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 داري دوستم اگر

 بدار دوستم کمال و تمام

 ... روشن سايه از زيرخطي نه
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 داري دوستم اگر

 بدار دوستم را سفيدم و سياه

 طاليي و سبز و خاکستري و

 ... درهم و

 بدار دوستم روز

 بدار دوستم شب

 ! باز پنجرهاي با بامداد در و

 ... نکن تکه تکه مرا داري، دوستم اگر

 ...!!! ندار دوستم اصال يا...  بدار دوستم کمال و تمام

. 

. 

. 

. 

. 

 شود مي هرروزه وتنفر جدايي دوره يک دوري عمر يک باعث سوءتفاهم يک گاهي

 بگو

 هست که هرچه

 شود مي ديوار پشت سبز باغ ديدن باعث غرورت ديوار شکستن گاهي

 شروع:اول فصل

 "پرنيا"

 ونج شهره همکارگرام که ازتصادفي اين نيستم شانس رومود امروز اصال بودانگارمن پنچرشدن وقت االن اَه،لعنتي

 حاال بايدپنچربشه لعنتي ماشين اين بارون تواين که ازاالن اينم کرد روداغون نوام وماشين دادن انجام

 نميشه که هم ماشين تو بشم کمترخيس سرم رو بگيرم االن تا نيست همراهم چترم پالتويايه يه چيکارکنم؟حتي

 نميدونم من کردي لج امروزچرابامن آخه گرم خدايادمت نيومد بند بارون تاصبح اومديم نشست
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 بارون بدجورداشت خداييش شدم پياده ازماشين ميگفتم بدوبيراه وزمان زمين وبه کردم غرغرمي همينطورکه

 ودمب مطمئن بود تنم معمولي مانتوي يه هوا گرمي بخاطره منم بود بعيد هميشه باروني همچين بهاريه توي ميومد

 چرخ کردن عوض مخصوص وآچاراي جک ماشين ازصندوق رفتم ميشم کشيده آب موش چنددقيقه درعرض

 اريک هيچ برام همين براي بود بارآورده مرد يه مثل منو بودباباهميشه آسون اينجورکارا برام روبرداشتم وزاپاس

 اصال نبود مهم ديگه اين بودم شده خيس که من زدم زانو مجبوري کنارچرخ نبود سخت

 وبازکردن جک جايگذاري به کردم شروع کم کم نبود دستام تو حس ديگه واقعا بود شده کرخ ازسرما دستام

 بشه گرم کمي که کردم «ها» کم يه نداشت جون ديگه دستام بازکردم که هارو ازپيچ دوتا چرخ پيچ و قالپاق

 که بود جيگري ماشيناي ازاون ماشين اين ميشد نزديک بهم داشت که شدم ماشيني متوجه حين درهمين

 ولهومشغ ماشين اون به کردن نگاه بيخياله داشت نگه ماشينم کنار آروم سفيد پورشه يه ميکرد خيره نگاهارو

 باديدن کردم روبلند سرم آورد بيرون روازماشين سرش کسي اومد پايين پورشه شيشه شدم خودم بدبختي

 کفشهاي شد باز درماشين انداختم پايين رو سرم دوباره مکرد هم توي رو اخمم کرد مي نگاه بهم داشت که مردي

 کنم مي نگاش ديد وقتي باشه نزديکم تاسرش بود شده خم مرد اون آوردم باال رو سرم دوباره ديدم کنارم مردي

 اومد حرف به

 اومده پيش مشکلي خانم -

 که بينيد مي بله -

 : گفت دوباره کردم اشاره چرخ به وبادستم

 خوايد مي کمک -

 برميام ازپسش خودم ممنون خيلي نه -

 شده سردتون حسابي شديد خيس حسابي شما اما -

 نشيد من مثل که توماشينتون بفرماييد هم شما خب -

 هم توي رفت اخماش

 کنه کمک بهتون خواد مي که باکسي نيست مناسبي رفتار اصال اين -

 گرفت ازم رو وآچار جلواومد دستاش

 زنيد مي يخ اينجوري بشينيد من ماشين توي بريد شيد بلند شما-

 ممنون خيلي نه-
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 بشم خالص بارون شر از تا ايستادم بونش وزيرسايه رفتم بود نزديک همون که اتوبوسي ايستگاه سمت به

 و صاف صورت رفت صورتش سمت به ازدستاش نگام ببينم وماشينشو مرد اون تونستم مي راحت ازاونجاخيلي

 تگف نميشد دقيق اما بود روشن چشماش رنگ کشيده چشماي فرم خوش بيني داشت ريش ته و سفيد تقريبا

 مثل يکي نه باشه مهم براش وقيافه پول که دختري براي البته بود قيافه خوش داشت فرمي خوش لباي رنگيه چه

 باز راننده سمت درب رفت ماشين سمت به نگام چوبي و حس بي آدم يه کنه مي زندگي داره فقط ديگه که من

 رفت من ناجي سمت به و شد خارج ازش اي ديگه مرد شد

 ساعته؟ 2 کني مي داري چيکار بهراد-

 کنم مي عوض رو خانم ماشين چرخ دارم بيني؟ نمي مگه-

 کنه مي گل موقع بي و الکي دوستيت انسان حس هميشه چرا تو دونم نمي من هم تو بابا کن ول-

 ميشنوه اونجاوايستاده شو ساکت بابا-

 داخ واال وضعشه؟ چه خوشگلنا اپيدمي صورت به اينا ووووو برگشت سمتم به بود من به پشتش االن تا که اون

 مي خيره رو هرکسي چشم که بود جذاب حدي به اش قيافه ميده يکي به رو همه ميده اگه يا ده نمي ياخوشگلي

 اهنگ يه با کردم نگاش دوباره هميشگي تفاوت بي همون حس بي آدم همون برگشتم حال زمان به بعدانگار کرد

 سمتم به متنفربودم بکنه نگام اينجوري کسي ازاينکه داد مي آزارم هميشه نگاه اين کرد نگاه بهم آميزي تحقير

 بودم وحشي هاي چهره عاشق هميشه بود گرگ شبيه شده داده باال ابروي بااون اش ايستادچهره روبروم و اومد

 آدمه يه فقط اون ازنظرمن فقط االن قبل خيلي البته

 اومد حرف به

 کنيد نمي چک رو ماشينتون ريد مي جايي وقتي هميشه شما-

 ميکنم اينکارو چرامعموال-

 انداختيد نمي زحمت به رو وما خودتون االن کرديد مي اگراينکارو-

 کنما دوشقش بزنم پررو بچه کنن کمک من به وايسن اينجا خواستم ازشون من انگار

 ازابروهاموباالدادم يکي خودش مثل

 ننک کمک بنده به که خواستن و کردن لطف خودشون شما برادر يا دوست بايستيد؟ که خواستم ازتون من مگه-

 ميذاريد؟ چرامنت ديگه پس

 سمت به سرش پشت منم رفت بهراده اسمش دونستم مي حاال که مرد اون سمت وبه کرد جمع عصبي رو لباش

 نه يا شد تموم کارش ببينم تا رفتم ماشينم
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 برگشت سمتم به بهراد بود شده خداروشکرتموم اينکه مثل

 نيست خوب که رانندگيتونم-

 زنيد؟ مي رو حرف اين جهت ازچه-

 ماشينتون شکسته ازچراغ-

 نيست من کار-

 نشدم متوجه-

 اورد واينجوري برد گرفت قرض ازم ازدوستام يکي امروز نيست کارمن گفتم-

 خوبه؟ رانندگيتون يعني-

 نزدم خودم رانندگي به راجب حرفي من-

 يم بيشترازهرکسي ازمامانم مامانه خدا يا وايستاد قلبم کردم نگاه که صفحه به خورد زنگ تلفنم موقع همون

 يدپيچ تلفن توي مامان جيغ که کردم روبرقرار تماس گرفتم فاصله کمي اونها واز گفتم ببخشيدي ترسيدم

 افته؟ مي شور دلمون افتادي؟نميگي راه شرکت از کجايي؟کي تو هست معلوم-

 ميام دارم شده درست االن پنچرشد راه توي ماشينم اومدم که ازشرکت ببخشيد-

 خونه برگرد زود ميره راه هزار دلم گي نمي کنه چيکارت خدابگم-

 خدافظ چشم-

 خدافظ-

 سمتشون برگشتم دوباره

 ام شرمنده واقعا شديد خيس حسابي هم شما کرديد کمکم واقعاازاينکه ممنونم کرديد لطف خيلي خب-

 ازتون؟ بپرسم تونم مي سوال يه فقط کنم مي خواهش بابا نه-

 بفرماييد بله-

 هستيد؟ منشي شما-

 چطور؟-

 پرسيدم همين براي اومديد شرکت از گفتيد آخه-
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 احمق باشم چيزي مهندسي که خوره نمي من به يعني بيشعور هم تو رفت اخمام

 زدم بدي حرف شديد چراعصباني-

 گهب بهتون کسي بوديد بزرگ شرکت يه مديرعامل ومعاون باشيد غذايي صنايع ليسانس فوق شما اگه ببينم-

 ميده؟ دست بهتون حسي چه منشي

 دونستم نمي که من خب-

 نيست؟ است ادبانه بي کمي پرسيدن اينطورسوال ولي بله-

 بپرسم؟ جوري چه پس خب-

 هست؟ چي شما شغل بپرسيد مثال-

 گفتيد؟ که بوديد ايني شما واقعا حاال آهان-

 خوره؟ نمي بهم بله-

 شرکت؟ کدوم ببخشيد.... چرا-

 ........شرکت-

  رفت ماشينشون سمت به وباهم کرد خداحافظي و زد لبخند باالآروم رفت ابروهاش

××××××××××××××××××××××××× ××××××××××× 

 بشه کم ودستام بدنم تاازسرماي روتاآخرزيادکردم ماشين بخاري کردم که کاري اولين رفتم ماشينم سمت به منم

 رسيدم که خونه به روندم خونه سمت وبه دراوردم حرکت روبه ماشين شدم گرم که کمي بکنم حرکت تابتونم

 اهناخودآگ افتادم خونه تو مامان ياد کردم پارک روکه ماشين شدم واردپارکينگ روبازکردم درپارکينگ باريموت

 سرووضعم باديدن واالنم زد مامان که دادي بااون است کنده سرم پوست که بودم مطمئن دادم روقورت دهنم آب

 کفگيري يه با مامان االن آخ آخ زدم ودر گفتم ياخدايي رسيدم خونه ورودي درب جلوي به وقتي حتمامنوميکشه

 دروبازکرد خودمامان دربازشد وااااااي بکوبه بدبخت سرمنه برفرق که منه منتظر چيزي اي ماهيتابه اي مالقه

 ونهمثالبه که پايين سرموانداختم خوب هاي بچه مثل منم عميقترشد اخمش سرووضعم باديدن بزنه حرفي تااومد

 :گفتم سريع ترسناک نگاهاي ازاون کنه مي نگام داره ديدم باال آوردم که سرمو ندم دستش براکشتنم

 سالمتي؟ خوشي؟ خوبي؟ ماماني سالم -

 سررررررررررريع بدوبروتوحموم -

 چشم -
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 يک خودم سرووضع باديدن بود بزرگ آينه ديواريه روي حموم نزديک رفتم حموم سمت وبه خونه توي دوييدم

 بود شده پخش صورتم توي بودآرايشم شده گلي شلوارم تمام کردم کپ آن

 ههههههههم بودم وايستاده دوتا اون جلوي قيافه بااين برسرم خاک واي

 مادبهاعت واال بود زياد ازسرشونم قيافمم اصالهمين ببينمشون دوباره ياقراره اونامنوميشناسن اصال مگه درک به

 هه هه هه سقفو

 شد بلند سرم ازپشت مامان جيغ صداي بودم غرق توافکارخودم همينطورکه

 سرووضعت بااين کشيدي گند روبه خونه بروحموم نگفتم مگه اينجاوايستادي هنوز توکه -

 هه خونم ميگه ميخوره سرما دختره نميگه مارو مامان مادري محبت

 ماس افتادم مرد دو ياداون ناخودآگاه زيردوش رفتم ريختم ها چرک سبدلباس توي رو لباسام رفتم حموم سمت به

 بود؟ چي خوشگلتره اون اسم بهرادبود يکيشون

 يخ کوه بود چي اون اسم که توچه به

 زد لبخند اونجوري شنيد رو ميکردم کار توش من که شرکتي اسم وقتي چرابهراد راستي

 نداشته رفتاري کنترل کرده هنگ مغزش توسرما البداونم بيخيال

 سرماخوردگي که بودم اعتقاد براين که ازاونجايي کردم مي سردرد احساس کمي اومدم بيرون که ازحموم

 قرص يه گفت که مامان حرف به درنتيجه نداره وايستادن وزيربارون سرما به ربطي و هست ويروسي براثرعامل

 خوابيدم ورفتم ندادم گوش بخواب بعد بخور

××××××××××××××××××××××× 

 بود برادرم پرهام خندون صورت ديدم روبروم که چيزي اولين بازکردم چشم وحشتناکي باسردردوگلودرد صبح

 هفته يک مدت وبه بود مديريت رشته کوچيکترودانشجوي ازمن سال 6 پرهام بودن سفررفته به باپدرم که

 ازکردمروب چشمام ديد وقتي صفاسيتي خودش قول به بودن رفته ودوستاش بابابا و پيچونده رو وزندگي دانشگاه

 وبابام مامان صداکردن به کرد وشروع توهم رفت اخماش صدام باشنيدن اما کرد پرانرژي سالمي

 داره تب فکرکنم دکتر بياببريمش بابا شده مريض درنمياد صداش آبجي بياين مامان...بابا....مانما -

 گذاشت پيشونيم روروي دستش حرف اين باگفتن

 دکتر برمت مي خودم کو؟ ماشينت سوييچ داري تبي عجب اوف -

 :گفتم دراومده چاه ازته صداي باهمون هم تو رفت اخمام
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 دودرکني؟ دکترياماشينمو منوببري ميخواي تو -

 هستي حالي چه دکترببين ببرمت خوام مي کن بياوخوبي داشتيم آبجي اِ -

 بلندشم کن کمکم بيا پس باشه -

 صدا باهمون بودن درايستاده تودرگاه که وبابا مامان به وايستم بتونم تا خودش دادبه منو وتکيه روگرفت دستم

 کردم سالم قشنگه

 :گفت مامانم به رو پيشونيم رو گذاشت دست اومد وجلو داد جوابمو بابام

 ميسوزه تب تو داره بچه اين خانم -

 بخواب بعد بخور قرص يه گم مي بهش که بعدشم کردن عوض الستيک وايستاده پالتو بدون بارون تو ديگه بله -

 که نميده گوش

 يه تعويض واسه خودرو امداد گروه زدم مي زنگ سوسوال اين مثل کردم چيکارمي شدخب شروع بازغرغراش

 واال برميومدم ازپسش خودم يومدنم نمي اگراونا اما ديشب داشتم امدادغيبي درسته حاال الستيک

 :گفت کردو نگاه بهم غروري بايه حرفاروشنيد اين که هم بابام

 برمياد کاراش ازپس مرد يه مثل خودش براي شيريه خودش ديگه دخرمنه -

 هه هه هه بياره جوش مامان که االنه بود گرفته ام خنده

 ازسرماخوردگي بکشه نفس تونه نمي اش نتيجه اينم دخترتوبگيربيا طرف هميشه که توهم -

 ميشه خوب نداره عيب -

 شده ميت شبيه قيافشو کن نگاه دکتر ببريمش بديم بهش اي صبحونه يه توآشپزخونه ببرش پرهام -

 دکتر منو بردن تنمو لباساموکردن حلقمو تو بزورريختن رو صبحونه

  بدم اطالع بزنم زنگ باشه يادم نرفتم شرکت که امروزم سرماخوردگيه هرچي به لعنت قرص دکترآمپول واي

××××××××××××××××××××××××× ×××××××× 

 که تااالن بود سالم 8 من که اززماني تقريبا شناخت مي بودکه وقت ماروخيلي دکتر،دکترخانواده مطب به رسيديم

 حتي ديگه مامان روداشت 88 بودفکرکنم زياد سنش شناخت مارومي هاي بيماري سابقه حتي دارم سن سال 26

 کردوگفت گرمي پرسي احوال ديد ماروکه منشي نبود شلوغ خيلي شديم که واردمطب بگيره وقت نيازنداشت

 ااونآوردمنوب روباال تاسرش نشستيم اتاق هاي صندلي رو شديم دکترکه وارداتاق تو بريم مطب داخل بعدازمريض

 :گفت وبالبخندي جاکرد روجابه ديدعينکش حال
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 آوردي؟ سرخودت باليي باچه دخترتويي؟....به-

 کردن کردبازتعريف شروع بود شده تازه دلش انگارداغه که مامانم

 بايه توبارون ديشبم بده انجام کاراشوخودش خوادهمه مي سوپرمنه کنه فکرمي دخترهميشه دکتراين آقاي-

 بينيد مي وروزشو حال که االنم کرده عوض ماشينشو چرخ نشسته نازک مانتوي

 :وگفت کرد مامان به نگاه يه من به نگاه دکتريه

 نه؟ مگه ديگه باشه خودشم مراقب بايد اما خوبه اين وايسته خودش روپاي خواد مي دخترما اين-

 دکتر واال بگم چي-

 باشه؟ بشه تاخوب کنه استراحت بايدتوخونه چندروزيم يه ميکنه تزريق دوتاآمپول حاال خب-

 ام غصهبود هضم غيرقابل برام مامانوبشنوم وغرغراي بمونم چندروزتوخونه امااينکه کناربيام تونستم مي باآمپول

 :ناچارگفتم به گرفت

 باشه-

 دخترخوب آفرين-

 يکي داروهاروگرفتيم رفتيم مطب نزديک داروخونه سمت وبه کرديم بادکترخداحافظي دستمون روداد نسخه

 به زدم وآمپول رفتيم اطراف همون درمونگاه تزريقات سمت به فردا هم رو يکي زدم هاروبايدامروزمي ازآمپول

 رفتيم خونه سمت

 ديگه که هم مامان غرغراي اه اه بيني شدن گلودردکيپ آش سوپ اه ندارم رودوست وضعيت اين اصال

 اي....نوراالنوره

 رکتش مديرعامل کيان آقاي موبايل وبا برداشتم رو گوشي درازکشيدم روتختم اتاقم سمت به رفتم خونه رسيديم

 داد خوردتاجواب چندبارزنگ گرفتم تماس

 نيست امروزپيدات دخترم کجايي سهرابي خانم سالم به-

 بدونيد که بدم اطالع بهتون خواستم هستم خونه سرماخوردم خوبيد؟شرمنده کيان آقاي سالم-

 برمي وقتي دارم دوست کن استراحت خوب چندروز دخترم باشه درمياد چاه ازته انگار چقدربدجورشده صدات-

 باشه؟ ببينمت وقبراق سرحال گردي

 اتونم واقعاشرمنده ممنون خيلي چشم-

 باشه خداحافظت کن دخترم؟برواستراحت حرفيه چه اين-
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 خداحافظ مرسي چشم-

 بود توش آب ليوان وبايه قرص کلي که سيني بايه مامان کردم روقطع گوشي

 ديوونه ي دختره نگاقيافش بخواب يکم بخوربعدم بياقرصاتو-

 کنم مي خواهش ديگه توروخدابسه مامان-

 قرصوبخور بيابگيراين باشه-

 بدن هم قرص هم بخاطر درازکشيدم دوباره منم رفت بيرون ازاتاق خوردم وقتي روداددستم آب وليوان قرص

 رفتم بخواب شد سنگين چشمام پلک کم دردکم

 بازغرق کنم مي روبلند سرم بازوهاش بين بغلش توي زنه مي داره دارم دوست که آهنگي قرمزتنمه پيراهن

 خودم ميشم ديوونه ميزنه لبخند خوشگلش بالباي کنه مي مبهوتم بازم نگاهش وزيبا وحشي ميشم چشماش

 مي ام خفه بادستاش داره دورگردنم بازوهاش بکشم نفس تونم نمي خفگي حس کنم جامي بغلش روبيشترتوي

 مدام ييک ميکشه زوربيرون به وضعيت ازاون منوداره انگارکسي ميره گيج سرم بکشم نفس تونم نمي ديگه کنه

 ميکنه صدا رو اسمم

 کمک بيايد پرهام بهرام بهرام بده مرگم چراخدا شده کبود صورتت کردي چراانقدرعرق پاشو پرنيا......پرنيا-

 به مياره هجوم دهنم به داره ام معده محتويات تمام کردم پيچيداحساس مي گوشم توي که بود مامان صداي

 لندب ازجام کشيدم مي راحتترنفس حاال باالآوردم بودرو ام معده تو هرچي رفتم دستشويي سمت به شدم زوربلند

 خيال زهي اما بشه راحت خيالشون تاکمي زدم لبخند رمق بي کردن مي نگام بانگراني وباباوپرهام مامان شدم

 : وگفت رفت توهم بابا اخماي باطل

 بازم؟-

 نبود عصبي حمله يه بود بخاطرسرماخوردگي اينبار باورکن بابا-

 دکتر پيش بريم حاضرشو هنوزکبوده صورتت نبود هه-

 خب؟ خوبم من بابا نه ديگه کنم مي خواهش نه-

 تاحاضرشه کن کمکش يلدا گفتم که همين-

 مبود نشده اينجوري که بود مدت يه....چرا؟ آخه بود بانظرباباموافق هم اماانگاراون کردم نگاه باالتماس مامان به

 چراخدا؟

 کردم مي زندگيمو راحت تازه داشتم خودم ازبدبختي شدم عصبي
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 پوشيدم لباسامو کرد کمک مامان اومدم بيرون ازدستشويي

×××××××××××××××××××× 

 اومديم بيرون ازخونه

 شدم؟چرابخوابم چرااينجوري راستي افتاد نمي اتفاق اين کاش... دوباره تکراري حرفاي مشاوره دکتردوباره دوباره

 قغر ماشيني کاروزندگي تودنياي رو انقدرخودم ديگه که من بشم اينجوري که شد باعث اينجوري؟چي اونم اومد

 اينجوري؟ اونم اومد چرادوباره پس بود رفته ازيادم کال که بودم کرده

 اهنگ سردرمطب به شدم پياده ازماشين دکترنشدم مطب به رسيدنمون متوجه که بودم غرق خودم عوالم انقدرتو

 افتادم پيش سال 4 ياد کردم پوفي "روانپزشک عطايي دکترمحمدرضا" کردم

 اي چاره اما زياد خيلي مياد ازاينجابدم فرارکنم ازش که شه نمي اززندگيم جزيي شده برام مطب اين که ساله 4

 شکرت خدايا بازم نيست

 انتظارنشستيم سالن توي هاي صندلي روي و شديم مطب وارد

 دارن عقل سالمت ادعاي که کمترازآدمايي ها ديوونه خداروشکرتعداد هه داشت کننده تامراجعه 4 کال

 هي آخه بود جالب زرد نازک خطهاي با بود سفيد دکترهم دراتاق بود وليمويي سفيد ازرنگ تلفيقي مطب رنگ

 نگر يک اينکه وجود زردبا رنگ بود نوشته هاداشتم رنگ راجب تحقيق کارشناسي توي ازدرسها يکي براي بارکه

 يم گريه بيشتر کودکان و شوند مي عصباني بيشتر زردرنگ اتاقهاي در مردم آيد، مي حساب به بينانه خوش

 واال کن زرد مطبتو بعددکوراسيون بخون رنگ روانشناسي يکم دکترجون کنندخب

 همه هه هم تو رفت اخمش بعدم داد روباال ابروهاش اول افتاد من به تاچشمش اومد بيرون ازاتاق دکتربابيمارش

 دکترما اين اال شن مي خوشحال سابقشون بيماراي دکتراازديدن

 چون رفتم مي تنها بايد بنده معمول وطبق داخل برم کرد کردواشاره من به رو بعدم بره کرد راهي بيمارشو

 ونمت امروزنمي که بدبختم من باشن دوتادوست مثل بادکترش بايد باشه معذب بيمارنبايد بود دکترمعتقد

 فتهگ حياتي دکتر خوبه حاال اينجا بيام ازاونجا اونجا ازاينجابرم هي کنن مي مجبورم بکشم نفس ازسرماخوردگي

 کنما استراحت

 خوام نمي خودم من معتقدبود اون من درمورد نه اما بود اخالق خوش ومعموال ميانسال مرد يه دکتر شدم اتاق وارد

 من به نسبت ايناهمشون نيستم بخدااينجوري من ولي باشم خودم تنهايي الک تو مدام خوام مي بشم خوب

 :وگفت کرد من به نگاه يه عينکش ازباالي بدبينن

 خب؟؟؟-
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 چي؟؟ خب-

 ازاينورا کن تعريف-

 بزنم سري يه بيام گفتم بود شده تنگ براتون دلم-

 حالت؟ بااين اونم اومدي که شده چي االن شه نمي اينجاپيدات سالمي که توروز،روزش تورخدا صدارو-

 که ودب اينا به اگه اينجا ميارن برميدارن منو خوره مي توقي به تاتقي که وآقابپرس دوتاخانم ازاون واال بگم چي-

 باشم بستري بايد االن من

 نشده؟ چيزي يعني-

 نشده باشه مهم که چيزي-

 کنم دعواشون برم آوردنت الکي اگرکه چراآوردنت ببينم برام کن تعريف همونم خب-

 اخماش گفتم روکه خوابم قضيه اما بود بهم توجهش اولش کردم تعريف وماجرارو کردم وپوفي دادم باال ابروهامو

 داد ادامه هم تو رفت

 اومده سرت بال اين بخاطرسرماخوردگي وفقط نبوده حمله که معتقدي تو يعني-

 بله-

 چرا؟-

 هب برسه چه ندارم خودمم به فکرکردن وقته که شلوغه انقدرسرم کنم فکرنمي گذشته به ديگه اصال من چون-

 بياد يادم خواد نمي دلم اصال که موضوعاتي

 شدي؟ چرااينجوري پس-

 ...که گفتم-

 نيست دليلش اين-

 دليلشه؟ چي پس-

 نيانداخته؟ اون توروبياد چيزي کسي مدت تواين-

 چي؟ مثال-

 بيافتي يادش به لحظه يه که ربط بي خيلي حتي خاطره يه آدم يه دونم مي چه-
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 زياد خيلي بود چقدرشبيهش آره دوتاچشم اون جزديشب بود عادي چي چندروزهمه اين توي فکرکردم يکم

 سرکش و همونقدروحشي

 ديدم خودم به دقيق دکتررواونطور نگاه کردوقتي نگام استفهامي صورت به فهميدم کردچيزي احساس دکتروقتي

 :گفتم مِن مِن باکمي

 انداخت اون ياد به منوواقعا بود شبيهش خيلي آره دوتاچشم ديشب....ديشب -

 ميگي؟ بهم بود شده چي ديشب -

 اون راجب فکري کردم نگاه دتاچشم اون به فقط لحظه اون من ولي کردم تعريف براش روکامل ديشب ماجراي

 کرد صحبت به شروع فکرديد تو منو دکترکه نکردم

 چشم جفت يه باديدن که هست همين براي درگيرشه هنوزفکرت کني فکرمي بهش زياد تومطمئنا -

 هم رو ونا شي؟اينجوري آشنانمي چرابايکي کني؟ بيرونش اززندگيت بهترکال کني فکرنمي شدي اينجورآشفته

 کني شروع نو رواز زندگيت کن سعي کني مي فراموش

 گي مي شما ندارم احساسي امم خانواده به نسبت حتي من آورده سرمن باليي چه اون دوني مي دکترشماکه هه -

 نيهماشي زندگي يه زندگيمم ماشين يه شدم من انگيزه؟ باکدوم احساس باکدوم....پوف...آشنابشم ديگه بايکي

 نيدک درکشون تونيد نمي بدين تميز ازهم کتابا ازتوي آدمارو يادگرفتيدکه شمافقط دونيد؟ مي من ازحال شماچي

 زهمکاراما يکي به کنم مي معرفي تورو کني صحبت هم دکترديگه بايه بهتره تو نظرم به بگم چي واقعا دونم نمي -

 بکنه بهت بيشتري کمک بتونم اون اميدوارم عاليه کارش اما کمه سنش

 مرسي -

 نوشتن کاغذ يه روي دکتررو اون واسم آدرس کرد بعدشروع

 نيستا خوب حالش اين دکترميگم دکتراون اين برم دارم وقت انگارمن ها داره اي خجسته دل چه دکترم اين

 اختماند کيفم توي بندازم بهش نگاهي اينکه بدون کاغذرو داد من دست به رو کاغذ کشيد نوشتن از دست وقتي

 شنيدم سرم ازپشت دکتررو صداي که رفتم خروجي در سمت به

 که ايشاهلل پيشش ري مي -

 کنم مي سعي -

 آرومو کرد نگام دکترندارم پيش رفتن به تمايلي من که دونست مي هم دادانگاراون تکون تاسف ازروي سري

 ميخورد تکون لبهاش اجبار ازروي فقط بگم چيزي نداره دوست انگارکه زيرلب

 بري کن سعي -
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 ردنک مي صحبت وباهم بودن نشسته کنارهم وبابا مامان رفتم وازدربيرون دادم تکون اتوماتيک صورت به رو سرم

 :وگفتن اومدن سمتم به باهم من باديدن

 شد؟ چي -

 نيست چيزيم گفتم که من بريم هميشگي حرفاي همون هيچي -

 رفتيم خونه وبه شديم سوارماشين باهم اومدن که بيرون شدم وبابا ومنتظرمامان اومدم بيرون ازمطب

 شد عوض چي چقدرهمه بودم اين من پيش سال 4 يعني نيستن کنارم دوستامم حتي تکرارديگه يه شده زندگيم

 پدرومادرم حتي هيچکس نمونده کسي اماديگه مياد بدم زندگي ازاين که خواستم نمي که شد هموني چي همه

 کنن مي تحملت دارن اطرافيانت بفهمي که چقدربده اجباره ازروي هستن کنارم اينهاکه همه

 تاقا وارد بود پرهام شد بلند اتاقم در صداي کردم تعويض که رو لباسم اتاقم تو رفتم راست يه رسيديم خونه به

 شد

 شد؟ چي-

 ديوونم من کنن فکرمي ما وباباي مامان بگه؟اين خواستي مي چي هميشه مثل هيچي-

 نيستي؟-

 کنما مي لهت زنم مي هوي-

 شده له جلوش چراغ کجازدي؟ ماشينتو شيطون راستي خب....خب-

 ميگه اينجوريه چرا اين گم مي بهش کرده تصادف رفته ماشينو گرفت ازم شده ذليل شهره اين آخ....آخ.....آخ-

 پارکينگ ديوارجلوي به خورد دادم گاز نيش يه تيزه گازش انقدر ماشينت گمشوبااين

 کنه له جلوشو بزنه سوارکه قاطر يه به ميديش اونوقت دي نمي من به ماشينتو برسرت خاک-

 خوبه؟ ميدم بهت خواستي بعد به ازاين کردي کچلم بابا باشه-

 باش-

 کني؟ مي کاربرام يه داداشي؟ پرهامي؟-

 شده؟ چي بگو نميشيا مهربون الکي تو گفتم-

 بااينکه هکوب مي چشمم تو دارم عمر تا ببينه بابا نمايندگي ببرش توني مي اگه تعميرگاه ببر ماشينو خدا تورو-

 بدم پس جواب بايد هنوز اما دادما بدبختم خود پولشو
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 بده پول و ومدارک سوئيچ باشه هي-

 دوني مي که هم رو کارت رمز نذارن سرتوکاله ها باشه خيلي حواست بردار سوئيچ هم هست پول هم کيفم توي-

 هست حواسم باشه-

 مامانم به کنم استراحت ذارن نمي بيرون کشن مي منو هي مريضم من مثال بخوابم خوام مي بروبيرون حاالهم-

 بخوابم فقط خوام مي کنه مي درد بدنم انقدر خورم ناهارنمي من بگو

 ديگه؟ امر چشم-

 شي مرخص توني مي نيست-

 پررو-

 خودتي-

 و ابمبخو هم باز ترسيدم مي ترسيدم مي اما بخوابم بتونم بلکه تا رفتم تختم سمت به منم رفت بيرون ازاتاق

 بياد پيش برام حالت اون بازم ترسيدم مي بيافته اتفاق همون

 آدم کال مياد بدم کنم؟ چيکار خب نباشه سوختگي و خفگي اما بيافته اتفاقي هر مُردنم براي ترجيح هميشه من

 هستم نگري آينده

 ابامب کردم باز زور به رو چشمام پاشدم ازخواب شديدي باتکونهاي برد خوابم که فکرکردم چرنديات اين انقدربه

 کردم نگاش باگيجي ديدم سرم باالي کالفه رو

 کنم مي صدات دارم ساعته 1 افتاده برات اتفاقي نکنه گفتم ترسيدم بخدا خوابي مي چقدر پاشو بچه-

 مثال مريضم آخه خب-

 خوابيدي ساعته 5 خوابه مي ساعت 3 ساعت 2 ساعت1 مريض-

 ؟!؟!؟!؟!ساعت؟ 5-

 رو حالت زد زنگ کيان آقاي راستي بخوري هم داروهاتو بايد پاشو نخوردي ناهارم شبه ونيم9 ساعت بخدا آره-

 داره کارت بهش بزني زنگ بگم بيدارشدي گفت پرسيد

 باشه-

 همشم يعني؟ شده چي وووووو miscall تا 9 کردم نگاه برداشتم رو گوشيم شدم بلند ازجام بيرون رفت ازاتاق بابا

 برقرارشد تماس خوذد که زنگ چندتا بهش زدم زنگ داره مهمي کار البد بوده ازکيان
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 کيان آقاي سالم...الو-

 بهتري؟ دخترم سالم-

 بابنده؟ داشتيد کاري جانم؟ بهترم بله ممنون-

 بکني بايد کاري يه اتم شرمنده دخترم آره-

 بفرماييد شرمنده دشمنتون-

 نيک فکرمي برسي بهش خودت بايد نيستم من داريم جلسه يه شرکت بياي بايد شنبه اما است جمعه فرداکه-

 بياي؟ بتوني

 راحت خيالتون حتماً ميام بله-

 کنم جبران بشه بخدا اتم شرمنده دستت قربون-

 نداريد؟ بامن ديگه امري چيه؟ حرفا اين-

 بخير شبت دخترم نه-

 بخير هم شما شب-

 کردم روقطع تماس

 ذارب کن ولش بزنه غر جونم به شنبه تاخود خواد مي شرکت برم بايد شنبه که بگم مامان به چطوري حاال آخ آخ

 ميگم بهش شرکت رم مي که موقع همون

********************** 

 پيشونيم رو گذاشت دستشو اومد جلو مامان بيرون اومدم که اتاق از

 بخور بايد که داروهاتم واين کردم درست برات سوپ بيا اومده پايين تبت شکر خدارو -

 چشم -

 تو شدي کن گوش حرف چه -

 بده؟ -

 داشت؟ چيکارت کيان راستي کني نمي کاري نباشه نفعت تابه تو اما نيست که بد -

 پرسيد حالمو هيچي -
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 داشت؟ چيکارت نگفتي پرسيد ازباباتم که اينو -

 داشته ديگه کاره يه فهميد ازکجا قرآن به داره غيب علم انگار

 بودي؟ وايستاده گوش مامان -

 ادب بي -

 داشته؟ کارم کيان دوني مي کجا از پس آخه -

 داشت چيکارت نگفتي شنيدم اتفاقي کنم صدات اومدم -

 بگم چي من ديگه شنيدي رو همه که شما -

 ببينم بگو نشو لوس -

 شرکت برم شنبه قرارشد هيچي -

 ؟!؟!؟!؟؟!چييييييييي؟ -

 زني؟ مي جيغ چرا کرشدم گوشم مامان آخ -

 نمياي بگو بزن زنگ بيخود شرکت بري خواي مي نيستي مريض مگه تو احمق دختره آخه -

 خواهش ندارم بحث حوصله کنماصال مي خواهش نده گير خوبم من مامان نرم تونم نمي است جلسه نميشه -

 ندارم بهت کاري ديگه من بکن بکني خواد مي دلت هرغلطي برو لجبازي....ديگه لجبازي -

 گم؟ مي دروغ واال کن عمل بهش دفعه يه خب همينوميگه هميشه

 نشستم حلقم تو ريخت هم رو هام قرص مامان خوردم رو بود کرده آماده مامان که رو سرميزوسوپي نشستم

 مبل روي کنارشون

 ودب گذشته مدت چه دونم نمي کنه مي اثر داره قرصها مياد؟شايد خوابم چرابازم انقدرخوابيدم بااينکه دونم نمي

 بود شهره رفتم اتاق سمت به شنيدم ااتاق رو گوشيم زنگ صداي که

 شددکمه نمي اما ندم جوابشو ميشد کاش بهشا بگه چي يه آدم استغفراهلل ي اين؟دختره کرده من ياد شده چي

 زدم رو تماس برقراري

 سالم الو -

 شده؟ اينجوري چرا صدات نبودي؟ شرکت توامروز کجايي سالم -

 خوابيدم خونه مريضم -
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 نه؟ بياي پس توني نمي آخي بيرون بريم باهم فردا خواستم مي شد بد چه واي اي -

 (خنگ ي دختره) تونم نمي ديگه نه -

 برم مي ماشينتو خونتون در ميام صبح من پس باشه -

 چي؟ -

 ازت گيرم مي ماشينو خونه در ميام گفتم -

 مي حاال گذاشته دستم رو خرج کلي کرده داغون ماشينمو زده احمق کنم دوشقش پرروبزنم ي دختره)شرمنده -

 (بده ماشين گه

 ميارم ماشين گفتم امBF به شرمنده؟من چيو چي -

 بخر ماشين يه بدي پز داري دوست خيلي گذاشتي مايه من ماشين از کردي بيخود خيلي تو -

 ...دوستيما ما مثال چي؟ يعني پري اوا -

 ديگه کال شرمنده داشتي زحمت برام فقط دوستي مدت اين توي من شهره ببين نباشيم بعد به اين از تونيم مي -

 باي بکش خط منو دور

 باي لياقت بي گمشو -

 ااااااااااااااييييييييي پررو احمق آبادته جد هفت لياقت لياقت؛بي بي گه مي من به پررو بچه

 بود؟ کي زني مي حرف باخودت بازداري چته -

 بود قرارداده مخاطب منو که بود پرهام صداي

 بود شهره -

 ميگفت؟ چي -

 ميخواست ماشين -

 خداييش؟ -

 اوهوم -

 گفتي؟ توچي پررو چه -

 نه گفتم -
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 شدي عاقل آفرين -

 پرهام؟ -

 بله؟ -

 ببند -

 چشم -

 نيافتاد خاصي اتفاق هم جمعه خوابيدم راحت تقريبا اونشب

 ....واماشنبه

 شدم مواجه هميشه معمول طبق مامان باغرغرهاي شدم بيدار که خواب از شنبه صبح

 هيييييي بدم پس صدنفرجواب به بايد هم سرکاررفتن واسه آخه زندگي شد اينم خدا اي

 رفتم شرکت سمت به و شدم وارماشينس ودارو قرص باکلي خوردم مختصر صبحانه يه افکارشدم اين بيخيال

 هباش جلسه اينجا قرارنبود مگه بود عجيب برام اونجانديدم رو کسي شرکت آبدارچي غيراز شدم که واردشرکت

 نه؟ مگه ديگه است شنبه شده؟امروز چي پس

 روبپرسم علت سليماني ازآقاي تا رفتم آبدارخونه سمت به

 نيست؟ شرکت تو شده؟چراهيچکس چي سليماني آقاي -

 ريدب حتما شده ايجاد مشکل کارخونه توي بگم بهتون گفتن کيان آقاي بگم بهتون رفت يادم جون خانم آخ آخ -

 افتاده اتفاقي ازکارگرا يکي براي اينکه مثل اونجا

 بهم؟ نزدن زنگ چراخودشون بگيد من اينوبه بايد االن شما ياخدا -

 گوشيشونو جاگذاشتن احتماال واال دونم نمي -

 خداحافظ فعال ديگه ميرم من -

 هس ساعت يک تاکارخونه ازشرکت بود شهر اطراف صنعتي شهرکهاي از يکي توي کارخونه بيرون زدم ازدرشرکت

 ماا بودم استرسي آدم بودکال گرفته وجودمو کل استرس بودم نگران بدجوري روندم باسرعت بود راه ساعت ربع

 ونهکارخ به نداشتم واقعاتوان ديگه کارخونه نزديکياي کنه مي وارد استرس آدم به زيادي يکم خبري چنين يک

 اتاق در وقتي رفتم بود دفترکارخونه که تولد سالن دوم طبقه نيم سمت وبه کردم پارک پارکينگ توي رسيدم که

 گفتن باهم که کارخونه هاي کارگرهاوبچه تمام صداي سرم ازپشت چيزي ترکيدن صداي کرد باز رو

 مباررررررررک تولدت -
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 يم يادم داشت ايناهم ديگه يعني بود يادم هميشه يکي اين رفت مي يادم که هرچي بود رفته چرايادم تولدم ووو

 رفت؟ يادم که شد چي واقعا عيد روز بعدازآخرين روز 18 دقيقا رفت

 يه هک ميزي پشت بردن گرفتن رو ودستم گفتن تبريک وبهم اومدن يکي يکي ها بچه که بودم افکارخودم غرق

 بود شده تزيين مبارک تولدت و بچگيام از عکس بايه که بود روش بزرگ کيک

 کجاآوردن؟هان؟ از منو عکس اينا

 ازکجاآوردين منو عکس شما -

 :وگفت جلواومد الهه

 ادمد برداشتم اينو ميدادي؟ازبينشون نشونم بچگياتو عکساي داشتي چندروزپيش خونتون بودم اومده يادته -

 کيک رو بزنن برات

 سفيد چش بريده گيس توبرداشتيش نيستانگو ازعکسام يکي ديدم نامرد اي -

 پررو بچه تشکرشه عوض بيا -

 ورپريده بده ماچ يه بيا حاال دردنکنه گلم دوستانه وهمه شما دست -

 اينکارا اينجا زشته مخت تو خاک اوا -

 نداره عيب خودين همه ببينم بيا -

 ميگي؟ راست -

 اوهوم -

 باشه -

 مايچش کوتاه قد وتوپول سفيد صورت بود دخترنازي الهه گرفتم گازازلپش يه بوسه جاي منم جلو آورد صورتشو

 داشتم دوسش خيلي بوديم باهم ليسانس اززمان بود دوستم بهترين کوچولو وبيني رنگ وميشي کشيده

 ربودآسونت برام الهه مثل دوستي باداشتن واقعا زندگي اين تحمل بود بامعرفت العاده فوق نزديکترو ازخواهربهم

 بچه بودن کرده رد رو 68 تقريبا وهمسرگراميشون کيان جناب گفت تبريک وبهم اومد جلو ازالهه بعد کيان آقاي

 اوقات بعضي من داشتم دوستشون واقعا منم خداييش داشتن خاصي محبت هم بنده به ونسبت شدن نمي دار

 ساساح بودم آروم کنارشون کال سفررفتيم به باه هم مرتبه چندين بردم مي سر به اونا خونه توي رو اي هفته چند

 بودند کيان وآقاوخانم الهه نفريعني سه اين دارن دوستم ازسروضيفه ونه واقعا که تنهاکسايي کردم مي
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 برگشتن همه بود خوبي روز واقعا رسيد پايان به بنده تولد جشن شد تقسيم کيک شد هاداده هديه

 بابفرماي درزدن که بوديم نشسته اتاق توي بديم سروسامون کارهارو تا دفتر توي رفتيم ماهم سرکارخودشون

 اونم آشناست چقدر کردم احساس لحظه يه کردم نگاش وقتي گرفت رو در چارچوب مردي قامت کيان آقاي

 اومد حرف به کيان آقاي که کيه؟ اين که بود اين درگير ذهنم زد لبخندي من باديدن

 مهرآرا بهراد آقاي جناب دارن عهده وبه دفترمرکزي مديريت که همکارماهستن ايشون سهرابي خانم -

 روز چرااون بگو آشناستاپس چقدر گفتم خودشه آره اونشب نجاتمه فرشته همون اين اومد يادم حاال اآاَاَاَاََ    

 آويزون اش قيافه چراين بود بارون زير بيشترازمن که اين وايستاببينم زد لبخند شنيد رو شرکت تااسم

 نشده؟هان؟

 برداشتم خودم خودمو بين کردن ردوبدل وپرت ازچرت ودست اومدم خودم به

 بودم؟ قبالًنديده رو ايشون من چرا اما خوشبختم -

 خاطر همين به نبوديد شما شرکت يا کارخونه ميومدن ايشون که زماني چون -

 واال حد تاچه چي؟تبعيض يعني بدونم بايد من چراسرمانخورده اين خداييش ولي

 که بهراد شدن خارج وباهم داشت کار کيان باآقاي شد اتاق وارد ازکارکنان يکي بندش وپشت شد زده دراتاق

 اومد حرف به کرد مي نگاه بهم لبخند بايه منگال مثل لحظه تااون

 نيست بد اتم قيافه نه -

 ببخشيد؟ -

 خوبه ات قيافه ميگم -

 زنيد؟ مي حرفو اين اماچرا مرسي -

 داشتي فرق هستي االن که باايني تاآسمون زمين يادمه ازت اونشب من که چيزي اون آخه -

 کنما لهش بزنم کنه مي منومسخره داره کصافط وووووو وضعيت اون اونشب اومد يادم

 کنيد؟ مي مسخره منو داريد شما -

 فتگ مي هذيون تاصبح نبرد خوابش شما قيافه ديدن ازترس تاصبح داداشم طفلکي کردي واقعافرق خب واال نه -

 :فتگ بهم خنده بايه برگشت داد جاخالي که کردم پرت سمتش به رو بود دستم دم که خودکارايي از يکي ازحرصم

 شوهرت بيچاره بخدا زشته کنه؟ مي رفتار اينجوري باناجيش آدم -
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 آنجليناداشتي؟ توقع بارون بااون خوره نمي درد به کنه مسخره آدمو که ناجي -

 لولو يهشب بشي بارون بايه که سروصورتت نمال انقدر خب نبود الزم آنجلينا بود خوب بودي خودتم همين بابا نه -

 :وگفتم فشاردادم هم روي دندونامو نخندم بخاطراينکه حرصم هم بود گرفته ام خنده هم

 خواست مربوط؟دلم چه شما به اصال -

 رادرمب مثل بدبخت گرخه مي ببينه يکي خب اما عجينم ترسناک بافيلماي کال من که گم نمي بخاطرخودم من -

 نبرد خوابش شب خدمتتون که گفتم

 نبرد خوابم شب ديدم برادرتونو منم اتفاقا -

 هي کردي مي دعا صبح تا البد ديگست چي يه اون ولي خوشگالما منم البته خوشگله ازبس المصب دونم مي -

 خيال زهي اما ببينيش دوباره توني مي که کردي ذوق منوديدي که نه؟االنم بياد گيرت اون مثل شوهرخوشگل

 نميره وب توي کالبادخترآبش اون باطل

 همون مي يخ کوه مثل بابا چيه نبود خوشگليش منظورم من بريم باهم شو پياده خودت واسه گي مي چي ايش -

 بگير تحويل داداشتو اون خودتو کم درضمن ميافته ميت ياد آدم

 داد ادامه کردو بلندي خنده

 ميگي راست داري االن که بود معلوم بهش اونشبت زدن زل اون از -

 اين کنم عوض بحثو بذار نميشه اينطوري نه ها رو پررو بچه همينجا بکشمش بزنم فشاردادم هم روي دندونامو

 داره جواب يه هرچي واسه من بدتراز

 نخورديد؟ سرما چرا شما راستي -

 ميخوردم؟ بايد -

 نه شما خوردم سرما من ولي بوديد زيربارون بيشترازمن شما قاعدتاً خب -

 شانسم خوش من شايد خب -

 بودما سپال اينجا پارسال تا بخير يادش بود شده تنگ توليد سالن براي دلم اومدم بيرون ازاتاق انداختمو باال شونه

 بزنم بهش سر يه بيام کنم نمي وقت االن اما

 يتکيف کنترل آزمايشگاه توي مدت يه قبال من شدم وداخل پوشيدم رو کفش کاور روپوشو توليد سالن از قبل

 هب شناختم مي هامنو بچه همه تقريباً کالًباالست عموميم روابط که وازاونجايي نظارت بخش تو هم مدت يه بودم

 کردم خاطرات تجديد سري بايه حالشونوپرسيدم کردم وبش خوش باهمه بودن شده استخدام تازه که اي عده جز
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 داص سمت کردبه صدام سر پشت از يکي که زدم مي گشت سالن توي داشتم ساعت ربع سه ساعت نيم تقريباً

 بود بهراد برگشتم

 داشتيد؟ بامن کاري شماييد؟ مهرآرا آقاي -

 شناسيد مي رو ها بچه تمام اينکه مثل شما -

 بودم زياد محيط قبالًتواين چون بله -

 نيست؟ عجيبه يکم هستيد مديرعامل معاون کم سن وبااين شناسيد مي رو همه اينکه خب اما دونم مي بله -

 نه؟ داشتم لياقتشو البد واال بگم چي دونم نمي -

 کردم حال زدي باال که حرفي تالفي اينم

 :گفت وايستادو وجلوم گرفت سبقت ازم دوقدم هم تو رفت اخمش

 بفروشه فخر ديگران به بخاطرموقعيتش آدم نيست خوب -

 بدنيست خودشيفته آدماي براي اما درسته -

 که بودم من نوبت بار اين زد ولبخند بهم زد زل منگال اين عين دوباره کردم تالفي فهميد انگار باالداد ابروهاشو

 تازخجال ما سمت به برگشتن کارگرا تمام که طوري سرداد بلند اي خنده ديد رو کارم وقتي دادم مي باال ابروهامو

 الک بود جالب شنيدم مي سرم پشت رو کفشش صداي افتادم راه و انداختم باال اي شونه ديوانه ي پسره شدم آب

 از يکي سوخته دهن نخورده آش کنن مي من ي درباره فکري چه نيست معلوم کارگرا االن نبود مهم براش هيچي

 کيان آقاي دفتررفتيم سمت به کارداره مهرآرا و من با کيان جناب که گفت و کرد وصدام اومد سمتم به کارگرا

 :گفت منو به کرد رو اومد ما سمت وبه بيرون ميزش پشت مااز باورود بود نشسته ميزش پشت

 کردي؟ ديدن ازکارخونه -

 دارم دوست خيلي اينجارو من خاطرات تجديد بله -

 هستي ناراضي فعليت ازکار يعني -

 دارم اينجارودوست خب ولي وجه هيچ به...نه....نه -

 دوميش گم نمي االن و اوليش برسونم بهتون بايد که دارم خبر حاضردوتا درحال عزيزم کردم شوخي دونم مي -

 شرکت مديرعامل معاون ميشن مهرآرا آقاي که اينه هم

 سرزده؟ خطايي من از مگه آخه چي؟ چي؟براي -

 : گفت گذاشت شونم روي رو ودستش زد لبخندي کيان آقاي
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 فهمي مي بعداً رو چي همه -

 ضايع رهپس اين جلوي منو کيان آقاي کال کنم نگاه بهراد به نميتونستم واقعا ولي بودم نشده حرفش متوجه که من

 بيافته اتفاق روزتولدم توي بايد من براي بد اتفاقاي ي همه هميشه چرا هه روزتولدم تو درست اونم کرد

 خدا باهمه اومدم بيرون اتاق از نفهميدم هم رو اش دوکلمه شايد من البته که شد تموم که کيان آقاي حرفاي

 اونجاهرچي حتماًبريم بايد کردن دعوت رو جفتمون جايي شب که گفت بهم باالهه خداحافظي کردموقع حافظي

 ونيم6 ساعت وشب کنم قبول شدم مجبور بياي بايد که االبال گفت نيام من الاقل يا نريم که کردم اصرار بهش

 بذارم دلم کجاي رو مهموني اوضاع تواين حاال لعنتي اَه مهموني اون به بريم وباهم دنبالش برم هفت

 ازخستگيم کمي خوابيدم ونيم5 تا وخوابيدم گرفتم دوش يه که بودم وخسته دمغ انقدر رسيدم که خونه به

 لباس يه بايد پس هست جشن وتقريباً رسمي مهموني يه بود گفته الهه اينجورکه کمدم سمت رفتم سريع دررفت

 بود يدهوپوش شيک واقعاً و بود حرير که بلند نفتي آبي پيراهن يه گشتم لباسا بين پوشيدم مي ومجلل مجلسي

 کردم حرکت الهه خونه سمت به و شدم ماشين سوار کردم که وآرايشمم پيچيدم هم رو موهام کردم تنم سريع

 وباماشين شد باز باغ در رسيديم وقتي شهر خارج بود باغ يه رفتيم داد مي الهه که آدرسي سمت به شدو سوار

 ريزه باسنگ راهي چمنا وسط بود شده کار چمن باغ واطراف بلند درختاي بود اي العاده فوق باغ شديم وارد

 يه استخر جلوتراز کمي بودند کرده درست باغچه دروش که بود بزرگ استخر يه باغ وسط بودند کرده درست

 واال چه من به بيخيال سوتوکوره زيادي جشن براي يکم اما بزرگ هاي وستون درها به بزرگ عمارت

 دست صداي اصلي سالن به ورود محض به گرفت تحويل رو هامون لباس در دم خدمتکار شديم سالن وارد باالهه

 اچم يه کردو بغلم کيان خانم که برگشتم حال زمان به وقتي ترسيدم بودکه زياد حدي به صدا شد بلند وجيغ

 :گفت وتوگوشم کرد ازصورتم محکم

 مداد ترتيب ماهه يه رو جشن اين برنامه من بگيرن تولد براش کارخونه توي دخترم ميدم اجازه کردي مي فکر -

 کرديد لطف ممنون -

 (کيان آقاي) مسعودي منو زندگي اميد تو کنم مي هرکاري تو براي من حرفيه چه اين -

 بيان که بود ها مهمون باقي نوبت کم وکم گفت تبريک بهم و اومد جلو بود کيان آقاي نوبت ازاون بعد زدم لبخند

 ميميص بهرادخيلي بودن يخ کوه جناب وبرادرش بهراد گفتن تبريک بهم که نفراتي وآخرين بگن وتبريک جلو

 دادم جواب خودش مثل منم تبريک گفت کلمه يک وفقط اومدجلو مجسمه مثل برادرش اما گفت تبريک بهم

 آرزوي وبرام بود گفته تبريک رو تولدم ناشناس شماره ازيه اومدsms برام که بود جشن اواسط شد شروع جشن

 مينمستخد از يکي بالفاصله اما شدم بيخيال منم نداد جوابي هيچ که"شما؟ "زدم درجوابش بود کرده بهترينهارو

 سرخ بارز گل دسته کل آخه داشت تعجب جاي ديگه اين آورده پيک که وگفت آورد رو بزرگي گل دسته برام

 يليخ برام اسم بدون بود تبريک پيغام يه هم گل دسته روي کرده اينکارو کي اما بودم رز نوع اين عاشق من پربود
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 دورم انقدر ها بچه اما شدم گيج که واقعاً گل دسته اين هم وحاال ناشناس شخص يه ازsmsيه اول بود شده عجيب

 رفت يادم کل به اصال که کردن روشلوغ

 کيان وخانم خودش کنار که خواست ازمن و کرد دعوت سکوت به رو همه کيان آقاي که بود 18 حدوداي ساعت

 زدن حرف به کرد وشروع بشينم

 اين مديون اينهارو وهمه شده رو اون به رو ازاين زندگيمون کلي طور به ديديم ماپرنيارو که سالي سه اين توي -

 فرزند عزيزم پرنياي که کنم مي همينجااعالم من اما نداريم فرزند ما که دونيد مي همتون هستيم قشنگم گل

 تنظيم من نامه وصيت کنم مي پرنيا نام به مرگم از بعد رو وداراييم ثروت تمام من و هست وشهال من ي خونده

 مدير شما بعد به ازاين بود دليل همين به گرفتم ازت شرکت توي رو اگرمقامت عزيزم پرنياي هست وکيلم ودست

 مي راهنمايي شرکت کارهاي توي تورو هست خوبمم ازدوستان يکي پسر که عزيزم وبهراد هستيد شرکت عمل

 کنه

 که اومدم خودم به وقتي کردم فراموش رو ومکان زمان لحظه يک واقعا شد وارد بهم شوک کيان آقاي باحرفاي

 انکي وخانم آقا سمت به بودن خوشحال عميقاً ديگه وبعضي ظاهري ها بعضي گفتن مي تبريک بهم داشتن همه

 کردم زدن حرف به شروع و رفتم

 خبر من مشکل از که شما داشتم نياز شما آرامش به چون بودم پيشتون گاهي اگر کرديد؟من رو کار اين چرا -

 اين نداشتم مالتون به داشتي وچشم داشتم عالقه شما خود به من بشه اينجوري خواستم نمي من داشتيد

 دارند وجود ازمن اليقتر خيليها نيست کاردرست

 ما پول بخاطر تو که نکرديم فکر هم وقت هيچ هستي دخترما تو داريم تورودوستت پرنيا؟ما حرفيه چه اين -

 باشي شاد پيروزو و موفق هميشه خوام مي ازخدا داري پاکي قلب تو چون هستي کنارمون

 ممنونم دونيد مي بودن فرزندتون منواليق که ازاين واقعا ممنون -

 باورکن ماعزيزي براي واقعا تو -

 ممنون بازم -

 افتاد راه به خودش خونه سمت به وهرکي رسيد پايان به کم کم مهموني

 هک جوري کرد مي فکر گذشته به داشتم همش راه توي برگشتم خونه سمت به کيان وخانم آقا اصرار باوجود من

 :گفت نيست حواسم اصال من فهميد که هم آخرش شنيدم مي درميون يکي رو الهه حرفاي

 گيره مي خودشو چه شد نامت به چي يه خوبه حاال ميده بهم جوابي يه بزنم حرف ماشين شيشه بااين من االن -

 بخدا درگيره ذهنم من نيست اين موضوع اصال بخدا زني؟ مي حرفيه چه اين ؟!؟!الهه؟ -
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 مثالً؟ چي درگيره -

 کرد نگام وواج هاج برگشت گفتم بهش رو smsو گل قضيه ميشه ناراحت دستم از نگم بهش اگر ديدم که منم

 :وگفت

 بزني؟ حرف زودتر مُردي مي بگي بهم اينو بايد االن تو -

 رفت يادم خب -

 چندبود؟ اش شماره پيش -

- 912 

 نه؟ بوده تهران از يعني -

 خب آره -

 نبود آشنا برات اش شماره -

 نه -

 شما؟ زدي -

 گرفته؟ بازيت پليس چرا تو حاال بابا آره -

 بهت ناشناسم شماره يه همزمان داري دوست که گلي همون دقيقا هرگلي نه اونم گل دسته يه مشکوکه آخه -

sms ميکنه شک آدم خب بده 

 نداره حرفارو اين که sms ويه گل دسته يه سازي مي کوه کاه از مامانم عين که توهم بيخيال -

 بخوره حرص دستت از داره حق خاله هميشه بيخيالي هميشه -

 جانشينش شدي که بشم فدات -

 بوسيدم کشيدمو محکم لپشو منم خنديد

 داد حالي چه جووووون -

 عالم خاک اِوا -

 عاشقتم ديوونه -

 هک امشب ندارم پول گي مي هي بگير منو بيا گم مي هي که نيستي عمل مرد زني مي حرفشو فقط برسرت خاک -

 نمياي؟ چرا پس اومده گيرت که توپولم ارثيه يه ديگه
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 ميام عزيزم چشم -

 قول؟ -

 قول -

 مردونه؟ -

 مرد؟ کو هه -

 تو شدي اينجوري چرا پري -

 بيخيال...چون...چون -

 بهم گي نمي عزيزم -

 بعدا شايد نميشه االن -

 کِي؟ دقيقا بعدا -

 ميگم -

 داده قول کيان وخانم آقا به که همونطور خونه نزديکاي رفتم خودمون خونه سمت به رسوندم خونه به رو الهه

 کردم تشکر ازشون چي همه بابت هم باز و رسيدم که دادم اطالع بهشون و زدم زنگ بودم

 هم بعد گرفتم دوش يه کردم عوض رو لباسام اتاقم توي رفتم راست يه منم بودن خواب همه شدم خونه وارد

 مثل جورايي يه است شده وصل هم به چي همه چقدر کردم فکر چندروز اين توي اتفاقات به کشيدم دراز سرجام

 وضعيت،همکار اون توي من به وبرادرش بهراد بارون،کمک زير کردنم گير گيره مي قرار داره کنارهم پازل يه

 شب يه کار وقت چند اين اتفاقات فکربه گرفته درد سرم مغز واي کيان آقاي بهراد،،تولدم،ارثيه منو دراومدن

 بمونه حاشيه توي تاآخر اميدوارم نداره زندگيم توي جايي هنوز يخ کوه اون شکر خدارو فعالً فقط نيست

 مسئوليت اين بود کرده بازنشسته رو خودش حاال که کيان آقاي جاي به من و وفرداهاگذشت فردا رفتم بخواب

 يه اون کرد مي کمکم وواقعاً بود شده خوب خيلي بهراد با ام رابطه دادم مي انجام بهراد کمک به رو سنگين

 ونا از نه ديگه بود گذر در مدام زندگي بودم برده پي الهه به بهراد عالقه به مدت اين توي بود خوب خيلي دوست

 همين به ماه يک گذاشتم مي سر پشت رو آرومي واقعاً روزهاي استرس از نه ترس از نه بود خبري عصبي حالت

 ستهب خواست ازم بهراد که گشتم برمي خونه به زودتر داشتم بهار فصل به حساسيتم بخاطر روز يه گذشت منوال

 مکن قبول شدم مجبور رودربايستي توي خب اما نکنم قبول خواستم مي اولش ببرم برادرش براي سرراهم رو اي
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 هداد آدرس که محلي سمت به اصالً؟ چي يعني شانس اين به لعنت اَه بشه روبرو يخ کوه بااين خواد مي کي حاال

 مهرآرا بهزاد" قرارداشت عبارت اين سردرش بود درست که آدرس بود مطب يه فرعي خيابون يه توي رفتم بود

 واال اصالً توچه به بيخيال درسته که آدرس نه نشده؟ اشتباه روانپزشکه اين پوف " روانپزشک

 يه اينجا نکنه عالم خاک هههههم نيست که اينجا؟منشيم انقدرخلوت چرا روز موقع اين جالبه شدم مطب داخل

 !؟!؟!خبريه؟

 وقتي کردم باز رو در اليه کمي بسته وباچشماي رفتم باشه اتاقش اونجا داشتم حتم که اتاقي سمت به آروم

 يا قهوه کرم از ترکيبي اتاقش بود زيبا واقعاً ديدم که چيزي اما کردم باز رو چشمم اليه آروم نشنيدم رو صدايي

 يخيل کتابش بندي قفسه شدم وارد شد مي خيره آدم نگاه ناخودآگاه که جوري بود خاصي رنگ يه کرمش اما بود

 تماشاي محو برداره ازش چشم تونست نمي آدم که طوري بود خاص اتاق يه اتاق اين انگار اصالً بود جديد و شيک

 :گفت سرم پششت از يکي که بودم اتاقش

 نيست؟ درستي کار اجازه بدون ديگران اتاق به کشيدن سرک کنيد نمي فکر -

 شد کر گوشش کنم فکر که کشيدم جيغي چنان

 عنيي منشيتون نه شما بعد بود گفته بهراد بعد تو اومدم آهان بگم خواستم مي چي يعني من ببخشيد من....من -

 بگم جور چه

 چي دارم نبود معلوم واقعا داد مي گوش من پرتاي و چرت به داشت کنه مخفيش داشت سعي که لبخندي بايه

 ليوان يه و رفت دفترش کنار کن آبسرد سمت به لرزيد شديداًمي صدام هم خودم هم واسترس ترس بخاطر ميگم

 يکم خوردم رو آب از کمي گرفتم دستش از رو ليوان تشکري با داد دستم به رو ليوان برگشت سمتم به آب

 :وگفت نشست ميزش پشت خودشم بشينم اتاقش توي مبل رو کرد دعوتم شدم آرومتر

 خب؟ -

 چي؟ خب -

 اينجا؟ اومدي چرا -

 دستتون برسونم راه سر که بهم داد بسته يه بهراد راستش آهااااااااان -

 کردي؟ مي چيکار من اتاق توي خب -

 بود توسرم قبل چنددقيقه که فکري اين از شم مي سرخ گيرمو گرمي خجالت زمان که هميشه معمول طبق

 کشيدم خجالت حسابي

 شدي؟ سرخ اينحور چرا -
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 هيچي -

 اتاقم؟ تو اومدي چرا نگفتي -

 نداشتم بدي قصد ببخشيد -

 خواستم علت کني عذرخواهي نخواستم ازت من -

 ...که خواستم منم بود باز مطب در اما نبود کس هيچ خب -

 گردنت افتاد مي شد مي گم چيز يه اگر دوني مي نيست درست اصال اينکار دونستي مي -

 زني؟ مي دزدي تهمت من به داري تو صبرکن....صبرکن -

 ....خب -

 بخاطر اگر زني؟من مي حرف اينطوري بامن که هستي کي کني مي گي؟فکر مي چي فهمي مي هان؟ چي؟ خب -

 بشم روبرو جنابعالي با نداشتم عالقه اي ثانيه نبود محبتاش بهراد

 مشخصه کامالً -

 مشخصه؟ چي -

 ببيني منو خواستي نمي که -

 منظور؟ -

 بگي دروغ ديگه جور يه بعد به اين از کن سعي که اينه منظورم -

 وابخ هه بزنن واکس کفشمو دم نمي اجازه تورو از بهتر صدتا من راضي خود از احمق ي چيييييييييييي؟پسره -

 باشه خير ديدي

 دونم مي بله...بله -

 مريضات بيچاره روانپزشک نه روانپريشي تو -

 فرمون پشت اينکه محض به بيرون زدم مطب از کوبيدمو ميز رو بود داده بهراد که رو اي بسته عصبانيت با و

 دادم حرکت رو ماشين نشستم

 عوضي دزدخودشيفته گه مي من به احمق ي پسره

 کردم مي طي رو خونه وراه دادم مي فحش بهزاد همينطوربه

*********** 
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 :وپرسيد در جلوي اومد مامان رسيدم که خونه به

 افتاده؟ اتفاقي -

 بيافته؟ اتفاقي بايد مگه نه -

 خونه زودبرگشتي آخه -

 بريده امونمو حساسيت که بيني مي خب -

 شده چيزي شايد گفتم ترسيدم آهان -

 بخوابم نتونستم کردم سرفه بس از ديشب کنم استراحت يکم برم من نيست چيزي نه -

 خودتو کن راحت بزن حساسيت ضد يه دکتر برو خب -

 بخوابم برم فعال ميرم عصري باشه -

 باشه -

 وربط رو بابهزاد دعوام که طوري به ميومد خوابم اون از بيشتر اما کردم مي سرفه هنوز کشيدم دراز رفتم اتاقم به

 داربي ميومد بيرون از که باسروصدايي که بودم خوابيده که بود حدوددوساعتي رفتم بخواب کردم فراموش کامل

 امانم با بلند بلند داشت که بود پرهام رفتم سالن به صدا سمت به کردن مي دعوا باهم داشتن دونفر انگار شدم

 زد مي حرف

 بدونه حقشه اون بفهمه نبايد چرا -

 شنوه مي باش آروم -

 بشنويم حرف تاکي بشه تموم حرفا اين جا يه بايد بشنوه بذار خب -

 شو ساکت گم مي بهت -

 پرسيدم بلندي تقريباً وباصداي رفتم جلوتر

 شده؟ چيزي -

 کرده تعجب حسابي رفتارشون از کرد سکوتش به دعوت جلوشو پريد مامانم که بزنه حرف اومدکه جلو پرهام

 پرسيدم مامان از گيجي باحالت زد بيرون خونه از پرهام موقع همون بودم

 بود؟ ناراحت من از شده؟چرا بود؟چيزي چش پرهام مامان -

 نبود ناراحت توهم از نيست چيزي جان مامان نه -
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 زني مي گولم حرفا اين با که ام بچه من مگه مامان -

 کنم مي خواهش ازت نريز بهم اعصابمو توديگه خدا تورو نيست چيزي که گفتم -

 ....آخه خب -

 کردم خواهش ازت بسه پرنيا -

 باشه -

 رفتم بيرون اتاق واز شدم کردحاضر مي ديوونم داشت حساسيت اين دکتر رفتم مي بايد رفتم اتاقم سمت به

 گرفت جلومو مامان

 کجا؟ -

 دکتر؟ برم نگفتي مگه -

 چي؟ براي دکتر -

 ديگه حساسيتم براي خوبه؟ حالت مامان -

 برگرد زود برو باشه -

 خداحافظ فعال باشه -

 برگشتن وموقع زدم حساسيت ضد آمپول يه هرسال معمول طبق و رفتم دکتر مطب سمت به شدم خارج خونه از

 بود کيان خوردآقاي زنگ گوشيم خونه سمت به

 خوبن؟(کيان خانم)بانوجونم خوبيد؟ماه بنده عشق کيان جناب سالم -

 شرکت؟ از خبر خوبي؟چه خودت خوبيم ما -

 است سکه بارمون کارو -

 بزني؟ ما به سر يه خواي نمي تو شيطون اي -

 پيشتون بيام جمعه اين که بودم فکر تو شده ذره يه براتون دلمم اتفاقا چرا -

 باش جمعه تا بيااينجا امروز پاشو کن ول رو جمعه -

 ندادم اطالع خونه به آخه -

 شده ذره يه برات دلمون که پاشوبيا تو بهشون ميگم زنم مي زنگ خودم نداره عيب -
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 چشم -

 پدرخوانده خونه سمت افتادم راه کردم قطع که رو تلفن

 ويالي يه اشون خونه شدم ووارد کردم باز خودم باريموت رو در رسيدم که وقتي بودم راه توي اي دقيقه 45 يه

 زتاا که کيان خانم اومدن من استقبال براي کيان وخانم آقا داخل بردم که رو ماشين بود غرب شهرک توي شيک

 االب طبقه به من شديم که خونه وارد رفت ام صدقه وقربون کرد گله وکلي کشيد آغوش به منو شدم پياده ماشين

 هک رو لباسم داشتم اونجا لباس کلي و خودم براي اتاق يه رفتم مي اونجا خيلي وچون رفتم لباس تعويض براي

 شدم نگاهشون متوجه وقتي کردن مي نگاه بهم خاصي بالذت کيان وآقاي خانم اومدم پايين کردم عوض

 اومد حرف به کيان آقاي که انداختم پايين رو وسرم زدم لبخندشرمگيني

 داريم ازت خواهش شهاليه منو جان پرنيا دوني مي -

 بفرماييد امر شما -

 کني خوشحال مادوتارو خوام مي ازت واقعيتش داشتي لطف دوتا ما به هميشه تو عزيزم -

 جوري؟ چه ؟!؟!کنم؟ خوشحال -

 شناسي؟ مي که رو يوسفيان آقاي -

 ندارم حضورذهن االن واقعاً اما آشناست اسمش بود؟ کي..... يوسفيان....يوسفيان -

 ......شرکت رئيس -

 خب؟ اومد يادم االن هان -

 که بوديشون ديده داشتن حضور باخانوادهاش تولدت مهموني توي اونشب -

 سيخ که بس از بودن کرده آويزونش لباسي چوب از انگار که داشت دراز پسر يه که نبود خانوادهه همون -

 بود؟ وايستاده

 گفت بهم خنده وسط جور همين جون شهال رفتن ريسه خنده از کيان آقاي و خانم

 مردمه توصيف وضعه چه اين آخه دختر تو نميري -

 مونده يادم به ازش مشخصه اين کنم چيکار خب -

 کرده خواستگاري ازت آدم همين حاال خب -

 چييييييييييييييييييييييي؟ -
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 زني؟ مي جيغ چرا -

 نه؟ ديگه کرديد شوخي -

 نه -

 گفتيد؟ چي شما -

 ديم مي رو جوابتون کنيم مي صحبت دخترمون با گفتيم -

 آگاهيد کامالً من وضعيت از که شما اما -

 بشي دنيا تارک بايد خوردي شکست دفعه يه چون حاال بموني مجرد خواي مي عمرت آخر تا يعني چي؟ يعني -

 ...من روحي وضعيت اما خب نه -

 بذاري؟هان؟ عيب خودت رو خواي مي چرا شدي خوب ديگه توکه چي؟ تو روحي وضعيت -

 کنه خراب هم رو ديگه يکي زندگي شکست اين ترسم مي من خب ميشيد؟آخه ناراحت چرا حاال جون شهال -

 گفتيم يوسفي خانواده به رو چيز همه ما بزني حرف انقدر خوام نمي ديگه بسه -

 گفتيد؟ رو چي -

 ديگه تورو ماجراي اين -

 ؟!؟!گفتيد؟ -

 آره خب -

 گفتيد؟ رو چي همه -

 گفت نميشد که رو چي همه ديگه نه -

 همين خورده بهم نامزديت و داشتي نامزد قبال که گفتم فقط -

 کنيم چيکار اونوقت داد دست بهم حمله تصادفاً بار يه واگر -

 زنمتا مي پاميشم پرنيا پووووووف -

 خب نمياد خوشم پسره اين از من آخه ولي شم فدات نشو عصباني شما ببخشيد جونم شهال خب -

 بيان بگم حاال بگو بعد بيان بذار -

 بزنم حرف وبابا بامامان بدبد اجازه اول خب -
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 شده زده حرف -

 ؟!؟!نههههههههههه؟ -

 زني؟ مي جيغ انقدر امشب چرا تو آره -

 است آماده قبل از چي همه قرآن به دستم داديد مي امم بچه ميومدم ديرتر يکم کنم فکر آخه ببخشيد -

 کردن خنديدن به شروع هردو حرفم اين با

 بيان؟ بگيم کنيم؟ کار چي حاال -

 بيان بگيد کنيد مي بيرونم کفش لنگه با خونه از بزنم حرف االن دارم مخالفت جرات من مگه واال -

 بشم قربونت -

 نکنه خدا -

××××××××××××××××××× 

 براي رفتيم همگي هم کرديمبعد صحبت وکارخونه شرکت راجب هم وکمي محترم خواستگار راجب ديگه کمي

 تباپش شکرت گفتم بخدا هروقت چرا واقعاً نميدونم اومد سراغم به افکار هجوم کشيدم دراز که تختم توي خواب

 النا همين کشم مي نفس که شکر بگم ترسم مي حتي شدم خوشبختي منکر کل به که ذوقم توي زد چنان دست

 چاهي تو پام آرزو به خوشبختي به رسيدن قدمي يه هميشه نبود هيچوقت نيست روبراه خيلي زندگيم بشم خفه

 ات پشتوانه چقدرخوشي بحالت خوش ميگه ببينه منو هرکي شايد پوف ميره و گيره مي گازشو اونم ميره اي چاله

 زا لحظه يه بدم رو ثروت همه اين شد مي کاش بينه نمي بيمارو منه منو صحنه پشت هيچکس اما کالنه ثروت يه

 که بينتم مي کسي وقتي که کنم دور خودم از رو خودم به رو عجيب نگاههاي اين گرفتم مي روپس ام گذشته

 من هگذشت از اگر محترم خواستگار خانواده نزنه زل بهم ترحم با و نگيره گاز انگشت فهمه مي رو ام گذشته وقتي

 همه کردم واردزندگيم که اشتباه آدم يه غلط راه يه بودم خودم مقصر همش بگن خوان مي چي بيارن در سر

 داد باد به رو آرزوهام

 جون اصرارشهال به گذشت خواستگاري مقدمات کردن آماده فردابه وپس فردا رفتم بخواب که کردم انقدرفکر

 نتلف که بود مونده محترم خواستگار اومدن به ساعتي يک ميشد برگزار کيانها خونه توي خواستگاري مراسم

 داد وجواب رفت سالن تلفن سمت به جون شهال خورد زنگ

 بفرماييد سالم الو -

- ..................... 

 نيافتاديد راه هنوز يوسفيان خانم خوبيد -
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- ...................... 

 نکرده؟ خدايي افتاده اتفاقي مگه چرا؟ -

- ....................... 

 شما؟ به زده حرفي همچين چي؟کي -

- ...................... 

 بذاريم کاله رو شما سر خواستيم مي ما گفته کي حرفيه چه اين محترم خانم -

- ............. 

 نرمال آدم يه االن که نميشه دليل اين اما افتاده اتفاقاتي اش گذشته توي شايد گل برگ مثل پرنيا چي؟ يعني -

 نباشه

- ..................... 

 خدانگهدار دونيد مي صالح هرجور باشه -

 مه واونها بود گذاشته يوسفيان خانواده دسترس در رو من گذشته کل کسي شد روشن چيز همه مکالمه پايان با

 چنان خدا هوا رو رفت چي همه بيارم ايمان هام خوشي به خواستم هروقت که ميگم بودن شده منصرف اومدن از

 مقد انگاراين اما نداشتم ذوقي هيچ خواستگار اين اومدن براي که درسته بيرون زد حدقه از چشمام که توذوقم زد

 شده موضوع اين ديگه منکه دچاربشن بال اين به کيان خانواده هم ام خانواده اعضاي هم بود شده باعث من نحس

 خودم از نه که بد ميومد بدم خودم از افتاد مي اتفاق وهرروز هرروز آرزوهام گورکردن کارروزمره يه مثل برام بود

 اون توي وايستادن روي ديگه داشتم نفرت بود گرفته بخودش رو دوروبريام تمام ويروس مثل که نحوستي اين از

 توي بدجوري اتاق توي ساعتي يه رفتم خودم واتاق باال سمت به نداشتم رو پرترحمشون نگاههاي وتاب جمع

 اين ماا نبودم خرافاتي آدم بدقدمم من که رسيدم مي نتيجه اين بيشتربه وهرلحظه گذشته به خودم به فکربودم

 شد وارد وپرهام خورد در به اي تقه بود ريخته روبهم اخيربدجوراعصابم هاي قضيه

 پرنيا؟؟؟ -

 بله؟ -

 ناراحتي؟ -

 راجب خوام نمي ديگه هه کنم مي تعجب بشه انجام مرادم کاربروفق يه اگه ديگه شده عادي برام ديگه نه -

 زنم نمي ضربه ديگران به حداقل قبلي ربات همون انگار کنم فکر عادي زندگي

 ...فرزادو چرا بدونم خواد مي دلم فقط خودتيم نگران زني؟ما مي حرفي همچين يه چي؟چرا ضربه -
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 رو حرفي ديگه خواهشاً شده تموم قضيه اون گفتم وبارهابهت بارها بشنوم باره اين در حرفي خوام نمي بسه -

 نيار ميون به ازش

 ...افتاد وفرزاد تو بين اتفاقي چه بگي توبايد اتيم خانواده ما نميشه اينجوري بدون اما باشه -

 بيرون پاشوگمشو اصالً بياري جلوم رو اسمش خوام نمي ميگم کرشدي نميشنوي کن بس -

 گيرتت؟ مي يهو تو چته -

 بيرون برو -

 ياين تو زشته اومدن مهرآرا آقاي خانواده پايين بياي گفت کيان خانم بگم خواستم فقط رم مي باشه بابا خب -

 پيششون

 ميام االن کنم مي مرتب لباسمو يکم منم برو تو باشه مهمونه وقته چه اين پوووووف -

 امج تو که بودم آخر پله توي رفتم پايين و کردم مرتب سرووضعمو يکم رفتم آينه جلو منم بيرون رفت پرهام

 بذارم دلم کجاي اينو حاال نبود يادم اينو اصال خدايا شدم خشک

 بود کيان آقاي شد حضورم متوجه که نفري اولين

 جان بابا بيا اومد گلمونم دختر بَه -

 يانک آقاوخانم که زماني اينکه مثل بودم نديده قبالً رو مهرآرا آقاوخانم کردم واحوالپرسي سالم باهمه رفتم جلو

 يليخ مادرشون بودند اومده تولدم به تنها خرس دوبرادر همين براي نبودند اونهاايران بودند گرفته تولد من براي

 خوش خيلي که هم بهراد اومد خوشم ازشون خيلي که من بود ماه خيلي پدرشونم بود برخوردومهربون خوش

 مي بت برسرعين خاک رفته کي به يخ کوه اين موندم نداشتم باهاش مشکلي وشرکت کارخونه توي من برخورده

 احوالپرسي برخوردي باخوش باهمه شدم که وارد آخه زديم بهم مشکلي يه منواون که فهميدن همه فکرکنم مونه

 گه مي من به االغ ي پسره بود حقش هه هه هه خريديم سوخته دماغ شد خنک دلم آي اون اال کردم

 يجوربد يه شدم سالن وارد ازوقتي خداييش اما ميده اهميت روانپريش اون به کي بيخيال استغفراهلل....دزد....دزد

 که منم االن مهم بذاربکشه کشيده صُالبه به ذهنش توي منو دفعه چندين که معلومه کامالً کنه مي نگام

 هرادب شد فراموشم خواستگاري ماجراي کل به که خنديدم بهزاد ريش به دلم تو انقدر سروموروگنده اينجانشستم

 بهش برداشتمو گوشيمو کرد مي بازيsms باکي داره نبود ومعلوم بود گوشيش تو سرش مدام که ام شده ذليل

 دادم پيام

 کني؟ مي بازيsms باکي داري -

 دادمsms کرددوباره گرم باگوشيش سرشو دوباره و زد بدجنس لبخند يه کرد ونگام باال اورد سرشو
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 دي؟ ميmessage کي به نيستم؟داري تو با مگه هوي -

 کن فضولي کم توچه به -

 کنم مي اخراجت پررو -

 باووووووو بينيم بيشين -

 حرفي؟ مي داري باکي دونم مي که من -

 باکي؟ -

 جووووووووووووووون الهه -

 داد message دوباره بعد انداختم باال ابرو براش بدجنسي با منم کرد نگاه بهم آوردو باال رو سرش تعجب با

 فهميدي؟ کجا از تو فوضول -

 .....حاال -

 گفت؟ بهت الهه -

 نه -

 نگو دروغ -

 فهميدم خودم نگفت اون بخدا -

 جدي؟ -

 خوردم قسم بخدا آره -

 بحرفيم باعشقمون راحت ماهم بذار نشو مزاحم شدي راحت اگه حاال خب باشه -

 باش راحت باشه -

 يمبود زده زل بقيه به منگال اين عين يخ کوه اين منو فقط کردند مي صحبت وداشتن بودن شده چفت باهم همه

 روب پاشو داره زشتي چه نه اتاقم تو برم بگم ببخشيد يه االن زشته يعني ميشه تموم کي شدم خسته پوووف

 تاييدت از مرسي کنه مي درکت جون شهال نکنه درکت هرکي

 واي ونبهش بزنم زل بز عين کي تا شدم راحت آخي رفتم باال طبقه وبه گفتم ببخشيدي شدم بلند سرجام از آروم

 مدته اين شدم ادب بي انقدر من چرا برسرم خاک
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 اينجاياد آورد مي يادم به رو تنهاييم تلخ روزهاي هميشه که خودم اتاق برعکس داشتم دوست خيلي رو اتاق اين

 ويت قبولي از قبل يکسال درست بخير يادش گذروندم رو روزهام بهترين فرشته کناردوتا که افتم مي روزهايي

 روي رو سرش ماشينش توي خيابون کنار که ديدم رو کسي رفتم مي راه خيابون توي هدف بي وقتي کنکورارشدم

 بدشده حالش که فهميد شد مي ازظاهرش هست مسني آقاي يه شدم متوجه رفتم که جلوتر بود گذاشته فرمون

 رو دستم کرد نمي وآمد رفت خيابون توي موقع اون زياد کسي ظهربود بود افتاده ماشينش فرمون روي بيهوش

 وبهر خودم بدبختي هزار با کردم باز رو ماشين در نکرد حرکتي وقتي دادم تکونش بار وچند گذاشتم کتش روي

 تينسب آيا که گفتن بهم شدن جمع دورش دکترها رسوندمش بيمارستان اولين به رسوندم ماشين فرمون پشت

 وگفت اومد سمتم به ميانسالي دکتر دادم تکون نه معني به رو سرم باهاش دارم

 افتاد مي براشون اتفاقي چه نبود معلوم شدي مي ديرترمتوجه اگه رسيدي دادش به زود دخترم -

 تماس اش باخانواده بتونم تا چيزي موبايلي اي شماره شايد تا گشتم رو بود داده پرستارهابهم از يکي که رو کتش

 که ودب شخصي بود گرفته تماس که نفري باآخرين شدم تماساش ليست وارد کردم پيدا که رو موبايلش بگيرم

 داره توچه به بله شمام خوردا نمي بهت شيطون حاجي گرفت ام خنده بود شده ذخيره اسمش عزيزدلم بانام

 ور خدا بنده اون نداد جواب گسي اما بار ،ده.....بار،دوبار، يه گرفتم رو شماره بزن زنگتو شما فضول واال داره دوست

 پرسنل خود بذارم تنهاش و برم گفت مي دلم يه ودودل بودم شده عصبي باشه نظر تحت تا I.C.U توي بودن برده

 امون به کنم ول اينجا رو مرد پيره داره گناه گفتم مي دلمم يه کنن مي پيدا رو اش خانواده باالخره بيمارستان

 بود بابا زد زنگ گوشيم که فکرابودم همين خداتوي

 باباجان جانم -

 شديم نگرانت ديرکردي شد؟ چي گرد برمي ميزني چرخ يه بيرون سر يه ميري گفتي بابا دختر سالم -

 افتاده اتفاقي يه بابا -

 شده؟ طوري باباجان شده چي -

 ....راستش -

 باهم مداو بابا وقتي بيمارستان رسونه مي رو خودش که گفت هم بابا گفتم بابا براي جزئيات باتمام ماجرارو وتمام

 شب نداد جواب گرفتم تماس شماره باهمون باز چندبارم بود نکرده تغييري اما زديم خدا بنده اون به سر يه رفتيم

 وجود با بودم نگران خيلي اما چرا دونم نمي بودم نگران من اما خونه برگرديم که داشت اصرار بابا بود شده

 اما نشستم يکيشون روي رفتم که بود صندلي چندتا I.C.U نزديک موندم بيمارستان توي رو شب بابا اصرارهاي

 براي ميدن لفت ساعت هاي عقربه انقدر انتظار زمان چرا دونم نمي رفتم مي رو قدم واسترس نگراني از هميشه

 استرس هم بخوابم تونستم نمي وجه هيچ به اما سوخت مي خواب اززور چشمام بودم شده خسته کردن حرکت

 رو اش قيافه تونستم مي حاال شدم نزديکI.C.U شيشه به نبودن مناسب خواب براي ها صندلي اين هم داشتم
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 ونمد نمي داشت خاصي ابهت يه سکته از ناشي وکبودي سفيدي باوجود که اي چهره سفيدش موهاي ببينم بهتر

 رتچ صندلي ياروي صبح تا انداخت مي اون ياد واقعاً منو بود بيامرزم خدا بزرگ بابا مثل داشتم دوستش دليل بي

 تاصبح صددفعه درد گردن کمردرد بودم شده خسته کردم نگاه اون بهI.C.U ازشيشه يااينکه رفتم رو ياقدم زدم

 غرغر به کردم مي شروع نبود راحت جام وقتي بودم همينجوري کالً موندم اينجا چرا که دادم فحش خودم به

 روي عزيزدلم اسم کردم نگاه گوشيش به وقتي خورد آقازنگ اون گوشي که بيشتربود کمي يا 7 ساعت کردن

 توي مسن زني صداي شد برقرار که تماس زدم رو اتصال دکمه گرفت ام خنده جهت بي بود بسته نقش گوشي

 کردم شک گوشام به لحظه يه پيچيد گوشي

 زني؟ نمي حرف چرا عزيزم الومسعود....الو...جان؟ مسعود الو -

 سالم -

 شما؟ سالم -

 هستيد؟ گوشي اين صاحب همسر شما خانم -

 شده؟ چيزيش مسعود افتاده؟ اتفاقي بله -

 ....واقعيتش واال -

 تا ساعت نيم حدوداً گرفت ازم رو بيمارستان آدرس گريه زير زد خدا بنده کردم تعريف براش رو ماجرا وتمام

 بودم رفته راه هم کلي صبحانه نه بودم خورده شام ديشب نه بااينکه بود عجيب کسيد طول خانم اون اومدن

 وفهب به رفتم بره ازبين دهنم بد بوي اينکه براي حال بااين نبود ام گشنه هم باز اما بو شده وارد بهم واسترس

 همونجاييI.C.U شيشه جلو پوشي وشيک مسن خانم برگشتم که وقتي وخوردم خريدم وشير کيک يه بيمارستان

 رفتم جلو کرد مي وگريه بود ايستاده بود آقا اون که

 سالم -

 دادي؟ نجات منو مسعود که هستي اي فرشته همون تو سالم -

 !؟!!فرشته؟! ؟!!من؟ کي؟ -

 خوشگلم آره -

 مترآرو يکم بکني خواي مي محبت ابراز بابا شنيدم امو شکسته استخوونهاي صداي که کرد بغلم طوري هم بعد

 اومد دردم آآآآآآآاييييييييي منو کردي شهيدم

 کرد ولم منو چلوند حسابي اينکه از بعد

××××××××××××××××××××××××× ×××× 
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 واالاااااااااااااا چي که آدم دور پيچي مي هي مار مث خالص و بزن تير يه بکشي خواي مي خب گرفت درد بدنم کل

 ردک گريه خوب وقتي بشه آروم يکم گذاشتم و کردم بغلش( آخي طفلکي) زيرگريه زد وبعد کرد بهم نگاهي يه

 دب حالش چقدر بيچاره بخوره تا گرفتم آب بطري يه براش رفتم خودمم بشينه يکم که ها صندلي طرف بردمش

 :گفتم بهش نشستم کنارش شد فشرده قلبم کلمه اين گفتن با بود عاشق چقدر بود

 بهتره؟ حالتون -

 مرسي بله -

 نداديد جواب اما گرفتم تماس باهاتون خيلي ديشب -

 من بيام زودتر نشد که شد اين بود مونده جا خونه توي گوشيم ومتاسفانه بودم رفته دوستام از يکي خونه آره -

 کنم؟ جبران جوري چه تورو لطف اين دونم نمي بودي کنارش تو حاال تا ديشب از اتم شرمنده واقعاً

 ونکنارش يکي اومدنشون بهوش زمان تا فقط( لبخند با) بکنم کاررو اين خواستم خودم من نيست نياز جبران -

 بمونيد اينجا تونيد نمي وضعيتتون اين با شما هاتون بچه از يکي به بزنيد زنگ بهتره نيست بد باشه

 هستم پيشش خودم نه -

 تونيد نمي اينجوري نيست مساعد حالتون اصالً شما آخه اما -

 باشم پيشش دارم دوست خودم تونم مي نه -

 برم ديگه من پس راحتيد جور هر باشه -

 کردي لطف خيلي عزيزم باشه -

 خداحافظ -

 باشه خداحافظت -

 لمث مامان سواالي به دادن وجواب سالم از بعد رسيدم که خونه به رفتم خونه سمت به اومدم بيرون ازبيمارستان

 ممشک قاروقور صداي بودازگرسنگي شده تاريک هوا شدم بيدار که وقتي رفتم وبخواب تخت رو افتادم جنازه يه

 وير کنارشون رفتم بودن نشسته جلويتلويزيون مبل روي وپرهام وبابا مامان اومدم بيرون اتاق از ميشنيدم رو

 بهشون کردم رو نشستم مبل

 بخوابم انقدر ذاشتيد مي نبايد چنده ساعت نکردين؟نگاکنيد بيدار منو چرا -

 داد جواب بابام
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 مشدي مي مطمئن کشيدي نمي نفس اگه کرديم صدات دفعه چند ميدوني ميري مي که شمانميخوابي باباجان -

 باورکن مُردي

 ام زنده هنوز چطوري محبت همه اين با دونم نمي من يعني نکنه درد گلت دست -

 نداشت بتمنمو دختر قابل کنم مي خواهش -

 ؟!؟!بتمن؟ چرا حاال! ؟!؟!بتمن؟ -

 بازيات قهرمان بااين واال -

 بازيه؟ قهرمان واقعا بدونم خوام مي نه بازيه قهرمان موندن مريض آدم يه پيش شب يه کجابود؟ بازي قهرمان -

 واال بگم چي -

 داريم؟ خوردن برا چيزي ميره ضعف داره دلم امه گشنه من مامان بيخيال -

 گفت خاصي تعجب يه با پرهام يهو

 خواي؟ مي غذا -

 خوريا مي خرس دوتا قد خودت خوبه حاال داره؟ تعجب انقدر چي؟ پس -

 برات خواي مي هست دونه يه مرغ تخم که نمونده چيزي خورديم رو همه گشنته تو نميدونستيم ما آخه نه -

 کنم درست

 ذارهن من سر سربه انقدرم درسش سر بره که گفت پرهام به آشپزخونه سمت به رفت هين شد بلند جاش از مامانم

 بخورم تا کنه گرم رو غذا برام برم که گفت منم به

 ودمب نگران رفتم بيمارستان سم به و خوردم صبحانه شدم بيدار که صبح فردا گذشت اتفاقاتش تمام با اونروز

 بود آشنا برام اش چهره که مردي نگران

 گفتن که پرسيدم سوال ازشون مرد اون حال درباره رفتم پرستاري stationسمت به رسيدم که بيمارستان به

 دنبو خوب خالي دست اما ببينم رو آقا اون برم که گرفتم اجازه ازشون شده منتقل بخش به و اومده بهوش ديروز

 ينم اما بگيرم گل دست يه خواست مي دلم هم بعد گرفتم آبميوه و کمپوت چندتا و رفتم بوفه سمت به برم

 خريدم بازي گل سبد يه باالخره که رفتم کلنجار باخودم انقدر نه يا بگيرم گل هست درست بار اولين براي دونستم

 لباس مثل منو وبازم اومد سمتم به ديدنم محض به همسرش شدم وداخل درزدم رفتم نظر مورد اتاق سمت وبه

 تمنشس صندلي روي تخت کنار دادم دستش به رو ها وکمپوت گل،آبميوه دسته برم داخل که کرد دعوتم و چلوند

 صحبت به کرد شروع کنم مي نگاش ديد وقتي مهربان و پدرانه داشتم دوست رو نگاهش کرد مي نگاهم مرد اون

 کردن
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 هستم تو مديون رو جونم من گفت رو چي همه برام شهال -

 بود وظيفه که نکردم کاري حرفيه چه اين -

 نبال مي خودشون به تو مثل گلي همچين داشتن با مادرت پدر مطمئنم کنم تشکر ازت بايد چطور دونم نمي -

 هم ازب تالشم تمام با کنم کنترل رو خودم کردم سعي خيلي گرفت ام خنده افتادم بابا ديشب حرف ياد لحظه يه

 بزرگ لبخنده يه به شد تبديل

 کرد مي کاررو همين من از غير هم اي ديگه انسان هر مطمئنم من داريد لطف من به شما -

 همينطور و گرفت ازم رو خونه شماره جون شهال برگشت موقع کردم صحبت وباهاشون نشستم اونجا ديگه کمي

 موبايلمو شماره

 کننب نادرستي فکر من راجب بود وممکن نبود درست عنوان هيچ به چون نرفتم بيمارستان به ديگه اونروز از بعد

 کمي مامان قول به) خونه بيارن تشريف تشکر عرض براي تا گرفت تماس خونه با جون شهال هفته يک حدود بعداز

 ناآش بيشتر ام باخانواده هم خودشون قول به که اومدن خونمون به که بود شب پنجشنبه(بگير تحويل خودتو

 هس توي بود من همسن االن بود اگر که داشته دختر يه شهالجون فهميدم که بود اونجا کنن تشکر من از هم بشن

 فهميدن که بود همونجا هم اونها و شن نمي دار بچه ديگه کيان جناب و جون شهال ميميره بيماري اثر بر سالگي

 اتفاقات اين تمام و کيان جناب درشرکت من کار آمد و رفت باعث امر همين و هست غذايي صنايع ام رشته من

 هستن کوتاه خوش روزهاي چقدر گذشت زود چقدر شد

 بايد ديره چقدر واي کردم نگاه ساعتم به گذره در عمر که ميده نشون آدم به خوبه واقعا گذشته به کردن فکر

 نميومد وقت هيچ صبح اون کاش اما خوابيدم شرکت برم بايد فردا بخوابم

 توي ماشين حادثه بد از اما رفتم شرکت سمت به قبراق و سرحال شدم بيدار خواب از هميشه معمول طبق صبح

 اعتس نيم ربع يک حدود ببرن تعميرگاه به رو ماشين تا بزنم زنگ سيار کار تعمير به شدم مجبور شد خراب راه

 باهام بهراد رسيدم که شرکت ورودي در به رفتم شرکت سمت به گرفتم ماشين يه هم همونجا از شدم معطل

 گرفت تماس

 کجايي؟ سالم -

 باال ميام دارم شرکتم دم سالم -

 بدو باهات داره واجبي کار منتظرته اينجا يکي فقط باش زود باشه -

 اومدم بابا باشه -
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 دوسش روزي يه يعني داشتم دوسش تلخ عطر يه رسيد مشامم به آشنا عطري ناخودآگاه شدم شرکت وارد

 بود باشخصي صحبت مشغول و بود نشسته من ميز پشت بهراد رفتم اتاقم سمت به شدم خياالتي شايدم داشتم

 ناشناس مرد اون به کرد رو من ديدن محض به بود اتاق در به پشتش که

 سهرابي خانم سرکار ما رييس از اينم -

 گيري چشم طور به پيراهن اون داخل که باعضالتي وپر چهارشونه داشت بلندي قد شد بلند جاش از مرد اون

 نپايي سرم بود آشنا چقدر الليک بود عطر همون عطرش همرنگش جين باشلوار مشکي پيراهن ميکرد خودنمايي

 االب رو سرم برگشت سمتم به بود پوش خوش چقدر زيبا و براق کفشهاي کردم مي نگاه کفشاشو وداشتم بود

 تيغه ديدم رو فرمش خوش لبهاي مرد اون به فکر اون به ترسيدم مي رفت مي رژه مغزم تو که چيزي از آوردم

 آخه اما بود خودش آره بود خودش اومدم خودم به بهراد اهم اهم با بودن آشنا عجيب چشم دوتا اون و بينيش

 بانموگري که مصيبتيه چه ديگه اين خدايا بود گرفته گر صورتم بود شده شروع بدنم لرزش ميکرد چيکار اينجا

 من اما خورد مي تکون لباش ميزنه بيرون ام سينه از لحظه هر ميکنم احساس بود هزار روي قلبم تپش گرفته

 بود بهراد اومدم خودم به دستي باتکون نميشنوم چيزي

 خوبي؟ -

 همين عصبيم يکم بياري برام آب ليوان يه ميشه آآآآره -

 باشه -

 روي روبروم هم اون رفتم ميزم سمت به ميدادم نشون ضعف نبايد باختم مي رو خودم نبايد رفت بيرون اتاق از و

 داشتمبر رو بياد کارم به هيچوقت کردم نمي فکر که قرصي جعبه کردم کيفم توي رو دستم نشست صندلي همون

 محتويات تمام داد دستم به رو ليوان شد وارد آب ليوان يه با بهراد گذاشتم دهنم داخل و کردم جدا ازش يکي

 هک ودرحالي کشيدم پيشونيم روي رو برگردونددستم بهم تازه جون بود خنک چقدر سرکشيدم باولع رو ليوان

 کردم صحبت به شروع نکنم نگاهش که کردم مي سعي

 بکنم بهتون تونم مي کمکي چه من خب -

 شرکتيد؟ رييس شما -

 امرتون؟ بله -

 اينکار براي نيستيد جوون خيلي -

 دونم مي رو حرفا اين تمام دليل چرا دونم مي کنه مي ام مسخره داره

 داريد؟ مشکل من سن با شما -
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 باشم طرف شما سن به بايکي کردم نمي فکر خب اما نه -

 بهش زنم مي زل و ميکشم هم توي ابروهامو کنم نگاهش مجبورم اما خوام نمي

 کنم کمکتون بتونم بگيدشايد چيه؟ شما امر اصال چيه؟ اشکالش -

 زا شانس اين به لعنت اَه اون موندمو من حاال شد خارج اتاق از باببخشيدي خورد زنگ بهراد گوشي حين همين در

 اومد سمتم به شد بلند جاش

 به بتنس برتريي چه دادي ترجيحش من به که اوني بدونم خواستم مي کني مي کار شرکت اين توي دونستم مي -

 لعنت پرنيا تو به لعنت پولدارتره من از خوشگلتره من از کردي ول منو بخاطرش که داشت من

 واونار و رفت وسايلش سمت به سرعت به بينه نمي منه به پشتش چون اما بگيرم پوزخندمو جلوي تونم نمي

 داشت رفتم در سمت به مياد بيرون از سروصدايي ديدم که گذشت دقيقه دو،سه شد خارج اتاق از و برداشت

 کرد مي بحث بابهراد

 دوستش پرستيدن سرحد تا که کسي از شوهرش از اونو بشيني شوهردار زن يه پاي زير تونستي چطوري -

 کني جداش داشت

 اين نمبک تونستم که کاري شدتنها پيداش کجا از مصيبت اين خدايا ميبره آبرومو داره گه مي داره چي لعنتي اين

 بزنم فرياد که بود

 من شرکت از هست الهه نامزد و من دوست من معاون بهراد گي مي داري که چيه چرنديات اين کن بس فرزاد -

 فهميدي؟ لعنتي بيرون گمشو

 به مياد دهنم سمت به داره ام معده محتويات تمام کردم احساس رفتنش محض به رفت در سمت به من حرف با

 رمس که بدبختييه چه ديگه اين خدايا آوردم باال رو بود ام معده توي که هرچي و رفتم دستشويي سمت به سرعت

 هات بنده و خودت درحق گناهي چه مگه ندارم طاقت ديگه کن بس ميدم قسمت خودت به تورو بسه بسه اومد

 يدپرس ديدنم محض به بود ايستاده در پشت عصبي بهراد اومدم بيرون دستشويي از ميدي آزارم انقدر که کردم

 بود؟ چي حرفا اين از بود؟منظورش کي اين شد؟ چي -

 عيتوض بااين خونه رفتم مي بايد بگيره ماشين يه برام که خواستم ازش رفتم منشي سمت به حرف کالمي بدون

 دش اتاق وارد ثانيه چند از بعد بستم رو ودر رفتم اتاقم سمت به هم بعدش نيست خوب اصال بودنم شرکت توي

 گفت؟ مي چي بود؟ کي يارو اين ميگم توام با -

 نکنيم دخالت همديگه خصوصيه زندگي توي بهتر اما خوام مي عذر ازت زد بهت که حرفايي بابت از من -

 باشه -
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 چيهي ديگه آبروم رفتن حتي بهراد ناراحتي حتي نيست مهم ديگه رفت وبيرون شد بلند ازجاش عصبانيت وبا

 جهنم به درک به چي همه اصال دادم پس رو ام نکرده کار جواب بس از شدم خسته نيست مهم

 نمي خودمون خونه دادم رو ها کيان خونه وآدرس شدم ماشين سوار برم که کرد خبرم منشي اومد که ماشين

 ونبرخورداش اين از ديگه حالم دکتر برنم مي و کردن مي ماشينم سوار رسيدم مي تا برم وضعيتم بااين تونستم

 اين توي خودم تو انقدر خستم بدجور کردن ام خسته کنن مي رفتار رواني بيماره يه مثل باهام خوره مي بهم

 و کردم پرداخت رو مبلغ اومدم خودم به راننده صداي با نشدم رسيدن متوجه اصال که بودم غرق جديد مشکل

 به جاخورد باديدنم جون شهال کشوندم خونه داخل به رو خودم بود کندني جون هر به و زدم زنگ شدم پياده

 گرفت رو دستم و اومد سمتم

 شکليه؟ اين وروت رنگ چرا تو؟ شدي چي -

 ميرم مي دارم شهالجون....جون شهال -

 شده؟ چي نکنه خدا -

 فرزاد....فرزاد -

 دلم؟ عزيز چي فرزاد -

 برد رو آبروم شرکت بود اومده امروز برگشته -

 ممکنه چطور چييييييييي؟چرا؟ -

 بده حالم دونم نمي دونم نمي -

 پارکينگ تو نياورديش چرا کو ماشينت شد؟ چي بگو برام کامل -

 شد خراب -

 براي داشت خبر ماجرا تمام از که بود کسي تنها جون شهال عطايي دکتر از بعد گفتم براش کامل رو چيز وهمه

 کنه درک من تونست مي که بود کسي بهترين همين

 يعميق خواب کم کم کرد مي ديوونم داشت سرگيجه بکشم دراز کمي که رفتم اتاقم به همين براي بود بد حالم

 هرهچ کردم باز سختي به رو چشمام پريدم خواب از عجيبي باتکونهاي که بود گذشته چقدر دونم نمي گرفت منو

 زد نگراني لبخند بازم چشماي ديدن با بود صورتم جلوي الهه نگران

 خوبي؟ سالم -

 کرد؟ خبر کي تورو خوبم آره -
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 کرد؟ خبرم کي نظرت به -

 بهراد؟ -

 شده؟ چي بگي خواي نمي ديگه آره -

 کني نگران رو خودت خواد نمي نيست مهمي چيز -

 ....فرزاد اين نکنه کرده بيداد دادو کلي شرکت بوده اومده فرزاد اسم به کسي گفت مي بهراد -

 بود خودش آره -

 ايران؟ برگشته -

 ديگه حتما -

 مدت يه يهو چرا شده؟ چي گي نمي آبجي به خواهرتم من گي نمي مگه گذشته فرزاد تو بين چي گي نمي چرا -

 نبودي سابق پرنياي اون ديگه شد پيدات که هم بعد زد غيبت

 باشه؟ نيست خوب حالم اصال االن کنيم صحبت راجبش بعدا ميشه -

 بخوابي؟ بازم خواي مي باشه -

 پايين؟ بريم کني مي کمکم نه -

 عزيزم بريم -

 اومد سمتم به باديدنم جون شهال رفتيم پايين باهم کرد کمکم و گرفت رو دستم

 بهتري؟ -

 ممنون بله -

 ديوار گچ عين شده رنگت بيارن غذا يکم برات بگم بشين بيا -

 ندارم ميل خواد نمي -

 (غره باچشم)پرنيا -

 چشم -

 وبعد نشست پيشمون کمي هم الهه داشتم بدي احساس خوردم قاشق تا چند زور به آورد غذا برام خدمه از يکي

 اين هم موندن براي بهونم مونم مي ها کيان خونه رو مدتي يه که دادم اطالع گرفتم تماس مامان با منم خونه رفت

 ينا خوبيش بود تنها جون شهال و بودن رفته فشم به دوستاش از تا چند همراه به کيان جناب امروز صبح که بود
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 که دز مي داد ام قيافه مطمئنا خونه رفتم مي اگر داشتم من که روحيي وضعيت با وگرنه شد جور بهونه اين که بود

 مرگمه چه

 رو تهاما انگشت بدن آزارت گناهي بي عين در باشي گناهکار کنم تحمل رو وضعيت اين بايد کي تا واقعا دونم نمي

 امروز قضاياي که تعريف و زدن حرف به کرد شروع فکرم غرق بدجور ديد وقتي جون شهال بچرخونن سمتت به

 هن نصيحتي نه بود کنارم وفقط فقط فهميد وقتي که داد قرار سرراهم رو کسي خدا که خوشحالم خيلي بره يادم

 ونتک رو سرم بدن نشون رو واکنشي چه بود ممکن قضيه فهميدن از بعد پدرومادرم حتي ويا دوستانم سرزنشي

 باشه داشته خبر من زندگي ماجراي از کسي نداره اهميتي ديگه شده تموم ديگه چيز همه دادم

 حقيقت بازگوي: دوم فصل

 نگاه از شرکت برگردم ترسيدم مي بودم مونده ها کيان خونه همچنان من و گذشت لعنتي روز اون از روز چند

 شدم حساس انقدر کي من شده مهم برام مردم حرف انقدر که شد چي راستي ترسيدم مي بهراد نگاه از کارکنان

 هب کاري و کردم مي انتخاب داشتم دوست که چيزي اون رو لباسام که من خنديدم مي خيابون توي باصدا که مني

 نگاهها تک تک ي رو شدم حساس من و داره سرناسازگاري دنياباهام همه که وقته خيلي نداشتم سال ورنگ مد

 حرفها تک تک روي

 نبايد نم برگردم بايد نيست نفعم به اصال موندن اينجوري کنم شروع دوباره جايي يه از بايد برم بايد اما ترسم مي

 نبايد ببازم

 ترس نبايد هيچکس خندان باچهره اومدم پايين ندادم بهش اهميتي اما داشتم دلشوره شدم بيدار خواب از صبح

 بعد روز دو که رو ماشين خوردم صبحانه همه چشم در باشم مقتدر آدم يه همچنان بايد من ببينه صورتم توي رو

 خواستم که همين رسيدن محض به روندم شرکت سمت به و شدم سوار بود آورده برام پرهام مسخره روز اون از

 از هميکش سيگار داره و داده تکيه مشکي کوپه جنسيس يه به که ديدم رو فرزاد بذارم پارکينگ توي رو ماشين

 ورودي جلوي باوايستادنش اما بشم پارکينگ وارد بهش اعتنا بي خواستم چه من به اصال شده سيگاري کي

 نشماشي به شدم پياده ماشين از انزجار با بشم پياده ماشين از که کرد اشاره بهم لعنتي شداَه مانعم پارکينگ

 ينشماش داخل کشوند ماشينش سمت به کشيدو رو مانتوم آستين و اومد جلو کردم امتنا بشم سوار که کرد اشاره

 ميبره کجا منو داره اين کرد روشن رو ماشين نشست هم خودش پيچيد بينيم توي الليک بوي نشستم

 ميري؟ داري کجا -

 ترسي؟ مي -

 دارم کار شرکت توي من بري؟ مي داري کجا منو ميگم داره؟ ربطي چه -

 داري؟ کار االن نداري کار شرکت توي روزه چند واقعا اِ -
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 نيومدم شرکت روزه چند من دني مي کجا از تو -

 بزنم حرف باهات خوام مي اينجا هرروزميومدم -

 باشيم داشته حرفي باهم تو منو کنم نمي فکر -

 فتيگ نداري دوستم گفتي انداختي دور منو آشغال تيکه يه عين کنار گذاشتي منو پيش سال 5( بافرياد) داريم -

 لعنتي؟ فهمي مي بزنم حرف بايد نمن حاال اما زدي حرف تو فقط روزا اون داري دوست رو ديگه يکي

 باهام باشي داشته اجازه که نداشتم تو به تعهدي هيچ من همين آشنايي براي نامزد بوديم نامزد فقط ما -

 کني صحبت اينجوري

 شو خفه شو خفه -

 همين براي سال 5 اين توي دديدم آزار کافي اندازه به نداشت حق بزنه حرف اينجوري بامن نداشت حق اون

 روي دز کارم اين با دار نگه گفتم باز و کردم باز رو ماشين در بود کم ماشين سرعت داره نگه خواستم ازش بافرياد

 ماا کردم مي نگاه رو سرم پشت مدام دوييدم همين براي بوديم نشده دور شرکت از خيلي شدم پياده سريع ترمز

 اردو بردمش پارکينگ سمت به و شدم ماشينم سوار کردم تازه نفسي رسيدم که شرکت به نيومد دنبالم انگار

 کنمبش نبايد من نکنم بهشون توجهي کردم مي سعي اما ميداد آزارم بااينکه افراد خيره هاي شدمنگاه که شرکت

 نگاهم باتعجب و کرد بلند رو سرش کردم سالم اومد بيرون اتاقش از بهراد که شدم مي اتاقم وارد داشتم نبايد

 گرفت دلخوري رنگ سريعا نگاهش اما کرد

 بکشم هم بشرو اين منت بايد حاال خدايا واي

 در بدون منم اتاقشه توي گفت که گرفتم رو بهراد سراغ منشي از شدم خارج و گذاشتم رو وسايلم رفتم اتاقم به

 خودش دوباره باديدنم اما آورد باال رو سرش ورودم محض به بود روش جلوي هاي برگ روي سرش شدم وارد زدن

 :گفت کرد مي کار که همينجور داد نشون کار مشغول رو

 ها داره در اتاق اين کنم فکر -

 (شوخي به)ميرم بخواد دلم هرجا منه شرکت اينجا اما دونم مي -

 واقعا؟ اِ -

 اوهوم -

 يهو؟ نشي ورشکست خدا؟ امون به کني مي ول رو شرکتت روز چند هميشه شما -

 دارم اعتماد بهش هم خيلي داره شرکتمو هواي که دارم امين فرد يه من نه -

 اونروزت زدن حرف طرز از بود معلوم آره -
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 دارم دوستت چقدر من دوني مي که تو خب؟ نبودم خوبي وضعيت تو خوام مي عذر من بهراد ببين -

 ها باشه حواست دارم بچه و زن خودم من خانم آي -

 شدي دار بچه و زن کي تو بعدشم برادر يه يا دوست يه مثل دارم دوستت از منظورم اينکه اوالً هم تو حاال خبه -

 داره فقط دخترتو دوست حکم حاضر حال در االن که الهه نشدم؟ دار خبر من

 نداري؟ خبر پس -

 چيو؟ -

 نکنيم دخالت هم خصوصيه زندگيه تو خواهشابيا( داد باال بدجنسي با ابروهاشو) -

 شده؟ چي ببينم بگو باو بمير خفه -

 يهو شدي الت چه تو! ؟!هان؟ -

 حرفيه؟ هست که هميني -

 پهلوون نديدم سيبيالتو بود شب ببخشيد -

 اَه ديگه بگو -

 :وگفتم برداشتم ميزو رو استکان دادمنم باال نه نشونه به ابروهاشو

 بزنم؟ يا گي مي -

 تو؟ چرا شدي وحشي برگشتي رفتي روز چند کاريه؟ چه اين پرنيا -

 مسخره ديگه بگو -

 نکنيم دخالت هم خصوصي زندگي تو گفته رييسم آخه نميشه -

 پرسم مي الهه از رم مي اصن نخواستم مرگ -

 (آورد بيرون برام رو زبونش) گه نمي تو به هيچي نخوام من تا الهه -

 بگو الهه جون نشو لوس ديگه بگو بهراد -

 خوري؟ مي قسم چرا رو الهه جون اُوي -

 بگووووووووووووو -

 خواستگاري بريم قراره شب پنجشنبه کردي کچلم بابا باشه -
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 پنجشنبه؟ همين -

 آره -

 ايول ايول ايول ايول افتاديم عروسي يه پس جووووووووون آخ -

 فهميدن شرکت کل بابا بسه -

 مهرآرا آقاي برسيد کارتون به سرکارمون بريم بسه خب -

 دختر پررويي چقدر ديگه تو -

 آقا؟ بله -

 برسيم کارمون به هم ما بذار برو شد جوگير اين باز هيچي -

 مي کم جاها خيلي نبودن زندگيم توي اينها اگر واقعا بود خوبم دوست بهراد بود من عزيز الهه خوشحالم خيلي

 کيفم توي از رو موبايل کردم باز رو اتاق در شدم موبايلم زنگ متوجه که شدم مي اتاقم وارد داشتم آوردم

 اعتس که خواست واحوالپرسيازم سالم از بعد برقرارکردم رو تماس داره؟ چيکارم يعني بود عطائي دکتر برداشتم

 رمنخ سر لولو شدم رسما برسم کارام به بمونم شرکت اين تو من گذاشتن اگه حاال مطبش برم سر يه ونيم دو،دو

 به اومدم بيرون اتاقم از کشيد طول دو ساعت تا که کردم رسيدگي کارها به يکم کردم قطع رو تماس بخدا واال

 دممي انجام کار خيلي باشم من اينکه نه حاال باشه کارها به حواسش خودش تا جايي برم بايد که دادم اطالع بهراد

 هاهاها نکنه گم وپاشو دست نيستم من وقتي موقع يه بهش گفتم

 مراجعه تعداد ساعت اين معمول طبق که شدم مطب وارد بودم اونجا دوونيم ساعت راس رفتم دکتر مطب سمت به

 بود باز نيمه دکتر اتاق در هست منتظرم دکتر داخل برم که گفت بهم منشي رسيد مي نفر 3،4 به کنندگتن

 شد مي شنيده وضوح به کسي با صحبتش وصداي

 چرا نميدونم رو نيومده چرا اينکه پيشت بياد حتما سر يه بودم گفته بهش من اما -

 بدونم بيشتر بيمار اين راجب دارم دوست خيلي -

 بشه پيداش که االناست بشي آشنا باهاش نزديک از کني صحبت باهاش خودت بايد جالبيه مورد -

 پيشش؟ برم گفته من به چرا داره مهمون دکتر اگه زدن؟ مي حرف کي راجب داشتن اينا

 من ولي بهم داده مطبشو آدرس وقته خيلي که گفت مي مخاطبش به داشت دکتر شد تيز گوشام اسمم باشنيدن

 يمج سريعتر هرچه بايد کشه مي منو دکتر واي آدرس اون شد بد حالم که اونروز اومد يادم حاال واي پيشش نرفتم

 پشت ديد فرار حال در منو که نيومدم هنوز چرا من بپرسه منشي از تا بيرون اومد دکتر يهو برم در اومدم تا شم

 گفت باخنده و گرفت مانتومو
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 خوندي کور اما ميري در داري حاالهم فهميدي؟ رو چي همه بودي؟هان؟ وايستاده گوش -

 بخورم آب يکم خواستم مي بود ام تشنه فقط برم در خواستم نمي من جون دکتر ببين -

 گي مي راست که تو خودت جون آره -

 شدم خشک سرجام خنده درحال شخص باديدن اتاق سمت برگردم شد باعث کسي خنده صداي

 دترهب بدم از اين چيکارکنم کنم حاالچيکار ميره آبروم خدا واي ميکنه چيکار اينجا اين شانس براين لعنت خدا اي

 کردم هات بنده و خودت حق در گناهي چه خدايا بياره بدبياري انقدر روز در آدم يه شه مي باعث چي دونم نمي

 ينا به لعنت اَه بذارم دلم کجاي اينو حاال چيه؟ بامن مشکلت دقيقا بدونم خوام مي اصال نيستي؟ من کن ول که

 شانس

 از کلمه يک واقعا که بودم شده عصبي روانپريش اين ديدن از انقدر من اما زد مي حرف داشت همينجور دکتر

 شد جمع حواسم يکم زد ام شونه به دکتر که اي ضربه با نفهميدم هم حرفاشو

 ميگم؟ چي من فهمي مي اصال -

 نشدم متوجه ببخشيد -

 تو؟ شدي چي خوبه؟ حالت -

 درگيره کم يه ايي مسئله براي ذهنم من حرفاتونو کنيد تکرار ديگه بار يه ميشه هيچي -

 پيشش بري نکردم خواهش ازت ندادم؟مگه آدرسشو تو به من مگه نرفتي؟ مهرآرا دکتر پيش چرا گفتم -

 داشته روانپزشک به نيازي ديگه کنم نمي فکر بعدشم نداشتم وقت اصال گرفتاربودم خيلي مدت اين ببخشيد -

 باشم داشته روانپزشک به نيازي که ندارم مشکلي من( زنه مي باتير منو سايه که اين کي اونم)باشم

 دفعه ناو که مشکلي اون بخاطر کني صحبت هم ديگه روانپزشک بايه بهتره گفتم داري مشکلي نگفتم که من -

 اومد پيش برات

 ايستاده روبروش که هست آقايي همين مال دوتاچشم اون که نداشت خبر اصال دکتر اين زدم پوزخند ناخودآگاه

 پووف

 مباز رو حرفم پيشش بري کنم مي خواهش ازت پدر يه دوست يه عنوان به دکترت بعنوان نه من پرنيا ببين -

 ندازي مي زمين

 بود مرحومم خاله همسر عطايي دکتر داشتم دوستش پدر يه مثل واقعا که کسي کي؟ حرف نداختم؟نه مي واقعا

 رفته کنفرانس براي که شهرها از يکي از داشتن وقتي همسنم خاله ودختر خاله شوهر خاله پيش سال 15 نزديک

 دکتر همين يا ام خاله شوهر شدن کشته درجا ام ودخترخاله وخاله شدن تصادف سانحه دچار گشتن برمي بودن
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 اونجا رو سال 11 ومدت برگشت اش خانواده پيش آلمان کشور به همين براي شد افسردگي دچار هم عطايي

 شپي من براي که مشکلي از بعد داشت دوستم وواقعا دونست مي ام دخترخاله يسنا مثل منو هميشه اون گذروند

 هام غريبگي باتمام داد انجام خوب رو کارش که الحقم و کنه معالجه منو تا برگشت ايران به پدرم باتماس اومد

 قبول نشونه به رو سرم همين براي بندازم زمين رو حرفش که شد نمي همين براي اومد کنار هام سردي باتمام

 :گفتم ادامه ودر دادم تکون کردن

 داره؟ شرط يه اما -

 شرطي؟ چه -

 مي عصبي آدمو زرد رنگ بشم پرفسوريت ريش اون فداي جون دُکي آخه کني عوض مطبتو رنگ شماهم اينکه -

 ولپ خواي مي واال بشن عصبي بيشتر اينکه نه بگيرن آرامش ميان مريضا اينجا کردي باز دکون مگه شما کنه

 کني عصبي بيشتر رو بدبختا داري چيکار ببر باال نرخو بگيري بيشتر ويزيت

 :وگفت خنديد

 باشه؟ ها دکتر پيش بري پس،فردا پرنيا نشدم تو متري چهل زبون اين حريف هنوز که ورپريده برو -

 :وگفتم بهزاد سمت کردم رو

 وقتمو دباي که اينه برسم شرکتمم کاراي به بايد من دونيد مي بازه؟آخه مطبتون ببخشيد دکونتون تاکي شما -

 دارم هم مهم جلسه يه فردا اينکه خصوصا کنم تنظيم

 اام داشتم قدبلندي من خنده از ترکه مي داره بود مشخص کامال اما کنه کنترل اشو خنده داشت سعي اينکه با

 :وگفت آورد پايين کمي من سمت به سرشو همين براي بود بلندتر ازمن واقعا بهزاد

 خوبه؟ 5 بيا وقت از خارج بيا شما -

 ميکنم فکر دارم مثال که کردم ريز چشمامو يکم

 مرسي خوبه باشه -

 خواهش -

 از و منتظرمه مطبش تو فردا که کرد تاکيد و کرد خداحافظي من از هم بعد و اون از چرخيدو دکتر سمت به هم بعد

 برگشتم خونه سمت به و کردم خداحافظي دکتر از منم شد خارج مطب

 بهزاد اي بذارم دلم اينوکجاي خدا واي بود بهراد کردم نگاه خورد زنگ گوشيم که بودم نشده پارکينگ هنوزوارد

 دادم جواب رو گوشي کردم پارک سريع رو ماشين داداشش دسته کف گذاشته رو چي همه البد لق دهن

 خوبي؟ فراري رِيس سالم -
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 چطوري؟ تو خوبم مرسي سالم -

 خبرا؟ چه شکر -

 کني مي احوال حالو انقدر چرا ديديم همديگرو امروز ماکه سالمتي -

 برقصيم خانوم ساز کدوم به مونديم ما چرا ميگه کنيم نمي چرا ميگه کنيم مي احوال حالو بيا -

 بندري ساز -

 چشم به اي -

 بال بي -

 انشاهلل شرکت مياي که فردا -

 چطور؟ ميام آره -

 نمياي شايد گفتم است جلسه آخه -

 نبودما وقتي چند يه ام تو ديگه ميام بابا نه -

 تافردا پس باشه -

 خداحافظ -

 خداحافظ -

 مي ام خنده کرد مي غر غر بابا سر بلند بلند آشپزخونه توي از داشت هميشه معمول طبق مامان شدم خونه وارد

 مخان اين براي دوبلشو درتوانشه هرچي که من بدبخت باباي اين ها درآورده شورشو واقعا مامانم اين ديگه گيره

 برگشت من سمت به و باال داد ابروشو تاي يه ديدنم با مامان چيه؟ براي غرغر همه اين موندم من کنه مي تهيه

 کو؟ سالمت -

 گفتم زودي همين براي کنه اصابت بهم ترکشاش که االنه آخ آخ

 نشديد متوجه شما کردم سالم -

 واونور ور اين ولويي همش باشيا داشته تشريف خودت خونه شبم يه نيست بد شما ميگم سالم عليک -

 کيه؟ خواستگارش زدي حدس اگه هست الهه خواستگاري پنجشنبه مامان راستي چشم -

 مهرآرا بهراد -
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 فهميديد؟ کجا از هان؟شما -

 کمک الهه به جون مهرنوش خونه بري مي تشريف چهارشنبه شما ضمن در گفت زد زنگ مامانش معلومه خب -

 شدي؟ متوجه کني شرکت مراسمشون توي تو خواد مي دلش که بگم بهت خواست ازم الهه کني مي

 نيستم که اسکل بله -

 گفتي؟ بود چي اين -

 کنه دوشقت که االنه نکني استفاده کلمه اين از مردي مي حاال سرت تو عالم خاک واي

 هيچي -

 ميشي؟ الت کم کم داري خدا شکر اونم که فقط بود درست زدنت حرف زهرمار هيچيو -

 ...است پرنده يه اسکل مامان چيه الت -

 مهندس خودت قول به يه نه کنن مي استفاده ميدونيا چاله رو اصطالح اين اما چيه؟ اسکل دونم مي خودم -

 نشنوم ديگه غذايي صنايع

 فکرم کم مک کشيدم دراز يکم بودم خسته رفتم اتاقم وبه گفتم چشمي بردم باال سمت به کالفه باحالت لبم گوشه

 تواين که صادرات به مربوط زونکن چندتا کشيد مي طول ساعت 2 احتماال که جلسه يه فردا سمت کشيدهشد

 که مکرد مي تاييد رو خوب موردهاي و ميخوندم بايد بود تلنبارشده شرکت رفتم مي ميون در يکي بنده که مدتي

 فردا از نياد پيش مشکلي دفعه اين کن کمک خدايا بهزاد مطب برم رسيدم مي و ميشدن تموم 4 3/5 تا احتماال

 فرزاد باشه همراهم بهراد اگه زد سرم به فکري يه بشه سبز شرکت جلوي بهزاد بازم ترسيدم مي ترسيدم مي

 بهزاد مطب بري خواي مي چطوري اونجا از خوب اما شرکت رفتي حاال آره بشه ومزاحمم بياد جلو کنه نمي جرات

 مي زنگ بشه مزاحم خواست موقع يه اگرم رم مي خودم باماشين بيخيال نه گردي برمي چطوري گيرم مي آژانس

 بياره جا حالشو بياد نکهبان زنم

 تو موندم من گفت مي هميشه بهراد يادمه که بود قوي العاده فوق تنومند مرد يه شرکت ساختمونه نگهبان

 همين تو ترسيد مي هيبتش از آدم واقعا ميشم الزم اضافي شلوار بينمش مي که من ميزني حرف اين با چطوري

 صبح خوابيدم هم بعد کردم تماشا تلويزيون کمي خورديم که رو شام کرد صدام شام براي مامان که بودم افکار

 به مچشم که انقدر شرکت نزديکاي افتادم را به شرکت سمت به بازم بود کرده رخنه وجودم توي که ترسي باوجود

 رو ماشينش شرکت پارکينگ جلوي يه سر آخر نبود جلو به حواسم يانه هست فرزاد آيا که چرخيد مي اطراف

 اما رفتمگ تماس دوباره دوباره برنداشت تا سه دوتا زنگ يه گرفتم تماس نگهباني با برداشتم رو گوشي ياخدا ديدم

 خودم اما دمبو عصباني برداشت رو گوشي باالخره که گرفتم تماس دوباره بابدبيني کنم دق بود مونده کم برنداشت

 صحبت به کردم شروع کردم کنترل رو
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 سالم آقايونس -

 خانم سالم -

 کرده پارک رو ماشينش شرکت پارکينگ جلوي هم االن ميشه من مزاحم روزه چند آقايي يه هستم سهرابي -

 کنيد کمکم بيايد ممکنه اگه بشم پارکينگ وارد تونم نمي

 اومدم چشم بله -

 مي شيشه به مدام و بود رسيده ماشينم کنار فرزاد کردم قفل هم درهارو نخوردم جم ماشين از نگهبان تااومدن

 چي نميشنيدم بود باال ماشين شيشه چون شد پيداش سر آخر داد طولش چقدر مردم مي داشتم ترس از کوبيد

 و کشيدم آسودگي سر از نفسي شد دور اونجا از و زفت ماشينش سمت به فرزاد دقيقه چند از بعد اما گن مي

 اقات به ميشد شروع ديگه ساعت نيم تا جلسه شدم شرکت وارد کردم تشکر نگهبان واز دادم پايين رو شيشه

 تاقا به که خواست ازم من اجازه از بعد زد رو اتاقم در منشي دقيقه ازچند بعد بشم مسلط اعصابم به کمي تا رفتم

 ردمک باز رو ها زونکن برگشتم اتاقم به اتمام از بعد کشيد طول جلسه دوساعتي يه برم جلسه براي مديره هيئت

 هميشه همين براي داديم مي ارائه رو باکيفيتي محصوالت معموال ما داشتيم درخواست تا 188 از بيش وووووو

 ناهارم حتي گرفت رو وقتم کلي ها درخواست اون به رسدگي داشتيم رو جهان مختلف نقاط از صادرات درخواست

 رفتم بهزاد مطب سمت به و شد تموم که بود 4:15 ساعت حدود کارم ارزاتمام بعد خوردم3:38 ساعت هم رو

 ساعت طبيعتاً خب نبود خبري هم منشي از بودو ساکت هميشه معمول طبق مطب شدم مطب وارد رسيدم وقتي

 در خونه رفته منشي البد ظهره از بعد 3،4 تا صبح 9 بين مطب کار ساعت چون نيست مطب توي منشي عصر 5

 داخل داد اجازه بهم وقتي زدم در اول تو برم ننداختم گوسفند مثل رو سرم اينبار البته اما بود باز نيمه بهزاد اتاق

 پايين ور سرم زد زل بهم منتظري نگاه با نشستم وقتي بشينم که کرد تعارف وبهم شد بلند جاش از باديدنم شدم

 شد کالفه انگار کردم بازي روسريم گوشه وبا انداختم

 بگي؟ چيزي خواي نمي -

 چي؟ مثال -

 اينجا؟ اومديم چي براي ما -

 خواسته ازمون عطايي دکتر چون آهان...خب....خب -

 همين؟ -

 باشه داشته تونه مي هم اي ديگه دليل مگه خب آره -

 بزنيم حرف باهم مشکلت راجب قراربود( ميده سرتکون باکالفگي) -
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 ندارم مشکلي من -

 رفتي؟ در کوره از اونطور من حرف بايه اونروز همين براي آهان -

 روزدقيقاً؟ کدوم -

 بدي بهم بود داده بهت بهراد که رو بسته اون بودي اومده که روزي همون -

 براي هست چيزي اينجا واقعا دزد گفتيد بهم شما زديد بهم بدي حرف شما خب(دلخور حالتي با) اونروز هان -

 دزدي؟

 هک يانه گه مي راست ببينم خواستم مي درازي زبون خيلي شما بود گفته بهراد راستش نبود دزد منظورم من -

 اومد پيش اتفاق اون

 صالًا رفتار اين پاگذاشته مطبتون به بار اولين براي که آدمي براي بعدشم رسونديد بد منظورتونو هرحال به -

 نبود مناسب

 ينع کشيديد سرک من اتاق تو بامزه خيلي شما راستش آخه(شيطون لبخند بايه) گيد مي درست شما بله خب -

 فضول هاي بچه دختر اين

 تونم مين فضولي توي کنم کنترل بتونم که رو هرچي گفت مي راست حرفش بود بامزه گرفت ام خنده تشبيهش از

 کردم شرم احساس ناخودآگاه اونروز يادآوري از بودم کرده هم فکرايي يه راجبش که خصوصا بگيرم خودمو جلوي

 :وگفت زد اي خنده تک ديد صورتمو شرمنده حالت وقتي بهزاد

 شد؟ شکلي اين ات قيافه چرا حاال -

 کردم مي فضولي نبايد ببخشيد -

 کرده جلب خودش به رو توجهت اتاقم چيز چه حاال گفتم کارامو حرفاو علت کنم خواهي عذر که نگفتم من نه -

 کردي مي نگاه داشتي بالذت انقدر که بود

 دکور اين اما مياد بدم اي قهوه کرم رنگ از کال من کنه مي جذب رو آدم واقعا جالبه و خاص خيلي دکوراسيونش -

 بود جذاب واقعا

 چرا؟ -

 چرا؟ چي -

 مياد بدت اي قهوه کرم از اينکه -

 ميشه افراد شدن ودپرس افسردگي باعث وواقعا است مرده رنگ يه کرم آخه -
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 نده دست آدم به حس اون ديگه ميشه باعث اي باقهوه ترکيبش اما بله -

 دونم مي -

 کارمون سراغ بريم خب -

 کار؟ کدوم -

 ديگه تو مشکل به رسيدگي همين( باکالفگي) -

 اينجا اومدم عطايي دکتر خواست به فقط ندارم مشکلي گفتم که من -

 ديگه بزني حرف خواي نمي يعني -

 بزنم که ندارم حرفي نه -

 خونمون بريم پاشيم کردنه تلف وقت فقط من اينجاموندن انگار نه -

 موافقم -

 خونه به روندم خونه سمت وبه رفت خودش ماشين سمت به هرکدوم خداحافظي بعداز رفتيم بيرون مطب از باهم

 وول مبل روي رو خودم نبودن خونه وپرهام مامان،بابا کردم تعويض رو لباسام اتاقم تو رفتم راست يه رسيدم که

 کردم خاموشش همين براي نداشت توجهي جالب چيز هيچ معمول طبق اما برداشتم رو تلويزيون کنترل کردم

 که اي دقيقه چند نکنم فکر چيز هيچ به فقط رو ساعت همين خواست مي دلم گذاشتم مبل دسته روي رو سرم

 دراومد موبايلم صداي گذشت

 جواب اگه باشن بابا مامان شايد چيکارکنم؟نميشه بدم تلفن جواب نيست حسش االن خب آزار مردم برذات اي

 طاييع دکتر رفتم تلفن سمت به و شدم بلند ازجام وزحمت زور هزار با باشم غرغرها بدترين منتظر بايد بعدا ندم

 زدم رو اتصال دکمه بود

 خوبيد؟ دکتر سالم -

 وزهرانار سالم -

 خب؟ چرا اِ -

 مهرآرا؟ دکتر پيش بري قرارنبود مگه -

 نگفت؟ بهتون مگه رفتم چرا خب -

 خوره مي خودت درد به رفتن اون -
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 چراااااااا؟ -

 بزني؟ حرف مشکلت راجب باهاش قرارنبود مگه -

 صوصاخ بشه باخبر من ازماجراي کسي هيچ نمياد خوشم گفتم شما به من بعدشم پيشش برم من گفتيد شما نه -

 مهرآرا بهزاد

 چرا؟ -

 آشناهاست از يکي آدم اون چون -

 اومد حرف شددکتربه تموم که حرفم گفتم براش رو بابهراد ونسبتش بهزاد ماجراي بعدم

 تو مشکل درباره من ببين بشي اذيت ندارم دوست و دارم دوستت چقدر من دوني مي خودت تو دخترم ببين -

 يميش اذيت خيلي اينجوري بکني فکري يه درمانت براي بهتره کنم مي احساس خب اما نزدم حرفي بهش چيزي

 خواي؟ مي خواي نمي اينو توکه برگردونه قبليت زندگي به دوباره شک يه داره امکان

 نيست چيزيم شدم خوب من بخدا اما -

 ميشناسي؟ که رو خواهرم( شهرزاد) شري بمونم اينجا تونم نمي آلمان گردم برمي دارم من راستيتش دونم مي -

 شناسم مي بله -

 برسم اون درمون به بايد داره نياز من به و نيست خوب هيچ حالش داده ازدست حادثه يه اثر بر رو همسرش -

 بتونه اومد پيش مشکلي برات اگر نيستم من وقتي که باشه يکي که خوام مي کني اعتماد بهزاد به تو که ميخوام

 اين باشه راحت تو بابت از خيالم که خوام مي کنه کمکت تونه مي اون باش مطمئن خوبيه پسر بهزاد کنه کمکت

 کني؟ مي حقم در رو لطف

 بيماريم راجب فقط گم نمي براش ماجرارو من اما متاسفم افتاده اتفاق جون شري براي که اي حادثه بابت از -

 باشه؟ ميگما بهش

 باشه( کرد پوفي) -

 بخير شبتون جون عمو مرسي -

 بخير شب -

 تنگ براش دلم من گنده شانس اين به لعنت اَه ميره داره چي براي آخه خب گرفت ام غصه کردم قطع که تلفنو

 رفتن براي نشه جور کارش هم ديگه ماهه يک تا کنه خدا گرده برنمي ديگه بره اينبار اگه دونم مي ميشه
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 يم راحت خيلي همين براي هست آلمان کشور زن سيتي دکتر کنم مي دعا الکي خودم براي دارم که دونستم مي

 داشتم دوستش قلبا اما کردم مي عنقي بد گاهي شايد بره انقدرزود نداشتم دوست فقط برگرده تونست

 رو يعطاي دکتر قضيه شمال رفته دوستاش همراه به پرهام شد ومعلوم برگشتن وبابا مامان گذشت که ساعتي يه

 اپمت لب سمت به شد خورده که شام کردن ناراحتي اظهار آلمان به دکتر دوباره رفتن از هردو وباباگفتم مامان به

 خاصي چيز کنم چک رو بزنم بهشون سري بودم نکرده وقت مدت چند اين توي که رو هام ايميل کمي تا رفتم

 مي هزادب مطب به سر يه فردا بايد رفتم اتاق به خواب براي وبعد چرخيدم نت تو يکم بود نيومده برام مدت توياين

 کمک بهش خواستگاري مراسم براي الهه خونه برم بايد فردا واي است چهارشنبه آهان است چندشنبه فردا زدم

 ندارم بهت کاري بعدش ديگه اورکن بکنم ازت خواهش يه ميشه خدايا ميشه عروس داره آجيم عزيزم واي کنم

 شب خداجون مرسي بچشه رو طعم اين الهه بده اجازه حداقل نچشيدم وقت هيچ رو خوشبختي طعم که من

 هخريد الهه زور به پيش وقت خيلي که شيک مشکي مانتو يه شدم بيدار که خواب از هميشه زودتراز بخيرصبح

 قشن وسفيد قرمز با که مشککي روسري وبا آوردم بيرون کمد از رو پوشيدم نمي بودنش فانتزي خاطر به اما بودم

 بلندم قد بخاطر عروسکي کفش همراه وبه مشکي جين شلوار ماليم آرايش يه بود شده ايجاد داخل ونگاري

 رو مبود کرده آماده قبل از فردا مراسم براي که رو لباسام اسپرت يا بپوشم عروسکي کفش يا هميشه مجبوربودم

 مي اتاق وارد داشت تازه که ديدم بهرادرو رسيدم که شرکت به دادم قرار ماشين صندوق داخل و کاورش توي

 گفتم ازپشت آروم رسيدم بهش وقتي کردم اضافه رو سرعتم شدکمي

 شادوماد بَه سالم -

 داختان نگاهي اطراف به بعد کرد نگاه بهم و کشيد عقبتر رو خودش کمي کرد سالم وبالبخندي چرخيد سمتم به

 :گفت و زد سوتي نديد اطراف اون رو کسي وقتي

 نديدين؟ رو ما وعنق اخالق بد رِيسِ اين شوما ببخشيد کردن خوشگل چه بعضيا بَه -

 کنم؟هان؟ اخراجت عروسيت دم حقته االن بدجنس بودم وعنق اخالق بد کي من مزه بي( باخنده) -

 جواب دنيا اون کني؟هان؟ کار بي کار از عروسيش دم جوونو يه مياد چطوردلت(آلود بغض وصداي بامظلوميت) -

 سنگه؟ از دلتو آخه بدي؟مگه خواي مي جور چه رو خدا

 ميزني؟ حرفم کني مي تصاحب داريخواهرمو پررو بچه برو -

 زيري سربه اين به پسر من وگرنه دزديد منو قاپ که بود تو خواهر اين واال -

 ميگي؟ خودشم جلوي اينارو -

 ترسم مي ازش مگه آره -
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 رو گوشي الهه تا بود سوال از پر بهراد چشماي زدم زنگ الهه به و درآوردم کيفم توي از رو گوشي حرفش اين با

 :گفتم سريع داد جواب

 يانه؟ راسته ببينم خوام مي گفته چي يه شادوماد اين ببين خوبي؟ خانم عروس سالم -

 ور گوشي نذارم کردم سعي بااينکه گوشيم سمت آورد هجوم و زدن بال بال به کرد شروع ديد کارمو اين تا بهراد

 کردن صحبت به کرد شروع گرفت ازم

 خوبي؟ عزيزدلم سالم -

- ........................ 

 شدم عاشقش دل صد نه دل يه ديدم رو الهه که روزي از گفتم مي داشتم آره من -

- ....................... 

 وت پيش سرم پشت هي همين براي کنه مي حسادت وتو من رابطه به پرنيا اين عزيزم ميدوني نيست چيزي نه -

 نکن باور تو ميزنه حرف

- ......................... 

 خداحافظ برس کارت به عزيزم نه -

 باحالتي ديد رو ام قيافه وقتي کنم لهش بزنم گه مي چي ببين پررو بچه بود شده تانعلبکي دو قد چشمام

 :وگفت کرد نگاه بهم طلبکارانه

 کني؟ مي نگام اينجوري هان؟چيه؟چرا -

 دونستي؟ مي پررويي خيلي -

 حرفيه؟ آره -

 کنم لهت نزدم تا بهراد اتاقت تو برو -

 زياد زت رِيس چشم -

 کارخاصي بعدش شد مي داده انجام 12،12:38تاحدود که داشتم دادن انجام واسه کار کلي رفتم اتاقم سمت به

 بهزاد مطب سربرم يه تونستم مي پس نداشتم

 بود نشسته جووني دختر منشي ميز پشت شدم که وارد رفتم بهزاد مطب سمت به دادم سروسامون که کارهارو

 هم موهاش تاره يه که بود کرده مرتب بطوري سرش روي رو اش مقنعه داره کاملي حجاب گفت شد مي که

 فکر درمياد توش چي يه نخوره ترشي بهزادم اين بابا ايول ديدم نمي رو مانتوش همين براي بود نشسته پيدانبود
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 هچ بفرماييد مله ميگن بله بجاي بعد لپشونه گوشه دمپايي لنگه يه که جلفه آدماي ازاون منشيش کردم مي

 نگاه بايه آورد باال رو سرش کردم سالم رفتم جلو کشيدم جلو رو روسريم يکم بابا ايول وقاري چه خانمي

 :گفت وترسناک جدي لحني با بعد کرد بررسي سرتاپامو وحشتناکي

 امرتون؟ سالم -

 کاردارم مهرآرا جناب با -

 هستيد؟ بيمارشون شما؟ نيستن -

 هستم دوستانشون از يکي من نه -

 اومدم حرف به دوبره اينجوريه؟ چرا اين که دخترشم دوست چته؟نگفتم بابا خب شد تر خشن نگاهش

 اقوام از هستم آشناهاشون از يکي دوست از منظورم -

 ليو بزنه منو پاشه بزنم حرف ترسيدم مي بابا؟ چيه ترسم نمي مامانم از ترسم مي ازاين که انقدر من خداوکيلي

 :پرسيدم و کردم جمع رو جراتم تمام دادم قورت رو دهنم آب که شد نمي پرسيدم مي ازش بايد خب

 هستن؟ کجا بدونم تونم مي -

 کجاهستن؟ دونيد نمي چطور فاميلشونيد شما -

 ميره کجا کِي که نميارم در فاميلمو آمار که من خب -

 کنن سرکشي بيماراشون به تا برن مي تشريف بيمارستان به يکشنبه و چهارشنبه روزاي ايشون -

 بخير روزتون کرديد لطف ممنون بله -

 خوش روز -

 هآخ بود ترسناک چقدر دادم بيرون مطب از خروج از بعد ترس از بود شده حبس ام سينه توي االن تا که رو نفسم

 هک داره دوست رو بهزاد اين نکنه اينجوريه؟ چرا اين نيستن اينجوري هيچکدوم هستن محجبه اکثراً دوستام من

 ارهدوب نيست حسش کنم؟ چيکار حاال هيچ که بهزاد مطب خب اصال چه من به بيخيال ديدنم با شد عصبي انقدر

 ههال اتاق سمت به راست ويه کارخونه طبقه نيم سمت به رسيدم وقتي الهه پيش کارخونه برم شرکت،آهان برم

 ودب مشغول سخت بود ه زونکن از يکي رو سرش شدم وارد وقتي گفت بفرمايي نازش بامزه باصداي زدم در رفتم

 :گفت بود پايين سرش که همونجوري کردم اهمي اهم

 امرتون؟ -

- -------- 
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 گرفتم درآغوشش اومد سمتم به شد بلند ميزش پشت از کشيد اي خفه جيغ من بادين آورد باال رو سرش

 شده تنگ برات چقدردلم که آخ -

 معرفت بي مشخص آره -

 شلوغه سرم باورکن -

 طفلک بهراد اين سر ريخته کارارو همه خوابه خونه نصفشو معلومه آره -

 تو شدي دوست شوهر ات شناسنامه تو نرفته اسمش هنوز چه اوه اوه -

 داره گناه گم مي خب حرفيه چه اين نميري -

 خوبه؟ کنيد حال برين بدم جفتتون به باحقوق يکسال مرخصي يه اصال عقد از بعد ميدم قول چشم -

 بعد بشه نامت به بذار بخشه مي هم خليفه کيسه از چه -

 ميگيا راستم -

 :ميگه ذاره مي سرجاش که رو تلفن ميده چاي سفارش برميداره رو تلفن ميزشو پشت ميره خنديم مي باهم

 خانم؟ خبرا چه -

 خانم عروس شماست پيش که خبرا هيچ -

 نگو که دارم استرس انقدر پري واي -

 دخواي مي بار اولين براي همديگو که وقتيه مال استرس شناسيد مي همديگرو که وبهراد تو چي؟ براي استرس -

 ببينيد

 نپسندن؟ منو اش خانواده ترسم مي فقط ندارم استرس اون براي منم -

 کنن؟ پيدا خوان مي ديگه کجا خانمي خوشگلي اين به عروس کني؟ مي فکري همچين چرا -

 است بازنشسته کارمنده يه بابام ما خانواده اما دارن خوبيي مالي وضع چه اش خانواده دوني مي که تو آخه -

 کنه افتخار هست که چيزي به بايد آدم شريفه آدم يه کارمنده نيست که دزد باشه خب -

 االن مثل درست داشتي استرس چقدر خواستگاريت بياد خواست مي فرزاد وقتي نيست يادت مگه اما خب آره -

 من

 زرو يادمه بودن گرفته استرس من استرس از اوناهم بودم کرده بيچاره رو والهه باران قبل دوروز از ميگفت راست

 که بودم پوشيده رو ايم شيشه هاي صندل همراه وبه همرنگش باروسري رنگ ياسي وشلوار کت خواستگاري
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 هک زماني تا ورودم زمان از مادرش چاي تعارف براي شدم سالن وارد وقتي بود نشسته کامال پرم هيکل روي لباس

 نپسرمو خانم: گفت مامانش به يادمه کرد مي نگاهم باتحسين هم باباش گفت مي ماشااهلل مدام برداشت رو چاي

 مدل زد چنگ گلوم به بدي بغض خاطرات اون بايادآوري کرد مي نگاهم خاصي غرور يه با فرزاد ها عاليه اش سليقه

 وفر رو بغضم بااون و برداشتم لرزون بادستاي رو چاي نريزه اشکم تا کردم کنترل خودمو زور به رفت مي مالش

 ها صحنه اون اما نداشت حرفش از منظوري که دونستم مي خوب گفت ببخشيدي شد حالم متوجه که الهه دادم

 ريخت مي بهم منو خوب حال يکباره به که بود عذاب فرشته مثل من براي

×××××××××××××××××× 

 به مهرنوش خاله خونه به وروود محض به رفتيم الهه خونه سمت به اونجا از شرکت توي الهه کارهاي ازاتمام بعد

 هب پرهام همراه الهه برادر ايليا کرد پذيرايي ازم بشينم که کرد تعارف پرسي واحوال روبوسي از بعد اومد طرفم

 هک وگفت اومد الهه نداشت حضور خواستگاري مراسم توي بنابراين گشتن برمي شب جمعه تا و بود رفته شمال

 رو وشمهرن خاله برگشتم سالن به و کردم تعويض روسري شلوارو ، تونيک بايه رو لباسم کنم عوض رو لباسم برم

 من به

 اين روب تو بيافتم راه مغازه اون به مغازه اين از دنبالش ندارم پا که منم خوبه ات سليقه تو بشم فدات جون خاله -

 بکنه خريداشو اين پاساژي يه ببرش فردا کنه مي گوش تورو حرف

 خريد؟ براي بيايد همراهمون خوايد نمي چيزي شما چشم -

 بشه راحت خيالم من بشه انجام کارش دختر اين بريد دارمشما زياد نو لباس من جان خاله نه -

 چشم -

 به بعدو نشستيم سالن توي ديگه کمي شام خوردن از بعد کنيم آماده رو شام وسايل تا رفتيم آشپزخونه به باالهه

 اون يه اونجا رفتم مي من وقتي بود همينطور هميشه کرد پهن رختخواب دودست الهه رفتيم خواب براي اتاقش

 :گفت بهم الهه کشيديم دراز وقتي خوابيديم مي هم کنار هردو ما خونه اومد مي

 پري؟ -

 جانم؟ -

 گي؟ مي راستشو بهم بپرسم سوال يه -

 شنيدي؟ دروغ ازمن تاحاال تو -

 نميدي جواب اصال يا ميدي بهم سرباال جواب هميشه تو آخه خب ولي نه -

 کرده خودش درگير رو خانم عروس ذهن چي ببينم بگو خب -
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 داشتيد دوست همديگرو خيلي که شما افتاد اتفاقي چه فرزاد تو بين -

 حال گذشته که موضوعي يه بابت خوام نمي خوبه خيلي حالم االن من نگو نه کنم مي خواهش يه آبجي الهه -

 اشه؟ب تويي گم مي که کسي اولين باش مطمئن گم مي بهت خودم بشه تموم تو قضيه اين بذار کنم خراب خوبمو

 باشه -

 از زندگيش روزاي بهترين توي ندارم دوست اما ازم شده ناراحت دونم مي خوابيد و کرد من به رو پشتش

 از بهتر رو الهه من دونم مي کنه مي فراموش فرداصبح شه مي آزارش باعث خيلي مطمئناً که بشه باخبر چيزهايي

 هي الهه وبراي رفتيم خريد مرکز سمت به صبحانه صرف از بعد شديم بيدار خواب از که صبح شناسم مي خودش

 به بود خورده طرح اي نقره آسماني آبي باخطهاي که سفيد روسري يه با مات آسماني آبي پارچه از وشلوار کت

 اول نجااو که برگشتيم خونه به يومد مي الهه وسفيد گرد صورت به واقعا که اي شيشه بلند پاشنه صندلهاي همراه

 يوهم توي رو ميوه که هم هردفعه کرد عوض رو خونه دکوراسيون بار ده داشت که استرسي بخاطر الهه بود بدبختي

 از که خيالش بود آورده در کفرمو يعني بِهمانِ اينجاش فالن اينجاش نيست خوب نه گفت مي چيدم مي خوري

 و گرفت دوش هم الهه بپوشم لباس و بگيرم دوش تايه داد اجازه تزه شد راحت وشيريني ميوه وظرف خونه بابت

 منو کرد راهنمايي سالن سمت به ومهمانهارو کرد باز رو در الهه پدر زدن زنگ که بود 8 ساعت طرف پوشيد لباس

 و يومد مي بهش خيلي بودکه پوشيده اسپرتي و جذب رنگ کرم بلوز وهچنين اي قهوه وشلوار کت بهراد الهه

 ناو جذب سفيد بلوز همراه به براقي مشکي وشلوار کت هم بهزاد بود داده الهه در دست به که بزرگي گل دسته

 کشيد آغوش در رو الهه بامحبت خيلي و دادن دست الهه مادر با مهرآرا بود؛خانم شده تيکه هميشه مثل که هم

 به که زماني بياره چاي که خواست الهه از مهرنوش خاله معمول تعارفات از بعد کشيد درآغوش رو من ازاون بعد

 :گفت شوخي به مهرآرا آقاي و برداشتن رو چاي اونها رفت مهرآرا آقاي و خانم سمت

 ببريم عروس دوتا ميشه چايي دونه يه بااين حاال -

 داد ادامه که کرديم نگاهش باتعجب همه

 بهزادم برا هم رو پرنيا بشه اگه خوايم مي کرده خونه تودلمون بدجور ديديم رو پرنيا اين ما که روزي از واال -

 خانم؟ نه بگيريم

 بگذره ازشون تونه مي مگه آدم متشخص خانم دوتا واقعا بله -

 نکرد نگاه و سرم کردن بلند جرات و بودم کنده رو لبم پوست تمام استرس از حرف اين شنيدن محض به که من

 داد نمي نشون رو چيز هيچ صورتش کردم نگاهش چشمي زير بااحتياط آروم نداشتم رو بهزاد خصوصا جمع به

 بود شده بلبشويي گفت مي چيزي يه هرکس شد شروع خواستگاري روز معمول هاي تعرف و ها صحبت باالخره

 شعبان نيمه عيد براي والهه بهراد وقرارشد شد تموم صحبتها نداشتيم گفتن براي حرفي که بوديم بهزاد منو فقط

 اون توي رسيد پايان به هم شب اون رسيدند مي مربوطه خريدهاي به بايد هم زمان تااون و دربيان هم عقد به
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 هک رنگ ياسي پيراهن يه مراسم شب براي الهه بوديم پالس خريد مراکز توي بعدشم شرکت 5و4 تا که هم دوهفته

 هبوديق اومده در بلند پشت ماهي مدل صورت به رنگ همون حرير با پايين به زانو قسمت از و باساتن زانو زير تا

 بادمجوني ماکسي پيراهن يه منم لباس گرفت مي قرار روش لباس رنگ به حرير کت يک که بود باز هفت لباس

 ودب زيبا و شيک خيلي پوشيدگي و سادگي عين در واقعا که گيپور کت همراه به( آمريکايي ساتن) مات ساتن

 خريد ورني مردونه کفشهاي همراه به وشلوار کت ست کروات و سفيد بلوز با دودي شلوار و کت يه که هم بهراد

 العاده فوق من اونروز بشه برگزار مهرآرا خانواده لواسانات ويالي توي مراسم بود شده قرار فرارسيد موعود روز

 براي مهربونم دوست بهراد و بود عزيزمن ، الهه بودم خوشحال پيوند اين بابت واقعا درون از و داشتم استرس

 براي زودتر همه از ايليا شدن ويال حياط وارد بهراد و الهه شد شروع مراسم کردم خوشبختي آرزوي جفتشون

 :گفت بهم بود ايستاده من کنار که پرهام گرفت آغوش در رو اون و رفت خواهرش استقبال

 اندازه نمي چيزي ياد رو تو صحنه اين -

 رو بود شده جمع چشمش توي که اشکي هنوز کرد بغل منو ازهمه اول پرهام هم من نامزدي روز گرفت آتيش دلم

 :گفت نشنيد جوابي وقتي بود مراقب که چقدرم هه باشه خواهرش مراقب که گفت فرزاد به دارم خاطر به

 نه؟ پشيموني کردي بدبخت فرزاد با که رفتاري کاراو از کنم فکر نگي هيچي بايدم -

 بود رفته اما چرخيدم سمتش به کالفه داد مي معنيي چه حرفش اين گفت مي چي اين

 صندلي روي جشن اواسط شد شروع پايکوبي و رقص وهمچنين عقد مراسم هم بعد شدن ويال وارد وداماد عروس

 :گفتم نشست من کنار صندلي روي و گفت سالمي اومد کنارم بهزاد که بودم نشسته

 باشه مبارک -

 مطب بودين آورده تشريف که گفتن سعادت خانم شما براي همچنين ممنون -

 !؟!سعادت؟ خانم -

 که ديدينش منشيم -

 نداشتيد تشريف اما کنم صحبت باهاتون بودم اومده بله -

 متاسفم بله آهان -

 ميزنم بهتون سر يه مناسب فرصت توي حاال اومدم مطب به ندونسته حرفيه؟من چه اين کنم مي خواهش نه -

 بگيريد تماس باخودم اومدن از قبل منه شماره اين کنيد مي خوشحالم حتما -

 ممنون خيلي بله -
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 ريز دختر اومد سمتمون به ها دختر از يکي گذاشتم بود ميز روي که دستيم کيف وتوي گرفتم ازش رو شماره

 داشت که غليظي آرايش زير صورتش بود شده جمع سرش باالي که شده رنگ موهاي عسلي باچشماي نقش

 هب وشروع رفت بهزاد سمت به من به کردن نگاه بدون بود رنگ قرمز کوتاه دکلته يه لباسش بود شده متفون

 کرد صحبت

 برقصيم وسط بريم نشستي؟پاشو اينجا همش چرا بهزاد اَه -

 گفتم بهت دفعه صد ندارم رقص به اي عالقه من -

 پاشو درنيار بازي اُمل ديگه پاشو اَه -

 ندارم رقص به اي عالقه گفتم کنم مي خواهش برو بسه ساناز -

 چرخيد من سمت به بهزاد رفت و گفت ايشي سانازه اسمش دونستم مي حاال که دختر اون

 گيره زيادي يکم ساناز خالم دختر اين ببخشيد -

 رقصيديد مي باهاش رفتيد مي خب داشت گناه -

 شما رقصن مي دارن مثال که لولن مي هم توي آدم سري يه چيه نمياد خوشم مزخرفات اينجور و رقص از من -

 رقص؟ براي ري نمي چرا

 ندارم جاهارو اينجور حوصله و اعصاب واقعا موندم که کردم شاهکار همينجاشم تا من واقعيتش -

 هنوز زوده شما براي چرا؟ -

 هستيد من مشکل جريان در شما حدودي تا کنم فکر -

 ميشه بدتر حالتون انزوا باشيد جمع توي بريد خودتون الک توي کمتر کنيد سعي اما بله آه -

 شده ضعيف اعصابم خب اما نيارم خودم روي به خوام مي اينجام االن که کنم مي سعي -

 ميشه درست انشاهلل -

 ممنون -

 باهام هم شما بدم بهش رو عقديش سر کادوي هم باشم پيشش يکم هم که داداشم پيش برم خوام مي من خب -

 ميايد؟

 حتما بله -
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 فتيمر سمتشون به بهزاد با اهلل وزنجير پالک يه هم بهراد وبراي بودم گرفته ريزنقش جواهر سرويس يه الهه براي

 ديدنمون محض به رفت ضعف براشون دلم که بودن زده زل بهم لذت و باعشق جور يه بودن صحبت گرم

 بهم الهه دادم رو هاشون هديه گفتم تبريک بهراد به و گرفتم آغوش در رو الهه شدن بلند جاشون از هردوشون

 :گفت

 نرقصيدي برام نيستا رسمش اين آجي -

 کن معاف منو بشم فدات -

 رقصيم مي ريم مي باهم بيخود -

 از دبع کنار بريم که داد رضايت رقصيديم که رو آهنگ چهارتا سه رقص پيست وسط برد و کشيد رو دستم زور به

 بابهراد شنبه4 نرفتيم شرکت به هيچکدون کال که رو فردا برگشتيم خونه به و رسيد پايان به مراسم شام صرف

 ههم شديم شرکت وارد واحوال وحال سالم از بعد به بود دستش بزرگي شيريني جعبه رسيدم شرکت به همزمان

 سرکارمون برگشتيم همه گفتن تبريک بهش و رفتن بهراد سمت به کارمندا

 يمهب کارهاي بايد که داشتيم استخدام جديد کارگر تا نه که کار کردم مي رسيدگي کارها به اتاقم توي شنبه روز

 که گرفتم تماس بهزاد با بنابراين ميشد تموم 11 ساعت تا اونم بيمه شرکت بفرستم که ميدادم انجام رو اشون

 پرونده مطب برم تونم مي من و نداره بيماري ديگه 1 ساعت طرف گفت که پيشش برم سر يه داره وقت اگه ببينم

 راه شرکت از که بود 12:38 ساعت ماشين صندوق توي پيشش برم خواستم مي که روزي اون از پزشکيم هاي

 يباحالت ديدنم محض به بودن نشسته ميزشون پشت سعادت خانم سرکار شدم که وارد بهزاد مطب سمت افتادم

 :گفت جدي

 امرتون؟ -

 نداشتن تشريف داشتم کار مهرآرا دکتر با اومدم پيش هفته دو،سه که هستم خانمي همون من -

 داريد؟ قبلي وقت -

 هستم آشناهاشون از من -

 شديم اتاقش وارد وباهم شد خارج اتاقش از بهزاد دهنم از جمله اين شدن خارج محض به

 حساسه زيادي يکم من منشي اين ببخشيد -

 دمآ که کنه مي نگاه آدمو جوري يه اندازه مي مرگ فرشته ياد آدم بابا چيه ترسناکن نيستن حساس ايشون نه -

 ميشه آب ذهلش
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 دهش باعث که همينه نيست هستن هم دخترا اکثر که لونديي اهل منظمه و شناس وظيفه العاده فوق عوضش اما -

 ندارم خانم بااين مشکلي واقا اما داشتم مشکل منشيهام با هميشه کال من کنم استخدامش

 خوبه -

 کنيم صحبت شما مشکل راجب ميشه خب -

 شده نوشته توش بيماريم سابقه از بخوايد که هرچي پزشکيمه پرونده اين بله -

 کرد نگاه بهم آورد باال رو سرش رفت هم توي اخمش کم کم کرد پايين باال رو پرونده بهزاد

 افتادي؟ روز اين به که شد چي -

 شد بيماري اين باعث که داشتم گذشته توي مشکالت سري يه -

 چي؟ بپرسم ميشه -

 ميکنم خواهش نه -

 بين چيز همه گم نمي کسي به چيزي من باش مطمئن بشه متوجه کسي موقع يه که ايني نگران اگر ببين -

 مونه مي باقي اتاق اين توي خودمون

 کمک بهم ها پرونده اين طريق از تونيد مي اگر ميده آزارم فقط تکرارش کنم تکرارش ديگه خوام نمي فقط نه -

 نشم مزاحمتون اين از بيشتر و برم من که اگرنه هيچ که کنيد

 کنم مطالعه راجبش بيشتر تا باشه پيشم ها پرونده اين ميشه -

 نداريد؟ بامن کاري فعال ميرم من پس باشه -

 باشه؟ بياي بايد حتما گرفتم تماس باهات اگه اما نه -

 بااجازتون حتما چشم بله -

 خدانگهدار سالمت به -

 خداحافظ -

 رفتم خونه سمت به اومدم بيرون مطب از

 "بهزاد"

 من فتنگ بفرما از وبعد دراومد صدا به اتاق در شدم خيره خيابون به و رفتم اتاق پنجره سمت به پرنيا رفتن از بعد

 از درنتيجه نداشتم بيماري ببينه رو من که کرده درخواست جواني مرد که داد اطالع وبهم شد اتاق وارد منشي
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 کارم ميز پشت درزدن دوباره که نکشيد طول زماني و رفت منشي کنه راهنماييش اتاق به که خواستم منشي

 بود قد هم بامن وتقريبا بلند قدش شد وارد بود خودم همسن حدودا که جووني مرد من بابفرماي بود نشسته

 خوش بيني خاکستري چشماي اش تيغه وشيش کشيده صورت بود زده باال سمت به که پرپشت مشکي موهاي

 نشست کردو سالمي بود قيافه خوش بود تازده آرنج تا رو بلوزش هاي آستين و بود زده اسپرتي تيپ فرم

 چيه؟ بابنده امرتون خب -

 درسته؟ ديگه روانپزشکيد شما -

 روانپزشک نوشته در دم تابلو روي کنم مي فکر بله -

 کنم صحبت مشکلم راجب باهاتون خوام مي من خب -

 درخدمتم بفرماييد -

 فرزند تک دانشگاه استاد مادرم و بود تهران بنام دارهاي کارخونه از پدرم اومدم بدنيا مرفهي خانواده توي من -

 18 توسن يادمه نگرفتم قرار مالي مذيغه توي وقت هيچ آوردم دست به خواستم هرچي بچگي همون از هستم

 کردن مي خرج پول ريگ مثل برام انداخت زيرپام رو ماشين مدل آخرين پدر گرفتم رو ام نامه گواهي که سالگي

 زا شدم قبول غذايي صنايع رشته دولتي دانشگاه اول سال کردن مي انتخاب هارو بهترين ام مدرسه درسم براي

 دخترها از خيلي قيافه خوش هم بودم پولدار هم خب گرفتن رو دورم زيادي افراد دانشگاه به ورود بدو همون

 مي رو دلم زود خب اما بود بيشترهم حتي ازمن بعضياشون سن گاهي دادن مي رفاقت پيشنهاد بهم خودشون

 مهمونياشون توي بيشتر دختر جذب براي پسرها بودن هم مثل اونا همه اما خواست مي تک چيز يه دلم زدن

 که رو ليسانسم بود همين همش جورايي يه زندگيم بودم خوش کال خالصه کردن مي چک بامن رو مهموني زمان

 ماا دورم ريختن رو دختر واقسام وانواع گرفتن مفصلي جشن التحصيلي فارغ مناسبت به وبابا مامان گرفتم

 اصال اينکه بخاطر اما خودم رشته همون توي کردم شرکت ارشد کنکور خواستم مي من که نبود اوني هيچکدوم

 اون درس به چسبيدم و کردم تعطيل رو چيز همه سال يک براي نياوردم جالبي رتبه اول سال بودم نخونده درس

 ردک خريداري شهر نقطه بهترين تو بزرگ خونه يه برام پدرم شدم قبول خودم رشته توي اصفهان دانشگاه سال

 امهن پايان زمان کنم پاس رو درسام تونستم مي زور به بدتر البته شد راه به کارشناسي دوره بساط همون بازهم

 نيمهمو بازهم تهران برگشتم که زماني بدم استاد تحويل رو قبولي قابل چيز يه تونستم زحمت و زور هزار به هم

 کردم مي احساس شدم افسردگي دچار کم کم خواستم نمي رو هيچکدوم من بازم اما رنگارنگ دختراي بازهم

 آدم يه شدم؛شدم دور دخترام ودوست دوستا همه از خوان مي موقعيتم و وقيافه پول بخاطر منو اطرافيانم تمام

 باهم بچگي از که ساسان اسم به داشتم دوست يه نداشت هم رو خودش حوصله حتي که گير گوشه و منزوي

 استاد يش مي دانشگاه تو ري مي بعدش بگير دکتراتو بخون درس بيا اينا همه بيخيال گفت بهم بوديم شده بزرگ

 همه باباي گور گفتم گه مي راست ديدم بهتره که خوردن غصه الکي و چرخيدن ول اين از حداقل و دانشگاه

 هديگ داشت فرق قبل بادفعات دفعه اين اما شدم قبول تهران دانشگاه اونسال خوندن درس به نشستم ودوباره
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 هديگ بقيه مثل بودن شده برام ذاشتم نمي دخترا از هيچکدوم محل اصال بشه نزديک بهم کسي دادم نمي اجازه

 دوره اساتيد از يکي راهنمام استاد کردم مي کار ام نامه پايان روي داشتم بودم آخر ترم نداشتن برام جذابيتي

 بود هگذشت ترم از ماهي يه ميداد ياد صنعتي کشي نقشه کارشناسي هاي بچه به ترم اون توي که بود کارشناسيم

 هست کشي نقشه اتاق توي ها شنبه4 گفت بهم استاد که بود عيد از بعد بودم کرده کار نامه پايان روي حدودي تا

 نشسته هم کنار کالس پسراي از نفره 4 اکيپ يه اونجا رفتم مي بايد کنم مشورت بااستاد بتونم اينکه براي ومن

 زرگب مستطيل ميز سري يه کشي نقشه ميزاي) شدم تاپم لب با کار مشغول نشستم پشتشون رفتم منم بودن

 ارک بوده نشسته افقي ميزاي از يکي روي آقا اين هست افقي سورت به گاهي دار شيب صورت به گاهي که هست

 کالس وارد باهم دختر تا 4 که بودم نشسته اي دقيقه 5 يه( داره زياد وفنگ دنگ کال مشکله شيبدار ميزاي پشت

 هک گفت بهش چيزي يه رفت استاد سمت به يکيشون بعد اومدن من ميز سمت به و کردن سالم استاد به شدن

 جاي ينجاا بشينيد استاد ميز پشت بريد کنيد لطف ممکنه اگه آقا: وگفت من سمت برگشت و کرد قبول هم استاد

 ماست

 شماست مال دونستم نمي بوديد ننوشته روش رو اسمتون ببخشيد: گفتم

 رو اشون خنده دختر اون غره چشم با خنديدن مي بهمون داشتن و ما سمت به بودن برگشته که جلو پسراي

 برگشتن و خوردن

 سخته کارکردن ميزا يکي اون پشت اما دونم مي بله:گفت

 نه؟ کني کار توني مي ميزي هر پشت واردباشي کارت به واقعا اگه: گفتم

 کجاست؟ اينجا: گفت بود شده قرمز عصبانيت از صورتش بود شده کفري

 دانشگاهه ديگه معلومه خب کجاست؟ اينجا دوني نمي يعني: گفتم

 اونوقت؟ چيه دانشگاه: گفت

 چي؟ که حاال کشاورزي دانشگاه: گفتم زدمو پوزخندي

 نه؟ باشه غذايي صنايع کنم چيه؟فکر دوني نمي اتم رشته: گفتم چيه؟ ما رشته: گفت

 مباشي مسلط کارمون به بخوايم که نيست عمران يا معماري امون رشته نتيجه در پس دوني مي خوبه خب: گفت

 برسيم کارمون به ما بذار بشين استاد ميز پشت برو کن لطف حاالم

 کاري انجام به مجبور منو يا بود نزده حرف اينطوري باهام دختري هيچ تاحاال دادن جواب نوع اين از شدم عصبي

 بود نکرده

 بتونه ماهم دختر اين بشين من ميز پشت برو باباجان پاشو: گفت بهم اومد سمتمون به ديد مارو بحث وقتي استاد

  برسه کارش به
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 يافتادهن اتفاقي هيچ انگار که دختر اون اما بود شده گرفته بدجور حالم بودم دمغ واقعا اما نشستم استاد ميز پشت

 هب نشستم مي استاد ميز پشت شدم مي کالس وارد وقتي من بعد به ازاونروز کرد مي پسرابحث بااکيپ داشت

 طتوس اش نقشه وقتي چون بودن رقيبش اونا جورايي يه داشت جروبحث باپسرا مدام شدم دقيق دختر اون کاراي

 اي ميزدن صداش يا کالس اول از داشت آمد و رفت کالس کل تو گرفت مي باال بااونا بحثش ميشد تاييد استاد

 نقشه باآرومي اونم فرستاد مي دختر اون پيش اونو استاد شد مي وارد کالس اوسط کسي اگرم پيشش ميومدن

 عنيي نيست کارا واينجور پسربازي اهل بود معلوم اومد خوش ازش کم کم ميداد توضيح براش رو کشيدنش ونحوه

 شدن نمي جدا ازش وقت هيچ بودن باهاش که دختري تا سه اون دونست مي خودش رقيب پسرارو جورايي يه

 توي که سادگي درعين بود عجيب برام رفتارش دختر اون اما بودمشون ديده دانشکده حياط توي بار چندين

 اداست اون کرد مي سالم استادي به حياط توي بودوقتي دانشجوها چه استاد چه احترام مورد بود ورفتارش پوشش

 همون حتي اما معموليه اش چهره گفت ميشد نداشت زيبايي خيلي چهره کرد مي پرسي احوال باهاش گرمي به

 مي وعليک سالم باهاش و شدن مي بلند جاشون از ديدنش موقع داشت رقابت باهاشون کالس توي که پسرايي

 بيکي داره ديدم روز يه خوانش مي پول بخاطر که آدمي يه منه مثل اونم که بودم رسيده نتيجه اين به کردن

 هاينهم پس ولي نيست پولدار پس ميره نزديکي اون اتوبوس ايستگاه سمت به ميشه رد خيابون از ادوستاش

 پايين رو ماشين شيشه کردم ترمز پاشون جلوي رفتم سمتشون به بودم نوام s500 بنز سوار مياد؟ ازکجا احترام

 ات رو سرش برسونمتون مسيري تايه بديد اجازه خانما سالم: گفتم کردم کج سمتشون به رو سرم کمي و دادم

 ريم مي خودمون نميشيم مزاحمتون ممنون نه: گفت وبالبخندي آورد پايين شيشه نزديک

 يرسيدگ کارمون به بايد داريم کار چندجا نه: گفت ميرسونمتون شيد سوار هست که ماشين مزاحمتي چه:گفتم

 بخير روزتون بفرماييد شما کنيم

 مرهن بودن باال بخاطر من و شد تموم ترم اون رفتم و ندونستم جايز رو موندن منم شروبکن برو اينکه يعني اين

 تربيش کارکنم جايي اي کارخونه توي نميومد خوشم کال کردم دريافت رو استاديار درخواست دانشگاه طرف از هام

 مي دبع ترم از نبود بد فعال شدم کار به مشغول دانشگاه آزمايشگاه توي بنابراين داشتم دوست رو تدريس کار

 که تمرف مي آزمايشگاه ساختمون سمت به داشتم بود ماه مهر توي کنم کار دانشگاه توي استاد عنوان به تونستم

 گشهمرن جين شلوار همراه به مشکي ومقنعه مانتو يه بود خودش برگشتم شنيدم سرم پشت از رو آشنايي صداي

 اب داشت افتادم راه به دنبالش خودآگاه نا رفتم مي راه اساتيد از بايکي داشت رنگ قرمز اسپرت کفش و کيف

 وارد استادکه داد مي بهش سرباال جواب استادهم کرد مي بحث بده انجام جوري چه رو اش پروژه اينکه سر استاد

 رشس پشت من باديدن برگشت کوبيد زمين به عصبي صورت به پاهاشو از يکي ايستاد هم اون شد اساتيد دفتر

 در براش سازي شکالت کارخونه احداث رو پروژه استاد گفتکه اونم پرسيدم رو علت و رفتم سمتش به جاخورد

 باره اين در وجه هيچ به اصال و نيست سازي شکالت درباره درسي کال غذايي صنايع رشته توي) گرفته نظر

 رنظ در موضوع اين درباره هارو پروژه دانشجو آزار براي محترم اساتيد بعضي نميشه گفته چيزي سازي شکالت

 بدبخت دانشجو نتيجه در پس نداره وجود اصال گفت ميشه يا داره وجود کم خيلي موردکتاب اين در گيرن مي
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 حبتص بااستادت:گفتم کردم نگاهش يکم بود سختي پروژه واقعا( استاد توسر يکي خودش توسر بزنه بايد يکي

 يانه؟ بگيري درنظر راهنما استاد عنوان به رو استاديار داري اجازه ببين کن

 گم مي بهت اونجا شير آز بخش توي B ساختمون بيا بعد برو تو حاال: گفتم اونوقت؟ بشه چي که خب: گفت

 ومنم داخل اومدن يکي يکي ها بچه سرکارم رفتم منم اساتيد دفتر سمت رفت کردو بهم مشکوکي نگاه يه

 مثل شد آزمايشگاه وارد واون گفتم بفرمايي شد زده آزمايشگاه در که بود درس اواسط شدم تدريس مشغول

 براي آموزش مدير پيش ببره بعد بگيره نامه گروه مدير پيش بره شده مجبور بود کرده اذيتش يکم استاد اينکه

 و کردم امضا رو بود دستم توي که اي نامه چيکارکنم؟ حاال خب: گفت بهم کنم مي نگاهش دارم ديد وقتي امضا

 بهش بحص ازفردا که گفتم بهش که بود اونجا برگشت و رفت تاييد براي استاد پيش ببره که گفتم دستش دادم

 روزش چند هفته توي که منم باريد مي سرروش از خوشحالي بده تحويل رو اش پروژه بتونه تا کنم مي کمک

 که رو روزهايي فردا شداز مي ارضا کمي دختر اين به نسبت کنجکاويم درضمن رفت سرمي ام حوصله بودمoffرو

 سعي خيلي خودش کرديم مي کار اش پروژه روي ديگه هاي کتابخونه توي چه دانشگاه توي چه تونستم مي

 سنگيني عين در اومد خوشم اخالقش از اون از کم کم باشه بهترين بده تحويل خواد مي که اي پروژه داشت

 دمکر مي شماري لحظه ديدنش براي گاهي ببرم ياد از کل به رو زمان که شد مي باعث بودن بااون بود بامزه شوخو

 دوست پول و لوس کننده کسل موجوداتي دخترها که مني براي بود زندگيم روزهاي بهترين زندگيم ماه چند اون

 مي چه يا برسونمش که داد نمي اجازه وقت هيچ داشتم ازشون جديدي تعريف بااون حاال يومدن مي حساب به

 يه از بيشتر خواست مي دلم بود کرده خودش شيفته منو کارها انجام براي ولجاجت سرسختي برم دنبالش به دونم

 بهش که ودب اونجا دربند بريم که گفتم بهش روز يه بنابراين باشم باهاش بيشتر خواست مي دلم براش باشم استاد

 براي خوايد مي اگه شما: گفت و چشمام تو زد زل جدي خيلي اما دادم و بيشتر آشنايي براي دوستي پيشنهاد

 چي؟ ازدواج قبل آشنايي خب: گفتم منزل بياريد تشريف خانواده با بهتره کنيد اقدام ازدواج

 نه؟ باشه منظور همين براي نامزدي دوره کنم فکر: گفت و انداخت باال اي شونه

 لهمح توي اشون خونه بود معمولي ماليشون وضع رفتيم خواسگاري براي اشون خونه به وبابا بامامان که شد اين

 پول خانواده يه از حتما من نظر مورد دختر که نبودن اين اهل پدرومادرم داشت قرار آپارتمان يه توي تهرانپارس

 هم گرفت قرار اونها پسند مورد من خانواده هم مالي وضع نه مهمه خانواده فرهنگ که بودن معتقد اونا باشه دار

 همه بعد به روز ازاون و شد خونده بينمون ماهه 3 محرميت صيغه يه بود مادرم پدرو پسند مورد اون خانواده

 هک خواسته مي اين بخاطر منو فقط و داشته عالقه اي ديگه کس به که شدم متوجه بعد دوماهه اما اون شد زندگيم

 که کردن کاري باران آشغالش بادوست خودش سر از من شر کردن کم ببخاطر بعدهم بياره در اونو حرص بتونه

 اجباريم همسر مادر پيش آمريکا به شدم طرد امم خانواده وازسمت باران با ازدواج به مجبور شد نابود من زندگي

 خودمه همنوع که کسي به تا ايران برگشتم خورد مي بهم زندگي اين از آشغال باران اين از اون از حالم رفتيم

 تازه اما کنم دور ازش کردم مي سعي رو رفت مي ه*ز*هر دختر اون سمت به مدت اين توي که هرکس کنم کمک

 من راجب دروغي چه دونم نمي بوده اي ديگه کس نظر مورد فرد کردم مي اشتباه اونا همه درباره که شدم متوجه
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 ازت تربه يکي کافيه ميشه خسته ديگران از زود خيلي اون نخوره درد به آشغال يه پرنيا بدونيد اما گفته بهتون

 ديدي عمرت به که آدميه ترين کثيف اون نخور رو ظاهرش گول بره اون سمت تا کنه پيدا

 و گيجي همون با بود کي اصال کرد مي صحبت دقيقا کسي چه درمورد داشت اين کردم نگاه جوون مرد به باتعجب

 :پرسيدم منگي

 کنيد؟ مي صحبت داريد کي باره در هستيد؟ کي شما آقا ببخشيد -

 اون الاص اون نگير کم دست اونو که بگم بهت خواستم فقط عشقت پرنياسهرابي سابق نامزد هستم راد فرزاد من -

 خداحافظ ميده نشون که نيست چيزي

 سخت برام باورش کثيفيه موجوده همچين يه آدميه همچين يه اون پرنيا بودم شک توي رفت بيرون اتاق در از

  بود

 داشت آشغال ي دختره خورد بهم ازش حالم نداشت اش گذشته گفتن به اي عالقه چراخانم که فهمم مي حاال هه

 اش خواسته به رسيدن براي جوري چه ببين خورده رکبي چه بيچاره....فرزاد بيچاره يومد مي خوشم ازش کم کم

 يم قرار خودشون اهداف به رسيدن براي پلکاني رو ديگران که آدمايي اين از حالم کرده نابود و بدبخت يه زندگي

 برداشتم رو تلفن سرچرخوندم انزجار باحالت خورد قرارداشت ميز روي که اش پرونده به چشمم خوره مي بهم دن

 پيچيد گوشي در سعادت صداي گرفتم رو منشي داخلي

 دکتر جناب بله -

 باشن اينجا که بگيد دوشنبه وبراي بگيريد تماس سهرابي خانم با -

 !؟!دکتر؟ سهرابي خانم -

 نميشناسيد؟ مگه سهرابي خانم بله -

 نيستن بيمارانتون از دکتر آخه نه -

 ايبر بگيره تماس باهاش خواستم ازش و منشي به دادم رو اش شماره نبود بيمارانم جزوه اصال اون افتاد يادم تازه

 پستي قدراين تونه مي چطور آدم يه واقعا گرفتم دستام بين رو سرم عصبي پيشم بياد سر يه حتما که بگه دوشنبه

 بهراد نبود خونه کس هيچ برگشتم خونه به نداشتم رو موندن مطب تو اعصاب و حوصله ديگه باشه داشته يکجا رو

 اين از دوستاش پيش که مامانمم است کارخونه مطمئناً که هم بابا زنش پيش ميره البد بعدش شرکت االن که

 کشيدم دراز تلويزيون جلوي مبل روي کردم عوض راحتي بالباس رو لباسم رفتم اتاقم به هميشگي دورهمياي

 هک بود فرزاد حرفاي درگير فکرم انقدر من اما ميداد نشون رو اي برنامه يه داشت مستند شبکه کردم روشنش

 اجباري ازدواج يه دردناکه فکرشم حتي واي گذاشتم اون جي رو خودم لحظه يه فهميدم نمي ازش هيچي اصال

 چندين ازش که برسه چه کنم مي دق بشه نارحت دستم از روز يه مامانم اگه من واي خانواده ازسوي شدن طرد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتيا انجمن کاربر زرين.پ | روشن سياه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

74 

 

 من نظر از آدمي همچين يه درباره کردن فکر حتي حقشه اومده سرش هرباليي کثافت پرنياي بشم دور سال

 تمام لحظه اين توي بستم قامت گرفتم وضو رفتم دستشويي به شد بلند اذون صداي که کردم فکر انقدر گناهه

 از نماز خووندن بعداز بگيره رو اي هربنده تقاص تونه مي راحت خودش هست خدا که خوبه رفت يادم از افکارم

 ودب طوري ماليمون وضع بااينکه کرد مي آماده غذارو داشت آشپزخونه توي بود برگشته مامان اومدم بيرون اتاقم

 گيري گرد و نظافت براي کنه آماده رو غذا خودش مادرم ميداد ترجيح پدر اما کنيم استخدام مستخدم ميشد که

 مامان رفتم آشپزخونه سمت به کرد مي نظافت جارو همه يومد مي يکبار اي هفته اي وخرده 48 خانم يه هم

 از گفت بهم نباشيدي وخسته داد رو جوابم باخوشرويي و برگشت کردم سالمي بود کارش سرگرم حسابي

 نشستم مبل روي زدم رو در خونه اومده اين عجب چه بود بهراد شد زده خونه زنگ بيرون اومدم که آشپزخونه

 مبل روي برگشت سالن به راحتي لباس با دقيقه چند از بعد رفت اتاقش سمت به و کرد وسالم شد خونه وارد

 :وگفت داد لم روبروم

 خوبن؟ ها ديوونه کني؟ مي چه داداش؟ خان خبرا چه -

 پيشمون نمياد چرا چلت و خل داداشه اين ميگن شده تنگ برات دلشون اتفاقا آره ميگذرونيم؛ اي سالمتي؛ -

 شده؟ تنگ براش دلمون

 کنم ويزيتشون بيام خودم بعداً تا باشن داشته تورو هواي فعال بگو ببوسشون من جانب از اِ -

 نمياريا کم -

 چاکريم -

 نيستي؟ پالس اونا خونه امشب شده چي خبر؟ چه الهه از خبرا؟ چه تو -

 بازشه دلتون ببينيد منو يکم خونه بيام گفتم بود شده تنگ براتون دلم ديگه -

 زنت پيش برو پاشو بسه ديگه ديديمت خب -

 االن شده تعطيل کال اجتماعيت روابط کردي گذر ها ديوونه بين بس از تو کنم مي احساس من داداش دوني مي -

 کن باور دق آينه شدي کال دن نمي زن بهت ميري که هرجام نداري دختر دوست يه ببين

 گلدون به خورد و کرد کمون بود گرفته جلوش رو دستش اينکه وبخاطر کردم پرتاب سمتش به رو مبل کوسن

 خودش توسر زد دودستي بهراد شد خاکشير و خرد و ميز روي

 چي بدبخت توي برم دارم رو جا يه من بيرونحاال خونه از بندازه جفتمونو بياد مامان که االنه شديم بدبخت بهزاد -

 ميشي پارک اون و پارک اين در به در

 هرادب به نگاه يه اول وضعيت اون باديدن اومد سالن سمت به ازآشپزخونه بود شنيده رو شکستن صداي که مامان

 :پرسيد کردو من به نگاه يه يه هم بعد
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 داشتم؟ دوست گلدونوچقدر اين من دونيد نمي شما کدومتونه؟ کار -

 کرد نگاه مامان به مظلوم بهرادباحالتي

 نازت گلدون به خورد من سمت کرد پرت و کوسن بود ننه بچه اين کار نبود کارمن بخدا مامان -

 :گفت متعجب حالتي با سمتم برگشت مامان

 تمنداش توقع زتو واقعا اما چيزي يه بود کرده کارو اين جونور اين اگه حاال شه نمي باورم! ؟!بود؟ تو کار! ؟!بهزاد؟ -

 :بااعتراض بهراد

 واال ديگه کن راحتم بده بد فحش دوتا بشم فدات خب نکنه درد شما دست مامان اِ -

 بوده مظلوم بچگي از بهزادم کني مي کارا اين از که تويي هميشه آخه جان مامان نشو ناراحت -

 رهدخت اون شب اون بگو مامان برا بهزاد زمينه زير نصفش اين نکن نگاش اينجوري بهزادو اين مامان بشم فدات -

 ديگه بگو رو

 ميده باد به مامان جلوي منو دودمان داره خرو ي پسره کشيدم مي نشون و خط براش ابرو باچشم

 ادبهر توسرش بزنم تا بهراد سمت پريدم رفت تا رفت آشپزخونه به و کرد اي خنده کارم بااين مامان شکر خدارو

 :گفت يهو که سمتش برم رفتم پايين پريد سمتش اون از و مبل رو پريد

 هار پدرسگِ چخه -

 شنيدم سرم پشت از بابام صداي حرف اين گفتن با

 گفتي مي داشتي بابا بهراد خب -

 فتشري شما که ميکشتيمشون بهزاد با داشتيم بريدن امونمونو ومادر پدر بي هاي پشه اين جان بابا سالم اِ -

 آوردين

 صدامون مامان که بود گذشته اي چنددقيقه اتاقش سمت رفت داد تکون سري داد و جوابم بابا کردم سالمي منم

 :گفت مامان که خورديم مي وشام بوديم نشسته آرامش توي شام براي کرد

 سهرابي؟ خانواده بزنم زنگ کي آقا -

 نداري؟ کار جايي شنبه5 توکه بابا بهزاد باشه خوب شب پنجشنبه براي کنم فکر دونم نمي -

 چطور؟ ندارم نه -

 بذاريم خواستگاري قرار خوايم مي -
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 ازکي؟؟؟! ؟!خواستگاري؟ -

 زديم حرف بهراد خواستگاري شب ديگه پرنيا -

 نيست الزم -

 چرا؟ -

 کردم داغ فرزاد حرفاي يادآوري با

 خواد نمي که گفتم -

 نجيبي خانمي اين به چيه؟دختر علتش خب -

 مشامش به حيا و نجابت بوي حتي که کسي درباره زدن مي حرف نجابت از داشتن کي درباره اومد جوش به خونم

 از هترب گفتنش انگار اما نه يا باشه درست گفتنش دونستم نمي انداختم پايين رو انزجارسرم باحالت بود نخورده

 ماجرارو ههم گفتم پس بگيره فاصله ازش تا گفتم مي بايد بود همکار باهاش که برادرمم بخاطر حتي بود نگفتنش

 يه ايپ زير چرا که کرده بحث وبابهراد اومده شرکت به مشخصات باهمين نفر يه که گفت حرفام تاييد در هم بهراد

 شک فرزاد حرفاي راجب درصدم يه اگه ديگه شده بد حسابي حالش پرنيا هم بعدش و نشسته شوهردار زن

 دهکر باز دختر اين روي حسابي چه طفلکيا لک توي رفتن حسابي پدرومادرم ندارم ديگه بهراد باحرفاي داشتم

 از قبل که کردم مي شکر خدارو اما براشون سوخت مي دلم روياهاشون تمام به زد گند آشغال اين چطور اما بودن

 وير خوردمو مسکني رفتم اتاقم به شد صرف که شام فهميدم راجبش رو چيز همه بيافته بينمون اتفاقي اينکه

 امروزه بخاطر دونستم مي و ميشد منفجر داشت درد ازشدت سرم شدم ولو تخت

 مه ازبيمارانم دوتا کشيد طول زياد کارم کردم ويزيت رو وبيماران رفتم بيمارستان به هميشه معمول طبق فردا

 و خوب اتفاق واقعا اين و ميشدن مرخص بيمارستان از بعد روز چند تا و بود بهبودي به رو حالشون شکر خدارو

 ونستمد نمي بود نخواهد خوبي روز مطمئنا که فردايي کردم فکر فردا وبه برگشتم خونه به بود اي کننده خوشحال

 بايد ور واکنشي نوع چه که کردم مي فکر رفتارش به داشتم چيه فهميدم من بفهمه اينکه به نسبت پرنيا واکنش

 يشپ کم گفت مي بهراد اما نداشتم رو واکنشش از اي زمينه پيش نوع هيچ همين براي شناختمش نمي بدم نشون

 از رکتش توي شده باعث که همينه بخره موش سوراخ بره بايد هرکس ميشه عصباني وقتي ولي بشه عصباني مياد

 رو هصبحان شدم بيدار خواب از کسل صبح رفتم بخواب تا کردم فکر انقدر ببرن حساب حرفش از بزرگ تا کوچک

 منشي از هست شرکت االن که دونستم مي بود 1 ساعت براي قرارمون رفتم مطب سمت وبه خوردم ميلي بابي

 فرستهب رو بعدي بيمار که خواستم منشي از وقتي بود گرم مقرر ساعت تا سرم داخل روبفرسته اول بيمار خواستم

 رفت هم توي شدت به اخمام بود خودش شد داخل من بابفرماي اومد در صدا به اتاقم در بعد چندلحظه داخل

 :وپرسيد داد باال رو ابروهاش ام چهره تغير باديدن
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 افتاده؟ اتفاقي -

 بيرون بفرماييد اتون پرونده اين خير -

 برخورده طرز چه اين -

 بيرون برو هم حاال بدي ياد من به خواد نمي شما کنم رفتار چطوري باهرکس دونم مي خودم من -

 بدونم رو رفتار تغيير اين دليل بايد من اما -

 نهاتو نمايي مظلوم براي بعدم به اين از طرفم آدمي جور چه با فهميدم تازه کردم اشتباه راجبتون من که اينه -

 باشيد اي ديگه کس دنبال

 مي صحبت داريد باکي باشيد متوجه بهتره جنابعالي خصوصاً نکردم نمايي مظلوم احدي هيچ براي وقت هيچ من -

 کنيد

 هل زيرپاش رو هرکسي اهدافش به رسيدن براي که کثيف باز دقل آدم بايه ميزنم حرف دارم باکي متوجهم من -

 برسه ميخواد که چيزي به بتونه تا گيره مي بازي به رو ديگران احساسات که کسي کنه مي

 به زور به صداش که بطوري وآروم انداخت پايين رو سرش کرد نگام باز بادهن لحظه يه شد شکه انگار باحرفام

 :گفت رسيد مي گوش

 نه؟ بوده فرزاداينجا -

- .................... 

 کنيد؟ مي قضاوت راحت انقدر همه راجب -

 زنم مي حرف مدرک و دليل براساس من نکردم قضاوت من -

 رو حقيقت روزي يه اگه اميدوارم متاسفم واقعاً متاسفم براتون فرزاده؟هه حرفاي البد مدرکتونم و دليل -

 بزنيد حرف جانب به حق انقدر بتونيد هم باز فهميديد

 حقيقت ازکدوم بود؟ چي منظورش رفتم فرو فکر به شد خارج اتاق از زير به سر و داد بيرون باصدا رو نفسش

  گيج گيجِ گيجم بود؟ حقيقت از غير اين مگه زد مي حرف

 "پرنيا"

 !خوردي فريبي چه»

 زدي دار عشق ي راهه بي سر در را عقل
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 .!زدي جار جا همه را شدنت عاشق راز

 !دادي؟ پاسخ چه تو

 شکست؟ غريبانه که غرورت به

 دل؟ اي داري چه تو

 کني؟ هديه خودت اشک از پر چشمان به که

 ..!باختي دروغين حس يک به تو

 ..را زندگي

 ..را عشق

 ..!باختي را ها لحظه

 ..خوردم تاسف تو حال به من

 "را او سياه چشمان دو که زماني آن

 ..کردي يمتروکهگدايي سرکوچه بر

 .!نديد هيچ را تو که نگاهش زير شدي خار عاقبت

 ..تنهايي و کسي بي همه اين

 .. شدن کوچه آن ي آواره و مست

 ..تاوانيست ي همه از اي قطره

 .!بدهي پس ام سادگي و من به بايد تو که

 .. خوردم تاسف تو حال به من

 ".لرزيد مي لبت که زماني آن

 ..زالل نيل يک مثل اشکهايت

 ..!لغزيد مي تو خواهش پر ي نامه يکصدمين آن روي

 .. خوردم تاسف تو حال به من

 ..پرسيدم ات زندگي تيرگي آن در که زماني آن
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 ..نمود خاک همنفس را تو که حقارت اين

 ارزيد؟ مي مگر عشق اين آبي لذت تمام به

 .! آري گفتي تو و

 ..بدان نکته همين ديوانه عاشق شاعر

 ..!دادند فريبت که

 ..شکنان پيمان محفل آن در و

 ..خواندند دنيا خوشبختي ي قله را عشق

 ..!دادند هل را تو قله از که افسوس آه

 دل؟ اي بگويي که داري چه تو

 .پيداست نگاهت عمق از همه هايت هيچ

 .!من باور خوش دل

 .!«خوردي فريبي چه

 راضيش کرد باهام پيش سال 5 که کاري کنه مي بامن اينجوري داره چرا دونم نمي تنهايي بازهم فرزاد هم باز

 ويس به رو داره؟سربلندميکنم برنمي ازسرم دست چرا بسته رو از شمشيرشو زجردادنم براي بازهم االن که نکرد

 رو کسي زندگي کجا رفتم راهموکج کجا کارداشتم باکي مگه کردم مي زندگيمو چرا؟چرا؟داشتم خدايا آسمون

 نميگن مگه دي؟ نمي چراجواب خدايا زندگيم کل شده تنهايي زندگيم شده اين حاال که کردم پريشون

 براي شکرت خداياشکرت گفتم هميشه گذاشتي؟منکه تنهام نديدمت؟چراهميشه وقت هيچ من چرا هستي؟پس

 کني؟خوشحالي مي تا باهام داري اينجوري که کردم بد ات بنده کدوم به شکرت هات گرفته هات نداده هات داده

 که دادم قول پيش سال 5 من نه داري؟ رو اشکم ديدن آرزوي هم تو نکنه کنم؟ مي دق تنهايي از دارم اينکه از

 هي که بود جمله يه بريزم اشک نيستم حاضر بگيري ازم زندگيمم اگه بدون پس نبيني رو اشکم هم تو حتي

 اومد يادم بود؟آهان چي داشت مضموني همچين

 باشد من قد از تر کوتاه آسمان اگرسقف حتي زنم نمي زانو »

 بروند راه زانوهايشان روي دنيا مردم تمام اگر حتي زنم نمي زانو

 «باشد سال مد زدن زانو اگر حتي زنم نمي زانو
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 يکس ذاره نمي زنه نمي زانو پرنيا باشه يادشون بايد همه باشه يادت اينو زنم مي زانو نه ريزم مي اشک نه من آره

 گاهي هک بودم پارکي روبروي دقيقا کردم بلند که سر کردم فراموش رو زمان کل به که رفتم راه انقدر بزنه زمينش

 که دنج جاي يه نوئل کاج يه پشت بود صندلي يه يادمه داشتم دوست رو پارک فضاي نشستيم مي بافرزاد اونجا

 رو گلوم تمام بغض لحظه يه نشستم روش رفتم صندلي اون سمت به خودت و بودي خودت ديدت نمي کس هيچ

 اي لحظه شد مي کاش داره وجود آدمي هر توي کردن گريه به نياز دونم مي شد سخت کشيدن نفس کرد احاطه

 ازش که دردي اينهمه با دونم نمي هست انگار اينجاست هنوز عطرش انگار بريزم واشک بندازم پايين رو سرم

 مي حرف آينده از نشستيم مي نيمکت اين روي هميشه ذاره نمي آرومم اي لحظه بودنش تمناي بازم چرا کشيدم

 هرکي چون نيست قصه از کم آره قصه هه رسيدم قصه اينجاي به يهو که شد چي راستي هم کنار در بودن از زديم

 جايي به درست کنم مي نگاه عقبتر به باشه داشته باخودش جا يه رو درد انقدر دختر يه نشه باورش شايد بشنوه

 اومدم دنيا به توش که

 دنيا به توش من که اي خونه بود تهران شده اماپدربزرگ بودن شيرازي هردو دار خانه ومادرم بود ارتشي پدرم

 اين از هام بودعمه کرده انتخاب پدرم براي مادربزرگم رو مادرم چون داشت خودش دنبال ه تنشي هميشه اومدم

 تردخ که خواست مي بزرگم عمه داشتن اي نقشه يه برادرشون دونه يه براي هرکدوم خب نبودن راضي اصال قضيه

 دوميم عمه هه باشه داشته دندون الي گوشت خودش قول به خواست مي چون بگيره پدرم براي رو برادرشوهرش

 نبهپ بودن رشته هرچي بابابا مادرم باازدواج بود درنظرگرفته پدرم براي رو همکاراش از يکي بود مدرسه معلم که

 هاشون توهين که تاجايي کردن استفاده مادرم دادن عذاب براي فرصتي هر از و نشدن ساکت اوناهم خب شد

 ومادر بزرگ پدر خونه به وقتي نداشت امکان بود هميشگي آشوب يه جورايي يه شدزندگيم مي هم من آزار باعث

 بيعص کم سن همون توي من بودم متنفر ازشون باشيم نداشته قهر هفته ويه جنجال يه بعدش رفتيم مي بزرگم

 هک آزاري همه بااين چرا که پرسيدم مي مامان از وقتي ميشد بشروع دستام لرزش استرسي کوچکترين با بودم

 دنبال که همين: گفت مي ميدي؟بهم گوش حرفش به همراهشي بازهم ميشه وارد بهت اش وخانواده بابا ازسمت

 حرف اين به ها اونموقع ارزه مي چيز همه به بابات پاکي چشم اين خوبه خيلي نيست خيانت و زن واون زن ان

 هب که بزرگم ومادر پدربزرگ مرگ از بعد شد عوض نظرم واقعا اومد سرم که باليي از بعد اما نداشتم اعتقاد مامان

 رپس عنوان به پدرم که ارثيه تقسيم شدزمان رنگ کم پدريم باخانواده ماهم روابط رفتن دنيا از ازهم ماه6 فاصله

 کردن سوءاستفاده پدربزرگم سوادي کم از عزيزش خواهرهاي که شد متوجه گرفت عهده به رو وظيفه اين ارشد

 من زودباور ساده پدر سهم ناچيزي خيلي مقدار اموال اون از که شد واين زدن خودشون نام به رو اموال از ونيمي

 دانشگاه من رفت مي پيش خوب زندگي شد پدري اقوام تمام پدرو بين کامل رابطه قطع باعث قضيه همين شد

 اب بود زندگيم توي ها تنش اون آثار هنوز اما بود شده مامان بيشتر آرامش باعث موضوع وهمين بودم شده قبول

 زا کسي دادم نمي اجازه دانشگاه توي شد مي مشهود بودنم عصبي و دستام لرزش دعوايي يا حرفي کوچکترين

 گراندي براي هميشه من نبره بويي مشکالتم از کسي که خنديدم مي و گفتم مي هميشه بشه باخبر موضوع اين

 که بود شده باعث موضوع وهمين باراومدم مرد يه مثل نداشتم تکيه براي رو کسي وقت هيچ بودم گاه تکيه

 بهم رو ماشين تنها نه پدر گرفتم رو ام گواهينامه که زماني يادمه کنن باز حساب همينجوري روم هم پدرومادرم
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 در دمر به نياز همين بودبراي داده ياد بهم هم رو ماشين جزئي تعميرات گاهي الستيک تعويض نحوه بلکه ميداد

 ما رابطه اما زدم مي حرف کردم مي شوخي دانشگاه باپسرهاي بودم گريز مرد جورايي يه شد نمي احساس من

 بشه حريمم وارد که دادم نمي رو اجازه اين کسي وبه ميشد دانشگاه به محدود فقط

 باکمي و خونديم درس شديم بزرگ ماباهم همکاربودن پدرهامون بوديم دوست باهم بچگي زمان از والهه من

 اخالقمون الهه بودمو من فقط تانيمه رو اول ترم شديم دانشگاه وارد تحصيلي رشته يه در باهم دررتبه اختالف

 فرنيا شديم آشنا فرنيا نام به بادختري ترم اواسط داشتيم باهم رو مشکل کمترين همين براي بود جور باهم خيلي

 فتيدا مي بهم دوتاوقتي شما گفت مي که الهه قول به بود من مثل اخالقش گفت ميشد که اي بامزه و شيرين دختر

 وپرت چرت زديمو مي حرف انقدر گفت مي راست داشت آسايش زبونتون دست از ميشه ديگه مگه زنيد مي جرقه

 بود خوب تامون هرسه درس کنه جمع خودشو تونست نمي ديگه خنده از بود کنارمون که هرکس که گفتيم مي

 پدر بشم التحصيل فارغ بتونم زودتر تا گرفتم مي واحد 24 درميون ترم يک نبودن من پروازي بلند به دوتا اون اما

 الهه که برداشتم رو درسي من بوديم5 ترم کرد مي کار اي ديگه بخش توي اما بود نظامي ما باباهاي مثل هم فرنيا

 ور تحقيقي خواست ازما استاد که گذشت مي ترم از ماهي يک کنن پاس رو درس اون ترم اون تونستن نمي وفرنيا

 که من افتاد مي خودش بعد يا قبل اسم با هرکس داشت نياز دونفره گروههاي به تحقيق اين که کنيم آماده براش

 مشکي درشت فر موهاي بود زيبايي العاده فوق دختر شيباني باران نام به دختري شد پارتنرم بود سهرابي فاميليم

 زيبا سفيدو صورت کوچک لباي وقلمي کوچک بيني تيره آبي چشماي ريخت مي بيرون مقعنه از کج صورت به که

 اب بهش رو نشستم باران کنار هم من رفت خودش گروهي هم سمت به هرکس وقتي بود من از کوتاهتر کمي قدش

 بايد شد آغاز ما کارتحقيقاتي کرد خوشوقتي اظهار و معرفي رو خودش هم اون کردم معرفي رو خودم سالمي

 مونگزارش روي داشتيم باباران دانشگاه کافه توي که بار يه برديم مي عملکردمون از گزارشي استاد براي هرهفته

 سمت برگشتم عصبانيت با شد حبس سينه توي نفسم که طوري به کمرم کوبيدتوي محکم يکي کرديم مي کار

 :گفتم بهش خراب اعصاب همون با شد روبرو الهه فرنياو خندون باچهره که نظر مورد شخص

 بشيد؟ آدم خوايد نمي دوتا شما -

 موني مي تنها تو بشيم آدم دوتا ما اگه عزيزم نه -

 :وگفت الهه به کرد رو فرنيا نشستن ما کنار دورميز صندلي روي هم بعد

 گيره نمي تحويل مارو اصال توروخدا بيني مي -

 کني؟ نمي معرفي( باران به کرد اشاره باسر من به رو)کرده پيدا جديد دوست دوني نمي که تو آخه -

 تاداس برا ببريم کنيم آماده رو هفته اين گزارش بايد ما باشيد ساکت حاالهم جديدم همکالسي شيباني باران -

 مي رو 28 که هستي اساتيد نورچشمي انقدر ماشاهلل توکه بابا کن ولم ژِنِوِ کنفرانس متن انگار توهم بابا خبه -

 چي؟ کشک چي؟ گزارشِ ديگه گيري
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 کنم؟ نصفت بزنم يا کني مي بس فرنيا -

 ازدستش؟ کشي مي چي( باران روبه) تو پارتنر شده که سوزه مي معصوم طفلک اين براي دلم بابا بمير -

 :وگفت انداخت پايين رو سرش خنديد مي فرنيا اراجيف به داشت که درحالي باران

 دارم دوسش من خوبه خيلي پرنيا -

 هم باران منو نگفت چيزي ديگه فرنيا بوسيدم محکم رو باران گونه هم بعد آوردم بيرون فرنيا براي زبونمو

 زد زنگ بهم فرنيا شد تموم که کالس کرديم آماده رو گزارشمون

 چيه؟ هان -

 رايب لباسي يه هم بگيرم کادو براش هم برم بايد پسرخالمه تولد هفته آخر بيامن تربيت؟ بي چيه چيه هان -

 مراسمش

 فردا برا بذار خستم خيلي بيخيال فري -

 تو نه نم نه نيومدي منتظرتم ماشين تو پايين بعدشم بگو کامل منو اسم نگفتم دفعه صد درمون بي درد و فري -

 خر زورگوي -

 هست که هميني -

 :وگفت اومد سمتم به همينطورکه داد تکون دست برام بيرون اومد کالس از هم باران کردم قطع که رو تماس

 رسونمت ميخواي دارم ماشين من -

 اش پسرخاله تولد براي بخره لباس ريم مي فرنيا بااين داريم عزيزم نه -

 نداري؟ کاري شم نمي مزاحمت ديگه من پس باشه آهان اِ -

 گذره مي خوش بيا باهامون توهم شن نمي ناراحت ات خانواده اگه جان باران ببين -

 بشم مزاحمتون خوام نمي آخه -

 بريم بيا حرفيه؟ چه اين عزيزم؟ چيه مزاحم -

 باشه -

 ردس معموال سال از اونموقع هوا بود ماه آذر بود نشسته ماشين تو الهه با که رفتم فرنيا ماشين سمت به باران با

 کشيد پايين رو شيشه کردم اشاره باران به شم سوار که کرد اشاره بهم زدم ماشينش شيشه به ميشد

 مياد باهامون هم باران -
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 ديگه شيد سوار نداره گفتن ديگه که اين خب -

 ميايم اون ماشين با ما داره ماشين خودش باران آخه خب نه -

 بياي کجا دوني مي که خودت کرديم گم همديگرو اگه پس باشه -

 ديگه؟ ريد مي تجريش بابا آره -

 آره -

 فعال پس خب -

 فعال -

 بااينکه کرد مي رانندگي خوب باران دادم رو آدرس رفتيم بود رنگ قرمز GEN2 يه که ماشيش سمت به باران با

 کرد مي حرکت فرنيا سر پشت اما بگيره سبقت بود Hback پرايد يه سوار که فرنيا از ماشينش با تونست مي

 سپرتا دامن همراه به صورتي تاپ يه و اش پسرخاله براي ادکلن يه فرنيا رسيديم نظر مورد پاساژ به باهم بنابراين

 هک باران داديم کيک کاپوچينو وسفارش رفتيم شاپ کافي يه به که بود 7 تقريبا ساعت خريد مراسم براي سفيد

 :گفت منو سمت به کرد رو بود ساکت موقع تااون

 دوستيد؟ باهم که وقته چند شما -

 آشنا 1 ترم اواسط( فرنيا)نطنز تحفه اين با اما همکارن پدرامون آخه باهميم بچگي اززمان تقريبا که الهه منو -

 شديم

 مياد خوشم دوستيها اينجور از خيلي من باهم خوبيد چه -

 باشي؟ باکسي که نديدم ترم اول از نداري دوستي تو چي؟ تو خب -

 نميره جوب توي آبم باکسي کال من ندارم نه -

 هستي؟ اينجوري چرا نازي خانمي اين به دختر تو چرا؟ -

 من خب شد من عاشق پسرش دوست شدم دوست دختر بايه اول ترم کنن مي نگام جوري يه دخترا آخه خب -

 گفت زيرکاهش آب پسر دوست اما رو قضيه گفتم دختره به من تازه سمتم اومد خودش اون بودم نکرده کاري که

 بشم دوست باکسي ترسم مي همين براي گم مي دروغ من

 مياي؟ مياد خوشمون بازيا جفنگ اين از نه پسرداريم دوست نه که ما اکيپ تو بيا خب -

 باشم؟ باشماها تونم مي واقعاً -

 اومدي خوش نخاله سه گروه به نه؟ چراکه آره -
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 بود باهم هميشه ما چهارنفري گروه روز اون از خنديديم باهم همه

 ازهم قبل دوسال و هردوپزشکن پدرومادرش باران فهميدم که اونجابود شديم مي جمع همديگه خونه هرازگاهي

 که يومده نمي خوشش دکتر همسرجناب وچون کرده ازدواج مجدد هم پدرش رفته آمريکا به مادرش و شدن جدا

 مبلغ ماهم به ماه باشن راحت همسرگراميشون که خريده خونه يه براش پدرش بنابراين باشه چشمش جلو باران

 بودن الکي سوخت مي باران براي دلم جيبي تو پول عنوان به کنه مي واريز باران بانکي حساب به رو توجهي قابل

 براي تهروق که طوري به کرد پيدا راه ما خونه به باران کم کم بود فکر توي اکثرا که نبود الکي بود خودش توي که

 هب برداشتيم چهارنفرمون هر رو درسي واحد يه که بوديم شش ترم بود ما همراه اونم رفتيم مي جايي نيک پيک

 اما بود مهربون العاده فوق شمالي؛ لحجه باته بود شوخ مسن مرد يه درس اين استاد صنعتي کشي نقشه اسم

 اه خانم اين ازدست که آقايون اين بيچاره: گفت مي مثال انداخت مي دعوا کالس ودخترهاي پسرها بين هرازگاهي

 هم رقيب جورايي يه کالس وپسراي ما که بود شده باعث استاد حرفاي همين من مظلوم پسراي اي ميکشن چه

 باپسر دبکشي رو نقشه فالن بگه استاد بود کاردوپنيرکافي بوديم شده کالس توي پسرا اکيپ و ما اکيپ بشيم

 بود خنده از پر چقدر بود خوبي روزاي چه بديم تحويل رو امون نقشه بريم زودتر که ميزديم هم کله توسرو

 دل که من عاقبتم شد اين سرنوشتم شد اين کجابود؟چرا شکستنم کجابود؟دل بديم خدايا بوديم چقدرشاد

 وجودم تو چرا پس گناهه؟ عاشقي آره؟ بود؟ عاشقي گناهم ميشکنه داره هنوزم شکست دلم پس چرا نشکوندم

 بود غلط کارم کجاي بگي خودت خوام مي بده جوابمو خودت دادي؟چرا؟ قرارش

 زا دست هنوزم کرد خاکسترم زد آتيشم شد زندگيم وارد ناخواسته که بود عشقي آغاز کشي نقشه کالس اين

 هک تفاوت بااين رفتيم شيراز به سال هر معمول طبق هم رو عيد رفتيم کامل طور به رو اسفندماه برنداشته سرم

 احساس که داشتن هم بااون داشتن بامن که رو رفتاري ودقيقاً داشتن دوستش وبابا مامان اومد ما همراه هم باران

 حرکت تهران سمت به باهم هم صبح جمعه بود گذشته خوش حسابي که باران به بوديم اونجا 13 تا نکنه غريبگي

 امتم شديم کالس وارد وباران ،الهه بافرنيا داشتيم کشي نقشه کالس شنبه4 رفتيم کالسامون به شنبه واز کرديم

 لب به بادقت نبود آشنا عنوان هيچ به اش چهره که بود پسرجووني ميزا از يکي وپشت پرشده مناسب ميزاي

 :وگفتم رفتم استاد سمت به شد آويزون هممون ولوچه لب بود زده زل تابش

 هستن؟ کالس دانشجوهاي از آقا اين استاد -

 باباجان؟ شده چي هستن دکترا هاي بچه از ايشون باباجان نه -

 ميشينيد؟ ميزتون پشت شما استاد -

 ميشه شروع استادت استاد تو همين تابشينم نميتونم که بيني مي باباجان نه -

 بشينيم سرجامون بريم ماهم بشينن شما ميز پشت بيان بگم بهشون ميشه استاد ببخشيد( باخنده) -

 بياد بگو باباجان بگو -
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 :وگفتم سمتش رفتم

 ماست جاي اينجا بشينيد استاد ميز پشت بريد کنيد لطف ممکنه اگه آقا -

 شماست مال دونستم نمي بوديد ننوشته روش رو اسمتون ببخشيد -

 نيست آدم پررو بچه دراومد حرصم پسراشد اکيپ خنده باعث حرفش اين

 سخته کارکردن ميزا يکي اون پشت اما دونم مي بله -

 نه؟ کني کار توني مي ميزي هر پشت واردباشي کارت به واقعا اگه -

 همين براي بود کرده ضايع پسرا اين جلوي منو که خصوصاً گرفتم مي رو پررو بچه اين حال بايد شدم کفري

 :پرسيدم

 کجاست؟ اينجا -

 دانشگاهه ديگه معلومه خب کجاست؟ اينجا دوني نمي يعني -

 اونوقت؟ چيه دانشگاه -

 چي؟ که حاال کشاورزي دانشگاه -

 چيه؟ ما رشته -

 نه؟ باشه غذايي صنايع کنم چيه؟فکر دوني نمي اتم رشته -

 االمح باشيم مسلط کارمون به بخوايم که نيست عمران يا معماري امون رشته نتيجه در پس دوني مي خوبه خب -

 برسيم کارمون به ما بذار بشين استاد ميز پشت برو کن لطف

 که خواست ازش همين براي کنه ختم رو قائله مثال که اومد استاد بود معلوم عصبانيت صورتش از گرفتم رو حالش

 :گفت فوري فرنيا رفت وقتي بشيني ميزش پشت بره

 بود پررو چه گرفتي حالشو خوب پري ايول -

 بدوييد افتاديم عقب پسرا اين از االنشم ديگه بسه -

 بدو گي مي راست آخ آخ -

 هروقت اما رفت يادم رو قبل چنددقيقه موضوع اصال که بودم کارم غرق اونقدر که من کارمون سر رفيم کم کم

 اتمام از بعد کرد مي خوشحال بيشتر منو وهمين من به زده زل باعصبانيت اون که ديدم مي کردم مي سربلند

 ميک خونه برم تنهايي شدم مجبور هم من و رفتن خونه به خودشون اي بهانه به هرکدوم وباران فرنيا،الهه کالس
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 واونايي ره مي يادشون همه هرسال مثل بازم يعني بود تولدم که هم فردا پس نداشتم کالس هم فردا بودم کسل

 فرداش نبودم نگران من هم اونروز بود همين هميشه ميارن هم به رو سروتهشsms يه با مونه مي يادشون که هم

 يه زور به منم وبراي خريد لباس دست يه خودش فرنيا شديم پاساژ وارد بريم خريد به باهم که دنبال اومد فرنيا

 شيک قرمز بنده با ساعت يه و رفت فروشي ساعت مغازه به هم بعد خريد اسپرت تاپ بايه برمودا جين شلوار

 نمک پرو ديگه دور يه رو لباسام که کرد ووادارم برد خونشون به منو زور به اونم از بعد بود دلبري ساعت خريدواقعا

 براي ربذا که گفتم بهش هرچي بديم نشون اونم به که باران خونه بريم وباهم نيارم درش که گفت پوشيدم وقتي

 صداي خونه در بازکردن محض به رفتيم باران خونه سمت به باالخره پاداشت يه مرغش اون اما ديگه روز يه

 از کليو بودن گرفته تولد برام باران خونه توي اونا بود نقشه همش اينا بله رسيد گوش به وداد جيغ و باشه مبارک

 خريداري من براي هم ساعت اون شد معلوم و گذشت خوش خيلي بودن کرده دعوت هم رو دانشگاه دوستاي

 بود عزيز بيشتر هم شايد روز همون مثل برام هنوزم دارمش هنوزم بود شده

 رسيد پايان وبه شد شروع امتحانا گذشت روزها

 امانِم حرکتمون از قبل هفته يک اما بياد شيراز به همراهمون باران عيد مثل که بود شده قرار شد شروع تعطيالت

 هممون ناراحتي باعث داد خبرو اين وقتي باران برگرده ايران به خواد مي که داد اطالع و گرفت تماس باهاش باران

 مامان چون روتنها روز بقيه و ميره اون خونه به خواب براي رو شب فقط بياد وقتي مامانش که گفت مي باران شد

 ارانب پيش من االوبال که کردم کفش توي وپامو شدم عصبي حرفش بااين وگذار گشت ميرن بادوستاش عزيزش

 اشهنب تنها تا موندم باران کنار ومن نزدن حرفي ديگه ديدن منو اصرار وقتي وباباهم مامان نميام وشيراز مونم مي

 يم بيرون روزا بودباباران خوب چي همه بياد باران مامان که تازماني رفتن شيراز به پرهام همراه به هم بابا و مامان

 مون خورد زنگ تلفن 12 ساعت شب يه ميومدن ديدنمون به هم الهه و فرنيا گاهي ميديدم فيلم هم شبها رفتيم

 از تهران رسه مي فرداشب مامانش که فهميديم برداشت که رو گوشي بوديم بيدار شب 1،2 ساعت تا اکثر باران

 زتمي رو خونه شديم بيدار صبح ميديدم رو باران مامان که بود بار اولين آخه افتاد جونم به استرس لحظه همون

 پس رسيد مي 8،8:38 ساعت کرديم حساب که اينجور مادرش کرديم خريد شام براي و رفتيم بيرون بعد کرديم

 تمايلي باران اينکه با کرديم درست سبزي قورمه خورشت همراه به شير وسوب سوخاري مرغ شديم کار به دست

 و زد رو خونه زنگ باران مامان کردم مي فکر که ساعتي راس چيديم هم باکمک رو ميز اما نداشت کار اين به

 شب سياهي به وحشي وچشماي فرم خوش بيني و کوچک لباي سفيد صورت مشکي فر موهاي با زن يه شد داخل

 برميداشت قدم وباوقار سنگين خيلي چشماش رنگ جز به بود مادرش شبيه کامال باران صورت بود جالب برام

 بوسيد بار چندين گرفت درآغوش رو باران خونه به ورود محض به داشت فرق کردم مي فکر که چيزي بااون اصال

 :گفت باهم دادن دست وحين کرد دراز سمتم به رو دستش اومد من سمت به بعد

 کرد مي تعريف تو از خيلي باران باشي پرنيا بايد تو -

 داره لطف جون باران ممنون -
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 رو کسي اينجا دخترم که خوشحالم کردي خوبي بهش چقدر مدت اين توي تو و داره دوستت خيلي که گفته -

 باشه مراقبش که داره

 امش از بعد شد خورده سکوت توي انداختمشام پايين سرم و کردم تشکري آروم فقط بگم چيزي تونستم نمي

 زحمت باکلي که ديگه اتاق توي مادرش و خوابيدم مي باران اتاق توي من رفتيم اتاق به خواب براي هرکدوم

 وابخ براي خونه به رو شبها فقط باران گفته طبق باران ومادر گذشتن روزها بوديم کرده درستش باران منو اونروز

 هب مجبور من برگشتن ايشون دوهفته سفر از هم وپرهام وبابا مامان گذروند مي بادوستاش رو روز وبقيه يومد مي

 بشه عوض وهواش حال تا بردمش مي بيرون مختلف هاي بهونه به بود تنها که وقتي روزها اما شدم باران ترک

 بود نکرده قبول اماباران آمريکا بره باهاش که خواست باران از کرد رفتن قصد و گذشت مامانش اومدن از يکماه

 بود شده خوشحال ديدنم از چقدر بزرگ مامان طفلک رفتيم شيراز به باهم باران منو باران مامان رفتن بعداز

 مي رو آخرم ترم من و شد شروع دانشگاهها و شد تموم باالخره تعطيالت داشت دوست خيلي منو خدابيامرز

 داشتم گذروندن براي واحد 8 کال من ترم اون داشتن التحصيلي تافارغ ديگه ترم يه وباران الهه،فرنيا اما گذروندم

 کالس واصال بودم کرده صحبت بااستادش که عمومي درس يه هم واحد2 و پروژه واحد سه کارآموزي واحد سه

 هک رو اي رزمه و بزنيم سر غذايي صنايع کارخونه يه به که بود خواسته ما از فقط هم کارآموزي استاد رفتم نمي

 ايدب که گفت جلسه توي امون پروژه استاد اما بود نخواسته ازمون وگزارشکار کنن امضا برامون بديم رو بود الزم

 سکال از بعد افتاد من نام به سازي شکالت کارخونه من گند ازشانس و کنيم احداث رو فرضي کارخونه يه هرکدوم

 رفتم استاد سمت به

 کنيد؟ عوضش نميشه سخته خيلي موضوع اين خدا تورو استاد -

 هستي؟ چي نگران پس اي خوبه شاگرد توکه نه -

 کنم؟ پيدا کجا از مقاله من آخه خب خدا تورو استاد -

 ميشه پيدا بگردي -

 بخدا شدم گيج اينجوري واقعا من بکنيد راهنمايي يه الاقل خب -

 ميبينمت ترم آخر ندارم بحث حوصله دارم کالس االن من برو کن اذيت کم برو -

 از کردم مي استاد نثار ام فحشي وسطاش و زدم مي غر داشتم هميشه معمول طبق منم شد اساتيد اتاق وارد

 نقشه استاد دکتراي دانشجوهاي از که آدمي همون راد فرزاد باديدن که برم خواستم کوبيدم زمين پامو حرص

 و اومد جلو باشه شنيده حرفامو نکنه کرد؟ مي چيکار اينجا اين کردن وصل ولت 228 برق بهم که انگار بود کشي

 :پرسيد

 چيه؟ موضوع -
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 تونمب تا کنه مي کمکم راه اين توي داد قول و شده دانشگاه استاديار که گفت بهم اونم گفتم رو جريان براش منم

 بدم ارائه رو خوبي پروژه

 دانستم نمي عجيبيست جاي آسمان»

 دانستم نمي غريبيست کار عاشقي

 دانستم نمي نيست نفس مديون عمر

 «نميدانستم نيست کس همه کار عشق

 براي چيزي يه بتونيم تا رفتيم مي رو سازي شکالت کارخونه وحتي دانشگاهها ها کتابخونه تمام بافرزاد اونروز از

 بهم شدن بلند دوباره براي و کرد مي شارژم فرزاد مياوردم کم هرجا اما بودم شده خسته کنيم پيدا ام پروژه

 هي اومدن خوش يه فراتراز احساسي يه اومد خوشم ازش کرد تغيير داشتم بهش که اولي نظر کم کم داد مي انرژي

 دل يه نبود حواسش وقتي اما نميووردم تاب زيرنگاهش گاهي نداشتم رو حس اين اون از تاقبل که چيزي

 ادمهي باشه هميشگي بودن اين خواست مي دلم داشتم بيشتري انرژي بوديم باهم که روزايي کردم مي سيرنگاش

 زد زنگ بهم آذرماه توي بود ترم آخراي روز يه

 استاد سالم -

 خبرا؟ چه خوبي؟ عزيزم دانشجوي سالم -

 باهام؟ داشتيد کاري جانم خبرسالمتي....خبرم خوبيد؟ شما ممنون -

 دانشگاه؟ ميري اي؟ چيکاره فردا ببينم خواستم مي سالمت جونت -

 است؟ پنجشنبه فردا -

 آره -

 چطورمگه؟ هستم خونه ندارم کاري نه -

 دنبالت ميام صبح 8 فردا من -

 ميام خودم من بريد خوايد مي کجا بگيد بهم بکشيد زحمت خواد نمي نه -

 ندارم حوصله نزن حرفم ديگه دنبالت ميام -

 ....آخه ولي -

 دنبالت ميام باش آماده 8 نداريم واما آخه و ولي -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتيا انجمن کاربر زرين.پ | روشن سياه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

89 

 

 شدم عاشقش من که بودم مطمئن حاال بود خوبي حال گرفت درآغوش و وجودم عجيبي ذوق يه تماس قطع بعداز

 سمبر نظر به خوب خيلي خواست مي دلم بيدارشدم که صبح شيرين روياهاي بافتم رويا خودم براي مدام تاصبح

 ومپالت همرنگ بوت و سوخته اي قهوه وجين شکالتيم کرم پالتوي همراه وبه ام سوخته اي قهوه بافت وشال کاله

 به ودب شده بهتر واقعا ام چهره کردم آرايش کمي پوشيدم بود اسپرت تقريبا و پاشنه بي کفشام بقيه مثل که

 اکج که وگفتم گرفتم تماس وباهاش اصلي خيابون نزديک رفتم 8 ساعت راس زدم چشمک آينه توي خودم عکس

 موهاش روي رو آفتابيش عينک شدم سوار و کردم سالم کرد ترمز پام جلوي ماشينش بعد دقيقه 2،3 ايستادم

 :وگفت زد سوتي شدم زير سربه نياوردم تاب باز کرد نگام بادقت گذاشت

- wowخانما خانم شدي دلبر 

 انداخت راه به رو ماشين بدم نشون عادي رو خودم کردم وسعي کردم تشکر کردم ذوق تعريفش اين از دلم توي

 و ردک باز رو ماشين صندوق بشم پياده گفت بهم رسيديم وقتي داشت بود دربند سمت به رفت مي که مسيري

 گرفت سمتم به رو گيتار آورد بيرون صندوق از رو گيتارش وکيف کوله کيف

 بياري تو اينو ميشه -

 حتماً بله -

 بريم بدو ديگه خب -

 بود تنش خاکستري کن گرم دست يه بزنم ديدش راحت باخيال تونستم مي حاال سرش پشت منم افتاد راه

 تيمرف که يکم رفت ضعف براش دلم بود پوشيده هم اسپرتي بودکفش زده باال مرتب خيلي هميشه مثل موهاشم

 سمتم برگشت

 خودم به بدش سنگينه اگه مياي؟ يواش انقدر توچرا -

 تونم مي نه...نه....نه -

 باال که يکم افتاديم راه به هم وکنار افتاد راه سرم پشت اونم زدم جلو ازش وکمي کردم اضافه سرعتم به يکم

 ديد رو تعللم وقتي بودم کرده هوس بدجور ترمز رو زدم فروشي وآلوچه لواشک هاي دکه از يکي جلوي رفتيم

 کرد ونگام برگشت

 خواي؟ مي -

 برسم بهتون تا ميام خرم مي چيزي يه منم بريد شما آره -

 رفت چي دکه سمت به

 خواي؟ مي کدومو -
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 بريد شما خرم مي خودم -

 ميخواي؟ کدومو گفتم -

 لواشکا اين از -

 ميشه؟ چقدر خوايم مي لواشکا اين از دونه يه آقا( چي دکه روبه) -

 کلواش داشتم دوست اصوال نداره دوست گفت که کردم تعارف بهش رو لواشک افتاديم راه به کرد حساب رو مبلغ

 هنمد زير رفت شن سري يه کندم که رو اي تيکه اولين دارم نگه دهنم توي رو شده کنده تيکه و بکنم بادندون رو

 :گفت بهم گذشت که يکم شد خراب وحالم رفت هم توي ام چهره که بطوري

 خوريش؟ نمي ديگه چرا -

 توشه شن -

 ببينم بده واقعاً؟ -

 واونم کند تيکه يه بگم رو دهنيه قسمت اون کلمه ازاينکه قبال بردو دهن به بودم خورده که سمتي همون از و

 انداخت آشغال سطل به شد جمع صورتش

 نبايد نيست بهداشتي تنقالت اينجور که دوني نمي تو غذايي صنايع مهندس خانم آخه خب ميگيا راست -

 است آلوده چقدر ميدوني بخوري

 دارم دوست آخه خب -

 بريم بيا نيست مفيد حتما که داري دوست که هرچي -

 هب فالسک يه اش کوله توي از نشست سنگ تخته يه روي درخت سايه زير دنج جاي يه بوديم رفته باال خيلي

 گتارش نشستم ديگه سنگ تخت يه روي فاصله باکمي منم ريخت چايي جفتمون براي درآورد ليوان دوتا همراه

 :پرسيد وازم آورد بيرون کيفش توي از رو

 داري؟ دوست رو آهنگي چه -

 ميزنيد؟ درخواستيم آهنگ -

 بانو بنوازم براتون بگيد نظرتونو مورد آهنگ حاال خب بله( زد چشمکي) -

 بزنه برام خواستم ازش پس داشتم دوست خيلي شادمهرو سوال عالمت آهنگ کردم فکر يکم

 خوند هم وهمزمان کرد نواختن به شروع
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 قفس بايه پنجره يه»

 نفس هم بي حنجره يه

 تو بودن از من سهم

 بس همينو است خاطره يه

 غريب مثلث اين تو

 زدم خط هارو ستاره

 رسم مي آخر به دارم

 اومدم شب اونور از

 مرثيه مثل که شب يه

 باورم رو زده خيمه

 تلخ سکوت اين تو خوام مي

 ببرم ياد از صداتو

 بارمو کوله که بذار

 بذارم شب روشونه

 اينجابرم از که خوام مي

 ندارم موندن فرصت

 صدام تو ترانه داغ

 توتنم رسيدن شوق

 قفس اين سرد حجم تو

 زدنم پر منتظره

 غربتم تبار از من

 محال آرزوهاي از

 شده تموم ما قصه
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 سوال عالمت بايه

 بارمو کوله که بذار

 بذارم شب روشونه

 اينجابرم از که خوام مي

 «ندارم موندن فرصت

 (سوال عالمت/عقيلي شادمهر)

 داشت خوندن براي خوبي صداي هم ميزد خوب هم که الحقم

 :وگفتم زدم دست براش

 نميشي؟ خواننده چرا داريا خوبي صداي شما دکتر -

 :گفت بهم خاصي لحن بايه انداختم زير رو سرم شدم داغ بهم زد زل

 ميشم گرد دوره شاعره بخواي تو اصال ميشم هم خواننده بخواي تو اگه -

 وتسک توي هردو گذشت که يکم شدم عاشقش بيشتر بيشترو فروريخت يهو ذوق از دلم بگم چي دونستم نمي

 رسوند خونه به منو حرفي هيچ بي و شديم ماشين سوار و اومديم پايين

××××××××××××××××××××××××× 

 بودم کرده تعبير حرفاش از خودم که باشه اونچيزي خواست مي دلم اما چيه؟ حرفا اين از منظورش دونستم نمي

 گرفت تماس باهام باران اونروز

 گيري؟ نمي ازم خبري يه کجايي؟ مرفت بي سالم -

 ببينمت پيشت بيام سر يه نداري کاري اگه امروز لعنتيم پروژه اين درگير کن باور ببخشيد عشقم سالم -

 بموني پيشم بايد شب بيار لباسم شده ذره يه برات دلم بيا پاشو آزاده وقتم هميشه تو براي من گلم نه -

 نداري؟ کاري چشم -

 بيا زود عزيزم نه -

 فعال پس چشم -

 فعال -
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 يکم گرفتيم درآغوش همديگرو اومد استقبالم به رفتم باران خونه سمت وبه شدم آماده که بود 4 ساعت طرفاي

 دش تموم که حرفم گفتم کامل طور به براش رو اونروز ماجراي منم وفرزاد پروژه سمت رفت بحثمون نشستيم که

 :گفت بهم

 ميدي؟ بهمون شيرينيشو کي حاال زدي رو دُکي مخ پس اِ -

 نيستم حرفا اين اهل من ميدوني خودتم گمشو(باخنده) -

 پررو بچه برو داريم زغال وصادرات واردات ما کن سياه خودتو برو -

 بزنم مخ بخوام که نکردم کاري من آخه بخدا نه -

 ويت پسرا اکثر باشه داشته دوستي توقع ازت نذاري بهتره کرده پيدا حسي بهت واقعا اگه حاال کن ولش اينارو -

 بذاره پيش پا داره دوستت واقعا اگه بگو بهش ميزنن جا دوستي

 بکنيم کاري يه شام براي بريم پاشو حاال چشم -

 ککت و دادن فحش به کردن شروع ديدنم محض به که بودن والهه فرنيا شد زده در زنگ جمله اين گفتن محض به

 رو ماجرا وفرنيا الهه براي گذرونديم باهم همه رو اونشب شدن خونه وارد گيرم نمي ازشون سراغي چرا که زدنم

 وگذرونديم خوشي به رو جمعه و پنجشنبه بودن موافق باران بانظر اوناهم کردم تعريف

 خوبي نمره دادم تحويل رو پروژه شد شروع امتحانا خواستم مي واقعا که شد وچيزي شد تموم پروژه کار کم کم

 تلفني مزاحم اينکه وبخاطر سوخت گوشيم اي قضيه يه سر چون بود شده قطع بافرزاد ارتباطم گرفتم هم

 رمت اوايل نيست نداشتم باهاش تماسي هيچ ديگه کال کنم عوض هم رو کارتم سيم شدم مجبور بودم پيداکرده

 ومدا بيرون اساتيد اتاق از که شدم مي اداري ساختمون وارد داشتم رفتم دانشگاه به مدرکم گرفتن براي که بود

 نديد منو همين براي بود گوشيش توي سرش

 رفتم جلو

 استاد سالم -

 خوبي؟ کني؟ مي چيکار اينجا تو سالم اِ( باتعجب) -

 همب واقعا خيلي کمکتون بابت کنم تشکر ازتون خواستم مي ديدمتون شد خوب بگيرم مدرکمو اومدم ممنون -

 کنم جبران چطوري دونم نمي شرمنده کردم اذيتتون مدت اين تو خيلي کرديد لطف

 خاموشه؟ چرا گوشيت راستي شد حل کارت که خوشحالم حرفيه؟ چه اين -

 داشتيد؟ کارم چطور؟ کنم عوضش شدم مجبور داشت مزاحم کارتمم سيم سوخت گوشيم واقعيتش واال -

 بده اتو شماره االن آره -
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 سه،چهار کردم رسيدگي کارام به کردم خداحافظي گوشيم روي افتاد اش وشماره زد تک و دادم بهش رو شماره

 ومدا باماشين خودش رسيدم که گفتم بهش رسيدم وقتي نياوران سمت برم گفت بهم گرفت تماس باهام بعد روز

 هکرد رزرو رو ميزا از يکي شديم پياده بود حوالي همون توي که شاپي کافي سمت رفت شدم سوار وقتي دنبالم

 دش تموم که حرفام پرسيد ام خانواده درباره منم واز گفتن اش وخانواده خودش از کرد شروع نشستيم وقتي بود

 باالرو ابروم بشيم آشنا باهم بيشتر که خواست ازم کرد عالقه ابراز وبهم گرفت سمتم به رو سرخي رز گل شاخه

 گفتم بهش و دادم

 ندارم دوستي به اي عالقه -

 ازدواجه از قبل آشنايي براي دوستي اين اما -

 باشن مطلع آشنايي اين از ها خانواده ميدم ترجيح هرچي -

 بده رو منزل شماره ممکنه اگه پس باشه -

 هک من گفت مي راست باران خب اما شدم آويزونش کنه فکر خواستم نمي کنه مي فکر چي راجبم دونستم نمي

 همخفيان دوستي يه نه بذاره پيش پا بهتره داره دوستم اگه بگيره قرار بازيچه احساساتم دادم مي اجازه نبايد

 مي راه کنارش وقتي کردم قبول بزنيم قدم کمي نزديکي همون پارک توي که خواست ازم دادم بهش رو شماره

 نبيرو از نه بودم خسته برگشتم خونه به وقتي ترسيدم مي هم باز اما بردم مي لذت بودن کنارش اين از رفتم

 متوجه تماس قطع وبعداز شد گرفته تماس باخونه که بود 9 ونيم8 ساعتهاي شب داشتم که استرسي اين از رفتن

 نبود راضي پدرومادرم شد انجام مراسم گرفته خواستگاري وقت شب پنجشنبه براي و بوده فرزاد مامان که شدم

 بهمن اواخر يادمه ميشد من نصيب داشت حاال که بود دخترها از خيلي آرزوي فرزاد بودم خوشحال خيلي منم و

 شروع خوبمون روزهاي و من مال فرزاد و شد خونده بينمون فرزاد خود درخواست به ماهه سه صيغه يه که بود ماه

 مي هرش بيرون هم گاهي نيمکت اين بود شده پاتوقمون رفتيم مي بيرون باهم نداشت کالس فرزاد که وقتايي شد

 بود معلمم ترين داشتني دوست اون داد ياد رو زدن گيتار بهم من درخواست بخاطر و زد مي گيتار برام رفتيم

 پرهام بگم تونم مي حتي بود خوب خيلي داشت سال 15،16 اونموقع که پرهام خصوصا ام باخانواده اش رابطه

 هب که باران خصوصا بودن خاطر رنجيده ازم و بود شده کم بادوستام ارتباطم داشت دوست بيشتر منم از رو فرزاد

 نداشت من از غير رو هيچکس خودش قول

 شد پاره افکار رشته ميشد نزديک بهم که کسي پاي باصداي

 خندي وباپوز اومد جلو شدم متوجهش فهميد وقتي بود ايستاده نيمکت کنار فاصله باکمي فرزاد سرچرخوندم

 :گفت

 کني؟ فکر بهش بخواي که مهمه دنيابرات تواين چيزي هم تو اصال مگه توفکري؟ چيه -
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 لعنتي؟ خواي مي جونم از چي بينمت مي ميشه بد حالم فهمي؟ مي فرزاد خوره مي بهم ازت حالم( بافرياد) -

 زانو خواي مي اشکمو؟آره؟ ببيني؟ رو چي نبود؟اومدي بس کردي نابود چيزو همه پيش سال 5 ميخواي؟ چي هان؟

 اون تو دل به آرزوشو پيش سال 5 داري آرزوشو که نيست اوني ميبيني که چيزي باش مطمئن اما ببيني؟ زدنمو

 فروکن پوکت مغز اون توي اينو کنم مي کارو همين االنم باش مطمئن گذاشتم عشقت

 مي بهت زد مي زخم کسي اگه روزي يه که کيه؟مني عشقم عشقم؟ ببينم؟ اشکتو خواستم مي من من؟؟؟ -

 ...شدنمو خرد ببيني رو خوردنم زمين خواستي مي که بودي تو اين ببينم اشکتو خواستم مي من کشتمش

 بيشتر کن بس زني مي مردگي موش به خودتو انقدر که مياد گيرت چي تظاهر همه اين از دونم نمي کن بس -

 تيلعن کن گم زندگيم از گورتو هستي انگيز نفرت و منفور کافي اندازه به همينجوريشم نزن بهم حالمو ازاين

 بيرون زندگيم از گمشو

 شدم ارسو سرعت به و ايستاد کردم بلند دست ردشد که ماشيني اولين براي رفتم خيابون سمت به باعصبانيت

 بکنه زندگيم سر از شرشو خواد مي کي دونم نمي

 که داد رو جوابم سرد انقدر گرفتم تماس باالهه که هم وقتي فهمم مي رو بهراد روزه دو اين رفتاراي معني حاال هه

 به رو چي همه حاال اما بود وسط فرزاد پاي بازم چيه؟ دقيقا اتفاق اون دونستم مي وحاال شده چيزي شدم مطمئن

 دمايآ اين کردن مي ايفا زندگيم توي رو نقش کوچکترين که بود زده حرف باکسايي بود برده پيش خودش نفع

 کننن دخالت نداره ربطي هيچ بهشون که ماجرايي توي اينکه خصوصا نکن قضاوت دور از که نگرفتن ياد کوچيک

 کشنب سرک بايد کاري توچه چيه نقششون دقيقا بدم نشونشون بايد نيست سختي کار افرادي چنين کردن ادب

 نبايد کاري چه تو

 پيروزم هميشه من ندارد جايي شکست من نامه لغت در»

 کنند برتن رزم لباس من برعليه دنيا مردم اگرتمام حتي

 «بود خواهم من ميدان اين برنده باز

 بي با و سرچرخوند ورودم محض به کرد مي تماشا تلويزيون بودو داده لم مبل روي پرهام رسيدم خونه به

 نشستم مبال از يکي روي کردم عوض لباس رفتم اتاقم به و دادم جوابشو کرد سالم حوصلگي

 کجان؟ وبابا مامان -

 بيرون -

 دقيقا؟ بيرون کدوم دونم مي -

 خريد رفتن البد ميدونم چه -
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 چطوره؟ دانشگاه -

 بينم؟ مي تلويزيون دارم بيني نمي مگه زني مي حرف چقدر اَه -

 کني؟ صحبت باهام اينجوري کردي پيدا اجازه توکي کردنه صحبت طرز چه اين -

 ببينم؟ تلويزيونمو ذار مي حاال شد خوب ببخشيد بابا باشه -

 ببين -

 چشه؟ اين شده عجيب پرهام رفتار کردم درست چاي خودم وبراي زدم برق به رو ساز چاي رفتم آشپزخونه به

 هک هست سرم تو جورواجور فکراي انقدر شده حرفش بايکي باز البد کن ولش بود نزده حرف اينجوري بامن تاحاال

 نمياد حساب به اصال پرهام رفتار

 رهآ بخرم براش ماشين يه خودم باپول خوبه چه کنم سوپرايزش خواد مي دلم پرهامه تولد ديگه چندوقت راستي

 به خواب براي اختالط ويکم شام خورن بعداز و برگشتن وبابا مامان باشه تونه مي همين تولد کادو بهترين کنم فکر

 سرجانشوندن براي هدفي داشتم هدف امروز اما سرکار رفتم مي هدف بي هرروز اگه شدم بيدار صبح رفتم اتاقم

  بودن کرده درازتر ازگليمشون خيلي پاشونو که آدم سري يه

 باشم سرسخت بايد باشم زمين روي آدم وغُدترين مغرور بايد روز اون رفتم شرکت سمت به شدم ماشين سوار

 احساس گاهي کنن رفتار درست باهام و هستم کي نره يادش کسي ديگه که بره يادم داشتن دوست بايد ولجوج

 هک رو رفتاري هر کردن فکر اشونباه خاکيم زيادي چون خودمم کنن مي باهام که رفتارايي تمامي مقصر کنم مي

 مه الهه همون به حتي اما است الهه شوهر که درسته خوبه دوست يه بهراد که درسته بکنن باهام تونن مي بخوان

 ور کردن رفتار درست بايد باشن داشته رو رفتاري چنين باهام بخوان حاال که نداره ربطي من خصوصي زندگي

 کجاست جايگاهشون قيقاد بدم نشونشون بايد بدم نشونشون

 دميوم سمتم که هرکس داشتم برمي گام استوار هاي باقدم و مغرور خيلي شدم پياده ماشين از رسيد شرکت به

 تو بايد گاهي الزمه اما ميارن در شاخ تعجب از بعضياشون که دونستم مي ميدادم رو سالمش جواب خشک خيلي

 سنگين، رويه همون باز شدم که شرکت وارد نده رو رفتاري هر اجازه خودش به هرکس تا باشي خودت جايگاه

 ادمد خشک لحن باهمون رو جوابش کرد سالم رفتم بود ايستاده سرپا ديدنم با که منشي سمت به واستوار مغرور

 من دفتر بياد بگو مهرآرا آقاي به -

 چشم -

 کاري اصل مونده حاال اومد دستش کار حساب يکي اين کنم فکر بود خوب شدم دفترم وارد منم نشست سرجاش

 از مدونست مي برداشتم رو ميزم کنار قفسه توي هاي زونکن از يکي سريع منم زدن در که بود گذشته دقيقه چند
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 ارک من يعني که بود پايين سرم منم شد اتاق وارد بهراد گفتم بفرما و کردم مکس کم يه بردارم بايد چي توش

 ميشه نزديک ميزم به داره که داد مي نشون اينو قدماش صداي دارم

 داشتي؟ کار بامن -

 دادم باال رو ابروم تاي يه جدي حالت بايه باالآوردم رو سرم

 ميزني حرف خالت پسر با داري مه داشتي کار نه داشتيد کار -

 کرد صاف رو صداش يکم همينه آهان کرد کپ

 داشتيد امري بنده با -

 سفارش مربوطه شرکتاي بري مي کردم امضاش فرستادن ديروز است کارخونه نياز مورد اوليه مواد ليست اين -

 يه حتي يا انباردار معموال رو شرکت اوليه مواد) وکاستي کم هيچ بدون مياري برام رو شده ليست اقالم ميدي

 رييس نبودن درصورت هم ومعاونش داره رو وتاييد امضا وظيفه فقط شرکت رييس ميده سفارش جز کارمندد

 (شهمي تلقي توهين يه شرکت معاون براي حرف اين نتيجه در پس بگيره عهده به رو وظيفه اين تونه مي شرکت

 :گفت حرص با توهم رفت اخماش

 بدم انجام من ونبايد نيست من وظيفه اصال اينکار اما -

 باشه ميزم رو ليست بايد 4 تا برو سريع بدي انجامش تو خوام مي من ولي -

 به قرار اگر اما کيانه آقاي بخاطره اينجام اگر هستم؟ کي من دوني مي نوکرتم؟تو من کردي؟مگه فکر توچي -

 بدم استفاء ميدم ترجيح باشه توهين

 گرفتم رو منشي وداخلي برداشتم رو تلفن

 بفرست برام رو فوق بامدرک کارکنان کاره وسابقه اسامي -

 کرد مي نگام باگيجي داشت که درحالي بهراد به رو

 بده؟ استفا ميخواد هم الهه -

 چطور؟ دونم نمي -

 نشه کاري دوباره بگيرم درنظر جايگزين براش االن همين بده استفا خواد مي اونم اگه خوام مي -

 شد سرخ عصبانيت از بهراد صورت

 رفت در سمت به بود کرده مشت باحرص رو دستاش که درحالي کشم مي منتشو االن کرد مي فکر احمق هه
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 وايستا لحظه يه -

 چيه؟ -

 حساب تسويه براي برو گيرم مي تماس مالي بابخش -

 ساکت توهيناش اين با کرده فکر پررو بچه اومد جا حالش آخيش بهم کوبيد هم درو شد خارج در از حرف بدون

 چي همه بعد به اين از نيست خبري همچين فهميد حاال اما بکنه خواد مي دلش غلطي هر تا نشستم مي

 جلو رو ليستي و شد داخل منشي من بابفرماي زدن در که بودم داده تکيه صندليم ميرهبه پيش همينجوري

 گذاشت

 چيزا خيلي شد عوض چيزا خيلي بارسيدنش که اي شنبه رسيد شنبه باالخره

 طبق شد تموم که اداري ساعت رفت مي پيش درستي به کارها بود هرروز مثل بود آروم روز تمام رفتم شرکت به

 وارد شد باز در زدم رو خونه زنگ شدم آسانسور وارد کردم پارک رو ماشين رفتم خونه سمت به هميشه معمول

 زد خشکم ديدم مي که چيزي از شدم خونه

 خورد مي وچاي بود نشسته مبل رو فرزاد

 کرد مي نگام موزي لبخند بايه رفتم سمتش کرد؟به مي چيکار اينجا اين

 کني؟ مي غلطي چه اينجا تو -

 سربزنم وبابا مامان به اومدم -

 شدن تو وباباي مامان من وباباي مامان تاحاال کي ؟از!؟!بابا؟ مامان -

 گرفتي ازم مادرمو پدرو که وقتي ازهمون -

 بيرون گمشو من خونه از آشغال بيرون گمشو -

 گذاشت لباش روي سکوت عالمت به رو انگشتش ايستاد جلوم بابام

 تو؟ خونه شده من خونه تاحاال کي از -

 هستين؟ متوجه گي؟ مي داري چي بابا -

 هيچي روحيت وضعيت خاطر به ساال اين توي نيستي متوجه که تويي اين گم مي چي دارم هستم متوجه من -

 بري توني مي ناراحتي خيلي اگرم شينم نمي ساکت کني بيرون خونم از خونمو مهمون بخواي اگه اما نگفتم بهت

 بيرون

 گي؟ مي چي داري فهمي مي کني مي بيرون خونه از بدبختي مسبب اين آشغال اين جلوي منو داري شما بابا -
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 جايز موندن ديگه بود زده صورتم توي آشغال اين جلوي بابا سوخت صورتم سمت يه که بود نشده تموم حرفم

 خونه اون به خواست نمي دلم ديگه برداشتم رو بود مهم و داشتم هرچي چمدون يه تو رفتم اتاقم سمت به نبود

 بود اگه نبود خونه پرهام نکرد اينکارو هيچکس اما بگيره جلومو يکي داشتم توقع رفتم بيرون اتاق از برگردم

 بود بد حالم رفتم ماشينم سمت به و بيرون در از مطمئنم من کردآره مي دفاع ازم گرفت مي جلومو اون حتما

 بيابون يه به که رفتم و رفتم انقدر شهر خارج سمت رفتم و پيچيدم برم جايي حالم اين با تونستم نمي بد خيلي

 اييج ايستادم اي گوشه کشيدم مي جيغ بايد زدم مي داد بايد کنم تحمل ديگه تونستم نمي بود بد حالم رسيدم

 التماسش کردم صداش کشيدم جيغ زدم داد بشنوه صدامو خدا شايد کنم مي فکر که جايي نيست هيچکس که

 داره وجود که هست که بودم مطمئن بود داده بهم که آزاري همه اين با برداره سرم از دست که کنه بس که کردم

 يچ بديم بودم؟ کرده چيکار مگه داد نمي باد به رو آرزوهام نمياورد سرم رو بال اينهمه بود اگه نيست من خداي اما

 گفتن ديگه ون شم مي الل زنم نمي حرف آره سرم روي کرد آوار رو آرزوهام تمام دفعه يه اينجوري بود؟که

 مي همه وقتي نيست شنيدن براي گوشي وقتي کنه مي تازه رو کهنه زخم فقط کنه نمي دوا رو دردي حقيقت

 چرا شد؟ چي بپرسه ازم نميده زحمت خودش به کس هيچ وقتي ميشنون که کنن باور رو چيزي اون خوان

 داشت بغض نميومد باال نفسم اشک قطره يه از دريغ اما کردم مي هق هق خواست مي گريه شد؟دلم اينجوري

 مشد بلند زمين روي از شد بهتر يکم حالم بيرون به ام معده محتويات هجوم باز ام معده سوزش باز کرد مي خفم

 با ييک خالي دست با من است ناعادالنه خيلي مبارزه اين ندارم تحمل ديگه اما زياده صبرم رفتم ماشين سمت به

 پخش شدم سوار چيز هيچ نيست قبل مثل چيز هيچ ديگه کشم نمي ديگه کنه مي نابودم داره امکانات تمام

 شد آروم دلم شد بلند که صدا خواست مي آروم آهنگ يه دلم کردم روشن رو ماشين

 وخشم عاطفه از خالي...من»

 وغربت خويشي از خالي

 ونبود بودن بين ومبهوت گيج

 من همسفر آخرين عشق

 کرد رها منو تو مثل

 من تنهايي و مونده دستام حاال

 تو مثل بيخود که من از دريغ اي

 تن ظلمت تو گمشدم.... گمشدم

 عشق عکس مثل که تو از دريغ اي

 من آينه تو زني مي داد هنوزم
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 هيچ خندمون هيچ گريمون آه

 هيچ وبرندمون باخته

 هيچ ازاون غير مونده تو آغوش تنها

 بگير دستامو وتنها تک من مث اي... اي

 هيچ وآسمون زمين تويي چي همه رفت عمر که

 ونبود بود همه ميرم مي تو بي

 سرد دل خورشيد اي منو کن پر بيا

 چراغ قلب مثل ميرم مي تو بي

 «کرد جدا تو از منو کي توبودي نور

 (خالي/ ابي)

 نقدرا آشغال فرزاد اين باشم آروم کنارشون تونستم مي که بودن کسايي تنها اونا رفتم کيان آقاي خونه سمت به

 طرفمو يکم بابام حداقل زد مي بهم حرف هرکيم کرد بيرون خونش از منو پدرم که داده ام خونواده تحويل اراجيف

 هيچکس ندارم هيچکسو ديگه حاال اما گرفت مي

 تونمب فعال که نبود خوب انقدر حالم روندم کيان آقاي خونه سمت به بود افتاده جونم به که بدي سرگيجه باوجود

 جون اب ديدم نمي درست جلومو رفت مي سياهي چشمام کردم مي رانندگي بدبختي با بگيرم اين از غير تصميمي

 متوجه که شهالجون رسوندم ساختمون به رو خودم کردم پارکينگ وارد رو ماشين رسيدم خونشون به کندن

 کرد هول ام قيافه باديدن اومد استقبالم به بود شده خونه به ورودم

 خوبي؟ شدي؟پرنيا چي مادر پرنيا -

 دمنش متوجه چيزي وديگه رفتم هوش از افتادمو آغوشش توي رسيدم که جون شهال به بود بريده امونمو سرگيجه

 محيط کردم باز که چشمامو بود دورم بدي همه هم اما نبود مفهوم صداها بيدارشدم اطرافم گنگ صداي باشنيدن

 با جون شهال هستم کيانها خونه توي خودم اتاق توي شدم متوجه کردم نگاه که خوب ميومد آشنا نظرم به

 کرد شکر رو خدا و گرفت آسمون سمت رو دستش بازم چشماي ديدن با بود زده زل بهم سرخ چشماي

 اومد سرت بال اين چرا مادر؟ شدي چي -

 اشک از چشمام انگار شد نمي اما بريزم اشک خواست مي دلم داد نمي بهم حرف اجازه گلوم توي وحشتناک بغض

 رمگ کرد بغلم جون شهال کنه بغلم کسي داشتم نياز کردم باز رو آغوشم شدم بلند جام از يکم بود شده خشک

 يه از دريغ اما کردم مي هق هق بود نگرفته درآغوشم دلسوزي و بامحبت اينطور هيچکس که ساله 5 ومادرانه
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 تموم حرفام وقتي گفتم رو چي همه براش حال همون توي شد نمي ريخته اشکي اما سوخت مي دلم اشک قطره

 يوقت چرا بپرسن ازم اينکه بدونه کردن ول منو مادرمم پدرو که نميشد باور اونم حتي کرد نگام ناباوري با شد

 هن که خواب بودم خوابيده تختم توي اتاقم توي رو روزي دو کنم استراحت تا رفت بيرون اتاق از زديم حرف خوب

 افتادم راه روز دو اون بعد کم کم زندگيم ريخته بهم پازل تمام به اتفاقات اين همه به چي همه به کردم مي فکر

 مي سعي هم جون شهال کرد مي رسيدگي کارا به بودو رفته شرکت به خودش روحيم وضعيت بخاطر کيان آقاي

 هرروز کردم نمي تغييري هيچ من اما کنه پرت موضوع اين از حواسمو جوري يه کرد مي که وکارايي حرف با کرد

 دنش خبري گذشت هفته يه ببرن روانپزشک يه پيش منو خواستن مي که بحدي ميشدم ورنجورتر تر افسرده

 ماه يک داشتم رو وضعيت همون همچنان من و ميگذشتن هم پس از روزها نگرفت سراغمو هم پرهام حتي

 غروب به کردمو مي باز اتاقمو پنجره عصرها بود شده خنک هوا بوديم گذاشته ماه شهريور به پا حاال گذشت

 که بودم کرده گرم کتابي با رو سرم اتاقم توي روز يه بشم خارج اتاقم از ميومد پيش کم زدم مي زل خورشيد

 بدم گوش خوب حرفاشو بشينمو که خواست ازم رفتم پايين وقتي پيشش برم تا زد صدام کيان آقاي

 سکوت بخاطر سري يه ميشي داغون داري تو نيست هيچکس نفع به ميره پيش داره که وضعيتي اين پرنيا ببين -

 کنم نمي خواهش ازت اينبار برسه پايان به وضعين اين که کني کاري بايد کنن مي سوءاستفاده فرصت از دارن تو

 يتو حرف سري يه امروز کني تمومش رو ماجرا اين بايد تو بگي همه به رو وحقيقت بري کنم مي درخواست بلکه

 مي چون دادم تو دست به رو شرکت اون کارخونه اون من بشه تکرار دوباره خوام نمي اصال که شنيدم شرکت

 ونمت نمي فهمم نمي رو تنها و ضعيف موجود اين من کني اش اداره توني مي دونستم مي برمياي پسش از دونستم

 نيستي؟ مطمئن خودت به مگه تو رفتارتو کاراتو کنم درک

 هستم -

 هک عمرم تاآخر منوشهال ببين نباشه مشکلي هيچ ديگه که خوام مي رو حديثا حرفو اين تمام کن تمومش پس -

 سته ضعيف و کرده کز اينجور که دختري اين اما کنه ناراحتت تورو کسي ذاريم نمي کنيم مي حمايت تو از بشه

 ونيت مي حتي يا پدرانه درخواست يه توني مي رو اين کني تمومش خودت بهتره پس کنيم تحمل تونم نمي هم رو

 باشه؟ بشه تموم سريعتر هرچه ماجرا اين که خوام مي اما کني تلقي دستور يه

 يتيوضع چه تو من دونيد نمي شما بدن گوش حرفام به اينکه به برسه چه ببينن منو خوان نمي اصال اونا آخه اما -

 نميشه بخدا اما بنشونم؟ سرجاش رو آشغال فرزاد اون که بزنم؟ حرف خواد نمي دلم کنيد مي فکر افتادم گير

 مادرتو پدرو مهرآرا ويالي شمال ميرن فردا دارن اينا ببين نداريم نشد کار ميشه اما گي مي چي مفهمم من -

 ميري اونجا بري اومد پيش مشکلي اگه که دم مي بهت خودمم ويالي کليد برو هم تو ميرن همراهشون پرهامم

 باشه؟ رو منزوي موجود اين نه ببينم شاودو پرنيا اون گردي برمي وقتي خوام مي گردي مي بر و ميزني حرفاتو

 چشم -
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 اهر بتوني عصر فردا تا چکاپ ببرن ماشينتو ميدم منم کن جمع لباساتو پاشو حاالهم خوب دختر باريکال آ -

 بيافتي

 ممنون -

 زدم رو حرفا اون خودت بخاطر من نيستي؟ دلخور که ازمن -

 هستيد عزيز برام اينا از بيشتر خيلي شما حرفيه چه اين نه -

 باباجان برس کارت به برو حاال بشم خوشگلم دختر قربون -

 چشم نکنه خدا -

 استرس چي؟ کردن مي بيرونم خونشون از اگه کنم چيکار بايد حاال خب زدم چنباته تخت روي و رفتم اتاقم به

  انداخت زمين نميشد رو کيان آقاي حرف اما داشتم

 "بهراد"

 آدم چه دختر اون که بگم بگم مسعود عمو به جورايي يه يد2با سردرگمم رفته مطبم از پرنيا که وقتي اون از

 مبرگشت خونه به که عصر بذاره کاله رو مسعود عمو سر بخواد آدمي همچين که کنم قبول تونستم نمي عوضيه

 عصبي و کشيده هم توي بااخماي بود خونه بهراد

 همه؟ تو هات سگرمه چرا سالم -

 رامهرآ بهراد به من به کن فکر شرکت اوليه مواد دنباله برم که گفت توشرکت بهم احمق دختره اين هه سالم -

 بدن انجام کارگرا که کاري دنبال برم که گفت

 گفتي؟ چي تو خب -

 فتگر تماس بامنشيش راحت خيلي اونم دم مي استفا که گفتم بعدشم گفتم بهش درومد دهنم از هرچي هيچي -

 کرده پيدا جانشين الهه هم من براي هم کنم فکر تااالنم

 چي؟ براي ديگه الهه -

 ميده استفا که گفت بهم اونم گفتم رو قضيه الهه به وقتي -

 کني؟ چيکار خواي مي حاال -

 دونم نمي -

 اشيب بابا آويزونه توني نمي که ابدم تا کرده ازدواج باهات کارتو حساب به مردم دختر بموني بيکار که شه نمي -
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 چيکارکنم؟ ميگي خب اما دونم مي -

 ندگانب اين بازبونش دختره اين مطمئنم من کنيم تعريف براش رو جريان مسعود عمو پيش بريم بيا گم مي من -

 کشه مي بيرون اش لونه تو از مارو راحت که نيست زبون المصب کرده خام رو خدا

 بياد بگم هم الهه به بهتره موافقم منم -

 کشيه؟ قشون مگه چرا؟ ديگه الهه! ؟!الهه؟ -

 ميشه ناراحت بفهمه زنمه -

 زي زي کنن سرت تو خاک -

 هرچي حاال -

 دنبالش بريم باشه حاضر بزنم زنگ زنتم به شو حاضر برو -

 باشه -

 دمسعو عمو اينکه افهميدن موقع رو پرنيا قيافه خواست مي دلم افتاديم راه به مسعود عمو خونه سمت به همگي

 توي که بود اي عالقه بخاطر شايد بودم گرفته دل به کينه پرنيا به نسبت تودلم باشه جالب بايد ببينم رو فهميده

 مقصر هم اش همه و شکست دلم گرفت دلم شنيدم رو فرزاد حرفاي وقتي بودم کرده پيدا بهش نسبت مدت اين

 ههستماگ فرزاد مديونه رو زندگيم خاطر همين به و نکرد پيدا منو از سوءاستفاده اجازه شکر رو خدا اما بود پرنيا

 خانم شهال شديم خونه وارد و زديم زنگ رسيديم عمو خونه به افتادم مي هچلي بد تو منم شايد واقعا نبود اون

 اومد ساختمون در دم تا استقبالمون براي

 کرديد منور طرفا اين از عجب چه ها بچه سالم -

 هستن؟ خوبيد؟عمو عموجان زن سالم -

 داخل بيايد عزيزم آره -

 آخر تا اول از گفتم رو چي همه کردم زدن حرف به شروع دقيقه چند از وبعد کرديم سالم عمو به شديم که وارد

 تدس از حرفا بااين کردم مي فکر ومنم رفت مي هم توي بيشتر مسعود عمو اخم رفتم مي پيش بيشتر که هرچي

 زنگ اپرني به و برداشت رو دادتلفن تکون وراست چپ به بار چندين رو سرش شدعمو تموم که حرفام کفريه پرنيا

 :گفت وبعد بياد خونه به که زد

 کريف چه شما نبود اينطور اما شناختم رو شما خوب کردم مي فکر کرديد ام زده واقعاشگفت نداشتم توقع واقعا -

 باال رو اموالم تمام بعدم بماله روشيره سرم بتونه جوون دختر يه که ام بچه من کنيد مي کرديد؟فکر من راجب

 هب اگر دونم مي راجبش کم کردم تحقيق دختر اون راجب کم کرديد فکر داشتم بيشتري توقع ازتون بکشه
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 مدرک باکدوم سند باکدوم تو بهزاد بزنه حرف خودش دم مي ترجيح اما گفتم مي رو چيز همه نبود پرنيا خواست

 خراب رو پرنيا خواد مي شايد ميگه؟ دروغ داره مرد اون شايد نکردي فکر لحظه يه حتي کردي؟ متهم رو پرنيا

 کردي فکر موضوعات اين به هيچ کنه

 منم بشي کار به مشغول شرکتم توي خواد مي دلت و گرفتي رو فوقت گفتي و اومدي که روزي چي؟ تو بهراد

 به خترمد به کردي؟ چيکار تو اما کن کمکش گفتم بهت پرنيا به ارثيه بخشيدن از بعد کردم قبول يوسف بخاطر

 به متهم منو زيباي دختر دوم نمي اجازه هم احدي هيچ به منه دختره پرنيا کردي خالي پشتشو زدي تهمت

 نيست که کنه گناهي

 کردي؟ خالي پشتشو چرا نميشناختي اونو چي؟مگه شما خانم الهه

 مي داريد وآبروش شرايط بدترين تو اونم گذاشتيد تنهاش کرديد که کاري به کنيد بريدوفکر....بريد اينجا از...بريد

 کنيد نگاه چشماش توي بتونيد بعداً اميدوارم باشيد داشته خبر حقيقت از اونکه بي بريد

 ناومد با داشت اعتماد بهش اينهمه عمو که بود کرده چيکار دختر اون بودم کرده تعجب مسعود عمو رفتار از واقعا

 ونستمت نمي که بود فکر از پر مغزم انقدر رسيدم که خونه به برگرديم خونه به تا کردم اشاره والهه بهراد به پرنيا

 موع حرفاي از طرفم يه از غلط چي درسته چي دونستم نمي کشيدم دراز تختم رو و رفتم اتاق به بشينم اي لحظه

 بود داده ترجيح ميشناخت بچگي از که ما به رو غريبه يه رو پرنيا اون بودم ناراحت مسعود

 نستمتو نمي اصال شدم بيدار بدي سردرد با صبح برد خبري بي دنياي به منو خواب تا زدم غلطت مدام تختم توي

 ور سصورتم رفتم دستشويي سمت به مياد سراغم به بدي سردرد شم مي بدخواب که وقت هر کنم باز رو چشمام

 وبهش گرفتم رو منشي شماره و رفتم اتاقم توي تلفن سمت به بود سرخ سرخ چشمام نداشت فايده اما زدم آب

 کشيدم دراز دوباره کنه امروزکنسل براي رو بيمارا تمام خواستم وازش برم شرکت به تونم نمي که دادم اطالع

 شد اتاق وارد زدو در مامان

 مطب؟ بري نميخواي مگه شي؟ نمي بيدار مامان بهزاد -

 زد چنگ رو صورتش چشمام و حالم باديدن شدم خيز نيم جام توي برداشتم صورتم روي از رو دستم

 چته؟ مادر بهزاد؟ شدي چي سرم بر خاک واي -

 ميشم خوب کنم استراحت دارم سردرد يکم االن همين براي بودم شده خواب بد ديشب مامان نکنه خدا -

 مطمئني؟ -

 برس کارت به برو شم فدات برو نباش ناراحت جان مامان آره -

 چارهبي فرزاد سر که باليي از اون آوردي روزم به چه ببين پرنيا کنه لعنتت خدا رفت بيرون اتاق از حرفم اين با

 چيه؟ کارات دليل کني؟ مي اينجوري چرا؟چرا واقعا والهه بهراد و من از اينم آوردي
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 بعداز 2 از ساعت شدم بيدار وقتي رفتم بخواب ودباره گذاشتم بالشت روي رو سرم فهمم نمي واقعا فهمم نمي

 اش قيافه اومدم بيرون اتاق از ميومد بيرون از زدنش حرف صداي بود برگشته خونه به بهراد بود گذشته هم ظهر

 بود گرفته حسابي

 که لکي تو باز چته؟ پهلوون سالم -

 مطب نداشتي مريض امروز مگه هستي؟ خونه تو،تو اِ -

 کني؟ جور تونستي کردي؟کاري چيکار تو نرفتم کرد مي درد سرم شدم خواب بد ديشب -

 کنم چيکار دونم نمي نداشتن پرسنل به نياز ميشناختم که شرکتايي تمام بابا نه -

 نگذره وبانيش باعث از خدا -

 واقعا -

 خورديم وبهراد مامان اتفاق ه رو ناهار خوندم رو ونمازم گرفتم وضو

 ازش شد نمي اما بود شده تنگ حسابي براش دلم نداشتيم مسعود عمو از خبري هيچ ما و گذشت مدت چند

 مي بشه عوض حالوهوامون يکم تا رامسر ويالي بريم که خواست ازمون و اومد خونه به بابا شب يه بودم دلخور

 مينه براي کنم درکشون تونستم مي بودن هم در و گرفته واقعا اينروزا ميگه والهه بهراد ي روحيه بخاطر دونستم

 تمگرف تماس باخونه مطب از بيان باهامون تا کنم دعوت هم عمو از اينکه ي بهونه به کردم اصرار سفر اين به منم

 که شرکت به کنم صحبت باهاش تا رفتم شرکت به بيمارام ديدن بعداز برگشته شرکت به عمو شدم متوجه که

 اجازه هم وايشون اومدم من که داد اطالع عمو به باتماسي اونم گرفتم رو عمو سراغ منشي از و شدم داخل رسيدم

 نداشتم رو برخوردي چنين انتظار اصال کرد احوالپرسي باهام خوشرويي با شدم که اتاق داخل دادن رو ورود

 بياره رو پذيرايي وسايل برامون که خواست هم ازآبدارچي بشينم کرد تعارفم

 کجا؟اينجاکجا؟ تو کن تعريف جون عمو خب -

 تنها بيايد باهامون هم عموشهال زن و شما رامسر ويالي ميريم داريم ما که بگم اومدم مزاحمت از غرض راستش -

 دور همه بيان که خواسته هم سهرابي خانواده از دوسته پرهام با دونيد مي که هم برادرالهه ميگذره خوش نمونيد

 هستيم هم

 بيايم تونيم نمي ما اما عزيزم مرسي -

 چرا؟؟؟ -

 بگذره خوش بريد شما باشم شرکت تو جاش بايد من نيست خوب حالش ما پيش اومده مدتي يه پرنيا -
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 رو ماش دختر اين چيه کنيد بس خدا تورو جون عمو پرنيا...پرنيا....پرنيا(داشتم کنترلش در سعي که باصدايي) -

 چرا؟ هستين پشتش بازم اما کرده چيکار اون دونيد مي کنيد مي طرفداري ازش انقدر که کرده؟ مجذوب انقدر

 نيک کمکش بود قرار مثال شدي نمي عصبي اسمش باشنيدن اينقدر دونستي مي اگه هيچي دوني نمي هيچي تو -

 برداريد سرش از دست کنيد بس زخماش ميون زخمي شدي هم تو اما

 خداحافظ راحتيد هرجور باشه -

 خداحافظ -

  بود عصر فردا براي برنامه رفتم خونه به و اومدم بيرون شرکت از

 "پرنيا"

 مقصد به رو تهران که بود عصر 5 ساعت سوخت مي بدنم بود آشوب و غوغا دلم توي بود رسده حرکت زمان

 شده چم دونم نمي شدم توقف به مجبور چندباري حتي کرد مي عرق دستام کف مدام راه توي کردم ترک رامسر

 اينزدک همين براي کردم مي حرکت کمي خيلي باسرعت بود افتاده جونم به بدي استرس نبود خوب حالم وي بود

 متس به فردا و بگذرونم اونجا رو شب تا رفتم کيان آقاي ويالي به راست يه رسيدم رامسر به که بود شب نصفه 1

 دادم خبر و گرفتم تماس باهاش جون شها خود خواست بخاطر اما بود ديروقت اينکه باوجود برم مهرآراها ويالي

 ايبر رو اتاقي همين براي بودم اومده ويال اين به بار چندين رفتم خوابها اتاق از يکي سمت به بعد و رسيدم که

 تر سنگين خوابم بودم عصبي زياد وقتي اصوال رفتم عميقي بخواب و گرفتم دوش يه داشتم ويال اون توي خودم

 نمي اينکه از بودم کالفه بودم داغون و خسته هنوزم اما داد مي نشون رو 12 عدد ساعت شدم بيدار وقتي شد مي

 موزد حرف باخودم انقدر ميکردم چه بايد کردن مي بيرونم خونه از اگه چيکارکنم؟ بگم؟ چي بايد واقعا دونستم

 نمي ديگه وقت هيچ زدم نمي حرف االن اگه رفتم مي بايد شد ونيم4 ساعت که کردم مرور تاآخر اول از رو حرفام

 يادهپ براي رو جسارتم تمام رسيدم وقتي روندم ويال سمت به و نشستم ماشين فرمون پشت بزنم حرف تونستم

 اي چنددقيقه بودم زده هم رو ويال زنگ و بودم در جلوي اومدم خودم به که زماني کردم جمع ويال به رفتن و شدن

 کرد باز درو ميانسال زني که کشيد طول

 اينجاست؟ مهرآرا آقاي ويالي سالم -

 امرتون؟ جان خانم بله( شمالي بالهجه) -

 هستن؟ سهرابي دخترآقاي هستم بستگانشون از من -

 بيان تا تو بفرما گردن برمي اما بيرون رفتن خيرنيستن نه -

 ممنون -
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 به تهآغش صيغلي چوب از ويال داخلي ديزاين تمام بود برانگيز تحسين و شيک العاده فوق ويال ديزاين شدم داخل

 يزيباي اونهمه از واقعا بود نصب ديوار گوشه هم قديمي سبک به خاموش اي شومينه بود زيبا واقعا بود جال روغن

 خودشون که بودم مطمئن زدن در که کردم نگاه رو اطراف دورو و بودم نشسته ساعتي نيم بودم اومده وجد به

 دادن رو جوابم همه کردم سالم ديدنشون با شدن وارد وقتي بود افتاده رعشه به بدنم تمام استرس زور از هستن

 اومد جلو بهزاد اما

 کني؟ مي غلطي چه اينجا تو -

 نيستم اينجا تو بخاطر من بزن حرف درست(لرزون باصداي) -

 خونه اين از بيرون برو اينجا اومدي هرکي بخاطر -

 ايستاد بهزاد جلوي مهرآرا آقاي داد مي فشار گلومو بغض کردم نگاه کردن مي نگام ناراحت که پدرومادرم به

 انج پرنيا بشين بندازي بيرون خونه رو مهمون باشم داده ياد بهت نمياد يادم ماست مهمون پرنيا کن بس بهزاد -

 کن پذيرايي عزيزمون مهمون از خانم صغري

 بود خواهرم اون الهه اما داشت توقع شد مي بهرادوبهزاد از گرفت دلم رفتن بيرون سمت به والهه ،بهراد بهزاد

 نشسته ساحل لب همشون رفتم بودن رفته اونا که جايي سمت به ناخودآگاه گفت؟ نمي مگه گفت مي خودش

 رفتم پيششون بودن

 بزنم حرف که اومدم -

 به ور بغضم وايستادم ساحل کنار دقيقه چند کرد مي ام خفه داشت بغض رفتن ويال سمت به شدن بلند جاشون از

 دارن بدجور آدما اين تونم نمي کنم تحمل تونم نمي ديگه خدايا گرفتم باال رو سرم دادم فرو کندن جون هزار

 ذارم نمي من کنن خرد راحت انقدر منو ذارم نمي منه نوبت حاال کردم چيکارشون مگه کنن مي تا باهام

 و کردن بلند سر فقط چندنفري شدنم باوارد زدند مي گپ وباهم بودن شده جمع دورهم همه رفتم ويال سمت به

 امتم که وحشتناکي بابغض ندارم رو نگاه اين طاقت ديگه کنن مي نگاه وحقير کثيف موجود يه به دارن انگار

 و زحمت هزار با بود شده صدام لرزش باعث لعنتي بغض اين اما زدن حرف به کردم شروع بود فراگرفته رو وجودم

 صدام کمي بودن زندگيم افراد نزديکترين که اينهايي از آدما اين از بود شکسته دلم فرودادم رو بغضم کندن جون

 کردم شروع ودوباره کردم صاف رو

 بزنم حرف خوام مي -

 گفتم و کردم پوفي چرخيد سمتم به سرها

 شدم داغون خوردمو غصه فقط سال 5 داشتم نگه دلم تو هرچي کرديد قضاوت بد من راجب هرچي بسه ديگه -

 که کرديد خستم بسه ديگه اما کنيد نمي فکرشم حتي که کشيد جاهايي به کارم نياوردم خودم روي به اما
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 با دارن که کسايي به زنم مي پوزخند) بدبختياست اين کل باعث که داديد آدمي به رو حق نپرسيده ندونسته

 (کنند مي نگاهم تعجب

 کنيد نگاه چشمام تو بشه روتون بازم حرفام دادن گوش از بعد اميدوارم

 از بعد الهه تو مثال رفتن دورم از خيليا مدرکم گرفتن از بعد فقط داريد خبر فرزاد منو ماجراي از خوب همتون

 منو کل به که شدي دانشگات امتحاناي و کارا سرگرم که اولش نشد پيدات ديگه تو شد داده که ارشد آزمون

 نپرسي حالمو که انقدر نه اما بوديم شده دور هم از بوديم اومده خونمون اين به تازه ما زمان اون کردي فراموش

 بهت که زماني اون اما شديم جدا ازهم فرزاد منو که فهميدي تو ديديم اتفاقي طور به همديگرو که سال دو از بعد

 بااون دعي توي که هم فرنيا بزنم دهنم به سکوت مهره گرفتم تصميم من که پرسيدي وقتي نبودي داشتم احتياج

 تنهام همتون اومد سرم باليي چه من نفهميد اونم رفتن اتريش به باهم که هم عيد اواخر همون کردو عقد دکتره

 نداشتم گفتن به رغبتي ديگه من برگشتين که هم وقتي کدوم هيچ نگرفتيد ازم سراغي هيچکدومتون گذاشتيد

 که ميگم اونجاييش از نذاشتن تنهام زماني وهيچ وقت هيچ که کسايي خواست به بزنم حرف خوام مي که اگه االنم

 باران تولدم شب درست مامان يادته(مامانم به رو) باران خونه رفتم من که اونجايي از نبود ماجرا شاهد هيچکس

 ويالي رفتيم باهم دنبالم اومد داره جذاب سوپرايز يه تولدم براي گفت کنه سوپرايزم خواد مي گفت زد زنگ

 مبل روي شديم ويال وارد باهم شدم که پياده شم پياده گفت بهم خاصي ذوق يه با رسيديم وقتي لواسنشون

 که رامب داره فيلم يه گفت نشست کنارم مبل روي بعدم آورد شربت برام بشينم که کرد اشاره تلويزيون روبروي

 اون اال چرخيد مي هرچيزي دوروبر فکرم چيه حرفا اين از منظورش بودم مونده برام سوپرايزه فيلم اون خود

 يم رو باران که اونايي داشتم دوستش خواهر يه مثل بود عزيز خيلي برام باران آخه بود فيلم اون توي که چيزي

 ونهمش) که يادتونه بابا مامان الهه باشه شاد فقط بخنده فقط که نکردم که کارها چه براش من دونن مي شناسن

 رزادِف من،توسط عشقِ توسط تنش لمس پي در پي بوسه گذاشت رو فيلم(دادن تکون مثبت نشانه به رو سرشون

 توني مي( کردم بود اشک غرق صورتش حاال که الهه سمت به رو) داره دوستم وار ديوونه گفت مي که همون من؛

 عشقت بفهمي داره درد چقدر کني درک توني مي داره دوستت بهراد دوني مي چون عاشقي چون نه؟ کني درکم

 توني مي من جاي بذار خودتو حاال نه؟ ميده آزارت فکرشم حتي سخته چقدر داشتن رابطه دوستت بهترين با

 (شد بلند اش گريه صداي و انداخت پايين رو سرش) گناهکارم گي مي هنوزم يا کني؟ درکم

 شدم له منم شکستنش با شکست من ساله 5 بغض شکست ها صحنه اون يادآوري با بغضم نياوردم تاب ديگه

 رفتارم کارام حرفام تمام دليل کردم مي کامل رو قضيه اين بايد اما فروريخت باره يک به سالهام اين غرور تمام

 کردم شروع هدوبار پس بود زياد کردن گريه واسه وقت بود شده پنهان قضيه اين توي

 اخندهب ايستاد روبروم باران فيلم شدن باتموم بود رفته يادم هم کشيدن نفس حتي که بودم شده شکه اونقدر -

 ناي منتظر فرزاد منو چقدر دوني مي هان؟ ببيني رو چيزي چنين کردي چيه؟فکرشونمي":گفت بهم مستانه اي

 "بوديم لحظه
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 دوباره باران بودن چيزي چه منتظر فرزاد چي؟اونو يعني شدم نمي منظورش متوجه کردم نگاهش استفهام با

 کرد زدن حرف به شروع

 هات خنده اون تو به نسبت شدم مي داغون شدم مي عصبي ديدم رومي هات خنده تورو هروقت من دوني مي"

 زا که دادي نمي اجازه کسي به گرفتي مي گرم باهمه هميشه بودم متنفر ازت هميشه بودم کرده پيدا حساسيت

 هي ميادعاشق پولداري اون به خانواده سطح بااون تيپ بااون فرزاد کردي فکر واقعا کنه استفاده خودش فرصت

 درد از بايد تو بزن زجه لعنتي بريز اشک بود روز اين ديدن آرزوم بود اشکات ديدن آرزوم ميشه تو مثل آدمي

 تا بگيره ازت منو انتقام بتونه تا کنه خودش عاشقه تورو بود داده قول بهم اون بود من عاشق ازاولم فرزاد بميري

 "کنه آروم رو من اعصابن که کنه کاري بتونه

 دل هب ازم رو چي چرا؟کينه بگو بهم فقط چرا؟: پرسيدم ازش و رفتم سمتش به قبل از تر مستانه زد قهقهه دوباره

 داشتم خواهرهواتو يه مثل کم مگه کردم خوبي حقت در کم مگه داشتي؟

 کيال کردنهاي خوبي اين با تو لعنتي شو خفه شو خفه"زد فرياد و انداخت چنگ رو صورتم شد ور حمله سمتم به

 گمشو من خونه از توام محتاج که بدبختم و کس بي يه من که بگي خواستي مي کني تحقير منو خواستي مي فقط

 "گمشو بيرون

 مي فکر داشتم افته مي اتفاقي چه برم دورو داره فهميدم نمي که بودم خودم تو انقدر اومدم بيرون خونش از

 کنمن گريه ديگه که گرفتم تصميم گذاشتم دلش به رو اشکم ديدن آرزوي که نکردم گريه که شد خوب چه کردم

 مخود به منو ماشيني بوق صداي که بودم افکار همين توي نريزم اشک کس هيچ چيزو هيچ براي وقت هيچ ديگه

 تصادف اون( وبابا مامان سمت به رو) نفهميدم چيزي ودگه کردم حس وآسمون زمين بين رو خودم هم بعد آورد

 بخش به وقتي شکست سرم و پاهامودستام از يکي بودم بيمارستانI.C.U بخش تو هفته يک نه؟ يادتونه که رو

 بود سرخ سرخ چشماش داد دست بهم تهوع حالت ديدنش از داخل اومد که بود کسي اولين فرزاد شدم منتقل

 اراشک معني کرد نگام تعجب با کشيدم کنار رو خودم انزجار با ببوسه رو شدم پيچي باند سر خواست تا اومد جلو

 عشقم پرنيا":اومد صدا به مياره در فيلمارو اين چرا پس ماجراست سر يه خودش اينکه فهميدم نمي رو

 رهب بگم تونستم وفقط زدم پوزخند ناخودآگاه حرفش بااين "کشيدم زجر چقدر دوني کني؟مي مي چرااينجوري

 چي؟ يعني حرف اين پري"گفت کرد نگام باتعجب بيرون

 کنم استراحت بذار بيرون برو خواهشا پس کنم استراحت بايد من باشي وضعيتم متوجه اميدوارم: گفتم

 اخد حتي کردم مي احساس کنم گريه هم تنهايي توي خواست نمي دلم حتي ديگه رفت بيرون و گفت اي باشه

 منو اش چهره ميومد مالقاتم براي روز هردو فرزاد شد شروع ها وآمد رفت گرفت دلم ميشه شاد من اشک از هم

 تمگرف مي وحشتناک تهوع حالت شد بد حالم بود کرده پر رو اتاق فضاي کل ودروغش خيانت گند بوي ميداد آزار

 وزر يه شدم مرخص بيمارستان از وقتي ديدم نمي اونو حتي کردم مي محلي بي بهش محسوسي طرز به بودنش از

 يک تهوع حالت احساس شد جمع صورتم عجيبي طرز به شد اتاقم وارد وقتي اومد خونه به بزرگي گل دسته با
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 ميمحک لحن با شد عصباني ديد رو حالتم وقتي چرخوندم رو سرم ببوستم تا اومد سمتم به کرد نمي ولم لحظه

 کردم تحمل هي کردي مي محلي بي طورکامل به بهم همه مرگته؟جلوي چه هست معلوم توچته؟اصال: گفت بهم

 ؟تصادفت توي مقصربودم من مگه توام؟ برده من مگه کردي؟ فکر چي بسه ديگه اما بيماريشه بخاطر گفتم هي

 من بگم پستيه موجوده چه دونم مي بگم خوره مي بهم ازش حالم بگم مقصره آره که بگم...بگم خواست مي دلم

 مي درد اين از دارم که بدونه خواست نمي دلم خوردم شکست بفهمه خواست نمي دلم اما دونم مي رو چي همه

 اصال: تمگف چته؟ بگو لعنتي بزن حرف دِ:گفت بهم برگشت زد حرفاشو اينکه از بعد کردم سکوت همين براي ميرم

 مجون که کسي دارم عالقه اي ديگه کس به من نداشتم ازاولشم يعني ندارم بهت اي عالقه هيچ من چيه؟ دوني مي

 از دگر چشماي با برگشت داره دوستم اونم که شدم متوجه االن اما کردم نامزد تو با اون لج از اصال وصله جونش به

 طفق سر آخر باشه من حرفاي اين کنه درک تونست نمي انگار بست کردو باز چندبار رو دهنش کرد نگام تعجب

 با ينمتبب خوام نمي ديگه برو بکشو راهتو هم حاال شنيدي که همين يعني: گفتم حرف؟ اين چي يعني پرنيا: گفت

 حرفم اين عاقبت دونستم نمي شد خارج در از عقب عقب شد پشيمون انگار اما آورد هجوم سمتم به عصبانيت

 گفت رو چيز همه بزرگم مادر به و رفت شيراز به روز اون فرداي فرزاد ميشه من از کسم عزيزترين گرفتن باعث

 من شم بلند تخت رو از حداقل نذاشت نامرد ببره آبروشو اينجوري عزيزش نوه که نياورد طاقت نازنينش قلب

 شنيده که نيست اونچيزي قضيه که بگم....بگم مامانيم به نتونستم

 آرامش به تا ريختم مي اشک بايد انگار نبودم داغون ديگه نبود داغ بدنم ديگه بودم آروم اما افتادم هق هق به

 قرصي بايه آورد آب برام بهزاد دستور به خدمه از يکي کوه يه قد برام بود شده سال 5 اين هاي گريه برسم االنم

 کردم شروع شدم آروم که يکم داد خوردم به بود چي دونم نمي که

 کردن مي رفتار جوري يه باهام همه کردم کاري همچين چرا من که نپرسيد ازم هيچکس ديگه ماجرا اون از بعد -

 درپ به روکردم) بشم حاضر سرخاکش که نکردم پيدا اجازه حتي من گفتن بد ازم همه اضافيم موجود يه انگار که

 همه دهن تو بزنيد داشتم احتياج داشتم احتياج بهتون خيلي روزا اون( کردن مي نگام باشرمساري که ومادرم

 هب که بوديد شناخته اينجوري رو بوديد کرده بزرگ خودتون که دختري شما زدند مي حرف سرم پشت که اونايي

 مامان به شما بابا يادتونه داد دست حمله بهم بار اولين براي که شب اون کرديد پشت بهم دستم گرفتن جاي

 يادته ماش مامان بيرون کردم مي پرتش خونه از نبود اين از بيشتر آبروريزيش اگه ننگه ي مايه دختره اين گفتيد

 اون خودش دستاي با کرد مي محبت ورو چشم بي دختره اين به انقدر که مادرم طفلک که دادي؟گفتي جواب چي

 هيچکدومتون مُردم شدم له سوختم تهمت همه اين از کسي بي درد از اونشب من خاک زيره فرستاد زنو پيره

 از عزيزم دادن دست از درد از کسي بي از داد مي دست بهم حمله کشيدم مي درد که زماني اون نديديد دردمو

 وت آجي( الهه به رو)کنيد قضاوت رو کشيدم که رنجي دردمو کنيد قضاوت حاال بوديد؟ کجا شماها عشقم خيانت

 ماه 8 دونستي مي نگرفتي خبر ازم چرا تو نشد خبري ازم سال 2 نزديک وقتي ميشناختي منو بهتر همه از که

 هنوز نک باور ببندن تخت به دستامو شدن مي مجبور هام حمله بخاطر وقتا بعضي بودم بستري رواني بيمارستان

 مي کشت منو سوزوند منو بيشتر خودم تنهايي اما سوزه مي دستم زخماي جاي هنوز کنم مي حس کبودياشو

 آره؟ فهميد؟
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 من کردين مي فکر دلسوزي سر از فقط کرديد رفتار آدم مثل باهام تازه ماجرا اون بعد رفته يادتون شما بابا مامان

 هک تويي شد چي گفتي مي توکه داداشي پرهام گناهمو کدوم تقاص دادم؟ پس تقاص من آيا ميدم پس تقاص دارم

 ينشد متوجه مهرآرا وخانم آقا الهه بهراد بگم بيشتر يا شده؟ چي فهميدي حاال کردي خالي پشتمو فرزاد حرف به

 گناهکارم؟ گين مي بازم يا

 نسانا يه آبروي ريختن دوني نمي کارشو دليل حتي که انسان يه کردن خرد رفتن قاضي به طرفه يه بهزاد تو واما

 باشي باخبر ماجرا کل از حداقل ديگران راجب قضاوت از قبل کن سعي نيست درستي کاراي اصال وهمه همه

 آروم آرومِ بودم آروم من اما و بودن انداخته سربزير شرمنده مهرآرا خانواده بود هق هق نبود گريه ها گريه ديگه

 که بود وقت خيلي من اما کردن مي خواهي عذر ريختن اشک و کردن بغلم اومدن سمتم به والهه وبابا مامان

 چيزي ديگه که حاال نبودن بودن مي بايد که زمان اون نداشتم بهشون نيازي حاال ديگه و بودمشون بخشيده

 کنن حمايتم بخوان که نداشت وجود

 همه شام موقع کردن صدامون شام صرف براي خدمه گرفت خودش به عادي صحبتهاحالت شد آروم فضا کم کم

 مي رو شامم راحت ديگه بود راحت خيالم ديگه من اما کردن مي نگاه من به کنن نگاه غذاشون به اينکه از بيشتر

 هب ساحل لب رفتم شام صرف از بعد بدم قورت رو هام لقمه بازجر بخوام که نبود گلوم توي بغضي ديگه خوردم

 خنديد مي ماه تصوير انگار بود شده آروم من آرامش اين از هم اون انگار بود کامل ماه کردم نگاه آسمون

 ردک تحمل رو اونجا نميشد ديگه بهزاد وجود با خصوصا باشم جمعشون توي نداشتم دوست اما بود بهتر حاالحالم

 خانم هک برداشتم رو ماشين سوييچ کيفمو برگشتم ويال سمت به موندم که بود زياد تحملم خيلي هم جا همين تا

 :گفت مهرآرا

 ميري؟ کجا عزيزم -

 کيان آقاي ويالي رم مي -

 ديگه هم دور جا همين هستيم چرا؟ اونجا -

 ميشم مزاحمتون تر مناسب فرصت توي انشاهلل نيست مساعد خيلي حالم باشم تنها بايد -

 هه داد مي تکون عصبي حالت به رو پاهاش شد مي ردوبدل مامانش منو بين نگاش که رفت بهزاد سمت به نگام

 غليظي اخم با چرخيد سمتم به شد نگاهم متوجه وقتي است ديوونه خودش باش مارو مملکت روانپزشک

 اومد جلو مامان سربرگردوندم

 نموني تنها بيايم باهات بشيم حاضر باباتم منو صبرکن پس -
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 هک االن نبودن داشتم حمايتشون به نياز که اونموقع کنم هضم حرفاشونو تونستم نمي زدم پوزخند ناخودآگاه

 بودم ردلخو اما کردم مي فکر اينجوري شايد البته بودمشون بخشيده کرد نمي حالم به فرقي بودونبودشون ديگه

 کرد فراموشش بشه سادگي اين به نبودکه چيزي مسئله اين خيلي

 بخير همگي شب باشيد جا همين شما باشم تنها خوام مي گفتم -

 بود شب 18ونيم،9 حدوداي ساعت رسيدم کردم حرکت ويال سمت به شدم ماشينم وسوار رفتم ورودي در سمت به

 نمي که بود وقت خيلي بود شده تنگ نواختن براي دل برداشتم رو گيتارم کردم تعويض رو لباسم بود گرفته دلم

 و تموررف باهاش يکم گرفتم دستم رو گيتارم نشستم بود ساحل لب که کنده يه روي و رفتم ساحل سمت به زدم

 تا ردمک تالش يکم کنم چيکار بايد که بود رفته يادم داد نمي جالبي صداي نواختن به کردم شروع کردم کوکش

 روي رو دستم خاطره قديمي،يه آهنگ يه خواست مي ديگه چيز يه دلم اما زدم دوتاآهنگ يکي اومد يادم

 شد فرياد ذهنم توي فرزاد صداي کشيدم گيتار سيمهاي

 خوني مي خوب که بخون خوني مي رو سوغاتي آهنگ وقتي خصوصا داري اي العاده فوق صداي تو -

 خوندم و نواختم بود چجوري آهنگش اومد يادم تا کردم فکر يکم

 "بهراد"

 ماهم که بود نکشيده زجر کم دختر اون اومد بدم بودم کرده راجبش که قضاوتي از خودم از پرنيا حرفاي از بعد

 لمث برام ها لقمه شام صرف موقع بود زير سربه و شرمنده من مثل اونم کردم نگاه بهراد به زخمش رو نمک شديم

 نارک زود بخورم کامل رو غذام نتونستم بازم اما بوديم کشيده ظرف توي غذا کمي مقدار اينکه باوجود بود خنجر

 ديگه اش چهره تو اما بود پايين سرش خورد مي داشت رو غذاش راحت باخيال پرنيا اما نشستم مبل روي کشيدم

 بودم اش شرمنده اينطوري که من براي نه اما ميشدي آروم باديدنش ناخودآگاه که بود خاصي آرامش يه نبود غم

 قتمطا ديگه که منم رفت ساحل به پرنيا شام صرف از بعد بودم عصباني خودم از بودم گيج بود گرفته درد سرم

 وارد من پشت مامان که بخورم چيزي قرصي يه سردردم براي تا رفتم آشپزخونه سمت به بود شده تموم

 شد آشپزخونه

 چيکارکني؟ خواي مي بهزاد -

 جان؟ مامان کنم چيکار چيو -

 بياري؟ در دلش از خواي مي جوري چه رو پرنيا -

 ترکه مي درد از داره سرم ميشم ديوونه دارم دونم نمي....بخدا دونم نمي -

 يم دليل ازش کاش بودي کرده فکر قبلش يکم کاش بهزاد بشه عروسم پرنيا مثل دختري يه خواست مي دلم -

 دادي ازدستش خواستي
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 نيست خوب حالم واقعا مامان بگم چي -

 وقف دختر اون حيفه پرنيا کن کمک بهش کنه اعتماد بهت دوباره کن سعي دربياري دلش از کن سعي طوري يه -

 ديدن چيز يه دختر اين توي که دونم مي دن نمي کسي دست رو زنددگيشون الکي شهال و خان مسعود ايه العاده

 شدن اش شيفته اينطور که

 کنم مي رو تالشم همه جان مامان باشه -

 خوبه -

 رو پام بشم متوجه اينکه بدون و نشستم مبل يه روي شدم خارج خوردمو مُسکن يه منم رفت بيرون آشپزخونه از

 متوجه که بود عصبي بس از لحظه اون توي اما ميومد بدم کار اين از هميشه دادم مي تکون هيستريک حالت به

 جواب حتي نکرد قبول که بشه مانعش تا رفت جلو مامان کرد رفتن وقصد شد داخل پرنيا نبودم مسئله اين

 حالت شد خارج در از که زماني از بود باشم تنها خوام مي و پوزخند يه بره باهاش بود خواسته ازش که مامانشم

 جمع اون نتونستم دقيقه 18 از بيشتر شدم مي له ديگران بار تاسف نگاه زير گاهي بود شده بدتر سردردم و عصبي

 ويالي جلوي رو خودم اومدم که خودم به روندم مي هدف بي شدم ماشين سوار و رفتم در سمت به کنم تحمل رو

 شنيدم دور از رو سازي نواي شب سکوت توي دادم تکيه بهش و شدم پياده ماشين از ديدم مسعود عمو

 زد مي آهنگ داشت دست به گيتار و بود نشسته دختري دريا کنار اي کنده روي رفتم صدا سمت به ناخودآگاه

 دقت ميومد در رقص به باد باوزش و بود شده ريخته دورش شب تاريکي توي موهاش و بود افتاده سرش از شالش

 کرد نواختن به شروع دوباره گذشت که اي چنددقيقه کرد تموم که رو آهنگ پرنياست شدم متوجه کردم که

 دارن نازکي زيرو صداي که ديگه دختراي برعکس داشت زيبايي صداي خوند مي آهنگ همراه هم خودش اينبار

 خوند مي و نواخت مي اون و نشستم ها شن روي سرش پشت فاصله باکمي بود بم حدودي تا صداش اين

 پات صداي مياي وقتي

 مياد ها جاده همه از

 شهردور يه از نه انگار

 مياد دنيا همه از که

 ميشه وا در که وقتي تا

 ميرسه ديدن ي لحظه

 زمين سترو کهجاده چي هر

 آآآه رسه مي من ي سينه به
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 کسم همه تويي که اي

 نفسم گيره مي تو بي

 باشم داشته رو تو اگه

 رسم مي خوام مي چي هر به

 رسم مي خوام مي چي هر به

 قلبمو نيستي تو وقتي

 بکنم تکرار کي واسه

 رو آلوده خواب گلهاي

 بکنم بيدار کي واسه

 عشق کبوترهاي دست

 بپاشه دونه کي واسه

 تونه مي من تن مگه

 باشه زنده تو بدون

 کسم همه تويي که اي

 نفسم گيره مي تو بي

 باشم داشته رو تو اگه

 رسم مي خوام مي چي هر به

 رسم مي خوام مي چي هر به

 سوغاتيه عزيزترين

 تو پيراهن غبار

 من ي دوباره عمر

 تو بوييدن و ديدن

 خودم واسه رو تو من نه
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 خوام مي هوس سر از نه

 مني ي دوباره عمر

 خوام واسهنفسمي رو تو

 کسم همه تويي که اي

 نفسم گيره مي تو بي

 رسم مي چي هر به باشم داشته رو تو اگه

 رسم مي خوام مي چي هر به

 (هايده/سوغاتي)

 لمد کنه مي گريه داره که شدم متوجه هاش شونه لرزش از گرفت دستاش بين رو سرش گذاشت زمين رو گيتارش

 که نياوردم تا لرزيد دلم طاقتش همه اين براي صبوريش همه اين براي جنگيدنش مردونه همه اين براي لرزيد

  کردم صداش وآروم رفت سمتش به باشم کردنش گريه شاهد اين از بيش

 کرد اخمي باديدنم برگشت باناباوري

 کني؟ مي چيکار اينجا شما بپرسم شه مي -

 کنم مي خواهش کنم صحبت باهات بايد پرنيا -

 رفت ويال سمت به برداشت زمين روي از رو گيتارش

 اينجابرو از خواهشا نداريم گفتن براي ماحرفي -

 کنم صحبت باهات بايد من ولي -

 :گفت بلندي وباصداي گذاشت جلو قدم عصبانيت با سمتم برگشت

 ميدي نشون که چيزي اون کردم مي فکر ميومد خوشم ازت کم کم داشت واقعه اين از قبل چيه؟ دوني مي ببين -

 ازهت من برو اينجا از هم حاال بدتر خيلي ميدي نشون که هستي چيزي اون از بدتر تو کردم مي اشتباه اما نيستي

 برو فهمي؟ مي برو بدم دست از رو آرامش اين تو مثل آدمي خاطر به خوام نمي رسيدم آرامش به

 انداختي اشتباه به رو همه باسکوتت تو بودي مقصر خودتم تو پرنيا اما -
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 هب بخواي که داشت ربطي اصال تو به مگه من شخصي کني؟زندگي مي صحبت اشتباه کدوم راجب!؟!اشتباه؟ -

 که بود خواسته ازت عطايي دکتر که بود اين از غير مگه تو و من رابطه کني؟ قضاوت من راجب بدي اجازه خودت

 بود؟آره؟ اين از بيشتر پزشک يه عنوان به باشي مراقبم

 کرد مي رفتارو همين بود من جاي هم هرکس آخه خب کنم مي خواهش نه...نه -

 مطمئني؟(باپوزخند) -

 کنم مي خواهش کنم جبران رو کردم حقت در که رو کاري بذار کنم جبران بذار پرنيا دونم نمي -

 برو اينجا از فقط نيست جبران به نياز -

 بغل توي رو زانوهام رفتم دريا سمت به نداشتم رو رفتن خونه حوصله بست سرش پشت هم رو در شد ويال وارد

 ...االن اما بود صاف آسمون پيش دوساعت همين تا بود ابرگرفته اي توده رو ماه روي کردم آسمون به رو گرفتم

 ادگيس اين به فرزاد دونستم مي کردم مي کمک بهش جورايي يه بايد کردم مي کاري يه بايد رفتم فرو فکر توي

 ور شب دونيمه ساعت کردم نگاه که ساعتم به نشستم اونجا چقدر نشدم متوجه اصال برنميداره ازسرش دست

 شب موقع اين اما شدن نگرانم خيلي حتما داشتم ويال ازmisscallتا 38 کردم نگاه گوشيم به داد مي نشون

 به هک نورخورشيدي با رفتم بخواب و کشيدم دراز عقبش صندلي روي رفتم ماشين سمت به بگيرم تماس نميشد

 کلي از بعد و گرفتم تماس خونه با کردم که کاري اولين داد مي نشون رو صبح 9 ساعت شدم بيدار خورد چشمم

 از ييک ام قيافه باديدن کرد باز درو پرنيا زدم در رفتم ويال سمت به گفتم رو ديشب جريان بهراد از خوردن فحش

 انداخت باال رو ابروهاش

 کني؟ مي چيکار اينجا -

 کنم مي خواهش تو بيام يشه حاالم خوابيدم ماشين تو خونه نرفتم بزنم حرف نذاشتي که ديشب -

 نه -

 راهه خيلي خودمون ويالي تا خواهش -

 تمرف دستشويي سمت به بشم وارد داد اجازه و کرد باز دروبيشتر اخم با کردم نگاش مظلومانه کردمو کج رو سرم

 نشستم ميز پشت زد مي هم رو چاييش داشت بود نشسته صبحونه ميز پشت اومدم بيرون و شستم رو صورتم

 بريزي؟ چايي برام ميشه -

 خونتون برو پاشو پررويي چقدر تو -

 خواهش نخوردم هيچي ناهار ديروز از من رحمي بي چراانقدر -
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 هم تيگرف پيش که بازيي مسخره اين از اصال خودتون ويالي برو پاشو فهمم نمي اينکاراتو علت واقعا من ببين -

 نمياد خوشم هيچ

 رم اينجانمي از نزنم حرف تا و بزنم حرف باهات بايد پرنيا -

 برو پاشو ندارم باتو حرفي هيچ گفتم ديشب همون من -

 پس بياري منم سر رو بال اين ذارم نمي ديگه حاال خوردي اشم ضربه کردي سکوت سال 5 دنده يه لجبازو خانم -

 کنم حمايتت خوام مي من کن گوش بشينو

 ندارم تو حمايت و کمک به نيازي من -

 اي صدمه فرزاد طرف از ذارم نمي ديگه بريزه رو اش زهره که فرصته يه منتظر هنوزم فرزاد نيستي متوجه تو -

 بده اجازه خواد نمي اون اما دونم نمي رو دليلش داره برنمي سرت از دست سادگي اين به مطمئنا اون بخوره بهت

 بشه آزارت باعث که نميکنه پيدا اجازه ديگه هستن کنارت چندنفر ببينه وقتي اما کني زندگي راحت تو

 بکني؟ خواي مي چيکار چيه؟ منظورت دقيقا خب -

 شد خشک گلوم بريز برام چايي يه اول گم نمي االن اونشو -

 بياد همراهم که خواستم ازش خورديم که رو صبحونه ريخت چاي برام آورد فنجون يه کابينت توي از و شد بلند

 به گذاشتم اتاقا از يکي توي رو وسايلش رسيديم که ويال به اومد همراهم من بااصرار اما نکرد قبول اول ويال بريم

 الاستقب فکرم از شنيد رو حرفام وقتي مامان بذارم درميون باهاش بود سرم توي که رو تافکري رفتم مامان سمت

 وقتي يرهبگ رو موافقتشون و پرنيا پدرومادر خصوصا کنه صحبت بقيه با پرنيا به گفتن از قبل خواستم ازش کرد

 رفتم جلو بگيم بهش رو موضوع تا رفتيم پرنيا پيش والهه مامان با کردن اعالم رو موافقتشون همه

 تو از حمايت براي دارم فکري يه بودم گفته پرنيا -

 خب؟؟؟ -

 کنيم نامزد باهم مابايد راستش تو مونده بودن موافق همه و کردم صحبت همه با راستش -

 ؟!؟!؟!؟!؟!چيييييييييي؟ -

 سراز هم ارکن بتونيم تا بشيم محرم بايد ما گفتي بهش راجبش که اتم معشوقه همون من ميکنه فکر فرزاد ببين -

 بهتره خيلي واين مياد جلو کمتر مني همسر تو که بشه متوجه وقتي اون دربياريم کارش

 اونوقت؟ کي تا -

 بفهميم رو کارش علت که زماني تا -
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 نمياد درستي کار نظرم به دونم نمي پووف -

 گرفت رو دستش الهه

 کن قبول خوبيه فکر خيلي پري چرا -

 خب....خب بگم چي دونم نمي -

 خونيد مي ماهه 6 صيغه يه محضر ميريد امروز شد تموم نداره خب -

 تو يامنوپرن برن خونه به که کردم اشاره باباها مامان به دراومد من عقدموقت به پرنيا و رفتيم محضر به عصر اونروز

 پرسيد تعجب با پرنيا داشتم نگه وقتي رفتم فروشي طال يه سمت به بوديم من ماشين

 کني؟ مي چيکار اينجا -

 ديدي؟ حلقه بدون ودوماد عروس دنيا کجاي آخه -

 گرفتي؟ جدي رو مسئله اين انقدر چرا تو -

 کنه مي فرزادشک اينجوري چون بگيري جديش بهتره توهم هست چون گرفتم جدي من -

 سرکنيم تونستيم مي هم بدل بايه خب -

 شو پياده بدم پولشو خوام مي من زني مي حرف چقدر پرنيا واي -

 قتيو پالتين من مال بود طالسفيد پرنيا مال برداشتيم نروماده ساده حلقه جفت شدي پياده بدبختي اجبارو به

 ويال سمت به و اومديم بيرون و کردم حساب هارو حلقه ميومد خيلي دستش به سادگيش همه با کرد دستش

 دش بلند باشه مبارک صداي و شد خالي سروصورتمون توي شادي برف اسپري دوتا ويال به ورود محض به رفتيم

 باال شونه قيدي بي با بهرادم بهراده مخصوص فقط کارا اين دونست مي خوب کرد نگاه بهراد به اخم با پرنيا

 هم اون و شد باز پرنيا اخماي گذشت که اي دقيقه چند رقصيد و وسط رفت باالهه و کرد روروشن ضبط و انداخت

 بود لحظه بهترين اين و خنديد

 توي کشيدم دراز تختم روي رفت اتاقش به و شد آماده خواب براي هرکس بعد و گذشت شادي به چندساعتي

 چرا سپ باشه درست پرنيا هاي گفته اگه نبود درست چيز يه بود جانيافتاده برام ماجرا اين توي چيزي رفتم فکر

 وقهمعش بخواد که داشت لزومي چه شدن بدبختيش باعث و کردن توطئه براش دوستش پرنياو که گفت مي فرزاد

 حرفاي اما ميگه دروغ پرنيا کنم فکر خواستم نمي کرده مخفي رو چيزايي يه وسط اين يکي کنه خراب رو اش

 مخواب تاباالخره زدم غلت تختم توي و کردم انقدرفکر گذشت ازش سادگي اين به بشه که نبود چيزي هم فرزاد

 مي يزيچ يه وهرکس بودن نشسته صبحونه ميز پشت همه رفتم که پايين بيدارشدم پايين باسروصداي صبح برد

 داشت انزلي توي وياليي عمو بود خاله هاي بچه همراه به محترم هاي عموزاده سر صحبت ميزنشستم پشت گفت
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 جلب توجهم بابا صحبت با شديم مي اوناملحق به ماهم تاپارسال شدن مي جمع اونجا ها بچه تابستون اواخر که

 شد

 وضع اينا وهواي حال که اينجا اومديم اين بخاطر که ما اينجا بمونن جوونا تهران برگرديم پيرپاتاال ما گم مي من -

 کارو سر برگرديم هم ما اونا پيش برادرم يونس ويالي برن بهتره اينام اومدن تهران از هاهم بچه که حاال بشه

 موافقيد؟ زندگيمون

 امادره پدرو که شد قرار پس گردن برمي که گفتن هم پرهام و ايليا کردن اعالم رو خودشون موافقت بزرگترا همه

 گنگ هنوز رفتم ساحل سمت به شام بعداز شب بريم عمو وويالي انزلي سمت به ماهم برن تهران سمت به فردا

 متوجه که بودم غرق افکارم تو جوييد مي رو مغزم داشت افکار اين شد نمي اما کنم قضاوت خواستم نمي بودم

 پرنياست ديدم برگشتم شدم خودم کنار شخصي نشستن

 فکري؟ تو چيه -

 بيرون؟ اومدي چرا تو نيست مهمي چيز -

 برم مزاحمم اگه -

 بود سوال يه فقط نزدم حرفو اين من -

 نشستي اينجا هم تو ديدم دريا کنار بيام اومدم بود سررفته ام حوصله -

 وپرهام؟ نيستن؟الهه،بهراد ها بچه چرا؟مگه -

 ميده sms ياداره باايلياست که پرهامم کنن مي جيک تو جيک دارن باهم همش وبهرادکه الهه -

 نيومدي؟ بيرون من خاطر به يعني آهان -

 کردي؟ فکري همچين چرا!؟!تو؟ بخاطر -

 برگشته بهت نسبت عشقم شايد گفتم ميومده خوشت ازمن داشته گفتي ديشب آخه -

 گنداخالق خيلي نظرم به ديدمت که اولش آخه نبود عشق منظورم ميومده خوشم داشته ازت گفتم اگه من پوف -

 کرد فرق راجبت درجه188 نظرم کردي باهام که باکاري اما شد عوض نظرم کم بعدکم ولي اومدي ومتکبر

 نميشه؟ عوض نظرت چرا ديگه کنم مي کمکت دارم که من مادمازل خب -

 شه عوض نظرم بخواد که ندادي انجام کاري هنوز چون -

 تونستم؟ نمي نکنم برات اينکارو تونستم مي کاريه کم سوري عقد اين -

 ماهه 6 سوريه عقد اين به برسه چه نشستم کنارت االنم همين حتي که باشه بايد افتخارتم باعث که اين -
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 صدالبته اونکه بله بله(زدم قهقهه) -

 بزنم قدم يکم خوام مي من نميمونه حرفي ديگه پس خب -

 ميام باهات منم -

 تنهاباشم خوام مي -

 راحتي هرجور -

 گرفت فاصله ساحل از

 "پرنيا"

 ديدم يم وقتي خنديد مي اشکاالتم به زدم مي گيتار کنارش که افتادم هايي لحظه ياد شد تموم زدنم گيتار وقتي

 اون يادآوري دونم مي خدايا بوسيد مي و گرفت مي آغوشش توي رو سرم کردم مي بغض بزنم درست تونم نمي

 اشکام ترکيد بغضم تلخ روزاي اين واقعيه روزاي اين از شرينتر خيلي ها خريت اين اما محضه خريت دوران

 فحر خواد مي گفتم مي شدم عصبي بهزاد باديدن برگشتم گفت مي رو اسمم پشت از آشنا صدايي شد سرازير

 وت نقشي هيچ که کسي به شخصيم زندگي نگفتن جالبه هه بوده ازمن خطا گفت مي کنه جبران خواد مي بزنه

 قضاوت اينطور درموردم حرفام نشنيدن بدونه تونسته چطور دونم نمي واقعا ميشه محسوب خطا نداره زندگيم

 بحص بودم شده آوم تازه بهزاد کنه خدالعنتت بخوابم نتونستم صبح تا رفتم ويال سمت بودبه بد حالم کنه

 ونهخ وارد باخواهش بود بهزاد زدن در که بخورم صبحونه که نشستم ميز پشت کردم حاضر رو صبحونه بيدارشدم

 جالب برام داره برنمي سرم از دست سادگي به فرزاد داشت حق اينبار اما کرد تکرار حرفارو همون دوباره و شد

 خوشحال برگشتم ديدن مي اينکه از ام خانواده رفتم اونا ويالي به بهزاد بااصرار بشنوم رو پيشنهادش که بود

 المح و زده زنگ دفعه چندين بودم کيانها خونه توي که مدتي تو که گفت بهم نشستم کنارش وقتي مامان بودن

 کهشو واقعا کرد مطرح رو عقدسوري پيشنهاده بهزاد که وقتيم سراغم بوده نيومده ناراحتي بخاطر اما پرسيده رو

 تماس شهالجون با روز همون کردم اجبارقبول به منم بودن موافق امم خانواده که بود اين بدتر اون از و شدم

 روز فرادي گرفتم درستي تصميم گفتن مي و بودن خوشحال اوناهم دادم توضيح کامل طور به ماجرارو گرفتمو

 طي بهزاد مامان بريم بهزاد عموي ويالي به و بمونيم ماها و برگردن تهران به گرفتن تصميم پدرومادرها عقد

 شده قرار وگفت بودنش سوري جز به البته گفت عقدمارو قضيه بهشون داشت عموش ويالي با که تماسي

 اين اه سرخوشه بهزادم اين کارش پي رفت کرد مالي ماست رو قضيه کال بگيرن جشن يه اونجاهم تهران برگشتيم

 گذشت سوغاتي وخريد وسايل وجورکردن جمع به اونروز کنم فکر کرده تعطيل رو زندگي کال نداره مطب مگه

 شديم خودمون مسير راهيه هرکس صبحانه خوردن از بعد صبح فردا

 بهزاد عموي ويالي به رفتيم انزلي سمت به شوهرامون اصطالح به باماشين هرکدوم بهزاد منو بهراد، و الهه

 نگر به چوب جنس از ساختمون نماي سبز رنگ به شيرووني باسقف بود دوطبقه بزرگ ساختون يه ويال رسيديم
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 ياد رو آدم بود زيبايي ويالي داشت قرار اونجا صبحونه ميز که داشت مهتابي تيکه يه پايين طبقه که بود سفيد

 دالون يه مثل ويالي خود تا بوديم کرده پارک رو ماشينها ما که قسمتي از انداخت مي ميالدي 68 دهه هاي فيلم

 ينپاي ماشين پشت از رو وسايلمون بهزاد شديم پياده بود دلبروزيبا واقعا بود شده درست پيچکهاي از که بود

 اومد سمتم به بهزاد ببرم خونه سمت به که رفت ساکم سمت به گذاشت

 ميارمش من بدش -

 بيار رو وسايل باقي تو نيست سنگين تونم مي خودم نه...نه -

 سنگينه آخه -

 تونم مي گفتم -

 نامزدم االن که درسته بده انجام برام کاري اون خواست نمي دلم رفتم ويال ورودي در سمت به و برداشتم رو ساک

 رد جلوي دست به وسيله هم والهه بهراد باشه سرم روي اون طرف از منتي نداشتم دوست اما فرماليته البته بود

 وسايلي باتمام رو بهراد اومدو جلو وباديدنمون کرد دروباز پسرجووني زدن زنگ رسيدنم محض به بودن ايستاده

 کرد بغل بود دستش تو که

 کنم کمکت بذار من بده تو بيا اومدين که شد خوب چه پسر؟ چطوري بَه -

 اشاره) است بنده خانم ميشناسي که اينو(الهه به اشاره) هستش عموم پسر مهراد ها بچه(منوالهه به رو) سالم -

 داداشم زن خانم پرنيا که ايشونم(من به

 اومدين خوش خيلي آشناييتون از وقتم خوش خيلي -

 اشوناتاق توي بودن رفته استراحت براي وبقيه بود بيدار مهراد فقط بوديم رسيده ظهر چون رفتيم داخل به وبعد

 ودب گرفته ام غصه بود بهراد و الهه براي که هم يکي واون منوبهزاد براي يکي که داد نشون ما به اتاق دوتا مهراد

 مستاصلم قيافه باديدن اومد اتاق داخل وسايل با وبهزاد شد باز در بخوابم اتاق توي بهزاد با چجوري من حاال خب

 ايستاد جلوم و گذاشت زمين روي رو وسايل

 نيومده؟ خوشت اتاق از شده؟ چيزي چيه؟ -

 بخوابيم؟ اتاق اين تو باهم بايد ما -

 چطور؟ ديگه آره خب -

 بخوابي؟ ديگه جا يه بري تو نميشه -

 اونوقت؟ چرا(داد باال ابروشو) -
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 ور مجبوريم خب نيست توش هم فرشي هيچ سراميکه که زمينم نيست بيشتر دونفره تخت يه اينجا آخه خب -

 بخوابيم باهم تخت اين

 چيه اشکالش خب -

 ...خب...خب -

 تخت روي قرار فقط بده رخ بينمون اتفاقي قرارنيست بعدشم محرميم االن ما پرنيا ببين منظورتو فهميدم آهان -

 نداره مشکلي اصال اين و بخوابن آدم دونفر بزرگ

 اصد رو بهزاد بهراد گذاشتم اتاق داخل کمده داخل لباسامو کردمو باز رو درش رفتم ساکم سمت به و کردم پوفي

 رفتم حموم سمت به برداشتمو رو ام وحوله کردم استفاده فرصت از منم بشه خارج اتاق از که شد باعث و کرد

 بود نيومده هنوز بهزاد اومدم بيرون گرفتمو اي دقيقه 18 دوش يه بود کننده کالفه واقعا شمال شرجي هواي توي

 خنکي هواي بود روشن کولر کشيدم دراز تخت روي و گرفتم حوله با حدي تا رو موهام آب و پوشيدم رو لباسام

 رفت هم توي اخماش باديدنم شد اتاق وارد بهزاد کرد مي منتقل بهم رو خوبي حس خورد مي خيسم موهاي به که

 وضعيه؟ چه اين -

 وضعيه؟ چه چي -

 خوابيدن نوع اين -

 خوادب که نداشت بدي چبز بود چمني سبز باشلوار ليمويي شرت تي يه که لباسم کردم نگاه خودم به گيجي با

 بره هم توي اينطور بهزاد اخماي

 خب؟ چيه بديش خوابيدنم -

 بگيري؟ وسرماخوردگي سردرد نميگي کولر جلوي خيس موي با -

 ميده حال بيخيال -

 چي؟ يعني ميده حال -

 ور سرم برس و رفت آرايشم لوازم کيف سمت به برگشت اتاق داخل به سشوار با بعد چنددقيقه شد خارج اتاق از

 کرد بلندم تخت روي واز گرفت دستمو اومد سمتم به پررو بچه بلده چيم همه جاي چه آورد بيرون داخلش از

 :گفت و نشست کنارم زد برق به تخت کنار رو سشوار

 بد دختر ببينم برگرد -

 چي؟ براي -
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 کنم خشک موهاتو خوام مي -

 تونم مي خودم بابا من بده -

 کني خشک موهاتو عمرا حرفايي اين از لجبازتر شما نخير -

 نمياد خوشم اصال بازيام مسخره اين از بدم انجام تونم مي خودم گفتم ندارم حوصله بهزاد من بده -

 بلند تخت روي از و داد دستم به رو سشوار بودم شرمنده يکم زدم حرف بد که دونستم مي رفت هم توي اخماش

 شد راحت من بابت از خيالش وقتي کردم خشک رو موهام کردمو روشن رو سشوار منم نرفت بيرون اتاق از اما شد

 خوام مي فقط االن اما کنم عذرخواهي ازش رفتارم بابت بعدااز شايد کشيدم دراز تخت روي منم شد خارج اتاق از

  بخوابم

 گذشت يکم بود تاريک هوا کردم باز زور به رو چشمام بيدارشدم تکونهايي با که بود گذشته چقدر دونم نمي 

 بود بهزاد کرد عادت تاريکي به تاچشمم

 سنگينه خوابت بيدارشي؟چقدر خواي نمي تو -

 چنده؟ ساعت -

 ببيننت خوان مي پايينن همشون ها بچه پاشو 7 نزديکاي -

 ميام پايين و کنم مي عوض لباس منم برو تو باشه -

 خودم به آينه توي کردم وخشک شستم رو صورتم و رفتم دستشويي سمت به منم رفت بيرون ازاتاق حرف بي

 طايوس تا بلنديش که خرمايي موهاي سفيد بيضي صورت ديدم مي رو خودم که بود بار اولين انگار اما کردم نگاه

 يميش کشيده چشماي مشکي هشتي ابروهاي زد مي نارنجي به ايستادم مي نور توي که زماني که رسيد کمرمي

 يروزهف تونيک يه اومدم بيرون دستشويي از اي قلوه فرم خوش لباي صورتم با متناسب بيني بلند هاي مژه با رنگ

 زا ريختم صورتم روي کج هم رو هاش چتري و بستم اسبي دم هم موهام سفيد وصندلهاي سفيد جين شلوار با اي

 بود مهراد ديد منو که نفري اولين اومدم پايين ها پله

 خواب ساعت خانم عروس بَه -

 خوابم خوش زيادي يکم من ببخشيد سالم -

 بخوابم من نميذارن که اينا خوبه خيلي خواب خوبه نداره عيب -

 اومد جلو دختري

 هستم غزاله من اومدي خوش خيلي عزيزم سالم( من روبه) بگير بکار مخشو بعد برسه بذار بزن حرف کم مهراد -

 کنم معرفي بهت رو بقيه بيا ديديش که عتيقه اين ونامزد بهزاد ي دخترخاله
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 کني مي لطف ممنون عزيزم سالم -

 ردهک شيطوني رو ابروهاش آبي خاکستري باچشماي سفيد صورت پرکالغي باموهاي بود ريزنقش دختر يه غزاله

 نشسته جوون پسر يه و بهراد بين بهزاد کردم جمعي سالم يه رفتيم ها بچه سمت به داشت نازي صورت بود

 هب چشمايي که اولي رفت دخترا از دوتا سمت به غزاله برگشت سمتم به من باسالم کرد مي صحبت بودوداشت

 الهه بهرادو عقد مراسم توي که هم يکي واون بود خواهرش غزل بود شبيهش وتاحدي داشت غزاله چشم رنگ

 که پسري رفتيم پسرا سمت به کرد نگاه بهم بدي حالت يه با بود وبهزاد غزاله ي خاله دختر که ساناز بودم ديده

 شده متوجه واالن ميشناختم قبل از که هم مهراد بود غزل نامزد و برادرمهراد فرهاد بود نشسته وبهزاد کنارِبهراد

 گرد عينک ژوليده موهاي بود نشسته اتاق گوشه عجيب ظاهري با پسر يه هست هم بهزاد پسرعموي که بودم

 انداخت مي ها نخبه ياد رو آدم اش قيافه بود جوري يه گشاد شرت تي با بلند قد غزاله چشماي همرنگ چشمايي

 کرد معرفيش غزاله رفتيم سمتش به جورين يه زنن مي چل يکم معموال ها نخبه آخه

 قطف بااينکه االنم خوند مي فيزيک دانشگاه توي دبيرستان اول سال از فاميل نابغه هست علي برادرم اينم -

 رادرمهب چون فکرکني اينکه نه خوبيه پسر خب اما عجيبه يکم گيره مي اي هسته فيزيک دکتراي داره سالشه22

 کنن مي تعريف ازش همه نه گما مي

 ماهي خيلي خودتم تو عزيزم -

 داري تولطف مرسي -

 يعل اما شدن تلويزيون تماشاي مشغول هم وپسرا شد شروع معمول وصحبتهاي رفتيم دخترا جمع سمت به باهم

 متس به نبود جذاب برام عنوان هيچ به زنکي خاله بحثاي اين بود شده خيره اي نقطه به و بود نشسته گوشه يه

 نشستم کنارش و رفتم علي

 خبرا؟ چه دکتر خب -

 بوديد؟ من هان؟؟؟با -

 خبر؟ چه پرسيدم بله -

 کجا؟ از -

 ميشه؟ تموم کي دانشگاه،درس از -

 کنم مي کار اي هسته پروژه يه روي دارم دونيد مي ديگه ساله 1 حدود -

 مي که جاهايي و داد مي توضيح بهم رو فهميدم نمي که رو اونجاهايي تعريف به کرد شروع شوق و باذوق و

 به يوقت نشدم زمان گذر متوجه اصال که زديم حرف انقدر بود جالب وافعا علي با بحث کردم مي نظر اظهار تونستم

 بودم من تنها نشست خودش زوج کنار هرکس شام براي کردن صدامون ها بچه بود ونيم9 ساعت که اومدم خودم
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 شام بين هرازگاهي بودم راضي مسئله اين از هم واقعا و نشستم علي پيش بهزاد به ساناز چسبيدن بخاطر که

 امش ميز مثل و رفتيم ساحل به شام صرف از بعد بود معنا تمام به نابغه يه واقعا علي زديم مي حرف باهم خوردن

 :گفت رفتيم راه کمي وقتي رفت مي راه بامن همقدم بهزاد که تفاوت اين با رفت مي راه خودش زوج با هرکس

 ساکتي؟ انقدر چرا -

 بگم؟ چي -

 شده جور خوب خيلي باتو اما زنه نمي حرف باکسي معموال علي بودي گرفته گرم خيلي باعلي دونم نمي -

 اتفاقا نميشه صحبت هم باهاش کسي که اينه بخاطره زنه نمي حرف باکسي اگه خب خوبيه پسر واقعا علي -

 اطالعاته دنياي اون شيرينه خيلي بااون کردن صحبت

 بامنه؟ زدن حرف از شيرينتر حتي -

 نکن شک -

 واقعا؟؟؟ -

 مي لذت جورايي يه خوردنش حرص از فهميدم نمي رو کاراش منظور اش قيافه از بود گرفته خندم کردم نگاش

 يمبرگشت ويال به و رفتيم راه ديگه کمي دادم تکون راست و چپ به چندبار انداختم پايين باخنده رو سرم بردم

 تي با ور لباسم و رفتم بود اتاق اتاق؛به يه تخت،توي روي بهزاد بااين بخوابيم؟ چطوري شب بودحاال گرفته ام غصه

 شد وارد بهزاد که کشيدم برس رو وموهام نشستم ميزتوالت جلوي و کردم باز رو موهام کردم عوض وشلوار شرت

 تعويض رو لباسش همونجا و رفت حموم رختکن سمت به درآورد رو شلوارش و شرت تي رفت ساکش سمت به

 تيوق کردمو مسواک رو دندونام و رفتم دستشويي به شد تموم که موهام کشيدن برس خوابيد تخت گوشه و کرد

 زا يکي کردم نگاش نشستمو تخت گوشه منم بود خوابيده راحت بهزاد افتادم بدبختيم ياد تازه اومدم بيرون

 تخت سمت اون آروم بود کشيده باال اش سينه روي تا رو اي بهاره پتوي و بود گذاشته صورتش روي رو دستاش

 درچق دونم نمي رفتم خواب به بودم انداخته خودم روي رو مالفه يه و کشيدم دراز تخت نقطه ترين اي گوشه توي

 بدجوري دستم رگ درميومد داشت اشکم شدم بيدار خواب از بادرد پيچيد دستم توي آشنا دردي که گذشت

 يوحشتناک درد دست کردم مي بلند سنگين چيزي هروقت بحال تا بودم کرده تصادف که زماني از بود زده بيرون

 بغلم توي رو دستم بود بريده رو امونم ميومددرد سرم بال اين شب نصفه هردفعه بود جالب و مياورد هجوم بهم

 درد بايد شن بيدار همه که صبح تا ريختم اشک آروم نشستم ديوار کنار اي گوشه بلندشدم تخت روي از گرفتم

 همچنان دردش نداشت اي فايده اما اما پيچيدم دستم دور آوردم بيرون کمد توي از رو شالهام از يکي کشيدم مي

 دلم رفتم مي خواب به ودوبار زد مي غلتي هم بهزاد بود بريده رو امونم درد دست گذشت ساعتي نيم داشت ادامه

 هرلحظه ودردش بود شده متورم واقعا دستم رگ ريختم مي اشک آروم آروم بکشم جيغ درد از خواست مي

 شکمم توي رو پاهام بود خواب خوابه کنهاما کمکم بيدارشه خواست مي دلم بود بهزاد به چشمم شد مي بيشتر
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 سربلند اومدم خودم به موهام نوازش بااحساس گذاشتم پام روي رو سرم بود بغلم توي همچنان دستم کردم جمع

 بود زده زانو جلوم بهزاد کردم

 نشستي؟ اينجا چرا شده چي پرنيا -

 دستم....دستم -

 چي؟ دستت -

 سمتم به کرد روشن رو اتاق راغ و شد بلند کردم دراز سمتش به آروم رو دستم نداشتم زدن حرف توان اصال

 بشه توجهم تا بدم توضيح براش بودم مجبور کرد نگام گنگي با دستم باديدن گرفت دستش توي رو دستم برگشت

 مآرو و گذاشت آب توي رو دستم اومد آبي ظرف با دقيقه چند از وبعد شد خارج اتاق از شد تموم توضيحاتم وقتي

 خوابمب تابتونم داد بهم هم مسکن يه بست برام ديکلوفناک کرم و بانداژکشي با شد بهتر دردش يکم ميداد ماساژ

 کردم غش خستگي از اينبار کشيديم دراز دوباره

 زد لبخند بهم بانگراني کردم نگاش وقتي بود شده بهتر دستم درد شدم بيدار خواب از بهزاد باصداي صبح

 بهتري؟ -

 کردم خوابت بي ديشب ببخش....ممنون بهترم بله....بخير صبح...سالم -

 نمي بيدار اگه لجباز ي دختره شدم بيدار شد خوب بعدشم شدم بيدار خودم اوالًکه حرفيه؟ چه اين....سالم -

 نه؟ بکشي درد خواستي مي صبح تا البد شدم

 بشم اذيتت باعث خواستم نمي -

 ببندمش برات دوباره برگرد بکن رو کارات برو کنم بازش برات بيا ديگه بسه -

 ممنون باشه -

 يرونب بستم و کشيدم شونه رو موهام کردم خشک باحوله و شستم رو صورتم رفتم دستشويي سمت به و پاشدم

 هصبحون ميز دوره همه رفتم پايين بعد کنم تعيض رو تالباسم رفت بيرون اتاق از بست دوباره رو دستم اومدم

 قرار صبحونه از بعد شد خورده سکوت توي صبحونه گرفتم جا سرجام بود خالي بهزاد کناره صندلي بودن نشسته

 قفو مرداب شديم سوار قايق دوتا توي و شديم پياده همه رسيديم تاالب به وقتي بريم انزلي تاالب به همه شد

 زرگيب برگهاي و خوشگلش نيلوفر گلهاي اون با انداخت مي فانتزي هاي انيميشن ياد رو آدم فضاي بود زيبا العاده

 رايب بازار به شد قرار ها بچه توافق با شديم که پياده بود بخش لذت خيلي بود پوشونده رو مرداب سطح روي که

 اسلب و دستي صنايع از بود پر رفتيم ما که جايي بخوريم ناهار تا محلي رستوران يه به هم ازاونجا و بريم خريد

 براي چيزايي يه خواست مي دلم داشت چوبي صنايع که رفتم ها مغازه از يکي سمت به حصيري کاله محلي هاي

 هسوخت اي قهوه رنگ به زيبا خيلي تزييني شده تراشيده اسب کله يه بخرم ام وخانواده کيان آقاي و جون شهال
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 خواب چراغ يه پرهامم براي بابام همچنين و کيان آقاي براي چوب جنس از شطرنج صفحه تا دو و جون شهال براي

 زيبا العاده فوق مطالعه چراغ يه به شد جلب توجهم وسايل اون خريدن از بعد جواهرخريدم جعبه يه مامان براي و

 يه اب بودکه شده پوشيده شفاف سفيد کاغذ نوعي با دورش بود عرض روي ايستاده مستطيل مکعب يه داخل چراغ

 اشتد قرار کنارش فرياد حال در انسانهاي مثل تزييني شاخه چندتا بود وصل کوچيک درخت تنه نيمه يه به ميله

 ودنب سنگين واقعا اما گذاشتم جعبه يه توي خريدمش شد مي زيبا خيلي افتادم مطبش تو بهزاد اتاق ياد لحظه يه

 نوک جنسيس هيوندا يه بهزاد ماشين بذارم ماشين داخل رو وسايل تا بده رو ماشينش سوييچ خواستم بهزاد از

 وسايل کردم باز رو ماشين صندوق بود بزرگ مهرآراي پدرش براي بود سوارش اونشب که اي پورشه و بود مدادي

 گرفته دهنم جلوي که زدم بلندي جيغ باچرخش همزمان بازوم روي دستي احساس با گذاشتم ماشين داخل رو

 شد

 بهزاد منم هيششش -

 کني؟ مي چيکار اينجا تو -

 کنن اذيتت نکنه شدم نگران دنبالت اومدن پسر چندتا ديدم -

 ممنون -

 گذاشتي؟بريم؟ رو وسايل -

 بريم گذاشتم آره -

 حصيري کالهاي ها مغازه از يکي نزديک بود وساناز غزل و غزال دست خريد کلي برگشتيم بقيه سمت به باهم

 مي نظر به گونه بچه رفتارم يکم االن اما بودم حصيري کالهاي عاشق هميشه بچگي از بود شده چيده هم روي

 يم نگام داشت بود ايستاده روبروم که شدم بهزاد متوجه برم خواستم تا بخرم رو يکيش خواستم مي اگر رسيد

 و برداشت کالهارو از يکي اومد جلو کنم مي نگاه حسرت با اينطور چي به دارم که بود شده متوجه مطمئنا و کردم

 گذاشت سرم روي

 شدي خوشگل -

 زشته کن ولم -

 بردار يکيشو خوشگله چيه زشت -

 ميشم مسخره بيخيال -

 بردار ديگه يکي نمياد خوشت ورنگش طرح از اگه نميشي مسخره هيچم -
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 قهوه انرب يه با بود رنگ شيري که کالها از يکي ديدم رو بخشش اطمينان لبخند وقتي کردم نگاه بهزاد به باشک

 اصرارهام تمام باوجود برداشتم رو اون داشتم دوست رو مدلش بود شده تزيين بود شده پاپيون که سوخته اي

 و رفتن هرکدوم بلکه نکردن مسخره تنها نه دخترا خصوصا ها بچه کرد حساب رو پولش و رفت مغازه توي بهزاد

 و شديم خودمون ماشين سوار هرکدوم خريد از بعد کشيد رو دستش اومد بهزاد سمت به سانازهم خريدن کاله يه

 وقتي خوابيدم و رفتم اتاق به خستگي از برگشتيم خونه به بود عالي غذاي وافعا رفتيم مذکور رستوران سمت به

 دناوم باهامون هم بهزاد و بهراد که بزنيم قدم ساحل لب باهم که خواست ازم الهه رفتم پايين سمت به شدم بيدار

 بگه چيزي خواست مي انگار بود مردد الهه ميومدن سرمون پشت بهزاد و بهراد رفتيم مي جلو الهه منو

 بزن حرفتو الهه -

 فهمي مي تيزي خيلي مياد خوشم -

 بزن حرفتو حاال ديگه مااينيم -

 اجاحتي بهم که اي لحظه درست اونم ميذاشتم تنهات نبايد من بينم مي کنم مي فکر که االن پرنيا دوني مي -

 منو توروخدا پرنيا کشم مي خجالت خودم از شم مي عصبي کشيدي زجر چقدر که کنم مي فکر وقتي داشتي

 ببخش

 باشم ناراحت ازت ميشه مگه عاشقتم من داشتي غيب علم تو مگه حرفيه؟ چه اين ديوونه -

 ديگه؟ گي مي راستشو -

 شنيدي؟ دروغ من از تاحاال تو -

 نه -

 جيغ ذوق از بچه پسر کرد مي بازي اش ساله 4و3 بچه با داشت که ديديم رو زني جلوتر داديم ادامه زدن قدم به

 و موها فقط بود خودش آره ميومد آشنا خيلي نظرم به شد واضح زن صورت رفتيم جلو که کمي کشيد مي

 و رفتم جلوتر شد متوجه اونم کردم اشاره الهه به اشه بچه پسر اين من خداي واي بود کرده رنگ رو ابروهاش

 کردم صداش

 فرنيا؟ -

 ذوق زا کشيدمش آغوش به باولع و رفتيم سمتش به کنم چيکار دونستم نمي ديدنش شوق از برگشت سمتم به

 همديگرو حسابي وقتي کرد مي گريه شوق از فرنيا نداشت من از کمي دست هم الهه مُردم مي داشتم ديدنش

 ريفتع براش فرزاد از پرسيد من از ايران برگشتن و شده تموم تازه شوهرش درس که کرد تعريف برامون چلونديم

 معرفي بهش رو وبهراد بهزاد بدونه بدبختيم از برخورد اولين همين خواست نمي دلم جداييمون از فقط اما کردم

  رفت يادمون زمان گذر که زديم حرف انقدر کرديم
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 شده زده ذوق واقعا ديدنش از الهه منو رفتيم خودمون ويالي سمت به هرکدوم زديم حرف باهم حسابي وقتي

 شيدک دراز کنارم هم بهزاد کشيدم دراز خت روي رفتيم خواب براي اتاق به بود ديروقت رسيديم که ويال به بوديم

 که؟ کنه نمي درد دستت -

 کردم بدخوابت که ببخشيد بهترم ممنون نه -

 باشه؟ نزن حرفو اين ديگه -

 بهتره حالم روز چند اين توي واقعا بهزاد مرسي -

 ام خسته خيلي من بخوابيم ديگه خب خداروشکر -

 بخير شبت باشه -

 بخير شب -

 فرق قبل به نسبت احساسم هم بود کرده عوض رو حالم فرنيا ديدن ذوق هم نميومد خوابم من اما خوابيد بهزاد

 بود بسته چشماش کردم نگاش و چرخيدم سمتش به افتادم مدت اين توي بهزاد کاراي ياد ناخودآگاه بود کرده

 مي بهت که اطمينان حس يه مردونگي، يه بود اش چهره توي خاصي ابهت يه بود جدي هم خواب تو حتي انگار

 دمکر مي مرور رو خاطراتش گاهي شايد بود شده تموم برام که بود وقت خيلي فرزاد کرد تکيه بهش شه مي گفت

 داپي حسي بهزاد به خواستم نمي بود جبران غيرقابل بود کرده بامن اون که رو کاري نداشتم دوستش ديگه اما

 کنم بهغل گرفته پا تازه احساسات اين به بايد اما هستم احساساتي آدم کنه سخت برام رو جدايي اين بعدا که کنم

 آفتاب يمشد بيدار صبح برد خوابم بالخره تا کردم فکر انقدر بشم خرد بسوزم اشتباه يه با دوباره ميذاشتم نبايد

 ورتمص به دريا سمت از خنکي نسيم کردم بازش و رفتم پنجره سمت به بود عالي واقعا هوا و آسمون توي قشنگي

 دستشويي سمت به بعد کردم نگاه بود شده زيبا خورشيد زيرنور که دريا به و ايستادم اي چنددقيقه خورد مي

 بهزاد کنار و گفتم بخيري صبح بودن شده جمع صبحانه ميز دور همه اومدم پايين و شستم رو صورتم رفتم

 شد صحبت مشغول غزاله نشستم

 دريا جز رفتيم جا همه اما درياش براي شمال اومديم خيرسرمون نرفتيم دريا يه شمال اومديم وقتي از -

 کرد مي نگاش مهراد

 دريا براي بريم بعد بشه تموم خريدتون گذاشتيم ما بودي خريد دنبال همش شما عزيزمن خب -

 لوسي خيلي مهراد -

 گم؟ مي دروغ من گم؟آقايون مي دروغ مگه -
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 مهراد دست تو کوبيد بامشت هم غزاله دادن تکون نفي حالت به رو سرشون پسرا همه

 تردخ گفتن حيايي و شرمي گفتن زني گفتن مردي ناسالمتي زني مي منو داري هي ها شده هرز دستتم عزيزم -

 مظلومه چه ببين بکن خواهرت به نگاه يه کنه مي بلند شوهرش رو دست آدم حيا بي

 جان؟ فرهاد نه مگه راحت خيالت رسه مي فرهادو حساب وقتش به اونم -

 تره سياه تو از بدنم و تن من راحت خيالت داداش بدنمه رو قبليش کتک جاي هنوز واال چرا -

 تو بردي مرده هرچي آبروي عرضه بي کنن ذليلت زن سر تو خاک -

 درسته؟ دوتاست ما مثل وضعيتشون مطمئناً بهزادم و بهراد تازه زنه مي کتکم رسه مي زورش خب چيکارکنم -

 کردم؟ بلند تو رو دست کي من بهراد اِاِاِاِ -

 نيست؟ يادت گرفتي گازم ماشين تو اونروز نکردي؟ -

 ديوونه گمشو -

 منو بدبخت داداش اين چي با نشي ذليل پرنيا ميشنيدم اتاقشون از رو بهزاد داداي صداي اونشب من تازه -

 ميزني؟

 !؟!؟!من؟ -

 من پ نه پ -

 بزنمش بخوام رسه مي داداشت به زورم اصال من نکن پراکني ايعه خواهشاً بهراد -

 رسيد مي خوب شرکت تو ما به زورت واال -

 اومد صدا به ديد مي مارو بين بحث داشت بااخم همينطور که غزاله

 بازي آب ساحل لب ريم مي همه ناهار از بعد کشوندن کجا به رو بحث کجا از ببينم کنيد بس -

 داد اطالع غزاله که بود 3 حدوداي وساعت رفت کاري دنبال هرکس صبحانه از بعد شديم خوردن مشغول همه

 و مرنگه برموداي شلوار با تابستونه خاکستري مانتوي يه لباسام توي از رفتم باال ساحل لب بريم بشيم حاضر

 تدس ساحل به نرسيده که غزاله رفتيم ساحل سمت به باهم بودن حاضر دخترپسرا همه پوشيدم رو همرنش شال

 داشت که رو الهه دست دوييد پشت از بهراد رفت سمتشون به هم ساناز دويدن دريا سمت به و گرفت رو غزل

 منم رفتن خودشون نامزدهاي سمت به هم فرهاد و مهراد آب توي کشوندش زور به گرفت رو رفت مي راه من کنار

 زد داد ازدور بهراد شدم نزديک آب به

 بيا بدو ها آبه تو هم الهه بيا ميده حال گرمه آب تو بيا پرنيا -
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 بشه شني لباسام ندارم اي عالقه خوبه همينجا ممنون نه -

 چيه؟ بازيا سوسول ين جان بابا بيا -

 باشيد خوش شما ممنون نه -

 و زمين بين کسي دستاي روي خودمو بچرخونم رو سرم خواستم که همين کرد اشاره سرم پشت به ديدم دفعه يه

 باال رو سرم بودم منتظره غير افتادن اين شوک تو هنوز شدم پرت آب وسط به بيام خودم به تا کردم حس هوا

 بود وايستاده سرم باال باخنده بهزاد آوردم

 کندي دستات با خودتو گور بهزاااااااااااااد -

 هبچ خنده صداي افتادم آب توي دوباره بود شده سنگين لباسام حسابي آب خاطر به اما پاشم اومدم زد اي قهقهه

 داشتم که همينطور دوييد آب توي ميشد مگه اما شدم بلند زحمت زورو هزار با شد ترشدنم جَري باعث ها

 اين و لرزيد مي اش قهقهه هر با دلم شنيدم مي رو هاش خنده وصداي کردم مي هم تهديدش کردم مي دنبالش

 وردمخ محکم بياستم اومدن تا سمتم چرخيد و ايستاد يهو بهزاد که بود شده تند نسبتا سرعتم نبود خوب هيچ

 کرد بلندم و کرد دراز سمتم به رو دستش شد خم ماليدم رو بينيم و نشستم آب توي شدم ولو دوباره و بهش

 گرفت؟ دردت -

 يکم -

 ببخشيد -

 نداره عيب -

 اهو تو ذراتت که کنم مي ريزت ريز جور يه گفتي مي داشتي کني چيکارم گرفتي منو خواستي مي حاال خب -

 خدمتم در من شه پخش

 مشکي موهاي کردم نگاه بهش خودآگاه نا سفته چقدر نميري گرفتم بازوش از نيشگوني و گرفت ام خنده

 وقعم که ايش قلوه فرم خوش لباي قلمي بيني عسليش وکشيده وحشي چشماي بااون بود زده باال که پرپشتش

 ات دادم تکون رو سرم نبايد...کنم فکر نبايدبهش من شده؟ مرگم چه من واي برد مي جنون مرز تا رو آدم خنديدن

 شد شروع بازي آب و برگشتيم ها بچه سمت به بشه دور ازم افکار اين

 ختت روي زياد خستگي خاطر به شام زمان تا کرديم حموم برگشتيم ويال به و شديم خسته و کرديم بازي حسابي

 جوري يه بود فکر توي شديدا بود علي روبروي صندليم رفتم پايين شام براي کردن صدام اينکه تا کشيدم دراز

 مداشت دوستش پرهام مثل جوري يه انداخت مي پرهام ياد منو ببينمش اينجوري نداشتم طاقت بود ناراحت انگار

 بردم جلو رو سرم بود غش و قل بي خيلي بودم شده صميمي باهاش خيلي مدت اين توي
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 توفکري؟ چيه دکتر -

 بامني؟ ؟!؟!!هان؟ -

 جان؟ علي شده باتوام؛چيزي آره -

 نيست چيزي -

 مطمئن؟ -

 اصال و زدن مي حرف باهم بيخيال که بقيه سمت چرخيد نگا بعد بود ناراحت العاده فوق نگاش کرد نگام

 نبود ما به حواسشون

 باشه؟ بگو برام شام بعد -

 باشه -

 در سمت به و شد بلند ميز کنار از علي شد خورده شام کرد مي بازي غذاش با اون اما شدم خوردن مشغول

 متس به بودم انداخته سرم روي که همرنگش شال بايه و پوشيدم رو پانجوم رفتم اتاق سمت به منم رفت خروجي

 يرهخ دريا به و کرده بغل رو پاهاش ساحل کنار ديدم رفتم مي راه که همينطور برم کجا دونستم نمي رفتم بيرون

 رفتم سمتش به شده

 جان؟ علي -

 اومدي؟ شمام -

 شده؟ چي بگيي خواي نمي آره -

 کردين؟ ازدواج که شديد بهزاد عاشق که اينه منظورم يعني شدي؟ عاشق تاحاال شما -

 بهزاد با نامزدي از قبل نه اما بودم شده بهزاد عاشق من بگم بهش چي موندم

 خب آره -

 جوريه؟ چه عشق -

 نميشم حرفت متوجه چي؟ يعني -

 شدم عاشق که فهميد ميشه چطور يعني -

 مثل داري دوست مهمه برات حرکتش هر کني نگاش همش داري دوست لرزه مي دلت بينيش مي وقتي خب -

 خبريه؟ شيطون اون؛حاال بشه زندگيت کال ميخواد اون که باشي چيزي اون و باشي اون
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 خبري؟ چه -

 شدي؟ کي عاشق که اينه منظورم -

 هيچکي -

 کيه؟ بگو بدو نگو دروغ -

 خواد نمي منو که اون داره اي فايده چه بگم اگرم خب -

 دوني؟ مي کجا از -

 ميکنه دوري ازم سمتش رفتم هروقت کال نميده محل بهم اصال آخه -

 خوبه؟ بشه عاشقت کنم کاري ميدم قول من کيه بگو تو حاال -

 توني؟ واقعامي -

 بگو تو آره -

 ساناز -

 !؟!ساناااااااااز؟ -

 چيه؟ مگه خب آره -

 که بزرگتره تو از که اون اما -

 ميگه؟ کي -

 باشه داشته رو 24،25 تقريبا که ميده نشون ظاهرش خب -

 سالشه 19 همش کي؟ساناز؟ساناز -

 نه؟ ديگه کني مي شوخي -

 زنه مي باال سنش اينقدر که آرايششه و موهاش خاطر به خدا به نه -

 جالب چه -

 کني مي کمکم دادي قول -

 جوريه يه ظاهرت تو ميشن مرد يه ظاهر عاشق ساناز مثل دختري خصوصا دخترا علي ببين آره خب -

 دونم مي آره -
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 کني؟ عوض رو ظاهرت کني نمي سعي چرا پس خب -

 نيستم بلد آخه خب -

 ميشه؟ مگه -

 به هيچکش خوره مي بهم ديگه درس از حالم گذاشتن جلوم کتاب نابغه يه عنوان به يادمه که وقتي از من آره -

 حتي اونا نميدن اهميت بهم اصال کنن نمي کمک بهم اصال اونا اما دارم خواهر دوتا من نميده اهميت من ظاهر

 برادرتون بحال خوش فهميدين شما اما ناراحتم من که نفهميدن

 تخت خيالت دُکي ميسازمت برم مي فردا خواهرتم منم کن فکر خب -

 خوبي خيلي شما مرسي واقعا؟ -

 ميرم مي خواب از دارم که تو بريم بدو حاال داري لطف -

 باشه -

 و ميشد منتهي اتاقا به که پله راه از آخه بود نشده رفتنمون بيرون متوجه هيچکس شکر خدارو شديم خونه وارد

 ور لباسم رفتم باال سريع بخوابم رفتم من کردن مي فکر همه همين براي نداشت ديد سالن به اصال ورودي در

 برد خوابم که بودم علي حرفاي فکر تو و کشيدم دراز و کردم عوض

 سالن توي که بهزاد سمت به شدم حاضر و رفتم اتاقم به صبحانه از بعد خوردم صبحانه شدم بيدار صبح فردا

 رفتيم سالن گوشه و اومد سمتم به کردم صداش رفتم بود فرهاد با صحبت مشغول

 بدي؟ رو ماشينت سوييچ ميشه بهزاد -

 بري؟ خواي مي جايي -

 بدي؟ رو سوييچ ميشه حاال آره -

 شم حاضر برم کن صبر برمت مي خودم وايسا -

 دارم کار جايي برم تنها خوام مي نه -

 کجا؟ -

 ميرم تاکسي با خودم خواد نمي ميپرسي؟ دين اصول -

 تو ازدست پوف -
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 پرس کلي وبا شديم سوار بود شده آماده هم علي رفتم ماشين سمت به و اومدم بيرون داد دستم به رو سوييچ

 نتخابا بلوز دست چند رفتيم بوتيک يه سمت به خريدم مي لباس براش بايد اول رفتيم خريد مرکز سمت به وجو

 شرت يت يه کنم انتخاب براش يکي خودم گرفتم تصميم نبود قشنگ کدوم هيچ اما بپوشه تا پرو توي رفت و کرد

 يقناص هيکل اصال کردم مي فکر که چيزي اون برعکس بود محشر تنش توي پوشيد وقتي جذب سوخته اي قهوه

 عسلي براق کتون يه بود خودم انتخاب اونم که رسيد شلوار به نوبت بعد بود خوب هم خيلي هيکلش اتفاقا نداشت

 شديم خارج بوتيک از برداشت ديگه لباس دست چند اونم از غير بود کرده ايجاد قشنگي ترکيب شرتش باتي که

 کرده گوسفند پشم مثل رو سرش روي و ميشد فر کمي تهش که بلند موهاي کردم مي کار موهاش روي بايد حاال

 مباخود نداد رو لباساش علي کردم هرکاري دادم توضيح آرايشگر براي رفتيم مردونه آرايشگاه يه سمت به بود

 بودم دهش کالفه حسابي گذشت که ساعت يه نشستم ماشين توي ورفتم نداشت لزومي موندنم ديگه که منم ببرم

 زد شيشه به دوباره برگردوندم رو سرم و کردم اخم جوون پسر باديدن چرخوندم رو سرم زد شيشه به کسي

 دادم پايين رو شيشه عصبي

 ميگي؟ چي چيه؟ -

 بزني؟ ميشه درو سوارشم خوام مي -

 نشو مزاحم گمشو برو ديگه تو پررويي چه -

 که نشدم مزاحم من -

 برو ميشه شر بياد هستم برادرم منتظر من کن گم گورتو حاالهم دارم نامزد خودم بنده محترم آقاي -

 هستم علي من بشم مزاحم خوام نمي من بخدا -

 چشماي بود زده باال رو مشکيش موهاي نداشت امکان اين نه کردم نگاش دوباره کردم شک گوشام به لحظه يه

 تنش ذبج کامال بودم گرفته بوتيک از براش که بود هموني لباسش فرم خوش لباي تيز قلمي بيني با آبيش خمار

 صندلي روي و زدم رو ماشين در کنم جمع رو حواسم کردم کو؟سعي عينکش پس نيست عينکي اين مگه اما بود

 نشست راننده کنار

 کردي تغيير خيلي شدي عوض خيلي تو -

 يابدتر شدم بهتر -

 شدي خوشگل خيلي عالي...شدي عالي -

 مرسي -

 مگه؟ نميشي اذيت کو؟اينجوري عينکت راستي -
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 بود شيشه اون هستي ها نابغه شبيه بيشتر اينجوري بزن گفتن مي خواهرام نبودم عينکي اولشم از من -

 !؟!؟!واقعا؟ -

 بخدا آره -

 شود چه خونه بريم االن واي -

 بود بهراد ديد مارو که کسي اولين شديم وارد باهم رسيديم وقتي روندم ويال سمت به

 بيا بهزاد کيه؟بهزاد ديگه اين پرنيا -

 کرد نگام عصبانيت با بهزاد اومدن ويال افراد بقيه و بهزاد بهراد کردن صدا با

 هان؟ کارت بود شازده اين دارم کار....دارم کار -

 چيه؟ مگه آره خب -

 کردي مي خودتو آبروي فکر نبودي من فکر -

 ميگي؟ چي چيه؟ آبرو -

 خونه برگشتي غول نره بايه ساعت 6،7 بعد که گي مي چي تو گم مي چي من -

 و اسفت با سري يه تعجب با سري يه چرخيد حاضر افراد تمام بين نگام بود بلند واقعا قدش کردم علي به نگاه يه

 رو منشست که خنديدم انقدر گرفت بودخندم شده بامزه واقعا هاشون قيافه کرد مي نگام عصبانيت با که بهزادم

 فتگر رو بازوم اومد سمتم به بشه عصباني بيشتر بهزاد شد باعث کارم اين خنديد مي من خنده از هم علي زمين

 بشه قطع خندم شد باعث دستم درد کرد بلندم زمين از و

 خندي؟ مي داري باهاته کيه خر نره اين ميگم بهت -

 عليه؟ اين بابا -

 خريه؟ کدوم علي -

 نميشناسيش؟ پسرخالت علي -

 کني؟ مي مسخره منو -

 شده خوشگل چه ببين نشناختمش اول خودمم واي خريد بردمش امروز عليه اين بخدا نه -

 اومد جلو غزاله

 نه؟ ديگه کني مي شوخي داري -
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 داداشته اين گم مي جدي دارم بخدا نه -

 شده اي تيکه چه باشه داداشم اين نميشه باورم واي -

 شده خوشگل خيلي بيني مي آره -

 ليع عاشق ساناز اگه داشت برنمي علي از چشم کردم نگاه ساناز به شد شروع تحسينها يکي يکي غزاله از بعد

 خوردم مي حرص کمتر منم ميشد آويزون بهزاد از کواال عين کمتر ديگه بود منم نفع به علي از غير ميشد

 هک ساناز بود جالب برام نشستيم همسرامون کنار مبل روي وهرکدوم رفتيم سالن سمت به شد آروم جو که يکم

 اين واال داره قباحت شوهرش انگار که علي به بود چسبيده چنان حاال اما خورد نمي جم بهزاد کنار از اين از قبل

 آويزون بهزاد به که اينه از بهتر نشد بد که من براي خب اما بخدا مونه مي آدم شدن چي زمونه دوره اين دختراي

 نگام داره علي ديدم آوردم باال که رو سرم کردم حس خودم روي رو کسي نگاه سنگيني که بودم فکر توي بشه

 اشاره بهم نشه متوجه کسي که طوري باسر بهش زدم لبخند منم زد لبخند ديدمش شدد متوجه وقتي کنه مي

 چند ازبد منم رفت بيرون شدو بلند جاش از کردم باز بستمو بار يه باشه معناي به رو چشمام بريم بيرون که کرد

 مکردي حرکت ساحل سمت به هم کنار زد لبخند و کرد بلند سر باديدنم بود ايستاده در کنار شدم خارج دقيقه

 رايب کنه عنوانش بايد چطوري دونست نمي شايدم يا تونست نمي اما بگه خواست مي چيزي انگار بود مردد علي

 :گفتم همين

 شده؟ چيزي جان علي -

 هان؟بامنيد؟ -

 افتاده؟ اتفاقي عزيزم آره -

 کرديد لطف من به خيلي شما کنم تشکر ازتون خواستم مي راستش -

 اهامب حتما داشتي مشکلي بازم اگر بزرگتر خواهر يه خواهرتم اصال خواهرتم مثل من گفتم بهت حرفيه چه اين -

 باشه؟ بذار درميون

 خورد نمي تکون کنارم از جوري چه ساناز ديديد واي چشم -

 ديدم آره(خنديدم) -

 ظاهرم نه بخواد خودم بخاطر منو خواد مي دلم ندارم دوست رو رسيدن اينجوري ميدوني ولي -

 کني؟ چيکار خواي مي حاال حرفت درسته کامال بله خب -

 کنيد؟ کمکم بازم ميشه بيرون بيايد خواستم ازتون که بود همين بخاطر راستش دونم نمي واقعا -

 کنم؟ چيکار دقيقا يعني -
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 بخواد خودم بخاطر منو ساناز که کنم کاري يه تا کنيد فکري يه دقيقا يعني -

 بکنم؟ کارو اين تونم مي من کني مي فکر چرا -

 بياد سمتم به ساناز که بپوشم لباس چطوري داديد يادم شما کرديد درست منو شما خب -

 مرفت مي پيش باهاش رو آخرش تا بايد پس بودم اومده اينجاشو تا که من کردم مي کاري يه بايد گفت مي راست

 دادم تکون سري

 ميرم مي گشنگي از دارم که خونه بريم بدو حاال بکنم تونم مي چيار ببينم بذار باشه -

 ببخشيد شرمنده نبود حواسم اصال آخ آخ -

 بريم بدو شرمنده دشمنت -

 :گفت باخنده اومدم ديد وقتي غزاله بودن چيده رو غذا ميز رفتيم خونه سمت به

 ميرسي سر غذا وقت هميشه که داره دوستت خيلي مادرشوورت که بيا بدو پري -

 بله اونکه -

 که کنم باور ميشد کاش بود مي شوهر مادر مامانش واقعا که ميشد کاش کردم نگاه بهزاد به خنديديم همه

 کرد نزديک بهم رو سرش نشستم کنارش خدااااااااا هي شوهرمه

 بودي؟ رفته کجا -

 تشکرکنه ازم کردم بهش که کمکي بابت از خواست مي بيرون رفتيم علي با -

 جذابي چهره چنين يه لي کردم نمي فکر اصال من کرده فرق قبلش با خيلي نکنه درد دستت که واقعا آهان -

 باشه داشته

 اپيدميه يه شما خانواده تو جذابيت انگار -

 دست ماا شدم لبو تيکه يه به تبديل االن که دونستم مي شد داغ گوشام و صورتم گفتم چي شدم متوجه لحظه يه

 بودم فکرا همين تو شد مي قرمز و داغ شدت به صورتم شدم مي زده هيجان يا زدم مي گند هروقت نبود خودم

 دش شديدتر اش خنده صورتم باديدن برگشتم سمتش به کردم حس گوشم کنار رو بهزاد نخودي خنده صداي که

 خندي؟ مي چي به زهرمار -

 کردي؟ قيافت به نگا يه -

 هست آينه اينجا مگه نابغه -
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 که بودم مطمئن خودم من بکشي خجالت خيلي خواد نمي حاال لبو تيکه يه شدي شدي باحال خيلي اما نه -

 عزيزم نکن اذيت رو خودت خيلي جذابم خيلي

 حرفم بخاطر نه شدم قرمز اينجور که گرماست از منم بود؟ باتو کي ديوونه گمشو -

 نيستم جذاب من يعني االن آهان -

 يه داشت نقصي بي صورت خداييش کنم پيدا صورتش توي چيزي خوام مي که انگار کردم نگاش متفکرانه يکم

 باال دادم رو ابروم تاي

 استا تيکه تو دربرابر علي خداييش ولي نيستي بد نگي بگي اِي -

 واقعا؟؟؟ -

 حتي خواستم نمي زيباست اون که کنم اعتراف تونستم نمي من اما بود مشهود کامال دلخوري صداش زنگ توي

  بود مهمتر هرچيزي از برام غرورم جذابه من نظر از صورتش بدونه

 فتر سالن بيرون سمت به و شد بلند سرميز از حال بااين بود خورده نصفه رو غذاش اينکه حرف اين گفتن بعد

 هبش ناراحت اينطور بخواد که نبود بد انقدر واقعا اما شدم ناراحت زدم که حرفي از لحظه يه دستم از بودم ناراحت

 کردم نگاش زد بهم اي سُقُلمه آرنج با بود نشسته ام ديگه سمت که الهه

 هان؟ -

 دوتا؟ شما تونه بله نه هان -

 دوتا؟ کدوم -

 وبهزاده تو منظورم خنگ -

 باشه چيزيمون قراره مگه هيچي -

 بيرون رفت کرد ول نيمه و نصف غذاشو بهزادم شدي سرخ که تو آخه -

 واال بخور غذاتو پايين بنداز رو سرت من زندگي تو کشيدن سرک جاي تو -

 شدي؟ بيشعور خيلي جديدا دونستي مي -

 نه؟ فهميدي تازه تو اينکه مثل ولي آره -

 گمشو -

 نداري؟ خبر فرنيا از تو راستي حاال کن ولش -
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 نه؟ پيچوندي االن -

 نشدي؟ ديده مغزها فرار توي االن تا چطور IQ اين با تو موندم من -

 بکنم دل کشورم از نميده اجازه مليم ارق من چون -

 يانه؟ داري خبر ازش نگفتي زني مي حرف چقدر بسه خب -

 تهران برگشت ديروز زدم زنگ بهش آره -

 سرت تو خاک -

 چي؟ برا وا -

 گفتي؟ مي من به نبايد -

 رفت يادم ديگه بعدشم زدم زنگ که موقع اون نبودي خب -

 تو دست از پوووووف -

 بيرون؟ رفت اينجور که گذشته بينتون چي تو و بهزاد نگفتي حاال -

 کرد نگام شيطون بعد بود کرده تعجب اونم گفتم براش رو ماجرا

 ميشه عاشقت گردي مي دوروز هرکي با داري مار مهره نگيري مرگ -

 شدي؟ من عاشق االن تو يعني -

 شم نمي دچار تو مرض به زدم پادزهر من نه -

 مياد قوپي من برا نشسته اينجا حاال ميشيا داغون من بي روز يه خوبه حاال باوو بمير -

 نفهميدي؟ حاال تا يعني خره ديوونتم که من جيگرتو -

 عشقم بگي خودت خواستم دونستم مي چرا -

 کنه مي نگام تعجب با داره بهراد ديدم که الهه سر پشت به افتاد نگام

 قضاي براي نمونه دلتون سره نکرده خدايي موقع يه کنيد مي تقسيم وسط اين قلوه و دل انقدر شما گما مي -

 بشي مشکل دچار حاجت

 باباديوونه گمشو زدي بهم حالمونو بهراد اَه -

 نميره دنبالشم پررو بچه بيرون رفت کرد بغ گفتي داداسم به چي نيست معلوم تو؟ يا ديوونم من -
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 گرده برمي خودش نکرده الزم -

 ...ديگه تو با خيلي -

 چي؟ خيلي -

 هيچي -

 اينکه از اما ذوقم تو بخوره بد که بدم واهي اميد خودم به خواست نمي دلم رفتم فرو فکر به دوبار بهراد حرف با

 بودم کرده ذوق حسابي ديگه طرف از و ناراحت طرف يه از شده ناراحت حرفم از بهزاد

 "بهزاد"

 صداش تن دونستم مي بود گذاشته تاثير بدجور روم پرنيا حرف شدم خارج خونه از و شدم خروجي در سمت به

 با زنمب گول تونستم نمي که رو خودم بزنم گول تونستم مي که رو هرکسي ذوقم تو بود خورده بدجور اما بود شوخ

 لمد بدونه حقيقت رو حرفاش که کنه باور که خواست مي دلم ته اما نداشتم صددرصد اطمينان حرفاش به اينکه

 باشمش داشته عمرم ي همه براي خواست مي

 راه يکم شد مي ام خنده باعث سرخش صورت ياد بده ترجيح من به رو علي شوخي به حتي خواست نمي دلم

 داشت رو ويال از خروج قصد که در جلوي پرنيا متوجه کردم باز درو برگشتم خونه سمت به شدم آروم تا رفتم

 شدم

 اومدي؟ اِ -

 ميري؟ داري کجا آره(خشک بالحني) -

 دنبالت ميومدم داشتم -

 چرا؟ من دنبال -

 رفتي سرميز از نخورده ناهار آخه -

 خب؟ -

 کنم عذرخواهي حرفم بابت از خواستم مي راستش... يعني...خب -

 حرفت؟ کدوم -

 جذابتره تو از علي که گفتم....گفتم ناهار موقع که همون -

 ازم و بياد کنار باخودش تونسته تا کشته رو خودش و مغروره العاده فوق که دونستم مي بود گرفته ام خنده

 متوجه ذاشتم مي نبايد پس قائلم غروري خودم براي منم نيستم خشک چوب که منم خب اما کرده عذرخواهي
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 نزديک تا رو سرم کنم حفظ رو غرورم هم باشم داده رو حرفش جواب هم تا شدم ناراحت حرفش از که بشه

 آوردم پايين صورتش

 بيرون؟ رفتم پاشدم که بود تو حرف بابت از من کردي فکر واقعا تو -

 زدي بيرون من حرف بعد آخه آره خب -

 هک وگرنه رفتم بيرون و گذاشتم نصفه رو غذام همين براي نداشتم عالقه غذا اون به فقط من کوچولو خانوم نه -

 به احتياجي نتيجه در پس هستم زيبا و جذاب که دونم مي خودم من نداشت اهميت برام اي ذره حتي تو حرف

 ندارم شما تاييد

 بشه خرد دندوناش که االنه گفتم مي لحظه هر که طوري ساييد هم روي رو دندوناش و کرد مشت رو دستاش

 نيست هيچي فرزاد مقابل در تو آره؟جذابيت اي خودشيفته ازحد زياد کمه خيلي...خيلي که دونستي مي ولي -

 کني درک توني مي

 نکشيدم کنار رو خودم حتي ردشدن موقع نيارم خودم روي به کردم سعي شد وصل بهم بدي شوک حرفش بااين

 حکمم و شد پرت ديوار سمت به تقريبا بود ناگهاني چون و زدم بهش محکمي تنه همين براي بشم رد کنارش از که

 بلندشد آخش صداي و خورد ديوار به

 مي ازت تست يه بايد اول رو تو روانپزشکي چي اونم دادن مدرک تو به دهاتي کدوم تو موندم من گنده وحشي -

 ينمب مي کنم مي فکر که االن واقعا شد خرد دستم دانشگاهاحمق تو ميدادن رات بعد هستي چي بفهمن تا گرفتن

 بوده بيشتر تو از شعورشم بلکه بوده جذابتر تو از فرزاد چهره تنها نه

 شد مي له غرورش وقتي بود اومده دستم حدي تا اخالقش زنه مي رو حرفا اين داره من حرص از دونستم مي

 سمتش به بياد دستش ضعف نقطه بود شده باعث کارمن و هرروشي با حاال بکوبه رو طرف که کرد مي هرکاري

 گرفتم دستم توي رو بازوش رفتم

 که باشه درست حرفاتم اگه حتي دوني مي هان؟ نموندي پيشش چرا پس بود خوب جونت فرزاد انقدر اگه خب -

 فرزاده مثل آدمي يه لياقتت تو باشه درست دارم شک من

 شد سرازير اشکش و سوخت صورتم طرف يه حرف اين باگفتن

 اهميت اصال برام کردم ناراحتت که بخوام عذر اَه...توي...توي از تا دنبالت اومدم که بود احمق منه تقصير همش -

 کن ولم يانه داره باور منو تو مثل آدمي که نداره

 مي هک من بود بعيد من از واقعا رفتار اين اومد بدم خودم از واقعا رفت مشترکمون اتاق سمت به باگريه و گفت اينو

 گذاشتم چرا افتادم؟ لج سر باهاش انقدر چرا کردم؟ باهاش کارو اين چرا چطوريه روحيش وضعيت پرنيا دونستم

 بايد يميار باال گند که است دفعه دومين اين روانپزشکي سرت خيره لعنت بهزاد تو به لعنت واي بريزه؟ اشک باز
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 کرد مي گريه و افتاده تخت روي رفتم اتاق سمت به کنم درستش بايد پس زدم گند خودم کنم خواهي عذر ازش

 مي دلم ناراحتي از بود کرده قرمز بدجور بودم گرفته که اي نقطه همون دقيقا و رفته باال شرتش تي آستين

 زدم نقطه همون روي درست بازوش روي اي بوسه آروم و رفتم ديوارجلو تو بکوبم رو سرم خواست

 کرد بلند تخت روي از رو سرش

 بيرون برو کني؟ مي چيکار اينجا -

 انداخت مي گريه موقع ها بچه دختر ياد رو آدم که بود چسبيده سرخش صورت روي موهاش عرق و گريه بخاطر

 چقدر بگيرم درآغوشش و برم جلو خواست مي دلم کنم نگاش اينطوري نداشت طاقت دلم لرزيد مي اش چونه

 بود شده داشتني دوست چقدر بود شده معصوم

 خب؟ ببخشيد ميرم در کوره از زود اينروزا انقدر چرا دونم نمي نبود خودم دست کن باور ببخشيد پري -

 چه نگا ببخشمت گي مي حاال کردي باهام خواسته دلت هرکاري گفتي بهم دراومده زدهنت هرچي! ؟!ببخشم؟ -

 آوردي دستم سر باليي

 از حسابي بود کرده کبود بود خورده ديوار به باهاش که بود دستي همون درست آورد جلو رو دستش يکي اون

 کشيدم سمتش به رو خودم شدم شرمنده کارم

 شده؟ چي ببينم بده -

 باشم تنها خوام مي اتاق از بيرون برو فقط نکرده الزم -

 ميرم بعد شده چي دستت ببينم اول -

 لجبازي چقدر اَاَاَاَاَه -

 عزيزم همنشينه کمال -

 رو دستش بود بريده رو امونم گرفتنش درآغوش وسوسه اما انداختم بهش سرسري نگاه يه آورد جلو رو دستش

 رو تامدس حلقه اما بکشه بيرون رو خودش تا کرد مي تقال کردم حلقه دورش رو دستام منم بغلم تو افتاد و کشيدم

 ب رو سرش شد آروم وقتي تقال همه اين از بود شده خسته شدشايدم کمتر تقالش شد مي تنگتر تکونش باهر

 کردم زمزمه گوشش توي آروم و دادم تکيه ام شونه

 دست کن باور اما زدم بهم رو آرامشت کنم آرومت اينکه جاي دونم مي رفتم تند دونم مي کردم اشتباه دونم مي -

 بخشي؟ مي( چشماش به خيره)ميتوني؟ ببخش زدم مي رو حرف اون نبايد نبود خودم
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 دراومد صدا به اتاق در موقع همون زدم موهاش روي اي بوسه ام شونه روي گذاشت دوباره و داد تکون رو سرش

 يرز بدبختيا اين ي همه که علي روحت اون بر که اي بود علي رفتم در سمت به و گذاشتم پايين بغلم از رو پرنيا

 تو سر

 داري؟ کاري علي بله -

 خوبه؟ حالش جون پرنيا راستش....راستش -

 چطور؟ -

 شدم نگرانش فقط نداشتم فضولي قصده راستش اتاقش تو اومد باگريه ديدم من آخه -

 خوبه حالش پرنيا -

 بزنم؟ حرف باخودش ميشه -

 ميگه چي علي ببين بيا پرنيا پووووف -

 شخيال علي وقتي در جلوي رفت رو پوشيد پانچو يه بود کوتاه زيادي شرتش تي آستين چون بستم رو دراتاق

 پايين باهم کردو عوض هم رو لباسش بشوره رو صورتش تا رفت دستشويي سمت به هم پرنيا رفت شد راحت

 نيدهش وضوح به کشيد مي جيغ تقريبا که غزاله صداي بود گرفته باال حسابي ها بچه صحبت و سروصدا رفتيم

 ميشد

 باتواما مهراد تهران برگرديم کرديد کليد همتون چي حاال کردستان؟ بريم اينجا از نبود قرار مگه -

 همه توافق اين ميشه؟ هوار سرمن جيغات زرت و زرت هي کني نمي پيدا من از کوتاهتر ديواري تو چه؟ من به -

 هاست بچه ي

 باتو کردن غلط همه -

 ميدم طالقت دم در تهران برسيم بذار تربيت بي اِي -

 رفت مهراد سمت وبه شد بلند بهراد

 بهت رو دختره اين گفتم بهت اول روز همون بدبخت بوده همينجوري بچگيش از اين اينو کن ول مهراد بابا -

 زنه مي حرف خيلي ديديم اگه برگرديم خواستيم وقت هر بود نماييش مظلوم اولشم اون ندادي گوش انداختن

 بريمش مي خودمون با صندوق تو ندازيمش مي بنديم مي دهنشو وپاو دست

 صدبار وگرنه ميشه بيوه جوون جارو که سوزه مي زنت حال به دلم حيف نکردم ات خفه همينجا تا بهراد شو الل -

 بودمت کشته تاحاال
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 غزاله به کرد رو و انداخت باال شونه قيدي بابي الهه

 که بلدم روش يه تازه کني حساب توني مي منم رو خواستي کمک اگه بکن داري دوست هرکاري جان غزاله -

 باورکن مرده طبيعي مرگ به کنه فکر ببينه هرکي

 موال به خوامت مي خيلي عاشقتم الي ايول -

 گرفت دندون به رو سبابش انگشت بعد و خودش دست پشت زد شنيد که اينو بهراد

 ذاتت به تف خدا رو تو ببين منو،...شوهرشو... هرکسيو نه اونم فروشه مي آدم خيار عين سفيد چش نگا اِ اِ اِ -

 نباشه تنت به سر خوام مي که خوردم حرص دستت از مدت اين تو انقدر بابا گمشو -

 من؟ دست از! ؟!کي؟ -

 ...دختره اون خيابون تو رفتيم باهم اونروز يادته آره -

 خب؟ زنيم مي حرف باهم راجبش بعدا عشقم گم مي جون الهه چيزه اِ -

 کن توبه برو بدبخت کرديم جونتو قصد غزاله منو که فعال بابا برو -

 آمين الهي بيامرز و ببخش گناهکارو و خاطي افراد همه خدايا -

  کنيم حرکت تهران سمت به زود صبح فردا که شد قرا بازي مسخره کلي از بعد بود شده عوض فضا کال

 "پرنيا"

 وچرخاش قشنگ بتونه خانم تا آستارا سمت بريم اول شديم مجبور غزاله باغرغراي شديم بيدار خواب از که صبح

 اين جلو نميشه پيدا مرد يه خانواده اين توي موندم واقعا نه تهران برگردن خالي جيب و راحت باخيال تا بزنه

 اي دبو کي شرگت رفتم که باري آخرين نمياد يادم اصال دارم تهران تو کار کلي خستگي از ميميرم دارم وايسته

 کنم دخالت مردم سري بر خاک مسائل تو که چه من به دونم مي چه زن نه دختر بشي گرفتار غيب تير به که

 شلوارجين يه با خاکستري جذب شرت تي يه بود فرمون پشت بهزاد کرديم حرکت آستارا سمت به باالخره

 ميومد حسابي اش مردونه خاص ژست اون به پليسش عينک و بود پوشيده

 ميشم تموم کن نگام کم -

 گفتي؟ چي هان -

 ميشم تموم نکن نگام ميگم -

 ميديدم بيرونو تو سمت از داشتم من شيفته خود ايشششش -
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 کشيد لپمو و زد اي قهقهه

 سرخ سرخ جلوييه 286 اون رنگ ميشي گيريما مچ موقع شدنات سرخ اين عاشق جونم اي -

 آدم عين خب دختر سرت تو خاک چرخيدم خودم سمت شيشه سمت به انداختم باال شونه و دادم باال رو ابروم

 ديگه زدي زل اين به تو فهمه مي االغي هر ن اال خب کردي باز آبي اسب عين دهنتم سمتش چرخيدي بزن ديد

 هک منم دل دله کار عاشق عاشقم چيکارکنم خب بهش بزنم زل داشتم دوست اصن بفهمه بذار درک بابا بيخيال

 تاچند شد بلند ماشين ضبط صداي که درگيربودم باخودم معمول طبق و فکر تو گفتما شعر االن هاهاها وله کال

 کرد رد رو آهنگ

 شدم فراموشت شايد

 برام تنگه دلت شايد

 من مثل بيداري شايد

 ها خاطره اون فکر به

 ميشه که شب هم تو شايد

 ها جاده سمت به ري مي

 شدي خسته هم تو بگو

 ها فاصله از من مثل

 برداشتنت باهرقدم

 نشست بينمون فاصله

 درو بستي که اي لحظه

 شکست من قلب شنيدي

 کيم من که مياد يادت

 برات ميره مي که همون

 نداره دل که هموني

 رات سر بيافته برگي

 کنم دورت تونم نمي
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 روياهام تو از اي لحظه

 شدي خالکوبي مثل تو

 هام خاطره تک تک تو

 ميشي دور تو داري کي از

 برات ميرم مي که ازمن

 ندارم دل که مني از

 رات سر بيافته برگي

 کنم دورت تونم نمي

 روياهام تو از اي لحظه

 شدي خالکوبي مثل تو

 هام خاطره تک تک تو

 ميشي دور تو داري کي از

 برات ميرم مي که ازمن

 ندارم دل که مني از

 رات سر بيافته برگي

 بگيرم کي از من بگو

 سراغتو بار يه حتي

 کنم مي حسودي دارم

 اتاقتو آينه به

 بودم آينه اون جاي کاش

 ديدمت مي رو تو روز هر

 بودم بالشت که اگر

 بوسيدمت مي لحظه هر
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 کنم دورت تونم نمي

 روياهام تو از اي لحظه

 شدي خالکوبي مثل تو

 هام خاطره تک تک تو

 ميشي دور تو داري کي از

 برات ميرم مي که ازمن

 ندارم دل که مني از

 رات سر بيافته برگي

 کنم دورت تونم نمي

 روياهام تو از اي لحظه

 شدي خالکوبي مثل تو

 هام خاطره تک تک تو

 ميشي دور تو داري کي از

 برات ميرم مي که ازمن

 ندارم دل که مني از

 رات سر بيافته برگي

 (خالکوبي/  هنگامه)

 مي لحظه همون خواست مي دلم باشه من مال آهنگ اين کاش خدايا بودم من آهنگ اين از منظورش يعني واي

 زدن حرف باز درگيري خود باز عقله از دور يکم اينکار خب اما کردم مي بوسه غرق رو صورتش بغلشو پريدم

 مبلک بده بهم خوددرگيريم اين واسه چيزي قرصي يه گفتم مي بهش نبود آشنا بهزاد اين اگه کن باور باخودم

 ماا کنن چيکار دونستن نمي ذوقشون از که دختر رسيديم مقصد به تا گذشت چقدر دونم نمي شدم خوب خداکرد

 کنب خريدتو برو آدم بچه عين که نداره مرگي ذوق انقدر ديگه کردن خريد آخه بود مسخره کارشون نظرم به واقعا

 دهبهزا ديدم برگشتم کردم حس هام شونه روي رو دستي که بودم فکر تو کني جيغ جيغ انقدر کاريه چه برگرد

 آورد پايين گوشم تانزديکي رو سرش
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 بگيرم؟ برات خواي مي چيزي خريد؟ ري نمي چرا تو -

 تهران برگردم زودتر دارم دوست ام خسته فقط کردم خريد کافي اندازه به ممنون نه -

 کردن کچلمون که بيني مي ولي همينطور منم -

 کردن ذوق اينطور که جالبه نظرشون از انقدر چي موندم من پوف بينم مي بله -

 استثنايي تو البته کردنن خريد عاشق خانما معموال آخه -

 ندارم رو اش حوصله واقعا االن اما دارم دوست رو کردن خريد منم نه -

 غذا خوردن از بعد و خورديم غذا و رفتيم حواللي همون توي رستوراني به بعدش و کردن خريد 3 ساعت حدود تا

 به بيدارشدن زود صبح همچنين و غذا خوردن خاطر به رفتيم که يکم رفتيم خودمون ماشين سمت به هرکدوم

 دوباره نياوردمو خودم روي به وديمب ناشناس در يه جلوي شدم بيدار ماشين تکوناي با رفتم فرو عميقي خواب

 بود بهزاد کردم باز چشم زور به دستي باتکون خوابيدم

 بخواب ذره يه -

 ودب کرده پارک رو ماشينش بهزاد که جايي فضاي بودم شده هوشيار يکم کردم باز هم از قدکشي براي رو دستام

 کردم نگاش تعجب با بود ناآشنا واقعا

 کجاست؟ اينجا -

 ما خونه -

 شما؟ خوووووووونه -

 شبي؟ نصفه زني مي جيغ چرا آره -

 خونه نبردي منو چرا -

 بيارمت دادم ترجيح پس خوابن حتما مادرت پدرو شب موقع اين ديروقته که دوما بودي خواب خوابه که اوال -

 شو پياده هم حاال اينجا

 شد مي اما بود تاريک خونه شديم ساختمون وارد شدم پياده ماشين از و کشيدم باال سمت به کالفه رو لبام

 کنار رو خودش و کرد باز رو اتاقا از يکي در رفت مي جلوتر بهزاد رفتيم باال ها پله از بزرگه خيلي که داد تشخيص

 کشيد

 مادمازل تو بفرما -
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 نگاه رو برم و دور چرخوندمو چشم کردم عادت نور به که يکم کرد مي اذيت رو چشمم نور زد رو چراغ شدم داخل

 دونفره تخت يه تختش اي فيروزه آبي بود جالب رنگش هست متر 48 تا35 گفت شد مي بود بزرگي اتاقه کردم

 رنگ همون از نفره 4 کاناپه ست يه بود ها ديوار همرنگ تختيش رو داشت سفيد رنگ به چرم تاج يه فقط که بود

 همون به ابريشمي فرش يه اتاق وسط فرش و بود سفيد زنگ به تخت کنار آباژر بود شده چيده اونطرفتر کمي هم

 يکنهم ديوونه آدمو دفترش مثل اتاقشم المصب داد مي تشکيل رو اتاق وسايل کل سفيد کتابخونه يه بود رنگ

 لويج دستي بکنم ازش حتما سنجي نظر يه بدم تغيير اتاقمو دکور خواستم باشه يادم است سليقه خوش ازبس

 شد جمع حواسم خورد تکون صورتم

 من؟ وسايل به بزني زل وايستي خواي مي کي تا تو -

 خوشگله خيلي اتاقت بهزاد واي -

 کني عوض لباس خواي نمي مرسي -

 نياوردم خودم با لباس من که افتاد يادم تازه بود نشسته تختش لبه

 آوردي؟ چمدونمو -

 نبود يادم اصال نه -

 بيارم رو چمدونم برم بدي رو سوييچ ميشه ندارم لباس من خب -

 نه -

 چرا؟ -

 پيچي مي خودت به درد دست از صبح تا دفعه اون مثل چون -

 بيار برام برو خودت خب -

 ميرم مي خستگي از دارم بخدا -

 کنم؟ چيکار من پس آخه خب -

 بپوش منو لباساي از دست يه بيا -

 نه؟ ديگه ميکني شوخي -

 نه -

 نابغه؟ ميشه من اندازه تو لباساي آخه -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتيا انجمن کاربر زرين.پ | روشن سياه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

151 

 

 کنيم مي کاريش يه حاال -

 تمدس داد شلوارک يه همراه به بود تنگتر همه از نظرم به که شرت تي يه و رفت اتاقش ديواري کمد سمت به بعد

 بپوش حموم رختکن تو برو -

 تميزه؟ -

 برو بچه برو -

 با مشلوارک زد مي زار تنم تو شرت تي کردم عوض لباسا اون با رو لباس و رفتم حموم سمت به و انداختم باال شونه

 تمدونس مي بود برمودا شلوار برام تقريبا همونم که دارم نگه کمرم رو تونستم بندش کشيدن و زحمت و زور هزار

 حموم در صداي وقتي شده ولو تخت رو باز طاق ديدم اومدم که نبودبيرون اي چاره خب اما شدم مضحک حسابي

 اب رو نفسم و کردم نگاش کالفه خنديدن به کرد شروع بعدم شد شکه اول باديدنم شد بلند جاش از شنيد رو

 شکه حسابي بغلش تو کشيد منو ناگهاني حرکت يه توي اومدو سمتم به هستم کالفه ديد وقتي دادم بيرون حرص

 بيرون آغوشش از و زد بوسه موهام روي بدم نشون العملي عکس هيچ تونستم نمي واقعا که جوري بودم شده

 کشيد لپمو کردو خم صورتم نزديک تا رو سرش اومدم

 پوشيدن باباشونو لباس که هايي بچه دختر انگار شدي ناز خيلي -

 زد چشمک بهم باشيطنت و کرد باز هم از رو دستاش

 بخوابيم بريم بابايي بغل بيا بدو -

 مامان هک صبح بودم اونا خونه تو من افتادم وضعيتم ياد لحظه يه بکنم اينکارو تونستم مي خواست مي دلم چقدر

 کنن مي راجبمون فکر چه بشيم خارج اتاق يه از باهم ما بيداربشن خواب از باباش و

 بهزاد؟ -

 بله؟ -

 بخوابم؟ کجا من -

 تخت رو معلومه خب -

 ....وبابات مامان صبح آخه خب -

 چي؟ وبابام مامان -

 کنن؟ مي راجبمون فکري چه ريم مي بيرون اتاق يه از ما ببينن شن بيدار خب -

 فکري هيچ -
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 بخوابي؟ ديگه جا يه بري تو نميشه -

 تو ندازمت مي بزني غر ديگه ذره يه اگر که خستم انقدر بخدا کنن نمي فکري هيچ راجبمون اونا گفتم پري نه -

 جدت سر بخواب بگير کنيا غرغر خودت برا صبح تا حموم

 شدم خوابيدن به مجبور حرفش باين

 هب شدمو بلند جام از شدم خسته که خوردم وول انقدر برد نمي خوابم اصال ماشين توي بودم خوابيده که بس از

 ودب شب اون لحظات انگيزترين دل واقعا خورد مي صورتم توي که نسيم شب آسمون رفتم بهزاد اتاق تراس سمت

 دبو وقت خيلي که مني شدم عاشقش چطوري اينکه به کاراش به حرفاش به بهزاد به مدت اين سمت رفت فکرم

 بازم ونستمت بشکنم رو ربات اون تونستم بهزاد بودن با بده تغيير رو احساسم زندگيم تونست نمي کس هيچ ديگه

 شکرت خدايا خوبم خداي من خداي کردم نگاه آسمون به شد بلند اذون صداي که کردم فکر انقدر کنم زندگي

 دراز بهزاد کنار تخت روي رفتمو اتاق سمت به هستن آرامشم باعث زندگيم توي که آدمايي دادن قرار بخاطر

 نمي دلم بستم نيمه رو چشمام شد پايين و باال و خورد تکون تخت که نکشيد طول بيشتر چنددقيقه کشيدم

 مي رانقد منم ديگه بله گه مي بيدارم ببينه اگه که مطمئنم بشنوم ازش متلک بودنم بيدار بخاطر که خواست

 ودب خودش سمت که آباژري برگشت وقتي رفت و شد روشن بهداشتي سرويس چراغ برد نمي خوابم االن خوابيدم

 سمت به ميشه؟ بيدار االن از يعني کردم تعجب کرد خشک رو صورتش رفت اش حوله سمت به و کرد روشن

 هزادب بشه باز دهنم تعجب از بود نزديک لحظه يه آورد بيرون اي سجاده کرد باز رو کشوش رفت تخت کنار عسلي

 ميشي خوابي مي که وقتي خنگ ي دختره معلومه خب نشدم متوجه مدت اين توي من چرا پس! خونه؟ مي نماز

 هک ديويدکاپرفيلدي مگه نابغه خب رفتي نمي تو اتاق تو رفت مي اون که هروقتم زمستون توي اونم قطبي خرس

 دش چي نخوندم نماز ديگه من که شد چي گرفت دلم لحظه يه بود کرده سجده بود آروم چقدر کردم نگاش بفهمي

 هم خدا انگار کردم؟ بدي کِي بودم؟ بد کِي من خب آره بود آورده سرم بالهارو اين خدا مگه کردم قهر باخدام که

 بيدار خواب از صبح رفتم بخواب و شد گرم چشمام کم کم داده قرار راهم سر رو بهزاد که کنه جبران خواست مي

 برو اشوپ بابا کن ول بگيرم دوش يه تونستم مي بود لباسام کاش کردم پوفي نبود بهزاد زدم غلتي تخت تو و شدم

 بود 12 ساعت برسرم خاک وااااااي کردم نگاه ديوار روي ساعت چنده؟به ساعت راستي کرديا باز چتر خونتون

 اضحو کمي صداها رفتم جلو که يکم شنيدم پچ پچ صداي کردم باز که درو رفتم اتاق در سمت به و پوشيدم لباس

 ودب مامانش بهزادو صداي شد تيز گوشام ناخودآگاه اسمم باشنيدن اما نداشتم وايستادن گوش به اي عالقه شد

 رفتم اتاق ندارم؟در اطمينان صددرصد حرفاش به ميگم من شي نمي متوجه چرا گي؟ مي زور چرا آخه من مادر

 وايستادن گوش به اي عالقه شد واضح کمي صداها رفتم جلو که يکم شنيدم پچ پچ صداي کردم باز که درو

 بود مامانش بهزادو صداي شد تيز گوشام ناخودآگاه اسمم باشنيدن اما نداشتم

 ندارم؟ اطمينان صددرصد حرفاش به ميگم من شي نمي متوجه چرا گي؟ مي زور چرا آخه من مادر -

 بود درست همش که ديدي گفت وکاستي کم هيچ بدون حرفاشو اون نداري؟ اطمينان چرا -
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 کنيد؟ درکم ميتونيد باشم اعتنا بي هم فرزاد حرفاي به نسبت تونم نمي بنده اما -

 نکني قضاوت زود اوندفعه مثل باش مواظب ولي دوني مي صالح خودت هرجور واال بگم چي -

 ميدم قول چشم -

 تمام بدم قورت رو دهنم آب تونستم نمي ناراحتي از کنه صحبت اينجوري من راجب بخواد بهزاد شد نمي باورم

 سرويس سمت به سريع دهنم به اي ماده هجوم بااحساس بود افتاده غليان به ام معده بود شده يخ و کرخ بدنم

 يم موضوع اين بخاطر گلوم کردم خالي دستشويي توي بود دهنم توي که رو زردآبي رفتم بهزاد اتاق بهداشتي

 وت کرد مي تکرار هم پشت رو اسمم که بهزاد صداي بياستم سرپا تونستم نمي شدم بلند جام از زور به سوخت

 وت نفرت جور يه بودم شده زده از نبره خرابم حال به پي کردم سعي اومدم بيرون دستشويي از کوبيد مي سرم

 اومد سمتم به کرد مي باز راه داشت بهش نسبت وجودم

 خوبه؟ حالت پري -

 باشه؟ چيزيم قرار مگه آره -

 پريده حسابي رنگت آخه -

 خونه برم من بگير ماشين يه کن لطف فقط خوبم نيست چيزيم -

 رسونمت مي خودم بعد بخور صبحانه پايين بيا چي؟ براي ماشين -

 خونه برم خوام مي فقط خوام نمي صبحانه -

 شده؟ توچت -

 حموم برم خواد مي دلم ميدم گند بوي خوره مي بهم خودم از داره حالم ديگه فقط هيچي -

 حموم جا همين برو ميارم برات رو چمدونت رم مي که اينه مشکلت اگه خب -

 شي؟ مي متوجه خونه برم خوام مي گفتم(بلند باصداي) -

 گذاشته؟ تاثير رواعصابت انقدر حموم يه يعني تو؟ چته باشه خب -

 مربوطه خودمم به -

 بيرون داد حرص با رو نفسش

 برمت مي بخور صبحونه پايين بيا باشه -

 خوام نمي گفتم -
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 شو آماده هم تو کنم مي آماده رو ماشين من تا پايين بيا پس باشه -

 آخر پله رو پام گذاشتن محض به شدم خارج اتاق از و انداختم سرم رو قيدي بي با رو شالم منم شد خارج اتاق از

 من از اصرار اون از بخورم صبحانه تا برم که خواست ازم روبوسي احوال و حال کلي از بعد شد سبز جلوم مامانش

 اون توي شده که ام لحظه يه واسه خواست نمي دلم حتي شد خيال بي نميشه من حريف ديد وقتي سر آخر انکار

 کرد حرکت نشستنم محض به ماشين تو نشستم و رفتم بهزاد ماشين سمت به کرد ام بدرقه در دم تا بمونم خونه

 شدم پياده ماشين از رسيديم بود پا به اي کننده کسل سکوت خونه به رسيدن تا ماشين توي

 ممنون( خشک خيلي) -

 خواهش -

 بردارم ماشين پشت از رو وسايلم من بزن رو صندق لطفا -

 کردم هرکاري کرد خارج صندوق از رو بود سوغاتي فقط يکيش که رو چمدونا خودش رفت صندوق سمت به

  رفت شدو آسانسور سوار زدنم در از قبل خونه جلوي رسيديم وقتي ببرمشون خودمم نذاشت

 درمورد من درمورد دارم دوستش که کسي بودم فهميده هم بودم نخورده صبحونه هم بود بد حالم شدم خونه وارد

 نيومده خونه به که بود وقت خيلي گرفتن درآغوشم و اومدن در جلوي پرهام و مامان کنه مي فکري چه حرفام

 برهب اتاقم به رو وسايل تا کرد کمک پرهام بود شده تنگ بابام و مامان براي پرهام براي خودم اتاق براي دلم بودم

 غدا آب زير شدم حموم داخل و برداشتم حوله رفتم اتاقم به برسه ناهار کاراي به تا رفت آشپزخونه به هم مامان و

 اينطوري خواست نمي دلم کنه باور رو حرفام خواست مي دلم بود گرفته بدجوري دلم کردم گريه حسابي حموم

 امانمم پيش آشپزخونه به پوشيدم لباس اومدم بيرون شستمو رو خودم بعد موندم دوش زير يکم کنه فکر راجبم

 زد لبخندي ديدنم محض به رفتم

 گذشت؟ خبرا؟خوش چه خب -

 گذشت خوش حسابي خالي جاتون ممنون آره -

 چطوره؟ ات رابطه بهزاد با راستي بود خوب روحيت براي شکر خدارو -

 بود خراب حسابي حالم گفتم مي چي گرفت گلومو بغض شد تازه دلم داغ

 باشه؟ چطور قرار مگه معمولي -

 داره؟ دوستت بفهمي که کاري يا نکرده؟ عالقه ابراز بهت -

 غرق درحاله عشقش موج تو االن که دوني نمي نکرده حساب حرفام رو هويج يه قد فهميدم خالي جات صبح چرا

 ما مامان اين داره اي خجسته دل چه شدنم
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 ها است فرماليته همش کردي فراموش شما اينکه مثل بابا نه -

 خواد مي بهزاد براي تورو که رسوند رو منظورش جوري يه مامانش شمال از ما برگشتن موقع دوني مي آخه خب -

 داريا حوصله کن ول مامان بيخيال -

 ...آخه ولي -

 باشم آروم يکم خوام مي شدم خالص لعنتي بحران اون از تازه من خب مامان کن ولش و اگر اما آخه ولي -

 کنه نمي من راجب فکرايي چه بهزاد آقا همين نداره خبر خوشحاله چه باش رو ما مامان هه رفت اتاقم سمت به

 رو امونم معده سوزش صبح بخاطر اما نبودم گشنه سوخت مي ام معده کرد مي درد سرم تخت روي کشيدم دراز

 ردمک مي بازي غذام با نبودم گرسنه ناهار براي کرد صدام پرهام که بودم شده غرق فکرام توي حسابي بود بريده

 سمت به ازاحوالپرسي بعد شد اضافه جمعمون به باباهم تا گذشت صحبت به يکم خوردم غذا لقمه دوتا سرجمع

 کمدم توي گرفت دلم خورد بهزاد سوغاتي به چشمم بدم بهشون رو پرهام و بابا و مامان سوغاتي تا رفتم اتاق

 پيش رم مي راه اون از بعدشم شرکت برم سر يه بايد فردا دادم رو همه سوغاتي اومدم بيرون اتاق از و گذاشتم

 بيارم رو موندم باقي وسايل هم بدم سوغاتيشونو هم تا جون شهال

 يم که دادم اطالع کيان آقاي به قبل شب داشتم رو شرکت به رفتن شوق و ذوق حسابي شدم بيدار خواب از صبح

 ازش اطالعي من و شده انجام مدت اين توي که کارها از سري يه توضيح براي مياد هم خودش گفت که شرکت رم

 رامب رفتيم مديريت اتاق به احوالپرسي و سالم از بعد شد وارد هم کيان شرکتآقاي به من ورود با زمان هم نداشتم

 رد که کشيد طول چقدر دونم نمي کرديم رسيدگي کارها به نپرسيد سوالي مدت اين راجب ازم اصال بود عجيب

 هک شد قرار کياني جناب با صحبت از بعد و شدن اتاق وارد بهراد پشتش الهه بفرما گفتن از بعد شد زده اتاق

 از بعد کياني آقاي برگرده خودش وسمت مرکزي دفتر به هم خاني خانم شد قرار و برگردن سرکارشون به هرکدوم

 قات توي الهه و بهراد با وقتي پيششون برم شب هم من شد قرار و رفت خونه سمت به بهراد و من به کارا سپردن

 :گفت بهراد شديم تنها

 بگي؟ رو راستش ميدي قول بپرسم سوال يه پرنيا -

 باشه چي تا -

 ديگه نشو لوس اِ -

 بپرس باشه -

 گذشت؟ بهزاد تو بين اتفاقي چه ما ي خونه تو اونروز -

 هيچي....؟!؟!بهزاد؟ منو بين -
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 بود زهرمار برج مثل خونه برگشت چرا پس -

 کنم؟ کار چي من درگيره باخودش داره مشکل کال تو داداش ميدونم چه من -

 بميرم برم بايد نشناسم تورو اگه من دونم مي که من زيرسرتو همش دونم مي که من وپريده -

 شم نمي مزاحمت بمير برو خب -

 آوردي؟ داداشم سر باليي چه ميگم توام با پررو بچه اوي -

 کنما مي لهت زنم مي بهراد واي -

 رفت مبعدش برنگشت شبم تاآخر بيرون رفت بعدم گرفت دوش يه اومد خونه به تو رسوندن از بعد ديروز ، پرنيا -

 ريخته بهم خيلي ديروز از خوابيد اتاقش تو

 موضوع اين راجب ديگه خواهشا نداره من به ربطي هيچ برادرتو زندگي شده چي دونم نمي من بهراد ببين -

 باشه؟ نکن صحبت

 باشه -

 بقل اما بود زيادي توقع کرد مي باور رو حرفام بهزاد خواست مي دلم بودم دلشکسته منم اما دستم از بود دلخور

 و شدم ماشين سوار نديدمش ديگه خونه به رفتن وقت تا شد خارج اتاق از ميشکنه زود اما صبوره زودرنجه عاشق

 جون شهال شدم داخل و کردم باز رو پارکينگ در رسيدم وقتي کردم حرکت کيان وآقاي شهالجون خونه سمت به

 يحساب و گرفت درآغوشم بهش رسيدن محض به کرد مي نگام اشتياق با و بود ايستاده ساختمون در درگاه توي

 فشرد خودش به

 معرفت؟ بي کجايي دختر بود شده تنگ برات دلم -

 بودم دلتنگتون منم شما سايه زير -

 شده چي کن تعريف برام تو بيا -

 گمب براش رو چيز همه براش خواست منم از بيارن شربت برام تا گفت ازخدمه يکي به رفتيم سالن سمت به باهم

 حرفاي موضوع حتي کردم تعريف رو چي همه تونستم مي که اونجايي تا شد اضافه جمعمون به هم کيان آقاي

 کنن مي نگام دارن جوري يه ديدم شد تموم حرفام وقتي رو بهزاد

 شده؟ چيزي -

 گي؟ مي راستشو بپرسم چي يه شهال پرنيا،جون -

 بفرماييد جون شهال باشه سالمت جونتون -
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 کردي؟ پيدا عالقه بهزاد به تو -

 شده لبو تيکه يه به تبديل صورتم بودم مطمئن شدو داغ صورتم تمام حرف اين با

 مگه؟ چطور نه -

 تو رفتي حسابي گفتي حرفات راجب نظرش درمورد که وقتيم بود بهزاد تاش6 اي کلمه 18 جمله يه هر تو آخه -

 لبو شدي داري عالقه بهش پرسيدم ازت تا االنم لَک

 کنيد مي اشتباه نيست چيزي همچين يه کنيد باور...نه...نه -

 فهمم مي حرفت کالم يه از رو ه تا ب از نکردم سفيد آسياب تو موهارو اين من بچه برو -

 بيارم ماشين تو از سوغاتياتونو ميرم من ن....مــ -

 سلختمون از و دادم سرعت قدمام به تونستم مي که اونجا تا منم خنديدن هردوشون حرف اين گفتن محض به

 سوغاتيارو و رفتم ماشين سمت به و کشيدم عميق چندتانفس خورد صورتم به وزيد مي که نسيمي شدم خارج

 اسوغاتي زدن داري معني لبخند ديدنم محض به شدم وارد کشيدمو عميق نفس يه خونه به ورود از قبل برداشتم

 اتاقم سمت به صحبت کمي از بعد شدم خوشحال قضيه اين از واقعا و بود اومده خوششون حسابي دادم که رو

 به هخدم از يکي باکمک و گذاشتم ساکم توي رو بودم برده اونجا دوماه اين توي که رو وسايلم شام موقع تا و رفتم

 هزد که گندي باوجود رفتم خونه سمت به موندن شب براي زيادشون اصرار باوجود شام از بعد بردم ماشين سمت

 بمونم اونجا نداشتم دوست اصال بودم

 کرد تعجب ديدنم از مامان برگشتم خونه به

 موني مي شب کردم مي فکر -

 برگردم؟ خواي مي(باشيطنت) -

 بذار وسايلتم کن عوض رو لباسات برو مسخره گمشو -

 چشم -

 بال بي -

 دور ازشون سال 5 که اي خانواده خانواده کنار برگشتم سالن سمت به دادم انجام رو کارهام و رفتم اتاقم سمت به

 تو کنه مي نگام وقتي پدرم که خوشحالم بودم تر غريبه اي غريبه هر از اما بودم کنارشون حضوراً شايد بودم

 به يزنهم لبخند وقتي مامان که ميکنه تکيه بهم گذشته مثل برادرم خوشحالم بينم مي رو خودم به افتخار نگاهش

 بودم شده کمرنگ چقدر ديد چشاش تو رو آرامش ميشه و ميشه راحت خيالش دم مي لبخندشو جواب و روم

 خوب خيلي خوبم االن نبودم مهم اما بودم نبودم شد نمي حس اصال حضورم بودم شده رنگ بي نه که کمرنگ
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 هوامو هميشه که کسي کردم فراموشش وقته خيلي که دارم کسي از رو آرامش اين تمام که گفت ميشه شايد

 هيچ اون بي واقعا اما خودم گفتم وقته خيلي نه االن اما ديدمش مي تر قبل خيلي يعني نديدمش من اما داشته

 دونم نمي بود من جمع که حسواست بخاطر حضورت خاطر به بودنت بخاطر شکرت خدايا نداره مفهوم و معنا کاري

 ازدر تختم روي رفتم اتاقم سمت به بود شده خواب وقت شکرت خدايا بگم تونم مي فقط کنم تشکر ازت چطور

 توهم رفت ناخودآگاه اخمام بود بهزاد کردم بازش شد بلند گوشيمSMS صداي شدم خيره سقف به و کشيدم

 کردم بازش داشتم دوستش هنوزم اما بودم دلخور ازدستش درسته

 خوبي؟خوابيدي؟ سالم -

 داشتي؟ کاري بيدارم سالم -

 ناراحتي؟ ازدستم چرا -

 وايستادم فالگوش خفن عمليات يه طي بگم آخه بگم چي دادهSMS ساله 17،18 هاي بچه پسر اين انگار گنده مرد

 نکردي حساب هم هوا باد همون حد در منو حرفاي کال جنابعالي فهميدم

 نوشتم فقط

 نيستم ناراحت -

 نيستي ناراحت بود معلوم اونروزت حرکات از کامال -

 نيست مهم -

 مهمه هم خيلي اتفاقا مهمه -

 بودم کسل و حوصله بي کمي اونروز فقط من -

 نبود حوصلگي بي نشونه رفتار اون حرفاو اون -

 بخير شب دارم استراحت به نياز واقعا و شرکت برم بايد فردا من ببخشيد -

 بخير شبت باشه نه ديگه بدي جواب خواي نمي يعني اين -

 خسته و کسل خيلي شدم بيدار صبح بخوابم دوساعت يکي تا نذاشت کردو خودش مشغول بازم رو فکرم

 "بهزاد"

 مغزم نبرگشت موقع رسوندمش که خونه به بود نيافتاده اتفاقي که ديشب آخه سردرنمياوردم پرنيا عجيب رفتار از

 بشه که نبود چيزي پرنيا ضدونقيض رفتار اين بشه اينجوري خواستم بودنمي کرده قفل بودم کرده فکر ازبس

 ناراحت واقعا که تازماني که دونستم مي جهتيم از و زنه نمي حرفي غرورش بخاطر دونستم مي گذشت ازش راحت
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 به انقدر باشه ناراحت کسي ازدست اينکه مگه رفتاره خوش و مهربون هميشه اون نميشه عوض رفتارش نباشه

 مبرگشت نشدم متوجه خودم رفتار تو بشه ناراحتيش باعث که چيز هي اما کردم فکر االن تابه ديشب ماجراهاي

 شدم خارج خونه از کرد مي ام کالفه موندن خونه تو گرفتم سرد آب دوش يه بود کرده داغ زياد فکر از مغزم خونه

 مي آرومم آب صداي کردم توقف اي رودخونه کنار شدم خارج شهر از که انقدررفتم رفتم اما کجا دونم نمي رفتم و

 مازدست خواست نمي دلم بشم ناراحت خودم ازدست بود شده باعث پرنيا صبح رفتار نشستم رودخونه کنار کرد

 حرفاش گم مي باخودم همش موقعش به رفتار بخاطر ادبش بخاطر اخالقش بخاطر داشتم دوستش باشه ناراحت

 اين باشه بهتر شايد بگيرم تصميم درست نميذاره ميره رژه چشام جلوي فرزاد حرفاي اما داره حقيقت درسته

 ينا پرنيا به چطوري حاال اما خوبه اين آره کرد کلي گيري نتيجه يه ميشه اونوقت بزنن حرف هم حضور دونفردر

 مکرد نگاه ساعتم به شد فراموشم زمان گذر که کردم فکر رابطه ابن در انقدر سختيه کار واقعا بگم رو موضوع

 امانم رفتم خونه سمت به نفهميدم اصال که بود درگير ذهنم انقدر من اما بود تاريک کامال هوا بود گذشته خيلي

 و فتمر اتاقم به منم خواب براي رفت و کرد نصيحتم يکم شد راحت خيالش سالمتيم از وقتي بود نگرانم حسابي

 رفتم مطب به روز 18،12 از بعد صبح رفتم عميقي خواب به که بود نکشيده طول چنددقيقه کشيدم دراز تخت روي

 رفتم کلنجار حسابي باخودم رفت رو قدم ذهنم تو باز فکرش خواب موقع شب کردم ويزيت بيمار چندتايي و

 نشد دستگيرم چيز هيچ اما بپرسم ازش رو قضيهSMS با شدم راضي تاباالخره

 رزادف رودرروي بايد که بگم پرنيا به بتونم که راهي پيداکردن براي تقال در همچنان من رفتن مي و ميومدن روزها

 رزادف شايد ميشد روشن کار بااين چيزا خيلي خب اما نداره کار اين به تمايلي وجه هيچ به دونستم مي بزنه حرف

 حرف که يکي من براي الاقل هضم قابل سادگي اين يه قضيه اين باشه داشته سالش اون کاراي براي دليلي

 کيي پرونده داشتم و بودم نشسته مطب توي گذشت مي رفتنمون شمال از اي دوهفته نيست شنيدم رو هردونفر

 مسعوده عمو ديدم کردم نگاه خورد زنگ تلفنم که کردم مي نگاه رو بيمارام از

 عموجان سالم -

 خوبي؟ پسرم سالم -

 داشتيد؟ کاري جان عمو جانم ممنون -

 داريم کارت شهال منو ما خونه بيا سر يه داري فرصت امشب اگه راستش جان عمو آره -

 حتما چشم بله -

 بيا شام براي منتظرتيم پس -

 نميشم مزاحم ديگه ممنون نه -

 نداريم نوام و نه پسر؟منتظرتيم چيه حرفا اين -
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 ميشم مزاحمتون باشه -

 پسرم مراحمي -

 خداحافظ فعال -

 خداحافظ -

 به که دبو 4 حدود ساعت شدم ام مطالعه ادامه ومشغول رفتم ميزم سمت بود؟به چي دعوت اين علت دونم نمي

 يدمرس افتادم راه به عمو خونه سمت به پوشدمو لباس گرفتن دوش از بعد و کردم استراحت کمي برگشتم خونه

 رسيد گوشم به آيفون پشت از عمو زن صداي که فشاردادم رو در زنگ

 پسرم آمدي خوش خيلي جان بهزاد بفرما -

 ممنون -

 :گفتم عمو به رو معمول گفت و گپ و پذيرايي از بعد شدم وارد و شد باز در

 افتاده؟ اتفاقي داريد بامن امري بوديد گفته جان عمو -

 ازماجراهاي روز همون سوغاتي دادن براي ما پيش اومد پرنيا سفرتون از برگشتن از بعد دوروز پسرم راستش -

 ...اينکه....اينکه و گفت برامون مدتش اين

 ردس خيلي گرفتم تماس باهاش هرچي مدتم اين توي پرنياست رفتار سردي به مربوط هست هرچي کردم احساس

 بود داده رو جوابم

 عموجان؟ چي اينکه -

 بگم چطور راستش -

 بهم ور رفتارش علت بتونيد شما شايد شده سرد باهام رفتارش مدته يه پرنيا راستش بهم بگيد کنم مي خواهش -

 بگيد

 تو که ميشه متوجه و ميشنوه رو مادرت و تو حرفاي اتفاقي طور به بوده شما خونه که اونروز پسرم راستش -

 کني مي فکري چه حرفاش راجب

 اين علت فهميدم مي بايد احمقم چقدر واي نکردم فکر موضوع اين به چرا واقعا شده چي شد خبردار شصتم حاال

 باشه تونه نمي جزيي حرف يا کار يه ناراحتي

 کردم مي جمع بيشتر حواسمو بايد بود بد خيلي حالش اومد يادم االن نشدم متوجه اصال من واي -
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 خوايم مي االن که چيزي راجب ما و بود اينجا پرنيا ديروز راستش کني اذيت خيلي خودتو خواد نمي کن ولش -

 گرفتيم باره اين در رو رضايتش و زديم حرف باهاش بذاريم درميون باتو

 چيه؟ قضيه اون خب -

 بخوريم شام بريم پاشو اول بهت ميگم -

 بيارم در سر ماجرا از زودتر خواست مي دلم بودم فکر تو بدجور رفتيم شام ميز سمت به

 کرد صحبت به شروع عمو و نشستيم هم دور شام بعداز

 که فتگ و کرده قبول اونم کنه صحبت رو در رو بافرزاد گناهيش بي اثبات براي که خواستيم پرنيا از ما راستش -

 مطمئنه حرفاش صحت از

 همه ازو بود شده گفته پرنيا به کندم مي جون گفتنش براي داشتم دوهفته من روکه حرفي درمياوردم بال داشتم

 بده انجام اينکاررو که کرده قبول اون مهمتر

 کنم مي خواهش ازت ولي بذاريد رو قرارهاتون تمام باهم و کني صحبت پرنيا با خودت فردا بهتره جان بهزاد -

 نکن خالي پشتشو داره گاه تکيه به نياز خيلي باطنش اما هست قوي درظاهر اون نذار تنهاش

 هست بهش حواسم باشيد مطمئن جان عمو چشم -

 تير ايهب اينجوري ميذاشتم قرار يه باپرنيا حتما فردا بايد برگشتم خونه به کردمو خداحافظي نشستن کمي از بعد

 يدارب صبح بودم دلتنگش بدجور ببينمش تونستم مي بهونه اين به هم ميزدم بهش رو حرفام هم ميزدم دونشون

 تماس باهاش و برداشتم رو گوشي بود گذشته صبح 18 از کمي شدم مطب راهي صبحانه خوردن از بعد و شدم

 داد جواب بوق چندتا از بعد گرفتم

 خوبي؟ سالم -

 خوبيد؟ شما ممنون سالم -

 خبرا؟ چه شکر -

 امرتون؟....سالمتي -

 ببينيم همديگرو امروز داري وقت اگه خواستم مي راستش -

 کجا؟...ساعتي؟ چه -

 خوبه؟ 7ساعت -

 خوبه -
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 .........شاپ کافي 7 ساعت پس -

 خداحافظ باشه -

 سريعتر هرچه خواست مي دلم بودمش نديده که ميشد دوهفته رسيدم مطب کاراي به و باهاش کردم خداحافظي

 به 4 ساعت کرد مي حرکت يواش و آروم بود خورده آور خواب قرص ساعت انگار اما بياد هفت روي ساعت عقربه

 ردمک انتخاب تمام وسواس با رو لباسام کردم با رو کمدم در ببينمش خواستم مي که بود اولي بار انگار رفتم خونه

 هيچ دترسي مي اگر اون بودم کرده پيدا ايمان حرفاش صحت به تقريبا چون داشتم دوستش گذشته از بيشتر حاال

 وشد يه و برداشتم رو ادکلنم پوشيدم لباس و گرفتم دوش کنه صحبت رو در رو بافرزاد که کرد نمي قبول وقت

 هب نگاهي بود هفت به ربع يک هنوز داشتم نگه شاپ کافي نزديک شدم ماشينم سوار گرفتم اون با هم حسابي

 مي براش گل شاخه يه شده که عذرخواهيم براي بود خوب ديدم اطراف اون فروشي گل يه کردم اطراف دورو

 ور روباني دادم فروشنده دست به و برداشتم سفيد هم دونه يه و سرخ رز يه رفتم فروشي گل سمت به گرفتم

 شتپ رفتم شاپ کافي سمت به بود کرده زيادتر رو رزها زييايي ساده تزيين همون واقعا اما بود بسته گل به ساده

 شسمت به گلهارو ونشست کرديم سالمي شد وارد دقيقه چند از بعد نشستم شاپ کافي در روبروي درست ميزي

 گرفتم

 گال؟ اين مناسبته چه به -

 عذرخواهي -

 بابته؟ -

 شدم رنجشت باعث اونروز ندونسته اينکه -

 فهميدم که شد خوب اتفاقا نه -

 خوام مي معذرت هرحال به -

 نبود مشکلي که گفتم -

 خوبي؟ -

 هيچ نم مهرآرا آقاي ببينيد باشيم اومده اينجا احوالپرسي براي کنم نمي فکر مطلب اصل سر بريم بهتره ممنون -

 اون از چون کنم صحبت باهاش هرلحظه جايي هر حاضرم و ندارم فرزاد با زدن حرف رو رودر قضيه اين با مشکلي

 مطمئنم کردم رو صحبتش و ديدم که چيزي

 شدم؟ غريبه براش زود انقدر يعني!؟!مهرآرا؟ گفت؟آقاي چي من به اين

 رسمي؟ انقدر چرا -
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 چي؟ -

 غريبه؟ انقدر چرا...زدنت حرف....اسمم -

 راحتترم اينجوري -

 مهرآرا آقاي شدم حاال بودم بهزاد پيش دوهفته تا ناراحتم من اما -

 رهبهت پس خودش زندگيه سمت ره مي هرکس نداريم باهم کاري ديگه قضيه اين از بعد منوشما جناب ببينيد -

 بهتره خيلي هردومون براي اينجوري بمونه باقي بودن رسمي اين

 براي شخصي شاپ کافي به ورودش لحظه از سردتر حتي سرد خيلي بود سرد نگاهش اما کردم نگاش بادلخوري

 يه رامب گفتم رفت نمي پايين گلوم از چيزي واقعا من اما داد قهوه سفارش پرنيا ايستاد کنارمون سفارش گرفتن

 االح سرکشيدم نفس يه رو آب آوردن رو سفارشامون بشه کم بدنم سوزش اين از يکم بتونم بلکه بياره آب ليوان

 کردم شروع و کشيدم عميقي نفس بشم مسلط متشنجم اعصاب اين و خودم به کمي تونستم

 کنيم؟ چيکار بايد حاال خب -

 بذاريم قرار باهاش بتونيم تا کنيم پيدا رو فرزاد بايد اول خب ولي دونم نمي -

 ازش؟ نداري چيزي اي شماره آدرسي تو -

 دارم خبر ازش دورادور من که چيزي اون باران خونه که باران خونه و ازش دارم رو پدرومادرش خونه آدرس نه -

 فرزاد وباباي مامان خونه مونه مي فرسته مي براش پولشم فروشه مي پدرش ايران از رفتنش از بعد

 نميره اونجا -

 چطور؟ -

 کردن طردش مادرش پدرو گفت مي چون -

 برده همه جلوي آبرومو جدابشيم که خواستم من گفته همه به اونکه کردن طردش چطوري ؟!کردن؟ طردش -

 کردن؟ طردش که شده چي بودحاال

 نباشم مطمئن صددرصد تو حرفاي به من شد باعث که زد حرفايي اون هميجاست مسئله خب -

 گفت؟ چي مگه -

 به چشماش حرفام اتمام بعداز کردم تعريف براش بود گفته خودش که همونطور و دقيق بطور رو فرزاد حرفاي

 درمياد کاسه از االن گفتم که شد گشاد تعجب از حدي
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 البهج واقعا جالبه هه ببريم؟ اش خونواده پيش رو آبروش کرديم يکي به دست باران منو يعني نداره حقيقت اينا -

 بشنوم خودش زبون از رو ساخته که داستاني شد جالب خودمم براي

 "پرنيا"

 ماجراي وسط اونکه کنه فکر اينطوري راجم که دادم مي حق بهش حدودي تا بود جالب واقعا بهزاد حرفاي برام

 ارمرفت بابت خودم از باشه تونست نمي گناهکار پس باشه داشته اطالع قضيه اصل از که نبود وباران فرزاد منو

 :گفت فکرم تو ديد وقتي کشيدم مي خجالت

 کني؟ مي فکر چي چيه؟به -

 هيچي -

 شدي؟ ساکت اينطوري که عميقه انقدر هيچي -

 کردم مي فکر فرزاد کردن پيدا براي راهي به داشتم -

 خب؟ -

 خب؟ چي -

 کردي؟ پيدا -

 رسه نمي ذهنم به راهي هيچ دونم نمي واقعا نه -

 اون و ناشناس شماره اون تولدم شب ياد لحظه به گرفتم مي نتيجه کمتر کردم مي فکر هرچي رفتم فرو فکر به

 افتادم گل دسته

 بکنه بهمون کمکي کنم نمي فکر خب اما بگم چيزي يه خوام مي راستش -

 نداره ضرر که گفتنش بگو -

 يادته؟ رو بود گرفته برام کيان آقاي که تولدم شب راستش -

 چطور؟ آره خب -

 شد فرستاده برام ناشناس آدم يه طرف از گلم دسته يه گفت تبريک بهم ناشناس شماره يه -

 داري؟ رو شماره اون االن خب -

 باشمش داشته گوشيمhistory توي کنم فکر -

 تاريکي تو تيريه يه باالخره کن نگاه يه -
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 گرفتم رو شماره بگيرم تماس باهاش خواست ازم دادم نشونش رو شماره بود نشده پاک شکر خدارو گشتم

 پيچيد گوشي توي زني خسته صداي که کنم قطع خواستم مي برنداشت يک،دو،سه،چهار

 بله؟ -

 هستيد؟ کي شما بپرسم تونم مي بوديد دادهSMS شماره اين به قبال شما ببخشيد سالم -

 خودتي؟ پرنياجان -

 شما...بله -

 ميشنيدم صداتو هرروز روزي يه بود رفته يادم ديگه رو صدات -

 هستيد؟ کي شما ببخشيد -

 قديمي دوست يه دوست يه -

 کنيد؟ معرفي خودتونو ميشه -

 ببينمت بياي بدي قول بهم قبلش که شرطي به باشه -

 نميشناسم رو شما حتي من! ؟!؟!منو؟ ببينيد -

 باهات دارم گفتن براي حرف خيلي بده قول بهم فقط ميشناسي خوبم....ميشناسي -

 کن معرفي خودتو لطفا فقط ميدم قول باشه -

 بارانم -

 باران.....بـ کي؟ -

 شده عوض انقدر صدام يعني آره -

 ببيني؟ منو ميخواي چي براي(وسرد عصبي) -

 دارم باهات حرف کلي که گفتم -

 ندارم باتو حرفي من ولي -

 خيلي همه براي دونستنش کن باور نداري اطالعي ازش تو که هست چيزا خيلي کنم مي خواهش ازت پرنيا -

 کنم مي خواهش تو خصوصا بهتره

 بيام؟ کجا پوف -
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 که؟ يادته پارکه اون هميشگيمون پاتوق بيا فردا -

 چند؟ ساعت آره -

 خوبه؟ 7 ونيم6 -

 باشه -

 منتظرتم -

 جواب کردم مي احساس مياد همراهم که گفت اونم گفتم براش ماجرارو کرد مي نگام بااستفهام بهزاد کردم قطع

 باشه تونه مي باران پيش سواال از خيلي

 روزي که پارک قسمت همون سمت وبه شديم پارک وارد رفتيم قرارمون محل سمت به بهزاد با سرساعت فردا

 زديکترن بود نشسته اونجا که خورد خسته و تکيده زني به چشمم رفتيم بود وباران من،الهه،فرنيا نفره چهار پاتوق

 زير کشيدن استخوون روي که زرد پوستي بود شده سفيد صورت اون شدم شوکه ديدم مي که چيزي از شدم

 بي هيکل اون بود کبود فرمش خوش لباي بود شده فروغ بي نازش آبي چشماي بود سياه و رفته گود چشماش

 اديدنمب باشه باران اين که نميشد باورم اصال بشکنه ميدادي امکان هرلحظه که بود استخووني الغرو حدي به نقص

 نيمکت روي هم بهزاد و نشستم کنارش نشست و کرد سالم وبهزاد من به شد بلند جاش از و زد رمقي بي لبخند

 گرفت دستاش تو رو دستام باران نشست روبرويي

 زيباست و نرم موقع همون مثل دستات -

 اومده؟ سرت به باليي چه بيام؟ که گفتي چي براي شده؟ چي باران -

 دلم خوشگلتر و شدي تر پخته شدي عوض چقدر کنم نگات سير دل يه خوام مي فقط قبلش اما گم مي برات -

 بود شده ذره يه برات

 دونم مي آره هه -

 خدا بخداوندي اما است مسخره چيز يه برات دلتنگيم که دونم مي کني باور رو حرفام توني نمي دونم مي -

 زياد خيلي دلتنگتم

 وقت هن خواهشا پس بگي؟ برام نيست دونم مي که چيزي از دلتنگيت از بشيني تا اينجا بيام خواستي ازم باران -

 دارم دادن انجام براي کار کلي من بزن رو حرفت منو وقت نه بگير رو خودت

 ديدنت براي دلم کن باور دارم داشتم،دوستت دوستت من پرنيا بخوام عذر ازت خوام مي قبلش اما گم مي باشه -

 اما تمداش تورو بودم ايران وقتي تنهاترم هميشه از پرنيا بود شده تنگ حرفات براي بودنت براي دلم کشيد مي پر

 وروبراهه خوب زندگيت که دونم مي باخبرم زندگيت از دورادور ندارم توروهم حاال
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 تو ماه 8 اينکه از چي؟ سال پنج اين از زندگيم االنِ از لعنتي داري خبر چي داري؟از خبر واقعا اِ( باداد) -

 مرگ از شدنم خرد از چي؟ عصبي هاي حمله اين افسردگي؟از اين چي؟از بودم بستري رواني بيمارستان

 دوني آوردي؟مي سرم باليي چه دوني مي بگم برات يا داري؟ خبر هم اينا از چي؟ عشقت توسط مامانبزرگم

 خوره مي بهم آشغال فرزاد اون تو از حالم لعنتي؟

 ارواينک خواستم نمي من نبودم خودم حال تو اصال روزا اون من بخدا بگم برات بده اجازه عزيزدلم کن صبر پرنيا -

 نبود خودم دست قضيه اين واقعا اما بکنم باهات

 يم دارم خدااااااااا کردم پر تنهاييتو بهت؟کم کردم خوبي کردم؟کم بهت بديي چه لعنتي بود؟ کي دست پس -

 گه؟ مي داره چي بيني مي ميرم

 بده اجازه فقط کنم مي تعريف رو چي همه بگم برات بذار توروخدا پرنيا -

 ميشنوم بگو...بگو باشه -

 نه عشق دوست يک عاشق اونم شدم عاشق که سالهايي بد خيلي هم بود خوب هم که سالهايي سالها اون يادم -

 نم هم زندگي رفتن ازبين باعث که خودخواهيي نذاره تنها منو وقت هيچ اون خواستم مي فقط من کلمه معناي به

 کسم همه چيزم همه بود شده و ذاشت نمي تنهام که کسي داشت رو خواهر يه حکم برام که کسي شد اون هم و

 نداشت کردن فکر اون مثل آدمي داشتن دوست باشه کنارم که کردم مي هرکاري بدم دستش از خواست نمي دلم

 ورمغر چرا داشتن دوستش دانشگاه هاي بچه تمام که کسي بود جالب برام زندگيم همه بود شده داشتنش دوست

 مي رفتار مهربون جور يه ارشد هاي بچه اساتيدو تا دانشگاه کارمنداي و آبدارچي از باهمه هميشه چرا نيست؟

 چقدر من بفهمي توني نمي بودم عاشقت من پري دنيا يه بود شده لذت بود شده برام اون به کردن نگاه کنه

 مين بدم دستت از تنهايي سال اينهمه از بعد خواستم نمي داشتم تعصب روت بفهمي توني نمي داشتم دوستت

 بشم تنها بازم خواستم

 هل منو وفرزاد تو بردي ازبين رو چي همه کردي باهام که باکاري تو احمقانه فهمي مي است احمقانه حرفات باران -

 هميشه فرزاد مياد يادم خوره مي بهم کلمه اين از حالم ديگه نگو داشتنم دوست از انقدر خواهشا کرديد

 فرض رو دنيا گفت مي نه گفتم مي دارم؟ دوستت چقدر دوني مي کرد مي زمزمه گوشم توي و گرفت مي درآغوشم

 رو قصه اين کن تمومش سخته باران کردم مي ذوق دلم توي و خنديدم مي منم فهميدي حاال هزار ضربدر کن

 دروغاتو کن بس باش داشته درک کمي بفهم شدم آروم تازه نيست خوب اصال حالم

 کردم بلند رو سرم گذاشت شونم روي رو دستش اومد جلو بهزاد

 خوبي؟ -

 شايد -
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 بدم؟ بهت بخش آرام يه خواي مي -

 ممنون نشده بد انقدر حالم هنوز نه -

 باشه؟ بگو بهم نيستي خوب کردي احساس وقت هر پس -

 شدم خيره باران وکبود شده زرد چشماي به دوباره و گفتم اي باشه

 شده؟ چي بگو خب؟فقط داشتي دوستم که نگو دوباره خواهشا فقط گفتي مي داشتي -

 پول يمداراي تنها که بودم فقير انقدر پناهي حسين قول به کشيدم سختي خيلي زندگيم تو من پرنيا دوني مي -

 ينم که دونم مي زندگيم همه بودي شده کنم خوشبختي احساس تونستم مي تازه شدي زندگيم وارد وقتي بود

 از که کسي عاشق بودم عاشق من ولي کردم بد باهات بهم خوبي اونهمه بعد ديدي چون کني درک توني

 يبايک هرروز که باشه عياش دکتر يه زندگيت قهرمان پدرت وقتي دوني مي داد مي اهميت بيشتر بهم پدرومادرم

 ندگيتز فرد مهربونترين مادرت دوني مي چي؟ يعني باشي سربزير هميشه همبازيات پيش و مدرسه توي ببيننش

 محيطي يه توي بچگي از ميدوني چي؟ يعني شدن له شدن داغون دوني مي چي؟ يعني ببيني گريون هميشه رو

 تگش برمي مست بابا شباکه بودم بچه مياد يادم چي؟ يعني نداره دوست رو هيچکس هيچکس که کني زندگي

 مي سگ عين باهم رو ات توله تو کني زر زر خيلي گفت مي بهش سرم آخر کرد مي دعوا حسابي مامان با خونه

 دوست رو بابا که دونستم مي سوخت مي مامان براي دلم ات ه×ز×هر ي ننه اون پيش آمريکا بري که بيرون اندازم

 قهرمان از کودکيم توي من دوني مي بکشم رو بابا خواست مي دلم باباست عاشق اينها همه با دونستم مي داره

 بندازش که گفتم بهت چقدر ميومد دنيا به نبايد بچه اين اصال گفت مي که شنيدم مي گاهي بودم متنفر زندگيم

 ريچندنف با اوايل شد مي جلب بهم پسرا بيشتر توجه بودم دبيرستاني خورد مي بهم خودم از حالم نکردي گوش

 مد اولش اما باشه داشته دوستم بخواد منو که بيارم زندگيم توي رو مردي پدرم جاي خواست مي دلم شدم دوست

 مي رو اندامم خواستن نمي عشق من از کرد مي فرق حرفاشون گذشت مي که يکم زدن مي عالقه عشقو از

 کس همه و چيز همه از من سال و سن تو دختري که بود بد خيلي آره بود بد خيلي بريدم کامل ديگه خواستن

 از و فتر دادگاه داغون و سياه بابدني کتک کلي از بعد کنه تحمل نتونست ديگه مامان دبيرستان آخر سال بِبُره

 امانمم به و گرفت ازش رو بود هيچ بابام دارايي مقابل در که غرامت يه برم قربونش که دادگاهم کرد شکايت بابام

 مي مامان چون اما نداشت رو ازم نگهداري صالحيت پدرم واقعا بااينکه برم باهاش من ندادن اجازه حتي و داد

 خونه يه برام دق آينه بود شده برام که پدري و موندم من برم باهاش من ندادن اجازه بشه خارج ايران از خواست

 تمخواس مي کردم تموم رو پيشم دستش از بودم شده زله اما نباشم تنها مثال تا پيشم آورد غرغروشم مادر گرفت

 جهنتي که روزي درست شدم قبول بشم دور محيط اون خونه اون از باشم تنها رو چندساعتي فقط که دانشگاه برم

 فقط قيدي بي عين در پدرمم کرد فوت مادربزرگم شدم قبول چي و کجا فهميدم من و اومد دانشگاه نهايي

 شده راحت غرغراش دست از ديگه آخه بودم خوشحال نگرفت براش مراسمي نوع هيچ و کرد خاک رو مادرش

 که بود سخت خيلي نبودم تنها الاقل اما داد مي آزارم باحرفاش که درسته بود سخت خيلي اول شب اما بودم
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 اهدانشگ توي سه ،دو، يک ترم رفتم دانشگاه سخته خيلي خودت و باشي تو فروبره مطلق تنهايي توي ات خونه

 اهميت خودت از غير چيز هيچ به که هستي آدمايي اون از کردم مي احساس ميومد خوشم رفتارت از ديدمت مي

 مه باهات چهار ترم و گذشت بودي بادوستات فقط اما کردي مي بخند بگو باهمه ديدي نمي منو اصال تو دي نمي

 مدونست مي چون نبودم ناراحت ديگه شد عوض دنيام شدم آشنا اصليت باشخصيت که بود اونجا تازه شدم گروه

 که کني مي هرکاري بگيره که دلم که دونستم مي مهمم برات دونستم مي داري وجود دونستم مي هستي تو

 مادرم پدرم بودي دنيام ي همه تو بدم ازدستت خواستم نمي همين براي دونستم مي رو اينا همه آره بخندم

 همه بخواد نرسيده راه از يکي سخته چقدر بفهمي گم مي چي من بفهمي تا نکشيدي رو تنهايي درد تو خواهرم

 بدم دستت از خواستم نمي من فهمي مي بگيره ازت رو دنيات

 بدين؟ زجر منو تا کردين يکي به دست باهم تو و فرزاد نگفتي تو مگه چي؟ يعني نميشم منظورت متوجه -

 من اما فهميدي؟ نمي رفتارش از يعني بودي کرده خودت ديوونه هم اونو بود تو عاشق من مثل فرزاد! ؟!فرزاد -

 نجاما رو لعنتي پروژه اون بافرزاد شد قرار که زماني از تو بشم تنها باز خواستم نمي باشي من مال تو خواستم مي

 يبود شده فرزاد عاشق تو بود دهنت توي فرزاد حرف مدام رفتي مي بيرون بافرزاد همش نبودي کنارم ديگه بدي

 برام رو کوه جريان وقتي شدي مي دورتر ازم هرروز تو اما دادم مي دلداري خودم به مدام نبود خوب هيچ اين و

 اش سابقه بودم پرسيده دانشگاه توي درموردش من آخه خواستگاريت بياد که بگو بهش که گفتم بهت گفتي

 محض به که بودم کرده آماده خودمو پس خواد مي دوستي براي تورو اون که بودم مطمئن من و بود خراب حسابي

 خراب حسابي حالم کردم مي اشتباه اما بياره دستت به نتونه تا کنم خرابش چشمت پيش حسابي حرفش شنيدن

 از قبل شب نبودي خرابم حال متوجه اصال که بودي فرزاد عشق غرق انقدر تو شدم مي ديوونه داشتم بود

 نشون شاد رو خودم جلوت فردا بتونم که بشه کم دادنت دست از درد تا خوردم مشروب خرخره تا خواستگاريت

 نفهميدي تو اما کندم مي جون داشتم من نفهميدي لعنتي نفهميدي( باجيغ)نفهميدي تو بدم

 نبودم خودم حال تو اصال لذت از استرس از لحظه اون من گفت مي راست زد گريه زير و انداخت پايين رو سرش

 پرکنه الهه و فرنيا با رو تنهاييش تونست مي اون بود زياد خيلي من به باران وابستگي اما

 بااونا رو تنهاييت نخواستي چرا فرنيا و الهه مثل داشتي اي ديگه دوستاي ازمن غير که تو ببينم وايستا -

 پرکني؟هان؟

 ابودنتب که بودي کسي برام بودي گاه تکيه يه تو نکردي گير من وضعيت تو چون کني درکم توني نمي پرنيا -

 نبودي که اوايل اون بودن دوست دوتا فقط الهه و فرنيا بذارم بالشت روي رو سرم راحت شبا من بودي شده باعث

 قتيو دادن نمي دلداري بهم گرفت مي دلم شباکه نصف تو مثل اونا نشد اما پرکنم تورو جاي بااونا کردم مي سعي

 وقتي که بودي کسي تنها تو زدن مي تک شدن مي بيدار که صبح بودsilentرو گوشيشون بهشون زدم مي زنگ

 مي تا دونستن نمي من راجب هيچي اونا پچيد مي گوشي توي جانمت صداي زدم مي زنگ بهت شب نصف

 جات نفرمونم سه جمع تو ميشد باعث اين و کردن مي عوض رو حرف جوري يه کنم باز رو حرف سر خواستم
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 گاهي دوني مي بودي عزيزتر برام پدرم از مادر از خواهر از تو بود اينجوري که من براي الاقل بشه معلوم بيشتر

 تلخ يکم بودي بد يکم کاش رسيدي هستي که اينجايي به که بود زيادت خوبي بودي خودت مقصر کنم مي فکر

 هک مامانت بود قرار بي نبودنت توي مامانت يادمه گاه تکيه يه بودي شونه ديگران براي هميشه نبودي اما بودي

 مي هترب خودت ديگه نداشتم دنيا اين توي رو کسي تو از غير که من به برسه چه بود قرارت بي نبود تنها من مثل

 فقط من مادرم هه عزيزش دوستاي براي من براي نه اونم ايران ميومد بار يه هردوسال هرسال مامانم که دوني

 روشن من براي اي ستاره هيچ خدا دنيا اين توي چرا دونم نمي مفت جاخواب يه هتل مسئول بودم شده براش

 ...نذاشته

 به نگاه يه وروزت حال شده اين که نکردي نکردي نذاره؟نه تنهات که خواستي ازش کردي؟اصال صداش تاحاال -

 يه به ات تکيه بري مي بين از خودت دستاي با رو خودت وجود داري که انگلي انگل يه مثل شدي بنداز خودت

 يومد نمي سرت بال اين وقت هيچ بود بااليي اون به ات تکيه اگر شدي اين که بود خاکي آدم

 کي؟ از گذرونم خوش مادر از عياشم پدره از کي؟ از هان؟ گرفتم مي ياد کي از -

 يهشب کنه مي سعي عاشق بودي عاشقم گي نمي مگه کردي وآمد رفت ام خونواده تو توکه گشتي بامن که تو -

 افتادي منجالبي چه تو کردي؟ببين سعي تو داره دوستش که بشه کسي

 بندازي من گردن به رو خودت گناه خواي مي تو کن بس...بسه -

 بودم دوست يه فقط من باشم؟ مراقبت عمر آخر تا که بودم داده تعهد من زني؟مگه مي حرف گناه کدوم از گناه -

 فکر خودت پيش اصال بره باال من از توقعت که شد باعث همين بودم خوب زيادي خودت قول به که دوست يه

 ميشه؟ چي تو برنامه توي من زندگي که بودي کرده

 باشي کنارم باشم کنارت خواستم مي فقط من -

 شد؟ چي بعدش بگو شده دير بحثها اين واسه ديگه کن ولش پوف

 شيراز رفتيد عيد از زودتر روز چند سال اون نيومدم؟ باهات من و شيراز رفتي فرزاد با که يادته سال اون عيد -

 يم خاندانش فرزادو نثار بدوبيراه خوردمو مي مشروب صبح تا هرشب بود رقيبم فرزاد شد حس بيشتر تنهاييم

 هب کاري بخاطر فرزاد که بود بعدعيد روز کردم مي درش به ميدون از جوري يه بايد بودم خواب شبم تا صبح کردم

 به دوباره داد انجام رو کارش اينکه از بعد بود شده قرار موندي شيراز مادربزرگت بخاطر هم تو برگشت تهران

 ودب کرده کارو اين پدرم دزد ترس از بود مداربسته دوربين به مجهز من ويالي کل که دونستي مي برگرده شيراز

 اينجور از و دوربين دزدگيرو باشه داشته امنيت اينجا مياد دخترش دونه يه وقتي خواسته مي خودش قول به

 مدام مغزم کثيف فکراي خراب فکراي بود فکر از پر سرم و خراب بدجور حالم عيد ام2 کنم فکر شب يه مزخرفات

 شب نيمه 2 طرفاي ساعت کردم آماده رو چيز همه کنم مي چيکار دارم نفهمم که نبود بد حالم انقدر زد مي جرقه

 فتمگ پيشم بياد گفتم خواستم کمک ازش بده خيلي حالم انگار که کردم طوري رو صدام گرفتم تماس باهاش بود
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 بودم آماده نقشم اجراي براي من ويال اومد هراسون اومد دادم بهش رو ويال آدرس شدم مسموم که خرابه حالم که

 پيراهن اونشب رفتم اتاق به بودم بازگذاشته براش هم رو خونه در شد ويال جلوي باغ وارد کردم باز زد رو در زنگ

 هچ جوووووووووون گفتي مي بهم کني اذيتم خواستي مي خودت که بودم خريده يادته رو قرمزم دکلته عروسکي

 رژ بود داده قرار ديد معرض در حسابي رو سفيدم بدن بود پام رون تا بلنديش پوشيدم شب اون شدي جيگري

 اتاق از شد بسته سرش پشت که در صداي وشنيدن خونه به ورودش محض به بودم زده هم رو آتيشيم سرخ

 خاصي باعشوه ديدنش محض به و رفتم جلو بود گرفته رو وجودم تمام کينه شدم خارج باعشوه و خرامان خرامان

 اش قيافه از زد نمي هم پلک حتي شد خشک سرجاش ديدنم محض به کردم سالم زد مي موج صدام توي که

 شک از تازه انگار گذاشتم اش گونه روي رو دستم رفتم طرفش به دادم سُر مستانه رو خندم بود گرفته ام خنده

 به کجا؟من وگفتم گرفتم دستم تو محکم رو دستش مچ رفت در سمت به بااخم و کرد نگام بود اومده بيرون

 شد باعث داد دستش به که شديدي باتکون باشيم خوش امشبو خوام مي اي ويژه مهمون تو نميدما پا هرکسي

 کنه بازش نذاشتم رسوندمو در به رو خودم کنه بازش خواست تا و رفت در سمت به شه جدا دستش از دستم

 دمز داد بشه خارج خونه از و کنه دروباز خواست تا زمين افتادم کرد پرتم نذاشتم کنه باز درو که کرد سعي هرچي

 بخ مهمي برام کردي فکر ترسوني مي چي از منو: گفت باپوزخندي کرد نگام برگشت کشم مي رو خودم بره اگر

 و دمدا تحويل بهش پررنگتر پوزخندي بود پر دستم بگم خوام مي چي دونستم مي من کردم نگاش بکش خودتو

 اين هب باغ کني مي فکر تو يعني تويي مياد وسط که کسي اولين پاي بکشم رو خودم من وقتي جون احمق: گفتم

 ليساپ که ديدي فيلما اين تو کنم فکر شده ثبت کامل تاريخ و باساعت خروجت و ورود لحظه نداره دوربين بزرگي

 بزني رو پرنيا قيد هميشه براي بايد وقت اون بودي اينجا مرگم ساعت حدود تو هم تو گن مي رو ساعت حدود

 يجونور چه ديگه تو: گفت و گرفت دستش توي رو بازوم و آورد هجوم سمتم به کرد نگام عصبي باحالت درسته؟

 منکه:گفتم و سرخوش و ستانه خنديدم بکني؟ اينکارو باهاش توني مي چطور دوستته ترين صميمي پري هستي؟

 خودش خود براي باش پرنيا مال فقط بعدش کن باور بده حالم خوامت مي شب يه همين من نباش پري با گم نمي

 مبه کشوندم مي خواب اتاق سمت به که درحالي و فشرد مي دستش بين بيشتر رو دستم حرفا اين باشنيدن

 زا رو دستم کردم مي سعي انگيز خاطره شب يه بشه برات امشب کنم مي آره؟کاري خواي مي منو امشب يه: گفت

 آدم عين شکستي دستمو حيوون هوووش:گفتم مي جيغ وبا درآرم دستش تو

 بحص کردم خداحافظي هميشه براي باآيندم دختريم دنياي با من اونشب و انداخت تخت روي منو رسيديم اتاق به

 راشخ بدن باديدن رفتم اتاق آينه سمت به بود رفته کي ديشب دونم نمي شدم بيدار خواب از عجيبي درد بابدن

 رزادف رفتم قانوني پزشکي به و پوشيدم لباس بود همين هدفم من اما خورد بهم حالم کردم وحشت کبودم و ديده

 دکتر شد تموم معاينه وقتي داد مي تجاوز به گواهي کوري هر که بود کرده کاري عصبانيت و حرص بخاطر احمق

 بارداري احتمال رابطه اولين باهمون و تجاوزات توي گاهي بدي هم بارداري تست يه بهتره: گفت و اومد سمتم به

 گوشيم که اومدم بيرون قانوني پزشکي از گرفتم رو گواهي کردم نمي اينجاشو فکر داشت برم ترس داره وجود

 منم بريب بويي نبايد تو عنوان هيچ به گذشته شب بابت از که گفت بهم گفتم الو سردي به بود فرزاد خورد زنگ

 اگه پرنيا دوني مي دارم براش اي نقشه چه که نداشت خبر اما نميشي متوجه تو که دادم رو اطمينان اين بهش
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 عادت خوبيت به منو اگه بودي بد يکم تو اگه داره قرار دوربين خونه تمام ورودي درب جاي به دونست مي فرزاد

 کرد نمي تا بد انقدر باهام انقدر دنيا اگه کردن مي فکر منم به خودشون بجاي کمي مادرم پدرو اگه دادي نمي

 رسيدم نمي اينجا به وقت هيچ من....اگه...اگه....اگه

 باقي خودش اوهام توي اينطور ندارم دوست بدم رو جوابش چي بايد دونم نمي اما زنه مي زنگ گوشم تو صداش

 خودش خواد مي فقط گه مي هذيون داره دونه مي مقصر رو آدم و عالم همه خودش ي تبرئه براي داره اون بمونه

 گيره مي سر از دوباره و کشه مي عميق نفسي ببخشه رو خودش

 که بود شده چيزي اونedit وسيله به حاال که فيلم اون و گواهي اون از سراغت مياد فرزاد وقتي خواستم مي -

 رو فرزاد خواستم مي باشه معاشقه يه دهنده نشون که بودم کرده جدا رو فيلم از هايي صحنه و خواستم مي

 کنهن اينکه از ترس طرفي از بود بريده امونمو حسادت اما بود بچگونه فکرم دونم مي کنم دورش ازت که بترسونم

 ترسيدم مي باشه داشته واقعيت بود ممکن که چيزي حرف،از اين صحت از لرزوند مي رو وجودم همه باشم حامله

 از رفتم که بود فروردين 15 روز کردم آزمايش دادن به راضي رو خودم باالخره تا رفتم کلنجار خودم با روزي ده

 کردم مي فکر اما بود شده خراب بدجوري حالم بود مثبت جواب کردم تست و گرفتم babycheck يه داروخونه

 مثبت جواب دادن رو جوابش بعدش روز 3،4 دادم آزمايش و آزمايشگاه رفتم اميد باهزار باشه داشته خطا ممکن

 اباب دونستم مي کردم من که بود غلطي چه اين آخه شدم مي ديوونه داشتم فهميدم نمي رو خودم حال ديگه بود

 رو چهب تونستم مي نبود اين فقط اما کنه مي قطع توجيبيمم پول همين بلکه کنه نمي کمکم تنها نه بفهمه اگه

 يدمترس مي خيلي ترسيدم مي نداشتم رو جراتش راستش اما بيارم بهم رو قضيه سرروته دکتر بايه و کنم سقط

 مُردم....مُردم من پري کنم بازي وارد تورو شدم مجبور اينکه تا بودم شده داغون کردم گريه حسابي چندروز اون

 فهمي؟ مي

 دوستش زماني يه من سوخت مي حالش به دلم بازم اما بود کرده بهم که بديهايي همه وجود با افتاد هق هق به

 دادم قورتش بدبختي باهزار اما کرد مي پيدا راه چشمام به داشت بغضم داشتم

 کرد شروع دوباره کرد گريه که يکم

 جنون مرز به ديگه شنيدم رو تصادفت خبر که وقتيم شدم حال بي که زدم خودمو انقدر رفتي خونم از وقتي -

 ماجرا اون از چقدر دونم نمي متنفري ازم دونستم مي پيشت بيام ترسيدم مي مُردم مي داشتم بودم رسيده

 چرا دونستم مي باال اومد زدمو درو بود فرزاد شد زده خونم زنگ روز يه بود دوهفته از بيش دونم مي اما گذشت

 گلوم کردو حمله سمتم به شد خونم وارد وقتي کردي تعريف براش رو چي همه زمان تااون تو بودم مطمئن اومده

 همه گفتي بهش بود؛تو تو کار نه؟ تو کار: گفت ومي کشيد مي هم رو گرگ يه مثل دندوناشو داد فشار شدت به رو

 رومروب کردم کردن سرفه به شروع و زمين روي افتادم کرد ولم وقتي بگم نه يه فقط تونستم زور هزار با رو ماجرا

 رو مسر فقط گفتي؟ بهش چي لعنتي بگو هان؟ گفتي بهش چي:پرسيدن سوال به کرد شروع نشست زمين روي

 نشست کنارم ميدم تکون نگفتن عالمت به رو سرم دارم من ديد وقتي نداشتم زدن حرف ناي دادم مي تکون
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 بهم دوني مي ميام ازپيشش االن شد؟ سرد باهام تصادفش از بعد چرا پس: گفت و داد تکيه ديوار به رو وسرش

 حظهل يه دادم تکون رو سرم باز نگفتي؟ بهش چيزي واقعا تو شم مي ديوونه دارم داره عالقه اي ديگه کس به گفت

 جون باهزار کردي هموار برام راهو بودي زده فرزاد به که باحرفي تو شد وصل بهم پازل يه مثل چي همه مغزم توي

 رنياپ.....پـ خود کردم برقرار رابطه...ر دوستم شوهر با خودم بخاطر من....مـ کردي فکر تو...تــ: گفتم بهش کندن

 عشقش به اون رسيدن براي راه االن چون بود خواسته خودش کنم خارج زندگيش از رو تو که بود خواسته ازم

 و کرد اهنگ بهم باخشم چطوره؟ کنيم زندگي باهم بمونم کنارت تونم مي من ببين زندگيت دنبال بري بهتره بازه

 چرا دونم نمي پرنيا هم تو هم گي مي دروغ داري تو...تو؟ مثل آدمي سمت مياد کي ه×ز×هر آشغال شو خفه: گفت

 نزد منو حرفاي هم پرنيا مگه بگم دورغ داره لزومي چه گم نمي دروغ من کن باور نرو: گفتم و گرفتم رو بلوزش

 کنيم زندگي آدم مثل که بود نخواسته خودش رفت و کشيد بيرون دستم از رو بلوزش و انداخت جلو رو شونش

 يدکش مي داشت بزور منو که اونجاهايي البته واقعي فيلم گفتم بهشون چيزو همه اش خانواده سراغ رفتم فرداش

 دلشون کردم کاري تمساح اشک خودت قول به زاري و گريه باکلي دادم نشون بهشون هم رو گواهي و اتاق سمت

 کنن مي حل رو چي همه دادن قول اوناهم ندم نشون کسي به رو اسناد اين گرفتن قول ازم هم اونا بسوزه حالم به

 اومدن پس بودن کرده قبول رو حرفم مادرش پدرو من آه و اشک و داشته فرزاد که خرابي باسابقه اينکه مثل

 کردن طردش مادرش پدرو اما دراومديم هم عقد به ما کردن خواستگاري پدرم از منو اصطالح به و خواستگاريم

 بياد هامبا تا کردم راضي فرزادو بدبختي باهزار کنيم سفر آمريکا به که خواست ازم گفتم مامان به رو قضيه وقتي

 ويت بدي خشکي احساس بدم قورت تونستم نمي رو دهنم آب شد مي بد داشت حالم بگم چي دونستم نمي واقعا

 رومو کرد نگام نگران باران رفت و شد بلند جا از فهميد رو حالم کرد بهزادنگام کرد مي ديوونم داشت گلوم

 :گفتم حال وباهمون چرخوندم

 ميشنوم بده ادامه -

 نيست خوب حالت -

 بده ادامه پس شنوم مي گفتم(بلندي باصداي) -

 تخواس نمي دلمم اما نبودم دلتنگش ديدمش فرودگاه به ورودمون محض به کرد مي زندگي شيکاگو توي مادرم -

 اشباه و رفت فرزاد سمت به بوسيدنم از بعد و کشيدم آغوشش به باشم اعتنا بي بهش نسبت فرزاد جلوي که

 و مامان ماشين سمت به ورودمون تشريفات از بعد کرد احوال و حال مامانم با خشک خيلي خيلي فرزاد داد دست

 باسل گرفتن دوش از بعد نخوابيد اصال فرزاد اما بود کرده آماده فرزاد منو براي اتاقي مامان رفتيم اش خونه بعدش

 کارم از بود سرخ حسابي چشماش خونه برگشت که هم وقتي برنگشت خونه به آخرشب وتا بيرون و پوشيد

 کرده گريه من حماقت خاطر به مغرور فرزاد اومد بدم خودم از کرد مي کار داشت مغزم تازه انگار شدم پشيمون

 يم رشد داشت من بطن توي اون ي بچه برنميومد دستم از کاري خب اما دلتنگته بدجوري که بودم ومطمئن بود

 ادهد دست از تورو ترسيدم مي بذاره تنهام اينکه از راستش باشه خودم ضرر به که بکنم کاري تونستم نمي کرد
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 براي خونه يه حاال گذشت مي اومدنمون از هفته به شد مي سخت واقعا دادم مي دست از هم رو فرزاد اگه بودم

 م؟کني چيکار بابچه:گفتم و کردم صحبت باهاش بچه درباره خواب موقع شب يه بوديم کرده تهيه سکونتمون

 اين از کنن مي برامون کارو اين قانوني و راحت خيلي اينجا اندازيمش مي: وگفت انداخت باال شونه راحت خيلي

 دردم حدي به گرفت تودستش چونمو عصباني مياد؟ دلت چطور مونه بچه اون اما: گفتم و شدم ناراحت حرفش

 مبفه رو ه×ز×هر توي نه خوام مي و نامشروع بچه اون نه من خانم ببين: گفت شد جاري اشکم ناخودآگاه که گرفت

 مُردم منم مُرد ام بچه روز اون فرداي دادم تکون سر فقط شدي؟ شيرفهم ندازي مي رو تيلعن اون ريم مي فردا

 گوب داشت دختر چندتا با بودم رفته بيرون که دوبار يکي خونه تو منم بود بيرون تاشب صبح روز اون از فرزاد

 نديد بود نخورده شام شب يه حتي بودم زنش که بامني اما کرد مي بخند بگو اونجا دختراي با هه کرد مي بخند

 مک نداشت تاثير روم ايناهم ديگه اما الخمر دائم يه بودم شده بيارم رو مشروب به دوباره شد باعث ها صحنه اين

 مي انگار بود نخورده گوشم به اسمشونم موقع اون تا حتي که مخدرايي مواد کردم استفاده رو جديد چيزاي کم

 مي فرو خبري بي خلسه توي هم کارم اين با بشه حل من توي چيز همه دمب عذاب رو خودم کار اين با خواستم

 روتينمون زندگي داغون خيلي بودم داغون دادم مي پس رو بودم کرده فرزاد و تو با که رو کاري تقاص هم رفتم

 رگشتب موقع بودن رفته شهر خارج به دوستاش با تفريح براي که مامان پارسال تابستون اينکه تا همين بود شده

 راههب رو زندگيت ديدم وقتي گشتم دنبالت خيلي برگشتيم ايران به ماهم مُرد و کرد تصادف بودن مست بخاطر

 خيلي احمقم خيلي...من...من نداشتم بود اومده سرت که باليي از خبر کن باور پرنيا شدم خوشحال

 ترحم و دلسوزي حس هم طرفي از شد مي صدچندان نفرتم گفت مي که کالمي باهر بگم چي بايد دونستم نمي

 ريهگ تونستم نمي حتي که بودم داغون انقدر داد دستم به رو آب بطري برگشت بهزاد کنم فکر درست ذاشت نمي

 و بود پايين سرم کرد مي داغ مغزم کردم مي فکر کشيده دردسر انقدر که طفلک فرزاد به بدبختيم به وقتي کنم

 بود بهزاد سر پشت از درست صدا کردم سربلند شنيدم آشنايي صداي که کردم مي فکر

 متنفر عشقم از سال پنج که کردي کاري جا به و درست چيدي درست رو پازل هاي تيکه همه خوبه....خوبه -

 کنن طردم مادرم پدرو شدي باعث باشم

 زا سرخ چشماي تونستم شد معلوم کامال هيکلش وقتي شد مي تر عصبي و بلندتر لحظه هر صداش بود فرزاد

 رسيدهن فرزاد دستاي نکردم بگيرمم جلوشو اينکه براي تالشي حتي شد ور حمله باران سمت به ببينم رو خشمش

 شهب نزديک باران به که داد نمي اجازه و بود گرفته رو فرزاد پشت از بهزاد کردم نگاه شد کشيده عقب به باران به

 حبتص باهاش داشت برد مابود از دورتر تقريبا که نيمکتها از يکي سمت به رو اون بهزاد فرزاد زياد تقالي وجود با

 بود حقش نظرم به لحظه اون چون بده انجام رو کار اون فرزاد خواست مي دلم شايد داغ داغ بودم داغ کرد مي

 کنار بود ناله شبيه که رو صداش خودش خودخواهي خاطر به فقط کرد تباه رو آدم دوتا زندگي مُرد مي اگر حتي

 کردم حس گوشم

 ببخشي؟ منو توني مي پرنيا -
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 کني؟ مي فکر چي خودت -

 ...داري بزرگي قلب تو -

 به بودم عاشقش که کسي از منو هان؟ ببخشمت داري توقع چطوري خوره مي بهم ازت حالم کن بس( بافرياد) -

 رو چيزي چنين که وقيحي خيلي بخششي؟ دنبال کشيدي گند به زندگيمو کردي جدا خودت خودخواهي خاطر

 خواي مي ازم

 دستاي به رو سرش و بود داده تکيه پاهاش روي رو آرنجش فرزاد رفتم فرزاد و بهزاد سمت به و شدم بلند جام از

 شدم چکيد مي زمين روي دستاش ازبين که شدم قطراتي متوجه رفتم که بودجلوتر داده تکيه اش شده مشت

 دمز زانو زمين روي جلوش کردم بغض گرفت قلبم اشکش از خيس صورت ديدن با کرد بلند رو سرش پام باصداي

 روزي يه دوني مي بشه خيس اشک از بخواد که نيست چشمات حيف نکن گريه گلم نکن گريه خوبي؟ فرزاد -

 بودم؟ چشما اين عاشق چقدر

 دنمکر بلند در سعي که بازوهام با دستي تماس با شد بلند هردومون هق هق صداي شد جاري اشکام ترکيد بغضم

 هي نشستم نيمکت روي فرزاد کنار اينکه از بعد بود هم تو بدجوري اخماش بود بهزاد برگشتم سمتش به داشت

 :گفت عصبي بالحني قرص خوردن از بعد بود ايستاده کنارم خوردم بطري با که گرفت طرفم به قرص

 داشتي عصبي تنش امروز کافي اندازه به خونه برگرديم ديگه بهتر -

 ...آخه -

 گم مي بهت پاشو چي؟ آخه -

 ببريم؟ هم رو فرزاد -

 کجا؟ -

 برسونيمش خونش تا -

 برسونيم خونش تا اونم تا بگم بارانم دوستت اون به ميرم من باشه پوف -

 شد بلند جاش از فرزاد

 برم مي هم رو باران دارم ماشين من نيست الزم -

 بياريد باران يا خودتون سر باليي يه عصبانيت بخاطر ترسم مي نميشه -

 تنفرم پرنيا از ديگه االن فقط نکرده فرق باقبل خيلي تنفرمم درصد کردم زندگي کنارش آمريکا تو سال 5 من -

 همين نيستم
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 باشه -

 بريم باهم تا گرفت رو دستم بافرزاد اش مکالمه پايان از بعد بهزاد

 وايستا لحظه يه -

 چي؟ براي -

 دارم کار فرزاد با -

 رفتم فرزاد سمت وبه کشيدم بيرون دستش تو از رو دستم

 کنم صحبت باهات خواد مي دلم اما زدن حرف براي نيست خوب جفتمون حال االن منه شماره اين -

 باش داشته منو شماره توهم باشه -

 باز اخمش انگار افتاد راه و کرد روشن رو ماشين شديم ماشين سوار رفتم بهزاد سمت به و گرفتم رو اش شماره

 مينه براي بود ترسناکتر واقعا اخمش اما بودم ترسيده که حدي تا کرد مي رانندگي زيادي سرعت با بود نشدني

 شد دور سرعت وبا رسوند خونه به منو نداشتم زدن حرف جرات

 "بهزاد"

 شد خوب االن داري شک بگي داشتي چيکار آخه خري که بس از حقته بياد سرت باليي هر حقته بهزاد آقا آره

 رو مدست لعنت من به لعنت اَه شد وبلبل گل دنيا االن ديگه شد خوب رسوندي معشوقش به رو عشقت نه؟قشنگ

 قرمزي چراغ هيچ پشت مسير طي نميومد يادم حتي بود آور سرسام سرعتم کوبيدم ماشين فرمون به محکم

 هب گرفتم مي آتيش داشتم درون از انگار اما زدم رو ماشين کولر سوخت مي داشت بدنم تمام باشم کرده ايست

 هداد انجام که حماقتي از خودم از دلم بدم دست از رو پرنيا شدم باعث کارم با بودم ناراحت و عصبي رسيدم خونه

 اومد جلو ديدنم با بهراد شدم سالن وارد بود گرفته بودم

 شدي؟ زهرمار برج عين چته باز سالم -

 ندارم حوصله نذار سرم سربه بهراد کن ولم -

 شدي؟ اينجوري کرده چيکارت شده زليل پرنياي اين باز ببينم وايسا -

 :گفت گريه حالت به و اش سينه به کوبيد دستشو

 کني مي بچه اين جيگر به خون هي که دختر بخوري گرم زمين به که الهي -

 هک نبودم موقعيتي توي واقعا اما خنديدم مي کلي بازياش هوچي اين به حتما بودم اي ديگه موقعيت يه تو اگر

 :گفتم بافرياد گرقتم رو اش يقه و رفتم سمتش به باشم مسلط اعصابم به بتونم حتي
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 فهميدي؟ بزني حرف اينطوري پرنيا راجب نداري حق -

 کردم شوخي بخدا داداش؟ چته بهزاد -

 ببخشيد نيستم خودم حال تو اصال بهراد ببخشيد -

 سُريديا حسابي اما نداره عيب -

 ندارم؟ حوصله تو گي مي چي -

 زا بعد مطمئنا و مرگمه چه االن فهميدن همه کارم اين با شدم عصبي حسابي رفتارم از خودم رفتم اتاقم سمت به

 ناولي شدم اتاق وارد متنفرم ازش واقعا که کاري کنن تاسف ابراز و بدن سرتکون برام خوان مي مدام پرنيا ازدواج

 گرفتم تماس باسعادت کردم که کاري

 نمي که بديد اطالع هم بيمارستان به کنيدcancel رو آينده روز سه تا فردا بيماراي لطفا سعادت خانم سالم الو -

 برم رو فردا تونم

 چشم بله -

 تا شده باعث که همينه نيست قضيه چون چندو پرسيدن کردن فضولي اهل ميومد خوشم کردم قطع رو تماس

 کردن جمع مشغول و کردم خارج کمد از رو کوچيکي ساک و رفتم لباسام کمد سمت به بيام کنار باهاش االن

 شد اتاق وارد مامان و خورد در به اي تقه شدم لباسام

 مامان سالم -

 کني؟ مي داري کار چي پسرم سالم -

 لواسون ويالي رم مي ريخته بهم اعصابم يکم -

 فتاده اتفاقي جان مامان خدانکنه -

 باشم تنها يکم خوام مي فقط نه -

 کردي نمي کارا اين از وقت هيچ تو آخه -

 تنها دباي يکم فقط خوبم کن باور خوبم کنم خلوت خودم با دارم نياز گاهي انسان يه عنوان به منم کن باور مامان -

 باشم

 دوني مي خودت هرجور باشه -
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 پارک رو ماشين رسيدم ويال به شدم خارج خونه واز برداشتم رو پرتام و خرت ساک منم شد خارج اتاق از مامان

 رفتم آشپزخونه سمت به و کردم روشن رو ضبط بود خوب برام شب از موقع اون سکوت شدم خونه وارد و کردم

 انداختم راه رو جوش قهوه

 وخشم عاطفه از خالي...من

 وغربت خويشي از خالي

 ونبودن بودن بين ومبهوت گيج

 من همسفر آخرين عشق

 کرد رها منو تو مثل

 من تنهايي و مونده دستام حاال

 تو مثل بيخود که من از دريغ اي

 تن ظلمت تو گمشدم.... گمشدم

 عشق عکس مثل که تو از دريغ اي

 من آينه تو زني مي داد هنوزم

 هيچ خندمون هيچ گريمون آه

 هيچ وبرندمون باخته

 هيچ ازاون غير مونده تو آغوش تنها

 بگير دستامو وتنها تک من مث اي... اي

 هيچ وآسمون زمين تويي چي همه رفت عمر که

 ونبود بود همه ميرم مي تو بي

 سرد دل خورشيد اي منو کن پر بيا

 چراغ قلب مثل ميرم مي تو بي

 کرد؟ جدا تو از منو کي توبودي نور

 (خالي/ ابي)
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 سمت به آوردم خودم سر باليي چه نفهمم شد مي باعث حداقل تلخش مزه کردم مي مزه مزه آروم آروم رو قهوه

 جوربد چشمام و بود انداخته چنگ گلوم به بدي بغض بودم شده اينجوري چرا دونم نمي بود کامل ماه رفتم پنجره

 اقعاو االن اما نبودم کردن گريه مخالف من کنم دفع تونستم نمي رو لعنتي بغض اين کردم مي هرکاري سوخت مي

 افتاد ام قهوه فنجون توي و لغزيد هام گونه روي از اشک اولين کنم قبول ساده انقدر رو شکست خواستم نمي

 شدplay بعدي آهنگ

 ميشم نگرانت گيري مي دستشو

 ميشم نگرانت ميري ميشي دور

 ميره ميشه دور گيره مي دستتو

 گيره نفس تلخ دادن دست از رو تو

 آتيشه دلم تو کردن يخ دستام

 ميشه نگرانت دورين هم از وقتي

 ام شيشه پشت هنوز من رفتي که ساله هزار

 پيشم جامونده عطرش برده باد موهاتو

 نيست خوش و خوب روزم و حال

 ميشم نگرانت افتم مي که يادت به ناآرومم تو بي

 رنجوري نازکي ميشم نگرانت

 مغروري و ياغي اما ظاهر توي

 مي دق دارم خدااااااااا هستي گاه تکيه نيازمند و طاقت بي چقدر ظريفي چقدر دونه مي خدا فقط من مغرور پرنياي

 کنم

 چوبي قاب توي خندن مي چشمات

 خوبي راه به رو هستم نگرانت

 ام شيشه پشت هنوز من رفتي که ساله هزار

 پيشم جامونده عطرش برده باد موهاتو

 دادمش ازدست راحت خيلي داغون داغمونم شد رها اشکام و دادم تکيه شيشه به رو سرم
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 نيست خوش و خوب روزم و حال

 ميشم نگرانت افتم مي که يادت به ناآرومم تو بي

 پابندي دلش به اينبار بگو

 خندي مي بازم ات تازه عکس توي

 حاليشه عشقم هستي پيشش که اون

 ميشه؟ نگرانت شي عاشق باز اگه

 (شم مي نگرانت/ابي)

 اصال ميدادم گوش آهنگ و خوردم مي فهوه کشيدم مي سيگار مدام بودم اومده ويال به که ميشد روزي دووسه

 بهمون دانشگاه توي که روشهايي با رو خودم کردم سعي خيلي باشم زده لب غذا به روز چند اين توي نمياد يادم

 يچه که رسه مي زندگي از جايي يه به آدم گاهي که رسيدم باور اين به االن بود فايده بي اما کنم آروم ميدادن ياد

 بود پرنيا خورد زنگ گوشيم که بودم غرق خودم افکار تو نيست کارساز روش ودارويي قرص علم

 يچ خب بپرسه رو رفتارم دليل ازم خواست نمي دلم اصال بهم زده زنگ االن که گفته بهش چيزي بهراد کنم فکر

 ارمکن فقط تو بگه بهم راحت خيلي که باشي من مال خواد مي دلم باشي بافرزاد خواد نمي دلم بگم بگم؟ بهش

 دکمه و کردم پوفي ودوباره دوباره و دوباره گرفت تماس دوباره زدم روrejectدکمه همين براي کمک براي بودي

 توي که هقش هق باشنيدن اما بده حالم که اونه بخاطر نکنه فکر تا کنم رفتار مغرور خواستم م زدم رو اتصال

 کرد مي ديوونه منو اين و لرزيد مي گريه از صداس افتاد رعشه به تنم تمام لحظه يه پيچيد گوشي

 بيا خدا تورو بهزاد....بـ کن کمکم وروخدا...تـ توروخدا...تـ هزاد....بـ -

 کني؟ مي نگرانم داري شده؟ چي ببينم بزن حرف درست شده؟ چي عزيزم پرنيا -

 دارم احتياج بهت...بـ خيلي بيا قط...فـ خدا تورو بيا فقط هزاد....بـ -

 رسونم مي خودمو من بگو بيام؟بهم عزيزم؟کجا بيام کجا -

 ........بيمارستان...بـ بيا...بـ -

 ميام االن باشه عزيزم باشه -

 بار ندينچ که بود باال سرعتم حدي به رفتم بود گفته پرنيا که بيمارستاني سمت به و شدم خارج ويال از سرعت به

 ديگه بمقل رسيدم بيمارستان به نبود راهم سر پليس که آوردم شانس فقط بکنم وحشتانکي تصادف بود نزديک

 از يکي روي بود فرزاد ديدم که رو کسي اولين گشتم دنبالش باچشم شدم که بيمارستان وارد زد نمي واقعا

 ياراي امپاه اما برم سمتش به خواست مي دلم بود گرفته دستاش توي رو سرش و بود نشسته بيمارستان صندلياي

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتيا انجمن کاربر زرين.پ | روشن سياه رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

181 

 

 بود کرده کز زمين روي ديدمش باالخره برم جلو دوقدم تونستم فقط دادم قورت زور به رو دهنم آب نبود حرکت

 هب ديدنم محض به کردم صدا رو اسمش ناخودآگاه رفتم جلو کمي کرد مي گريه و بود گذاشته پاش روي رو سرش

 زد زجه و آورد پناه آغوشم به و شد بلند جاش از سرعت

 جون داد جون خودم دستاي تو مُرد بارانم داشتم احتياج بهت وقتي نبودي کنارم چرا بودي؟ کجا بودي؟ کجا -

 من هب اون گذاشتم تنهاش نکرد کمکش که لعنتيي دستاي اين داد جون من لعنتي دستاي اين تو فهمي مي داد

 چقدر دونستم مي که من نموندم کنارش احمق منه گذاشتم تنهاش من داشت دوستم منو اون بود کرده تکيه

 گذاشتم تنهاش چرا ميگذره چي دلش اون تو دونستم مي که من تنهاست

 دلم عزيز شده؟بگو چي بگو برام پري -

 هک بود وقت خيلي منم نه؟ يا بخشمش مي: گفت بهم زد زنگ اومدم بيرون که افه...کـ از داشتم قرار رزاد...فـ با -

 فتمگ کنم مومش.....تــ تونم مي راحتتر حاال گفت بهم آره...آ: گفتم بهش....بـ بود اشتباه منم کار بودم فهميده

 شبغل بود کرده شي...خودکـ خونه رفتيم فرزاد با شدم نگرانش کرد قطع تلفنو و خداحافظ:گفت گي؟ مي چي

 داد ونج خودم بغل تو بکنن کاري براش نتونستن اعتيادش بخاطر که گفت دکتر اما بيمارستان آورديم کرديم

 خودم بغل تو بهزاد

 يطمح اون از بود هرجور بايد بود شده سفيد حسابي لبش رنگ و بود پريده حسابي رنگش بود فشار روش خيلي

 کردم مي دورش

 آورد باال رو سرش رسيديم که سرش باالي رفتيم فرزاد سمت به باهم بود بغلم توي که همونجور

 گم مي تسليت -

 بياد سرش بال اين خواستم نمي بخدا اما ميدونستم بدبختيام تمام مسبب اونو نداشتم دوستش من....مـ -

 نيست خوب اصال براش عصبي تنش انقدر خونه برم مي رو پرنيا من -

 کرد نگام درموندگي با پرنيا

 خوبم کن باور بمونم بذار کنم مي خواهش نه -

 بسه جاشم همين تا بشنوم چيزي خوام نمي خب؟ديگه ميريم هيش -

 دس بخواد که نيست هم باراني حتي ديگه حاال کرد باز براشون کامل رو راه خدا بود آشوب دلم تو نزد حرفي ديگه

 نمي دارم دلشوره جوربدي يه کنه زندگي خواد مي که اونجور بذارم بايد برم بايد منم يعني پس بشه راهشون

 براي که اي بهانه به مدت اين توي حتي کنن دعوتم عروسيشون براي که ترسم مي لحظه اون از شايد چرا دونم

 بردمش خودم رسيديم خونشون به کرد گريه رو راه کل کردم ماشينش سوار کردم فکر هم عروسيش به نيومدن

 زا هرزمان هروقت خواستم ازشون بود پرنيا حال نگران و شد ناراحت خيلي گفتم مامانش براي ماجرارو وقتي باال
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 به که شد نمي پرنيا حال با رفتم خونه سمت به هم خودم خبربدن بهم بده حالش کردن احساس که روز و شب

 دراز تخت روي و گرفتم دوش رفتم اتاق به کردنم پيچ سوال و مامان به سالم از بعد شدم خونه وارد برم ويال

 باشم خوابيده اصال نمياد يادم بودم کرده فکر انقدر مدت اين توي کشيدم

 ترساس بود پرنيا خونه از کردم نگاه بود چند ساعت دقيقا دونستم نمي شدم بيدار خواب از گوشيم زنگ باصداي

 بود گرفته رو وجودم تمام

 بله؟ -

 پرنيا پدر هستم سهرابي بهزاد آقا سالم -

 امرتون؟ جانم سهرابي آقاي سالم -

 بگم؟ چطور...راستش کردم بيدارت شب وقت اين که ببخشيد -

 افتاده پرنيا براي اتفاقي شدم نگران بگيد -

 رمبگي تماس شما با شدم مجبور شرمنده کنه مي گريه توخواب داره اما نميشه بيدار کنيم مي هرکاري راستش -

 رسونم مي رو خودم نکرديد؟االن خبرم زودتر چرا -

 اعتس رفتم پايين سمت به روبرداشتم داشتم که بخش آرام داروي مقدار و کيف و پوشيدم لباس شدم بلند سريع

 کسي تا بدم انجام رو کارم سکوت درکمال کردم سعي بود شب نيمه 3 ساعت کردم نگاه زد ضرب سه سالن توي

 دمخو وقت فوت بدون رسيدم که اشون خونه به روندم مي سرعت به کردم حرکت پرنيا خونه سمت به نشه بيدار

 که بودم مطمئن قلبم ميومد اتاقش از زجه و گريه صداي شدم داخل شد باز که در رسوندم واحدشون جلوي به رو

 خواب از کردم مي که هرکاري اما نشستم تختش کنار شدم وارد بود کرده کباب رو دلم هاش زجه زنه نمي ديگه

 که دانشي از نتوني سخته واقعا بودم شده عاجز ديگه واقعا نميشد بيدار دادم تکونش کردم صداش نميشد بيدار

 فضعي اعصابم خود خودي به مدت اين توي بودم شده عصبي کني استفاده داري دوستش که کسي نفع به داري

 اول پريد خواب از زدم صورتش به اي وکشيده بردم باال رو دستم قوز باالي قوز بود شده هم قضيه اين بود شده

 کيا قات اون توي يا کجام نبود مهم برام ديگه کرد گريه و گرفت صورتش جلوي رو دستش وبعد کرد نگام مات يکم

 فشردمش خودم به محکم و کشيدم آغوشش به هستن

 اينجام من ببين عشقم عزيزم نکن گريه من برم قربونت پري نازت صورت توي زدم که بشکنه دستم الهي -

 برم اشکات اون قربون نکن گريه ميشم ديوونه دارم توروخدا

 :گفتم و کردم جمع رو قوام تمام بگم چيزي تونستم نمي ديگه بود گلوم تو که بابغضي

 بده حالش نميبينيد مگه توروخدا بياره آب ليوان يه يکي -
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 کردم تزريق بهش بخش آرام يه کشيد سر ذره ذره دادم بهش برگشت آب ليوان بايه و شد خارج اتاق از پرهام

 گرفت رو دستم شم بلند اومدم تا بکشه دراز کردم وکمک

 جانم؟ -

 کنم مي خواهش نرو -

 راحت خيالت هستم نميرم -

 مرسي -

 نگش نميومد خوابم نشستم صندلي روي کنارش رفت بخواب و بست رو چشماش آروم آروم کرد اثر کم کم دارو

 با بود مهربون اينها همه با اما بود خورده زخم چقدر بود کشيده زجر چقدر بود معصوم خواب توي چقدر کردم

 بود هرچي اما بود سختي شب رسيد صبح کم کم بود تنهاييش نگران باز اما بود خورده باران از اينهمه اينکه

 طبم زدم مي بيمارستان به سر يه بايد بود چهارشنبه رفتم خونه به خداحافظي از بعد و بلندشدم ازجام گذشت

 تعيين وقت شدهcancel بيماراي براي که خواستم ازش و گرفتم تماس سعادت با بوده تعطيل کافي اندازه به هم

 کردم برقرار رو تماس گرفت تماس باهام ناشناسي شخص که بودم بيمارستان راه توي کنه

 بفرماييد؟ بله -

 هستم فرزاد خان بهزاد سالم -

 افتاده؟ اتفاقي هستين؟ خوب سالم -

 شيعت مراسم براي رو پرنيا دونيد مي صالح اگه که گرفتم تماس باشما کنن خاک رو باران فردا خوان مي راستش -

 بياريد جنازه

 بشه تموم براش زودتر هرچه مسئله اين بايد بهتره براش بياد اتفاقا داديد خبر بهم که ممنون باشه -

 کنيد يادداشت قبررو آدرس پس -

 آورده گير کجا از شمارمو که نبود مهم برام حتي کردم قطع رو تماس خداحافظي بعداز و کردم يادداشت رو آدرس

 وقتي کرد بلند سرخاک از نميشد رو پرنيا بودن اومده خيليا رفتيم نظر مورد آدرس سمت به رسيد راه از فردا

 مه الهه و فرنيا کنه گريه آروم و راحت بذارن باشن نداشته کارش به کاري خواستم بقيه از اينجوريه وضع ديدم

 ندگيشز که کسي برا ديوونست پرنيا که گفت مي بهراد به که شنيدم هم بار يه و بود تفاوت بي خيلي الهه بودن

 اسممر کنه مي قراري بي پرنيا انقدر چرا که بود سوال جاي منم براي کنه مي ناله و زجه اينطور کيده آتيش به رو

 براش بتونم شد بد حالش موقع يه اگه که مابياد خونه به پرنيا بدن اجازه که خواستم پدرومادرش از شد تموم

 بکنم کاري
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 مي صحبت باهاش و موندم مي کنارش مطب از من برگشتن از بعد و موندن مي پيشش ياالهه يامامانش رو روزها

 کم وضعيتي همچين يه جلوي بتونه که نبود عادي آدم يه پرنيا کرد مي نگام فقط گاهي کرد مي گريه گاهي کردم

 که رو اونشب حتي دونم مي بود کرده لهش واقعا يکي اين که بود شکسته انقدر سال 5 طي باشه مقاوم و نياره

 بمونه يادش من کارهاي که نيست وضعيتي توي دونم مي نمياد يادش اصال گرفتم درآغوشش

 خوب حالش اينکه از خونه برگشت ميشد وبهتر بهتر هرروز پرنيا حال گذشت مي باران خاکسپاري از روز چهل

 يک درست بودم فرزاد و پرنيا ازدواج خبر منتظر لحظه هر واقعا حاال ناراحت رفتنش از و بودم خوشحال بود شده

 شيمن با بيمار آخرين از بعد کردم مي ويزيت رو بيمارام و بودم نشسته مطب توي باران چهلم مراسم از بعد هفته

 و شد درباز چنددقيقه از بعد کردم قبول وقتي بياد داخل که ميخواد اجازه دوستانم از يکي گفت که گرفتم تماس

 دکشي کنار رو گل دسته وقتي بود گرفته صورتش جلوي رو گلي دسته بود خانم يه شد داخل نظر مورد شخص

 پرنياست فهميدم

 خواي؟ نمي مهمون سالم -

 عزيزي مهمون همچين يه اونم اتفاقا خوبي؟چرا سالم -

 کنم تشکر ازت چطوري دونم نمي واقعا کردم اذيتت خيلي مدت اين توي دونم مي ديگه نده خجالتم -

 بود وظيفه زني؟ مي حرفيه چه اين -

 دکتردنيا ترين باحوصله و بهترين به تقديم وظيفه نه بود لطف -

 يباز واقعا بود خاص طرح با مطالعه چراغ يه کردم باز رو بسته داد دستم به کادويي بسته يه همراه به رو گل دسته

 کردم تشکر ميومد مطب دکوراسيون به خيلي که بود

 خبر؟ چه فرزاد از کن تعريف خب -

 ندارم خبري -

 بگيرم رو ناخودآگاهم لبخند جلوي تونستم نمي کردن قندآب دلم توي جورايي يه حرف اين با

 چطور؟ -

 چيزي زندگي مرد از من بودتعريف شده تموم پيش سال 5 همون يعني شد تموم بود فرزاد و من بين هرچي -

 همين کرده فرق باقبل خيلي زندگي مرد از من تعريف کنم پيدا فرزاد توي بتونم که نبود

 کني؟ ازدواج باهاش خواي نمي يعني -

 نبود قراري همچين اولم از -

 کرده؟ فرق نظرت انقدر که شده چي بپرسم ميشه -
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 آشناشدم سازگاره من روياي با که کسي با واقعي مرد بايه چون -

 شدي؟ عاشقش يعني -

 خيلي -

 خوشبخت؟ آدم اين هست کي -

 رو خودم که بود نرسيده در به هنوز کنم تلف رو وقت خواستم نمي ديگه بلندشد جاش از کردو اي خنده آروم

 رسوندم بهش

 "پرنيا"

 پيچ سوال به کرد شروع سرخم چشماي باديدن مامان شدم که خونه وارد بود عجيب برام واقعا برام بهزاد رفتار

 خيلي رو چي همه و بود باايماني زن مامان کردم تعريف کامل براش رو ماجرا خستگي و سردرد باوجود منم کردنم

 کرد بهم نگاهي ديد مي من از تر منطقي

 رو اي بنده کني نمي کردي؟فکر اشتباه توهم کني نمي فکر اما بوده اشتباه باران کار دونم مي جان مامان ببين -

 اب کردن نامزد محض به تو اما بود آورده پناه تو به تنهايياش از کردي؟اون نااميد رو فرستاده تو سمت به خدا که

 ارتک اين با ببين نکنه دچار تنهايي درد به رو هيچکس خدا ترسيد مي تنهايي اين از اون زدي کنارش کال فرزاد

 ور عمرش کل باران ببين بود؟حاال سخت چقدر ديدي بده قرار اون وضعيت تو تقريبا تورو سال 5 خدا شدي باعث

 خاطرب دوستات بين محبوبيتت بخاطر بودي شده مغرور کردي؟تو بد درحقش کني نمي فکر بوده دچار درد اين به

 درسته؟ فرزاد مثل پولدار و جذاب پسر يه جذب

 مدونست مي بودم مقصرش خودم که بدبختيايي مسبب نبايد رو خدا نداشتم کم بدي من گفت مي درست مامان

 تا بودم مستحقش واقعا که مجازاتي برسونه مجازاتم به منو که کرد رو کاري فقط اون اما کرد بد من با باران

 شدم جابلند از گفت مي راست واقعا مامان داره درد چقدر تنهايي شدن خرد بفهمم تا بشه خرد غرورم تا بشکنم

 به ايدب دونستم مي حاال کردم فکر و زدم غلت صبح تا رفتم اتاقم سمت به بوسيدمش محکم و رفتم سمتش به و

 يکم روز اون گذشت مي ماجرا اون از روز ،سه دو کنم بيان براش چطوري دونستم مي رو حرفام بگم چي فرزاد

 ليک توش زماني يه که شاپي کافي توي گذاشتم قرار يه باهاش و گرفتم تماس بافرزاد بود شده سبکتر کارام

 مرتب و شيک هميشه مثل شد وارد که بودم نشسته کافه توي مقرر سرساعت داشتيم خاطره

 نکردم که دير سالم -

 خوري؟ مي چي اومدي موقع به نه -

 وقتا همون مثل -

 دادم سفارش
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 بخيرشد ختم ماجرا اين شکر خدارو -

 آره -

 کشيديم سختي دو هر ما باشيم باهم بازم دارم دوست پرنيا -

 ما کنم مي احساس من فرزاد دوني مي کنم عنوان برات رو مسائل سري يه خواستم مي راستش فرزاد ببين -

 مقصريم من،تووباران هرسه

 ديگه؟ دوتا چراما!؟!ما؟ -

 مقصريم باران از بيشتر دوتا ما اتفاقا -

 !!!مقصريم بيشتر دوتا ما بعد کرده بازي ما بازندگي اون فهمم نمي -

 سوءاستفاده ازشون کردي خودت عاشق کردي؟چندنفرو چندنفربازي بازندگي تو خود بپرسم سوال يه بذار -

 هم دختر يه شنيدم که اينطور ريختن؟ اشک صبح تا شب بخاطرت دختر کردي؟چندتا ولشون بعد و کردي

 درسته؟ کرده خودکشي بخاطرت

 کردم شروع دوباره ديدم رو حرفام از رضايت بر مبني سکوت وقتي انداخت پايين رو سرش

 به تنهايي از باران مقصرم تو اندازه به منم بوديم کرده که بود کاري تاوان اومد سرمون که باليي فرزاد دوني مي -

 هک کردم مي رفتار جوري يه بايد من بره فرو تنهايي خلسه به باز که کردم کاري احمق منه اما بود آورده پناه من

 نهات باران گذاشتم کنار رو همه که شدم مغرور حدي به زندگيم توي تو اومدن از بعد من اما باشه شاد کنارمن اونم

 بود من تقصير همش و شد تنهاتر بود

 داد تکون تاسف روي از سري فرزاد

 مي لحظه يه روز يه براي رو همه که چي سوءاستفاده فروش فخر آدم يه بودم بد واقعا من گي مي درست تو آره -

 کنيم؟ چيکار تو نظر به ميدم پس تاوان دارم شايد خواستم

 حاال کرده فرق اعتقادم احساسم نيست قديم مثل احساسم ديگه واقعا االن اما بودم عاشقت روزي يه من -

 عوض تو راجب نظرم ديگه واقعا من بزرگم مامان مرگ از فرزادبعد دوني مي شده عوض آل ايده مرد از تعريفم

 کني؟ پاک رو ات گذشته خواي مي شد؛فرزاد

 آدم خوام مي کنم تمومش که خوام مي آره شرمندم ام احمقانه کار بابت از مادربزرگت مرگ بابت از واقعا من -

 بشم جديدي

 توني؟ مي بچشه رو زندگي طعم بعد به اين از بذار نذار تنهاش کن محبت باران به -

 چرا؟ دوني مي باشه خوب که کنم مي رو تالشم همه کنم مي سعي( بالبخند) -
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 ميرم کنار اززندگيت پس شدي عاشق که دونم مي و داري دوست رو باران توهم که دونم مي و توام عاشق چون -

 داره رو خوبيات لياقت خوبيه پسر بهزاد

 فهميدي؟ چطوري تو -

 مي مردم من داري دوستش توهم که بگو بهش برو دونه مي خودش رقيب منو اون بهم ناراحتش و عصبي نگاه از -

 ونا برسه چه کنه صحبت اي ديگه باکس حتي عشقشون ببينن ميشن ناراحت چقدر بشن که عاشق مردا دونم

 همراهت به خدا گلم برو باشه عشقشونم سابق معشوقه طرف

 رو حرفام فرزاد که بودم خوشحال ميشه درست داره چي همه که بودم خوشحال اومدم بيرون شاپ ازکافي

 بود باران خورد زنگ تلفنم برد پي اشتباهش به که پذيرفت

 جانم؟ -

 خوبي؟ عزيزم پرنيا -

 خوبي؟ تو عزيزم آره جان باران سالم -

 بخشيدي؟ منو تو پرنيا -

 کردم بد بهت خودم نوبه به منم ببخشي منو توهم اميدوارم گلم آره -

 کنم تمومش تونم مي راحتتر خيلي حاال بخشيدي منو که خوشحالم پرنيا -

 کني؟ تموم رو چي -

- ......... 

 باران؟ -

 خداحافظ -

 فتيمر باران ي خونه سمت به باهم گفتم براش بودماجرارو شاپ کافي توي هنوز که فرزاد سمت به برگشتم نگران

 زمين روي کنارشون هم باران و بود افتاده زمين روي ليوان يه و بخش آرام قرص بسته بود ريخته بهم خونه

 مي فقط نبود خوب اصال حالم نبودم من روز چهل اون توي انگار نمياد يادم هيچي ديگه بود بسته رو چشماش

 تازه بود بهتر خيلي حالم باران چهلم مراسم از بعد ميشد آرامشم باعث گاهي که بود بهزاد حضور که دونم

 پدريش خونه به بافرزاد روز دو،سه بعد برگشتم خونه به اونجا از گذروندم بهزاد خونه توي رو مدت اين فهميدم

 ارانب براي و کردم تعريف رو ماجرا براشون بود خوب خيلي کردم مي فکر که چيزي اون برعکس رفتارشون رفتيم

 مبود خريده براش که رو اي مطالعه چراغ کردم مي تشکر هم بهزاد از بايد گذشت مي هفته يه کردم بخشش طلب

 سراغ حوالوا حال از بعد شدم اتاقش وارد وقتي گرفتم گل دسته يه براش هم راه توي گذاشتم جعبه توي رو
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 ور دستش بود ايستاده سرم پشت درست کرد صدام اتاق از خروج موقع گفتم بهش سربسته منم گرفت رو فرزاد

 :گفت بهم لبخند بايه انداخت کمرم دور

 ياپرن دارم دوستت پرنيا مزخرفيه چيزه نظرم به چيني مقدمه اين اصال ندارم چيني مقدمه ي حوصله دوني مي -

 کني؟ مي ازدواج بامن باشي من مال خوام مي

 بله کنم فکر بذار -

 بوسيد وآروم گذاشت پيشونيم روي رو لباش چرخيد دورخودش دفعه چند و کرد بلندم جا از حرف اين باگفتن

 ايده مرده همون رفته وبخواب بسته رو نازش چشماي آروم کنارم که مردي اين ميگذره ماجرا اون از ماهه 6 االن

 بدم براش هم رو جونم حاضرم که عاشقموه دونم مي و عاشقشم که همونيه نذاشت تنهام که همونيه آله

 بخوابي؟ خواي نمي خانمي -

 بيداري؟ تو اِ -

 بخوابي راحت ميذاره مگه نگاهش سنگينيه بزنه زل بهت دوساعت اينجور پري يه وقتي نه -

 ببخشيد -

 بوديا زدنم ديد کار تو اول روز اون از خداوکيلي اما خواهش -

 نبودي؟ تو که نه بدجنس -

 کرد بغلم محکم زدو اي خنده تک

 بخواب بگير ضيفه کن زبوني بلبل کم -

 کردم جا بغلش توي رو خودم

 عشقم بخير شب -

 بخوابي خوب نازم گل بخير شبت -

 ، عشــــق اي خوانم شيرين زهر من ترا

 . ندانم اينت از خوشتر نامي که

 ، گيري تازه رنگي لحظه، وگر،هر

 . نخوانم شيرينت زهر از غير به

 ، سوزي سينه گرم زهر ، زهري تو
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 تست از هستي شور که ، شيريني تو

 را جان که ، خورشيدي جام شراب

 . تست از مستي ، تو از غم ، تو از نشات

 ربودي من از مرا ، آساني به

 آزمودي غم کورۀ درون

 سوخت گردانيم سر به آخر دلت

 گشودي زيبائي به را نگاهم

 ! گير بر عشق از دل:  گفتند بسي

 ! وجادوست است افسون و است نيرنگ:  که

 ديديم و بستيم او به دل ما ولي

 ! داروست نوش اما ، است زهر او که

 ، آلود تب زهر اين که دارم غم چه

 گدازد مي جدائي در را تنم

 ، درد هنگامه در که شادم آن از

 . نوازد مي را دلم شيرين غمي

 : نگيرد نامردي به مرگم اگر

 . است جاوداني دل در تو مهر مرا

 ؛ آيد سر ناکامي به عمرم وگر

 . است زندگاني مرگم ، که دارم ترا

 (زهرشيرين/مشيري فريدون)

 پايان

28/2/1393 

18/5/2814 
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