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 نگاه دانلود نودهشتيا انجمن كاربر ش شكيال | مروا رمان

 نودهشتيا انجمن كاربر ش شكيال | مروا رمان

 

 استان جنوب مال كه كردم استفاده اَچمی زبون از كتابم تو من خونن می منو كتاب كه كسایی 

  نشن گيج تا بخونن رو پرانتز تو شن نمی متوجه كه كسای) ( نوشتم فارسی به پرانتز تو فارسه

 نباشيد خسته: گفتم عمو به رو... بود جاش سر چی همه انداختم خونه به كلی نگاه یه

 بود كه كارگرم جاشون سر گذاشتم فقط من دادی انجام كاراشو همه خودت_عمو

 گذاشتنه جاشون سر همين مهم خب

 دختر بيار چایی یه برو كردن پاره تيكه تعارف جای به_عمو
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 برین؟ باید امروز حتما حاال: گفتم ميرفتم خونم نقلی اشپزخونه سمت به كه همونطور

 بودم اینجا همش روزه چند این برم حتما باید دارم كار اره_عمو

 گرفتم عمو طرف به رو شكالت ظرف با چای ليوان

 راضی هنوزم بهت اعتمادم همه این با بدون اینو ولی:گفت ميخورد چایيشو داشت كه حالی عمودر

 اینجا بيای نبودم

 ميكنه فرقی چه بعدم نبودم راحت اونجا. اینجا اومدم چی واسه من ميدونيد كه شما جون عمو

 !اونجا یا اینجا

 بگم بهت چی دیگه دونم نمی گی می دیگه چيزه تو گم می چی هر من_عمو

 نمی كاشكی ولی:گفتم رفتم سرش پشت در، طرف رفت شد بلند هميشگيش ابوهت همونه با عمو

 رفتين

 باشم خونه شب تا كه بيفتم راه زودتر باید دارم كار كه دونی می_عمو

 برسونين سالم همه به كنم نمی اسرار این از بيشتر دیگه راحتين خودتون جور هر_

 نام؟؟؟ ثبت واسه ميری كی مروا ،راستی حتما_عمو

 هست وقت هنوز دونم نمی دقيق رم می مهر از قبل هفته یه_

 كن خبرم اومد پيش واست كاری اگه برم من دیگه خوب_عمو

 ...سالم_

 من...اینان گن می كه ای افسانه های دوقلو بله دیدم چرخوندم، كرد سالم كه كسی طرف به سرمو

 ها دوقلو از گفتم یاد می خوشم تا دو این از نگفتم نشه اشتباه...یاد می خوشم ها قلو دو از چقدر

 اینام از پس هستن قلو دو اینام چون بود یكی تاش دو البته یاد می خوشم
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 شكل یكی كن فكر باشم داشته دیگه قول یه خودم كنم تصور نميتونم اصال ولی یاد می خوششم

 اشتباه هم با رو ما اینده در ولی ندارم كه االن البته شوهرم بعد بره راه جلوم راست راست خودم

 و زدم كنار افكارمو تحمله قابل غير وای كن؟ فكر بگيره

 بر طرفشون به مو سر بگيرم خودم به جدی قيافه و كنم محو لبام رو رو لبخندم كردم سعی

 گردوندم

 سالم:گفتم

 خشن چه اوه

 داد دست شون دوتا با عمو...دارم دوست خشن من ولی

 خدایا آبی دیگش یكی بود خاكستری یكی چشماشون رنگ تفاوت با همن كپ كن نگاشون

 نبود هم مثل چشماشون رنگ فقط شكر رو بزرگيت

 درسته؟؟؟ باشيد جدید همسایه باید شما:گفت ابيه چشم

 بود زشت عمو جلو شدم پشيمون باهوش چه اوه بگم خواستم می

 اس خونه صاحب زادم برادر البته خریدیم رو اینجا تازه ما درسته_عمو

 شماس خونه من خونه حرفيه چه این جان عمو_

 رو ای دیگه كسه من اخه كنه می زندگی تنها تون زاده برادر مگه:گفت متعجب خاكستری چشم

 ندیدم؟؟

 زندگی تنها من نميگفت بهشون عمو كاش!!!نه یا كنم می زندگی تنها من بچه چه تو به خب

 مبيكنم

 كنه زندگی تنها مجبوره بودن دانشجو كه این خاطر به تنهاس زادم برادر بله_عمو

 خریدن رو اینجا جون زوج یه كردیم می فكر ما بله:خاكستری

 .كنيد؟؟ می زندگی اینجا خانواده با شما_عمو
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 نيستن اینجا امون خانواده كنيم می زندگی تنها هم ما نه_ابی

 واسم فقط من بخرم رو اینجا زاشت می عمرا فهميد می رو موضوع این خرید قبل عمو اگه اوه اوه

 نكردم تحقيق دیگه كردم امضاء رو قولنامه فوری اومد خوشم دیدم كه رو خونه... بود مهم خونه

 ها همسایه مورد در

 مواظب نيست مشكلی واستون اگه شدم خوشحال تون اشنای از برم باید من دیگه خوب_عمو

 باشيد منم برادرزاده

 ما خواهر مثل ایشونم مشكلی چه نه_ ابی

 ایشون و هستم فكوری آرمان من كنيم معرفی رو خودمون كردیم فراموش اصال ما_ خاكستری

 فكوری آرمين داداشم

 باكالس بابا متفاوته هم با ی و آ یه فقط بابا همه مثل اسماشون چقدرم بابا اوه

 ..مروا:گفت كرد اشاره منم به... كریمی كوروش منم_عمو

 عكس بر اینا زنن می حرف بعد كنن می معرفی رو خودشون اول مردم! تماشاچيم فقط اینجا منم

 كنن می كار

 و پت با...ره نمی ولی كنه می رو جمله همين دیگه دفعه صد بره تا عمو...برم من دیگه خوب_عمو

 باالخره و زد رو اسانسور دكمه كردم همراهيش اسانسور تا منم اسانسور طرف رفت داد دست مت

 شد رفتنی ما عموی

 حتما افتاد اتفاقی اگه باش خودت مواظب مروا)بزنه زنگ افته اتفاقی اگه به خود مواظب مروا_عمو

 (بزن زنگ

 باشه هستم مواظب چشم)بزنی زنگ رسيدی وقتی هم شما ازنوم زنگ باشد هام مواظب چشم_

 (بزنيد زنگ رسيدین وقتی هم شما زنم می زنگ

 سوار عمو!(بزنه حرف محلی دوتا این جلو باید حتما نزدا حرف محلی بودیم تنها همه این حاال)

 باشه: گفت شد اسانسور
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 بودم عمو جای منم اگه روزگار هی اپارتمانم در طرف برگشتم خوند چشماش تو رو نگرانی شد می

 شدم می نگران

 چشمامو كنن می نگاه رنگشون خوش چشای او با منو دارن مت و پت دیدم گرفتم باال كه سرمو

 چشای برو گه می شيطونه زدن نمی شيش بيست پنج بيست از بيشتر كردم شون نگاه كردم ریز

 سوال عالمت اینجور تا بيارم در كاسه از رو خوشرنگشون

 ...نكنن نگات

 هستين؟؟؟؟ كجایی شما_ارمان

 فارسيم جنوب مال ما: گفتم ولی كارت رد برو جهنم بردن رو فضوال عمو فضولی مگه خوب

 شهر؟؟ كدوم: پرسيد پرسشی لحن با ارمين

 ...شهرستان: گفتم حوصله بی

 خانم خوشوقتيم: گفت جلو اورد دستش اها_ ارمين

 بندی می جمع چرا باشه نشده خوشوقت اون شاید اخه جالب چه زنن؟ می حرف هم جای اینا

 !بچه؟

 خدانگهدار همچنين:گفتم دادم دست باهاش

 لبام رو اومد لبخندی... پشم ارمانم نشدم جواب منتظر خونه داخل اومدم پایين انداختم سرمو

 دید شد نمی حيف شد می دیدنی هاشون قيافه

 !!شد تموم باالخره نشستم راحتی مبل روی رفتم... داشت رو دوتا اون سواالی حوصله كی اخه

 كه دردسری چه وای بخرم خونه كه كنم راضی رو عمو و دایی بتونم من كرد می رو فكرش كی

 اسمونا تو من و رسيدم دلم مراد به شد خواستم می كه اونی باالخره ولی خونه این واسه نكشيدم

 كوچكی اتاق یه متری شصت سویت یه كردم می پرواز
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 بود شده جا من پيانو و چرم كرم راحتی مبل دست یه كه كوچيک پذیرابی یه اوپن خونه اشپز یه

 من باشه دلباز خونه شد می باعث كه داشت قهوه كرم های پرده با قد تمام های پنجره پذیرایی

 یه بزنم دید رو بيرون و وایسم پنجره پشت بودم این عاشق

 سی شلوغی همه اون بد امن پناهگاه ی خوبيه حس باشه داشته خودش واسه جایی یه ادم ک این

 دستگاه تو گذاشتم برداشتم دی

 واسه من داد می حالی چه ووووی كردم بلند اخرش تا صداشو كردم روشنش برداشتم رو ریموت

 دلم یوفتم می گذشته یاده وقتی ندادم دست از كه چيزای چه نكشيدم كه سختی چه روزا این

 خودم حال حس تو كنم فكر بهش حتی خواد نمی دلم گيره می

 تو شناختم نمی دیگه كسی من اخه باشن مت و پت كنم فكر مياد در صدای كردم احساس بودم

 بخيال نبود پيدا چيزی كردم نگاه چشمی تو از در طرف رفتم كردم كم اهنگ صدای ساختمون

 شد بلند در صدای دوباره..شنيدم اشتباه حتما بشينم جام سر برم شدم

 كسی كردم نگاه رو اونور ور این كردم باز رو در خودش واسه ده می صدا چرا دره این خالق جلل

 :گفت یكی كه ببندم درو خواستم می شدم خياالتی حتما نبود

 ببخشيد_

 می زدم توهم روز سه دو این تو گذاشته اثر روم زیاد گرمای یا ده می صدا در این گم می من

 :گفت بلند صدای با یكی دوباره ببندم در خواستم

 خانوم ببخشيد_

 اومد كجا از این كرد می نگام اخم با داشت ساله شيش پنج پسر یه پاهام جلو پایين آودم سرمو

 كوچولو؟ اقا داری كاری:گفتم بهش تعجب با

 تو؟؟ بيام تونم می... اره:گفت اخم با

 همچين وایساده جلوش كه كوچلویه ادم یه فكر ادم نبود كودكانش صدای اگه كيه دیگه این بابا

 زنه می حرف خشک جدی



 
 

7 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود نودهشتيا انجمن كاربر ش شكيال | مروا رمان

 بفرمایيد: گفتم كنار رفتم

 ادم یه با كرد می فكر ادم رفتارش با واسش ميره ضعف دلش ادم ميره راه جوری چه ببين اوه اوه

 خاليه كه یخچال خونه اشپز تو رفتم منم نشست مبل رو داخل رفتم بستم و در طرفه بزرگ

 اقا واسه ببرم پذیرای واسه چی من پس نداریم هم چيزی

 همونا بود اورده دبی از واسم دایی كه كردم شكالتای از پر ظرف یه داریم شكالت اها كوچلومون

 همين داشت ميز رو گذاشتم هم رو ظرف نشستم مبل رو كنارش بيرون رفتم دادم عموام به ک

 :گفتم خوردم رو باباش مال كنه می فكر ندونه كی هر كرد می نگاه منو اخم با جور

 كنم فكر شد تر غليظ اخمش اوه اوه... اینجا اومدی كه داری كاری من با بودی گفته كوچولو اقا_

 :گفت خورد بر بهش

 چيزی مورد در تا اینجا اومدم گفتی موقعيم اون یاد نمی خوشم كوچولو اقا نگو من به دیگه_

 كنم صحبت باهاتون

 خوردن به كردم شروع برداشتم شكالت یه دادم لم مبل رو خودش واسه داره ابهتی چه بچه این

 :گفتم

 شنوم می_

 كردم نگاش اخم یه با خودش مثل گذاشت تاثير منم رو وروجک این رفتار نگاه

 ازتون دیدم ساختمون تو رو شما بار اولين واسه و محمده اسمم من موضوع اصل سر رم می_

 بگين بهم تون نظر و فكركنيد من مورد در خوام می اومد خوشم

 گلوم زنه می حرف قلمم لفظ چه گفت؟؟؟ چی االن بچه این گلوم تو پرید خوردم می كه شكالتی

 :گفتم متعجب حالت با كردم صاف رو

 گفتی؟؟؟ چی االن_

 كنم؟ تكرارش بازم:گفت اخم با
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 جدی لحن با خودش مثل منم... بخندم فقط بشم ولو وسط اون داشتم دوست بود گرفته خندم

 :گفتم خشک

 بپرسم شمارو سن تونم می ببخشيد_

 مهم ک سن:گفت دوباره كرد كوتاهی مكث بعد سال شيش: گفت ابهت با و جدی طور همون

 نيست

 به گذاشته اثر روش بينه می فيلم زیاد كنم فكر سالشه شيش بيست كنه می فكر ندونه كی هر

 دادم قورت رو خندم زور

 كفشای با روش اسپرتم كت تيشرت یه تنگ جين شلوار بود عالی كردم قيافش و تيپ به نگاه یه

 رنگ خوش خيلی سبزش چشمای باال بود زده خوشگل و بود كرده كوتاه روز مد موهاشم استار ال

 در ها اروپای مثل بود بور... ميده معنی چه آخه رنگيه چشاشون همه ساختمون این تو چرا بود

 پوشيدم می عكس بر لباسامو هميشه بودم ورجک این سن هم من بود خوشتيپ و خوشگل كل

 پوشه خوش اینقدر اینم كه داره پوشی خوش مامان بابا حتما كرده خوشتيپ اینقدر این االن

 من بده پيشنهادو این خودت قواره و قد هم به برو خوره نمی سنت به حرفا این بچه ببين: گفتم

 ...ندارم بازی خاله حوصله

 شه می نگران مامانت كه خونتون برو بردار اینو بيا:گفتم دادم بهش برداشتم شكالت یه

 :گفت ميز رو شد پرت شكالت دستم زیر زد شد بلند جاش سر از عصبانيت با

 ميفهمی سنت از بيشتر ميگن همه ولی كمه سنم اگه من خانم ببين_

 زد هم به محكم درو بيرون رفت كرد باز درو در طرف رفت سرعت به

 اطراف دور سالم ادم یه دیونن همه بابا دهنم تو گذاشتم برداشتم دیگه شكالت یه نشستم بيخيال

 پيداش كجا از دونم نمی بچه این از اینم دیوارمون به دیوار همسایه از اون شه نمی پيدا ما

 ...واال سوخته كبریت ما گيره می برق رو همه روزگار هی...شده

****** 
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 الو _

 (خوبين دایی سالم الو)خوبه؟ خاله سالم الو _

...) خمو پلون بدو نبوده وا دیر نوزھ السه؟؟مروا چوت كریات خوبه؟؟ تو الحمدهلل سالم _ دایی

 سالم

 (خودمون پيش برگرد نشده دیر نوزھ كردی؟؟مروا كار چی رو خوبی؟؟كارات تو الحمدهلل

 پرسی احوال تا بزار جون دایی بابا شد شروع باز اسانسور طرف رفتم بستم رو آپارتمان در در

 كنيم

 گفتم... بيا بگو بعد

 كه به بلد زبان باید منگو كالج پذیرش اسه وایبوم پشيمونم امگلته خوم تصميم مو مسعود كاكا _

 ما

 كاكا داش بگم ته امزته زنگ فقط كریمه خدا بعدش تا بكنم تقویت زبانم مو ته افتضاحه زبانم

 واسه شم نمی پشيمونم گرفتم رو خودم تصميم من مسعود داداش...)منھ خونشو وا چو كوروش

 تقویت رو زبانم من تا افتضاحه زبانم من كه باشی داشته تسلط زبان به باید اونجا كالج پذیرش

 كنم

 خونشون رفت(عمو) كوروش داداش دیشب بگم بودم زده زنگ فقط بزرگه خدا بعدش تا!همين! 

 گفت عصبی صدای با دایی

 تون خوتو كری رھ نچدی سره تون حرف ستاتوھ تو از انم امير از اون بگم ته چه دگه یانوم _

 نمی سرتون تو حرف كدومتون یچھ تو از اینم امير از اون بگم تھب چی دیگه دونم نمی...) كردی

 ( دین می انجام خواین می خودتون كاری رھ ره

 ....تكراری بحث بازم

 ھک نی مندا موقيت دیگم بم تون بار سر مييی فقط نكرده گاش من شما حرف كی ما مگی اندا _
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 بكنه نبو پذیرش منه شدم چدم منگا منه خودام درس انگو مھ مو نی انگا كه امير لوھپ تون بروم

 جلو وا وخونام درسم انگا وندام وینيام بيكر اونگا كه جيه به انگا اوندام مھ مو ساليدو وا افته

 دیگم باشيم تون سربار خوایيم نمی فقط نكردیم روگوش شما حرف كی ما نگو اینجور)بفتم

 موقعيت

 نرفتم اونجا مگه خونم می درس اینجا مھ من نيست اینجا كه امير پيشتون بيام نيست اونجور مھ

 اینجا بشينم بيكار اونجا كه جای به اینجا اومدم منم دیگه ساله واسه افتاد...  نشد پذیرش دنبال

 درسم

 بيوفتم جلو كه بخونم رو

 می اینارو) بكو زندگی غریب رھش ته تاک خوش دوت یک درسته نه ولی ادونام مهھ اینيا _ دایی

 ((كنه زندگی غریب رھش یه تو اھتن خودش دختر یه نيست درست ولی دونم

 در دگه نی تهھب موزته حرف مھ قبال مورد دراین ما:گفتم حوصلگی بی با دایی حرف وسط پریدم

 حرف موردش در دیگه نيست ترھب زدیم حرف مھ قبال مورد این در ما)نزنم حرف موردوش

 ((نزنيم

 حرف مورد این در دیگه...باشد)یزنوم حرفی مورد ان در دگه...  باشد:گفت لحن مونھ با مھ دایی

 (زنيم نمی

 ميونی در پا اگه بودم نكرده عمل ایشون ميل باب اخه. سرم تو زد می یكی بودم كنارش االن اگه

 اینجا بيام ذاشت می عمرا نبود عمو و دایی زن

 از رو ماشينم مسعود داداش راستی) تهھب امگت انگا مهو خونه از ماشينم مسعود كاكا راستی _

 خونه

 ( ترهھب گفتم اینجا اوردم
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 ما كردی كاری خوب)اوته الزم بهته به خود دست ته مھ انگو نه كه ما كرده اوت كری خوب_ دایی

 ھک

 (شه می الزمت بهتره باشه خودت دست تا نيستيم اونجا

 دیگه من داداش ممنون)تونی؟؟ الزم چی نی تو كری بوم یه مزاحم اوچام مو دگه كاكا ممنون _

 برم

 (ندارین؟؟ الزم چيزی ندارین كاری شم نمی مزاحم

 الزم چيزی..  نه)خداحافظ بزو زنگ ادھاوت كری اگه نكو درد دست مونی الزم چيزیم.. نه _ دایی

 (خداحافظ بزن زنگ داشتی كاری اگه نكونه درد دست نداریم

 خداحافظ _

 زدم رو اسانسور كنار دكمه اسانسور طرف رفتم دادم بيرون صدا سرو پر نفسمو

 مينھ ميشهھ دادم تكيه آسانسور دیواره به رو سرم.. زدم رو كف مھ دكمه شدم آسانسور وارد

 بود منطقی اگه زدم می كه حرفی كرد نمی سختگيری زیاد عمو داشتم وعمو دایی با رو بحث

 قبول

 سخت خيلی كرد نمی قبول نبود ميلش مطابق زدی می حرفی اگه نبود اینجور دایی ولی كرد می

 دفعه رھ شد راضی تا كشيد طول سال یه شيراز تو من خوندن درس مينھ كرد راضيش شد می

 مھ

 خسته یه بيرون اومدم آسانسور از.. وایساد آسانسور...برگرد كه اینه حرفش اولين زنم می زنگ

 بود شيراز وایھ آب خوش منطقه یه تو آپارتمان بيرون زدم ساختمون از گفتم بانھنگ به نباشيد

 زندگی توش كسی االن تا منم سویيت ساخت سال دو داشت ای وهھق كرم رنگ به سنگ نمای

 نمی

 گفت شد می مھ حياط...بفروشه باال رفت قيمتا وقتی و كرده ولش و خریده رو اون صاحبش كرده
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 ... ازش یومد می خوشم من بود خوشگل سبز سر و بزرگ

 جای تو خوب دختر اخه.. خرید برم خواستم می اومد یادم اھا بيرون؟؟؟ اومدم چرا من حاال

 یه با محمد به خورد چشمم زدم می قدم حياط تو حوصله بی...خرید بری خوای می كه بلدی

 خانومی

 رفتم و برداشتم قدم سرعت با كنم فكر ساختمون داخل رفت می داشت بود مامانش كنم فكر كه

 كنارشون

 ببخشيد _

 گردوندن بر من طرف به رو سراشون تاشون دو رھ

 ؟؟ بله _ خانمه

 ... كریمی مروا( جلو بردم رو دستم...)ستمھ تون جدید مسایهھ من ببخشيد _

 داد باهام جلو آورد رو دستاش

 شدم خوشحال آشنایتون از ارمھچ طبقه مسایهھ ستمھ حسينی اھر _

 رو جایی اطراف این من اخه بپرسم ازتون رو خرید مركز یه ادرس خواستم می...طور همين منم _

 شناسم نمی

 تره پایين خيابون تا دو ستھ خرید مركز یه اھ نزدیكی مينھ عزیزم _ اھر

 بنویسم تا بگين بهم رو دقيق آدرس ميشه ممنون _

 نه كه چرا اره _ اھر

 ...كنيد صبر لحظه یه پس __

 فقط ميشهھ مثل نيست كيفم دیدم لهھب... بردارم رو كيفم بردم رو دستم
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 نمی كيف چی واسه دختر آخه... بودم برداشته رو خونه كليد ماشين سویچ و موبایل پوليم كيف

 یاری

 ... توش بریز بيار كيف خوب...پره كه دستات

 گذاشتم جا خونه رو كيفم ببخشيد _

 بپرسيد مھ بانیھنگ از تونيد می خواین می ادرس اگه نيست مشكلی_ اھر

 پيشونيم به زدم یكی عادتم طبق

 گرفتم مھ رو شما وقت ببخشيد نبود حواسم من چرا وای _

 شتھ واحد بيا اومد پيش مشكلی واست اگه شد بيشترما اشنایی باعث این نيست مشكلی _ اھر

 تا

 كنم نمایيتھرا

 شم می مزاحم حتما اومد پيش مشكلی اگه ممنون _

 گه نمی یچیھ بریدن رو زبونش كردم فكر من اومد حرف به محمد بالخره

 رو مراكزخرید خرید رم می كه مامان با معموال كنم یتونھمراھ تونم می من بخواین اگه _ محمد

 بلدم

 زنی می حرف قلم لفظ چه تو بچه بره قربونت مامانت

 باشم داشته مراهھ یه خدامه از من بده اجازه مامانت اگه _

 ببرینش خودتون مراهھ باشه سخت واستون شاید ولی ندارم مشكلی من _ اھر

 گفتم قيدی بی با

 كنه شيطونی بخواد یا كنم بغلش بخوام كه ستھ بچه محمد مگه حرفيه چه این جون اھر بابا _

 گفتم زدم محمد به چشمک یه
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 خودش سن مھ ایھ بچه مثل آقاست خيلی شناسم می رو محمد شدیم آشنا مھ با قبال ما _

 كنه شيطونی بخواد كه نيست

 گفت باال انداخت اشوھ شونه اھر

 ندارم مشكلی من _

 گفتم ذوق با

 ممنون خيلی _

 متنفرم كردن خرید اییھتن از من آخه دادی ادوھپيشن این كه محمد بده خيرت خدا

 نكنيا اذیت رو مروا.. مامان محمد برم من دیگه خوب _ اھر

 چشم:گفت غليظ محمد

 نكنه اذیت منو گفته شھب مامانش كه برخورد شھب كنم فكر

 احساس زد می حرف اشھبا وقتی آدم بود خوبی زن رفت كرد خداحافظی دادم دست اھر با

 بگيره رو خودشون نبوده ادما دسته اونجور از كرد می راحتی

 گفتم محمد به رو

 خوبين؟؟ شما محمد آقا _

 داد تكون سرشو فقط محمد

 خورده؟؟ موش زبونتو _

 پرسی؟ می منو حال وایسادی چرا پس خرید بریم نبود قرار مگه _ محمد

 پرسيدم حالشو فقط نزدم بدی حرف كه من عصبيه اینقدر این چرا بابا

 گفتم و كردم نگاش متعجب

 _نشده دیر تا بریم بيا آره
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 داری؟؟ كه ماشين _ محمد

 ...داره دعوا... خرید بياد امھبا كه كردن مجبورش كنه می فكر ادم

 ... طرف این از بریم بيا آره _

 ھپل از ساختمون داخل رفتيم مھ با مون دوتا كردم اشاره ساختمون به

 ..پاركينگ داخل رفتيم اھ

 بود اورده آب ور اون از تازه ه خوشگل و ام بی یه بود من پيش االن كه دایی ماشين طرف رفتم

 كردم می استفاده ازش پررو منم

 ؟؟؟ھاین: گفت متعجب محمد... شو سوار گفتم محمد به زدم رو ماشين قفل

 :گفتم دادم تكون سرمو

 ... شو سوار اره_

 ھزن می دید رو ماشين داره دیدم انداختم محمد به نگاه یه بيرون اومدم پاركينگ از شدم سوار

 برم؟؟ طرف كدوم محمد آقا خوب_

 :گفت كرد می نگاه رو ماشين سيستم داشت كه مينجورھ محمد

 بدم آدرس بهت تا بدم آدرس تھب تا

 ؟؟؟ھخون نمی چيزی چرا:گفت رفت می ور ماشين ضبط ایھ دكمه با داشت جور مينھ

 :گفتم زدم كنار دستشو

 ندارما شتھ و شيش نگھآ من بگم االنم از... كنم روشن واست تا بكش رو دستت _

 ...نيست مھم بزار چيزی یه بابا_ محمد

 دم نمی گوش شتھ و شيش من ذكر قابل: گفت جدی لحن با
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 سرمو..بود گفتن ما از كنم می كار نا اینو من آخر بده قورتش درسته خواد می دلش ادم

 برگردوندم

 : گفتم خودش مثل طرفش

 ؟؟؟!!ھدیگ دن می گوش نگاھآ مينجورھ تو سنای مھ مهھ دی می گوش چی پس_

 :گفت ناز با كشيد می ومھنامف اشكال واھ تو رو دستش كه مينجورھ

 دم می گوش اھ خواننده این از...  و معين ابی داریوش من بخوای رو راستش....  اصلی خيابون برو_

 نيستم خودم ایھ سن مھ مثل من

 خندیدم می كه حالی در یاورد می در دخترارو ما اَدای داشت این

 بر یه تو نيستی خودت سنای مھ مثل كه معلومه كه مياری؟؟؟اون در داری كه چيه ادوارا اَدا این_

 ميدھف شه می خورد

 ... دليل مونھ به مياین عشوه ناز چرا خانوما شما_ محمد

 .. كه نداره دليل نيایم عشوه و ناز تونيم نمی توخونمونه خانوما ما _

 :گفتم بود صدام تو خندم اثار نوزھ كه حال در.. خودمون جون اره

 ..نكن عوض رو بحث بزارم تا دی می گوش چی شوخی بدونه حاال _

 بزار داری دوست چی رھ: گفت داد تكون واھ تو دستاشو محمد

 ھباش: گفتم باال انداختم اموھ شونه

 اومد نظرم مورد نگھا تا كردم اونور اینور ترک تا چند

 (انتخاب)عقيلی رھشادم

 كن خواب دوباره منو توام رویای درگير

 كن انتخاب منو تو گذاشت امھتن اگه دنيا
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 نبود خبر بی انگار من آرزوی از دلت

 نبود اثر بی چشمات من توتصميمای حتی

 كنم شھخوا چشام با تا نگم چيزی تھب خواستم

 كنم آرامش احساس تا روت بستم درارو

 شكست من غرور انگار ولی نميكنم باور

 فایدست بی من اصرار بری ميخواد دلت اگه

 ھكن ونھپن بغضمو تا دلم ميكنه ركاریھ

 ھكن بيرون من سر از تورو فكر ميتونه چی

 نكن كم عشقت از كه یا بزار تودلم داغ یا

 نكن قانعم كم به منه مھس تو تمام

 رسيدم باالخره گفت محمد كه آدرس به

 داریم كار خيلی كه پایين بپر محمد_

 :گفت مظلومی لحن با گرفت آسمون طرف به دستاشو محمد

 كن رحم مھب خودت خدایا_

 ھگذاشت فرار به پا كه برداشتم خيز طرفش به... گرفت می اش گریه آدم گفت این كه لحنی این با

 گفتی؟؟؟ می چی گرنه و دادی ادھپيشن خودت كه خوب پررو بچه_

 :گفت عشوه و ناز با دوباره محمد

 كردی قبول گرفتی خودت به زود چرا تو كردم تعارفی یه من جون مروا بابا_

 گرفته خندم ميدھف می اگه گرفته خندم مهھنف محمد كه دادم می قورت رو خندم كه حالی در

 ھپرروک
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 :گفتم عصبی لحن با.. شد می مھ تر پررو ستھ

 نكردیم كاری یچھ نوزھ ما شد شب كه بریم بيا مياری در داری چيه حركات این محمد_

 طرفم اومد محمد

 می اكتشافم حال در من بابا. صدات این با نبردی رو آبرومون تا بریم بيا زنی می داد چرا حاال_

 !!كنم كشف رو خانوما خوام

 ؟؟؟ھكن كشف رو اھما خواست می انگشتی بند این!!غلطـــــا چه

 اخالق قد وجب نيم با خوای می تو حاال كنن كشف رو خانوما نتونستن تو از بزرگتر جون بچه_

 كنی؟؟؟ كشف رو خانوما ما

 :گفت كرد قدش به اشاره محمد

 نيست مھم كه قد اره _

 اولين من پيداست كه اینجور پس خوب دارم من كه عقله مھم: گفت سرش به زد انگشتش با

 نفریم

 برم می بزرگ رازِ این به پی كه

 :گفتم فروشگاه طرف بردم خودم مراهھ كشيدم گرفتم رو محمد دست

 حسابش تو مغز تو ریخته كی رو چيزا این كی ميدمھف می من اگه.. بگو پرت و چرت كم محمد _

 رو

 !!رسيدم می

 كشيد دستشو محمد

 یام می خودم كن ول كندی دستمو بابا_

 ...شدیم غذایی مواد فروشگاه وارد مھ با كردم ول دسشو
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 :گفتم محمد به رو

 بيار دار ور دستی چرخ یه برو محمد_

 مھب كرد پشتشو محمد

 بيارم دستی چرخ برم من كنی خرید خوای می تو چه من به _محمد

 گفتم؟؟ حرص با

 گفتما تھب كاری یه پررو بچه_

 دستی چرخ كه این از متنفرم من یعنی محمد طرف رفتم برداشتم رو یكی دستيا چرخ طرف رفتم

 رو

 ...بكشونم خودم دنبال چيزی یه یاد نمی خوشم اصال بگيرم دستم

 گرفتم رو محمد دست آزادم دست با

 ...شد رھظ كه بدیم انجام رو خریدامون بریم بچه بيا_

 :گفت عصبانيت با كوبيد زمين به اشوھپا محمد

 ..یاد نمی خوشم بچه نگو من به اینقدر مروا_

 فرستاد رو تو دیروز كی ببينم بگو حاال.. كوبيدی نمی زمين به اتوھپا اینجور كه نبودی بچه اگه_

 بزنی؟؟؟؟؟ مھب حرفارو اون تا من خونه

 :گفت ای پاچه دست حالت با پرید رنگش محمد

 اومدم خودم من بود نفرستاده منو كه كسی خودت واسه گی می چی _

  عرعر من خودت جونه آره

 :گفتم آميزی تحدید لحن با دادم تكون طرفش به انگشتمو

 چی مهھ رم می یا بزنی من به بيای حرفارو این گفته تھب كی گی می االن مينھ یا محمد ببين _
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 ...دونی می خودت حاال گم می مامانت به

 :گفت ناراحتی با محمد

 ؟؟ھاخ ميدیھف كجا از _

 تو اونم بده دوستی ادھپيشن ساله نوزده دختر یه به یاد نمی ساله شيش پسر یه كه اونجا از _

 اولين

 ...ساختمون تو اقامتش روز

 :گفت عصبانيت با

 مسایهھ لوس دختره یا كنم انتخاب رو تو باید یا گفتن آخه آرمينه و آرمان تقصير مشھ_

 پاینيمون

 ...رو

 :گفت مظلوميت با طرفم گردوند بر سرشو

 می بدم دختره اون از من( عمرا شم می خر گفتن جون این با من)جون مروا چيه دونی می آخه _

 فوری گم می شھب مھ چيزی وقتی لوسه خيلی چسپونه می مھب خودشو طرفم مياد یھ یاد

 گریش

 ...گيره می

 ھبچ به كه حرفای چه ببين كنه نصف وسط از رو متو و پت تا دو اون بزنه خواد می دلش آدم

 پاش جلو حل راه نيست خوب خوره نمی سنت درد به كارا بگن شھب كه این جای نزدن

 ...گذاشتن

 ؟؟؟ كار چی خوای می دختر دوست حاال _

 مھ به زد دستاشو یجانھ با

 مروا؟؟ چيه دونی می _
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 :گفتم یجانھ با خودش مثل منم

 ؟؟ھچی_

 باشم داشته دختر دوست اونا مثل خوام می من دارن دختر دوست شون تا دو آرمين و ارمان _

 ..شده چی فكردم حاال گفت یجانھ با مچينھ

 :گفت زد مھ به یجانھ با دستاشو دوباره

 ...باشم اونا مثل خوام می شدم بزرگ وقتی من_

 اوناشی مثل خوای می آدمن دوتا اون آخه:گفتم لب زیر

 :گفت بلند صدای با محمد

 سبدت؟؟؟ تو ریختی دیدی چی رھ چرا مروا_

 بود شده پر نصفش كه انداختم سبدم به نگاه یه

 نبود زیادی چيزی داشتم الزم مشوھ

 ...نيست زیادیم دارم الزم مشوھ_

 .. آخه چيكار خوای می مهھ این كردی خالی رو تنقالت قفسه تمام نگاه_محمد

 فروشگاه تو ایھ یخچال طرف بردم كشيدم دستشو

 ...اومد در جا از نكش منو دست این اینقدر بابا _ محمد

 كردم ول دستشو

 بيار بردار و پنير اون برو بدو چه من به گی نمی دوباره اگه محمد _

 :گفت كرد نگاه منو بروبر برگشت انداخت پنيرا به نگاه یه محمد

 نوع از اونم پنير مارک مهھ این بين كدومه گفتی شما كه پنيری اون ممھبف كجا از من وقت اون_

 خارجيش
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 پنيرا طرف ميرفتم جور مينھ

 آوردم خودم مراهھ رو تو چرا موندم این توی من_

 ...نبودی بلد رو آدرس كه این واسه_ محمد

 برداشتم خواستم می كه پنيرای

 موندم اینم تو من اینجا تا آوردی منو جوری چه نداری سواد كه تو_

 شناسم می دستم كف مثل رو شيراز من نكن درگير رو خودت زیاد_محمد

 كارو مونھ منم كنن می كار چی اونا مگه سوادن بی ستنھ جامعه تو آدم مهھ این خواد نمی سواد

 كنم می

 وشیھبا ميدمھف بابا_

 خرید فتهھ یه واسه بابا شه می خراب...  تو بخوری خوای می جوری چه رو پنير مهھ این _ محمد

 یایم می دوباره دیگه فتهھ كن

 من؟؟ به داری چيكار بابا _

 :گفت طرفم اومد داد هل رو دستی چرخ محمد

 بده انجام اشھبا خوای می كاری رھ بریز دور خوای می بخور خوای می.  چه من به اصال _

 كشيدم سرش به دستی

 ...شد دیر كه خونه بریم بگيریم یھما مرغ بریم بيا حاال باش نداشته من كار به كاری آفرین_

 محمد؟؟_

 وم؟؟ھ_

 .. بله ؟؟بگوھچی ومھ اَدب بی_

 :گفت كرد می نگاه رو بيرون ماشين پنجره از داشت مينجورھ



 
 

23 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود نودهشتيا انجمن كاربر ش شكيال | مروا رمان

 ..بزن رو حرفت بشی اخالق معلم خواد نمی حاال_

 ستی؟؟ھ پررو خيلی گفتن تھب حاال تا_

 داد تكون شو سر گرفت خودش به رو كردن فكر ژست

 زدی صدام كه داشتی چيكارم بگو حاال زیاد آره _

 :گفتم كردم می نگاه رومو روبه داشتم مينجورھ

 داری دوست یھما و ميگو _

 خوب؟؟...  اره: گفت داد تكون شو سر

 :گفتم مظلوميت با گرفتم محمد طرف به سرمو

 بخوریم غذا مھبا ميای و رھظ پس خوب_

 :گفت متعجب محمد

 . دیگه رهھظ االن_

 اھتن من بمون لطفا بخوریم مھ با كه كنم می آماده رو غذا فوری خونه رفتيم.. رهھظ دونم می_

 غذا

 ره نمی پایين گلوم از

 مامانم به بزنی زنگ باید خودت ولی مونم می باشه_محمد

 زنم می زنگ خودم باشه_

 :گفتم محمد به رو

 ..رسيدیم كه.. ب پایين بپر _

 نداخت می راه دعوا بچه گفتم می دوباره اگه گذشت گوشمون بيخ از خطر اوه

 :گفت وایساد كنارم اومد محمد كردم باز رو عقب صندوق شدم پياده
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 باال؟؟؟ ببری اینارو جوری چه خوای می حاال_

 :گفتم بيخيالی با بود خرید پالستيكای از پر عقب صندق موندم خودمم من

 ...بریم می جوری یه دونم نمی_

 خواید؟؟؟ نمی كمک ببخشيد_

 .....اینا بازم مھتو رفت اَخمام خود به خود كه كيه ببينم برگردوندم سرمو

 :گفتم كردم می نگاشون داشتم اخم با كه مينجورھ

 .. نه_

 داد دست اشونھ با طرفشون رفت كرد می نگاه رو آرمين و آرمان داشت لبخند با كه محمد

 داشتيم احتياج كمكتون به رسيدین موقع نشدیم؟؟به متوجه ما كه اومدین كی شما...سالم_محمد

 داریم؟؟ احتياج كمكشون به كجا بنده؟؟ می جمع یھ خودشو چرا محمد این

 دیدیم رو اھشما كه باال بریم خواستيم می اینجایم نيست وقت خيلی ما_ آرمان

 .باشين داشته احتياج كمک به شاید گفتيم(... كرد اشاره خریدا به)

 عقب صندوق از وسایل آوردن پایين واسه ماشين طرف رفتم برداشتم كردنشون نگاه از دست

 اسانسور نزدیک ببرم برداشتم رو پالستيک تا چند بستم رو عقب صندوق در شد تموم كه كارم

 ھک

 اسانسور داخل بزارم مھبا مشوھ شيم سوار خوام می وقتی

 برداشتن رو پالستيكا بقيه اومدم آرمينم و آرمان و محمد

 ستھ خداتم از مروا خودتی) خوام نمی كمک گفتم كه من ره نمی سرشون تو حرف اینا چرا بابا

 :گفتم آرومی با( باال تا بيارن واست كه

 شم نمی مزاحم خوام نمی كمک گفتم كه من _



 
 

25 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود نودهشتيا انجمن كاربر ش شكيال | مروا رمان

 كنيد؟؟ می تعارف_ آرمين

 نيستم تعارف لھا من نه_

 ھدی كنی می تعارف داری االن ولی نيستی اره

 :گفت باال انداخت اشوھابرو شيطنت با آرمان

 كنم نمی فكر جور این كه من ولی _

 استغفرهلل اله ال برو گه می شيطونه باال ندازی می من واسه ابرو پررو بچه

 بودیم امونھ خونه تو باال بودیم رفته االن تا نه وگر كردن تعارف مهھ این جای_ محمد

 :گفتم حرص با رفتم محمد به ای غره چشم

 ..بشم اقایون مزاحم خوام نمی من جان محمد _

 :گفت حرف وسط پرید محمد

 ميارن مھ رو وسایل باال بيان خوان می كه اینا چيه مزاحمت _

 :گفت كرد آرمين آرمان به رو

 وایسيم اینجا شب تا باید باشه شما به اگه دیگه بریم بياین _

 اسانسور سوار... افتادم راه سرشون پشت منم اسانسور سمت افتادن راه جلوتر مت و پت با محمد

 ھک

 خرید تو خوبه سليقم چقدر زدم می چه چه به به دلم تو و كردم می نگاه كفشام به داشتم شدیم

 ھک

 من افكار تو بپره بلده فقط پسرم این ایش اسانسور تو پچيد محمد صدای

 ؟؟ھخون اومدین موقع این شده چی آرمان _ محمد

 !!پسر فوضولی تو مگه خوب
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 ..كار سر بریم بعد كنيم استراحت بخوریم چيزی یه اومدیم بودیم خسته _ ارمان

 چقدر كه یوفته می ساختمون سر ایھ كارگر یاد ادم گی می كه اینجور سوزه می دلش ادم آخی

 اسانسور... بگردین ول بلدین فقط كردم فكر من كنيد می كارم اھ شما مگه آخه كشن می زحمت

 :گفتم كردم مت و پت به رو بيرون پریدم مهھ از اول وایساد

 شيم نمی مزاحم دیگه اید خسته مھ شما بریم می خودمون بزارید رو وسایل جا مينھ ممنون _

 مياریم خونم داخل تا آوردیم اینجا تا كه ما_ آرمين

 حرفم وسط پرید بازرگانی پيام این باز كه كنم مخالفت خواستم می

 شد خسته دستمون كن باز درو ستیھ تعارفی چقدر مروا اَه _ محمد

 كليد زمين رو گذاشتم رو وسایل ناچار به گفتم تھب كی ببين حاال رسم می یكی تو حساب من

 ھخون

 داخل برن كردم تعارف كنار رفتم كردم باز رو در كشيدم بيرون زور به شلوارم جيب داخل از رو

 طرف گرفتم سرمو بستم سرم پشت مھ درو خونه داخل رفتم برداشتم وسایل داخل رفتن وقتی

 .. كنه بخير خودش خدا:گفتم لب زیر آسمون

 كشيدین زحمت نكنه درد دستتون:گفتم خونه آشپز اُپن رو گذاشتن رو وسایل تمام

 نكردیم كاری كنم می شھخوا_

 :گفت محمد كه در طرف رفتن تاشون دو

 غذا میھ دور باشيد كه شما ایمھتن مروا و من بشينيد مينجاھ ارھبرین؟؟ن خواین می كجا_

 بيشتر

 ھچسب می

 مطمئن خودت پسر اخه بگيره نھد به زبون لحظه یه تونه نمی پسر این. كشم می رو این آخر من
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 !من واسه كنی می دعوت مونھم حاال اینجایی رھظ نيستی

 از دليل بی من.. یومد نمی در خونم زدن می چاقو من به یعنی كردن نگاه من به منتظر تاشون سه

 !!عمرا كنم دعوتشون ارھن واسه حاال چرا دونم نمی یومد نمی خوشم تا دو این

 :گفتم لبم رو آوردم لبخندی یه زور به

 شيم می خوشحال گه می راست محمد_

 كردم اشاره سالن تو مبالی به.. كردن قبول نيومده در من نھد از حرف مھ تام دو اون

 كنم آماده اروھن من تا بشنيد بفرمایيد پس خوب _

 اسپرت تيپ پسرونه لباس از من.بپوشم تا كشيدم بيرون اميرو تيشرتای از یكی اتاقم تو رفتم

 خوشم

 دارم ازشون دست تا چند نوزمھ پوشيدم می رفتم می كش اميرو لباسای ميشهھ مين واسه مياد

 گشاد

 پوشيدنش واسه نداشتم مشكلی مينھ واسه ستنھ خودم ربع سه لباس مثل آستيناشم راحتن و

 ھی

 دم سرم باالی و كردم باز رسيدن می كمرم گودی تا كه بلندمم ایھمو پوشيدم هم گشاد شلوار

 اسبی

 باشم راحت داخلش چی رھ بپوشم چی نيست مھم واسم زیاد مينھ واسه راحتم اصوال من بستم

 پوشيدم می

 ھن یا باشم داشته مونھم خواد می حاال

 :گفتم محمد به رو اھ بچه پيش رفتم بيرون اومدم اتاق از

 ...اینجای رھظ كه بزن مامانت به زنگ یه محمد_

 بزنم مامانش به زنگ خودم كه نشم عصبی من تا نكنه دعوت مونھم خواسته می چه من به



 
 

28 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود نودهشتيا انجمن كاربر ش شكيال | مروا رمان

 خونم به اصال مذكرش نوع از تا دو اونم شناختم نمی رو كسی ولی نداشتم مشكلی مونھم با من

 شود چه وای...  زارن نمی زنده منو منھبف دایی و عمو اگه كردم نمی دعوت

 كن راضی رو مامانت بزن زنگ خودت خان محمد حاال

 دستش دادم برداشتم ميز روی از رو تلفن

 نشده نگران مامانت تا بزن زنگ زود _

 :گفت مظلومی حالت با

 ھكن نمی قبول بزنم زنگ من اگه بزنی زنگ خودت نبود قرار مگه جون مروا _

 خواد می كنه می فكر ندونه كی رھ شد می كباب واسش دلش آدم جون مروا گفت این كه اینجور

 حساب مامانش از حسابی مون محمد آقا پيداست كه اینجور پس.. سر دو دیو یه واسه بزنه زنگ

 :گفتم دادم تكون سرمو...كرد اثرم كه منه كردن خر واسه جونم مروا این بره می

 ...زنم می حرف اشھبا خودم من نكرد قبول اگه پاشو تو حاال _

 بود متفاوت لباسشون رنگ تا دو اون مياد شونھب چقدرم لقبی عجب بابا) كردم مت و پت به رو

 :گفتم( چشاشون رنگ اینا

 گرم؟؟ یا باشه سرد بيارم تا خورید می چی نوشيدنی _

 خورم می سرد من _ آرمين

 سرد منم واسه پس_ _ آرمان

 :گفت كه اومد محمد بلند صدای

 خداحافظ....  باشه.... باشه مامان مرسی_

 :گفت ذوق با طرفم اومد

 اینجام رھظ من جون آخ: گفت زد مھ به دستاشو باال پرید... كرد قبول مامانم مروا_
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 بره زاره نمی كنه می زندانيش خونه تو مامانش كنه می فكر ادم كنه می رفتار این كه اینجور

 شدم بلند جام از خونه از بيرون

 : گفتم محمد به رو

 نمونيم رگشنهھظ تا من كمک بيا كنی بپر بپر اینقدر كه این جای به _

 شد خالی بادش بادبادک مثل محمد

 ھآخ كشه نمی كار مونشھم از كسی _

 بدم ميز چيز چندتا بشه آماده غذا تا خواستم می فقط بدی؟؟ انجام بلدی كاری تو

 بخوری آقایون با كه( ومت پت به كردم اشاره). بياری تھب

 ميدم انجام كارو اون اھآ_ محمد

 :گفتم دادم تكون راست و چپ به سرمو

 محمد تنبلی خيلی _

 یخی جا یخچالم داخل از برداشتم ليوان تا سه رفتم منم خونه آشپز داخل اومد سرم پشت محمد

 رو

 تگرگيم نوشيدنی عاشق من كردم یخ پر نصفه ليوان آوردم در

 واسه ببره كه محمد دست بدم روبرداشتم سينی..سينی تو گذاشتم و ليوانا تو ریختم پرتقالو آب

 پسرا

 ..بخور خودش مھ

 ... زنه می گيج یكم مھ پسره این چرخه می خونه توآشپز خودش دور داره محمد دیدم

 ببر رو اینا بيا محمد _

 :گفتم تردید با...گرفت دستم از رو سينی محمد



 
 

31 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود نودهشتيا انجمن كاربر ش شكيال | مروا رمان

 !!!نریزیا _

 :گفت غرور با محمد

 ریزه نمی نه _

 ریزه می آخر دونم می من پوف

 : گفت بلند صدای با بيرون رفت می آشپزخونه از داشت مينجورھ

 بيار سی ویتامين من واسه خورما نمی پرتقال آب من _

 گفتم پرروی بچه لب زیر

 ...نریزی رو اونا باش مواظب تو حاال  باشه _

 بود دادم لم آقا پذیرای تو رفتم داخلش ریختم رو سی ویتامين ریختم یخ نصفه برداشتم ليوان یه

 :گفت دستش دادم ليوانو زد می حرف مت و پت با داشت

 بيار چيپسم _

 :گفتم عصبی لحن با...زارم نمی زنده اینو آخر من

 نيست؟؟ ای دیگه امر _

 :گفت بيخيالی با محمد

 ...بری تونی می نه _

 بس از. كرد اثر روش نكنم فكر رفتم محمد به ای غره چشم یه خندیدن می ریز ریز داشتن پسرا

 رو خریدا... كنم اجرا رو حضرت واال دستور تا خونه آشپز طرف رفتم داره تشریف پررو بشر این

 سر بزارم مھ رو اینا كنم می آشپزی دارم كه حين در تا خونه آشپز اُپن و كابينت رو كردم خالی

 بزرگ كاسه یه جاشون
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 برداشتم موسيرم ماست داخلش ریختم رو بودم خریده كه هایی چيپس از نمونه چند برداشتم

 آب ميز رو گذاشتم رو اھ كاسه پذیرای تو رفتم برداشتم رو كاسه دوتا كوچيكتر كاسه تو ریختم

 ميز رو كه پرتقالی

 ھشون كنم درست اروھن تا آشپزخونه تو اومدم برداشتم پرتقالو آب زد می چشمک جور بد بود

 .. خودمه مھس این خوره می ليوان دوتا كی شونه بسه ليوان یه اونا انداختم اموباالھ

 سيب سراغ رفتم نده بد بوی تا زدم مھ ادویه بره آبش تا صافی تو ریختم شستم رو ميگو و یھما

 خونه آشپز آمادست كردن سرخ واسه اینم زدم نمک كردم خالل گرفتم رو پوستشون اھ زمينی

 دو

 خندیدن می و گفتن می داشتن پسرام دید رو بيرون راحت شد می مينھ واسه بود اُپن طرف

 ھاگ

 حداقل كنه درست ارھن واسشون دارن رو یكی آخه خندیدم می و گفتم می بودم اونا جای منم

 نميان

 كنن؟؟ خوش من دله كه خوای نمی كمک بگن

 واسشون بردم ظرف تو ریختم رو اجيل

 ميكشيد زحمت چرا _ آرمين

 نيست زحمتی _

 :گفت شيطنت با آرمان

 نخوریم؟؟ ارھن تا كنيد سير رو ما خواید می نكنه_

 : گفت و آرمان حرف وسط پرید قاشق مثل محمد معمول طبق

 نمی تو سن مھ دختری به ؟؟ خوردنه قابل پزی می كه چيزی جوریه چه پختت دست ببينم اصال _

 . باشه بلد كردن درست غذا خوره
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 رو بره بلده فقط ميره شم می قاتل جوونی اول كشم می رو پسر این من آخر دونم می منم

  گفتم جنسی بد با منم..اعصاب

 !!ھجوری چه پختم دست بگيد مھب دیگه كنيد امتحان شما پزم می غذا دارم باره اولين منم _

 باحال خيلی اشونھ قيافه لبام رو اومد لبخندی.. خونه شپز آ طرف رفتم شونھب كردم رو پشتم

 شده

 سرخ رو اھ زمينی سيب و یھما سریع...ماسيد لباشون رو لبخند شد تموم حرفم تا تاشون سه بود

 كردم درست مھ رو ساالد كردم می سرخ رو اونا داشتم كه حالی در كردم سخاری مھ ميگو كردم

 اومد محمد...ارھن واسه بيان زدم شون صدا چيدم رو ميز....بود شده عالی بود اماده چی مهھ...

 تعجب از نشونھد دیدن رو ميز نشستن مھ كنار مھ مت و پت نشست من كنار خونه آشپز داخل

 باز

 ...خخخ بذارم شون جلو سوخته غذا كردن می فكر اخه بود مونده

 باال رفت چنگاله مراهھ منم سر برداشت رو ميگو یه چنگالش با... شده خوب كه قيافش _ آرمان

 :گفت داد تكون شو سر جوید آروم آروم نشھد گذاشت رو ميگو...جوره چه وعملش عكس ببينم

 شده خوب خيلی _

 كردن تایيد رو آرمان حرف نشونھد گذاشتن برداشتن ميگو یه كدومشون رھ تردید با تام دو اون

 خوردن به كردم شروع كشيدم رو غذا بيخيال منم

 كنی؟؟ می درست غذا داری بارته اولين واقعا: پرسيد آرمان

 : گفتم ریلكس

 ....كنم می آشپزی كه ساله چند نه_

 باره اولين گفتی چرا پس اِاِاِ _ محمد
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 :گفتم كردم نگاه شھب لبخند یه با

 كنم می آشپزی اھ شما واسه دارم باره اولين چون_

 بپرسم؟ ازتون سوال یه تونم می _ آرمين

 ...البته:گفتم دادم تكون سرمو

 :گفت سریع آرمين

 یاد؟؟ نمی خوشت ما از چرا _

 بدون خودش مثل منم انداختم باال اموھ شونه... كردم شھنگا تعجب با بودنش رک از خوردم جا

 :گفتم وایسی در رو یچھ

 سوال جای خودمم واسه دليلی یچھ بدونه یاد نمی خوشم تون از من شماست با حق اره _

 ھالبت.داره

 مثل خودم از كوچيكتر كنم نمی راحتی احساس خودم از بزرگتر پسرای با من نماند گفته نا

 شد می یا ضعفه نقطه یه اینم نه یا رمھخوا من اونا واسه نيست مھم واسمم.....  مونن می داداشم

 منه بده اخالق گفت

 جالبه: گفت آرمين

 داداشتون مثل شمایم از كوچيكتر كنيد فكر نكنيد نگاه ما یكلھ قد به شمام حاال _ آرمان

 دارم تشریف پررو زیاد خودمم كه ستنھ پررو خيلی كه این جز به ندید بدی اینا از كه من

 رفتارتون از من باشه متفاوت اگه ولی شيم می صميمی زود بخوره من به اخالقتون اگه.  باشه _

 بره جوب یه تو آبمون نكنم فكر( كردم جمع صورتمو)نياد خوشم

 بخوره كنه خدا_ ارمين

 بخوریم ارھن اینجا بيایم روز رھ دیگه:گفت شيطنت با
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 كنم می آشپزی واسش ميشينم من كرده فكر پررو بچه

 :گفتم كردم اشاره محمد به

 استھ شما با منشينیھ اثر...  پرروه قدر این چرا محمد فهميدم االن _

 زیر زدن تا دو اون

 شد بلند صداش محمد خنده

 گی می دروغ چرا ستمھ پررو كجا من _

 :گفت آرمان خندیدیم می داشتيم كه مينجورھ

 ستن؟؟ھ كجا مادرتون پدر _

 آرومی صدای با با بودم تنگشون دل چقدر دلم تو نشست دنيا غم تمام آورد و مادر پدر اسم تا

 ھک

 :گفتم شنيد توش غم شد می

 كردن فوت كه شه می سالی یه مادرم و پدر _

 ھكن رحمتشون خدا: گفتن ناراحتی با اونام

 : گفت تلوزیون كنار تابلو به كرد اشاره دستش با حسمون وسط پرید محمد معمول طبق

 كيه؟؟ تلویزیون كنار عكس تو. تو كنار كه پسره اون پس _

 : گفتم لبم رو اومد لبخند یه انداختم عكس به نگاه یه

 ھزندگيم تمام اون_

 كشيدیت؟؟ خودتون _ رمان آ

 تكون سرمو بودم كرده تمومش شد می یھما چند كردم می نگاه رو نقاشی داشتم كه مينجورھ

 دادم
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 :گفتم

 آره _

 كشيدین خوب خيلی _ آرمان

 خودتونه مثل دقيقا شما تصویر ولی ندیدیم كه پسرو آقا اون اره _ آرمين

 بينيد می كنيد نگاه قابا بين ستھ تلوزیون طرف اون اميرم عكس نيست تعریفی قدرم این _

 ایھ عكس قاب دیگشم طرف بود امير منو عكس كه بود نصب من نقاشی تابلو تلوزیون طرف یه

 داشتم دوسشون كه كسای از بزرگ و كوچيک

 بينم می رم می ارھنا از بعد حاال _ آرمين

 تنته؟؟ كيه لباس این بگو ببينم مروا _ گفت مشكوی لحن محمدبا

 لبخند یه با... كرد می فضولی زیادی پرسد می دیگه سوال شد می خسته كه بحثی رھ از محمد

 :گفتم كردم نگاه شھب

 تونيست لباس باش مطمئن _

 بدونم شدم كنجكاو دیگه بگو مروا _ محمد

 ..كرده گل فضوليشون آقا اھآ_

 رفتم كش ازش اميره مال لباس

 :گفت باال انداخت اشوھ ابرو

 ا؟؟؟ھ كيه امير این ببينم اصال _

 :گفتم خندیدم بلند صدا با بار این

 داداشمه امير _

 :گفت داد تون سرشو محمد
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 ھخوب اھآ_

 :گفت آرمان خندیدن می داشتن بود گرفته خندشون پسرام كه حالی در

 ندارین تھشبا مھ به اصال ولی _

 باشيم داشته نبایدم _

 چرا؟؟: پرسيد متعجب آرمان

 :گفتم ناراحتی لحن با... خندیدم دلم تو جنسی بد با

 امير مامان بعد كوچه تو زارن می منو كه بوده روزم چند فقط یمھرا سر بچه من چيه دونيد می _

 از بعد كردن قبول خوندگی فرزند منو شدن نمی دار بچه چون خونشون بره می كنه می پيدا منو

 می اینو شن می حال خوش خيلی كوروش بابا نرگس مامان شه می حامله نرگس مامان ماه سه

 می منو اسم بوده شناسنامه دنبال كوروش بابا مھ موقع اون بوده خير واسشون من قدم پا به زارن

 با دارن شون تا سه دیدم ببينم رو داستان تاثير تا كردم بلند سرمو... مبارک معنی به مروا زاره

 ...دیروزتون كار تالفی اینم خندیدم شونھب دلم تو..كنن می نگام دلسوزی و ناراحتی

 :گفتم شدم بلند صندلی روی از

 كنم جمع خورید نمی دیگه اگه خوب _

 ...كردیم جمع رو بشقابا و شدن بلند اومدن خودشون به

 شوریم می رو ضرفا آرمين و من كردید درست شما دیگه خوب _ آرمان

 شورم می من كنيد استراحت برید اید خسته شما نه _

 شوریم می ما برید شما دیگه نه _ آرمين

 خخخخ خدامه از كه من بشورید ترھب

 راحتين جور رھ باشه
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 روی از پاشو...بود كشيده دراز مبل رو محمدم كه دادم لم مبل رو رفتم خونه آشپز از بيرون اومد

 :گفتم انداختم پایين مبل

 خوابيدی گرفتی نيست اتاقت كه اینجا بشين درست _

 دادم گير حاال شدم می ولو روش ميشهھ بشينم مبل رو درست تونست نمی حاالخودمم خخخ

 ھب

 محمد

 كنم استراحت اتاقت تو برم من اصال نشستم درست بيا _ محمد

 :گفتم كردم نگاه شھب اخم با جاش سر نشوندمش گرفتم دستشو كه بشه بلند خواست می

 بزاریا من اتاق تو پاتو نداری حق _

 : گفت كرد نگاه مھب تھب با

 اخه؟؟ چرا _

 :گفتم كردم روشن برداشتم رو تاپم لب خيال بی

 یاد نمی خوشم _

 ...مزخرفی دليلی چه _ محمد

 شلوغ خيلی گذاشت داخلش پا شد نمی بودن كرده منفجر بمب اتاقم تو اخه لبام رو اومد لبخندی

 پلوغ

 ...داخلش رفتم می سر با خودمم بود

 خونه آشپز از پسرام... بگيرم كار به مخشو یكم ستھ امير اگه ببينم كردم باز رو فيسبوک و وھیا

 بود شده نصب دیوار روی عكسای طرف رفت آرمينم نشست ما كنار آرمان بيرون اومدن

 نكردید؟؟ ناقص كه ازموھج: گفتم شيطنت با... نباشيد خسته _
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 نه: گفتن مھ با شون تا دو

 : گفتم خندیدم

 خوردم حرفمو...  دیگه كردین می ناقصش اگه _

 چی؟؟ دیگه _ آرمان

 ..یچیھ دیگه _

 بگم خواستم می چی نه گر و شكر رو خدا نگرفت رو پيش آرمان دیگه زد ارمين كه حرفی با

 !!مامانتی شبيه خيلی مروا _ آرمين

 ...آره:  گفتم انداختم باال اموھ شونه

 ھبابات شبيه خيلی اميرم _

 بابامن؟؟ مامان ميدیھف كجا از وای هھتو با حق آره _

 زد حدس شد می مھ كنار نفرتون ارھچ عكس این از.. اھ جالبه خيلی _

 جالبه؟؟ چی _

 داری مامانت به تھشبا مهھ این ولی نيستتن واقعيت بابای مامان گفتی كه این _

 :گفتم متعجب

 نيستن واقعيم بابای مامان گفته كی _

 گفتی خودت االن:گفت متعجب آرمين

 :گفتم ناراحتی با

 جا یھ به فرضيه این مامانم به تمھشبا دليل به ولی یمھرا سر گفتم می مامانم به ميشهھ من اره _

 رسيد نمی
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 بد باشيم یھرا سر كه موند دلمون به آرزو این روزگار یھ:  گفتم كشيدم صورتم به دستی

 ميمھبف

 كردن گم رو ما بودیم بچه كه بزرگيم تاجر یه دختر

 تونه حق خخ..گذاشتنم كارشون سر كه این خاطر به كردن می نگام عصبی داشتن

 كردم نگاه شونھب كردم باز نيشمو

 :گفت عصبانيت با

 گذاشتی؟؟ كار سر رو ما _

 دادم تكون سرمو بود باز نيشم كه مينجورھ

 چرا؟؟ آخه _

 ...من پيش نفرسيد محمد باشيد شما دیگه... نباشد گله باشد تالفی گن می _

 خودش برابر چند داره زبون یه ميزست ریزه اینقدر كه نبينيد اینجور اینو _ محمد

 مھب یادمه ؟؟؟تا ميزست ریزه كجام من!!! دراز زبون گفت می من كه این موند باز تعجب از نمھد

 نگاه شایدم نبودم ميزه ریزه بودم چی رھ حاال نبود بد یكلممھ بود قدم ٢٧١.. بوم نرده گفتن می

 به

 خخ ميزه ریزه گه می من به كرده خودش

 :گفت خندید می كه مينجورھ آرمان

 نبودی؟؟؟ راهی سر بچه ناراحتی چرا حاال _

 شم با یھرا سر بچه كه بود این امھ ارزو از تا دو یجانمھ عاشق من چيه دونی می:  گفتم یجانھ با

 كه نرفتم بيشتر در دمه تا ولی كنم فرار كردم اقدام بارم چند گی بچه تو كنم فرار خونه از یا

 شد پشيمون



 
 

41 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود نودهشتيا انجمن كاربر ش شكيال | مروا رمان

 ارزو یه اینم نيست عيب جوانان بر آرزو گن می مگه چيه خوب خندیدن به كردن شروع اھ بچه

 دیگه هھ

 :گفت تعجب با آرمان

 داشتی؟؟؟ آرزو اینجور واقعا _

 خونم می زیاد رمان اخه خونم می كه كتابای این اثر شاید ولی... آره:  گفتم دادم تكون سرمو

 :گفت تحكم باا آرمين

 !!!نخون دیگه _

 آخه؟؟ چرا:  گفتم متعجب

 ای جنبه بی آخه _

 با كردم پرت طرفش به رو كوسن..كن مسخره رو خودت بخندد خر هه هھ..خندیدین به كرد شروع

 _: گفتم حرص

 ..ای جنبه بی خودت _

 :گفتم كوبيدم مھب دستامو یجانھ با

 مكنيد؟؟ زندگی مجردی خونه تو چرا تا دو شما ببينم بيخيال منو اصال _

 :گفت اورد در منو اُدا آرمانم

 كنی؟؟ می زندگی مجردی خونه تو تو كه دليل مونھ به _

 چقدر ولی نداشتم عادتا این از كه من شه می باز امروز من نھد چقدر اُه.. شد باز تعجب از نمھد

 ھمسایھ تا دو ما داریم مھتفا

 كردن؟؟؟؟ فوت مادتون و پدر مھ شما بگيد خواید می یعنی _

 اینجا اومدیم مامانمون دست از كردیم فرار ما بگير گاز زبونتو نكنه خدا _ آرمين
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 جلل نه مامان از ولی بودم شنيده رو بابا از فرار!!  مامان از فرار.. شنوه نمی كه چيزای چه آدم

 :گفتم باال بردم صدامو!! الخالق

 ؟؟ تو ميگی چی بابا _

 رو خيلی یعنی نه..  گيره خيلی ما مامان.. گم می ساده واست رو موضوع من آباجی ببين _ آرمان

 دیر خونه بياید كجایيد گه می زنه می زنگ فوری بيرون بزاریم خونه از رو پامون اگه حساسه ما

 نداشتيم اسایش دستش از كنيم تحمل نتونستيم مھ ما عصر شيش ساعت چنده ساعت حاال وقته

 مثل

 زد خونه از دليل مينھ به كه داداشمون پيش شيراز اومدیم دانشگاه واسه خونه تو بودیم زندانی

 بيرون

 : گفت داد تكيه مبل پشت به

 ما آوارگی قصه اینم بله _

 بود كامل توضيحت _

 :پرسيدم سوالی و متعجب دوباره

 كنيد؟؟ تحمل نتونستيد بود انقدرگير یعنی _

 ...بود كامل گفتی كه تو _ آرمان

 كنی تصورش تونی نمی حتی _ آرمين

 :پرسيدم كنجكاوی با

 ندیدمش؟؟ كه من كجاست؟؟ دادشتون حاال _

 تا برگرده باید كنم فكر تحصيل ادامه واسه كشور خارج رفت پيش سال چند داداششون _ محمد

 یه
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 ..دیگه ماه

 سرش تو زدم یكی..زد حرف این باز

 كردی قاطی رو خودت تو كه باز _

 بشم صميی اینقدر پسر تا دو با كردم نمی فكر وقت یچھ گذره می پسرا با آشنای اولين از ماه یه

 واسم اميرن مثل راحتم اشونھبا..

 مھب داد دوستی خواست در مھب كه.. لبم رو اومد لبخند یه افتادم محمد با برخوردم اولين یاده

 گفت

 زبون بس از نكردم قبول خواستش در چرا پشيمون االن یعنی كردم ردش كه شم می پشيمون

 رھ مياره در دلت از كنه می زبونی بلبل واست شينه می بعد كنه می خطی خط رو اعصابت درازه

 كی

 .. كنه می خودش شيفته رو

 خوشم رفتن جای اییھتن از من... شه می برگزار امروز كالسم اولين ستمھ دانشگاه راه تو االن

 نمی

 كنم پيدا نفرو یه كنه خدا یاد

 بشينم جا یه تونستم نمی وقت یچھ كه من!! مظلوم نشستم كالس سر كار و كس بی ایھ آدم مثل

 واحد در صدای كنم بازش كه خونه در طرف رفتم نشستم تحرک بی كالس سر ساعت چند حاال

 بود آرمان بله كيه ببينم گردوندم بر سرمو شد باز كه اومد بغلی

 سالم _

 :گفت داد تكون شو سر كرد نگام متعجب گردوند بر شو سر

 باشی؟؟؟ دانشگاه نباید تو مگه..سالم _
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 :گفتم كردم می نگاش داشتم كه مينجورھ

 كنی؟؟ می كار چی باشی؟؟اینجا خونه االن نباید مھ تو.نشد برگذار آخر كالس _

 :گفت كرد خودشون واحد در به اشاره... اومدیم زود امروز مھ ما_

 یام می بيارم ماشين داخل از موبایلمو برم منم خونن آرمين و محمد داخل برو بيا _

 یام می كنم عوض رو لباسم برم من برو تو باشه _

 ھباش _

 رفتم اوردم در مھ مغنعه تخت رو كردم پرت مو كوله اتاقم رفتم راست یه كردم باز رو خونه در

 ترک گن می پوشيدم بود امير اندازه كه برداشتم پسرونه ورزشی لباس دست یه لباسی كمد طرف

 می وقتی كنه می خفگی احساس ادم یاد نمی خوشم زیاد تنگ لباس از من مرضه موجب عادت

 اموھمو. دارم نگه مرتب اتاقم بعيده من از بود مرتب چی مهھ انداختم اتاقم به كلی نگاه یه. پوشه

 در كنار كفشی جا از مت و پت خونه سو به پيش در طرف رفتم بستم سرم باال اسبی دم كردم باز

 شد باز دقيقه چند از بعد كه زدم درو زنگ. بيرون زدم خونه از برداشتم رو موبایلم و خونه كليد

 داخل رفتم پایين انداختم سرمو كردم سالم

 :گفت بلند صدای با دفعه یه.. عليک _ آرمين

 كشی می گند به رو جا مهھ داخل ری می كثيفه اتھپا ما خونه اومدی دمپای بدونه تو كه باز_

 :گفتم پيشونيم به زدم یكی عادتم طبق وایسادم جام سر زده وحشت

 رفت یادم ميشهھ مثل معذرت _

 :گفت عصبی آرمين

 ره می یادت ميشهھ تو ببخشم بار چند بابا _

 : گفت شد بلند آرمان صدای
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 ھدیگ داخل بياین سرتون رو گذاشتين رو ساختمون تونه خبر چه _

 منم نبود مھم واسش آرمان عكس بر ولی خونه داخل نره كفش با كسی كه بود حساس آرمين

 ھک

 داداش نخور حرص خورد می حرص آرمينم و خونشون یومدم می دمپای یا كفش بدون ميشهھ

 داشتن معمول طبق داخل رفتم خوب بچه یه مثل انداختم پایين سرمو..  شه می آب تنت گوشت

 فيلم

 كنارش رفتم نكرد احساس منو حضور اصال تلوزیون صفحه تو بود رفته مچينھ محمد دیدن می

 :گفتم كردم نگاه شھب اخم با واھ پرید ترس از سرش تو زدم یكی نشستم

 نبين فيلما اینجور از دیگه نگفتم تھب مگه _

 :گفت حرص با داد می ماساژ سرشو داشت جور مينھ

 ؟؟ھمگ بدم گوشش حرفتو باید من گفتی چی رھ تو زنی؟؟ می چرا_

 :گفتم شد بيشتر اخمم كه مينجورھ

 شی می ترم پررو بينی می فيلما اینجور شينی می. ببينی آموزنده ایھ فيلم كه این جای به _

 ھش می ترم دراز درازه كم زبونت

 :گفتم پسرا طرف برگشتم اخم با

 تا نزارین گفتم اھ شما به دفعه چند من آخه ببينه زارین می شما استھ شما تقصير مَشھ _

 ھببين

 .. گذاشته كه البته زاره می بد تاثير روش نيست محمد سن مناسب فيلما این

 كردن نگاه به مظلوم شون تا دو

 داره مشكلی چه حاال مياره در بازی كولی نكنه نگاه نذاریم تونيم نمی كنيم كار چی ما بابا: آرمين
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 دیا می گيری خيلی تو كنه نگاه بگو فيلما این

 .انجام داشتن دوست كاری رھ رفت نمی شون سر تو حرف بودن محمد از تر بد اینا كردم پوفی

 ترسم می من شونھب بگه چی ادم آخه بينن می ترسناک فيلمه بچه با شينن می دادن می

 ...ببينم

 :گفت كمرم پشت زد محمد

 !!زدی تيپ كه باز _

 دستش وای. پرونه می تيكه دفعه رھ داده من پوشيدن لباس به گيری چه پسر این دونم نمی من

 :گفتم كشيدم كنار خودمو..شد سياه كمرم كنم فكر سنگينه چقدر

 ندی؟؟ من پوشيده لباس به گير دیگه نشد قرار مگه: گفتم زدم زل چشماش به... چيه مگه اره _

 می خودشون كنن می دعوت مونھم فيلم بحر تو رفته آقا لهھب دیدم كردم آرمان طرف به رو

 شينن

 :گفتم بلند صدای با...دیدن فيلم پای

 بخوریم بيار چيزی یه گشنمه من كجای آرمان ویھ _

 :گفت گی ساختيه عصبانيت با طرفم برگردون سرشو ارمان

 !!..ساكت بردی رو سرمون بچه كنی می جيغ جيغ چقدر _

 حداقل دن نمی ما به چيزی اینا خونه آشپز طرف رفتم دادم تكون بابا برو منظور به رو دستم

 مونھم سالمتی نا كردم باز رو یخچال در... گشنگی از نميریم كنيم درست چيزی یه خودمون

 مينھ...شن نمی آدم اینا ایش خونه آشپز داخل فرستادن منو نشستن خودشون كردن دعوت

 غذا تونم نمی اھتن حيف یخچال از آورم در خواستم می كه وسایلی كردم می غرغر كه جور

 بخورم
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 ریختم سبيزیجاتم بشه باز یخش تا آب تو گذاشتم رو مرغ...  كنم تون كار چی دونستم می نه وگر

 ..زد می صدام كه اومد آرمان بلند صدای كه بودم مشغول...كنم خوردش و بشورم تا سينک تو

 ... كنه می خفه رو خودش داره كه بردار رو گوشيت بيا مروا مروا _ آرمان

 : گفتم بلند صدای با

 اینجا بيار رو موبایل اصال كيه ببين بنده دستم _

 سرتون؟؟؟ رو انداختيد رو صداتون اینجور كه زمينيد سر مگه _ آرمين

 :گفت مياورد فشار مھ به رو لباش كه مينجورھ وایساد آشپزخونه اپن كنار اومد آرمان

 !!!مگس خر نوشته _

 ...لبش رو اومد لبخندی یه چون شنيد آرمان كنم فكر.. مگسه خر حقا: گفتم لب زیر

 كرد وصل رو گوشی آرمان تا... برو و اپن روئ بذار رو مبایل بلندگو رو بزار كن وصل _

 ...گو بلند رو بزار بودم نگفته كاش بگزه مار زبونم.. پيچيد خونه تو پریسا بلند صدای

 دراز بابالنگ سلوم _ پریسا

 :گفتم حرص با...شی نمی آدم ببرن شورتو مرده

 نداره ربطی من به شدین اكوتولھشما حاال دراز لنگ بابا نگو گفتم تھب شی نمی آدم پری _

 ھواس

 نزارین الكی لقب من

 بلنده زیاد تو قده استاندارده ما قد _ پریسا

 استاندارد؟؟ شد ٢٦١ كی از آره _

 اومدم دنيا به من موقع مونھ از _ پریسا

 :گفتم عصابانيت با
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 ندارم حوصله كن قطع گمشو نداری كاری اگه بگی پرت و چرت نزدی كه زنگ _

 :گفت ایشی عشوه یا پریسا

 ھک نداده پا تھب كی بگو راستشو حاال...زنی می قاطی ميشهھ داشتی عصاب كی تو _

 ستی؟؟ھ عصبی اینجور

 شد چندشم كه گفت غليظ رو پا مچينھ

 اوناشم از من كنه می فكر آدم كه نداده پا مگه مچينھ مار رھز _

 ... نيستی كه نه _ پریسا

 زنم می ميام باشم اوناش از بخوام االن كه بودم دوست كسی با االن تا من پری گمشو _

 ... كنم می تھل

 كردی می اسكل بختو بد عربای اون خوب بودی دایيت پيش برسه مھب دست عمرا _ پریسا

 می شنيدم كه اینجور حاال...  راحتر بلدی رو زبونشون كه االن...  نبودی بلد رو زبونشون كه این با

 !!بری خوای می كه كن خلوت رو خودت دور زودتر بری زودی به خوای

 :گفتم بلند صدای با

 خودشون اونا بابا كنم می ادمت...  خودم تو شی نمی ادم كنم می خفت ميام پری شو خفه _

 اسكل

 به شد جمع حواسم كردم می بيداد و داد داشتم مينجورھ...نداشتن كردن اسكل به نياز بودن

 حرفای

 ...كردم راضی رو اینا دایی تازه كه من كجا؟؟ برم؟؟ خواستم می من گفت می چی این پری

 گی؟؟ می چی داری پری:  گفتم آرومی صدای با
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 نكن بيداد و داد اینقدر گفتم تھب شد تموم شارژت مگه شد خالی بادت شد چی مروا _ پریسا

 زود

 ھش می تموم شارژت

 :گفتم بلندی صدای با گفت می پرت و چرت خودش واسه داشت جور مينھ

 ؟؟ برم خوام می من گفته تھب كی پری شو خفه لحظه یه

 :گفت زد می موج داخلش نگرانی و ترس كه آرومی صدای با پری

 دایيت گفت می زد می حرف مامان با داشت كه شنيدم بابا ؟از نيستی جریان در خودت مگه _

 ..باشی اھتن نيست صالح

 رو برگرد گن می دوباره االن كنم راضيشون تا كشيد طول سال یه گفت می چی داشت این

 صندلی

 كنم؟؟؟ راضيشون تونستم می جوری چه دوباره وارفتم

 روی از برداشتم رو موبایل اپن طرف رفتم شدم بلند صندلی روی از ميومد پریسا الو الو صدای

 :گفتم حالی بی با كردم خارج اسپيكر

 دو رفتم وا زمين روی شد سست امھپا چيكاركنم من حاال كردم قطع... زنم می زنگ تھب بعدا _

 من حاال... روم به رو صندلی به شدم خيره امھ زانو به دادم تكيه ارنجمو و گرفتم سرم به دستام تا

 خودم كاش...  بود اینجا امير كاش...  پيششون برم خوام نمی بگم زبونی چه با من اخه كنم چيكار

 می گفت نمی دیگه بودم راضی اونا با كردن زندگی با بودن زنده بابا مامان كاش...  بره نفرستادمش

 ...كاش خوندم می درسمو خودمون رھش مونھ تو بخونم درس دیگه جای برم خوام

 ميدی بازیش داری كه اونی میھف كنی؟؟می می كار چی ما با داری روزگار یھ...كاش...كاش

 توانشو
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 ازم رو مامانم بابا اول كشم نمی دیگه بگم زبونی چه با كنی؟؟بابا می بازی داری اینجور كه داره

 ولی نبود راضی اون وگرنه بره فرستادم رو امير خودم ميدونم اره اره.. رفت امير كه بعد گرفتی

 می برگشتنش تا منم شدم می پيشرفتش مانع نباید من بره داشت دوست بابا مامان مرگ از قبل

 امھ آرزو به رسيدن برای من خودشون پيش ببرن منو دوباره زارم نمی جنگم می اره...جنگم

 خيلی

 كردم بلند سرمو شونم رو نشست دستی...بره باد به مشھ روز چند تو زارم نمی كشيدم سختی

 ...بودن وایساده سرم باال نگرانی با كه بودن ها بچه

 خوبی؟؟؟ _ آرمان

 :گفت گرفت رو بغلم زیر آرمان... دادم تكون نه نشونه به سرمو...اصال نه بودم؟؟؟ خوب

 ...پذیرایی داخل مبل طرف رفتم حال بی با... مبل رو بشين بيا _

 من پرتی حواس این به وای جایی؟؟؟ برم بری خوای می بگی خوای نمی _ آرمان

 :گفتم زدم جونی كم لبخند یه... بودن شنيده رو پریسا صدای

 ...نيست چيزی _

 :گفت كرد نگاه مھب شک با

 مطمئنی؟؟؟ _

 دادم تكون نه نشونه به سرمو

 :گفت كرد نگام شكافانه مو

 داری؟؟؟ درگيری خود _

 دادم تكون آره نشونه به سرمو

 خورده موش زبونتو _
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 دادم تكون سرمو دوباره

 گذاشتی؟؟ كار سر رو ما _

 :گفت سرم تو زد یكی.... لبم رو اومد لبخند یه بازم بدم قورت رو خندم خواستم می كه حالی در

 كنی؟؟ می نگران رو آدم داری مرض مگه _

 :گفتم كشيدم می سرم به دست داشتم حالی در...  سنگينه دستش چه

 خره گرفت درد سرم. زنی می داری مرض خودت _

 می مسخره رو ما شينی می بودی؟؟؟بعد نگرفته رو ناميدا این ژست االن تو مگه خودته تقصير _

 بكشنت خوان می كردیم فكر ما... كنی

 :گفتم بلند صدای با پيشونيم به زدم یكی

 بریزم سرم تو خاكی چه حاال ـی وایــــــــــــــــــــــ _

 :گفت عصبانيت با كه اومد اتاقا طرف از صدای یه

 ...رس خاک _

 مبل روی از ترس با بود وایساده روم به رو گوریلش نوع از ميمون یه كردم بلند مو سر ترس با

 : گفتم وایسادم آرمان پشت رفتم شدم بلند

 دارین؟؟؟ خونتون تو گوریل بودین نگفته كه شما _

 :گفت طرف گردوند بر شون سر متعجب آرمان

 داریم؟؟؟ چی _

 :گفت كردم اشاره روم به رو به سرمو

 گی؟؟ می رو آرش _

 ميگم رو ميمون این من كيه آرش نه _
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 كردن می نگاش متعجب هم بقيه...خندیدن به كرد شروع بلند صدای با آرمان

 كنيد؟؟؟ می پچ پچ مھ گوش در دارین چی _ آرمين

 :گفت گوریله مونھ به رو آرمان

 : گفت من به كرد اشاره.. بده صورتت و سر اون به صفایی یه گفتم تھب دادش _

 لرزه می خودش به داره ترسيده جوری چه بچه نگاه _

 این آرشه شبيه كجاش این بود آرش این كردم نگاه گوریله به باز نھد با درشت ایھ چشم با

 بيشتر

 سلمونی به ستھ سالی نصف یه كنم فكر ریخته مھ به ایھمو بلند ریش با تارزانه بابای شبيه

 : گفتم لكنت با. نرفته

 ؟؟ھرش اآآ ن ای _

 ...ره آ: گفت خندید می داشت نوزھ كه حالی در آرمان

 :گفتم بلند صدای با

 ؟؟؟ھزشت اینقدر چرا پس _

 شدن خنده خوش چقدر اینا..  خنده زیر زدن پسرا تا سه

 :گفت...بزنم صدا فاميل به رو كسی ندارم عادت راستش شم می خاله دختر زود من..غرید آرش

 ...ميدین نظر من قيافه مورد در كه باشين كی شما _

 : گفتم ترس با..  كنه نگاه شھب ترسه می آدم عصبيه اینقدر این چرا

 داری دختر:  گفت می كه شنيدم می رو آرمان صدای..در طرف رفتم دو با...  رم می دارم من _

 ری؟؟؟ می كجا

 دستم... ناک ترس مھ بود عصبی مھ این ترسم می خيلی عصبی آدمای از من بود ناک ترس چقدر
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 جا پسرا خونه پيشونيم به زدم یكی...  كليدم پس اِاِ... بيارم در رو خونه كليد كه جيبم داخل كردم

 می من كشه می منو قيافش به ینھتو دليل به گوریل اون..  اونجا بره داره جرات كی حاال گذاشتم

 طول خيلی زدم رو خونه زنگ ترس با در طرف رفتم... برم بودم مجبور ولی...  مامان ترسم

 :گفتم كشيدم آسودگی سر از نفسی بود آرمين شكر رو خدا شد باز در كه نكشيد

 بياری؟؟؟ و موبایلم و كليد شه می _

 داخل بریم بيا تو رفتی در كجا _آرمين

 :گفتم ترس با

 ...دارم عجله بياری بری منو وسایل بری شه می حاال شم نمی مزاحم خونه ميرم مرسی نه _

 سریع گرفت طرف به رو وسایلمم برگشت بعد دقيقه یه داخل رفت و باشه: گفت متعجب آرمين

 ...گرفتم ازش

 داخل بيایی خوای نمی مطمئنی_

 آره آره: گفتم دادم تكون سرمو بار چند سریع

 ... دادم تكيه شھب و بستم درو محكم داخل رفتم كردم باز رو خونه در طرف رفتم سریع

 خواست می حتما بود دایی خدا وای... كردم ش صفحه به نگاه خوردن زنگ به كرد شروع موبایلم

 می جوری یه من ولی زد می رو حرف مينھ زد می زنگ كه وقت رھ ماه یه این تو برگرد بگه

 می حرف اشھبا كه وقت رھ گوشم تو پيچيد دایی صدای كردم لمس رو اتصال دكمه پيچوندمش

 گرفتم می استرس زدم

 ...الو _ دایی

 سالم.  الو _

 (مروا؟؟؟ خوبی. سالم)؟؟؟ مروا خشه. سالم _
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 :گفتم لرزید می استرس از صدام كه حال در

 (؟؟ خوبن اھ بچه خوبی؟؟ شما خوبم ممنون) خوبت؟؟؟ بچيا خشی؟؟ شما خوبوم ممنون _

 ...كرد می وارد رو شوک وھ یه ميشهھ مثل موضوع اصل سر رفت چينی مقدمه یچھ بدون

 آماده یدوھما چود تا بكنم فكر كریاتام دم مھ اال اینگا بره بوده قرار اومزته حرف آمت با مروا _

 ماه چند تا كنم فكر كاراتم دنبال االنم اینجا بيای شده قرار زدم حرف عموت با مروا)  ویزات ببه

 (ویزات بشه آماده دیگه

 نمی جدی زیاد كشيد می پيش رو رفتن حرف دایی كه بار رھ.. رفتم وا شنيدم كه رو حرف این

 صدای با... كرد حساب مھ عمو روی شه نمی دیگه انگار ولی پشتمه عمو دونستم می چون گرفتم

 :گفتم اومد می بيرون نمھد از زور به كه

 برم اینجا من بود قرار ولی)  كرده ام نام ثبت دنشگاه مو كالس اوچام انگا مو ودھ قرار ولی _

 ( كردم نام ثبت دانشگاه من كالس

 مھدانشگا, ترهھب زبانش كالسای اینجا)  اوچا دگه سال مھدانشگا تهھب زبانش كالسيا انگا _

 سال

 (برو دیگه

 پدر گن می مردم چون یا كنم قبول رو زور حرف تونستم نمی من شد می منفجر داشت سرم

 من خدایا كنن باز خودشون سر از تا دیگه جای فرستادن اونار عموش و دایی مردن مادرش

 كنم چيكار

 ( خداحافظ بگم تھب رو مينھ بودم زده زنگ)  حافظ خدا فعال بگم منھ اومزتوت زنگ _ دایی

 ماه چند فقط كاناپه رو شدم ولو...بدم رو جوابش نكرد صبر پچيد گوشی تو گوش بوق صدای

 ھدیگ
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 اگه... تعطيالت واسه یومدم می ماه یک سالی رفتم می باید دیگه خودم كشور داخل بودم اینجا

 ... عمو پيش ميرفتم باید موندم می اینجا

 این بين گزینه ترینھب دایی پيش رفتن بود كم امكاناتش چون نبود پيشرفت واسه جایی اونجا

 تا دو

 چند این تو من حاال...بودن كرده گذار وا خودم به رو كدومشون پيش برم انتخاب شكر رو خدا بود

 ...كنم منصرف دایی تا كنم كار چی تونستم می ماه

 با نكرد باز شد نمی كه مھ رو در نداشتم حوصله اصال پسران حتما اَه...  شد بلند خونه در صدای

 :گفتم عصبانيت با كرد باز رو در, در طرف رفتم شدم بلند عصبانيت

 .. بله _

 تری مالیم لحن با كردم باز مھ از رو اخمام كردم روی زیاده كنم فكر مھتو رفت اشونھ قيافه

 :گفتم

 داشتين؟؟ كاری_

 :گفت مشكوک آرمين

 ؟؟؟ خوبه حالت _

 تكون سرمو گفتنی؟؟؟ بله یه روی از منھبف خوان می كجا از نكنم فكر نه شدن متوجه یعنی

 دادم

 : گفتم

 ؟؟ھمگ چطور آره _

 :گفت كرد ریز چشماشو آرمين

 ... كشيد نداشتش ریش به دستی كرد مكثی... االنم زدی بيرون ما خونه از اونجور كه اولی _
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 ...باشی عصبی كنم فكر

 : گفت آرمين حرف وسط پرید آرمان

 زد حرف مروا حال مورد در شه می داخلم,  داخل بدی مونھرا خوای نمی _

 كنار رفتم در جلوی از

 داخل بيایيد نبود حواسم ببخشيد _

 رو شين می ولو ده می معنی چه آخه.. شدن ولو اھ كاناپه روی و پذیرایی طرف رفتن داخل اومدن

 نگاه شونھب مشكوک...  نشستم نفره تک كاناپه رو كنارشون... بشينيد درست خوب اھ كاناپه

 :گفتم در جلوی بحث كردن عوض واسه...كردم

 ...باشيد جونتون داداش پيش االن نباید مگه كنيد؟؟؟ می چيكار اینجا تا دو شما _

 ..كرد بيرونمون,  اھ خوشه دلت _ آرمان

 كرد؟؟؟ چی: گفتم شده گشاد چشمای با متعجب

 ..كرد بيرونمون: گفت نشھد گذاشت برداشت ميز روی ظرف داخل از چيپسی آرمين

 چرا؟؟؟ آخه _

 كه بعد دیدم می فيلم بلند صدای با داشتيم محمد و ما اول...  بخوابه بودیم نزاشته چون _ آرمان

 تو

 كه راحت خيال با مھ ما بخوابه اتاقش داخل رفت آرش رفتی كه هم بعدش شدی اضافه شھب مھ

 ھدیگ

 ھخون از و سراغمون اومد اول از بدتر قيافه با آرش كه ببينيم رو فيلممون ادامه رفتيم یاد نمی

 ...بدی ارھن مونھب كه شمایيم خدمت در االنم و اینجا اومدیم ما و كرد بيرونمون
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 كنم می جدا تنش از شو سر سرم باال كنه شلوغ كسی خوابم وقتی منم اگه داشته حق بخت بد _

 با...

 :بلندگفتم صدای

 ...بخورم من تا كن درست چيزی یه برو گشنته خيلی اگه ای پررو خيلی

 ...بمونم گرسنه دم می ترجيح ندارم حوصله من _آرمان

 درست چيزی یه برو گرسنته خودت اگه خورم می رو ميز روی ایھ ولهھ لهھ دارم منم _ آرمين

 بخور كن

 :گفتم برداشتم رو ميز رو گوشی مھ روی انداختم اموھپا

 ...گاز پای برم ندارم حوصله بيارن غذا واسم كوچه سر از زنم می زنگ منم درک به _

 ... بدم پيتزا سفارش تا گرفتم رو كوچه سر فود فست شماره

 اماده غذای اسم كه االن غذا؟؟؟ خوان نمی نگفتن اینا مگه كنن می نگاه منو بروبر دارن دیدم

 اومد

 ...كنم لهشون بزنم ميگه شيطونه تنبال شد گشنشون

 خورین؟؟ می مھ شما مگه _

 رو تلفن دادم پيتزا تا سه سفارش پوف...  دادن تكون رو سراشون یتيم ایھ بچه مثل شون تا دو

 :گفتم عصبی... گذاشتم

 خواین نمی غذا گفتين كه شما _

 ببينم بگو حاال..مينھ كنيم درست غذا نداشتيم حوصه فقط ما شی می عصبی چرا حاال _ آرمان

 شد بد حالت تلفن اون از بعد چرا
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 كه بودنش فضول در فضولين؟؟؟ مگه آخه... بودن جواب منتظر كردن می نگاه مھب هردوشون

 شكی

 ...نبود

 كجاست؟؟ محمد نگفتين راستی _

 پيچوندی مھ ضایع خودتی خر یعنی كردن نگاه بد مھب شون تا دو

 :گفت سریع آرمان

 بده رو من سوال جواب حاال..خونشون رفت _

 گفتم؟؟ می باید یعنی

 خودش پيش برم گفته دایيم بخوان رو راستش _

 بری؟؟ خوای می مين؟؟یعنیھ:گفت متعجب آرمين

 ومھاو.. دادم تون رو سرم

 داره؟؟؟ ناراحتی كجاش این خوب _ آرمان

 : گفتم دلی دو با

 ندارم آب ور اون با رفتن مشكلی من كشوره از خارج كنه نمی زندگی اینجا دایيم راستش خوب _

 استقالل من ولی خوبن هم خيلی نه باشن بد كه این نه كنم زندگی اینا دایيم با ندارم دوست ولی

 عموم پيش برم مجبورم بمونم مھ اینجا اگه بدم دستش از خوام نمی دارم دوست رو آزادی و

 خودمون رھش

 می دلم من محدوده یشونمھدانشگا رشته تحصيلم ادامه واسه نداره كافی امكانات اونجام كه

 خواد

 



 
 

58 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود نودهشتيا انجمن كاربر ش شكيال | مروا رمان

 مردمن حرف دنبال عموم و دایيم ولی كنم زندگی خودم واسه بخونم دارم دوست كه ای رشته

 ھک

 ....گن می چی

 واسه من ولی كنه درگيرش رو خودش اینقدر آدم كه نيست مھم زیاد موضوع این دونم می

 رسيدن

 كنم می كاری رھ شھب

 داریم رو تو مشكل مھ ما گفت شه می تقریبا نكن ناراحت رو خودت زیاد _ آرمان

 اینجایيم ما مينھ واسه گه می راست آرمان _ آرمين

 :گفتم مھ به زدم دستامو

 كردم فكر گوریله شبيه داداشتون بودین نگفته... شيم اھ موضوع این بيخيال بيایين بابا اصال _

 یكی

 ھكش دختر موشگل خوشگل خودتون شبيه

 ....خنده زیر زدن تاشون دو آرمين و آرمان

 شھب یھ دادی ما داداش به گيری چه: گفت زد می موج صداش تو خنده كه جور مينھ آرمان

 می

 گوریل؟؟؟ گی

 :گفتم متفكرانه

 .. تارزانه بابای شبيه خيلی خه آ _

 خنده زیر زنن می اینا گم می چيزی یه من یھ چرا بخندد خر هھ هھ هھ خنده زیره زدن دوباره

 باباش نه, خودش تارزان گن می شنيدیم تا ما _ آرمين

 :گفت متفكرانه بعد
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 دیدی؟؟؟ رو باباش مگه_

 داشت بخواد دلت تا باباش ولی نداشت سيبيل و ریش تارزان ندیدنش؟؟؟ شما مگه چی پس آره _

 .. تارزانه بابای شبيه ميگم مينھ واسه

 ..نيست یادم باباش دیگه یادمه تارزان خود فقط من نه _ آرمان

 :پرسيدم متعجب

 نيست؟؟ یادت كرد بزرگش كه گوریله مونھ...  شه می مگه _

 مامانشم رهھب یادم شه می مگه یادمه ه اونو(...  داد تكون سرشو... ) گی می اونو اھآ _ آرمان

 بود تو مثل

 :گفتم كردم پرت طرفش به برداشتم رو كوسن عصبانيت با

 خره؟؟ اھ؟؟؟ هھپشمالو من كجای بود عمت مثل _

 صورتش به نخوره كوسن كه بود گرفته صورتش جلوی رو دستاش آرمان

 ...گيری می دل به چرا تو گفتم چيزی یه من حاال_

 :گفتم عصبانيت با كردم پوفی

 ...افتاد نشه تكرار دیگه _

 تنبال بلندشيد: گفتم كردم پسرا به رو...  شد ما بين جنگ شدن قطع باعث اومد خونه در صدای

 بگيرید رو غذا برید حداقل

 می تلف من وگرنه آوردن رو غذا شكر رو خدا...اف اف طرف رفت ميرم من گفت شد بلند آرمين

 كه بخورم كنم درست چيزی كه خونه اومدم خسته بودم نخورده چيزی االن تا صبح از شدم

 پریسا

 گرفت رو ما حال دایی شخص بعدم دوتا این داداش بعدم حالم تو زد
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 ميز روی گذاشت مھ رو غذا پالستيک نشست آرمان كنار اومد آرمين

 جونتون نوش غذا اینم _

 سه یخچال سر رفتم..  آره گفتن شون تا دو... بيارم خورین می نوشابه: گفتم جام سر از شدم بلند

 تا

 تا دو واھ رفت جيغم..خوردن به بودن كرده شروع پسرام پذیرای تو رفت آوردم در نوشابه قوطی

 :گفتن كردن نگام ترس با شون

 شد؟؟؟ چی _

 نشستم شون كنار رفتم... كشمتون می اھ كاناپه رو ریختين سس اگه: گفتم بلند صدای با

 :گفت كرد نگام عصبانيت با آرمان

 زدی؟؟ جيغ مينھ واسه _

 آره: گفتم جلوشون گذاشتم رو اھ نوشابه

 گفت شد می آرومم صدای با بچه زنی می زدم جيغ چرا خوب_ آرمان

 :گفت آرمان پشت زد آرمين

 كل در صداش تن بزنه حرف آروم صدای با تونه نمی اصال مروا دونستی نمی داداش _

 ...باالست

 : گفتم بلند صدای با دوباره

 ...تو زنی می تونھبو چرا _

 !دیدی:  گفت آرمان به رو من به كرد اشاره آرمين

 !!!نگو دروغ نيست باال من صدای تُن ؟ كجا: گفتم زدم جيغ

 :گفت آرمان گرفتن رو گوشاشون شون تا دو آرمين و آرمان
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 ....شد داغون گوشامون مياری در شو صدا چرا آرمين _

 خوبی این به صدای گن می بد صدام از دارن نشستن روم جلو نگاه.. رفتم شونھب ای غره چشم

 یه عصبانيت با آدم ذوق تو زنن می جور چه نگاه بشم خواننده آكادمی برم خواستم می حاال

 ھتيک

 ھک مو پيتزا نصفه زدن می حرف مھ با و لمبوندن می داشت مھ تا دو اون خوردم پيتزامو از

 :گفتم شدم بلند شدم سير خوردم

 ...ببندید تون سر پشت مھ و در خونتون رین می شد تموم غذاتون وقتی _

 وسط دستش من حرف شنيدن با بخوره كه نشھد طرف برد می داشت شو پيتزا از تكيه یه آرمين

 شد خشک راه

 كنی؟؟؟؟ می بيرونمون داری _ آرمين

 ازش رومو... بود مينھ منظورم دقيقا وشیھبا تو چقدر: گفتم زدم زل چشماش تو شيطنت با

 خيلی: گفت كه شنيدم رو آرمان صدای ببندم رو در اینكه از قبال رفتم اتاقم طرف به و برگردوندم

 نامردی

 وقتی داشتن حق البته... نكنيد مسخره منو باشيد شما دیگه حقتونه تخت رو كردم پرت خودمو

 سرم تو خاكی چه باید كه این به و خوابيدم شكم روی... رفت می باال زیاد صدام شدم می عصبی

 تو اصال من یاوردم نمی دَووم من اونم كه خوابگاه برم حتی نبود یھرا یچھ كردم فكر بریزم

 یھرا یه خودت خدایا روزگار یھ... كنم زندگی برسه چه بمونم ساعت چند تونستم نمی شلوغی

 ...خوابيدم و بستم رو چشمام....بزار پام پيش

 رھم خنک نسيم كردم باز رو در رسيدم باالخره آخش,  شونزده,  پونزده,  اردهھچ,  سيزده

 بتونم كه تر جلو رفتم بستم سرم پشت رو در محشره واشھ شيراز شبای خورد صورتم به ماه
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 چی واسه كوچيی این به دیوار آخه... وایسادم بوم پشت كوچيكه دیوار كنار رفتم ببينم رو كوچه

 ؟؟؟ھش می افتادن از گيری جلو واسه دیوارم وجب دو اخه افتادن؟؟؟ از گيری جلو واسه ساختين

 كرد باز مھ از دستامو!!!ھبش شاید نيستيم ندسھم كه ما واال دونم می چه باال انداختم اموھ شونه

 ھی

 برم خوام می داشتم دعوا بابام با ميشهھ كه روزا اون افتادم گذشته یاد... كشيم عميق نفس

 دانشگاه

 عاشق باشم اھتن اینكه واسه بوم پشت رو رفتم می ميشهھ... شيراز بيام زاشت نمی و شيراز

 كنم پرت رو خودم كه كردم می باز مھ از دستامو وایميستادم بوم پشت رو رفتم می بودم اییھتن

 زنده خوای می چی واسه بكوشی رو خودت باید نره پيش بخوای كه اونجور زندگی گفتم می پایين

 ھش می چه بودم ترسو نداشتم رو حرفم كردن عملی جرات وقت یچھ... شو راحت و بمير بمونی

 پيدا رو جراتش بود طبقه یه خودمون خونه بود طبقه نه ساختمون انداختم پایين به نگاه یه... كرد

 رو خودم ميام حتما كردم پيدا رو جراتش روزی یه اگه پوف... است طبقه نه كه االن نگردم

 ...پایين كنم می پرت

 تا رو نگھا صدای گوشام داخل گذاشتم نزفيریموھ پله راه كنار در دیوار به دادم تكيه رفتم

 آخرش

 رویا تو خودش حال و حس تو بره باشه دنيا این از دور آدم ام شده كه لحظه یه واسه كردم زیاد

 .؟؟؟ھش می چی مگه باشه شاد اشھ

 اُميده مامانم ، خونه خوبه خونه

 ميده مامانمو ، بوی خوبه خونه

 جز به نی خبری بيرون اون
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 بارونی ایھ چشم

 خودت مثه محبور آدمای ، جز به

 اونی با اجبارِ به كه

 جز به نی خبری بيرون اون

 اھ آلوده و كارھبد

 ھک اتمھدو سگ ی ثمره

 اھ زالومه و زرشكا

 جز به نی خبری بيرون اون

 چيدن مھ پشت صف

 زور به كه خسته آدمای جز به

 خندیدن گُشنه شكمِ با

 خون پر جوب پر دود پر

 جنگيدن به پشت كردن كه مردایی

 ميدن مھ به فحش آدما

 دیدن مھ پشته چيزارو این

 شدم بدتر حالم بشه ترھب بدم گوش نگھا خواستم اومده كه نگيهھا چه اخه شد زیر سرا اشكام)

 ھک

 می بابام حرفای یاد داشتم دوستش خيلی خودم من بود خوب خيلی نگشھآ ولی نشدم ترھب

 و افتم

 ( كردن خونی مھ اشھبا كردم شروع
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 اميده مامانم خونه خوبه خونه

 ميده مامانمو بوی خوبه خونه

 اميده مامانم خونه خوبه خونه

 ميده مامانمو بوی خوبه خونه

 (ھجونوبی) ھواس تنگه دِلَم تنگه دِلَم

 زادگام واسه بچگيام واسه

 باشگام واسه مدرسه ، واسه

 مامان حرفای آقام اخمای بابام دستای زبری واسه

 امھبا داره فرق ستمھ كه اینی

 كارام داره درد كه اینه واسه

 ھواس بودن عادی واسه تنگه دلم

 بودن مادی چيزای از دور

 ھمھ از كندم جواریی یه آره

 ھازم كمتر توقعات اینجوری

 اعتنا بی بشينم اھتن ميدم ترجيح

 ھطرفم رھ رچیھ به

 ھطرفم رھ ركیھ

 ھمھ مدمنھ نداری درد وقتی

 اميده مامانم خونه خوبه خونه

 ميده مامانمو بوی خوبه خونه
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 ھایران خونمون خونه خوبه خونه

 ریختم می خودم داخل كه بود وقت خيلی... شنيدم نمی چيزی دیگه شد بيشتر گریم شدت

 نبود كسی

 بود بس دیگه...كست اھتن دوری و مامان و بابا دادن دست از سن این تو سخته خيلی..بگم واسش

 این زد خشكم....كردم پا رو اشكام دستم با برداشتم امھزانو روی از سرمو... كردن گریه چی رھ

 اخه كرد می نگاه رو جلوش ساختمونای داشت و بود ایستاده من به پشت نفر بود؟؟؟؟یه كی

 جلوی

 اشتباه دارم حتما هھ....دید رو رھش نصف شد می مينھ واسه نبود آپارتمان دیگه ما ساختمون

 می

 از!! ھک بود نرفته كردم نگاه رو روم به رو دوباره ماليدم رو چشمام با یومد نمی جا این كسی بينم

 اومد نمی اینجا كسی نه وگر بود روح حتما طرفش رفتم شدم بلند جام سر

 وھ یه ؟؟؟ھن یا كرد لمسش شه می ببينم تا طرفش بردم رو دستم تردید با وایسادم كنارش

 سرش

 !!!مامان وای: گفتم صدای با عقب رفتم قدم چند ترس از طرفم گردوند بر رو

 دیگه این دادم قورت صدا با نمھد آب زد می تند تند داشت قلبم,  قلبم روی گذاشتم رو دستم

 بود كی

 چپ سمت به نگاه یه...ترسم می من مامان وای دزده؟؟؟ نكنه ساختمون داخل بودمش ندیده من!!!

 !!نبود كسی نه!!! كاری مھ یاری دست نيست كی ببينم انداختم راستم و

 ...گوشم داخل پيچيد صداش

 ؟؟؟ كنی می رفتار اھ دیده جن مثل چته _

 : گفتم لكنت با..  بزنه حرف من با ایستاد نمی اینجا بود دزد اگه نبود كه جن كيه دیگه این وای



 
 

66 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود نودهشتيا انجمن كاربر ش شكيال | مروا رمان

 ...ندیدم ساختمون داخل رو تو االن تا من كنی؟؟من می كار چی جا این ستی؟؟؟ھ كی تو... تو _

 :گفت آرومی صدای با زد زل چشمام داخل شده ریز چشمای با كرد خم جلو به كمی یه شو سر

 ندیدی؟؟؟ منو مطمئنی _

 : گفتم دادم تكون تند تند سرمو _

 ...ندیدمت االن تا... اولمه دفعه تو جونه به به آره _

 :گفت جدی لحن با و زد پوزخندی رو به رو ساختمونای طرف گردوند بر سرشو

 ...گی می راست كامال معلومه من جونه سر خوردنه قسم از _

 : گفت بيخيال

 ستی؟؟؟ھ كی بگو حاال ندیدم رو تو خودم جونه به... حاال خوب _

 از یچیھ دیگه كرده سرایت مھب مت و پت فضولی منم كيه بگه كه زدم زل شھب كنجكاو

 مھب مھ در اخمای با طرفم برگشت كه كردم می نگاه شھب داشتم جور مينھ...تمام رفتم دست

 نگاه

 : گفت كرد

 كنی؟؟؟ می نگاه منو بر و بر داری چيه _

 : گفتم شدم دور ازش دیگه قدم چند جاش سر اومد بود ریخته كه ترسی

 ...خداحافظ رفتم من اصال ستينھ كی شما چه من به _

 ترسناكه خيلی آخه برم؟؟؟ من چرا اصال شدم پشيمون رسيدم كه در كنار در طرف رفتم دو با

 نمی

 ... شدی ترسو خيلی جدیدا نبودی ترسو اینقدر كه تو مروا سرت تو خاک... زد حرف اشھبا شه

 ھچ آخه...چغندر برگ نه مروا گن می من به نيستم ترسو من اصال جلو دادم سينمو وایسادم صاف
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 مهھبف كه كردم بلند صدامو كمی یه...  بود من به پشتش طرفش برگشتم ترس با داشت؟؟ ربطی

 من

 :گفتم... خودت جونه اره...  ازش نترسيدم

 برید شما باید كنم فكر...  زدم لبخندی یه... ماست ساختمونه اینجا! برم من چرا اصال _

 !!ھن گفتيد شما ترسناكه خيلی این نگفتم من...  داشت صورتش روی گنده اخم یه طرفم برگشت

 : گفت

 بریزی؟؟؟ مھب رو دیگران آرامش داری عادت ميشهھ تو _

 :گفتم ندارم؟؟؟ خبر خودم كه ریختم مھب رو این آرامش كی من.. كردم نگاه شھب تھب با

 زد؟؟؟ مھب رو دیگران آرامش كی من خودت واسه گی می داری چی _

 مھ به آرامش كنم ازاری مردم كه این به برسه چه رسه نمی كسی به آزارم بخت بد من

  گفت زد پوزخندی...بزنم

 !!!نيست یادت من بگی خوای می یعنی _

 :گفتم حرص با... نميشناسمش من كه كنه قبول خواد نمی چرا مهھنف زبون چه این

 :گفت تمسخر با داد تكون شو سر...ندیدم جایی رو شما من گفتم تونھب كه بار یه _

 االن شمام دیوار به دیوار مسایهھ من.كنم می معرفی رو خودم من قبول شما حرف باشه _

 شناختين؟؟؟

 مسایهھ گفت می چی واسه این پس نداشت بيشتر واحد تا دو طبقه رھ كردم نگاش گيچ

 ماست؟؟؟

 ...بودن ومت پت كه من مسایهھ

 شكلی این دیدم ریھظ اونو من نداشت امكان ومت؟؟؟ پت داداش آرشه این یعنی نه
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 مثل شونه ارھچ و بلند قد مرد یه بود وایساده روم جلوی كه اینی... بود تارزان بابای مثل نبود

 بود صاف صافه تيغه شش صورتش این ولی بود بلند اشھمو داشت سبيل و ریش آرش ولی آرش

 پيدا دیگه صورتش اجزای داشت خوشگل استخونی صورت یه باال بود داده بود كوتاه اشمھمو

 نبود

 كجا؟؟ خوشگله آقا این كجا گوریل آرش بابا نه... واھ بودن تاریک دليل به

 باشی تا دو اون شما نكنم فكر كنن می زندگی پسر تا دو ما مسایگیھ تو: گفتم ای مسخره لحن با

 از تازه كه بود جنگليا شبييه بيشتر اون چون باشی اونم شما نكنم فكر اومده داداششون امروزم

 ...كن مسخره رو خودت برو كاكو پس!! كردن فرار آمازون

 ...آرمينم و آرمان داداش من: گفت حرص با

 دارن دیگم داداش آرش بجز آرمين و آرمان مگه اِاِاِ: گفتم تعجب با

 ...بودن نگفته: گفتم مشوكی لحن با

 :گفت عصبانيت با

 آرشم من _

 آرشی؟؟؟ تو تو:  گفتم پته تته با شد گرد تعجب از چشمام

 كردی؟؟؟ تغيير اینقدر چرا پس: گفتم كردم اسكن یكلشوھ پایين تا باال از

 نگفتم شھب كه چيزای چه رفت ابروم وای نگفت چيزی و وایساد اولش حالت به برگردوند سرشو

 پایين ازش اھ پله طرف رفتم كردم باز رو در دادم حرص چقدر بختو بد شدم دور ازش آروم آروم

 اون رو خودش خواسته می چه من به اصال جنگلی گم می شھب دارم وایسادم جلوش اومدم

 شكلی
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 منو تا كنم فرار من..  چه من به اصال باال انداختم اموھ شونه جنگلی نگم شھب من تا نكنه

 ھنكشت

 نشده قاتل جوونی تو

 بود جا اون كی از گوریل اون اصال شد چی دیدی وای پيشونيم به زدم یكی

 !نكردم اجرا واسش كه كنسرتی چه وایی دیگه حتما یعنی؟؟؟ شنيده بختو بد من ایھ گریه صدای

 برم رویی چه با دیگه من حاال كارام این با بكش منو خدایا خندیده مھب چقدرم, صدام این با من

 راحت كشم می رو خودم دادنم سوتی این با من آخر, خودم واسه گذاشتم مھ آبروی مگه جلوش

 ...گفتم اینو كی من ببين حاال

 برداشت رو گوشی باالخره بوق تا چند از بعد آرمان به زدم زنگ آوردم در جيبم داخل از گوشيمو

 آرمان الو _

 ؟؟؟ھبل _ آرمان

 ا؟؟؟ھشما كجاین _

 :گفت حرص با آرمان

 ... دیگه ایم خونه شب وقت این باشيم كجا خوای می! خوردی رو سالمت تو كه باز _

 بود حساس كردن سالم رو بچم آخی

 آپارتمان در... كردم قطع رو گوشی نشدم جوابشون منتظر دیگه... من خونه بيایيد پاشيد خوب _

 در زنگ اتاق در به نرسيده كه كنم عوض و لباسم كه اتاقم طرف رفتم داخل رفتم كردم باز رو

 شدن ولو روش و اھ كاناپه طرف رفتن داخل اومدن بودم پسرا كردم باز رو در زدن رو خونه

 اینجا؟؟؟ بيایم زدی زنگ كه داشتی چيكارمون _ آرمان

 ..گم می بعد بيارم تا خورین می چی بگين اول: گفتم خونه آشپز داخل رفتم
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 :گفت كرد می پایين باال رو تلویزیون ایھ شبكه با داشت كه مينجورھ آرمين

 راست... خوریم می رو ميناھ ما بشين بيا نهھپ ميز رو ولتھ لهھ بساط ميشهھ كه تو مروا بابا _

 بی..كردم نمی جمعش وقت یچھ بود ولهھ لهھ از پر ميشهھ اھ كاناپه جلو كه ميز روی گفت می

 گذاشتم رو سينی پيششون رفتم كردم درست نسكافه بزرگ ليوان تا سه آرمين حرف به توجه

 روی

 ساعت نيم فكر تو رفتم... كردم مزه مزه نسكافمو كاناپه رو دادم لم برداشتم رو خودم ليوان ميز

 نوزده این تو خوره می منو خوره مثل موضوع این دارم عمر تا دادم آرش پيش سوتی چه كه پيش

 .. باشه دیده من گریه دیگه كسی گيم بچه دوره جز به نكنم فكر كردم عمر كه سال

 پریدم جا از آرمان بلند صدای با

 فكر تو بری كه اینجا بيایم گفتی, تو كجایی ویھ _ آرمان

 :گفتم كردم نگاه شھب اخم با

 ادب بی تھكال تو ویھ _

 : گفت زد پوزندی آرمين

 ...گرفتيم یاد شما لغت نگھفر از ما رھگ الفاظ این _

 می چيزی اونا اگه ولی گفتم می خواست دلم چی رھ شونھب خودم شد باز نيشم خود به خود

 گفتن

 داشتيم گيری در خود مھما...  نبرید كار به رو كلمه این دیگه گفتم می كردم می دعواشون من

 ..شدید

 ...كنی نگاه ما به باز نيش با كه این نه بكشی خجالت باید االن تو نيشتو ببند _ آرمين

 ...من نه بيرون بره گلی گل شلوارک با كه بكشه پيرزن باید خجالت بابا برو _
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 : گفت كشيد ای خميازه آرمان

 اینجا؟؟؟ كشوندی رو ما چرا ببينم بگو حاال شی نمی آدم تو _

 :گفتم اومدم كی خر عشوه یه

 ....بخوریم نسكافه مھ دور بيایيد گفتم مينجوریھ!!! شن نمی آدم كه اھ فرشته _

 ...عزرائيلش نوع از اونم ای فرشته تو آره _ آرمين

 :گفت آرمين حرف وسط پرید حرص با آرمان

 بخوریم؟؟؟ نسكافه اینجا بيایيم ما زدی زنگ یعنی _

 :گفتم بلند صدای با واھ پریدم دفعه یه, من نخوردن كتک و اومده پيش جو تغيير برای

 !!شده؟؟ چی بگين _

 ؟؟؟ شده چی:  گفتن ترس با تام دو اون

 : گفتم آرومی صدای با

 ...شده رھشو بی زنی یه _

 كردم روی زیاده كنم فكر اوه اوه. كردن نگام عصبانيت با شون تا دو

 چرا بگم خواستم می فقط. كردم شوخی:  گفتم مظلومی لحن با باال بردم تسليم عالمت به دستامو

 مينھ كرده تغيير داداشتون اینقدر

 : گفتن مھ با كردن می نگاه مھب متعجب تاشون دو

 ؟؟؟ كرده تغيير _

 دادم تكون آره نشونه به سرمو

 شده؟؟؟ شكلی چه مگه _ آرمان

 :گفتم تاب و آب با دادم تكون واھ تو و كردم باز دستمو
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 نمی شناختمش دیگه كرد معرفی خودشو كه بعد نشناختمش دیدمش وقتی شه نمی تون باور _

 دونيد

 ...تاست دو شما داداش نيست یھرا سره بچه رسيدم نتيجه این به االن بود شده خوشگل چه

 :گفت آرمان خندیدن به كردن شروع تاشون دو آرمين و آرمان

 زنی می رو دلت حرف داشتی چشم یا بدجنسی ركی؟؟؟ خيلی ميدونستی _

 :گفتم خوردم نسكافمو از قلوب یه

 مھ باور زود البته ركم مينھ واسه یاد نمی خوشم رو دو آدمای از خودمم كل در.گن می مهھ آره _

 ...ستمھ

 نيست خوب زیاد اخالقی خصویت این ولی _ آرمين

 داد تغييرش كه شه نمی كرد شه می چی ولی دونم می _

 نبود خونه,  خونه رفتيم كه ما, دیدی رو ما دادش كجا ببينم بگو مروا _ آرمان

 .. خونه نده راه رو اینا كه نبوده خونه داداششون نگشتن بر عصری دوتا این چرا بگو پس

 تا گوشم داخل گذاشت رو دفونھ كنم عوض وایھ كه بوم پشت رفتم پيش ساعت دو ساعت یه _

 بوم پشته كنار آقا كه دیدیم كه بودیم خودمون حال و حس تو دیگه یچیھ بدم گوش نگھآ

 وایساده

 از ایسته نمی وای كه دزد بابا نه گفتم بد دزده گفتم اول بره می فيض اطراف مناظر از داره و

 دو شما داداش لهھب دیدیم كيست؟؟؟ پرسيدیم ازش و جلو رفتيم یچیھ دیگه كنه نگاه منظره

 !!تاس

 ھدیگ مينھ

 ...رفت كه داداششون پيش... نره باد به آبروم این از بيشتر دیگه كه گفتم سانسور با
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 دقت حاال تا مهھ مثل حركاتشون چقدر تا دو این كردن می نگاه منو متفكرانه داشتن تاشون دو

 :گفت آرمان بودم نكرده

 كرد می كار چی اونجا آرش _

 دیدم نخير..  پرسه می آرمين از داره یا پرسه می من از داره رو سوال این ببينم كردم نگاه شھب

 :گفتم بدونم جا از من كل عقل آخه منه به شھنگا

 می ازش دیگه دفعه حتما نپرسيدما ازش رو سوال این پوزش عرض با دیگه.. دونم می چه من _

 ...پرسم

 ھدیگ بود سوال یه داری دعوا چرا االن _ آرمان

 ...شكوندن تخمه به كردم شروع ندادم ميتیھا حرفش به

 :گفت برداشت تخمه مشت یه آرمينم

 بيایم ما زدی زنگ چرا حاال _

 دليل بيان زدم زنگ كه االن من خونه ستنھ ولو ميشهھ تا دو این دادن گيری چه ایش

 خوان می

 زنگ واسه خواین می دليل االن كنم می بيرونتون زور به ستينھ من خونه ميشهھ كه شما _

 زدنم؟؟

 :گفت باال انداخت اشوھابرو آرمين

 تھب بده حق االن یایيم می خودمون ميشهھ كنی نمی دعوت رو ما وقت یچھ تو دیگه مينھ_

 شک

 كنيم

 بود شده قرمز اون كه اونجور بياره سرم بالی یه بياد گوریلشون داداش این ترسيدم می من بابا
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 :گفتم.. بكنه نيستم به سر سراغم بياد حتما زدم می حدس

 كنيد می پشيمونم كردم كه كاری از دارین كردم دعوت كه االنم بابا _

 :گفت آرمين كمر پشت زد یكی آرمان

 ؟؟؟ھكن بيرون رھظ مثل رو ما كنی كاری تونی می ببينم حاال كرده دعوت رو ما بار یه حاال _

 ,ھخون در طرف رفتم برداشتم رو ماشين سویچ و پشتی كوله كردم درست رو شالمو آینه جلوی

...................................... 

 منتظر و زدم رو آسانسور دكمه برد می سر به كامل آرامش در ساختمون بستم مھ در بيرون رفتم

 در گردی وب واسه رفتم شدم وصل اینترنت به آوردم در رو موبایلم بياد آسانسور تا ایستادم

 شد باز پسرا آپارتمان در آسانسور داخل رفتم بود موبایلم روی سرم كه مينجورھ شد باز آسانسور

 :گفت بلندی صدای با آرمين

 مروا دار شھنگ _

 كه عكسای داشتم مينجورھ نشه بسته تا در بين بردم رو دستم بود موبایلم روی سرم مينجورھ

 پریسا

 داخل اومدن پسرا دیدم می رو بود فرستاده واسم

 ممنون _ آرمين

 خيلی كردم می نگاه عكسارو داشتم گنده لبخند یه با... شد بسته آسانسور در برداشتم رو دستم

 داخل منم خره مسرهھ بود نوشته سرشم باال شرک خره كنار بود گذاشته منو عكس بود باحال

 من خوشگل عكس با نگاه دختره این بود دیونه... كردم می نگاه دوربين به باز نيش با عكس

 آسانسور... نزدم زنگ شھب چرا كه داد مھب بود بلد فحش رچیھ زد زنگ دیشبم كرده چيكار
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 ماشينا طرف رفتم پشتيم كوله داخل گذاشتم موبایلمم بيرون رفتم پایين انداختم سرمو وایستاد

 ھآخ

 خونش از بيشتر ماشينام قيمت كه ماشين تا دو با باشه داشته كوچلو خونه یه دیدی رو كی

 !!!ھباش

 ماشين اون كنم فرو تو پوكه مغز تو بار چند من آخه داری ماشين دوتا تو كجا آخه زیادی بلوف

 عمو و دایی اگه خودم ماشينه طرف رفتم...نيست تو مال وایساده تو پاركينگ داخل كه خوشگله

 می

 خوشگلم جيپ بدنه به دستی افتاد می راه جانانه دعوا یه خریدم ماشين مدل این من ميدنھف

 كشيدم

 بزن...شدم سوار خودمم ماشين داخل انداختم پوشتيمو كوله ماشينم مدل این عاشق من یعنی

 ھک بریم

 یا گوریل داداش و؟؟؟ شدم مت و پت متوجه تازه كه آوردم در پارک از رو ماشين شد دیرمون

 گوریل؟؟؟ بگه شھب مياد دلش كی خوشگلی این به داداش بابا خوشگل؟؟؟

 چقدر شما بشه فداتون مادرتون یھال زدن تيپيم چه نگاه خوشگلمون پسرای به كردم نگاه

 خوشتيپين

 رنگش چه این لهھب ؟؟دیدمھرنگی مت و پت مثل چشماش ببينم كه آرش به كردم نگاه

 می كردی می قاطی رو آرمين و آرمان چشم یعنی بود تيره خاكستری و آبی از تركيبی خوشگله

 صورتش اجازی كال فرم خوش لبای كشيده استخونی دماخ و پشت پر ایھابرو آرش چشم شد

 ھب

 كرد می جزابش یومد می مھ

 آورد بيرون هپروت از منو آرمان صدای
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 با كه آسانسور داخل از اون كنی سالم نيستی بلد چرا تو دختر؟؟؟ شی نمی آدم تو _ آرمان

 لبخنده

 ؟؟؟ھخوب حالت ببينم اصال!!! شدی اھما ميخ االنم كردی می نگاه موبایلت به داشتی گنده

 ... كمه تختت یه كنه می فكر االن رفت آرش پيش نداشتتم آبروی مثقال یه مروا سرت تو خاک

 : گفتم ای طلبكارانه لحن با كردم آرمان به رو

 نكردید؟؟؟ سالم شما چرا نبوده حواسم اصال شاید نكردم سالم من _

 :گفت كشيد پشتش پر ایھمو به دستی كرد پوفی آرمين

 بود كرده پرت رو حواست كه دیدی می چی داشتی دونم نمی.نبود حواست شما كردیم سالم ما _

 لبم رو اومد لبخند یه اوفتادم عكس اون یاد دوباره

 :گفت كرد نگام موذیانه آرمان

 !!بوده چی نيست معلوم _

 بود شده باحال خيلی قيافش آخه خندیدن به كردم شروع بلند صدای با افتاد قيافش به كه نگام

 مچينھ

 می نگاه رو بدی چيزه داشته نكرده خدای كه كرد می شک خودش به آدم كه كرد می نگاه منو

 :گفتم...كرده

 كيفم داخل از رو مبایلم... شد می من مثل قيافتون كردین می نگاه و عكس اون مھ شما اگه بابا _

 گرفت ازم رو موبایل شک با آرمان...  گرفتم طرفشون به رو موبایل... عكس روی آوردم, آوردم در

 ازش رو موبایل طرفش رفت آرمين خندیدن به كرد شروع دید رو عكس تا...كرد نگاه عكس به

 ھک كردم می شونھنگا داشتم لبخند یه با...  خندیدن به كرد شروع دید رو عكس تا اونم گرفت

 داره چرا این مھ تو رفت اخمام... كرد می نگاه رو ما داشت پوزخند یه با كه آرش به افتاد چشمم



 
 

77 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود نودهشتيا انجمن كاربر ش شكيال | مروا رمان

 ؟؟؟ھكن می نگاه رو ما جوری این

 غرور كه صدای با كرد آرمان و آرمين به رو شد تر عميق پوزخندش كه رفتم شھب ایھغر چشم

 :گفت بارید می ازش

 ..خندید می رھ رھ وایسادید جا این تا دو شما وقت اون شده دیرمون _

 خدا تاشون دو...  داد مھب رو موبایلم آرمين شد قطع اشونھ خنده تاشون دو ارمين و آرمان

 حافظی

...  پشت آرمينم نشست جلو آرمانم بود نشسته فرمون پشت آرش ماشينشون طرف رفتن كردن

 با

 از ماشين بوق با...افتادن راه دنبالش اُردک جوجه مثل تا دو این, نگاه آرش این داشت تیھاب چه

 از بيرون افتادم راه و كردم روشن رو ماشين.. بود پارک اونا ماشين جلو دقيقا ماشينم پریدم جا

 آرش ماشين روندم كالس طرف به بيرون اومدم پارینگ از بود سرم پشت دقيقا آرشم پاركينگ

 ھب

 خنده خوش و شوخن اینقدر كه آرمين و آرمان از نه كيه دیگه این بابا گذشت كنارم از سرعت

 ھن

 داخل رفتم برداشتم مو كوله كردم پارک رو ماشين...  خوردش عسل دبه یه با شه نمی كه این از

 كردن ورزش خيلی كردم نام ثبت اینجا اومدم شدم مستقر خونم تو اینكه از بعد فتهھ یه باشگاه

 رو

 خوردم می داشتم دوست چی رھ مينھ واسه بشه بزرگ شكمم نداشتم دوستم داشتم دوست

 ھفتھدر

 رو لباسم شدم كن رخت وارد سالن داخل رفتم كردم سالم منشی به.. اینجا یومدم می بار چند مھ

 واھ شدم خارج باشگاه از ورزش دوساعت از بعد... دویدن واسه تردميل روی رفتم كردم عوض
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 كولمو كردم باز رو آپارتمان در... خونه طرف به روندم شدم ماشين سوار بود شده تاریک دیگه

 پخته پيش روز چند كه كيكی یخچال طرف رفتم راست یک آوردم در كفشامو در دم انداختم

 بودم

 برداشتم ميز روی از رو تلفن گوشی شدم ولو روش كاناپه طرف رفتم برداشتم یخچال داخل از رو

 از بعد گرفتم رو شمارش... بمونم اینجا ماه چند این كنم راضيش تا عمو به زدم می زنگ باید

 زبون دیگه من كه محليه زبون به عموش و مروا بين مكالمه این...) برداشت رو گوشی بوق چندتا

 ((كنم نمی تایپ محليش

 ...الو _ عمو

 عمو م سال. الو _

 خوبی؟؟؟ جون عمو سالم _ عمو

 خوبين؟؟ شما خوبم ممنون _

 داشتم شوره دل مينھ واسه نه یا كنه قبول عمو نبودم مطمئن

 نداری؟؟ مشكلی كه اونجا.خوبيم ما الحمدهلل _

 نگفت رو برگشتنم بحث اول از كه,  شدم اميدوار كم یه زد كه رو حرف این

 من؟؟؟ رفتن واسه كرده صحبت شما با دایی بگم بودم زده زنگ فقط,  خوبه چی مهھ عمو نه _

 :گفت ميدھف چيزی ازش شد نمی كه لحنی با بعد نگفت چيزی لحظه چند واسه عمو

 زد زنگ آره _

 :گفتم نارراحتی با

 كردید؟؟؟ قبول شما چرا عمو _

 ترهھب خيلی باشی ما پيش دایته با حق مروا _عمو
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 : گفتم آرومی صدای با رفتم وا نموند واسم اميدی دیگه

 كنم تموم ترمو این تا بمونم اینجا ماه چند این بدین اجازه حداقل _

 بری خوای می كه تو چيكار دانشگاه بری خوای می دیگه _ عمو

 _ گفتم التماس با

 عمو كنم می شھخوا

 خراب سرمو پشت ایھ پل تمامه موندم من شد معجزه اگه خواستم نمی داشتم اميد نوزھ من

 كرده

 ...باشم

 : گفت ناراحتی با عمو

 ندارم حرفی من باشه _

 : گفتم خوشحال با

 نشم مزاحم بيشتر من ندارین كاری من با دیگه اگه. عاشقتونم عمو مرسی _

 مواظب فقط ندارم كاری عمو نه. نيستی مزاحم وقت یچھ تو,تو ميزنی حرفيه چه این _ عمو

 ..باش خودت

 خداحافظ عمو باشه _

 خداحافظ _ عمو

 جيغی بلند صدای با اینجام ماه چند این شد نمی باورم كردم قطع رو گوشی خوشحالی با

 كشدیدم

 چاكرتم خيلی خدای وای _
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 حاال ده نمی حال كه گرفتن جشن ایھتن آخه شد خالی بادم دفعه یه گرفتم می جشن باید

 كنم چيكار

 گرفتم رو آرمان شماره تند تند.. مينهھ آره زدم مھب رو دستام واھ پریدم ذوق با.

 الو؟؟ _ آرمان

 آرمان الو _

 !!!رفت یادت چيزی یه تو كه باز _

 :گفتم بيخيالی با ولی گه می چی دونستم می

 كجایيد؟؟ ببينم بگو دادیا گير مھ تو بابا _

 :گفت كرد پوفی آرمان

 ؟؟ھمگ چطور خونه ميایم داریم یمھرا تو شی؟؟ نمی آدم تو _

 بيرون؟؟ بریم یاید می بدونم خواستم می.  شن نمی آدم اھ فرشته گفتم تھب بار صد منم _

 : گفت مرد مكثی آرمان

 بپرسم آرمين از تا كن صبر _

 كنی سوال ازش خوای می تو كه بردم آرمين از اسمی اصال تو به زدم زنگ من آخه پوف

 .. نه یا مياد

 ..ميایم آره _ آرمان

 ...بياین اھشما تا شم می آماده من پس گفتم خوشحال با

 سياه تمام لباس دست یه كمدم داخل از..بشم آماده تا اتاقم طرف رفتم كردم قطع رو گوشی

 بيرون
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 كه پوشيدم گشاد نسبتا تيشرت یه...  لباسم این با شب خفاش بشم خوام می هھ هھ كشيدم

 روش برداشتم چرمم اسپرت كت, تنگ جين شلوار یه با نباشه مشخص داخلش زیاد اندامم

 جلو رفتم..  پوشيدم

 محمد خونه به زدم زنگ برداشتم رو تلفن رفتم... من شدم ای تيكه چه به به دادم قر كم یه آینه

 تا اینا

 ...برداشت رو تلفن( محمد مامان)  اھر بوق تا چند از بعد.. بياد امونھبا اونم شھب

 ھبل _ اھر

 ..سالم الو _

 تویی؟؟؟ جون مروا. سالم _

 باید شد قدیمی مھ پ ن پ خخخ خونه یام نمی امشب بگم تھب زدم زنگ محمدم بابای پ ن پ

 :گفتم كردم نمی استفاده ازش زیاد من كه رسمی كامال لحن با...بگيرم یاد جدید كالم تيكه

 خونست؟؟ محمد ببينم بودم زده زنگ مزاحمت از غرض. خودمم بله _

 داشتی؟؟ كارش.عزیزم آره _ اھر

 .بياد ما با بدین اجازه شه می اگه بيرون بریم خواستيم می اھ بچه با ما.اره _

 ندارم مشكلی من بياد باشه داشته دوست خودش محمد اگه نيست مشكلی _ اھر

 . دستمه تلفن من نه یا مياد بگين شھب شه می اگه پس دادین اجازه كه جون اھر مرسی اوه _

 خونشون آرومه چقدر عجب بود سكوت فقط یومد نمی صدای  بگه محمد به تا رفت گفت ای باشه

 :گفت پيچيد گوشی داخل محمد مامان صدای یاد نمی صدایی كه

 ميام ميگه محمد جون مروا _

 پایين بياد دیگه دقيقه چند تا بشه آماده بگين شھب پس باشه _
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 گم می شھب باشه _ اھر

 خداحافظ جون اھر ممنون _

 عزیزم خداحافظ _

 گيس كاله یه توالت ميز كشوی داخل از برسم خودم به آینه جلو رفتم گذاشتم رو گوشی سریع

 ایھمو... استخونی رنگ به موش تار تا چند جلوشم سياه رنگ به بود پسرونه مدلش برداشتم

 جمعشون شد می راحت بودن پشت كم امھمو چون كردم جمع مخصوصش توری داخل رو خودم

 ام عطرپسرونه صورتم رو ریختم طرف یه مهھ رو جلو ایھمو سرم روی گذاشتم گيسو كاله كرد

 شدم خوشگل بگم خودم اگه... من شدم خوشگل چه. اومدم دیگه قر یه كردم خالی خودم روی

 خخخ

 رو در داشتم بيرون اومدم خونه از برداشتم مھ مبایلمم برداشتم رو بود مھ با خونه و ماشين كليد

 اتصال دكمه بود آرمان بله, ھكی بينم كردم صفحش به نگاه خورد زنگ موبایلم كه كردم می قفل

 زدم دكمشو آسانسور طرف رفتم زدم رو

 آرمان؟؟ رسيدین _

 كجایی؟ تو.  پاركينگيم تو ما آره _

 اونجاست؟؟ محمدم.  ميایم دارم منم _

 اینجاست آره _ آرمان

 خداحافظ, ھباش _

 خداحافظ _

 ...زدم رو پاركينگ دكمه آسانسور داخل رفتم

 باز نشونھد افتاد من به چشمشون تا.. بودن ایستاده ماشين كنار پسرا...بيرون اومدم آسانسور از
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 می كی تا ببينم كردم نگاه شونھب بيخيال من.كردن می نگاه منو داشتن!!گرد چشماشون شد

 خوان

 :گفت عصبانيت با اومد خودش به زودتر آرمان...كنن نگاه منو مينجورھ

 بيرون؟؟ بریم خوایم نمی كردی؟؟؟مگه درست خودت واسه كه قيافيه چه دیگه این مروا_

 ...من نظر از البته.دیدم نمی كه من دونم نمی دیگه قيافمو نداشت مشكلی انداختم تيپم به نگاه یه

 ؟؟؟ھچش قيافم مگه آرمان _

 :گفت كرد نگاه مھب شيطنت با آرمين

 :گفت شيطنت باالبا انداخت اشوھابر... گوشه آجی نيست چش _

 بندازی؟؟؟ سكه از رو ما خوای می شدی تيپ خوش چه _

 :گفتم كردم نگاه شھب شيطنت با خودش مثل منم

 ...شد دیر كه بریم بدوین حالم خرگوش؟؟؟ ميدیھف كجا از تو وشیھبا چقدر _

 :گفت كرد نگاه آرمين به عصبانيت با آرمان

 !كنی؟؟ می تشویقش داری كنه عوض رو لباسش بره كنی دعواش كه این جای به آرمين_

 :گفت كرد نگاه آرمان به تعجب با آرمين

 ... كردم تشویق كجا من _

 :گفت من طرف برگشت

 ...كردم تشویق رو تو من _

 ...دادم تكون نه نشونه به سریع سرمو منم

 :گفت آرمان طرف برگشت آرمين

 نكردم تشویقش من دیدی _
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 :گفت آرمان شونه به زد دست با طرفش رفت آرمين...كرد می نگاش حرص با داشت آرمان

 بره باش نداشته انتظار ازش االنم شه نمی آدم دختره این دونی می كه تو داداش نخور حرص _

 حرص عجوزه این واسه ترهھب پس.ره نمی دونی می ترھب خودت چون كنه عوض رو لباسش

 ...نخوری

 هم خيلی چشه من لباس مگه...  من بدم نشونت ای عجوزه یه عجوزه گه می من به بيشعور پسره

 ھخوشگل

 دارم دوست من ممھف نمی من خوردنشو حرص دليل بخوره حرص بخواد آرمان كه نداره مشكلی

  گفتم نگاه آرمين به حرص با.. چه اینا به بگردم تيپی این

 ...نكردم چالت مينجامھ نكشتمت نزدم خودم تا برو بيا زنی می حرف زیادی داری آرمين_

 سوار ماشين طرف رفت سریع ترسيده یعنی كرد نگاه مھب ای مسخره حالت با آرمين

 سویچ...شد

 :گفتم آرمان طرف گرفتم رو

 ميرونی؟؟؟ _

 سرمو...ماشين طرف رفت و برداشت رو سویچ حرفی یچھ بدون داد تكون شو سر آرمان

 بودن داده تكيه شونم دوتا وایساده آرش كنار بعله دیدم مونده جا كجا محمد این ببينم چرخوندم

 ھب

 پای كنار آرش به توجه بدون... مت و پت یا آرشه مال ماشين این ميدمھنف من آخر آرش ماشين

 رو گذاشتم رو دستم...كنم نگاه صورتش تو بتونم راحت و بشه تر كوتاه قدم تا زدم زانو محمد

 :گفتم بوسيدم لپشو شدم خم طرفش یه محمد كوچيک ایھ شونه

 عشخم؟؟؟ چطور _
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 یومد نمی خوشش آبدار بوس از خودم مثل مھ بچم لپاش روی كشيد دستشو كرد اخم محمد

 :گفت

 ..رو خودت كن جمع یاد نمی تو به بازیا لوس این مروا اه اه _

 :گفت كشيد رو لپم عصبانيت با

 یاد می خوشت كنی می مالی تف منو یای می یھ چرا یاد نمی خوشم آبدار بوس از دونی می _

 ...ببوسم خودت مثل رو تو بيام منم

 بودم این عاشق كردم می نگاش داشتم لبخند یه با منم زد می حرف داشت محمد كه مينجورھ

 مرض منم. شد می شيرین خيلی شد می عصبانی وقتی كنه دعوام عصبانيت با اونم كنم اذیتش

 ھک آرش به خورد چشمم كردم می نگاه رو محمد داشتم مينجورھ...كرد شه می چه دیگه داشتم

 ھزن می پوزخند ميشهھ چرا این..كردم نگاه شھب تعجب با كرد می نگاه منو پوزخند یه با داشت

 !!نداشت زدن پوزخند واسه دليلی وگرنه اینجوریه لبش حالت این كنم فكر

 خوشگل چيه... كرد می نگاه مھب داشت احمقانش پوزخند اون با...  من رو بود شده زوم آرش

 شدم

 :گفت اومد آرمين صدای... دونم می خودم

 ...شد صبح دیگه بياین كاشتين اینجا رو ما ساعت یه كنيد می چيكار دارین _

 :گفتم آرمين به رو...ماشين كشيدمش خودم مراهھ گرفتم رو محمد دست

 ...بشينيم عقب بریم ما تا شو پياده زود راحتی؟؟ _

 گرفتی؟؟ تو ماشينه این آخه بریم؟؟ خوشگلت ماشين اون با خودمون شه نمی مروا _ محمد

 این به چشه ماشين این مگه دیگم نيست من مال ماشين اون دونی می محمد بزن غر كم _

 خوشگلی
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 ... بياد خودش كی رھ نه باشيم مھ با خوایم می ما بعدشم

 ...صندلی رو گذاشتمش كردم بلندش گرفتم بغلشو زیر

 تو سنگينی چقدر محمد _

 :گفت حرص با محمد

 !؟ شم سوار تونم نمی چالقم خودم مگه ؟؟ كن بغلم گفتم من مگه _

 :گفتم كردم نگاه شھب لبخند یه با

 ...بشم سوار منم تا جات سر بشين تو خوری می حرص چقدر _

 دستامو نشستم كنارش... كرد جمع سينش رو مھ رو دستاش نشست جاش سر اخم با محمد

 گذاشتم

 :گفتم گوشش در شونش رو

 ...غمتو نبينم _

 .شد دیر دیگه بيا باش یای؟؟زود نمی چرا آرش _ آرمين

 ...نداشتيم خبر ما و دیونست اینم.. آسانسور طرف رفت آرمين به توجه بدون آرش

 :گفت آرومی صدای با آرمان به رو آرمين

 بود؟؟؟ چش _

 :گفت باال انداخت اشوھ شونه آرمان

 ...دونم نمی _

 :گفتم زدم پوزخندی

 ...بياد ما با كه خوره می بر شخصيتش به فكوری آقای حتما _

 :گفت سریع آرمين
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 !!كرد اینجور االن چرا دونم نمی. نيست اینجور اصال آرش _

 صدای با گوشم در طرفم اومد محمد...بيرون اومد پاركينگ از و كرد روشن رو ماشين آرمان

 :گفت ارومی

 چرا دونم نمی االن ولی خودمونيه خيلی آرمينه و آرمان مثل مھ آرش گه می راست آرمين _

 ...كرد اینجور

 دستی زدم لبخندی...دید شد می ناراحتی چشماش تو كردم نگاه چشماش تو طرفش برگشتم

 ھب

 :گفتم كشيدم اشھمو

 ؟؟ھناراحت چرا من عزیز _

 :گفت آرومی صدای با محمد

 ...ناراحتی تو چون _

 رو افتاد می اطرافش كه اتفاقای بود شيرین خيلی پسر این شد رنگتر پر لبم رو لبخند

 بزرگتر افراد با چون من نظر به بود متفاوت اطرافش ایھ بچه با اخالقش مينھ واسه ميدھف می

 می راحتی احساس اشھبا آدم بود شده رفتارش این باعث گشت می خودش از

 :گفتم آرومی به...كرد

 اخم كه این نه بگذونيم خوش بيرون اومدیم ما كن باز اخماتو مھ تو پس..نيستم ناراحت من _

 كنيم

 ...باشيم ناراحت یا

 م؟؟ھ گوش در گين می دارین چی تا دو شما _ آرمين

 :گفت اخم با ما طرف برگشت
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 ...نداشتيما گوشی در _

 ..بود كرده اخم بامزه خيلی اخه خنده زیر زدیم محمد منو

 .گفتيم نمی خاصی چيز _

 :گفتم بحث كردن عوض واسه

 نمی خوشم زیاد دونيد می یام نمی شلوغ جای من باشم برین؟گفته می رو ما كجا دارین حاال _

 .یاد

 :گفت زد پوزخندی آرمان

 ...بشيم مردم دست مضحكه شلوغ جای بریم قيافه و تيپ این با داری انتظار نكنه _

 :گفتم كردم نگاه شھب حرص با

 نه باشين دختر دوست دنبال واسم باید زدم من كه تيپی این با دخترم من مهھف نمی كسی _

 دوست

 ...پسر

 خندید می ریز ریز داشت بود نشسته كنارم كه محمد

 خواد می كی گه می راست مروا كنی می بزرگ رو موضوع اینقدر داری چرا آرمان _ آرمين

 ترن بد دختر تا صد از زمونه دوره این پسرای.نيست پسر این مهھبف

 :گفت تری آروم صدای با

 ...پسر تا صد از دخترام

 داشتن دوست دخترام گشتن می دخترا مثل پسرا اگه گفت می راست اینو نشستم جام سر آروم

 مثل

 امروز كه بيرون برم بزنم پسرونه تيپ داشتم دوست ميشهھ بودم یكيش خودم باشن پسرا

 عمليش
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 كردم كه كاری از... كنن می كوفتم ذوقم تو زنن می یھ اینا كه نمونم دل به آرزو كه بودم كرده

 ...كنن می پشيمونم

 :گفتم مظلوم

 ھواس من ولی. گردن می پسرا مثل مھ دخترا گردن می دخترا مثل پسرا اگه. آرمين اه تو با حق_

 یچھ دونم می ولی. باشم آزاد پسرا مثل داشتم دوست ميشهھ من كنم می كارو این بيشتر آزادی

 وقت

 خوام می كه رو آزادی اون از كمی یه بتونم اینجام كه ماه چند شاید شه نمی براورده آرزوم این

 ...باشم گو جواب باید دوباره ماه چند این از بعد.باشم داشته

 صورتم رو بودم ریخته كه رو امھمو... كرد می بازی امھمو با باد شدم خيره بيرون به ناراحتی با

 داد می آدم به خوبی حس...بودن گرفته حالت باال طرف به مشونھ

 .. موندنته واسه بدی خوای می كه صوری این كردم فكر من شدی رفتنی واقعا حاال _ آرمين

 :گفتم كردم می نگاه رو عابرا داشتم كه مينجورھ

 تا چون موندنمه خاطر به صور این ولی.رم می زیاد احتمال به عيد از قبل تا شدم رفتنی آره _

 عيد

 ...رمونھش رم نمی اینجام

 :گفت ناراحتی با محمد

 بد؟؟؟ یا خوبه این حاال _ محمد

 :گفتم خنده با طرفش برگشتم

 ...نرم من كه كنيم می فكری یه من رفتن تا امھشما پيش ماه چند این چون خوبه این _

 : گفتم بشنوم خودم فقط كه آرومی صدای با
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 .. باشه مونده یھرا اگه

 :گفت خوشحالی با مھ به زد شو دستا محمد

 بمونی؟؟؟ پيشمون تو ميشهھ واسه كرد كاری شه می یعنی _

 :گفتم رھظا حفظ واسه بود لبم روی كه لبخند یه با

 .. ميشهھ واسه مونم می اینجا كنم راضی رو عموم و دایی من بشه پيدا حلی راه اگه _

 ...خوب چه _محمد

 شام؟؟؟ واسه بریم كجا _ آرمان

 :گفتم انداختم باال اموھ شونه

 دارید دوست خودتون جا رھ دونم نمی _

 ھدیگ جای بریم بگيریم غذا جا یه از باید پس نریم شلوغ جای دادین دستور كه شما _ آرمان

 ...بخوریم

 ؟؟؟ھدیگ فسفود _ آرمين

 : گفت ذوق با محمد

 ...خوام می پيتزا من. آره _

 .. چيه شون نظر اونا ببينم كردم نگاه آرمين و آرمان به

 ...بگير غذا دار نگه جا یه آرمان, فسفود پس باشه _ آرمين

 :گفت داد تكون سرشو آرمان

 ھباش _

 رو آدم بلدن خوب اینا فقط كنم، حساب من نذاشت گرفت رو غذا رفت و داشت نگه جا یه آرمان

 غذا واسه كردیم پيدا رو خلوتی پارک،جای یه رفتيم كردم، دعوتشون من كه خوب بدن حرص
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 ...خوردن

 ... شين پياده دیگه خوب _ آرمان

 تا كنم كمک خواستم می شدم كه پياده ، شيم پياده مھ ما تا كنار زد رو صندلی شده پياده آرمين

 :گفت كنار زد رو دستم حرص با كه بشه پياده محمدم

 ..تونم می خودم _

 .. نه یا تونی می ميمھف می افتادی وقتی نيومده این به كمک ایش

 برداشت رو خودش غذا كی رھنشستيم، اھ سبزه رو نباشه دید تو كه كردیم پيدا رو جای یه

 ...خوردن به كرد شروع

 موندن؟؟ واسه نمونده یھرا واقعا مروا _ آرمين

 :گفتم دادم تكون مو سر

 ھواس وایسم روشون تو تونم نمی ستنھ من بزرگتر اونا دیگم كردم، امتحان اروھ راه مهھ نه _

 ...دارم نگه رو احترامشون تا بيام كوتاه اھجا بعضی باید مينھ

 : گفت ای مقدمه یچھ بدون آرمان

 كنی؟؟؟ نمی ازدواج چرا _

 !كنم؟؟ پایبند رو خودم برم دیونم مگه اخه سوالش این با شدم شكه واقعا

 من كنم ازدواج برم من كه نيست كه الكی ازدواج كنم پایبند رو خودم برم دیونم مگه آرمان _

 ...بدم دھتع دیگه كسه به تونم نمی وقت یچھ من باشم مستقل دارم دوست

 :گفت بيخيالی با

 !!ھباش صوری ازدواجتون تونه می خوب _ آرمان

 :گفتم بریده بریده صدای با خندم بين خنده، زیر زدم بلند صدای با
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 !.خونی؟ می كتاب زیاد من مثل مھ تو كنم فكر.. بود حالی با خيلی شوخی _

 ..گفتم جدی ولی _ آرمان

 جدی لحن با خودش مثل منم جاش سر بياد نفسم تا خوردم نوشابمو از كمی اومد بند خندم

 :گفتم

 این به تونه می وقت چند شد پيدا بگيم حاال ،ھكن خراب رو زندیگيش شه نمی پيدا كسی _

 زندگی

 مونھ شه می زندیگيم بدم انجام تونم می كار چی سال دو بعد من سال دو حداكثرش بده ادامه

 ھک

 می شكست بازی این تو من مطلقم زن یه اینبار ولی دایيم یا عموم پيش برم باید دوباره بوده قبال

 ... باشه امھبا عمر اخر تا طرف باید صوری اونم كنم ازدواج بخوام اگه اونا نه خورم

 :گفتم زدم نيشخندی

 می متوجه پس  مشكليه یه اینم كنم، ازدواج كسی رھ با من دن نمی اجازه دایيم و عمو دیگم_

 راه شيم

 .. مونه نمی حلی

 گذاشته كنارم آرمين نوشابه.شود خالی این كی پس هھھد خاليه دیدم بخورم برداشتم نوشابمو

 بود

 ناراحتی از كردن، می نگام باز نھد با داشتن مشونھ جاش سر گذاشتم كشيدم سر برداشتم

 بحث

 : گفتم كردم نگاشون شده گرد چشمای با منم...گرفتتشون من كار شوک بودن شده خارج قبل

 ؟؟؟ھچی_

 : گفت متعجب آرمين
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 !!!خوردیا منو نیھد _ آرمين

 :گفتم بيخيالی با

 چرا بندازی راه دعوا خوای می االن خوردم رو تو مال بود شده تموم خودم مال دونم می خوب _

 خوردم نوشابتو

 : گفت متعجب آرمين

 ...بود نیھد بگم خواستم می ،فقط نه _

 ..دونستم می خودمم اونكه _

 یاد؟؟؟ نمی بدت نیھد از تو یعنی _ آرمان

 ..خورم نمی رو شده جویده لقمه مثال ، داریم نیھد تا نیھد چرا _

 زنی؟؟؟ می تو كه مثاله اینم اخه گرفت، عوقم خودم.. زدن عوق مھ با شون تا سه

 . نيستم سوسوال بچه این از من ولی ،ھن كل در _

 سوسولم؟؟؟ من بگی خوای می یعنی _محمد

 :گفتم كردم نگاش شيطنت با

 محمد؟؟؟ یاد می بدت _

 : گفت باال انداخت اشوھ ابرو شيطنت با اونم

 .. نه تو نیھد ولی مياد، بدم آره _

 . كرد پنچرم جور چه ببين كنم اذیتش خواستم می نامرد شدم پنچر

 !!!ھخوشگل چه كن پسره این نگاه آبجی آبجی

 ..یاد می كجا از صدا ببينم برگردوندم سرمو

 .كرد می بپر بپر داشت كه كنارشون مھ بچه یه بودن وایساده دختر تا چند سرمون پشت
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 :گفت گرفت دسشو دختره یه

 ؟؟ھخوشگل كجاش این _

 این چه من نظر از البته زدن می رو اول حرف خوشگلی تو شون تا سه كردم نگاه پسرا تا سه به

 ...اس سليقه بی دختره

 : گفت باال پرید دختره باره دو

 ..دیگس رنگ یه بينش كن، نگاه اشوھمو خوشگله چه كن نگاه آبجی _

 .نبود رنگی یچھ بينش اشونھمو كدومشون یچھ كردم نگاه پسرا به دوباره

 :گفت اومد دختره صدای

 ...كرده رنگ اشوھمو این. بگير آروم نازی _

 بود گذاشته كنارم آرمين نوشابه.شود خالی این دختركی

 ناراحتی از كردن، می نگام باز نھد با داشتن مشونھ جاش سر گذاشتم كشيدم سر برداشتم

 بحث

 گفتم كردم نگاشون شده گرد چشمای با منم...گرفتتشون من كار این شوک بودن شده خارج قبل

: 

 ؟؟؟ھچی_

 : گفت متعجب آرمين

 !!!خوردیا منو نیھد _ آرمين

 :گفتم بيخيالی با

 چرا بندازی راه دعوا خوای می االن خوردم رو تو مال بود شده تموم خودم مال دونم می خوب _

 خوردم نوشابتو
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 : گفت متعجب آرمين

 ...بود نیھد بگم خواستم می ،فقط نه _

 ..دونستم می خودمم اونكه _

 یاد؟؟؟ نمی بدت نیھد از تو یعنی _ آرمان

 ..خورم نمی رو شده جودیده لقمه مثال ، داریم نیھد تا نیھد چرا _

 زنی؟؟؟ می تو كه مثاله اینم اخه گرفت، اوقم خودم.. زدن اوق مھ با شون تا سه

 . نيستم سوسوال بچه این از من ولی ،ھن كل در _

 سوسولم؟؟؟ من بگی خوای می یعنی _محمد

 :گفتم كردم نگاش شيطنت با

 محمد؟؟؟ یاد می بدت _

 : گفت باال انداخت اشوھ ابرو شيطنت با اونم

 .. نه تو نیھد ولی مياد، بدم آره _

 . كرد پنچرم جور چه ببين كنم ازیتش خواستم می نامرد شدم پنچر

 !!!ھخوشگل چه كن پسره این نگاه آبجی آبجی

 ..یاد می كجا از صدا ببينم برگردوندم سرمو

 .كرد می بپر بپر داشت كه كنارشون مھ بچه یه بودن وایساده دختر تا چند سرمون پشت

 :گفت گرفت دسشو دختره یه

 ؟؟ھخوشگل كجاش این _

 این چه من نظر از البته زدن می رو اول حرف خوشگلی تو شون تا سه كردم نگاه پسرا تا سه به

 ...اس سليقه بی دختره
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 : گفت باال پرید دختره باره دو

 ..دیگس رنگ یه بينش كن، نگاه اشوھمو خوشگله چه كن نگاه آبجی _

 .نبود رنگی یچھ بينش اشونھمو كدومشون یچھ كردم نگاه پسرا به دوباره

 :گفت اومد دختره صدای

 ...كرده رنگ اشوھمو این. بگير آروم نازی _

 دختر ،چه عقب رفتم یكم طرفمون اومد كرد ول شو آبجی دست نازی مونھ یا بچه دختر

 مشكوک

 اومد می كرد می نگاه منو خيره داشت جور مينھچرا؟؟ چراغونه لھچ چشماش ؟تو زنه می

 !گيره؟ نمی اینو كسی چرا طرف

 امھمو طرف كرد دراز دستشو ایستاد روم روبه

 : گفتم بلند صدای با

 ..كشم می اتوھمو كشيدی اموھمو اگه بچه یھ _

 : گفت خندید ریز دختره

 .بزنم دست شونھب خوام می فقط كشمشون نمی _

 قيافش به كردم بلند مو سر بچه این داره ملوسی صدای عجب داشت؟؟؟ولی زدن دست مو آخه

 نگاه

 ...نداشت سال پنج از بيشتر بود، خوشگل خيلی بود ملوس خودشم كردم

 زنی؟؟ می دست امھمو به داری كه ای ندیده مو مگه عمو _

 ؟؟؟ رنگه دو شما مال ،ولی زیاد دارم مو خودم عمو نه _ نازی

 ...ندیده مو.رنگ االن تا كنه می فكر ندونه كی رھ پوف
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 ندیدی؟؟؟ كرده رنگ ایھمو تو مگه _

 . كنه می رنگ اشوھمو اشھبا آبجی كه مونیھ دیدم عمو چرا _

 .. كنه می سرم از گيسمو كاله دارین برش بيا رفت كجا آبجيش این پس

 بياره در امھمو داخل از رو دستش كه دادم هلش عقب به كم یه

 ؟؟ھرنگ دو چرا فهميدی حاال كمشو یه ولی كردم رنگ آبجيت مثل اموھمو من عمو _

 : گفت داد تكون شو سر

 خوشگلين، خيلی شما ولی _

 :گفت كرد نگاه یكم متعجب با

 كنن؟؟ می رنگ رو اشونھمو مھ پسرا مگه _

 ول رو تا سه اون نداره سليقم شه می چی بشه بزرگ این بابا پوف... كنن می كار مهھ پسرا امروز

 : گفتم كردم نگاه شھب شيطون. من به چسپيده كرده

  خوشگله چه ببين رو آقا این نيستم خوشگل كه من جون عمو _

 المپ جای به شد می چشماشو دید كه رو محمد..اس ساخته كارت محمد. كردم اشاره محمد به

 رفت دختر...من طرف اومده مينھ واسه ندیده رو اونا دیده منو اول بچه كنم فكر..كرد استفاده

 ھمگ نشست چرا این بيرون زد حدقه از ،چشمام نشست كنارش و داد دست اشھبا محمد طرف

 كردم نگاه شھب شيطون. كنه می نگام عصبانيت با داره دیدم كردم نگاه محمد به..بره خواد نمی

 با

 یه واسش ،ھبش بسته نيشم باعث كه رفت مھب غره چشم. دادم نشون شھب رو دختره ابروم

 دوست

 ...شد كارم طلب كردم پيدا دختر



 
 

98 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود نودهشتيا انجمن كاربر ش شكيال | مروا رمان

 از شدن می قایم ماماناشون پشت رفتن می دیدن می تازه رو كسی وقتی قدیم ایھ بچه مھ بچه

 دارم تعصب عشقم رو من گه نمی كنه می پچ پچ مردم پسر گوش در داره اومده این حاال خجالت

 بله دیدم كردم نگاه اطراف به.. كنه جمعش بياد كه رفت كجا آبجيش این كنم شھل بزنم برم ایش

 از

 ...زدن می حرف اشونھبا داشتن مت و پت طرف رفتن كردن استفاده موقعيت

 نشستی؟؟؟ اینجا اھتن چرا _

 دختره مونھ با ایساده سرم باالی خوشتيپ دختر یه دیدم كردم بلند سرمو كيه دیگه این خدایا

 بود

 :گفتم متعجب.. محاله خوشبختی مهھ این منو

 باشيد اونا پيش برید نباید شما _

 كردم اشاره بودن مت و پت دختراكنار به

 :گفت خشک و جدی خيلی دختره

 ...ندارن لياقت پسرا من نظر به زنی مخ واسه بریزم عشوه الكی یاد نمی خوشم _

 :گفتم خوشحالی با... باشه عقيده مھ من با كه شد پيدا یكی ایول

 ...ایم عقيده مھ ، مھ با اومد خوشم _

 سر از سریع...ملی تيم حد در دادم سوتی اوه اوه...كرد می نگام داشت شده گرد چشما با دختره

 جام

 :گفتم بلند صدای با شدم بلند

 خخخ... انھتن خونه زناتون شد، دیر كه بریم اھ بچه _

 : پرسيد آرمين شدیم كه سوار. ماشين طرف افتادین راه كردن خداحافظی خواسته خدا از اونا
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 نداریم؟؟؟ خبر خودمون كه گرفتيم زن كی ما پروندی بود چی آخر تيكه اون _

 :گفتم شد باز نيشم

 بگو رو بچه اون ، پروو دخترای بودن كنه خيلی اخه بپرونمشون گرفتين شماره اگه خواستم می _

 ..نيومد خوشم ازشون اصال كنم شھل بزنم برم خواستم می كه محمد به چسپيده مچينھ

 : گفت غر غر با محمد

 ...دادی رو شھب خودت خودتی مقصر _

 بيارن؟؟؟ در بازی خاله دختر باید اونا كردیم غلتی یه ما حاال _

 اینجور از و دادیم رو شونھب چرا بوده مقصر كی كه زدیم مھ كله و سر تو خونه رسيدیم تا

 ....بود خوبی خيلی شب كل در... حرفا

 شكم رو و زدم غلتی.  اعصابه رو چقدر ،ھگذاشت نگھآ موقع این كی..  چيه صدای دیگه این اه

 قطع صدا این چرا خدا وای...گوشم به نرسه مزاحم صدا تا كردم كش سر مھ رو پتو خوابيدم

 انداختم راستم و چپ به نگاه. كنم پيدا رو صدا منبع تا كردم باز رو چشمام زور به.. شه نمی

 تخت آویزون سرمو یومد می تخت زیر از صدا..كجاست از صدا كردم تيز گوشمامو. نبود خبری

 ھاین از صدا حتما شد، می روشن و خاموش داشت چيزی یه ، كردم نگاه رو تخت زیر كردم،

 از كه فراوان تالش و سعی با ، دارم برش تا طرفش بردم دستمو ؟؟ھباش تونه می چی آخه ،ھدیگ

 .. آخه كرد می چيكار زیر اون این كردم نگاش صورتم جلو آوردم. دارم برش تونستم نيوفتم تخت

 بودم نبسته نوزھ چشمامو خوابيدم، دوباره بالشتم كنار گذاشتم رو موبایل. شد قطع بالخره اوف

 ھک

 برداشتم رو گوشی عصبانيت با..دادم موبایل سازنده به بودم بلد فحش چی رھ خورد زنگ دوباره

 ؟!ھبل _
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 ...خوابی نوزھ كه تو دختر _

 :گفتم عصبانيت با... نداشت سرش رو مو االن بود دستم جلو اگه بود آرمين

 :گفتم تهدید با زدی زنگ زودی این به صبح داری مرض مگه _

 ..بودمت كشته االن گرنه و نيستی دستم جلو حيف آرمين _

 .عصبی چه اوه اوه:  گفت آرومی صدای با آرمين...گفتم داد با رو آخری جمله این

 :گفتم كشيدم جيغ با حرفش وسط پریدم

 . نكردم حالل خونتو نيومدم تا چيه كارت ببينم بگو كنی عصبی منو زدی زنگ فقط _

 ميای؟؟ مھ تو بيرون ریم می داریم بگم بودم زده زنگ فقط من رھخوا كن كنترل خودتو:  آرمين

 خنک دلم كنم شھل بزنم برم نزاشت، خره آرمين این بخوابيم راحت خواستم می جمعه صبح یه

 .. بشه

 ...بعد تا برس،بای خوابت ادامه به برو پس یای نمی مشخصه كه اینجور خوب _

 :گفتم كشيدم جيغ كنه قطع رو گوشی خواست می تا

 گوریل؟؟؟ ری می كجا _

 برسی خوابت به تو كه رم می دارم دادشت، جون نكش جيغ اینقدر شد پاره گوشام پرده مروا _

 . دیگه

 رو خودم جلو تونستم نمی شدم می عصبی وقتی بود كن كر گوش من ایھ جيغ گفت می راست

 : گفتم آرومی صدای با...نكشم جيغ بگيرم

 .. اونجا ميام شم می آماده _

 كمدم سر رفتم ، صورتم و دست شستن از بعد دستشویی، رفتم شدم بلند... كردم قطع رو گوشی
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 شالمم تنگ جين شلوار با كوتاه مانتو یه زدم اسپورت تيپ یه ميشهھ مثل ، شدن آماده واسه

 انداختم

 داخل رو چشم مداد ، بستم سرم باالی اموھمو... برداشتم مھ اسپورتم ایھ چكمه گردنم دور

 آرایش از اینم خوب ، كردم خالی خودم رو برداشتم مھ رو عطر زدم لبم رژ كشيدم چشمام

 ،دوست

 داشتم حوصله تر مھم مهھ از و بود خاصی خيلی جای اگه كنم، آرایش این از بيشتر نداشتم

 بيشتر

 توش ریختم بود دستم دم چی رھ جا مونھ از برداشتم پوشتيمو كوله...رسيدم می خودم به

 بزرگی این به پوشتی كوله آخه... و آفتابی عينک ،ھش می الزم خودكار ، پول كيف ندزفری،ھ

 كجا خوایم می نپرسيدم من اصال پوف..  دیگه باشه پر باید نریزم توش یچیھ بيارم خودم مراهھ

 جون نيازه،آره مورد وسایل اینا نيست مھم زیادم حاال... یارم می وسيله دارم مينجوریھ بریم

 بخورم شكالت با كه آوردم بيرون رو ميوه آب یخچال داخل از.  خونه آشپز طرف رفتم...  عمت

 ھولھ لهھ از پر پوشتيمو كوله خوردم می مو ميوه آب داشتم جور مينھ...  صبحونه جای به

 مروا آخه سنگينه چه اوه اوه... كولم رو انداختم بستم پشتيمو كوله زیپ این از اینم خوب...كردم

 .. نباشه سنگينم خوای می توش ریختی دیدی چی رھ خره

 مال ماشين خونه این بردم پی این به ،جدیدا مت و پت خونه طرف رفتم بيرون اومدم خونه از

 من كه داشتن خوشگل موتور یه داشتن چرا چرا نداشتن، خودشون از یچیھ مت و پت این. آرشه

 ھی

 ھب كردم شروع... زدم رو خونه در زنگ...  آرمانه مال اونم كه ، شدم عاشقش دل صد نه دل

 دوباره حاال كوچک، قر یه حاال انگار نه انگار ولی عاشق دل صد نه دل یه خوندن و زدن بشكن

 ...بيا حاال درشت و ریز قر یه حاال انگار نه انگار ولی عاشق صد نه دل یه اول از كنيم می تكرار
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 ؟؟؟ آواز زیر زنی می دیدی كه جا رھ نيست مھم مكان واست تو _

 نگاش شده گشاد چشمای با دادم قورت رو نمھد آب زور به پرید رنگم كنم فكر كردم بلند سرمو

!!! ھن بگيد شما یھ اینجوریه نشھد فرم گم می من ، بود لباش رو پوزخند یه ميشهھ مثل كردم

 ھآخ

 این ولی نيست مھم زیاد خودمونن از مت و پت ، بدم سوتی این پيش باید ميشهھ چرا من خدا

 اجنبی

 .. كمه تختش یه كنه می فكر آدم كنه می نگاه تھب جوری یه

 دره؟؟؟ پشت كی آرش _

 ...كرد می نگاه منو داشت بود وایساده آرش كنار االن كه بود آرمان

 !!!مروا تویی _ آرمان

 براتون؟؟؟ آوردم غذا مادرتون كردی فكر باشه كی خواستی می پ ن پ

 وایسادی؟؟؟ اینجا چرا حاال _ آرمان

 نگاش داشتم مينجورھ... نكرد تعارف نه نداد رام خونه تو نداد رام داداشتون خان آخه بگم شھب

 می

 ..بودم زده آرش پيش كه گندی فكر تو نوزھ كردم،

 : گفت داخل رفت آرمان

 ...خوابی نوزھ كنم فكر تو بيا_

 خودش و خودم فقط كه طوری آروم شدم رد آرش كنار از وقتی داخل رفتم حرفی یچھ بدون

 : گفت ای مسخره حالت با بشنویم

 ...دادی می قر در پشت داشتی پيش لحظه چند تا آخه..  باشی خواب نوزھ نكنم فكر _
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 ...بشم آب خجالت از من خواد می مياره روم به داره جور چه ببين نامرد

 ؟؟ شد عوض نظرت شد چی مروا _آرمين

 از یعنی...كرد می نگام داشت لبخند یه با ریلكس خيلی اونم ، كردم می نگاه آرمين به خشم با

 بود، رنگی مھ یھسيا از باالتر مگه شدم آرش پيش مابرو آبرو بيخيال..بودم شده قرمز عصبانيت

 ،آرمين كشمت می آرمين زدم داد آرمين طرف رفتم شھج یه با زمين رو انداختم پوشتيمو كوله

 ھک

 ... گذاشت فرار به پا فوری بود من از عمل و عكس مچينھ منتظر

 : گفتم می زدم می داد دویدم می دنبالش داشتم مينجورھ

 صبح موقع این منو نتونی دیگه بسوزه ميليونيت چند موبایل اون یھال ، كشمت می آرمين _

 بيدار

 كه بزنه تاول زبونت اون یھ،الھبشكن گرفتی منو شماره اشھبا كه دست اون یھ،ال كنی

 ادھپيشن

 دری داشتم مينجورھ بزنه كپک گچت از پر كله اون یھال بيام، شما با صبح موقع این من دادی

 تيشرتشو تا كردم دراز رو دستم پشت از..  بگيرمش تا كردم می دنبالشم گفتم می شھب وری

 بگيرم

 ایستاد آرش پشت. نزنمش كه شده قایم داداشش پشت رفته هھ هھ.. شد قایم آرش پشت رفت

 زبونشو

 گرفتم رو بازوش آرش طرف رفتم سریع.. نيستم مروا نبرم رو زبون اون من... آورد بيرون واسم

 ھب تا كنار،آرمين رفت راحت نداشت من ار رو حركتی مچينھ انتظار كه آرش ، اونور دادم لشھ

 زد می داد آرمين...كشيدن شو اھ،مو كولش رو پریدم گرفتم رو تيشرت بياد خودش

 .نكن گم می كندی اموھمو خره نكن _
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 ولو مھ با كه بود گرفته منو دیگشم دست با نكشم اشوھمو كه بود گرفته دستمو دستش یه با

 نشيم

 ...زمين رو

 ...نزاشتی سرم رو مو نكن وحشی _

 :گفتم غریدم

 ... شم می سگ كنه بيدار منو كسی دونی می كه تو حقته _

 :گفتم زدم داد

 دونستی؟؟؟ نمی مگه _

 ...كن ولم من كردم غلط بابا دونستم، می آره آره آخ آخ _

 ..كرد جدا آرمين از منو طرفمون اومد آرمان

 :گفتم دادم تكون طرفش به انگشتمو تهدید با

 ..كن حساب مرده رو خودت دیگه كردی غلطا از دیگه بار یه آرمين _

 اینجا؟؟ اومدی نخوابيدی چرا خوب _ آرمان

 : گفتم كردم می نگاه آرمين به داشتم عصبانيت با كه جور مينھ

 ھگرن و بيام در كسلی از كه كنم سرگرم رو خودم جوری یه باید بره نمی خوابم بشم بيدار وقتی _

 ...اومدم خاطر مينھ به گيرم می درد سر

 رسيده نشھذ به مغزی بی كدوم اصال برین، خواین می كجا ببينم بگين بيخيال رو اینا خوب _

 بيرون؟؟؟ برین جمعه روز

 خوب نيست، تو به حواسمون ما یعنی این دیوار و در طرف رفت سراشون تاشون دو مت و پت_

 چی؟؟؟ یعنی
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 ..دادم ادھپيشن من _

 :گفتم عصبانيت با.. آرش طرف برگشتم

 ...غل تو _

 سر پر رو نمھد آب بشه كالم مھ اشھبا برسه چه كنه نگاه شھب ترسيد می آدم خوردم رو بقيش

 و

 : گفتم...  ایستادم آرمان پشت رفتم دادم قورت صدا

 بياد؟؟ داداشتم این قراره مگه _

 :گفت آرومی صدای با زد لبخندی گرد، نگاه من ترسيده صورت به آرمان

 نبریمش؟؟؟ داده ادھپيشن خودش _

 :گفتم عجز با كردم نگاه چشماش تو ترس با

 زدید؟؟؟ صدا منو چرا رفتيد می خودتون كه شما ،ھترسناک خيلی داداشتون این _

 :گفت گوشم كنار خندید بلند صدای با

 .. مرگشه چه دونيم نمی خودمونم نبود اینجور اصال اھقبال گرنه و شده ترسناک جدیدن این _

 .. گرخه می آدم مھ داخل بره می اشوھابرو این مچينھ منه شانس

 كجا؟؟ برید خواید می نگفتين حاال _

 ...ریم می جا یه بيرون بریم وقتی ،گفتيم نكردیم مشخص مكانشو _ آرمان

 اھآ_

 بيرون رفتن می وقتی ، بيرون برن گرفتن می تصميم شن می بلند زود صبح ریزی، برنامه عجب

 .. به به ریزی بزنامه ميگن این به كجا برن گرفتن می تصميم دیگه

 .. شه نمی تموم حرفاشونم زنن می حرف گوشی در ساعته یه بعضيا بدیه عادت چه_ آرمين
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 :گفتم بلند صدای با خودش مثل... بود ما با االن این

 ؟؟؟ھن خواره می تنشون بعضيا _

 : گفتم داشتم كه جراتی تمام با چرخيدم آرش طرف به

 ؟؟ھچی نوردیھكو با نظرتون برید، كجا نگرفتيد تصميم كه شما _

 مثل االن مثل وقتا بعضی گرفتم می تفاوت بی رو حضورش وقتا بعضی بودم آخرش دیگه من

 چند مثل مياوردم در بازی پررو وقتا بيشتر منم ولی داشت، تیھاب یه ترسيم می.ازش سگ

 ھدقيق

 ...آرمين با دعوا سر پيش

 ...موافقم من_ آرمين

  خوبيه فكر _ آرمان

 :گفت كرد نگاه اروھ ما تفاوت بی آرشم

 ...ندارم مشكلی منم _

 ...خوبی این به ادھپيشن باش داشته مشكلم بيا ایش

 ...نشده رھظ تا بيوفتيم راه زودتری اینجوره پس خوب_

 ...بيوفتيم راه ترهھب پس.ایم آماده كه ما_ آرمين

 ما خانواده.زد می سكته جا در گردش رم می پسر تا سه با دارم من ميدھف می عمو اگه خدا ای

 افكارم زیادی ولی نباشه مھم كه نه نبود مھم واسم من ولی مسایل اینجور رو بودن حساس خيلی

 اروپایی كيت اروپایی بابات بوده اروپایی مامانت مروا بگه من به خواد می یكی آخه..بود اروپایی

 ھک شونم رو زد شدت با یكی... مونم می سوال این تو ميشهھ من ؟؟؟ اروپایی افكارت تو كه بوده

 ... برگردم و برم سقف تا شد باعث
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 چرا؟؟؟ دی نمی جواب زنم می صدات دارم ساعت یه كجای _

 ...شم سوار تا طرفش به داد ولمھ و ماشين در به كرد اشاره... كردم نگاش منگی با

 :گفت گوشم كنار آرمين شدم سوار

 افكارت؟؟؟ تو بودی غرق اینجور كه بودی چی فكر تو _

 فضولی؟؟؟ مگه چه تو به یعنی رفتم، شھب ای غره چشم یه

 :گفت داد تكون سرشو آرمين

 ... فضولم آره _

 شدم خيره بيرون به ماشين پنجره از

 ...ای پررو خيلی دونستی می آرمين _

 فكری چه تو بگو نكن عوض رو موضوع مھ حاال گفتی، مھب خودت بارم چند آره، _ آرمين

 بودی؟؟؟

 ...نبود بردار دست پوف

 ....گردش رم می پسر تا سه با دارم اھتن دختر یه من فكر این تو _

 ...بگی خوای می یعنی _ آرمين

 : گفتم حرفش وسط پریدم ، بگه خواد می چی دونستم می چون بزنه حرفشو كامل نزاشتم

 ...نبودم اینجا گرنه و دارم اعتماد شما به من آرمين _

 ميشهھ ترافيک، از بودم متنفر خيابون به شدم خيره كنم، فكر موضوع این به اومد نمی خوشم

 دوست

 ...زیاد ماشينم سرعت و باشه خلوت جاده تو داشتم

 بود؟؟؟ چی حرفت اون منظور پس_ آرمين
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 :گفتم طرفش چرخيدم عصبانيت با

 دارم اعتماد شما به كه گفتم تھب من بعدم بود فكر ،یه فكریم چه تو بگم كردی اصرار خودت _

 دی؟؟؟ می كش رو موضوع اینقدر داری چرا دیگه

 .. شونم رو گذاشت دستشو آرمين

 : گفتم غریدم

 ...بردار دستو _

 ..باال برد تسليم حالت به ک برداشت دستشو فوری

 ..كنم ناراحتت خواستم نمی تو؟؟ یاری می جوش زود اینقدر چرا _ آرمين

 :گفتم تندی با

 ...دی می كش رو موضوع این چرا شم می عصبانی زود دونی می_

 ...آوردی جوش تو زود كه بود سوال یه فقط دادم كش كجا من _آرمين

 شده؟؟؟ بلند مروا صدای كه كردی چكار آرمين تا دو شما تونه چه _ آرمان

 : گفتم آرومی صدای با شدم خيره بيرون به دوباره

 ...كردیم حلش خودمون. نيست چيزی _

 بودم، عصبانی وقتی بود، تكميل ظرفيتم دیگه االن از اینم صبح از اون بود روز ترین گند امروز

 تحمل تونست نمی كسی بود گند زیادی من اخالق...موند نمی زنده پلكيد می وبرم دورو كسی اگه

 ...دادم می ترجيح رو اییھتن ميشهھ مينھ ،واسهھكن

 عالی واھ كشيدم عميقی نفس شدم پياده ماشين ،از بود سبزی سر ،جای ایستاد ماشين باالخره

 بود

 ھميشھ من لبم رو اومد لبخندی مياورد در كسلی از رو آدم خورد می صورتم به كه خنكی ،نسيم
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 این خواست می دلم ،یعنی بود فتھ ساعت تازه كردم نگاه ساعتم به بودم، شيراز وایھ عاشق

 ... كرده بيدار چند ساعت رو بخت بد من ببين كنم خفه رو آرمين

 :گفت چشمام به زد زل نزدیكم اومد آرمين

 ؟؟؟ دستم از ناراحتی _

 می یادم از سرعتم مونھ به شدم می عصبانی كه سرعت مونھ به من نكنم فكر ؟؟ بودم ناراحت

 ...رفت

 :گفتم دادم تكون نه نشونه به رو سرم

 ...رفتن آرش و آرمان كنيم حركت نيست ترھب _

 كنارم اومد مھ آرمين افتادم راه سرشون پشت و رسوندم آرش و آرمان به رو خودم بلند قدمای با

 ..شدیم قدم مھ

 ؟؟؟ بيارم واست من به بدیش خوای می سنگينه كولت اگه _ آرمين

 : گفتم جدی كامال لحن با فشردم دستام تو پوشتيمو كوله بند

 ھن _

 آورده خودم مراهھ بزرگ پشتی كوله یه من ولی... داشتن شون خود با آب بطری یه فقط پسرا

 بودم

 .. دیگه بودم دیونه

 ...نداره ای فایده من با زدن حرف ميدھف كنم فكر نگفت چيزی دیگه آرمين

 :گفت طرفمون برگشت آرمان

 ؟؟ كنيم استراحت یكم جا مينھ نيست ترھب _
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 فكر بودیم اومده زیادی راه ، نشستم كنارشون حرفی یچھ بدون منم كردن قبول آرمين و آرش

 كنم

 صدای با و زدن می حرف داشتن مھ با تا سه ،اون رفتيم می راه داشتيم شد می ساعتی یه ، یه

 بلند

 ...كنن نگاه مونھب تعجب با كنارمون از شدن می رد كه كسای شد می باعث كه خندیدن می

 واسم وقت یچھ من ولی... زدن زل شونھب حسرت با كه پسرا رو دیدم می رو دخترا خيره نگاه

 واسم فرقی یچھ بودن دخترم دوستای مثل واسم بودن اطرافم كه پسرای ، نبودن مھم پسرا

 نداشتن

 ...گرفتم می گارد مقابلشون در فوری بيام كنار اشونھبا تونستم نمی خيلی ،

 ؟؟ھچت مهھ داخل اخمات تو كه باز _ آرمين

 از رو كامل استفاده بودم اھتن االن داشتم دوست نداشتم حوصله اصال كردم، نگاش اخم مونھ با

 این

 :گفتم بردم می واھ

 ...ندارم حوصله دونی می آرمين _

 ھولھ لهھ چی رھ كردم باز پوشتيمو كوله زیپ

 ... نميدونم دیگه رو پسرا بود گشنم خيلی خودم بخوریم تا بيرون آوردم بودم چپونده كيفم داخل

 : گفت تعجب با آرمان

 ... بدی مونیھم قراره مگه مروا _

 اھ ولهھ لهھ به كرد اشاره

 خبره؟؟ چه مهھ این _

 : گفتم بود صورتم روی كه اخمی مونھ با
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 .. خونه برم می نخوردیم رو چی رھ؟؟ بخوریم مشوھ قرار مگه _

 مهھ ،البته نباشه گير جا زیاد كه بودم كرده خالی چيپس بسته ایھ باد كه بود چيپس بسته چند

 ھبست

 و ميوه پالستيک یه با بود مھ گردو بادوم پسته مغز.. موسير ماست نداره،با چيپس واسھ چيپسم

 ...بود خونه آشپز كمد تو چی رھ و لواشک و شكالت

 رو اخم این اوقات بيشتر ولی صورتم روی چيه اخم این دونستم نمی شدم خوردن مشغول اخم با

 ... بود صورتم

 شده؟؟ چی مروا _ آرمان

 ... كردم نگاه شھب متعجب آرمان طرف چرخوندم مو سر

 ا؟؟؟ھ_

 : گفت اخم با آرمان

 :؟؟؟ھگفت تھب چيزی آرمين ؟؟ھمھ تو اخمات چرا شده چی گم می چيه اھ _

 

 ...نداره ربطی اون به گفت و شد بلند آرمين اعتراض صدای

 ناراحت آرمين حرف خاطر به واقعا دونستم نمی رو اخمم دليل خودمم ، داشت آرمين به ربطی چه

 ... دونستم نمی ؟؟خودممھصبح قضيه خاطر به یا شدم

 :گفتم بحث كردن عوض واسه

 نيومد؟؟؟ محمد چرا آرمان _

 :گفت ای مزه با حالت با باال انداخت اشوھابرو از یكی كرد ریز چشماشو آرمان

 است؟؟؟ھ بچه جای اینجا نظرت به _
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 :گفتم باال انداختم اموھ ابرو خودش مثل منم

 ؟!بندازه راه دعوای چه دونی می بچه گفتی شھب مهھبف محمد اگه _

 :گفت داد تكون شو سر آرمان لب رو اومد لبخند یه

 ؟؟ھكن رفتار بزرگا آدم مثل داره سعی چرا بچه این دونم نمی من ، آره_

 ...بوده خودش از بزرگتر جمع تو ميشهھ چون _

 :گفت داد تكون شو سر

 ...اه تو با حق _

 . منه با حق ميشهھ بعله كه اون

 برگردیم؟؟؟ نيست ترھب _

 .. شه می گرم واھ داره برگردیم آره، _ آرمين

 رو ندزفریھ زدم عينكمو... افتادم راه دنبالشوم كولم تو چپوندم رو وسایلم منم شدن بلند پسرا

 مھ

 می پخش داشت كه نگیھآ افتادم راه پسرا پشت... كردم زیاد مھ رو نگھآ صدا گوشم تو گذاشتم

 ...كردم می زمزمه لب زیر رو شد

 پام و دست لرزه می بزن قدم من با

 بيام كجا تو بی برم كجا تو بی

 بشين من كنار بگير منو دست

 كنم چيكار خواستم می افتادم آینده ماه چند فكر به...زدم می ضربه بود پام جلو كه سنگی به

 كاش

 ...شده تنگ واسش دلم چقدر امير پيش برم شد می
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 نگاه صحفش به آوردم بيرون جيبم از رو گوشيم... شد بلند موبایلم زنگ صدای شد قطع نگھآ

 ھدكم...داشتم دوستش خيلی م،ھ با بودیم رھخوا مثل كه دوستام ترینھب از یكی بود آرزو كردم

 ... زدم رو اتصال

 !!!ھخرچوسون الو _

 .. شد بلند آرزو جيغ

 (ھخرچوسون نگو مھب نگفتم تھب بار صد مگه) خزوكتوسه مگه مه نگوتسه مه بار صد مگه _

 زنی؟؟؟ می جيغ چرا مھ تو حاال خوب _

 حرف فارسی چرا گير خواد،جو می دلم چون) زتا؟؟ حرف فارسی چرا گير ،جوھشی دلم چون _

 (زنی؟؟ می

 : گفتم عشوه با

 ...بزنيد حرف فارسی لطفا شم نمی متوجه رو شما زبون من خانوم _

 :گفت خندید بلند صدای با آرزو

 ... ضایعت لحجه اون با ، كنن گيرت جو سر تو خاک _

 

 

 ضایع خيلی ولی باشه نداشته لهجه بندری یه شه می مگه جور بد داشتم لهجه گفت می راست

 ... بود

 زنی؟؟؟ می حرف فارسی چرا دیگه تو تو یا گيرم جو من حاال _

 :گفت ناز با

 ...گذاشته تاثير روم هوا و آب عجقم چيه دونی می آخه _
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 :گفتم شک با

 كجایی؟؟؟ مگه _

 ...شيراز ترمينال االن من_

 : گفتم بلند صدای با

 گی؟؟؟ می دروغ _

 ...بای بای دنبالم بيا تر زود پس شدی خوشحال خيلی دونم می ، عزیزم نه _

 ... كرد قطع رو گوشی

 جمع صورتم...دونم می من كرد می شوخی داشت ، خنده زیر زدم بلند صدای با گوشی به زدم زل

 : گفتم زار حالت با شد

 كنه می غلطی چه اینجا باشه شوهرش دل ور االن باید كه این بریزم سرم تو خاكی چه حاال _

 ...آخه

 وسط كه كردم می فكر این به... دادم می مالش رو سرم دستم با.. سرم آخ... دیوار به خورد سرم

 آرش، شكم تو رفتم سر با بله دیدم كه كردم بلند مو سر... شد پيدا كجا از ویوار كوه

 ...واال بود شانسعلی اسمم داشتم شانس اگه من

 عمر تا كه فكش تو زنمم می من آخر كرد می نگام مسخرش پوزخند اون و اخم با داشت آرش

 ...فكش بمونه همينجور داره

 :گفتم...دیگه ام پررو بخوام معذرت من عمرا كردم، باز واسش رو نيشم چشماش تو زدم زل

 ... برسيم زودتر كه بياین راه تر سریع شه می.. خونه برم زودتری باید من_

 :گفت نگرانی با آرمان

 مروا؟؟ افتاده اتفاقی_

 : گفتم دادم تكوت تند تند سرمو
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 ... بيفتين راه زدتر حاال ، آره _

 می اگه االن... نداشت خبر جدیدم خونه از كسی بریزم سرم تو خاكی چه حاال... افتادم راه خودم

 حرفی پر و دعوا حوصله كی وای وای... نگفتم بهش چرا نداخت می راه دعوا خودم خونه یاوردمش

 ...داشت رو آرزو های

 :گفت حرص با وایساد كنارم اومد آرمان

 افتاده؟؟ اتفاقی چه نگفتی مروا _

 : گفتم حوصلگی بی با

 ..دنبالش ترمينال برم باید شيراز اومده دوستام از یكی _

 ...افتاده اتفاقی چه نكرده خدای كردم فكر من همين؟؟حاال _

 برم بردارم رو ماشين خونه برم اگه شد می دیر...رسيدیم ماشين به ساعت نيم از بعد

 رو گوریل این به داشت جرات كی پوف... ترمينال بره بگم آرش به بودم مجبور...دنبالش

 ...گم می بهش شهر تو رسيدم وقتی شدم بيخيالش فعال...بندازه

 :گفتم آرمين گوش كنار.. آوردم در كيف داخل از فلشمو

 ...رفت سر حوصلمون ضبط رو بزاره تا آرمان بده اینو _

 ...برداشت فلشو داد تكوت شو سر آرمين

 :گفت آرمان طرف كرد دارز دستشو

 ...رفت سر حوصلمون ضبط رو بزار بردار اینو آرمان _

 ... به به بودن آهنگای عجب شد باز نيشم... ضبط رو گذاشت برداشت فلشو آرمان

 ...ميومد قرش آدم خوندن بندری آهنگ به كرد شروع شد بلند خواننده بلند صدای با دفعه یه

 

 چایی چایی
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 نكن قهر تند جلد چایيچایی

 

 نكن قهر تند جلد چایيچایی

 

 نكن زرد رنگم جونی دچار

 

 نكن قهر تند جلدی چایيچایی

 

 نكن زرد رنگ نگيرو ما نفس

 

 نكن قهر تند جلد چایيچایی

 

 نكن قهر تند جلد چایيچایی

 

 نكن زرد رنگم جونی دچار

 

 :گفت عصبانيت با...شد بلند آرش صدای شد قطع آهنگ صدای

 ... نبود ،دیگه آهنگ گذاشتين چيه این _

 ...كه نداره سليقه قشنگی این به آهنگ بود چش آهنگ این مگه شد آویزون لوچم لب
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 : گفتم آروم

 كرد؟؟ اینجور داداشت چرا _

 : گفت باال انداخت هاشو شونه آرمين

 ... دونم نمی_

 ... دیگه حاله ضد

 :گفتم آرمين گوشه كنار آروم بودیم شهر نزدیک

 ...شه می دیر برم كنم نمی وقت دیگه من ترمينال، بره بگی داداشت به ميشه _

 ... گم می باشه _ آرمين

 ..ترمينال برو آرش _

 : گفت كرد نگاه آرمين به ماشين جلو آینه داخل از آرش

 ؟؟ اونجا برم چی واسه _

 ..داره كار مروا _ آرمين

 : گفت زد پوزخندی آرش

 ندارن؟؟؟ زبون خودشون خانوم مروا _

 ...بگه بهت چيزی ترسه می آدم كه اخالقته همين چه تو به خو

 ...رم می خودم بكشيد زحمت خواد نمی االنم نگفتم، بهتون خودم كه داشته دليلی حتما _

 ..نگه چيزی آرش شد باعث كه رفت آرش به ای غره چشم آرمان

 ترمينال طرف به و زد دور آرش...دونستيم نمی ما داشته ها جذبه این از آرمانم این ایول بابا

 ...رفت

 : گفتم شدم پياده سریع منم.. وایساد ترمينال در جلو



 
 

118 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود نودهشتيا انجمن كاربر ش شكيال | مروا رمان

 اجازه ،بهش برداشت بوق تا چند از بعد... آرزو به زدم زنگ آوردم در رو موبایلم... یام می االن _

 ...دادن فحش به كنه می شروع دونستم می بزنه حرف ندادم

 ... بيا زود منتظرم ترمينال در دم بيا سریع آرزو _

 داره گندش ساک اون با خرامان خرامان كه دیدم رو آرزو دقيقه چند بعد... كردم قطع رو گوشی

 ... یومد می جوری چه گرنه و باشه سریع گفتم كه خوب... مياد

 : گفتم كشيدم دستش از ساكو طرفش رفتم

 ..باش سریع _

 حداقل بيشعور آخه ، بزارم دلم كجای كردی خرجم تو كه احساساتی همه این من مروا بابا _آرزو

 ..كن سالم اول رفتی كه جای بگم تو به باید چقدر من كن سالم

 :گفت می پرت و چرت داشت

 اومدی؟؟ چی با _

 : گفتم شيطنت با كردم پوفی

 ..مرسی تاكسی _

 : گفت موند باز دهنش آرزو

 ؟؟ نه مگه كنی می شوخی داری _

 : گفتم جدی

 نه _

 ماشين، طرف رفتم...كرد باور ام خره این حد این در دیگه نه كردم می شيطنت پرید رنگش آرزو

 خره خيلی ، داد جوابشو لكنت با هم آرزو كرد، سالم آرزو به رو طرفمون اومد شد پياده آرمين

 ... دختره این

 :گفت گرفت رو بازوم آرزو
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 ... حتميه طالقم بفهمه شوهرم اگه بگيریم تاكسی بریم بيا مروا _

 : گفتم كشيدم گرفتم دستشو

 ...نگو چرت _

 ..ماشين داخل رفت سر با اونم.. داخل دادم هولش كردم باز رو ماشين در

 : گفت لكنت با من به چسپوند كرد جمع رو خودش كرد نگاه آرش و آرمان به ترس با

 ...سالم س س _

 سالمشو جواب كردن نگاه نداشت صورت به رنگ كه آرزو به تعجب با جا همه از خبر بی اونام

 ...دادن

 خالی جا رسيد می عمل موقع...  حرف حد در ولی بود ها خط هفت اون از خودش آرزو این پوف

 ...كين اینا كه كردم می توجيهش باید نكرده سكته تا... داد می

 من كردن لطف االنم هستن من های همسایه بينی می كه رو آقایون این: گفتم كردم آرزو به رو

 ... تو دنبال اینجا آوردن

 بگه چيزی كه كرد بسته و باز دهنشو بار چند ، موند باز تعجب از دهنش شد گشاد چشماش آرزو

 ...نشست جاش سر آرومی به...شد پشيمون كنم فكر كه

 ...كردن می نگاه ما به تعجب با داشتن هم پسرا

 ...كنيد حركت تونيد می آرش آقا شد حل مشكل: گفتم كامل خونسردی با

 ...دونم نمی من حاال تا كی از آرش آقا اوهوكی

 

**** 
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 ...آسانسور طرف كردیم حركت همه برداشت، ماشين عقب صندوق از رو ساكش آرزو

 كه بود صدای تنها زدم می ضربه آسانسور كف به پام با...شدیم جا آسانسور داخل همهمون زور به

 ...یومد می آسانسور تو

 ما؟؟ خونه مياین نهار واسه پسرا _

 ...كنن می قبول سریع پررو پسرا و ده می رو پيشنهاد این هميشه كه كسی تنها بودم، من این بله

 ... نيایم چرا آره _ آرمان

 ...كنيد می قبول فوری چی ،یعنی باشم كرده تعارف من شاید بابا

 ...منتظرم من پس باشه _

 آسانسور؟؟؟ یه به نفر چند آخه گرفت می نفسش آدم اونجا آخش... بيرون اومدیم آسانسور از

 ساک اونم..داخل بره كردم اشاره بهش دست با بره، آرزو اول كه كنار رفتم كردم باز رو خونه در

 من ، نگفته هيچی االن تا شدیم ماشين سوار وقتی ار...داخل رفت كشوند خودش همراه شو گنده

 ...طوفانه از بعد آرامش این دونم می

 ...زدم رو اتصال دكمه.. خونه داخل ،رفتم بود دایی خورد، زنگ تلفنم گوشی

 ...مروا_ آرزو

 ...نگه هيچی كردم اشاره بهش دست با

 ...الو _

 ... سالم مروا الو _دایی

 (دایی سالم)  خاله سالم _

 (مروا خوبی) مروا؟؟ خشه _

 (خوبيد؟؟ شما خوبم، ممنون) خوبی؟؟ شما خوبم ممنون _
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 زدم زنگ خوبيم، الحمداهلل... ) بكنه مسه كری یک تشا بگوم ته اومزتات زنگ ، خوبم الحمداهلل_

 (؟؟؟ بدی انجام واسم كاری یه تونی می ببينم بگم بهت

 (كاریه؟؟ چه نه كه چرا آره)  كریه؟؟ چی نه كه چرا هو _

 خوام می نفره یه دست كه مداركه تا چند...) واسيه مسه اوچه ميه نفر یه دست مداركه چودتا _

 ...(برداری واسم بری

 االن همين دایی باشه...) بكو اس ام اس مسه آدرس فقط ودسيام اچوم االن همن خاله باشد _

 ...(كنيد اس ام اس واسم رو آدرس ،فقط دارم برمی ميرم

 كنم می اس ام اس االن همين باشه)  اتنی؟؟ كریدو دگه خاب اكنوم اس ام اس االن همن باشد _

 (نداری؟؟؟ دیگه كار دیگه ،خوب

 ...(ندارم كاری مرسی نه... )نی كریم مرسی نه _

 ...(خداحافظ ،فعال باش خودت مواظب...) خداحافظ فعال به خود مواظب _

 ...خداحافظ _

 واج و هاج داشت بود وایساده پذیرای وسط كه آرزو به كردن توجه بودن ، كردم قطع رو گوشی

 رو مانتوم ، كنم عوض رو لباسم تا اتاقم تو رفتم بهش كردن توجه بدون كرد،منم می نگاه منو

 ازش رو مدارک كه كسی اون خواستم نمی ،آخه برداشتم هم رو دایی ماشين كليد كردم، عوض

 اونجا آرزو هنوز بيرون اومدم اتاق از بده، دایی به رو راپورتم بره بعد چيه ماشينم بفهمه بردارم

 به ، خوندم می رو آدرس داشتم همينجور كردم باز رو بود داده دایی كه اس ام اس ، بود وایساده

 :گفتم آرزو

 داخل چيز همه ميان هم پسرا كن درست چيزی یه نهارم واسه باش راحت دارم، كار من آرزو_

 ... هست خونه آشپز

 كرد می نگاه منو شده گرد چشمای و باز دهن با داشت ، انداختم آرزو به نگاه نيم یه آخر لحظه تو

 بيرون در از زنده بمونم اونجا لحظه یه اگه دونستم می ، زیاده خشم دليلش كه بود شده قرمزم

 ...نميام
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 ...بيرون زدم خونه از دادم تكون واسش رو دستام

 پياده ماشين از...مقصد به رسيدم ساعت یه بعد ، بودم بلد رو بود داده كه آدرسی شكر رو خدا

 ، بود چهارم طبقه تو یارو دفتر كه بود طبقه چند دونم نمی ساختمون یه دفتر، طرف رفتم شدم

 ميز كنار داخل رفتم بود وكالت دفتر ، رسيدم مقصد به دقيقه چند از بعد شدم آسانسور سوار

 ... وایسادم منشی

 آقای؟؟ خانم ببخشيد _

 : گفت خودش منشی بود چی فاميلش دونم می چه من اه

 ...حسينی آقای _

 : گفتم دادم تكون مو سر

 هستن؟؟ حسينی آقای _

 ...داشتين مالقات وقت ،هستن بله _

 اومده كریمی بگين بهشون بردارم مدارک تا چند بيام بوده قرار ولی نگرفتم وقت من دونم، نمی _

 ...دونن می خودشون

 ...هستين كریمی خانم شما پس _

 ... خودمم بله _

 ...گرفت طرفم به آورد در پاكت یه ميزش كشوی داخل از

 ...بدم بهتون گفتن حسينی آقای مدارک، این _

 چه دفتره نكردم دقت داشتم عجله كه این واسه...بيرون اومدم كردم تشكر گرفتم رو پاكت

 !!! بود باز دفتر جمعه روز چرا نفهميدم اصال... ندیدم ای دیگه چيز منشی جز به من... جوریه

 ...دونم می من كشه می منو آرزو...رسيدم باالخره ترافيک تو ساعت دو از بعد خدا وای
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 در آرمان دقيقه چند از بعد زدم رو در زنگ...پسرا واحد رفتم راست یه بيرون اومدم آسانسور از

 ...كرد باز رو

 :گفتم ای اضافه حرف هيچ بدون

 ؟؟ ما خونه یاید نمی مگه _

 ...نكردنه سالم واسه دونستم می ، رفت بهم ای غره چشم آرمان

 ...زدی در اومدی تو كه ميومدیم داشتيم االن_ آرمان

 ...دیگه بریم بياین االن خوب اها_

 ...كرد نگاه بهم كرد ریز چشماشو آرمان

 :گفت متعجب آرمين... در كنار اومدن هم آرش و آرمين...زنم می مشكوک دونم می خودم

 تو؟؟ كنی می چيكار اینجا مروا _

 : گفتم بيخيالی با

 ...دنبالتون اومدم همينجوری، _

 ...!!خونه برم ترسم می تنهای كه نيست این دليلش اصال

 حاال؟؟؟ تا كی از یعنی كرد نگام جوری آرمين

 ...حاال تا قبل مين چند همين از

 ... دیگه بریم بهتره وایسادین چرا پس خوب _ آرمين

 ...من خونه طرف افتادیم راه تایی چهار
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 كرد نگام ،همچين دید منو وقتی...كرد باز رو در اومد آرزو دقيقه چند از بعد زدم رو خونه در

 ...خودم تو كنم كاری خراب بود نزدیک

 :گفت خانومانه متانت با آرزو

 ...داخل بفرماید _ آرزو

 رفتم افتادم راه دنبالشون كار و كس بی مظلوم های بچه مثل ،منم داخل رفتن هم سر پشت پسرا

 لباس هميشه كنم،مثل عوض رو لباسم تا اتاقم تو رفتن منم نشستن كاناپه رو رفتن پسرا...داخل

 تعجب ببينه قيافه و تيپ این با منو آرزو دونستم می...اسبی دم بستم سرم باالی هامو مو پوشيدم

 مشغول كدوم هر ،پسرا نشستم نفر تک كاناپه روی پسرا طرف رفتم بيرون اومدم اتاق كنه،از می

 می داشت كرد،آرمان می پایين باال رو تلوزیون های شبكه داشت بودن،آرمين كاری یه

 یومد نمی پسرا با وقت هيچ من خونه یومد می بود بار اولين بود،آرش گوشيش دور لومبوند،آرشم

 ...عجایبه ،از اینجا

 ...خونست آشپز تو بله دیدم انداختم ورم رو دور به نگاه ؟؟یه بود كجا آرزو این

 ؟!كرده كار چی ببينم خونه آشپز ،تو رفتم شدم بلند جام از

 ...شد بلند صداش كه برداشتم رو خيار از تيكه ،یه ریخت می سس ساالد روی داشت آرزو

 نداشتی؟؟ بر بدت های عادت این از دست هنوز تو ، مروا كنی می چيكار _

 : گفتم انداختم باال واسش هامو ابر

 ...نچچ _

 فهميد تازه كنم فكر یومد نمی در خونش زدی می كارد یعنی... كرد نگاه بهم كرد بلند شو سر

 ...موقعيتی چه تو كجاست

 :گفتم آرومی صدای با آوردم باال تسليم نشونه به دستامو

 متوجه خودت بگذره كه دقيقه نيست،چند كنی می فكر تو كه اونجور باشه؟؟ باش آروم آرزو _

 باشه؟؟؟ گم می واست شب ،خودم كن داری آبرو نگو چيزی شی،االن می
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 نمی پسر تا سه با دليل بی كه شناخت می منو اونقدر ،دیگه گذاشت تاثير روش حرفام كنم فكر

 ...ناهار واسه خونم بيان كنم نمی دعوت یا جای رم

 :گفت بود شده آروم آرزو

 ...باشه _

 : گفت هيجان با بعد

 ،باشه؟؟ شدی آشنا باهاشون جوری چه كه كنی تعریف واسم باید _

 تونست نمی شيطنت بدون دختر این بود شده آروم جور چه حرف یه با نگاه بود گرفته خندم

 این جوری چه بپرسم ازش باید فقط ، بود اومده پيش واسش موقعيتش كه ،حاال كنه زندگی

 !؟!اینجا؟ اومده كرده دک شوهرشو

 ...بچين رو ،ميز اس آمده غذا _ آرزو

 : گفت حرص با بعد كرد خونه آشپز اپن به نگاه یه آرزو

 ... آخه كنی می دعوت مهمون چی واسه نداری جا كه تو _

 :گفتم انداختم باال هانو شونه بيخيالی با

 یه نيست مشكلی االنم مياد، آرشم دونستم نمی ،من داشتيم جا بودیم نفر چهار دفعه هر _

 ...بيارم رو صندلی برم من بچين رو ميز هست،حاال اتاقم تو اضافه صندلی

 ...مبادا روز واسه بودم خریده زیادی رو صندلی این

 می خودم دنبال رو صندلی زدم می نفس نفس كه ،همينجور اتاق از بيرون بردم رو صندلی

 درست تونستم نمی همين واسه بود بزرگ كم ،یه باشه سنگين صندلی كه این ،نه كشوندم

 ...ببرمش

 مروا؟؟ خوای نمی كمک _آرمين
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 زنه؟؟البته نمی سفيد سياه به دست آقا این زنه می حرفی اینجور داره آرمين شده چی بابا نه

 بعد شستن می رو ظرفا خوردن می رو شون غذا كه این از بعد مثال نبودن تنبل گفت حق نا نباید

 :گفتم خواسته خدا از خونشون،من رفتن می

 ...پرسش و نيكی _

 های صندلی كنار گذاشت لحظه چند ،تو گرفت دستم از رو صندلی اومد شد بلند جاش از آرمين

 ...نزنم زور همه این من تا داشتی می بر یومدی می زودتر بابا ،خوب پذیرایی تو

 ميز سر اومدن زدم صدا رو ،پسرا سریع چه بابا ،نه بود چيده رو ميز آرزو ،كه خونه آشپز تو رفتم

... 

 ...شد آوزون لوچشون و لب از آب افتاد ها غذا به چشمشون تا پسرا

 ...خوریم نمی رو تو پلو وقت هيچ ،گفتيم بودیم شده اميد نا دیگه ما مروا _آرمان

 درست برنج االن تا همين واسه یومد نمی خوشم زیاد برنج از من ،آخه خنده از رفتم ریسه دلم تو

 كرده درست عادت روی از همين ،واسه بخوره ظهر روز هر باید برنج عاشق هم ،آرزو بودم نكرده

 ...بود

 ...خودتون واسه ،بكشيد بفرماید:  گفتم آوردم لبم رو خجولی لبخند یه

 یا كرد نمی كاری یا ،آرزو بود گذاشته تموم سنگ من نظر از بود كرده درست غذا نمونه چند آرزو

 ...داد می انجام رو كارش عالی كرد می اگه

 ميگوم عاشق من ،كه ميگو هم دونه تا چند مرغ تيكه یه كنارش هم خورش ریختم برنج یكم

 می كمی یه خواستم می كه چی هر باید دیگه ماست عادت ،اینم ریختم آرزو،ساالدم طال دست

 كنارم دیگه كسه كه كردم نمی قاطی هم ،غذامو خوردن به كردم می شروع بعد بشقابم تو رختم

 ...خوردن به كردم شروع پایين انداختم سرمو...بخوره بهم حالش خوره می غذا داره

 كه برداشتم نوشابمو خوردم،ليوان داشتم جا تا ، بود خوشمزه ،خيلی صندلی پشت به دادم تكيه

 همينجور ،كه بردارم رو آرزو ليوان بردم رو ،دستم شد خالی این كی باز ،اه خاليه دیدم بخورم
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 ،نامرد نرسه بهش دستم من كه گذاشت بشقابش ور اون برداشت ليوانشو بود خوردن مشغول

 ... گذاشتم پام روی رو دستم رفته وا قيافه با ، شد متوقف راه وسط دستم

 بودن خورده رو غذاشون ،اونام كردم نگاه بهشون تعجب ،با شد بلند آرمين و آرمان خنده صدای

 !!خندیدن می هر هر داشتن ،االنم

 اونم ،دیدم چيه خندشون دليل بدونه شاید كردم آرزو به كردم،نگاهی نگاه بهشون تعجب با

 ...كنه می نگاه رو آرمين و آرمان داره تعجب با اونم دیدم كردم آرش به نگاه متعجبه،یه

 :گفتم... شدن جنی كنم فكر

 تا؟؟ دو شما خندید می چرا _

 :گفتم حرص با...رفت شدن ،دیونه شد بيشتر خندشون زدم رو حرف این

 خندید؟؟؟ می چرا ببينم خندید،بگين می چقدر مار زهر _

 :گفت خندید می كه همينجور آرمين

 رو نوشابشون ليوان ریلكس خيلی هم خانم ،آرزو برداری رو خانم آرزو نوشابه بردی رو دست _

 ...برداشتن

 نمی بودم؟؟ گفته پسرا پيش رو آرزو اسم من اومد پيش واسم سوال بود،یه گرفته خندم خودمم

 :گفت باال انداخت هاشو شونه آرزو...نيست یادم دونم

 بدید قرار مروا دسترس از دور كنيد می عادت دادین دست از رو نوشيدنيتون بار چند هم شما _

 ....باشيد مواظب هميشه ،باید زاره نمی چيزی واستون چون

 

 

 :گفت آرمين

 ...افتاده منم واسه اتفاق همين بار یک آخه كنم می دركتون من _
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 ...دن می كش رو موضوع اینقدر اینا چرا ایش

 ...بودین خورده موقع این تا بخورین خواستين می شما اگه خوردم كه كردم كاری خوب _

 ...كارم واسه دارم هم محكمی دليل زنم،چه نمی من حرفا چرا

 ...كنم آشناتون هم با بيشتر خوام می شيد بيخيال اینارو حاال _

 ...من گفتم المثلی ضرب سهراب،چه مرگ بعد دارو ،نوش كردم نگاه بهشون باز نيش با

 ...واستون شه می زحمت _ آرمان

 ...زحمتی چه بابا نه _

 خوام می كنه می فكر ندونه كی هر اوه اوه كردم صاف رو گلوم كردم جور و روجمع خودم كم یه

 :گفتم...خخخ كنم سخنرانی برم

 كنم، می شروع خوب _

 ...فهميدم كنم،اها شروع كی از اول كردم نگاه بهشون كردم ریز چشمامو

 ...واجبه احترامش پس بزرگتره ،چون ميكنم شروع جمع بزرگتر از اول _

 :گفت حرص با آرمين

 ...،من كنی می معرفی خودمون كنی معرفی تو خواد نمی دی، می لفتش اینقدر چرا_ آرمين

 : گفتم بلند صدای با

 ...گم می خودم نه _

 اینجوری چرا گم می االن بابا ،باشه كرد نگاه بهم عصبی كردم نگاه آرمين به مسخره لبخند یه با

 ...كنی می نگام

 :گفتم آرش به كردم اشار

 ...فكوری آرش هامونن دوقلو آرمين و آرمان داداش ایشون _
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 :گفتم كردم نگاه بهش متفكر.... خخخ منن خود های دوقلو ميكنه فكر ندونه كی هر

 ...آرشه اسمش دونم می كه همين دونم نمی ازش این از بيشتر من _

 : گفتم مت و پت به كردم اشاره

 ...نازن چه نگاه دوقلون بينی می تارو دو این _

 : گفتم آرزو گوش كنار آوردم رو سرم

 ...اینا مثل بيار دوقلو یه هم تو _

 ..ام تو بابا باشه موقوف، زیادی حرف یعنی رفت بهم ای غره چشم یه آرزو

 ،اومدن كدومن بفهمی تونی می چشماشون رنگ ،از آرمين آبيه اون آرمانه خاكستریه چشم _

 خوب...خودشون شهر رن نمی چرا دونم نمی شده تموم درسشون االنم بخونن درس شيراز

 ..آرزو به رسيم می اینا از بگذریم

 رسيد می من های شونه سر تا ،قدش كردم پاش تا سر به نگاه یه باال انداختم ابروهامو شيطنت با

 نه آرزو ولی بگردم شال بدون بودم راحت ،من بلند استين تونيک با بود سرش سياه شال یه

 ... كرد می رعایت هميشه

 نامزدی كه دانشگاه واسه خوند می داشت دیپلم، ،تحصيالت ١2 محمدی،سن ،فاميل آرزو اسم _

 پيش موقيتش اگه آرومه اینقدر كه نكنيدا نگاه اینجور دونيد،اینو می خودتون بعدش دیگه شد

 ...گردونه می جيبش تو ميزاره منو قوارش قدو این ،با باال ره می راست دیوار از بياد

 آب،برگشتم رو ریختم می زندگيشو تمام رفتم می پيش همينجور اگه زدم می قهقه داشتم دلم تو

 :گفتم خونسردی با طرفش

 باشی؟؟؟ شوهرت پيش االن نباید تو كجاس شوهرت آرزو _

 جلو آورد دستشو...شده قرمز اینجور این كه نگفتم چيزی كه من ،بابا بود شوده قرمز كامل آرزو

 هم آرزو بيرن زدم خونه آشپز از شدم بلند صندلی از سریع شد خطری اوه اوه.. بكشه موهانو

 :گفتم... دنبالم اومد
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 ...نگفتم چيزی كه من كنی می رم چرا آرزو _

 تو گی می پرت و چرت چرا مروا...) بگه نباید كه اومه زبوت تو هرچی گوتا پرت چرتو چرا مروا _

 ...(بگی نباید كه اومد زبونت به كه چی ،هر

 می حرص چرا حاال بابا باشد...) اكنوم خواهی معضرت جمع جلو مو خردا حرص چرا اله بابا باشد _

 ...(كنم می خواهی معذرت ازت جمع جلو اینقدر،من خوری

 بزرگ سوال عالمت یه با داشتن كه پسرا طرف ،برگشتم روم به رو هم آرزو بودم مبل پشت من

 : گفتم... شدم می شكلی همين بودم اونا جای اگه منم كردن می مون نگاه

 ذكر هم اینو ،البته كنم می خواهی معذرت محمدی آرزو از كریمی مروا اینجانب محترم حضار _

 ...دونم نمی دليلشو خودم كنم

 :گفت كشيد جيغی آرزو

 ... پررویی خيلی _

 :گفتم دادم لم كاناپه رو رفتم

 دهاتتون؟؟؟ اون از نياوردی ما واسه چيزی ببينم بگو شوهرت،حاال اون جون شو بخيال _

 : گفت شيطنت با آرزو

 ...همسایه آقایون هم شما واسه هم آوردم آره _

 

 

 پسرام...  زنه می مشكوک آرزو این...كنم جمع رو ميز برم شدم بلند منم اتاق، طرف رفت آرزو

 :گفتم متعجب... بودن نشسته همونجا هنوز

 نشد؟؟؟ تموم غذاتون مگه _

 :گفت بود اومده در بهت از تازه انگار كه آرمان
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 ...چرا چرا _

 رفتار به كنن می عادت اومدن، در بهت حالت از بودن آرمان مثل دوتام اون جاش، سر از شد بلند

 ...ندیدن رو ما های بازی دیونه هنوز...اولشه ،حاال ما

 كشوند می خودش همراه بزرگم بسته یه بيرون اومد اتاق از آرزو ،كه كردم می جمع ميزرو داشتم

 آورد كشيد می رو بسته بود،همينجور گرفته و من بسته همين فقط ساكش نصف كنم ،فكر

 : گفتم خوشحالی با طرفش ،رفتم ميز روی گذاشت

 منه؟؟؟ مال _

 ....بود سواال اون از این

 :گفت داد تكون شو سر

 ...آره _

 ،گرفت آورد در بودم عاشقشون من كه ها نمونه اون ،از شكالت بسته تا چند كرد باز رو بسته

 ، شدم خيره بهش تعجب با پسرا طرف

 ...شماهاست مال این _ آرزو

 :گفت آرمين شدن خيره بهش تعجب با پسرا

 مطمئنيد؟؟ _

 پس زنه، می جوش خوره می شكالت وقتی مروا ،چون مروا واسه فرستادن رو اینا آره، _ آرزو

 ...شماها واسه باشه نخوره، بهتره

 ، بخشه می خليفه كيسه از داره چرا دختر ،این یومد نمی در خونم زدن می چاقو با منو یعنی

 همون با...كردم می نگاه رفتم دست از شكالتای به بغض اینا،با به ميده داره منو نازنينه شكالتای

 : گفتم بغض

 ...آرزو _



 
 

132 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود نودهشتيا انجمن كاربر ش شكيال | مروا رمان

 :گفت محلی بی با آرزو

 ...گيرم نمی پس _

 می ببين رو ،اینجا شد باز نيشم كم كم كه ، كردم نگاه وسایال بقيه به نشستم اشک به چشمای با

 بود مانتو دست پنج...بودن گذاشته تموم سنگ من های دایی یعنی...كرد پيدا توش چی همه شد

 تو ميليون چند فقط دونستم ،می ساعت عطر ،مجلسی راحتی لباس كفش كيف و شال شلوار با

 خوشبختی همه این ،منو ميز رو ریختم رو همه كردم عكسش بر گرفتم رو بسته...بستس همينو

 ...كردم فراموش كل به رو شكالتا...محاله

 :گفت تعجب با آرمين

 بزنی؟؟ بوتيک قراره خبره چه مروا _ آرمين

 :گفتم كردم می نگاه وسایال به داشتم باز نيش با همينجور

 ...نه _

 

 خبره؟؟ چه همه این پس _

 :گفت كرد پوفی آرزو

 ...فرستند می لباس واسشون همين واسه خرید برن یاد نمی خوششون ، خانوم _

 : گفتم آرزو طرف برگشتم

 شه؟؟ می حسودیت چيه _

 :گفت بازوم به زد آرزو

 ...بردارم ازت همشو تونم می بخوام ؟؟اگه داره حسودی چيزا این آخه _

 :گفت تعجب با آرمان

 یاد؟؟ نمی خوشت خرید از واقعا _آرمان
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 : گفتم تفاوتی بی با... امروز كردن می تعجب اینقدر چرا اینا

 ... آره _

 

 

 شده كيف خر نشستم،حسابی ها بچه پيش اومدم اتاق تو كردم،گذاشتم جمع رو وسایلم ذوق با

 دماغم نزدیک بردم رو ،ليوان برداشتم چای ليوان یه هم رو انداختم هامو پا... وسایل دیدن با بودم

 ليوان... بخورم دیگه چيز خوام می چای جای كنه می فكر ندونه كی ،هر كشيدم بو رو چای اول

 ... خوردم ازش قلوب دارم،یه دوست من كه بود چيزی ،همون بود داغ چای

 ؟؟؟ تو كجایی مروا مروا _آرزو

 از داشتم احساساتم، تو پرید بزنه حرف كی باید دونه نمی هم آرزو...پریدم جام از ترس از

 :گفتم طرفش شدم براق....  زدما می حرف چایم خصوصيات

 خودم؟؟ رو بریزم رو چای ترس از گی نمی زنی می صدای منو اینجور چرا _

 :گفت كرد نگاه منو موشكافانه آرزو

 می نگاه رو چای ليوان این داری ،همچين نيست حواست ،اصال زنم می صدات دارم ساعته یه _

 ...چای اون تو هست چيزی یه كنه می فكر آدم كنی،

 ... بره هم چای نخ تو تونه نمی آدم عجبا

 داشتيی؟؟ چيكارم حاال خوب _

 ...داشتن كار شما با آرمين آقا نداشتم كاری من _ آرزو

 بيرون؟؟؟ بریم عصر چيه نظرت بدونم خواست می _ آرمين

 برم بودم مجبور!!بيرون برن خوان می اینا خواب،حاال از ميرم می دارم ،من داشتن حوصله هم اینا

 ...افتاد می راه ،دعوا شدم می عصبی گرفت می كار مو مخ آرزو رفتم نمی اگه
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 :گفتم ميلی بی با

 ...باشه _

 : گفت زد بهم دستاشو آرزو

 ....بشم آماده برم من ، ایول _

 یه بعدم رسيده راه از ،تازه نبود حاليش خستگی نام به چيزی دختره این...اتاق طرف رفت شد بلد

 ....ندارم حوصله خستم من در،بابا در بره خواد می االنم بوده گاز پای ساعت

 ... بشم آماده برم كه شدم بلند هم در قيافه با

 من ازم قدش هم دیگه پوشيده، بلندم پاشنه ،كفش خانومانه تيپ هم ،آرزو زدم اسپرت تيپ

 ...عمش جونه ،آره خوبه من قد ده می پزم قدش این تره،با كوتاه

 منتظر تا پاركينگ طرف رفتيم بيرن زدیم خونه ،از بشن آماده تا خودشون خونه بودن رفته پسرا

 ...بيان پسرا كه باشيم

 طرف رفتم باز نيش ،با بود كنارشون ،محمدم بودن رسيده تر زود بيرون،پسرا اومدیم آسانسور از

 :گفتم شونش سر به زدم محمد

 ؟؟؟ عشقم چطوری _

 : گفت تفاوت بی زد كنار شونش سر از دستمو

 ... خوبم _

 ... ما ذوق تو بزنه بلده فقط این پوف

 بزارم؟؟؟ دلم كجای كنی می خرج من واسه تو كه احساسات همه این من محمد _

 :گفت كرد نگام شده ریز چشمای با محمد

 ...كنی می مسخره داری _ محمد

 : گفتم كردم كوله و كج قيافمو
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 ...گم می جدی دارم پ ن پ _

 :گفت كنارم اومد آرزو

 كنی؟؟ نمی معرفی _

 

 :گفتم محمد به كردم اشاره

 ...گفتم واست كه ،همونی محمد_

 ...اونروز كرد مسخره منو ،چقدر بود گفته واسش رو اولمون برخورد

 :گفتم آرزو به كردم اشاره

 ...صميميم دوست ، آرزو _

 ...بيوفتيم راه بهتره شد تموم معرفيتون اگه _آرمين

 همراه ما با بود نيوفتاده اتفاق وقت هيچ زنه می مشكوک آرش این...شدیم آرش ماشين سوار همه

 ... بشه

 :گفت گوشم كنار آورد رو سرش آرزو

 !باشی؟؟ داشته رو ماشين این ولی باشی نداشته پا یه و دست یه داشتی دوست مروا _

 : گفتم كردم نگاه بهش تعجب با

 ماشين؟؟؟ كدوم _

 ...بود وایساده پاركينگ تو كه ام بی همون_

 اونو االنم من باشم؟؟ داشته اونو باشم نداشته پا یه و دست گفت،یه می رو دایی ماشين عجب

 ...دارم

 : گفتم حرص با
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 ....بود دایيم مال ماشينم اون نه، _

 :گفت تعجب با

 جدا؟؟ _

 ...گفتم الكی پس نه_

 عجب _

 ...شد خيره رو به رو به كشيد كنار شو سر

 :گفت گوشم كنار آورد شو سر دوباره مين چند بعد

 شدی؟؟؟ می آرش زن ولی نداشتی پا یه و دست یه داشتی دوست مروا _

 برگشتم...بگه پرت و چرت بود بلد فقط كشم می رو خودم دختره این دست از من خدا وای

 : گفتم رفتم بهش ای غره چشم طرفش

 ...نه _

 : گفت دوباره

 ...ولی نداشتی پا یه و دست یه داشتی دوست مروا_

 :گفتم بلند صدای با

 ...آرزووووو _

 ... بگيره خون خفه باید فهميد ،خودش كشيد عقب رو خودش ترس با

 :پرسيد تعجب با بود نشسته من كنار كه آرمين

 افتاده؟؟ اتفاقی _

 : گفتم حوصلگی بی با

 نه_
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 ...بود باز نيمه چشمام االنم...بخوابم خونه،برم برگردم خواست می ،دلم نداشتم حوصله اصال

 ...شدم بيهوش آرزو شونه رو گذاشتم سرمو

 ببينم بدم تشخيص تونست نمی بودم بيداری خواب تو زنه می صدام داره یكی كردم احساس

 ...بود ،آرزو كردم باز رو چشمام زور به...كيه

 مگه؟؟؟ رسيدیم آرزو چيه _

 :گفت حرص با آرزو

 راحت باال بریم زدم ،صدات خونه اومدیم االنم بودن خواب ماشين تو همش خانم رسيدیم آره _

 ...بخوابی

 چسپيد خيلی وای...بياد در خشكی حالت از بدنم تا كشيدم رو ؟؟؟خودم بودم خواب همش من ااا

 ...كرد می قفل رو ماشين در داشت هم آرزو... نبود پسرا از ،خبری شدم پياده ماشين از...

 كجان؟؟ پسرا پس آرزو_

 ...ببرم واسشون رو كليد شد باال،قرار رفتن بودن خسته_آرزو

 :گفتم دادم تكون سرمو

 .. ميام سرت پشت منم باال برو تو ،پس اها _

 ...باشه _ آرزو

 ...باشم تنها خواستم می یكم.... حياط طرف رفتم منم آسانسور طرف رفت آرزو

 

 

 ،روی بيرون اومدم آسانسور ،از پاتوق برم تا آسانسور طرف رفتم...خونه رسيده االن تا حتما آرزو

 ها پله از سریع رسيد ها پله به كه ،پام نشه متوجه كسی تا ها پله طرف رفتم آروم آروم پا نوک

 ...شدم می جيم باید ندیده منو كسی تا...رفتم باال
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 ....بستم رو در بيرون رفتم كردم باز رو بوم پشت در

 ...بوم پشت كنار برم كه گردوندم بر سرمو

 رفتم آوزون قيافه با...كرده اشغال رو من پاتوق جور چه كنه؟؟؟نگاه می چيكار اینجا این اااا

 ...شدم غرق خودم افكار تو...روم به رو های خونه به شدم خيره...وایسادم كنارش

 كنی؟؟؟ می چيكار اینجا _

 :گفتم بودم شده خيره روم به رو به كه همينجور...بود آرش صدای

 كنی؟؟؟ می چيكار اینجا خودت _

 : گفت متعجب

 من؟؟؟ _

 :گفت اینجا اومده دليل چه به باشه شده متوجه تازه كه كسای مثل

 ...كنم خلوت خودم با اومدم _

 ...نبود تمسخر صداش تو قبال ،مثل بود آروم خيلی آرش

 ...اینجام دليل همين به منم_

 خودم افكار و وایساده كنارم كسی نكنم احساس دیگه شد باعث شد ایجاد بينمون كه سكوتی

 ؟؟ بچشم رو آرامش طعم ،منم بيوفته غلتک رو منم زندگی شد می ،كی بشم غرق

 ....كشيد بيرون خودم افكار از منو آرش صدای دوباره

 كردی؟؟؟ می گریه شب اون چرا _ آرش

 واسه كرد رو سوال كرد،این می نگاه رو روش به رو داشت كردم،هنوز نگاه بهش برگردوندم مو سر

 :گفتم سوالش به توچه به...دیدم رو تو گریه من كه بفهمونه بهم خواست می ؟؟ چی

 خوشبختن؟؟؟ شون تا چند هستن؟؟ من مثل رومون به رو های خونه این تو نفری چند نظرت به _

 دارن؟؟؟ رو مرگ آرزو شدن سير زندگی این از نفرشون چند
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 :گفت كشيد عميقی نفس آرش

 كنی؟؟؟ می عوض رو بحث داری چرا_

 :گفتم چشماش تو شدم خيره كرد، می نگاه منو داشت ،اونم طرفش برگشتم

 بدونی؟؟؟ رو دليلش خوای می چرا _

 :گفت بود شده خيره چشمام تو همينجور

 ...كنجكاوی روی از كن فكر _

 :گفتم زدم پوزخندی

 خودمون؟؟ فضولی همون یا _

 :گفت تفاوت بی شد خيره روش به رو به برگردوند رو روش آرش

 خوبی شنونده واست تونم ،می بشی خالی تا كنی، دل در داری دوست اگه كه بود این دليلم _

 ...باشم

 كه شد می دیده هم طبقه چند های آپارتمان ها خونه بين شد می رو به رو های خونه به زدم زل

 فكرا ،این گرفتن می رو دید جلوی بودن،چون اعصاب رو فقط

 ،تو بزنم حرف یكی واسه خواست می دلم بود وقت خيلی... كردم فكر آرش حرف به كنار زدم رو

 نيومده پيش موقعيتش كنم،ولی خالی رو خودم تا بزنم حرف فقط روانشناس پيش برم بود ذهنم

 ...بودم دل دو صورتش به شدم ،خيره كنم اعتماد آرش به تونم می یعنی...االن تا بود

 ... گفتن به كردم شروع دریا به زدم رو دلم

 دیدم می دیگران از تر بر رو خودم هميشه داشتم كه نفسی به اعتماد خاطره به بودم دبستان _

 من با اول بدن انجام خواستن می كه كاری ،هر من پيش یومدن می داشتن كه سوالی هر ،دوستام

 گفت می بهمون هميشه نگيریم كم دست رو خودمون بود شده باعث مامانم كردن، می مشورت

 تو كرد،هميشه می تشویقمون خودشم هميشه ، باشيد موفق تونيد می پس دارین استعداد شما

 بدون رو ،كارامون كردیم می رو تالشمون تمام هم ما تونيد، می شما گفت می خوند می گوشمون
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 وقت هيچ شد باعث این...بودیم موفق هميشه هم كارامون ،تو بدیم انجام مشكلی داشتن

 ...نگيریم كم دست رو خودمون

 ...سوم سال ولی گذروندم خوبی به دوم و اول سال یه راهنمای رفتم كردم تموم رو دبستان دوران

 دیدمش می ماه یه سال در كرد می كار اونجا بابام آخه... برگشت كشور خارج از بابام سوم سال

 حرف باهاش كشيدم می خجالت زدم می زنگم ،وقتی نبودم راحت باهاش وقت هيچ همين ،واسه

 ... بزنم

 :گفتم گرفته صدای با ، بود گرفته رو گلوم بغض

 سوم سال... بود شده ها فاصله باعث دوری این كشه، می خجالت باباش از هم كسی مگه آخه _

 به اخالق بابام...داداشم هم من هم بيایم كنار بابام با نميتونيم فهميدیم تازه ، برگشت بابام كه

 ...كنه رفتار ما با جور چه دونست ،نمی داشت رو خودش خصوص

 می بحثش بابام با هميشه داداشم ،ولی كردم می سكوت من ،معموال خونه تو بود دعوا هميشه

 به رسيدیم تا گذشت همينجور...بدید انجام نباید اشتباهه گفت می بابا گفتيم می ما چی شد،هر

 تجدید رو بيشترش ترم آخر امتحان واسه خوندم می درس كه ای رشته ،من دبيرستان آخر سال

 ،مجبوری نبود هنر های رشته خودمونم شهر تو.. نداشتم تجربی رشته به ای عالقه من ،چون شدم

 بره تنها دختر ،گفت نداد اجازه بابام ولی دیگه شهر برم كردم اصرار خيلی... تجربی بودم رفته

 ....كنم پاس رو درسام تونستم زور به شهریور ،من برم بود نذاشته خالصه...دیگه شهر

 تو باشم داده انجام كه كاری ترین بد شم می عصبی یوفتم می اتفاق اون یاد وقتی كردم مكثی

 ...بود كار همون عمرم

 دونستم می نداشتم ای عالقه اصال چون چهارم نرفتم دیگه سال امتحاناتم تو شدنم پاس بعد _

 ادامه خوام نمی دیگه كنن فكر شد باعث نرفتنم مدرسه شم، می تجدید همش سوم سال مثل

 رفتن نمی كه اونا چه مدرسه رفتن می كه اونای چه من سن تو كنم، شوهر ميخوام بدم تحصيل

 ولی داشتم خواستگار داشت،منم نامزد هم آرزو خودم دوست همين بودن، شده نامزد بيشتر

 مورد كه خواستگارام از یكی بابام بخونم، درس خوام می گفتم ،می كردم نمی قبول خودم

 بهتر خوندن گوشم تو اینقدر ، كردم مخالفت اول ،من گذاشت ميون در من ،با گرفت قرار تایيدش
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 بتونم برسم هام آرزو به من بشه باعث اتفاق این شاید ،گفتم كردم قبول تا یاد نمی گيرت این از

 ...كنم زندگی دارم دوست كه اینجور

 از چه قيافه و تيپ نظر از چه بود متفاوت ،افكارامون نشد كردم می فكر من كه اونجور نشد ولی

 اگه ،البته گشتم می راحت خودمونی جمع تو بودم راحت خودم من ، پيشرفت و تحصيل ادامه نظر

 نمی خونه تو داد،حتی می گير بابا بودم خونه...كرد می فرق افكارشون اونا..نبودن نامزدم و بابام

 خونس داداشم چون بود چی ،دليلش پوشيدم می پوشيده لباس باید بپوشم راحتی لباس تونستم

 كه بزنم بهم رو نامزدی خواست كنم،می تحمل تونستم نمی دیگه... باشه باز لباسم نيست خوب

 ....افتاد اتفاق اون

 درجا كه... كنن می تصادف راه تو ،كه بزنن باغمون به سری یه رفتن مامانم و بابام عصر روز یه

 ...واسمون بود بزرگی ميميرن،شوكی و كنن ،می تموم

 تونستم زود رو پدرم بود،مرگ سخت برام خيلی بودم، گرفته افسردگی ماه چند اتفاق اون از بعد

 ...نه مادرم ولی نبود كنارمون وقت هيچ چون كنم هضم

 كم بدم دست از رو داشتم كه نفسی به اعتماد اون دیگه بشم گير گوشه بود،من شده باعث پدرم

 بره داشتم دوست هميشه...باشه كنارم نداشتم دوست وقت هيچ همين واسه...بودم شده حرف

 ...بوده اونجا سال همه این كه جایی

 ...بدم دست از ،مامانمو كسمو همه شد باعث تصادف اون ولی

 ،ولی بره كه كرد می.تشویقش خيلی مامانم تحصيل، ادامه واسه كشور خارج بره بود قرار داداشم

 ...بخونه درس جا همين باید نه گفت.بابام

 من مثل و بمونه اینجا خواستم نمی بره كنه درست رو امير كاری گفتم دایبيم به مرگشون بعد

 ...بره فرستادمش زور به ،ولی بره خواست نمی كرد،امير درست رو كاراش هم دایيم...بشه افسرده

 ...شد خوب حالم روانشناس پيش رفتن ماه چند امير رفتن از بعد
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 شكر رو ،خدا زدم هم به هم رو نامزدی مامانم، و بابا مرگ ،بعد هام آرزو دنبال برم خواستم می

 راضی ولی... هام آرزو دنبال برم بتونم تر راحت شد باعث این...نكردن مخالفتی هم عموم و دایی

 ....كشيد طول سال یه خودش عموم و دایی كردن

 كشيدم صورتم به ،دستی صورتم به كرد ،اشاره كردم نگاش متعجب گرفت، جلو رو دستمالی آرش

 كی دونم بودم،نمی خاطراتم در كردم،غرق تميز رو صورتم گرفتم رو بود،دستمال خيس خيس

 ...بود گرفته گریم

 

 

 نمونده؟؟؟ راهی هيچ گفتی می همين واسه پس_ آرش

 :گفتم دادم تكون آره نشونه به سرمو

 امير نيستم حاضر وجه هيچ به كه اميره برگشتن اونم هست راه یه نمونده،فقط راهی ،هيچ آره _

 ...برگرده

 اون كه موقعی برم،شاید خوام می من دونه می كجا از آرش كه نبود مهم واسم لحظه اون اصال

 ...دونم نمی زدیم، می حرف پسرا با من رفتن مورد ،در داشته حضور

 ...خر سر بدون هستی آزدی دنبال ،تو فهميدم كه اینجور _ آرش

 دستش به خوام می شده كه قيمتی هر ،به خوام می آرامش فقط ،من آرامشم دنبال ،من آره _

 ...بيارم

 :گفت آرومی صدای با آرش

 ...دنبالشم من كه چيزی همون_

 سير دیگه یه دنيا كه این نبود،مثل من به حواصش چون زد، می حرف خودش با داشت كنم فكر

 ...كرد می

 ...بود تنها هم رفتم،آرزو می باید بود وقت دیر دیگه
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 : گفتم برداشتم عقب به قدم چند

 ...شدم سبک خيلی دادی گوش حرفام به كه برم،ممنون باید دیگه من _

 :گفت بود لباش رو خوشگلم لبخند یه طرفم برگشت آرش

 ...كردی اعتماد بهم كه ممنون نكردم، كاری _

 رفتم دادم سرعت قدمام ،به دادم تكون خداحافظی نشونه به رو دستم زدم بهش لبخندی یه

 ...اومدم پایين ازشون سرعت ها،با پله طرف

 ...موندم می در پشت نداشتم،باید كليد ،آخه نباشه خواب آرزو كنه ،خدا زدم رو خونه در

 ...كرد باز رو در آرزو باالخره دقيقه چند از بعد

 :گفتم...كرد می نگاه منو عصبانی داشت بود وایساده در كنار هم خونه،آرزو داخل رفتم

 ميدی؟؟؟ قورتم قوریت بابا چشمای اون با داری بابا،چرا چيه _

 !!!نكنه اثابت بهتون تركشاش باشيد مواظب...شد منفجر آرزو هو یه

 ظهرم ، كردی گير غافل منو اونجور كه تو؟؟؟صبح رفتی گوری كدوم ساعت یه هست معلوم_ آرزو

 یه از بعد حياط تو رفتی داشتين،االنم تشریف خواب همش من،عصرم برجكم تو زدی اونجور كه

 ..نباشی تنها تا پيشت اومدم سوخت واست دلم كه من شده،حيف پيدات ساعت

 :گفت طعنه با

 ...یومدم نمی وگرنه شلوغه سرت اینقدر دونستم نمی _

 :گفتم حرص با كاناپه رو كردم پرت خودم

 ...ندارم حوصله اصال كه آرزو نگو پرت و چرت _

 :گفت عصبی

 ...كرد تحملت لحظه چند واسه شه نمی باشی عصبی نداری،اگه حوصله وقت هيچ تو مروا _
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 :گفتم بلند صدلی با

 ميكنی؟؟ عصبی منو ،چرا كرد تحملم نميشه دونی می كه تو خوب _

 :گفت كرد بلند رو صداش تن كم یه آرزو

 ربطی هيچ من به تو شدن ری،عصبی می در كوره از زود خودت تو كنم نمی عصبی رو تو من _

 ...نداره

 :گفتم آرومی صدای با گرفتم رو سرم دستم با

 می كردی،خواهش پا به جنجالی چه كوچيكی چيز یه واسه نگاه بدتری من از كه آرزو،تو بسه _

 ..چيزو همه گم می واست باش آروم كنم

 ...نشست كنارم اومد آرومی ،به حرفی گفتن اومد،بدون خودش به كه این مثل هم آرزو

 ،و من خونه تو پسرا حضور امروز،دليل های اتفاق ،دليل بگم واسش تا منتظره االن دونستم می

 ...دیگه چيزای

 ....گفتن به كردم كنم،شروع تمركز بتونم تا كشيدم، عميقی نفس

 

 

 شدم آشنا آرمين و آرمان با روز اون خودمون، شهر برگشت عمو كه شد شروع روزی از ما آشنای

 ساعت چند... یاد نمی خوشم مذكر جنس از زیاد كه دونی ندادم،می محل بهشون من ولی بهشون

 این به پسری شيرینه خيلی آخه بياد خوشم ازش شد باعث زد كه ،حرفای اومد محمد هم بعدش

 منو بچه این زبونی بلبل از حاال شدم نمی رد ها بچه متری یک كه بزنه،منی حرف اینجور سن

 و آرمان شد، من خونه به پسرا آمد و رفت باعث محمد و من آمد و رفت...بود كرده خودش جذب

 اون روی از محمد فهميدم ،اونجا بود محمد مثل رفتارشون بود، خوب خيلی رفتارشون آرمين

 بچه پسر تا سه مثل داد، می انجام اینم دادن، می انجام دوتا اون كه كاری ،هر كنه می تقليد دوتا

 ...نكنن خرابكاری باشه حواست باید هميشه كه گوشن بازی
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 ...دیگه اینيم ما مفيد،بله و ،خالصه نبود این از بيشتر

 جوریه؟؟؟ چه روش حرفام تاثير ببينم كردم نگاه آرزو چهره به

 اینجا فكرش اصال كرد می فكر آدم كه من به بود زده زل كرد،همچين می نگاه بهم داشت متفكر

 ...بگردم نامحرم ،جلوی ندیده اینجوری منو وقت هيچ آخه گفتم، می هم پوششم مورد در...نيست

 ،اون نبودم پایبند وقت هيچ كه دونی می بهتر خودت پوشيدم، لباس اینجور كه بينی می _

 قبول رو خدا رفت،یا شدم كافر گم نمی دین، چی هر از شدم زده كل در هم بابام های سختگيری

 بدن نه تنمه بينی می كه رو لباس ،این دارم رو خودم اعتقادات ولی نيست اینجور نه ندارم،

 و چشم هم پسرا این نكنم فكر نداره، مشكلی من واسه ،اونم ننداختم شال ،فقط باز نه نماست

 ...هيچم پيششون من دیگه دیدن منو از بدتر پوشش بس ،از باشن بسته گوش

 

 بشه، جمع صورتم شد باعث سركه ،ترشی دهنم گذاشتم برداشتم ميز رو ظرف تو چيپس دونه یه

 شده تنگ واسش دلم ،خيلی بزنيم حرف یكم هست امير اگه كردم روشن برداشتم رو تاپ لب

 ...بود

 یه ،به كردم آرزو به ،نگاه كاناپه پایه به دادم ،تكيه نشستم زمين رو رفتم خوردم سر كاناپه روی از

 كه گفتم چی من مگه بابا...فكر تو ره می چقدر دختر این اه اه...بود فكر ،تو بود شده خيره نقطه

 ...فكر تو رفته این اینجور

 ... هوا پرید متری یه كه پاش رو زدم

 نقطه به ساعته یه بزاره، تاثير روت اینقدر فرزان از دوری كردم نمی فكر تو كجای بابا آرزو _

 ... شدی خيره

 :گفت رفت بهم ای غره چشم آرزو

 !!!دیگه دادم می گوش تو حرف به داشتم كشی، می وسط منو شوهر پای چرا _
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 عر خودش مثل من كرده فكر شده تموم من حرفای ساعته ،یه كردم نگاه بهش مشكوک

 شوهرش اون فكر تو یا داده می گوش من حرفای به نبود ،معلوم شدم آرزو بيخيال...عر

 ...شدم تاپ لب با رفتن ور مشغول...بوده

 ....گوشم تو گذاشتم هندزفریمو كردم روشن رو وبكم ذوق ،با بود روشن امير یاهو چراغ

 ؟؟؟ داری صدامو امير _

 (مروا؟؟ خوبی آره،) مروا؟؟ خوبه هو _

 :گفتم ذوق ،با بودم شده حال سر امير صدای شنيدن با

 خوبی؟؟؟ تو خوبم من آره، _

 ...كردم نگاش گيج خندید،منم بلند صدای با امير

 (تو؟؟ زنی می حرف فارسی چرا) تو؟؟ زتا حرف فارسی چرا _ امير

 :گفتم عشوه با كردم ناز چشم پشت

 ... بزنم حرف فارس كردم عادت!!خندی می اینجور كه حاال شده چی كردم فكر ایش _

 :گفتم آرزو به كردم اشاره

 ...كنم می فراموش مو مادری زبون داره ،دیگه زنه می حرف فارسی همش اینم _

 كرد تایپ یاهو صحفه تو بود شده آرزو متوجه تازه كه امير

 نده؟؟ راه خونه رو ها كولی این نگفتم بهت دفعه صد مگه _

 ...كولی گفت می بهش بده حرص رو آرزو اینكه واسه خنده،امير زیر زدن بلند صدای با

 كرد تایپ حرص با آرزو

 خره؟؟ امير نشدی آدم تا _

 كرد تایپ آرزو حرف به توجه بدون امير
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 ...كن بيرونش خونشون،زود بره تا بده بهش چيزی یه مروا _

 :گفتم گرفتم جلوشو... كنه تایپ تا تاپ لب كيبورد طرف آورد هجوم دوباره آرزو

 ...هم به پرید می بينيد می رو دیگه هم دفعه هر هم، تا دو شما كنيد بس _

 : گفتم خنده،عصبی زیر زد بلند صدای با امير دوباره

 تو؟؟ چته _

 این با كشته منو زدنت حرف فارسی این...) لهجت ان با كوشته ماش زتوت حرف فارسی ان _

 ...(لهجت

 كه این بدونه بودم كرده نخندم،عادت تا گرفتم رو خودم جلوی ،ولی بود گرفته خندم خودمم

 ...زدم می حرف فارسی باشه حواسم

 :گفتم كردم اخم

 ...(نبود حواسم هم تو حاال خوب...) نهود حواسوم هم تو اله خواب _

 ...شده ساكت دفعه یه كه كنه، می چيكار داره آرزو ببينم برگردوندم مو سر

 ...بود بسته چشماش و مبل پشتی رو بود گذاشته سرشو بچم نازی آخی

 بابا ، شدم امير بيخيال...بود چيزی یه تایپ مشغول سخت بود تاپش لب كييورد تو سرش اميرم

 ...بستم رو تاپ لب...برده خوابش كاناپه رو كه برسم مهمونم به برم

 این به القابی چه من به به یكشه، دراز روش حيدرمون مش این بندازم چيزی یه اتاق تو رفتم

 نميدم دختر

 

 

 این سازنده به دم می فحش روز هر ،من باالخره شد تموم آخش سه دو ،یک مونده دیگه تای سه

 ...نذاشتن بوم پشت این واسه آسانسور چرا ساختمون
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 !!!ام پررو خيلی دونم می

 ...بوم پش رو رفتن كردم، باز رو در

 هم ،هوا بود پایيز آخرای... سرم رو گذاشتم هم هشو ،كال بستم سویشرتمو زیپ...سرده چه ووی

 ...سرمایی منم سرد

 از كه نسكافه ليوان دور رو دستم تا دو...شدم خيره رو به رو به و وایسادم بوم پشت كنار رفتم

 ...بشه گرم كم یه دستام تا گرفتم بودم آورده خونه

 كنی؟؟ می فكر چی به _

 ...آینده به _

 نكردی؟؟ پيدا حلی راه هنوز _

 عالی هوا این تو شد، گرم بدنم تمام ، خوردم مو نسكافه از كم یه ، نشستم بوم پشت دیوار لب رو

 ...بود

 ...نشست كنارم آرش

 ... گرفتم جوابمو _

 :گفتم آرومی یه

 ... بگيرم درد سر آخرشم كنم مشغول الكی فكرمو خوامم ،نمی نيست حلی راه _

 ...شد كشيده دستم از كه...بخورم ازش دیگه كمی تا دهنم نزدیک بردم رو نسكافه ليوان

 ...خورد می منو نسكافه آرامش با داشت آرش

 :گفتم حرص با

 خوردی؟؟؟ منو نسكافه چرا _

 .. خورد رو نسكافه از دیگه كمی یه ریلكس آرش
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 خوره؟؟؟ می اه تو ماله كه چيزی نفر یه وقتی داره حسی چه _

 :گفتم عصبانيت با

 ...شم می عصبی _

 خواد می دلش ،آدم پسر این داره چشمای چه بابا كرد، نگاه چشمام ،به طرفم برگشت آرش

 ...كنه نگاش بشينه ها ساعت

 ...نرو كش رو دیگران نوشيدنی وقت هيچ دیگه پس _

 ،كش كنم فكر بهش بخوام كه بودم نكرده گير موقيتی اینجور تو وقت هيچ كردم، نگاه بهش گيچ

 ..بشن عصبانی اینقدر بشه باعث دیگران های نوشيدنی رفتن

 !!!بود حرفا اون از دونم می!!! كنم نمی فكر افتاده پا پيش چيزای به من چيه دونی می آخه

 :گفتم ، برداشتم رو بود گرفته طرفم به كه ليوانمو

 ...باشه _

 مياری؟؟ منم واسه ليوان یه دیگم دفعه _

 :گفت من نسكافه ليوان به كرد اشاره...كردم نگاش بيارم؟؟گيج ليوان یه

 ...بيار منم واسه ليوان یه دیگه دفعه چسپيد _

 : گفتم دادم تكون سرمو

 ...باشه _

 ...شكست رو سكوت دوباره آرش

 كنی؟؟ زندگی مجرد عمرت آخر تا خوای می واقعا ، مروا _

 ...بمونم مجرد خواستم می بزارن دایی عمو اگه...خوردم نسكافمو از كمی

 ...دارم تنفر مذكره جنس چی هر از من آره، _
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 :گفت متعجب آرش

 نداری؟؟؟ مشكلی من یا آرمين آرمان با چرا پس داری تنفر اگه _

 ...دیگه كسه با سقف یک زیر كنم زندگی تونم نمی ندارم،ولی مشكلی دوستی با من _

 بكن كار این بگه بهم همش كنم، زندگی سقف یک زیر یكی با كنم فكر بهشم تونستم نمی اصال

 ....بود ترسناک موردشم در كردن فكر نكن، كارو این

 ...بيرون اومدم افكارم از آرش صدای با

 واسه شه؟؟؟ می قبليت نامزد مثل كنی می فكر چون كنی زندگی یكی ،با ترسی می تو مروا _

 درسته؟؟ كنی ریسک خوای نمی دیگه همين

 توانشو كنم، تحمل تونستم نمی دیگه ، شد می بد كردم می انتخاب كه كسی اگه ترسيدم، می آره

 ....تكميله ظرفيتم ، بكشم تونستم نمی این از بيشتر ندارم

 :گفتم شنيدم می زور به خودم كه آرومی صدای با

 ....اه تو با حق _

 ... بشه منتقل منم به آرامش این شد می باعث ، زد می حرف آرامش با آرش

 می كنارت عمر آخر تا دوست یه مثل و ، كنه می ازدواج باهات بگه بشه پيدا نفر یه اگه _ آرش

 كنی؟؟ می قبول مونه

 گرفته خندم... بود عقل از دور ،واقعا كردم تكرار خودم واسه حرفشو دیگه بار گفت؟؟یه چی آرش

 ...خنده زیر زدم بلند صدای با بود

 :گفتم آرش شونه رو زدم

 ... محاالته از كرد،آخه حساب شه نمی هم رویا جزو حرفت این اصال پردازی، رویا چقدر تو آرش _

 :گفت جدی لحن با آرش

 ... نخند كن لطف پس مروا، زنم می حرف جدی دارم _
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 :گفتم شد جمع لبام رو خنده

 ....كرد پيدا ها قصه تو شه می فقط رو زندگی ،اینجور نداره امكان چيزی اینجور _

 : گفت جدی العاده فوق لحن با تو زد زل آرش

 ؟؟؟ بدم بهت رو نهاد پيش همين االن من اگه _

 ...كنه نمی شوخی دونستم گفت،می می چی آرش كردم نگاه بهش گيچ

 !!نداشت امكان!! دوست عنوان به اونم!! عمر آخر تا!!  صوری اونم!!  ازدواج

 

 

 با ،آرش شد پيدا لبام رو خنده آثار كه كم یه خنده، زیر بزنم بلند صدای با خواستم می دوباره

 :گفت خشنی لحن و جدیت

 ...بده منو جواب پس زنم، می حرف جدی هات با دارم مروا _

 ...دروغ یا گه می راست داره ببينم چشماش تو از خواستم می چشماش تو شدم خيره

 كه آرامش جز به گرفت، آرامش شد می چشما این از فقط...  بفهمم ازش چيزی تونستم نمی

 ...فهميد شد نمی دیگه چيز داشت

 :گفتم انداختم پایين سرمو...برداشتم ازش چشم

 !!! كنم می قبول من بدی پيشنهاد اگه آره _

 ...كشيد خودش دنبال گرفت رو ،دستم شد بلند جاش سر از سریع آرش

 ...كنه می اینجور چرا ،این كردم نگاش بهت با

 :گفتم حرص با بود، گرفته درد دستم...كشيد می خودش دنبال هم منو پایين رفت می كه ها پله از

 



 
 

152 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود نودهشتيا انجمن كاربر ش شكيال | مروا رمان

 كنی؟؟؟ می كاری چی داری كندی جاش سر از دستمو آرش هووو _

 ...كرد گرفتن شماره به آورد،شروع در شلوارش جيب تو از گوشيشو من حرف به توجه بدون آرش

 ...آرمين الو _

 

 

 تا؟؟ دو شما كجاین _

 

 ...یایم می داریم هم ما كنيد باز رو در _

 ...جيبش تو گذاشت كرد قطع رو گوشيو

 می خودش دنبال منو اینجور كه حيونم من ،مگه دستم وای كنه؟؟ می چيكار داره آرش این

 ...تر آرم كم یه بابا!!!كشونه

 : گفتم درد با

 ...دستم آرش _

 ...كشيد می منو دست داشت همينجور ،چون باشه شنيده نكنم فكر

 ... خونه داخل كشوند خودش دنبال منم داخل رفت كرد باز رو خونه در

 ...نفهم االغ این وایساد خره باالخره

 ... كرد می درد خيلی خدا وای... دستم دادن ماساژ شروع وایسادم كنارش

 بودین؟؟؟ هم با تا دو شما _
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 رو به رو متعجب چشم جفت سه با كه كردم، بلند مو سر تعجب ،با شد متوقف هام شونه رو دستم

 بودن ما خونه زد می حرف آرمين با داشت آرش كردن؟؟؟پس می چيكار اینجا تا دو این اا ، شدم

 !!!كرد باز زدن در بدون درو این جوری چه آرش این گفتم كن،من باز رو خونه در گفت كه

 ...نشسيت نفره دو مبل رو آرمين كنار رفت آرش

 ...بودم وایساده اونجا متعجب همينجور منم

 : گفت كنارش نفره تک مبل كرد اشاره آرش

 بشينی؟؟ خوای نمی مروا _

 بيخيال كه كسی تنها كردیم، می نگاه هم به متعجب همه...نشستم مبل رو رفتم دادم تكون سرمو

 ...بيخياله دادی خدا ،اونم بود آرش بود نشسته

 ...ميز رو ،گذاشتم بود دستام تو هنوز خاليم نسكاف ليوان

 خبره؟؟ چه اینجا بگيد خوایيد نمی _ آرمين

 :گفتم باشه؟؟متعجب خبری قراره مگه كردم نگاش شده گرد چشمای با

 باشه؟؟ خبری مگه آرمين _

 :گفت كرد نگام شده ریز چشمای با آرش و من به كرد اشاره آرمين

 چرا؟؟؟!!! بودید هم با تا دو شما _

 ...فضولن خيلی اینا كه نيست شكی این در البته بود، حرفا اون از حرف این دیگه

 دلش چقدر هر تا كردم ،ولش داد می معنی هزارتا كه كرد می اونور اینور هاشو ابرو هی هم آرزو

 ....بكشه نشون و خط خواد می

 ....گم می چيزو همه من كنيد صبر لحظه یه اگه _ آرش

 ...بگه چی خواد می كه آرش دهن به كردن نگاه شدن آروم همه بگه؟؟؟ خواست می چه این

 ....كنيم ازدواج قراره مروا و من _ آرش
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 ...آرش به كردم می نگاه داشتم باز نيمه دهن شده گرد چشمای كی؟؟؟با و گفت؟؟؟؟آرش چی این

 :گفت لكنت با آرمان

 چی؟؟ _

 : كرد تكرار دوباره ، انداخت روهم رو پاهاش آرامش اوج در آرمان

 ...كنيم ازدواج قراره مروا و من _

 ...غلطا چه _

 ...حرفا این بود بعيد آرزو از ، آرزو طرف برگشتم بهت با

 :گفت بود لبش رو كه لبخند یه با آرزو

 ....كنيد ازدواج هم با شما بزارن مروا دایی و عمو عمرا _

 كه ،قضيه آره گفتم منم بود زده مثال یه آرش گفتن؟؟ می چی داشتن اینا شد كوله و كج دهنم

 شده؟؟؟ قاطی چی همه چرا خدا وای... كردن جدیش اینا كه نبود جدی

 :گفت زد پوزخندی آرش

 ...من با اونا كردن راضی _

 : گفت خوشحالی با آرمان

 افتادیم؟؟؟ عروسی یه یعنی وای گرفتين؟؟؟ ازدواج تصميم كی شما _

 ...خودشه فكر به اینم پوف

 ...كنه اقدام تا بابا به زنم می زنگ هم فردا ، قبل ساعت نيم یه _ آرش

 :گفتم بهت با

 !! باشه جدی حرفت كردم نمی فكر من آرش _

 ...كنی می قبول بشه بهت پيشنهادی اینجور اگه گفتی _ آرش
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 ...نذاشت كه كنم اعتراض خواستم می

 ...مونه نمی حرفی مروا _ آرش

 یه كنه؟؟؟ تباه رو خودش زندگی خواست می بده؟؟؟چرا انجام رو كار این خواست می آرش چرا

 ...بود سرم باالی بزرگی سوال عالمت

 :گفتم لجوجانه

 ....بدونم باید رو كارات این دليل من آرش _

 :گفت متعجب آرمان

 كاری؟؟ چی _

 ....بفهميم هم ما تا بزنيد حرف دیپلم زیر بابا _ آرمين

 :گفت راحت خيلی آرش

 ...دیگه هم شناسنامه تو بره اسمامون فقط قراره آزادیمون برای مروا و من _

 داشته، خبر قضيه از كه كسای مثل آرزو ولی ، كردن می نگاه رو ما داشت بهت با آرمين و آرمان

 ؟؟ گفت جمع تو رو قضيه این چرا آخه شودم شكه خودمم من...كرد می نگاه رو ما ریلكس خيلی

 :گفت شكوند می تخمه جور همين آرزو

 ...باشه صوری ازدواجتون زدم می حدس اولم از من _

 :گفت من به كرد اشاره

 كه بده، جون به طرف واسه كه كنه می كار این صورتی ،در ره نمی تعهد و ازدواج بار زیر این _

 ...بده جون واسش خواد به كه نداره دوست رو آرش اصال مروا فهميدم من اینجور

 :گفت لكنت با آرمين

 گين؟؟؟ می دارین چی ها شما _
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 گير بهم مامان ایران گذاشتم كه مو پا... دونی می منو موقعيت من از بهتر كه تو آرمين _ آرش

 من اشتباه در سخت ولی پيشش گردم می بر ،من من گرفتن زن با كرده فكر بگيرم زن كه داده

 االنم كنم، ازدواج خوام نمی گفتم بهش بار چند كه دونی می خودت... تهران بزارم مو پا عمرا

 ...كرده مجبور منو زدنش حرف اینجور با ، ببينه منو خواد نمی دیگه نگيرم زن اگه كرده تهدید

 زن پسرش واسه زور به خواد می مامانيه، چه دیگه این واه...كردم می نگاه آرش داشتم باز دهن با

 ...بگيره

 ... بود رفته ازدواج این بار زیر كه ، داشت مشكل آرشم پس

 ....كامل آزادی نبودم كس هيچ نظر زیر دیگه چون ازدواج این از بود خوشحال كه من

 نداری؟؟ مشكلی ازدواج این با تو مروا _ آرمان

 : گفتم بود لبم رو كه لبخند یه با

 آب، اونور نرفتم من تا بشه داده پيشنهاد این باید زودتر ،ولی منه آزادی سند ازدواج ،این نه _

 مونه؟؟؟ می مشكلی یه فقط

 مشكلی؟؟ چه_آرش

 ... دایيم و عموم كردن راضی گفت آرزو كه همينجور _

 ، بدن غریبه یه رو دختر كه نيست رسم ما اقوام تو معموال آخه ، مشكل بزرگترین شه می این_

 ...كرد كاری یه شه می وقت اون كنن تایيد همه باشه خوب كيس خيلی كه صورتی در

 :گفت كرد تعيد رو حرفم آرزو

 ....نگيره صورت اصال ازدواج این شاید بگم تونم ،می گيرن سخت خيلی آره _

 :گفت كامل نفس به اعتماد با آرش

 ....كنم می حلش خودم من من، به بسپارین رو كار این گفتم قبال كه جور همين_

 (بتركونيد تشكورو نزنيد نامردید. كور چشامم شد كنده دستم)
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 (خوبی؟؟ مروا سالم)خشه؟؟ مروا سالم الو _

 داداش گن می عمو و دایی به جنوب های شهر تو معموال( ) داداش زن سالم) كاكا زن سالم _

 (صميميته و بيشتر احترام واسه

 (خوبين؟؟ شما ممنون)  خوبی؟؟ شما ممنون _

 ..(خوبيم هم ما ممنون...) خوبم هم ما ممنون _

 من؟؟ به زدین زنگ شده چی ؟؟ خبر چه) گلته؟؟ سراغ تا ما اتزته زنگ بوده چو خبر؟؟ چه _

 (كردین؟؟ ما از یادی

 ،تو گيرم می ازت خبر زنم می زنگ هميشه كه من)  معرفته بی تو اگلوم سراغ تا هميشه كه مو _

 ..(معرفتی بی

 ....زد می زنگ خودش عمو زن هميشه گفت می راست اینو

 ، بپرسم نظرت اومزته زنگ انده تسه خواستگاری یک ، قضيه سر اچوم راست یک _ عمو زن

 رو نظرت زدم زنگ اومده، واست خواستگار یه موضوع، سر رم می راست یک...)  ششناسه خوتم

 ...(شناسيش می ،خودتم بپرسم

 ...داره عجله كنم فكر مطلب اصل سر رفت زود چه ما عمو زن بابا

 فردای ، گذره می هفته یه فقط شب اون از بگيره قرار تایيد مورد آرش زود اینقدر كردم نمی فكر

 گفتم ،من باور قابل غير!!! تایيد واسه كشيده طول هفته یه فقط ، باباش به زد زنگ آرش روز اون

 قبول زودی این به كه شده چی دونم نمی ، بشه واقع قبول مورد شاید دیگه مياد و ره می بار چند

 ...كردن

 :گفتم ندارن خبر جا هيچ از كه كسایی ،مثل بيرون اومدم خيال و فكر از

 (؟؟ عمو زن ميگين رو كی شما) كاكا؟؟ زن گوتی كه شما _
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 :گفت شد من تعجب باعث ،كه كرد خنده عمو زن

 تونم دوت اشگوت بده، تون دوت خواه خاطر پسش اوشگوت اشزه زنگ باش گوتام سادت هم _

 خاطر پسرمون گفت زد زنگ باباش گم، می رو ات همسایه) شاتم؟؟ جواب چه اله!!! نی ميل بی

 (بگيم؟؟ بهشون چی!!! نيست ميل بی تونم دختر ،گفت شده دخترتون خواه

 !!آرش كی اونم!! چيزابكشه این به ميلم عمرا من غلطا چه

 :گفتم زده ،خجالت خداشه از كه دختری جلد تو رفتم

 ...(بگين شما چی هر داداش زن دونم نمی...) بگی شما چی هر كاكا زن نوم یا _

 :گفت خنده زیر زد بلند صدای با عمو زن

 ...(بيان گيم می هفته آخر واسه پس باشه..)  برت اگم هفته آخر اسه په باشد _

 ...ما عموی زن شده خنده خوش چه

 :گفتم زدم خجالت صدای همون با

 ...(بگيد شما چی هر...)  بگی شما چی هر _

 ...(منتظرتيم هفته آخر پس...) هم منتظروت هفته آخر تا په_

 ...(ميام هفته آخر تا باشه...)  اتيام هفته آخر تا باشد _

 ...خداحافظ هفته آخر تا _

 ...حافظ خدا _

 ، باشن كرده قبول زودی این به شد نمی باورم هنوز ، بيرون دادم صدا سر پر شدمو حبس نفس

 خونوادش از حاال كه دونم نمی آرش از چی من!! واال دونم بودن؟؟نمی شناسی سر اینقدر یعنی

 ...بدونم

 ...خودمون طبقه رفتم شدم آسانسور سوار سریع
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 آیندم شوهر خونه شد می دیگه...پسرا خونه طرف رفتم خودم خونه طرف برم كه این جای به

 ...دی...

 ،شاید بود نيم دو انداختم ساعتم به نگاه ،یه ظهر موقع این باشن خونه نكنم ،فكر زدم رو زنگ

 حاليم نيستن خونه من باشن خونه باید... كنن نمی باز چرا ،اه زدم رو زنگ دیگه بار یه باشن

 ...نيست

 دو این شد می باز در یا یوفتاد می كار از زنگ ،یا نداشتم بر زنگ رو گذاشتم دستمو عصبانيت با

 ...بيشترنداشت رو حالت تا

 ... شد پدیدار آرمين عصبانيت از شده سرخ چهره درم ،پشت شد باز عصبانيت با خونه در

 ... كردم نگاه آرمين به باز نيش با آزاری مردم با كنم می حال خيلی

 :گفت عصبانيت با آرمين

 ...كنيم باز رو در نخوایم شاید داری نمی بر زنگ روی از دست چرا _

 ...خونه داخل رفتم شدم رد كنارش از ، واسش دادم تكون بابا برو نشونه به رو دستم

 :گفتم اتاقا طرف رفتم...بود من كار هنگ تو در دم آرمينم

 خونست؟؟ داداشت آرمين _

 ...كردم باز رو آرش اتاق در آرمين جواب موندن منتظر بدون

 ...بود خوابيده حالت ترین بد در آرش ،وای زد خشكم جام سر

 بی كه بدیه عادت ،خيلی شه نمی بد بخوابيد كنيد تنتون لباس یه ،اخه پسرا این دست از پوف

 !!!!بزنه صدات بياد نشه روش باشه داشته كار باهات من مثل یكی شاید...خوابن می لباس

 ...بودم آپدیت زیاد من ، شه نمی روم كه واستون اومدم قوپی شد می روم من البته

 !!!بشه كوفتت پسر این ساخته هيكلی عجب ،به آرش طرف رفتم
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 بهتره پس...شد حسودیم من خوابيده ناز كردم،خيلی نگاش خبيس لبخند یه با وایسادم كنارش

 ...شه بيدار

 ....نيست خوب زیاد خوابيدن آخه شه بيدار بهتره عزیزم آخی

 

 

 رو گلوم...نشستم تخت رو كنارش سبكه،ریلكس خودم مثل خوابش كردم كشف كه جای اون از

 ... زدم داد توانم تمام با...كردم صاف

 !!!ببينم شو بلند آرش_

 نفسم بود، شده گرد داشت جا تا چشماشم بود پریده رنگش...نشست جاش تو زده وحشت آرش

 ...كشيد می نكنم فكر

 :گفتم نگرانی به زدم رو خودم

 آرش؟؟؟ خوبی _

 از رفت هم تو اخماش ، اومد در شک از دفعه یه...كرد می نگاه منو داشت بود شک تو هنوز آرش

 ... زد داد بلند صدای با... شد قرمز عصبانيت

 كنی؟؟؟ می وبيداد داد سرم باالی اومدی چی روانی؟؟واسه دختره داری مرض مگه _

 گرد كافی اندازه یه چشمامم شدم، سفيد دیوارم گچ مثل كنم فک دادم قورت دهنم آب زور به

 االن...نداره گله داره عوض كه كاری ميگن.. كردم می كاری خراب خودم تو داشتم بود،دیگه شده

 ...من كار دقيقا شده

 دور ازش آروم آروم...كرد می نگاه منو داشت وحشی ببره یه مثل آرشم شدم بلند تخت روی از

 : گفتم آرومی به رسيدم اتاق در به وقتی... شدم

 ...بيرون بيا شدی آروم وقتی _



 
 

161 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود نودهشتيا انجمن كاربر ش شكيال | مروا رمان

 از بشه عصبانی وقتی كه كيه،این دیگه این بابا ، كشيدم راحتی نفس... بيرون اومدم اتاق از سریع

 ...شه می بدتر منم

 به پس...بود شده عصبی شدنش خواب بد خاطر به ،اونم االن و اول روز دیدم عصبی دوبار رو آرش

 ...شه می سگ بشه خواب بد آقامون وقتی رسيم می نتيجه

 ...مروا نكنی دل رو!!! آقامون گرفتم تحویل رو خودم چقدر اوه

 ....كردن می نگاه منو داشتن باز نيش با و بودن نشسته پذیرای تو مبل رو مت و پت

 :گفتم بيرون دادم صدا سرو پر ،نفسمو نشستم كنارش

 ...داداشتون گوریليه ،چه جاش سر بياد نفسم تا بيار آب ليوان یه بر كيه؟؟آرمان دیگه این _

 ...كردم می نگاه منو داشت باز نيش با آرمينم خونه آشپز طرف رفت شد بلند آرمان

 تو؟؟ كنی می نگام اینجوری چرا _

 ..سفيده رنگت هنوز داداشم داشت اباهتی چه دیدی _

 :گفت گرفت طرفم به رو آب ليوان آرمان

 ... خرابه كلشون تاشون ،دو همن مثل تاشون دو این بابا _

 : گفتم شدم براق طرفش به

 خرابه؟؟ كلمون كجا نكنا توهين _

 :گفت و زد پوزخندی آرمان

 ...كردید نمی خراب رو تون زندگی خودتون دستای با نبود خراب اگه _

 :گفتم كامل اطمينان با انداختم هم رو پاهامو

 ...كنم زندگی خوام می تازه كنم؟؟من خراب مو زندگی خوام می گفته كی _

 : گفت كرد پوفی آرمان
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 ...كنه می گی بچه داره چرا آرش وسط این چرا دونم نمی ، مروا ای بچه خيلی _

 ...هم داخل رفت اخماش و انداخت پایين رو سرش آرمان

 كنن می فكر اینا ،چرا بودیم راضی كه خودمون كردیم؟؟؟ما می اشتباهی كار داشتيم ما اینا نظر از

 می درک خوب اینو بود، زندگيمون رو قمار ما كار البته دیم؟؟؟ می انجام اشتباهی كار داریم ما

 كاری هر خواستم به رسيدن واسه خواستم ،می بدم انجام رو قمار این خواستم می من ولی كردم

 دیوانگی دونم می زندگيم، نابودی یا باشه شكست آخرش كار این خواست می حاال ، بدم انجام رو

 ...بود محض

 ميكنی؟؟ چيكار اینجا روز موقع این تو _

 هم به موهاش بود، كرده تنش رو ما،لباسش طرف یومد می كه آرش طرف گردوندم بر مو سر

 ...هنوز بود خواب خمار چشماشم بود ریخته

 ...منو خوردی _

 ..گرفتم ازش مو نگاه

 هستی؟؟ خوردنی خيلی كنی می فكر ایش _

 ...آره ده می نشون شواهد كه اینجور _

 ...گفتم لب زیر بابا برو

 كنی؟؟ می كار چی اینجا نگفتی حاال _ آرش

 ...بيارم در سر چيزای یه از اومدم _

 :گفت تعجب با آرمين

 چی؟؟؟ _

 ...من زد زل نشست ما كنار مبل رو اومد آرشم

 ...زد زنگ عموم زنم اینجا بيام كه این از قبل _
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 : گفتن هم با تاشون سه... بود من دهن تو شون نگاه تاشون سه كردم نگاه پسرا به

 ....خوب _

 ادامه متتظر االنم گی می داستان واسشون داری كه ان بچه پسر تا سه ،مثل اینا شدن حال با چه

 ...داستانن

 آخر واسه گفت هم عمو ،زن كردم قبول منم گفت رو خواستگاری قضيه زد زنگ دیگه هيچی _

 ... بيان گم می هفته

 

 :گفت هيجان از شده خالی بادش كه كسای مثل آرمين

 همين؟؟ فقط _

 : گفتم زدم لبخندی

 ...بود صحنه بی ،داستانمون آره _

 : گفت كرد پرت طرفم به برداشت رو كنارش كوسن آرمين

 ادب بی _

 با آرمين...خنده زیر زدم بلند صدای با گرفتم رو منظورش بعد حركتش، واسه زد خشكم لحظه یه

 : گفت حرص

 چته؟؟؟ _

 :گفتم بریده بریده خندم وسط

 ...بود بزن بزن صحنه منظورم آرمين،من منحرفی خيلی _

 به رو بود كرده پرت من طرف به كه ،كوسنی شد باز نيشش شد سوتيش متوجه خودش كه بعد

 :گفتم كردم پرت خودش طرف

 ....بكش خجالت _
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 : گفتم آرش طرف برگشتم

 رو دليلش همينه هم اینجا به اومدنم دليل... كردن قبول خونوادم زود اینقدر چرا موندم من _

 ...بفهمم

 :گفت خودشه مخصوص كه خواصی آرامشی با آرش

 ...اومده در آشنا دایبيت با من بابای _

 :گفت زد پوزخندی

 ...كنی نمی قبول تو كه اميد این ،به كرده قبول وایسی در رو روی از _آرش

 دایی!!! موند می خدا كار تو آدم بودن اومده در آشنا ،واقعا كردم می نگاش داشتم باز دهن با

 اوناست از دایی... شد می قرمز حسابی كردم قبول من كه فهميد می اگه داشته؟؟ فكری اینجور

 ... ده نمی غریبه به وجه هيچ به دختر كه

 :گفت كرد پرت طرف به رو كوسن دوباره آرمين

 دیوونه؟؟ دختره خندی می چی به _

 اعقاداتش این با ما دایی این....شه می قرمز حسابی من مثبت جواب شنيدن با دایی كه این به _

 ...كشته رو ما

 ... خونه برم شدم بلند جام سر از

 ری؟؟؟ می كجا حاال _آرمان

 ...خونه رم می دارم _

 : گفت گيچ

 چرا؟؟ _



 
 

165 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود نودهشتيا انجمن كاربر ش شكيال | مروا رمان

 ...بمونم من تا بدی ما به داری ،ناهار گشنمه چون ، پوف _

 :گفت داد تكون سرشو آرمان

 ...خونتون برو نداریم نه _

 هم،فكر به كوبيدم محكم هم رو در بيرون رفتم و كردم باز رو در خونه در طرف رفتم گفتم ایشی

 ... شد بلند تاشون سه صدای كنم

 دیگه هفته از خودمم ،امتحانات خودمون شهر بره آرزو بود قرار ،امروز زدم رو خودم خونه در

 ... شد می شروع

 خبره چه ببينم اتاقم تو رفتم سرش پشت...من اتاق طرف رفت بدوبدو و كرد باز رو خونه در آرزو

 ...داخلش ذاشت می رو وسایلش داشت و بود وایساده گوندش چميدون سر باالی...

 :گفتم آوردم در شالمم تخت رو انداختم رو كيفم

 ...آرزو خبره چه _

 : گفت چميدونش تو ميذاشت رو لباسش كار داشت همينجور آرزو

 ترمينال برم باید دیگه ساعت یه _

 داد ادامه عصبی

 بعدابری؟؟ تونستی ،نمی بيرون رفتی می باید امروز حتما _

 :گفتم بيرون بره تنم از خستگيم تا كشيدم رو خودم تختم رو كشيدم دراز

 دیگه هفته تا باید دانشگاه واسه زدم می طرح تا چند خریدم، می وسایل رفتم می باید نه _

 ...ميریم هم با هفته آخر كنی جمع رو وسایلت خواد نمی هم تو بدم، تحویل

 :گفت نگرانی با كرد نگاه من به تعجب با و كشيد كار از دست آرزو

 مروا؟؟ بيای خوای می چی واسه _

 : گفتم باز نيش با و نشستم تخت رو
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 ...بياد خواستگار واسم قراره _

 :گفت كرد پرت طرفم به رو بود دستش كه لباسی

 ...سفيد چشم دختره كنه می هم ذوقی چه _

 :گفت نشست كنارم اومد

 ..خواستگارت این هست كی حاال _

 : گفتم عشوه با و باال انداختم هامو ابرو

 ...بياد خواد می جون آرش عشقم _

 :گفت زده بهت آرزو

 كردن؟؟؟ قبول زودی این ،به داره امكان جور چه _

 :گفتم خندیدم

 ...كرده قبول افتاده گير دروایسی رو تو هم دایی دوستن دایی با آرش بابای _

 :گفت سرم تو زد آرزو

 ...دختر شانسی خر چقدر تو _

 :گفتم اخم با ميماليدم سرمو كه همينجور

 ...سرم تو زنی می داری مرض مگه _

 ...داد تكون بابا بر نشونه به رو دستش آرزو

 :گفتم پایين اومدم تخت روی از

 ...گشنمه خيلی من داریم چی ناهار حاال _

 ...كنم درست ناهارم باید حاال اینجا مهمونم من پرروی خيلی مروا _ آرزو

 :گفتم دادم تكون مو سر
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 آره _

 :گفت حرص با آرزو

 ....بيام منم تا بكش رو غذا خونه آشپز تو برو پررو بچه _

 :گفتم برداشتم تخت روی از رو شالم

 گذاشتم جا ماشين داخل كه وسایالمو رم می منم بكشی رو غذا تو تا جونم زو زو نخور حرص _

 ....یارم می

 :گفت می داشت كه اومد آرزو جيغ صدای خونه در طرف رفتم

 ...خونت اومدم من اگه دیگه مروا پرروی خيلی_

 حرص رو دختر این یاد می خوشم من چقدر...  بيرون اومدم خونه از و خنده زیر زدم بلند صدای با

 .كرد ميشه چه دارم ،مرض بدم

 

 

 كنيد؟؟؟ می چيكار ریم،شما می اتوبوس با عصر امروز ما _

 :گفت موهاش تو كشيد دستشو آرش

 ...بيایم باید خودمون هم ،ما ميان هواپيما با كه اینا دونم،مامان نمی_

 ؟؟؟ بياید دنبالمون ماشين با هم ،شما بریم اتوبوس با ما اینور بياید،از ما با هم شما خوب _ آرزو

 ...بود مسخره خيلی گفت می راست

 ...ریم می هم با اینجوره پس _ آرمين

 !!!خواستگاری مجلس واسه برن پاشن باهم داماد و عروس جوریه یه بابا _ آرش

 :گفتم بلند صدای با
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 و عروس گی می االن كه گرفتی مثبت جواب من از كی تو گيره، می تحویل خودشم چه اوهو _

 دوماد؟؟؟

 ....بدی مثبت جواب مجبوری چون دی، می مثبت جواب كه ،آخر من عزیزم _ آرش

 ...بخت بد من ذوق تو بزنن باید هی نيومده ما به هم كردن ناز ایش

 نه؟؟ یا مياید ميكنيد چيكار حاال _

 ... ميایم آره _آرمان

 ریم می داریم بگيم هم ،ما دارین نصبتی چه بگن بگيرنمون راه تو شه می حال با خيلی _ آرمين

 ...شيم می دار نصبت خواستگار بد خواستگاری،

 ... شد می جالب آره خندیم

 :گفت آرمين شونه تو زد آرش

 ...نكن بافی خيال اینقدر پسر شو پا _

 :گفت شد بلند جاش از و زد كنار هاش شونه روی از رو آرش دست آرمين

 ...احتماله یه نيست خيال من داداش _

 ...كنن جمع رو وسایلشون تا خونشون برن كه شدن بلند پسرا

 ... نخوریم هوا تاریكی به تا یوفتيم می راه ناهار از بعد خوب _آرش

 راه بخوریم ناهار هم با تا اینجا بياین كردین جمع كه رو وسایلتون ،پس موقع اون خوبه آره _

 ...بيوفتيم

 ...بشن آماده تا رفتن كردن قبول پسرا

 نازی آخی ، كرد درست آرزو دادن فوش كلی با ناهارم... ببندیم رو چمدونمون تا رفتيم هم ما

 درست غذا داشت بود خونه آشپز تو اوقات بيشتر اینجا بود اومده وقتی از من خوشگل دوست

 ...كرد می
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**** 

 ...ضبط رو بذاره تا آرش به بده اینو _

 : گفت آرمان طرف گرفت رو فلش شد خم ماشين جلوی طرف به گرفت فلشو آرمين

 ... ضبط رو بذار اینو _

 آرش راه وسط كه ضبط طرف برد رو فلش آرمان...برداشت رو فلش داد تكون رو سرش آرمان

 :گفت قاپيد دستش از رو فلش

 ...ضبط رو ره نمی فلش این _

 :گفت شد بلند من اعتراض صدای

 ؟؟؟ ضبط رو زاری نمی چرا خوبی این به ،آهنگای زنی می حال ضد چرا آرش _

 : گفت باال انداخت هاشو شونه آرش

 رو بدت سليقه كوه رفتيم كه بار اون یاد،از نمی خوشم دی می گوش تو كه آهنگای اون من_

 ... ضبط رو زارم می دارم دوست من كه آهنگی هر منم راننده فهميدم،اینجا

 :گفت آرش ،كه كنم اعتراض خوستم می دوباره

 ...نيست وارد اعتراض _

 خودم كه آرومی صدای با كردم كوله و كج رو لبم دادگاست اینجا كنه می فكر پررو پسره ایش

 :گفتم بشنوم

 ...نيست وارد اعتراض _

 ...عجوزه پسره

 می شوخی ، بود شده ومت پت مثل اخالقش بود شده عوض ،خيلی كردم نگاه آرش به آینه تو از

 ...بود اعصاب رو اوقاتم ،بيشتر زاشت می آدم سر به سر كرد
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 تحملش شد ،نمی شد می گند ایران بود اومده كه اوایل مثل شه می ،اخالقش باشه عصبی وقتی

 ...كرد

 

 

 ...رسيدیم مروا شو بلند _

 تكون شدت به اینبار... خوابيدم دوباره شدم صدا خيال بی... بخوابه آدم زارن نمی لحظه یه اه

 نگاه رو ورم دور داشتم گرد چشمای ،با شدم بيدار زده وحشت... كردیم تصادف كنم فكر خوردم،

 ...خبره چه ببينم كردم می

 این كار پس... كرد می نگاه منو داشت وایساده سينه به دست و شاكی آرزو و بود باز ماشين در

 ...بود كرده بيدار رو من اینجور كه بود خرچوسونه

 واال؟؟؟ حضرت شدی بيدار باالخره شد چی _ آرزو

 وایساده در كنار هم ،پسرا بودیم وایساده اینا عمو خونه كوچه ،تو پایين رفتم و زدمشر كنار از

 !!!نشدم دار خبر من كه رسيدیم كی!!! منتظر و بودن

 داخل؟؟؟ نرفتين چرا وایسادید؟؟؟ اینجا شما چرا _

 :گفت وایساد پسرا روی به رو كنارم اومد آرزو

 كه نيستم ای كاره ،منم شناسن نمی كسی كه پسرا داخل، بریم بشی بيدار بودیم تو منتظر _

 ...داخل برن كنم تعارف

 ...كاره هيچ شده االن بود خونه صاحب روز چند تا آدميه عجب

 ...زدم رو زنگ خونه در طرف رفتم

 كيه؟؟؟ _

 :گفتم آوردم در تصویری آیفون جلوی شكلكی
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 شدی؟؟؟ كور حاال تا كی از پری _

 !!!كرده غش خوشحالی از كنم فكر دختر این رفت كجا پس عجبا نشد باز ،درم یومد نمی صدای

 ...استقبال یومدی می بعد كردی می باز رو در اول بابا ، یومد می خونه داخل از دویدن صدای

 پشت به زدم و دورش انداختم رو دستام...  بقلم تو انداخت رو خودش ،پریسا شد باز خونه در

 :گفتم گوشش ،در كمرش

 ...كوچه تو یاد نمی ناجور لباس با كسی خوب دختر _

 ...خونه داخل رفت و كشی جيغی ،یه انداخت خودش به نگاه یه كرد باز كمرم دور از رو دستش

 ...من اومدن با شده زده ذوق ،چه خونه تو رفت نكرده سالم دیونه همه پوف

 داشتن حق... كنن می نگاه منو دارن متعجب پسرا دیدم...  خونه داخل كنم تعارف كه گشتم بر

 !!!ما از كردن استقبال جور چه ،ببين شوهر خونواده پيش برن می رو ما آبرو جور چه ببين

 :گفتم خونه داخل به كردم اشاره دست با

 ...بفرماید _

 داخل رفت آرزو

 ... تو رفتن دنبالش هم پسرا

 داد در دم ،از بستم رو در داخل رفتم

 ... زدم

 (خوای؟؟؟ نمی مهمون عمو زن ، عمو زن)  ای؟؟؟ یه مهموت آمه ،زن آمه زن _

 ...بود وایساده خونه ورودی در دم عمو زن

 ... بغلش تو پریدم طرفش رفتم

 (داداش زن خوبی) كاكا؟؟ زن خشه _
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 :گفت كرد جدا خودش از بعد چلود حسابی منو عمو زن

 دونی می مروا معرفتی بی خوبم،خيلی...) ددسه امنه وقته چقد ادونه مروا بيمرفته خيلی خبام_

 ...(ندیدمت وقته چند

 :گفت كنار زد منو باشه شده اطرافش متوجه تازه اینكه مثل عمو زن

 ...اومدید خوش _

 ...آزار دل شه می كهنه بازار به مياد كه نو دیگه همينه

 : گفت من به رو

 كنی؟؟؟ معرفی خوای نمی مروا_

 پسرا به كردم اشاره

 ...بشناسشون باید فكوری آقایون _

 :گفتم آرزو به كردم اشاره

 ...خودمونه آرزوی اونم _

 ....داخل برن كرد تعارف و گفت آمد خوش عمو زن

 

 پریسا... مبل رو بشينم درست تونم نمی بگم من زبونی چه با بابا كردم، جا به جا رو خودم مبل رو

 ...برداشتم رو ليوان ،یه جلوم گرفت رو چای سينی

 پارسا با مروا...)بكنت استراحت تا ختون خونه با به شو اچامهمونيات پارسا خود مروا _ عمو زن

 (كنن استراحت تا خودتون خونه ببر رو مهمونات برو

 رفتن می پسرا باید همين واسه نبود بزرگ زیاد اینا عمو ،خونه برم ندارم حق تنها دیگه بهله

 ...منحرفم بد من, بكنن رو دنيا كيف خالی ،خونه ما خونه

 (تميزه؟؟؟ كه خونه داداش زن) تميزه؟؟؟ كه خونه كاكا زن _
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 (كنن تميز گفتم مروا آره)  واكنت تميز اومگوته مروا هو _

 مرسی _

 ...بود خستم خودمم بودن، زدن چرت حال در كه كردم پسرا به رو

 ...كنيد استراحت تا ما خونه بریم بفرمایيد آقایون _

 ...شدن بلند سریع خواسته خدا از اونام

 ....بيرون اومدیم خونه واز كردیم خداحافظی

 

 

 

 بود سرم پشت آرشم ،ماشينم افتادم راه تر ،جلو بود كرده آماده واسم عمو كه خودم ماشين با من

 ....بود پسرا با هم پارسا بودن من با پریسا و ،آرزو

 ...ما خونه به رسيدیم مين ده از بعد

 خونه دیدن با قبال ،مثل خوشگل ویالی خونه ،یه كردم نگاه ساختمون به شدم پياده ماشين از

 از تو قلب مروا گه می هميشه آرزو...گرفت نمی رو گلوم راه ،بغض شدم نمی احساساتی دیگه

 ...باشه آرزو با حق شاید دونم ،نمی سنگه

 داخلش شد می چی همه كه بود كوچلو باغ یه مثل خونه ،حياط داخل ،رفتم كردم باز رو خونه در

 ها گل بين از بقيه به توجه بدونه...اصلی ساختمون به برسی تا شدی می رد ازش كرد،باید پيدا

 هيچ بدونه بود، خودش جای سر چی همه داخل ،رفتم كرد باز رو خونه اصلی ،در گذشتم

 ...تغييری

 تا سه بود رو راه یه هم خونه آشپز ،كنار اوپن خونه آشپز ،یه بزرگ نسبتا هم سر پذیرایی و هال

 ...بود داخلش بهداشتی سرویس یه و خواب اتاق
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 داخلش نقاشی پایه سه یه و تخت یه فقط ،كه كوچولو اتاق ،یه كردم باز رو ،درش اتاقم طرف رفتم

 نبود اتاق تو جذابی چيز... بزرگ نصبتا دیواری كمد یک و بود نقاشی از پر اتاق ،دیوار بود شده جا

 ...من های نقاشی جز به

 (كجای؟؟ مروا)كجایه؟؟ مروا _

 ...(آرزو اتاقمم داخل) آرزو هام جا داخل _

 :گفت داد تكيه اتاق در ،به اتاق جلو اومد آرزو

 ...(ام خسته برسون منو بریم بيا...)هوم خسته برسنن موم اچم بدو _

 نداشتم،با بر رو كليد ،ولی كردم قفل اتاقم در بيرون اومدم اتاق از سرش پشت دادم تكون مو سر

 ...كنم گمش داشت احتمال من پرتی حواس این

 :گفتم طرفشون رفتم...بودن نشسته پذیرای تو پسرا

 ...بينمتون می صبح فردا كنيد، استراحت اونجا برید تونيد می هست اتاق تا دو _

 ...در طرف رفتم و دادم تكون خداحافظی نشونه به رو دستم

 زدم داد داخل بردم رو سرم بودم نبسته رو در...بودن من منتظر بيرون بودن رفته پری و آرزو

 ميای؟؟؟ یا مونی می پارسا _

 ...(هستم من نه...)  وایوم مو نه _

 زدنت حرف این با بمير برو مروا پيشونيم، تو زدم ،یكی دادم سوتی چه فهميدم تازه بستم رو در

 ...كنی می عوض كانال داری هی

 ...اشون خونه رسوندم رو آرزو...شدم ماشين سوار

 كروم پرت رو ،خودم بود من مال اتاقش نبودش در پارسا اتاق طرف ،رفتم اینا عمو خونه رسيدم

 ...برد خوابم سه بشمار تخت رو

 :گفت و داد تكونم اومد یكی كه بودم بيداری و خواب تو
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 ..(ميرسن مهمونا االن شو بلند مروا...)ارست مهمونيا االن كا هروس مروا _

 جام تو سيخ...گفت چی پری شدم متوجه تازه ،كه كرد تكرار خودم واسه ،حرفاشو بود پریسا

 :گفتم خوابالود صدای با نشستم

 ميرسن؟؟ كی _

 :گفت انداخت ساعتش به نگاه یه پریسا

 ...دیگه ربع یه كنم فكر_

 تا پری اتاق تو رفتم صورتم و دست شستن از بعد...دستشوی طرف ،رفتم شدم بلند جام از سریع

 ...كنم عوض رو لباسم

 رو ساكم بود رفته یادم من دیشب آخه آوردن پسرا كنم ،فكر بودن گذاشته اتاق گوشه من ساک

 دلم جور هر كه نبود خودم خونه اینجا... پوشيدم كشيدم بيرون شال یه شلوارو تونيک یه...بردارم

 تكراریو بحث این دوباره بهتره...) گرنه و كردم می رعایت كامل حجابمو باید...بگردم بتونم بخواد

 ( نكنيم شروع

 ...شكر رو خدا نداشت دید اتاقا به پذیرای... نه یا اومدن مهمونا ببينم پذیرای طرف رفتم

 ... ميزدن حرف پریسا و پارسا. عمو زن با داشتن بودن پذیرای تو پسرا

 ...سالم_

 كردن شروع دوباره دادن جوابمو همه...بود گذر زود نگاه یه فقط ،كه شد جلب من به حواسا تمام

 ...زدن حرف به

 : گفتم گوشش نشستم،كنار عمو زن كنار

 (كجاست؟؟؟ عمو پس)كویه؟؟؟ آمه په _

 :گفت آرومی صدای با خودم مثل هم عمو زن

 ..(فرودگاه رفته..)فرودگاه چده _
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 بشه زده حرفا تمام امروز كنم فكر...  بود خواستگاری روز امروز...پسرا مادر و پدر دنبال رفته پس

 ...تموم و

 

 

 واسه عمو خونه یومدن می شام ،واسه كنن استراحت تا ما خونه بودن رفته پسرا بابای مامان

 ...حرفا اینجور و خواستگاری

 ...كردم می فكر بدم انجام خواستم می كه كاری به داشتم و رفتم می رژه اتاق تو

 كه كاری از دلم دو االن ، شه می بيشتر پشيمونيم شم می نزدیكتر هدفمون به داریم كه كم كم

 چه فهم می ،دارم كنم می فكر كارم عاقبت به درست دارم كه االن...  پشيمون بدم انجام خوام می

 آخه...  بود رفته كجا عقلم دونم نمی گرفتم رو تصميم اون كه لحظه اون...بكنم خوام می غلطی

 چقدرم هر كه خونی می تو كه رمانایه مثل ها زندگی همه مگه دیونه مروا بگه من به نيست یكی

 ...شن می خوشبخت آخرش بكشن سختی

 ...شم می دیونه دارم خدا وای وای

 من نفهم من آخه گفتم می بيراه و بد آرش و خودم به كردم می متر رو اتاق داشتم همينجور

 لندهورم آرش اون آخه بچه من...  زده سرش به كه بوده فكری چه این دیونه آرش اون آخه احمق

 نفهم تا دو ما...  نداره خوبی عاقبت كارتون این خوندن ما گوش تو ومت پت این چقدر بچس؟؟

 ... دونيم می بهتر خودمون دونيد نمی هيچی ها شما كه كردیم می دعواشون

 ...كنم خالی تو رو دارم حرص چی هر من كه كجای ؟؟؟ كجای آرش وای

 ...داشتم استرس خيلی

 كنده رو لبم پوست تمام اه...  شد خونی دستم...كشيدم لبم به دستی...گرفت خون مزه دهنم

 ...بودم

 خيلی احمق مروا...  كشيدم لبم رو حرص ،با برداشتم كاغذی دستمال از برگ یه عصبانيت با

 ...خر دختره احمقی
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 ... در طرف برگشتم فوری ترس ،از شد باز شدت با اتاق در

 مهمونا كه بيرون بيا اینجای؟؟ تو مروا... )اوندست مهمونيا دور ؟؟؟بدو انگاه تو مروا _ پریسا

 ...(اومدن

 :گفتم خشم با

 می باز رو در اینجور كه داری مرض مگه...)  خر گاو چو زرم كرده وا واز در اندا اته مرض مه _

 !!!(خر گاو ترسيدم كنی؟؟

 :گفت كرد می نگاه منو داشت بهت با پریسا

 (هستی؟؟ عصبانی مروا؟؟چرا چته) عصبانيه؟؟؟ چرا مروا چوته _

 می هم با چی همه دارم گيری در خود زیاد من كل در داشتم، استرس هم بودم عصبانی هم

 ...گيرم

 به رو شدم كه آروم یكم... كنه كش فرو استرسسم هم خشمم هم تا كشيدم عميق نفس تا چند

 :گفتم پریسا

 ...(ميام هم منم برو...) اتيام هم ما اچا _

 شلوار با قهوای تونيک با ای نسكافه شال.... انداختم خودم به نگاه یه اتاق تو قدی آینه جلو رفتم

 پوستمم تيره قهوای چشمام رنگ بود خورمای موهام... ميومد بهم رنگ این خيلی...نسكافهای

 خوب... گشيدم لباسم به دستی...  داشتم چشم خط یه و رژ یه آرایشم... بود روشن گونه گندم

 جوش یه من شدن عصبی واسه هميشه ایشش...  چونم روی جوش اون جز به بود عالی چی همه

 جوش بزار ،پس نخورم شكالت تونم نمی من كه ، شكالته زیاد خوردن واسه اونم.... بود صورتم رو

 ...آینه به كردم رو پشتم حرص با...بياد باال جونش تا بزنه

 پذیرای به اینجا از بيرون، رفتم كردم باز رو در اتاق در طرف ،رفتم كشيدم عميق نفس تا چند

 ...كنن می دارن كار چه ببينم زد دید شد نمی ،پس نداشت دید

 قدمام خود به خود دیدم كه مهمونارو...پذیرای طرف رفتم محكم های قدم ولی زیاد استرس با

 ... شد سفيد رنگمم كنم فكر شد شل



 
 

178 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود نودهشتيا انجمن كاربر ش شكيال | مروا رمان

 :گفتم آرومی صدای با

 ...سالم _

 : گفت بود پسرا بابای صد در صد كه آقای یه

 ...سالم عليک _

 ..دادن جوابمو هم بقيم

 آمد خوش و عليک سالم دادم دست هاش با بود شده بلند جاش از كه پسرا، مامان طرف رفتم

 ...گفتم گوی

 : گفتم پسرا بابا طرف چرخوندم مو سر

 ...خو _

 كردم نگاه بچه به بهت با... بود بقلش تو ماهه چند بچه یه هه آقا... ماسيد دهنم تو اومدید خوش

 وای وای....نداره ها عرضه این از آرش بابا كن؟؟؟نه بزرگش من آوردن االن آرشه بچه این نه كو ،نه

 گازش خواست می دلش آدم خوشگل صورتی لپای با تپل دختر ،یه سوخته پدر خوشگله چه

 پشت كم موهای تو هم صورتی تل ،یه آرش چشمای مثل خاكستری آبی درشت چشمای... بگيره

 ... بود تنش هم صورتی خوشگل چينی چين لباس ،یه بود طالیش

 :گفت پشتم گذاشت دستشو پسرا مامان

 هم كوچولو این و سعيد هستن همسرم ایشون... پسرا بابای به كرد اشاره... زینبه من اسم عزیزم_

 ... آرميال دخترمه

 االن؟؟؟گفت گفت چی این...كردم نگاش بهت با پسرا مامان طرف گردوندم بر سریع سرمو

 بود مزه با خيلی كردم نگاه نی نی به برگشتم... عجيب و حال با چه پسرا خواهر دخترشه؟؟یعنی

 واسش دلش آدم دهنش تو برد می هم با بود گرفته دستاشو كرد می بازی داشت باباش بقل تو

 ....رفت می غنج

 ... كنی بغلش تونی می داری دوست اگه عزیزم _



 
 

179 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود نودهشتيا انجمن كاربر ش شكيال | مروا رمان

 نی نی پسرا بابای طرف رفتم خواسته خدا از من.....  داد می نشون مشتاق زیادی قيافم كنم فكر

 ... گرفتم ازش رو

 یه بودم ها بچه بوی عاشق... كشيدم عميق نفس یه دختر این شيرینه چه خدا ،وای كردم بقلش

 ...دادن می خوبی بوی

 تمام... بوسيدم گرفتم رو كچولوش دست...نشستم مبل رو پریسا كنار رفتم شدم بقيه بيخيال

 ... بود نی نی به حواسم

 پسرا كن نگاه....) خوبه نه وابون نيشكوت هم دگه تكردیت چش حسرت با چه پوسيا بكو چش _

 ...(نداره خوبيت ببند نيشتو دیگم..كنن می نگاه دارن حسرت با چه

 می نگاه آرميال به داشتن حسرت با پسرام بودن زدن حرف مشغول بزرگترا كردم بلند مو سر

 خبر من چرا راستی كنن؟؟؟ می نگاه اینجور اینا چرا وا كردم نگاه بهشون مشكوک... كردن

 رو خودم دوباره شدم پسرا بيخيال بهم؟؟ بودن نگفته چرا نامردا شدن؟؟ دار خواهر پسرا نداشتم

 ...كردم نی نی سرگرم

 :گفتم كردم نگاه پریسا به عصبانيت ،با شد سوراخ پعلوم كردم احساس

 (چته؟؟)چوته؟؟؟ _

 :گفت كه اومد عمو زن صدای

 راهنمای رو آرش آقا جان مروا....)بزنی حرف جا ته اوچی بكو راهنمای رو آرش آقا جان مروا _

 ...(بزنيد رو حرفاتون اتاق تو برین كن،

 ...گرفت وشگون چرا بدبخت پریسا این بگو پس

 :گفت جون زینب كه اتاق طرف برم خواستم می كردم بقل هم رو نی نی شدم بلند جام از

 باشين؟؟ راحت تا بدی من به رو آرميال خوای می جان مروا _

 : گفتم زدم كچولوی لبخندی

 ...باشه بغلم دارم دوست نه _
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 نی عاشق ولی یومد نمی خوشم زیاد نيم سال ٢ی باالی ی بچه از من اتاق طرف رفتم نشدم منتظر

 نشست كنارم اومد، سرم پشت آرشم نشستم تخت رو اتاق تو رفتم كرد باز رو اتاق در...بودم نی

 ...كردم می بازی آرميال با آرش به توجه ،به

 كردم نگاه آرش به خشم با...بغلم تو گرفتمش فوری كه برداره رو آرميال كه اومد آرش دستای

 :گفتم

 ...بهت دم نمی _

 :گفت كرد مظلوم شرک خر مثل رو خودش آرش

 ... خودت به دمش می ،بعد كنم بغلش بده كوچولو یه _

 : گفتم باال انداختم همامو ابرو

 ... نه _

 ... بيرون كشيد بغلم از رو آرميال كرد استفاده سو من پرتی حواس از آرش

 :گفتم عصبانيت با

 ... من به بدش _

 :گفت بخنده تا آورد می در شكلک آرميال برای داشت همينجور آرش

 ...بهت دم نمی _

 بی آرشم...كردم نگاه آرش به خشم با و گرفتم بغل دستامو بود شده جمع عصبانيت از صورتم

 فروش آدم نامرد خندید می واسش داشت ،آرميالم كرد می بازی آرميال با داشت من به توجه

 ...خنده می واسش داره جور چه ببين

 ... در طرف رفتم شدم بلند جام از حرص با

 كجا؟؟ _ارش

 :گفتم فشردم هم رو دندونامو حرص از
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 ... بيرون _

 ...سرمه پشت آرشم فهميدم پا صدای ،از بيرون رفتم كردم باز رو در

 

 

 كنارم اومد ،آرشم ایستادم جام سر ،معذب چرخيد طرفم به سرا همه شدم كه پذیرایی وارد

 ... خورد می وول داشت بغلش تو آرميالم وایساد

 نداشته؟؟؟ خوبی نتيجه كنم فكر پيداست جون مروا قيافه از كه اینجور شد؟؟ چی _ پسرا مامان

 چيزی كه نبود اونایی از شكر رو خدا... نشده كاری خراب این از بيشتر تا كردم باز هم از رو اخمام

 ...بده حرص رو ما هی...گلم عروس بگه هی نشده

 ...بزرگترا رضایت مونه می فقط رسيدیم توافق به ما نه _ آرش

 این به نباشم راضی!!! باشه برگشته نظرم من شاید زنه می حرف منم طرف از چرا پررو پسره ایش

 ...كنی می نابود دستی دستی خودتورو زندگی داری جوری چه مروا ببين روزگار هی... وصلت

 كرده؟؟ اخم مروا چرا پس _ پسرا مامان

 ...دونم نمی _ آرش

 بچه االن تا كنم ،فكر آرميال طرف كردن حمله تاشون دو مت و ،پت نشست مت و پت بين رفت و

 همه كه كردم می نگاه رو بچه این ،همچين بگه خودمم به خواست می یكی ندیدن،البته كوچلو

 ...شيرینه خيلی كنم چيكار خوب... شدن متوجه

 

 :گفت گوشم در نشستم، پریسا كنار

 شد؟؟؟ چی _

 :گفتم تفاوت بی باال انداختم هامو شونه
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 ...نشد چيزی _

 !!!زنيد می حرف فارسی چرا ها جنبه بی بگه نيست یكی شدید داریم گيری در خود تا دو ما

 نظر اوقاتم گاهی داد می گوش رو بزرگترا حرف داشت جدی و خشک خيلی كردم آرش به نگاه

 ...ميداد

 خيلی وقتاهم بعضی بزنه، حرف هاش با ترسيد می آدم شد می جدی و خشک انقدر وقتا بعضی

 !!!نداره رفتاری تعادل پسر این كنم فكر شد، می اخالق خوش و شوخ

 رفت می بهشون غره چشم داشت مامانشونم بود بدل و رد حال در هی داداش تا سه بين آرميال

 ...بود چی واسه غره چشم این دونم ،نمی

 ... كردن مشخص هم رو عقد تاریخ و ای مهریه ما به دادن نشونی یه شب اون

 عقد تاریخ...شد تموم مجلس كی نفهميدم بودم هپروت تو همش نداشتم حضور جمع تو من

 ...دیگه ماه دو هم عروسی هفته آخر واسه گذاشتن

 ...رفت كردم زندگيم رو حسابی درست قمار یه رفت شد تموم زدم گندی از اینم خوب

 ...رسيدیم شو بلند مروا مروا _

 آسانسور طرف رفتم پسرا به توجه بدون پایين اومدم ماشين تو ،از بود آرمين كردم باز رو چشمام

 ...وایسادم منتظر خواب خمار جور همين زدم رو آسانسور ،دكمه

 :گفت طعنه با وایساد كنارم اومد آرمان

 ...واست یاریم می هستيم ،ما خودت با ببری رو چمدونت این وایسی خواد نمی _

 :گفتم خواب خمار همينجور كرد باز رو چشمان

 ....واسم ميارین هستين شما دونستم می _

 ...بسم رو چشمام دوبار

 : گفت لب زیر آرمان



 
 

183 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود نودهشتيا انجمن كاربر ش شكيال | مروا رمان

 ...پررو بچه _

 به دادم تكيه مو سر...آسانسور تو انداختم رو خود زور به... شد باز تيكی صدای با آسانسور در

 ... رفتم بستم رو چشمام دوباره آسانسور دیواره

 شدت به ،كه بود كی ببينم بيام خودم به تا...گرفت رو دسم كسی كرد احساس بودم خواب اوج تو

 به شده گرد چشمای با... پرید سرم از خواب كردم باز رو چشمام وحشت با جلو به شدم كشيده

 ...كشه می خودش دنبال داره و گرفته رو دسم كه آرشه دیدم...كردم نگاه روم به رو

 

 

 :گفت در به كرد اشاره وایساد آپارتمانم در كنار

 ...كن باز _

 ...من واسه گرفته قيافه ،این باشه هم تو اخمم من كه این جای به همه تو اخمش چه كن نگاش بابا

 رو ، داخل اومد سرم پشت ،آرشم داخل رفتم كردم باز رو خونه در آوردم در جيبم تو از رو كليد

 حالی چه آخش...كنم بيرون تنم از رو خستگيم تا كشيدم رو ،خودم شدم ولو پذیرای تو كاناپه

 ...بكشی رو خودت تونی می تا ده می

 ...نباشد خسته _ آرش

 :گفتم تفاوتی بی بود هم تو اخماش هنوز كردم نگاه بهش زنه؟؟ می طعنه

 مرسی _

 :گفتم...بود هم داخل هنوز اخماشم ، نشست بقل به دست ای نفره تک مبل رو

 منو داری اخم با اینجور كه خوردم تو پدر مال مگه كنی؟؟ می نگاه منو داری اینجور چيه؟؟چرا _

 كنی؟؟؟ می نگاه

 :گفت كرد پوفی
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 ... نگو پرت و چرت هم سر پشت تند تند اینقدر مروا _

 :گفتم عصبانيت با

 ...نشنوی پرت و چرت هم تو كنم استراحت خوام می من خونتون برو نشستی اینجا چرا خوب _

 گی می چرت داری همش ،االنم بودی خواب همش كه ماشين تو اعصابی رو خيلی مروا _ آرش

 ...برم بزنم رو حرف بزار

 با... شد می عصبی گرفتو می خریتش رگ دفعه ،یه عصبی چقدر بابا دادم قورت رو دهنم آب

 :گفتم آرومی صدای

 داری؟؟ چيكارم مگه خوب _

 :گفت موهاش داخل كشيد رو دسش كالفه آرش

 عالی بشه تموم همينجور اگه اونم عروسی و عقد مونه می ، كردیم رد خوبی به رو اول مرحله _

 ...شه می

 می ،اگه بشه عصبی دوباره شدم پشيمون بگم بهش ترسدم می رفت هم در ناراحتی از صورتم

 تا باید بودم افتاده بدی بازی بود،تو تموم كارم بوده نقشه همش اینا كه گفت می دایی به رفت

 مثل مروا... ماس حكایت حاال شينه می لرزش با خورد خربزه كی هر ،ميگن رفتم می آخرش

 ...من دادم خودم به كه روحيه ،چه حاله مهم گذشته فكر نه كن آینده فكر نه باش بخيال هميشه

 خودشون بزرگترا نداریم اونجا كاری ،ما اونجان كه باباتم ،مامان ما شهر ریم می عقد روز صبح _

 ، كنن چيكار باید دونن می بهتر

 :گفت متعجب آرش

 بدی؟؟ انجام خوای نمی كاری هيچ تو یعنی _ آرش

 : گفتم تفاوت بی

 ...باشی داشته كاری نكنم فكر هم تو ، ده می انجام پریسا منو كارای تمام نيست مهم واسم نه _
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 ...بستم رو چشمام و مبل پشتی رو گذاشتم رو سرم

 به لباسش شدن كشيده از اینو ، شد بلند جاش سر از و بيرون داد صدا سرو پر رو نفسش آرش

 خود واقعا لبم رو اومد مليح خند لب یه!!!نداشتم خبر خودم باهوشم من چقدر به فهميدم هم

 ...من داشتم درگيری

 ...زدم صدا رو آرش فوری اومد خونه در صدای

 :گفت اومد آرش صدای

 بله؟؟ _

 :گفتم بود بسته چشمام كه جور همون _

 كار نكنم فكر دیگه پس, بياره واسمون دایی به بده بگيره واسمون حلقه گفتم دایی زن به _

 ....باشيم داشته

 ...رفت حرفی زدن بدون ،آرش اومد در شدن بسته صدای فقط

 چه به آخه بزنم؟؟؟ آتيش و آب به رو خودم عقد مراسم واسه داره انتظار چشه پسره نيست معلوم

 ....كنم نمی پيدا ای كننده قانع دليل كه من بدم؟؟؟ انجام رو كار این باید دليل

 ميز رو... گذاشتم كجا ببينم كردم باز زور به رو چشمام پيچيد، خونه تو موبایلم زنگ صدای

 كردم نگاه موبایل صفحه به... بده خيرش خدا بود آورده ماشين تو از آرش كنم فكر بود گذاشته

 ... زد رو اتصال دكمه فوری بود ،امير كيه ببينم

 ؟؟ امير الو _

 ... مار زهر رو امير _

 با عصبيه؟؟؟ اینقدر این چرا... نكنه اذین رو گوشم دادش صدای تا كردم دور گوشم از رو گوشی

 :گفتم مالیمی و آروم صدای

 شده؟؟؟ چيزی امير _
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 :گفت زد داد دوباره امير

 چرا اصال ؟؟؟ بوده خواستگاریت دیشبم و عقدته هفته آخر تو كه بشنوم باید پریسا از من _

 عقد؟؟؟ دیگه هفته خواستگاری دیشب سریع؟؟؟ اینقدر

 ،می بزنم زنگ نشد وقت اصال شد هویی یه چی همه زنی می داد اینقدر چرا باش آروم امير _

 تایيد همين واسه بود دوست آرش بابای با دایی ، زدی زنگ خودت كه بزنم زنگ امروز خواستم

 ...رفت پيش زود اینقدر همين واسه بود مثبت جوابم منم بودن شده

 ...بشه م آرو تا زدم می حرف داشتم تند تند

 :گفت متفكرانه امير

 ... اینجور پس _

 !!!اینجور آره _

 كنی؟؟؟ دعوتمون عقدت واسه خوای نمی خانوم آبجی خوب _

 : گفتم سریع

 نباشه؟؟؟ كسم همه شه می مگه باشی حتما باید كه تو چرا چرا _

 نباشم؟؟؟ خواهرم تنها عقد تو شه می مگه _ امير

 :گفتم زده هجان

 امير؟؟؟ یای می واقعا _

 ...ميایم هم با كرده درست رو كارام ،دایی آره _

 :گفتم خندیم بلند صدای با

 ...خوشحالم خيلی وای _

 می شروع كالسم االن كه برم من مروا... ببينمت تونم می ماه چند از بعد خوشحالم خيلی منم _

 ...شه
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 ...من داداش باشی خوش ، باشه _

 ...بای فعال هم تو ممنون _

 ...خداحافظ _

 ... بود پریده سرم از خواب كل در دیگه هوا پریدم كشيدم بنفشی جيغه حالی خوش از

 نداره شاه دارم داداش یه

 نداره ماه داره صورتی

 نداره تا خوشگلی از

 دیم نمی كسونش كس به

 دیم نمی كسونش همه به

 دیم نمی دورش راه به

 دیم نمی زورش حرف به

 باشه كس كه دیم می كس به

 باشه اطلس تنش پيرهن

 به ، دیدم می رو امير كه بود حال خوش خيلی ، دادم می قر خوندم می رو آهنگ كه همينجور

 ...كردم می تخليه مو انرژی دادم می كه قرای

 مادریمو زبون كم كم داره ، بود فارسی زبون به داشتم امير كه ای مكالمه این نبود حواسم اصال

 با!!!تر جنبه بی ،اطرافيانمم جنبم بی من بس از اینجا تو اقامتم ماه چند واسه كنم می فراموش

 !!!خنده زیر زدم بلند صدای

 از عصبانيت با آرمين شد باز شدت به در داد، فشار تونستم می ،تا گذاشتم زنگ رو رو دستم

 ... بهم توپيد فوری ، شد پيدا در پشت
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 كوچولو فشار یه داری؟؟ نمی بر مرده صاحب زنگ این روی از دست داری مرض مگه دختر _

 ...مونی نمی در پشت باش مطمئن كافيه بدی بهش

 :گفتم...بزنه حرف خواست می صبح خود تا كردی می ول اگه اینو

 كن صدا رو آرش برو حاال زنم می زنگ كوچولو یه دیگه بعد دفعه از بگی تو چی هر باشه باشه _

 ...شده دیرمون

 ...داخل رفت و رفت بهم ای غره چشم آرش

 :گفت می كه یومد می صداش

 ...باش زود دره پشت مروا آرش، _

 هم صدا این بشه، توليد صدا شد می باعث كه زدم می ضربه زمين به پاهام با و دادم تكيه دیوار به

 از مو تكيه حرص با...عصابت رو نره صدا تا نزن مگه داری مرض دختر خوب...من عصابه رو بره

 ...زدم داد تو بردم در الی از سرمو خونه در طرف رفتم برداشتم دیوار

 ... مونی نمی زنده گرنه و باش پایين دیگه مين دو تا پایين ميرم دارم من آرش _

 آماده خواستم می خودم وقتی تره بد دختر تا صد از آرش این...زدم رو دكمه آسانسور طرف رفتم

 تو محمد و محمد ،مامان شد باز آسانسور در.... نشده آماده هنوز ،ولی بشه آماده زدم زنگ بشم

 ...داخل رفتم زدم لبخندی بودن آسانسور

 : گفتم زدم زانو پاش كنار كرد می نگاه رو ما داشت اخم با محمدم...  دادم دست محمد مامان با

 خوشگله؟؟ چطوری _

 :گفت بود كرده اخم كه همينجور

 ...خوبم _

 :گفتم زدم لبخندی

 كردی؟؟؟ اخم چرا پس _
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 نيست؟؟ خبری ازت وقته چند دونی می ، ناراحتم بعضی دست از چون _

 :گفتم زدم كنی خر ای لبخند اون از

 ...بزنيم حرف مفصل تا خونه بيا شب شلوغه سرم واقعا خوام می معذرت من _

 طرف رفتم ،منم رفتن مامانش با محمد...بيرون رفتم شدم بلند وایساد آسانسور موقع همون

 كارم حيف بود نيومده آرش هنوز ،پوف شدم ماشين سوار... دایی ماشين همون یا خودم ماشين

 رو چشمام و ماشين پشتی به دادم تكيه سرمو موندم، نمی منتظرش عمرا گرنه و گيره پيشش

 ...بستم

 ...بود آرش كردم باز رو ،چشمام اومد ماشين در صدای كه بود نگذشته مين چند

 ...رفتيم می من ماشين با خوب _ آرش

 :گفتم حرص با كردم روشن رو ماشين

 ....رفتيم می تو ماشين با حتما یومدی می زودتر اگه _

 ...هست شاكيم كرده دیرم پررو پسره

 :گفت آرش كه بيرون اومدم پاركينگ از

 زنی؟؟؟ می طعنه چرا حاال _

 .. زدم داد عصبانيت با بيارم طاقت نتونستم دیگه

 تو؟؟؟ كاشتی منتظر منو وقت چقد دونی می تو تری بد دختر تا صد از آرش _

 :گفت آرومی صدای و خونسردی با آرش

 شی؟؟ می عصبانی چرا حاال _
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 كردم روشن رو ماشين ضبط ، ندادم ،جوابشو شدم عصبانی چرا پرسه می ازم داره تازه پررو پسره

 ... پچيد ماشين تو خواننده صدای

 

 بندردردردردر روی جاشو یه قلمو یه

 

 بر بر بر ریبر چشام و دستم شب رو

 

 ور ور ایور اونور اینور دخترا

 

 دلبر نميخوام تو فقط مو اما

 

 خواته خاطر بدجوری ما دل بندر دختر

 

 باهاته همش دلُم خواستگاری بيام ميخوام

 

 تنگه دلُم تو بی تمومشه قصه بزار

 

 باید راننده خودش قول به... آرش بيخيال بابا!!!بود عاشقشون آرش كه همونای بود بندری آهنگه

 ...بشه پخش آهنگی چی بگيره تصميم
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 آهنگه ، خوندم می خواننده همراه خوردم می وول جام تو ، زدم می ضرب فرمون رو دستام با

 با ،مردم نبودم دنيا این تو اصال ، باال بردم رو ماشين سرعت گير جو منم داد می جو آدم به خيلی

 ...جنبم بی من بس از ، آهنگ یه با هم من شن می مست مشروب

 

 مرگه برام دوری پيشوم ز نری وقت یه وی

 

 كنُم كشتيا سيد ميشينُم بندر سر آ

 

 كُنم دستت النگو خونه به برگردی تا

 

 فِدا تو كمند موی فِدا تو بلند قد

 

 فِدا گل برگ یارُم فِدا تو خمار چش

 

 بدی لبات از بوسه یِواشكی تو اگه آآآآ

 

 بهارُم سبزه سازُم سازُم ما

 

 تو خورد چی یه هوی یه...  یومدم می قر خودم واسه داشتم هنوز وایسادم قرمز چراغ پشت

 ببينم گشتم بر شده گرد چشمای با و كردم نگاه بود پام روی كه كاغذ گولوله به تعجب با ، صورتم

 بوقا احد شين ما این از نشستن توماشن پسر تا دو دیدم...  صورتم به زده كه بوده خری چه كار
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 ولی ، كردن می نگاه منو باز نيش با داشتن... كالسيكا ماشين این از بگيم رو امروزیش بخوایم

 باش مواظب ره می هرز داره چشمات جدیدن مروا ، بودن خوشگل خيلی بودن جيگرای عجب

 !!!مواظبم جون مروا چشم!!!

 :گفتم جيغ جيغ با كشيدم هم تو رو اخمام

 كنی؟؟ می پرت كاغذی گوله دارین مرض مگه _

 !!!خوب دختر باش ،آروم مروا صورتت به زدن سنگ كنه می فكر ندونه كی هر

 :گفت ماشينه راننده

 ...شدیم مجبور نبود تون حواص كردیم تون صدا چی هر شين می عصبانی چرا حاال خانم _

 : گفتم اخم با

 داشتی؟؟ چيكار حاال خوب _

 :گفت دستيش بقل

 حالشو یكمی هم ،ما ما به بدینش شه می حاله با خيلی ماشينتونه رو كه آهنگی این خانوم _

 ... ببریم

 از بهتر خودت كه نه!! ببریم حالشو آوردم در اداشو دلم تو زدنه حرف جور چه این پررو مرتيكه

 !!!اینای

 بدم؟؟ گوش چی خودم شما به بدم اینو من آقا خير نه _

 :گفت گرفت طرفم به دی سی یه راننده دست بقل پسر

 ...بده اونو بگير اینو _

 ...كنم عوض رو دی سی بخوام كه نبودم مطمعن كردم نگاه پسر دست تو دی سی به شک با

 :گفت پسره

 ...كنيد عوض دیگه نزنيد حال ضد خانوم _
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 ...دادم بهش رو خودم دی سی گرفتم رو دی سی مروا بيخيال بابا

 خورد چشمم لحظه یه... كردم حركت فوری بود شده سبز ،چراغ اومد پشت از ماشينا بوق صدای

 : گفتم آرومی صدای و ترس با...  عصبيه چه ببين اینو اوه اوه... بود نشسه دستم كنار كه آرش یه

 خوبی؟؟ _

 : گفت كرد بلندی خنده

 !! نباشم خوب ،چرا عاليم _

 خاطر به كنه دعوا منو تونه نمی شكر رو خدا پس كنيم دخالت دیگه هم كاری تو رو نبود قرار ما

 تو بودم رفته همچين كنارمه آرش كه نبود حواسم من خو چه من به اصال زدم زار دلم تو كارام،

 ...بودم كرده فراموش رو آرش كل به كه آهنگ این حس

 پسرا كه دی سی شدم خيالش بی منم... كرد می نگاه بيرون به داشت و گفت نمی چيزی آرش

 ... دستگاه رو گذاشتم بودن داده

 ... گوشم تو پيچيد خواننده آهنگ داد صدای

 كرد می تلفظ رو كلمات جوری یه خواننده دادم می گوش آهنگو این وقتی آهنگی عجب به به

 ...داشتم دوس رو آهنگ كل در ولی كرد می شک آهنگ بودن فارسی به آدم

 

 بودی كرده عقده اول از تو

 همونی كه

 بچزونی

 بسوزونی دلمو

 بقيه با داری فرق ميگفتی

 بقيه با تو
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 بخيه جا گذاشتی روش دلمو

 بخيه جا گذاشتی

 ساده چه ببين

 بيچاره ایمچه

 ایممن آواره ایمچه

 

 رو دستام با دوباره...  كردم می فراموش رو بود افتاده كه اتفاقی زود ، لبام رو اومد لبخند یه

 بودم كرده زیاد داشت جا تا هم ضبط صدای ، دادم می تكون سرمو و گرفتم ریتم ماشين فرمون

 !!! روزه دو دنيا ،بابا

 

 كردم توبه.

 نبندم دل

 نميگردم بر

 ميخندم گریه با دارم

 ميبندم خاطراتتچشمامو و تو به

 من از دوری خيلی تو

 

 

 ...كردم نگاه بهش ترس با و كردم كم رو سرعتم اومدم خودم به آرش داد با
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 صدات دارم چی هر كن كم رو المصب ضبط ،این تر یواش كم یه ری؟؟ می تند اینقدر چرا _ آرش

 !!شنوی نمی زنم می

 :گفتم!( ؟!پشيمونی؟ من عمرا)  بود پيدا توش پشيمونی كه صدای با

 ...كردی كم رو ضبط صدای كه االن زنی؟؟ می داد چرا حاال خوب _

 :گفت موهاش تو كشيد دسشو كالفه آرش

 ...خواد می فوالدی عصاب تو با زدن كله و سر _

 : گفتم حرص با ، كردم نگاه جلو به برداشتم ازش چشم

 تحملم؟؟؟ قابل غير اینقدر یعنی _

 ... جاست همين _ آرش

 : گفتم وایسادم آرش كنار رفتم ، شدیم پياده ، كردم پارک رو ماشين... سوال پيچوندن یعنی این

 بریم؟؟ كجا خوب _

 بزرگ تعجب عالمت یه!!  گرفت منو دست دستشم دیگه یكی بود جيبش تو دستاش از یكی آرش

 این كه بدیه عادت چه این ، كشيد می خودش دنبال هم منو افتاد راه آرش!!  شد سبز من سر رو

 دستم زیاد كه كردم تر تند رو قدمام!!! بياد در جا از شاید دسته این گه نمی بابا ، داره پسر

 ...نشه كشيده

 !!برید نفسم یواشتر پسر _

 ...زد زل من به متعجب و وایساد آرش

 ...جاش سر بياد نفسم تا كشيدم عميق نفس یه

 زنی؟؟ می نفس نفس داری اینقدر چرا پس رفتم نمی تند كه من _

 :گفتم كشيدم بيرون دستش از رو دستم ضرب با
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 كجاست مغازه این پس ، دویدم می داشتم تو دنبال بخت بد من ، آره رفتی نمی تند بگی خودت _

 ... رسيم نمی ریم می چی هر ؟؟چرا

 آخش ، كردم نگاه كرد اشاره كه جایی به!!! جایی به كرد اشاره دستش با متعجب همينجور آرش

 ...رسيدیم باالخره

 ، برداشتم مغازه طرف به محكم های قدم با ، لبام رو اومد هم گنده لبخند یه ، وایسادم صاف

 چه ببين رفتنم راه قدم دو واسه رم می راه داره ساعته یه ميكنه فكر ندونه كی هر!! رسيدیم

 ... رو كارا این نكن مروا. من آوردم در بازی كولی

 ، گرفته اشتباه تنبون كش با منو این! خودش دنبال كشيد گرفت دستمو دوباره كنارم اومد آرش

 ...مونه نمی واسم دست این از چيزی برم جای این با بار دو دونم می كه من

 اونم خریدن لباس از یارم نمی در سر من مجلسی، لباس از ،پر بزرگ مغازه یه ، شدیم مغازه وارد

 بختو بد منه دیگه فرستادی می خریدی می چيزی یه دایی زن آخ!!! خریدن مجلسی لباس چی؟؟

 !!!كردی نمی خيابون كوچه در به در هم

 ...مونم می نامزدی لباس بدون من نه وگر ، باشه خوب آرش سليقه كنه خدا

 ... گذشتم می كنارشون از تفاوت بی منم كرد می وارسی لباسارو دقت با داشت آرش

 ...بهمون شد نزدیک خانومی یه

 كنم؟؟ كمكتون تونم می _

 :گفت خانومه طرف برگشت آرش

 ...خوایم می نامزدی شب واسه لباس _ آرش

 

 

 ....طرف این از بفرماید _
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 :گفت لباس رگال یه به كرد اشاره!  افتادیم راه دنبالش هم ما رفت جلو خانومه

 ...بياد خوشتون كنم فكر ، آوردیم جدید رو اینا _

 تن تو كه لباس تا چند به وایسادم جا همون منم كنه شون وارسی خوب تا لباسا طرف رفت آرش

 ... كردم می نگاه بود مانكن

 این پس ، نيومد خوشم اصال ، عروس لباس مثل بود پوفی دامنشم شد می تنگ كمر تا یكيش

 تمام داشت دنباله هم كوچلو یه بود پوفی شد می گشاد بعد بود اندامی زانو تا دیگش یكی...هيچ

 حالت پارچش دیگشم یكی...  بود تور اونم كه بود پوفی كه پایينش جز ،به دوزی مهره هم پارچه

 می پارچه خوردن چين باعث كه بود تر گشاد كم یه پایين به كمر از بود تنگ كمر تا داشت لختی

 باشه سنگين خيلی كنم فكر بود، دوزی مهره همش پایينم به باال ،از داشت بلند دنباله یه و شد

 ...لباسه

 ؟؟ ببين اینو بيا مروا _

 ... گرفتم مانكنا از چشم

 .... بود دستش تو بود مانكن تن تو كه ماهی مدل لباس همون ، طرفش رفتم

 چطوره؟؟ این _

 :گفتم باال انداختم هامو شونه دادم چين رو دماغم

 چطوره؟؟ خودت نظر ،به دونم نمی _

 : گفت بقلم تو انداخت لباسو

 !!!دونم می من پس دونی نمی تو اگه _

 ... خرید قسمت این از متنفرم ، كنم پرو رو لباس تا رفتم حالی بی با پرو اتاق طرف داد هولم

 ، پوشيدم رو لباس... لباسم آوردن در به كردم شروع كردم، آوزون رو لباس بستم رو پرو اتاق در

 دوستش ، نبود خوب اصال بود آسمونی آبی رنگش ولی ، بود خوشگل هم خيلی بود تنم فيت

 ...نداشتم
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 ؟؟؟ پوشيدی مروا _

 ...پوشيدم اره _

 ...جوریه چه ببينم كن باز رو در خوب _

 پوشوند می رو شونم یه كه بود بندی یه ،لباس بشم ظاهر جلوش اینجوری كشيدم می خجالت

 باید ، خجالت بيخيال پس دیگه اینجوری ميدید منو آخر آرش...  بود لخت كامال دیگم شونه ولی

 اسپرت لباس یه خرید رفتم می خودم اگه ، یارم نمی در سر چيزی كه من بده نظر كنم باز رو در

 ... كوتاه لباس یا ، نامزدی شب واسه گرفتم می

 من؟؟؟ هيكل یا لباس كردن وارسی به كرد شروع دید من تا ، بود در پشت ،آرش كردم باز رو در

 :گفت كرد نگاه صورتم به گرفت لباس از شو نگاه آرش...خودش رو شدم زوم پررو منم

 چيه؟؟؟ خودت نظر ، قشنگيه لباس خوبه _

 :گفتم انداختم آینه تو خودم به نگاه یه

 قهوای؟؟ مثال ندارن؟؟؟ تر تيره رنگ یه ، ندارم دوست رو رنگش فقط خوبه، _

 نيست؟؟ تيره خيلی قهوای _آرش

 :گفتم لجوجانه

 ...خوبه قهوای _

 ...پرسم می روم می ، باشه _

 :گفت طرفم اومد آرش...  بيرون رفتم آوردم در رو لباس منم... رفت بست رو پرو اتاق در آرش

 ببينی؟؟ خوای می هست خاكستری عنابی تيره بادمجونی ولی مدل این ندارن قهوای _

 دیدم رو رنگش تا سه لباسا رگال تو... بود ما شانس از اینم... افتادم راه دنبالش دادم تكون مو سر

 :گفتم آرش به رو بهتره كدوم دونستم نمی ولی

 ...بردار تره قشنگ كدوم هر ، بهتره كدوم دونم نمی _
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 خرید دنيا كار ترین بد ، نداشتم حوصله دیگه چون نخواد نظر من از دوباره كه شدم دور ازش

 ...مياد بدم اینقدر اه اه كردنه،

 منم دیدن می رو لباسا داشتن بودن مغازه تو نفرم چند ، كردم مغازه زدن دید مشغول رو خودم

 !!!كه دیدنه لباس از بهتر...  زدم می دید رو اونا

 این بابا كنم حاليش باید جوری چه ، كشم می رو پسر این من آخر ، شد كشيده دستم دوباره

 ... نكش اینو اینقدر دسته،

 ...دویدم می داشتم دنبالش منم رفت بيرون مغازه از و كشيد من آرش

 : زدم داد

 ...ميام خودم كن ول رو دستم گوریل _

 :گفت متعجب طرفم برگشت آرش

 منی؟؟؟ با _

 :گفتم حرص با

 گرفته؟؟؟ من دست هم دیگم كسه تو جز به مگه پ ن پ _

 :گفتم تهدید حالت به دادم تكون طرفش به رو انگشتم ، بيرون كشيدم دستش از رو دستم

 ...كشی می و ميگيری منو دست باشه آخرت با _

 ...بود وایساده متعجب جا همون آرشم... رفتم ماشين طرف به و گذشتم كنارش از

 !!! ميره راه تند چقدر!!! بود دراز بابالنگ پسر این...  بود كنارم آرشم رسيدم ماشين كنار

 : گفتم گرفتم طرفش به رو ماشين كليد

 شينی؟؟ می _

 رو ماشين آرش شدم، سوار...  شد ماشين سوار قاپيد دستم از رو سویچ حرفی هيچ بدون آرشم

 هيچ بدون آرش نه من كردن رانندگی از نه ، روند خونه طرف به كامل آرامش با و كرد روشن
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 یه ، بره می خوابش بشينه پسر این كنار آدم ،ایش كرد می رانندگی داشت كامل سكوت در حرفی

 در بازی ضایع این از بيشتر دیگه كه گرفتم دهنم جلو رو دستم شد پاره دهنم كه كشيدم خميازه

 ....شد بسته چشمام...  نيارم

 

 

 بود این خبر تنها ، نيست خبری دیدم كردم نگاه ورم رو دور به ترس ،با شدم بيدار شدید تكون با

 ...بود وایساده سرم باالی شاكی و سينه به دست آرش كه

 :گفت گی مسخره با بود لبش رو پوزخندی به آرش

 ؟؟ خوابيدی خوب ، بخير وقت _

 ...شدم پياده ماشين از برداشتم رو ها لباس كيسه ندادم رو جوابش

 :گفت حرص با آرش

 بره؟؟ می خوابت ماشين تو شينی می وقت هر چرا تو دختر _

 واسه نداشتم بحث حوصله ولی ، گيره می خوابش آدم كه شه راننده خاطر به بگم خواستم می

 ...زدم می چرت داشتم هنوز...  نگفتم چيزی همين

 تو ، بخوابيم زاره نمی كه ماشين تو پسر این دست از خدا وای ، هوا پریدم آرش صدای با

 ... من جون عذاب شده پسر این بزنيم چرت زاره نمی آسانسورم

 خوابی؟؟؟ همش چرا تو ، بيرون برو بيا مروا _

 ...وایسادم آرش صدای با...خودم سویت طرف رفتم بيرون، اومدم آسانسور از غر غر با

 ...بریم باید فردا بخری؟؟ خوای نمی چيزی دیگه _ آرش

 :گفتم كردم باز رو خونه در

 ...نيست دیگه چيزه نه _
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 رو لباس كيسه آوردم در رو كفشام... بابا خواست نمی نه بزنم؟؟ تعارف خواست می ، بستم رو در

 ، شدم خسته چقدر وای كشيدم رو خودم... شدم ولو پذیرای تو مبل رو رفتم انداختم جا همون

 یه واسه ؟؟من دارن جونی چه لباس دست یه واسه پاساژا تو گردن می كامل روز یه رن می كه اینا

 ...ميميرم دارم خرید ساعت

 باشه؟؟؟ تونه می كی روز موقع این بابا شدم بلند جام از حالی بی با... شد بلند خونه زنگ صدای

 داریم؟؟ دیگم كسه مگه دیگه مت و پت و؟؟ محمد ؟؟بجز؟؟ بجز نبود كسی ، كرد باز رو در

 ولو روش دوباره مبال طرف رفتم عليكی سالمی بدون...  من خونه بيان كی دونن نمی هم اینا پوف

 ...شدم

 می بلند صدای با كه شنيدم رو آرمان صدای بود بسته چشمام كه همينجور... داخل اومدن پسرا

 :گفت

 پس نه فردا ؟؟ مهمونه از استقبال جور چه دیگه این!! ميشه كم ازت كنيا سالم وقت یه كه نه _

 كنی؟؟ پذیرای اینجور خوای می باشه ما داداش خونه همون كه شوهرت، خونه ری می كه فردا

 شوهرت؟؟؟ به بزنن كوفت سر هی شوهرت خونواده گی نمی

 :گفتم غریدم

 ...ندارم حوصله آرمان كن بس _

 :گفت آرومی صدای با شنيدم گوشم كنار آرمان صدای

 دختر؟؟؟ داری حوصله كی تو _

 :گفتم حوصلگی بی با

 ...نبينم رو تو گوریل دادش كه روزی _

 ...كنيد زندگی هم با عمر یه قراره شما ، گی می اینجور مياد دلت _ آرمان

 ساعت یه واسه... كنم زندگی روز یه تونم نمی حتی اون با من نكنه خدا ، بگير گاز رو زبونت _

 اینجوریه؟؟؟ شما داداش چرا ، دویدم سال یه اندازه آورد در جاش از رو دستم بيرون رفتيم
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 :گفت آرمين خندیدن بلند صدای یا پسرا

 مگه ، كنه رفتار جور چه باید بدونه كجا از بيرون ره می دختر یه با داره باره اولين ما داداش بابا _

 باشه؟؟؟ داشته تخصص زمينه این تو داداشاشه مثل

 :گفتم لب زیر

 ...رنگتون وا رنگ دخترای دوست همه این با كردین رد هم تخصص از تا دو شما _

 چه نگاه ، بپره دختر این سر از خواب تا ، كن درست نسكافه ليوان تا چند پاشو آرمان _ آرمين

 ... معتادا مثل شده زنه می چرت داره نشسته جور

 درست بتونم تا مالوندم دستم با رو ،چشمام نشستم درست بخوابم من گذاشتن اینا اگه پوف

 ... بپره سرم از خواب هم ببينم

 !! عملی سرعت چه بابا ، گرفت طرفم به رو نسكافه ليوان آرمان

 ... بود عالی اممم..  خوردم ازش قلوب یه گرفتم ازش رو ليوان

 تو پسرام... شدنم خواب بد واسه نگرفتم درد سر شكر رو خدا بود پریده سرم از كامل خواب

 ...بودن نسكافه خورون مشغول سكوت

 زدم لبخندی... بود شده تنگ واسش دلم چقدر عزیزم... كرد می نگاه رو ما داشت مظلوم محمدم

 :گفتم

 محمد؟؟ خوبی _

 :گفت آرومی صدای با برچيد لباشو محمد

 ...آره _

 :گفتم كردم نگاه بهش نگران

 مطمئنی؟؟ _

 :گفت دار بغض صدای با محمد
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 شی؟؟ عروس خوای می راسته _

 :گفت دوباره لرزید می داشت صداش

 شی؟؟ آرش عروس خوای می _

 !!دیدم می گریشو داشتم بود بار اولين افتاد گریه به

 ؟؟؟ داری دوست منو نگفتی تو مگه _ محمد

 بچه این نزارین گفتم بهشون بار صد مته و پت این تقصير همش اینا ، شد باز غار مثل من دهن

 روش منفی تاثيير گفتم بهشون ره، می شون مغز بی سر تو حرف مگه كنه نگاه رو بزرگساال فيلم

 ...حاليشونه چيزی اینا مگه هيچ زاره می

 ...نشستم زمين روی طرفش رفتم زدم لبخندی یه زور به

 :گفتم آرومی صدای با بارونيش رنگ خوش چشمای تو زدم زل

 بينی؟؟ می خوره نمی تو سن درد به كه فيلمای اینقدر تو چرا من عزیز ؟؟ محمد _

 :گفت بلندی صدای با محمد

 داره؟؟ تو ازدواج به ربطی چه من دیدن فيلم _

 ؟؟ بردم می كار به خشونت باید حتما شه؟؟ نمی سرش آرامش پسره این پوف

 :گفتم بلند صدای با و حرص با

 ... داره ربط _

 راه تنها بحث پچيوندن...خودشه كنه؟؟آره آروم اینو خواست می كی خدا وای ، لرزید لباش دوباره

 كنه؟؟ قانع اینو تونست می كی گرنه و ، بود حل

 :گفتم هيجان با

 ... بشی دار خواهر قراره تو مثل شدن دار خواهر پسرا دونستی می محمد _
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 ...شد می فارغ دیگه ماه یه كنم فكر بود دار بار محمد مامان

 :گفت متعجب و گرد چشمای با محمد

 ...نه _

 :گفتم زدم بهم رو دستام...زد چشماش كه برقی این با رفت یادش من ازدواج اصال

 ببينی؟؟ خوای می دارم عكسشو _

 : گفت ذوق با محمد

 ...آره _

 ... طرفش گرفتم رو موبایل... آوردم واسش رو آرميتا عكس ،سریع برداشتم ميز روی از رو موبایلم

 :،گفت كرد نگاه بهش مشتاق قاپيد دستم از رو موبایل

 ...نازه و خوشگل چه وای _

 ...كنه عالقه ابراز بيشتر محمد نداد ،اجازه شد بلند خونه در صدای

 گوشش نزدیک بردم ،سرمو آرمين طرف رفتم شدم بلند منم ، كنه باز رو در تا شد بلند آرمان

 :گفتم

 ، بگه پرتا و چرت این از محمد خوام نمی دیگه كنيد، می درستش خودتون زدین كه و گند این _

 ...كنيد می نگاه هندی فيلم ساله شيش بچه یه با شنيد می تاس دو شما تقصير همش

 ..زد می حرف موبایلش با داشت ، داخل اومد آرش ،كه شدم رد آرمين كنار از

 ...خداحافظ ،فعال ميشيم مزاحم حتما _ آرش

 :گفت نشست محمد كنار اومد كرد قطع رو گوشی

 ... دعوتيم مهمونی دیگه هفته آخر _

 ...كرد می نگاش داشت مشتاق هنوز محمد كه من موبایل تو برد شو سر بعد
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 :گفت محمد سر تو زد یكی آرش

 ...یارم می در كاسه از رو چشمات كه نكن نگاش اینجور دارم غيرت آبجيم رو من محمد هوو _

 می دعوا ماهش چند خواهر سر محمد با داشت گنده پسره آرش... بود داری خنده صحنه واقعا

 ...كرد می نگاش داشت زده بهت محمدم... كرد

 مگه؟؟ گرفته مهمونی كی داداش _ آرمين

 :گفت گرفت محمد دست از منو موبایل آرش

 ... شناسيش نمی _

 موقع كی آخه ، رم نمی نشناسم رو كسی اونم شلوغ جای ، ندارم دوست زیاد من مهمونی؟؟

 رم نمی گم می خودم با دارم من كه كرد دعوت منو كی حاال پوف ؟؟؟ گرفته مهمونی امتحانات

 !!!دارم ،امتحان

 

 

 :گفتم كردم نگاه پسرا ه

 آوردین؟؟؟ در بازی كولی اینقدر آرميتا دیدن واسه ما خونه شب اون ها شما چرا راستی _

 :گفت شكوند می تخمه داشت جور همين آرمين... كردم نگاه بهشون كنجكاو

 نگفتيم؟؟؟ بهت مگه پوف _

 : گفتم كردم نگاه بهش سرم باالی سوال عالمت با

 ...نه _

 :گفت آرمين حرف وسط پرید آرمان

 ... گم می من _



 
 

216 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود نودهشتيا انجمن كاربر ش شكيال | مروا رمان

 ...كردن تعریف تاب آب با كرد شروع بعد

 بودیم رفته بشی همسایه بيای تو كه این از قبل ما ، شد شروع اونجای از داستان چيه دونی می _

 می ،آخه تعجب كلی موضوع این از هم ما آورده باال شكم مامان ،دیدیم تهران اینا مامان پيش

 ما بابای مامان بله ،دیدیم پرسيدیم وقتی هم ما ، بود حساس هيكلش رو خيلی مامان چيه دونی

 تو شون نوه باید سن تو آخه شدیم عصبی خيلی هم ما ، دارشن بچه خوان می دوباره سن این تو

 هم ما بكشيم، رو خودمون بچه شه نمی شده كه كاری گفتن بابا مامان ، شون بچه نه باشه بغلشون

 اومده كه عصرم ، روز اون تا بودیم ندیده رو اینا مامان دیگه ، شيراز گشتيم بر داغون اعصاب با

 بود، عروسک مثل درست ، شدیم شكه خيلی دیدیم بابا بغل تو رو آرمينا وقتی شما خونه بودن

 به مهرش لحظه همون دیگه ، باشه خشگلی این به برسه چه دختره بچه دونستيم نمی ما اصال

 تازه گرفتش تو بقل از آرش كه موقع اون تا طرفش بریم زاشتن نمی بابا مامان ولی افتاد دلمون

 ...كنيم بغلش تونستيم

 :گفت هيجان با بعد

 ، شيرینه واقعا آرميتا ، نعمته خودش سنم این تو داشتم آبجی ، بود خوبی حس خيلی وای _

 با برداشت ما سر از دست مامانم ، داد بهمون رو آرميتا خدا كه كنم می شكر رو خدا بار صد روزی

 اوقاتم گاهی گيره نمی ما از سراغی اصال دیگه گرمه آرميتا با سرش االن الكيش، گيرای این

 ...وروجک اون به شه می حسودیم

 مثل پسرا كه افتاده اتفاقی اینجور ،پس فكردم خدو با متفكر و باال انداختم همامو ابرو از یكی

 ... عجب ، كرد می نگاه آرميتا به بدیدا ندید

 

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

********** 

 رو ،در خونه طرف رفتم برداشتم رو لباسام چمدون عقب صندق از ،رفتم پایين اومدم ماشين از

 ... داخل رفتم كردم باز

 ...شد می سپرده فراموشی به خاطراتش داشت دیگه كه خاطرات از پر خونه خودمون خونه بازم
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 :گفت گرفت قرار شونم رو دستی

 نشی؟؟ غرق _

 چند واسه حتی داشتمش خودم كنار كه بودم خوشحال خيلی ، كنارم امير حضور از زدم لبخندی

 :گفتم...روز

 ...ده می نجاتم ماهریه شناگر داداشم _

 بشن متوجه كه بزنيم حرف فارسی هستن ما جمع تو اونا كه موقعی تا كه بودن گفته ومت پت

 می حرف پاتی قاطی همش دادم می سوتی خيلی زدم می حرف فارسی پریسا یا امير با وقتی

 :گفتن گی مسخره با زدم،

 ...بهمون ميدین فوش دارین كنه می فكر آدم اوقات گاهی آخه _

 رو زبونشون رفتم می جای اگه منم دادم می حق بهشون ، حرفش این به نخندیدیم چقدر ما وای

 ...ميدن فوش دارن كردم می فكر مت و پت قول به نبودم راحت فهميدم نمی

 ، كردم رها اتاق وسط رو چمدون...  اتاقم سمت رفتم ، داخل رفتم كردم باز رو حال ورودی در

 .... فكر تو رفتم و كردم پرت تخت رو خودم

 ازدواج خوام می من چرا كه كرده بيداد و داد كلی خونشون اومده قبليم نامزد گفت می پریسا

 ، باشه مهم واسش من مجدد ازدواج واسه كردم نمی فكر وقت هيچ... ندارم ازدواج حق من كنم

 ربطی اون به ،اصال من مجدد ازدواج اون ناراحتی واسه نبود دليلی باشه مهم واسش نبایدم آخه

 ...بزارم دلم كجای دیگه رو( قبلی نامزد) حسين خوردم می حرص داشتم همينجور...نداشت

 :گفت اومدم خودم به آرش صدای با كه

 ...بده انجام كاری تونه نمی بخوری حرص انقدر خواد نمی _

 این...كرد می نگاه منو داشت سينه به دست و در به بود داده تكيه آرش طرف گردوندم بر سرمو

 خورم؟؟ می حرص چی سر دارم من كه فهميد كجا از دیگه

 :گفتم كالفه
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 چی؟؟ بندازه راه بيداد و داد دوباره بياد فردا اگه _

 :گفت خودش مخصوص آرامش با و نشست كنارم اومد آرش

 بندازه؟؟؟ راه بياد و داد وسط اون بياد الكيه مگه ، تونه نمی _

 این ، زد می شور دلم تونستم نمی ولی بشم، آروم قبال مثل آرامشش این از تونستم می كاش

 .. بود شق كله خيلی ، داشت باد زیاد كلش حسين

 

 

 !!!شد تموم _

 ، بيرون دادم رو شدم حبس نفس... بود حرف همين شنيدم وقته چند این تو كه حرفی بهترین

 عوض رو لباسم تا رفتم شدم بلند جام سر ،از كردم باز رو بودم بسته آرایش واسه كه رو چشمام

 ...كنم تنم تونستم لباس با زدن كله سر دقيقه چند از بعد كنم،

 :گفت و زد اتاق در به یكی

 !!دنبالتون اومدن خانوم عروس _

 :گفتم خودم با متعجب

 ...دنبالتون اومده دوماد آقا خانوم عروس گن می معموال _

 .. سرم ریختن مغول قوم كه...  بيرون اومدم اتاق از

 !!!(شدی زشت چه مروا وای!! )وابوسه زشت چه مروا ووی _ آرزو

 :گفت سرش تو زد یكی بود وایساده كنارش كه پریسا

 هم خيلی داری من عمو دختر چيكار...) بوده وا جوهو هم خيلی با مو آمه دوت ته كر چه _

 ...(شده خوشگل
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 می آینه طرف رفتم اونا به توجه بدون من ، من قيافه سر زدن می هم كله سر تو تا دو اون

 ... شده جوری چه قيافه كشيدن زجر همه این از بعد خواستم

 ...وایسادم آریشگاه تو قدی آینه جلو

 لختم موهای... شدم خوشگل چقدر وای ،وای شد باز نيشم خود به خود دیدم كه رو خودم چهره

 كرده جمع رو سرم طرف یه بود،موهای شده راها هام شونه ،رو بودن كرده درست درشت فر تمام

 لباسمم... خوشگل اروپایی آرایش یه بود ساده آریشمم... موهام تو بودن زده تاج نيم یه بودن

 و هام شونه پوشوندن واسه پوشيدم می كت یه لباس رو فقط ، بود گرفته شيراز تو كه بود همون

 ... لختم كمر

 :گفت هام شونه رو زد یكی

 !!رو خودت خوردی دیگه بسه _

 :گفتم ذوق با آرزو طرف برگشتم

 ...(بودم ندیده خوشگل اینقدر رو خودم االن تا زو زو...) ددسود امن جوهو اكد خوم اال تا زو زو _

 :گفت ساختگی عصبانيت با آرزو

 بهت دفعه صد مار زهر و زو زو...) مكو وا مخفف مو اسم اندا گوتسه مه دفعه صد زهرمار و زو زو _

 ...(نكن مخفف منو اسم اینجور گفتم

 نگاه پریسا به متعجب...شد آرزو و من بين بحث شدن تموم باعث...پچيد آرایشگاه تو كل صدای

 بلده فقط اینم كشه می كل داره وایساده آرش كنار بله دیدم... كشه می كل چرا ببينم كه كردم

 ...ایش كشه می كل مردم پسر واسه ره می كشه نمی كل كه ما واسه... كنه ریزی آبرو

 :گفتم شونش رو زدم پریسا طرف رفتم

 ...(شد پاره گلوت دیگه بسه...) بو پره خروت دگه بسه _

 بشه، كوفتش زنت ، بود شده جيگر و جذاب این چقدر من ،خدای شدم آرش قيافه متوجه تازه

 !!!جيگری شوهر همچين
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 نزده كراواتم ، كرده ست خانومش با دیگه ،بهله خاكستری لباس یه زیرشم مشكی شلوار و كت

 باعث كه داشت ریش ته كچولو یه ،صورتشم بود گذاشته باز رو لباسش باالی دكمه تا دو بود

 بگم عمو زن به باید خونه رسيدیم وقتی باال، بود زده خوشگل موهاشو شد می بيشترش جذابيت

 ...نزنن چشش كه كنه دود واسش اسپندی یه

 این از قبل...بودم شده خيره بهش زیادی كنم فكر... گرفت طرفم به رو سفيد رز گل دسته آرش

 می در رو صداش فقط ،البته گریه زیر زد های های و كرد بغلم پرید یكی آرش از بگيرم رو گل كه

 ...ميكرد گریه واقعا نكنم فكر یاورد

 :گفت می پرت و چرت داشت بود بقلم تو همينجور امير

 تو بی اميرت بكنم زندگی تهری چه تو بی مو اله ، كرده نا شو جدا مو از اوندت ادانست گلم داده _

 االن كردن، جدات من از اومدن فهميدی گلم خواهر)  بكنه؟؟ زنگی تشا امير بدون تو اصال امری،

 زندگی تونی می امير بدون تو اصال!! ميره می تو بی اميرت كنم؟؟ زندگی جوری چه تو بی من

 (كنی؟؟

 كنار امير پشت زدم...اصال شيم نمی جدا هم از هميم پيش همش ما كنه می فكر ندونه كی هر

 :گفتم حرص با گوشش

 ...(نزاشتی مون واسه آبرو دیگه كن بس)  مو اسه نهشت تا ابرو دگه بساكو _

 نمی چشماش از كه اشک آخه كرد می گریه الكی داشت هنوز من به توجه بدون شد جدا ازم امير

 پاش هنوز!!!برد می كجا منو این ، آرایشگاه در طرف برد و گرفت من دست... بود صدا فقط یومد

 :گفت و شد بلند پریسا جيغ كه بيرون بود نزاشته آرایشگاه در از رو

 (بيرون؟؟ ببریش خوای می همينجوری)  دور وا اوشببره ته همندیه _

 آرش زده بهت صورت لحظه آخرین... كنار رفت و سرم رو انداخت سبز چادر یه طرفم اومد سریع

 قيافم بودم ارش جای منم اگه... بود شده خشک دستش تو جور همون گل دسته كه دیدم رو

 ...كه شناخت نمی كه منو دیونه داداش آخه ، شد می همينجور
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 رو رو به رو ببينم رو پام جلو تونستم می فقط...  آرایشگاه از بيرون برد و كشيد منو دست امير

 منو كرد باز رو ماشين در وایساد ماشين كنار امير... بره می كجا منو داره دونستم نمی دیدم، نمی

 سوار و ببينم رو جلوم بتونم تا زدم كنار صورتم كنار از رو چادر...  بشم ماشين سوار تا كرد هدایت

 نبود معلوم خراب كله امير این از ، آرش ماشين تو بود آورده منو شكر رو خدا اوف... شم ماشين

 :گفتم اخم با امير به رو...كنه درست حسابی درست ریزی آبرو یه و خودش ماشين تو ببره منو كه

 ... خری خيلی _

 :گفت كرد باز نيششو امير

 ...تو جون كردم حال ،خيلی حستون تو پریدم چطور دیدی _

 ...بستم محكم رو ماشين در حرص با

 و دست به گل دسته داماد از بردار فيلم... كجان بقيه ببينم آرایشگاه در طرف برگردوندم رو سرم

 دخترام... بود شده ای سوژه عجب كرد، می بردای فيلم ماشين طرف یومد می داشت كه تنها

 ... امير ماشين طرف رفتم می داشتن

 ...پام رو گذاشت رو گل دسته حرفی هيچ بدون شد ماشين سوار آرش

 

 

 به دادم تكيه رو ،سرم صورتم رو كشدم رو چادر منم...  كرد حركت و كرد روشن رو ماشين

 ... بشه كم چشمام سوزش از تا بستم رو چشمام و صندلی

 ...اومد در آرش صدای باالخره

 !!!كنه ضایع رو آدم بلده خوب تو داداش بابا _

 :گفتم بود آورده در من سر اینا از بدتر امير نبود چيزی این لبم رو اومد لبخندی

 ،یه اومده داداشم كه گذاشتم كالسی ،منم بيرون بودیم رفته دوستام با ، دنبالم بود اومده بار یه _

 رفتم كردم خداحافظی دوستام از كرد،منم پارک بودیم وایساده دوستام با كه جای از جلوتر كم
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 واقعا من كه كرد ریزی آبرو یه كشيد من سر دادی یه بشين كردم باز رو ماشين در تا ماشين طرف

 اومد بچه از یكی وایسادم گوشی یه خجالت ،با شدم پياده شدم ماشين سوار اشتباه كردم فكر

 پام جلو اومد امير گذشت كه مين ،یه دونم نمی گفتم بغض با من شد چی مروا گفت وایساد كنارم

 سرش رو پریدم شدم كه سوار شد سرازیر من ،اشكای شو سوار گفت باز نيش با كرد پارک

 ... خندید می بلند بلند اونم دادم می فحش بهش سرش تو زدم می كشيدم می موهاشو

 :دادم ادامه دادم صدا خندم به یكم

 بره تا بده كولی به چيزی یه برو ميگه من به خونمون مياد آرزو وقتی دیوونس نگير دل به _

 ...خونشون

 :گفت بارید می ازش تعجب كه لحنی با آرش

 واقعا؟؟؟ _

 ...باشی هم اینا از بدتر منتظر ،باید آره _

 ،حتما بودیم عمو خونه در پشت پس رسيد می گوش به آهنگ صدای وایساد حركت از ماشين

 :گفتم آميزی تحدید لحن ،با كنن باز واسش رو حياط در تا منتظر آرشم

 تند ،اگه داری می بر قدم آروم بكشی، خودت دنبال و بگيری منو دست حالت به وای آرش _

 !!!سرت تو زنم می وسط همون رفتی

 :گفت و خندید بلند آرش

 جور چه باید گرفتم یاد كردی دعوام كه دوباری همون ميرم آروم بابا ،باشه ترسيدم وای وای _

 ...رفت راه تو كنار

 : گفتم لب زیر

 ...شكر رو خدا خوب _

 صبح امروز...  بودم گرفته بدی شوره دل... آورد در حركت به رو ماشين آرش كردن باز حياط در

 شد پيداش من اطرف دیگه اگه گفته گرفته حسين از بدی چشمی زهر عمو گفت می پریسا
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 هم با كه وقت چند تو ميزد، جا هميشه عمل وقت بزنه حرف بود بلد فقط ،حسين گيره می حالشو

 ...نبود عمل اهل شناختمش می خوب دیگه بودیم

 ... ماشين از شد پياده سریع آرشم وایساد ماشين ، داخل برد رو ماشين آرش

 ...سفره سر ببره بگيره منو دست بياد امير ترسيد می دوباره كنم فكر بود گرفته خندم

 اومدم ماشين از...پایين بيام بتونم راحتر تا كردم جمع رو دامنم منم كرد باز منو طرف در آرش

 آخه خونه داخل طرف به كرد می هدایتم اطرافمون جمعيت بين از و گرفت رو دستم آرش...بيرون

 بودیم انداخته رو عقد سفره خونه داخل

 ...كنيد صبر _

 چاد... وایساده مون كنار فهميدم بلندش پاشنه كفش صدای از...  وایسيم شد باعث پریسا صدای

 ...باشه سرم رو چادر این لحظه آخرین تا باید كردم می فكر شدم راحت آخش سرم روی از

 همه این بابا بيارم در شاخ تعجب از بود نزدیک شدم، اطرافم و دور زیاد جمعيت متوجه تازه

 عروسيه؟؟؟ مگه ميكنن چيكار اینجا جمعيت

 ...شدم آرش با قدم هم...بيام در بهت از شد باعث شد كشيده دستم

 :گفت گوشم كنار آورد رو سرش آرش

 ...بزن لبخند بابا چيه؟؟ واسه تعجب همه این ، ببند رو دهنت _

 :گفتم لبام، رو آوردم مليح لبخند یه و بستمش فوری نشدم بازم دهن متوجه اصال

 اومدیم؟؟ اشتباه نكنه ميكنن چيكار اینجا آدم همه این آرش _

 :گفت كرد كوچلو خنده یه آرش

 ... جبران واسه كردن دعوت رو همه عموت و ،دایی گيریم نمی اینجا رو عروسی كه این واسه _

 :گفتم كردم پوفی



 
 

214 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود نودهشتيا انجمن كاربر ش شكيال | مروا رمان

 دعوت آدم همه این باید!!!نگيریم عروسی خوب... كرد واگذار بهشون رو كاری شه نمی اصال _

 ...بودن كرده دعوت نفر دویست پنجاه صدو نزدیک كنم فكر...  كنن

 انداخته رو عقد سفره پذیرای ،تو بود شده جمع پذیرای و هال تو وسایل تمام شدیم خونه وارد

 بقيه مثل بشه جذبش آدم كه نداشت جذابی چيزه عقدم سفره... عقد سفره طرف رفتيم...بودن

 با بود شده ،ست رنگش از اومد خوشم خيلی كه بود خاكستری و آبی از تركيبی ،رنگشم ها سفره

 ...لباسامون رنگ

 ... نشستيم دوماد عروس واسه بودن گذاشته سفره اول كه سلطنتی مبل رو

 :گفتم آرش گوش كنار

 ندیدمش؟؟؟ كجاست مامانت _

 : گفت پذیرای از گوشه به كرد اشاره سرش با آرش

 داری؟؟ كارش عموته، زن كنار اوناهاش_

 !!ببينم رو آرميال خواستم می نه _

 :گفت عصبانيت با كرد پوفی آرمين

 كنی؟؟ بازی ما خواهر با بشينی وسط این خوای نمی حاال _

 ...ببينمش خواستم می فقط تو شی می عصبی چرا حاال _

 :گفت آرومی صدای با دیگه طرف برگردوند رو سرش

 !!ميمونم بابا مامان كار تو اوقات گاهی _

 خودش بچه باید االن دادم می حق ،بهش باباش مامان با بود نشده صاف دلش هنوزم كنم فكر

 ...خواهرش ،نه باشه آرميال اندازه

 ...سرم رو انداخت رو چادر دوباره طرفمون اومد پریسا

 :گفت
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 ...عقد واسه اومده عاقد _

 ...بود پيدا لبام فقط كه پایين بود كشيده جای تا رو چادر

 ...دید نمی كسی شدنم رنگ به رنگ بود سرم رو چادر این شكر رو ،خدا بودم گرفته استرس

 ...خوابيد جمع صدای رو سر داخل اومد عاقد

 ...بودن گرفته ام عمه دختر و آرزو رو پارچه طرف دو و سابيد می قند پریسا

 ...خوندن به شروع واسه كردم باز رو قرآن ،منم كرد عربی های كلمه گفتن به شروع عاقد

 به كردن شروع همه هوا رو رفت خونه ،تمام كشيدم آسوده نفس یه و دادم رو بله بار سه از بعد

 ...كشيدن كل و زدن دست

 ...برداشت سرم روی از رو چادر بيرون رفت عاقد وقتی...  داد رو بله آرشم

 بازی پایان یعنی ،این بودیم هم كرده عقد ما االن واقعا یعنی... چشمام تو شد خيره لحظه یه واسه

 كرد؟؟؟ كاری شد می مگه ،ولی خوند چشماش تو شد می پشيمونی و تردید... تا دو ما واسه

 آرش رو ها جعبه از ،یكی بود داخلش قرمز مخمل جعبه تا ،دو گرفت جلومون آورد سبد یه پریسا

 ...من یكيشو برداشت

 طرفش به رو چپم دستذ آورد در جعبه داخل از رو ،حلقه بود من حلقه كرد باز رو جعبه در آرش

 یكی شد می خورد می هم كنار حلقه دوتا كه بود اینا از ،مدلش بود سفيد طال از حلقه... گرفتم

 های نگين كه باریک حلقه یه كناریشم حلقه روش، بزرگ نيگين تک بود باریک حلقه یه ،یكيش

 ...گفت آفرین دایی زن سليقه به باید بود خوشگل خيلی حلقه ، داشت روش ریز

 منم گرفت طرفم به چپشو دست آرش...بود مردونه ساده پهن حلقه یه كردم باز رو دستم تو جعبه

 ...انگشتش تو انداختم

 خواستيم می ما كه اونجوری چی همه ميره پيش داره مشكلی هيچ بدون بازی این سخته باورش

 طوفانه، از قبل آرامش این شایدم ،یا خوابم كنم می فكر اوقات گاهی. مشكلی ترین كوچک بدون

 ، احساسی هيچ بدون كنم می عمل دادن بهش ای برنامه یه كه رباط یه مثل دارم ، شدم گيج
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 چاهيه یا رم، می فرو توش دارم كه باتالقيه این شاید ، شه می چی آخرش دونم نمی فكری، بدون

 ...شه می منفجر درد از داره سرم ،وای داخلش ندازم می خودم دارم خودم دستاس با كه

 :گفت شنيدم گوشم كنار آرش آرومه صدای

 خوبی؟؟ مروا _

 :گفتم كردم باز رو چشمام

 شه؟؟ می چی آخرش _

 :گفتم آرومی صدای با...  بشم آروم كم یه تا فشردم بهم رو چشمام... كرد نگاه بهم متعجب آرش

 ...كنه می درد سرم فقط خوبم _

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

 رو كنم،دستم تهی قالب بود نزدیک ترس از... بيرون اومدم گذشته از چيزی یه بومب صدای با

 ...زد می تند تند به داشت قلبم رو گذاشتم

 !!!فكر تو رفتی باز كه تو _

 تو سرم گيره یه بود دستش یک تو شده تركيده بادكنک ،سارا كردم نگاه رو سرم پشت برگشتم

 ...دیگش دست

 كردم اشاره دستاش به خشم با و رفتم بهش وحشتناک ای غره چشم یه

 بود؟؟ تو كاره _

 و كرد قایم سرش پشت فوری دید دستاش تو جرم آثار وقتی باال آورد رو دستاش متعجب سارا

 ...زد شو كنی خر لبخندای اون ،از كرد باز من واسه نيششو

 ...گذاشت فرار به پا دید خطری رو اوضاع اونم كردم دنبالش شدم بلند جام از فوری

 :زدم داد عصبانيت با

 هاااا؟؟ بده رو پيشم عاشق شوهر جواب خواست می كی دیگه كنم سكته بود نزدیک احمق _



 
 

217 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود نودهشتيا انجمن كاربر ش شكيال | مروا رمان

 می خندید می اونم... دادم می فوش بهش بلند بلند و دویدم می سارا دنبال اطرافم به توجه بی

 ...فكری تو وقتی مخصوص كرد اذیتت ده می حال خيلی مروا:گفت

 كردم باز رو ماشين در دوید می داشت هنوز كه سارا به توجه بی ماشين به بودیم رسيده دیگه

 كا حالی در كنارم اومد سارا كردم، تميز رو پاهام برداشتم جعبش تو از كاغذی دستمال برگ ،چند

 :گفت زد می نفس نفس

 !!!شدم مجبور ندادی جواب كردم صدات چی هر ندارم گناهی من بابا _

 :گفتم حرص با

 ... نبودی مجبور _

 : گفت لجوجانه با سارا

 ...بودم _

 یا كنه سكته آدم خواست می حاال داد می انجام داشت دوست كاری هر دختر این شدم بيخيالش

 ...نكنه سكته

 بودی؟؟؟ آورده كجا از رو بادكنک _

 :گفت خنده با

 ...گرفتم كردن می بازی اینجا كه ها بچه از _

 دختر این!!گرفته بادكنک مردم بچه از زور به رفته بشه؟؟؟حتما آدم خواست می دختر این كی

 ...نيست بعيد كارا این ازش داره سابقه

 :گفتم كرد، می نگاه بهم شرک خر مثل داشت اونم كردم نگاه بهش كردم ریز رو چشمام

 نگرفتی؟؟ ازشون كه زور به _

 :گفت تند تند

 ... داد بهم خودشون بخدا نه نه _
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 خرس قد دختر این. بود تر بچه هم بچه تا صد از...پایين انداخت رو سرش برچيد رو لباش مظلوم

 ...آورد می در رو ها بچه گریه رفت می داشت، سن گنده

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

 .. شدم ماشين سوار پوشيدم رو كفشام

 ...وقته دیر كه شو سوار برو _

 گند به رو شد،ماشين ماشين سوار ایش ماسه پاهای همون با زد دور رو ماشين سریع سارا

 عقد مراسم از بعد... گذشته به رفتم بازم... شدم دور ساحل از و كردم روشن رو ماشين...كشيد

 ...ما خونه رفتيم هم با پسرا خانواده و امير و من

 :گفت و شد بلند(پسرا بابای) جون پدر كه بودیم نشسته پذیرای تو همه

 ...كنم می ترک رو جمعتون فعال پس بشينم تونم نمی دیگه خستم خيلی من _

 ...رفت شوهرش سر پشت بود خواب بغلش تو ارميال كه جونم ،مامان بابا مامان اتاق طرف رفت و

 :گفتم امير پای به زدم یكی شدم بلند جام سر از منم

 ...شو بلند _

 :گفت متعجب امير

 چی؟؟ واسه _

 : گفتم آروم صدای همون با

 ...دیگه شو بلند یاد نمی خوابت مگه _

 :گفت بلندی صدای با و شد گرد چشماش امير

 ..یاد می خوابش زنت شو بلند آرش _

 متم و پت دیدم نمی رو عملش و عكس بود آرش به پشتم تعجب از شد گرد من چشمای حاال

 ... نه یا بود حواسشون دونم نمی زدن می چرت
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 :گفتم نشنون پسرا كه آرومی صدای با

 ...نيست جا اتاق اون من، اتاق تو بيا شو ،بلند دارم آرش چيكار من _

 از... اتاقم طرف رفتم... كنه ریزی آبرو بود بلد فقط پسر بشنم،این رو امير جواب تا واینستادم

 سرویس تو رفتم...  كردم عوض راحتی لباس با رو لباسم بودم شدن بيهوش حال در خستگی

 شدن تموم از بعد...نداشتم رو گرفتن دوش حوصله بشورم،اصال رو موهام و صورتم تا بهداشتی

 سرش باالی رفتم كردم نگاه بود خوابيده تخت روی كه آرش به زده بهت... اتاقم تو برگشتم كارام

 :گفتم وایسادم

 تو؟؟؟ كنی می چيكار اینجا آرش _

 :گفت بارید می ازش خستگی كه صدای با آرش

 برو گفتن كردن بيرونم پسرا اتاق اون ،تو شو من به دادن گير بخيال داری دوست كی هر جون _

 ... بخواب زنت پيش

 اتاق از شدم ،نمی خورد نصفه رو حرفش و شد بسته چشماش ،چون شود بيهوش كنم فكر

 اولين...خوابيدم تخت دیگه گوشه رفتم بود نفره دو تخت چون...شد می سه خيلی كنم بيرونش

 ...بود شب همون خوابيدیم هم كنار كه باری آخرین و بار

 ...بيرون اومدم فكر از سارا داد صدای با

 شده؟؟؟ چيزی فكر تو ری می خيلی جدیدا مروا تو؟؟؟ باز كجای _

 :گفتم و زدم لبخندی

 كنم؟؟؟ درست چی امير واسه شام بودم فكر تو نه _

 ...نياوردم خودم روی به منم... كرد بهم رو خودتی خر های نگاه از هم سارا...عمت جون آره

 :گفت شد پياده ماشين ،از وایسادم خونشون كنار

 داخل؟؟ یای نمی _
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 ...دادم تكون نه نشونه به رو سرم

 ...باش خودت مواظب راحتی، جور هر باشه _

 :گفتم دادم تكون سرمو

 هم تو _

 خونه طرف به كردم روشن رو ماشين... داخل رفت وقتی خونه در سمت دوید و بست رو در

 ....روندم

 

 

 لبخندم بود جدای واسه مياورد،ناراحتيم لبم به لبخند هم كرد می ناراحتم هم گذشته خاطرات

 ...بودن هم با خوب خاطرات واسه

 تنها تنهای

 غمناک غمناک

 آشنایی های كوچه در مينهم پا

 پير ی كوچه درخت هر برگ برگ از

 جدایی ،فریاد گوش در ميپيچدم

 ...امير پيش دبی اومدم نيمه و سال یه گفت شه می

 رو درسش ،هم همينجا بيدا كرد پيشنهاد بهش دایی مالزی تو خوندن درس سال چند از بعد امير

 واسش پيشرفت حال در كشور تو كردن ،كار بود عالی پيشنهاد این امير واسه...كنه كار هم بخونه

 داخل طراحی دیدن دوره بهانه به كرد،منم قبول همين برای پيشرفت واسه بود فرصت بهترین

 خاطره به:گفت می آرش... آرش جز به كردن مخالفت همه من اومدن با ،اوایل پيشش اومدم خونه
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 اومدم من كرد راضی رو عمو و دایی بده خيرش خدا... ندارم مشكلی من بره زارید نمی شما منه

 ...دیگه ماه شيش ميشه كه گردم بر شد تموم دورم كه سال دو از بعد شده ،قرار دبی

 ...بمونم همينجا یا برگردم ميخوام كه بيام كنار خودم با دیگه ماه شش تا خوام می

 خونه در... بيرون اومدم آسانسور از...خونه طرف به رفتم و كردم پارک برج پاركينگ تو رو ماشين

 ... یومد می خونه به دیر مواقع بيشتر امير... برد می سر به كامل تاریكی در خونه كردم باز رو

 خونه تو آهنگ بلند صدای زدم رو پلی دكمه و بداشتم رو صوتی دستگاه ریموت

 ....كنم عوض رو لباسم تا لباسی كمد طرف كردم می زمزمه رو آهنگ كه همينجور...پيچيد

 اینجاست از دور عشقت وقتی دنياست غم

 تنهاست و خسته و رمق بی دل وقتی

 حساس بشه آدم دل دنياست غم

 احساس نباشه دلش تو عشقت وقتی

 …احساس نباشه

 گفت شد می امير مال دیگشم طرف بود گذاشته من وسایل طرفش یه كه بود اتاق یه نبود كه كمد

 ... بيرون رفتم كردم عوض رو لباسم... ماست خونه تو كه اتاقيه تنها

 ... مدرن طرح به خونه یه انداختم نگاه یه خونه به

 پذیرای و حال با نه كه اتاق!!!  اتاق بعدش بود بهداشتی سرویس در اول شدیم می كه خونه وارد

 یه بود پذیرای بعدم... حرفی نبودن خالی واسه بودن زده بينش كم پهنی با تخته یه فقط بود یكی

 خونه تو بود كه وسایالم اینجور و تلویزیون نفره چهار خوری ناهار ميز یه و بود گذاشته مبل دست

 ...كوچيک اپن خونه آشپز و

 ...راحت و كوچيک ساده خونه یه

 ... بود تولدم ،فردا دادم لم كاناپه رو



 
 

222 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود نودهشتيا انجمن كاربر ش شكيال | مروا رمان

 كردن سورپرایزم من خونه اومدن تای سه محمد با گرفتن واسم ومت پت رو سالگيم بيست تولد

 ...اومد آرش دیگه بریدن كيک واسه

 رو روز اون وقت هيچ گفت تبریک بهم رو تولدم شيک رستوران یه برد منو آرش بعدش سال ولی

 ...بود روزام بهترین از یكی كنم نمی فراموش

 بهش غذاش رستوران تو ،آدم ندارم حوصله من ؟بابا!بيرون بریم رو شام باید حتما حاال آرش _

 ...خونه بيارن بزن ده،زنگ نمی مزه

 ... زدم می هم غر پوشيدم می رو لباسم داشتم كه جور همون

 ...مااا به بدی شام خواستی می روز یه حاال _

 و نهار واسه تنهای زدم، آرش به تعارفی منم باباشون و مامان پيش بودن رفته پسرا بود هفته یه

 رو شام ميون در روز یه بودن هم مت و پت وقتی البته كرد قبول هوا رو اونم من خونه بيا شام

 ...من خونه كردن می دعوت و خودشون

 كرده تحدید بود گشنمم بودم نكرده درست شام ،منم بده شام ما به آقا آرش امشب بود قرار حاال

 ... بيای باهام بایدم غذابيارن زنم نمی زنگم بود

 باهاش عمرا بيرون برم نداشتم دوست خودم اگه خورد، می كوزه لب درد به كردناش تحدید بابا

 رو كارشون برنن رو شون غر بزار... بدن انجام كاری تونم نمی زدن غر بدون هم خانوما...رفتم می

 !!!!بدن انجام هم

 ...كردم روی زیاده زدن غر تو كنم فكر بود وایساده در كنار اخم با سينه یه دست آرش

 :گفتم كردم شل رو ،نيشم كنه می نگاه بد داره هنوز دیدم پوشيدم رو كفشم

 ...دیگه بریم _

 من...نظر مورد رستوران رسيدیم ساعت یه از بعد....بيرون رفت خونه در از حرفی هيچ بدون آرش

 یكی خو بيریم دوری این به رستوران داشت دليلی چه آخه شدم می حالک گشنگی از داشتم كه

 ...رفتيم می خونه های نزدیكی
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 بود خوشگل خيلی بودن چيده مدرن بود خوشگل رستورانش ،انصافا نشستيم نفره دو ميز پشت

... 

 ... استيک آرشم دادم سفارش الزانيا من... داد رو ها منو اومد گارسون

 :گفت تحكم با آرش كه خونه بریم كه شدم بلند غذامون خوردن از بعد

 بشين _

 :گفتم متعجب و جام سر نشستم

 ریم؟؟ نمی مگه _

 :گفت كالفه آدش

 غذات كه االنم زدی جونم به غر همه این بيای كه این از ،قبل بيرون ميام باهات كه باره آخرین _

 ...بریم گی می نرفته پایين گلوت از

 :گفتم كردم مظلوم رو خودم

 ...نيست راحت آدم ندارم دوست رو رستوران تو خوردن غذا من خوب _

 ...گرفت قرار ميز رو شمع از پر كيک یه شد تموم كه حرف

 لبشه رو كوچولو لبخند یه دیدم كردم نگاه آرش ،به آوردن اشتباه حتما كردم نگاه كيک به بهت با

 :گفت بشنوم من فقط كه آرومی صدای با من طرف كشيد رو خودش كم یه...

 مبارک تولدت _

 :گفت ها شمع به كرد اشاره آرش... شد گرد تعجب از چشمام

 كنی؟؟ فوت خوای نمی _

 :گفتم متعجب هميونجور

 چندمه؟؟ امروز مگه _
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 :گفت بود لبش رو مليح لبخند همون با آرش

 نهم _

 فوت رو ها ،شمع لبم رو اومد گنده خنده لب نبود؟؟یه یادم خودم چرا پس منه تولد امروز یعنی

 كر خودمم گوش كه كشيدم می جيغ خوشحالی از همچين وگرنه بودیم رستوران تو حيف كردم

 !!!مروا ای جنبه بی بس از...بشه

 كه بود پر تو قلب یه كردم كه بازش گرفتم دستش از خوشحالی با گرفت طرفم به جعبه یه آرش

 داشتم گنده لبخند یه با بدیدا ندید مثل...بود خوشگل خيلی زنجرش با بود ریز نگين از پر روش

 ... كردم می نگاه گردنبده به

 :گفتم كردم جمع رو لبخندم كم ،یه ميكنه نگاه منو داره آرش دیدم كردم بلند مو سر

 زدم نمی غر جونت به اینقدر داری برنامه دونستم می ،اگه خوشگله خيلی ممنون _

 :گفت و خندید آرش

 ...مروا ای پررو خيلی _

 

 

 (كجاست؟؟ من خواهر)كجایه؟؟ مو دادیه _

 زدم ،لبخندی كردم باز رو چشمام!؟ اومده كه بودم نشده متوجه من چرا پس بود امير صدای

 :گفتم

 ...همينجام _

 :گفت كرد جمع هم تو رو صورتش امير

 ...(زنی می حرف فارسی داری دوبارع كه تو...) زتا حرف فارسی دوباره كه تو _

 :گفتم خندیدم
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 بزنم حرف خودمون زبون اگه گفتم بهت هم قبال دادی من زدن حرف فارسی به گيری چه تو _

 خنده سوژه ميشم كنم می قاطی فارسی با رو خودمون زبون بيرون رم می دوستام با وقتی

 ...سوژه بشم ندارم دوست شون،منم

 :گفت لباسی كمد طرف رفت شد بلند امير

 ...(نبود ای كننده قانع دليل)نهود ای كننده قانع دليل _

 صاحب كه بزنم حرف زبونی با دارم دوست من ولی نيست ای كننده قانع دليل دونم می خودمم

 داشته صاحب مروا قلب شه می قلبت؟؟مگه صاحب شده كی از!!مروا!!!زنه می حرف قلبم

 !!!نكنم باشه؟؟فكر

 ...نشم گير در خودم با دوباره تا دادم تكون راست و چپ به رو سرم

 (كردی؟؟ درست چيزی مروا)اتكرده؟ درست چی مروا _امير

 : گفتم حوصلگی بی با

 ...بيارن واست چيزی یه بزن ،زنگ نه _

 :گفت برداشت رو تلفن گوشی كرد پوفی امير

 اندام خوای می تو دونم می كه من!!!.) اتنی هدفيدو بكنه خراب مو اندام تيه تو ادونوم كه مو _

 !!!(نداری ای دیگه كنی،هدف خراب منو

 وگرنه باشگاه ميرفتيم هم با كه خوبه ميداد من به رو اندامش پز ميومد هی رفت می هی امير این

 :گفتم خندیدم بلند!زاشت می هم من بخت بد اندام رو ایراد و عيب

 ... بده سفارش رو شامت برو!مانكنه كنه می فكر ندونه كی هر اندامت این با كشتی منو امير _

 ....داشتم كالس هم ،فردا بودم خسته خيلی بخوابم برم شدم بلند

**** 

 ...كنی می خراب هم دیگه های بچه كار داری بزن درست رو ها نت مروا_
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 :گفتم برداشتم زدن پيانو از دست كالفه

 ...دیگه روز واسه بزارید رو ،تمرین برم خوام می من بابا شدم خسته _

 بساتشون و كردن قبول فوری! برن در تمرین زیر از كه بودن بهونه یه دنبال كه این مثل هام بچه

 ...كردن جمع رو

 خودمون دل واسه كردیم می كار سازی آهنگ باهم بودیم شده جمع بچه از چندتا آموزشگاه تو

 خوبی حس خيلی شد می مچ هم با ها ساز تمام صدای وقتی زد می چيزی یه ها بچه از كدوم هر

 ...بودم شده آشنا ها بچه با سارا طریق از منم داد می آدم به

 ... بگذرونيم خوش كم یه ساحل لب بریم گروه های بچه تمام امروز بود قرار

 ... نشستم كردیم پهن انداز زیر ساحل كردیم،كنار حركت ساحل طرف به كه شدیم ماشين تا سه

 ...كردن می زندگی جا همين كه بود سال چند كه بودن خودمون كشور از بچه تمام

 :گفت گروه خوشگل پسرای از یكی

 زنی؟؟ می گيتارم كه شنيدیم مروا_

 حرفه چون زنم می گيتار بودم نگفته كسی به من دونست؟؟ می كجا از این كردم نگاه بهش گبج

 :گفتم متعجب...بره آبروم بشه قاطی ها نت بعد ،كه زدم نمی جای بودم نكرده كار ای

 من؟؟ _

 :گفت دخترا از یكی

 ...داده یاد بهت داداشت گفت می سارا آره _

 ...زنه می دید رو آسمون داره دیدم كردم نگاه سارا به عصبی

 :گفتم لب زیر

 ... شيم می تنها هم با ما خانوم سارا _

 :گفت پرید جاش از ها بچه از یكی
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 ..بيارم رو گيتارم رم می من _

 ...نزاشت من واسه اعتراض وقت ماشين طرف رفت بدو

 :گفتم زدم بهشون مليح لبخند

 ...زنم می كم یه تفریحی فقط نيستم ای حرفه خيلی من _

 :گفت بود آریا اسمش پسره همون

 ... نيست مشكلی _

 ؟؟!زوره بزنم خوام نمی بابا مار زهر و نيست مشكلی

 به خبيث لبخند یه گرفتم بغل رو گيتار! زوره كنم فكر پوف بغلم تو گذاشت آورد رو گيتارش الناز

 :گفتم زدم سارا

 ...بخونه باید هم سارا زنم می من پس باشه _

 ...كرد نگاه بهم زده بهت سارا

 ...شد بلند بچه تمام اعتراض صدای

 :گفت پسرا از دیگه یكی

 ...خونه می آریا بزنيد شما نيست خوب صداش سارا بابا _

 شنيده اینو ی نكره صدای همه پس خندیدم بهش دلم تو... رفت ها بچه به ای غره چشم یه سارا

 !!!خودم مثل نبود خوب هم خوندن واسه ولی نبود نكره صداش بخت بد...بودن

 :گفتم دادم تكون مو سر

 بزنم؟؟؟ چی حاال باشه _

 :گفت گفت،آریا می چيزی یه كی هر

 ...زد خودش مروا چی هر _
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 به كردم شروع ،پس بود تا چند فقط نبودم بلد رو ها آهنگ نت زیاد من...كردن قبول بچها همه

 ...خوندیم می و زدیم می امير با هميشه كه آهنگی زدن

 ...آهنگ خودن به كرد شروع شد بلند آریا بم صدای لحظه چند از بعد

 قفس بایک پنجره یه

 هم بی هنجره یه

 وبست همين هست خاطره یه تو بودن از من نفسسهم

 زدم خط رو ها ستاره غریب مثلث واین

 اومدم شب انور از ميرسم آخر به دارم

 باورم به زدی خيمه مرثيه مثل كه شب یه

 ببرم یاد از صدات تلخ سكوت این تو ميخوام

 ندارم موندن فرصت برم اینجا از كه بزارمباید شب ی شونه رو بارم كوله بزار

 تنم تو رسيدن شوق دلم تو ترانه داغ

 پرزدنم منتظر قفس این سرد توحجم

 محال آرزوهای از غزبتم ازتبار من

 سوال عالمت بایه شده تموم ما ی قصه

 ....بزنم رو آهنگ این تونستم تا كرد كار هام با امير چقدر

 بود عالی مروا گفت می گفت،یكی می چيزی یه كی هر زدن دست بچه آهنگ شدن تموم از بعد

  ست العاده فوق صدات آریا گفت می یكی

 :گفت ها بچه وسط پرید سارا

 ...خونن می خوب خيلی بشنوید مروا و امير صدای با باید رو آهنگ این بچه _
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 !? بپرونه چيزی یه حتما باید بشينه ساكت تونه نمی لحظه یه دختر این

 :گفت مشتاق آریا

 ...بشنویم هم رو شما صدای شد الزم ،پس واقعا _

 سارا این... بگير تحویل بيا گرفتم دلم تو...آریا به كردم اشاره انداختم سارا به وحشتناک نگاه یه

 ..گيرفت نمی رو ها اشاره از منظورم مطمعنم ایكيوش بودن پایين دليل به

 ...بزنم قدم تا ساحل كنار رفتم...كنم خلوت خودم با كم یه برم تا شدم بلند جام سر از

 دریا صدای... داد می قلقلک رو پام آب خنكی... نشه خيس شلوارم تا باال زدم رو شلوارم پاچه

 آب ور اون از نفر یه كردم می احساس شدم می خيره دریا به ،وقتی شد می آرمشم باعث

 تنهای بود فهمونده بهم كه ،كسی بيام بيرون خودم تنهای از من بود شده باعث كه كسی منتظرمه

 نمی ولی بيام برون تنهایم از من شد باعث ،اون نداره آدم واسه ای آینده هيچ تدریجيه مرگ مثل

 نه؟؟؟ یا اومده بيرون تنهایش از خودشم دونم

 كنی؟؟ می فكر چی به داری _

 ...كرد می نگاه رو روش به رو داشت انداختم، بهش گذر زود نگاه یه برگشتم

 :گفتم...بلعيدم وجودم تمام با رو دریا بوی و كشيدم عميقی نفس و كردم نگاه رو به رو به منم

 ...گذشته به آینده به _

 :گفت مقدمه بی

 كردی؟؟ ازدواج كه داره واقعيت _

 كردم مكثی...پرسيدن می ازم بودن اینجا كه دوستام بيشتر بود شده عادی واسم دیگه سوال این

 :گفتم و

 ...پيداست اینجور كه دستام تو حلقه از _

 :گفت آرامشش همون با آریا
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 ...نكنه ایجاد مزاحمت واست كسی اینكه واسه حلقه این كنم می فكر من ولی _

 صبور بودم گرفته یاد من ولی رفتم می در كوره از زود بودم قبال مروا اگه االن زدم پوزخندی

 ...باشم

 :گفتم كردم تبدیل مليح لبخند یه به رو لبم رو پوزخند

 ...بشم شما كردن فكر مانع تونم نمی من كنيد فكر دارید دوست جور هر شما _

 ...گشتم بر اومدم كه مسيری بهش كردم رو پشتم

 رو عروسی مراسم خواستيم می كه ،موقعی زرد طال ساده حلقه ،یه كردم نگاه دستم تو حلقه به

 زیاد دليل به حلقه ،اون باشه دستم تو هميشه خواستم می چون گرفتم رو حلقه این رفتم بگيریم

 حلقه باشه هم مثل تا برداشت رو حلقه همين جفت ،آرشم كرد می ازیتم بودنش مجلل

 این كرد،از هک روش رو عروسيمون تاریخ و خودش و خودم اسم اول فروشنده به داد...هامون

 روش ازدواجم تاریخ و خودم اسم ازدواجم حلقه خواست می دلم هميشه چون اومد خوشم كارش

 ...باشه شده هک

 زدن می حرف جدید آهنگ مورد در ها بچه... نشستم سارا پيش رفتم... ها بچه كنار بودم رسيده

 :گفت گوشم كنار خورد می چيپس داشت خرچ خرچ همينجور سارا...داد می نظری یه كی هر و

 گفت؟؟ می چی آریا پسره این _

 :گفتم انداختم باال ای شونه تفاوت بی

 ...گفت نمی خاصی چيزه _

 :گفت متفكرانه سارا

 !!!گفت نمی خاصی چيزه ،پس عجب _

 صورتم جلو اومد تولد كيک یه سرم پشت از كه زدیم می حرف جدید آهنگ مورد در داشتيم

 !هماهنگ سرود گروه یه مثل مبارک تولدت گفتن هم با ها بچه ،تمام
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 اومد بود گرفته پشت از رو كيک كه كسی... كردم می نگاهشون داشتم ها امل مثل زده بهت منم

 ... وایساد جلوم

 دوربين... اومد عكاسی دوربين چيک صدای... باشه مونده یادش كردم نمی فكر!!!بود امير كه این

 :گفت خندید می بلند بلند داشت كه بود سارا دست

 ،دستش فوتبال توپ شده چشماتم شده باز داشته جا تا ،دهنت شده حال با خيلی قيافت مروا _

 :گفت بریده بریده اش خنده بين پاش به زد محكم رو

 ... شدی حال با خيلی _

 بدتر همشون از خودم داداش خندن می دارن ها بچه تمام سارا تنها نه ،دیدم اومدم خودم به تازه

 ... نشدم ضایع این از بيشتر تا كردم جور و جمع رو خودم سریع...بود

 :گفتم و زدم مليح لبخند

 ...بود عالی سورپرایز واقعا ممنون _

 :گفت زد لبخندی من از تبعيت به اميرم

 ...بود ،وظيفم خواهش _

 :گفت الناز

 ...كيک رو ریخت شد آب همش كن فوت رو ها شمع مروا _

 ...كردم فوت نبودن تنها دیگه آرزو با رو سالگيم سه بيستو شمع

 ...خوندن رو مبارک تولدت و زدن دست بچه دوباره

 بود قيمت گرون خيلی دار مارک ساعت یه كردم باز رو كادوش... گرفت طرفم به رو كادوش آمير

 ...كشيدن هووو همه ساعت دیدن با ها بچه

 :گفتم زدم لبخندی

 ...باشه گرون اینقدر نبود الزم _
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 ...بشه پارسالم جبران بگيرم ای هدیه خواستم می _امير

 زنگ پسرا وقتی بگه تبریک بهم رفت یادش امير پارسال آخه...نگفتم چيزی زدم بهش لبخندی

 پارسال مثل امسالم كردم فكر من كنه می جبران دیگه سال گفت و اومد یادش گفتن تبریک زدن

 ...رفته یادش

 شب... رفتن و گفتن تبریک و دادن رو شون هدیه اومدن ها بچه تک تک كيک خوردن از بعد

 ...نشدنی فراموش شب یه گفت شه می بود خوبی خيلی

**** 

 !!!بود آرمين اومد تصویری تماس خواست در واسم كه رفتم می ور موبایل با داشتم

 : گفتن هم با پچيد گوشم تو محمد و آرمين آرمان هيجان پر صدای...كردم قرار بر رو تماس

 ...مبارک تولد _

 ... گفتن می تبریک بهم داشتن كه بود تولدم سال چهارمين این زدم لبخندی

 ممنون _

 :گفت افسوس با آرمين

 ... رفت شدی پير مروا _

 :گفتم خندیم بلند

 ...گيد می چی سالتونه نه بيست كه شما شده سالم سه و بيست تازه من _

 :گفت آرمان سر تو زد ناراحتی با آرمين

 ...نداد زن بهمون كسی ولی شدیم پير آرمان _

 :گفت كنار زد رو آرمين دست عصبی آرمان

 ...چيكار خوام می زن _
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 :گفت بينشون پرید محمد

 ...كنيد می دعوا ها بچه مثل صبح تا كنيم ول رو شما اگه دیگه كنيد بس تا دو شما _

 بود شده عاقل خيلی رفتم صدقش قربون دلم تو بود كرده تغيير خيلی كردم محمد به نگاهی

 آرمين و آرمان با خواستيم می اگه بودالبته مردی خودش آورد نمی در رو بودن مرد ادا دیگه

 ...كنيم مقایسش

 :گفت گرفت رو آرمين مبایل محمد

 ...داره كار باهات شوهرت ،بيا گفتيم تبریک كه ما خوب گفت _

 ...شد خشک دهنم شد تند قلبم تپش

 ...برگردم عادیم حالت به بتونم تا كشيدم عميقی نفس

 ترم تند تپشش نشد آروم ،قلبم گوشيم صحفه رو اومد آرش چهره... آرش به داد رو گوشی محمد

 ...شد

 :،گفت بود شده تر پخته خيلی چهرش بود لبش رو مليح لبخند یه آرش

 خوبی؟؟ _

 :گفتم زدم لبخندی...كنم كنترل رو هيجانم بيام خودم به كردم سعی

 خوبی؟؟ تو ، اوهوم _

 :گفت شد تر پرنگ لبخندش

 ..گم می تبریک رو ،تولدت آره _

 دیگه اینو خيلی بود شده تنگ واسش دلم خيلی چهرش به شدم خيره مرسی بگم تونستم فقط

 ...بكنم انكار تونستم نمی

 :گفت كشيد دستم از رو مبایل امير
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 كنيد می احساسات ابراز جور چه شما كنن می احساسات ابراز جور چه مردم های شوهر زن _

 :گفت آورد در رو آرش منو ادای

 ابراز باید جور چه دم می یاد بهتون بگيرم زن خودم تا همين؟؟!! آره خوبی؟ ،تو اوهوم ؟ خوبی _

 ...كنيد احساسات

 شوهرم منو حرف به نشستی چه تو به بگه بهش نيست ،یكی بودم عصبی هم بود گرفته خندم هم

 !!دی می گوش

 خواهر؟؟ شوهر چطوری _امير

 :گفت اومد آرش صدای زد می حرف آرش با داشت

 خوبی؟؟ ،تو خوبم _

 :گفت خندید بلند امير

 بود كم گی نمی كنی می خورد بر بختتم بد زن این با كنی می خورد بر من با كه همينجور ببين _

 ...ما خواهر این گيره می محبت

 بوس دیگه هم واسه تو جلو خوای نمی گه، می پرت چرت شينه می فقط هم امير این پوف

 !!!بفرستيم

 !!!رو ما ببخشد شما _ آرش

 تهران؟؟ رید می سال هر مثل عيد بگم خواستم می باشه،فقط _امير

 چطور؟ آره _ آرش

 ...بدم هدیه بهت زنتو عيدی خوام می امسال هيچی _امير

 ...كرد قطع رو تماس و

 :گفتم گوشيم به كردم اشاره بهت با

 كردی؟؟؟ قطع چرا امير_
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 :گفت طرفم به كرد پرت رو گوشی امير

 معذرت بهشون زنم می زنگ فردا ،خودم ندارم جونت شوهر تو دادن قلوه دل شنيدن حوصله _

 ...بزنم خاموشی خوام می ام خسته كنم،االن می خواهی

 نمی باور كسی داره تشریف پروو خيلی این گم می من... كردم می نگاش بهت با داشتم همينجور

 .... كنه

 

 

 نمی آرامش با امروز مثل دیگه كنن،دفعه می خواستگاری من از رو تو باشه آخر باره راستی آها _

 ندازم،مگه می راه حسابی درست دعوا یه باش كرده،مطمئن ازدواج ساله دو من خواهر كه گم

 بينن؟؟ نمی رو تو دست تو حلقه كورن

 :گفت مشكوک حالت با گرفت طرفم به رو اشارش انگشت كرد ریز رو چشماش بعد

 ...اونا كه زده سر تو از خطای شایدم _

 ...كنه عوض رو لباسش تا رفت برگشت اولش حالت یه خورد رو حرفش بقيه

 كنه؟؟؟ می خواستگاری متاهل زن از هم كسی مگه...بودم امير حرف شوک تو هنوز من

 ...شبام پنجشنبه اونم خيابون تو رانندگی عاشق من و بود شب پنجشنبه امروز

 منو ساعته ربع االن...دور دور بریم بياد تا بودم سارا منتظر بودم ایستاده اینا دایی خونه در پشت

 برو گه می شيطونه ماشين، فرمون رو زدم كالفه و انداختم ساعتم به دیگه نگاه یه... كاشته اینجا

 خونه از خانوم... من عالفی دقيقه بيست شد می كه ، دقيقه پنج از بعد...بشه ادب تا بزار قالش

 ...افتادم راه و كردم روشن رو ماشين حرص با ،منم شد ماشين سوار...بيرون اومدن

 سالم _

 :گفتم حرص با
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 ...عليک كه گيرم _

 :گفت لب زیر سارا

 ...عصبی چه _

 :گفتم زدم پوزخندی

 شدی می عالف دقيقه بيست بودی من جای اگه هم شما بنداز ساعتت به نگاه یه خانوما خانوم _

 ...بودی عصبی االن

 كرد قطع رو گوشی زدن فک كم یه بعد...شد ما بحث دادن خاتمه باعث و خورد زنگ سارا گوشی

 ...ساحلن كنار عرب برج كنار گفتن بودن ها بچه _سارا

 شد می شلوغ خيلی طرفا اون شبا پنجشنبه طرفا اون برم خواستم می اولم از دادم تكون سرمو

 ... كنی پيدا تونستی می آدم نوع همه

 مياد یادم ازوقتی ،من بود ایستاده ما كنار هم المبرگينی بودیم،یه ایستاده قرمز چراغ پشت

 چون...كردم نگاه بهش حسرت با باشم داشته نشد جور وقت هيچ ولی بودم ماشين این عاشق

 :گفتم دفعه یه... ميزد ميزه ریزه كم یه ما ماشين كنار بود شاستی ما ماشين

 !!بينمت می ریز بابا _

 می كجا از بشنوه خواد می حاال پوف!!!شنيد كنم فكر زدی، گند مروا اوه اوه طرفم برگشت پسره

 گفتم؟؟؟ چی من بفهمه خواد

 :گفت بود مونده ثانيه ،بيست كرد چراغ شمار ثانيه به نگاه یه پسره

 ...رو مقابل طرف ميكنه مهمون باخت كی هر _

 !!باشه ایرانی كردم نمی فكر هم صد در یه حتی

 : پرسيد ازم متعجب سارا

 بود؟؟؟ كی_
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 همين واسه من مگه زدم ثانيه،لبخندی پنج كردم شمار ثانيه به نگاه اومدم،یه در بهت از تازه

 بودم؟؟؟ نيومده گذاشتن كورس

 :گفتم لبم رو مسخره لبخنده همون با

 ...دونم نمی _

 اونقدر ،بایدم بودم آشنا قوانين با دیگه بود بعدی قرمز چراغ پایان خط گذاشتم گاز روی رو پام

 ... بگذری راحتی به شلوغ خيابون این از بتونی كه باشی داشته مهارت

 غرور با پایين دادم كمی یه رو ماشين ،شيشه ترمز رو زدیم قرمز چراغ پشت هم با مون تا دو

 :گفتم خاص

 ...رونی می خوب نه _

 :گفت و خندید بلند پسره

 !!!نبود پام زیر ماشينی اینجور كه روندم می بد اگه _

 :گفت پسره شد سبز چراغ

 ...وایسا رستوران اولين _

 :گفت سارا...كردم حركت شد بلند ماشينا بوق صدای سرم پشت...رفت گرفت رو گازش بعد

 كنی؟؟ چيكار خوای می _

 :گفتم انداختم بهش گذارا نگاه یه

 ...ميكنم پارک رستوران اولين _

 :گفت مضطرب سارا

 ...ولی

 :بگه،گفتم خواد می چی دونستم می چون بزنه رو حرفش بقيه نذاشتم



 
 

238 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود نودهشتيا انجمن كاربر ش شكيال | مروا رمان

 یه اونا ولی كردم نمی قبول رو كسی خواست در وقت هيچ من بگی خوای می چی دونم می _

 بلد هم زبونشون حتی من كردم می قبول رو شامشون درخواست عمرا من بودن عرب بچه مشت

 ... نبودم

 هيجان كافی حد به كه شيطنت یه كردم شيطنت یه هوس خيلی زد می برق چشمام كنم فكر

 :گفتم كردم بلندی ی خنده...درد بی مرفهين این از بهتر كسی چه ،پس باشه داشته

 ... دارن فرق اینا ولی _

 :گفت كرد پوفی سارا

 ...گذره می چی سرت تو دونه می خدا _

 :گفتم آرومی صدای با كردم جمع رو خندم

 ...بگذرونيم خوش كم یه خوایيم می فقط گذره نمی چيزی _

 كشه؟؟ می چی تو دست از آرش _سارا

 :گفتم كردم پارک رستوران جلو

 !!!كشه نمی چيزی آرش _

 بودن وایساده كنارش نفر بود،دو كرده پارک ما از تر جلو دیدم ماشينشو...شدم پياده ماشين از

 !!بوده ماشين تو هم ای دیگه كسه خودش بجز ،پس

 :گفت كنارم اومد سارا

 كجان؟؟ پس _

 :گفتم كردم اشاره پسرا جای به دست با

 ...اونجان _

 ...برگردیم بيا مروا_
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 نگاه پسره همراه به متعجب رسيدم بهشون ،تا پسرا طرف افتادیم راه دیگه هم با و گرفتم دستشو

 !!!كردم

 :گفت جلو آورد دستشو زد لبخندی آریا

 ...سالم _

 :گفتم دادم دست هاش با كردم می نگاه بهش متعجب همينجور

 كنی؟؟ می چيكار اینجا تو _

 :گفت جيغ جيغ با سارا

 !!!نریم كه كنم منصرف رو مروا این طور چه شدم زنده و مردم من بودی تو آریا بابا _

 متنفرم ازش كه داره برقی یه شه،چشماش می سبز ما جلو هی یاد نمی خوشم پسره این از من

 ...من

 ...كردین فراموش منو دیدین رو آریا كه تون تا دو هستما منم بابا _ پسره

 ... پسره طرف برگشتيم مون تا سه

 :گفت سارا منو به كرد اشاره پسره

 كنی؟؟؟ معرفی خوای نمی آریا _

 ...ان گروه بچه گفتم ماشين تو كه همنجور _آریا

 :گفت من به كرد اشاره

 ...مروا _

 :گفت سارا به كرد اشاره و

 ...سارا مروا دایی دختر _

 :گفت دوستش به كرد اشاره آریا
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 ...مهران من دوستای بهترین از یكی ایشونم _

 ...رستوران داخل رفتيم خوشبختی اظهار بعد دادیم دست مهران با

 :گفت و بست رو منو آریا

 دین؟؟ می سفارش چی شما خانوما خوب _

 صندلی به بودم داده تكيه بودم نكرده باز اصال رو منو منم كرد می باال پایين رو منو داشت سارا

 :گفتم تماشاگر فقط سينه به دست

 ...نوشابه با شده سرخ زمينی سيب با سوخاری ميگو من _

 :گفت می سرم تو زد می یكی سارا نبودن پسرا اگه مطمئنم...  هميشه مثل

 ..باشه جدید كه بده سفارش چيزی یه بخوری هم خونه تونی می اینو سرت تو خاک _

 ...خورم می ماهی منم _سارا

 !!دادنش سفارش این با پوف گرفتم ازش نگاهمو

 ...ميگو هم یكی داد سفارش ماهی یكی ما مثل پسرام

 :گفت بهش داد تكيه و ميز رو گذاشت رو دستش تا دو آریا

 ها؟؟ بچه پيش برین خواستين كردید؟؟می می چيكار طرفا این _

 :گفت سریع سارا

 باهاش منم وقتا بيشتر اینجاست شبا شنبه پنج... من به كرد اشاره...خانوم این پاتوق ،معموال نه _

 ...پيششون بریم خواستيم می زدن زنگ ها بچه بودیم خيابون تو ،االنم ميام

 حرص با رو بدی؟؟چشمام رو ما كامل آمار حتما شد؟؟باید نمی ریختی نمی آب رو مارو پته تو حاال

 ...اعصابی رو خيلی وقتا بعضی اینجاست،سارا پاتوقم من كه چه اونا به ،خو بستم

 می ضربه ميز رو انگشتام با...بگذرونيم خوش كم یه بود زده هم به هامو برنامه تمام بود زده آریا

 ...بشم آروم یكم تا زدم
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 كردین؟؟ ازدواج شما _

 ،آریا بارید می چشماش از نگرانی ميكردن،سارا نگاه من به داشتن شون تا سه كردم بلند سرمو

 .... سرش باال سوال عالمت یه با مهرانم فهميد نگاهش از چيزی شد نمی

 بودم كرده ازدواج كرد،اگه نمی باور آریا مثل ولی كردم ازدواج آره كه گفتم می بهش باید چی

 خوام نمی من چرا...بود دستام تو حلقه همين آرش به من بندی پای كردم؟؟تنها می چيكار اینجا

 اومدم كردم فرار تپه می تند وجودش از داره قلبم فهميدم وقتی ؟؟چرا كنم قبول رو آرش

 بازنده بازی این تو نباید شه،من می آب داره من سنگ قلب كنم قبول خواستم نمی اینجا؟؟چون

!! نذاشتم كج رو پام وقت هيچ من كنم؟؟ولی می خيانت كارم این با دارم ولی...نباید...شدم می

 جوریه؟؟ چه خيانت مگه مروا

 خواستم می رو تنهایيم دوباره... بودم شده عصبی دوباره...بودم شده گير در خودم با دوباره

 دستمه جلو چی هر بكشم داد داشتم دوست كنم كنترل رو خودم تونستم نمی ها موقع اینجور...

 نمی ،اگه بودم كرده پایبند رو خودم ولی نباشم پایبند كه كردم شروع رو بازی این من...بشكونم

 نمی اینو من زدم داد خودم تو...زاشت نمی وجدانم زاشت نمی قلبم كنم فكر بهش خواستم

 ...خواستم

 :گفتم آرومی صدای با و شدم بلند

 ...منتظرتم بيرون سارا _

 ...شدم دور اونجا از وسریع

 توانم كی شرمساری جهانی ،با من بر وای

 نيازی؟ دست شب نيمه آرم بر گاهت بدر تا

 آید بر من دست ز شرمندگيها،كی چنين با

 سازی؟؟ چاره از دلی درد ی چاره بجویم تا

 بستم محكم رو در و شدم ماشين سوار
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 یه از دریغ ولی...بشم آروم یكم خواستم می بستم رو چشمام و گذاشتم ماشين فرمون رو سرم

 ...آرامش كم

 ... اومد در شدن بسته و باز صدای

 ... نشستم سيخ جام تو آریا صدای با

 بيرون؟؟ اومدی شدی بلند دفعه یه چرا _ آریا

 ...بزنم حرف خودش مثل منم شد باعث این زد می حرف آرامش با بود آروم صداش

 بياد؟؟ بگی سارا به شه نيست،می خوب حالم _

 !! گم نمی شدی پا چی واسه نگی تا _آریا

 :گفتم نره باال كردم می سعی كه صدای با... اعصاب رو بود رفته هم آریا این نبود خوب حالم خودم

 ...نيست مربوط شما به _

 :گفت من حرف به توجه بدونه آریا

 ...نگفت خاصی چيزی اون شدی؟؟ولی ناراحت مهران حرف از _آریا

 :گفتم بيرون دادم حرص با رو نفسم

 ...همين اومده پيش خودم واسه ،مشكلی نداره ها شما به ربطی نه _

 ؟؟ كنم كمكت بتونم شاید بود،بگو خوب حالت كه قبل دقيقه چند ؟؟تا مشكلی چه _آریا

 اعصابه؟؟ رو خيلی االن فهمه نمی این چرا خدا وای وای

 :گفتم بلندی نسبتا صدای با

 ...نداره ربطی شما به موضوع این _

 :گفت زد دراری حرص لبخند آریا

 ؟؟؟ بدونم خوام می من ولی _
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 :گفتم داد با فرمون به زدم محكم عصبانيت با

 دخالت نيست مربوط شما به كه مسایلی تو نداده یاد بهتون مامانتون محترم نسبتا آقه _

 نكنيد؟؟؟

 :گفت لبخند همون با آریا

 ...بشی عصبی اینجور تو شده باعث چی بدونم خوام می من ،ولی داده یاد چرا _

 ازدواج كنم؟؟بگم می خيانت بگم بگم؟؟ تونستم می چی...موند می خار مثل واسم ،كارام رفتم وا

 ازدواج همين ولی باشم داشته آزدای كه كردم ازدواج بگم؟؟بگم ؟؟چی سوریه شوهرم و من بين

 ...شدم خيره بيرون به بگم چيزی كه این بدون كنه؟؟ولی می منع آزادیه چی هر از منو

 اومد سارا مين چند از بعد... بود شده پياده ماشين از ،آریا اومدم خودم به ماشين در صدای با

 ازش ،واقعا نگفت چيزی خونشون به رسيدیم تا سارا...كردم حركتم كردم روشن رو ماشين...

 ... بودم ممنون

 نگاهم... بگذرونم خوش امشب خواست می هه...وقته چند این تو بود شبی ترین مزخرف امشب

 از اگه بودم شده گيچ كنم، چيكار باید دونستم نمی ؟؟؟ شد می هم اینم با مگه حلقم به افتاد

 كنم؟؟؟ چيكار باید دونستم نمی واقعا شد، می ترم بد شد نمی بهتر وضعيتم شدم می جدا آرش

 كردم روشن رو ماشين ضبط فكر این از اومدن بيرون واسه

 

 جونم شده تنگ برات دلم

 تونم نمی ببينمت خوام می

 سنگی دیوارای ما بين

 دونم می عمره یک فاصله

 شكستم رو ترانه بغض
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 هستم عاشقت بگم خوام می

 شب یک ناباوری عين تو

 دستم دو هر گذاشتی خالی

 

 عمر یه باید...كردم می چيكار باید دونم نمی... بست رو گلوم راه بغض... كردم می زمزمه آهنگ با

 كردم؟؟ می ساكت رو قلبم و وجدان یا كردم می زندگی آرش به وفادار

 رو خونه در حالی بی با... نبود خوب حالم اصال...  آسانسور طرف به رفتم و كردم پارک رو ماشين

 در رو كفشام بستم رو خونه در... بود خونه امير پس بود روشن خونه های المپ... كردم باز

 ...آوردم

 گذشت؟؟ خوش _امير

 لباسم تا لباسی كمد طرف رفتم و دادم تكون رو سرم فقط زدم جونی بی لبخند كردم بلند مو سر

 تمام تونست می خواب ،فقط بخوابم تا تخت طرف رفتم كردم عوض كه رو ،لباسم كنم عوض رو

 ... كنه دور ازم رو افكار این

 ...آرامش مطلق تاریكی

 

**** 

 نميبينی را نميفهمی،نگاهم را زبانم

 نميبينی را آهم و ماندی بيخبر اشكم ز

 دارد زبان صد چشمم،نگاهم در خفته سخنها

 بينی؟ نمی را نگاهم طرز مگر! چشما سيه
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 و كرد نگاه من به برگشت بعد كرد،و نگاه تاپ لب صفحه به و سرم ی جلو آورد رو سرش امير

 :گفت

 زدی؟؟ زل بهش ساعته یک كه بينی می چی این تو مروا _

 :گفتم و زدم كنار مامنيتور جلوی از رو سرش و كردم پوفی

 زنی؟؟ می حرف زبون یه به دفعه هر چرا!!شدید داری درگيری خود امير _

 :گفت برداشت هام پا روی از رو تاپ لب نشست كنارم امير

 ...برقص واسمون دست یک پاشو اه،حاال تو با همنشينی اثر همش اینا عزیز خواهر _

 :گفتم حوصله بی... كرد پلی عربی آهنگ یه و

 ...امير نيست حسش _

 :گفت گرفت رو دستم و شد بلند امير

 ...ده نمی فاز تكی رقصم ، مياد رقصم االن من نيست حاليم چيزا این من _

 و نشست كاناپه روی برگشت خودش و پذیرایی وسط برد كرد بلندم و گرفت رو دستم زور به

 :گفت

 ... برقص عربی دست یه جونم آجی _

 ...كرد پلی اول از رو آهنگ و

 سر بياد حالم رقصيدن كم یه با بگم،شاید نه بهش یومد نمی دلم كه گفت مظلوم همچين

 از هيچی ما گرنه و بده خيرش خدا بودم گرفته یاد گرام عموی دختر از رو عربی رقص...جاش

 ... شد نمی سرمون رقص

 بودم ایران...یادمه خوب بودم رقصيده عربی كه بار آخرین...گرفتن ریتم آهنگ با كردم شروع

 وسط رفتم و كردم زیاد رو تلوزیون صدا شدم گير جو من كرد می پخش عربی آهنگ یه تلوزیون

 وقتی...نبود اطراف به حواسم اصال دادم می تكون رو خودم و بودم حس تو همچين رقصيدن واسه
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 زدن دست صدای كه زدم می نفس نفس كه همينجور كاناپه رو انداختم رو خودم شد تموم آهنگ

 ...شد بلند

 دیگه اینا...كردم می نگاه بودن داده تكيه خونه آشپز اُپن به كه پسرا به و نشستم سيخ جام تو

 من و داخل اومدن بزنن در كه این بدون حتما پس داشت كليد آرش خونه؟؟ داخل بودن اومده كی

 ...نشدم متوجه

 لبخند یه كه نشست،همينجور كنارم اومد ،آرمين بودم نشسته سيخ جام تو متعجب همينجور

 :گفت بود لبش رو گنده

 گفتی؟؟؟ نمی چيزی و رقصی می خوب اینقدر تو. رقصيدی عالی دختر _

 جار باید رقصيدم می خوب من خودش؟؟حاال واسه گفت می چی پسر این باال پرید ابروهام

 :گفتم و زدم ميزدم؟؟نيشخندی

 نشين؟؟ جای وارد دزدكی نداده یاد بهتون مامانتون شماها _

 :گفت نشست من روی روبه كاناپه روی اومد آرش

 نمی...افتاده اتفاقی حتما گفتيم هم ما نداد جواب كسی زدیم در چی هر ولی. داده یاد چرا _آرش

 !!هستيد رقصيدن حال حس تو خانوم دونستيم

 هی و گذاشتن من سر به سر پسرا چقدر روز اون بيرون اومدم گذشته از منم و شد تموم آهنگ

 دوست...بود گر نظاره فقط رنگ كمر اخم یه با آرش ،ولی برقصم دیگه دور یه و شم بلند گفتن می

 رو كارش این دليل وقت زد،هيچ می پوزخند هم پسرا تعریف با ولی كنه تعریف اونم داشتم

 ...نفهميدم

 :گفت و زد ،دست نشستم امير كنار

 ...بود عالی هميشه مثل _

 :گفتم زدم پوزخندی

 ...بود عالی كارت گی می من به كه ندیدی رو عربی رقاص تو داداش _
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 :گفت زد زل چشمام تو نگرانی با و شد نزدیک بهم امير

 درت هوا و حال این از كنم می هم كاری افتاده؟هر اتفاقی ای گرفته خيلی روزه چند این مروا _

 ...شه نمی بيارم

 :گفتم زدم لبخندی زور حالم؟؟به بود ضایع اینقدر یعنی

 ...نيوفتاده اتفاقی وگرنه رفته سر حوصلم و ام خسته كم یه فقط داداش _

 :گفت و زد لبخندی یه چون كرد باور رو حرفام امير كنم فكر

 ...شه می خوب حالت ایران ریم می عيد.. ایشا دوریه درد همه اینا. چيه دردت دونم می من _

........ 

 !!!دیگه شو بلند _سارا

 رو زورش مگه ولی كنه بلندم تخت روی از خواست می و كشيد می رو دستم همينجور سارا

 :گفتم شمرده شمرده و بيرون كشيدم دستش تو از عصبانيت با رو ؟؟؟دستم داشت

 بره؟؟؟ سرت تو كه بگم زبونی چه با... ميام...نــِ... من...سارا _

 :گفت كشيد گرفت رو دستم دوباره سارا

 ...ره نمی سرم تو ندارم حوصله یام نمی من بيای باید _

 كنم؟؟ كار چی دختر این دست از من خدا وای

 :گفتم فشردم می به رو دندونام حرص از همينجور زدم كنار رو پتو حرص با

 ...باش مردنت منتظر پس حالله خونت سارا _

 :گفت خندید بلند سارا...رفتم لباسی كمد طرف به و

 و كنی می حالل رو ما خون تو شه می دعوامون وقت هر. شده حالل من خون وقته خيلی آجی _

 !!!ميریزی
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 بود برناممون همين هميشه خرید بریم خواستيم می وقتی گفت می راست سارا بود گرفته خندم

 بودم نشسته زمين رو كه همينجور...بپوشم رو كفشام تا خونه در طرف رفتم و پوشيدم رو لباسم...

 : زدم داد پوشيدم می رو اسپرتم كفشای و

 بياره؟؟؟ بيرون تخت تو از رو تو بفرستيم یكی باید حاال تو؟؟ موندی كجا سارا _

 :گفت بود گذاشته گوشش رو دستاشم تا دو طرفم اومد سارا

 می!!اینجا فرستاده رو تو شوهرت چرا بگو پس. رفت سرم اس نخراشيده صدات چقدر تو دختر _

 !!بشه راحت تو صدای دست از خواسته

 :گفتم خندیدم

 ...زنمتا می ميام دختر نگو چرت _

 :گفت ترس با سارا

 ...تر بد دیگه داری بزنم دست پس اوه اوه _

 :گفتم سرش پشت زدم شدم بلند زمين روی از

 ...قرصاته وقت كنم فكر _

 :گفت سارا به رو بيرون زدیم خونه از

 آوردی؟؟ كه ماشين _

 :گفت آورد بيرون كيفش تو از رو ماشين كليد سارا

 خرید؟؟؟ بری خواستی می چی با اوردم نمی آگه _

 :گفتم قاپيدم دستش از رو سویيچ

 !!بردی می اتوبوس با رو ما نيست بعيد تو از _

 :گفتم شدیم ماشين سوار
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 بریم؟؟؟ كجا خوب _

 ...سنتر برو _ سارا

 :گفت طرفم برگشت كرد جا به جا رو خودش سارا

 ...شوهــــــــــر مادر واسه بخری چی خوای می حاال _

 :گفتم خندیدم طرفه سر دو دیو یه با كرد می فكر آدم كشيد رو شوهر مادر این همچين

 ؟؟ چی واسه آوردم رو تو پس _

 من انتخاب بگی نيومد خوشش اگه فردا دونم نمی رو تو شوهر مادر سليقه من بابا برو _سارا

 ...بوده

 چيزی یه گفتم می مامانت به گرنه و. خرید اومدم باهات زور به نيار در بازی لوس اینقدر سارا _

 ...یاد نمی خریدخوشم از كه دونی می بگيره

 چی باید دونم نمی شوهرت واسه دیگه من ولی مياری؟؟؟ جوش زود اینقدر چرا بابا باشه _ سارا

 ...بوسه می رو خودت دست دیگه اون بخرم

 :گفتم شيدم پوفی

 ...كافيه كن انتخاب چيزی یه ما شوهر مادر واسه فقط تو...گيرم می چيزی یه خودم پسرا واسه _

 خوبه؟؟؟ این ببين بيا مروا _

 لباس چندمين دونم نمی بود شيک دامن كت یه كردم نگاه داد نشون بهم سارا كه لباسی به كالفه

 رو قدماش سارا شدم رد مغازه جلو از سارا به دادن جواب بدون...پرسيد می منو نظر داشت كه بود

 :گفت كنارم اومد كرد تند

 نبود؟؟ خوب شدی؟؟ رد چرا مروا _

 :گفتم كالفه

 ... گيرم می واسش چيزی یه خودم بخری چيزی جون زینب واسه تو خواد نمی سارا كن بس اه _



 
 

251 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود نودهشتيا انجمن كاربر ش شكيال | مروا رمان

 :گفت و كرد بغ سارا

 نيست؟؟ خوب سليقم _

 :گفتم كشيدم پوفی

 یه هاش مغازش از یكی برو بزرگی این به سنتر ندارم دادن نظر حوصله من اما خوبه ات سليقه _

 ...نخواه نظر من از ولی بيا بگير چيزی

 :گفت دیگه طرف برگردوند رو روش سارا

 ...بگير داری دوست خودت چی هر چه من به اصال _

 وقتی... رسيدم نظرم مورد مغازه به...نداشتم رو باهاش زدن كله و سر حوصله شدم سارا بيخيال

 ولی ببرم خودم با كنم جمع رو چی همه داشتم دوست شدم می خود بی خود از اینجا یومدم می

 !!شد نمی حيف

 ...اومد می دنبالم حرفی هيچ بدون هم سارا نظرم مورد جای بردم كشيدم رو سارا دست

 بردارم؟؟ رو مدل كدوم نظرت به سارا _

 خودت؟؟ واسه كی؟ واسه خوای می دونم نمی _

 :گفتم كردم می نگاه موبایال به ذوق با داشتم همينجور

 ...پسرا هم خوام می خودم واسه هم آره _

 :گفت موبایال به توجه بی سارا

 ...بردار خوای می رو كدوم هر دونم نمی_

 و مد دنبال هميشه یاد نمی خوشش عكس بر سارا دارم دوست چيزا اینجور چقدر هر من پوف

 ...لباسه

 كی موقع...بودن مدالش ترین جدید از مدلم تا دو برداشتم معروف شركت تا دو از موبایل تا چهار

 ...شد موبایل تا چهار همين پول ميليون چند فقط كرد حساب
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 پول همينقدر نگرفتن ازت یا گيرن می ازت ایران تو ببریشون؟؟ خوای می جوری چه مروا _سارا

 ..كنن ردش تا بدی پول دادی بابتش

 :گفتم خندیدم

 فكر جيبامون تو ميزاریم یكی كدوم هر و مياریم درشون شون كارتونا از كردم اونجاشم فكر _

 !!بدن گير خودش شخصی موبایل تا دو كی هر دیگه نكنم

 !! كه تا سه نفری شه می _سارا

 :گفتم شيطنت با انداختم رو ابروهام از یكی

 بریم؟؟ می چی واسه رو تو پس _

 :گفت آرومی صدای با كرد نگاه بهم زده بهت سارا

 من؟؟ _

 :گفتم و خندیدم بلند

 !!!گفتم می بهت نباید كنم فكر _

 :گفتم كردم نگاه سارا به شيطون

 !!!ریختم هم به رو هاش برنامه من بگه بهت خواست می خودش امير كنم فكر _

 :گفت بود گيج هنوز سارا

 ایران؟؟ بيام شما با من قراره یعنی _

 :گفتم خندیدم می و كردم می نگاه زدش بهت و گيج قيافه به همينجور

 ... بيای ما با شب فردا هم تو قراره گرفته بابا از رو اجازت امير آره _

 :گفتم خنده ،با گذاشتم دهنش رو دستم فوری. كشيد جيغی اومد خودش به تازه سارا

 ...بگيرم جون پدر واسه چرم كمربند كيف و ساعت خوام می بریم بردی،بيا رو آبرومون دختر _
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 :گفت گرفت رو دستم خوشحالی با سارا

 ... طرف این از بيا _

 كنجكاو كه سارا به رو كردم پارک رو ماشين...رفتيم فروشی طال بازار طرف به كردن خرید از بعد

 :گفتم كرد می نگاه منو

 ... رسيدیم دیگه شد پياده _

 ...یومد می سرم پشت هم سارا كردم حركت نظرم مورد مغازه طرف به و شدم پياده ماشين از

 :گفتم انگليسی به بود صندوق پشت كه آقای به رفتم صندوق طرف به كردم باز رو مغازه در

 اس؟؟ آماده كریمی مروا سفارش ببخشيد _

 :گفت و زد لبخندی آقاهه

 ...لحظه یه _

 عربی به دیگه چيزی یه اونم كرد بلغور چيزی یه عربی به اونجا دیگه مسولين از یكی به بعد و

 ،جعبه بردارم رو جعبه اینكه از قبل...جلوم گذاشت جعبه یه طرفم برگشت ،آقاهه داد رو جوابش

 !!شد قاپيده ميز روی از

 تو گردنبند به داشت چراغون چهل چشمای با سارا...كردم نگاه بهش طلبكار و سارا طرف برگشتم

 :گفت ذوق با و كرد می نگاه دستاش

 گردنته؟؟ تو نيست اونی جفت این مروا _

 :گفتم گرفتم دستش از رو گردنبند

 ... جفتشه _

 :گفتم آقاهه به و ميز رو گذاشتم رو گردنبد

 ببينيم؟؟ رو هاتون گوشواره و انگشتر ميشه ببخشيد _
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 انگشتر یه...داد نشون بهمون گوشواره و انگشتر مدل چند مغازه دیگه طرف برد رو ما هم آقاهه

 رو انگشتر رو بود شده كار الماس از سفيد های نگين با دورش و زمرد سبز های نگين با سفيد طال

 ...كنه بندیش بسته تا آقاهه به ،دادم آرميال واسه كوچولو گوشواره جفت یه با برداشتم

 :گفت و شد آوزون بهم سارا

 كی؟؟ واسه خوای می رو گردنبد اون مروا _

 :گفتم و كردم جدا خودم از رو سارا

 ...نيومده تو به ها فضولی این _

 :گفت تعجب با و چشمام تو زد زل و شد نزدیک بهم دوباره سارا

 جفتش شده چی حاال باشه تک خوای می چون زنی می یكی فقط طرحات روی از گفتی كه تو _

 زدی؟؟ هم رو

 :گفتم رفتم بهش ای غره چشم

 نيومده؟؟ تو به ها فضولی این نگفتم مگه _

 گردنبند مورد در دیگه هم سارا بيرون اومدیم مغازه و كردم حساب رو بودم خریده كه چيزای پول

 ...دم نمی رو جوابش دونست می چون نپرسيد چيزی

 .... بشه آماده فردا واسه تا خونشون رفت خودش و كرد پياده خونه جلو منو سارا

***** 

 :گفت می هی پرید می پایين باال سارا

 اونجان اونجان _

 بریم ما كه بودن وایساده منتظر فكوری خانواده كردم نگاه كرد می اشاره كه جای به

 كردم خم رو خودم...طرفمون اومد پایين پرید جون بابا بغل از دید رو ما تا آرميال...طرفشون



 
 

254 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود نودهشتيا انجمن كاربر ش شكيال | مروا رمان

 رو خودم اگه بغلم تو كرد پرت رو خودش شدت با هم آرميال. بغلم تو بياد كه كردم باز رو دستام

 :گفتم بوسيدم رو صورتش.شدم می پهن فرودگاه كف حتما بودم نگرفته سفت

 ؟؟؟ شوهر خواهر چطوری _

 :گفت بچگانش لحن با آرميال

 ...بود شده تنگ برات دلم خيلی.داداش زن خوبم _

 :گفتم بوسيدم دوباره رو سفيدش لپای

 ...بود شده تنگ برات دلم منم عزیزم _

 :گفت گرفت رو ارميال بغل زیر طرفمون اومد آرمين.وایسادیم شوهر خانواده كنار

 ...اس خسته داداش زن پایين ميای عزیزم _

 یا بود جون مامان طرفم اومد كه نفری اولين...پایين اومد بغلم از راضی نچندان ای قيافه با آرميال

 بوسيدم رو صورتش خودش مثل منم بوسيد رو صورتم بغلش تو كشيد منو... شوهر مادر همون

 معرفت؟؟ بی عروس خوبی _

 :گفتم زدم لبخندی

 !!بودم حالتون جویا زدم می زنگ بهتون هميشه كه معرفت؟؟من بی چرا _

 !دیدنمون؟ یومدی نمی چرا خوب _ جون مامان

 ... خونه تو باشه حرفتون بقيه خانوم _جون بابا

 :گفتم زدم لبخندی دادم دست باهاش طرفش رفتم عزیز شوهر پدر طرف برگشتم

 خوبيد؟؟ جون بابا سالم _

 :گفت بغلش تو كشيد منو و زد لبخندی جون پدر

 بخير خوبی؟؟رسيدن تو.جون بابا خوبم _
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 ...خوبم ممنون _

 طرفم به كه دستش...بود وایساده جون پدر كنار كه آرمان طرف رفت بيرون اومدم بغلش تو از

 گفت و زد لبخندی آرمان فشردم گرمی به گرفتم رو بود شده دراز

 خوبی؟؟ داداش زن خير به رسيدن _

 خوبی؟؟ تو خوبم ممنون _

 ...خوبم _

 شده تر پخته بود كرده تغيير قيافش خيلی كردم نگاه بهش... به رسيد آخر دادم دست آرمينم با

 دستاش گرمی از شد می باعث بود گرم دستاش من عكس بر گرفتم دستام تو رو دستش...بود

 :گفت و زد لبخندی... بشم گرم

 ...بخير رسيدن _

 :گفتم زدم لبخندی متقابل

 ... ممنون _

 و امير... بيرون كشيدم دستش از رو دستم و پایين انداختم رو سرم شدم معذب خيرش نگاه از

 ....بودن وایساده كنارم بودن كرده پرسی احوال هم سارا

 :گفت مسخره لحن با آروم كنارم اومد سارا

 !!!رومانتيكين تا دو شما چقدر واوو _

 :گفتم كنار زدم گوشم كنار از رو سرش

 ... باش ساكت یكی تو _

 ...بریم بهتره خوب _جون بابا
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 وا... رفت و گرفت ازم رو چمدونم حرفی هيچ بدون طرف اومد آرش...كرد حركت تر جلو خودش و

 آرش این كرد ازمون گرمی استقبال برم؟؟چه باهاش هم من نكرد صبر مدلشه؟؟چرا چه دیگه این

 ...اومدنش از شه می پشيمون آدم! كارش این با

 :گفت كشيد گرفت رو دستم سارا

 كنی؟؟ می نگاه رو چی وایسادی دیگه بریم بيا _

 :گفتم زدم لبخندی كردم سارا به نگاه گرفتم رفت می خروجی سمت به كه آرش از نگامو

 ...بریم _

 :گفت جون بابا كه وایسادیم ماشينا كنار پاركينگ تو

 رم می هام بچه و زن با من خوب _

 : داد ادامه آرش به رو

 بيا زنت خانواده با هم شما _

 )!!!(كردیم می نگاه رفتنشون به داشتيم هم ما رفتن شدن سوار و

 :گفت جيغ جيغ با و كرد نازک رو صداش امير

 !!!بریزیم آب سرشون پشت رفت یادمون دیدی مروا _

 ؟؟؟ چيه منظورش ببينم كه كردم نگاه بهش برگشتم گيج

 :گفت و گرفت خودش به جدی قيافه كه

 ..دیگه بریم سوارشيد كنيد می نگاه رو رفتنشون وایسادین چرا بابا _

 اومد هم سارا نشستم كردم باز رو عقب نداشتيما؟؟در خبر خودمون بودیم پرت زیادی هم ما

 بيرون تنم از خستگيم كل كه زدم چرت یه من خونه رسيدیم تا بودم خسته خيلی...نشست كنارم

 ...رفت

 ...شدم پياده ماشين از و كشيدم ای خميازه



 
 

257 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود نودهشتيا انجمن كاربر ش شكيال | مروا رمان

 شدین؟؟ بيدار باالخره شد چی خواب خوش خانوم _

 :گفتم كشيدم ای خميازه دوباره سارا طرف برگشتم

 كجان؟؟ بقيه برد خوابم بودم خسته بابا _

 :گفت خونه به كرد اشاره سارا

 ..داخل _

 ری؟؟ می كجا تو حاال _

 :گفت بود پاركينگ حياط تو كه ماشينا طرف رفت می كه همينجور سارا

 ...گذاشتم جا ماشين داخل رو موبایلم _

 :گفت گوشش كنار نشستم امير كنار طرفشون رفتم بودن نشسته پذیرای تو همه.. داخل رفتم

 نكردید؟؟ بيدار منو چرا _

 :گفت اروم امير

 ...رسيدیم نيست بيشترم دقيقه ده بخوابی كم یه ای خسته گفتم _

 كنيد؟؟؟ می پچ پچ چی هم گوش تو برادر و خواهر _

 :گفتم آرمين طرف برگشتم

 گفتين؟؟ می چی داشتين پرسم می ازت من كنی می پچ پچ آرمان گوش تو. تو وقتی مگه _

 من كنار كه كردم نگاه سارا به گرفتم ازش مو نگاه.نگفت چيزی و كرد باز واسم نيششو آرمين

 :گفتم حرص با نشست

 ..ما كنار نشستی هم تو كه نيست كه نفره سه نفرس دو مبل این عزیزم _

 :گفت و زد مليحی لبخند سارا

 یای؟؟؟ می حساب به ها آدم جزو توهم مگه _
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 بوسيدم لپاشو گرفتمش بغلم تو سفت نشست پاهم رو اومد آرميال...گرفتم ازش مو نگاه حرص با

 :گفتم

 بدم؟؟؟ عروسک بهت داری دوست _

 :گفت طرفم برگشت ذوق با آرميال

 خریدی؟؟ عروسک واسم_

 :گفتم خندیم

 ...عزیزم آره _

 :گفتم گوشش كنار زد می حرف پسرا با داشت كه امير طرف برگشتم

 ... بيار رو ها سوغاتی ساک برو امير _

 :گفت طرفم برگشت تعجب با امير

 چيكار؟؟ خوای می _

 ...دیگه بدم رو ها سوغاتی خوام می چيكار؟؟ خوام می _

 :گفت غرغر با امير

 ...بده رو ها سوغاتی بعد برس تو بابا _

 ..نشست كنارم خودش و گذاشت پام جلو رو ها سوغاتی چمدون

 بدم؟؟ بهت رو عروسكت شی می بلند پاهام روی از جون آرميال _

 بلند صدای با ميز رو گذاشتم رو چمدون. وایساد كنارم پایين پرید پاهام روی از سریع آرميال

 :گفتم

 اینجا؟؟؟ بياید بكنيد خونتون آشپز از دل لحظه یه شه می جون مامان _

 :گفت بيرون اومد خونه آشپز از جون مامان
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 داری؟؟ كاری من با عزیزم بله_

 :گفتم زدم لبخندی

 ...باشيد هم شما گفتم بدم رو ها سوغاتی خواستم می آره _

 :گفت و زد لبخندی جون مامان

 كشيدی؟؟؟ زحمت چرا _

 زحمتی؟؟؟ چه بابا _

 رفت و گرفت رو عروسكش ذوق با هم آرميال. دادم بهش رو آرميال عروسک كردم باز رو چمدون

 و كردم دراز جلوشون رو دستم سارا و امير طرف برگشتم...كنه بازی باهاش تا پذیرای دیگه گوشه

 :گفتم

 ... بياد كنيد رد _

 آهــانی امير..موبایال گفتم كردم اشاره جيباشون به ابرو با... كردن می نگاه بهم گيج سارا و امير

 موبایل...بياره كيفش داخل از رو موبایل رفت هم سارا بهم داد آورد در جيبش از رو موبایل و گفت

 موبایل سارا كنارش گذاشتم هم رو بودم خریده پسرا واسه كه ساعتی تا دو و ميز رو گذاشتم رو

 :گفتم كردن می نگاه بهم كنجكاو داشتن كه پسرا به رو... گذاشت كنارش آورد هم رو دیگه

 ... برین صالح هم با خودتون دیگه متفاوته رنگش فقط یكيه مدلش شماهاست مال اینا _

 با... كردن می نگاه بهش داشتن كنجكاو...  برداشت ميز روی از رو ساعتا و موبایل اومد آرمين

 :گفتم بهشون تشر

 شدیم مجبور بابا. دستتون داده دوم دسته جنس كنه می احساس آدم نكنيد نگاه بهش اونجور _

 ...بشه رد گمرک از زاشتن نمی گرنه و كنيم ردش بزارن تا بياریم درش كارتوناشون از

 !!!تشكرشه جای... و آهان گفتم لب زیر گفت ای كشيده آهان آرمين

 احساس جلوشون آدم بودن اخالق خوش خيلی خودشون جون بابا و جون مامان شكر رو خدا

 ...بودن گر نظاره لبخند یه با فقط كردن نمی شركت ما توبحث هم معموال كرد می راحتی
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 :گفتم طعنه با

 پسندید؟؟ بود خوب _

 ...دادن تكون رو سرشون فقط كردن می وارسی رو موبایل و ساعت داشتن همينجور تاشون دو

 :گفتم ای گونه شكایت لحن با كردم جون مامان به رو حرص با كردم پوفی

 نكردن هم خالی و خشک تشكر حتی تربيتا بی پسرات چه جون مامان كن نگاه _

 :گفت گونه تشر لحن و خندید جون مامان

 پســـــــــرا؟؟؟ _

 این كرد می رو فكرش كی!! نبودن آدم تا دو این همين فقط. ممنون گفتن سریع آرمين و آرمان

 ... بودن تر بچه هم آرميال از ا!!سالشونه هشت بيست تا دو

 :گفتم زدم خجولی لبخند طرفش رفتم برداشتم رو باباجون كمربند و كيف ست

 ...بياد خوشتون اميدوارم _

 نبودیم زحمتت به راضی...  دخترم كشيدی زحمت چرا ممنون _

 سارا و امير منو طرف از ناقابليه هدیه این زحمتی چه جون بابا _

 :گفت و كرد خم رو سرش كم یه چرخيد سارا و امير طرف به جون بابا

 كشيدین؟؟؟ زحمت چرا _

 و انگشتر تا رفتم شمردم غنيمت رو فرصت منم هم به تعارف كردن پاره تيكه آغاز شد این و

 ...بيارم رو آرميال و جون مامان گوشواره

 من. بود ایشون پيش جامون پس بودیم ایشون همسر ما دیگه بهله!!آرش اتاق تو باال طبقه رفتم

 !!خواسته خدا هم

 :گفتم گرفتم طرفش به رو جعبه تا دو جون مامان طرف رفتم پایين اومدم ها پله از
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 بياد خوشتون اميدوارم _

 :گفت جون مامان

 كشيدین زحمت چرا همتون از ممنونم _

 هيچی تو دیگه اینيم ما بهله... شد چراغون چهل چشماش انگشت دیدن با كرد باز رو جعبه در

 !!!! داریـــــــم رشته سر جواهرات و طال خرید تو باشيم نداشته رشته سر

 :گفتم و كردم ميز روی چمدون به ای اشاره جون مامان به رو

 ...گرفته واسش سارا آرميالست مال هست لباس دست چند چمدون این تو _

 به هم رو بقيه های سوغاتی منم لباس از بود پر چمدون نبود دست چند باشه خودمون بين البته

 ...داخلش بودم داده جا زور

 ...بود كافی گوشواره همين كشيدیت زحمت چرا جون سارا _

 ...گرفته خودش مروا رو گوشواره اون نبوده زحمتی خواهش _ سارا

 تا خودش اتاق تو رفت كس هر و خوردیم رو شاممون رفتيم كردن پاره تيكه تعارف كلی از بعد

 ما بخوابن جا یه خواستن می آرمين و آرمان با هم امير مهمان اتاق تو رفت سارا...كنه استراحت

 خواب از زود صبح تخت رو كردم پرت رو خودم بيرون لباس همون با... شویمان اتاق تو رفتيم هم

 خدا. بود سرشب تازه آخه مادرش پدر پيش بود پایين آرشم... بودم خسته خيلی بودم شده بيدار

 ...خوابيدم گرفتم راحت خيال با... نباشم راحت من كه باال نيومد شكر رو

 آرش انداختم دستم بغل به نگاه یه كردم باز رو چشمام از یكی زور به بودم خواب گيچ هنوز

 بهداشتی سرویس طرف رفتم!!! شد پاره دهنم كه كشيدم ای خميازه یه كنار زدم رو پتو!!! نبود

 جنگلی حالت از یكم تا كشيدم موهام بين رو دستم...بپره سرم از خواب تا زدم آب یه رو صورتم

 چرا من!! بود شب یک ساعت شد بلند سرم از دود برداشتم عسلی روی از رو موبایلم... بياد در

 خودش بود شده كشيده اتاق های پرده اتاق پنجره طرف برگردوندم رو سرم صبحه؟؟ كردم فكر

 خودم با ،گيچ بود آسمون وسط ماه كنار زدم رو پرده طرفش رفتم ، شد می اتاق تاریكی باعث

 :گفتم
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 نبود؟؟ كنارم آرش اینكه دليل دليلی؟؟؟به چه به صبحه؟؟ كردم فكر من چرا _

 ...بيرون بيام الكی فكرای این از تا دادم تكون رو سرم

 ،مانتو آوردم در تيشرت و شلوارک ست یه كردم بازش بود اتاق گوشه كه چمدونم طرف رفتم

 ...پوشيدم رو راحتی لباس آوردم در رو تنم تو شده چروک

 به شدم وصل كردم روشن رو تاپ لب... شدم ولوو روش تخت طرف رفتم آوردم در رو تاپ لب

 ...كه بود بيكاری از بهتر خوندن واسه كردم شروع كردم دانلود كتابی... خونه اینترنت

 شه؟؟؟ می اتاق وارد زدن در بدون كی آخه آرشه حتما شد، باز اتاق در

 :گفت متعجب آرش

 بيداری؟؟؟ تو _

 می عوض رو لباسش داره حتما اومد كمدش در شدن بسته باز صدای... دادم تكون رو سرم فقط

 !!!كنم عوض رو لباسم خوام می بيرون برو نگفت حداقل پروو پسره كنه

 .بخوابم خوام می بشی بلند شه می مروا _

 تا نكه!!! بودا پاش شلوارک البته نبود تنش لباس عالم خاک گردم، نگاه بهش كردم بلند رو سرم

 ...داره هم اندامی چه رو جيگرش ندیدیش، لباس بدون االن

 :گفت كالفه آرش

 .بزنی دید منو كه نه بلندشی تخت روی از زدم صدات مروا _

 دید رو كی بره پس بزنه دید رو خودش شوهر نتونه آدم آخه شدم بلند تخت روی از كردم ایشی

 !!نباشه پررو آدم گن می بزنه؟؟

 بلندم دوباره تا كنار زدم رو پتو ،منم كرد كش سر هم رو پتو و خوابيد تخت رو من به پشت آرش

 مگه ولی جلوم، كشيدم تابم لب خوابيدم شكم رو خودم قسمت البته شو بلند پتو رو بگه نكنه

 جور چه مونم می این تو هميشه بخونه؟؟؟ كتاب راحت بشينه آدم زاشت می خيال و فكر این

 به جمع تو بود سرد خيلی آرش و من بين رابطه آخه كنن؟؟ نمی شک ما رابطه به آرش خانواده
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 زاشتم می سرش به سر من شدیم می تنها وقتی ،حاال گرفتيم می نادیده رو دیگه هم حضور كل

 می كنم فكر همين پروند می چيزی یه رفت می در دستش از اوقات گاهی بود یخ خيلی آرش ولی

 !!!حيا و حجب پای زاشتن

 خوابيده تخت رو عكس ،بر تخت زیر گذاشتم بستم رو تاپ بخونم،لب كتاب نداشتم حوصله دیگه

 تاریكی تو هم خونه آخه؟؟ كنم چيكار شب موقع این دونستم نمی اتاق سقف به شدم خيره بودم

 ... بود كامل

 :گفتم دادم تكون رو آرش پاهام با

 آرش؟؟ آرش _

 هوم؟؟ _آرش

 بيداری؟ _

 :گفت گرفته صدای با

 بخوابم ميزاری مگه _

 ،رو دیگه بود سقف زدن دید از بهتر بگيرم حرف به رو آرش این تونستم می لبم رو اومد لبخند یه

 :گفتم نشستم تخت

 بدم بهت سوغاتيتو خوام می پاشو پس _

 :گفت كنایه با آرش

 آوردی؟؟ سوغاتی منم واسه تو مگه _

 ...بيارم برم نشد حوصلم اولی بود خودم كيف ،تو تو سوغاتی بابا زنی می كنایه چرا _

 نياوردم رو آرش سوغاتی آوردم رو اینا جون مامان انگشتر باال اومدم اولی چون بود بهونه البته

 نمی كه جمع تو نه یا اومده خوشش ببينم كه بدم بهش شدیم تنها وقتی خواستم می چون

 ... گفت می بهم راحت بودیم كه خودمون نيومد خوشم نه بگه تونست
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 :گفت خواب خمار داد تكيه تخت تاج به و شد بلند آرش

 آوردی؟؟ چی ببينم بيار برو حاال _

 در داخلش از رو ساعت جعبه بود ولو اتاق وسط كه چمدونم طرف رفتم پایين پریدم تخت روی از

 و ساعت ذوق با نشستم تخت رو آرش كنار رفتم برداشتم دستيم كيف تو از رو موبایل و آوردم

 ...گرفتم طرفش به رو موبایل

 :گفت گرفت دستم از تاشو دو آرش

 آوردی؟؟ آرمين و آرمان واسه كه چيزای همون _

 این مثل كردم نگاه بهش كردم ای غنچه رو لبم شد خالی بادم كه زد رو حرف این طعنه با همچين

 :گفتم ناراحتی با نيومد خوشش كه

 باشه؟؟ چی خواستی می پس _

 :گفت تفاوت بی آرش

 هيچی _

 ... جونه آره

 نيست؟؟ خودت مال مثل موبایل این _

 :گفتم دادم تكون رو سرم

 ...شارژ تو بزنی بيارم رو موبایل شارژر كن صبر سياه تو مال سفيده من مال آره _

 دستم كف با شدم گردنبند جعبه متوجه برداشتم كه رو شارژر...بيارم رو شارژر تا رفتم شدم بلند

 ... آرش طرف برگشتم برداشتم هم رو كردم،جعبه فراموش اینو من چرا پيشونيم به زدم

 دادم تكونش حرص با نشستم كنارش... بود كرده كش سر هم رو پتو بود خوابيده دوباره كه این

 :گفتم

 دارم كارت شو بلند خوابيدی دوباره چرا آرش هـــــــــــوی _
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 :گفت زد كنار رو دستم عصبانيت با آرش

 .بيدارم هنوز من ولی شد صبح بخوابم بزار مروا اَه_

 :گفتم دادم تكونش دوباره

 ... بخواب بگير بعد شو بلند لحظه یه تو بابا _

 :گفت نشست جاش تو سينه به دست حرص با آرش

 داری؟؟؟ چيكارم بفرمایيد بله _

 حيف نداره لياقت رفتم بهش هم توپی غره چشم یه بغلش تو انداختم رو شارژر و گردنبند جعبه

 كردم كش سر هم رو پتو خوابيدم تخت رو... گردنبند اون

 چيه؟؟ این _آرش

 :گفتم حرص با بودم پتو زیر كه همينجور

 ...چيه ببين كن بازش سوغاتيه _

 :گفت داد تكونم گرقت قرار شونم دور پتوم روی از آرش دستای دقيقه چند از بعد

 ببينم شو بلند مروا _

 لبخند یه كردم نگاه آرش به نشستم جام تو زدم كنار رو پتو...بفهمم چيزی تونستم نمی صداش از

 خوشش گه بگيرم نتيجه تونستم می پس... زد می خاصی برق چشماش بود لبش رو مليح

 :گفت كرد نگاه بهم گرفت گردنبند از نگاهشو...اومده

 خودته؟؟؟ گردنبند جفت _

 شد رنگتر پر لبخندش كردم نگاه بهش ،گنگ گرفت طرفم به رو گردنبند... دادم تكون رو سرم

 :گفت

 .واسم بندی می _
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 گرفتم دستش رو گردنبند!!!  نياد خوشش شه می مگه اومده خوشش پس لبم رو اومد لبخندی

 ، نشستم روش به رو گشتم بر انداختم گردنش به رو گردنبند سرش پشت رفتم و شدم بلند

 چند گردنبند جذابيت گردنش تو بود گرفته قرار سينش وسط خدا پالک بود بلند گردنبند زنجير

 كردم نگاه بهش كردم بلند رو سرم كردم می حس خودم روی رو آرش خيره نگاه...بود شده برابر

 رو لبخند... كنه چيكار خواد می دونستم نمی شد وارد بدنم به لرزی یه گردنم طرف آورد دستش

 تو رو پالكش كشيد بيرون لباسم از و گرفت بود گردنم تو هميشه كه زنجيری شد رنگتر پر لبش

 :گفت آرومی صدای با گرفت دستش كف

 ... نميزنی دوتا هات نمونه رو وقت هيچ بودی گفته بهم _

 :گفتم آرومی صدای با خودش مثل رنگش خوش چشمای تو زدم زل

 خاص روز یه مناسبت به خواستم می خاص نفر یه واسه ،چون كرد می فرق این _

 ته از كه صدای مثل هزار روی بره من قلب تپش شد می باعث كه خاصی برق زد می برق چشماش

 :گفتم یومد می بيرون چاه

 مبارک تولدت _

 آرش دونم نمی ولی بودم ای كلمه دو جمله یه دنبال چشماش تو از من نه زد می پلک آرش نه

 ...بود چی دنبال

 آرش یومد می در سينم از داشت قلبم كشيد خودش طرف به و گرفت قرار گردنم پشت دستاش

 لحظه یه واسه گرفت قرار لبام رو ،لباش شد بسته خود به خود منم چشمای بود بسته رو چشماش

 به منو و كمرم پشت گذاشت دیگشم دست بود داغ داغ دستاش مثل لباشم رفت یادم از نفس

 بودم كاراش شوک تو ،هنوز لبام بوسيدن به كرد شروع و شد باز هم از ،لباش چسپوند خودش

 اعتراف خودم به كه بود وقت خيلی ،من بردم می لذت كارش از فقط العملی عكس هيچ بدون

 بدم لو رو خودم كه بودم آرش از اشاره یه منتظر فقط ام بازنده پایان بی بازی این تو كه بودم كرده

 از یكی... بود االن موقعيت بهترین پس بدم ادامه رو بازی این خوام نمی دیگه كه بفهمونم بهش... 

 موهاش الی بردم دیگمم دست كشيدمش خودم طرف به بيشتر و گردنش پشت بردم رو دستام

 داشتم دوست هميشه كه بود من بوسه اولين تجربه گرفتم بازی به لبام بين رو لباش خودش ،مثل



 
 

267 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود نودهشتيا انجمن كاربر ش شكيال | مروا رمان

 از رو لباش... تخت رو خوابوند منو بوسيد می رو لبام كه همينجور آرش...  داره حس چه بدونم

 كمرم لباسم زیر برد رو دستش گردنم بوسيدن به كرد شروع پایين آورد رو سرش و كرد جدا لبام

 االن بيارم طاقت تونستم نمی این از بيشتر دیگه...  شدم داغترم بودم داغ خودم كرد لمس رو

 لختش های سينه رو گذاشتم رو دستمام. بود نشده روشن چيزا خيلی تكليف هنوز نبود موقعش

 :گفتم ای گرفته صدای با

 كافيه آرش _

 سرعت به...بيرون كشيدم دستاش حصار از رو خودم كردم بيشتر رو دستم فشار كرد مكث آرش

 شالم بود گذاشته راهم سر تو كه چمدونم روی از دویدم اتاق در طرف به و شدم بلند تخت روی از

 ....بيرون اومدم اتاق از و برداشتم بود پسرا مال كه های شارژر و

 قرمز قرمز صورتم كردم نگاه خودم به آینه تو از... سالن تو بهداشتی سرویس تو انداختم رو خودم

 به زدم یخ آب مشت چند كرد باز رو یخ آب شير نبود ضایع زیاد ولی بود كرده ورم لبامم بود

 تا چند بستم رو آب شير پایين بياد بدن حرارت هم و بشه كم صورتم قرمزی از كم یه تا صورتم

 اومدم بهداشتی سرویس از شد بهتر كم یه كه حالم بشه منظم قلبم ضربان تا كشيدم عميق نفس

 در به رو گوشم... آرمين اتاق طرف رفتم برداشتم بودم گذاشته در دم كه پسرا شارژر بيرون

 كردم مرتب هام شونه روی رو شال اومد می هاشون خنده صدای. نه یا مياد صدا ببينم چسپوندم

 :گفت كه اومد آرمين صدای...  زدم رو اتاق در و

 كيه؟؟؟ _

 :گفتم كردم نازک رو صدام زد می موج داخلش خنده كه صدای با

 !!واستون آوردم علف مادرتون منم منم _

 :گفت خندید می همينجور كه آرمين... شد بلند تاشون سه خنده صدای

 داخل بيا _

 رو كه لبخندی با نشستم امير كنار شدم اتاق وارد بودن ولو اتاق وسط تاشون سه كردم باز رو در

 :گفتم بود لبم
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 كنيد؟؟ می چيكار دارید _

 : گفت آورد باال رو پاستور همون یا ورق امير

 .كنيم می بازی داریم كه بينی می _

 كنی؟؟ می چيكار اینجا خودت _ آرمين

 كرد نگاه دستش تو پاستور و گرفت ازم نگاهشو آرمين

 تو؟؟؟ باشی شوهرت دل ور االن نباید مگه _

 :گفتم خندیدم صدا با

 بشه الزمتون شاید گفتم بدم بهتون رو شارژراتون اومدم بودم بيدار منم. خوابيده شوهرم _

 باال آورد سرش گيج.  دستش تو پاستورای بحر تو بود رفته كه آرمان بغل تو انداختم رو شارژرا

 :گفتم زدم بهش چشمكی... كرد نگاه بهم

 تو؟؟؟ خوبی _

 :گفت كرد نگاه بهم شده گرد چشمای با

 شارژی ی زیاد تو ولی آره من _

 :گفت بفهمم خودم فقط كه آرومی صدای با زد چشمكی

 !!ها كرده شارژت خوب _

 این.  كردم نثارش پررو بچه لب زیر كرد پرت طرفش به و بيرون كشيدم رو امير دست زیر كوسن

 ..روش آبم یه بود داده قورت رو ميا حيا

 نگام خشم با داشتن كه تاشون سه به باز نيش با ریختم هم به رو بود پخش وسط كه پاستورایی

 :گفتم كردن می

 كنيم بازی حكم بيایين _
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 قسمت دوباره تا كرد جمع رارو پاستور آرمينم وسط ریختن رو دستشون تو پاستورای تاشون سه

 ...كنه

 شكر رو خدا زدن می جر خيلی پسرا كردیم می دعوا همش هم بازی بين كردیم بازی دست چند

 چه در آرش دونستم نمی فقط!! شده سنگين خوابش جدیدا هم سارا این بود پایين اینا مامان اتاق

 حاله؟؟؟

 :گفتم وسط كردم پخش دستم تو پاستورای عصبانيت با

 ...ده نمی حال بازی كه اینجور زنيد می جر خيلی بازی یام نمی من _

 نيست بلند بازی كن جمع رو زنت این بيا داداش _ آرمان

 ببينم كردم بلند رو سرم آرومی به. رفت باال قلبم ضربان اسمشم شنيدن با پرید رنگم كنم فكر

 ...ندازن می دست منو دارن یا اومده آرش واقعا

 سينه به دست كرد می نگاه بهم داشت مليح لبخند یه با آرش رفت ترم باال بود باال قلبم ضربان

 متوجه همين واسه بودم گذاشته باز رو اتاق در اومدم من وقتی. اتاق در به بود داده تكيه

 حلقه دورم رو دستاش نشست كنارم طرفمون اومد برداشت در از شو تكيه. بودم نشده حضورش

 :گفت كرد نگاه تا سه اون به مصنوعی اخم با و كرد

 آوردین؟؟؟ در رو صداش اینجور كه دارید من زن چيكار _

 به كه بداره رو دستش آرش تا دادم تكون رو هام شونه... شد بلند شون تا سه گفتن اوووو صدای

 خجالتی از داشتم... گرفت بغلش تو منو كامل...گرفت ترم سفت هيچ نياورد خودش مبارک روی

 :گفت گوشم زیر آرش... شدم می آب

 !!!باشی خجالتی نمياد بهت _

 !!!شد می سفيد و سرخ گرفت می قرار موقعيتی اینجور تو بود من جای كی هر بابا

 ...كنيم بازی دوباره تا كن قسمت رو ها پاستور دوباره آرمين خوب _ آرش



 
 

271 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود نودهشتيا انجمن كاربر ش شكيال | مروا رمان

 دستش كردم آرش دست تو پاستورای به نگاه... كرد پخش دوباره كرد جمع رو ها پاستور آرمين

 ... بود اومده خوب

 تا پنج من _ ارش

 شد بلند من داد صدای

 می تا پنج گی می حاال كه هست تا پنج دستت تو پاستورای تمام!!! تا پنج بره چه آرش بابا _

 بری؟؟؟

 :گفت جدیت با آرش

 است توانستن خواستن _

 :گفتم بازوش به زدم خنده زیر زدم پوقی

 ای مزه بی خيلی _

 شد؟؟؟ چی آخر خوب _ آرمين

 نيست مهم اونم خوریم می منفی اینكه از بيشتر. تا پنج _ آرش

 رو لبخندش جواب بود حرف دنيایی چشماش تو كه كرد می نگام خوشگل لبخند یه با داشت امير

 اینا تمام فهميد می روز یه اگه كنم نگاه بهش كشيدم می خجالت... پایين انداختم رو سرم و دادم

 یه تكراری فكرای این جای به تا كنار زدم رو آرش دستای كرد؟؟؟ می چيكار بوده بازی یه همش

 ...بزنم دید رو آرمين اتاق كم

 ای قهوه و كرم رنگ به اتاق ست كه بزرگی نسبتا اتاق كردم نگاه رو اطراف دقت با شدم بلند

 داشت قرار اتاق باال نفره دو تخت یه بود كرده خوشگل رو اتاق رنگ دو این تركيب بود سوخته

 تختشم روی به رو توالت ميز و لباس كمد راستشم سمت بود قدی پنجره تا دو تخت چپ سمت

 انواع توالتش ميز طرف رفتم... شيفتست خود زیاد پسر این خودش عكس از بزرگ پوستر یه

 كه نداشتم ميز چيز همه این بودم دختر یه من... و ژل تافت اسپری عطر بود روش وسایل اقسام

 زیر بود داده نشون تجربه تخت طرف رفتم!!!دارن فـــر و قر زیاد دخترا گن می بعد داشت این

 زیر به و شدم خم باال دادم رو تختی رو نشستم زمين روی.. شه می پيدا جالب چيزای زیاد تخت
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 در شاخ تعجب از بود تخت زیر كه بود گيتاری خورد چشمم به كه چيزی اولين كرد نگاه تخت

 نداشتيم؟؟؟ خبر ما كه زد می گيتار حاال تا كی از آرمين آوردم

 !!!بود كوک كشيدم سيماش به دستی نشستم تخت روی و برداشتم رو گيتار

 رو بازیشون دعوا و داد با نبودن اطرافشون متوجه اصال كه كردم نگاه پسرا به كرد بلند رو سرم

 به كردم شروع. شد قطع پسرا صدای زدن به كردم شروع پاهام رو گذاشتم گيتار... كردن می

 !!منه سنگ قلب صاحب كه كنم می اش هدیَه كسی به خونم می وجودم آهنگ این... خوندن

 شم می دور تو از دارم

 قلبم شه می تنها داره

 توجونم نبودن دونم می

 كم كم گيره می و

 نمونده تنم از چيزی

 تو شكستن دل بعد

 سردم و ساكت اتاق یه

 توم رفتن فكر نو

 تو رفتن فكر نو

 بود شده خوندن و زدن بودیم كه اونجا خونه می شو ادامه امير دونستم می نخوندم شو ادامه

 امير بودم زده كه حدثی طبق آوردیم می در بازی دیونه بيشتر دیگه اومد می سارا اگه عادتمون

 خوند شو ادامه

 دارم دوست

 منی عشق هنوز دارم دوست

 بری می یاد از منو دونم می
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 تویی كشيدنم نفس ی بهونه

 دارم دوست

 تویی فقط من قلب تو

 لبخند یه با داشت كردم نگاه بود داده تكيه اتاق در به كه سارا به تعجب با و كردم بلند رو سرم

 خوند رو آهنگ ادمه و كرد می نگاه بهم

 رم می تو یاد از دارم

 ميرم می لحظه هر تو بی

 جاست همين زندگيم ته

 ميرم می كه اینو بدون

 هستم تو عاشق ميگم

 گيرم نمی آروم تو بی

 نگام لبخند یه با داشت كه آرش چشمای تو شدم خيره... كردیم خونی هم هم با مون تا سه اینبار

 ...كردم همراهيشون و زدم لبخندی كرد می

 دارم دوست

 منی عشق هنوز دارم دوست

 بری می یاد از منو دونم می

 تویی كشيدنم نفس ی بهونه

 توی فقط من قلب دارمتو دوست

 شد بلند آرمين آرمان آرش دست صدای شد تموم آهنگ وقتی

 هنرمند خانواده بابا _ آرمان
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 :گفتم كردم اشاره دست تو گيتار به

 دارید هنرمند هم شما _

 :گفت خنده بين آرمين... خنده زیر زدن بلند صدای با آرمين و آرمان

 اس هدیه دستته كه اونم بزنم گيتار خوره می من به _

 : گفتم تعجب با

 ده؟؟؟ می هدیه گيتار نيست بلد گيتار آدمی به كسی مگه آخه هدیه؟؟ _

 :گفت و كرد اشاره آرمين به آرمان

 آره ایشون دختر دوست _ آرمان

 :گفت ای عاشقانه لحن با آرمين

 بخونيم هم واسه و بزنيم هم با و بگيریم یاد گيتار هم با تا داد هدیه بهم اینو _

 :گفتم تخت رو گذاشتم رو گيتار

 داشت انتظار نميشه هم این از بيشتر. تو دخترای دوست از امان _

 بود خواب خمار هنوز چشماش كردم نگاه بود درایستاده جلو هنوز كه سارا به

 كنی؟؟؟ می چيكار اینجا شب موقع این تو سارا _

 :گفت كشيد ای خميازه گرفت دهنش جلوی رو دستش سارا

 طاقت نتونستم شنيدم كه رو گيتار صدای دیگه بخوابه آدم گذاشت ها شما صدای و سر مگه _

 كنيد؟؟؟ می چيكار دارید ببينم اومدم بيارم

 :گفتم سارا به رو نشستم آرش كنار

 ایستادی؟؟؟ چرا حاال _

 بشين بيا..  كردم اشاره كنارم به
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 ...نشست امير و من بين اومد و برداشت در از شو تكيه سارا

 :گفت شيطنت با گوشم زیر كرد حلقه دورم رو دستاش آرش

 خوندن؟؟؟ خودشون نازی هيچ بدون ما خانوم شده چی حاال رفتی می در خوندن زیر از قبلنا _

 رو من االن از اینم قبلش ساعت یه كار از اون گذاشته اثر روش طوالنی جدایی این كنم فكر

 كاری هر كشيدم می خجالت بقيه جلوی ولی كاراش از نمياد خوشم گم نمی كنه نمی ول گرفته

 .. نتونستم بيرون بيام هاش بازو بين از كه كردم

.. كرد می كيف من خوردن حرص از داشت این..  شنيدم می گوشم زیر رو ریزش های خنده

 :گفتم بشنوه خودش آرش فقط كه آروم عصبانيت با!!! كنا لهش بزن برو ميگه شيطونه

 بردار رو دست _

 :گفت زد می موج داخلش خنده هنوز كه صدای با آرش

 االن ولی نبود حواسم كه بود این بخاطر بيرون بيایی دستام بين از راحت تونستی كه قبلی دفعه _

 بده؟؟؟ جات مگه بری در زارم نمی

 كه دادم گوش سارا حرف به سينه به دست و نگفتم چيزی دیگه بيرون دادم رو نفسم حرص با

 اینا به آخه بگه بهش نيست یكی.. ميزد حرف بودیم داده تشكيل اونجا كه گروهی مورد در داشت

 ..بودیم داده تشكيل گروه اونجا ما كه چه

 گروه مورد در داشت هنوز سارا..  بستم رو چشمام و آرش به دادم تكيه رو سرم و كردم پوفی

 ..زد می حرف

 هم سازی آهنگ پيشنهاد بيام كه این از قبل كرده پيشرفت گروه چقدر دونيد نمی وای _ سارا

 .. زنيم می خودمون دل خاطر به فقط ما گفتن نكردن قبول ها بچه ولی دادن بهمون

 اینكه از بعد آرش و من عروسی روز گذشته به رفت فكرم شنيدم نمی رو سارا صدای دیگه

 ..خونه برگشتيم شد تموم عروسی
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 تو باید آدم. بشينی جا یه رنگين و سنگين عروسی تو یاد می بدم اینقدر خستگی از مردم وای _

 نگاه مرد به و بشينه جا یه بزرگ بت یه مثل نه بخنده بهش بياره گير سوژه كنه شيطنت عروسی

 ...كنه

 رو در دستگيره بار چند رسيدم كه در به.. رفتم اصلی ساختمون طرف به كردم غرغرمی همينجور

 :گفتم لب زیر در به زدم عصبانيت با نشد باز در ولی كردم پایين باال

 ..قفله در لعنتی _

 !!!نداریا عصاب دختر چته _ آرش

 :گفتم حوصلگی بی با دادم تكيه دیوار به..  كنه باز رو در بتونه آرش كه كنار رفتم در جلوی از

 ..خستم خيلی _

 اشاره دست با كرد می نگاه بهم داشت لبخند یه با آرش..  كردم باز رو چشمام در تيک صدای با

 نگاه اطراف به خونه داخل رفتم حرفی هيچ بدون برداشتم دیوار از مو تكيه.. خونه داخل برم كرد

 دیزانش كارای بودیم چيده خونه این تو مو جهاز تمام بود كامل وسایلش شيراز خونه چون كردم

 آرش و من مشترک اسمن به اتاق طرف به بودم خسته بس از..  بودیم داده انجام آرش و من هم رو

 ..رفتم

 سفيد و ليمویی و بهاری سبز های رنگ به اتاق این دیزاین بود خونه اتاق بزرگترین شدم اتاق وارد

 وارد زدن در بدون آرش بود راحت خيالم...  پایين افتاد تنم از لباس كرد باز رو لباس زیپ..  بود

 طرف رفتم و كشيدم بيرون راحتی لباس دست یه رفتم اتاق تو دیواری كمد طرف به.. شد نمی

 نداشت گيره شكر رو خدا كردم باز هام مو داخل از رو تاجم ایستادم آینه جلو.. اتاق تو حموم

 داشتم دوست كردم می سبكی احساس..  گرم آب دوش زیر رفتم..  بود شده فر ساده موهام مدل

 ...اومد برون تنم از خستگی كم یه.. بخوابم بگيرم آب زیر همونجا

 ولی بود باز اتاق در.. بيرون اومدم حموم از و پوشيدم رو لباسم كردم خشک رو خودم حوله با

 !!! نبود آرش از خبری
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 خونه آشپز وارد.. بود نشسته من به پشت آشپزخونه داخل دیدم رو آرش..  بيرون اومدم اتاق از

 رو سرم نشستم صندلی روی خودمم صندلی پشت انداختم رو حوله آرش به توجه بدون شدم

 .. بشه كم سوزشش كم یه كه بستم رو چشمام ميز رو گذاشتم

 بخوابی؟؟ اینجا اومدی _ آرش

 جلوی از رو شد می بلد ازش بخار هنوز كه نسكافه ليوان.. برداشتم ميز روی از رو سرم حالی بی با

 داشت سينه به دست كه كردم نگاه آرش به!!!بود خوشمزه..  خوردم رو كميش یه و برداشتم آرش

 ..كرد می نگاه منو

 مرضه موجب عادت ترک گن می _ آرش

 : گفتم دادم تكون رو سرم

 ؟؟ منظور شنيدم منم آره _

 ..بود گرفته خندم خودم پرروگی از خودمم خوردم رو نسكافش از دیگه قلوب یه

 ..گفتم همينجوری _ آرش

 بهش برگشتم بيرون برم كه این از قبل شدم بلند جام سر از جلوش گذاشتم رو نسكافش ليوان

 : گفتم نسكافه ليوان به كردم اشاره.. كرد می نگاه منو داشت سينه به دست هنوز كردم نگاه

 ..چسپيد ممنون بود خوشمزه _

 خودم..  وایسم پا سر تونستم نمی خستگی از دیگه اتاق طرف رفتم بيرون اومدم خونه آشپز از و

 ...برد خوابم سه بشمار تخت رو انداختم رو

 شدم بلندم تخت روی از كشيدم ای خميازه شدم بيدار خواب از خورد می چشمام به كه نوری با

 كی دونم نمی دیشب بشم بيدار زودتر نداشتم توقع بود سه ساعت انداختم موبایلم به نگاهی

 باز رو آب شير..  بهداشتی سرویس داخل رفتم..  تخت رو اومدم كی یاد نمی یادم اصال برد خوابم

 شب گذشته خاطرات تو بودم رفته یومد می یادم جای تا صورتم به زدم آب مشت چند كردم

 !! بود كننده خسته و مزخرف شب یه من واسه.. بود شبی چه به به عروسيم
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 بخورم صبحونه كه نداشتم اشتياهی برد می سر به كامل آرامش تو خونه پایين اومدم ها پله از

 .. عصرونه گفت شه می نه هم صبحونه

 ..كنم عوض هوایی تا حياط تو رفتم ؟!رفتن كجا روز موقع این اینا نيست معلوم

 .. كيه ببينم ساختمون پشت رفتم یومد می ساختمون پشت از كه گيتار صدای با

 كنارش هم سارام زدم می گيتار داشت كه امير به شدم خيره دادم تكيه بود كنارم درخت به

 كرده صبر امير كار خاطر به ولی خواستن می رو دیگه هم بود وقت خيلی تا دو این بود نشسته

 ..زدم می باال آستين واسشون باید دیگه بودن

 !!!شد می زیادیشون دیگه بود كافی بودن كرده خلوت هم با چقدر هر

 گذره؟؟؟ می خوش ما بی _

 : گفت و زد لبخندی امير رفتم برگشتن تاشون دو

 مروا؟؟ شدی بيدار باالخره _

 : گفتم نشستم باغچه داخل چمنای رو كنارشون

 !داداش؟ پرسی می سواالی یه!!  نشدم بيدار نه _

 ( ساكتشيد حاال خوب)  نی بساک اله خاب _ سارا

 : گفتم مسخرگی با سارا طرف برگشتم

  بازشه دلمون تا بزن شاد آهنگ یه امير خشن چه اووو _

 ...گرفت ضرب گيتار پشت دستش با و پاش رو گذاشت عكس بر رو گيتار امير

 ناری ناری ناری ناری ناری ناری

 داری اناری!  مگه تو

 ميسوزونی دل ما با نامهربونی ما با
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 تپونی می دلو هات خنده با كه تو

 خوند نمی دیگه امير!!!  رقصيدمــــــــا می خودم نظر از كرد بازی دیونه به شروع شدم بلند

 ... من كارای به خندید می بلند بلند فقط

 : گفت بيرون كشيد امير دست زیر از رو گيتار حرص با سارا

 .. دیگه شده قدیمی آهنگ این خونی می رو آهنگ این قحطه؟كه آهنگ خوو _

 : گفت گرفت سارا دست از گيتار امير

 .. زنم می همونو من داری دوست چی بگو تو عزیزم _

 :خوندن به كرد شروع اميم نداد محل بهش سارا

...  كم كم گيره می و جونم...  تو نبودن دونم می...  قلبم شه می تنها داره...  شم می دور تو از دارم

 فكر منو... تو رفتن فكر منو..سرد و ساكت اتاق یه...  تو شكستن دل بعد...  نمونده تنم از چيزی

 تو رفتن

 ... خوندیما آهنگی یه دیشب كردیم غلطی یه ما حاال

 !!!محاله خوشبختی همه این رو ما شب یه تو كنسرت تا دو به به _

 ایستاده كنارش آرمينم و آرش بود داده تكيه درخت به من قبلی جای كه آرمين طرف برگشتم

 ..بودن

 : گفتم شدم بلند جام سر از

 اومدین؟؟ كی _

 .. بودیم اینجا ما خوندن به كرد شروع كه امير _ آرمان

 : گفت طرفمون اومد و گرفت درخت از شو تكيه آرمين

 ...نخونيد كه آهنگ یه همش بدین آهنگاتون به تنوع كم یه بابا _

 ..نيار در بازی پررو دیگه آرمين _
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 ..شيراز بری خوای می كه ببند رو ساكت برو بزنی حرف انقدر خواد نمی هم تو _ آرمين

 :گفت آرش به گيج.. آرش كنار رسيدم شد تموم حرفش تا

 ؟؟ گه می چی این _

 ؟؟ تواما با آرش _

 :گفت رفتيم می باال ها پله از كه همينجور

 شيراز بریم باید اومده پيش مشكلی مالی كتابای حساب تو زدن زنگ شركت از _

 :گفتم رفته وا قيافه با نشستم تخت رو..  كمدش طرف رفت كرد ول رو دستم

 ؟؟ بيام منم باید حاال _

 : گفت حرص با طرفم برگشت فوری آرش

 ؟؟ نبوده كافی بودی داداشت كنار كه سال دو_

 : گفت و كمدش طرف برگشت باره دو

 كنی تحملم من كنار رو تعطيالت این باید _

 بزارم تنها رو سارا و امير شد نمی راضی دلم ور این از ولی برم باهاش تنها بود خدام از كه من

 ..داریم پرواز دیگه ساعت چند تا كن جمع رو چمدونت شو بلند نشستی چرا _ آرش

 :گفتم شدم بلند..  نداشتم نرفتن واسه دليلی رفتم می باید ولی نرفتنم رفتن واسه بودم دل دو

 بخورم چيزی پایين رم می فقط نكردم باز رو چمدونم من _

 شی آماده باید كه بيا سریع ولی باشه _ آرش

 خوب داخلش رفتم كمر تا كردم باز رو یخچال در آشپزخونه داخل رفتم..  بيرون اومدم اتاق از

 .. نبود داخلش بكشه ميلم من كه چيزی ولی بود پر پر كه یخچال

 ... دیگه ببندش كمده در مگه ؟؟ كردی باز رو یخچال در ساعته یه چرا_
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 : گفتم كردم نگاه آرمين به شاكی و زدم هم به محكم رو یخچال در

 هستی؟؟ جا همه چرا تو آرمين _

 بينی؟؟ می منو فقط بينی نمی رو تا سه این تو تنهام من مگه _ آرمين

 : گفتم حرص با

 ؟؟ دارید كاری ایستادین اینجا چرا تا سه شما _

 : گفت و كرد نگاه بهم گرفته صورت با سارا

 بری؟؟؟ خوای می واقعا مروا _

 اومد جون مامان صدای لحظه همون

 ؟؟ نيستيد خونه ها بچـــه _

 .. ایم آشپزخونه تو جون مامان چرا _

 ؟؟؟ كنيد می چيكار اینجا شما _

 بخوریم عصرونه خواستيم می _

 !!! طلبا فرصت..  نشستن ميز دور خواسته خدا از امير و آرمين آرمان

 : گفت و انداخت هام شونه دور رو دستش نزدیكم اومد جون مامان

 بری؟؟؟ آرش با خوایی می شنيدم _

 : گفتم و پایين انداختم رو سرم خجالتی و خوب عروس یه مثل

 .. گردیم می بر شد تموم كارش زود اگه رم می باهاش تنهاست خودش آرش جون مامان آره _

 ؟؟؟ موندی كجا مروا _

 نگاه جون مامان به چشمی زیر... ها نداره عصاب پسرم این اومد می باال طبقه از آرش بلند صدای

 : گفتم آرومی صدای با..  كرد می نگاه آشپزخونه از بيرون به متعجب كردم
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 ... داره چيكارم آرش این ببينم برم من ببخشيد _

 كردم باز شدت با رو اتاق در باال رفتم كردم یكی تا دو رو ها پله... بيرون زدم آشپزخونه از سریع و

 ... كردم نگاه بست می رو چمدونش در داشت كه آرش به خشم با

 : گفت و رفت بهم ای غره چشم آرش

 بریم زودتری باید دارم بليط دیگه ساعت چند واسه گفتم بهت كه خوب نكنا نگاه بهم اینجور _

 .. فردوگاه

 : گفتم حرص با

 آروم بزنی داد نبود الزم هم دیگه بخورم چيزی یه رم می نخوردم چيزی گفتم منم ولی دنم می _

 ...اومدم می هم زدی می صدام

 .. منتظرتم پایين من شو آماده سریع شو بلند زدن صدا طرز بيخيال حاال _

 ... آوردم در شو ادا و كردم نگاه خاليش جای به بيرون رفت و برداشت رو چمدونش

 ...نشده بلند دادش دوباره تا بشم آماده تا چمدونم وقت سر رفتم سریع

 .. بيرون اومدم اتاق از و برداشتم رو چمدونم زدم كرم ای قهوه اسپرت تيپ سریع

 بود گذاشته ها پله كنار كه آرش چمدون كنار رو چمدونم.. بودن شده جمع پذیرایی تو همه

 شد حضورم متوجه آرش نفر اولين... بقيه كنار رفتم خودم و گذاشتم

 .. كنيم حركت بهتره پس ؟؟ شدی آماده باالخره ما گرام همسر به به _ آرش

 رو ،پاهام طرفم اومد دو با آرميال.. شدن بلند آرش از تبعيت به هم بقيه شد بلند جاش سر از و

 : گفت بغض با و گرفت سفت

 ؟؟ بودم بدی بچه من ؟؟ بری خوای می دوباره چرا اومدی دیشب كه تو جون مروا _

 : گفتم و زدم بهش لبخندی كشيدم لختش و بلند موهای به دستی بشم قدش هم تا زدم زانو

 ... برم آرش داداش با باید االن ولی بودی خوبی ی بچه هميشه تو عزیزم _
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 : گفت بغض همون با بود اشک از لبریز چشماش

 .. بمون تو بره خودش آرش داداش خوب _

 .. گردم بر زود زود دم می قول من بره تنها داره گناه داداش عزیزم _

 : گفت و كرد بغل رو آرميال طرفمون اومد جون مامان

 .. شه می دیر پروازش كه بره زودتری باید االنم گرده می بر زود و ميره جون مروا عزیزم _

 ..نگفت چيزی دیگه و مامانش های شونه رو گذاشت رو سرش آرميال

 .. باشيد خودتون مواظب _ جون مامان

 ..حتما _

 ... نزاشتم كه كنه بدرقمون حياط در دم تا خواست می جون مامان

 ... بودن منتظر حياط تو بودن رفته زودتر ها بچه

 و كردم جداش خودم از خنده زیر زدم..  شد بلند هقش هق صدای كه كردم بغل محكم رو سارا

 : گفت

 ؟؟؟ كنی می گریه داری دیونه دختره _

 : گفت و كشيد باال صدا سرو پر رو دماغش سارا

 ..ری می داری ناراحتم خب _

 : گفتم بازوش به زدم

 .. تو ای دیونه كه بس از _

 : گفتم كردم بغل سفت رو امير

 .. باش خودت مواظب داداش _

 :گفت آرش طرف كرد پرت و كرد جدا خودش از منو شدت با



 
 

283 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود نودهشتيا انجمن كاربر ش شكيال | مروا رمان

 قندهار سفر بره خواد می كنه می فكر ندونه كی هر كن جمع رو زنت بابا آرش _

 می ماشين سوار درحاليكه..  ماشين داخل طرف به كرد هدایت و كرد جدا خودش از منو آرش

 :گفتم رفتم امير به ای غره چشم شدم

 ... دیگه نداری لياقت _

 ... بستم محكم رو ماشين در و شدم ماشين سوار

 : گفتم كردم نگاه سارا امير و آرمان به پایين كشيدم رو ماشين شيشه

 ... فعال ببينم رو همتون دیگه هفته تا كنم فكر دیگه خب _

 نشسته كنارم آرش... نكنن بارونم متلک دیگه تا نشستم جام تو درست و باال كشيدم رو شيشه

 تا كه كنه قانعش نتونست كرد كاری هر آرش بود نشسته كنارش جونم بابا بود راننده آرمينم بود

 ... نياد فرودگاه

 : گفت و كرد بغلم جون بابا

 .. بيا دیدنمون به زودتر دیگه اینبار باشيد خودتون مواظب _

 : گفتم و زدم لبخندی شدم جدا جون بابا از

 ... شيراز تعطيالت واسه بياید ها بچه با آرميال و جون مامان با جون بابا حتما _

 ..آیيم می حتما نيومد پيش واسم كاری اگه _

 ...چمدونا دادن تحویل واسه رفتيم كردیم خداحافظی آرمينم با كرد خدافظی باباجون با هم آرش

 ...عشـــــــاق شهر اومدیم ما

 نكرده تغييری هيچ شدم خونه وارد... داخل برم اول من تا كنار رفت و كرد باز رو خونه در آرش

 مبل رو خودم گذاشتم پذیرای وسط همون رو چمدونم...  بود قبل نيم سال یه مال وسایال همه بود

 ... بره بيرون تنم از خستگی كم یه تا كشيدم رو خودم دادم لم

 ؟؟ بيارن بزنم زنگ خوری می چيزی _ آرش
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 : گفتم خستگی با كردم نگاه بهش كردم باز رو چشمام

 ... بخورم داغ نوشيدنی یه بكشم دراز خوام می فقط _

 :گفت شد بلند جاش سر از آرش

 ... بخوری بيارم چيزی یه برم من تا بكش دراز همينجا تو _

 .. كشيدم دراز مبل رو و دادم تكون رو سرم

 .. بكش دراز دوباره بخور اینو شو بلند مروا _ آرش

 داشتم نياز بهش خيلی االن شدم ور حمله طرفش به بود گذاشته ميز رو بزرگ ليوان یه شدم بلند

 .. بود عالی.. خوردم رو نسكافم از جرعه جرعه...

 ؟؟؟ مروا _ آرش

 .. كرد می نگاه معلومی نا نقطه به داشت كه آرش... كردم بلند رو سرم

 ؟؟؟ بله _

 هستی؟؟ راضی زندگيت از _

 : گفتم كوتاه خيلی چيه؟؟ حرف این زدن از منظورش كردم نگاه بهش گيج

 آره _

 : گفت كرد می نگاه روش به رو به داشت هنوز آرش

 ؟؟؟ كنی می ازدواج من با بازم قبل سال سه به برگردی یعنی _

 ؟؟؟ كردم می ازدواج آرش با بازم قبل سال سه به گشتم می بر من واقعا یعنی بهش شدم خيره

 قلبم ولی شدم ترم محدود تازه نرسيدم خواستم می كه آزادی اون به من چون نه گفت می عقلم

 وجود تموم با قلبم شد می آرامش باعث كنارم وجودش. ميشد احساس از لبریز آرش وجود با

 .. كرد می دفع رو این عقلم ولی طلبيد می آرش
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 نرسيدی خواستی می كه چيزی اون به تو پرسم می من بيخودی سواالی چه نه كه معلومه خوب _

.. 

 نگاه بهم اول روزای كه بود جنس همون از پوزخندش...  كرد می نگام پوزخندی یه با داشت آرش

 ..متنفرم ازشون من كه همونای از كرد می

 : گفت خشک شد بلند جاش سر از آرش

 خوش شب...  بری اتاق كدوم دونی می خودت _

 .. بست محكم رو اتاقش در..  رفت اتاقش طرف به آرش

 مغزم حرف به قلبم دیگه وقته خيلی نگفتم چرا نيستم پشيمون ازدواج این از كه نگفتم بهش چرا

 چرا؟؟؟... ده نمی گوش

 : گفتم آرومی صدای با زدم مبل دسته به محكمی مشت عصبانيت با

 دوری ازش خوای می كی تا ؟؟؟ بدی ادامه لعنتی زندگی این به خوای می كی تا مروا تو بر لعنت _

 ؟؟؟ تحمل تونی می كی تا اصال ؟؟ كنی

..  كردم خفه خودم تو رو دادم بلند صدای...  مبل به زدم مشت با هم دیگه بار چند

 !!!لعنـــــــــــــــــتی

 ... بيرون زدم خونه از و گرفتم رو چمدونم دسته شدم بلند عصبانيت با

 محكم در داخل رفتم كردم باز رو خونه در.. كردم پيدا رو ام خونه كليد كيفم داخل از عصبانيت با

 .. بستم

 پسرا من نبود در بود معلوم.. بود تميز خونه... نبودن امان در ما دست از هم درها این امروز پوف

 بود تميز پذیرای مثل هم اینجا كردم باز رو اتاق در رفتم اتاقم طرف به... زدن می سر یومدن می

... 

 داشتم قبال از كه لباس دست یه كمد داخل از برداشتم سرم روی از رو شالم بودم عصبی و خسته

 ... كشيدم دراز روش و رسوندم تخت به رو خودم خستگی با و پوشيدم برداشتم رو
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 عميقی نفس بردم فرو بالشتم تو بيشتر رو سرم..  داد می رو آرش عطر بوی كشيدم عميقی نفس

 من تخت روی آرش قبال یعنی.. لبم رو اومد مليحی لبخند كرد فروكش عصبانيتم تمام كشيدم

 ... بودم شده آروم خوابيده؟؟

 تا چشمام به كشيدم دست بار چند... شدم بيدار خواب از خورد می چشمام به كه شدید نور با

 ... شدم بلند تخت روی از و كشيدم ای خميازه.. خورشيد نور به كنه عادت چشمام

 و دست..  بود شده تنگ كوچلوم خونه برای دلم خيلی لبام رو اومد لبخندی كجام فهميدم تازه

 شد خالی بادم كردم باز كه رو یخچال در رفتم آشپزخونه طرف به حال سر شستم رو صورتم

 توجهم.. بستم رو یخچال در و كردم پوفی...  بشه پيدا چيزی داخلش كه كرد نمی كار اصال یخچال

 ... بهش شدم دقيق بود زده یخچال در رو كه كوچيک ای برگه به شد جلب

 فعال.. من خونه بری بهتره گشنته اگه... شركت رم می دارم من _

 ... شوی ظرف سينک تو انداخكم كردم مچاله دستم تو كندم یخچال در روی از رو برگه

 ..آرش خونه طرف رفتم پوشيدم رو بود افتاده اتاق وسط كه شالم و مانتو اتاقم تو رفتم

 ... برداشتم رو بود گذاشته آشپزخونه اپن روی رو خونش كليد

 رو خدا كردم باز رو درش یخچال طرف رفتم راست یک..  داخل رفتم و كردم باز رو خونش در

 ...بود پر پره شكر

 و چيدم خودم واسه مفصلی ميزه یه بود گشنم خيلی بودم نخورده حسابی درست چيزه دیروز از

 ...شدم خوردن مشغول

 موبایلم آشپزخونه اپن روی از شدم بلند..  كشيدم خوردن از دست شد بلند موبایلم زنگ صدای

 ... برداشتم رو

 !!! بود آرش..  كردم نگاه موبایلم صحفه به تعجب با

 .. كردم وصل رو تماس

  ؟؟؟ الو _



 
 

287 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود نودهشتيا انجمن كاربر ش شكيال | مروا رمان

 ؟؟؟ كجای مروا الو _ آرش

 : گفتم نشستم ميز پشت

 !! لباسام تو _

 : گفت دوباره كرد مكث ثانيه چند آرش

 ؟؟؟ داری لباس ببينم خواستم می دعوتيم مهمونی عيد روز واسه مروا _

 : گفتم پر دهن با گذاشتم دهنم تو رو پنير نون لقمه

 .. دارم آره _

 فعال پس باشه _ آرش

 ..بدم رو جوابش نكرد صبر كردم نگاه دستم تو گوشی به بهت با كرد قطع رو گوشی

 .. شدم صبحونم خوردن مشغول دوباره ميز رو گذاشتم رو گوشی

 ...دویدم خونم طرف به شدم بلند و كشيدم جيغی گفتم آرش به چی شدم متوجه تازه

 !!؟؟ تو به بگم چی من خو دارم لباس گفتی خرید نری اینكه واسه تنبلی بس از مروا

 كردم نگاه رو هام لباس یكی یكی كردم باز رو كمدم در..  رفتم اتاقم طرف به كردم باز رو خونه در

 كوتاه خيلی گذاشتم كنار نوچ انداختم بهش كوتاهی نگاه بود ميشكی رنگ به هام لباس از یكی... 

 یادمه خوب بود بلندی مجلس لباس بعدی..شدهه قدیمی كه اینم بود عقدیم روز لباس بعدی بود

 حوصله..  یومد می بهم هم خيلی پوشيدم اینو بودیم شده دعوت مهمونی عقدمون از بعد هفته

 ... رفت مهمونی روز اون به فكرم..  كشيدم دراز تخت روی..بگردم لباس دنبال نداشتم

 ...آوردی در جاش از رو در خبره چه بابا _

 : گفتم شدم براق آرمين طرف به خشم با كردم باز در

 ؟؟؟ چيه _
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 تو چرا پس شه می شروع مهمونی هفت ساعت نگفت آرش مگه ؟؟ چيه گی می تازه _ آرمين

 ؟؟؟ ای خونه تو هنوز

 : گفتم كالفه

 ام آماده من هم دیگه نشده هفت ساعت گه هنوز _

 : گفت بلندی نسبتا صدای با آرمين

 ... منتظرته آرش كه پاركينگ تو برو بدو نيمه هفت ساعت دختر _

 : گفتم بهت با

 ؟؟ گی می دروغ _

 و كشيدم كوتاهی جيغ.. داد می نشون رو نيم و هفت ساعت كردم نگاه پذیرای تو ساعت به سریع

 : گفتم دویدم اتاقم طرف به سریع

 ... نشدم آماده هنوز كه من وای _

 ؟؟ ای آماده نگفتی تو مگه _ آرمين

 : گفتم بلندی نسبتا صدای با اتاق داخل از

 .. ام آماده گفتم نگی بهم چيزی اینكه واسه _

 .. بيار ماشينتم كليد منتظرته آرش كه پایين برو شو آماده زود حاال _ آرمين

 باشه _

 از حریرم شال پوشيدم برداشتم پالتو یه هم كمد داخل از زدم رو رژارهم سریع شد بسته خونه در

 از... دستيم كيف تو ریختم رو دیگه چيزای و لباس روی كت انداختم سرم رو برداشت تخت رو

 ..بيرون اومدم خونه از برداشتم رو ماشين كليد پوشيدم رو بلندم پاشنه كفشای بيرون اومدم اتاق

 بود ایستاده من ماشين كنار كه رفتم آرش طرف به بيرون اومدم آسانسور از

 : گفتم ایستادم كنارش
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 .. سالم _

 : گفت گرفت ماشين از رو اش تكيه.. داد تكون رو سرش كرد نگاه بهم كرد بلند رو سرش

 ؟؟ آوردی رو ماشينت كليد _

 :گفتم ماشينش به كردم اشاره كردم نگاش گيچ

 ماشيــــــــ با مگه_

 : گفت طرفم اومد كالفه آرش...  كردم نگاه ماشينش خالی جای به بهت با ماسيد دهنم تو ماشين

 ... شده دیرمون كه بده رو ماشينت كليد _

 از رو ماشين كليد آرش گرفتم طرفش به آوردم بيرون رو ماشينم كليد دستيم كيف داخل از

 خودم به ماشين شدن روشن صدای بود؟؟با كجا خودش ماشين پس.. شد سوار و قاپيد دستم

 ... شدم سوار سریع اومدم

 : گفت آرش كه بودیم راه تو

 ..باشه خودت به حواست پس مختلطه مهمونی مروا _

 ... داشت منظور تا هزار جملش این باشه خودت به حواست چی یعنی كردم نگاه بهش حرص با

 ؟؟ نيومدن اونا چرا ؟؟ كجان آرمين و آرمان _

 .. نيومدن داشتن كار _ آرش

 رفتم می اخالق گند آرش این با عمرا نيستن دونستم می اگه بودن برده اونا رو ماشين پس

 : گفتم كردم بغ برم خوام می ای كننده كسل مهمونی چه به بود معلوم االن از... مهمونی

 .. اومدم نمی اصال نيستن آرمين و آرمان دونستم می اگه _

 : گفت و كرد پارک ای خونه جلوی آرش

 ..گردوندم می برت حتما بود نشده دیر اگه ولی شده دیر االن _
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 ی خونه یه جلوی...  افتادم راه دنبالش و شدم پياده ماشين از حرص با.. شد پياده ماشين از و

 افتادم راه دنبالش منم داخل رفت آرش شد باز در ثانيه چند از بعد زد رو در زنگ ایستاد ویالیی

 آرش طرف رفت..  بود ایستاده شيک پوشيده شلوار و كت پسر یه خونه ایوون روی.. داخل رفتم

 و متين خيلی طرفم اومد پسره شدن جدا هم از پرسی احوال كلی از بعد كردن بغل همدیگرو..

 : گفت جلو آورد رو دستش باوقار

 ؟؟ درسته باشيد آرش نامزد باید هم شما ماهان آرشم دوست من سالم _

 نيستم نامزدش اگه پس گفتم دلم تو زدم مصنوعی لبخند كشيدم بيرون دستش تو از رو دستم

 : گفتم!!!  دخترش دوست حتما وسط؟؟ این من ام كی پس

 ..مروا آرشم نامزد من زدید حدس كه همينجور _

 : گفت زد لبخندی

 ..خوشبختم _

 : گفت خونه داخل به كرد اشاره دادم تكون رو سرم

 داخل بفرمایيد _

 ...هوا این تو زدم یخ بابا

 بابا موند باز غار مثل دهنم شدیم مهمونی وارد آرش با آوردم در رو لباسم ورودی در جلو اتاق تو

 همی دور یه فقط كردم می فكر االنم بودم نيومده مهمونی اینجور وقت هيج من ؟؟ خبره چه اینجا

 شد می پيدا آدم اقسام انواع بودن كرده كوالک خبره چه اینجا بابا باشه

 بردی رو آبرومون ببند رو دهنت دختر _

 : گفتم آرش گوش كنار آوردم سرم بستم رو دهنم

 مهمونی تا باشه عروسی مياد بهش بيشتر اینجا هميه دور یه كردم فكر من خبره چه اینجا بابا _

 !!!دوستانه

 : گفت و مبل روی نشوند منو بود سالن گوشه كه مبلی طرف كشيد خودش دنبال منو آرش
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 .. گردم می بر زود ری نمی من جایی شينی می هينجا مروا _

 !! نه بگه داشت جرات آدم مگه كردم نگاه آرش جدی قيافه به

 جمعيت بين من جانب از بود شده راحت خيالش اینكه مثل آرش دادم تكون تند تند رو سرم

 سر حوصلم كردم می نگاه بودن زدن حرف حال در كه آدمای به.. دادم لم مبل رو...شد ناپدید

 آدم مشام به ها بو اقسام انواع بود شده باعث سالن بسته فضای!!! رقصيد نمی هم كسی بود رفته

 دونم نمی دادم می تكون رو پاهام كالفه بود رفته سر حوصلم... سيگار نوشيدنی عطر بوی برسه

 جام سر از حرص با.. كنم تحمل رو فضا این تونستم نمی دیگه بود رفته آرش كه بود دقيقه چند

 نه كردم غلطی چه بودم فهميده تازه پيچيدم خودم دور بيشتر رو پالتوم بيرون رفتم و شدم بلند

 گوشيم نشستم باغچه كنار سكوی روی.. رو سرد هوای این نه كنم تحمل رو فضا اون تونستم می

 برداشت رو گوشی دقيقه چند از بعد گرفتم رو آرمان شماره آوردم در جيبم داخل از رو

 ؟؟َ الو _ آرمين

 خودتون و مهمونی فرستادین چلمنگتون داداش این با منو چی یعنی مار زهر الو _ گفتم جيغ با

 شدید؟؟ جيم

 : گفت كنه مخفی اشو خنده داشت سعی آرمين

 االن مگه بيام نتونستيم اومد پيش واسمون كار هم ما چلمنگ گه نمی خودش شوهر به كسی _

 ؟؟؟ كجاس آرش

 كجاید؟؟ االن شما دونم نمی _

 : گفت تعجب با آرمين

 خونه ميریم داریم االن ما دونی؟؟ نمی _

 ؟؟ من دنبال بيای تونی می _

 : گفت بلندی صدای با

 یای؟؟ نمی آرش با مگه ؟؟ تو دنبال بيایم چــــــــــِی _
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 .. دنبالم بياین فقط یام نمی نه نپرسی؟؟ سوال اینقدر شه نمی _

 .. كرد قطع رو گوشی

 باشه؟؟ تنها شما مثل زیبایی خانم شده باعث چی_

 ساختمون طرف به و كردم بهش نگاهی نيم ایستاده من نزدیكی در پسری...  صدا سمت برگشتم

 !! زنی مخ واسه كنن می استفاده موقعيتی هر از پسرا این.. رفتم

 : گفت و گرفت رو هام بازوم خشم با ایستاد جلوم بيرون اومد ساختمون داخل از سرعت با آرش

 ؟؟ نرو جایی نگفتم بهت مگه ؟؟ كجایی هست معلوم _

 : گفتم و زدم كنار بازوهام روی از رو دستش

 ..فعال خونه ميرم دارم االنم بيرون اومدم بود رفته سر حوصلم _

 شدم متوقف آرش صدای با

 مروا ای بچه خيلی _ آرش

 : گفتم دادم تكون هوا تو خداحافظی نشونه به رو دستم

 ؟؟ عزیز شوهر فهميدی تازه _

 : گفت حرص با آرش

 خونه؟؟ بری خوایی می چی با مروا _

 : گفتم طرفش برگشتم

 ..فعال دنبالم ميان آرمين و آرمان _

 : گفتم برداشتم رو گوشی بود آرمان خورد زنگ گوشيم لحظه همون

 اومدم _

 : گفتم شدم ماشين سوار بيرون اومدم خونه از سریع كردم قطع و
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 .. سالم _

 باشه اون مثل خواد می اینم اگه...  بود مهمونی چه به به بيرون اومدم گذشته از خونه در صدای با

 .. كردم باز رو در و كشيدم پریشونم موهای به دستی... برم عمرا

 ؟؟ كجای هست معلوم _

 : گفتم كشيدم ای خميازه

 .. بودم خونه _

 : گفتم شدم ولو پذیرای تو كاناپه روی

 نيست؟؟ كه رفتيم قبل سال چند كه مهمونی مثل مهمونی این آرش _

 : گفت و كرد نگاه بهم خيره لحظه چند آرش

 هميه دوره یه نه _

 ..شكر خدا خوب بيرون دادم صدا سرو پر رو نفسم

 خوردی؟؟ ناهار _ آرش

 بود چهار ساعت كردم ساعت به نگاهی

 خوردم صبحونه تازه نه _

 منم طرف برگشت آرش..  بهش شدم خيره من.. كرد روشن و برداشت رو تلویزیون كنترل آرش

 : گفت تعجب با آرش..موندم خيره بهش بگيرم ازش رو نگام اینكه بدون

 خوبی؟؟؟ _

 : گفتم دادم تكون رو سرم

 آره _
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 داخل از شكالت بسته یه اتاقم تو رفتم شدم بلند جام سر از ام پروو زیاد دونستم می خودم

 : گفتم ميز رو گذاشتم كردم باز رو جعبه بيرون رفتم و آوردم بيرون چمدونم

 اولين یاد افتادم محمد یاد لحظه یه.. كنم پذیرایی ازت نداشتم خونه تو ای دیگه چيز این جز به_

 ... صورتم تو كرد پرت رو شكالت جور چه پروو پسره لبم رو اومد مليحی لبخند برخوردمون

 : گفت بود پایين سرش كه همينجور آرش

 بدی؟؟ ادامه خوای می كی تا _

 : گفتم كردم نگاه بهش گنگ

 ؟؟ چی _

 : گفت و شد بلند آرش

 بيرون بریم شو آماده _

 بهش دوختم نگاهمو گيج

 بود داده پيشنهاد كه حاال خوب ولی بود بعيد آرش از پيشنهادات اینجور..  بيرون رفت خونه از

 از زانوم روی تا سياه مانتو یه كردم باز رو چمدونم بشم آماده تا اتاقم تو رفتم سریع..  نرم چرا

 پوشيدمشون برداشتم سفيد سياه های طراح با شال و سفيد شلوار یه آوردم بيرون داخلش

 آفتاب ضد كرم آینه جلو رفتم پوشيدم برداشتم كمدم داخل از هم رو مشكيم استار آل كفشای

 ... كشيدم هم چشم خط صورتی مایه رژ یه با زدم

 كردم باز رو خونه در.. رفتم برداشتم رو موبایلم زدم رو عطرم سریع اومد خونه در صدای

 ای؟؟ آماده _ آرش

 : گفتم برداشتم كفشی جا روی از رو كليد

 ..بریم آره _

 : گفتم و ایستادم كنارش زد رو آسانسور دكمه آرش
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 ؟؟ ببينمش من تا محمد پيش بریم اول _

 : گفت و انداخت ساعتش به نگاهی آرش

 برگشتيم وقتی _

 می بدونم كه مردم می كنجكاوی از داشتم...شدم آسانسور وارد سرش پشت شد آسانسور وارد

 رو ماشين دزدگير..  بيرون اومدیم آسانسور از بگه خودش تا نگفتم چيزی ولی بریم كجا خوایيم

 حركت و كرد روشن رو ماشين آرش.. ماشين تو نشستم و كردم بازم رو ماشين در شد سوار و زد

 ...شدم خيره بيرون به منم نگفتم چيزی بازم كرد

 بعد بدزده منو بخواد نكنه ترسيدم می داشتم كم كم دیگه رفت می شهر بيرون طرف به داشت

 به.. بيرون بيام مزخرف افكار این از تا گرفتم پام از نيشگونی..  بفروشه ببره بياره در هامو كليه

 ... نخندم بلند بلند تا گرفتم رو خندم جلوی زور

 : گفت كرد باز رو كمربندش كرد خاموش رو ماشين ایستاد خلوت جاده یه كنار ساعت نيم از بعد

 ..شو پياده _

 ایستادم گندما كنار.. جلو رفتم بود گندمزار جاده كنار... شدم پياده ماشين از حرفی هيچ بدون

 ... داد می آدم به خوبی حس شد مور مور دستم كف كشيدم بهشون دستی

 به كه آرش به كردم بلند رو سرم كنم تهی قالب ترس از بود نزدیک گرفت قرار شكمم دور دستی

 ... كردم نگاه بود شده خيره روش به رو

 : گفت زمزمه با و فشرد بغلش تو بيشتر منو آرش

 ؟؟ داره ادامه بازی این كی تا مروا _

 بودم جوابش دنبال بود وقت خيلی خودم كه بود پرسيده ازم سوالی آرش شدم خيره روم به رو به

 : گفتم صادقانه پس

 دونم نمی _

 .. كنيم تموم رو بازی این زودتر دارم دوست بازی این از شدم خسته من مروا _ آرش
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 طالق كه اینه منظورش نكنه بود چی حرف این از اش منظور گرفت فرا ترس رو وجودم تمام

 : گفتم لكنت با...  بگریم

 ؟؟ چيه منظورت _

 بقيه مثل دارم دوست من موندیم؟؟ همسایه چی هر نيست كافی گذشته سال سه مروا _ آرش

 هر كنم فكر سالمه یک سی دیگه من بدم خانواده تشكيل دارم دوست باشم داشته آرومی زندگی

 كافيه گرفتيم تصميم بازی بچه روی از سال سه این تو چی هر باشه كافی موندم مجرد حاال تا چی

 دنبال بریم گذشته مثل بازم باشيم داشته دوست نكنم فكر بالغيم و عاقل انسان یک مون دو هر

 مون؟؟؟ نيافتنی دست و پوچ های آرزو

 دور كه نيم و سال یه این نزد طالق از حرفی شكر رو خدا بيرون دادم راحت رو شدم حبس نفسم

 خواسته زد می كه حرفایی ازش باشم دور نداشتم دوست دیگه بود كافی واسم كردم زندگی ازش

 (؟؟؟؟....) ولی بود خودمم دل

 ... بود كافی كردم زندگی خودم واسه سال سه این تو چی هر كافيه بازی بچه ولی

 : گفتم مِن مِن با كردم بازی دستم انگشتای با انداختم پایين رو سرم

 قبول هم كنار دیگرو هم حضور بتونيم تا بدیم فرصت هم به باید ولی دارم قبول رو حرفات _

 .. كنيم

 : گفت چسپوند سرم به رو سرش آرش

 باشه؟؟ خودت خونه بيای باید امشب از ولی تویه با حق آره _

 : گفتم گيج

 !!خودمم خونه االنم من _

 : گفت خندید ریز ریز آرش

 ؟؟؟ بخوابی تنهایی ترسی نمی شبا تو دختر من خونه برگردی اینه منظورم _

 : گفتم سریع
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 بترسم؟؟ چرا نه _

 : گفت گرفت رو دستم و خندید تری بلند صدای با آرش

 ..بخوریم كه شام بریم حداقل نخوردیم كه ناهار دختر بریم بيا _

 سرو به زندگی این باالخره كه بودم خوشحال خيلی دل ته از رفتم دنبالش حرفی هيچ بدون

 لبخند یه با من برام كرد باز رو ماشين در آرش...  نداشتم آینده از ترسی دیگه رسيده سامون

 ... شدم سوار مليح

 ؟؟؟ بریم كجا خوب _ آرش

 : گفتم انداختم باال رو هام شونه

 دونم نمی _

 برقرار سكوت بينمون بازم.كرد حركت و كرد روشن رو ماشين حرفی بدون داد تكون رو سرش

 بيرون نمای به ایستادم آرش كنار شدم پياده ماشين از نگفت چيزی رستوران به رسيدیم تا.. شد

 : گفتم كردم نگاه رستوران

 ؟؟ شده باز جدید ندیدم رو اینجا قبال من _

 ....... دارم دوست من خوبه غذاهاش ولی شه می سالی یه آره _ آرش

 دوست رو داخليش طراحی كردم نگاه اطرافم به..  نشستيم كرد انتخاب ای نفره دو ميز آرش

 داشتم

 ؟؟ داری دوست رو طراحيش _ آرش

 : گفتم زدم لبخندی آرش طرف برگشتم

 گفت آفرین طراحش به باید شده طراحی شيک خيلی اومد خوشم آره _

 :گفت و زد لبخندی آرش

 بگو خوب _
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 : گفتم گيچ

 ؟؟ چی _

 : گفت و شد تر پرنگ لبخندش آرش

 دیگه آفرین _

 : گفتم بهت با

 بودی؟؟ تو طراحش مگه _

 مشتری شدم بعد به روز اون از جوره چه غذاش ببينم اومدم شد افتتاح كه این بعد آره _ آرش

 . اینجا

 رو شدم خم گردنش تو گردنبند به خورد چشمم..  رفت و گرفت رو سفارشامون اومد گارسون

 زنجير و زدم لبخندی.. كرد می نگاه بهم گيج داشت آرش... گردنش طرف كردم دراز رو ميز،دستم

 : گفتم بيرون كشيدم لباس داخل از رو گردنش تو

 سازم می یدونه فقط زنم می كه طرحایی رو من دونستی می _

 : گفت تعجب با

 ؟؟ جدی _

 : گفتم دادم تكون رو سرم

 اهوم _

 ... بود شده هک م حرف و قلب آ،یه حرف انگليسی با كردم نگاه اهلل پالک بشت به

 ساختی؟؟ تا دو زنجير و پالک این رو چرا پس _آرش

 : گفتم پروا بی

 نگير كم دست رو خودت _
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 جو تغيير واسه كردم رها رو دستم تو پالک بود سنگين خيلی نگاش كرد نگاه بهم خيره آرش

 : گفتم

 ...شه می جور چه ببينم بسازنش واسم ببرم باید زدم جدید طرح تا چند _

 از بعد خوردن واسه كردیم شروع سكوت تو دومون هر آوردن واسمون رو مون غذا لحظه همون

 : گفت آرش غذا شدن تموم

 ؟؟ اومد خوشت _

 : گفتم دادم تكون رو سرم

 ..بود خوب اوهوم _

 بریم بهتره پس خوب_ آرش

 بریم آره _

 ... بيرون رفتم منم كنه حساب رفت آرش شدیم بلند جامون سر از

 : كفتم و كردم باز رو كمربندم كرد پارک پاركينگ داخل رو ماشين آرش

 ؟؟ ميای بزنم محمد به سری یه ميرم من آرش _

 : گفت و داد تكون رو سرش

 .. ریم می هم با آره _

 زد رو زنگ بار چند نكرد باز رو در كسی زد رو در زنگ آرش وایسادیم اینا محمد خونه در جلو

 .. نكرد باز رو در كسی بازم

 بریم بهتره مسافرت رفتن حتما _

 : گفتم آرش به رو خودمون طبقه رسيدیم وقتی.. افتادم راه دنبالش و دادم تكون رو سرم

 بيام بردارم رو چمدونم رم می من _
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 با كه رو چمدونی!! اونور اینور رفت می هی نشده باز چمدون این بدبخت.. خودم واحد طرف رفتم

 رو خونه در.. برميداشتم ميومدم بعدا رو بود خونه تو كه چيزای بقيه برداشتم بودم آورده خودم

 نبود پذیرایی تو آرش.. شدم خونه وارد بود باز نيمه خونه در رفتم آرش خونه طرف به بستم

 سر گذاشتم رو وسایالم تمام و كردم باز رو چمدون..  آرمين اتاق تو بردم كشيدم رو چمدونم

 سرم باالی اسبی دم هم رو موهام پوشيدم رنگش هم تاپ با زانوم زیر تا شلوارک یه...  جاش

 ...بيرون اومدم اتاق از و بستم

 .. ریختم چای بزرگ ليوان یه تو خودم واسه..  كنم دم چای تا آشپزخونه تو رفتم

 ..بریز منم واسه _

 : گفتم زدم لبخندی.. بود داده تكيه آشپزخونه اُپن به كه آرش طرف برگشتم

 .. باشه _

 داشت پاش رو بود گذاشته رو تاپش لب آرش.. پذیرایی تو رفتم و ریختم چای هم دیگه ليوان یه

 : گفتم آروم خيلی ميزش رو گذاشتم رو ليوان كرد می كار باهاش

 بفرمایيد _

 :گفت و كرد نگاهی بهم كرد بلند رو سرش آرش

 ممنون _

 بگم رسيد نمی ذهنم به چيزی بودم آرش كنار وقتی چرا سكوت بازم نشستم مبل رو روش به رو

 ؟؟!گفت نمی چيزی آرش چرا یا

 یاد؟؟ می خوشت ازشون ببينم..  ببين رو ها دكوراسيون این بيا مروا _

 :گفت برگردون طرفم به رو تاپ لب صحفه نشستم كنارش رفتم شدم بلند جام سر از ذوق با

 ؟؟ چيه نظرت _

 : گفتم ذوق با شد باز نيشم كم كم كردم نگاه تاپ لب صحفه به موشكافانه
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 عاليه چيه خوبه،خوب گم می دیدم كه تعليمی نيمچه با شده خب خيلی عاليه _

 اومده خوشت كه خوشحالم _ آرش

 : گفت پام رو گذاشت رو تاپ لب بعد

  اتاقش سمت رفت و یام می االن _

 حتما طراحاش بود عالی كردم نگاه عكسا به تاپش لب داخل كردم سرمو و انداختم باال رو ام شونه

 ...خودم خونه دیزاین واسه داشتم می بر ازش رو یكيش باید

 : گفت دستش رو گذاشتم رو دستم گرفت قرار چشمام رو دستی پشت از

 چی یعنی بازیا مسخره این آرش _

 : گفت زد می موج خنده توش كه صدای با آرش

 فهمی می خودت االن _

 ..نشسته كنارم اومده كه فهميدم چشمام رو دستش حركت

 ؟؟ باشه گفتم بهت كه موقعی تا كنی نمی باز رو چشمات مروا _ آرش

 : گفتم غرغر با

 ... كنم نمی باز رو چشمام بردار رو دست بابا باشه چيه ها بازی بچه این آرش _

 : گفت ثانيه چند از بعد برداشت رو دستش مكث با آرش

 كن باز رو چشمات حاال خوب _

 ... كردم باز رو چشمام تردید با

 : گفت آرش گرفتم دستش از رو جعبه زدم لبخندی بود چشمام جلو جواهری جعبه

 اومد؟ خوشت _

 خوشگله خيلی آره _
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 : گفتم ذوق با گرفتم آرش طرف به آوردم در اش جعبه داخل از رو دستبند

 ؟؟ بندیش می واسم _

 یه كردم نگاه بهش ذوق با بست رو دستبند قفل..  گرفت دستم از رو دستبند و زد لبخندی آرش

 تاپشت رفت می زنجير بعد خورد می مچم دور نازک خيلی زنجير یه بود ضریف خيلی دستبند

 انگشت دور رفت می كه نازک زنجير یه بعد بود بزرگ سی حروف شكل به پالک یه دستم

 ... انگشتر هم بود دستبند هم وسطيم،

 : گفتم كردم می نگاه دستم تو دستبند به ذوق با همينجور

 مناسبته؟؟ چه به حاال _

 : گفت خندید آرش

 : گفتم و كردم نگاه بهش شُک با ازدواج سالگرد _

 چندمه؟؟ امروز مگه _

 شيشمه و بيست _ آرش

 : گفتم و پيشونيم به زدم دستم كف با

 ؟؟ رفت یادم من چرا وای _

 ؟؟ بمونه یادت اینبار كه مونده می یادت چيزی تاریخ كی تو _ آرش

 : كفتم مشكوک كردم می فراموش هميشه من گفت می راست

 خریدی؟؟ صبح بخری اینو بری بودی كرده وقت كی تو _

 : گفت مكث با چشمام تو شد خيره شد جمع آرش لبای رو لبخند

 ..نگفتم چيزی منم بودی كرده فراموش تو چون ازدواجمونه سالگرد اولين مال این _
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 آرش تند خورد بر با چون بودم نكرده فراموش اصال رو روز اون من ولی یادمه خوب رو روز اون

 شده عصبانی و دونست می مقصر رو یكی اون كدوممون هر نگفتم چيزی منم بودم برخورده

 ...بودیم یكی اون منتظر كدوممون هر بزاره پيش پا یكی اون بود نداده اجازه غرورمون بودیم

 ... نبود بينمون غرور مثل چيزی دیگه چون شد می برداشته چيزا خيلی روی از پرده داشت امروز

**** 

 : گفت تعجب با آرش كردم می نگاه خونه در به حوصله بی.. زد رو خونه در آرش

 مروا؟؟ شده چيزی _

 : گفتم كسل

 ؟؟ گردیم بر شه می _

 : گفت مشكوک آرش

 داری؟؟ رو قبل سال چند مسخره عادت اون هنوز تو نكنه ؟؟ چرا _

 : گفتم سرم باالی سوال عالمت با

 ؟؟ عادت كدوم _

 : گفت خندید آرش...  داخل رفتيم باهم شد باز خونه در

 !!یاد نمی خوشت خرید و مهمونی از كه _

 : گفتم حرص با گردم پوفی

 ؟؟ اس مسخره كجاش اینا خوب _

 : گفت و كرد باز واسم رو خونه در خندید می كه همينجور آرش

 !!!كنه می شک جنسيتش به آدم بياد بدش چيز تا دو این از خانوم یه آخه _

 : گفتم بازوش به زدم حرص با
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 آرش زنی می حرف زیادی داری _

 .. خندید بلند صدای با آرش

 ؟؟ بخندیم هم ما تا بگيد خوب _

 آقا تای شيش پنج پذیرای تو روم به رو كردم جور جمع رو خودم فوری شدم اطرافم متوجه تازه

 آشپزخونه كنار كه بود آقای یه زد رو حرف این كه كسی بودن نشسته خانوم هم چهارتای

 هم در های اخم با داشت نفر یه فقط كردن می نگامون لبخند یه با داشتن همشون.. بود وایساده

 : گفت خندید می كه همينجور آرش!!!كرد می نگامون

 ؟؟ بياد بدش خرید و مهمونی از كه خاكی كره این تو هست خانومی نظرتون یه _

 ..نكنم ناكار رو آرش نزنم همينجا كه كشيدم عميقی نفس حرص با

 : گفت تعجب با بود وایساده كه آقاهه همون

 نكنم فكر _

 : گفت زد می موج خنده صداش تو كه همينجور آرش

 ؟؟ چيه نظرتون خانوما پرسم می شما از خوب _

 : گفتن دادن جواب همه

 نه _

 : گفت كرد می هدایت جلو به منو كه همينجور آرش

 كنه می نگاه بد بهم زنم می خانوم این به حرف این من خوب _

 : گفتن همه

 ؟؟ واقعا _

 : گفت آقایون از دیگه یكی
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 حالت به خوش تو داری خانومی چه بابا _

 : گفت لب زیر آرش

 .  ره می زاره می قال رو بدبخت منه ميرم كه مهمونی هر حالت به خوش چی _

 : گفتم لب زیر گرفتم بازوش از نشگونی یه

 ..خونه ریم می كه ما _

 فكر خنده زیر زد بلند.. بود وایساده آرش كنار االن بود وایساده آشپزخونه كنار كه آقای همون

 : گفت و زد ای مسخره لبخند آرشم شنيد رو حرفم كنم

 !!نگفتم؟ چيزی كه من عزیزم _

 : گفت آقاهه همون

 كنی معرفی بقيه به تو خانوم بهتره بگذریم خوب _

 : گفت داد تكون رو سرش آرش

 ..كنم می شروع خودت از اول پس باشه _

 : گفت آقاهه همون به كرد اشاره دست با

 .. سپهر آقا هستن امشب ميزبان ایشون _

 : گفت جلو آورد رو دستش سپهر

 خوشبختم _

 : گفتم و زدم لبخندی دادم دست باهاش

 منم _

 : گفت آقایون از دیگه یكی به كرد اشاره آرش

 پارسا ایشونم _
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 : گفت بودن نشسته خانوما كه سالن طرف اون به كرد اشاره

 خانوم دنيا همسرشون و _

 داشتن راه تو نينی كنم فكر بود اومده جلو شكمش كم یه دنيا

 :گفت و داد تكون رو سرش دنيا

 آشنایتون از شدم خوشبخت _

 : گفتم دادم تكون رو سرم

 همينطور منم _

 : گفت بود نشسته سپهر كنار كه آقایونی به كرد اشاره آرش

 هستن ماهان ارشيا مهدی _

 : گفتم دادم تكون رو سرم

 خوشبختم _

 دادن تكون رو سرشون متقابال هم اونا

 : گفت خانوما به كرد اشاره آرش

 هستن خانوم سحر خواهر خانوم ساحل ارشيا نامزد خانوم عسل مهدی نامزد خانوم سحر گفت _

 .. نكردن پيدا رو سفيدشون اسب بر سوار شاهزاده هنوز كه سپهرم و ماهان..

 خندید ریز ریز خودش آرش

 : گفت سرش تو زد سپهر

 زاری نمی خودت ولی نگم بهت چيزی خانومت جلو خواستم می _

 : گفت كرد جور جمع رو خودش سپهر كردم نگاه سپهر به اخم با

 اومد صاحبش اُه اُه _
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 : گفت كرد اشاره اتاقا از یكی به سپهر.. خنده زیر زدن همه.. كرد نگاه بهم مظلوم بعد و

 .. كنيد عوض رو لباستون اونجا برید تونيد می _

 زانوم روی تا مجلسی لباس یه آوردم در رو مانتوم.. برد اتاق طرف به و گرفت رو دستم آرش

 مشكی رنگ به كت یه لباسمم روی بودم پوشيده ساپورت زیرشم ای سرمه رنگ به بودم پوشيده

 .. كشيدم لختم موهای به دستی بودم پوشيده

 : گفت گوشم زیر كرد بغلم پشت از آرش

 شدی خوشگل چه _

 : گفتم كردم باز شكمم دور از رو دستش

 ؟؟ چرا چسبی می من به هی ها شدی كنه خيلی جدیدا آرش _

 : گفتم دادم هلش

 .. كن رعایت رو فاصله طرف اون برو خوب پسر آفرین _

 : گفت لوسی لحن با كرد بغلم اومد دوباره آرش

 دارم دوس _

 :گفتم حرص با

 نكشيدم جيغ تا طرف اون برو _

 : گفت شد جدا ازم و خندید آرش

  شی؟؟ می عصبی چرا بابا باشه _

 بشينم كجا دونستم نمی بودم وایساده مردد ها بچه پيش رفتيم و بيرون اومدیم اتاق از هم با

 آرش؟؟ یا دخترا پيش

 طرف كرد هدایتم و گذاشت بازوهام روی رو دستش زد لبخندی طرفم، اوم شد بلند خانوم دنيا كه

 : گفت و بود نشسته روش خوش كه ای نفره دو مبل
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 ..شينيم می جدا زنونه و مردونه هميامون دور تو هميشه ما _

 : گفتم گنگ نشستم كنارش

 ..طرف این زنا سالنن طرفا اون مردا نيست كه جدا _

 : وگفت خندید دنيا

 .. شينه نمی خودش شوهر كنار كس هر دیگه همينه منظورم _

 : گفتم دادم تكون رو سرم

 آهان _

 مونيد؟؟ می یا رید می تحویل سال از بعد ها بچه _ عسل

 ..اینا مامانم و شوهر مادر خونه برم باید من آره _ دنيا

 : گفت من به رو ،عسل كردن تایيد رو حرفش ساحلم و سحر

 ؟؟ كنيد می چيكار شما _

 : گفتم باال انداختم رو هام شونه

 دونم نمی _

 ؟؟ كنيم چيكار االن بگو تو دادی تحویل سال از بعد به گيری چه بابا _ سحر

 : گفت سریع دنيا

 نداره خوبيت تحویل سال از قبل ساعت چند كه نندازین راه غيبت بحث خدا رو تو _

 ؟؟ چيه مسافرت درباره نظرتون ها بچه _ ساحل

 حسرت با كردن می بازی پاسور با داشتن كه پسرا طرف برگردوندم سرمرو و كشيدم پوفی كالفه

 !!زنكی خاله حرفای این نه خواد می هيجان كم یه دلم منم بابا كردم نگاه بهشون
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 با منم كنارش برم كرد اشاره دست با زد چشمكی من به افتاد ،نگاش خندید بلند صدای با آرش

 : پرسيد تعجب با دنيا..  شدم بلند جام سر از خوشحالی

 ؟؟ كجا _

 : گفتم زدم لبخندی طرفش برگشتم

 گردم می بر االن _

 خندید می كه همينجور آرش...  نشستم آرش كنار رفتم جت مثل منم داد تكون رو سرش دنيا

 : گفت

 كردی؟؟ می نگاه منو شرک گربه مثل داشتی چرا _

 : گفتم زدم بازوش به آروم برچيدم رو لبام

 لباس مدل دونم نمی درباره بشينه جا یه آدم چيه یاد نمی خوشم مهمونيا اینجور از من بابا _

 !! برن؟ كجا تحویل سال از بعد یا كنه بحث

 همينجور كمرم دور انداخت رو ،دستش وسط كرد پرت رو دستش تو پاستورای از دونه یه آرش

 : گفت گوشم كنار وار زمزمه

 كن بازی من جای تو بيا _

 : گفتم ذوق با

 ؟؟؟ واقعا _

 : شد بلند سپهر داد صدای

 خوریما می منفی كن ول رو زنت اون لحظه یه بابا _

 .. دادم لم بغلش تو و گرفتم آرش دست از رو پاستورا

 كنه بازی من جای خواد می مروا _ آرش

 : گفت باال انداخت رو هاش شونه سپهر
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 باشه _

 :گفت مسخرگی با ارشيا

 ..كمكی آورده رو زنش رفته بازه می دونه می آرش _

 خندیدن به كردن شروع هرهر مهدی و خودش

 : گفتم زدم پوزخندی

 شمرن می پایيز آخر رو جوجه _

 وسط انداختم رو پاستورا از یكی منه ماله دست این دونستم می

 : گفتم پوزخند همون با

 كن جمعش سپهر_

 ؟؟ كنی می بازی داری اینجا اومدی حاال برگردی زود و بری بود قرار مروا _ عسل

 !!! نباختيم تا كن كمک من به بشين من كنار بيا هم تو داری چيكارش بابا _ مهدی

 اوج تو...  نشستن گرامشون های همسر كنار بقيم نشست مهدی كنار رفت خواسته خدا از عسلم

 ؟؟ ببرن گذاشتی چرا كجاست حواست سپهر هوی زدم داد بلند صدای با..  بودیم هيجان

 : گفت و كرد نگاه بهم مظلوم سپهر

 نداشتم سر كنم چيكار خوب _

 : گفت گوشم كنار آرش... نداشتم گفتن واسه چيزی البته نگفتم چيزی و رفتم بهش ای غره چشم

 !! االنت برخورد طرز از نه آوردمت زور به كه اول از نه!!  شی می خاله دختر زود چه دختر _

 : گفتم و زدم لبخندی

 دخترا تا كنم قرار بر ارتباط پسرا با تونم می بهتر من كنم؟؟ چيكار خوب _

 : گفت و فشرد خودش به بيشتر منو آرش
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 بيارم سرت بالی چه دونستم می شناختمت نمی اگه پروو بچه _

 : گفتم وسط كردم پخش رو دستم تو پاستورای

 یام نمی دیگه من _

 : گفتم دادم لم مبل روی رفتم شدم بلند زمين روی از..  شد بلند چهارتاشون اعتراض صدای

 .. ندارم حوصله دیگه كافيه خوردید منفی چقدر هر اینجا تا _

 : گفت و نشست كنارم آرش معدم رو روگذاشتم دستم گرفت درد معدم دفعه یه

 ؟؟؟ شده چيزی _

 .. دادم تكون نه نشونه به رو سرم

 ببينم بخور تا گذاشتم دستی پيش تو برداشتم شكالت نوع چند ميز روی از شدم بلند جام سر از

 ..بودم نخورده چيزی صبحونه كه بود خودم تقصير شم نمی بهتر

 ..پروو بچه خورد رو شكالتا نصف كمكم اومد هم آرشم

 : گفت گرفت طرفم به رو شربت سينی سپهر

 بفرمایيد _

 رو ليوان بود بریده رو امونم جور بد تهوع حالت ولی خوردم رو كميش برداشتم رو شریت ليوان

 : گفتم آرش گوش كنار و ميز رو گذاشتم

 ؟؟ كجاست بهداشتی سرویس _

 رو پام تا در طرف رفتم و شدم بلند جام سر از فوری كرد اشاره سرمون پشت دره به آرش

 خوردن با هميشه بيارم باال نداشته سابقه وقت هيچ ، آوردم باال بهداشتی سرویس داخل گذاشتم

 ...زدم عوق دوباره..  شد می طرف بر دردم معده قرص یا غذا

 طرفش برگشتم آرش نگران صدای با

 ؟؟ مروا خوبه حالت _ آرش



 
 

312 www.negahdl.com     این کتاب درسایت نگاه دانلوداماده شده است 

 

 نگاه دانلود نودهشتيا انجمن كاربر ش شكيال | مروا رمان

 : گفتم زدم جونی بی لبخند

 آره _

 : گفت كرد بلندم گرفت رو هام شونه طرفم اومد آرش.. آوردم باال دوباره

 دكتر بریم شو بلند عمت جون آره _

 یه با و بودن وایساده در كنار دخترا.. شدم بلند اعتراضی هيچ بدون همين واه داشتم درد خيلی

 : گفت طرفم اومد دنيا..  كردن می نگامون داشتن ژكوند لبخند

 بودم همينجور منم اوالش نيست خواصی چيزه نترس _

 : گفتم تعجب با

 ؟؟ داری معده ناراحتی هم تو مگه _

 : گفت و خندید سحر

 بارداریشه منظورش بابا _

 : گفت آرش شونه به زد بود وایساده سحر كنار كه عرشيا

 گم می تبریک _

 : گفت من از تر گيج آرشم

 ؟؟ رو چی _

 : گفت و خندید عرشيا

 دیگه شدنت بابا _

 :گفتيم بلند صدای با مون تا دو

 ؟؟ چـــــــــــی _

 ؟؟؟ مياری رو مروا مانتو سپهر ، داره معده ناراحتی مروا گيد می پرت و چرت دارید چرا _ آرش
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 رو خودتونيد خر كه های نگاه اون از داشتا هم بقيه اتاق طرف رفت و داد تكون رو سرش سپهر

 حال بی..  رو مانتو بپوشم تا كرد كمكم آرشم.. آرش دست داد رو مانتو سپهر...نداختن می بهمون

 !!! كردم خراب رو سالمون اول جور چه ببين.. رفتم ماشين طرف به

 : گفت گوشم زیر دنيا

 بده بهم رو خبرش _

 :گفت كنان غرغر آرش... خونه داخل رفت و زد چشمكی و

 سوخته دهن و نخورده آش _

 خودم به!!  ندارم خبر خودم ام حامله نكنه كنه بخير خدا..  كرد حركت آرش و شدیم ماشين سوار

 ....  نزن زیادی حرف اینقدر مروا زدم تشر

 پيش واسم مشكل همين كه بودم قبل سال چند فكر تو بودم كشيده دراز بيمارستان تخت رو

 : گفتم آرومی صدای با.. نبود یادم اصال من ولی اومد

 ؟؟ آرش _

 : گفت برداشت تخت روی از رو سرش آرش

 ؟؟ هوم _

 : گفتم و زدم جونی كم لبخند

 ؟؟ بيمارستان تو انداختيم راه دعوای چه افتاد واسم اتفاق همين قبل ساله چند یادته _

 : گفت خندید آرش

 من كه شه می دهن به دهن بچه با كی آخه كشم می خجالت رفتارم از مياد یادم كه االن ، آره _

 ؟؟؟ شدم

 : گفتم كشيدم كوتاهی جيغ حرص با گفته چی فهميدم وقتی ولی نمفهميدم رو منظورش اول

 پروو بچه خودتی بچه _
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 : گفت و شد بيشتر خندش آرش

 كشه؟؟ می جيغ بيمارستان تو بالغی و عاقل دختر كدوم آخه كشی می جيغ داری جور چه نگاه _

 رو خنده همون با آرش..  كشيد عقب رو خودش فوری كه بكشم رو موهاش كه طرفش بردم یورش

 : گفت لبش

 ...مياد در دستت از سرم االن كنی می چيكار داری خوب دختر _

 : گفتم دادم تكيه تخت پشت به حرص با

 بخند فقط تو _

 : گفت نشست كنارم اومد شد تبدیل مليح لبخند یه به خندش آرش

 مونی می تخس ها بچه دختر مثل شه، می حال با خيلی خوری می حرص وقتی قيافت خوب _

 من ؟؟ كردی جيغ جيغ چقدر روز اون یادته!!!  كشی می جيغ هم بچه دختر گم می بهت وقتی

 !!! بودی آورده كجا از جون همه اون لحظه اون دونم نمی

 : گفتم تخس های بچه مثل

 خوب شدم عصبی منم كردی می دعوام هی بود تو تقصير همش _

 می فيلم یا بودی تاپ لب اون پشت شب تا صبح از كردم دعوات كه بودی مقصر خوب _ آرش

 نكنم دعوات داشتی انتظار بعد شدی بيمارستان راهی شب آخر بعدم خوندی می كتاب یا دیدی

!!! 

 : گفتم خندیدم

 رو بيمارستان خندیدم كلی آرمان و آرمين با بشم مرخص كه موقعی تا رفتی وقتی روز اون ولی _

 ..سرمون رو گذاشتيم

 : گفت خواصی لحن با موهام به كشيد دستی آرش
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 هم كنار صميمی دوست تا سه مثل هميشه بوده خوب آرمين و آرمان با رفتارت هميشه آره _

 ندادین راه جمعتون تو منو وقت هيچ ولی بودید

 : گفتم بود گرفته خندم.. بود شده تخس های بچه مثل آرش االن بود شده عوض جاهامون حاال

 باشی ما جمع تو خواستی نمی وقت هيچ خودت خوب _

 : گفت حرفم تو پرید آرش

 ؟؟ باشم كنارتون خواستم نمی من دونی می كجا از تو _

 : گفتم كردم پوفی

 می نگامون مغرورانه پوزخند یه با هميشه یومده نمی خوشت ما كاری از وقت هيچ كه اونجای از _

 ...كردی

 : گفت و خندید آرش

 شد می تبدیل بدم قورت رو خندم خواستم می گرفت می خندم حركاتاتون كاراتون از من بابا _

 خيلی خنده زیر بزنم همونجا خواستم می بودی زده پسرونه تيپ كه یادته رو روز اون ، پوزخند به

 .. رفتی می راه التا مثل رفتنت راه مدل مخصوصا بودی شده حال با

 : گفتم بازوش به زدم

 ...كنن می بيرونمون ميان االن نخند بلندم اینقدر نكن مسخرم _

 كرد زمزمه گوشم زیر آروم خيلی بوسيد رو سرم دفعه یه انداخت ساعتش به نگاهی آرش

 مبارک عيدت _

 : گفتم تعجب با كردم بلند رو سرم

 ؟؟؟ شد تحویل سال مگه _

 : گفت داد تكون رو سرش

 جدید سال اومدیم كه اس دقيقه یه االن _
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 باشيم بيمارستان تو كنم فكر سال آخر تا!!  كردیم تحویل رو سالمون هم كجا به به _

 : گفت شد بلند جاش از آرش

 بياره در رو سرمت بياد كنم خبر رو پرستار برم من _

 : گفتم دادم تون رو سرم

 باشه _

 وقتی از كردم، فكر آرش گيره چشم اخالق تغيير به بستم رو چشمام..  بيرون رفت اتاق از آرش

 ....  بود اومده بيرون قبلنش یخی حالت از بود شده عوض قبال با اخالقش خيلی بودم اومده

 :گفت كرد اشاره خيابون طرف اون به آرش بيرون اومدیم بيمارستان حياط از

 .. پاركه طرف اون ماشين _

 امروز كه بودن زده زنگ ها قلو دو با سارا و ،امير داشتم سرگيچه كم یه هنوز..دادم تكون رو سرم

 ... استقبالشون فرودگاه رفتيم می االن باید شيراز ميان

 !!! بودم وایساده خيابون وسط اومدم خودم به آرش داد و ماشينی ترمز جيغ صدای با

 شنيدم نمی هيچی ،دیگه شد كر گوشم رفت سياهی چشمام

*** 

 گرفتی؟؟ یاد چقدر بدونم خوام می دیگه شو بلند مروا _ آرمان

 : گفت كرد می بپر بپر مبل رو محمد

 ...رقصی می چجوری بدونم خوام می دیگه جونی مروا پاشو _

 !بودن بردار دست اینا مگه ولی برقصم آرش جلو نداشتم دوست كشيدم موهام به دستی كالفه

 خدا اگه نه یا هستيم خوبی استاد بببنم خوام می شو بلند دیگه نكن ناز اینقدر مروا _ آرمين

 .. بزنيم آموزشگاه بریم خواست
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 : گفتم كالفه.. كردن می نگاه بهم منتظر چهارتاشون.. شدم بلند جام و كردم پوفی

 .. كنم كار چی من دارید انتظار االن _

 : گفتم حرص با

 ... كنيد خالی رو وسط این بلندشيد هم تا دو شما كن روشن رو دستگاه اون برو محمد _

 .. نشستن جاشون سر دوباره و دادن انجام گفتم بهشون كه كاری و شدن بلند سریع تاشون سه

 : گفتم حرص با شد می بلند سرم از دود داشت موندم وسط تنها خودم دوباره

 ؟؟ برقصم پذیرای وسط ستون با برم االن من ندارید انتظار _

 :گفت هاش شونه رو گذاشت رو دستش نذاشت آرش كه بشه بلند خواست می آرمين

 ..كنم می همراهيش من _

 بود گردش در صورتش و دست بين نگام ، گرفت طرفم به رو دستاش وایساد روم به رو و شد بلند

 كم یه فقط رقص موقع هم عروسی روز بلنده رقص آرش كه بودم نشنيده پسرا از وقت هيچ

 طرف كشيد و گرفت رو دستم آرشم.. دستش تو گذاشتم رو دستم مردد! داد تكون رو خودش

 خودم به فوری ولی كرد می هدایت منو آرش ،اول رقصيدن به كرد شروع آهنگ رتيم با و خودش

 می آرامش آغشوش گرما از... بود گرم خودم مثل ،آغوشش رقصيدن به شروع آغوشش تو اومدم

 ... آروم.. آروم.. رقصيم می آغشوش تو نرمی به نداشتم رو اول استرس بودم ،آرم گرفتم

*** 

 نگاه بهم ترس با و بود گرفته رو چونم آرش كردم باز رو چشمام صورتم طرف یه شدید سوزش با

 به شقيقش كنار از عرق درشتی دونه.. كردم نگاه نگرانش چهره به.. بودم آغشوش تو كرد می

 و باال سرعت به سينش قفسه شد می پخش صورتم روی تندش های نفس لغزید چونش طرف

 زمزمه آرش.. بودم رنگش دو چشمای عاشق.. رنگش خوش چشمای تو زدم زل.. رفت می پایين

 :كرد

 خوبی؟؟ _
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 : كرد زمزمه گوشم زیر گرفت بغلش تو منو محكم آرش.. بزنم جونی كم لبخند تونستم فقط

 من فكر به چرا تو كردم می چيكار من یومد می سرت بالی اگه كجاست حواست خوب دختر _

 تونم نمی تو بدون من دونی نمی تو شدم می دیونه من بياد سرت بالی اگه دونی می نيستی

 باش، خودت مواظب بيشتر برسم آرمش به تو كنار در تونستم تازه سال چند این بعد كنم زندگی

 از بود نزدیک خودم چشم رو،جلو چيزم ،همه رو ،تو بدم دست از رو آرامش این خوام نمی مروا

 بيشتر بده قول بده قول بهم وایساد قلبم لحظه یه واسه دیدم كه رو صحنه این.. بدم دست

 ... باشی مواظب

 : گفت گوشم كنار آروم خيلی نجوا مثل آرش

 دارم دوست _

 اتفاق این واسه دونستم می اگه بود تر شيرین چيزی هر از واسم اعتراف این شد پرنگتر لبخندم

 باعث پرتی حواس این بخرم جون به رو خطر این اینا از زودتر بودم حاضر كنه می اعتراف آرش

 ..خواد می منو كه داره دوسم كه بشنوم وجودم، تمام عشقم، زبون از من بود شده

 بفهميم گردیم بر زندگی به دوباره ما بود شده باعث بازی این نبودیم بازنده بازی این تو من دیگه

 از بگيره آروم باهاش تونه می آدم كه هست هم دیگه چيزای نيافتی دست و پوچ های آرزو جز به

 و سختی همه این از بعد بود ممنون خدا از بود كرده شروع رو بازی این كه بودم ممنون آرش

 .. بود داده بهم رو بود دنبالش بود سال چند كه آرامشی عشقم به منو تنهای

 كردم نجوا خودش مثل منم.. بوسيد رو گوشم كنار شال روی از آرش

 آرشم دارم دوست منم _

 .. فشرد خودش به بيشتر منو آرش

 تو و بودن گرفته رو مون دور جمعيت نبود مهم برام بودم عشقم بغل تو بيمارستان جلوی االن

 این از من قهرمان..  كرد می نگاه بهمون داشت نگران كه ای راننده كردن می پچ پچ هم گوش

 ... بود داده نجاتم زندگی بزرگ حادثه از كه همينجور بود داده نجاتم حادثه

 ...بودی كه ممنون آرش ممنونم
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 كرد باز رو ماشين كرد،در رد خيابون از احتياط با منو و خوبه حالم كه داد اطمينان راننده به آرش

 رسيده باید االن تا كنم فكر ها بچه استقبال رفتيم می باید دادم لم صندلی رو.. بشم سوار تا

 .. باشن

 ..كرد حركت و كرد روشن رو ماشين آرش

 تگيه با نيست بلندی پستی بدون دونستم می زندگيمون از جدید فصل طرف به رفتيم می ما

 .. بگذریم ها بلندی پستی این از راحت تونيم می دونستم می آرش مثل گاهی

 و زد لبخندی طرفم برگشت آرش كردم نگاه زیبایش نيمرخ به آرش طرف چرخوندم رو سرم

 ...دستش تو گرفت رو دستم

 این نشه بازی نشه سه تا گن می افتاد واسمون اتفاق این قبل سال چند دقيقا یادته مروا _

 !ماشين زیر بری بود نزدیک كه بود بار سومين

 از آمارش خودم كه افتاده نهایت بی من واسه اتفاق این دونست نمی آرش شد تر پرنگ لبخندم

 : گفتم و دادم تكون رو سرم..رفته در دستم

 بره یادم شه می مگه اوهوم _

 فقط دیدم رو صحنه اون وقتی روز اون.. افتاد اتفاق همين بيرون بودیم رفته هم با كه بار یه _

 كه بعد دفعه ولی بدم دستش از ثانيه چند تو بود ممكن كه داشتم رو امانتی دادن دست از ترس

 دستش از بود ممكن كه داشتم رو وجودم تمام دادن از ترس اقوامتون عروسی رفتيم می داشتيم

 ..كنار كشيدمت می و یومدم می خودم به فوری هم دفعه هر ولی بدم

 :داد ادامه نگرانی با دوباره و كرد مكث

 !كنم سكته بود نزدیک باش خودت مواظب بيشتر كم یه من عزیز_

 :گفتم و فشردم دستم تو رو دستش

 نكنه خدا _
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 خوشبخت كنم می احساس سن سال سه بيست با كریمی مروا من ، بود من زندگی داستان این

 ...دنيام زن ترین

 پایان
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  ش شكيال

 


