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 (عاشقانه-احساسی-پلیسی و اکشن-اجتماعی-طنز)کردم ترکیب هم با چیز همه:رمان ژانر

 شهب واقع پسندتون مورد وارم امید....بکنم رمانمو این تایپ قصد من شد باعث همراهیتون به امید عزیزم دوستای

 .میخوام پوزش من نشد طور این اگه و
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 !نو از روزی نو از روز هم باز

 زود که میریخت،حیف سرم به چاپلوسانه که بود ها مهندس های سالم سیل همیشه مثل هم باز شدم شرکت وارد

 خواسته چه دیگه نزنن حرف من با اصال دارن عمر تا که میکردم یخشون رو سنگ چنان وگرنه میرفتنشون

 .بره یادتون زدن لبخند که الهی.پرو های آدم.بذارن سالمشون کنار لبخندم

 آقای گفت میشه تقریبا که بود ساالری مهندس یکیشون بودن هم دیگه دونفر من جز به که شدم اتاق وارد

 .ودیمب پنیر کاردو عین باهم که بگم باید ولی.نداشت هم بدی ی قیافه خودمونیم حاال.تقریبا متشخصیه،البته

 یکمفابر رفیق معروف قول به و صمیمی دوست که بود کتی بود، نشسته ساالری آقای روی روبه دیگشونم یکی

 !"دیزاینر "میگن انگلیسی که اینایی قول به یا بودم داخلی طراحی مهندس من که بگم رفت یادم.بود

 مهیاد.بود داشتنی دوست کار خیلی میدادم انجامش جون دلو با و بودم ماهر کارم تو خیلی نباشه خودم از تعریف

 راضی خانوادم مگه بدبختی کلی با البته.شدم موفق باالخره و کنم تحصیل رشته این توی میخواست دلم همیشه

 حوصلشو میدونستم میزدم دل یکم ولی بشم دکتر من که بود این آرزوشون هنرستان؟همیشه برم من میشدن

 .بشم دکتر داشتم دوست خیلی که این با کنم صبر سالگی سی تا که ندارم

 .کنم کامل رو ها طراحی تا کردم روشن سیستمو و نشستم میزم پشت کردم سالم که این از بعد

 و بود دستم تجاری مجتمع یک از سنگینی خیلی ی پروژه که دفعه این خصوص به بودم کارم غرق همیشه مثل

 هب شرکت ی دیگه های شعبه کار برای منو میبودن راضی کارم از میزد،اگه رقم زندگیم برای رو چیزا خیلی این

 روژهپ این به اینا ی بیام،همه ایران به ای هفته چند برای میتونستم بار یک ماه سه هر البته.میفرستادند لندن

 .داشت بستگی

 نگاهش ایستاده،برگشتمو کنارم کسی کردم احساس میکردم طراحی رو ها نورپردازی داشتم که طور همین

 .بود ساالری کردم،مهندس

 نایستید؟ من سر باالی میکنم کار دارم وقت هر که بودم نشده عارض شما به بنده ساالری آقای -

 .نیست که ببینم،جرم کارتونو خواستم -

 دیدید؟ -

 .بله -

 .برید میتونید خب -
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 .نمیرفت رو از میکردم یخش رو سنگ هم چی هر بود کی دیگه این.رفت و برگشت خشم با

 هک این وبعد کردم گوش رو همه ومنم.زد تشر بهم و اومد طرفم به بود دیده ادبی بی روی از منو رفتار این که کتی

 :گفتم شد ساکت

 شد؟ تموم -

 .شرکت حیاط توی رفتم برداشتمو تابمو لپ وبعد

 .میبردم لذت آزاد فضای توی کار از من که بود این مهم میدیدن کالسی بی منو رفتار این بقیه نبود مهم

 .نمیذاره خودم حال به منو لحظه یه که اینم اَه.اومد کتی سرم پشت

 آتریسا؟ -

 چیه؟ -

 ناراحتی؟ -

 چی؟ برای -

 !طوری همین -

 .ریب پاشی قیض و قهر و نارحتی با و نگفتم چی یه تا برو شو بلند بگی پرت و چرت اومدی اگه میکنم کار دارم -

 همیشگی؟ موضوع برای.....ها داغونه اعصابت -

 .بود ناراحت میکرد تداعی گذشتمو که این از.بودم ناراحت میاورد روم به که این از

 بهم مترح با و بیاری روم به میاد بدم خیلی که ندارم،میدونی دوست اصال که بیاری روم به نمیخوام کتی ببین -

 .برو پاشو هم حاال کنی نگاه

 باز؟ شدی سگ تو آتریسا -

 .رفت بود من ادای مثال که شکلکی درآوردن حال در و شد بلند جا از من داد با

 .رفتم نهار برای و م کرد منتقل سیستم به تابو لپ اطالعات و اتاقم به برگشتم بعد ساعت یک حدود

 هک شرکت روی روبه فود فست سمت برم خواستم همین برای نداشتم ببرمو خودم با غذا اینکه ی حوصله روز اون

 .کرد متوقفم کتی صدای ولی بال خندق تو بریزم بگیرم کوفتی یه

 .داشتی دوست سبزی قورمه یادمه -

 .بخرم بخوام که نداره سبزی قورمه فود چی؟فست که -
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 .بخور من با بیا خب -

 .میخرم چیزی یه میرم نمیخوام -

 :گفت و داد نشونم دستشو پالستیک

 .بیاره غذا هردوتامون برای که وگفتم(برادرش)اهورا به زدم زنگ نداری حال امروز میدونستم -

 تیپ این بود،از فکرم به بازم داشتم باهاش من که رفتاری اون با که بود مهربون خیلی کنم کور ذوقشو نیومد دلم

 این از دارما،منتهی دوستش خیلی منم خدایی نیست، اینا و معده و روده دلو جز به چیزی تودلش که آدمابود

 .میده نشون عالقشونو خشونت با که هستم آدمایی

 .نداشت حرف مامانش گرفت،دستپخت جلوم و درآورد غذارو نشستم،ظرف زدمو بهش لبخندی خالصه

 .خوردیم دیگه همکارای از تا وچند کتی های شیرینکاری و وشوخی خنده با روزو اون غذای

 و دبو من ذهن تو که هایی سوال از بود،پر معما از پر برام که میذاشتم ای خونه توی پامو باید شد،بازم رفتن وقت

 ....تاریک و سرد ی گذشته یه.نکردم پیدا جوابشو وقت هیچ

 پیاده روزو اون گرفتم تصمیم اومدم بیرون که شرکت در پاییزیش،از هوای و بود آبان اواسط میومد سردی سوز

 جورایی یه سرد هوای اون توی و میشد ایستگاهی پنج ببرم،حدودا فیض درختا برگ صدای از یکم و خونه برم

 .بود دیوونگی

 مبهم و سیاه ی گذشته خاطرات وبه خودم عالم توی و میرفتم بود خیابون طرف اون که پارک طرف به داشتم

 توی یا. خونه توی من نبودن به داشتن عادت همه نمیشد نگرانم میرفتم،کسی سالنه سالنه. میکردم فکر خودم

 .سرکار یا بودم اتاق

 !گل مامان اون از بعد و بود داداشم بردیا داشتم خوبی ارتباط که کسی تنها با

 . نمیزد پر مگسم توش وقت هیچ جورایی یه بود خلوتی میشم،خیابون رد خیابون از دارم که نبودم متوجه اصال

 کنم چه یارب بگم اومدم تا.میومد داشت خدادتا سرعت با زرد جنسیس یه روز همون من ی نداشته شانس از ولی

 .کرد ترمز بخونم رو خداحافظی غزل میخواستم و بودم بسته چشامو که من جلوپاهای سرعت با ماشین

 هردوتامون انگار اولش.میرد نگام داشت شده گرد چشمای با که دیدم ماشین پشت رو راننده کردم باز که چشامو

 .کردن بیداد دادو کردم شروع من دفعه یه ولی بودیم کرده هنگ

 ....داشتم عادت!نیفتم پس بلکه گرفتم پیش دست مامانم قول به

 نمیبینی؟ بزرگی این به آدم کوری آقا،مگه هی -
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 یدادب دادو وایسادی غرقی،بعدشم خیالت تو گرفتی خیابونو شدیم،وسط بدهکار چیزیم یه که این مثل خانوم -

 میکنی؟

 .باشه حواستون باید محترم،شما مثال آقای -

 بدم؟ جواب باید من میکنی سیر خیالت تو ،من؟تو اِ اِ اِ -

 . بود جمع کامال حواسم من بعدشم....،شما نه تو-

 .میشناسم خوب تورو من نشناسه تورو کس ،آتریساهر خودت جون آره گفتم دلم توی

 جلو از بفرما میکنن، رفتار زنا پیر عین که ندارم رو تو مثله نقویی نق آدمای با کردن بحث ی حوصله ،من ببین -

 .ندارم حوصلتو اصال که کنار برو من ماشین

 .ادبی بی آدم بود؟چه کی دیگه این

 .میکردم سیاه روزگارتو وگرنه نشده کم سرم از مو تار یه کن خداروشکر آقا،برو ببین -

 اقیب دیار به دیگه موقع اون ولی شم رد روت از من تا وایسی جا همین میتونی نشده دیر ،االنم میری تند خیلی -

 .کنی سیاه روزگارمو تا نمیرسه من به ودستت رفتی

 ....آدمی عجب.میکردم نگاش داشتم شده گرد باچشای

 .بودم پرویی آدم ذاتا کال.نیاوردم خودم روی به ولی میارودم کم داشتم جورایی یه

 .فکروخیال پی منم کارش پی رفت اون بیکار مردم مشت یه گری واسطه و مشاجره کلی از بعد خالصه

 .پسره اون به گفتن بدوبیراه به بودم کرده شروع و نمیکردم فکر گذشته به دیگه منتهی

 مشکی چشمای فرم خوش توپ،ابروهای هیکلش بلند، نبود،قد بدم قیافش خدایی ولی

 ....باشما،نه داشته کم چیزی قیافه از خودم که این نه

 اب همراه زن ذوق تو سفیدای اون از نه ولی سفید پوست با هستم مردنی الغر ی کشیده و بلند قد دختر یه من

 ....میبره هم مشکی به البته.شب توی دریا رنگ مثله ای سورمه چشای

 (هست رو زیبا معنای به آتریسا)آتریساست اسمم نیست خود بی

 روز هر.میرفتن و اومدن می هم پشت گذروندم،روزها روزو اون بود هرطور.خودم از نمیکنم زیاد تعریف دیگه خب

 دیروز از تر تکراری
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 مدهاو گیرش همین پولدارش بابای ارث از البته.باغه خونه گفت میشه تقریبا که هست بابام پدری ارث خونمون

 روش اژدها عین که بابامه نامادری بزرگ خاتون دست اوراث ی بقیه وگرنه بوده نامش به بچگی از چون اینم

 یکهت یه برای خودت ولی باشن بوده پول خر اینقدر بابات خانواده خداوکیلی.بشه کم هزاریش یه مبادا تا خوابیده

 عدالته؟؟.بزنی دو سگ نون

 قسمت یه هم وروی در نزدیک هست یاس و رز گالی از پر اطرافش و شده فرش ریزه سنگ میشی وارد که در از

 اباب مدیون هم اینجارو زیبایی.میشینیم روش عصرا که گذاشتیم تخت یه وروش زمینه سطح از باالتر که هست

 ....ولی داره دوستم خیلی اونم و دارم دوستش خیلی ،هرچند هستیم

 اون بود دوشم روی سنگینی ی رفتم،پروژه می شرکت طرف به که بود صبح 8 حدودای وساعت بود ماه آذر اواسط

 بخوا خیلی چون کردم سالم اینکه از بعد شدم که وارد.میداد تغییر زندگیمو که عظمت اون با تجاری مجتمع هم

 .شدم اتاق وارد بعدش و بپره سرم از خواب بلکه بیاره قهوه یه برام گفتم رمضون مش به بودم آلود

 همیشگیم سرجای و کردم سالمی.میکنه کار حال عین در ولی همه توی اخماش و نشسته که دیدم رو کتی

 طرف به....ناراحته که بدرک داد، رو سالمم جواب آرومی به بود شده سرسنگین کال که ساالری آقای.شدم مستقر

 .رفتم کتی

 همه؟ توی اینطور اخمات هفته اول صبح شده چی -

 .هیچی -

 متنفرم؟ ای کلیشه ی کلمه این از نمیدونی -

 .کن نیست،باور چیزی خب -

 :شد باز نطقش بعدش و بیاد دستش کار حساب که کردم بهش نگاهی یه موقع همون

 کنن عقدمون هست،میخوان آرتین هست،اسمش بابام شریک پسر -

 .میومد خوشت ازش که تو خب -

 .همین میکردم تعریف نداشتم،فقط که دوستش میومد خوشم میگی داری خودتم -

 .بود مردد ولی بزنه حرفی یه میخواست.کرد گریه آروم آروم وبعد

 .دختر کردی لبم به بگی،جون میخوای چی هر بگو کتی د -

 .داشته نامزد قبال اون آتریسا -

 چی؟ -
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 . باشم ازدواج فکر که این نه میومد خوشم ازش فقط منم.داشته نامزد آره -

 که این میزنن بهمش بعدش و میکنن نامزد خیلیا باشه افتاده اتفاق این براش ممکنه هرکس باشه داشته خب -

 ...بخدا هستی دیوونه.نیست چیزی

 ونوا اصال من درضمن.باشه داشته دوستش هنوزم بیخیال؟شاید خیلی اینکه یا شدی فکر روشن آتریسا،خیلی -

 .نمیخوام آیندم همسر عنوان به

 .نمیزد بهمش که داشت دوستش اگه کتی ببین -

 .نمیخوام ازدواج برای اونو اصال من چون نیست مهم برام نداره؟هرچند دوستش یعنی -

 باشه؟ بزن حرف زدی،باهاش بهم حالمو دماغتو اون باال بکش -

 .باشه -

 روژهپ دیگه روز چند تقریبا.کنه بخیر شد،خدابقیشو شروع کتی ی گریه و آه و اشک هفتمون،با اول صبح اینم

 جورایی یه.بدم ارائش وقت سر البته و دربیاد آب از خوبی چیز تا کارمیکردم روش خیلی باید پس بود تموم

 .شرکتشونم افتخار خودشون قول وبه بود کرده گذاری سرمایه روم شرکت

 ...،واال نمیارن کم چاپلوسی از که اینام

 .پروژه این بود سختی کار میزدن،چه بیرون حدقه از داشت چشام که کردم کار اینقدر روز اون

 :داد پیام کتی

 ناهار؟ بریم -

 .بودی شکمو همیشه -

 نخوردم چیزی دیشب از گرسنمه -

 .بریم -

 رویی؟ روبه پارک بریم -

 از هک باش هارو بعضی.نیستی عاشقشم و میاد خوشت ازش فقط خوبه حاال نمیذاره که اثراتی چه عشق.....بابا نه -

 .میبینه چیزا چه آدم.میومد بدشون رویی روبه پارک

 .اصالنمیخوام -

 .بریم نکن قهر باشه -
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 ازیهبازس و تعمیر تحت اتاقش منتهی میزدیم حرف باهم راحت خیلی کتی منو نبود اینجا بیکار ساالری این اگه

 .لنگر انداخته کنگر خورده اینجا اومده که هست این

 یشدم رد رهگذر تا چند گاهی از بود،هر خلوت پارک.بخوریم پارک توی بریم تا برداشتیم ناهارامونو کتی با خالصه

 .میرفتیم وا خودمون از که میکردن نگاهمون چپ چپ چنان و

 ماشینی ترمز صدای که بودیم غذامون خوردن مشغول آروم وخیلی بودیم نشسته جاده نزدیک صندلی یک روی

 مخود به ضعف و غش و سرفه کلی از بعد.بشم خفه میخواستم که گلوم توی پرید غذا همچین.کرد ترکمون زهره

 .اومدم

 شلوارش از تر روشن از سورمه کت و سفید تیشرت با همراه ای سورمه جذب شلوار یه شد، پیاده ماشین از راننده

 .بود پوشیده

 هاومدم،رانند خودم به موقع همون.میگه اینو که ماشینش مدل و لباساش. باشه دارا مایه بچه این از باید کردم فکر

 .میداد تکون صورتم جلو دستشو

 خوبی؟ -

 .میشدم خفه داشتم شما لطف به خیر -

 هستی زبون بلبل هنوزم که شما -

 :گفتم همین برا.بگیره زیرم میخواست پیش مدت چند که همونه این....زد جرقه مغزم عان یه

 

 هچ نبود جلوتون ماشینم یه حتی که ترمزی چنین زدن خیابون وسط.هستید پالس اطراف این هنوز که هم شما -

 داشت؟خودنمایی؟ لزومی

 .محترم خانوم کردید قضاوت زود نخیر -

 .کرد اشاره پارک ی باغچه طرف وبه

 میینید؟ رو گربه این -

 چی؟ که -

 .بود شده حلوا خیابون کف االن بودم نزده ترمزو ،اون بره راه نمیتونه شکسته پاش -

 :گفتم کردمو جمع خودمو زود خیلی ولی بود رحم دل.اومد ،خوشم نه

 حیواناتید؟ از حفاظت سازمان طرف از -
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 این ردک شروع آه اشکو با هفتمونو اول گفتم.وبردم کشیدم و میکرد نگاه منو بهت با داشت که کتی و شدم وبلند

 .میگیرتمون نحسیش آخرش تا مرده ذلیل کتی

 میشناختی؟ رو پسرخوشتیپه تواین -

 .نه -

 ...نه عمت، جون آره -

 .کنه تصادف باهام میخواست جا همین بار یه فقط کن باور -

 .کردم باور منم تو جون......آهان -

 .نمیشناسم اینو من پیغمبر به پیر به واال کنه حالی این به بیاد یکی حاال

 .شکفت گلم از گل گوشی بردیاروی خندون ی چهره دیدن با.خورد زنگ گوشیم که بود روز همون وسطای

 برداشتم رو گوشی

 .درود و سالم.گالب گل داداش به، به -

 .مهتابه خاله مهمونیه خرید؟امشب بریم دنبالت بیام آتریساخانوم؟کجایی؟ سالم -

 نمیام؟ من نمیدونی عدم.دیگه وقت یه برای باشه داداش شرکتم -

 ....ولی -

 .شلوغه سرم که خوبه؟میدونی فردا برای باشه....ولی بی ولی -

 بزنی،خداحافظ ذوق تو بلدی همش که هم تو باشه -

 درجا که دیدیم اومدیم،چیزی بیرون شرکت از کتی با کارم شدن ازتموم بعد.کردم قطع رو گوشی خندیدمو

 .زد خشکمون

 بگذرون بخیر خودت خدایا....زرد جنسیس

 بود زده تکیه بهش خاص استایل یه با سرد هوای اون تو خودشم

 وریج کردیم تر تند قدمامونو کردیمو اخم.میشدیم رد پاهاش ی جلو از دقیقا باید آخه کنه اخم که گفتم کتی به

 .بود شده دو به شبیه دیگه که

 مثله بود شده دقیقا ساله 42آتریسای افکار.بود هم بو خوش کرد،چه حس میشد فرسخی شیش از عطرش بوی

 .ساله 61 دخترای افکار
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 :رسید گوش دختربه یه صدای. نگفت هیچی ولی بندازه چیزی ای تیکه یه االن کردم شدیم،فکر رد جلوش از

 عزیزم سالم -

 ما به کاری شکر رو خدا خب....کنه ایجاد مزاحمت ما واسه اینجا اومده کردم فکر باش منو...نشنیدم چیزی دیگه

 .نداشت

 و نبود خونه کسی ولی دنبالم بردیابیاد میزم زنگ وگرنه بودن دعوت مهتاب خاله ی خونه اینا مامان شب اون

 .بکشم بیرونش مامانی تیتیش دخترای این عین مهمونی وسط از نبود درست

 !من و موندم من.کردورفت خداحافظی دلخوری با.کرد سوار رو کتی تاکسی ،اولین دادیم ادامه راهمون به

 میومد؟ تاکسی مگه حاال

 سیلی صورتم به میومد که هم سردی سوز.بود برقی و رعد چه.اومد قرولندش صدای آسمون موقع همون

 .میرقصیدن باد توی و بود اومده بیرون مقنعه زیر از دارم حالت مشکی موهای.میزد

 خواهشا.....نیاد بارون االن میکنم خواهش خدایا

 .میکنم تاکید آوردی یاد برای ؟االنم بدشانسم بودم گفته قبال

 .نگو که گرفت بارونی چنان

 .شد پیدا تاکسی یه باالخره

 .دربست آقا -

 .شدم سوار

 .گذاشت باالتری ی درجه روی رو بخاری موقع همون و اینطوری که میخوری سرما دخترم -

 ....دیدم که میکردم نگاه بیرونو داشتم و بودم خودم حال توی

 ...خدا میکنه؟وای تعقیب منو داره نرفت؟یعنی دختره اون با مگه...میکنه چکار اینجا این....الحوائج باب یا -

 دخترم؟ گفتی چیزی -

 نه... نه -

 مسیر هم هم موقع اون تا حتما شکر رو خدا خب...کردم،نبودش اطرافم و دور به نگاهی رسیدم که درخونه پشت

 باید ونبار این توی حاال خدایا نبود کلید از اثری کردم نگاه میرقصید گربه میزد سگ که توکیفم چی هر. بوده من

 کنم؟ چکار
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 درکمال ولی باشن اینا مامان که این فکر به خوشحالی با برگشتم.شد روشن تاریکمون کوچه لحظه یک توی

 .ومدا طرفم به نخوره بارون تا بود گرفته سرش باالی دستاشو که درحالی و شد پیاده ماشین از.بود خودش حیرت

 .میکردم سکته داشتم ترس از.....من خدای

 .....نه نه نه.درخونمون دم بیاد تا بود مونده همینم

 :گفت خودش بگم چیزی که این از من؟قبل کلید دستش؟دست توی بود چی این

 دمز حدس دیدم بعدش لحظه چند من البته.افتاد این برید تا گرفتی دوستتو دست شدت با وقتی پارک توی -

 . توباشه مال

 میکنن؟ فکر چی مردم اومدید من دنبال االن میدادید موقع همون خب محترم اقای -

 ندمش،نه؟ بهتون اصال میتونستم -

 درک رو گوینده منظور موقع اون میگن که کشیده آب موش.تو پریدم کردمو دروباز سرعت به گرفتمو کلیدو

 .کردم

 کیی کلیدا از نکنه اصال.نشه دردسر برام گرفته یاد مسیرمو که این که کردم خدا خدا و کردم خشک خودمو سریع

 باشه؟ ساخته دیگه

 .کرد می تعقیب منو داشت همش که این... نه

 .کردم جمع پتو زیر خودمو و کردم زیاد رو ها بخاری...خالصه

 .کرد دستگیر منو خواب که نکشید چیزی

 هنوز.داشت تعجب نمیشدم شدم،مریض بیدار خواب از گلوم سوزش شدت از که بود شب 64 حدودای ساعت

 .انگار کشیده طول خیلی مهتاب خاله بودند،مهمونی نیومده اینا مامان

 دکم طرف به نبود کافی پتو دونه یه.بودم کرده تعجب خودم که میخورد هم به دندونام و میلرزید بدنم همچین

 .شدم مچاله خودم توی و انداختم خودم روی و کشیدمو بیرون دیگه تا دوسه و رفتم

 میلرزیدم طور همین.آه و اشک دمه ندیمون ای هفته اول دیگه دفعه که بمیری الهی کتی میشد؟ای بدترم این از

 .اومدن خره باال شکرت خدایا.اومد در صدای که

 .اتاق داخل بردیااومد همینم برای درنمیومد شد،صدام وارد در به ای ضربه بعد لحظه چند

 :گفت دید حالت اون توی منو وقتی

 شدی؟ چی آتی...آتی -
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 :گفت و کشید پیشونیم روی مهربونشو ودستای

 .دکتر بریم پاشو میسوزی تب ی تو داری تو آتی -

 .شم بلند جام از نمیتونم بخدا بردیا نمیتونم -

 .شم بلند تا کرد کمک و گرفت دستامو و کرد سرم شالمو و پیچید دورم رو پتوها بردیا

 نبالد بابا و بود نرفته کاش ای که میکرد سرزنش خودشو هی مامانم بودند شده حالم نگران همه رفتیم که بیرون

 .میگفتن چیزی یه هرکدومشون.بچم خورده چشم میگفت هم گل مامان.میگشت بیمم دفترچه

 و رسوندم درمانگاه در تا خودمو سختی به.بود شده کم بدنم لرزش از یکم رسیدیم که درمانگاه در جلوی باالخره

 .بگیره نوبت برام تا رفت بردیا

 .اومدیم بیرون درمانگاه از کردم جون نوش آمپول تا چند که این از بعد

 .دنبالت نیومدم که خرمه خود تقصیر اصال.میزدی زنگ بهم نیست ماشین دیدی که نبودی،تو مراقب -

 .خوبم که کن،حاال بردیابس -

 .بود کرده تجویز پزشکی استراحت روز سه برام دکتر

 قدر ثانیش هر که میکندم جون و بودم کار سر اگه گذشت،حاال باد برقو مثه تللی یللی و کاری بی روز سه خالصه

 .میگذشت ساعت یه

 تنها منو کاش ای که میکرد سرزنش خودشو مدام و بود کرده دیوونم بود زده زنگ بس از کتی روزه سه این توی

 .بود نکرده ول

 یبود،ول کوفته بدنمم میکرد درد که گلوم میکدم کسالت احساس هنوزم ولی برم تا شدم آماده چهارم روز خالصه

 .بود گذاشته تاثیر خیلی پروژم روی روزم سه همین میرفتم حتما کرد؟باید میشد چه

 شکیم بوت میکرد،نیم برابر هزار زیباییشو یقش دور خز ولی نبود گرون زیاد که درسته پوشیدم سفیدمو پالتو

 .شدم رفتن ی آماده و انداختم شونم روی هم رنگمو مشکی کیف پوشیدم بود خریده برام بردیا که رنگمم

 .کرد ترمز شرکت در برسونه،دم منو بردیا بود قرار روز اون البته

 .بریم باهم خرید برای تا میاد دنبالم تر زود ساعت یک که گفت بردیا و کردم خداحافظی بردیا از

 رفط به پزشکی گواهی دادن از بعد ریخت روسرم که بود پرسی احوال و سالم سیل گذاشتم شرکت توی که پامو

 .ودب رفته کولشو روی بود گذاشته دمشو و بود کرده جمع وسایالشو مزاحم ساالری آقای رفتم،خوشبختانه اتاقم

 !این از اینم خب
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 .آتریساخانم سالم علیک -

 خوبی؟ کتی سال -

 ،خوبی؟ بگی باید تو اینو -

 .عالیم -

 میزنی؟ شاد نمور یه میبینم چیه -

 .ورفت کولش رو گذاشت دمشو ساالریه،باالخره این -

 .میکنه تالفی سرت روز یه و باهاش کردی رفتاری بد خیلی میگفت ناراحته ازتو خیلی بیچاره آره -

 کار یلیخ که میدونی برسم کارم به میخوام که نزن حرف اینقدر وحاالم بکنه میخواد چکار ببینم کنه تالفی بذار -

 .دارم

 .باشه باشه -

 روی طرح عالمه یه.بود هامونده پردازی نور و دکوراسیون نمای کار کردم،فقط کامپیوتر توی سرمو همیشه مثل

 ....میکردم منتقل باید که بود کاغذ

 .کرد پاره افکارمو کتی صدای که بودم کار مشغول حسابی و بودم شده غرق کارم توی

 .لحظه یه بیا آتی -

 .میریزی بهم افکارمو نکن اینطوری میکنم کار دارم وقتی بگم بهت دفعه کتی،چند -

 .ایستاده در دم خوشتیپه پسر این بابا بیا -

 ولی برگشت پنجره طرف به موقع همون کردم نگاه طرفش وبه رفتم پنجره طرف کیومیگه؟به برخدا پناه

 !کن بارش باقالی بیار خر حاال وگرنه ندید رو ما بود رفلکس ها شیشه چون خداروشکر

 :گفتم و کردم کتی به رو اعتنایی بی با

 ...بدیا ربط هم به چیزو همه میخوای.اینجا ایستاده خواسته دلش اومده؟خب این که چه من به کتایون،االن -

 میکنی؟ فکر اینطور واقعا -

 دیده قیافشو روز اون کاش اه...دختره همون دنبال اومده که من نظر به خب.زد مرموزی لبخند حرفش این ودنبال

 .میکنه انتخاب کیو قیافه و تیپ پرستیژو همه این با خودش ببینم میخواست دلم.بودم
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 اجازه اومد در صدای که بود نگذشته لحظه چند هنوز.کارم ی ادامه به کردم شروع برگشتمو کارم میز طرف به

 .داخل اومد و شد باز در که هنوز بودم نداده ورود

 .زدم ای مسخره پوزخند و کردم بلند سیستم روی از سرمو

 .ودب گرم خودم کار به سرم مجلسی و شیک بود،خیلی ایستاده من اتاق توی نامی ساالری که انگار نه انگار اصال

 نیکو؟ خانم -

 :میدادم ادامه کارم به که طور همون

 بله؟ -

 .نکنید تالش چندان لندن سفر برای که برسونم اطالعتون به خواستم -

 .نداره ربطی شما به این -

 درصورت لندن توی حضورم و انجمنم اصلی های پایه از یکی من که باشید داشته اطالع خواستم حال هر به -

 .حتمیه شما ی پروژه دراومدن آب از خوب

 چی؟ -

 .شنیدید که همین -

 .داشت وجود شدنم منفجر امکان عان هر.میزد بیرون بخار گوشام از کتی قول به که بودم عصبانی همچین

 .ریخت بهم زهرشو زود چه نکبت مکینه تالفی بود گفته.آتریسا،لعنت خودت بی شانس این به لعنت

 خود؟ بی ساالری این با ولی بزنم رفتنو قید نمیتونستم وجه هیچ به

 ....عمرا

 .شد خارج اتاق از داده حرص منو که این از راضی و ژکوند لبخند یه با ساالری

 ارشک ،همین رفت بیرون اتاق از و زد لبخندی میکنم خالی سرش حرصمو تموم بزنه حرفی اگه میدونست که کتی

 رد به دوبست چون کردم،منتهی پرتاب طرفش به و برداشتم رو رومیزی ،تقویم بخورم حرص بیشتر شد باعث

 .خورد

 دردونشو عزیز پسر و نمیومد خودش البته که محبت رفتم،آقای شرکت مدیر میکردم؟پیش چکار باید حاال

 .میفرستاد

 .کنه قبول میدونستم بعید که جیکن تو جیک کوفتی ساالری این با همچین که پسرشم این
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 شمب وارد که این از داخل،قبل برم تا کرد قبول راحت خیلی بوده منتظرم اینکه مثل داد خبر منشی که این از بعد

 .داخل رفتم کردمو باز درو بعد و کشیدم عمیق نفس یه در پشت

 برده ها اوروپایی از رگی یه بوده ایتالیایی مامانش بور،چون موهای با داشت آبی سبز چشمای نبود بد قیافش

 ....رو اینا میگفت کتی کنما فضولی که این نه البته.نکبت

 .بشینم که کرد تعارف بهم لبخند با

 .اومدید میکردم فکرشو که چیزی از تر زود.اومدید عصبی ی قیافه این با چی برای بدونم کنم فکر -

 .طوره همین بله -

 انشامک اونم که بشید معرفی دیگه ی پروژه یه برای دیگه سال سه اینکه جز نداره راهی بگم،هیچ االن از بذارید -

 .درصده 05

 نداره؟ ای دیگه راه هیچ ،واقعا نذاشتید باقی من برای راهی تفاسیر این با -

 .نه متاسفانه -

 هستند؟ سالتون چند و چندین دوست ساالری آقای چون یا نه واقعا -

 .بزنم سینش به رد دست نمیتونستم میخواست ازم امیرعلی اگه داشت اگرم ولی نداره راهی واقعا -

 .بازیه پارتی روی کارتون اساس شما میدونم بله -

 میکنید؟ فکر طور این شما -

 .طوره همین -

 .بدم(کتایون) کامیاب مهندس به میتونستم کنید امتحان شانستونو تا دادم شما به رو پروژه من ولی -

 .گفت نمی اینو وگرنه میاد خوشش کتی از یارو این نکنم غلط

 به رو ادامه میتونید نشده دیر هنوزم میشم خوشحال خیلیم و منه دوست کتایون نذارید منت کارتون این برای -

 .بسپارید عزیزم دوست

 .شدن رد اسما دیره دیگه نه -

 وقت ای دقیقه بردیاچند اومدن تا انداختم ساعتم به نگاهی. الهی بمیری زدم،ای بیرون اونجا از عصبانیت با

 ظیخداحاف و ماجرا تعریف از بعد و کنم کار روشون خونه توی تا ریختم تابم لپ روی اطالعاتو سریع خیلی داشتم

 کم وشد،همین ظاهر جلوم خوشتیپه یارو این جنسیس منتهی بود بردیا ماشین دنباله چشمام.اومدم بیرون کتی با

 .داشتم
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 سوار وقتی.ماشینو اون نبینه تا رفتم طرفش به جلدی و دیدم رو بردیا ماشین خیابون طرف اون از موقع همون

 .شدیم رد ماشینش جلوی از زد بردیادور شدم

 .نیاوردم خودم روی به شدنمو رنگ به رنگ

 ساکتی؟ چرا خانم آتی خب -

 من؟ -

 ...ماشینه تو که اتریسام یکی اون با نه -

 ...کرد تکرار سوالشو دوبراه و عقب های صندلی سمت به کرد روشو بعد

 .میشد نزدیک ما به آوری سام سر سرعت با که بود ماشینش به چشمام بغل آینه تو همش ندادم جوابشو

 .نیفته اتفاقی خواستم خدا از و فرستادم صلوات دلم توی

 .کرد کم استرسمو از یکم خواننده صدای.کرد روشنش و گذاشت ماشین ضبظ توی فلشو بردیا

 تشد با سرم یهو که هست وقوع شرف در اتفاقی یه میدونستیم انگار دوتامون هر.بودیم سپرده گوش طور همین

 پیشونیم روی رو چیزی یه گرمی بعدشم...شکافت سرم فرق کنم فکر.کرد برخورد ماشین جلوی شیشه به

 !بود خون زدم حدس درست...پیشونیم به کشیدم دست....کردم احساس

 تصادف از گیری جلو برای بردیا و بود پیچیده ما ماشین جلوی زرد نبودم،جنسیس مطمئن میدیدم که چیزی از

 یحساب دعوای یه االن که میترسیدم این از بلکه سرم درد بخاطر نه شد سرازیر اشکام.بود زده ترمز روی پا جفت

 .بشه

 :گفت بلند صدای با و پرید بیرون ماشین بردیااز

 کوری؟ مگه هوی، -

 داری؟ چکار تو،باهاش هی -

 محلی؟؟ مفتش تو مگه.کاسه از میارم مردمه؟درشون دختر دنبال بده؟چشات تو؟حالت میگی چی -

 ماون.پاشید بیرون خون بینیش از شدکه پسره اون فرش خوش صورت نثار مشت اولین.شدن یقه به دست وباهم

 .زد بردیا شکم توی بازانو بندش پشت

 .یآلبالوی های مایه تو رفت کنم فکر که صداش بود بلند اونقدر البته.کشیدم بنفش جیغ ویه پریدم بیرون

 .میکردن همدیگه نثار که بود مشت...دوتاشون هر بودن عصبانی انگاربدجور
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 .بریم بیا کن ولش خدا بردیاتورو -

 .بروکنار آتریسا کنار برو -

 .نمیذارم ببینمت،زندت آفتابی خودمون بر دورو بار یه خوشکله آقا ببین.داد فشار رو پسره وگردن

 میکردم،خدایا گریه بهار ابر مثله منم و کنن جداشون رو اونا میکردن سعی و بودن اومده نفر چند موقع همون

 یادم دیگه پیشونیم درد.بود شده شق کله اون هم بود گرفته غیرتش رگش بردیا هم انگار.برس داد به خودت

 .رفت

 :گفت میومد در چاه ته از که صدایی با پسره اون

 شامه..آر... اسمشم....داره اسم....آقا این -

 فتمگ بهش میکردم گریه که طور وهمین رفتم بردیا طرف به.ورفت داد فشار گاز رو پاشو ماشینشو پشت نشست و

 .کرد تصدیقش سر با اونم خوبه حالش

 .اومدیم بیرون کوفتی محل اون از بعدش ربع یک حدود

 خوبی؟ -

 آتریسا؟ بود کی یارو این -

 .نمیدونم بخدا -

 بود؟ آورده جوش اینطوری چرا واقعا؟پس -

 .کن پاک بینیتو خون دستمالو این بدونم،بگیر چه من بابا -

 آتی؟نمیشناسیش؟ -

 .بخدا نه -

 .افتاد من پیشونی به نگاهش تازه انگار

 بزنن؟ خیهب بریم نگفتی تو؟چرا شدی چی -

 ...خوبم نیست مهم

 ...داشت نگه بیمارستان اولین جلوی بزنیم حرفی دیگه که این بدون

 بود؟اهان کی...  یارو این....کنه راضی اینو یکی حاال.شد مارمون زهر روزم بقیه هیچ نرفتیم که خرید دیگه هیچی

 .برام کرده درست دردسر همش.....بودا شری آدم چه آرشام
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******* 

 ودمب اتاقم توی.شد مامانم ی خاله دختر عسل عروسی اینکه تا.کنم نگاه بردیا ی چشما تو نمیشد روم چندروز تا

 .انداختم مانتومو روش و پوشیدم رنگش هم کفشای با همراه کوتاه آبی لباس یه میشدم آماده داشتم و

 .بردم باال میرسیدو کمرم تا که بود کشده بابلیس مامانم که موهاموهم

 .دیدم در بردیاروپشت که پایین برم تا کنم دروباز خواستم کردم، هم مالیمی خیلی آرایش

 .میکردم بازی بود بابا هدیه که طالم دستبند با و انداختم پایین سرمو

 .نبودی خجالتی اینقدر قبلنا -

 ...بردیا -

 برمیگردونی؟ رو میبینی چته؟منو -

 .بخدا نه -

 .بخند....ببینم بخند باشی قبل مثله میخوام خداکنه،حاالم -

 .رفتیم پایین ها پله از خنده و شوخی با باهم و زدم لبخندی زور به

 زده لتاو پاهام که بودم رفته طرف اون طرفو این و بودم رقصیده بلند پاشنه کفشای اون با اینقدر بود خوبی شب

 الاقب بود،از پیروزیش ی نشونه که ساالری مهندس لبخندای جزاون میرفت پیش خوب چیز همه عروسی توی.بود

 .میشد داماد فامیالی از من کج

 سینه زمین خود تا که پوزش سر میزدم میدیدمش که همین ولی بده حرصم و بشه نزدیکم کرد سعی باری چند

 .کردم عرض مبارکشو پوز.میرفت خیز

 .بود خوبی جشن روحیه کردن عوض برای رفته هم روی

 مه چسبونمو کتون شلوار و کردم تنم لباس روی بودیم،پالتومو کرده رفتن قصد که بودیم مهمونایی آخرین جز

 و شهشی به بودم داده تکیه سرمو آروم.شدیم ماشین سوار وبوسه ماچ بساط و تبریک و خداحافظی از بعد.پوشیدم

 .آورد خودم به منو مامانم صدای.بودم بسته چشامو

 مادر؟ شده چیزی -

 .نه،خوبم -

 .میفهمم زود چرا،من -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر zahra.c | آتریسا من اسم رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

19 

 

 .نشه زهرمون شب اون تا کردم خفه صدامو دلم توی زدی؟ولی بودی سالمم 2 وقتی حرفارو این گفتم دلم توی

 نباشید نگران -

 تو میشدم وحل میشدم آب جا همون داشتم دوست که کرد آینه توی از من به آلودی غضب نگاه چنان بردیا

 :گفت و کرد باز دهن و انداخت بهم نگاهی برگشتو باباهم.زمین

 نکردی؟ فراموش میگذره،هنوز سال 61 -

 ....مرگه آخرش باشه نداشته درمان که نشن،چیزیم درمان اصال شایدم.....میکشه طول درمانشون عمیق زخمای -

 .من با کردن چکار میدونستن خودشونم.بودیم ساکت هممون خونه وتاخود

 برف همنطق بودیم گذاشته رو سپیدان به رفتن ی برنامه خانوادگی و بود جمعه فردا.خوابیدم فکروخیاالت باهمین

 !شیراز خیز

 اعتایس حدودا نمونن ترافیک توی که بودن رفته اینا مامان زود صبح.نرم تا کردم بهونه کسالتمو و پروژه من ولی

 .شدم بیدار خواب از که بود 66

 خیلی که دارچین چای همراه و پیچیدم خودم برای وگردو پنیر و نون لقمه یه و زدم روم دستو به خنکی آب

 .کنم تناول صبحونه مثال تا کردم روشن رو وی وتی آوردم داشتم دوست

 هبش صبح بذارین واااااای.موند هوا و زمین بین دستم.کرد متوقفم آیفون صدای بزنم گازو اولین اومدم که همین

 .بکنین درمونو پاشنه بعد

 .ودب چیزی آبی مامور یا فضولی برای بودن اومده و بود ها همسایه از یکی هم باز شدم،حتما بلند حوصلگی بی با

 :گفنم و برداشتم آیفونو حوصلم بی صدای باهمون

 کیه؟ -

 اسروصد از من چون خانوم آتریسا بیای آرومم وقتی تا نفعته به.منتظرم شرکت جلوی پارک توی 1 ساعت فردا -

 نمیاد خوشم زیاد کردن

 .میزد موج صداش توی بار شیطنت لحن یه...میشناختم صداشو....بود خودش

 نکنید تهدید هم منو و نشید من مزاحم بهتره محترم مثال آقای -

 بیای بهتره گفتم که طور همون -

 سرجاش رو ایفون نیومد صداش دیگه....میلرزیدن و بودن کرده یخ دستام....میشدم ترک زهره داشتم ترس از

 .گذاشتم
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 کارم غرق اونقدر همیشه مثل بازم.کنم رسیدگی پروژم کارای به تا رفتم شد تر راحت خیالم یکم وقتی که خالصه

 .نشدم زمان گذر متوجه که بودم

 از بعد...گذشت زود چقدر.میارودن داخل رو وسایال داشتن و بودن رسیده اینا مامان که اومدم خودم به عان یه

 .کرد ایستادن به وادار منو مامانم صدای که ببرم پناه اتاقم به خواستم کردم کمکشون که این یکم و سالم

 مادر؟ آتریسا -

 بله؟ -

 .کنم تعریف برات بیا -

 .کنم کار سخت باید برم اینجا از که این برای که میدونید برسم کارام به برم باید االن مامان -

 نیاورد خودش روی به ولی شد من آلود کنایه لحن متوجه

 .بود لک توی چجوری ارسالن امروز ببینی نبودی -

 .بود لک توی که چه من به -

 .گرفت تورو سراغ مارسیدیم که همین دیگه بود تو خاطر به دخترم خب -

 ها میشه داییم پسر من به داره لطف خب -

 .داره عالقه تو به میکنم فکر مادر،من نه -

 .65555 به چسبید آمپرم گفت که اینو

 .کردم بلند صدامو

 راحتم دیگه ولی میشم دیوونه ،فوقش نگید خب بگید چیزی من گذشته درباره نمیخواید اگه من،شما مادر -

 .میپرستید چی هر به خدا،تورو تورو بذارید

 بگو،اصال اون اینو از من پیش نیا هی.کنید ولم شما دیگه کیم نمیدونم سال 42 از بعد هنوزه که هنوز خودم من

 ...باشم خودم حال به بذار خدا تورو کن ولمم.زوره کنم،مگه ازدواج نمیخوام من

 اتاقم به منو و قراره چه از اوضاع فهمید من زار حال دیدن با و شد سالن وارد خبر بی جا همه از بردیا موقع همون

 .برد

 سنی هفاصل سال چهار بفهمی،ببین چیزو همه گذشتت ی درباره میکنم کمکت که گفتم بهت آتریسا،من ببین -

 میتونستم االن بودم تر بزرگ موقع اون من اگه حداقل شاید.نکنم درک تورو من که نیست زیاد چندان تو منو

 .شناختم تورو من برگشتی تو وقتی تازه ولی کنم کمکت
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 افانص ببینن منو کشیدن زجر میخوان.کنن دیوونه منو میخوان اینا. میکشم عذاب دارم ولی میدونم....میدونم -

 ندارن؟

 .....آتی ببین -

 .کرد ساکتش در به ضربه صدای

 :گفت من به نگاهی با بود شد،پدرم باز در

 !باش مطمئن نمیکشه پیش حرفو این مامانت آتریسا،دیگه -

 یربخ شب صحبت کمی از بعد زدو من به چشمکی بردیا.کرده مامانم با سفت دعوای یه فهمیدم.رفت بیرون در واز

 .بخوابم تا رفتم داغون اعصابی با.نبود من ی هفته هفته این کال.رفت و گفت

 رو به رو آدم این با نمیخواست دلم شدم،هیچ بیدار خواب از میزد زار قیافم از که شدیدی استرس با بعد روز صبح

 .بشم

 هم رو میکردم پیش روزای که آرایشی ذره یه وهمون کردم تنم داشتم که رو لباسی ترین ساده همینم برای

 .رفتم و کردم خداحافظی بردیا و بابا با بودم قهر که مامان نکردم،با

 این بخصوص برم تنهایی هلک و هلک خودم سرد هوای اون توی بودم مجبور همین برای داشت کار بردیا روز اون

 .بیاد نمیتونست اونم بودو هم کتی اجباری نامزدی نزدیک روزا اون که

 یخوادم اجبار به اون میکرد فکر کتی همه از تر بد و اینکه مثل داشته دوست نامزدشو میگفتا،خیلی راستم ولی

 .کتی خاستگاری بوده اومده خودش خواست به خودش که صورتی در کنه ازدواج باهاش

 ...نخواست نظر من از اصال....نرفتم بود گذاشته خودش با آرشام یارو اون که قراری سر روز اون بگذریم

 ؟ همونه؟تهدید بگم من چی منه؟هر حرف حرف بگه؟بگه چی میخواست مثال

 ... بابا برو

 .زدم رو خفیفه سکته جا همون اتاقم،ازترس توی نشسته دیدم شدم اتاق وارد وقتی سرکار بعدرفتم روز

 .ستمب درو ترس با و کردم نگاه برمو دورو سریع.کنم درک میبینم که رو چیزی نمیتونستم و بود شده گرد چشام

 :گفتم آرومی صدای با و دادم قورت دهنمو آب.بودم کرده جرم انگار که میلرزید همچین دستام

 .نیاید من اطراف دورو دیگه شد میکنید؟قرار چکار اینجا شما -

 ...بیام میتونم که من...نیومدی تو....کنم تالفی میخوام منم...نیومدی دیروز...بیای بهتره گفتم -
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 .خندید حرفش این از بعد

 .نیستن شما مثل که همه دارم آبرو اینجا بریدبیرون،من میکنم خواهش آقا -

 مگه؟ ام آبرو بی من -

 .میکنم خواهش -

 .بود شرکت شد،معاون وارد مالزم آقای درخوردو به ای ضربه میزدم حرف داشتم که طوری همون

 .نیکو خانوم میکنم عرض سالم -

 بگید؟ من به میشه چکارمیکنن ایجا آقا این نمیدونم مالزم،من مهندس سالم -

 امروز از داخلی معماری هستن،مهندس کیانی آرشام مهندس اومدم،ایشون قضیه همین نیکو،برای خانوم -

 .میکنن شروع ما قسمت توی و ما با کارشونو

 چــــــی؟ -

 .باشید داشته باهم ای سازنده های همکاری وارم بله،امید -

 .بود پیدا وضوح به نداشتم اقبال و میدیدم،بخت شده تموم خودم برای چیزو همه گهنمیشد،دی بدترازاین

 میریختم؟ سرم توی خاکی چه باید حاال.نذاشت برام اعتراضی هیچ جای که زد حرفاشو واضح اونقدر

 منه صمیمی دوستای از آرشام که بگم رفت اوه،یادم -

 روی لبخند که شمرده کلمات با و کرد باز دهنشو بود نیاورده دهن به کالمی من مثل موقع این تا که آرشام

 :گفت میکرد لبشوآشکارتر

 لبخند که درحالی و باشیم همدیگه حال کمک بتونیم وارم امید دیدنتون از شدم حال خوش!نیکو مهندس -

 :گفت مالزم مهندس به رو داشت لبش روی پیروزمندانه

 احساس چندان اومدم من که این از نیکو مهندس اینکه برم،مثل که بده نشون بهم منو اتاق میشه اگه امیرجون -

 .نمیکنن رضایت

 هم رضایتمندی تواحساس وجود با میخواستی بود؟نه کی دیگه این.جداکنم تنش از سرشو میخواست دلم

 دیگه.رهمیذا جیبش توی رو بردیا یکی این نگو بردیاست دیدم که آدمی ترین شق کله میکردم فکر بکنم؟تاحاال

 .بود شده شرور نگاهش نبود قبل مثل

 :گفت و انداخت وآرشام من به نگاهی مالزم بود شده قفل دهنم که انگار

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر zahra.c | آتریسا من اسم رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

23 

 

 بینبدم،ب نشون اتاقتو بریم ،بیا نگیر دل به شما دارن کسالت که میشه وقتی چند نیکو جون،مهندس آرشام -

 . خوش کاریت روزاول......اتاقته کامیاب نیکوومهندس خانوم روی روبه اتاق همین

 نوزمه من ولی رفت بیرون اتاق از خودش خاص پرستیژ یه وبا بیارتشون فرم رو مثال تا کشید موهاش توی دستی

 کنم؟توی چکار من بود؟حاال کرده کارو این چطوری نمیردم،آخه درک واقعا چی بودم،یعنی شده خشک جام توی

 زمان زا برم خدا قربون.واال....دنیا تو نبود من از تر بدبخت.بدم استعفاء نمیتونم من که لندن برنامه و اوضاع این

 اگه تو اآتریس ببینم میکرد؟برو پیدا آشنا شرکت این توی باید حتما حاال.االن همین تا کرده کلیک روم من خلقت

 .بود کرده پاره کفن تا هفت بزرگ خاتون االن بود یار باهات شانس

 پارتی ام شرکت تو باید حتما حاال بزرگی این به کنم؟شیراز چکار شرکت تویه این با بعد به این از من حاال خدا ای

 میکرد؟ پیدا

 !تو کجایی کتی اه.کن کمکم خودت خدایا

 زا بعد دوساعت حدود......نداشتم تمرکز اصال ولی نشستم سیستم پشت خاکشیرم و خرد اعصاب اون با خالصه

 .شد باز در باشه من جواب منتظر که این از قبل و شد زده اتاق در ناگوار اتفاق اون

 .بود داشتم،آرشام کم همینو

 :گفتم کردمو اخم

 کنید؟ باز درو نباید ندادن اجازه وقتی تا ندادن یاد شما به -

 .ببینم پروژتو اومدم نیومدم بحث برای من -

 .نداره ربطی شما به -

 :گفت تمسخر با و داد نشونم رو بود من کارهای به سرکشی مجوز که کاغذ تیکه یه

 .ببینم طرحتومیخوام

 :گفت و کرد نگاه هارو تاریخ دادم نشونش طرحو نارضایتی با و ناچار به

 !نکردید کاری هیچ امروز که نیکو،شما خانوم -

 .میکردم پاک میکشیدم هرچی نداشتمو تمرکز بودم شده شوکه و عصبی بس از میگفت راست

 همه جارچی عین رفت.خودش برای بود بری آبرو.بودم نکرده کار امروز من فهمیدن شرکت کل قضیه سرهمون

 که نفهمیدن حافظ شیخ و سعدی شیخ فقط.خودم بودا،میدونم من حرص درآوردن هدفش فقط زد،البته جار جا

 .نکردم کار روز اون من
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 .شرکت توی آرشام اومدن دیگه طرف از لندن به ساالری اومدن طرف یک از بود گرفته خیلی حالم

 منداشت خوبی ی میونه زیاد هم همکارا ی بقیه با بخورم تنهایی و نهار بودم مجبور بود رونیومده اون که هم کتی

 .نیستن هیچی و میدن شعار که بودن آدمایی این از همشون

 تا رفتم اتاقم به گازو روی گذاشتم کنم،غذارو گرمش تا خونه آشپزخونه ی تو بردم برداشتمو غذامو ظرف خالصه

 مشغول هک فهمیدم نیومده،وقتی چرا و کجاست ببینم بزنم شده گور به گور کتی این به زنگ یه و بردارم گوشیمو

 رو گوشی نداره چندانی ی حوصله دیدم وقتی ولی کردم اذیتش یکم هست کذایش نامزدی کارای های داد گیرو

 .افتاد غذا به یادم عان کردم،یک قطع

 .بود سوخته حتم احتمال به

 . منه غذایی که بود معلوم دقیقا بود گرفته جارو همه غلیظی دود شدم که اشپزخونه وارد

 .شد تبدیل خالص کربن ظرف به من غذای ظرف سوختنش از بعد و نذارم غذا اسمشو دیگه بهتره

 .اومد صدایی موقع همون.خودش برای شد گیری حال

 سوخت؟ بود شما غذای نیکو خانوم -

 ااکتف که میبینید گفتن به خالصه دیدم لباش کنج مسخرشو پوزخند اون چیز همه از اول برگردوندم که رومو

 .کردم

 ازیس کربن تو که نخوری چشم شما به ماشاال ماشاال ولی! کنه تولید کربن نه باشه خوب آشپزیش باید دختر -

 .دختر بیستی

 .نمیکنه پیدا دخلی شما به این -

 .رفتم اتاقم طرف به غضب وبا اومدم بیرون خونه آشپز از منوآرشام مفصل کل کل از بعد خالصه

 .داشت ربطی چه اون به اخه که واقعا!همیشگیم کار زدن غر به کردم شروع نشستم که میزم پشت

 .بود نداشتم اعصاب روی شکمم سروصدای هم طرفی از بود خورد اعصابم طرفی از

 حویلت رو پروژه باید فردا پس برسم، کارام به تا بودم کرده آزاد فکرمو دیگه منم و بود گذشته ساعتی ربع حدودا

 .بشه وارد تا خواست اجازه رمضون مش که میدادم انجام رو پروژه های پردازی نور آخرین داشتم.میدادم

 :گفتم بهش لبخند با

 .بفرمایید رمضون مش -

 آوردم غذا دخترم،برات سالم -
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 ؟ فهمیدی کجا از شما رمضون مش -

 .بود رفته تر ور اون ساختمون تا شیش تا غذات ،بوی دخترم بگیرش -

 .نگیری پولشو تا کنم قبولش اینو نمیتونم من رمضون مش ولی -

 .نیستیم بدبخت ندارو اینقدراهم دیگه خانوم چنده؟ غذا پرس یه مگه ها میخوره بر بهم -

 ...گلی خیلی.بود گرسنم خیلی رمضون مش نکنه درد دست -

 .داشتم کم شد،همینو ظاهر رمضون مش پشت آرشام ی قدوقواره موقع همون

 .ببینم طرحاتو اومدم....ساز کربن نیکوی خانم به به-

 .ببینه منو طرحای میخواد بار یه ای دقیقه که اینم

 :گفتم بود معلوم صدام توی از که واضحی خشم با

 .بفرمایید -

 . بری ونیمیت رمضون میومدم،مش نمیگفتیم -

 .میداد رفتنشو ی اجازه او که داشت کار اون با رمضون مش مگه آخه

 .دارم کار برید و ببینید و طرح بیاید تر زود -

 که بود شده آفریده مغرور قدری به بشر این.نیاورد خودش روی به ولی اومد خوشش خیلی دادم نشون که طرحارو

 بود؟ کی دیگه این.نزد لبخندم یه حتی

 .میمونه خلقتش تو آدم

 بفرستیمش فردا پس و شه مرور فردا که کن تمومش امروز....ساز کربن -

 .نبود شما ی گفته به نیازی -

 ...چیزه...میگم -

 چیزه؟ -

 روزه؟ اون مال...پیشونیت روی های بخیه -

 .هستم تشنه خونت به که نده ادامه و اره یعنی که کردم نگاش جوری

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر zahra.c | آتریسا من اسم رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

26 

 

 که بود این به امیدم ی همه و بودم گذاشته انرژیمو تمام طرح این روی.بیرون رفت اتاق در از حرفی هیچ بدون

 .بشم آزاد معمولی زندگی این دست از و لندن برم و بشم موفق

 یرس زندگیش از آدمو که میگرفت پیش بحثی یه گذشتم موضوع سر دفعه هر بود جنگ میدون که نبود زندگی

 شم،واال خالص همشون دست از کنم گم گورمو برم.بود شده بدتر دیگه که هم جدیدنا.میکرد

 نوم دارن سعی و نمیگن بهم چیزی که هست خودشونم تقصیر دیگه ولی شدم بر سر حوصله خیلی منم درسته

 .افتادم راه مدیریت اتاق طرف به و ریختم فلش یک روی رو پروژه کل.شد تموم کارم.کنن دیوونه

 این کنم فکر.شدم رد کنارشون از باد سرعت با حرفی هیچ بدون ولی دیدم هم مالزمو مهندس و آرشام راهم سر

 هر و میزن حرف هم گوش دم هی و مالزمه با میکنم نگاش چی هر من اومده آرشام وقتی از نمیکنن کار اصال دوتا

 .بخندن آب رو الهی.میکنن کر کر هر

 .شدم ،وارد داد ورود ی اجازه منشی رسیدم که مدیریت اتاق در دم

 .محبت بود،بهراد اونجا شرکت وارث بازم

 .بزنم حرفمو تا بود منتظر حرفی هیچ بدون

 .بدم تحویل بهتون رو پروژه شد،اومدم عرض سالم -

 .داره کار هنوز میگفتن مالزم کردید،مهندس تمومش باالخره پس -

 فردا؟ یا امروز برای میذارید مرورو کار. زدن حرفو این بنده با لجبازی لجو دلیل به ایشون خیر -

 .بشه داده تحویل باید که هم فردا پس ندارم وقت فردا امروز همین -

 طوره همین -

 :گفت شد تموم که وقتی دادم توضیح براش نقص بدن رو پروژه چیز همه تاپ لپ با نشستمو جلسه میز سر

 .بشه نصیبون لندن به سفر کنم فکر اومد خوشم خیلی شخصه به نیکو،من خانوم بود شاهکار -

 .دارید لطف ممنون -

 .داخل اومد منشی و شد زده در موقع همون حقیقته عین این نه -

 .دارن کار باهاتون کیانی محبت،مهندس آقای -

 . داخل بیاد بگو شد تموم ما کار -

 گفت و منشی به کرد رو بیرون اومدم من دید تا شدم،آرشام خارج در از مختصری خداحافظی از بعد ومن
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 .منشی،نمیرم خانوم شد حل مشکل -

 .کردم نگاهش تعجب با و باال دادم هامو ابرو

 هب کسی نمیخواست دلم هیچ. این بود فضولی آدم میکنم،عجب چکار دارم من ببینه بیاد میخواسته بگو پس

 رچکا بهراد با من که میشد پایین باال آتیش رو اسپند عین داشت!بشر این بخصوص کنه سرکشی زندگیم

 .بدم حرصش تونستم که شدم خوشحال.داشتم

 رفتم و شدم رد کنارش از نیشخند با

 فسن باشه،یه شده برداشته دوشام رو از سنگین بار یه که بود این مثل دادم تحویل رو پروژه اون وقتی که خالصه

 .رفتم دراتاقم طرف به و کشیدم عمیق

 هک بیرون بیام خواستم بشه گرم گذاشتم و ظرفی توی ریختم رو غذا رفتم میشدم هالک داشتم گرسنگی از

 .شنیدم خونه آبدار در پشت از آرشامو صدای

 .غذا پول اینم رمضون مش -

 .کنم قبولش نمیتونم ؟من چیه حرفا این باشه آقا -

 .ها میکنه گیر نیکو خانم گلو تو واال بگیرش -

 هن نه میکردن؟نه دلسوزی من برای آرشام آقا که بود کشیده جایی به کارم قراره،دیگه چه از اوضاع فهمیدم تازه

 وامنخ که داشتم تحمل گذشتم،اینقدرا کباب جوجه خیر از ولی بودم گرسنه خیلی که این با.نداشت امکان این

 .بخورم رو یارو این غذای

 مش نگاه اخم با بودن در پشت هنوز.کردم باز درو شدت با ریختم مصرفش بار یک ظرف توی و برداشتم رو غذا

 می دنبالم اونم رفتم اتاقش طرف به و انداختم آرشام به نگاهم یه.زد خشکش جاش تو بیچاره که کردم رمضون

 .اومد

 .ریخت بیرون محتویاتش ی همه که جوری کوبیدم میز روی شدت به رو غذا ظرف

 .بود شده خنک دلم یکم تازه حاال

 .مباش خانم سرکار نگران که این نه نداریم کشی نعش ی حوصله چون بخره برات گفتم میمونیا،اینو گرسنه -

 .باش خودت نگران شما -

 ام؟ تو نگران کردی فکر چی پس -

 .میده نشون اینطور -
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 .نیست که اینطوری ولی میده نشون فقط آره خب -

 وببود،خ شده کشیده گند به غذا اون با که آرشامم اتاق!ها بشکافه وسط از تا سرش فرق تو بزنم میگه شیطونه

 .شد

 کیی به دست آرشام وبا باشه این دیگه تادفعه.برسم حسابش به تا بعدا برای گذاشتم هم رو رمضون مش حساب

 .نکنه

 که کاری داشتم ذهنم تو و بود پایین سرم طوری همین رفتم اتاقم طرف به خوش وسر راضی کارم این از خالصه

 یک برای که بود سفت اونقدر.کردم برخورد آهن خوبه که سنگ مث چیزی یه به یهو که میکردم حالجی رو کردم

 !دیوار توی رفتم و شده چپ چشام نکنه کردم فکر عان

 . کردم بلند سرمو

 .باشم کرده برخورد آدم یه به که نمیکرد خطور ذهنمم به حتی

 همین که من بیرون اومد اتاقش از کی این.بود آرشام نما آدم سنگ این ،بله سنگ یا باشه آهن باید یا آدم اون

 .خودش برای بود بودم،روحی اونجا االن

 کوری؟ مگه آقا هی -

 ههمینک.میرفتم خودمو راه داشتم من چون کوری تو که این مثل کنی،نه صحبت تر مودب یکم نیست بد خانم -

 .رفت شد رد کنارم از اعتنا بی کنم غر غر و بزنم حرفی اومدم

 دنداشتن جرات فامیل پسرای از یکی حاال تا میکرد رفتار اینطوری که بود کی دیگه این ریخت هم به اعصابمو

 ندت تند گذشت،اونقدر هم سر پشت روز هفت.میدم میکرد؟نشونش اینطوری دیگه این حاال کنن عمل من مخالف

 اب بود شکنجه روزش هر روز هفت این.برن تر زود میخوان و بیزارن بمونن که این از میکردم فکر که میگذشت

 .ارشام وجود

 پیداش میگشتم چی هر حاال خورد زنگ موبایلم وی تی پای خونه توی بودم نشسته که جمعه روز یک خالصه

 :فتمگ میزد نفس نفس که صدایی یا کردم پیداش میکرد هله هل گربه میزد سگ که کیفم توی باالخره نمیکردم

 بفرمایید؟ -

 .هستم نیکو،ساالری خانوم سالم -

 .دارم کار من بفرمایید ،کارتونو نبود معرفی به نیازی -

 .ندارم دوست صحبتتونو نوع اصال نیکو خانوم -

 .نیست مهم.مایلید طور هر -
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 .هستیم شما زحمتای مدیون البته و شده واقع توجه مورد پروژمون که بگم زدم زنگ فقط من ببینید -

 .الریسا جناب ندارم بازیاتونو نمک بی ای حوصله اصال که بگم االن از میکنید دارید شوخی اگه واقعا؟ببینید -

 ؟ برداره شوخی موضوع این مگه نیکو خانوم نه -

 .شکرت خدا واقعا؟؟؟؟؟؟؟؟؟وای -

 اون دادم بردیا به خوبو خبر این ازهمه اول کردمو خداحافظی زود خوردم جا خودمم که که کشیدم بلند جیغ یه

 من جای این فکرمیکرد نمیدونست کی هر که داد تاب خودش دور منو زد وداد کرد خوشحالی اونقدر من جای

 .لندن بره میخواسته

 چون دیدم چشماشون توی غمو دادم خبر اینا مامان به اونم از بعد سخته خیلی موقع اون توی حالم وصف خالصه

 !بود گذشته بخاطر. نداشتن مخالفت توان کدوم هیچ البته بشم دور ازشون دوم بار برای بود قرار

 رینت گرون که کردم قبول.....جو توی منم و کنم دعوتش شام تا خواست ازم بردیا، با کردن خوشحالی کلی از بعد

 نمیگه وداع رو فانی دار که بزرگه خاتون این تقصیر پولت؟همش کو دختر بگو آخه بخرم براش شبو اون غذای

 .اینطوری نه میکردیم زندگی ها پادشاه مثل ن اال ما وگرنه

 .دادم بهش خبر گرفتمو رو کتی شماره اتاقمو توی رفتم و کردم یکی دوتا هارو پله سریع

 هگری زیر زد بپرسم دلیلشو اومدم تا گفت خالی و خشک تبریک یه فقط میکردم فکر که چیزی اون برخالف

 شدی؟ ناراحت تو گفتم چیزی من شد چی کتی وای ای -

 ....بخدا نه -

 نداری؟ تو و دارم موقعیتو این من که ناراحتی چی پس -

 اینطوریم؟ من میکنی فکر...مرض -

 ...دیگه میکنه شک آدم کردی اینطوری قیافتو جوری چی؟یه پس -

 ....نمیدونم الیق رو کسی یعنی....ندارم دوستی اینجا تو بجز که آتریسامن -

 چه تو جز من مگه پیشتم همیشه میزنی؟من حرفیه چه برم،این ایت بزغاله چشای اون قربون من الهی کتی -

 هان؟ دارم دوستی

 دنمیخوا نه یا.ندارم رو کسی اهورا مامانو از غیر من که میدونی خودت پیش ببری جوری یه منم بده قول آتریسا -

 .بزن سر بهم بیا زود به زود خودت ببری منو
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 مبد بهتون شام میخوام شدم زده جو رستوران کنم دعوتت زدم زنگ هم حاال نباش تونگران....باشه عزیزم باشه -

 .نداشتم پول با

 ریکش پسر با زورکی میخواست که وضعیت این توی اونم بود وابسته خیلی.طفلی رفت ضعف براش دلم خندید

 .دختر این بود بخت سیه چه....ارتین بود؟اهان چی ،اسمش کنه عروسی باباش

 خوشکل ولی معمولی آرایش یه و بردم روم و سر به هم دستی پوشیدم لباسمو ترین شیک شدم آماده سریع

 .توجه جلب برا میریزن دخترا این که اونجوری نه دخترونه خیلی صورتم توی ریختم یکم موهامم کردم

 .شیک خیلی ساده خیلی

 .زدم رو بردیا ودراتاق دادم بیستو ی نمره خودم به که خالصه

 .بودم برده دستی یه روم سرو به که نبودم من فقط بابا،انگار نه

 ونچسب اسپرت کت یه همراه میشد بسته کج یقه از های دکمه که سفید بلوز یه با مشکی تنک جین شلوار یه

 .مشکی و سفید شالگردن یه با مشکی

 .بشه کار به مشغول مدل عنوان به میتونست که بگم میتونم جرات به

 داره؟ خاصی کردی؟دلیل خوشتیپ میبینم به به -

 و یادب خودش بودم منتظر.بودم شده کتی به نسبت بردیا ی عالقه ی متوجه تازگیا چون پرسیدم این برای اینو

 .بزنه حرف باهام

 نا خودش ولی میرسوندیم و میبردیم هم رو کتی زور با دنبالم شرکت بیاد میخواست میپرسید،وقتی اون از همش

 اساحس همین برای میکنه نامزد داره اجبار به میدونست چون کنم احساس میتونستم صورتش توی اینو بود امید

 .میکشه خودش توی بپیونده وقوع به که این از قبل احساسشو این داره که کردم

 : گفت و زد روم به ی لبخند

 چطور میگیرما جشن عزیزم آتریسای خوشحالی بخاطر داریم امشب که این مثل داره خاصی دلیل که بله -

 هان؟ نکنم خوشتیپ که میخوای

 یه لیو نمیرفتیم مرفه سطح وتوی نبودیم عالی یعنی نبود بد چندان خانوادگیمون وضع. شدیم بردیا پراید سوار

 ندهز من تا میگفت همیشه.نمیکرد ارث تقسیم و خوابیده روش اژدها مثل پدرم نامادری که داشتیم کلون ی ارثیه

 لیک با هم رو اینپراید.میگم بزرگو خاتون همون.بمیره میخواست کی نمیدونم من.نمیرسه بهش شما دست هستم

 .خریدیم قسط و قوله و قرض
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 ینا که روز اون تا کو ولی میشیم میلیاردر هممون کنه فوت اگه بگم میتونم دقیقا نداره زدن حرف جرات هم کسی

 .نیست بلد خیر آدم این بابا میدونه؟نه کی ببخشه رو سرمایه همه شاید اصال بیفته اتفاق

 و ودب مامان نه چون بود فرصت بهترین البته و نمیترسم چیزا این از ،میدونست میرفت تا خداد سرعت با خالصه

 .نکنید چکار کنید چکار نمیدونم برین آروم که بده گیر بهمون نمیتونست کسی و بابا نه

 بهش.نداشت فاصله کوچه تا دو آخه اینا کتی ی خونه سمت میره داره شدم متوجه میروند گاز تخت که بود این

 :گفتم

 کنار؟ میزنی لحظه یه

 مکن صورتش نگاه و چیزی از باشم ناراحت میشد کم خیلی.داشت خاصی آرامش بهش،صورتش کردم رو.کرد قبول

 .نشم وآروم

 . بود محبوب چیز همه و قیافه و تیپ تو خانوادمون تو کال

 میاد؟ خوشت کتی از تو -

 چـــــی؟ -

 یانه؟ میاد خوشت -

 مپرسی؟ رو مسخره سوال این چی برای -

 .نیست مسخره -

 .هست -

 .نیست -

 .هست -

 .نیست -

 .بده منو جواب پس هست میگم -

 .نیاد خوشم دارم سعی خب؟...هرچی ببین -

 .کامال پیداست -

 ولی میکرد فرار میپرسیدم چیزی ازش وقتی همیشه بود عادتش.کند جاش از ماشینو و گاز روی گذاشت وپاشو

 .بود خونش توی عادت این کال بزنه حرف باهام تا میومد خودش بعدش
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 .نشه دلگیر ازم وقت یه تا باشم ساکت کامال باید مدت این توی که میدونستم

 بود هانداخت گل شیطنتامون بودیم جوون تا سه کردیم طی مسیرو شوخی و خنده وکلی رفتیم کتی دنبال خالصه

 اینقدر چرا نمیدونم.رانندگی راهنمایی لطف به شدیم هم جریمه میکشیدیم الیی میکشیدیم دستی

 میده؟؟ کی حاال.بمیرین تومن؟؟؟؟؟؟؟الهی هزار655زیاد؟؟

 برای و بذارم تنها هم با رو بردیا و کتی که این برای و دادم سفارش گوشت شدیم،استیک رستوران وارد خالصه

 تا رفتم نم میام باهات منم بگه خواست کتی تا بشورم دستامو میرم من که گفتم باشم کرده کمکی بردیا به اینکه

 .بزنه حرفی نتونه

 یکی دست شستوشوی برای هاشون روشویی که زنونه دونه یه مردونه دونه یه نبود بیشتر دوتا بهداشتی سرویس

 .بود

 تهبس دستم روی اب شیر عان یه که بشورم که بودم زده مایع دستامو.بود خلوت خلوت رفتم من وقتی خداروشکر

 .کنن بردیا گفتم خنده با و گرفتم باال سرمو لبخند با باشه بردیا دستای مردونه دستای که این خیال به.شد

 پیداش کجا از دیگه پرید،این سرم از برق دیدم آرشامو خشم از قرمز چشمای و گرفتم باال سرمو که همین

 .شد وصل بهم فاز سه برق میگن،شنیدین؟انگار که هست فاز سه برق.شد

 بردیا؟؟ -

 .پریده رنگم میکردم حس ،خودم نداشتم رو به رنگ که بودم ترسیده اینقدر

 :گفتم و انداختم اطرافم و دور به نگاه یه

 .نکردی ریزی آبرو بروتا میکنم میکنی؟خواهش چکار اینجای تو -

 دیگه؟نه؟ میکنم اشتباه...میکنم اشتباه که آتریسابگو -

 ورود.برد بیرونم رستوران پشت در از سرعت به و گرفت دستمو مچ.کردن نگامون بودن بر و دور اون که نفری چند

 تبیس برمیداشتیم که قدم هر.بود پرسنل ی بقیه و آشپزا مخصوص فقط اونجا و بود ممنوع اونجا به عادی افراد

 زا منو کردو شون تا چند صورت ی حواله مشت تا دوسه بود شده دیوونه انگار آرشام ولی میگرفتن جلومونو نفر

 .برد بیرون اونجا

 .شدن ماجرا خیال بی و رفتن من ی خواهشا با ولی دوویدن دنبالمون چندنفرشون

 فتهآش قیافه اون با و هم دست توی دست اونطوری مارو کسی نکنه اینکه از بودیم وایساده خیابون وسط تقریبا

 .نمیکرد ولم وهم ببینه

 .بردی ،آبرومو میکنم خواهش آرشام -
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 .بگو....بگو بازم -

 .کن ولم میکنم خواهش بگم چی -

- .... 

 .میبنه هم با مارو و میاد داداشم االن..... میزنیم حرف بعدا کن ولم میکنم خواهش -

 چی؟ -

 .نیومده و نشده نگران داداشم تا کن ولم چی؟توروخدا چی -

 برادرته؟....اون....پسره اون.... اون -

 .خدا تورو کن ولم آره -

 کنه تر شل دستشو اینکه جای دستم حرکت هر با بود شده حلقه مچم دور آهنی بند دست دوتا مثل دستاش

 .بشه خورد انگشتاش زیر دستم مچ ممکنه عان هر میکردم احساس....میگرفتش تر محکم

 برادرته؟ واقعا -

 .میزنما جیغ وگرنه کن ولم آره -

 .رفت و کشید دستی موهاش توی کالفه

 :گفت دید منو تا بردیا

 .نبودی که هم تودستشویی...شدیم نگرانت بودی کجا آتریسا -

 . بخودم هوایی یه رفتم داشتم تهوع حالت شد بد حالم.....من خب...من....چیزه -

 بهتری؟ -

 .آره -

 میشه؟آرشام چی لندن میرم وقتی که بودم این فکر به همش نفهمیدم هیچی که شام از....من شب این از اونم

 نمیاد؟ دنبالم دیگه

 مهه دیگه هفته یه تا ولی بودم کرده عادت شه سبز جلوم دقیقه هر یکی که این به و رفتاراش این به جورایی یه

 .میشد تموم چیز

 .شد تموم هم من ی هفته یک زدن هم به چشم یک توی
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 تفاقا ما بین اصال شاید یا ندرت به که چیزی....کردم وبغلشون کردم بابا و مامان گریون چشم نگاه بدست چمدون

 .افتاد نمی

 خیلی.... داشتم دوستشون بود،من همین حقیقت ولی باشم کرده کارو این من که بودن کرده تعجب خودشونم

 .زیاد

 :بودم کرده درک مثلو این معنای تازه

 !نمیدونی رو قدرشون ندی دست از رو کسی تا

 فسمن گریه ازشدت بردم پناه بردیا آغوش به و برگردوندم رو اینا مامان از زود خوند پروازمو ی شماره گو بلند توی

 اشک آروم آروم طور همون و رفتم مقررم جایگاه طرف به سالنه سالنه و کندم دل ازشون باالخره.نمیومد باال

 .رفت آرشام سمت فکرم هم باری چند ولی چرا نمیدونم.میریختم

 .نمک پیدا رو شماره بتونم تا کردم پاک اشکامو دست باپشت نمیدید صندلیمو شماره چشمام شدم هواپیما سوار

 یحت من که نشست کنارم و اومد آقا یه هم من بعد نشستم صندلی روی و رفتم طرفش به دیدم شمارمو که همین

 .داشت خوشبویی عطر چه خودمونیم ولی.دادم ادامه خودم ی گریه به نکردم نگاشم

 ایبردی اونجا دیگه. میشد تنگ بردیا برای دلم بیشتر همه ریختم،از اشک زار زار صورتمو جلوی گرفتم دستامو

 .باشه حامیم.باشه ناجیم تا نداشتم

 .بودم نشده دستم بغل ردیف توی ساالری متوجه اصال که بود خراب حالم اونقدر

 زدم،مهمان روم دستو به ابی و رفتم دستشویی طرف به دار مهمان کمک گرفتم،به تهوع حالت گریه ازشدت

 .شه بهتر تاحالم آورد آبمیوه برام دارهم

 .نکنه اذیتتون هوایی جو تا کنید گریه هم خوبه،کمتر براتون خانوم بفرمایید -

 .ندارم میل ممنون خیلی -

 .گرفت دار مهمان از رو ابمیوه صورتمو ی جلو اومد مردونه دست یه عان یک

 .،بفرمایید هست خانوم به حواسم خانوم،من ممنون خیلی -

 .کیه فهمید میشد بمش صدای هوا،از این درمیاوردم شاخ داشتم ازتعجب

 .. آشناست عطرش بوی چقدر گفتم.بود،آرشام خودش

 حال توی کنه،ازبس خودش متوجه منو تا بود نزده حرفی تاحاال اون چطور یا نشدم حضورش متوجه االن تا چطور

 .نشدم متوجه بودم کرده گریه بودمو خودم
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 رو آبمیوه و زد بهم بودم،لبخندی شده گم مشکیش چشمای توی کردم نگاش قرمزم و کرده پف چشمای اون با

 .گرفت طرفم

 .گرفتم دستش از رو آبمیوه رباط یه مثل مقاومتی هیچ بدون که بودم کرده تعجب و بودم کرده هول اونقدر

 :گفت میزد موج توش پوزخند صداییکه با

 .میاره باال فشارتو خوبه برات بخور -

 چطور؟؟؟؟ شما...ش....ش -

 !بدقلق...هستی بدی همسفر چه...بخدا واال.نشده بد حالت دوباره تا بخور رو ابمیوه این و باش آروم -

 همه دوییدم دستشویی طرف به و شدم بلند مهماندار های مقاومت وبا شدت به داد دست بهم تهوع حالت دوباره

 ......نداشتم مخافت توان اومد سرم پشت هم آرشام ایندفعه.میکردن نگام داشتن

 از.میشد بد حالم اتوبوس و پیما هوا توی همیشه کال میرفت سیاهی چشام جلو آوردم باال کلی روتون به گالب

 .بودم طور همین بچگی

 ثلم و نمیدیدم جلومم حتی که طوری میرفت سیاهی خیلی چشمام بیام بیرون خواستم و شستم دستامو وقتی

 امآرش....شدم قفل محکم چیز دوتا بین کردم حس لحظه یک.میگرفتم اونطرف و اینطرف دست داشتم کور آدمای

 .بودم بود،گرفته

 ...نفهمیدم هیچی دیگه و رفت سیاهی چشمام جلو کنم مقاوت خواستم تا

 نوم که بود کجا اینجا نیومد،اصال یادم چیزی ولی انداختم اطرافم به شدم،نگاهی بیدار خواب از چشمام سوزش با

 .رو یهقض نکن جنایی فهمی،زود می االن بگیر جیگر به دندون آتریسا بابا نه.باشن دزدیده منو نکنه.بودن آورده

 .بکشم فریاد بود مونده کم که بودم ترسیده قدر اون.... رفتم در طرف به و شدم بلند جام از.نمیومد یادم هیچی

 .شد داده نمایش فیلم مثل جلوچشمام حوادث تک تک کنم باز رو دستگیره اینکه از قبل

 واااااای.... آرشام....تهوع حالت...هواپیما

 .نیومد یادم چیزی بعدش از دیگه و شدم بیهوش

 ونا بیشتر دقت یکم با بود آرشام یکیشون.میزنن حرف هم با دارن که دیدم مردو دوتا چرخوندم درو ی دستگیره

 .شناختم هم رو یکی

 کنم وضعف غش که بودم متنفر این از. بودم هوش بی لندن به رسیدن تا که فهمیدم داشتم، کم همینو بود ساالری

 .شدم هوش بی چجوری نفهمیدم واقعا ولی بشم کسی گردن وبال و

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر zahra.c | آتریسا من اسم رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

36 

 

 توش برم فرو بشم آب من کنه باز دهن زمین میخواست دلم خجالت از

 یرگ لندهور دوتا با که االن بخصوص شم حجاب بی االن همین بود بازی ضایع کردم،خیلی مرتب سرم روی شالمو

 .بودم افتاده

 :گفتم درمیومد چاه ته از که رفتم،باصدایی جلوتر چندقدمی و کردم مرتب شالو خالصه

 .سالم -

 :گفت و شد بلند کاناپه روی از برق سرعت به آرشام

 بهتری؟ سالم -

 .ممنون خیلی -

 :وگفت جلو اومد ساالری موقع همون

 بیمارستان اول همون آوردیمو بیرونت برونکار با هواپیما از که اونقدر داشتی شدید فشار کرد،افت خدارحمت -

 .کردیم تماشا رو لندن

 بردید؟ هم بیمارستان واقعا؟منو -

 .شدی مرخص و کردن الزمو های توصیه مسافریم فهمیدن وقتی بله -

 از که ای خونه میشم ممنون کنید راهنمایی شما شد قرار برم کجا باید االن نمیدونم شرمندم،فقط واقعا من -

 .بدید نشونم رو دادن بهم شرکت طرف

 :گفت حرفمو توی پرید آرشام

 .داری نیاز استراحت و مراقبت به االن تو ولی -

 کنید؟ راهنمایی منو میشه ،حاال کنم کارو این میتونم خودم ی خونه توی -

 .مایلی هرطور -

 :وگفت کرد اشاره رویی روبه ی خونه به و کرد باز خودشو درواحد

 نام به دیگه مدت چند تا بردیم سود خیلی پروژه اون روی چون و ما به دادن رو آپارتمانی های واحد این -

 .هست(ساالری)امیرعلی مال تر پایین ی دوطبقه واحد و تو ماله روی روبه واحد منه واحد این. میشه خودمون

 شماست؟ دست من ،وسایل شدم متوجه -

 میاریمشون علی امیر منو برو تو آره-
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 .میبرمشون خودم براتون میشه زحمت ممنون -

 شده بازی ضایع عجب.شدم خونه نوارد بستمو واحدو در ازشون تشکر از پس منم آوردن باهم وسایلمو که خالصه

 .رفت امروز،آبروم بود

 ببینم کن صبر

 چی؟ بیمارستان از بیمارستان بردن منو برونکارد با که فرودگاه از

 کردن؟ بغل منو یعنی نــــــــــــــه

 ارهبدونم؟دوب کجا از من....آوردنم چیزی ویلچری با شایدم نیست یادم چیزی بودم بیهوش که من....شدم بیخیالش

 .کردم برانداز رو خونه

 اغذک هم ها دیوار بود سفید لمینت آپارتمان کف.بودم ندیده شیکی این به آپارتمان عمرم توی بود جایی عجب

 !لوکس آپارتمان مشکی،یه سفید دیواری

 .بود شده نورپردازی همه که بود اپن تمام آشپزخونه

 .بودن مشکی و سفید ست هم ها کابینت

 .نبود بزرگ چندان ولی بود تراس به رو دیگه بودیکی بزرگ تقریبا داشت،یکی خواب اتاق دوتا

 .بود شده سبزپوشونده دیواری کاغذ با بود تراس به رو که اتاقی

 .بود بهشت مثل...اتاق یکی اون ولی

 طرز به هم سفید آرایش میز هاو کمد همراه خواب سرویس بودن،یه مالیم صورتی و سفید رنگ های دیواری کاغذ

 . بود شده چیده زیبایی

 تو همیشه که بود چیزی همون.بذارم توش عکسامو من تا بودن منتظر هم دیوار روی متوالی های عکس قاب

 .میکنم شکلی این اتاقمو پولش با من کنه وداع بزرگ خاتون روزی یه اگه که میپروروندم خیالم

 .میکرد نمایی خود دیوار روی کلوپاترا ی ملکه طرح با هم نقاشی قاب یه

 هک داشت هم پنجره یه.بود بزرگ اتاق،واقعا ولی بود اش احتمالی های مهمان و نفره یک زندگی ی اندازه به سالن

 .بود آویزون هم حریر سفید ی پرده یه.میشد باز جنگلی پارک به رو

 .بود کمد توی دخترونه لباس دست چند بود بازکردم،عجیب کمدلباسو

 یدمد لباسارو مارک وقتی ولی آوردم انزجاردرشون حالت با کرده استفاده ازشون کسی قبال شاید که این فکر به

 .موند باز دهنم تعجب از
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 .بود بلند لباس پشت و بود شده دوزی سنگ کامال که بود تیره آبی ماکسی یه یکیش

 . ای سورمه جین شلوار یه همراه ربع سه های آستین با بود سفید بلوز یه هم دیگه یکی

 .بود هم کاله دوتا یکی.بود هم دیگه دست سه اینا جز

 .نیومد عجیب نظرم ،به هست شرکت امکانات از حتما گفتم

 .بودند گذاشته هم آرشام و ساالری برای احتماال

 .کردم قطع رو گوشی دادمو توضیح براشون زدم زنگ دیر چرا که کردن ،گله زدم اینا مامان به زنگ یه اول

 تا آوردم موز و شیر با شیرینی دونه یه کردم باز رو یخچال در و رفتم اشپزخونه طرف به بودم گرسنه خیلی

 تا میومدن آرشام و ساالری عصر زیاد احتمال به بگیرم، دوش یه گرفتم تصمیم خوردم رو اونا که وقتی.بخورم

 وان توی تمداش بیبشترشو البته گرفتم ساعته یک دوش یه.کنیم خرید یکم و ببینیم رو جایی چند یه بریم باهم

 .میکردم استراحت

 .بود 1 تقریبا کردم ساعت نگاه اومدم بیرون وقتی

 ایران از که رو هایی لباس از یکی رفتم سرکمد. کردم رهاشون روشونم و کشیدم سشوار دارمو حالت موهای

 .ببینن حجاب بی منو وآرشام ساالری که میکشیدم خجالت خیلی کردم تنم و برداشتم رو بودم آورده

 .بود سرد خیلی هوا هنوز ولی بود زمستون اواخر.بپوشم ترینشونو پوشیده کردم سعی همین برای

 سرم رو بود کمد توی که هم قشنگی ای سورمه کاله.پوشیدم خاکستری بلوز همراه ای سورمه ی پا دم شلوار یه

 .کردم

 .بریم باهم تا دنبالم در دم بیان که بودم منتظر گذاشتم آماده هم رو شرتم سویی هوا سردی خاطر به

 .زدن درو زنگ موقع همون

 .در دم اومده که دیدم رفتم،آرشامو در طرف به

 سالم -

 سالم -

 بهتری؟ -

 .خوبم ممنون -

 .لباس دست چند یه وهم بخریم خط و گوشی ،هم کنیم خرید یکم بریم میخوایم -
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 خب؟ -

 نمیاید؟ -

 میاد؟ هم ساالری آقای -

 آره -

 .میام خب خیلی -

 آخر ولی.نوبره حسودی این به آدم... واال.این بود حسود چقدر.زد بیرون بخار گوشاش از که کردم احساس قشنگ

 :گفت همینم برای کنه مخفی حسادتشو نتونست

 نمیومدی؟ نبود علی امیر اگه مثال -

 .نه -

 .بریم تا بپوش لباساتو زود جهنم،منتظرم به -

 .باش منتظر -

 رو بود بردیا ی هدیه که هامو پوتین و انداختم گردنم دور هم گردنو شال کردم تنم شرتمو سویی بستم درو

 که دادم رضایت کردم،باالخره خالی خودم روی هم عطرو و باشه پریدم رنگ جبران تا کردم آرایش یکمم!پوشیدم

 .برم

 :گفت و انداخت روم سرو به نگاهی آرشام

 .کردی آرایش یکم و پوشیدی شرت سویی یه دادی؟فقط طولش اینقدر چرا پس تنته لباسات همون توکه -

 !نــــــه

 .کردم آرایش ذره یه بود فهمیده که میکرد دقت چقدر بود کی دیگه این

 !عجب

 :گفتم بهش اخم با

 اومدی؟ در اقلیت از شما یا دارید دقت اینقدر همتون آقایون شما -

 .گذاشت جواب بی حرفمو

 :گفتم و انداختم بهش رفتیم،نگاهی آسانسور طرف به هم با

 .میام پله با من -
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 :گفت پرویی کمال در

 .میام پله با منم خب خیلی -

 که نباشه این میخواستم که این هم نمیومد باال نفسم آسانسور توی که این هم.بزنم من که نذاشت حرفی دیگه

 .نشد

 :گفتم رفتیم که دوطبقه

 نشیم؟ معطل هم ما و بشن آماده تا ندادید خبر ساالری آقای به مگه -

 میزنی؟ حرف خیلی میدونستی -

 ایش...میمیرم نزنم حرف من....میزنم که میزنم حرف....ادب بی

 

 هک این ترس از ولی بزنم حرفی خواستم ندیدم رو کسی کردم نگاه الوی توی چی هر رسیدیم مجتمع در دم وقتی

 .داشتم نگه بسته دهنمو بده بهم شکنی دندون جواب دوباره

 .میرفتم دنبالش منم میرفت راه طور همین

 بی چه.بود مونده باز متر شیش من دهن انگار نه انگار اصال و داره وجود هم نامی ساالری که انگار نه انگار اصال

 .بود تفاوت

 .برسم بهش تا کردم تر تند قدمامو یکم

 میاد؟ ما با هم ساالری نگفتید مگه -

 من؟ -

 .شما آره -

 .نفرم یه من -

 .نفرید چند نگفتم منم -

 .شما گفتی ولی -

 .خواست دلم گفتم که گفتم -

 .رفته اومده پیش براش کاری یه نمیاد امیرعلی نه -

 نمیزنید؟ گول منو که مطمئنید -
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 واال...بیرون بیای باهام بخوام که مردتم و کشته بزنم؟خیلی گولت که دارم دلیلی چه آخه -

 .نمیرفتم باهاش صدسال وگرنه خبره چه بیرون اون ببینم برم میکشید پر دلم که بودا،حیف آدمی عجب

 داره؟ کار که این بشنوی خودش دهن از تا علی امیر خود به بزنم زنگ میخوای

 اره -

 میشی ضایع.خوب خیلی -

 :گرفت رو شماره و درآورد جیبش گوشیشواز

 .آیفون روی گذاشت رو گوشی

 امیر سالم الو -

 شده؟ چیزی آرشام سالم -

 نمیای؟ ببینم خواستم.....  نه -

 .برم باید اومده پیش اقامتا برای ضروری کار گفتم که من شده چت آرشام -

 خب خیلی آهان -

 :گفت کردو نگام پوزخند یه با کرد قطع رو گوشی که این از بعد

 نه؟ میشدی ضایع باید حتما -

 .میریم بود هم ساالری که روزی یه ،بذارین نمیام من -

 من به....برو ساالری با نیا میخوای بیا میخوای نیستم،بعدم هیوال که منا،من برای نکن ساالری ساالری هی ببین -

 ...میخوام ،گوشی میخوام سیمکارت میخوام اعتباری کارت بگی نیای چه،فردا

 .گفتم که همین -

 .کن صدا سرو من واسه اینجا واینستا هی نیستی بلد زبون نیا،توکه میخوای بیا میخوای که گفتم منم -

 میکنی؟ استفاده سو نیستم بلد زبون که این از داری -

 نه -

 .خندید قش قش حرفش این سر وپشت

 . بگیری مرض ای
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 میکشید تیر پیشونیم عصب های رگ که بودم کرده اخم همچین ولی برم و بیفتم راه دنبالش شدم مجبور

 .بود گرفته درد چشمامم

 :گفت میرفتیم که طور همین

 .کنیم جور چیزی ماشینی یه باید ،حتما نمیشه اصال اینطوری -

 مبارکم روی به اصال میزدم،ولی یخ داشتم بود سردم خیلی هم من گذاشته اثر روش خیلی بودسرما معلوم

 .شدیم وسوارش شد پیدا تاکسی یه خالصه.نیاوردم

 بخاری که گفت راننده به.میزد حرف روون خیلی....حد این تا نه ولی بودم بلد منم...میزد حرف انگلیسی بلبل عین

 .کرد کارو این اونم و کنه زیاد رو

 :گفتم باشم کرده ضایع اونو که این برای ولی بود عروسی دلم توی میزدم یخ سرما از داشتم که من

 سردته؟ -

 .میریزی عرق شر شر داری االن تو که این نه -

 .خوبه هوا نمیکنم احساس رو سرما دقیقا،واقعا -

 واقعا؟ -

 .آره -

 .کرد خاموش رو بخاری کرده تعجب راننده بود ،معلوم گفت بهش چیزی و راننده به کرد رو

 .بکشم پایین رو شیشه که گفت منم به پایین کشید خودشو طرف شیشه آرشام

 . کشیدم پایین رو شیشه و کردم قبول نشم ضایع که این برای ولی بود سردم که این با

 خودم از که میکرد نگامون آینه توی تاسف با همچین اخه ایم دیوونه ما بود کرده فکر راننده که میکنم فکر

 .نشیم ضایع ولی کنیم تحمل رو سرما بودیم حاضر که سوخت خودمون برای دلم یکم البته و وارفتم

 .بود گرم گرم انگار بود رفته فرو پشمیش کت توی آرشام

 .کردم درک رو سرما معنای تازه من ولی

 میشنیدم صداشو که جوری میخورد هم به داشت میشدن،دندونام سوزن سوزن و بودن شده منجمد دستام

 :گفت و بهم کرد رو ریلکس خیلی آرشام
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 بده محال من که گفت و راننده به کرد رو بعدم....گرممه خیلی پایین؟اخه بکشه هم خودشو شیشه بگم راننده به -

 نم تا میگفت ساده های کلمه با عمدا رو اینا.پایین بکشین خودتونم شیشه میشه اگه دارم تازه هوای به نیاز و

 .بشم متوجه

 .کردم من که بود کاری چه این که افتادم می کردن غلط به داشتم کم کم. میخورد صورتم توی مستقیم باد

 .میخورد صورتمون توی شدت با باد و بودیم ماشین توی اینکه بخصوص میلرزید داشت بدنم کل سرما از

 . بوده سردت هم تو که بده نشون بهم میخواست یعنی

 نمیدونستم؟ من و بود ظالم بشر این حد این تا یعنی

 .بیاد رحم به دلش خودش بلکه نگفتم چیزی ولی میکنه اود هام سینوس که بودم مطمئن

 هی.باال داد رو ها شیشه تمام بود شده سردش حسابی که راننده خود که افتادم می گریه به داشتم سرما از دیگه

 .نزد حرفی آرشام ولی گفت آرشام به اخم با چیزیم

 .کردم جور و جمع خودمو زود همین واسه.... دید آرشام که زدم لبخند یه میاوردم در بال داشتم

 :گفت منو به کرد رو آرشام بودم رسیده نظرمون مورد مقصد به

 کوچولو؟ خانم سردته یا میشی پیاده -

 .نیست سردم اصال -

 گرما از داری که پیداست کامال میخورن بهم که دندونات و زدت یخ دماغ نک و لبو عین شده که لپات اون از آره -

 .ورفت خندید هم بعد و میمیری

 موبایل و خط و رفتیم فروشی موبایل یک توی اول.گشتیم رو مغازه تا چند یه.گرفت زورم خیلی که واقعا

 .نبودم ندار هم اینقدرا دیگه.نذاشتم من ولی کنه پرداخت پولو میخواست.خریدیم

 هم ومن نظر یا بگیره کمک من از حداقل کنه کارو این میخواد وقتی میکردم فکر خرید لباس دست چند هم بعدش

 .نه یا قشنگه تو نظر به یا....نه یا میاد بهم این مثال که نپرسید حتی.دریغ ولی بخواد

 .کردم پرو رفتم و برداشتم رو مجلسی رنگ کرم لباس یه درارم حرصشو که این برای منم

 در پشت از آرشام نیاوردم در سر چیزی من که زد حرف سریع قدر اون البته گفت آرشام به چیزی مغازه صاحب

 :گفت من به

 ،پوشیدی؟ ببینه تنت روی لباسو میخواد بیا میگه خانومه آتریسااین -

 .نمیام ولی پوشیدم اره -
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 .بیرون کشید و گرفت دستمو بود بور دختره یه که داره مغازه و شد باز در بگم چیزی دیگه که این از قبل

 :گفت و انداخت من به نگاهی یه غرور با بود شکفته گلش از گل که آرشام

 .نهمردو های لباس ی بقیه سراغ رفت و خندید و میزنه زار......تنت رو ولی قشنگه خیلی لباس نیست،خود بد ای -

 ذاشتهگ تاثیر من روی که بوده اون نظر خاطر به نکنه فکر تا خریدمش ولی نیومد خوشم لباس از اصال که این با -

 :گفتم جوابش در منم

 میدین؟ نظر هی که میدونید مجلسی لباس از چی شما آخه -

 بود؟ زشت آبیه لباس مگه -

 ابی؟ لباس کدوم -

 .داد ادامه خودش کار به باشه نشنیده انگار اصال اونم

 بعد.نشم ضایع وقتی یه تا نزنم حرف باهاش زیاد بعد به اون از گرفتم تصمیم.میاورد در منو حرص خیلی یارو این

 .بود مغازه توی هنوز اون ولی اومدم بیرون مغازه اون از خرید از

 ردمک شروع منم کنه عصبی منو میخواد زیاد احتمال گفتم نیومد دیدم ولی بیادش که کردم صبر ای دقیقه چند

 .رفتن راه به

 نگاه سرمو پشت اصال هم همین برای میاد دنبالم داره کردم فکر میرفتم و میکردم نگاه هارو مغازه طور همین

 .دارم هراس من نباشه که این از نکنه فکر وقت یه تا نکردم

 هارو فرعی اونقدر بود فرعی فرعی ،همش میرفتم بودمو گرفته راهو طور همین من که میشد ساعتی نیم حدودا

 رد پیچ راه همه این هم اون جا این تا امید این به کنم،منم پیدا راهمو تنهایی بتونم بود محال که بودم رفته داخل

 .داشتم رضایت هم کارم از تازه و میاد دنبالم داره اون فکرمیکردم که این برای بودم اومده پیچ

 .میرم راه دارم ساعته یک دیدم کردم ساعتم نگاه وقتی

 .گهن هم هیچی و نمیومد راه من دنبال ساعت یک که بود اومده اگه نیومده دنبالم اصال نکنه که کردم شک کم کم

 .برگردونم رومو نمیخواستم هنوزم حال این با ولی میزد شور دلم

 به ممچش....کشیدم تر پایین کالهو. انداختم گوشم پشت کالفگی با رو و میکرد طرف اون طرفو این باد که موهامو

 .ببینم سرمو پشت برگردمو که بود این راه بهترین افتاد آرایش لوازم مغازه یک

 .....ولی برگشتم
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 زا تا اومدم طرف کدوم از که نبود یادم اصال میکردم نگاه اونطرفو طرفو این طور شد،همین خالی روم سرد انگارآب

 نبودم بلد حسابی و درست که برگردم،زبونم طرفم همون

 کنه؟ ادبم خودش اصطالح به تا دنبالم بود نیومده

 بود؟ هم مثل همش جا این ،چرا میگرفت گریم داشت دیگه

 چیزی؟ نه بلدم زبون نه که موقعیت این توی کنم چکار حاال خدایا

 داشت اون هست تو تقصیر دیوونه ی آتریسا بذاره؟خوب تنها منو که داد اجازه بهش ایرانیش غیرت چطور اصال

 .میری و میگیری راهو دوساله های بچه عین تو میدونست چه میکرد خرید

 .بود احترامی بی خیلی رفتم؟این چرا من اصال

 !بود زیاد خیلی مغرور آتریسای برای میدونستم،این مقصر خودمو مشکل یک توی بار اولین برای

 ...بود کجا تاکسی شب موقع اون اصال...بگیرم تاکسی یه که نمیکردم پیدا هم خیابونو حاال

 ردهک قایم جایی یه خودشو ولی دنبالم اومده نکنه گفتم کردم نگاه خوب هم اطرافمو میکردم سکته داشتم دیگه

 .نبود که نبود ولی.بترسونه منو میخواد

 خنده ودب کیفم توی که جدیدی گوشی بایدن ولی آوردم بیرون گوشیمو بزنم زنگ ساالری به بتونم که فکر این با

 .نداشتم رو ای شماره وهیچ بودم خریده امروز همین رو گوشی این.ماسید لبام روی سردم ی

 که جایی اسم فقط.بودن شده کبود همه دستام میزدم یخ سرما از داشتم شد پیدا دور اون از ماشین یه باالخره

 .نزد یحرف نیستم بلد زبونشونو فهمید بیچاره کرد سوارم دید اینطوری منو ی قیافه تا هم یارو گفتم بودمو بلد

 نماشی یه که حاال ولی.بودم پشیمون چی عین...میکردم گریه بودم کرده که کاری خاطر به آروم آروم ماشین توی

 .شد راحت خیالم بود شده پیدا

 .کرد پیادم خیابون سر.رسیدم آپارتمان به تا بودم راه توی بارونی هوای اون توی ساعتی نیم حدودا

 توی ممیخواست مثال کنه پیادم کوچه سر گفتم کردم غلطی ،عجب نکنه خیسم بارون تا سرم روی گرفتم کیفمو 

 .برم راه قدمی ده بارون

 خیلی که چیزی یه عان تویک ولی بود عادی چیز نظرم به میاد راه سرم پشت داره یکی کردم احساس عان یه

 .نفهمیدم هیچی دیگه.  شد گرفته بینیم جلوی میداد هم بدی بوی

 .سرد سرد هوا و بود تاریک چیز همه کردم باز چشامو ممتد های سرفه و گلوم سوزش با
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 مرور رو افتاده اتفاق وقایع و آوردم فشار ذهنم به بود،یکم شده قاطی هم با دود و خورده آب خاک بوی

 نمیاوردم در سر چندان ولی شنیدم رو یکی کردم،صدای

 :زدم داد

 .کنید ول منو خدا تورو هستین کی کجام؟شما من

 .اومد بهوش که میگفت داشت...اومد صداشون

 کنید ول منو میخواید چی بگید میکنم،فقط خواهش میخواید؟ازتون من جون از چی کنید ول منو توروخدا -

 .برم میخوام

 خودتو که میخواستیم رو بود تو کیف تو که چیزی اگه میخوای؟ما چی ،میگه میگه چی کوچولو خانوم ببین ذکی -

 . کودن نمیدزدیدیم

 .میدم بهتون بخواید چی ؟هر میخواید چی من جون از -

 که ینا یا داره بالش دستو تو چیزی سوسوله پسر اون ببینم شو ساکت نیست،پس دوزار قرون یه سر حرف بین -

 اونم؟ کنیم تدریجیش مرگ باید

 !تدریجی کنن،مرگ چکار من با میخواستن بود معلوم اونم؟پس گفتم باخودم

 اب کردن تقال به کردم شروع میکردم کاری یه باید نداشت فایده التماس میکردم هق هق گریه شدت از داشتم

 ادامه خودشون حرفای به هم اونا و میدادم تکون دستامو تند تند.بودن پیچیده دستام دور که محکمی طناب

 .میدادن

 !سوسوله پسر گفت بود میدون چاله های الت عین که مرده اون.زد ای جرقه ذهنم عان یه

 هوامو و باشه دنبالم جا همه که نداشتم بردیایی دیگه هم لندن ،توی نبود من دنبال که باشه؟آرشام میتونست کی

 .بود عقب ما ی قافله از اصال که هم باشه،ساالری داشته

 یادم چیزی بودم بیهوش چون که من کرده تعقیب ماشینو و بود دیده منو اطراف دورو اون یکی شاید نمیدونم

 ...زدم داد.نمیومد

 ساکت منمیتونست دیگه.میکرد دیوونم داشت بیاره سرم بالیی اون با بخواد که این فکر. اورد کپسول یه رفت دیدم

 .بشه خیر سبب شاید تا آوردم می در حرصشونو یکم حداقال پس بودن انداخته گیر منو که اینا بشینم

 :زدم داد

 میکنی؟ آشغال،چکار عوضی -
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 :زد داد جلوترمیومد کپسول با که طور همون

 چیه؟ نمیدونی اینو بزنی،درضمن رو حرفا این بعیده تو مثله متشخصی خانوم از -

 .کنه پیدا سوزش استخونت مغز تا و بسوزونه ذره ذره بدنتو کل تا کافیه ذرش یه!سرد گاز میگن بهش -

 .نـــــه

 چیزی یه توروخدا ؟آتی میشنوی خوبی؟صدامو اومد،آتریسا دادی صدای موقع همون بودن پست چقدر دیگه اینا

 .بگو

 بود؟ آرشام صدای صدا

 .بود شده درگیری اینکه مثل.اومد میخورد بهم که وتخته چوب مشت یه صدای موقع همون

 .اومد داخل اومده خون بینی و خونی صورت با که دیدم آرشامو عان یه

 :زد داد

 .بگید من به میخواید چی هر کنین دارین؟ولش چکارش عوضیا -

 .بکن رو قضیه قال و بیار بردار خودمون پول به ملیون05ادم بچه عین و خوشکله،برو بچه ببین -

 .نکن گریه میشه،فقط درست نباش ،نگران زد داد آرشام موقع میریختم،همون اشک داشتم بهار بارون عین منم

 ارمند ترکوندناتونو الو این ی حوصله و حال ولی میشی کیش نمیدونم درنیار بازی سوسوله،رمانتیک آقا هی -

 .دهنتو اون ببند پس

 تقال هی گرفتن،اونم آرشامو و شدن بلند زمین روی از بودشون زده آرشام که بادیگاردایی از تا چند موقع همون

 :گفت و اومد جلوم کلفتشون گردن میکرد،همون

 .کن انتخاب کنم؟تو خرد پاشو قلم یا بشکنم گردنشو -

 :گفت و آرشامو به کرد رو زد من به حرفو این که این از بعد

 بسوزونمش؟ سرد گاز با یا کنم خرد هاشو دنده -

 وضیهع.نخوره بهش تو کثیف انگشت یه ولی شه تیکه تیکه خودم بدن میدم کثافت،ترجیح میکنی توغلط -

 .آشغال

 هک کرد گرمم دل اونقدر آرشام حرف این ولی بودم ترسیده وجودم تموم با که بااین لحظه اون بگم راستشو خب

 .زدم لبخند شرایط اون توی خودی به خود.نگو
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 .زمین فرش بادیگاردهاش و شدن یقه به دست آرشام با کلفته گردن یارو اون دیدم اومدم که خودم به

 .برو جا این از زود هستی چی منتظر زد،آتریسا داد بلند آرشام

 .نمیرم جایی تنهایی بستن،بعدشم پاهام دستو نمیتونم گفتم گریه باحالت

 .نیست لجبازی و کل کل وقت االن -

 .اومد من طرف به و کرد بزرگش شکم ی حواله لگد تا وچند زمین روی انداخت رو یارو اون

 نجات برای داشت ولی نداشت رفتن راه نای و داشت درد بود معلوم قشنگ بود شده سرازیر سرش و بینی از خون

 .میکرد هرکاری من

 ویه که میکردم باز پاهامو طناب تند تند داشتم.رفت یارو اون طرف به دوباره و کرد باز دستامو طناب تند تند

 چه با.بزنه آرشام سر توی کپسول با میخواد و شده بلند بود شده زمین پخش که بادیگاردا اون از یکی دیدم

 .کنم وصف نمیتونم رو رفتم آرشام طرف به برداشتمو خیز جام از سرعتی

 ناگهانیو حرکت این دلیل.خورد کتفم روی شدت به سنگینی چیز کردم احساس موقع همون و دادم هل آرشامو

 .بود ارادی غیر کامال.نمیدونم خودمم

 .طرفم اومد هراس با رفت،آرشام هوا به دادم

 ای؟ دیوونه تو آتریسامگه -

 . میزدش اون به فحش و بیراه بدو و داد با و برداشت خیز بادیگارده اون طرف به اون از بعد

 .بشیم قاتلم داد گیرو این توی بود مونده همینمون مرد، کنم فکر.شد بیهوش یارو که زدش اونقدر

 .میکردم گریه داشتم دستم درد از

 .میزدم زار بگم بهتره جورایی یه

 .اومد طرفم به باشه،آرشام شکسته احتماال گفتم خودم با

 .بریم اینجا از باید زود شو بلند آتریسا -

 .بدم تکونش نمیتونم میکنه درد خیلی دستم نمیتونم -

 نک سعی و باش آروم یکم باشه؟فقط بیرون میریم شده خراب این از بیاری طاقت دیگه یکم خدا رو تو آتریسا -

 تو؟ خنگی مگه...جلو پریدی چرا آخه.شی بلند منو به بدی دستتو

 اونجا زا سرعت اون با نمیشه دید وقتی.رفتیم آروم آروم و گرفت منو بغل زیر آرشام شدیم بلند بود بدبختی هر با
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 :گفت بشیم دور

 خراب سرمون روی رو اینجا و بیان هوش به اینا که بریم،االنه بیرون شده خراب این توی از نمیتونیم اینطوری -

 .کنن

 .کشید و گرفت سالممو دست و نشد من جواب ومنتظر

 :زدم داد.رفت هوا میدوید،دادم اون که سمتی به شدم کشیده وقتی

 .آرومتر یکم خدا تورو....دستم

 و نیست کردن ناز وقت االن که فهمیدم شد،دیگه بلند اونا از نفر دوسه صدای بزنه حرفی اومد آرشام که همین

 .هردوتامونه جون دادن دست از با برابر من کردن ناز دقیقه اینجاهر بکشه نازمو کسی که نیست خونمون اینجا

 شوکه من دیدن از که آرشام دوویدم و کشیدم بیرون آرشام دست از دستمو و دو به گذاشتم پا که شد این پس

 :زدم داد من که کرد نگام ای چندثانیه بود شده

 هستی؟ چی منتظر -

 .میرسن بهمون دارن بدو تر تند اومدن -

 توی میرفت سیاهی چشمام جلوی داشتم که دردی شدت از میکردم گریه وجود تمام با میدویدم قدرت باتمام

 . شدم زمین نقش و چرخید سرم دور گاراژتاریک لحظه یک

 .نفهمیدم هیچی بعدش و کرد صدا اسممو که شنیدم آرشامو داد فقط

 . نمیشدن باز چشمام ولی میفهمیدم مبهمی صداهای

 .انداختم اطرافم و دور به نگاهی کردمو باز چشمامو تالش باکلی

 :گفت آرشام شم بلند اومدم که همین

 .نشیا بلند -

 کجاییم؟ ما -

 .دراری رو فیلما ی تو آدمای ادای میخوای یا کجاییم ما نمیدونی واقعا یعنی -

 . نمیدونم واقعا -

 .بیمارستان -
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 آرشامو های کردن،داد بیهوشم که بودم بارون شدم،زیر میدویدم،گم بازار توی.اومد یادم کم کم کردم فکر یکم

 .ها کاری کتک

 .اومد یادم همش

 .شد کباب حالش به دلم انداختم،طفلکی آرشام به نگاهی

 کال که هم اینا دستشو.بود وصل بهش سرمم بود،یه شده پانسمان بودسرشم خورده بخیه تایی دوسه ابروش

 .بود زخم چسب پر و بود زخمی

 خوبی؟...تو -

 کتهس داشتم نکنی کارو این دیگه بده قول بهم آتریسا ،ولی کردن داغونم که میبینی خانوم سرکار لطف به -

 .میزدم

 ....من....من -

 تا طرف اون کردم نبود،رومو ممکن اصال کنم کنترل خودمو که کردم کاری هر بودم کرده بغض.نداد امونم گریه

 .میکنم گریه دارم نبینه

 .کردم گریه بلند صدای با و کشیدم سرم روی رو ملحفه کرد صدا اسممو که همین

 رفتگ دلم.بگیره آروم دلم یکم تا بدم جلوه مقصر تااونو کردم سعی ولی هستم خودم مقصر میدونستم که این با

 تا بکنم مقصر اونو کردم سعی بازم ولی.دیدمش ها بخیه اون با وقتی...دیدمش زخم چسب همه اون با وقتی

 .بگیره آروم دلم اینجوری

 بلد ور ججاها نیستم؟نمیدونستی بلد زبون کردی؟نمیدونستی ول غریب کشور یه تو منو حساب چه رو واقعا تو-

 نیستم؟

 تماح گفتم نیستی مغازه توی دیدم میکردم،وقتی حساب رو بودیم خریده که چیزایی. نکن قضاوت زود آتریسا -

 مک عاقلیت از لجبازیت دیگه نمیکردم فکر.میری و میگیری راهو میدونستم چه من.منتظری و ایستادی بیرون

 .کنه

 :گفتم میکردم گریه که طور همون

 .تفاوتید بی...نامردید همتون شما....جورید یه همتون شما

 خونه ماومد تا گرفتم تاکسی زود خونه رفتی حتما گفتم میکنی لجبازی بس نیستم،از تفاوت بی من آتریسا -

 .اومدم ماشین دنبال تاکسی با ماشین، تو میندازن تورو دارن دیدم

 زبون نه میدونستی که این با غریب شهر اون توی منو تو که این بخاطر کنه،من توجیح نمیتونه هیچی -
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 .کردی ول رو جایی نه بلدم

 بودی؟ بچه مگه.بدی جلوه مقصر منو نکن سعی رفتی خودت تو آتریسا -

 .بود خودم تقصیر ماجرا تمام میدونستم خوب بزنم؟خودمم که داشتم حرفی نزدم،چه حرفی دیگه

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

 .شدم بیدار خواب از قشنگش صدای با

 .ظهره گرفتم،لنگ غذا آتریساپاشو

 :گفت و فهمید که نکشید چیزی ولی خوابم یعنی ندادم محل کنم ناز یکم اومدم مثال اول

 لوس مه خیلی من نظر از ولی هستن تر داشتنی دوست کنن ناز وقتی میکنن فکر دخترا چرا نمیدونم من ببین -

 .ترن

 .دادم نشون پرنگ لبخند یه تو خندمو کل ولی.بگیرم خندمو جلوی نتونستم بشر این بود تیز خیلی

 :گفت و کرد تعجب اون هم همین برای

 بلدی؟ هم خنده تو -

 بخندی؟ توبلدی فقط کردی فکر -

 .نمیشه بعضیا ی خنده قشنگی به که من ی خنده باالخره -

 :گفتم و کردم کوچکی اخم همینم برای میشد خاله پسر داشت دیگه کم کم

 .من به بدید بودید آورده غذا برام -

 هم پتچ ودست گچه تو مچ تا کتف از دستت که میبینی بخورش بتونی نمیکنم فکر ولی میذارمش برات باشه -

 پانسمانه

 .باشید نمیخواد چیزی نگران ایجا بذاریدش شما -

 .کاراتو این کن ول دیگه این شد کردی لجبازی که باری آخرین آتریسا ببین -

 !باشم خودم حال به میخوام کنید ول منو هستید پرو واقعا شما که این مثل محترم آقای -

 .کوبید هم به آوری سام سر صدای با هم درو رفت بیرون و کرد باز درو حرفی بدون

 خب ،واال بودم خودمم مقصر بگما البته.گریش به نه کنی خوش دل خندش به میشد بودا،نه آخرش دیگه این

 نگه؟ چیزی و رفتاربشه این باهاش کی معلومه
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 .میکنم پیدا رو یکی باالخره نمیدونم

 .میکردم ضعف گرسنگی از داشتم که خالصه

 قتهح حاال....هستیا آدمی عجب تو آتریسا گفتم باخودم.بخورم غذارو اون از قاشق یه حتی نتونستم کردم هرکاری

 .بمیری الهی ی قوه و حول به تا بکش گرسنگی اونقدر

 .میکنن چکار اینجا پرستارا پس گفتم باخودم

 ?nurse?nurseزد داد کردم بلند صدامو

 دچن همین برای بدم فشار تختو کنا زنگ باید شدم متوجه بعدش نرسید دادم به نفرم یه باطل خیال زهی ولی

 .اینا کالسن با چه.فشاردادم و زنگ وبهعد خندیدم خودم به ای دقیقه

 .میخوام چی من ببینه و بیاد بلوند و خوشکل پرستار خانوم یه تا میکردم درنگاه به لبخند یه با االن

 :گفت و اومد که دیدم تعجب،آرشامو کمال در ولی

 دارید؟ الزم چیزی -

 .دارم کار پرستار با ندارم کار شما با من -

 .ندارید کسی به نیازی که حاال میرم نمیاد،دارم پرستار -

 ....رفت(.دلم توی)پروییییییی خیلی

 !میزد بهم شکمم صدای سکوتشو که ساکت اتاق این توی تنها و تک بودم مونده من حاال

 .داشتم تهوع حالت شدت به هم میگرفتم،االن تهوع حالت میشد گرسنه خیلی وقتی داشتم عادتی یه

 میخورن که رو قاشقی یه هر که ها بچه عین چپ دست با بود طور هر پس بدم انجام خودمو کار خودم کردم سعی

 چپم دست پشت که ای بخیه تا دوسه. جونم از دور بودم چالق چپ دست با کال. خوردم رو غذا میریزن تابرنجو45

 .کرد خونریزی بود

 !افتادم می گریه به داشتم کم کم دیگه

 به او منتها بودن کرده مرخص روز همون آرشامو البته کردن مرخص بیمارستان از مارو و گذشت روز سه خالصه

 .میگرفتم پاچشو سگ عین که بودمنم مونده من خاطر

 رت داغ کاسه بودم شده بود مرگم چه دیگه کردمن ما به لطفی یه اومدو او حاال ،واال بودم طلبکار بدبخت از انگار

 .آش از
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 آرشام که بودیم راه توی.خونه برگشتیم آرشام همراه تر دراز پا از دست گردنم وبال دست اون دیگه،با هیچی

 :گفت

 بود؟ چی پسره،اسمش اون میکنی؟با بازی نقش من ی جلو داری یا طوری همین همیشه کال تو -

 .بردیا -

 طوری؟ همین اونم با آهان -

 :گفتم شیطنت تمام با همینم برای کنم اذیتش یکم بذار گفتم

 .میزنی نه،حرفا که معلومه -

 میکردم،حاال سکته ترس از داشتم که فشرد گاز پدال روی پاشو آتیش،چنان رو اسپند مثل شد گفتم؟آقا اینو

 این بود شده چی من مال بود،نمیدونم داده هارو وسیله باالخره شرکت اینکه مثل.برادرمه میدونست که خوب

 .کنم رانندگی علیلم دست این با میتونستم انگار بودن داده بهمم حاال... وسط؟المصب

 !واال

 .نزدیم حرفی آپارتمان در تا دیگه خالصه

 .نمیشد باز کنم باز درو اومدم ایستاد در جلو وقتی

 :گفت که....غره چشم با کردم نگاش....نشد...کردم امتحان دوباره

 یچه من و دزدیدنت که لجبازیت و بودی خودت مقصر که این اول....کنم روشن رو چیزا سری یه باید آتریسا ببین

 ...میکنی اینجوری که نداشتم نقشی

 بدت من از اینقدر که تو بعدشم.زدمشون برابر ده که دیدی ولی خوردم کتک فصل یه تو بخاطر که این دوم

 جلوم؟ پریدی چی واسه....میاد

 .میبارید شرارت چشماش از و شد شیطون لحنش رسید که حرفاش اینجای

 دمیآ اینجور یعنی بکنم فداکاریا این از عمرا من.نکردم فکرم بهش که بود حرکتی نمیدونم،یه خودمم نمیدونم

 .نبودم

 .بست بود،دهنمو نذاشته برام حرف جای

 .کرد باز درو دید زده ماتم طور اون منو وقتی همینم برای

 .رسوندم واحدم سمت خودمو و دوویدم داشتم که سرعتی تمام با
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 اومدیم وقتی از خداروشکر.پریدم توخونه خوبم ی کلمه گفتن با فقط من ولی پرسید احوالمو راه توی ساالری

 ینمهم برای داشتیم نیاز همدیگه کمک به جورایی یه شاید نمیدونم بود شده کمتر هم ساالری منو دشمنی اینجا

 .بود آرشام کار شایدم.کنه اذیت رو یکی اون نمیکرد سعی هیچکدوممون

 ... که بود این کردم،حقیقت گریه کلی و کاناپه روی نشستم

 نبینه اسیب وقتی یه تا کنم کاری هر دارم،حاضرم آرامش حضورش با و میاد خوشم ازش که میفهمیدم خودمم

 .میگرفتم پاچشو و میشدم سگ عین چرا بود روم روبه وقتی نمیدونستم ولی

 وقتیاز کنم کار سیستم با نمیتونستم و بود راستم دست با کارام ی همه چون نشدا بد هم ما دست شکستن این

 بازار و پارک توی من جدید هلن،دوست و ساالری آرشام با همش بودمو ندیده شرکتو رنگ هنوز بودم اومده

 .بودیم

 باهاشون دلم هنوز ولی بشنوم صداشونو روز هر داشتم دوست که این با میزدم زنگ خانوادم به هم گاهی از هر

 یادز احتمال نداشتم رو بردیا من اگه میکنم فکر گاهی.میزدیم حرف بار دوسه روز هر بردیا با ولی بود نشده صاف

 ....یا بودم شده دیوونه یا....نبودم اینطوری االن

 دلش یکی بلکه تا وی تی پای بودم نشسته خونه توی.میگذشت ربایی آدم ماجرای اون از ای هفته یک حدودا

 .بیرون بریم باهم بیاد و بسوزه

 .دروزدن.خونه تو شدم فسیل

 .بودن سرکار ساالری و آرشام اخه باشه نمیتونست هلن جز کسی

 .شدم میخکوب جام سر آرشام دیدن با درولی دم رفتم راحتی لباس همون با هلنه که این خیال به همینم برای

 .ندیدم چیزی من نباش نگران اصال -

 .میگی اینجوری که دیدی حتما.ادب بی -

 :گفت و گرفت جلوم رو ظرفی.میزد حرف و بود بسته چشماشو

 تمگف دستت این با کنی درست حسابی درست غذای نمیتونی که هم تو و نیستش هلن امروز میدونستم بیا -

 .بیارم غذا برات

 .بیام بر خودم پس از میتونم خودم ممنون -

 .رفت سوت سه توی و بغلم توی انداخت رو غذا ظرف ندارم بازیاتو بچه ی حوصله اصال ببین -

 یکی شایدم میدونه کرده،کی درست وخودش نخریده بیرون از که فهمیدم ظرفش دیدن با داخل بردم غذارو

 .دیگه
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 دسته اون از میکردم فکر بود؟همیشه بلد کاراهم این از این بود،یعنی سبزی قورمه برخدا کردم،پناه باز درشو

 محاله آدم اون و میکنه مامانشون کاراشونو همه و شدن بزرگ نعمت نازو توی و هستن ننه بچه که باشه آدمایی

 .انداخت مامانم های غذا یاد منو زعفرونیش برنج کنه درست سبزی قورمه غذا،اونم بتونه

 :میگفت همیشه که بود گوشم توی صداش

 خورد؟ زعفرون بدون برنجو میشه مگه

 با ارمد چیزی دلی دردو حرفی اگه نتونم بخورم،که چوبشو االن تا که بیفته من برای باید اتفاق اون گرفت،چرا دلم

 کنم یوس جدید گوشی توی و بگیرم بردیا از شمارشو باشه یادم شد تنگ براش دلم افتاد کتی به یادم.بکنم مامانم

 .نداره معرفت که خوش بزنم زنگی یه بهش و

 .نداشتن زندگیشون توی هم نفرو یه همین ها خیلی دارم رو بردیا حداقل که خداروشکرکردم

 رو غذا همه اون بود بعید من خوردن،از به کردم شروع و آوردم چنگال و قاشق هم همین برای بود داغ داغ غذا

 !نبود دلیلش خوردم،گرسنگی تهشو تا ولی بخورم

 .نباشم کسی کمک محتاج حداقل تا بدم انجام چپ دست با خودمو ی روزمره کارای که بودم کرده عادت دیگه

 یک رایب گفت زدم که نیست،زنگ خونه گفت آرشام که کجاست ببینم تا گرفتم و هلن ی شماره و برداشتم تلفنو

 .هاش عمه پیش رفته ای هفته

 .شدم ناراحت رفته بده خبر من به که این بدون که این البته و میموندم تنها هفته یک که این از

 .نیاورد خودش مبارک روی به اصال ولی فهمید اونم

 .وخوندمش رفتم شد بلند گوشیم اس ام اس صدای

 .بیرون منتظریم،بریم 8 ساعت امشب علی امیر با -

 .نمیام -

 چرا؟ -

 .نیست هلن -

 .نداد اسامو ام اس جواب دیگه هم بعدش و منتظرم -

 .زوره با کارشون همه پسرا این چرا نمیدونم من

 .واال
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 .رسوند 8 به خودشو زود خیلی ساعت

 کیفمم.گذاشتم باز هاشو دکمه و پوشیدم مشکی و سفید ی خونه چهار بلوز یه روشم پوشیدم سفید تاپ یه

 . پایین رفتیم باهم و دنبالم اومد ساالری که نکشید طولی خالصه. موندم منتظر و شونم روی انداختم

 ولمشغ آپارتمان های دختر از یکی با دیدم تعجب کمال در ولی دنبالم نیومد که نیومده هنوز آرشام حتما گفتم

 .هست بش و خوش

 بود دستم درمورد که ساالری حرف به بدم حرصش اونو و کنم خالی حرصمو اومدم منم اومد جوش به خونم

 دمب حرصش بیشتر ام خنده و رفتارام با کردم سعی منم میکنه نگاه بهمون چشمی زیر داره شدم متوجه.خندیدم

 .کنم جوشیش و

 خیلی هم همین برای نبود ایران توی مهمونیا این ساالری،از دوست ی باربیکیو مهمونی رفتیم شب اون خالصه

 .ازمبند راه مهمونیا این از یکی شدیم پولدار و مرد بزرگ خاتون و ایران رفتم باشه یادم...واال.بود تازه و جالب برام

 کلمه؟ یک نزد؟حتی حرف من با هم کلمه یک حتی مهمونی طی آرشام که میشه باورتون

 آرشام با من برگشتن و خونشون رفت تر زود میومد ایران از داشت خالش دختر که این خاطر به هم ساالری

 .اومدم

 .نمیزد حرف اصال و بود گذاشته آهنگ راه توی

 .گذاشت نظرشو مورد اهنگ تا کرد روش و زیر انقدر و گذاشت فلش یه

 حرفاتون گوشم به رسید اونو با تو رفتن دیدم من

 عکساتون از اینم

 رفتم خوبینو هم با که دیدم آره

 دست همراتون به خدا

 باتون حق دست

 آزادی برو گفتم شادی اون با که فهمیدم تا

 !بادی حذب تو

 دادی یادم مرسی رو دورویی این ولی بود سخت خیلی

 میارم طاقت پاکه دلم من
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 کی؟ تا آخه ولی

 نپرسه کسی تا نمیگم چیزی من قرصه دهنم

 میارم طاقت پاکه دلم من

 کی؟ تا اخه ولی

 نپرسه....نپرسه کسی تا نمیگم چیزی من قرصه دهنم

 پاکه دلم من

 ساکت میدونم

 غمناکه جوری بد شبا بعضی ولی

 خاکه آخرش که میدونم خوب

 ناکه خطر گرفتنش کارنامه خب ولی

 رو دوستا حرکتای دیدم من

 مارو دوست دشمن از

 .....مارو دوست و دشمن

 میزو همین به خودمو بستم من

 پادو یه مثل کارو روز شبو به

 نیست جا نشین که گفتن نیست اینجا تش که فهمیدم تا

 ...نیست اینجا مسالش جواب که امتحانایی دادم پس خیلی

 ...پاکه دلم من

 ات گرفتم گرم دوستاش از یکی و ساالری با مهمونی توی.خونه اومدم و شدم پیاده خداحافظی یه با فقط و فقط

 .بخوره حرص

 دار شنگه کنارت همیشه ی برا و کن اعتماد این به یا باش نداشته نداری اعتماد آدما ی بقیه به اگه:گفتم خودم با

 .بذار ازآدما دسته همون جزء هم اینو و کن ولش که این یا

 .کردی لجبازی هرچقدر دیگه بسته
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 ازمنم تیح اون ولی میشه خواهانم بیشتر کنم بیشتر لجبازی چی هر میکردم فکر ولی بود گانه بچه شاید نمیدونم

 .شد سرد من با همیشه از بیشتر و نیاورد خودش روی به اصال بود تر مغرور

 که این نه دارم دوستش بفهمه خودش تا بودم راهی یه دنبال میکرد سخت کارو این و بودیم مغرور هردوتامون

 هه...لجباز خانوم مغرور آقای....بذارم خودمون برای اسم یه باید.بیارم زبون به خودم

 دهنمیدونم،ش.نیاورده خودش روی به ولی فهمیده هم شاید میفهمید،نمیدونم جلو پریدم من که قضیه سراون باید

 .میکشه پیش پا با میزنه پس دست با میگه که این حکایت

 .بود مرگم چه نمیدونستم خودمم

 خاطر هب همش بود گرفته گرم دختره این با امروز بیا.میدم دستش از همیشه برای نکنم کاری اگه بود افتاده دلم به

 .آتریسا دراره لجتو میخواست بود تو

 گفتم.کنم تشکر ازش و بزنم حرف باهاش آدم ی بچه عین کرد بهم چیزی محبتی اگه بعد به این از گفتم خودم با

 کنار باهاش آدم مثل منم کنه جلب منو توجه که کرد کاری یه چمیدونم یا آورد برام چیزی بعد به این از اگه

 .....میام

 .بیفته بدی اتفاق نکرده خدایی نکنه تا

 .باطل خیال زهی ولی

 کردن غلط به داشتم دیگه نیستم من انگار که میکرد رفتار جوری اصال.شد رو اون به رو این از آرشام روز اون از

 البته.بدم دستش از شدم باعث کردمو کارو این چرا که میفرستادم لعنت خودم به بار هزار روز هر و میوفتادم

 ورز به لبخندم یه جلوش که اون برای خنده این البته خندیدم کردم چکار مگه بود کرده شورش زیادی اونم دیگه

 .بود شده تموم سنگین خیلی میزدم

 مخود دستمم کردم،گچ بهونه رو سرماخوردگی بودن دیده تفریح ترتیب نمیرفتم بودم،بیرون ناراحت خیلی

 .کردم باز رفتم تنهایی

 .نگو که گرفت دلم زدم حرف ها الل کرو عین و بیمارستان رفتم تنهایی که روز اون اینقدر

 .دیدمش بیمارستان نزدیکیای که میگشتم بر بیمارستان از داشتم

 هک برم اومدم.کردم اکتفا خالی و خشک سالم یه با دیدمش که اینم از ندیدمش،بعد اول که بودم ناراحت اونقدر

 .کرد حلقه مچم دور دستاشو

 .داره درد هنوز کنی؟دستم ولم میشه -

 شدیده؟ خیلی -
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 مهمه؟ برات -

 داره؟ درد میگم -

 .خیلی آره -

 .دراوردی بازی آرتیست که خودته تقصیر -

 روی خوردن سر اشکام اختیار بی بگیرمو اشکامو جلوی نتونستم که بود اومده فشار بهم بیمارستان توی اونقدر

 .بود گریه بگیرم جلوشو نمیتونستم که حسی تنها دنیا توی.هام گونه

 .پایین میومد اشکام بود گلوم توی بغض بازم میکردم که کاری هر یعنی

 اررگب عین واال.ماریا زهر و کوفت این از گرفتمو اشکامو جلو میگن همشون که نبودم کتاب توی آدمای این مثل

 .پایین میریخت اشک

 .بودیم خیابون کف کنار به اینم حاال.آرشام جلویه کنم،اونم گریه کسی جلوی بودم متنفر

 .بود بد خیلی

 .آورد باال صورتمو و چونم روی گذاشت دستشو

 :گفت و شد خیره چشمام توی

 میکنی؟ گریه

 .....کتی مثال دوستام از یکی اگه

 .زده زنگ بار یه فقط اونم نزدم زنگ اصال مدت این توی.....کتی آخ

 یچیه کردم سعی همینم برای.نمیشه و اینه که حیف ولی میخندم دارم نه میگفتم بود کتی اگه میگفتم داشتم

 .شم ضایع وقت یه نگه چیزی حداقل تا نگم

 کردی؟ آتریساگریه -

 یزیچ تنها همین واسه....کنم چکار نمیدونستم که شدم شکه اینقدر.کرد بغلم جا همون و بدم جواب نموند منتظر

 ...کردم دورش خودم از حرکت بایه...دادم انجام رو رسید ذهنم به که

 :گفتم و بهش کردم رو

 .دارم کنار؟عجله برید راهم سر از میشه -

 .شده چت نگی بهم وقتی تا نمیشه نه -
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 .نمیکنه پیدا دخلی شما به باشه اگرم نیست چیزیم -

 .میذاری کلو کل بنای داری دوباره ببین آتریسا -

 .بیمارستان فرستادی تنهایی نیستو بلد زبون که تنها دختر یه هان؟که بدم مدال بهت عه؟میخوای -

 .اونور برو

 واقعا بود ها الل کرو عین که زدنت حرف اون با کردی فکر......عجولی چقدر تو دختر کن صبر........آتریسا -

 .گفتم بهشون من نه که فهمیدن؟معلومه حرفتو پرستارا

 چی؟ -

 من حرف به کن گوش میگن،خب چی دیگران نیست مهم برات هم اصال میکنی قضاوت زود همیشه ببین آره -

 .که نیستم نامرد و غیرت بی اینقدرام من.

 هلن چرا کردی کنم،فکر پیدات تا اومدم و زدن اتیش موهامو انگار دزدیدنت که شب اون داشتم هواتو همیشه من

 حوصلشون و نباشن تنها خانوم سرکار که خواستم من چون بود؟نخیر شده سیر هاش عمه از اومد؟چون تر زود

 . نره سر

 من بیخیاله که کسی این مرگته؟نه چه آرشام بگی اومدی اصال بودم،تو قهر باهت مثال که روزی چند این توی

 یومدیم من چشم از دور خونه از که همین ولی نبینی منو ی قیافه تا نیومدی بیرون پا توکه یه حتی.تویی نیستم

 درانق.نبینی منو ی قیافه تا میری در زود چی تو نداری؟ولی الزم چیزی ببینم بیرون میومدم ازخونه زود بیرون

 !بدرک سخته که سخته سخته؟اصال برات من دیدن

 ...داره میگی؟خنده طوری این تو حاال

 چراغای وقتی.....نداری چیزی مشکلی وقت یه ببینم واحدت به زدم سر اومدم بار چند شب هر نمیدونی

 .میرفتم ارومه چی همه میشدم مطمئن و فهیدم می تلوزیونتو صدای خونتو روشن

 .... هیچی هیچی....داره؟هیچی ای فایده چه اینا ی همه ولی.....کن قضاوت زود باز تو حاال

 من الک...دارم بایسی رودر خودم با نیستم،منتهی احساس بی و تفاوت بی اونقدرا منم که بگم خواستم موقع همون

 .ببرن شورشو مرده الهی ای که کرده رخنه وجودم تو اعتمادی بی بیماریه نوع یه

 شم دور اونجا از و بدم تکون سر یه تونستم فقط ولی

 اشالستیک شدن کشیده صدای.رفت و شد ماشینش سوار اونم همین برای بذاره تنهام باید میدونست که این مثل

 پایین احتمال وگرنه رفت که آورد شانس میشدم عصبی خیلی معموال صدا این از.کرد کر گوشامو آسفالت روی

 .بود حتمی فکش اومدن
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 یچ....هم مکالمم و بودم گرفته یاد مسیرارو بیش کمو مدت این توی دیگه میرفتم راه هدف بی طور همین خالصه

 .واال بگم

 .نداشت تعریفی چندان

 .گذشت شبم اون خالصه

 نمم...اره بابا که میدم چیزی ای نشونه یه منم اومد خوشم من که کرد کاری یه اگه گفتم خودم با بعدش روز صبح

 !نیستم که سنگ از دارم احساس

 البته خوردم مفصل ی صبحونه یه و شدم بیدار خواب از باشه خوب روز یه روز اون که این امید به صبح خالصه

 .خالی هم شما جای

 .کردم آرایش نموره یه و پوشیدم دوختی خوش شیکو لباس بعدشم

 .کردم اطوصاف با هم موهامو

 این و بود اومده بوجود که مشکل همه این از بعد نه،میخواستم خاطرآرشاما به باشم،نه داده تغییراتی یه مثال که

 .کنم ایجاد تغییری یه یکنواختی همه

 .کنم شروع کاریمو روز اولین تا شدم آماده خالصه

 . برم اون با تا پایین رفتم هم همین برای کار سر بره تا میاد آرشام روز از موقع این میدونستم

 ماشین با بود رفته تر زود هم اگه ولی رفته تر زود شاید گفتم باخودم.نیومد که نیومد وایسادم چی هر ولی

 .بود پارکینگ توی که ماشینش میرفت،ولی

 .شده چش ببینم تا کنم ی فکر یه تا رفتم کلنجار خودم با شدم،کلی نگران

 .بچینن چیزی ای برنامه ،چمیدونم بره تا واسطه میکنم فهمیدم،هلنو آهان

 .دوویم باال ها پله از تند تند میکشه طول دیدم ولی شدم آسانسور منتظر فکر همین با

 بار یه....زدم خونشو در

 ....دوبار

 ....بار سه

 .نبود ازش خبری ولی

 .کاره سر هلنم هست شنبه سه امروز اه
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 بهونه هب و پرسیدم مستقیم غیر من البته نیومده شرکت گفت که گرفتم رو ساالری ی شماره.نمیشد بدتر این از

 .بود رفته تر زود امروز اینم من شانس.بود آدرس

 .حرفامو کنم خالصه.نمیشد تلفن با که این مثال،نه بگیرم ادرسو تا خونش دم برم خودم گرفتم تصمیم

 .خودمون ی طبقه به رسیدم کردم یکی دوتا هارو پله

 . بود ارشام واحد رویی به رو واحد

 .دادم فشار و زنگ رو گذاشتم دستمو نداد جواب کسی دیدم ولی زدم در آروم دوبار یکی اول

 میشدم نگران کم کم م داشت دیگه

 ویت اگه نداره ای فایده نه دیدم.میکردم صداش بلند بلند داشتم دیگه نکرد باز درو ولی زدم زنگ بار چند بازم

 .میومد بیرون من های بیداد و داد این با بود هم حمام

 بهم و کلید زود خیلی و نکردن مقاومت زیاد همکاریم ما میدونستن چون بگیرم یدک کلید برم گرفتم تصمیم

 .دادن

 افتاده تخت روی حال بی خوردم،آرشام جا دیدم که چیزی خونه،از توی گذاشتم پامو لرز و ترس با کردم دروباز

 و نزد حرفی اصال ولی کرد باز چشاشو آروم زدم صداش بار چند رفتم سریع. بود شده سرخ سرخ رنگش بود

 .بست چشماشو دوباره

 آرشام؟....آخه تو شدی چی نگرانی از میمیرم دارم بگو چیزی یه توروخدا... آرشام...آرشام -

 زبونش زیر و آوردم اولیه های کمک های جعبه توی هم رو تب درجه.آوردم رو سرد آب کمپرس وسایل

 .نبود چیزیش دیشب تا که این بود چی اثر در تبش دقیقا گذاشتم،نمیدونم

 درست براش جو سوپ گرفتم تصمیم داشت چیزم رفتم،همه آشپزخونه طرف به کردم کمپرسش وقتی خالصه

 .کنم

 بیدار یا داشت الزم چیزی اگه وقت یه تا میزدم سر بهش بار یه مین 65 هر من و بود گذشته ساعتی دو تقریبا

 .باشم شدمن

 .بود شده سرد هوا بود عصر دم چون کردم تر زیاد یکم هم رو ها ،شوفاژ بزنم بهش سری یه رفتم خالصه

 .بیداره دیدم اتاق توی رفتم

 ...سالم -

 .کرد سالم میومد در زور به و میکرد خس خس که صدایی با
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 ... اممممم....چیزه شدم،خب خونتون وارد اجازه بدون من ببخشید -

 شدی؟ نگران -

 .کردم تبش درجه خوندن مشغول خودم و نگفتم چیزی انداختمو پایین سرمو

 الک نبود کاری که دیدن تب درجه البته.بود وارد چیزا این به دستم حدودی تا پس بود دیده گری امداد ی دوره یه

 هه.... بگم خواستم

 . گرفتم و جوابم خودم بدی جواب نمیخواد -

 رفیح که من میشه باز گوش بنا تا چته؟نیشت هان گفتم دلم تو.شدم آب خودم تو که زد پهنی پکو لبخند چنان

 کنه سکته کنم ففکر.....بگم هم چیزی که این حال به وای هست طوری این نزدم حرف واال....نزدم

 ی شماره سریع بودن کرد اخراج کار از منو دیگه زیاد احتمال کار،به سر میرفتم باید من که افتاد یادم عان یه

 لوص محبت آقای دفتر به خواستمم ازش و برداشت رو گوشی بود ایرانی شکر خدارو که گرفتم،منشی شرکتو

 .کنه

 .پیچید تلفن توی محبت آقای مسن صدای بوق تا چند از بعد

 .نیکو خانوم سالم -

 .شرمندم واقعا محبت،من جناب ماست از سالم -

 .نبود ساخته ازت کاری هم میومدی و بود شکسته دستت میدونم دخترم شرمنده دشمنت -

 الشونح اصال کیانی بیایم،آقای نمیتونیم کیانی جناب منو امروز بدم اطالع ،خواستم دارید لطف من به شما واقعا -

 .نیست خوب

 :گفتم هم کوچولو دروغ یه البته

 زیاد خیلی کار سر برم من و نیست مشکلی بگه که این امکان نمیگفتم اینو اگه وگرنه بیمارستانه توی که گفتم

 .نمیکنن که درک.بود

 .انداختم اطراف و دور به نگاه یه تازه. آرشام اتاق توی رفتم خالصه

 یونتحریر،دکوراس میز یه با بود گذاشته هم نفره دو تخت ،یه بود شده پوشیده ایفل برج پوستر با اتاق های دیوار

 .میکرد فرق دیگه ی خونه با واقعا ای خونه هر

 ورقه مشت یه.....بود آویزون اتاقش ورودی در باالی به که حوله شدن،یه ریخته میز روی همه که دیدم لباساشو

 .بود پهن اتاق کف که تابش لپ دستگاه و دم بودو ریخته زمین روی که
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 .نمیشن پذیر مسولیت و نمیشن آدم وقت هیچ طورن همین پسرا ی بود،همه نظمی بی آدم عجب

 اورب)دوستی انسان سر از فقط کنه مرتب رو اونجا نمیتونه حالش اون با میدونستم سوخت حالش به دلم خالصه

 .کشیدم اتاقش روی سرو به دستی یه(تو جون به نباشه خودم جون به همین برای فقط کن

 سر میزدم لباساشو داشت؟داشتم آرایش میز که بود دختر این مگه وا.کردم مرتب هاشو ادکلن هم آینه جلوی

 .افتاد بیرون توش از موبایلش که لباسی چوب

 .......ولی قراره چه از اوضاع ببینم سرش برم که میداد قلقلکم حسی یه

 .گرفتم بیخودمو حس اون جلوی بود طور هر

 .دادم انجام کارمو ادامه و گذاشتم میزکارش روی هم رو گوشی

 این زا قلیون و سیگار کشیدن با میکنن فکر چرا پسرا این نمیدونم من آورد جوش مخم سیگارش پاکت دیدن با

 .میشن تر بزرگ ها ماری زهر و کوفت

 .ترن کالس با اینطوری میکنن فکر شاید نمیدونم

 :گفت یهو که اتاقش ی زباله سطل توی کردم پرت خشمم از و پاکت.بود خراب ذهنتیتشون بود چی هر

 .آشغال سطل نمیندازن که هم دادم،پولو پول سیگار پاکت اون برای -

 بگیری؟ سرطان میاد خوشت.ها زباله توی بیفته که بهتر همون -

 دور؟ بندازیش تو هی بخرم هی من که نشستم گنج رو من براش،مگه دادم پول میگم -

 .نمیدادی هدر آشغال مشت یه برای پولتو وگرنه داری شایدم نمیدونم -

 .بیار درش و -

 نمیارم -

 .بیار درش میگم -

 نمیارم گفتم منم -

 .چالقم خودم بدرک،انگار درنیار اصال -

 :گفت و.برداشت رو پاکت و اومد حالش اون با و شد بلند

 نری؟ کسی چیزای سر اجازه بی ندادن یادت -

 کردم؟ کارو این چرا میگی گل ی دسته عین کردم رو بوده وحشت سرای عین که ؟اتاقتو تشکرته عوض -
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 .پرویی شما خیلی که واقعا

 چیه؟ گفتنت چیه؟پرو گفتنت شما -

 .گردونم برش اولش حالت ب تا کردم مرتب رو اینجا که ناراحتی اگه باشه -

 .میمونه موقعیت همون توی دیگه سال یک تا ها،وگرنه اینکارو نکنی نه -

 میگی؟ چی پس -

 .بیرون بستمواومدم محکم اتاقو در

 و بزنم درو که نبودم فازا این توی اتاقش،دیگه توی رفتم و ظرف توی کشیدم براش رو ،سوپ بود شب 8 ساعت

 .نبود حواسم اصال یعنی....بگم چی.داخل برم بعدا

 مگه؟ نیستی بلد زدن تو؟هان؟در میای طوری همین چرا -

 :گفتم و برگردوندم رومو زود میکرد عوض بلوزشو داشت که اون دیدن با

 .هستید تخت توی هنوز کردم فکر بود گیر دستم ببخشید....چیزه -

 .نیستم که میبینی حاال -

 .رفتم و گذاشتم در پشت سوپو و میبینم دارم بله -

 :گفتم بلندی نسبتا صدای ،با برم تا برداشتم کیفمو برداشت سوپو که شدم مطمئن وقتی

 .خدافظ خوش شب

 :گفت و بیرون پرید..... میگ میگ سرعت با آهان....سرعتی چه با بگم نمیدونم

 شبی؟ موقع این کجا -

 .نباش نگران.که بیرون برم نمیخوام...هستا بهرویی رو واحد خونم -

 .نه یا خونه بری میخوای ببینم خواستم طوری ،همین نبودم نگران -

 .میرم،خداحافظ میدونم،دارم منم نبودید نگرانم آره -

 .....میکندم،عجبا کلشو میخواست دلم بیرون اومدم وقتی

 .اصفهان تا شیرازه از زبونش بعدشم کردم کمکش همه این
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 مامانم یادمه که جایی تا نداشتم عادت خونه کارای به اصال بودم شده خسته روز اون خیلی خونه توی رفتم

 توی خودم دیدن با ولی ندارم هم نیمرو یه کردن درست ی عرضه حتی و هستم تنبل خیلی میگفت بهم همیشه

 .کردم تعجب خودمم کردم آشپزی و کردم درست رو ریختگی بهم همه اون که حالت اون

 هم تعریفی همچین ولی نبود بد بودم،ای خورده سوپ اون از یکم هم خودم چون نداشتم غذا به میلی خالصه

 .نمیشد مامانم غذای مثل که البته صد خب.نداشت

 .بودیم نزده حرف هم با اصال امروز بود شده تنگ براش دلم خیلی بزنم بردیا به زنگ یه گرفتم تصمیم

 کردم باز رو همه تک تک کال میس تا 0 دارم اس تا 64 دیدم یهو بزنم زنگ تا برداشتم رو گوشی که همین

 .بود بردیا از همشون

 .بود مضمون این با اساش از یکی

 .مونده جل دخترآسمون یه اومدن بدنیا تا دیگه روز ده فقط.شد شروع معکوس شمارش -

 اصال خودم وگرنه کرده آوری یاد بهم که کردم تشکر ازش.  دیدم استو تازه ببخشید که ادم اس براش و خندیدم

 .نبود یادم

 هیمنت بودم ایران توی میکرد خوشحالم میخرید برام که کیکایی با بردیا که سال هر مثل میخواست دلم چقدر

 .نمیشد

 .زدم زنگ بهش فکر ازاین بعد

 .سالم الو -

 .خودم گل خواهر تک به سالم به به -

 .خوبن اینا حالی؟مامان داداشی؟درچه خوبی -

 .خدمتتون دارن سالم همه خوبن -

 .میزنی شدی؟مظلوم مودب چیه -

 .بابا من؟نه -

 .نمیخورم هیچی بدرد بشناسم رو تو نخوام اگه من چرا -

 .واال بگم چی -

 .بیاری بیرون دهنت اون از حرفی یه تا نمیکردی تعارف اینقدر دیگه،قبال بگو شده چی هر -
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 .باشه سوپرایز میخوایم آخه -

 نفری؟ چند تو ین؟مگهمیخوا -

 .....میدونی....چیزه -

 .بزن دیگه؟حرف چیه -

 .سالمه 42 االن من بابا میدونی -

 خب؟ -

 .....روی سیه به جمالت به خب -

 بردیــــــا -

 داری؟ خبر کتی بگم؟از چی میاری؟خب جوش چرا بابا باشه -

 .ستنی من بفکر اصال که اونم ندارم شمارشو خریدم دیگه یکی شد گم اینجا گوشیم من نامرده خیلی کتی؟نه -

 .نذاشتم من منتهی معصوم طفل اون فکرت به هست بخدا چرا -

 چی؟ -

 .سوپرایزه همون به میشه مربوط دیگه آره -

 .دیگه بگو کنجکاوم خیلی که میدونی بردیا -

 شده؟ چی میدونی -

 .نبودم آتیش رو اسپند عین اینطوری االن که میدونستم اگه نه -

 ...ژیگوله پسر همین کنن نامزد میخواستن البته که بود کتی سابق نامزد یارو این -

 باباش؟آرتین؟ شریک همون -

 آره -

 خب؟ -

 .سابقش اروپایی نامزد پیش رفت دیگه هیچی -

 نه؟ بده حالش خیلی کتی جدی؟االن -

  نه -
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 نه؟؟؟؟؟؟ -

 کنم؟ تکرار بار چند حرفو یه آتریسا آره -

 ممکنه؟ مگه -

 .کرده پیدا دیگه پسر یه دیگه آره -

 .نبود اینطوری جدی؟کتی -

 ..میدونی که تو آخه میشه حسودیم بهش آره -

 خب؟ -

 یلیخ ولی نیستا پولدارا بچه این نگو،از که داره که کشی دختر ی قیافه یه هم شعور بی ی پسره کن ول رو اینا -

 .داره ایول

 ....کنی تعریف کسی از تو بودم ندیده -

 .خندید بلند بلند بعدشم و دیدی که حاال -

 بردیـــا -

 جانم؟ -

 خودتی؟ منظورت تاحاال وقت اون تو -

 .میشه گم توش پشه.سیبیالش او با کوچمونه سر بقال ظفرآقا منظورم پس نه -

 نمیکنی؟ شوخی که تو بردیا -

 بخدا نه -

 .ببینم بگو -

 .کمه سنت هنوز تو نیست خوب ها بچه دیگه،برا هیچی -

 !بردیا -

 تعقیبی تو تعقیب آرتین تعقیب رفته اونم فهمیدم کتی تعقیب بودم رفته که روز یه میگم،هیچی باشه باشه -

 یهو شد خرد اعصابم که منم......میگیره پس شش آب میده دل دختره یه با داره پسره اون دیدم دیگه هیچی.بود

 که آوردم کجا از پولی بی ی دوره اون توی و رستوان خسارت.....بهم ریختمشون نفرشونو دو جمع وسط پریدم

 .قوله و قرض کلی....بماند
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 نمیکی؟ شوخی االن مطمئنی تو....بردیا -

 میپرسی؟ بار چند دیگه آره -

 واقعا؟....ببینم برام کن تعریف دقیقا خب...بردیا -

 .بیچاره شد خام درآوردم بازی جنتلمن دوبار......بابا آره -

 بدی؟ بازیش میخوای نکنه... اِاِ اِ -

 دارم؟ دوست اونو من بودی نفهمیده بخدا،تو نه -

 . آوردم نمی روت به ولی چرا -

 آتریسا؟ -

 هان؟ -

 .......بگیرم دهنمو جلو نمیتونم -

 کردی لبم به جون ببینم بگو -

 کتیه... منو نامزدی....عید -

 االن؟ گفتی چـــی -

 !کتی منو نامزدی -

 قطع ور گوشی بعدشم.کنم اکتفا......نامردین خیلی ی کلمه گفتن به تونستم فقط که شدم ناراحت ازش اینقدر

 .کردم

 هک میخوام االنم.میگن گذاشتن مداراشونو قرار ی همه که حاال میکنن چکار دارن که بودن نداده خبر من به نامردا

 .نباشم که میخوام سیاه سال صد....بردیا آبجی و بودم کتی فابریک رفیق سرم خیر.نگن

 من که بود خوشحال هم کتی که میدونم البته.داداشم زن میشد کتی که بودم خوشحال چقدر میدونه خدا ولی

 .شوهرش خواهر میشدم

 چون بود گفته هم کتی به که این مثل. ندادمو جوابشو من ولی زد زنگ بار 05 از بیش بردیا صبح فردا تا اونشب از

 .نمیشناختمش من وگرنه بود کرده معرفی خودشو البته..... میداد اس و مدام میزد زنگ هم کتی

 بعدا و بکنن کاراشونو همه نمیشدین ناراحت...من جای شما!خرکی قهرای اون از کردم قهر جفتشون با خالصه

 .کردن فرضت نخودی که این بگن؟مثل بهتون
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 اونجا رنگ بارم یک....هه....کردم کار خیلی مدت این توی من نه....نبود خبری کارم از و بود تعطیل امروز خالصه

 .ندیدم چشمام به رو

 .نشد که نشد راضی دلم ولی بپرسم آرشامه این از حالی یه گرفتم تصمیم

 .نبود خبری مدتی هم ازساالری

 ینا توی وگرنه داشتم رو پروژه پاداش خداروشکر.خرید بریم باهم بیاد بگم و بزنم زنگ هلن به گرفتم تصمیم

 توق هر هم بردیا...میفرستن پول مقدار یه برام ماه هر اینا مامان البته.انداز پس نه بود حقوق از خبری نه که مدت

 .میریزه پول برام بشه که

 .شد گذاشته دیگه مین نیم برای قرار و کرد قبول اونم خالصه

 ودب فرستاده کارمنداشو ی همه و بود تعطیالت توی که شرکتم.خودش کار پی رفت هم تکراری روز ده اون باالخره

 .مرخصی

 .تولدمه روز که امروزم

 اشتمگذ حسابشونو ولی کردم آشتی باهاشون منم و آوردن در دلم از کتی و بردیا دیگه روز این توی میگفتم بله

 بود دیشب شب 64 ساعت تبریک اولین شدم بیدار خواب از زود صبح روز اون خالصه.ایران برگشتم وقتی برای

 .کتی بعدیشم بود بردیا طرف از که

 .خونم اومد نقلی کیک دونه یه با عصر ولی گفت تبریک بهم تلفنی صبح هم هلن

 .دارم نگه دست گفت هلن بیارم کیکو اومدم کیک،تا عاشق و خواسته خدا از منم

 .زدن درو که بودم شده کالفه دیگه من و گذشت ای دقیقه چند.نگفت چی برای پرسیدم هرچی

 .کردم باز درو هلن به نگاهی نیم با

 .بود موند،آرشام باز دهنم میدیدم که چیزی از ولی

 برف.بود کرده آویز خودش به هم زرورق مشت یه.....دستش تو دوتا.  بود سرش روی خرس شکل بوقی کاله یه

 .بود دستش توی اینام و شادی

 بود؟ شده شکلی این چرا این وا

 .داخل درآوردش از زور به.تو آورد هم بزرگ خیلی ی جعبه یه و من بغل توی ریخت رو اونا

 هن بودم کرده سالم نه حتی که بودم شده زده بهت اونقدر داخل داشت؟اومد تخصص کردن سوپرایز توی بشر این

 .تعارف
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 تو؟ بیام هست اجازه -

 .بفرمایید -

 .آتی مبارک تولدت -

 آتی؟ گفت االن این

 !هیچ ولی میزدم چیزی لبخندی یه باید االن حداقل....ببرن شورمو مرده الهی ای که.....بودم شده الل که انگار

 بود؟ بزرگ اینقدر که باشه تونست می چی جعبه این توی

 !هلن و آرشام و بودم من.نشستن و اومدن خالصه

 همدیگه خون میومد؟به خوشمون دیگه هم از خیلی نه نبود مهم البته بود شده گور و گم مدت یه که هم ساالری

 .بودن گذاشته رنگی ورنگ کوچولو شمع تا 05 حدود کیک فسقلی اون رویه. آوردن کیکو.بودیم تشنه

 :گفت و جلوم آورد کیکو آرشام.بود شمع گلوله یه که نبود کیک کال

 .ببینم کن آرزو یه باش زود -

 هان؟؟؟ -

 ...آرزو... آروز -

 .نمیرسه ذهنم به خب،چیزی -

 .میکنم آرزو خود نداره ،اشکال دختر ذوقی بی که بس -

 لب زیر چیزایی یه و کرد پچ پچ ژکوندی لبخند با و کرد نازک چشمی پشت برام زد حرفو این که این از بعد

 میگفت باخودش

 !که بود من کرد؟تولد چیو میگفت؟آرزوی چی.انداخت من به هم نگاه یه

 .کن فوتش -

 رو شمع همه اون از دونه یه بگم میتونم جورایی یه نکرد کمک کم هم کارآرشام این توی البته کردم فوت رو شمعا

 از شمعا بود مونده کم انداخت راه طوفان بیرون داد هاش ریه از که هوایی اون با..... که نکرد فوت.نکردم فوت من

 .بشن کنده جاشون
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 آرشام و زد دست هلن موقع همون. نیاورد خودش مبارک روی به انگار نه انگار اصال ولی کردم نگاش دلخوری با

 این برام تا نبود بردیا شاید....اومد خوشم.خوندن برام رو مبارک تولدت آهنگ دیگه هم با و زد دست باهاش هم

 .ببرن بین از روزمو اون دلتنگی تونستن آرشام و هلن ولی بکنه کارارو

 .کرد جورش و کرد لطف آرشام که میخواست هیجانا جور این از دلم بود وقت بود،خیلی سوپرایزی عجب

 :گفت جا همون از و آشپزخونه توی رفت کنه رودربایسی یا بکشه خجالتی اصال که این بدون آرشام

 .نیستی بلد کارا این از که خودت بیارم کنم تزئین رفت یادم کجان؟اه چاقوهات آتریسا؟این -

 استعداد چقدر من نمیدونه ذوق بی میگه من به پرو.پاته و دست تو همیشه که شکمت اون بخوره کارد که ای

 .شده خاله ها،پسر میگه اسممو همش جدیدا بعدشم.دارم باالیی هنری

 .خودم میام االن -

 .میارم خودم بگو نمیدزدم چیزی نترس -

 راست سمت پایین کابینت -

 .دیدم آهان -

 .میخندیدیدم و میکردیم نگاه کاراش به داشتیم طوری همین هلن سالن،منو داخل اومد

 !بازی قد و بازی مغرور لجبازی،نه بود،نه روزا اون از امروز

 :زاده طالب قول به

 "آرومه چی همه"

 :گفت و طرف این پرید اپن روی از آشپزخونه توی از خالصه

 .ها تولده مثال

 :گفت بود گر تماشا فقط موقع اون تا که هلن

 .اینه از غیر چیز گفتیم ما مگه -

 !مری فری قری یه دستی یه شین بلند بابا خب -

 :گفت و ما طرف گرفت اشارشو انگشت بعد

 .بترکونیم میخوایم کنین،که هماهنگ میام میرمو من شما،تا هی -
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 رو بشر این های کار نمیشد اصال کنه چکار میخواد نمیدونستم.بیرون رفت ورودی در از جلدی و زد حرفو این

 .کرد بینی پیش

 :گفتم و هلن به کردم رو

 داشتیم؟ -

 یه خورده منو ،مخ میکنه ریزی برنامه روز این برای داره پیش دوهفته از بدونی نکن،اگه مارش زهر امروزو یه -

 .نزنی ذوقش تو وقت

 :گفتم و خندیدم

 !!نترس -

 :گفت و بود آورده تابشو لپ.داخل اومد آرشام و شد باز در موقع همون

 اید؟ آماده....ذوقا بی خودتونم با آره.....نفر دو شما.جوره چیز همه دیگه حاال -

 :گفتم کنم راحت خودمو که این برای

 .کنین خلق شاهکاری یه دیگه هم با و کنه کاری یه هلن که این مگه نیستم بلد رقص اصال که من -

 :گفتم همین برای کنیم اذیتش یکم بذار گفتم موقع همون

 .باشیا بلد هم شما نمیخوره آب چشمام البته -

 :گفت تصنعیش اخم با و من به کرد رو همینم برای.بود اخالق خوش کال روز اون

 .سفید چشم ی دختره -

 .نشد که نشد بشه اینا و رقص بیخیال و پایین بیاد شیطون خر از که کردم هرکاری

 :گذاشت اهنگشو خالصه

 !تخسه بچه این که بذاره؟بس نمیشد تر آروم اهنگ یه حاال

 .نگو که بود داده گیری همچنین براتون بگم خالصه

 هی گرفتو هلن دستمم یکی اون و گرفت و دستمو مچ حرکت یه تو ولی کردم مشغول ظرفا کردن جمع به خودمو

 میزنین؟ دور هی چرا حداقل وایسید خب....میخوردن تاب

 ....هستو اینجا آرشامی رفت یادم کال بعدش میکشیدم خجالت اولش نبود فکریم بد خداییش
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 جلوی من سال صد وگرنه میکنه خود بی خود از رو ادم که آهنگاشون این با کنه خواننده این چکار خدا بگم ای

 میرقصیدم؟ آرشام

 .واال

 .رقصیدیم اهنگ تا چند با خالصه

 .هوا تو میزد شادی برف و میگرفت عکس وتند تند آرشامم

 ممیتون یا بود خوب روز اون خیلی....میکردیم داد و جیغ برفو زیر میرفتیم ها بچه عین بودیم شده تامون هرسه

 .بود عمرم ی ها روز بهترین از یکی بگم

 مین یه برای موقع همون.گرفت هلنو دست آرشام میکردیم شیطنت میخوندیمو آهنگ ریتم با که طور همون

 ....و کنه فکری چنین وقت یه محاله میدونستم...... بود برده پی چیزایی یه به هلن ولی اومد جوش خونم

 اب خودشم کاناپه ی رو کشید گرفتو هم منو دست.من طرف اومد بعد و دونفره ی کاناپه یه روی به رو گذاشت هلنو

 .کنارم نشست کمی ی فاصله

 .سرت بکن گفت و داد بهم پنگوئن شکل بوقی کاله دونه یه

 .نمیذارم سرم چیزا این از من -

 .....میذاری -

 .نمیذارم -

 درش اومدم منم و سرم روی گذاشت کالهو آرشام تا بشه کودتا که االنه بود گفته باخودش که هلن موقع همون

 .گرفت عکسو هلن بیارم

 :گفت و نشست و کرد باز جا بینمون اومد زود

 .شد باحال چه ببینید

 .بیارم در کالهمو میخواستم و بودم کرده اخم من ولی میخندید و بود افتاده خوشکل خیلی آرشام

 ....دیگه یکی اینو کن پاک.... میدادی خبر هلن،یه اه

 .بشه پاک ازاینجا عکسم دونه یه نکنیانمیذارم پاک نه -

 .....عکس این توی من ولی -

 !عزیزم نکنی لج خواستی -
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 .اللیگا حد در میشه پرو....همینه میخندم روش عزیزم؟به گفت بود کی با االن این

 :گفت و کرد عوض رو جو هلن بگم چیزی یه اومدم تا

 چیه؟ وقته االن میدونه کی -

 : گفتن باهم هردو طرفشو رفت خنده با آرشام

 !کــــــادو -

 .نبودم زحمت به راضی اصال ممنون -

 دختر؟ چیه زحمت -

 اون ز ا دیگه.شد عوض کم کم بزرگش،حالتش ی جعبه طرف به رفت نداشت قرار آرومو هم مین یه آرشام خالصه

 .نبود خبری هیچ پیش مین چند خندون و شاد آرشام

 .شد تبدیل خجالتی و آروم ی بچه یه به تخس ی بچه اون ی چهره حالت

 .کرد پچ پچ گوشش دم رفت بود فهمیده انگار که هم هلن.بود شده اینطوری چرا نمیدونم

 تنیس خبری بابا،هیچ نه که میدونستم ولی آوردم می در چشماشو نمیشناختمش و نبود دوستم هلن اگه یعنی

 .اومدن من طرف به هم با میومد تر نظرآروم به که آرشام. زدن حرف دیگه باهم مین دو یه

 داشتیم؟ گوشی تو -

 :گفت و خندید آرشام

 شد؟ چیه؟حسودیت -

 حسودی؟ منو -

 حال در دقیقا میداد نشون کردم که ای خنده بخصوص بودم داده لو خودمو خنده،بدجور زیر زدیم تا وهرسه

 .بودم کردن حسودی

 :گفت بلندی نسبتا صدای با آرشام بده کادوشو خواست هلن که همین

 .ندیا

 برام صداش که همیشه جورایی،برعکس یه شدم ترک زهره صداش اون با بگم بهتره ماسید هلن منو لب رو خنده

 ...زامبیا صدای عین بود شده االن میومد نظر به قشنگ خیلی

 :هلن
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 چرا؟؟؟ -

 ....دارم بکر فکر یه من -

 .میشد من شدن مرگ ذوق باعث که کشید ها نقشه ای از بازم این خدا ای

 .شد اب دلم ببینم کادوهاتونو من بدین -

 .منه حرف که هلنم حرف هست ما حرف حرف امشب دیگه نه -

 چون مثال بشم آماده تا رفتم همینم برای.آرشامه طرف بلـــــه،اونم فهمیدم که داد تحویلم ای هلن؟خنده آره

 کرد نگاهم لحظه چند برای آرشام بیرون اومدم و پوشیدم ست کفشمم. پوشیدم متفاوت یکم بود تولدم روز

 بریم؟:گفت پرویی با و مردم دختر به بود زده زل مین چند که نیاورد خودش روی به بعدش

 گلم از گل داشت نگه بازی شهر جلوی دیدم وقتی ،ولی ببرتمون کجا میخواد نمیدونستم هنوزم.بریم

 نم از کمی دست هم هلن.نرفتم بازی شهر تاحاال میکرد فکر نمیدونست کی هر که میکردم ذوق شکفت،همچین

 :گفت میکرد تماشا و دوتا ما های خنده داشت که آرشام.نداشت

 زود ولی انداختم بهش گذرا نگاه یه اول.میکردم کارو همین همیشه میخندی بازی شهر بیارمت میدونستم اگه

 .ترن به کرد اشاره شدیم،آرشام که پارک وارد.خودم جون نفهمیدم،آره من مثال یعنی.راه اون به زدم خودمو

 یچ بودم مونده من کرد،حاال قبول باشه ایول گفتن با هم هلن.بریم بازیام،بیاین این عاشق جارو،من اون ها بچه

 برم دمش مجبور همینم برای.میترسم کنن فکر و بیارم کم نکرده خدایی نکرده خدایی وقتی یه نمیخواستم بگم

 ی آتریسا لحظه یک برای که بودن شده سست و میزد شل زانوهام همچین میشدیم بازی به تر نزدیک هرچی ولی

 یادت.کنن جمعت زمین پهن بعدا که اینه از کنار،بهتر بذار غرورتو اون بار یه میترسی که آتریسا،تو:گفت درونم

 کنن؟ جمعت امبوالنس با بود نزدیک شدی پرتا چرتو این سوار که بار آخرین نیست

 .میشه عادی برام باال برم که میترسم یکم فقط دیگه نیستم اینجوریام من نه

 هم آرشام.بستیم کمربندارو و نشستیم دیگه هم کنار هلن منو شدیم سوار واگن توی خالصه.خودم جون آره

 ودب فهمیده رو چیزایی یه انگار که آرشام.بشینه ما واگن توی نیومد کسی دیگه خداروشکر ما روی روبه نشست

 :گفت

 آتریسا؟

 هان؟

 میترسی؟

 ترس؟ نه،منو
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 فاعوارت همه اون که این حال به وای میرفت گیج داشت من سر بود نکرده حرکت ترن هنوز.کنیم تعریف ببینیمو

 زاچی این از که بود شده تلقین بیشتر.نیاوردم خودم روی به ولی میچرخید سرم باالی داشت دنیا باالکل برم

 دهنش چیزا این سوار تاحاال که این نه میشه عادی برام میدونستم.میکنم عادت بودم مطمئن خودم ولی میترسم

 حرکت،آروم به کرد شروع خالصه.میکردم عادت بعدش ولی بود اینطوری اولش میترسم،همیشه چون باشم

 .میرفت

 کل انگار یهو که داره ترس سرعتش این با این بگم اومدم....ترس این اومدی،بیا که شد خوب ،دیدی آتریسا

 شده گم.... صدا همه اون توی صدام ولی میزدم جیغ وجودم تمام با.پایین میومد باال کرد،میرفت سقوط دستگاه

 وچشمام...ارتفاعش ی نقطه ترین باال تو فرستاد مارو باد سرعت با یهو و خورد تاب خودش دور تند تند قطار.بود

 بود آرشام دستای.میکنه خودش ی متوجه منو دست با داره یکی شدم متوجه که میکشیدم جیغ و بودم بسته

 ایصد با آرشام.میزم جیغ بلند صدای میشدم،با ترک زهره داشتم بزنم حرفی بخوام که نبود این وقت اصال ولی

 نگاهم انع میکردم،یه سکته داشتم نمیتونستم میخواستمم نذاشتم آتریسا؟خوبی؟محلش میترسی -:گفت بلندی

 :زدم داد.میبرد لذتو نهایت افتاد،داشت هلن به

 میشه؟ تموم لعنتی این کی پس

 ینچن سازندش،که ذات به تف.شد تموم کوفتی بازی اون باالخره.االن ،تمومه دختر باش مسلط خودت به آتریسا

 میرفت سیاهی چشمام.بشم پیاده تا کردن کمک هلن و آرشام.نرسه بهش دستم فقط ساخته،من رو مزخرفی چیز

 سمت دوییدم زود فقط.بود اعصابم رو داشتم که هم شدیدی تهوع حالت شده چم نمیفهمیدم اصال!گیج سرم و

 و خوردم داد بهم بود گرفته آب برام بیرون،آرشام اومدم زدم صورتم به که آب یکم.پارک بهداشتی سرویس

 :گفت بود گرفته خودش به که ای زده غم حالت با.خوبه برام بخورم که گفت و داد بهم شکالت یه بعدش

 .نمیدادم پیشنهادو این هرگز وگرنه نمیدونستم کردی؟هان؟من لجبازی بهتری؟چرا

 .نمیشد چیزیم وگرنه شدم اینطوری بودم خورده غذا تازه خوبم،چون نه

 خوبی؟ مطمئنی

 ردخو چشمم موقع همون....... میکردم عادت باشم،باید اونطوری که بود ضایع خیلی.بود عادی سرگیجه یه بابا آره

 برای.ترسمن که بگیرم یاد باید گفتم.نبود بیشترم ولی نبود بازی اون از کمتر ارتفاعش داشت ارتفاع که بازیی به

 :گفتم و کردم اشاره بهش همین

 :آرشام!هه...میکشیدن خجالت ولی میاوردن در شاخ داشتن تعجب از موافقید؟هردوتاشون بازی این با

 .که نیست خوب حالت تو ولی

 .میدم پیشنهاد دارم خودم خوبم من
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 .شو بیخیال....داری ارتفاع از وهم تو نظرم به ولی

 .برم تنهایی خودم تا نمیاید کن،اگه باور نیست چیزیم من

 شدممی سوار بود طوری هر باید.بود افتاده فشارت االن همین چون نه بترسیا که این بشه،نه بد حالت ممکنه ولی

 شد ینا خالصه.رفتم دستگاه طرف به و کشیدم راهمو و بشم شیر من تا شد باعث نیستمهمین ترسو من بفهمه تا

 .شدن همراه باهام نگران های چهره با و اومدن کوتاه هم آرشام و هلن که

 مدل ی تو ولی میزدم لبخند نشن نگران که این برای منم حالم چه در ببینن کردن می من نگاه همش ها بیچاره

 ذتول نهایت باید که گفتم خودم با ولی میزد چی عین داشت قلبم کردن حرکت به کرد شروع دستگاه.بود غوغا

 و هلن ی خیره نگاه و میرفت اونطرف و طرف این سرعت با دستگاه.زدم لبخند اول همون از ایندفعه پس ببرم

 .شد جالب برام که شد این و دادم نفس قدرت خودم به ولی ترسیدم یکم اولش.بود من روی آرشام

 .نمیترسیدم دیگه

 .کردن نگام دیگه هم با هلن و آرشام شد تموم بازی وقتی

 امنمیدارید؟آرش بر دست هم حاال زمین تو میرفتم میشدم آب داشتم کردید نگام که بس بازی تو دوتا شما چتونه

 :گفت و زد لبخند یه

 .نمیفهمی داغی خوبی؟االن مطمئنی تو آتریسا

 هی آرشام که شد چی نمیدونم.بود ساده فشار افت یه هم موقع اون ندارم چیزا این از ترسی که کن،گفتم باور آره

 :گفت و زد لبخند یه هلن و کرد هلن به نگاه

 .خونم بیاد قراره هم ،میترا دارم کار خیلی برم باید دیگه من ها بچه خب

 ودب خواسته خدا از انگار که آرشام.ها منه تولده مثال.دیگه شو زپرتیت ی خاله دختر اون بیخیال امشب هلن،یه اه

 :گفت

 خیلینباش، نگران برو شما جان هلن.دیگه کارداره حتما داره کار میگه وقتی بگیریم جلوشو نیست آتریسادرست

 .میشنیدم رو هلن ی خنده صدای هنوزم.رفت و کشید و گرفت منو دست آرشام.بخیر شب گذشت خوش هم

 میشید؟ پرو میخندن روتون به یکم که طورید همین همیشه آقا،شما کنید ول منو دست

 .دارم سوپرایز برات که بیا نباش اخالق بد اینقدر امشبو یه

 داره؟ وجود کردن سوپرایز برای چیزی هنوز چی؟مگه

 اگه مبری میخوایم کجا نمیدونستم.رفتیم و کرد ماشینم سوار.من به بسپار چیزو همه نزن غر اینقدر و بیا تو آره

 التح بازم.میشم ضایع و نمیگه چیزی هم بپرسم میدونستم چون نپرسم چیزی دادم ترجیح سوپرایزه میگفت
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 توی که رو هلن ی هدیه.میشد اینطوری چرا نمیدونم.اضطراب به داد جاشو صورتش شادی شدو عوض چهرش

 و وشکلخ فرشته یه که ظریفی گردنبند دیدن با کردم بازش بود،وقتی کوچولو ی جعبه یه.کردم باز رو بود کیفم

 موندن دور آرشام بین تیز چشمای از پهنمم لبخند اون.بود سلیقه خوش دختر این که الحق.زدم لبخند بود کوچولو

 البته.بده حرص پوزخنداش اون با آدمو که این برای بود شده خلق فقط بشر این.زد بهم پوزخندی جوابش در و

 :گفتم هم همین برای نمیاوردم کم جلوش منم بگما

 .میخندی خودی به خود شما که ندیدم خنده برای داری خنده چیز

 باید یول میرسیدم انفجار مرز به داشتم دیگه.نخندم دیدم من وقتی که نمیشه این بر دلیل ندیدی تو که این خب

 این با احمقا عین چرا من اصال بودم ترسیده یکم چرا دروغ.بکنه میخواد چکار ببینم تا میگرفتم رو خودم جلوی

 شرت خودم به کردم که فکرایی این بره،از کجا و کنه چکار میخواد که نبود معلومم تنها بیرون؟تکو بودم اومده

 .زدم

 و دور به نگاهی و اومدم خودم به حرف این نداری؟با محبتم بخورتت؟لیاقت میخواد مگه این آتریسا شو خفه

 .بود دی ای ال های المپ از پر ای حاشیه پارک داخل های وسیله تا بگیر درختا از جا همه.انداختم اطرافم

 ردمک فکر که خیلی خیلی باشه داشته سوپرایزی چنین نمیکردم فکر اصال.بود شده نورانی و میزد برق جا همه

 .جایی رستورانی یه ببرتم میخواد البد گفتم

 و زدم خفیفی جیغ آگاه خود نا.رفت در دستم از و نبود مهم برام مکان و زمان و موقعیت دیگه دیدم رو اونجا وقتی

 به حتی.بود کی شاهکار زیبایی همه این نمیدونم.میکردم نگاه اطرافمو ولع با داشتم.شدم پیاده ماشین از

 .بود شده آویزون چراغ هم ها گیاه کوچکترین

 صدای. داره دوست جورایی یه منو واقعا کردم احساس کارش این با نه،ولی ها باشه چشمم توی عقلم که این نه

 .آورد بیرون ماتم و زدگی بهت حالت اون توی از منو بمش

 :گفت و کرد نگاهم بود کرده فرمش خوشش صورت چاشنی که لبخندی با

 اومد؟ خوشت

 .نازه خیلی....محشره این...این

 .بیاد در صورت بهترین به کردم سعی خیلی

 کردی؟ درست رو اینجا خودت که....که بگی اینو میخوای یعنی

 پردازیه نور من کار از جزئی که نرفته بدم؟یادت خرج به خالقیت نمیاد من به چیه

 کنی؟ اینطوریش تو تا تو به بدن رو اینجا که ممکنه چطوری آخه.....ولی آره
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 .مرداست فنای و فوت از دیگه اون

 چیز نه میخواست سلیقه کردنش درست شهره،برای از خارج اینجا نفهمیدی که بودی خودت حال توی اونقدر

 متر ندچ با تونستم که قدر همین ولی کنم فراهم برات رو بهترینا بتونم تا ندارم چندانی پول که درسته.ای دیگه

 .نبود پولدار بچه میکردم فکر که چیزی مثل آرشام پس عه.خوشحالم ببینم لبخندتو چراغ

 .میگم دلم ته از اینو ممنونم واقعا

 .نیست سوپرایزم از بخشی هیچ این.....البته

 مونده؟ هم ای دیگه چیز بگی میخوای

 مگه؟ رفته یادت بزرگو ی جعبه اون

 طرف به دید چهرش تو راحتی به میشد که عصبی حالت با.عجولم خیلی من که بهم بده تر زود هدیم؟خب....آهان

 مدل یه هم بودن،همه داده شرکت های بچه تمام به ماشینا این از.رفت بود چی مدلش نمیدونم که ماشینش

 یتونهم چی اون توی ببینم بودم کنجکاو خیلی.اومد من طرف به و آورد بیرون بدبختی هزار با رو بگذریم،جعبه.بود

 آخه.زد لبخند درجوابم اونم زدم لبخندی هم همین میشه،برای ارضا کنجکاویم حس دیگه دقیقه چند باشه؟تا

 هب این میخندم افکارم و خودم به من تا خندیدم؟عجبا تو به هان؟مگه خندیدم تو به من مگه بگه نیست یکی

 دیخندی اون به کرده فکر خب نیست کسی اون جز که اینجا آتریسا بگه نیست یکی خب....واال. میگیره خودش

 یاین. کنم باور نمیتونستم بودم دیده که رو کردم،چیزی باز چشمامو....***توهم حاال اینه؟خب از غیر مگه اصال

 چرخید،توی صورتش و حلقه بین لحظه یک بود؟چشمام آرشام واقعا......گرفت،این من جلوی رو حلقه االن که

 و زدن گول قصدش دونستم نداشتم،می هراسی هیچ مورد یه این از.نبود این جز چیزی میدیدم رو عشق صورتش

 من از واقعا االن.......االن این.بگم چیزی نه بزنم حرفی میتونستم بودم،نه هنگ هنوز ولی.نیست چیزا این

 .آورد خودم به منو آرشام صدای که بود موقع کرد؟همون ازدواج درخواست

 این جسارتت،از و شجاعتت اومد،از خوشم ازت دیدمت وقتی دارم،از دوست خیلی رو تو من کن آتریساباور ببین

 .بودم دختری چنین دنبال همیشه بخوره،من رو حقت کسی نمیذاری و هستی قوی خیلی که

 .بگم چی نمیدونم شدم شوکه واقعا من...من

 خواستی هک هروقت تا بگم االن همین نمییتونم اینا و کتابا تو مثل باشه؟من نکن شک من ی عالقه آتریسا،به ببین

 رتمنتظ دنیا آخر تا موقع اون میاد خوشت من از که بده من به امید یه تو.بگم میتونم اینو میمونم،ولی منتظرت

 داده لو ترشیده های دختر مثل خودمو و بگم چیزی مبادا تا بودم کرده بدم،سکوت نداشتم جوابی.میمونم

 بار التماس نگاهش.میرفت آبروم پاک که میگفتم طوری همین میکردم چیزی نوزی نازی باید حداقل.باشم

 امدست توی رو کرد،جعبه بازشون و گرفت دستامو ایستادم مجسمه عین و نمیکنم کاری هیچ من دید وقتی.بود

 :گفت و گذاشت
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 میکنی؟ قبول آتریسا؟قلبمو

 دوست اونو منم که باشه؟این میتونست چی لبخند این دلیل زدم،واقعا لبخند آگاه خود نا که شد چی نمیدونم

 ؟؟ بود وقتش حاال نمیزدم لبخند بارم یه سالی که من بود؟حاال ممکن دارم؟یعنی

 بود؟؟؟؟؟ چی که این ولی باشم داشه بهش احساسایی یه که میدونستم اینو نمیدونستم،البته هم خودم

 .گنجید نمی ذهنم توی اصال

 دور و کرد بغل منو موقع همون.بگیره خودش به شادی ی جوونه یه زدش غم صورت شد باعث لبخندم همین

 .میخندیدم بلند بلند و میچرخوندم طور همین.داد تاب خودش

 .شدم صدا یک باهاش و ندیدم جایز رو بینی بزرگ خود غرورو این از بیش دیگه

 :گفتم همین میرفت،برای گیج سرم داشت.میزدم جیغ و میخندیدم منم

 .میخوره بهم حالم داره بسه خدا رو تو آرشام

 ولشقب من که کرده فکر زدم لبخند گفت؟چون چی االن این.کردی قبول که نمیکنم باور اصال آخه..... باشه باشه

 :گفتم هم همین برای یکم باشم جدی کردم سعی.پرویی آدم کردم؟عجب

 یتوباز اسباب و کنی تموم رو بازی شدی خسته که نیست بازی اسباب ازدواج و نیست بازی زندگی آرشام ببین

 منتهی میده قلقلک منو احساسی یه و هست چیزایی یه شدم متوجه هم خودم نیستی که غریبه.بندازی دور

 .بدی مهلت بهم میخوام باشه،ازت عادت شاید!نمیدونم

 .روز 0 فقط ولی میدم مهلت.... باشه باشه

 .کمه خیلی بیام کنار خودم با من که این برای روز؟این سه

 :گفت و بهم کرد رو شد من کردن قبول ی متوجه که این از بعد.کردم قبول.زیاده هم خیلی قرار بی من برای ولی

 خجالت از داشت مغازه توی دیگه بود باهام که ساالری.خریدم برات وسواس کلی اومد؟با خوشت حلقه از

 هر بکنن رو کلم بود مونده کم.نیست خوب نه که میگفتم من میاورد چی هر دار مغازه مرده بیچاره.میمرد

 هم بزرگی خرس.برگشتیم خونه به خوردیم شام که این از بعد شب اون خالصه.خندیدم فقط جوابش در.دوشون

 در دم.ببینم نمیتونستم پاهامو جلوی حتی که بود بزرگ اونقدر.بودم کرده بلندش خودم با بود جعبه توی که

 :مگفت و پایین انداختم سرمو خجالت با و گرفتم ازش خرسو. کردم باز درو انداختم کلید آرشام دست دادم خرسو

 .ممنون،خدانگهدار

 آشفتگی آوار جاش به و شد تموم شبم اون خوشی تمام.داخل رفتم و نگفتم چیزی.روز سه فقط باشه یادت پس

 ردنب خوابم شب که این.میومدم کنار خودم با باید روز سه میکردم؟توی چکار باید حاال.شونم روی انداخت خودشو
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 اربید خواب از وقتی داشتم شرکتو آدرس.طرف یک به سرکار میرفتم زود صبح باید فردا که این و طرف یک به

 نیم اون اومدن تا ندیدمش،هنوز زدم بیرون خونه از وقتی خداروشکر.نرم آرشام با تا نخوردم هم صبحونه شدم

 و بود رفته بهبودی به رو زبونم مدت این توی دادم،خداروشکر بهش آدرسو و گرفتم تاکسی.بود مونده ساعت

 ویت بود،شرکت مونده باز دهنم رسیدیم که شرکت در دم.بکشم بیرون آب از خودمو گلیم تنهایی به میتونستم

 و کردم مرتب لباسمو.بود بیشتر هم شاید یا ای طبقه 65 نظرم به که بود شرکت یه.کجا یکی این و کجا ایران

 .دیدم رو ساالری شدم شرکت وارد که همین.رفتم و کشیدم عمیقی نفسش

 .نیکو خانم به به

 ببینم؟ اولی روز نبود ای دیگه آدم حاال.شدید سهیل ستاره.پیدایید دیدار،کم سالم،مشتاق

 :گفت و بود دستش کنار که دختری به کرد اشاره زد حرفو این که این از بعد.داشتم گرفتاری بگم چی واال

 ومخان آتریسا هم ایشون:گفت و من به کرد شاره بعد و هستن بنده ی خاله دختر خانوم خورشید میکنم معرفی -

 .هستن اینجا االن طرحشون شدن برنده خاطر به شرکت،که فعال کارمندای از یکی هستن

 .دادم دست باهاش معاشرت آداب وطبق خوشوقتم:گفتم و خورشید به کردم رو

 سالم 42که من از بود کرده که آرایشی اون با ولی باشه نداشته سنی میومد نظر به که این انداختم،با بهش نگاهی

 .میزد بیشتر بود شده تموم

 .ردهک برنزه پنکیک و کرم تا صد با فهمید میشد صورتشم و بود زده کالباسی رژ لباش روی و بود بلوند موهاش

 میکرد نمایی خود فرش های مژه پشت که درشت عسلی چشمای داشتن خاصی جذابیت چشماش حال این با

 .میشد بود زده که ریلی اون و مژه فر مدیون رو فرش های مژه البته

 :گفتم و ساالری به کردم رو گرفتم ازش چشمامو

 .یک پیش برم باید بگو کن راهنماییم میام،فقط بارمه اولین نیستم آشنا طرفا این به اصال من که میدونی -

 تمدیرونشون اتاق بپرسی منشی از دیگه سالن یه به میرسی آخرش برو بگیرو مستقیم رو راهرو همین ببین -

 .میده

 .نمیشم شما مزاحم دیگه ممنون باشه -

 :گفت خورشید موقع همون

 .کرد نازک برام چشمی پشت و مراحمی

 من بر و دور آدمای عجب خدایا.....تاحاال دختره الله میکردم فکر موقع اون تا من زد حرفی یه این شکر رو خدا نه

 .گذاشتیا
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 میشد باعث که مینداخت نوسان ساکت محل اون توی کفشم های پاشنه رفتم،صدای و گرفتم رو راهرو خالصه

 .بشم معذب یکم

 :گفت و داد دست باهام و شد بلند کردم معرفی خودمو اینکه از بعد رسیدم که منشی به نیاوردم روم به اصال البته

 و شرکت که این دوم. میگم تبریک رو موفقیتتون که این اول دیدمتون شدم نیکو،خوشحال خانم سالم -

 هستیم شما مدیون رو اعتبارش

 .نکردم کاری من میکنم خواهش -

 :گفت بود سالن اون آخر که رنگی سفید در به کرد اشاره سپس

 .هستن منتظرتون هست جا اون محبت آقای اتاق

 .ممنون -

 .زدم در بعدش و بیارم بدست نفسمو به اعتماد تا کشیدم عمیقی نفس اول رفتم اتاق طرف به

 :گفت خشنی نسبتا صدای

 .بفرمایید -

 .بودن ایشون بزرگ محبت پس.زد خشکم محبت آقای ی اخمو ی قیافه دیدن داخل،با رفتم و کردم باز درو

 .کردم سالم لرزونی صدای با.این از بود،اینم افتاده فیل دماغ از انگار و بود ایران توی که پسرش از اون

 .دخترم سالم -

 .بود کرده ثابت بهم تلفن پشت دیگه بار یه مهربونه،اینو وگرنه میده نشون اینطوری قیافش بابا نه

 .اومدم کار سر تازه ماه یک از بعد االن که متاسفم واقعا من محبت آقای -

 .اومدن پیش برات هم پشت مشکالت که میدونم و دادن بهم خبرارو دخترم میدونم -

 .ممنونم -

 ادتی اینو بودی،پس من شرکت آفرین افتخار تو چیزی یه کنی،فقط شروع شرکت روتو کارت میتونی امروز از -

 .نداری اشتباهی هیچ جای که باشه

 .میدم انجام درست کارمو ام،چشم متوجه -

 .هست خودت مختص و اختصاصی تو اتاق شرکت این میده،توی نشون بهت رو اتاقت برو منشی با -

 ممنونم -
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 ..میکردم براش کارو همین بود تو جای هم ای دیگه هرکس -

 .بخدا میکنی،واال برام کارو این داری هستم من چون گفتم من انگار حاال

 .بود من اتاق طبقه اخرین یعنی هم64 طبقه توی رفتیم،البته ها در از یکی طرف به منشی با

 :گفت و کرد باز درو

 .بزنه صدام کوچیک اسم با تا بودم خواسته خودم شما،البته اتاق از اینم بفرمایید، خانوم آتریسا

 ای قهوه کرم دیواری بود،کاغذ سوخته ای قهوه ست همه دکوراسیون.بود شدم،محشر اتاق وارد و کردم تشکر

 .بود شده عالی......اینا و میز و مبل ست با هم ها دیوار

 :گفتم و زدم خودم دور چرخی

 بدن؟ اختصاصی اتاق بهت روز یه که باشه جوری طرحت میکردی آتریسا،فکر هی -

 .بود خودم دست که هم بزرگ شرکت یه طرح و میدیدم رو طرحا ی همه باید نبودم ماهی یک چون

 .کنم فکر آرشام موضوع به شرکت توی نکردم وقت حتی.سخت کردن،اونم کار به کرده شروع اول روز همون از

 .زدن در بود تاب لپ توی سرم که طوری همون

 .بفرمایید -

 .دیدنم بود اومده که داد لو عطرش بوی ولی بود تاب لپ توی سرم هنوز شد،من باز در

 .کردم سالم دیدنش با و کردم باال سرمو

 .مهندس خانوم مبارکه -

 .ممنون -

 .نبینی منو تا میای زود میبینم -

 .زدم بیرون تر زود برسم وقت سر میخواستم نیست،چون اینطور نه -

 طوره همین که ایشاال.آهان -

 :گفت و نزدیک آورد سرشو و کرد باری شیطنت لبخند

 .کردم باور که منم -

 :گفتم برگردوندمو نیاوردم،رومو خودم روی به چیزی ولی بود گرفته خندم
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 .نیست مقایسه قابل ایران توی شرکت با اصال اینجا -

 .نکنه عوض رو تو تفاوت این میخواد دلم خیلی ولی داره فرق درسته طوره همین آره -

 به زدم دلمو منم و زد حرفو این تعصب روی از بود چی هر میدونم ولی نفهمیدم درستی چیز و بود مبهم منظورش

 :گفتم. و دریا

 .نیستم اینطوری من نباشید نگران -

 نزن؟ حرف جمع من با نفرمو یه من بگم بار چند -

 .دارم عادت کنم چکار خب -

 .تو و میدونم من زدی حرف جمع بعد به این از -

 .رفت بیرون اونجا از گفت تبریک دوباره و زد حرف یکم که این از بعد

 دستش از جوره هیچ نمیخواست دلم و داشتم دوست رو آرشام بود،من همین حقیقت آره کردم فکر خودم با

 .روز سه از بیشتر....چیزاست این از بیشتر زمان مال آرشام داشتن دوست فهمیدم.بدم

 .کنم شروع رو تازه زندگی یه و بذارم کنار رو اعتمادی بی و دلی بد گرفتم تصمیم که خالصه

 .بود العاده کردم،فوق نگاه بهش و آوردم بیرون کیفم توی از رو حلقه

 .باشه داشته ای سلیقه چنین بتونه مرد یه نمیکردم فکر اصال بود زیبا خیلی

 .بود شده تموم روز زدم،سه بهم چشم

 .پایین رفتم سرکار میرفت آرشام که همیشگی تایم سر و خوردم مفصل ی صبحونه یه اشتیاق با صبح

 .کرد سوار منو و زد بوقی دید منو تا آرشام

 سوار بگم،وقتی بهش نمیشد روم خودم چون چیه جوابم که بفهمه خودش تا بودم کرده دستم روز اون رو حلقه

 ونما وقتی.کردم قایم کیفم زیر دستمو هم همین کنم،برای اذیتش یکم تا نگم چیزی یا نخندم کردم سعی شدم

 .بدم بهش منفی جواب میخوام که بود کرده پیدا یقین دیگه دید اینطوری منو

 :گفت همین برای داشت احساسو همین هم آرشام که این مثل بودم شده خسته بینمون سکوت از دیگه

 بزنی؟ حرفی شد،نمیخوای تموم روز سه -

 .....که بگم بهت میدونی؟باید -

 یانه آره کلمست یه -
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 مدستموآورد و بزنم حرفی نخواستم همینم برای.شد مانعم چیزی یه که نه بگم خواستم کنم اذیتش نیومد دلم

 .باال

 :وگفت نبود حواسش اصال

 .میدونستم....نمیکنی قبول منو و نه میگی میدونستم،میدونستم -

 ...آرشام -

 کردی؟ وار امید روز سه این توی منو و بهم نگفتی موقع همون چرا فهمیدم جوابتو نگو،خودم چیزی -

 نه؟ گفتم کی من.بده گوش من به لحظه یه میگم دارم آرشام -

 آره؟ یعنی -

 .کنارش گرفتم و آوردم باال دستمو و پنجره طرف به کردم رو روم نزنم حرفی کردم سعی

 .ترمز روی پارفت دو خیابون کف ها دیونه مثل دید دستم توی رو حلقه وقتی و کرد دستم به نگاهی

 :گفت و زد داد بلند

 کردی؟ قبول تو آتریسا -

 کنم؟هان؟ عوض نظرمو داری دوست نکنه خوشتیپه آقا هی -

 نه نه نه -

 دست ماشینا طرفم اون از میرفت زمون و زمین ی صدقه قربون هی و پنجره بیرون بود ایستاده ور این از این حاال

 .بوق روی بودن گذاشته

 اوضاع بودن فهمیده همه دیگه که حاال.خندیدیم هم با کلی و داد چرخم خوش دور کلی و کرد پیاده ماشین از منو

 .میزدن بوق و شوت و دست قراره جه از

 وحشتناکی سرعت با و گاز رو گذاشت پاشو و ماشین توی گذاشت منو آرشام که یشدم آب خجالت از داشتم

 .میرفت

 .میکردم سکته سرعت اون با داشتم چرا دروغ

 .میکنم سکته ترس از دارم برو،من تر اورم خدا تورو آرشام -

 کنی؟ سکته جونت از دور که کنم کاری من میشه ،مگه خانوم خدانکنه -

 .شرکت سمت برو میری کجا داری آرشام -
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 برامون کنن رد مرخصی میزنم نیست،زنگ کار وقت که امروز نشد دیگه نه -

 .بودم مرخصی ماه یک من که اونجا،میدونی بذارم پامو نمیذاره دیگه ها،محبت کارو این نکنی -

 .من با اون نباش نگران تو -

 :گفتم خندیدمو

 .نمیشم هیچی بگی،نگران تو وقتی تا -

 هرفت دیگه هم کنار سبز های تپه بود جایی عجب واقعا.رسیدیم سبز سر جای یه به رانندگی ساعت 6 از بعد خاله

 .بود خزه از پر که بود رسیده کوه یه به تا باال بودن

 .میومد بیرون کوه دل از هم کوچیکی نسبتا آبشار

 .بود العاده فوق فضا

 بلدی؟ کجا از رو جاها این تو -

 زا سر میکردم رانندگی داشتم جوری همین و بود خورد محترم کار سر دست از اعصابم که روز دیگه،یه اینیم ما -

 ناکش وحشت سرازیری اون از نمیشه حاضر باشه بلد هم اگه نیست بلد رو اینجا کسی مطمئنم.درآوردم اینجا

 .بیاد پایین

 نداره تاب مخشون که همه خب

 داره؟ تاب من مخ دیگه حاال نکنه درد دستت

 .کردم نگاش ایستادمو طوری همین وبعد.....داره سرسره نداری؟خب دوست تاب

 :گفت و کشید و گرفت دستمو

 .کنی نگاه منو و اینجا وایسی شب تا میخوای چیه؟نکنه -

 . نیست فکریم بد -

 :گفت و چرخوند حدقه توی چشاشو

 .میزنه بهم حرفو این داره کی من،ببین خدای اوه -

 بی که دهانی به لعنت...پرید دهنم از منتها نمیزدم حرفو اون نزنم،صدسال حرفی و پایین گرفتم سرمو خجالت از

 .بگیرن گل دهنو اون دم الهی ای...شود باز موقع

 :گفتم حرفاشو نده ادامه که این برای
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 .دیگه بریم بیا ایستادی چرا پس

 :بود این معنیش که انداخت بهم نگاهی

 "پیچوندیا خوب"

 .بریم -

 که بآ های نشستیم،ذره بزرگی سنگ تخته روی باشیم کرده استراحتی که این برای رسیدیم که آبشار نزدیک

 .بود دخیل توش هیجانم البته....بود انداخته لرزه به تنمو میپاشید رومون

 .چشام تو زد زل و من به کرد رو آرشام

 :گفتم و بهش کردم رو همینم برای میکنه نگام اونطوری که بودم معذب

 .نکن مردم دختر نگاه اینطوری آقا -

 تیمداش که بود باری اولین این بودمش دیده وقتی از دستش از بود گرفته خندم.برم مردم دختر قربون من الهی -

 اب کال ما آخه نکنیم حسابی و درست دعوایی یه شب تا بعیده نمیدونم هنوزم البته.میزدیم حرف هم با ادم مثل

 .بودیم آروم االن که بود عجیب خیلی این و میزدیم حرف باهم دعوا

 :گفت مظلومی لحن با و بهم کرد رو -

 آتریسا؟ -

 هوم؟ -

 .بله. بگ چیه هوم -

 چشم،بلـــــــه؟ باشه خب -

 میکنن؟ قبول منو اینا مادرت نظرت به -

 .نکنن قبول چرا اصال....میکنن قبولت که معلومه میخونی؟هان؟خوب یاس ی آیه االن از که حرفیه چه این -

 بپرسی؟ من پدرومادر درمورد چیزی نمیخوای تو.نمیکنم فکر اینطوری من ولی -

 .بگو بهم خودت داری دوست اگه خب -

 .نکنن قبولم کارم کسو بی که این خاطر به منو اینا مامانت که میترسم این از آتریسا؟من میدونی -

 .نمیشم متوجه -
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 اهستن؟چر کی خونوادم نمیدونم ،اصال دادم دست از حافظمو بچگی توی تصادف یه اثر بر من میدونی؟ آتریسا -

 .....نمیدونستم اسمم نیستن؟حتی دنبالم

 چی؟ یعنی -

 شد؟ عوض من درمورد نظرت فهمیدی رو اینا که االن -

 .نمیشه عوض نظرم چیزایی چنین بخاطر حرفیه،من چه این -

 و دکترو عالمه یه و مرد پیر یه دیدم کردم باز چشمامو میره،وقتی دست از حافظم تصادف یه براثر خداروشکر، -

 .هستن اطرفام پرستار

 ررامس جنگل تو که گفت بهم مرد پیر شدم مرخص بیمارستان از که وقتی.نکنم اشتباه اگه بودم ساله 1تقریبا

 فوت که بودم پیشش سالگی 68 تا پرورشگاه ببرن منو نذاشت و کرد لطف.نبوده اطرافم دورو کسی و کرده پیدام

 البته.کنم پا دستو ای خونه یه خودم برای تونستم و کردم پیشرفت کارم توی.شدم تنها تنهای بعد به اون کرد،از

 ....فقط میدونه خدا کنم پرداخت رو ها هزینه تا کشیدم سختی چقدر دانشگاه برای که این

 .متاسفم واقعا من -

 میخوری؟ تاسف تو وقت اون نیستن متاسف من مادر نباش،پدرو متاسف -

 آخه -

 اینا االن من میبینی که اینم میگذره ازش سال 40 چون میبینم شده فراموش رو ماجرا اون دیگه من نداره آخه -

 .ندونی تو که نباشه درموردم چیزی میخواستنم چون گفتم برات رو

 از یکم تگف میشه تقریبا منم.میکنن درکت قضایا همین سر نکنن،اونا قبول اینا مامانم که نباش این نگران پس -

 ...کردم تجربه رو قضایا این

 واقعا؟ -

 واقعا -

 میگی؟ برام -

 وقت هیچ...لندن میفرستن منو خانوادگیمون دوستای از یکی با بودم که ساله 2 من....سخته خیلی گفتنش -

 که این از بعد....کشور از خارج بفرستن خونوادش بدون رو ساله 2 بچه دختر یه کردن اعتماد چظور و چرا نفهمیدم

 یه تو خدمتکار یه و میمونم من...میمیرن نفرشون0 و میکنن تصادف بابام دوست خانواده بودم اونجا هفته یک

 ...هویت بدون مادر و پدر بدون...غریب کشور

 بگذرونم خوش رو روز اون کردم سعی و شدم قضایا بیخیال کردم گریه یکم که این از بعد و کردم تعریف رو همه
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 چی هر با نداشتیم ابزاری هیچ چون گرفتیم،البته ماهی هم کلی و بردیم و لذت نهایت روز اون از که این خالصه

 ...داشتیم مرض.میکردیم رهاشون و میگرفتیم کوچیکو های ماهی میرسید دستمون دم

 .میکردیم ضعف گرسنگی از داشتیم که بود 8 حدودا ساعت

 .برگردیم که شد قرار هم همین برای.بودیم نیاورده خودمون با هیچی اینجا اومدیم دفعه یه چون

 باال سرباالی اون از راحتی به نمیشه که فهمیدیم تازه افتادیم راه به و شدیم ماشین سوار که برگشتنی،همین چه

 .رفت

 کردی؟ پیدا نجات اینجا از چجوری اومدی که پیش دفعه تو -

 .بود پرت حواسم کل به امروز ولی بشه اینطوری میکردم فکرشو چون بود باال ماشین موقع اون -

 کنیم؟ چکار باال بریم نتونیم اگه حاال -

 و شهب صبح تا میمونیم اینجا فوقش فوق که این سوم نباش ترسو اینقدر که این دوم نداره نشد کار که این اول -

 ...بیاد چیزی جرثقیلی یه

 .دلیا خجسته....خوشه خیلی دلت -

 ..کرد میشه چکار ببینم بذار نزن نق اینقدر -

 وسط این حاال...میشدم ناامید رفتنمون باال از داشتم واقعا دیگه...نداشت ای فایده هیچ میداد گاز آرشام چی هر

 برای.داشت وجود ماشینمون خوردن سر امکان هم عان بریم،هر باال میشد نه برگردیم میشد نه بودیم ایستاده

 .نکنه سقوط ماشین حداقل تا گذاشت چراخاش پشت اینا و سنگ مشت یه بردیا همین

 .کنه بکسلمون کنیم پیدا ماشین یه بال بریم بیا نمیکنه درست رو کاری موندن اینجا آتریسا -

 میشه؟ -

 بابا آره -

 .....و کرد اینطوری چرا که کردم دعواش کلی اومدیم،البته باال اونجا از بدبختی کلی ا خالصه

********** 

 نگه و بودم شده عادت بد کردم،یکم جا به جا سرم روی بود،روسریمو نوروز عید شدیم،فردا پیاده پیما هوا از

 .میومد نظر به مشکل یکم سرم روی داشتنش

 لهفاص بود،از اومده بردیا فقط هم همین دارن،برای کار خیلی میدونستم نیاره رو اینا مامان بودم خواسته بردیا از

 .بود شده تنگ براش دلم چقدر میدونست خدا. کردم بغلش. دویدم متری شش ی
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 یشش تعجب از بیچاره بردیای چشمای.رفتیم کردیمو خداحافظی ازآرشام بوسه ماچو بساط و مالی تف کلی از بعد

 .بود شده تا

 :گفت منو به کرد رو بردیا موقع همون گرفت دلم رفت آرشام وقتی

 .......که نیست همونی کوچولو،این خواهر

 :گفتم شرمندگی با

 .خودشه داداش آره -

 .نمیدونستیم ما و خبریه نکنه -

 :گفت همین برای فهمید خوب منظورمو بردیا که زدم لبخندی جوابش در ؟فقط بگم میتونستم چی

 . میکشیدم خجالت لحنش این از.....میگفتی من به کاش ای ولی میشه بزرگ داره ماهم کوچولوی آتریسا پس -

 قراره چه از اوضاع فهمیدم دید تو با منو اونطوری که موقع همون -

 .شرکته کارمندای از یکی کن باور.....داداش -

 .بریم بیا باشه باشه -

 .ببینم رو اینا مامان یخواست دلم خیلی دوری ماه چهار سه از شدیم،بعد بردیا ماشین وسوار رفتیم دیگه باهم

 وقت هیچ...لندن میفرستن منو خانوادگیمون دوستای از یکی با بودم که ساله 2 من....سخته خیلی گفتنش -

 که این از بعد....کشور از خارج بفرستن خونوادش بدون رو ساله 2 بچه دختر یه کردن اعتماد چظور و چرا نفهمیدم

 یه تو خدمتکار یه و میمونم من...میمیرن نفرشون0 و میکنن تصادف بابام دوست خانواده بودم اونجا هفته یک

 ...هویت بدون مادر و پدر بدون...غریب کشور

 بگذرونم خوش رو روز اون کردم سعی و شدم قضایا بیخیال کردم گریه یکم که این از بعد و کردم تعریف رو همه

 چی هر با نداشتیم ابزاری هیچ چون گرفتیم،البته ماهی هم کلی و بردیم و لذت نهایت روز اون از که این خالصه

 ...داشتیم مرض.میکردیم رهاشون و میگرفتیم کوچیکو های ماهی میرسید دستمون دم

 .میکردیم ضعف گرسنگی از داشتیم که بود 8 حدودا ساعت

 .برگردیم که شد قرار هم همین برای.بودیم نیاورده خودمون با هیچی اینجا اومدیم دفعه یه چون

 باال سرباالی اون از راحتی به نمیشه که فهمیدیم تازه افتادیم راه به و شدیم ماشین سوار که برگشتنی،همین چه

 .رفت
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 کردی؟ پیدا نجات اینجا از چجوری اومدی که پیش دفعه تو -

 .بود پرت حواسم کل به امروز ولی بشه اینطوری میکردم فکرشو چون بود باال ماشین موقع اون -

 کنیم؟ چکار باال بریم نتونیم اگه حاال -

 و شهب صبح تا میمونیم اینجا فوقش فوق که این سوم نباش ترسو اینقدر که این دوم نداره نشد کار که این اول -

 ...بیاد چیزی جرثقیلی یه

 .دلیا خجسته....خوشه خیلی دلت -

 ..کرد میشه چکار ببینم بذار نزن نق اینقدر -

 وسط این حاال...میشدم ناامید رفتنمون باال از داشتم واقعا دیگه...نداشت ای فایده هیچ میداد گاز آرشام چی هر

 برای.داشت وجود ماشینمون خوردن سر امکان هم عان بریم،هر باال میشد نه برگردیم میشد نه بودیم ایستاده

 .نکنه سقوط ماشین حداقل تا گذاشت چراخاش پشت اینا و سنگ مشت یه بردیا همین

 .کنه بکسلمون کنیم پیدا ماشین یه بال بریم بیا نمیکنه درست رو کاری موندن اینجا آتریسا -

 میشه؟ -

 بابا آره -

 .....و کرد اینطوری چرا که کردم دعواش کلی اومدیم،البته باال اونجا از بدبختی کلی ا خالصه

********** 

 نگه و بودم شده عادت بد کردم،یکم جا به جا سرم روی بود،روسریمو نوروز عید شدیم،فردا پیاده پیما هوا از

 .میومد نظر به مشکل یکم سرم روی داشتنش

 لهفاص بود،از اومده بردیا فقط هم همین دارن،برای کار خیلی میدونستم نیاره رو اینا مامان بودم خواسته بردیا از

 .بود شده تنگ براش دلم چقدر میدونست خدا. کردم بغلش. دویدم متری شش ی

 یشش تعجب از بیچاره بردیای چشمای.رفتیم کردیمو خداحافظی ازآرشام بوسه ماچو بساط و مالی تف کلی از بعد

 .بود شده تا

 :گفت منو به کرد رو بردیا موقع همون گرفت دلم رفت آرشام وقتی

 .......که نیست همونی کوچولو،این خواهر

 :گفتم شرمندگی با
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 .خودشه داداش آره -

 .نمیدونستیم ما و خبریه نکنه -

 :گفت همین برای فهمید خوب منظورمو بردیا که زدم لبخندی جوابش در ؟فقط بگم میتونستم چی

 . میکشیدم خجالت لحنش این از.....میگفتی من به کاش ای ولی میشه بزرگ داره ماهم کوچولوی آتریسا پس -

 قراره چه از اوضاع فهمیدم دید تو با منو اونطوری که موقع همون -

 .شرکته کارمندای از یکی کن باور.....داداش -

 .بریم بیا باشه باشه -

 .ببینم رو اینا مامان یخواست دلم خیلی دوری ماه چهار سه از شدیم،بعد بردیا ماشین وسوار رفتیم دیگه باهم

 کرد باز درو اومد شوق و شور با مامان.میرسید مشام به کوچه توی از خونمون های نارنج بهار زدم،بوی رو درخونه

 نگرانی جای که گفتم بازم ولی نگرفتم تحویل زیاد که درسته.شدم الغر خیلی ومیگفت رفت صدقم قربون کلی و

 لمث.میره یادم نکنم اذیت رو اینا تا بستم خودم با که عهدهایی همه خونه این توی میذارم پامو که همین.نیست

 . میشم دیوونه باالخره گذشتم ی قضیه سر بود روشن برام روز

 ودز خیلی همینم برای نداشتم نا بودم آورده باال هواپیما توی که بس البته و بودم راه ی خسته چون هم شب اون

 .برد خوابم

 سفره رفتم هم اون از گرفتم،بعد دوش یه ورفتم شدم بیدار کم بیست 1 ساعت.میشد تحویل ،سال1 ساعت صبح

 .چیدم رو

 توی رو ها سین ی همه همین برای.باشه سنتی همیشه برخالف سینمون هفت ی سفره داشتم تصمیم سال اون

 .ریختم بود مامان ی جهیزیه روی که رنگ آبی سفالی های ظرف

 .گذاشتم هم رو قران و آینه.  گلدون توی گذاشتم هم رو ها سنبل

 مدرن چندان خونمون ،درسته بشه خونه وارد بهار بوی تا کردم باز رو ها پنجره درو ی همه بود شده العاده فوق

 ماتش آدم که بود چیده رو اینا سلیقه با مامان اونقدر ولی نبود جدید دارو مارک کدوم هیچ وسایلمون یا نبود

 .میبرد

 و سگ نخوایم و کنیم زندگی آسایش توی ماهم تا بگه وداع رو فانی دار میخواد کی بزرگ خاتون این موندم من

 لپو همه اون از خدا خلق مثل اگه...... میکنه اینطوری که خودشه مقصر ولی کنما مرگشو آرزوی نمیخوام.بزنیم دو

 ..واال....نمیشد نفرین اینطوری بشن تقسیم میذاشت و میکند دل

 :گفتم خودم به
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 .بیچاره.....کنن برسرت کنی؟خاک می مرگشو آرزوی داری آتریسا بگیری مرض ای -

.  بودم پوشیده پا دم شلوار یه با قرمز تونیک شدیم،یه جمع سفره دور همه گرفت،باالخره خندم خودم حرف از

 .مدادی شرت تی با خاکستری کتون شلوار یه هم بردیا

 .یکردمم کمک منم بود،البته هم بردیا دانشگاه مخارج و خرج البته که بازنشستگی حقوق با بابا مامانو بود مونده

 .پیچید خونه توی هلهله شلیک مبارک عیدتون گفت که مجری صدای با

 .رسید ها عیدی نوبت که میگفتیم تبریک رو عید هم به داشتیم همه

 .بیارم هاشونو هدیه تا اتاقم سمت رفتم بودم دیده تدارک رو ها عیدی ازلندن که من

 ی دروه مال بود،گفتن بزرگ خاتون همون ی ارثیه که گوشوار جفت یه هم مامان داد پول تومن 655 بهم که بابا

 ادد بهم آرایش لوازم کامل ست ویه اومد در خجالتم از که هم منده،بردیا ارزش خیلی که بهم بود سلجوقیه،گفته

 ملکو همه اون بجز....داره خونش تو که آالتی زیور همه اون حال به وای بود ارزش با اینقدر گوشواره جفت یه اون.

 ...اینا. 

 .بود رسیده من نوبت

 .بود نویس روان و کمربند پولو کیف ست دادم،یه بابا به رو کادو اولین

 گذاشته تموم سنگ که هم بردیا برای بود نقره سری که دادم بهش رو مامان ی شده پیچ کادو ی بسته هم بعد

 .مکن استفاده درستی به ازش میکردم سعی همیشه ولی نبود پخش پرو دستام تو همچین پول که این با.بودم

 .بودم آورده ادکلن یه و اسپرت کت همراه رنگ ای قهوه کمربند یه بردیا برای

 .گرفت پول هم اینا مامان جانب از و کرد تشکر خیلی و بود اومده خوشش خیلی انگار دادم بهش وقتی

 بریکت آرشام به عیدو تا برداشتم گوشیمو و اتاق توی رفتم شد تموم گرفتنمون و دادن عیدی بساط وقت خالصه

 .زد زنگ آرشام موقع همون که بزنم زنگ من نمیشد راضی دلم ولی بگم

 :گفتم و برداشتم رو گوشی

 .مبارک سالم،عیدت الو -

 خوبی؟ مبارک هم تو بانو،عید سالم -

 خوبی؟ شما مرسی ممنون -

 شما؟ گفتی باز -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر zahra.c | آتریسا من اسم رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

95 

 

 .میمونی شما همون نشی ما آشنای که موقعی تا شما بعدشم.....کردم عادت خب -

 ها سرجاشه شیطون،عیدیت ای -

 .ممنون -

 بود؟ تنها خونه توی االن براش،یعنی سوخت دلم.کردم قطع رو گوشی عادی ی مکالمه همین از بعد خالصه

 ی یقهسل به.بخرم براش اینو بتونم تا بودم کرده انداز پس آوردم،خیلی بیرون رو ساعت ی جعبه و کمدم سر رفتم

 .گفتم آفرین خودم

 پاشی هی که رسمیه چه این آخه موندم بزرگ،من خاتون دیدار بریم تا شدیم آماده بابا مامانو خواست به خالصه

 نمیشه؟ پیدا آدم خود ی خونه توی شیرینی و آجیل مگه.اون اینو ی خونه بری

 میذاشتن؟ نبود بهتر رسم واال،یه

 .رفتیم باهم همه شدیم آماده که این از بعد

 ماغراقی یه حاال)میزد زانو سفید کاخ جلوی.بود سلطنتی کاخ که نبود خونه ماشاال هزار شدیم،ماشاال خونش وارد

 (میارین؟ روم به چرا شما کردیم

 و یسنتی،پشت وسایل همون با بازم بود،ولی شده فسیل دیگه ایشون کنم عرض چه که مسن بود،البته مسن چون

 .نبود جدا پرستارش کمکای از البته که بود کرده تزیین خوشکل خیلی خونشو....الکی ها فرش

 :که کردم فکر یکم خودم با

 هب بزرگ مامان نرسه،این ای بهره هیچ خودت به ولی باشه ثروت و مال رو اینطوری بزرگت مامان وکیلی خدا بیا -

 .میخوره خودش درد

 ای دیگه وارث عمو و بابا جز چون ولی میشد اصلیم بزرگ مامان هووی و نبود اصلیم بزرگ مامان درسته البته

 :گفتم و کنار کشیدم رو بردیا.میرسید ما به ارث ی همه نداشت

 کنن؟ وداع میخوان بزرگ خاتون کی نمیدونی بردیا،تو هی -

 .بکش خجالت........آتریسا -

 .بشه فرجی شاید مرد وقتی..... نمیماسه ما به چیزی که هست زنده تا میگم دروغ مگه خب -

 آشپزخونه به و رفتیم باال ها پله از.دویدیم خونه سمت هراسون بردیا منو شد بلند جیغ صدای موقع همون

 .میومد بیرون جا اون از صدا سرو که رسیدیم

 .کردم کپ جورایی یه دیدم که چیزی بادیدن
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 .نبود پرستارشم و بود شده زمین نقش بزرگ خاتون

 من رفت،خدایا بهم ای غره چشم و کرد نگاهی بهم بردیا موقع زدما،همون بردیا به رو حرفا اون کردم غلطی عجب

 که ناال بمیره،حداقل نذار و کن بزرگی خودت داشتم،تو دوستش نمور یه میبینم میکنم فکر که حاال کردم غلط

 .زدم رو حرفا این من

 :گفتم زیرلب و انداختم بود شده زمین نقش که بزرگ خاتون نگاه بعد

 ...زدم؟خاتون زری یه من که حاال گذاشتی چرا... نمردی نمردی که تو -

 .پایین میرفت ها پله از داشت و بود کرده بغلش بردیا

 (میکنه استخاره مردنم تو.)میزد نبضش نموره یه که این پایین،مثل رفتم بابا و مامان ه همرا تند تند منم

 .یو سی سی بردنش سریع هم اونا و بیمارستان به رسوندیمش زود خیلی

 .ما داشتیم شادی عید چه میکردم فکر بودیم،داشتم ایستاده در پشت

 ما میخواست،حاال کمک ازش و میکرد صدا دکترو داشت که شد بلند پرستارا از یکی صدای موقع همون

 .میخواد کمک بزرگ خاتون برای چمیدونستیم

 .سفیده ی ملحفه روش برونکارو رو افتاده دراز به دراز نفر یه دیدیم یهو مین ده از بعد

 :گفت پرستار

 ...زند خاتون همراه.....زند خاتون همراه -

 شیون صدای موقع همون.بود گفته وداع رو فانی دار و بود رفته رو از ساله 20 خاتون خود که این بلـــــه،مثل

 ناراحت و بوده باهاش زمانی یه باالخره ولی میشد محسوب بابا نامادری بود درست شد،حاال بلند بابا و مامان

 تمداش.بدن بروز نمیشد روشون ولی ارثا برای میزدن پر پر داشتن االن که ببندم شرط میتونم من البته.میشه

 میگفتم

 من و میشده من بابابزرگ که هم میمیره،باباش پدرم کم سن توی و میکنه دق میشه جدا باباش از که مادراصلیش

 ی ارثیه یه و میمونه کار کسو بی بزرگ خاتون وقت اون و شما به میده عمرشو رودبار ی زلزله ی تو ندیدمش اصال

 .میشن دار خبر ازش بابابزرگ مرگ از بعد که هنگفت

 .داشته مختلف شهرای توی ملک کلی که

 .....االن ولی شه ارث تقسیم که نمیشده ماراضی بزرگ خاتون این حاال تا وقت اون از

 .کردم ریجکتش. بود خورد،آرشام زنگ گوشیم که بودیم هفته و سوم مراسم توی
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 :داد اس برام

 !نگرانم بده جواب آتریسا -

 :گفت بلندی نسبتا صدای با آرشام که برداشتم رو گوشی زد زنگ دوباره

 میشم؟ نگران هان؟نمیگی نمیدی جواب چرا -

 ....شده چی میگم برات -

 بودی؟ گذرونی خوش بگی؟پی میخوای چی -

 ......نمیشد ولی بود عزا ما عید لعنتی د بزنم داد خواستم گرفت دلم گفت اینو وقتی

 .بذارم قرار خونوادت با خواستگاری برای میخوام بده خونتنو ی شماره ندارم طاقت دیگه من آتریسا ببین -

 چــــی؟ -

 .گفتم که همینی -

 .شده فوت بزرگم ؟مادر شدی دیوونه مگه آرشام -

 چـــــی؟ -

 .گفتم که همینی -

 کی؟ -

 .عید اول روز -

 .میگم تسلیت متاسفم -

 ....میری قاضی به طرفه یه.... بزنه حرف آدم نمیدی مجال که تو هه -

 .رفتم تند ببخشید -

 کنم قطع باید من نیست، مهم -

 .دیگه نکن قهر آتی -

 .آتی نه آتریسام من ضمن در هاست بچه مال قهر -

 .....خانوم آتریسا باشه -
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 البته.عمو زن خواهرای از تا چند منو ی ها خاله. و بود عمو و ما ی خونواده شد،فقط برگزار خلوتی عین در مراسم

 چندان کسی... نمیشدن نفرم 05 رفته هم رو. نمیشناختیم ما که همسایه درو تا چند و بود اومده هم پرستاده

 .زدن میلیاردی ی ارثیه صابون شکمشون به همه چون نبود ناراحت

 النا تا دیگه خب.....داشته دارایی کلی و بوده محله سفید ریش بیامرز خدا بزرگ بابا شنیدم من که جایی اون تا

 تهداش ها سلجوقی با ارتباطی یه بزرگ خاتون اون بر عالوه.باشه میلیاردی حرف حرف باید....اومده پول رو پول که

 .چرخیده دست به دست و اومده گیرش که بوده ارث اوناهم حتما نمیدونم....داره زمان اون از وسیله کلی که

 ادوت.....هستن خدادتومن کدوم هر االن که بابابزرگم ملکای بر عالوه که شد رو تازه بودم ایران که ماهی 4 این توی

 .داشته خاتون خود هم ملک چندتا و دماوند توی ویالیی ی خونه

 ریاینطو من البته.بوده حالش کمک پدرم که چون بود عموم از بیشتر من پدر سهم بود کرده ای نامه وصیت طبق

 . نبوده این دلیلش مطمئنم که میکردم فکر

 اینو لدلی منم.بگیرن جلوشو نمیتونستن که بود کاری ولی بود کرده عصبی شدت به رو عمو زن و عمو موضوع این

 .کردن قانعشون رو اینا عمو مامان و بابا بود چی هر نمیدونستم

 .بزنن حرف هم با بتونن اونا تا اتاق از بیرون بریم تا خواستن بردیا منو چی؟از اونم

 .میلنگید کار جای یه که نداشتم شک

 :گفتم خودم با

 .خبره چه نفهمم اگه نیستم آتریسا -

 که ماه دو از رفت،بعد و کرد خداحافظی هم ما سخت زندگی دنیا از بزرگ خاتون رفتن با که حرفامو کنم خالصه

 .شد شاهانه جورایی یه ماهم زندگی افتاد آسیا از آبا دیگه

 هیچی پول همه اون برابر در خونمون پول البته بقیه روی گذاشتیم پولو و فروختیم رو خودمون ی خونه اول

 و ردیاب کمکای با که کرد اندازی راه عمو شراکت با تبلیغاتی شرکت یه ملیون،بابام655 برابر در تومن هزار مثل.نبود

 بلکسدو ویالیی ی خونه یه شیراز های منطقه بهترین از یکی توی بعدشم.بشه موفق تونست داشت که دوستایی

 .خریدیم

 منو که بود ،اونوقت بگم چیزی بابا جلوی میترسیدم بود کرده کالفم دیگه آرشام مکرر های اصرار مدت این توی

 .بند رو میکرد پهنم میشست

 .داخل اومد بردیا که بودم وسایلم چیدن و زدن چرخ حال در جدیدم اتاق ی تو

 برسن؟ اینجا به ما پاس و س آ ی خونواده میکردی فکر وقت هیچ بردیا هه -
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 .شنید رو تو های دعا خدا نه نه.شنید رو بابا مامانو صدای خدا شاید نمیدونم -

 ......عذاب کوچولو یه هنوز من ولی هست تو با حق آره -

 تو از نیست پنهون که خدا از بودا سالش 20.بود فردایی امروز بزرگ خاتون میدونیم خوب تو هم من هم بیخیال -

 .بمیره تر زود میخواستن همه......نمیکنم پنهون هم

 .هستیم او مدیون رو زندگی این باالخره کنه خدارحمتش.واال نمیدونم -

 .....اوهوم -

 نبودی؟ خجالتی اینقدر قبلنا -

 میگی؟ اینو چی برای -

 .نمیگی چرا نمیدونم ولی بگی چیزی یه اومدی االن که این برای -

 .ریخت هم به هم کتی منو ی برنامه اتفاقات این با....چیزه -

 .کتی بیچاره میگی راست کردم،آره فراموش پاک اوه اوه اوه -

 .من بیچاره -

 .جفتتون بیچاره داره فرقی چه حاال -

 ....چیزه...من -

 .دیگه بگو د -

 .بزنی حرف بابا با و بری تو میخوام -

 درموردِ؟ -

 .دیگه مراسم خب -

 رفح باهاش نمیتونم... نیست مهم دیگه اونش حاال...... مورد در بابا با برم میترسم خودم من بگم بهت آهان،بذار -

 برم؟ تو کار برای میخوای. بزنم

 .بندازم راه هم تورو کار کرد قبول اگه میدم قول بهت ولی هست چی تو کار نمیدونم که من ببین -

 داره قح البته نبود خیالشم عین دیگه اول روز چند همون هست،بابا بیهوده جفتمون ترس بگم بهت بذار ببین -

 چند؟ کیلو بابا ننه دیگه بیاد که پول بوی ها

 .نیستیم بابا دل توی که آتریساما بزن حرف درست -
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 حال هر به -

 .دیگه بکن کاری یه...آتی -

 .بکنم میتونم چکار ببینم بذار -

 .برم تو قربون من الهی ای -

 .داره شرط....اکی -

 شرط؟ -

 .بچینم وسایلمو کنی کمکم باید دیگه آره -

 .چشم به ای -

 .چیدم اتاق توی بردیا کمک با جدیدمو وسایل ی همه روز اون

 .بودم برده کار به صورتی سفید ست

 .بودن سفید صندلی و کامپیوتر میز و تختم

 تا ودمب خواسته خودم البته که چیزا ی بقیه رنگ با بود متفاوت کوچولو یه رنگش منتها بود سفید هم آرایش میز

 .نشه روح بی خیلی اتاقم

 گاهین بردیا توسط کامپیوتر کردن وصل و کارمون اتمام از بعد بود صورتی و سفید از ترکیبی هم ها دیواری کاغذ

 .زدم بهم ودستامو انداختمو اطرافم به

 .شد عالی -

 .اوهوم -

 .کمکت از ممنون -

 .کنیم درست هم منو اتاق باهم و بیای باید باشی ممنون کردم کمکت که این از نمیده نشون که اینطوری -

 هان؟ -

 .شنیدی که همین -

 .نمیکنی کار آدم برای مجانی تو اول همون از میدونستم -

 اینطوری؟ تو اتاق ولی باشه نشده درست من اتاق میاد دلت نباش بخیل اینقدر...دیگه خب -
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 .بریم ؟بزن میکردی چکار نداشتی زبونو این تو -

 .شدیم بود من اتاق دست بغل دقیقا که بردیا اتاق وارد

 حرفی هیچ جای ولی نبودیم انتخاب موقع خودمون که این بود،با آبی سفید ست اون اتاق های دیواری کاغذ

 هک کردیم عوض ژرنال اینقدر بخریم دیواری کاغذ میخواستیم که بود افتاده روزی به یادم.بود نذاشته برامون

 . کردیم حسابی دعوای یه آخرشم شد دیوونه یارو بیچاره

 هک بردیا اتاق شدن تموم از بعد.بود شده محشر روش انداختیم که ای سورمه سفید تختی رو با بود آبی تختش

 .مامان پیش پایین بریم سر یه گرفتیم تصمیم کاربرد من اتاق از تر کم البته

 .گذرونده حاال تا تنهایی چجوری دردندشت خونه این توی البته و داری پول با میکنه چکار اون ببینیم

 دیوونه تا کنم فراموش جورایی یه رو گذشته داشتم سعی دیگه و بود شده بهتر من اخالق پایین رفتیم

 نهدیوو توی دیگه مدت چند تا زیاد احتمال به بدم ادامه گذشتم درمورد جستوجو به بخوام اگه میدونستم.نشدم

 .میکردن بستریم خونه

 .نباشی خسته مامان سالم -

 .ممنون مادر سالم -

 .کردیم درست اتاقامونو که میکنی؟منوآتریسا چکار -

 .کرده تر زیاد هم منو کارای بزرگه خیلی آشپزخونه.بودم هخون آشپز کارای مشغول منم.واقعا؟خوبه -

 آهان -

 .داد جوابمو رویی خوش با که کردم آرومی سالم منم موقع همون

 .نه یا بگه اینو نمیدونست ولی بزنه حرفی میخواست که این مثل بود جوری یه قیافش مامان

 دست دست همینم برای میشد عصبانیت موجب که بود چیزی حتما میزد حرفشو زود بودو رک خیلی مامان اصوال

 .میکرد

 .بگم بهتون رو چیزی یه باید ها بچه میدونین -

 چی؟ -

 .شریکن هم با شرکت توی بهرام عمو باباتونو که میدونین -

 های بچه تا دو و بهرام عمو این و کنیم کاری یه بخوایم ما میشه نیست،مگه ای تازه چیز که این من مادر خب -

 نباشن؟ ایکبیریش
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 آتریســــا -

 :گفتم همینم برای نداشت ای کننده ناراحت چیز که تاحاالش خب

 میکنید؟ دست دست اینقدر چرا کنید راحتمون بگیدو بگید چیزی میخواید اگه مامان -

 .میشید عصبانی بگم اگه میدونم آخه -

 .نباشید نگران بگید شما -

 برای نیست خوب امنیتش باشه داشته اینطوری ی خونه یه خونواده هر هاگ میکردن فکر عمو و بابا میدونید -

 .کنن زندگی اینجا بیان هم اینا عمو که گرفتن تصمیم همینم

 : کفتیم دیگه هم با و بردیا به کردم رو.فاجعه اخر یعنی دیگه این!نــــــه

 چــــــی؟ -

 .میشه پا به خون باباتونا به نزید حرفی خدا تورو ها بچه -

 مه با باید ها خونواده که قدیمه ی دوره میتترسید؟مگه چی باشیم؟از مستقل خودمون نمیتونیم ما..... من مادر -

 کنن؟ زندگی

 ....بگم چی -

 .بود زده بیرون گردنش رگ و بود شده سرخ صورتش عصبانیت شدت از بردیا

 .که واقعا.کنه نازل سرمون رو آسمونی بالی تا چند میخواد نسوخت،حاال برامون دلش طوری همین هم خدا هه

 نبودیم؟ آدم ما مگه نکردین مشورت ما با ؟چرا چی یعنی مامان -

 اخد کنیم کاری بهتره رسیدیم جایی یه به که حاال ولی نگفت چیزی منم به نمیدونستم،بابات منم مامان -

 .نگیره خشمش

 .ســــاده.من مادر ای ساده -

 ربیشت که بلندی صدای با همین برای.نشد بازم ولی نزنم حرفی و باشم آروم کردم سعی خیلی موقع اون تا من

 :گفتم بود جیغ شبیه

 شما.کنم ارک بابا شرکت توی باشمو ایران توی مجبورم که االن بخصوص....نمیتونم کنم زندگی اونا با نمیتونم من -

 کرف این خودتون با حسابی چه پنیرم،رو کاردو ایکبیری دوتا اون بگم بهتره یا....عمو های بچه با من میدونید که

 کردید؟هان؟ رو
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 :گفت میفهمیدم صداش توی بود بار اولین که خاصی تحکم با مامان

 .نمیشید اذیت طبقست دو خونه.کنید زندگی باید نخواید چه بخواید چه -

 .ودب بدبختی اول تازه حله،انگار چی همه بیاد گیرمون ارثیش و بمیره خاتون میکردم فکر که بودم بدبخت چقدر

 داوم کار سر از خسته و خرد بابا شب همون کنیم قبول بودیم مجبور.نبود خدا خلق مثل ارثشم خاتون از اینم هه

 و

 . بدم و بنویسم خودمو ی استعفا باید سریع خیلی منم که گفت

 این نه.شرکت رئییس ی بچه میشدم من اونطوری چون بود نفعم به ولی کنم کارو این نمیخواست دلم که درسته

 (خودم جون آره......)نه ها باشه این برای نکرده خدایی که

 .بدیم نشون اتاقامونو تا باال رفتیم باهم که میکرد تعریف خونه دکور از داشت بابا همو دور بودیم نشسته خالصه

 .کنم برآورده هاتونو خواسته ی همه بتونم من تا رسید روزی یه که ،خداروشکر بابا شده خوب خیلی -

 .برداشتین دیگه هم کنار اتاقاتونو کردین خوب راستی

 داره؟ فرقی چی؟چه برای -

 .دیگه باشن باال هم سها و سوشا قراره بابا خب -

 چـــــــی؟ -

 ماش های خواب اتاق.نیست مناسب زندگی برای که باال،باال اینا عموت و باشیم پایین ما که نمیشه دیگه آره -

 .خوبه باشه باال جوونا

 بگم؟ میتونم چی -

 .کنی عوض بهشون دیدتونسبت و بیای کنار باهاش بهتره -

 .محاله -

 .اتاق توی رفتم گرفتم نادیده هم رو بابا ی غره چشم

 .رفت باال اتاقش توی از بردیا داد که کوبیدم هم به داشتم که قدرتی بیشترین با درو اول

 به چشات حاال من خواهر نباش ،وحشی سرم رو ریخت دیدی ها،یهو میرسه منم اتاق به دختر،ضررش هی -

 نیست؟ چیزی چیزا این هزینه کردی فکر خورده روشنی
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 اتاق تو صداش که زدم دیوار توی لگد یه و کردم تخت نثار مشت دوتا یه و شدم حرصی بیشتر حرفش این با

 .پیچید

 .پایین بابا؟ریخت چته آتریسا -

 .ندارن هماهنگی ها دیواری کاغذ رنگ نچینیم؟با هارو کاناپه این نیست بهتر نظرتون به عمو زن

 .کجا سبز ی کاناپه و کجا ها دیواری کاغذ مشکی و سفید رنگ

 .که نمیشه..... جون وا،اتریسا -

 .میشه شلوغ خیلی بذارید هم شما دیگه. گذاشتیم مبل دست دو که ما آخه -

 .نذاشتیم وسایل ما نگین نکرده خدایی تا باشه اینم باید نمیشه نه -

 .اومد سوشا موقع دهنم،همون تو بیاد مغزم که ر دیوا توی بکوبم سرمو میخواست دلم دیگه

 :گفت من ناباوری کمال در ولی داشتم کم همینو

 .هستن قدیمی دیگه اینا شو اینا دیگه،بیخیال میگه راست شهال مامان -

 ....آخه ولی -

 .کرده فرق ما وضع دیگه دیگه،االن بکن دل من مادر -

 ....باشه -

 ااتاق ی همه بود،از پله راه توی سوشا اتاق.رفتم باال ها پله از و نذاشتم خودم روی به ولی بودم متشکر دل ته از

 رو جااون پوستر با بود مشکی که دیواریش کاغذ رنگ خاطر به فقط من الهی بشه کوفتش.بود تر دنج و تر بزرگ

 .بود دنبالش چشمم هنوزم وگرنه.برنداشتم

 .جلوم اومد که میرفتم داشتم

 هان؟ -

 ؟؟ گرفتی یاد تو چیه هان -

 .میرم وگرنه بگی چیزی میخوای اگه بگو دارم کار ببین -

 باشه؟ بهتره هردوتامون برای بیایم کنار هم با بهتره آتریسا ببین -

 نکنم؟ کارو این واگه -

 .بدی انجامش بهتره -
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 ندم؟ واگه -

 .کن تماشا بشینو موقع اون -

 تا آدماش که این بخصوص.نمیره جوب یه تو آبم نمیبینن چیزی دماغشون نک جز که آدمایی با اصوال من ببین -

 دو سگ دبای تاشب صبح بودیم،از شما مثل خودمونم نیستی که غریبه.کنن گم خودشونو بیفته پول به چشمشون

 .باشه وقتات اون به یادت پس.دراریم نون لقمه یه تا میزدیم

 .معلم خانوم نمیکنم فراموش -

 همزبون هم برای تبسم منو.نمیشد اینطوری االن میومدن اینا عمو جای اینا خاله باالاگه رفتم داغون اعصاب با

 خترد تبسم.باشیم زبون هم خواسته چه بزنیم حرف باهم حتی میدونم بعید......سها این با ولی میشدم خوبی های

 بی خیلی شده ریزه یه گل مامان برای دلم مادری مادر گفتم اخ.میشد مادری مادر بزرگ خاتون کاش.بود خالم

 باشه خودمون پیش که گفتم و درآوردم عزا از دل و زدم حرف باهاش کلی و زدم بهش زنگ یه بودم کرده معرفتی

 ردمک قطع رو گوشی که این از بعد میداره نگه خودش پیش و قرصه دهنش میدونستم.بیاد خواستگار برام قراره و

 .بزنم صورتم و دست به آبی یه تا شدم،رفتم اتاقم وارد

 :گفتم و کردم نگاهی خودم خیس صورت به آینه توی

 .شیب آمرزیده الهی بزرگ خاتون ای باشی؟ داشته بهداشتی سرویس اتاقت توی که میکردی فکر کی تو آتریسا -

 یدونمنم میشه تر سرد بقیه با باشی،زندگیت داشته دارایی بیشتر چی هر میترسیدم،همیشه جورایی یه البته

 اسودگی به هم ما که میکردم شکر خدارو ولی نبود بزرگ چندان شرکتمون درسته میکردم فکر اینطوری شاید

 .رسیدیم

 .دید هامونو سختی خدا شاید

 شده جیک تو جیک خوب هم با مامان و عمو زن میومدم،خداروشکر کنار عمو ی خونواده با باید بود طوری هر

 سال ودانشج انگار میگفت مامان که اینطوری. نبودش سینا کوچیکشون پسر که بود باقی شکرش جای بازم بودن

 .میخونه درس بابلسر توی و سالشه 41 و هست آخر

 خاکی پسر خیلی نظر به ندارم،چون درموردش بدی نظر هیچ من البته ندیدمش،که بیشتر باری سه دو من

 .بود سینا سوشا جای میخندونه،کاشکی آدمو هست،همش

 .نبود داشتن بقیشون که بینی بزرگ خود از چیزی سینا ذات توی کال

 کاغذ.کرد جلب توجهمو هم دیگه اتاق یه که باال میرفتم بزنم،داشتم باال سوییت به سری یه برم گفتم بیرون اومدم

 .بود بردیا اتاق دیواری کاغذ رنگ دیواریش
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 .بود دنجی جای چه به به.باال رفتم

 حال به خوش.بود سرسبز خیلی و داشت خنکی هوای بود باغ همش اطراف که بود منطقه یه تو خونمون چون

 .شه کوفتش الهی میگم االن همین از.میفته زیبایی این به چشماش روز بعدا،هر کنه زندگی اینجا که کسی

 .باشی تنها داری دوست که وقتایی برای بود داشت؟خوب کم چی آدم دیگه.بود مبله و کامل که هم سوییت

 خانواده ادوت برای واقعا....نبود الزم بزرگی این به خونه که کردم فکر این به.بوم پشت ی لبه به دادم تکیه دستامو

 ....بود بزرگ هم

 .بزنم حرف باهاش نتونستم خیلی روزا این افتادم آرشام یاد

 :گفتم باخودم

 نای که ممنون.گذاشتی من راه توی آرشامو که ممنونم گفتم،ازت چیزی کفری وقتایی یه اگه خدایا،ببخشید -

 .برم قربونت الهی نگیر دل به تو میزنم حرفی یه میشم عصبانی وقتا بعضی من حاال.دادی بهم رو نعمتا

 .پول دنبال میدویید همش که همونی.آتریسام همون هنوزم نشم،من غرق پول توی وقت یه کن کمکم

 .کردم قطع رو گوشی زود بخوره بوق که این از قبل ولی کردم کلیک اسمش روی و برداشتم گوشیمو

 من ظرن از البته.باشم درارتباط غریبه بایه نمیخواستم بابا مامانو اعتماد خاطر به حداقل یا بزنم زنگ نمیشد روم

 .کرد زنده من لبای رو لبخندو که بود آشنایی غریبه.بود آشنا آرشام

 .بود شده حالم جویای هلن طریق از نه بود داده اسی نه چون بود کرده قهر باهام کنم فکر

 :گرفتم رو کتی ی شماره و برداشتم رو گوشی

 تویی؟ آتی سالم الو -

 .کنم تحمل رو خواری و خفت این خودم مجبورم نمیزنگی توکه سالم،آره علیک -

 .بخوری آدمو میخوای زدی زنگ که حاالم مرض -

 .بابا برو -

 نیستی؟ حال سر چیه -

 کنم؟ قطع -

 .نه نگو هست چیزیت یه میگم -

 .کنم اعتراف چیزی یه به میخوام -
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 چی؟ -

 ...بود خوشتیپ خیلی و داشت جنسیس که همونی...پسره اون یادته -

 .بوده خوشتیپ و داشته جنسیس که دیدم پسر کلی من خب میزنیا حرفا وا -

 .شرکت شد،جلوی ظاهر جلومون بار چند که همونی -

 در؟ دم میداد کشیک که همونی آهان آهان -

 اره -

 چیه؟ جریان خب -

 ....مفصله خیلی -

 .بگو نداره عیب.شده مفصل االن نزدی حرفی اول همون از که هست ازبکت خود تقصیر -

 ...من...من که این.....کنم خالصه ببین -

 چی؟ تو -

 .خری چقدر کتی اه.......من ببین -

 داری؟ دوسش اهان -

 ...... و لندن اومد وقتی از بخصوص.هست چیزایی یه...نمیدونم......... خب -

 میگفتی حاال تا اونوقت کی هر به بگی؟برو اومدی تازه.باش نداشته کاری من به و شو لندن؟بروگم اومد -

 نکردی؟بای فرض آدم منو.....بگو همون به برو..... ولی هست نامی هلن نفر یه بودم شنیده.بگو

 رامب رو بادا مبارک بادا بادا شعر آخرم در گفتم چیزو همه براش و کردم کشی منت کلی میشد راضی این مگه حاال

 :گفت بهم و خوند

 .ناراحته ازت خیلی اون آتریسا،االن ببین -

 خب؟ چرا -

 چرا؟ میگی تازه.کردیا رومعطل بیچاره این وقته کلی -

 .....نمیدونم -

 .اوردممی در بال داشتم بود خطی پشت که اسمش دیدن با و پایین گرفتم موبایلمو کرد جلب توجهمو تلفن بوق
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 ....خودشه خطیه پشت خودشه کتی وای -

 بای.برو برو -

 .فعال -

 ..... بردارم اومدم تا

 .شد قطع

 شدم بلند.شدم بیدار میومد من ی پنجره پشت که سروصدایی با صبح.خوابیدم بود طوری هر اونشب خالصه

 .میزنه حرف بردیا با حال عین در و میکنه ورزش داره هست سها دیدم

 اومدن که روزی از خیلی میاد خوشش ازش سها کنم فکر ولی نمیاد خوشش دختره این از بردیا،خیلی بیچاره هه

 .بردیا به میچسبونه خودشو

 .ودمب ایستاده تاپ با پنجره پشت که من به افتاد بردیا چشمای ن عا یه.بگم رو کتی ی قضیه بود جوری هر باید

 .رفتم بهش غره چشم جلومو انداختم رو پرده زود

 ایکبیری ی دختره این سر به سر یکم برم نمیومد بدم...بدم نجاتش جوری یه و پایین برم خواست ازم اشاره با

 .بذارم

 .بهتر دیگه باشه برادری خواهر دوتا این از یکی مخاطبم حاال بودم پایه انداختن کل با کال

 ات پوشیدم هم صورتی کوتاه بلوزآستین یه.پوشیدم رو داشت صورتی خط تا سه که خاکستریمو شلوارادیداس

 باشم کامل حجاب با باشم مجبور که نداشتم متعصبی ی خانواده.بشن هماهنگ

 محسوب برادرام مثل بودیم هم با بچگی از چون....اینا و پسرخاله و عمو پسر که بودم شده بزرگ اینطوری

 .مورد این توی فقط البته.میشدن

 .صورتم توی ریختم ور یه هم موهامو جلوی.بستم باال کش با مشکیمو موهای و شستم صورتمو دستو

 .شدی خیز سحر. شنیدم سرم پشت از رو سوشا صدای که میرفتم پایین ها پله از داشتم

 بیداریم؟ خوابو برای بدم پس جواب باید

 .حرفیه چه این.خانـــــــوم نه

 .کوچولو پیچیده لقمه برات مامانت برو.نمیشنیدی جوابی نمیگفتیم -

 .شد جوشی خیلی ولی نمیدونم کجاآوردم از حرفو این
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 پناه.حیاط توی رفتم و مالیدم کره روش و برداشتم سوخاری نون دونه یه کردم سالم زندایی مامانو با که این از بعد

 .بود شده کالس با هامونم صبحونه خودی به خود خونه این توی اومدیم برخدا

 که اییج رفتم خالصه.برمیگشتن بودم خواب که شبم میرفتن بودم خواب که نمیدیدم،صبح کال که هم رو بابا عمو

 .میومد سها های خنده صدای.بود بردیا

 قرض پول بودن،باباش تنگ دست و بود سالش 62 میشناختم،یادمه بشرو این بردیا،من برای میکرد لوندی داشت

 .کنه عمل دماغشو خانوم تا کرد

 .خرطوم شد دماغش کرد،منتها عمل هه

 :گفت و بردیا به کرد رو.گرفت خندم خودم فکر از

 .....تابو این بده هل بیا بردیا -

 بیشعور؟ کنیزته من داداش مگه..... هی هی

 :گفتم جلو رفتم

 .سالم -

 :گفت و کرد نازک چشمی پشت سها

 .جون آتریسا سالم -

 :گفت و بوسید گونمو اومد باشن داده بهش رو دنیا انگار من اومدن با که هم بردیا

 .خانوم شاهزاده سالم -

 این عوربیش بگه بهش نیست یکی.خورد حرص کلی شنید اینو سها وقتی میکرد صدا اسم این با منو همیشه بردیا

 .چیه برای حسودیت میشه داداشم

 :گفتم و بردیا به کردم رو باشه دور بردیا از باید که بفهمونم سها به که این برای

 بیرون؟ بری امروز نمیخواستی مگه داداش -

 :گقت و وسط انداخت خودشو نخود عین سها موقع همون

 جون؟ اتریسا نه مگه... بریم باهم نداره اشکال اگه بردیا -

 .بیرون بیاد بینیش تو از مخش سرش تو بزنم میگه شیطونه

 .چکار اومدید دوتا شما میگه کتی وقت اون.که بشیم مزاحمش نمیتونیم ما.بره کسی با باید عزیزم،آخه نه -
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 :دادم ادامه همین میفهمیدن،برای همه باید که باالخره نذاشتم محلش ولی رفت بهم ای غره چشم بردیا

 .است بسیار وقت بهتره،حاال بمونیم خونه تو ما عزیزم آره -

 :گفت نمیومد در خونش میزدی کاردش که سها

 کیه؟ کتی وا،بردیا -

 .واال میگیره اشتباهش بچه با عان یه آدم که میزنه حرف ناز با همچین ایکبیری

 :گفتم و دادم نجاتش منم کرد نگام ملتسمانه بردیا

 .داریم خورون شیرینی زودیا همین عزیزم؟به نمیدونی مگه. عه -

 .رفت سرعت با حرفی هیچ بدون بعد و کرد نگاه رو بردیا بعد منو اول باورانه نا سها

 خان؟ بردیا کردی حال خدایی -

 ای حوصله چه صبحی اول اتریسا میگم.دادی نجات من دست از رو عجوزه این که برم تو قربون الهی من وای -

 .خودش به مالیده روغن همه ،این داشته

 .نباشن ایناهم کن فرض حاال کنی نگاش نمیشه اینا با هه،تازه -

 .شد بلند سوشا صدای موقع هون. خندیدیم باهم دوتایی

 عصبانیه؟ اونقدر گفتید سها به چی برادری خواهر شما -

 :گفتم و انداختم باال ای شونه

 .دادیم خوش خبر که نزدیم بدی حرف واال -

 .بشنیوم ماهم عه؟بگین -

 .اومد بدش ولی داریم خورون شیرینی زودیا همین به که هیچی،گفتم -

 .زدم سوخاریم نون به گاز یه و گذاشتم تنها رو سوشا و بردیا زدم حرفو این که این از بعد و

 دونه آوردم،یه در شلوارم جیب تو از گوشیمو.بود خوشکلی این به باغ همین داشت،حداقلش عالمی هم پولداری

 .باشه آرشام نمیکردم فکرشم لحظه اون حتی.داشتم اس

 "باش آماده میذارم،فردا رو خاستگاری قرار بامامانت امروز سالم"

 .شد کم منم ذهنی دغدغه از یکم که بود این.شد بکار دست خودش نمیبینه خیری من از بود دیده بیچاره

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر zahra.c | آتریسا من اسم رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

111 

 

 .براشون میشد وسها،سوژه سوشا با میکردم چکار حاال ولی

 :دادم جواب شدم بیخیال

 "آوردی؟ کجا از مارو خونه شماره"

 هم عملی سرعت چه آرشامه،ماشاال چمیدونستم.خورد زنگ تلفن خونه توی رفتم که همین نداد جواب چیزی

 .داره

 .باشه کتی شاید که امید این به گوشی رو انداختم چنگ و پریدم زود همین برای

 الو؟ -

 .برنمیداره رو گوشی که عروس میزنه زنگ که خوب،خاستگار دختر سالم -

 .نبود کسی انداختم برم دورو نگاه یه شدم پاچه دست

 .میکنم قطع من آرشام ببین -

 .عزیزم نکن هول تو.باشه باشه -

 .اتاق توی رفتم شدم بلند و دستگاه روی گذاشتم رو گوشی زود.بزنمشا میگه شیطونه

 مادر؟ بود کی -

 .مامان بود کتی -

 .آهان -

 عقط و اومده مهمان براشون کتی گفتم من ولی باشه کتی شاید برم که گفت مامان.خورد زنگ تلفن موقع همون

 .برداره رو گوشی رفت خودش همین برای.کرد

 .کردم گوش و ایستادم سالن ستون پشت

 بفرمایید؟ بله -

- .... 

 .نیاوردم جا به میخوام سالم،عذر -

- .... 

 .امرتون کیانی؟؟بفرمایید آرشام -
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- .... 

 .میکنم صحبت پدرشون با سالمتی،من به -

- .... 

 .نباشید نگران شما -

- .... 

 .بزنم حرف هم جون خودآتریسا با باید -

- .... 

 .خدانگهدار -

 .میشد اتاق وارد مامان کارآگاه که بود االن.اتاق توی رفتم دویدم زود

 الهی نباشه تنم لباس من من،شاید مادر بگه نیست یکی خب.تو اومد بزنم حرفی من که این از قبل ولی زد در

 حرفی من که این قبل ولی میزد در ها تو،بعده نمیومد نمیدادم جواب من تا میزد در اوایل اون یادمه.شم فدات

 .تو میومد بزنم

 اشک اول دیگه دوروز یکی که میترسم این از.تو مپره طوری همین نمیزنه در اصال که دیدم دوباری یکی جدیدنا

 .تو،واال بیاد بشکنه لگد با درو بعدا اتاق تو بندازه اور

 گفت؟ که کردم نگاش طوری همین

 ...آتریسامادر -

 بله؟ -

 .بیاد مهمون برامون شب فردا قراره -

 .گل مامان شایدم..... و اینا خاله یا هستن عمو زن فامیالی و فک یا حتما -

 .کنن مشخص خاستگاری قرار زدن زنگ نه،مادر -

 کی؟سها؟ برای -

 .خودته برای نمیشی متوجه واقعا یا میزنی نفهمی به خودتو و میفهمی آتریسامادر -

 ها؟ -

 .بیاد خاستگار برات شب فردا قراره -
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 ....من ولی -

 .گذاشتم و قرار من بیاری برهان نمیتونی دیگه مادر -

 میدونه؟ بابا -

 .کنی قبول تو خداشه از که اون -

 نه؟ تر کم خور نون یه هه -

 باشه خوشحال که کیه میگفتم راست خب.بیرون رفت اتاق از شد بلند همین برای شد ناراحت حرفم این از

 بره؟ دخترش

 .نبود این منظورش میدونم البته

 .برم شکلت قربون داری لباس همه این.نمیاد بهت اصال کردی تنت که لباسو این مادر اتریسا

 .اینا مامان برای یا بیاد خاستگار میخواست من برای نمیدونم من

 در طرف کدوم از برخدا،افتاب پناه.داخل اومد سها موقع همون.انداختم نگاهی لباسام به و کردم باز کمدو در

 .حقیر ی بنده اتاق تو بیاد دونست قابل سها اومده

 :گفتم بود لباسا تو سرم که طور همون

 .کردین منور مارو ،اتاق خانوم سها به به -

 آتریساجون؟ -

 هان؟ -

 .هستیم عمو دختر تو منو سالمتی نا میگم،ببین -

 ....میدونم -

 .نیستیم عمو دختر دوتا شبیه اصال ولی -

 .....میدونم اینم -

 .هم برای میشیم خوبی ؟هان؟دوستای کنیم رفتار خوب هم با نمیای چرا -

 باید لبتها آورده فشار بهش خیلی تنهایی میزد؟حتما حرفو این داشت بود سها این.بگیرم تعجبمو جلوی نتونستنم

 .بودن دماغی نک خودش مثله همه دیدم دوستاشو از چندتا مدت تواین کنم ذکر هم اینو

 که؟ میدونی نمیسازیم هم با زیاد ولی،ما میخواد دلم که من جون سها -
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 که نداریم کشتگی پدر هم با وگرنه میاوردیم در بازی بچه یکم که بود این برای شاید موقع اون -

 .نکنم ناز و ندم کشش بهتره گفتم میزنه حرفو این داره اومده و گذاشته کنار رو غرورش دیدم وقتی

 :گفتم باشم کرده صلح اعالم مثال که همینم برای

 نه؟ یا کنی انتخاب من برای لباس یه میای حاال عمو دختر -

 ....حتما -

 .شد زده اتاق در

 بله؟ -

 :گفت داخل اومد وقتی تو بیاد که گرفت اجازه بود بردیا

 .....ها عمو دختر میبینم.میبینم ممکن غیر چیزای -

 :گفت بود کرده تعجب کامال که بردیا. خندیدم و کردیم دیگه هم نگاه جفتمون

 کرده قبول خانوم آتریسا شده کردین،چی صلح هم با شما شده چی نیست میشم،معلوم متعجب همش روزا این -

 اتاقین؟ یه تو هم با تا دو شما شده چی.خوشحاله اینقدرم تازه.بیاد براش خاستگار

 .داداششششش -

 .میگی دروغ بگو میگم دروغ چیه -

 به هیجانش با دارم دوست خیلی آرشام که بودم رسیده نتیجه این به چون.بودم خوشحال خیلی چرا دروغ خب

 تا ودب کافی اینا ی همه.میشد تیکه تیکه قلبم ناراحته میدیدم وقتی. میزنم لبخند لبخنداش با میومدم هیجان

 میخواست تنهایی آرشام که بود این میترسیدم که چیزی تنها از.داشتم دوست وجودم تمام با ارشامو من بفهمم

 .نداشت خبری پدرش مادرو از چون بیاد

 تمخالف باهاش هم اگر ارشام که میدونستم هم اینو ولی کنن مخالفت اینا مامان همین برای که میترسیدم این از

 .نیسیت بردار دست بشه

 .... کردم فکر اول روزای به

 .کوچولو خانوم برده چیه؟ماتت -

 .کنم عوض لباس میخوام گفتم و کردم بیرونشون اتاق از خنده زیر زدن سها با وبعد

 .پوشیدم ایم سورمه کتون شلوار همراه سفیدمو بلند استین تونیک
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 رو عروسکیم کفش و پوشیدم هم رو دستبندم.زدم باال هم موهامو انداختم سرم روی همه ساده ای سورمه شال یه

 .کردم پام

 .بود کافی.زدم هم مات رژقرمز ویه انداختم خودم به اینه توی نگاهی

 :گفت کردم باز دروبراش زد در اومد مامان

 .اشپزخونه توی بشین پایین بیا شد خوب حاال اهان -

 .نمیشه روم اینا عمو جلو مامان -

 داره؟ خجالتن اومدن خاستگار مگه دختر بیاد -

 .اره....نه -

  بریـــــــم بیا

 :گفت و دروزد کنه نگاه آیفون توی که این بدون مامان.زدن درو زنگ موقع همون رفتم پایین ها پله از

 .اومدن -

 .کنن یاتحقیرش شه ناراحت تا نزنن حرفی کنه خدا نبود بیشتر نفر یه گرفت،آرشام دلم

 :گفت عمو

 .پیششون برو یا اتاق تو برو یا هم تو بشین،سوشا آشپزخونه آتریساتو پیش برو جون بابا سها -

 دست داد رو شیرینی جعبه گلو سبد آرشام.استقبال رفتن بابا شد،مامانو باز ورودی در که بودیم نشسته

 شپخ و افتاد دستش از گل و جعبه و بود پریده مامان رنگ.چیزیشونه یه میزد زار قیافشون که بابا مامانو.مامان

 .میکرد آرشام نگاه طور همین نمیگفت هیچی هم بابا شد زمین

 ویت بشینه؟داشتم داخل بیاد نمیکنن تعارف ؟چرا میکنن رفتار اینطوری بردن،چرا خدا؟آبرومو بود چشون اینا

 .شد زمین نقش مامان دیدم عان یه که میزدم پا دستو افکارم همین

 از هم عمو.میکرد نگاه واج و هاج هنوزم بابا کردم بلند مامانو ورودی در سمت دویدم کردم چکار نفهمیدم دیگه

 .بدتر بابا

 .نبود بهره بی خبری بی این از هم بردیا البته.خبره چه نمیدونستیم آرشام و سوشا و سها منو وسط این انگار

 همه از از که میزد داد چشماش تو.کرد نگاه من به االن؟آرشام کرد گریه بابا.نمیشد هم باورم که دیدم چیزی یه

 .خبره بی چیز
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 یرز از و میکرد آرشام نگاه فقط بود اومده هوش به عمو زن قند آب با حاال تا که مامان کرد بغل آرشامو و پرید بابا

 .میریخت اشک بهاری ابر عین حال عین در.بشنوم نمیتونستم که میزد حرفایی یه شدش کلید دندونایی

 .زدم داد شد طاق تحملم دیگه

 .خبره چه اینجا بگه هم ما به یکی -

 بغل توی آرشامو و میکردن هق هق بلند صدای با داشتنم مامان و بابا دیگه حاال. نشنیدم جوابی هیچ ولی

 .بود عجیب اینجا چیزی یه میشدم دیوونه داشتم.میبوسیدن و میگرفتن

 دنبالشون بدبختم آرشام.مامانو هم عمو زن پذیرایی توی برد رو بابا عمو باالخره آور زجر ی دقیقه 60 از بعد

 :گفتم و سمتشون منماومدم.رفت

 خبره؟ چه بگه منم به یکی خدا تورو -

 .نیست زنده بیشتر دیگه روز چند تا بده خبر بیمارش به بخواد دکتر یه اینکه مثل میکردن نگام فقط همه

 :گفت بود بهت توی موقع اون تا که هم داره،آرشام برم وهم یکم شد باعث که بود همین

 ازتون دخترتونو میخوام من ولی خبره چه نمیدونم من ببخشید منو شدم ناراحتیتون باعث اگه نیکو آقای -

 به ،بنابودم تنهای همین برای باشن شده فوت شایدم نمیدونم بیخبرم خانوادم از اتفاقاتی طی من.کنم خاستگاری

 ور بهم خوشبختی دیدمش وقتی از چون میکنم خوشبخت رو آتریسا که بگم باید.وقت یه نباشه احترامی بی

 ... نمیشم متوجه رفتارهارو این دلیل...کرده

 .نمیداد رو ما جواب هم هیچکس.اینا چشونه خدا یا.شد تر بلند مامان هق هق گفت اینو که همین

 :زدم داد بلند صدای با هم همین برای شد تموم طاقتم دیگه

 .اینجا خبره چه بگه بزنه حرف یکی د -

 :گفت بود شده تر آروم یکم االن که بابا

 .بشید وصلت این خیال بی ،باید ها بچه -

 چیه؟ چرا،مشکل آخه:آرشام

 .شد پاره دلم بند که زد حرف تحکم با همچین

 گفتم که همین....نمیشه -

 ...بگید دلیلو حداقال -
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 .نمیشه میگم -

 سالگی 1 توی.ندارم اونا از خبری هیچ گفتم،من دلیلشو بهتون من که هست خونوادم بخاطر چیه؟اگه دلیلش -

 دادم دست از حافظمو و کردم تصادف

 انمام دیگه.نکن کی کن گریه حاال کردن شروع دوباره بابا مامانو زد حرفو این که نبینه،همین بد روز چشمتون

 .کرد آرشاموبغل پریدو بود شده تموم طاقتش انگار

 پامون زیر رو شمال ی منطقه ببخش،کل گشتیم،مارو دنبالت خیلی حادثه اون از ببخش،بعد رو عزیزم،ما -

 قانونی ها،پزشکی آگاهی کل کردیم سعی خیلی کن زمین،باور توی رفتی شدی انگارآب گذاشتیم،ولی

 .بود ما انگاری سهل مارو،این ببخش ، نبودی تو ولی گذاشتیم پامون زیر رو ها،بیمارستانا

 غیر میشناختن؟این آرشامو اینا بود؟مامان چی نمیکردیم،منظورش درک مامانو حرفای تا دو ما از کدوم هیچ

 .بود ممکن

 ........االن ولی نگشته دنبالشم کسی حتی نداره خونوادش از خبری هیچ بود گفته آرشام

 هک آرشام مغروری به بود،پسری میریخت،جالب اشک وضوح به داشت االن دیگه آرشام.بگو هم ما به بود خبر چه

 .....آرشام؟گریه.نبود ممکن میریخت؟این اشک داشت االن کرد نمی گله چیزی از کسی جلوی حتی

 :گفت داد با و زد پس مامانو دست آرشام

 با حاال کشیدم؟تا چی سال 40 توی من میدونید چه متنفرم،شما همتون از.کنید بس میکنم دیگه،خواهش بسه -

 چه دنمیبر روستاشون بهیاری به منو بان جنگل اون اگه.....شده پدید نا ساله شش ی بچه کردید؟یه فکر خودتون

 نانسا شما.....تدریجی مرگ...تشنگی و گشنگی از یا میشدم گرگا خوراک یا جنگل اون میومد؟توی سرم بالیی

 .نیستید

 این خودتون منید؟هان؟به ی خانواده میگید دارید کنده پوست و رک االن که کردید فکر خودتون با چی

 کشیدم؟بدون سختی چقدر مدرسه برای من میدونید هیچ بدونید؟شما خودتون ی بچه منو که میدید رو اجازه

 دش بان جنگل اسم پدرم نشونی؟اسم و نام چه با هه.....گرفتن جعلی ی شناسنامه برام.......شناسنامه هویت،بدون

 مدت همه این از بعد که حاال.بشنوم نمیخوام.نزنید حرفی اینه؟هیچکدومتون انصاف.زنش اسم مادرمم اسم

 یاد رو زندگی معنای بزنم،بهم لبخند من شد باعث که زندگیم،کسی میگید،عشقم؟تموم بهم دارید...اومدم

 نکردید،پدری مادری من برای که شما.شید ندارید؟ساکت انصاف خواهرمه؟شما میگید دارید.....داد

 دروغ دارید بمیرم؟بگید کنم دق میخواید.شید ساکت توروخدا نگید پس نکرده خواهری آتریسا.....نکردید

 ای ان دی.بدید تست باید معلوم کجا از اصال.نیستم شما ی بچه من بگید....بگید.میگید

 :زد داد تری بلند صدای با زد رو حرفا این که این از بعد
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 کردی محروم ازم بچگی تو میاری؟هان؟خونوادمو در من سر بدبختی همه این من؟چرا چرا بگو بگو،خدا خدا دِ -

 نایمع که حاال.اومدم کنار کاری کسو بی با که اینه،من اتریساخواهرمه؟دردم میگی حاال که نبود نبود؟بسم بس

 خواهرمه؟ گرفتم،میگید آتریسایاد با رو زندگی

 ستون کل صداش.میزد داد و بود زده بیرون گردنش رگ.کنه سکته ممکنه عان هر گفتم که بود شده قرمز چنان

 .نبود برادرانه حس آرشام به نسبت من حس میکردم؟این چکار من حاال.لرزوند رو خونه

 !...ممکنه هستیم،غیر هم محرم ما بگن بهمون که این.بیام کنار باهاش بتونم حاال که نبود برادرانه حس

 .کنم زندگی بتونم کن کمکم خودت خدایا

 سرعت با منم.خودش اتاق توی وبردش گرفت آرشامو بغل زیر و اومد بود ایستاده مبهوت و مات االن تا که سوشا

 .ندادم اهمیت.ریخت پایین پنجره ی شیشه که هم به زدم محکم درود.اتاقم سمت دویدم باد

 تبدیل تیکه تا هزار به...آینه توی کردم پرت بود خریده برام آرشام که رو عطری اول آرایش میز سراغ رفتم

 که وقتی تازه نمیدادم انجام وقت هیچ کارا این از بودم شده دیوونه.زمین روی ریختم رو ها آرایش لوازم تمام.شد

 ضرر راچ که میگفتم بیراه بدو کلی میکنن داغون وسایالشونو اینطوری و میارن در بازی دیوونه فیلما توی میدیم

 .میکنن اینطوری که نیست دلیل بی که کردم درک تازه موقع اون ولی.میزنن

 باز رود تا کشت خودشو سها.میریخت پایین تند تند و اختیار بی اشکام فقط نمیکردم اعتنایی میزدن درو چی هر

 .نکردم فکر در کردن باز به هم ای لحظه اصال ولی کنم

 یرونب که کسایی.انداختم پایین هم رو ها تابلو و عکسا قاب تمام زمین روی کردم پرتش کردم بلند رو تختی رو

 .میترسیدم بیشتر میشنیدن که شکستن صدای بودن ایستاده

 ....خالص و بکشم خودمو بخوام که نبودم القوه ضعف اینقدر کردم،نه ها شیشه خورده به نگاهیی

 .نبود هم ی فکر بد نظر به ولی

 هیچی.بودن گرفته رو حمام کل ،بخار کردم آب از پر رو وان و کردم باز رو حمام در.نبودم شجاع هم اونقدرا ولی

 ستهب چشمام کم کم.میسوختم داشتم بود داغ خیلی.نشستم وان توی بود تنم که هایی لباس همون با.نمیدیدم رو

 .نمیکردم آلودگی خواب احساس که این با میشد

 یادم رو گذشته های اتفاقا ی همه کردم فکر که یکم.نبود آشنا نظرم به چیز هیچ انداختم اطرافم به نگاهی

 میگن اومدن نبود،حاال کافی لندن توی کردن ولم سال دو چشمام جلوی اومد دوباره م ها بدبختی افتاد،تموم

 بود؟ کی دارم،برادرم برادر

 سعی.بود شده خراب اون از بهتر بودم که جا هر هستم کجا نبود مهم برام داشتم دوستش من که آرشام؟کسی

 امآرش احساس شاید باشه،نمیدونم برادرانه بود احساسم،محال روی کنم متمرکز رو وحواسم ببندم چشمامو کردم
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 ارکن چیزا خیلی با که من نداره اشکال.نیست اینطور که بودم مطمئن خودم از من ولی باشه بوده خواهرانه من به

 هیچی. نزد حرف کلمه یه حتی گل مامان دیشب به افتاد یادم.اومدم می کنار هم یکی این با بودم اومده

 نمیزد؟ حرفی و بود خبر با قضایا از اونم میریخت،یعنی اشک آروم آروم فقط.نگفت

 کردن؟ مخفی من از که داشته براشون ای فایده چه دارم؟این برادر یه که بودن نگفته من به تاحاال موقع اون چرا

 .....نمیدونم

 :گفت و کرد تزریق سرمم توی آمپولی.داخل اومد پرستار یه و شد باز در

 .عزیزم باش خودت مراقب بیشتر.اینجان خونوادت کل خانومی؟دوشبه شدی بیدار باالخره -

 بود؟ شده چی دوشب؟مگه -

 بیهوش و نداشتی تنفسی راه بوده پیچیده که هم بودن،بخار خراب که ها کشی لوله بودی حموم توی عزیزم -

 ینجاا االن بود نکرده تنفسی قلبی احیای موقع به اگه.کنی تشکر اینجا آوردت که پسری آقا اون از باید.میشی

 .نبودی

 .ندارم شانس هم مردن میشدم،توی راحت میمردم کاش -

 .داخل بیان خانوادت میگم میزنی؟االن حرفیه چه این عزیزم عه -

 .اومدم بهوش که نگو اصال.نگو بهشون خدا تورو -

 زا دوبار تاحاال پریشب از که مادرت.بیارم درشون نگرانی از و بگم بهشون دارم وظیفه من.عزیزم که نمیتونم -

 ونبهم کلی و کرده دیوونه رو همکارا منو که هم پسرا آقا اون از یکی.اذیته قلبش خدا ی بنده هم بابات.رفته هوش

 چنان پنجاست پنجاه بودنت زنده فهمید وقتی خدا ی بنده.شده دیوونه کامال که دیگشونم یکی.گفته بیراه و بد

 .برد بخیه تا 8 حدود.بیرون پاشید خون که کوبید دیوار توی خودشو سر

 :گفتم هم همین برای آرشام یا بود؟بردیا کی منظورش

 خوبه؟ ؟االن کدومشون -

 هوسیل از کلی..هم به ریخت رو ما دستگاه دمو میذاشت؟کل مگه ولی سرشو زدیم بخیه نباش نگران عزیزم اره -

 بلندتره قدش که همونی.کرد خرد هامونم

 .بکنه کارا این از میزدم حدس بود آرشام کار بازی دیوونه این پس

 .میومد کنار میذاشت،باید برادر و خواهر یه دید به احساسشو تمام میکرد،باید قبول باید ولی

 :گفتم و کردم باال به نگاهی.بودیم ندیده رو همدیگه هم بار یک برای هرگز که بودیم یی برادرا خواهرو هه،ما
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 نمیخواستی؟ همینو مگه بمیرم نذاشتی بدی؟چرا ادامه میخوای کی خدایا؟تا -

 خواب به خودمو.شنیدم مامانو صدای که گذشت چقدر نمیدونم.کردم گریه کلی و پتو زیر کردم سرمو هم وبعد

 :میگفت یکی به داشت.زدم

 .نیست اصالخوب که سرتم اوضاع.شدی خسته برو کنم،تو فکر خوابه -

 من کرده قبول شایدم چی؟یا میکشید؟از بیاد؟خجالت خوابم من که وقتی بود گذاشته بود همون،آرشام پس

 میکرد؟ چکار نمیکرد بیچاره،قبول هه.خواهرشم

 1 سن توی دادم دست از حافظمو سال؟من 40 این توی بودی سرم؟کجا نیکو؟نگران خانوم منید نگران چیه -

 .نیست چیزی بخیه تا 8 من برای.... شد انجام روم مغز تاعمل0 سالگی

 .بوده آرشام فهیمدم مامان اه صدای با.رفت و کشید سرم روی سرم،دستی باالی اومد یکی کردم احساس

 :گفت و من به کرد رو داخل اومد بردیا اون از بعد

 دیوار جرز الی بدرد خوابی واقعا کی میزنی خواب به خودتو کی تو بدونم نخوام اگه کوچولو،من خانوم پاشو -

 .راهه به دهنت آب میخوابی؟هان؟همیشه خوشکل اینقدر تو کی آخه.میخورم

 یه حتی.داشت فرق چیز همه....االن؛نه ولی میکردم اذیت کلی و میخندیدم کلی بودم عادی شرایط توی اگه

 .کردم باز چشمامو فقط نزدم لبخندم

 بهتری؟ -

 .ندارم شانس هم مردن توی هه،میبینی -

 .که کنی کشی خود هان؟نمیخواستی نکردی کارو این عمدا که تو -

 .بودم کرده کارو این اینا از تر زود داشتم جراتشو اگه -

 .دیوار توی کوفت کلشو شد دیوونه که آرشام از شدیم؟هان؟اون حالی چه میدونی.حرفو این نزن -

 :گفت و گرفت دهنشو جلوی باشه زده اشتباهی حرف که انگار بعد

 .ببخشید -

 چی؟ بخاطر -

 .طوری همین -

 .ریخت پایین و خورد سر هام گونه روی اشکام باز
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 :گفت و کرد باز دهن بردیا

 سالته؟ چند تو مشکوکه،االن چیزا سری یه آتریسا ببین -

 چیزاست؟ این پرسیدن وقت االن نظرت به -

 خودشون روی به ولی اینا مامان هم میدونم من هم.مشکوکه چیزای سری یه.نمیکنی ضرر باش بگو،مطمئن -

 .نمیارن

- 40 

 چی؟ آرشام -

- 42 

 زچی هیچ که.بده بهم قولی یه موقع اون تا.درمیارم برات چیزو همه توی ته خودم نباشی ناراحت بده قول آبجی -

 .هیچیا یعنی چیز هیچ میگم وقتی.چیز هیچ.نکنه تغییر

 کنی؟ چکار میخوای ولی.باشه -

 .نپرسی ازم چیزی تو نفهمیدم چیزو همه که وقتی تا که اینه شرطم آتریسا ببین -

 .باشه ولی سخته خیلی که بااین -

 کنم کمکت میدم قول ممنون -

 :گفت و کرد بغل منو بردیا.کنم بغض بیشتر شد باعث که زد تلخی لبخند

 ....چیز همه.میشه درست چیز همه.نباش ناراحت گلم عزیزم،خواهر -

 آویزون دوباره ها عکس قاب شدم که اتاق وارد....نزدم کسی با حرفم کلمه یه.شدم مرخص بیمارستان از بعد روز

 عین درست عطر یه و بود شده چیده میز روی آرایشا لوازم.بود شده درست هم وآینه پنجره ی شیشه بودن شده

 .بود میز روی همون

 مونباه.کرده و کار این کی نبود مهم برام اصال موقع اون. سوخته حالم به دلش یکی احتماال.بود کی کار نمیدونم

 .خوابیدم و بغلم توی گرفتم رو بود داده بهم آرشام که رو خرسی.تخت روی کشیدم دراز لباسا

 هه.نکردم اتاقوقفل در کردم غلطی عجب.بود سها.شدم بیدار کنه بیدارم خواب از داشت سعی که نفر یه صدای با

 .اتاق توی بودن اومده که بودن شکنودنه قفلو چون نمیتونستم میخواستمم البته

 سها؟ داری کاری -
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 .عزیزم آوردم نهار برات -

 .ندارم میل -

 .بخوری،نمیشه باید -

 .ندارم میل میگم -

 .بخوری باید گفتم منم -

 .کنم کل کل ندارم حوصله اصال سهــــــا،االن -

 .شی خالص شرم از تا بخور تر زود پس -

 .خوابیدم دوباره.رفت و دهنم توی کرد خودش زور با قاشق تا دوسه

***** 

 ارهدوب که این.بودم گرفته خودمو بود،تصمیم داده وقف خودمو یکم میگذشت،منم ماجرا اون از ای هفته دو تقریبا

 بولق آرشام ولی کنه کار ما شرکت توی و بره خواسته آرشام از بابا بودم شنیده بردیا از که لندن،اینطور برگردم

 سهم....گرفتن ارثیه اینا عمو از بیشتر اینا بابا چرا که فهمیدم حاال.بود کرده رد هم رو ارثیه از سهمش تازه.نکرده

 .بوده آرشام

 نموند خونه اون تو ی حوصله دیگه.برم و کنم جمع وسایلمو گرفتم تصمیم شدم بیدار خواب از که صبح روز یه

 .میگفت روز اون درمورد چیزی نه میزد حرفی نه کسی البته نداشتم رو

 .زدن در میکردم جمع وسایلمو داشتم که طور همون

 بله؟ -

 تو؟ نیام که این یعنی بله این -

 .تقریبا -

 .تو میام دارم من.رکی خیلی -

 .بیا پرویی خیلی -

 .بود سوشا.نشست تخت روی و اومد

 میکنی؟ چکار -

 .میکنم جمع وسایلمو نیست؟دارم واضح -
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 بری؟ کجا که -

 .لندن -

 هان؟ -

 !لندن -

 میدونن؟ عمو و عمو زن.شدی سر خود -

 .کارم سر میرم دارم.نیست مهم -

 حس یه آرشام به تو احساس اون که بگم بهت بدم،میخواستم پیشنهاد یه بهت اومدم آتریسامن ببین -

 آرشام چی؟آقا که بزنی قنبرک عمرت آخر تا نمیتونی که تو.نیست مشکلی اصال این و بوده خواهروبرادری

 .اومده خوشم....تو از من ببین.برادرته

 .نده ادامه ببین -

 .حرفم نشده تموم -

 .ندی ادامه خواستم منم -

 بگم میخوام -

 .نمیکنم گوش -

 .کن درک -

 .نمیکنم درک -

 .بودی لجوج و قد قدر همین همیشه -

 .هست که همینی -

 .ادب بی -

 .خودتی -

 .ننداز کل من با -

 .ننداختم کل -

 .لندن بریم باهم بیا آتریسا ببین -
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 .بیام باتو که نشده کم عقلم هنوز.نمیام -

 چی؟ بیام باهات منم اگه -

 برم باتو که اینکه از بهتره کنم زندگی غار تو برم -

 چرا؟ -

 .میشه مربوط خودم به اونش -

 .شدم قانع بگو،شاید منم به -

 شاید؟ -

 .آره -

 کاسه یه تو دستتون هنوز شاید.ستاره بود؟آهان چی اسمش...دختره اون با دستت هنوزم شاید میدونه کی -

 .میکنه پیشرفت داره بابا که حاال خصوصا.بچاپید پول میخواید و هست

 نفهمیدی؟ اینو....شدم عوض من.... آتریسا -

 .دقیقا اره -

 فهمیدی؟ کجا از تواینارو ولی -

 .نبود سختی چیز -

 .میکنم خواهش آتریسا -

 .میشه پهن آب رو پتشون زود نفرن هزار با که کسایی اصوال -

 .بود گفته بهم رو اینا بود منم دوست قضا از که سوشا دخترای دوست از یکی که بود پیش سال دوسه

 .شه خفه تا بگم بهش میتونم و میدونم رو اینا که بودم خوشحال االن

 .بیرون بری تونی می االنم -

 .گذشته اونا آتریسا -

 .ندارم ازدواج قصد اصال من هرحال به -

 .نباشه برادرت آرشام و شه فرجی تا فرصتی یه منتظر نکنه چیه -

 .هستن عوضی تو مثل همه مگه شو خفه -
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 .میکنم پشیمونت خانوم آتریسا بچرخیم تا بچرخ -

 .میچرخیم -

 اب نتونستم هنوزه که هنوزم.بودم چیزی فرجی یه منتظر هنوزم شاید خب این،آره حرفای از این.بود گرفته دلم

 .نیست اینطور که بود افتاده دلم به جورایی یه نمیدونم.برادرمه آرشام که بیام کنار خودم

 احوالمو بود نزده زنگ یه بودحتی رفته ولی بزنه زنگ آرشام که داشتم این به امید هنوزم خورد زنگ گوشیم

 ......... بازم محرمین بهم فهمیدی وقتی خله؟که تو مثله مگه آتریسا....هه.بگیره

 هیسسسسس

 .شو ساکت

 .بردیا سالم الو -

 .دارم خوش جونم،خبرای آتی سالم -

 ویزا؟ -

 .لندن میریم هم با شد درست عزیزم آره -

 واقعا؟ -

 ..... دیگه آره -

 شدم خوشحال خیلی -

 منم -

 .برام بود دلگرمی جور یه میومد باهام هم بردیا که این کردم وقطع گوشی

 .گذاشته برام رو بردیا حداقل که کردم شکر دلم ته از خدارو

 موقع همون.بود شرکت طرف از چون نداشتم مشکلی رفتنم برای که منم میگن چی اینا مامان نبود مهم برام

 .اتاق توی اومد مامان

 مچ میخواد خودش پیش البد چرا نمیدونم.نمیزنه در اتاق توی بیاد میخواد وقتی هنوزه که نکردم،هنوز نگاش

 .واال چمیدونم.بگیره

 .بزنم حرف باهات میخوام آتریسامادر -

 چی؟ درمورد -
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 .اخیر قضایای همین -

 .ندارم حرفی -

 .دارم من -

 .بود شما طرف گلم مامان حتی.میزدید قبال که بزید حرفاتونو کسایی به برید میتونید -

 .مرده پارسا جونش از دور میکردیم فکر همه بگه؟ما میتونست چی خدا ی بنده اون.آتریسا -

 پارسا؟ -

 .آرشام گذاشته کی نمیدونم. هست ما پیش که ای شناسنامه اسم -

 .نمیدونید هاتون بچه درمورد هیچی شما -

 .بوده برادری و خواهر داشتید بهم که احساسی مامان.بفهمی باید آتریسا،تو -

 مگه؟ زدم حرفی من.همونه میگید شما چی هر باشه -

 .کنه زندگی ما با پارسامیاد امشب از که بگم بهت خواستم نه -

 چــــــی؟ -

 .باشه دور ما از شد باعث اتفاقا سری یه طی. بوده ما بچه اونم مادر -

 .میرم دارم که من بیاد بیاد میخواد. حال هر به -

 کجـــــا؟ -

 .لندن -

 .نمیری -

 .دید خواهیم -

 .بری نمیذارم -

 .شده طوی هر میرم من -

 .....ولی -

 .میدادم انجامش بکنم کاری بخوام اگه میدونست خوب خودشم.رفتم بیرون اتاق از و ندادم بهش زدن حرف مجال

 .زد درو رفت و داد تکون زنعموهیکلشو کنم باز درو برم نداشتم حال.هوا رفت در زنگ صدای
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 .بود من به پریدچشماش رنگش

 .....شده چیزی -

 .نه..ن -

 آتریسا؟؟ -

 بله؟ -

 .آرشامه -

 چــــــی؟ -

 .آرشام -

 .چه من به باشه خب...خ -

 مبرادر. میکردم خودمو سعی باید.انگار نه که انگار.نزدم حرفی.بیرون میرفت داشت مامان اتاقم توی برگشتم

 .نبود من رفتن تا چیزی حال هر به میکشتمش یا میداشتم نگه خودم برای احساسمو.بود

 .اومده آرشام که بود این گر نشان میومد که صداهایی

 .نداشتن دید من به اونا میدیدم رو اونا فقط من کردم نگاه در الی از

 .داد رو همه جواب سردی به.بود اومده عادی خیلی تیپ یه با همیشه برعکس.بود ریش ته و ژولیده موهای با

 میدید؟ نشونم منو اتاق -

 :گفت آرشام بزنه حرفی اومد مامان

 بکشید،آتریسا؟ زحمتارو بخوایداین سخته سال 40 از بعد.نکشید زحمت شما نیکو خانم نه -

 .اومد باال ها پله از موقع وهمون

 با.وبیدک در به موقع همون.ایستاده در پشت گفت بهم حسی یه بود رفته باال قلبم ضربان.نبینتم تا بستم درو

 :گفتم میلرزید وضوح به که صدایی

 .بفرمایید -

 بودم نفهمیده موقع اون تا چطور.داشت جذابشو ی چهره هنوزم ولی میرسید نظر به ژولیده که این با.داخل اومد

 .باباست شبیه چقدر

 :گفتم گرفتمو ازش چشمامو.مامان به ای ذره نه بودم شبیه بابا به ای ذره نه که من برعکس
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 .سالم -

 نیکو خانوم به وقت یه کنی کارو این تو اومدم.اهمیتم بی بقیه برای که نیست.بدی نشون منو اتاق ،میشه سالم -

 .سال 40 از بعد نشه وارد زحمتی

 راهرو توی هم اتاق یه آها... هست بوم پشت روی سوییت یه.شماست برای اتاق کدوم نمیدونم....چیزه...من -

 .شماست مال اون احتماال

 شمــــا؟ -

 و نمیزدومغرور لبخندم یه حتی دیدمش که اولی روز مثل بود شده داشت غم چشماش تو چقدر ندادم جوابی

 .خشک

 نیست؟ مشکلی.بومه پشت روی که همونی

 ..نه

 .گذاشت بهت توی هم منو.رفت ای دیگه حرف هیچ بدون

 :گفتم راحت خیلی و ندم نشون عمو زن و مامان دربرابر العملی عکس هیچ کردم سعی.میومد عطرش بوی هنوزم

 .کرد انتخاب رو بوم پشت -

 و هداشت خوبی زندگی تنهایی احتماال.بود کرده پارک جنسیسشو انداختم باغ توی نگاهی.داشت چمدون تا دوسه

 بوده؟ بیشتر نفر یه مگه دیگه آره خب.میرسیده دهنش به دستش

 و عادی خیلی بود کرده تغییر قیافش دفعه این چقدر ولی.نیست آسون تنهایی سال 40سوخت، براش دلم البته

 .هست آرشام خود این که میکردم پیدا شک بودمش ندیده قبال اگه نمیدونم.بود شده الغر

 واقعی دنیای از آدما که میگن راست. وبالگ توی گذاشتم جدید مطلب دوتا یه زدم چرخ اینترنت توی یکم

 مجازی دنیای به میکنن فرار خودشون

 وشروع پایین رفتم نشده هیچی انگار عادی خیلی کرد صدام شام برای مامان.شد شب گذشتو وقت زود خیلی

 یرو به رو بود نشسته دقیقا آرشام که بخصوص.بود بد حالم چقدر میدونست خدا فقط ولی خوردن غذا به کردم

 غضممب نوشابه همراه البته.کنه گیر گلوم تو مبادا که میخوردم پشتش نوشابه کلی میخوردم که قاشق یه من،هر

 .نمیکرد نگاهشم حتی. نمیتونست کنه برقرار ارتباط آرشام با داشت سعی چی هر مامان.میدادم قورت

 زیاد که دید وقتی ولی بود اومده پیشم باری چند هم سها بود قهر باهام سوشا شکر رو خدا که مدت این توی

 .شم بهتر بلکه گذاشت تنهام خوب حالم
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 دبع منم.رفت و شد بلند خواهی عذر حتی یا و تشکر بدون آرشام شد تموم شام وقتی.نزد حرف هیچکس شام سر

 ببین.بگیره آروم بلکه بخوره مغزم به هوایی یه و بزنم قدمی یه تا باغ توی رفتم شد تموم شامم که این از

 محسوب برادرت فهمیدی داری؟وقتی میکنی؟امید اینطوری چرا تو پس نیست خیالشم عین آتریسا،آرشام

 میشه؟

 .شنیدم درخت تا چند پشت از و آرشامو صدای که میزدم قدم داشتم طور همین

 منو؟ زندگی میبینی هه -

- .... 

 بسم کشیدم سختی و تنهایی سال 40.میکنه من با اینطوری خدا چرا نمیدونم خوشه،من دلت هم تو بابا برو -

 ....فهمیدم نبود؟حاال

 .نمیکنن گریه نیاد فشار بهشون خیلی وقتی تا مردا میکرد؟شنیدم گریه داشت. اومد آروم ی گریه صدایی

 .رفتی که برو د و دادم ترجیح قرارم بر رو فرار نداشتم موندن طاقت بیشتر چون

 ودنب مطابق رشتشون که هم سها و شرکت،سوشا بریم بردیا و وآرشام بابا با امروز از بود پوشیدم،قرار لباسامو

 برای هک اتاقایی تا بود کرده استخدام این برای هم آرشامو منو.برق دیگشون یکی و میخوند پیراپزشکی یکیشون

 .کنیم طراحی رو تبلیغاته

 :گفت و زد اتاقمو در اومد بردیا

 .ریزیه آبرو خیلی میشه دیر دیگه ای؟بدو آماده آتریسا -

 آمادست؟ آرشام اومدم بابا اومدم -

 .واقعا شدم مطمئن االن ولی بشن آماده تا میدن طولش خیلی دخترا بودم شنیده هستیم تو منتظر آره -

 .آمادم بردیـــــــا،میگم -

 .میزنی چرا باشه باشه -

 اون از خبری نه و بود شیکش لباسای اون از خبری نه ولی نبود ریشش ته اون از خبری خورد آرشام به چشمام

 زمبا نباشن هم آنچنانی لباساش اگه حتی من نظر از.برسه خودش به نداره حوصله دیگه انگار.همیشگیش عطر

 .میشه محسوب خوشتیپ

 روی به اصال بود طور همین هم اون متقابال میکنم نگاه آرشامو دارم و شدم خیره دیدم که اومدم خودم به عان یه

 شدیم ماشین سوار.شد شروع آرشام از و ببره رو همه نفر یه روز هر شد قرار. کردم سالم و نیاوردم خودم
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 .میکرد خطی خط رو اعصابم داشت دیگه بود سکوت توی ماشین

 بذاری؟ برامون نداری چیزی آهنگی -

 .میذارم االن چرا -

 هی آش میدادعین دست تهوع حالت بهم داشت دیگه.کرد جلو عقب رو آهنگا هی و کرد روشن و ماشین ضبط

 روکا این اخیر اتفاقای با منتهی بیاد جا حالش تا سرش تو میزدم یکی بود خودم دست اگه.میزد هم آهنگارو این

 .نبود خوب زیاد رابطمون.بدم انجام نمیتونستم

 .دارم دوست خیلی آهنگو خودشه،این آهان.کرد پلی آهنگارو از یکی باالخره

 ......حرفاش چون

 ...نگیری ما از سراغی

 .حالیم چه که نپرسی

 جداییم این باعث میدونم نداره عیبی

 بکنه کمتر رفتنم،فکرتو که شاید رفتم

 تو کنار نبودنم

 بکنه بهتر حالتو

 اخه خودم با کردم لج

 نبود عادی من به حست

 تو با داشت فرق من احساس

 نبود خالی داشتن دوست

 گرفته دلم بازم

 بارون نم نم تواین

 نوره به خیره م چشما

 خیابون تو چراغ

 گذشته خاطرات
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 اروم میکشه منو

 امشب دارم حالی چه

 بارون زیر تو یاد به

 بارون نم نم این تو گرفته دلم بازم

 نور به خیره چشام

 خیابون تو چراغ

 اسون میکشه منو گذشته خاطرات

 امشب داریم حالی چه

 بارون منو تو یاد به

 واسم بازی این تو باختن

 بود شده مسلم قبل از

 تحملت بود شده سخت

 بود شده کم من به عشقت

 هنوز قلبم ولی رفتم

 روز شبو داره هواتو

 بسوز بساز میگم دل به عاشقتم هنوزم من

 روز شبو داره هداتو هنوز قلبم ولی رفتم

 بسوز بساز میگم دل به عاشقتم هنوزم من

 بارون نم نم تواین گرفته دلم بازم

 خیابون تو چراغ نور به خیره چشام

 اروم میکشه منو گذشته خاطرات

 امشب دارم حالی چه

 بارون زیر تو یاد به
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 بارون نم نم این تو گرفته دلم بازم

 خیابون تو چراغ نور به خیره چشام

 اسون میکشه منو گذشته خاطرات

 بارون منو تو یاد به امکشب داریم حالی چه

 .....بارون منو

 به ما میدونست که این میکرد؟با اینطوری چرا بودیم،ولی کرده درک خوب منظورشو بودیم شده ساکت هممون

 خوشمون هم از اولش ما که این.بود سخت باهاش اومدن کنار شاید.نمیگیره صورت اصال اتفاق این و محرمیم هم

 .باشم محرم هم با نمیکردم فکرشم حتی کدوم هیچ ما که درصورتی.محرمین شما بگن بعدا بیاد

 اگرم. کنم فراموشش نمیتونستم که بود چیزی داشتم،ولی دوستش هنوزم من که میشد محسوب شرمی بی شاید

 .مندید خودم برادر هم لحظه یک برای آرشامو اصال من.بود طور همین بازم کنیم دواج از نمیتونستیم دلیل هر به

 بولشداری،ق شده گم برادر یه ندونی اصال شما که صورتی در بیفته براتون اتفاق این.من جای بذارین خودتونو شما

 .نه که معلومه...بیای؟نه کنار باهاش میکنی؟میتونی

 .بیای کنار نمیتونی اصال بگیری قرار که موقعیتش و شرایط تو ولی آره بگید زبون به االن شاید

 .کردم پاک بود چشمم ی گوشه که اشکمو کنه نگاهم که این از قبل. کرد من به نگاهی آینه توی از بردیا

 .میشد مربوط بود افتاده اتفاق برامون ما که چیزایی تمام بود،به حرفاش چون بود گذاشته آهنگو

 .بوده گذاشته آهنگو این طوری همین اون و کردم برداشت اینطوری من شایدم نمیدونم

 کیی میکرد سالم یکی شدن چاپلوس هستیم؟همه کی ما فهمیدن بقیه و گذاشتیم شرکت توی پامونو که همین

 ....و ندارید الزم چیزی میپرسید یکی میاورد آب

 .میکردن بدترش دیگه اینا بود داغون خودمون اعصاب بودن اعصاب رو کال

 شرکت مدیرعامل بردیا.داشت سهم فقط نمیکرد کار شرکت توی عمو.عمو شراکت با البته بود شرکت رئیس که بابا

 .شرکت ی کاره همه آرشام منو و بود

 زدن حرف رمق هیچکدوممون برمیگشتیم وقتی دیگه که کشید کار ازمون بابا چی عین اول روز همون از

 .نداشتیم

 .بود برده خوابم ماشین توی که من

 .کرد صدام بردیا خونه رسیدیم وقتی
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 :گفت منو کردبه رو بردیا که داخل میرفتیم داشتیم

 آتریسا؟ -

 هان؟ -

 بپرسم؟ چیزی یه -

 .نه -

 .قبل از بیش نه؟حتی داری دوست آرشامو هنوز تو -

 بپرسی؟ گفتم من -

 .پرسیدم که حاال -

 .نمیدم جواب منم -

 دیگه نشو بد عه -

 .بدم من کن فکر تو -

 .دیگه بگو حاال کردم فکر خب -

 :گفت که کردم نگاش مظلوم ثانیه چند یه

 .گرفتم جوابمو بدی جواب نمیخواد -

 .نشندنیه که میدونی حال هر به -

 میدونم آره -

 .بیای کنار باهاش بهتره پس -

 .... و اومدم کنار جورایی یه البته.بیارم دووم اگه هه -

 .حرفو این نزن -

 .تو بریم بیا بیخیال -

 .من اتاق توی اومد منشی روز یه که میگذشت شرکت به من رفتن از ای هفته یک

 .مهندس خانوم سالم -

 شده؟ چیزی سالم -
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 .ببینن رو شما میخوان رئییس مهندس خانوم -

 االن؟ -

 .االن همین بله -

 .میرم االن باشه -

 .شدم وارد داد که ای اجازه با و زدم رو بابا اتاق در

 مگ خودشو یکم و رسیده پول به که بود اینایی از بابام شاید بود،نیمدونم کرده درست خودش برای شیکی اتاق

 .کرده

 اتاق توی میومدم که نبود بارم ،اولین بود سوخته ای قهوه اتاق ست.بودم فهمیده اینو هام خاله با رفتارش از

 .تجمالتیش

 دارید؟ کاری من با -

 .بشین آره -

 .راحتم من بفرمایید -

 .بشین میگم -

 .بود کرده عوضش پول.نبود قبلی آدم اون که این مثل بود شده هم گو زور بود رسیده پول به اومد خوشم نه

 .نشستم

 میشناسی؟ رو رحمانی بابا،مهندس ببین -

 رحمانی؟ مهندس -

 هب ولی نمیدونم اخالقشو......بود پیچیده پام پرو به باری چند که مهندسه همون اومد یادم کردم،آهان فکر یکم

 .میکشید رخ به پولشو خیلی البته که میومد عادی نظر

 .میشناسمش آره -

 آدمیه؟ چجور نظرت به -

 .نداره ربط منم نمیدونم،به -

 .بابا داره چرا -

 چرا؟ -
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 .کرده خاستگاری من از تورو اون -

 چــــــی؟ -

 .کردم اعالم موافقتمونو منم کرده خواستگاری من از رو تو دخترم آره -

 بابا؟ میگی چی -

 .نمیشه پیدا اینم از نداره،بهتر کم چیزی من نظر به -

 بشر این از دادم؟من مثبت جواب من کنم؟اصال ازدواج میخوام گفتم کی گرفتید؟من تصمیم من جای چرا شما -

 .نمیاد خوشم

 میکنی؟ اینطوری چرا دیگه خوبه که دارن،خودشم مرفه موقعیت.بیای کنار کن سعی بابا ببین -

 .ینمیشناس رو ما بیاد پول بوی زود اینقدر نمیدونستم.فروختی پول به منو که بابا،متاسفم متاسفم برات -

 .کردم کارو این خودت برای دختر،من شو ساکت -

 .فروختی پول به من؟منو برای -

 .میگیره سر وصلت این نخوای چه بخوای تو چه حال هر به -

 ول لندن تو سال 4 منو وگرنه نداری پدرانه حس اصال چیه؟تو میکنی؟میدونی اجبار منو چـــی؟داری -

 .نیستی بابا تو.نمیفروختی منو.نمیذاشتی تنها سال 40آرشامو نمیکردی،وگرنه

 .شو ساکت -

 چند ملیون؟چند؟به055ملیون؟ 05ملیون؟ چقدر؟یه آره؟به فروختی پول به گوشم؟منو تو نمیزنی چیه؟چرا -

 .نیستی بابا تو.میکنم اصالح بابا؟نه

 .بذاریم رو مدارا قرار تا میان باش آماده امشب بگم خواستم.سودته به این میفهمی روز یه -

 .هست نه جوابم من -

 .باشه خداتم از.میکنی ازدواج رحمانی بله،با چه باشه نه چه -

 نه؟ چند کیلو بچه دیگه بیاد هزاری شدی؟بوی دور من از اینقدر کی تو بابا -

 دستشون رو من؟من با کنن چکار میخواستن.بیرون اومدم گریون چشمای با و هم به زدم ضرب به اتاقشو در

 آدم ترین روش؟بدبخت اومد اینم نبود کم تنهاییم سال 4من؟ به عالقشون عشقو بود بودم؟همین کرده اضافی

 .بودم زمین روی
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 ونن بازنشستگی حقوق با که هستی همونی تو بگه بهش نیست یکی.کرد گم خودشو دید پول تا بابام که این

 .بود همین راه شد؟بهترین چت پول به افتاد چشات که حاال.میدادی خونوادتو

 .میده عذابم آرشام خاطرات دیگه نه کنه کسی زن اجبار به منو میتونه بابا نه اونطوری.لندن برم باید

 کدوم.افتادم روز این به داشتمو خونواده حداقل که نمیسوزه دلم.نداره هیچی که بودم آدمی یه دیگه اونطوری

 میزنی؟ حرف داری کی آتریسا؟از خونواده

 آرشامو گرفتنش ازت البته.آرشام و بردیا داری که کسی تنها

 دراونق.کرد کر گوشامو ماشین یه ترمز صدای عان یه که میگفتم خودم به رو چیزا این گریونه چشمای با داشتم

 .صداشوشنیدن شرکتم اهالی بودم مطمئن که بود بلند

 .فهمیدم هم رو شیشه شکستن صدای.شد وارد بدنم به بدی ی ضربه که فهمیدن اینو فقط

 .کنم بازشون که نداشتم رمق.نمیشد باز چشمام ولی میشنید گوشام

 .نفهمیدم هیچی دیگه.بیمارستان ببرینش میگفتم که میشنیدم رو مردم صدای

 .اینجا آورده منو کجام؟کی بود؟من کجا اینجا

 ؟ اومدی هوش به باالخره سالم -

 بیمارستانم؟ توی من -

 اینجایی؟ چرا که نمیاد یادت چیزی.عزیزم آره -

 .تصادف،بابا،رحمانی اومد یادم کم کردم،کم فکر یکم

 .نشد چیزیت آوردی شانس -

 وت که تو.میدادی شانس بهم مردن تو حداقل خدا؟خب میکنی اینطوری نشد،چرا بمریم میخواستم دوم بار اه،برای

 .میشناختم توشون رو آرشامو صدای.اومد دعوا صدای موقع همون ندادی؟ یکیم این تو ندادی شانس بهم هیچی

 .تو بری نمیشه میگم آقا -

 داره؟ ربطی چه تو به برم میخوام گفتم منم -

 .باش ساکت بیمارستانه اینجا آقا -

 .آورده جوش و ببینه منو بیاد نمیذاشتن بود این قضیه پس.اتاق توی شد پرت آرشام موقع همون

 .کرد نگام و تختم کنار رسوند خودشو زود
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 فک اونطوری وقتی کنم دق من کنم؟نگفتی سکته من نمیگی.نبود ماشینا به حواست میکنی؟چرا اینطوری چرا

 بودی؟هان؟ خیابون

 ....من.... من -

 .کنه کاری نمیشد منتهی داشت دوست منو هنوز آرشامم اره.میداد فشار گلومو بغض

 .رفت بیرون اتاق از بعد مین چند نگفت چیزی اونم. نزدم حرفی.باشه بدتر حالم میشد باعث همین

 پرستار؟

 داری؟ الزم چیزی عزیزم بله -

 اینجام؟ وقته چقدر من -

 .داخل اومد بردیا موقع همون

 آتریسای.اومدی بیرون کما از سال دو از بعد که داد شانس بهت خدا.عزیزم میگم بهت خانوم،من اتریسا به سالم -

 .تصادف اون از گذشته سال دو االن عزیزم

 بردیا؟ میگی چی -

 بخشید بهمون خداتورو.بودی کما توی تو عزیزم آره -

 میگی؟ داری چی بردیا -

 :پرستار

 .نیستن شوخی شرایط توی بیمار آقا -

 .پرستار خانوم شرمندم واقعا؟من عه -

 ترسیدم؟ چقدر میدونی بردیا مرض -

 .دیگه بود شوخی کوچولو،یه آبجی شرمندم -

 .ببینمت نمیخوام بیرون شو گم برو -

 .تنته؟دیوونه لباسا همین دوساله کردی فکر واقعا که؟یعنی نبودی جنبه آتریسا؟بی -

 .کردم نگاه لباسام به من انگار -

 .دیگه میکردی نگاه باید خب -
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 ندارم؟ حوصله اصال االن من میدونستی بردیا -

 نداری؟ الزم چیزی میرم دارم داشتی؟باشه حوصله کی تو -

 ممنون نه -

 ودننب خالی ساخت،محض هم منو آورد اضاف گل خدا کنم فکر کال افتادم هام بدبختی یاد به دوباره رفت که بردیا

 ابامب از نداشتم،اون فکرم با ی خونواده نداشتم،یه شانس که هم مردن توی نداشتم شانس که زندگی توی!!عریضه

 ریاینطو خونوادم قبال که بگم اینم البته گفت نمی چیزی که مامان از اونم و بده شوهر زور به منو میخواست که

 و میمرد بزرگ خاتون میکردم آرزو همیشه که منی.شده اینطوری افتاده پول به چشمشون وقتی نه،از نبودنا

 همون و نمیرسید ما به اموال و مال این و بود زنده کاش میگفتم دفعه هزار روزی حاال میومد ما گیر میراثش

 زدممی دو سگ شب تا صبح از و نداشتم پول که بود این دردم فقط موقع اون واال.داشتیم گذشتمونو آروم زندگی

 .ندارم هیچی ولی دارم چی؟پول االن ولی پول قرون یه برای

 وننش که مامان زاری گریه صدای شدم،با تسلیم خواب به که نکشید بخوابم،چیزی کردم سعی و بستم چشمامو

 .نداشتم نکردم،حوصلشونو باز چشمامو ولی شدم بیدار خواب از نگرانه میداد

 خودمم انهمتاسف که بازیا لوس این از میاد بدم میمیرن؟اینقدر نکنن گریه افته می اتفاقی یه تا زنا این نمیدونم من

 نمیبره؟ خوابت چرا میگی الالیی که تو بگه نیست یکی هه.بودم درگیرش

 هانگار،اومد آوردن تشریف هم بزرگ نیکوی به،جناب به عه.میزد حرف یکی با داشت که شنیدم مامانو صدای بازم

 دیار وت بعدی دفعه یا میشی من تسلیم دیدی؟یا آتریسا بخنده،بگه بهش و ببینه بیمارستان تخت رو دخترشو

 تشدوس که نفر یه با که این تا ببینیم رو همدیگه اونجا خدامه از من بگه نیست یکی خب.میکنیم دیدار باقی

 .کنم ازدواج ندارم

 بچم جون از دور میخواستی؟اگه باهاش،همینو کارارو این نکن حساسه آتریسا گفتم بهت بار چند من مرد آخه -

 چی؟ بود شده چیزیش

 ارک این چقدر که فهمید نمی آتریسااالن نه تو آتریساست،نه نفعه به میگم من که چیزی خانــــــــوم،این -

 به

 .میشه آتریساخوشبخت هم میشه جلب مردم اعتماد و میگیره جون شرکت هم اینطوری.هممونه نفعه

 دخترشو شرکت خاطر به بابام نمیکردم فکر واقعا ولی بودم زده حدسایی یه.بود همین قضیه پس بگو

 رهذ ذره دارن.من با میکنن بدتر دارن که گذاشتن؟حاال تنها منو که این گذشتشون؟از ندامت بود بفروشه،همین

 .میکشن منو

 .شدم خیز نیم تختم روی و کردم باز ،چشمامو نداشتم چشمامو بودن بسته تحمل دیگه نه
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 دیب چیزه که این.فروخته،همین پول به دخترشو فقط....نکرده بدی کار که ناراحتی؟هان؟بابا جون،چرا مامان نه -

 .نیست

 بود شده سرخ چهرش بابا.بود بدنم کبودی خاطر به همش.پیچید شکمم ی ناحیه ی رو شدیدی درد موقع همون

 .سرخ سرخ!لبو عین میشد میشد، عصبی وقتی همیشه

 :گفتم خاصی قاطعیت با همین برای.میزدم هم آخرو تیر باید

 سال 40 از اون.نمیدونم بشید؟هان؟من دار بچه گذاشتید چرا ندارید رو بچه نگهداری توانایی که دوتا شما -

 .من از آرشام،اینم تنهایی

 :مامان

 .شی پشیمون بعدا که نزن حرفی آتریسا -

 خونه از دفعه این مثال؟میخواید میشه بشم،چی پشیمون ندارم،بذار دادن دست از برای چیزی مامان،من هه -

 .بندازید؟آره بیرونم

 .شو ساکت -

 هاگ بخوابی خواستی که میذاری؟شب بالشت روی راحت سرتو شبا چجوری بابا شد؟تو چی شدم ساکت عمر یه -

 افتاد پول به شد؟چشمتون نیست؟چی عذاب راحته؟در آیا بپرس،که ازش اینو من طرف از بود بیدار وجدانت

 ندار کذایی میراث و ارث اون سر.میکنن چکار میراثت با دارن ببینی کجایی بزرگ کردید؟خاتون گم خودتونو

 .رو،میفروشن نیکو نوتو،آتریسای

 چی مگه میشد هست،منفجر بابا شدن منفجر امکان عان هر بودم میزدم،مطمئن حرف و میکردم گریه

 ......بزنه؟که منو میشد؟میخواست

 لیو یچید دلم تو دردی چه میدونه گذاشتم،خدا گونم روی اومدم،دستمو خودم به بابا سیلی با که بود موقع همون

 .بشه عصبانی بیشتر بابا شد باعث خندیدم،این بلند صدای با. نیاوردم خودم روی به

 هستی؟چرا چی منتظر.داد یادش پول که کنه بلند هاش بچه روی دست نبود بزرگ،بلد ی نیکو به،آقای به -

 نمیزنی؟؟؟

 راچ نمیدونم.بود نشده بلند من روی بارم یه دستش حاال تا پرید،بابا سرم از برق.زد هم دیگه یکی موقع همون

 حرف تاثیر تحت زود بود ای ساده آدم بابا کال.بود کرده پر گوششو و بود عمو کار کار شده؟شایدم اینطوری

 .میگرفت قرار دیگران
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 در زا بابا.میکرد نگاه مارو داشت بهت با هم مامانم.بود مونده ثابت بابا روی اشکیم چشمای و بود گونم رو دستم

 فتگ میشد اینم میکردم،به گریه بدبختیم و خودم حال گریه،به زیر زدم بلند بلند رفت که رفت،هین بیرون

 .من زندگی داشت زندگی؟نکبت

 :گفت و سرم باالی اومد مامان

 ورتص با که بشکنه بابات دست الهی.نبینتشون بارونی اینطوری که بره چشمات اون قربون مادر آتریساالهی -

 .کرد کار چه بچم

 .میکردی نگاه منو داشتی طور همین که میسوزه؟تو دلت هه -

 کافی ی تجربه چون.بدیم نجاتش باید ما میشه غرق داره مادر،بابات نمیرسه بهش بگم؟زورم میتونم چی -

 مالی کمک بده اون وبه تور بابات که صورتی در گفته هم میشه،رحمانی ورشکسته داره شرکت نداشتن

 .داشتی چشم هیچ میکنه،بدون

 نه؟...میبینه کاال منو بابا هه -

 حرفیه؟ چه این -

 .بذار تنهام بیرون برو مامان -

 زد همب که آرامبخشی.مرخصم فردا تا و باشم آروم باید که وگفت اومد پرستار.رفت بزنه حرفی که این بدون مامان

 .کرد خودشو کار

 چون بود راحت خیالم که بابا طرف از البته.بیان دوباره بابا و مامان نمیخواست دلم.مالقات وقت و بود 4 ساعت

 .بیفته من به چشمش نمیخواست دیگه

 .اتاق توی اومد صداش سرو ی همه با بردیا

 خاتون؟ گالبتون،چطوری گل به به -

 .سالم -

 شده؟ چی صورتت آتریسا...آ -

 .جونمونه بابا شاهکار نیست میگی؟چیزی اینو هه -

 .صورتته رو انگشتاش جای کرده؟هنوز کارو این صورتت؟کی شده چی نکن شوخی آتریسا -

 بابا که میگم دارم -

 چی؟ برای -
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 .کنم ازدواج ندارم دوستش که کسی با نمیخوام گفتم من چون -

 .دختر بفهمم منم بزن حرف جوری میگی؟یه داری چی -

 میشناسی؟ رو رحمانی -

 .باحالیه پسر خیلی.... آره -

 .ندارم دیدنشو چشم من ولی باشه اینطوری تو نظر از شاید -

 میپرسی؟ چی برای حاال خب -

 .کرده خاستگاری بابا از منو -

 .....میگی دروغ -

 .داده مثبت جواب من طرف از هم بابا میگم راست بخدا نه -

 کرده؟ کارو این حقی چه به -

 بدبختم؟ چقدر من میبینی بردیا -

 که این از بعد.بود مونده برام که کسی بود،تنها بردیا شکوندم،این رو بود کرده خوش جا گلوم تو که سنگینی بغض

 :گفتم و کردم جمع خودمو زود کردم گریه یکم

 .کنی نگام بدبختا این عین نمیاد کنم،خوشم ازدواج باهاش نیست قرار نکن نگام ترحم با طوری این -

 .هاری شرایطم بدترین باشه،تو باشه -

 .کوفت -

 .نیفته اتفاق این هرگز که میکنم کمکت نباش نگران آتریسا -

 .امیدوارم -

 .باش مطمئن -

 ارهبیچ.زد بهم سر یه و اومد کتی بعدشم.خندوندم حرکاتش و حرفا با بردیا کلی زدیم حرفارو این که این از بعد

 شنیدم و وایسادم گوش فال من که جوری این یعنی.بود افتاده عقب هم اینا نامزدی ها ماجرا این خاطر به.دوتا این

 .بگیره نامزدی نمیخواد فعال گفته من خاطر به بردیا

 منرفت که بهتر همون میکنم فکر که حاال بود خفه بیمارستان داخل هوای بیرون،چقدر اومدیم بیمارستان در از

 .تلخ ی خنده یه...خندیدم اختیار بی.....زرد ولستر....شدیم بردیا ماشین سوار!تجربی
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 میخندی؟ چی به -

 .هیچی -

 .دیگه بگو...اِ -

 یچه کاش ای که آرزومونه داریم که االن ولی....باشیم داشته ماشینی چنین یه بود آرزومون زمانی یه که این به -

 .بودیم قبل مثل و نداشتیم رو چیزا این از کدوم

 .بود موافق باهام شاید نزد حرفی

 نفره؟ دو اذیت نرفتیم مدته یه کردی آتریسادقت

 .اوهوم -

 ....بریم بزن پس -

 (باخنده)بریم -

 اقعاو شاید میتونم که جایی تا باشم شاد که بودم کرده فکر خودم با بودم بیمارستان توی که روزی دو این توی

 بودن بدی پسر.بود علیرضا اسمش کنم کنم،فکر ازدواج رحمانی با مجبوربشم و کنم مقاومت بابام جلوی نتونم

 .بود گو بذله خیلی

 یه مثل نوم فهمیدم که این از بعد ولی نمیومد بدم ازش منم.میخندوند منو خیلی بیفته اتفاقا این که این از قبل تا

 خودم بابای مشکل اینجا بود اومده خوشش من از نداشت تقصیری که اون البته.اومد بدم ازش میبینه کاال

 .کرد ارزش بی اینطوری دخترشو که بود خودم بابای بود،مشکل

 .داخل اومد بردیا که بودم نشسته اتاقم توی

 .شدی حیا میزدی،بی چیزی دری یه قبال -

 .نبود حواسم ببخشید -

 .نباشه مناسب لباسم من شاید باشه دیگه دفعه -

 .هست که حاال خب -

 داری؟ چکارم -

 .جوری همین پیشت اومدم -
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 اییزپ به افتاد یادم.میزد سیلی صورتم به پاییزی سوز کردم ایستادم،بازش پنجره روی روبه رفتم و شدم بلند

 ...سال یک شد االن همین گذشت زود چقدر.شدم آشنا آرشام با که بود ها موقع پارسال،همون

 توی چمدون یه با آرشامو که بودم خودم افکار توی منم میکرد فضولی اتاق توی معمول طبق داشت که بردیا

 .دیدم حیاط

 بردیا؟ -

 .هان -

 نیست؟ آرشام این ببینم اینجا بیا -

 خودشه ببینم؟چرا کو -

 دستشه؟ چمدون چرا پس -

 .جایی میره داره انگار آره.ببینم کو -

 .قیافش نیست اینطوری که سفر بره بخواد که کسی ببین قیافشو نمیره که مسافرت -

 .کرده داغون اینطوری رو بچه این که بانیش باعث بگیره جیگر جز الهی ببینم؟آخی کو -

 .داده بهش بابا که اونی نه میره داره قبلیش ماشین با ببین بردیا -

 .میگی راست ببینم؟آره کو -

 .میزنمتا گفتی دیگه بار یه ببینم کو مرضو -

 .میکنم نگات طوری همین منم باشه -

 .میره داره کنم فکر کن کاری یه برو بردیا -

 به و میکشید موهاش توی دست کالفه آرشام.میزد حرف آرشام با حیاطو توی اومد هراسون مامان موقع همون

 !اجبار سره از البته.میداد گوش مامان حرف

 .شد ماشین سوار حرفی هیچ بدون آرشام شد تموم که مامان حرف

 اول همون نرفتم جلو من.بشه باز در تا بود منتظر بود حیاط توی هنوز آرشام حیاط توی رسوندیم خودمونو زود

 .دنبالش دوید بردیا ولی ایستادم

 .شد دور اونجا از وحشتناک صدای یه با و گاز رو گذاشت پاشو دقیقه چند از بعد فقط نمیومد حرفاشون صدای

 :گفت منو پیش اومد عصبانیت با بردیا.میکرد گریه داشت مامان
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 .آتریسا تو بریم -

 شد؟رفت؟ چی -

 .رفت آره -

 .نسوخت براش دلم ای ذره که بودم شده دلسنگ اینقدر میدونه خدا ولی میکرد گریه داشت مامان

 .اتاق توی رفتم بردیا با

 .قبلیش ی خونه رفت -

 واقعا؟ -

 .آره -

 میاد؟ کی خب -

 .بیاد که نرفت -

 ؟ واقعا -

 خواهر چشم به نمیتونه میگفت.سخته براش تو دیدن و هست اضافی خونه این توی میکنه احساس گفت.آره -

 ....ببینتت

 فراموش چیزو همه میزدم بودحدس آخرش دیگه براش؟این بودم دهنده آزار اینقدر سخته؟من براش من دیدن

 .نداشت امیدی هیچ و خواهرشم من میدونست میکرد اون هم درستو کار باشه،خب کرده

 .بودم معجزه منتظر احمق یه عین که بودم من

 شد؟ چی آتریسا؟آتریسا -

 .رفت که رفت.هان؟هیچی -

 همین؟ -

 کنم؟ اضافه باید هم ای دیگه چیز -

 .نه -

 .رفتم و برداشتم ماشینو سوییچ پایین ورفتم پوشیدم لباسامو زود شرکت رفت که بردیا

 . دیدم مامانمو حیاط توی
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 ؟ میری داری کجا -

 .بیرون -

 میری؟ ماشین با -

 .آره -

 .آتله توی کنی؟هنوز رانندگی دستت این با میخوای چجوری -

 .نیست،خداحافظ مهم -

 م،بایدباش خونه اون توی نمیخواست دلم.بود شدنی ولی کردن بودرانندگی سخت یکم که این با شدم ماشین سوار

 .لندن میرفتم و مینوشتم استعفامو تر زود چی هر

 .زدم زنگ کتی به و کردم پارک ای محله پارک کنار ماشینو

 الو؟ -

 .ولو نشی پلو بخور -

 سالم -

 .آورد عنبر بوی و آمد باد به به -

 .کوفت -

 .خانوم نداری اعصاب چیه -

 .منتظرتم همیشگی پارک توی -

 .که بیام نمیتونم االن من -

 .بای منتظرم -

 ی مانتو یه.شد پیدا کتی ی سروکله باالخره بودم منتظر که بود ای دقیقه 60.انگار بود منم خون تو بابام گویی زور

 .مشکی شلوار و ای سورمه شال با همراه بود پوشیده سفید ی پاییزه

 .بود جذاب ولی نبود نداشت،خوشکل بدی ی قیافه

 .کنه نگاش میخواست دلش آدم همیشه

 .دستتا کف بذاره حسابتو بردیا مردم؟میگم دختر به زدی زل چیه -
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 سالم،خوبی؟ -

 خوبی؟ تو بانو،ممنون درود -

 .ندارم حوصله اصال که بگم بهت االن همین ،از کتی -

 .میگیری پاچه سگ عین که بودم شده متوجه خودم بگی نمیخواست خب -

 .کردی یکی سگ با منو که ممنون -

 .نشو جنبه بی میکنم شوخی چته؟دارم هی،آتی هی -

 بیچاره.اجباری بدن،اونم شوهر تر زود منو میخوان و شده چی که کردم تعریف براش کرد وراجی یکم که این از بد

 .کنه ازدواج زوری باآرتین میخواست وقتی خودش به افتاد یادم.زمین روی افتاد دهنش

 .مزست بی خیلی شوخیه اگه و نکنم اذیت میگفت همش

 .... آرشام منو.بود قبل مثل چیز همه و میشدم بیدار خواب از و بود خواب بود،کاش شوخی کاش

 کنم؟ چکار میگی تو کتی -

 .هگناه باشی داشته نظر بهش که این حتی محرمین هم با شما بیای بیرون آرشام فکر از باید تو آتی،ببین -

 منو بوده تر بزرگ من از سال 1 که این با اونم ندیدم،حتی عمرم توی اونو بارم یه حتی چرا؟من دیگه کتی،تو -

 ببینم؟هان؟چجوری؟ برادر عنوان به ندیده،چجوری

 .وایسی بابات جلوی بتونی نمیکنم فکر گفتی تو که چیزایی این آتریسا،با -

 .بده حالم همینم میدونم،برای -

 لندن؟ بری میخوای -

 .میکنه پول با کاری همه شدیم دار پول که نه جدیدنا.باشه نیاورده پاسپورتم سر بالیی یه بابام اگه آره -

 .شد چی ببین نکن؟حاال بزرگو خاتون اون مرگ آرزوی گفتم بهت بار دختر؟چند دیدی -

 .میکنم حواله لعنت خودم به بار هزار روزی خودمم میگی راست آره -

 شقمع ازدواجتون از کرده،بعد تحصیل و هست خوبه،پولدارم پسره میگی که اینطوری بیای کوتاه بهتره بنظرم -

 .میاد وجود به

 میکنی؟ فکر اینطوری تو -
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 هواتو حالو و کنی ازدواج اون با که بهتره نداره،پس وجود وآرشام تو برای امیدی هیچ میدونی که بخدا،تو آره -

 .خودش زندگی سر میره آرشام هم دیگه روز چند.کنی عوض

 کاری اولین.بتونم اگه کنم،البته فراموش آرشامو گرفتم تصمیم ولی نکردم اونو با ازدواج فکر ای ذره که این با البته

 .میرسیدم نتیجه به کمتر میگشتم هرچی.گشتم پاسپورتم ودنبال خونه رفتم کردم که

 ـــان؟ مـــــــــــــــامـــــــ -

 چیه؟ -

 ندیدی؟ منو پاسپورت -

 .باباته دست -

 چــــــــــی؟ -

 بود؟ ممکن اینم از نشستم،بدتر جا همون.پایین اومدم و خودم سر دیوار روی جا همون رفتم وا

 زن با و حیاط توی بود رفته کردم مامان به نگاه بکنه،یه میخواد دلش کاری هر بابا کنم صبر جوری همین نمیشد نه

 .بود صحبت غرق عمو

 .بودم مجبور ولی بشم اتاقشون وارد دزدا عین نمیخواست دلم که این با.پایین هارفتم پله از آروم آروم

 نمک روشن چراغو نمیتونستم که این میدادم،بخصوص خرج به عمل سرعت بود،باید نمونده بابا اومدن تا چیزی

 حرف بابا با داشت که اومد مامان صدای گشتم که یکم.میشد متوجه و میدید حیاط توی از مامان چون

 بود؟ ممکن اینم از تر میشد،بد تر نزدیک لحظه هر صداشون.میزد

 ....ببینه تاریکشون اتاق توی منو بابا تا بود کافی همین

 تر نزدیک و نزدیک لحظه هر هم اینا مامان صدای شم قایم تا نبود هیچی کردم نگاه اطرافمو دورو یکم

 .بود بابا کار میز پشت برم میتونستم که جایی تنهای.میشد

 .کردم جمع خودمو میتونستم که جایی تا و گرفتم دستام بین هم رو سرم و نشستم جا همون و رفتم سریع

 راحتی به رو حرفاشون جونم؛صدای به افتاد تری شدید استرس شد روشن که اتاق بودم،چراغ الغر خداروشکر

 .میشنیدم

 جا اون ز ا مگه میدیدم،حاال میز جلوی رو بابا نشن،پای بلند نفسام صدای تا بودم دهنموگرفته جلوی

 ...دیدتم نکنه.بود ایستاده طور میرفت؟همون

 .میگرفت پاسپورتشو سراغ آتریسا امروز -
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 خب؟ -

 .توهست دست گفتم -

 .کردی خوب -

 داشتی؟ برش چرا -

 بگن آرشامو اسم بودن کرده عادت دیگه)آرشام از بدیم؟اون دست از هم رو یکی همین سرشو به بزنه میخوای -

 لندن؟ بره اینم میخوای رفت که(پارسا نه

 شرکتت؟ یا دخترتی نگران -

 .دخترمم نگران که ندارم؟معلومه احساس جالدم؟یا من فکرکردی تو.خانـــــــــــــوم -

 .میکنم صدا االن روهم شام،آتریسا برای بیا کن عوض لباساتو -

 .میرفت لو چی همه کنن صدام که بود مونده میکردم؟همین چکار میکردن صدام اگه حاال

 ارمشلو جیب توی از رو میدیدنم،گوشی همه زود چون بیرون برم نمیتونستم ازدر.رفت و کرد عوض لباساشو بابا

 .زدم زنگ بردیا وبه بیرون آوردم

 .یناا مامان ی پنجره پشت ی باغچه تو بذار بیار باشه؟نردبومو بده انجام زود رو میگم که کاری بردیا؟ببین الو -

 چی؟ برای -

 .زود فقط بکن میگمو که کاری بردیا -

 دزو باید و بود باال پنجره که این با بود اول ی طبقه اینا مامان اتاق چون نداشت ،ارتفاعی کردم قطع رو گوشی

 .لعلی سنگا با یا میشدم کور ها باشاخه یا و باغچه توی افتادم می سر با میکردم کاری هر میرسوندم،ولی خودمو

 .دیدم نردبوم با رو بردیا که نکشید چیزی

 .اومدم پایین و گرفتم رو نردبونم.ایستادم پنجره لب و باالیش چوب روی و اینا مامان تخت روی رفتم زود

 .برداشت سطحی خراش تا چند نشد چیزیم ولی صورتم توی گرفت شاخه تا چند

 اینا؟ مامان اتاق تو میکردی چکار تو -

 .میگم برات طوالنیه -

 میشه؟ چی وقت اون ببینتت بابا نگفتی -

 .شدم قایم -
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 .کنه سمع استراق خانوم اتریسا بود مونده همینمون -

 میومدم در از شم،اگه قایم شدم مجبور منم اتاق توی اومدن یهو که میگشتم پاسپورتم دنبال فقط من خدا به -

 .خواستم کمک ازتو که شد این میدیدن منو همه

 .میدی خودت دست کاری یه آخر کارات این با تو -

 .گذشت بخیر که حاال -

 .میزد صدا منو که شد بلند مامان صدای موقع همون رسوندیم خونه در به خودمونو زود

 .شدیم وارد بردیا با و کردم مرتب لباسامو

 ندیدم؟ من که حیاط تو رفتی کی تو -

 .بودین اتاق تو بابا با شما.....چیزه -

 .شام بیا آهان -

 .ممنون -

 عمو زن ولی.مثال بخورم شام تا نشستم بردیا روی روبه و داد جوابمو که کردم آروم سالم یه بودم سنگین سر بابا با

 .برام کردن زهرش عمو و

 :گفت عمو زن که روش بریزم بادمجون خورشت اومدم و کشیدم برنج یکم خودم برای

 بدید؟ انجام رو عروسی خرید قراره کی جون آتریسا راستی -

 .ندارم ازدواجم ندادم،قصد جوابی هنوز عمو،من زن -

 .قطعیه چی همه گفت که ،بابات وا -

 :گفت عمو که انداختم بابا به نگاهی خشم با

 .میخواد عروسی بده،دلمون مثبتتو جواب تر زود آتریسا -

 .کنم عروسی نمیخوام من جون عمو -

 .کرد خفه جورایی یه رو همه شده قطعی چیز همه گفتن با بابا

 .بود داده رو جواب بابا خاستگاری بودن نیومده رسمی حتی بود جالب

 .خاستگاری برای میان دارن باش آماده شب فردا برای آتریسا
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 .خاستگاری بره یادشون.....کنن تصادف راه تو نیان،الهی سیاه سال صد که میخوام ای

  شنیدم رو بردیا صدای.اتاقم توی رفتم و شدم بلند میز سر از

 یاد بهش هی چرا دیگه تنش کردین و دوختین و بردیدن خودتون برای که شما بذارین راحتش شام سر حداقل -

 .میکنین آوری

 دارن بخره،حاال بلوز یه خودت ی اجازه بدون برات نداشت جرات کسی روز یه که سرت،تویی تو خاک آتریسا

 .زده فلک بدبخت.میدن اجازت،شوهرت بدون

 .وایسم بابا جلوی نمیتونم که میرسیدم باور این به داشتم کم کم دیگه

 رمس مشکیمو شال و باال زدم هم موهامو نزدم لب رژ یه پوشیدم،حتی مشکیم تونیک همراه مشکیمو کتون شلوار

 .کردم

 :گفت و اتاق توی اومد سها

 داری؟ عزا مگه پوشیدنه لباس طرز چه این دختر -

 بذاری؟ راحتم میشه -

 لباساتو کن عوض -

 .خاستگاریم میان دارن که خوشحالم خیلی انگار میکنی رفتار جوری -

 مشکی شرت تی با کتون شلوار یه هم کردن،بردیا دروباز.اومد در زنگ صدای.رفت بیرون اتاق از گفتم که اینو

 ودشخ ی سلیقه داشتم حتم بود آورده کجا از رو ساده لباس این نمیدونم من ساده،اصال خیلی خیلی.بود پوشیده

 .نبود

 .هست تو به امیدم ی همه بردیا -

 .نباش نگران تو خوشگلم خواهر میدونم -

 .مهمونا جلو بیار وچایی بیا گفته مامان که گفت و باال اومد بردیا گذشت که مدت یه

 کنم اشوننگ حتی یا بزنم لبخند که این بدون.پایین رفتم بود میدونی چاله بدبختای عین که قیافم همون با منم

 .آشپزخونه توی رفتم

 :گفت و انداخت چنگ صورتشو دست با مامان

 .شدی دارا عزا عین.لباساتو کن عوض شدی؟هان؟برو اینطوری پوشیدی؟چرا چیه این مادر -
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 .دارم عزا خب -

 .جون از دور -

 .میگیرم رو میشه نابود داره که زندگیم عزای دارم -

 یکردم تعریف ازم مدام علیرضا مامان.شنیدم جواب کلی که کردم لبی زیر سالم.سالن توی رفتم و ریختم رو چایی

 .شد خفه دید سرد اونطوری منو وقتی ولی

 کل و مداد تکون رو سینی بگیره استکانو دسته اومد نگفتم،تا بفرماییدم حتی گرفتم علیرضا جلوی رو چایی

 .قدم اولین از این خب.شد خراب خوردش اتو پیرهن.روش ریخت چایی

 .لرزید دستم ببخشید -

 شما؟ هستید القوه ضعف اینطوری همیشه -

 .شده باعث خیر،استرس -

 :گفت و حرفم توی پرید بابا

 .بیار علیرضا برای بلوز یه بابا بردیا -

 .کوچیکه براشون دوسایزی یکی نمیشه،باالخره ایشون سایز من باباجون،پیرهنای -

 .بده حرصش تا گفت اینو بردیا نبود هیکلی و چاق چندان بدبخت بود گرفته خندم

 .اتاق توی رفتن علیرضا با.بده انجام رو گفته که کاری که فهموند بهش غره چشم با بابا

 .بود هالیوودی های خواننده از یکی عکس روش که بود داده بهش تنگ بلوز یه بردیا پایین اومدن وقتی

 وارشل و کت با اونو بکشه خجالت علیرضا که کرد کارو این هم. تولدش بود،برای داده بهش سها لباسو این یادمه

  نیست مهم براش هدیش باشه گفته سها به که این هم بپوشه

 چشم از که زدم آشکاری پوزخند مجلسی کفش کتون شلوار با اسپرت جذب تیشرت اون با علیرضا دیدن با

 .نموند دور هیچکس

 .باشن اذیت شاید بهشون دادی تیشرتو این چرا بابا بردیا -

 دیگه بخ ولی میاد در جور کت این با بیشتر پیرهن که گفتم من وگرنه میخوان اینو گفتن خودشون جون بابا نه -

 .دارن خودشونو ی سلیقه هم علیرضا آقا

 .بهش داده لباسو این زور به بردیا و بوده برعکس چیز همه دقیقا که فهمید میشد علیرضا ی قیافه از
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 :گفت مادرش که زدن حرف یکم خالصه

 بزنید؟ حرفی نمیخواید شما آتریساخانوم -

 .بگم من که نمونده چیزی دیگه گفتید چیزو همه خودتون که شما واال -

 هم خوی و خلق با بیشتر بزننو حرف باهم گوشه یه برن جوون دوتا این بدونید صالح شما اگه نیکو جناب پس -

 .بشن آشنا

 اومده اونا.بودم مجبور ولی کنم کارو این خواست نمی دلم که این بدی،با نظر وسط این تو بود مونده همین حاال

 .مینداختم هم آخرو تیر باید پس مثبته جوابم میکردن فکر چون کنن مشخص رو اینا و تاریخو بودن

 .نشستم نیمکتا از یکی باغ،روی بگم بهتره یا حیاط توی رفتیم علیرضا با

 .میشنوم -

 زدنه؟ حرف جور چه این -

 .بودم نکرده که مجبورت خاستگاری نمیومدی نداری دوست هست که همینه -

 میکنی؟ اینطوری چرا دارم دوست من آتریسا ببین -

 چطوری؟ -

 هست؟ نقشه اینا ی همه و کردین یکی به دست عزیزت داداش و تو نمیفهمم میکنی فکر -

 .باهوشی خوبه -

 .بلرزم بادا این با که نیستم بیدی من کوچولو خانوم که بگم بهت باید ولی -

 توی وندنم به دوستامو با تفریح و میرم میکنم،سرکار نه بلدم آشپزی نه من بگم بهت. میکنی خوبی کار آفرین -

 بیرون یخیل بردیا با.نکنم چکار کنم چکار بگی بهم که نداری هم رو اجازه این.نگفتی نگی بعدا میدم ترجیح خونه

 نم بگم رفت یادم اینو آهان.باش فکر االن از باشه مجلل خیلی باید نکنی،عروسیمم شکایت بعدا پس میرم

 .نکنی شکایت بعدا میدم زیاد مهمونی

 و سیاه به دست خونه توی وقت، یه نشه متورم غیرتت رگ راحتم خیلی هام خاله پسر و عمو پسر با من آهان

 .میاری میگیری چیزی یه بیرون از نیست نهارم و شام از خبری.بگیری خدمتکار باید نمیزنم سفیدم

 ودمب گرفته خودم به که جدی ی قیافه اون با.نکنه نگاه سرشم پشت و بره زدم که حرفایی این با میکردم فکر

 .دادم ادامه

 .ریدبخ خودتون برای جدا خونه یه برید پس نباشید خونه توی اوقات بیشتر میدم بگم،ترجیح رفت یادم اینو -
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 :گفت من تعجب کمال در

 .ندارم گفتی که چیزایی این با مشکلی همین؟من -

 منو تربیش که شیطون خنده یه با.نمیرفت رو از اصال بود کی دیگه این.زمین رو افتاد پوزم واقعی معنای به یعنی

 :گفت میکرد عصبی

 .نمیدم انجام رو گفتی که اینایی از کدوم هیچ گذشته،منم کار از کار ودیگه مثبته جوابت که تو -

 .بدی انجام نفعته به....شما...شما -

 نمیتونم؟ کردی چیه؟فکر -

 وریمز خر عجب میشد بیشتر دستم مچ روی دستش فشار لحظه هر.داد فشار گرفتو دستمو مچ برم که شدم بلند

 :گفت آمیزی شیطنت لحن با.برداشت مو کنم فکر.درارم دستمو نتوستم کردم کاری هر.بود

 .میارم در سرت تالفیشو ازدواج از بعد کوچولو خانوم خودت برای نذاری شروط این از بیش بهتره -

 .کنم ازدواج تو با که این تا بمیرم میدم ترجیح بکنی نمیتونی کاری هیچ -

 تالفی ازدواجمون از بعد میکنی تحریک منو حرفات این با فقط نداره وجود راهی هیچ که میدونی خوب خودتم -

 .کنم

 جلوی بود کل کل خدای بشر این.بشه متالشی جا همون مغزم که جوری دیوار توی بکوبم سرمو میخواست دلم

 !!مظلوم که منم اونوقت.فقط بود کرج تهران اتوبان قدر زبونش.نیاورد کم هیچیم

 .نیست خوشایند طوری این تو بریم هم با باید خانوم عروس هی -

 .نباشه که میخوام -

 .نمیادا گیر دیگه شبا این از حال هر به -

 .شو گم برو -

 .نکن ادبی بی -

 که این ات بابا.نشستم مبل روی و رفتم ریلکس خیلی بزنم حرفی که این بدون.بود ما به همه سالن،چشم توی رفتم

 :گفت دید تنها منو

 پس؟ کجاست علیرضا عزیزم،آقا آتریسا -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر zahra.c | آتریسا من اسم رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

154 

 

 به گالب و نبود خوب حالشون ایشون بزنیم حرف هم با نتونستیم هم حاال تا وقت اون داشتن تهوع حالت -

 ....روتون

 :گفت علیرضا مامان.بردم رو خدا بنده آبروی

 . نبود چیزیش که وا،بچم -

 .رسوندن عرض به اشتباه خانوم نیست،آتریسا چیزیم االنم جون مامان:گفت که اومد علیرضا صدای موقع همون

 .گفتن خودشون که بود چیزی گفتم و باال انداختم هامو شونه من ولی برگشت من طرف به نگاهشون همه اول

 .کنیم مشخص رو مهریه و عروسی و عقد تاریخ بهتره شدن آشنا یکم هم با جوون دوتا این که ،حاال خب -

 بردیا قول به کنیم،نمیدونم منصرف رو رضا علی نتونستیم کردیم که کارایی تمام با بودم، رسیده بدبختی اوج به

 خاستگاری نمیومد که نداشت دوست آتریسا خب.بشه خرد غرورش قدر این گذاشته که داره دوستم واقعا شاید

 ....هستیا شوتی آدم عجب

 بال ینا میخواستی که بود؟تو این من سرنوشت میکردم،خدایا ازدواج دیگه نفر یه با زور به داشتم واقعا دیگه حاال

 چه میگفتم موقع اون یادمه......کتی بیچاره.بهتر کمتر میشد؟یکی چی آفریدی نمی بیاری؟؟منو سرم رو ها

 .شدم دچار بهش االن،خودم ولی....بده

 .اومدم خودم به بابا صدای با

 چیه؟ شما آینده،نظر ی دوهفته برای باشه تاریخ نظرم به -

 .موافقیم هم ما نیکو جناب آره -

 رس وصلت این نیفتاده اتفاقی تا تر زود میخواست بود چی بابا قصد میدونم دوختن،من و بریدن خودشون برای

 .دهب نجات خودشو شرکت و کنه تموم کارو نکردم ریزی آبرو یه من تا میخواست.کن راحتم بکش منو خدایا.بگیره

 .شد کشیده پیش مهریه کردن،بحث اعالم آینده ی هفته دو برای خودشونو موافقت همه که این از بعد

 بگیریم نظر در رو خانوم آتریسا تولد تاریخ که اینه قصدمون ما نیکو جناب واال -

 :گفت بردیا بزنه حرفی بابا که این از قبل موقع همون

 نیست پنهون که خدا از بود،واال شمسیشون تولد سال ها عروس ی مهریه که ها موقع اون گذشت رحمانی آقای 

 هر البته.قابل نا سکه 6225باشه میالدی به خانوم عروس تولد تاریخ داریم رسم خونواده توی پنهون،ما چه شما از

 ما اون بر عالوه.باشید راضی هم شما باشه جوری میخوام ولی هست اینا از بیش خیلی ما آتریسای ارزش که چند

 ....کیلویی یک شمش تا 2... میزاریم مهریه جز هم طال شمش
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 یه ما هالبت که چونه چکو کلی از بعد خالصه.نه نه گفت ها نه نزد حرفی پولکی،هیچ برم قربونش الهی که هم بابا

 مداد نشون تفاوت بی خودمو و بودم کرده کنترل خودمو چی هر بود بس دیگه.رفتن مهمونا نکردیم کم هم سکه

 میکردیم فکر بردیا شد،با تموم چیز همه حاال،دیگه ولی باشم نیاورده کم جلوشون که بود این خاطر به همش

 برو د کولشو رو میذاره کنم،دمشو احترامی بی بهش و بذارم شروط و شرط همه اون و بزنم حرف علی با اونطوری

 ..... ولی رفتی که

 رو دیگه هم یکم و کنیم نامزدی نشد حاضر حتی که داشت هول اینقدر بود،بابا شده تموم چیز همه دیگه

 .میبارید ازش نبود،نکبت زندگی زندگی این که چند هر البته.بشناسیم

 .شد بلند خونه اهل صدای سرو که زدم هم به محکم درو و اتاق توی رفتم

 .کردم گریه بلند بلند خودم حال به و دادم فشار بالشتم توی محکم سرمو

 تدریجیم چیه؟مرگ کارا این کن،دیگه راحتم بکش نمیاد خوشت من از اگه من،د با میکنی اینطوری چرا خدایا

 خداااا.....میاد میکنی؟دلت

 منتونست اولم همون از زندگی؟من چه.بود شده تموم زندگیم.میریختم اشک و میگفتم بلند بلند رو اینا ی همه

 .نمیکردم انتخاب رو بودن دختر وقت هیچ میتونستم بگیرم،اگه تصمیم زندگیم برای

 .نمیکردم قبول رو بودن انگار سهل ی خونواده این ی بچه وقت هیچ هم شاید یا

 .بود گرفته و اتاق کل گریم های نکردم،های توجه اومد در صدای

 تا ردمیک کاری که بود؟آتریسایی دیده رو آتریسا ی گریه حاال تا میکردم،کی گریه طوری اون بود بار اولین برای

 .بود آورده کم باشه،حاال نداشته گریه به نیازی و باشه خودش حرف حرف

 .میکردم گریه قوا تمام با

 .پایین ومیومدن میخوردن سر صورتم روی محابا بی اشکام

 یول کردم بلند سرمو ترس با.بودم کرده قفل اتاقمو در بود؟من کی.سرم روی کشید دست یکی دیدم دفعه یه

 .بود بردیا پیش من اتاق یدک کلید اومد یادم.گرفتم آروم دیدم رو بردیا بخش لبخندآرام که همین

 چه سرم رو بریزه سقفش دیواره به دیوار بکن،اتاقامون من به نمیکنی خودت اتاق در به رحم خوب دختر آخه -

 هان؟ بریزم سرم تو خاکی

 :گفت همین برای نزدم حرفی

 .خوبه رُس،رُس آهان -
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 .بود بردیا داشتن زندگی توی خوشیم دل تنها

 .آوردم نمی در بازیا لوس این از قبال بودم شده اینطوری بود بار گریه،اولین زیر زدم دوباره

 :گفت و کرد بغل سرمو بردیا

 بهت....میشه درست چی میکنی؟هان؟همه اذیت خودتو اینطوری چرا گلم خواهر....برم قربونت من آتریسا؟الهی -

 میکنی؟ اعتماد بهم باشه؟تو.میدم قول

 اونا هان؟بردیا میشه درست چجوری.دیگه ی هفته4 برای افتاد عروسی و عقد چجوری؟چجوری؟تاریخ بردیا -

 باید دختر یه عنوان به من بردیا.بدم نذاشتن.ندادم نظری هیچ من.هیچ که دوختن،منم و بریدن خودشون برای

 نمیخوام اصال من بردیا.کنم انتخاب خودم آیندمو همسر حداقل حداقل تا باشم داشته خودم از اختیار اینقد

 .میبینن مردم وقتی ببینن؟ایشاال سفید لباس تو منو میخوان بابا و مامان.کنم ازدواج

 .برم قربونت من الهی میسوزونی آتریسا،دلمو حرفو این نزن -

 بد چقدر من میکنم،نمیدونی بدبختی احساس چقدر نینمیدو پره،بردیا دلم چقدر نمیدونی بردیا -

 ...نمیدونی...شانسم

 نمیدونی که تو.میشه کم دلم تو ی عقده از یکم حداقل اینطوری.کنم گریه بذار میشم خفه دارم بردیا.....اره

 دیابر…بگیره؟کجان؟؟مرده تصمیم براش نمیتونست کسی که آتریسایی اون کو بردیا.میکشم زجری چه دارم

 …مرده

 .برد خوابم که کردم گریه قدر اون

 .کدومشون هیچ با نداشتم کاری خانوادمون اعضای از کدوم هیچ با شدم،دیگه بیدار خواب از صبح

 رو ودب کرده درست تازه که کیکی از تیکه یه بزنم حرفی که این بدون بدون آشپزخونه توی مامان پایین رفتم

 وقعت ازش مادر یه عنوان به.افته می اتفاق این میدونست خودش انگار مامان.باال رفتم شیر لیوان یه با و برداشتم

 .نزد حرف هم کلمه یه شد؟حتی چی بگیره،ولی رو اونا جلوی که داشتم

 مامان اغب توی برم تا کردم باز درو که همین.کتی پیش برم تا پوشیدم لباسامو خوردم شیرمو کیکو که این از بعد

 :گفت

 اهمب عروسیتون ایشاال که کنیم قطعی چیزو همه تا اینا کتی ی خونه بریم میخوایم شب برگرد زود میری جا هر -

 .باشه

 متحرک ی مرده بودم چی؟شده خودم ولی کنه ازدواج عشق با میخواست چون بودم خوشحال خیلی بردیا برای

 .رفتم بزنم حرفی که این بدون
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 الیی.کنم خالی این سر دلمو ی عقده میخواستم شاید میدادم فشار گاز روی آخر تا شدم،پامو ماشین سوار

 .هوا این میاد هام جریمه قبض بعدا بودم کردم،مطمئن رد رو همه رو قرمزا چراغ.میرفتم و میکشیدمو

 .داخل برم که ازاین شدم پشیمون رسیدم که اینا کتایون ی خونه در دم

 چی؟ من ولی برسه بردیا به میخواد که بود خوشحال االن اون

 هک دیدم آینه توی چیزی ولی.برگردم تا گرفتم عقب دنده کوچشون توی.مرده شوهر بدبختای عین بودم شده هه

 .بود آرشام سریم پشت ماشین.شدم میخکوب

 توی الکی و پایین انداختم سرمم.بشه رد تا کنار دادم دستمو و زدم آفتابیمو عینک زود.نکنم بود؟فکر دیده منو

 .میگشتم چیزی یه دنبال کیفم

 .اومد بیاد،خوشم کنار بود تونسته خوب.... نه.دیدم کنارش دخترو یه میشد رد کنارم از داشت که لحظه یه توی

 .هستن یکی دیگه؟همشون یکی با بره توانش؟که بود قدر هیمن

 .متنفرم همشون از

 هستن تو مثل همه مگه....دیگه؟؟آتریسا یکی با بود رفته و نبود خیالشم عین که بود آرشام این واقعا

 .هستی اینطوری فقط که تویی.بدبخت

 اینه؟؟ از غیر دیگه،مگه میبینه خواهرش تورو اون

 .بود خورد،علیرضا زنگ گوشیم موقع همون

 .زد زنگ دوباره که نکشید دودقیقه به ولی برنداشتم

 این.تمرف وا علیرضا دیدن با که برگردوندم سرمو.شیشه به میشه کوبیده داره چیزی یه دیدم.کردم ریجکتش بازم

 بود؟ کرده تعقیب منو.بود ای پیله آدم عجب

 .بود کم همینم.نشست داخل اومد کرد باز درو خودش نکردم نگاش

 .شو پیاده -

 شدم؟ ماشینت سوار اومدم نیومد چرا؟خوشت...اِ -

 .نمیاد خوشم شخصت خود از -

 تتپش که نیست برادرتم اون.بزنی خواست دلت حرفی هر که خونتونه توی االن نکن فکر میزنیا حرف بد داری -

 .باشه
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 میترسونی؟ بچه -

 .دادم اخطار نه -

 .بشکافه وسط از تا سرت فرق توی بخوره اخطارت الهی گفتم دلم توی

 میخوای؟ چی -

 .خرید بریم -

 خرید؟ -

 .دیگه عروسی خرید -

 .نمیام -

 .بیای باید نخوای چه بخوای چه -

 . یارهب سرم بالیی یه میترسیدم بودم تنها میکردومن برم،تهدیدم که کرد مجبورم کردم که هایی ممانعت تمام با

 . آوربود شکنجه خیلی البته که خوردیم تاب ها مغازه توی یکم که این از بعد

 بدبخت......حاال خرید،ولی میام دارم دوستش که کسی با میکردم فکر همیشه.بود شده حلقه چشمام توی اشک

 .بیچاره

 .میشه العاده فوق هست ای نقره و سفید.خوبه خیلی یکی این نظرم ؟به آتریسا -

 .بده سفارش خوبه میکنی فکر اگه -

 بدی؟ نظری هیچ نمیخوای تو -

 .نه -

 میکنی؟هان؟ اینطوری چرا آتریسا -

 .بریم زود بده سفارشش چجورِ؟میگم -

 .اومدیم بیرون مغازه از داد سفارش مقرر روز برای علیرضا که این از بعد

 بخرم؟ برات میخوری چیزی -

 .ممنون نه -

 .طرفم گرفت رو یکی.برگشت گرم ی کاکائو شیر لیوان دوتا با بعد.رفت و نکرد توجهی حرفم به ولی
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 .ندارم میل گفتم -

 .بخوری باید -

 .نمیخوام -

 .بگیرش -

 کنارم ولیوان بعدشم پایین بدم باهاش رو بود گلوم توی که بغضی تا خوردم قلپ یه فقط.گرفتم دستش از لیوانو

 اب و عروسیشون خرید برای اومدن که بودن خوشحال چقدر که میکردم پسرایی دخترو نگاه حسرت با و گذاشتم

 .خرید برای میکنن نظر تبادل هم

 چی؟ ما ولی

 تیوق.ندادم نظری هیچ کدوم هیچ خرید برای.برگشتیم پرت و خرت تا چند یه خرید و دیگه دوساعت یکی از بعد

 .شدم پهن تخت رو اتاقو توی رفتم راست یک خونه اومدم

 لندن توی تولدم روز عکس.شدم خیره اتاقم دیوار ی رو قاب به ها زده ماتم عین فقط پس نداشتم هم گریه رمق

 .بزرگ خرس باهمون.بود

 ..درآوردم رو کوچولو ی جعبه یه و کشوم سر رفتم باشم افتاده چیزی یه یاد انگار عکس دیدن با

 .کردم پیداش باالخره گشتن یکم از بعد.میداشتم نگه رو بود ارزش با برام خیلی که چیزایی جعبه اون توی

 .بود داده بهم آرشام که ای حلقه

 .شد گرفته نفسم راه دیدنش با

 .متاسفانه نبودم موفق ولی نریزم اشکی ی قطره و باشم مسلط خودم به کردم سعی

 .نبود های های و هق هق دیگه دفعه این

 منم. نداره توانشو چون کنه گله نمیتونه.میسوزه آروم آروم داره که شمعی مثل میکردم گریه داشتم آروم آروم

 کاری ره میذاشتم باید.میگرفتم تصمیمو باید پس.نداشتم توانشو چون بزنم حرفی نمیتونسم بودم طور هیمن

 مهم کدومشون هیچ برای که نداشتم،زندگیمم دادن دست از برای چیزی دیگه که من بدرک.بکنن میخوان

 مهم براش هم آرشام حتی.گذاشتم جاش سر و جعبه توی انداختم رو حلقه.نداشت ای فایده هامم مقاومت.نبود

 ... نیست

 ارمچیه؟چک که بفهمونم نگام با میخواستم.کرد نگاش فقط.کرد صدام مامان که نکشید چیزی کشیدم دراز یکم

 داری؟
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 .بریم میخوایم شو آماده پاشو مادر -

 خودم از تر بیش حتی رو بردیا میذاشتم،من تموم سنگ بردیا برای باید.رفت بیرون اتاق از مامان نزدم حرفی

 .داشتم دوست

 .آرشام از تر بیش حتی

 گالی همرنگ شال یه.پوشیدم داشت ارغوانی ریز گالی توش که سفید ی مانتو یه همراه سفیدمو کتون شلوار

 .پوشیدم و آوردم در کمد توی از هم ظریف صندل یه.کردم سرم هم مانتو

 .شدم خارج اتاق از سفیدم کیف برداشتن با بود کامل چیز همه

 .زدم رو بردیا اتاق در

 .تو بیا -

 .نمیگنجه خودش پوست توی که میبینم.دوماد شاه به به -

 .ببند برام رو کراوات این بیا واینستا طوری آتریساهمین -

 .چشم به ای -

 :گفتم میبستم براش رو بود چشماش رنگ مثل رنگشوکه خاکستری کراوات داشتم که طوری همون

 خوشحالم؟ برات خیلی میدونی -

 ناراحتم؟ چقدر من میدونی وتو -

 .که باشی خوشحال خیلی االن باید تو چرا -

 .میشه زنده برات آرشام ماجرای ی همه اونجا تو اومدن با میدونم -

 .گذشته چیزای همه بیخیال عشقه امشبو داداش بیخیال -

 آتریسا؟ -

 هان؟ -

 بله؟ بگی نگرفتی یاد هنوز تو -

 !بلــــــــــــــه خب -

 .بشه درست چیز همه وارم امید دلم ته از -
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 .ممنون -

 صورتش اجزای همه از رنگش خاکستری چشمای.داشت خوبی و برو دل تو ی چهره شدم دقیق چهرش به یکم

 .میزد چشم توی بیشتر

 نروش رنگ وقتی ترولی کمرنگ من چشمای ی سرمه از میشدولی ای سورمه به میپوشیدمایل تیره لباس وقتی

 .باشه اینطوری منم چشمای رنگ داشتم آرزو همیشه.میشد خاکستری بود

 دیابر اگه.میشد العاده خاکستری،فوق کراوات رنگ یاسی بلوز با بود کرده تنش مدادی ی خورده اتو شلوار و کت

 .میکردم انتخاب ازدواج برای اونو حتما نبود برادرم

 مردم؟؟ پسر به زدی زل چیه -

 .میزنن ها،چشمش شده خوشتیپ خیلی مردم پسر -

 بودی؟ زدن چشم مشغول تو االن -

 .کوفت -

 .دیدمت تیره ی لباسا با که بس میخورد بهم حالم داشت دیگه.اومدی رو و رنگ تویکم عجبی آتریسا میگم -

 .ادب بی -

 روی دستش انگشتای با. بودم نشسته بردیا کنار من.میکرد تعارف چای داشت کتی و بودیم نشسته سالن توی

 .میکرد کارو همین بود عصبی وقتی همیشه کال بود گرفته ضرب زانوش

 یخیل و خندیدم ریز.ریخت یکمش و زد لب که گذاشت میز روی رو چای ممنون گفتن با.گرفت چایی جلوش کتی

 :گفت نشه متوجه کسی که جوری آروم

 .هست ببو دامادمون میگن وقت اون نیار در بازی چلفتی پا و دست من جون بردیا -

 هیسسسسس.کوفت -

 بود ما عروسی و عقد تاریخ با همزمان عروسی و عقد تاریخ و شد معیین تولدش سال مهریه که این از بعد

 .کردیم ترک خونشونو

 .میخوند شعر و میزد بشکن مدام ماشین کنه،توی چکار نمیدونست که بود خوشحال اینقدر بردیا

 .حالش به خوش

 تیوق میخریدم عروس لباس باید چی برای.بودم متنفر ازش که چیزی.عروس لباس خرید برای بریم فردا بود قرار

 میگرفتم؟ رو میشه نابود داره که زندگیمو عزا داشتم
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 .گذاشتیم قرار جا یه هم با کتی دنبال رفت خودش ماشین با هم من،بردیا بوددنبال اومده علیرضا

 .رفتیم عروس مزون طرف به اومدن که این از بعد

 اتفاقا این از کدوم هیچ میشد چی.میکردم سیر خودم عالم نبود،تو خوب اصال حالم.بودم ساکت راهو طول تمام

 بود؟ آرشام علیرضا جای االن و بود نیفتاده

 .بود خیانت نوع یه اونم به کردن فکر زدم،حتی تشر خودم به

 میدونم که صورتی در میکنم فکر آرشام به دارم هنوز که منی.بودم کار گناه فقط داشت؟من گناهی چه علیرضا

 !گنــــاه.گناهه این.برادرمه

 .میشه درست چیز همه بعدش حداقل یا عروسی روز تا کردم فکر خودم با

 مدلگر خودمو فکر این با حداقل.میریزم علیرضا پای به همشو بعدش من و بوده برادرانه و گانه بچه عشق یه اون

 .کردم

 که دبو خوشحال اونقدر کتی.اومدیم وجد به سفید لباس همه اون دیدن از کتی منو گذاشتیم پامونو که مغازه توی

 .بود اون از بدتر نه هم بردیا.مینداخت خنده به هممونو

 .کنم امتحان رو یکی میخواست من از مدام و بود خوشحال هم علیرضا

 .داشتم بودن تهی حس که بودم من وسط این

 :گفت کنارمو اومد بردیا که میکردم لباسا نگاه داشتم

 آتریسا؟ -

 هان؟ -

 کرده؟ گناهی چه بدبخت اون نکن رفتار اینطوری -

 هم؟ تو بردیا -

 .امروزو یه فقط -

 .باشه -

 :گفت و کنارم اومد علیرضا موقع بود؟همون کرده گناهی چه میگفت،علیرضا راست ولی بود سخت که این با

 .بشه عالی تنت رو کنم فکر خوشکله خیلی دیدم لباس یه بیا آتریسا؟بیا آتریسا -

 کو؟ -
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 .بود قشنگ خیلی میگفت راست.کرد اشاره سفیدی لباس سمت به

 .دیگه کن پرو -

 کرد اونجا ی خانوما از یکی صدای.باشه گفتم همینم برای میسوخت براش دلم واقعا چون بشکونم دلشو نخواستم

 :گفت و

 بدین؟ خانوم سایز لباس این از یکی میشه خانم -

 .میارم االن چشم -

 .پوشیدم خانومه اون و کتی کمک البته و بدبختی کلی با لباسو

 .بود دکلته تنش باال قسمت که سفید سر تا سر لباس یه

 خاصی ی جلوه بهش که بودن براقی های سنگ.بود شده دوزی سنگ تمامش کمر پایین تا باال همون از

 فیپ دامن.بود خوشکل ولی بود چسبون باالش قسمت زیادی.میشد بسته نگینی های بند با لباس پشت.میداد

 .نبود بهره بی براق های دوزی سنگ از البته و بود وحریر تور از که داشت

 کتی قول به.پروروندم می ذهنم توی هیشه که بود چیزی همون واقعا.میکردم تحسینم همه بیرون اومدم وقتی

 .بود رویایی

 واستممیخ حداقل ولی نبود مهم برام زیاد هرچند کردم انتخاب بلند نسبتا تور یه.بود تور انتخاب نوبت اون از بعد

 .ببرم لذت لحظه اون از

 .کنارم اومد کتی که بببینم خوب چیز یه تا میکردم نگاه ها سیلور و ها تاج به داشتم

 .میزنه زار قیافت بازم ولی بدی نشون خوشحال میکنی هرکاری که برم تو قربون من الهی -

 .کتـــــــی -

 پر که وت لباس به نگینه و سنگ همش باشه،آخه خوب تو برای کنم فکر نمیاد من لباس به برات دیدم تاج یه بیا -

 .میاد چیزاست این از

 ببینم؟ باشه -

 جهتا داد ژرنالشونشونم بود اونجا که خانومی.داشت آویز تا چند و میشد متصل سر طرف یک به.داد نشونم تاجو

 .بود اومده خوشم ازش خودمم.خوبه همین میگفتن همشون و میومد خیلی لباسم به

 که ساتن جنس از بود هم کنار پاپیون تا سه بود متفاوت البته کریدم پیدا تاج یه هم کتی برای گشتن کلی از بعد

 .میکردم انتخاب اونو صددرصد بودم دیده اونو اول اگه.بود شده کار نگین وسطشون
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 .نیومد داخل و داره کار گفت علیرضا.خونه اومدیم باهم و رسوند رو کتی بردیا خوردیم نهار که این از بعد

 یه توی که رو عروس لباس.بردم پناه اتاقم به زود.میکردم نفس تنگی احساس واقعا دیگه رسیدم خونه به وقتی

 .کردم نگاش.اوردم در رو بود بزرک خیلی جعبه

 میخواستم؟ من که چیزی بود این. تخت رو انداختمش

 .میگفتم خدا به حرفامو بلند بلند

 نیست؟ خدایـــــــــا؟بسم

 خـــــــدا.دخترم یه دارم؟منم توان چقدر من مگه میکنی من با کارارو این امتحانت؟چرا نشده تموم

 بزنم؟هان؟میدونی؟ لبخند امروز بود سخت برام چقدر میدونی

 ودب این ولی....میشم عروس دارم ببین بیا پس؟ خداکجایی د نداری خبر هیچی از و نشستی باال اون نمیدونی نه

 کنم؟ عروسی اجبار به میخواستم؟که من که چیزی

 ....نمیشکم بخدا نمیکشم.....کن ولم....ندارم تحمل نکشتی؟من اول روز همون رو من بودم؟چرا بدبخت اینقدر من

 خودشو یا بود شده دیوونه حاال تا یا احتماال بود من جای هرکس.نبود عجیبی بود،چیز گریه کارم همش روزا این

 .بود کرده نابود

 .بودم آورده دووم خیلی االنم همین تا

 .اتاق توی اومد ترس با بردیا

 شده؟ چی آتریسا -

 شده؟ چی شده؟نمیدونی چی میپرسی داری -

 ....آتریسا -

 جرز دارم چقدر نمیفهمه کسی نمیکنه؟چرا درک منو کسی چرا بردیا.میشم دیوونه دارم بردیا...بردیا نگو هیچی -

 .....بردیا.میدن شوهر منو زور به دارن که این خاطر به گذشته های ماجرا خاطر به میکشم؟نه

 :مگفت بردیا به رو و کردم پاک اشکامو اونم از بعد کردم گریه میتونستم که جایی تا بود بریده امونمو گریه

 .کردم ناراحتت.کردم اذیتت خیلی شرمنده -

 چی یعنی کردن ازدواج نداری دوستش که کسی با میدونم.میکشی زجر چقدر تو میدونم عزیزم،آتریسامن نه -

 ....نمیدونی -
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 میدم میکنم،قول کمکت آتریسا -

 کار هچ.نمیتونست شایدم.بود کرده کارو این تاحاال کنه کمکم میخواست اگه بکنه کارو این نداشتم باور دیگه

 .نمیبخشمت هرگز بزرگ ی نیکو جناب.نداشت قدرتی بابا برابر بکنه؟در میتونست

 نه؟ بود جالب.بدبختی برای میکردم روزشماری.بود مونده باقی شدنم بدبخت تا دیگه هفته یک فقط

 ارایک دنبال شب تا چون بیاد که قرارنیست و ندیدم رو علیرضا امروز که این از خوشحال و بودم نشسته باغ توی

 .وایناست تاالر

 .نشست کنارم بردیا موقع همون.بودم نشسته زمین روی

 .سالم -

 .نباشی خسته سالم -

 نشستی؟ زمین روی ممنون،چرا -

 داره؟ اشکالی چه -

 .میگم طوری همین هیچی -

 .آهان -

 :گفتم همین برای نه یا داره خبر من عروسی از آرشام ببینم بودم کنجکاو خیلی

 .ها کنجکاویه سر از فقط میپرسم چیز یه بردیا ببین -

 .میشنوم بپرس -

 خبرداره؟....آرشام -

 خبر؟...هه -

 ...بود آلود غم نگاهش شد ساکت لحظه یه برای

 بگو بردیا -

 ردک پرت تراس از گیتارشو.شکوند داشت وسیله هرچی کرد نابود خونشو کل.میشد دیوونه داشت فهمید وقتی -

 ین،هرپای تراس از کرد پرت رو همه دف دیگشم یکی بود ویلون کنم فکر یکیش میزد هم دیگه ساز تا پایین،دوسه

 .....شد نابود دستشم شد کنده دیوار گج که کوبید دیوار توی مشتم یه....کرد خرد بود اتاق توی شیشه چی

 .بشنوم نمیخوام بسه بسه باشه -
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 خواهرش داشته دوستش که کسی چرا که ناراحته این برای بده؟شایدم دق منو میخواست میکرد اینطوری چرا

 .نداریم شانسی هیچ که میدونستیم اون هم من هم چون بوده ناراحت عروسیم از که این نه بوده

 .رفتم و شدم بلند جام از

 :گفت داد با آرایشگر

 ....کرده پف چجوری چشمات ببین بخواب زود شب نگفتم من مگه -

 .بخاطرخواب نه کردم صبح تا شب از که بوده هایی گریه خاطر به چشمام پف نمیدونست

 . بیارم یخ تا ببند کنم؟چشماتو چکار چشما این با من حاال -

 تیک به ی نگاه.نمیرفتم آرایشگاه سال صد بود خودم دست نبود مهم اصال خودم برای ولی میزد شوری چه بیچاره

 برای چقدر.میشد کشیده موهاش وقتی میرفت هم توی صورتش هی.اتومیکشیدن موهاشو داشتن که انداختم

 .بودن زندگیم افراد ترین عزیز از هردوشون چون بودم خوشحال کتی و بردیا

 ندیدی؟ میکنی؟خوشکل نگام چرا چیه -

 .میبینم دارم االن نه -

 .بیاره یخ تا چشاتو ببند.چشات این با کردی عصبانی آرایشگرو ببین.....دختر تو نمیری ای -

 .نیست مهم نباش تونگران.باشه -

 آتریسا -

 کل.موهام کردن درست به کرد شروع.شد بهتر چشمام پف چشمام رو گذاشت رو یخ آرایشگر که این از بعد

 .بود گرم بسکه میشدم هالک داشتم.سشوار زیر گذاشتم و پیچید بیگودی موهامو

 .اونطرف هی اینطرف میکشید موهامو هی.شد شروع بدبختی شدتازه تموم ها بیگودی کار که این از بعد

 .ببخشید میشی اذیت یکم بلنده خیلی موهات ماشاال -

 .نداره اشکال -

 .نکنم کوتاه ازش هم سانت یه حتی که کردن سفارش خیلی دامادتون آقا -

 جدی -

 .آره -
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 آرایشگره دوتا هی شدم متوجه کرد درست موهامو که این درطول.پیچید خوشکل خیلی موهامو.ها خوشه دلش

 :گفت کتی آوردن نهار برامون وقتی.ندادم محلشون ولی میکنن پچ پچ من درمورد و میکنن هم نگاه

 میگن پشتت دارن که ندادی نظر موهات مدل درمورد نزدیو لبخندم یه و خشکی اینقدر سرت تو خاک آتریسا -

 .عروسیش اجباریه

 نیست؟ مگه -

 بگیری؟ خودتو امروزو نمیتونی -

 .کنی درکم میکردم فکر کتی -

 .میکنی فکر اون به داری هنوزم ممکنه غیر میدونی که این با.دیوونه ای دیوونه کنم؟تو درک چیو -

 .فهمیدن همه ساکت -

 .باشی دوستم میکنم شک وقتا بعضی آتریسا.بابا برو -

 اشتد دوباره.میکشیدم نفس سختی به.بود بد حالم بدجوری نشستم که آرایشگر دست زیر.خوردم زور به نهارمو

 .ریختن بگیرنو جلوشونو نتونستم.میومد اشکام

 میکنید؟ گریه چرا دیگه هست خدایی ی کرده پف خودش چشماتون......خانوم -

 .دارم حساسیت چشم خط به نکردم گریه -

 .که نزدم دست چشماتون به هنوز که من ولی -

 گراآرایش.بپوشیدم لباسامونو تا رفتیم کتی با زدن الک هم ناخونامونو که این از بعد.اللیگا حد در شدم ضایع

 زور هب یکیشون که این نبود جالب اصال من نظر از ولی باشه عروسیشون هم با دوست تا دو جالبه خیلی میگفتن

 .کنه عروسی

 بودم شده خوشکل خیلی انداختم خودم به توآیینه نگاه یه.بزنن برامون رو ها تور تا رفتیم و پوشیدیم رو لباسا

 .....ولی

 .زندگیمه شب بدترین شب این که حیف چه

 :وگفت ایستاد کنارم اومد کتی

 .میشه حسودیم بهت شدی ناز خیلی خدایی -

 کنه چپ اصال.....بگیره آتیش یا.کنه تصادف ماشینمون امشب کاش...کتی......هه -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر zahra.c | آتریسا من اسم رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

168 

 

 حرفیه؟ چه این مرض..... هی هی -

 کتی بده خیلی حالم...کن باور -

 .شد بلند زنگ صدای.کردم خشکشون بیاد اشکام که این از قبل داد دستمال یه زود کتی

 .اومدن دوماداتون آقا که بیاین خانوما عروس -

 :گفتم و کتی به کردم رو آرایشگره این بودا خوش دلش

 .بدبختی تا قدم یک -

 .در سمت رفتیم هم با و رفت غره چشم بهم تشر با

 آقا به به.میزد فوران که بود هورا و شوت و دست کردیم باز که درو.دورمون انداختیم و آورد شنالمونو آرایشگره

 .بودن شده شیک چه دامادا

 .بود پوشیده سفید پیرهن با مشکی پاپیون یه همراه مشکی شلوار و کت دست یه علیرضا

 اشک میخواستم داماد خواهر عنوان به.بود زده خاکستری مشکی کراوات با مشکی شلوار و کت دست یه هم بردیا

 بغلش و مرفت.بود عبوس خیلی بردیا بود باز بناگوش تا نیشش که علیرضا برعکس.شد مانع کتی که بریزم شوق

 :گفتم گوشش دم.کردم

 از رو خوشبختی چی هر میخوام خدا شد،از براورده بزرگه،آرزوم داداش ببینمت لباس این تو بود آرزوم همیشه -

 .بده تو به کرد صلب من

 .نیست میکردیم فکر ما که اونطور چیز همه بزنم حرف باهات باید آتریسا -

 شده؟ چی -

 . نشی عصبانی بده قول ولی.بزنم حرف باهات باید مهمه خیلی -

 .کردی عمرم نصف شده چی بردیا -

 .میگم بهت رفتیم برداری فیلم برای که باغ توی علیرضا پیش برو -

 .باشه -

 :گفت و زد بهم آمیز شیطنت لبخند یه رفتم علیرضا پیش

 .ببینم تورتو اون باال بزن.شدی خوشکل چه به به -

 .بریم تا شو سوار نمیشه االن -
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 .بداخالق عروس باشه -

 .زدن لبخندم یه کتی به حتی.کرده اینطوری عروسیش روز رو بردیا که شده چی که بود این به فکرم مدام راه توی

 امادد کن کارو این داماد طرف اون برین اینطرف برین هی شد شروع فیلمبردارا بازی مسخره رسیدیم باغ تو وقتی

 .نکن کارو این

 کلی زا بعد باالخره.شد کتی نارضایتی باعث این که باشه جمع حواسش که میداد تذکر بردیا به مدام فیلمبردار

 و کرد ولقب اونم دارم کار بردیا با که گفتم هم علیرضا به.بردیا پیش برم تا برداشتم مو رز گل دسته بازی مسخره

 .کتا نیم روی نشست استراحت برای

 .دیگه بزن حرف میکنی عمرم نصف داری بردیا -

 .خونه برسونیم خودمونو شده طوری هر باید سخته خودمم برای باورش شنیدم که چیزی آتریسا -

 شده؟ چرا؟چی -

 تیح.نیستین محرم هم به اصال.نیستین برادر و خواهر آرشام و تو...که.... که فهمیدم بابا مامانو از من....آتریسا -

 .نیستین هم ناتنی

 .نمیشم متوجه -

 .میکنم خواهش.خونه بریم باید آتی -

 .نمیشه که االن -

 .میایم میریمو زود شده بد حالش ناراخته خیلی مامان باشه؟میگم میپیچونم جوری یه رو علیرضا من ببین -

 باالخره علیرضا با زدن حرف دقیقه چند از بعد.نمیکردم درک رو بردیا حرفای از کدوم هیچ بود اومده بند زبونم

 .اومد

 .داد فشار گاز روی پاشو و بست محکم ماشینو در

 .بفهمم منم بزن حرف درست خدا تورو بردیا -

 این زا دیگه،بعد بودن بیدار اینا مامان آرایشگاه میرفتیم زود صبح که موقعی.نمیدونم هیچی خودمم من آتریسا -

 بحث هم با دارم بابا مامانو دیدم اومدم وقتی گذاشتم جا رو کتی تاج افتاد یادم رسوندم رو شما که

 .شدم کنجکاو ولی وایسم گوش فال نمیخواستم.میکنن
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 هم با اینا میگفتیم بهش باید اول همون.میکشه زجر داره دختر این که هست ما تقصیر میگه داره مامان دیدم

 رو بابا وقصند گاو کلید من.کنیم رو و زیر اتاقو بریم خب؟باید نیست معلوم هیچی بببین.... آتریسا.نیستن محرم

 .رفتم کش

 چراغ ،همه میکرد رانندگی خدادتا سرعت با بردیا.میکردم نگاه بردیا به مبهوت و مات نمیفهمیدم،فقط هیچی

 .بود شده میکرد،دیوونه رد رو قرمزا

 بود؟ یچ دلیلش بزنن؟اصال حیله بهمون اینطوری تونستن نبود؟چطور من برادر آرشام یعنی.بودم اون از تر بد منم

 تاالر تدارکات دنبال هم بابا آرایشگاه بودن رفته همه خونه رسیدیم باالخره.نیست مشخص هیچی هنوز نه نه

 سانتی66 پاشنه کفشای اون و سنگینم و پف لباس اون با.داخل ورفتیم کرد باز درو بردیا نبود خونه کس هیچ.بود

 .بردیا دنبال میدوییدم داشتم

 رو شخود و کنار برم گفتم من به بردیا.نشد باز در دادیم تکون رو دستگیره چی هر رسیدیم ایناکه مامان اتاق به

 .شد باز در باالخره کرد اینکارو بار چند.کوبید در به

 میکنی؟ پیدا چیزی مدرکی سندی ببینی بگرد رو ها کشو تو

 بین میز روی کمد ها،توی کشو تخت زیر.نبود بازیا لوس این و زاری و گریه وقت ،وقت میگشتم هارو کشو تند تند

 .کرد باز صندوقو گاو در هم بردیا گشتم رو همه ها پرونده

 .پایین میکرد پرت صندوق گاو از که بود تراول و پول و ورقه تند تند

 .پیشش رفتم و کردم جمع لباسمو.بهش رسودنم خودمو زود کرد صدام

 که بود دورش چسب اونقدر ولی.کنه بازش میکرد سعی بردیا.بود شده کاری چسب که بود دستش بسته یه

 .نمیشد

 .بیار بردار چیزی کاردی قیچی یه -

 .باشه باشه -

 لیو کردم احساس پاهام توی شدیدی درد.زمین روی افتادم و کفشم ی پاشنه به گرفت لباس که برم شدم بلند

 .برگشتم قیچی با و آشپزخونه توی رفتم لنگون لنگون و ندادم اهمیت بهش

 نگاه ور خانوادگیش نام و نام برداشتم رو شناسنامه.بود توش شناسنامه دوتا و ورقه تا چند کرد باز که رو بسته در

 .کردم

 کیه؟ نیکو؟سارا مجد؟پارسا سارا -

 .بریم بیا کن ول رو اونا آتی -
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 اومدیم؟ چرا بریم بود قرار بریم؟اگه چی برای.بود شده آتیشی اینطوری که بود خونده چی بردیا نمیدونم

 کیه؟ مجد سارا... سارامجد نوشته ببین....بردیا -

 .بریم شده خراب این از پاشو میگم آتریسا -

 .بردیـــــــا -

 .بفهمم من نمیخواد و شده اینطوری که بوده هست دستش توی که ای ورقه توی چیزی یه فهمیدم

 .رو ورقه اون من بده -

 .نیومده تاعلیرضا بریم بیا نیست مهمی چیز -

 .من بدش میگم -

 .بریم بیا نکن لج آتریسا -

 .من بدش بردیا -

 . کشیدم دستش توی از رو ورقه.کرد کر خودمم گوشای عان یه کشیدم که جیغی

 خونمن خواست ازم. نمیرم جا هیچ نخونم رو ورقه این تا گفتم و نذاشتم ولی بگیرتش دستم از کرد سعی که این با

 مشکوکه وسط این چیزی یه میدونستم نکردم قبول ولی میگه برام خودش بعدا

 .خوندن به کردم شروع و کردم باز و کاغذ همینم برای

 کیوان فرزند مجد کیهان اینجانب

 به نیکو محترم ی خانواده ی عهده بر را خود فرزند آخرین و مجد،پنجمین را،سارا خود نوزاد دختر حضانت

 .میگذارم نیکو صالح سرپرستی

 دی بیستم)45/65/6012تاریخ واز ندارم خود نوزاد فرزند به نسبت مالکیتی ادعای هیچ که میشوم متعهد اینجانب

 .میباشد خانواده سرپرست عهده بر کودک حضانت(نه و شصت و سیصد و هزار سال ماه

 .میخورد چرخ سرم دور داشت دنیا

 این حقیقت بود همین.....بودم راهی سر ی بچه یه من....بودم مجد سارا من....مجد سارا.....بود من تولد تاریخ

 .نیستم اصلیشون ی بچه من چون میکنن باهام کارارو این دارن همین برای.بود

 .میزدم داد وجودم اعماق از فقط بود شده خشک اشکام دیگه.نیستم بچشون من
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 با مشکلت خدا دِ......من خدایــــــــــا؟چرا هم پشت بدبختی همه این من؟؟؟؟چرا چرا....خدااااااااا من چرا -

 میکن؟ اینطوری که چیه من

 کارو این برگردوندین؟همتون رو ازم همین نه؟برای بودم راهی سر بچه یه من.....نبود؟خدایا بسم خدایا

 ...بودی اولیش تو خدایا.برگردوندین رو ازم همتون.کردین

 خداااا برگردوندی رو ازم که بودی نفری تواولین

 ...بکشم خودمو میخوام خدا ندارم تحمل دیگه بدبختم اینقدر چرا من

 ولی کنه کنترل منو میکرد سعی.میشد روح قبض من بازیای دیوونه با وسط اون داشت بردیا بیچاره

 رد تورو داشتم ریختم بهم چیزو همه شکوندم رو آینه.میشم دیوونه دارم واقعا میکردم احساس خودم.نمیتونست

 .کرد بغل محکم منو و شد مانعم بردیا که میاوردم

 دلم نکن اینطوری باشه دیگه یکی شاید باشه اشتباه ؟شاید میکنی اینطوری چرا برم قربونت الهی آبجی اتریسا، -

 .میشه ریش ریش

 . متنفرم کلمه این از آبجی نگو من به......آبجی نگو من به -

 .میشدم دیوونه داشتم.میزدم داد فقط نمیکردم گریه دیگه.نمیومد در صدام که بود زده داد اونقدر

 زا داشت حقم البته خب بشینم فرمون پشت نذاشت و سمتم دوید بردیا ولی...رفتم برداشتمو ماشینو سویچ

 کن کاری خودت گفتم...شنیدی دعامو....موندم کارت تو خدا عروسی؟ایول شد اینم.که بود نشده سیر جونش

 قیمت؟ این اینجوری؟؟به...شه خراب عروسی

 قیمت؟دست این بگی؟به بهم میخواستی کارم؟اینو و کس بی بچه یه من بگی؟که رو چی میخوای

 داغون..خدا کردی داغونم......مریضاد

 .آورد در وکتشو کره شل کراواتشو....بنود خبری قبلش عصبانیت ازاون دیگه شد ماشین سوار هم بردیا وقتی

 کنی؟ رچکا میخوای -

 .تاالر برو -

 مطمئنی؟ -

 (داد با)تاالر برو میگم -

 مارو تا علیرضا.کرد درست خودشوهم کراوات نکنم کاری مردم جلوی خواست ازم بردیا رفتیم که تاالر سمت به

 :گفت و اومد دید
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 .اینجاست که مامانت -

 .زیاد نیست خوب حالش آتریسا.نیار دنبالشو شما بود خانوادگی مشکل یه علیرضا -

 .راحتین طور هر باشه -

 .داغونم چقدر که میداد خبر حالم از قیافم.نمیزدم حرف اصال منم

 .اتفاقا این از اینم کردن ولم لندن تو دوسال.نمیکردن باهام رو کارا این وگرنه نبودم بچشون من

 .بخونن رو خطبه میخواستن و بود 2 ساعت

 که ودب پایین سرم....مهمونا به نزدم لبخندم یه بدتر؟حتی این از.بشه بشه میخواد چی هر بذار نبود مهم برام دیگه

 .بود شده علیرضا عصبانیت باعث این

 خالص تر زود میخواستم میشدم دیوونه داشتم.نبود بهش حواسم اصال من ولی بزنم لبخند خواست ازم بار چند

 شم

 به.......رز گل شاخه 62مجید، اهلل کالم جلد شده،یک معین ی مهریه با را شما وکیلم نیکو،آیا آتریسا خانم دوشیزه

 وکیلم؟ ،آیا آورم در رحمانی علیرضا آقای عقد

 :گفت که اومد مشتا پشت اون از سوشا صدای

 .بیاره باروت بشکه رفته عروس -

 .بدبخت سارای...سارام من آقا حاج نیستم نیکو آتریسا بخندیم؟هه مثال که گفت اینو

 ....... میپرسم دوم بار نیکو،برای آتریسا خانم دوشیزه

 :گفت پروند مزه باز سوشا هم دفعه این

 :گفت و بهش کرد رو هم آقا حاج.گرفتتش شهرداری بچینه گل رفته عروس

 چی نبود مهم برام دیگه.بودم متحرک ی مرده عین که منم وسط این.دارید تشریف شوخ خیلی انگار آقا ب جنا

 .نشه میخواد چی بشه میخواد

 وکیلم؟... میپرسم آخر بار برای نیکو آتریسا خانوم دوشیزه

 و دادزد یکی دفعه یه باال بگیرم سرمو اومدم که همین وقتشه فهمیدم اومدم خودم به رضا علی آرنج اشاره با

 :گفت

 .آرشام منم ببین من آتریسا...نه بگو خدا رو آتریساتو...نه بگو....آتریســـــا؟آتریسا -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر zahra.c | آتریسا من اسم رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

174 

 

 سرشون مردم ی مراسمو؟همه بزنه بهم اومده چی شد؟برای دار خبر کجا از این....خدایا....بود بود؟آرشام کی این

 . اونطرف بود چرخیده

 :زد داد قشنگش و بم صدای با دوباره

 خدااااااا تورو بوده دروغ همش... نداره وجود مانعی هیچ ما ی برا آتریسا....خدا رو آتریساتو -

 :وگفت شد بلند بابا داد صدای

 .بیرون بندازینش.بیرون بندازینش -

 ونداغ کرد،چه نگاه چشمام تو و من به کرد ایستاد،رو عقد سفره جلوی اومد.نبود بدهکار چیزا این به گوشش ولی

 شرت؟؟ تی و سرما توی.ساده شلوار و شرت تی یه با ریش ژولیده،ته و بلند موهای....بود شده

 .نشست رسید که من به.شکست کلیش و ریخت هاش وسیله شد،همه رد کفش با سفره وسط از

 همونب اینا کشیدم،آتی چی مدت این توی من نمیدونی آتریسا.نگو...بله نگو.....ازت میخوام همینو آتریسا،فقط -

 آتریسا نیستیم محرم ما گفتن دروغ

 :گفت و کشید منو دست علیرضا

 خبره؟ چه اینجا -

 به ینگاه.بودم خوشحال دل ته از.میکردن نگاه مارو داشتن همه.بگم نمیتونستم هیچی بود اومده بند که من زبون

 رممگ دل.بود اون فقط میخندید بهم که کسی تنها.میزد لبخند بهم خستش صورت اون با داشت که کردم بردیا

 .کرد

 .بود دستم باباشون ارث انگار که جوری میکردن نگام اخم با داشتن بقیشون

 چه ولی....میشه وهمسایه در فامیلو زبون ورد این سال های سال تا میدونم و بود آبروریزی نوع یه البته خب

 کرد؟ میشد

 :اورد خودم به منو آرشام صدای

 تا بگو همه به...بگو بهمون بیاد.نداشتیم مانعی هیچ هم با ازدواج برای ما که بگو...بگو اینجا بیا...بیا....نیکو خانوم -

 .شده کشیده اینجا تا که بوده پایدار چقدر ما عشق بگو.نکنن نگامون اینطوری

 .میترسید با با از کنم فکر.بود برده ماتش طور همین خدا ی بنده مامانم

 .کردن بیرون تاالر از رو مهمانا نمیشناختمشون من که دیگه مرد تا وچند وعمو بابا

 .بودن هم علی بابای مامانو.کتی و بابا،بردیا علیرضا،مامانو آرشامو و موندم من
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 .میکردن نگاه بهم داشتن بهت با همشون

 .داخل اومدن هم کتی ی بابا مامانو

 .میکرد بیداد و داد مدام علیرضا و بود مونده آرشام روی نگام طوری همین من میکرد گریه داشت کتی

 :گفت گریه با و انداخت بابا به نگاهیی نیم مامان

 .ببخش مادر،مارو آتریسا -

 چقدر نمیبینی.مجد سارا....سارام دخترم؟من هان؟من دخترتم من میگی؟مگه اینو جرئتی چه مادر؟به -

 .دیدم اصلیمو شناسنامه.فهمیدم امروز.خانوم مهین فهمیدم آره...فهمیدم.نبودم اصلیتون بچه بدبختم؟چون

 هب هم کتی بابای مامامو.میزدن حرف آروم آروم و بردیا کنار بود ایستاده آرشام میکرد نگاه مارو بهت با علیرضا

 .بودن بزرگ آبرویی بی این فکر

 :گفت مامان

 .میدم میکنم،قول تعریف برات رو چی همه مادر آتریسا -

 راهیم؟ سر بچه یه من که خانوم؟این مهین کنی تعریف خوای رومی چی -

 رفتیم ما که بود ساله1 آرشام.داشتی ثروتمند و اصیل ی خونواده یه نیستی راهی سر بچه یه تو -

 ینا توی.بود شده باورمون دیگه....مرده که گفتن ما به.شد گم آرشام اون از بعد... کرد تصادف ماشینمون.مسافرت

 چون منم.داره نگهش نمیخواست اومد بدنیا بچش وقتی.بود باردار مجد،زنش آقای خونوادگیمون دوست حوالی

 خونواده......اون از بعد ولی بود خوب چیز همه سالگیت 2 تا.خودمون پیش آوردم رو تو نمیشدم دار بچه دیگه

 .کنه الپوشونی تونست وکیل ولی بود داده کتبی تعهد که این با.میخوان تورو که گفتن و آوردن در دبه مجد آقای

 .خانــــــــوم -

 ادند خبر که نکشید هفته یک به...لندن بردن تورو اونا اون از بعد.میشه دیوونه داره بچم...بدونه بذار صالح آقا -

 ویت تو فقط.بود مرده خودشون با یکیشونم بودن امریکا که هاش بچه از تا سه.مردن تصادف توی و کردن تصادف

 .موندی زنده تصادف اون

 هدارینگ رو تو که پرستارای از یکی براثر که شد این.نبود ازت ردی هیچ ولی گشتیم دنبالت خیلی ما اون از بعد

 خودمون ی توبچه.نداشتی فرقی هیچ خودمون ی بچه با تو بخدا مادر آتریسا.کردیم پیدا رو خونه آدرس میکرده

 .باشی مرحم تونستی تو و بودیم دیده داغ یه ما.بودی

 .محاله....نه خدا بوده؟نه این مشکالت همه این دلیل.میگفتن چی اینا

 .نمیکشیدم بوده؟دیگه این دوسال اون ی قضیه پس
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 .داد ادامه مامانم نشستم جام سر جا همون

 مهمین برای نیستی ما اصلی ی بچه که بفهمی اینو تو نمیخواستیم......خاستگاریت اومد آرشام که روزی اون -

 .ندارین خونی نسبت هیچ که صورتی در محرمین هم به شما گفتیم و کردیم مخالفت

 :گفتم میومد در چاه ته از که صدایی با موقع همون

 .شدم نابود من...شما کردید داغون من؟منو با کردین چکار شما...شما -

 :گفت آرشام موقع همون

 عشقم از ای ذره مدت این توی میکنی؟آتریسا قبول منو...منو تو نیست،آتریسا مانع هیچی دیگه ببین آتریسا -

 ...بود جهنم روزام ی همه.نشد کم بهت

 نارک هم بقیه با کافیه برام.... برگردوندی بهم آرشامو که میگیرم،همین پس رو گفتم که هایی کفر تمام خدایا

 .نرسه بهمون کس هیچ دست که جایی یه دور جای یه میرم اصال.میام

 .بود کرده بغلم یکی انگار.هوا روی رفتم کردم احساس موقع همون

 .بود علیرضا

 .نبود بدهکار گوشش ولی میخواستم کمک و میزدم داد...میزدم جیغ

 هم مال دنیا این تو قرار که حاال....باشی؟آره؟نه دیگه یکی مال تو میذارم کردی کوچولو؟فکر خانوم چیه -

 .میکشم هردومونو..... یا میکنی ازدواج من با یا.میرسیم بهم دنیا اون نباشیم،تو

 .پایین بذار منو عوضی ای دیوونه تو -

 .بودن دنبالش هم بقیه میرفت راه تند تند

 .آرشام....کن کمکم خدا تورو آرشام -

 .شد کنده جاش از ماشین.داد گاز و فرمون پشت نشست خودش ماشینو توی انداخت منو حرکت یه توی

 با.کنه چکار میخواد نمیدونستم.....بودن هم کتی و بردیا.میومد دنبالمون داشت که اینه توی از میدیدم آرشامو

 توی میکردم بیداد و داد چی هر میکردم حساب مرده خودمو دیگه میکرد حرکت داشت آوری سرسام سرعت

 .نمیشنید انگار اصال نداشت فایده ماشین

 .میکرد حرکت داشت طور همین و بود شده خارج شهر از

 .زد کنار جا یه باالخره
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 .ای دیوونه تو...کن ول منو خدا میکنی؟تورو چکار -

 ساختم،امشبو هات خلقی بد و هات بدی ی همه نمیکردم،با انتخاب تورو که نبودم دیوونه اگه دیوونم آره -

 .تو برای لعنتی...بودم کرده آماده تو برای امشبو من.....آتریسا کردی خرابش

 چی یبرا ندارم دوستت من میدونستی که این با کنن تحمیل من به تورو میخواستم میدونی خودتم علیرضاتو -

 .مادرت جون...برم کن ولم خدا تورو اومدی؟حاالم

 .باشی نمیتونی هم ای دیگه کس مال نباشی من مال باشه قرار اگه که گفتم...دیگه نه -

 .بودن رسیده هم اینا مامان.بست پامو و دست آورد طناب یه ماشینش پشت رفت

 منو خودش جهنم تو میخواد.کنه چکار میخواد فهمیدم.من روی ریخت و آورد در بنزین بشکه یه ماشین پشت از

 .میشه روشن داره چیز همه تازه که االن نه...االن نه ولی....نبود فکری بد.بسوزونه هم

 :گفت و جلو اومد بابا

 .مرد نکن کارو این بزنیم حرف باید هم با کارو این نکن...نکن علی -

 .شیم خالص جفتمون بذار.....کن ولم دیگه تو حاجی -

 .من روی فندکشومیندازه بیان جلو قدم یه اگه که میکرد تهدید همشونو

 روی بندازه فندکو اون و بود شده البته که بشه دیوونه بود ممکن عان هر میکردم سکته ترس از داشتم اونجا منم

 .میشدم تبدیل ذغال تیکه یه به من وقت اون. من

 .میریخت بنزین خودشم روی داشت

 ولی نهنک کارو این که میکرد گریه مامانش و میکرد بیداد و داد داشت باباش.بودن ایستاده هم علیرضا بابای مامانو

 .بود رسیده جنون به

 توی هم پاهامو حتی....میترسیدمو آب از همیشه.رودخونه وسط سنگ تخته یه روی گذاشت و کرد بلند منو

 .نمیذاشتم روخونه

 .نداشتم تعادلی هیچ و بود بسته پاهام دستو

 :گفت و زد داد بلند

 بمیریم آرامش تاتوی بذارین پس.میشه غرق و آب توی میافته یا میسوزه یا بدین نجاتش نکنین سعی -

 .هردومون

 .توروخداااا میترسم آب از من پایین بیار اینجا از منو خدا رو تو علیرضا -
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 آسمون و دیوار درو از مدت یه و شده اینطوری چرا نمیدونم بود بدبختی چه دیگه این میشدم ترک زهره داشتم

 .میشه نازل بال برامون داره

 :زدم داد بود شده دورگه زدن داد و گریه فرط از که صدایی با دوباره

 بردیا.....آرشام...کنید کمکم توروخدا...میترسم آب از من...کنه کاری یه یکی...خدا تررو -

 :گفت آرشام موقع هون

 ...آتریسا....میدم نجاتت من نترس عزیزم.......نترس آتریسا -

 بهم تعادلم بود ممکن عان هر طرف ازیه میزدم یخ سرما از داشتم طرف یه از.بود شده اینطوری چرا نمیدونم

 سشان مرگ توی که وقتا اون به نه هه.بسوزم بود ممکن طرفم یه از و بسته پای دستو و کفشا اون با اونم بخوره

 .داشت وجود مردن برای مورد چند که االن به نه نداشتم

 .میشدم یخ تیکه یه یا

 .میشد گم جسدم و آب توی میافتادم که این یا.....ذغال تیکه یه یا

 ارض علی تا.من سمت میاد داره آرشام دیدم که میخواستم کمک بلند بلند و میکردم گریه خودم حال به داشتم

 آب توی علیرضا گردن تا بود زیاد عمقش بود رودخونه جای بد.ایستاد سنگ تخته وکنار آب توی اومد دیدش

 :گفت آرشام به و کرد فندکوروشن.بود

 .تمومه...جلو بیای دیگه قدم یه

 .میزنیم حرف هم با بذار -

 تو نه منه مال حرف؟آتریسا حرف؟کدوم -

 .طرف این بیا تو...باشه ببین -

 :گفت آرشام به و شد منفجر علیرضا یهو که شد چی نمیدونم

 .بود تو خاطر به...میکرد محلی بی من به همه این تو خاطر به آتریسا.....تو....نامرد تو -

 من آب،کار توی میومدن یکیشون بود کافی.نمیشد ولی.کنه کمکم میخواست و بود اومده هم بردیا دیگه حاال

 .بود تموم

 بود باال که علی دستای.کنه کاری نتونه تا گرفت آب توی رو علیرضا سر آرشام آب توی اومد بردیا که همین

 .لباسم روی افتاد فندک و شد سست

 .گرفت آتیش یهو باروت بشکه یه مثل درست لباسم کل
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 هک این از قبل ولی دادم ترجیح شدن ذغال به رو شدن غرق میگرفتم آتیش داشتم که خودم و لحظه اون دیدن با

 .آب توی شدم پرت دادمو دست از تعادلمو و اومد باد بکنم رو آب توی پریدن قصد

 .نداشتم راهی دیگه حاال ولی بود شده خاموش آتیش که این با

 .میشم غرق دارم......کنید کمکم توروخدا....کمک -

 دیگه و رفت سیاهی چشمام دقیقه چند از بعد........ آب توی زدن شیرجه که دیدم رو وآرشام بردیا موقع همون

 .نفهمیدم هیچی

 بسته دوباره شن باز کامل که این از قبل ولی. کردم باز چشمامو شد می وارد سینم قفسه رو که هایی فشار با

 .میزنن سیلی بهم دارن کردم احساس.شد

 ......خبره چه ببینم تا کردم باز چشمامو

 .کرد باز چشماشو شکر خدارو -

 :گفت کرد بغل رو بود زمین روی که و سرم آرشام موقع همون

 میمیرم؟ من میکنی؟نمیگی اینطوری چرا -

 ....من... من -

 .....نگو هیچی هیس -

 :گفت و روم انداخت کتشو بردیا

 خوبی؟؟ -

 .میسوزه گلوم -

 .هات ریه توی رفته که هست آبی مال میشه خوب -

 اورد؟ بیرون آب از منو کی -

 رو خدا نداشت انرژی بود کرده شنا تنه یه بس از.....میشد غرق داشت خودش آورد بیرون تورو تا ولی آرشام -

 .بیرون بیاریمش طناب با تونستیم شکر

 شد؟ چی دیدی -

 .دیگه شده تموم باش آتریسااروم -

 کو؟ علی -
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 بردنش -

 .دیگه ببینمت تا باال بزن تورتو

 .ببینی عروسی از قبل عروسو نداره شگون نمیشه -

 .میکنیا اذیت داری آتریسا اِ -

 .میگم که همینیه کن باور چیه اذیتم -

 زنگ موبایلم یهو نداشتم امیدی هیچ وقتی بودم؟درست لحظه این منتظر چقدر میدونی.....آتریسا میدونی -

 تیوق.کردم نابود زندگیمو کل تو خاطر به دختر.اومدم تاالر تا چجوری بدونی اگه...گفت برام ماجرارو بردیا و خورد

 بودم شده دیوونه که نمیدونی.....کنم خفش خودم دستای با و بیام میخواست دلم هست نامی رضا علی فهمیدم

 واین سرم رو ریختن آدم مشت یه با بار یا زدمش میخورد تا دوبار....شدم یقه به دست رضا علی بال باری دوسه

 ...زدنم خوردم تا دفعه

 .متاسفم واقعا من میدونم -

 نی؟ک اشتی اینا مامانت با امشبو حداقل نیست وقتش دیگه نظرت به آتریسا راستی...متاسف چی برای... هیس -

 .ببخشمشون نمیتونم -

 کردن؟ نگهداری ازت عمر یه چرا؟؟چون -

 نمیکنی؟ آشتی چرا خودت تو...نمیدونم -

 .بکنم کارو این امشب دارم قصد -

 .یکیه مامانتم و تو شوهر مادر یکیه مامانم منو زن مادر ها باحاله خیلی آتریسا میگم -

 ...کوفت -

 .بابا بود شوخی -

 .ندونم که نباشه چیزی میخوام چون بپرسم میخوام سوال یه آرشام -

 .بپرس تا ده تو -

 .خونمون از باالتر کوچه تا سه دو دیدم ماشینت ی تو رو دختره یه بار یه -
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 ات خونشون ببرمش گفت من به زد زنگ دوستم بود کرده تصادف ماشینش بود دوستم داره،زن شوهر اون بابا -

 دهش قایم چطور ماشین تو دیدمت چون بپرسی همینو میخوای میدونستم.کنه رسیدگی و بیاد ماموریت از خودش

 بودی

 .درارم رو دختره چشمای چنگال با داشتم دوست موقع بدونی،همون اگه آهان -

 درستهو ببینن منو نمیخواد دلشون حتی....نیومدن فامیالمون بعضی که درسته.بود زندگیم شب بهترین شب اون

 .بودم کرده درک اینو.....چیز همه میشد درست کم کم ولی شد ورشکسته شرکت که

 .....بودم خوشبخت االن من ولی

 وابسته بهش و دارم دوست آرشامو چقدر من فهمیدم....بودم بهشت توی انگار شب اون.....بود عروسیمون جشن

 من از عمر یه باشه چی هر کردم آشتی اینا مامان با.میکردم گریه ناراحتیاش با میخندیدم لبخنداش با.شدم

 ...میریختن شوق اشک هردوتا....کرد آشتی باهاشون هم آرشام...کردن نگهداری

 کرد ماشینش سوار منو آرشام شد تموم که عروسی شب

 زیرت اول روز همون میای بدست سخت اینقدر میدونستم اگه.شدی من مال باالخره خانوم عروس خب -

 .ماشین با میگرفتم

 .بگیری زیرم میتونی نیستا دیر پشیمونی؟االنم آقا؟نکنه چیه -

 بگیره؟ زیر رو دریا شبهای رنگ چشمای اون با رو تو میاد دلش کی.بکنم غلط من -

 کرد باز هم بلوزشو باالی ی دکمه...آورد در کراواتشو کرد پارک ماشینو که پارکینگ توی

 میکنی؟ چکار -

 عزیزم؟ نیست واضح -

 بکنی؟ میخوای چکار....نکن اذیت آرشام -

 میارم در کراواتمو دارم -

 دراری؟ بعدا خونه بریم نمیکنی صبر چرا خب میدونم....بامزه -

 .ببندم این با چشماتو میخوام چون -

 چشمامو؟ -

 .اوهوم -
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 :گفت دقیقه چند ا بعد.برم راه تا کرد کمک و گرفت دستمو و بست چشمامو

 .کنی بازش میتونی حاال خب

 .بود زده حیرت کردم باز چشمامو وقتی

 ودمب ایستاده که جایی همون از....باشه اینجوری نمیکردم فکر.بود شده تزیین عالی دکوراسیون با که خونه یه

 .خواب اتاق به رسیدم تا کردم دنبالشون و رفتم راه همونا روی.بود رز گل گلبرگ

 .رز گل از بود پر وسایل تمام

 .معرکست این آرشام وای -

 .ایناست از بهتر تو لیاقت -

 .خوشبختی همه این خاطر به ممنونم....واقعا ممنونم -

 مینه ،آتریسا بنده خندیدنات همین به نفسم هر که....زندگیمه تمام که لبخندات خاطر به ممنونم.... ممنونم من -

 که موقعی نمیدونی.باشه بارونی چشمات دیگه نمیخوام.همیشه...بخندی که بده قول بهم....بده قول بهم جا

 ....میگرفت نفسم میشدم چجوری میدیدم بارونی چشماتو

 ....میمیرما....میشم غرق توش من باشه بارونی که چشمات

 ....گفتم غلیظ چشمی

 میزد لبخند چشماش....بود تر آروم همیشه از ،صورتش گذاشت صورتم دوطرف دستاشو دو هر

 میکردم حس صداشو که بود جوری قلبم تپش.....شد نزدیک اروم اروم

 .بوسید "پیشونیمو "اروم خیلی

 ....بودن پاک داشتم،حس رو دنیا حس بهترین لحظه اون.... داشتم دوست

 .داد تابم خودش دور و کرد بغلم

 :گفت میچرخید که طور همون

 "نذار تنهام وقت هیچ "

 پایان
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