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 نودهشتيا انجمن کاربر mahla2000 | ليدي رمان

 حقگو کبري: نويسنده

 

 است شده آماده دانلود نگاه درسايت کتاب اين

 www.negahdl.com 

 .... احساس و عشق خداي نام به

 ... غريبم و تنها دل

 عجيبم حال اين و من
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 ... ايري چشماي از زده بارون حال

 تنگم دل دل دل دل

 قشنگم حال اين و من

 صبري بي و درد از شده ابري حال

 منه دل انگار

 شکنه مي داره که

 صدا بي و صبور

 منه با لحظه هر

 همه اين از گويا

 عالمه تو که حس

 دلم و من سهم

 ... مه تلخ احوال

*** 

--------------- 

 اول فصل

 و پوشه کلي با صفايي خانوم.  گذاشتم ميز روي هارو فيش و ها رسيد.  بود شلوغ خيلي سرم

:  گفتم بلند جيغ يک با و کردم وحشت ديدنش از.  اتاق توي اومد سرقيچي هاي پارچه

 .... صفـــايــــي

 ؟ بهداديان خانوم بللللله:  گفت و زمين روي افتاد.  افتاد دستش از ها پارچه

 عصبانيت با.  کرد مي نگاه منو داشت ريزش چشماي با و بود شده هل.  بود دار خنده وضعيتش

 يک قبلش بشي جايي وارد خواي مي خواهشا جان مژگان ، صفايي خانوم ، محترم خانوم:  گفتم

 . من عزيز کردم وحشت... خدا به بهتره بزني در
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 : گفت بود دار خنده واقعا که اي قيافه با و روخاروند سرش

 و شده هماهنگ ها غرفه که گفتن و زدن زنگ جون مليکا بگم رفت يادم راستي.  جان محيا چشم-

 گفت و زد زنگ هم بهاره.  کنند مي آماده رو ها پوستر شون دفتر توي دارن هم االن است آماده

 . بشه تموم که مونده درصدش چهل فقط و شده دوخته ها لباس درصد هفتاد

- : گفتم جديت با نشه معلوم ام خنده کردم سعي و گرفتم دهنم جلوي رو دستم گرفت ام خنده

 ؟ مونه مي درصد چند کني کم درصد هفتاد از رو درصد صد اگه دلم عزيز جان صفايي

 خوب:  تگف گرفتن قيافه و قيف کلي با آخرشم کرد کتاب حساب هاش انگشت با و کرد فکر يکمي

 ؟ دونين نمي اينو يعني...  درصد چهل

 ؟ کنم چيکار تو دست از من ، درصد سي ميشه بوده رياضي تو رشته مثال مژگان واااي -محيا

 ؟ نگفتي جا جابه رو بهار و مليکا حرفاي که مطمئني

 . خانوم نباشين نگران.  گفتم درست که يادمه خوب اينو نه -مژگان

 يهيچ االن چون باشم نگران که ميگي واقعا داري انگاري نباش نگران ميگي وقتي خوب - محيا

 . .. نفهميدم

 . دارين مهمون هم 11 ساعت – گفت دلخوري با و کرد جمع رو ها پارچه و کرد اخم

 ؟ نگفتي زودتر چرا ؟ هست کي-:محيا

 باهاتون مهمي کار که گفتش ولي دونم نمي مرادي ، ،مرادزاده مراد.  نمياد يادم فاميلش - مژگان

 . داره

 سايت توي تبليغات راستي.  رسونم مي خودمو يازده تا رم مي دارم کاري يک من باشه - محيا

 بفهمند رو غرفه شماره ها مشتري تا بذار مون

 : گفت و کرد غنچه لبهاشو

 ! نيستم بلد که من آخه -

 ؟ کيه مون سايت کارهاي مسئول.  جان صفايي دونم مي -محيا

 ... ديگه خواهرتون جون ليال خوب -مژگان

http://www.negahdl.com/
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 . رفتم من ديگه خوب عزيزم نداره انتظار کسي اين از بيشتر تو از بگو اون به پروفسور پس- محيا

 راحت بگم محيا!  سخته فاميلش قدر چه خدا واي...  بهداديان خانوم باشه تون خداحافظ - مژگان

 ترم

 اناري قرمز 602 جون خدا واي.  رفتم پايين ها پله از.  ندادم اهميت اصال ولي شنيدم حرفاشو

 ارتاست.  شدم ماشين سوار و زدم رو دزدگير و رفتم افتخار با.  کرد مي خودنمايي داشت خوشگلم

 يه بيخودي:  بود کرده شروع شو آهنگ تازه هم جهانبخش به به.  کردم روشن رو ضبظ و زدم

 هرکاري تو واسه...  فهميدم مي رو سکوت معني زودتر کاشکي...  جنگيدم تو داشتن واسه عمر

 ... باختمت خودت به کنم اقرار بايد... نشناختمت اما کردم

 : دادم جواب خوشرويي با.  ليالست ديدم کردم نگاه.  خورد زنگ گوشيم

 ليال آبجي سالم -

 ؟ مياد بدم آبجي کلمه از نگفتم مگه ، زهرمار و آبجي -ليال

 ! آبجججي ، دوست ، خواهر ، همشيره باشه خوب - محيا

 نسل بمونه يادت تا کن تکرار!  گل خانوم ليال ؟ ندارم اسم خودم من مگه.  محيا دررررد - ليال

 ! سوخته

 ؟ زدي زنگ داري چيکار ليال حاال خوب - محيا

 . گفتي چي گفت و زد زنگ صفايي بگم خواستم -ليال

 ... باشه فرض انقدر نمياد بهش اصال ؟ واقعا اوا - محيا

 ددرص چند فقط.  کردن تايپ به کنم شروع خوام مي منم خوب.  نمياد بهش اصصصال آره- ليال

 ؟ زني مي تخفيف

 فروش بيشتر تا بزن درصدي 00 تخفيف رو ها خوب لباس.  خوبه درصد 00 يا 00 حدود - محيا

 بره

 فعال پس.  باشه -ليال

 ! من گودزيال آبجي خداحافظ -محيا

http://www.negahdl.com/
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 آسفالت شو مخ قشنگ.  خوابيد ام عقده جون آخ!!!  آببببجي: زدم جيغ.  کردم قطع رو گوشي

 هستم دارم يد من تازه.  بيشتر اون از من!  نمکدونه ليال اين قدر چه!  هام پرت و چرت با کردم

 آهنگ چقدر خدا واي.  خواند مي داشت طور همين هم جهانبخش.  کردم زياد رو ضبظ.  خخخ

 قيــــــــــژژژژ.  شدم مي خارج داشتم پارک از و چرخوندم رو فرمون!  قشنگه هاش

 عصباني.  بود ماليده ماشينم به زشت پرادو يک واي کردم نگاه رو برم و دور ؟ بود چي خدا واي

 روي رفت صداش و خورد ضبظ هاي دکمه به دستم.  بردارم رو فرمون قفل تا شدم خم و شدم

 خدا واي... بود بازي عشقت گي مي که امروز:  کرد نمي ول هم جهانبخش کشيد صوت مخم!  55

 : پايين پريدم فرمون قفل با و کردم خاموشش سريع

 ؟ اوردي باليي چه نازم ماشين سر ببين ؟ اتوبانه اينجا مگه ته خبر چه ؟ اقا خوابي الـــو -

 ماشين به ماشينم خواستم نمي داشتم عجله خانم سرکار ببخشين:  گفت و شد پياده ماشين از

 . بپردازم بگيد هست قدر چه هر شو خسارت منه شماره اين.  بخوره تون

 و دمز کمرم به دستمو.  کنم قلدري خواستم ضعيفه ديدم بيارم کم نخواستم.  بود مودب قدر چه

 : گفتم

 . کن رانندگي ادم بچه عين ميگم فقط.  نيستم تو دادن خسارت مونده من حاال خوب -

 محترمي خانوم که معلومه.  کردم رانندگي بدجوري من فرمايين مي درست شما بله خوب: -

 ! شد جوري اين يهويي که کردم مي صحبت تلفني پدرم با داشتم من.  خانوم محيا هستين

 مياد بار مالحظه بي پسر مالحظه بي پدر از ديگه معلومه ؟ تو ميدوني کجا از منو اسم جانم:  محيا

 يک به ينزن مي نکنين صحبت تلفني رانندگي هنگام آقا گن مي تلويزيون اين توي صدبار.  ديگه

 . است مالحظه بي هم تون پدر...  من ماشين مثل خوشگل ماشين

 ؟ کيه اون دوني مي محيا کن صحبت درست من پدر درباره:  گفت و کرد اخم

 ؟ آقاهه ميدوني کجا از منو اسم ؟ اديسونه پدرت مگه واال!  رهگذر يک:  محيا

 ... کن صحبت درست:  گفت و جلوم پريد ماشين کاپوت روي از شد خطي خط حسابي اعصابش

 بود خورده ومن بودم وايستاده ديگه دقيقه چند اگه. نيست ضعيف طرف بابا نه ديدم.  ترسيدم خيلي

 پسره! کردم حرکت سريع و شدم ماشين سوار و پرادو شيشه وسط کوبيدم فرمون قفل با! 
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 عدب ربع يک.  نبودم کن ول و گاز پدال به چسبوندم پامو منم اما دويد دنبالم.  بود وامونده دهنش

 صفـــا:  زدم داد.  خورد زنگ دوباره گوشيم.  کردم کم سرعت

.  ورديآ در منو پدر حاال تا صبح از که تو ؟ صفا گي مي چي:  گفتم و گوشي وسط کوبيدم مشت با

 ؟ شده چي باز

 ؟ خودتي ؟ خوبه حالت محيا:  صفايي

 ؟ ميده جواب غضنفر ميرزا منو موبايل نظرت به پس خودمم آررره:  گفتم عصبانيت با

 ؟ ديگه کيه غضنفر ميرزا ؟ کي:  صفايي

 ديگه بگو!  صفا واي:  محيا

 اومدن تون مهمون.  رفت يادم آهان:  صفايي

 ؟ نديدمش چرا پس بيرون اومدم دفتر اون از تازه من که هنوز:  محيا

 ... نميدونم:  صفايي

 ؟ نداري کاري.  ميام ديگه ساعت نيم بگو باشه:  محيا

 نگهدار خدا نه:  صفايي

 يابونخ تا چند ، گاز پال به چسبوندم پاهامو پنجه ، داشيورد روي انداختمش و کردم قطع را تلفنم

 !( ... خفنم قدر چه من. )  افتاد آسفالت روي ترمزم خط.  کردم ترمز بعد

 و همد مي ادامه راهم به الرژ خيلي.  کنن مي نگاه منو باز دهن با نفر چند.  شم مي پياده ماشين از

 مي ابت را اتاق قديمي و شکسته دستگيري باالتر پله تا چند.  شم مي توليدي مرکزي دفتر وارد

 ! خانوما همگي به سالم. :  شوم مي دفتر وارد و دهم

 کردي دير قدر چه.  جون محيا سالم:  مليکا

 ؟ بدم انجام من نداري کاري ببينم اومدم عشقم سالم-

 کن استراحت برو تو نداري غم داري رو ما تا گلم نه:  مليکا

 ؟ باري کاري:  محيا
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 ... برو شم فدات:  مليکا

.  تو به لعنت اه.  بود پريده رنگش قشنگ کنارش.  زدم رو ماشين دزدگير.  پايين اومدم ها پله از

 ام معروفي آدم دوني مي ديگه خوب ؟ ميدونست کجا از منو اسم ، ميزد آشنا اش قيافه قدر چه

 دهعق تارزان پسره خيالش بي.  شدم ماشين سوار.  بود هام مشتري از شايد ديگه لباسم طراح

 کردم حرکت و کردم روشن رو ضبط!  اي

 

 

 دوم فصل

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

 مي عمولم طبق.  ميزنم رو آيفون.  بينم نمي رو جايي خستگي از.  کنم مي ترمز بهار توليدي جلوي

 مشغول همه کارگاه داخل رفتم ؟ کني مي باز جوري همين داري غيب علم دختره خوب!  کيه دونه

 داشت و صندلي روي بود داده لم بهار.  مديريت اتاق رفتم و کردم سالم يک سرسري بودن

 عجقم سالم:  خورد مي نسکافه

 ؟ خوووفي عجيجم سالم: بهار

 ؟ کردي درست نسکافه واسم ميام من دونستي مي کجا از خخخ آره-

 است نخورده دست بخوري توني مي البته!  گلم نيست تو واسه-

 ؟ داشتي مهمون-

 ! داشتم آره مياد حساب به ها جزومهمون ارسالن اگه-

 ؟ داشت چيکارت خوب-

 ؟ دوني نمي تو-

 ؟ چيو-

 ؟ نگفته تو به واقعا-
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 ؟ رو چي خوب -

 شده عاشق اينکه-

 ؟ کي عاشق گي مي راست:  گفتم و بغلش پريدم صندلي روي از

 ! جنبه بي کن جمع خودتو-

 ؟ شده کي عاشق من مرگ-

 ! بگه من به ترسه مي که يکي-

 ؟ دوني مي جوري چه پس-

 ديگه فهمم مي خواهرشم شعور بي-

 ؟ يانه کيه گي مي پروفسور حاال خوب-

 ... ملي:  گفت و ورچيد هاشو لب

 ؟ خودمون مليکااا:  زدم جيغ

 آره-

 . زمين افتادم و خورد سر پام خنده زير زدم

 ؟ ديوونه کني مي چيکار-

 ؟ مليکا و ارسالن خخخ-

 ! ديگه بله -

 مي شمامان مثل مليکا از ارسالن:  گفتم و کردم بغل هامو زانو بگيرم مو خنده جلوي تونستم نمي

 ؟ شده عاشقش بعد ترسه

 عاشقش اون بعد بشم مليکا نزديک سيدم تر مي بودم ارسالن جاي من اگه.  چل و خل پسره-

 ؟ شده

 بده کامل گزارش ميام ديگه ساعت يک ميرم دارم فوري کار من بهارجان ببين-
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 ؟ کجا-

 ميام زودي منه منتظر دفتر توي هم االن داره کار من با اومده يکي-

 باي باي باشه-

 ! فدا تي من -

 ريب ميترسي تو رواني پسره آخه ديوونه ارسالن اين دست از.  بيرون رفتم و کشيدم رو بهار لپ

 رهپس اون ياد.  شدم ماشين سوار و رفتم خنده با ؟ شدي عاشقش بعدش کني سالم مليکا به

 بدجوري ولي.  بود قديمي آشناي يک ها نويس رمان اين قول به بود آشنا خيلي اش چهره افتادم

 . پريد رنگش ماشينم

 صفايي خانوم سالم-

 بهداديان خانوم سالم -

 ؟ اومده -

 شماست منتظر ميشه ساعتي نيم آره -

 مرسي دستت -

 ببخشين سالم:  اتاق داخل رفتم و کشيدم عميقي نفس تو دادم موهامو و کردم درست رو شالم

 شما خدمت در که هم حاال خوب.  رسيدم قرارهام به دير همين خاطر به کردم تصادف شد دير که

 هستم

 بود مردونه لباس هاي ژورنال توي سرش انداختم بهش نگاهي

 . شده طراحي لباس و مد نمايشگاه براي جديدمونه هاي لباس اونا-

 ! بود هنرمندانه هم تون اعصاب هستين هنرمند که انقدر کاش-

 ؟ بله:  گفتم و ام چونه زير زدم رو دستم

 ؟ کنه مي چيکار اينجا کردم تصادف باهاش که همونيه که اين حسين امام يا باال آورد رو سرش

 . شد شير خاک خورد ماشينم شيشه سنگينه که هم تون دست:  گفت و زد لبخندي
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 ارتونک که گفتيد مي منشي به خوب ؟ اينجا اومدين همين براي ميدم رو تون ماشين خسارت من-

 پرداختم مي رو خسارت دادين مي حساب شماره چيه

 خوام نمي خسارت شما از من-

 ؟ اينجا اومدين چي واسه پس -

 هستم مرادي عرشيا من -

 دستم شدم بلند جام از بابا دوست مرادي استاد پسر عرشياست اينکه دادم قورت رو دهنم آب

 ! زمين روي شد چپه اش همه ها ميخي سوزن به خورد

 حاال نشين حول-

 ؟ شد حول کي -

 شما يعني تو -

 ؟ آره شما بگي نيستي بلد هنوزم -

 داره کارت بابام خانومه حاال ببخشيد -

 ؟ دارن چيکار من با مرادي استاد -

 ضمن در گه مي بهت خودش بيا فردا ميزت روي برگه روي نوشتم برات رو دفترمون آدرس -

 سرت فداي هم خسارت

 الهس بيست محيا همون هنوزم من کنه مي فکر ميزنه حرف دخترش دوست با داره انگار شعور بي

 ام

 ميدم آخر قرون تا رو شما خسارت من خير-

 ؟ زني مي حرف رسمي انقدر چرا -

 ؟ کنم تقديم ميشه قدر چه تون پرادو خسارت -

 تومن هزار سيصد ميشه لگسوزم خسارت:  گفت و کرد بازي موهاش با کرد اخم

 ؟ کنم مي قاتي باهم چرا رو ها خوشگل ماشين آخه کردم اشتباه بازم ؟ تومن هزار سيصد خدا واي
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 کنم مي واريز امشب من بدين حساب شماره شما-

 ؟ نکني فرار بدونم کجا از -

 ؟ چي واسه فرار ؟ فرار -

 ؟ ندي خسارت اينکه -

 ؟ دهش جوري اين چرا االن بود آدم قبال اين بشه تيکه هشت کنم لهش بزنم برم شعور بي پسره

 ؟ بازيه مسخره چه اين _

 ... نداره قابلي که گفتم-

 کوبيدم ميز روي رو ها ميخي سوزن حرص با

 ؟ نيست اي ديگه عرض _

 هست امري نه که عرضي-

 بفرمايين چي هر حاال:  گفتم و کردم ريز چشمامو

 شناسه وقت پدر که ميدوني...  بيا ساعت سر فردا-

 ... باش -

 تون ميبينم فردا نگهدار خدا -

 برسونين سالم هم مرادي استاد و جون ارزو به نگهدار خدا -

 سونم مير بزرگيتونو -

 زمي روي! (  حاال گرفتن تحويل به نه و اول محلي بي به نه)  کردم اش بدرقه و شدم بلند جام از

 رمگ عرشيا اين دم باز..  رفته يادم االن اما بودم حفظ قبال گشتم مرادي استاد دفتر ادرس دنبال

 کردم نگاه رو کاغذ گوشه بود راست سر کردم نگاه و برداشتم رو ادرس.  داد ادرس ادم بچه مثل

 دمکا شکل ورقه گوشه به افتاد چشمم...  هاست پارچه فاکتور...  اينکه...  که اين!  القاسم ابو يا

 : بود نوشته شم زير و بود خندان

 ! خانوم افتاد ور افتاد در عرشيا با هرکي
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 بابا که وقتي خير به يادش...  کنه اذيت منو داشت دوست هنوزم عرشيـــــا....  بود گرفته حرصم

 نبود ها مهموني ثابت پاي عرشيا جون ارزو و مرادي استاد با گذشت مي خوش قدر چه بود زنده

 ادما با...  زمانه...  شناخت منو اون ولي نشناختمش ديدمش که اول.  بود مون خوشي مايه اما

 يندها و گذشته و حال که باشم کار درگير انقدر خواستم مي خودم که شد چيزي ؟ کني مي چيکار

 ....  کار...  کار...  کار فقط...  نباشه برام اي

 سوم فصل

 فضولي از مردم ديگه بنال-

 تربيت بي -

 دارم زندگي و کار ديگه بگو تربيت با تو قربون بابا -

 نبودي اينجا داشتي زندگي و کار اگه -

 بهـــــار -

 ميشه خراب پوستت نخور حرص بابا باشه -

 ... يا ميگي -

 ؟ چي اينکه يا -

 ... گم نمي منم -

 ؟ چيو -

 اول دسته دارم مهم خبر!  پيچيو پيچ -

 .... بگو -

 بگو تو اول نوچ -

 جنس بد -

 ! ميگه کي به کي -
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 بولق کار زياد ديگه بود شده ساکت بود خودش تو جوري بد ارسالن بود روز چند بابا خوب خيلي -

 بود شده گير گوشه خالصه و کرد نمي

 خوب -

 گراز ديگه کن گوش خوب مرگ -

 : کردم پرت سمتش خودکارو

 ؟ بودي کي با

 ...اِاِ-

 خخخ -

 تب اام بود داغ مريضه کردم فکر شده چي گفتم پيشش رفتم شب يه بعدش کن گوش کوفت -

 .... نداشت

 ! ديگه بوده عشق گرماي اوخي -

 ! بوده شوفاژ گرماي خير نه -

 حاال باشه -

 ينا با بودم مونده من بودن سفر هم اينا مامان...  نذاشت بيمارستان ببرمش خواستم...  خوف -

 گفتم مامان به زدم زنگ کردم شک...  کمه عکساش از تا سه دو البومم ديدم بعدش!  ديوونه خل

 نبود که نبود اما کردم رو و زير مو تاب لب منم ، تابت لب تو ريختي کردي اسکنشون شايد گفت

 بتکونم وش ملحفه تا کنار گذاشتم شو بالشت...  کاري تميز واسه اتاقش تو رفتم پيش روز چند... 

 ! زمين روي ريخت ام شده گم عکساي همهي يهويي

 ؟ بوده ارسالن کار -

 عکساي تا بود دانشجويي دوران از کردم شون نگاه و کردم جمع رو ها عکس...  اوهوم -

 ! واکاوي به نشستم ديگه هيچي....  پارسال نمايشگاه

 هيجان جون اخ -

 ! ديوونه -
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 داداشته -

 ... خدا به اره -

 ! تو که منو کشتي ديگه بگو -

 کسع يک توي مثال يعني هاست عکس ثابت جزو مليکا ديدم بعدش...  حلقم تو ات بندي جمله -

 دسح يک بود گرفته ام خنده مليکا و من باز مليکا و تو بعدي عکس تو بوديم مليکا و تو و من

 يک و اومد ارسالن عصري...  کردم شون مرتب و جاش سر گذاشتم رو ها عکس زدم هايي

 ببينم بزنم حرف باهاش رفتم که بود 6 يا1 حدودا ساعت شام از بعد اتاقش توي رفت راست

 ... خدا به کردم دق محيا...  چيه ماجرا

 ؟ چي واسه -

 ! ميزد صدا رو مليکا و کرد مي گريه خواب تو داشت ارسالن -

 : گفت و شد بلند حرص با بهار گرفتم مو خنده جلوي دست با خنده زير زدم پقي

 کنن ات جنبه بي سر بر خاک

 نمياد ارسالن به اصال داره خنده خيلي خدا به جون بهار-

 ؟ بشه عاشق اينکه -

 باشه احساساتي انقدر اينکه نوچ -

 : گفت اي مظلومانه لحن با و کرد بغل هاشو زانو

 ارسالنه همون اين که من نکردم باور اصال...  اره-

 ؟ چيه تو نظر حاال خوب -

 ... دونم نمي -

 ... پووووووف -

 ؟ بگم چي خوب -

 تره کوچيک تو از سال دو چون گيره نمي زن تو اجازه بدون ارسالن که دوني مي -
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 ميدونم خودم -

 بگه تو به ترسه مي اون ميدوني رو ماجرا بگي بهش بايد پس -

 دارم تشريف غول من مگه -

 هستي راضي که ميگي بهش امشب...  ديگه کن گوش اِ -

 ؟ باشم راضي معلوم کجا از -

 نمياد ارسالن گير مليکا از بهتر دختر خودتو نکن لوس ديگه -

 ؟ دارن کم مليکا از چي ديگه دختراي مگه -

 االن رغبتش و ميل بي رفتن خواستگاري سال 0 از بعد که ارسالنه نظر مهم ندارن کم چيزي -

 ... شده مليکا عاشق

 هييييي -

 ؟ کشي مي آه چرا -

 ؟ شکست ارسالنو سر زد مليکا نيست يادت خدا به بيام کنار باهاش تونم نمي آخه -

 مزاحمه کرد فکر بود اتفاقي که ديدي خودتم ولي يادمه چرا:  گفتم و خنديدم

 ؟ ارسالن روي انداخت سوسک ليال تولد تو جوري چه نيست يادت-

 ... بهار... بها:  گفتم اشکي چشماي با کرد مي درد دلم خنده از

 ؟ داره جاني امنيت موجود اين پيش ارسالن حساب اين با-

 شدوس يعني گذاشت کي هر سر به سر کي هر گن نمي مگه بابا داره که کنم مي تضمين من -

 داره

 محيا کنه نمي صدق شرايط اين در مورد اين -

 ؟ چيه مليکا نظر خوب...  ميکنه صدق اينجا البته -

 ؟ نم دو چم -
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 ؟ بزنم حرف باهاش من خواي مي -

 ميدم بهت خبرشو کنم صحبت ارسالن با امشب کن صبر -

 ؟ چنده ساعت بهار باشه -

 دو به ربع يک -

 ؟؟؟ چــــــي:  گفتم و پريدم جام از فنر مثل

 فتمر سرعت با و شدم ماشينم سوار کوتاه خداحافظي يک با و کردم جمع رو هام وسيله تند و تند

 .... ليال دنبال

 خدا رو تو ببخشين جون ليلي سالم:  بود ايستاده طلبکارانه کانون در جلوي

 ؟ چنده ساعت-

 ظهره 6 -

 ؟ شما باشي اينجا کي بود قرار -

 دو به ربع يک -

 ؟ گه مي چي وسط اين تاخير -

 کوچيکه آبجي حاال ببخشين -

 آبجي نگو من به کوچيکه ابجي درد –

 ؟ برم يا ميشي سوار باشه-

 ... هستم من برو تو زکي گفتي پررو به -

 : زد جيغ و داد تکون طرفين به رو سرش

 ؟ شده ريختي اين چرا عروسکت-

 کردم تصادف شما اجازه با -

 ؟ نشده که چيزيت -
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 بابا نه -

 : بود بهار کردم نگاه شماره به خورد زنگ گوشيم

 ؟ بله الو-

 زد؟ غيبت کجا کوفت -

 جون ليلي دنبال اومدم -

 ؟ نگفتي -

 ؟ چيو -

 ديگه تو مهم خبر -

 ... اهان -

 ... خوب -

 ؟ خوب -

 محيـــــا -

 گم مي بهت ما خونه ارسالن با بياين امشب ديگه نخور حرص -

 قربونت نه -

 ؟ کنين چيکار خواين مي تنها و تک نيستن که اينا مامانت نه چيو چي -

 کنم صحبت باهاش مليکا راجب خوام مي -

 بهتره باشم منم ديگه بياين شين بلند ميگم همين واسه -

 ميشيم مزاحم پس خوب -

 باي مراحمين شما -

 باي باي -

 . کردم قطع گوشيمو
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 ؟ بيان امشب خوان مي اينا بهار-

 اوهوم -

 داريم باش بيدار صبح تا دوتا اين وجود با بخوابم من خونه برو زود پس خوب -

 نيان بگم خواي مي -

 .... نه نه -

 ؟. چي پس -

 بياد هم مليکا بگو -

 نوچ -

 ؟ چرا -

 فهمي مي امشب -

  پــــــوف -

 چهارم فصل

 ديگه ارسالنه و بهار ننداز زحمت توي خودتو زياد مامان-

 ميکنم درست ساده غذاي يک دخترم باشه -

 گلم مامان تو قربون -

 : اومد سرم پشت از مامان صداي برداشتم خيار يک و پريدم اپن روي از

 ؟ چيشده محيا-

 هيچي -

 ؟ برداشتي خيار پريدي چرا پس -

 ؟ کردم بدي کار -

 ميکني کارو اين داري استرس هروقت ولي نه -
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 بود شانسي االن -

 باشه -

 که کرد مي اعتراف ارسالن امشب....  شديد اونم داشتم استرس ؟ گفتم دروغ چرا خوب...  دروغ

 واي...  عرشيا...  مرادي استاد با فردا قرار... کردم مي راضي بايد رو مليکا طرفي از...  شده عاشق

 ؟ باشه داشته استرس نبايد آدم بعد

 باال اومدن ارسالن و بهار دقيقه چند از بعد کرد باز رو در ليال اومد اف اف صداي

 ارسالني سالم بهاري سالم-

 محيا سالم -

 : کشيد آغوش در رو بهار ليال

 ها نيست بد بپرسي من از حالي يک معرفت بي-

 بشم قبول خوب معدل با بتونم تا بخونم بايد امتحاناست موقع جون بهار خدا به -

 : کردم ارسالن به رو

 خان ارسالن سالم به به-

 ليال سالم...  محيا سالم -

 ؟ تو چته برنج شير -

 ميکنه درد سرم -

 : گفت بشنوم من فقط که طوري گوشم زير بهار

 ... خودت جون آره-

 : گفتم و بهار پيش نشستم.  آورد کيک هم ليال و گرفتم چاي بود گرفته ام خنده

 ؟ بوم پشت بريم چيه نظرتون-

 ندارم حرفي من بياد ارسالن اگه-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahla2000 | ليدي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

21 

 

 ؟ مياي ارسالن-

 : زد داد سرش پشت از ليال بود خودش تو

 ! ها ايم تو با ارسالن-

 ؟ ها ها-

 ؟ ارسالن شدي عاشق هان مرگ-

 ... من ؟ هان -

 : گفتم و شدم بلند جام از خنده زير زديم

 رونبي رفتن پوشيدن شونو مانتو ها بچه.  بگم مامان به برم ميام االن منم برين ها شما خوب-

 : گفتم و خونه آشپز رفتم

 ؟ نداري کاري بوم پشت ميريم ها ما مامان-

 ها باشه حواستون مادر نه-

 بيام جت عين بزن تک داشتي کاري قربونت چشم -

 مادر برو -

 پايين از خودشون با و بودن کرده پهن فرش ها بچه باال رفتم آسانسور از و پوشيدم مو پانچو

:  گفتم و شدم خم جلوش خنده با.  بود گذاشته غمگين آهنگ يک ارسالن بودن آورده خوراکي

 ... ارسالني

 ؟ بله-

 داداشي ها ميزني مشکوک -

 ؟ نيومده چرا مليکا راستي... بابا نه -

 بياد نتونست داشت کار -

 ... نه گين مي ميزنه مشکوک اين ميگم:  گفتم و زدم چشمکي بهار و ليلي به

 ؟ شده چت بهارت آبجي جان ارسالن-
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 دارم درد سر هيچي -

 کش زحمت حيوان که ماهم -

 بابا نکنه خدا -

 ؟ داري قبول خواهري به منو ارسالن -

 هستين عزيز من براي بهار مثل ليال و تو معلومه محيا حرفيه چه اين -

 ؟ گي مي چي بزنم باال استين برات بخوم اگه خوب -

 دارم فکرايي يک منم دوني مي:  گفت و کرد مني و من

 وشهگ يک نبودن باغ تو که هم اينا....  کرد نگاه ليال و بهار به چشمي زير پايين انداخت و سرش

 : گفتم و ارسالن پيش نشستم کردن مي بازي پيامک باهم

 عاشقي دونم مي-

 ... هه -

 داري دوست رو مليکا دونم مي اينم و بگي بهار به ترسي مي که دونم مي -

 ؟ دوني مي کجا از تو -

 گفت من به بهار -

 ؟ چي -

 ... فهميده که وقته خيلي ميدونه اون آره -

 ؟ جوري چه آخه -

 ؟ بفهمه کي نفهمه اون خواهرته ديگه ببين -

 ... گي مي درست -

 ؟ ميدونه هم مليکا -

 ... هنوز نه -
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 ؟ نگفتي بهش چرا -

 ترسم مي -

 ؟ نه بگه ترسي مي -

 ... آره -

 ؟ کنم صحبت باهاش من خواي مي -

 : گفت و باال آورد رو سرش شوق با

 ؟ شه مي-

 ميگم بهش ديگه روز سه دو حتما نشه چرا -

 ؟ ديگه روز سه دو چرا -

 زنم مي حرف باهاش شد که موقعيتش شلوغه سرش نمايشگاه کاراي خاطر به االن چون -

 ... محيا ممنونم -

 نکته يک فقط داداشي کنم مي خواهش -

 ؟ چي -

 کن صحبت بهار با -

 حتما باشه -

 بقيه پيش بريم شو بلند هم حاال -

 ؟ شد چي پرسيد آروم بهار.  ليال و بهار پيش رفتم و شدم بلند جام از

 : کردم زمزمه و زدم چشمکي

 ... حله-

 و گذشت خوشي به هم شب اون... بود شده حرف کم و آروم خيلي اومد ما جمع به هم ارسالن

 رفتن ارسالن همراه شام از بعد و نگفت چيزي دادم توضيح را عرشيا ماجرا تمام بهار براي
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 پنجم فصل

 کردم مي چت داشتم بهار با صبح 6 تا ميومد خوابم خيلي...  شدم بيدار خواب از صبح 8 ساعت

 ! عرشيا خاطر واسه

 ودنب خونه مامان.  شستم هم رو صورتم و دست.  بستم و کردم شونه موهامو بود گرفته ام خنده

 ولي بود 16 ساعت قرارم اتاقم توي رفتم و خوردم مختصري صبحونه.  ليال مدرسه بود رفته حتما

 يروزهف آبي ساتن شال با کردم تنم آبي-سفيد مانتو.  داشتم وقت شدن آماده براي ساعت دو هنوز

 خودم با مدام.  زدم لبام به لب برق و کشيدم آبي سايه يکمي آبي کفش و کيف و سفيد شلوار و اي

 سراغ اومده چرا برگشته کانادا از که سال 0 از بعد داره چيکار من با مرادي استاد کردم مي فکر

 تو بود زده گند عرشيا خداييش شدم ماشينم سوار.  پايين رفتم و برداشتم رو سوئيچم ؟ من

 قرمز چراغ تا سه دو از بعد نبود دور زياد.  کردم حرکت گرفت ام خنده ديروزم کاراي از!  ماشينم

 . بود شده نوشته که آدرسي به رسيدم

 کليد با خواست مي دلم. بود طبقه 2 حدودا ساختمان يک.  بود دفتر جلوي هم عرشيا لگسوز

 سمت افتادم راه و ام شونه روي انداختم رو کيفم!!!  رو پر پسره...  کنم خطي خط ماشينشو

 ايدش زدم مي حدس.  باال رفتم آسانسور با.  بود سوم طبقه توي استاد دفتر آدرس طبق ساختمان

 و کف هم توي ايشون نقاشيهاي نمونه اش همه چون باشه مرادي استاد مال ساختمان اين کل

 : گفت احترام با و شد بلند.  منشي پيش رفتم لرز و ترس با.  بود سوم طبقه

 ؟ کنم تون کمک ميتونم سالم-

 : گفتم و دادم تحويلش لبخندي

 داشتم مرادي آقاي با مالقات قرار...  هستم بهداديان من سالم-

 ؟ کوچيک يا بزرگ مرادي -

 : گفت و فهميد خودش... کردم نگاهش فقط و نشدم منظورش متوجه لحظه يک

 ؟ عرشيا آقا يا دارين قرار مرادي استاد با منظورم-

 : گفتم خجالت با

 ... مرادي استاد -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahla2000 | ليدي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

24 

 

 دارن جلسه ايشون بمونيد منتظر بايد -

 باشم اينجا 16 ساعت گفتن من به پسرشون ولي -

 کردين دير...  است دقيقه 16/0 االن ولي بله -

 : گفتم و کشيدم صورتم از مو آفتابي عينک حرص با

 ؟ دادن تشکيل جلسه سريع استاد دقيقه 0 خاطر به يعني -

 ... بمونيد منتظر بله -

 : گفتم عصبانيت با

 فکر ، دارم زندگي و کار من محترم خانوم...  کنم مالقات رو ايشون االن همين بايد من ولي-

 نگيرين منو وقت الکي ؟ است فرماليته ها جلسه اين همه دونم نمي من کردين

 : گفت سرم پشت از مردونه صدايي

 طراح خانوم مياري در بازي قلدر داري که بازم-

 شلوار و اي سورمه هاي راه با بود پوشيده سفيد مردونه پيراهن.  بود عرشيا.  کردم گرد عقب

 : گفت و منشي ميز روي گذاشت پوشه تا چند.  اي سورمه کفش و سفيد

 بدي نيستي بلد که هم سالم-

 سالم -

 عليک مثال -

 با.  ردک قفل هم توي دستاشو و ايستاد جلوم!  خدا به بود پررو خيلي...  جويدم لبمو گوشه حرص با

 : گفتم عصبي لحن همون

 ؟ چيه بازيا مسخره اين ديگه اومدم منم باش اينجا 16 ساعت گفتيد شما مرادي آقاي-

 هستند شما منتظر پدر اتاق داخل بفرمايين خانوم محيا -

 : گفتم و زدم پوزخندي

 داشتن جلسه مثال بله-
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 : گفت سريع هم منشي

 دارن جلسه بگم اومد کسي اگر گفتن مرادي جناب عرشيا آقا آخه -

 : گفت مهربونش لبخند همون با عرشيا

 کنه مي فرق بقيه با خانوم محيا ولي بله-

 حال هر به.  کنه صحبت باهام جوري اين کسي بودم متنفر.  ساييدم هم به هامو دندون حرص با

 . افتادم راه عرشيا سر پشت و گرفتم منشي به اي غره چشم.  نبود تالفي فرصت االن

 اندخو مي کتاب داشت استاد.  شدم اتاق وارد و کشيدم عميقي نفس.  شد وارد و زد در به تقه چند

 : گفتم و زدم لبخندي. 

 ديدار مشتاق ؟ طوره چه حالتون استاد سالم-

 : گفت و شد بلند جاش از استاد

 طوري چه شما ممنون ، دخترم سالم-

 نخوردين تکون ماشااهلل استاد ممنونم -

 اومدي که ممنونم...  دخترم ديگه شدم پير -

 افتخاره باعث کنم مي خواهش -

 : گفت و استاد پيش رفت عرشيا

 شما تحويل بهداديان خانوم اينم پدر-

 ؟ شما تحويل گي مي که ام پستي بسته مگه:  گفتم اخم با

 : گفت و زد پوزخندي عرشيا

 شايد...  نميدونم-

 : گفت و حرفمون وسط پريد استاد

 ؟ جوابي حاضر هنوزم دخترم-
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 : گفت و روم به رو نشست عرشيا

 ! نيست خوب هم هميشه جوابي حاضر-

 : گفت و حرفمون سط و پريد استاد...  بدم رو جوابش خواستم و کردم نگاهش حرص با

 طبعه شوخ ذره يک من پسر اين دخترم...  ديگه زشته بابا ؟ دارين دعوا هم با هنوزم تا دو شما-

 ببخش شما

 : گفتم و انداختم عرشيا به سرسري نگاه

 هگذاشت تاثير ايشون روي کانادا هواي و آب انگاري خودشون، واسه دارن نگه شونو طبعي شوخ -

 کردن فرق کلي حاال تا پيش سال چند از شون اخالق

 : گفت و کرد اخمي

 نکنه گم شو واقعي خود آدم اينه مهم...  شايد...  هه-

 هاي ريشه عصبانيت و حرص با.  ام رويي به رو صندلي روي نشست شد بلند و زد پوزخندي

 کشيدم شالمو

 : گفت و کرد شيطوني نگاه

 ... کنديش-

 ؟ بله -

 : گفت و کرد اشاره دستام به چشم با

 ... ليدي گم مي شالتو ريشه-

 : کردم زمزمه لب زير

 ... فياضي-

 ... بهش شدم خيره و زدم پوزخندي باريد مي خون چشماش از رسيد گوشش به انگاري

 .. کردم تاکيد کوچيک کلمه روي...  کوچيک مرادي آقاي باشيد عصبي انقدر بعيده شما از-

 : گفت مقدمه بدون باشه سرد لحنش کرد مي سعي
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 نباشه خراش آسمون ولي باشه کوچيک آدم-

 تونم نمي من استاد ببخشين:  گفتم و کردم مرادي استاد به نگاهي ؟ بود من با اين...  کردم هنگ

 کنم کنترل خودمو

 : گفتم عصبي لحن و کردم عرشيا به رو کرد مي نگاه رو تا دو ما واج و هاج داشت هم مرادي استاد

 محترم آقا باشيد تون زدن حرف مراقب-

 : گفت و صندلي روي داد لم خيال بي

 گيرم مي ياد شما از ادبو دارم-

 : گفت کالفه مرادي استاد که آخر سيم به بزنم خواستم نميومد در خونم زدي مي کارد

 قهوه روب عرشيا کنين مي برخورد بدتر گم نمي هيچي چي هر.  کشين نمي خجالتم...  ديگه بسه-

 بيار

 : گفت عصبي هم عرشيا

 ؟ ام چي آبدار من مگه-

 ... که بياره قهوي بايد يکي باالخره مرخصي رفته مسعود نه -

 ؟ ميگيره مفت پول منشي -

 ؟ برم من خواي مي عرشيا -

 ... بابا شما دست از -

 مو خرخره داره دوست خوندم چشاش از...  عرشيا به شدم خيره و زدم اي مندانه پيروز لبخند

 ! بجوه

 و انداخت بهم داري معنا نگاه...  بيرون رفت غرغر با و ميز روي کرد پرت رو ها پرونده عرشيا

 و چرت جز اون حرفاي درک به...  چيه نفهميدم بود آهسته انقدر که گفت هم چيزي يک زد پوزخند

 . نيست اي ديگه چيز پرت

 : گفت و کشيد عميقي نفس مرادي استاد
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 رو کسي جواب اگه...  بيامرزت خدا پدر مثل شدي ؟ هان صبري کم انقدر تو چرا محيا دخترم-

 ؟ بدي شو جواب بايد سريع تو زد حرفي يک عرشيا اين حاال...  نداري قرار و آروم ندي

 : گفتم خجالت با

 ... استاد هستم شما شرمنده من-

 دخترم شرمنده دشمنت -

 : گفت و اتاق توي پريد عرشيا

 کنن تعارف ام آبدارچي فعال که من ؟ بيارم برات خواي نمي اي ديگه چيز ليدي شما ي قهوه اينم-

! 

!  نکردم خورد هم تره استاد حرف واسه انگار جوري اين چون ندم شو جواب دونستم صالح

 کتابخونه از کتابي گوشه يک نشست و برداشت خودش براي قهوه فنجون يک...  کردم سکوت

 ديد براي خوبي فرصت کرد مي صحبت تلفن با داشت استاد...  خوندنش به کرد شروع و برداشت

 گذاشت راست يک دستشو فهميد انگاري اينم چيه کتابش بدونيم خواستم کنجکاوي با.  بود زدن

 ممعلو اسمش نصف جون آخ برداشت شو قهوه فنجون.  ساييدم هم به دندونامو.  کتاب اسم روي

 ....نوا بي:  شد

 : زدم داد يهويي

 ! نوايانه بي

 : گفت سريع استاد.  پريد جاش از متر سه عرشيا

 .... گيرم مي تماس باهات بعدا من آرزو

 ؟؟؟؟؟ خوني مي نوايان بي:  گفتم دوباره

 هقهو العاده فوق و سيني ي تو افتاد کتاب و شلوارش روي شد چپه اش قهوه!  شد چهارتا چشمام

 ! شد اي

 ..... سوختم سوختم-

 ؟ شدي چي سرم بر خاک -
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 پوف پــــــوف...  سوختم سوختم -

 اين دميز بادش هم استاد و پريد مي پايين و باال مدام عرشيا کنم گريه يا بخندم دونستم نمي

 ! کردم مي تماشا و بودم وايستاده من وسط

 نبود عمدي....  شدم زده ذوق ببخشين توروخدا ؟ خوبي عرشيا-

 لقهح چشماش توي اشک...  عرشيا آخيييي...  کردن نگاهم حيرت با يهويي عرشيا و مرادي استاد

 ؟ من به زدن زل ها نديده آدم مثل چرا اينا...  بود زده

 ؟ ها زدي مي بال بال پيش ديقه دو تا داشتي فکرکنم ؟ شما خوبي-

 ؟ گفتي چي -

 ... داشتي کنم فکر -

 ... قبلش -

 ....عرشي -

 کنيم مي صحبت مياي باز بعدا برو شما محيا دخترم -

 جز بودم نکرده صدا کوچيک اسم با رو پسري هيچ حاال تا رسيد دادم به استاد سرم بر خاک

 بدجوررررررر دادم سوتي...  بود داداشم مثل که اونم ارسالن

 : گفتم ممکن لحن ترين تند با و برداشتم کيفمو

 ... تونم شرمنده خدانگهدار ببخشين استاد رم مي من

 و گرفتم مو خنده جلوي ميزد لب رژ داشت منشي.  نکردم نگاه سرمو پشت اصال و بستم درو

 . ماشين توي پريدم

 ششم فصل

 سالم-

 ارسالن داداش سالم عليک -

 خوبي -
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 خبرا چه شما مرحمت به مرسي -

 ! داغ خبر يک -

 ؟ نّ مّ نّ -

 گفتم بهار به -

 ؟ چيو -

 ... رو مليکا-

 ؟؟؟؟ گي مي راس -

 : گفتم و زدم زانو چهار تخت روي

 خوب؟-

 ؟ خوب -

 ؟ گگفت چي ديگه بگو مرگ -

 بگم حضوري بايد -

 ؟ بگي تلفن پشت حاال نميشه -

 خير نه -

 بدجنسي خيلي -

 خخخ -

 ؟ خنده مي بزرگترش به آدم زهرمار -

 مياين بهار با هميشه که شاپي کافي بيا!  بزرگ مامان نه -

 ؟ کي باشه -

 ديگه االن -

 ؟ االن -
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 ... فردا نه په -

 ميام ديگه ساعت نيم تا باشه -

 منتظرم -

 . کرد مي تماشا تلويزيون داشت مامان.  پذيرايي توي رفتم و کردم قطع مو تلفن

 خانوم مامان پوکر نوکر پاکر چاکر-

 زشته بزن حرف درست -

 فدا تي من باشه -

 کندي دل اتاقت اون از باالخره شد چي -

 بيرون برم ميخوام -

 ؟ کجا -

 ارسالن پيش -

 : گفت و کرد اخمي

 ؟ چرا وقت اون-

 مرد يک بازم اما بود تر کوچيک من از سال 0 ارسالن که درسته.  بود گرفته ام خنده مامان اخم از

 : شد مي محسوب محرم نا

 دعوتيم عروسي...  مليکاست راجب-

 ؟ واقعا -

 نداره خبر خودش عروس ولي آره -

 ! وا -

 خخخ -

 باشه مبارک ولي گي مي چي نفهميدم که من -
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 : گفت و کشيد عميقي نفس

 ... مادر ببينم رو تو عروسي کي-

 به زني مي گند چرا مامان ؟ زوره کنم عروسي خوام نمي ؟ بارم سر من...  شد شروع دوباره -

 ... م ن ک ي م ن عروسي من ميگم صدم بار براي ؟ حالم

 ؟ خوردي تو که قسميه چه اين آخه دخترم چرا -

 ... بشم تنبيه خوام مي هم حاال شدم بابا مرگ باعث من...  من عزيز جان مامان -

 مرد خودش انگاري سهل خاطر به بابات ؟ تنبيهيه چه اين -

 . اه...  مامان کن تمومش ديگه بسه -

 ! پوشيدم اومد دستم هرچي و رفتم ام شده مالي لگد اعصاب با

 ! کنم ست لباسامو نداشتم حوصله ديگه

 ... دادن دست از شونو عزيز که بودم شده کسايي شبيه!  مشکي شد شانسي لباسام همه

 ! نکنه خدا

...  مکرد عوض جينم شلوار با مو مشکي اي پارچه شلوار و دادم ترجيح مشکي به رو اي قهوه مانتو

 بري خواي مي مگه ديگه بسه...  اي قهوه سايه خورده يک و زدم رنگمو مسي رژ.  شد بهتر

 ؟ عروسي

 ... شاپ کافي رفتم مامان از ساده خداحافظي يک با و گرفتم دوش نايسم عطر با

 هفتم فصل

 هک ديوار کنار ميز روي بود نشسته ارسالن.  شاپ کافي داخل رفتم و کردم پارک رو ام ماشين

 ... بود بهار منو پاتوق

 ؟؟؟ رو ما...  کنه مي تعقيب...  نکنه ؟ هميشه ميشينيم اونجا ما دونست مي کجا از اين

 ! نداره ها عرضه اين از اين بابا يوخ

 ! کردم بسنده لبخند يک به منم داد تکون برام دستشو
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 روييش به رو صندلي روي نشستم

 ... خانوم محيا سالم-

 ! دادين قرار بنده اسم اول رو خانوم پسنود شما عجب چه شد عرض سالم -

 ... خانوم بگم بهت عمرا ارسالن آقا نگي من به تا ميگم همنوزم وگرنه...  گيره بهت کارم -

 ترم بزرگ فسقلي تو از سال 0 من گفتم صدبار منم...  پررو -

 ... نيم و دوسال ميکنه شم رند چه ؟ سال سه -

 .. هرچي حاال -

 . باشه -

 ؟ خوب -

 ! جمالت به خوب -

 ... ديگه بگو قند مرض -

 ... بعد خوري مي چي بده سفارش کن صبر -

 بخورم تونو عروسي شيريني -

 ... کنه خدا -

 : گفتم و انداختم بهش تاسف از سرشار نگاهي... کرد نگاه بهم ذوق با

 گنده مرد...  ببند نيشتو...  بکش خجالت-

 نشدم مرد پسرم هنوز -

 اومدين خوش...  بهداديان خانوم سالم -

 سالم عالمت به سرمو ؟ ميدونست منو فاميل کجا از اين ااااا...  چرخوندم پسره سمت گردنمو

 . دادم تکون

 .... من دوست هستن جان کاوه ايشون محيا-
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 تهرف لو مون پاتوق چرا بگو...  دونست مي منو فاميل کجا از بگو پس ؟ ارسالن دوست ؟؟؟؟ چــي

 .... بود

 خوشبختم...  هستيد ارسالن دوست دونستم نمي اما ديدم مي زياد رو شما من...  سالم-

 ؟ دارين ميل چي خوب...  خوشبختم همينطور منم ميکنم خواهش -

 : گفت و من جلوي گذاشت رو منو ارسالن

 ... ترن مقدم خانوما: داد ادامه و کرد کاوه به رو...  بده سفارش منم براي همونو خوري مي هرچي-

 : کردم ريز چشمامو

 ؟ ديدي دور رو مليکا چشم-

 ... نداره مشکلي که زن خواهر -

 نکني بپاپيشرفت -

 ! بفرمايين امر شما...  چشم -

 ... خورم مي اسپرسو من -

 چشماش تو...  انداختم بهش شيطوني نگاه يک!  متنفره اسپرسو از ارسالن خال تو زدم جون آخ

 : نکنه تجاوز لبخند از لبهاش روي خنده کرد مي سعي.  بود خنده

 ... خورم مي شيک ميلک من جان کاوه نيموده محبت تو به ؟ محيا داشتيم-

 . رفت و گفت چشمي کاوه

 : پرسيدم هيجان با و کردم ارسالن به رو

 منو کشتي ديگه بگو-

 ـــو يو...  بشه مليکا شوهر خواهر کرد قبول بهار -

 : گفتم شيطوني صداي ته و خوشحالي با.  زدم چلک بار چند

 ؟ بگه عروس به کي حاال خوب...  مبارکه!  جون دادا نداري غم داري منو تا-
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 : گفت کننده خر صدايي با و زد کشداري لبخند

 ؟ دارم محيا اسم به خواهر تا چند من مگه-

 اووووپسسس...  بهم زد زل مظلومانه

 .. بگو بهش خودت روخدا تو خوره مي منو مليکا ؟ من ؟ چي-

 خانوم محيـــــا -

 ! نميشم خر من ؟ خانوم محيا گي مي حاال خانوم درد -

 .... نسبت بال -

 ميشه چي ببينم حاال...  کوفت -

 ؟ آره يعني اين -

 ... حاال -

 پــــــوف -

.  ترف سريع خيلي و آورد منو سفارش باشه بهنام اسمش زدم حدس که ديگه پسر يک کاوه جاي

 دقيقه چند از بعد.  بشه مون حسابدار ارسالن شد قرار و زديم گپ باهم کمي نمايشگاه درباره

 . بيرون اومدم کافه از و کردم خداحافظي

 . زد برق چشمام يهويي

 کافه از رت دور متر چند که فروشي کتاب سمت رفتم و برداشتم ماشين داشبورد توي از پولمو کيف

 . بود

 بود عقالني عرشيا از خواهي عذر براي بگم تونستم مي که راهي تنها

 ... بينوايان کتاب خريدن

 ..... خانوم محيا ايوال

 . بود کافي کنم فکر...  داشتم تومن هزار سي
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 کردم تر تند هامو قدم.  رفت مي سمتي همون داشت هم ارسالن.  فروشي کتاب سمت افتادم راه

 نزديکش برسم تا

 ... ارسالن-

 : گفت ديد رو من تا کرد نگاه شو بر و دور

 ؟ شده چيزي-

 ؟ ميري داري کجا -

 کتاب کافه -

 ؟ آرامش -

 آره -

 ؟ نيست کتابفروشي اونجا مگه -

 کتاب کافه بشه خواد مي باالش طبقه چرا -

 آهان -

 ؟ خوب -

 ميام منم چيزه...  هان -

 ؟ چي ي واسه -

 بخرم اونجا از خوام مي دارم الزم کتابي يک -

 ؟ کتابي چه -

 کتابفروشي سمت افتاديم راه

 نوايان بي-

 ؟ خواي مي ليال براي -

 ديگه يکي براي نه -
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 ؟ کي -

 ؟ فضولي -

 بخري کتاب بخواي کسي ي واسه نديدم آخه -

 ! ببين حاال -

 ! خاصيه آدم چه اون -

 نــــــــــــــه...  باشه خاص عرشيا مثال کردم تصور ذهنم توي

 بخرم رو کتاب همون براش خواهي عذر براي خوام مي کردم خراب رو يکي کتاب-

 ؟ کيه بگي شه مي -

 عرشيا-

 : گفت زده بيرون حدقه از چشماي با و ايستاد

 ؟ ديگه کيه عرشيا ؟؟؟ کي-

 ؟ چه تو به...  عرشيا -

 ؟ پسرته دوست روشن چشمم -

 !!! غيرت جونم

 نيست بدي آدم ليال جون به ؟ تو گي مي چي-

 تويه با نسبتش مهم ؟ خوب يا باشه بد کنه مي فرقي چه -

 ؟ نيست يادت رو عرشيا واقعا تو....  نباشه دنيام خوام مي خودم جون به -

 ؟ ميشناسمش -

 ديگه خودمون مرادي استاد پسر مرادي عرشيا...  بهتر من از -

 ؟ خودمون عرشيا -

 ! هات جووني فابريک رفيق آره -
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 ؟ پيرم من يعني -

 ؟ ميگم رو کي کردي فکر واقعا!  نوچ -

 ! شد جالب برام گفتي نمي رو پسري هيچ کوچيک اسم من جز آخه دوني مي -

 کردم صداش کوچيک اسم به کردم ناپرهيزي االن اونم -

 شده تنگ براش دلم خيلي ؟ کجاست االن -

 ! باباش دل ور -

 کنه مي فعاليت موسيقي گروه يک توي شنيدم -

 : کرد باز برام رو در و موند تموم نا حرفش.  کتابفروشي به رسيديم

 ! ترن مقدم خانوما-

 ! ميشي آدم بگيري زن بابا نه -

 بزرگ مادر تو برو -

 با ور قسمت هر فلش با که مجهز فروشي کتاب يک.  بودم نيومده اينجا حاال تا.  مغازه داخل رفتم

 گشتم کتاب دنبال ها رمان بخش و هنر و فرهنگ قسمت در.  کرد مي جدا هم از مختلف موضوعات

 ! بودم نشنيده شونو اسم حتي من که بود کتاب نسخه هزار شايد. 

 دنش چيده مرتب ها کتاب خيلي که درسته کنم پيداش جوري چه.  کردم مي نگاه ها کتاب به گيج

 ! مونه مي شام بازار مثل اما

 ؟ کنم کمکت ميخواي– ارسالن

 : گفتم و کردم نگاهش شناسانه قدر

 ! دستت قربون-

 ... بيا:  گفت و خنديد

 خودش سال و سن هم حدودا پسر يک که کوچيک ميز يک به رسيد و کرد رد رو قفسه تا چند

 زد مي اتکيت ها کتاب روي داشت
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 !!! کالس بي ؟ ميزنه اتکيت ها کتاب روي کي دهاتي آخه

 ايچيز حق به!  بود مردونه اش چهره اما بود دخترا شبيه...  بود بسته پشت از اسبي دمب موهاشو

 ! نديده

 ايييي..  اش شونه روي ريخت موهاش.  داد دست باهاش و شد بلند ديد رو ارسالن تا پسره

 ! چندش

 داداش سالم– ارسالن

 گل خان ارسالن چاکر-

 ؟ خبرا چه جان سهند قربونت -

 اختاند من به نگاهي ارسالن ؟ باشن کي خانوم راستي...  ديگه کنيم مي کار داريم هيچي-سهند

 : گفت و

 دوستمه-

 : گفت تعجب با پسره

 ؟ دخترت دوست-

 : گفت و خنديد ارسالن

 مونه مي خواهرم مثل البته و خواهرمه دوست!  ها منحرفي-

 ! زدنت حرف اين با ارسالن ببرن تو مردشور

 ...خانومِ خوبين!  کن ادا درست رو جمله برادر– سهند

 : گفتم و زدم محوي لبخند

 خوشبختم هستم محيا-

 مي رو ها قفسه دارين ديدم ؟ کنم تون کمک تونم مي هستم سهند همينطور هم من-سهند

 گردين مي خاصي کتاب دنبال شايد گفتم گردين

 گرديم مي نوايان بي کتاب دنبال داداش آره– ارسالن
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 بياره براتون مسيح گم مي االن باشه – سهند

 : گفت بلند و شد بلند

 دقيقه چند بيا مسيح آقا...  مسيح-

 ! مسيحه همينه!  اومد بود ها اروپايي شبيه اش قيافه که بور مو ساله 62يا 65حدودا پسر يک

 ؟ پيدا کم خان ارسالن سالم – مسيح

 ! شلوغه سرم ديگه ميشم داماد دارم ؟ داداش خوبي - ارسالن

 کرد من به شيطون نگاه يک بعد و

 ؟ ايشونه خانوم عروس – مسيح

 ترم بزرگ ايشون از سال 0 من...  آقا خير نه-

 نيم و سال دو -ارسالن

 هرچي حاال -

 محترم خانوم ببخشين – مسيح

 کنم مي خواهش -

 گرفتن مي تو سراغ همه مسيح بودي کجا ديشب – ارسالن

 ؟ کني نمي معرفي ؟ کيه شخصيت با خانوم اين... برات ميگم حاال – مسيح

 و وسط پريد وزغ مثل سهند که بدم جواب اومدم!  اومد خوب رو شخصيت با!!!  مودبه اين قدر چه

 : گفت

 محيا-

 خصيتش بي!  ميشه خودموني زودم چه تربيت بي!  شعور بي پسره کشششششش نفس خدا آي

 ! معذورم حرفم ادامه اداي از داره حضور خانوادم ببخشين....  بي

 : گفتم و گرفتم بهش اي غره چشم
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 کردي اضافه خودت شخصيت به بزاري قبلش خانوم يک-

 : گفتم و گرفتم نشونه رو ارسالن حرص با

 ارسالن دارم کار من-

 : گفت تند تند مسيح به ميشم منفجر االن باروت مثل دونست مي که هم ارسالن

 ؟ داري گردم مي نوايان بي کتاب دنبال چيزه جان مسيح-

 کنين صبر لحظه چند ميارمش االن دارم آره – مسيح

 : گفت و کرد سهند به رو

 ميام االن من بنداز راه رو ها مشتري جان سهند-

 : غريد لب زير

 خوب خيلي-

 بيار تا دو مسيح – ارسالن

 ! خوام مي دونه يک من ولي-

 جوريه چه ببينم بخونم خوام مي شو دونه يک منم – ارسالن

 : گفت و کرد مسيح به رو

 ؟ است تنارديه و کوزت همون نوايان بي-

 اره – مسيح

 ! ميشن پيدا هايي ادم چه!  نگذره ازشون خدا اخ اخ – ارسالن

 : گفت خنديد مي که حالي در مسيح

 بيارم رو کتاب برم من...  اره-

 داداش برو -

 : گفتم و کردم ارسالن به رو
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 داري آشنا هم اينجا بودي نگفته-

 ! خانوم کاريه اسرار جزء اينا -

 ... آهان -

 . اومد هم مسيح موقع همون.  بود ليال خورد زنگ تلفنم

 : گوشم روي گذاشتم رو تلفن

 جان ليلي سالم-

 .......................... -ليال

 ! بودم نزده حرف بچم با تلفن پشت مودب انقدر حاال تا!  کرد هنگ بچم کنم فکر اخييي

 ديگه نکن ضايع ارسالن ببرن تو شور مرد اي!  شد گرد چشماش هم ارسالن

 : گفتم دوباره

 .... گلم نمياد صدات جان ليال-

 ! کرد غش رسما

 ؟ خودتي محيا...  الو-

 : گفتم و زدم ژکوندي لبخند کنم جمع آبرو مسيح جلوي خواستم مي

 ؟ دلم عزيز باشه کي خواستي مي پس-

 ؟ بودي من با االن -

 ! بودم گرفته زيرت بار هشتصد تريلي با بودي اينجا اگه ليال واي

 ؟ عزيزم داري چيکار-

 يسر خيلي جاي يک االن کنم فکر ؟ بگيرم تماس بعدا خواي مي ببين....  بگم خواستم مي -

 حرفي مي قلم لفظ جوري اين که هستي

 ! فهمم شير خواهر قربون اي
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 باي گيرم مي تماي باهات بعدا دلم عزيز آره-

 ... خودم خله ابجي بوس بوس...  خدافس -

 ... زهرمار

 : گفت و گرفت روم به رو رو کتاب دودستي مسيح.  کردم قطع رو تلفنم

 خانوم محيا بفرمايين-

 !!! ايشاال بشي خير به عاقبت...  پسرم آفرين!  مودبه بشر اين قدر چه

 ؟ شماست مال گم مي تبريک...  شيکه واقعا تون فروشي کتاب...  جناب ممنونم-

 ارسالنه آقا و جان سهند مال اش بقيه...  دنگش دو – مسيح

 : کردم ارسالن به رو

 ؟؟؟ ارسالن همين ؟؟؟ ارسالن-

 ؟ نميدونستيد شما مگه.  بله – مسيح

 ... خير-

 خريدمش تازه – ارسالن

 باشه مبارک -

 ممنون – ارسالن

 ؟ کنم تقديم قدر چه مسيح آقا-

 باشين من مهمون نداره قابلي – مسيح

 بفرمايين دارين لطف-

 باشين من مهمون که گفتم – مسيح

 ... مودبه قدر چه پسر اين

 بده هديه کتاب ها بعضي که عادتشه مسيح محيا – ارسالن
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 ... اما-

 کنين قبول کنم مي خواهش – مسيح

 کنم تشکر طوري چه دونم نمي...  ممنونم واقعا – زدم لبخند

 دستش دادم و آوردم در مو کارت کيفم از

 باشيم تون خدمت در لباس و مد نمايشگاه بيارين تشريف.  منه کارت اين-

 ؟ لباسيد طراح شما – مسيح

 ... بله-

 عاليه واقعا – مسيح

 ؟ محيا بريم – ارسالن

 تون ديدم شدم خوشحال مسيح آقا نگهدارتون خدا...  آره-

 بيرون رفتيم و کرديم خداحافظي مسيح با

 ؟ برسونمت خواي مي – ارسالن

 هست ماشين خودم رم مي ممنونم نه-

 نره يادت رو مليکا فقط راحتي جور هر باشه -

 باشه -

 خدانگهدار -

 حافظ خدا -

 بود هگذاشت توش رو کتاب که مسيح شيک دستي ساک.  ماشين سمت رفتم و شدم رد خيابون از

 ... الهي بميري ليال...  کردم روشن رو ضبط...  زدم استارت و صندلي روي گذاشتم

 جهانبخش.  کردم عوض شو آلبوم و کردم کم رو ضبط خوند مي آهنگ فرياد با داشت ياس

 ! است عشق خودمونو
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 داد جواب بوق تا چند از بعد.  ليال به زدم زنگ

 ؟ هان-

 سيالاااام -

 ؟ بودي کجا -

 ! نيارم کم خواستم بودم شخصيت با آدم يک جلوي -

 ! تي آجي ديوونه محيا همون تو گفتم -

 ... بنال -

 بپرسم حالتو بودم زده زنگ...  زهرمار -

 ؟ ميگي راس -

 بچه نکن ذوق...  مثال الکي -

 خري خيلي خدا به -

 رفتم تو به -

 محي -

 ؟ جونم -

 ... چيزه -

 ! پنيره -

 شعووور بي -

 گفتنت شعور بي قربون -

 داريم مهمون محيا -

 ؟ هستن کي -

 نيستن فاميل -
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 ؟ هستن کي -

 ... ها نشي آتيشي ببين -

 ... که نگو -

 خواستگارن آره -

 ؟ اومدن کي اجازه با -

 بيان گفته مامان -

 مامان به بده رو گوشي -

 محيا توروخدا -

 چشم بگو مامان به بده رو گوشي گم مي بهت -

 چشم -

 : داد جواب مامان لحظه چند از بعد.  داشتم نگه گوشه يک

 ديگه بيا موندي کجا محيا-

 خانوم مامان سالم-

 ؟ دختر کجايي بيا سالم عليک-

 ؟ ما خونه اومده کي دقيقا االن مامان...  خيابون -

 بيان که قراره بگم بهت رفت يادم صبح بيا مادر خواستگارن -

 ن ـــــــــا مامــــــــــــــــــــــ -

 دختر رفت ابرومون ديگه بيا...  يامان -

 خونه نميام هم بميرم من -

 جونن مليکا فاميالي از زشته دختر کنن سرم بر خاک -
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 ياب گن مي راست اگه!  کچلن و کور همه که اونا پسراي ؟ شون فاميل کدوم دقيقا چـــــي؟؟؟؟ -

 بگيرن رو مملي اين

 بابک آقا مليکا خاله پسر دخترم زشته جوري اون نگو -

 ؟ نبود اون از تر کچل و کور -

 نده دقم محيا -

 بخورم اي قهوه شکر من نکنه خدا -

 : گفت اي کننده خر لحن با

 ؟؟؟ ديگه مياي-

 ! نوچ -

 نميگم بهش هيچي چي هر سرتق دختره -

 ؟ ديگه نگفتي هيچي شما االن -

 آدم خيلي ديدي رو بابک آقا خودت که تو زشته اومدن که ربعه يک دخترم ديگه بيا جان محيا-

 بيا من جون خورن مي ما به و خوبه که شونم مالي وضع شخصيتيه با و معقول

 بابا خاطر به خوردن قسم پيش سال 2 خودم من باشه دادن قسم بر بنا اگه نمده قسممم مامان -

 منصورم بابا جون به اونم نيست الکي خوردم قسم من...  نکنم عروسي

 تونيست کار اين به راضي بابات خدا به خوردي تو که قسميه چه اين آخه دخترم -

 کارشون رد برن بگو ها خدا بنده اون به هم حاال کنم مي کارو اين دارم خودم خاطر به من مامان -

 ها نباشن خونه اومدم من

 کنن سرم بر خاک -

 ـــــــــان مامــــــــــــــــــــــ -

 نميشه روم من بگو بهشون خودت بيا حداقل -

 پـــــــــــــــــــــوف -
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 بيا زودي منتظرتم -

 .... کرد قطع رو گوشي بعدهم و

 : شد پخش پيشوازش آهنگ.  گرفتم تند و تند رو مليکا شماره!  چغندرم وسط اين رسما من

 ........مدار روي زندگيم

 محي سالم الو-

 ميکشم رو تو من مملي -

 ؟ مليکا بگي ميميري زهرمار و مملي -

 ؟ کنم داغون فکتو بيام ؟ من خواستگاري فرستادي تو پسرخاله جراتي چه به تو مليکا -

 نميفهمم ؟ محيا تو ميگي چي ؟ خالم پسر -

 ختبدب من تا ما خونه نشستن سيبيل به سيبيل شون خاندان همراه شمشاد شاخ بابک آقا -

 ببرم چايي براشون

 .... ميگي دروغ محيا -

 ؟ نميدونستي تو يعني ليال جون به نه -

 نداشت خبر مم روح خدا به نه -

 ؟ کرده پيدا کجا از مارو خونه آدرس پس -

 ... من دفترخاطرات از کنم فکر -

 نخوانده حافظ خواجه فقط رو تو خاطرات دفتر که سرت بر خاک -

 ؟ کني چيکار خواي مي...  من به بده گير حاال اِ -

 ! بيرون کنم مي شون شوت محترمانه خيلي هيچي -

 !!! ها کشکت مي نکني برخورد درست من خاله با -

 ! کشم مي تو خاله پسر ولي خورم نمي تو خاله بابا باشه -
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 بکني خواي مي که کاري هر مجازي اونو -

 ؟؟؟ کاري هر --

 ... بدبخت منحرف -

 مملي نداري کاري -

 ها زنمت مي اهلل استغفر -

 ... باباي جغله نداري شو جرات -

 ! کوزت برس ات بدبختي به برو...  باباي -

 اّهــــــــــــــــــــــ...  داشبورد روي انداختم و کردم قطع مو تلفن

 ــــــــــــــــــــــــه

 دمش آسانسور سوار.  خونه سمت رفتم حوصلگي بي با.  قرآن به ندارم رو ها سيريش اين حوصله

 دش نمي ولي برن در خودشون خواستگارا تا کرد مي کوله و کج شو قيافه بهار ها موقع جور اين. 

 پــــــــــــــــــوف...  بود ضايع بودن ديده بار بيست حداقل منو اونا... 

 داداشا آقايون بگم محترمانه خيلي.  نرم زور بار زير.  باشم بابا مثل بايد

 هــــــــــــــــــــري

 بابام دختر ام محيا من ؟ الکيه مگه

...  بسوزه دلش تا باش خانوم جوري همين...  کردم تجديد مو رژلب دوباره و کردم مرتب وهامو

 ــــل کورکچــــــــــــــــــــ اي عقده پسره

 : گفت و کرد باز درو تندي ليال.  زدم رو زنگ

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اومدي-

 ! بدين شوهرم که نيام نه په -

 کنه مي ات قيمه قيمه االن مامان تو برو بيا -

 ــــــش ايـــــــــــــــــــــــ -
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 از تر زشت خواهر اون و مادرش و پدر و کاناپه روي بود نشسته بابک.  داخل رفتم و خنديدم

 ! کنارش خودشم

 : گفتم دلم تو

 خوب کالسم خورده يک!  نفره سه مبل رو نشستن نفري چهار! تنگه جاتون اگه ها داريم مبل-

 رفتن خواستگاري واسه چيزيه

 کنار شبک گفته گاو به که چشمايي با پشت پر مشکي موهاي...  نيس کچل و کور زيادم انگاري نه

 !!! هستم جات من

 !!!!!!!!! دماغوش خواهر اون ارزوني...  ها ايه تيکه

.  دمکر نگاه رو بابک چشمي زير و زدم مصنوعي لبخند.  سمتم برگشتن همه ام سرفه صداي با

 ! خوشگله آقا برات دارم

 .. کردم دير ببخشين...  سالم-

 تشدس کنار نشوندم و کرد استقبال من از خوشرويي با مامانش!  بود زده خجالت لحنم قدر چه اوه

 محالـــــــــــه ؟ خجالت همه اين منو...  پايين انداختم رو سرم. 

 : گفت خوشحالي با مامانش.  بود کشيده رو چاي زحمت ليال شکر رو خدا خوب

 باهم برن جوون تا دو اين نيست بهتر کرديم هامونو صحبت هم ما اومد که جونم محيا خوب-

 ؟ کنن صحبت

 ؟ گه مي چي اين...  کردم اشاره ليال به ابروهام با

 ! زنه مي بلوف هيچي يعني باال داد هاشو ابرو و فهميد بود تيز اونم

 ! طال دستش بود کرده تميز مو اتاق ، ليال جونم...  اتاقم توي رفتيم مامان اجازه با

 بشينين بفرمايين-

 ... ممنونم -

 ... کردم نگاهش خانومانه و روش به رو نشستم.....  مودبـــــــ بابا
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 .. خوب -: کرد مي نگاهم چشمي زير

 : جلوش گرفتم دستمو

 ... بگم رو شرايطم من بذارين لطفا-

 ! من ام پررو چه

 : گفت و زد لبخند

 لطفا بفرمايين-

 ... تو نيش ببند

 ندارم شو آمادگي من نيست خوب شما شرايط اينکه نه ندارم ازدواج قصد اصال من ببينيد -

 : گفت و کرد نگاهم شيطون

 ؟ کنين مي پيدا شو آمادگي کي بپرسم تونم مي -

 : دادم تکيه ام صندلي به سينه به دست

 بره بين از استقاللم خوام نمي...  باشم مجرد عمر آخر تا دادم قول خودم به من...  وقت هيچ-

 : جلو به رو شد خم و کرد قفل هم توي هاشو دست

 يپررنگ حضور اجتماع توي داره حق اونم خونه کار به بشه محدود همسرم خوام نمي من ببينيد -

 باشه داشته

 ... خوبه خيلي تفکر طرز اين -

 شد شل نيشش

 ! شازده حاال کن گوش

 .. فاشيسمه....  ازش نمياد خوشم من اما-

 ؟ فاشيسم -

 حيووني گفتم چي نفهميد اصال
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 ؟ بمونين تون حرف روي که هست تضميني چه زنين مي رو حرف اين االن شا...  بله -

 ... بخورم قسم حاضرم -

 زدم پوزخندي

 ؟ باشم خورده قسم شما از زودتر من واگر-

 : گفت و داد ابروهاش به کوچيکي چين

 فهمم نمي منظورتونو-

 : گفت خونسرد و جدي طور همون و انداختم هم روي پاهامو

 کنم مي دارم تنبيه يعني...  نکنم ازدواج وقت هيچ پدرم خاطر به خوردم قسم من بابک آقا ببينيد -

 ؟ شيد مي متوجه...  رو خودم

 : گفت و زد پوزخندي

 ... نه -

 ! سرت بر خاک

 پدرم مرگ از بعد...  دارم که خانوادگي مشکل يک خاطر به...  ندارم ازدواج قصد کال من ببينيد-

 بزارم تنها مو خانواده خوام نمي

 ... گفتم من مگه -

 وضع ، ندارين کم هيچي شما.  کنم تون قانع کردم سعي...  منه عقيده اين...  نگفتيد چيزي شما -

 اينو من اما هاست دختر ي همه آرزوي اين خوب...  ايد قيافه خوش و تيپ خوش ، خوبه تون مالي

 ؟ دارم رو حق اين.  کنم زندگي تنها خوام مي...  خوام نمي

 : گفت و کشيد سرش به دستي

 ... دارين بله-

 ؟ هست حرفي پس خوب -

 ... خير -
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 ... لطفا نگيريد منو وقت پس -

 به نيازي کردم خونسرد مو چهره.  دنبالش هم من.  در سمت رفت و شد بلند جاش از دلخوري با

 : گفتم کنه باز رو در اينکه از قبل!  نبود دادن نشون ناراحت

 ... چيزه فقط-

 : گفت دلخور چنان هم و متعجب

 ؟ بله-

 : گفتم کنان من و من

 ... چيزه يعني...  من با ازدواج فکر به که شد چي-

 پرسيدين مي اول بايد اينو کنم مي فکر -

 ! بپرسم االن داشتم دوس

 : گفتم و کردم اخم

 ... شماست با حق بله-

 .... تون نجابت شايد -

 ام چهره ولي بودم داده بهش رد جواب اينکه با سرش پشت منم.  بيرون رفت و زد تلخي لبخند

 ... واال!  سرم فدا....  بود خندون و شاداب

 .... اينجي بزارن نو پاشو عمرا ديگه اينکه از غافل رفتن مفصل خداحافظي يک از بعد

 ! دمکر ست زرشکيم تاپ با مو قرمز کوتاه شلوارک.  کردم تعويض هامو لباس و اتاقم توي رفتم

 رو ها ظرف داشت مامان خونه آشپز رفتم.  بپوشم لباس خوب هم خونه توي حتي بود عادتم

 ميشست

 ؟ شم فدات خواي مي کمک-

 : گفت غليظي اخم با

 کش پيش کردن کمک نده دق منو تو-
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 : کردم حلقه گردنش دور دستمو

 تو پاشو داره ازدواج شرايط که جووني مذکر فرد هيچ نداديم قول هم به ما مگه شم فدات آخه-

 ... کني مي اذيتم چرا ؟ نذاره خونه اين

 : گفت و کرد نگاهم مظلوم

 هب....  عذابه در روحش نيست تو کار اين به راضي بابات خدا به...  ميدي عذاب خودتو داري محيا-

 چيکار خواي مي شد سفيد دندونات مثل موهات که فردا پس داري رو و بر االن باش خودت فکر

 ؟ کني

 اللاستق نيستم حاضر حتي کنم نمي عوض چيز هيچ با و دارم دوست رو زندگي اين و راحتم من-

 خودم پس همه بزرگ مادر بروبکس قول به....  کوه ام محيا من....  کنم تقسيم مرد يک با مو

 ... کنم حل مو مشکل ميتونم

 ؟ کنم چيکار تو دست از من -

 ... گشنمه که فعال واال دونم نمي -

 ميشه حاضر االن بخوره ليال اون و تو شکم به کارد اي -

 : گفت و خونه آشپز اومد ليال

 ؟ کرد صدا منو اسم کي-

 آبجي کني شوور هم تو بايد ديگه کرديم مي فکر داشتيم ، عروس مادر از هم کلمه يک – محيا

 ! کوچيکه

 زدم مامان به چشمکي

 : گفت و داد تکيه کانتر به سينه به دست ليال

 ... آبجي زهرمار اوال-

 داد جوابشو چشمک با که گرفتم بهش شديدي غره چشم

 ؟ داري سراغ خوب مورد نه که چرا...  دوما-
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 : گفتم خنده با

 ! الهي بميري-

 : گفت خوشگلش اخم با مامان

 فعال باش مشقت و درس فکر به تو ات قواره و قد اين با زشته دختر نريز زبون-

 : تختم روي نشستم.  اتاق توي رفتيم و قدش زديم ليال با

 واست دارم اول دسته خبر بيا ليال-

 : گفت و داد تکيه ديوار به

 .... بگو داغ خبر جونم اي-

 ـارک مبـــــــــــــــــــــــ ايشــــــــــــــاال...  بادا مبارک يار اي -

 بــــــــــاداااااااا

 ... کيه بگو زود داري سر زير رو يکي فهميدم کردي رد رو کباب اين ديدم ناقال -

 ؟ خريه کدوم کباب -

 ديگه گم مي رو بابک -

 : گفتم و زدم قهقه

 ها کشتت مي کباب گفتي اش کشيده اتو پسرخاله به بشنوه مملي اوه اوه-

 ؟؟؟ اسم شد هم بابک آخه -

 نکردم تور خودم واسه رو کسي جان بزمجه شم بعد...  حرفيه اينم -

 ؟ ديگه چيه بزمجه شخصيت بي...  زهرمار -

 .... ساري اوه.....  ـين ببــــــــــــخشـــــــــ -

 ديگه کن تعريف خوب...  بخشيدم -

 رسن مي وصال به دارن عاشق پرنده تا دو-
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 : گفت و باال انداخت شو ابرو تار يک

 ؟؟؟ پرنده تا دو کدوم-

 جون ـــان ارسلـــــــــــــــــــــ و مليکا -

 : کشيد جيغ و تخت روي پريد

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ــــــــــــــــــــــــي چــــــــــــــــــــــــ-

 ... رواني بابا خفه -

 ؟؟؟.... من مرگ...  من جون -

 ... مليکا نميدونه ارسالن يعني...  ارسالن دونه نمي مليکا چيزي ولي...  آره -

 ... کردم تعريف براش رو ماجرا کل و کردم بلندي پوف

 : گفت و کشيد موهاش به دستي

 ؟ عاشقيه جديد مدل-

 ميشه عروس داره که بگم مليکا به من قراره واال نميدونم -

 ؟ کنه مي قبول مليکا نظرت به محيا -

 همم...  نيست بدک تيپش داره ماشين داره خونه داره کار ؟ ارسالن از بهتر کي باشه خداشم از -

 !!! بهاره داداش البته صد و...  ميشناسيمش که وقته خيلي مون همه و آدمه همه از تر

 بياد پيش شون زندگي توي مشکل شايد...  مظلوم ارسالن و قلدره مليکا آخه -

 خواهر و دوست عنوان به من...  بشه عروس مملي کشکي کشکي نميذارم نباش نگران -

 ... جمعه جمع حواسم...  کنه بدبخت خودشو نميذارم بزرگترش

 .... باشه -

 بچينيم رو ميز بريم گفت مي که اومد مامان صداي

 فعال نگو چيزي مامان به چيزه ليال-
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  باشه-

 هشتم فصل

 رقب بود سالم هنوز ام آبي الک.  کردم تنم مو اي سورمه سفيد مانتو و سرم انداختم مو آبي شال

 عالي اوممم...  کردم ست هام لباس با مم سفيد کفش و کيف.  کردم آرايش خورده يک و زدم لب

 ! هميشه مثل ام

 : مامان پيش خونه آشپز رفتم

 ؟ نداري کاري نيستم ناهارم بيرون ميرم من مامي-

 همراهت به خدا مادر نه -

 بزنه زنگ داشت الزم چيزي گودزيال اون اگه مامي -

 ؟ گودزيال ميگي خواهرت به ها بچه مثل هنوز سالته شش و بيست -

 ؟؟؟ خوبه اورانگوتان -

 تو دست از آخ -

 .... بوس بوس...  باباي -

 ! نبودن آسانسور تو طناز و طاها امروز عجب چه...  بيرون رفتم و برداشتم شکالت تکه يک

 وزغــــــــي چشم ، تارزان ، شعور بي...  بشکنه دستت عرشيا.  شدم ماشينم سوار

 .... آورد خوشگلم ماشين سر باليي چه ببين

 فرهنگي با شهروند کال....  نره بيرون صداش تا کردم کم هميشه مثل و کردم روشن رو پخش

 ! بنده بودم

 : زد جيغ بوق تا چند از بعد.  نشم جريمه تا گوشام توي گذاشتم مو هنذفري و مليکا به زدم زنگ

 ايشاال بــــــــــــــري قـــــــــــــــــربونم سالم-

 : گفتم و خنديدم
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 ناو و تو دست از شدم کر نخور درد به دريايي جلبک آخه مملي الهي تو بگيري قند مرض...  الو-

 بهار

 ول داري راحت تو بعد ريخته من سر رو کارا همه ها نکش خجالت ؟؟؟ داشتي کاري دلم جون -

 چرخي مي

 : گفتم اعتراض با

 فقط راحت ها شما بعد کنم تيليت مخشو و بزنم حرف مسئول اين با بايد بدبخت من....  اِاِاِاِ-

 داره حدي هم پررويي...  ميدين دستور

 داري چيکارم بگو قزي خاله حاال باشه -

 قرار سر بياي مليکا نره يادت امروزمون قرار-

 ـــــــــرس نتـــــــــــــــــــــــ -

 ؟؟؟ چي واسه -

 بخورم آب خوام مي -

 .... دون نمک هه هه -

...  کشتم مي رو دختره اين امروز همين وگرنه دادم قول بهش و داداشمه مثل ارسالن که حيف

 ؟؟؟؟ شده دون نمک اين چي عاشق ارسالن

 : اومد اش خنده صداي

 ام کافه پشتي کوچه االن من کنم عرض بايد شد تموم تون کردن فکر اگه-

 چي؟؟؟ -

 کنه حساب بايد رسيد دير کي هر بذاريم مسابقه بيا -

 بريم بزن پس...  خوبه -

 !!! جام اون من بشماري ده تا -

 چاخان -
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 بزرگ مامان حاال ميبينيم -

 جام اون بشماري 5 تا من -

 : شمردم بلند بلند

5 

 کوجه توي پيچيدم

0 

 فرعي به زدم

0 

 رسيدم کافه جلوي اومدم

6 

 کردم خاموش رو ماشين

1 

 : زدم جيغ گوشي توي و شدم پياده

 .... ام کافه جلو االن من-

 جام همون منم -

 کردم نگاه برمو و دور

 ؟ مليکا کوشي-

 ... کافه جلوي برم و بشم رد تا خيابون توي رفتم

 ترمز ما سانتي چند فاصله تو ماشين ، زدم جيغ ، کرد ميخکوبم جام سر ماشين بلند بوق صداي

 : کرد

 .... يابو....  هويـــــــــــــــي-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahla2000 | ليدي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

61 

 

 نترس گفتم که من عزيزم کن صحبت درست -

 جلوتر رفت و داد گاز مليکا که ماشين در سمت رفتم عصبانيت با

 داد گاز باز جلو رفتم

 .... کوچه توي رفت و داد گاز که سمتش دويدم ريخت هم به اعصابم

...  نمو هميشگي جاي نشستم و شاپ کافي توي رفتم بود گرفته ام خنده هم بودم عصباني هم

 . بودن گذاشته رو صندلي تا چند اون ما واسهي انگاري بود خالي اونجا هم خدا هميشه

 مونم مي مهمونم منتظر گفتم اما کنه يادداشت مو سفارش تا اومد کاوه نشستم

 : گفت خنده با.  پيشم نشست و اومد مليکا ثانيه چند از بعد

 ديگه چيه يابو ؟؟؟ زدنه حرف طرز چه اين مايي الگوي مثال شما محترم خانوم از دوما سالم اوال-

 نمياد گيرت شوهر همونه واسه ؟؟؟

 نکنم شوور سال صد خوام مي باشه تو خاله پسر شوهر اون قراره اگه -

 چيشد راستي -

 شد چلو کشيدن شو آب...  هش -

 چيشد گم مي بهت -

 ... شما کباب آقا اين -

 : گفت تعجب با

 ؟ کباب ؟؟؟ چي-

 : گزيدم لبمو

 ببخشين... کباب گه مي بابک به ديگه گودزيالس اون تقصير اش همه ببخشين-

 : گفت و شد قهقهه به تبديل لبخندش

 ازش ادنمي خوشم خودمم نداره عيبي!  بودم نکرده فکر شباهت اين به حاال تا ليال به ايول ؟ کباب-

 ميگيره خودشو خيلي
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 ! بود شده موش من جماالت ديدن از ديروز ولي-

 تو خواستگاري اومده اون که نکردم باور اصال -

 ؟؟؟ چمه من مگه چي واسه -

 ميشن آويزونش همه دخترا پولداره چون داره دختر دوست صدتا آخه اون بابا هيچي -

 مياد بدم....  اُق -

 اينجا بيام گفتي داشتي چيکارم حاال رو کباب اون کن ولش -

 .... شما اما و آهان -

 و مداد سفارش عسلي کيک با کاکائو شير من سفارش گرفتن براي اومد دوباره سيريش کاوه

 ! شيک ميلک هم مليکا

 ! ميزنه موج داره زوج اين بين تفاهم

 : گفت و کرد درست رو شالش مليکا

 ريخته سرم کار کلي داري چيکارم بگو جان محيا-

 ميرسي کارات به حاال -

 ؟؟؟ ميدي منو جوب شما شدم اخراج ببخشين بعد -

 ها ام تو رييس من جان بازيافت کيو اي -

 ؟ واقعا اوا -

 پاداش با ميدم کامل تم حقوق دارم کارت باش مار زهر -

 ام شما اختيار در امشب تا بنده پس -

 ؟ کردي فکر مشترک زندگي به حاال تا مليکا ببين -

 ؟ هست چي -

 : گفتم و خنديدم
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 ميشن محرم هم به شوهر و زن که هموني-

 آهان -

 ؟ کردي فکر خوب -

 جنابعالي با نه منتهي ولي کردم فکر مشترک زندگي به -

 : گفتم و سرش تو زدم

 کنن تربيتت بي سر بر خاک-

 يدار يعني اين خوب کردي فکر مشترک زندگي به حاال تا ميگي کافه آوردي منو ديوونه خوب -

 ديگه کني مي خواستگاري ازم

 ميزنم حرف باهات جدي....  مملي -

 باشه کي که داره بستگي خوب ولي وقتا گاهي آره خوب -

 : فتمگ پته تته با...  بريزه هم به رو کافه ميترسيدم...  ارسالن بگم که چرخيد نمي زبونم اصال

 ... ارسالن...  ار...  مثال-

 کنه اثابت محکمي جسم با سرم بودم منتظر بستم محکم چشمامو

 اب داشت و اش چونه زير بود زده دستشو کردم نگاهش چشمي زير بوديم کرده سکوت لحظه چند

 کرد مي نگاهم مليحي لبخند

 ... رفت و آورد مونو سفارش پارازيت کاوه

 : گفت و خنده زير زد مليکا يهويي

 بودم نخنديده دل ته از که بود وقت خيلي محيا نميري الهي واي-

 بخور تو کاکائو شير … بود قشنگي شوخي

 گفتم جدي هم خيلي نکردم شوخي اصال من ولي-

 : دادم ادامه و کردم جدي و قاطع خيلي رو لحنم
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 ؟ چيه نظرت خوب-

 من از ارن معلوم کجا از....  خوريم نمي هم درد به اصال من و ارسالن محيا...  حاال زني مي چرا-

 ؟ بياد خوشش

 خانوم بفهمم رو شما دهن مزه تا اينجا فرستاده منو اون!  نه نگو داري کم گم مي -

 شيرينه -

 ؟ شيرينه چي -

 ! ديگه دهنم مزه -

 .... چندش -

 ديگه بدوني خواي مي رو دهنم مزه گفتي خودت -

 خواد مي رو تو که وقته خيلي ارسالن مليکا ببين -

 بابا نه -

 براي رو تو دارم ارسالن و بهار بزرگتر خواهر عنوان به رسما من...  ميدونه هم بهار...  مار زهر -

 ؟ يانه آره چيه نظرت...  کنم مي خواستگاري ارسالنم داداش

 : گفت و کرد بازي شالش هاي ريشه با يکمي

 ! آره...  منم...  ميدوني خوب-

 رو مثبت جواب همين!  ميزي چيزي شروطي شرطي!  بودم نديده من عجولي اين به عروس واال -

 ؟ دادي

 ؟ شدم سفيد و سرخ نديدي االن -

 نديدم نه -

 ! من خواهر خودته چشماي از مشکل خوب -

 ! شين پير همديگه پاي به باشه مبارک حله پس خوب -

 ؟؟؟ همين -
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 کنين عقد االن همين بريم په نه -

 ؟ بگي ارسالن به خواي نمي که اينه منظورم نه -

 ... چرا خوب -

 ديگه بگو خوب -

 ؟ تو جلوي -

 ؟ چيه العملش عکس ببينم خوام مي آره -

 بريم تا بخور تو شيک ميلک -

 ؟ کجا -

 باقاليا قاتي ره مي داره بگيم داماد به -

 گرفت گاز لبشو و پايين انداخت سرشو

 : کردم نگاهش

 ... تورو ببينم-

 :باال آورد سرشو آروم

 خجالت جونم....  برو ديدمت-

 بهار و تو عروسي ايشاال -

 مهمون رو شيک ميلک اين امروزم!  دارم آرزو جوونم هنوز من ولي دونم نمي رو بهار شرمنده -

 باش من

 ... مرسي -

 زا.  کنم پرداخت رو حساب صورت رفتم هم من بيرون رفت مليکا کردن صحبت خورده يک از بعد

 . بود من منتظر و بود اشسته اش اي نقره پرايد توي مليکا بيرون اومدم کافه

 : دادم پيام.  شدم سوار و زدم رو ماشينم دزدگير
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 منتظرم من ماشين تو بيا-

 : گفت خنده با پايين دادم رو شيشه من سمت اومد و شد پياده ماشينش از

 نميشد کم ازت چيزي ميشدي من خر سوار و کندي مي دل رخش اين از حاال-

 ! تنگه تو خر بدم لم توش خوام مي...  خودم ماشين فقط!  نوچ -

 ... خدا به پررويي -

 آوردم در رو موبايلم

 نياد در جيکت ارسالن به بزنم زنگ خوام مي مليکا-

 ! وا -

 : داد جواب سريع اسپيکر روي زدم و گرفتم شو شماره

 محيا سالم-

 خودم ارسالن داداش سالم -

 ؟ زدي حرف مليکا با خوبي -

 : گفتم و مليکا به کردم نگاه

 ؟ بگم چي بهش شده من چي عاشق ارسالن گفت ما مملي اين اگه ميدوني راستش نه-

 : گفت بعدش و کرد مکث يکمي

 .... خمارش چشماي عاشق-

 : گفتم و دادم قورت مو خنده.  زد پلک بار جند و کرد نگاه آينه توي ها زده جن عين مليکا

 ! کردي که هم چروني چشم روشن بهار چشم به به-

 : بست حلقه چشمام توي اشک درد از بازوم به زد مليکا

 ... چشماش توي چشمام يهويي يکبار خدا به نه-

 ؟ چشماش فقط حاال خب خيلي -
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 ... اش خانومي نجابتش ديگه نه -

 : دستم داد و نوشت چيزي برگه روي.  رفت مي دست از داشت که کردم نگاه مليکارو

 ؟ داري دوست رو مليکا قدر چه ارسالن راستي-

 .... ــــــــه دنيامــــــــــــــــــــ تموم -

 ! هنديه فيلم کردم مي فکر داشتم کم کم...  بود شده مرگ ذوق واقعي معناي به مليکا

 : پرسيد ارسالن

 ؟ ميده مثبت جواب من به مليکا نظرت به محيا

 ! واال دونم نمي-

 : زد جيغ و قاپيد دستم از رو گوشي مليکا

 ــه بلـــــــــــــــــــــــ-

 : زدم داد

 ! شد ديوونه دختره خدا واي-

 : گفت لحظه چند از بعد بود کرده هنگ که ارسالن

 ؟؟؟ ميگي راست عشقم بشم فدات من الهي-

 : گفت و کرد ولو صندلي روي رو خودش

 ! شوهرم خواهر جون به-

 .... شوهر خواهر ميگه بهار به باره به نه داره به نه هنوز ببرن تو مردشور

 ؟ برسيم خدمت کي:  ارسالن

 .... شب فردا:  مليکا

 گرفتم ازش ويشگوني

 .. من وااااااي...  بگم بابام به من بگو مامانت به جونم ارسالن نه نه-:
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 : گفتم و گرفتم رو گوشي

 ... باي باي داماد آقا-

 : داشبورد روي انداختم و کردم خاموش رو گوشي

 مليکا کنن ات نديده شوور سر تو خاک-

 ؟؟؟ ميشم عروس دارم...  من -

 ؟ سرکارتون برين نمي تشريف حاال خوب ديوونه...  په نه -

 : کرد مي نگاه منو و بود نشسته جوري هون

 ؟ نشستي ها مرده شهر عين چرا شد چت...  مملي هووي-

 

 : گفت و بازوم تو زو

 بشي مرگش پيش بگير گاز تو زبون-

 زندگيم پي برم خوام مي ديگه برو.... اوه اوه-

 .. راستي....  باي باي باشه -

 : گفت و کرد ام گنده ماچ يک

 .. کنم پيدا تو واسه هم يکي کردم شوور ميدم قول-

 رفت و شد پياده ماشين از بزنمش که پريدم

 تا پنج از بعد.  گرفتم رو عرشيا شماره.  افتاد عرشيا کادوي به چشمم آيينه از.  بود گرفته ام خنده

 : گفت خونسردي خيلي صداي با بوق

 ؟ بله-

 مرادي آقاي سالم-

 ؟ شما-
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 ... هستم بهداديان-

 : گفت تري قطبي لحن با

 ؟ امرتون-

 تون ببينم مزاحمت از غرض خواستم مي-

 ؟؟؟ رو پدر يا من -

 ! حلقم تو ات جلبکي کيو آي

 ....رو شما-

 ؟ چي واسه-

 برسم خدمت من دارين تشريف کجا بگيد خدمتتون کنم مي عرض -

 ؟ بلدين که رو پدر خونه-

 ... بله بله-

 جا همون بيايد خوب -

 تون ميبينم ممنون-

 خدانگهدار-

 ؟ گرفتم مي تحويل رو تارزان اين انقدر حاال تا کي از من...  کردم قطع

 دهاوم باري چند بود زنده بابا که موقع اون.  زعفرانيه نزديک قديمي خونهي يک.  آدرس به رفتم

 سارا خواهرش پيش بود کانادا عرشيا موقع اون ، جا اين بوديم

 ! پزشکي سارا و خوند مي موسيقي عرشيا

 ؟ عايا حد چه تا سليقه اختالف

 نهم فصل
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 ، افتادم ام دانشجويي دوران خاطرات ياد...  اي قهوه بزرگ خيلي آهني در يک.  آدرس به رسيدم

 : گفت بود عرشيا مطمئنم که مردونه صدايي.  زدم رو آيفون و شدم پياده ماشين از

 بهداديان خانوم باال بفرمايين-

 رامب خونه اين!  نکرده تغييري هيچ خونه داد مي نشون اين و بود پيچيده ياس بوي داخل رفتم

 براي قدر چه دلم که آخ....  دانشجويي دوران...  بابام...  کرد مي تازه رو خوبي نوستالژي حس

 ... شد زندگيم شدن خراب باعش اشتباه يک ، شده تنگ گذشته

 حال توي.  کردم پاک اشکامو دستم پشت با سريع.  کردم حس صورتم روي رو اشک گرمي

 ... بود عرشيا ، کردم حس خودم روي رو نگاهي سنگيني که بودم خودم

 : گفت اي دوستانه لحن با بود داده تکيه در به

 اومدين خوش...  خانوم سالم-

 منصف بايد االن بودم آورده سرش من که باليي همه اون با آخه!  کردم تعجب لحنش از خداوکيلي

 : گفتم اي خفه صداي با و آهسته.  ميکرد

 ... سالم-

 : گفت و خورد گره هم توي هاش اخم

 ؟ افتاده اتفاقي-

 عذرخواهي براي بودم اومده....  خير -

 : گفت و ايستاد صاف

 ... تونه صورت شدن ملتهب منظورم-

 ؟؟؟ بودم کرده گريه انقدر يعني سرم بر خاک

 : گفتم و دادم قورت مو بغض

 نيست مهم...  نيست چيزي نه نه-

 : گفت بلند و اومد باغ از(  مامان مدرسه دوران دوست و عرشيا مادر) جون آرزو
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 ؟ خوبي دخترم جان محيا سالم-

 : گفت و بوسيد ام پيشوني از

 عزيزم شدي تر ماه بودي ماه تخته به بزنم....  ماشاهلل هزار ماشااهلل-

 : انداختم پايين رو م سر خجالت از

 ... جون آرزو ممنونم-

 : گفت و گرفت دستمو جون آرزو

 ؟ داخل بيان مهمونت کني نمي تعارف چرا مادر عرشيا-

 : گفت اش کننده ناراحت اما دوستانه لحن همون با و رفت کنار در جلوي از عرشيا

 لطفا بفرمايين-

 خونه داخل رفتيم جون آرزو همراه و کردم تشکري لب زير

.  دبو معلوم هاي اتاق...  رفت مي دوم طبقه به مرمري پله تا چند با انتها در که بود بزرگي سالن

 ... ها سرويس هم چپ سمت و بود خونه آشپز راست سمت

 جون آرزو و خونه اين ديدن با.  داشتم خونه اين از خوبي خاطرات.  داشتند شيکي خيلي خونهي

 شده چيده خوراکي انواع سالن ي گوشه بزرگ ميز يک روي هميشه مثل.  بود شده بهتر خيلي حالم

 و دش بلند جاش از من ديدن با.  خوند مي کتاب داشت و بود نشسته کاناپه روي مرادي استاد.  بود

 : گفت

 ديدار مشتاق دخترم سالم-

 شدم تونم مزاحم ببخشين ممنون دارين لطف استاد سالم-

 : گفت و کرد رها آروم دستمو جون آرزو

 ؟ چاي يا خوري مي قهوه خوب...  دخترم داري اختيار-

 ممنون لطفا چاي -

 ؟ چي شما عرشيا -آرزو
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 مامان خورم مي چاي – عرشيا

 تابع هم تو(  بود مرادي استاد منظورش)  حسين امير پس خورن مي چاي که دوتا اين خوب – آرزو

 ! باش جمع

 : تگف اي بامزه خنده با برداشت رو عينکش استاد.  خونه آشپز سمت رفت خندون و گفت رو اين

 ها زن اين دست از امان-

 نشت مشکي جذب شرت تي.  روم به رو نشست هم خودش ، کاناپه روي نشستم عرشيا تعارف با

 .... خاکستري گرم شلوار با بود

 : گفت و پاش يکي اون روي انداخت رو راستش پاي

 اومدين خوش خيلي...  خوب-

 ممنونم-

 ! کنم مي تشکر من قدر چه...  اّه اّه

 : گفت و اومد چاي سيني با جون آرزو

 چاي بفرمايين-

 برداشتم رو چايم فنجون و کردم تشکر

 : گفت و عرشيا پيش نشست

 ؟ خوبه مامانت ؟ خبرا چه دخترم خوب-

 خورده يک شلوغه سرش خوبه هم مامان...  سالمتي -

 ديگه ميشه ماهي چند معرفته بي خيلي بگو بهش ديديش اگه قديم هاي دوست دوستم-آرزو

 نميده مم تلفن جواب

 : گفتم لبخند با

 .... ليالست هاي کار درگير ميدونين خوام مي معذرت من-

 !!! ليال بدبخت
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 : گفت و شد آروم خورده يک

 تکتم ديگه بيامرزت خدا باباي فوت از بعد...  دارم دوستش خواهرم مثل هنوزم من صورت هر در-

 داد دست از رو اش روحيه هم

 بيامرزه هم رو شما رفتگان خدا-

 بگم مو نطق هم من شد تموم تون زنونه حرفاي اگه خانوم آرزو خوب -استاد

 ها فرصتيد دنبال هم مردا شما....  ايش– آرزو

 که روز اون اومدي شد خوب ولي داشتي عرشيا با قراري چه امروز دونم نمي دخترم خوب -: استاد

 مزاحمت چرا روز اون ميگه بهت عرشيا هستي خودتم که امروز بزنم حرف باهات کار مورد در نشد

 شديم

 خدمتم در من-

 ريست و راست کاراتون راحت خيال با تا بمون هم ناهار شده ظهر جان محيا که حاال خوب – آرزو

 بشه

 دارم قرار ناهار من نکشيد زحمت نه-

 بموني بايد پختم سبزي قورمه نداره اگر و اما -آرزو

 ... خوب-

 : گفت و بيرون اومد اش سنگي جلد از باالخره هم عرشيا

 ... ديگه بمونيد خوب-

 ! بود عروسي دلم تو

 ممنون...  باشه-

 بزنين حرفاتونو هم عرشيا و تو کنم آماده رو غذا ميرم من تا پس -آرزو

 : گفت و شد بلند عرشيا

 باال بفرمايين-
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 رفت و دکر باز رو در اولين و باال رفت ها پله از.  رفتم دنبالش و گفتم ببخشيني شدم بلند جام از

 . افتادم راه دنبالش هم من...  داخل

...  ودب پيانو و ويلون و گيتار جمله از ساز تا چند راست سمت ي گوشه داشت بزرگي خيلي اتاق

...  بود سفيد اي سورمه اتاقش دکور.  بود روش تاپش لب که ميز يک و تختش هم چپ سمت

 بود شيک خيلي

 و ادد تکيه تخت روي عقب دستاشو.  ميزش کنار صندلي روي نشستم هم من تخت لبه نشست

 : گفت

 ؟ درسته اينجا اومدي که داشتي مهمي کار حتما ؟ خوب-

 ! خودمونيه خيلي بقيه جلو مودبه اش ننه بابا جلو اين افتاد جا ام کيو آي حاال آهان

 : دادم جواب خوش مثل

 داشتم باهات مهمي کار...  آره-

 : گفتم و بهش دادم رو شده پيچ کادو ي بسته

 عذرخواهي براي بودم اومده-

 : گفت و باال رفت ابروش تار يک

 ؟ بابت-

 .... که تون ماشين البته و...  نبود عمدي متاسفم واقعا...  تون کتاب...  روزم اون رفتار -

 : گفت و زد کجي لبخند

 ... بخشم مي کنين مي اصرار خيلي که حاال:  گفت و شد تر پررنگ لبخندش.....  نداره اشکالي-

 ؟؟؟ کنم رفتار باهاش آدميزاد عين من نميذاره چرا اين خدا اي

 يکش منت از کمي من کار البته...  کنم مي کشي منت دارم کرده فکر شعور بي ؟؟؟؟ دهنت بزنم

 کنه مسخره منو جوري اين نداره حق ولي نداشت

 کردم تالفي فقط...  بشم بخشيده که نکردم هم اصراري همچين من ولي-
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 : گفت شيطون ولي مغرور

 تابشک و شده کشيده گند به شلوارش ، شده خورد ماشينش شيشه که اوني کنم فکر ؟ تالفي-

 .... ها منم شده نابود

 ستهشک ، ماشينم به تون ماشين ماليدن...  دادين انجام که بود هايي کار تقاص ها اين ولي بله -

 ؟ بگم بازم...  ها پارچه فاکتور روي کاري خراب ، ماشينم سپر شدن

 : گفت و نشست صاف

 بگذريم-

 !!! جه جــــــــــــــو آوردي کم

 : گفتم و انداختم اتاقش به سري سر نگاه

 ؟ شماست اتاق جا اين-

 ميده نشون اينو که ظاهرش -

.  کردم نگاهش مشتاق کنه مي باز رو کادو داره ديدم سمتش برگشتم اومد خش خش صداي

 : گفت و کرد نگاه رو کتاب

 بخرم رو کتاب همين از نسخه يک فردا خواستم مي ممنون-

 ؟ تونه عالقه مورد کتاب -

 ميده آرامش بهم جورايي يک -

 . گذاشت کوچيکش کتابخونه توي رو کتاب و شد بلند

 ... شدم اتاق ي گوشه هاي ساز مسخ دوباره

 ؟ بزني توني مي-

 : گفت و کرد نگاهم

 ؟ تورو-

 : گفتم اخم با
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 .... ميگم رو ساز-

 : داد ادامه دونستم نمي شو دليل که شيطنتي با

 .... ميگي رو کتک کردم فکر....  آره که رو ساز-

 اليقشه هرچي که کردم باز دهنمو بيرون ميزنه دود داره گوشام از کردم مي حس کرد داغ ام کله

 : گفت و خوند دستمو زودي که کنم بارش

 خوشگله خانوم باش داشته جنبه يکمي...  تسليم من-

 ... بسه اي جنبه با شما -

 ؟ بزني ساز بلدي هم تو -

 ميزدم ويلون پدرم فوت قبل...  آره -

 ؟ کردي ولش چرا خوب...  آهان -

 ... ام بيزاري سر از شايد...  دونم نمي -

 : دادم ادامه و کردم پوفي

 بگيد چي بهم دفتر تو خواستيد مي روز اون نگفتي راستي-

 : گفت و ام کناري صندلي روي نشست -

 بدي بهم قولي يک که شرطي به انگيز هيجان العاده فوق خبر يک-

 ؟ قولي چه -

 ... نزني جيغ اينکه -

 زد چشمک کردم مشت دستامو

 : گفتم حرص با

 نيستم ميمون ها بعضي مثل-

 باشي شايد معلوم کجا از...  دارم شک -
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 صورتش توي کردم پرت و برداشتم روي از رو هنذفري

 : گفت قهقهه با و گرفتش هوا روي

 جيزه نزن دست من شخصي وسايل به خانومه-

 .... ميزني حرف جوري چه ببين اخه -

 : نفهميدم شواصـــــــــــــال دليل که کرد اي مستانه خنده

 ؟ يانه بشنوي خواي مي-

 بشنوم خوام مي بله بگي شما اگه -

 ؟ نزني جا در و بدي گسترش کارتو که چيه نظرت-

 فهمم نمي منظورتو -

 ؟ بشي استايليست مثال -

 بشم کي استايليست که اينه مهم...  کنم اش تجربه دارم دوست ولي... نکردم فکر بهش حاال تا -

 : گفت و کرد نگاهم مغرور

 ... من کن فرض-

 . کرد نگاهم شيطون

 : گفتم و کردم نازک چشمي پشت

 .... سياه سال صد-

 : گفت و باال پريد ابروهاش جفت

 ! استايلي خوش اين به ؟ چمه من مگه-

 .. .استيل خوش البته و بود تيپ خوش واقعا...  کردم آناليزش

 ....بور موهاي و داشت نازي عسلي چشماي

 بودم؟؟؟ شده چرون چش انقدر من کي از سرم بر خاک
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 کرد نگاهم پوزخند با

 ؟ بشي عباسي هيرتا استايليست چيه نظرت-

 کشيد سوت مخم

 ؟؟؟ ـــي کــــــــــــــــــــــــ-

 معروف خواننده...  عباسي هيرتا -

 .... عرشيا ميگي دروغ -

 .... کرد نگاهم متعجب دوباره

 حلقت تو خاک محيا اّه...  دم مي سوتي دارم هزارمه بار براي امروز وااااااااااااي

 ؟؟؟ کني مي شوخي چيزه-

 بپرس بابا از کني نمي باور ميگم جدي هم خيلي نه -

 .... ديوار به زدم زل

 : گفت و خنديد

 ؟؟؟ ليدي خدمتتون بيارم قند آب-

 ..... خدا به نميشه باورم -

 ؟ قبول -

 ؟ نه بگم خرم مگه آره -

 ليدي نسبت بال-

 : گفتم مشکوک

 ؟ داري اون با نسبتي چه تو-

 اش برنامه مدير -

 ؟؟؟ داشت ها عرضه اين ا جغله اين آخه...  م کرد نگاهش گيج
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 ... شد بلند صداش و پيانو به خورد دستم اراده بي شدم بلند جام از

 ؟ دختر کني مي چيکار-

 ؟ ميگي راست عرشيا -

 : گفت و دماغم به زد اشاره انگشت با ايستاد به رو

 ... عرشيا آقا دختر ها ميشي پررو ميدن رو بهت-

 پايين انداختم رو سرم

 / ميزنم ساز جوري چه ببيني خواي نمي....  رو قيافه-

 : گفتم مشتاق

 نه که چرا-

 : گفت و صندلي روي نشست

 ليدي افتخار به-

 زدن پيانو و خوندن به کرد شروع

 بودم شده محوش مدت تمام

 بود العاده فوق واقعا

 

 ( جهانبخش بابک عشق صداى آهنگ

 

 قلبم تپش قلبت صداي

 هم با يکيه عشق صداي

 اسميم دوتا ما آدم دوتا ما

 جسميم دوتا تو روحيم يه ماها
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 هنوز تو مثل نيست کسي

 روز يه بشه بتونه که

 دنيام همه

 توام عاشق هنوزم

 بگم چي دوني مي که تو

 خوام مي رو تو خوام مي رو تو

 عزيزم عاشقشي بازم روزا اون مثل دوباره دارم دوست

 مريضم و خرابه من حال نيستي وقتي بدوني دارم دوست

 نباشي آرزوم و روم به رو تو بشيني لحظه يه دارم دوست

 پاشي به پا که اون مياره کم سخته خيلي من دل غمگينه

 جداشي توني مي مگه

 غروبي توي ساحل يه مثل

 خوبي هميشه بدشم اگه من

 قايق تن رو بارون هواي

 عاشق تو و من تنها تو و من

 دور تو و نزديکم تو به

 غروب ي خسته دوتامون

 درديم پر

 شبي شم عادي نذار

 سردي چرا سردي، چرا عاشقي تيش توي

 عزيزم عاشقشي بازم روزا اون مثل دوباره دارم دوست
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 مريضم و خرابه من حال نيستي وقتي بدوني دارم دوست

 نباشي آرزوم و روم به رو تو بشيني لحظه يه دارم دوست

 پاشي به پا که اون مياره کم سخته خيلي من دل غمگينه

 جداشي توني مي مگه

 عزيزم عاشقشي بازم روزا اون مثل دوباره دارم دوست

 مريضم و خرابه من حال نيستي وقتي بدوني دارم دوست

 نباشي آرزوم و روم به رو تو بشيني لحظه يه دارم دوست

 پاشي به پا که اون مياره کم سخته خيلي من دل غمگينه

 جداشي توني مي مگه

 زدم دست براش خوشحالي با

 بود معرکه واقعا براوو براوو-

 : گفت و کرد تعظيم شد بلند

 ممنون-

 ؟ نميزني ويلون شما

 کردم نگاهش ترديد با

 : گفت و اتاق تو اومد جون آرزو خورد در به تقه چند موقع همون

 حاضره ناهار بيايد تمومه حرفاتون اگه خوب-

.. 

 دهم فصل

 باغ يتو رفتيم عرشيا پيشنهاد به.  بشوره رو ها ظرف تا کنم کمکش نذاشت جون آرزو ناهار از بعد

 کنيم صحبت کار مورد در تا بزنيم قدم
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 بود تدرخ از پر که بود بزرگي خيلي باغ يک شون ويال پشت.  رفتم دنبالش خواسته خدا از هم من

 !!! ارواحه جنگل ميکرد فکر اينجا ميومد شب کسي اگه مطمئنم

 . ميرفتم راه عرشيا شونه به شونه

 ... ميزديم قدم فقط و بوديم کرده سکوت دومون هر

 ... بهار مثل...  بود خوب خيلي هوا اما بود اواخربهمن

 : گفت ميشد تر دوستانه لحظه هر که آرومي لحن با

 بگيد رو تون شرايط خانوم محيا خوب-

 ؟ شرايطي چه -

 ديگه هاي چيز خيلي يا..  دستمزد مثال -

 : گفتم و باال انداختم هامو شونه

 پسندهب عباسي آقاي بايد که کارمه کيفيت مهم بگيرم دستمزد قدر چه نيست مهم زياد من براي-

.... 

 : گفت تعجب با چشمام به زد زل و برگشت

 ؟ بگيري دستمزد قدر چه که نيست مهم برات اصال يعني-

 عقب رفتم قدم يک و خوردم جا اش ناگهاني حرکت از

 هشلوغ سرم خيلي االن ؟ نداره عيبي کنم شروع رو کارم نمايشگاه از بعد بايد من فقط...  نه-

 : گفت و زد پوزخندي

 ميکنه قبول هيرتا بازم بعد سال صد بگي اگه تو-

 : گفتم تعجب با

 ؟ ميشناسن کجا از منو ايشون ؟ واقعا-

 شد هات طراحي عاشق ديد که کارهاتو نمونه ولي کرده معرفي بهش رو تو بابا -
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 ... جالب چه-

 ؟ بدي خسارت خواي نمي...  کن رو تا هير حاال خوب -

 : کمرم به زدم دستامو و ايستادم

 ؟؟؟؟ خسارتي چه-

 درخت تنه به زد پاشو يک و درخت به داد تکيه خيال بي

 : گفت سينه به دست

 ... لگسوزم ي شيشه خسارت-

 ؟؟؟؟؟؟ چـــــــــــــــــــي -

 شد کر گوشام نزن جيغ -

 ديگه خريدم اون واسه رو کتاب اون ؟ تو گي مي چي -

 ؟ بياري هم سر تومني بيست کتاب يک با رو تومني هزار صد چند خسارت خواي مي -

 بود اون با حق هم باز...  خوب ولي...  گفت مي راست خوب...  بودم شده دلخور

 : گفتم ناراحت

 ؟ کنم تقديم بايد قدر چه-

 : گفت و خنديد

 ليدي زدي حرف رسمي که بازم-

 کشيدم هم توي هامو اخم

 ... بشه باز اخمم تا هام ابرو بين گذاشت شو اشاره انگشت

 ... کردم نگاهش گيج

 ؟ گوشش توي نميزنم چرا...  خدايا

 ... بودم کرده بارونش فحش بود هم ارسالن حتي اگه...  چرا
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 : گفت و کرد کج شو گردن

 ... تري خانوم خنده با ولي ميشي تر خوشگل کني مي اخم-

 پايين انداختم رو سرم و گزيدم لبمو ي گوشه

 ؟ بدم قدر چه...  چـــ...  خسارت-

 : گفت و داد تکيه ديوار به دوباره

 ميخوام ديگه چيز يک... خوام نمي پول-

 ؟؟؟؟؟ چـــــــــــــــــــي-

 ... نزن جيغ انقدر محيا -

 ... گرفتم گاز مو زبون نود دقيقه...  که خانوم بگو بگم خواستم

 .... خدايا شده چم من

 ... کني مهمونم شام شب يک خسارت بابت چيه نظرت-

 ... کردم نگاهش اخم با

 شد پررو تارزان اين باز

 .... بود خانواده با منظورم-

 ... شد باز هام اخم

 ميبينه سال چند بعد رو مامان جون آرزو هم...  ما ي خونه بياين شام فردا پس...  باشه...  خوب-

 ... هم

 : گفت و جلو اومد قدم يک

 ؟؟ هم-

 : گفتم و عقب رفتم قدم يک

 ... خورين مي رو من دستپخت-
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 : گردنش پشت گذاشت و کرد قفل هم توي رو هاش انگشت

 ؟ ميدي نيمرو شام حتما-

 : گفتم جانب به حق ي قيافه با

 لدب چيزي خوابيدن و خوردن جز که نيستم دخترا از بعضي مثل من خير...  داري نمک خيلي شما-

 نيست

 ... ميبينيم باشه-

 : گفتم حرص با

 .... ميبينيم-

 زديم قدم آهسته و افتاديم راه دوباره

 ليدي-

 بله -

 نشد ولي بپرسم ازت زودتر خواستم مي رو سوالي يک -

 ؟ سوالي چه -

 ... نشناختي روز اون رو من چرا -

 ؟ شناختي رو من تو چرا و -

 محيا نده جواب سوال با رو من سوال -

 : سمتش برگشتم و خنديدم

 ات چهره آخه هستي کي تو نفهميدم هم باز کردي معرفي رو خودت وقتي حتي کن باور عرشيا-

 بود کرده تغيير خيلي

 بودي جوون خيلي بودم ديده رو تو پيش سال چند من

 نميشدم حاضر ها اين بابا دوستانه هاي جمع توي زياد من...  ميگي راست...  درسته-
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 بودم اقامتم هاي کار دنبال هم و نداشتم شو حوصله هم چون

 کردم تاييد سر با

 ؟ شناختي زود خيلي رو من طوري چه تو عرشيا-

 .... فهميدم ديدمت وقتي محيايي همون تو دونستم نمي -

 ؟ ذوق کدوم ؟؟؟ ذوق...  ذوقم توي زد...  حرفش از شدم دلخور

 ... افتادم و درخت ي ريشه به کرد گير پام که کنم حرکت خواستم

 .... چرا ؟؟؟ گرمه چرا زمين

 شد گشاد حد آخرين تا چشمام

 : ايستادم سيخ و بيرون کشيدم عرشيا بغل از رو خودم سريع

 کن حفاظي خدا هم بقيه...  از نگهدار خدا...  چهاره ساعت...  برم ديگه من..  من چيزه.. چـ-

 افتادم و خورد پيچ پام دوباره که در سمت برداشتم قدم تند و تند

 شدم بلند که سمتم اومد عرشيا شد جمع چشمام تو اشک

 ...... ــــــدا خــــــــــــــــــــــــ

 ... بيرون رفتم و دادم تکون دست

 .... کردم حرکت و شدم ماشين سوار

 .... گرممه انقدر چرا من خدايا

 خورد صورتم به سرد باد بيرون دادم رو سرم و پايين دادم حد آخرين تا رو شيشه

 .... شد بهتر حالم

 .... باريد مي آتيش تنم از هنوز ولي

 افتادم ها گذشته ياد

 کرديم مي آمد و رفت زياد ها اين مرادي استاد با....  بودم ساده کنکوري دختر يک وقتي
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 خوندم مي درس و اتاق توي رفتم مي کنکور بهونه و عرشيا خجالت از دفعه هر من ولي

 .... نداشت صحبتي هم چون ما نه خو نميومد هم عرشيا

 ... و بودم شده قبول دانشگاه هم من خواهرش پيش کانادا رفت اينکه از بعد

 .... نبود مون بين ديگه بابا

 تهنداش خبري ديگه هم از سال چند ديگه بود شده باعث اين و هاش بچه پيش بود رفته هم استاد

 .... باشيم

 ... کردم کم رو سرعتم و کشيدم عميقي نفس

 ... کردم مي فکر

 ... چي همه مورد در

 ... گذشته

 ... ميومد سرم داشت خواسته نا که باليي البته و...  خوردم که قسمي...  ام آينده....  بابا

 يازدهم فصل

 بود شلوغ ها خيابون

 ! شلوغي اوج يعني عصر پنج ما محله توي

 نبود آشنا شماره...  کردم نگاه اش صفحه به ، خورد زنگ موبايلم

 دادم جواب و کشيدم عميقي نفس

 بفرمايين؟-

 ؟ دختر زد غيبت کجا-

 ؟ هستي شما جون آرزو سالم-

 ؟ خوب دختر رفتي کجا...  سالم عليک-

 کنه خداحافظي ازتون گفتم عرشيا آقا به ، داشتم کار ديگه ببخشين -
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 داشتي ضروري تماس يک گفتش عرشيا آره -

 !!!( دارد هوي و هاي که آن از نترس!  پسر تو بترکي) 

 ي خونه همگي شام فردا پس گفتم هم عرشيا آقا به من جون آرزو راستي...  بود مادر...  بله بله-

 دعوتيد ما

 خويم دختر نميشيم مزاحم -

 ها آمد و رفت اين اينکه هم بشه سورپرايز هم مامان خوام مي راستش...  حرفيه چه اين نه -

 بشه بيشتر يکمي

 !( خودت جون آره) 

 نباشيم مزاحم... دخترم باشه-

 ممنون خيلي هم ناهار بابت...  مراحمين شما -

 ؟ عزيزم نداري کاري...  دخترم جونت نوش -

 نگهدار خدا ممنون نه -

 دخترم نگهدار خدا -

 

 کردم قطع مو تلفن

 بگيرم آرامش خورده يک تا بيرون برم ناهار تنهايي امروز بود قرار

 ! شد چي و کرديم مي فکر چي

 دهکر اخم...  شد سوار هم(  مون همسايه)  کيان.  شدم آسانسور سوار و کردم پارک پارکينگ توي

 ! آقا با داشتيم مفصل دعواي يک باز وگرنه نبود جمع حواسش و بود و

 اناپهک روي ليال...  خونه رفتم و شدم پياده حرف بي...  بهش ندادم گير منم نيست حواسش ديدم

 مامان بود مشخص هم خونه آشپز صداي و سر از.  داد مي گوش آهنگ داشت و بود کشيده دراز

 کنه مي آشپزي داره
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 داد مي قر ريز داشت و بود بسته ليال چشماي

 : زدم داد و دادم قورت مو خنده....  سرش باالي رفتم پاورچين پاورچين

 ــــــــــــــــالااا گودزيــــــــــــــــــــ-

 کاناپه روي نشست و شد سيخ پاهاش...  اش پيشوني به چسبيد هاش پلک

 : لرزيد مي صداش

 خدا به مردم بيشعور...  کني مي مرگ جوون منو باالخره تو-

 ؟ بزرگتره خواهر با زدنه حرف طرز چه اين -

 نداري لياقت ببين خوب -

 ؟ کو مامي...  گالبي خفه -

 کردن درست کيک مهم عمليات انجام حال در -

 ... برداشته صدا و سر رو ساختمان کل گم مي...  آهان -

 يعني...  ذاشت مي فر توي رو قالب داشت مامان..  خونه آشپز رفتم بدو بدو و کردم درازي زبون

 ! مرحله ترين سخت

 جون مامي سالم-

 بيا بعدا عزيزم دارم کار....  عزيزم سالم-

 دارم مهمي کار -

 ... بگو -

 داريم مهمون فردا پس -

 ؟ دوستات ؟ کي -

 کردم دعوت پرستيژ با مهمون تا سه...  آره يعني نه -

 : صندلي روي نشست و بست رو فر در
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 ؟ هستن کي-

 !!! ديگه سورپرايزه -

 ... کنم درست کيکي جور چه...  کنم درست غذايي چه بدونم بايد من خوب!  وا -

 : گفتم و دادم قورت مو خنده

 ! خوبه مرغي تخم يک کيک-

 : گفت و کرد اخمي

 ... مرغيــــــ تخم يک کيک همين با-

 ... بگي شما چي هر..  باشه...  باشه -

 کنم کنترل نتونستم رو ام خنده دفعه اين...  آوردم باال تسليم عالمت به دستامو

 : گفت اخم همون با مامان

 ؟ داري مهمون نفر چند بگو حداقل-

 ... يا شش يا...  سه...  چيزه -

 ؟؟؟ تا چند باالخره -

 مامان باش داشته رو نفر ده همون -

 ؟ آقا يا هستن خانوم ؟ کني درست خواي مي چي خوب...  باشه -

 رو مهموني اين اونا براي که دارم ويژه مهمون تا سه فقط خودمونن هاي بچه همون...  اوممم -

 آهان...  کنم مي درست رو همه خودم ولي باشه غذايي هجور...  ماهي..  کباب...  هم غذا...  گرفتم

 و ساالد و ماهي قليه ، مرغ با پلو ،زرشک ماکاراني ساالد ، گيرم مي بيرون از کباب...  فهميدم

 ... ديگه ها همين

 ؟ خبريه دختر -

 : گفتم و گفتم و گرفتم قيافه

 هستين مشتاقش ليال و شما که خبرا اون از نه ولي آره-
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 : گفت شو کمر به زد دستشو مامان

 ؟ جورواجور غذاي همه اين اونم بپزي غذا خودت خواي مي خبريه که اينه منظورم-

 که کنم حالي يکي به اينکه هم و بشه حفظ آبروم هام مهمون جلوي هم خوام مي خوب...  اوممم -

 ام کدبانو

 باشه ولي...  نياوردم در سر که من -

 : گفتم و بوسيدم صورتش از

 من برم قـــــربونت-

 ... نکنه خدا -

 . بود گذاشته گوشش روي کج رو هدفونش و بود نشسته ليال اتاق توي رفتم

 ... گرفت گارد من ديدن با

 ؟ ليلي چته-

 ندارم جاني امنيت تو پيش من -

 جون دخمل ندارم کاريت خدا به -

 پيشش نشستم و زدم چشمک

 .... دارم مهمون فردا پس ليال-

 ؟ خوب -

 ... بزرگتر کمک يک ميکني هميشه که ها کمک اون از نه ؟ کني کمک يعني...  شه مي -

 : گفت و داد تکيه ديوار ي لبه به سينه به دست

 ... داره خرج ولي باشه-

 خواي مي چي باشه...  نامرد -

 خوام مي گوشي -
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 ... که خريد گوشي تولدت براي مامان پارسال همين تو گي مي چي -

 کنم عوضش خوام مي ولي آره -

 : گفتم و شدم بلند

 ميگيرم کمک بهار از ميرم...  عمرا ليال شدي گير باج-

 : گفت ملتمسانه

 ... بگي تو چي هر اصال...  يانه بياد گيرم بايد هم چيزي يک ولي باشه...  محيا-

 : گفتم شيطنت با

 ؟ بکني کاري گرفتن باج بدون من براي يکدفعه تو شد-

 آجي داره خرج زندگي -

 ... باشه -

 ... خوب -

 بخرم اسپيکر برات ميدم قول منم کني درست خوشگلت هاي تزريقي ژله اون از بده قول تو -

 ! قبوله ولي صرفه نمي -

 ! خدا به پررويي خيلي -

 . کردم مي دعوت هم هارو بچه بايد.  کردم عوض هامو لباس و اتاقم توي رفتم

 : داد جواب بوق تا چند از بعد.  گرفتم رو بهار شماره

 ؟ بزرگ مادر احوال-

 ... من زندگي بهار سالم-

 !!! شد سنگين خيلي ها هندوانه...  اوه اوه -

 ... ني عيبي -

 ؟ جونم -
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 باشيم هم دور بياين کنم دعوت روهم شما گفتم دارم مهمون فردا پس بهاري -

 ؟ هستن کي-

 !!! ديگه سورپرايزه -

 ؟ است غريبه...  خوب -

 ! نه هم آره هم...  نميدونم -

 ؟ گفتي چي فهميدي خودتم -

 هميشناس خوب رو ها اون ارسالن ولي نيستي صميمي باهاشون خيلي ولي شون ميشناسين -

 ... بخريم شلوار و کت ارسالن واسه بريم قراره فردا پس...  نميدونم -

 نيستن که هم اينا مامانت بهاري ديگه بياين -

 ؟ هست هم مملي -

 نزدم زنگ بهش هنوز گفتم تو به اول يعني... آره -

 ارسالنه کردن قانع راه تنها که ميدوني...  ميايم هم ارسالن و من بياد اون اگه باشه -

 تون ميبينم پس..  باشه -

 ... باي -

 گرفتم رو مليکا شماره و کردم قطع

 : داد جواب سريع بهار خالف بر

 ! بزغاله خاله سالم سالم-

 ! بزغاله خاله سالم عليک -

 ؟؟؟ دلــــــــــم جون ؟ خوبي -

 مون خونه شام کنم تون دعوت زدم زنگ -

 جون جونمي آخ -
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 ! بشه حفظ آبروم جلوشون خوام مي که دارم هم ويژه مهمون تا سه شما غير...  چيزه فقط -

 ؟ خواستگارن سالمتي به...  اوالال -

 ... ها کنمت مي آسفالت -

 ! مرگ من -

 ؟ مياي ديوانه -

 ... چيزه -

 : گفتم سريع

 دارن تشريف آقاتونم-

 ؟ ميگي راس-

 ... تون خواهرشوهر همراه..  هستش آره! ...  بگير ماست بيار تو کاسه -

 خدافس کنم قطع بايد زود دارم کاري من...  باشه -

 ! تو خدافس -

 ... تخت روي شدم ولو و صندلي روي انداختم مو تلفن

 ... بگم رو عباسي هيرتا جريان بکس برو و ليال و مامان به خواستم مي

 !... زوده هنوز خوب ولي

 دوازدهم فصل

 . ميداد نشون رو عصر هفت ساعت ديواري ساعت.  دادم قوسي و کش بدنم به

 بيرون به نگاهي در الي از.  خوردم آب ليوان يک و شدم بلند جام از. ..  برد خوابم کي نفهميدم

 . نميشد معلوم هم مامان.  ميکرد درست ژله داشت و بود نشسته ليال.  انداختم

 ... بود کرده ويلون هواي...  هواي..  بود شده جوري يک دلم.  تخت روي نشستم دوباره
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 ياعرش اما بزنم ساز عمرم آخر تا ديگه خواستم نمي من...  ديگه عرشياست اين تقصير اش همه

 ... کرد مي ترغيب زدن ساز به رو من که داشت خاصي شيفتگي صداش توي

 ونمويل سمت برم دوباره تا بودم جرقه يک منتظر ، بودم شده خسته يکنواختي از ديگه هم خودم

 ... بود زده رو جرقه اون عرشيا و... 

 ... صورتي گشاد بلوز و بود پام قرمزم پا دم شلوار

 ازروش و پوشيدم رو قرمزم تاپ.  بزنم ويلون بود سختم جوري اين چون.  کردم عوض مو بلوز

 ... مشکي مردونه پيراهن يک هم

 مينه خاطر به منه شده گم نيمه ويلون کردم فکرمي هميشه...  ها قديم مثل...  بستم باال موهامم

 !!! ميپوشيدم خوب لباس بزنم ويلون خواستم مي وقت هر

 استر يک و رفتم.  بود مشغول سخت ليال.  پذيرايي توي رفتم.  بپوشم مانتو خواست نمي دلم

 ... کردم سرم و برداشتم بود جالباسي آويزون که رو مامان چادر

 ... پوشوند مي کامل طور به لباسمو اقل حد!  نيست هم بدک نه

 : گفت و کرد نگام ليال

 ؟ سالمتي به کجا-

 ... انباري ميرم-

 : گفت و کرد لباسام به اي اشاره

 ؟ شکلي اين-

 ... ديگه سرمه چادر-

 ؟ داري الزم چيزي چي براي انباري خوب...  باشه -

 .... بهت ميگم -

 ؟ آره ديگه شو الل يعني اين -

 : گفتم آروم و زدم چشمک
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 ... خودم فهم چيز ليلي قوربون-

 روي رو ادرچ نميتونستم اينکه جز نداشتم مشکلي...  شدم آسانسور سوار و برداشتم رو انبار کليد

 ! فاجعه يعني اين و دارم نگه سرم

 مانتو چرا که دادم خودم به چيلي و چرب فحش صدتا دلم توي.  ايستاد دوم طبقه تو آسانسور

 ... نپوشيدم

 .. باد بادا چه هر...  بستم چشمامو

 ... بهداديان خانوم ببخشين-

 .... مـــــــادر واااااااي...  کردم باز آهسته چشمامو

 : گفتم و کنار رفتم آهسته!!!  طنازه داداش طاها که اين

 ... ببخشين-

 : گفت تعجب با.  اومد سرش پشت هم اي عقده طناز اين

 ... جان محيا سالم-

 ؟ خوبي عزيزم سالم-

 ... ممنون-

 ؟ شدي چادري عزيزم:  گفت و کرد برانداز رو پام تا سر

 ... عزيزم نه-

 ... کردم فکر...  گلم نمياد بهت اصال هم چادر خوب...  آهان -

 ... جان طناز کردي فکر اشتباه-

 حياط توي رفتم " ببخشيد " يک گفتن با بالفاصله و ايستاد آسانسور

 پشت يعني بود نقطه ترين دور مونم انباري مسلما بوديم هشتم طبقه چون.  ها انباري سمت رفتم

 ايج چادرم شکل مثلثي ي گوشه...  خودم براي متاسفم...  انداختم خودم به نگاهي...  پارکينگ

 !!! طناز داشت حق...  بود خورده ليز سرم از چادر کل به و بود ام گونه
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 ! نديد جوري اين رو من کيان شد خوب...  بود گرفته ام خنده

 محيا سالم-

 گفتم برگردم اينکه بدون...  داشتم کم رو همين..... خدايــــــــا...  زد حلقه چشمام توي اشک

: 

 ... برم زودتر بايد دارم کار من کيان-

 کليد و کردم ديوار روي ي کوله و کج ميخ آويزون رو چادرم.  مون انباري سمت رفتم بدو بدو

 شهنمي باز صاحاب بي... ميسابم سنگ دارم انگاري....  پــــوف...  کنم باز رو قفلش تا انداختم

 ؟؟؟ چرا

 چادرم...  کردم نگاهش گيج و آروم...  کرد باز رو قفل و گرفت دستم از رو کليد اي غريبه دستاي

 ... انداختم سرم روي حرکت يک توي رو

 کيي پشت جن مثل جوري اين ديگه لطفا ضمن در...  کنم بازش ميتونستم خودم ولي ممنونم-

 ... نشين ظاهر

 : گفت و زد لبخند

 .. کنم کمکت گفتم مشغولي سخت ديدم ببخشين...  ميدونم-

 کيان آقا ممنونم-

 : گفت و باال داد ابروشو تار يک

 ... بودم کيان ها قبال ؟ کيان آقا-

 دنداري کاري اگه لطفا هم حاال...  بود خواستگاري شب هم اون...  بودي کيان شب يک فقط شما -

 ممنون هم در بابت..  بريد

 دش دور محکم هاي قدم با و کرد مشت دستاشو.  کرد اخم.  کردم اشاره مخالفم سمت به دست با

... 

 !!! قواره بد سيريش کشيدم راحتي نفس

 ... بدتره شام بازار از که جا اين...  ابوالقاسم يا.  کردم باز رو انباري در
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.  کردم آويزون راحت خيال با رو چادرم.  کنه محدود رو ديد تا گذاشتم در کنار رو جعبه تا چند

.  مکرد باز رو صندوق در.  بودمش گذاشته بزرگ مامدر صندوق توي يادمه.  گشتن به کردم شروع

 با و.  آوردم در رو ويلونم رنگ مشکي کيف... جاست همين هو يو...  شد بلند خاک خورده يک

 . کردم تميزش چادرم ي گوشه

 ... نبود تر سنگين نه...  بابا رفتن غم از اما...  بود سنگين...  هام شونه روي گذاشتمش

 کردي خون رو دنيا دل-

 ... رفتي تو جوري اين که

 هامو خوشي دل تموم

 ... گرفتي رفتن با تو

 ... بودي تازه شعر يک قصه مثل

 ... بودي اندازه بي افسانه مثل

 ... ببخش...  ببخش...  بابايي.  کردم پاک اشکامو آستينم گوشهي با-

 نبوده تو شبيه من براي هيشکي

 زوده تنهايي آخه...  رحمي بي چه دنيا

 تازه ... داشتم کار...  کنم درست رو ماشين ترمز تا ببرم خواست من از بابا...  بود پيش سال چند

 ... گفتم دروغ...  نميدونستم رو موضوع اين اهميت هنوز و بودم گرفته نامه گواهي

 کردن درستش تمگف

 .... چالوس سمت رفت خبر بدون فردا باباهم

 منو ببخش بابايي...  اتفاق اون و

 ... گرفتم تو جون...  کردم بيوه تو زن...  کردم يتيم تو دختر روکه مني ببخش

 گيرمب جلوشونو تونستم نمي من و ميشدن سرازير محابا بي هام اشک...  زمين گذاشتم رو ويلونم

.... 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahla2000 | ليدي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

98 

 

 هيچ...  دادم قول...  نميگرده بر ديگه بابا فهميدم که روزي ، روز همون از..  کردم بغل هامو زانو

 ازهاج مردي هيچ به و باشم سنگ...  بزنم سردي مهر قلبم به....  نشم عاشق...  نشم عاشق وقت

 ... ندم رو سرنوشتم توي دخالت

 ؟؟؟ کني مي گريه داري محيا-

 کردم بغلش و کردم باز رو آغوشم بود ليال...  باال آوردم رو سرم

 ... خواد مي رو بابا دلم من...  ليال-

 رفته که ساله ،چند رفته...  نيست ديگه اون اما ميخوام رو بابا هم من.... کن بس محيا-

 ... بره که شدم باعث من -

 ... دختر ميگي چي -

 ... ليال -

 ... داره کارت مامان...  باال بريم بيا ديگه کن بس -

 .. باشه -

 ليال دست دادم رو ويلونم و و جاش سر گذاشتم رو ها جعبه

 ؟ ميزني ويلون تو محيا-

 زدم لبخند اراده بي که زد رو حرف اين ذوقي چنان با

 .... عاليه اين واي-

 ... آره -

 بزني ساز ديگه خواستي نمي که تو...  جوري چه -

 ... کرد ترغيبم نفر يک -

 : گفت و کرد حلقه گردنم دور رو دستش

 ؟ وقت اون کي-
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 ... ميبينيش شب فردا...  بهت گم مي -

 ... شب آن است مراد شب ست شبي چه شب فردا -

 کردم قفل رو انباري در و خنديدم

 ... کالسش برم نميذاره مامان ولي گيتارم عاشق که من...  حالت به خوش-

 ؟ داري دوست گيتار ؟ واقعا -

 ... آره -

 ؟ بخرم گيتار برات اسپيکر جاي به چيه نظرت خوب -

 ؟ کنم چيکار رو مامان -

 کن صبر...  من با اون -

 گرفتم رو عرشيا شماره و آوردم در جيبم توي از رو موبايلم

 ! وگ بلند روي بزنم داشتم دوست بود عادتم...  باشه ساکت خواستم ليال از و اسپيکر روي زدم

 : داد جواب بوق تا دو از بعد

 ... شرقي بانوي...  مشهور دخت...  تنها ليدي بر سالم-

 ؟؟؟؟؟ کنه مي بلغور داره چي اين

 ... عرشيا سالم-

 ؟ کردي فقرا فقير ياد شده چي ؟ شما حال...  گل خانوم محيا سالم -

 کرد مي نگاهم داشت زده بيرون حدقه از چشماي با ليال

 ازتون دارم خواهشي يک...  چيزه...  خوبم عرشيا آقا-

 چشمام تخم روي باشه هرچي.... ليدي ديگه نزن حرف رسمي -

 ... بيارين تونم گيتار ميارين تشريف که شب فردا پس ميشه...  ممنونم -

 ؟ باشه اي ديگه امر چشم.... بزن حرف رسمي تو باز حاال -
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 تاثير روش کانادا هواي و حال واقعا...  ميزد حرف جوري اين چرا اين...  بود کرده هنگ اعصابم

 ! دخترشم دوست من انگاري..  بود گذاشته

 خدانگهدار تون ميبينم پس...  نيست عرضي نه-

 ... ليدي حافظ خدا -

 : گفت داشت تعجب توش هم و بود عصباني هم که لحني با ليال.  کردم قطع

 اين منتظري و دادي دل چون کني مي رد هاتو خواستگار ؟؟؟ ديگه کيه عرشيا روشن چشمم-

 ؟ بده قلوه بهت عرشيا

 .... ليال گي مي چي -

 ؟ کيه...  عرشيا -

 ديگه جون آرزو و مرادي استاد پسر عرشيا بابا -

 ؟؟؟ کي -

 : گفتم و کردم پوفي

 تنبس زناشويي پيوند باهم دوتا اين...  بابا دوست مرادي استاد...  مامان قديمي دوست جون آرزو-

 ! شده متولد عرشيا و

 ؟؟؟ اينه ميگي که پرستيژي با مهمون ؟ چيه تو با نسبتش...  خوب -

 کردم مالقات اتفاقي پيش روز چند رو استاد...  مادرش و پدر بابا نه -

 خبر يک دادن چنين هم و مامان روحيه شدن عوض براي...  شون خونه بودم دعوت ناهار هم امروز

 ها نگي مامان به...  کردم شون دعوت شام خوب العاده فوق

 ؟ خبري چه...  باشه-

 ؟ بريم حاال براتون کنم مي تعريف مفصل فرداشب کنم مي همکاري عرشيا با دارم من -

 ... ميگم مامان به من نشه جور گيتار اگه ولي بريم -

 ؟ رو چي -
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 ؟ داري پسره اين با رهمکاري جو چه تو...  رو عرشيا همين -

 ..... ليال....  پوف -

 سيزدهم فصل

 . بخريم چيزا جور اين و شيريني و ميوه...  خريد بريم ليال با بود قرار

 . بود کرده عوض رو ليستش بار صد مامان صبح از

 تمبرداش مو اي نقره کفش و کيف و کردم ست م سفيد شلوار و و شال با رو ام زمردي سبز مانتو

 بود شغلم از جزيي خوب...  ميزدم تيپ بايد کوچه سر برم خواستم مي اگه حتي بود عادتم... 

 ! ديگه

 ميشد باعش و ميومد بهم العاده فوق...  صورتم توي ريختم کج و بستم سرم باالي رو موهام

 ... بدرخشه خوب خيلي ام مشکي چشماي

 کيف فيدس ست با بود پوشيده جيغ صورتي مانتو...  ليال اتاق توي رفتم و برداشتم رو ام بانک عابر

 ... کفش و

 مگفت و زدم در به ضربه چند.  بود سرش باالي اش دودي عينک و بود عقب سرش فرق تا شالش

: 

 ؟؟؟؟ بياي خواي مي جوري اين-

 ؟ چشه مگه -

 ؟ نيست جلف يعني...  چشمه توي خيلي -

 ؟ ميگي اينو چرا هستي مد طراح خودت توکه عزيزم مده جان محيا -

 ؟ کردي مي تنت اونو تو بود گوني کيسه مد اگه ولي آره خوب -

 ميپوشم لباس درست بعدا ولي شده دير که االن...  بابا باشه -

 ... خودم جيگر خواهر آفرين -

 . کرد روشن رو پخش ليال.  شديم من تصادفي 602 سوار و پايين رفتيم
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 ( جهانبخش بابک از خوب حس آهنگ) 

 : گفت و کشيد رو فلشم

 ؟ نشدي خسته دادي گوش بابک انقدر-

 رو صداش دارم دوست خوب -

 کرد زياد و زد رو خودش فلش

 ( ياس از آبي نيلوفر آهنگ) 

 : گفتم و خنديدم

 .... فرهنگيه تهاجم اش همه ؟ کني مي گوش تو چيه ها آهنگ اين-

 .... شنگوليم همگي حوليم و حال تو...  برو -

 ... مياورد در ادا و خوند مي ليال.  گرفت ام خنده

 . داره چيز همه دونستم مي که مارکت هايپر يک توي رفتيم و کردم پارک

 راکيخو اقسام و انواع دوتايي و ليال به دادم دار چرخ سبد يک.  داخل رفتيم و شديم پياده ليال با

 سبد توي ميذاشتيم رو

 ... محيا-

 ؟ بله -

 ... ميان دارن ما دنبال ربعه يک کوره شمسي و اوره اره اين -

 ؟؟ کيا -

 ... فهمن مي ديگه نگرد بر -

 : گفتم و وايستادم سيخ

 جلو بکش تو شال...  باشه.  باشه...  ب خو-

 کنن درويش شونو چشم اونا چه من به -
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 نباش لجباز...  بکن ميگم که رو کاري ليال -

 . کرد درست رو شالش کالفگي با

 ميشن گم خودشون نکنيم نگاهشون!  سبزن چراغ منتظر... نگير شون تحويل بريم بيا-

 .... ســــبز پا تا سر که هم شما بله-

 !!! بود زمردي لباسام...  گفت مي راست خنديدم

 بيرون رفتيم و کرديم حساب هارو خريد

 ... ميان دارن ما دنبال هنوز اينا محيا-

 ... کن ولشون -

 . شون ببينم درست تونستم که ميشديم رد خيابون از

 عسلي چشماش و بود بور يکي اون ، داشت اي سبزه چهره و بود الغر شون يکي.  بودن نفر سه

 . بود هيکل خوش خيلي ولي سنه کم بود معلوم هم سومي...  بود

 : گفت و جلوتر اومد بود بور که اوني

 ؟ کنيم کمک خواهيد مي سنگينه هاتون وسايل خانوم-

*** 

 ... نميشيم مزاحم ممنون نه -: گفتم اخم با

 . بريم که کردم اشاره ليال به

 پهني و پت لبخند نداشتيم فاصله باهم سانت چند که طوري اومد نزديک خيلي بود سبزه که اوني

 : گفت و زد

 ... مراحمي شما....  عزيزم چيه مزاحم-

 شد جمع هام اخم

 هب بود داده تکيه ساله اي خورده و سي حدودا مرد يک ماشين سمت رفتيم و شديم رد خيابون از

 شد روشن المپ مخم تو.  کناري ماشين
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 عجم رو خودش...  زمين گذاشتم رو ها خريد و نزديکش رفتم....  گشتم مي پسر اسم يک دنبال

 : گفت و کرد

 ؟ دارين کاري-

 : گفتم بشنون شعور بي تا سه اون که طوري کامل نفس به اعتماد با

 ؟؟؟ تو بودي کجا جان عرشيا-

 ؟ نبودي بلد اي ديگه اسم ؟؟؟ عرشيا ؟؟؟؟؟ جانم

 کرد مي نگاهم گيج و منگ داشت پسره

 ... ديگه بزن رو صندوق جان عرشيا-

 ! نيست هم خر بابا نه!  گرفت طرف.  کردم اشاره پسره تا سه اون به سرم با

 ... نيومديم که عزيزم ببخش آخ...  عشقم بيا-

 : گفت آروم ليال

 ... رفتن محيا-

 : گفتم و کردم پسره به رو...  کشيدم راحتي نفس

 ... نداشتم اي چاره...  بودن مزاحم... آقا ام شرمنده من-

 : گفت و زد لبخند

 تون دنبال هم فروشگاه توي ديدم که نبوده شما تقصير...  ببخشه خدا... خانوم شدم متوجه-

 .... بودن

 ... خدانگهدار -

 : بود رفته ريسه خنده از ليال...  شديم ماشين سوار ليال با و برداشتم هارو خريد

 بستي پشت از رو شيطون دست.... هستي کي تو دختر-

 ميگم اين خاطر به نپوش لباس جلف ميگم وقتي-
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 ... ميمردم ترس از داشتم خدا به آره -

.  ميذاشت ياس و کرد مي رد رو جهانبخش هاي آهنگ مدام ليال.  کردم حرکت خونه سمت

 ... بودم متنفر رپ از!  بود شده خطي خط اعصابم

 : گفت خنده با ليال ايستاد آسانسور دوم طبقه.  شديم آسانسور سوار ليال با

 ....ميـ سوار طنازه طاها اين االن-

 جمع هام اخم.  کرد پررنگي اخم جاش به و کرد جمع شو خنده ليال.  شد وارد کيان و شد باز در

 : گفتم لب زير.  شد

 ... لعنت معرکه مگس خر بر-

 . ايستاد روم به رو و زد محوي لبخند

 )...(! برم آخ...  اينو بزنم برم من!  وايستاده حلقم تو اومده جا تر يک توي

 : ليال.  آينه به دادم تکيه

 ؟ کردين مکان نقل باال طبقه کيان آقا ببخشين-

 : گفت و شد پررنگ لبخندش

 ؟ اومده پيش مشکلي ؟ چي براي-

 : گفت و کرد اشاره ليال

 .... فقط خير-

 بوم پشت باال ميرم دارم-

 آهان -

 زنن زر بگيري اتو ازش درست نميتوني که تو شعور بي خوب...  دادم فحش کلي رو ليال دلم تو

 ! ديگه

 حيف!  کنم چيکارش ميدونستم االن وگرنه دخترم که حيف ، من به بود زده زل مدت تمام

 .... حيف!  مهمه برام شخصيتم
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 ... هشتم طبقه

 در جلوي بود ايستاده طوري همون کيان.  برداشتم زمين روي از رو خريد هاي پالستيک

 : گفتم حرص با

 شم رد ميخوام ؟ کنار بکشين رو مبارک هيکل ميشه ببخشين-

 و دادم مامان تحويل رو ها خريد.  خونه رفتيم ليال با.  انداختم کليد و شدم رد.  کنار رفت آهسته

 . اتاقم توي رفتم

 .... وااااي اي

 .... اّه.  گذاشتم جا داشبورد توي بانکم عابر

 . بستم دوباره رو مانتوم هاي دکمه

 : گفت ميزد گاز سيب که حالي در ليال

 ؟ آقاتون ديدن ؟ ليدي سالمتي به کجا-

 ... نگو جوري اين توروخدا ليال:  گرفتم نيشگونش و کردم اخم

 ؟ ميري کجا...  بابا باوشه-

 مونده جا داشبوردم توي بانکم عابر-

 ؟ داشبورده توي جاش بانک عابر آخه-

 ميام زودي برم...  کردم پرتش جوري همين نده گير -

 ! ها داره جرياني هم ما آسانسور اين...  شدم آسانسور سوار

 کيان . برداشتم رو بانکم عابر و ماشين سمت رفتم!  بشه شاخ واسم باز نبود کسي شکر رو خدا

 ... رفت مي ور اش گوشي با و حياط توي تخت لب بود نشسته

 ... آسانسور سمت رفتم و نکردم بهش توجهي

 : گفت عصبانيت با عقب برگشتم حرص با.  گرفت درد کمرم
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 ؟ کنه مي مسخره منو خواهرت مياد خوشت ؟ نميذاري محلم چرا-

 : گفتم و زدم پوزخند

 بشم رد خوام مي بده تکون تو هيکل شم بعد... ننويس من پاي به داري مشکل خواهرم با-

 : گفت و ديوار به داد تکيه شو دست

 ؟ هان ؟ کني چيکار خواي مي م؟ نر اگه-

 ... کيان نشو ديوونه-

 . ام تو ديوونه آره...  ام ديوونه من-

 : کردم ناله...  ديوار به چسبوندم

 ... خدا تورو...  کن ولم خدا تورو کيان-

 خودمي مال...  نوچ ؟ بشي اي ديگه کس سهم بري که کنم ولت -

 کردم اش سينه حائل رو دستام.  نزديک آورد رو صورتش. 

 ... کن ولم وحشي-

 .. کشيدم دل ته از جيغي..  جلو آورد رو صورتش

 .... آشغال-

 : گفت و شد پررنگ لبش ي گوشه پوزخند.  کرد نگاهم طوري همون لحظه چند

 ؟ خانوم چيشد...  هه-

 و ديدخن مستانه.  ميزدم نفس نفس.  ايستاد دورتر کمي سينه به دست و عقب کشيد رو خودش

 : گفتم بلند و انداختم تف پاش جلوي.  رفت و کرد گرد عقب

 ... رواني...  کيان حيووني يک تو-

 سمت رفتم حرص با و کردم پاک رو چشمم ي گوشه اشک قطرع.  داد تکون دست برام دور از

 نفس يک رو طبقه شش.  باال رفتم ها پله از کنم صبر نداشتم حوصله بود آخر طبقه...  آسانسور
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 و وندمپوش رو صورتم دستام با.  نشستم و گرفتم ها نرده از.  نداشتم نا ديگه هفتم طبقه.  رفتم

 ... گريه زير زدم

 زا نيست کسي چرا ؟ بشم پدرم مرگ باعث بايد من چرا ؟ من چرا...  ؟ سرنوشتيه چه اين خدايا-

 ؟ کنه دفاع من

 : کردم پاک رو اشکام

 بابا براي هنوز...  مريضه چون بگم رو دلم درد مادرم به نميتونم ؟ هست هم تر کس بي من از-

 چه هنميدون هيچکس...  نميکنه درکم است بچه هنوز چون...  بزنم حرف ليال به نميتونم...  داره داغ

 بمونم پاک جوري همين بذار...  کنم گناه نذار...  خدا کن کمکم خودت.  دارم وجداني عذاب

 قامونآ يتيم مادر و پدر نميگي مگه خوب!  آره يتيمم من...  نشه مزاحمم کسي ديگه که کن کاري

 ... نذار...  نذار...  بشکنم نذار کن کمکم خودت ؟ س زهرا فاطمه بانو و علي امام

 باال رفتم آهسته رو هشتم طبقه تا و شدم بلند جام از

 به هتوج بدون راست يک.  خونه داخل رفتم و انداختم کليد.  ميکرد درد سرم بودم کرده گريه انقدر

 ... بابات گور...  ديوار به کردم پرت رو بانکم عابر.  کشيدم دراز و اتاقم داخل رفتم مامان

 : گفتم تندي با.  شد وارد ليال بعدهم و اومد در صداي

 تو بياي نميخواد بگم شايدم باش جواب منتظر ميزني در وقتي-

 . ميکرد بازي بلوزش هاي بند با.  صندلي روي نشست آروم و پايين انداخت رو سرش

 ؟ بگم چيزي يک ميشه ببخشين...  محيا-

 : گفتم کالفه

 ندارم حوصله اصال االن ولي بگو-

 بره که شد بلند جاش از

 حاال؟ ميري کجا-

 بيام بعدا ميرم دارم ؟ نداري حوصله نگفتي مگه-
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 بشينه کنارم کردم اشاره دست با و تخت روي نشستم

 ... زدم حرفي يک من حاال ؟ ليال چيشده-

 بود کرده ريش ريش رو هاش ناخن

 ... سوال يک...  محيا-

 بپرس-

 ؟ جان عرشيا گفتي پسره اون به چرا...  چيزه-

 ؟ پسره کدوم-

 ديگه برن ها مزاحم اون تا کردي بازي نقش که هموني -

 .... زبونم به اومد عرشيا گشتم مي اسمي يک دنبال-

 : گفتم و کردم نگاهش مشکوک

 ؟ بود چي منظورت االن-

 ... هيچي هيچي-

 نيستي خوبي دروغگو اصال ليال-

 : گفت و زد زل چشمام توي

 ...بميره تن اين ليال جون محيا-

 نکنه خدا-

 ؟ تويه فِرِند بُوي عرشيا ؟ شدين دوست...  باهم...  عرشيا و تو...  باشه خوب-

 : گفتم و خنده زير زدم پقي

 ؟ خره گي مي چي کنن سرت بر خاک-

 آخه-
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 دوست برم بعد نميکنم حساب هم آدم رو پسرا من!  شده خُل ديوونه دختره پاشو آخه بي آخه -

 خورده ات کله به زيادي آفتاب بابا برو ؟ عرشيا کي اونم ؟ کنم پيدا پسر

 : گفت و زد لبخند

 ميشه معلوم حاال...  باشه-

 ديزو هم بعد کرد درازي زبون و شد بلند.  کردم پرت سمتش رو بالشتم ميخنديدم که طور همون

 بيرون رفت

 ... کردم عوض رو هام لباس.  بود گرفته ام خنده ليال کارهاي از

  خدا به داره کم دختره ها عجب

 چهاردهم فصل

 ذاغ خودم ، بزنه سفيد و سياه به دست مامان نذاشتم صبح از.  بيان هام مهمون بود قرار امشب

 خر به مو بودن خانوم عرشيا جلوي خواستم مي.  کرديم آرايي ميوه ليال کمک با و کردم درست

 ! بکشم

 هم کاملي!  ميزد تيپ هميشه بهار.  گشتم امشب واسه شيک لباس يک دنبال و اتاقم توي رفتم

 يرهميم....  ديگه که هم ليال...  پوشي خوش توي نميذاشت کم ارسالن حضور خاطر به بود معلوم

 !!! نباشه تيپ خوش اگه

 تا شا بلندي که داشتم کوتاه مشکي سارافون يک!!!  ميگيرم رو حالشون امشب که من مونم مي

 سبمنا امشب براي خوب بود درشت سفيد هاي نگين از پر پايينش و يقه دور و بود ام زانو باالي

 داختمان آزاد رو شالم.  کردم ست مشکي برموداي شلوار و سفيد سارافوني زير با رو سارافونم بود

 بودم گذاشته کنار ها مهموني جور اين براي که رو سفيدم بلند پاشنه هاي کفش و سرم روي

 شالم زير از که انداختم گردنم دور هم مرواريد رشته يک.  شد العاده فوق...  اوممم.  پوشيدم

 واردي به.  ميشه آماده داره اتاقش توي ليال ديدم که مامان پيش رفتم مي داشتم.  ميشد معلوم

 :ايستادم سينه به دست و دادم تکيه

 ! بال زدي هم تيپي چه خانوم ليال به به-

 : گفت و کرد نگاهم آينه توي از خنديد
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 .. ليدي نميرسيم که شما به-

 ؟ ميگي من به مدام روزه سه دو تو چيه ليدي اين-

 : گفت و خنديد ريز

 ليدي کنه مي صداتون طوري اين عرشيا آقا آخه-

 : گفتم اخم با.  گفت رسا خيلي رو آخر ليدي کلمه

 ؟ شدي دقيق من کاراي توي انقدر تو حاال تا کي از ؟ تو گي مي چي-

 ! ديگه ديگه -

 ها نکني صدام جوري اين مليکا و بهار اين جلوي...  کوفت -

 ! ميشه چي ببينم حاال..  باشه -

 : گفت کالفگي وبا سمتم گشت بر

 ؟ بادمجوني يا کنم سرم سوسني شال محيا-

 بهتره بادمجوني من نظر به-

 باشه-

 چشيدم ام سبزي قورمه از خورده يک.  مامان پيش رفتم هم من.  سرش روي انداخت رو شالش

 . نميشه اين از بهتر اوممم... 

!  ميرسيدن نفر اولين هميشه.  بودن ارسالن و بهار.  کردم باز مکث بدون.  اومد آيفون صداي

 !!! مليکا از هم اين.  کرد باز ليال. اومد آيفون صداي دوباره که بودم نکرده سالم هنوز

 و شد ازب آسانسور در.  مونديم مليکا منتظر هم ارسالن و من.  مبل روي نشستن و رفتن ليال با بهار

 : گفت آهسته و پايين انداخت رو سرش ارسالن ديدن با. اومد مليکا

 ... ارسالن آقا سالم-

 : گفت دستپاچه هم ارسالن

 !!! خانوم مليکا خانوم سالم-
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 : گفتم بهار به رو خنده زير زدم پقي

.  مبل روي نشست و زد لبخند ارسالن.  ميره دست از داره کن جمع تو داداش اين بيا بهاري-

 . ارسالن و بهار پيش نشوندمش و گرفتم رو مليکا دست

 : ليال پيش رفتم و زدم چشمکي

 ؟ بيان مهمونا مونين مي منتظر يا کنم تون پذيرايي االن بروبکس-

 مونيم مي منتظر-بهار

 ؟ هستن کي مهمونات اين محيا– ارسالن

 ديگه شون ميبينين ميان!  هستن تون حضور معرف-

 : گفت و نشست مبل ي لبه ليال

 ! دارن تشريف صدا خوش هاش مهمون خيلي ولي-

 نموند دور مليکا چشم از که گرفتم ليال به غليظي غره چشم

 ؟؟؟ و هست صدا خوش...  قزي خاله بدي ادامه خوب...  اوه اوه-مليکا

 : ليال

 ! نشده رويت هنوز تصويرش شنيدم فقط رو صداش که من-

 : گفتم و نشستم اخم با

 .. ها اللي گن نمي نزني حرف خانوم ليال-

 : گفت و کرد اخم ليال

 ميان خودشون چه من به اصال-

 : گفت و زد چشمک بهار.  اومد آيفون صداي

 ! ميشه رويت شم سيما ديگه لحظه چند تا گمانم به-

 شدم بلند جام از استرس با
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 ... محيا– ارسالن

 ... خانوم محيا... محيا کوفت-

 ؟ ميلرزه صدات چرا حاال– ارسالن

 بودن خودشون...  آيفون سمت رفتم و ندادم محلش

 . ايستادن در جلوي همه ديدم که در سمت برم برگشتم.  کردم باز رو در

 ؟ کنه اجالل نزول خواد مي شاه ناصرالدين مگه-: خنده زير زدم پقي

 ! واال دونيم نمي شايد – بهار

 چهاردهم فصل

 ( عرشيا)

 که طوري اين کانادا تو.  صورتم توي کردم شونه وري يک و زدم ژل و کردم خشک رو موهام

 : گفت مي و کرد مي اخم سارا ميکردم درست رو موهام

 ؟؟؟ بشن عاشقت مردم دختراي ميخواي

 نوزه موهام.  اي سورمه اسپرت کت با پوشيدم سفيد ي مردونه پيراهن.  ميگرفت ام خنده هميشه

 يم محيا حتما.  کيفش توي گذاشتم رو گيتارم و زدم عطر.  ميومد چشم به بيشتر و داشت نم

 !!! الهي...  اوخي...  بزنم گيتار براش خواست

 و دمخندي...  کردن مي نگاهم غضب با بابا و مامان بيرون رفتم اتاقم از!!!!  است نديده گيتار بچم

 : گفتم

 ؟ بريم خوب-

 ! اي آماده شما اگه– بابا

 : گفت مامان.  کردم حرکت و شدم لگسوزم سوار.  باغ توي رفتم و خنديدم

 . بگير گل دسته يک هست فروشي گل يک ها نزديکي همين جان عرشيا-

 ؟؟؟؟ چي براي ديگه گل دسته-
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 شون خونه بريم خالي دست سال چند از بعد زشته– بابا

 .... بابا-

 : گفت خنده با مامان

 .... هم فروشي شيريني يک-

 : گفتم و حرفش وسط پريدم

 ؟ خواستگاري برم خوام مي مگه-

 پسر کن گوش مادرت حرف به-بابا

 داشتم نگه فروشي گل جلوي و کردم پوفي

 ؟ نداره عيب گرفتم گلي هر-

 ... باشه مندانه آبرو فقط نه– مامان

 : گفت لبخند با دار مغازه.  فروشي گل داخل رفتم کالفه

 ؟ کنم تون کمک تونم مي-

 : گفتم و پيشخوان روي گذاشتم رو دستم

 يم چيکار ببينم ديگه...  ببندي گل شخصيت با خانوم يک براي خوام مي!  خوام مي گل داداش-

 زدي خودت سر به زدي گلي هر ، کني

 ؟ خواي مي خواستگاري براي-

 ؟ خواستگاري بره ميخواد بخوار گل کي هر مگه بابا اي-

 خواي مي شخصيت با خانوم يک براي گفتي آخه داداش نه -

 کنم انتخاب خودم رو ها گل خودم ميشه...  نه-

 راحتي طور هر -
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 امبر خوشگل گل دسته يک هم دار مغازه.  کردم انتخاب قرمز و سفيد رز گل شاخه تا چند و رفتم

 . بست

 که خريدم شکالت بسته يک هم فروشي شيريني از.  شدم ماشين سوار و کردم حساب رو پولش

 . بود شده بسته سرخ روبان يک با و داشت ريزي هاي گل روش

 . کردم ترمز شون خونه جلوي

 طبقه شون خونه داره کم چرا دختره اين ميگم.  هشتم طبقه رسيديم و شديم آسانسور سوار

 !!!! نميرسه مغزش به خون هشتمه

 ارسالنه شناختم سريع که پسره يک و مادرش و دختر تا چند در دم رفتيم و شد باز آسانسور

 . بودن مون منتظر

 زده بيرون حدقه از چشماي با محيا مدت اين تمام در.  کردن پرسي احوال و سالم ها اين مامان

 ... کرد مي نگاهم داشت

 .... ننک خودت پيش ها فکر اين از دخترم!  الهي!!!  ميشه مرگ ذوق داره کنم فکر....  آخيييييييي

 دوست هم مليکا و بود ارسالن خواهر بهار.  بودن بابا دانشجوي قبال...  شناختم هم رو دوستاش

 .محياست خواهر ليال شدم متوجه که بود هم سال و سن کم دختر يک.  محيا صميمي

 بود شده تنگ ارسالن براي دلم. 

 

 ودب خمار ولي درشت چشماش محيا اما سبزه صورت و داشت و کشيده مشکي ابروي و چشم ليال

 ايستاده ههم از جلوتر و بود پوشيده قشنگي خيلي لباس.  بود مادرش شبيه و بود تر سفيد محيا... 

 !!! ها نديده پسر آخيييييي...  من به بودن زده زل دوستاش.  بود

 !!!! مکن شيطنت دوستاش پيش داشتم دوست.  دستش دادم رو وشکالت گل زدم چشمک محيا به

 : گفتم و دستش دادم رو گل

 ... شد خشک دستم بگير رو گل اين بيا جان ليدي عزيزم-

 ! زد هم سر پشت رو سکته تا سه اوهوووووووک
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 : گفتم و دادم نشون رو گيتارم

 حقير بنده گيتار اينم...  وفا الوعده-

 ... گرفت بهم غليظي ي غره چشم عصبانيت با و گرفت رو گل

 ! فهميد ميشد دوستاش به زدن تنه از رو اين بود شده عصباني حسابي

 شد اشک پر چشماش هم بيچاره ليالي.  پهلوش به زد محکم محيا که گفت گوشش در چيزي ليال

 ... ميزني رو بچه چرا داري مرض خوب... 

 : گفت گوشم در و داد قورت شو خنده ارسالن

 کن درست جنجال بعد بشي وارد يک بذار...  اوپسسسس-

 : گفتم آروم هم من

 !!! نديدي جنجال هنوز-

 نه...  زدم سوت دلم توي شون خونه ديدن با.  کرد هدايت پذيرايي سمت به رو من و زد قهقهه

 است سليقه با خيلي قزي خاله اين بابا

 النارس با صحبت مشغول و اي قهوه چرم مبل يک روي نشستم.  نداشتم خبر ازش بود سالي چند

 شدم

  عرشيا

.  مخمله ها مبل همهي آخه تکه مبل دونه يک همين کنم فکر...  اي قهوه چرم مبل روي نشستم

 : پيشم نشست ارسالن

 ؟ کني مي حال نميبيني رو ما...  قديمي رفيق کن تعريف عرشيا آقا خوب-

 : گفتم و خنديدم

 براي وقت اصال دارم که هم پيانو و گيتار تدريس سخته خيلي کارم ، ارسالن شلوغه سرم خدا به-

 . ندارم خاروندن سر

 ؟ موسيقي تدريس جر به ؟ هست چي کارت حاال-
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 : گفتم و دادم لم

.  کردم محدود رو کارم البته ها خواننده و ها آهنگساز از تا چند برنامهي مدير...  ام برنامه مدير-

 ميزنم ساز بيشتر

 ؟ هستي کي ي برنامه مدير خوب عالي چه-

 ميگم بهتون شب آخر!!!  ديگه ديگه-

 ؟ شب آخر چرا-

 بهت گم مي حاال-

 همونم ات خانواده و تو که بود نگفته ولي داره پرستيژ با مهمون تا چند بود گفته محيا...  باشه-

 هستين اش ويژه هاي

 ؟ ايم ويژه مهمون ما گفته محيا-

 ... اوهوم-

 .؟ خبرا چه شما..  جالب چه-

 ... باقاليا قاتي ميرم دارم -

 ؟ عرشيا جون -

 ! تو مرگ -

 ؟ هس کي خانوم شاهزاده اين حاال ديوونه -

 : گفت و گرفت مي شيريني داشت که دختري به کرد اشاره

 ... خانوم مليکا-

 ... شي دنبال ساله چند پس ناقال ؟ هاس جوري اين اااااااا-

 ... آره-

 ... مبارکه-
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 ؟ نگرفتي زن چي تو ممنون-

 ... بابا يوخ -

 يومدي نمي شيريني و گل با که بودي گرفته زن اگه ديگه آره-

 : گفتم و خنديدم

 نمياد خوشم ها بازي لوس اين از من ميدوني که تو وگرنه کرد اصرار مامانم بابا.  اوووو-

 مي رنگ رو مردم خودمون ما پسر اقا ميزدي حرف باهاش جوري چه ديدم.  کردم باور منم باشه-

 ها خوبيه دختر عرشيا ولي...  نکن رنگ رو ما تو ديگه کنيم

 ... اش ننه بابا حال به خوش-

 نظرت؟ حاال...  خوبي اين به دختر سرت بر خاک-

 ؟ راجب -

 واسه نمبز باال آستين که ميپسندي ؟ چيه نظرت محيا درباره گم مي نکن درست سوالي بيست -

 ... هستن که هم همه ، ات

 بزن بيل رو خودت باغچه زني بيل اگه شما -

 بود گفتن ما از ولي!!!  ديگه ميزنم بيل دارم بيني نمي -

 . نزن حرف زياد شما -

 (محيا)

 مخوش...  پذيرايي براي رفتن هم بهار و مليکا و ليال.  بيارم چاي تا خونه آشپز رفتم اومدن همه

 !!!! ميدونن رو شون وظيفه مياد

 و دنبو نشسته گوشه يک عرشيا و ارسالن.  پذيرايي داخل رفتم و ريختم خوشرنگ چاي تا چند

 . ميومد هاشون خنده صداي فقط و کردن مي پچ پچ داشتن

 پام ات سر عرشيا.  کرد اشاره من به ارسالن.  ارسالن و عرشيا پيش رفتم و گرفتم چاي همه براي

 . ... خنده زير زد و کرد نگاه رو
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 بفهمي که بيارم سرت باليي يک...  اي عقده شعور بي پسره... برات دارم بخندي آب رو کوفت

 داره کره قدر چه ماست من يک

 داشتم نگه روش روبه رو سيني

 : گفت و خنديد

 ! بفرمايين گفتن مي قبال-

 : گفتم و کردم اخم

 ؟ ميدي رو آدم به زدن حرف اجازه شما-

 : گفت و برداشت چاي

 ... عطري عجب...  به به-

 : گفتم و زدم لبخند

 . داره خوبي طعم و عطر همين خاطر به انداختم هل چاي توي-

 : گفت و داد تکيه

 !!! دارم حساسيت هل به من ولي خوبه-

 ؟ کنم الشت و آش بزنم ؟؟؟ ايکبيري خوب بگي زودتر مردي مي...  شد خشک دستم

 : گفت و برداشت چاي ارسالن

 محيا نکنه درد دستت-

 : گفتم عصبانيت با

 کردي اضافه خودت شخصيت به پشتش بذاري خانوم يک-

 : گفت و باال آورد تسليم عالمت به رو دستاش ارسالن

 ميره يادم ببخشين-

 : گفتم ارسالن به توجه بي
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 ؟ بيارم براتون شربت خواهيد مي داره هل چاي ي همه ببخشين-

 : گفت و چشمام به زد زل برداشت چاي

 !!!! س خونه صاحب خر مهمون ديگه...  کنم مي تحمل رو امشب يک ليدي نه-

 : گفتم دلم تو

 ... نيستي هم يابو تو-

 : گفت مشکوک

 ؟ گفتيد چيزي-

 : گفتم و برداشتم رو سيني...  کردم فکر بلند بلند باز کنم فکر هشتم امام يا

 کنين پذيرايي خودتون از...  نه نه-

 برس کارات به برو شما محيا باشه – ارسالن

 بشه ذهنت ملکه که کن تکرار انقدر...  م. و.  ن. ا.  خ.  ا.  ي.  ح.  م...  کن تکرار ارسالن – غريدم

 اسمت روي هستي غيرتي قدر چه-عرشيا

 داره نگه مو احترام بايد ترم بزرگ سال دو حداقل ارسالن از من نيستم غيرتي-

 ما بزرگ مادر و بزرگتره ما همه از محيا عرشيا چيه ميدوني ؟ خوبه کردم غلط بگم من آقا – ارسالن

 ! ميشه محسوب

 تونم بزرگ پدر هم من پس -عرشيا

 : گفتم جانب به حق اي قيافه با

 ؟ سالتونه چند مگه شما-

 ! کنه اعالم رو انتخابات نتيجه خواد مي انگار گرفت ژست

 ... سالمه 68-

 ... تري بزرگ محيا از سال سه پس – ارسالن
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 : گفت شيطنت با و کرد نگاهم

 ! خانوم-

 ها بچه پيش خونه آشپز رفتم تند

 : گفت و کرد بغلم کرد ذوق کلي من ديدن با مامان

 بود شده تنگ خيلي آرزو براي دلم ممنونم خيلي دخترم-

 خودم گل خانوم مامان چاکر-

 .. کن صحبت درست داريم مهمون محيا-

 قرررربونت-

 دوستات پيش برو حاال نشو لوس-

 چشم-

 (عرشيا)

 : گفت و کرد اشاره محيا به ارسالن

 بچرخه پسر يک با نديدم حاال تا خوبيه دختر ولي هست دماغ گند خداوکيلي-

 : مبل به دادم لم و خوردم چاي از يکمي

 همون دوباره خوام نمي... خوردم شکست شدنم عاشق توي يکبار قبال من...  ارسالن ميدوني-

 شه مي چي ببينم کنم صبر بايد..  بيفته اتفاق

 ؟ خوردي چي چي-

 گم مي برات بعدا مفصله داستانش عشقي شکست-

 ! دهنتو ببند يعني ميگي تو که گم مي بهت بعدا اين-

 ! دقيقا-

 ؟ عرشيا داشتيم-
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 : گفت من به رو ارسالن.  خنديدم

 ؟ نظرت بزرگ مامان هم محيا و بزرگي بابا که تو عرشيا-

 !!! ها دادي گير-

 ببينم مو عشق منم بلکه دخترا پيش بريم شو بلند نميشه گرم آبي تو از...  پوف-

 جام همين من برو تو-

 : گفت و گرفت بازوم از

 !!!! ها بياد مرحله اين غول گم مي نياي عرشيا-

 ؟ محيا ؟ کي-

 م.و.ن.ا.خ...  محيا!!!  نوچ-

 اين رپس ولي.  ميزدن گپ داشتن و هم کنار بودن نشسته دوستاش و محيا.  شدم بلند و خنديدم

 ... اوممم...  مياد بهش العاده فوق سفيد!  ها پوشه خوش خيلي دختره

 ... ميشد باحالي آدم وگرنه دختره که اينه مشکلش تنها... نيس بدک...  اِي...  که هم خوشگل

 : گفت و پهلوم به زد ارسالن

 .... عرشيا دادي قورتش هووي-

 : گفتم و خنديدم

 !!! بدم قورتش من داره قيافه و ريخت هم خيلي....  بابا گمشو-

 عرشيا خري خيلي-

 !!! ميگن بهم رو اين همه ميدونم-

 (محيا)

 : گفت ليال که ميزديم گپ داشتيم ها بچه با

 ... رو جا اون دخترا-
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 : گفتم ذوق با.  ما سمت ميومدن ارسالن و عرشيا

 ؟ اوکي...  بروبکس نذارين محل بهشون محيا جون-

 ! اوکي-

 :گفت و اومد جلوتر عرشيا

 ؟ بشينيم کنارتون ميدين اجازه خانوما-

 : گفت اخم با بهار

 ! بشينين بله نشستن واسه کردين پيدا جا اگه-

 ! جون بهاري واسه اليک بيگ

 : گفتم و بهار پهلو به زدم!  مليکا به بود زده زل وزغ عين هم ارسالن

 برد رو آبرومون مردم جلو کن جمع تو داداش-

 رو مبل روي نشست هم ارسالن!  بتمرگه که کرد اشاره ارسالن به چشماش با و کرد اي سرفه تک

 . مبل ي لبه نشست و ارسالن مبل به داد تکيه هم عرشيا.  بهش زد زل دوباره و مليکا روي به

 وش خسارت حلقومت از بشکنه!  دادي تکيه اش لبه به که نيست ات خونه مبل هووي پررو پسره

 ! ميگيرم

 : گفتم و ها بچه به کردم نگاه اخم با

 خونه آشپز همگي...  شامه وقت خانوما-

 : گفت اش جيغي جيغ صداي با ليال

 ... بزنيم گپ يکمي بشينيم اومدن آقايون ؟ شام تا کو هنوز-

 پايين ميارم شو دکوراسيون وگرنه کنه جمع رو اين بياد يکي

 : گفتم اخم همون با دوباره

 ! خونه آشپز سوت سه...  حاضره يعني حاضره شام ميگم ؟ جان ليال شما يا آشپزم من-
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 ... چشماش به زدم زل و باال آوردم رو سرم.  بود ايستاده جلوم عرشيا که بشم رد خواستم

 !!! مامانه چشماش قدر چه اوخيييي!  عسليه چشماش که بچه اين گوگولي اوخييييي

 ... باش داشته شخصيت دختر کن جمع خودتو محيا سرت بر خاک

 و زد لبخند.  بشه باز اخمم شد باعث...  ابروم دو بين گذاشت شو اشاره انگشت تعجب کمال در

 : گفت مهربون و کرد کج شو گردن

 ... ميشه بدمزه غذاش کنه اخم آشپز اگه ميگن...  ديگه نکن اخم ليدي-

 با داشتن جرات کس هيچ...  بودم گرفته گر.  خونه آشپز رفتم سريع و گفتم ببخشيدي دستپاچه

 ... خوردم آب کمي و برداشتم ليوان يک.  بزنه حرف جوري اين من

 . خونه آشپز اومدن هم بهار و ليال

 : گفت خنده با بهار

 جوري چه...  بياد بر يکي تو پس از ميتونه که هست کسي تنها باحاليه پسر خيلي خداوکيلي محيا-

 ؟ اينجا اش آوردي کشوندي کانادا از رو اين

 : گفت خنده با ليال

 !!! فرسا طاقت و سخت درشرايط سختي به-

 : گفتم بهار هاي حرف به توجه بي

 ؟ کو مليکا-

 ؟ کنه مي دل داماد آقا از مگه:  ليال

 : گفت و کمرش به زد رو دستش بهار

 مليکاااااااا-

 : وگفت اومد زودي مليکا....  خنده زير زديم پقي ليال و من

 ؟ جان بهار جونم-

 : گفت گوشم زير آروم ليال
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 !!! ميگن اين به خواهرشوهر-

 ... کرديم آماده شام براي رو ميز هم کمک به و داد قورت شو خنده بهار

 : گفت خوشحالي با جون آرزو.  ميز سر بيان که کرد دعوت همه از مامان

 شدن تزئين سليقه با که انقدر بخوره غدا کدوم از ميمونه آدم...  دخترا کردن چه...  به به-

 : گفت و ايستاد من کنار مليکا

 مهه وگرنه بشه چيده ميز که کرديم کمک فقط ما...  بشه تون جون نوش جون آرزو دارين اختيار-

 بوده جون محيا گردن ها زحمت ي

 : گفت و ام شونه روي گذاشت رو دستش هم بهار

 .... ميگه راست مليکا-

 : گفت و انداخت من به برانگيزي تحسين نگاه جون آرزو

 دخترم بشي خير به عاقبت....  ماشااهلل-

 : گفتم و پايين انداختم رو سرم

 ... ممنونم-

 : گفت و ايستاد روم به رو سينه به دست عرشيا

 ؟ نکرده کمکت مادرت يعني-

 !!! بسه مجالت خجالت ديگه

 : گفتم ريلکس خيلي و چشماش تو زدم زل

 عرشيا آقا کنه کمکم مامانم که نيستم ساله چهارده بچه-

 : گفت و زد شيطوني پوزخند

 ؟ هست فروشي پيتزا تون کوچه سر...  خوبه-

 : پرسيدم کنجکاو
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 ؟ چي براي-

 : گفت و انداخت باال رو هاش شونه

 .... بدم سفارش پيتزا بود شيرين يا شور اگه-

 : نباشه عصبي لحنم کردم سعي بود گرفته حرصم.  خنديدن به کردن شروع ارسالن با و

 !!! بدين سفارش پيتزا خوب هستين نگران انقدر که شما-

 : گفت بحث شدن تموم براي جون آرزو

 : گفت و ميز پشت نشست ليال.  افتاد دهن از غذا ديگه بسه پسرا ، دخترا-

 ؟ عرشيا آقا بخوريم رو شما دستپخت کي-

 !!! بگيرن طال تو وجود کل اصال نه.!!!.. ليال بگيرن طال تو دهن

 : گفت شيطون طور همون عرشيا

 ميده دستور فقط....  نميکنه آشپزي که مرد-

 : گفت و شد بحث وارد هم ارسالن

 به بايد هم مرد!!!  زنان حقوق نام به هست قانوني االن...  دوران اون گذشت داداش ديگه نه-

 !!! کنه کمک زنش

 يفيخف جيغ گرفتم بازوش از نيشگوني...  ارسالن به دوخت چشم ذوق با!!!!  کرد غش رسما مليکا

 گرفت

 :« گفتم خنده با

 !!! کن جمع خودتو-

 ... شد غذاش با بازي مشغول و پايين انداخت رو سرش مليکا

 !!! باشه چي ميزدم حدس که کرد زمزمه چيزي هم عرشيا

 !!!! بدبخت زليل زن-
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 : گفت بلند و زد لبخند يکدفعه

 من مهمون کباب ما خونه بيان همه هفته آخر هاس جوري اين که حاال اصال-

 : گفتم کنايه با کردن خوشحالي ابراز همه

 !!!! بودين مرده گشنگي از که نبودين بلد رو کردن درست کباب اين اگه ها مرد شما-

 : گفت و زد لبخند دوباره ولي شد جمع هاش اخم عرشيا

 ميشين مشتري بخورين اگه معروفه من هاي کباب-

 : گفتم تفاوت بي

 ... کنيم تعريف و ببينيم-

 و گرفتم چاي ها مهمون براي.  کرديم خشک و هاشستيم بچه کمک به رو ها ظرف شام از بعد

 . کردن صحبت به نشستيم

 : گفتش بشنون هم ارسالن و عرشيا که طوري بلند و ما پيش اومد مامان

 بگذرونن خوش يکمي حياط توي پايين برن ها جوون-

 : گفت عرشيا

 تکتم خاله ممنون-

 !!! شده خودموني چه اين

 : گفت مهربون باز مامان

 شدن عوض براي...  ميشينن جا اون ميرن ها جوان...  هست سنتي تخت يک پايين پسرم نه-

 برين هواتون و حال

 : گفت و شد بلند عرشيا

 بريم ميان همه اگه ندارم حرفي که من-

 آسانسور دم رفتيم و برداشتيم خودمون با خوراکي يکمي.  کردن موافقت همه
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 ؟ کو ليال – مليکا

 دارم کار من برين شما گفت مياد االن – بهار

 : گفتم و کردم اي سرفه تک

 ها پله از بايد نفر دو....  نميکنه حرکت وگرنه داره رو نفر 0 گنجايش ما آسانسور ولي ها ببخشين-

 پايين بيان بعد بايستند يا برن

 : گرفت رو ارسالن دست و زد لبخند عرشيا

 بياين آسانسور از خانوما شما ميريم ها پله از من و ارسالن-

 .... ممنونم-بهار

 ... کنم مي خواهش– عرشيا

 : گفت اعتراض با ارسالن

 ؟؟؟؟؟ بري پله با ميخواي رو طبقه 8 ديگه بريم ها اين از بعد بايستيم خوب عرشيا-

 : گت ها پله سمت ميکشيد رو ارسالن که حالي در عرشيا

 بسوزوني چربي بايد خوردي زياد شام نکن هم غر غر بيا-

 شديم سوار مليکا و بهار و من و اومد آسانسور

 ها آيينه به دادم تکيه و زدم رو کف هم ي دکمه

 خوبيه پسر خيلي خداوکيلي نده گير پسره اين به انقدر محيا – بهار

 باباش مامان مبارک-

 .... هست هم شخصيت با -مليکا

 .... خواهرش مبارک-

 ....خوشگلـ و تيپ خوش – بهار-

 : بهار به توپيدم
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 مي قيمه قيمه براش خودتون دارين که هست هم اي تحفه چه انگار حاال....  حاال خوب خيلي-

 .... کنين

 ... بدجنسي خيلي محيا– بهار

 !!!! ميدونم-

 .... شديم پياده و ايستاد آسانسور

– هارب ميزد نفس نفس داشت هم ارسالن...  بود زده جذابي لبخند و ديوار کنار بود ايستاده عرشيا

 ؟؟؟؟؟؟ اومدين ما از زودتر جوريس چه ها شما

 !!!! گذاشتيم دو مسابقه – عرشيا

 ؟ شد اول کي حاال – مليکا

 !!!! حقير بنده – عرشيا

 : گفت و زد سوتي بهار

 .... براووو براوو-

 ... بازيه مسخره-

 ... کردن نگاهم تعجب با همه

 : گفت آويزون لوچه و لب با ارسالن

 ؟ بازيه مسخره چي-

 مهصد تون آپانديس ممکنه خوردين شام تازه شما....  بندازين خطر به رو تون سالمتي اينکه-

 ببينه

 : گفت باز نيش با عرشيا

 ؟ شدين ما نگران يعني-

 : گفتم خونسرد

 !!!! نه-
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 . بود کيف يک دستش توي.  اومد هم ليال و ايستاد دوباره آسانسور... شد جمع هاش اخم دوباره

 .... ديگه بشينيم بريم– ارسالن

 ... بريم باشه-

 مياد صداشون آخه هستن حياط تو نفر چند کنم فکر ها بچه – مليکا

 ببينم ميرم االن-

 ... ميام هم من – عرشيا

 . خلوت حياط سمت به رفتم عرشيا به توجه بي

 ... ميکشيدن قليون و تخت روي بودن نشسته کيان و درسا و طناز و طاها

 ... شد سيخ تنم به مو کيان ديدن با

 کردم ناله اراده بي...  عرشيا به خوردم که برگردم خواستم

 : گفت خنده با.  ماليدم رو ام بيني

 !!! ميام پشتت گفتم ديگه بود خودت تقصير...  ببخشين-

 . کردم نگاهش عصبانيت با

 ؟ اشغاله تخت ؟ بريم – عرشيا

 : گفتم تند تند

 ها بچه پيش بريم.... اشغاله آره آره-

 ... بودن باحالي هاي آدم شايد... هاتون همسايه پيش بريم خوب – عرشيا

 : گفتم ترس با

 .... بوم پشت باال بريم....  نه... نه-

 : گفت و باال شوداد ابرو تار يک

 ؟ افتاده اتفاقي-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahla2000 | ليدي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

131 

 

 : اومد سرم پشت از صدايي که کنم باز لب خواستم

 خانوم محيا سالم-

 ... عرشيا و من به بود زده زل و بود ايستاده کيان....  کردم گرد عقب ترس با

 : گفت و زد پوزخندي عرشيا ديدن با

 ؟ باشن کي آقا-

 : گفت زودتر عرشيا بگم چي که کردم مي حالجي خودم با داشتم

 ... قديمي دوست-

 !!!! پووووووف

 هم عرشيا.  داد دست عرشيا با.  کرد دراز عرشيا سمت به رو دستش و زد پوزخند دوباره کيان

 : گفت و زد پوزخند

 ؟ کنين نمي معرفي رو خودتون ببخشين-

 : گفت و زد لبخند کيان

 همسايه....  هستم کيان-

 ... اش قديمي دوست و:  داد ادامه من به رو

 : گفت و گرفت رو دستم عرشيا

 ديگه بريم بهتره جان محيا خوب-

 !!! نشنيده و نديده چيزاي حق به ؟ زد لبخند من به ؟ گرفت منو دست اين ؟ جان محيا ؟ جانم

 : کردم باز زبون خره باال که بزنه حرف خواست هم کيان

 ... منتظرن ها بچه...  عرشيا بريم-

 بيرون کشيدم عرشيا دست از رو دستم.  کردم گرد عقب بزنم کيان به حرفي اينکه بدون

 کيان آقا شدم خوشحال – عرشيا
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 طور همين هم من – کيان

 !!!! شدي خوشحال!!!!  ات نداشته عمه جون آره

 !!! شد تا چهار چشمام بود ليال دستاي تو که چيزي ديدن با.  ها بچه پيش رفتيم عرشيا با

 ؟!؟!؟ من ويلون

 بهتره بوم پشت باال همون...  اشغاله کامال حياط ها بچه – عرشيا

 ها پله از عرشيا و ليال و من و رفتن آسانسور با مليکا و ارسالن و بهار.  کردن موافقت هم ها بچه

 : گفت و کشيد خفيفي جيغ.  گرفتم ليال از نيشگوني.  رفت مي داشت ما از جلوتر عرشيا

 بيشعور دستم هووووي-

 ؟ آوردي چي براي منو ويلون...  مرض-

 : گفت کنه نگاهم اينکه بدون عرشيا

 ... گفتم بهش من-

 : گفتم اخم با

 ؟ چي براي بپرسم تونم مي-

 !!!! داشتم دوست-

 ؟؟؟؟ کرد مسخره منو اين

 : گفت و زد پوزخندي

 ؟ نه يا بشه شکسته تو نزدن ويلون طلسم بايد باالخره-

 !!! شده شکسته نميدوني خره خخخخ

 عرشيا و موندم من.  شد آسانسور سوار ليال چهارم طبقه.  رفتم دنبالش و نگفتم چيزي

!!!  بره نمي خوابم نمالم خاک به اينو پوز امشب من.  باال ميرفتيم ها پله از ديگه هم به توجه بدون

 باال رفتم مي اش شونه به شونه
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 ؟ رمهگ چرا ها پله...  نه.  ها پله روي افتادم کله با!!!  شکست هام زانو ديگه که بوديم هشتم طبقه

 ....نايســ عطر ؟ شدن بو خوش انقدر ما هاي پله حاال تا کي از...  ببينم وايستا

 ؟ من پشت اومد کي اين....  بيرون اومدم عرشيا بغل از.  شد باز ممکن حد آخرين تا چشمام

 !!! پسره ميمونه اهلل بسم جن مثل واويال

 : گفت اخم با...  شدم بلند جام از و کردم اي سرفه تک

 قب مرا ؟ توچي دارم پله به عادت من ؟ کني مي لج خودت با چرا ؟ نيست خودت به حواست چرا-

 ؟ نيستي اصال ات سالمتي

 ...محيا زدي توهم...  بابا يوخ ؟ شده نگران من براي ؟ فرمود چي االن اين

 : گفتم و باال انداختم تفاوت بي رو هام شونه

 ... نبود حواسم-

 وبخ!!!  چيه نفهميدم که کرد زمزمه چيزي لب زير...  کشيد موهاش به دستي عصبي و کرد پوفي

 ! بشنوم منم بگو تر بلند بيشعور

 : گفتم دلم ته از...  پيچيد هم به پاهام دوباره عد=به پله تا سه دو

 آآآآاخ-

 ... سمتم برگشت هراسون

 ؟ نميکنه درد جاييت ؟ نشد چيزيت ؟ خوبي-

 : گفتم بود نشسته چشمام تو اشک درد زور از که حالي در کالفه

 ... ميکنه درد پام قوزک ولي...  خوبم...  بپرس يکي يکي....  اااااا-

 : گفت و زد شيطوني لبخند...  باال افتاد راه تفاوت بي و شد بلند

 .... ميره يادت شي مي بزرگ-

 ... باال رفت و زد قهقهه
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 نمک کمکت نگفتي يک که االن به نه بودي شده من سوپر که موقع اون به نه!!!!  اي زنجيره رواني

 ... کردم مي قبول عمرااااااا هم ميگفت اگه گرچه....  کنم کولت... 

 دهايستا باال ها بچه.  برم راه تونستم مي ولي کرد مي درد قوزکم...  شدم بلند جام از سختي به

 : ميکردن تشويقم و بودن

 ... گودزيالااااا.... گودزيال-

 و يکامل.  سوخت حالم به دلش يکي خره باال.  بود گرفته ام خنده!!!  حلقم تو درسته تون تشويق

 . بود شده کم دردم...  وزيد مي خنکي باد.  قاليچه روي نشستم...  کمکم اومدن ليال

 :گفت خنده با ارسالن

 ؟ نشده چيزيت ؟ خوبه خانوم غرو غرو-

 : گفتم اخم با و کردم عرشيا به رو

 ! دارم تشريف سالم هنوز خير نه بعضيا لطف به-

 شکر رو خدا خوب– ارسالن

 : زدم داد اراده بي.  گرفت دستاش تو رو گيتارش و بوم ي لبه نشست عرشيا

 .... نيفتي-

 : گفتم کنان من و من...  کردن نگاهم تعجب با همه

 خطرناکه...  باشه حواست...  چيزه يعني-

 : گفت و زد خوشگلي لبخند

 .... ليدي هست حواسم-

 !!!! زهرمار!!!!  ساعته چهار و بيست حناق!!!! مرض و ليدي!!!  کوفت و ليدي!!!!  ليدي گفت اين باز

 : گفت خنده با بهار

 ؟ کيه مال خوشگله ويلون اين-

 ... منه مال-
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 : گفت و خنديد مليکا

 ؟؟؟ ليدي پايين اومدي شيطون خر از باالخره-

 ... کرد سرايت هم اينا به ليدي...  بيا

 !!!! بود بدتر فحشي هر از که دادم رو جوابش لبخند با

 ؟ بزنم – عرشيا

 .... بزن و بخون – باهم همه

 : خوند و کشيد ها تار روي رو فرمش خوش و بلند هاي انگشت...  کرد شروع و زد جذابي لبخند

 ( جهانبخش بابک از تيک تيک آهنگ از قسمتي)

 ذهنم توي مونده تبدار نگاه يه

 کم کم آروم آروم انگار شدم عاشق

 رومه به رو اش همه قشنگت چشماي

 تمومه چي همه ، من با باشي اگه

 گيتار ملودي ، ساعت تيک و تيک

 بيدار چشم تا دو ، شن.رو شمع تا دو

 گرفتار دل يه ، دوراهي يه سر

 ديدار وسوسه و عشق قرار بي

 توني نمي نگو ، جوني عزيز تو

 بموني ابد تا تنهام دل واسه

 آسموني ماه هموني تو آره

 سايبوني يه تو ام خسته تن واسه

 !!!! ميشه باخي يه نخوره ترشي اين باو نه...  زديم دست براش همه
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 بود العاده فوق عرشيا آقا – مليکا

 : گفت و کرد تعظيم عرشيا

 .... نداشت رو گل هاي ليدي قابل-

 ... زد زانو جلوم و اومد طرفم به.  برداشت رو ويلونم و شد بلند

 ؟ ميکنه همچين چرا اين!!!!  وا

 : وگفت زد جذابي لبخند

 ؟ ميکني مون مهمون تراک يک....  ليدي-

 !!!! مودب قدررررر چه...  زدم لبخند

 !!!! اوخيييي...  شد شل نيشش.  گرفتم دستش از رو ويلون...  کنم ضايعش داره گناه

 ولي.. . گذشت قدر چه نميدونم...  زدن ويلون به کردم شروع و گرفتم ژست.  ايستادم و شدم بلند

 . بزنم ساز اي حرفه انقدر سال همه اين از بعد بود بعيد...  کردم کيف خيلي

 . کردم تعظيم و برداشتم ام شونه روي از رو ويلونم

 برام زنان لبخند و بوم لبه به بود ده دا تکيه عرشيا.  کردم باز رو چشمام.  زدن دست برام همه

 . ميزد دست

 : گفت و زد چشمک بهار

 ... محي داري اليک-

 : گفت خندون ارسالن

 !!!! گرفت رو جلوت نميشه ديگه ميزني ويلون...  چيزه...  ولي-

 ... کردم نگاهش پرسشگرانه

 : گفت و خنده زير زد پقي ليال

 !!!!موزونه حرکات مون بسيجي برادر منظور-
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 خنده زير زدن همه

 ؟ يانه کنم تخليه مو انرژي بايد بايستم ثابت نميتونم...  ويلونه از جزيي خوب ولي-

 ... کني تخليه تو انرژي خوندن با ميتوني – عرشيا

 !! مياد بهش بودن خواننده دارش خش صدايي با آره – مليکا

 پهلوش به زدم ام پنجه با

 !!! هيس شما-

 : گفت و داد تکيه دستاش به.  کنارم نشست عرشيا

 خوبه صداش محيا...  اوممم-

 : گفت و کرد من به رو

 !!!! خانوم محيا-

 !!! دربياره هم بازي منگول بايد بزنه زر آدم بچه مثل ديقه دو نميتونه شعور بي

 : وگفت زد شيطوني لبخند

 و هنازک محيا صداي...  کنن مي همصدايي ها خواننده با که بشه هايي گروه جزو بره ميتونه محيا-

 ... کنه آوايي هم ها خواننده همراه ميتونه شيک خيلي

 اه شما بشه خواننده خواست کي خي بي حالب بابا–.  انداختم همديگه روي رو پاهام حوصله بي

 !!! ميدين تز هي هم

 ...بشنوهــ رو صدات اگه کنم مي فکر...  کني صدايي هم هيرتا با مبتوني خوب– عرشيا

 ؟!؟! کنم ات خفه يا ميشي خفه فهموندم بهش ابرو و چشم با

 : گفت و زد پوزخندي

 !!! نميدونن که نگو-

 سال سي حاضرم ؟ بشم کالم هم بشر اين با بايد که کردم گناهي چه من جونم خدا وااااااااي

 هن...  گفته بهت خودش خره خب!!!  نگم اين به رو راز يک ولي کنم تحمل رو شاقه اعمال با حبس

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahla2000 | ليدي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

138 

 

 يک نم تا بده شفاش زودتر هرچه خدايا...  مياورد در بازي ضايع نبايد صورت هر در چيزه!!!  خوب

 !!! بکشم نفسي

 ؟؟؟ نميدونيم ما رو چي: گفت مشکوک بهار

 !!!! عرشيا بشي)...(!!! اي...  دادم قورت رو دهنم آب

 : گفت و حرفم وسط پريد وزغ مثل عرشيا که بدم جواب خواستم

 ... ميبينين که باقالي محيا اين-

 ! منگول پسره آبادت و جد هفت و خودتي باقالي...  کرد نگام شيطون

 .... استايليست قراره-

 !!! هارو بدبخت اين کشتي ديگه بگو بشي ليلذ

 .... استايليست-

 : گفتم و کردم باز زبون خودم...  مسخره...  کردم پوفي

 ... شده داده همکاري پيشنهاد من به عباسي هيرتا طرف از-

 : پرسيد ها خنگ عين ليال

 ؟؟؟ همکاري نوع چه-

 آخه باشيم داشته ميتونيم باهم ما همکاري نوع چه خره!!!  دريايي گياهان اي قطره آبياري

 !!! نگير ما از هارو شادي اين خدايا.... استايليستـــ کرد تکرار مدام عرشيا اين شد ؟؟؟؟خوب

 بشم استايليستش...  من قراره-

 اوخيييي..  شوک تو رفتن باهم همه لحظه چند

 !!!!!! نه: گفتن باهم چهارتايي

 ... نه مرض

 ! بله اتفاقا– عرشيا
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 !!!!! نه – باهم همه دوباره

 !!! امشب انداختن راه کري گروه چه!  نه درد

 : گفتم خنده با

 !!!! نکمه!  نه نگين انقدر...  خنگوال ديگه آره-

 ... سمتم کردن حمله مليکا و ليال و بهار ثانيه اپسيلوم يک در يکدفعه

 !!!! کشيدم جيغ

 ميبرن يورش آدم به نشده رام حيوانات عين چيه مگه خوب

 !!!! ميکردن ماچم مدام و بودن کرده بغلم تايي سه

 : گفتم و کردم جدا ازشون خودمو

 !!!! ها شعور بي گرخيدم!  ميمونه گوسفند عين تونم محبت!!!!  وحشيا-

 !!!! تون عروق و حلق تو لغاتم دايره

 : گفت و پهلوم تو زد ليال.  خنديدن تايي سه

 ؟ نگفتي زودتر چرا....  نامردي خيلي-

 : کشيدم خفيفي جيغ.  گرفت بازوم از نيشگوني بهار

 ؟؟؟؟؟ نگفتي من به چرا معرفت بي!!!!  کوفت-

 : گفت و رانم تو زد مليکا

 ؟ بگي بهم زودتر بودي مرده ميدي اس ام اس من به زرت و زرت که تو-

 : گفتم ناله با.  بود نشسته چشمام تو اشک درد شدت از

 رو عباسي آقاي خودم من هنوز خدا به بابا ؟ ميکنين نثارم ترکش طرف هر از چرا حاال خوب-

 !!!! نديدم

 !!!! مون نداشته ي عمه جون آره: ليال
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 ... ميگم راست مامان جون به-

 : گفت و برداشت زدن قهقهه از دست عرشيا

 ازهت هنوز...  خدا بنده ميگه راست ؟ کنين باور تا بخوره قسم قدر چه بايد!!!!  دخترا شما دست از-

 بشه امضا داد قرار بايد فقط کرده تاييد رو کاراش نمونه هيرتا.  شده معرفي

 : گفت خوشحالي با مليکا

 !!!! الهي بشه کوفتت-

 !!!! ها نره يادت مارو فقط باشه مبارک جون محيا – بهار

 ؟ قندهار سفر برم ميخوام مگه-

 !!!! نکني فراموش مارو شدي معروف يعني...  بابا يوخ – مليکا

 هر . کنين کمکم بايد هام شما ولي ميشم اش شخصي استايلست من ها ديوونه بابا – خنديدم

 قيتيمموف مثلث ما....  بهار و تو من يعني هم مون برند ، ميشه تموم برندمون اسم به ميکنم کاري

... 

 بفهمم سالم 18 زير من که کن ادا رو کلمات جوري نزن حرف قلمبه – ارسالن

 : گفتم و گرفتم اي غره چشم

 !!!! سالي 18 زير تو که هم قدر چه خودت جون آره-

 ... سرکارم برم زود بايد فردا من.  پايين بريم ندارين کاري ديگه اگه– عرشيا

 !!!! مررررررررد!  خانواده مردِ!  نمونه مردِ – ارسالن

 . کرديم جور و جمع هارو وسايل.  خنده زير زديم پقي تايي شيش

 ! بريم آسانسور با تا سه ما حاال بوديم اومده ها پله از عرشيا و ليال و من چون شد قرار

 ؟؟؟ آخه بريم آسانسور با که داره صرف چه طبقه يک آخه!  مودبن اينا چهقدددددر
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 آرزو و مامان.  پايين رفتيم ها مهمون بدرقه براي.  کردن رفتن قصد همه خونه رفتيم اينکه از بعد

 اه افتاده راه ماهم مامان.  بودن گذاشته باهم چيزا جور اين و باشگاه و کوه و سينما قرار کلي جون

!!!! 

 ختمت رو رفتم شيرجه راست يک و ظرفشور توي گذاشتم رو ها ظرف.  باال رفتيم خداحافظي از بعد

.... 

 (عرشيا)

 تشر تي و کمد توي گذاشتم رو کتم.  اتاقم توي رفتم و کردم پارک پارکينگ توي رو ماشين

 !!! شدم راحت آخيييي...  پوشيدم شلوارک با راحتي

 ور هام پيام تا بوک فيس توي رفتم.  بودم خسته ولي نميومد خوابم.  تخت روي رفتم شيرجه

 . نداشتم دادن جواب حوصله.  بودن گذاشته پيغام کلي عماد و آرسين.  بخونم

 لبم هب لبخند سارا اسم ديدن با.  کنم چک رو هام ايميل تا رفتم.  ميزد ايميل بهم بايد سارا امروز

 : کردم باز رو پيامش سريع.  اومد

 ؟ ناقال گذشت خوش مهموني ؟ طوره چه من خان عرشيا!!!!  اخمو زشت برادر يک به سالم سالم-

 .... بفرستي برام شو جز به جز بايد

 مي روکه هايي عکس اون بيا ديگه بسه پرسي احوال خوب ؟ خوبن طورن چه بابا و مامان راستي

 . فرستادم برات خواستي

 ... پرونده اون و

.  کردم پيدا هارو پرونده اين تا کشيدم بدبختي کلي ؟ باشه نده ادامه ديگه کنم مي خواهش عرشيا

 ... ميکنم خواهش بده ادامه زندگيت به عرشيا...  نيست تو پيش ديگه اون

 اجرام اين کردي مي فراموش کم کم داشتي که تو ؟ افتادي يادش دوباره که شد چي داداشي ببين

...  نک بس کنم مي خواهش عرشيا.  کني شروع رو جديدي زندگي تا هيرتا پيش ايران رفتي...  رو

 .... آريانا....  مامان...  بابا...  من خاطر به

 توي سريع هارو پرونده اين.  ميشه شروع کالسم ديگه ساعت نيم برم بايد دارم کار من

 ... کردم ونش پيدا سختي به ، ارزشمنده خيلي آخه نکني شون پاک اشتباهي تا کن کپي سيستمت
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 !!!! ماچ

 ... ميز روي گذاشتم و بستم رو تاپم لب.  سيستمم توي کردم کپي هارو عکس و ها پرونده

...  مرده اون درسته.  زدم پس رو بغضم.  نشه سرازير تا گرفتم رو اشکم جلوي انگشتم نوک با

 ... اونه شبيه که هست کسي...  ولي مرده من آرياناي

 ردهک سيو ليدي رو اسمش!!!  خودشه.  گشتم اش شماره دنبال و برداشتم رو تلفنم.  زدم لبخند

 !!!! بودم

 : فرستادم براش و کردم تايپ رو پيامم

 ؟ ليدي بيداري-

 : برداشتمش خوشحالي با اومد موبايلم زنگ صداي... نيست مهم باشه خواب شايد

 ... شدم بيدار موبايلم صداي با ولي بودم خواب خير نه...  سالم-

 !!!! دروغگو!!!!  بود گرفته ام خنده

 ! ليدي شرمنده کنم بيدارت خواستم نمي...  ببخشين-

 : داد جواب سريع

 ؟ دادي پيام شب وقت اين شده چي!!!!  کرد نميشه کاريش!!!!  ديگه پريده خوابم نداره عيبي-

 ؟ افتاده اتفاقي

 اشتد حضور هم ارسالن اينکه البته و شام بابت...  کنم تشکر خواستم مي...  نشو نگران نه نه -

 !!!! کردي تشکر موقع همون که تو خوب ولي ، کنم مي خواهش -

 .... خخخخخ -

 ! بده شفا خدا -

 !!! همچنين -

 ؟؟؟؟؟؟ بله -

 برات دارم خوب خبر يک راستي...  هيچي هيچي -
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 حاال بگو ؟ شب وقت اين -

 : نوشتم زرنگي با

 ..... گرفت...  تورو....  ماشين...  پنچري....  روز اون...  که کسي اون....  محيا-

 ... فرستادم نصفه طوري همين و ننوشتم شو بقيه

 : اومد پيام بعد دقيقه چند

 ؟ خوب-

 : بودم رفته ريسه خنده از

 .... کرد گيري پنچر تو ماشين اومد که هموني ؟ بود کي ميدوني....  پسره اون!!!  چيزه-

 ؟ ميگي رو روزي چه ؟ بود شده پنچر من ماشين ميدوني کجا از تو ببينم اصال!  خدا بنده يک -

 ... ديگه شد دعوامون باهم بابا دفتر توي که روزي همون بابا -

 ؟ آره ؟ بودي تو حتما...  بود کي نميدونم نه...  فهميدم خوب -

 ! نيستم فداکار پتروس هيرتا مثل من!  نوچ -

 ؟ عرشيا گي مي چي ببينم بگو درست ؟!؟ کي مثل ؟!؟ چي -

 ! عرشيا آقا.. ها ميشي پررو دادن رو بهت -

 ؟ خانوم محيا ميگي من به جنابعالي که نه ؟؟؟؟ ااااا -

 ! ترم بزرگ من -

 ترررررر....  بزرگ بابا -

 ؟ کيه پسره اون بدوني خواي نمي خوب -

 !!!! ميميرم دارم بگو توروخدا چرا چرا -

 .... سي....  عبا....  تا...  هير -

 !!!! نداد جواب دقيقه پنج از بعد قبل هاي دفعه عکس بر.  فرستادم رو پيام تمام بدجنسي با
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 ؟ اي زنده...  محيايي الو-

 .... ميگي دروغ -

 ! بوده شوک تو بچه بگو پس

 تون خونه رفتي جوري اون که هم تو ببينه تورو بود اومده روز اون....  کن باور چيه دروغم-

 .... مامانم جون بگو.....  عرشيا-

 !!!! تو و.....  سارا ، بابا ، مامان جون....  خخخخ -

 نخور قسم منو جون -

 ! دارم دوست -

 عباسي آقاي پيش رفت آبروم پاک خدا واي....  واقعا يعني -

 گاهتونن داشتم پنجرا از گفتم بهش وقتي!  بود شده زده ذوق هم خيلي هيرتا...  بابا نباش نگران -

 ! کمک نيومدم چرا که کرد دعوام کلي ميکردم

 .... ديگه ميگه راست-

 !!!! گو راست اون بابا....  اوووووو -

 .؟ دارن تشريف تنبل تو مثل همه کردي فکر...  چي پس -

 !!!! خير نه -

...  بدي ياد گيتار بهش کنم صحبت باهات بودم داده قول ليال به من عرشيا!  سرم تو خاک واي -

 ... رفت يادم پاک

 ؟؟؟؟ کنم چيکار من -

 .... بودم داده قول بهش من...  بدي ياد زدن گيتار ليال به ميشه.... عرشيا آقا چيزه -

 ! کوچولو داري گناه...  باشه -

 نميخوام اصال ؟ ام کوچولو من ؟؟؟؟ چييييي -
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 ؟ حاال ميشي ناراحت زود چرا ليدي کردم شوخي-

 : فرستادم پيام دوباره...  نداد رو جوابم

 ؟ قهري يعني نميدي جواب که اين-

 : داد جواب بوق اولين با گرفتم شو شماره!  بود کرده گل شيطنتم...  نداد جواب دوباره

 !!!! آقا بود شده تموم شارژم خيرم نه-

 سالم عليک -

 ... سالم -

 ؟ ديگه نيستي قهر پس -

 نداره عيبي اون خاطر به!  وسطه ليال پاي چون...  نوچ -

 .... باوشه -

 بود وقتش االن...  کردم جمع مو خنده

 ... محيا-

 ؟ جانم -

 .... ميزنه حرف باهام صادقانه طور اين که گذشته به برگشته اونم اينکه مثل...  زدم لبخند

 ؟ بپرسم ازت سوالي يک ميشه-

 .... ميدم جواب....  بپرس -

 : کشيدم عميقي نفس

 بود تون همسايه که هموني ، پسره اون-

 ؟ کيان-

 .... آره -

 .... خوب -
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 ... تويه قديمي دوست که بود چي منظورش يعني....  دوست اون -

 ؟ ميپرسي چرا -

 ... مهمي برام سارا خواهرم مثل....  من چون -

 : گفت اي خسته لحن با

 ؟ بمونه خودمون بين...  ميدي قول-

 : دادم جواب محکم

 ... معلومه-

 : گفت مظلوم

 بودم کوچيک خيلي موقع اون من خوب...  من خواستگاري اومدن بابا فوت از قبل کيان خانواده-

 نبدو ولي خواستگاري اومد دوباره کيان بابا فوت از بعد ولي رفتن هم اونا خوب...  نه گفتيم.... 

 مکن فکر بهش که خواست ازم و زد حرف باهام کلي دنبالم دانشگاه دم اومد يعني....  اش خانواده

 .... من اما ، دوست يک حد در حتي

 : گفت بغض با...  کرد سکوت

 ونا باز خوب ولي ببينمش خوام نمي گفتم بهش روز همون...  کنم فکر کسي به خوام نمي من-

 ... کنه مي ايجاد مزاحمت برام جورايي يک

 ؟ نکردي شکايت دستش از چرا -

 ... سخته خيلي...  مادرشه دوست هم مامان و هستن مون همسايه اونا...  نميشه خوب -

 .... فقط...  ميشه درست چي همه....  نکن ناراحت رو خودت محيا -

 دستش کف ميذارم شو حساب...  کن حساب من رو کنه اذيتت خواست کيان دوباره روزي يک اگه

... 

 ... چرا وقت اون-
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 يشترب خيلي تو لياقت...  پاکي ميدوني....  دارم قبولت سارا مثل....  ام تو تر بزرگ برادر من چون -

 کيانه از

 ... چي همه بابت عرشيا ممنونم-

 کشيدم اي خميازه

 : گفت خنده با

 ؟ مياد خوابت-

 ... خورده يک-

 خير به شب پس-

 ... خير به هم تو شب -

 ... زدم دلم ته از لبخندي.  سرم روي گذاشتم و کردم قطع رو تلفنم

 پانزدهم فصل

 رو خودش کار کسي هر غرفه توي.  بود شلوغ خيلي سرمون.  بود گذشته مهموني از شب سه

 بعد دبو شده قرار.  بودم کرده صحبت عرشيا با تلفني ديگه بار چند شب اون از بعد.  ميداد انجام

 بود دهش کوفته جام همه خستگي از.  ببنديم داد قرار عباسي هيرتا با بريم نمايشگاه شدن تموم از

 آوردم مي در کاور توي از رو ها لباس داشتم و بودم شده خم.  بوديم کرده سپري رو پرکار روز دو. 

 . شنيدم رو نفر يک صداي کردم مي کار نور سرعت با که طور همون.  رگال توي شون بذارم تا

 : گفت بم صدايي با

 خانوما خانوم سالم-

 .... دادم ادامه کارم به توجه بي

 ...دختـ همه اين آخه ، باشه نبوده من با اصال شايد آدم همه اين خوب

 .... بانو محيا-
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 گذاشته شو آفتابي عينک و بود زده ماسک که بود ساله سي حدودا مرد يک.  باال آوردم رو سرم

 .... اش مشکي حالت خوش موهاتي روي بود

 !!! يانه خنده مي داره نميدونستم داشت ماسک چون.  من به بود زده زل اش آبي چشماي با

 رفتمگ رو دستم که بزنم خفيفي جيغ خواستم مي.  پايين داد خورده يک رو ماسکش و زد چشمک

 ... دهنم جلوي

 !!!! بهم بود زده زل جذابي لبخند با طور همون

 : گفتم زده هيجان و متعجب

 !؟!؟.. عباسي.... عبا.... آقاي...آ-

 .... جام اين من بفهمن مردم....  تر آروم بهداديان خانوم-

 ... شدم متوجه...  بله بله-

 کشيده هاي ابرو با آبي خوشرنگ چشماي!!!!  بود چيزي عجب شعور بي...  بودم شده مسخش

!  ودمب نديده خوابم توي حتي اي قيافه همچين حاال تا!!!!  کالغي پر بلند نسبتا موهاي و مشکي

 : گفت و کرد اي سرفه تک

 ؟ شد تموم-

 : گفتم و کردم اي سرفه تک خودش مثل...  اومدم خودم به

 ؟ شد تموم چي...  ببخشين-

 : گفت و کرد نگاهم شيطون

 ! بنده صورت اجزاي آناليز-

 . کردم بازي شالم هاي ريشه با و انداختم پايين رو سرم شرم زور از و گزيدم رو لبم ي گوشه

 !!!! تريلي تريلي محيا کنن سرت بر خاک واي
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 ؟؟؟؟ چشماش توي نميزدي زل ميمردي وااااااي....  که دخترام اون از کنه مي فکر خودش با االن

 دختراي اون از من کنه مي فکر....  الهي هات بازي گيج اين با محيا بشورم تو قبر سنگ

 .... و بگيرم عکس و بچسبونم بهش خودمو خوام مي که طرفدارشم

 ؟؟؟ کجاست حواستون....  خانوم محيا-

!! ! بشي خير به عاقبت آفرين پسرم مودبي قدرررر چه تو....  گفتنت خانوم محيا اون قربون اي

 فتنگ مگه مرده زليل عرشيا اين اصال!  عرشيا هم و ارسالن...  بگيره ياد تو از بياد بايد ارسالن

 ؟ شد چي پس ؟ هيرتا پيش ميريم نمايشگاه از بعد

 ؟ هيرتا گي مي بهش نشده هيچي هنوز محيا هووي

 : گفتم و زدم جوني کم لبخند

 ؟ گفتين چيزي ببخشين...  بله-

 !!! پاچم تو رفت فرتي قلبم که جوري!  کرد نگاهم مرموز

 : گفت و داد تکون رو سرش خنديد

 ... بخرم شما سليقه به لباس دست يک اينکه هم و ببينم رو هاتون کار نمونه بودم اومده-

 : داد ادامه و چشمام تو زد زل

 ... ديگه بشين من استايليست زودي همين به شما قراره آخه-

 : دادم تحويلش پهني و پت لبخند

 ... بيارم براتون هارو ژورنال بذارين چشم-

 : مليکا سمت رفتم و چرخيدم پام پاشنه روي

 .... مليکا-

 ؟ خواي مي چي دارم کار محيا-

 .... هيرتا-

 !!! زرشک!!!!  برگردوند رو سرش من به توجه بدون
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 : برداشتم هارو ژورنال

 ..... بهاري-

 .... ارسالن سمت رفتم!!!!  بهار از اينم....  بود ها مشتري گرم حواسش

 : کرد مي کتاب و حساب داشت

 .... جان ارسالن-

 : گفت کنه نگاهم حتي اينکه بدون

 !!!! نکن پرت رو جواسم توروخدا ميگيرم رسيد دارم محيا-

 يعباس هيرتا بفهمونم ها مشنگ خل اين به خواستم که باش رو من درک به...  کردم غليظي اخم

 !!!! جاست اين

 : ميز روي گذاشتم هارو ژورنال

 !!! فرمودين رنجه قدم...  عباسي آقاي بفرمايين-

 !!!! مودبم من قدر چه

 : گفت و زد ورق شو صفحه چند

 ظرن با نه بخرم لباس شما سليقه با اومدم من....  کنين انتخاب برام خودتون بهداديان خانوم-

 .... خودم خاص

 کني مي حساب نخود رو من که آفرين!  طاليي حنجره!  صدا خوش!  مودب!  فرهنگي با تو قدر چه

!!! 

 از نم که بياد دستش کار حساب اولي روز همين بلکه تا بکشم رخش به بلدم هرچي کردم سعي

 : نيستم ساده هاي طراح اين

 ؟ خواهيد مي مراسمي چه براي-

 منميدون ضبط استوديو برم خوام مي که هايي وقتي براي من راستي...  نيست خاصي مراسم-

 .... بپوشم چي لباس
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 دباي کن جشنواره براي االن که گرفتم حس کلي باش منو!!!  کنن ات سليقه بي سر بر خاک

 !!!! مونده خودشم معمولي پوشيدن لباس تو آقا نگو!!!!  کنم طراحي

 .... بابا کن ولش ؟ نيست ؟ هست!  نيست موسيقي مال که کن ببينم وايستا

 !!! بودم کرده طراحي خودم که رو لباسي....  آوردم رو 88 ي صفحه و زدم ورق رو ژورنال

 !!!! من دارم اي سليقه چه!!!  نيلي ي جله و زرد بلوز با آبي شلوار يک

 : شد لبخند به تبديل پوزخندش

 ؟ اين-

 : دادم قورت رو دهنم آب

 ؟ بده-

 : گفت و خنديد مهربون

 ... جذابه هم خيلي نه-

 !!!! پـــــوف

 .... ميخوام رو همين-

 ! کردم بندي بسته رو ها لباس شوق و ذوق با

 ؟ کنم تقديم قدر چه-

 : کردم کمرنگي اخم

 .... کنين تون جيب تو دست نبايد هستين من مهمون-

 : گفت و خنديد سرخوش

 ... دارم نمي بر هارو لباس کنم تقديم بايد قدر چه نگيد اگه....  بانو نفرمايين-

 ... آخه-

 .... بانو نداره آخه-
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 : گفتم بدبختي هزار با....  بگيرم پول ازش نداشتم دوست.  پايين انداختم رو سرم

 ... ويژه تخفيف با....  تومن سيصد....  ميشه-

 ! دارم قبول رو تخفيف-

 : گفت و کرد حساب رو پولش

 .... ممنونم-

 ... چيزي بستني چايي داشتيد تشريف عباسي آقاي کجا-

 .... آخه شده ديرم....  استوديو برم بايد ممنون نه-

 . ندارم حرفي من...  راحتيد طور هر -

 ... کنين خداحافظي هم دوستاتون از....  تون ميبينم...  نگهدار خدا-

 ... شد دور و کرد درست رو ماسکش

 ....داد تکون دست دور از برام

 .... دادم تکون دست براش هم من

 !!!! نبودم بند پام روي شادي از

 جان محيا-

 : گفتم غيض با نشوندم ام پيشوني روي غليظي اخم

 .... بابا اومد در کاسه از چشام.  ميام ابرو و چشم تون همه به دارم ساعته دو خانوم بهار-

 ؟ مگه شده چي حاال خوب – بهار

 : گفتم عصبي

 !!! ببينينش خواستم مي بود جا اين عباسي هيرتا ؟؟؟؟ شده چي-

 : گفت و خنديد ارسالن

 ؟ کنه مي چيکار جا اين اون محيا زدي توهم ؟ هيرتا ؟ کي-
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 ... اّه....  ببينه رو هامون کار نمونه بود اومده سرم خير بابا بود خودش خدا به-

 : گفت و کرد نوازش رو پشتم مليکا

 ...محيـ مطمئني-

 : بهش توپيدم

!!!  امهيرت من گوگولي گفت بعدشم داد مي تحويلم ژکوند لبخند بود اومده ام نداشته عمه نه په-

 !!! کرد خريد تومن 050 ام عمه خر شم بعد

 : گفتن باهم بهار و مليکا

 ؟!؟!؟ تومن 050-

 : گفتم و کردم محو رو اخمم.  کمرم به زدم رو دستم

 تومن 000 آخرش....  بدم تخفيف بهش خورده يک خواستم مي چون من ولي...  تومن 050 آره-

 !!! گرفتم ازش

 : گفت بلند ارسالن

 ؟ دادي تخفيف بهش تومن 150 من جون-

 : گفتم تفاوت بي

 ؟ چيه مگه آره-

 ... عزيزم نباش دلباز و دست زيادي انقدر ديگه منتهي....  نداره عيبي– مليکا

 : گفتم و باال دادم مو ابرو تار يک

 ؟ مملي چيه منظورت-

 : گفت آرامش با و خونسر بهار

 يفتخف بهش بياي چشم به عباسي هيرتا پيش خواستي مي تو چون که درسته اين جان محيا-

 وت که بوده تومن دويست ها لباس اون سود کل...  نده تخفيف زياد بعد به اين از خوب ولي دادي

 ... دادي تخفيف شو تومن پنجاه و صد
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 ... جون آبجي کن هماهنگ هم ما با بعد به اين از ولي کردي درستي کار جان محيا – ارسالن

 : گفتم باشه تفاوت بي کردم سعي که لحني با....  بودم شده دلخور

 .... خوام مي معذرت...  باشه-

 : کردم نگاه ساعتم به

 کت داشتيد کاري اگر...  ميام ظهر از بعد نمونين منتظرم ناهار ، جايي برم بايد من بروبکس-

 جام اين سريع بزنين

 ؟ بري خواي مي کجا -مليکا

 .... بدم انجام بايد کاري يک-

 . کردم حرکت و شدم ماشينم سوار.  بيرون رفتم و برداشتم رو کيفم خداحافظي از بعد

 : داد جواب پنجم بوق از بعد.  گرفتم رو عرشيا شماره

 ... ليدي سالم به به-

 !!!! ليدي کوفت

 ؟ خوبي عرشيا آقا سالم-

 ؟ داشتي کاري....  مرسي خوبم ممنون-

 ؟ بدي ياد گيتار ليال به ميشه اگه گفتم بهت يادته چيزه...  آره-

 ؟ خوب...  يادمه آره آره-

 : گفتم ذوق با

 .... ميشه خلوت سرت هفته اين آخر بودي گفته....  ديگه خوب-

 .... آره-

 ؟ داري وقت االن-

 ؟ کنم شروع رو کارم االن خواي مي-
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 که يتارگ بدون ليال...  بخريم گيتار بريم باهم بياي که خلوته سرت و بيکاري اگه گم مي...  نه نه-

 ! بشه گيتاريست نميتونه

 .... شلوغه سرم که االن-

 !!!! شد آويزون ام لوچه و لب

 : گفت و خنديد

 ....!!!! نداريم بيشتر که ليدي يک ما ولي-

 ! شدم مرگ ذوق خر عين

 ؟؟؟ مياي يعني-

 بياي دباي خودت!!! نيست همراهم ماشين من بعدشم...  کني صبر ساعتي نيم يک بايد فقط...  آره-

 ! دنبالم

 کجايي بگو نداره عيبي-

 ... دوستاش و ارسالن کتاب کافه-

 جام اون ديگه ساعت نيم...  بلدم آهان-

 ؟ ندارين اي ديگه امر-

 !!!! شوما سالمتي-

 باي-

 ... باي باي-

 کي و کردم روشن رو پخش!!!  گرفتم ضرب فرمون روي ذوقم از.  داشبورد روي گذاشتم رو تلفنم

 گذاشتم شاد آهنگ

 مسي مات سايه و صورتي لب رژ!!!!  کردم آرايش خورده يک.  داشتم نگه شون خونه هاي نزديک

 !!! بياد چشم به بيشتر درشتم چشماي تا کردم تجديد رو چشمم خط.... 

 !!!! شدم جيگري عجب خودم به ايول
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 !!! بودم خوب...  ولي نه که عالي...  بودم خوب.  انداختم خودم به نگاهي ماشين آيينه توي

 غجي صورتي هاي خط روش که سفيد شال و سفيد شلوار با بودم پوشيده چرک صورتي مانتو

 !!!! داشت

 .... بودم کرده پام هم مشکي سفيد ساده کفش يک

 جالب برام.  عرشيا خونه سمت کردم حرکت و زدم استارت.  بود 16 راس کردم نگاه ساعتم به

 مادرش و پدر با هنوزم طوري چه جامعه پولدار طبقه از و تحصيلکرده و رفته خارج پسر يک بود

 !!!! اوق!!!  ماماني و لوسه شايد خوب!!!!  کنه مي زندگي

 .... ست سارا نبودن و مادرش و پدر بودن تنها خاطر به شايدم

 !!!! نداد جواب ذهنم ديگه که بود مختلفي هاي دليل

 . کردم توقف شون خونه در جلوي

 هارخونهچ ي مردانه بلوز با بود پوشيده مشکي کفش و مشکي شلوار.  بود داده تکيه کاج درخت به

 ... بود زده تا آرنجش تا هاشو آستين که مشکي سفيد

 !!!! دادا حلقم تو تيريپت

 شد سوار و سرش باالي گذاشت شو دودي عينک ديدنم با

 ... خانوم محيا سالم-

 ؟ منتظري وقته خيلي...  سالم-

 .... اومدم تازه...  نوچ-

 ؟ ميدين حرکت اجازه-

 !!!! گرامي ليدي شوماست دست ماهم اجازه-

 !!!! ليدي درد

 ... آدرس اون به برم گفت و داد آدرس بهم دقيقه چند از بعد.  کردم حرکت

 ؟ دارين آهنگ....  خانوم محيا-
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 ... آره-

 : زدم رو پخش دکمه

 !!!! استاد آهنگ اينم بفرما-

 ... کرد مي همخوني آهنگ با...  خنديد

 ( فالحي مازيار از نيست حرفي بشکنه دلم آهنگ

 نيست حرفي بشکنه دلم

 ميخوام ازت رو حقيقت

 ميري بگو راحت بهم

 روياهام سرد که حاال

 اون دست دادي رو دلت که بود کجا نميدونم

 بارون دلتنگي منم من بي شدي خورشيد خودت

 داغونه داغون دلم که کن منم فکر بار يه

 ميمونه خالي دستام که اون با عاقبت ميري تو

 باشه اليقت کاش فقط نيست حرفي بشکنه دلم

 جاشه دلت تو عشقش که بيرون تو قلب از ميرم

 نيست حرفي بشکنه دلم

 شي همراه و يار تو اگه

 باشي عاشقم هم کمي و بموني ميشد ولي

 اون دست دادي رو دلت که بود کجا نميدونم

 بارون دلتنگي منم من بي شدي خورشيد خودت

 ميگيره دستاتو گاهي چشمات شده فکرش همه
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 ميميره ميشه من مثه که نذاري تنهاش وقت يه

 باشه اليقت کاش فقط نيست حرفي بشکنه دلم

 جاشه دلت تو عشقش که بيرون تو قلب از ميرم

 جاشه دلت تو عشقش که بيرون تو قلب از ميرم

 که آدرسي به بوديم رسيده تقريبا.  دادم قورت مو خنده!!!!! ميزنه موج داره احساسات....  پوف

 . بود داده عرشيا

 شديم پياده ارماشين

 !!!! بودم نيومده خيابون اين تو حاال تا ، سرش پشت هم من و ميرفت من از جلوتر عرشيا

 گفت و زد پررنگي لبخند عرشيا ديدن با فروشنده ، موسيقي آالت هاي فروشگاه از يکي داخل رفت

: 

 داداش طرفا اين از ، کردي گم راه عرشيا آقا سالم-

 : گفت و داد دست باهاش عرشيا

 ....زنه مي وول ات مغازه تو مشتري که ميبينم ، گالبي سالم عليک-

 : گفت خنده با پسره

 !!!! ها مشتري اين از باشه تا!!!!  برکت بده خدا-

 کرد اشاره جوون دختر تا چند به و

 .... خنديدن ريز باهم و گفت و عرشيا گوش در آروم چيزي

 ؟ بشه سبز پام زير علف بايد اينجا من خره يعني!  کردم اي سرفه تک

 : گفت و برداشت خنديدن از دست عرشيا

 يديد ام نه خو تو که موسيقي آالت اون ، هستن مهران خوبم خيلي دوستان از يکي ايشون محيا-

 .... خريدم ايشون از همه رو
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 پرکالغي موهاي ، باشه ساله 65 يا 60 بهش خورد مي پسره.  کردم سالم آهسته و زدم لبخند

 .... نميرسيد هم هيرتا پاي گرد به موهاش ولي داشت حالتي خوش

 !!! هيرتا!!!  محيا شدي خودموني چه

 و بود پوشيده سفيد و آبي خونه چهار بلوز ، داشت اي ورزيده هيکل چون ورزشکاره بود معلوم

 !!!! بود کرده تا آرنجش تا رو هاش آستين

 زننب تا آرنج باالي تا رو هاشون آستين حتما بايد ؟؟؟؟ پوشن مي لباس طوري اين پسرا همه چرا

 ! خدا به هست هم اي ديگه هاي مدل بابا!!!! 

 : داد ادامه عرشيا

 قديمي خيلي دانشگاهي هم و دوست يک....  هستند محيا ليدي هم ايشون جان مهران-

 : گفت و زد جذابي لبخند مهران

 ... خانوم خوشبختم-

 .... طور همين هم من-

 که هم من.  کرد مي صحبت نظرش مورد گيتار هاي ويژگي ي درباره مهران با داشت عرشيا

 داشت سازي جور همه.  شدم فروشگاه زدن ديد مشغول نميفهميدم حرفاش از هيچي

 رو ويلون تا پنج ، هاش ويلون روي چرخيد نگاهم ، بود کامل جوره همه...  ضربي ، بادي ، اي کوبه

 ودب سوخته اي قهوه شون يکي.  بود کرده آويزون دکور ي شيشه کنار هم از منظم هاي فاصله توي

 !!!! داشتم ويلون که من خوب ولي گرفت رو چشمم بود خوشگل خيلي ، بود طرحدار اش دسته و

 بيا لحظه يه محيا-

 : بود گرفته دستش توي رو بزرگي نسبتا گيتار ، عرشيا سمت برگشتم

 ؟ خوبه اين-

 :انداختم باال رو هام شونه

 ! تويي استاد نميدونم-
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 : گفت لبخند با مهران

 ؟ خواهيد مي خودتون براي رو گيتار خانوم محيا-

 ميخوام خواهرم براي رو گيتار ويلونه ام تخصصي ساز خودم من....  مهران آقا نه-

 ؟ ببينن آموزش خوان مي استاد کدوم پيش -مهران

 : گفت و زد کمرش به رو دستش عرشيا

 !!!! مرادي استاد-

 : گفت شيطنت با و خنديد مهران

 !!! باشن گمنام کنم فکر ؟ مرادي کدوم-

 !!! کردي ضايعش جيز دمت!  خنديدم و گزيدم رو لبم

 : گفت و کرد مصنوعي اخم عرشيا

 ؟ محيا خندي مي-

 : گفتم و دادم قورت مو خنده

 .... نه نه-

 !!! خودت جون آره-

 : گفت مهران به رو

 بزار کاور تو اينو!!!!  داداش نزن زر شما-

 عرشيا دست داد و گذاشت کاورش توي رو گيتار مهران

 ؟ کنم تقديم بايد قدر چه-

 : گفت نشنوه مهران که طوري عرشيا

 ... کني جيبت تو دست بيرون ميري جنتلمن بايک وقتي زشته ليدي-

 ... آخه-
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 ميام من ماشين توي برو شما...  محترم ليدي آخه بي آخه-

 .... باشه-

 دبو جالب برام عرشيا حرکت اين.  شدم ماشينم سوار.  بيرون رفتم و کردم خداحافظي مهران از

.... 

 محبت که مني...  نکرده حساب رو چيزي پول جام به کسي که ساله پنج حداقل که مني براي

 ودهنب سرم باال داشتم احتياج سر باال آقا اصطالح به يک به که موقعي....  نچشيدم رو برادرانه

 حالي در...  کنم بازي رو پدر نقش ليال براي کردم سعي... خونه اور نون...  خونه مرد بودم خودم....

 حساب ازم دوستام... بزرگم مادر من که همينه براي...  بودم پدرانه محبت ي تشنه خودم که

 فتگ خندون و شد ماشين سوار.... بود شيرين...  بود شيرين برام عرشيا کار اين قدر چه...  ميبرن

: 

 ؟ بريم کجا ليدي خوب-

 . داري رو وقتش اگه البته...  کنم مهمونت ناهار لطفت اين خاطر به ميخواستم من-

 : گفت مهربون....  چشمام به زد زل لحظه چند

 ديلي باشم نداشته وقت تو براي من ميشه مگه....  خودته خاطر به کنم مي تو براي هرکاري من-

 ؟

 با هميشه که رستوراني به رفتم.  کردم حرکت و نگفتم چيزي....  پايين آوردم رو سرم خجالت از

 هب شونه.  شديم پياده ماشين از.  کردم توقف رستوران جلوي.  ميومديم ارسالن و مليکا و بهار

...  حس...  داشت سادگي....  داشت راحتي....  داشت آرامش برام وجودش....  ميرفتيم راه شونه

 .... داشت قدرت

 : گفت و جلوم گذاشت رو منو.  نشستيم نفره دو هاي ميز ار يکي کنار

 بخورم رو ميدي سفارش تو که رو غذايي دارم دوست ام تو مهمون که حاال-

 : زدم صدا رو گارسون.  انداختم ها غذا به گذرايي نگاه گرفتم رو منو و زدم لبخند

 نوشابه و ساالد و سوخاري ميگو پرس دو لطفا-
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 لبخند با.  کردم نگاهش و کردم قالب درهم رو هام انگشت.  شد دور و گفت چشمي گارسون

 .... من به بود شده خيره

 : گفتم خنده با

 ؟ ميکني نگاهم جوري اون چرا-

 : گفت و دزديد رو نگاهش

 .... تورنتويي توي دوستام از يکي شبيه تو-

 : گفتم و باال مودادم ابرو تار يک

 ؟ آقا يا بودن خانوم تون دوست اون احيانا-

 : گفت شيطوني نگاه با

 ! بود آريانا شم اسم!!!!  خانوم-

 !!!! تونست خوب که بده حرص رو من خواست مي مثال بود گرفته حرصم

 : گفتم تفاوت بي

 ؟ داري خبر ازش هم حاال-

 .... نه-

 هاي نگاه شديم خوردن غذا مشغول حرف بي.  آورد رو غذامون گارسون که بدم ادامه خواستم

 .... شدم نمي منظورش متوجه....  خوب ولي...  کردم مي حس خودم روي رو سنگينش

 رسوندمش و شدم ماشين سوار.  کنم حساب رو پولش خودم تا کردم اصار غدذا خوردن از بعد

 هک نداشتيم حرفي خوب...  بود بهتر طوري اين....  نميزديم حرفي کدوم هيچ...  شون خونه جلوي

 !!! بزنيم

 : کردم باز لب خره باال

 امروز بابت ممنون...  عرشيا-

 !!! تو نه کنم تشکر بايد من-
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 کردي لطف هرحال به-

 : گفت مهربون

 ... باي باي...  خانومي نداره تورو قابل-

 .. مون خونه رفتم ساده حافظي خدا يک با

 شانزدهم فصل

 نمايشگاه هاي روز آخرين.  بود شلوغي خيلي روز بودم بيرون ناهار عرشيا با که روزي اون فرداي

 . مکني عرضه هارو لباس ممکن شکل بهترين به بتونيم تا ميکرديم رو مون سعي تمام و بود

 ! بپرسه ازش کوچيک سوال يک حتي نداشت حق کسي و شلوغ خيلي سرش ارسالن

 و ميچيد خودشون مخصوص هاي رگال توي و آورد مي در کاور توي از هارو لباس تند تند مليکا

 دستگاه بودن قطع خاطر به هم صبح.  داشتم شديدي درد سر.  بوديم پاسخگو هم من و بهار

 و بود و کرده قاطي ها کتاب و حساب توي ارسالن.  بودم کرده دعوا مشتري تا چند با کارتخوان

 .... بوديم آورده کم ميليون پنج نزديک

 مشتري و بود ظهر اذان هاي نزديک.  نداشتيم هم حسابي و درست حوصله و حال مون کدوم هيچ

 رو مون غرفه استراحت براي ماهم بودن بسته هم ها غرفه بيشتر.  بودن شده توک و تک ها

 . بستيم

 : گفتم ناله با و کردم ولو صندلي روي رو خودم

 .... نمونده ام واسه ديگه پا....  مادر واي-

 : گفت و ماليد رو هاش شقيقه ارسالن

 .... آوردن سرمون باليي چه ببين ها کارتخوان اي دقيقه چند شدن قطع با....  اساسي کردم هنگ-

 از تمداش که خستگي وجود با بود مونده کاراش هنوز بيچاره مليکا ، صندلي روي من کنار نشست

 : شدم بلند جام

 ميذارم کاور تو هارو لباس من کن استراحت تو مليکا-

 : گفت و کشيد اش پيشوني روي دستي
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 بارهدو بايد ديگه ساعت نيم کنين استراحت ها شما.  کنم مي تمومش هم خودم منه وظيفه اين-

 کنين کار کله يه

 : گفتم و برداشتم هارو کاور

 رو ات سالمتي ها لباس اين خاطر به که نميشه داري درد کمر که صبحه از.... بشين ميگم بهت-

 من عزيز بندازي خطر به

 ايستيو بايد تو امشب کنه استراحت خونه ميره ديگه ساعت دو محيا کن استراحت بيا مليکا-بهار

.... 

 : گفتم کالفه.  بشينه که شد راضي باالخره مليکا

 ؟ داري مسکن قرص بهار-

 ؟ کنه مي درد سرت هنوزم آره-بهار

 : گفتم و دادم فشار رو ام پيشوني

 .... ميشه منفجر داره-

 و جمع هارو کاور.  نميديد درست چشمام.  خوردم رو قرصم و ريخت چاي برام فالسک از ارسالن

 رو سرم نميشد جدا ميز روي از کشيدم مي هرچي.  بود کرده گير ها کاور از يکي.  کردم مي جور

 تدس که بود ضايع!!!!  پرمو دست يک به خورد چشمم کرده گير چي به کاور ببينم تا باال آوردم

 و بود پوشيده يشمي سبز بلوز و داشت اي ورزيده هيکل تر باال بردم رو نگاهم!!!!  زن نه مرده

 ...چشمايـ

 : گفت و خنديد

 ! اخمو ليدي سالم-

 : کشيدم دستش زير از رو کاور و دادم رو جوابش آروم

 !!!! خشن چه!!!  اوه-

 : گفت خوشحالي با ارسالن

 .... خان عرشيا به به-
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 آقايون و خانوما همگي به سالم– عرشيا

 : گفت و ارسالن به داد رو پالستيکش.  دادن رو جوابش هم بهار و مليکا

 !!! بگيرين قوت بخورين!!!! خورده شکست لشکر يه واسه اينم-

 کشيدين زحمت خيلي عرشيا آقا نکنه درد تون دست– مليکا

 نداره شمارو قابل-عرشيا

 گوشه يک نشستم و ميز روي کردم پرت هارو کاور بود شده تر شديد سردردم

 : گفت نگران بهار

 ؟ خوبي محيا-

 : زدم اي نيمه و نصفه لبخند

 ... آره-

 : گفت و گذاشت جلوم رو شکالتي کيک و راني ارسالن

 افتاده فشارت شايد محيا بخور-

 و کردم جور و جمع هارو کاور.  دادم قورت زور به رو راني قلپ چند و خوردم کيک از خورده يک

 . کرد مي بش و خوش ها بچه با داشت هم عرشيا.  کردم باز رو غرفه

 : گفت خندون عرشيا

 کنم کمک منم بگو داري چيزي کاري ليدي-

 : گفتم کنايه با

 ! کشت پيش داري غرفه کن کوک گيتارتو برو شما-

 : گفت و کرد مصنوعي اخم

 .... همه تو اخمات اومدم وقتي از هستي عصبي ؟ محيا امروز تو چته-
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 ور عرشيا جواب.  کرد مي درد هم چشمام تخم حتي....  پوف.  کشيدم سر ته تا و برداشتم مو راني

 : گفت و ايستاد روم به رو...  ندادم

 ؟ عزيزم خوبي-

 صداش همون با.  سرکارم رفتم و کشيدم رو بازوش دست با.  دادم تکون بله عالمت به رو سرم

 : گفت داشت خنده که

 شدم تون ثابت مشتري شايد رو هاتون ژورنال ببينم-

 : گفت و عرشيا به داد رو دستش کنار ژورنال مليکا

 !!!! خوره مي بيشتر شما سن به اينا-

 ! اش دخترانه نوع از اونم!!!  بود بچگانه لباس ژورنال اون زدم محوي لبخند

 : گفت خنده با عرشيا

 ؟ داشتيم-

 : گفت و دستش داد رو ژورنال.  خنديد هم ارسالن

 ؟ باشه ديگه امر ژورنال اينم-

 ور جايي يعني کردم نمي نگاهش زياد.  شد زدنش ورق مشغول و قاپيد رو ژورنال هوا روي عرشيا

 ! کنم نگاه بخوام که نميديدم

 ؟ چنده باهم همه لباس ست اين محيا – عرشيا

 : گفتم بهار به رو

 دارم کار من بده جوابشو بهار-

 عرشيا پيش رفت و گفت اي باشه بهار

 بلوزش ، دسته کار دوختش ، مونده اش مشکي فقط االن که کرده طراحي محيا رو شلوار اين-بهار

 تخفيف البته...  تومن 060 حدود چيزي ميشه همديگه با دوخته محيا و کرده طراحي مليکا هم رو

 داره هم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahla2000 | ليدي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

167 

 

 .... شده تموم هامون تخفيف-

 : گفت متعجب بهار

 ؟ چي-

 %00 هامون تخفيف همه ديگه االن ولي داشتيم %00 تخفيف امروز 16 ساعت تا که گفتم-

 ... هستش

 : گفت معترض مليکا

 ؟ کني تمديدشون خواي مي نگفتي مگه-

 نيست نيازي نه-

 ؟ بکشم کارت من که چنده آخرش قيمت گفتين که هايي تخفيف با حاال خوب-عرشيا

 گفتش اول بهار که قيمتي همون-

 ادمد فشار انگشتام با رو هام شقيقه.  شدم کارم مشغول ها بچه ي شده گرد چشماي به توجه بي

 %80 حدود چيزي عباسي آقاي به ديروز تو اما کنم مي دخالت که خوام مي معذرت محيا– ارسالن

 .... امروز بعد دادي تخفيف

 : گفتم کالفه

 .... امروز امروز بود ديروز ديروز-

 : گفت و باال داد شو ابرو تار يک عرشيا

 ؟ عباسي آقاي-

 بود جا اين عباسي آقاي ديروز آره-مليکا

 : گفت دلخور عرشيا

 ؟ بودم غريبه من ؟ نگفتي من به ديروز چرا وقت اون-

 : گفتم و انداختم باال شونه تفاوت بي
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 اومد ديروز اون ، بدم قرار کارهام ي همه جريان در رو تو نميبينم هم دليلي ولي نيستي غريبه تو-

 ....نميبينم هرکسي به گفتنش به نيازي...  همين کرد خريد جا اين

 : ايستاد روم به رو و شد بلند

 ؟ ام تو کس هر...  من-

 : گفتم و زدم زل چشماش تو

 يبدون رو خودت حد کن سعي...  کمتر نه بيشتر نه هستي قديمي دوست يک فقط تو....  اوهوم-

 .... عرشيا آقا.... 

 

 ودب که هرچي....  بود شده سرخ عرشيا صورت.  کردن مي نگاهم شده گرد چشماي با مليکا و بهار

....  کنه تجسس جا همه خواد مي دي مي رو بهش!  درک به...  بود شده عصبي بدجوري انگاري

 .... مکن رفتار باهاش جوري چه ميدونم خوب بعد به اين از گرفتم تحويلش انقدر که منه تقصير

 : گفتم خونسرد

 ؟ کنار نميري-

 : گفتم و کردم اشاره سرش پشت به

 منتظرمه مشتري....  ردشم ميخوام احيانا-

 رد داشتم.  بشه باز جا تا داد عقب سمت به رو خودش و کشيد عقب رو راستش پاي حرص با

 تمدس و گرفتم بهش شديدي غره چشم.  ميکرد نگاهم غليظي اخم با گرفت رو بازوم که ميشدم

 .... کردم آزاد رو

 : کردم زمزمه لب زير

 !!! پررو بچه-

 کشيد کارت و برداشت رو خوان کارت

 همه از دستش داد و گذاشت بسته توي رو هاش خريد بهار.  ميکرد نگاهم غليظي اخم با همچنان

 !!!! من اال کرد خداحافظي
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 : گفت و انداخت دستش روي ر کتش

 .... درضمن-

 جلوش ايستادم سينه به دست و چرخيدم...  منم مخاطبش بود معلوم

 داد قرار عقد براي بريم فردا پس که گفتن عباسي آقاي-

 : گفت و کرد نگاهم مرموز

 .... يان بهداد خانـــوم-

 . کشيد رو خانوم کلمه قصد از

 ... باشه-

 ... چرا نميدونم....  بودم تفاوت بي.  رفت بزنه حرف ديگه کلمه يک اينکه بدون

 .... لعنتي....  فشردم دستام بين رو سرم و نشستم عصبي

 : گفت عصبانيت با بهار

 ؟ محيا بود زدن حرف طرز چه اين-

 ندادم رو جوابش

 محيا کن نگاه منو....  ام تو با-

 : کردم نگاهش عصبي

 ندارم حوصله بهار بردار سرم از دست ؟ کنه مي درد سرم نميبيني ؟ چيه-

 : گفت بهار مثل هم مليکا

 ؟ چته تو امروز محيا....  زدي حرف عرشيا با طوري اون که کردي زشتي کار خيلي-

 ! ميکنه محيا محيا جوري چه ببين دادم رو بهش يکم!  پررو پسره بود حقش...  هيچي-

 يعصب طوري اين که گفتيم چي ما مگه!  محيا بزني حرف باهاش طوري اون نداشتي حق تو-بهار

 ؟ شدي
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 : گفتم بلندي صداي با و شدم بلند

 که باسيل قيمت سر نميتونم من يعني....  من شخصيت و حال به زدين گند فقط نگفتين چيزي-

 شگزار هامو مالقات قرار عرشيا به بايد که شدم بدبخت انقدر يعني ؟ بزنم چونه دوختمش خودم

 ميکنه غلط ؟ ميزنه حرف من با طوري اون که کيه اون ؟ بدم پس جواب بهش شماها جلوي و بدم

 ... بيشعور پسره ميگيره منو دست

 .... بيرون زدم غرفه از و برداشتم رو کيفم

 ..... شون همه باباي گور

 خيابون توي خدف بي.  کردم حرکت و شدم ماشين سوار طور چه نفهميدم که بودم عصبي انقدر

 !!!! خيلي...  خيلي....  بودم عصباني....  چرخيدم مي ها

 کنمم آن هر سرم.  نميديدم رو جايي و بودن شده تار رسما چشمام.  داشتم نگه خيابون ي گوشه

 .... بشه متالشي مغزم و بترکه بود

 بايد....  نميداد تشخيص هارو شماره چشمام.  درآوردم رو موبايلم و کردم کيفم توي رو دستم

 .... گذاشتم گوشم دم رو گوشي....  ميرسي دادم به يکي

 .... کردم حس رو خون شوري.... گرفتم گاز رو لبم.  کشيد تير سرم بوق صداي شنيدن با

 .... الو-

 .... بستم رو چشمام

 هفدهم فص

 (عرشيا)

 کوبيدم هم به رو ماشين در

 يروزشد رفتار به نه ، ميگيره پاچه سگ مثل فقط نيست حاليش محبت....  لياقت بي دختره...  هه-

 .... امروزش کردار به نه

 بعد ، گرفتم رو هيرتا شماره و درآوردم رو ام گوشي!!!!  خله ، دختره است ديوونه ، داره قاتي رسما

 :داد جواب دوم بوق از
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 ؟ عرشيا جونم-

 ؟ نمايشگاه اومدي ديروز تو-

 : گفت مردد.  کرد سکوت ثانيه چند.  بود محکم و جدي صدام

 ؟ عرشيا افتاده اتفاقي-

 هتب ديروز ، نيستم هم چغندر برگ فهمم مي حاال ولي توام برنامه مدير من مثال اتفاقي چه نه -

 محيا پيش نمايشگاه اومدن آقا خير نه که مياد عمل به کاشف بعد استوديو ميگي کجايي ميگم

 .... خانوم

 هي نمايشگاه بودم رفته قبلش بودم استوديو زدي زنگ من به تو که موقع اون ؟ ميگي داري چي-

 ديش عصبي چرا تو حاال...  ببينم رو ميکا برند کارهاي هم بخرم لباس دست چند هم بزنم سري

 ؟ زده حرفي بهداديان خانوم ؟ اومده زمين به آسمون افتاده اتفاقي حاال مگه ؟ من برادر

 : گفتم و زدم صداداري پزخند

 !!!! ميزنن زر رسما....  نميزنن حرف ايشون خير نه-

 .... عرشيــــا-

 ؟؟؟؟ چيه ؟؟؟ ها-

 ؟ االن خوبي-

 کشيدم عميقي نفس

 حتما شيمي عصبي انقدر کوچيکي اين به اتفاق يک خاطر به ميدونستم اگه من جام عرشيا ببين-

 کنم ناراحتت نميخواستم....  ميگفتم بهت

 : گفتم و کردم تر آروم رو لحنم

 رفتم تند من تويه با حق-

 ... نزدم حرفي همچين من-

 برس کارات به ديگه برو...  باشه-
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 ؟ خوبي االن-

 ديگه برو تو.  خوبم آره-

 باش خودت مراقب خداحافظ باشه-

 هيرتا همينطور هم تو-

 هکناي انقدر بود شده چي امروز....  محيا دست از...  بودم کالفه.  صندلي روي انداختم رو گوشيم

 ولي خنديد مي گفت مي ، بود خوب حالش که ديروز ؟ کرد يخم رو سنگ جوري اون چرا ؟ ميزد

 .... بزنه نيشم خواست مي افعي مثل امروز

 دش تا چهار چشمام محيا اسم ديدن با.  انداختم اش صفحه به نگاهي...  اومد گوشيم زنگ صداي

! 

 .... شدم خيره اش شماره به فقط و زدم پوزخند

. .. کرد ضايعم بد خيلي....  بودم شده دلخور بدجوري دستش از...  بدم رو جوابش خواستم نمي

 !!! خيلي

 : يدمکش سبز نشانگر روي رو دستم و شدم پشيمون آخرش....  اما....  کنم ريجکت که رفت دستم

 .... الو-

 :گفت ميومد در چاه ته از که صدايي با کرد مکث

 بخو... حالم من...  من....  بيا زودتر توروخدا.... ونک ميدون بيا فقط....  هستي کي نميدونم... نـ-

 .... نيست

 .... پيچيد گوشم توي بوق صداي و شد قطع تماس

 بود حرفي چه اين....  بود خودش آره ؟ بود محيا صداي اين ، بود کرده قفل مخم ، بودم کرده هنگ

 ؟ هستي کي نميدونم گفت و گرفت رو من شماره جوري چه ؟ زد که

 .... ونک ميدون خودشه آره....  ونک ميدون گفت

 چه محيا ؟ نيست خوب حالم من که بود چي منظورش.  کردم حرکت و زدم استارت نور سرعت با

 .... که بود نمايشگاه پيش دقيقه چند همين ؟ ونکه ميدون االن طوري
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 سيدمر باالخره.  کنم تصادف بود نزديک بار چند.  بودم عصبي.  بود ريخته هم به حسابي اعصابم

 محيا شش و ويست د به چشمم ها کوچه از يکي توي خره باال تا گشتم ميدون دور ونک ميدون

 . صندلي روي بود افتاده حرکت بي.  شيشه به زدم.  شدم پياده ماشين از و کردم ترمز.  خورد

 : در سمت شد خم.  کردم باز رو در.  خدايا واي

 ؟ کني مي چيکار جا اين ؟ خوبه حالت شده چي محيا... محيا-

 صورتش تو زدم

 .... محيــــا....  محيا ؟ پريده رنگت چرا ؟ ميشنوي منو صداي محيا-

 بايد . صورتم به بود شده خيره ثابت چشمم مردمک و بود باز نيمه چشماش فقط نميداد رو جوابم

 .... بياد کي نيست معلوم....  ترافيکه نه...  اورژانس ميزدم زنگ

 .... نباشه چيزيش کنم مي خواهش خدايا...  کن کمکم خدايا

 ونج....  ولي...  ولي....  بکنم کارو اين نميتونستم....  بود سخت....  کردم باز رو لگسوزم عقب در

 .... بود تر مهم محيا

 .... سخته خيلي...  سخته....  کشيدم عميقي نفس

 .... کردم بلندش و زانوهاش زير هم رو يکي اون و کمرش روي انداختم رو دستم

 رو امحي و شدم کوتاهم هاي نفس و قلب ضربان خيال بي....  بود نشسته سردي عرق صورتم روي

 .... پر مثل...  بود سبک خيلي.  کردم بلند

 ..... کردم نگاهش و ايستادم.  خوابوندمش ماشينم عقب صندلي روي

 اي چاره ولي...  ميشي شرمنده بعدش قدر چه ميدونم....  محيا ميخوام معذرت...  خوام مي معذرت

 .... نداشتم

 بود نگرانش.  کردم حرکت و شدم سوار.  کردم پارکش گوشه يک و زدم رو ماشينش ريموت

 : ميزدم صداش مدام

 منو داري کنم مي خواهش....  کن باز رو چشمات توروخدا محيا...  ليدي.... خانوم محيا... محيا-

 ... محيا ميترسوني
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 .... ترافيک اين به لعنت.... ترافيک....  بود ترافيک

 سمت دويدم. بودن محوطه توي پرستار تا چند. داشتم نگه رو ماشين.  بيمارستان رسيدم باالخره

 برسيد دادم به بده حالش نامزدم....  توروخدا کنين کمکم...  خانوم... خانوم– شون

 .... داخل برديم رو محيا و کردن کمک.  ماشين سمت رفتن اردبرانک با

 ؟ رفت هوش از که شد چي ؟ داره خاصي بيماري سابقه– پرسيد تند تند پرستار

...  ودب جوري اين رسيدم وقتي دنبالش برم بده حالش گفت و زنگ من به....  نميدونم...  نميدونم-

 بود شده بيهوش

 شدم متوجه.  باشه-

 اب کردي چيکار....  محيا..... واي واي واي– صندلي روي نشستم.  بستن رو در و اتاق توي بردنش

 .... اّه...  من شماره چرا ؟ آخه بگم مادرت به جوري چه.  خودت

 پرسيدم هراسان بيرون اومد پرستار و کردن باز رو در باالخره بود گذشته ساعتي نيم

 ؟ اومده هوش به ؟ خوبه حالش شده چي-

 : گفت و زد لبخند پرستار

 !!! نه ديديم اما رفته حال از و است حامله شايد گفتيم. نباشين نگران-

 .... من به لعنت....  اه...  پايين انداختم رو سرم

 : داد ادامه پرستار

 خاطر به ؟ نشدين سردردش متوجه طور چه.  کردن تحمل رو زيادي عصبي فشار تون خانوم-

 خدا .... بود باال خيلي فشارش.  بوده شده ضعيف بدنش ميداده انجام که کارهايي سنگين حجم

 بياد سرش باليي چه نبود معلوم وگرنه آوردينش زود که کرد رحم بهتون

 .... بود ممکن

 ؟ اومده هوش به االن...  ندين ادامه-
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– هخون ببرينش تونين مي بشه تموم که سرمش.  بهتره خيلي شما از...  خوبه هم حالش بله-

 ؟ ببينمش ميتونم

 بشه عصبي دوباره که نگيد چيزي فقط بفرمايين....  بله-

 .... چشم چشم-

 منشست.  بستم رو در آهسته.  بود بسته رو چشماش و بود بالشت روي سرش.  اتاق داخل رفتم

 : کنارش

 ؟ طوري چه گرامي ليدي-

 : پرسيد و زد لبخند کرد نگاهم لحظه چند تعجب با.  کرد باز رو چشماش

 ؟ کني مي چيکار اينجا تو..  تو-

 !!!! نيست يادش چيزي خداروشکر....  پوووف

 : گفتم و خنديدم

 ! کردم گم راه کن فکر شوما-

 ؟ کردي گم راه که ميرفتي کجا داشتي-

 ! کن جمعش حاال...  بيا

 دهب حالتون که گفتيد و گرفتيد رو من شماره!!!  دارين ارادت بنده به خيلي شوما که جايي اون از-

 ! ماشين کف افتادين بيهوش خانوم!!!  بعله که ديدم و تون پيش اومدم اورژانس با هم من

 : گفت و خودش جلوي گرفت رو انگشتش

 ؟ سوپرمني تو مگه ؟ بده نجات منو بيا که(  کرد اشاره من به) ؟ تو به زدم زنگ ؟ من-

 ! دارم تشريف بتمن!!!  نوچ-

 : گفت و برگردوند روشو

 !!! نداري تشريف هم کوچه سر بقال تو-

 : گفتم و کردم مصنوعي اخم
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 ؟ جنتلمن دادي نجاتم که نکنه درد دستت يعني اين-

 !!!! نبود اون منظورم اصال-

 اج همين تا بيمارستان آوردمت جوري چه بگم گه مي شيطونه!!!!  مغروره قدر چه بشر اين خدايا

 !!!! بشه معدني آب

 !!!! رحمم دل قدر چه من....  هــــي

 : گفت کنه نگاهم اينکه بدون ديد که رو سکوتم

 ... کردي لطف....  مثال الکي-

 . ببينه رو العملم عکس تا کرد نگاهم چشمي زير

 : کرد نگاهم و سمتم برگشت کامال دفعه اين.  شدم بلند جام از کردم اخم

 تخفيف و بقيه پيش شدن کنف و ها بچه جلوي کردن ضايع و آزار و اذيت همه اون....  خير نه-

 با ونما!!!  ليدي نميشه جبران کردي لطف يک با رفتن پيش مرگ حد تا و نگراني و بنده به ندادن

 .... کردين شوما که اخمي

 : گفت و زد لبخند

 .... ميدوني....  چيزه-

 : زد تري پررنگ لبخندش و کرد نگاهم

 کتاب و حساب توي و بودم کرده دعوا هم صبح خوب ، داشتم درد سر ديشب از ، عرشيا ميدوني-

 مدار قبول خودم ببخشين....  ام شرمنده من....  بود شلوغ که سرمونم....  بوديم آورده کم پول ها

 ولي کردم خالي تو سر مو ناراحتي چرا نميدونم...  پشيمونم االن.  زدم حرف باهات بدجوري که

 گي مي که کاري هر حاضرم.  ببخشي منو ميخوام ازت.  خوام مي معذرت االن هست که هرچي

 بيارم در دلت از و ببخشي منو تا بکنم

 !!!!! شد حاال

 ؟ هرکاري-

 : گفت گيج
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 ؟ چي-

 : تخت لبه نشستم

 ؟ ميدي انجام بگم که کاري هر گفتم-

 : گفت و داد قورت رو دهنش آب

 ميدم انجام...  بگي که هرکاري... بگي که هرچي-

 زدم پررنگي لبخند

 : گفتم و خنديدم

 !!!! بياد پرستار بگم برم شده تموم سرمت-

 پذيرش رفتم که کرد مي مرتب رو شالش.  کشيد دستش از رو سوزن و زدم صدا رو پرستار زودي

 . کردم حساب رو بيمارستان هزينه و

 : شديم ماشينم سوار همديگه با

 ببند رو کمربندت-

 !!! خانوم محيا بريم بزن.  بست رو کمربندش حرف بي

 ؟ ميري داري کجا-

 ! خوب جاي يک-

 ؟ چيه اسمش خوب جاي اون خوب-

 ! خوب خيلي جاي يک-

 اشهب اومده يادش چيزي انگاري.  شد بيرون تماشاي مشغول و شيشه به داد تکيه رو سرش کالفه

 : گفت

 .... ماشينم-

 تحويل بهت تون خونه در دم ميارم ظهر از بعد.  ونک ميدون دور کردم پارکش نباش نگران-

 ميدم
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 !!!! شنيدم رو گفتنش ممنون صداي زور به

 . : داشتم نگه پارک جلوي دقيقه چند از بعد

 .... شو پياده-

 : گفت و انداخت برش و دور به نگاهي

 ؟ جمشيديه پارک ؟ جا اين-

 : انداختم باال رو هام شونه

 ؟ چشه مگه...  آره-

 : بود منظم نا هاش قدم.  شد پياده ماشين از

 ؟ محيا خوبي-

 ... همين ميره گيج سرم خورده يک...  نه-

 : انداختم اش شونه دور رو دستم و شدم نزديکش

 ... کن تکيه من به ميخواي-

 : گفت حرص با.  کرد آزاد رو دستم و کرد غليظي اخم

 بيام راه ميتونم...  ممنون خيلي-

 ات ميدون از جوري چه ميدونستي اگه خوب دختر آخه.  نشه معلوم ام خنده تا گرفتم گاز رو زبونم

 !!!! ميزدي آتيش خودتو زنده زنده!!!!  که اومدي بيمارستان

 .... ارشان کافه به رسيديم

 : گفت و کرد مرتب رو موهاش.  نفره دو ميز يک دور نشستيم و کافه داخل رفتيم

 ؟ اينجا آوردي منو چرا-

 !!!! ميپرسه رو سوال اين باالخره ميدونستم

 . دادم سفارش شاتوت بستني و شکالتي کيک و قهوه تا دو.  زدم لبخند
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 : گفت باخنده محيا

 ؟؟؟؟ بخوره خواد مي کي رو اينا-

 : گفتم و کردم اشاره

 يتتقو بايد.  شده ضعيف بدنت داري که کاري سنگين حجم خاطر به گفت دکترت!  جنابعالي-

 بشي

 ؟ ميشم تقويت من شاتوت بستني و شکالتي کيک و قهوه با وقت اون بعد-

 يک ميريم اينا خوردن از بعد ظهره سه تقريبا ساعت االن خانوم خانوم کني صبر بايد!  نوچ-

 بام ميريم اونم بعد دبش رستوران

 عرشيا مون خونه برم ميخوام.... توروخدا نه-

 : کردم کمرنگي اخم

 حرف پس...  ببخشمت تا بکني ميگم که هرکاري و نزني حرف من حرف رو امروز دادي قول-

 نباشه

 : جلوش گذاشتم رو بستني اول.  آوردن رو مون سفارش

 نميش پوسيده زود جوري اون....  نکشه سوز هات دندون تا قهوه بعد کيک بعد بخور اينو اول بيا-

 . بستني خوردن به کرد شروع.  ميکرد نگاهم تعجب با

 که دکر مي غرغر داشت بازم.  بود نظرم مورد که رستوراني رفتيم و شديم ماشين سوار اون از بعد

 : گفتم خنده با اومد گارسون

 و يندورچ با شيشليک هم پرس يک و پلو باقالي پرس يک کباب جوجه پرس دو کنين لطف آقا-

 مخلفات

 رفت و گفت چشمي گارسون

 : گفت بود زده حلقه اشک توش که چشمايي با
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 چه بعد نشه اضافه وزنم به کيلو نيم وقت يک تا خورم مي غذا گِرّمي من توروخدا.... عرشيا-

 ؟ بخورم رو اينا جوري

 بخوري ميتوني تا که شرطي به!!!  کنم مي کمکت منم نداره کاري-

 ؟ ميداري بر سرم از دست ناهار خوردن بعداز-

 بشه تموم نمايش تا ليدي مونده سئانس يک هنوز!  نوچ-

 تند.  بود داده پيام تا هجده هيرتا...  هه.  شدم هام پيام خوندن مشغول و تشکچه به دادم تکيه

 : کردم تايپ

 که سرم کنم مي داري مريض دارم االن بدم جوابتو نميتونم داداشي ببخش....  هيرتا سالم-

 ميگيرم تماس باهات شد خلوت

 .فرستادم رو پيام و

 يک با خورد رو اش جوجه نصف و خوردن غذا به کرد شروع ميلي بي با.  آورد هارو غذا گارسون

 : شيشليک خورده

 ... ميترکم دارم....  تونم نمي ديگه من-

 .... بخوري بايد-

 نداره وجود بايدي-

 داره وجود چرا-

 مون خونه برم خوام مي من-

 تو کيخورا اين از بيشتر مطمئتا بودي بيمارستان امروز که ميگم مامانت به منم ولي برو باشه-

 ميفرستمت يا خوري مي غذاتو بقيه آدم بچه عين االن يا!!!!  خودته با انتخاب!!!!  ميريزه حلقت

 ؟ کدومش ؟ هان!  خونه

 ... خيلي...  خيلي-

 : کردم نگاهش
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 ؟ خيلي-

 ! طلبي فرصت-

 : کردم اي خنده

 !!!! ديدي شو کجا-

 !!!! خوردن به کرد شروع!!!  حرص با ولي حرف بي

 و کشيد عميقي نفس.  شديم ماشين سوار همديگه با.  کردم حساب رو غذا پول و صندوق رفتم

 : گفت

 ! بيارم در سرت رو امروز تالفي که ميشه روزي باالخره-

 !!!!بيار در تونستي اگه باشه-

 از وقتي سارا با هميشه که جايي رفتم شدم بام خيال بي.  بود گرفته ام خنده خوردنش حرص از

 . ميريم راست يک برميگرديم تورنتو

 .... ارزيد مي ولي بود شلوغ.  کردم ترمز کوه ي لبه

 نيست بام که جا اين-

 تره قشنگ جا اين بام خيال بي...  ميدونم-

 . ومدمي مردم صداي و سر کمتر و بود تر خلوت جا اون.  ها تپه قسمت ترين باال رفتيم ديگه باهم

 بود سرد خيلي هوا.  زمين روي نشستيم و گرفتم چايي شير ليوان دو

 ... عرشيا-

 ؟ جانم-

 .... بود کرده تعجب حتما...  چشمام به شد خيره مکث بدون

 : داد فشار تر محکم رو ليوانش و پايين انداخت رو سرش

 .. بدوني هارو چيز سري يک خوام مي...  خودت و هستم خودم که حاال-
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 : گفت بشه عوض حرکاتش اي ذره اينکه بدون.  کردم نگاهش مشتاق

 ديگه کس از دوستام و مادرم جز حاال تا من....  بيمارستان...  شاپ کافي...  رستوران...  امروز-

 ميگم مخود با گاهي.  نبود پيشم ديگه...  داشتم احتياج پدرم محبت به که وقتي.  نديدم محبت اي

 تاحاال....  ميگيره ازم جوري اين رو بابام مرگ تقاص داره ميکنه تنبيه منو جوري اين داره خدا

 بود نشده نگرانم جوري اين....  بود نداده سفارش غذا برام....  بود نبرده رستوران منو کسي

 ...ميداد انجام برام مادرم رو کارا اين بيشتر اما بود شده يعني

 : کشيد آه

 ... من ولي...  ولي...  مطلب اصل سر برم قضيه پيچوندن بدون بخوام سخته....  نبود پدري چون-

 : گفت و شد جاري هاش اشک

 جاده توي بابام تا نکردم درست رو ماشين ترمز که بودم من.... شدم بابام مرگ باعث من-

 ريغد خودم و ليال از رو پدرانه محبت که بودم من.  کردم يتيم رو ليال که بودم من....  کنه تصادف

 با....  بچگانه کار يک با که بودم احمق من.  کردم فروغ بي رو پدرم وجود که بودم من.  کردم

 .... تعميرگاه نبردم رو ماشين که بودم من.  دادم کشتن به رو اون پدرم حرف به نکردن گوش

 : گفت بلندي صداي با

 .... شدم اتفاقات اين همه مسبب که بودم من آره...  بودم من-

 قبال خودم.  اونم پناه تنها کردم مي فکر ولي چرا نميدونم.  لرزيد مي گريه شدت از هاش شونه

 دهکر تصادف جاده توي پدرش همين خاطر به و نبرده تعميرگاه رو ماشين محيا که بودم شنيده

 هميش نابود داره.  کشه مي زجر داره جوري اين نميدونستم ولي داره وجدان عذاب که بودم شنيده

 ريخت اشک و ام سينه روي گذاشت رو سرش اعتراض بي هاش شونه دور کردم حلقه رو دستم

 : گفت هق هق با.... اش گريه شدت از بود شده خيس لباسم ولي گذشت قدر چه نميدونم

 اون نه.  يشهم بزرگ پدر بدون داره ليال ببينم نميتونم.  سختمه.  نميتونم.  بريدم ديگه من عرشيا-

 ... کردم چيکار که ميدونم خودم ولي نکردن سرزنش رو من حاال تا کدوم هيچ مامان نه
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 داره هنوزم.  ميبره خوابش مون خانوادگي عکس ديدن با ها شب هنوزم ليال که ميفهمم خودم-

 .... بياد کنار موضوع اين با نتونسته هنوز.  ميکنه گريه بابام براي

 عرشيا کردم بدبخت خودمو من....  کردم سياه رو مادرم زندگي.  کردم نابود رو ليال آينده من-

 غيرتي روش مرد يک که باشه اين اش آرزو من سن تو دختر يک که سخته قدر چه نميدوني-

 ... منه هاي آرزو ترين بزرگ از يکي اين ولي باشه دار خنده برات شايد....  بشه

 .... آخ

 ميدهن اجازه بابام" که کلمه يک همين به....  خورم مي قبطه مليکا و بهار حال به قدر چه نميدوني-

 پس تاوان دارم هم حاال.  کردم گناه کارم اين با من.  کردم گناه من عرشيا....  ميشه حسوديم "

 يخوامنم که همينه براي.  بودم خودم مسببش چون نميکنم اعتراض بياد سرم باليي هر اگه ميدم

 .... کنم ازدواج

 منميخوا....  بشم مادر نميخوام ، کشته رو پدرش....  قاتله مامانت که بگم ام بچه به نميخوام-

 .... کردم چيکار بگم بهش باشم مجبور که بشم کسي عاشق

 ... عرشيا کنم چيکار بايد نميدونم....  من

 رو حرصت دارم دوست هميشه که تويي براي.  ميگم تو براي هارو حرف اين دارم چرا نميدونم-

 تمميداش نگه قلبم توي رو ها حرف اين ديگه لحظه يک اگه کنم مي فکر ولي نميدونم.  بيارم در

 عمرم آخر ات نميتونستم.  نداشت رو ساله چند بغض اين طاقت ديگه گلوم.  ميترکيد غصه از قلبم

 کردم هک جنايتي از نفر يک براي بايد.  گفتم مي رو حرفام نفر يک براي يکبار بايد.  کنم سکوت

 .... ميداشتم بر پرده

 

.  بود شده سرخ صورتش.  خون ي کاسه بود شده چشماش.  برداشت ام سينه روي از رو سرش

 : صورتش جلوي گرفتم و آوردم در دستمال جيبم از

 کن پاک هاتو اشک...  بيا-

 .... بود شده ميشي چشماش.  گرفت رو دستمال و زد محوي لبخند

 : گفتم مهربوني با
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 ؟ ميشه ميشي چشمات ميکني گريه وقتي ميدونستي.  محيا-

 : گفت و کرد اي خنده تک

 بشم متوجه که بودم نکرده گريه شدت اين به حاال تا يعني...  نه-

 و دنش گم که ميشي ساله پنج چهار هاي بچه مثل...  ميگيره آتيش دلم ميکني گريه که وقتي-

 گردن مي شون مادر دنبال

.  ديکر رو عالم گناه ترين بزرگ کني مي فکر تو....  نيستي ميکني وانمود که چيزي تو محيا-

 و کالتمش اين اما شدي مشکلت اين باعث کردي که فکري بي با تو.  بودي کار تقصير تو درسته

 بوده پدرت بزرگ اشتباه از بوده هم پدرت فکري بي از نبوده تو تقصير اش همه پدرت فوت

 اگه ؟ ممکنه چيزي همچين مگه کنه تعمير رو ماشين که خواسته ساله نوزده دختر يک از تو پدر-

 تو رهتقدي دست ها چيز بعضي ببين.  کرده اشتباه هم خودش پدرتو ؟ ميکردي رو کار اين بودي تو

 ... پدرت فوت مثل نداري نقشي هيچ درش

 نبايد وت مرده ديگه حاال ولي بوده دنيا اين توي ميکرده زندگي و ميبوده بايد که اي انزه به تو پدر

...  امحي ؟ ميزني قلمبه حرفاي جوري اين که سالته چند مگه جووني هنوز تو.  کني اذيت رو خودت

 ميکني اشتباه داري که کن باور

 : گفت و کرد فيشي فيش

 ... رحميه بي اين عرشيا مياندازي پدرم گردن هارو تقصير همه داري تو-

 از ليال و تو که خواسته طور اين تقدير محيا ، ميري قاضي به طرفه يک.  کني مي اشتباه داري تو-

 وزامر ببين...  کني مي بزرگ رو موضوع اين خيلي داري تو ، بشين بزرگ مستقل بچگي همون

...  ماک توي بري بود نزديک که بودي ريخته هم به بيهوده و پوچ مسائل خاطر به رو اعصابت انقدر

 تخود داري تو.  نکن زندگي توهم توي انقدر بگير جدي رو مسائل اين محيا....  بشي مغزي مرگ

 ..... کني مي کش زجر.  ميکني نابود رو

 .... بودي مرده بودم رسيده دير خورده يک امروز اگه-

 و آوردم در مکث بدون رو کتم.  سردشه که بود معلوم.  نزد حرفي و کرد جور و جمع رو خودش

 : چسبيد دستي دو رو کت.  هاش شونه دور انداختم
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 عرشيا ميخوري سرما....  چي خودت پس-

 : زدم لبخند

 تري مهم تو...  نباش من نگران-

 زد جوني کم لبخند

 : انداختم هاش شونه دور رو دستم

 .... محيا-

 ....محيا جان-

 ، هيکو که کني مي وانمود تو ، باش داشته قبول رو اين....  نيستي ميکني تظاهر که چيزي تو-

 کنه اذيتت نميتونه کسي ، قدرتمندي

 : کشيدم عميقي نفس

 تري مظلوم ، تري پناه بي هم گنجشک يک از که کردي ثابت ساعت چند همين توي ولي-

...  ميکني قايم خشک و سرد قاب يک پشت رو داشتي دوست و مهربون صورت اين داري تو-

 ؟ داري غرور ؟ محکمي بگي اينکه براي ؟ چي براي

 گاهن يک نتونه کسي که کني زندگي طوري سخته ، سخته خدا به....  سخته که کن باور عرشيا-

 کنهن استفاده سوء ازت ، نگه زور بهت ، نکنه تحقيرت کسي که کني رفتار طوري ، بندازه بهت چپ

 .... سخته خيلي.... سخته خدا خداوندي به.... 

 شد جاري هاش اشک دوباره و ام شونه به داد تکيه رو سرش

 .... ميکردم درک رو اين من حداقل....  بود نابود....  بود شکسته محيا

 ؟ نگي نه ؟ بکنم ازت خواهشي يم ميشه-

 .... جان عرشيا بگو-

 !!! جان عرشيا...  زدم پررنگي لبخند

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahla2000 | ليدي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

186 

 

 دختر دوست ، ساده دوست يک ، تر بزرگ برادر عنوان به ، باشم پيشت هميشه ميخوام من-

 بمونم کنارت ميخوام بذاري شو اسم ميخواي که هرچي نميدونم اوممم...  تر بزرگ ، ،همکار

 .... ميکنم خواهش ازت محيا بده من به رو اجازه اين

 چپ نتونه کسي ، بگه زور بهت ، کنه اذيتت کسي نذارم ميخوام....  باشم کنارت بذار فقط-

 رهدا وجودم محيا ميزنه آتيشم هات گريه ، باشم بذار فقط....  باشي داشته آرامش ، کنه نگاهت

 که يکس ارزشي با ، پاکي خيلي تو ،محيا ميکني رفتار خودت با جوري اين تو که وقتي ميسوزه

 ... قويه آدم کنه زندگي جوري اين صفت گرگ جامعه اين تو تونسته

 ويت ميخوام ، هاتو نديدن محبت ، هاتو پدري بي ، کمبودهاتو تمام ، کنم جبران ميخوام من محيا-

 ... باشم رازدارت ، باشم کنارت شرايط ي همه

 .... باشم بذار....  ميدم قسم بابات روح به تورو فقط

 : گفت بشه عوض حرکاتش اي ذره اينکه بدون.  کردم نگاهش مشتاق

 ديگه کس از دوستام و مادرم جز حاال تا من....  بيمارستان...  شاپ کافي...  رستوران...  امروز-

 ميگم مخود با گاهي.  نبود پيشم ديگه...  داشتم احتياج پدرم محبت به که وقتي.  نديدم محبت اي

 تاحاال....  ميگيره ازم جوري اين رو بابام مرگ تقاص داره ميکنه تنبيه منو جوري اين داره خدا

 بود نشده نگرانم جوري اين....  بود نداده سفارش غذا برام....  بود نبرده رستوران منو کسي

 ...ميداد انجام برام مادرم رو کارا اين بيشتر اما بود شده يعني

 : کشيد آه

 ... من ولي...  ولي...  مطلب اصل سر برم قضيه پيچوندن بدون بخوام سخته....  نبود پدري چون-

 : گفت و شد جاري هاش اشک

 جاده توي بابام تا نکردم درست رو ماشين ترمز که بودم من.... شدم بابام مرگ باعث من-

 ريغد خودم و ليال از رو پدرانه محبت که بودم من.  کردم يتيم رو ليال که بودم من....  کنه تصادف

 با....  بچگانه کار يک با که بودم احمق من.  کردم فروغ بي رو پدرم وجود که بودم من.  کردم

 .... تعميرگاه نبردم رو ماشين که بودم من.  دادم کشتن به رو اون پدرم حرف به نکردن گوش

 : گفت بلندي صداي با
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 .... شدم اتفاقات اين همه مسبب که بودم من آره...  بودم من-

 قبال خودم.  اونم پناه تنها کردم مي فکر ولي چرا نميدونم.  لرزيد مي گريه شدت از هاش شونه

 دهکر تصادف جاده توي پدرش همين خاطر به و نبرده تعميرگاه رو ماشين محيا که بودم شنيده

 هميش نابود داره.  کشه مي زجر داره جوري اين نميدونستم ولي داره وجدان عذاب که بودم شنيده

 ريخت اشک و ام سينه روي گذاشت رو سرش اعتراض بي هاش شونه دور کردم حلقه رو دستم

 : گفت هق هق با.... اش گريه شدت از بود شده خيس لباسم ولي گذشت قدر چه نميدونم

 اون نه.  يشهم بزرگ پدر بدون داره ليال ببينم نميتونم.  سختمه.  نميتونم.  بريدم ديگه من عرشيا-

 ... کردم چيکار که ميدونم خودم ولي نکردن سرزنش رو من حاال تا کدوم هيچ مامان نه

 داره هنوزم.  ميبره خوابش مون خانوادگي عکس ديدن با ها شب هنوزم ليال که ميفهمم خودم-

 .... بياد کنار موضوع اين با نتونسته هنوز.  ميکنه گريه بابام براي

 عرشيا کردم بدبخت خودمو من....  کردم سياه رو مادرم زندگي.  کردم نابود رو ليال آينده من-

 غيرتي روش مرد يک که باشه اين اش آرزو من سن تو دختر يک که سخته قدر چه نميدوني-

 ... منه هاي آرزو ترين بزرگ از يکي اين ولي باشه دار خنده برات شايد....  بشه

 .... آخ

 ميدهن اجازه بابام" که کلمه يک همين به....  خورم مي قبطه مليکا و بهار حال به قدر چه نميدوني-

 پس تاوان دارم هم حاال.  کردم گناه کارم اين با من.  کردم گناه من عرشيا....  ميشه حسوديم "

 يخوامنم که همينه براي.  بودم خودم مسببش چون نميکنم اعتراض بياد سرم باليي هر اگه ميدم

 .... کنم ازدواج

 منميخوا....  بشم مادر نميخوام ، کشته رو پدرش....  قاتله مامانت که بگم ام بچه به نميخوام-

 .... کردم چيکار بگم بهش باشم مجبور که بشم کسي عاشق

 ... عرشيا کنم چيکار بايد نميدونم....  من

 رو حرصت دارم دوست هميشه که تويي براي.  ميگم تو براي هارو حرف ينا دارم چرا نميدونم-

 تمميداش نگه قلبم توي رو ها حرف اين ديگه لحظه يک اگه کنم مي فکر ولي نميدونم.  بيارم در

 عمرم آخر ات نميتونستم.  نداشت رو ساله چند بغض اين طاقت ديگه گلوم.  ميترکيد غصه از قلبم
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 کردم هک جنايتي از نفر يک براي بايد.  گفتم مي رو حرفام نفر يک براي يکبار بايد.  کنم سکوت

 .... ميداشتم بر پرده

 

.  بود شده سرخ صورتش.  خون ي کاسه بود شده چشماش.  برداشت ام سينه روي از رو سرش

 : صورتش جلوي گرفتم و آوردم در دستمال جيبم از

 کن پاک هاتو اشک...  بيا-

 .... بود شده ميشي چشماش.  گرفت رو دستمال و زد محوي لبخند

 : گفتم مهربوني با

 ؟ ميشه ميشي چشمات ميکني گريه وقتي ميدونستي.  محيا-

 : گفت و کرد اي خنده تک

 بشم متوجه که بودم نکرده گريه شدت اين به حاال تا يعني...  نه-

 و دنش گم که ميشي ساله پنج چهار هاي بچه مثل...  ميگيره آتيش دلم ميکني گريه که وقتي-

 گردن مي شون مادر دنبال

.  ديکر رو عالم گناه ترين بزرگ کني مي فکر تو....  نيستي ميکني وانمود که چيزي تو محيا-

 و کالتمش اين اما شدي مشکلت اين باعث کردي که فکري بي با تو.  بودي کار تقصير تو درسته

 بوده پدرت بزرگ اشتباه از بوده هم پدرت فکري بي از نبوده تو تقصير اش همه پدرت فوت

 اگه ؟ ممکنه چيزي همچين مگه کنه تعمير رو ماشين که خواسته ساله نوزده دختر يک از تو پدر-

 تو رهتقدي دست ها چيز بعضي ببين.  کرده اشتباه هم خودش پدرتو ؟ ميکردي رو کار اين بودي تو

 ... پدرت فوت مثل نداري نقشي هيچ درش

 نبايد وت مرده ديگه حاال ولي بوده دنيا اين توي ميکرده زندگي و ميبوده بايد که اي انزه به تو پدر

...  امحي ؟ ميزني قلمبه حرفاي جوري اين که سالته چند مگه جووني هنوز تو.  کني اذيت رو خودت

 ميکني اشتباه داري که کن باور

 : گفت و کرد فيشي فيش
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 ... رحميه بي اين عرشيا مياندازي پدرم گردن هارو تقصير همه داري تو-

 از ليال و تو که خواسته طور اين تقدير محيا ، ميري قاضي به طرفه يک.  کني مي اشتباه داري تو-

 وزامر ببين...  کني مي بزرگ رو موضوع اين خيلي داري تو ، بشين بزرگ مستقل بچگي همون

...  ماک توي بري بود نزديک که بودي ريخته هم به بيهوده و پوچ مسائل خاطر به رو اعصابت انقدر

 تخود داري تو.  نکن زندگي توهم توي انقدر بگير جدي رو مسائل اين محيا....  بشي مغزي مرگ

 ..... کني مي کش زجر.  ميکني نابود رو

 .... بودي مرده بودم رسيده دير خورده يک امروز اگه-

 و آوردم در مکث بدون رو کتم.  سردشه که بود معلوم.  نزد حرفي و کرد جور و جمع رو خودش

 : چسبيد دستي دو رو کت.  هاش شونه دور انداختم

 عرشيا ميخوري سرما....  چي خودت پس-

 : زدم لبخند

 تري مهم تو...  نباش من نگران-

 زد جوني کم لبخند

 : انداختم هاش شونه دور رو دستم

 .... محيا-

 ....محيا جان-

 ، هيکو که کني مي وانمود تو ، باش داشته قبول رو اين....  نيستي ميکني تظاهر که چيزي تو-

 کنه اذيتت نميتونه کسي ، قدرتمندي

 : کشيدم عميقي نفس

 تري مظلوم ، تري پناه بي هم گنجشک يک از که کردي ثابت ساعت چند همين توي ولي-

...  ميکني قايم خشک و سرد قاب يک پشت رو داشتي دوست و مهربون صورت اين داري تو-

 ؟ داري غرور ؟ محکمي بگي اينکه براي ؟ چي براي
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 گاهن يک نتونه کسي که کني زندگي طوري سخته ، سخته خدا به....  سخته که کن باور عرشيا-

 کنهن استفاده سوء ازت ، نگه زور بهت ، نکنه تحقيرت کسي که کني رفتار طوري ، بندازه بهت چپ

 .... سخته خيلي.... سخته خدا خداوندي به.... 

 شد جاري هاش اشک دوباره و ام شونه به داد تکيه رو سرش

 .... ميکردم درک رو اين من حداقل....  بود نابود....  بود شکسته محيا

 ؟ نگي نه ؟ بکنم ازت خواهشي يم ميشه-

 .... جان عرشيا بگو-

 !!! جان عرشيا...  زدم پررنگي لبخند

 دختر دوست ، ساده دوست يک ، تر بزرگ برادر عنوان به ، باشم پيشت هميشه ميخوام من-

 بمونم کنارت ميخوام بذاري شو اسم ميخواي که هرچي نميدونم اوممم...  تر بزرگ ، ،همکار

 .... ميکنم خواهش ازت محيا بده من به رو اجازه اين

 چپ نتونه کسي ، بگه زور بهت ، کنه اذيتت کسي نذارم ميخوام....  باشم کنارت بذار فقط-

 رهدا وجودم محيا ميزنه آتيشم هات گريه ، باشم بذار فقط....  باشي داشته آرامش ، کنه نگاهت

 که يکس ارزشي با ، پاکي خيلي تو ،محيا ميکني رفتار خودت با جوري اين تو که وقتي ميسوزه

 ... قويه آدم کنه زندگي جوري اين صفت گرگ جامعه اين تو تونسته

 ويت ميخوام ، هاتو نديدن محبت ، هاتو پدري بي ، کمبودهاتو تمام ، کنم جبران ميخوام من محيا-

 ... باشم رازدارت ، باشم کنارت شرايط ي همه

 .... باشم بذار....  ميدم قسم بابات روح به تورو فقط

 (محيا)

!!!  ودب شده ايجاد عرشيا و من بين که صميميتي همه اين!  صداقت همه اين از...  بودم شده شوکه

 ... ميکرد نثارم داشت منت اي ذره بدون که مهربوني همه اين

 ليو!!!!  بچزونمش داشتم دوست دل ته از واقعا که کسي!!!  باشه عرشيا همون اين کردم نمي باور

 بودم کرده پهن براش رو دلم سفره که بود کسي تنها االن
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 .... ريختم مي اشک و ميزدم حرف براش خجالت بدون که بود کسي تنها

 ... ميکرد ام راهنمايي و ميداد گوش حرفام به زدن حرف بدون

 : گفتم ترديد با

 ؟ کني مي ترحم بهم داري ؟ سوخته برام دلت-

 : گفت و زد پوزخندي

 ... نسوخته کسي براي دلم و ندادم خرج به ترحم هيچکس به نسبت عمرم توي من-

 ؟ زياديه خواسته نظرت به...  همين ، باشم کنارت ميخوام فقط من

 .... قلبم اعماق از....  دلم ته از...  زدم لبخند

 .... فقط....  داداشي نيست زيادي خواسته اصال-

 ؟ فقط-

 : کردم نگاه آسمون به

 .... باش آخرش تا...  باش-

 ات ميمونيم اينکه....  مون پيمان شاهد بشه ماه....  چهاردهمه شب امشب....  کامله کن نگاه ماه به

 .... نميزنيم جا....  تهش

 ... بشه ناراحت اي لحظه و بکشه سخته يکي اون نميذاريم ديگه باهم...  هستيم

 : کردم نگاهش

 ؟ داداشي باشه-

 دوخت چشمام و گرفت ماه از رو نگاهش

 : زد جذابي لبخند

 .... تهش ته تا...  هستم-

 : باال آوردم رو دستم
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 ؟ قول-

 : فشرد آرومي به رو دشتم

 .... قول قولِ-

 : کشيدم عميقي نفس

 داداشي دارم دوست خيلي-

 .... عزيزي خيلي واسم....  کوچيکه آبجي طور همين منم -

 پرواز حس...  مثل حسي يک ، عالي حس يک....  داشتم خوبي حس...  کردم مي آرامش احساس

.... 

 دادم فرو هام ريه توي رو تميز هواي و کشيدم عميقي نفس

 : گفت و خنديد عرشيا

 کوچيکه آبجي-

 : گفتم و خنديدم بود بسته چشمام که طور همون

 !!!! داداش خان چيه-

 ! خنده زير زد پقي

 ؟ تون خونه بري خواي نمي...  شده دير ميگم-

 !!!! پونصدي سکه دوتا قد شد چشمام

 !!!! وااااي اي..  بود شده شب

 !!!!بود شب هشت کردم نگاه ساعتم به

 : شد اشک از پر چشمام

 .... عرشيا شد ديرم-

 .... گرفت قاب رو صورتم کرد اخم
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 وبيدميک ام سينه به وار ديوانه...  قلبم روي گذاشتم آروم رو دستم....  اومده بند نفسم کردم حس

.... 

 .... خدا واي

 متر يليم ميگم!!!!  نداشتيم فاصله باهم بيشتر متر ميلي چند....  صورتم نزديک آورد رو صورتش

 !!! ها متر ميلي راستکي راست يعني

 :گفت!  مهربوني خورده يک و ناراحتي با

 .... ميگم بهت دارم آخر و اول بار براي محيا-

 ... نداري حق ميفهمي کني گريه نداري حق

 ميسوزوند رو صورتم داغش هاي نفس ، گفت مي خاصي جديت با رو کلماتش ي همه

 ؟ فهميدي-

 ! بزن منو بيا ؟؟؟ کني مي دعوا چرا حاال...  فهميدم...  آره-

 ... گرخيدم بخندي آب رو مرض!!!  خنده زير زد پقي

 : کردم مصنوعي اخم

 !!! بـــزرگه داداش.... بشي خودموني من با انقدر نداري حق هم شما-

 کردم اشاره دستاش به

 رفت عقب و کرد ول رو دستاش

 کرد اشاره ماشين به دست به و کرد اي سرفه تک

 شد سوار و زباله سطل توي انداخت رو چايي شير خالي ليوان.  شدم ماشينش سوار حرف بي

 : کرد حرکت

 ؟ بزاري آهنگ ميشه-

 ... نه که چرا-
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 ات پايين دادم خورده يک رو شيشه.  باريدن به بود کرده شرع نم نم بارون.  کرد روشن رو پخش

 بخوره صورتم به!!!!  تمـــيز!!!  البته و آزاد هواي

)the keeper (ياني از 

I’ve been like a bird without song for awhile 

 بودم صدا بي اي پرنده چون مدتي براي

Dry like a lake without rain for awhile 

 باران بي اي درياچه چون خشک

You suddenly stepped in my life 

 نهادي من زندگي در پا ناگهان و

and made me cry, like an angel 

 انداختي گريه به مرا اي فرشته چون و

 

Ooh, you’re something else, like a smile without end 

 پايان بي لبخندي چون هستي، ديگري چيز تو آه،

Come into my life 

 بگذار پا زندگيم به

Go a little deeper 

 عميقتر

Come into my life 

 بگذار پا زندگيم به

You could be the keeper 

 باشي من حافظ ميتواني

You’re pulling me closer and you’re flowing in 
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 جاري من بر و شوي مي نزديک من به

With every emotion that rushes me on To your love, 

 کنند، مي قرار بي عشقت به رسيدن براي مرا که احساساتي تمامي با همراه

light me up 

 کن روشن مرا

 

Oh, you could be the keeper 

 باشي من حافظ ميتواني

 

I’ve been like a home without people for awhile 

 بودم ساکن بي اي خانه چون

 

Empty like a poem without words for awhile 

 کلمات بدون شعري خالي، تو شعري چون

You suddenly stepped in my life 

 نهادي من زندگي به پا ناگهان و

And made me shine, like a diamond 

 شدي من درخشش باعث و

Ooh, you’re something’ else, like a dream without end 

 پايان بي رويايي چون هستي، ديگري چيز تو آه،

Come into my life 

 بگذار پا زندگيم به
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Go a little deeper 

 عميقتر

Come into my life 

 بگذار پا زندگيم به

You could be the keeper 

 باشي من حافظ ميتواني

(All I have) 

 داشت خواهم که چيزي تمام

You’re pulling me closer and you’re flowin’ in 

 جاري من بر و شوي مي نزديک من به

(All I have) 

 داشت خواهم که چيزي تمام

With every emotion that rushes me on To your love, 

 کنند، مي قرار بي عشقت به رسيدن براي مرا که احساساتي تمامي با همراه

light me up 

 کن روشن مرا

Oh, you could be the keeper 

 باشي من حافظ ميتواني

 

Aah 

Ooh, you’re something’ else, like a dream without end 

 پايان بي رويايي چون هستي، ديگري چيز تو آه،

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahla2000 | ليدي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

197 

 

Come into my life 

 بگذار پا زندگيم به

Go a little deeper 

 عميقتر

Come into my life 

 بگذار پا زندگيم به

You could be the keeper 

 باشي من حافظ ميتواني

(All I have) 

 داشت خواهم که چيزي تمام

You’re pulling me closer and you’re flowin’ in 

 جاري من بر و شوي مي نزديک من به

(All I have) 

 داشت خواهم که چيزي تمام

With every emotion that rushes me on To your love, 

 کنند، مي قرار بي عشقت به رسيدن براي مرا که احساساتي تمامي با همراه

light me up 

 کن روشن مرا

Oh, you could be the keeper 

 باشي من حافظ ميتواني

All I have 

 داشت خواهم که چيزي تمام
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All I have 

 داشت خواهم که چيزي تمام

Turn me on to your love, light me up 

 کن روشن مرا کن، آتشين عشقت بر مرا

Oh, you could be the keeper 

 باشي من حافظ ميتواني

Turn me on to your love, light me up 

 کن روشن مرا کن، آتشين عشقت بر مرا

Oh, you could be the keeper 

 باشي من حافظ ميتواني

 هجدهم فصل

 

 رد جلوي ديگه ساعت نيم عرشيا کرد ميشه چه ولي!!!!  بنز حد در ميومد خوابم.  کشيدم خميازه

 !!!! مونه خونه

 دباي امروز.  کردم ست هم رو ام مشکي شلوار و سفيد شال و پوشيدم رو ام کاربوني آبي مانتو

 !!!! باشم شيک حسابي

 !!!! دارم قرار عباسي هيرتا با

 صورتم توي دادم رو موهام از اي تره.  زدم ناخن برق ام نيلي الک روي و زدم خودم براي سوتي

 ... زدم مو واکس روش و

 ... نميشه اين از بهتر

 روز رينت استرس پر بتونم شايد رو امروز.  برداشتم بود آبيم کفش ست که کوچيکم کتابي کيف

 ستاستايلي و پسنده سخت خيلي عباسي آقاي گفت مي عرشيا که جوري اين چون بدونم کاريم
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 داند خدا!!!!  کرده انتخاب منو جوري چه حاال کرده اخراج کاراش بودن تکراري خاطر به رو قبليش

!!!! 

 ردمک نگاه ميزد چشمک که پرتقالم آب ليوان به.  کردم جمع مو صبحونه ميز و خونه آشپز رفتم

 گذشت نميشه پرتقال آب از-

 رژ....  وااااي.  کردم نگاه آيينه توي.  سينک توي گذاشتم و کشيدم سر ته تا رو پرتقالم آب ليوان

 خيال بي.  بود اندازه ولي بود شده کمرنگ لبم رژ.  کردم پاک مو دهن دور دستمال با!!!!  لبم

 . بيرون رفتم و شدم تجديدش

 . اومد سرم پشت از الستيک جيغ صداي بستم رو ورودي در اينکه محض به

 : سمتش رفتم و زدم پررنگي لبخند.  بود عرشيا

 برادر آقاي سالم-

 : ننداخت من به هم نگاهي نيم حتي و بود شيشه به رو صورتش

 ... عرشيا-

 : شدم سوار و کردم باز درو!  پرم توي خورد حسابي.  نداد جوابمو

 ... شدم ناراحت خيلي ولي نده رو ام جواب حاال باشه-

 : کرد نگاهم هراسون

 ؟ شدي من ماشين سوار کي اجازه به-

 ؟ شده خل اين حسين امام يا!  وايستاد قلبم

 : بشه کنترل قلبم ضربان تا ام سينه روي گذاشتم رو دستم

 ؟ چيه منظورت ؟ چي-

 : کرد غليظي اخم

 ؟ بشين من ماشين سوار داده اجازه شما به کي محترم خانوم گفتم-

 ! نيست بشو آدم اين نه...  کردم اخم
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 : چسبوندم آمپر

 دنبالم بياي که نفرستادم نامه دعوت واست ؟ اجازه بدون ؟ ميگي که چيه ها پرت و چرت اين-

 ؟ ميگي که چيه چرنديات اين حاال...  بياي که خواستي خودت محترم آقاي

 

 ! خوشگلش عسلي چشماي توي زدم زل.  کرد نگاهم لحظه چند

 !!! س ديــــوانه بشو اين!!!  خنده زير زد پقي

 : گفتم حرص با

 ؟ خندي مي چي به مار زهر-

 : کرد باز رو بندش کمر خنده با

 ! بودي گرخيده چي مثل!!!  ميشم خوبي بازيگر اومد خوشم نه-

 : کشيد سوت سرم

 !!!! ساعته چهار و بيست حناق ، کوفت ، حالحل درد ، مرض-

 ... گرفتم اشتباه واقعا کردم فکر منو کشتي که تو

 !؟! ميبري حساب ازم قدر چه بشم عصباني اگه ببينم ميخواستم!  نوچ-

 شدم پياده و کردم باز رو ماشين در.  ندونستم جايز رو موندن

 ؟ ميري داري کجا محيا... محيا-

 . نبود جا به اصال اش شوخي.  کنه مسخره منو نداشت حق.  کردم غليظي اخم

 : دنبالم اومد و شد پياده ماشين از

 ... خدا به بود ساده شوخي يک بابا ؟ شدي بچه محيا-

.  مداد عالمت زد بوق که رنگي زرد تاکسي به.  خيابون سر رسيدم تقريبا.  کردم تند رو هام قدم

 . شدم سوار مکث بدون و داشت نگه
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 ... محيا... محيا-

 : گفتم تشر با.  شد سوار و کرد باز رو درماشين

 ندارم تو حوصله برو و بگو رو آدرس ؟ بشي سوار داد اجازه تو به کي-

 : گفت غرغر با راننده

 ؟ وايستم يا برم کنم چيکار خانوم-

 آقا کنين صبر-

 اب شو پياده بود ساده شوخي يک ؟ ميکني تو که چيه کارا اين ؟ خوبه کردم غلط بگم-عرشيا

 ميريم من ماشين

 ندارم تو به هم نيازي ميرم خودم بده جارو اون آدرس-

 ؟ ميکني لج چرا محيا-عرشيا

 تا هزار خودم من بکنين ماشين بيرون رو دعواهاتون دارم زندگي کارو من خانوم بابا اي-راننده

 ريخته سرم کار

 : کشيد رو دستم و کرد باز درو

 محيا شو پياده-

 شد کنده جا از دستم...  نکن-

 !!! نامرد!  شد دور و گرفت رو گازش مکث بدون هم راننده.  شدم پياده ماشين از غليظي اخم با

 : ايستادم سينه به دست روش روبه

 برم خودم ماشين با بزار الاقل پروندي هم رو آزانس ؟ ؟چيه هان-

 : کشيد ام مانتو ي گوشه از

 ميرسونمت خودم بيا...  خدا به اي بچه خيلي-

 : ايستادم سماجت با
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 ... نميشم خوب بشم ماشينت سوار نداري دوست وقتي نده زحمت خودت به شما نه-

 . بود آميز کنايه بدجوري لحنم

 داري رو کردن شوخي جنبه ميکردم فکر-

 : انداختم باال شونه

 ! ندارم...  که ميبيني-

 : کشيد موهاش به دست عصبي

 شو سوار نکن دو به يکي من با-

 . بست رو در و نشستم.  داد هلم و کرد باز رو درماشين

 . کرد حرکت و شد سوار هم خودش

 ؟ لجبازي انقدر تو چرا خوب دختر آخه-

 بکنه باهام مسخره هاي شوخي کسي نمياد خوشم ولي نيستم لجباز-

 همين...  بخنديم خورده يک صبحي اول ميخواستم...  بابا باشه-

 : کردم اشاره ساعتم به

 ؟ صبحه اول صبح ده ؟ صبحي اول-

 : خنديد

 ؟ کني فراموشش ميشه!  بگيره اتو ميخواد فقط!  توام حاال باشه-

 ؟ رو چي-

 ... کردم اشتباه!  ديگه رو موضوع همين-

 : برگردوندم رو سرم

 !!!! حاال-

 : خنديد سرخوش
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 ؟ چي يعني حاال-

 .... شايد يعني-

 ؟ ديگه بخشيدي يعني!  شايد...  اوهوم-

-.... 

 .... ليدي-

 ! اي هفته يک حناق و ليدي

-.... 

 ... خانوم محيا-

-.... 

 !!!!! جــــــــونم محيـــــــا-

 : خنديد خوش سر.  کردم نگاهش غيض با

 ! ميخورم هم به حالم که نزن حرف ساله هجده دختراي اين مثل توروخدا عرشيا....  اّه اّه-

 ؟ بخشيدي... اومد در صدات باالخره-

 ! تو اي پيله بد چه بابا بخشيدم...  اوف-

 ! نداريم رو مون آبجي ناراحتي طاقت ديگه اينيم ما ديگه-

 : کردم نگاهش مچاله صورت با

 ...وگرنهـ نداري شو طاقت حاال که خوبه-

 ! ليدي رسيديم-

 !!!! ليدي کوفت

 گسن از نماش که بود اي طبقه سه ساختمون.  داخل رفتيم و بود باز در.  شديم پياده ماشين از

 : بود شده نوشته روش که بود شده نصب ديوار کنار کوچيک تابلو يک باالتر پله تا چند.  بود سفيد
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 اهورا ضبط استوديو-

 کرد باز رو در ساله 0-60 حدودا دختر يک بعد دقيقه چند.  زد در و کرد حرکت من از جلوتر عرشيا

 : شکفت گلش از گل عرشيا ديدن با. 

 ... عرشيا سالم واي-

 : زد لبخند عرشيا

 . خانوم پريسا سالم عليک-

 : گفت خنده با دختره

 بود شده تنگ برات دلمون ؟ بودي گوري کدوم روزه چند اين...  نامـــرد-

 ! داشتم هم جانبي کاراي(  کرد اشاره من به)  و بودم هيرتا کنسرت کاراي درگير -عرشيا

 : فشرد گرمي به رو دستم ست پريسا اسمش فهميدم که دختره

 ؟ کني نمي معرفي جان عرشيا-

 ... حتما چرا-عرشيا

 : گذاشت کمرم پشت رو دستش

 هستش هيرتا جديد استايليست و ميکا برند طراح گل خانوم محيا ايشون-

 : گفت خوشحالي با پريسا

 هستم پريسا منم جون محيا خوشبختم-

 ! نکنم نگاهشون الل و بزنم حرف بايد کردم احساس

 عزيزم همينطور منم-

 : کرد اشاره داخل به پريسا

 نبشي آشنا ها بچه با تا.  کنن مي ضبط رو جديدشون آهنگ دارن عباسي آقاي داخل بفرمايين-

 ميشه تموم کارشون هم ايشون
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.  بود دهش پهن وسط خوشگل خيلي گليم يک و بود بزرگي نسبتا سالن.  شدم سالن وارد لبخند با

 تراس سمت اتاق دوتا.  ميکردن بحث باهمديگه و بودن نشسته گوشه يک هم ديگه دختر تا دو

 تيراح مبل دست يک.  بود چپ سمت نقلي يخيلي خونه آشپز و بود بسته درهاش که داشت قرار

 . ودب ريتميک و بادي و اي کوبه هاي ساز انواع هم ديوار کنار و بود شده چيده ال صورا به گليم دور

 داريم مهمون ها بچه – پريسا

 ندبل داشت اي کشيده مشکي چشماي و بود پوشيده جذب مشکي مانتو که دخترها اون از يکي

 : گفت

 ! اومده کي ببين به به-

 به شالش از رو اش شده مش موهاي و بود پوشيده مشکي دامن با قرمز بلند مانتو که هم يکي اون

 : عرشيا سمت اومد بود گذاشته بيرون راحتي

 اومده خونش به معرفت بي-

 . شدن بش و خوش مشغول و دادن دست عرشيا با

 : کرد اي سرفه تک پريسا

 ؟ تون نوازي مهمون رسم اينه آدرينا ، شبنم....اااا-

 سمتم اومدن بودن شده من حضور متوجه زه تا انگاري که آدرينا و شبنم

 :کرد دراز رو دستش مشکيه چشم

 عزيزم هستم آدرينا-

 . فشردم گرمي به رو دستش

 : داد دست دوستانه بود شبنم اسمش که هم يکي اون

 عزيزم بودم نديده قبال رو شما...  هستم شبنم که منم-

 ... هستم محيا-

 کنن مي همکاري ما با بعد به اين از ايشون ها بچه– عرشيا
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 ؟ شاعرن ؟ همکاري جور چه– آدرينا

 :خنديد عرشيا

 هيرتايه شخصي استايليست امروز از اومده سپنتا جاي به لباسه طراح محيا!!!  بابا نه–

 : گفت خوشحالي با آدرينا

 !!! چي که شدم خوشحال انقدر!  خوب چه واي-

 سرهپ!  کرد مي تحمل رو سپنتا گند اخالق جوري چه هيرتا بودم مونده من اصال خدا به آره – شبنم

 ! طراح بود شده بعد بکشه خط تا چهار نبود بلد

 : زدم لبخند

 طراح هک بگيم نميتونيم ولي بپسندن عباسي آقاي که نبوده حدي در کارشون ايشون شايد خوب-

 کردن مي طراحي خودشون دل براي و بوده ديگه چيز يک شون رشته شايد نيستن

 ! رفته نگو نبود اي هفته يک گفتم بده خيرت خدا اي– آدرينا

 نکرد هم خداحافظي شعور بي– پريسا

 : زد کمرش به خاصي ژست با رو دستش عرشيا

 هيرتا پيش بريم ما شد تموم هاتون حرفي پر اگه دخترا خوب-

 ؟ نامرد کرديم حرفي پر کي ما – پريسا

 ؟ شدي آشنا هيرتا با طوري چه شما جان محيا راستي-آدرينا

 کرده آشنا ايشون با منو عرشيا نشدم آشنا ايشون با من... اِ-

 : انداخت عرشيا به پايي سرتا نگاه شبنم

 ؟ اين-

 : کرد مصنوعي اخم عرشيا

 ؟ تربيت بي چيه اين-
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 ! خدا به عجيبه خيلي آخه– خنديد پريسا

 : پرسيدم مردد

 ؟ عجيبه چي ببخشين-

 !!! کنه تعريف هيرتا پيش يکي از بخواد عرشيا اينکه-آدرينا

 : ميرفت ها اتاق از يکي سمت داشت خيال بي که کردم نگاه عرشيا به

 ... ها رفتم من محيا-

 ؟ ردهک تعريف هيرتا پيش من از عرشيا که چي يعني.  افتادم راه سرش پشت و گفتم ببخشيدي

 !!! بابا چه من به اصال نميدونم...  خوب ؟ شاقيه کار مگه

 : اومد نفر چند صداي همزمان.  داخل رفت و کرد باز رو در

 ! پيدا کم داداش مرادي خان عرشيا...  بــــه-

 . داخل رفتم سرش پشت

 ... هستم خودمم گل داداشاي چاکر – عرشيا

 دادا بود تنگيده برات دلمون-

 : گفت و کرد نگاه من به شون يکي

 ! خدا به شدم مي اميد نا ازت داشتم کمکم بابا!  اومدي دخترت دوست با تو عجب چه....  اووووو-

 ؟ دخترشه دوست يعني باشه دختر يک با پسر يک اگه ؟ جورين اين چرا اينا!  شد جمع هام اخم

 !!! وا

 !! جمعي دسته شين خفه يعني که ها سرفه تک اون از.  کرد سرفه تک دوباره عرشيا

 . گرفتم گاز رو لبم داخل از نخندم اينکه براي

 هستن هيرتا جديد استايليست بهداديان خانوم ايشون کنم مي معرفي ها بچه-عرشيا

 : گفت داشت ريزي مشکي چشماي که پسرا از يکي به رو
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 هيرتا کاراي آهنگساز هستش عماد ايشون جان محيا-

 : کرد اشاره داشت جذابي ريش ته و بود بلند نسبتا موهاش که پسره يک

 .. و هستش کننده تنظيم آرسام ايشونم-

 : اش دستي بغل به رو

 کننده تنظيم و آرسام برادر آرسين اينم-

 : بود خودم به متعلق فقط که زدم مهربوني لبخند

 . هستم بهداديان محيا من.  آقايون خوشبختم-

 : گفت خنده با آرسام

 خانوم همچنين هم من-

 تون آشنايي از خوشبختم– آرسين

 : کرد دراز سمتم به رو دستش لحظه از بعد...  کرد نگاهم خيره خيره عماد

 تون ميبينم که خوشحالم-

 يول بدم دست بايد عادي شرايط در.  کنم چيکار بايد نميدونستم.  بود مونده هوا روي دستش

 ... خوب

 : گفت گوشم زير آروم عرشيا

 .... بيچاره شد خشک دستش ؟ کني مي استخاره داري-

 !!! بود سرد سرد.  فشردم رو دستش ناچار به

 .بردم مانتوم پشت و کردم مشت رو دستم

 . اتاق داخل اومد عباسي آقاي و شد باز کناري در

 اومد خودش به زود ولي ايستاد لحظه يک ما ديدن با

 گل هيرتا داش چاکر-عرشيا
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 ؟ ميزد حرف التي انقدر کي از عرشيا.  گزيدم رو لبم

 ... موند ثابت لباساش روي نگاهم.  داد دست باهاش!(  عباسي آقاي ببخشين) هيرتا

 !!!! خدا به گلي خيلي

 ردهک طراحي براش من که هموني!!!!  نيلي ي جله و زرد پيراهن با بود پوشيده آسماني آبي شلوار

 ! بودم

 . زدم پهني و پت لبخند

 : گفت خنده با عرشيا

 ! پوشيدي لباس آدم مثل هفته يک از بعد که ميبينم-

 ! شخصيت بي!  ادب بي

 ! ديگه استايليستمه سليقه– هيرتا

 ! مياوردم در بال خوشحالي از داشتم ام نداشته عمه جان به!  نگفتم دروغ بودم هوا روي بگم اگه

 : شد کمرنگ لبخندش عرشيا

 ؟ استايليستت-

 : کرد اشاره من به هيرتا

 خانومه سرکار منظورم-

 !!! بود ويبره رو پاهام

 . خنده زير زد پقي عرشيا

 : گفت بريده بريده اش خنده وسط

 ؟ کردي طراحي براش چيه اين ؟ کودکه مهد مگه-

 ! مچاله صورتم همچنين و شد جمع هام اخم

 .. چي يعني-
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 : کرد نگاه رو عرشيا سرزنشگرانه هيرتا

 ... عرشيــــــا-

 : کرد جمع رو اش خنده عرشيا

 ؟ آبي با زرد آخه-

 : شد تر غليظ اخمم

 ست ينيل و آبي خوب آبيه چشماشون عباسي آقاي.  لطفا نزن حرف نيستي بلد رو چيزي که شما-

 رفتمميگ کمک مشکي از بايد نميکردم استفاده زرد از اگه.  داره هارموني آبي با هم زرد چشماشونه

 ليلد هام طراحي براي من...  ميگيره چشماشونو برق و ميکنه روشن رو پوتشون خيلي هم مشکي

 دارم

 : باال آورد تسليم عالمت به رو دستش!  بود شده کنف کامال که عرشيا

 ؟ ميزني چرا حاال بابا باشه-

 ميکني ام مسخره چوري چه بيين آخه-

 !!! بعد واسه باشه دعواهامون بقيه.  کرديم دعوا کافي اندازه به امروز..  جون ليدي ببخشين-

 : نشست صندلي روي هيرتا

 استعداد و هوش همه اين به آفرين-

 شاالپ شاالپ نبودد محرم نا اين اگه خدايا واي!!!!  کيلــــــــو کيلــو شد آب دلم تو قند

 ! کردم مي ماچش

 ؟ کنيم امضا رو داد قرار حله چيز همه که حاال خوب -عرشيا

 : ايستاد پا سر و کرد باز هم از رو دستاش هيرتا

 . س العاده فوق بهداديان خانوم کاراي....  بشه بسته زودتر هرچه داد قرار اين مشتاقم که من-

 ! انداختن گل خجالت از هام گونه گودزيال ليال اون جون به

 !!! ميبينه قشنگ چشماتون...  دارين لطف شما-
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 : گفت و زد پوزخندي عماد

 ! ميبينه قشنگ خيلي ايشون چشماي بله اونکه-

 : عماد پشت زد آروم عرشيا

 ! برادر نيست اضافي توضيح به نيازي!  خاصه داداشمون پشماي فهميديم!  خفه شما--

 که سنوي دست سفيد ي برگه يک پوشه تا چند الي از آرسام!  نخندم تا گرفتم گاز رو لبم داخل از

 : ميز روي گذاشت و کشيد بيرون!  نميرسيد هم صفحه نصف تا هاش نوشته

 کنين امضا... اهلل بسم-

 : ايستاد مردد هيرتا

 نشده صحبت مهم ي مسئله يک سر هنوز-

 ؟ اي مسئله چه - عرشيا

 : داد ماساژ رو گردنش هيرتا

 باشه شون دستمزد قدر چه که نکرديم مشخص...  دستمزد-

 ! دازمبن باال آمپر ميکرد مجبورم و من جاي به ميزد زر عرشيا باز وگرنه ميزدم حرف بايد ديگه االن

 : خودم خونسرد و سخت جلد تو رفتم

 ... آقايون ببخشين-

 : کردن نگام همه

 بزرگي هاي داد قرار چنين وقتي مخصوصا مهمه خيلي همه براي دستمزد که درسته ميدونين-

 از رو داد قرار اين ريسکش با بخوام که زياد چندان نه ولي مهمه هم من براي خوب.  باشه وسط

 امسال نمايشگاه توي ما و داره خوبي طرفداران ميکا برند ميدونين که همونطور.  بدم دست

 . جا اين نيومدم نيازم براي من که بشين متوجه ميتونين پس.  داشته %65 رشد فروشمون

 ستنشک مرز تا کمرشون جوي اين که بوده قلمبه خيلي حرفام بود معلوم.  کشيدم عميقي نفس

 !!! رفته پيش
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 : زدم پررنگي لبخند

 نظر!  هست زدن چونه جاي پس.  کردن انتخاب رو من عباسي آقاي نبودم جريان در خودم من-

 هم خودم دستمزد دوخت هزينه بر عالوه ميکنم طراحي من که ستي هر ازاي در که اينه من خود

 ... باشه قيمت زير

 ، منيست پروازي بلند دنبال زياد من ميدونن جان عرشيا وگرنه جام اين تجربه کسب براي من-

 ... کاراس جور اين و شدن استايليست با آشنايي کار اين از من هدف

 و ميرم جا اين از اي چونه هيچ بدون من هستن مخالف هم باز عباسي آقاي اگر هم حاال -

 . نميگيرم رو وقتشون

 

 ! نبوده ويبره رو پاهام انقدر عمرم توي کنم فکر!  آوردم کم نفس!!  پوف

 

 . داد ماساژ انگشتاش با رو اش چونه خوردم يک هيرتا

 ؟ بودنه ماساژور فاز تو امروز چرا اين!  اّه

 توي رو هدفونش که هم آرسام.  بود زده محوي لبخند و بود داده تکيه ميز ي لبه به هم عرشيا

 !کرد نمي سير جا اين اصال و بود گذاشته گوشش

 ! من به بود شده خيره هم عماد.  ميکرد نويسي باز رو متن داشت که هم آرسين

 ! کن درويش چشماتو

 ردونهم نگاهش...  نه اينا و کنه نگاهم بد اينکه نه...  نداشتم عماد به خوبي حس ولي چرا نميدونم

 !!!! ميسوزوند رو انگشتم نوک تا ولي بود

 : زد لبخند باالخره!!!  دادن ماساژ کلي از بعد هيرتا

 تقيم زير تون دستمزد اينکه راجب کنم مي فکر من ولي عاليه خيلي نظرتون من نظر از خوب-

 فکر من.  بخواهيد رو پولتون که تونه حق و ميکنين کار شما.  ميرين تند دارين خورده يک باشه

 ؟ نيست طور اين.  باشه بهتر بريم پيش موصب نرخ همون با کنم مي
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 حقته و ميکشي زحمت تو ميگه راست هيرتا جان محيا ولي کنم مي دخالت من ببخشين – عرشيا

 . ميشه رد و نيست خوب زياد مورد اين پس...  بگيري کمال و تمام تو الزحمه حق که

 :" انداختم باال رو هام شونه

 ... فکر اينکه و شما راحتي براي من-

 نميکنيم فکري هيچ ما – هيرتا

 .... موند نيمه و نصفه لبخند

 کنين امضا رو داد قرار پس– عماد

 ميخواست انگاري بود شده خم برگه روي همچين.  کرد امضا و نوشت چيزي و رفت هيرتا اول

 !!!! بده قورت رو برگه

 : گفتم عرشيا به آروم

 ! ندارم خودکار من-

 ... کن امضا کرد امضا هيرتا که خودکاري همون با-

 رو دستم کرد دراز سمتم به رو خودکار.  ايستاد صاف و کند دل!  بدبخت برگه اون از باالخره هيرتا

 .... اش سينه قفسه روي شد کشيده نگاهم آگاه خود نا.  بگيرم رو خودکار تا بردم

 ... بعد و فرمش خوش هاي لب روي...  گردنش

 ... نميزد...  نميزد پلک اونم ميخورم قسم...  نميزدم پلک که ميدونم اينو فقط

 ... ميشدم غرق داشتم آبيش چشماي اعماق توي انگاري

 .... خدايا نه...  چشماش توي بودم زده زل جوري اين که نبودم من اين

 ... دريا بخش آرامش امواج..  شبيه حس يک...  داشت حسي يک...  بود آرام و ميخنديد چشماش

 ؟ ميبينه قشنگ خيلي چشماش گفتم ديدي-

 روي نشست رفت و دزديد رو نگاهش تر سريع اون.  اومديم خودمون به دوتايي عماد حرف اين با

 .... ميکردم حس صورتم توي رو خونم ليتر پنج جنبش خجالت شدت از...  صندلي
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 ميز روي گذاشتم رو خودکار و زدم سرسري امضا يک لرزونم دستاي با

 ؟ شدم جوري اين چرا من خدايا...  بگيرم باال رو سرم نميتونستم خجالت از

 ... و چشماش به بودم شده زل طوري اون که نبودم من اين...  نبودم خودم انگاري

 ... گرفتم گاز رو لبم بيشتري شدت با

 

 ... ميکنن خودشون با فکرهايي چه االن!  عقابه انگاري چشماش عمادم اين خدايا

 ! شم مي ساخته نو از دوباره و ميشکنم ميکردم احساس لحظه هر

 اين هميش زياد استرسم که موقعي بود عادتم بچگي از.  کردم قايم چپم پاي پشت رو راستم پاي

 ... ميکنم کارو

 : گفت جمع شدن عوض براي عرشيا

 بدون.  ميام زودي دارم کار من بشين ماشين توي برو نداري کاري اگه شما جان محيا خوب-

 : گفتم بگيرم باال رو سرم اينکه

 برم...  من نيست امري اگه-

 !!!! : عباسي آقاي

 ميدم هارو جشنواره و ها کنسرت ليست و بکنين بايد که رو کارايي اوردين تشريف که ممنون نه-

 بگه بهتون که عرشيا به

 نشين پشيمون و باشه پسندتون مورد کارام که اميدوارم..  عباسي آقاي ممنون-

 : گفت و کرد اي خنده تک

 يک عامل مدير با دارين کنم مي حس عباسي آقاي نگيد من به ديگه ضمن در...  دارين اختيار-

 ! ميزنين حرف شرکت

 : آوردم باال رو سرم باالخره

 ؟ کنم صداتون چي پس-
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 : گفت و زد جذابي لبخند

 کنه مي کفايت خالي و خشک هيرتاي همون-

 ؟ جوريه اين چرا اين وااااااااااااي

 : گفتم ميومد بيرون!!!  چاه اعماق از که صدايي با زور به

 چشم..چـ-

 هب نداره عيبي اگه البته...  محيا اومدي ما جمع به که خوشحالم.  رفيقيم جا اين همه ما – آرسام

 ؟ کنيم صدات کوچيک اسم

 : زدم لبخند

 ! نداره عيبي کنم مي خواهش نه-

 ! پونصدي سکه تا دو بود شده عرشيا چشمان که بماند

 : کرد دراز رو دستش هيرتا

 ... خانوم محيا خدانگهدار-

 ... فشردم رو دستش مردد

 اين برابر در سردم دست.  کردم منحرفش که بشه قفل نگاهش توي نگاهم دوباره بود نزديک

 از رو دستم داشتم که تواني تمام با و زور به.  سوخت مي داشت حد از بيش گرماي و داغي همه

 . بيرون کشيدم اش گداخته دست الي

 : شد بلند من ديدن با آدرينا. ...  بيرون رفتم اتاق از و کردم سرسري خداحافظي

 ؟ گلم هستي ناهار-

 شلوغه سرمون آخره روز امروز نمايشگاه برم بايد عزيزم نه-

 کاراتونو بودم اومده کاش...  نکردم وقت ولي بيام نمايشگاه امسال خواستم مي من – شبنم

 ميديدم

 : گذاشتم اش شونه روي دستي
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 بعد سال انشااهلل-

 ؟ جون محيا ميري تنها – پريسا

 ؟ ندارين کاري...  ديگه بياد هاست االن اونم برم من داشت کار عرشيا نه-

 : بوسيد ام گونه از پريسا

 نگهدار خدا...  عزيزم نه-

 گلم خداحافظ – سپيده

 : گفت مهربون خيلي و داد دست آدرينا

 تنهاييم تا سه ما اينجا بيا بازم جون محيا-

 ؟ ميدين انجام کاري چه جا اين شما راستي...  حتما چشم-

 ،. بده انجام هارو کنرست کاراي تا ميکنم کمک عرشيا به هم ها وقت گاهي شاعرم من - پريسا

 نهک مي کمک آرسين و آرسام به هم گاهي و ميگه شعر گاهي هم شبنم و سرا ترانه و شاعره آدرينا

 کنسرت تاييديه گرفتن براي هخا شهرستان ميره اون هم ها موقع بيشتر ،

 تون همگي باشين موفق-

 گلم هم تو – آدرينا

 نگهدار خدا-

 دمش سوار و زدم رو ريموت.  بودم گرفته رو سوييچ شکر رو خدا.  بيرون رفتم و دادم تکون دست

 . بود ملتهب صورتم هنوزم.  کردم نگاه صورتم به آيينه توي. 

 ... بره فرو دستام تو رخمي بي با هام ناخن گذاشتم و کردم مشت رو دستام

 ؟ شدم جوري اين چرا من خدايا.  ميومد در اشکم داشت کم کم

 بازم ولي ندم دست ها مرد با نخوام که نبودم مذهبي زياد خوب ؟ کردم گم پامو و دست چرا

 ! ماشين کف بيفته قلبم و بشه شکافته ام سينه ممکنه آن هر کردم احساس

 ... داشت جاها اين معدني آب بطري يک هميشه.  کردم باز رو داشبورد
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 !!! ديدمش آها

.  ادبي جا حالم تا کشيدم عميقي نفس تا چند.  کشيدم سر نفس يک و برداشتم رو آب بطري

 . بود شده کمتر صورتم التهاب

 نم اهو بود باريده پيش ساعت چند که باروني خاطر به و بود بهار.  پايين دادم رو ماشين شيشه

 . کردم پاک هواي از پر رو هام ريه.  داشت

 ؟ بريم خوب-

 : گذاشتم قلبم روي رو دستم.  کردم نگاه عرشيا به و کشيدم خفيفي جيغ

 شدم روح قبض...  الهي بميري...  واي-

 : گفت شيطنت با

 ؟ ليدي ميکردي سير کجا-

 . برگردوندم رو سرم اخم با

 ... نترسون منو جوري اين ديگه ميکنم خواهش-

 : کرد حرکت و زد استارت

 ؟ نمايشگاه برسونمت خوب-

 کمک برن توليدم هاي بچه گفتم.  کمک برم بايد شلوغه سرشون ها بچه آخره روز امروز...  آره-

 کنن شون

 ؟ بدي شيريني نميخواي-

 ؟ شيريني -

 ام به نميخواي هستي ها خواننده ترين مشهور از يکي استايليست شما االن مثال ديگه آره -

 ؟ بدي شيريني

 بخوريم ناهار ميگيرم پيتزا جا اون.  نمايشگاه بريم باشه -

 ميشه چي ببينم حاال -
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 ميخنديد داشت و بود خورده چين چشماش ي گوشه.  کردم نگاهش اخم با

 : گفتم لب زير

 بخندي آب رو کوفت-

 ؟ خنديد ميشه آبم رو مگه-

 : کشيدم جيغ دل ته از.  صورتش به خوردم محکم و چرخوندم رو صورتم

 عرشيـــــــا-

 : خنديد سرخوش

 !!! ها تيزه گوشام من باشه حواست-

 محترم آقاي نيستش خوبي کار ديگران حرفاي به دادن گوش -

 ميزني حرف داري من با ميکردم فکر ؟ ديگران حرفاي-

 نبودم تو با خير نه -

 ؟ ميزدي حرف کي با پس -

 : کرد نگاهم تعجب با

 ؟ شدي ديوونه خوشحالي از-

 : گفتم کالفه

 ؟ کني تمومش ميشه-

 ! ميده فاز کردنت اذيت نوچ -

 نامردي خيلي -

 .. تو مثل -

 : شد آروم لحنم

 ؟ نامردم من که چيه منظورت-
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 هيچي -

 بگو-

 پريد دهنم از هيچي که گفتم-

 نمياد بيرون تو دهن از دليل بي حرفي هيچ عرشيا-

 ها دادي گير -

 چيه منظورت بگو پس نيستم کن ول بدم گير که ميدوني -

 .. هيچي سارا جون به -

 : کردم بلندي پوف

 نميفهمم کاراتو اين دليل-

 ؟ کارا کدوم -

 حرفات اين -

 حرفام؟ کدوم -

 : زدم جيغ بود اومده در حرصم

 .... عرشيـــــــــا-

 خنديد مستانه

 نيست خوب پوستت براي نخور حرص خانوم ليدي-

 باشي من نگران نميخواد تو -

 ... محيــــــــا -

 ؟ ميزني داد چرا-

 ؟ بشه تلخ مون اوقات ميخواي ؟ کني مي لج الکي جوري اين چرا -

 ميدي حرص منو داري که تويي اين-
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 : زد صندلي پشتي به رو سرش عصبي

 يم داري استرس شايد گفتم بود پريده رنگت بازم.  کنيم شاد تو دل خواستيم سرمون خير-

 کنم عوض هواتو و حال خواستم

 ! شد عوض که هم قدر چه-

 شو پياده رسيديم-

 : گفتم تعجب با.  دنبالم اومد و زد رو ريموت.  شدم پياده و کردم باز رو ماشين در

 ؟ مياي هم تو-

 . بخورم شيريني هم و بزنم سر ها بچه به ميخوام آره -

 : انداختم باال هامو شونه

 راحتي طور هر-

 شونه به شونه عرشيا.  شديم 0 شماره تاالر و اصلي سالن وارد و شديم خارج محوطه از باهمديگه

 . ميومد راه ام

 ... و زدم داد سرش چرا اينکه داشتم وجدان عذاب احساس

 عرشيا-

 ؟ هوم -

 بله بگو چيه هوم -

 ؟ بله -

 زدم حرف بد باهات ببخشين -

 بخشم نمي -

 . کردم نگاهش تعجب با و ايستادم

 : گفتم حرص با
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 نداري محبت لياقت. کردم خواهي معذرت ازت و شکستم رو غرورم که باش منو-

 ... ببخشي نميخوام اصال

 : خنديد

 ببخشم ميخوام حاال-

 نبخشي سياه سال صد ميخوام -

 ديگه نکن قهر جون ليدي -

 ؟ ليدي نگي من به ميشه -

 ؟ چي براي -

 مياد بدم -

 ؟ بگم چي پس خوب -

 بگو رو اسمم ميدونم چه -

 نمياد خوشم دستش بغل بذارم خانوم پيشنود يک بايد بگم رو اسمت بخوام اگه خوب -

 کن حذف شو خانوم خوب -

 راه به راه غرورم ندارم دوست من ؟ کني ضايعم نگفتن خانوم خاطر به ارسالن مثل که..  هه -

 بشکنه

 ... تو ولي داداشمه مثل ارسالن...  کن حذف شو خانوم که ميگم -

 ؟ من -

 ... تو-

 ؟ من -

 خوب ترم راحت محيا بگي... تو -

 ؟ تري راحت چرا وقت اون -
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 نده گير نميدونم -

 بگي چي ي ميخوا ببينم ميدم گير -

 ...محيا بگو..  بهم...  ديگه باشي...  هميشه دادي قول مثال...  احترامي قابل برام تو چون -

 : گفت و زد چشمکي

 !!! محيا ليدي چشم-

 : گرفتم بازوش از نيشگوني

 ... نيستي بشو آدم تو-

 ! رفتم تو به -

 ادب بي-

 گرفتم ياد تو از ادبو -

 عرشيــــــا-

 ؟ محيا ليدي جونم-

 ... زهرمار-

 !!! مطلق سکوت ديگه غرفه رسيديم-

 به هامون شعبه هاي فروشنده تا چند و صندلي روي بودن نشسته مليکا و بهار.  خنديدم ريز

 بودن پاسخگو جاشون

 نباشين خسته همگي به سالم-

 : کشيد اي خميازه بهار

 مرسي...  سالم عليک-

 : کرد نگاه رو ساعتش مليکا

 ! ديگه اومدي نمي-
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 اينه تقصير -

 ؟ کي – بهار

 !!! ديگه اين-

 ؟ کي – مليکا

 : عرشيا سمت برگشتم

 ...ايـ خوب-

 ! شد گرد چشمام

 ... ـش..رفت...  کجا عرشيا..عر-

 ؟ عرشيا – بهار

 بود جا همين آره-

 ؟ بود کجا – مليکا

 : گفتم کالفه

 ... بعدش کن سکوت غرفه رسيديم گفت بود من پيش جا همين بابا-

 مياد ارسالن با داره اوناهاش نگرد دنبالش زياد -بهار

 بسه تا چند دستاشونم تو و ميان هم شونه به شونه دارن عرشيا و ارسالن ديدم و برگشتم

 غذاست

 دازهبن دست منو ميخواد...  ساييدم همديگه به دندونامو حرص از.  خنديد ريز و زد چشمکي عرشيا

 !!! پررو

 بانو محيا به به – ارسالن

 سالم-

 خانوما سالم – عرشيا
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 . دادن رو جوابش باهم مليکا و بهار

 ميگرفتم غذا براتون مياين زودتر ميدونستم اگه – ارسالن

 نکنه درد دستت – عرشيا

 ؟ حاال تا بودي کجا – مليکا

 ببندم قرارداد...  بودم رفته-

 ؟ باکي ؟ داد قرار ؟ چي – بهار

 : داد ماساژ شو پيشوني و نشست صندلي روي عرشيا

 هيرتاست شخصيه استايليست امروز از محيا ليدي.  عباسي هيرتا-

 کردن بغلم و پريدن بهار و مليکا

 باشه مبارکت برم قربونت -مليکا-

 عزيزم خوشحالم خيلي...  بگردم دورت الهي واي – بهار

 ... ها بچه ممنون-

 خانوم محيا مبارکه – ارسالن

 داداشي مرسي-

 ؟ چيشد پس شيريني – عرشيا

 : گفتم اي نشده کنترل ي خنده با عرشيا به رو.  بود گرفته ام خنده

 گرفتن ناهار که ميبيني...  تو منو کشتي...  چـــــشم-

 ! نگرفتيم شام ولي گرفتيم ناهار -بهار

 بدي حسابي و درست سور يک بايد -بهار

 ها بچه ميگن راست – مليکا

 من مهمون بيرون بريم شام باشه خوب-
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 نميده فاز جوري همين!  دِ نّ دِ -عرشيا

 ؟ بده فاز جنابعالي به کنم چيکار-

 ... کباب خوردن براي من باغ بريم بود قرار ميگم من – خنديد

 ؟ خوب-

 بساط ميريم ما کنن استراحت و بخورن رو ناهارشون اينا تا 16 ساعت فرصته بهترين حاال -

 بيارن رو ليال راهم سر.  بيان تا ميکنيم آماده رو کباب

 خوبه خيلي ميکم که من – ارسالن

 ... س ه العاد فوق – بهار

 ؟ محيا چيه تو نظر عاليه ميگم که من – مليکا

 فقط...  ندارم حرفي من هستين راضي تون همه اگه باشه-

 : کردم عرشيا روبه

 ؟ هست کجا باغت-

 ميمونيم جا همون هم شب...  لواسون-

 . .. ميگرديم بر شب..  نه نه -

 رو شب ميمونيم نداره که لولو – ارسالن

 ميام هم من بياد ارسالن اگه – بهار

 . گرفت رو دستم آروم مليکا

 ؟ مو نشون ديدي-

 ؟ تو چي-

 : صورتم جلو گرفت رو عقيقش انگشتر

 ! ديگه کردش دستم ديشب آقامون که هموني-
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 : گفتم زده ذوق

 ؟ شده جاري محرميت صيغه-

 داد تکون رو سرش ذوق با

 : کردم بغلش حرکت يک با-

 الهي شين پير همديگه پاي به...  جيگرم مبارکه...  برم هردوتون قربون من-

 ممنون – ارسالن

 ميام منم هستش آقامون -مليکا

 : گفتم کنان من و من

 ؟ کنم چيکار مامانمو...  آخه خوب-

 ميکنه قبول هستيم مون همه بگو ميشه راضي زود تکتم خاله – بهار

 ميکنم رو سعيم-

 چيزا جور اين و گوشت خريد بريم بيا نکن معطل پس – عرشيا

 بريم باشه-

 ها بفرستي برام رو آدرس – ارسالن

 همگي خداحافظ باشه – عرشيا

 ها منتظرتونم شب..  باباي-

 . شديم ماشين سوار رفتيم و کرديم خداحافظي همه از

 ؟ محيا برم کجا-

 رس يک منو قبلش کن لطف فقط.  باشه داشته چيز همه که جايي هايپري يک نميدونم...  اومم-

 . بردارم رو بانک عابر کارت تا مون خونه ببر

 . کنم مي حساب من-
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 : گفتم جديت با

 هزينه ي همه پس دادم ترتيب من رو سور اين ببين ولي کني کمکم ميخواي که نکنه درد دستت-

 . ندارم انتظار ازت بيشتر.  همين کن کمک خريد موقع فقط کن لطف شما.  خودمه پاي هاشم

 خنديد

 ؟ ميخندي چرا-

 ! شدي بزرگ قدر چه تو که ميخندم اين به -

 : گفتم خنده با

 ؟ شدي بزرگ زود چه ميگي که ديدي منو شدن بزرگ کجا تو-

 ... سالته پنج و بيست که هم االن ديدمت بود سالت هجده وقتي قبال-

 ؟ داره تعجب اين-

 از.  ومدمي بدم بدجوري تو از سارا پيش تورنتو برم اينکه از قبل قبال راستش محيا ميدوني نه -

 خاطر به!  کنه تبسم حتي نيست بلد که بودي نچسب مودب و خشک خيلي دختر يک تو من نظر

 !!! نبينم تورو تا نميشدم حاضر تون ها مهموني تو اصال همين

 ؟ بودم نچسب انقدر يعني نکنه درد دستت -

 بودم جوون موقع اون من...  حد اون تا نه-

 ؟ پيري االن مگه -

 و بهتره کنه شوخي و بخنده بيشتر هرچي دختر ميکردم فکر.  ندارم مو موقع اون تصور نه -

 ، هباش تر زير به سر دختر اگر کنم مي فکر.  کرده تغيير کامال ديدم االن خوب ولي تر اجتماعي

 . ميبره باال شو ارزش بيشتر خيلي باشه داشته متانت و باشه تر موقر

 ؟ وسط اين ام جوري چه من بعد -

 !!! اي العاده فوق که تو -

 ميگي؟ جدي جونم عرشيا – شد آب دلم تو قند
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 : کرد مصنوعي اخم

 ! کنار بذار رو اينا و باال و قد قربون و جون مرشيا عرشيا ديگه ضعيفه ببين-

 : بازوش به زدم محکم کيفم با

 ... بيشعور-

 ! بيشتر شما-

 ! داداش خان ميکنم ادبت -

 ! ضعيفه رسيديم-

 !!! ليدي رسيديم بگه کردم آرزو دلم ته از بار اولين براي

 : خنديد مرموز

 ؟ ليــــــدي....  ؟ نميشي پياده-

 : شدم پياده و خنديدم ريز

 ها ميکشه طول کارم ؟ باال مياي-

 کنم استراحت ميخوام خانومي نميشم مزاحم نداره عيبي -

 راحتي طوري هر باشه-

 .. شد دير برو-

 !!! باال پريد ابروهام تعجب از.  بود باز در.  دادم تکون دست و زدم لبخند

 ازب در.  پايين اومد زود خيلي و بود دوم طبقه.  زدم رو دکمه.  آسانسور سمت رفتم و بستم رو در

 . شد جمع هام اخم کيان ديدن با شد

 : ن بيرو اومد و زد پوزخندي

 ؟ دلم عزيز وقته چند اين بودي کجا...  معرفت بي محيا سالم-
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 مشد آسانسور سوار اش خيره نگاههاي به توجه بي.  شد تر غليظ اخمم...  شد چندشم لحنش از

 : گفتم معترضي لحن با.  شد بسته در هم بعد و تو پريد سريع.  زدم رو دکمه و

 رابخ راه به راه که ميکني دليل بي استفاده المصب اين از انقدر بيخودي داري مرض جنابعالي-

 ؟ بديم اضافي شارژ بشيم مجبور بشه

 بود شده تنگ برات دلم بودمت نديده وقت چند...  بانو حاال ببخشين -

 پاست سنگ نيست که رو ، ميشه تنگ من براي دلت ميکني غلط تو-

 ... نيست حاليش حرفا اين که صاحاب بي دل اين -

 )...( !!! بيشعورِ پسره آبادت و جد هفت و تو با ميکنه غلط دلت -

 : گرفت رو بازوم

 نيستم مهربون انقدر هميشه من محيا بفهم دهنتو حرف... مياري در شورشو داري ديگه-

 : زدم پوزخند

 ديديم هم رو جنابعالي مهربوني و نمرديم-

 : زد داد و باال برد رو دستش

 ... شو خفه-

 . نکرديم کاري هيچ هردومون لحظه چند از بعد.  بستم ترس از رو چشمام

 . پاش به ميزنه و کرده مشت رو دستش ديدم کردم باز رو چشمام الي آروم

 !!! کنار بذارمش بشورمش داشتم وقت.  بوديم ششم طبقه

 ونبازوت زور از ميخواين بدين انجام کاري نميتونين وقتي همين مثل تون همه ؟ آوردي کم چته-

 ... کنين استفاده

 : انداختم تف پاش جلوي

 با دباي تورو مثل مردايي گردن.  کني بلند دست زن يک روي ميخواي که بياد غيرتت اون به تف-

 ... کنن قطع گيوتين
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 .. هشتم طبقه-

 

 هبرگرد تا زدم رو سوم طبقه دکمه قبلش. بيرون رفتم و شد باز در.  زد برق خوشحالي از چشمام

 ! جاش سر

 ... زدم اي پيروزمندانه لبخند منم و کرد حرکت آسانسور

 ... رواني.  ميخوره هم به ازش حالم.  کردم دفاع جلوش خودم از تحکم با که بود بار اولين براي

 تابک داشت و کاناپه روي بود نشسته معمول طبق مامان.  کردم باز رو در و کشيدم عميقي نفس

 !!! يزنهم جلوتر داره ايرانم کتابخوني سرانه از ميکنه مطالعه من مامان که انقدر کنم فکر.  ميخوند

 : گفتم بلند

 ... مامانــــي ســـالم-

 ؟ دخترم خوبي.  سالم عليک-

 : بوسيدم اش گونه از ذوق با

 . کردم امضا رو داد قرار جونم مامي-

 باشي موفق دلم عزيز باشه مبارک-

 !!! ممــــنون-

 ؟ مادر ميزني داد انقدر چرا حاال-

 ؟ هان -

 : خنديديم دو هر

 !!! ذوقيدم-

 کردم بازي شالم هاي ريشه با کنان من من
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 ... ماماني-

 ؟ جانم -

 ؟ بگم چيزي يک-

 ... دلم عزيز آره-

 ! نباشه ويبره رو صدام و ببرم باال رو نفسم به اعتماد کردم سعي

 بدم شيريني ها بچه به من بستيم داد قرار اگه بود قرار-

 ؟ مادر خوب-

 ؟ بود کرده دعوت باغش رو ما)!!!(  عرشيا آقا يادته اينم که خوب -

 ... آره-

 بدم سور ايشون باغ تو من گذاشتيم قرار ما ديگه خوب -

 مادر خوبه خيلي اينکه خوب-

 !!!! بگم رو ماجرا اصل تا کشيدم عميقي نفس

 !؟! خوبه چي همه که خوبه اين خوب-

 : بيرون دادم فوت با رو بازدمم

 ... بمونيم اونجا هم شب باغشون بريم امشب که گذاشتيم قرار ما-

 ! داشتم مامان جانب از هارو تنبيه ي همه آماده بستم رو چشمام

 ؟ نفريد چند-

 گودزيال ليال بدين اجازه شما اگه و مليکا و بهار و ارسالن و عرشيا آقا و من-

 ؟ بخوابين اونجا شب-

 بهتون نگفتم رو چيزي يک... ضمن در...  آره-

 ؟ رو چي-
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 : گفتم ذوق با

 ! کردن نامزد باهم اري و مملي-

 ؟ کي و کي-

 ؟ دختر زدنه حرف طرز چه اين عالم خاک

 : شد مچاله ام قيافه

 خوندن شون بين محرميت صيغه ديشب!  ارسالن آقاي جناب و مليکا خانوم سرکار-

 : گفت خوشحالي با مامان

 الهي شن پير همديگه پاي به...  باشه مبارکشون-

 !!! الـــــــــــــــــــــهي-

 ببري خودت با هم رو ليال و بري ميتوني من نظر از-

 ؟ شدن کر گوشام

 ها بمونم اونجا ميخوام شبم گفتم مامان ليال با ؟ برم ؟ چــــــــــي-

 برو دخترم آره-

 ؟ ميگي راست من جون-

 : کرد اخم مامان

 که مارسالن دارم اطمينان چشمام مثل آرزو پسر به من.  بري ميتوني بله دختر نخور قسم انقدر-

 !!! پسرم شده داماد ماشااهلل

 !!! باال و قد شــــــــــــااهلل مــــــــــا

 : شد باز بناگوش تا نيشم

 ... الهي برم قربونت-

 : گفتم بلند اتاقم تو رفتم زودي و بوسيدم اش گونه از

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahla2000 | ليدي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

233 

 

 گيرممي آژانس صبح فردا ليلي دنبال ميان بروبکس ظهر از بعد امشب واسه خريد ميرم من مامي-

 خونه ميايم

 سته کجا باغشون محيا راستي ، بزنم زنگ شدم نگران باشه روشن موبايلت فقط عزيزم باشه-

 ؟

 لواسانات-

 ات گرفته دستي حوله از.  تخت روي گذاشتم رو گنده ساک يک و برداشتم رو بانکم عابر کارت

 ! توش چپوندم اونجا براي مناسب لباس دست يک و صندل

 : ساکم توي گذاشتم و برداشتم گنده سيب دوتا عسلي ميز روي از

 ... باباي مامي-

 مادر باشين خودتون مواظب نگهدار خدا-

 چشمم شبکيه روي به-

 مش نيش و بود گوشيش توي سرش که خورد کيان به چشمم در دم.  پايين رفتم و بستم رو در

 بود شده شل

 ... مضحک-

 نماشي سمت رفتم راست يک و ندادم اهميت.  کرد نگاهم چشمي زير.  بيرون رفتم و زدم پوزخند

 بخندل.  پايين داد رو شيشه.  بود شده تيره ها شيشه و بود افتاده نور.  زدم شيشه به تقه چند. 

 : زد خوشگلي

 ؟ آوردين تشريف باالخره-

 ! بعله-

 : بهش دادم رو سيب.  شدم سوار و کردم باز رو در

 !!! ها ندارم کردنتو ضعف و غش حوصله من نکني ضعف بگير-

 : قاپيد رو سيب
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 ! مرسي دستت آخ-

 نداره قابلي-

 گشنگي از ميمردم داشتم کم کم-

 !!! ها نداشتم کشي نعش ي حوصله من ميمردي-

 ! تو شدي نامرد چه -

 ! داد بعضيا به نبايد رو!!!  ديگه ديگه-

 : گفت و زد لبخند.  کرد نگام چپ چپ

 !!! پررو بچه-

 ! رفتم داداشم به-

 بوديم خورده رو مون سيب هردومون.  داشت نگه هايپر يک جلوي.  کرد حرکت و خنديد سرخوش

 غذايي مواد و ها خوراکي بود قسمت دو ليستم شديم پياده. بودم نوشته ليست هم من و

 : دستش دادم رو غذايي مواد ليست

 بخرم ميوه و خوراکي ميرم من چيزا جور اين و گوشت و مرغ دنبال برو تو-

 : گرفت رو ليست

 باشه-

 و يپسچ.  سبد توي ميذاشتم ميومد دستم چي هر ، ها قفسه سراغ رفتم و برداشتم بزرگ سبد يک

 تا چند شم اي بسته هاي خونگي شيريني از.  شکالت و تخمه و آجيل نوع چند و لواشک و پفک

!  يزدي هم بهار برنجي هم ارسالن و بود نخودي عاشق ملي.  برداشتم يزدي و برنجي و نخودي

 !!! باقلوا هم ليال براي و برداشتم قطاب خودم براي

 هارچ بسته هر توي.  شده وکيوم هاي ميوه قفسه سراغ رفتم!!!  بودم گرفته شون تحويل حسابي

 دوانههن و نوبرونه سبز گوجه و فرنگي توت و سبز و سرخ سيب.  بود ميوه نوع همون از تا شش تا

 : گفت تعجب با.  شد تا چهار چشماش دار صندوق جلوي گذاشتم رو سبد وقتي.  خريدم شده قاچ
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 ؟ تونه ماهانه خريد-

 : زدم اي مغرورانه لبخند

 دارم مهمون خير-

 : زد لبخند

 !!! آهان-

 ! بود بدتر!!!!  هم کنن ولخرجت سر بر خاک تا صد از گفتنش آهان اين

 ياعرش منتظر و در دم شون کشيدم کشون کشون و گذاشتم پالستيک تا هفت توي هارو خريد

 : اومد پالستيک تا دو با بعد دقيقه چند.  شدم

 ؟ محيا زدي بار رو هايپر-

 : بود گرفته ام خنده

 ؟ خريدي چي تو!  ميخريدم ميديدم هرچي بودم کرده ذوق نه-

 : کردم ها پالستيک به اي اشاره

 واسه گرفتم هم دل و جيگر ، مرغ هم تا سه.  بزرگ ران يک و خريدم دنده گوشت دوکيلو-

 صبحونه

 ! نکنيم رودل ؟ نفره شيش واسه مرغ و گوشت همه اين-

 ! ميشه خورده اش همه نترس-

 : خاروند رو سرش

 کنم؟ دعوت مهمون منم نداره عيبي محيا-

 ؟ کني دعوت رو کي مثال-

 ... دارن گناه تنهان ميدوني...  آرسين و آرسام-

 ميترسيدم ها بچه واکنش از ولي ميشه تر شاد مون جمع اونا حضور با ميدونستم
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 ... بيان بگو باشه...  خوب-

 : زد برق چشماش

 ليدي مرسي-

 ! نداريم که گل عرشيا آقا يک ما ديگه-

 : کشيد رو لپم و زد چشمکي

 ... شيطون-

 !!! ميزدم شخم رو زمين داشتم درد کمر از.  ماشين توي گذاشتيم هارو خريد همديگه کمک با

 : خابوندم رو صندلي

 کن بيدارم رسيديم ميخوابم ام خسته من-

 باش راحت باشه-

 ؟ گفتي ها بچه به رو آدرس-

 آره-

 برد خوابم و بستم رو چشمام

 پياده و کردم باز رو در.  ماليدم رو چشمام.  شدم بيدار خواب از ها پالستيک خش خش صداي با

 ميذاشت ويال توي هارو خريد داشت و بود من به پشتش عرشيا.  شدم

 !!!! موند وا دهنم ويال منظره ديدن با

 ترين مرکزي توي هم ويال و داشت بنا زير هزارمتري حدود باغ!!  خودش واسه بود بهشتي

 يا نقره هاي رگه توش که بود براق مشکي هاس سنگ نماش و بود طبقه دو ويال.  بود قسمتش

 دورتادورش و.  بود شده چيده گلدون اصلي در تا ورودي در از و بود فرش سنگ باغ کل.  داشت

 . بود شده کوتاه کوچيک هاي سيزه هم

 : گفت و زد لبخند عرشيا

 ؟ طوري چه خوابالو آباجي-
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 خوشگله خيلي ويالتون...  شدم شارژ خوبم-

 : کشيد رو لپم دوباره

 جونم آباجي ي مژه يک فداي-

 آسفالت با بود پيش ماه دو االن اگر بودم مطمئن.  انداختم پايين رو سرم خجالت از و خنديدم

 !!! بودم کرده يکسانش

 : بست رو صندوق در

 جور و جمع هارو خريد نکن غريبي جا اين.  ميام زودي بخرم دارم الزم چيزي ميرم من محي-

 اومدم سوته سه کني

 ؟ ميري کجا-

 ...ديگه دارم کار-

 ... تنهايي از...  من بياي زود فقط باشه-

 زدم ضربه پام زير سنگ به پام با و ندادم ادامه رو جملم

 : کرد نجوا گوشم زير آهسته

 هست نازم الهه به حواسم برم که هرجايي من...  بترسه نبايد من عشق-

 بود زده رو ريموت عرشيا که کرده باز رو چشمام وقتي.  بود افتاده تپش به قلبم.  بستم رو چشمام

 بشه بسته در تا

 ... نشستم جا همون استرس از

 ... ميدادم جون استرس از داشتم که بود دومي بار اين

 . دادم قورت هم سر پشت رو دهنم آب

 .ويال داخل رفتم و فرستادم صلوات لب زير و شدم بلند

 فرش تا چهار هم پذيرايي.  بود در کنار و ميخورد پله تا دو خونه آشپز.  بود متري دويست حدودا

 فرش دور دورتا.  ميخورد بودم شده پهن همديگه از متري نيم فاصله با که دستباف متري دوازده
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.  بود شده نصب ديوار به سالن طرف دو هم دي سي ال دوتا و بود شکالتي کرم مبل دست دو ها

 چسب اي قهوه تيشرت راست از ترتيب به که بود عرشيا ار عکس تا سه اصلي ديوار سه روي

 وتاد که کرم پيراهن هم چپ سمت.  بود گذاشته نمايش به شو ورزشکاري هيکل که بود پوشيده

 هم آب قطره چند و بود ريخته صورتم روي و بود خيس موهاش و بود گذاشته باز رو باالش دکمه

 !!! بود صورتش روي

 ودب مشخص اش باالتنه اندام و بود باز هاش دکمه همهي که بود پوشيده مشکي پيراهن هم وسط

 !!!! بپوشونه رو بدنش نصف پيراهنش بود شده باعث هم باد و

 : آشپرخونه رفتم راست يک و گرفتم عکس از رو چشمم

 !!! خودشيفته-

 قرار يا پله راه عکس کنار و راست سمت پذيرايي به برگشتم دوباره!  بود کرده گل فضوليم حس

 لهفاص به در تا هفت و بود تر کوچيک سالنش.  دوم طبقه رفتم.  ميرفت دوم طبقه به که داشت

 و بود سالن ي گوشه هم پيانو يک!  داشت اتاق قدر چه خونه اين. بودن همديگه کنار نامنظم

 . بود شده پهن فانتزي متري شش فرش يک هم کنارش

 بود ديوار کنار هم بزرگ کاناپه يک و بود شده پهن وسط هم فرش تا دو

 ! خونه آشپز دوباره رفتم و برداشتم دست زدن ديد از

 کيفي چه آخ زدم لبخند! بود مون خونه آشپز برابر سه بود بزرگ خيلي!!!  بود دريا نبود خونه آشپز

 !!! کني آشپزي ها خونه آشپز اين تو ميده

 هاي صندل توش از و برداشتم رو ساکم.  کردم باز رو مانتوم هاي دکمه و آوردم در رو شالم

 . پوشيدمشون و برداشتم مو مشکي

 نشو خشک بود ميز روي که تميز دستمال يک با و شستمشون و کردم باز هارو ميوه ي بسته

 يوهم و برداشتم بزرگ خيلي خوري ميوه يک.  گشتم براشون ظرف دنبال ها کابينت توي.  کردم

 . توش چيدم سليقه با هارو

 هارو خوراکي انواع شون همه توي که بود تزيين براي کريستال هاي ظرف هم عسلي ميز روي

 کي توي و شستم رو همه.  ميشدن شسته بايد فقط و بودن شده پاک هم گوشت و مرغ.  ريختم

 ! بشم تلف گرسنگي از ميخواستم.  گذاشتم يخچال داخل بزرگ ظرف
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 !!! ديگه باشه گشنه بچم شايد بخورم چيزي عرشيا بدون نمييومد دلم خوب ولي

 ننشست محض به اما بره ام خستگي يکمي تا مبل روي نشستم.  بود شده بيشتر دردم کمر

 .! وسايل روي خاک من يک به خورد چشمم

 کردم شروع و کردم پيدا نخي دستمال کاو و کند کلي از بعد خونه آشپز رفتم و کردم پوفي کالفه

 . خونه کل گردگيري به

 شايد خودشه مال که معلومه عرشيا عکساي از ويال اين خوب ها اتاق توي برم نکردم جرئت

 !!! نباشه ديدن قابل که اتاق تو باشه داشته چيزي

 روي گذاشتم رو سرم و کردم بغل رو پاهام.  کشيدم دراز مبل روي مفصل کاري تميز يک بعد

 برد خوابم زودي و شد بسته چشمام خستگي فرط از.  کوسن

 نوزدهم فصل

 

 (عرشيا)

 

 روي گذاشتم رو غذا هاي بسته.  داخل رفتم.  بود باز ويال در.  کردم پارک باغ داخل رو ماشين

 : کانتر

 ليدي-

 ظرف توي ها خوراکي شده شسته ها ميوه.  بود مرتب چيز همه خونه آشپز رفتم.  نداد جوابي

 ! بود شسته مرغم و گوشت حتي مخصوص

 ! کوچيک گرده يک از دريغ.  کشيدم رو انگشتم کانتر روي

 ؟ کدبانويي همه اين و محيا

 : پذيرايي داخل رفتم و زدم پوزخند

 ... پرنسس!!!  ليدي!!!  ضعيفه-
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 ورهدلش.  نبودش.  گشتم هارو اتاق ي همه ؟ باشه رفته ميتونه کجا دختره اين نميده جواب خير نه

 روي هک معصوم فرشته يک به خورد چشمم که پايين اومدم سالن هاي پله از.  افتاد دلم به بدي ي

 . بود کشيده دراز مبل ترين دور

 : کشيدم راحتي نفس

 ؟ خوابي بانو محيا-

 بيدار که طوري آروم بود صورتش روي موهاش.  کنارش نشستم رفتم.  خوابه خواب بود معلوم

 لرزيد هاش پلک.  گوشش پشت دادم رو موهاش نشه

 : کشيدم لپش روي رو دستم

 روي رو هام پلک.  دستم روي رويخت موهاش و خورد تکون زمان هم...  دختر کشتي منو که تو-

 ... کشيدم نفس توش و صورتم جلوي گرفتم آهسته رو موهاش.  دادم فشار همديگه

 ... ميداد خوبي خيلي بوي

 : کردم نجوا آهسته

 ... بگيرم دستام توي خودت ميل با موهاتو... بشينم کنارت بيام ترس بدون که ميشه روزي-

 ... من و تو خونه...  تو ي خونه بشه...  جا اين -

 رفتمگ رو دستام.  کشيد وحشتناکي جيغ فاصله اون توي من ديدن با کرد باز رو چشماش آهسته

 گوشام روي

 : گفتم داد با

 ! منم نترس-

 : گفت ترس با

 ؟ اومدي کي-

 االن همين -

 ؟ ميکردي چيکار جا اين-
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 ؟ ميکردم چيکار کجا-

 ...دي.. کر... مي... چيکار... سرمن...  باالي -

 : زدم لبخند

 آباجي کنم بيدات بودم اومده-

 جا زا فنر مثل.  کرد نگاه موهاش به ايستاد حرکت از آن يک.  کشيد موهاش روي رو دستش کالفه

 : پريد

 ؟؟؟؟ کو شالم سرم بر خاک-

 ... خنده زير زدم پقي

 بود خونه آشپز تو-

 مبل روي نشست اخم با و کرد سرش رو شالش بعد دقيقه چند

 ؟ ليدي چرا اخم -:

 ؟ سرم باال اومدي نبود چيزي سرم من حقي چه به تو-

 کردم پيدات تا گشتم دنبالت رو ويال کل.  ندادي جواب کردم صدات قدر چه هر ببخشين خوب-

 ؟ ميگي راست-

 : گفت خاصي ذوق با رو ميگي راست اين

 ؟ باشه دوستمم بهترين قضا از که دارم خوشگل ليدي تا چند من مگه بله-

 !!! يکي-

 ميميرم گرسنگي از دارم که بخوريم ناهار بذار هارو ظرف خونه آشپز برو بدو حاال پس خوب -

 . کردم باز رو پيراهنم اول ي دکمه و آوردم در رو کتم هم من خونه آشپز رفت

 : گفت بلند

 .. ناهار بيا داداش خان-
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 : گفتم لب زير و زدم پوزخند

 داداش خان نگي بهم خودت که ميشه روزي-

 : بود کشيده ها بشقاب داخل هم رو برنج و بود گذاشته ديس توي هارو کباب.  خونه آشپز رفتم

 نيفتاده دهن از تا بخور اهلل بسم-

 خوردن به کردم شروع و ميز پشت نشستم

 عرشيايي-

 ؟ جونم-

 ؟ بيان که گفتي رو آرسين آقا و آرسام آقا... چيزه -

 آره -

 ... شد راحت خيالم خوب -

 فلفل سمت برد رو دستش هم محيا همزمان.  بردارم رو فلفل تا کردم دراز رو دستم

 برداره اول اون که وايستادم و عقب کشيدم رو دستم.  خورد همديگه به دستمون هوا تو

 ! گچ مثل بود شده رنگش...  کردم نگاهش

 ؟ خوبي محيا-

 .. آره ره..آ-

.  شنب معلوم نميخواست ولي ميلرزيدن بدجوري دستاش.  کبابش روي ريخت و برداشت رو فلفل

 : گفتم آروم

 ؟ شد چي محيا-

 شدم سير چيزه.. اِ.. من...  هيچي هيچي-

 نخوردي هيچي هنوز که تو-

 بود زده ناخنک هم ها شيريني و ها ميوه به قبلش شدم سير ديگه نه -
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 : شد بلند جاش از

 ... اتاق کدوم من جا اين...  چيزه-

 : فهميدم رو منظورش.  خورد رو حرفش

 ميان ها بچه که ظهر از بعد تا.  داره هم سرويس و حموم برو راست سمت اتاق اولين باال طبقه-

 بموني بيدار بتوني شب که کن استراحت بدي انجام کاري نميخواد

 زد اي نيمه و نصفه لبخند

 ... ممنون-

 شدي خسته کافي اندازه به تو ميشورم من رو ها ظرف -

 ميشورم نه -

 ... چشم بگو کن استراحت برو گم مي-

 ... چشم-

 اهلل بارک -

 ... گرفتم دستام توي رو سرم.  باال طبقه رفت و برداشت کانتر روي از رو ساکش

 بود نخورده دست کردم نگاه غذاش به ؟ ميترسه من از انقدر چرا ؟ بزنم حرف نميتونم..  چرا-

 : ساييدم هم به رو دندونام حرص با

 ... لجباز دختره-

 در و اتاقش پشت رفتم.  گذاشتم چي همه و نوشابه و توش کشيدم رو غذاش و برداشتم سيني

 : زدم

 بيا(  دقيقه) دقه يه ليدي-

 اومدم و گذاشتم تخت روي رو غذا حمام رفته حتما ميومد آب صداي اتاق داخل رفتم.  نداد جوابي

 . بيرون

 : کشيدم دراز تختم روي و اتاقم توي رفتم
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 ... مادام...  ميشه هم روزي يک...  محيا ميشه روزي يک... ليدي-

 (محيا)

 

 ... بسه ديگه امروز براي...  کردم نگاه آيينه توي ام پريده رنگ صورت به

 دادم تکون راست و چپ به رو سرم.  بشه آرام اعصابم تا کشيدم رو موهام و تخت روي نشستم

 ميرم زدن سکته مرز تا که باره چندمين اين...  بسمه ديگه امروز ،

 برس دادم به خداجونم واي... تنهايي...  اينجا ميومدم نبايد اصال شايد

 اتاق کف بيفته شاالپ ام سينه از قلبم که االنه ميکنم فکر

 بهم آب هاي قطره.  دوش زير رفتم و کردم باز رو داغ آب.  حموم رفتم و آوردم در هامو لباس

 دورم رو بود ساکم توي که اي حوله.  بيرون اومدم و کردم حمام تند و تند.  داد مي آرامش

 تخت لبه نشستم و پيچيدم

.  لبام روي نشست لبخندي عرشيا آوردي ياد با ؟ من تخت روي ؟ غذا!!!  بود شده گرد چشمام

 حتي خوردم رو بشقابم ته تا.  بودم شده گرسنه بدجوري.  خوردن غذا به کردم شروع مکث بدون

 !!! بمونه باقي برنج دونه چند نذاشتم

 . سرم باالي زدم کليپس شل و کردم خشک بود کشو توي که سشواري با رو موهام

 . بزنم ديد رو اتاق کردم فرصت باالخره

 دو تخت.  بودن گذاشته گلدون اش لبه روي که داشت کوچيک پنجره يک.  بود متري 18 حدودا

 ها قلب هک صورتي فانتزي فرش و بود سفيد صورتي که پنجره کنار آرايش ميز يک و صورتي نفره

 . بود عکس قاب يک و آباژور روش که بود تخت کنار کوچيک ميز يک.  داشت سفيدي هاي طرح و

 يدهد قبال چون باشه سارا کنم فکر که بود ديگه دختر يک با عرشيا عکس.  کردم نگاه رو عکس

 . بودمش

.  ودمب برداشته لباس دست دو.  بپوشم لباس تا ساکم وقت سر رفتم و سرجاش گذاشتم رو قاب

 امشب براي رو اي سورمه ست.  بود شکالتي کرم هم يکي اون و بود سفيد اي سورمه ست يک
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 زانوم رزي اش بلندي و داشت سفيد هاي پروانه پايينش ي لبه که اي سورمه تونيک.  کردم انتخاب

 . سفيد ي ساده شال و دار طرح مشکي ساپورت با بود

 . ميداد نشون تر سفيد رو پوستم و ميومد بهم العاده فوق و بود شيک خيلي

 . گذاشتم بيرون شالم پشت از آزاد و بستم کش با رو موهام.  بود پام که ام مشکي هاي صندل

 اي سورمه ريمل.  نداشتم هم چنداني آرايش بودم شده خوب خيلي کردم نگاه خودم به آيينه توي

 .کننده سفيد خورده يک و مات صورتي لب رژ و زدم

 ! ميکردم آراويرا داشتم تموم ساعت دو من و بود ظهر از بعد پنج تقريبا ساعت

 اخم . ميومد زدن حرف و خنده صداي سالن از.  پايين رفتم ها پله از احتياط با و برداشتم رو سيني

 ؟ اومدن مهمونا که نگفتش عرشيا چرا...  شد جمع هام

 پذيرايي داخل رفتم و کردم حفظ رو لبخندم

.  ودب گذاشته کنارش رو گيتارش هم آرسين ميخورد چاي داشت و عرشيا کنار بود نشسته آرسام

 : گفتم بلندي صداي با.  نداشتن ديد من به شون کدوم هيچ

 آقايون سالم-

 هم آرسين و آرسام خنديد و شد کج لبش ي گوشه ديدنم با عرشيا.  کردن نگاهم شون سه هر

 شدن بلند

 خانوم محيا سالم – آرسين

 داديم زحمت ببخشين سالم – آرسام

 : نفره تک مبل يک روي نشستم و گذاشتم کانتر روي رو سيني

 ؟ هستيد خوب...  توروخدا بفرمايين-

 شديم مزاحم...  ممنون – آرسين

 آوردين تشريف شدم خوشحال.  دارين اختيار ميکنم خواهش-

 : گفتم عرشيا به اخم با
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 ؟ پايين بيام زودتر من اومدن آقايون نگفتي چرا جان عرشيا-

 کني استراحت گفتم کشيدي زحمت خيلي صبح شما.  اومدن تازه – عرشيا

 ميدادي خبر بايد ولي ممنون-

 : گذاشتم دستي پيش براشون

 توروخدا نکنين تعارف.  کنين پذيرايي خودتون از بفرمايين-

 خانوم محيا ممنون – آرسين

 ميکنم خواهش-

 ؟ خونه آشپز مياي لحظه يک جان محيا – عرشيا

 بريم-

 خونه آشپز رفتيم دوتايي

 ؟ جونم-

 دمب انجام من نداري کاري.  کشيدم سيخ هم هارو گوشت و ليمو آب توي گذاشتم هارو مرغ ببين-

 ؟

 داداشي کشيدي زحمت خيلي نکنه درد دستت نه-

 : کانتر ي لبه به داد تکيه

 ؟ بکنم ازت خواهشي يک ميشه-

 بگو-

 ؟ آباجي نگم تو به من طور همون ؟ داداشي نگي من به ها بچه جلوي ميشه-

 : خنديدم

 ؟ چرا-

 ؟ که اي متوجه...  بشن مون قرار و قول متوجه ها بچه نميخوام ببين...  خوب-
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 : گفتم تفاوت بي

 ... نداره فرقي من براي-

 ديگه خواهش يک ممنون-

 : زدم پوزخند

 ؟ چيه ديگه-

 : گفت کنان من و من

 خواممي ازت.  نيستش چيزي کم بودن هيرتا استايليست...  ميشي معروف امروز از تو...  ببين-

 بهتره خودتم براي طوري اين.  کني عوضشون يا بذاري کنار هاتو رفتار از بعضي

 ؟ رفتارهايي چه – باال رفت ابروم تار يک

 قايونآ ميگي اونا به خودت باز ولي خانوم نگن بهت گفتي آرسين و آرسام به امروز تو ببين مثال -

 رايب طوري اين.  بشي صميمي همه با کن سعي يکمي.  کنار بذار هارو تعارف اين...  آرسام آقا يا

 نگاه همديگه به برادر و خواهر مثل همه که داريم صميمي و خودموني جمع يک.  بهتره مون همه

 ... محيا لطفا نکن خرابش کنن مي

 ... ترين راحت جوري اين شما اگه.  ميداره نگه هارو حرمت چيزا جور اين...  خوب-

 : گرفتم گاز رو لبم

 ... نيست حرفي...  باشه-

 : شد تر پررنگ لبخندش

 ... ميدونستم-

...  وبخ ولي بدم گوش عرشيا حرف به نميخواست دلم.  کنارشون نشستيم و مهمونا پيش رفتيم

 .... کرد ميشه چه

 ؟ دادين مناسبتي چه به رو سور اين – آرسام
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 خاطر به هم و نمايشگاه خاطر به هم بدم شيريني دوستام به بودم داده قول من جوري همين-

 کردم دعوتشون شد جور موقعيت که حاال ديگه چيزهاي

 ؟ حدودا نفريم چند – آرسين

 خودمونيه جمع يک نيستيم زياد.  دوستامون از تا سه و محيا خواهر – عرشيا

 ميشيم آشنا هم شما دوستاي با.  خوب چه – آرسين

 :شد بلند لبخند با عرشيا.  اومد زنگ صداي

 ! ميره داييش به زاده حالل-

 ! مون کدوم هيچ نداريم دايي-

 ؟ آره ديگه بشم ضايع من داري دوست – عرشيا

 : شد شل نيشم

 کنم نمي ضايعت منم نپرون مزه شما-

 . در سمت رفتيم تايي چهار.  کرد باز رو در

 جلو هم ارسالن و مليکا و بودن نشسته عقب بهار و ليال.  بودن اومده ارسالن آزراي با

 : گفت اش جيغي جيغ صداي با و شد پياده زود ليال

 مامان تا خوندمشون جت عين داشتم درس کلي ؟ ندادي خبر زودتر چرا محيا شعوري بي خيلي-

 خدا به ميکشمت.  بيام بذاره

 !!!! گودزيال اين برام نذاشت آبرو!!!!  گرفتم گاز کامال رو لبم و ايستادم سيخ جام سر

 بين!!!!!!!!!!  مفصل کردن سالم از بعد.  باغ داخل اومدن هم آرسين و آرسام.  شدن پياده شون همه

 شد روشن آرسين و آرسام جمال به شون چشم باالخره!  چهارتا ما

 ؟ دارين مهمون – ارسالن

 دعوتشون امروز.  هستن برادر آرسين هم ايشون و آرسام ايشون ميکنم معرفي ها بچه -عرشيا

 . کنن گرم رو جمعمون و بيان کردم
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 هستن عباسي اقاي همکار – من

 : شکفت گلش از گل ليال

 ؟ محيا ميگي راست من جون-

 : گفتم بودم کرده کنترلش زور به که صدايي با و کردم مشت رو دستام

 ..... عزيزم بله-

 . گرفتم بهش هم غليظي غره چشم

 : گفتم آرسين و آرسام به رو

 هستش ارسالن نامزد هم مليکا و ارسالن خواهر جون بهار.  هستن من دوستاي هم اينا-

 : گفتم بود رفته وا برنج شير عين که ليال به

 جون ليال من خواهر تنها ايشونم-

 خوشبختيم – آرسام

 شدم اشنا شما با که افتخاره باعث -آرسين

 . ويال داخل رفتيم.  کردن خوشوقتي احساس و زدن لبخند شون همه

 بده نشون بهشون رو خودت اتاق کناري اتاق تا دو باال طبقه ببر رو ها بچه جان محيا -عرشيا

 ... حتما چشم-

 باال طبقه رفتيم ها بچه با

 :زد سوتي مليکا

 ... جاييه عجب...  اوالال-

 خدا به ميمونه بهش مثل – بهار

 :من به رو

 ؟ داري اتاق جا اين تو ؟ اتاقت گفت محيا-
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*** 

 ميگه رو کردم عوض لباس توش که اتاقه اين...  بابا نه-

 ؟ جا اين اومدين تنها محيا – ارسالن

 شخصي کاراي هم بعدش و خورديم ناهار.  اومد هم عرشيا کردم مرتب جارو اين من تا...  آره-

 اومدن مهمونا تا کرديم رو مون

 ؟ تنها – ليال

 ... آره-

 :ها اتاق به رسيديم

 اون بره هم ارسالن جا اين من با بياد يکي منه اتاق اين.  نديدم خوب هارو اتاق اين من ها بچه-

 اتاقه اين توي برن هم ديگه نفر دو و کناريه اتاق

 ! نيستي بلد حاال خوبه – لبال

 : پهلوش به زدم

 شکارم دستت از بدجوري که خفه يکي تو-

 ؟ کردم چيکار مگه-

 !!! گودزيال برام نذاشتي آبرو-

 بدجوري چون کناريه اتاق برن مليکا و ليال بمونيم جا همين شب قراره ميگم من خوب – بهار

 !!! ميکنن پت و شت آدمو ميخوابن

 باشيم باهم هم محيا و من

 ندارم حرفي من باشه – مليکا

 ؟ کردم وپت شت خواب تو تورو کي من نامرد بهار -ليال

 من شب نصفه خوابيديم تخت رو نفري سه ما خونه اومدين شب پارسال!!!! ها ميزنمت ليال – بهار

 بخوابيم زمين رو صبح تا تو هاي جفتک دست از شديم مجبور محيا و
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 ! نيستم جوري اون ديگه االن بودم بچه موقع اون – ليال

 ذارمنمي تنش رو سالم جاي يک االن که ببرش من چشم جلو از بگير رو گودزيال اين دست مملي-

 هااااااااا

 : کشيد رو ليال دست خندون مليکا

 ... بابا بريم بيا-

 : انداخت تخت روي رو مانتوش.  اتاق توي رفتيم بهار با

 ! نانازيه اتاق عجب-

 اومده خوشم ازش خيلي خوشگله خيلي آره-

 : گفت آروم و زد چشمکي بهار

 ؟ شيطون نميداري برش خودت براي چرا-

 : اش شونه رو زدم بالش با

 .... شعور بي-

 : خنديد خوش سر

 همديگه با شدين مهربون...  شده عوض عرشيا با رفتارت پريروزه از ميگم راست خدا به محيا-

 ! ميکردين دوئل ديگه باهم که انگار نه انگار

 : کنارم نشست

 ؟ شده چي...  بگو راستشو-

 همين نميشه درست چيزي دعوا با که رسيديم نتيجه اين به فقط بابا هيچي-

 کردم باور من و گفتي تو-

 ميگم راست ليال جون به-

 : آورد در رو پوشش رو
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 ميکشيدم حرف زبونت از وگرنه ندارم بازجويي حال و حس حيف باشه-

 : کرد نگاه آيينه توي

 ؟ خوشگلم-

 هم ور اش مشکي شال.  قرمز هاي صندل و مشکي برموداي شلوار با بود پوشيده قرمز کوتاه بلوز

 سرش روي بود انداخته شل من مثل

 نامرد شدي خوب خيلي-

 نميرسم که تو جيگري پاي به-

 بانو دارين اختيار-

 : گفت بلند يکدفعه که ميرفتيم داشتيم

 ؟؟؟؟؟ کيه اين-

 . هوا پريدم متر يک

 ميگي؟ رو کي-

 : برداشت رو تخت کنار قاب

 کرده حلقه گردنش دور دستشو جوري چه عرشيا ببين ؟ ديگه کيه دختره اين-

 : گفت شده گرد چشماي با

 ؟؟؟؟ دخترشه دوست اتاق جا اين-

 : خنده زير زدم پقي

 اتاق جا اين شم بعد.  عرشيا خواهر ساراست دختره اين ؟ تو ميگي چي بهار ببرن تو مردشور-

 ! کرديم غصب جاشو تو و من سارايه

 : کشيد راحتي نفس

 ..... آخييييي-
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 کردي ترکم زهر مار زهر-

 منتظرن ديگه بريم-

 بيرون اومد هم ليال همزمان.  بيرون رفتيم و کردم باز رو در

 سفيد شال و سفيد ساپورت با بود پوشيده صورتي ي حلقه آستين سارافون

 ميپوشيدم بهتر لباس يک ميان هم اينا ميگفتي کاش محيا-

 گلم آبجي خوشگلي هميشه تو-

 آبجي نگو من به-

 گودزيال باشه-

 ؟ کو مملي -بهار

 رختي چوب به ميزنه رو مانتوش داره – ليال

 يلين تختي رو و آرايش ميز و پرده.  بود نيلي دکورش و بود تر کوچيک اتاق اين.  کرديم باز رو در

 : گفت تعجب با بهار.  بود

 تکميله؟ دکورش هاش اتاق ي همه چرا جا اين-

 مهمونه براي اينم کنم فکر بود سارا مال که اتاقه اون-

 : بيرون اومد در پشت از مليکا

 ؟ بريم-

 : زديم سوت زمان هم بهار و من

 !!!! حلقم تو تيپت مملي بيشعوري خيلي-

 باش منم داداش دل فکر به – بهار

 ! کرده خوشگل شوورش واسه بچم..... آخي -ليال
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 زير تا شا بلندي که سفيد سرخود ي جله و اي نقره تنگ بلوز با بود پوشيده پوره پاره جين شلوار

 شالقي رو موهاش.  بود بسته گل صورت به سرش پشت هم رو کوتاهش روسري.  بود باسنش

 بيرون بود ريخته

 ؟ بشي شکلي اين تا کردي صرف وقت قدر چه مليکا-

 : خنديد

 !!! داشتم کار ساعتي سه دو-

 پايين رفتيم و کنديم دل مليکا تيپ از باالخره

 ؟ ان باحالي هاي آدم عرشيا دوستاي اين محيا -بهار

 ميکنن گرم رو مون مجلس گفت که عرشيا کنم فکر نميدونم-

 ! بودن آورده گيتارم بگردم دورشون – ليال

 !!!! جيگري خيلي ولي س ساده تيپت نگذريم حق از ولي محيا – بهار

 : کردم نازک چشمي پشت

 !!!عسلم جيگرم هميشه من-

 : پهلوم به زد ليال

 جنبه بي-

 ! خفه تو-

 . شد شل نيشش مملي ديدن با ارسالن.  ها مبل روي نشستيم

 شوخي و ميزدن حرف راحت همديگه با و شد باز ها بچه يخ زدن حرف خورده يک و پذيرايي از بعد

 حرف ما با جوري و بودن گرم خيلي آرسين و آرسام بود گفته عرشيا که طور همون.  ميکردن

 ! مون ميشناختن بود سال صد انگاري ميزدن

 ؟ کنيم بازي خورده يک نيست بهتر.  ميزنيم حرف دارين که ساعته يک االن ها بچه – بهار

 ؟ بازي چه – ارسالن
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 موافقم هم من – آرسام

 بلدن هم همه...  خوبه خيلي فاميل اسم – ليال

 خودکاره و برگه مون مشکل ولي آره – آرسين

 

 بنويسين حسابام هاي فيش روي.  آوردم رو کيفم من موافقن همه اگه – ارسالن

 بيار برو خوبه – عرشيا

 برداشت خودکار يک کشويي هر از هم عرشيا.  آورد رو کيفش و باال طبقه رفت ارسالن

 برگه هم و داريم کم خودکار هم – آرسين

 بشيم تقسيم نفره دو هاي گروه به خوب – مليکا

 موافقم منم آره– عرشيا

 تره جذاب جوري اون کنيم کشي قرعه – آرسام

 . کرد پراکنده هارو برگه.  نوشت رو مون اسم و برداشت کوچيک برگه تا هشت ليال

 ؟ ميداره بر کي – ليال

 ؟ بردارم من – آرسام

 گذاشت همديگه کنار هارو برگه تا دو تا دو.  کردن موافقت همه

 .... اول گروه خوب – آرسام

 : کرد باز رو برگه

 ليال و ارسالن-

 ! شدم بدبخت....  پوف– ارسالن

 : ارسالن بازوي تو زد ليال

 ! بشي گروه هم من مثل اي نابغه با باشه خداتم از-
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 : گفت خنده با آرسام

 بهار و آرسين.... دوم گروه-

 !!!! خجالت جونم!  انداخت گل هاش لپ بهار

 محيا و مليکا... سوم گروه-

 !!!!!! جون آخ – مليکا

 ! زديم همديگه به مونو دستا

 عرشيا و من سوم گروه-

 ! نامرديه آقا نيست حساب – عرشيا

 ؟ چي واسه - آرسين

 ويهق خيلي شون گروه محيا و مليکا بعد بنويسه نيست بلد خودشم اسم آرسام اين -عرشيا

 ؟ آرسام با محيا تو با مليکا نداره عيبي...  خوب – بهار

 ! خوبه اين – عرشيا

 ! عرشيا آقا رو همديگه بعدا ميبينيم شما و من – آرسام

 ! تنگرف دستشون تو رو کاغذ و برگه!  بودن تر قلدر خانوما که جايي از.  همديگه کنار نشستيم

 : گفت خنده با آرسين

 کنار رفتن آقايون اولشم از بيا-

 . کنه تقلب نتونه کسي تا نشستيم همديگه از زيادي هاي فاصله با.  خنده زير زدن همه

 بنويسين ميگم من خوب – ارسالن

 ؟ بگن آقايون چرا شرمنده – مليکا

 ! خانوماست دست که اس برگه مهم ديگه کن ول مليکا اقا – آرسام

 ارسالن بگو نداره عيبي – بهار
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 : گفت و زد اي مندانه پيروز لبخند ارسالن

 ماشين.  رنگ.  پوشاک.  خوراک.  کشور.  فاميل.  اسم-

 ندارم جا من ديگه بسه -عرشيا

 ! کني بازي نميتوني بيشتر دور دو مطمئنا داري تو که خطي اون با – آرسين

 . خنديديم مون همه

 ؟ بنويسيم حرفي چه از – آرسام

 ؟ خوبه ؟ کوچيک به بزرگ از ميگم من -عرشيا

 نميده فاز جوري اون بابا نه – من

 ! بگن رو حرفي يک ترتيب به کدوم هر کوچيک به بزرگ از جمع توي ميگم من – ارسالن

 : گفت خنده با آرسين

 ! بزنن حرف عمرا خانوما که طوري اون پسرم-

 بچه تونو ها سن بگين.  اس ساله هجده دختراي مال حرفا اين!  نيست طوري اين هيچم -

 ارسالن و بهار و آرسام بعدشم و محياست بعدش!  منم که جمع سفيد ريش و بزرگ آقا – عرشيا

 ليال و مليکا و آرسين و

 ! بلدي که هم رو همه بابا ماشااهلل – آرسام

 ! داداش ديگه اينيم ما – عرشيا

 بزرگ آقا حاال بگو خوب -

 بنويسيم سين حرف از – عرشيا

 ! شروع...  سه دو يک – ارسالن

 . هاشون برگه توي کردن سرشونو ها گروه ي همه

 : گفتم آروم صدايي با
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 آرسام بگو تو اسمو-

 سيما بنويس اوممم...  باشه باشه-

 ! نيستم بلد هارو کشور من آرسام... سرابي...  فاميلم.  باشه-

 سوريه بنويس-

 ... ايوال-

 : پام روي گذاشتم رو برگه.  نوشتيم هم سر پست رو همه

 ! اول گروه استپ-

 !!! بابا ايول – ارسالن

 . کرد قالب همديگه توي هاشو انگشت آرسام

 استپ دوم گروه – عرشيا

 ها ندارين وقت بيشتر سوم گروه تا بدويين ها بچه – مليکا

 ...سومم گروه – آرسين

 استپپپپپ – ليال

 . خنديديم همه

 سيما نوشتيم ما اسم.  خوب – آرسام

 سحر هم شيا عر و من – مليکا

 سورنا هم ما – بهار

 ! سينا ليال سروش من – ارسالن

 : گفتم خنده با

 کنين انتخاب اسم يک هردوتون بايد نميشه-

 ! سروش داره گناه ارسالن چون – ليال-
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 بدين 10 همه – عرشيا

 سرابي ما فاميل – آرسام

 سليماني ما – عرشيا

 سهرابي ما – آرسين

 سينايي ما – ارسالن

 !!!! ها فاميل نميشه کني اضافه بهش يي پسوند يک مينويسي اسم هرچي ليال – بهار

 سوريه ما کشور – آرسام

 سوريه هم ما – عرشيا

 سومالي – آرسين

 ! اليگودرز دنج هاي زار سبزه – ارسالن

 ! خنده از ترکيديم همه

 : گفتم خنده با

 ؟ بود چي اين-

 ! آوردم فشار خيلي متفکرم مغز به – ليال

 ! نبوديم بلد هم اي ديگه کشور!  مينويسه کسي بودم مطمئن رو سوريه – ارسالن

 صفر بده چهارم گروه 15 بدن بهار و آرسين 10 بدين اينا مليکا و ما ها بچه خوب-

 موندن ما منتظر دادنو امتياز خنده با همه

 پلو سبزي ما خوراک – من

 کرفس سوپ ما – مليکا

 ؟؟؟؟ کرفس چيزي اي رشته هويجي سوپ ؟ ديگه چيه اين!  اوق – ارسالن

 بندري سوسيس ما – بهار
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 !!!! ورشميل سوپ – ليال

 ! ورمشيل نه ورشميل ليال عشقه نفستو به اعتماد – خنده از پوکيد ارسالن

 !!! شدم دراز مبل روي خنده از

 : گفت خنده با ارسالن

 ! خدا به س بازنده ما گروه آقا-

 بکن تو بازي نزن حرف – مليکا

 سارافون ما پوشاک خوب – من

 سربند – عرشيا

 نميشه محسوب پوشاک سربند نيست حساب – بهار

 بزنيم جيب به امتيازي يک بذار!  بيا کوتاه جان بهار – مليکا

 ! نوشتيم سارافون هم ما – آرسين

 !!! بهتره بديم صفر ميگيم نديد ما – ارسالن

 : گفت خنده با آرسام

 ؟ ننوشتي هيچي يعني-

 ! نه – ارسالن

 ؟ ميشه مگه بابا – بهار

 ! ديمش منصرف تکراريه گفتيم بنويسيم سارافون و بند سر ميخواستيم هم ما يعني نه – ليال

 ميگرفتين امتيازي يک حال هر به – آرسين

 اي سورمه رنگ خوب – آرسام

 سفيد – عرشيا

 ! فسفري سبز – بهار
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 : گفت خنده با مليکا

 !!!! دماغي سبز همون-

 الهي بميري......  ه ه ه ه ه اّاّآّآّآّ– من

 !!!!! اوق – ليال

 ! ردک شکافي کالبد رو موضوع مليکا اين!  فسفري نوشتم آدم عين که من بابا چه من به – بهار

 : گفت درهمي صورت با ليال

 ! سنجدي-

 ؟ جانم – بهار

 ؟ مگه داريم هم رنگي چنين – آرسين

 . خوندم رو اسمش رنگ چرخه تو من.  داريم آره – مليکا

 سنجديه اش عاميانه ولي داره اي ديگه اسم يک التين به – من

 ! سانتافه ما ماشين...  قبوله باشه – آرسام

 : گفت خنده با مليکا

 !!!! سمند هم ما-

 ! خواهر قربون تو ژست – بهار

 : گفت بود شده جمع چشماش توي اشک خنده شدت از که درحالي آرسين

 سوناتا هم ما-

 سوزوکي هم ما – ارسالن

 بعدي حرف بريم حله خوب – آرسام

 محياس نوبت – ليال

 : گفتم و کردم فکر يکمي
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 !!! ها ننويسين پرت و چرت بدين قول فقط....  ميم حرف-

 من تا داد نظر آرسام بيشتر دفعه اين برگه توي کردن رو سرشون دوباره همه

 : گفت بلند عرشيا که مينوشتيم رو ماشين داشتيم

 !!!!! استپ اول گروه-

 ؟ ميزني داد چرا ترکيد زهرم بابا...  تو نميري – بهار

 ! استپ هم ما – آرسين

 . نوشتيم هم رو ماشين سريع

 ! استپ ماهم-

 استپيم هم ما – ارسالن

 ؟ کنين مي تموم دير ليال و تو چي براي – عرشيا

 !!!! ملي تيم حد در داريم نظر اختالف چون – ليال

 ... مون اسم ما – مليکا

 : زد ژکوندي لبخند

 !!!! محيا-

 خنديد و گرفت دستاش الي رو سرش هم عرشيا

 : کردم کمرنگي اخم

 ؟ داره خنده من اسم-

 ... نه نه – مليکا

 ! نخندين کوفت پس-

 ! بگو رو اسم تو آرسين– بهار

 : کرد نگاه بهار به تعجب با آرسين
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 ! مسيح مون اسم ما...  باشه-

 : شد جمع ارسالن قيافه

 ؟ بود تو نظر مسيح اين آرسين-

 بود بهار نظر نه – آرسين

 !!!! بود هردومون نظر -بهار

 : گفت و کرد اخمي ارسالن

 بود هردوتون نظر پس...  آهان-

 ماني مون اسم – آرسام

 : گفت بلند و زد کشداري لبخند يکدفعه ارسالن

 !؟!! مليکــــا هم ما-

 .داد لم مبل ي گوشه و خوابيد فسش مليکا

 ! مليکا فقط بال و اال ميگه!  ماندانا...  ميشا...  مهسا بنويس ميگم دارم ساعته دو!  زليل زن – ليال-

 ! حسود-مليکا

 ديگه بگين رو فاميل – آرسام

 !!!!! اصيل!  مرادي – عرشيا

 : خنده زير زد پقي آرسين

 ! مرادي محيا!  جوره تون فاميل و اسم زدي رو سند کاري اول همين اومد خوشم نه-

 : گفت سريع بهار.  نموند دور بقيه چشم از که گرفتم آرسين به غليظي غره چشم

 ميرزايي-

 مهدوي – آرسام

 محمودي – ارسالن
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 ... هم مون کشور – مليکا

 !!!! شديد بود شده خطي خط اعصابم.  شدم ها بچه حرف به دادن گوش خيال بي

 اييکس براي ميشه تفاهم سوء باعث خوب ولي باشه نداشته مرادي محيا از منظوري شايد درسته

 ... اومدن ما جمع به تازه که آرسين و آرسام مثل

 نمو حوصله و بود شده کننده خسته ديگه.  بشه تموم هم بعدش دور و دور اين تا موندم منتظر

 و آوردم بيرون يخچال داخل از هارو سيخ.  خونه آشپز رفتم و شدم بلند آروم.  بود رفته سر

 نشست کنارم و خونه آشپز اومد مليکا بعد دقيقه چند. شدم ها مرغ کشيدن سيخ به مشغول

 ؟ شدي ناراحت محيا-

 : زدم لبخند

 ؟ بابت-

 عرشيا و من شوخي-

 بود شوخي که ميگي داري خودت... بابا نه-

 ؟ جا اين اومدي چرا پس-

 : کردم اشاره ها سيخ به

 کنيم حاضر بايد رو شام بساط کم کم شبه هشت ساعت-

 ؟ ميخواي کمک-

 بياد عرشيا بگو زحمت بي عزيزم نه-

 باشه-

 و ونهخ آشپز اومد بشاش اي چهره با عرشيا.  بود اومده کم ها سيخ تقريبا.  بيرون رفت و شد بلند

 : گفت

 ؟ جون-

 ! کن صحبت درست مرض-
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 ؟ جانم-

 !!!! مار زهر-

 .... ااااا-

 : گرفت ام خنده

 منقل روي بذاريم هارو سيخ که کن آتيش برو بعدشم اومده کم ها سيخ-

 ؟ االن-

 نميکنه سير آدمو شکم که پفک و چيپس.  همه شدن گرسنه بابا!  صبح فردا نه په -

 : گفت و زد دستش توي باقلوا به گازي

 بيارن هارو سيخ کمک بيان ميگم هم ها بچه به حياط ميرم من باشه-

 : گفت بلند و بيرون رفت

 محيا کمک برن هم دخترا کنن درست منقلو باغ تو بپرن خوشتيپ پسراي آقا-

 خونه آشپز اومدن مليکا و بهار و ليال

 !!!!! شام جون آخ– بهار

 ! مينمود ميل رو کوچيکه روده داشت بزرگه روده – ليال

 گوشت هاي سيخ هم تو مليکا ، ببر رو توشه چيزا جور اين و سفره که رو بزرگه سيني اون تو ليال-

 ببر رو

 : گفتم بهار به رو

 يخچاله توي چيز همه جونم بهاري کن درست ساالد کن لطف-

 . آورد سيخ دوباره عرشيا و شد تموم هم ها سيخ کار کم کم.  خودش کار سراغ رفت کسي هر

 باغ توي رفتيم ها بچه با و برداشتم هارو سيخ بزرگ سيني و شستم رو دستام
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 زغال به ميزدن باد نوبتي مدام هم عرشيا و آرسام و ها چمن روي بودن نشسته آرسين و ارسالن

 ها

 : اومد سريع من دست بزرگ سيني ديدن با آرسين

 سنگينه من بده-

 بهار کمک هم خودم.  کردن پهن رو سفره هم مليکا و ليال.  زمين روي گذاشت و گرفت رو سيني

 کردم

 حاضره چي همه ها بچه جون جونمي آخ – ارسالن

 بده نون محيا – عرشيا

 روش گذاشت هارو سيخ ي همه آرسام.  سفره روي گذاشتم رو بزرگ سنگک

 بفرمايين اهلل بسم – عرشيا

 خندوندن رومي ما و ميکردن کل کل مدام هم عرشيا و آرسام.  شديم خوردن مشغول همه

 دنترکي حد سر تا مون همه.  نبود شستشو به نيازي و بود مصرف يکبار ها ظرف همه شکر رو خدا

 !!!! بوديم خورده

 : گفت و داد تکيه صندلي به بهار

 بود خوشمزه نکنه درد همه دست-

 ! بترکم که االنه من واي – آرسين

 ؟ ميخوري انقدر مجبوري خوب – عرشيا

 ! نشين ناراحت محيا و تو وقت يه تا بخوريم مجبوريم داداش ديگه نه – آرسام

 : گفتم خنده با

 ! نميشيم ناراحت وقت هيچ ما-

 : گفت عرشيا که بشينيم خواستيم.  کرديم جا به جا و برديم هارو وسايل همديگه کمک با

 ؟ ويال داخل برين کنين ول رو عالي هواي اين نيست حيف-
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 جا همين بشينيم آره – ارسالن

 بيارم گيتارمو ميرم من – آرسين

 بيارش اونم اتاقمه تو منم مال – عرشيا

 گيتار جون آخ – بهار

 عرشيا دست داد و آورد هارو گيتار آرسين

 بود بلد هرکي ميخونم شاد آهنگ يک جمع تو باحال آدم تا چند حضور افتخار به خوب – آرسين

 کنه همراهي

 .دميلغزي گيتار روي دستاش ماهرانه.  کرد شروع خاصي ژست با و پاش روي گذاشت رو گيتارش

 

 لندب همين براي.  بوديم فولش فول بهار و ليال و من و بود جهانبخش بابک خوبيه حس چه آهنگ

 خونديم ميزد لبخند داشت که آرسين همراه

 

 زديم دست شادي با مون همه

 آهنگم اين عاشق من ممنونم خيلي – بهار

 مياد خوشتون ميدونستم آره – آرسين

 !!!! ست عرشيا آقا نوبت حاال – ليالا

 : برداشت رو گيتارش عرشيا

 ..... ها باشين نداشته شاد آهنگ انتظار من از-

 است خوش باشد هرچه دوست سخن – ارسالن

 ... باشه – عرشيا

 چشماش.  ميکرد مسخ آدمو و داشت گيرايي و گرم صداي و کرد شروع بعدش و کرد فکر يکمي

 : بست رو
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 کردم گريه برات دوباره شب هر مثل امشبم

 

 برميگردم بگي بدوني شايد که کردم گريه کردم گريه

 ديوار رو عکست به هرشب مثل زدم زول امشبم

 سردم دستاي تو بگيري شايد که کردم گريه کردم گريه

 تنهام خيلي بيا کجايي

 دنيام تاريکه که کجايي

 نامه يه مينويسم برات

 چشامه تو غم که کجايي

 قرارم بي من که کجايي

 ندارم طاقت که کجايي

 دوري بسه بيا کجايي

 چجوري تونستي چجوري

 مينويسم مينويسم برات نامه يه هرشب مثل امشبم

 خيسم چشم بشه خون ميخوام مينويسم

 چشمم اشک از اسمت از کاغذ شده پُر امشبم

 عزيزم ديوونم شه باورت ميخوام مينويسم مينويسم

 تنهام خيلي بيا کجايي

 دنيام تاريکه که کجايي

 نامه يه مينويسم برات

 چشامه تو غم که کجايي
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 قرارم بي من که کجايي

 ندارم طاقت که کجايي

 دوري بسه بيا کجايي

 چجوري تونستي چجوري

 خاني امير مهرزاد:  سرا ترانه

 با.  بود شده خيس هام پلک که طوري داشت غم خيلي لحنش...  بوديم آهنگ بهت تو همه

 . کردم پاک رو اشکام دستمال

 مبهار.  ارسالن ي شونه روي بود گذاشته رو سرش هم مليکا!  بود اشک خيس صورتش که ليال

 بود کرده بغل رو زانوهاش که

 !!!! بودن دپرس بدجوري همه

 : گفتم و زدم لبخند

 ... عرشيا قشنگه خيلي صدات-

 ! ميگن همه ممنون-

 ! لطفا نشو پررو کنن مي تعريف ازت – آرسام

 بود زده شالم از حد از بيش که رو موهام...  بره غم جو و بخندن همه دوباره تا شد باعث اين

 : تو دادم بيرون

 تاييدت دارن که خوبم هاي آهنگساز از دوتا خوبه که صدات ؟ نميشي خواننده چرا تو عرشيا-

 ... ميکنن

 آرامشي ، باشم نوازنده بيشتر دارم دوست من.  خودش براي داره عالمي هم خوانندگي – عرشيا

 شمب خواننده يک برنامه مدير ميدم ترجيح کنم عوض خوانندگي هيجان با نميخوام رو دارم من که

 ! خودش تا

 : زد لبخندي بهار

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahla2000 | ليدي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

271 

 

 ! خاصه جورايي يک ، خوبيه شغل هم بودن برنامه مدير نظرم به آره-

 !!! نيست خاص دخترا شما براي چي – ارسالن

 !!!! ديگه نشو نامرد عشقم – مليکا

 : گفت و کرد اشاره ليال به.  کرد کمرنگي اخم بهار

 از که نشسته جا اين بچه!  کنين انتخاب رو بهتري محل نظرتون مورد فرد به عالقه ابراز جهت-

 !!! ساله هجده زير قضا

 : گفت مظلوم ليال

 !!!! گريه من....  اومممم-

 رضايت خوابيدن به شب نصفه دو ساعت باالخره خنديدن و ها بچه هاي بازي مسخره کلي از بعد

 . داديم

 آرسين و آرسام نميکردم فکر.  اتاقمون توي رفتيم هم بهار و من.  خودش اتاق رفت کسي هر

 !!!!!! عماد اون برعکس!  باشن خونگرم انقدر

 کشيد دراز تخت روي هم بهار کردم پاک کن پاک شير با رو آرايشم و ساک روي انداختم رو شالم

 همه واضح که بود زياد انقدر کوب ديوار نور.  کردم خاموش رو چراغ و کردم روشن رو کوب ديوار. 

 ! ميديديم رو چيز

 ! آورديم نمي کم جا و بخوابيم ميتونستيم راحت و بود نفره دو تخت خداروشکر

 : گفت آروم صدايي با بهار.  ميومد خوابم خورده يک

 ؟ بيداري محيايي-

 : داشت خاصي برق اش مشکي چشماي تاريکي توي.  طرفش زدم قلت

 آره-

 ؟ بزنم حرف باهات ميتونم-

 بگو آره-
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 ؟ نمياد خوابت-

 بهار حرفتو بگو -

 ها رازه يک حرفام اين ؟ نگي ارسالن به چيزي ميشه -

 باشه-

 کردم نگاهش مشتاق

 ؟ خريد فروشي کتاب يک باالي طبقه رو کتاب کافه يک ارسالن پيش وقت چند يادته-

 بودم رفته افتتاحش از قبل خودم آره-

 : زد لبخند

 ببينم رو کافه هم و بخرم کتاب هم که جا اون رفتم سري يک من پيش وقت چند-

 ؟ خوب-

 ! بود شده سرخ صورتش تعجبم کمال در

 ؟ ميشناسي رو...  مسيح-

 ! مسيح آهان...  مسيح....  مسيح... مسيح...  کردم فکر خورده يک

 ؟ هاست اروپايي شبيه اش چهره که هموني آره آره-

 : گفت ذوق با

 ! اوهوم-

 : شد پررنگ لبخندم

 !!!! بگو رو اش ادامه خوب-

 به نگاهم مدام!  داشتم که فراري ي روحيه عکس بر چرا نميدونم.  ازم گرفت سفارش و اومد

 ميشدم مسخش و ميخورد گره نگاهش

 !!!! شيطون-
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 ... محيا اا-

 بگو خوب-

 اون برم هرروز دارم دوست ولي چرا نميدونم اونجا دوباره رفتم من رفتي تو که ديروز اينکه تا-

 .... اينکه تا...  کافه

 : تخت روي نشستم

 ؟ اينکه تا-

 : شد سرخ صورتش

 .... کردش خواستگاري ازم ديروز-

 ! کردم بغلش و زدم خفيفي جيغ

 !!!! مبارکه دلم عزيزم برم قربونت-

 ! مبارکه بگو بعد بشنو شو بقيه....  ميکني خبر رو همه االن تر آروم محيا توروخدا!!!!!  هيس-

 شد مچاله ام قيافه

 با مداشت وقتي.  ميده وقت بهم هفته اين آخر تا گفت هم اون کنم فکر بيشتر بايد گفتم منم-

 ... ديده منو ارسالن ميزدم حرف مسيح

 : گرفت گاز رو لبش ي گوشه

 .... ببينم رو مسيح ديگه ندارم حق گفتش-

 رابخ تورو آينده نبايد ولي داداشته که درسته ؟ باشه کي خر ؟ گفته بهت اينو ارسالن ؟؟؟؟ چي-

 کنه

 : دادم تکون رو هاش شونه

 ؟ داري دوست...  مسيحو تو...  بهار-

 : بود اشک از پر چشماش.  باال آورد رو صورتش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahla2000 | ليدي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

273 

 

 حرفي اون تا بودم منتظر فقط بودم ه شد عاشقش اون از قبل خودم من محيا ميگي داري چي-

 خراب رو چيز همه زد ارسالن ولي کنم مشورت ها شما با تا گرفتم وقت هم رو هفته يک اين بزنه

 زونهبلر منو دل کسي بود نشده حاال تا خدا به دارم دوستش خيلي مسيحم عاشق من محيا...  کرد

 حاال ات خوبيه پسر خدا به...  هزار روي ميره قلبم ضربان ميشم هول ميبينم وقت هر رو مسيح ولي

 ، نهميک رفتار سگ مثل ميان عشوه براش کافه توي که جلفي دختراي تمام با ، نديدم ازش بدي

 و ارسالن خاطر به ولي داره بزرگ فروشي کتاب يک هم خودش و فارسيه ادبيات ليسانش فوق

 اب شم خانواده ، ماشين هم و داره خونه هم ، ميکنه کار کافه اين توي داره و اومده که شونه رفاقت

 ؟ بهتر اين از چي ديگه....  نسبن اصل

 گفته بهت رو اينا کي-

 ... گفت برام خودش داد ازدواج پيشنهاد بهم که روزي همون-

 : ام سينه روي گذاشتم رو سرش

 ؟ چيه ارسالن مخالفت دليل-

 هردومون ميگه ، نميخوريم همديگه درد به اون و من ولي خوبيه پسر مسيح ميگه...  نميدونم-

 ميشم ديوونه دارم محيا....  کنيم سر همديگه با نميتونيم و داريم غرور

 : کردم نوازش رو موهاش.  شد بلند هقش هق

 من به... ميگيره رو تصميم اين احساسي داره اون.  نيست منطقي ارسالن حرفاي از کدوم هچ-

 ؟ بهار داري اعتماد

 : گفت کنان فين فيني

 گفتم تو به اول همينم براي دارم که معلومه-

 نکن ناراحت خودتو دلم عزيز ميکنم حلش خودم من با ارسالن پس -

 ؟ ميدي قول-

 نگران ميرسونم مسيحم اون و تو رسوندم همديگه به دردسر بدون رو مملي و ارسالن جوري چه-

 نباش
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 : کشيد باال رو دماغش

 ... محي تويه به اميدم-

 بخواب هم حاال باشه خدا به اميدت-

 . بود پريده ام کله از خواب.  برد خوابش بعد دقيقه چند و گذاشت بالشت روي رو سرش

 ! چسبوند آمپر ارسالن مسيح ما اسم گفت بازي تو بهار وقتي چرا بگو پس

 ... کن کمکم خدايا...  ميرسه مسيح به بهار که بودم مطمئن نبود مشکلي

 کردم بغل رو زانوهام

 : زدم خودم به پوزخندي

 الامس آخر تا ارسالن و مملي...  ميشي تنها داري ديگه!  ليدي عرشيا قول به...  خانوم محيا... هه-

 ... داده قرض مسيح به رو دلش بدجوري که هم بهار....  شون زندگي خونه سر ميرن

 .... شده بزرگ ديگه که هم ليال

 ينپاي طبقه رفتم کردم باز رو در آروم...  نداشتم گريه جز راهي.  انداخت چنگ گلوم به بدي بغض

 بود خوشحالي وقت االن کنم گريه نداشتم دوست.  بدم فرو رو بغضم تا ميخوردم آب بايد. 

 بهتر حالم.  خودم جرعه جرعه و برداشتم آب ليوان يک.  بود کور و سوت ويال و بودن خواب همه

. وردميخ چشمم به نور ها درخت الي از.  بخوره صورتم به باد يکمي تا پنجره کنار رفتم.  بود شده

 ها بچه زا يکي حتما.  زدم لبخند...  گيتار مثل صدايي.  شنيدم صدايي يک شدم حساس که يکمي

 ور ليوان.  کنم استفاده خوب هواي اين از و پايين برم نميومد بدم.  نميبرد خوابش و بود بيدار

... . خوب اما ، بودم ترسيده....  باغ پشت پايين رفتم پاورچين پاورچين و کانتر روي گذاشتم

 !!! ديگه بگيرم رو ام کنجکاوي جلوي نميتونستم

 بي نم مثل شب موقع اين که کيه ببينم کردم نگاه درخت پشت از.  ميشد بيشتر صدا لحظه هر

 !!!! شد تا چهار چشمام عرشيا ديدن با.  شده خواب

 !!!!! بخوابيم بريم مياد خوابم گفت که بود نفري اولين که اين
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 شخود.  بود چيده دورش منظم رو کوچيک کنده تا چند و بود کرده روشن آتيش.  زدم کجي لبخند

 يششپ برم خواستم.  نميديد رو من و بود من به رخش نيم. بود نشسته کنده ترين بزرگ روي هم

 عوض تصميم.  کردم بغض دوباره صداش لحن از.  کرد خوندن به شروع آلودي غم صداي با که

 . ميکنه چيکار ببينم تا درخت پاي جا همون نشستم شد

 : ميکشيد آتيش به هم رو سنگ دل صداش

 ) فرزين فرزاد از من ماه آهنگ( 

 تار، شباي تو من ماه

 بذار، هم روي و چشمات

 بيار خاطر به و حرفام

 آخره بار اين شايد

 ميگذره، داره ها لحظه ،

 نره يادت تا شو تازه

 من، مثل و شب کن پيدا

 شدن گم واسه اي گوشه

 عاشقي، اگه من ماه

 شن مي گم گاهي عاشقا

 رازقي پاي کن گريه

 نسترن پاي کن گريه ،

 اي شکسته که تويي اين

 اي خسته اگه تويي اين ،

 عاشقي، اگه من مثل

 اي بسته اگه و چشمات
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 ميره يادت که تويي اين

 اي شکسته که عهدايي ،

 تار شباي تو تويي اين

 بذار، هم روي و چشمات

 بيار خاطر به و خورشيد

 داد، هديه تو به گل که اون

 بياد يادت تا شو تازه ميخواد، عاشقت ابد تا

 من، مثل و شب کن پيدا

 شدن گم واسه اي گوشه

 عاشقي، اگه من ماه

 شن مي گم گاهي عاشقا

 رازقي، پاي کن گريه

 نسترن پاي کن گريه

 اي شکسته که تويي اين

 اي خسته اگه تويي اين ،

 عاشقي، اگه من مثل

 اي بسته اگه و چشمات

 ميره يادت که تويي اين

 اي شکسته که عهدايي ،

 ي گريه صداي يعد اي لحظه پوشوندو دستاش با رو صورتش.  کنارش گذاشت آروم رو گيتارش

 ؟ ميکرد گريه که بود عرشيا اين.  بودم شده منگ کامال لحظه اون.  اومد خفيفش
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.  ريختم اشک صورت پهناي به...  بودم نديده هم رو پدرم ي گريه حتي موقع اون تا ميخورم قسم

.  مروببين عرشيا ي گريه نداشتم دوست وجه هيچ به.  ميشد تر شديد دومون هر ي گريه لحظه هر

 .... ميکنه گريه داره قهرمانت ببيني سخته...  داشت رو قهرمان يک حکم من براي عرشيا

 ونخ ي کاسه بود شده چشماش.  کرد نگاهم ترس با.  کنارش نشسم و ندونستم جايز رو موندن. 

 ام محيا... منم داداشي نترس-

 : گفت بود شده رگه دو گريه شدت از که صدايي با

 ؟ نخوابيدي چرا ؟ ميکني چيکار جا اين تو-

 ؟ ميکني گريه داري چرا...  اومدم شنيدم صداتو-

 : کرد قايم دوباره رو سرش

 بخواب برو نيست مهم-

 نمياد خوابم-

 : گفت خشم با

 .... محيا بميرم خودم درد به ميخوام برو...  باشم تنها ميخوام برو درک به-

 : ميلرزيد گريه از ام چونه

 همديگه کنار ناراحتي و سختي تو نگفتي مگه ؟ بذارم تنهات ؟ بياري خودت سر باليي يک که برم-

 ؟ بمونم کنارت نميخواي چرا خوب ؟ باشيم

 برو هم حاال کردم غلط...  زدم حرفي يک من-

 ؟ عرشيا شده چي....  برم نميخوام-

 : بلندشد و کرد پرت رو گيتارش غيض با

 بروووووو...  محيا باشم تنها ميخوام گمشو ؟ بدم پس جواب هم تو به بايد-

 : بود نزده داد من سر جوري اون حاال تا....  عرشيا.  شدم بلند و زدم چنگ رو شالم ناباوري با

 ؟ هان ؟ واستادي چرا د-
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 : گفتم خفه صدايي با.  شد بلند هقم هق

 ... عرشيا-

 حاال....  ميگم بهت گمشو-

 ... وهنشن رو صدام کسي تا گرفتم دهنم جلوي محکم شالم با.  ويال سمت دويدم و کردم گرد عقب

 گکمرن اخم يک بود کرده من با که کاري بدترين عرشيا....  بود سوخته خودم حال به بدجوري دلم

 ... حاال ولي بود نمايشي و

 .... نبود من پناه اين...  نبود عرشيا اين...  نميکنم باور من نه...  نه

 داشص ، نبود معمولي آدم يک مثل صداش ، نبود خودش حال تو عرشيا ، بود گرفته آتيش جيگرم

 بود عاشق هاي آدم مثل صداش لحن....  مثل ، داشت زيادي غم

 ..... بود عاشق عرشيا پس

 شدت به هوا.  زمين بيفتم و بزنم جيغ درد از شد باعث که زد چنگ ام شونه به کسي پشت از

 ويت.  بود ناک وحشت خيلي اش قيافه.  نزديک آورد رو صورتش.  نميديدم رو کسي و بود تاريک

 ... ميديدم رو نشسته خون به عسلي چشم تا دو فقط تاريکي اون

 .... ميزد هم به رو حالم الکل بود

 شد برابر هزار وحشتم

 نيست خودش حال تو عرشيا....  کن کمکم خدايا

 .... نيست خوبي ي نشونه اين....  نه

 : شد بيشتر ام گريه

 .... نک ولم توروخدا عرشيا ، ميکني چيکار داري فهمي نمي ، عرشيا مستي ، بده حالت تو عرشيا-

 الکل بود.  کردم نگاهش فقط ، ديوار به چسبوندم رو بدنم تمام.  ديوار کنج کشيدم رو خودم

 .... بود خورده مشروب من ي عرشيا ، بود خورده مشروب اون....  بود ولي نبود شديد

 . ميخورد سر صورتش روي آب هاي قطره.  بود خيس موهاش
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 ؟ کوچولو ري مي کجا-

 ... کمک خدايا...  شد حبس ام سينه توي نفس

 : عقب دادم هلش

 ...منـ بذار ، ميگي چي داري فهمي نمي کردي مست ، بده حالت جان عرشيا-

 من عمر...  من ليدي نيستم مست...  خانومم نيستم مست من-

 : بود شده قطع نفسم

 برم من بذار کنم مي خواهش-

 نکردم مست کن باور...  محيا نيستم مست من-

 .. توروخدا کنم بيدار رو ها بچه بزار نيست خوب حالت عرشيا-

 :. گفت نعره مثل صدايي با

 بفهمه نبايد هيچکس... جام اين من بفهمن نبايد ها بچه...  نيستم مست ميگم بهت-

 : ميلرزيد ام چونه

 ..... باهم رو ما...  نيست خوب...  ديگه...  برم...  من-

 : گرفت ارومي به رو شالم ي گوشه

 ..منـ ؟ کني مي فرار من از چرا-

 : دادم تکون چپ و راست به رو سرم

 ربهت حالت تا بگيري دوش بري بهتره نيست خوب حالت هم تو....  کنم استراحت ميخوام...  نه-

 ؟ باشه...  بشه

 : کشيدم کنار يکمي رو خودم.  داد تکيه ديوار به کنارم

 .ميشن بيدار همه صدامون و سر با االن برو هم تو...  رفتم من-
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 خوردم ضرب با.  شد تنگ نفسم. شد سفت گردنم دور شال کشيد رو شالم.  شدم بلند جام از

 . گرفت درد خيلي زانوم.  زمين

 ... ميارم خودم سر باليي يک بري اگه....  محيا بمون ؟ ميري کجا-

 : کشيدم دستش از رو شالم

 نمياد بر من دست از کاري...  کنم بيدار رو آرسام يا ارسالن بزار توروخدا...  خرابه حالت عرشيا-

 خانومي تويي من محياي ، تويي من درد دواي ولي...  نيست خوب من حال آره-

 کم حالش ميدونستم.  بود خوبي نشونه اين و ميشد تر هوشيار لحظه هر صداش.  شد گرد چشمام

 ماا بلرزه سرما از ميشد باعث و داشت سوز هوا.  ميره بين از داره اش مستي و ميشه بهتر داره کم

 هست چيزي يک مطمئنم...  حرفا اين

 : دورش انداختم رو شرتم سوئي

 عرشيا ميخوري سرما باال بريم شو بلند-

 .ليدي خوام مي رو تو من ، بذاري تنهام نميخوام...  بشينيم آتيش دور بريم....  نه باال-

 طرفي از ، ترسيدم مي خيلي!  بودم کرده هنر کلي نباشيم جا اين کنم راضيش ميتونستم که همين

 نبود خوب حالش عرشيا هم

 روي تمريخ رو نفت.  نشستيم درخت هاي کنده روي آتيش دور رفتيم و گرفتم آستينش از ناچار به

 عشوض اين با بود ممکن.  بشه ور شعله حسابي تا توش گذاشتم هم بزرگ چوب تا چند و آتيش

 . کنه پهلو سينه

 کنارم اومد و شد بلند جاش از هم اون.  نشستم آتيش نزديک

 ؟ محيا نيست سردت-

 : زدم اي کننده دلگرم لبخند

 تري مهم تو...  خوبم نه-

 : زد پوزخندي
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....  رفتارت ، ات قيافه ، جمالتت کردن ادا طرز ، لحنت ، خودشي خود مثل...  اوني مثل درست-

 اوني مثل درست

 : پرسيدم کنجکاوي با

 ؟ کيه ميگي که کسي اون ؟ ام کي شبيه من-

 : شد جا جابه کنده روي

 .. نيست هذيون اينا و نيستم مست من داري باور که بدي قول بايد اول-

 ميشي هوشيارتر داري لحظه هر تو.  ميدم قول...  باشه-

 .... خوبه-

 : آتيش به شد خيره

 کالج يک توي تا شدم دعوت تورنتو دولت طرف از ، کانادا رفتم اينکه از بعد ماه چند درست-

 اه صبح.  کرد بازي پارتي برام هم سارا.  کردم قبول خواسته خدا از منم.  کنم تدريس کوچيک

 پيش بيمارستان ميرفتم هم شب ، هام کالس سر ميرفتم هم ها عصر و ميکردم تدريس جا اون

 هدانشگا از روز يک اينکه تا.  بود همين من برنامه تمام...  خونه ميومديم باهم شب نيمه و سارا

 کار اين يدشا.  دنبالش برم ميخواستم همين براي برميگرده زود شب ميدونستم.  بيمارستان رفتم

 و نميکرد مخالفت هم اون.  نداشتم رو کسي سارا جز من ولي بود دار خنده همکاراش براي من

 ! ميشد هم خوشحال خيلي تازه

 ميدادن گير بهم ديگه هم کسي ، بودن شناخته منو همه.  سارا اتاق توي رفتم معمول طبق شب اون

 کمال در و زد لبخند.  خورد ساله 0-60 تقريبا دختر يک به چشمم سارا جاي به داخل رفتم وقتي. 

 يصميم دوست سارا انگاري.  ببينه رو سارا بود اومده و بود آريانا اسمش.  زد حرف فارسي تعجب

 اکثرا ولي هستن زيادي هاي ايراني تورنتو توي.  شدم خوشحال ديدنش از هم من.  بوده اش

!  بوده ويفرانس و انگليسي گرفتن ياد که زباني اولين بگن و کنن قايم رو خودشون اصالت ميخوان

 . بود اونا ي همه عکس بر آريانا

.  شيمب آشنا همديگه با کرديم سعي فرصت اون اوي.  ميکنه دير يکمي و داره بيمار سارا که گفت

 طالق پدرش از مادرش ، پدرش و اون.  ميکردن زندگي تورنتو توي سالگي 5 از و بود ايراني آريانا

 اومده مروز اون.  بود سارا شاگرد و ميخوند باليني روانشناسي.  ميکرده زندگي ايران و بوده گرفته
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 سارا که وقتي تا.  ميارن براش مريض دفعه يک سارا ولي بذاره خصوصي کالس براش سارا تا بود

 اراس از.  شون خونه رسونديمش سارا با کالسش از بعد.  شديم آشنا همديگه با آريانا و من اومد

 روز چند.  بود گفته آريانا خود که گفت رو چيزي همون تقريبا هم اون پرسيدم آريانا ي درباره

 الجک افتخاري استاد که ديدم رو آريانا تعجب کمال در.  تدريس براي کالج رفتم اينکه تا گذشت

 مميگذروندي همديگه با رو مون وقت بيشتر آريانا و من روز اون از.  شدم خوشحال خيلي.  بود شده

 !!!! من آشپز بود شده اونم اون سرويس بودم شده من. 

 هارو روز اون داشت انگاري.  رفت فرو فکر به و زد تلخي لبخند رسيد که حرفش جاي اين به

 ... ميکرد يادآوري

 فوق پدرش.  شون خونه شديم دعوت سارا و من پدرش طرف از روز يک.  گذشت ماه شش-

 توي که کرد تشکر هم من از...  ميذاره خصوصي کالس آريانا براي که بود ممنون سارا از العاده

 داشت ارزش طال مثل برام زمان بودم آريانا با که هايي وقت.  بودم دخترش مواظب غريب مملکت

 در آشنايي و خنده و شوخي کلي از بعد شب اون ، نشه تموم وقت هيچ مون قرار داشتم دوست ،

 ارزش دوست يک يا حامي يک از بيشتر آريانا براي ميکردم احساس.  خونه رفتيم همديگه مورد

 داره دوست و خوشحاله بودن من با از که ميگفت و داشت رو احساس همين هم اون ، دارم

 . کنه پيدا ادامه مون دوستي

 دارم تشدوس...  نيستم ميل بي آريانا به نسبت فهميدم اينکه تا گذشت منوال همين به وقت چند-

 رياناآ ميگفت هم اون و بود شده من هاي رفتار متوجه هم سارا.  ميشم کالفه نبينمش روز يک اگه ،

 .... دارم دوست رو

 .... شهبا هوس شايد ، نباشه واقعي عشق يک اين شايد ميترسيدم ، رفتم کلنجار خودم با خيلي

....  ببينمش نذاره ديگه و بزنه پس منو آريانا ميترسيدم ، کنم بيانش ميترسيدم مختلفي داليل به

 داشت خيال و فکر ، باشه اي ديگه کس عاشق خودش و باشه نداشته رو احساس اين اون شايد

 . بود گرفته من از رو خوراک و خواب...  ميکرد ام ديوونه

 يونش ، يکبار مرگ ، بودم گرفته رو خودم تصميم.  ببينمش ميخوام که دادم پيام بهش روز يک

 ... اون بعد و شدم حاضر من اول هميشه مثل کافه توي روز اون....  يکبار
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 از و دارم دوستش قدر چه گفتم بهش ، کردم خواستگاري ازش....  هميشگي هاي حرف از بعد

 رو خوراک و خواب ماهه شش که گفتم ، داشتم مبهمي حس يک بهش نسبت ديدمش که روزي

 .... گرفته ازم

  کنم خوشبختش ميتونم و واقعيه عشق يک حسم بخورم قسم حاضرم که گفتم

 نگاهم فقط داشت زده بهت اولش....  گفتم بهش بود دلم توي چي هر ، گفتم رو حرفام ي همه

 رفت سريع و کنه فکر ميخواد گفت بعدش اما ، ميکرد

 بياد بدش من از آريانا اينکه از ميترسيدم ، بودم شده درگير خودم با.  نداشتم خبر ازش هفته يک

 حتي ودب شده يکي شبم و روز....  باشه کرده فرار من دست از ميترسيدم ، ببينه منو نخواد ديگه و

 مبود شده.  بودم کرده جهنم مون دوتايي براي رو زندگي.  نداشتم رو بود خواهرم که سارا حوصله

 ... کنه آرومش ميتونست آريانا فقط که دوسر ديو يک

 ونش خونه.  داده استعفا کالج از که شنيدم هم اساتيد از ، نميره کالس ديگه آريانا ميگفت سارا

 . داد نمي راهم هم

 زنگ . بودم تنها من و بود مطب سارا.  ميکردم تماشا تلويزيون و بودم نشسته روز يک اينکه تا

 .... بود غريبه يک حتما پس خونه مياد شب سارا که ميدونستم.  زدن رو خونه

 ... شدم خشک جام سر آريانا ديدن با کردم باز رو در وقتي

 بتعج البته و خوشحالي با.  بودمش ديده مون اشنايي اول روز که داشت لب به رو لبخندي همون

 ازش.  ميکرد نگاهم عشق با هم اون و بودم اون مسخ طور همون من.  خونه داخل بياد گذاشتم

 از راچ ؟ نميداده راهم شون خونه چرا ؟ ببينمش نميذاشته چرا ؟ بوده کجا هفته يک اين پرسيدم

 .... سوال باد به بودمش گرفته ؟ داده استعفا کالج

 دادن جواب به کرد شروع بعدش.  داد گوش لبخند با رو حرفام ي همه

 من با مدتي از بعد و باشه کم من براي ميترسيده. نيست ميل بي من به نسبت هم اون که گفت-

 ميتونهن من بدون که فهميده ، ميرفته کلنجار خودش با داشته من مثل اونم همين براي ، بشه سرد

 .... داره دوستم و منه عاشق جورايي يک و کنه زندگي

 کرد پکرم حسابي که زد حرف آخر در اما....  جونم به ميشد نوش حرفاش اين ي همه
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 گفت....  اي ديگه هيچکس نه من نه کنه ازدواج من با نميخواد ولي داره دوستم اينکه با گفت

 نميکنه فکر من با ازدواج به وجه هيچ به ولي باشه کنارم گذشته از بيشتر حاضره

 از خوادمي خودم خاطر به ميگفت فقط بگه رو دليلش تا ميکردم التماسش چي هر بودم شده عصبي

 .... باشه دور من

 من از آخرم در.  ميکرد بازي خودش و خودم آينده با داشت آريانا.  بودم شده ديوانه جورايي يک

 ميدونستم.  کردم قبول هم من.  نکنه درز جايي و بمونه خودمون بين ها حرف اين که گرفت قول

 .... کنه ازدواج من با که کنم مجبورش آينده در ميتونم

 اييدوت بار چند حتي.  ميديدم رو همديگه قبل از بيشتر.  رفتم جلو نقشه اين با همين خاطر به

 . کنه شرکت همايش يک توي اون تا فرانسه رفتيم

 وبيخ نشونه اين و ميشد وابسته من به بيشتر داشت آريانا.  ميرفت پيش خوب داشت چيز همه

 ونهام سفر ي همه عکس بر.  ببينه رو مادرش تا ايران بره ميخواد گفت نيم و سال دو از بعد.  بود

 ديدم رو حدش از بيش اصرار وقتي ولي کردم مخالفت اولش....  ايران بره تنهايي ميخواد گفت

 لفنت يباهمديگه خيل هفته دو اين توي.  برگرده و بره اي هفته دو بود قرار.  بره تنهايي گذاشتم

 دو گذشت از بعد.  ميداديم همديگه به لحظه به لحظه گزارش سارا قول به و ميکرديم صحبت

 حسابي هم من.  برميگرده جوالي ماه آخر و بمونه هم ديگه ي هفته يک ميخواد گفت آريانا هفته

 هداد سارا به که آدرسي از.  ايران اومدم آريانا به اطالع بدون.  بود شده تنگ مادرم و پدر براي دلم

 جا اون ساعتي چند.  بود شده زده بهت من ديدن با مادرش.  کردم پيدا رو مادرش ي خونه بود

 .... ميگرده بر ديگه روز چند و مشهد رفته گفت مادرش.  نشد آريانا از خبري اما موندم

 و دميش سفيد و سرخ مدام گفتن دروغ موقع آريانا خود مثل چون ميگه دروغ داره که ميکردم حس

 . ميکرد مشت رو دستش

 راچ نميدونم.  بره جايي خواست و کرد خبر تاکسي فاصله بال مادرش.  بيرون اومدم شون خونه از

 . رفتم دنبالش هم من.  آريانا پيش ميره داره ميکردم حس ولي

 زا.  رفتم دنبالش تعجب با.  داخل رفت و شد پياده تهران معروف هاي بيمارستان از يکي جلوي

 خر نيم وقتي.  اتاقي يک به رسيد اينکه تا.  ميکردم اش همراهي هم من و ميکرد عبور ها سالن

 . ميکرده گريه داشته مسير کل تو فهميدم ديدم شو
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 .... بودم شده نگران جورايي يک

 خبره چه جا اون ميديدم بايد بيارم طاقت نميتونم ديدم بعد دقيقه چند.  بست سرش پشت رو در

 .... داخل رفتم و کردم باز رو در.... 

 .... رفت بدنم از جون بيمارستان تخت روي آريانا نحيف جسم ديدن با

 .... ودب شده تيره هم پوستش و بود گودافتاده چشماش زير ، بود شده الغر خيلي ، نشناختمش اول

 نگاهش و زدم زانو در جلوي جا همون...  بشينه کرد سعي.  شد چهارتا چشماش من ديدن با

 .... کردم

 ميکرديم گريه هردومون.  گذاشت تنها رو ما و بيرون رفت مادرش

 ماجرا تعريف به کرد شروع کرديم گريه دوتايي سير دل يک اينکه از بعد

 ديگه...  بوده شده متوجه دير اونم خون سرطان....  داشت سرطان من آرياناي که بود سال يک

 بود شده دير

 من مه موقع همون ، نيست زنده ديگه ماه چند تا که ميگه بهش متخصص و دکتر ميره کانادا توي

 .... ميکنم خواستگاري ازش

 به تنيس زنده بيشتر ديگه يکسال تا حداکثر ميدونسته ولي آره بگه داشته دوست خودش اون

 اشقع اونم ، بوده گرفتار دلش اونم...  نميتونه اما بکنه دل من از که کنه کاري ميخواد همين خاطر

 وابج هم همين خاطر به ، نميکشه طول بشتر ماه چند اش زندگي کنه قبول اگه ميدونسته ، بوده

 اما ميده ادامه رو درمانش من چشم از دور به.  باشه کنارم دوست يک مثل ميخواد و ميده رد

 .... نداره وقتي که ميگه بهش دکتر قبل ماه يک درست

 رو چيز همه و ميرسم سر هم من...  ببينه رو مادرش مرگش از قبل تا ايران مياد همين براي

 .... ميفهمم

 ميديدم هاشو خستگي ، ميديدم هاشو دماغ خون ، نفهميدم احمق من و بوده مريض من ي آريانا

 ... اش خستگي پاي به ميذاشتم ولي
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 آخرش هاي نفس داشت که حالي در....  من چيز همه....  من عشق....  من آريانا بعدش شب دو

 که دبو اين وصيتش تنها...  بدم ادامه رو زندگيم و نسوزم اون پاي به تا خواست ازم کشيد مي رو

 ... دارم دوستش قلبم ته از که کنم ازدواج کسي با

 نميومد بر شون دست از کاري هيچ.  بزنه حرف نذاشتن ديگه و داخل اومدن ها دکتر

 ... مرد مريضي يک خاطر به...  مرد من آرياناي...  کاري هيچ

 ونيا ، ميکشم سفيد ملحفه صورتش روي دارم که اوني نميکردم باور....  برد خودش با منم و مرد

 من ادش آرياناي همون ميکنم شرکت خطمش توي که اوني ، ميپوشم مشکي لباس براش دارم که

 که باشه کسي همون ، ميکردم بدرفتاري همه با خاطرش به من که باشه دختري همون ، باشه

 .... کنم خوشبختش ، بسازم رو بهشت براش داشتم آرزوي

 .... مرد....  محيا مرد من آرياناي

 بابک داشت دلم.  کردم پاک اشکامو شالم ي گوشه با.  کرد سکوت دقيقه چند رسيد که جا اين به

 ، مياورد در رو همه ي گريه صداش انقدر چرا بگو پس ، عرشيا براي بود سوخته جيگرم ، ميشد

 رو عشقش و خودش آينده داشته روزي که کسي ، خورده شکست عاشق يک ، بود عاشق عرشيا

 .... حاال ولي ساخته مي

 مثل هدار که االن.  کنم درک ميتونستم االن اينو حداقل ، بود مظلوم خيلي عرشيا....  تنهاس و تک

 . ... ميلرزيد گريه شدت از ام چونه.  ميکنه گريه ها بچه پسر

 صورتش.  هاش شونه روي کشيدمش.  بود خورده سر روش از شرت سوئي.  کنارش نشستم

 بود شده قرمز

 : گفتم ميومد بيرون چاه ته از که صدايي با آروم

 گرگ ايدني اين توي نجابتش و پاکي نميخواسته خدا که کسي بوده فرشته يک آريانا...  عرشيا-

 .... بوده کم براش دنيا اين و بوده ها بهترين اليق که کسي ، بيفته خطر به صفت

 شون رفتن چراي دنبال مون تنهايي توي بايد که ماييم اين ، ميرن زود هميشه خوب هاي آدم

 زندگي اين از رو خودم داشتم دوست ، بودم شده بيزار دنيا از مرد پدرم که وقتي منم ، بگرديم

 آخر مسي به بودم زده.  کنم خالص نداشت معنايي پدرم حضور بون و بود شده تکراري که کوفتي

 وقتي و مرد که وقتي.  بود من چيز همه ، بود ام اسطوره ، بود عشقم ، بود من قهرمان من پدرم... 
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 يک نداشتم دوست ، شدم متنفر خودم از بوده من انگاري سهل خاطر به مرگش علت فهميدم

 ... بکشه نفس خاکي کره اين روي من مثل ارزشي بي موجود

 دردونه عزيز ، دوستام رازهاي محرم ، ليال پناه بودم شده مدت اون توي ، زدم تلنگر خودم به اما

 بيشتر محبت.  آوردم دست به رو ديگه هاي چيز خيلي ولي دادم دست از رو بابام من ، مامانم

 و مهه ميشد بيشتر هرروز که هايي موفقيت ، دوستام توجه ، ليال اندازه از بيش مهربوني ، مادرم

 ... ديگري در گشايد حکمت به دري ببندد رحمت ز خدا.  داد من به خدا رو همه

 کي من درسته کنم عوض رو خودم نميتونم ، منم من ، کردم پيدا اعتقاد جمله اين به کامال من

 ، يميکن نابود رو خودت داري تو.  ميدم پس دارم شم تقاص ولي کردم زندگيم توي بزرگ اشتباه

 ربهض...  من پدر ولي بمونه زنده تونست بيشتر ماه چند داشت تو به که عشقي خاطر به آريانا

 .... شد مغزي

 پدرم وقت هيچ من که طوري همون ميدونم نميتوني نه کن فراموشش اونو که بگم نميخوام ببين

 شون رفتن از سال صد اگه حتي نميشن فراموش وقت هيچ خوب آدماي ، نميکنم فراموش رو

  بندازه هاشون محبت ياد مارو گاهي از هر که دارن ما قلب توي جايي يک هنوزم بگذره

 کشهب عذاب اش گذشته براي حد از بيش نبايد آدم گفتي من به که هستي کسي همون تو عرشيا-

 کميي شايد تا نکني فکر ماجرا اين به زياد که ميخوام ازتو ولي داري دردي چه ميدونم من ببين ،

 بشي آرام

 ذارهب تنها رو من هميشه براي اينکه از قبل آريانا ، هستش خوبي شنونده خيلي تو...  محيا هه -

 ثلم رو کس هيچ سال سه دو اين تو من ولي داري دوستش تهقلبت از که کن ازدواج کس با گفت

 يک از که هاشونم بعضي ، داشتن ارزش برام حدي يک تا دخترا ي همه ، نداشتم دوست آريانا

 ليو بود کرده رشد آزاد کشور يک توي که درسته ، داشت غرور آريانا ، هستن ارزش برام نخ تيکه

 ولي بود خوب ، بود مهربون اون ، بده رو بودم عشقش که من از غير کسي با که نديدم وقت هيچ

 شد مي سر دو اژدهاي پسرا جلوي اش موقع به

 : داد ادامه و کرد اي خنده تک

 ؟ کني ام سالخي ميخواستي ديدمت که اول روز جوري چه يادته!  تو مثل درست-

 : گرفت ام خنده
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 دسترس که هم تو کنم خالي نفر يک سر رو ام عصبانيت ميخواستم بود شلوغ سرم روز اون-

 ! بودي

 ؟ بودم کنده خودمو گور قبلش يعني پس -

 شده محو مون خونه تا من پريدي کاپوت روي از تو که جوري اون عرشيا ولي البته صد که اون-

 !!!! بودم

 هم تخسار!  شکوندي رو ماشيم ي شيشه زدي اومدي که بود تو تقصير بعدشم!  ديگه اينيم ما-

 ندادي که

 عررررررشياااااا-

 : کشيد رو لپم.  خنديد

!  عصباني گاهي ، رنج زود ، مهربون ، يکدنده و غد ، مني آرياناي شبيه درست تو....  ليدي آخ-

 ... ميشه ميشي ميکني گريه وقتي...  اونه مثل چشمات

 ... آريانا از بعد ؟ کني چيکار ميخواي حاال عرشيا -

 : شد خيره آسمون به

 لمث منم ، ميخورن وول برش و دور که هستن ها ستاره اين ، تنهاست هميشه....  ميبيني رو ماه-

 تهداش رو قبل ستاره فروغ که هستم اي ديگه ستاره يک منتظر ، شده تموم عمرش ام ستاره ماهم

 ... بيشتر شايدم ، باشه

 ؟ نکني پيدا رو ستاره اون وقت هيچ اگه-

 : کرد نگاهم مهربون

 سيک ، نکنه ازدواج وقت هيچ اش خاطرگذشته به ميخواد که کسي!  تو مثل يکي درست ميشم-

 ميده ترجيح چيز همه به رو خودش تنهايي که

 ؟ نيست سخت برات -

 ! تو مثل درست....  کردم عادت...  وقت هيچ به ؟ سخت -

 ؟ بپرسم چيزي يک عرشيا -
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 عزيزم بپرس-

 ؟ بودي خورده مشروب...  تو -

 : شد تبديل لبش کنج کج لبخند يک به لبخندش

 نفهمم رو حالتم که حدي در نه ولي....  آره-

 ؟ خوردي چي براي-

 خورممي مشروب....  ميشه آريانا دلتنگ وجودم تمام ميشه طاق طاقتم امشب مثل ها شب بعضي -

 کنه خوب رو حالم تا

 تلمخ جز کاري که ارزش بي ي مايع يک بعد کنه خوب حالتو نتونسته ارزشمندي اين به زمان -

 ؟ کنه آرومت ميخواي نداره اي ديگه کار آدما کردن بيخود خود از و مغز عملکرد کردن

 : انداخت چوب آتيش توي و کشيد عميقي نفس

 ميارم خودم سر باليي يک...  نخورم اگه ولي ميگي درست-

 بزن حرف داري دوست که نفر يک با خوب -

 متنفرم ديگران ترحم از من ، ميکنن نگاه ترحم با قضيه اين به همه -

 ؟ زدم حرف تو با ترحم با من...  ولي!  من مثل درست-

 : زد لبخند

 !!!! نه-

 مه تا بزني حرف من با بخوري رو کوفتي اين اينکه جاي به بعد به اين از که ميدي قول پس -

 .... رو اشهدم!  مستي ديدم وقتي ترسيدم خيلي خدا به ؟ نشي مست جوري اين هم بشي سبک

 . گرفتم گاز رو لبم

 :زد اي قهقهه
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 وصامخص ، نميکنه تهديد رو اطرافيانم خطري هيچ باش مطمئن بيارم خودم سر باليي هر اگه من-

 وت ولي برو گفتم اومدي وقتي ديديکه!  ليدي ميدونم رو خودم حد من ، باشي تو شخص اون اگر

 ... کردي عصبيم و نرفتي

 ! ميرم بعد به اين از -

 ؟ ميري چي ي واسه پس!  نميخورم مشروب ديگه که من ولي -

 : درخشيد شادي از چشمام

 ؟ جونم عرشيا ميگي راست-

 صدات وقت هر و باشي خوبي شنونده طوري اين هميشه بدي قول هم تو اينکه شرط به آره-

 !!!! جونم عرشيا جونم بگي کردم

 : شد مچاله صورتم

 ! آقا ببيني خواب تو-

 ! گفتم رو شرايطم من....  ديگه-

 : کردم پرتاب طرفش چوب تيکه يک

 نداري جنبه اصال...  آقايم فکر به که باش منو!  بترکي تا بخور انقدر!!!!  درک به-

 ! ليدي نگير من از رو کوچيک هاي خوشي اين ولي جنبه بي من-

 ! اصال چه من به....  جهنم به-

 : گرفت شالم ي گوشه از.  ويال سمت رفتم حرص با و شدم بلند جام از

 ؟ خوبه کردم غلط بگم ليدي-

 ! بشي ادب بايد شدي پررو خيلي جديدا جنابعالي خير نه-

 اااااه نميکنم خواهي معذرت دختري هيچ از و نيستم مهربون انقدر هميشه من...  ديگه ببخشين-

 ! نکن خوب-

 کردم شوخي ديگه نشو لوس محيا-
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 هاااا نکني تکرار ديگه-

 نکن قهر فقط شما چشم باشه-

 ها ميکنم پتت و شت بشه تکرار ديگه دفعه يک-

 چشممممم-

 ! نميشد باز ديگه چشمام.  کشيدم خميازه

 ... ميشم هالک خواب از دارم ديگه من عرشيا-

 ببخشين کردم خواب بي هم رو تو...  ليدي بخواب برو-

 کردم گوش داداشم حرفاي به...  که نداره ببخشين بابا نه-

 باشم مفيد برات برادر يک از بيشتر وارم اميد -

 از تربيش بدون پس زدم حرف ام گذشته از برات من که هستي کسي تنها که بدون اينو...  هستي-

 داري ارزش برام برادر يک

 ؟ زندگيتم کجاي ؟ چيه تو زندگي توي من جايگاه...  محيا-

 ؟ کمه همين...  پناه...  حامي يک-

 خير به شب...  نه-

 خير...  به هم تو شب...شـ-

 !!! ميکني غش االن بروکه برو-

 : اومد سرم پشت هم اون.  ويال داخل رفتم و زدم لبخند

 ؟ کجا تو-

 ... اتاقم تو ميرم-

 ؟ کجاست اتاقت-

 کرد باز رو کناري اتاق در راست يک رفت
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 ؟ اتاقي هم ارسالن با تو-

 : خنديد سرخوش

 ... آره-

 ؟ سالمي االن-

 ! ميکنه کار بوکس خواب تو داره انگاري آقا!  ميخوابم زمين روي رفتم خخخ-

 : بود گرفته ام خنده

 ! ديگه جاي يک برو اتاق همه اين خوب-

 اتاق بهار و تو اتاق تازه.  مهمانه اتاق آرسين و آرسام و ليال و بهار و مليکا و تو اتاق ديگه نه-

 ؟ بخوابم کجا نظرت به بابامه مال هم مونده باقي اتاق يک اون منه مال اتاقه اين...  ساراست

 ! انباري تو-

 !!!! خوبيه نظر-

 خير به شبت-

 نپريده خوابت تا برو...  ليدي برو برو-

 ات چهار چشمام.  کردم نگاه ساعت به!  بودم خوابيده راحت خانوم بهار.  بستم رو در و داخل رفتم

 !!!! بوده دو ساعت ام بيداري شب اوج هستم شما خدمت در که ااالن تا ؟؟؟ صبح 0...  شد

 ... پوشيدم رو خوابم لباس همين خاطر به بود گرم خيلي هوا.  کردم عوض رو لباسام

 .... برد خوابم نکشيده سه شماره به بالشت روي گذاشتم رو سرم

 نوزدهم فصل

 

 ....آخ...  کنم فکر.  ميومد خوابم خيلي

 : گفتم داد با
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 مياد خوابم المصب ، بهااااااار نکشتت خدا-

 بابا ام ليال بود کجا بهار-

 !!! مياد خوابم که بفهم هستي که شعوري بي هر-

 نپره خوابم تا دادم فشار هم روي رو هام پلک.  کردم فرو بالشت توي رو سرم

 شوووووو بيدار محيا-

 ...خوابـ گمشو ليال نميخوام-

 : تخت روي نشستم و کردم مرتب رو شلوارم.  کشيدم دل ته از جيغي

 ! کشتمت برسه بهت اگه دستم مامان جون به ليال-

 بانيتعص اوج تو.  ميکرد فرار و ميکشيد جيغ. دويدم دنبالش بدو بدو.  بيرون رفت اتاق از و خنديد

 نداشتم اعصاب ديگه بود گذاشته سرم به سر عرشيا اين انقدر.  بود گرفته ام خنده

 : زدم در به مشت تا چند.  بست هم رو در و داخل پريد و کرد باز هارو اتاق از يکي در

 ليالاااا...  رو در کن باز ليال ، ميارم سرت باليي چه ببين کن باز درو مردي....  خرررر-

 همه مياد خوشم!  جذبه ايول ؟!؟ ترسيد يعني.  باال پريد تعجب فرط از ابروهام.  شد باز در آروم

 ! برن مي حساب ازم

 بود انداخته رو سرش و بود وايستاده!!!!  مودب گوشه يک ليال.  اتاق داخل رفتم و کردم باز رو در

 : گرفتم بازوش از نيشگوني.  پايين

 ؟ نمک ات تيکه شيش بزنم ؟ بپيچي ام پروپاچه به نبايد مياد خوابم من وقتي نميفهمي تو-

 : دادم ادامه حرفام به توجه بي.  کرد اشاره سرم پشت به آروم

 ... بودمت کرده مساوي تيکه شيش وگرنه ندارم جون صبحه سر حيف-

 : گفت سرم پشت از صدايي

 ... سهله که من اتاق در کندن کردي مي خراب سرمون روي رو خونه کنم فکر داشتي جون اگه-
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 آروم . نشست اشک به چشمام!  جويدم توانم تماااام کنين توجه!!!!  توان تمام با رو لبم ي گوشه

 مه کج لبخند يک بست مي داشت رو پيراهنش هاي دکمه.  کردم نگاه رو سرم پشت و برگشتم

 : بود لبش ي گوشه

 !!!! ليدي خير به صبح-

 .. ـر..خيـ.. به...  ام تو....  صبح..صـ-

 ... خوشگله لباست قدر چه-

 دويدن ، گرفت رنگ هام گونه خجالت از!  نارنگي تا دو قد شد چشمام...  کردم نگاه رو خودم گيج

 ميکردم حس رو صورتم توي خون

 ... عرشيا ببرن تو مردشور اي

 اش قهقهه صداي!  بود شده خيس هام پلک.  خودمون اتاق توي رفتم دو با و گرفتم رو ليال دست

 ميومد هم سالن توي

 : تخت لب نشستم کالفه

 ... وگرنه شو شوت چشمام جلوي از...  ليال-

 بود خودت تقصير-

 ؟ عرشيا اتاق بپرم لباس اين با بودم خر.. نميکردي ام ديوونه صبحي سر تو اگه چه من به-

 !!! ننداز من تقصير کردي رم يهويي خودت-

 : طرفش کردم پرت و برداشتم رو بالشت

 گمشوووووووو-

 !!!! انداخت گل لپام خجالت از.  کردم لباسام به نگاهي.  بست رو در و بيرون رفت زنان قهقهه

 : دمز چنگ موهام به!  خوب بود گرمم سرم خير سفيد کوتاه اي پارچه شلوارک و بنفش بندي تاپ
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 شيمي خل که همينه!!!  کني دق ، بگيري حناق ، بميري ، محيا الهي کنن بيشعورت سر بر خاک-

 مگه ؟ آوردي خودت با رو لباس اين عقلي چه با اصال ؟ نپوشي رو اينا مردي مي واااااااي...  ديگه

 ؟ س عمه ي خونه جا اين

 : خورد در به تقه چند

 ؟ در دم مياي لحظه يه ليدي-

 !!! کنن سرم بر خاک

 : گفتم کنان غر غر

 ميام االن لحظه يه کن صبر-

 ... رفت چلغوز اين جلو آبروم پاک...  ها کردم عوض رو لباسام ديشب کردم غلطي چه خدا اي

 اب قددددر چه من!  سرم انداختم شل هم رو شالم.  کردم پام رو ساپورتم و پوشيدم رو تونيکم

 بار هب که افتضاهي با!  پسره اين جلو نموند واسم آبرو ديگه بودم داده که سوتي اين با!!!!  حجابم

 جلوش برم نميشه روم آوردم

 : ميکردم حس رو صورتم توي خون دويدن.  کردم باز آرومي به رو در

 ؟ بله-

 حاضره صبحونه ميکشيم سيخ هارو جيگر داريم بيا-

 ميام منم برو باشه-

 باش نداشته وجدان عذاب بودم کرده درويش رو چشمام بگم خواستم فقط ميرم که من-

 بچه کال بشر اين.  پله راه سمت رفت و کرد کج رو راهش.  گرفتم گاز حرص با رو لبم ي گوشه

 : برگشت باشه اومده يادش چيزي انگاري. کرد جيبش توي خاصي ژست با رو دستاش!  بود پررو

 محيا راستي-

 . کردم نگاهش

 : زد کمرنگي پوزخند
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 ميان بهت العاده فوق سفيد و بنفش-

 گريه يرز زدم.  کنم کنترل نتونستم رو اشکم جوشش.  نشستم جام سر.  پايين رفت زنان قهقهه

 همون. مياري روم به جوري اين که ات وزغي چشماي اون با الهي بميري ، کردم بغل رو زانوهام و

 : کرد بغلم سريع وضع اون تو من ديدن با. باال اومد هم بهار موقع

 ؟ نميدي جواب چرا ام باتو محيا ؟ خوبه حالت ؟ ميکني گريه چرا ؟؟؟ شده چي-

 : گفتم شاکي لحن با

 !!!!! جان بهار بزنم زر...  نميذاري...  تو خوب-

 داد قورتش سريع ولي گرفت اش خنده

 .... بهااااااااار-

 ؟ شده چي-

 شدم بدبخت-

 ؟ زدن برگشت رو چکمون ؟ چيييييي-

 بابا نه-

 ؟ آوردن پس رو خريدهاشون هامون مشتري نکنه...  نکنه ؟ چي پس-

 نهههههه-

 ... محيا شديم بدبخت ؟ شده ورشکست مون شعبه...  ميدونستم وااي-

 :کردم پاک رو اشکام حرص با

 ؟ ميشه خالصه موضوع تا چند اين توي من هاي بدبختي يعني-

 سکته.. مامانت...  هستش هم اي ديگه راه يک!  نه خوب-

 ....شووووووو خفه-

 ؟ داريم ما که دوسته اينم آخه. پايين انداخت رو سرش زده خجالت
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 : گفتم مکث با حرفام شدن تموم از بعد.  بود شده سرخ.  کردم تعريف براش رو ماجرا کل

 پايين بيام ميکشم خجالت من-

 ! ترکيد ازخنده يهويي

 : کشيد خفيفي جيغ.  کشيدم موهاشو عصبانيت با

 ؟ ميخندي من به داري تو بعد رفته آبروم من بهار-

 !!!! حالله نظر يه ؟ چيه آبرو بابا-

 اااااااااااه...  دستش دادم اتويي بد...  نباشه که ميخوام-

 : ام شونه روي زد

 نکن فکر بهش زياد کن ولش ، نرفتي جلوش تيپ اون با که قصد از بابا-

 : شدم بلند جام از

 بهاري جلوش برم ميکشم خجالت-

 باباااا بريم بيا-

 سر شتپ.  ميکشيدن سيخ جيگر داشتن بالکن توي ها بچه.  پايين سالن برد و کشيد رو دستم

 فقط مدت تمام در من و گفتن خير به صبح و کردن سالم خوشرويي با همه.  شون پيش رفتم بهار

 نگام چشمي زير داشت ولي بود منقل به حواسش مثال هم عرشيا!  داشتم لبم رو ژکوند لبخند يک

 ! جنبه بي.  ميخنديد ريز و ميکرد

 تا باغ تپش رفتم و گفتم ببخشيد.  بود مامان.  خورد زنگ گوشيم که خوردم جيگر سيخ تا دو يکي

 وتاد اين دادن قورت بلندگو انگاري ماشااهلل!  نياد آرسين و آرسام صداي و کنم صحبت تر راحت

 ! داداش

 خانم مامان سالم-

 ؟ خوبي دخترم سالم-

 ؟ طوري چه شما ممنون-
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 ؟ ميگذره خوش...  مادر خوبم-

 خالي شما جاي بله-

 ؟ خوبه ليال-

 ميکنه کوفت جيگر داره آره-

 محيا بزن حرف درست-

 مينمايند ميل گوسفند جگر بانو دارن-

 : گفت و خنديد

 ؟ مياين کي.  نميشم مزاحم دخترم باشه-

 ميايم ظهر تا ميخوريم صبحانه داريم که فعال...  اوممم-

 خداحافظ.  باشين خودتون مواظب باشه-

 مامي باي باي-

 بي.  داشتم فاصله ويال از متري سيصد تقريبا!  اومدم راه قدر چه اووووو.  کردم قطع رو گوشي

 افتاد هک اتفاقاتي ، ديشب به.  کردم فکر خيلي.  کنم روي پياده تا کردم جيبم توي رو دستام خيال

 .... آريانا البته و خودم ، عرشيا. 

 داشت فرق ديگه بار اين اما بودم شنيده ها داستان توي فقط هارو ماجرا طور اين حاال تا

 زا بعد که داشته دوست رو آريانا انقدر ، بود خورده ضربه ، بود خورده شکست من قهرمان عرشيا

 بشه کمرنگ قلبش توي آريانا مبادا تا کنه ازدواج وجه هيچ به نخواسته مرگش

 اونم ، داره غصه ، داره غم نگاهش بازم هاش شيطنت وجود با که کسيه ، خوبيه مرد واقعا عرشيا

 ... پدرم از من و عشقش از اون منتهي کشيده سختي من مثل

 .... بابا آخ
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 مدنيا اندازه تورو ولي بودم متنفر مخالف جنس از هميشه يادته ، شده تنگ برات دلم ؟ کجايي

 هالبت و بود عرشيا دنياي تمام آريانا که طوري همون بودي من دنياي ي همه تو ؟ داشتم دوستت

 ... هست هنوزم شايد

 سرد و خشکي خاطر به ام نوجواني توي که کسي ، من همدم شده عرشيا ؟ نه داره خنده بابا

 بي هيادت...  بابا ، بودم متنفر ازش حتي زماني مقطع يک تا که کسي ، ميکردم فرار ازش بودنش

 ؟ چيه نميدونم که ميخواد رو چيزي يک دلم ميگفتم ؟ رو هام تابي

 ... دارم احساسي بهش فهميدم وقتي ، ميرفت داشت اون شناختم رو عرشيا که وقتي موقع اون

 خداست با برگشتنش ميدونستم که جايي رفت...  رفت

.  داشتم دوستش من ولي ندونه شايد روند خودش از رو من دارم احساس بهش فهميدم وقتي

 مميکرد حسش هام سلول ي همه با ميخواستمش ولي نبوده عشق روي از ام عالقه شايد...  خيلي

 نمک چيکار بايد نميدونم دلم دو االن ولي نميدونم.  کشيد پر باهاش هم من احساس و رفت اون اما

 ... نميخوام من اما ، مياد سرم داره نميخوام که باليي شايد. 

 .... زده پس رو من يکبار اون.  بشم درد اون گرفتار نميخوام ديگه

 و تمگرف رو پالستيک ي گوشه.  شد پاره تکه افکارم ي رشته.  کرد گير پالستيک يک به پام

 .. اينکه... اين اين.... شد چهارتا چشمام.  چيه ببينم تا کشيدم

 و مشروب که بزرگ مشکي پالستيک يک.  رو اينا بود کرده قايم کجا آقا بگو پس ؟ مشروب

 گرفت دلم لحظه يک.  بود توش شامپاين

 ؟ کردي چيکار خودت با عرشيا

 توي ها چهب شکر رو خدا.  کنم بلندش ميتونستم ولي بود سنگين.  کشيدم و گرفتم رو پالستيک

 . نميديدن رو باغ توي و بودن بالکن

 يک شون خونه جلوي.  بيرون رفتم و کردم باز رو در.  در دم بردم کشون کشون رو پالستيک

 ؟ ميديد کسي اگه ولي بود خوبي فکر.  بود بزرگ زباله سطل

 ! المصب ميده ه...گـ بوي اااااه.  کردم باز رو درشون.  باغ داخل بردمشون دوباره
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 . کندم دستام با رو زمين از تيکه يک

 . ريختم خاک روشون و کردم خالي توش رو شيشه تا دو.  نبود درخت و گل که جايي

.  مرطوبه زمين نشه معلوم تا روش گذاشتم و کندم ها درخت از هم برگ تا چند.  شد درست آهان

 ديگه من يعني.  رسيد مي نبايد دستش نبايد ديگه عرشيا.  تکوندم رو لباسم و شستم رو دستام

 ... نميخواستم

 

 ها بچه پيش ويال داخل رفتم

 ؟ تو بودي رفته کجا– بهار

 زد زنگ مامان-

 ؟ کشيد طول انقدر که ميکردي تعريف شبستري کرد حسين ي قصه مامانت براي – ارسالن

 ديگه اومدم...  حاال ببخشين بابا-

 ؟ باغ پشت بودي رفته – عرشيا

 ... آره-

 نبودي دنبالت اومدم-

 !!!!! تن پنج يا

 نبود معلوم ها درخت پشت رفتم خوب نه-

 بچسبين رو حال و عشق بياين وللش حاال – آرسام

 ؟ ميگفت چي مامان– ليال

 : زدم دستم توي لقمه به گازي

 حرفا جور اين و خبر چه گفت مي-

 آهان-
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 ؟ مياي لحظه يک محيا -عرشيا

 : دادم قورت رو دهنم آب

 ؟ چي براي-

 دارم کارت-

 . سالن داخل رفتيم عرشيا با همه متعجب هاي نگاه مقابل در

 ؟ ري مي کجا-

 ... بيا-

 : کرد اشاره داخل به.  کرد باز رو در و اتاقش سمت رفت.  رفت باال طبقه به

 تو برو-

 . پنجره طرف رفت و بست سرم پشت رو در.  اتاق داخل رفتم کنجکاو

 رو جا اين ببين بيا-

 کشيدم سرک پنجره از و رفتم سرش پشت

 .... خداجون واي...  اومد بند زبونم

 ديد کردم مي دفن هارو شراب داشتم من که مدت تمام شد مي اتاق اين پنجره از

 پايين انداختم رو سرم

 ؟ نگرفتي جلومو چرا پس...  ميکنم چيکار دارم من ديدي که تو-

 : تخت ي لبه نشست

 ... ميکني رو کار اون داري چي براي ميدونستم-

 کارم از نيستم پشيمون-

 خوشحالم -

 : چشماش به زدم زل
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 ؟ چي-

 شيني نمي بيکار ميدونستم.. کردم اعتماد تو به که خوشحالم -

 :کرد اشاره کنارش به دست با.  زدم جوني کم لبخند

 ؟ شيني نمي-

 شد تر پررنگ لبخند.  کنارش نشستم

 بذاريم قراري يک بيا...  عرشيا-

 ؟ قراري چه-

...  يبگ کسي به کردم تعريف برات که ماجراهايي تو نه و بزنم ديگران به آريانا از حرفي من نه -

 ؟ قبوله

 . هستيم خودمون رازدار خودمون فقط طوري اين ، خوبه خيلي.  آره -

 : کردم خم رو کوچيکم انگشت

 ؟ قول-

 : کرد انگشتم قفل رو کوچيکش انگشت

 ... قول-

 مردن فضولي از االن ها بچه ديگه بريم-

 : خنده زير زدم پقي

 ! ارسالن و ليال مخصوصا آره-

 : کرد باز رو در

 ترن مقدم خانوما-

 ! مودب چه-

 !!! ديگه اينيم ما-
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 نم جنتل يک ، واقعي انسان يک ، خوب خيلي ، بود خوبي آدم واقعا عرشيا.  کردم نگاهش مهربون

 ... شده دير که حيف ولي... 

.  کردن مي جمع رو سفره داشتن کم کم ها بچه.  بالکن رفتيم پشتي در از و پايين رفتيم ها پله از

 بشه جمع ها ريزه خورده تا کرديم کمک

 : آورد در رو واليبال توپ.  ماشينش سمت رفت ارسالن

 ... وسط بيان هاش واليبالي-

 جووووون اي – آرسام

 عشقه مرامتو – عرشيا

 داداش ايوال – بهار

 : گفت معترض مليکا.  تور سمت رفتيم همگي.  بود واليبال تور ويال پشت خوشبختانه

 وسطي بياين.  کنيم بازي نميتونيم که ليال و من.  چسبه نمي زياد واليبال-

 کنن تماشا رو ما بشينن ليال و خانوم مليکا که س ضايع طوري اين ها بچه آره – آرسين

 . بشيم گروه تا دو تا رفتيم و شديم منصرف واليبال از

 . شدن سرگروه آرسام و عرشيا کشي قرعه با

 روهگ.  بود شده تشکيل آرسين و مليکا و من از عرشيا گروه و ارسالن و ليال و بهار از ارسام گروه

 ! رو همه ميزد گوله!!!!  نداشت رحم ليال نامرد.  وسط رفتيم ما و انداختيم سکه اول

 . کردم نگاهش قدرتمندانه و زدم پوزخند.  گرفت نشونه رو من و زد اي خبيثانه لبخند ارسالن

 هب خورد و داد مسير تغيير اما.  کرد پرت رو توش و شد خم.  گرفته نشونه رو من که بود ضايع

 !!!! مملي

 ! مهارت ايوال.  ميکردن تشويق رو ارسالن که شد بلند بهار و ليال جيغ صداي
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 همه . خورد پاش به توش که افتاد و شد پرت حواسش ارسين بعدش ، کنار رفت مليکا نفر اولين

 ! دارن کشتگي پدر انگاري.  کردن مي پرت رو توپ بدجوري شون

 يک من.  کردن مي پرت عرشيا سمت به رو توپ غيض با آرسام و ارسالن.  عرشيا و من مونديم

 ! ميکردم نگاه فقط و بودم ايستاده گوشه

 !!!!! من موندم.  کتفش توي خورد توپ و شد خالي پاش زير اينکه تا

 : گفت مليکا بلند

 ..... شيـــــره-

 بدجوري بهار و آرسام و ليال.  بيرون دادم بلندي صداي رو نفسم.  زدن دست برام گروه ي همه

 ! زدن مي خبيثانه لبخند

 . داريم فرصت تا 10 – ارسام

 برادر کمه باشي داشته هم فرصت تا 100 محيا واسه – ارسين

 ! کنن مي چيکار داداشات کن تماشا و بشين – ارسالن

 شد بلند مليکا و آرسين کف و سوت صداي!  چرخيدم جه در 180.  کرد پرت رو توپ گوله ارسالن

 ليال رو دومي.  کرد مي نگاهم و توي ي ميله به بود داده تکيه عرشيا وسط اين. ميکردن تشويقم که

 خوايت مي انگار بشر اين.  آرسام خود باز رو بعدي.  پريدم روش از سخت ولي زد جون کم.  زد

 ! بگيره لگد و مشت زير منو

 : گرفتم و زد هوايي ارسام.  موندن ناکام هم بهار و ارسالن

 خودمممممم به ايول-

 ! شانس خشکي به...  اه – ارسام

 بابا نباش نگران – ارسالن

 ! خريداريم سوخته دماغ – ارسين

 که اهو پريدم منم.  بزنه زميني مثال که زمين روي کشيد رو دستش ليال! کن هيس شما – بهار

 ! دستم به خورد توپ يکدفعه
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 صورتم مستقيم و گرفت رو توپ بهار.  فقط دادم دست از رو توپ.  نداره عيبي ولي گرفت دردم

 کشيدم عقب رو خودم موقع به اما گرفت نشونه رو

 : ارسين!!!!  دادن مي جر رو خودشون داشتن مملي و ارسين

 ميتوني تو محيا....  مونده فقط تا دو-

 رسما!  بود ناکام هم اين اما زد ضربه طوري همون دوباره بهار.  دادم تحويلش ژکوندي لبخند

 ! رفتم مي بندري داشتم

 !!!! نيستم آرسام محيا نزنمت خدا به – آرسام

 وايستادم سيخ.  باال برد و کرد گوله رو دستش

 کنم امتحان رو شانسم منم بذارين-

 : آرسام سمت اومد و کرد جدا ميله از رو خودش.  برگشتم پام ي پاشنه روي

 بزنمش من بده-

 ؟ ميتوني-

 :کرد نگام و زد پوزخندي

 ... ميتونم ديگه خودمونه ليدي-

 : زدم پوزخند

 مرادي خان عرشيا ببيني خواب تو-

 ودب شده مچاله هاشون قيافه جوري ارسين و مليکا.  کرد جا به جا دستش توي باري چند رو توپ

 ! کنه چيکار خواست مي عرشيا انگاري

 : سرش باالي برد رو توپ

 ؟ حاضري-

 داداش بينيم بزن-
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 توي خورد مي داشت راست يک.  کرد پرت رو توپ حرکت يک توي و شد پررنگ پوزخندش

 . پشتم افتاد و شد پرت سرم روي از توپ.  شدم خم پشت به کمر از!  صورتم

 . کردن کر رو گوشم هاشون سوت با آرسين و مليکا اينکه تا موندم حالت همون تو دقيقه چند

 . ايستادم صاف

 : مصورت جلوي آوردم رو شستم انگشت!  پونصدي سکه تا دو قد بود شد چشماشون بهار و ارسام

 !! اليک بيگ-

 دور سه دو.  وسط رفتيم ما دوباره و زدن دست برامون همه.  بود شده مهربون لبخندش دوباره

 و ارسالن ماشين توي گذاشت رو توپ ارسين.  بوديم افتاده نفس نفس به همه.  کرديم بازي

 : گفت

 ! ميرين دست از دارين همه که ميبينم-

 کنم درازشون حتي تونم نمي خدا به نداره نا ديگه پاهام – بهار

 ديکر مي هم رو االن فکر بايد پريدي مي پايين باال هي بودي شده جوگير که موقع اون -ارسالن

 خانوما خانوم

 : جلوم گرفت رو معدني آب بطري.  کنارم نشست آروم

 شي خنک بخور-

 ! شدم مي هالک داشتم مرسي-

 : گفت خنده با.  کشيدم سر نفس يک هاش نصفه تا و گرفتم دستش از رو بطري

 ببره در به سالم جون من هاي ضربه از بود نتونسته کسي حاال تا-

 : کردم نگاهش شيطون

 ! کنه کل کل من با نتونسته کسي هم حاال تا-

 : زد صدامون آرسام که خنديديم مي داشتيم

 باشيم استوديو بايد عصري ، زده زنگ هيرتا.  بريم بايد ديگه ما عرشيا-
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 . شديم بلند هردومون

 ؟ ميرين کجا آرسام اااا-

 . بريم بايد ديگه ولي محيا ببخشين – آرسام

 ؟ داره کارتون هيرتا – عرشيا

 بياد بايد هم آرسين ، کارامونه از يکي ضبط ظهر از بعد.  آره – ارسام

 . دارم تون نگه ناهارم ميخواستم.  شد حيف -عرشيا

 شاده خيلي مون جمع ارسين و تو وجود با.  موندين مي کاشکي.  عرشيا ميگه راست-

 ؟ کردين مي غيبت من سر پشت – طرفمون اومد هم ارسين

 ؟ کنيم حسودي تو به که داري چي تو آخه – عرشيا

 ! الهي بگيره چشمتو!!!!  نگاه رو تيپ!  نگاه رو باال و قد!  چيزا خيلي – ارسين

 بريم بردار تو گيتار برو!  توام ديگه نيا قوپي – ارسام

 عرشيا به هم تو به هم.  محيا داديم زحمت خيلي – ارسين

 اومدين که شدم خوشحال تون همه رحمتين ها شما ؟ زحمتي چه بابا نه-

 گفتن هم ارسالن و بهار اونا رفتن از بعد کرد حافظي خدا هم ارسين و داد دست عرشيا با ارسام

 . عرشيا و ليال و من مونديم فقط.  رفت شون همراه هم مليکا و برن خوان مي که

 ها تون رسونم مي من برين خواين مي اگه – عرشيا

 مونده درسام من...  آره – ليال

 : گفتم ناچار

 . بيار منم ساک.  کن جمع هاتو وسايل برو ليال.  بريم-

 : کرد مي نگاهم لبخند با داشت که کردم عرشيا به رو

 ليدي بود خوبي شب-
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 : کردم کج رو گردنم

 ! جنتلمن بود تو خاطر به اش همه-

 : رفت باال ابروش تار يک

 افتادي راه-

 ! تويه تقصير اش همه-

 و ارسين با مليکا ارسالن و بهار کردم نمي فکر.  گذشت خوش خيلي راستي...  باشه:  خنديد

 . بگيرن گرم انقدر ارسام

 ! آقا هستن خودم مثل من دوستاي-

 زيبا البته و...  مغرورن و گل و خانوم خودت مثل گي مي راست ، آره -

 شمخو جورايي يک.  کنه تعريف من از جوري اين کسي بود نشده حاال تا.  گزيدم رو لبم ي گوشه

 . کشيدم مي خجالت...  خوب ولي اومد

 . پوشيدمش و گرفتم ليال از رو مانتوم.  ويال توي رفتم و شدم رد کنارش از آروم

 ! مونه مي جن مثل ؟؟؟؟؟ شد حاضر کي اين.  در سمت رفتيم

 ! خالق جلل.  بود کرده عوض کتون شلوار و مردونه پيراهن با رو اش ورزشي لباس

 . شد سوار عقب هم ليال.  شدم سوار و کردم باز رو ماشين در

 شدين حقير ي بنده رخش سوار که دادين افتخار خيلي خانوما – عرشيا

 ! جيگره که نيست رخش – ليال

 . بود گرفته ام خنده

 عرشيا دارم کار کلي که بريم بيفت راه-

 ... چشم-

 هم يالل.  کرد کم يکمي رو پخش.  بستم رو چشمام و دادم تکيه مبل رو سرم.  ميومد خوابم يکمي

 . وابمبخ نداشتم دوست ولي ميومد خوابم اينکه با.  بود آرومي فضاي.  کتابش توي کرد رو سرش
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 ... لبم روي نشست لبخندي ديشب يادآوري با

 ... بود انداخته گريه به رو من شب اون که شد مي پخش داشت ياني آهنگ از قسمت همون دقيقا

You suddenly stepped in my life 

 نهادي من زندگي در پا ناگهان و

and made me cry, like an angel 

 انداختي گريه به مرا اي فرشته چون و

Ooh, you’re something else, like a smile without end 

 پايان بي لبخندي چون هستي، ديگري چيز تو آه،

 .... داشت خاطره خيلي ما براي آهنگ اين.  کرد خوني هم رو آهنگ سريع!!!!  تيز که هم عرشيا

 کنم پيدا رو واقعيم خود تونستم که شبي خاطره

Come into my life 

 بگذار پا زندگيم به

Go a little deeper 

 عميقتر

Come into my life 

 بگذار پا زندگيم به

You could be the keeper 

 باشي من حافظ ميتواني

 ... باش من حافظ:  کردم زمزمه آروم

 دادم ماساژ رو گردنم

 ؟ گرفته درد گردنت-

 ... بدجوري آره-
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 ؟ دفتر ري مي محيا – ليال

 خونه ميام ظهر بگو مامان به خونه ببر رو من ساک.  آره-

 . باشه-

 : گفت اي قدرشناسانه لبخند با عرشيا به رو

 گذشت خوش خيلي.  ممنون-

 بود خواهرت مهموني.  خانومي ميکنم خواهش-

 نگهدار خدا...  بود شما ويالي توي ولي-

 نگهدار خدا-

 کرديم حرکت بعد و ساختمون داخل بره تا مونديم منتظر.  در سمت رفت و شد پياده ماشين از

 ؟ دفتر ري مي چرا خونه برو اي خسته اگه – عرشيا

 رو اه بچه حقوق برم بايد امروز.  نکردم رسيدگي کارا به شد تموم نمايشگاه که ديروز.  دارم کار-

 بدم

 ... مديـــــــر خانوم-

 ... مشــــــــاور آقاي:  خنديدم

 ! تره کالس با مدير خانوم-

 : دادم بيرون صدا با رو بازدمم و کشيدم عميقي نفس

 . شدي خسته من از بيشتر.  عرشيا کشيدي زحمت خيلي-

 کردم کارو اين دوستم بهترين براي ؟ حرفيه چه اين-

 : کردم نگاهش مشکوک

 ؟ دوست بهترين-

 آره-
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 ... بودم خواهر قبال-

 تره نزديک خواهر از دوست من براي-

 ... آهان -

 : کنه عوض رو بحث و بپيچونه ميخواد فهميدم که زد حرفي

 ؟ کرديم تصادف باهم جا اين يادته-

 : خنده زير زدم پقي

 ! کاپوت روي از پريدي تارزان عين!  عرشيا نکشتت خدا-

 : بود گرفته اش خنده هم اون

 ؟ بدي قورتم خواستي مي خوارها آدم مثل تو يا پريدم تارزان عين من-

 : سمتش چرخيدم

 ؟ من ؟ من-

 ؟؟ ام عمه البد ؟ کرد خاکشير خورد رو ام ماشين ي شيشه زد فرمون قفل با بود کي بله-

 ! بود خودت تقصير-

 ؟ کردم چيکار من بپرسم تونم مي-

 شکست هم سپرم تازه!  پروندي رو ماشينم راست سمت رنگ زدي-

 ! کردم درست برات فرداش خودم که رو اون-

 رفت شد تصادفي ماشينم ولي بله-

 ؟ کني آشتي جنابعالي ؟ لفظي زير بدم رو ناقابل لگسوس اين ميخواي -

 : زدم گاز رو لبم ي گوشه

 ... رو لفظي زير...  ميدونم من که جا اون تا-

 : گرفت ام خنده هم خودم
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 ... بانو نداري ها عروس از کمي دست زيبايي از هم شما-

 : کرد ترمز موقع همون

 نگهدار خدا ديگه برو. ..  مرسي يعني دادم...  زحمت من ببخشين خداحافظ-

 مي ؟ کرد مي طوري اين امروز چرا اين.  دفتر سمت افتادم راه بشم جوابش منتظر اينکه بدون

 ؟ کنه مي رو معامله اين من با چرا ؟ کنه خشک رو جيگرم خون ميخواد ؟ بده دق رو من خواد

 شروعش دوباره خواد مي حاال که شد مون عشق خوردن هم به باعث اون که نيست مهم براش

 ... کشه مي رو من روزي يک باالخره مرد اين ؟ کنه

 ... رفت ببينه رو من تا زدم مي بال بال که روزي

 ؟ ده مي عذابم حرفاش با داره و برگشته حاال

 مي وهجل داشت هميشه از تر شيک خيلي دفترمون تابلوي.  دوم طبقه رفتم و شدم آسانسور سوار

 : کشيدم خودم اسم روي دستي آروم.  کرد

 بهداديان محيا خانوم سرکار نام صاحب-

 رقد چه کنه مي يادآوري داره که اسم همين به...  خوشه اسم همين به دلم...  زدم جوني کم لبخند

 ده يم همکاري پيشنهاد من به عباسي هيرتا حاال که جايي به ، برسم جا اين به تا کشيدم زحمت

 ... عرشياست خاطر به همه اينا... 

 و عجم رو ها پرونده داشت و ميزش پشت بود نشسته صفايي خانوم.  داخل رفتم و کردم باز رو در

 : زد پررنگي لبخند.  کرد بلند رو سرش.  بودم نزده سر دفتر به مدت اين توي.  کرد مي جور

 جون محيا سالم-

 ؟ خوبي.  جان مژگان سالم-

 کرده غوغا برندمون امسال.  نباشين خسته.  ممنون-

 بوده چشمگير مون پيشرفت خوب ها بچه ي همه لطف به. آره-

 بهت بدم گفتن ها آوردن رو حسابداري به مربوط هاي پرونده ارسالن آقا جان محيا-
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 گهدي دقيقه چند اتاقم رم مي ، بگيري خبر ارسالن از بگم خواستم مي االن ، نکنه درد دستش-

 بيارشون

 چشم-

 ؟ امروز نداره قرار من با کسي-

 مانز گفتن کردن کنسل پيش ساعت يک رو قرارشون که ميان امروز بودن گفته بهرامي آقاي نه-

 ميدن اطالع رو بعدي قرار

 : بود گرفته درد که کشيدم سرم به دستي

 ... باشه-

 کلي که ام داشتني دوست و خوشگل کار اتاق اين براي دلم.  داخل رفتم و کردم باز رو اتاقم در

 . بود شده تنگ بودم داده خرج به دکورش براي سليقه

 جنس از رنگارنگ هاي پرده و داشت پنجره طرفش دو که متري پنج و بيست تقريبا اتاقي

 تس رنگم گردويي ميز با پارکت رنگ و بود پارکت زمين.  بودنش پوشونده ها پارچه سرقيچي

 مي نشون رو بودم گرفته جايزه توش که هايي جشنواره ي همه ديوار روي ميز پشت.  بود شده

 . بوديم گرفته ها برند صاحب بقيه و مسئولين با که ها بچه بقيه و خودم از عکس تا چند و داد

 سترپو و ها مدل از قدي عکس تا چند کنار ديوار راست سمت که شکلي مکعبي رنگ سفيد ساعت

 . بود برندمون معرفي هاي

 ايه کفش و جالباسي روي گذاشتم رو کيفم.  کردم روشن رو سيستم و ميزم پشت نشستم

 !!! کشيد مي نفس داشت پاهام تازه.  کردم عوض ام راحتي هاي صندل با رو ام مجلسي

 آروم و جلوم گذاشت رنگ نارنجي ي پوشه يک.  شد وارد صفايي بعدش و خورد در به تقه چند

 : گفت

 دارين مهمون راستي...  ها حساب هم اين-

 نداره مطمئنا که قبلي قرار ؟ کيه...  اومدم االن همين ؟ مهمون-

 اومدن االن همين... درسته بله-
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 ؟ کيه-

 ... نگفتن رو شون اسم-

 ؟ چي يعني -

 ، بود پوش خوش خيلي ، جا اين اومدش پيش هفته چند که آقاييه همون کنم فکر جون محيا -

 .... زدين حرف بلند باهم يکمي بعدش

 ! بگم رفت يادم رو چيزي يک ليدي شرمنده-

 : گفتم صفايي يه رو.  اومد لبم به لبخند عرشيا ناگهاني ديدن با

 ... بفرمايين شما عزيزم-

 رونبي رفت مي داشت بود هاش قدم ترين کند مطمئنم که هايي قدم با و انداخت پايين رو سرش

 : ميزم روي نشست صفايي خيال بي عرشيا. 

 ! داره صاحب جا اين آقاهه...  هوي هوي-

 : کرد صاف يکمي رو چرمش دستبند

 ؟ صاحابه بي گفتم نکرده خدايي من مگه-

 : شدم سينه به دست و دادم تکيه صندليم به

 بعيده شوما شخصيتي با به آقايي از!  بنده ميز روي نشستين فقط...  خير-

 : شد بلند ميز روي از و کرد بلندي ي خنده

 ! نداشتم خبر خودم بودم شخصيت با قدر چه-

 : ميهمان صندلي روي روش به رو نشستم و شدم بلند ميزم پشت از

 بودي رفته که تو ؟ باال اومدي شد چي-

 ! بود شده تنگ برات دلم کن فکر تو -

 .... ولي بود شوخ و بامزه لحنش
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 آقااااا بعيده کارا اين تو از-

 بگم بهت بود رفته يادم که رو چيزي اومدم سرم خر... توام....  اوووووو-

 ميشنوم...  بگو خوب-

 ( گفت لودگي با و صورتش جلوي گرفت رو دستش... )  دوني مي -

 کشمممم مي خجالت -

 حلقممممممممم تو تم خجالت باااااباااا-

 : خنديد بلند بلند

 کنم دعوتت اومدم...  جدي-

 ؟ وقت اون کجا-

 هک ميده بزرگ مهموني يک شرکتش ي مناقصه توي شدن قبول خاطر به سال هر بهزاد دوستم-

 کنه مي دعوت رو همکاراش تا آشنا و دوست از آدم کلي

 ؟ داره من به ربطي چه اين ؟ خوب -

 يم باهم و ايران ميومد تعطيالت ي بهانه به...  رفتم مي سارا با سال هر منتهي ، دعوتم هم من -

 ... برم تو با خوام مي من....  بياد تونه نمي امسال اما رفتيم

 : گفتم خنده با

 ؟ چرا سم بپر تونم مي-

 کنم ات معرفي دوستام به اينکه خاطر به شايد...  خوب -

 : دادم قورت رو دهنم آب

 ؟ عنوان چه به-

 هيرتا استايليست البته و...  همراه و دوست يک -

 شم مي معروف انقدر بشم عباسي آقاي استايليست اگه نميدونستم-
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 : زد بشکني

 ؟ حله يعني-

 : انداختم باال شونه

 نيستم هم دعوت طرفي از....  شناسم نمي اونجا رو هيچکس من خوب-

 ببره خودش با همراه تا 0 تونه مي هرکسي...  اپنه مهموني -

 بگم چي بايد نميدونم-

 شم مي خوشحال آره بگي اگه -

 ؟ جا اون بيام تو با که کنم قبول بايد چرا -

 ؟ کني مي فکر چي خودت....  چون -

 !!!! ندارم نظري -

 بياي که دارم دوست من -

 کنم فکر بايد -

 چند هر...  بگي رو نظرت داري وقت فردا تا است ديگه روز 0 مهموني... هستم خبرت منتظر باشه-

 باشه مثبت کاش اي

 دعوتت از ممنون...  باشه-

 : کشيد اش پيشوني به رو دستش

 برم ديگه من.... چاکريم-

 ناهاره نزديک خوردي مي چيزي يک ميموندي-

 دارم کار.  برم بايد نه-

 مايلي که هرطوري کنم نمي اصرار باشه -

 خدانگهدار-
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 ... سالمت به-

 .... اومد لبام به لبخندي.  بست هم رو در و بيرون رفت

 ؟ اونجا برم هيرتا استايليست عنوان به ميخواد واقعا ؟ کنه دعوت منو بايد چرا

 .... باشه طوري اين کنم نمي فکر نه...  شايدم...  خوب

 بگذرونه من با رو اوقاتش بيشتر ميخواد فهمم مي نيستم که ذهن کند

 ... هاش محبت از و کنم اشتباه دوباره خوام نمي....  دخترم يک هم من ولي

 ... بيفته که نميذارم و خوام نمي يعني...  افته نمي اتفاقي چنين که مطمئنم

 ....پوفـــ

 از ليک هم عرشيا باغ به رفتن.  بود شلوغ خيلي سرم.  ها پرونده سراغ رفتم و کردم خالي رو ذهنم

 .... بود انداخته عقب رو کارام

 انجام روها کتاب حساب بتونه ذهنم و بگيرم قوت يکمي تا بياره نبات چاي برام گفتم صفايي به

 .... اميدوارم....  بره پيش خوب چيز همه اميدوارم...  بده

 يکم و بيست فصل

 

 ( عرشيا)

 

 ات گذاشتم آروم موزيک يک قبلش.  تختم روي نشستم.  کردم خشک حوله با رو خيسم موهاي

 رتش تي.  صندلي روي کردم پرت رو حوله.  بگيره آروم و بشه منحرف افتاده که اتفاقاتي از ذهنم

 ديدنم با.  کرد مي آشپزي داشت مامان...  خونه آشپز داخل رفتم و پوشيدم رو مشکيم چسب

 : زد اي مادرانه لبخند

 باشه عافيت-

 نمود ميل رو کوچيکه روده بزرگه روده مامان...  ممنون-
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 ميکشم رو غذا االن کردم آماده رو ميز....  پدرت و تو دست از -

 جونننننن جونمي آخ-

 و باال ساله پنج چهار هاي بچه پسر مثل مياد که غذا از حرفي...  شکمويي ها بچه مثل هنوزم -

 پري مي پايين

 مي االدس داشت و ميز کنار بود نشسته بابا.  پذيرايي داخل رفتم و کردم بلندي ي خنده جوابش در

 : کشيدم رو اش رويي به رو صندلي.  کشيد

 ؟ مامان بدون اااااا-

 فالن و فالن و باالست ات چربي گه مي نميذاره بياد مامانت اگه بزنم سس خوام مي نزن حرف-

 بابا ميگه خودت خاطر به -

 ... خب ولي ميدونم -

 ؟ کني مي چيکار داري حسين امير-

 : جاش سر گذاشت رو ساالد ظرف و شد مچاله اش قيافه بابا

 کشيدم مي ساالد عرشيا براي داشتم هيچي-

 : برداشتم رو ظرفش و زدم بابا به چشمکي

 !!!! بابا نکنه درد دستت-

 . کردم خوردنش به شروع و جلوم گذاشتم رو ساالد.  ميز سر نشست و کرد نوچي هم مامان

 ؟ محيا از خبر چه راستي عرشيا – مامان

 يکمي زور به و ريخت دوغ برام مامان.  کردم مي سرفه هام ريه اعماق از.  گلوم توي موند کاهو

 ... بشه بهتر حالم تا خوردم دوغ

 ....اوپسـ

 .... عرشيا سرت بر خاک

 نشستم صاف و کشيدم گلوم به دستي
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 گلوت تو نپره تا بخور آروم خوب -بابا

 ؟ پسرم خوبي – مامان

 : بشه صاف صدام تا کردم اي سرفه تک

 خوبم.  گلوم توي موند غذا بدم جواب خواستم...  آره-

 ؟ خوبه محيا نگفتي...  خوب – مامان

 ... آره... آره-

 ؟ کنه مي چيکارا-

 : کردم بازي ساالدم با آروم

 شهب آماده لباسش ديزاين براي بايد داره کنسرت ديگه هفته چند هيرتا ، ديگه کاراشه درگير-

 ثلم درست ، خودش ي واسه خانوميه ماشااهلل کمش سن اين با خدا به تکه دختر اين...  ماشااهلل-

 مادرش

 ... آره-

 ! دادم سوتي وسط اين فقط.  نگرفت رو قضيه پي هم مامان و نگفتم چيزي ديگه

 شده هول انقدر چرا دونم نمي.  اتاق توي پريدم سريع ناهار از بعد.  خورديم سکوت توي رو ناهار

 ... بودم

 بودن واضح صداش.  داد جواب دير خيلي.  گرفتم رو اش شماره.  داشتم احتياج سارا به شديدا االن

 ! گه مي چي فهميد شد مي ولي

 معرفت بي برادر آقاي سالم-

 معرفت با زيباي دکتر خانوم سالم-

 ؟ کردي اعتراف من زيبايي به تو عجب چه -

 ! داره نيومد اومد که ميدوني هم تعارف....  باشم کرده تعارف خواستم -

 بيشعورررررر -
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 بود گرفته ام خنده

 ؟ چيه-

 ! زنه مي حرف ماليمت با ترش کوچيک برادر با آدم-

 ديوونه شده تنگ برات دلم!  کوچولوش ي ساله نه و بيست برادر با بله -

 بيشتر ما -

 ؟ بهش چسبيدي جوري اين که داره چي جا اون...  تورنتو بيا شو بلند -

 .... بابا...  اينا مامان -

 شن مي آماده تو از تر سريع اينا مامان کانادا بياي خواي مي بگي تو اگه دوني مي عرشيا -

 دارم هم اي ديگه دليل يک اونا غير.  دونم مي -

 ؟ دليلي چه -

 : کشيدم دراز تختم روي

 ...و هيرتا-

 ؟ موندي جا اون کي خاطر به تو ؟ گفتي چي عرشيا ؟ جانم -

 : گفتم شيطنت با

 هيرتا-

 کني عصبي مرگ حد سر تا رو من اسمش آوردن با داري دوست چرا دونم نمي عرشيا ببين-

 ؟ فروخته تو به تري هيزم چه هيرتا-

 کنه مي عصبي رو من کرد اون با که کاري -

 نيک مي فکر تو که هم ها انقدر هيچکس باش مطمئن...  داره بستگي خودش به کس هر زندگي -

 نيست السالم عليه

 ؟ رهپس اين به چسبيدي چرا تو ميزنه هوا توي رو تو ايران توي آدم کلي...  متنفرم هيرتا از من -
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 ... منه قديمي رفيق چون -

 ... ببين -

 : حرفش وسط پريدم

 اه حرفم وسط پريدي زدم مي زر داشتم آوردي بار به رو ولوله اين شنيدي رو هيرتا اسم فقط تو-

 .... بزنمش بيام ميخوام مياد که هيرتا اسم ببخشين -

 .... حاال خوب -

 ؟ ايران موندي سيريش اون خاطر به که کنم باور خواي مي -

 : بيشتره هميشه از هست لحنم توي که شيطنتي که ميدونستم

 ! واال نه-

 ديگه بگو...  اااااا -

 ايراني زيباي ليدي يک خاطر واسه-

 نگو دروغ.....  اوووووو-

 . ميگم راست -

 ؟ شدي شيطون جديدا انقدر تو نميشناسمش که محترمه ليدي اون خاطر به کنم باور يعني -

 ... باش داشته يقين نکن باور -

 ؟ گذاشتي سرکارم عرشيا -

 ميگم راست...  مامان جون به نه -

 : گفت بود خوشحال خيلي که صدايي با

 ؟ شکليه چه ؟ سالشه چند ؟ شدين آشنا باهم کجا ؟ کيه ؟ چيه اسمش -

 بپرس يکي يکي ؟ خبرته چه....  سارا...  سارا-

 ؟ چيه اسمش بگو اول ، باشه..  باشه-
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 ... بانو محيا-

 ؟ سالشه چند!!!!!  خوشگلي اسم چه -

 شش و بيست حدوداي -

 ؟ شدين آشنا باهم کي!!!  عاليه -

 ... پيش سال هشت -

 : گفت جيغ با

 گالبي کن مسخره خودتو...  مرض-

 بابا دوست دختر ، بهداديان محيا...  بابا گم مي راست -

 ؟ بود خجالتي خيلي که هموني -

 : زدم لبخند

 شده خانومي چه نميدوني ، همونه...  آره-

 : کرد کلفت رو صداش

 !!! کرد مي پيدا ريزش سيبيالشون مردا ميومد گرفتن زن اسم قبال جغله بکش خجالت-

 ؟ ام تو حاال زد ازدواج از حرفي کي -

 ؟ دخترته دوست ؟ چي پس -

 ؟ بزنم حرف بذاري شه مي...  بابا نه -

 ... بگو خوب -

 ...آرياناست شبيه خيلي دختره بابا -

 : گفت مکث با

 .باهاشـ اين خاطر به فقط...  يعني-
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 يک به حتي که پاکه انقدر...  دارم دوست خودش خاطر به رو محيا من ، نه که معلومه...  نه -

 ... ده نمي رضايت هم ساده دوستي

 ؟ نزديکشي جوري چه پس -

 ... برادر يک عنوان به -

 : گفت خنده با

 کنه نمي فکر برادرشه مثل که کسي با ازدواج به کسي ديوونه آخه...  اومدي خوب رو برادر-

 ... کنه فکر ازدواج به عنوان هيچ به خواد نمي محيا بدوني که باشه جالب برات شايد-

 ؟ چرا -

 گم مي بهت بعدا...  مختلف داليل خيلي به -

 ؟ بپرسم ازت سوالي يک شه مي عرشيا...  سخته خيلي پس کارت -

 بپرس -

 بدي رو جوابم منطقي ميخوام -

 بپرس که گفتم -

 ؟ داري دوست رو محيا واقعا تو -

 کنم مي آرامش احساس پيشش...  بيشتر وجودم تمام از -

 ؟ چيه داشتن دوست اين اسم -

 ... عشقه که معلومه -

 اين دوباره خوام نمي...  شده خورد احساساتت يکبار تو ولي ، کنم اميدت نا خوام نمي ببين -

 کني فکر محيا و خودت مورد در عاقالنه ميخوام ، بيفته برات اتفاق

 هاي شيشه تمام من خاطر به بگم اگه نميشه باورت...  کنم مي امتحان رو خودش و خودم دارم -

 کرده خاک رو مشروبم

 هنوزم تو مگه ؟ چي-
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 ... وقتا بعضي-

 بوده نگرانت شايد...  نيست عاشقانه کار يک کارش -

 ؟ باشه نگرانم چرا خوب -

 گفتي بهش که اي برادرانه حس همون خاطر به شايد -

 مه خيلي داره اعتماد من به اينکه با ، کشه مي خجالت من از قدر چه دوني نمي...  کن ولش اينو -

 ... کشه مي خجالت من از

 کن فکر بيشتر....  عرشيا -

 بدم فرصت بهش خوام مي ، باشه -

 کاره بهترين اين -

 ؟ نداري کاري -

 ... نه -

 ؟ چنده ساعت جا اون راستي-

 صبحه 5 -

 اااااا -

 بگيري وجدان عذاب خواد نمي ، نباش نگران بودم بيدار....  بله -

 ! نشدم ناراحتم همچين -

 بده قرار اولويت توي دادن شفا موقع رو تو خدا -

 همچنين -

 باي...  ديوونه -

 حافظ خدا-

 کن ايميل برام رو کوچولو فرشته اين عکس راستي-
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 ببين برو.  فرستادم برات ديشب -

 برسون سالم هم اينا مامان به.  باشه -

 .... باي -

 به بايد ، گفت مي درست سارا.  کشيدم دراز تختم روي.  کارم ميز روي گذاشتم رو گوشيم

 ... کنه اشتباه من مثل هم اون خوام نمي...  بديم زمان خودمون

 ... داره دوستم ميدونم...  گرچه

 ! شد شل نيشم محيا اسم ديدن با.  خورد زنگ موبايلم دوباره

 ... شد عرض سالم-

 برادر داداش آقاي سالم-

 : خنديدم بلند

 ؟ جونم-

 ؟ ديگه چيه جونم...  باشه داشته جذبه بايد مرد ؟؟؟؟ جان -

 بنال ؟ ضعيفه چيه...  آهان-

 پررويي بچه کال تو -

 ! بيشتر شما -

 !!!! گرفتم ياد تو از رو پررويي -

 ! کردي خوبي کار -

 عرشيـــــا-

 شه مي خراب پوستت نخور حرص -

 افته نمي برام هم اتفاقي ندي حرصم تو -

 ؟ منم بودنت زشت مسبب يعني -
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 : گفت جيغ با

 خدا به کشمت مي-

 ؟ بره ات صدقه قربون هي کي بميرم من ؟ مياد دلت...  اااا -

 داشتم خواه خاطر کلي من هم نبودي تو واال -

 کنم شون قربوني پات جلو کي يکي تا بگو رو شون اسم -

 ! خشن چه -

 ؟ مياد خوشت مرد جور اين از گي نمي مگه -

 مياد بدم جماعت مرد از کال من -

 ؟ بله هم ما با...  نکنه درد شما دست -

 شوما مثل...  دارن استثنا بال بعضيا خوب نه -

 ؟ زنگيدي داشتي چيکار ليدي راستي...  شد اين اهان -

 حرفن پر دخترا گن مي بعد...  تو هاي حرفي پر اين دست از -

 ببخش خودت کوچيکي به شما -

 ! نه نگو پررويي بچه گم مي -

 وقت يک نمونن منتظر...  موندن خط پشت دخترام ،دوست دارم کار بدو -

 از ميشه رواني بدبخت روز دو سر ؟ دختر دوست به چه رو تو اصال!!!  خورد هم به حالم....  اوق -

 تو هاي ديوونگي اين دست

 !!!! تو مثل يکي ميشه وقت اون خوب -

 ....عرشيــا -

 ... خنديدم غش غش
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 يک کنم قطع...  خداحافظ...  زد حرف کلمه دو باهات نداري شعور تو اصال -؟ ليدي دل جون-

 نزنن ناقص سکته خبري بي از دخترات دوست وقتي

 درک به دخترا بقيه!!!!  مني قلب در تو فقط گلم -

 ... پيچيد گوشم توي بوق صداي

 !!! کرد قهر اين باز خخخخخ

 . کرد ريجکتم.  گرفتم شو شماره

 . : گرفتم دوباره

 ... باشد مي خاموش نظر مورد مشترک دستگاه-

 دختر اين شده نارنجي نازک چه....  بابا نزدم حرفي که من ؟ شد ناراحت يعني ؟ چي

 : داد جواب زودي محيا عکس بر.  گرفتم رو ليال ي شماره

 عرشيا آقا سالم-

 !!!! ادب به جونم

 ؟ هست خواهرت...  جان ليال سالم-

 هست بله ؟ محيا-

 گوشيش زنم مي زنگ چي هر کنم مشورت باهاش بايد کار مورد در ؟ بهش ميدي رو گوشي -

 خاموشه

 کنين صبر لحظه چند باشه خوب...  محيا -

 ممنون-

 ليال مفهوم نا نسبتا صداي هم بعدش و اومد در صداي

 عرشياست محيا-

 ؟ تو به زده زنگ چرا ؟ چي-
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 بزنه حرف باهات خواد مي کار مورد در..  خاموشي گفت-

 نيستم خاموش ديگه...  خودم به بزنه زنگ بگو-

 بزن حرف من موبايل با بيا خوب..  باشه-

 خودم موبايل به بزنه زنگ بگو -

 ها زشته -

 ليالااااااا-

 باشه -

 : پيچيد گوشي توي بلندش صداي

 روشنه گوشيش خودش به بزنين زنگ گه مي عرشيا آقا-

 : لبام روي اومد شيطاني لبخند

 خدانگهدار...  باشه-

 حافظ خدا-

 : گفت که بودم نگفته الو هنوز.  گرفتم رو اش شماره تند و تند

 ؟ زدي زنگ ليال به که چي يعني اين-

 ادب بي ليدي سالم -

 ؟ چي يعني کارت اين گفتم....  سالم کوفت -

 نبودي جنبه بي که تو.  بابا کردم شوخي...  داريم دوست همچنان ما يعني-

 بذاره سرکارم کسي ندارم دوست ولي نيستم -

 ؟ آشتي ؟ حله...  ببخشين ولي نداشتم منظوري اينکه با -

 ها نشه تکرار ديگه-

 ... چشم-
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 .... بخشيدم -

 ؟ زدي زنگ چرا نگفتي...  شکر رو خدا خوب -

 يازده از قبل که شرطي به ولي ميام مهمونيه اون باهات من بگم زدم زنگ ، اومد يادم...  آهان-

 ... برگرديم شب

 : شد شل گوش بنا تا نيشم

 ... محيا متشکرم واقعا-

 کردي دعوتم که باشم ممنون بايد من -

 کرد استقبال مياي من با هم تو گفتم بهزاد به ؟ حاال ميکنه فرقي چه -

 ... ممنون -

 منتظرتم پنج ساعت شب فردا -

 زود قدر چه -

 ... ميشه شروع چهار ساعت از مهموني -

 نيست مشکلي ، باشه -

 ؟ بپرسي رو حالم نميخواي.  خوب -

 هاااا جان لقمان ببخشين البته...  شدي کيف خر که معلومه ، نيست پرسيدن به نيازي -

 گيرم مي ياد ادب دارم فرزندم نداره عيبي -

 ... پس بده ادامه -

 ... اومد اش خنده بلند صداي بعد و

 ... شد تزريق وجودم توي چيزي اش خنده صداي شنيدن با

 ... عالي نهايت بي حس يک

 ؟ برادر داداش نداري کاري-
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 خداحافظ... خير نه -

 نگهدار خدا -

 ... شدم خيره گوشيم ي صفحه به خنده با

 ... بودم گرفته ازش يواشکي پيش روز چند که عکسي به

 ... بود زيبا واقعا محيا

 بودم اش ذاتي زيبايي عاشق من و

 ... لجباز و مغرور دختري

 مهربون العاده فوق البته و

 دوم و بيست فصل

 

 (محيا)

 کوتاه دامن که اي سورمه هفت يقه پيراهن.  کردم نگاه آيينه توي رو خودم بار آخرين براي

 قسمت.  بودم پوشونده رو پاهام برهنگي پا رنگ شلواري جوراب با و بود هام زانو تا سفيدش

 باالي.  بودم بسته سرم باالي سفيد سر ي گيره با و بودم کرده درشت فر رو مشکيم موهاي پايين

 پيراهنم خاص و تيره رنگ با زيبايي تضاد بود شده کار سفيدي هاي مرواريد يقه دور پيراهنم

 باسمل به خاصي زيبايي که بود کوچيک نسبتا چاک يک پشتش درست هم دامن پايين.  داشت

 .. بود بخشيده

 ؟ خوشگلي همه اين و من

 !!!! ميباره روت و سر از خودشيفتگي:  گفت مي بود بهار اگه االن...  بود گرفته ام خنده

 ... لب برق با صورتي لب رژ و بود پلکام پشت آبي ي سايه خورده يک نداشتم هم زيادي آرايش

 موهام تا کردم سرم جوري رو ايم سورمه – سفيد شال و کردم تنم رو وکوتاهم سفيد مانتوي

 ... نشه خراب حالتش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahla2000 | ليدي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

331 

 

 .... بود شده تر بلند قدم اي سورمه بلند پاشنه کفشاي اون با

 اسبمن کنم مي فکر اما ميرسه نظر به رسمي رنگش خاطر به خورده يک لباسم....  زيبايي جونم

 ... نميشناسه رو من که جمعي براي باشه

 ... و کردم باز رو در.  حياط توي رفتم آروم و شدم پياده آسانسور از

 !!!! ببينم خوش روز يک نبايد من کال

 : هاش لب روي نشست اي مسخره پوزخند

 ؟ مادمازل سالمتي به کجا-

 ... نيست مربوط تو به -

 ... خيابون بري تيپي اين ندارم خوش -

 : شد مي بلند دود داشت گوشام از

 مي زر زر داري ايستادي جلوم جوري اين که مني کي تو ؟ داره ربطي چه تو به آشغال شو خفه-

 ؟ کني

 ...ميگـ بهت دارم صدم بار براي محيا-

 ؟ محيا شده چي -

 رمب خوشگلت رنگ خاکي بلند موهاي اون قربون آخ!!!  شود مي وارد من بت...  زدم لبخند دليل بي

 !!!! گوگولي مياد بهت قدر چه مشکي شلوار و کت!!!  من

 ؟ گي مي پرت و چرت داري چرا محيا سرت بر خاک

 !!! کن درويش چشماتو

 : کرد اشاره کيان به

 ؟ داشتي کاري-

 : شد جمع بيشتر هاش اخم هم کيان
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 پتت و شت نزدم تا باقالي کنار بکش ؟ اي نظميه مامور مگه...  باشه مربوط تو به کنم نمي فکر-

 نکردم

 !!!!!! شخصيت بي

 : چسبوند آمپر هم عرشيا

 مثال آقاي کن رعايت رو ادب هم سوما...  نيستم نظميه مامور دوما خودت و خودتي باقالي اوال-

 مربوطه منم به بشه مربوط محيا به چي هر ميگم صدم بار برام... محترم

 !!! قاطع لحن جونم!!!!  تُن تُن...  ميشد آب دلم تو قند

 : زد پوزخند

 ؟ هستي کي بپرسم ميتونم مثال-

.... 

 بذار...  نه ؟ بگم چي ؟!؟ آخه منگنه الي ميذاري منو چرا...  کيان تو دهن بگيرن گل اي....  خدايا

 .... من نه بود اون مطئمنا مخاطبش ، بگه عرشيا

 ... کنه مي معرفي عنوان چه به رو من ببينم داشتم دوست خيلي هم خودم

 ؟ بودي کجا سال چند اين تو گه مي س مسخره خوب..  خواهر بگه شايد

 ... نيستم دوستش که من خوب...  دوست بگه شايد

 !!!! دليله ترين مسخره که اين خوب...  پدرم دوست دختر بگه شايدم

 !!! نيست بيش فرديني...  نيست حرفا اين مال عرشيا بابا يوخ.... که بگه شايدم خوب

 ... عرشيا صورت به دوختم چشم کيان مثل هم من

 : گفت خونسردانه خيلي

 ؟ بشنوي داري دوست خيلي-

 ؟ کني دخالت زندگيش توي بخواي که هستي حدي در بدونم ميخوام..  آره – کيان

 : زد پوزخند
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 هستم...  هه-

 ؟ شي چيکاره نگفتي -

 : گفت قبل از تر خونسرد....  دادم قورت زور به رو دهنم آب

 ... نامزدشم-

 ؟ کرد بلغور چي پسره اين...  پريد وضوح به رنگم

 .... بکــــــش دوتا اين چشم جلوي جا همين منو خدايا!!!!  شد خشک کال که هم کيان

 : کمرم پشت گذاشت رو دستش

 مي امحي بر و دور ببينمت ديگه بار يک اگه پسر آقا ببين ؟ بزني حرف داري جرات حاال ببينم-

 ؟ هک شد حاليت ، شده چت نفهمي هم خودت که ميارم سرت باليي....  ديگه يکبار فقط...  پلکي

 .. نگرخيدي اين از بيشتر تا هري...  ببينمت زنم بر و دور ندارم خوش

 . فرمون پشت نشست هم خودش و بست رو در.  شدم سوار رمق بي.  کرد باز برام رو ماشين در

 . کرد حرکت و کرد روشن رو پخش خونسردانه خيلي

 : گفتم پته تته با

 ...کيان..  به...  حرفو اين...  چرا-

 شد خوشبختانه که شد مي ادب بايد-

 يعني... نامزد گفتي مي نبايد -

 کني خبرم کافيه فقط شد مزاحمت ديگه يکبار اگه...  کني ناراحت رو خودت خواد نمي -

 ... نداشتي حق تو -

 کن فکر مهموني به االن...  کن تمومش...  کنم مي خواهش محيا -

 ... من آبروي ولي -

 ؟ گي مي داري چي ؟ آبرو -

 زدي بدي حرف...  کن باور...  مامانم...  بگه چيزي کسي به کيان اگه -
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 نميزنه حرفي شده که خودشم ظاهر حفظ خاطر به نترس -

 ... زدي اشتباهي حرف -

 : گفت عصبي

 التخج من کنار اونم بودن از که ام پپه انقدر من ؟ ميخوره بر بهت باشي من نامزد ظاهر به اينکه-

 ؟ کشي مي

 ...بود ديگه چيز يک منظورم خدا به..  من-

 کنم مي خواهش...  محيا کن تمومش کنم مي خواهش -

 اشمپ داشتم دوست بود پيش سال چند االن اگه...  شدم خيره بيرون به پنجره از و گزيدم رو لبم

 ... بشه غيرتي روم کسي ميومد خوشم خيلي!!!  کنم ماچش شاالپ شاالپ

 ... داشت فرق عرشيا...  ديگه خوب ولي

 .... االن اما

 ... کن کمکم خودت خدايا ، بود لرزيده هم بدجوري...  بود لرزيده دلم ته

 ... شدي زيبا چه-

 ... پريدم جام از يهويي

 : پايين انداختم رو سرم.  کردم نگاهش و برگشتم

 ممنون-

 زرگب خيلي باغ يک جلوي.  داد ادامه اش رانندگي به و کرد سکوت هم اون.  نگفتم اي ديگه چيزي

 تدس داد رو سوييچ.  شدم پياده و کردم باز رو در آروم.  بشم پياده بايد که فهميدم.  کرد توقف

 : داخل رفتيم و اونجا خدمه از يکي

 ؟ بکنم ازت خواهشي يک ميشه-

 آره-

 ... شد چي پيش ي دقيقه چند که کن فراموش بعد به لحظه اين از -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahla2000 | ليدي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

335 

 

 کنم مي سعي...  باشه -

 زدم داد سرت ببخشين...  خوبه -

 : خنده زير زدم پقي

 !!! دادا ميشي تر جذاب ميزني داد-

 : گفتم گوشش زير آروم.  لبش روي اومد لبخند شبيه چيزي

 ! شده له غرورش گن نمي بخندي!  خوبيه چيز هم تبسم-

 . کنه نگاهم مهربون و بشه پررنگ لبخندش شد باعث حرفم اين

 : انداختم باال شونه

 !!! غيرتي داداش چاکر-

 : دماغم به زد آروم

 شيطون....  ميدي من دست کار باالخره تو-

 ! نيومده محبت جماعت پسر به...  پايين انداختم رو سرم و گزيدم رو لبم

 ... بود زيبا و مجلل خيلي که بس همين فقط نداشتم رو سالن زدن ديد ي حوصله

 هزادب فهميدم که مون استقبال اومد شونه چهار و بلند قد تقريبا مرد يک مون شدن وارد محض به

 باغه صاحب و عرشيا دوست

 : زد لبخند متانت با و کرد من به رو عرشيا با مفصلي بش و خوش از بعد

 ؟ کني نمي معرفي رو خانوم اين جان عرشيا-

 : شد پررنگ لبخندش هم عرشيا

 بودم گفته قبال که خانومي همون...  هستن بانو محيا ايشون-

 : کرد دراز سمتم دستشه

 حضورتون با رو مجلس کردين منور...  بانو خوشبختم-
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 : زدم لبخند جوابش در

 شدم تون مزاحم دعوت بي ببخشين...  دارين لطف شما-

 دارين جا ما سر رو شما...  حرفيه چه اين دارين اختيار-

 ... باشه هم مار سال متولد ميزنم حدس....  قهاريه باز زبون که بخورم قسم حاضرم

 اش برازنده همرنگش کراوات با رنگ دودي شلوار و کت اون و بود پوش خوش و خوشتيپ خيلي

 ! بودم بين طالع پا يک االن بود زده حرف برام شناسي شخصيت از ليال انقدر.  بود کرده

 بهزاد. برد خودش با و گرفت رو شالم و مانتو سالم از بعد خانوم اون.  کرد اشاره خانومي يک به

 من هک کرديم سالم دوستاش از تا چند به و رفتيم عرشيا با.  بزنه سر مهمونا ي بقيه به رفت هم

 عرشيا ديدن محض به که بودن شون بين هم دختر تا چند!  شناختم نمي رو شون کدوم هيچ

 پاي ونتخ گفتن چشماشون با ديدن پشتش که رو من البته!!! بزنن سکته خوشحالي از بود نزديک

 ! خودت

 . ميهمان ي ويژه هاي مبل روي نشستيم ربع يک از بعد

 : گفت شرمندگي با عرشيا

 ... چرخوندمت سالن دور کلي کفشا اين با ببخش-

 نداره اشکالي-

 ؟ ناراحتي هنوزم -

 نه زياد -

 همين...  ببندم رو پسره اون دهن فقط خواستم مي کن باور -

 ... نداره عيبي که گفتم -

 داد نوشيدني دستم و زد لبخند

 ؟ نيست کننده خسته برات که جا اين-

 شادن همه...  نه -
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 نيستي خسته که خوشحالم -

 برگشتيم صدا سمت به هردومون آشنا صداي يک شنيدن با

 بودم منتظرتون ها اين از زودتر ، اومدين دير چه....  سالم-

 !!! لعنت معرکه فوق برخرمگس

 : شد بلند من از زودتر عرشيا

 ... عماد داش سالم-

 گردم مي دنبالتون دارم ساعته نيم ؟ ها شما کجايين بابا.  سالم-

 کردم مي آشنا بروبکس با رو محيا داشتم -

 ! ديد هم رو من آقا باالخره

 سالم-

 : دادم زورکي لبخند با رو جوابش

 عماد آقا سالم-

 هيرتا با جلوش که گافي اون از بعد کشيدم مي خجالت ازش هنوزم...  دادم دست باهاش ميل بي

 ... بوديم داده

 حبتص مشغول و همديگه کنار نشستن عرشيا با...  داشت رو مدرسه گير مچ ناظم حکم برام عماد

 ... شدن

 ؟ دارم وجود هم من مگه اصال چغندرررررر که منم

 ؟ کنن مي حساب آدم رو من مگه اصال

 من بود رسيدهنپ يکبار حتي عرشيا و بود گذشته ساعتي نيم...  نشستم گوشه يک ها يتيم بچه عين

 !!! زنده يا ام مرده

 !!! کردن مي پذيرايي ازم مدام ديگه نفر چند و خدا بنده بهزاد اين فقط

 .... اما داشتم رقص خواست در هم کلي
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 ايه توجهي بي اين به يا کنم خوش دل حرفاش به نميدونستم دلم ته...  جا اين نبودم مهمون من

 ! واضحش

 هک درسته ، خوبه بچه اين نه نه...  سرم بر خاک....  عرشيا بشم راحت من بشي شقه شقه تو اي

 .... الهــــــي بشه پت و شت مرده زليل کيان اون نشه شقه شقه...  داره گناه ولي نيست آدم

 

 اين از.  بودن سالن ي ديگه طرف که ديگه مرد تا چند سمت رفتن و شدن بلند عماد و عرشيا

 ... بودم شده ناراحت خيلي عرشيا برخورد

 بگم و خونه آشپز برم نداشتم حوصله...  بود شده ام تشنه هم عجيب.  بود شده خالي شربتم ظرف

.  بودم نشسته روش هم اول از که سلطنتي مبل همون روي نشستم خيال بي...  بدن آب بهم

 نکنه اذيتم تا گوشم پشت دادم رو ام شده فر موهاي

 زيبايي بانوي چه-

 تک!  بود کرده تيغه شيش رو صورتش که بود خودم سن هم حدودا پسر يک.  صدا طرف برگشتم

 پر مشکي موهاش و سفيدش پوست به خيلي خوشگلش يخي کراوات و مدادي نوک شلوار و

 . ميومد پشتش

 ؟ ببخشين-

 بلم ي دسته روي گذاشت رو دستش.  کنار کشيدم خورده يک رو خودم.  کنارم نشست تعارف بي

 : طرفم شد خم و

 بانو مون جمع توي نديدم رو شما حاال تا-

 : زدم کمرنگي لبخند

 ميشم حاضر جمع اين تو که باره اولين.  هستم عرشيا دوست من...  بله-

 : باال رفت ابروش تار يک

 ؟ خودمون مرادي عرشيا ؟ عرشيا-

 درسته.  بله-
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 : کرد جذابي ي خنده تک

 ؟ هستيد دوستش گفتيد-

 . بله -

 ؟ بپرسم رو تون اسم ميتونم-

 ... هستم محيا-

 : داد تکان آرومي به رو سرش

 . بهزاد شرکت مالي امور مشاور.  هستم رامين هم من-

 ؟ سخته کارتون.  خوشبختم خيلي-

 ؟ ديد مي انجام کاري چه شما...  باشي داشته عالقه بايد.  اصال نه-

 . هستم استايليست و لباس طراح من-

 : گفت ترديد با

 ؟ هيرتايي استايليست تو-

 !!! کشيد عقلش باالخره

 ... بله-

 : زد دست آروم

 . بانو بهتون ميگم آفرين...  س العاده فوق-

 تونه لطف نظر ممنون-

 : طرفم اومد بيشتر

 ... راستي-

 : داد ادامه و زد چشمکي

 ؟ عرشيايي دختر دوست گفتي-
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 : شدم دلخور خورده يک

 ... هستم دوستش-

 : گفت خنده با

 خوردي رو گولش هم تو شايد گفتم...  مياد زيبا بانوي يک با عرشيا سال هر آخه...  آهان-

 : شد مچاله ام قيافه

 ؟ چيه تون منظور-

 : انداخت باال شونه

 يادم دختر يک با دفعه هر که ساله چند ولي ميومد سارا خواهرش با قبال عرشيا خانومي ميدوني-

 زيزمع شوني ترين زيبا تو...  کنم مي دقت که حاال ولي ، اونايي مثل يکي هم تو فکر...  ميهماني

 ... من براي اما باشه داشته رو طال حکم دختري هر براي هاش تعريف شايد

 ؟ ميگفت راست

 ؟ بود آدمي همچين من عرشياي

 : کردم نگاهش شک با

.. . نيست آدمي همچين عرشيا ؟ گي مي راست که معلوم کجا از ؟ کنم باور رو حرفاتون بايد چرا-

 دروغه

 : زد کمرنگي پوزخند

 ؟ کنم ثابت بهت اگه-

 ؟ رو چي -

 ... عرشيا اينکه -

 نميتوني که ميدونم...  کن ثابت توني مي اگه-

 : کرد دراز سمتم به رو دستش و شد بلند
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 ببيني تا بيا...  باشه-

 .... نبود اما گشتم عرشيا دنبال چشم با سالن توي.  شدم بلند و زدم پس رو دستش

 کاش اي ، باشه دروغ کاش اي...  شستن مي رخت دلم توي داشتن انگاري...  کن کمکم خدايا

 ... نيست خدا به ، نيست نه...  نيست آدمي همچين من ي عرشيا خدايا...  بشه ضايع

 يستپ کنم فکر.  بودن جا اون پسر و دختر تا چند که سالن پشت رفتيم و بيرون رفتيم سالن از

 بود جمعيت هم جا اين سالن توي آدماي ي اندازه به چون بود شون رقص

 ميگم دروغ نگي که ببين خودت چشماي با...  خودت ببين-

 .... بينه نمي درست چشمام...  نه...  گزيدم رو لبم ي گوشه

 و بود گرفته رو دختره يک دست عرشيا و شد مي پخش داشت رمضان شهاب از شاد آهنگ يک

 ... رقصيدن مي داشتن

 کپل هم سر پشت بار چند.  گرفتم رامين که افتادم مي داشتم ، شد خم زانوهام.  شد سر پاهام

 ... خورد سر ام گونه روي اشکم ي قطره اولين...  زدم

 لب هب کمرنگي لبخند هم عرشيا.  ميخنديد مدام و عرشيا گردن دور بود انداخته رو دستش دختره

 : جلوم گرفت سفيدي دستمال.  داشت

 ميکنه روخراب آرايشت داره...  رو اشکات اون کن پاک-

 يگهد تا کشيدم عميق نفس تا چند.  کردم پاک رو اشکام و گرفتم دستش از رو دستمال رمق بي

 ... ميخورد تکون فکم.  نريزم اشک

 ؟ بانو ميدي افتخار-

 مورد آهنگ. کردم نگاه عرشيا به دوباره.  شدم خيره کرد مي نگاهم خونسرد که رامين ي چهره به

 گذاشتم رو دستم اراده بي...  جهانبخش بابک دارم دوست آهنگ ، شد مي پخش داشت ام عالقه

 آروم و شد پررنگ لبخندش.  رامين دست توي گذاشتم رو دستم و شدم بلند حس بي.  قلبم روي

 ... ولي رقصيد مي خوب خيلي.  پيست وسط بردم
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 و کرد مي زمزمه چيزي عرشيا گوش دم داشت دختره...  که بود دختره اون و عرشيا به فقط نگاهم

 ردو رو اون عرشيا و داد تکون آروم رو سرش دختره يکدفعه.  کرد مي نگاهش لبخند با هم عرشيا

 کرد بغل دستش يک روي و گردوند خودش

 رو من داشت عرشيا ، شدم ناراحت ولي...  چرا نميدونم..  نکنم گريه تا گرفتم گاز رو لبم داخل از

 و خوردم نمي تکون اصال که ميخورم قسم.  داد مي عذاب رو من کار اين با داشت.  کرد مي خرد

...  چرخوند مي خودش دور ماهرانه رو من.  کرد مي همراهم خودش با رو من که بود رامين اين

 ... من ولي

 اش هقياف نداشت چنداني زيبايي.  ديديم مي رو دختره ي چهره فقط من و بود من به عرشيا پشت

 والنيط اگه دونستم مي.  کشيدم عميق نفس تا چند.  بود ناز با حرکاتش ي همه ولي بود معمولي

 . شه مي سرخ صورتم کنم بغض مدت

 کرد مي زمزمه رو آهنگ دختره گوش دم داشت عرشيا

 .... دارم دوست بگم ميخواد دلم وقته خيلي

 ... دارم دوست بگم

 ... دارم دوست بگم

 دارم رو تو من که بخون من چشماي تو از

 دارم رو تو فقط

 .... ميارم کم تو بي

 ؟ عرشيايي عاشق تو محيا-

 ور عرشيا تا مياورد رو من نبايد.  ميومد بدم حتي هم اون از.  کردم نگاه رامين خونسرد ي چهره به

 ... ببينم

 گزيدم رو لبم

 دختر کردي اش تيکه تيکه دندونت با بس از شد کنده ؟ داري لبت به چيکار-

 : گفتم ناله با
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 ... بايستم پا سر تونم نمي ؟ کني بس ميشه-

 : نکنم همراهي خواننده با نتونستم کردم کاري هر

 ... رو قشنگت چشماي اون من دارم دوست

 ليخي حالم–.  کردم تميزش داشتم که دستمالي با.  خورد سر ام گونه روي از اشک ي قطره اولين

 بده

 ميشي خوب بخور اينو-

 و سوخت قلبم هاي ماهيچه تا.  کشيدمش سر نفس يک جام داخل رنگ سرخ ي مايع به توجه بي

 بايستم پا سر بتونم تا زدم چنگ کتش به.  کشيد تير

 خورن نمي جوري اين که رو شراب ؟ دختر چته-

 کردم مي حس رو پوستم زير خون جنبش.  بودم آورده کم نفس

 : لبش ي گوشه نشست لبخندي

 ... نخوردي حاال تا که نگو-

 : کشيد رو دستم.  شد مي پخش شادي آهنگ.  زدم پلک هم سر پشت بار چند

 ... ببينم وسط بريم-

 ... کردم مي گريه دلم توي اما خنديدم مي.  کرد نمي ول رو دستم اي لحظه.  بود گرفته ام خنده

 کنه مي حال و عشق داره رو عرشيا ببين:  زد چشمکي رامين

 مي.  رقصيد مي دختره اون با داشت طوري همون.  کنم پيداش تا چرخوندم رو گردنم اراده بي

 و خوشگل چشماي به چشمام و چرخيد لحظه يک.  همراهه حرص با حرکاتم ي همه دونستم

 اب.  طرفم اومد و گفت دختره گوش دم چيزي.  ماسيد لبهاش روي لبخند...  خورد گره اش عسلي

 ببينمش بهتر تا کردم کج رو گردنم.  کردم نگاهش خمارم چشماي

 صندلي روي نشوندم و کشيد رو دستم

 ؟ کني مي چيکار – رامين
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 ... رامين شو خفه – عرشيا

 : زد صورتم به محکمي سيلي

 ؟ هان ؟ بپلکي محيا بر و دور نداري حق نگفتم مگه ؟ هان ؟ کردي غلطي چه-

 کردين مي حال تون گرام ليدي با داشتين که شما:  زد پوزخند

 . زد رامين صورت به محکمي سيلي زدن هم به چشم يک توي و شد بلند

 : شدم بلند جام از خشم با

 برو...  برو ؟ داري من به چيکار ، برس حالت و عشق به برو گه مي راست ؟ داري چيکار اون با-

 مصب ال ديگه برو دِ...  ميده قورتم هاش نگاه با داره جديدت ليدي ببين

 

 : کشيدم رو کتش وحشيانه.  بود شده گرد چشماش

 ... يا ري مي-

 .... آوردم کم نفس...  چهارم ، سوم ، دوم سيلي...  پريد سرم از برق

 و رس انقدر.  کشيدم خفيفي جيغ صورتم روي پاشيد که يخي آب با.  بودم شده هوشيار هوشيار

 . بود شده مچاله صورتم.  کرد نمي توجه ما به کسي که بود زياد صدا

 : پيچيد مي سرم توي کرد مي دعوا رامين با داشت که عرشيا صداي

 خورد دهنت توي رو دندونات تا گمشو چشمام جلوي از رامين.  دادي شراب بهش خوردي گه تو-

 نکردم

 ودب لبش ي گوشه پوزخندي و رفت مي داشت رامين.  کردم نگاهشون بازم نيمه هاي پلک الي از

 : دستم داد رو شالم و مانتو.  کرد مي نگاهم داشت خشونت با هم عرشيا. 

 بپوش-

 بود آورده کجا از رو اونا لحظه اون توي دونستم نمي

 : زديم پس رو دستش
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 ...گوشـ توي حقي چه به...  خوام نمي-

 چشم بگو بريم بپوش گم مي بهت ، محيا نيار باال منو سگ روي اون-

 : چشماش به زدم زل و شدم بلند

 هب حالم ازت..  ميزنم رو حرفم منم پس باشه ؟ جورياس اين ااا ؟ چشم بگم بايد من بگي چي هر-

 ... و کنن مي بودن قديسه ادعاي که مردايي از متنفرم ، عرشيا ميخوره هم

 رو ماشکا جلوي نتونستم ديگه ، صورتم روي گذاشتم رو دستم.  شد کج گردنم سيلي شدت از

 به هن.  انداختم سرم حوصله بي هم رو شالم و پوشيدم رو مانتوم.  لرزيد مي بدنم ي همه.  بگيرم

 ... دورشم داد مي تهوع بوي که فضا اون از خواستم مي فقط ،نه باشم ترسيده اينکه خاطر

 عرشيا

 ور خودم و و محيا خواستم مي که بودم عصباني انقدر ، ميشه بلند دود داره سرم از کردم مي حس

 محال العاده فوق...  نياد فرود محيا صورت و سر توي تا بودم کرده مشت رو دستام.  کنم سالخي

 رو محيا دست کسي به توجه بدون.  بود اعصابم روي هم محيا صداي بي هاي گريه.  بود خراب

 با . ماشين توي کردم پرتش جورايي يک و کردم باز رو ماشين در.  بيرون بردم خودم با و گرفتم

 دقت 20 الکل درصد به احمق دختره...  اما بود پريده اش مستي بودم کرده وارد بهش که شوکي

 ! بود نکرده

.  کردم زياد ته تا رو پخش صداي و شدم سوار ؟ شد مي سرو چرا شرابي همچين نميدونم

 و آوردم در رو گوشيم.  بود 110 باالي سرعتم.  کرد مي نگاه رو بيرون و بود گرفته رو گوشاش

 وابج دوم بوق با.  کنم اطمينان بهش تونستم مي که بود کسي تنها.  گرفتم رو آدرينا ي شماره

 : داد

 عرشيا الو-

 ؟ آدرينا اي خونه-

 ؟ مگه طور چه آره -

 ؟ نيستن ات خونه ها بچه که اينه منظورم ؟ تنهايي -

 ؟ لرزه مي صدات چرا ؟ شده چي.  تنهايم که گفتم عرشيا نه -
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 جام اون ديگه ربع يک تا -

 تمنتونس ديگه.  داشبورد روي کردم پرت رو گوشيم و کردم قطع بده رو جوابم بذارم اينکه بدون

 :کنم کنترل رو خودم

 خوردي شراب رفتي زرتي شدم غافل ازت لحظه يک ؟ کردي فکر چي خودت پيش احمق دختره-

 ؟

 . مون خونه برم ميخوام....  شعوررر بي کن ولم -

 جا هيچ وضعيت اين با باش مطمئن ، بري خواي مي گورستوني کدوم نداره فرقي من براي -

 دن نمي راهت

 : گفت جيغ با

 ات خوشي به بري که کردي گرم رو من سر ؟ هان بود کي عوضي دختره اون...  گمشـــــو برو-

 خارم خواستي مي ؟ بردي خودت با رو من چرا ديگه بود برت و دور لعبت همه اين که تو ؟ برسي

 ترهدخ همون به بچسب برو کن ولم نشده دير هم حاال ؟ ببيني رو شدنم خورد خواستي مي ؟ کني

 ... منتظرته االن باش مطئمن آويزون ي

 : زدم فرياد خشم با و ساييدم هم روي رو هام دندون

 ؟ ببندمش خودم يا بندي مي رو دهنت-

 ناتح ديگه مرادي خان عرشيا ، گوشم توي زدي بار چند ميره يادم نکن فکر...  کني مي غلط تو -

 نداره رنگي برام

 : ميشد ترشح وفور به داشت آدرنالينم

 .... شــــــــــو خـــــــفه-

 کرد مي گريه داشت بلند صداي با.  ريخت انگشترم روي لبش ي گوشه از خون

 .... وحشــــــــي-

 پيش مبيا خواستم همين براي کنه مي زندگي تنها دونستم مي.  آدرينا ي خونه به رسيدم باالخره

 . نفهمه کسي تا اون
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 دونستم نمي.  کشيدمش مي خودم دنبال و بودم گرفته محيا بازوي از.  کرد باز سريع رو در

 مرفت معطلي بدون.  کرد باز رو در.  رسيد مي ذهنم به که بود کاري تنها ولي چيه آدرينا واکنش

 توي رو پاهاش.  کشيد خفيفي جيغ.  ديوار کنار کاناپه روي کردم پرت رو محيا و خونه داخل

 : کشيد جيغ و کرد جمع شکمش

 ؟ خواي مي جونم از چي وحشي-

 . صورتش روي بود ريخته موهاش

 ... عوضي برم خوام مي کن ولم-

 : کشيدم رو موهاش از تره

 ... بري جايي ذارم نمي نشي آدم تا-

 : زد داد تقريبا و کشيد رو کتم آدرينا.  بود شده قرمز چشماش

 ؟ کيه ديگه دختره اين ؟ عرشيا چته-

 : کتم زير بردم رو دستام کالفه

 ... خانومو بگير تحويل..  ببينش برو-

 آرايشش.  بود لبش ي گوشه هنوز خون رد.  شد گرد چشماش ديدنش با.  کنار زد رو محيا موهاي

 داده بهش رو جهان انگاري آدرينا ديدن با محيا.  بود شده وحشي صورتش و بود ريخته هم به

 زياده لعنتي اّه...  ميخورد هم به خودم از حالم.  زد زار آغوشش توي و کرد بغلش محکم باشن

 خيلي...  کردم روي

 ؟ خونيه صورتش محيا چرا ؟ عرشيا خبره چه جا اين – آدرينا

 : کشيدم موهام توي دستي

 !!! 20 الکل درصد با اونم خورده مشروب نفهم دختره-

 ؟ چـــــــي -

 : کرد نوازش رو محيا ي گونه آروم
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 ... تو محيا ؟ عرشيا گه مي راست-

 : داد جواب ضجه با

 کنه مي خوب رو حالت گفت.  داد خوردم به عوضي اون ، بابام روح به نه..  خدا به نه-

 : غريدم

 ... نکن فرض خر منو محيا ؟ چيه نفهميدي هم تو که-

 تشخيص بخوام که بود چيزي اون از تر خراب حالم نکردم هم بوش حتي گم مي راست خدا به-

 ... چيه بدم

 .. صورتت محيا – آدرينا

 : کرد نگاهم نفرت با و لبش ي گوشه گذاشت رو دستش

 مي گوشش زير مدام که هموني ؟ عشقت پيش ري نمي چرا حاال دادي تحويل منو که تو هه-

 ... ديگه برو ؟ هان ؟ مني دنياي ، دارم دوست خوندي

 : گفتم آدرينا به رو.  بود ريخته هم به اعصابم

 ... تو به سپارمش مي-

 رو در . ام شونه يک روي انداختم و برداشتم رو کتم.  بست باشه عالمت به رو چشماش نگراني با

 . کرد نمي خوب رو حالم هم بهاري نسيم حتي.  دادم تکيه ماشين به.  بيرون رفتم و کردم باز

 حيام رامين اصال ، رقصيد مي رامين با محيا چرا شد چي دفعه يک دونم نمي.  بودم شده عصباني

 ام معشوقه از منظورش...  خورد مشروب چرا ؟ باغ سمت اون اومدن چرا ، بود کرده پيدا کجا از رو

 مي خراب رو حالم خوردنش شراب بيشتر همه از.  کرد مي درد شدت به سرم ؟ ديده رو چي ؟ چيه

 ... کرد

 .... جا اون نبردمش همين براي شه مي سرو شراب پشت اون دونستم مي

 حد سر و افتاد مي جونم به خوره مثل داشت چيز همه... کاش ،اي ذاشتم نمي تنهاش کاش اي

 ... سوزوندم مي مرگ

 کردي خراب بدجوري...  کردي خراب محيا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahla2000 | ليدي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

349 

 

 ... پشت اون رفتم نمي عنوان هيچ به کاشکي...  جا اون آوردمت نمي اصال کاش

 .... کاش اي

 مطئمن.  کردم حرکت و زدم استارت.  کنارم صندلي روي انداختم رو کتم و شدم ماشين سوار

 ... بهتره هم خودش براي باشه جا اون محيا.  اعتماده مورد آدرينا بودم

 ... ميشه مال لگد غرورش پاک ديگه محيا ، ليال حتي يا...  بفهمه مادرش اگر

 صداي به و کردم ها نرده حائل رو دستام.  داشتم نگه خونه رود کنار ؟ خودت با کردي چيکار محيا

 ... دادم گوش آب

 غزم تونست مي ، بده تسکين رو دردم تونست مي ، کنه آرومم تونست مي که بود آب صداي فقط

 ... کنه خالي رو ام خسته

 ... رامين تو به لعنت.  دادم ماساژ رو هام شقيقه.  کشيدم عميقي نفس

 شحال محيا االن تا دونستم مي.  آدرينا ي خونه سمت افتادم راه و شدم ماشين سوار خشونت با

 شده بهتر

 گوشش توي بزنم نداشتم حق...  ميومد بدم خودم از

 ... کنم پاره رو لبش نداشتم حق

 ... کنم پرتش وحشيانه نداشتم حق

 ... کردم روي زياده که ببخش رو من محيا...  ببخش رو من خدايا

 : داد جواب دوم بوق با.  کنم خواهي عذر مون رفتن بابت تا گگرفتم رو بهزاد ي شماره

 ؟ دوتا شما زد غيبتون کجا-

 رفتم مي بايد اومد پيش مشکلي يک...  جان بهزاد ببخشين-

 ؟ شد نمي ط مربو رامين به مشکلت اون -

 : گفتم حرص با

 کردم خراب هم رو تو شب که خوام مي معذرت-
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 ؟ زديش جوري چه ، شکسته دندونش.  بيمارستان رفته رامين -

 نخور درد به عالف ي پسره حقشه -

 ؟ يشهم چي کنه شکايت اگه ميدوني ، نکنه شکايت دستت از تا کردم التماسش کلي...  عرشيا -

 بشه راضي ديه به که نيست آدمي رامين ميدوني

 کنم شکايت اون دست از بايد من ؟ بهزاد گي مي داري چي -

 عرشيا نگو چرت -

 : دادم فشار گاز پدال روي رو پام کالفه

 . کنم قطع بايد ديگه من-

 ؟ نيومده پيش مشکلي ؟ خوبه محيا.  باشه -

 ؟ شد مي سرو مشروب اون چرا...  فقط نه -

 ها نوشيدني ميز روي رفته جوري چه دونم نمي هم خودم.  عرشيا دونم نمي -

 ! جالبه-

 نداشت خبر هم روحم گم مي ننداز تيکه عرشيا-

 نکشونده فالکت به رو ديگه يکي تا دار برش زودتر فقط کنم مي باور باشه -

 داداش ام شرمنده..  باشه -

 نبوده که تو تقصير...  نداره عيبي-

 خدانگهدار...  باشه -

 ... نگهدار خدا-

 دنبال رفتم مي بايد.  بود شب 8 ساعت تقريبا.  بشه منحرف فکرم تا زدم دور شهر توي بار چند

 محيا

 ؟ دختر کنم چيکار تو دست از من آخه....  محيا...  محيا
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 محيا

 . کنارم نشست آريانا.  بود گرمم خيلي.  لرزيد وجودم در خوردن هم به با

 ؟ جان محيا خوبي-

 ... من آخه...  عرشيا...  آريانا -

 : دهنم جلوي گذاشت رو دستش

 ... عزيزم بخشش خوام مي معذرت اون طرف از من-

 نکردم کاري من خدا به...  آورده صورتم سر باليي چه ببين ؟ کرد مي طوري اين چرا آخه -

 بلند دختر يک روي دستش يعني...  رو زن يک حاال تا ،عرشيا م عزيز کردم تعجب همم خودم -

 بود نشده

 !!! بگيره نفتي چراغ همون بايد رو من...  ديگه بله -

 کنم پانسمان رو زخمت من تا بخور رو اين عزيزم بيا-

 ؟ چيه اين -

 خوبه برات.  عزيزم ماسته -

 خوبه حالم مامانم جون به آدرينا -

 اطمينانه براي...  گلم ميدونم -

 . زد رضايت سر از لبخندي.  گرفتم دستش از رو ماست ي کاسه دلخوري با

 النا تا کردم مي فکر بودم زده که هايي جيغ با.  بود گرفته درد شدت به گلوم.  خوردم قاشق چند

 !!! باشه شده پاره بايد ام حنجره

 ازومب روي.  کرد پاک رو لبم ي گوشه هاي خون دقت و مهربوني با آدرينا.  بود گذشته ساعتي نيم

 نبود عرشيا از خبري.  کنم گريه نداشتم دوست اما داشتم بغض.  بود مونده عرشيا هاي انگشت رد

 ... بود معنا تمام به وحشي ، بميده بره...  درک به اصال. 

 ... سوخت ام سينه رقصيد مي عرشيا با که جوان دختر اون يادآوري با
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 هک ميدوني ، دارم دوستش قدر چه ميدوني ؟ بکشم زجر ميخواي ؟ کني چيکار ميخواي خدايا ؟ چرا

 ... عاشقشم

 کن دورش ازم زودتر کنم مي خواهش...  نيست من سهم اگه ؟ کني مي کارو اين من با چرا

 ... کنم مي خواهش

 ... افتاد کار به هام شاخک آشنا صدايي شنيدن با که بودم خودم حال توي

 ببينم بهتر تا کردم باز ارومي به رو اتاق در

 ... نه...  خدايا ، نکشم جيغ تا گرفتم رو دهنم جلوي

 ؟ کنه مي چيکار جا اين هيرتا

 : بود اعصابم روي هم آدرينا صداي

 ؟ کني مي چيکار جا اين تو هيرتا-

 

 ؟ داره اشکالي...  بگيرم ازت هارو نوشته هم ، بزنم بهت سري يک اومدم هيچي-

 حرفيه چه اين...  نه -

 شدي ناراحت کردم فکر -

 اصال نه نه -

 برداشت ترک گلوم ؟ بدي بهم اي قهوه يا چاي يک نميخواي -

 ... کن صبر چرا چرا -

 مهه پيش داره آبروم ؟؟؟؟ چرا...  کنه لعنتت خدا عرشيا.  در پشت نشستم و بستم آرومي به رو در

 ... ميره

 اش قيافه.  تو کشيد سرک آدرينا.  بشه باز در تا شدم جا به جا يکم.  خورد در به ضربه چند

 : س شرمنده که زد مي داد بدجوري

 ... ببخش توروخدا محيا-
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 ؟ کنه مي چيکار جا اين عباسي اقاي -

 نباش نگران ميره زود...  بگيره رو هام نوشته اومده -

 ... کنم مي خواهش جام اين من که بفهمه نذار آدرينا -

 : زد مهربوني لبخند

 ببينم رو ات شرمندگي و ناراحتي نخوام که هستي عزيز برام و دارم دوست انقدر-

 : دادم فشار رو دستش

 ؟ آدرينا دوستيم-

 دوستيم...  آره-

 ممنونم -

 : داد فشار رو دستم دوباره

 ميکنه شک هيرتا االن برم ديگه من جان محيا-

 بري که بهتره آره -

 . داد مي رو رفتنش از خبر صندلش هاي پاشنه صداي و بست رو در

 رفتم مي يازده تا بايد.  بود شب هشت ساعت.  ديوار ي گوشه کردم کز و کردم بغل رو زانوهام

 چيکار من...  لرزيدم مي بيد مثل ؟ بفهمه مامان اگه ، شد سرازير وجودم به بدي ترس.  خونه

 ؟؟ بودم کرده

 شکخ ترس از که رو انگشتام زور به.  داشتم ليال از تماس يک.  کردم نگاه و برداشتم رو گوشيم

 : داد جواب دوم بوق با.  گرفتم رو اش شماره و دادم تکون بود شده

 معرفت بي خواهر سالم-

 گودزيال سالم -

 ! کيه گودزيال ميدم نشون بهت باشه مونده عمرم از روز يه اگه...  مرگ -

 ؟ داري شک!!!  ديگه تويي معلومه خوب -
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 محيـــــا-

 ؟؟ جووووون -

 مار زهر -

 ؟ تره بزرگ خواهر با زدن حرف طرز چه اين ادب بي ااا -

 ميکني اذيتم خوب -

 ها باشه آخرت بار -

 بزرگ خانوم چشم-

 ؟ زدي زنگ داشتي کاري -

 . يانه ميگذره خوش ببينم خواستم جوري همين!  بود رفته يادم...  اِ -

 : دادم قورت رو بغضم

 ميگذره خوش خيلي...  آره-

 ؟ خونه ميگردي بر کي -

 بياد بخواد عرشيا وقت هر.  نميدونم -

 !!!! بمونه شب خواست اون شايد -

 نگو چرت ليال -

 تو جون به ؟ چيه چرت -

 نخور قسم منو جون الکي -

 ؟ ميکنين بازي پانتوميم ؟ نمياد سروصدا چرا راستي...  حاالاااا باشه -

 : کنم مي بلندي پوف

 بشنوم رو صدات بتونم تا خلوت جاي يک اومدم خانوم فضول خير نه-

 ؟ پيشته عرشيا -
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 : گفتم بلند عصبانيت با

 ؟ داره ربطي چه اون به-

 پرسيدم جوري همين ؟ حاال ميزني داد چرا -

 ..دارنـ آقا خير نه -

 : دادم تغيير رو لحنم سريع

 ..!! ميکشه شام برام داره-

 اوووووو-

 کوفت -

 کرده نصيبت رو خري همچين خدا حالت به خوش...  محيا باحالي خيلي -

 ؟ زدي زري چه ؟ جانم -

 کن سياه خودتو!!!  عرعر که هم ما -

 ها ميزني حرف طوري اين باشه آخرت بار -

 ؟ جوري چه مثال -

 فکر کوتاه و بچگانه انقدر -

 ! ليدي همون يعني چيزه...  بانو ببخشين!!!!  فيلسوف بابا -

 : دادم فشار هم روي رو دندونام

 ؟ نداري کاري برم بايد من ليال-

 ! خالي منم جاي بگذره خوش عزيزم نه -

 : کردم نگاه برم و دور به

 ... آره-

 : کردم زمزمه لب زير
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 نديدي رو خواهرت خوردن کتک...  خاليه جات خيلي-

 ؟ گفتي چيزي محيا-

 عزيزم نه -

 خونه گرديم نمي بر هم 11 ساعتاي تا نيستيم خونه راستي ما -

 ؟ سالمتي به بردين تشريف کجا -

 ديگه محسن دايي ي خونه ؟ کجا نظرت به -

 بگذره خوش باشه اوکي -

 ؟ ميگذره دايي زن وجود با نظرت به -

 ليالااااا -

 خوشه دلت هم تو برو -

 ؟ گفتم چي من مگه -

 دار نگه رو احترامش بزرگتره بگي ميخواي -

 ! فهم چيز گودزيال قربون -

 برو ديگه نميشم مزاحمت محيا -

 خدافظ باشه -

 باي -

 ... ليال از اينم.  کردم قطع رو گوشيم و زدم کمرنگي لبخند

 و دش باز در دفعه يک.  کردم نگاه رو بيرون پنجره از و ديوار به دادم تکيه ، بود بشو بل دلم توي

 ... ديوار به چسبيدم وحشت با.  اتاق داخل پيچيد آشنايي عطر

 روي از رو گوشيش.  دهنم روي گذاشتم رو دستم.  کرد نگاهم تعجب از شده گرد چشماي با

 : درگاه توي ايستاد و باال رفت ابروش تار يک.  کرد قطع و برداشت گوشش
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 خانوم محيا سالم-

 بشم راحت دستت از الهي بميري عرشيا....  نموند برام آبرو ديگه

 : کردم جور و جمع رو خودم

 عباسي آقاي سالم-

 : داد تکون آروم رو سرش

 نميدونستم........ ؟ جا اين شما-

 ... جون آدرينا پيش اومدم که اومد پيش مشکلي يک ميخوام معذرت -

 تون نديدم آخه ، آهان -

 بود برده خوابم درد سر از.  بودم جا اين -

 !!!! ات نداشته ي عمه جون آره

 با جوري اون و نکردم سر هيچي افتاد دوزاريم تازه.  لباسم روي صورتم از شد کشيده نگاهش

 !!!! جلوش ايستادم غليظ آرايش

 : گفت ترديد با

 ؟ بردين مي تشريف جايي-

 : جويدم رو لبم ي گوشه

 .. نه-

 . سرم انداختم سريع و دستم روي افتاد شالم.  خودم سمت کشيدم آروم رو تختي رو

 : گفت بده قورتش داشت سعي که لبخندي با

 .. نميشم مزاحم-

 ؟ کني مي چيکار جا اين تو -

 . کرد مي نگاهمون داشت که عرشيا سمت برگشتيم دو هر
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 : توپيدم بهش و کردم غليظي اخم اراده بي

 بود خوب جام من موندي مي بيشتر ؟ تون گرام ليدي از کندين دل باالخره-

 : هم تو رفت وحشتناک هاش اخم

 . دارم حرف شما با من-

 : باال بود رفته متر نيم هاش ابرو تعجب از که هيرتا به کرد رو

 ؟ کني مي چيکار جا اين تو پرسيدم-

 همين...  بدم تست و بگيرم آدرينا از رو ها شعر بودم اومده – هيرتا

 : گفت و کشيد رو دستم.  طرفم اومد

 بريم...  محيا.  فهميدم باشه-

 ره و گوشش توي بزنم ؟ بزنم داد سرش هيرتا جلوي تونستم نمي چرا.  شد اشک از پر چشمام

 ؟؟؟؟؟؟ چرا ؟ کنم بارش اليقشه چي

 زده وحشت آدرينا.  انداختم سرم رو شالم و پوشيدم رو مانتوم. بود شده اشک از پر چشمام

 . زدم اطمينان سر از لبخندي.  کرد مي نگاه عرشيا و من به داشت

 . کرد حرکت و کرد ماشينم سوار خداحافظي بدون

 ؟ کرد مي غلطي چه جا اون هيرتا-

 : دادم بيرون رو نفسم حرص با

 . بود آدرينا ي خونه ؟ چه من به-

 ؟ درسته ؟ اره بودي داده خبر بهش تو -

 نيست مربوط تو به -

 نيار باال منو سگ روي اون محيا -

 : طرفش شدم خم
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 ؟ زني مي کتکم ؟ هان ؟ ميشه چي بياد باال مثال ؟ سگت روي-

 : دارم نشونش رو لبم

 ... ديد منو آدرينا ، وضعيت اين با اونم ديد منو هيرتا... ؟ ميکني خوردم...  مياد خون داره هنوز-

 دوستات

 محيا کن بس -

 ؟ هان بود کي دختره اون ، شده شروع تازه کنم بس نميخوام نه -

 : زد پوزخند

 ؟ فريبايه تو درد ؟ مهمه برات-

 چه من ديگه ، برم قربونت ، شم فدات ، عزيزم ميگفتي مدام که خودت.  همون آره ؟ فريبا -

 ؟ ميفهميدم رو اسمش بايد جوري

 نگو چرت -

 ؟ بکني ميخواستي غلطي چه ديگه نبودم ، رسيدم سر که شد خوب -

 ؟ چيکار ميخواستي منو.  بودين شده خور دم باهم خوب که رامين و تو -

 : صورتش توي زدم محکم

 .... شــــــــــو خفه.  عرشيا شو خفه-

 برام ولي بود شده عصباني.  بود شده سرخ سرخ اش عسلي چشماي.  داشت نگه و ترمز روي زد

 نداشت اهميتي

 بخونمش کردم سعي قدر چه هر که بود چيزي يک نگاهش توي.  کرد نگام حرف بي لحظه چند

 ... مثل حسي يک.  نفهميدم

 ؟ چته تو محيا-

 : شد سرازير اشکام

 ؟ چته تو ؟ چمه من-
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 : بود اومده پايين صداش تن و بود کرده فروکش عصبانيتش

 ؟ ميدي جواب سوال با منو سوال-

 عرشيا -

 جانم -

 : گفت ترس با.  زدم جيغ و نياوردم طاقت.  گزيدم رو لبم ي گوشه

 ؟؟؟؟ شدي چي-

 . گذاشتم لبم زخم روي رو دستم

 : کرد مي زمزمه اروم.  لبام روي گذاشت و برداشت دستمال تا چند سريع

 آوردم روزت به چي...  الهي بشکنه دستم-

 . کردم نگاهش تعجب با

 : زد غمگيني لبخند

 ... ديدمت وقتي خدا به منو ببخش...  ببخش محيا-

 ؟ آوردي سرم رو بال اين همون خاطر به -

 رلمکنت ميخوري مشروب و رقصي مي رامين با داري که ديدمت وقتي نبود خودم دست که گفتم -

 دادم دست از رو

 ؟ چرا-

 ؟ چرا چي -

 ؟ داشتي دليلي چه ؟ نرقصم غريبه با من بود مهم برات-

 : کرد حرکت و زد لبخند

 کني تحمل فريبا با منو رقص نتونستي جنابعالي که دليلي همون-

 نداشتم خاصي دليل من -
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 !!!! گفتم دروغ چرا که دادم فحش خودم به کلي دلم توي

 ؟ قبوله ميگي تو هرچي اصال.  شو خيالش بي محيا-

 مون خونه ببر منو-

 . بيمارستان بري بايد شده پاره لبت -

 کرده ورم خورده يک فقط ميشه خوب داره لبم ؟ شدم عضو نقص مگه ؟ بيمارستان ؟ چي -

 ؟ بري نميخواي جدي ؟ خوبي -

 ؟ دارم شوخي تو با من مگه -

 . محيا واااي-

 ؟ ميزني داد چرا ؟ چيه -

 دختر کني مي ام کالفه داري ؟ ندي جواب سوال با سوالمو انقدر ميشه -

 ببخشين خوب -

 ... ي خونه بريم نميخواي ؟ تون خونه برم پس -

 : کردم نگاهش غره چشم با

 ؟ کني خبر شهرو کل ميخواي...  نشدي آدم تو نه-

 ميگفتم رو خودم ي خونه -

 ؟؟ چييييييييييي-

 ... دم... خو...  نه...  خو -

 ؟ خوردم مشروب بگي جون آرزو پيش ببري منو ، پررويي خيلي-

 . خودم ي خونه.  خير نه -

 ؟ داري خونه هم تو مگه -

 ؟ نمياد بهم.  بله -
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 کني مي زندگي اينا بابات با کردم مي فکر!  نمياد نه -

 اونجا ميرم گاهي دارم مستقل ي خونه خودم -

 آهان -

 ؟ من ي خونه بريم حاال خوب -

 : خنديد که کردم نگاهش عصبانيت با

 نميريم ؟ ميگيري پاچه حاال چرا خوب خيلي-

 خودتي سگ-

 ؟ سگ گفتم کي من -

 ؟ ميگيره پاچه هم اي ديگه چيز سگ جز نظرت به-

 ... آره-

 : زد چشمک

 خودمون گرام ليدي-

 نزاکت بي -

 اشک مدام که آهنگ يا بود خودم درد از نميدونم.  کردم زياد رو پخش صداي فقط و نگفتم چيزي

 : کرد خاموش رو پخش عصبانيت با عرشيا.  بود شده بلند هقم هق صداي.  ميريختم

 ؟ کني مي گريه چرا-

 هيچي-

 ؟ ناراحتي هنوزم محيا -

 ؟ نزني منو...  ميدي قول بپرسم چيزي يه -

 : زد عصبي پوزخند

 نميزنمت نترس ؟ آزار کودک شدم حاال-
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 ... دختره اون -

 ؟ فريبا -

 ... آره -

 : خنديد بلندي صداي با

 ؟ آره کيه ببيني بود مونده گلوت تو-

 خيرم نه -

 : کرد نگام شيطنت با

 ... ميگم بهت هستي خوبي دختر چون حاال باشه-

 . بخنده تر بلند شد باعث که کردم نگاهش مشتاق

 شعععععععورررر بي

 ولم دبو کش دختر بسي تيپم بنده چون اونم ديدمش امشب.  بابامه دوست راد آقاي دختر فريبا-

 با داري ايدش گفتم نيستي گفت که دنبالت فرستادم رو عماد.  نشد ولي پيشت بيام خواستم.  نکرد

 ... رامين که دونستم مي چه...  بشم مزاحمت نيومدم ميزني حرف مهمونا

 . داد فشار هم روي رو دندوناش

 ؟ دادي مي محلش چرا تو بود چسبيده تو به اون-

 بود گير کارم چون -

 ؟ چي يعني -

 ؟ شد تموم تون کنجکاوي حاال.  کن ولش هيچي -

 خير نه -

 ؟ چي ديگه -

 ... رامين -
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 بسه محيا -

 ! ديگه بزنم زرمو بزار خشکيده جلبک خوب!!!!!  وا

 . برگردوندم رو صورتم و کردم جمع رو لبام

 . گشت مي آهنگي يک دنبال انگاري.  کرد رد آلبوم تا چند و کرد روشن رو پخش

 خودشه...  اها-

 ... نميفهميدمش من که بزنه حرفي ميخواست چشماش با انگاري.  زد مهربوني لبخند

 .... مرگشه چه بدبخت اين نميفهمي که محيا سرت تو خاک...  ااااااه

 پلک هم سر پشت بار چند.  شد خيش هام پلک شد پخش که ملودي.  کرد زياد رو پخش صداي

 : خوند آهنگ با آروم. زدم

 بگم ميخواد دلم وقته خيلي-

 دارم دوست

 دارم دوست بگم

 دارم دوست بگم

 دارم رو تو من که بخون من چشماي تو از

 دارم رو تو فقط

 ... ميارم کم تو بي-

 چشمات تو اشکو و غم نبينم

 دستات لرزه مي داره نبينم-

 هات نفس توي ترسو نبينم-

 .... ببين

 ... دارم دوست
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 . پوشوندم دستام با رو صورتم

 ... کرد مي نجوا جهانبخش با گوشم زير آروم هم عرشيا و کردم مي گريه من آهنگ شدن تموم تا

 .... شاعرانه ملودي يک

 عاشقانه نجواي يک

...  کرد دور ازم رو غصه و غم و کينه ي همه.  کرد خوب حالمو.  بود خوب برام...  بود که چي هر

 : کردم نگاهش...  نبود کينه و خشم از پر ديگه نگاهم.  بود شده عوض حالم

 ... ميدونستي کجا از تو-

 ميزني له له آهنگ اين براي طور چه ديدم.  جان ليدي -

 عرشيا-

 عزيزم جانم -

 کردم ناراحتت ببخشين -

 بخوام معذرت بايد من -

 خوبي خيلي-

 دلم عزيزه بيشتر تو -

 . شد باز بناگوش تا نيشم.  شد مي آب داشت قند خاک دلم توي

 ميبخشيدم رو قتلش نقشه پيش دقه دو تا داشتم انگار نه انگار

 . شد رد دلم از خنکي نسيم يک

 ... کردم حس

 ... نداشتيم خبر خودمون و بوديم مهم شايدم...  شديم مهم هم براي دومون هر

 بود ممکن که کاري و خودم خاطر به هم.  زدم لبخند دلم ته از.  بدم قورت رو لبخندم نتونستم

 لهسا دو مثل من ولي!  ميزدم زار بايد شايد.  گرفت رو جلوش عرشيا که...  بشه ساز دردسر برام
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 هنگ در جلوي.  خونه سمت کرد حرکت و گفت نمي چيزي هم عرشيا! زدم مي ژکوند لبخند مدام ها

 : داشت

 رسيديم پايين بپر گرامي مسافر-

 ؟ کنيم دعوا جوري اين کردي مي رو فکرش اصال دنبالم اومدي که موقعي-

 زدم حدسي همچين ديدم رو کيان وقتي -

 ؟ داشت اون به ربطي چه -

 خونه به بردم رو محيا چونه نه زدم چک نه.  کردم پيدا مفتي زن يه که اينه ربطش.  آهان-

 : بازوش تو زدم کيفم با

 پررويي خيلي-

 : کرد اشاره لپش به و گرفت رو کيفم

 ؟ خانومم آشتي-

 : شد چهارتا چشمام

 ندارم حوصله بابا برو ؟ ام تو زن من واقعا کردي فکر تو ؟ جانم-

 : کرد آويزون رو اش لوچه و لب و پايين انداخت رو سرش ها بچه پسر عين

 قهلم بات ديگه...  بد-

 ؟ مياري در چيه بازيا بچه اين ؟؟؟؟؟؟؟ عرشيا-

 ندالي دوسم تو-

 : زدم داد

 عرشيا کن بس خدا تورو-

 : خنديد بلند

 رسه مي آدم ولي رسه نمي کوه به کوه.  افته مي ما به هم شما کار خانوم محيا باشه-
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 ؟ منظور -

 !!! پذيريم مي کنيزي به رو شوما ما ولي کني نمي قبول غالمي به رو ما شوما -

 نبينمت ديگه برو..  نزاکت بي ادب بي.  عرشيا شعوري بي خيلي -

 : کشيد رو کيفم

 گفتم چي مگه ؟ کني مي ترش حاال چرا-

 کنم ادبت بايد شدي پررو خيلي امشب تو -

 : کشيد رو مانتوم آستين و اومد سرم پشت.  بستم رو در و شدم پياده غيض با

 ببخشين اصال.  بود شوخي محيا بابا-

 . خنده زير زدم پقي و کردم کج رو گردنم بعد و کردم نگاهش دقيقه چند

 . شد جمع کم کم هاش اخم.  کرد نگاهم سينه به دست

 توي هاش نفس.  کرد طي بلند قدم يک با رو مون بين قدم تا چند.  شد جدي خيلي اش قيافه

 ... باشه گرفته جدي نکنه.  ترسيدم خيلي.  شد جمع ام خنده.  ميخورد صورتم

 : گفت گرفته صدايي با

 ؟ کردي چيکار-

 ..زد سيلي که موقع اون مثل.  بود شده بيشتر خيلي عصبانيتش.  بود اومده بند زبونم

 من خدا به.. به... چيزه من.. مــ-

 !!!! جوره يه دم هر ؟ ميمونه پاييز هواي مثل اعصابش چرا اين!  ميزدم رو سومم سکته داشتم

 : زد داد قهقهه هم بعدش و لبخند به رو جاش و شد باز هاش اخم جلو کشيد رو شالم دستش با

 ... است عشق رو بودنت توسو جونم-

 : ساييدم هم روي رو دندونام
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 هات خنده تکرار به نيازي سالمه دندونات فهميديم بابا ؟ ميخندي تو انقدر چرا!  هندونه هه هه-

 ... نيست

 ساختمون داخل اومد سرم پشت.  کردم باز رو خونه در قهر با و برگردوندم رومو

 لطفا درنيار بازي جنبه بي ، ديگه کردم خودتو کار!  حاال نکن قهر بابا-

 ؟ تون خونه بري نميخواي تو-

 : زد لبخند

 ؟ تو بيام کني نمي تعارف-

 : آسانسور در به دادم تکيه سينه به دست

 جغله مون خونه بياي بخواي که نيستي حدي در!!!  نوچ-

 : باال پريد ابروهاش جفت

 بشي ضايع نياري کم وقت يه خودتاااااا واسه داري زبون متري نيم هم تو....  بابا نه-

 : کردم غنچه رو هام لب

 استاااااااااااد ديم مي پس درس-

 : شد مرموز اش قيافه

 ميدم قرار هام آموزش توي هم رو قلقلک من...  خواستي خودت باشه ؟ جدي-

 : گفتم مسخرگي با

 وقتي يک نمونم جا ببرم بهره ازشون ميخوام ؟ استاد ميشه شروع کي هاتون کالس-

 : شد تر مرموز

 حاال همين..... ؟ ها کالس شروع-

 ..... نکنه.... نکنه ؟ بکنه غلطي چه ميخواد پسره اين!!!!  شد گرد چشمام

 .... نــــه-
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 داد تکون مثبت عالمت به رو سرش

 ...منـــ به داري جرات-

 : کردم مي التماس مدام و بود گرفته ام خنده...  هوا رفت جيغم

 کردم غلط ، نکن من جون عرشيا ، ميگم بهت نکن د ، نکن...  عرشيا توروخدا....  نـــــــه-

 توروخدا نکن... اوووووخ...  نکن ، عرشيا

 : زد قهقهه بلند

 ! نکني دراز زبونتو من براي ديگه باشي تو تا-

 : شقي کله دنده رو زدم

 ؟ مشکليه ببينم کنم نمي کوتاه زبونمم....  کنم شقي کله دارم دوســــــت-

 ... رفت هوا جيغم که پهلوم به زد محکم

 آآآآآآآآآييييييييييي-

 يتو بدي درد.  رفت سياهي چشمام.  آسانسور به چسبيدم و دادم هلش محکم و سفت دستي دو

 . پيچيد دلم زير و پهلوم

 . کردم مي ناله درد از و بود شده خيس هام پلک

 : پيشم نشست و کرد ول رو دستام هراسون

 ؟ خوبه حالت.  نبود عمد از خدا به ؟ خوبي محيا-

 : زدم پس رو دستش

 ... طرف اون گمشو...  وحشي-

 با . بود گرفته دردم جوري بد ولي گم مي بهش دارم چي دونستم نمي.  گرفتم گاز زبونمو درد از

 : گفتم تشر

 ؟ نده قلقلک منو...  گم نمي بهت مگه-

 ؟ گفتي کي تو -
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 کردم التماست کلي-

 همين...  بخندي ميخواستم کن باور -

 ؟ ببينم رو کي بايد بخندم نخوام من -

 درمونگاه بريم داري درد اگه...  ببخش -

 تحمله قابل...  نه -

 . شم بلند که کرد کمکم

 ... وايستادم سيخ و دادم قورت رو دهنم آب

 .... نه واااي

 ... نيستم خودم کردم حس لحظه يک

 ... ميگيره مدام رو دستام...  بود نامحرم...  داد قلقلک منو اون ؟ نزدمش چرا

 ؟ منم اين خدايا

 ؟ شدم جوري اين چرا

 ام هسين به توپ مثل داره قلبم اما س زده يخ و سرده دستام...  گيرم مي آتيش دارم کنم مي حس

 .. سوزه مي کوره توي تنم و ميخوره

 ؟ خدا حسيه چه اين

 : صورتش جلوي آورد و گرفت رو دستم آروم

 ؟ آشتي ليدي-

 بردم و کشيدم پايين چشماش تو از رو نگاهم.  شده ملتهبم صورت متوجه حتما...  ماسيد لبخندش

 پيراهنش ي يقه روي

 ... کرد نگام و صورتش جلوي برد رو دستم

 ... خدايا خوام نمي...  نه...  نه
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 .... بشم بيدار خواب اين از بذار

 ... گرفتم گر زد دستم روي که آرومي ي بوسه با

 ... گفتم مي مفهوم نا " نه " يک مدام و دادم تکون چپ و راست به ر سرم

 ... کنم مي خواهش محيا-

 . کشيدم دستش از زور به رو دستام

 .... نميشه...  خوام نمي...  تونم نمي...  نميخواستم

 .... نـــــــه...  نـــه...  نه

 . زدم رو اش دکمه و آسانسور توي کردم پرت رو خودم

 محلق توي رو تولوپش و تاالپ صداي که زد مي طوري قلبم.  کرد مي نگاهم ملتمسانه و نگران

 . انداختم نگاهي آيينه توي خودم به و گرفتم سرد ي ميله از رو دستم.  کردم مي حس

 .... بود شده خمار هم چشمام....  بود انداخته گل هام لپ

 زدم امپ با محکم.  بودن شده حس بي دستام.  کنم باز رو در کليد با تونستم نمي.  گريه زير زدم

 . شد باز که در به

 رو خودم..  هنوز بودن نيومده اينا مامان که کردک شکر رو خدا بار هزار.  داخل رفتم معطلي بي

 . کردم پرت تختم روي

 . دارم تب کردم مي حس...  سوخت مي داشت.  کردم مي نگاه اش بوسه جاي به

 . ايستادم سرد آب دوش زير ربع يک.  حمام رفتم و برداشتم رو ام حوله

 و بود زده زنگ بار چندين عرشيا.  بود بهتر حالم بود شده وارد بهم آب سردي از که شوکي با

 : بود فرستاده پيغام

 ؟ خوبي محيا-

 ؟ نميدي رو جوابم چرا-

 ؟ کنه نمي درد پهلوت ؟ خوبه حالت محيا -
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 ... بزن زنگ منتظرتم ؟ رفتي دفعه يک که کردم چيکار من مگه ، روبده جوابم..  محيا -

 ... کن باور محيا-

 خاموش رو اتاقم برق و پريدم سريع که اومد هال از مامان صداي.  کردم خاموش رو گوشيم

 .کردم

 . شد باز آرومي به در.  کشيدم رو سرم و تختم توي خزيدم

.  پايين کردم پرت رو پتو سريع.  رفت هم بعدش و ايستاد دقيقه چند.  مامانه که بودم مطمئن

 ... شدم مي پز آب داشتم بود گرم خيلي

 : گرفتم دستام توي رو سرم

 دوست رو تنهاييم کن باور....  باشم تنها ميخوام....  کنم مي خواهش....  نده بازي منو خدايا-

 .... دارم

 .... کنه پيدا بهم حسي نذار

 .................... کنم مي خواهش

 . سوم و بيست فصل

 

 تمميرف داشتم و ماشينم توي بودم نشسته.  بود گذشته لعنتي مهموني اون از روزي سه حدود

 سيحم با ارسالن مشکل ببينم رفتم مي بايد هم و بود رفته سر ام حوصله هم.  بهار ي خونه سمت

 ! چيه

 !!!!! بودم دوستام خانوادگي دعاوي وکيل ليال قول به

 : زدم زنگ بهار به و کردم پارک رو ماشين

 جوجو منم الو الو-

 جوجو سيالم -

 کنه مي چپم لقمه يه رسه مي گربه آقا االن که در دم بپر -
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 ؟؟؟؟؟ تلخ گوشت هم تو -

 برم يا مياي -

 ؟ بري کجا -

 : گفتم شيطنت با

 جوووووووون مسيــــــــح پيش-

 ها زنمت مي ميام...  بابا خفه -

 بيا داري جرات -

 هاااااااااا ميام -

 ؟ گرفته جلوتو کي بيا خوب -

 !!! پيشي آقا -

 ؟؟ گي مي رو کي ؟؟ هان -

 : گفت غصه با

 ... اري-

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ کي -

 النخاعه بصل که نيست مغزت تو مخ -

 .... کرديم سکوت دو هر دقيقه دو

 : بود گرفته اش خنده هم خودش.  خنده زير زدم پقي

 !!!! شد چي بگم ميخواستم چي-

 ميگم ها موقع اين براي نزن زر ميگم -

 مردم جلو زشته بحرف درست خواهر -

 شم مي الل هم من پايين بفرما شما چشم...  مودبــــــــب اووووووو -
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 بيام تونم نمي جدي -

 ؟؟؟؟؟؟ چرا -

 ... ارسالن -

 ؟ خوب -

 ذاره نمي -

 : گفتم خنده با

 بود ضايعي شوخي-

 گم مي راست تو جون -

 بهش بده رو گوشي -

 ؟ کني چيکار ميخواي-

 ارسالن....  به بده...  رو گوشي -

 ... توروخدا محيا -

 ؟ ارسالن از ترسي مي ؟ شدي جوري اين چرا بهار -

 ... بابا يوخ -

 ؟ لئو کافه بريم من با بياي تو ذاره نمي چرا ببينم ميخوام ؟ چي پس -

 ... الو-

 : کردم اخم سريع اما شدم مرگ ذوق

 سالم عليک-

 محيا سالم-

 ؟ بيرون من با بياد خواهرت نميذاري که شدم بد من انقدر ؟ سالمي چه -

 ... محيا -
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 محياااااا مرگ...  محيا مرض -

 نيستي تو من مشکل کن گوش نکنه خدا ااااا -

 ؟ کني مي محدود رو بهار داري چرا چته تو ارسالن ؟ چيه پس -

 نري مي دارين فهمم نمي ؟ خرم من کردين فکر ، بشه مسيح زن بهار نميخوام من خانوم محيا -

 ؟ خودم کتاب کافه

 ؟ چيه مسيح با تو مشکل...  ارسالن -

 اعتقادش...  دينش -

 نشدم منظورت متوجه -

 ؟ نفهميدي هم اسمش از اينو ، نيست مسلمون مسيح...  نبودي خنگ که تو محيا بابا -

 : کشيد سوت گوشام

 ... ميگي دروغ-

 ...م خواهر شوهر بشه رفيقم مياد بدم من مگه ؟ آخه بگم دارم دروغي چه نه -

 منتظرشم من پايين بياد بهار بگو قعال کنم مي حل رو مشکل اين بعدا من -

 هبکش عذاب نميخوام...  پسر اون پيش کنه گير دلش بيشتر بهار نذار ؟ جا اون بري ميخواي -

 محيا

 .. من به بسپارش.  کنم مي چيکار دارم ميدونم خودم من ارسالن -

 نوانع به که داري حق گردنم ها انقدر ميدوني ، کني مي چيکار داري بدوني هميشه مثل اميدوارم -

 باشم داشته اعتماد بهت خواهر يک

 ؟ نه يا بياد بهار ذاري مي...  ممنونم -

 تو به سپارمش مي خدا بعد...  آره -

 ؟ ام چيکاره وسط اين من حله ديگه سپردي خدا به وقتي -

 : خنديد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahla2000 | ليدي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

376 

 

 .. خداحافظ-

 ديوونه کوچوي داداش باي -

 . کردم قطع هم بعدش و پيچيد گوشم تو اش خنده صداي

 : شد سوار شنگول بهار بعد دقيقه ده

 که گفتي من غيرتي داداش اين به چي جونم محيا بشم نازت چشماي اون فداي من الهي-

 ؟ بيام گذاشت

 : کردم حرکت

 بپرسم سوالي يک بهار..  هيچي-

 بپرس تا صد...  بپرس -

 پرسم مي مسيح از رو تا صد!  بسه که دونه يه -

 ...فداشـ من اي -

 : کردم نگاهش غره چشم با

 اين معني بهار باش خانوم خورده يک ؟ چي تو!!  بود خل تولد بدو از کال چيزي يه مليکا حاال-

 فهمم نمي رو کارات

 !!! بود عاشق واقعا بهار...  بزنم لبخند شد باعث که انداخت گل هاش لپ

 ؟ زني مي رو مسيح قيد..  کردي پيدا بهتر موردي يک اگه...  بهاري-

 : کرد نگام کمرنگي اخم با

 ؟ منظور-

 نمي مسيح به و که باشه اين احتمال درصد يم تنها اگه ولي ، مسيحي عاشق دونم مي من ببين -

 ؟ کني مي چيکار رسي

 ؟ ببينم خيانت مسيح طرف از يعني -

 کنين ازدواج نتونين شرايطي به بنا مثال مسيح و تو..  نه نه -
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 ؟ شرايطي چه محيا شدم گيج -

 ؟ کني مي چيکار...  نباشه مسلمون مسيح کن فکر مثال -

 بشه مسلمون من خاطر به کنم مي کاري -

 ونهد مي خودش نويسنده...  شه مي درست چيز همه بگي نيست که رمان ، تويه زندگي اين بهار -

 کنه چيکار

 ؟ پرسي مي تو که سواله اينم آخه ، شدم گيج محيا دونم نمي -

 کنم امتحانت خواستم -

 و ردمک سکوت مقصد به رسيدن تا.  نگفت چيزي و رفت فکر توي حسابي ولي نشد قانع دونم مي

 ... کنه کنکاش خودش با خوب گذاشتم

 : داشتم نگه کافه جلوي

 پايين شين شوت محترم مسافرين-

 . شد پياده و زد عميقي لبخند کافه ديدن با

 ؟ خوبه تيپم محيا-

 شال اب داشت خاکستري هاي گل پايينش که بود پوشيده اي فيروزه مانتوي.  کردم آناليزش خوب

 سير خاکستري کفش و کيف و بود خورده گره گردنش کنار پاپيون صورت به که خاکستري

 : گفتم و زدم سوت

 کردياااا ژيگول جونت مسيح واسه....  اووووو-

 ؟ خوشگلم -

 شدي ماه مثل -

 !!! رسم نمي که تو به ولي -

 : گرفت شدت ام خنده

 ؟ هست ؟ نيست سفيدم کفش و کيف و شال و گلي گل نخي مانتوي به که منظورت-
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 مياد چشمات و پوست رنگ به پوشيدي که لباسي -

 ؟ کني مي بحث من گلي گل لباساي سر جا اين داري تو بعد کشت خودشو مسيح بانو-

 : دستش رو زد محکم

 . کافه توي کشيد خودش دنبال و گرفت رو دستم...  شد دير خدا واي-

 ؟ جا اين يا کتابه کافه تون قرار-

 دوم طبقه گفت -

 کتاب کافه برو پس -

 خونه يم کتاب داره و شومينه کنار صندلي روي نشسته ديديم که رفتيم باال ها پله از ديگه باهم

 : زد چنگ بازوم به بهار

 خونه مي رو من عالقه مورد کتاب داره....  ببيننننننننننن-

 نيست مشخص که جلدش ؟ فهميدي کجا از-

 ؟ بيني نمي کوري ااااا -

 ؟ چيه بگي بهم شما شه مي نه -

 !!!! شوند مي عاشق هم ها گوسفند -

 .... کردم نگاش و کردم سکوت دقيقه چند

 !!! بشم خالص ها ديوونه اين دست از بکش منو خدااااااااااااااا

 ... بهار-

 ؟ جونم -

 : پوشوندم رو صورتم دست با و صندلي روي نشستم

 ... آي...  بهاري-

 : شد نگران
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 ؟ شم فدات شد چي-

 : گفتم ناله با

 ... رفتي دست از-

 ؟ هان -

 .... رفت شدي خل هم تو -

 : کرد اخم هم و گرفت اش خنده هم

 کردي غش گفتم ترسيدم شعور بي مرض-

 ؟ کتابيه چه اين گالبي آخه-

 : زد ژکوند لبخند دوباره

 !! شوند مي عاشق هم ها گوسفند-

 پيشونيم به زدم محکم

 يچ شو بابا ننه جواب من فردا پس ، کردي رواني مسيحم پسره اين ، شدي..  نبودي خل که تو-

 ؟ بدم

 ... شدم نگران کردين دير...  ها مادمازل سالم-

 !!!!!!!!! حلقم تو صدات قر

 : گفتم و زدم ژکوندي لبخند

 ؟ دو هر يا بهار يا شدين من نگران...  سالم عليک-

 : بهار به زد زل و کنارمون نشست

 بيشتر دلمه عزيزه که اوني اما هردو-

 اوققققققققققق
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 ربراب صد صداش قر جوري اين شه مي عاشق کي هر يعني!!!  نبود جوري اين که پسره اين بابا

 ؟ شه مي

 . خورد هاشو ناخن تمام حدفاصل اين تو بهار

 دادم مي هدر رو وقت نبايد ديگه.  کرد مي نگاهش چشمي زير هم مسيح

 مسيح آقا ببينيد-

 ترم راحت بگيد. رو کوچيکم اسم..  مسيح-

 وناا ولي نيستم ارسالن و اون خواهر من ، باشه گفته بهتون بهار شايد...  مايليد طور هر باشه-

 هم بهار خانواده همين خاطر به ، دونستن خودشون بزرگ خواهر و دادن خجالت رو من هميشه

 تمگذاش رو قرار اين همين براي ميخوام رو بهار خوشبختي من ،مسلما من به سپردن رو ماجرا اين

 بزنم بهتون رو حرفام تا

 خدمتم در من -

 ... کشيد سر الجرعه رو اش نوشيدني کل عطشش رفع براي شد مي تر سرخ لحظه هر که بهار

 : باشم خونسرد کردم سعي و کردم پوفي کالفي

 بگيد برام خودتون از غريبه فرد يک عنوان به شما دونم نمي شما از هيچي من کنيد فکر ببينيد-

 : خورد اش قهوه از قلپ يک

 دمتول اما هستم يعني... نيستم ايراني من ، بگم بهتون رو موضوعي يک بايد اول من...  خوب-

 چهره هم همين خاطر به خوب ، هستش فرانسوي– ايراني رگه دو مادرم و ايراني پدر ، ام پاريس

 خوره مي ها اروپايي به بيشتر من ي

 بگم و سرش تو بزنم ميخواست دلم

 مياري؟؟؟ در بازي خودشيفته چيييييي؟؟ که

 من حاضر حال در ، کرديم مهاجرت ايران به هم بعد و بودم پاريس سالگيم پنج تا من خوب-

 عالقه و ارسالن با رفاقتم خاطر به اما کنم مي کار پدرم شرکت توي و دارم برق مهندسي مدرک

 کنم کمکش تا جا اين اومدم داشتم داري کافه و خوني کتاب به که قلبي ي
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 ؟ هستين مهندس االن شما يعني ميخوام عذر -

 گرفتم شريف صنعتي دانشگاه از رو ليسانسم فوق مدرک من ، بله -

 !!!! س نخبه پا يه طرف...  بابا ايوال

 !!! نيست کسي هر کار دانشکده اون توي خوندن درس واقعا...  ميگم تبريک بهتون من خوب- -

 تامکانا هر..  ماشين و کنم مي زندگي مستقل طور به که دارم خونه يک حاضر حال در...  ممنونم-

 هستم کردنش فراهم به قادر من بخوان خانوم بهار که رفاهي

 اين!!!  فرص زير رفت مي نفسم به اعتماد مطمئنم چون ببينم رو بهار ي قيافه نداشتم دوست اصال

 ... که دينش ميموند فقط...  بود يک درجه پسره

 بزنم تلفن يک بايد من جان بهار..  مسيح آقا ببخشين-

 نبينن رو من که اي نقطه يک رفتم شدم بلند سريع و کردن قبول هردوشون

 !!! نباشم من بود خداشون از انگاري شون جفت

 ... که هم بهار ، بهار به زد زل و کشيد جلو رو صندليش مسيح

 .... رفت دست از مردم دختر

 : شدم عاشق کفتر دوتا اين خيال بي و گرفتم رو مليکا ي شماره سريع

 مملي الو-

 .. مملي کوفت -

 سالم عليک -

 ؟ هان.  سالم-

 ؟ دادنه جواب تلفن طرز چه شخصيت بي -

 دم ميز حرف عشقم با داشتم!!!  ديگه مزاحمي خوب -

 ؟ ارسالن -
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 ؟ دارم عشق تا چند من مگه!!!  بابک نه په -

 !!! اومدي خوب رو بابک -

 ؟ داري چيکار محيا -

 شدم هول که زدي حرف انقدر!!!  رفت يادم خوب -

 بزنين تونو زر بفرمايين-

 ؟ کجايي االن!!!  ادب بي -

 دومک نيست معلوم اصال وقته چند که هم بهار اون ، خونه خياط مياي دير به دير شما ؟ باشم کجا-

 ذاره مي تنها دست رو من ره مي اي شده آباد

 ؟ داشت بافي فلسفه انقدر پرسيدم سوال يه -

 ديگه نده گير اااااا -

 بورشمج بهار به زني مي زنگ االن همين بياري انقولت و بپرسي چيزي اينکه بدون ببين خوب -

 خونه خياط بياد که کني مي

 ؟؟؟ چرا-

 آخه مفصله ، گم مي بهت بعدا...  نپرس گفتم -

 ؟ بيارم اي بهونه چه خوب -

 فهميدم آهان....  خوب -

 ببينم بگو انيشتن آفرين -

 تا حساسه قضيه اين روي بهار...  ندارن دهي سود خوب هامون فروشگاه از تا چند بگو بهش -

 کنه مذاکره ها فروشنده با تا رسونه مي خودشو شماره سه

 ها شده چي بگي زودي نره يادت پس...  فهميدم اوکي -

 جون فضول بهت گم مي باشه باشه -

 ؟ نيست عرضي -
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 ندارم امري -

 باباي -

 باي -

 : ميز سر نشستم و کيفم توي انداختم رو گوشيم

 بود ضروري تماس اين ببخشين واقعا-

 ؟ بود هيرتا – بهار

 : دادم قورت رو ام خنده

 ؟ ديگه چيه هيرتا گلم-

 : کردم اشاره مستقيم غير مسيح به

 بودن عباسي آقاي-

 هستيد هيرتا استايليست بود گفته بهار!!!  گاد ماي اوي -مسيح

 نشيم دور خودمون بحث از حاال خوب...  بله-

 !!! بشه شل العاد فوق نيشم شد باعث که خورد زنگ بهار موبايل لحظه همون

 : گفت حوصله بي

 ... ست مليکا-

 ؟ جان الو-

 ماهت روي به سالم-

 ؟ چرا ؟ چي-

 بکن کاريش يه خودت مليکا نه-

 بيام تونم نمي گم مي بابا -

 ديگه نکن اصرار -
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 ... آخه خوب-

 : گفت و کرد من به غمگين نگاه يه

 جام اون ديگه ربع سه تا...  حاال باشه-

 فعال-

 : گفت دلخور

 برم بايد من ببخشين-

 : گرفتم خودم به متعجب ي قيافه

 ؟ چرا-

 ؟ برين ميخواين کجا– مسيح

 : کرد نگاه رو مسيح غم با بهار

 کنم حلش شخصا خودم بايد که اومده پيش مشکلي فروش بخش توي متاسفم-

 زدم لبخند

 .. برو که نداره گريه بهاري باشه-

 آخه خوب-

 بيفتيد تون زندگي و کار از من خاطر به ندارم دوست من ، خانوم بهار نداره آخه – مسيح

 : شد بلند و زد آميزي تشکر لبخند

 ؟ رسوني مي منو محيا-

 ها بچه پيش برم بايد جا اين بعد دارم قرار من شرمنده گلم-

 داد تکون رو سرش

 ...منـ خوايد مي اگه – مسيح

 !!! کرد کمرنگي اخم درد از و شد جمع اش قيافه که پاش به زدم محکم ميز زير از
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 ؟ گفتيد چيزي – بهار

 بگم ميخواستم...  نه – مسيح

 ميز فلزي ي ميله به خورد محکم پام و داد خالي جا که پاش به بزنم خواستم محکم دوباره

 زد حلقه چشمام تو اشک

 ؟ چيه صداي اين – بهار

 ؟ بگيرم آژانس براتون خوايد مي بگم ميخواستم...  داراس کافه اتاق از هيچي – مسيح

 . دادم بيرون فوت با رو بازدمم و کشيدم عميقي نفس

 داد تکون رو سرش و کرد نگاهم مشکوک مسيح

 : گفت خوشي با بهار

 شه نمي تون زحمت اگه-

 : ايستاد و شد بلند مسيح

 ها زحمت اين از باشه تا دارين اختيار-

 پايين طبقه رفتن مسيح با و زد بهم چشمکي بهار

 کردم کم وزن کيلويي پنج ، چهار يک کنم فکر!!!  بودم نسوزونده کالري انقدر عمرم تو

 !!!! آقا کرده هم اخمي چه...  اوه اوه...  باال اومد مسيح بعد دقيقه چند

 : گفت و روم به رو نشست

 ؟ چيه تون رفتار اين و کاري کتک دليل سم بپر ميتونم-

 کرد فوران نفسم به اعتماد دوباره

 باشين حرفا اين از تر باهوش کردم مي فکر-

 : کرد عصبي خنده

 گي مي چي فهمم نمي اصال ؟ هوش-
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 باشم که ميخواد بهار چون جام اين من گفتم هم قبال آقاهه ببين-

 بگي خواي مي چي و موندي چرا بدونم خوام مي بري که ازت نخواستم من -

 !!!! منو زد مي دار چشماش با زد مي حرف ديگه يکم

 .. يدمترس مي...  بگم بهار جلوي تونستم نمي ، شنيدم تو راجب چيزايي يک ارسالن از من ببين-

 : داد باال رو ابروش تار يک

 شدين نگران که عالف نه و معتادم نه من اطالعتون جهت ؟ من درباره-

 !!! ديگه کن گوش...  آآآآآآآه -

 کرد نگاهم تعجب با

 ؟ درسته نيستي مسلمون تو که گفته من به ارسالن ببين-

 ... خنده زير زد پقي بعد و کرد نگام تعجب با دقيقه چند

 يعني مثال که کرد هم الکي سرفه تا چند.  کرد جور و جمع رو اش خنده که کردم نگاش اخم با

 !!! ببخشين

 ؟ نيستم مسلمون من گفته شما به کي-

 : کردم بازي هام ناخن با

 ... ارسالن-

 ... نشد فرصت خوب اما کنم مطرح رو موضوع اين ميخواستم من ببينيد -

 : کردم نگاهش مشتاقانه

 ... ره خو مي شکست...  بفهمه رو موضوع اين بهار اگه ببين-

 : زد لبخند

 نبودم مسلمون من درسته!!!  ديگه کرده شلوغش خيلي ارسالن-

 : داد ادامه که کردم نگاهش گيج
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 و شد مسلمون پدرم با ازدواج موقع اما بود مسيحي اون ، است روگه دو من مادر که گفتم ببين-

 مسيح حضرت به که اي عالقه خاطر به مادرم اومدم دنيا به من که وقتي ، آورد ايمان اسالم به

 ... مسيح گذاشت رو اسمم بودم ها اروپايي شبيه خيلي من اينکه و داشت

 رو دينم تونم مي خودم که گفتن پدرم و مادر بود سالم پونزده حدودا و شدم بزرگ که وقتي

 قبول ور نداشتم راجبش شناختي هيچ که تحميلي دين يک من خواستن نمي يعني ، کنم انتخاب

 ودمخ پيشواي رو مسيح عيسي و کردم انتخاب رو مسيحيت داشتم که مطالعاتي با هم من ، کنم

 ...دونستم

 : داد ادامه و خورد اش قهوه از جرعه چند.  کرد مکث

 ادرمم که ديدم مي وقتي اما ، نداشت کاريم کسي انصافا خوب و بود مسيحي سالگي بيست تا-

 مي عزاداري رو صفر و محرم ماه سال هر طور چه پدرم ، کنه مي پرستش رو يگانه خداي طور چه

 ... لرزيد دلم جورايي يک گيره مي جشن شعبان ي نيمه و کنه

 هک داشتن سعي مادرم و پدر ، کردم حس قلبم توي آروم آروم رو بيت اهل مهر بگم تونم مي يعني

 ... کنم حس رو حضورشون و بيارم ايمان رسول حضرت و يگانه خداي وجود به دل ته از من

 گير مسيحيت و اسالم دوراهي سر بارها ، کشيدم سختي خيلي ، رسيدم نتيجه اين به هم من خوب

 ... کرد مي فرق الگو و پيشوا اما بود خدا همون خدا خوب ، کردم مي

 و شدم مسلمون من شد مي ثابت بهم بيشتر آن هر که قلبي باور و اتفاقات سري يک طي

 ... خوندم رو شهادتين

 : گفتم لبخند با

 ... يعني پس-

 : گفت اطمينان با

 ... کنم مي افتخار خودم واالي و برتر دين به و مسلمونم حاال اما بودم مسيحي من بله-

 !!! بزنم کف براش و شم بلند خواستم مي

 ... شده مسلمون طور چه که کرد توصيف برام خوب خيلي
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 !! بايد.. بگيره سر بايد وصلت اين...  کنه مي خوشبخت رو بهار که مطمئنم و ايه اراده با آدم مسيح

 : شد بلند احترامم به.  شدم بلند

 ... اشتباهي من که متاسفم...  واقعا مسيح آقا-

 : صورتم جلوي گرفت سکوت عالمت به رو دستش

 ... شدين تون اشتباه متوجه که خوشحالم-

 زدم آميزي تشکر لبخند

 ... ممنونم-

 : ايستاد سينه به دست

 .. گم مي بهار به رو چيز همه اش موقع به خودم-

 گم مي آفرين بهش و کنم مي افتخار بهار انتخاب به من-

 کنم مي خوشبختش که باشيد مطئمن دارم دوست رو بهار من...  افتخاره باعث -

 حقيقته عين تون حرف که ندارم شک-

 اومد در دم تا دنبالم.  پايين رفتم ها پله از و برداشتم رو کيفم

 گرفتم رو تون وقت ببخشين-

 برسونيد خانواده به رو من سالم...کنم مي خواهش-

 : گرفت ام خنده

 ؟؟؟؟ ديگه بهار همون-

 : داد فشار هم روي رو هاش لب و داد تکون رو سرش خنده با

 !!!! دقيقا-

 رسونم مي رو تون بزرگي.. چشم -
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 بهاره حق ، گيره مي سروسامون داره هم بهار که بودم حال خوش.  بيرون رفتم و کردم باز رو در

 ... بشه خوشبخت که

 .... مهربون البته و صادق ، متين ، نجيب ، خوبيه دختر واقعا اون

 نگز گوشيم که بزنم حرف ارسالن با طوري چه که رفتم مي کلنجار خودم با ماشينم توي داشتم

 خورد

 : بود سپيده اما.  گرفت ام خنده باشه بهار اينکه تصور با

 جان شبنم جانم-

 ؟ محيا کجايي -

 ؟ طور چه خيابون-

 شدم نگران کردي دير-

 ؟ چي براي نگران -

 !!!!! رفته يادت که نگو محيا -

 : لپم روي زدم دست پشت با

 ميام سوته سه االن... من بر واي اي-

 تو نام به در دم آوردن بزرگ باکس يک محيا راستي ، نکن عجله باشه-

 عباسيه آقاي جديد کنسرت لباساي ها اون ، جريانم در عزيزم آره -

 بياي خودت منتظم بودم نکرده بازش ، خوب چه ااا -

 ؟ هستش عباسي آقاي ، باشه -

 ؟ دوني نمي مگه نه -

 ؟ رو چي -

 رامسر رفتن صبح ديروز عرشيا و هيرتا -
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 ؟ باشه گلسار توي کنسرت نبود قرار مگه ؟؟ رامسر -

 استيج رو ره مي رامسر توي شب دو هيرتا شده باط مجوز انگار ولي آره -

 ... نيست مشکلي باشه-

 دارم تو براي خوبم خبر يک بيا راستي-

 ؟ خبري چه-

 بشنوي تا جا اين بياي بايد!!  ديگه گم نمي -

 افتم مي راه االن باشه-

 بينمت مي -

 خدانگهدار-

 ... جونم به بود افتاده خوره مثل چيزي يک.  کردم حرکت و زدم استارت

 ؟ رامسر بره ميخواد بود نگفته من به عرشيا چرا

 ؟ شده ناراحت شبم اون رفتار از نکنه

 ؟ رفتم چرا نفهميد خودش...  من يعني خوب..  نيست بچه هم ها انقدر بابا نه

 ... يعني ، ببينمش دوباره ترسم مي خدايا

 کشم مي خجالت

 ندادم رو هاش پيام جواب...  نزدم بهش هم زنگ يک حتي روز اون از

 بيارم در دلش از جوري يک بايد آره ، گرفته دل به حتما

 . دادم فشار گاز پدال روي رو پام و زدم لبخند

 جديدت رو لبم رژ قبلش.  شدم پياده ماشين از.  رسيدم زودي بود نزديک استوديو تا مسيرم چون

 . زدم رو زنگ و آيفون جلوي ايستادم هميشگي ژست با.  کردم

 : پيچيد آرسام صداي
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 اومده کي ببين.. به به-

 درو کن باز سالم عليک-

 بفرمايين چشم به اي -

 رفح هم با هم شبنم و آدرينا و کرد مي کوک رو گيتارش داشت آرسين.  داخل رفتم و بستم رو در

 ميومد اتاق تو از هم آرسام صداي.  زدن مي

 همگي به سالم – گفتم بلند

 : استقبالم اومد شبنم

 نزدياااا ما به سري يه روز اون از معرفت بي...  خانومي سالم عليک-

 بيام نتونستم داشتم کار برم قربونت -

 : گفت بشنوم فقط خودم که جوري آروم.  بوسيد رو ام گونه و گردنم دور انداخت رو دستش آدرينا

 ... شب اون بابت-

 ببخشمت بخوام که نکردي کاري...  عزيزم نبود تو تقصير هيسس-

 بود اشک نم چشماش توي

 اند احساساتي شاعرا گن مي راست

 مي آب خجالت از بود اگه...  نيست عماد که کردم شکر رو خدا.  دادن رو جوابم آرسين و آرسام

 !!! بود فهميده رو چيز همه و داشت حضور مهموني توي هم اون شب اون!!!  شدم

 از رو ها لباس کاور و کردم باز رو باکس.  ها بچه پيش نشستم و شدم دهنده آزار فکراي خيال بي

 . آوردم در توش

 : بغلش توي گرفت رو اي سورمه شلوار و کت آدرينا

 . مياد هيرتا به خيلي اي سورمه!!  نازه چه اين!!!  مااااااادر-

 . داده بهش بيشتري ي جلوه هم يقه روي سفيد طرحاي – شبنم

 : ام شونه به زد آروم آدرينا
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 محيا جيگره کارات خيلي-

 بود اومده بند شون زبون هردو.  کردم باز رو دوم کاور و کردم اي خنده تک

 باالاااااااا رفت مي داشت نفسم به اعتماد

 . بودم گرفته الهام چشماش و موهاش رنگ از که بود مشکي و تيره آبي ست يک

 و دسفي اسليمي هاي طرح جله روي خوردو مي کاربوني آبي ي جله يک روش که ساده مشکي بلوز

 سفيد کوتاه و نازک شال يک و مشکي کتون شلوار.  بود مشکي

 : گفت گريه حالت به شبنم

 !!! دن مي قورت بچمو سريع دخترا که تيپ با خوب-

 : گرفت نيشگونم آدرينا

 ! بخوره چشم هيرتا کني مي کاري يه دونم مي من!  ملوست ي سليقه اين با بميري-

 

 : زدم چشمک

 ! ذارن نمي چشماش!!!  اونو بزنه چشم تونه نمي هيشکي نترس-

 ام هيرتا چشماي عاشق که من – آدرينا

 منننننننننن برم نازش چشماي اون قربون – شبنم

 ... لرزيد دلم.  من روي انداخت غش حالت به رو خودش

 .. کنه تعريف طوري اين هيرتا از کسي نداشتم دوست

 ؟ داري چيکار مردم بچه به...  کنن سرت بر خاک محيا ؟ چه من به خوب اما

 ... نکنه

 ... چرا پس ندارم دوستشم ، نيستم عاشقش من...  اصال نه

 ؟ زنم مي صدات دارم ساعته دو کجايي محيا اوويييييي – آدرينا
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 : زدم زورکي لبخند

 عباسي آقاي دست برسونين لباسارو اين ، برم بايد من ها بچه-

 وايستا خانوما خانوم کجا – شبنم

 برم بايد شبنم دارم کار-

 گوگولي تره واجب ما کار – آدرينا

 نشستم ناچار شد مي سه کردم مي رفتن به اصرار زيادي اگه ولي باشم جا اون نداشتم دوست

 . سرجام

 : جلوم گرفت رو پاکتي آرسين

 ليدي بفرمايين-

 ؟ کرد سرايت هم تو به گفتن ليدي-

 ؟ چيه ليدي جرا ما – آدرينا

 کنن مي هنگ مغزت خاکستري هاي سلول کني فکر بهش زياد تو نميخواد هيچي – آرسام

 !!! صلوات عصبيش هاي سلول نکنن کوپ سنگ – آرسين

 آب . کردن نگام شوق با شون تايي چهار.  گرفتم دستش از رو پاکت.  خنديديم بلند مون سه هر

 : دادم قورت رو دهنم

 ؟ دين مي قورتم دارين چرا حاال!!!  وا-

 چيزيه يه پاکت توي آخه – آدرينا

 !!! خاليه نه په – شبنم

 رو پاکت کنم باز سريعا که داشتم کششي نوع يک

 روم به رو گرفتم رو بليط و زد برق چشمام

 ؟ منه مال اين-
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 رو زحمتش ما که شد اين ، نشد خوب ولي بده بهتون خواست مي خودش هيرتا..  بله – آرسام

 کشيديم

 باما فردا اشم ، کنيد قبول هديه عنوان به رو بليط اين که گفتش و کرد تشکر ازتون هيرتا – آرسين

 کنسرت براي رامسر سمت افتيد مي راه

 !!!! جيگرم اي ويژه مهمون – آدرينا

 بوسيد ام گونه از شبنم

 کردم بغل رو هردوشون و شدم بلند سرخوش

 ذيريناپ وصف شوق يک...  نه يا برم دونستم نمي هم طرفي از ، بودم نرفته هيرتا کنسرت حاال تا

 زديم عرشيا و من شب اون که گندي با خوب ولي بده بهم خودش ميخواست دلم شايد ، داشتم

 ... ببينمش کشم مي خجالت من کرده فکر حتما

 هيرتااااااااا تکي واقعا

 ! رفتم شعورش صدقه قربون کلي دلم توي

 : تگف آرسين که بگيرم شماره خواستم.  برداشتم رو موبايلم و کيفم توي انداختم رو بليط

 ؟ بگيري تماس هيرتا با خواي مي محيا-

 اوهوم -

 نده هدر تو شارژ خود بي خاموشه خوب -

 : گفتم باشه شده خالي بادش که بادکنکي عين

 ؟؟؟؟؟ چرا-

 : زد شيطوني لبخند

 اگه کرده مجبور رو ما هم بعدش ، کنه نمي فرصت ، گروه با تمرينه حال در مدام روز چند اين-

 ببريمت زور به نيومدي

 ؟ رين مي قطار با -
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 بيايم شما با قراره هم ما.  گلم نه – آدرينا

 : گفتم ذوق با

 ؟؟؟ گي مي راستي-

 : خنده زير زد شبنم

 رفت دست از بچم بيا-

 پهلوش به زدم آروم

 ! ام تو حاال خوب-

 ايه ماشين با هم بقيه ، بريم من ماشين با پريسا و شبنم و تو و من شد قرار عزيزم – آدرينا

 خودشون

 ميام ماشينم با خودم شم نمي مزاحم-

 ديگه نکن تعارف – شبنم

 شم مي ناراحت که نيار اسرائيلي بني بهونه محيا – آدرينا

 !!!! خواسته خدا از که منم

 ؟ بشم آماده بايد فردا پس...  ممنون-

 : زد برق چشماش شبنم

 الهييييييي بشه قربوني پات جلو آدرينا ، بلي-

 هاااااا بيني مي بد نکن شوخي من عشق با شبنم – آرسام

 پايين انداخت رو سرش خجالت از و شد سفيد و سرخ آدرينا ي چهره

 : گرفت رو آدرينا دست و زد دلنشيني لبخند شبنم

 ؟ کشک ديگه که هم ما-

 خواممممم مي شيريني من – آرسين
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 : کردم بغل رو آدرينا

 خانوم عروس بشم فدات من الهي-

 گزيد رو لبش خجالت از

 ما واس حاال کشه مي هم خجالتي چه اوووو – شبنم

 برداشتم رو وسايلم و بوسيدمش دوباره

 برم ديگه من خوب-

 تونم خونه در دم 8 ساعت راس فردا – آدرينا

 من بانوي چشم -

 کنن مهمونم توپ شيريني يک که گرفتم قول آدرينا و آرسام از و کردم خداحافظي ها بچه با

 خونه رفتم راست يک و شدم ماشينم سوار

 مقابل در و شادي با.  کرد اعالم رو موافقتش هم اون و کردم مطرح ماما با رو سفر موضوع

 . تخت کنار گذاشتم و بستم رو ساکم ليال شيطون و زده حسرت چشماي

 . بودم داده انجام رو کارام ي همه که بود شب هشت تقريبا ساعت

 گهن زور مسيح و بهار به انقدر که کردم راضيش بدبختي به و گرفتم تماس ارسالن با شب سر

 ...مسلمونه مسيح که شد خوشحال و کرد قبول اونم

 کرد مي اذيتم چيزي يک فقط وسط اين

 ...... عرشيا و هيرتا با شدن رو روبه

 هعالق عرشيا به من ، رفتم کلنجار خيلي خودم با ، کشيدم مي خجالت هردوشون از جورايي يک

 ... حامي و برادر يک نگاه در ، زندگي شريک يک حد در نه اما بودم مند

 هاي شدن غيرتي ، شدم نمي متوجه رو اخيرش وقت چند رفتار اما ، دونست مي اينو هم خودش

 داشت نمي بر ازم چشم اي لحظه قولي به و بود بهم حواسش مدام اينکه ، گاهش بي و گاه
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 نمي...  مبود کشته قلبم توي رو عرشيا هميشه براي يکبار من...  بشم عرشيا عاشق خواستم نمي

...  کنه يداپ احساسي من به عرشيا ذاشتم مي نبايد ، کنم تکرار دوباره رو ام گذشته اشتباه خواستم

 نبايد

 ... هيرتا مونه مي

 ... دلم روي نشست لبخند اراده بي

 حد رد ، نداشتيم همديگه با زيادي برخورد هيرتا و من ، بذارم عشق نتونم رو احساسم اسم شايد

 ... استايليست يک و هنرمند يک

 ... اما

 هاي خنده تک ، نگاهش نوع ، مهربونش و مغرورانه هاي رفتار ، بود نشسته دلم به بدجوري

 ... برد مي رو دلم که دلنشينش

 کردم مي تجربه رو ناب حس يک زدم مي زل بهشون وقت هر که چشماش رنگ

 ... امنيت و آرامش حس يک

 ... شيفتگي اسم به قشنگي حس

 داره دخترا ي همه با رو رفتار اين هيرتا شايد ، نبودم مطمئن هنوز

 رسيد مي نظر به جذاب البته و مغرور و متواضع انقدر اطرافش دختراي ي همه برابر در شايد

 کلش دلم توي داشت که احساسي از تونستم نمي اما واقعي من جنتل يک ، بود خوبي آدم هيرتا

 بودم مي غافل نا هم گرفت مي

 ... شم مي عاشقش دارم من شايد

 ؟ کنم مي گم رو پام و دست چرا بينمش مي وقت هر

 ؟ گيرم مي زبون لکنت چرا

 ؟ کنم مي مقايسه بقيه با رو خودم با رفتارش مدام چرا

 کنه مي مسخم چشماش با داره کنم مي فکر کنه مي نگاهم وقت هر و داره مهر انقدر چرا
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 ؟ کشيد مي خودشون سمت به منو چشماش انقدر چرا

 ؟؟؟؟؟ چرااااااا

 شدم مي تر گيج و رسيدم مي نتيجه به کمتر کردم مي فکر قدر چه هر

 کنم حفظ رو آرامشم طور همين و بره پيش خوب چيز همه اميدوارم

 ... نشه دير اثباتش براي اميدوارم فقط ، زمان گذر و تقدير به سپرد رو چيز همه بايد

 ....اميدوارم

 چهارم و بيست فصل

 

 خيلي مون جمع.  عقب صندوق گذاشتم رو چمدونم و برداشتم رو ام کوله خاصي ذوق و شوق با

 بودن نشسته عقب هم شبنم و پريسا و بود راننده آدرينا.  بوديم جلو آدرينا و من.  بود شاد

 ميخوندن شبنم همراه بلند صداي با و ذاشت مي رو هيرتا هاي آلبوم مدام آدرينا

 . بوديم رفته ريسه خنده از هم پريسا و من

 هک هايي نوازنده از و بود آرش اسمش که هم ساله سي تقريبا پسر يک و عماد و آرسين و آرسام

 بودن ماشين يک با بودن مونده جا

 ! کردن مي گز پسرا با پسرا دخترا با دخترا ، آرسين قول به

 شبنم هاي شکلک شوخي به انقدر.  خورديم ماشين توي و بوديم برداشته خودمون با ناهار

 . ويال رسيديم کي نفهميدم اصال که خنديدم

 هبچ بقيه و ها نوازنده البته.  بود داده اجاره ما به که بود آرسام دوست مال ويال اين معلوم قرار از

 . بودن ويال توي خودمون صميمي جمع فقط و هتل رفتن مي ها

 . شون بيارن برامون کرديم مجبور رو پسرا و فرش سنگ روي گذاشتيم هارو چمدون
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 محل عنوان به رو اول طبقه.  بود طبقه سه ويال.  بود شده جمع چشمام توي اشک خنده شدت از

 ربيشت که سوم طبقه.  بود پسرا مال داشت اتاق تا سه که هم دوم طبقه و بودن داده قرار تمرين

 . بود دخترا ما براي داشت قرار توش شيک و بزرگ اتاقک تا چند و بود تراس شبيه

 ها تاقا بقيه و جا اون رفتيم مون همه شد مي متري بيست ها اتاق از يکي چون پريسا پيشنهاد به

 ود پذيرايي سالن.  بود پيچيده ويال توي گيتار ملودي و ساز صداي.  بمونه گذاشتيم خالي رو

 قسمت و بود ورودي در جلوي بود شده تزئين شيکي لوازم با که اول قسمت که شد مي قسمت

 . بود ويال پشت از که داشت مخفي در تر بزرگ و بود تر ساده که دوم

 . کرديم عوض راحتي لباس يک با رو مون لباس و مانتو و اتاق توي گذاشتيم رو هامون وسايل

 . سفيد شال و مشکي ي راسته شلوار با پوشيدم مشکي بلند تقريبا بلوز يک

 لمث هم دخترا بقيه ، نباشه روح بي صورتم که لب برق يک حد در.  بودم نکرده هم زيادي آرايش

 ورابج با بپوشه زانو زير تا دامن داشت عادت هميشه که آدرينا جز بودن پوشيده شلوار و بلوز من

 . کلفت شلواري

 . بود ها بچه تمرين محل که ويال پشت رفتيم ساعته نيم استراحت يک از بعد

 يم خوني هم و زدن مي گيتار باهاش هم نفر چند.  خوند مي داشت و بود ايستاده پشت به هيرتا

 . کردن

 هک اينه براي گفتش چيه براي پرسيدم آدرينا از وقتي که شد مي پخش هم ماليمي آهنگ يک

 بگيره حس بتونه خواننده تا ذارن مي رو خام آهنگ کنن جا به جا هارو ساز مدام تونن نمي چون

 ... سخته هيرتا کار قدر چه کردم فکر خودم پيش

 بگيره ناهار بوده رفته گفت مي آرسام که طور اون.  نبودش که گشتم عرشيا دنبال چشم با

 : گفت و مون طرف برگشت هيرتا بعد دقيقه چند.  به تموم تراک تا مبل روي نشستيم

 خوانده نا ميهمانان به سالم-

 ايم خوانده هم خيلي – آدرينا
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 دز برق لحظه يک چشمش کردم حس.  من به رسيد همه با طوالني پرسي احوال يک از بعد هيرتا

. 

 : زد خوشگلي کج لبخند و کرد دراز رو دستش

 .... جاست اين کي ببين-

 . دادم سالم آروم و پايين انداختم رو سرم

 . سوخت مي بود کوره مثل که اش قوي و مردونه دستاي توي داشت دستم

 نشم رسوا تا بيرون کشيدم رو دستم سريع

 : شد پررنگ لبخندش

 محيا اومدي که خوشحالم واقعا-

 : زدم لبخند هم من

 ممنونم تون دعوت بابت شما از من-

 نداره رو تو قابل ، کنم مي خواهش -

 داديد نشون رو تون بزرگواري ، کرديد لطف حال هر به -

 !! باهاش بودم شده رسمي انقدر چرا دونم نمي هم خودم

 : گفت و کشيد اي خميازه آرسام

 گشنمه من کنم اعالم شد تموم تون کردن پاره تيکه تعارف اگه-

 ... خوردين ناهار ماشين تو که خوبه تو شکم اون به بخوره کارد اي -

 .. . مياورد در رو کفشش پاش ي گوشه با داشت و بود ايستاده عرشيا.  در سمت برگشتيم همه

 . داد کمرنگ اخم يک به رو جاش و شد محو صورتش از لبخند ديدنم با

 .... شد خالي بادم
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 که نکن ات عرضه بي سر اون بر خاک محيا!!  کن بار باقالي و بيار خر حاال ؟؟ گرفته دل به نگفتم

 ... اش رنجوندي

 شد رد اخم همراه کوتاه سالم يک با من کنار از و کرد پرسي احوال گرم همه با

 ... کرد نگاه من و عرشيا به متفکرانه هيرتا.  کردن نگام تعجب با همه

 نکنه رفتار باهام جوري اين و گريه زير بزنم داشتم دوست

 باسل باکس سپردم شبنم به.  کنم استراحت تا اتاق توي رفتم راه خستگي و درد سر بهانه به

 ... بهش بده رو هيرتا هاي

 نزد حرفي و کرد نگام مشکوک هم اون

 ... نذاشتي برام آبرو که عرشيا کنه لعنتت خدا

 لباسام شدن چروک جز اي نتيجه هيچ که چرخيدم تخت روي بار چند الکي اومد نمي خوابم

 . نداشت

 . ميومد پايين از موسيقي صداي هنوزم.  داد مي نشون رو شب هشت ساعت

 ونوا ناراحتي و اخم نه ببينم رو هيرتا کنسرت بودم اومده من.  شدم تخمش اخم و عرشيا خيال بي

 ... کنم تحمل

 ... خودشه آره...  کردم مي خواهي معذرت ازش بايد

 رزي با داشت طاليي هاي خط روش که پوشيدم بلند مشکي سارافون.  بزنم تيپ کردم سعي

 مات طاليي ساپورت و مشکي سارافوني

.  صورتم روي ريختم کج و دادم پوژ رو موهام.  کردم پام هم رو ام بندي مشکي هاي صندل

 پايين افتادم راه و کردم هم مليحي آرايش

 ودب نشسته هيرتا.  داخل برم تا کردم باز رو در.  بود شکسته رو سالن سکوت ها بچه خنده صداي

 . رنگ چوبي صندلي روي روش روبه هم عرشيا و کاناپه روي

 ديدن مي همه از زودتر منو که بودن کسايي تنها هردوشون
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 خيره نگاه که هيرتا.  کرد نگام شوک حالت با دقيقه چند و شد باز هاش اخم ديدنم با عرشيا

 ... کرد نگاهم و چرخيد مکث بدون ديد رو سرش پشت به عرشيا

 کردن مي نگام زده بهت هردوشون

 کردم حس و شد خالي پام زير که شد چي دونم نمي...  بود چرخش در عرشيا و هيرتا بين نگاهم

 .. هوام روي

.  ايينپ افتادم ها پله روي از و نرسيد دستم اما بگيرم ها نرده از کردم سعي و کشيدم خفيفي جيغ

 ! شد خاکشير خورد فقراتم ستون کردم حس

 ... ميداد تکونم داشت که بود نگران آبي ي تيله دوتا ديدم که چيزي تنها

 .... شد چي نفهميدم ديگه و بستم رو چشمام

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

 که ديدم رو آدم کلي و کردم باز رو خمارم چشماي شه مي دهنم وارد داره شيريني چيز کردم حس

 حلقم توي ريخت مي زور به داشت رو قند آب عرشيا.  کردن مي نگاهم نگران چشماي با داشتن

... 

 .. برداشتم لبام روي از رو ليوان و زدم پلک هم سر پشت بار چند

 ؟ خوبي – هيرتا

 : گفت نگران آدرينا.  دادم تکون رو سرم

 کنه مي خوب حالتو قند آب ، رفته گيج سرت نيست چيزي عزيزم-

 . شد مي تار کمي چشمام فقط و نداشتم درد

 : داد ماساژ رو پشتم عرشيا

 ....الکيــ چرا بپوشي بلند پاشنه کفش توني نمي که تو-

 نيفتاده هم اتفاقي شکر خدارو و خوبه حالش که اينه مهم...  بسه عرشيا – هيرتا

 : گفت و کرد کمکم آدرينا.  بيرون رفت حرف بي و شد بلند عرشيا.  جام سر نشستم درست
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 بکشي دراز بهتره-

 بودم معذب هيرتا حضور از فقط نکردم مخالفتي

 .بود ايستاده سرم باال هنوزم هيرتا اما بيرون بودن رفته عرشيا دنبال بقيه

 : گفتم گرفته صدايي با

 ... کردم تون نگران ببخشين-

 : زد خوشگلش کج هاي لبخند اون از دونه يک

 افرادي ندارم دوست بدون پس ، مهمي برام تو...  شم نمي نگران مورد بي کسي هر ي واسه من-

 کنن نابود رو خودشون الکي هاي چيز سر دارن ارزش برام که

 

 ... گرفتم رو منظورش دقيقا

 و گرم اما جدي لحن و حرفاش از ، نيست دوتا خودمون جز کسي انگاري زد مي حرف جوري

 ... گرفتم گر جورايي يک سوزانش

 پايين انداختم رو سرم شرم زور از

 : گذاشت باز رو در و بيرون رفت

 هست نياز بهتون بيشتر اتاق اين از بيرون کنه استراحت يکم بذارين دخترا-

 ! دن نمي حاجت جا اين

 : بگم خواستم مي هم و بود گرفته ام خنده حرفش از هم

 ؟ هان صورتم رو بودي کرده زوم چرا پس دم نمي حاجت من اگه خوشگل چشم آخه-

 فتنر کنم خبرشون داشتم درد اگه که کردن سفارش کلي اينکه از بعد سپيده و شبنم و آدرينا

 بيرون

 کشيدم آسودگي سر از نفسي

 ؟ کني مي نابود منو داري چرا...  عرشيا..  کردم حسمي رو چشمام توي اشک جوشش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahla2000 | ليدي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

414 

 

 کني؟؟ مي اذيتم چرا

 ؟؟؟ ؟چراااااااا چرااا ؟ چرا ؟ ارزشمندم ؟ مهمم برات

 .... نبايد.. نبايد..  بدي جا قلبت توي منو نبايد تو

 ؟ بدي عذاب رو خودت خواي مي چرا

 زدم مي زار و هات شونه روي ذاشتم رومي سرم و بودي جا اين کاش

 ... کرده شکني پيمان که نبند دل کسي به ، گفتم مي بهت

 ... کنه مي غرق رو خودش داره که کسي

 .... قولش زير زد که نشو کسي عاشق عرشيا

 اش اراده ، مياد در آب از دروغ داره حرفاش که کسي...  نشه عاشق يخواد نم و تونه نمي که کسي

 ... شده خورد

 ... نبند دل کسي به عرشيا

 .... بنده مي دل غريبه به....  داره که

 ... نشه بلند هقم هق صداي تا کردم فرو بالشت توي رو سرم

 .. من عرشيا

 ........ شدم عاشق

 بکنم دل ازش تونم نمي دونم مي که کسي عاشق

 برم قاف کوه تا حاضرم اون خاطر به که کسي

 گفتم دروغ بهت ، قولم زير زدم من

 گفتي مي راست...  نشم عاشق يتونم نم گفتي

 ... شدم عاشق من

 عشقه حس اين اسم دونم مي... شدم هيرتا عاشق
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 .... نبايد...  بستي مي دل بهم نبايد ، گه نمي دروغ من به حسم

 ... خوام مي رو هيرتا من عرشيا

 ... هام سلول تمام با

 ... وجودم بند بند

 ......... اعضام تک تک

 .... گه مي بهم داره

 ................................. هيرتا

 نيست هيشکي چشماي تو که داره آرامشي چشات

 نيت هيشکي جاي من جز به قلبت توي دونم مي

 .. غم از کنه مي دورم که داره آرامشي چشات

 کم کم شم مي عاشق دارم گه مي بهم احساسي يه

 .... هيرتا شم مي عاشقت دارم

 ..... شدم شايدم

 پنجم و بيست فصل

 

 گرفتم مي گاز مدام رو زبونم.  تخت روي نشستم و خزيدم آروم.  شدم بيدار خواب از کمرم درد از

 رمس توي خاکي يک ها بچه پيش برم ببينم رو راه بلکه تا کردم روشن رو آباژور ، نزنم جيغ تا

 ... بريزم

 ميز روي آب ليوان يک با کوچيک پاکت يک.  کرد پر رو اتاق ماليمي نور چراغ شدن روشن با

.  شتمبردا رو پاکت.  بود نگرانم خيلي چون آدريناست کار حتما.  شدم خوشحال خيلي.  بود عسلي

 هک ميز روي گذاشم برعکس رو پاکت.  خوردم آب با رو شون يکي.  بود مسکن قرص تا سه توش

 . کرد جلب رو توجهم خطي دست
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 : بود آشنا نا خط يک

 يداشت درد اگه تا گذاشتم رو ها مسکن اين برات ، باشي داشته درد يکمي شايد دونستم مي-

 کوچولوي خانوم دارم کارت کلي ، باشي سرحال بايد فردا که کن استراحت راستي...  بخوري

 ... مغرور

 ... نيستم سخاوت با و مهربون انقدر کسي هر برابر در من ضمن در

 .... خير به شبت

 

 که بود چي منظورش.  بود آشنا نا برام خط دست اين.  کردم نگاه باري چند رو کاغذ تعجب با

 " ؟ نيستم سخاوت با و مهربون انقدر کسي هر برابر در من"

 ... آورد هجوم ذهنم به دخترانه فکراي

 ذرع مستقيم غير خواسته شايدم ، کنه اعالم بس آتش کارش اين با خواسته مي عرشيا شايد

 کنه خواهي

 !!! خوام مي معذرت بگه حسيني و راست نخواسته داره غرور ديگه مرده خوب

 ... اما

 !! ليديه تاش بيست زنه مي حرف من با که اي کلمه ده هر از عرشيا

 ... مغرور کوچولوي خانوم بود نوشته ولي

 ! زده رو دلش ليدي شايد هه

 ... شايد

 ..... شايــــد

 ! کنم شکر رو خدا بايد نپوکيده مغزم روزه چند اين ، س آشفته خيلي ذهنم ، دونم نمي

 !!!!! اساسي کردم هنگ ليال قول به

 . بود شب نيم و دو ساعت.  برداشتم رو گوشيم.  نزدم زنگ بهشون اومد يادم تازه
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 زنگ بهش نيست خوب اما!!  چرخه مي اجتماعي هاي شبکه توي داره و بيداره االن تا دونم مي

 ... بزنم

 فتهگر تماس باري چند هم مليکا و بهار ، ليال از تا دو و داشتم مامان از رفته دست از تماس تا سه

 . بودن

 جام توي کشيدم دراز ، بزنم زنگ شون همه به بايد صبح

 تهگذاش برام رو مسکن اين کي هر ، بود کرده پيدا تسکين دردم تقريبا و بود کرده اثر مسکن. 

 ! باحاليه آدم خيلي

 !!!!! براش کردم دعا کلي

 رو آباژور و زدم کنار روم از رو پتو.  بود شده گرم خيلي هوا.  شد مي گرم کم کم داشت چشمام

 . کردم خاموش

 برد خوابم کي نفهميدم

 

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

 اهيرت کنسرت امشب.  نداشتم هم درد ديگه.  بودم شده تر حال سر بودم کرده که خوبي خواب با

 ور ها بچه شدم بيدار درد از شب اگه و باشم تنها ديشب اينکه خاطر به ، داشتم کار کلي و بود

 ... بود صبح 2 ساعت.  باشم تر راحت تا خالي هاي اتاق از کي توي برم دادم ترجيح نکنم ناراحت

 . سرم انداختم شل هم رو سفيد شال يک.  سفيد شلوار و پوشيدم سبز بلند بلوز

 . بيرون رفتم اتاق از و زدم عطر کمي

 تنداش عرشيا و عماد و شبنم و آرسين.  خونه آشپز رفتم خوشحالي با.  ميومد ها بچه صداي و سر

 . خوردن مي صبحانه

 . کردن مي تجديد رو شون آرايش هم آدرينا و پريسا

 ... بايد...  کنم خواهي معذرت عرشيا از امروز بايد

 . دادن رو جوابم خوشرويي با همه.  کردم سالم بلند و زدم عريضي لبخند
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 . بود گرفته و درهم صورتش اما نداشت اخم.  داد تکون رو سرش آروم هم عرشيا

 عرشيا و بنمش کنار نشستم.  عرشيا کنار هم يکي و شبنم کنار يکي بود خالي صندلي تا دو شانسم

 : ريخت چاي برام آدرينا.  بود روم به رو درست

 نداري درد ؟ جون محيا خوبي-

 .. خوبم عزيزم نه -

 خورد دردم به خيلي...  ها مسکن بابت از ممنونم-: گفتم عرشيا به رو

 : گفت سوالي حالت با

 ؟ مسکن-

 : دادم تکون رو سرم

 رسيدن دادم به موقعي خوب مرسي ، ديگه آره-

 ... نداشت مسکن که عرشيا ولي – آرسين

 : کرد نگاه من به و اش پيشوني روي نشوند غليظي اخم عرشيا

 ...نيست تشکر به هم نيازي پس.. نبوده من کار-

 ... نبوده عرشيا کار اگه پس...  ريخت دلم

 ؟ کيه کار پس

 : گفت جو شدن عوض براي آدرينا موقع همون

 لباساي ديزاين براي سالن بياي ما با بايد امروز جان محيا ، نکنه درد دستش بوده کي هر کار-

 هيرتا

 فرستادم رو ها لباس براشون که من-

 باشي هم خودت که گفتش ولي گلم آره -

 ... بيام تونم مي امروز ، نيست مشکلي باشه -
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 !!! شد مي آب قند خاک داشت دلم توي

 الش همون و پوشيدم رو بنفشم ست شلوار و مانتو.  اتاقم رفتم و خوردم مو صبحونه سري سر

 . کردم سرم رو سفيده

 بودم نرفته کنسرت يک صحنه پست به حاال تا.  بودن منتظر پايين ها بچه

 بود انگيز هيجان خيلي برام

 محل يکي که داشت در تا دو سالن.  کردم مي شماري لحظه مدام ناپذيري وصف شوق و شور با

 . داشت راه کوچه از و ساختمون پشت هم يکي و بود اصلي در و ميهمانان ورود

 . داخل دفتيم کوچه داخل در از

 فنميکرو و کردن مي تميز رو سالن داشتن آدم کلي.  اتاقي يک توي رفتيم.  بود 10 تقريبا ساعت

 کردن مي چي رو ها

 . کردن مي چک رو بقيه کاراي بودن زده شون سينه به کوچيکي کارت که هم اي عده

 مي کوک رو ها ساز داشتن بودم شده آشنا باهاشون قبال که ها نوازنده تا چند هم استيج روي

 . کردن

 . بودن شده غرق کارشون توي همه واقعا

 . خوند مي آهنگ خودش براي و بود نشسته شيک و بزرگ اتاق يک داخل هم هيرتا

 !!! شدم مي نفله استرس از داشتم اون جاي من بگم رک

 : مون طرف اومد و زد لبخند ما ديدن با

 

 به آيينه تو نگاهي يک ، پريده تون رنگ ؟ بدين روحيه من به اومدين مثال ؟ ها شما بودين کجا-

 بندازين خودتون

 !!! بودم من منظورش دقيقا

 ... کنم درک تونستم مي عرشيا چشمي زير هاي نگاه از اينو
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 و من و خودشون کار سر رفتن هيرتا و عرشيا.  کردم بازي هام ناخن با و گرفتم پايين رو سرم

 ميهمانه اتاق شدم متوجه درش سر روي از که اتاق يک توي رفتيم هم شبنم و آدرينا

 . کرد مي بازي گوشيش با هم شبنم و جوييد مي رو لبش داشت آدرينا

 کرف ، داشتم احتياج بهش خيلي.  آورد نسکافه مون همه براي و داخل اومد پريسا بعد دقيقه چند

 ... بود افتاده قندم کنم

 : گفتم پريسا به رو.  خوردم نسکافه قلپ چند آروم

 ؟ بپرسم سوال يک پريسا-

 عزيزم بپرس -

 : کردم اشاره اتاق به

 ؟ جا اين مياين عباسي آقاي با هم ها شما هميشه-

 : گفت کرد مي نگاه موبايلش ي صفحه به داشت که طور همون شبنم

 ؟ پشتش ذاري مي چيه آقا پيشوند اون...  ديگه هيرتا بگو....  محيا کشته منو ادبت-

 حاج ، خانوم ، آقا بگيم هم به بخواهيم هي هستيم تيم يک مون همه ما ، بابا گه مي راست – آدرينا

 ديم مي هدر رو زمان!!!  آقا حاج ، خانوم

 : گفت و خنديد پريسا

 کن صداش داري دوست جور هر...  کن ولش تا دو اين-

 : ميز رو گذاشت رو اش نسکافه

 هيرتا اام ، بگيريم رو مون دستمزد و بديم تحويل رو شعر بايد شاعريم ما ، نه که هميشه راستش-

 باشن نداشته ها بيشتري شايد که داره اخالقي يک

 ؟ اخالقي چه -

 ، رهگي مي رو نفر سه ما نظر حتما خونه مي که تراکي هر اون ، ده مي اهميت خيلي خانوما به هيرتا

 کنيم نقدش بايد که کنيم مي بازي رو اش آتيشه دو طرفداراي نقش ما يعني
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 .. جالب چه-

 هم ما کنه مي برگزار ها شهرستان توي که هايي کنسرت بيشتر ، انگيزه هيجان خيلي آره -

 ديگه زاچي جور اين و باشه نداشته استرس تا کنيم مي شلوغ رو دورش مثال يعني ، ميايم همراهش

 . کرديم نگاه درگاه به مون همه زمان هم.  شد باز اتاق در

 : گفت گرفته صدايي با و داد تکيه در به عرشيا

 ؟ بياي شه مي لحظه چند محيا-

 : زدم لبخند

 نه که چرا.. حتما-

 کمال در و بست رو در.  بود انباري شبيه که اتاق يک توي رفت.  رفتم همراهش و شدم بلند

 کرد قفل تعجبم

 ؟ کردي قفل چرا درو-

 ... مربوطه خودم به -

 .... اما ترسيدم مي بايد

 دادم قورت رو دهنم آب

 بگم بهت رو چيزي يک بايد من عرشيا-

 بگم بهت چيزي يک بايد منم -

 : گفتيم باهم مکث از بعد دومون هر

 !!! بگو تو اول-

 ! بوديم داده تشکيل کر گروه ليال قول به.  بود گرفته ام خنده

 نشه معلوم اش خنده تا کشيد هاش لب روي رو دستش

 : شيطنت کانال زدم بازم
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 ؟ بخوره موش رو دندونات ترسي مي!!  ديگه بخند خوب-

 ... گرفته دلش موشه خانوم از وقته خيلي گربه آقا...  نه -

 ... زير انداختم رو سرم

 کردم محلي بي گربه آقا به که ببخشين گه مي...  موشه خانوم-

 ... بخشم نمي گه مي هم گربه آقا -

 بود خوبي ي نشونه...  عرشيا همون بود شده دوباره.  زد مي موج شيطنت صداش توي

 !! زرنگه خيلي کنه مي فکر جديدا گربه آقا-

 شده پررو خيلي جديدا هم موشه خانوم -

 ببينه خواب تو هم گربه آقا -

 : گفت آروم و زد چشمک

 ؟ ببينه خواب تو رو چي-

 : کردم نگاهش خاصي ژست با سينه به دست

 رو موشه خانوم هاي محبت-

 : کرد اي خنده تک

 ؟ خودشه دست مگه-

 ... ديگه جورياس اين -

 عقب برم قدم يک آگاه ناخود شد باعث که سمتم اومد قدم يک

 ...جلو اومد ديگه قدم يک دوباره

 : خنديدم

 ؟ مياي کجا ؟ هان-

 ... يانه تلخه گوشت موشه خانوم ببينم خوام مي -
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 اومد در صدا به گوشم تو خطر زنگ

 : کنم حفظ رو ظاهرم کردم سعي

 ؟ نفهميدي مدت همه اين بعد يعني-

 ... نه -

 ديوار به چسبيد پشتم و زدم جيغ.  سمتم برداشت خيز و انداخت باال ابرو

 !!! بود چشمم تو لباسش مارک.  کردم باز رو چشمم يک

 تنگ رو کمرم دور دستاش ي حلقه.  دادم هولش عقب به و اش سينه روي گذاشم رو دستام تا دو

 ...کرد تر

 . خورد سر ام گونه از اشک قطره چند...  زدن مي سوت گوشام توي...  بودم کرده داغ

 صورتش جلوي گرفت رو ام چونه دستش با

 : بود گرفته صداش

 کني مي گريه چرا=-

 کردم جدا ازش رو خودم.  شد بلند هقم هق

 ... سوخت مي داشت وجودم ، ديوار ي گوشه نشستم و خوردم سر جام توي

 : گفت و جلوم زد زانو

 .. نيستي خواب تو ديدي-

 : کردم نگاهش تارم هاي پلک پشت از

 ... عرشيا-

 ... دستش توي گرفت رو دستم

 ؟ ندارم بهش احساسي هيچ چرا

 ؟؟ نيست بخش آرامش هميشه مثل برام دستاش ديگه چرا
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 ؟ کنه نمي آرومم نگاهش چرا

 ... چرا

 .... چــرا

 ؟؟؟؟ چـــــــرا

 : بوسيد رو دستام...  شد بيشتر ام گريه شدت

 ، نکن گريه فقط...  دلم عزيزه خوردم... گـ...  خانومي کردم غلط...  محيا نکن گريه من جون-

 کردم اشتباه ، محيا کنم مي خواهش

 اش شونه روي گذاشتم رو سرم

 .... عرشيا-

 : گوشم پشت داد رو موهام و کرد نوازش رو سرم

 ... نداشتم منظوري خدا به ؟ عرشيا جون-

 : گفتم بود شده رگه دو گريه شدت از که صدايي با

 ؟ نه بدم خيلي من-

 ... بارونيم چشماي توي زد زل

 ...... کرد نگام فقط

 . بود شده خيس بلوزش جلوي هام اشک خاطر به ، اش سينه روي گذاشت رو سرم دوباره

 برداشتم رو سرم

 .. بلوزت-

 : زد دلنشيني لبخند

 .... من ليدي موت تار يک فداي-

 ... تملک حس اين
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 ... باوري خود اين

 .... عشق اين

 ... مفهوم نا و گنگ احساس اين

 ... دلتنگي اين

 .... ناراحتي اين

 ..... مستي سر و شور اين

 ... بود کرده فروکش ديگه

 ....بود شده فراموش

 ..... بود شده تموم

 .... نداشت وجود ديگه

 .... نداشت رو ديگه آدم يک گنجايش قلبم ديگه

 بود گرفته درد قلبم توي چيزي يک

 ؟ بشه تموم عشق شه مي مگه

 ؟ نخوام رو اون ديگه شه مي مگه

 ؟ بزنه پسش قلبم و نخواد اونو دلم شه مي مگه

 

 .... آره

 ... فهمم مي حاال

 نيست عشق احساسي هر فهمم مي حاال

 ... نيست حقيقي و واقعي عشق هم عشقي هر

 ... هم عرشيا
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 .... نيست من سهم ديگه

 

 شده عادي برام نوازشش ديگه

 ... داره رو زهر حکم برام هاش نفس

 شم نمي آروم عطرش از

 شم نمي مست نگاهش از

 .... لرزه نمي دلم توجهش از

 

 .... من عرشياي

 باشم داشته تملک بهش دارم دوست ديگه

 باشه من مال خوام نمي

 نخواد منو هم اون شايد

 باشه نشده عاشق آريانا بعد و کنه وفا قولش به اون شايد

 زدم قولم زير من

 ... توجهت ، نوازشت ، محبتت داشتم دوست قدر چه عرشيا

 .... حست...  عشقت

 ... بود برادرانه

 بودي برادرم واقعا کاش

 

 ... بگو عشق از برام بگم و پاهات روي بذارم رو سرم االن داشتم دوست قدر چه

 ... بگو هيرتا از
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 بگو مفهوم نا و پيچيده مرد اين از

 .... بگو فقط

 

 ردک نوازشم فقط سکوت در هم عرشيا و کردم گريه سير دل يک ولي بود گذشته قدر چه دونم نمي

 تکوندم رو مانتوم و شدم بلند

 ... کرد مرتب رو بلندش نسبتا موهاي و شد بلند

 بودم موها اين شيفتهي روزي يک

 ... عسلي چشماي اين و اي قهوه موهاي اين

 .... ولي

 

 : گفت و زد لبخند.  کرد باز رو در

 ؟ ليدي شد خالي دليت و دق-

 زدم لبخند

 .... باشه خواد نمي برادرم اون اگه

 ... باشم خواهرش خوام مي من

 داد مي آزارم داشت بغضم بود وقت خيلي...  نکنه درد دستت-

 : گفت و خنديد بلند

 زنه مي زار داره کوچولوشون دختر که بودم کرده پيدا هارو بابا حس-

 بازوش به زدم محکم

 !!! زشت اخالق بد باباي-

 : باال پريد ابروهاش جفت
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 ؟ زشتم من-

 ... اوهوم-

 خنديد مرموز

 ؟ بابا دختر خواد مي انباري دلت-

 شکمش به زدم هم سر پشت بار چند

 گرفت رو دلش و شد خم

 ... خنديدم بلند

 بابايي ديگه شده بزرگ دخترت-

 .... شيطون هم..  بزرگ هم-

 ... خنديدم بلند حرفش اين با

 : گفت و پيشم اومد " تدارکات " بود نوشته کارتش روي که جا اون کارکنان از يکي

 ؟ بهداديان خانوم-

 بله -

 : زد عصبي لبخند

 گردن مي تون دنبال عباسي آقاي ؟ خانوم شما کجايين-

 : شد بيشتر تعجبم

 ؟ من دنبال-

 هاشون لباس پرو براي برن کم کم بايد س دوازده ساعت...  بله-

 ... سرم توي زدم دستي دو

 ... نبود حواسم ، وااااااااااي-

 ... دز لبخند و انداخت عرشيا به نگاهي هم بعد ، نيومد خوشم اصال که کرد نگام جوري يک دختره
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 !!! گرفته رو چشمش عرشيا بگو پس!!!!  ماموت

 خنديدم ريز

 عباسي آقاي پيش برم من بزرگ بابا-

 : کرد ريز رو چشماش

 ؟ عباسي ي آقا گي مي هيرتا به هميشه تو-

 ... بزنه کمرنگي لبخند شد باعث که دادم تکون رو سرم

 دادم تکون دست و رفتم عقب عقب

 خدافظييييييييي-

 : خنديد

 بابا کوچوي ليدي برو-

 ها اتاق سمت رفتم و چرخيدم پام ي پاشنه روي

 !!!!!!!! ماشااهلل

 جااااااااا اين داره اتاق قدر چه

 پرو اتاق به رسيدم تا خوندم رو اتاقي هر روي شده نصب تابلوي

 ... داخل رفتم و زدم پيروزي لبخند

 کرد نگام تعجب با و کرد بلند رو سرش هيرتا

 

 نزدمممممممممم در قبلش چرا که خودم به دادم فحش کلي دلم توي

 .... کرد کاريش ديگه شد نمي!!  بود گذشته کار از کار ولي

 نگفت چيزي و فهميد هم هيرتا.  کشيدم خجالت خيلي

 : گفت و رگال طرف رفت
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 ببند رو در ميشه اگه-

 ايستادم گوشه يک و بستم آروم رو در

 : کرد نگاهم مهربونش لبخند با

 ، ميشه دير داره ها ببخشين ولي خدمتم در االن من بود من جمال ديدن به بنا اگه خانوم محيا-

 ... احيانا دارم اجرا ديگه ساعت چهار من

 

 الهيييييييي بشن راحت دستت از همه بکشتت خدا محيااااا

 رو بود خودم کار شون همه و خوبه دونستم مي که رو هايي ست از تا چند و رگال سمت رفتم

 . بود جا اون که مبلي روي گذاشتم و برداشتم

 ... کرد نگاه رو ها لباس تحسين با

 سفيد آبي ي جله با دست يک مشکي لباس همون سمت رفت دستش

 .... زد برق چشمام

 : گفت و ايستاد روم به رو

 ؟ خوبه اين-

 دادم تکون رو سرم سعف با

 : زد کجي لبخند

 ؟ کردي انتخاب رو رنگ اين چرا-

 ونهاش لباس ها نوازنده ي بقيه و بود سفيد هم سالن تم ، بودن بنفش و آبي ها نور رقص چون -

 يهبق لباس با هم شدين مي ست ها اون با هم بايد شما خوب ، بودم کرده طراحي سفيد مشکي رو

 ... باشين داشته کاملي تضاد يک

 ؟ کردي طراحي لباسي نوع چه اونا براي-
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 ورتص به که سفيد نازک خيلي شال يک با سفيد شلوار و مشکي شرت تي يک شون همه براي

 شيک هم و س ساده هم ، خوره مي گره شون گردن دور کراواتي

 

 .. داد تکون رو سرش تحسين با

 ... رسيده جوشش حد ترين باال به خونم کردم مي حس

 ... تر قرار بي من دل و بود شده تر تيره آبي چشماي

 ... عاليه لباس همين-

 مبل روي نشستم هم من.  بپوشه رو لباسش تا کرد باز چوبي اتاقک در رفت

 گرده بر عادي حالت به تا کردم شون مشت باري چند بود شده سر دستام

 ... تنها اتاق يک توي اون و من...  خدايا

 ... اش عاشقانه هاي نگاه

 ... کردن مي دلبري که هايي لبخند

 ... ايستادنش نوع

 ...خدايا

 ... بشم رسوا نذار

 ... غوغاست دلم تو بفهمه نذار

 ... محيا-

 

 بود نزده صدا رو اسمم کسي نشين دل و شيرين انقدر حاال تا

 ايستادم و شدم بلند

 .... موند ثابت لباسش روي نگاهم
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 .... من خداي

 ميومد بهش بيشتر کردم مي فکر که هم چيزي از

 بهش بودم زده زل

 بودم شده غرق خودم دنياي توي

 چشماش روي چرخيد نگاهم

 ... بود تر عميق...  داشت آرامش بيشتر هميشه از

 ...کرد مي نوازشم مهربوني با داشت فقط کرد نمي غرق خودش توي رو من

 ببينم رو صورتش بهتر تا کردم کج رو گردنم

 ... کشيدن مي خودشون سمت به رو من دريا اون هاي موج انگاري

 : داد تکون صورتم جلوي رو دستش

 ؟ دختر کجايي...  محيا-

 : دادم رو جوابش منگ و گيج

 ؟ هان-

 ام شونه روي گذاشت رو دستش و کرد جذابي ي خنده تک

 ...کنه خودنمايي تونست نمي شوک اين برابر در هم فاز سه برق

 لرزيدن به کردن شروع دستام

 : گفت گوشم در

 ؟ خوبه حالت-

 دادم تکون رو سرم سختي به

 نمي...  شد نمي اما...  نره صورتش سمت به چشمام دوباره کردم سعي...  کرد نگاهم نگراني با

 ... خواست
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 ... خواستم نمي

 : کرد درست رو اش يقه و ايستاد قدي آيينه جلوي

 ؟ خوبه اش يقه نظرت به-

 ... داد تکون رو يقه دستاش با

 ... کنه چيکار خواد مي اين دونم مي من خدايا

 بدهههههههههههه دق منو خواد مي

 ضايع حاال تا که بسا چه و شدم مي ضايع بيشتر پيشش رفتم نمي اگه.  سوخت مي ام شونه روي

 !!!!! شدم

 اش يقه سمت رفت دستم

 ينمبب بهتر بتونم تا ايستادم هام پنجه روي.  بود اش شونه سر تا قدم... گرفت باال رو گردنش

 . کردم صافش دست با و بستم رو اش يقه ي دکمه

 باال آوردم رو سرم

 ...خوبــ-

 ... کرد مي نگاهم داشت مهربون

 ... نبود لرزون فقط...  نبود مهربون فقط

 ... بخونم چشمش از رو دلش حرف تونستم نمي

 لحظه يک اگه

 ... کنه مي کوپ سنگ هيجان همه اين از قلبم...  ميرم مي کنم نگاهش ديگه ي لحظه يک فقط

 ... اومد در تيريکش صداي که چرخوندم رو گردينم سريع جوري

 ... کردم ناله آهسته

 کشيد فرمش خوش هاي لب روي رو اش اشاره انگشت
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 : لرزيد مي و بود و تاب بي وضوح به صداش

 گريم..اتاق..برم... من-

 بيرون رفت اتاق از کنه تعلل لحظه يک اينکه بدون

 ... نشستم زمين روي و خوردم سر جا همون

 ... مونه مي قصه يک مثل چيز همه

 ... قصه خوب زن

 ... قصه عاشق زن

 ... کنه چيکار خواد مي قصه مرد دونه نمي

 ...کنه خيانت قصه پاک مرد به تونه نمي

 ... هم قصه خوب مرد

 ... کنه عاشق رو خودش ليدي تونه نمي

 ... قصه قرار بي زن

 ... ده مي جون عشقش پاي داره

 ... قصه ليدي

 کنه وفا قولش به تونه نمي

 بشه عاشق خواد مي

 باشه عاشق

 ... کنه خودش عاشق رو قصه مرد و کنه عاشقي

 .... بده تاوان براش بخواد اگه حتي

 . مشدي آماده و ويال رفتيم دخترا با کارا شدن تموم از بعد ظهر.  بود عصر نيم و شش راس ساعت
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 پاشنه کفش و سفيد شلوار با داشت اي نقره يراق پايينش که پوشيدم رو کوتاهم سفيد مانتوي

 . کردم ست هم رو ايم نقره ورني کيف ، اي نقره بلند

 سايه هام پلک پشت.  شدم مي ظاهر شلخته نبايد.  دادم گره رز گل حالت به رو ام طوسي شال

 . لب برق و صورتي رژ هام لب روي و زدم اي نقره ي

 .. کردم نگاه خودم به آيينه توي.  کرد مي کفايت قدر همين

 بودم شده محشر واقعا

 ... بپوشم مناسب لباسهاي توجهم مورد که هايي مکان توي هميشه داشتم دوست

 و نمشب.  چپ سمت پريسا و بود راستم سمت آدرينا.  بوديم نشسته اول رديف چرم صندلي روي

 بودن رديف همون توي هم دوستان بقيه

 : کشيد سر نفس يک شو معدني آب آدرينا

 ؟ لرزي مي چرا دختر چته-

 : خنديدم

 ... دارم هيجان-

 : خنديد شبنم

 ؟ اومدي هيرتا کنسرت حاال تا-

 نشده موقعيت... نه-

 دادي دست از رو جيگري هاي صحنه پس – پريسا

 مي دستاش توي ماهرانه رو ميکروفون و داره مي بر گام طوري چه هيرتا ببيني نبودي – آدرينا

 ... گيره

 استيج به دوختن چشم و خنديدن شون سه هر

 ... شستن مي رخت داشتن دلم توي
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 تهدوخ براش خودم که لباس اون توي ديگه يکبار رو هيرتا داشتم دوست خيلي ، نبود دلم تو دل

 ... ببينم بودم

 کشيدم ام شونه روي رو دستم دستش داغي يادآوري با

 شد تزريق وجودم توي خوشايندي حس يک

 خورد مي رو مخم داشت دخترا سوت و جيغ صداي

 مي جنون حد به کشن مي رو خودشون طو اين هيرتا براي دارن اينا يکردم م فکر خودم با وقتي

 رسيدممممم

 وتاهک و تنگ هم ساله سيزده دختر يک از لباسش که دختري صورت توي تا کردم مشت رو دستام

 مي جيغ يهويي و کرد مي زمزمه اش مسخره صداي با رو هيرتا هاي شعر مدام ، نياد فرو بود تر

 ...کشيد

 کردم نگاه شبنم و پريسا و آدرينا به تعجب با

 !!! شده تکراري براشون ها صحنه اين انگاري

 اين امبي تا گرفتم رو کوفتي بليط اين چرا که دادم مي فحش خودم به و فرستادم مي صلوات مدام

 ... شده خراب

 ... کرد وادار سکوت به رو سالن پيانو صداي و رفت کنار پرده

 ... استيج به دوختم چشم و کردم قرض هم تا شيش داشتم چشم تا دو

 ! دادم مي جر رو مانتوم داشتم هام ناخن با

 : گفت و گرفت رو دستم آدرينا

 ؟ داري استرس انقدر چرا...  بابا ري نمي-

 : گفتم پاچه دست

 خدا به نيست خودم دست دونم نمي-

 ... زد لبخند و کرد نگام مشکوک
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 : دستم داد رو اش معدني آب شبنم

 کنه فروکش عطشت بخور-

 : گفت شيطنت با آدرينا

 ... کنه فروکش ها حاال حاال نکنم فکر-

 : شد خيال بي شبنم

 ميشي خوب بگذره يکمي محيا داري استرس-

 گفت چيزي گوشش دم و پهلوش به زد آدرينا

 زدن مي برق بدجوري داشتن چشماش.  موند ثابت روم شبنم نگاه

 : گفت و داد هل رو آدرينا

 ... فهميدم بابا خوب-

 ... کرد نگام مرموز

 : گفت ناراحتي با پريسا

 نداريمااااا گوشي در-

 گفت چيزي اونم گوش در و شد خم آدرينا

 : زد چنگ بازوم به پريسا

 ... بخور آب... عزيزم بخور آب-

 !! خنده زير زدن شون سه هر

 . نفهميدم حرفاشون از هيچي

 بشم کنجکاوي خيال بي دادم ترجيح

 استيج روي اومد و داد خوندن به رضايت هيرتا باالخره

 کردن تشويقش و زدن سوت دوباره دخترا
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 حلقمممممممممممم تو صداش

 ... کرد مي نوازش رو گوشم صداش خداوکيلي

 . ميکروفون سمت شد خم و کرد باز شونه عرض به رو پاش تا دو

 دستاش توي گرفت و کرد جدا رو سيمش

 بود دستش چرمي دستبند و باال بود زده آرنج تا رو پيراهنش آستين

 خدااااااااا

 پسره اين دست از کنم مي دق امشب من

 

 بلند تاهير از صداشون بودن نشسته سرمون پشت که دخترايي چون نشنيدم اصال که رو اول تراک

 بود تر

 کنن؟ مي خوني هم باهاش چرا موندم من آخه

 ؟؟؟ دارن صدا بگن مثال

 ؟ هاتو آهنگ حفظيم بگن

 ؟؟؟ صداتيم عاشق بگن

 ...باشن صداش عاشق کنن مي غلط

 !!!!! باشن هيرتا صداي عاشق که بشن رد من جنازه روي از بايد

 گرفتم خودم از ريزي نيشگون

 ؟؟؟؟؟؟؟ دنننن مي قورت رو هيرتا هاشون نگاه با دارن چرا اينا

 فرونيادش دختره اون دهن توي تا صندلي دسته به کوبيدم رو ام شده مشت دست

 

 : داشت شيطنت هنوز آدرينا لحن
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 کني مي عادت... محيا نکن اذيت خودتو-

 ؟ دن مي جر رو خودشون نسبت بال دارن چرا دخترا اين موندم من – پريسا

 دارم کم اکسيژن کنم مي حس...  ها بچه-

 کشيدم سر الجرعه رو معدني آب

 بود داغ و ملتهب هام گونه هنوز

 کردم مي حس رو يکي سنگين هاي نگاه

 

 ... روزي يک من باشه قرار اگه خدايا

 ... روزي يک هيرتا و من يعني

 باشم ها صحنه اين شاهد تونم نمي من

 ...رو فکر بي دختراي اين يا بکش رو من يا خدايا

 شم مي ديوونه دارم خدايا

 ... باشين که طرفدارشين خوب

 ؟ کنين مي نگاهش عشق با دارين جوري اين ديگه چرا

 .... هري بگم و شون دست کف بذارم و بيارم در کاسه از رو شون همه چشماي داشتم دوست

 کن درويش چشمتو

 ... مياوردم جوش داشتم کم کم

 !!!آوردم جوش بگم بهتره

 کرد کوبم ميخ هيرتا صداي که بيرون برم شم بلند خواستم

 ... آوردين تشريف که خوشحالم و دارم تون دوست خيلي...  عزيز دوستان خوب-
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 يک سالن اين در و جا اين حضورشون افتخار به خوام مي که دارم ويژه مهمون چند من امشب

 ... کنم اجرا قعطه

 نوستالژي و خوب خاطرات قطعه اين با هام مهمون دونم مي اما نيست خودم مال که اي قطعه

 ... دارن جالبي هاي

 کرد پر رو سالن جمعيت صداي دوباره

 بودم ويژه مهموناي از يکي منم

 ؟ کنه اجرا مهموناش براي خواد مي اما نيست خودش مال که چيه قطعه اين بدونم داشتم دوست

 کردن سکوت حدودا جمعيت و شد بلند دوباره موزيک صداي

 بخونه ميخواد چي بدونن که بودن هيرتا مشتاق همه

 ... زد چشمک و کرد مون نگاه لبخند با

 ... ايستاد تپش از قلبم و شد قطع نفسم کلمه اولين باگفتن

 ؟ مياره من روز به چي مرد اين داره

 بگم ميخواد دلم وقته خيلي-

 دارم دوست

 دارم دوست بگم

 دارم دوست بگم

 من که بخون من چشماي تو از

 دارم رو تو

 دارم تورو فقط

 ... ميارم کم تو بي

 ... بود زده خشکم
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 ... آهنگ اين

 ؟ آخه اما....  آهنگ اين

 ... کردم مي صحبت هيرتا با داشتم که پيش هفته چند به کرد پرواز ذهنم

 ... و سنتي و راک تا پسندم مي بيشتر رو پاپ هاي آهنگ خودم من – هيرتا) 

 مردمه دل حرف انگاري چون ، پسندم مي بيشتر رو پاپ هم من درسته-

 ؟ ايد خواننده کدوم طرفدار شما -

 : گفت که خنديدم

 رامب شخصي هر سليقه ، باشه من طرفدار که کنم نمي مجبور رو کسي من..  بگو نکش خجالت-

 مهمه

 : زنم مي شيريني لبخند

 ارهد نوازي دل ريتم و احساسيه هم چون پسندم مي بيشتر رو هاش آهنگ جهانبخش بابک ؟ من-

 ؟ پسندي مي بيشتر رو آلبومش يا آهنگ کدوم...  درسته -

 ... باشه جهانبخش بابک از که اينه مهم نداره برام فرقي -

 ؟ بره مي رو دلت ؟ دي مي گوش بيشتر آهنگ کدوم به -

 : زدم لبخند

 گيره مي ام يه گر شنوم مي وقت هر...  دارم دوست-

 ؟ گريه چرا-

 ... آخه..  احساسيه خيلي چون شايد -

 جووني دلش گاهي که داره قرار اراده با دختر يک جدي و محکم جلد اين زير دونم مي.. آره-

 ... خواد مي دخترانه ي گريه ، خواد مي بازي عشق ، خواد مي کردن

 شناختين منو خوب چه -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahla2000 | ليدي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

432 

 

 محيا جالبه برام شخصيتت -

 ؟ چرا بپرسم تونم مي -

 پر ور خودت خواي مي اما آرومي...  نيستي دخترا بقيه شبيه گه مي بهم حسي يک...  دونم نمي -

 بدي نشون تنش

 به يگاه رو جلد اين که همينه خاطر به ضعيفم که بگن و کنن ظلم بهم ديگران خوام نمي من اما-

 مغرورانه و سخت جلد يک ، گيرم مي خودم

 .. ذرهگ مي چي دلت توي دونه مي که وقته خيلي...  بشناسه رو تو بايد که کسي اون بدون اينو -

 ؟ کيه تون منظور -

 : کشيد کاناپه روي و کرد باز هم از رو دستاش

 .... ( بردي رو دينش و دل بدجور روزا اين کسي-

 ؟ عرشياست هيرتا منظور کردم مي فکر ها روز اون چرا

 ؟ کيه منظورش نپرسيدم ازش چرا

 ... بشناسه خوبي به رو من بايد چرا

 ؟ کنه مي فکر من به بودن استايليست يک از جدا اي لحظه حتي اون واقعا

 ؟ دارم اهميت براش

 ... خدايا

 ؟ خونه مي رو آهنگ اين داره چرا

 ... باشه يادش رو آهنگ اين هفته چند بعد که هست چيزي يک حتما

 ... نباشه فکر فقط داشتم دوست قدر چه که فکرايي ، دخترانه فکراي از شد پر دلم توي

 ... نباشه ها قصه توي براي
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 : زنه مي حرف باهام داره پريسا ديدم اومدم خودم به تا

 ؟ خونه مي کي براي رو آهنگ اين نظرت به-

 : چپ علي ي کوچه به زدم رو خودم

 ... دونم نمي-

 دادم تشخيص تاريکي توي رو چشماش شدن گرد

 : صورتم روي کشيد رو انگشتش

 ؟ کني مي گريه داري تو محيا-

 : کردم پاک رو صورتم دست پشت با

 ميزنه رو چشمام ليزري نورهاي اين و دود...  نه-

 . شد بيشتر تعجبش

 : گفت گوشم در قبل از تر آروم

 ؟ تويه عالقه مورد آهنگ اين-

 ... زد لبخند.  دادم تکون رو سرم محسوس نا

 گه؟ مي راست آدرينا...  محيا-

 ؟ رو چي -

 : گوشم به چسبوند قشنگ رو هاش لب

 ؟ درسته مندي عالقه هيرتا به تو-

 ... بست يخ تنم

 : گفتم بريده بريده

 آخه.. نه.. هيرتا..  يعني..  من..  نه.. نـ-

 : کرد نوازش رو صورتم
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 ... مونه مي تا چهار خودمون بين نباش نگران-

 : بود شده گلگون و ملتهب صورتم

 ..کسي به شه مي-

 .. عزيزم مونه مي خودمون بين ، که گفتم-

 ... به حتي -

 کني مي ناراحت خودتو انقدر نيست گناه و جرم که ؟عاشقي نگراني انقدر چرا جان محيا-

 : بازوم به زد آروم

 نداره تو از کمي دست هم هيرتا...  فهميدم مي بايد-

 کردم نگاهش تعجب با

 شده طوري يک رفتارش که روزه چند اونم-

 : خوابيد بادم

 بوده کنسرت کاراي خاطر به خوب-

 ارسام بودي خواب تو ويال توي که موقع اون ، شده رو اون به رو اين از گم مي!!  ديوونه نه -

 ... نکرده مطرحش خانوم عروس با هنوز گفتش بعد باقاليا قاطي بري خواي نمي گفت بهش

 : کردم نگاهش شادي با

 ... شبنم و تو...  خوب اما-

 : شد دلخور

 من ، اومده ما همراه همين براي کاريه سفر يک االن نامزدش ، شه عروسي ديگه ماه چند شبنم-

 ببينم ريز رو هيرتا که دارم نثار جان انقده..  تخت خيالت هم

 ... شد بلند اش خنده صداي که دادم فشار هم به رو هام لب

 وبارهد گفتن مي ها گير جو بعضي و کردن مي تشويقش داشتن همه و بود شده تموم تقريبا آهنگ

 !!! بخونه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahla2000 | ليدي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

435 

 

 .... صندلي روي کردم مچاله رو خودم

 !!! کنم ماچش شاالپ شاالپ و شم بلند داشتم دوست

 که تگف جديدش آلبوم انتشار از و زد رو آخرش حرفاي هيرتا کم کم بعد دقيقه پنج و چهل تقريبا

 .. کردم مي گوش پريسا حرفاي به داشتم مدت تمام چون نشنيدم هيچي من

 ؟ بگه راست اگه خدايا

 !!!! شه مي چي بشه اگه

 : پهلوم زدبه پريسا

 بگير امضا آقاتون از برو شو بلند عاشق خانوم

 . شدم بلند مصنوعي اخم با

 راشونب و گيرن مي سلفي باهاش مدام و هيرتا سر ريختن آدم کلي ديدم که پشتي سالن رفتيم

 .. کنه مي امضا عکساش و آلبومش روي

 ... سراغم اومد غريبي حس يک باز

 ... خوردم مي غصه داشتم هيرتا به ها دختر نزديکي از

 نزديک هيرتا به رو خودش جوري نداشتم آسايش دستش از کنسرت اول از که جلف دختره همون

 !! ديوار به بود چسبيده هيرتا خدا بنده که کرد مي

 .. کرد فوران غيرتم رگ

 شدم مي کار به دست بايد

 . کنم مي کم رو دختره اين روي االن ام محيا من اگه

 طرفداران سمت رفتم و نشوندم ام پيشوني روي کمرنگي اخم

 کرد نگام و زد اي مردونه لبخند.  کرد بلند رو سرش و ديد رو اومدنم دور از هيرتا

 بردين تشريف کردم فکر بهداديان خانوم به به-

 !!! موزي کاه زير آب اي
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 ؟ اره محيا گي مي بهم اينا جلوي

 : برسم نظر به مغرور هميشه مثل کردم سعي

 !!! دادم مي توضيح دوستان براي تون لباس دوخت نوع راجب داشتم خير-

 .. کرد نگاهم باري شيطنت حالت با و باال داد رو ابروش تار يک

 بود نرسيده خنديدن جاي هنوز اما بود گرفته ام خنده

 : پرسيد فراووني ي عشوه با دفعه اين دختره همون

 ؟ کنين نمي معرفي رو ايشون عباسي جناب-

 شدم هيرتا منتظر و دختره صورت به زدم زل غرور با و گرفتم خاصي ژست

 : کرد صاف رو صداش هيرتا

 کنم معرفي رو ايشون رفت يادم خوام مي معذرت-

 : گفت من به رو

 ... هستن بنده استايليست بهداديان بانو محيا ايشون-

 !! ديدم رو دختره لباساي شدن چپه قشنگ

 .... حقته بخور

 !!!! سيريش بدي گير من هيرتاي به باشي تو تا

 ... گرفت ام خنده

 !! شدم خودموني زود چه

 ؟؟؟ من هيرتاي

 : گفت پسرا از يکي

 هب...  بود اجراهاشون ي همه از تر متفاوت خيلي عباسي آقاي لباس ، خانوم گم مي تبريک واقعا-

 گفت آفرين بايد تون سليقه
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 : دختره

 دارن عباسي آقاي که خواد مي استايل خواد نمي سليقه چيزا جور اين من نظر به-

 ........... کنم کم اينو روي بايد من

 : کردم تر جدي رو صدام

 ؟ چي استايل ؟ شده گرفته اي کلمه چه از سليقه دوني مي اصال شما عزيزم ببين ؟ جدا-

 نشه انتخاب شخصيتي تيپ اساس بر که لباسي اگه دوني ؟مي دوني مي رو ديزاين علمي مفهوم

 ؟ بدتره هم گوني کيسه از

 لهيک!!  ده مي رخ فاجعه ؟ افته مي اتفاقي چه نباشه اشکال بدون و مدرن دوخت نوع اگه دوني مي

 کنه نمي قاب خوبي به رو

 رو نداما نشه طراحي لباي صورت ميميک نوع و سايز بر بنا اگه دوني مي ، ايسته مي شل بدن توي

 ؟ ده مي جلوه بد رو پوست حتي و تر چاق يا تر الغر

 فعاليت طراح يک عنوان به بتوني تا خواد مي علمي مدرک ، داره تخصص به نياز همه اينا عزيزم

 .. کني

 ... کني مي ياد ازش ارزش بي طور اين که نيست قمري ننه هر کار لباس ديزاين

 

 ! بودم نزده حرف تند تند انقدر حاال تا!  آوردم کم نفس

 

 رو خودش موش مثل و بود پريده رنگش دختره!  بردن مي فيض دوتا ما کل کل از داشتن همه

 !!! بود کرده جور و جمع

 

 !!! کرد مي تماشا نمايش داشت انگاري هم هيرتا
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 .. زد دست و گرفت باال رو دستاش

. 

 خابانت از وقت هيچ مطئنم و جايي اين تو که خوشحالم ، بهتريني واقعا تو...  محيا براوو...  براوو-

 شم نمي پشيمون طراحم عنوان به تو

 ؟ هن داره من به حسي يک يعني خوشحاله بودنم از و شم نمي پشيمون گه مي که همين..  همين

 ؟ گفت مي بهش رو حرفا اين بود هم من جز کسي هر اگه

 

 .. باشم تونسته نکنم فکر اما...  کنم مخفي رو چشمام برق کردم سعي

. 

 بيرون رفت سالن از فشنگ عين و کرد مشت دستش توي رو هيرتا عکس دختره

 

 زدن حرف به کرد شروع هيرتا باالخره زدن دست سير دل يک همه اينکه از بعد

 کرد امضا و نوشت چيزي روش نويسش روان با و برداشت رو آلبومش هاي قاب از يکي

 

 : جلوم گرفت دستي دو رو آلبوم

 ... شما هديه هم اين-

 شدم مجبور که زد صدام شبنم موقع همون.  گرفتم دستش از دستم دو با و احترام با رو آلبوم

 . کنم ترک رو سالن " ببخشين " يک گفتن با بخونم رو اش نوشته اينکه بدون

 ... بودن نشسته ها بچه ي همه.  اتاق توي رفتم

 : دستم داد رو نسکافه ليوان شبنم

 ؟ ندادي جواب کردم صدات چي هر تو بودي کجا...  بخور-
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 : مبل ي لبه نشستم

 ! دادم مي توضيح رو استايليست مفهوم ماماني ي بچه يک براي داشتم بودم رفته-

 

 ... کردن نگاهم سکوت در ثانيه چند همه

 ؟ گم مي دروغ ضايع انقدر من چرا

 

 هش مي سرخ دماغم نوک سريع کلمه يک گفتن با من بعد گزه نمي شونم کک گن مي دروغ مردم

! 

 

 رخس نوکش من مال شد مي بلند دماغش اون!!!  يه پينوکيو من جد ، گفت مي راست هميشه مليکا

 !!! شه مي

 

 . خوردم ام نسکافه از قلپ چند

 و زده يم کله و سر آدم کلي با داشته االن تا که انگار نه انگار اصال..  اومد هم هيرتا بعد دقيقه چند

 !! کرده تجربه رو هيجان از پر استيج يک

 دخور نسکافه و بود پهن اتاق وسط که کوچيکي قاليچه روي نشست مجلسي و شيک خيلي

 خاص آقاي نباشين خسته – پريسا

 نباشي مونده در – هيرتا

 کنم تنظيم باهات رو نت و باشم هماهنگ تو با تا اومد در پدرم که من – آرسام

 گرفتم انرژي تازه االن که من!  خدا به گيرين مي سخت خيلي هايم شما – هيرتا

 ؟ داري انرژي که امشب براي – آرسين

 : گفت شک با ياسر

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mahla2000 | ليدي رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

441 

 

 ؟ خبره چه امشب مگه ؟ امشب-

 : ميز روي گذاشتم رو ليوانم.  کردن نگاهش دلخوري با همه

 ؟ خبره چه امشب مگه ؟ آره-

 کنن مي پنهون رو چيزي يک دارن که زد مي داد هاشون قيافه

 : شد فعال مخم يهو

 ؟ کو عرشيا ها بچه-

 : کشيد راحت نفس يک آدرينا

 ويال رفت همه از زودتر داشت کار-

 ؟ کاري چه-

 همين خاطر به تهران سمت کنيم مي حرکت ظهر فردا ، بخوابه رفته بوده خسته حتما – پريسا

 بزنيم چادر دريا لب ريم مي رو امشب

 : گفتم تعجب با

 ؟؟ بگيره بارون اگه ؟ شب ؟ دريا لب-

 بارونش و شماله ، ديگه نزن حال ضد محيا بابا – آرسام

 کنيم کباب هم زمين سيب خوايم مي تازه – شبنم

 عرشياييم مهمون شام امشب تازه – هيرتا

 : گفت شيطنت با و باال داد رو ابروش تار يک آرسين

 ؟ وقت اون مناسبت چه به ؟؟؟ اِاِاِاِ-

 کنن مي مخفي من از دارن رو چيزي يک مطمئنم ، بود گرفته شون خنده همه

 کنسرت اين توي هيرتا خوب اجراي مناسبت به – آدرينا

 زديم دست هيرتا براي همه و زد سوت شبنم
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 کرد تشکر مون همه از لبخند با

 ... بود امشب درگير ذهنم وسط اين

 ؟؟ خبره چه يعني

=**************** 

 سرم و پوشيدم مشکي و آبي نخي شال و مانتو.  کردم عوض رو لباسام خاصي شوق و شور با

 ... يخي جين شلوار و کردم

 !!! زدن مي مشکوک جورايي يک خداوکيلي ها بچه ي همه

 ، نمک ترک رو اتاقم من ماشين به شدن سوار موقع تا نذاشتن که شبنم و پريسا و آدرينا از اون

 !!! نبود ويال توي اصال که عرشيا از اون

 !!! زد غيبش کجا يهويي دونم نمي که هيرتا اون

 !!! خنديدن مي ريز ريز ديدن مي منو تا که آرسام و آرسين از اون

 !!! بود خاموش هاشون گوشي همه که خودم دوستاي از هم اون

 ورتيص در ، اينا دايي ي خونه رفته گفت بزنم حرف ليال با خواستم و مامان به زدم زنگ وقتي حتي

 !! داره برش ره نمي باشه سمت اون هم رو کالهش ليال که

 بود گرفته ام خنده شون حالت از

 داشتن شيريني و خاص جوش و جنب جور يک

 . بزنيم چادر دريا کنار شب و بود ساحل لب که عماد ويالي بريم شد قرار

 حال به دلمون دخترا ما که نداشت بيشتر اتاق تا سه ، بود بهتر هيچي از اما بود کوچيک اش ويال

 بمونيم اتاق يک توي داديم رضايت و سوخت پسرا

 ساحل لب رفتيم کردن آرايش بعد

 . بشينيم اونا روي تا بودن گذاشته آتيش دور شکل اي دايره صورت به رو درخت ي کنده تا چند

 داد مي آرامش مون همه به دريا موج صداي و وزيد مي خنکي نسيم
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 با رو شده شسته هاي زمين سيب هم پريسا و آدرينا ، کردن ور شعله رو آتيش عماد و آرسام

 آتيش توي انداختن پوست

 بوديم شده زده ذوق ها بچه مثل

 ! کنيم شون باد تا کرد مجبور رو شبنم و من و بود خريده بادکنک تا چند راه سر آدرينا

 ... اما بودم خوشحال

 ... هم بودم عرشيا نگران هم ، بود شده جوري يک دلم

 : نياوردم طاقت باالخره

 ...نبود هم ويال توي ؟ کجاست عرشيا اين پس-

 "؟ چيه قضيه " فهموند بهم هاش ابرو با و کرد نگام تعجب با پريسا

 ... نبود حاليم چيزا اين من اما

 رارتک خودم با مدام ، بود مهم برام اش سالمتي اما نبود هيرتا مثل عرشيا به ام عالقه که درسته

 يا کننده قانع جواب الحمداهلل که هم شون کدوم هيچ ، نگشتن بر اينا چرا شده چي که کردم مي

 !!! ندادن بهم

 : گفت آروم و کرد پاک انگشتش نوک با رو ام شده خيس هاي پلک ديد رو ام تابي بي که آدرينا

 مي بر االن نزديکي همين رفتن...  کني مي رسوا رو خودت داري که حالت اين با ؟ دختر چته-

 گردن

 : شد بلند هقم هق

 ؟ نيستن دسترس در زنم مي زنگ چي هر چرا آدرينا-

 نداره حسابي و درست آنتن جاها اين که معلومه خوب ؟ شدي ديوونه محيا -

 : خشک هاي ماسه روي نشستم و کردم بغل رو هام زانو

 آخه.. اما-

 !!!! سيالمي-
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 مليکا و ليال ديدن با که انداخته راه رو کر گروه اين کي ببينم تا کردم نگاه رو سرم پشت تعجب با

 !! زد خشکم بهار و

 : کردن بغلم و پريدن شون سه هر

 !!! اختاپوس بود شده تنگ برات دلمون-

 ؟ جوريه اين رنگت چرا بشه فدات گودزيال – ليال

 ؟ جوريه چه – مليکا

 !!! جونش به افتادي ابري دمپايي با انگاري – بهار

 !!! شدن منفجر خنده از همه گفت که اينو

 !!!!!! ذارين نمي ابرو برام جا هيچ که الهي بميرين اي

 آتيش کنار نشستن و کردن گرمي پرسي احوال همه با

 : گفتم شده گرد چشمايي با ، افتاد کار به زبونم باالخره

 کجا از رو جا اين ؟ بودين خاموش زدم مي زنگ چي هر چرا ؟ کنين مي چيکار جا اين ها شما-

 ؟ کردين پيدا

 : گفت خنده با ارسالن

 بودي دپرس االن تا که خورده موش رو زبونت کردم فکر!!!  جون ليدي نياري کم نفس پا به-

 : کرد بلغم پشت از ليال

 جيگر بموني خماري تو ذاريم نمي نخور غصه بهت حاال گيم مي-

 !!! البته و هيرتا و عرشيا ديدن با اما ، سرش توي بزنم که شدم بلند

 ... کردم قفل دوباره بود دستشون توي که چيزي

 : متمس اومد و بود ها ماشين کنار کوچولو ميز مثل که تميزي ي پارچه روي گذاشت رو کيک عرشيا

 .... ليدي مبارک تولدت-
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 ردک مي تابم بي که خوشگلش کج لبخند همون و خاصي ژست با که هيرتا سمت چرخيد نگام

 گذاشت کيک روي رو ها شمع

 ... عقب رفتم قدم چند ديدن جن که کسايي مثل

 : گفتم پته تته با

 مگه؟؟؟ منه تولد ؟ من..مــ-

 : بوسيد رو سرم و کرد بغلم ليال

 خواهري تولدته ، ماهه تير اول شب امشب...  دختر کجايي بابا!  منه تولد!!  نه پس-

 تنگف تبريک بهم و کردن بارونم ماچ دخترا همه اينکه از بعد.  کردم نگاه شون همه به خوشي با

 ساحل هاي ماسه روي نشوندنم

 ؟ بود من تولد امشب

 ؟ واقعا

 بود؟؟ يادش منو تولد عرشيا يعني

 ؟ بودن گرفته کيک برام ؟؟؟ هم هيرتا

 ؟؟ بود خونده من براي رو آهنگ اون پس

 ... آتيش وسط بيفته و بشکافه رو ام سينه قفسه بود ممکن آن هر قلبم

 ... بودم تر گرم ور شعله آتيش اون از من

 ... بودم تر داغ

 .... بودم تر سوزان

 رو بزرگ و کوچيک هاي جعبه و بودن کرده شرشره از پر رو آرسام ماشين کاپوت روي ها بچه

 بودن چيده

 زد مي بوق ريتم با مدام و مياورد در بازي مسخره ارسالن

 ... خوندن مي رو مبارک تولدت آهنگ و ميزدن دست هم همه
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 ... زد مي ديد رو صورتم داشت خاصي نگاه با عرشيا

 جشن يک به شرايط اين توي که دونست مي و بود فکرم به قدر چه ، بودم ممنون ازش قدر چه

 ... دارم نياز کوچيک و مختصر

 بودن شده صميمي باهام همه قدر چه

 باشه ناراحت خوشي اين از که نبود کسي...  نخنده که نبود کسي

 کيک خوردن از بعد تا کرد مي کوک رو گيتارش طور چه که کردم مي نگاه هيرتا به چشمي زير

 ... بخونه برام

 و نشاسته و جوش آب زور به که صداش گرفتگي وجود با ، داشت که زيادي خستگي وجود با

 ... بود کرده پيدا بهبود تازه شربت

 ... باشه خوش خواست مي دوستام و من کنار رو امشب

 بودم ممنون خيلي ليال البته و مليکا و بهار ، ارسالن از

 کنن شرکت تولدم جشن توي و بيان تا بودن کرده طي رو ها کيلومتر

 ... بود خوب چيز همه

 بمونه باقي هم خوب کاش اي

 بود خوشگل واقعا که کيکم سمت رفت نگاهم

 . بود طبقه دو و قلب شکل به کيکم

 بود مرواريد از پر هاش لبه و بودن کرده درست خوشگلي رز هاي گل خامه با روش

 : بودن نوشته بزرگ هم روش

 ... مبارک ات سالگي شش و بيست استايليست کوچولوي ليدي-

 : گرفت ازش رو فندک هيرتا که کنه روشن رو ها شمع خواست فندکش با عرشيا

 کشيدي تو رو ها زحمت ي همه ، من به بده اينو ديگه-

 هيرتا به داد رو فندک و انداخت من به نگاهي نيم
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 ها بچه براي فندک با و کرد روشن رو ها شمع هيرتا ، شده گرفته اش چهره که کردم حس ولي

 کرد روشن رو هاشون فشفشه

 !!! بود داده دست بهم ساله چهار ي بچه دختر يک احساس

 : کوبيدم هم به رو دستام ذوق با

 .. برام بود ويژه سوپرايز يک واقعا ، ممنونم ازتون خيلي ها بچه-

 بانو محيا مونده اصلي سورپرايز هنوز – آرسام

 : گفتم خنده با

 ... کشيدين زحمت همه واقعا هم االن تا-

 : گفتن باهم دخترا که کنم فوت رو شمع خواستم

 ....نه-

 : گفتم خنده با

 .. شدم ترک زهر بابا-

 کن آرزو اول – آدرينا

 خرافاته شون همه اينا آدرينا بابا – آرسين

 ؟ ميزنين رو حرف اين چرا – بهار

 محيا کني فوت رو شمع ذاريم نمي نکني آرزو تا – مليکا

 کنن مي قلدري چه خانوما امشب اوه اوه – هيرتا

 ! شدن موش آقايون نشدن قلدر خانوما-

 زدن دست دخترا ي همه گفتم که اينو

 ! ديم مي تون نشون هم قلدري بابا نه اِ؟ – عرشيا

 ديگه کن آرزو محيا زنين مي حرف قدر چه – ليال
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 .. باشه-

 بستم رو چشمام

 ؟ کنم آرزو چي خدايا

 بود همه براي سالمتي آرزوم سال هر

 شن مي خوشبخت دارن شون همه حاال که...  دوستام خوشبختي

 هستن سالم همه شکر رو خدا که تندرستي

 ... دنياست اين تو ندارم و دار ي همه دوني مي خودت که مامان بودن

 ...هه

 زندگي مستقل بذاره ديگه سال يک خدا کردم مي آرزو هرسال...  نشم عاشق داشتم آرزو سال هر

 کنم

 ... نشد ولي

 ؟ عرشيا بگم ؟ بگم چي آخه خدايا

 ... نه يا بذاره بودن خواهر پاي تونه مي رو محبتم دونم نمي که دارم دوستش انقدر

 ؟ هيرتا بگم

 ... چيه من به نسبت احساسش دونم نمي

 دوني نمي آخرش از هيچي که کني انتخابي رو راه يک دوراهي سر سخته قدر چه

 : گفتم بلند و داشتم نگه بسته رو چشمام

 ... زندگيم بشه همون نويسه مي برام سرنوشت که چي هر خدايا کنم مي آرزو-

 ... کردم باز رو چشمام آروم

 نمببي نفر اولين رو کي هر چشمام کردن باز از بعد که دارم ايمان بهش من اما باشه خرافات شايد

 ... داره من سرنوشت توي جايي يک اون ،
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 .... ديدم رو هيرتا...  من و

 : زدم فرياد دلم توي ، ام گونه روي نشست شوق اشک

 ؟ چرا ؟ سردرگمم انقدر چرا پس منه مال هيرتا اگه خدايا-

 يليخ ، بود خوبي شب خيلي.  کنيم پذيرايي ها بچه براي و ببرم رو کيک تا کرد کمکم عرشيا

 ... گذشت خوش

 ها کادو وقت سر رفتن و نشوندن کرسي به رو شون حرف دخترا باالخره

 بود خوشگل چرم بند دست يک که بود ليال از کادو اولين

 داشت خوشگلي ارغواني نگين که بودن خريده طال سرويس يک باهم مليکا و ارسالن و بهار

 بود آالت زيور و مانتو و کفش و کيف هم کادوهام بقيه

 منه کادوي نوبت باشه هم نوبتي حاال خوب – عرشيا

 : زدم لبخند

 داره ارزش دنيا يک برام بوده يادت تولدم که همين عرشيا-

 :کرد کج اي مزه با حالت به رو سرش

 ليدي مايين نفر-

 : گزيد رو لبش

 نداشتم توقع ديگه شوما از-

 ميز روي گذاشت برام رو بزرگي باکس

 : بودد شده گرد تعجب از چشمام

 ؟ منه مال اين-

 ! منه مال نه پس – ليال

 چيه ببينيم کن بازش زودي محيا واي – آدرينا
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 ودب ساتن ي پارچه روي خوشگل خيلي ويلون يک ، کردم باز رو پهن روبان.  برداشتم رو باکس در

 .. بودن گذاشته کج کنارش هم اش آرشه که

 : گفتم باوري نا با

 ..... عرشيا-

 کرد نگام مهربوني لبخند با

 ... جانم از تر عزيز ليدي نداره تورو قابل-

 ... شد بلند دخترا جيغ و سوت

 : فتمگ ذوق با ، گرفتم دستم هم رو آرشه ، ام شونه روي گذاشتم و برداشتم رو ويولن خوشحالي با

 .... دسته خوش قدر چه-

 : گفت هيرتا که بخورم کيک خودم خواستم کردم تشکر عرشيا از کلي اينکه از بعد

 ؟ چي من کادوي پس-

 نداشتم رو هيرتا طرف از هم اون کادو انتظار حداقل...  خوردم جا خيلي

 ... ندارم توقع من خدا به عباسي آقا-

 : کرد خوشگلش هاي خنده تک اون از

 ... دارم وظيفه من اما-

 رو چولوکو نسبتا ي جعبه تا دو که چيه وظيفه از منظورش بفهمم تا کردم مي درگير رو ذهنم داشتم

 جلوم گرفت

 : گفتم خنده با

 ؟؟؟ دوتا-

 ... نداره تورو قابل-

 ممنونم واقعا -
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 . کشيد مي يدک رو اهلل ي کلمه که بود سفيد طال پالک يک.  کردم باز رو کوچيکه جعبه

 !!! خوشگله قدر چه اين واي-

 : بست برام رو قفلش پريسا

 مياد بهت قدر چه محيا واي-

 عزيزم مرسي-

 ... کردم تشکر هيرتا از العاده فوق هم من و کردن تعريف گردنبندم از همه

 خوشبوي عطر يک.  آوردم در رو جلدش و کردم باز رو روبانش.  بود تر بزرگ دوم ي جعبه

 ... بود بنفش رنگ به اش شيشه که بود فرانسوي

 : گفت هوا بي عماد که کردم مي بو رو عطر داشتم

 ؟ مياره جدايي عطر نشنيدين مگه ؟ عطر چرا آخه-

 ... بزنه يخ دستام و بريزه فرو دلم توي چيزي يک تا بود کافي حرف يک همين

 : گفت خيالي بي با هيرتا

 ؟ داري باور رو خرافات-

 شده باب خيلي دخترا بين حرفا اين آخه – عماد

 محيا نه کنن مي اي ديگه برداشت چيزي هر از که شده باب دخترايي بين – هيرتا

 ... زد ام تيشه به آتيش بلکه نکرد آرومم حرفاش

 ... مياورد جدايي عطر داشت حقيقت اين

 نداشتم شکي اين در

 ده مي آزارم تفکر اين هم اي لحظه خدايا ؟ شه مي جدا من از هيرتا يعني...  ولي

 

 عرشيا دست داد رو گيتار و ها ماسه روي نشست هيرتا
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 ... بدن فيت خوان مي ها قلو دو باز – آرسين

 خونم مي تنهايي من زنه مي ساز عرشيا دفعه اين نه – هيرتا

 درخت کنده روي نشست و گرفت دستاش توي رو گيتار خاصي ژست با هم عرشيا

 کنن شروع که داد رضايت عرشيا باالخره و کردن پچ پچ باهم هيرتا گوش در آروم

 ... کرديم مي شون نگاه داشتيم همه مشتاقانه

 .... ودب داشته نگه بسته رو چشماش مدت تمام عرشيا اما من به شد خيره و زد محوي لبخند هيرتا

 ( رمضان شهاب از ها لحظه آهنگ)

 نمياد سر شه تموم تو بي نميخواد روزا اين انگار

 ببينه تو خواب فقط چشام چقد

 ميگيره غم تو بي هام لحظه

 ميره مي که هايي خنده چه

 بشينه دلت تو عشقم آرزومه

 روزامو ي همه دنيامو همه من

 وميموني هستي اميدم تو ميدم تو واسه

 حرفامو تک تک دردامو ي همه

 ميدوني و ميفهمي خودتو هرکس از بهتر

 خوبه زندگيم که تلقينه راه بهترين انگار

 ندارم تورو که واضح وقتي حتي شيرينه

 تومه که ترسي اين بازم تمومه گفتم دفعه چند بشمار

 بيارم طاقت دوريتو که نذاشت

 روزامو ي همه دنيامو همه من
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 وميموني هستي اميدم تو ميدم تو واسه

 حرفامو تک تک دردامو ي همه

 ميدوني و ميفهمي خودتو هرکس از بهتر

 بودنم تو بي که منم اين ميدوني

 عاشقم اينقد که منو ميزنه آتيشم

 ازين که روزاست همين کن باور

 بگم کي به دردمو ميکنم دل زندگي

 ... دنيامو همه من

 .... حرفامو تک تک

 دم مي تو واسه

 ..... موني مي و هستي اميدم

 .. خدايا..  کردم شون خشک شالم ي گوشه با محسوس نا خيلي ، بود کرده عرق دستام کف

 ؟ ذاري مي دوراهي توي منو چرا

 ؟ عرشيا ملودي يا هيرتاست لحن خاطر يه...  دارم االن که آرامشي

 شد مي تزريق داشت وجودم توي چيزي يک انگاري شد تموم آهنگ که وقتي تا

 داد مي دست بهم خوبي احساس ازش که چيزي

 نديده تنظيم باهمديگه انقدر رو نفر دو حاال تا ، بود عالي هردوتون کار...  بود العاده فوق واقعا-

 بودم

 ... تنظيمه باهم شونم ديگه چيزياي يک موسيقي از غير هيرتا و عرشيا – عماد

 ؟ وقت تون چي يعني – عرشيا
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 رو جا اين آدرس منم کجايين گفت زد زنگ مهناز هيرتا راستي..  کن ولش هيچي هيچي – عماد

 بياد تا بهش دادم

 : گفت و خنديد

 داره کم گل مون جمع-

 : گفت آهسته آدرينا

 ! داره کم زهره خر گل...  بله-

 : پرسيدم مشکوک

 ؟ کيه ديگه مهناز عماد آقا-

 بياد که شد خوشحال جاييم اين شنيد وقتي کنه مي زندگي شمال ، مه دايي دختر – عماد

 : زدم مصنوعي لبخند

 ... کنن مي لطف-

 ؟ مياد داره مهناز گفتش هيرتا به عماد چرا...  جونم به افتاد خوره مثل چيزي يک

 يا ؟ مهنازه عاشق هيرتا نه يا ؟ هيرتايه عاشق مهنازه اين نکنه ؟ زد لبخند بهش هيرتا ترش بعد و

 ؟ دو هر

 : زدم داد دلم توي...  محيا چه تو به.. گرفتم خودم از نيشگوني

 انکارش چرا داري دوست رو هيرتا تو بزغاله خوب ؟ زني مي حرفا اون از ؟؟؟ چي چه تو به آخه-

 ؟ خوشحالي دختره اين اومدن از مثال که چپ علي ي کوچه به زني مي خودتو چرا ؟ کني مي

 بيارم در سر شده جوري هر بايد...  ببينمش دارم دوست خيلي ولي

 آتيش دور نشستيم هم دخترا ما.  کردن روشن ديگه آتيش يک و رفتن پسره بعد دقيقه چند

 خودمون

 بودن شده خور دم خوب شبنم و پريسا و آدرينا با ليال و مليکا و بهار شکر خدارو

 شناسن مي رو همديگه ساله چندين انگاري کردن مي رفتار جوري
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 : گفتم شبنم به آروم

 ؟ شناسي مي رو دختره اين تو-

 ؟ گي مي مهنازو -

 .. اوهوم -

 : زد دستش توي سيب از گنده گاز يک

 ! شهن پيدا سيريشش ي کله و سر دختره اين و باشه جايي هيرتا که محاله ، شه مي سالي يک-

 ؟ چيه منظورت-

 : آدرينا

 هيرتاست خواهه خاطر دختره بابا-

 ... ش عمه جون آه – پريسا

 ؟ چيه موضوع – بهار

 بهش چسبيده هيرتا پول و شهرت خاطر به فقط دختره – آدرينا

 ! مونه مي کنه مثل – پريسا

 : زد قهقهه شبنم

 باشين زيادي عاشقانه هاي صحنه منتظر بايد اومدين موقعي خوب-

 ؟ داره دوستش ؟ چي هيرتا – مليکا

 ... عمرا – پريسا

 ؟ داده رو بهش چرا پس – ليال

 يک خواد نمي هم هيرتا ، هيرتاست هاي آلبوم اسپانسر دختره باباي...  مجبوره چون – شبنم

 بده دست از رو نرمي و چرب ي لقمه همچين

 : گفتم بغض با
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 ؟ کنن ازدواج...  ديگه باهم که..  هست احتمالش-

 : گفت تندي با و فهميد رو حالم بود تيز که پريسا

 يارو ، اومد ش افريته خود ايناها ؟ کنين مي بحث راجبش دارين شماهام که آدمه دختره اين-

 !! مونه مي ميمون شبيه

 .. خنديدم مي بايد

 .. بود شده وصل پاهام به کيلويي سيصد ي وزنه يک انگاري ولي شدم مي بلند بايد

 

 !! يبين عمل و پوست هاي جراحي و بوتاکس و پروتز زور به اما بود خوشگل واقعي معناي به دختره

 ! ودب شده سبز لنز لطف به چشماش مطمئنم و بود برنزه پوستش ، داشت اي کشيده و بلند قد

 ، ميومد بهش خيلي سرخش تنگ مانتوي و بيرون بود ريخته شال از آزادانه رو اش شرابي موهاي

 يخوب به رو پاهاش مچ که بود پوشيده کوتاه جين شلوار و بود بسته باز جلو رو سفيدش شال

 داد مي نشون

 : گوشم زير شد خم ليال

 !! رو...  ي دختره کنه جمعش بياد ارشاد گشت بزنم زنگ گه مي شيطونه-

 . داد دست بودن ما از تر نزديک که آقايون ي همه با

 هيرتا و عرشيا به رسيد

 کنه اخم شد باعث که بوسيد رو عرشيا ي گونه و شد خم

 اش هگون کردن مي فکر که بقيه تعجب کمال در ، هيرتا پيش رفت مفصل پرسي احوال يک از بعد

 .... کرد بغلش آزادانه خيلي بوسه مي رو

 

 اناييتو و زد مي بدنم کل توي که بود قلبم صداي شنيدم مي که گرومپي گرومپ صداي مطمئنم

 ... نداشت رو خونم پمپاژ
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 .. نيفتم زمين تا گرفتم رو پريسا دست

 خواهري پريده رنگت ؟ خوبي محيا – ليال

 ... کن سکوت لطفا...  ليال هيس-

 با رتحقي از پر و کوتاه بوسي ديده و پرسي احوال يک از بعد مهناز..  داد تکون نگراني با رو سرش

 .. من به رسيد مليکا و بهار و شبنم و آدرينا

 : کرد دراز رو دستش

 رو خودم زودي جاست اين من هيرتاي گفت تا عماد نياوردم کارو که ببخش اوه..  گلم سالم-

 ... ببينمش تا رسوندم

 .. زد هيرتا به چشمکي هم بعد

 يم زهرمار و کوفت و سوالر و کرم کلي بعدش دونستم مي چون بگيرم رو دستش شد مي چندشم

 !! دستم به چسبه

 کردم کفايت انگشتاش نوک دادن فشار به

 ... اما نباشه پوزخند شبيه لبخندم کردم سعي

 ؟ زني مي صدا مالکيت پسوند و کوچيک اسم با رو آقايون ي همه شما...  عزيزم ممنون-

 : داد رنگ تغيير سريع که نيومد خوش مذاقش به حرفم اين انگاري

 داره خود جاي که هيرتا خوب که...  هستن مهم برام که آقايوني اصوال...  عزيزم نه-

 کشيديم مي نشون و خط چشمامون توي و کرديم مي نگاه همديگه به تهاجمي حالت به هردومون

... 

 !! رو دختره خوردي ديگه بسه يعني که بازوم به زد پشت از پريسا

 داد سالم سرد و سنگين سر خيلي هم دخترا بقيه با و برگدوند رو صورتش قهر حالت با

 ... دختره تره زشت هم اورانگوتان از!!!  درک به
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 صندلي يک ماشينش از رفت تعارف بي اونم بشينه درخت کنده روي بايد که گفت بهش عماد

 آتيش کنار روش نشست و برداشت سفري

 !! انگاري دونست مي بافته جدا ي تافته رو خودش خانوم مملي قول به

 : گفت و کرد باز رو حرف سر ارسالن

 اشهب جور موقعيتش االن کنم مي فکر که بگم بهتون چيزي يک خواستم مي من دوستان خوب-

 .. داداش بگو – عرشيا

 و هيرتا جمله از ها خيلي چشم از که بهم بزنه چشمک شد باعث که گرفت ام خنده عرشيا لحن از

 ! نموند دور خاکي کرم دختره اون

 .. کرد آويزون قهر حالت به رو اش لوچه و لب که گرفتم بهش اي غره چشم

 !! خنده زير زدم رسما

 مطلب اصل سر برم من تمومه شون بازي کوچولو ني ني تا دو اين اگه خوب – ارسالن

 : گفت خنديد مي که حالي در عرشيا

 طرفي من با که نده گير ليدي به..  کوچولو ني ني مرض-

 : گفت تعجب با مهناز

 ؟ کيه منظورتون ؟ ليدي-

 .. کنم مي عرض رو بانو محيا – عرشيا

 : انداخت من به تمسخر از پر نگاهي مهناز

 ! دخترن هنوز که معلومه جون محيا وضع و سر از ولي کردن ازداج که دختراييه لقب ليدي-

 ! بيارم در کاسه از رو)....( !!  سبز چشماي اون داشتم دوست

 کني يم فکر گاهي که هستن کارشون درگير انقدر جان محيا ولي فرمايين مي درست بله – عرشيا

 ليدي گم مي بهش شوخي حسب بر!!  کردن ازدواج کارشون با

 ؟ چيه گرام ليدي اين کار وقت اون ؟ جدا – مهناز
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 : داد رو جوابش خورد مي بر قباش تيريش به داشت که ليال

 ... هستش عباسي آقاي شخصي استايليست خواهرم-

 جهيد چشماش توي حسادت برق

 :: نتونست اما بده نشون خونسرد رو خودش کرد سعي

 بهت گم مي تبريک ؟ اا-

 : دادم جواب خودش از تر سرد

 .. ممنون-

 ! کنه خير به خدا شو باقي!!!  بود اوج توي حاال تا که پرچمم

 ؟ نه يا بزنم رو م زر من – ارسالن

 شما بفرمايين امر برادر داري اختيار – آرسام

 مليکاست عشقم و من عروسي جشن ماه مرداد اول – ارسالن

 گفتن تبريک و زدن دست به کردن شروع همه

 دعوت خوام مي رو دارين حضور جا اين که شمايي تک تک من جهت همين به خوب – ارسالن

 ... بيارين تشريف و بذارين ما چشم سر قدم که مون عروسي جشن به کنم

 : گفت همه از زودتر مهناز

 ... جان ارسالن ميايم حتما-

 با رو زمهنا چشماش با فقط و نشست آروم بهار لطف به اما!!!  بشه آتيشي که بود مليکا دفعه اين

 !!! زد دار شاقه اعمال

 . زدن مي گپ همديگه با داشتن همه و بود شده گرفته سر از ها بحث.  خنديدم ريز ريز

 !! يرتاه به بود داده تکيه رو خودش رسما که بود مهناز بود نشسته پسرا آتيش دور که کسي تنها

 : گفت حرص با آدرينا
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 رو دختره کنم اش شقه شقه برم گه مي شيطونه-

 ... بابا کن ولش – بهار

 بخو اما گه مي هيرتا گوش زير داره چي بدونم داشتم دوست بود گرفته حرصم جورايي يک منم

 .. شنيدم نمي رو صداشون و بودن دور

 .. کنم پيدا خوب سوال يک تا کردم سرچ مخم توي!! کردم مي کاري يک که بايد باالخره

 : گفتم بلند

 هيرتا آقا-

 !! بود کرده تعجب بيشتر آقا لفظ بردن کار به از که بود مهناز تر جالب و کردن نگام همه

 ؟ داشتين کاري مايين بفر-

 : گفتم دلم تو

 !! ببينم رو جمالت خواستم مي نه په-

 : زدم لبخند

 ؟ چيه تون اسم معني...  بپرسم ازتون نشد فرصت-

 : زد پوزخند مهناز

 پرسيدي هم مهمي سوال چه-

 : گفتم مهناز به توجه بي

 ؟ نه باشه باستاني اسم يک کنم مي فکر-

 : گفت اشتياق با و شد جدا مهناز از خورده يک باشه کرده ذوق انگاري

 شه مي اشکانيان و ساسانيان دوران به مربوط که قديميه اسم يک هيرتا!!  دقيقا-

 تيدرش چشماي خاطر به و بوده دلير و شجاع پدرش مثل که ايرانيه سردار سورنا پسر اسم هيرتا

 گرفته رو هيرتا لقب داشته که
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 !! را فروش پرتقال کن پيدا حاال محيا – آرسام

 آرسام نکن مسخره – هيرتا

 حتوضي براش رو ايران هاي جنگ ي تاريخچه تو پرسيد ازت معني يک بدبخت بابا خوب – آرسام

 دي مي

 بوده برومندي و زيبايي به شده تشبيه بيشتر و نداره واحدي معني اسمم – هيرتا

 : دادم تکون رو سرم

 ... هستش اصيلي و زيبا اسم واقعا-

 شنيدم دخترا بين رو اسم اين کم خيلي ؟ چيه شما اسم معني..  متشکرم – هيرتا

 : شيطنت با آرسين

 ؟ بوده توشون کمتر محيا اسم که برادر شناسي مي دختر تا چند تو مگه-

 : آرسين به زد رو دستش عرشيا..  شدن منفجر خنده از همه

 ... آرسين نوکرتم-

 داداش بيشتر ما – آرسين

 ؟ نگفتين خانوم محيا خوب..  مرض – هيرتا

 !!! چي که بود داده دست بهم غروري يک

 : داد جواب و کرد دستي پيش عرشيا

 عشق بودن جاري...  زندگي يعني محيا-

 زدم پلک هم سر پشت بار چند

 برادر جمع عروق و حلق تو لغتت فرهنگ ايول – ارسالن

 .. مياد بهتون و زيباست واقعا – هيرتا

 : گفت قهر حالت با مهناز
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 ؟؟ مياد اين به زندگي يعني عزيزم-

 دستش کف بذارم بيارم در کاسه از رو ايش گربه و زشت چشماي جفت داشتم دوست

 : گفت جدي و کرد کمرنگي اخم هيرتا

 مياد فرد هر دروني شخصيت به شخصي هر اسم معني دوما....  نيستم شما عزيز من اوال-

 

 ... شم مي رسوا وگرنه باشه نديده رو چشمام برق کنه خدا

 !!! نشه شل نيشم بيشتر تا گرفتم گاز رو لبم

 . کنه کبابي تا آورد بودن خريده صبح که رو هايي ماهي ويال داخل از و رفت آرسين

 . بودن اي حرفه خيلي چون داشتن رو ماهي کردن کباب تجربه باري چند آرسام با بود معلوم

 

 کردن رفتن قصد ها بچه بود لذيذ و دلچسب هم واقعا که شامي خوردن از بعد

 راهي شب دارن عروس لباس انتخاب براي مزون وقت فردا که اين ي بهانه به ارسالن و مليکا

 . شدن

 قفو البته و انگيز خاطره شب يک امشب..  کردم تشکر ازشون خيلي ، رفت شون همراه هم ليال

 ... بود برام جذاب العاده

 ، نخوابيد رفتن بودن آتيش بر و دور زياد ي بهانه به آرسام و آرسين.  بود شب دو تقريبا ساعت

 کرد کج ويال سمت به رو راهش بسته چشم که هم عرشيا

 . کنيم حرکت صبح اول تا کنن جمع رو هاشون وسايل تا رفتن هم پريسا و آدرينا و عماد

 بوديم مونده مهناز و هيرتا و شبنم و من

 روي رو سرش و بود کرده حلقه بازوش دور رو دستش هم مهناز و بود ايستاده آب نزديک هيرتا

 بود گذاشته اش شونه

 بودن شده جاري محبا بي هام اشک
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 نداد تشخيصش شب تاريکي توي هم شبنم حتي که بود صدا بي انقدر

 آتيش نزديک بردم رو خودم و کردم بغل رو زانوهام

 : گفتم خفه و دورگه صدايي با

 ... شبنم-

 ؟ جانم -

 ؟ نمياد خوابت -

 بکنم دل ساحل اين از نياد دلم ولي خورده يک چرا -

 : زدم جوني بي لبخند

 ؟ کارگردانشه مهناز که عاشقانه تياتر اين يا بکني دل ساحل از-

 ؟ ميکني حسودي -

 گيرم مي آتيش دارم..  نه -

 بپرسم سوال يک محيا -

 : زانوم به چسبوندم رو ام چونه

 بپرس-

 ؟ طرفدارشي که اين يا ؟ داري دوست رو هيرتا واقعا..  تو -

 : زدم پوزخند

 ؟ چيه خودت نظر-

 مفهومه نا و گنگ برام...  دونم نمي -

 : تکوندم رو مانتوم و شدم بلند

 ... بمونه گنگ بذار-

 افق هب شده خيره تنهايي هيرتا و نيست مهناز ديدم که هيرتا و مهناز سمت برگشتم سختي به
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 ... زد لبخند و برگردوند رو صورتش.  شدم نزديکش

 زد مي روشني به چشماش آبي شب تاريکي توي

 ؟ نشدم که مزاحم-

 محيا نيستي مزاحم وقت هيچ تو -

 : کردم بغل رو بازوهام و کشيدم عميقي نفس

 ؟ نيستيد خسته-

 ... چرا -

 شدين خسته واقعا امروز کنيد استراحت بريد خوب -

 ... هش مي بخش لذت برات خستگي ديگه کنه در به رو ات خستگي که باشه کنارت يکي وقتي -

 .... بودم من منظورش داشتم دوست قدر چه

 ؟ دارين دوست رو خستگي-

 ؟ نه که چرا باشه بلد رو کارش خوب همدمم اگه -

 : گفتم طعنه با و زدم لبخند

 بخوابه رفته تازه که تون همدم ماشااهلل-

 : داشت دلخوري هاي رگه نگاهش...  کرد منحرف صورتم روي رو چشماش مردمک

 نکرده شروع رو کارش هنوز همدمم...  عکس بر-

 ... بود قلبم صداي شنيدم مي که تولوپي و تاالپ صداي مطمئنم

 : کشيدم عقب رو پاهام سختي به

 ...... استراحت...  رم.. مي...  ام خسته...  من-

 ... ويال به رفتم دو حالت با و خوردم رو حرفم بقيه

 .... بگذرون خير به خدايا
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 ... زدم دل ته از لبخندي

 ششم و بيست فصل

 

 ... بود صبح 10 حدودا ساعت

 پيراهني نوع.  دادم مي انجام رو هيرتا لباساي هاي دوزي ظريف داشتم 0 ساعت تا گذشته شب

 خونه خياط نسپردم رو دوختش هم همين خاطر به بود خاص بودم کرده انتخاب براش که

 : زد جيغ دوباره ليال که کردم باز رو خمارم چشماي

 ديگه پاشو من جون محيا-

 : گفتم خوابالودگي با

 ... ام خسته مامان جون..  بخوابم بذار-

 : نعلبکي قد شد چشمام شيشه شکستن صداي شنيدن با

 ؟؟؟ بود چي

 : خنديد غش غش

 جونه بهار!  منه موبايل زنگ آجي نترس-

 : سمتش کردم پرت رو بالشت.  بود پريده سرم از خواب

 کنه بيدار منو صبح بايد گودزيال يک که رسيده کجا به کارم ببين خدايا-

 !! باشه خداتم از -

 اسپيکر رو زد رو اش گوشي

 ؟؟؟ دوتا شما کجايين – بهار

 ونت خدمت به عارضم بنده جون مملي شووور خواهر خدمت نباشيد خسته و سالم عرض با – ليال

 ... که
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 : زد داد بلند

 خوابه هنوز گوساله اين-

 : گفتم داد با

 بزغاله آبادت و جد و خودتي گوساله-

 خنديدن بلند هردوشون

 ؟ داره خنده چي مرض-

 : گفت بريده بريده بهار

 و جد از جزوي هم خودت!!!  بزن زر بعد کن لود رو اطالعات اول شي مي بيدار که خواب از عزيزم-

 !! لياليي آباد

 : خنده با ليال

 ! تازه شي مي محسوب يک درجه اقوام-

 . خنده زير زدم پقي!  دادم سوتي چه فهميدم تازه هم خودم

 شد ديرمون بريم کن عوض رو لباسات خوشگل ليدي يک مثل محيا شو بلند – بهار

 ؟ برين خواين مي کجا حاال-

 : سرم توي زد مشت با ليال

 !!! کنم مي دق محيا اين دست از من بهار-

 ؟ بخري لباس خواي نمي داداشمه عروسي ديگه روز سه بابا....  محيا – بهار

 افتاد دوزاريم تازه

 : گفتم خيال بي

 ديگه دوزم مي لباس يک رم مي-

 : گفت داد با بهار
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 بزن رو آيفون پايينم من ليال-

 : گفت ه خند با و کرد قطع رو گوشي ليال

 ! گوشته ات بزرگه تيکه!  محيا اومد صاحابش اوه اوه-

 : اتاقم توي اومد بهار هم موقع همون.  شستم رو روم و دست خنده با

 ارناه ها ظهر اورانگوتاني شبيه که ها صبح ماشااهلل!  شده تو چي عاشق عرشيا اين موندم من-

 ! گودزياليي کال هم ها شب ، شي مي سگ نخوري

 : حلقم توي چپوندم رو گردو پنير ي لقمه

 ات پارسي لغت فرهنگ اين با!  شده تو چي عاشق مسيح موندم منم-

 !!! بيچاره عرشياي ؟ داري چي تو دارم زبون من الاقل – بهار

 : گفتم حرص با

 ؟ داره عرشيا به ربطي چه-

 ! شد رنگ به رنگ اومد شوور اسم تا ام بچه اوخي – ليال

 : بستم رو ايم سورمه مانتوي هاي دکمه

 ؟ دوتا شما کنين مي بلغور چي-

 گنجه نمي تو فهم توي هيچي – بهار

 : برداشتم رو مشکيم کيف و انداختم سرم رو سفيدم شال مشهودي عصبانيت با

 تون مرغي چيز حرفاي اين با زدين هم به حالمو صبحي اول-

 .. کرديم سکوت مون همه پاساژ به رسيدن تا

 کنيم خريد شوهر خواهر براي اول – بهار

 نيست حرفي باشه – ليال
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 ونشنش رو بود تنگ حالتش و بود شده دوزي سنگ اش سينه قسمت روي که مشکي ماکسي يک

 : دادم

 داره دنباله هم تنگش دامن ، ها خوبه نظرم به اين بهار-

 مياد هم سفيدت پوست به آره – ليال

 ميومد بهش وکيلي خدا. ..  کرد پرو حرف بدون بهار

 : گفت و زد سوتي ليال

 است عشق رو محيا ليدي ي سليقه-

 بخرم رو همين محيا خوبه اگه – بهار

 : زدم لبخند

 !!! عاليه نيست که خوب-

 رو و زير رو ها مغازه تمام و دوم ي طبقه رفتيم.  خريد رو لباسش مغازه اولين توي رضايت با

 . کرديم پيدا کوتاه بنفش ي دخترانه پيراهن يک ليال براي تا کرديم

 جونم محيا ديگه خودته نوبت باشه هم نوبتي – بهار

 : گفتم خنده با

 بدم تون نشون بريم کردم رو انتخابم خودم من بدين اجازه شما اگه-

 کردن ذوق ديدن تنم توي رو لباس وقتي ها بچه مثل شون هردو

 ايه نگين کمرش دور ، داشت کوچيکي چاک راست قسمت در بلندش دامن که بود صدفي پيراهن

 خوبي هب کمرم باريکي بود شده دوخته کمر قسمت پشت که ساتني ي پارچه با و بود رنگ اي نقره

 شد مي داده نشون

 !! انگاري تويه تن قاب لباسه اين محيا خالق جلل – ليال

 ! ذاتيت لباسي خوش اين با نبيني خير – بهار

 بود کفش و کيف بورس سوم طبقه.  خريدمش و بود اومده خوشم لباسه از هم خودم
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 و بود دبلن خيلي ش پاشنه کفشم که کردم انتخاب مشکي ورني کفش و کيف ست لباسم براي

 . ميومد پاهام مچ تا بندهاش

 . ميومد لباسم به العاده فوق که داشت رنگ صدفي کوچولوي گل يک هم مچ قسمت روي

 يک خودم طرف از من.  داشت زيادي هاي فروشي طال ديگه فروشگاه يک رفتيم پاساژ اون از بعد

 مليکا براي سفيد طال دستبند با نيم يک ليال و مامان طرف از و خريدم سکه نيم

 . بود کرده رو خريدش قبال هم بهار

 بره مون تن از خستگي هم و بخوريم قهوه هم تا شاپ کافي بريم شد قرار

 گرفته وقت مون هرسه براي و آرايشگاه به بود زده زنگ هم بهار.  بوديم راضي خريدمون از همه

 . بود

 افتاد فروشي ساعت يک ويترين پشت به چشمم که خونه رفتيم مي کم کم داشتيم

 سفيد مشکي رنگ به هاش ره شما و داشت سفيدي ي صفحه به مشکي چرم ي مردونه ساعت

 ... بودن

 !! گرفت رو چشمم واقعا

 مي دستش توي زيبايي به ساعت اين و بود سفيد پوستش..  ميومد هيرتا دست به قدر چه

 نشست

 ؟ ساعت – بهار

 : کردن نگاهش ليال با.  دادم نشونش رو بودم خريده که رو ساعتي حرف بي

 ؟ نيست مردونه-

 دادم تکون آره ي نشونه به رو سرم

 : زد لبخند بهار

 ؟ گرفتي هديه براش عرشيا پيش ببرمت ميخوام من دوني مي تو شيطون-

 : کشيدم دستش از رو ساعت
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 ؟ عرشياست مال ساعت اين گفته کي-

 ؟ مياد بهش طرح اين و ساعته عاشق کي عرشيا غير آخه – ليال

 : گفتم اعتراض با

 ؟ عرشياست دوتا شما ي گزينه تنها واقعا-

 ... اوهوم – بهار

 : بزنم داد سرشون داشتم دوست

 هاي نگاه که صورتي در کنين مي بودن عاشق ادعاي طور چه ؟ خواهر و دوست ميگن هم شما به

 ؟ ذارين مي عشق پاي رو من محبت طور چه ؟ نديدين رو من عاشقانه

 ؟ چرا

 ... بهار دست دادم رو ساعت

 : بکشم پيش رو هيرتا موضوع سريع نبايد کنن مي فکر طوري اين که حاال

 عرشيا بده اينم کافه ميري-

 ؟ شدي ناراحت محيا -

 ... دونستم نمي خودم خريدمش اون براي حتما مياد اون به گين نمي مگه..  عزيزم نه -

 ؟ ري مي داري کجا محيا – ليال

 خونه-

 کتاب کافه رم مي بهار با من باشه -

 دادم تکون رو سرم

 .. برو باشه-

 وارس داشتم شون دوست يخواهرم اندازه به که دوستام بهترين به نزده حرف دنيا يک با و دلخور

 خونه رفتم و شدم ماشين
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 ... نيست دور روز اون و شه مي رو روزي يک چيز همه مطمئنم

 . اومد مي بهم العاده فوق لباسم

 روي رو اش نيمي و هام شونه روي بود ريخته رو اش نيمي و بود کشيده اتو رو موهام آرايشگر

 . بود کرده جمع سرم

 ... کردم نگاه رو خودم تحسين با

 محيا شدي خوشگل قدر چه...  واووو – ليال

 . پوشيدم رو مانتوم و کردم جمع رو دامنم

 .. جونم ليال مرسي-

 رفتم.  بود شده جمع مون همه چشماي توي اشک...  بود شده تموم هم مليکا موهاي و صورت کار

 . کردم نگاهش و

 کنم بغلش تا کرد باز رو دستش

 : گفتم بغض با آروم

 ها کشه مي منو ارسالن بعد شن مي خراب موهات و آرايشت شه نمي...  کوچولو خواهر ديگه نه-

 : گفت ناراحتي با آرايشگر

 نکنين بغلش زياد لطفا بشه خراب ترسم مي خاصه موهاش مدل عزيزم-

 . نبينه رو اشکم برق تا پايين آوردم رو سرم

 : ريخت مي اشک محابا بي که بهار

 ! نکني نگاه سرتم پشت و بري اگه مملي کنم نمي حاللت-

 : بود گرفته بغضش هم مليکا

 .. خودتونم دل ور ؟ برم کجا خوام مي مگه بابا ؟ عروسه کردن بدرقه طرز چه ها ديوونه-

 : صندلي روي نشست آروم ليال
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 مليکا تويي بينم مي امشب که عروسي اين شه نمي باورم-

 ... کرد بغل رو مليکا آرايشگر خوردن حرص به توجه بدون و رفت بهار

 اون به..  هم من چشم و بود من به مليکا چشم

 : گفت آروم

 ... ندارم بيشتر که محيا يک... آرايشم شدن خراب باباي گور-

 : خورد سر ام گونه از اشک.  کردم بغلش و سمتش رفتم بلندي قدم با

 ... عزيزم مبارکه-

 ... محيا -

 : کردم نگاه رو صورتش

 ؟ محيا جون-

 ... بشم جدا ازتون خواد نمي دلم -

 : زدم کجي لبخند

 ندچ هنوز هم ليال...  بخت ي خونه بره و بده رو بله بايد کم کم هم بهار..  مونه همه سرنوشت اين-

 داره وقت سال

 : گفت و زد چشمکي بهار

 ؟ مون همه سرنوشت-

 : خنديد بهار.  کردم تاييد شيطنت با

 ؟ بانو محيا هم شما ؟ بله بله-

 .. پايين انداختم رو سرم

 : گفت خنده با ليال

 ؟ نداشتيم خبر ما و داري هم حيا و شرم-
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 !! منتظره ارسالن کرد اعالم آرايشگر که کنم الشش و آش بزنم خواستم

 : بوسيدم مليکا ي گونه از

 خانوم عروس بينمت مي تاالر توي-

 : زد چشمک

 ... ليدي من تا عروسي شبيه بيشتر که تو-

 : ارسالن سمت رفتم خنده با.  گفت تر غليظ کمي رو ليدي ي کلمه کردم احساس

 ببند رو نيشت!!  قديم هاي داماد دامادم-

 : خنديد

 خودمون گل بانوي محيا چاکر-

 داداش خونه مي خروس که هم کبکت – ليال

 : زد چشمک ارسالن

 ؟ شد خودم زن باالخره ديدين-

 ارسالن سر توي زد بهار

 ها بشي کنف بده بهت رد جواب سفره سر بگم بهش نکن کاري يه ببين!! مرض –

 

 فتيمر نذاريم دهنش به دهن اينکه براي!!!  اعصاب بي هم ما حرفا اين و ديره که داد گير بردار فيلم

 . شديم منتظر و پايين

 ؟ بشه من شوور هم آقايي همچين شه مي يعني خدايا – ليال

 ... عزيزم-

 هاااا بود تو با – بهار

 : گفتم گيج
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 ؟ من ؟ هان-

 : کرد اشاره خيابون طرف اون ماشيني به و خنديد ليال

 ! ريزم مي سرم تو خاکي يک منم بيان همديگه با عاشق کفتراي-

 : ساييدم هم به رو دندونم حرص با.  داد مي چراغ داشت عرشيا لگسوس

 ... بر اي-

 !!! رحمت ليدي خوشگل – بهار

 : خنده زير زدم پقي

 ... زدنت حرف اين با کوفت-

 ! منتظرن آقاتون!!  ها غافليم ازت نکني فکر بانو بهار – ليال

 . رفت و زد بوقي برامون مسيح.  شد مسيح ماشين سوار و رفت ناپذيري وصف شوق با بهار

 : گرفت بازوم از نيشگوني ليال.  بودن بردار فيلم هاي بازي قرتي درگير هم مليکا و ارسالن

 کشت رو خودش مردم پسر برو-

 ؟ دنبالم بياد گفتم من مگه ؟ چه من به -

 ... شو سوار برو زشته محيا – ليال

 : دادم بيرون فوت با رو نفسم

 اري و مملي خاطر به فقط-

 ! خداته از نفهميديم عرعر که ماهم باو باشه – ليال

 وارس و خيابون سمت اون دويدم و لبش رژ روي کشيدم هوا بي و محکم رو بود دستم که دستمالي

 . شدم

 : گفتم خنده با و تند تند

 مياره در پدرمنو مياد االن...  بدو مادرت جون عرشيا-
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 : گفتم تر بلند و سمتش برگشتم

 ...ديـ برو دِ-

 ... ماسيد دهنم توي حرف

 !!! اين شده جيگري چه

 کرد مي نگاه رو من داشت هم اون

 ... محيا-

-... 

 ؟ خودتي -

 : افتاد کار به ام کرده هنگ مغز

 !!! کنه مي جيگرم خون مياد االن ديگه برو..  لياليم نه په-

 کيمش پيراهن با بود پوشيده دودي شلوار و کت.  بود شده تيپ خوش واقعا.  کرد حرکت و خنديد

 .. رنگ صدفي کراوات و

 : پريد دهنم از

 !!! شدي تيپ خوش-

 : زد خوشگلي لبخند

 ... عزيزم شده تر مهربون و تر معصوم ات چهره..  چنين هم-

 : کرد روشن رو پخش...  کردم کمرنگي اخم

 ؟ خانومي ؟ گذشت خوش آرايشگاه

 : زدم تلخي لبخند

 .. نه هم آره هم-

 ؟ چي يعني اين االن -
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 شه مي تنگ قديما براي..  دلم-

 زدم رقم رو اين براتون تقدير -

 ... بود رازش محرم و داداشش عرشيا که سابق محيا همون شدم دوباره

 عرشيايي-

 ؟ بله -

 نمي طول ساعت دو يکي از بيشتر که هامون دعوا ي واسه ، قديما واسه شه مي تنگ دلم من -

 ... بوديم همديگه همراز و همدم و بوديم بيرون همديگه با که شبايي ي واسه ، کشيد

 خودم هاي بازي غد ، مليکا هاي بازي لوس ، بهار هاي کردن غرغر واسه...  شه مي تنگ دلم

 : دادم ادامه ، لبش ي گوشه نشوند کجي لبخند

 ارشاد از دونه به دونه همديگه با که روزايي ، مون نفره سه هاي مسافرت ، چي همه ي واسه-

 و مپيش اومد ارسالن که روزي ي واسه...  زبون سر انداختيم رو مون برند و گرفتيم فعاليت مدرک

 رو ارسالن سر بود زده مليکا خير به يادش ، شون آشنايي اول روز ، داره دوست رو مليکا گفت

 آرومه که نبين رو االنش ، مياورد در ارسالن جلوي که هايي بازي قلدر خدا واي ، بود شکسته

 ! بود پيدا نا سرش اون که سوزوند مي آتيشي

 : کشيدم دل ته از آهي

 گرده نمي بر ديگه...  شد تموم خوشمون روزاي اون ولي-

 : کرد نوازش و گرفت رو دستم

 ؟ گردن نمي بر کني مي فکر چرا-

 : دادم فشار رو شدن مي خيس داشتن که هام پلک دستمال با

 مين ديگه ، شوهرن و زن...  بازم کنن زندگي هم ما پيش بيان حتي اگه ، تعهد يعني ازدواج چون-

 جور يک شد ارسالن نشون که وقتي ،از باشم داشته انتظار مليکا از رو سابق هاي رفتار اون تونم

 محرم همديگه به مسيح با که االن...  طور همين هم بهار ، کرد فوران وجودش توي خانوميتي
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 وزير از هميشه..  بشن خوشبخت بايد شون همه ، آرزومه خوشبختي ، گيره مي دلم بيشتر شدن

 بمونم تنها من و بره اونم ، ليال همين حتي که ترسيدم مي

 : زنم مي دردناکي پوزخند

 دانسالمن ي خونه بريمت مي نباش نگران گفتن مي زدم مي بهشون رو حرف اين من که هميشه-

 عرشيا ولي...  نکني تنهايي احساس تا زنيم مي سر بهت هامون بچه و شوهر با هم ها هفته آخر

 ... بسابم قند براشون و بشينم سفره سر برم نمياد دلم خداوکيلي..  شم مي تنها دارم خدايي

 : داشت نگه تاالر جلوي و زد اي کننده دلگرم لبخند

 هات ناراحتي اين تمام که دارم برات سورپرايز يک امشب ولي بمونه خودمون بين...  جان محيا-

 ... بره مي بين از رو

 : زدم لبخند

 ؟ سورپرايزي چه-

 !! نياره در رو اشکم نگاهت توي غم جوري اين ديگه که شرطي به ، بيني مي -

 انگاري!  آورد هجوم بهم ها تبريک سيل داخل رفتم که ورودي در همون از.  شديم پياده و خنديدم

 !!! بودم مليکا خواهر واقعا

 زک گوشه يک و بودن گرفته غمباد که ليال و بهار پيش رفتم.  کرد خير دعاي برام کلي مادرش

 . بودن کرده

 ... ببينم شين بلند-

 : گفتم شيطنت با.  شدن بلند حال بي

 ؟ بسوزونيم آتيش بريم-

 : زد لبخند بهار

 ! تو و دونم مي من کني خراب داداشمو عروسي-

 ... بريم...  نيست کسي عقد اتاق توي االن...  بابا ببيند-
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 فتيمر آروم.  افتادن راه دنبالم کشيد مي شعله ازشون شيطنت و خباثت که چشمايي با هردوشون

 . کرد باز رو در حرکت يک با بهار و در پشت

 خنده زير زديم...  کردن ول رو همديگه دست سريع ها گرفته برق مثل ارسالن و مليکا

 !! دارم چک ويدئو تقاضاي من!  استپ – ليال

 !!! نداره فايده بار يه دوباره دوباره – بهار

 : گفت و خنديد بلند ارسالن

 ؟ تون اتاق توي بپره جوري اين يکي مياد خوشتون...  ها شما شدين حيا بي چه-

 ! رفت مي شدن لبو روبه خجالت از داشت که زد مليکا به چشمکي بهار

 بهار و مگرفتي سرشون روي رو پارچه ليال و من.  اومد عاقد اينکه تا خنديديم و گفتيم ساعتي نيم

 جواب هم اون بديم رو عاقد جواب نوبت به بوديم گذاشته قرار.  قند سابيدن به کرد شروع هم

 !!!! بود خودمون مخصوص که هايي

 قايآ جناب دائم عقد به را شما که دهيد مي وکالت بنده به آيا عباس فرزند محمدي مليکا خانوم-

 عدادت ، شمعدان و آيينه ، مجيد اهلل کالم جلد يک معلوم مهريه با محمدرضا فرزند غفوري ارسالن

 ؟ وکيلم بنده آيا ؟ بياورم در رز گل 15 و بهار تمام سکه 110

 

 : گفت و زد بهمون چشمکي بود بهار نوبت

 ! کنين صبر بايد نداره شارژ عروس آقا حاج-

 : گفت و خنديد هم عاقد!!!  خنديدن سالن کل و رفت غره چشم بهمون مادرش

 هبند به آيا عباس فرزند محمدي مليکا خانوم کنم مي عرض دوم بار براي!!!  جوونا شما دست از-

 مهريه با محمدرضا فرزند غفوري ارسالن آقاي جناب دائم عقد به را شما که دهيد مي وکالت

 در رز گل 15 و بهار تمام سکه 110 تعداد ، شمعدان و آيينه ، مجيد اهلل کالم جلد يک معلوم

 ؟ وکيلم بنده آيا ؟ بياورم
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 . بود ليال نوبت

 !!! بشه استارت ري بايد کرده هنگ عروس آقا حاج-

 ! خنديدن دوباره همه و گرفت ليال از ريزي نيشگون مليکا

 ؟ وکليم بنده کنم مي عرض سوم بار براي محمدي مليکا خانوم-

 : گفتم و کردم دستي پيش زودتر

 ! خواد مي لفظي زير مون عروس ؟ ايه عجله چه آقا حاج-

 تا پنج جيبش از و داد تکون رو سرش خنده با ارسالن.  کشيدن هورا و زدن سوت دخترا تمام

 ... قرآن الي گذاشت و آورد در تومني هزار پنجاه تراول

 : گفت زودي اندازه مي پارازيت بعدي نفر کنه صبر اگه دونست مي ديگه که مليکا

 ... بله...  ها تر بزرگ تمام و عزيزم خواهر ، مادرم و پدر ي اجازه با-

 : گفتم مليکا گوش زير.  زديم دست و کشيديم کِل بهار با

 ... عزيزم مبارکه

 .. ها بودي تو خواهر از منظورم:  زد لبخند

 : بهشون دادم رو ام سکه و بوسيدم اش گونه از

 کني مي شاذيت برسونه گوشم به باد ، بشنوم ، ببينم باشه من جون مليکا اين به حواست ارسالن-

 !!! گيرم مي ازت طالقشو کردم خواستگاريش برات راحت که طور همون

 : خنديد

 خانوم محيا بزنه حرف شما حرف رو داره جرئت کي-

 ؟ خانوم بگي من به گرفتي ياد تازه شدي داماد -

 خنديديم مون سه هر

 ... منتظريم که بياين گرفتين کادوهاتونو تاالر توي رم مي من-
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 و واردي به بود داده تکيه عرشيا.  سالن سمت رفتم هردوشون هاي خانواده به گفتن تبريک از بعد

 . پيشش رفتم.  کرد اشاره بهم دور از.  خورد مي شربت داشت

 ؟ داد رو بله-

 !!! بعله-

 : زد کجي لبخند و ايستاد صاف.  خنديد

 ... اومد يارش با که هم هيرتا-

 ، شد محو هرفت رفته لبخندم ، ايستاد تپش از قلبم..  کردم نگاه رو سالن در و برگشتم خوشحالي با

 خرامان خرامان لبخند با داشتن همديگه با و بود کرده حلقه هيرتا بازوي دور رو دستش مهناز

 ... ما سمت ميومدن

 بود نمونده باقي دستام توي خوني ديگه که دادم فشار دستم توي رو هام ناخن انقدر

 : گفتم زد مي موج توش دلخوري که لحني با و شون سمت رفتم حرص با

 ... موسيو اومدين خوش ، بانو کردين منور سالم-

 : باال داد رو ابروش تار يک هيرتا

 ... سالم-

 : گفتم دلم توي..  نکردم توجه عرشيا و مهناز هاي پرسي احوال به اصال و چشماش به زدم زل

 دختره اين يا بودم من همدمت ، دلت آروم ؟ بود چي حرف اون پس...  خيلي هيرتا نامردي خيلي-

 ؟

 تدس مهناز با سرد خيلي.  کرد مي آناليز رو صورتم داشت کنجکاوانه و بود زده کمرنگي لبخند

 . شدن سالن وارد مليکا و ارسالن و گذاشتن رو دوماد و عروس ورود آهنگ موقع همون..  دادم

 : ردمک نگاهش اخم با.  گرفت رو دستم پشت از عرشيا..  شون پيش رفتم و گفتم ريزي ببخشيد

 ... مردم جلو زشته-
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 ودب اين پس سورپرايزش.  رفتم و زدم اي نيمه و نصفه لبخند...  نگفت چيزي و کرد اخم هم اون

!! 

 !!! بشم راحت من الهي سرش توي بخوره

 ليال و بهار با.  دادم آهنگ خواست در و جي دي پيش رفتم ميهمانان به گويي آمد خوش از بعد

 .. وسط رفتيم و گرفتيم رو شون دست

 !!! کرد مي فروکش عصبانيتم رقص با الاقل

 مه مسيح!  نمونده پاهام توي جوني ديگه کردم احساس که رقصيديم وقفه بي رو آهنگ تا سه

 ... رقصيد مي اون با بهار و بود اومده

 هم و بود گرفته ام خنده هم!  اومد بند زبونم چرخوندم که رو سرم.  اي گوشه يک نشستم و رفتم

 براي رو خودش داشت هم مهناز و بود فاصله صندلي يک هيرتا و من بين!  بودم شده عصباني

 !!! داد مي جر هيرتا

 . کردم کمرنگي اخم.  شد من متوجه هيرتا که خنديدم اراده بي

 خانوم محيا-

 !!! داره ناز انقدر صدات که بميري

 مايين بفر-

 : لبش ي گوشه نشست کجي لبخند

 .. ديدم رو شما جا اين شدم خوشحال ، بهتون گم مي تبريک-

 : کردم اشاره مهناز به

 .. خوشحالم شما از بيشتر خيلي که من-

 وسط رفت و شد بلند خودش کنه مجاب رو هيرتا رقص براي تونه نمي ديد که مهناز موقع همون

 !!! کم شرش!!  بزنم حرف تر راحت تونستم مي هيرتا با جوري اين ، پيست

 ... شدين زيبا واقعا-
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 .. مياد خيلي شما به هم مشکي شلوار و کت ممنون-

 : گفتم دلخوري با

 دارن تشريف سليقه خوش انقدر دونستم نمي ؟ جونه مهناز کار ديزاينش-

 : نشه بلند صداش و نگيره عمق لبخندش تا گرفت گاز رو لبش

 !!! دوختين برام خودتون پيش هفته دو که لباسيه همون اين ؟ خانوم محيا خوبه حالتون شما-

 ؟ بود رفته يادم چرا!!!  نعلبکي تا دو قد شد چشمام

 ؟ گين مي راست... اِ-

 : پوشوند رو صورتش تمام لبخند

 .. نباشي بلد کردن حسودي تو حداقل کردم مي فکر-

 : کردم نازک چشمي پشت

 ها شده کاذب تون نفس به اعتماد-

 : زد چشمکي

 ؟ نکنم روي زياده خواين مي پيشمه نفسم به اعتماد دليل-

 ... گرفتم گاز رو لبم ي گوشه!!!  هزار دور رو رفت قلبم

 ؟ عباسي آقاي ميگي من به چرا-

 ! خانوم محيا گي مي من به شما که دليلي همين به -

 داري دوست اينو کردم مي فکر زدي صدا فاميل به رو من اول از چون -

 !! ليدي ، محيا ، خانوم محيا نداره فرقي من براي -

 !! خودت جون آره:  گفتم دلم توي

 : مگفت خوشحالي با.  بودن ها بچه پيش که ديدم رو پريسا و آدرينا و آرسين و آرسام لحظه همون

 ! اومدن هم ها بچه بقيه-
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 بازوي از رو خودش ميمون مثل ام هيرتا کنار من ديد که هم مهناز.  شون پيش رفتيم هيرتا با

 کرد آويزون هيرتا

 و ردک اشاره بهار به مليکا.  نشستيم داماد و عروس نزديک ميز يک دور و داديم دست شون همه با

 . داد رو جوابش چشمک با هم بهار

 و دادن تانگو آهنگ خواست در ارسالن و مليکا...  اومدين خوش خيلي دوستان خوب – بهار

 کنين شون همراهي هم شما خواستن

 ؟ هست آهنگ کدوم حاال!!  جان اي – آرسام

 : زد لبخند مسيح

 !!! تايتانيک-

 : مهناز.  انداخت گل مون همه صورت

 !!! عالي چه واي-

 اپريس و آرسين آقا و جون آدرينا و خان آرسام ، جان مسيح و من ، تکميله که هم مون گروه – بهار

... 

 : کرد کوتاهي مکث

 جون محيا و عرشيا و مهناز و عباسي آقاي-

 : گفتم اعتراض با

 ؟؟؟؟؟ چرا-

 .. کردن نگاهم تعجب با همه

 ؟ چي چرا – مليکا

 : کردم عوض رو حرفم!!!  بود شده بشويي بل دلم توي

 .. داره فرقي چه ديگه يکآهنگ نشد تايتانيک که اينه منظورم-

 : لبش ي گوشه نشست لبخندي عرشيا
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 !! تره مهيج من نظر به تايتانيک-

 ... اومد نمي بر دستم از کاري...  هام ناخن خوردن به کردم شروع حرص با

 .. بودن مسيح و بهار زوج اولين ، شد شروع آهنگ و پيست وسط رفتن ارسالن و مليکا

 ... بود شده منقبض هام عضله تمام.  پيست روي برد و کرد حلقه کمرم دور رو دستش عرشيا

 خاموش ها چراغ اينکه با.  زدن حلقه ارسالن و مليکا دور و وسط اومدن ها زوج ي همه يکي يکي

 .. ببينم رو العملش عکس تا گشتم مي هيرتا دنبال چشمام با اما بود

 هشون روي گذاشتم رو دستام اجبار به هم من و کمرم گودي روي گذاشت رو راستش دست عرشيا

 ... ش مردونه هاي

 : گفت گوشم زير آروم

 ؟ من ليدي گردي مي کي دنبال-

 : گزيدم رو لبم

 .. هيشکي-

 ... آروم خيلي... بود آروم...  نبود هيجان پر بقيه مثل مون رقص

 .. زد مهناز دستاي روي اي بوسه کم نور زير هيرتا که ديدم داشتم عرشيا دور که چرخشي با

 : داد فشارم خودش به بيشتر عرشيا.  شد اشک از پر چشمام

 ؟ خوبه حالت ؟ چته محيا-

 ... اش عسلي چشماي به زدم زل

 ... عرشيا خوبه حالم-

 کنه مي رو رو دروغت بدجوري داره اشکت برق -

 ... اش سينه روي گذاشتم رو سرم

 .. قولم زير زدم...  من عرشيا-
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 ؟ چيه منظورت -

 کنم راضي تنهايي به رو دلم نتونستم...  نشم عاشق نتونستم من..  عرشيا -

 : پاشيد صورتم به رو حرفش از پر لبخند

 ؟ دارم سورپرايز يک امشب بهت بودم گفته-

 آره -

 : زد زانو جلوم و صندلي روي نشوندم.  باغ توي رفتيم.  بيرون برد جمعيت بين از و کشيد رو دستم

 بيارم طاقت نتونستم منم..  شدي عاشق و قولت زير زدي که نيستي تو فقط-

 : بوسيد رو موهام روي و کرد بغلم

 .. عرشيا نکن-

 ... خوام نمي...  شه نمي...  تونم نمي-

 : صورتش جلوي گرفت رو سرم

 نفس ، من زن ، من ليدي..  باشي من عشق...  باشي من ليدي...  کني قبول اگه خوام مي امشب-

 بموني من

 ... افتاد افتاد مي نبايد که اتفاقي...  نه...  نه...  شدم بلند و دادم هلش

 ... کمک خدايا

 : کرد خودش نزديک و گرفت رو دستم مچ تا دو.  شد اشک از پر صورتم

 داشتي چشم هيچ بدون خوام مي امشب...  کنم مي خواستگاري ازت دارم رسما امشب محيا-

 ... بگم بهت

 : سوزوند رو گوشم گرمش نفس..  گوشم زير آورد رو سرش

 ... مني عشق...  دارم دوست-

 ... نه...  عرشيا-
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 : شد غم از پر چشماش

 عشق داشتن دوست که بخورم قسم حاضرم دارم دوست من ؟ نه چرا ؟ دلم عزيزه نه چرا-

 !! واقعيه

 ... عرشيا-

 قطع نفسم تا بگو ، بشه گرم دلم تا بگو ، بريزم پات به رو دنيا تا بگو..  آره بگو...  محيا بگو -

 بگو کنم مي خواهش بگو...  محيا نشده دير تا بگو ، نشده

 : نشستم جام سر

 ديره خيلي...  عرشيا شده دير ديگه-

 : کرد نگام غم با

 ؟ چيه منظورت...  منظور-

 : زانوهام روي گذاشتم رو سرم

 داداشمي تو...  ندارم دوست..  من عرشيا-

 تخود برادر منو چرا...  نيستم تو خوني برادر من ، نکن بد خودت با ، نکن من با کارو اين محيا-

 ؟ دوني مي

 نکردم نگاه زندگي شريک يک چشم به وقت هيچ..  تو به من -

 : گرفت رو ام چونه

 ؟ کنم باور خواي مي ؟ وقت هيچ-

 : زدم داد

 يرفت پيشرفتت خاطر به من به توجه بي تو ولي داشتم دوست...  بود بچگيم عشق اون..  آره-

 بولتق برادر يک عنوان به که وقته خيلي ، بردي خودت با منم عشق و رفتي ، گذاشتي تنهام کانادا،

 ... کمتر نه بيشتر نه ، دارم

 : شد خم و گرفت ديوار از
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 ... محيا گي مي دروغ-

 : گرفتم قاب رو صورتش و شدم بلند

 عرشيا کردي خرابش خودت..  س خواهرانه کردم تکرار اما دارم دوست گفتم بهت بار هزاران-

 : بست رو چشماش و گرفت رو دستام

 ؟ نداره رو تنهايي طاقت دلت گفتي چرا ؟ عاشقي گفتي چرا..  پس-

 : گرفتم ازش رومو

 ... ديگه يکي...  مرادي عرشيا نه...  تو نه اما..  عاشقم..  گفتم راست-

 : گفت بغض با

 ؟ درسته...  هيرتا-

 .. دادم تکون رو سرم و بستم رو خيسم هاي پلک

 ... آره-

 : زد داد طرفش رفتم که بيفته خواست مي.  رفت عقب قدم چند

 تا دشمني از ، اون به گاهت بي و گاه هاي نگاه از ، فهميدم مي خودم بايد...  نيا...  محيا نيا جلو-

 يتو داره که بستم کسي به دل که فهميدم مي بايد...  بود هيرتا سمت که دختري هر و مهناز با

 کنه مي خيانت من به دلش

 .. نيستم کار خيانت من عرشيا-

. . بوده اتفاقي چيز همه ميگي هم حاال و کردي خودت عاشق کارات با منو.. هستي.. محيا هستي-

 بوده دروغ

 داداشي کنم مي خواهش... نکن ترم داغون هستم داغون... نکن خوردم اين از بيشتر عرشيا-

 ... داداش نگو من به-

 ... عرشيا-

 : گفت بشکنه بود ممکن آن هر که بغضي با آروم و زد صورتم به محکمي سيلي
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 ... محيا شکسته بدجوري دلم...  بفهمي تا..  زدم اينو-

 : زد رو دوم سيلي که گرفتم دستش از

 کني خيانت بهش نبايد دادي کسي به رو دلت وقتي بگم بهت تا زنم مي اينم-

 : صورتش روي گذاشت رو دستش....  کردم نگاهش...  کرد نگاهم و خروجي در سمت رفت

 ...  من عاشق ليدي...  خداحافظت-

 (..... عرشيا

 ... نشد عاشقم...  نشد...  نيست بدنم توي ديگه روحي کردم مي حس...  شدم ماشينم سوار

 ... بمونه من با نخواست محيا

 ؟ آسونه انقدر عاشق يک دل شکستن خدايا يعني...  زد پس منو ساده خيلي

 ؟ ميرم نمي چرا خدايا...  کشه مي تير داره قلبم ، گيره مي آتيش داره وجودم خدايا

 ؟ گيري نمي ازم االن همين جونمو چرا

 ..... من عرشياي...  عرشيا) 

 ... بانو محيا جونم-

 ... ليدي نگفتي عجب چه -

 ( داري دوست تو چون...  گم نمي بعد به اين از -

 ... دستام توي گرفتم رو سرم

 همديگه درد به فهميدي االن چرا ؟ چرااالن محيا...  کردي خوردم..  شکستي منو محيا...  لعنتي

 ؟ خوريم نمي

 ؟ حرفات زير زدي چرا ؟ نامرد االن چرا

 ... عزيزي برام خيلي تو... ميشي برام خوبي حامي دونم مي که دارم دوست انقده عرشيا-) 

 ؟ بپرسم ازت سوالي يک محيا -
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 .... بپرس -

 ؟ داري دوست برادرت عنوان به فقط منو -

 ... ( بيشتر خورده يک شايد...  دونم نمي -

 .... چرا لعنتي چرا...  چرا...  کشيدم نعري

 گيره مي ام گريه داره بازم که سخته چقدر

 بگيرم آروم خوام مي

 نميره يادم ولي

 ديروزِ  عشقِ  ياد به بمونم تنها چقدر

 نيست مهم اصال برات

 روز اين به افتادم که

. 

 ديگروني با هنوز ببينم سخته چقدر

 نيست اين که نميدوني

 مهربونيِ. جواب

 شه زيرورو چي همه گذاشتي راحت چقدر

 حسودا چشمه جلو

 شه آبرو بي دلم

 ( ارشدي علي)

 ... کردم پاکش و دلم روي گذاشتم پا ، بود ام زمينه تصوير عکسش...  برداشتم رو گوشيم

 : دادم پيام بهش

 منه چشماي به نگات ها غريبه پيشِ فکرت
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 زنه مي اون واسه قلبت ولي گيري مي دستامو

 هم پيش نشستيم وقتي س ديگه جاي تو حواس

 بگم چيزي تونم نمي ولي کشم مي زجري چه

 : داد جواب بعد دقيقه چند

 ... شکستي اما...  بشکني نخواستم-

 ... داشتي دوستم...  داشتم دوست

 .... بموني برادرم نخواستي...  عاشقانه اما خواهرانه

 بدم دست از مو حامي خواد نمي دلم...  بمون برادر...  عرشيا بمون

 : نوشتم

 ... گفتي دروغ هم و کردي نامردي هم...  مياد بدت دروغ و نامردي از بودي گفته-

 .... محيا کردي کارو اين من با چرا

 : نوشت

 ونمبفهم بهت خواستم..  شد اما بشه تموم جوري اين نخواستم... گرفت اشتباهي عشقشو دلت-

 نخواستي و نشد اما ري مي اشتباه راهتو داري که

 شنيدي مي رو حرفام و موندي مي کاش...  سوزه مي داره هات سيلي جاي

 : نوشتم

 ؟ نه مگه هيرتاست با بازي عشق منظورت ؟ حرفات-

 : نوشت

 ... متاسفم-

 ؟ همين -

 ... نيستم تو حد در من...  عرشيا کنم مي خوشبختي آرزوي برات -
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 ... بينم نمي رو خوشبختي رنگ ديگه که همينه خاطر به...  نيستي من حد در تو..  آره -

 کنم مي خواهش کن فراموش منو...  کن زندگي و برو..  برو عرشيا -

 ... ليدي...  کنم مي فراموشت منم...  کني فراموش منو تونستي تو اگه -

 ... ليدي بگه من به کسي تو بعد ذارم نمي -

 ... ره مي رژه چشمام جلو داره هامون خاطره ، نيست مهم برام -

 توني مي تو اما کردم تجربه رو درد اين خودم...  داره درد دونم مي...  دارم خاطره تو از منم -

 ... بياي کنار باهاش

 ... بشي خوشبخت که رم مي...  تضمينه من بدون ات خوشبختي اگه -

 ... ببخش منو عرشيا -

 هرگز رو دلم اما...  بخشم مي رو تو -

 داداشي دارم رو ها بهترين آروزي برات -

 ... بگيره رو چشمام جلوي نفرت و بشه بيشتر دلم درد تا بود بس قدر همين...  ندادم رو جوابش

 ... نمونده باقي من از چيزي ديگه...  مردم ديگه من...  امشب

 نيست حرفي بشکنه دلم

 شي همراه و يار تو اگه

 باشي عاشقم هم کمي و بموني ميشد ولي

 اون دست دادي رو دلت که بود کجا نميدونم

 بارون دلتنگي منم من بي شدي خورشيد خودت

 ميگيره دستاتو گاهي چشمات شده فکرش همه

 ميميره ميشه من مثه که نذاري تنهاش وقت يه

 باشه اليقت کاش فقط نيست حرفي بشکنه دلم
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 جاشه دلت تو عشقش که بيرون تو قلب از ميرم

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

 (..... محيا

 ... کالمش آخرين...  بود نگاهش آخرين اين شايد...  زمين روي گذاشتم رو گوشيم

 ... عاشقيه جرمم من اما...  کردم خطا که دونم مي

 ... خودت به سپردمش خدايا

 ؟ کردم چيکار مرد اين خاطر به من...  لرزه مي تنم کنم مي حس که رو آشنام عطر بوي

 : کنارم نشست

 ؟ هست اجازه-

 : گفت و کشيد آه...  دادم تکون رو سرم

 .. شنيدم رو حرفاتون-

 ... زد کمرنگي لبخند که کردم نگاهش وحشت با

 ... رو اش همه-

 : کردم پنهون دستام الي رو سرم و گرفتم گاز رو لبم

 ... رفت-

 ... کردم نگاهش و نشستم سيخ کردم حس کمرم پشت که شديدي گرماي با

 ... بود هاش لب روي اش داشتني دوست کج لبخند همون

 ... شد نمي اما بفهمونم بهت چشمام از رو دلم حرف کردم مي سعي...  هست منم تقصير-

 : زدم پوزخند

 ؟ دل حرف-

 : کشيد نفس موهام الي و کرد سرم نزديک رو سرش
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 ... بشنوم عرشيا به رو جوابت بودم منتظر-

 ... هيرتا نکردم اشتباه که بگو بهم -

 آتيش به دوباره و شد برابر صد هام اشک..  بوسيد رو ام گونه نرم خيلي...  صورتم به زد زل

 ... شدم کشيده

 : کرد زمزمه و بست رو خمارش چشماي

 ... کني اشتباه که ذارم نمي و...  نکردي اشتباه احساست توي وقت هيچ تو-

 : کرد بغلم هوا بي و خشن

 مدوست ديگه بگي اگه نيست مهم ، پشيموني بگي اگه نيست مهم برام...  محيا دارم دوست-

 نمي که رنگه ميشي چشم تا دو گير دلم که ميدونم اينو فقط...  نيست مهم هيچي برام...  نداري

 ... بگذرم ازش تونم

 ... هيرتا-

 ... بشنوه داشتم شک که طوري بود شده تر آروم صدام

 .... دارم دوست-

 ... اما...  بودم رسيده عشقم به من خدايا ، کرد نوازشم دقيقه چند

 : کرد جدا خودش از رو من آرومي به و شد بلند

 عرشيا پيش ميرم من-

 : زدم چنگ کتش به

 ... بياد کنار خودش با بايد باشه تنها بذار کنم مي خواهش..  نرو-

 : گرفت دستاش توي رو موهام از اي تره

 افته نمي اتفاقي نترس ، بذارم تنهاش نبايد...  دوستشم تنها من-

 . کردم ول رو دستش شک با

 موندي جا اين که زشته مهمونا پيش برو-
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 ... باشه-

 اس ام اس صداي..  نه يا داخل برم که ، بودم دل دو.  بيرون رفت و زد اي کننده دلگرم لبخند

 ... بخونم رو پيام متن که کرد وادارم

 ... کنم مي آرزو خوشبختي برات گفتم-

 ... اما هستم حرفم پاي

 ... باشه هيرتا مرد اون خوام نمي

 .... محيا ببخش منو

 

 .... نعره يک و الستيک جيغ صداي

 ... نبود سياهي جز چيز هيچ...  شنيدم نمي صدايي هيچ...  بزنم زانو که کرد وادارم

 ... بيرون رفتم پا و دست چهار

 ... بودم افتاده سکسکه به هق هق از... بود افتاده زمين روي هيرتا جون بي جسم

 ... پام روي گذاشتم و کردم بلند رو سرش

 ... بود باز نيمه چشماش

 .... کشيد مي نفس هنوز

 خون پارچه يک صورتش و دستاش...  دادم کنار صورتش از رو موهاش...  زد دردي از پر لبخند

 ... بود

 ... بود شده خفه گلوم توي صدام

 خورد مي تکون هام لب فقط

 : گفت شکسته

 ...دا..  دوست...  من...  محيا..مح-
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 کنم مي خواهش ره مي خون داره ازت...  نزن حرف هيرتا توروخدا-

 : کشيد دستش توي رو موهام

 ..تو ..خوام..نمي.. م..دار دوستت..  خيلي...  متاسفم... محيا...  من..  من..  نبينمت..  ديگه..  شايد-

 : کشيدم دل ته از جيغي

 .... هيرتا باش ساکت وخداتور-

 : صورتش سمت برد رو صورتم

 ... دنيا.. از... تشنه.. نذار-

 .. زد جوني کم لبخند...  بوسيدم رو اش پيشوني

 :اش خوني دستاي توي گرفت رو دستم

 اگه..خداحافظ..  من..محياي... قتم..عاش...  بگم بهت..بذار...  ماست.. ديدار.. آخرين.. اين... اگه-

 .بود تلخ

 نگاهش التماس با و وحشتزده.. بياره باال لباسم روي خون شد باعث که کرد شديدي ي سرفه

 : کردم

 ...من عشق... خداحافظت..ببخش..منو.. کشيدي عذاب اگه..  بود سخت..اگه-

 ... دستم روي ريخت چشمش ي گوشه از اشک قطره يک و بست رو چشماش

 ... طوفان...  بود شده بوران...  سرد خيلي...  بود سردم

 : زدم داد

 ..................................صبر الهي-

 .... بوسيدم رو چشماش روي

 

 .. غريبم و تنها دل
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 .. عجيبم حال اين و من

 صبري بي و درد از شده ابري حال

 تنگم دل دل دل دل

 ... قشنگم حال اين و من

 ... صبري بي و درد از شده ابري حال

 شکنه مي داره که منه دل انگار

 منه با لحظه هر صدا بي و صبور

 عالمه تو که حس همه اين از گويا

 ... تلخمه احوال دلم و من سهم

 حتي که نيست هيشکي وقتي

 ... بشي آروم نگاش از

 شه نمي رام تنهات دل

 رامشي که تويي اين

 رو دلت که حال اون از واي

 ... کشي مي اعدام پاي

 شکنه مي عقلت پتک با دلت پرواز بال

 کنه مي جون مقتلش تو صدا بي دل بي دل

 حسم قتل بار چند روزي

 ...... منه روز هر کار

 .... نيس تازه حس يه اين

 .......... منه روز هر حال اين
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 ... اول جلد پايان

 

10/8/80 

 

 (... مهال)  حقگو کبري

 

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

 ... بدش و خوب هاي خاطره ي همه با...  شد تموم هم ليدي

 هاش کسري و کم ي همه با

 ... نبوده پسندتون مورد اگه ببخشين

 ...دم مي قرارش سايت داخل زود زودي همين باشيد دوم جلد منتظر

 ... باشيد داشته دوست رو هام پست اميدوارم

 .. کردن دنبال موشکافانه رو پست هر و کردن نقد رو رمانم که دوستاني تمام از ممنونم

 ... اتفاقيه عشق يک نشونگر ليدي کنم مي فکر من ها بچه دونيد مي

 ... زد رقم خودش براي محيا خود که سرنوشت يک

 ... نيست عشق نباشه دردسر از پر که عشقي من نظر به

 .... باشيد هم بعديم هاي رمان منتظر

 ... دوستان همه خوشبختي و سالمتي براي دعا جز ندارم حرفي

 .... علي يا
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