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 کمدی-عاشقانه: ژانر

 narcissus، Sogol_tisratilنازآفرین،:ویراستاران

 خدا نام به

 ...برسیم دیر اگه.لعنتی!تصادف آه،بازم-

 عالف رو استاد راهرو تو بره شیوا به میزنم زنگ االن.مونده دقیقه ده هنوز-فرنوش

 .کنه

 تشدس از گوشیشو سریع.شدم تر عصبانی و افتادم دیروز یاد شیوا اسم شنیدن با

 :گفتم کشیدمو

 .خودخواه دراز زبون ی دختره.نکرده الزم.نه-

 .دراومد حرصم بیشتر باز خندیدنش با و خندید فرنوش

 یباش دوست دختره این با تونی می چطور تو دونم نمی اصال خندی؟من می چیه؟چرا-

 .کنی تحملش و

 چشه؟ مگه-فرنوش

 ... که تیزه هم انقدر.گوشه سرتاپا.چشه؟نخیر-

. کردم نگاه رو ساعت.کردم حرکت سریع و کردم فراموش حرفمو راه یه شدن باز با

 یم گیر من به استاد.نداشت ایرادی که فرنوش واسه.برسیم موقع به نداشت امکان

 یس واسه وقتی قبلشم دفعه.کردم پنچر قبل دفعه.کردم می دیر نبود اولم دفعه.داد

 و شد پیداش آباد کجا نا از جرثقیل بخرم خودکار یه تا کردم پارک ماشینو ثانیه

 استاد.کردم می حذف رفتم می باید حتما رسیدم می دیر اگه بار این.برد ماشینو

 اسهو بره باید بیاد خودش از بعد بار یه حتی کسی اگه و حساسه خیلی پارکینسون

 نادیده دوبار بودم دانشجوش بهترین و شناخت می قبل ترم از منو چون ولی.حذف
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 نمی فرنوش از رو گوشی کاش.داشت نخواهد وجود بعدی دفعه داد تذکر و گرفت

 می خودیش بی سواالی واسه بازم آدامس ی دختره این شاید جوری این.گرفتم

 رورمغ بازم خطیرم شرایط باوجود.کرد می تلف وقت ای دقیقه چند و استاد به چسبید

 ردهنک داشتم،وقت کنفرانس یه که دیروز.بزنگه بهش بگم فرنوش به داد نمی اجازه

 از قبل. کنم کامل اطالعاتمو و کنم مطالعه کامل کنفرانس آخر قسمت برای بودم

 زا دقیقا دختره این اما.نکنن ازم سوالی آخر پاراگراف از خواستم ها بچه از کنفرانس

 یم تالفی باید.بود باعثش اون.گرفتم منفی پوئن یه و کرد سوال ازم قسمت همون

 ارک بخاطر بودم شنیده فرنوش از.ما دانشگاه بود اومده که بود ترمی اولین این.کردم

 شیدنک پایین واسه کاری هیچ از و بود واسم سرسختی رقیب.لندن بیان شدن مجبور

 گوشی.بیام بیرون فکر از شد باعث و لرزید دستم توی چیزی.کرد نمی دریغ من

 .دیدم روش رو شیوا اسم بقاپه دستم از که این از قبل.بود فرنوش

 .کنی قطعش نریختی کرم تا من بده-فرنوش

 شیوا به داشت فرنوش خوشبختانه.کردم اخم ظاهر در اما شدم خوشحال دلم توی

 تمرف سریع و شد باز راه شکر رو خدا.استاد از بخره وقت دقیقه پنج کرد می التماس

 دویدن به شروع فرنوش با و کردم پارک ماشینو پارکینگ توی.دانشگاه سمت

 کمی فرنوش.زمین بخورم بود نزدیک بار یه که دویدم می سرعتی چنان با.کردیم

 دور از.شدم سالن وارد.رسیدم می دیر نباید من.نداشت اشکالی اما بود مونده عقب

 برای رو چیزی حرارت با داشت و بود کالس در قدمی سه در که دیدم رو استاد

 که ومن.برگشت پا صدای شنیدن با شیوا.داد می توضیح شیوا همون یا رهام دوشیزه

 یم رقیب بی شدم،اون می حذف من اگه.کنه خراب کارو ترسیدم.کرد ظریفی اخم دید

 نا داشتم و کالس داخل رفت استاد که ای لحظه درست.کردم تر زیاد سرعتمو.موند

 یه داخل بره که این بجای زد،اما پوزخندی و کرد من به نگاهی شیوا شدم می امید

 دویدم می تند انقدر!دار نگهم خودت.،نه خدایا وای.زد صدا رو استاد و عقب اومد قدم

 برخورد شیوا با و خوردم سر ها سنگ روی کنم ایست کردم سعی وقتی که
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 یشمقررات و عزیز دانشجوی فعال که شیوا با منو فجیع برخورد و برگشت استاد.کردم

 .داشت نگهش و گرفت دستشو استاد که بیفته بود نزدیک شیوا.دید بود

 .استاد ممنون-شیوا

 .کرد نگاه منو خشم با و

 دوشیزه سر بالیی بود ممکن ات عجله و کردن دیر کردی؟این دیر بهداد؟بازم-استاد

 .کن حذف برو.گرفتم نادیده خیلی.نداره فایده اومدن این.بیاره رهام

 بدبختی این.فروش آدم.شد کالس وارد و گذشت کنارم از آروم که دیدم رو فرنوش

 انداختم سرمو.تو رفت من اوضاع به اعتنا بدون حاال و کرد کشی وقت اون واسه من

 به دز گند بیجاش توقف با که کردم شیوا نثار بودم بلد فحش هرچی دلم تو و پایین

 .تالشم همه

 من که کاری بخاطر بار این بهداد آقای.بودم خودم مقصر.نشد چیزیم استاد؟من-شیوا

 .کنم حذف برم ایشون بجای من بهتره.رسیدن دیر بدن انجام خواستم ازشون

 :گفت و زد کالسش سبد سر گل روی به لبخندی استاد

 .تو بیایین جفتتون.نیست نیازی-استاد

 ولی.کنم تشکر ازش باید.کرد کمک بهم دختره این شه نمی باورم.ممنون جون خدا

 .پهلوش تو زدم آرنج با و نشستم فرنوش کنار.تو رفتم منم و داخل رفت زودتر

 بدی توضیح استاد برای وایستی مردی می.بگیری ماهی آلود گل آب از بلدی خوب-

 کردم؟ دیر چرا

 :گفت و خندید لب زیر فرنوش
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 نمم سر اومد تو سر که بالیی و افتادین می راه زودتر باید گفت می اونوقت-فرنوش

 بهش تشکر یه.داد نجاتت که باشی ممنون شیوا از باید فعال حاال.شد می نازل

 .بدهکاری

 سریع.کنم فکر تر بیش نشد وقت و کرد شروع رو درس استاد.افتادم شیوا یاد

 تمدس.نداد آنتراکت هم دقیقه پنج حتی کالس پایان تا.شدم جزوه نوشتن مشغول

 ریکوردر دخترا خصوص به کالس های بچه اکثر چرا فهمیدم امروز.شد می فلج داشت

 می هم و داد می گوش هم من مثل که بود شیوا فقط.نوشتن نمی و اوردن می

 اداست پای هم تونست می چطور شیوا ظریفی به دختری که کردم می تعجب.نوشت

 سینا و تیام و فرهاد کالس از بعد.اوردم می تر،کم قوی مثال بودمو پسر که من.بنویسه

 با و بود شده ما اکیپ وارد فرنوش طرف از شیوا.بودم هم شیوا و فرنوش.پیشم اومدن

 هب کردیم می سعی و رفت نمی جوب یه تو آبمون هم با شیوا و من فقط.بود خوب همه

 .ای افاده ی دختره افتاده فیل دماغ از انگار.نکنیم اعتنا هم

 .کرد رحم بهت خدا.آریا کردی دیر که بازم-فرهاد

 :گفت خنده با تیام

 داشت؟ مشکل ماشینت بازم نکنه-تیام

 .خندیدن ها بچه

. ودب شده تصادف راه تو.بودم باهاش منم.اومد پیش مشکل واقعا بار این نه-فرنوش

 .بود اومده بند راه

 .بده نشون دکتر به خودتو پسر.شه می هوار آریا سر بدشانسیه هرچی ترم این-سینا

 کنید؟ تزریق بهم کشیده؟یکم ته دونم شانس بگم دکتر احمق؟برم بگم چی-

 .خندیدن ها بچه
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 .بدهکاری شیوا به تشکر یه آریاخان ولی.گذشت خیر به که حاال-فرنوش

 تشکر نداره امکان و عصبانیم دیروزش کار از چقدر میدونستن.شدن ساکت همه

 رمخ کردم؟حاال می چکار باید حاال.بود من تشکر منتظر و بود واستاده پررو دختره.کنم

 ازش کنم راضی خودمو چطور.بود رفته یادم نذرام و دعاهام همه و بود گذشته پل از

 .ممکنه کنم؟غیر تشکر

 .فرنوشه با حق.درسته-

 :گفتم شیوا به رو.بود منتظر لبخند یه با شیوا و زدن لبخند راحت خیال با ها بچه

 و نمک می پوشی چشم دیروزت ی گستاخانه کار از و کنم می لطف کارت این خاطر به-

 .کنم نمی تالفی

 کردم حس.دیدم چشماش تو رو خشم و شد سرخ شیوا.ماسید ها بچه لبای رو خنده

. درآره کاسه از چشمامو هاش خمپاره و بشه منفجر که االنه وگرنه کنم فرار باید

 :گفت که شنیدم خونسردشو صدای اما برم که کردم پشتمو

 نکرد مسخره واسه سوژه یه باید کالس هر حال هر به.کارم این نبود تو بخاطر-شیوا

 .شد می کسل کالس.شی حذف بود حیف.دیگه باشه داشته خندیدنم و

 اب و کرد خداحافظی ها بچه با عادی خیلی شیوا اما برگشتم سمتش به.زد خشکم

 خشم و کرده هنگ مخ با من مدت این تموم در.خوری ناهار سمت رفتن فرنوش

 :زدم داد و شدم منفجر یهو.خندیدن ها بچه رفت وقتی.کردم می نگاش

 .شید اه،خفه-

 اومده؟ در صدات و سر رفت که کردی؟حاال رم چته.اوهوی-سینا

 .وایسته شازده این روی تو تونسته که کسیه گرم،اولین دمش-فرهاد

 .ها میاره در ما سر تالفیشو.ها بچه نکنید ااااا،اذیتش-تیام
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 .دم می اش موقع به حرفشو این جواب.دیگه بسه-

 :زد داد فرهاد.شدم دور ازشو برداشتمو کیفمو حرفی هیچ بی

 .خوری ناهار بیا-فرهاد

 .گمشو برو:گفتم دلم تو

 من کنه؟مگه صحبت جوری این من با کرد جرئت چطور.بودم عصبانی خیلی

 سرپ آریام،تک من.نشناخته منو هنوز.کنم کار چه باهاش دونم می...ی دلقکشم؟دختره

 یلیخ.ایران وزرای از یکی امیرزاده،دختر نسرین لندن،و توی ایران بهداد،سفیر منصور

 .دختر افتادی در کسی بد با.برمیاد دستم از کارا

 ردنام فرنوش.کشیدم نشون و خط براش دلم تو و زدم قدم محوطه تو بعدی کالس تا

 ادامه برای که بود ام خاله دختر فرنوش.گذاشت تنهام و رفت من دشمن با هم

 ثلم برام و بود جذابی و خوب دختر.کرد می زندگی ما با و انگلیس بود اومده تحصیل

 وقتی از.کردم می دردودل باهاش خواهر یه مثل و داشتم دوستش خیلی.بود خواهر یه

 مه با ها بچه با یا گشت می شیوا با دانشگاه تو تر بیش بود شده دوست شیوا با

 هیچ داشت،به که زیبایی وجود با و بود مغرور دختری شیوا.شدیم می تنها کمتر.بودیم

 اب ارتباط ایجاد برای ای عالقه هیچ که من مقابل نقطه دقیقا.نداشت توجه پسری

 یسع و کردن می رفتار باهام مهربونی و مالیمت با دخترا همه همیشه.نداشتم دخترا

 وندمشش می باید.ایستاد می جلوم که بود دختری اولین شیوا.شن نزدیک بهم داشتن

 بقط و بودن نشسته ردیف یه تو همه ها بچه کالس توی.کالس سمت رفتم.جاش سر

 باهم و بود فرنوش کنار هم شیوا.بودن گذاشته خالی منو جای فرنوش کنار معمول

 .نشستم جام سر رفتم.زدن می حرف

 ناهار؟ نیومدی چرا-فرهاد

 .داشتم مهمی کار.بودم خونه کتاب-
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 :گفت فرنوش به که شنیدم رو شیوا آروم صدای

 نکردی؟ پیداش خونه کتاب تو که شه می نامرئی ات پسرخاله فرنوش-شیوا

 :گفت گوشم تو آروم فرنوش.خندیدن و شنیدن صداشو هم ها بچه

 .گشتم دنبالت رو خونه کتاب جای همه.نبود خوبی دروغ-فرنوش

 قرار ها بچه با کالس از بعد.نزدیم حرفی دیگه.اومد استاد که کردم نگاش حرص با

 متس رفتم خداحافظی بدون بود خورده پرم تو خیلی امروز که من اما.تفریح بریم بود

 شد جون،خوب آخ.اومد سبزی قرمه بوی شدم که خونه وارد.خونه رفتم و پارکینگ

 تو رهن باشه اونی حقشه،تا.داد دست از رو ایرونی غذای ایول،فرنوش.تللی یللی نرفتم

 .دشمن جناح

 این زا کسی گی انداختی؟نمی راه بویی و عطر کجایی؟چه نسرین مامان.به به،به به-

 کنه؟ س*و*ه شه رد اطراف

 وک که؟پس میایید تر دیر گفت اومدی؟فرنوش زود چرا تو دوم.سالم علیک اول-مامان

 فرنوش؟

 .تللی یللی رفت فرنوش.خانوم نسرین ماهتون روی به سالم-

 .ببری کار به رو کلمات این نیست تو شان در.کن صحبت آریا؟درست-مامان

 .تفریح دوستاش با رفت.خانوم امیرزاده چشم-

 !که بری بود قرار توام-مامان

 .کرد می چکم اولیا کالس مثل هنوز خدا،مامان وای

 .دارم کار یکم من.جان مامان نه-

 .بره ذاشتم نمی وگرنه فرنوشی با توام کردم فکر-مامان
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 کنم،اما تالفی رو فرنوش صبح کار و بدم خرج به خباثت زد سرم به لحظه یه

 تخواس می مثال مامان.کرد می عمل واسم دوجانبه جاسوس یه مثل همیشه فرنوش.نه

 نشم،اما خراب ناکرده خدای وقت یه که کنه چک دوستامو منو فرنوش طریق از

 کرف مامان نبودما،ولی خراب منم البته.کرد می جاسوسی من نفع به همیشه فرنوش

 !سالمه هفت هنوز من کرد می

 .اومد پیش برام برنامه از خارج کار یه برم،منتهی بود قرار منم-

 خیلی سبزی قرمه.جایی نمونه شب و برگرده زود زنم می زنگ بهش.باشه-مامان

 .داره دوست

 بار این.کردم تحقیق بعدیم کنفرانس درباره یکم و کردم باز رو اینترنت و اتاقم رفتم

 و پنج ساعت.گرفت می حالمو دوباره شیوا این وگرنه.اوردم می کم وقت نباید دیگه

. مگرفت دوش یه رفتم و کردم تموم کارمو.اومده که شنیدم رو بابا صدای که بود نیم

 بود؟حتی کی.رفت و داریم مهمون گفت و اومد کردم،مامان می خشک که موهامو

 و مشکی جین شلوار یه.بود بابا همکارای یا دوستان از شاید.کیه بپرسم وانستاد

 ازب بشه دیده فروهرم گردنبند که ای اندازه به هاشو دکمه و پوشیدم مشکی پیراهن

 می موهام جلوی قسمت از کمی بود ت*خ*ل چون ولی باال زدم موهامو.گذاشتم

 تو انداختم خودم به نگاهی.زدم هم عالقم مورد ادکلن از.پیشونیم توی ریخت

 امانم.آشپزخونه تو رفتم.بود نیومده کسی هنوز.پایین رفتم.بود اکی چی همه.آینه

 ربهض از حتما دونستم می.بزنم ناخونک نکردم جرئت.بود ساالد کردم درست مشغول

 حالیش شوهر و بچه.بود زیادی یکم حساسیتاش.شم می مجروح مامان چاقوی ی

 .شد نمی

 .مهمه برات مهمون انگار.پوشیدی لباس سلیقه خوش چه.به به-مامان

 کجان؟ پس.مهمه که البته-

 .میان االن-مامان
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 .شد بلند در زنگ صدای

 هست؟ کی.کنم می باز رو در من-

 .میاره دوستشو فرنوش-مامان

 .شدم میخکوب آشپزخونه در جلوی

 شیواست؟ دوستشم که نگو-

 شناسیش؟ می پس-مامان

 .متنفرم ازش.بمونم خونه امشب من نداره امکان.مامان وای-

 :گفت و برگشت سمتم به جدیت و خشم با مامان

 نمی بازی منم آبروی با.کنی می پذیرایی ازش هم درست و مونی می اتفاقا-مامان

 .کنی

 داد هی اآلن نبودم اگه.هستم ننه بچه خیلی رسیدم می نتیجه این به کم کم.خدا وای

 اب. بود بانو نسرین امر امر.نبود ای چاره ولی.رفتم می و کردم می قهر و کشیدم می

 .کردم باز رو در و رفتم حرص

  است شده اماده دانلود درنگاه رمان این

www.negahdl.com 

 می نگام داده باال ابروی با که شدم مواجه مامان با که برگردم سالم بدون خواستم

 دهش عوض لباساش شیوا.کردم نگاه شیوا و فرنوش به و برگشتم سختی به.کنه

 یه.ودب جیرش کرمی بوت توی که شکالتی جین شلوار و کوتاه کرمی پالتوی یه.بود

 اب ولی.اومد خوشم رنگش ترکیب از.شکالتی و کرم های رنگ ترکیب با کاله و شال

 :گفتم و کردم اخم شیواست شخص این که این یادآوری

 .اومدین خوش.دخترا سالم-
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 به اشخص نباشم مجبور و بیاد دوستانه مامان نظر به که کردم سالم طور این عمد به

 رمب کنم فرار قراره فهمید مامان.سالن تو برم که برگشتم سریع.کنم سالم شیوا

 تو داد هل منو شیوا به گویی آمد خوش و کردن سالم ضمن و چسبید مچمو.باال

 داشت؟خجالت کار چه جا این دختره این اصال.سراغت بیام تا بمون یعنی.آشپزخونه

 .آشپزخونه داخل اومد خونمون؟مامان اومده االن صبحمون دعوای از بعد کشید نمی

 توام دوست دختر این.اتاقت توی بری باز بذاری اگه حالت به وای آریا-مامان

 .کنی می پذیرایی ازش و مونی می.هست

 .نمیاد خوشم ازش.نیست من دوست اون اما-

 :گفت لبخند با مامان

 بد و عنق بد که بس.خوشگله هم خیلی.میاد نظر به خونگرمی و خوب دختر-مامان

 .ای سلیقه

 االب ای شونه.کرد می تعریف ام سلیقه از قبل دقیقه پنج همین که انگار نه انگار

 تمرف و برداشتم رو ایران از شده ارسال های شکالت و شیرینی ظرف زور به و انداختم

 گلخوش تونیک یه.بودن نشسته فرنوش با و بود آورده در پالتوشو و کاله.سالن تو

 شتمپ به نگاه یه رسیدم بهشون وقتی.بود خوب پوشیدن لباس تو.بود تنش سفید

 :گفتم آروم بعد نباشه مامان که کردم

 .نیستم مستخدم که من.کن پذیرایی مهمونت از پاشو خانوم فرنوش-

 :گفت و شد وارد موقع همون مامان.بگیره ازم ظرفو که شد بلند و خندید فرنوش

 .هس آریا.دقیقه یه بشین.ای خسته تو جون اوا،فرنوش-مامان

 بخو همیشه.بشینم خواست من از و کنه می پذیرایی خودش گفت خنده با فرنوش

 تماح. دیدم شیوا لبای رو پوزخندی.هم رو انداختم پاهامو و نشستم منم.کرد می درکم

 نهن بچه من کنه بخش ها بچه بین بره نکنه.برم می حساب خیلی مامان از فهمیده
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 همونا به اگه ولی.زد نمی حرف کسی با اکیپ های بچه و فرنوش جز که ام؟نه،شیوا

 نقطه ازم تا جاسوسی اومدی پس.پررو ی دختره اه.داشت برم چی؟ترس گفت می

 تنشس اومد مامان.بیرون ببری خونه این از جمله یه اگه حالت به بگیری؟وای ضعف

 .زد شیوا به لبخندی و کنارم

 خوشحال رو آریا هم و فرنوش هم.جان شیوا اومدی کردی خوبی کار-مامان

 .دوستین هم با گفت برام آریا.کردی

 و خط هزارتا نگاهش تو و کرد نگاهم لبخند با مامان.کردم نگاه مامان به تعجب با

 .دیدم نشون

 نه؟ مگه خوشحالی-مامان

 دبو کافی بچگی ترسیدم؟آره،از می مامان نگاه بود؟از بردم؟ترس می حساب چرا آخه

 کتک از نگاه خوردم،همین نمی کتک.شدم می مرگ به راضی.کنه نگام طوری این

 می تایید باید.دادم فشار بهم حرص از دندونامو.دارم رو حس همون هنوزم.بود بدتر

 کشونی می منو حرف انقدر چرا اومده خوشت عجوزه ازین تو من مادر آخه.کردم

 .کرد نگاهم منتظر مامان.ابروشم و چشم عاشق کنه می فکر وسط؟االن

 خوشحالم درسته...اِ-

 مردونم هیکل از واقعا.بشم تنها مامان با نباید بودم مطمئن که گفتم سرد انقدر

 ونمبیر مغرور ظاهر برخالف توخونه من بگه همه به شیوا بود حقم شاید.شدم شرمنده

 میک و بود لبش رو لبخندی.کردم نگاه رو شیوا چشمی زیر.هستم مامانم چقدرمطیع

 :گفت و کرد مامان به رو.زد برق چشماش و کرد نگاهم یهو.متفکر

 یم فکر راستش.کردم ناراحت رو ایشون صبح من.بهداد خانوم کنم نمی فکر-شیوا

 می النکنه،خوشح حذفشون و بگیره نادیده تاخیرشونو استاد کنم کمکشون اگه کردم
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 هیاشتبا کار شاید فهمیدم بیرون کالس از رفتن زود و نگفتن هیچی وقتی اما.شن

 .دخالتم از شدن ناراحت انگار.کردم

 :گفت و شد باز زیادی چشماش مامان

 آریا؟ نکردی تشکر-مامان

 کردی تالفی خوب که داشت؟تو ارزششو تشکر یه.ای عقده دختر کنه لعنتت خدا

 براش چشم با.کردی شروع رو جنگ خودت باشه چیه؟یادت واسه االنت کار این.صبح

 :گفتم و کشیدم نشون و خط

 .بیرون برم زود شدم مجبور داشتم کاری.کردم فراموش راستش-

 می فکر و بودین نشسته کار بی نیمکت رو که دیدمتون محوطه تو آخه-شیوا

 .نشد روم اما کنم خواهی معذرت بیام خواستم.کردین

 .گرفت دستشو کنارشو رفت مامان.شد باورم لحظه یه میزد حرف مظلومانه انقدر

 به.کرده فراموش.مهربونه خیلی ظاهرش برخالف من آریای.شم فدات الهی-مامان

 .کنه می جبران االن جاش

 ودب مارمولکی چه.درخشید می شیطنت از وحشیش سبز چشمای.کردم نگاه شیوا به

 ودب ممکن غیر این.کردم می تشکر باید یعنی مامان حرف این.شد باورم لحظه یه.این

 و بودن ساکت همه.کنم تشکر ازش االن کرد بهم صبح که توهین همه اون از بعد

 .اومد بابا صدای یهو.زدم می حرفی باید.بود حساسی ی لحظه.من از حرفی منتظر

 ساکتین؟ همه چرا.سالم-بابا

 .کنم بغلت محکم بعدا باشه یادم.جون بابا دادی نجاتم آخیش

 :گفت بابا معارفه و سالم از بعد.کردن سالم و شد بلند بابا دیدن با شیوا

 بودین؟ ساکت چرا حاال-بابا
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 .کرد یادآوری باز

 .کنه تشکر کمکش بخاطر شیوا از آریا بود قرار-مامان

 یم زوره؟ مگه.بود وظیفش.کنم تشکر خوام نمی من بابا.کردم خفگی احساس دوباره

 .شیوا کشمت

 کجاست؟ حواست آریا-مامان

 دلم ته.نبود بردار دست مامان اما.برداره دست سرم از که کردم نگاهش التماس با

 ...یهو که بده نجاتم کردم می خدا خدا

 :گفتم و زدم فراخی لبخند.پریدم جا از موبایلم زنگ شنیدن با

 .مهمیه تماس-

 منداشت حوصله منم.کرد قطع اتاقم به رسیدم تا ولی بود فرهاد.اتاقم سمت دویدم و

 ضایع خط هفت مار این جلو این از تر بیش که این از قبل تا باید.بزنم حرف باهاش

 مداو می مامان مطمئنا.کردم نگاه پنجره به.شد نمی سالن از اما.کردم می فرار بشم

 دید می و اومد می وامیستادم،مامان اش لبه روی پنجره پشت رفتم می اگه.دنبالم

 رو اومد یم باال پله از که پایی صدای.اتاق تو دوباره گشتم برمی بعد.رفت می و نیستم

 لبه رو و باالیی لبه رو گذاشتم دستمو.بیرون رفتم و کردم باز رو پنجره سریع.شنیدم

 در دنش باز بعد و زدن در صدای چون.کنم ال نیم رو پنجره نشد وقت.ایستادم پایینی

 واتاق و میکرد صدام داشت.نکرد شخصیمو حریم مالحظه بود عصبی مامان باز.اومد

 .دید رو پنجره انگار بعد.گشت می

 .بردی سوال زیر منو تربیت تو.میای که باالخره.رفتی در پنجره از پس-مامان
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 مادر آخه.بودم مونده پنجره پشت باال این وای،حاال.رفت و کرد قفل رو پنجره و

 رفته بیرون ارتفاع این از تونم می چطور نپرسیدی خودت مارمولکم؟از من من،مگه

 یکم فقط. بود باز درش معموال.کردم نگاه فرنوش اتاق بالکن چکارکنم؟به باشم؟حاال

 رهپنج ی لبه انتهای به.بالکن سمت کشوندم یواش یواش لبه روی از خودمو.بود دور

 افتادم می اگه.انداختم پایین به نگاه یه.داشت فاصله بالکن با متری یه ولی.رسیدم

 می شیوا دست ی ملعبه تا بود بهتر مردم می اگه ولی.کردن می جمع جنازمو باید

 نبالک سمت به کردمو جمع قدرتمو تموم.کردم دعا بستمو چشمامو ثانیه چند.شدم

 نقدرا چطور فیلما این تو پس.بشم آویزون ها نرده از تونستم تا گرفت نفسم.پریدم

 به.نیمک امتحان نکنیم س*و*ه ما تا دروغه بنویسین آخرش پریدن؟لعنتیا می قشنگ

 تا دبای وگرنه بودم اول همیشه بارفیکس تو شکر خدارو.باال کشوندم خودمو سختی

 تازه ینفس و نشستم بالکن تو پریدم وقتی.کردم می هوا تو بودن معلق تمرین صبح

 کنار رفتم.سردمه چقدر فهمیدم تازه.صورتم به خورد گرما.کردم باز آروم رو در.کردم

 .اومد گویی و گفت صدای.شوفاژ

 .عاشقشه آریا و کمیابه کتاب این-

 به و فرنوش و شد باز در بعد و کنم آنالیز فرنوشو صدای ذهنم تو نشد فرصت حتی

 جوری این که شدم آویزون دیوار و در از اّه،لعنتی،دوساعت.داخل اومدن شیوا دنبالش

 افتم؟ بی گیر

 کنی؟ می کار چه جا این تو آریا اِ-فرنوش

 :زد داد و بیرون کرد اتاق از سرشو بعد

 .نباشید نگران.منه اتاق خاله؟آریا-فرنوش

 یه هک عالقم مورد کتاب شیوا دستای تو یهو.اومد بار به افتضاحی چه.بودم هنگ هنوز

 بوکتا این فرنوش کرد؟باز می چکار شیوا دست این.دیدم رو بود روانشناسی کتاب
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 خهآ. گرفت حالمو مامان که این از بعد البته.بگیرم فرنوشو حال بود؟باید برداشته

 .شد ظاهر در چارچوب تو یهو مامان

 کشید؟ طول یکم مهمتون داشتید؟تماس تشریف خان؟کجا آریا-مامان

 .بودم ها جا من؟همین-

 .رفتی خبر بی افتاده بدی اتفاق کردم گشتم؟فکر رو جا همه که من-مامان

 ...جا این داشتم خب.نه-

 :گفت و وسط پرید شیوا یهو که بگم چی دونستم نمی

 و زهعزی براش خیلی گفت.من به داد تشکر عنوان به کتابو این جون،آریا خاله-شیوا

 .ددا بهم کردنش فراموش بخاطر معذرت و تشکر بخاطر اینو.بوده مهم براش منم کار

 رچقد پسرش کرد فکر و شکفت گلش از گل شیوا دستای تو کتاب دیدن با مامان

 داشتم متر سانی 20 قطر به چماق یه به نیاز... من و.کرده تشکر طوری این که مودبه

 هت از زبونشو تا بود بهتر برقی اره یه شایدم... یا و.کنم خورد دختر این سر تو تا

 از رآخ و گشتم، دنبالش و بودم درگیرش ماه یه که کتابی راحت چه.کنم قطع حلقش

 شرو داشتم و بودم خونده فصلشو یه تازه.شد صاحب رو فرستاد برام دوستم ایران

 جا یه داشتم دوست و بودم کرده مشت دستامو.لعنتی.کردم می تمرین

 .شیدک و گرفت دستمو مامان اما.بگیرم حالشو و بره مامان تا بودم منتظر.بکوبونمش

 .ان هخست اونا.بچینیم میزو کنی کمکم باید.بذاریم تنها رو دخترا و بریم بیا-مامان

 انمام با.رفتم مامان دنبال و کردم نگاه شیوا بشاش ی چهره به آلود خشم نگاهی با

. مبگیر پس ازش کتابمو طور چه بودم فکر تو مدت تموم در.چیدیدم رو میز و رفتیم

 به رت بیش شاید.مهمه برام خیلی کتاب اون.شیوا میارم در پدرتو.شاقه اعمال با اونم

 .گیرم می پسش ازت.شدی صاحبش کلک و دوز با تو حاال که این خاطر
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 .نشستیم میز دور همه.کرد صدا رو دخترا و بابا مامان.شد تموم میز چیدن

 .شود چه.ایرانی خوشگل مهمون یه کنار در سبزی به،قرمه به-بابا

 .جون عمو ممنون-شیوا

 می همه چرا افتاد؟اصال اتفاق نبودم من که مدتی در شد؟همش خودمونی زود چه این

 بتهال و.آبین کردم می حس گاهی که سبزی چشمای.کردم خوشگله؟نگاهش شیوا گن

 بود خودش مال یعنی.بودن خورده فر که مشکی و بلند های مژه.درشت و جذاب خیلی

 صورتی لبای و کوچیک و فرم خوش مشکی،بینی ریمل؟ابروهای ی معجزه یا

 دور و بود مواج موهاش انتهای و بودشون گذاشته باز که بود خرمایی موهاش.کوچولو

 چی چی؟من....زیبا و جذاب نهایت بی.بود ریخته سفیدش صورت

 ن،بهم رقیب چشم به نه البته.بود زیبا ذره یه شاید خب ولی...اصال.نه.گفتم؟زیبا؟نه

 االب ابروهای با اونم و موندم خیره بهش ای دقیقه چند شدم متوجه.مامان و بابا چشم

 ودمخ به.بود مغرورانه و تمسخر با لبخندش.کنه می نگاه من به کج لبخند یه و داده

 و چشمام تو ریختم رو غرورم همه و کردم اخمی.نبود متوجه کسی خوشبختانه.اومدم

 غذام ردنخو مشغول.بگیرم پسش باید.کردم نگاه بود میز رو دستش کنار که کتابم به

 داری؟داشت دوست رو کتاب این پرسید که مامان جواب در که شیوا لطف به که شدم

 کرد می بود،صحبت فایده بی که کتاب کردن پیدا برای تالشش و کتاب این فواید از

 بیدچس می بهش دندون و چنگ با مطمئنا.بود دنبالش وقت خیلی از پس.شد مارم زهر

 فرنوش و شیوا شام از بعد.خودش کنار بودش گذاشته همین واسه.نگیرمش ازش که

 سنت هم هنوز ما ی خونه تو.شدیم میوه و قهوه خوردن مشغول و شستن رو ظرفا

 .بود نشده ترک خانواده ایرانی نشینی شب

 دور زدن حرف و میوه و قهوه و آجیل.ایرانیم های نشینی شب این عاشق من-شیوا

 اام. خودمون ی خونه میره،مثل یادش ایرانی رسوم اینور،از میاد هرکی متاسفانه.هم

 .کردین حفظ خودتونو اصالت شما انگار
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 :گفت مغرورانه مامان

 .کنیم نمی فراموش اصالتمونو وقت هیچ و گرده برمی قاجار به ما اصالت-مامان

 من شایدم.باخت رنگ سریع اما.نشست نگاهش تو غم یه.کرد سکوت اول شیوا

 :گفت سریع چون کردم اشتباه

 دهشاهزا و قاجاریه تاریخ تاریخ،عاشق تموم تو هستن؟من قاجاریه از شما اجداد-شیوا

 .دونم می ریز به ریز جزئیاتشو و کردم دنبالش هم کامال.هاشم

 اشتیاق با مامان و شدن خانوادگی ی شجرنامه کردن رو و زیر مشغول مامان با و

 مند عالقه و متعجب رو مامان و گفت می نکته چند شیوا گاهیم و کرد می تعریف براش

 جبتع با بودیم خسته اصالت این کشیدن رخ به همه این از که فرنوش و من.کرد می

 نچنی به تونست می چطور داشت؟اصال اطالعاتو این چطور.کردیم می نگاه شیوا به

 بذاره؟این چرندیات این برای ذهنشو از ای گوشه و بده نشون عالقه ای مسخره چیز

 خانم که بود نه ساعت باالخره.کمه اش تخته یه.خیال بی.بود عجیب برام رفتاراش

 :گفت وقتی.ببرن تشریف دادن رضایت

 .برم باید دیگه من-شیوا

 .نشست لبهام رو لبخندی

 آشنا و دوست زیاد جا این من.بزن سر من به بیشتر بعد به ازین عزیزم-مامان

 گم می حتما که بار یه هفته دو هر های دوره جز.نمیرم جایی باهاشون خیلی دارم،اما

 باهامون توام شم می خوشحال.ریم می بیرون زیاد فرنوش با.کنه دعوتت فرنوش

 .باشی

 :گفت و گرفت رو مامان دست شیوا

 .تنهام تر بیش جا این من.شم می خوشحال خیلی.جون خاله چشم-شیوا
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 جا؟ این شاغله پس؟حتما کجاست مامانت-مامان

 :گفت و دوخت زمین به نگاهشو شیوا

 .هاش بچه و شوهر با.ایرانه-شیوا

 این برای باید چرا.نبود مهم برام من اما.نشست خانواده اعضای ی همه نگاه تو غم

 .نیست یکی من به نیازی.دارن وجود کار این برای زیادی بسوزونم؟افراد دل دختر

 آوردی؟ ماشین-مامان

 .رسونمش می من.شون خونه گذاشتش.شد خراب.خاله نه-فرنوش

 یم کارو این آریا بذار.برگردی تنها نیست خوب شب موقع این.جان فرنوش نه-بابا

 .کنه

 هک بیابون.میاد و میره ماشین با جان پدر آخه.ذاره می مایع من از خوب چه منم بابای

 ...برم من اگه ولی.بخوردش گرگ نیست

 .برم باید شده که کتابمم بخاطر.برم باید حتما نه،من

 .میام منم پس-فرنوش

 .شدن متوجه شیوا و فرنوش فقط که نشست لبهام رو خبیثانه لبخندی

 .بزنم فرهاد به سر یه باید بعدش من.کن کمک مامان به تو.خانوم نه-

 نگاه تو ترسو کردم حس لحظه یه.آوردم الکی بهونه فهمیدن فرنوش و شیوا فقط

 هر هب.بود تعجب شایدم.بوده ترس نبودم مطمئن اصال که کوتاه انقدر اما دیدم شیوا

 ایستاده در جلوی مامان.شدیم خارج خونه از شیوا همراه و برداشتم رو کتم من حال

 .کردیم می حرکت هم از قدم یک ی فاصله با.شیم سوار تا بود

 .بشینم کن باز برام درو-شیوا
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 .کردم نگاش حرص با

 .کن وا خودت.نیستی که مگه؟چالق باباتم نوکر-

 می رب نکنی باز برام درو اگه که محترمم خانوم یه منتهی.نیستم چالق نخیر-شیوا

 داره هنوز مامانت نظرم به.گیرم می تاکسی و خیابون سر میرم و جا همین از گردم

 .کنه می نگامون

 .کردی شروع خودت.دارم برات.پررو ی دختره-

 نوزه.نشست داشت موفقیتش از نشان که لبخندی با.کردم باز براش رو در خشم با

 ولی پاش نموند در الی.کشید پاشو.بستم محکم درو بود نکرده جمع کامل پاشو

 نیاورد خودش روی به.ماشین تو نشستم.گرفت درد پاش در با برخورد از مطمئنم

 :گفت اما اومده دردش

 دوره ونپیشش بیای ظهرا بعداز تونی می.کنن کارو این بلندن خوب کلفتامون ما-شیوا

 .ببینی

 .کرد داغم بدجور حرفش ولی.کرد خوشحالم این و کردمو حس صداش تو رو درد

 امثال ی خونه کلفتی جا این خوره می تر بیش تو بینی؟به می زیاد رویا و خواب انگار-

 .بنداز خودت به نگاه یه.بکنی منو

 و سر. نگفت هیچی.بفهمم منظورشو که نکردم نگاهش من ولی.کرد من به نگاه یه

 تشقیم لباسامو به خیلی که من ولی پوشید می شیک که این با.بود ساده وضعش

 دیده هم ماشینشو.نیست قیمت گرون خیلی که شدم می متوجه دادم می اهمیت

 رفح کلفتاش از من واسه وضعش و سر این با حاال.بود نبودمعمولی قیمت گرون.بودم

 .زد می

 .آدرس-
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 .دوم فرعی.برو مستقیم و چپ بپیچ راه چهار اولین-شیوا

 .رفتم داد که آدرسی طبق

 .بده کتابمو زودتر حاال-

 دادی؟ بهم تشکر واسه که کتاب؟همون کدوم-شیوا

. شه می باورت خودتم که گی می دروغ خوب اونقدر.شده باورت خودتم نه،انگار-

 تر یشب تو.تو مال کتابم.باشه.کنن می خالی جوری این هاشونو عقده تو مثل دخترایی

 .داری نیاز بهش

 نگاه ندادم زحمت خودم به ولی بیرون زنه می بخار گوشاش از داره االن بودم مطمئن

 به. کنیم کل کل و بزنه حرف بازم دادم می ترجیح.زد نمی حرف چرا دونم نمی.کنم

 رااکث.خونشونه کدوم بزنم حدس خواستم می.رفتم و داخل پیچیدم.رسیدیم فرعی

 .بودن ویالیی و بزرگ ها خونه

 .وایستا جا همین-شیوا

 هزار سه دو که بیرون این از.بود بزرگ ی خونه یه.کردم نگاه خونه به و کردم توقف

 .کردم نگاش باتحقیر.اومد می چشم به متری

 خونتونه؟ جا این بگی خوای می نکنه-

 .رفتم دنبالش شدمو پیاده سریع.شد پیاده حرفی هیچ بی

 چرا؟ آدابی مبادی انقدر که کنی؟تو تشکر خوای نمی-

 طرفم هب و زد زنگ.جا این کیه خونه ببینم که شدم پیاده کنجکاویم خاطر به تر بیش

 .برگشت

 جامان اتو وظیفه خوب که کنه می تشکر ازت حتما مامانت.نخواستم ازت که من-شیوا

 .دادی
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 .اومدم کتابم بخاطر فقط.خانوم نیست من ی وظیفه این-

 :گفت آیفون از صدایی

 ... سالم-

 .بده ادامه نذاشت

 .در جلوی بیا-شیوا

 :گفت من به رو دوباره و آورد در رو کتاب

 اینه؟ منظورت-شیوا

 .بیرون اومد مستخدما لباس با زن یه و شد باز موقع همین خونه در

 .خانوم سالم-مستخدم

 آتیش درآورد کیفش از که طالیی فندک یه کتابوبا بود؟یهو خونشون این پس

 .پام جلو انداخت کتابو.بود دیوونه دختر این.موند باز دهانم.زد

 ...کتابم...اون-

 :گفت زن به داخل رفت می که حالی در

 .کن حساب رو کتاب پول و راننده کرایه مارگریت-شیوا

 با.جلوم گرفت و درآورد دالری چند مارگریت.نبود اما سرش بکشم داد خواستم.رفت و

 :گفتم و برگشتم خشم

 .شعور جز داره چی همه انگار.بخره شعور خودش برا خانوم به بده-

 ه؟تابکن کارو این تونست چطور.شد نمی باورم هنوز.کردم حرکت و شدم ماشینم سوار

 اون.دمکر می تالفی واسه فکری باید.اتاقم رفتم رسیدم وقتی.بود درگیر فکرم خونه

 احتماال و بود ما از بزرگتر خونشون درسته.کنه رفتار جوری این من با نداشت حق
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 خورد ام خونه شامو. کنه یکی شخصیش باراننده منو نداشت حق پولدارتر،ولی باباش

 یب همش که فکر کلی از بعد شب.گیرم می ده؟حالشو می کرایه پول من به اونوقت

 .کرد بیدارم فرنوش صبح.برد خوابم بود نتیجه

 .ها یشه م دیر.بریم باید.پاشو-فرنوش

 .بخوابم کن ولم.نداریم کالس که امروز-

 مثبت پوئن کنفرانس تو حضور.داره کنفرانس سیمون رفته؟استاد یادت مگه-فرنوش

 .داره

 .میام االن.اکی-

 کالس هرروز کارشناسی واسه.پایین رفتم و شدم آماده اما بود سختم که این با

 یا و کنفرانس یا امتحان واسه یا معموال ولی.هفته در روز سه ارشد واسه اما.داشتیم

 .دانشگاه کشوندنمون می هرروز دیگه خاص دالیل

 .بخیر همگی صبح-

 .خوردم و برداشتم شیرمو لیوان.صبحانه میز سر نشستم

 .نشه دیر بدو فرنوش-

 .بریم.حاضرم من-فرنوش

 :گفت فرنوش ماشین تو.بیرون رفتیم و کردیم خداحافظی مامان از

 نیفتاد؟ اتفاقی که دیشب-فرنوش

 اتفاقی؟ چه-

 .نیستین خوب هم با که شما...خب-فرنوش

 .بگیرم پسش که رفتم باهاش کتابم بخاطر-
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 گرفتی؟ پسش-فرنوش

 :گفتم فقط.داشت خبر ماجرا از شاید.بود لبش رو لبخند.کردم نگاهش

 .نه-

 وقتی.پارکینگ تو زدم ماشینو دانشگاه رسیدیم وقتی.نگفت چیزی دیگه فرنوشم

 برابر چند.کرد پارک ماشینم کنار ناز خیلی مشکی بنز یه کنم قفل ماشینو در خواستم

 رافاس ماشینو واسه هزینه قدر این بابا که حیف.بود محشر واقعا.ارزید می من ماشین

 می راحت خیلی گرچه.خرید برام مامان زور به هم رو پورشه همین.دونست می

 ...شدو باز ماشین در.نخرید اما.بخره برام بنزا ازین تونست

 و داد دست فرنوش با و گذشت کنارم از غرور با من به توجه بدون.بود شیوا که این

 .کردن سالم

 .میرم شیوا با من آریا-فرنوش

 :گفت فرنوش که شنیدم شدن می دور که طور همون

 .نداری دوستش بودی اومدی؟گفته خودت ماشین با امروز-فرنوش

 .شد خراب یکی اون خب-شیوا

 وخودم فقط دیشبم حرفای اون با.بودم احمقی چه بود؟من خودش ماشین اینم یعنی

 .زد آتیش رو کتابه که شد حرصی انقدر اینه مهم خیال بی.کردم خورد

 حبتص جیمز با.دیدم رو سینا و فرهاد در دم.کنفرانس سالن سمت رفتم لبخند یه با

 .کردن می

 .ها بچه سالم-

 .رفتبیم سالن سمت به هم با و دادن جوابمو
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 گذشت؟ خوش نزدی؟مهمونی زنگ بهم چرا دیشب-فرهاد

 .شنفتیم گل و گفتیم گل هم با کلی.بود عالی آره-

 همراه کنفرانس سالن تو.لجم شیوا با چقدر دونستن می.خندیدند جیمز و سینا و فرهاد

 همه.کنم تحملش بودم مجبور.بود هم شیوا.تیام و فرنوش سمت رفتیم فرهاد و سینا

 یم جدا ام ساله چند دوستان از باید یا.بودنش پذیرفته دوست یه عنوان به ها بچه

 این تهالب.نشستم ها بچه کنار.بود بهتر دومی راه که.گرفتم می نادیده وجودشو یا شدم

 بعد دقیقه ده.نشستم بود فرنوش کنار که شیوا به صندلی ترین نه،دور فرنوش کنار بار

 لمشغو فرهاد و سینا یواشکی های صحبت به توجه بدون من و شد شروع کنفرانس

 یامت با و نداشتن دادن گوش حوصله معمول طبق که فرهادم و سینا.شدم برداری نوت

 چه اون نبود مهم برام.اومد نمی شیوا صدای.زدن می حرف و خندیدن می فرنوش و

 .بیرون رفتیم و زدیم حاضر کنفرانس از بعد.کنه می کار

 ایم؟ کاره چه رو امروز ها بچه خب-سینا

 .کتابخونه بریم باید.داریم امتحان فردا-تیام

 رسد خونه همون.بدم بهش باید.منه دست شیوا ی جزوه.نمیاییم شیوا و من-فرنوش

 .خونیم می

 چی؟ تو آریا-فرهاد

 ...من؟میام-

 ها بچه با فرنوش از خداحافظی از بعد و نزدم حرفی اما.زد جرقه ذهنم تو چیز یه یهو

 :شدیم،گفتم دور اینا فرنوش از وقتی.کتابخونه سمت رفتیم

 .برم باید.داشت کارم.بزنم بهش سر یه امروز دادم قول بابام به راستی،من-
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 دور که دیدم رو شیوا ماشین.دویدم پارکینگ سمت به عجوالنه خداحافظی یه از بعد و

 ودب تر دور یکم که ای دیگه خیابون از.کردم حرکت سرعت با و ماشین تو پریدم.شد

 تیوق.برسم زودتر کردم می دعا و رفتم می زیاد سرعت با البته.رفتم خونه سمت به

 .خونه تو پریدم سریع.نبود فرنوش و شیوا از خبری رسیدم

 کجا؟ آریا اِ.سالم-مامان

 .دارم عجله.مامان سالم-

 گاهن شیشه از.اومد ماشین صدای.نبود.کردم نگاه میزشو روی و فرنوش اتاق تو رفتم

 خونشکتاب توی.گشتم دوباره.کنن سالم مامان با تا داشتم وقت یکم.بود شیوا.کردم

 بود نوشته معمولی خیلی بود سفید که اولش صفحه باالی.شیوا جزوه.کردم پیداش

 جزوه.اتاقم رفتم.برداشتم هم رو فرنوش جزوه و برگشتم اما بیرون برم خواستم.شیوا

 .میومد فرنوش و شیوا صدای.ها پله سمت دویدم.برداشتم هم خودمو

 بود؟ کتابخونه اومد؟اونکه کی آریا خاله-فرنوش

 .اومد ای عجله.دونم نمی-مامان

 .در سمت دویدم لباسمو تو زدم رو ها جزوه

 شده؟ آریا؟کجا؟چی-فرنوش

 .دارم عجله.نیست چیزی-

 هب سالم نشانه به دستی.انداختم کرد می نگام اخم و دقت با که شیوا به نگاه یه

 می دق حتما فهمید می وقتی وای.بیرون زدم خبیث لبخند یه با زدمو پیشونیم

 هب.نبود مهم واسش فرنوش البته.سوخت می شیوا پای به که فرنوش بیچاره.کرد

 مامان.کرد شرکت ارشد واسه ایران برگرده فرنوش نداشت دوست که مامان اصرار

 هکتابخون تو ها بچه پیش رفتن می فوقش حاال.داشت دوست دخترش مثل فرنوشو

 هک تر دقیق های بچه واسه استاد که ای نمره دو اون خانم شیوا فقط.خوندن می درس
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 یه به رفتم خنده با.داد می دست از رو ذاشت می بودن داده گوش تر دقیق و ریزتر

 خوندن مشغول و دادم سفارش قهوه یه و رفتم.بود جا این خلوت تریای کافه یه.پارک

 خونده حاال تا بار چند من ولی.بود سنگن مطلبش اما.نبود زیاد خیلی.شدم

 هب نگاهی یه بعد.خوندمش ساعته یک.بودم کرده کار فرنوشم با قبل دفعه.بودمش

 دنبو چیزی تقریبا.خوندم اونم دور یه.بود خط خوش و مرتب خیلی.کردم شیوا جزوه

 که دبو شده نوشته نامرتب کمی و عجله با خطی سه دو آخرش فقط.باشم نداشته که

 ادمی ولی.بود بخوری درد به چیز.فرمول کاربرد درباره اضافی توضیحاتی.نداشتم من

 اوه،چقدر.کردم نگاه گوشیمو.خوندمش حال هر به.باشه گفته اینو استاد اومد نمی

 شیوا شما با فرنوش حتما.ناشناس شماره یه و فرنوش از اس ام اس و کال میس

 .شد می الزمم شاید.ردم سیو رو شماره.بدم جواب که بود زده زنگ

 ".دارم کارت بده جواب آریا"

 "ندیدی؟ منو جزوه آریا"

 "ها توئه کار میشم مطمئن دارم بده جواب"

 "برداشتی؟ براچی جزومو آریا"

 می بد وگرنه برگردون رو شیوا منو جزوه سریع هستی هستی؟هرجا گوری کدوم"

 "بینی

 "کشمت می احمق آریای"

 می تلف وقت شب تا باید.بودم کرده قفل اتاقمو ی پنجره درو شکر خدارو.خندیدم

 یه و کنم خرید کمی برم گرفتم تصمیم.دادن می لو رفتم می ها بچه پیش اگه.کردم

 خرید مرکز یه به و کردم خاموش گوشیمو.موندم می شب نیمه تا باید.بزنم دوری

 زغال جین شلوار یه و مشکی و قرمز کتان پیراهن یه.خریدم لباس دست یه.رفتم

 قرمز خط دوتا روش که مشکی اسپرت بوت جفت یه.داشت سایه روش که سنگی
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 که مه آرایشگاه یه.شد قشنگی تیپ کال.گرفتم مشکیم قرمز اسپرت شال یه.داشت

 و دنکر کوتاه موهامو برام جا اون ساعتیم دو و رفتم.بود ششم طبقه رفتم می همیشه

 این اب داد پیشنهاد بهم آرایشگر.گذاشتن ماسک صورتمم پوست روی.باال زدن فشن

 بحص.دادم گوش حرفش به بار اولین واسه.تره خوشگل نزنم ریشمو ته لباسا تیپ

 باز تازه هک رستوران یه توی و پنجم طبقه رفتم بعدم.کنم شیو ریشامو بود نشده وقت

 هنری گالری یه مثل.اومد خوشم رستورانه مدل از.خوردم توپ ناهار یه بود شده

 یه داشتم آرزو.بود شبیه من رویای به یکم.افتادم ام دیرینه آرزوی یاد بازم.بود

 روی اآلن از باید.کردم می عملیش زودی همین به باید.بزنم هنری و شیک رستوران

 سال 7- 6 از بعد پسرش کنه موافقت مامان نداشت امکان.کردم می کار بابا مخ

 بچگی از.بود کار این به ام عالقه من ولی.بزنه رستوران یه حاال خوندن عمران

 رایب. شه می تموم درسم دیگه ترم.کنم دربارش فکری یه باید حاال.داشتم دوستش

 ساعت شد که خوردم هم شام یه.دیدم فیلم تا دو سانس دو و سینما رفتم شب

 خواب همه.خونه رفتم.گذروندن وقت تنهایی سخته چقدر فهمیدم می حاال.یازده

 صبح.کردم قفل رو اتاق در و اتاقم رفتم.نفهمه فرنوش که داخل رفتم یواش.بودن

 وضعم و سر به.گرفتم دوش و شدم بیدار هفت ساعت.داشتیم امتحان ده ساعت

 رگبز خیلی که هام بوت با بود تنگ که شلوارم.پوشیدم جدیدمو لباسای و رسیدم

 این داشتم دوست بود مدتی.هام بوت توی رفت می شلوارم دمپای.شد می بود،جالب

 وت رو بابا.بیرون رفتم یواشکی هشت تا.اومد می بهم خیلی.کنم امتحان رو تیپ

 .خندید بهم دیدنم با.دیدم پارکینگ

 .بابا سالم-

 شدی؟ ناپیدا کجایی.سالم-بابا

 .کردم تفریح یکم دیروز راستش-

 :گفت و کرد نگاه لباسام به
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 .ببینمت سالم دوباره امروز اگه البته.رسیدی خودت به حسابیم-بابا

 .نخورم چشم دم می صدقه.راحت خیالتون-

 .خندید بلند صدای با

 به آب اومدم که دیشب.شیوان و فرنوش منظورم.نیستی ایم تحفه همچین-بابا

 هک موندن منتظر هم ده تا.بود بدتر هم شیوا.بود عصبانی خیلی.پاشید می آسمون

 .نبود درست کارت.رفت شیوا شدن ناامید وقتی.بیای

 اینا زا موزمار،بدتر شیوای اون ولی.شد تلف ه*ا*ن*گ بی فرنوش البته.بابا حقشونه-

 .بود حقش

 حسابی که مامانت.خوبیه خیلی لجی؟دختر باهاش انقدر کرده چکارت مگه-بابا

 .شده عاشقش

 .بیچارم مامان نداره خبر ذاتش از-

 

 .بزنیم حرف دوتایی بود نشده وقت جوری این بود وقت خیلی.خندید بازم بابا

 .کنیم صحبت راه تو یکم برسون منو بیا-بابا

 .بریم بفرمایید.داشتم کار باهاتون منم اتفاقا-

 .کردیم حرکت و شدیم سوار.بود رستوران درباره صحبت واسه وقت بهترین االن

 .بگو خب-بابا

 چیزا این پزشکیو و مهندسی به ای عالقه بچگی از من که اینه حقیقت خب-

 ... و هنر به که دونید می عوض در.خوندم مهندسی مامان اصرار به.نداشتم

 .داشتی عالقه حسابی آشپزی-بابا
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 ویالون و پیانو خصوصی معلم برام گرچه.دونست می ننگ مامان که رو هنر-

 حتی نخونم درس که این ترس از.بود خونوادگیشون رسم خاطر به گرفت،اونم

 .عالقم دنبال برم خوام می اآلن اما.کنم دنبال رو نقاشی نذاشت

 رستوران؟ یه یعنی-بابا

 .بدم نظر آیندم و شغل درباره که باشم شده بزرگ انقدر نظرم به.بابا آره-

 چیه؟ مامانت نظر دونی می-بابا

 شاز که باشم محیطی تو باید.کنم کار قراره من.دیگه نیستم بچه.سالمه 26 من-

 .نیست بد که درآمدشم.کار سر برم عالقه با هرروز.نشم خسته

 :گفتم و کردم استفاده فرصت از.کرد سکوت بابا

 یه.زدم خودم هم هاشو نقشه حتی.زدم رستوران واسه عالی طرح یه من بابا ببینید-

 با نریهه گالری یه مثل بیشتر که سالن یه.قسمتیه چند.شه می عالی خیلی رستوران

 خونواده واسه هم و رمانتیکه و خوب جوون عاشقای واسه هم.فانتزی و شیک میزهای

 و الیع ویوی با شیک اتاق تا چند یعنی.خصوصیه رستوران قسمتم یه.جذابیه محیط

 ورانایرست سبک به قسمتم یه و.شخصیه که باکالس و سلطنتی های صندلی و میز

 واسه کردم طراحی باغم یه تازه.شه می عالی.ها تشکچه و کوتاه های میز با چینی

 .گرم فصل

 ساختش؟ بره می هزینه چقدر این و-بابا

 .انداختم پایین بودم،سرمو کرده حساب تقریبی که ای هزینه آوری یاد با

 بدی؟ رو هزینه این باید چطوری-بابا

 نامطمئ پس.انگلیسه کل تو سبک این به رستوران اولین این که دونید می خب-

 .گردونم برمی بهتون پولتونو دوسال یکی توی من.شه می شلوغ حسابی
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 اومد؟ در آب از غلط حسابات اگه و-بابا

 واقعا نم طرح.کنید می خوبیم سود مطمئنا.گیرید می پولتونو شما و.فروشیمش می-

 .تکه

 :گفت و شد پیاده بابا.کردم توقف.بودیم رسیده

 .کنم می فکر بهش.خب بسیار-بابا

 کنم؟ هم دیگه خواهش یه شه بابا،می-

 :گفت لبخندی با بابا

 گرونه؟ قدر همین خواهشتم این-بابا

 کنید؟ راضیش و کنید صحبت باره این در مامان با شه نه،می-

 شی؟ نمی کردی؟پشیمون فکراتو کامال-بابا

 مهندسی صرف که عمری از باشه پشیمونی به اگه.بشم پشیمون نداره امکان.نه-

 .پشیمونم کردم

 .خداحافظ.زنم می حرف باهاش-بابا

 .خداحافظ-

 فقتشموا احتمال یعنی.بود خوب برخوردش.کشیدم آسودگی سر از نفسی رفت که بابا

 اب که رفتم موقعی.دانشگاه رفتم بعد.کردم عالف ده به دقیقه ده ساعت تا.بود زیاد

 و رفت هم در فرنوش و شیوا شدم،اخمای که کالس وارد.کالس داخل برم استاد

 زا دور جایی و دادم تکون براشون دستی.داشتن خبر انگار.زدن لبخند هم دوستامون

 هک میکرد پخش رو ها برگه داشت استاد.نبود نزدیکشون جایی آخه.نشستم اونا

 و دش بود،بلند نشسته خالی صندلی یه ی فاصله با کناریم صندلی روی که دختری

 الاص اما.شدم متعجب بود خشمگین چشماش که شیوا دیدن با.نشست جاش کسی
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 ظرمنت هرچی اما.کنه دعوا باهام بود اومده حتما.برگردوندم رومو نکردمو بهش اعتنایی

 یا دقیقه چهل.کردم نوشتن به شروع و گرفتم استاد از برگمو.نگفت چیزی موندم

 اش جزوه ته شیوا که بود ای نکته همون جوابش آخر سوال.نوشتم تا کشید طول

 باید.خوندم دور یه نوشتم کامل وقتی.برداشتم جزوشو که شدم خوشحال.بود نوشته

 فرنوش.زد صدا استادو ها بچه از یکی.بودم ننوشته اسممو.دادم می تحویل رو برگه

 مدست زیر از برگه نوشتم اسممو که همین.کالس انتهای رفت استاد.کنم فکر بود

 .شد کشیده

 ستادوا پای صدای که بگیرم پسش ازش خواستم.بود کشیده برگمو شیوا.کردم نگاه

 برگه اب سرمو.شدیم می اخراج تقلب علت به جفتمون گرفتم می اگه.شد نمی.شنیدم

 به وای.خوردم می حرص و کردم می نگاه شیوا به چشمی زیر اما.کردم بند سوال های

 اش پاره کردم می خدا خدا دزدی؟فقط می منو برگه.میارم در پدرتو.شیوا حالته

 جوابی و آورد در گیر غلط یه بعد.نوشت خودش برای آخرو سوال آروم خیلی اما.نکنه

 جمع ووسایلش شه خشک بود منتظر که طور همون.کرد پاک غلطگیر با بودمو نوشته که

 رهنم باید من.کنه من با کارو این نداشت حق اون.کردم می کاری یه باید.بره که کرد

 :تگف آروم شیوا.کرد کاری شد نمی بود کالس به حواسش استاد.گرفتم می رو تاپ

 .بیا پاشو نره آبروت خوای می-شیوا

 بلند واشی.بود گیر منم پای شیوا جز رفتم،به نمی اگه.بده شو برگه خواست می یعنی

 فرنوش این.برم که شدم بلند منم.زد صدا استادو فرنوش دوباره.جاش از شد

 اشیو.کرد می درست خرابکاری وقت شیوا واسه.شیوا این با بود دست هم مارمولکم

 که عدب.کنم برگم گذاشتن با تظاهر من اول تا ایستاد اما رفتیم هم با.برم کرد اشاره

 رو برگه ممکنه که بود خونده دستمو انگار.اومد و گذاشت رو ها برم،برگ افتادم راه

 شمنتظر بیرون.بود کرد رو جا همه فکر لعنتی.جام سر برگردم بهونه یه به بگیرمو

 و گرفتم دستشو.رفتم دنبالش خشم با.رفت من به اعتنا بی و بیرون اومد.موندم

 .گردوندم برش خودم سمت به و کشیدم
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 کردی؟ چته؟رم هوی-شیوا

 کردی؟ که بود غلطی چه این-

 که فراموش.بود من حق فقط نمره این.کردی دیروز تو که غلطی همون جواب-شیوا

 نکردی؟

 :گفتم و زدم پوزخند

 ؟بود حقت وقت اون.کردی تقلب من برگه روی از.نبود یادتم.بودیش نخونده که تو-

 استاد از و نکرد توجه موضوع این به من جز به کس هیچ چون بود حقم آره-شیوا

 .نپرسید

 

 .کنی پاکش من برگه تو از نداشتی حق تو اما-

 .بدزدی منو جزوه نداشتی حق توام-شیوا

 .بشم عوضی خیلی تونم می من.درافتادی کسی بد با.شیوا بینی می بد-

 .نیومد خوشم ازت اول از که بودی عوضی-شیوا

 .اومد پشتم از صدایی که.باال بردم دستمو خشم با

 آریا؟-فرنوش

 زا لباش کردم حس.کرد می نگام نفرت با شیوا.پایین آوردم دستمو و اومدم خودم به

 .لرزه می نفرت و بغض شدت

 .تری قوی آره،تو-شیوا
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 از کنترلم نباید.نبودم آدمی همچین من.کردم کارو این چرا نفهمیدم خودم.رفت و

 بالدن تیام.بودن هم تیام و سینا و فرهاد.جلو اومد سریع فرنوش.شد می خارج دستم

 .رفت شیوا

 کردی؟ کارو این خوبی؟چرا آریا-فرنوش

 .دادم تکون گنگی با سرمو

 .گم می جفتتونو.کردین روی زیاده-فرنوش

 .رفت و

 .گذاشت شونم روی دستشو فرهاد

 یاهس دانشگاه این تو روزگارشو.افتاد می در من با نباید.بود حقش بود،ولی روی زیاده-

 .کنم می

 .بشی ناراحت جوابش از نباید کنی می کاری وقتی-فرهاد

 .شد خارج دستم از کنترلم لحظه یه فقط.بزنمش خواستم نمی-

 رسیدیم؟ نمی ما اگه و-سینا

 .زدم نمی.نه-

 .زدی می-سینا

 خارج سرم از فکرش که دادم تکون طرفین به سرمو.زدم می شاید.دونم نمی

 .کرد عوض رو بحث و فهمید فرهاد.شه

 از.شده ما تفریح باعث حسابی شما کارای آخرش ی تیکه از جدا حاال.بیخیال-فرهاد

 .شیوا ی نقشه به حاال.خندیدیم می تو کار به دیروز

 نگفتین؟ بهم چرا-
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 یواش البته.بودیم کرده خاموش گوشیامونو که کردن تعریف برامون آخر لحظه-سینا

 .گرفته تصمیمو این آخر شاید.کنه پاک تورو جواب خواد می نگفت

 از چندتا دیدم شدی که کالس وارد.زدی امروز کشی دختر تیپ عجب راستی-فرهاد

 .کردن می تعریف ازت و کردن می نگات زده ذوق دخترا

 ...بودم تو جای من اگه.محبوبی چقدر تو پسر-سینا

. بندن می دل یکی به هرروز که کسایین دخترا این.باشی من جای نیست الزم-

 .وشفرن مثل.فروشن می منو راحت خیلی همشونم.نداریم فرقی مدل یه یا من براشون

 سطو فرنوشو پای دارین،چرا لج هم با شیوا و تو!شیا می انصاف بی داری دیگه-فرهاد

 رو زا اونم.خونه می چی نفهمید شرمندگی از فرنوش که دیروزت کار از کشین؟اون می

 کاری هم شیوا با شد مجبور شرمندگیش بخاطر که امروز اینم.ما ی کاره نیمه جزوه

 .گیره می افتضاحی نمره مطمئنا.نبود حواسش امتحان مدت تموم و کنه

 که حاال اما.کردم می ماجرا این وارد اونو نباید.سوخت فرنوش واسه دلم لحظه یه

 خط تهف انقدر کردم نمی فکر فقط.بودمش چزونده کلی که بود شیوا مهم.بود گذشته

 .کنم می تالفی کارشو این.کنه کارو این و باشه

 مامان واسه سانسور یکم با فقط.نگفتم چیزی منم.نزد حرفی ماجرا ازون دیگه فرنوش

 یم فرنوش و شیوا با گاهی مامان.خندیدن و کرده تالفی چطور شیوا که کرد تعریف

 پیش بیان شوهرش و خاله عید بود قرار و بود عید نزدیک.تفریح و خرید رفتن

 هب.بودن ندیده همو شد می ماهی دو و بودن رفته فرنوش و بابا و مامان کریسمس.ما

 شد می دوسالی فرهاد مثل یکی.نکنه دلتنگی احساس داشت حق فرنوش نظرم

 ای رفت می یا ماه دو هر فرنوش اما.سال یک تیام و سال چهار سینا.ندیده خانوادشو

 و من بین برخوردی هیچ دیگه که فعال.داشتیم امتحان یه دیگه دوروز.اومدن می اونا

 دهش متنفر ازم خیلی نظرم به.کردیم می دوری هم از معموال.بود نیفتاده اتفاق شیوا

 و کامل نمره شیوا.بگیرم انتقام باید کردم احساس دیدم امتحانو نمره وقتی از ولی.بود
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 کرده پاک رو فرمول فقط.بود نکرده پاک رو سوال ی همه.داشتم کم نمره نیم من

 دوباره هک کردم پاک.بودم نوشته بدجور رو فرمول گفتم استاد به زرنگی یکم با منم.بود

 رو دبع امتحان اگه گفت داشت ازم که شناختی با استادم.کردم فراموش اما بنویسم

 ویت.کنه می رد برام کامل رو نمره و کنه می فراموش حواسیمو بی این بگیرم کامل

 .شد وارد و زد در فرنوش که بودم مطالعه مشغول اتاقم

 .دارم مشکل رو موضوع یه خونی؟من می اینو داری توهم-فرنوش

 .ببینم تو بیا-

 .شد متوجه.دادم توضیح براش کامل رو موضوع.کرد باز شو جزوه

 ای ای قهوه یه پایین بریم نشدی؟بیا خسته.خونی می درس داری غروب از-فرنوش

 .داری وقت هم فردا.بخوریم چای

 .بریم باشه-

 تیمرف فرنوش با و میز روی گذاشتم و درآوردم مو مطالعه عینک.بودم شده خسته واقعا

 .پایین

 نیستن؟ بابا و مامان-

 .دعوتن مهمونی شب گفت بهت نشنیدی؟خاله ظهر مگه-فرنوش

 .بیارم توپ چیز یه من بشین تو.اومد یادم.آهان-

 رو قهوه و شیر منم.برداشت شکالت یه و نشست اپن بلند صندلی پشت فرنوش

 قیهب و سازجوشوندم قهوه تو رو شیر.شدم کاپوچینو کردن درست مشغول برداشتمو

 :گفت فرنوش که کردم می رو کارا

 بزنی؟ رستوران خوای می واقعا-فرنوش

 دونی؟ می کجا از تو-
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 .زدن می حرف تو باره در خاله باباتو نبودی تو که ظهر از بعد-فرنوش

 گفتن؟ جدی؟چی-

 می.دش عصبی خیلی خاله ولی ات عالقه مورد کار دنبال بری بود موافق بابات-فرنوش

 .نذاشت بابات سراغت بیاد خواست

 .که نیست کارا این اهل دعوا؟مامان سراغم؟واسه بیاد-

 بابات همین واسه.کشتت می راست یه.کنه نمی دعوا بشه آره،عصبی-فرنوش

 .بیاد ساطور با خواست می کنم فکر.نذاشت

 رو دوتالیوان و کردم درست ها کف روی قهوه با قشنگ اسمایل یه.خندیدیم هردو

 .اپن رو گذاشتم

 .دستت قربون بیار هم رو کیک-فرنوش

 .موقع یه نشی پا تو-

 .کار واسه کنی تمرین االن از باید.دیگه هستی تو.نه-فرنوش

 .آوردم هم رو کیک

 ولی بمیرن حاضرن فرزاد داری؟بابامو عالقه کارا این به چرا تو-فرنوش

 .نکنن اشپزی

 آرامش آدم به چیزا این و قهوه و غذا کردن درست.آرومم کاری محیط عاشق من-

 .کارگرا و مهندسا با زدن کله و سر عکس بر.میده

 :گفت و خورد کاپوچینو از کمی فرنوش

 .قرصت پا و پر مشتری شم می خودم.شه می عالی تو کاپوچینوی فقط-فرنوش

 .بدبختت شوهر با مهمونمی،البته هرروز مطمئنم تو افتضاح آشپزی با.مرسی-
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 .خوردم رو کاپوچینو و کیک منم.شد خوردن مشغول و زد لبخندی

 کنی؟ می درست چی شام-فرنوش

 .خندید.کردم نگاش و باال انداختم ابرومو تای یه

 !کنیا می سوءاستفاده خوب توام-

 .کنم می کمکت منم خب-فرنوش

 خ.بخوریم کن درست نیمرو یه پاشو.بدی زحمت خودتو خواد نمی-

 .خوام می پیتزا کنی؟من می مسخره-فرنوش

 .بخر منم واسه.هست فود فست یه چهارراه سر.اشتها خوش چه.به به-

 .داریم وسایلشو.آریا نشو لوس-فرنوش

 .ببینم کن درست خب-

 .افتضاحه دستپختم گفتی اآلن خودت-فرنوش

 .بدونیم رو عافیت قدر که کنیم سر افتضاح با شبم یه حاال-

 !!آریاااا-فرنوش

 .بلههههه-

 باشه؟.کنم می خورد وسایلشو من-فرنوش

 .کنیم هم سر چیز یه پاشو.دیگه کنم چه-

 دمچی رو مواد و کردم آماده رو پیتزا خمیر من بعد.کردیم خورد و شستیم موادشو هم با

 .چیدم رو ها پیتزا کردمو آماده رو فر درجه بعد.پنیر عالمه یه با

 .بودن آماده پیتزاها بعد ساعت نیم
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 چی؟ نوشابه-فرنوش

 ...یا خوری می غذاتو شینی می آدم مثل فرنوش،یا ببین-

 :گفت خنده با میزو پشت نشست سریع

 .خوام نمی.کردم غلط-فرنوش

 زدم می رستوران اگه.خودم به ایول.خوردیم بود شده خوشمزه خیلی که پیتزاهارو

 اتاقمون به هرکدوم بعد و دیدیم فیلم کمی شام از بعد.شدم می وان نامبر حتما

 هم هم دیگه درسای به.کردم مرور بودمو خونده که چیزایی دوباره هم بعد روز.رفتیم

 هک خوابیدم زودتر کمی شب.بخونن درس هم با شیوا خونه بود رفته فرنوش.رسیدم

 .شم بیدار زودتر صبح

 میز یه و پایین رفتم.کردم مرور بودمو کرده گذاری عالمت که موردی چند هم صبح

 چای و شیر و پرتقال آب.مربا و پنیر و نیمرو و کره و عسل و خامه.چیدم مفصل صبحانه

 .اومدن و شدن بیدار هم بقیه شد آماده چی همه وقتی.کردم آماده هم

 .شدی خیز سحر چه.به به-بابا

 .باباجون بودم-

 .عالیه.چیدی میزی عجب-بابا

 :گفت بابا شم بلند خواستم وقتی.کردیم شروع و میز پشت نشستن

 .بزنیم حرف رسونی؟باید می آریا،منو-بابا

 .بریم شید آمده.چشم-

 .کرد روعش بابا کردم که حرکت.بیرون رفتم و پوشیدم لباسامو منم.شه حاضر رفت بابا

 .زدم حرف مامانت با درخواستت باره در-بابا
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 کرد؟ قبول.خب-

 .آره کردیم توافق باهم که شرایط سری یه با-بابا

 شرایطی؟ چه-

 دادقرار دوتا یکی سالی حاال.دومت شغل بشه رستوران و بدی ادامه باید درستو-بابا

 که دونی می.باشی داشته فعالیت باید مهندس عنوان به نیست،ولی بگیری،مهم هم

 .مهمه مامانت برای چقدر چیزا این

 .کنم رها بیهوده کشیدمو حاال تا که زحمتی نداشتم قصد منم.قبوله-

 زمین یه خوب ی منطقه یه تو قبل سال چند.مطلب اصل سر بریم پس.خوبه-بابا

 و قدیممه دوستای از که مهندس یه با.خوره می تو طرح درد به نظرم به.خریدم

 و کنه اجرا خودتو طرح کرد قبول.کنه قبول کارتو زدم حرف هم اینجا داره شرکت

 .هست کارت این تو شمارشو و آدرس.کنی نظارت خودتم

 "آر.ای شرکت".داد بهم کارت یه

 .مهمیه آدم.ببر طرحاتو..گذاشت قرار باهات دفترش تو چهار ساعت امروز-بابا

 .جون بابا چشم-

 .بوسیدمش محکم کردمو بغلش.کنار زدم ماشینو.نکردم تحمل دیگه خوشحالی از

 .شی می جریمه االن.کنی می کار چه-بابا

 .کردم حرکت سریع

 .برسم آرزوم به زودی این به کردم نمی فکر.ممنونم-

 .کرد تموم رو ساز و ساخت کار شه می ماهه شش نهایتا.شه می گرم داره هوا-بابا

 .بره می باال کارو سرعت خیلی ساخته پیش مصالح دیگه حاال که بخصوص.درسته-
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 سمت هب.بود مونده امتحان به دقیقه بیست.رفت و شد پیاده.رسیدیم بابا کار محل به

 که دقت.دیدم آشنا ماشین یه دانشگاه از قبل راه چهار دوتا.رفتم دانشگاه

 .بود شیوا کردم،ماشین

 کپا جوابمو که افتادم قبلی امتحان یاد.شه سبز چراغ بود مونده ای دقیقه یه هنوز

 وتخل.ماشینش راست سمت رفتم شدمو پیاده ماشین از.زد سرم به فکری.بود کرده

 تر بیش که کوچیکمو جیبی چاقوی.بودم ترسیده یکم.نبود من متوجه کسیم بودو

 الستیکای از دوتا و آوردم در کردم می کوچیک کارای و میبریدمو کاغذ باهاش

 شد که سبز و شدم سوار.بود مونده ثانیه5.ماشینم سمت دویدم.کردم پنچر ماشینشو

 حرکت شیوا پشت آروم.بود ممنوع توقف جا همه دانشگاه تا جا این از.کردم حرکت

 خوشحال.داشت نگهش و زد سوت و شد الستیکا متوجه راه چهار سر پلیس.کردم

 موقع به دقیق.دانشگاه رفتم دادمو ادامه راهم به رضایت با.رسید می دیر حاال.شدم

 :پرسید نگرانی با و بود رسیده فرنوش.رسیدم

 .ده می رو ها برگه داره ندیدی؟استاد رو شیوا-فرنوش

 پرسی؟ می من از که منه دوست مگه-

 اطرافم به حواسم دیگه هم اصال.شدم مشغول و گرفتم رو برگه.نگفت چیزی دیگه

 .سمتشون رفتم.ان جمع هم دور ها بچه دیدم بیرون رفتم که امتحان از بعد.نبود

 بود؟ چطور.سالم-

 .گردوندبر روشو من دیدن با.بود عصبانی و بود نشسته نیمکت رو شیوا.برگشتن همه

 .نوشتی عالی معلومه که تو.نبود بدک-فرهاد

 .داشت مطالعه تمام دوروز.معلومه خوب-فرنوش

 :گفت تیام یهو.اومده کی شیوا بودم نفهمیده.شدیم ساکت بعد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه کاربرانجمنbanoo pardis|شیرین احساس رمان

 

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

 

42 

 

 بود؟ کی کار نفهمیدی حاال شیوا-تیام

 :گفت خاصی لحن با شیوا

 .میارم دخلشو.میشه بد براش خیلی مطمئنا بدونم اگه-شیوا

 یعنی.شدم متوجه من فقط.دزدید نگاهشو زود البته.کرد نگاه من به خشم با و

 نگفت؟ چیزی چرا فهمیده؟پس

 .کنی می جبران بعدی امتحان.نداره اشکال-سینا

 .بیرون برو گفت فقط.بزنم حرف نذاشت اصال احمق استاد-شیوا

 .بزن حرف استاد با بعدا.نخور غصه-فرنوش

 دلم بود؟ته نداده امتحان یعنی.شد عوض بحث کم کم و نزد حرفی دیگه شیوا

. افتاد،ورافتاد در آریا با هرکی.خانوما خانوم فضولیت تالفی اینم.شدم خوشحال

 .نپلکی من بر و دور دیگه باشه حواست

 .آریاییم مهمون شیرینی یه ها بچه راستی-فرنوش

 چرا؟-

 نزدی؟ حرف بابات با مگه-فرنوش

 .شدم شاد بابا حرف یادآوری با یهو

 .من مهمون همه.آره-

 شدی؟ دوماد خبره؟نکنه چه-فرهاد

 .بزنم رستوران کرد موافقت بابا.نخیر.خیاالتی هه،چه-

 سالمتی؟ به کی.به،عالیه-سینا

 .باشم سازش و ساخت کارای دنبال باید فعال-
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 .آریاست با امروز ناهار پس-تیام

 .نشین پررو دیگه-

 دی؟ می که بستنی.رستورانت تو باشه ناهار حاال.خسیسی خیلی چرا؟تو-تیام

 .بریم.آره-

 :گفت و شد بلند شیوا

 .بگیرم تحویل ماشینمو باید. میرم من-شیوا

 .بیا ما با.رسونمت می من.ریم می هم با شیوا؟بعد چرا-فرهاد

 .دارم تری مهم های برنامه.دارم کار بعدش.برم باید-شیوا

 هب.کنم تحمل شو خصمانه های نگاه نیستم مجبور شدم خوشحال من و رفت شیوا

 :گفت آروم شد رد کنارم از وقتی.منه کار بود برده بو نظرم

 .دیدم راه چهار سر ماشینتو-شیوا

 مرفتی ها بچه با.بره ور من با نباید فهمید می حاال!بهتر.بود شده متوجه پس.رفت و

 .دادیم سفارش کیک و بستنی و شاپ کافی

 کنی؟ می شروع کی-فرهاد

 و ساخت کارای برای کرده صحبت باهاش.بابامه دوست.دارم قرار نفر یه با امروز-

 <A.R Archi>.آرچی آر. ای نام به شرکتی یه.ساز

 .کردن نگام جوری یه و شدن ساکت همه

 شناسینش؟ چیه؟می-

 شناسیش؟ نمی مگه-سینا

 .کرد معرفیش اون.بابامه نه؟دوست-
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 تو .کنن کار اونجا دارن دوست خیلیا.میشناسن ها بچه همه.معروفیه شرکت-فرنوش

 .شد معروف بعد و شد برنده مسابقه یه

 .باشه عالی لحاظ همه از رستورانم خوام می.واردن کارشون به پس.خوبه-

 .باشه عالی بتونه عمرا که مدیریتش جز به چی همه-فرهاد

 .میان مدیرش روی گل دیدن واسه همه باش چمه؟مطمئن مگه-

 .ندارن خبر مغروریت و اخالقت از که اونایی فقط البته-فرهاد

 !بخواد دلشونم-

 اومده؟ شیوا سر بالیی چه فهمیدی راستی-سینا

 :گفتم و انداختم باال شونه تفاوتی بی با

 باشه؟ مهم برام باید چرا-

 پلیسم.کرده پنچر دوتاالستیکاشو چهارراه سر خبر بی خدا از بیشعور یه-فرهاد

 ه،خیلیببر بگیره تحویل ماشینو بیاد خدمتکارشون زده زنگ وقتی تا و داشته نگهش

 .بده امتحان نذاشت استادم.شده دیر

 موقع به نداشت عرضه خودش.کردم تالفی کارشو فقط من.ادبا بی.خودتونین بیشعور

 .چه من به.برسه

 .ده می خوب رو آزار مردم جواب.نیست علت بی خدا کارای البته.نیست مهم-

 .کردم می گریه کلی بودم شیوا جای اگه من.بود خونده خیلی بیچاره-فرنوش

 .کنه گریه خلوتش تو رفته حتما.کنن می گریه فقط.دخترا این لوسن چه

 .ذاره نمی زیرپا غرورشو هیچی واسه شیوا-سینا
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 کسی خواسته نمی!غرورش واسه منه؟حتما کار بقیه به نگفت چرا اصال!غرور بابا

 گاران نه، اما!شه گرفته حالش تا منه کار بگم شد می کاش.خورده ضربه من از بفهمه

 ها بچه با صحبت کمی از بعد.شن می لج من با وقت اون.دارن هواشو خیلی ها بچه

 .رسید من از بعد فرنوشم.خونه رفتم

 بپرسم؟ سوال یه آریا-فرنوش

 .بپرس-

 ندیدی؟ رو شیوا واقعا-فرنوش

 کجا؟-

 .امتحان از قبل-فرنوش

 .نه-

 .بوده تو کار انگار کرد نگات جوری یه آخه-فرنوش

 .گرده می دردسر دنبال اصال.داره کم دختره این-

 یواش کار تالفی و دادم عالی امتحانمو.شدم سرخوش حسابی امروز.اتاقم تو رفتم بعد

 .شدم می ای عقده کردم نمی تالفی اگه.درآوردم هم رو

 وقتی.داشت هم اسمی عجب.آرچی آر.ای شرکت سمت افتادم راه نیم و سه ساعت

 حدودا.ودب جوون دختر یه منشی.رفتم مدیر دفتر به.رفتند می داشتند کارمندان رسیدم

 .ساله سه و بیست

 .دارم قرار مدیر جناب با.خانوم سالم-

 بهداد؟ آقای-منشی

 .هستم بهداد آریا.بله-
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 .هستن منتظرتون.داخل بفرمایید-منشی

 ایدمب شرکتی چنین معلومه.بودم گرفته قرار تاثیر تحت بزرگیش و شرکت دیدن با

 من اما بود من منتظر و بود بابام دوست معروف شرکت این مدیر حاال.بشه معروف

 هک کردم می رفتار جوری باید.بود شرمندگی باعث.دونستم نمی هم اسمشو حتی

 گفتن بفرمایید از بعد و زدم در.بگیره نقشم کنه خدا فقط.بگه اسمشو خودش

 با ساله 50 حدودا مردی.اومد بیرون میزش پشت از دیدنم با.اتاق داخل مدیر،رفتم

 شش از کال.داشت پرفسوری ریش یه.پوش شیک حسابی و جوگندمی موهایی

 .دادم دست و جلو رفتم سریع.مهندسه زد حدس شد می فرسخی

 .آریام من.خوشبختم.سالم-

 می واسمم خودش اینکه وجود با.گم می اسممو آشنایی واسه کنه فکر که گفتم طوری

 .دونه

 .جان آریا بشین.اومدی خوش.خوشبختم منم.سالم-بابا دوست

 چیه؟ کنم؟فامیلش صداش چی حاال.نگرفت ام نقشه.وای

 بعد.زدن در.نشست روم به رو خودشم.نشستم و رفتم بود کرده اشاره که جایی به

 .داخل اومد شیرینی و قهوه با مردی

 برم؟ من آقا-آبدارچی

 .ریچارد برو-بابا دوست

 .بکنم فکری یه باید.نگفت فامیلشو که هم مرده این

 نمیاد؟ یادت پسر؟منو کنی می کارا چه خب-بابا دوست

 ...که رو شما-
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 یه کاش.ندیدمش حاال تا بودم مطمئن اما.کنم می فکر دارم دادم نشون و کردم مکثی

 صیحتن به باید.شدم می آشنا دوستاش با و کردم می شرکت اینا بابا مهونیای تو بار

 :گفت و کنم فکر نکرد صبر.دادم می گوش بابا

 رگبز انقدر کردم نمی فکر.دیدمت باری چند بودی کوچیک خیلی وقتی-بابا دوست

 .کردی می صدا رضا احمد عمو منو نیست یادت حتما.نیاد یادت داری حق.باشی شده

 .زدم فراخی لبخند.یافتم باالخره.رضا احمد.خال تو زدی.گرم دمت

 .ندارم زیادی خاطرات بچگیام از-

 .کنی صدام احمد عمو میتونی االن-رضا احمد

 .جان عمو بله-

 زدی؟ طرحشم و بسازی رستوران یه خوای می شنیدم-احمدرضا

 .بیاد چشم به شما کارای با مقایسه در اگه البته.بله تون اجازه با-

 دانشجوی یه.توبودم جای منم روزی یه.نبودم طوری این اولش از که منم-احمدرضا

 .ببینم بیار طرحاتو حاال!عمران

 زا که بعدی سه های نقشه و ها طرح و ها نقشه هم با ساعتی یه و کردم باز تاپمو لپ

 .دادم نشون بهش بودم زده بود ذهنم تو چه اون

 یدبا کردم می فکر.عالیه زیادی فوق دانشجوی یه حد در کارت گفت شه می-احمدرضا

 زئیج ایراد چندتایی.نقصه بی تقریبا تو کار اما.جدید طرح یه واسه بذارم وقت کلی

 .کنم می رفعش خودم و تجربیه اونم که داره

 خوبه؟ یعنی-

 یه وت بشینی بری خوای می نیست حیف استعدادت این با تو.خوبه از بهتر-رضا احمد

 .بشی من امثال و من از تر معروف خیلی تونی می مردم؟تو دست بدی غذا و رستوران
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 .شمب هم مهندس دادم قول بابا به البته.دارم عالقه بیشتر آروم محیط یه به من ولی-

 .دارن هم فروشگاه و هتل حتی یا و رستوران مهندسا از خیلی-احمدرضا

 .باشه دومم شغل مهندسی دم می ترجیح من اما-

 گل رخاط به.قانونیش کارای دنبال فرستم می فردا از من.داری لطیفی روحیه-احمدرضا

 کار یه دارم حتم.دم می انجام کارتو خودم داری که خوبی نقشه البته و بابات روی

 .کنه می صدا و سر حسابی و شه می العاده فوق

 .بشه مطرح مهندسش عنوان به شما اسم اگه مخصوصا-

 .زد ام شونه به دستی لبخند با

 .نیستم کن پر دهان اونقدرام من-رضا احمد

 .فرمایید می نفسی شکسته-

 خوبی مرد چقدر.کردیم خداحافظی و گرفت موبایلمو شماره صحبت کمی از بعد

 که هم آرچی.رضا احمد.اسمشه مخفف حتما آر.بوده؟ای کجا تاحاال پس.بود

 ینزم سند آدرس بابا.زدیم حرف احمد عمو درمورد بابا با شب.آرچیتکت مخفف.معلومه

 .عمو به بدم که داد بهم رو

 من اشینم با.دنبالش رفتم.ببینیم زمینو بریم زد زنگ احمد عمو.نداشتم کالس بعد روز

 شده لمبپ.قدیمی ی مخروبه رستوران یه.نبود زمین البته که بود خوب منطقه یه.رفتیم

 ولی.دبو خریده اینو کی بابا دونم نمی.بود سینما یه و خرید مرکز کلی اطرافشم.بود

 .بود محشر من کار واسه

 یم شروع آینده دوماه یکی تا رو کارا بعدم.بگیریم تخریب مجوز اول باید-احمدرضا

 .کنیم

 .سریع چه-
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 قسمتی یه تو هرکدوم که داریم شرکتمون توی تیزی و زرنگ آدمای ما-رضا احمد

 .دن می انجام عادیش روند از تر سریع خیلی رو کارا.دارن کارایی

 ههما شش حتی تونید می شما که گفت می درست دیشب بابا حساب این با پس-

 .کنید آماده رستورانو این

 .دم نمی حتمی قول.داره بستگی دیگه چیزای خیلی به دیگه اونش-رضا احمد

 .خوردیم ناهار هم با و رستوران یه کردم دعوتش ناهار

 که مکن دقت ساختش تو حد از بیش باید نظرم به.نزدیکه شرکت به جا این-احمدرضا

 .بخورم غذامو اینجا خودم

 .بیایید نکشید زحمت شرکت فرستم می غذا براتون هرروز خودم اصال-

 کنم؟ تنگ جا یه ترسی پسر؟می چیه-احمدرضا

 .نبود منظورم این کنید باور.حرفیه چه این نه-

 :گفت و خندید

 .شد سرد که بخور.کردم شوخی-احمدرضا

 .دیدم در جلوی رو فرنوش.خونه رفتم و شرکت رسوندمش ناهار از بعد

 .سالم-فرنوش

 کجا؟.سالم-

 .بیرون ریم می خاله با-فرنوش

 .شد خارج خونه از هم مامان

 تو؟ اومدی.اِ-مامان

 .اومدم بله.سالم-
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 خوردی؟ ناهار.سالم-مامان

 .بودم احمد عمو با.بله-

 بیرون؟ بریم ما با نمیای-مامان

 .برم اومد نمی بدم.داشتم زیادی انرژی

 ?رین می کجا حاال-

 .خرید-مامان

 مناسبت؟ چه به-

 یلیخ منم ماشین.سرویسه فرنوش ماشین.بده ماشینتو نمیای اگه.نو سال-مامان

 .کثیفه

 فرنوش ده می معموال که مامان.فرنوش و مامان دست بدم ماشینمو ممکنه غیر

 می الیر راننده باید کال.نقاشیه و صافکاری ماشینش بار سه دو سالی که برونه،اونم

 .بود حتمی رفتنم دیگه.شد

 .منم میام نه

 اول مامان.رفتیم گفت مامان که خریدی مرکز طرف به و شدیم سوار ترتیب این به

 آینده هفته شد قرار و کرد انتخاب پرده یه و زد دور فروشی پرده ی مغازه چند توی

 با و من به بود داده رو وسایل.گرفت خونه واسه وسیله کمی بعدم.نصبش واسه بیان

 امکان است خونه خرید دونستم می اگه.بارکش بودم شده.زد می دور راحت خیال

 .بره آبروم کامال تا ببینه منو ها بچه از یکی بود کافی.بیام نداشت

 دیگه؟ روز یه برای بذاری شه نمی.رفت سر ام مامان،حوصله-

 .لباس واسه بریم بیا ماشین تو بذار وسایلو برو کردی؟باشه شروع تو باز-مامان
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 ستمد از پالستیک یه و کردم برخورد دختر دوتا به پارکینگ تو.ماشین سمت رفتم

 .دستم رو گذاشت.برداشت رو پالستیک و شد خم شون یکی.شدم عصبانی.افتاد

 .آقا ببخشید-دختر

 شین مجبور تا کن وا چشماتو بیاری زبون به راحتی این به رو کلمه این اینکه بجای-

 .کنی خواهی عذر

  است شده اماده دانلود درنگاه رمان این
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 :گفت صدایی یه.کرد نگام متعجب دخترا

 .محترمه آدمای واسه گذاشتن احترام.نیست خواهی عذر الیق آدم این.ها بچه بریم-

 .ادب بی باربر یه نه

 شون یکی.شدن متعجب تر بیش دخترا.دادم فشار بهم دندونامو شیوا دیدن با

 :بگم تونستم فقط.افتاد راه و کشید دستشو شیوا که بزنه حرفی خواست

 حرفم اون.زدم می حرف باهاشون تو حد در وگرنه هستن تو دوستای دونستم نمی-

 .بود مودبانه خیلی

 به فقط توراه.اینا مامان پیش رفتم گذاشتمو ماشین تو وسایلو.رفتم و افتادم راه بعدم

 قرار پس.پیششونن هم اینا شیوا دیدم رسیدم که اینا مامان به.دادم می فحش شیوا

 .داشتن

 .میرم من مامان-

 تعجب عالمت کال.کرن تعجب بازم من دیدن با دخترا.شدن من حضور متوجه همه

 .گرفت خندم فکرم از خودم.بودن
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 یراست.اومده که هم شیوا.رسیدیم تو موردعالقه قسمت به خریدمون کجا؟تازه-مامان

 .منه آریای دخترا،اینم.ترنم و تسنیم.نکردم معرفی

 .دادم تکون دخترا واسه سری

 .نشدیم شما متوجه واقعا پارکینگ تو.آریا آقا ببخشید-تسنیم

 .تسنیم پهلوی تو زد آرنجشو غرور با که شیوا برعکس.بود شرمنده شون چهره

 .نداره اشکال-

 شناسین؟ می همو شما-فرنوش

 .هم به خوردیم پارکینگ تو.نه-ترنم

 خریدام تو دارم دوست دونی می.خرید بیا ما با آریا پس خب.شدین آشنا پس-مامان

 .بریم.بدی نظر

 و کرد مکث کمی فرنوش.رفت هم ترنم.افتاد راه اعتنا بی هم شیوا و افتاد راه مامان

 .ادافت راه من با هم تسنیم.افتادم راه اجبار به منم.رفت دید منو عصبی حالت وقتی

 به من.کرد برخورد طوری اون شیوا چرا دونم نمی.خوام می معذرت آریا آقا-تسنیم

 .ازتون خوام می عذر شیوا جای

 :گفتم اهمیت بی

 .کنم می تالفی بعدا.ادبیه بی دختر کال اون.نبود شما تقصیر.نیست مهم-

  است شده اماده دانلود درنگاه رمان این
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 :گفت بعد کمی.کردم حس خودم روی رو سنگینش نگاه

 هستین؟ همکالسی-تسنیم
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 .بودم همکالس کروکودیل یه با بجاش کاش.بععععله متاسفانه-

 :گفت و خندید

 اولین ماش.کنن جلب نظرشو تا میپلکن شیوا بر و دور مدام پسرا دیدم معموال-تسنیم

 .داره دعوا سر باهاش هستین کسی

 کنه می که کارایی ولی.اهمیته بی مون باغچه تو هرز علف یه اندازه به دختر اون-

 .کرد شروع اون رو دعوا.کنه می عصبیم

 .شد تموم مامان صدای و تسنیم لبخند با بحثمون

 چطوره؟ لباس اون آریا-مامان

 تو.پوشیده و سنگین هم و دوخت خوش هم.بود قشنگ نظرم به.کردم نگاه و جلو رفتم

 :گفت مامان بگم نظرمو خواستم که همین.شد می محشر مامان تن

 .جونه شیوا انتخاب-مامان

 مامان به و زشته یعنی این.افتادم راه حرف بی و کردم نگاه کمی.خوبه نگفتم شد خوب

 می مه مامان.کردم می حرکت اعتنا بی فقط زشته لباس یه گفتم نمی وقت هیچ.نمیاد

 یواش از هم مامان.کردم لج شیوا با اما بود قشنگ که این با.یشد م خیال بی و فهمید

 و زدن می حرف هم دخترا دیدیم می رو ویترینا که طور همون.اومد و کرد خواهی عذر

 گاهن دقت با ایستادمو.کرد جلب نظرمو لباس یه.بودم اعتنا بی من ولی.خندیدن می

 .کردم می تصورش مامان تن تو داشتم.کردم

 مامان؟-

 .اومد شیوا صدا.رسیدن دخترا که سمتم اومد می داشت مامان

 .زشته چقدر ایه نقره لباس اون ها بچه-شیوا
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 کیی یا منه نظر مد که میگه همونیو ببینم کردم نگاش تعجب با.نزدن حرفی دخترا

 .میکنه تالفی داره فهمیدم.بود موذی نگاش.دیگس

 دیدی؟ چیو-مامان

 .بخورم آب میرم.تشنمه یکم فقط.هیچی-

 الیع مامان واسه لباس این.بود بیشعور واقعا.گذشتم زد پوزخندی که شیوا کنار از و

 وهآبمی یه و انداختم دستگاه تو سکه یه.کرد خراب رو کارا فضول ی دختره اما.شد می

 اینا انمام دنبال بعد.بود موثر واقعا.کنه فروکش خشمم تا سرکشیدم همشو.برداشتم

 .رفتم بودن ویترین یه جلو که

 .براتون مناسبه مشکیه اون-شیوا

 :گفتم و دادم ادامه راهم به و زدم ای خبیثانه لبخند.بود من به پشتشون

 .کنید خرید سرا بنجل ازون خواید می واستادین؟نگید اونجا چرا مامان-

 معلوم ازدور و بود مارکدار همه لباساش.گرفت خندم بردم بکار که ای کلمه از خودمم

 یه بار این.افتادن راه هم بقیه من حرف خاطر به ولی.شیکه و گرون چقدر شد می

 نگهش رسید بهم که مامان.نفهمه شیوا بودم مواظب.گرفت چشممو مشکی لباس

 .داشتم

 .خوبه اون مامان-

 .بود اومده خوشش.کرد نگاه مامان

 ....نظرم به-مامان

 :گفت و سررسید کجا از معرکه خرمگس نمیدونم

 .کنه می رهتی پوستتونو و بره می باال سنتونو.نخرید مشکی وقت یه خاله راستی-شیوا
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 مامان دونست؟ می پوستش رنگ و سنش روی رو مامان وسواس کجا از این لعنتی

 تا و بگیرم روبرویی مغازه فروشنده از رو طی برم شد می کاش.کرد حرکت سریع

 .نده کارشناسانه نظر دیگه تا شیوا حلقوم تو کنم فرو دسته

 بد یواش منو لجبازی رو دیگه قشنگ لباس سه بعد ساعت یه تا ترتیب این به خالصه

 خستگی اب همگی.بودیم کالفه بیشتر شیوا منو.بودن شده خسته بقیه دیگه.شد اعالم

 .ایستادیم ویترین یه جلوی

 نیس؟ قشنگ ایه قهوه اون خاله-تسنیم

 .کرد نگاهی مامان

 .خرم می رو همین.عالیه-مامان

 ...خوبه-شیوا

 .وسط پرید مامان بگم چیزی حرفش وسط منم خواستم تا

 مهم نظرتون دیگه.کردین مسخره منو ساعته یه دوتا شما.دیگه بسه اّه-مامان

 جا همین شما.دادم دست از شما لجبازی دست از قشنگو لباس تا شش حاال تا.نیست

 .تو بیاید ندارید حق.باشید

 نگاه مه شیوا.کرم نگاهش خشم با.خندید فرنوش.بوتیک تو رفت ترنم و تسنیم با و

 به درحالی.شیوا و موندم من.مغازه تو رفت و خورد خندشو فرنوشم.کرد بهش تندی

 :گفت خودش با لب زیر رفت می نیمکت یه سمت

 .بودن زشت واقعا.نکردم لج من-شیوا

 :تمگف معمول از بلندتر صدایی با.چرخوندم خودم سمت به و گرفتم بازوشو حرص با

 سلبا مامان واسه ساله چند من.بود بهتر که تو بنجل انتخابای از.نزن بیخود حرف-

 .میکنم انتخاب
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 .بپوشه لباس عتیق عهد مثل مجبوره.خاله بیچاره-شیوا

 .بپوشه لباس عجوزه توی مثل که اینه از بهتر

 لندیب تقریبا صدای با.اش ضربه از رفتم عقب قدم یه.داد هولم و سینم به زد خشم با

 :گفت

 دلقکای نردبون؟مثل کردی نگاه خودتو آینه تو عجوزه؟اصال گی می من به-شیوا

 .پوشی می لباس سیرک

 :گفتم و طرفش رفتم عصبانیت با

 عوضی؟ من به زدی دستتو جراتی چه به-

 :گفت و رفت می عقب عقب شیوا

 .کشیدی دستمو احمق دیالق توی که جراتی همون به-شیوا

 .میدم نشونت حاال-

 .نداری وجودشو-شیوا

 و ترنم و فرنوش.بود شده قرمز که بود مامان.گرفت بازومو یکی که بگیرمش رفتم

 ایستاده هم عده یه.بیرون اومدن ما دعوای صدای از شدم متوجه تازه.بودن تسنیمم

 .بیرون بودن اومده دارم مغازه تا چند و تماشا بودن

 مچش از دیدین هرچی وگرنه.بیایید دنبالم آدم بچه مثل و ببندین دهنتونو-مامان

 .دیدین خودتون

 سمت رفت کرد می خواهی معذرت دارا مغازه و جمع از که حالی در بعد

 وت.اومد هم شیوا.افتادم راه و کردم نگاه شیوا به نفرت با.رفتن هم دخترا.آسانسور

 .شد منفجر مامان رفتیم که آسانسور
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 نیدک نمی جنگ؟شرم میدون یا خریده مرکز کشید؟اینجا نمی خجالت دوتا شما-مامان

 روهم؟آب جون به افتادین جنگی خروس عین شلوغی معروفیو این به خرید مرکز وسط

 رعم آخر تا دیگه.اومدیم مریخ از انگار کردن می نگامون جوری همه.نذاشتین برامون

 چه این .گرفتن می فیلم ازتون موبایل با داشتن نفر چند.جا این بیام کنم نمی جرات

 یرانیاا دارن جوریشم همین!هستین ایرانی بفهمن ملت کافیه بود؟فقط ای بازی وحشی

 برای مهری شدین دوتا شما اونوقت.شناسونن می دنیا تو وحشی اقوام عنوان به رو

 !اثباتش

  است شده اماده دانلود درنگاه رمان این

www.negahdl.com 

 مامان دش باعث و بود ایستاده کسی آسانسور جلوی.پارکینگ رسیدیم آوردیم شانس

 :گفت رسیدیم که ماشین جلو.بود عصبی شدیدا ولی.شه ساکت

 .سوئیچ آریا-مامان

 چی؟-

 :گفت غیظ با و داد فشار دندوناشو ممان

 .سوئیچ گفتم-مامان

 ...ماشین اون ولی-

 .زنی می رستورانو قید یا دی می حاال همین-مامان

 دادم رو سوئیچ اجبار با.نفهمه مامان تا خندید یواش.کردم نگاه رو شیوا خشم با

 .مامان

 اومدی؟ تسنیم با شیوا-مامان

 :گفت ساختگی مظلومیت با و پایین انداخت سرشو شیوا
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 .جون خاله بله-شیوا

 .بریم دخترا.میای پیاده توام.استغفراله...جونو خاله-مامان

 اصرار بشکنمو غرورمو نداشت امکان من.شدن ماشین سوار چی؟پیاده؟رفتن

 تنشس ذوق با فرنوش.بودم عزیزم ی پورشه نگران.ترکید می داشت دلم گرچه.کنم

 یفک و گوشی اومد یادم رفتن که همین.نگفت هیچ.بود من از تر مغرور هم شیوا.رفت و

 :زدم داد کردمو بلند دست.برخواست نهادم از آه.ماشینه تو پولم

 ....کیفم مامان-

 اب.برگشتم طرفش به داغون اعصابی با.شنیدم رو شیوا ی خنده صدای.رفتن اما

 تشدس کیف یه باال اومد یادم یهو رفتم قدم یه.سمتش رفتم.خندید می بهم تمسخر

 ردهب ترنم کیفشو.کرد نگاه دستاش به شد ساکت یهو.ایستادم و زدم پوزخندی.بود

 ول وکیفش هم شیوا بره همراهش که بود کشیده کیفشو دستشو ترنم دعوا موقع.بود

 رفته.کرد نگاه خروجی مسیر به و کشید آهی.بود مونده ترنم ودست بود کرده

 یواش بلند پاشنه کفشای به.ندارم وموبایل پول کردم فراموش.شدم خوشحال.بودن

 :گفتم پوزخندی با و کردم نگاه

 .مادمازل بگذره خوش زدن قدم-

 .افتادم راه و

 :گفت مانندی جیغ صدای با و زمین به کوبید پاشو شیوا

 .توئه تقصیر همش.آریا تو به لعنت-شیوا

 اومده رد حدقه از چشمایی با.شکست کفشش پاشنه.کردم نگاه.اومد شکستنی صدای

 برام و برداشت رو پاشنه خشم با شد خم.خندیدم بلند صدای با.کرد نگاه کفشش به

 یه روی رفت پام اما.دادم خالی جا بودم شده بیحال خنده از که حالی در.کرد پرت

 من و بخنده بود شیوا نوبت حاال.زمین افتادم خوردم سر و بود لیز که روغن جای
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 می رت بیش شیوا و سیاهه سفیدم پیراهن دیدم و شدم بلند وقتی تازه.شم عصبانی

 حکمم دونم می.دادم فشار و گرفتم بازوشو و سمتش رفتم.شدم عصبی تر بیش خنده

 .نزد حرف داشت که غروری از اما اومد دردش و بود

 احمق؟ کردی غلطی چه تو-

 با شیوا.سوخت پام یهو.بود من ماشین.کردم نگاه.اومد ترمز بعد و ماشین صدای

 یادهپ مامان.نگفتم آخ ولی.شد رها دستام درد از.پام رو بود کوبیده دارش پاشنه کفش

 .اومدن فرنوش با و شد

 تا شین سوار.نکردم باور خورین می همو االن گفت وضعه؟فرنوش چه این-مامان

 .بره آبرومون نیومده کسی

 امانم نشستن از قبل اما ماشین سمت رفتم منم.برد کشید و گرفت رو شیوا بازوی و

 :گفت

 .عقب کجا؟بشین-مامان

 .عقب؟محاله بشینم چی؟من-

 .میاد پیاده آریا.بریم فرنوش-مامان

 شیوا مامان.شیوا کنار عقب نشستم کردمو باز درو سریع.افتادم سیاهم لباس یاد

 فرنوش.نشست و گذاشت رو صندلی فرنوشم.دره دو ماشینم.نشست و زد لبخندی

 .شد کنده ازجا من قلب و کرد حرکت

 بری؟ می سر مگه.برو یواش-

 .سرعته تا سی.واه-فرنوش

 .زیاده هم تا سی تو واسه-

 .کن نگاش خاله-فرنوش
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 :گفت و برگشت عقب سمت به مامان

 درسته؟ خاله گی می من به تو شیوا.باش ساکت آریا-مامان

 .بله-شیوا

 شی؟ نمی کنم؟ناراحت رفتار خاله یه مثل تونم می پس-مامان

 .دیگه خالمین واقعا.نه-شیوا

 :گفتم لب زیر

 .لوس چه.اّه-

  است شده اماده دانلود درنگاه رمان این
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 دایص با و کرد جفتمون به رو چون.نفهمید مامان خوشبختانه.کرد نگام خشم با شیوا

 :گفت خشمگین و بلند

 مسخره مارو لجبازی با که اول بردین؟از من از آبرویی چه دونید می هیچ-مامان

 و دماوم وقتی.شد بلند دادتون و جیغ صدای بوتیک تو رفتیم که همین بعدم.کردین

 دخالت اگه دیدم فرار موقع اما.کنیم فرار خجالت از خواستیم می ها بچه دیدمتون،با

 تو هک کردین می چکار سال بیست شما؟این این بچه مگه.کنید می کاری کتک نکنم

 .این ساله شش و بیست انگار نه موندین؟انگار سالگی شش همون

 :گفت و پایین انداخت سرشو نمایی مظلوم با شیوا

 .شه نمی تکرار دیگه.ببخشید-شیوا

 .بخوام عذر تا کرد نگاه منو مامان

 .دیگه کرد خواهی عذر بود مقصر که اونی خوب-
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 :شد منفجر و کرد نگام شیوا

 وت رفته یادت نکنه.تو از نه بود خاله از خواهیم مقصرم؟عذر من!داریا رو خیلی-شیوا

 .کردی لج من انتخابی لباس با اول

 .زشته من انتخابی های لباس گفتی توام-

 .کشیدی بازومو تو اما-شیوا

 .دادی هولم سینمو به زدی بودی تو-

 پارکینگ؟ تو هم پاساژ تو کرد؟هم حمله بهم بود کی پس-شیوا

 .کردی پرت تو پاشنه تو اما-

 .کردی حمله و کردی مسخره تو-شیوا

 .کردی سوراخ ات پاشنه با پامو توام-

 ...هم تو-شیوا

 .رین نمی رو از خوبه.دیگه بسه-مامان

 .پایین انداختیم سرمونو هردومون

 جمع قانونی پزشکی اومدم می باید یا وگرنه اومد زد دور فرنوش شد خوب-مامان

 .پلیس اداره یا کنم تون

 پیاده ماون تا شم پیاده بود منتظر شیوا.شد پیاده فرنوش.اینا شیوا خونه در رسیدیم

 .شه

 .دیگه باش زود آریا-فرنوش

 .خونه نرسیدم هنوز که من.چه من به-

 شه؟ پیاده کجا از پس-فرنوش
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 شم؟ پیاده من اینه منظورت نکنه-مامان

 .چه من به.بره شیشه از نه-

 ...آریااااا-مامان

 :گفت سمتمو اومد یهو شیوا

 .میرم خاله نه-شیوا

 دز اش پاشنه با آخرم.کرد کثیف لباسامو همه.کرد لگدم و شد رد زیاد فشار با روم از

 خط اشبر نگاه با.کرد نگام موفقی لبخند با.نزدم حرف اما.کشید تیر بدجوری.زانوم به

 .کشیدم نشون و

 .داخل بیاین جون خاله،فرنوش-شیوا

 .کفشا این با ندیدت کسی تا برو.عزیزم نه-مامان

 .اومدن هم ترنم و تسنیم

 .ترنم دست بود مونده کیفش.نداشت پول.آوردینش مرسی خاله-تسنیم

 .خوردن می همو که رفتیم نمی-مامان

 صدام مامان گرفتن دوش یه از بعد.خونه رفتیم افتادیم راه اونا از خداحافظی از بعد

 .بود اومده هم بابا.کرد

 .کاشتی گل امروز شنیدم-بابا

 .کاشتم می صورتش رو اومد نمی مامان اگه رو گل-

 بلند دست قصد بفهمم دوباره.شدی وحشی انقدر دونستم نمی.ساکت آریا-مامان

 .کنم می قطع دستاتو کردی رو شیوا رو کردن

 .نره ور من با خب-
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 شده؟ چی حاال-بابا

 رصح کلی که بابا،مامان ی خنده از خندید حسابی بابا.کرد تعریف رو قضیه فرنوش

 .خندید هم خورد می

 بودین؟ خوب هم با که شما-بابا

 .دیدم خودم.دادی بهش هم کتابتو تازه آره-مامان

 ازم زور کرد؟به چکار کتابم با دونی می اصال.ندارم دیدنشو چشم اصال چی؟خوب؟من-

 بگیرم پس ازش رفتم وقتی.گرفتش حیله با و کرد استفاده شما حساسیت از.گرفتش

 .بده بهم کرایه و کتاب پول گفت مستخدمشون به و زد آتیشش چشمم جلو

 .خندیدن همه دوباره

 .گم می جک مگه-

 کارای از دونستم نمی امروز دونی نمی.تره دار خنده هم جک از شما کارای-فرنوش

 .کنم فرار باید یا بخندم شما

 حمله اوحشی مثل اومد پیش بحثی اگه ضمن در.کنیدا می دعوا نبینم دیگه آریا-مامان

 .نکن

 .شدم ناراحت وحشی لفظ از

 چیه؟ وحشی.نکنه درد شما دست-

 .میکنه استفاده نابجا بازوش زور از که کسیه وحشی-مامان

 از مخالفاشو چشم که جدم از اینو تازه.بود الزم کردنش ادب واسه!که نبود بجا نا-

 .خان محمد آغا.بردم ارث به کرد می درست بریده سر کوه و میاورد در حدقه

 جدته؟ اون گفته کی-مامان
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 .دیگه بوده قجر خب-

 .کن مطالعه مونو شجرنامه گفتم صدبار-مامان

 .بیارم قهوه میرم.است زیاد وقت حاله-

 .کردم فرار بحث از طوری این و

 داحم عمو بعد هفته دو.نبرد دخترا خودشو با منو خرید برای مامان دیگه که شد این و

 دیده چندبارم.داد می بهم گزارشاتو و زدیم می حرف مدت این.شرکتش برم زد زنگ

 برم تگف تا کشید طول دقیقه ده.داره جلسه گفت منشی رسیدم.شرکت رفتم.بودمش

 .تو

 .عمو سالم-

 .بدی شیرینی باید که بیا.خان آریا سالم-عمو

 خبره؟ چه-

 .گرفتیم تخریب مجوز-عمو

 .زود چقدر.عالی چه-

 گی؟ می چی برداری نقشه آماده زمین و شده انجام تخریبم بفهمی اگه پس-عمو

 .ممکنه غیر!نه-

 .شونم رو زد دستی و اومد احمد عمو

 .ممکنه غیر ممکن غیر فقط.نره یادت-عمو

 .خندیدیم ای کلیشه جمله این به هردو

 گین؟ می جدی حاال-
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 جریان در پدرت.بشی خوشحال کنم خبرت بعد بدم انجام رو تخریب گفتم.آره-عمو

 .بود

 .خوشحالم خیلی-

 .برداری نقشه واسه بریم بیا فردا-عمو

 ساعتی؟ چه-

 .بیا سه-عمو

 قهوه آبدارچی.دادیم انجام اصالحات و کردیم کار من ی نقشه رو باهم کمی بعد

 .استراحت برای نشستیم.آورد

 لندن؟ اومدین چرا عمو-

 .اومد داداشمم علیرضا.بیام کرد کمکم بابات.بود خراب کار ایران-عمو

 جاست؟ این داداشتونم-

 .بود شریکمم درواقع رضا دونستی؟علی نمی-عمو

 نیست؟ بود؟دیگه-

 مجاز رغی نوشیدنی و قمار تو افتاد خانوادگی مشکالت سری یه از بعد علیرضا.نه-عمو

 نام به بزنه سهامشو کردم مجبورش میده باد به رو شرکت داره دیدم.خواری

 ئولیتامس اینکه واسه.بود رفته دانشگاه تازه و بود ساله نوزده اونموقع دخترش.دخترش

 اونقدر.کرد می هرکاری ولی نبود مهندس. کرد می کار جا این نباشه من دوش رو همه

 اباشب بخاطر که سنگین مسئولیت این خاطر به.برد می خوابش کتاباش رو شبا که

 من اب و ما خونه اومد باباش رفقای دست از و شد سرسنگین باباش با شد می متحمل

 این اب و دونست می قدرشو رضا علی کاش.فعالیه خیلی دختر.کنه می زندگی دخترام و

 .کرد نمی تلخ و سخت براش رو زندگی کاراش
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 اشباب که دختری واسه اونم.شدنه هرز و گشتن پوچ از بهتر دختر یه واسه کردن کار-

 .تر بیش مسته

 تو خودشو دادم اجازه همین واسه.بود امن تر بیش جاش من پیش جا این.آره-عمو

 عنوان به دادن کار مجوز بهش و شد اول مسابقه یه تو پارسال البته.کنه غرق کار

 .جایزه

 .گرفت زحمتاشو نتیجه پس-

 فرنوش و مامان.اومد می دیگه روز ده خاله.خونه رفتم غروب صحبت کمی از بعد

 و احمد عمو.میشد برگزار ما خونه تو نو سال جشن امسالم.بودن کار مشغول سخت

 رفتم سه ساعت بعد روز.بودن ایرانیا از خیلی.بودیم کرده دعوت هم داداشش

 :گفت منشی.شرکت

 .بیان تا بشینین اتاقشون برین گفتن.دارن مهم جلسه یه-منشی

 عجبت دیدم که کسی از.برگشتم.اومد در صدای بعد کمی.نشستم دفترش تو رفتم

 شیوا؟.کردم

 .بریم پاشو-شیوا

 کجا؟-

 .برداری نقشه واسه-شیوا

 اصال؟ ای کاره چی چی؟تو-

 .پروژه این مهندس و جدید مسئول-شیوا

 کجاست؟ عمو.نکن تو؟شوخی-

 و سپرد کاراشو.فوری خیلی.دولتی کار یه واسه شد احضار صبح عموت-شیوا

 .من به شد سپرده هم کارتو.رفت
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 کنم؟ باور کجا از-

 هم رهام شیوا.بود شده امضا و مهر پروژه این مهندسای اسم رو.آورد در کاغذ یه

 .عمران مهندس.بود

 کنی؟ می کار جا این تو-

 .برم من کنی عالف خوای می اگه.آره-شیوا

 بزرگ.بود پوشیده حفاظ با دورش.زمین سر رفتیم.رفتم دنبالش بهت با و شدم بلند

 قایدع با مدام شیوا.کردیم می دعوا ساعتش دو که کشید طول کارمون ساعتی سه.بود

 هک چیزایی بعضی جای من لج به گاهی حتی.داد می نظر من برخالف و کرد می لج من

 .کرد می عوض گفتم می من

 !منه رستوران جا این-

 حرف و باش ساکت پس.شه نمی اجرا ندم اجازه من اگه!منم مهندسش و-شیوا

 .نزن اضافی

 یدند رفتم می باید فردا.خونه رفتم و شدم ماشین سوار و بیرون اومدم عصبانیت با

 .زدم زنگ بهش بعد روز.عمو

 داری؟ واجبی کار-عمو

 .عمو آره-

 .بیا فرستم می برات آدرس-عمو

 .عمو پیش رفتم.بود اداری بزرگ ی پروژه یه.رفتم فرستاد که آدرسی به

 .عمو سالم-

 داشتی؟ عجله انقدر شده چی.جان آریا سالم-احمد عمو
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 .جدید مهندس به راجع.بزنم حرف باهاتون باید-

 خوشحالی؟ شیوا؟حتما-عمو

 باشم؟ خوشحال باید چی؟چرا-

 :گفت تعجب با

 .خواستی ازش گفت باشه؟خودش پروژه مهندس شیوا نخواستی خودت مگه-عمو

 .زرگهب متقلب یه اون.کنه می کار جا اون شیوا دونستم نمی اصال من.بکنم غلط من-

 کارای وجود با باشی خوشحال هم خیلی باید.بود گزینه بهترین اون حال هر به-عمو

 .کرده قبول داره که زیادی

 از تا چند جای حاال تا.کنه می کارو این انتقام واسه اون.نیستم خوشحال من اما-

 اونو چطور شما.بده انجام کارو این اون خوام نمی من.کرده عوض هامو پارتیشن

 ... کردین؟اون استخدام

 کردم؟ استخدام-عمو

 کارآموزه؟ نکنه.دیگه آره-

 .شرکته مهندس بهترین میگی؟اون کارآموز؟چی-عمو

 

 امانج کارو این دیگه یکی بهتره.بیام کنار دماغ گند اون با تونم نمی من هرحال در-

 .میکنم خواهش.بده

 .داره انتخاب حق اونم.بگیرم ازش کارو این تونم نمی من-عمو

 .دارم منم-

 .گرفتی حقتو شرکت این انتخاب با تو ولی آره-عمو

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه کاربرانجمنbanoo pardis|شیرین احساس رمان

 

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

 

69 

 

 وغدر کارمنداتون بذارید نباید.بود دروغ ولی منه خواسته گفته شما به دروغگو اون-

 .بدم بهش حسابی درس یه خودم بذارین.بگن

 نمیشناسی؟ اونو واقعا چیه؟تو کارمند-عمو

 .انگیزه نفرت واقعا.نبود کاش ولی.همکالسیمه.چرا-

 .پسراست عالقه مورد شیوا کردم می فکر-عمو

 .کنن انتخاب اونو که باشن احمق خیلی باید پسرا اون-

 !اونه مال شرکت نصف.برادرزادمه شیوا-عمو

 سرش؟من پشت گفتم چیا من.خدا احمد؟وای عمو بود؟برادرزاده کی شیوا.کردم هنگ

 .گرفت اش خنده من حالت از.کردم نگاه عمو به شرمندگی نفهمیدم؟با چرا احمق

 .باشه لج شیوا با که باشه داشته وجود پسری شد نمی باورم-عمو

 :گفتم لکنت با

 ....نیستم لج...نه...ن-

 .خندید بلند صدای با عمو

 .کنی درستش خواد نمی.شنیدم حرفاتو همه بسه-عمو

 .کارمنده یه کردم فکر.برادرزادتونه اون دونستم نمی من عمو-

 دعوا باهم که همکالسیش اون نکنه.نداره پسرا با خوبی رفتار شیوا.نداره اشکال-عمو

 تویی؟ کنن می زیاد

 .خندید دوباره.دادم تکون سری خجالت با

 .مهدوست برادرزادم،بهترین و شریک جز به شیوا.من تفریح موضوع شده کاراتون-عمو

 .کرد شروع خودش کنید باور ولی-
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 .کنی تحملش مجبوری پس.هم اینو گفته آره-عمو

 می چی فهمی می.مردی شما.بشکنه غرورمو خواد می.عمو کنه تالفی خواد می اون-

 .کن کمکم.گم

 .بیای راه باهاش باید.نیست ساخته ازم کاری-عمو

 تمذاش می نباید.دادم می دستش آتو نباید.نرسیدم ای نتیجه به عمو با زدن حرف از

 .خورد زنگ موبایلم که چرخیدم می هدف بی شهر تو.کنه سوءاستفاده موضوع ازین

 .سالم-

 بازبینی برای فرمودن مهندس خانم.گیرم می تماس آرچی آر.ای شرکت از.سالم-

 .بیارید تشریف نقشه

 .خداحافظ.میام.باشه-

 .رفتم شرکت سمت به

 "کنه خوردم خواد می شیوا.باش نگهدار غرورمو.سپارم می خودت به خودمو خدایا"

 ولط کلی حرفش.کرد می صحبت تلفن با منشی.باال رفتم و کردم پارک ماشینمو

 .کرد عالفم و کشید

 .داشتن کار من با رهام خانم.سالم-

 .بله-منشی

 .کرد قطع و گفت چیزی و گرفت تماس باهاش

 .کنم صداتون تا بمونید منتظر-منشی

 نیستم کار بی که من.زدی می زنگ دیرتر داشتی کار که تو احمق.اومد در حرصم

 خیابوناس؟ تو گشتن ول مهمت کار:زد فریاد سرم تو صدایی.شم تو عالف
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 که این تا شدم عالف ربعی یه.کردم مشغول باگوشیم خودمو و کردم خفه رو صدا

 االب هم سرشو حتی.بود میز پشت شیوا.داخل رفتم و زدم در.داخل برم زد صدام منشی

 .نشستم نزدمو حرفی منم.نیاورد

 

 کنی؟ سالم شی می جایی وارد وقتی ندادن یاد بهت-شیوا

 تا کن سالم.چرا سالم جواب ولی.نبود جزوش سالم که دادن یاد واجباتو من به-

 .بدم جوابتو

 .کرد نگام چپ چپ

 .منه گیر تو کار جا این!داریا رو خیلی-شیوا

 .بزنم قیدشو شه می.نداره گیری هیچ-

 .پاش ور گذاشت رو لپتاپ رومو به رو نشست.بود دستش لپتاپم.سمتم اومد و شد بلند

 ...کردم عوض.باشه مطبخ کنار باید انبارم.کردم عوض رو آشپزخونه این جای-شیوا

 داشت چون ولی.جا این نیاد اون.کنارش برم من تا کرد می رفتار جوری این پررو

 جکاوکن دید وقتی.کرده کار چه ببینم کنارش رفتم سریع زد می ها جا تعویض از حرف

 :گفت شدم

 .زدی کارو این قید کردم فکر-شیوا

 .نکردم حرفش به توجهی

 .کنی عوض رو ها پارتیشن جای نداری حق تو-

 دیدج یکی و نکنم تایید تو مسخره نقشه تونم می حتی.دارم چیو همه حق من-شیوا

 .نداره گذاشتن وقت ارزش نیست مهمی شخص برای چون ولی.کنم طراحی
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 .شدم بلند خشم با

 !بگیری رو پروژه این کاری دغل با نبودی مجبور-

 .شرکتم اومدی من بخاطر کردم فکر-شیوا

 !نفسی به اعتماد چه-

 کارم؟ محیط تو ببینمت؟حتی جا همه باید چرا پس-شیوا

 اوضاع گفتم می اگه اما میرم بگم خواستم.شدم می تر عصبی من و بود خونسرد خیلی

 :زدم داد فقط.شد می خراب

 کارت رو انقدر اگه.بود کرده اصالحش عمو.کنی خراب نداری حق منو ی نقشه-

 .بده انجام خواد می ازت مشتری که حساسی،اونی

 نه خوندی عمران.نداری ای تجربه تو.کنم رعایت طراحیو ضوابط باید من-شیوا

 .بوده بزرگ معماران تایید مورد هم اکثرا که کشیدم نقشه کلی من اما.معماری

 .کردی کارایی چه تو نیست مهم برام-

 رستد که بدم انجام کاریو تونم نمی.مهمه شرکتم ی رتبه و گرید من برای ولی-شیوا

 .نیست

 یه.بشینم شدم مجبور.بود دستش آبمیوه.داخل اومد آبدارچی.کرد لج باهاش شد نمی

 :گفتم و نشستم دوباره.بشه آروم اعصابم تا خوردم درجا.برداشتم میوه آب

 میکنی؟ شروع کی حاال.نداره باشه،اشکالی-

 هس دو تا حداقل.ندارم وقت وگرنه.دادم انجام بیکاریم تو هم اصالحاتو این من-شیوا

 .اش موقع به باشه.شلوغه خیلی سرم فعال.کنه کمکم و برگرده عمو که آینده ماه

 .داده یکساله قول من به عمو اما-
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 .کنم می کارو مهندسم،این من.عموت پیش برو حاالم خب-شیوا

 .خوبه هام نوه واسه رستوران این که طوری این-

 بشه؟ تو زن شه می پیدا ایم دیوونه مگه.امیدوار چه-شیوا

 .نکن دخالت خصوصیم مسائل تو-

 منو.سازم می کی واسه رو رستوران این نداره ربطی من به.کشیدی پیش خودت-شیوا

 .نده دخالت

 ...شیوا ببین-

 .مهندس خانم نه شیوا-شیوا

 :گفتم حرص با

 هب گرفتی رو پروژه این حیله و حقه با که این دلیل دونم ای،می عقده مهندس خانم-

 اباعص که این جای به بهتره پس.تالفیه بخاطر برعکس نیس،دقیقا ات عالقه خاطر

 .مطلب اصل سر بریم کنیم خرد همو

 :گفت و زد مرموزی لبخند

 .بپیچونمت چندماهی شدم می مجبور وگرنه!تیزی خیلی که خوشحالم-شیوا

 خوای؟ می چی-

 

 .داد عذابم بدجوری کارت آخرین-شیوا

 خرید؟ مرکز کار؟تو کدوم-

 

 .ماشینم کردن نخیر،پنچر-شیوا
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 .نبود من کار-

 

 .بایست پاش و باش داشته وجود کنی می کاری اگه.نگو دروغ-شیوا

 .خب بود کارمن-

 .کن درستش پس-شیوا

 .بگیرم پرنچریشو ببرم بیار الستیکتو چی؟چطوری؟خب یعنی-

 :گفتم دوباره.کرد نگام رفته باال ابروی و پوزخند با

 .برات خرم می نو الستیک جفت یه اصال خب-

 .کردنم مسخره برای ای خنده البته.خندید بازم

 کنم؟ کار چه بگو اه-

 خوری یم مفت و باباته جیب تو دستت که تو برخالف که،من بینی می.دونم نمی-شیوا

 زا خودم شرکت تو قبل سال هفت از.کشم می زحمت کنی،دارم می خرج باباتو پول و

 تیسخ به امتحان اون واسه.نباشم خور مفت تا کردم ای دیگه هرکار تا گرفته پادویی

 .دادمش دست از تو دیوونگی بخاطر.بخونمش تا موندم بیدار صبح تا.گذاشتم وقت

 .گذشته وقته خیلی االن-

 .نمیره پیش کارت نکنی درستش تا-شیوا

 پیش داده قول احمد عمو که سرعتی همون با کارمو بعدش.بازی حقه گیر باج یه تو-

 بری؟ می

 :گفت و خاروند تفکر نشانه به پیشونیشو شیوا
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 .کنم فکرامو باید-شیوا

 :زدم داد و شدم بلند عصبانیت با

 ...شیوا ببین-

 !مهندس  شیواخانم

 :گفتم خشم با

 مسائل با کارتو نکن سعی ولی دم می باج بهت بارو یه قالبی،این مهندس خانم-

 و بگیری باج بخوای دوباره اگه مامانم جون به.کنی گیری باج و کنی قاطی دانشگاه

 دقراردا دیگه شرکت یه با کارم ادامه واسه و زنم می چیو همه کنی،قید سوءاستفاده

 .عموته و بابام رفاقت خاطر به میدم باج دارم اگه االنم.بندم می

 بفهمه بایدن کسی باشه یادت فقط.ای ننه بچه نبود یادم.تو لوسی چقد.بابا باشه-شیوا

 از و عمومه مال اینجا کنن می فکر همه.کنم می کار خودم و شرکتم این سهامدار من

 .دونن نمی چیزی من اوضاع و کار

 داری؟ فعالیت مهندس عنوان به تو دونه نمی کسی یعنی-

 توام گذاشتم اگه.ندارم رو مزاحم های مگس حوصله.بدونم خوامم نمی.نه-شیوا

 .من مثل دقیق.میاد بدت ازم دونم می که اینه خاطر به بفهمی

 .نک شروع کارو توام.کنم می صحبت استاد با فردا من.دونی می اینو که خوشحالم-

 .کنم نمی کاری نبینم مو نمره تا.نخیر-شیوا

 .استاد پیش برو ظهر فردا-

 .سالمت به.خوبه-شیوا

 .شد کارش مشغول و پایین انداخت سرشو کرد؟دوباره می بیرونم داشت
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 .نزاکتی بی و ادب بی خیلی-

 عدب روز صبح تا روز بگم؟اون استاد به چی حاال.بیرون رفتم ای دیگه حرف هیچ بی و

 بار هی بودو ایرانی چیزای عاشق استاد خوشبختانه.بگم چی که بودم فکر درحال مدام

 نقاشی تابلوی یه قول کنه حذفم امتحان سر اومدن دیر خاطر به خواست می که

 از دبع البته.داد نمی نمره قیمتی هیچ به وگرنه.بود همین ضعفش نقطه.داد نجاتم

 ولی بود ساز چاره خواهش یه شاید.کرد می برخورد خوب خیلی من با تابلو موضوع

 نمره ازش سال آخر تا خوام می تابلو یه با نکنه فکر کنم گیرش نمک بود بهتر

 قبل هجلس چند.بود مناسب خیلی فرنوش به بودمش داده که ترکمن قالیچه یه.بگیرم

 رد.نفهمه فرنوش که دزدیدمش می جوری یه باید.زد می حرف ایران بافی قالی هنر از

 وشفرن اومدن از قبل شب.بفرسته برام ایران از فرزاد گم می شو لنگه فرصت اولین

 ماشینم تو شب نصفه و کردم پیداش کمدش ازتو سرچ کمی از بعد رفتمو

 اجازه تگف که اسممو منشی.دفترش به رفتم قالی با.بیرون رفتم زودم صبح.گذاشتم

 .داخل برم داد

 .بخیر صبحتون.استاد سالم-

 چطوری؟.آریا سالم-استاد

 .گفت می اسممو همین واسه کرد می تلفظ سخت فامیلمو

 گلش از گل قالی دیدن با.میزش رو گذاشتم رو قالی.آوردم هدیه یه براتون.ممنون-

 گرون خیلی شد می پیدا اگه جا این قالی نوع این.شد زده ذوق.کرد بازش.شکفت

 .بود خریده مفت سمساری یه از داشت فروشی فرش که فرزاد ایرانم تو.بود

 .کنم قبولش تونم نمی.گرونه خیلی.واقعیه هنر یه این-استاد

 لیقا این یاد.دارید عالقه چقدر فهمیدم زدید می حرف بافی قالی هنر از وقتی استاد-

 .افتادم
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 .گرونه خیلی این ولی-استاد

 .کنید قبولش.استاد زیاده من برای هم شما ارزش-

 ...اما-استاد

 .زد جرقه ذهنش تو چیزی یهو

 بدم؟ انجام برات تونم می کاری-استاد

 .ماجرا اصل سر به،رسیدیم به

 اومدم می داشتم چون!آوردما درخواستم برای اینو نکنید فکر راستش،البته-

 مدماو می وقتی آخر امتحان موقع.برسه دستتون به زودتر که آوردم هم پیشتون،اینو

 سیک انگار.بود کرده متوقفش پلیس که شدم رهام خانم ماشین متوجه امتحان برای

 تا وندم منتظر که بود این.بیاد ذاشت نمی پلیسم.بود کرده پنچرش قبلی قصد رو از

 ونیدد می که خودتون ولی.برسه امتحان به نشد.بگیره تحویل ماشینو و بیاد کسی

 .بود کشیده زحمت امتحان اون برای خیلی.کشیه زحمت و درسخون دانشجوی واقعا

 این خاطر به مجبورم که شدم ناراحت هم خیلی البته و کردم تعجب.آره،یادمه-استاد

 .کنم محرومش امتحان از نره باال شون توقع دیگه دانشجویان که

 ادبذارید؟بی امتحان برای دیگه تایم یه براش موضوع این به توجه با شه استاد،می-

 .بگیرید امتحان ازش جا همین

 .ندارم زیادی آزاد وقت من که دونی می-استاد

 .خوره می غصه کنه؟خیلی کار چه پس-

 من گوب بهش.شه می بد جفتتون برای نفهمن،وگرنه دانشجویان از کسی بهتره-استاد

 .ذارم می کامل امتحانو اون نمره براش

 .نگیرم وقتتونو بیشتر تا برم من پس.ازتون ممنونم خیلی.استاد ممنون-
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 .زد پیروزمندانه لبخندی.دیدم رو شیوا راهرو تو بیرون اومدم وقتی

 حله؟-شیوا

 .بپرس برو.آره-

 چطوری؟.خواد نمی-شیوا

 .نداره حرفا ازین من با استاد.کنم اشاره بود کافی گرفتی؟فقط کم دست منو-

 .رفتم منم.افتاد راه و زذ پوزخندی

 .خوره می استارت فردا از کارت-شیوا

 شاهد و رفتم بعد روز.خونه رفتیم بافرنوش کالس از بعد.داشتیم کالس چندتا اونروز

 .کردم تعریف فرنوش و بابا و مامان برای باذوق برگشتم وقتی.شدم کارم شروع

 .شده عوض کارت مهندس شنیدم-بابا

 :گفتم و فشردم بهم دندونامو.بود لبشون رو لبخند شون همه

 بود؟ نزده حرفی من به کسی دونستید؟چرا می راستی،شما.باز حقه ی دختره.آره-

 .فهمیدیم اتفاقی خیلی.کیه شیوا دونستیم نمی قبل روز چند تا-فرنوش

 دعوتش دیگه جای یه عموش گفت کردم دعوتش جشن واسه وقتی-مامان

 شباهت متوجه تازه.رضاست احمد همون فهمیدم پرسیدم عموش به راجع وقتی.کرده

 .شدم فامیلشون

 احمدن؟ عمو دخترای تسنیم و ترنم دونی می که اینو راستی-فرنوش

 !هستن جشن تو اونام پس.گفتی شد خوب.دونستم جدی؟نمی-

 .کنی دعوا شیوا با و بیاری در بازی مسخره بازم بخوایی اگه بحالته وای آریا-مامان

 .داره کرم خودش.ندارم کاری باهاش که من-
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 مادرش.اصیله ی خانواده از دختر یه.خوبیه خیلی دختر شیوا.بزن حرف درست-مامان

 .شد می پدرم دور بستگان از.اس زاده اصیل یه

 .زد حدس شد می اونشبش اطالعات از بله-

 و جمشید عمو.فرودگاه رفتیم بابا و فرنوش و مامان با.اومدن اینا خاله بعد روز چند

 مانما.بیرون رفتن عمو و بابا استراحت یه از بعد.بودن اومده هم با نسیم خاله و فرزاد

 تصمیم فرنوشم و فرزاد و من.شدن صحبت و آشپزی مشغول معمول طبق هم خاله و

 .بیرون بریم داشتیم

 .باشیم دورهم پارک بریم.میان اونام گفت زد زنگ فرهاد-فرنوش

 .ببینمشون دارم دوست.خوبه-فرزاد

 می و گرفتن می تحویلش حسابی ها بچه اومد می هربار.شناخت می رو ها بچه فرزاد

 می ایران از میز و چیز کلی براشون و ذاشت می تموم سنگ هربار اونم.چرخوندنش

 خوشحال خیلی فرهاد و تیام و سینا.رفتیم و برداشت سوغاتیاشونو ساک.اورد

 البته.بود آورده خوراکی دیگه نوع چند و باقلوا و برگه،گز و گردو،کشمش و پسته.شدن

 و من فقط حاال.بود نیومده شیوا که بود آورده هم شیوا واسه فرنوش سفارش به

 کلی روز اون.شرکتشه تو تر بیش.نیست جمع با خیلی شیوا چرا دونستیم می فرنوش

 کالس بعد روز ولی خوابیدیم دیروقت شب.بودیم دیسکو هم شب آخر تا و گشتیم

 و میز کارگرا.بود شلوغ خونه.بود جشن دیگه روز.کالس رفتیم زود صبح.داشتیم

 و اومد می کمک برای که دیگه خانم یه با خاله و مامان.چیدن می و اوردن می صندلی

 سنیمت و فرنوش،ترنم.پختن می کیک و شیرینی.کردن می آماده دسر و غذا بود ایرانی

 ی سلیقه با تسنیم.کردیم می کمک کارگرا به فرزادم و من.کردن می کمکشون هم

 کنارش رفتم.بود سلیقه خوش خیلی.کرد می آماده سین هفت داشت زیاد

 .این سلیقه خوش خیلی-
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 .زد مهربونی لبخند

 .لطفتونه نظر.ممنون-تسنیم

 عسلی چشمای.بودم خنگ چقدر.شدم احمد عمو با شباهتش متوجه کردم نگاش تازه

 زیتونی موهاشم.بود سفید پوستش ولی.بود عمو مثل ایش قلوه لبای و کشیده بینی و

 .داشت زیبایی ی چهره کال.بود رنگ

 کنم؟ کمک دارین کاری.کمک اومدین که مرسی-

 .اومد سرم پشت از فرزاد صدای

 شید؟ نمی کنید؟خسته می ظریف کمکای فقط شما-فرزاد

 .خندید تسنیم

 .کرد جا به جا صندلی شما از تر بیش خیلی آریا.نکنید انصافی بی-تسنیم

 .جهید فرزاد چشای تو برقی

 بودین؟ مراقبش کامل شما پس-فرزاد

 اصخ حالت یه با که فرزاد به.شد دور سریع و پایین انداخت سرشو.شد سرخ تسنیم

 کنه نگاه کردن؟خب طوری این چرا اینا.رفت و داد تکون سری.کردم نگاه خندید می

 و ترنم به چسبید می هی و رفت می در کار زیر از مدام فرزاد وقتی من چیه؟مگه مگه

 !کردم استراحت من ام لحظه یه زدم؟حاال حرفی کرد می پچ پچ

 می متسنی و ترنم.بود مرتب کارا همه شب آخر تا.رسیدم کارم به دوباره رفتم.بیخیال

 خواستن می که بود دیروقت.موندن شام مامان و خاله اصرار به اما خونه برن خواستن

 .برن

 .خطرناکه.دیروقته.دخترا دنبال برو بابا آریا-بابا
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 .آریا میام منم-فرزاد

 

 وقتی.بود نیم و یازده ساعت.رفتیم تسنیم و ترنم سر پشت من ماشین با فرزاد با

 شدم اشیو ماشین متوجه که کردم می حرکت داشتم.داخل برن موندیم منتظر رسیدیم

 بش وقت این تا.ممکنه شب؟غیر وقت این بوده؟شرکت؟تا کجا حاال تا یعنی.اومد که

 شتگ برمی دیر خیلی که عمو.بوده جایی بود؟حتما کاری چه اصال.کرد نمی کار کسی

 اب فوقش یا. گشت برمی زودتر که شیوا.اومده گفت زد زنگ دخترا به قبل ساعت یه

 ودب تفریح رفتن می که دیگه دختر هزارتا مثل اونم.درک به.اصال چه من به.احمد عمو

 .بود پولدار هم خیلی اون تازه.دیگه

 بود؟ کی ماشینه اون-فرزاد

 .عموشون دختر-

 .داشت ماشینی عجب-فرزاد

 گرفته؟ چشمتو یکیم چیه؟این-

 .نیست بدک-فرزاد

 می ولپنج حسابی.همینه گرفته؟لیاقتت چشمتو این حاال.بودی ترنم نخ تو ازصبح-

 .بگیره گازت تا سمتش بری کافیه.ندازه

 میره زودم تازه.کنه نمی زخمیم حداقل.بهتره ترنم همون.بابا خوام نمی.اوه اوه-فرزاد

 .نیست بیرون تنها شب وقت این تا و خونه

 حاال تا که شدم حساس شیوا رو ایرانیم چون منم شاید.ایرانی مرد غیرت از اینم

 .هموطنیم هرحال به.بوده بیرون
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 تیمرف فرزاد با صبح.شد می شروع جشن شش از.بود تحویل سال نیم و هشت ساعت.

 لباس تو منو سلیقه.فرزاد واسه لباس خرید رفتیم فرزاد با آرایشگاه از بعد.آرایشگاه

 یه.یا سرمه پیراهن و ای سرمه های کتونی با مشکی جین شلوار یه.داشت قبول خیلی

 هرچی.پوشید می اسپرت همیشه.گرفت اسپرتم سفید شال و سفید فریم با عینک

 از اومد خوششون بودن ما با که فرهادم و سینا.نگرفت شلوار و کت کردم اصرار

 ظرمن به.زدم می رسمی تیپ شب من اما.بپوشن اسپرت خواستن می هم اونا.انتخابم

 اام.داره خاصی پوشش هرجایی.پوشیدم می رسمی باید بودن رسمی همه که امشب

 می لباس پسندیدن می خودشون که ای شیوه به جا همه اطرافم جوونای

 پیراهن و دودی شلوار و کت.زدم باال مردونه و مرتب موهامو شب واسه.پوشیدن

 گاهن خودمو آینه تو.بستم شل هم باریک ای نقره کراوات یه.مشکی کفش و مشکی

 :گفت دیدم با مامان.پایین رفتم.بودم شده آقا پارچه یه.زدم عطر هم کمی.کردم

 .نخوری چشم بدم صدقه.جون مامان برم قربونت-مامان

 برام چرا مامان،تو.بچت نیست هم ای تحفه همچین.خاله خوره نمی چشم-فرزاد

 ندادی؟ صدقه

 .خندیدن مامان و خاله

 ادمجونب.کنه نمی اثر تو رو شوری چشم هیچ.نیست صدقه به احتیاجی.نخور غصه تو-

 .نداره آفت بم

 .حاال رسم می حسابت به بعدا!کردی وا زبون-فرزاد

 رزادف.بود اتاقش تو بودن شده مچ خیلی جدیدا که تسنیم و ترنم و تیام با فرنوش

 :گفت و کنارم اومد

 ایران؟ برگرده حاضره ترنم نظرت به-فرزاد

 .نه-
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 .کرد نگام ناراحتی با

 چی؟ عموش دختر.بد چه-فرزاد

 .کردم نگاش تعجب با

 .کنی می عوض عشق زود چه-

 :گفت و خندید فرزاد

 ایران؟ بیاد من بخاطر شه نمی حاضر ترنم جدی حاال.بابا کردم شوخی-فرزاد

 .بیام شم نمی حاضر که باشم هستی؟من کی تو مگه-

 .میاد باشه داشته دوستم اگه.نخواستم تو از که من.گمشو-فرزاد

 مین کارا ازین حرفا این و عاشقی واسه کس هیچ.گفتم نظرمو من.نپرس من از پس-

 .توهمه یه عشق.کنه

 .پس نشدی عاشق-فرزاد

 ور نیاز احساس همون نظرم به.ندارم عشق به اعتقادی هیچ من.شم نمی وقتم هیچ-

 .کنن تور زنو یه که عشق گذاشتن اسمشو

 کنی؟ ازدواج خوای نمی یعنی-فرزاد

 تو.توهمه یه عشق چون.شدم عاشق بگم و بزنم گول خودمو خوام نمی چرا،ولی-

 .شه می زندگی تباهی باعث که هوسه همون من دیدگاه

 !کنی ازدواج سنتی اروپایی کشور یه تو خوای می نگو-فرزاد

 این کنم نمی گمون.باشه جور معیارام با که کنم پیدا جا این کسیو اگه البته!نه که چرا-

 .بشه پیدا جا

 .شو خودم باجناق بیا بابا-فرزاد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه کاربرانجمنbanoo pardis|شیرین احساس رمان

 

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

 

84 

 

 !مطمئنی خودت از چه!بشه تو زن قراره کی حاال-

 .ببین حاال.مطمئنم عشق به-فرزاد

 هفت ساعت.بیرون اومدن هم دخترا.کردن اومدن به شروع مهمونا شش ساعت از

 عمو شبیه که دیگه مرد یه و شیوا و احمد عمو مهمونا آخرین.بودن اومده مهمونا همه

 کلهی خوش مردی.شیواست بابای رضا علی اون فهمیدم بابا معرفی با.بودن بود احمد

 یمتسن آخه.بود زیاد کار از حتما.است گرفته کمی شیوا کردم حس.بود جذاب و جوون و

 به مردا همه نگاه متوجه اومد و درآورد پالتوشو وقتی.بوده شرکت عصر تا گفت می

 ی پوشیده و سنگین لباس.داره مردا واسه جذابیتی چه فهمیدم منم تازه.شدم شیوا

 همون من برای اما بود زیبا واقعا. نداشت آرایشی و بود گذاشته باز مشکی،موهاشو

 .بود گرفته باج ازم بازی حقه با که بود پررو و مغرور دختر

 .اونه به حواسشون پسرا همه اومد وقتی از!ها چیزیه عجب شیوا این آریا هی-فرزاد

 رفت؟ یادت عاشقی چیه.احمقن بس از-

 .کنه اعتنا بهم کنم نمی فکر که مغروره انقدر دختر این.داره ربطی چه.نه-فرزاد

 میره؟ یادت چی؟ترنم کنه اعتنا اگه ولی.فهمیدی درست آره-

 یجد حرفامم این.نیست بازی بچه عشق.شدم عاشقش من که گفتم.بابا کن ولم-

 .نگیر

 همهبف وحشی ی گربه این اگه وگرنه.کن درویش چشماتم.برس عشقت به برو پس-

 .میاره در کاسه از چشاتو

 .بود پیوسته جمع به تازه هم شیوا.ها بچه سمت رفتم منم.رفت و خندید

 .ما پیش میای تر کم آریا؟امشب تو کجایی-فرهاد

 .بشه کم ابهتش از ما پیش بیاد ترسه می پوشیده رسمی بینی؟آقا نمی تیپشو-سینا
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 برخورد تسنیم با نگاهم.برگشتم.شدم خودم روی کسی ی خیره نگاه متوجه

 .پایین انداخت سرشو سریع.کرد

 .پسره ترین تیپ خوش امشب آریا-فرنوش

 !قشنگه چیش دیگه شلوار و کت!بابا گی می چی-سینا

 .ابهتش!گفتی خودت که همون-فرنوش

 .تره تیپ خوش اسپرت با من نظر به ولی-سینا

 ندارید؟ من تیپ از تر جذاب بحثی شما-

 بزرگ.شدی عوض مو مدل این با گفتم می اومدنت از قبل داشتیم اتفاقا.چرا-فرهاد

 .شدی

 .خندیدیم همه

 ندارین؟ موضوعی من جز به یعنی-

 اهل اصال.کنید صحبت خودم درباره ها بچه.ما واسه ذاره می کالسیم چه حاال-فرزاد

 .نیستم افاده

 نتلویزیو مامان تحویل سال از قبل.شد گرم سرمون فرزاد و سینا های شوخی با بعد

 امانم و بابا کنار رفتم من.بودیم تحویل سال منتظر همه.جم جام شبکه.گرفت ایرانو

 می تلویزیون از رو سال تحویل دعایی.بودن ایستاده سین هفت سفره کنار که

 جوونا دست و جیغ صدای و شد اعالم نو سال باالخره.کردم زمزمه لب زیر منم.خوند

 می نگام تحسین با که فرنوش.کردم حس خودم رو رو نفر چند نگاه.شد بلند

 ودز.دیدم حسرتو و غم نگاهش تو...شیوا و بود نگاهش تو محبت یه که تسنیم.کرد

 همه.بود ناراحت انقدر چرا.نبود مود رو کال امشب.شد خارج سالن از و دزدید نگاهشو

 حس ارضای برای.نبود من به هواسش کسی.بودن شادمانی و تبریک مشغول
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 آروم.نهک می گریه کردم حس.بود نشسته پله روی راهرو توی.رفتم دنبالش کنجکاویم

 دهدی شدم قایم.اومد پایی صدای.شدم قایم ستون یه پشت.جلو رفتم نفهمه جوری

 .کنارش اومد.بود رضا علی.نشم

 .خودتی تو شب سر شیوا؟از شده چی-رضا علی

 :گفت سردی با.کرد پاک اشکاشو و کرد بلند سرشو

 .برین شما.نیست چیزی-شیوا

 کنی؟ می رفتار من با طوری این چرا.جام این تو خاطر به من شیوا-رضا علی

 ترنگارنگ دوستای همون با.برسی عیاشیت به و نیای امشبم تونستی می-شیوا

 همه از و شی می مست دیگه ساعت یه تا وقتی داره فایده چه جا این حضورت.باشی

 شی؟ می غافل چی

 .زنم نمی مجاز غیر نوشیدنی به لب امشب.میمونم وفادار قولم به من-رضا علی

 هبافرهنگ اونقدر بهداد آقای.ندیدم مجاز غیر نوشیدنی جا این.نبود حواسم آره-شیوا

 سادتح نفر یه به عمرم تو بار اولین واسه امشب.مهمونیش تو نیاورده آشغاال ازین که

 .داشتم مادری و پدر همچین یه و بودم آریا جای منم کاش کردم آرزو.کردم

 به دستی هم رضا علی.بود این واسه نگاهش غم پس.شد دور جا اون از سریع بعد و

 بیاد حالت ازین کردم می کاری یه باید.سوخت واسش دلم.رفت و کشید کتش

 هی عنوان باشه،نه،به مهم واسم که نه.میاوردم درش فکر ازین جوری یه باید.بیرون

 ها چهب.سالن به برگشتم.باشه ناراحت هموطنم یه کنم تحمل تونستم نمی انسان

 ایستاده جا یه خودش تو و آروم شیوا.بودن خنده و شوخی و ص*ق*ر مشغول

 :گفتم.نشد متوجه.سمتش رفتم.بود

 ایستادی؟ ص*ق*ر درخواست یه منتظر-
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 .نگفت چیزی و کرد نگام.شد حضورم ی متوجه

 .کنه می درخواست ازت که نیستم بدبخت اون من البته-

 .برو ندارم تو حوصله-شیوا

 .ندارم کاری هم تو حوصله با.وامیستم بخواد دلم هرجا من-

 .لطفا ببند دهنتو پس-شیوا

 بدم؟ عوارض بهت کردنش باز واسه باید-

 .ببندم تونم نمی عمرا گاراژو این نخیر،در-شیوا

 .بزن حرف هی،درست-

 .ندیدم مطلوبی نتیجه تو با زدن حرف درست از-شیوا

 .نیومده بشر این به خوبی اصال.بود عصبی زیادی انگار

 .نزدی حرف درست عمرت تو چون-

 .عمرم تو ندیدم درستی آدم-شیوا

 .دیدی می وگرنه.کوره چشمات-

 دیدن ارزش.دم نمی زحمت چشمام به تو دیدن خودته؟واسه منظورت نکنه-شیوا

 .نداری

 خراب کردنت ادب خاطر به مامانمو مهمونی ندارم دوست.باش زدنت حرف مواظب-

 .کنم

 .مغرور شیوای همون بود شده حاال.زد پوزخندی

 رفتارات از راحت،من ادبان؟خیالت بی آموختی؟از که از ادب گن می شنیدی-شیوا

 .گیرم می درس
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 .همه واسه عبرتی درس خودت تو-

 خوام نمی برو!که ذاری باشم،نمی درست خواستم شب یه من حاال ببین-شیوا

 .بشم خاله شرمنده

 .برو تو داری مشکلی.بمونم جا همین دارم دوست-

 .جلو اومد بابا همکار پسر صدرا موقع همون

 میدید؟ رو ص*ق*ر دور یه افتخار.خانوم سالم-صدرا

 :گفت و زد پوزخندی شیوا

 می اراصر داره ساعته نیم و داده درخواست من به شما از قبل آقا بینید؟این نمی-شیوا

 .کنه

 :گفت و کرد نگاه منو فوری صدرا

 .جان آریا ببخشید-صدرا

 .کردم نگاش خشم با.رفت سریع و

 

 .دارم آبرو گفتی؟من بود چرتی چه این-

 اضافه آبروت به کلی حرفم این البته.گفتم نمی چیزی چنین تا رفتی می باید-شیوا

 .باشم تونم می کسی هر آرزوی من حال هر به.کرد

 :گفتم حرص با.زد مرموزی لبخند

 !قلبیته آرزوی این شایدم یا-

 :گفت و خندید عصبی
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 با کسی شلوار و کت یه محترم،با ظاهر به آقای ببین.داره خنده فکرشم-شیوا

 .فکری بی پسرک همون من برای تو.شه نمی شخصیت

 .گم نمی بهت چیزی هستی مهمون جا این چون.گی می چی باش مواظب-

 کنی؟ حمله وحشیا مثل خوای می چیه؟باز-شیوا

 تو اام کردم حمله فقط من.پام به زدی ات پاشنه با چندبار رفته یادت.خودتی وحشی-

 .کردی زخمیم

 .شدم خوشحال.شدی زخمی پس-شیوا

 .بگیرم حالشو بود؟باید خوشحال من شدن زخمی از.احمق

 پس.شه ناراحت مامان و کنیم بحث ممکنه باز اومد یادم اما بزنم حرفی خواستم

 .کنم عوض رو بحث کردم سعی.بعد برای گذاشتم رو تالفی

 .داری جوونی و تیپ خوش بابای

 :گفت و زد پوزخندی

 .هاش معشوقه حال به خوش.آره-شیوا

 :گفت کنه نگام که این بدون.کردم نگاش حیرت با

 دینشنی دیگران از اگه.آدمیه چه بابام دونی نمی نگو.نکن نگام قیافه اون با-شیوا

 .گفتم چی شنیدی بودی ستون پشت وقتی مطمئنا

 بود؟ فهمیده کجا از

 .داری تیزی چشمای-

 .شم می فضوال حضور متوجه.دارم ای قوی ششم حس اون از تر تیز-شیوا

 ...فقط.نیستم فضول من-
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 چی؟ فقط-شیوا

 .شدم کنجکاو-

 شد؟ برطرف کنجکاویت-شیوا

 .نه-

 لیع روی.کرد نگاه اطرافو یکم.نگفتم چیزی ولی بود مخم رو پوزخنداش.زد پوزخندی

 .موند ثابت بود احمد عمو با صحبت مشغول که رضا

 ه*ز*ر*ه زنای و ستی*م خرج اون و کنم می کار شب تا صبح من.متنفرم ازش-شیوا

 مهم براش حتی.کرد بیرون ه*ز*ر*ه زن چندتا خاطر به بچشو زنشو،مادر.کنه می

 می حاال.رفت رفت،کجا رزه*ه مردای خاطر به خونش از وقتی جوونش دختر نیس

 حضورهای این و قیمت گرون کادوهای.بیاره در مهربونو پدر یه ادای من واسه خواد

 هک هم داره،مامان خودشو کثیف زندگی که اون.ده می عذابم تر بیش گاهش بی و گاه

 اش ارثیه همه.ای خانواده نه داشت پولی نه.داشت حق البته.کرد ازدواج و ایران رفت

 من حق ده؟اصال می حق من به کی ولی.شرکت این گسترش واسه بابا بود داده رو

 چیه؟

 .مغروره شیوای همون این شد نمی باورم

 از.ندارم رو کسی و پاشیده هم از خونوادم بره یادم تا کردم غرق کار تو خودمو-شیوا

 قدهع دلم تو که بابامو کارای تالفی.خودشونن فکر به فقط که شدم متنفر مردا همه

 .متنفرم مردا همه از.آوردم در سمتم میان که پسرایی سر رو شده

 .سمتت نیومدم که من-

 .نکردم تو با کردم می دیگه پسرای با که کاری منم...تو-شیوا

 کنی؟ می چکارا مگه-
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 .همینه طرفم میاد پول ی وسوسه به که کسی سزای.کنم می تحقیرشون-شیوا

 با ودب بهتر.مامان کمک رفتم و شدم بلند حرف بی.کمک رفتم می باید.بود شام موقع

 .اومدن فرنوشم و فرزاد.کرد می خلوت خودش

 

 .گرفتی گرم عمو دختر با که بینم می-فرزاد

 .طاق به بکوبونم سرشو باید که دشمنه یه فقط من برای اون احمق-

 .کرد نگام تردید با فرنوش.رفت و کرد ای خنده

 .میاد بدم ازش چقدر شاهدی دیگه که چیه؟تو-

 ...خودم کردی،بگو پیدا بهش حسی موقع یه واقعا؟اگه-فرنوش

 بیاد؟ خوشم شیوا از که قحطه آدم مگه.دختر کن بس-

 .احمد عمو کنار رفتم شام موقع.سالن تو رفتم بعد

 جدید؟ مهندس با کنی می چه-عمو

 .گرفت باج ازم پروژه شروع خاطر به.گیره باج یه اون ولی نشو ناراحت عمو-

 .ما کنار اومدن هم ترنم و تسنیم.خندید عمو

 کجاست؟ شیوا-عمو

 .خونه رفت-تسنیم

 نخورد؟ چرا؟شام-عمو

 ودب شرکت شب نیمه تا دیشب.خستگیه از کنم فکر.نبود خوب حالش.نه-تسنیم

 .اومد دیر امشبم
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 .بکشید کار ازش تر کم بابا.کنه می هالک کار با خودشو داره-ترنم

 ای کنم می رد رو کارا این نصف باشم من اگه.کنه می قبول کار همه این خودش-عمو

 .بده انجام رو کارا این همه خودش خواد می اون اما.دیگه های طراح به دم می

 .ایران رفت امشب مثل عمو زن.داره غصه و گرفته همیشه عید شب-تسنیم

 .میاد خودش به زود.ایه قوی دختر اون.باشه خودش تو بذارید-عمو

 معرکه باز فرزاد.ها بچه پیش رفتم و کردم عذرخواهی.بود خصوصی یکم حرفاشون

 آماده و شد جمع سالن کارگرا کمک با شام از بعد.خندوند می رو ها بچه.بود گرفته

 رو ص*ق*ر جوونا و رفتن بودن تر مسن که مهمونایی.شد پایکوبی و ص*ق*ر

 فرزاد با و آوردم در کتمو.برقصم تکنو شدم مجبور ها بچه اصرار با.کردن شروع

 ستهخ وقتی.بود ص*ق*ر واسه خوبی پای فرنوش.رقصیدم فرنوش با بعدم.رقصیدیم

 .آورد میوه آب یه برام فرنوش.نشستم شدم

 .شدی خسته-فرنوش

 .بود ام تشنه واقعا.مرسی-

 .سمتمون اومد تسنیم.خوردم شو همه نفس یه

 .رقصین می عالی خیلی-تسنیم

 کی هیچ.دوستامون مهمونی بیای باهامون باید بار یه.دیدی کجاشو تازه-فرنوش

 .نیست آریا حریف

 یم منتقل بهم احساسی یه.کرد می داغم جوری یه بهم نگاهش.زد لبخندی تسنیم

 .ستنش کنارم تسنیم.بگیره آب خودش برای رفت فرنوش.نبود معمولی نگاه یه.کرد

 .نزدیکین بهم فرنوش با خیلی-تسنیم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه کاربرانجمنbanoo pardis|شیرین احساس رمان

 

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

 

93 

 

 به رو فرنوش که مامان.کنن می پر فرزاد و فرنوش مو نداشته برادر و خواهر جای.آره-

 .کنه پر دخترشو جای لندن داشته نگه زور

 .باشه عروسش خواد می شایدم-تسنیم

 .خندیدم بلند صدای با

 .ارهد خنده تصورشم حتی.نداریم هم با شباهتی هیچ اصال ما.داره فرنوش؟خنده و من-

 ...فرنوش و باشه شما تصور فقط این شاید ولی-تسنیم

 ... فرنوش.ممکنه غیر نه-

 هک بود نگاهش تو چیزی.افتاد خورد می آب حرص با داشت که فرنوش به چشمم یهو

 یم درست تسنیم نکنه.بودم ندیده طوری این نگاهشو تاحاال!حسادت.ترسوند منو

 گفت؟

 رسیدین؟ حرفم به-تسنیم

 .برادریم و خواهر مثل فقط ما.باشه طوری این کنم نمی فکر.نه-

 .سخته براش وگرنه کنه فکر طور همین فرنوشم امیدوارم-تسنیم

 .رفتن مهمونا شب آخر.کردم فکر فرنوش نگاه و تسنیم حرفای به شب آخر تا

 

 .صبح برای کارا.بخوابین زودتر برین همه-مامان

 .رفتیم اتاقم به بود اتاقم هم که فرزاد با

 .خوبیه دختر چقدر.زدم حرف ترنم با امشب-فرزاد

 خوبیه؟ دختر چقدر که زدین حرف این درباره-

 چیه؟ ایران تو زندگی درباره نظرش پرسیدم ازش.جون احمق نه-فرزاد
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 .کنه قبول نداره امکان.معلومه خب

 هاگ گفت.دارم ایمان عشق قدرت به من.نیست حالیت چیزا این که،تو گفتم-فرزاد

 .گرده برمی باشه داشته ای بهونه

 تویی؟ بهونه اون کردی فکر تو و-

 هی میای؟اونم بخوام ازت من اگه گفتم بهش آخه.دارم اطمینان نکردم فکر نه-فرزاد

 .رفت خجالت با بعد و داد تحویلم قشنگ لبخند

 .نه بگه کشیده خجالت حتما-

 .نیک واسم کاری یه باید تو فقط.بینی می کردم خواستگاری ازش وقتی حاال-فرزاد

 کاری؟ چه-

 .بزن حرف مامانم با-فرزاد

 بزنی؟ حرف مامانت با شه نمی روت وقت اون زنی می حرف دختره با تو-

 .بگو تو من جون.نه-فرزاد

 .مناسب فرصت یه تو.باشه-

 مناسبه؟فردا فرصت کی دیگه.ایران گردیم برمی دیگه هفته جون،ما آریا آخه-فرزاد

 .دیگه بگو

 .شه می چی ببینم حاال-

 .کنم می خواهش!آریا-فرزاد

 .بخواب بگیر.بابا باشه-

 دقیقا؟ بگیرم چیو-فرزاد
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 رو برق.خندیدیم هم با هردو.چیه منظورش فهمیدم یهو.کردم نگاش تعجب با

 جمع رو صندلیا کارگرا کمک با صبحانه از بعد بعد روز.خوابیدیم و کردم خاموش

 هم اباب و جمشید عمو.کردن تمیز رو آشپزخونه و سالن فرنوشم و مامان و خاله.کردیم

 می حرف تر بیش و کردن جا جابه صندلی دوتا فقط منتهی کردن می ما کمک مثال

 جور باهم خیلی.بود هم بابا ی عمه بودن،پسر باجناق بر عالوه جمشید عمو.زدن

 .بود تنها خاله.بخورم آب لیوان یه آشپزخونه رفتم شد تموم کارا وقتی.بودن

 .نباشید خسته جون خاله-

 .میدم آب بهت من بشین.نباشی مونده-خاله

 .میز پشت نشوندمش و گرفتم شو شونه

 .میارم آب براتون من بفرمایید شما-

 .شی می خسته-خاله

 :گفتم و خندیدم

 کنه؟ می ام خسته آب لیوان یه.نشد چیزیم بردم رو صندلی همه ام؟اون بچه مگه-

 .کنارش نشستم و دادم آب بهش.خندید هم خاله

 .دیگه دی؟ترشید نمی زن عذبتو پسر این خبرا؟چرا چه خاله-

 نیستی؟ خودت فکر چرا تو.تره کوچیک که تو سالشه؟از چند مگه ام بچه-خاله

 .مستقله خودش واسه فرزاد اما.ندارم شغلیم.خونم می درس هنوز من-

 .کردم واسش فکرایی یه حاال-خاله

 .دارم پیشنهاد یه براتون منم اتفاقا خوب چه-

 بدی؟ پیشنهاد رو شیوا خوای می مامانت مثل توام نکنه-خاله
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 :گفتم و خندیدم

 بکشه؟ تو بچه دوروزه خوای شیوا؟می-

 !خوشگلی و خوبی اون به چشه؟دختر واه،مگه-خاله

 .نیست خوب فرزاد واسه اون.خاله بیخیال-

 خوایش؟ می خودت واسه نکنه شیطون-خاله

 دنکنی باور هرگز ولی کنید باور شدن خوب باهم جری و تام شنیدین روز یه من؟اگه-

 .دشمنیم هم با ما.بشم خوب شیوا با من

 .داره خوبی آخر دشمنیا این همیشه-خاله

 .دریابید فرزادو.شید بیخیال منو-

 کیه؟ تو پیشنهاد حاال-خاله

 .ترنم-

 .مجرده هنوز بزرگشم خواهر.اس بچه هنوز اون-خاله

 .بزرگتره فرزاد از شیوا تازه.خوره می فرزاد به سنش خب-

 .خوره نمی جدی؟بهش-خاله

 .همکالسه فرنوش منو با اون-

 داره؟ عیبی چه بپسنده فرزاد اگه حاال.گفت فرنوشم آهان،آره-خاله

 .پسنده می رو ترا کوچیک خان فرزاد ولی هیچی-

 بزنی؟ حرف من با فرستادت فرزاد.سوخته پدر ای...ترا؟نکنه کوچیک-خاله

 .گرفت جوابشو هم خاله و خندیدم
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 مجایی همین تا.بزنم حرف جمشید با باید!افتادی فرزاد فکر به چرا بگو پس-خاله

 .خواستگاری بریم براش

 که فرزاد.کردن موافقت همه و کشید پیش رو ترنم بحث خاله نشینی شب موقع شب

 .نداخت می خنده به مونو همه و اورد می در پر داشت

 هم رو تره بزرگ کار باره یه خواستگاری،چطوره ریم می داریم که ما-جمشید عمو

 کنم؟ خواستگاری

 جفت وقت بهش،اون بدن نیست معلوم رو یکی جان؟همون عمو اشتها خوش چه-

 .داره فکری به بابای چنین که فرزاد حال به خواید؟خوش می

 :گفت خنده با عمو.خندیدن همه

 !که گم نمی فرزاد واسه!ها کجه دوزاریت-عمو

 شما بگیرن پسرشون با گردن می دختر و مادر دنبال همه عمو!روشن خاله چشم-

 !گذشته شما خواهرید؟از دوتا دنبال

 .گم می تو واسه سوخته پدر-عمو

 و الهخ به.کرد نگام منتظر.اومد نمی بدشم انگار.کردم نگاه مامان به!شدم ساکت یهو

 فرنوش کردن امتحان واسه.کرد می نگام خاصی جور یه فرنوش.کردم نگاه فرنوشم

 :گفتم

 !گیدا نمی بدم-

 دبود؟بلن درست تسنیم حرفای یعنی.کرده بغض کردم حس.شد عوض فرنوش نگاه

 .فهمیدم رو خواستم می که چیزی.آشپزخونه رفت و شد

 .بسه خان فرزاد همین.ندارم ازدواج قصد فعال.نیستم موافق من ولی

 !کنی ازدواج باید که باالخره-مامان
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 ..دشی بیخیال رو یکی من.کنم می پیدا هم باشه مناسبم که کسی موقع اون حاال-

 .خوبه دختر تسنیم-بابا

 من انتخاب اون باشمم داشته اگه.ندارم ازدواج قصد فعال فقط.بده نگفتم که من-

 .نیست

 و شدم بلند.زدن حرف فرزاد و ترنم درباره دوباره و شد تموم من بحث طوری این

 به ایدنب.نبود موقع اون مثل نگاهش دیگه.زد لبخند دیدنم با فرنوش.آشپزخونه رفتم

 .فهموندم می بهش جوری یه باید.خوریم نمی هم درد به ما.بست می دل من

 جا؟ این کنی می کار چه تو-

 .گذاشتم قهوه-فرنوش

 .شه می دوماد داره تره کوچیک تو از فرزاد.ترشیدی ببین-

 .تره کوچیک توام از.خودتی ترشیده-فرنوش

 نگ می بشه مسن دختر ولی.شده تر پخته گن می بشم تر مسن هرچی.پسرم من-

 .ترشیده

 راستشو و چپ دست دختر تا نیس ایران که جا این تازه!ها پررویی خیلی-فرنوش

 .کنن عروسش شناخت

  است شده اماده دانلود درنگاه رمان این

www.negahdl.com 

 بی از جا این که تو مثل نه.شن می عروس زود دارن خواستگار دخترا جا آره،اون-

 .شدی مدرن خواستگاری

 اررفت محبت با و بود آروم طوری همین جلوم همیشه.شد قهوه ریختن مشغول و خندید

 بابا.آورد قهوه فرنوشم.سالن تو رفتم.بودم نکرده درک حسشو حاال تا چطور.کرد می
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 چقدرم.خونشون برن ذاشت می قرار فردا واسه و زد می حرف احمد عمو با داشت

 :گفتم فرزاد و فرنوش به رو.بودن زودپز

 .ایران گردی برمی دیگه هفته ات بچه و زن با میرن پیش اینا که جوری این-

 ایبر.فرزاد واسه شلوار و کت خرید رفتیم فرنوش و فرزاد با بعد روز.خندیدیم هرسه

 اب سوخته ای قهوه شلوار و کت.بود شده شیک خیلی.پوشید می رسمی بار اولین

 و بابا رسمی ست که این واسه منم.بود زده هم ای قهوه کراوات یه.شکالتی پیراهن

 پیراهن و ای سرمه شلوار و کت.پوشیدم شلوار و کت نکنم خراب رو فرزاد و عمو

 شدیم حاضر همه.بستم ای نقره ردهای با ای سرمه کراوات.روشن بنفش

 خریده هم با رو پیراهن این.بود پوشیده ای سرمه پیراهن یه فرنوشم.بریم

 با جالب چه.درخشید می نور تو که داشت ای نقره های خط توش.بود من سلیقه.بودیم

 تس من لباسای با لباساشو کرد می سعی همیشه فرنوش آره...نکنه.بود ست من

 من ماشین با فرزاد و فرنوش منو.بودم کور چقدر.بود دیگه نشونه یه اینم.کنه

 لوج بار چند.بود بزرگ خیلی.احمد عمو خونه رفتیم.اومدن بابا با هم اینا خاله.رفتیم

 با.ودب قصر مثل ساختمونش.داخل رفتیم ماشین با.بود بزرگ باغ یه.بودم اومده درش

 نیمتس و احمد عمو.خواستگاری بودیم اومده ایران رسم به.داخل رفتیم شیرینی و گل

 بعد و کرد سالم و اومد هم شیوا داخل رفتیم وقتی.پیشواز سالن در جلوی اومدن

 و داشتن آرایشی تسنیم و ترنم برعکس شیوا ولی بودن شیک خیلی دختر هرسه.ترنم

 تهبس ساده موهاشم.بود پوشیده یخی جین با مشکی ی ساده تونیک یه.بود ساده

 نم چرا دونم نمی.بودن کرده آرایش و بودن پوشیده پیراهن تسنیم و ترنم اما.بود

 حبتص اقتصاد و کار از و شد شروع ها صحبت.پسندیدم می تر بیش رو شیوا سادگی

 کل اشیو با دادم می ترجیح نداشتم رو حرفا این حوصله.بود فکر تو همش شیوا.کردن

 .کنم کل

 .بفرمایید آریا آقا-تسنیم
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 می تعارف قهوه هم ترنم.کرد می تعارف شیرینی داشت که نشدم تسنیم متوجه

 :فتگ آروم و نشست کنارمن کارش اتمام از بعد تسنیم.برداشتم شیرینی یه.کرد

 ندارین؟ رو حرفا این حوصله هم شما-تسنیم

 .فهمید می رو دیگران احساسات خوب..نه-

 .خوندم روانشناسی چون شاید-تسنیم

 خوندین؟ روانشناسی واقعا.جالب چه-

 کنید؟ می برخورد خانوما با طور این همیشه.بله-تسنیم

 چطوری؟-

 .نپرسیدین من از چیزی هیچ وقت هیچ شما ولی.دیدیم همو بار چند ما-تسنیم

 .جوشم می دیر مخالفم جنس با.جوشم دیر معموال من خب-

 .دارید دعوا مدام که شیوا با.دارین مشکل باهاشون شایدم-تسنیم

 .بذاره من سر سربه نباید.مقصره خودش اون-

 .نمیاد بدتون هم شما-تسنیم

 .کنه می عصبیم مدام بیاد؟اون خوشم باید چرا-

 .نشید ناراحت شما.کنه می برخورد خشن مردا با کال شیوا-تسنیم

 .کنم فکر بهش که نیست مهم برام-

 شیدجم عمو.شدیم ساکت هم تسنیم منو و شد کشیده خواستگاری به باالخره بحث

 قطب هم بعد.کرد خواستگاری رو ترنم و داد توضیح رو فرزاد کاری اوضاع از ای خالصه

 اومد فرزاد قبل روز سه.بزنن حرف باهم اتاق تو رفتن ایرانیا خواستگاری رسم

 این.سریع چقدر!کنه می خواستگاری داره هم حاال و شد دید،عاشق رو لندن،ترنم
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 آتیش یه عشق این.کنم نمی ازدواج جوری این عمرا من.بود مسخره بود؟خیلی عشق

 .زودگذره

 .شدن عاشق زود چه-

 .آره-تسنیم

 .ندارم اعتقاد هایی عشق چنین به وقت هیچ من-

 پسندین؟ می رو عشقایی چه پس-تسنیم

 .نداره وجود اصال عشق.ندارم عاشقی به اعتقادی اصال من-

 .گین می نکردین اش تجربه چون-تسنیم

 

 کردین؟درسته؟ شما-

 این.بود من کور چشمای شدن باز سال امسال انگار.کرد داغم بازم.کرد نگاهم عمیق

 داشت؟ حسی چه دیگه

 .هوسه.زودگذره آتیش یه.نکنید اعتماد عشق به-

 .بشین درگیرش بار یه کافیه-تسنیم

 اشهب داشته وجود عشقیم اگه وگرنه.اسارته زنید می دم ازش عاشقا شما که عشقی-

 .فرهاد و شیرین.مجنون و لیلی مثل.وصال نه همراهه فراق با

 .جهان این تو نه ولی.دارن وصال اونام حتی.نیست طوری این هم همیشه-تسنیم

 بدی؟ رضایت دنیا اون تو وصال به حاضری خودت تو مثال-

 :گفت و کرد نگام متفکر تسنیم
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 رامب. مهمه دارم دوستش که اونی خوشی برام بازم ولی کنم می تالشمو همه-تسنیم

 .دیگری با چه من با چه.شدنشه خوشبخت مهم

 قشعش تو خودخواهی و اسارت.پسندیدم می تر بیش یکیو این.کردم فکر حرفش به

 .نبود

 کنه؟ ازدواج دیگه کس با اگه حتی-

 .کنم می هموار رسیدنشونو راه خودم شه می خوشبخت بدونم اگه-تسنیم

 .باشی موفق.خودگذشته از چه-

 .بیرون اومدن ترنم و فرزاد

 بخوریم؟ شیرینی خب-بابا

 و دنش نامزد شب همون.گفتیم تبریک و زدیم کف همه.پایین انداختن سرشونو هردو

 ایران ترنم و کنن ازدواج و بشه برگزار مراسمی ایران در آینده ماه شد این بر قرار

 .نبود مراسم به نیازی جا این پس.بودن ایران احمدم عمو بستگان.بمونه

 و مامان با هرروز و بود خوشحال هم خاله.بودن هم با ترنم و فرزاد هرروز بعد روز از

 و من. کردن جا همین از خریداشو بود تونسته که تاجایی و خرید رفتن می تسنیم

 رعتس با و بود پیگیر رو رستوران کارای هم شیوا.رسیدیم می درسامون به فرنوشم

 زود لیخی مهمونی شب از بعد.نکرد ایجاد نقشه تو تغییری دیگه.رفت می پیش خوبی

 وت باز و.کرده درددل من با شب یه نیاورد خودشم روی به حتی و شد مسلط خودش به

 .کرد می ایجاد دردسر برام گاهی دانشگاه

 به اما بمونه خواست می.کند نمی دل فرزاد.رفتن فرزاد و خاله و جمشید عمو شنبه

 فرودگاه از گریه با هم ترنم.کنه فراهم رو عروسی مقدمات تا رفت خاله اصرار

 !هم به باختن دل زود چه.برگشت
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 .هندین فیلم چه اینام-

 چرا؟-فرنوش

 .رفتن فرو عشق حس تو زیادی-

 .دیگه همن عاشق دیگه؟خب چیه عشق حس-فرنوش

 .زدی حرف عشق از من پیش تو چیه؟باز عشق-

 :گفت و شد ناراحت

 .سردی و احساس بی خیلی-فرنوش

 .کنم ناراحتش نداشتم دوست

 .بابا کردم شوخی-

 اطرشخ به باشی حاضر و باشی داشته دوست کسیو که قشنگیه حس خیلی-فرنوش

 .کنی هرکای

 داره دیمدی رو شیوا شدیم پیاده که پارکینگ تو.دانشگاه رفتیم فرودگاه از.نزدم حرفی

 .ماشینش سمت میره

 نداریم؟ کالس میری؟مگه کجا.شیوا سالم-فرنوش

 .سالم-شیوا

 :گفت و انداخت من به نگاهی نیم بعد

 .خونه میرم دارم.نه-شیوا

 :گفت و کرد نگاهی من به بعد

 .بینت می دفترش تو بگم بهت گفت استاد-شیوا
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 :گفت و فهمید.کردم نگاهش تردید و شک با

 .فرستادم براش تو ازطریق که کرد تشکر ازم هدیه اون بخاطر اتفاقا-شیوا

 شیواست؟ ی هدیه اون بود کرده فکر چی؟استاد

 ای؟ هدیه چه-فرنوش

 :گفتم سریع.فهمید می فرنوش نباید وای

 .استاد پیش میرم من.بردم بود آورده فرزاد که چیزایی از براش هیچی-

 .میرم شیوا با من پس-فرنوش

 .باشه-

 زا منشیش.نبود منشیش شاید.نداد جواب کسی.زدم در.رفتم استاد دفتر سمت به

 روی.موندم می منتظرش باید.بود قفل اما.دادم فشار رو دستگیره.بود دانشجویان

 طالعهم مشغول و کردم باز کتابمو.انتظار شد طوالنی یکم.نشستم در پشت نیمکت

 .آورد خودم به منو صدایی که این تا.شدم

 دارین؟ کاری-منشی

 میان؟ کی.منتظرمه جا این گفت استاد.سالم-

 باشید؟ کالس اآلن نباید شما ببینم،مگه.اآلن داره نیس،کالس معلومه-منشی

 نکردن؟ تعطیل کالس؟مگه-

 .میده درس داره اآلن.نه-منشی

 کردم فکر دویدم می کالس سمت به که درحالی و پریدم جا از حرف این شنیدن با

 که ارب این.زدم نمی زنگ بود بهتر شاید.افتادم شیوا یاد ولی.بیاد فرنوشم بزنم زنگ
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 یم غیبت جلسه یه شیوا که شدم خوشحال.بود رفته خودش.نبودم من مقصر دیگه

 .شدم وارد و زدم در.زدم در و رسوندم کالس به خودمو.کرد

 کردی؟ دیر آریا؟چرا-استاد

 .کردن می یادداشت رو برد رو مطلب ها بچه و بود نشسته تریبون پشت

 .شدم حال بد یکم.بود اومده پیش فوری کار یه.استاد شرمنده-

 .کرد ام چهره به نگاهی

 !گرفتی می گواهی پس؟یه اومدی چرا.است پریده رنگتم انگار آره-استاد

 .برسم کالس به و شم بهتر تا زدم چرخی اطراف همین.دکتر نرفتم-

 لحتیمص. گفتم دروغ که ببخش منو خدایا.غلطت اطالعات این با کنه لعنتت خدا شیوا

 .ببخشید جونم خدا.شدم می حذف وگرنه.بود

 .بشین بیا!نمونه دانشجوی-استاد

 هادفر کنار خالی صندلی به زور به خودمو بودم حال بی دویدن خستگی از که حالی در

 شنگا و برگشتم دوباره.شیوا به افتاد چشمم بشینم خواستم که همین.رسوندم

 این.بود لبش رو مرموزی لبخند.بود فرنوش و تیام بود؟کنار فهمیده کجا از این.کردم

 خودن پی فرستادی منو!شیوا کشمت می.بودم خورده دست رو ازش لعنتی اه...لبخند

 مبیرون،یک رفتن که ها بچه کالس از بعد.گیرم می نرسم؟حالتو کالس به تا سیاه

 .کردم صبر تر بیش

 آریا؟ نمیای-سینا

 .کنم کامل مو جزوه خوام می.نه-

 میای؟ تیام.ریم می فرهاد منو-سینا
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 :کرد نگاه فرنوش به تیام

 .آریا به بدم جزوه مونم می من-فرنوش

 .میرم منم پس-شیوا

 .داشتم می نگهش باید.رفت می داشت

 نوشتی؟ رو نکات همه تو فرنوش-

 بگیرم؟کامله شیوا جزوه خوای می.موندم عقب کوچولوشو یه-فرنوش

 .نموند جوابم منتظر

 .بده تو جزوه شیوا.بیاد ما با شیوا برو تو تیام-فرنوش

 و شدم بلند خشم با.موند شیوا.  رفتن ها بچه.گرفت قرار شده انجام عمل در شیوا

 می دعواش بعد گرفتم می جزوه اول باید.فرنوش به داد رو جزوه.سمتش رفتم

 شمخ با و سمتش رفتم بعد.دادم بهش و گرفتم عکس صفحاتش از گوشیم با.کردم

 :گفتم

 

 !گرفتی که نگرفتی؟نمرتو باج ازم بار یه مگه-

 .بود تالفیش این ولی.کردی که بود کاری جبران اون-شیوا

 !بدم نشونت ای تالفی تالفی؟یه-

 دامها منم بری پیش تر بیش هرچی.شدیم حساب بی!کنی تمومش کن سعی-شیوا

 .دم می

 .کنم می آدمت!نیستی حرفا این مال-

 :گفتم و برگشتم فرنوش سمت به ولی.برم که برداشتم وسایلمو بعد
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 کنی؟ خبرم تونستی نمی تو-

 !گذاشتی جا ماشین تو گوشیتو کنم فکر!ندادی جواب!کردم سعی بخدا-فرنوش

 .نشوندادم بهش و گوشیمو آوردم در

 !چیه این پس-

 نتنآ پارکینگه تو شاید گفتم.نبود دسترس در.زدم زنگ بار5!ببین گوشیمو بیا-فرنوش

 !رفتی یا.ده نمی

 :گرفت دستمو و دوید دنبالم.بیرون رفتم گوشیش دیدن بدون

 ابجو زدم زنگ فرهادم گوشی با.بپرس فرهاد از.نداشتم دخالتی من کن باور-فرنوش

 !ندادی

 .فهمیدم.باشه-

 ناراحتی؟ ازم-فرنوش

 .نه-

 مطمئن؟-فرنوش

 غرورشو و داره نگه راضی منو کنه سعی انقدر دختر یه اومد می در حرصم چقدر وای

 .باشم راضی من تا کنه فراموش

 :گفت بردنش ضمن و کشید دستشو شیوا

 !نیس که خدا.درک به باشه ناراحت خب.زدی بهم حالمو-شیوا

 وقت هیچ.نیومد بدم شیوا رفتار و حرف از ولی اومد درمی حرصم باید که این با

 ناهار از بعد.خوردیم ناهار ها بچه با و خوری ناهار به رفتم.شکست نمی غرورشو

 تیمبرگش فرنوش با هم عصر.داشتیم کالس عصر تا و کارگاه رفتیم.داشتیم کارگاه
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 یم منتظر باید.نرسید ذهنم به چیزی اما.کردم می فکر تالفی به شب تموم.خونه

 زنگ موبایلم ظهر از بعد.خوندم درس کمی بعد روز.بشه پیدا موقعیت یه موندم

 .بود ناشناس شماره.خورد

 سالم؟-

 هستین؟ خوب.آریا آقا سالم-

 شما؟.ممنون-

 .هستم نشناختید؟تسنیم-

 .شده عوض خیلی صداتون گوشی پشت.نشناختم خوام می عذر.آهان-

 داره؟ن که اشکالی.گرفتم شمارتونو فرنوش از.کردم می معرفی خودمو باید-تسنیم

 امرتونو؟ بفرمایید.نه-

 .بیرون بیاید باهام خالیه وقتتون اگه ببینم خواستم راستش-تسنیم

 برید؟ می تشریف کجا.هستم که کار بی-

 بش فردا.بخرم لباس تونم نمی تنها.نمیاد است حوصله بی ترنم.خرید-تسنیم

 .دعوتم مهمونی

 .رفتم می باهاش نبود بد.بود رفته سر حوصلم

 .دنبالتون میام باشید حاضر.چشم-

 ماش مزاحم شرمنده.بیرون میام بزنین تک یه رسیدین هرموقع.ام آماده من-تسنیم

 .شدم

 .خداحافظ فعال.بیرون برم نمیاد بدم.بودم کار بی اتفاقا.مراحمید نه-

 .بودن آشپزخونه تو فرنوش و مامان.سالن تو رفتم و پوشیدم لباس
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 آریا؟ میری کجا-مامان

 .خرید میرم تسنیم با-

 تسنیم؟ با-مامان

 باهاش خواست ازم.نمیاد گرفته بغل غم زانو هم ترنم.جشن بره خواد می گفت.آره-

 .برم

 !ینکن خرید اومدی من با که قبل دفعه مثل فقط.بگذره خوش.باهاش برو.خوبه-مامان

 :گفتم و خندیدم

 .خداحافظ.راحت خیالتون.نه-

 

 فقط.دیوونه.کردم می حس رو حسادت.دیدم رو فرنوش غمگین نگاه رفتن موقع

 قانعش زد می حرف باز اگه.کنم راحت خیالشو که زد نمی حرفم.داد می عذاب خودشو

 بود ممکن هم شکستم می بدتر غرورشو هم زدم می حرف اول من اگه ولی.کردم می

 دنبال رفتم و شدم ماشینم سوار.کرد می اقدام خودش باید.باشم کرده اشتباه

 داوم زود.کردم سیو شمارشو بیاد تسنیم وقتی تا.بیاد تا زدم تک بهش.تسنیم

 ویشرتس یه و سفید بلوز. بود پاش آبی جین شلوار به.بود پوشی شیک دختر.بیرون

 ستهب سرش پشت گلمو یه با هم موهاشو.بود سویشرتش رنگ هاشم کفش.ای سرمه

 .ردک سالم و شد سوار.بود زیبایی دختر.بود ریمل و چشم خط و رژ فقط آرایشش.بود

 .شدی عالف ببخشید.سالم-تسنیم

 برم؟ کجا خب.اومدی زود.نشدم منتظر.سالم-

 .رفتم جا اون سمت به.گفت رو معروف خرید مرکز یه اسم
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 نوشمفر لباسای.اومد می خوشم من کردین می انتخاب لباس خاله برای وقتی.تسنیم

 !ترنم از تر سلیقه خوش خیلی.این سلیقه خوش.دیدم

 لمث واسم توام.شم می معذب.نزن حرف باهام رسمی انقدر فقط.لطفته نظر.ممنون-

 .باش راحت!فرنوشی

 :گفت و زد لبخندی

 .بخوای تو...شم هرطور.چشم ولی سخته-تسنیم

 .شد حاال آهان-

 انگار یول.گشتیم رو بوتیک چندتا هدف بی.داخل رفتیم و شدیم پیاده رسیدیم وقتی

 .گذروند می وقت تر بیش.نداشت لباسا به توجهی زیاد تسنیم

 ...دامن و دامن،تاپ و شب،رسمی،اسپرت،کت نظرته؟پیراهن مد چی-

 !واردی زنونه لباسای به چه-تسنیم

 .واردم حسابی که دادم نظر بارشون در انقدر-

 .میاد من به خودت نظر به هرچی.بده نظر بارم این پس-تسنیم

 جشنیه؟ نوع چه-

 .دوسته یه تولد جشن.است دوستانه-تسنیم

 .باشه اسپرت باید پس-

 .آره-تسنیم

 پوشی؟ می لباس دوستات؟آزاد توجمع پوشی می لباس طور چه-

 .ندارم برهنگی به ای عالقه.زیاد نه-تسنیم

 .بپسندم برات بریم.اکی-
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 یه یکبوت تا چند از که این تا کردیم نگاه رو بوتیک و مغازه تا چند.اومد دنبالم و خندید

 خیلی دامن ای،یه حلقه مشکی تاپ یه.شد خریداری من ی سلیقه به لباس دست

 های سنگ که زرشکی بلند پاشنه های صندل.ساپورت یه با براق زرشکی کوتاه

 .زد می برق بندهاش روی کارشده

 تیمنشس که میز پشت.کردم دعوتش رستوران یه به.بود شام وقت.بود قشنگ خیلی

 اومد یوقت.رفت تسنیم منم از بعد.اومدم و شستم دستامو رفتم من.دادیم سفارش غذا

 .آوردن غذا پیش برامون

 بزنید؟ خواید می رستورانی نوع چه شما-تسنیم

 نداده؟ توضیح طرح درباره عمو مگه-

 .زد حرف زور به اونم البته.پرسیدم شیوا از ولی.نداره اینو وقت بابا-تسنیم

 .کرد نمی قبول کارو این نبود من اذیت و گیری باج خاطر به اگه اون.آره-

 .کنم نمی فکر طور این من ولی-تسنیم

 .باشید مطمئن-

 طرح خاطر به و کنه می صدا توپ مثل طرح این نظرش به گفت شیوا اما-تسنیم

 .کرده قبول خوبش

 رنظ وقت هیچ!ناکس ای!ایه مسخره طرح گفت بار چند که اون اما.رفتم فکر به کمی

 .داد نمی بروز واقعیشو

 ایرانیه؟.غذاشه منظورم.نبود این من منظور هرحال به-تسنیم
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 و شاپ چینی،کافی طرح سنتی،رستوران ی خانه نشدید؟سفره متوجه طرحش از-

 مثل خارجی متنوع غذاهای با لوکس و رمانتیک رستوران و مدرن فود فست

 .غیره و ایتالیایی،فرانسوی

 .تکه طرح این.باشیواست حق نظرم به!طرحی عجب-تسنیم

 و ارند قبولش بهترین بعنوان شرکتش کل که اینه؟شیوایی شیوا واقعی نظر یعنی

 می کنایه و گوشه انقدر چرا داره؟پس قبول منو دوننش،طرح می احمد عمو درحد

 .بده وا من مثل خوب پسر یه جلو نیست اومد،دختری خوشم زنه؟البته

 .تکه طراحش چون.معلومه خب-

 و دز ملیح لبخند یه اما بزنه خودپسندیم همه این از چیزی حرفی یه داشتم انتظار

 :گفت

 .البته صد که اون-تسنیم

. کنه لک کل شیوا مثل داشتم انتظار.بود موافق همیشه فرنوش مثل اینم.نیومد خوشم

 پسندم می تر بیش ندارم دخترا با عاطفی رابطه ایجاد به ای عالقه که جایی ازاون

 !نیستم که عاشقی و عشق دنبال.کنم کل کل باهاشون

 با هم رو غذا.آوردن رو غذا که خوردم غذامو پیش مونده باقی ای دیگه حرف بدون

 .خوردیم زدن حرف

 نکردین؟ ازدواج حال به تا چرا-تسنیم

 .نبوده شرایطش-

 .مناسبه شرایطتون همه که شرایطی؟شما چه-تسنیم

 .نیستم مستقل.نیست خودم جیب تو دستم هنوز من.نه-

 .شین می هم مستقل بذارین ازدواج قرار کسی با وقتی خب-تسنیم
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 ازمب کنم عمل شما نصیحت به بخوام هم اگه ولی.بشم مستقل اول دم می ترجیح-

 .نیستم عاشقیم و عشق دنبال.ازدواج واسه ندارم سراغ رو کسی آخه.تونم نمی

 ندارین؟ قبول رو عشق کال یعنی-تسنیم

 .تقریبا-

 عاشقن؟ که کسایی و-تسنیم

 بیان واسه شده لغت یه تر بیش عشق روزا این.نکردم فکر این به.دونم نمی-

 .شده دروغ و مصنوعی هم عالقه آخه.قلبی شدید احساس

 .شم نمی چرا؟متوجه-تسنیم

 بخواد که ارهبی زبون به نیست داره،الزم حسی یه نفر یه به نسبت کسی ببینین،وقتی-

 یه وقتی.دیگه حرف وهزار کنه بیان عشقشو اندازه و میرم می برات و عاشقتم من بگه

 هک دارم قبولت انقدر گه می.خوامت می گه می بهش زن،داره یه خواستگاری میره مرد

 و کنه،صبح می فراهم رفاه و خونه براش وقتی.کردم انتخابت همراهی عمر یه واسه

 خوشحالی واسه زحمتشو حاصل و کشه می زحمت و کنه می کار رفاهش برای شب

 کنه،وقتی می تقسیم زن اون وجود با آرامششو و وقت همه کنه،وقتی می خرج زن اون

 بیانش به نیازی چه دیگه خوره، می غصه اش گریه با و خنده می اش خنده با

 زینا و عشقمی.میرم می تو بی.عاشقتن من بگه و بره راه که اینه به نیازی هست؟چه

 به طوری این که دیدی رو عاشقی کدوم حاال تا اما.ده می نشون عمل با حرفا؟داره

 مدام و دارن عطش دورن ازهم تا روزا این عاشقشه؟عاشقای کنه ثابت طرفش

 صالو محض به و کنن می سرکوب عاشقانه بازیای جنگولک و حرفا این با عطششونو

 شده شروع عشق با که زندگی کدوم.عشق نه هوسه اون.میره یادشون از چی همه

 کنه؟ پیدا ادامه شیوه همون به ماه یه از تر بیش که دیدی

 .نیست یادم ولی دیدم-تسنیم
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 که یاونای.ببینی تونی نمی رو درونی حس.نیست دیدنی گم می من که اونی.ندیدی-

 انتخاب فکر و عقل با که شناسم می رو زندگیا خیلی من اما.کنن می تظاهر خوبن

 و گرمتر روز به روز و چشیدن رو داشتن دوست طعم و مزه تازه وصال از بعد و کردن

 قعش کنه،اصال می کور آدمو ازدواج از قبل عشق.مامانم و بابا مثل.شدن تر صمیمی

 وجود به ازدواج از بعد باشه واقعی اگه عشق.گذاشتن اسم براش که هوسه.نیست

 طرف وت حسن همه این کشف از بعد و بیفته اتفاق گفتم که اونایی همه که وقتی.میاد

 .بدی براش جونتو بشی حاضر مقابلت

 

 هم بابا و واشی.شه نمی پیدا زمونه این تو چیزا این.زنین می فیلسوفانه حرفای-تسنیم

 بار از فرار واسه همش اینا مطمئنم ولی.کنن می بحثا ازین هم با همیشه

 راجع نونظرتو باید بشه پیدا نظرشون مورد کیس که روزی وگرنه.اس بهونه.مسئولیته

 .پرسید عشق به

 حرفی که روزی البته.کنم ازدواج دارم تصمیم خودم ولی.ندارم نظری اونا درباره من-

 .گردم می کسی دنبال باشم مستقل و باشم داشته گفتن واسه

 چی؟ باشن داشته قبولتون جوری همین که باشن کسایی اگه-تسنیم

 :گفتم و خندیدم

 .ندیدمش هنوز منتهی خوام می من که آدمیه همون شرایط جزو که این-

 کردین؟ نگاه اطرافتونو خوب مطمئنین-تسنیم

 و. غریب حس خواهش،یه یه.بود نگاهش تو چیزی یه اما آره بگم که کردم نگاهش

 این بفهمونه؟هدف بهم شدمو متوجه من که همونی خواست می یعنی!عالقه...شاید

 ...ندیدم؟فرنوش،تسنیم اطرافمو قشنگ بود؟یعنی همین حرفا

 .دونم نمی-
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 رفتیم و کردم پرداخت رو میز هزینه.کردیم تموم رو شام و نزدیم حرفی دیگه

 و کردم کمک و شدم پیاده منم شد پیاده که در جلوی.شون خونه رسوندمش.بیرون

 .بردم درشون جلوی تا رو خریدا

 .بود خوبی شب خیلی.ممنونم-تسنیم

 .گذشت خوش منم به-

 .باشید مایل اگه البته.بیفته اتفاق بازم امیدوارم-تسنیم

 اومد ینم بدم.داشتم خوبی حس بودم کنارش وقتی جورایی یه.بود آرومی دختر تسنیم

 یم تر بیش باید فقط.کنم انتخابش ازدواج واسه شد می شایدم.برم بیرون باهاش

 .شناختمش

 .باشم داشته شما مثل دوستی شم می خوشحال منم-

 مبری هم با کنم دعوتتون شب فردا واسه تونم شین،می می خوشحال اگه-تسنیم

 مهمونی؟

 تر بیش هم رو تسنیم شد می.نداشتم که خاصی برنامه.نبود شب؟بدم فردا

 رت بیش اش درباره یکم منم باید.داره عالقه من به اون کنم می حس خب.بشناسم

 .شناسمب اطرافیانشو باید شناختشم برای.نه یا مناسبه برام بفهمم بتونم تا بدونم

 نیستم؟ مزاحم-

 .باشم داشته همراه یه شم می خوشحال.رم می تنها همیشه من.نه-تسنیم

 .خداحافظ فردا تا.میام پس-

 .دار خدانگه.سالمت به.تسنیم

 .زد صدام که رفتم ماشین سمت به
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 آریا؟-تسنیم

 رپ نگاهش.سمتش برگشتم.دخترانه خاص لطافت نوع یه.بود صداش تو آرامشی چه

 .مامان یا و فرنوش های نگاه مثل شاید.بود محبت

 بله؟-

 .باش خودت مراقب-تسنیم

 وقتی.کردم حرکت و شدم سوار.ماشین سمت رفتم و دادم تکون سری لبخند با

 .پیششون برم کرد صدام بابا.بودن سالن تو همه خونه رسیدم

 خوردی؟ شام-مامان

 .جون مامان آره-

 .رفت درهم اش چهره فرنوش

 گذشت؟ خوش-بابا

 .بود خالی جاتون.آره-

 نظرت؟ به دختریه چطور تسنیم-مامان

 می ریس سبک نه و چسبه می بهم کنه مثل دخترا بعضی مثل نه.آرومیه دختر تسنیم-

 .مناسبه بشم همراه باهاش گاهی که دوست یه بعنوان نظرم به.کنه

 دوست؟ همین؟یه فقط-مامان

 نم بگیرم؟مگه ازدواج به تصمیم ساعته سه خرید یه از بعد دارین چی؟انتظار پس-

 فرزادم؟

 !کنی فکر تر بیش باره این در دارم دیدیش؟انتظار امروز فقط مگه.آره خب-مامان
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 خیلی دوست یه.کردم قبولش دوست یه عنوان به تازه دیدمش که چندبارم این-

 .معمولی

 !خیلیه جوشی نمی کسی با فرنوش جز به که تو واسه همینم-مامان

 همقایس دیگه دخترای با فرنوشو شه نمی.شدیم بزرگ باهم ما.خواهرمه جای فرنوش-

 .کرد

 حرفی گرچه.نکنه وا حسابی من احساس رو بفهمونم فرنوش به خواستم جوری این

 نگاهش.بخوره شکست و بشه غرق من عشق تو نداشتم دوست ولی زد نمی

 :گفت شوخی به مامان.کرد می نگام رنجیده.کردم

 !دونستم می عروسم فرنوشو بچگی از من-مامان

 .کنین بزرگ برادر خواهرو مثل مارو شد باعث همینم-

 اما.کردن تعجب هم بابا و مامان.رفت و کرد خواهی معذرت یه.شد بلند فرنوش یهو

 پسش مدام من که این تحمل.نداره رو حرفا این شنیدن تحمل دیگه که فهمیدم من

 .زنم می

 !سرش به زده خوابی بی گفت می که تو اومدن از قبل یهو؟تا شد چی واه-مامان

 !بدونم کجا از من-

 .شد فکری مامان

 نسترن؟ نفهمیدی چیزی تو.شده عجیب.خودش تو رفته یکم مدتیه چند یه-بابا

 .چشه شم نمی متوجه ولی.چرا-مامان

 کنی؟ قبول خوای نمی یا فهمی نمی واقعا-بابا
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 ی اشاره با که بودم خنگ انقدر فهمیدن؟من هم اونا بود؟یعنی چی حرفا این باز

 جوابی مش مجبور و باشم شون گیری نتیجه موقع فهمیدم؟نخواستم می باید تسنیم

 :گفتم و رفتم اتاق سمت به کشیدم می خمیازه که درحالی و شدم بلند پس.بدم

 .ام خسته خیلی من.خوش شبتون-

 .شنیدم رو بابا ی زمزمه رفتم می باال که ها پله از

 .کرد فرار.فهمیده هم آریا-بابا

 .دادم گوش و ایستادم ها پله روی

 تردخ این گوش در انقدر گفتم بهت بچگیشون از صدبار.ترسم می قصه ازین-بابا

 بزرگ تصورایی یه با دختر این ولی میره یادت دیگه دوروز تو.عروسم عروسم نخون

 .باشه داشته قبولشون هم تو پسر نیست معلوم که شه می

 کردم؟ می بینی پیش باید کجا از من اما.رسم می تو حرف به دارم کم کم-مامان

 .کردی می گوش من به بود کافی.کردم که من-بابا

 انمام.میاد یادم کنم می فکر که حاال.بود مامان ماجرا این مقصر پس.رفتم اتاقم به

 یشب.بسه خاله واسه فرزاد.داره بچه یکی خاله گفت می بودیم ایران وقتی تا همیشه

 شنیدم می گاهی اما.بود خواهر و بازی هم یه من واسه.بود ما خونه فرنوش اوقات تر

 دیدم می وقتی حتی.بود بازی و تفریح یه من واسه.عروسم گه می بهش مامان

 محرف به باید.زنمی تو گفتم می بهش.کردم می اذیتش گاهی منم کشه می خجالت

 به نلند به اومدنمون از بعد سال یه.بود طوری این لندن به اومدن از قبل تا.کنی گوش

 ولی بود نزدیک رابطمون بازم.تحصیل ادامه واسه جا این اومد فرنوش مامان اصرار

 کرده؟می تصور خودش پیش چی فرنوش.بود خواهر و دوست یه من برای بازم

 ایه شوخی و حرفا از اون. اندازه این تا نه اما.هستن احساساتی خیلی دخترا دونستم

 رشد دلش تو عشق این و شده بزرگ تصورات همون با و کرده غلط برداشت بچگی
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 که ردهک تلقین خودش به حرفا این با بچگی از.تلقینیه تر بیش مطمئنم من و کرده

 یرغ بتونم تسنیم وجود با شایدم. کنه می فراموش حال هر به.باشه من عاشق باید

 از و کنه عالقه اظهار من به فرنوش اگه.بکشه خط منو دور بفهمونم بهش مستقیم

 اجرام درستیه؟مقصر بشکنم؟کار دلشو و کنم ردش تونم می چطور بگه،من عشقش

 به من ببینه اگه اما.بچگیم با هم من و رفتارش و حرف با مامان.بودیم من و مامان

 طوری این و.ندارم بهش ای عالقه و توجه شه می شدم،متوجه کشیده تسنیم سمت

 ودوانم جوری فرنوش جلوی فعال باید فقط.کنه می بیرون دلش از منو کم کم خودش

 .دونم می آل ایده رو تسنیم و کنم می فکر تسنیم با ازدواج روی دارم که کنم

 هم عمو.نبود شیوا.زدم می احمد عمو شرکت به سر یه باید اما نداشتم کالس بعد روز

 اختس مشغول سرعت با کارگران.زدم رستوران به سر یه رفتم.برگشتم اجبار به.نبود

 .بود تسنیم.خورد زنگ گوشیم.زدم حرف سرپرست با کمی و شدم پیاده.بودن

 .سالم-

 خوبی؟.آریا سالم-تسنیم

 خوبی؟ تو.ممنون-

 کجایی؟.خوبم باشی خوب تو-تسنیم

 .رستوران به بزنم سر یه اومدم.بیرون-

 ره؟ می پیش خوب کارا-تسنیم

 .شه می بهترم بکنی عموت دختر به سفارش یه اگه ولی.نیس بدک.ای-

 یم تالششو نهایت کارش واسه خودش.شناسی می که رو شیوا ولی.حتما-تسنیم

 می کار وقت دیر تا شبا جوریش همین.ده نمی اهمیت دیگرانم حرفای به.کنه

 داری؟ کار جایی حاال.بگذریم.کنه نمی گوش بیاد زودتر گه می بابا هرچیم.کنه
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 .کارم بی.نه-

 ادهس جشن یه خوایم می ناهار.کرد تموم موفقیت با کارشو اول فاز بابا دیروز-تسنیم

 .بیای کنم دعوتت زدم زنگ.میاد هم بابا و بگیریم

 ونمهرب و خوب خیلی که هم تسنیم.بود شده تنگ عمو واسه دلم.بود خوبی پیشنهاد

 .بود بهتر تر بیش شناخت کمی برای کنارش در بودن و بود

 نیستم؟ مزاحم-

 .امروزی ویژه مهمون چیه؟تو مزاحم نه-تسنیم

 دارین؟ چی غذا.سوال یه فقط.میام.باشه-

 :گفت و خندید

 .کنم درست بگو داری دوست خوری؟هرچی نمی غذایی هر-تسنیم

 .به به!خوبی دختر چه.ایول

 نغذا،م واسه نکردی کاری هنوز اگه که شم می مزاحمتون شرطی به بگم نه،خواستم-

 .دیگه باشه هم بخور درد به ویژه مهمون این باید حال بهر.کنم درست خودم

 بره دبای عصرم.میاد ظهر میای؟بابا کی.ندارم حرفی من داری دوست اگه.باشه-تسنیم

 .شرکت

 خوبه؟ بیام دیگه دقیقه چهل تا من-

 .منتظرتم.آره-تسنیم

 .فعال-

. بود هگذاشت اثر خودم رو تر بیش تلقین شدم؟انگار صمیمی انقدر دختر یه با من کی

 ونمد می. بزنم حرف تسنیم با راحت و خودمونی خیلی امروز شد باعث دیشبم فکرای
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 رفتم. اشمب هم تسنیم با رفتارام مراقب بهتره.نیست میل بی من به نسبت هم تسنیم

 .کردم عوض لباس و خونه

 داری؟ قرار تسنیم با-مامان

 دونین؟ می کجا از شما-

 :گفت خاص لحن یه با فرنوش

 .خونه گرفتن تماس اول-فرنوش

 .خونشون کرد دعوتم ناهار.آره خب-

 برین؟ می تشریف زودی این به ناهار واسه همیشه-فرنوش

 :گفتم تموم خباثت با

. شمب آشنا باهاش تر بیش دارم تصمیم هرحال به.کنه می فرق تسنیم ولی.جا همه نه-

 .کنم درست ناهار براش امروز دادم قول

 .سعادتشون به خوشا-فرنوش

 میای؟ هم تو-

 :گفت اتاقش رفت می که درحالی فرنوش

 .کردن می دعوتم دونستن می الزم.بهترونه ازما جای جا اون-فرنوش

 .زد صدام مامان رفت که فرنوش

 .بزنیم حرف فرنوش درباره باید آریا-مامان

 .بفرمایید-

 شدی؟ متوجه هم تو-مامان
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 چی؟ متوجه-

 .کرده باز ای دیگه حساب یه و حساسه تو رو فرنوش.راه اون به نزن خودتو-مامان

 واسه.دارم برادرانه حس فقط بهش نسبت من.مربوطه خودش به فرنوش احساسات-

 تحقیق و فکر تسنیمم روی باید البته.پسندم می تر بیش تسنیمو مثل یکی ازدواج

 .کنم

 شه؟ نمی عوض نظرت-مامان

 فتارر دیدن با بدید اجازه.نکنید اعتراف به وادار فرنوشو بهتره.بگم هم اینو البته.نه-

 .کنه فراموشم تسنیم به نسبت من

 فرنوشه؟ خاطر به تسنیم به نسبت توجهت همه این.درسته حدسم پس-مامان

 :گفتم و زدم لبخندی

 از یستن بدم ولی شم آشنا باهاش تر بیش نمیاد بدم البته!شناسی می پسرتو خوب-

 .کنه فراموشم بفهمونم فرنوش به مستقیم غیر طریق این

 .بهتره طوری این آره-مامان

 .نشده دیر تا برم من خب-

 ده.خریدم احمد عمو واسه راه تو گل دسته یه.احمد عمو خونه رفتم خداحافظی از بعد

 بزرگ چقدر .پارکینگ تو بردم ماشینو تسنیم باپیشنهاد.بود احمد عمو خونه بعد دقیقه

 بهش رو لگ.بود منتظرم در جلوی تسنیم.پایینه مدل اون البته.بود هم شیوا ماشین.بود

 .دادم

 .سالم-

 !گلی کشیدی؟خودت زحمت چرا.سالم-تسنیم
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 لگ دسته براش گفتم!نبینه رو شمشاد شاخ این شاید عمو منتهی.معلومه که اون-

 .بخرم

 :گفت سالن تو از که اومد ترنم صدای

 !متشکر ازخود چه-ترنم

 .داخل رفتم

 شد؟ پر آبغورتون های شیشه-

 حاال؟ بود گرفته آبغوره کی-ترنم

 !نعمتتم ولی سالمت؟من کو اصال-

 نعمتمی؟ ولی حساب چه رو.سالم علیک-ترنم

 .ترشیدن از بده نجاتت خواستگاریت بیاد زدم حرف خالم با خودم-

 !بگی داشتی چی وگرنه.کرد می دق واسم داشت خالت پسر خوبه-ترنم

 .داشت عقل که خالم.نداره عقل اون-

 :گفت ترنم و خندیدیم

 !ها کنن ساطوریت دم می.نزن حرف من شوهر مادر سر پشت.اوهوی-ترنم

 :گفتم آبمیوه خوردن از بعد.آورد میوه آب برام تسنیم و نشستم خنده و شوخی با

 .شه می دیر که ناهار کردن درست واسه بریم خب-

 کجا؟ دیگه تو-ترنم

 :گفتم و کردم نگاه تسنیم به

 نداره؟ خبر-
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 :گفت ترنم به تسنیم

 .بپزه غذا آریا قراره امروز خانم آبجی-تسنیم

 :فتگ کرد می روشن لپتاپشو و میز پشت نشست می که حالی در و شد زده ذوق ترن

 .برات فرستم می دعوت کارت خودم.شم می خوشحال.بیا روز هر آریا.جون آخ-ترنم

 موقع؟ یه شی نمی پررو-

 ندارن؟پس ندارن؟خواب زندگی و کار خان فرزاد این.چت پای بشین تو باز-تسنیم

 عروسیه؟ کارای دنبال کی

 .گرفته منیجر شوور-ترنم

 !عروسی این بشه شوربایی شلم چه-تسنیم

 :پرسیدم تعجب با

 چی؟-

 .پاتی قاطی یعنی.شوربا شلم-تسنیم

 !بلده اصطالحات ازین خوب که فرزاد!پاستوریزه چه وا-ترنم

 .گرفتیم یاد خودش از اینم آره-تسنیم

 با من.هبلد عامیانه اصطالح کلی بازاری کوچه رفقای این با فرزاد.شد دیر که بریم بیا-

 .است خونده فاتحم بزنم حرفا ازین بار یه مامانم وجود

 .آشپزخونه تو رفتیم

 بپزیم؟ باید چی خب-

 .داری دوست چی هر.شمایید سرآشپز-تسنیم
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 .باشید نداشته موادشو شاید خب-

 .کنم می حاضر.بفرمایید دستور فقط.هس چی همه-تسنیم

 دارین؟ زعفرون...اوم...بگم...مثال-

 .آورد در کوچولو شیشه یه و کرد باز رو کابینت یه در

 و شده زفری سبزی و ایرانی برنج خزینه ایران میره که بار یه ماه دوسه هر بابا-تسنیم

 موندن ایرونی واسه داره عقیده.کنه می پر مونو چیزا جور ازین و زرشک و زعفرون

 خورد ینا گه می...آخر اال و کنیم رفتار ایرونی و بپوشیم ایرونی و بخوریم ایرونی باید

 گه می.حرومش و حالل نیس معلوم.ذاره نمی آدم واسه ایمون و دین خارجیا خوراک و

 .ندازتمون می چی همه و نماز از

 ایرونی.خوردیم می ایرونی های غذا خونه تو تر بیش هم ما.جالب چه.کردم فکر یکم

 !ها گه می راست!نشد ترک بودنمونم

 دارین؟ دوست چی خب!گه نمی بدم-

 .کن درست راحتی و داری دوست خودت هرچی-تسنیم

 داره؟ دوست چی اون.احمده عمو واسه جشن-

 گوشت چلو.ایرونی کامال غذای یه-تسنیم

 .بیار همینو وسایل اول پس-

 نمک و شست برنج.کرد زدایی یخ مایکروفر تو و درآورد فریزر از رو گوشت تسنیم

 لباسم مبست پیشبند قبلش البته.شدم گوشت های تیکه بریدن مشغول منم.گذاشت

 آینه تو. سرم رو گذاشت کاله یه تسنیم که بودم پیاز کردن پوست مشغول.نشه کثیف

 .بودم شده دار خنده.کردم نگاه خودمو

 !دیگه چیه این-
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 !غذا تو ریزه می موهاتون جناب-تسنیم

 چی؟ خودت پس.اکی-

 !دیگه آشپزی تو بعدم!اس دونه یه همین-تسنیم

 .نیا ها غذا سمت پس-

 جا یکم شعله رو گذاشتم بعد پختم و کردم آماده رو گوشت مواد کردن آماده از بعد

 .بیفته

 .نداره کاری سفید برنج.واردم کار این تو.پزم می رو برنجش من-تسنیم

 داری؟ دوس چی تو-

 .نکش زحمت دیگه.کافیه همین-تسنیم

 که کردم درست کم پلو از.تفریحه مثل برام.دارم دوست رو آشپزی اسرافه؟من یعنی-

 .نفره دو اندازه پلو.کنم درست نوع چند

 .ترنمه منو محبوب غذای الزانیا خب-تسنیم

 خود هم تسنیم.پختم رو الزانیا مواد منم پخت رو برنج تسنیم تا و آورد موادشو بعد

 .فر تو گذاشتمش کردنشون درست از بعد و کرد آبکشی ماکارونیشو

 نیس؟ کم این-تسنیم

 کن سیر.کمه همین واسه.بخوری پزم می که غذایی نوع همه از باید ولی چرا خب-

 بپزی؟ خواستی می چی خودت.نیست

 .بلدم خوب پر شکم مرغ من-تسنیم

 .کنیم شروع تا بیار.اصلی غذای اینم.عالیه-

 .آورد رو مواد تسنیم
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 .بکن گم می هرکار.کنم آماده موادشو من تا کن خالی رو مرغ شیکم تو-

 متوجه منو ترنم صدای.دوختم شیکمشو من بعد.کردیم آماده رو مرغ هم کمک با

 :کرد حضورش

 نداشتیم؟ خبر ما بلدی هم بخیه.دکی جناب.به به-ترنم

 !بدوزمشونا بلدم کنیم؟خوب امتحان لبات رو خوای می.بله-

 .فرزاد خود مثل.بود پررو ترنمم

 .اومد شیوا.نکنی مارمون زهر جشنمونو که بدوز خودتو لبای.نخیر-ترنم

 کجاست؟ پس-تسنیم

 .خوابه می گفت.اتاقش تو پرید.بود حال بی و خسته خیلی-ترنم

 !رو اآری دستپخت اونم.بخوره بیاد باید.داره دوست خیلی رو پر شکم مرغ ام-تسنیم

 نمی لب عمرا که پخته آریا بفهمه دوما.بخوابه ناهار موقع تا بذار که اول-ترنم

 .نفهمه بهتر همون!زنه

 .شده نصیبش که بزرگیه افتخار این.بخواد دلش خیلیم-

 .فته می اتفاق صدسال هر که هالی ی ستاره دیدن مثل آره-ترنم

 :گفتم سمتش رفتم می که درحالی برداشتمو چاقو یه

 !ریزیا می زبون داری زیادی دیگه تو-

 کمک تسنیم به فر توی گذاشتنش و مرغ سازی آماده از بعد.رفت در خنده با ترنم

 مه آریا مخصوص کاپوچینوی یه شد تموم که کارمون.کنه مرتب رو آشپزخونه کردم

 :گفت تبریک و سالم از بعد.اومد عمو که کردم درست

 .بود شده تنگ برات دلم.اومدی کردی خوب چه-عمو
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 .بزنیم گپی یه سالن تو میارم رو کاپوچینو من بیاید و کنید عوض لباس شما تا پس-

 اومده؟ شیوا.باشه-عمو

 .خوابه.آره-ترنم

 .میارمش.بریزین هم شیوا واسه-عمو

 .مداو عمو که شدیم آشپزخونه توی زدن حرف مشغول تسنیم و ترنم و من و رفت عمو

 .کنن می دخترا رو کارا این.جا این بیا آریا-عمو

 .پزن می غذا دارن صبح از.کاشتن گل آقا ندارین کلفتاتونیم؟خبر ما مگه!بابا؟؟ وا-ترنم

 .کنیم میل رو خان آریا دستپخت قراره باالخره پس.به به-عمو

 .سالن تو رفتیم تسنیم با کاپوچینو لیوانای با

 سرش روی کالهش که بود پوشیده یشمی سوئیشرت یه.اومد می داشت هم شیوا

 و کرد سالم اومد.سوئیشرتش ست شلوار با.کرد می تر روشن چشماشو رنگ.بود

 مثل.فتر می ور گوشیش با چنان هم شیوا.همه به کرد تعارف کاپوچینو تسنیم.نشست

 .انگار بود خیس که بود ریخته صورتش تو موها از چندتار.همیشه

 چطورن؟ بابات و عمو؟مامان خبرا چه خب-عمو

 .رسوندن سالم.عمو خوبی-

 .شم می طاقت بی حسابی دارم.انداختی راه بویی عجب-عمو

 .شه می آماده دیگه ربع یه-تسنیم

 هم از خیلی!آشپزی و عمران آریا؟مهندسی داری عالقه آشپزی به انقدر چرا حاال-عمو

 !داره فاصله
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 هنر با تر بیش خودم.بود مامان خواست.نیست سازگار ام روحیه با مهندسی-

 مپز می که غذایی با وقتی.کنم کار آروم محیط یه تو دارم دوست تر بیش.سازگارم

 یه لبای رو لبخند نشوندن.شم می خوشحال ببینم لبخندشو و بشم نفر یه لذت باعث

 .آرزومه نهایت غذاش طعم و رستوران آرامش از بردنش لذت و آدم

 :گفت بهم کردن نگاه بدون لب زیر شیوا

 .قشنگی شعارای چه-شیوا

 .شد منقبض حرص از فکم

 !بجنبید یکم جنابعالی اگه.کنم می عملیش.نیست شعار-

 .خندیدن می لب زیر آروم.گرفت خندشون ما برخورد این از دخترا و عمو

 رسید؟ کجا به رستوران شیوا راستی-عمو

 .اومد خودش به احمد عمو صدای با شیوا

 .نشدم عمو؟متوجه جانم-شیوا

 .کرد تکرار دوباره عمو

 .ستوناییم و اسکلت کار تو.شده تموم فونداسیون-شیوا

 نداری؟ مشکلی-عمو

 .بود خوابونده کارو امروز.درمیاره بازی پررو کم یه داره سرکارگره این-شیوا

 .سراغش میرم فردا.کرده خود بی-عمو

 .دیدم واسش خوابایی یه.میرم خودم عصری.جان عمو نه-شیوا

 برمیای؟ پسش از مطمئنی-عمو

 .بله-شیوا
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 .کردن خوردن به شروع هم بقیه.سرکشید لیوانشو بعد و

 .باشه خوبی همین به غذاتم امیدوارم.کردی درست خوب که اینو-ترنم

 شد؟ تموم طرح انتخاب شد؟مرحله چی مسابقه شیوا راستی-عمو

 .اجراست واسه شده انتخاب های طرح جزو طرحم که فعال.بله-شیوا

 کیه؟ تحویل تاریخ-عمو

 .دیگه ماه شش-شیوا

 شه؟ می آماده موقع اون تا-عمو

 .کردم حساب مسابقه این رو من.بشه باید-شیوا

 .اس آماده رستوران دیگه ماه آریا؟شش شنیدی-عمو

 :گفتم و کردم نگاهشون تعجب با

 مسابقه؟ به داره ربطی چه-

 :گفت و کرد نگاه رو شیوا تعجب با عمو

 نگفتی؟ بهش شیوا؟؟؟چیزی-عمو

 .گفتم.چرا-شیوا

 ...چرا پس-عمو

 .گفتم مستقیم غیر خب-شیوا

 .کرد نگاش و باال انداخت ابروشو تای یه عمو

 شده؟ چیزی-
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 الس طرح بهترین مسابقه تو شرکت واسه رو رستوران طرح شیوا خب؛راستش-عمو

 .فرستاده

 .زد جرقه چیزی و کردم فکر یکم

 خودش؟ اسم به...یعنی-

 .دیگه آره-عمو

 .کردم نگاه شیوا به خشم با

 یگفت می که طرحی کردی؟همون شرکت مسابقه تو من طرح با کردی؟تو کار چی تو-

 نیست؟ ای حرفه

 :گفت و خورد لیوانش از یکم خونسرد خیلی شیوا

 .کردم درست خودت جلو که ایشو حرفه غیر های قسمت-شیوا

 رد گرفتی که کوچیکی باج از هم حاال تا.کردم می فکرشو باید!دزدیدی منو طرح تو-

 .بدزدی طرحمو خوای می دونستم نمی.بودم تعجب

 .بود خونسرد بازم شیوا

 .منه کار یعنی.مهندسشم من.منه اسم نقشه اون پایین اما-شیوا

 .کردم طراحیش من ولی-

 بندی پارتیشن مهم.زنه می هم ساله هشت بچه یه رو زدی تو که طرحی اون-شیوا

 کتشر هیچ تو عیباش کردن برطرف بدون رو تو طرح.دادم انجام من که تخصیصیشه

 .دادن نمی راه اعتباری با

 .کشیدم اونو من هرحال به-
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 نم به نیازی و دادی می انجام کارتو خودت بودی اگه!نیستی مهندس تو ولی-شیوا

 .میاد بهت تر بیش آشپزی همون تو.نبودی

 ...حق تو.کنی دزدی تو شه نمی دلیل اینا-

 :گفت و تر باال برد صداشو یکم

 فهحر مهندس یه عنوان به خوای نمی واقعا پرسیدم ازت من.دیگه شو اه،ساکت-شیوا

 کاری سابقه با شرکتایی مخصوص هم مسابقه این.نه کنی؟گفتی کار ای

 .باشن داشته افتخار لوح تا چند که شرکتایی.درخشانه

 !بپرسی واضح ازم تونستی می-

 !گفتی خودت.مهمه برات رستورانت فقط هرحال به داره؟تو فرقی چه-شیوا

 .بود مهم برام کارم حرفا این همه وجود با-

 هواس من اصالحات بدون تو طرح!کنی می شلوغش داری زیادی.دیگه بسه خب -شیوا

 با تو طرح.خورد نمی درد به هم آفریقا های دهکده شهر پایین های محله تو اجرا

 و دارم کار ی اجازه و هستم مسابقه چند ی برگزیده که من شخص و ما شرکت اعتبار

 !ارزشه با من اصالحات

 .پریدم جا از خشم با

 .بچین میزو بدو.گرسنمه خیلی که آخ-شیوا

 :گفتم و شدم عصبی بیشتر

 منی؟ با-

 آشپزی؟ و کار واسه بیای نگفته تسنیم مگه-شیوا
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 بزنم برم داشتم دوست.شده قرمز رنگم کردم حس کامل.کردم داغ.شد زیاد خشمم

 !دادم می فشار دندونامو و مشتم داشتم فقط.شد نمی که عمو جلو اما کنم پلش و شل

 گی؟ می چی هس معلوم...شیوا اِ-عمو

 .شد بلند و خندید شیوا یهو

 .بیاین دخترا.چینم می میزو خودم!ای جنبه بی چه.بابا کردم شوخی-شیوا

 عمو لوج بود بلد خوب مارمولک.برن که شدن بلند ترنمم و تسنیم.آشپزخونه تو رفت و

 .بده نشون خوب خودشو

 دلش تو چیزی کن باور ولی.تنده زبونش یکم شیوا.آریا ببخشید-تسنیم

 .خوره می جدیت به تر بیش!خودشه خاص مدل شوخیاشم.نیست

 .رفت ترنم دنبال شرم با و

 :گفت خنده با عمو

 .جون عمو بشین-عمو

 کردم شوخی".شدم خنک.کرد عمل آتیش رو آب مثل شیوا آخر ی جمله.نشستم

 چرا دونم نمی.میاوردم دخلشو شده هرطور شب تا گفت نمی رو جمله این اگه".بابا

 .نبود من تحقیر و لجبازی یعنی این.شدم آروم کرده شوخی گفت وقتی

 !خوبه خیلی تو با تازه.نداره خوبی رابطه پسرا با اصوال شیوا-عمو

 !دیگه چیه بقیه با پس-

 .خندید عمو

 .کنی نمی باور بگم.ببینی بار یه باید-عمو

 .اومد ترنم صدای
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 .بیایید.اس آماده میز-ترنم

 .شدم بلند منم و شد بلند عمو

 ردی و مالیم خیلی که من دخترای.کرده عجله شیوا دارم حتم!چیدن فرز و زود چه-عمو

 !پزن

 .میز روی گلدون تو ذاشت می گل شاخه دو داشت شیوا.بود آماده میز.خندیدیم هردو

 اسماشونو و نداشتم گال به ای عالقه اصوال.بودم ندیده ایران تو.بود خارجی گل یه

 .بود پیچیده فضا تو عطرش.دونستم نمی

 بخری؟ گل کردی وقت کی شیوا-عمو

 .دفتر بود آورده برام یکی-شیوا

 یلیخ شیوا که من نظر پسر؟به یه برد؟یعنی می گلم شیوا واسه کسی یکی؟یعنی

 !بود نچسب

 !آورده گل تو واسه که کیه باز-

 .بودم ایستاده کنارش آخه.بود شنیده خودش فقط.کرد نگام چپ چپ

 .شد سرد غذا.دیگه شد؟بشینید چتون شما باز-عمو

 تو کشیدم رو گوشت چلو و برنج و کردم تزیین رو مرغ خودم و تسنیم کمک رفتم من

 .بودم متسنی و شیوا بین من.میز سر گذاشتیم و کرد آماده تسنیم هم رو الزانیا و ظرف

 اورژانس؟ زده زنگ کسی حاال-شیوا

 .بخوری نیستی مجبور-

 !کنه می معلوم خالیم شیکم اجبارو-شیوا
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 ملهح الزانیا به ترنم یباما.برداشتن مرغ هم عمو و تسنیم.برداشت مرغ تیکه یه و

 عاشقش مامان که مدالیی همون از.خورد می مرغشو نوازش و ناز کلی با تسنیم.کرد

 رغوم رون چون.گرسنشه بود معلوم کامال!شیوا اما.چنگال و چاقو با.اشرافی کامال!بود

 بودم مونده اما.بودم مرغ خوردن مدل این عاشق منم آخ.کشید دندون به و برداشت

 منم.خوره می راحت شیوا مثل داره هم عمو دیدم که تسنیم یا بخورم شیوا مثل

 رفتمگ دست با منم.چسبه نمی چنگال با!غذاس لمس به خوردن لذت.گرفتم تصمیممو

 دهخور الزانیاشو سریع که ترنم!گرم خودم دم!بود خوشمزه چقدر!کشیدم نیش به و

 جا این مامان اگه.اومد در پر دهان با شیوا صدای که برداره مرغ تیکه یه خواست بود

 دهان با و خوردن دست با مامان نظر به.کرد نمی نگاهم رو شیوا عمر آخر تا دیگه بود

 ونهخ تو که فرنوش و من بیچاره.بود ریشه و اصل بی آدم یه کامل نمونه زدن حرف پر

 !!!خوردیم می غذا کالس با بدبختی به

 !نخور تو-شیوا

 !موند هوا رو ترنم دست

 چرا؟!وا-ترنم

 .کنه خبر اورژانس باشه یکی مردیم ما اگه-شیوا

 لب زیر باز.کردم نگاش چپ چپ من بار این.اومد در من حرص اما.خندیدن همه

 :گفتم

 !میری می تغذیه سوء از نمیری،حتما غذا از اگه که تو-

 :گفت!تیزی گوشای چه!شنید شیوا اما.شد گم ها خنده تو صدام

 .برنخوره بهش سرآشپزمون خورم می-شیوا

 عمو نیم و دو ساعت.زدیم حرف کمی هم غذا از بعد.نزدیم حرفی غذا آخر تا دیگه

 .شرکت بره شد آماده
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 شرکت؟ نمیای شیوا-عمو

 .سرکارگر سراغ برم باید-شیوا

 نیاره؟ سرت بالیی تشن غول میری؟اون تنها-عمو

 .نداره جرئتشو-شیوا

 .همراهت بیاد الکس بگم بذار.نرو تنها.نه-عمو

 .نظارت برای جایی رفته الکس.عمو خواد نمی-شیوا

 !خراب کله ی دختره بری تنها ذارم نمی من اما-عمو

 گرفتی؟ کم دست منو-شیوا

 .کنی گوش من حرف به بهتره.شناسی نمی خوب رو جامعه قشر این تو ولی نه-عمو

 :گفت و کرد نگاه منو عمو یهو بعد

 .بهتره بری.کارفرمایی تو.برو همراهش تو آریا-عمو

 ...عمو نه-شیوا

 :گفت و کرد نگاهش عصبانیت کمی با و جدی بار این عمو

 !میری آریا با.نشنوم چیزی دیگه.گفتم که همین-عمو

 با و مبل رو کرد خودشوپرت.کردم نگاه رو شیوا پوزخندی با.رفت و کرد خداحافظی بعد

 .کرد نگام اخم

 ازم؟ هستی کارم چته؟طلب-

 داری؟ شک مگه-شیوا

 .کردم فراموش دزدیتو نکن فک!داریا رو خیلی-
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 هر که قجریتن اجداد اون دزد.کنی می زیاد روتو هی گم نمی بهت هیچی هرچی-شیوا

 .دادن بیگانه تحویل خوشگذرونی واسه کشیدن باال مملکتو گوشه یه کدوم

 کجا از رو حرفا این.هنگیدم لحظه گفتم؟یه می باید چی!کردم نگاش تعجب با

 :وگفتم اومدم خودم به میاورد؟ولی

 کنی یم تایید حرفاتو اونم جلوی ببینم!رسی می نظر به متفاوت خیلی مامانم جلوی-

 !شی می رنگ یه پرست؟هرلحظه آفتاب

 زود.دارم کار من.بسه پرحرفی حاال.زنم می حرف شانش خور در هرکسی با-شیوا

 .بریم شو آماده

 اهنگ تسنیم به و بیرون دادم نفسمو حرص با منم.اتاقش سمت رفت و شد بلند و

 .کردم

 می التحصیل فارغ ترم این بودم خوشحال.شم می روانی عموت دختر این دست از-

 !کنم تحملش دیگه ماه شش تا باید منتهی!بینمش نمی دیگه شم

 :گفت و خندید تسنیم

 لجین؟ هم با انقدر چرا شما-تسنیم

 !بکشمش باید روز یه آخر-

 کردم تشکر. آورد کتمو برام تسنیم.اومد و شد آماده زود خیلی.خندیدن ترنم و تسنیم

 زد می تاستار داشت شیوا.پارکینگ تو رفتم خداحافظی و تشکر کلی از بعد.پوشیدم و

 هشیش به زدم.نداره سوخت که بود ماشینی مثل صداش.شد نمی روشن ماشینش و

 !اش

 .پایین داد رو شیشه

 !نداری بنزین رسه می نظر به راننده خانوم-
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 .کرد نگاه آمپر به

 !فوله زده که جا این-شیوا

 کردی؟ پر تازه-

 !اس هفته یه.نه-شیوا

 .شد پیاده و گرفت اش خنده یهو

 !شده خراب آمپرشم انگار.نزدم بنزین اس هفته یه.پرتم حواس چه-شیوا

 .ایستاد باز که بنزش سمت رفت

 !کرد خاموش رسیدم بود قبل هفته!نبود یادم!که نداره اینم!لعنتی-شیوا

 :گفت و کرد من به رو بعد

 .بگیرم رو ترنم سوئیچ برم من.برو تو-شیوا

 .بود مهمونی که هم شب.خرید برن بود قرار.بود یکی تسنیم و ترنم ماشین

. ردک نگام تردید با.بریم من ماشین با بیا.بیرون برن خوان می.نده زحمت خودت به-

 جزم عزمشو.کرد نگام یکم.ایستادم پاش جلو و زدم دور.کردم روشن و شدم سوار

 .رفتم رستوران سمت به.شد سوار و کرد

 خوابوندن؟ کارو چرا-

 با باید نشه اجرا من دستور طبق که هرجا کنم می قید بندم می که قرارداد من-شیوا

 کردن فکر.کردن کاری خراب رو جا یه اینا.بدن خسارت و شه درست خودشون هزینه

 ونزورش بسازن دوباره کنن خراب باید گم می حاال.دادن انجام بقیشو شم نمی متوجه

 .میاد

 .کن فسخ قراردادو خب-
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 :گفت و کرد بهم سفیهی اندر عاقل نگاه

 درست رو قبل گروه کاری خراب حاضره پیمانکاری گروه کدوم مهندس آخه-شیوا

 از باید هارو هزینه بعدم.کنه می شروع بعد شه درست این اول گه می بیاد کنه؟هرکی

 .مکن دکشون کنن اذیت اگه بعد.کنه درستش خودش باید گروه این.بدیم جیبمون

 همه.شدیم پیاده و رسیدیم.اس کاره این ساله چند هرحال به.گفت می درست خب

 االب رفت خشم با شیوا.خندیدن می و گفتن می و بودن نشسته هم دور جا یه کارگرا

 .سرشون

 نیستین؟ سرکارتون خبره؟چرا چه جا این -شیوا

 :گفت و شد بلند سرکارگره

 !شه درست منتظریم!ندیم ادامه نشده درست جا اون تا گفتی خودت-سرکارگر

 .کریهش ی قیافه و هیز نگاه مثل.بود زشت لحنش چه.خنده زیر زدن باهم همه

 درست رو جا این خوای نمی اگه.کنید کار درست باید کردم قید داد قرار تو من-شیوا

 آکسفورد از جدید گروه یه.برو کن جمع کارگراتو و اساس دیگه ساعت یه تا کنی

 خود به خود مفادش از شما تخلف با داد قرار.رسن می دیگه ساعت یه تا آوردم

 .شه نمی داده خسارت عنوان به هم کارگرا خودتو ی هفته یه این حقوق!فسخه

 رفت؟خواستم کنه؟چرا نمی قبول کسی نگفت مگه.ماشین سمت بره برگشت و

 و کردن می اعتراض سرکارگر به داشتن.افتاد کارگرا بین ای همهمه که برم دنبالش

 کیی!بدن خسارتم و بشن بیکار خواستن نمی.سرکارشون برگردن که خواستن می

 :گفت کنان التماس و شیوا سمت دوید شون

 جون اس هفته یه.کنید رحم بهمون.کارگریم ما.ببخشید شما مهندس خانم-کارگر

 .برسیم کارمون به بذارید.کردیم کار و کندیم
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 :گفت و نشست و کرد باز رو ماشین در شیوا

 .میام پلیس با وگرنه برید دارید وقت ساعت یه.گفتم که همین-شیوا

 .نشستم و ماشین سمت رفتم منم.بقیه پیش برگشت کارگر.بست رو در

 کنه؟ نمی قبول کسی نگفتی میاد؟مگه گفتی؟کی چی-

 :گفت و زد پوزخندی

 .نکن حرکت زود اما.کن روشن رو ماشین-شیوا

 و گرفتن ماشینو دور و ماشین سمت دویدن کارگرا همه یهو زدم استارت که رو ماشین

 .گفتن می چی نبود معلوم.کردن همهمه

 .بزنم حرف کن جمع سقفو-شیوا

 :گفت و ایستاد شد بلند.کردم گفت که کاری

 .ساکت-شیوا

 :زد داد.نشنید کسی

 .ساکت گفتم-شیوا

 :گفت یکی.شدن ساکت همه

 .نکنید بیکار رو ما مهندس خانم-کارگر

 .کنید باز راهو حاالم.برید جا این از سریع.کنه بدقولی کسی نمیاد خوشم-شیوا

 .سازیم می دوباره و کنیم می خراب رو همه داد قرار طبق االن مهندس خانم-کارگر

 :گفت دیگه یکی

 .دیم می تحویل اونو دیگه دوساعت تا-کارگر
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 .زنم نمی حرف تر بیش بار یه من.نداره فایده دیگه-شیوا

 :گفت خشم با و جلو اومد سرکارگر بار این

 نجاما کارو این وقتی.کنم می گفتی که کاری دیگه ساعت دو تا.خب خیلی-سرکارگر

 !نداری داد قرار فسخ برای دلیلی دیگه بدم

 .نشست و زد پیروزی سر از لبخندی شیوا

 بر مشکل به دیگه که کنید کار خوب کنید سعی.زنم می سر دوباره فردا-شیوا

 و هش می واریز حقوقا وقت اون بودید داده انجام بودم گفته که کاری اگه صبح.نخوریم

 .بندم نمی قرارداد جدید گروه با

 :گفت بعد

 .کن حرکت-شیوا

 .تبس می پشت از رو شیطون دست مارمولک این.افتادم راه و کنار برن که زدم بوقی

 ...نگفتی مگه-

 شهرهای از ها گروه جور ازین!بیای کنار اینا با بتونی که کاره های حیله اینا-شیوا

 .تره باال هزینشون اما آورد شه می تر کوچیک

 !مارمولکی خیلی-

 .بزن حرف درست!هوی-شیوا

 :گفتم و خندیدم

 کنن؟ دبه بعدش گین نمی دین می حقوقاشونو هفتگی-

 ه؟ میگ چی بشنوه چیه؟مامانت کنن زدنه؟دبه حرف مدل چه این اوال-شیوا

 :گفت و خندید.میکرد تالفی داشت
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 ارطلبک هفته یه تازه بدم که رو هفته یه حقوق.کارن طب هفته یه همیشه دوما-شیوا

 .راحت خیالت تو.شن می

 :گفت شدن پیاده از قبل شرکت رسوندمش وقتی

 ینا حاضر درحال!بسازمش بعد که دادم می رو طرحی باید مسابقه راستی،واسه-شیوا

 واسه اضافی ی هزینه به نیاز و ساخت دست در هم و بود مسابقه مناسب هم تو طرح

 !دیگه گیری می شو جایزه فوقش!کنی شرکت تونی نمی که هم تو.نبود مسابقه

 .خوام نمی جایزه من-

 خوای؟ می شهرت-شیوا

 .نه-

 دیگه؟ چی پس-شیوا

 گرفتی؟ می اجازه باید تو-

 

 :گفت و زد پوزخندی.همیشگی شیوای شد باز

 

 داری؟ بودن بزرگتر عقده کال-شیوا

 

 و مامان.خونه رفتم.بدم جوابشو نموند پررو بچه.رفت و داد تکون دستی و شد پیاد و

 .میزدن حرف و بودن وی تی پای فرنوش

 .سالم-

 .سالم-مامان
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 .بود دلخور.کرد سالم لب زیر فرنوشم

 گذشت؟ خوش-مامان

 .رسوندن سالم دخترا و احمد عمو.بله-

 نکردین؟ کل کل که شیوا با باز-مامان

 .خندید و داد تکون سری مامان.خندیدم

 یم تسنیم با شب.بکنم استراحت یه میرم من.هامونه دیدار نشدنی جدا جزء که اون-

 .مهمونی رم

 درون از داره فهمیدم می اما داد نشون اهمیت بی وی تی تماشای با خودشو فرنوش

 فرنوش،به رفتارای به.کردم فکر امروز به.افتادم تخت روی اتاقمو رفتم.جوشه می

 ستتون نمی وقت هیچ فرنوش.لجبازیاش و شیوا مهربونیش،به و تسنیم های محبت

 حد از زیاد.خوام می من که باشه اونی تونست نمی.باشه من برای مناسبی همسر

 ردک می محبت اون!تسنیم اما.شکست می غرورشو.کرد می کوچیک خودشو من جلوی

 مدام فرنوش.داشت فرق فرنوش با مدلش اما داد می بهم خاصی آرامش یه و

 مثل جورایی یه بچگیمون از.نشم ناراحت بود مواظب همیشه.بود من به حواسش

 ممریضی مواظب.بود خستگیم و گرسنگی نگران.دیدمش می بزرگتر خواهر یا مامان

 تا.بود معمولی تسنیم اما.بود شور عشقش.دکتر رفتم می فرنوش اصرار به همیشه.بود

 بدون و اسپرت لباس.افتادم سادگیش و شیوا یاد.بود نیومده بدم رفتاراشم از جا این

 با.ودنب چنانی آن و شیک لباسای با و مرتب و آراسته همیشه تسنیم و ترنم اما!آرایش

 نیمتس کاش.بود ای دیگه چیز شیوا اما اومد می خوشم تسنیم بودن شیک از که این

 هک دارم قبول اینو منتهی.شد می تموم چی همه اونوقت.بود شیوا مثل هم سادگی تو

 ایدش بعدم.باشه خوام می من که همونی چیش همه که کنم پیدا رو کسی ممکنه غیر

 .بشه یکنواخت برام مدت یه از بعد باشه داشته رو شیوا سادگی اگه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه کاربرانجمنbanoo pardis|شیرین احساس رمان

 

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

 

144 

 

 گفت که آدرسی به هم با.دنبالش رفتم و شدم آماده تسنیم تماس از بعد شب

 وعن همه.بود شلوغ خیلی.خوب ی منطقه یه تو بود ویالیی و بزرگ ی خونه یه.رفتیم

 و قرص تا گرفته ت*و*ل*س*ب*ا و ا*ک*د*و از.بود مهیا خوشگذرونیم اسباب

 بودن معذب متوجه.هم تو رفت اخمام بنابراین.اومد نمی خوشم چیزا این از.شیشه

 .کرد معرفیمون رسید که دوستش به.شدم تسنیمم

 .امشب میزبان و دوستم آنا اینم آریا.آریاست دوستم این-تسنیم

 :گفت آروم بعد

 نداریم؟ آشغاال و آت این از امشبم بودی نگفته مگه آنا-تسنیم

 :گفت و خندید آنا

 و آزاد.کنن می ات مسخره ها بمونی؟بچه پاستوریزه قدر این خوای می کی تا تو-آنا

 .باش راحت

 :گفت من به رو تسنیم.رفت و

 هم اهمین اهل من البته.نبود چیزی مشتقاتش سیگارو از تر بیش همیشه-تسنیم

 .نمیرم مهمونیایی چنین به معموال من.کردن روی زیاده خیلی امشب اونا.نیستم

 .کنارتم من.نداره اشکال رو امشب یه حاال-

 ردیمک انتخاب نشستن واسه رو گوشه یه هم با.زد بهم لبخند یه و دوخت بهم نگاهشو

 طفق اومد نمی خوشم مهمونیا جور ازین.شدیم زدن حرف مشغول بقیه به توجه بی و

 پیچیده هوا تو مخدر مواد و ب*و*ر*ش*م انواع بوی.کردم می تحمل تسنیم خاطر به

 ای عده و بودن ت*س*م عده یه.رقصیدن می افتضاحی وضع با و مست عده یه.بود

 .کردم تحمل ساعتی یه.بودن استخر توی هم
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 یاعتماد لیواناشون این به.کنم پیدا چیزی یخی آب یه میرم.تشنمه من-تسنیم

 بیارم؟ آب برات.نیست

 

 .گرمه خیلی جا این.شم می ممنون-

 .بیام تا بمون جا همین پس-تسنیم

 از ودب رفته مگه.شد طوالنی کمی اومدنش.آشپزخونه تو رفت.کردم دنبالش نگاهم با

 می متسنی صدای.آشپزخونه سمت رفتم و شدم بلند.شدم نگران بکشه؟یکم آب چاه

 خون. بودن شده تسنیم نزدیک پسر دوتا.داخل رفتم.کرد می دعوا داشت انگار.اومد

 و نسمتشو پریدم.کرد خشمگینم تر بیش هم تسنیم اشکای. گرفت چشمامو جلو

 کاری کردنشون ناکار. بودن ساله 19-18 جوونک دوتا.شدم درگیر باهاشون

 نیتعصبا با و گرفتم رو تسنیم مچ زدمشون حسابی کتک یه که این از بعد.نداشت

 ودممخ و داخل نشوندمش و کردم باز رو ماشین در.بیرون رفتیم و کشیدم خودم دنبال

 !غیرتش و ایرانیه مرد حال هر به.بودم عصبانی خیلی.کرد می گریه هنوز.نشستم

 ...آریا-تسنیم

 :کشیدم داد

 .تسنیم نزن حرف-

 آرومش و بدم دلداریش داشت انتظار شاید.داد ادامه اش گریه به آروم و شد ساکت

 و تگذش که کم یه.بودم ناراحت ازش بیخودی اما نبود تسنیم تقصیر دونم می.کنم

 خیابون کنار.بود شده خراب آرایشش همه.کنه می گریه هنوز شدم متوجه شدم آروم

 .دادم بهش دستمالی و نشستم تسنیم به رو.داشتم نگه

 .دیگه بسه.کن پاک اشکاتو-
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 .کرد می هق هق.کرد پاک اشکاشو اما.نزد حرفی

 .صورتت تو شده پخش آرایشات دیدی؟همه خودتو...دختر اِ-

 .آورد در آینه کیفش تو از و شد ساکت یهو

 گی؟ می راست-تسنیم

 .کرد نگاه آینه توی تند و

 .شدم هیوال شبیه!خدا وای-تسنیم

 پاک مشغول و آورد در بود آرایش کردن پاک مخصوص که آرایشی پنبه کیفش از و

 هن انگار.گرفت خندش خودشم.خندیدم بلند و گرفت خندم رفتارش از یهو.شد کردن

 .کرد می گریه حاال تا داشت که انگار

 خندی؟ می چیه؟چرا-تسنیم

 رابخ آرایشتون بگن بهتون کافیه غصه اوج تو.هستین عجیبی موجودات دخترا شما-

 !شده

 :گفتم و افتادم راه دوباره آرومه دیدم وقتی.خندید بازم تسنیم

 اگه یدون می.نیست دار خانواده و ایرانی دختر یه مناسب مهمونیا این تسنیم ببین-

 بود؟ انتظارت در سرنوشتی چه اومدم می دیر یا نبودم من

 .آریا ممنون-تسنیم

 یم سوءاستفاده اعتمادت از که دوستایی!نذاری مهمونیا این تو پا دیگه خوام می ازت-

 .نیستن دوستی مناسب کشوننت می جاهایی چنین به و کنن

 پیاده زا بعد.نزدیم حرفی دیگه خونه تا.پایین انداخت سرشو و داد تکون سری تسنیم

 یزندگ تو رفتم نمی اگه.رفتم شد خوب ولی بود گندی مهمونی.خونه رفتم کردنش
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 حال.داوم گوشیم پیام زنگ صدای که بودم تختم تو شب آخر.شد می زده گند تسنیم

 موگوشی و شدم بلند بنابراین.بخوابم ذاشت نمی کنجکاوی اما دارم برش نداشتم

 .بود تسنیم از پیام یه.برداشتم

 دعوا و اومدی ای مهمونی چنین به من خاطر به که خوام می معذرت آریا"تسنیم

 "کردی

 ".منه ناموس ایرانی هر.کنم دفاع ناموسم از که بود وظیفم این"دادم جواب

 یه مامشب کردم می فکر.کن باور.نبودم ای مهمونی چنین تو تاحاال واقعا من"تسنیم

 ".اس نفره بیست ده ی ساده جشن

 "باشه ولو مهمونیایی چنین تو که نیست دختری احمد عمو دختر.کنم می باور"-

 "مهمه خیلی برام تو باور.داری باورم که ممنون"تسنیم

 .بود پنهانش عشق از نشونه یه حرفش واین

 ".دارم باورت همیشه"-

 میمیتص هنوز.شدم می نزدیک تسنیم به قدر این چرا دونم نمی.نداد پیام دیگه بعدم

 کناره ازم جدیدا که داره؟فرنوش ایرادی مگه ساده دوستی یه اما.نداشتم ازدواج به

. ودب شیوا با تر بیش اونم.ذاشتم می راحتش شرایطش خاطر به منم و کرد می گیری

 .بشونم فرنوش جای رو تسنیم شد باعث تنهایی این

 و احمد عمو و ترنم.ایران رفتن فرنوش و بابا و مامان.رسید زود ترنم و فرزاد عروسی

 تر مهم برام درسم اما برم کردن اصرار خیلی مامان و تسنیم.رفتن هم تسنیم

 منو ذهنش تو همیشه گفت.زد حرف باهام و اتاقم اومد رفتن از قبل فرنوش.بود

 حرفای از.بوده دلسوز و خوب همسر یه مثل رفتاراش تموم و دونسته می همسرش

 سح همین منم کرده می فکر و دیده می شوهرش منو همیشه بچگی تلقینات و مامان
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 و دیدم می خواهر یه اونو همیشه من.شده رو به رو واقعیت با تازه حاال اما.دارم رو

 .ببره بین از رو داره من به که حسی داره تصمیم دیگه اونم

 سوت خونه کردم حس.دیدارمونه آخرین کردم حس.شدم تنها کردم حس رفت وقتی

 و زد زنگ خاله.نرفت وشرکت درس خاطر به هم شیوا.درس و موندم من.شد کور و

 بهم کلی و زد زنگ فرزادم.نکردم قبول اما.برم روزه سه دو الاقل کرد اصرار کلی

 رو شیوا اصال دانشگاه جز به نبود مامان که روزه چند این.کرد قطع و داد فحش

 با روز هر. بود دلگیر خونه.زدیم حرف هم با رستوران کارای واسه بار یه فقط.ندیدم

 می مامان اگه.خوردم می بیرون هم غذا.رفتم می خونه کتاب یا.بیرون زدم می ها بچه

 نمی باورم.فرنوش بدون اما.برگشتن همه هفته دو از بعد.کرد می دق فهمید

 رفتنشم از قبل.بود نیومده بود کرده اصرار مامان هرچی و زد رو درس قید فرنوش.شد

 تنها احمدم عمو.نمیاد بود گفته بهم حسم.بوده جا این من خاطر به فقط گفت

 یه روز چند هر اما.اومد می بعد و هاش خاله خونه موند می دیگه هفته یه تسنیم.اومد

 ادمفرست مدارکشو و کردم روبراه رو فرنوش انتقالی کارای.گرفت می تماس من با بار

 فرنوش وقتی از.بود نزدیک امتحانات.کنه تموم ترمشو یه این ایران همون که براش

 یم پر برام رو فرنوش خالی جای هم تسنیم.مون خونه اومد می تر کم شیوا بود رفته

 تکیه نم به بود تنها ترنم رفتن از بعد که تسنیمم.رفتیم می بیرون هم با گاهی و کرد

 اما.بود سخت براش بودن تنها مامانم.بود مامان با و اومد می ما خونه تر بیش.کرد

 کرد ینم کوتاهی هم اومد می پیش موقعیت اگه اما پیچید می پام و پر به کمتر...شیوا

 دمخون می درس کتابخونه گاهی امتحانات برای.کردم می تالفی منم.چزوند می منو و

 این منم.بخونه درس ما با کتابخونه اومد می بود بیکار اگه هم شیوا.خونه گاهی

 که این تا.رفتم می ور باهاش کمتر شده که هاشم جزوه از استفاده بخاطر چندوقت

 جشن و بیرون ناهار بریم ها بچه با شد قرار و دادیم رو امتحانمون آخرین

 ودب افتاده خودکارم وقتی امتحان سر.بیاد شد قرار ها بچه اصرار با هم شیوا.بگیریم

 بهش دستمو زور به شدم مجبور و نکرد اعتنا اصال بود پشتیم صندلی که پاش جلوی
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 الفیت داشتم تصمیم.تر عقب بود داده هولش پاش با بیشعوری کمال در اما برسونم

 تیام و یواش وقتی.دادیم سفارش پیتزا.دادیم سفارش غذا نشستیم سرمیز که همه.کنم

 دو هک مون کناری میز داشتن سینا و فرهاد که لحظه یه توی بشورن دستاشونو رفتن

 رو فلفل کل دادن،منم می نخ و زدن می دید رو بودن نشسته افتضاحی وضع با دختر تا

 یکی این.داره دوست شیوا بودم دیده قبال که قرمز سس ی شیشه تو کردم خالی

 شیوا ولی.کردم نمی استفاده که من.بود شیوا منو بین شیشه

 کله سپ زد یکی بود شده سینا زدنای تیک متوجه دور از که تیام برگشتن دخترا وقتی

 .اش

 .میارم دخلتو بیرون بریم حاال-تیام

 :گفت سریع سینا.دارن عالقه هم به تیام و سینا که دونستیم می

 .نکردم کاری که شکسته گردن من-سینا

 .شکنم می گردنتم!ای شکسته گردن بگی که زوده حاال-تیام

 رفت دستش هم شیوا.زدم مخصوص سس سریع من اومد که پیتزاها.خندیدیم همه

 رو قرمز سس دوباره بعد و کرد مکث لحظه یه اما...لعنتی اه.مخصوص سس سمت

 تا زد می همش رو کاش.زد سس پیتزاش از تیکه یک روی.گرم دمم.ایول.برداشت

 رو که نم. میزد سس یکی یکی همیشه.نبود یادم.بود بس همینم!خب ولی.بخوره نتونه

 شیوا به حواسم همه چشمی زیر اما شدم خوردن مشغول اعتنا بی بودم بروش

 به گاز یه داد می رو بود چی نفهمیدم که فرهاد سوال جواب داشت که درحالی.بود

 یه.شد جویدن مشغول خورد می ریلکس خیلی که خودش شیوه به و آروم.زد پیتزاش

 خوردن مشغول و گرفت نگاهشو زود اما سس شیشه سمت رفت نگاهش لحظه

 ظرف به.ریختم رو فلفل اشتباهی نکنه.میاوردم در شاخ داشتم.زد رو بعدی گاز.شد

 فلفل اصال نکنه.خورد می عادی خیلی شیوا اما.بود شده نصف.کردم نگاه فلفل

 دستم وت گاز یه اندازه که پیتزام رو ریختم نخود یه قد و برداشتم رو سس نبود؟شیشه
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 می منفجر داشتم...واااااای...رسید زبونم به که همین.دهنم تو گذاشتم.بود مونده

 رو شیوا تمسخر از پر نگاه که بیرون کنم تف خواستم.بود تیز و تند چقدر.شد

 مغرور و ناز وقت االن.کرد تعارف بهم و ریخت نوشابه لیوان یه و زد پوزخندی.دیدم

 .مردم می داشتم وای.خوردم همشو و گرفتم ازش سریع.نبود بازی

 آریا؟ شد چی-سینا

 خودم که چاهی تو افتادم چطور فهمیدن می ها بچه اگه اما.زدم می نفس نفس داشتم

 :زدم داد سریع.شدم می ضایع کندم

 ...گارسون-

 :گفتم ساختگی خشم با.اومد گارسون

 دیگه؟ سسیه چه این-

 ...ف گوجه سس-گارسون

 ده؟ می طعمیه چه این.دونم می خودم اینو-

 دستشویی سمت دویدن و همانا زدن انگشت.خورد و زد انگشت یه بیچاره گارسون

 حتما که کرد خواهی معذرت کلی و برد رو شیشه و اومد رستوران مسئول بعد.همان

 می یزم سر ها شیشه چون.ریختن فلفل شیشه تو بودن میز این سر که قبلی نفرات

 کردیم خداحافظی هم از وقتی غذا از بعد.گذشت خیر به چی همه ترتیب این به.موند

 می رمکنا از وقتی.داشت فاصال ماشینم با دوتا ماشینش شیوا.ماشینم سمت رفتم

 :گفت گذشت

 تو هک خوشحالم ولی.بود تحمل قابل برام.کنه می قبول رو تندی ام ذائقه کال من-شیوا

 .شدی گرفتار خودت تله
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 هوا وت مشتی.نیومد دلم اما ماشین رو بکوبم مشت حرص با خواستم.رفت و خندید بعد

 واشی شرکت از.خورد زنگ گوشیم که بودم راه تو هنوز.رفتم و شدم سوار و کردم پرت

 .بود اینا

 .سالم-

 .نباشید خسته.بهداد آقای سالم-منشی

 .ممنون-

 شد؟ تموم امتحاناتون-منشی

 .بله-

 .دارین التحصیلی فارغ جشن زودی به پس-منشی

 .احتماال بله-

 .داد می نخ و گرفت می کار مخمو دوساعت همیشه.حرفی پر منشی چه

 اعتس همین فردا بگم بهتون گفتن.بگیرم تماس گفتن رهام مهندس خانم-منشی

 .دارید جلسه باشید شرکت

 .ممنون.میام حتما.چشم-

 نیمتس با مامان خونه رفتم وقتی.کردم قطع کنه گل پرچونگیش باز که این از قبل و

 .پیششون رفتم و کردم سالم.بودن نشسته حال تو میز پشت.بودن خونه

 شد؟ تموم باالخره-تسنیم

 .بله بخواد خدا اگه-

 .میخواد حتما-تسنیم

 .بگو داری مهمونی اگه.نویسم می رو جشن مهمونای لیست دارم-مامان
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 ارچه همین.هستید جشن برگزاری برای بهونه یه منتظر فقط که هم شما من مامان-

 .نو سال مهمونی بابت کردید خرج همه اون قبل ماه

 ارث کم برات ترسی می میره؟یا تو جیب از داری؟مگه کار چه کارا این با تو-مامان

 بمونه؟

 مامان؟؟؟-

 .دادم تکون سری فقط و شدم تسلیم منم.خندیدن مامان و تسنیم

 خوردی؟ ناهار-تسنیم

 .بودیم ها بچه با آره-

 

 بود؟ هم شیوا-تسنیم

 .آره-

 .نیومده وقته خیلی که جا این!عجب چه-مامان

 یم درس شرکت همون تو.بینیمش می کم خونه تو هم ما امتحانات این تو-تسنیم

 کم درسش شدن تموم وجود با کاراش.شد راحت دیگه حاال.اومد می دیر شبم و خونه

 .شه می تر

 .شده التحصیل فارغ اونم.بیاد حتما باید جشن واسه-مامان

 .میاد حتما-تسنیم

 کمی از بعد.اتاقم رفتم لباس تعویض بهونه به.نداشتم رو شیوا درباره بحث حوصله

 تو تسنیم.بود مهموناش کردن دعوت مشغول مامان.سالن به برگشتم استراحت
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 قهوه داشت.پیشش رفتم.بود کرده پر رو فرنوش جای کامال دیگه.بود آشپزخونه

 .زد لبخند بادیدنم.کرد می درست

 اومدی؟-تسنیم

 اروک این من بذار.نداره تنهایی به عادت.کنی می پر رو مامانم تنهایی که ممنون.آره-

 .بدم انجام

 .کنم می درست من بارو این بشین تو نه-تسنیم

 .اومد هم مامان.میز پشت نشستم

 .شد تموم.آخریش اینم-مامان

 .هست کی جشن این حاال-

 .هفته آخر-مامان

 فردا؟ پس-

 .آره-مامان

 کنید؟ رو کارا کنید می وقت کی-

 .کنه می بابات.کنم کار من نیست قرار-مامان

 گید؟ می بابا؟جوک-

 :گفت و خندیدی مامان

 .کنن رزرو سالن قراره ایشون.نخیر-مامان

 کجا؟-

 می کرایه شب یه.مجالس همین برای داره ای خونه دوستاش از یکی-مامان

 .کنن می رو کارا داره کارگر.کنه
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 در یتبیسکوی ظرف یه کابینت داخل از هم مامان.نشست قهوه فنجون تا سه با تسنیم

 .گذاشت میز روی و آورد

 داری؟ لباس آریا-مامان

 .دارم بله-

 قدیمی؟ شلوارای و کت همون چی؟نکنه-مامان

 یه نشو همه.باشه مصرف بار یه نیس زنونه لباس مثل که مردونه شلوار و کت مامان-

 !دیگه مدلن

 .بخری دست یه بری بهتره-مامان

 تمگرف اتوشویی از که شلواری و کت بین فرق وقت هیچ مامان.نداشتم بحث حوصله

 .مگرفت یاد بابا از اینو.نزدیک از کنه نمی نگاشون وقت هیچ.فهمه نمی نو یه با رو

 .چشم-

 .خرید برن عصری قراره.برو شیوا و تسنیم با پس-مامان

 :گفت و شد خوشحال تسنیم

 آریا؟؟؟ و شیوا وااای،با-تسنیم

 .دمز لبخند بودیم رفته شیوا با که خریدی یادآوری با منم و خندیدن تسنیم و مامان

 شام مشب.دنبالش برین آریا با کنه استراحت یکم بزن زنگ شیوا به تسنیم-مامان

 .جا این بیایید

 .شیم نمی مزاحم ما دیگه نه-تسنیم

 احمد شده شب آخر بزنن هم ی کله و سر تو دوتا این تا.میایید دیروقت-مامان

 .مونه می گرسنه
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 .خوریم می چیزی یه بیرون همون ما بزنید زنگ احمد عمو به شما پس مامان-

 بیرون؟-مامان

 نگز شیوا به و بشه آماده رفت تسنیم خوردن قهوه از بعد.کرد موافقت و کرد فکری یه

 زود.شیوا دنبال رفتیم تسنیم با.زدم مشکی و بنفش اسپرت تیپ یه و رفتم منم.بزنه

 فشایک و بنفش اسپرت بلوز یه با ای سرمه جین یه.بود جالب برام تیپش.بیرون اومد

 پیاده وقتی.بود ای سرمه و سفید کیفشم.اسپرت سفید شال یه و سفید و بنفش اسپرت

 من ثلم ناخواسته بندم می شرط.زد لبخند و کرد تیپم به نگاه یه اونم بشینه که شدم

 .بود مشترک تیپمون تو سفید و بنفش آخه.زد لبخند

 .شدی سلیقه خوش امروز-شیوا

 .بودم سلیقه خوش همیشه کردی؟من استفاده رنگا این از هم تو چون-

 .ندیدم حاال جدی؟تا-شیوا

 :گفتم و نشستم.پررو بچه.نشست و

 .نداری حسابی و درست چشم کنم می باور کم کم دارم-

 .برم می کار به اهمیت با چیزای دیدن واسه چشمامو-شیوا

 :گفت تسنیم که فشردم هم رو دندونامو حرص با

 .لطفا کنید پیاده منو کردین؟اصال شروع دوتا شما باز-تسنیم

 درونم چیزی.کرد تالقی نگاهمون لحظه یه.کردم نگاه رو شیوا آینه از حرص با

 یچ بفهمم نذاشت و دزدید نگاهشو زود ولی.کرد فروکش خشمم همه یهو انگار.لرزید

 چیزیم هی من انگار فقط.بود نشسته خونسرد خیلی چون.نبود چیزی شایدم.نگاهشه تو

 .شد
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 .زنیم نمی حرفی دیگه.جان تسنیم ببخشید-

 و شیوا که خریدی مرکز به.بود کرده شروع اون بحثو انگار نه انگار.نزد حرفی شیوا

 ما و کرد دخری تسنیم اول.شدیم پیاده و کردم پارک ماشینو.رفتیم کردن توافق تسنیم

 باسل یه زدن دور ساعت یه از بعد باالخره. پسندید نمی چیزی شیوا.کردیم نگاه فقط

 یلیخ قیمت با اونم.خرید بود شده کار کلی روش که ربع سه آستینای با ای نقره شب

 اما.وشیدپ می لیاس تر راحت تسنیم.کردم فکر شیوا و تسنیم لباسای تفاوت به.باال

 همیشه.نهک تنش کوتاه لباسای حتی یا بپوشه ای حلقه آستین شیوا بودم ندیده تاحاال

 چرا.یدپوش می لباس غربی کامال تسنیم ولی.پوشوند می رو رانش تا حداقل لباساش

 یه لوج تسنیم و شیوا.اومدم بیرون فکر از لحظه پسندیدم؟یه می رو شیوا رفتارای همه

 شیوا هب و بود ایستاده پسره یه.موند شیوا اما داخل رفت تسنیم.بودن فروشی کفش

 یه دش متوجهش که شیوا.زد حرفی و ایستاد کنارش و رفت سمتش به.بود شده خیره

 مدون نمی.میزد حرف داشت پسره.جلو رفتم.گفت چیزی خشم با و کشید عقب قدم

 میره داره پسره دیدم اما ایستادم.داشت ربط چه من به اصال.شدم خشمگین چرا

 و لوج رفتم و نکردم خشمم کنترل برای تالشی بار این.عقب میره شیوا و شیوا سمت

 .دیوار به چسبوندمش و گرفتم رو پسره یقه

 شی؟ می مزاحم چی واسه عوضی-

 مردمی؟ وکیل تو.چه تو به-پسره

 .دارشونم اختیار.نخیر-

 .نبود مهم اما.گرفت می حالمو بعدا حرف این واسه شیوا مطمئنن

 .بیارم دخلتو مجبورم وگرنه.نشو کنه برو-پسره

 و دچسبی صورتشو.چشمش زیر خوابوندم مشت یه و باال رفت دستم و شدم عصبی

 لالعم عکس و کنه ایستادگی بتونه من قوی مشت جلوی نداشتم انتظارم.شد خم
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 می جمع داشتن مردم. جلو اومد شیوا.بود معتاد نظرم به.بود مردنی الغر.بده نشون

 .کرد متفرق رو جمعیت دید مارو وقتی.بیرون اومد تسنیمم.شدن

 .خانوادگیه.بفرمایید.نیست چیزی-تسنیم

 :گفت آروم شیوا

 .کردم می حلش خودم.کردی می کارو این آریا،نباید-شیوا

 .کردم کارو این شیوا خاطر به اما نبودم دعوا اهل من.شدم ناراحت

 .کنم دفاع ازت باید کردم فکر-

 :گفت شیوا که سمتم پرید و اومد خودش به تازه پسره

 

 .جیمی کن ولش اه-شیوا

 کردم نگاش تعجب با

 شناسیش؟ می-

 .زد زشتی پوزخند پسره.پایین انداخت سرشو

 .دوستمه.بله شه می تموم ایرونیت بازیای امل اگه-پسره

 .نگو چرند-شیوا

 .نامزدیم که اینه درستش.چرنده آره-پسره

 آمد و رفت در شیوا و پسره بین مدام نگاهم.ممکنه غیر یالغوز؟نه این با شیوا.رفتم وا

 ینم زد؟انکار نمی حرفی شیوا بود؟چرا معتاد این و شیوا بین تناسبی چه آخه.بود

 بود؟ مهم من واسه چرا کرد؟اصال

 .کنه نمی نگاهم تو امثال به شیوا.نزن مفت حرف-تسنیم
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 .زدم حرفامو باباش با من ولی-جیمی

 :برد باال رو صداش کمی عمومی محیط مراعات با و رفت در کوره از شیوا

 و الخمر دائم مرد اون حرفای.نداره من به نسبت اختیاری هیچ اون.دهنتو ببند-شیوا

 .نداره اهمیت برام باز قمار

 .داده تورو قول من به اون-جیمی

 .کرد می کنترل صداشو بازم ولی.شد تر عصبانی شیوا

 هی با هرگز من.بگیره تصمیم من زندگی درباره نداره حق اون.کرده خود بی اون-شیوا

 .کنم نمی ازدواج معتاد ی ه*ز*ر*ه

 داشص شیوا. داد می فشار داشت.چسبید رو شیوا مچ و جلو رفت و شد عصبانی جیمی

 نباید.جلو رفتم نمی چرا دونم نمی.ببرش رو از تحمل با داشت سعی و اومد نمی در

 با و چسبید دستمو تسنیم.برم که کردم چه؟پشتمو من به اصال.کردم می دخالت

 :گفت التماس

 کنی؟ نمی کمکش چرا آریا-تسنیم

 تنایاع بی نگاه اما بکشمش بزنم کرد می مجبورم درونم چیزی.کردم نگاه برگشتمو

 :گفت گریه با تسنیم که این تا گرفت می جلومو شیوا

 .نیست لجبازی وقت که االن.شکنه می دستشو االن.توروخدا-تسنیم

 ورد از دستش که بود محکم چنان.دادم فشار و گرفتم رو پسره دست مچ و جلو رفتم

 .پیچوندم و باال آوردم دستشو.کرد ای ناله و شد باز شیوا مچ

 ...آه....لع کن ولم-جیمی

 .کن گم گورتو.آشغال خوادت نمی گه رسیده؟می خودت از تر ضعیف به زورت-
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 هحمل بهم که شد بلند دوباره اما.چسبید مچشو.زمین رو شد پرت.عقب دادم هولش و

 .چسبیدنش و اومدن خرید مرکز مامورین که کنه

 مزاحم یمیج گفتن تسنیم و شیوا.بردن خرید مرکز تو مستقر پلیسای اتاق به جفتمونو

 که ماشین تو.بیرون اومدیم.نداشتیم خرید حوصله دیگه.کردن رها رو ما و شده

 .بودیم حوصله بی هرسه نشستیم

 حتما بابا بریم طوری این.شه عوض مون روحیه بخوریم شام جا یه بریم-تسنیم

 .شه می متوجه

 .کرد می بیچارم.ببره بو دعوا ی قضیه از مامان بود کافی.بودم موافق

 بی.بود خودش تو شیوا.داخل رفتیم و شدیم پیاده.ایستادم خلوت رستوران یه جلوی

 بعد یمرفت که رستوران توی.ببینم نداشتم دوست جوری این رو شیوا.غمگین و حوصله

 شد لندب هم شیوا.برگشتم و زدم صورتم به آبم یه.بشورم دستامو رفتم غذا سفارش از

 :گفت شیوا که شه بلند خواست تسنیم.بره

 .بخورم نتونم آوردن غذامو وقتی خوام نمی.بشین تو نه-شیوا

 .گرفت خندم رفت وقتی.رفت و انداخت من به نگاهی و

 بود؟ چی قضیه-تسنیم

 :گفت و خندید تسنیمم.کردم تعریف رو ظهر ماجرای

 .خوره می.نمیاره کم جلوش بذاری هم زهر.مغروره خیلی شیوا-تسنیم

 می خوب چقدر.نبود خبری قبل دقیقه چند حال ازون دیگه.نشست و برگشت شیوا

 !داره نگه خوب ظاهرشو و کنه پنهان درونشو تونست

 نچیدید؟ برام که ای نقشه-شیوا

 :گفت شد می بلند که درحالی تسنیم
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 .بودم مواظب.نه-تسنیم

 :گفت شیوا شدیم تنها وقتی

 ...کردی حمایت ازم عوضی اون جلوی که ممنون-شیوا

 :گفت یهو اما شد باز نیشم

 .اومدم برمی پسش از خودم ولی-شیوا

 آدم کردم حس لحظه گفتی؟یه نمی آخرشو این مردی می!مغروری چقدر تو!لعنتی اه

 :گفتم تالفی برای.نیست بشو آدم دختره این نه!شده

 می کارو این بود تو جای ای دیگه کس هر.غیرتش و ایرانیه مرد.ایرانیم مرد یه من-

 .کردم

 نپایی سرم. شدیم ساکت هردو.پررو بچه گرفتم حالتو خوب!ذوقش تو خورد مطمئنم

 نگاهش چشمی زیر.کنم نگاهش خواست دلم لحظه یه چرا دونم نمی اما.بود

 آوردن باال بدون و مقدمه بی.بود خودش تو و کرد می بازی رومیزی با داشت.کردم

 .باال بیارم تونستم سرمو راحت منم و کرد زدن حرف به شروع سرش

 حراج هب غیرتشو قماراش تو روز یه باالخره بابا که ترسیدم می همین از همیشه-شیوا

 ازدواج زودتر داشت اصرار خیلی مامانم همین واسه.کنه بندی شرط دخترشو و بذاره

 .کنه کاری چنین بتونه پدر یه شد نمی باورم من.نرسه روز این تا کنم

 .گفتم می چیزی باید

 .نکرده کاریو چنین طبیعی حالت تو و داره دوستت پدرت مطمئنا-

 :گفت و زد پوزخندی

 کرد نمی تالششو تمام جیمی سرشناس پدر ترس از بزدال مثل حاال اگر شاید-شیوا

 .کرد می آرومم حرفا کنم،این ازدواج پسره این با من که
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 ...مگه-

 سرهپ این به کنه می تالششو سراغمو میاد نقشه یه و قول یه با هرروز پدرم.آره-شیوا

 .بدم درست جواب

 فظر.چید و آورد هارو غذا گارسون.شکستم می گردنشو تا بود جا این شیوا پدر کاش

 غذا کمی و لرزید دستش یهو اما گرفت خودش شیوا داد که رو شیوا غذای

 خآ حتی اما.بود شده کبود.کردم نگاه دستش به.گرفت رو ظرف گارسون سریع.ریخت

 !غروری چه.گفت نمی

 ..دستت-

 .نیست چیزی-شیوا

 راتج شیوا رفتارای با حقیقتا.گرفتم آستینش رو از دستشو زور به.رفت گارسون

 .بده تدس کسی با و کنه رفتار راحت خیلی بودم ندیده وقت هیچ.کنم لمسش نداشتم

 دکتر بریم باید.کرده کبود دستتو وحشی اون اما-

 .شه می خوب پماد یه با.نیست نیازی-شیوا

 .کنه می درد خیلی حتما-

 .نداره درد.نه-شیوا

 .لرزید دستت درد از االن اما...واااای-

 :گفتم که کنه انکار باز خواست

 !دکتر بریم باید!نیست ضعف که دست کردن درد!غروری کوه یه تو-

 .باشه ردکت به نیازی که نداره زیادی درد.شده کبود ذره یه.نیست الزم...که گفتم-شیوا
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 تموم واسه مطمئنم.شد خوردن مشغول و بیرون کشید دستشو.نزدم حرفی دیگه

 اومدنشم دیر دلیل.نشست و اومد تسنیم باالخره.کرد کارو این بحث کردن

 !آرایش تجدید.فهمیدم

 خوردنه؟ قابل!بوده تنها شیطون آدم دوتا با غذام وای-تسنیم

 .خندیدیم و افتاد هم به نگاهمون لحظه یه شیوا و من

 و شد یادهپ شیوا.کنه باز رو در رفت و شد پیاده تسنیم رسوندم رو تسنیم و شیوا وقتی

 :گفت و ایستاد

 .کردم خراب شبتو ببخشید.مرسی-شیوا

 .بود خوبی شب.نه-

 

 :گفت و آورد باال رو بود دستش تو که پمادی

 .داد تسکین دردمو خیلی راستش.ممنون اینم بابت-شیوا

 .کرد استفاده راه تو همون.خریدم پماد یه راه تو براش

 !داشتی درد گفتم دیدی-

 :گفت و رفت در سمت به.زد لبخندی

 .بخیر شب-شیوا

 رت بلند نداشتم توان.گفتم یواش خیلی.باشه شنیده دارم شک اما دادم جوابشو

 بود ارب اولین. کرد باهام کارو این شیوا لبخند چرا دونم نمی.تپید می تند قلبم.بگم

 نداره امکان نه.بودم من مخاطبش که واقعی لبخند یه.زد می تشکر سر از لبخندی

 حس این اما.دروغه یه عشق اصال بعدم.متنفرم ازش من.کنم پیدا بهش حسی
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 دیدج برخورد این از جورایی یه کردم حس.رفت و داد تکون دستی برام تسنیم...االنم

 دعوا شیوا و من دیگه.داد می حسادت بوی جورایی یه یعنی.بود ناراحت شیوا و من

 و من.ممکنه غیر این کرد؟ می ناراحت رو تسنیم این.نزدیم حرف بد هم با و نکردیم

 .مغرور و شقیم کله هردو.شه نمی تموم دشمنیمون این وقت هیچ شیوا

 امروز.خستگیه خاطر به حتما!گفت؟هیچی می چی قلبم شدید ضربان این وسط این اما

 .نخوابیدم خوب دیشبم.نداشتم استراحتی

 رو قلب ضربان خستگی دونستم می خوب خودمم ام.کردم حرکت و شدم ماشین سوار

 .بره نمی باال

 روعش پذیرایی از بعد.بود منتظرم دفترش تو شیوا.شرکت رفتم یک ساعت بعد روز

 .کرد

 .مونده داخلی کاری نازک حاال و شده تموم بندی پارتیشن-شیوا

 !مونده مسابقه مهلت تا دیگه دوماه از کمتر-

 .داری عجله خیلی-شیوا

 !باشی داشته عجله باید که تو ولی.نه-

 نلتوپرس فکر به االن از تونی می.دقیقه من ریزی برنامه.شه می چرا؟تموم عجله-شیوا

 احیطر به نیازی.دیدم بعدیت سه فایالی تو دکوراسیونتو طراحی.باشی کارت لوازم

 داری؟ ما کادر مجدد

 .دادم سفارش رو میزا.ممنون.نه-

 !زود چه-شیوا

 .کشید می طول شدنشون آماده-

 .مبد نشون داورا به رو آماده کار یه باید شه؟من می آماده موقع به که مطمئنی-شیوا
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 .میدن تحویل موقع به-

 :گفت بعد.کرد مکث کمی شیوا

 .ولهپ زیادی مبلغ اینا و تندیس و لوح جز به مسابقه این ی جایزه که دونی می-شیوا

 .خب-

 جایزه. مهمه برام تندیس اون و مقام فقط.نکرم شرکت جایزه و پول برای من-شیوا

 .خودت برای نقدیش ی

 .خوندم سوالشو نگاهش از.کرد نگام تعجب با.خندیدم

 !توئه مال جایزه و ای برنده تو مطمئنی انگار زنی می حرف جور یه-

 .مطمئنم-شیوا

 ... کجا؟نکنه از-

 .خریدشون بشه که نیستن کسایی جا این داورای.نکن فکرشم-شیوا

 خریدشون؟ برای کردی تالشتو دونی؟نکنه می کجا از-

 .کردم آره-شیوا

 هب بخواد رو پیروزی.باشه آدما ازین خورد نمی بهش.کردم نگاش تعجب با من بار این

 .قیمتی هر

 .نه یا شه می برگزار عادالنه مسابقه ببینم که کردم می تالش باید-شیوا

 ای؟ برنده دونی می کجا گی؟از می غیب نکنه پس-

 .ام برنده مطمئنم و کنم می کار صادقانه.دارم اعتماد کارم به-شیوا
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 !دیگه منه کار منظورت-

 .شد این من اصالحات و تجربه از کار اون.گفتم بهت هم قبال.منه کار اون.نه-شیوا

 !خودخواهی خیلی-

 .حقیقته.نیست خودخواهی-شیوا

 :گفتم و شدم بلند

 .زد حرف شه نمی تو ب-

 میری؟ کجا حاال-شیوا

 بگیرم؟ اجازه تو از باید-

 :گفت و خندید

 .نمیاد بدم-شیوا

 درست بیرون بیای میز اون پشت از.کنی ریاست جا همه داری دوست کال.دونم می-

 .شی می

 .واستاد جلوم و بیرون اومد و شد بلند

 خوبه؟-شیوا

 هی داشتم بازم.انداختم بهش عمیقی بود؟نگاه دیروز خاطر به.بود شده مالیم چقدر

 .کردم بهش پشتمو گرفتمو نگاهمو سریع.خدا نه وای.شدم می حالی

 .ببینم رستورانمو رم خوام می-

 .بینمت می جا اون.جا اون میرم دارم منم-شیوا

 :گفت و زد زنگ منشی به شنیدم که بیرون میرفتم داشتم
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 .باشه حاضر راننده بگو-شیوا

 :گفتم و برگشتم دوباره رفتن بیرون از قبل

 ...بخوای اگه-

 می ضایعم باز یا کرد می فکرایی یه خودش پیش شاید.نه یا بگم داشتم شک

 .گفتم و شدم پشیمون.کرد

 .هیچی-

 .کردم روباز در و

 نکردی؟ کامل حرفتو چرا-شیوا

 .نبود مهم-

 !رسیدی می نظر به تری شجاع آدم-شیوا

 :گفتم برگشتمو.برخورد بهم

 .مسیریم هم.بریم باهم تونیم می بخوای اگه-

 :گفت و برداشت میزش روی از کیفشو بعد و کرد مکث کم یه

 .بریم.باشه-شیوا

 دقیقه لچه.پایین رفتیم باهم و خواد نمی راننده گفت منشیش به.بیرون رفتیم هم با

 .داشتیم برگشتن قصد کردیمو رسیدگی پیمانکاران کار و رستوران به بعد

 .میرم دیگه من-شیوا

 باچی؟-

 .تاکسی-شیوا
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 .گردونم می برت خودمم جا این تا رسوندمت من اما-

 .نیستیم مسیر هم مون برگشت اما.بودیم مسیر هم جا این تا-شیوا

 کجاست؟ مسیرم دونی می ازکجا تو.باشیم شاید-

 .دونم نمی-شیوا

 .دارم کار اطراف اون من.بریم بشین پس-

 .بود مردد شیوا

 .نکنیم دعوا کنم می سعی.دیگه بیا-

 :گفت شدن سوار حال در.شد سوار اومد و خندید

 .توئه خوردن حرص به لطفش همه اما-شیوا

 .خوردیم ترافیک به برگشت مسیر توی

 .برسم اداری وقت به کنم نمی فکر.بدیه ترافیک-شیوا

 مونی؟ نمی اضافه مگه-

 

 هگرد برمی فردا از احمدم عمو.نمیارم کم وقت درسام خاطر به دیگه که حاال.نه-شیوا

 .شرکت

 .خوب چه-

 بینی؟ نمی منو دیگه که خوبه؟این چیش-شیوا

 نبینمت؟ چرا-
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 دخو با پروژه مهندس عنوان به فقط من.خودش دست میره تو به مربوط کارای-شیوا

 .عمو شه می رابطمون.ارتباطم در عمو

 اصال...لیو.بود شیوا دیدن راه تنها این.بیفته اتفاق این نداشتم دوست.شد گرفته حالم

 عقاید به پی تازه... فقط.ندارم بهش نه،حسی.دونم دیدمش؟نمی می باید چی برای

 مدعواهامون اصال.برم می لذت باهاش صحبتی هم از نکنیم دعوا اگه.بردم مشترکمون

 .کنه وتالفی بده جواب که کنم می کل کل باهاش مخصوصا جورایی یه.دارم دوست

 خودت؟ خواست یا اجباره-

 .خودم خواست کن داره؟فکر فرقی چه-شیوا

 :گفتم لب زیر.شدم ناراحت

 میاد؟ بدت ازم انقد-

 :گفت اما باشه شنیده کردم نمی فکر

 .رسه می نظر به برعکسش ولی نه-شیوا

 کنی؟ می فکر طوری این چرا-

 .گفتی قبال خودتم تازه.میده نشون کامال رفتارات-شیوا

 .گفتی توام-

 .بوده دعوا تو-شیوا

 .گفتم دعوا تو منم-

 .کرد مجبورت تسنیم.نداشتی کمک به تمایلی دیشبم ولی-شیوا

 بود؟ کرده برداشتی چه من تاخیر از اون.کردم هنگ لحظه یه
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 تونی می گفتی که خودت حرف خاطر به گی؟من می چی تو.واستا لحظه هی،یه هی-

 .کنم دخالت نداری دوست حتما گفتم.جلو نیومدم کنی حلش

 میشهه بربیام،ولی پسش از تونم می درسته.کردی ای احمقانه فکر چنین چطور-شیوا

 .کارسازه تر بیش مرد یه حمایت

 :گفت و برگردوند روشو

 .نداشتم وقت هیچ که چیزی-شیوا

 چی؟ احمد عمو-

 و ویمق من درسته.بربیام چی همه پس از تونم می من کنه می فکر تو مثل اونم-شیوا

 ایظرافت همه زنم؟با یه کردید فراموش انگار برمیاد،اما ازم کارا خیلی پولم واسطه به

 .کنم مقاومت بتونم که ندارم مردو یه قدرت و زور من.زنونه

 .دش باز راه باالخره.نبود کافی این ولی بود متکی خودش به شیوا.گفت می درست

 .خواستی که هروقت.کنی حساب من کمک رو همیشه تونی می-

 گفتی؟ می همینو بود من جای به هم ای دیگه هرکس حتما و-شیوا

 نکرده دقت تاحاال.خندید اونم.خندیدم.بود دیروزم حرف منظورش.کردم نگاهش

 !شد می قشنگ چقدر خندید می وقتی.بودم

 :گفت شیوا که گذشتم می دیشبی خرید مرکز جلو از

 .زدم بهم تو برنامه من.بخری لباس خواستی می گفت تسنیم-شیوا

 خریدمون؟ ی ادامه بریم االن چیه هی،نظرت...نکردی کامل خریدتو خودتم انگار.نه-

 .ودمب رفته تند خیلی انگار.شدم پشیمون پیشنهادم از لحظه یه.کرد نگام تعجب با

 .خیال بی...خب-
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 مثل دمشای کنی؟یا خرید نتونی دلیلی هر به یا شه دعوامون بازم ترسی چرا؟می-شیوا

 شومم؟ من کنی می فکر تسنیم

 .کردم پارک خیابون کنار و کردم نگاش تعجب با

 گفته؟ چی تسنیم.نیستی مایل تو کردم فکر.نه...نه-

 

 .کن فراموشش هیچی-شیوا

 گفتی؟ چیزی یه االن ولی-

 شدی؟ منصرف خرید از-شیوا

 ...ولی نه-

 .روزیهدی از تر شیک جا این نظرم به.داره پارکینگم.جلویی خرید مرکز همین برو-شیوا

 کنی؟ می خرید جا این از همیشه چطور؟نکنه-

 .داد تکون سری و خندید شیوا

 .چطوره علیه سرکار ی سلیقه ببینیم بریم.اکی-

 اج این زیاد سینا و فرهاد با.بودم اومده جا این قبال.داخل رفتیم و شدیم پیاده هم با

 و کیف مخصوص ی طبقه به رفتیم.نزدم حرفی ولی.بود خریدمون پاتوق.اومدیم می

 .کفش

 جا؟ این چرا-شیوا

 داشتی؟ خریدن کفش قصد دیروز تو-

 .بخره خواست می تسنیم.نه-شیوا

 چی؟ تو پس-
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 .دارم کفش من-شیوا

 رنگ؟ همون به-

 فتج یه لباس هر واسه و کنه اصراف آدم نیست نیازی.نیست مهم برام ولی نه-شیوا

 .بگیره کفش

 !داری ای عقیده چنین که هستی دختری اولین-

 !نکنم فکر-شیوا

 داری؟ سراغ-

 .مامانم-شیوا

 پدرت! هکن تربیت دختری چنین یه تونه می زنی چنین فقط.زدم می حدس باید!البته-

 ...خوشبختی مرد باید

 .بود نشسته نگاهش تو غم.گرفتن طالق افتاد یادم یهو

 .کردم فراموش لحظه یه.خوام می معذرت-

 ور زندگی بهترین.کرد حماقت خوای؟بابام می معذرت که توئه تقصیر مگه-شیوا

 بابا رسیدن جا این به باعث اون.بود دنیا زن بهترین مامانم.نداشت لیاقتشو اما.داشت

 .ایه العاده فوق زن اون.رسید جا این به مامانم از احمدم عمو بابا،که تنها نه.بود

 :گفتم لب زیر

 .تو مثل درست-

 گفتی؟ چیزی-شیوا

 .نه-

 .پیشش برگردم و کنم پول به تبدیل چیزمو همه دارم دوست خیلی-شیوا
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 کنی؟ نمی چرا-

 لجنا وت از نعششو آخرم و کنه خفه کثافت تو خودشو تا بذارم تنهاش تونم نمی-شیوا

 ونکارت زود نداره،خیلی عیاشی واسه نباشم،پولی من.بابامه نباشه هرچی.کنن جمع

 .شه می خواب

 کنه؟ عیاشی اعیانی اون که کنی می کار تو یعنی-

 .گرفت خندم بردم کار با که لفظی از خودمم.خندید

 .بله متاسفانه-شیوا

 دیگه منم.نشست چشاش تو غم و شد محو لباش از خندید،خنده می که طور همون

 بهم نگاهی که شد نمایان چشام تو حسم این شاید.غمگینم منم کردم حس.نخندیدم

 :گفت و کرد

 .کنم ناراحتت نداشتم قصد.ببخشید-شیوا

 بهش رو دنیا های خوشی همه و کنم شادش همیشه دارم دوست کردم حس لحظه یه

 .بدم

 .ایه دیگه چیز کارت دلیل کنم می فکر من اما-

 زدم دستامو.نداشتیم ها مغازه به توجهی زدیمو می حرف رفتیم می راه که طور همون

 .ام چهره به زدم تفاوتی بی نقاب جیبمو تو

 چی؟-شیوا

 .بدی جلوه خوب خودتو خوای می-

 :گفت و ایستاد یهو

 گفتی؟ چی تو-شیوا
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 :گفتم و کنم محو لبامو رو لبخند کردم سعی کنم ایست که این بدون

 ...ضعی چشات مثل گوشاتم نگو-

 شده نخشمگی حسابی.بود شیوا کیف.برگشتم تعجب با.پشتم به خورد شیء یه یهو

 می پرت و چرت من وقت اون کرد می دل دردو باهام داشت مثال.داشت حق خب.بود

 .بهش گفتم

 شدی؟ وحشی چته؟چرا-

 و سفید دندونای بود نزدیک.بگیرم جلوشو شد می کاش.داد فشار دندوناشو شیوا

 .کنه خورد یکدستشو

 .شدم طوری این وحشی یه با همنشینی از-شیوا

 نیستم؟ من احتماال که منظورت-

 .خودتی منظورم دقیقا-شیوا

 بی خیلی شیوا ولی بیارم درش حال اون از خواستم می مثال من.جلو رفتم حرص با

 .بهم کنه می احترامی

 کنی؟ می جرئت چطور تو-

 ناقصت؟ هیکل یا بترسم باید بازوت زور نکنم؟از جرئت چرا-شیوا

 شارف بودم مطمئن.کشیدم دنبالم گرفتمو مچشو خشم کرد؟با می اهانت من به داشت

 کسی درواقع.بود خلوت که ها پله راه توی بردمش.میاره دردش دستم

 .ایستادم جلوش و دیوار به چسبوندمش.نبود

 .کن تکرار دیگه بار یه فقط-
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 تتونس نمی. نداشت ازم رو برخورد این انتظار انگار.کرد می نگاه چشمام تو بهت با

 چشماش تو اشک انگار.کرد می سستم داشت که بود چی چشماش تو.بزنه حرف

 وت مچش.کردم نگاه دستش به.کردم حس دستام تو دستاشو داغی یهو.بود زده حلقه

 دستشو.بود گرفته دردش خیلی حتما.بود دیشبی جای دقیقا.کردم کم فشارو.بود دستم

 بود من به نگاهش که طور همون.بود شده قرمز حسابی.عقب رفتم قدم یه کردمو ول

 فحش بهم.زدم می.داد می جوابمو کرد؟کاش می نگام طوری این چرا.چسبید مچشو

 تنگف برای حرف دنیا یه سبزش چشمای.کرد نمی نگاهم پناه بی طور این اما داد می

 :گفتم لکنت با.کشیدم خجالت بدم رفتار و خودم از.داشت

 .کنم می غلطی چه دارم نفهمیدم لحظه یه.خوام می معذرت....مع من...م-

 می تند اما.دویدم دنبالش.افتاد راه باال سمت به ها پله از حرفم به توجه بی

 ستشود و بزنم دست بهش نداشتم جرئت.گرفتم کیفشو رسوندمو بهش خودمو.دوئید

 .کشید کیفشو و ایستاد.بگیرم

 .کن ول کیفمو-شیوا

 .کنی گوش حرفام به باید-

 .شنیدم ازت کافی اندازه به-شیوا

 .شیوا نداشتم منظوری-

 کشی؟ کنی؟می می چکار باشی داشته منظور اگه-شیوا

 .کنم اذیتت خواستم نمی کن باور نه-

 .برم کن ول کیفمو.نکردی اذیتم-شیوا

 .کن گوش حرفام به پس-
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 و کشید کیفشو یهو که بزنم حرف خواستم.شد سست دستام.شد آروم لحظه یه

 ایدب چرا اصال کنم فکر شد باعث لعنتی غرور باز لحظه یه.دویدم دنبالش دوباره.رفت

 فشرده قلبم.افتادم نگاهش یاد.بدوم؟ایستادم خواهی معذرت واسه دختر یه دنبال

 .افتادم اش جمله یاد.شد

 "شومم؟ من کنی می فکر هم تو"

 الخرهبا.دویدم دوباره.افتادم عقب ازش.درسته تسنیم چرندیات کرد می فکر نه،نباید

 هی با.بره که کرد می تقال. گرفتم بازوشو و رسیدم بهش همکف طبقه سالن وسط

 و ندامت،معذرت.نگاهم تو ریختم حسمو همه چرخوندمشو خودم سمت به حرکت

 .بره خواست.کرد نمی کار زدن حرف واسه زبونم.کردم نگاه بهش!خواهش...

 .برم کن ولم-شیوا

 نگاهمو تو ریختم خواهشمو همه بار این اما.کردم نمی خواهش کسی از وقت هیچ

 :گفتم

 .بمون.کنم می خواهش...خوا...ازت-

 یواش دستمو.ایستاد و افتاد تقال از.کرد خودشو کار نگام خواهش و صدامو لرزش

 فست یه.کردم نگاه اطراف به.ایستاد و نبود کار در ای حقه بار این.کردم ول یواش

 .کردم اشاره بهش.بود جا اون فود

 بزنیم؟ حرف جا اون بریم-

 .باشه مونده حرفیم کنم نمی فکر-شیوا

 .دارم حرف من ولی-

 .کنم خودنمایی و بمونم بازم خوام نمی.نیست مهم برام شنیدنش-شیوا

 بزنم؟ زانو جلوت خوای می...شیوا-
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 :گفت و زد پوزخندی.دیدم چشاش تو رو برقی لحظه یه

 .نمیاد بدمم-شیوا

 گفتی؟ چی-

 .کنی کاری داشتی تصمیم تو انگار ولی.نگفتم چیزی من-شیوا

 .کرد زیاد روشو باز پررو بچه

 .گستاخی خیلی-

 .نزن حرف پس کنی کاری نداری وجود وقتی-شیوا

 .برسه هدفش به بود ممکن غیر ولی.کرد می تحریکم داشت لعنتی

 خواهش ازت کردم که کاری خاطر به دیگه بار یه فقط.فود فست تو میرم من ببین-

 .بشم تا جلوت کنی مجبورم بتونی که کورخوندی ولی.بیای همراهم کنم می

 میز یه پشت و داخل رفتم.بیاد کردم می خدا خدا دلم تو.رفتم کردمو حرکت

 اما.کرد ودف فست به نگاه یه.بود ایستاده مرد هنوز که ببینمش تونستم تازه.نشستم

 .کرد حرکت فود فست جهت برخالف

 .نرو...لعنتی-

 بروم رو اومد و شد داخل.فود فست سمت اومد و برگشت بار این.ایستاد دوباره

 .نشست

 اومدی؟-

 .بود کافی رم می دارم که ریخت قلبت لحظه یه که همون-شیوا

 :گفتم گفت می درست که این با

 .نبود مهم برام.بافی خیال خیلی-
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 برم؟ گی می بهم داری جدا؟؟؟یعنی-شیوا

 .اومد زودی.بیاد کردم اشاره گارسون به که بره شد می آماده داشت باز

 .بگو داری دوس هرچی.منی مهمون.بده سفارش خب-

 منم.داد سفارش غذا.دارم نگهش دارم قصد که فهمید منظورمو.زد پوزخندی

 :گفت رفت که گارسون.دادم

 .نیست کافی خواهی عذر برای این-شیوا

 کنه؟ خواهی عذر خواست می کی حاال-

 .میره یادت ات وحشیانه اعمال از زود چه-شیوا

 .بود خودت وحشیانه عمل و کار جواب-

 .بود دستاش رو دستام جای.دستش سمت رفت نگاهم ولی

 .بودی مقصر.کردی عصبانی منو-شیوا

 .نشدم حرفش متوجه

 .شکست می دستم گرفت؟کاش درد خیلی-

 عوض لحنشم. بشه نرم شیوا نگاه یهو شد باعث پرید؟اما دهنم از بود چی وااای،این

 :گفت و شد

 .نیس مهم.نه-شیوا

 .کنار بذارم غرورو یکم شد باعث شیوا مالیمت

 .دیده صدمه دیشبم بودم کرده فراموش.شد کبود ولی-

 ازب درشو داشت که درحالی.آورد در بودمو خریده براش که پمادی کیفشو تو زد دست

 :گفت کرد می
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 .مفیده.کردم استفاده چندبار دیشب از.کنه می آروم دردشو زود این-شیوا

 سرمو شرمندگی با.کردم بدترش باز احمق من و کرده می درد خیلی دیشب از پس

 .پایین انداختم

 وبازی این که کنی فراموش هاتو غصه خواستم می فقط کنم اعتراف باید راستش-

 یدهکش جا این به چطور دونم نمی.بشه منحرف فکرت خواستم کل کل با.کردم شروع

 .شد

 .خندید

 کنی اذیتم خواستی می اگه.شد این بیاری درم غم هوای و حال از خواستی می-شیوا

 شد؟ می چی

 رخوردب شتری خیلی!گفت نمی بدم.افتادم خنده به منم اش خنده شدت از.خندید بازم

 .کردم

 دفعه مثل.نبود زدنم قلبیت نیت و قصد حداقل که امیدواریه باعث تو از اینم البته-شیوا

 .قبل های

 .کرد می یادآوری رو گذشته داشت باز.رفت یادم ام خنده

 .بودی مقصر توام کنی؟همیشه یادآوری رو گذشته خوای می-

 .بوده باعثش تو غرور همیشه ولی-شیوا

 مغرور؟ گی می من به غرور کوه تو-

 بذارم؟ رو غذا-گارسون

 ما خنده شیوا خودمو بچگونه رفتارای از یهو.میز رو بچینه دادم اجازه و شدیم ساکت

 همه خنده این انگار.خندید می داشت لحظه همون اونم.کردم نگاش خندیدمو.گرفت

 فقط و شدیم ساکت دیگه.نبود ای دیگه حرف به نیازی دیگه و شست رو دلخوریا
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 با.خریدیم کفش جفت یه براش رفتیمو دعوا بدون هم غذا از بعد.خوردیم غذامونو

 ولی!مکرد پسند من که بود همونی دقیقا اش سلیقه.بود قشنگ خیلی.خودش انتخاب

 .خریدش رفت لجبازی رو اونم.زشته گفتم و ریختم کرم حتی.نزدم حرفی بهش

 .خرید تو برای بریم-شیوا

 تفاوتشو مامان.شویی خشک دادم لباسامو.خریدنداشتم قصد اولم از من راستش-

 نماما به فقط!یکیه همش.نداره مختلف مدل دیگه که مردونه شلوار و کت.فهمه نمی

 .شه نمی قدیمیش با نو یه تفاوت متوجه.برداره سرم از دست که دادم قول

 !بگم؟ من اگه-شیوا

 .گی نمی-

 مطمئنی؟ ازکجا-شیوا

 .نیستی اسراف اهل خودتم چون-

 کم بد؟چون شیرین و قشنگ نظرم به حرکاتش و کاراش جدیدا چرا.زد قشنگی لبخند

 کردیم؟ می دعوا تر

 داره دوست مامانت مثل هم تسنیم.بخری باشه بهتر شاید منه،ولی نظر آره،این-شیوا

 .بخری نو لباس هربار

 .هم تو رفت اخمام

 داره؟ ارتباطی چه تسنیم به-

 :گفت و باال داد ابروشو تای یه شیوا

 ... و دوستید هم با شما-شیوا

 چی؟ و-
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 .داره دوستت تسنیم دونی نمی نگو-شیوا

 .بپوشم لباس اون خواسته طبق بخوام بینم نمی دلیلی بازم.آره خب-

 .میشه دوست یه از تر نزدیک روز یه حال هر به-شیوا

 و دعقای من نیست قرار.کنم می رفتار بخوام هرجور من بیفته اتفاقم این اگه حتی-

 .کنم عوض زن یه خاطر به رفتارمو

 ماشین سوار و بیرون رفتیم و رفتم دنبالش منم.کرد حرکت و زد لبخندی شیوا

 رفتار بهتر منم چون شایدم.بود شده بهتر.کردم می فکر رفتارش به مدتم تموم.شدیم

 از وقت هیچ غرور این خب ولی.بودیم شده عوض یکم هردومون اصال!!!کردم می

 .بیرون رفت نمی وجودمون

 بپرسم؟ ازت شخصی سوال یه شه م-

 .بدم جواب دم نمی قول ولی بپرس-شیوا

 .بده جواب داد قول شه نمی که ندونسته.داد خوبی جواب

 کنی؟ کار چه خوای می...اسمش؟جیمی بود پسره،چی این با-

 کنم؟ کار چه بوده قرار مگه-شیوا

 .اس گنده کله باباش گفتی خودتم....کنی ازدواج باهاش داره اصرار بابات-

 .نداره من تصمیم تو تاثیری اینا.باشه-شیوا

 .برمیاد هرچیزی آدما این از.کنه ایجاد مشکلی واست بخواد ممکنه-

 .الکیه مگه.تونه نمی-شیوا

 کنه؟ کمکت تونست می کی نبودم من دیروز اگه مثال-

 ان؟ چکاره پلیسا پس-شیوا
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 .آورد سرت بالیی یه زد که این از بعد ولی هس پلیس آره-

 :گفتم.رفت فرو فکر به یکم

 .بگیری محافظ یک باشه بهتر شاید-

 .خندید یهو

 چیه؟-

 وقت اون.ایران میرم کنم می ول چیو بشن،همه کنه خیلی تگزاسه؟فوقشم مگه-شیوا

 .میده باد به ماهه یه اونم که دارایی کم مقدار یه و مونه می بابا

 کمک رو تونی هرکجا،می و روز شبانه از وقت اومد،هر پیش مشکلی واست وقت هر-

 .بگیر تماس باهام حتما.کنی حساب من

 .زد تشکرآمیزی لبخند

 .ممنون-شیوا

 این دنیا جای همه متاسفانه نداری،ولی خودتو از محافظت توانایی بگم خوام نمی-

 مردو یه حمایت بدی نشون باشه بهتر ترن،شاید قوی و تر زورگو مردا که شده طور

 !داری

 غرورش که کردم تالشمو همه خودم نظر به.نه یا شد ناراحت دونم نمی.نگفت چیزی

 .نشه دار جریحه

 شدی؟ ناراحت-

 ...ولی.توئه با حق کردم می فکر نه،داشتم-شیوا

 چی؟ ولی-

 .کنم باز حساب حمایتت و کمک رو بتونم نکنم فکر-شیوا
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 .مردونه قول.دم می قول بهت من-

 :گفت و کرد تشکر و خندید

 .فهمی می منظورمو زودی به.نیست این منظورم-شیوا

 گی؟ نمی خودت چرا-

 مین فکر وقت هیچ.لطفت از ممنون هرحال به.باشم کرده اشتباه من شاید چون-شیوا

 .باشی مونده پرست ناموس و ایرانی حد این تا کردم

 !غیرتش و ایرانیه مرد-

 خابانت مسیرو ترین طوالنی کاش.برسیم زود انقدر نداشتم دوس.رسیدیم باالخره

 می کار چه من با داشت مغرور دختر این.داشتم ای دیگه حس یه امروز.بودم کرده

 .شدم پیاده منم.شد پیاده ماشین کرد؟از

 .شدم مزاحمت که ببخشید و.بود خوبی روز.ممنون بازم-شیوا

 اقااتف.نبود مزاحمتی که عالف من واسه.باشه داشته کاری آدم که وقتیه واسه مزاحم-

 .کردی پر وقتمو که باشم ممنون باید من

 :گفت و خندید

 .ایدربی کاری بی این از که کنم کاملش رو رستوران این زودتر هرچی باید پس-شیوا

 .ندارم کاری موقع اون تا.دیگه آره-

 نمیای؟ خونه-شیوا

 .کنم کمک مامان به باشه الزم شاید.برم باید.دیگه نه-

 .خداحافظ.برسون سالم خاله به-شیوا

 .خداحافظ-
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 کونت دستی رفتن از قبل.داخل رفت و کرد باز کلید با رو در.رفت خونه در تا وایستادم

 هوای.کردم حرکت و شدم ماشین سوار.داشتم عجیبی حال یه.بست رو در بعد و داد

 حس اما ریخت بهم موهامو آزد هوای.کردم باز رو سقف.بود تنگ و خفه برام ماشین

 .گذاشتم ایرانی ترانه یه.داشتم تری قشنگ

 /نیست چشاش تو عاشق عقل

 /نیست جاش سر قلبش تنها

 /حتی داره راه دل به دل

 /نیست پاش پیش راهی وقتی

 /دریچه یه من واسه تو

 /هیچه که فردایی به رو

 /هام نفس آغوش توی

 /پیچه می احساسه عطر

 /انگار دارم شیرینی احساس یه

 /ازکار قلبم میفته تو بدون

 /هست دلم تو شیرینی احساس یه

 /العاده العادس،فوق فوق شد تجربم باتو که

 /انگار دارم شیرینی احساس یه

 /ازکار قلبم میفته تو بدون

 /هست دلم تو شیرینی احساس یه

/ 
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 /العاده العادس،فوق فوق شد تجربم باتو که

 /دلداریت و تو به محتاجم همیشه

 /بزرگواریت از من هرچی بگم کمه

 /زیبا و شیرینی پاکی دل و دست تو

 /جا داری گذشته مثل چشام رو که

 /هرروز بخوبی هستم مراقبت

 /امروز تپه می چه قلبم بخاطرت

 /انگار دارم شیرینی احساس یه

 /ازکار قلبم میفته تو بدون

 /هست دلم تو شیرینی احساس یه

 /العاده العادس،فوق فوق شد تجربم باتو که

 که طور همون.شد تموم خونه رسیدم تا.بود شده متفاوت جورایی یه برام ترانه این

 وت بون...انگار دارم شیرینی احساس یه:کردم می زمزمه زیرلب خونه داخل رفتم می

 ...هس دلم تو شیرینی احساس یه...کار از قلبم میفته

 .ترسیدم.شد ظاهر جلوم مامان یهو

 .مامان وااای،ترسوندیم-

 :گفت و خندید

 خب؟...هس دلت تو شیرینی احساس یه.گفتی می.خب-مامان

 .گرفت خندم
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 شنوی؟ می هم هامو زمزمه شما-

 .خونی می بلند داری نفهمیدی که شیرینه احساست خیلی انگار.نخیر-مامان

 .آشپزخونه تو رفتم مامان دنبال خنده با

 .بود آروم خودم نظر به-

 خوردی؟ ناهار-مامان

 .بله-

 بودی؟ کی با خب.همینه مال شیرینت احساس پس-مامان

 گفت خنده با

 .شیوا پرستم؟با شکم انقدر یعنی-

 باشیوا؟؟؟-مامان

 .خندید بلند و

 شد؟ دعواتون بازم.بودی تسنیم با کردم واقعا؟فکر-مامان

 :گفتم خنده با

 .یکم...ای-

 نمی من نیم.منید جفتتون.باشید هم با دعوا بی تونید نمی لحظه یه شما گفتم-مامان

 خوردین؟ غذا باهم شد چی حاال.شید

 .اهارن رفتیم شرکت برگردیم نشد.خوردیم ترافیک به.گشتیم برمی رستورانم از-

 .رفتی می تسنیم با کاش.نیومدی.ببینت موند منتظرت خیلی تسنیم-مامان

 .نبود که تفریحی.داشتم کار خب-
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 .دارم کارت بشین-مامان

 .برگشت چای دوتا با مامان.میز پشت نشستم

 چیه؟ ات برنامه خب-مامان

 برنامه؟-

 .شد تموم که درست-مامان

 و مجرب کادر یه دنبال بیفتم باید فردا از.شه تموم رستوران کار منتظرم خب.آهان-0

 .کنم پیدا خوبم سرآشپز یه

 زندگیت؟ برای و-مامان

 ایه؟ دیگه کس زندگی واسه این داره؟مگه فرقی چه-

 .ازدواجه منظورم-مامان

 :گفتم و خندیدم

 موقعیت یکم و کنم شروع کارمو بدین اجازه.شده تموم درسم کردین؟تازه هول چه-

 .کنم می فکر بهش بعد بشه تثبیت شغلیم

 .تنیس بد االنم شرایطت.کنی عالف انقدر نیست درست.کشه می طول خیلی-مامان

 .باشم مستقل.باشه خودم جیب تو دستم خوام می-

 می تازه.دارن قبولت جوریم همین اونا.کنی عالف مردمو انقدر نیست درست-مامان

 .چطوره ات آینده دونن

 :گفتم و کردم اخمی

 کیان؟ اونا؟منظورت-

 .گم می احمدو عمو و شدی؟تسنیم خل آریا-مامان
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 .کردم هنگ لحظه یه

 .فهمم اصال؟نمی گید می چی-

 .ارهد دوستت تسنیمم که دونیم می گردیو می تسنیم با داری ماهه چند تو آریا-مامان

 نیست؟ مهم من نظر-

 می و مناسبه برات نظرت به گفتی هم قبال مخالفی؟تو بگی خوای می یعنی-مامان

 .بشناسیش تر بیش خوای

 .دارم ازدواج به تصمیم نگفتم هنوز ولی-

 خوایش؟ نمی بگی خوای می مدت همه این از بعد نکنه-مامان

 .نگرفتم تصمیمی هنوز-

 .زده حرف احمد با بابات اما-مامان

 بپرسه؟ نظرمو نبودم آدم من زده؟یعنی حرف گفتید؟بابا چی-

. . و آمداتون و رفت.میاد خوشت تسنیم از گفتی بار چند خودت.کن بس آریا-مامان

 و دخترشه حال هر به.بود پرسیده آمدتون و رفت نوع درباره بابات از احمد

 جوون دونه می وقتی گفته احمدم.کنی نمی اقدام که چیه مشکلت گفته باباتم.نگرانشه

 .نداره اهمیتی که اینا شه می درست زودی به کارتم و هستی خوبی

 .بودن گذاشته رو تسنیم و من ازدواج قرار جورایی یه یعنی.بودم شده عصبانی

 .کنید درستش خودتون.نشده دیر حاال.زدید می حرف من با اول باید مامان-

 :گفت خشم با مامان

 پا و هبگیر پس حرفشو بابات که نیست این مطمئنا کنم؟منظورت درست چیو-مامان

 !آبروش و سالش چند دوستی رو بذاره
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 تره؟ مهم من آینده و زندگی از اینا یعنی-

 حتی ای و باشه داشته اشکالی تسنیم که شه می اهمیت بی صورتی در ولی نه-مامان

 .باشه شده انجام کار این نظرت و حرفات گرفتن درنظر بدون

 نشده؟ یعنی-

 داری تسنیم؟چندوقته هم و هستی ایرانی تو هم که کردی فراموش نکنه.نه-مامان

 فرهنگ با هستیم آدما همون ما اما لندنه جا این درسته.میای و میری باهاش

 .کنی بازی ما و تسنیم و احمد آبروی با نداری حق تو.خودمون

 .آشنا دوتا حد در.بود عادی خیلی ما دوستی.نکردم کاری چنین من-

 ذاری؟ می ازدواج قرار آشناها همه با-مامان

 کردم؟ کاری چنین کی من-

 می امیدوارش نباید نداشتی ازدواج قصد اگه.میگه واسم حرفاتونو همه تسنیم-مامان

 .ازدواجه قصدش و داره عالقه بهت دونستی می خودتم.کردی

 :گفتم و شدم بلند عصبانیت با

 .کنم نمی ازدواج تسنیم با من-

 :گفت مامان که بیرون برم خواستم

 .آریا بمو سرجات-مامان

 .بزنم حرف مامان حرف رو تونستم نمی.ایستادم

 میونه؟ در ای دیگه کس پای-مامان

 ود،فقطب چیزی اگرم.نداشتم شیوا به خاصی حس.نبود.گفتم؟بود؟کی؟شیوا؟نه می چی

 کداشتم،ی تصمیمی اگرم.خواست نمی منو که شیوا تازه.بود اومده خوشم عقایدش از
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 متسنیم اما.نبود وسط مطمئنا شیوا پس.شد می خوردن شکست باعث و بود طرفه

 .نبود برام خوبی جفت

 .نه-

 سنیمت با پس.بشه شروع عشق با که نیستی ای زندگی دنبال گفتی هم قبال-مامان

 کافیم اندازه به.مناسبه گفتی خودت هم مناسبه ما نظر به هم.کنی می ازدواج

 .روب حاال.آخرمه حرف این.باشه قبول قابل که بیاری دلیلی که این مگر.شناختیش

 گمب عاشقمه؟چی گراست؟زیادی تجمل تسنیم گفتم؟بگم می چی.کردم توقف کمی

 وبیدمک مشتمو و اتاقم به رفتم.حسنه مامان نظر به اینا.مامان واسه باشه قبول قابل

 .بودم عصبانی خیلی.بکسم کیسه توی

 ایسهمق شیوا با همش ذهنم تو چرا دونم نمی.کردم می فکر رفتاراش و تسنیم به مدام

 با زدم؟بابا می حرف باید چطور اما.بود مقبول جوره همه نظرم به شیوا.کردم می اش

 پس.دونستن می همه االن و بود افتاده اتفاق دیشب مسلما.بود زده حرف احمد عمو

 حتی.ندونست می اونام.تسنیم با شم می تر نزدیک گفت که بود همین هم شیوا منظور

 من با وقت هیچ داشتم شیوا از که شناختی با خوامم نمی رو تسنیم گفتم می اگه

 با وقت هیچ.خواهره مثل تسنیم با و شده بزرگ عموش خونه تو اون.کرد نمی ازدواج

 قصد کنن فکر همه شدم باعث رفتارام با بعدم،خودم.کنه نمی ازدواج خواهرش عشق

 ادامه تنهایی خاطر به و کردم شروع بکنه دل ازم که فرنوش خاطر به.دارم ازدواج

 .گرفتم می بازی به احساسشو نباید من.نبود مقصر که اون.دادم

 نظر در کسیو واقعا که داشت؟من فرقی چه خب.بودم گرفته گیر ای دوراهی بد تو

 مخودم واقعا نگیرم نظر در رو شیوا اگه.بود مناسب تسنیمم مامان قول به.نداشتم

 ولی.بهتره تسنیم پس.داریم دعوا مدام و مغروره زیادی هم شیوا خب.دارم قبولش

 .شد نمی راضی دلم چرا
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 و حرص همه باید.کردم کیسه به زدن بکس به شروع کش دست بدون و خشم با

 درد احساس باالخره که زدم انقدر.زدم می بکس محکم.کردم می تخلیه رو خشمم

 دست بکس زیاد ضربات بخاطر.کردم نگاه راستم دست به.کردم تمومش.کردم

 افشک وسطی و اشاره انگشت دو بین که بودم زده محکم انقدر.بود اومده خون راستم

 دستمو.رفت می ازش زیادی خون.بودم زده محکم انقدر یعنی.بود خورده عمیقی

 رو مامان صدای.ناراحتی درد،از از نه.لرزید می ام چونه.نشستم تخت رو و چسبیدم

 خاطر به هم و عصبانیت از هم.بدم جواب تونستم نمی.زد می صدام که شنیدم

 کن ول اما.شده قطع دستم دیگه کرد می فکر دید می دستمو اگه مامان.دستم

 و زد در.اومد می اتاق سمت به و رفت می راه پارکت روی که شنیدم پاشو صدای.نبود

 .کرد باز رو در مکث کمی با

 ...بابات پایین دی؟بیا نمی جواب چرا-مامان

 .طرفم دوئید و کشید جیغی بود جاری دستم از که خونی دیدن با اما

 انداختی؟ روز این به چرا کردی؟دستتو غلطی چه.بیا...منصور-مامان

 .گرفت دستمو مامان.باال اومد زود مامان جیغ از بابا

 شده؟ چی-بابا

 .کرد هول و جلو اومد دستم دیدن با

 .آریا شده چی-بابا

 .دادم تکون سری

 .کوچولوئه زخم یه.کرده شلوغش مامان.نیست چیزی-

 باید.کنی ضعف که میره؟االناس خون انقدر کوچیک زخم یه کوچیک؟از زخم-مامان

 .بخوره بخیه
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 کردی؟ کار چه-بابا

 .زدم بکس فقط.نیست چیزی کنید باور-

 .زد جیغ و بیرون دوئید مامان.داد تکون سری بابا

 .بیمارستان بریم باید.پایین بیارش منصور-مامان

 پانسمان و زدن بخیه دستمو اورژانس تو.بیمارستان رفتیم بابا و مامان زور به

 .خورد بخیه تا پنج.کردن

 زدی؟ بکس کش دست بدون-دکتر

 .بله-

 بکسوری؟-دکتر

 .تقریبا...ای-

 .بکسه قهرمان-مامان

 :گفت و داد تکون سری دکتر

 بدجور.نیک کار بکس بتونی دیگه نکنم کردی؟فکر احتیاطی بی انقدر چطور پس-دکتر

 فشار بهش وقت هر شدن خوب از بعد حتی داره امکان.هس بدجاییم و خورده شکاف

 .بشه باز بیاد

 این.داشتم ای دیگه دلیل ناراحتی واسه.نکردم ناراحتیم احساس حتی.نبود مهم برام

 :گفت بابا رفت که دکتر.نبود مهم زیاد

 پسر؟ کردی حماقتو این چرا-بابا

 .زدیم حرف خونه که موضوع اون خاطر به کنم فکر-مامان
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 روم و داشت دوستم نهایت بی.بود قرمز چشماش که بود کرده گریه اونقدر مامان

 .کرد می گریه دوساعت زمین خوردم می اگه بچگیمم حتی.بود حساس

 زنیم می حرف دربارش.خونه بریم-بابا

 هی خونه رفتیم. بود شده زیاد دستم درد تازه.خونه رفتیم اورژانس از ترخیص از بعد

 .نشستم و شدم بلند اومدن که مامان و بابا.کشیدم دراز کاناپه رو و خوردم قرص

 .بری در مسئولیت بار زیر از تونی می بازیا بچه این با نکن فکر آریا-مامان

 آریا؟ گه می چی مامانت-بابا

 .دیگه گفته بهتون-

 .بشنوم خودت از خوام می-بابا

 واسمت وقت هیچ دیگه بکنی دختر این و ما با کارو این بخوای اگه خدا به آریا-مامان

 پسرم یه همین که کنم می فراموش عزیزترینی برام که خودت جون به.نمیارم

 .نداری گفتی اونم که باشی داشته دوس رو ای دیگه کس که مگراین.دارم

 .کرد گریه به شروع بعدم

 کنی؟ ازدواج تسنیم با خوای نمی-بابا

 خیلی برام گفتم؟مامان می چی بود کرده حجت اتمام مامان که داره؟حاال سوال اینم

 دنیا هب منو قلبیش ناراحتی وجود با.بود گذاشته من پای به زندگیشو همه.داشت ارزش

 هب گفتم؟اگه می چی مادر این به باید حاال.بود معجزه جورایی یه موندنش.بود آورده

 دربرابر من زندگی اصال.نمیاورد دووم قلبش بار این زدم می مامانو قید ازدواج خاطر

 و انداختمو پایین سرمو.شه می داغ چشمام کردم حس.داشت ارزشی چه مامان

 :گفتم میلم برخالف

 .بگید شما هرچی.خوام می چرا--
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 .برم که شدم بلند.خندید مامان شادی دیدن از هم بابا.خندید و شد خوشحال مامان

 .موافقه احمدم.شه می اعالم نامزدیتون فردا جشن تو پس-بابا

 می خبردار که بودم کسی آخرین من و بود شده زده حرفا.بود شده تموم چی همه

 مونه دلمو کردم جسمانی،حس نه.پیچید بدنم تو دردی.افتادم راه اتاقم سمت به.شد

 .اومدم گذاشتمو پام زیر جا

 بحص تا.شه آروم دردم بخورم مسکن نداشتم حال حتی.نبرد خوابم صبح تا شب اون

 دوساعتی یکی.بیرون زدم خونه از حرفی هیچ بی صبح.خوردم حرص و کشیدم درد

 .زد زنگ بهم مامان.زدم دور

 رفتی؟ کجا زودی این به صبح-مامان

 دارین؟ کاری-

 .کنیم تهیه مناسب حلقه یه بریم باید-مامان

 .بگم دروغ شدم مجبور بار اولین برای

 .گفتین می زودتر باید.دارم مهم قرار یه کارم برای امروز.گفتم که دیروز-

 نداره؟ راهی-مامان

 .بمونید منتظر ظهر از بعد تا.چرا-

 بریم؟ خودمون شی نمی ناراحت.داریم آرایشگاه نوبت تسنیم و من.دیره-مامان

 .برید.نه-

 .کنید انتخاب دیگه یکی برید تسنیم با بعدا نیومد خوشت اگه حاال-مامان

 .دارم اعتماد تون سلیقه به-
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 و نامزدیم شد می اعالم همه جلوی امشب.افتادم امشب یاد باز خداحافظی از بعد

 می شیوا.بود مهم براش آبروش مامان.بود ممکن غیر جدایی مردمم می اگه...بعد

 گفت؟ می چی شنید

 باشه؟ مهم برام باید مربوطه؟چرا چه اون به اصال.شیوا.اه،شیوا

 یواش اگه.نه یا باال برم که داشتم تردید.آوردم در شرکت از سر که شد چطور نفهمیدم

 ستارتا داره؟؟دوباره کار و جلسه بگه چی؟یا ببینه منو کرد نمی قبول و کرد می ضایعم

 اومد؟چرا می سرم به داشت چی خدایا.کنم حرکت نتونستم برگردم،اما که زدم

 ه؟ازافتاد چشمم از تسنیم یهو بدم؟چرا تسنیم با ازدواج به تن مجبورم که حاال؟حاال

 .کرد گیپرچون به شروع باز و زد لبخندی دیدنم با منشی.باال رفتم شدمو پیاده ماشین

 .بهداد آقای سالم-منشی

 .سالم-

 خوبه؟ حالتون-منشی

 خوبید؟ شما.ممنون-

 .گم می تبریک.شنیدم خبرایی یه.شما لطف به-منشی

 خبرایی؟ چه-

 .خانوم تسنیم با کنید؟ازدواجتون می پنهون چرا دیگه-منشی

 همه زا.شه می پیدا همسایه زن یه حتما بگردم نسبش و اصل تو منشی این نظرم به

 همسایه از خبرچینی دنبال ایران تو که هایی زنک خاله مثل.شد می خبر با زود چی

 .هان

 .رسید خبرا زود چه-

 .شم می باخبر اول من بیفته اتفاقی هر جا این.دارید اختیار-منشی
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 .کنه یم افتخار فضولیشم مقام به چه حاال.داشتی خبر من از قبل مطمئنا گفتم دلم تو

 .نفرم آخرین معموال من.حالتون به خوش-

 یکی!ها گه می تبریک ازدواجمو داره حاال خوبه.اومد می عشوه من واسه چقدر.خندید

 .کرد صدام

 خودتی؟ آریا-

 اصال .بود ایستاده دستش تو پرونده تا چند با شیوا کنارشم.بود احمد عمو.برگشتم

 و مامان اگه.بودم داده گافی وای،چه.شرکت میاد عمو امروز گفت شیوا نبود یادم

 برام اش رفته آبروی از روز سه تا مطمئنن مامان...!جام این من فهمیدن می تسنیم

 خوشگل چقدر شیوا راستی،امروز.کردم می نگاهشون درماندگی با.داد می سخن داد

 از ییرتغ انگار.بود نکرده تغیری نظرم به.دونم بود؟نمی کرده تغییری چه.بود شده تر

 .نگیر ما از ناپاکو چشم دو این خدایا.بود من چشمای

 .خانم شیوا سالم.احمد عمو سالم-

... یا...داشتیم دعوا یا همیشه.زد لبخند هم شیوا.رسمی چه...خانم؟هه شیوا

 .نداشتیم هم به گذاشتن احترام واسه وقت.بودیم دعوا درحال هیچی،همیشه

 .سالم-شیوا

 تماح بزنی سر باباش به اومدی اول بدونه تسنیم اگه.پسر جایی این پس.سالم-عمو

 سرنمی بهش اصال و تره مهم برات کارات که کرد می گالیه کلی.شه می خوشحال

 .زنی

 :مگفت شرمندگی با.مجبورم ولی.منو ببخش خدایا.دستم داد بهونه خودش ایول،عمو

 با صحبتاتون تو خودم که من.جا این بیام اول دیدم الزم ولی.عمو خوام می معذرت-

 .نداشتم حضور بابا
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 کشیدم می خجالت همین واسه.گم می دروغ دارم فهمه می هم شیوا کردم می ح

 بهر.یواش پیش منتهی.جا این بیام اول داشتم دوس واقعا.نبود دروغم البته.کنم نگاش

 .نباشه دروغ کردم بیان طوری حال

 :گفت و زد پشتم به دستی عمو

 .شه می خوشبخت دخترم که آوردم ایمان دیگه واقعا!منصوری پسر که حقا-عمو

 .تسنیم حال به نیستم؟خوش چی؟مهم من پس نالیدم دلم تو

 .بیارن قهوه تا سه بگو خانم.شیوا بیا.اتاق تو بریم بیا-عمو

 هم عمو.مبل روی نشستم.بست رو در و اومد هم شیوا.کرد هدایت اتاق سمت به منو و

 یریتمد میز پشت رفت باالخره.بود تکلیف بی جورایی یه شیوا اما.نشست روم به رو

 .نشست

 شیوا؟ رفتی کجا-عمو

 .کنم وارد اصالحاتو این-شیوا

 .هست وقت حاال-عمو

 .دیگه هستم منم.کنید صحبت شما-شیوا

 می دب کردم می نگاش زیاد بود جا این اگه ببینمش،اما داشتم دوست گرچه.نشد بدم

 .رفت و آورد قهوه آبدارچی.شد می پرت حواسم شایدم.شد

 .کن تعریف.اومدی خوش-عمو

 باید کنم ازدواج تسنیم با قراره اگه بهرحال.نبود دروغ که جاش این از دیگه خب

 و عمو ولی خوام می من که نیست کسی اون این درسته.باشم داشته درست رفتاری

 من.ندارن رتقصی گذاشتنم منگنه الی منو که بابا و مامان حتی.ندارن تقصیری تسنیمم

 منم.گرفتم سرسری چیزو همه.کردم می ایجاد شرایطو این نباید شناختمشون می که
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 یکس روز یه شد نمی باورم.بود کرده انتخابش عقلم.دیدم می مناسب تسنیمو خب

 باعث این و کردم قبول عقلم با اول رو شیوا.کنه رو زیرو عقایدمو همه که بشه پیدا

 و پسرا جلوی سرسختی با اول.بفهمم که این بدون.کنه رخنه وجودم همه تو شد

 همه با.دونم نمی...آخرام این ساختگیش،و خود و سنگین رفتارای با خودم،بعد

 برای خواست وقتی.دستم داد فنجون یه شدو خم عمو.شد طوالنی سکوتم.چیش

 قیطال هم با نگاهمون.کرد می نگاه منو چشمی زیر.کردم نگاه شیوا به برداره خودشم

 رو مگذاشت رو فنجون منم.دزدید نگاهشو شیوا.کرد خفیف لرزش به شروع دستام.کرد

 .نیفته تا پام

 بزنی؟ حرف شه نمی روت چرا-عمو

 دلم از اون انگار بود جور یه حسم.بزنم حرف شیوا جلو کشیدم می خجالت راستش

 .دریا به زدم دلو باالخره.داشت خبر

 قراره بابا که،امشب دونید می.رسیدم می خدمت شما از اجازه کسب برای خب،باید-

 .کنه اعالم نامزدیمونو

 ما به حواسش اصال.کردم نگاه شیوا به درماندگی با.سرکشید فنجونشو عمو

 .حرفمو بود نشنیده شایدم.نبود

 از شدم متوجه حاال اما.بودم دلخور بودی نزده حرف باهام خودت که این از-عمو

 این همیشه بود ممکن.نکردی کاری نزدی حرف بامن تا که خوشحالم.بوده خجالت

 .بمونه باقی دلخوری

 آماده رستوران کنن می صبر کردم می فکر.زده حرف باهاتون گفت بهم دیروز بابا-

 .بشه

 تراح منم خیال باشید نامزد فعال.بهتره جوری این.عمو نیستیم غریبه که ما-عمو

 .کنیم می برپا رو مراسم شد روبراه اوضاعت وقتی حاال.تره
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 .دارید اعتماد بهم که مرسی-

 نباشی؟ اعتماد قابل شه می مگه.هستی منصور پسر تو-عمو

 .نبودم شرایط این تو کاش خدایا

 شده؟ چی دستت راستی-عمو

 .کردم حس هم رو شیوا نگاه سنگینی

 .کوچیکه خراش یه.نیست مهمی چیز-

 .شده چی بگم نکرد اصرار دیگه هم عمو

 رو شیوا داشتم اومدت از قبل.خوره می غصه داره حتما دخترم که برو پاشو خب-عمو

 دخترم.نهنک غریبی احساس باشه شیوا.نیست که ترنم.تسنیم پیش فرستادم می هم

 .ببر خودت با هم رو شیوا..باشی داشته هواشو خیلی باید.نداره مادر

 ندبل.بودم ناراحت ذاشت می دوشم رو عمو که مسئولیتی از خوشحال،و شیوا اومدن از

 .شدم

 برم؟ بعد کنم تموم رو کارا نیس بهتر عمو-شیوا

 .تو برو.کنم می تمومش خودم-عمو

 :گفت نشستیم که ماشین تو.رفتیم باهم و اومد هم شیوا عمو اصرار با

 شده؟ چی دستت-شیوا

 .کردم کوچولو دعوای یه.هیچی-

 :گفت نگرانی با

 کی؟ با-شیوا

 .براش کنم لوس خودمو یکم داشتم دوست.بردم لذت صداش تو نگرانی از
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 .خورد بخیه تا پنج.آورد دستمو دخل بدجوری.وزن سنگین یه-

 کنی؟ نمی دعوا معموال که دعوا؟تو چرا-شیوا

 :گفتم و خندیدم

 کن می دعوا مدام که شدم آشنا تو با که مدت این-

 .بود نگران بازم ولی.خندید اونم

 شده؟ چی گی می حاال-شیوا

 .کردم داغون دستمو فهمیدم آخر اما.زدمش.داشتم بکسم کیسه با دعوا یه-

 :گفت آروم شیوا

 .بودی؟دیوونه عصبانی-شیوا

 .دادم تکون سرمم

 شی؟ می آروم جوری این-شیوا

 .دادم تکون تاسف و نفی عالمت به سرمو

 .کنه نمی آرومم هیچی این،که نه-

 .نکن رو کارا این پس-شیوا

 :گفت اما.داره حسی بهم اونم کردم می حس.کرد نمی نگاه بهم.کردم نگاهش

 شده هک تسنیمم خاطر به.خوره می غصه ببینت حتما.داره دوستت خیلی تسنیم-شیوا

 .باش خودت مواظب تر بیش

 ردخت خاطر به فقط.بود تفاوت بی لحنش.آورد چشمم پیش رو واقعیت اش جمله این

 هداشت دوست خودشو کنم نمی گمون حتی دختر این.بودم شده خیاالتی.بود عموش

 دنده خواستم وقتی.شه تموم راه نداشتم دوست.رفتم می یواش حال این با.باشه
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 تمایل.بود من دست نزدیک و کیفش روی که دستش به افتاد چشمم کنم عوض

 و بدبخت چقدر.نشست گلوم تو بغض.شدم داغ.داشتم دستاش لمس برای شدیدی

 .شه عوض هوام تا گذاشتم آهنگم یه.کردم باز رو سقف سریع.بودم بزدل

 شم رها قفس ازین کن دعا من برای

 شم هات لحظه شریک گذشته مثل میخوام

 زیرم به سر که حاال کن دعا من برای

 بمیرم و بمونم تو حسرت تو نذار

 کنی می دعا برام داری گفتی که تو

 کنی می ادعا رو داشتنت دوست که تو

 گذاشتیو دست روی دست چرا پس

 کنی می نگاه فقط سوختنم به

 احمد عمو به من اطالع بی که حرفی و آبرو بخاطر.کردن مجبورم بابا و مامان-

 رو بخوام اگه کنه می طردم گفت مامان.کنم ازدواج جوری این سخته خیلی.زدن

 .بزنم حرف حرفشون

 .اجباره بدونه میخواستم

 ستنی اعتماد قابل وقت هیچ بگذره پدرش و مادر از که مردی.هستی خوبی پسر-شیوا

 یکن ازدواج خوای نمی کسی خاطر به یعنی این.کنه خوشبخت رو کسی تونه نمی و

 باهاش

 :گفت اما.کردم می نگاهش ملتمسانه.فهمید می نگاهم از کاش.کردم نگاه بهش
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 دلت تو کسی پس.نداری ازدواج از قبل عشق به اعتقادی شنیدم فرنوش از ولی-شیوا

 .داره دوستت هم ایه العاده فوق دختر تسنیم.برات خوبه موقعیت یه این.نیست

 که ودب این شد مسلم برام که چیزی.بفهمه که نخواست یا نفهمید یا.نزدم حرفی دیگه

 .اس طرفه یه هس هرچی و نداره بهم حسی شیوا

 ببینم تورو دوباره باز که نازنینم ای کن دعا برام

 بمیره یادت قلبم تو نذار گیره می دعات کن دعا برام

 ببینم تورو دوباره باز که نازنینم ای کن دعا برام

 زمونه این تو موندی تو برام بمونه داغت قلبم تو نذار

 دریا موج رو تو و آتیشم توی من

 رویا تو غرقی شنوی نمی فریادمو

 بازی دیوونه و خاطره همه ازون

 ما برای دیگه مونده چی بگو

 نازنینم ای کن دعا برام

 ببینم تورو دوباره باز که

 گیره می دعات کن دعا برام

 بمیره یادت قلبم تو نذار

 نازنینم ای کن دعا برام

 ببینم تورو دوباره باز که

 بمونه داغت قلبم تو نذار
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 زمونه این تو موندی تو برام

 علومم.داد می گوش و بود داده تکیه سرشو شیوا.زدم ریپیت دوباره شد تموم که ترانه

 واهرج پاساژ یه.رسیدیم بودم گرفته مامان از تلفنی که آدرسی به.اومده خوشش بود

 :گفتم شدیم پیاده وقتی.فروشی

 شیوا؟-

 .کرد نگاهم برگشت

 .ایران برو-

 که زودگذر انقدر اما دیدم نگاهش تو چیزی لحظه یه کردم حس.کرد نگام یکم

 .خندید یهو.کردم اشتباه شاید.باشم دیده چیزی نبودم مطمئن

 دیدنمو کنم؟تحمل تنگ جاتو شدی عمو دوماد وقتی ترسی چرا؟می-شیوا

 .نیستم عمو سربار.دارم آپارتمان یه راحت،من نداری؟خیالت

 .جیمی بخاطر.نگرانتم فقط.میزنی حرفیه چه این-

 .میره یادت و کنی می پیدا تری مهم های نگرانی بعد به ازین.نباش-شیوا

 یهو.رفتم پشتش فاصله کمی با.کرده کار چه باهام فهمید می کاش.رفت و افتاد راه و

 :گفت و ایستاد

 خوای؟ نمی رو تسنیم چرا تو ببینم اصال-شیوا

 مخواست می ازش ملتمسانه.بیارم زبون به شد نمی.بخونه نگام از تا کردم نگاهش

 واقعا.کردم یخ که بود سرد اونقدر نگاهش ولی.بگه چیزی یه و بخونه نگاهمو حرف

 نداشت؟ بهم حسی

 مگه.دار نگهش دلت تو بگی،دیگه تونی نمی حتما و هست که هردلیلی به-شیوا

 محبت مرد و زن دل تو که فرسته می هاشو فرشته خدا عقد از بعد میگن نشنیدی
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 وخودش خاص های سختی اون.کن فکر تسنیم به فقط.شه می درست چی بکارن؟همه

 نهات خیلی تسنیم.نبودن مچ زیاد اخالقا تسنیم و ترنم.مادری،تنهایی بی.کشیده

 .کن محبت بهش.بود

 یحام یه حتی.کشی می سختی توام.تنهایی توام دیوونه آخه.بود مهربون چقدر.رفت

 نمدید با.بودن منتظر در جلوی همون تسنیم و چی؟مامان تو.داره بابا حداقل اون.نداری

 رفط اومد بعد و داد دست بود جلوتر که شیوا به اول.طرفم اومد و خندید تسنیم دور از

 .من

 .سالم-تسنیم

 .سالم-

 .کنم می افتخار بهت من.بابا پیش رفتی اول که مرسی.میای گفت می حسم-تسنیم

 ردمک می سعی.دیگران سمت رفتیم و کرد حلقه بازم دور دستشو.زدم لبخند یه فقط

 یمتسن که شرایط این تو بودن از هم و شد می فشرده قلبم هم.نکنم نگاه شیوا به

 :گفت و رفت برام غره چشم یه مامان.کشیدم می عذاب بود نزدیک بهم انقدر

 .کسله.نخوابید دستش درد از صبح تا ام بچه.بمیرم-مامان

 .کرد هول و دید دستمو یهو تسنیم

 شده؟ چی دستت.خدا وای-تسنیم

 بگم؟حقیقت؟ چی.کردم نگاش گنگی با

 .خورد بخیه چندتا.بریده شیشه با-مامان

 سرحال شب که کن استراحت توبرو خوای داری؟می درد خیلی.بمیرم الهی-تسنیم

 .باشی

 :گفتم اجبار به.کرد نگام چپ چپ مامان باز اما.برم که خواستم می خدا از

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه کاربرانجمنbanoo pardis|شیرین احساس رمان

 

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

 

204 

 

 .بریم بهتره.خوبم نه-

 هی تسنیم و مامان باالخره زدن دور نیم و ساعت یک از بعد و داخل رفتیم چهارتایی

 چیزی.نبود مهم برام ولی.نیومد خوشم.بود شلوغ خیلی.کردن انتخاب حلقه ست

 ها تحساسی اینجور به ای عالاقه تسنیم و مامان مثل زیاد که این با هم شیوا.نگفتم

 هیچ نفهمن و نشن ناراحت که کرد می برخورد طوری تسنیم و مامان با نداشت،ولی

 حلقه خرید از بعد.کردم می درک رفتارش از خوب اینو.نداره چیزا این واسه ذوقی

 وضع لباساش تسنیم تا خونه رسوندم رو تسنیم و شیوا بعد و خونه رسوندم و مامان

 .آرایشگاه ببرمش و کنه

 .شم حاضر تا تو بیا-تسنیم

 .خوبه جا همین نه-

 هب سرمو و گذاشتم رو کن دعا برام آهنگ دوباره رفتن وقتی.نرفتم کرد اصرار هرچی

 بیدار هشیش به ضربه صدای با. گذشت چقدر نفهمیدم.بستم چشمامو دادمو تکیه عقب

 در تریمو با.شیشه به میزد تسنیم.بودم خلسه حالت توی.نبودم خواب شایدم.شدم

 .کنارم نشست اومد.کردم باز رو

 ای؟ بودی؟خسته خواب.برات بمیرم-تسنیم

 .دادم تکون سری

 .کن استراحت برو خودت برسون منو بریم.ای خسته معلومه.قرمزه چشات-تسنیم

 .باشه-

 :گفت تسنیم روندم که یکم.کردم حرکت کردمو روشن رو ماشین

 .دیگه یکی بزن.میدی گوش آهنگیه چه این-تسنیم
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 یه به باالخره.گفت می چیزی یه میزد هرکدومو.کرد زدن ترک به شروع خودش بعد

 .کرد توقف و رسید آهنگ

 .اینم عاشق وای،من-تسنیم

 لبمق میفته تو بدون...انگار دارم شیرینی احساس یه".شهیاد از شیرین احساس آهنگ

 "کار از

 نگاه.شد گرم بود پام رو که دستم یهو که دادیم می گوش.داشتم دوستش منم

 برام حاال ات.دستمو چسبید که بکشم دستمو خواستم.بود دستم رو تسنیم دست.کردم

 سنیمت دست تو دستم نداشتم دوست چرا دونم نمی حاال اما.نبود ای مسئله چیزا این

 ذابع احساس.تسنیم کنار جسمم و بود شیوا فکرم توی.داشتم بدی حس یه.باشه

 چی اما.مراسم از قبل.زدم می حرف مامان با...یا.کردم می فراموشش باید.داشتم

 بگم تمتونس نمی.خواست نمی منو هم شیوا بزنم؟حتی پس علت چه به رو بگم؟تسنیم

 بود ممکن نگیرم،غیر درنظر هم شیوا رد جواب احتمال اگه حتی.خوام می رو شیوا

 وخانوادم قید باید یا.کنه خواستگاری رو کرده نامزد برام که کسی عموی دختر مامان

 گاهن تسنیم به.نداشتم ای چاره.بدم قضا به تن کرد،یا نمی قبولم شیوا که زدم می

 سرد بازم نیومد دلم.کرد می نگاه بهم عشق با و بود زده تکیه در به.کردم

 :گفتم و زدم لبخندی.باشم

 نیستی؟ که دلخور ازم-

 ارزشمندترینه تو کنار بودن.روابرام کنم می حس اآلن دلخور؟برعکس چرا-تسنیم

 .برام

 .خواستگاریت نیومدم ایرونی رسم به من اما-

 :گفت و خندید بلند صدای با
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 نتظارا.هستیم اروپایی کشور یه تو و یک و بیست قرن تو االن.ها ای دیوونه-تسنیم

 بشم؟ ناراحت مسخره موضوع این از من داری

 تک و گل دسته که بود مهم من برای.باشه شده ناراحت داشتم انتظار واقعا.خوردم جا

 یم مسخره داشت تسنیم اما.خواستگاری برم بابام و مامان سر پشت بخرم شلوار و

 و مسال خارجی کشور یه تو مادر نبودن وجود با که دختری.تسنیمه این.خیال بی.کرد

 .شده فرهنگ دوگانگی دچار.بگیرم درنظر جزئیاتو این نباید.مونده خوب

 .بدی جواب کردن ناز روز چند از بعد تو و خواستگاری بیام داشتم دوست من ولی-

 :گفت خنده با

 تدس از که بار یه این.آقا نداره اشکال.کشیدنه ناز و کردن ناز موضوع آهان-تسنیم

 .بکشی ناز تو کنم می ناز واست عمر آخر تا جاش به.رفت

 .مایی سرور هستی که همینی شما.بانو بیخیال.نه نه.اوه-

 .اومد دردم.بود جایی بد.آورد دستم به جزئی فشار یه باز و خندید لذت با

 .اوخ اوخ-

 .دستمو کرد لو سریع

 .ببخشید.نبود یادم آریا وای-تسنیم

 .نیست چیزی.نداره اشکال-

 ادهپی تسنیم.دیدم ماشینشو.بود اومده ماشینش با مامان.آرایشگاه به رسیدیم

 .جلو رفتم و شدم پیاده باهاش.شد

 باش خودت مراقب-
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 که وشفرن با.برقصی باید صبح تا که کن استراحت حسابی.طور همین هم تو-تسنیم

 .رقصیدی می خوب

 .بفرمایید امر شما.چشم-

 .بریا ذارم نمی که برو-تسنیم

 مجبورم که بودم متنفر خودم از.خونه رفتم و داخل فرستادمش کردمو خداحافظی

 می عذاب درون از خندیدم می یا زدم می حرف عاشقانه باهاش هربار.کنم بازی نقش

 از عدب شاید شیوا قول به.کن کمکم خودت.بودم نشناخته رو شیوا کاش خدا.کشیدم

 خوابی چه دونم نمی.خوابیدم و تخت رو رفتم لباس با.بشه عوض حسم ازدواج

 کرد ارمبید.بود مامان.شدم بیدار موبایلم زنگ صدای با.بود هم شیوا میدونم فقط.دیدم

 مبخواب کردم سعی جور همون.شم بلند نداشتم حوصله اما.شم حاضر و بگیرم دوش

 ندبل گوشیم زنگ باز دوباره.برد خوابم کی نفهمیدم که ببینم خوابمو ادامه شاید

 .بود تسنیم.شدم

 .آقا سالم-تسنیم

 .سالم-

 بودی؟ خواب-تسنیم

 .آره-

 خوابیدی؟ لباس جدی؟با-تسنیم

 لباس؟ کدوم-

 .نیستی آماده که نگو-تسنیم

 :گفتم و نشستم.پرید کلم از خواب یهو

 چنده؟ چی؟ساعت-
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 :وگفت خندید تسنیم

 تو وقت ونا.دنبالم بیای منتظرم جا این من.باشی بیخیال انقدر شه نمی باورم-تسنیم

 خوابی؟

 .میام شم می حاضر ساعته نیم.شد چی نفهمیدم کن باور-

 با.اریبی خودت سر بالیی یا شی حاضر نصفه نیمه یا ندارم دوست.خواد نمی-تسنیم

 .باز نخوابی فقط.بیا شو حاضر فرصت و دل با توهم.سالن رم می خاله

 راحت خیالت نه-

 لباس دادمو حالت موهامو.زدم ریشامو گرفتمو دوش سریع تماس قطع بعداز

 متسنی دل خاطر به اما نداشتم حوصله خودم.شدم حاضر و زدم ادکلن و عطر.پوشیدم

 تموبرداش ماشینمو منم.بود رفته بابا.کشید طول ای دقیقه چهل.بودم می مرتب باید

 و شیک هخون.بود داده بابا آدرسشو که خونه یه به رسیدم بعد دقیقه پنج و بیست.رفتم

 رفتم.بود کرده کرایه بابا که بود تاالر شبیه چیزی جا این.بود بزرگی البته و قشنگ

 و اومدن می داشتن مهمونا.گفتن می آمد خوش مهمونا به بابا و مامان.داخل

 با.ودنب هم سینا و فرهاد.بود شیوا و تیام کنار تسنیم.کردن می پذیرایی خدمتکارام

 خیلی اهنگ کردم حس.طرفش رفتم.شد بلند دیدنم با تسنیم.دوستان از دیگه دو یکی

 اون ولی نبود خوش دلم من گرچه.ذاشتم می تموم سنگ واسش باید.ماست به ها

 ودستش و کردم سالم رسیدم بهش وقتی.بود شده زیباتر خیلی.فهمید می نباید

 هک این از قبل.زدن کف و سوت ها بچه. بوسیدم دستشو و شدم خم لحظه یه.گرفتم

 همون های کفش و ای نقره لباس با.بود شده ناز چقدر.دیدم رو شیوا شم بلند

 یوقت.برگردوند روشو سریع.بمونم خیره چشماش تو نذاشت اما کرد نگاه بهم.رنگ

 .کرد تشکر ازم.خندید می تسنیم شدم بلند

 .آریا عاشقتم.کنم نمی فراموش امشبو وقت هیچ-تسنیم
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 شیوا با همش دلم تو من و داشت دوست منو طوری این تسنیم.اومد بدم خودم از

 .بود شیوا دنبال چشمم و کردم می مقایسش

 .دریابید مارو.عاشق کبوترای بسه بابا-فرهاد

 تبریک و کردن سالم هم ها بچه.کردم سالم همه به و برگشتم ها بچه سمت به

 .گفتن

 دین؟ می شیرینی کی پس-سینا

 اومدی؟ چی واسه پس امشب-

 .اومدیم مهندسی جشن واسه که ما-فرهاد

 .نامزدیمونه اعالم واسه اصلش اما.شه اولیه اسم اون.بله-

 .کشیدن سوت دوباره ها بچه

 .ودب بسته پاتو و دست دانشگاه انگار فقط.شده خبرا خیلی روز چند این پس-تیام

 .شدم آزاد.دیگه آره-

 :گفت و کرد سینا به نگاهی تیام

 .بگیرن یاد بعضیا-تیام

 .نبوسیدم ماهتم هیچی،روی که دستت جا همین اگه نامردم بده اجازه شما-سینا

 .سینا سر تو زد تیام و خندیدن همه

 .نامزدیشونه منظورم.حیا بی-تیام

 ینیتمر دور یه گرفتمو یاد دیدمو که همینی فعال شه نمی حاال.لحاظ اون از آهان-سینا

 بریم؟
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 رفتم من و خندیدن می و گفتن می ها بچه.رفت در هم سینا و خندیدن دوباه ها بچه

 .شونپیش رفتم.اومد کی نفهمیدم.بود مامان پیش شیوا.کردم سالم احمد عمو و بابا به

 .مامان سالم-

 .خوابالو پسر سالم-مامان

 .اخه بودم خسته-

 .نباشی خسته-مامان

 .باشید سالمت-

 کجاست؟ گردی؟تسنیم می تنها چرا تو-مامان

 .بود ها بچه با-

 .نذار تنهاش برو-مامان

 به ردک می سعی و کرد می نگاه اطراف به تفاوت بی.شد کشیده شیوا سمت نگاهم باز

 .نکنه نگاه من

 شیوا؟ نمیای تو-

 :داد جواب مامان شیوا بجای

 .ندارم کاری که من.کنه کمک که داده گیر.ببرش.چرا-مامان

 بزنمو حرف داشتم دوس.افتادیم راه ها بچه سمت به.شیوا موندمو من.رفت خودش و

 .بشنوم صداشو

 .کنم می تحسین اتو سلیقه و انتخاب واقعا.میاد بهت خیلی.قشنگه لباسات-

 .نبود من به حواسش اصال انگار.نزد حرفی

 شیوا؟-
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 اون.اومد جوش خونم.جیمی...کنارش اما.بود باباش.بود در به.کردم دنبال نگاهشو

 میکرد؟ غلطی چه جا این آشغال

 .کشمش می خودم-

 .کرد صدام شیوا که طرفش برم خواستم

 ...آریا-شیوا

. کنه صدام دیگه بار یه بدم عمرمو همه حاضرم.گفت می اسممو قشنگ چه...دلم وای

 :گفت

 نوجش.کنه غلطی تونه نمی جا این.باش نداشته باهاش کاری کنم می خواهش-شیوا

 .نریز بهم

 .کشمش می خورم می قسم.ده می عذابت حضورش ولی-

 خودم.فالط نکن کاری.کنه می نگات نگرانی با االنم داره.تسنیمه شب امشب.نه-شیوا

 .کنم می کاریش یه

 .کردم نگاهش غم با

 .کنم حمایت ازت دادم قول بهت-

 وامخ نمی.کرد خوشحالم بودی فکرم به بدونم که این.ممنونم ازت جام همین تا-شیوا

 .بریزه بهم جشن این آشغال یه خاطر به

 رفتم.بود کرده خواهش شیوا اما.بزنمش حسابی و برم شد می کاش.شد دور ازم و

 :گفت نگران دیدنم با.تسنیم سمت

 .برمیاد پسش از شیوا.نکنیا دعوا تروخدا آریا-تسنیم

 :گفتم زیرلب
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 .دونم می-

 .بکنه خودشو کار عمو ترسم می آخر.شیوا بیچاره-تسنیم

 هواس و بره.بره جا این از کنم مجبورش باید.بشه حیف نباید شیوا.نه.لرزید قلبم

 .نداره فداکاریو این ارزش پدر این.کنه زندگی خودش

 کجاست؟ حواست-تسنیم

 گفتی؟ جانم؟چیزی-

 نیست؟ ات تشنه گفتم-تسنیم

 چطور؟ نه-

 .تشنمه من-تسنیم

 .براش بردم و گرفتم میوه آب یه پیشخدمت یه از و شدم بلند

 .بانو بفرما-

 .عزیزم ممنون-تسنیم

 و جر باباش با سالن گوشه یه.کردم جستجو رو شیوا چشمام با و نشستم کنارش باز

 سرش به دست داشت قصد کنم فکر.زد می حرف جیمی با احمدم عمو.کرد می بحث

 و کرد می نگاه شیوا به عمو به توجه بی آخه.بود حرفا این از تر پررو اما.کنه

 .شد نمی اما.دربیارم هیزشو چشای برم داشتم دوست.شد کالفه هم عمو.نشست

 شیوا و بود شیوا دنبال جیمی مدام که بود شیوا و جیمی درگیر حواسم جشن وسطای تا

 شام موقع تا.بود شیوا به حواسم هم تسنیم با رقصیدن موقع حتی.فراری

 .کرد دعوت سکوت به رو همه و ایستاد پله رو بابا شام از قبل.رقصیدیم
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 رو تشکر کمال همه از اومدید و کشیدید زحمت که این از.عزیز دوستان-بابا

 یه اما.جانه آریا التحصیلی فارغ جشن امشب دونید می همه که طور همون.دارم

 و آریا، رضا،نامزدی احمد سالم چند دوست اجازه با خوام می امشب.دارم سورپرایزم

 .کنم اعالم رو احمد عزیزم دوست جان،دختر تسنیم

 اومد ها حلقه ی جعبه با مامان.زدن سوت دوستامم.زدن دست و کردن نگاه ما به همه

 رو مهه بابا بعد.گفتن تبریک بهمون بقیه و کردیم هم دست رو ها حلقه.دستمون داد و

 هم جیمی.لرزید دلم یهو.نبود اما.بودم شیوا دنبال شام سالن تو.کرد دعوت شام برای

 کسی.النس تو باال رفتم عجله با و گذاشتم رو تسنیم شام... شیوا بابای علیرضا و.نبود

 .بود شیوا.شنیدم اتاق یه از صدایی.نبود کسی هم آشپزخونه تو.نبود باال

 .احمق کن ولم-شیوا

 ی گوشه رو شیوا لجن ی پسره.کردم باز درو و اتاق سمت رفتم عجله با.بود آروم صدا

 .کنه بغلش داشت سعی و بود کرده محاصره اتاق

 مردک؟ کنی می غلطی چه-

 .برگشتن هردو من صدای با

 .تو و دونم می من وگرنه بره بگو شیوا.خرمگس این باز-جیمی

 هک این از قبل و جیمی سمت رفتم خشم با.بود خیس چشماش.کردم نگاه شیوا به

 وجهت بی.زدمش دوباره و کردم بلندش.زمین افتاد.شکمش تو زدم مشت با کنه فرصت

 جدا و داخل اومدن احمد عمو و بابا و تسنیم کی نفهمیدم.زدمش می شیوا التماسای به

 و بود شده خونی کامال من دست پانسمان و بود شده بیحال جیمی ولی.کردن مون

 :گفت بابا.بیرون برد رو جیمی احمد عمو.بود جاری ازش خون

 آریا؟ کردی دعوا چرا-بابا

 :گفت و گرفت دستمو.سمتم اومد گریه با تسنیمم
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 نکن؟ دعوا نگفتم مگه.ببین آریا؟دستتو کردی کار چه-تسنیم

 :زدم داد عصبانیت با یهو

 بیاره؟نه،هیچ شیوا سر خواد می هربالیی کثیف خوک اون بذارم خواستین می پس-

 .ذارم نمی وقت

 حالش و بود افتاده صندلی روی که شدن شیوا بد حال متوجه تازه انگار.شدن ساکت

 .سمتش رفت تسنیم.کردن می فکر آبروشون به اونا وقت اون.نبود خوب

 شیوا؟خوبی؟ شده چی-تسنیم

 بده؟ بگه شیوا شه می مگه.داد تکون سری حالی بی با شیوا

 .بمون جا همین تو.بیمارستان برسونیم رو شیوا و آریا باید جان تسنیم-بابا

 .رمبیا رو شیوا خودمو های لباس میرم.میرم می نگرانی از.میام منم.عمو نه-تسنیم

 بعد.کرد شیوا تن مناسب لباس کرد کمک و اومد کرده عوض لباس با سریع تسنیم

 نکردن لوص سرم وقتی تا.بود پایین خیلی فشارش شیوا.بیمارستان برد مونو همه بابا

 .دادم نشون دکتر به دستمو شد راحت که خیالم.نرفتم دستم نشد،واسه بهتر وحالش

 بزنی؟ دستتو قید خوای نکن؟می کار بکس نگفتم مگه.زدی بخیه دیشب که تو-دکتر

 .بشه قطع بایدم نکنه کاری ناموس حفظ واسه که دستی-

 اته بخیه از دوتا.مونه نمی برات دستی دیگه دفعه میری پیش تو جوری این-دکتر

 ودمخ بیای باید هرروز ولی.کنم می پانسمان برات.دوباره زد بخیه شه نمی.شده پاره

 .کنم چک زخمتو و کنم عوض رو پانسمان

 .دکتر میارمش خودم-تسنیم

 همسرشونید؟-دکتر
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 .نامزدیم.بله-تسنیم

 .نزنه سرش به بکس س*و*ه باز که باشید مراقبش خیلی-دکتر

 .کنه استفاده دستش از حتی دیگه ذارم نمی.راحت خیالتون-تسنیم

 :گفت و خندید دکتر

 .میفته کار از دستش نکردن کار از حتما طوری این.عالیه-دکتر

 عوض که دستم پانسمان.کرد می گریه هنوز تسنیم ولی.گرفت خندم منم بار این

 .بود بهتر حالش.شیوا سر باالی شد،رفتیم

 .بشه طور این خواستم نمی.شرمندم بخدا-شیوا

 :گفتم ناراحتی با

 کمکت؟ بیام زدی نمی صدا موندی؟چرا تنها باهاش چرا پس-

 :گفت و دزدید نگاهشو

 رابخ جشنتونو داد و جیغ با خواستم نمی.رفت بعد و کشوند منو حقه با بابا-شیوا

 .بدم نجات خودمو کردم می سعی داشتم.کنم

 :گفت بود شده خیر کجا نا به که حالی در آروم بعد

 .کنن مجبورم طریق این از خواستن می-شیوا

 .رهندا تورو دامن پاکی ارزش جشن یه.دنیا دختر ترین احمق.شیوا احمقی خیلی تو-

 :گرفت رو شیوا دست دید منو حال که تسنیم.زد نمی حرف و بود ساکت

 .کردی کارو این چرا.بود شده تموم دیگه که ما جشن.گه می راست آریا-تسنیم

 :گفت و کرد نگاه تسنیم به گریه با
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 .بود بابا تقصیر.تسنیم بیفته اتفاق این خواستم نمی کن باور-شیوا

 .میفته فشارت باز.نکن ناراحت خودتو.سرت فدای.عزیزم دونم می-تسنیم

 .حتما نرفتن هنوز مهمونا.برین شما.بهترم من-شیوا

 .ریم می هم با همه.رسیم نمی جشن به دیگه.ریم نمی جایی ما-

 دور مانداخت دستمو بعد.کردم می توجه شیوا به داشتم زیادی.شدم تسنیم متوجه یهو

 :گفتم و تسنیم بازوهای

 جبران.انوب ببخشید.کنم می تالفی اصلیمون مراسم تو امشبم بد ی خاطره این-تسنیم

 .کنم می

 :گفت و زد قشنگی لبخند سنیم

 .ونهم نمی یادم یکی این که گذاشتی برام قشنگ خاطره انقدر امشبم واسه-تسنیم

 .زدم لبخندی بهش

 .کنی می درکم که مرسی-

 .هستی بزرگی مرد انقدر که ممنونم ازت من-تسنیم

 منم.بود دیروقت.بود رفته بابا.بیرون رفتیم هم با همه شیوا سرم شدن تموم از بعد

 .موند تسنیم اما.رفت و کرد خداحافظی زود شیوا.رسوندم رو تسنیم و شیوا

 .بود خوبی شب-تسنیم

 باید.شده تموم چی همه یعنی این.کردم نگاه ام حلقه به منم.کرد نگاه اش حلقه بعد و

 :گفتم و گرفتم دستاشو.باشم وفادار تسنیم به فقط بعد به این از

 نیستی؟ دلخور ازم دعوا خاطر به باشم مطمئن-

 .بودی شیوا مواظب که باشم ممنون ازت باید دادی؟من دست از عقلتو-تسنیم
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 ردم بودی،هر هم تو اگه مطمئنا.مسئولم هموطنام همه درقبال من.نیست الزم تشکر-

 حمایت ناموسم از دارم توقع هموطنام از واقعا من و کرد می کارو این ای دیگه ایرانی

 .کنم می کارو این همیشه خودم همین واسه.کنن

 مفیدم واقعا و.نشه حساس تسنیم که دادم می نشون رو موضوع جوری یه باید

 درد واقع دستم.خونه رفتم منم و رفت تسنیم طوالنی خداحافظی یه از بعد.بود

 می یادم درد کردم می فکر بیاد شیوا سر بود ممکن که بالیی به وقتی اما.داشت

 .کشید می تیر قلبم جاش به.رفت

 سر داشتم فود فست و رستوران که دوستام از تا چند به برم داشتم تصمیم بعد روز

 و زدم رس دوستام به و بیرون زدم صبحانه از بعد صبح.باشم سرآشپز یه دنبال و بزنم

 غذا وعهرن برای بود بهتر.کنن پیدا برام تونن می اگه که کردم سفارش سرآشپز برای

 و رانیای و مکزیکی و هندی،چینی،ایتالیایی غذاهای برای.کنم پیدا مخصوصشو آشپز

 اهامب تسنیم که بود ظهر نزدیک.بود یکی از بهتر سرآشپز تا سه نظرم به.فود فست

 .گرفت تماس

 آقا؟ هستی کجا-تسنیم

 .کارام دنبال-

 .خوشحالم.آریا افتاده برام خوب اتفاق یه-تسنیم

 .خوشحال منم.خوب چه-

 چرا؟ تو-تسنیم

 .خوشحالی تو چون-

 چیه؟ خوب اتفاق پرسی نمی.مرسی-تسنیم

 .کنی تعریف برام منتظرم-
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 تلفن؟ پشت-تسنیم

 طوالنیه؟-

 ...درضمن.دن نمی طوری این که رو خوب خبر ولی.نه-تسنیم

 چی؟ درضمن-

 .ینمتبب دارم دوست.شده تنگ برات دلم من نشه،اما تنگ واسم دلت تو شاید-تسنیم

 .زدم تلخی لبخند

 شام رایب باش آماده.نذاشتی ولی.دنبالت بیام خبر بی و کنم سورپرایزت خواستم می-

 .دنبالت بیام

 .خداحافظ.باشیم باهم تر بیش بیا زودتر پس.جون آخ-

 بر چی همه که حالش به کرد؟خوش می خوشحالش انقدر من دیدن.کرد قطع سریع و

 ای هونهب منم کاش.برسم قلبیم ی خواسته به تونستم می منم کاش.بود مرادش وفق

 .خورد زنگ و لرزید دوباره که بود دستم تو تلفن هنوز.داشتم

 سالم؟-

 شناختید؟.بهداد آقای سالم-منشی

 نشناسمت؟ شه می مگه میزنی حرف عشوه با انقدر آره.پررو بچه

 .خانم بله-

 .شرکت بیایید ضروری کار یه برای دارید فرصت اگه گفتن رهام خانم-منشی

 خواسته ترین بزرگ حاضر درحال البته.بودم کرده بزرگتری آرزوی خدا،کاش وااااای

 .بود شیوا دیدن ام

 نیست؟ ناهارشون وقت اآلن-
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 .پروژه سر برن قراره.برن شما اومدن از بعد بمونن منتظر میایید اآلن اگه گفتن-شیوا

 .میام اآلن-

 احساس آهنگ.کردم روشن رو پخش.کردم حرکت و شدم ماشین سوار خوشحالی با

 یرینیشوش فقط.کنم توصیفش تونستم نمی.داشتم شیرین حس یه واقعا.بود شیرین

 رسوندم خودمو سرعت با.بود شیرین واسم ها فاصله همه وجود با.کردم می احساس

 .شرکت

 .بودید نزدیک چه-منشی

 .داشتم کار جایی اطراف همین.آره-

 .اومدم داد اطالع و گرفت تماس شیوا با بعد

 .داخل برید تونید می-منشی

 .ندارم میل چیزی.نیارن چیزی واسم احتماال بگید فقط.ممنون-

 .چشم-منشی

 باال وسرش اینکه بدون.بود کامپیوترش تو سرش شیوا.زدن در از بعد البته.داخل رفتم

 :گفت بیاره

 .بشین.سالم-شیوا

 .سالم-

 خیره بهش.نبود من مثل احساسش که اون خب.نشدم ناراحت ولی.نکرد نگام حتی

 می بهش خیلی.بودم ندیده تاحاال.بود چشماش رو کائوچویی عینک یه.شدم

 نگاهمو اما.کرد غافلگیرم و باال آورد سرشو.کرد حس نگاهمو سنگینی انگار.اومد

 .چرخید سمتم به کامل و میز رو گذاشت آورد در عینکشو.ندزدیدم
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 شده؟ چیزی-شیوا

 چطور؟.نه-

 .کنی می نگام جوری این داری آخه-شیوا

 .ندارم ای دیگه کار خب-

 :گفت و زد پوزخندی

 .عالفی تو نکنم تموم رو رستوران کار من تا.دونم می-شیوا

 .دقیقا-

 کار یه با تونی می عالفیتو بهای گران وقت ازین روز سه.دارم خبر یه برات-شیوا

 .کنی پر ارزشمند

 چیه؟ ارزشمند کار اون و-

 توی هست همایش یه.اومده برام مسابقه داوران ی کمیته از ایمیل یه امروز-شیوا

 حاتتوضی و کنن شرکت کارفرما و معمار و پروژه مهندس باید.دیگه ی هفته.آکسفورد

 .بدن طرح درباره کاملی

 کیا؟ یعنی-

 .تو و ویلسون من،ریچارد-شیوا

 .عالیه یعنی.خوب چه-

 برنامه اتفاق این به تو و دارم کار کلی جا این عالیه؟من چیش بگی شه می-شیوا

 عالی؟ گی می نشده ریزی

 .ندارم که من.داری کار تو خب-

 .خندید
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 .بینا چشم دو خواد می چی خدا از کور.دیگه آره-شیوا

 .بشم همسفر باهات قراره که خوشحالم چقدر فهمیدی می کاش

 .ماست عهده به اقامتت و برگشت و رفت ی هزینه راستی-شیوا

 .دارم استطاعتشو ولی.ممنون-

 .نکن ایرانی تعارف.کنم می تکرار فقط بار یه رو حرف هر-شیوا

 .داخل اومد منشی و زدن در.بود شده خشک چه باز

 دارین مهمون فهمیدن وقتی.بودن داده سفارش غذا رهام آقای مهندس خانم-منشی

 .فرستادن دوتا

 :گفت و کرد من به نگاهی شیوا

 رفت؟ عمو-شیوا

 .بله-منشی

 .باشن خورده غذا بهداد آقای شاید خب-شیوا

 قصد تو اگه. بدم دست از رو فرصت این اگه بخوری؟عمرا غذا بامن نداری دوس

 .شم می تر پررو بدی،من قرار رودروایستی تو منو داری

 .بخورم غذا تنها قراره بودم ناراحت.نبود خونه هم مامان اتفاقا.نخوردم.نه-

 :گفت فارسی به

 .خوردین می هم با.بود تنها تنها؟نامزدتم چرا-شیوا

 :گفتم منشی به و ندادم جوابی اما.کردم نگاهش حرص با

 .ناهارو بیارن بگید-
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 .چشم-منشی

 .رفت و

 ای کاره جا این هنوز عمویی،ولی دوماد منه؟درسته منشی اون کردی فراموش-شیوا

 .نیستی

 .بشه بازنشسته باید کم کم دیگه عمو.شم می ولی-

 داری؟ن کار این به ای عالقه گفتی می قبال کنی؟یادمه کار جا این باید تو چرا و-شیوا

 :گفتم حرفاش تالفی برای حرص با

 کارو این حاضرم بشه خسته جا این کارای خاطر به عزیزم همسر خوام نمی چون-

 .بدم انجام میلم برخالف

 با فقط.بگه چیزی نتونست و اومد آبدارچی بزنه حرفی کنه فرصت شیوا که این از قبل

 به شباهتی حسادته،ولی که بزنم گول خودمو داشتم دوست.کرد نگام خاصی حالت یه

 .کردم باز هم رو شیوا ظرف در.کردم باز ظرفو در رفت که ابدارچی.نداشت حسادت

 شه می سرد.مهندس خانم بفرمایید-

 .ندارم میل.بفرمایید شما-شیوا

 .نمیره پایین گلوم از.شه نمی که طوری این-

 .بره بده هولش.هست نوشابه-شیوا

 بخورم؟ غذا جا این من سخته برات انقدر-

 .شدم بلند ناراحتی با بار این.کرد نگام فقط و نزد حرفی

 .بترکی تا بخور شو همه تنهایی.میرم من.باشه-

 .جلوم اومد و شد بلند.کرد نگاش برگشتم.خندید که برم کردم پشتمو
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 .دارم تری مهم کارای.بترکم خوام نمی.بخور بشین.کردی قانعم-شیوا

 ودمب کرده پیدا بهش که شیرینی حس.بود مغرور هنوزم.نشستیم هردو و خندیدم منم

 دیوار پشت سرسختانه هنوز اون اما.دارم هم غروری کنم فراموش بود شده باعث

 دستش به چشمم که شدیم خوردن مشغول هردو.بود کرده حفظ سنگرشو غرورش

 .بود شده کبود سرم سوزن جای.بود زخم یه جای که افتاد

 داره؟ دردم.شده کبود دستت-

 .بگذرم خیرش از باید.شده داغون حسابی دیگه دست این-شیوا

 نشد؟ بد نشدی؟حالت اذیت دیگه دیشب-

 :گفت و زد پوزخندی

 .خوابیدم خوب صبح تا نه-شیوا

 گی؟ می جوری این چرا پس-

 گفتم؟ چطوری-شیوا

 .کن ولش هیچی-

 :گفت بعد کمی.شدم خوردن مشغول

 رفتی؟ پانسمان تعویض خوبه؟برای چی؟دستت تو-شیوا

 :گفتم و خندیدم

 هی واسه. درمیاره بال داره پرسیدی حالشو که اآلن.دستم خوبه.افتاد یادت عجب چه-

 بیمارستان؟ برم پانسمان

 .بری که الزمه-شیوا
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 بایدن که من امثال.بزنن حرفایی چنین باید.درمیارن پول راه این از دکترا این-شیوا

 .کنم می عوض خودم.کنن باور

 ببرت؟ بگم تسنیم به باید-شیوا

 .کنه مجبورم تونه نمی تسنیم بدم انجام کاریو نخوام وقتی.نه-

 .نزد حرفی دیگه

 .برداشت کیفشو و شد بلند غذا از بعد

 .بگیرم تحویل باید رسیده میای؟وسیله.رستوران برم خوام می-شیوا

 .بود خدام از

 .میام آره-

 .ارکینگپ رفتیم و کنه تمیز اتاقشو یکی بگه گفت منشی به.بیرون رفتم دنبالش

 .بریم من ماشین با-شیوا

 .بیرونه.بریم من ماشین با.دارم ماشین من-

 .باشه گردنم به دینی خوام نمی.بریم من ماشین با.نه-شیوا

 .قشنگه برام غرورتم این.لوس ی اه،مسخره

 .نبوده بار یه چون بکنی کارو این باید بار چند باشه یادت پس-

 .شه می جبران من بار یه با تو چندبار-شیوا

 گفتم؟ و شدم سوار

 چطور؟-
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 وارس همیشه.ببری لذت کن سعی.توئه ماشین چندبرابر قیمتش من ماشین-شیوا

 .شی نمی ماشینی چنین

 !خودراضی زد؟از می سرم تو شو دارایی داشت.کردم نگاش حرص با

 .نخواستم خودم.ندارم ماشینی چنین خرید توانایی نکن فکر-

 .کردم باور باشه-شیوا

 .باورکنی چی؟باید یعنی-

 .کنه می اصرار انقدر دروغ واسه گفتم؟آدم چی من مگه-شیوا

 .شناسم می که هستی دختری ترین اخالق گند تو-

 .دروغگو یه البته و.شناسم می که هستی پسر ترین اخالق گند هم تو-شیوا

 :گفتم بلند صدای با و شدم عصبانی

 .شدم پیاده خوام می.اصال دار نگه جا همین-

 نگاه اطراف به.بودم نبسته آخه کمربندمو.شیشه تو رفتم سر با.ترمز رو زد یهو

 بود؟ جا این چرا اصال.بود اتوبان تو.کردم

 روانی؟ کنی می کار چه-

 شی؟ پیاده خواستی نمی مگه-شیوا

 مهم و.کردم نمی پیدا تاکسی جا این مطمئنا.شم پیاده خواستم نمی.درآورد حرصمو باز

 پیاده گفت می غرورم اما.دادم می دست از باهاشو بودن برای فرصت یه که این تر

 :زدم داد پس.رفت می و کرد می ولم مطمئنم.کردم می غرورم حرف به نه،نباید.شم

 .برسونی مقصدم به منو وظیفته تو-
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 نای خوای می اگه پس.پایین بندازمت جا همین تونم می.ندارم ای وظیفه من-شیوا

 .نزن بیخود حرف انقدر و باش نمونی،ساکت پیاده وسط

 رشس بالیی یه حتما بودم قبل مثل اگه.بود درآورده حرصمو خیلی دیگه.کرد حرکت و

 امنگ هی تعجب با دیدم رفت که کمی.نگفتم چیزی و شدم ساکت فقط اما.اوردم می

 .کنه می

 چیه؟-

 .بودم دیگه دعوای یه خودتی؟منتظر واقعا-شیوا

 .ندارم تو حوصله-

 .خونواده مرد شی می داری دیگه.خوبه-شیوا

 بردار؟ تو پسندی جدی؟می-

 :وگفت زد پوزخندی

 .باشم پسند بنجل انقدر من اگه کیو؟تورو؟عمرا-شیوا

 ...بدی ادامه اگه.درمیاری حرصمو زیادی داری دیگه-

 نزدیک.کرد کم سرعتشو یهو ولی.کردم نمی کاری دادم می هم ادامه آخه.ندادم ادامه

 .شیشه به بخورم بود

 .دیگه برون درست اه-

 .بشی پیاده بار این کردی س*و*ه شاید گفتم.بدم ادامه حرفامو خوام می آخه-شیوا

 ینا بزنم؟مگر روپس تسنیم مثل کسی سرتق ی دختره این خاطر به باید من چرا آخه

 .بود بیمارستان.اومدم بیرون فکر از.ایستاد جا یه.باشم روانی که

 بده؟ جا؟حالت این اومدی چرا-
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 .پایین بیا آره-شیوا

 .برو خودت.نمیام من-

 .بذارم تنهاش تو با ترسم می.گرونه ماشینم-شیوا

 .کوبیدم محکم درشو شدمو پیاده حرص با

 .نیست که طویله در-شیوا

 .محترمه توش حیون.بست احترام با باید رو طویله در-

 :گفت افتاد راه و بست درو ریموت با که حالی در

 .ببندم احترام با ماشینتو در نمیره یادم.بود خوبی نصیحت-شیوا

 :گفتم حرص با رفتمو دنبالش.بگم بهش چی دونستم نمی دیگه

 .کنم کوتاه خودم مترشو نیم باید.درازه زبونت خیلی-

 :گفت و خندید

 .بدم رو یکی تو جواب تونم می موندشم باقی دومتر با.نداره اشکال-شیوا

 عصبانیم خیلی.اومدم نمی باهاش کاش اصال.بود سکوت راه بهترین.آوردم کم واقعا

 کن آبسرد به.شدیم اورژانس وارد.خودشه شیوا که بود روزایی اون از امروز.بود کرده

 نیمکت رو.بود کرده داغ سرم.شم خنک تا خوردم آب لیوان یه ایستادمو رسیدیم که

 .برگشت نیستم دنبالش دید وقتی بود رفته که شیوا.نشستم

 .دیگه بیا-شیوا

 .نیست جا این که ماشینت.نترس-

 .بهتره باشی چشمم جلو.بندازی خطش بری ترسم می.بیا-شیوا

 .دارم قرار تسنیم با.برم باید.کن کارتو سریعتر برو.نمیرم-
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 می ناراحتش تسنیم اسم کردم می حس اما نبود مهم براش دونم می که این با

 :گفت و زد لبخند عادی خیلی ولی.کنه

 .منتظرته دکتر.بریم شه تموم کارمون زود تا بیا پس-شیوا

 من؟ منتظر-

 .دیگه آره-شیوا

 چی واسه-

 .معیوبه مخت انقدر چرا ببینم بدم نشونت آوردم-شیوا

 :غریدم شدمو پا حرص با

 ...شیواااا-

 :گفت و خندید

 ازین تر باهوش کردم می فکر.کنه عوض دستتو پانسمان خواد می دیوونه-شیوا

 .حرفایی

 

 اصال. بود نزده دستم از حرفی تسنیمم حتی.شدم آروم و کشید ته خشمم همه یهو

 در.رفتم دنبالش حرف بی. کنه فکر من دست به که باشه کسی شیوا نداشتم انتظارشو

 و ودب کنارم شیوا کرد می پانسمان و کرد می ضدعفونی دستمو دکتر که مدتی تمام

 مهربون هم خیلی غرورش و سرسختی عین در دختر این.کردم می نگاهش من

 مامت با اما.کنه پنهون غرورش ی پوسته تو رو نرمشی نوع هر کرد می سعی گرچه.بود

 شتربی خیلی سردش ظاهر خالف بر شیوا مطمئنم.کردم می حس ذاتیشو لطافت وجود

 دنش تموم از بعد.بود آرزوم کنارش در بودن.محبته با و پیشه،عاطفی عاشق تسنیمِ از

 رکتح وقتی.نداشتیم گفتن برای حرفی کدوم هیچ.شدیم ماشین سوار رفتیم کارم
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 به نشست دلم به واقعا اما نبود جدید خیلی.بود قشنگ خیلی.گذاشت ترانه یه کرد

 :میگفت که تیکش یه خصوص

 /نرسید مقصد به راهی هیچ بازم

 /معطلم یکشبه و هزار من

 /رفتمو دنیا ی جاده ته تا

 /اولم جای سر انگار بازم

 /وسعتش باتموم دنیا چرا

 /نداشت من درد برای مرهمی

 /آخرش دویدم که هرچی پای

 /گذاشت دلم تو داشتنشو حسرت

 .خورد می حالم به خیلی آهنگ ی همه.بود شده تحریک آهنگ شنیدن از احساساتم

 /روزگار سنگ های شونه رو سر

 /کنم می هق هق فاصله این قد

 /شم می سیر ها ثانیه از دارم

 /کنم می دق تو دوری از دارم

 /من مصنوعی های خنده پشت

 /بده شکن گلو بغض این به دل

 /بزن ورق سردمو روزگار

 /بده من به مهربونتو دست
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 /خودمم که شبی توی شدم گم

 /نداره فانوس یه حتی که شبی

 /روشنی به ببر خودت با منو

 /نداره دوست منو تو مثل کی هیچ آخه

 /زبون هم یه واسه دلم زده لک هی

 /شده سنگ همه دل ی شیشه

 /چیه هام گریه دلیل میدونی

 /شده تنگ واست دلم خدا آی

 لحظه یه.کرد می زمزمه باهاش داشت.کردم نگاه شیوا به رسید جا این به وقتی

 می و بود دلش حرف کاش.نکرد گریه اما.کنه می گریه کردم فکر.لرزید چونش

 .روشنی به ببرمش.کنم آرومش تونستم

 شیوا؟-

 لشد حرف آهنگ این.بود گرفته گلوشو بغض مطمئنم.داد تکون سرشو فقط.نزد حرف

 یپیتر روی آخه.بود دیده بلندی و پستی زندگیش تو خیلی واقعا.بود که بود؟مطمئنم

 یحساب یعنی این.کرد عوضش شد تکرار دوباره وقتی و.داد می گوش زیاد یعنی.بود

 .بشه تکرار خواست نمی که بود ریخته بهمش

 واسه برم کنه مجبورم که بود یادش مامانمم حتی کنم نمی فکر.شیوا ممنون-

 .پانسمان

 :گفت لب زیر و زد رنگی کم لبخند

 .تنشونه تو دیشب خستگی و ها درگیری هنوز همه-شیوا
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 تسنیم؟ حتی-

 .ندیدیش حضوری که تو تازه.تره خسته همه از که اون.آره-شیوا

 .نیست یادش مطمئنم!که بینمش می شب حاال-

 .هست مطمئنم من و-شیوا

 نبود؟ اگه-

 .بندم شرط حاضرم-شیوا

 چی؟ سر-

 .بگی تو هرچی-شیوا

 نکنی؟ یادآوری که دی می مردونه قول و-

 .آره-شیوا

 قبول بگی هرچی بردی اگه هم تو.میگم بردم که این از بعد رو ام خواسته من.قبول-

 .کنم می

 .قبول.باشه-شیوا

 جودو گرفتنش درد فقط.نبود حواسم خودمم آخه.نیست حواسش تسنیم بودم مطمئن

 تحویل کردن چک از بعد رو رسیده که باری شیوا. کرد می یادآوری زخمو

 .نکرد قبول کنم کمکش کردن چک تو کردم اصرار هرچی.گرفت

 .برسونم آخر به کردم قبول که رو کاری مسئولیت باید.منه ی وظیفه این-شیوا

 بعد.داد انبار و تخلیه دستور و کرد امضا رو ها رسید.کردم چک رو همه پاش به پا اما

 گرچه یواش با بودن.رفتم و برداشتمو ماشینمو خداحافظی از بعد منم.شرکت برگشتیم

 : هک بود صادق ما درمورد این کاش.بود لحظاتم بهترین از اما کرد می عصبانیم خیلی
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 لیلی بشکست مرا جام چرا/میلی هیچ نبودش من با اگر

 منو دست تو جام دیدن چشم.شکست می جاممو که داشت مرض لیلی این اما

 گفت و زد زنگ تسنیم که خونه برم خواستم.نبود خبری احساس از وگرنه.نداشت

 سریع.دنبالش خونشون رفتم و زدم دور پس.برم بودم مجبور حاال؟ولی از.حاضره

 یم داشت که ملیحی آرایش با مرتبش وضع و سر.ماشین تو نشست و بیرون اومد

 .زدیم قدم و پارک یه رفتیم بعد زدیم دور کمی.شده حاضر وقته خیلی گفت

 چیه؟ مهمم خبر پرسی نمی-تسنیم

 .خوام می معذرت.بود شده فراموشم-

 .نرفته یادم که من.نداره ایرادی-تسنیم

 .بفرمایید.بانو منتظرم خب-

 امهن دعوت.شده قبول همایش تو شرکت واسه مقالم و بودم داده مقاله یه من-تسنیم

 میای؟ هم تو.آینده ی هفته.فرستادن برام همایش در شرکت واسه

 یه فقط.باشم آیندم همسر افتخارات شاهد تا نیام؟میام چرا دوما.گم می تبریک اوال-

 دونی؟ می که رو معماری ی مسابقه موضوع.چیزی

 داده؟ تورو طرح شیوا که همون-تسنیم

 بریم معمارش و کارفرما،مهندس باید اولش مرحله برای آینده هفته واسه.همون آره-

 بیای؟ همراهمون تونی می هم تو.آکسفورد

 :گفت زده ذوق ولی.نکنه قبول بودم امیدوار.نخوام ازش که شد نمی

 آکسفورد مون مسافرت اولین.میام حتما.جون آخ-تسنیم

 .بگیرم بلیط برات فردا من پس-
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 دقیقا؟ روزیه چه-تسنیم

 .بپرسم شیوا از باید.دونم نمی-

 .نباشه خواب باز امیدوارم.بپرسیم ازش رفتیم که شب-تسنیم

 شتربی هم من. نبود دستم به حواسش اصال.خوردیم شام و رفتیم زدن قدم کمی از بعد

 شده شب نه تازه خوردیم که رو شام.نیاد یادش که کنم پنهانش کردم می سعی

 .بودیم اومده بیرون رستوران از دیر.بود

 بریم؟ کجا خب-

 .خونه بگه داشتم انتظار

 .خوردم غذا بزنیم؟زیاد قدم یکم-تسنیم

 وارس بعد.زدیم حرف و زدیم قدم هم ساعتی نیم.نکردم مخالفت بودم خسته که این با

 .کردم حرکت و شدیم ماشین

 .بشم جدا ازت نمیاد دلم ولی.بودی خسته دونم می-تسنیم

 مش جدا ازش خواست نمی دلم من که شیوا سراغ رفت باز لعنتیم فکر.زدم لبخندی

 نداشتم دوست.شیم جدا که میاورد هم رو مالقاتی هر ته و سر زود همیشه اون ولی

 .شه تموم بیارم هم جوری یه مالقتمونو ته و سر خوام می کنه حس هم تسنیم

 خودش از رو بیرون های تنش و کار خستگی باید همسرش پیش میاد وقتی مرد یه-

 کجا.مونم می باهات بخوای تو هرموقع تا.بسه آرامش به همسرش کنار و کنه جدا

 بریم؟

 وعموض همین و نداشتم تسنیم به نسبت رو حس این فعال ولی بود دل ته از حرفام

 باید رو شیوا به شیرینم حس این روزی یه حال هر به.کرد می وجدانم عذاب دچار

 ینبهتر باید همین واسه.قانونیم و شرعی همسر شد می تسنیم و میکردم فراموش
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 تو رو حساسیت و حسادت نباید.ساختم می براش نامزدیمون دوران از رو خاطرات

 :گفت و زد لبخندی فقط تسنیم.کردم می تحریک وجودش

 بهش البته و بزنی رو حرفا همین همیشه که اینه آرزوم.قشنگه خیلی حرفات-تسنیم

 .کنی هم عمل

 .کنم می رو ام سعی تموم-

 .کنی استراحت باید دیگه.خونه بریم-تسنیم

 :گفت شد پیاده وقتی.خونشون سمت رفتم

 .بپرس شیوا از رو همایش تاریخ هم و بخور قهوه یه هم.خونه بیا آریا-تسنیم

 رو شرط بدم نشون بهش شیوا خود جلوی که این واسه بود خوبی وقت اآلن

 .داخل رفتیم هم با.شدم پیاده پس.باخته

 .جاست این بابا،شیوا،آریا-تسنیم

 .نیومد شیوا ولی.کردیم گرمی احوالپرسی و سالم.بیرون اومد اتاقش از احمد عمو

 خوابه؟ شیوا بابا-تسنیم

 .اتاقش رفت قبل دقیقه ده تازه.نکنم فکر-عمو

 چند.نهک صداش تا اتاقش رفت تسنیم.کرد صداش تسنیم نیومد؟خوبه چرا پس.نامرد

 :زد داد و آشپزخونه رفت تسنیم.سالن تو بیرون اومدن باهم بعد دقیقه

 خوره؟ می چای یا قهوه کسی-تسنیم

 خوری؟ می شیوا.بیار منم برای-عمو
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 اون.بود گوشیش تو سرش بازم.بیاره هم شیوا برای گفت عمو و داد تکون سری

 می پیام.نوشت می چیزایی مدام آخه خوند نمی کتاب داشت؟مطمئنم چی گوشی

 آخه؟ کی همه؟به داد؟این

 آکسفورد؟ برین قراره گفت می شیوا-عمو

 .بیاد باهامون داره تصمیم هم تسنیم بدین اجازه شما اگه.بله-

 ی خواسته تر بیش بفهمه شیوا که گفتم بیاد،طوری باهام دارم دوست نگفتم

 شک الاص.نکرد بلند سرشم حتی.داد نمی اهمیت چیزا این به اصال شیوا ولی.تسنیمه

 این داشتم دوست.کرد می وانمود داشت شایدم.باشه شده ما بحث متوجه دارم

 .مهمه براش که کنم فکر طوری

 یواش.برید هم گردش تونید می طوری این.هست هم شیوا تازه.بیاد نداره اشکالی-عمو

 .نرفته جایی تفریح برای وقته خیلی

 غولمش دوباره حرفی هیچ بی ولی.کرد من به نگاهی و کرد بلند سرشو لحظه یه شیوا

 باباش به.اومد قهوه سینی یه با تسنیم!کرد می قاطی هاش سیم گاهی اینم.شد کارش

 برای هم و گذاشت من برای هم و نشست کنارم خودش بعد و کرد تعارف شیوا و

 هک خاصی لحن یه با بعد.کرد می نگاه تسنیم کارای به بالبخند احمد عمو.خودش

 :گفت کنه می مرور خاطراتشو داره داد می نشون

 رششوه برای خوب و گرم زندگی یه و اس پیشه عاشق.رفته مامانش به تسنیم-عمو

 می فراهم واسم رو رفاه شرایط جوره همه.بود طور همین هم مامانش.کنه می فراهم

 .ببرم لذت خونه تو بودن از که کرد

 و ختاندا هم رو پاهاشو.داد تکیه و برداشت فنجونشو و میز رو گذاشت گوشیشو شیوا

 بازم اما.داشت نظر زیر هم مارو.خورد می و چشید می یواش یواش رو داغ ی قهوه

 بودم امیدوار و کردم می نگاه شیوا به حرفی هر با همش من.بود تفاوت بی اش چهره
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 زا دریغ اما.نیست طرفه یک دختر این به حسم بفهمم تا بده نشون العملی عکس

 تسکو همه ای لحظه چند یه.بود تفاوتی بی و اعتنایی بی همش.عملی ترین کوچک

 :شکست رو سکوت تسنیم که بود خاطراتش تو عمو و کردیم

 کیه؟ رفتنتون تاریخ شیوا-تسنیم

 .ماه همین بیستم-شیوا

 :گفت گرفته حال با تسنیم

 .برم جایی تونم نمی بیستم من بیستم؟اما-تسنیم

 .شد خیره من به ناامیدی با و

 بونمز اما دربیارم ناراحتی از رو تسنیم جوری یه داشتم دوست.بودم بدی شرایط یه تو

 اضحو زیاد که طوری آروم خودم با رفتن کلنجار کلی از بعد.بود شده قفل هم شیوا جلو

 :گفتم تسنیم به نباشه

 .نمیرم من خب-

 .نیست تر بیش که دوروز حاال.بری باید نه،تو-تسنیم

 نباشم؟ کنفرانست تو من شی نمی ناراحت-

 .نری شه نمی.مهمه هم تو کار ولی.شم می-تسنیم

 .تره مهم تو خوشحالی-

 حمتز خیلی شیوا.شم می خوشحال تر بیش ببرین مسابقه اون تو وقتی-تسنیم

 .کشیده

 .گذاشت فنجونشو و زد تسنیم به لبخندی شیوا

 .بود مزه خوش ات قهوه همیشه مثل.تسنیم مرسی-شیوا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه کاربرانجمنbanoo pardis|شیرین احساس رمان

 

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

 

237 

 

 .جونت نوش-تسنیم

 .دیدم دستم ی متوجه رو شیوا نگاه

 چطوره؟ دستتون-شیوا

 :گفتم.زد می حرف رسمی چه جمع تو

 .پانسمانم واسه بیمارستان بودم رفته ظهر-

 جون آره گفت می نگاهش با.کرد نگام لبخند با و باال انداخت ابروشو یه شیوا

 نمم لب رو لبخند بحثمون جرو یاد از لحظه یه.رفتی نمی که زور به بردمت نمی.عمت

 :گفت و کشید آهی یهو تسنیم ولی.نشست

 خدا وای. چطوره دستت بپرسم کردم فراموش زدم حرف انقدر آریا راستی-تسنیم

 .حواسم بی من چقدر

 :گفت و خندید عمو

 .نبود درست زیادم تو از تعریفام انگار-عمو

 :گفت و پایین انداخت سرشو تسنیم

 .کردم فراموش کنید باور خب-تسنیم

 نیمتس آوردن در برای.داد تکون فهمیدن معنی به سری.کردم نگاه شیوا به پیروزی با

 :گفتم حال اون از

 .نداره رو حرفا این که کوچیک زخم یه.نکن ناراحت خودتو.حاال نشده چیزی-

 .نکنه سرزنش خودشو انقدر تسنیم تا کنه عوض رو حرف کرد سعی هم شیوا بعد

 بود؟ چی به راجع ات مقاله تسنیم-شیوا

 .کودکان افسردگی-تسنیم
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 وشر خیلی.خوندم خالصشو امروز.بودن زده سایت تو رو برگزیده ی مقاله متن-شیوا

 .بود انصافی بی وگرنه اوردی می مقام باید واقعا.بودی کرده کار

 .باشی عالقمند چیزا این به کردم نمی خوندیش؟فکر واقعا تو-تسنیم

 هم تو یبرا نیست یکی ما رفتن زمان با اگه همایشت تاریخ ببینم خواستم می-شیوا

 .خوندم خالصشو رفتم بود جذاب برام دیدم رو مقاله از تیکه یه بعد.بگیرم بلیط

 روزه؟ یه تو همایشا همه چرا حاال-تسنیم

 .دونم نمی-شیوا

 راهیمهم سالن در جلوی تا تسنیم.کردم خداحافظی شدمو بلند ام قهوه نوشیدن از بعد

 .بیاد بیرون تا ندادم اجازه ولی کرد

 .باش خودت مواظب-تسنیم

 .بخوابی خوب.طور همین هم تو-

 دادمو تکون دستی براش.کرد می نگام و بود ایستاده شدم خارج باغ در از وقتی تا

 .نشستم کنارشو و کردم سالم.بود منتظرم مامان خونه رفتم وقتی.بیرون رفتم

 بود؟ چطور تسنیم-مامان

 .بود خوب-

 :گفت و کرد نگام تردید با

 بودی؟ تسنیم با-مامان

 دارین؟ شک چرا.آره-

 .پرسیدم فقط.ندارم شک-مامان
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 خودشو باالخره.داشت تردید کمی حرفش گفتن برای انگار.کرد سکوت کمی بعد

 :گفت و بگه که کرد راضی

 بود؟ چی دلیلت.کردی می مخالفت نامزدی از آریا،قبل-مامان

 :گفتم و زدم پوزخندی

 بپرسین؟ دلیلشو اومده یادتون حاال-

 :گفت و شد عصبی کمی مامان

 .ندادی جواب درست پرسیدم هم موقع همون-مامان

 .کرد نمی قانع رو شما من دالیل چون-

 .نیبمو تسنیم با دالیل اون بخاطر نتونی که نداره اهمیت انقدر مطمئنا پس-مامان

 اشتباه خودمو حماقت خاطر به ندارم تصمیم ولی.شه می چی دونم نمی.نزدم حرفی

 .کنم خراب رو تسنیم زندگی والدینم

 .ندادی جواب-مامان

 ینم خراب رو تسنیم زندگی وقت هیچ اما ارزشمنده کامال خودم برای دالیلم اگرچه-

 .شده من زندگی وارد امید هزار با که نداره گناهی اون.کنم

 رو شتهگذ بهتره شدین نامزد دیگه که حاال.بشنوم ازت خواستم می همینو دقیقا-مامان

 .باشی تسنیم کردن خوشبخت فکر به کنیو فراموش

 قسم.مرفت اتاقم به و گفتم بخیر شب و گفتم چشم فقط.بود شده خودخواه مامان چقدر

 .نکنم کسی با ازدواج به مجبور هامو بچه وقت هیچ که خورم می
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 هب رفتن از قبل روز دو.زدم استخدام آگهی هم چندجا بودمو کارام دنبال رو هفته تموم

 بهم خودش وقت هیچ.کردم تعجب شیوا اسم دیدن از.خورد زنگ موبایلم آکسفورد

 .بود بار اولین این.زد نمی زنگ

 .سالم-

 خوبی؟.سالم-شیوا

 .خوبم خیلی شما لطف به.ممنون-

 .کنم دعوتت ناهار برای زدم زنگ-شیوا

 بودم؟ بیدار یا بود خواب.کردم تعجب

 مناسبتی؟ چه ناهار؟به-

 .فهمی می بیای.فرستم می برات آدرسو-شیوا

 شیمونپ کنم ناز ترسیدم البته.نه یا برم تونم می.نه یا دارم کاری نپرسید حتی.مغرور

 .شه

 ساعتی؟ چه-

 .بای.یک ساعت-شیوا

 برام آدرس اس ام اس.بود زده زنگ نوکرش به انگار زد زنگ که بارم یه.کرد قطع و

 راه بعد ساعت نیم و کردم گرم سرمو کمی.بودم خونه.بود دوازده ساعت.اومد

 .کردم سالم و رفتم.بود اومده شیوا.داخل رفتم.رسیدم یک ساعت.افتادم

 .نمیای گفتم.کردی دیر.سالم-شیوا

 ین؟ا از تر تایم آن.بود دقیقه سه و یک.کردم نگاه ساعتم به نشستم می که درحالی

 ای؟ بهونه دنبال.نداشتم تاخیر که من-
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 هب که بخصوص.باشی جا این من از قبل داشتم انتظار.تری کار بی من از تو-شیوا

 .جاییم این تو کار خاطر

 .کردم نگاش حرص با انداختمو باال ابرومو یه

 شتپ جاییم؟ این من خاطر به فهمیدم می باید کجا از من بفرمایید شه می وقت اون-

 نمیک،م ساعت گفتی تو ضمن کردم؟در می گویی غیب.نزدی حرفی درست که تلفن

 ... جا این یک

 نگاه شیوا به باز دهان با.میز رو چید غذا و اومد گارسون که بود نشده تموم حرفم

 ادهد سفارش پاستا.بود نپرسیده نظرمو حتی و بود داده سفارش منم جای به.کردم

 :گفتم رفت که گارسون.بود

 گیری؟ می تصمیم دیگران جای به همیشه-

 تا دادم سفارش. بیای تو باشم منتظر که نداشتم زیادی وقت منم.کردی دیر-شیوا

 .نره دست از وقتم برسی

 :گفتم حرص با

 کارای همه االن انگار کنی می وقت وقت نداشتم؟چنان خبر و جمهوری رئیس نکنه-

 .توئه دوش روی مملکت مهم

 نگاش هنوز من.خورد کمی و ریخت پاستاش روی و برداشت سسشو خونسرد خیلی

 .کردم می

 میره پیش درست مملکت کارای بدن اهمیت دیگران وقت به تو امثال اگه-شیوا

 که گذاشتم مملکت کارای چرخ الی چوب نفر یه من فقط دونستم نمی آهان-

 .خانم سرکار ببخشید.شده این اوضاعش

 .بگی مملکت به باید رو ببخشید این-شیوا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه کاربرانجمنbanoo pardis|شیرین احساس رمان

 

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

 

242 

 

 .آورد می در حرصمو فقط.خورد می غذاشو داشت لبخند یه با.داشت رو چقدر

 .شد سرد بخور-شیوا

 .ندارم دوست من-

 .بدی سفارش غذا یه خودت خرج به تونی می-شیوا

 .کردی دعوتم تو-

 .بخور داده سفارش میزبانت که چیزی پس-شیوا

 .میزبانی ترین وحشتناک تو-

 رچقد.خوردم،سوختم که رو لقمه اولین.غذام رو ریختم و برداشتم رو سسم حرص با و

 .خوردم آب کمی سریع.بود تند

 تنده؟ اه،چرا-

 .بدی سفارش خودت سلیقه به بتونی تا بیای زودتر خواستی می-شیوا

 تو گذاشتم چنگالمو.داد می عذابم خونسردیش شتر بی.اومد می در داشت اشکم دیگه

 .عقب دادم هولش و ظرف

 خونه میرم.بزن آوردی؟حرفتو در چیه بازیا این کنی مهمونم لقمه یه خوای نمی لعنتی-

 .خورم می غذا

 .بودمش ندیده جوری این تاحاال.خندید بلند صدای با بار این

 ودمخ واسه دوتا.کمه پاستاهاش جا این.بودم گرسنه خیلی.نخوردم شام دیشب-شیوا

 .بده سفارش خودت واسه خوای می چی هر.شدی تفاهم سوء دچار تو.دادم سفارش

 :گفتم و کردم اخم.بود دیگه جاهای از تر کوچیک پاستاش.گفت می راست

 دی؟ می حرصم خودی بی داری مرض پس-
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 مهمه برات انقدر شکمت دونستم نمی-شیوا

 .کنی می برخورد خودپسندانه خیلی تو.نیست مهم شکمم-

 قطف.دادم می انجام رو گفتم که کاری همون که بود این خودپسندانه؟درستش-شیوا

 اطرخ به جا این.ندادم سفارش بیای خوای نمی شاید کردی دیر گفتم که این خاطر به

 .بود معروف پاستاهاش

 .شدم می منفجر داشتم دیگه.بدم سفارش غذا تا زد صدا رو گارسون بعد

 .میرم شم می بلند اومدم دیر بگی دیگه بار یه فقط-

 نمببی دادم سفارش معمولی سس با پاستا.خندید می بود درآورده حرصمو که این از

 بودمم زده سس من که پرسی اون شیوا آوردن غذامو وقتی.چطوره پاستاهاش

 .کرد خوردن به شروع و برداشت

 الغری؟ انقدر خوری؟چرا می زیاد انقدر همیشه-

 دوما،من. بخورم دارم خودمه،دوست خورم؟مال می تو سهم از دارم مگه اوال-شیوا

 .نیستم پرور تن جنابعالی مثل.زیاده فعالیتم

  است شده اماده دانلود درنگاه رمان این

www.negahdl.com 

 .بخور منم مال اصال.بخورید.بفرمایید-

 هاشار غذام به سریع.نداشتم منظوری خودم بجون.گفتم چی فهمیدم.کرد نگام یهو

 .کردم

 .گم می اینو-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه کاربرانجمنbanoo pardis|شیرین احساس رمان

 

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

 

244 

 

 ای سوتی به وقتی.نزدیم حرفی کدوم هیچ غذا آخر تا دیگه.داد ادامه خوردن به دوباره

 دشخو پروندم؟تقصیر چیزی یه نکرده فکر چرا.گرفتم می گر کردم می فکر دادم که

 :گفت و داد تکیه شد تموم که غذا.ده می ویراژ مخم رو خیلی.بود

 کنم؟ شد؟صحبت تموم غذات-شیوا

 .خواد می صحبت اجازه منم از حاال!بودی ساکت اول از نیست-

 گرفتم؟ اجازه کردی فکر اجازه؟واقعا-شیوا

 .بگیری اجازه بخوای که ندارم سراغ وجودت توی ادبی آخه.نه-

 .کن صحبت های،درست-شیوا

 گی؟ می چی به درست-

 ...داری اومدی دیر.نگیر منو وقت انقدر ببین-شیوا

 .خندید بلند یهو که کردم نگاهش خشم با چنان

 .اومدی دیر که کنم یادآوری نباید نبود حواسم.ببخشید-شیوا

 .گرفت ام خنده منم دیگه بار این

 .دختر تو داری رویی عجب-

 دیدی؟ درو جلوی آگهی.باشیم جدی.خیال بی!خندیدی باالخره-شیوا

 آگهی؟ کدوم-

 ندیدی؟ رو بزرگ تابلوی سالمن؟اون چشمات-شیوا

 .غذاهاشه اسم حتما گفتم.چیه نکردم دقت-

 .کنه می واگذار رو جا این بود نوشته!که واقعا-شیوا
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 چی؟بخرمش؟ که.خب-

 ولپ به برخورده مشکل به رستوران صاحب.جام این مشتری وقته خیلی من.نه-شیوا

 مرسوم غذاهای و ایتالیاییه غذاهاش.جاست این سرآشپز خودش ولی.داره نیاز جا این

 .بلده خوب رو انگلیس تو

 شغذاها بود معلوم.بود شلوغ هم رستوران.واقعا بود خوشمزه.فکرکردم پاستا طعم به

 .داره زیادی مشتری

 شدی؟ منظورم متوجه-شیوا

 .نه دقیق-

 نیستی؟ سرآشپز دنبال تو-شیوا

 خودش رستوران تو اش سابقه و داره جا این که هایی مشتری این با.گفت می راست

 .خورد می من درد به واقعا

 کنه؟ می قبول حاال.گی می راست-

 نبالد باید جا این فروش از بعد گفت.زدم حرف باهاش بگم تو به که این از قبل-شیوا

 هادپیشن بهش خودت دادم ترجیح.دارم سراغ براش کار نگفتم بهش البته.بگرده کار

 .خواستی اگه بدی

 باهاش؟ بزنم حرف کی.خوام می حتما-

 رهبهت.هستن پسرش خودشو سرآشپزم!که بینی می.شلوغه سرش که اآلن-شیوا

 شپزآ پسرشم.پسرشه گارسون به ده می رو سفارشا که اینم.بیای بود خلوت وقتی

 تاشون سه به میتونی.شن می بیکار شون تا سه بشه فروخته که جا این.ماهریه

 .بدی پیشنهاد

 چی؟ بخوادشون بعدی صاحب اگه-
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 عمر یه هک جایی تونه نمی گفت.پرسیدم ازش هم اینو.بیکرِ پیتر صاحبش اسم-شیوا

 .کنه کار آشپز عنوان به بوده مدیر توش

 رشونظ جوری یه باید.کنم استفاده حسابی تجربیاتش از تونم می من ولی.داره حق-

 شناسیش؟ می وقته چند تو حاال.کنم جلب

 .خورم می غذا جا این میام تر بیش.لندن اومدم وقتی از-شیوا

 

 خوبه؟ غذاهاش-

 

 شه خالی میز بمونی منتظر باید تازه که شبا.شلوغه قدر همین همیشه جا این-شیوا

 .بشینی بعد

 .مطمئنه پس-

 بهت خواستم می که کسی درمورد کافی اندازه به.باش مطمئن بابت اون از-شیوا

 .نشم شرمنده جلوت بعدا که کردم جمع اطالعات کنم معرفی

 :گفتم و کردم نگاهش قدردانی با

 .بودی فکرم به که ممنون-

 .شدم متوجه بودم؟تصادفی فکرت به گفته کی-شیوا

 دادم تکون براش سرمو و خندیدم فقط.نزنه حرفو این ذاشت نمی غرورش بازم

 فتیمر که بیرون.کرد حساب و نذاشت شیوا اما کنم حساب خواستم رو میز صورتحساب

 :گفت

 .باش فرودگاه هفت.داریم بلیط نیم و هفت ساعت فردا پس-شیوا
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 .باشه-

 :کردم صداش و افتاد یادم چیزی بشه ماشینش سوار خواست وقتی

 شیوا؟-

 .داد تکون سر و برگشت

 .باختی شرطو.که نکردی فراموش.بدی جواب نداری که زبونم-

 شرط؟ کدوم-شیوا

 .برم پانسمان واسه باید نبود یادش تسنیم-

 چه؟ من به.نباشه خب-شیوا

 نیست؟ یادت.گذاشتی شرط خودت-

 گیری؟ می هم وقتمو اومدی دیر.ندارم وقت چیزا این واسه من-شیوا

 حرکت از قبل.کرد قفل رو در و شد ماشین سوار سریع اما.شدم عصبی واقعا بار این

 :گفت و پایین داد رو شیشه

 .هستم زدم که حرفی سر من-شیوا

 قرار.خونه رفتم منم.بذاره سرم به سر داره دوست چرا فهمیدم نمی.رفت و داد گاز و

 متسنی با.دنبالش برم زد زنگ بهم که بودم راه تو.خونمون بیاد تسنیم شب بود

 با تصحب برای نظرم به چهار ساعت.زدیم حرف تسنیم و مامان با کمی.خونه برگشتم

 مشتری نفر سه دو.رستوران رفتم و کردم خداحافظی.بود خوبی وقت بیکر پیتر

 امت اسمش فهمیدم بعدا.زدم حرف بود پیشخوان پشت که پسرش با و رفتم.داشت

 .بود

 .سالم-
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 .سالم-تام

 کنم؟ صحبت رستوران این صاحب با تونم می-

 موردی؟ چه در-تام

 .کاری پیشنهاد یه-

 می ساله هفت و چهل حدودا که مسن مردی.آشپزخونه داخل رفت و کرد بهم نگاهی

 .اومد بیرون خورد

 .سالم-پیتر

 .بیکر آقای سالم-

 .دارید کار من با گفت تام-پیتر

 .کار درباره.کنیم صحبت هم با کمی دارید وقت.بله-

 نشستیم وقتی.کرد راهنماییم نزدیکی همون میزی سمت به و کرد نگام تعجب با

 :گفت

 دارید؟ میل چیزی-پیتر

 .گذاشتید فروش برای رو جا این که شدم متوجه.میرم و زنم می حرفمو.نه-

 .دادم قولشو یکی به من خریدارین؟اما-پیتر

 لتکمی پرسنلمو دارم.برداریه بهره آماده دیگه دوماه تا.دارم رستوران یه خودم نه،من-

 عرفیم رو شما دوستام از یکی که بودم سرآشپزی برای تجربه با فردی دنبال.کنم می

 .کنید قبول ممکنه کنم صحبت باهاتون اگه گفت.کرد

 رستورانی؟کجاست؟ چه-پیتر

 .دادم توضیح پیتر برای سیستمش و رستوران باره در
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 .داری نیاز سرآشپز چند به بنابراین-پیتر

 باید هم دیگه نفر دو کنید قبول هم شما اگه.هستم خودم ایرانی غذاهای برای.بله-

 .کنیم پیدا

 آشپزی تو هم تام و حسابداره جا این توماس.کنم می کار پسرم دو با من-پیتر

 رستوران فروش خاطر به که کنیم اضافه هم هندی و چینی غذاهای بود قرار.وارده

 .نشد فرصت

 کنید کار من با تونید می هرسه کنید قبول اگه-

 .کنم فکر کمی بدید اجازه بهم باید-پیتر

 .نوشتم رو تماسم شماره کاغذ یه روی و جیبم از درآوردم خودکار یه

 اشم حال هر به.کنید راهنمایی منو هاتون تجربه با و کنید قبول شم می خوشحال-

 .کار این تو دارین سابقه

 .گیرم می تماس باهاتون-پیتر

 اس بهتجر با پیتر.کنن قبول پسراش و پیتر بودم امیدوار.خونه رفتم خداحافظ از بعد

 کمی.بودن پخته ای خوشمزه شام تسنیم و مامان شب.کنه کمکم تونست می خیلی

 :پرسید ازم ماشین تو تسنیم برگردوندن موقع.بود درگیر فکرم

 ریا؟ کرده ناراحتت موضوعی-تسنیم

 چرا؟.نه-

 .بودی فکر تو خیلی امشب-تسنیم

 خودم با خیلی اما.شیوا هم و بودم رستوران ی آینده فکر به هم.بود مشغول فکرم

 .کنم بیرون سرم از رو شیوا فکر که کردم می مبارزه
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 تکمیل باید دیگه نیم و ماه که،یک دونی می.رستورانه مشغول فکرم مقدار یه-

 .مدار استرس یکم که اینه.ندارم کار این تو ای تجربه منم.نمونده زیادی وقت.بشه

 .برمیای پسش از تو-تسنیم

 .نشم تو و بابام،بابات ی شرمنده کن دعا برام فقط.امیدوارم-

 لتیحا هر در تو.دارم دوستت من باشی،باز زمینم روی آدم ترین فقیر اگه تو-تسنیم

 .منی محبوب آریای باشی که

 لبخند بهش محبت با فقط.خالصانه محبت همه این مقابل در نداشتم حرفی

 وقتی.دمبو پیتر تماس منتظر صبح از بعد روز.خونه برگشتم و رسوندم رو تسنیم.زدم

 با تا یمرفت بیرون تسنیم با که بود شب سر.شدم امید نا یکم نشد خبری ازش شب تا

 بیکر رستوران برم دادم ترجیح شام برای.آکسفورد به داشتیم پرواز بعد روز.باشیم هم

 .کرد آماده برام رو میز یه سریع.دید،شناخت منو تام وقتی.بود شلوغ.ها

 .بیکر آقای ممنون-

 دارین؟ میل چی-تام

 خوشمزه غذای یه خودتون انتخاب با خودتون.بود خوشمزه.خوردم رو شما پاستای-

 .بیارید واسمون دیگه ی

 دین؟ نمی سفارش-تام

 .خودتون ی عهده به انتخاب.نه-

 :گفت تسنیم. رفت تام

 شناسیشون؟ می کجا از-تسنیم

 کار دنبال و بفروشن رو جا این قراره.دادم کار پیشنهاد بهشون راستش-

 دادم؟ نظر من هم تو جای به شدی ناراحت.هستن
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 .میارن غذاشونو بهترین مطمئنا.هس بهترم جوری این.بابا نه-تسنیم

 ومر.دونستم نمی اسمشو.بود ایتالیایی غذای نوع یه.آورد غذا برامون زود خیلی تام

 .بود خوشمزه خیلی ولی.بپرسم نشد

 .میارن رو بهترین نگفتم-تسنیم

 زمونسرمی و بیرون اومد خودش بیکر بیارن،آقای صورتحساب گفتم وقتی شام از بعد

 .نشست

 .نگفتید فامیلتونو راستی...آقای-پیتر

 .بهداد آریا.بهداد.ببخشید-

 کجایین؟ اهل-پیتر

 .ایران-

 .هست موضوعی یه فقط.کنم همکاری باهاتون گرفتم تصمیم-پیتر

 .بفرمایید-

 .باشن هم پسرام باید-پیتر

 .بودم گفته خودمم که اونو-

 بهداد؟ آقای دارین ای تجربه یا دادی انجام کارو این قبال-پیتر

 .بشیم همکار قراره.کنید صدام آریا بعد به ازین تونید می بیکر آقای-

 .ترم راحت.کنی صدام پیتر تونی می هم تو.آریا باشه-پیتر

 مهم دلیل.طرفش بیام شد باعث کار این به ام عالقه فقط.ندارم ای تجربه من-

 مثل منم.بذارید اختیارم در تجربیاتتون از که اینه هم شما همکاری برای اصرارم

 !پسرتون
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 تدس باهاش.گرفت طرفم به دستشو و زد مهربونی شنید،لبخند آخرمو جمله وقتی

 :دادم

 .ذارم می اختیارت در رو ام تجربه همه-پیتر

 و یششپ بیام مسافرت از برگشتنم از بعد شد قرار و کردم صحبت دیگه کمی پیتر با

 انعام خودم اوما بپردازم رو صورتحساب نکرد قبول اونشب پیتر.کنیم صحبت مفصل

 .دادم رو غذا پول تقریبا.دادم تام به خوبی

 کردی؟ پیداشون کجا از-تسنیم

 .جاست این دائمی مشتری انگار.کرد معرفی بهم شیوا-

 .کنم تشکر ازش باید.نکنه درد دستش-تسنیم

 می حس اوردم می رو شیوا اسم هربار.بود عادی خیلی.کردم نگاهش چشمی زیر

 کردم می فکر.داشتم خاصی حالت یه.دارم بهش حسی چه دونن می همه کردم

 .نداشت خبر دلم از خودم جز به کسی.نبود طور این اما.حساسه شیوا رو هم تسنیم

 .باش خودت مراقب.بزن زنگ بهم رسیدی وقتی حتما آرای-تسنیم

 .حتما چشم-

 .بلده خوب رو جا اون شیوا.بزن دور دیدنیشم جاهای برو-تسنیم

 .نمیرم که تفریح واسه-

 هیچ و کاره تو سرش وقته خیلی شیوا.کنی می ثواب کلیم تفریح بری اگه-تسنیم

 .بگذرونه خوش کمی کن مجبورش.نداشته استراحتی

 .بود خدام از

 .کنه می لجبازی من با که،همیشه دونی می.حتما شدم موفق اگه-
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 .بیا کوتاه تو بار یه.لجبازی هم شیوا؟تو فقط-تسنیم

 .چشم اینم شما خاطر به-

 .تونستی وقت هر بگیر تماس باهام.آریا مرسی-تسنیم

 .حتما-

 !دوروزه فقط خوبه.بره و کنه خداحافظی شد راضی باالخره

 هنوز ریچارد اما.بود اومده شیوا.برسه کارش به که رفت و فرودگاه رسوند منو بابا صبح

 .نبود

 .سالم-

 .اومدی زود چقدر.سالم-شیوا

 .کردم نگاش بهت با

 باشم؟ اینجا هفت نگفتی خودت مگه-

 .نیست هفت که هنوز ولی-شیوا

 .هفت به بود مونده دقیقه سه.کردم نگاه ساعت به

 !شیوا کنی می عصبیم واقعا داری دیگه-

 :گفت و زد لبخندی

 کنی؟ می کار چه بشی عصبی-شیوا

 .نمیام-

 نیستم مجبور.ترم راحت تنها هم شه می تر کم هام هزینه هم.نداره اشکالی-شیوا

 .بزنم کله و سر باهات مدام
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 !کنی می شروع خودت-

 .نکنیم شروع دعوا با صبحمونو بذار.خیال بی باشه-شیوا

 .شد نمی شب روزش نمیاورد در منو حرص اگه اصال.نزدم حرفی و دادم تکون سری

 کجاست؟ ریچارد پس-

 داری؟ کار چه ریچارد با-شیوا

 نمیاد؟ مگه-

 یارم؟ب شرکتو کل داشتی انتظار بیاد؟نکنه که اردوئه بیاد؟مگه باید چی برای-شیوا

 .بودم شده گیج

 ریم؟ می نفری سه نگفتی خودت مگه-

 وت اسم یه عنوان به فقط ریچار و خودتی اصلی طراح گفتم و گرفتم تماس-شیوا

 .بیاد نیست نیازی گفتن.است پروژه

 نپیچونی؟ منو انقدر بگیو همینو اول از میری می خب-

 بپیچونمت؟ که پیچی مگه-شیوا

 .نداره فایده تو با زدن حرف اصال-

 و تیمرف هم با. کردن اعالم رو پرواز شماره بعد دقیقه چند.نشستم کردمو بهش پشتمو

 کنار ستنش سریع شیوا.بود هم کنار صندلیامون.شدیم سوار و دادیم نشون بلیطامونو

 .رسیدیم زود.نبود طوالنی پروازمون.نشستم کنارش منم.پنجره

 هست؟ کی همایش-

 می ماعال ده ساعت.هست کی نوبتمونو ببینیم تا باشیم جا اون ده ساعت باید-شیوا

 .باشه فردا شایدم.باشه امروز ممکنه.کنن
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 باید که کاری به راجع کمی شیوا و خوردیم صبحانه و جایی رفتیم فقط.نرفتیم هتل

 ساعت.کرد صحبت باهام دادم می طرحم درباره باید که توضیحاتی و دادم می انجام

 ساعت برد روی از تا داخل رفتیم کردن،همه باز رو ها در وقتی.بودیم همایش محل ده

 .بود شلوغ.بخونیم رو تحویل

 .شلوغه خیلی.بینم می من.بمون جا همین-

 روهگ دومین ما.بود الفبا حروف ترتیب به.کردم نگاه و رفتم من و موند منتظر شیوا

 .شیوا پیش رفتم.یک ساعت.بویم

 .یک ساعت-

 .زود چه-شیوا

 .بود الفبا حروف اساس بر-

 .برگردیم و بزنیم دور یه اطراف همین شه می-شیوا

 .بریم.اکی-

 خیلی مه پارک.بود خوبی هوای.نزدیکی همون پارک یه رفتیم تاکسی با و بیرون رفتیم

 بازی پارک این تو شیوا کنار که بودم خوشحال.کردیم زدن قدم به شروع.بود قشنگ

 .بودم

 نرفته؟ که یادت.بدهکاری من به تو-

 بدهی؟ کدوم-شیوا

 .باختی بندی شرط توی-

 یادته؟ هنوز-شیوا

 !دادی قول نباشه؟تو یادم چرا-
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 خوای؟ می چی بگو.بابا باشه-شیوا

 .میگم همایش از بعد

 !کنی می مشغول فکرمو!دیگه بگو حاال-شیوا

 .شه می مشغول تر بیش بگم اگه.نه-

 .نگو خب-شیوا

 غرورشم.شده کنجکاو بود مشخص اما نیست مهم براش بده نشون کرد می سعی

 .کنه تحمل باید داره غرور انقدر وقتی.حقشه.کنه اصرار داد نمی اجازه

 عصر؟ امروز واسه کنیم عوض بلیطامون چیه نظرت-شیوا

 .دیگه خوبه فردا همون.نه-

 نیستم؟ بیکار تو مثل من که کنم یادآوری مدام باید چرا-شیوا

 :گفتم ناراحتی با

 .بکن داری دوست پرسی؟هرکار می منو نظر چرا پس-

 .خداست کارای تو حکمتی حتما.برگردوندم ازش رومو

 رامب اذیتاش همه وجود با گفت می باز دلم ته ولی!کنه می دیوونم روزه یه دختره این

 .عزیزه

 اشب نداشته انتظار ولی.ریم می فردا کنی؟باشه،همون می قهر ها بچه مثل چرا-شیوا

 .بیام جایی باهات من

 یه به رفتیم راه که کمی.کردم جاشم اون فکر.زدم پوزخندی برگردم که این بدون

 سکوت.کردیم می نگاه رو اطراف مناظر سکوت تو هردو.نشستیم.رسیدیم نیمکت
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 هک بودم من باالخره. نداشتیم شکستنشو قصد کدوم هیچ انگار ولی شد طوالنی

 :شکستم سکوتو

 بپرسم؟ ازت سوال یه-

 .نه-شیوا

 .اومد حرف به باالخره که موندم ساکت انقدر.پررو ی دختره.نزدم حرفی دیگه

 .بپرس سوالتو.رفت سر حوصلم-شیوا

 دی؟ می جواب-

 .نه-شیوا

 .خندید.کردم نگاش خشم با

 .یستن بخش لذت تو کردن اذیت اندازه به تفریحی هیچ کن باور ولی.ببخشید-شیوا

 من نشد باش،اذیت خوش تو.نداره اشکال.ببری لذت تا کن اذیتم پس گفتم دلم توی

 .نیست مهم

 باشیم؟ هم کنار آدم تا دو مثل روز یه ذاری می-

 .دم نمی قول البته.باشه-شیوا

 .خوبه همونم-

 سوالت؟-شیوا

 تری هیزم چه کردی؟من شروع مخالفو ساز شدیم همکالس که اول همون از چرا-

 من؟ چرا شدی؟اصال لج باهام که فروختم بهت

 داره؟ فرقی چه-شیوا

 .بدونم خوام می-
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 .بگم خوام نمی من اما-شیوا

 .کنار بذار رو دشمنی بار یه-

 !زنم نمی حرف باهات دیگه که کنار بذارم رو دشمنی اگه-شیوا

 چیه؟ منظورت-

 بگیرم؟ گرم پسری با دیدی وقت هیچ-شیوا

 .نه-

 وقتی ات. نمیاد خوشت ازم دونم می چون.دشمنیمونه دلیلشم.هستی اولینش تو-شیوا

 .کنم تصحب باهات تونم می و نمیاد پیش باشیم،مشکلی داشته بهم احساسی چنین

 چرا؟-

 .کنم می امنیت احساس میاد بدت ازم وقتی تا چون-شیوا

 .فهمیدم منظورشو

 .نیستم آدما ازون من ولی-

 .ندارم تو به نسبت شناختی هیچ من-شیوا

 . بشناسی تونی می-

 .نداره دلیلی-شیوا

 .باشیم دوست هم با تونیم می.داره چرا-

 .هستیم کافی اندازه به اآلنم-شیوا

 .نمیاد خوشم دوستی مدل ازین من-

 .نزنی حرف باهام دیگه و ندی ادامه تونی می-شیوا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه کاربرانجمنbanoo pardis|شیرین احساس رمان

 

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

 

259 

 

 لجی؟ باهام انقدر چرا.کن ولش اصال-

 .نگفت چیزی و خندید شیوا

 گفتم؟ داری خنده چیز-

 .داره خنده دلیلم ولی نه-شیوا

 .بخندم منم بگو-

 .خنده نمی دشمنش با که آدم-شیوا

 !کنی می دیوونم داری.باش جدی لحظه یه توروخدا شیوا-

 :گفت بعد کرد سکوت یکم

 سریپ با نداشتم قصد که بود بار اولین.نکردم لجبازی تو با اصال من راستش-شیوا

 خیلی.باشم داشته دعوا پسرا با همیشه من اینه تقدیر انگار اما.دانشگاه تو کنم دعوا

 تمنداش رو تیام و فرنوش زنک خاله حرفای ی حوصله که من.افتاد اتفاق این تصادفی

 ونوحرفاش کردم می وانمود و کردم می تاییدشون الکی گوشمو تو ذاشتم می هندزفری

 گفتم می اما دربیارم رو هندزفری گفت می تیام هم همیشه.دم می گوش

 متوجه اول من بزنی حرف ها بچه با اومدی کنفرانست روز وقتی.نه،خاموشه

 جمله فقط ولی.کردم قطع رو زنی،آهنگ می حرف همه با داری دیدم وقتی.نشدم

 "مهمه خیلی.نره یادتون آخر پاراگراف "گفتی.شنیدم آخرتو

 کردی؟ شروع چرا خب؟پس-

 سوال قسمت ازون کنی می تاکید داری کردم فکر من.سختیه اعتراف-شیوا

 سرزنشم ندادی،فرنوشم جواب تو و کردم سوال وقتی.مهمه گفتی خودت.کنیم

 آهنگ من بفهمه فرنوش خواستم نمی چون.کردم برداشت برعکس فهمیدم تازه.کرد

 .چیه موضوع که نزدم حرفی دم نمی گوش حرفاشون به و دمو می گوش
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 .بود غرورت دیگشم دلیل البته و-

 ادامش تو و شد شروع من جانب از تفاهم سوء یه با حال هر به.حدودی تا خب-شیوا

 .دادی

 .خندیدیم باهم هردو.گرفت ام خنده

 .میاد بدت ازم بودم درس تو رقیبت چون شاید یا دلیل بی کردم می فکر اآلن تا-

 :گفت.نبود طوالنی کرد،اما نگام لحظه یه

 .نداشتم حسی کال.اومد نمی خوشمم اومد،ولی نمی بدم ازت-شیوا

 حاال؟ و-

 :گفت لبخند یه با

 باشم؟ مونده تفاوت بی هنوزم داری انتظار دعوا همه اون از بعد-شیوا

 اومد بدت ازم یعنی-

 :گفت و شد بلند سریع جاش به نداد جواب

 .بریم.رفته دست از تالشم همه برسیم دیر اگه.شد دیر وای-

 سیتاک با.کنه منحرف رو بحث موضوع بود بلد خوب.رفتم شدمو بلند منم.افتاد راه و

 جودانش تا صد حدود داخل. شد ما نوبت ساعت نیم از بعد.نظر مورد محل به برگشتیم

 نیم حدود در دانشجویان حضور در باید ما.بودن نشسته که داوران گروه یه و بودن

 بندی پارتیشن و مختلف های قسمت انتخاب دالیل و طرح از کامل توضیح ساعت

 ایده و طرحم از من رو ربعش یه ساعت نیم این تو. بدیم اش دیگه موارد و مختلف،

 طرح ی نمونه.زدم حرف شد طراحیشون باعث که مختلف های قسمت به نیاز هام،و

 و.بعدیشو سه های عکس همچنین و.دادم نشون هم رو بود نشده اصالح که اولیه

 صیتخص و فنی توضیحات و گفت نقشه اصالح.  ها مکان جایی جابه دالیل از هم شیوا
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 با انداور همه.داد توضیح خوب خیلی.رسوند پایان به شکل بهترین به دقیقه ده تو رو

 دانشجویان برای سوالی هیچ که داد توضیح طوری چون.کردن می نگاهش تحسین

 اضافه وقت هم دقیقه پنج که این با.بود اش برزنده تر بیش استادی شغل شاید.نموند

 .دادیم توضیح واضح و کامل بودیم آورده

 تظرمن و ببرید تشریف تونید می.شه می ارسال براتون ایمیل طریق از نتیجه-داور

 ور تاریخ برداری بهره ی آماده رستوران از بازدید باشید،برای شده قبول اگر.باشید

 .رسونیم می اطالعتون به و کنیم می مشخص

 .ممنون-شیوا

 .بیرون اومدیم خوشحالی با هردو

 .بود عالی کارت واقعا.گم می تبریک بهت-

 تکار داشتی حضور ای مسابقه چنین تو بود اولت دفعه که این با تو.ممنون-شیوا

 .بود خوب خیلی

 واقعا؟-

 .کنم نمی تعریف الکی دونی می-شیوا

 .کنی نمی تعریف دلیلم با حتی دونم می آره-

 .خندید می تر بیش جدیدا.نگفت وچیزی خندید

 .من مهمون ناهار موفقیت این خاطر به خب-

 .اومدی شرکت خرج با جا این تو.من مهمون نه-شیوا

 .کافیه عمر آخر تا برام بودم تو مهمون بار یه همون.نه نه-

 .خندیدیم هردو ناهار اون آوری یاد با بار این
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 .بیام باشم نداشته وقت من شاید خب-شیوا

 .برمت می زور به-

 رایب هتل بریم شد قرار بعدش و خوردیم شیوا پیشنهاد به رستوران یه توی رو ناهار

 .بودیم خسته هردو.استراحت

 .بلدیا خوب شهرو این تو-

 .کردم زندگی جا این- شیوا

 کی؟-

 .لندن به اومدن از قبل- شیوا

 .بلدی شهرو دیدنی جاهای.بریم شهر تو گردش یه تونیم می پس-

 .کنم معرفیشون بهت تونم می.بیام باهات تونم نمی اما بلدم-شیوا

 نمیای؟ چرا-

 .کنم استراحت کمی دم می ترجیح-شیوا

 .استراحتت از بعد خب-

 .ندارم رفتن بیرون حال امروز کال-شیوا

 .گذره نمی خوش که تنهایی ولی-

 .کنی پیدا یکیو تونی می.توئه مشکل-شیوا

 حسابی و باشه داشته دومتری زبون یه که خوب همراه یه بگو واردی که کجا؟تو از-

 کنم؟ پیدا کجا از باشه خوشتیپم... و کنه اذیتم

 اهنماییر بود هم کنار که اتاقامون به رو ما یکی گرفتیم که اتاقامونو کلیدای.نزد حرفی

 .رفت و دادم خوبی انعام بهش.کرد
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 .بیرون ریم می پنج ساعت شیوا-

 اشتباس؟ کنی نمی فکر ولی کردی پیدا نظرتو مورد شخص زود چه-شیوا

 تیوق تا خوام می من که بدهکاره من به شرطو یه کردم پیدا که شخصی این چون نه-

 هرچی داده قول چون کنه قبول مجبوره و کنه همراهی گردشام تو منو جاییم این

 .بده انجام بخوام

 :حرفش وسط پریدم سریع اما بزنه حرف خواست و باال داد ابروشو یه

 ی خواسته این.کنی قبول بگم من هرچی شد قرار.نکن عوض شیوا،حرفتو ببین-

 .دنبالت میام پنج.منه

 .هکن مخالفت نتونه شیوا که بود خوبی راه این.بستم درو و اتاق تو رفتم سریع و

 از.دمز زنگ بهش برداشتمو گوشیمو.افتادم تسنیم یاد بخوابم خواستم وقتی تازه

 .شد چی دادم توضیح براش.پرسید ما همایش

 عالیه کارتون شیوا و تو دونستم می-تسنیم

 .کن تعریف تو.شه می معلوم همه کار شدن تموم از بعد بودنش عالی-

 هم مدال هم. دادن جایزه بهم و کردم صحبت کنفرانسم درباره و رفتم منم-تسنیم

 .نقدی جایزه هم مقداری و لوح

 .باشم کنارت لحظه اون داشتم دوست خیلی.گم می تبریک بهت-

 .باشی تا کنم می شرکت هم دیگه همایش یک شده که هم تو خاطر به-تسنیم

 .هدفت و مشوق شم می من طوری این-

 !قشنگی هدف چه-تسنیم
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 نیم و چهار.خوابیدم راحت خیال با بعد.کردیم خداحافظی صحبت دیگه کمی از بعد

 رو یواش اتاق در رفتم پنج ساعت.پوشیدم لباس و رسیدم خودم به یکم و شدم بیدار

 .بود بیرون لباس با.کرد باز رو در تا شدم منتظر خیلی.زدم در بار چند.زدم

 .سالم-شیوا

 .خوابی کردم فکر.سالم-

 .کردم می مطالعه داشتم نه-شیوا

 بازکنی؟ رو در زودتر تونستی نمی-

 .کردم باز شد پنج که این محض به.بشه پنج ساعت تا بود مونده هنوز آخه-شیوا

 خودم دست ولی.کنم خراب شیوا بیخود حرفای با رو امروزم نداشتم دوست

 :گفتم خشم و حرص کمی با.ضعفم نقطه رو ذاشت می دست..نبود

 کنم؟ تنظیم ساعتت با ساعتمو شه می-

 .نشناسی وقت و نظمی بی همه این از شدم خسته.گی نمی بدم-شیوا

 با ونفسم.بردم موهام تو دستی و برگردوندم رومو.کنم تحمل خودمو کردم سعی خیلی

 هنوز.برگشتم طرفش به شدم مسلط خودم به که یکم.بیرون کردم فوت شدت

 .کرد می نگام و بود ایستاده سرجاش

 کنی؟ نگاه منو وایستی جا این داری قصد کی تا-

 .باشی مزاحمم و وایستی جا این تو وقتی تا-شیوا

 .بریم بیا.هستم مزاحمت شب آخر تا من.وایستی جا این نیست الزم-

 مراحمی؟ بگم نداری که انتظار-شیوا

 .ندارم سراغ تو توی ادبا این از.نه-
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 :گفت لب زیر

 .پررو بچه-شیوا

 .کرد باز رو در.زدم در دوباره.کردم تعجب.بست رو در و

 بله؟-شیوا

 پس؟ رفتی کجا-

 .شم حاضر-شیوا

 بستی؟ رو در چرا پس

 رو در یا اتاقم تو بدم راه رو غریبه یه شم حاضر خوام می وقتی داری انتظار-شیوا

 بذارم؟ باز براش

 نیستم؟ غریبه بیرون بیای باهام خوای می وقتی منم؟چطور غریبه از منظورت-

 .بیام باهات ندارم ای عالقه منم ناراحتی اگه.هستی-شیوا

 تنها.نیاد درک،اصال به.گرده می بهونه دنبال فقط.اه،لعنتی.بست رو در باره دو و

 بمونه اتنه.کنم نمی اصرار بهش دیگه.آسانسور سمت رفتم تنهایی!نداره لیاقت.میرم

 ماا.زدم آسانسورو دکمه. مونه نمی قولش سر و نامرده دونستم می.بیاد جا حالش تا

 کناری آسانسور.بود خراب چرا دیگه این.لعنتی.اومد ها طبقه شماره بجای er عالمت

 زیاد طبقه پنج.رفتم و افتادم راه پله راه از.ندادم فشارش دیگه.بود طوری همین هم

 فتمر و پذیرش به دادم کلیدمو.رسیدم کی نفهمیدم که بودم فکر تو اونقدر ولی.بود

 :گفت که شنیدم رو شیوا صدای شدن خارج از قبل.در سمت

 میری؟ تنها داری اومدی که حاالم کاشتی جا این منو دوساعته-شیوا

 بود؟ اومده کی این.برگشتم تعجب با
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 اومدی؟ کی تو-

 .ردینبرگ پله سفر از جنابعالی منتظرم جا این شه می ای دقیقه پنج تقریبا-شیوا

 اومدی؟ چی با تو-

 .آسانسور-شیوا

 !که بود خراب-

 تازه.شد باز درش نزدم دکمشم حتی رسیدم که من.شعوریه با آسانسور اتفاقا-شیوا

 .اون من،هی تو بیا کرد می اصرار این هی حاال.شد باز هم با یکی،جفتش نه

 .گرفت خندم

 .بودن لج من با فقط انگار-

 .بیرون رفتیم هم با

 دادی؟ افتخار کدومشون به حاال-

 اومدم کیی با طبقه سه.بشکنم رو یکی دل نیومد دلم کنن می اصرار خیلی دیدم-شیوا

 .یکی اون با شم بقیه

 .گرفت خندمون هردو

 سر و پا و دست کم بودی،کم زبون یه زائیدت،فقط مامانت وقتی کنم می فکر-شیوا

 !درآوردی

 شدی؟ پررو خندیدم بهت باز-شیوا

 .نکن مارم زهر اومدیم باهم تفریح یه شیوا ببین-

 لذت باهات بودن از چطور که موضوع این رو کلی من.گفتی می اومدن از قبل باید-

 .کرد فکر ببرم
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 کردی؟ پیدا من کردن اذیت واسه روش کلی حتما و-

 .گذاشتم فسفر و خاکستری سلول و وقت روش کلی.دقیقا-شیوا

 باشی؟ گذاشته روش نمونده ای دیگه چیز-

 :گفت و واستاد یهو

 ...واییییی-شیوا

 .ترسیدم

 شد؟ چی-

 .گذاشتم جا روش لیوانمو-شیوا

 .افتاده مهمی اتفاق کردم فکر.ترسیدم.ای مسخره خیلی-

 .هتل برگردیم ازین؟باید تر مهم اتفاق-شیوا

 شدی؟ شیوا؟؟دیوونه-

 .رفتم دنبالش.رفت هتل سمت به و برگشت

 .بسه.درآوردی حرصمو کافیم اندازه به.بود ای بامزه شوخی.خیال بی-

 .گذاشتم جا جوش درحال کتری روی خودت؟لیوانمو واسه تو گی می چی-شیوا

 چرا؟ جا کتری؟اون رو-

 .شده خورد حتما.بردارم کردم فراموش.گذاشتمش لحظه یه زدی در تو-شیوا

 ورار.کردن می درست رو آسانسورا داشتن اما.گرفت رو کلید.هتل سمت دویدیم هم با

 .داد می

 .پله راه از باال میرم زود من به بده کلیدو-
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 اومدنت؟ پایین زود مثل-شیوا

 نجات لیوان اون برداشتن با رو دنیا خوام می ایندفعه.نخیر.کنی می بحث چقدر-

 .دوئیدی طوری این که مهمه واست خیلی انگار.بدم

 :گفت نگران حالت یه با و داد بهم کلیدو

 .آریا قهرمانی یه تو.مونده برام یکی همین.بده نجاتش لطفا-شیوا

 زنون باالنفس رفتم و دویدم پله از بود گرفته خندم کاراش و حرفا از که حالی در

 لیوانو.بود خاموش کتری ولی بود کتری رو لیوان.آشپزخونه به رسوندم خودمو

 تمرف.باال بودم فرستاده کردنم اذیت واسه باز حتما.اومد در حرصم.بود سرد.برداشتم

 .شدم خسته حسابی ولی پایین

 بود؟ زنده-شیوا

 .بود خاموش ولی گذاشتی جوش حال در کتری رو گفتی تو.دیگه بسه-

 جوش از حتما.بود خاموش زیرش ولی گذاشتم که بود جوش درحال خب-شیوا

 .شد راحت خیالم.افتاده

 دمدی رسیدم که در به.در سمت افتادم راه و شدم بلند.شدم می منفجر داشتم دیگه

 .کنه می نگاه منو و ایستاده.نیومد

 .دیگه بیا اه-

 .اومد خرامان و آروم آروم

 .کردی روانیم شیوا-

 .زادیه مادر.ننداز من تقصیر-شیوا

 .بیفت راه و شو ساکت.جدته هفت خودتو روانی-
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 :گفت و افتاد راه

 .اکردی اهانت اجدادم به بود آخرت دفعه.باشم ساکت تونم نمی ولی میفتم راه-شیوا

 .نشه نصیبشون فاتحه جای به حرفا این از تا کن جمع زبونتو-

 .کرده سیرشون بابام شکر رو خدا.ندارن فاتحه واسه من خیر کار به نیازی-شیوا

 .شدیم سوار تاکسی یه.خندید خودشم.خندیدم

 بریم؟ کجا-شیوا

 .دونی می خودت هرجا.نیستم بلد رو جایی که من-

 .شیم پیاده اومد خوشمون هرجا بگردیم شهر تو.نیست ذهنم تو جایی-شیوا

 .خوبیه فکر-

 که جاهایی از شیوا زدیم می دور که طو همون.بچرخونتمون شهر تو گفتیم تاکسی به

 :گفت رفتیم که خیابون یه تو.اورد درمی حرصمو گاهیم و زد می حرف دیدیم می

 نیست نظرت مد جایی هنوز-شیوا

 دیدنیش جاهای نفهمیدم هنوزم من.شناختم شهرو کامل دیگه انگار گی می همچین-

 .کجاست

 .باالس کیوت آی ماشاال بسکه-شیوا

 کجا نفهمیدم زدی حرف جوری.هستی خوبی لیدر تور شده باورت جدی انگار.نخیر-

 .بریم گی می خودت هرجا حاال.خریده مرکز کجا س موزه کجا پارکه

 میای؟ بگم من هرجا مطمئنی-شیوا

 .آره-

 .برم دیگه بار یه دارم دوست خیلی.شهربازی یه به خوره می خیابون این-شیوا
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 بریم.خوبیه فکر-

 خیلی.شهربازی رفتیم و دادم رو کرایه شدیم پیاده وقتی.اونجا بره گفت راننده به شیوا

 شد و اومد بیرون اش همیشه غالب از شیوا.بودیم اومده هیجان به هردو و بود شلوغ

 می دلمو بعضیاش که پرهیجانو و خطرناک های دستگاه.هیجان پر و شلوغ دختر یه

 بهم حالم ولی.شدم سوار شیوا زور به آخریشو.شیم سوار کرد می انتخاب لرزوند

 .داشتم تهوعم حال.داستم سرگیجه شدیم پیاده وقتی.خورد

 !ای جنبه بی چه-شیوا

 االب یکیش.شدیم وحشتناک دستگاهای همه سوار جنابعالی دستور به ساعته دو-

 و رس که آخریم.لرزوند یکی اون.داد تکونمون یکی.راست و چپ یکیش.کرد پایینمون

 دهش خاک اآلن بود دنبالت سنگ کیسه یه باشم؟اگه سالم داری انتظار.کرد تهمون

 .بود

 عاشقشم.بعدی سه سینما بریم استراحت واسه بیا.حاال خب-شیوا

 .بریم.بودی عاشقش رفتیم هرچی حاال تا.برسه دادم به خدا-

 هم بود وحشتناک هم فیلمش.شد نوبتمون تا صف تو رفتیم و گرفتمو بلیط

 بوی و روم ریخت سرم باال از خون کردم حس وقتی.بود آشام خون فیلم.چندشناک

 نمونده ام روده و دل تو چیزی دیگه.بیرون دویدم و خورد بهم حالم اومد هم خون

 .دنبالم اومد شیوا.افتادم چمن روی بیحال.بود

 شد؟ بد حالت بازم-شیوا

 .متنفرم خون بوی از-

 .نبود که واقعی-شیوا

 .نداره مصنوعی و واقعی که خون بوی.بود بو همون ولی-
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 :گفت و نشست کنارم

 تهنرف قبال رو رفتم امشب که جاهایی.نکنه درد دستت ولی.گی نمی راهم بی-شیوا

 .کرد نمی همراهیم کسی.بودم

 تپیدن تند هب شروع قلبم ولی.بود فاصله بینمون نفر یه اندازه به.نبود نزدیکم هم خیلی

 چمن نم تا کشیدم دراز چمن روی.شدم داغ.شد زیاد بدنم حرارت کردم حس.کرد

 میشد باعث دستاش دیدن بودم،حتی که شیوا با.دربیام حالت ازین و کنه خنکم

 قرار یب سراغم،ولی بیاد ت*و*ه*ش که نه.باشم داشته دستاش گرفتن به میل شدیدا

 صحبت کل کل و دعوا بدون باهاش داشتم دوست.باشم داشته رو شیوا که شدم می

 شوبآ دلم تو بود شده باعث شیوا سردی همه این اما.بگیرم دستم تو دستشو یا.کنم

 .بشه پا به

 .خنکه ها چمن.میخوری سرما پاشو-شیوا

 و دمش بلند.بود شده نگرانم شیوا که بود شیرینی حس چه.نشست لبام رو لبخند

 .نشستم

 شدی؟ نگرانم واقعا-

 جیغ و یکش مریض حوصله فقط!باشم تو نگران ببینی خواب اینکه نگران؟مگه-شیوا

 .میکنه زاری و گریه هفته یه مریضی بفهمه.ندارم رو تسنیم جیغای

 .بزنه حرف درست شیوا که شد نمی وقت هیچ.ایستادم شدم پا.شدم ناراحت

 .بریم-

 :گفت و شد بلند هم شیوا

 شدی؟ ناراحت چرا-شیوا

 .ناراحتم چرا که نیست مهم ارزشم بی برات انقدر وقتی-
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 کرد میخکوبم شیوا ی جمله یهو اما افتادم راه

 .بودم لندن تو تختم نبودم،تو اینجا اآلن بودی نیستی،اگه ارزش بی-شیوا

 هلحظ این کاش.باشه بهم احساسش دهنده نشون جمله این که داشتم دوست چقدر

 :گفت و افتاد راه شیوا.شد تموم ولی.نمیشد تموم وقت هیچ

 .هتل برگردیم بخوریم شام بریم-شیوا

 یا دازمبن اش شونه دور دستمو و برم تونستم می کاش.افتادم راه دنبالش لبخندی با

 کشید می چشمام تو از جیگرمو کنم،مطمئنم عملی فکرمو بود کافی فقط.بگیرم دستشو

 یتاکس با بعد.خوردیم شام و رفتیم رستوران یه.گرفت ام خنده خودم فکر از.بیرون

 گفتن بخیر شب از بعد.باال رفتیم و نداشت مشکلی آسانسور خوشبختانه.هتل برگشتیم

 تا دچن و تخت تو رفتم.پوشیدم راحتی لباس زدمو مسواک.رفتیم اتاقمون به هرکدوم

 ابخو از شب نیمه که دیدم خوابی چه دونم نمی.برد خوابم زود و زدم تسنیم به پیام

 یه.بود گرمم هنوز.خوردم یخچال از آب لیوان یه شدم بلند.بودم کرده عرق.پریدم

 وابمخ خاطر به دونستم نمی.بگیرم آروم جا یه تونستم نمی.داشتم نگرانی و دلشوره

 به و بود باز پنجره.بزنم صورتم به آب تا دستشویی تو رفتم.بود افتاده اتفاقی یا بود

 دمکر دقت.بود روشن برقش و بود باز کناری اتاق دستشویی پنجره.داشت راه داکت

 گوشیمو و اتاق تو اومدم.دلم تو افتاد دلهره بیداره؟باز.شیواست اتاق دیدم

 فاقیات اگه ولی.باشه خواب بهش بزنم زنگ ترسیدم می.بود نیم و دو ساعت.برداشتم

 رد جلوی رفتم.نبود کسی.راهرو تو بود؟رفتم چی واسه دلشوره چی؟این بود افتاده

 یط رو راهرو بار چند کالفه.بزنم در نتونستم اما در سمت رفت دستم بار چند.اتاقش

 با ور شلوارک و رفتم.بود تنم شرت تی یه و شلوارک یه.شد می بیشتر ام دلهره.کردم

 اتاق در تپش برگشتم.نتونستم باز اما البی تو برم که برگشتم.کردم عوض شلوار یه

 رمس به زده خوابی بی بگم؟بگم چی کنم بیدارش.بزنم در تونستم نمی بازم.شیوا

 مثل.اومد شیوا اتاق از شکستنی صدای که برگردم کردم؟خواستم بیدارت اومدم
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 سیک.زدم در سریع.بود بیدار پس.رسید خودش اوج به نگرانیم.بود لیوان شکستن

 زدم در بازم.بودم دلواپس.نمیداد جواب.زدم در بار چندین...باره دوباره،سه.نداد جواب

 .کردم صداش و

 شیوا؟ شد خوبی؟چی.کن باز درو شیوا-

 تکیه دیوار به و زمین رو افتاد در کنار شیوا و شد باز در که بزنم در بازم خواستم

 .دپیچی می خودش به و بود دلش رو دستش.نشستم کنارش و داخل رفتم سریع.داد

 شیوا؟ شده چی-

 :گفت ناله با.میپیچید خودش به درد از

 .دارم درد-شیوا

 کی؟ از-

 .برگشتیم وقتی از-شیوا

 .دکتر بریم نکردی؟پاشو صدام چرا لعنتی-

 .بیار برام مسکن یه-شیوا

 ری؟دا تهوعم حال.چیه مشکلت ببینیم باید میکنه آروم دردتو فقط مسکن دیوون-

 .داد تکون سرشو

 .اورژانس بریم باید.شدی مسموم شاید-

 نگاش.ومدنی و کشید خودشو که بیرون ببرمش خواستم.کردم بلندش و گرفتم دستشو

 .کردم

 .لباسام...ل-شیوا
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 ریاینجو بود بار اولین.بود تنش شلوارک یه و تاپ یه شدم متوجه تازه.کردم نگاهش

 باعث خواستم نمی.نشدم رنگش متوجه حتی و دزدیدم ازش زود نگاهمو.میدیدمش

 همون رو شلوارشو.بهش دادم.آوردم کتشو و شلوار و اتاق تو رفتم.شم ناراحتیش

 یمرفت و برداشتم رو کلید و پوشید کتشو تا کردم کمک من بعد.پوشید شلوارک

 .بره راه نمیتونست درد از.بیرون

 .بده تکیه من به شیوا-

 و دستم تو گرفتم بازوشو زور به.بود حرفا ازین بدتر حالش اما کرد امتناع اول

 یدکل.پایین بردمش و گرفتم اش شونه دور هم دیگمو دست. خودم سمت کشیدمش

 تریبس اورژانس بخش تو.بیمارستان رفتیم هتل تاکسی با سریع و دادم تحویل رو

 شا معده محتویات همه چون ولی مسمومیته گفت و پرسید عالئمشو ازش دکتر.شد

 بحص تا گفتن و کردن تزریق مسکن و سرم براش.نمیخواست شستشو اورده باال رو

 صندلی روی تختش کنار.شد آروم کم کم دردش تزریق از بعد.بره بعد بمونه

 شد خوب.نشد متوجه.کشیدم دستمو زود اما دستش سمت رفت دستم.نشستم

 .منه به متعلق شیوا میکردم حس گاهی.نبود خودم دست.نفهمید

 بهتره؟ حالت-

 با باید اول معدش.بگیرم طبیعی میوه آب براش باید بود گفته دکتر.داد تکون سر فقط

 زشا آزمایش یه نکنه تحمل اگه.یانه کنه می تحمل ببینن تا شه پر سبک چیزای

 رفتم؟ می کجا شب وقت این اما.بگیرن

 داری؟ ضعف-

 .یکم-شیوا

 .کنم می تهیه چیزی یه برات شی بیدار تا.میاد خوابت خیلی حتما.بخوابی کن سعی-

 .میاد خوابم فقط.چیزی خوام نمی-شیوا
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 .بخواب باشه-

 .نرو جایی-شیوا

 .بخواب.باشه-

 بود رحاض.کنم کمکش مریضی تو نبود حاضر حتی مغرور ی دختره.بخوابه تا نشستم

 که اون.بدم براش زندگیمو همه حاضرم که چرا؟من.نزنه رو من به ولی درد از بمیره

 یتاکس سراغ رفتم.بیرون رفتم و سپردمش پرستار یه به.برد خوابش!فهمید نمی

 کنم یداپ تونم می طبیعی آبمیوه که شناسه می رو جایی اگه خواستم ازش و بیمارستان

 تمرف.بود روزی شبانه که بیمارستان نزدیک مارکت هایپر یه به برد منو.ببره منو

 برگشتم و گرفتم هویج آب یکی و سیب آب لیوان یه.داشت طبیعی آبمیوه.داخل

 نمیومد دلم.بود خواب.خورد می چیزی یه باید.بود گذشته ساعتی یه.بیمارستان

 .اومد دکتر.کنم بیدارش

 نیاورد؟ خورد؟باال چیزی-دکتر

 .خوابیده.نه هنوز-

 .کن بیدارش-دکتر

 نشه؟ بیدار شه می.اس خسته خیلی-

 :گفت و خندید دکتر

 .باشه نداشته ای دیگه مشکل معدش ببینیم باید-دکتر

 .شد بیدار شیوا.کرد بیدارش و شیوا سمت رفت خودش و

 .بشید خوب شما نمیخواد دلش اصال که آقا این.خانم پاشو-دکتر

 .کرد من به نگاهی شیوا
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 .نیست اینطوری نه-

 :گفت. خندید دکتر

 بخور رو ها میوه آب این خانم.کردم شوخی!بری می حساب ازش جورم چه-دکتر

 .نمیاد پیش معدت واسه مشکلی ببینیم

 .رفت دکتر

 .بشین کنم کمکت بیا-

 ویجه آب یه.ندادم اجازه اما کنه ممانعت کرد سعی.باالتر کشیدمش و گرفتم بازوهاشو

 .داخلش زدم نی دستشو دادم

 .بخور-

 :گفت و خورد یکم

 کردی؟ پیدا کجا از طبیعی آبمیوه شب اینوقت-شیوا

 .راحت خیلی-

 اتاقم؟ در اومدی چطور.انداختمت دردسر تو-شیوا

 می اما.بودم در پشت قبلش وقت خیلی از.کرد بیدارم خواب از نگرانی و دلهره-

 .بیداری شدم مطمئن اومد شکستنی صدا وقتی.زدم نمی در باشی خواب ترسیدم

 .بد چه!شکست آهان،لیوانم-شیوا

 !مردی می درد از لیوانتی؟داشتی نگران-

 :گفت و خندید

 .بودی داده نجاتش تو که بود همونی-شیوا

 :گفتم و زدم لبخندی
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 مغروری؟ انقدر نکردی؟چرا خبرم چرا-

 بیاره؟ بودنش مغرور برای تونست می دلیلی چه.نزد حرفی

 وت شب نیمه یه که کردم نمی هم آوری یاد بهت حتی وقت هیچ باش مطمئن شیوا-

 .نشدم بیشعور انقدر هنوز.بیمارستان رسوندمت من و داشتی درد دل

 :گفت و زد لبخندی

 مطمئنی؟-شیوا

 کالبود؟اش تفریح براش من عصبانیت واقعا.خندید.برگردوندم ازش رومو کالفگی با

 .فقط باش شاد تو.خانم شیوا کن عصبانی منو همیشه!پس نداره

 .بگیر اینو باشعوری انقدر که حاال-شیوا

 .زباله سطل تو انداختم و گرفتم رو لیوان.بود شده تموم اش میوه آب

 یم ضعف نکردی فکر درصد یک خودت با گرفتی هویج آب برام باشعور آقای-شیوا

 کنم؟

 .ببریمش شدم می مجبور گرفت می درد زبونت دلت بجای کاش-

 .میرم می باشمش نداشته.نکن اهانت زبونم به!باش زدنت حرف مراقب...هوی-شیوا

 !!بهتر-

 .کرد نگام چپ چپ

 نگرانی؟ از میرفت رژه اتاقم در پشت که بود من عمه گفتی؟پس جدی اینو-شیوا

 عمو جواب ضمن در!اتاقه اون تو دراز زبون یه که بودم کرده فراموش.بودم احمق-

 دادم؟ می چی رو احمد

 .بهش دادم رو سیب آب لیوان بعد
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 !گرسنمه بشه؟میگم چی که ام معده به بندی می آب همه این-شیوا

 !شدی پرحرف انقدر شد چی!زدی می حرف کمتر قبال!نزن حرف اینقدر بخور-

 !عمومی دوماد.نیستی که غریبه!دیگه فامیلیم مثال-شیوا

 کاری یه خودت.بدم ادامه تونم نمی من خدایا.میومد بدم واژه این از.توهم رفت اخمام

 رموس و نشستم نیمکت روی.راهرو توی رفتم تختش کنار از حرفی هیچ بی.برام کن

 اذیت همه این وجود با که داشت چی دختر این.بستم هم چشمامو.دیوار به دادم تکیه

 اهامب چرا.بریزم پاش به هستیمو همه داشتم باشم؟دوست کنارش داشتم دوست باز

 بود؟ لج

 کنی؟ می چکار اینجا پسر-دکتر

 .بود کنارم دکتر.کردم باز چشمامو

 انداختم؟ دعواتون-دکتر

 .ایستادم و خندیدم منم.خندید

 دعوا هم با شناختیم همو که اولی از اصال.نیست دیروز و امروز حکایت ما دعوای.نه-

 !داریم

 .شیوا تخت سمت افتادیم راه هم با

 داده نشون بهم تجربه!دارین دوست همو کسی هر از بیشتر ببندم شرط حاضرم-دکتر

 !شن می هم عاشق کنن،بیشتر می دعوا و لجن هم با همه از بیشتر نفر دو وقی

 :گفتم و بییرون دادم صدا با نفسمو

 .داده عکس نتیجه ما باره در اما-

 !نیست عالقت از چشماته تو که نگرانی اون کنم باور نگو-دکتر
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 داره؟ فایده چه اش طرفه یه ولی.باشه شایدم.دونم نمی-

 کنه می اعتراف بهت روز یه دم می قول بهت!نکردی اعتراف بهم هنوز پس-دکتر

  باش صبور فقط.داره دوستت

 امزدن دیگه که اآلن حداقل!نیست پذیر امکان دونستم می اما.کنه خدا گفتم دلم توی

 .رسیدیم شیوا به.نه هستم تسنیم

 چطوره؟ حالت رهام دوشیزه خب-دکتر

 .دکتر خوبم-شیوا

 نداری؟ درد-دکتر

 .بشه گرسنم شد باعث ها میوه آب فقط.نه-شیوا

 .سوپ مثل.کن شروع سبک غذای یه با رفتی که اینجا از-دکتر

 برم؛دکتر؟ تونم می کی-شیوا

 .شد تموم سرم-دکتر

 .بود نمونده زیاد سرمش.نشستم کنارش.رفت دکتر

 رفتی؟ کردی قهر چرا-شیوا

 .نکردم قهر-

 .کردی-شیوا

 .نه میگم-

 .نمیاد خوشم کنن می قهر که هایی بچه از اصال-شیوا

 و خشن ظاهر جز به شیوا کردم نمی فکر.زدم لبخند.کرد می صحبت ها بچه دختر مثل

 .بود تودار زیادی!باشه هم بچه دختر یه تونه می جدیش
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 خندی؟ می چیه؟چرا-شیوا

 !کنی رفتار تر مالیم یکم بتونی هم تو کردم نمی فکر وقت هیچ-

 داری؟ می دوست...اِاِ-شیوا

 !دارم می دوست که بله-

 !بینی نمی مالیمتمو فردا از دیگه که متاسفم واست پس-شیوا

 چرا؟-

 ینم همو کاری ساعات بجز که فردا از.شدم مالیم که کاریمه وقت از خارج اآلنم-شیوا

 !بینیم

 .شد می تر اخالق خوش یکم داشت کال ولی!استداللی عجب

 دیمرسی که اتاق در جلوی.هتل برگشتیم و گرفتم ترخیص برگه شد تموم که سرم

 :گفتم

 پیشت؟ بیام-

 :کرد نگام و باال داد ابروشو یه

 بله؟؟-شیوا

 .بشه بد حالت دوباره ممکنه اینه منظورم-

 !بشه خب-شیوا

 !بیمارستان ببرمت شد اگه که بمونم-

 .رم می خودم شد الزم-شیوا

 نگرانشم که حاال.زدم خوابم از و گذاشتم وقت براش ساعته سه.شدم ناراحت واقعا

 :گفتم سرد خودش مثل.کنه می برخورد اینطوری
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 .بزن زنگ داشتی کاری.خوش شب-

 در صدای تا موندم منتظر در پشت ولی.بره اون اول نکردم صبر حتی.اتاقم تو رفتم و

 بعد و خندید دید که منو. ایستاده همونجا هنوز دیدم.کردم باز رو در بعد.شنیدم اتاقشو

 دست ذاغ یه براش باید! شدما ضایع خیلی!نه یا میام من ببینه بود ایستاده.داخل رفت

 باز ها رستوران.زدم دور پیاده و بیرون رفتم.بود صبح پنج ساعت.کردم می پا و

 گرفتن موقع.هتل برگشتم.نداشتن مریض مناسب سبک غذای یه بود باز که اونام.نبود

 :گفت پذیرش مسئول کلید

 چطورن؟ شد بد حالش شب که همراهتون خانوم اون-مرد

 .بود مسمومیت یه.کنه می استراحت اتاقش تو.خوبه-

 .افتادم غذا یاد برم خواستم وقتی

 اما.گشتم باشه داشته سوپ که رستورانی دنبال رو جا همه ببخشید،من آقا راستی-

 ندارین؟ سراغ رو جایی.ببریم سوپ دوستم برای باید.نداشتن طبخ صبح

 .شه نمی حاضر ظهر از قبل سوپ و نمیان هشت تا ماهم آشپزای.نه-مرد

 .ممنونم.پختم می خودم داشت وجود کردن آشپزی امکان اتاقا داخل الاقل کاش-

 :گفت که برگردم خواستم

 بلدید؟ آشپزی لحظه،خودتون یه-مرد

 .بله-

 ...نیدبک باید لطف یه فقط.بپزید و آشپزخونه داخل برید بدم ترتیبی تونم می-مرد

 .شدم خوشحال

 .دم می انجام باشه هرچی-
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 نبود مناسبی غذای.خورده سرما دیشب که داریم ویژه و مهم و مهمون یه ما-مرد

 مایشون برای شما سوپ از نداره اشکالی اگه.خوابیدن شام بدون بخورن شب ایشون

 .ببرم

 .شم می خوشحالم.حتما-

 قطع بعد.داد توضیح مخاطبش برای رو موضوع و گرفت رو شماره خوشحالی با مرد

 :گفت و کرد

 .کنم راهنماییتون بریم.کردم صحبت هتل داخلی مدیر با-مرد

 به منو.بودند صبحانه سازی آماده مشغول عده یه.آشپزخونه داخل رفتیم مرد همراه به

 نم به رو جدید مرد.گفت رو موضوع و کرد صحبت مرد یه با و کرد راهنمایی گوشه یه

 گفت و کرد

 جا همین یخچال داخل الزم مواد.بدید انجام کارتونو قسمت همین تونید می-مرد

 .هست

 زمال مواد.بود جا همون که بزرگی صندوقی یخچال سراغ رفتم.داد بهم کاله و پیشبند

 شهب آماده زودتر اینکه برای و ریختم قابلمه داخل سازیشون آماده از بعد و برداشتم رو

 کردن می کار که افرادی کنار و رفتم وقت گذروندن برای بعد.گذاشتم فر داخل

 یاونای و کردم نگاه ها دستگاه به هم کمی بعد و کنن می چکار کردم نگاه و ایستادم

 براش.پرسیدم بود جان اسمش که مرد همون از رو چیه کاراییش دونستم نمی که

 یه نیاز مورد چیزایی چه گفت برام اونم و زنم می رستوران یه دارم دادم توضیح

 خیلی.اومدم جایی چنین به که داشتم بزرگی شانس خیلی واقعا امروز.است آشپزخونه

 سوپ ظرف دوتا توی رو سوپ.بود آماده سوپ بعد ساعت یک باالخره.بود مفید برام

 .گذاشتم درشو و ریختم

 .شما مهمون برای هم دیگه ظرف اون.دوستمه برای این-
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 .متشکرم-جان

 :گفتم و خوردم رو قابلمه ته ی مونده از کمی بعد

 .داشتم نگه براتون کمی.شده خوب اش مزه-

 .نخوردم رو سوپ نوع این تاحاال.باشه خوشمزه خیلی باید.خورم می حتما-جان

 خیلی بود خواستم می من که اونی سبزیجاتش اگه.کنه می درست مامانم رو این-

 .شد می بهتر

 .خوبه اآلنم-جان

 .اس گرسنه خیلی.ببرم دوستمو غذای تر زود باید من.مرسی-

 امانج کارمو که گفتم هم پذیرش مسئول به.باال رفتم و کردم خداحافظی جان از بعد

 از قراره که خوبی انعام خاطر به دونستم می گرچه.دادم بهش خوبی انعام و دادم

 ور شیوا اتاق در و باال رفتم سریع!داد انجام برام کارو این بگیره شون ویژه مهمون

 :گفت و کرد اخم من دیدن با.بود خواب انگار.کرد باز تا زدم در بار چند.زدم

 .مریضم کردی؟مثال بیدارم شده چی صبح وقت این-شیوا

 .آوردم سوپ برات.بخیر صبح-

 :گفت و زد پوزخندی

 بود؟ کجا سوپ صبح وقت میکنی؟این شوخی-شیوا

 .پختم خودم-

 :گفت و خندید بازم

 کنم؟ باور داری انتظار اتاقت؟و تو حتما-شیوا
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 خوری می رو سوپ این تو که حالی در و داخل بیام بده اجازه صحبت همه این بجای-

 .اومده کجا از بدم توضیح برات من

 می تحریک رو اشتها سوپ خوب عطر.برداشتم رو ظرف در.کرد نگام شک با

 یزم روی رو سینی و داخل رفتم.رفت کنار در جلوی از شیوا.کرد خودشو کار سوپ.کرد

 در و برداشتم ظرف یه و زدم زانو میز کنار زمین روی.نشست و اومد شیوا.گذاشتم

 :ادمد توضیح میکرد نگام منتظر که شیوا برای ریختم می ظرف توی رو سوپ که حالی

 رایب جایی پرسیدم پذیرش مسئول از وقتی.نبود سوپ اما گشتم شهر تو خیلی-

 باشه ربیشت که شرطی به.کنم درست و آشپزخونه تو برم گفت بهم نیست پز و پخت

 اخلد و رفتم منم.ببره شده مریض دیشب که مهمونشون برای ظرف یه بتونه اونم تا

 .پختم رو سوپ این شون آشپزخونه

 .دادم بهش قاشقم.دستش دادم رو ظرف

 .ای گرسنه وقته بخور،خیلی-

 :گفت خوردن از قبل

 !خوابی کردم می فکر.رفتی قهر با اتاقت رفتی وقتی-شیوا

 اشیو.نشست جفتمون لب رو دادم،لبخند که ای سوتی بعد و کردنم قهر یادآوری با

 .کرد خوردن به شروع

 .بخوابم ای گرسنه تو دونم می وقتی تونستم نمی-

 .بود شده تر نرم پختم سوپ براش بود فهمیده که حاال انگار.زد بهم لبخندی

 .بخور خودتم بیا.آوره اشتها و خوب بوش مثل شم مزه-شیوا

 .بخور تو.خوردم پایین یکم من نه-
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 می لذت خوردنش اشتها با از و بودم کنارش مدت تموم و خورد سوپ ظرف تا دو شیوا

 :گفت شد تموم سوپش وقتی.بردم

 .بخوابی بری بهتره.کشیدی زحمت خیلی.بود خوشمزه واقعا.آریا ممنون-شیوا

 .میاد خوابم واقعا شد راحت خیالم که حاال-

 .شده قرمز خوابی بی از چشماتم-شیوا

 .کنم می بیدارت میام ناهار برای.بخواب هم تو-

 درآوردمو لباسامو.اومد می خوابم چقدر.اتاقم رفتم بعدش.شدم بلند.داد تکون سری

 نمهمونشو گفت.بود پذیرش مسئول.شدم بیدار کسی زدن در با اما.خوابیدم سریع

 کرد اصرار اما نیست الزم تشکر گفتم.ببینه رستوران تو منو خواد می تشکر برای

 دهخوانن.بود احسان.نمیشد باورم.کردم تعجب دیدنش از.رفتم پوشیدمو لباس.برم

 .باشه ایران کرد؟باید می چکار اینجا پس!ایرانی معروف

 من از سال دو.شدیم دوست و آشنا هم با حدودی تا و خوردیم هم با رو صبحانه

 هبر خواست می. شدم خوشحال باهاش آشنایی از.بود خونگرم خیلی اما بود بزرگتر

 می خوشحال که این گفتن و من، شماره گرفتن و خودش شماره دادن از بعد.بیرون

 بودن اومده گروه با سینمایی فیلم یک توی بازی برای انگار.رفت بزنم زنگ بهش شه

 تمرف.کرد می بازی رو خواننده یک نقش هم فیلم تو.موندن می اینجا ماهی سه.لندن

 .نبرد خوابم اما اتاقم

 بهتر خیلی.بود کرده معرفی شیوا که شیک رستوران یه رفتیم شیوا با ناهار برای ظهر

 واسه خوام می گفتم بهش.نشد باورش.گفتم بهش احسان درباره.کرد می رفتار

 خوب غذای یه.خندید فقط.شه می ثابت بهش اونوقت.کنم دعوتش رستورانم افتتاحیه

 .رفتیم خرید مرکز یه به شیوا پیشنهاد به وبعدش خوردیم

 .کن خب،خریدتو-شیوا
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 .بیایم خواستی خریدی؟تو چه-

 اینه رمنتظ حتما اآلن اون.نداری شناختی ازش اصال انگار.تسنیمه برای منظورم-شیوا

 !بودی یادش به چقدر ببینه که

 !بشم ضایع کنی کاری یه همیشه مثل تونستی گی؟می می بهم چرا-

 کشیدی زحمت خیلی واسم تو دیشب از.بدهکارم بهت من-شیوا

 باشی؟ خوب باهام شه می باعث دین ادای فقط یعنی-

 کنی؟ می پیدا ای دیگه دلیل تو-شیوا

 .اومد هم شیوا.کردم حرکت و دادم تکون سری

 زیور و آرایشی لوازم عاشق تسنیم.بکنم بهت بکنم تونم می هم دیگه کمک یه-شیوا

 !آالته

 چی؟ تو و-

 داری؟ چکار من با-شیوا

 .بدونم تفاوتاتونو میخوام-

 می آزارت فقط مقایسه.نگیری دنبالشو هستی؟بهتره چی دنبال تفاوتا ازین-شیوا

 .کنی آزاد فکرتو بهتره.ده

 چیه؟ منظورت-

 !داره تفاوت هم با شرایطشون و آدما.نکن مقایسه تسنیم با کسو هیچ-شیوا

 اضحو کاش اما.کنم می مقایسشون چرا فهمه می فهموند می بهم مستقیم غیر داشت

 اما.گفتم می حسمو بهش من هم و داره من به حسی چه فهمیدم می هم تا گفت می

 :گفتم من بجاش.نزد حرفی
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 چی؟ کنم پیدا عالقته مورد که چیزی من اگه و-

 :گفت خنده با

 .بخریش برام دم می اجازه-شیوا

 ظرن با گشتیم که کمی.کردم قبول حال این با.بود پررو واقعا دختر این.گرفت خندم

 .خریدم تسنیم برای ادکلن و عطر ست یه شیوا

 .بشیم آماده فرودگاه به رفتن برای باید.نداری کاری تو اگه بریم خب-شیوا

 نرفتم اما کرد جلب نظرمو.افتاد مغازه یه به چشمم که گشتیم می بر داشتیم

 :گفتم رسیدیم خروجی در نزدیک وقتی.سمتش

 .میام االن بمون اینجا تو.بخرم باید که اومد یادم چیزی یه شیوا-

 متوجه مدت همه این تو.شدم نظر مورد مغازه وارد.رفتم من و نشست نیمکت روی

 ویب یه دیدمش می هربار.داره ادکلن و عطر مختلف نوع بیست حداقل شیوا بودم شده

 که ای مغازه از.میخره زیاد و داره دوست خیلی ادکلن و عطر نظرم به.بود خاص

 و گذاشتم کادو کارتن یه توی.خریدم بو خوش و قیمت گرون ادکلن یک شدم واردش

 کمی رفتموگ تماس هم تسنیم با.کنیم جمع وسایلمونو تا هتل برگشتیم هم با.برگشتم

 پرواز ظرمنت ساعتی یک باید.فرودگاه رفتیم هتل با حساب تسویه از بعد.کردم صحبت

 .موندیم می

 .بخوریم چیزی یه شاپ کافی تو بریم-

 .موافقم-شیوا

 روی گذاشتم برداشتمو چمدونم روی از رو کارتن.دادیم سفارش بستنی یه نفری

 :گفتم و دادم هول طرفش به کمی.میز

 .کن بازش-
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 کنم؟ بازش من چی برای-شیوا

 !توئه برای چون-

 مناسبت؟ چه من؟؟به-شیوا

 .میگم تبریک.فرداس.تولدت-

 وشمخ حالتش این از.داد باال ابروشو تای یه کرد می تعجب که همیشه مثل بازم شیوا

 .اومد می

 کردی؟ کشف کجا از اینو تو و-شیوا

 !کشفدونم تو از-

 .کنم فکر غمش علت به نشد فرصت.بود غمگین اش خنده ته ولی.گرفت اش خنده

 .کنم فراموشش کردم سعی خودمم حتی!نیست یادش کسی وقته خیلی-شیوا

 .ببینم ناراحتیشو خواستم نمی.شد سنگین بینمون جو

 .چیه بدونی نیست دلت تو دل دونم می.دیگه کن بازش-

 :گفت و برداشت غرورشو سپر دوباره باز

 .نیست مهم برام اصال! راضی خود از چه-شیوا

 :گفت و داد هولش طرفم به کمی

 فارغ جشن روز و دادی خرج به فضولی اینکه بابت ولی.کنم قبولش تونم نمی و-شیوا

 .ممنونم کشفدونت تو انداختی تولدمو تاریخ مدارکم تو از التحصیلی

 دیدم؟ روز اون فهمید کجا از.بود باهوش چقدر

 .باشی داشته دوست که باشه چیزی کنی؟شاید نمی بازشم حتی-
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 .باشم داشته بهش ای عالقه من که باشه چیزی کنم نمی فکر-شیوا

 داشتی؟ اگه-

 .ندارم-شیوا

 .نیست کارت تو دروغ میدونم.داری می برش داشتی اگه-

 لنادک شیشه یه داخلش.برداشت درشو و برداشت رو بسته بعد اما.کرد مکثی شیوا

 و تداش برش.بست نقش لباش روی کمرنگی لبخند.بود رنگ نارنجی ساتن یه روی

 بودم مطمئن.بود لبش رو لبخند هنوزم.کرد بو و بینیش سمت برد درشو.کرد باز درشو

 .اومده خوشش

 .گم می تبریک-

 میاد؟ خوشم مطمئنی چطور-شیوا

 .دیگه مطمئنم-

 شانسی؟-شیوا

 .کردم تحقیق روش.نخیر-

 !ای سلیقه خوش.مرسی-شیوا

 !داشتی شک حاال تا مگه-

 .کنم فکر بهش که نبود مهم برام حاال تا-شیوا

 وقتی .سالن توی رفتیم بستنی خوردن از بعد.شد نمی ذوقم تو زد نمی اگه.اه،لعنتی

 .شدیم سوار شد اعالم پروازمون شماره

 بخاطر مامان نظر به ولی.بگذره زود انقدر شد نمی باورم.گذشت باد سرعت به دوماه

 چون.نداشتم ناراحتیم البته. دیدم نمی زیاد هم رو تسنیم حتی.بود زیادم ی مشغله
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 رو بازدید تاریخ و بود شده قبول طرحمون.دیدم می کار ی بهونه به زیادتر رو شیوا

 خیلی شیوا دکوراسیون و وسایل چیدن برای. بود مونده هفته یه.بودن کرده اعالم

 هم با چندبار روزی گرچه.بود ای حرفه واقعا.گرفت کارمو ظریف ایرادهای.کرد کمک

 زخونهآشپ کار تو پسراشم و پیتر.بود بخش رضایت نتیجه اما کردیم می دعوا و بحث

 از قبل زرو. کرد کمکم خیلی تجربه با پرسنل یه استخدام برای پیتر حتی.کردن کمک

 .بود نمونده کاری دیگه بازدید

 .رستوران رفتیم پیتر و شیوا با

 .بهتره خروجی کنار.مزخرفه خیلی جاش آینه اون گم می هنوز من-شیوا

 ...گم می من اما

 .نیست درست ولی.گی می چی دونم می-شیوا

 .کنم می بخوام هرکار.منه رستوران اینجا-

 .منه خطای و شه می دیده من چشم از ایراد این.منم اینکار مهندس-شیوا

 :گفتم وحرص بلند صدای با.شدم کالفه دیگه

 .شدم خسته.ببرش دار برش.بکن داری دوست هرکار اصال.خب خیلی-

 :گفت و کرد نگاه سالن به متفکر

 .خوبه جاش همونجا.نه-شیوا

 اینطوری همیشه.کردم فوت نفسمو کشیدمو موهام به دستی کالفگی با.رفت و

 یشپ برم خواستم نمی.رفت و زد شونم به دستی و خندید پیتر.کرد می عصبانیم

 صف به و بیان گفتم خدمه همه به.کرد می عصبیم دیگه جور یه باز االن.شیوا

 .ادنایست همه.بودیم کرده پیدا چینی رستوران برای چینی خدمه هم تا چند.بایستن
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 ممراس هم عصر.باشید آماده بازدید برای باید صبح.مهمیه روز فردا.گفتم هم قبال-

 تبلیغات هم کلی و رایگانه غذا شب فردا.دیم می رو غذا اولین هم شب و افتتاحیه

 باعث هرکی.بدین خرج به تونو سعی نهایت باید.خودتونه برای انعام ولی.کردیم

 معروف ی خواننده یه.بده خسارتم اخراجی،باید بر عالوه بشه مراسم شدن خراب

 مامید همه من.بره پیش خوب باید چی همه.افتتاحیه برای داره دعوت اینجا هم ایرانی

 .شماست همکاری به

 شش فردا شد قرار و کردم مرخصشون و دادم فرمشونو لباسای.گفتن چشم همه

 رداف برای رو یخچاال صبح امروز.بودم کرده خرید مسئول رو توماس.باشن اینجا صبح

 و متسنی.خونه رفتم و بستیم رو در.بود ظهر از بعد.نبود مشکلی دیگه.بود کرده پر

 زود ولی.خوردم باهاشون رو شام خستگیم وجود با.زدن می حرف فردا از داشتن مامان

 بیدار استرس از صبح.داشت ماشین خودش تسنیم.رفتم خواب برای تسنیم دستور به

 و اومدن پرسنل همه شش ساعت تا.اومد هم شیوا.رفتم و پوشیدم لباس.شدم

 و اندرب.دادیم توضیح برخوردشونو نحوه و پوزیشن هرکدوم به.پوشیدن لباساشونو

 هم مراجعین به شماره دادن و ها لباس گرفتن برای نفر یک و موزیسین

 بازدید قسمتها همه از تا کشید طول دقیقه چهل.اومدن داوران ده ساعت.داشتیم

 هر موقعیت و جهت انتخاب کارایی،دلیل از کاملی توضیحات هم شیوا و کردن

 ی نتیجه نوید داوران لب روی لبخند.داد توضیح مصالح و رفته کار به قسمت،ابزار

 :گفت من به رو داوران از یکی رفتن می وقتی.داد می رو خوبی

 ساعتیه؟ چه افتتاحیه-داور

 .غروب شش-

 عمومیه؟ افتتاحیه-داور

 .فرستادیم نامه دعوت که داوران برای البته.عمومیه رایگان شام ولی.نه-
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 این اندازی راه و طراحی بخاطر گم می تبریک بهت.میام حتما.دیدم بله-داور

 .باشم ثابتش مشتری دم می قول باشه عالی طراحیش مثل غذاهاشم اگه.رستوران

 ور لبخند یه فقط ولی بود خوشحال هم شیوا.بودم خوشحال واقعا رفتن داوران وقتی

 فتهگ بهشون.شد چی پرسید و بود تسنیم.خورد زنگ گوشیم موقع همون.بود لباش

 هم.بیننب رو اینجا افتتاحیه موقع بار اولین خواستم می.بیان افتتاحیه موقع فقط بودم

 :گفتم خدمه همه به تماس کردن قطع از بعد.بابا و مامان هم و تسنیم

 همه داریم،از مهمی خیلی مراسم امشب برای چون ولی.نداریم کاری شب تا که اآلن-

 تا ندچ امشب برای.کنیم آماده رو امشب غذاهای بتونیم تا کنید کمک کنم می خواهش

 مه خواننده.تره فشرده و بیشتر همیشه از کار چون کردم خبر ظرفشویی برای کارگر

 دنبال بریم همه بهتره حاال.شه می شلوغ خیلی حتما موقع اون.میاد هفت ساعت

 .کارامون

 مهه وقتی.آشپزخونه تو رفتم می باید منم.کردن می باید که کاری دنبال رفتن همه

 و تادمایس یکم.بود فکر تو.بود نشسته صندلی روی که موندیم تنها شیوا با رفتن

 .کرد بلند سرشو کرد حس نگاهمو سنگینی وقتی.کردم نگاهش

 شد؟ کور کنی؟نطقت می نگاه منو واستادی چرا-شیوا

 .ایستاد و شد بلند.نیست کسی دید و کرد نگاه دورشو بعد-

 

 .بکشم باید راحت نفس یه امروز.شد تموم من کار.دیگه خب-شیوا

 شد؟ تموم که خوشحالی-

 باشی؟ خوشحال نباید دی می مهم و بزرگ امتحان یه وقتی.معلومه-شیوا

 .بود گرفته وقتتو همه ماهه شش.داری حق.آره-
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 .کنم تحمل هم تورو مدت همه این بودم مجبور اون از تر بد تازه-شیوا

 

 .کردم نگاهش دلخوری با

 شدی؟ راحت دستم از خوشحالی انقدر که کردم چکارت من مگه-

 .میشد رفع دلخوریم و شدم می آروم خندید می که همین.خندید

 فهمی؟ نمی هامو شوخی هنوز یکسال از بعد.کردم شوخی-شیوا

  است شده اماده دانلود درنگاه رمان این

www.negahdl.com  

 .شم می دلخور بازم ولی.فهمم چرا،می-

 شی؟ می دلخوری چرا-شیوا

 شم؟ دلخور مهمه برات مگه-

 .مهمی که معلومه خب-شیوا

 رهخی بهش.بشنوم شیوا از رو جمله این روز یه نمیشد باورم.کرد خوشحالم اش جمله

 :گفت و شد دستپاچه یکم.بودم مونده

 خوب رستورانت چرخ امیدوارم.گم می تبریک بهت.برم باید دیگه من خب-شیوا

 .بچرخه

 .بره که برداشت میز روی از کیفشو

 میای؟ که شب-

 .نکنم فکر-شیوا
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 چرا؟-

 .و اینجا دیگه دیدم خب-شیوا

 ستنه خیلیا باشی؟مطمئنا داشته حضور کار این مهندس عنوان به امشب خوای نمی-

 .ببینن تورو خوان می که

 

 .تویی اینجا اصلی طراح.بیخیال-شیوا

 .ممکنه اینجام؟غیر طراح من گفت می شنیدم؟شیوا می چی

 کنی؟ می شوخی داری باز-

 بود خوب شاید.کردی عالی طراحی یه واقعا تو.کردم می شوخی نه،تاحاال-شیوا

 .شدی می بزرگی مهندس و خوندی می معماری

 .شد نمی خوب کار این نبود تو تجربه اگه اما-

 من.کن دقت اآلنم.انداخت می راه صدا و سر خیلی بازم کارت اولین عنوان به-شیوا

 هاگ اما کرد درست تر عیب بی و بهتر کار یه درسته من کردم؟اصالحات عوض رو چیا

 یادز های نمونه دیدن و تجربه برحسب.نداشت مشکل کار از جایی نبود تغییراتم اون

 .شه عوض چیزا بعضی جای دیدم بهتر

 .بشه اول طرح این شه می باعث اصالحات همون و-

 .امیدوارم-شیوا

 .بیا عمو با.منتظرتم شب من پس-

 .بیارم تسنیمو اسم شیوا جلو تونستم نمی چرا دونم نمی

 .کنم استراحت دارم دوست.ام خسته-شیوا
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 .دارم ارزش پیشت جو یه اندازه به دی می نشون بهم بیای اگه.بیای که مهمه برام-

 .بیشتر بیشتره،خیلی ارزشت-شیوا

 .شدم می خوشحال.کرد می داغم اما بود غرضانه بی کامال حرفاش گرچه

 .منتظرتم شب-

 .یامم تونستم اگه حاال.باشی منتظرشون باید که هستن من از مهمتر کسای-شیوا

 از هدیگ.نشست دلم تو غصه.کردم می نگاه رفتنشو داشتم.رفت خداحافظی از بعد و

 بود،خیلین وسط تسنیم پای اگه.نداشتم شیوا با صحبت و دیدن برای دلیلی بعد به این

 ازم مامان حتما شد افتتاح رستورانم که حاال تازه...حاال ولی داشت وجود دلیال

 فقط انرستور این افتتاح از ذوقش همه تسنیم.کنم تعیین رو عروسی تاریخ میخواست

 و در به.شد تموم آرزوهام همه انگار و رفت بیرون در از شیوا. بود عروسیمون خاطر به

 از باره یک به عالقم و هدف همه انگار.بود معنی بی برام.کردم نگاه رستوران دیوار

 هب اشک.شد داغ چشمام.کرد نمی پرنشاطم رستوران این دیدن دیگه.بود رفته بین

 بود میز روی که دستاش جای و نشستم شیوا خالی صندلی روی.آورد هجوم چشمام

 صدام یکی.کنم بارون ه*س*و*ب دستاشو جای شد می کاش.کردم لمس رو

 .بود پیتر.کرد

 آریا؟ نشستی اینجا چرا-پیتر

 :گفتم حالی بی با

 .اومدم می داشتم-

 که ابروهایی و گندمی جو موهای.کردم نگاه اش چهره به.نشست و کنارم اومد پیتر

 یسرئ از حتی باید آشپز یه گفت می.نداشت سبیل و ریش اما.شد می سفید داشت

 لذت ازش دیگران که کنه درست رو غذایی قراره باشه،آخه تر تمیز جمهورم

 .دستم رو گذاشت دستشو.ببرن
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 گی؟ نمی بهش چرا-پیتر

 کی؟ به-

 .شیوا به-پیتر

 بگم؟ رو چی-

 .داری دوستش-پیتر

 حرف یکی با داشتم نیاز شاید.نکردم انکار.کردم تکرار لب زیر بار دارم؟چند دوستش

 .بزنم

 .شه می شه؟دیوونه می چی تسنیم پس-

 .باشه واقعی عاشق یه شه،اگه نمی ناراحت بفهمه رو حقیقت-پیتر

 وچی؟عم مامانم.کنه نگاه حتی عموش دختر نامزد به شه نمی حاضر وقت هیچ شیوا-

 .شماره بی راهمون سر احمد؟موانع

 بکشی؟ عقب خوای می موانع این بخاطر و-پیتر

 نمی قبول منو وقت هیچ شیوا کنم اعتراف من اگه حتی.خودش هم و موانع این هم-

 .اس طرفه یک چیز همه.کنه

 .داره عالقه تو به هم شیوا.جاست همین اشتباهت-پیتر

 :گفتم و خندیدم

 .محاله-

 هربار چون نشدی شیوا احساس از پر و خیره های نگاه متوجه وقت هیچ تو-پیتر

 با که دیدم بارها رو ها نگاه اون من اما.کنه می کنترل نگاهشو کنی می نگاهش

 .کنه می نگات عشق و تحسین
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 شودل حرف وقت هیچ ده می نشون هم باشه حقیقت اینا اگه حتی.توداره خیلی شیوا-

 انقدر شیوا با بودن برای روز یه کردم نمی فکر وقت هیچ.منه تقدیر این.زنه نمی

 .بخورم حسرت

 رکد منو دالیل تونست نمی داشت که فرهنگی با اون.نرسید جایی به حرفاش پیتر

 رانیای غذای.شدم آشپزی مشغول بقیه کنار در منم و آشپزخونه رفتیم هم با آخر.کنه

 و دساال با.بود نمونه یه همین امشب! سبزی قرمه.بود اصیل غذای یه رستوران امشب

 می آماده دسر نفر دو.بودن خودشون کار مشغول هم آشپزها بقیه.مخلفات و ماست

 تا.کرد می کاری کس هر.ذاشتن می یخچال توی رو ها نوشیدنی سری یه.کردن

 کامل سرویس اینجا.مدیریت اتاق به رفتم بعد.بودم آشپزی مشغول چهار ساعت

 یه.ورانرست توی پایین برگشتم.پوشیدم لباسمو.ندم غذا بوی تا گرفتم دوش.داشت

 ندچ پنج از.بیان پنج ساعت بود قرار تسنیم و مامان و بابا.بودن اومده مهمونا از عده

 عمو و شیوا سرشونم پشت.شدن وارد تسنیم و مامان و بابا که بود گذشته ای دقیقه

 اهمنگ اما.آورد برام گل شاخه یه و جعبه یه تسنیمم.بود گل مامان دست تو.بودن احمد

 می یترپ که بودم نگاهی دنبال شاید.سنگین هم و بود شیک خیلی هم که بود شیوا به

 لویج اما.بود عزیز برام.داد بهم کوچولو جعبه یه.بود احساس بی و سرد خیلی اما گفت

 رو یواش و تسنیم هدایای ولی.کردم تشکر فقط.بدم نشون هیجان تونستم نمی جمع

 .بود کنارم جا همه تسنیم.دفترم ببره یکی به دادم

 .قشنگیه رستوران-بابا

 .باشه چیزی چنین کردم نمی فکر-مامان

 .لندنه رستوران بهترین مطمئنم-تسنیم

 .موافقم-مامان

 .کردین شلوغش زیادی-
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 ودوج با که خصوص به.ده می آدم به قشنگ حس یه واقعا اینجا نکردن شلوغش-عمو

 .نیست جدا هم از داره که مختلفی قسمتهای

 بعضی یا نرده یه یا پله دو یکی طریق از رستوران قسمتهای همه.گفت می درست

 و شد می جدا هم از آکواریوم یا گلخونه یا حوضچه یه مثل کننده جدا فضا یه جاها

 مهه رو نشست می موزیسین که قسمتی و داشت دید دیگه قسمتهای همه به کامال

 همه تجربه برای بیاد کسی هربار شد می باعث خودش این.ببینن تونستن می

 .اینجا بیاد بار چند دیده که قسمتهایی

 می پیانو که ساعت،موزیسین زنگ سه شدن نواخته با و شد شش باالخره

 هم داخل.بود افتاده راه به نظیری بی بازی آتش رستوران بیرون.کرد نواخت،شروع

 روی که هایی دی سی ال از رو بازی آتیش و شدن پذیرایی شربت و شیرینی با همه

 احسان چون.زنده تماشای برای بیرون رفتن که عده یه.دیدن بود شده نصب ها دیوار

 شده نصب نمایش ی صفحه و بلندگو هم بیرون.بود شلوغ بیرون اآلن از بیاد بود قرار

 کارگردان و بازیگر چند با احسان هفت ساعت.بودند اومده زیادی های ایرانی.بود

 شده زده هیجان همه احسان و بازیگران دیدن از.اومدن گروهشون و فیلمش

 کی.بود آورده هم آخرشو آلبوم احسان که خصوص به.بود بلند همه فریاد و جیغ.بودن

 ید سی زیادی تعداد اینجا هم امشب و بود شده شروع فروشش ایران توی قبل هفته

 مشغول در جلوی هم ساعتی نیم.رفت فروش اش همه ساعت نیم توی که بود آورده

 اندازه به بودن منتظر بیرون و بودن اومده زودتر که ای عده اون.بودن دادن امضا

 به نای و.بشه شلوغ انقدر شد نمی باورم.داخل اومدن بیشتر حتی و رستوران، ظرفیت

 داشته اینجا خواه خاطر انقدر نمیشد باورش احسانم.بود احسان حضور خاطر

 ابیحس رستوران ی افتتاحیه شب اولین در احسان حضور.گفت بهم خودش اینو.باشه

 .شد می شدنم معروف باعث

 دو و زن بازیگر دو که خصوص به.بود زده هیجان نهایت بی احسان دیدن از تسنیم

 .بود همراهش هم مرد
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 رفیقاتن؟ اینا جدی آریا-تسنیم

 هم یواش انگار.نداشت خبر بود افتاده آکسفورد تو که اتفاقاتی از کسی.زدم لبخند فقط

 و من کمک با باالخره احسان وقتی. بدونه رو اینا کسی نداره دلیل میکرد فکر من مثل

 .رفتم پیشش رسید وسط سن به رستوران های خدمه

 .باشه شلوغ انقدر کرد نمی فکر اصال-احسان

 .شماست حضور بخاطر اینا.کردم نمی فکرشو خودمم-

 تو؟ میگی دوستات به.شدیم دوست هم با چیه؟ما شما-احسان

 .ممنونم حضورت از.نه-

 .خوشمزت سوپ اون جبران-احسان

 هم دیگه غذای نوع چند وگرنه مفیده برام چقدر سوپ اون دونستم نمی موقع اون-

 .پختم می

 به احترام با.شدم آشنا باهاشون و کرد معرفیم گروهشون افراد با.خندیدیم هم با

 یمرفت احسان با بعد.دادم پذیراییشونو ترتیب و کردم راهنماییشون میز یه سمت

 :گفتم جمعیت کردن ساکت از بعد و گرفتم رو میکروفن.سن باالی

 محدودیت دلیل به که عزیزانی همه از.متشکرم محترم حضار شما ی همه حضور از-

 و ایران محبوب عزیز،خواننده احسان امشب.میخوام معذرت هم موندن بیرون جا

 زیاد پس.هستید احسان منتظر همه دونم می.هستن ما مهمون عزیزمون هنرمندان

 .احسان این و شما این.گیرم نمی وقتتونو

 .دادم احسان به رو میکروفن

 امشب خوشحالم. انگلیسی عزیز دوستان و هموطنان همه به کنم می سالم-احسان

 ورشمتص بیام رستوران ی افتتاحیه برای گفت آریا وقتی.هستم شما خدمت در و اینجا
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 نقدرا هموطنامون که خوشحالم ولی. باشه مفصل و بزرگ انقدر افتتاحیه یه کردم نمی

 .دارن همو هوای اینجا

 بهشون هدیه یه نمیخوای.هستن اینجا تو بخاطر جمعیت این همه جان احسان-

 .قشنگت آهنگای از بدی؟یکی

 یددون می.کنم می اجرا جدیدم آلبوم از آهنگ یک گرم حضور این بخاطر.البته-احسان

 .آلبوممه این از زنده اجرای اولین این که

 .جان احسان مرسی-

 که دنبو زیادی امکانات چون.بشه پخش باال کیفیت با وآهنگ بزنه لب فقط بود قرار

 ترارکس پشت خودشون گروه از آهنگسازی.کنیم اجرا رو آهنگ زنده صورت به بتونیم

 صدای واقعا.خوند آهنگ یه احسان.کرد نواختن به شروع و داد انجام رو کارا و رفت

 از بعد.بود پا به زیادی هیجان و شور.باهاش کردن می همخونی مردم.داشت قشنگی

 ایینپ اومد بعد.خوند قبلیشم آلبوم از آهنگ یه جمعیت درخواست به آهنگ شدن تمام

 و مامان.اینا بابا میز سر بردمش.نبود جا گروهشون میز سر.کردیم آماده رو شام و

 و کرد نگاه شیوا به.کردم معرفی رو همه.بودن اونجا شیوا و احمد عمو و بابا،تسنیم

 :گفت

 .عالیه کارتون!رستورانید این مهندس شما پس-احسان

 ایینپ سرشو معذب هم شیوا.شد فشرده قلبم.نیومد خوشم اصال شیوا به نگاهش از

 :گفت و انداخت

 .داد انجام آریا خود رو کارش اصل-شیوا

 !بودین شما آریا منو آشنایی باعث ولی-احسان

 :گفتم سریع اضافه توضیحات از جلوگیری برای.زد لبخند فقط شیوا
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 گروهت؟ میز سر ببرم صندلیتو یا شینی می جا همین جان احسان-

 .کرد نگاه کنارش صندلی و شیوا به باز احسان

 .بشم آشنا خانوادت با مونم می جا همین-احسان

 کاش.شدم می دیوونه بود؟داشتم اومده خوشش شیوا از یعنی.رفت صندلی سمت و

 نمنبی رو صحنه این تا کارام سراغ رفتم و کردم خواهی عذر.میشد تموم مراسم زودتر

 کم کم شام از بعد.بودم کارا درگیر شام از بعد تا.زد می حرف شیوا با احسان که

 احسان اما.برن شدن بلند هم بازیگران و کارگردان.شد می خالی داشت رستوران

 اامض و گرفتن عکس کلی از بعد بازیگران.هتل گرده می بر تر دیر و مونه می گفت

 دیدن رفتم،با بودن احسان دور همه که دوستام و ام خانواده پیش وقتی.رفتن دادن

 اناحس به نباید شیوا.شدم داغ خندید می سینا شوخی به که احسان کنار در شیوا

 .شد می نزدیک

 .نخوردی هیچی.بیارم شام برات بریم.آقا نباشی خسته-تسنیم

 .دادم تسنیم به و گرفتم شیوا از نگاهمو

 بود؟ خوب شام.خورم می بعدا من.بانو نباشی خسته شما-

 .نکنه درد دستت.باشه بد شه می مگه-تسنیم

 :گفت و گرفت دستمو بعد

 .شمعاشق.محشره اینجا.داشت ارزششو ولی.شدی خسته خیلی وقت چند این-تسنیم

 :گفتم شوخی به

 !بافا کرد فروکش من به عشقت زود چه-

 :گفت خنده با.زد بازوم به مشتی حرص با تسنیم
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 .دارم دوستش توئه مال چون رو اینجا.دیوونه-تسنیم

 وت حسرتو یه.بود ما به نگاهش.افتاد شیوا به نگاهم خنده وسط.خندیدیم هم با هردو

 دبع کرد نگام ثانیه چند.لرزید دلم.کرد تالقی نگاهم با نگاهش یهو.دیدم نگاهش

 کنار یمرفت تسنیم داشت؟با سرلج من با زندگی چرا خدایا.گرفت دلم.برگردوند سرشو

 .زد می حرف شیوا با داشت احسان.بود کنارش هم شیوا.احسان

 نیستیم؟ که مزاحم-

 .زدم می حرف خانوم شیوا با داشتم.نه نه-احسان

 .بگیریم هم با عکس تا چند نیست مشکلی اگه-

 .مشکلی؟حتما چه نه-احسان

 ات چند و احمد عمو و بابا مامان و احسان شیوا،با و تسنیم و احسان با عکس تا چند

 وییپرر با شو شماره.بره شد بلند ده ساعت احسان.گرفتیم دوستام با جمعی دسته

 .گرفت شمارشو زور به و داد شیوا به تمام

 .کنم مالقاتتون بیشتر اینجام تا شم می خوشحال-احسان

 یادز آزاد وقت و فشردست خیلی که،کارام دونید می ولی شدم می خوشحال منم-شیوا

 .ندارم

 :نرفت رو از اما شد سرخورده احسان

 .نشم کارتون مزاحم که کنم مالقاتتون جوری یه دم می قول-احسان

 ردسرد بی تا کردم راهنماییش در دم تا من.کرد خداحافظی هم تسنیم و اینا بابا با بعد

 .کردم تشکر کلی ازش.بیرون بره

 .جان احسان ممنون-
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 فروش به جدیدم آلبوم از کلی هم.ممنونم ازت بیشتر من ولی.نکردم کاری-احسان

 .شدم آشنا خانم شیوا با هم و رفت

 .خندید و

 .بزن سر ما به اینجایی تا-

 تربیش کنی راضی جوری یه رو شیوا بده قول هم تو.میام هرشب باش مطمئن-احسان

 .ره می طفره من با مالقات از جورایی یه.بیاد

 :گفتم و زدم لبخند زور به ولی خوردم می حرص دلم ته

 که الیس یه تو.اس دنده یه و لجباز چقدر باشی شده متوجه باید ولی.حتما بتونم اگه-

 هیچ اهل.بده نشون خوش روی پسری هیچ به ندیدم حاال تا شناسمش می من

 .نیست ای دوستی

 جاماین تا بتونم امیدوارم.اومده خوشم ازش.کردی مطمئنم و خوشحال بیشتر-احسان

 .ایران برگرده باهام کنم راضیش

 ایران؟چرا؟-

 :گفت و خندید

 .کنم ازدواج باهاش کنه قبول اگه خوام کجاست؟می حواست-احسان

 .زدم زور به لبخندی میت مثل.کردم کنترل خودمو ولی.افتاد فشارم کردم حس

 گرفتی؟ تصمیم زود انقدر چطور-

 :گفت و خندید احسان

 .کنه می لونه آدم دل تو خبر بی و زود چه که خبری بی عشق از انگار-احسان
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 نقدرا.دیوار تو بکوبونم سرشو داشتم شیواست؟دوست عاشق گفت می عشق؟داشت

 ببریش خوای می و شدی عاشقش ساعت دو کدومه؟تو عشق.بمیره که بزنمش

 باهاش ساله یه من اونوقت گرفتی؟ تصمیماتو این همه دوساعت تو ایران؟فقط

 در چاه ته از که صدایی با.دم می دست از کسیو چه دارم فهمیدم تازه و دارم برخورد

 :گفتم اومد

 .شی موفق امیدوارم-

 و یناس فقط.بود شده خلوت دیگه رستوران.نشستم صندلی روی بیحال رفت که احسان

 رو هیچی حوصله.بودن کار مشغول شدیدا پرسنلم.بودن خانوادم و تیام و فرهاد

 حاال تا یا اومد نمی امشب کاش. شدم نمی آشنا احسان با وقت هیچ کاش.نداشتم

 مفکرا و خودم از و افتاد تسنیم به نگاهم رفت؟یهو می شیوا یعنی.ایران بود رفته

 بودم؟بلند ناراحت شیوا واسه حاال نداشتم؟چرا نامزد خودم من مگه.کشیدم خجالت

 گها حتی.بیاره درم پا از احساسات این ذاشتم می نباید.تسنیم کنار رفتم و شدم

 با اشتد لبش رو لبخند یه با.کردم نگاه شیوا به.شه نمی من مال شیوا نباشه احسانم

 نکردم؟چرا درک رو مهربونی و زیبایی همه این تر زود من چرا خدایا.زد می حرف تیام

 می لجبازی باهاش ها بچه مثل نکردم؟چرا تجربه رو شیرین حس این تر زود

 از رو شیوا بود ممکن غیر خوردم می قسم.میگشت بر عقب به زمان کردم؟کاش

 کردن دختر،ناراحت یه دل شکستن یعنی شیوا آوردن دست به اآلن ولی.بدم دست

 یه سمبر شیوا به من شد می باعث اینا اگه باز.عمو ناراحتی و.مامان کردن سکته و بابا

 دست از همیشه برای هم رو شیوا مصیبت همه این از بعد بودم مطمئن ولی.چیزی

. شهب مصیبت همه این بانی و باعث نشه حاضر که بود باال اونقدر نفسش عزت.میدادم

 لبام ور لبخند.کرد بهم اخم یه کنم می نگاهش دارم دید وقتی.کرد نگاه بهم و برگشت

 جلو هاگ.شد حبس سینم تو وای،نفسم.طرفم اومد اینبار.بود قشنگ اخمشم.نشست

 :فتگ و ایستاد کنارمون اومد وقتی.چی؟ترسیدم کرد می شکایت هام نگاه از تسنیم

 .برم باید دیگه من.همینطور هم تو به آریا.میگم تبریک بهت تسنیم-
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 !زود چه-

 ...تو مثل که من.سرکار برم باید صبح ندیدی؟من رو ساعت-شیوا

 .گرفت ام خنده.شد ساکت

 !شلوغه خیلی سرم که بینی می.کار بی بگی بهم تونی نمی دیگه-

 .بچرخه برات چرخش و باشه شلوغ سرت همینطور همیشه امیدوارم-شیوا

 خواست می دلم.بدم جوابشو نتونستم.رفت ضعف دلم.داد تحویل بهم قشنگ لبخند یه

 :گفت تسنیم من بجای.کنم نگاش فقط

 .شیوا مرسی-تسنیم

 

 بابا و مامان.نداشتم بودن برای اشتیاقی دیگه رفت وقتی.رفت و کرد خداحافظی شیوا

 و کردیم کار بقیه با ساعتم دو تا رفتن که همه.کردم راهی هم رو تسنیم و عمو و

 .کردیم مرتب رو رستوران

 !خدمه نه مدیر اینجا ری؟تو نمی چرا آریا-پیتر

 .کنیم کار هم پای به پا همه باید.بود شلوغی شب امشب.پیتر نه-

 و زد شونم به دستی.نشست بود کنارش که توماس و پیتر لبای روی لبخند

 :گفت میرفت که درحالی توماسم.گذشت

 .بمونی اینطوری همیشه امیدوارم-توماس

 امش فقط امشب خستگی بخاطر بود قرار بعد روز.خونه رفتیم همه شد تموم که کارا

 و دیمز حرف کمی.شدم بیدار تسنیم زنگ با بعد.بودم خواب یازده ساعت تا.کنیم سرو

 می تبمر رو سالن داشتن بعضیام.بودن کار مشغول بقیه و پیتر.رستوران رفتم بعد
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 واقعا.شد شلوغ رستوران شب.گفتم نباشید خسته و کردم سالم همه به.کردن

 جای یه.شدم خوشحال دیدنش از.اومد احسان که بود شب نه ساعت.بودم خوشحال

 و بودن خارجی اکثرا اما نبود خلوت رستوران.کردم پذیرایی ازش نشوندمشو دنج

 ناختنش احسانو شون تا چهار فقط بودن که ایرانیم تا چند.نداشتن احسان از شناختی

 .نباشه تنها که نشستم پیشش.گرفتن وامضا

 .بیاد کردم خواهش ازش و زدم زنگ هم شیوا به-احسان

 .داد ادامه.بگم چیزی نتونستم اما.شد حبس نفسم

 .نکرد قبول-احسان

 :گفت احسان که میشد لبام مهمون داشت لبخند.کشیدم راحتی نفس

 اینجا؟ بیارش نامزدت بزنی زنگ کنم خواهش میشه-احسان

 نم دونست نمی اون تازه.بود کرده من به بزرگی لطف نه؟احسان گفتم؟بگم می چی

 اجازدو شیوا که داشت بهم ربطی چه داشتم نامزد که من اصال.دارم شیوا به حسی چه

 نه؟ یا کنه

 شه؟ می-احسان

 احسان کنار از.بود سخت برام زدن حرف.گرفتم رو تسنیم شماره و دادم تکون سری

 یمتسن به فقط.نشه دستام و صدام لرزش متوجه که دورتر کمی رفتم و شدم بلند

 شیوا ورز و مکر هزار با تسنیم که بود کافی همین.ببینه رو شیوا میخواد احسان گفتم

 رو احسان لبخند که وقتی تا اما بودم خوشحال دیدنش از.رستوران آورد ساعته نیم رو

 و کرد ظریفی اخم دید رو احسان وقتی شیوا.بمیرم داشتم دوست موقع اون.دیدم

 شتپ و رفتم کار بهونه به و بشینن خواستم ازشون.نداشتم موندن تحمل.کرد سالم

 اهیگ تسنیمم.میزد حرف مدام سرخوشی با احسان و بردن غذا براشون.نشستم میزم

 شد ندبل بار یه.گفت نمی هیچی شیوا اما.شد می کالم هم احسان با و گفت می چیزایی
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 هب حواسش و زد می حرف احسان با داشت هیجان با تسنیم.دستشویی سمت رفت و

 رفت اخماش بازم دید منو وقتی. بیرون بیاد موندم منتظر و رفتم شیوا دنبال.نبود من

 :رفتم که بره خواست.هم تو

 ناراحتی؟ دستم کنی؟از می اخم انقدر چرا شیوا-

 :گفت خشم با

 اینجا؟ کشوندی منو چرا-شیوا

 کردم،ولی می دورت کیلومترها کشور و شهر این از حتی بود من دست اگه بخدا-

 .نه بگم نتونستم.کرد مجبورم احسان

 داره راراص چرا نگفت بهم بازم البته.اومدم نمی نبود تسنیم اصرارای بخاطر اگه-شیوا

 .بیام

 .کردم صداش که بره خواست

 شیوا؟-

 :کرد نگام کالفگی با و ایستاد

 میکنی؟ قبول تو...کنه خواستگاری ازت اگه...احسان-

 .لباش رو نشست لبخند و باال داد ابروشو تای یه عادت طبق بازم

 ...شاید-شیوا

 که نبود حالیش حرفا این دلم اما.بودم شده ساله14 دخترای مثل.فشرد گلومو بغض

 :گفتم لرزون صدای با.دارم غرور و مردم من

 .ایران بری خواد می اون-

 :گفت و زد پوزخندی بازم
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 .شم می خالص هم بابا شر داره؟از ایرادی مگه-شیوا

 .بری نباید...تو ولی-

 حرفاتو؟ فهمی می گی؟خودت می تو چرا؟چون-شیوا

 .نکن ازدواج باهاش شیوا-

 حرفا این تسنیم وجود با چرا.فهمیدم نمی دلیلشو خودمم که بود صدام تو التماس یه

 .بودم شده دیوونه دارم بودم؟حتم شده زدم؟دیوونه می رو

 .کردم دخالت من کردی ازدواج که تو مگه-شیوا

 .نکردم ازدواج هنوز من-

 .داری نامزد فردا،باالخره نه امروز.داره فرقی چه-شیوا

 ...بگی تو-

 .نداره ربطی من به چون گم نمی هیچی من-شیوا

 .داره شیوا داره-

 قسمتش؟؟؟ کدوم-شیوا

 ...شیوا-

 در سردی از و گرفت رنگ شیوا نگاه لحظه یه.بود احساس و بغض از پر صدام

 :گفتم و شد بیشتر جرئتم.اومد

 ...من انتخاب.نیست من انتخاب تسنیم-
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 نمی و دونست می حرفمو ادامه انگار.شد یخ نگاهش باز و حرفم وسط پرید یهو

 یم رو حرفا این داشتم و بودم شده احمق انقدر چرا دونم نمی.بیارم زبون به خواست

 .زدم

 گونهبچ حرفای این.شی می خوشبخت باهاش.عاشقته تسنیم.کن تمومش آریا-شیوا

 .کن تموم رو

 که بود کافی همین.زدم می گندی چه داشتم فهمیدم و اومدم خودم به کم کم.رفت و

 دبو خودخواه انقدر شکر رو خدا!ببینمش بذاره بود محال کردم،دیگه می کامل حرفمو

 ینمنب رو احسان ی عاشقونه های نگاه و ها خنده اینکه واسه.کنم کامل حرفمو نذاره که

 مه شیوا و تسنیم.کردم خداحافظی و اومدم بره خواست وقتی فقط.آشپزخونه رفتم

 .بود جوری یه فقط.چیه نگاهش تو فهمیدم نمی.کرد می نگام دیگه جور یه شیوا.رفتن

 لخوشحا بیاره،هم رو شیوا بود نتونسته تسنیم اما.اومد احسان هم رو بعدی روز سه

 باید.کردم پا و دست بهونه یه.نیاورد طاقت دلم دیگه چهارم روز.دلتنگ هم و بودم

 می هم منشی واسه باید.شرکت رفتم غذا پرس سه با.بردم می غذا احمد عمو واسه

 .شد خوشحال دیدنم از.عمو سراغ رفتم اول.نشه حساس که بردم

 !آریا اینورا عجب چه-عمو

 .بیارم ناهار براتون خودم امروز گفتم-

 کشیدی؟ زحمت چرا-عمو

 .نبود زحمتی-

 :گفتم بعد و کردم مکث کمی

 .آوردم تونم منشی و شیوا برای...البته،-

 .نیست شیوا ولی بده رو منشی برای.نکنه درد دستت-عمو
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 شدم راضی خودم با درگیری و فکر کلی از بعد بود؟چطور کجا.شد امید نا امیدم همه

 یدمشن می که اآلن.نبود حالیش حرفا این تنگم دل نبودم،ولی پیک منکه.بیارم غذا

 و منشی به دادم رو منشی و شیوا غذای.فرستادم می لعنت خودم به نیست شیوا

 :دمکشی داد و فرمون روی زدم عصبانیت با.نشستم ماشینم تو پارکینگ تو.رفتم

 ...لعنتی...لعنتی

 انرستور حوصله.شدم خسته خدا.دیدمش می رفتم می تا کجاست دونستم می کاش

 دایص با عصری.خوابیدم رفتم و کردم شکر رو خدا.نبود مامان.خونه رفتم.نداشتم رو

 .شدم بیدار مامان

 ای؟ خونه تو آریا-مامان

 .مامان سالم-

 اینجایی؟ چرا.سالم-مامان

 .رستوران میرم دیگه االن حاال.خونه اومدم نداشتم خاصی کار-

 .ندادی جواب گرفت تماس باهات کلی تسنیم-مامان

 .گذاشتم جا ماشین تو گوشیمو اومد یادم اما جیبم سمت رفت دستم

 !مونده ماشین تو گوشیم-

 !ماشین گوشی نه.همراهه گوشی اون.بزن زنگ بهش.نگرانته-مامان

 .ببخشید.چشم-

 سنیمت اما.گذاشته جایی گوشیشو باز پرتم حواس پسر بود راحت خیالم که من-مامان

 .داره باهات مهمی کار.دنبالت رستوران رفته اآلنم.کشت می خودشو داشت
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 دمش بلند.ام ساله ده بچه انگار.بوده نگرانم اونم اعترافش برعکس گفت می نگاهش

 اینکه با موهام.نداشتم موهامم زدن شونه حوصله.رفتم و زدم روم و دست به آبی و

 تا13 هک نیاورد روم به چیزی.زدم زنگ تسنیم به.اومد می بهم خیلی اما بود ریخته بهم

 ستورانر رفتم وقتی.مونه می منتظرم رستوران تو گفت.گرفته باهام پاسخ بی تماس

 که نوم.بود نشسته مبل روی.شدم وارد و زدم در.اتاقم سمت رفتم.بود منتظرم اتاقم تو

 .وردآ بیسکوییت و قهوه برامون یکی.نشستم و دادم جوابشو.کرد سالم و ایستاد دید

 چطوره؟ کارات-تسنیم

 .داریم زیادی مشتریای هرشب!عالیه خیلی کار استارت!که بینی می-

 .بزنم حرف باهات اومدم همینم خاطر به.بینم می آره-تسنیم

 حرفی؟ چه-

 کنیم؟ رابطمون حال به فکری یه بهتره کنی نمی فکر-تسنیم

 این به بدم دلمو تونستم می کاش...من دل اما.بود خواهش غرق نگاهش.کردم نگاش

 دوستش معمولی دوست یه عنوان به فقط.نبود واسش دلم تو جایی اما دختر

 :گفتم رفتهگ صدایی با.کنم زندگی تسنیم با عمر یه تونستم می چطور من خدایا.داشتم

 زوده؟ یکم کنی نمی فکر-

 هدیگ که حاال.کردم صبر تو ی خواسته به احترام خاطر به اآلنم تا زود؟من-تسنیم

 !نداره وجود مشکلی

 .الزمه کار این برای وقت.کردم شروع تازه من خب-

 

 و ونمونخ بیایید امشب قراره!راضین عمو و نسرین خاله.آریا نیار الکی بهونه-تسنیم

 مخالفی؟ کال نکنه.بذاریم قرار
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 آدم من.دادن می خبر من به آخر و گرفتن می رو تصمیما همه اونا.کردم تعجب

 بعدش.بندازن عقب و کنن قبول هم اونا و کنم مخالفت گفتم؟اصال می نبودم؟چی

 رو تسنیم وهم کنم مخالفت مدام چرا پس!رسه می وقتش روز یه که چی؟باالخره

 !بهتر زودتر کنم؟هرچی ناراحت رو بقیه هم و کنم سرد

 زودتر خدامه از منم!نیست حرفی داری قبول منو اینجوری تو.نیاوردم بهونه.نه نه-

 !شه تموم

 .دایستا و شد خوشحال.نشد متوجه تسنیم ولی لرزید آخر جمله گفتن موقع صدام

 .برم دیگه من-تسنیم

 کجا؟-

 .دارم مهمون شب.دارم کارا خیلی-تسنیم

 حداقل خوبه!نشوند لبم رو لبخند خوشحالیش.رفت و کرد خداحافظی و زد چشمکی

 رو ضیهق بهش پیشم اومد پیتر وقتی.موندم اتاقم تو شب تا!هستیم راضی یکیمون

 .گفتم

 یتونینم بگو مرد مثل برو پاشو شه؟یا می نصیبت چی نشستن اینجا از خب-پیتر

 بهت بذار و کن راضی رو بدی،خودت ادامه خوای می اگه اینکه کنی،یا ازدواج باهاش

 .بگذره خوش

 .تونم نمی رو اآلن حداقل.پیتر تونم نمی-

 بیرون؟ نمیای-پیتر

 .بشم حاضر شب برای خونه برم زودتر باید.ندارم حوصله نه-

 !منتظرتن سالن تو دوستات از نمیای؟چندتا مطمئنی-پیتر

 دوستام؟کیا؟-
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 دیگه؟ یکی و تیام سینا،فرهاد-پیتر

 کی؟-

 :گفت بیرون رفت می که حالی در پیتر

 .نداری وقت گم می بهشون.شیوا-پیتر

 فتنر بیرون از قبل.در سمت رفتم سریع.پریدم برق مثل شیوا اسم شنیدن با.رفت و

 مثل.شده قرمز هام گونه کردم حس.کشیدم موهام به دستی.ایستادم آینه جلوی

 خودم فکر از! شن می رنگ هزار پسری هر دیدن با که رسیده بلوغ به تازه دخترکای

 فتمر سریع.کشید می پر دیدنش برای دلم.درخشید می برقی چشمام تو.زدم لبخندی

 .نشستم کنارشون و رفتم سریع.بودن نشسته میز یه پشت ها بچه.سالن تو

 .اومدین خوش.سالم-

 !دادین افتخار عجب چه!سالم علیک-فرهاد

 .کردن سالم هم شیوا و تیام و سینا

 بیاد تا کشیده طول ساعت دو اتاقش تو رفته!میاد ما واسه هم کالسی چه-سینا

 !دیدنمون

 :رفت پوزخند یه با شیوا

 !اومدی در عالفی و بیکاری از حسابی انگار-شیوا

 و ساده ی چهره به ولع با.بردم لذت صداش شنیدن از من اما گفت تمسخر با گرچه

 دلمم اما.بگیرم نادیده رو حرف این ها بچه جلوی شد نمی.شدم خیره آرایشش بی

 :گفتم.کنم تلخ کل کل با دیدارمونو دقیقه چند این باز اومد نمی

 خانم کن استفاده سوء هی میام کوتاه جلوت احمد عمو خاطر به که این از حاال-

 !مهندس
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 .زدم بهش لبخند یه فقط من!عمت ارواح آره گفت می داشت انگار.کرد نگام مدلی یه

 !شده گرم سرت حسابی.گه می راست شیوا ولی-تیام

 .اومدم سریع اومدین گفت پیتر که همین کنید باور!بزنید کنایه هی حاال-

 !اومده وقته خیلی که پیتر-سینا

 مباز.شد دیر که اینه اومدین گفت آخرش.کرد می صحبت موضوعی یه درباره داشت-

 .خوام می عذر

 :گفت و زد اش سینه به دستی فرهاد

 !شده ادب با چه ام بچه!بگردم دورت-فرهاد

 شام باالخره زودیا همین به!شن می متاهل دارن دونی؟آقا نمی مگه!نگووووو-سینا

 .خوریم می عروسیشو

 متس به نگاهم ولی.تلخه چقدر دونستم می خودم فقط که نشست لبم رو لبخندی

 دونم نمی.ببینم شیوا رو حرفو این تاثیر خواستم می.نبود خودم دست.شد کشیده شیوا

 داشت خیال بی و اعتنا بی خیلی اما باشه داغون من مثل اونم داشتم انتظار چرا

 .دهانش میذاشت چنگال با و برید می استیکشو

 کنی؟ فرار دادن شیرینی از نگی خواستی می! نگفت بابا؟شیوا چیه-فرهاد

 هادفر برای فکر این که شده طوالنی انقدر شیوا روی نگاهم بودم نشده متوجه اصال

 کردم جور و جمع خودمو سریع.کرد نگاه من به و شد متوجه هم شیوا.اومده پیش اینا

 :گفتم و

 !بشین تلپ اینجا بیایید اید بهونه دنبال بار یه روز سه دو هر شما-

 :گفت خنده با سینا
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 .ایه دیگه چیز بار این موضوع ولی!گرفتی خوب ایول-سینا

 چیه؟-

 .خندیدن و کرد نگاه تیام به سینا

 خبره؟ چه-

 آروم بعد.کرد اشاره تیام و سینا به و آورد باال رو اش حلقه انگشت فرهاد سینا جای به

 :خوند و گرفت ضرب میز روی

 ...بادا مبارک ایشاال بادا مبارک بادا بادا-فرهاد

 :گفتم و خندیدم

 !کردی خواستگاری و اومدی عقل سر باالخره پس!گم می تبریک-

 !دادم دست از عقلمو گی؟؟تازه می اومدم؟چی عقل سر-سینا

 .زد سینا به ای کله پس یه تیام و خندیدیم همه

 !خوریم می زودتر رو شما شیرینی پس-

 کنید جان نوش ایران بیارید تشریف باید رو ما شیرینی-سینا

 ایران؟ چرا-

 .ایران گردیم می بر دیگه هفته تیام منو-سینا

 :گفتم حسرت با.سرم به زد ایران هوای یهو.گرفت دلم

 که؟ بمونید اینجا بود جدی؟قرار-

 رگردیمب جفتمون کرده شرط رضایتش برای.بود مخالف ازدواجمون با تیام بابای-سینا

 .کردیم دریافت هم کاری پیشنهاد تا چند.ایران
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 !پوسه می آدم غربت تو جا این! کنی می خوبی کار-

 نپوسیدی؟ جنابعالی چطور-سینا

 !ابله اینجان خانوادم من-

 .بیارن برامون قهوئه و شیرینی تا چند گفتم یکی به بعد

 .باش من مهمون عروسیتم شیرینی.حرفایی این از تر خسیس که تو-

 :گفت تیام شدیم خوردن مشغول و اومد شیرینی وقتی

 دارین؟ خبری فرنوش از-تیام

 کنه رجو ای بهونه زنم می زنگ وقتی کرد می سعی معموال.نداشتم خبر بود وقت خیلی

 .نزنه حرف باهام و

 .ده می خبر بهتون خودش گفت نزد؟می زنگ بهتون مگه-شیوا

 چیو؟-تیام

 .کنه نامزد قراره-شیوا

 فکر تو هنوز.کنه ازدواج زودی این به فرنوش شد نمی باورم.کردم نگاش تعجب با

 :گفت فرهاد که بودم

 !مجردموندیم شیوا و من فقط حال این با پس-فرهاد

 داده؟ بهش حسی فرهاد نکنه.کردم نگاه شیوا و فرهاد به تردید با.لرزید دلم یهو

 حال به فکری یه برو تو.شده خاطرخواهش بدجور احسان مثل یکی که شیوا-تیام

 !شدی پیر.کن خودت

 ونحرفاش به داشت لبخند با.کردم نگاه شیوا به.نشنیدم رو ها بچه های شوخی دیگه

 کرده غلط نه؟بگه بگه و کنه اخم اآلن داشتم انتظار احمق من چرا.داد می گوش
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 تونه می دختری هر آرزوی! معروف ی خواننده یه نباشه؟احسان خوشحال احسان؟چرا

 لومگ تو بغض.بود شده سخت برام کشیدن نفس.نداشتم موندن تحمل دیگه.باشه

 کردم سعی زور به.کردن نگام تعجب با ها بچه.شدم بلند یهو.میکرد ام خفه داشت

 :گفتم و کنم صاف صدامو

 .برم زودتر باید شب واسه... باید من.ببخشید-

 و بیرون اومدم سریع خداحافظی یه با.کردن تشکر هرکدوم و زدن لبخندی ها بچه

 یم کاش.فرمون روی گذاشتم سرمو و کردم روشن رو ماشین پخش.ماشینم تو رفتم

 و دوستام زا یکی پیش برم یا.بریزم اشک و کنم گریه دخترا مثل جا یه بشینم تونستم

 سیک که خوشبختن دخترا چقدر.کنم گریه شونشو رو بذارم سرمو و بگم احساسم از

 .خنده نمی بهشون کردن گریه بخاطر

 /نمیرسم تو به اگه

 /منه قسمت دیگه این

 /بشه اینجوری نخواستم

 /منه بد بخت از این

 /دارم غم دنیا یه قد

 /روز یه نبینمت اگه

 /بری اومد دلت چطور

 /هنوز چشماتم عاشق

 /روز یه که نمیکردم فکر

 /بشم تحقیر اینطوری

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه کاربرانجمنbanoo pardis|شیرین احساس رمان

 

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

 

318 

 

 همه و نگاهم حاال اما.کردم می برخورد شیوا با غرور با چطور که افتادم روزایی یاد به

 .طوره همون هنوزم شیوا اما کردم فراموش غرورمو.داره التماس و صلح بوی حرفام

 /تو داشتن دوست جرم به

 /بشم تنبیه اینجوری

 /دارم غم دنیا یه قد

 /روز یه نبینمت اگه

 /بری اومد دلت چطور

 /هنوز چشماتم عاشق

 کردم؟مگه نمی کارو همین خودم من مگه.لعنتی اه...کنه ازدواج احسان با شیوا اگه

 از انتظاری چه رفتم؟پس نمی عروسی و عقد قرار و خواستگاری واسه اآلن همین

 .نداشت من به نسبت هم مثبتی دید و احساس حتی که داشتم؟اون شیوا

 /میدم ندارمو و دار

 /نبند چشماتو ولی

 /تویی من ندار و دار

 /نخند من های گریه به

 نگاه چشمام به جلو آینه تو از.کردم روشن رو ماشین و برداشتم فرمون رو از سرمو

 من اما.کردم می سبک رو خودم کردمو می گریه میشد کاش.بودن شده قرمز.کردم

 رفتن دست از واسه نباید مرد یه.بریزه خودش تو چیزو همه باید مرد یه. مردم

 ...ایدب مرد یه.باشه دل بی باید مرد یه.باشه سنگ باید مرد یه.بریزه اشک احساسش

 .کوبیدم مشت فرمون روی عصبانیت با
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 /فقط من دنیا همه از

 /ولی بودم تو دلخوش

 /نبودم تو دلخوشی

 /یکمی نداشتی دوسم

 با و انداختم بهش نگاهی حسرت با شدم رد که شیوا ماشین جلوی از.کردم حرکت

 :گفتم لب زیر.رفتم سرعت

 .بودم من دلخوشیت کاش-

 هی سند شب همون بابا.آینده ماه برای.شد گذاشته تسنیم منو ازدواج قرار اونشب

 تخابان با گویا.کنیم حاضرش و مشترکمون زندگی برای که داد بهم رو مبله آپارتمان

 ارقر.نیومد شیوا شب اون.بود کارم محل نزدیک و بود شده خریداری مامان و تسنیم

 مونخون وسایل برای داشت دوست تسنیم.بریم خرید برای تسنیم با بعد روز از بود

 یه بود قرار هم ترنم.کردن می آماده عمو و بابا و مامان رو جشن مقدمات.بریم باهم

 ارب چند روزی تسنیم بعد روز صبح از.شد مهیا زود چی همه.بیاد عروسی از قبل هفته

 تو کارامو منم.خرید بریم هم با تا پرسید می روزانمو برنامه و زد می زنگ بهم

 کردم می سعی. رفتم می و پیتر به سپردم می رو چی همه و دادم می انجام رستوران

 می باهاش.نذارم کم براش هیچی و بدم نشون مشتاق خودمو تسنیم پیش

 یم خوشحالی تسنیم مثل و دادم می نظر وسایلمون کردم،برای می خندیدم،شوخی

 و فکر تو واسه مانعی دیگه بودم خودم خلوت تو یا بودم رستوران تو وقتی اما.کردم

 وتشسک با و کرد می نگام فقط اونم.فهمید می حالمو فقط پیتر.نداشتم رفتن خیال

 .کرد می همدردی باهام

 کمر و پا از حسابی و بودم خرید تسنیم با که کننده خسته ظهر از بعد یه از بعد امروز

 حساب سهوا برگه و فاکتور تا چند.رستوران برگشتم و خونه رسوندم رو افتادیم،تسنیم
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 اومد انکارکن از یکی که شدم بررسی مشغول و نشستم میزم پشت.بود میزم رو کتاب

 زا کمی احوالپرسی و سالم از بعد.میزش سر رفتم و شدم بلند.اومده احسان گفت و

 .میومد بنظر گرفته یکم.پرسیدم اوضاعش و کاراش

 شده؟ چیزی!ای گرفته-

   ایران برگردم زودتر باید که افتاده منتظره غیر اتفاق یه.آره-احسان

 .نباشه بدی اتفاق بودم امیدوار اما.شدم خوشحال دلم ته

 .انشاال خیره-

 .بیمارستانه.شده بد حالش بابام.بگذره خیر به امیدوارم اما نیست که خیر-احسان

 .نخور غصه.شه می بهتر خدا امید به-

 .اس کننده نگران یکم ایران به برگشتم اما.نیست بد خیلی بابا اوضاع-احسان

 .کنی دل و درد میتونی بخوای اگه ولی کنم نمی چرا؟فضولی بپرسم شه می-

 قلبی بیماری.بیماره مدتهاس بابام راستش.بزنم حرف باهات باید اتفاقا-احسان

 و رهب بار یه ترسه می هربارم.گرده می بر باز و بیمارستان ره می بار یه وقت چند.داره

 تا ایدب که من جون به افته شه،می می بیمارستان راهی که هربار که اینه.برنگرده دیگه

 رنظرد اونا که کسی با یا کنم پیدا خودم یکیو یا گه می هربارم و کنم ازدواج اس زنده

 .کنم ازدواج دارن

 ادهس انقدر که نیست ای افتاده پا پیش موضوع که دارن؟ازدواج اصرار انقدر چرا حاال-

 .تفاهمه و عالقه اش زمینه.گرفت تصمیم براش

 فاسد رو ها خیلی هستم توش من که کاری این.نگرانمه گه دیگه،می پدره-احسان

 همیشه از بدتر حالش انگار اینبار حاال.بشه راحت خیالش تا کنم ازدواج باید.کرده
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 میرهب اگه یا کنم می حل رو قضیه این و گردم می بر فردا یا گفت و زد زنگ صبح.شده

 .نیست راضی ازم

 .بیاد خوشت کردن انتخاب برات که اونی از شاید خب-

 .شدم عاشق دیگه که حاال نه اما بیاد خوشم داشت امکان حاال تا شاید-احسان

 .نزدم حرفی.میداد بد گواهی دلم.لرزید دلم

 امانم و بابا با بده رضایت اگه.کنم خواستگاری شیوا از رفتن از قبل خوام می-احسان

 .کنم صحبت دربارش

 یشحال داره ربطی چه من به گفتم می خودم به چی هر.ایستاد می تپش از داشت قلبم

 و تشرک رفته بار چند که این و گفت می شیوا به عشقش از داشت احسانم.شد نمی

 واقعا دهفهمی حاال اینکه و بیرون برن کنه راضیش تونسته چندباری و زده حرف شیوا با

 با درون از من و گفت می احسان.بوده دنبالش عمری یه که همونیه و داره دوستش

 .بود داده سر خودشو آواز قلبمم و بودم درگیر خودم

 ؟ کنی می کارو این-احسان

 .کردم نگاش گیجی با.بودم نفهمیده آخرشو حرف

 شاز جلوتون خوام بیارش؟می خانم تسنیم زنی می زنگ گم تو؟می کجایی-احسان

 .کنم خواستگاری

 هب.کرد می خواهش ازم نگاهش با احسان.ندارم تحمل من.نخواه ازم اینو.نه.لعنتی نه

 دش خوشحال و شد زده ذوق.کردم تعریف براش رو موضوع و تسنیم زدم زنگ سختی

 این میان اما خرید برن داشتن قصد گفت.کنه خواستگاری شیوا از خواد می احسان که

 .هبیار قهوه یه برام گفتم یکی به.بود نمونده برام حالی دیگه کردم قطع وقتی.جا

 .باشه شکر کم فقط-
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 نفهمو زبون قلب این تلخ طعم این شاید.کنم حس هم تلخشو طعم داشتم دوست

 از هنوز احسان و بودم احسان پیش هنوز من.اومدن که نشد ساعتم نیم.کنه آروم

 من.هباش تاثیرگذار بیشتر که کنه خواستگاری چطور پرسید می و گفت می عالقش

 :گفتم جمله یه فقط

 .بشینه دلش به حقیقیت خود باید.باش خودت-

 یم اینو باید چرا.نشینه دلش به احسان بخوام خدا از دلم ته تونستم نمی حتی اما

 می رو شیوا خوشبختی آرزوی باید پس.کردم می ازدواج داشتم که خواستم؟خودم

 بردش می که همین و داره دوستش واقعا بود معلوم حرفاش از که احسانم.کردم

 و شیوا وقتی.بود خوب خیلی براش خودش کرد می دورش جیمی پدرشو از و ایران

 و بودم احسان روی به رو من.دادم جواب لب زیر هم کردن سالم و اومدن تسنیم

 یواش طرفم یه و تسنیم طرفم یه.بود طرفمون دو که بود خالی صندلی دوتا بینمون

 .نشست

 .آریا ها نشده بطرف خستگیت هنوز انگار-تسنیم

 و تسنیم دست داد رو ها منو احسان.نداشتم دادن جواب حوصله.زدم لبخند بهش

 .شیوا

 .بدید سفارش و بیارید تشریف هم شما موندیم منتظر شام برای-احسان

 بگه ور سفارشات تا کردم صدا رو یکی.گرفتن رو منو و کردن تشکر لبخند یه با هردو

 نشتلف و پیشرفتشون و کارش از زدن حرف مشغول احسان بعد.کنن حاضر تر سریع

 .گفت هم رفتنشو قضیه.شد ایران از

 گردی؟ می بر دوباه کی پس-شیوا

 یواش به.بیاره احسان لبای رو لبخند و بده دست بهم بدی حالت شد باعث سوال این

 .بود احسان به حواسش همه.شدم خیره
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 نرم؟ خوایین می-احسان

 .تره مهم پدرتون حرف.داره ارتباطی چه من واه،به-شیوا

 آریا؟ نه مگه.محترمه خیلی من برای شما نظر.خانم دارید اختیار-احسان

 چشمام تو چشماش لحظه یه که دید نگاهم تو چی دونم نمی.کرد نگاه من به شیوا

 هک زبونمو زور به.گرفت ازم و نگاهش زود اما.بود قشنگ و شیرین حس یه.شد قفل

 .دادم تکون رو بود شده خشک

 .درسته-

 داشت دیگه انگار.کشیدم سر شو همه نفس یک و برداشتم مو قهوه فنجون بعد

 به اناحس ی عالقه ابراز و بشینم نداشتم تحمل.رفتم می جوری یه باید.میشد وقتش

 احسان ایصد.کشیدم می نفس سختی به.بود اومده بند انگار نفسم راه.ببینم رو شیوا

 .کرد می چینی مقدمه داشت که شنیدم می رو

 .آشپزخونه برم باید من-

 :گفت لبخند یه با احسان اما.گفتم یهویی خیلی

  جان آریا باشی داشته حضور عمرم لحظه بهترین این تو باید تو-احسان

 .کردم نگاه شیوا به درماندگی با

 آریا؟ شده چیزی-تسنیم

 جدا شیوا از منو دستا این.کرد تر خراب حالمو دستشو گرمای.گرفت دستمو

 :گفت لب زیر.دادم تکون سرمو فقط.نزدم حرفی اما.کردم نگاهش.کردن

 .کردم ات خسته خیلی-تسنیم
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 من از شیوا دوری باعث که حضورت این از خرید از نه اما آره بگم شد می کاش

 حرف هب شروع احسان باز.کشیدم بیرون فنجونم برداشتن بهونه به آروم دستمو.شده

 وت مدام چشمامو.کشیدم می نفس عمیق و دار کش.کرد می تنگی نفسم.کرد زدن

 نگام شیوا بار یه کردم حس.بشه سرازیر اشکم مبادا که چرخوندم می رستوران

 .کشیدم عمیقی نفس.التماس و درمانگی با.کردم نگاهش.کرد

 .جمله یه بخاطر کردم حرفی پر همه این-احسان

 باز ور باال دکمه و پیراهنم یقه سمت رفت خودآگاه نا دستم.کرد نگاه احسان به شیوا

 وجودم همه.کنم کمک خودم به کشیدن نفس تر راحت واسه خواستم می انگار.کردم

 .کنم فرار شد می کاش.بودم شده آتیش روی اسپند مثل.بود شده قرار بی

 کنی؟ می ازدواج من با شیوا-احسان

 متعجب شیوا نگاه.کشیدم می نفس زور به.شم می خفه دارم کردم حس لحظه یه

 الیح در.نشم چشم تو چشم باهاش کردم سعی.چرخید من بعد و تسنیم سمت به.شد

 یواش.بدم فرو بغضمو عمیق نفسای با خواستم می زور به بودم خیره روم به رو به که

 دیگه رنگ یه نگاهش بازم.کردم نگاهش لحظه یه.کرد مکث من رو لحظه چند

 کردم تعجب خودم که بالحنی و شدم بلند یهو!نگرانی شاید.داشت

  است شده اماده دانلود درنگاه رمان این:گفتم

www.negahdl.com 

 برم.نرسید سفارشی شام این چرا دونم نمی اما.باشید من مهمون شام باید خب-

 .دنبالش

 به تظاهر که مرد این درون فهمیدم خودم فقط.آشپزخونه سمت رفتم معطلی بی و

 وت رفتم.آشپزخونه سمت میره داره خمیده و خورده شکست مرد یه کند می استقامت

 لبمق اما.شد می نرمال داشت تنفسم کم کم.صورتم به زدم آب مشت یه و آشپزخونه

 .کرد می سنگینی عجیب
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 شده؟خوبی؟ چی آریا-پیتر

 .ام ریخته بهم قیافه از خورد جا.کردم نگاهش

 افتاده؟ شده؟اتفاقی چی-پیتر

 .کرد خواستگاری ازش-

 احسان؟-پیتر

 داغون رو من کردو آروم دلشو.کرد دل و درد باهام.گفت شیوا به عالقش و عشق از-

 ذره ذره.کردم حس روحمو مردن ذره ذره فقط.سوختم فقط.بگم نتونستم هیچی.کرد

 دممون می بازم اگه.پیتر داشت درد شکستن.داشت درد.کردم حس و قلبم شدن پودر

 یه همین دیگه.کنم راست قد تونستم نمی دیگه دیدم می شیوا چشای تو رضایت و

 .دادم می دست از هم ظاهرمو حفظ و خودداری ذره

 .بشینم کرد کمکم.کردم حس شونم رو رو پیتر دست

 .پیتر خرابم خیلی-

 .خواستی اینطور خودت.جوون باش آروم-پیتر

 .خودم به لعنت گفتم لب زیر

 .بودی خسته گم می.اتاقت برو ببرن؟تو بگم.آمادست غذا-پیتر

 زور به کردمو جمع مو اراده مونده ته.رفتم می خودم باید.کردن می شک نه،نباید

 .ایستادم

 .غذا دنبال اومدم مثال من.برم خودم باید-
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 نباید.بدم نشون شاد خودمو کردم سعی.شدم همراه برد می رو غذا که کسی با و

 موفق چقدر دونم نمی.غمه و بغض فشار از چشمام سرخی این فهمید می کسی

 :گفتم.باشم شاد کردم سعی.بودم

 .شام از اینم-

 نپایی سرش شیوا اما.کردن نگام لبخند با تسنیم و احسان که بودم موفق انگار

 آهن مثل.نداشتم نگاهمو کنترل.نبود خودم دست اما.کنم نگاش دیگه خواستم نمی.بود

 ساکت حاال که بودن زده حرفی چه دونم نمی.نشستم.کرد می جذب نگاهمو ربا

 بازی غذا با بیشتر من اما.کردیم صرف معمولی و عادی حرفای با رو شام.بودن

 :گفت تسنیم وقتیم.کردم

 .داری دوست رو غذا این کردم می فکر نداری؟من دوست آریا-تسنیم

 :گفتم

 .ندارم اشتها خستگی از اآلن دارم،فقط دوست-

 دبع بزنیم چرخی یه ریم می هم شیوا و من.برو تو.آریا شم نمی مزاحمت من-احسان

 . رسونمش می خودم

 ریعس که بودم کرده غافلگیرش انگار.کردم نگاه شیوا بودن؟به زده حرفاشونو یعنی

 .دزدید نگاهشو

 تسنیم؟ برسونمت.باشه-

 .دارم ماشین نه-تسنیم

 .باشم آریا باید هنوز اما بودم داغون خیلی که این با

 .رسونمت می خودم.تنهایی هم تو شبه اآلن.ببر بیا صبح نه،ماشینو-
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 حرکت.رفتیم و کردیم خداحافظی شیوا و احسان از پارکینگ تو.بیرون رفتیم همه بعد

 :گفت تسنیم کردم که

 ...احسان شه نمی وای،باورم-تسنیم

 .المح بود خراب کافی اندازه به.کردم می عوض حرفو باید.بشنوم چیزی خواستم نمی

 نه؟ یا خونه آوردن رو وسایل ببینین مامان با رفتین راستی-

 تا یمتسن.شد کشیده تسنیم عالقه مورد موضوع به و شد عوض بحث راحتی همین به

 دز می حرف بودیم خریده که برقی وسیله تا سه دو از شوق و ذوق با خونه به رسیدن

 رسیدم وقتی راه.افتادم راه و کردم پیاده رو تسنیم.بودم غرق خودم فکرای تو من و

 عمو خونه ی ربعه یه راه!شد نمی باورم.کردم نگاه ساعت به.بود خاموش برقا خونه

 هک بودم خودم فکرای غرق اونقدر.برسم تا بود کشیده طول دوساعت رو خونه تا احمد

 روی لباس با.نشدم گم خوبه.اومدم مسیری چه از و رفتم کجا بودم نفهمیده حتی

 می رفک آهنگ با همراه.کردم پلی آهنگ یه گوشمو تو گذاشتم هندزفریمو.افتادم تخت

 ندگیز کاش.گذروندم می رویا و خیالبافی به زندگیم،گاهی تلخ حقیقت به گاهی.کردم

 .بود شیوا کنار در و شیرین رویاهام مثل واقعیم

 /اومدی نشونی بی قشنگ شهر از تو

 /اومدی مهربونی سفید اسب با تو

 /غبار پر های جاده دورو دشتای از تو

 /اومدی همزبونی همصدایی برای

 از.اومد که بود شیطون خر نه،سوار مهربونی اسب با اما اومد نشونی بی شهر از شیوا

 درانق و شد می پیاده شیطون خر از اگه شاید.نشست لبام روی تلخی لبخند فکرم

 .شد نمی تقدیرم این کرد نمی لجبازی باهام
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 /غبار و گرد از پر میرسی راه از تو

 /بهار همرات میاد انتظار تمومه

 /موندنت خوبه چه دیدنت خوبه چه

 /ازتنت رو غبار کنم پاک خوبه چه

 می پاک روحش و دل از رو غم غبار و شدم می من همراهش شد می کاش

 گاه تکیه یه براش زندگیش تلخیای همه بجای تا شدم می مردش من کاش.کردم

 :کردم زمزمه آهنگ با.شدم می محکم

 /بیا دارم دوستت آشنا غریب

 /ها قصه شهر به ببر همرات منو

 /دستات اون تو منو دست بگیر

 /هم با باشه یکی سقفمون خوبه چه

 /پیشم برگردی تا منتظر بمونم

 /آزادم من تو با زندونم تو

 جوابشو خوای می احسانی؟چی با هنوز خونه؟یا کجایی؟برگشتی اآلن شیوا،شیوا

 آهنگ آخر ی تکه از که اشکامو.تخت رو نشستم سریع.شد فشرده دلم بدی؟یهو

 نقشه همه اینا وقت یه نکنه.کردم می کاری یه باید.کردم پاک بود شده سرازیر

 به.من احمقم بره؟چقدر امشب گذاشتم بیاره؟چرا چنگ به رو شیوا که بود احسان

 که تسنیم بزنم؟از زنگ ای بهونه چه به و چطور.بود نیم و دوازده.کردم نگاه ساعت

 نه،خودش ولی.بزنم زنگ خودش داره؟به ربطی چه تو به گه نمی.بپرسم شد نمی

 دمق اتاق تو کمی و شدم بلند.کرد می ضایعم مطمئنا.بده جوابمو درست نداره امکان

 و دش قطع تا خورد بوق انقدر.زدم زنگ تسنیم به.کنم تحمل نتونستم باالخره.زدم
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 سبک معموال خوابش.نده جواب تسنیم نداشت سابقه.شدم دلواپس.نداد جواب

 به دلشوره.زدم زنگ هم دیگه بار دو.داد می جواب دادم می هم اس ام اس حتی.بود

 افتاده یاتفاق شیوا برای اگه.کنم صبر صبح تا نداشتم تحمل.نبود ای چاره.افتاد جونم

 نمی جواب اما خورد می بوق.گرفتم رو شیوا شماره لرزون دستای چی؟با باشه

 .بشه زیاد لرزشش دستام شد باعث دلشوره.داد

 تو شیوا صدای که بودم شده امید نا دیگه.بده جواب کردم می دعا و زدم می قدم

 :پیچید گوشم

 سالم؟-شیوا

 دادن جواب توان.بشه متوقف لرزشم تا بود کافی صداش شنیدن.بود آلود خواب

 :گفت آلودگی خواب و کالفگی با دوباره.نداشتم

 !بزن حرف شدی مزاحم شبی اللی؟نصفه اه-شیوا

 :گفت یهو.بود بس شنیدم صداشو که همین.کنم قطع خواستم

 آریا؟؟؟-شیوا

 ومآر.بود قشنگ و شیرین خیلی لحنش.کرد داغ تنمو شیوا زبون از اسمم شنیدن

 :گفتم

 جانم؟-

 زنگ که بوقه عهد کردی مزاحم؟فکر شدی زد خواب شبی نصفه.مرض و جانم-شیوا

 فتها می شمارت رفته یادت بود؟ کی این که بمونم خماری تو منم و کنی پوف و بزنی

 مغز؟ نخود

 .بود گرفته ام خنده هم و بودم خورده جا لحنش تغییر از هم

 .بشم مزاحم نداشتم قصد نه...نه-
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 .داره دلیلی چه زنی نمی کردی،حرفم بیدارم و زدی زنگ شب یک ساعت پس-شیوا

 :گفتم دریا به زدم دلمو و کردم مکثی

 .بودم نگرانت-

 :گفت سکوت یه از بعد.شد ساکت هم شیوا

 بیفته؟ برام اتفاقی بود قرار چرا؟مگه-شیوا

 .زد می حرف باهام اینطوری همیشه و داشت ثبات کاش.زد می حرف مالیمت با بازم

 .خونه باشت نبرده شاید شدم رفتی،دلواپس احسان با تو آخه.نکنه خدا-

 :گفت و کرد ای خنده

 .خوابیدم دوساعته اآلن باشم؟من بیرون خواستم می حاال تا.دیوونه-شیوا

 دادی؟ بهش جوابی چه یعنی این.برگشتی زود پس-

 .خندید بازم

 گفتم؟ چی بفهمی که نخوابیدی حاال تا فضولی واسه-شیوا

 افتاد ساعت به چشمم یهو بودم افکارم غرق حاال تا.شدم خواب بی.نبرد نه،خوابم-

 .خونه باشتت نبرده احسان نکنه که گرفتم دلشوره

 .دم بهش حرفامو زود چون.خونه برگشتم زود.نخیر-شیوا

 زمزمه آروم پس.گه نمی بپرسم دونستم می ولی.گفته چی گفت می کاش.شدم ساکت

 :کردم

 .خوش شبت.شدم آروم سالمتی که همین-

 آریا؟-شیوا
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 نتونستم.شد جاری اشکام اختیار کرده؟بی جونمو قصد دختره این امشب.خدا وای

 :پرید زبونم از باز کنم کنترل خودمو

 

 آریا؟ دل جان-

 کرده حیرت بود اومده در دهانم از که حرفی از خودم مثل اونم انگار.کرد سکوت

 میک از بعد.بود کرده باز زبونم به خودشو راه من اختیار بی که بود دلم حرف ولی.بود

 :گفت سکوت

 فکر میک باید گفتم.بگیرم تصمیمی نتونستم چون.ندادم جوابی بهش امشب-شیوا

 .کنم

 .نشست لبم رو لبخند

 .خیلیه خودش نبوده مثبت جوابت که همین-

 سکوتو باالخره.سپردم گوش نفساش صدای به فقط.نزدم حرفی منم.نزد حرفی

 .شکست

 توجهت این دلیل.عمومی دختر شوهر مهمه؟تو برات موضوع این چرا فهمم نمی-شیوا

 پس زا تونم می من.تسنیم به بده حواستو همه.تسنیم برای بذارش لطفا هست هرچی

 به هم تو.نیست کارام فکر به کسی.نیست نگرانم کسی عمره یه.بیام بر خودم زندگی

 .باش خودت زندگی فکر

 ...من شیوا ولی-

 :گفت چون بشنوه خواست نمی که چیه حرفم زد می حدس انگار.برید حرفمو

 اب.بره پیش روال همین به چی همه بذار.آریا بشه خراب چی همه که نزن حرفی-شیوا

 و تموفقی دلت ی خواسته به رسیدن.بازی می جنگ این توی.جنگید شه نمی تقدیر
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 شفرامو رو امشب.باختنه خودش بگذری چیزا خیلی از باید که همین.نیست پیروزی

 حاال.بگیری تماس باهام بیهوده چیزای این یا نگرانی بخاطر دیگه خوام نمی.آریا کن

 .خوش شبت.انداختی خواب از که هم منو.بخواب بگیر و کن پاک فکرتو

 خبر عالقم از اون.بود فهمیده پس.کرد می صدا گوشم تو حرفاش.کرد قطع و

 که شه راحت خیالم که بود حجت اتمام حرفاشم این.داشت خبر دلم درد از.داشت

 لد کنه ازدواج باهام کرد می قبول هم شیوا اگه گفت،حتی می راست.رسیم نمی بهم

 بقیه و اباب پیش شدنم اعتبار بی و مامان دردناک قلب و احمد عمو و تسنیم ی شکسته

 .بود زندگیم تو بزرگ باخت یه

 بره و هکن ازدواج احسان با شیوا که بود بهتر شاید.کردم می فکر و بودم بیدار صبح تا

 دردم کم کم.شدم می روزمره زندگی سرگرم و بود دور چشمم از اینطوری.ایران

 .شد می فراموشم

 نمک استراحت برم کرد اصرار هرچی پیتر.رستوران رفتم سرخ چشمای و کسلی با روز

 ورد احسان و شیوا از کمی فکرمو تا پرداختم آشپزی به آشپزخونه تو و نکردم قبول

 میز تپش و رفتم اتاقم به بعد.بودم کرده مفید کار یه اما نکرد آرومم آشپزی گرچه.کنم

 و شونخستگی تا بستم چشمامو و گذاشتم میز روی سرمو.بود خسته چشمام.نشستم

 یدارب دستش گرمی و تسنیم صدای با.برد خوابم کی نفهمیدم اما.بشه کم سوزشش

 .کرد می صدام و بود هام شونه رو دستاش.شدم

 بدنت.تخت روی بخواب.نیست خواب جای اینجا.دیگه شو جان؟بلند آریا-تسنیم

 .شه می خشک

 و بدم جواب لبخندشو همیشه مثل نتونستم اما.زد لبخندی دیدنم با.کردم بلند سرمو

 .خوابم عالم تو هنوز کرد فکر.کردم نگاش حسی هیچ بی

 .ای خسته گفت پیتر.تخت رو بخواب بیا نپریده سرت از خواب تا-تسنیم
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 بذارم دادم ترجیح.نداشتم رو بودن خوب و عاشقی به تظاهر و زدن حرف حوصله

 چشمامو و کشیدم دراز تخت روی و شدم بلند پس.باشه خودش فکر تو تسنیم

 عطرش ویب وقتی.نسشته دستم کنار کاناپه روی فهمیدم تسنیم پای صدای از.بستم

 این ثباع خودم.تسنیم بیچاره.نکردم باز چشمامو اما.شدم مطمئن پیچید بینیم تو

 قلب با که کاری.کنه لعنت منو خدا.کشوندم اینجا به کارو احمق منه.بودم اوضاع

 کس بودم،نه خودم بانیشم و باعث.بود اومده خودم سر بودم،حاال کرده فرنوش

 و دلخونی کردم،باعث استفاده فرنوش کردن باز سر از برای که راهی همون.دیگه

 باهاش حتما باید.ببخشه منو فرنوش حداقل کاش.بود شده قلبم و روح شکست

 .گرفتم می تماس آره،باید.گرفتم می تماس

 بود قرار و ایران بود رفته احسان.شدیم می نزدیک عروسی به و گذشت می روزها

 عروسی کارای انجام مشغول همچنان تسنیمم و من.بده جوابشو و کنه فکر شیوا

 شیم یم تر نزدیک عروسی به هرچی.کنم بازی نقش تونستم می کمتر روزا این.بودیم

 می الشت خیلی.بود شده تغییراتم متوجه تسنیمم.رفتم می فرو خودم تو بیشتر من

 یم سعی.بود رفتارم همه و نگاه تو خاصی سردی یه همیشه باشم،ولی عادی تا کردم

 وت رفتارم و نگاه سردی باشم،اما خوشحال و کنم شوخی بخندم،باهاش و بگم کردم

 ازم چندبارم.دلخورم ازش که کرده کاری کرد می فکر که تسنیم بیچاره.زد می ذوق

 اون.دش تموم صبرش که بود عروسی به مونده هفته یه باالخره.نزدم حرفی اما پرسید

 بردیم،برگشتیم می خودمون باید که کارتا از تعداد یه کردن پخش از بعد روز

 بعد.ورهبخ ناهار هم تسنیم و برسم کتابا و حساب به کمی من تا اتاقم رفتیم.رستوران

 .نشست کنارم و اتاقم اومد ناهارش از

 آریا؟ راستی-تسنیم

 جانم؟-

 .احسان به بده مثبت جواب داره تصمیم شیوا-تسنیم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه کاربرانجمنbanoo pardis|شیرین احساس رمان

 

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

 

334 

 

 زا داشت قلبم کنی؟باز محروم دیدنت از منو خوای لعنتی؟می چرا آخه.کردم قفل یهو

 سرمو هنش متوجه تسنیم اینکه برای ولی.داشتم بدی حالت یه.بیرون زد می ام سینه

 کردم حسش خودم فقط که لرزون صدای با.دادم نشون مشغول خودمو و نیاوردمو باال

 :گفتم

 .باشه مبارکش-

 اما.کرد سکوت مدتی و زیاده و مهم کارام کرد فکر نیاوردم باال سرمو حتی دید وقتی

 .شدم می خفه داشتم.فهمیدم نمی هیچی اصال

 خوبه؟ حالت تو-تسنیم

 :گفتم بود ها برگه تو سرم که جور همون

  است شده اماده دانلود درنگاه رمان این

www.negahdl.com 

 افتاده؟ مگه؟اتفاقی چطور آره-

 منه؟ بخاطر.خودتی تو.ای گرفته کمی کنم می حس-تسنیم

 سعی.روش گذاشتم و درآوردم عینکمم و گذاشتمشونو میز روی.گرفتم ها برگه از نگاه

 .زیاده وقت شدن داغون واسه.باشم عادی کردم

 حرفیه؟ چه این.دیوونه نه-

 خودتی؟ تو انقدر چرا پس-تسنیم

 مسئولیت باید من این از که،بعد دونی می.ازدواجمونم نگران هم کمی.کارام بخاطر-

 استرسش با کنم می سعی دارم.داره تازگی یکم برام این و کنم قبول رو زندگی یه

 .کنم آماده خودمو و بیام کنار

 همینه؟ فقط مطمئنی-تسنیم
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 .مطمئنم-

 نشدی؟ پشیمون مطمئنی-تسنیم

 چی؟ از-

 .ازدواجمون از-تسنیم

 تبود؟لعن رسیده نتیجه این به که بودم کرده رفتار دختر این با چطور مگه.خوردم جا

 .نیستی بلد کاری دیگران کردن ناراحت جز که آریا تو به

 نینچ کنم؟چطور پیدا تورو مثل تونم می بشم؟کجا پشیمون سرت؟چرا به زده دختر-

 زده؟ سرت به فکری

 :گفت مکثی از بعد.خورد حرفشو اما بگه چیزی خواست.زد تلخی لبخند

 ...بگم چطور...جورایی یه.نیستی پسرا همه مثل تو آریا-تسنیم

 چی؟ من.بزن حرفتو خجالت بی و راحت-

 دوران وت همه.کنی بغلم نخواستی بارم یه.نگرفتی دستمو بارم یه حتی تو-تسنیم

 ...تو اما هستن ها تجربه این دنبال نامزدیشون

 مین چرا دونم نمی.بود شده سرخ و پایین بود انداخته سرشو تسنیم.کشیدم آهی

 بهش باید شیواست فقط ذهنم و فکر تو چون کردم می حس.بگیرم دستشو تونستم

 واشی به بشه باعث معجزه یه و بیفته اتفاقی شاید کردم نمی فکر.باشم وفادار

 همه مثل بتونم شه می مانع فکرا این.زدم می دست تسنیم به نباید اونوقت.برسم

 .کنم رفتار پسرا

 عاشقانه های زمزمه همش داری دوست دخترا همه مثل هم تو دونم تسنیم،می ببین-

 ،منجان تسنیم اما...  و بده بروز احساسشو مدام که باشی داشته نامزدی یا.بشنوی
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 نمی مغیرت.ایرانیم یه من اما.افتاده عقب املم،یا بگی شاید.کنم رو کارا این تونم نمی

 .بزنم دست بهت نشدی محرمم تا ذاره

 .نبود تلخ اینبار.زد لبخند بهم و باال آورد سرشو

 یم تحسین غیرتتو این و ذارم می احترام عقایدت به من.کردی راحت خیالمو-تسنیم

 .باشی پشیمون ازدواج این از مبادا بودم نگران فقط.کنم

 با رو بود دستم که خودکاری.گرفت دلم.رفت خداحافظی از بعد و شد بلند بعد

 قدم نیتعصبا با و شدم بلند.زدم می بیشتر عصبانیتم لحظه هر.کردم پرت عصبانیت

 ازدواج دارم خودم دونستم می.رفت می داشت که بودم عصبانی شیوا بخاطر.زدم می

 یم دیوونه داشتم اما نیست بینمون هیچی دونستم ندارم،می دخالت حق و کنم می

 گوشیمو.احمقم یه من.خودخواهم آره.خواستم می رو شیوا وجودم تموم با من.شدم

 وصداش خواستم می فقط.نکردم فکر بدم انجام خواستم می که کاری به.برداشتم

 .کنم منصرفش خواستم می.بشنوم

 سالم؟-شیوا

 .شیوا سالم-

 :گفت و کرد مکثی.کردم تعجب خودمم که بود گرفته اونقدر صدام

 شما-شیوا

 .آریا-

 افتاده؟ گرفته؟اتفاقی صدات چرا-شیوا

 خوبی؟ تو.گرفته صدام یکم نیست چیزی.نه-

 .خوبم.ممنون-شیوا
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 که شدم پشیمون لحظه یه.بودم زده اما.نزنم زنگ دیگه بود گفته.شدیم ساکت هردو

 :گفت

 .دارم کار منتظرما؟کلیم-شیوا

 .کنی می فراهم رفتنتو مقدمات داری حتما.خانم عروس دونم می-

 :گفت کوتاهی سکوت از بعد.کرد سکوت

 گفته؟ بهت تسنیم-شیوا

 بری؟ بذاری چیو همه خوای می که احمقی انقدر واقعا تو.آره-

 چی؟ همه کدوم-شیوا

 نز بشی بری که کشیدی زحمت خوندیو درس همه این.شهرتت.موفقیتات.شرکت-

 کنی؟ داری بچه بشینی ایران تو و خواننده یه

 :گفت و شد عصبی هم شیوا.بود شده بلند صدام یکمم.بود عصبی و تند لحنم

 برم بهتره دادی نمی پیشنهاد خودت مگه داره؟اوال ارتباطی چه جنابعالی به-شیوا

 کردم؟ دخالت تو ازدواج تو من مگه ایران؟ثانیا

 .لعنتی کنه می داغونم سکوتت همین. زدی می حرفی یه باید.کردی می باید-

 :فتگ حیرت با.نداشت رو حرفا این انتظار.بود هنگیده انگار.کشیدم می فریاد داشتم

 چرا؟ وقت اون-شیوا

 ازدواج باهاش ندارم قصد دونستی می.نیست آلم ایده تسنیم دونستی می چون-

 .هستی ای دیگه چیز برام تو همیشه دونستی می چون.کنم

 :گفت آروم
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 قهعال گذاشتنات؟ابراز مهربونیات؟احترام فهمیدم؟از می باید رفتارت کدوم از-شیوا

 ملهح بهم حتی.داشتی دعوا سر باهام همیشه.متنفری ازم گفتی بهم همیشه هات؟تو

 .کردی

 :گفتم ناله با و قبل از تر آروم

 .فهمیدم نمی احساسمو.بودی متفاوت همه با برام همیشه-

 .شد می تر سبک گلوم تو بغض.بودن شده جاری اشکام.شد داغ هام گونه

 و بود عالقم و میل مطابق رفتارات همه همیشه تندمون برخوردای برعکس-

 .نبود خوب شروعمون فقط...فقط.پسندم می هم لجبازیاتو حتی.هست

 داشت؟ فایده چه حاال اعترافات کردم؟این نمی کارو این چرا.زد نمی حرف

 موشفرا بوده قدیم تو هرچیم باید.عروسیته دیگه میگی؟هفته رو اینا اآلن چرا-شیوا

 .کنی

 .گفتم فریاد با

 می فکر تو به لحظه هر.دووندی ریشه وجودم همه تو.تونم نمی.لعنتی تونم نمی-

 اام باشی خوشبخت خوام می.میکنم مقایسه تو با رو تسنیم حرف و عمل هر.کنم

 هی من.ندارم دوریو تحمل.ندارم ندیدنتو تحمل.باشی ای دیگه کس با ندارم تحمل

 .شیوا بدبختم خیلی من.دم می پس غرورمو تقاص دارم که احمقم

 .فهمید می باید دلمو حرف.بشکنه غرورم دادم اجازه

 چی؟ تو شیوا-

 چی؟-شیوا

 .بود گرفته صداش
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 هیچی واست کردی می فکر که این از نفرت؟همیشه داشتی؟واقعا بهم حسی چه تو-

 .کشیدم عذاب نیستم

 .نزد حرفی

 رقف همه با برات بگو.ناراحتی من مثل هم تو بگو.داری دوسم هم تو بگو.بگو شیوا-

 .باشه خوش دلم بگو چیزی یه.لعنتی بگو د.داشتم

 .کشیدم می فریاد آخراش

 .آریا کن فراموش.کنه نمی خوش دلتو گفتنش-شیوا

 :کشیدم داد باز

 .داره راه دل به دل بگو.گه نمی دروغ لعنتیم حس بگو...داری دوسم بگو-

 ...آریا-شیوا

 باشم خوش بذار.شدم تیکه هزار.شکستم.شدم خورد.بگو کنم می التماست.شیوا بگو-

 .بودم آل ایده من تو نظر از

 :نالیدم التماس با.نزد حرفی بازم

 ...بگو.داغونتم...شیوا-

 :شکست سکوتو باالخره.شیوا آروم هق هق منو تند نفسای صدای و بود سکوت

 اباتب دوست عمو کاش.نبود بابام جای عمو کاش.نبود عموم دختر تسنیم کاش-شیوا

 .نبود راه سر مانع همه این کاش...کاش.نبود

 .کرد قطع و

 دوسم اونم پس.غم و شد؛شادی متضاد حس دو از پر وجودم همه اما کرد قطع

 :زدم داد یهو.مانع همه این اما.داشت

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه کاربرانجمنbanoo pardis|شیرین احساس رمان

 

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

 

340 

 

 شد؟ اینجوری داره،شنیدی؟چرا دوسم چرا؟اونم خدا-

 ویر هرچی خشم با.حالمو کرد می بدتر.نداشت فایده گفت،شنیدنش می راست شیوا

 جا و خودکارا شدن پرت و گلدون و لیوان شکستن صدای.زمین ریختم و بود میزم

 دردی.کوبیدم میز روی مشت یه حرص با دوباره.پیچید کاغذا شدن پخش خودکاری،و

 هتکی میز به و زمین رو نشستم امیدی نا با.بود تر کشنده قلبم درد.نکردم حس

 .ریختم اشک خودم بدبختی حال به و گرفتم دستام تو سرمو.دادم

 که بعدم روز دو و ایران برن شب همون ما عروسی از بعد بود قرار.زد زنگ سینا شب

 اینا فرهاد با.بودن مونده ما عروسی بخاطر اما برن زودتر بود قرار.بود خودشون عقد

 خداحافظی رو مجردی روزای آخرین هم تا برایتون بریم روز سه بودن ریخته برنامه

 گرچه.بودن کرده رزرو ویال یه.بگذرونیم خوش بودنو هم با روزای آخرین هم و کنیم

 تسنیم با شب.کردم قبول هست هم شیوا گفتن وقتی اما نداشتم رفتن حوصله

 ولقب شیوا گرچه.بیاد ما با هم شیوا گفتم بهش.باشه آماده صبح که کردم هماهنگ

 هم ترنم.مونه می رودروایسی تو هم شیوا و کنه نمی ولش تسنیم دونستم می اما نکرد

 .بود اومده تنها.بیاد باهامون بود قرار.اومد دیشب

 با تسنیم.دنبالشون رفتم بودیم خونه یه تو شیوا با روزی سه ازینکه خوشحالی با صبح

 سالم شدمو پیاده.اومد سرشون پشت هم ترنم.بیرون اومد شیوا همراه کوله یه

 اول.کردیم حرکت و عقب گذاشتم رو ترنم و تسنیم و شیوا های کوله بعد.کردم

 اصلهف برایتون تا.بودن فرهاد ماشین با تیام و سینا.داشتیم قرار ها بچه با بزرگراه

 خانوم هی.تو بردیم وسایلو کردیم کمک.ویال به رسیدیم صبح هشت ساعت.نبود زیادی

 اقات یه رفتیم و کردیم سالم همه.بود مستخدم گویا که بود اونجا هم ساله 40 حدودا

 تیام بابای درخواست به اینجا که تیام و سینا.بود خوابه 6 و بود طبقه دو ویال.بگیریم

 اتاق یه نفری هم بقیه.شدن اتاق هم هم با بودن خونده محرمیت صیغه یه

 ردنک جابجا از بعد.بودن باال بقیه.بود اول ی طبقه خواب اتاق تنها من اتاق.برداشتیم

 باهام اصال کرد می سعی شیوا.بخوریم صبحانه تا شدیم جمع همه وسایلمون
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 آماده صبحونه بود مارتا اسمش که مستخدم.نکنه نگام و باشه نداشته برخوردی

 همه.شدیم خوردن مشغول و چیدیم میز روی و باغ تو بردیم هم کمک به همه.کرد

 بود مشخص کامال اما زد می لبخند.بود خودش تو که شیوا جز به بودن خوشحال

 رابهخ چقدر من که فهمیدن می ببینن درونمو تونستن می ها بچه اگه.نیست سرحال

 کنار در بودن خاطر به هم و تسنیم خاطر به هم.کردم می ظاهر حفظ اما.حالم

 .نبود ما به حواسش اصال اون اما کردم می نگاش چشمی زیر گاهی.شیوا

 .هستین ما عروسی هم گردین می هم.ایران بیاین عسل ماه واسه آریا میگم-سینا

 :گفتم اما کرد خراب حالمو باز عروسی اسم

 .بگه تسنیم هرچی.دونم نمی-

 :گفت و زد لبخندی.کردم نگاهش و

 .ریم می ترنم با بعد.اولو هفته یه باشیم جا همین خوام می.نه-

 .گن می خانم تسنیم که همین-

 .ام کله پس زد فرهاد

 غذا کنیو تمیز خونه و بشوری ظرف قراره عروسیم از بعد روز از حتما-فرهاد

 !تو که بردی بپزی؟آبرومونو

 .خندیدیم همه

 .بزغاله بینمت می آینده در حاال-

 راحت. نشناستم کسی که همه از دور جا یه رم می کنم ازدواجم بخوام من-فرهاد

 .بشم ذلیلش بتونم

 و بریم گرفتیم تصمیم صبحانه از بعد.شد طی خنده و شوخی تو صبحانه.خندیدیم باز

 از بعد.بکنیم استراحتیم یه تا خونه برگشتیم ناهار برای و زدیم دور ظهر تا.بزنیم دور
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 کلی.گذشت خوش خیلی.بود قشنگ خیلی غروباش.اسکله رفتیم هم با همه ظهر

 اصال اینکه با روز اون.خونه برگشتیم و خوردیم همونجا هم رو شام.گرفتیم عکس

 قطف.بود کافی برام.بودم خوشحال بود کنارم که همین اما نداشتم شیوا با برخوردی

 یم عصرونه داشتیم که عصری.تفریح رفتیم بعدم روز.داد می عذابم نگاهش تو غم

 :گفت ترنم یهو خوردیم

 ایران؟ میای دادی؟کی احسانو جواب شیوا راستی-ترنم

 چی ینمبب بودم منتظر.انداخت من به نگاه یه شیوا.شدن خیره شیوا به و برگشتن همه

 .گرفت ازم نگاهشو و زد لبخند یه.گه می

 .ایران نمیام-شیوا

 :گفت تعجب با ترنم

 .گفت تسنیم.دادی مثبت جواب احسان به که چی؟تو یعنی-ترنم

 .بمونم اینجا خوام می.برم اینجا از تونم نمی دیدم بعد اما آره-شیوا

 کردی؟ پیدا کسیو اینجا نکنه چرا؟ناقال-تسنیم

 این.بود غمگین چشماش خندونش لبای و شوخ لحن برعکس.کردم نگاه تسنیم به

 بهش مثبت جواب خودش داره دوس احسانو خیلی اگه شد؟خب ناراحت چرا دیگه

 بشه؟ احسان زن شیوا بود مهم براش انقدر.بده

 .کشیدم زحمت خیلی جا این.برم کنم ول چیو همه تونم نمی.نه-شیوا

 و شد ندبل تسنیم.دزدید نگاهشو زود و کرد نگام شیوا لحظه یه.لبام رو نشست لبخند

 :گفت برد می ظرفشو که درحالی

 .بود گوشیم صدای کنم فک-تسنیم
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 شونه اونم.کردم نگاه ترنم به.داشت خاصی حالت یه آخه.کردیم تعجب همه.رفت و

 .انداخت باال ای

 و یمرفت هم با همه.بشه اجرا ساحلی کنسرت بود قرار که ساحل لب بریم بود قرار شب

 .نیست سرحال یکم تسنیم کردم حس فقط.گذشت خوش خیلی

 خونه؟ نیس؟بریم خوب حالت عزیزم-

 صدای بخاطر کنم فکر.گرفته درد سرم یکم فقط.خوبم.نه...نه-تسنیم

 .بلند؛بلندگوهاس

 .نشی اذیت که دورتر جای یه بریم پاشو پس-

 .شم می خوب االن.خوبه نه-تسنیم

 .کنه تموم بحثو تا کرد نگاه جلو به بعد و

 الروی بریم بود قرار آخرم روز.ویال برگشتیم و خوردیم شام کنسرت از بعد شب آخر

 و یمبرگشت رو ناهار.بود دیدنی و جذاب واقعا.کشید طول ظهر تا.پییر قصر و پاویلیون

 .خرید بریم شد قرار ناهار از بعد و خوردیم رو مارتا دستپخت

 .تفریح واسه اومدیم.چرا؟بیخیال خرید آخه-

 .بخریم سوغاتی مقدار یه خواییم می ما اما-سینا

 .دیگه جای بریم هم بقیه.برید شما پس-

 تو.یادب باید تسنیمم.بخرم سوغاتی خوام می منم.خرید برم خوام می منم.آریا نه-ترنم

 داشتی؟ خریدو حوصله همیشه که

 .نیس حسش امروز-

 .بخواب ام تو ریم می ما.مرد پیر بپوسی تا خونه بمون.درک به-فرهاد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه کاربرانجمنbanoo pardis|شیرین احساس رمان

 

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

 

344 

 

 ..نیستا فکریم بد-

 نمیای؟ جدی-ترنم

 اما.بود عجیب جور یه.داشت دیروزو حالت همون هنوزم.کردم نگاه تسنیم به تردید با

 الکم در اما بزنم حرف باهاش یکم تا مونه می بگه داشتم انتظار.چشه فهمیدم نمی

 :گفت تفاوت بی تعجبم

 .بینمت می شب.رم می ترنم با من.کن استراحت تو-تسنیم

 غبا تو از صداشون.اتاقم رفتم خداحافظی از بعد.برن همه شد قرار که شد اینجوری و

 زود.بره ماشینم با که تسنیم به بودم داده سوئیچمو.رفتن می داشتن که اومد می

 کسی.بود غروب دمای دم.شدم بیدار که بود گذشته چقدر دونم نمی.برد خوابم

 یه دادم می ترجیح.زدم قدم کمی.رفتم پیاه.نبود راهی.اسکله برم گرفتم تصمیم.نبود

 فهکا یه سمت رفتم.کنم تماشا غروبو قهوه فنجون یه نوشیدن درحال و بشینم جا

 ودشخ.رفتم تر جلو.داشتم شک.بود پشتش آشنا یه که دیدم میزو یه دور از.ساحلی

 سمت رفتم.نبودن ها بچه.کردم نگاه اطراف به.کرد می چکار جا این.بود شیوا.بود

 .بود شده خیره افق به و بود فکر تو.میز

 هست؟ اجازه بانو-

 .کرد تعجب.کرد نگام بیرونو اومد فکر از

 کنی؟ می چکار تو؟اینجا-شیوا

 بشینم؟ اول دی می اجازه-

 خورده یکی شیوا.دادم سفارش قهوه خودمون برای و نشستم.داد تکون سری

 .بخوریم هم با دادم سفارش من هم دیگه یکی.بود

 نگفتی؟-شیوا
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 خرید؟ نرفتی چی؟مگه تو.اینجا اومدم بودم تنها شدم بیدار-

 .تواستم نمی چیزی.نه-شیوا

 ویال؟ نموندی جایی؟چرا این موقع ازون-

 :گفت و کرد بهم سفیهی اندر عاقل نگاه

 تو؟ با تنها-شیوا

 .گفت می راست.زدم لبخندی

 تو فتمر می من بری خوای نمی گفتی می.شدی خسته حتما.جایی این وقته خیلی ولی-

 .بمونی بتونی

 از چیزی دیگه.شدیم خیره آفتاب غروب به هردو.آوردن رو ها قهوه.نزد حرفی شیوا

 :گفتم آروم.بود نمونده خورشید

 .شد نمی تموم هرگز لحظه این کاش-

 می مزه مزه شو قهوه آروم بود شده خیره آفتاب غروب به که همونطور فقط.نزد حرفی

 مزه واقعا.خورم می قهوه همونطوری فکرم تو وقتایی منم.جالب چه.خورد می و کرد

 :گفتم که شد می تاریک داشت دیگه.ده می

 دادی؟ رد جواب احسان به واقعا-

 .بست نقش لبام رو لبخندی.داد تکون سرشو فقط حرفی هیچ بی شیوا

 .بود شده عاشقت!داشتا ه*ا*ن*گ.احسان بیچاره-

 :گفت و انداخت بهم سفیهی اندر عاقل نگاه بازم

 شدی؟ ناراحت بگی خوای می-شیوا

 :گفتم بودم خوشحال وجودم تموم با که این با
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 .دوستمه خب-

 :گفت و برگردوند روشو شیوا

 .شده عوض نظرم گم می زنم می زنگ باشه،زنگ-شیوا

 گاهن چشام تو داشتم دوست.کرد نمی نگاه من به بازم اما.زد لبخندی شیوام.خندیدم

 .کرد نمی نگام اصال اما.بشم نگاهش غرق تا کنه

 شیواااا؟-

 بله؟-شیوا

 کنی؟ نمی نگام چرا-

 کنم؟ نگات وحشی باغ کمیاب و نادر ی نمونه مگه-شیوا

 :گفتم و زدم لبخندی فقط اما گرفت خندم حرفش از

 .نگاهتم نه،مشتاق-

 .پایین انداخت سرشو سریع و کرد نگام گنگ حالت یه با لحظه یه

 .کنی تمومش رو حرفا این باید آریا-شیوا

 .شیوا تونم نمی-

 .عروسیته دیگه روز سه-شیوا

 .کن نگام حاال.دارم وقت روز سه پس آره-

 یم نگام اونم.شدم چشماش غرق و زدم لبخند بهش.کرد نگام تردید و مکث کمی با

 .شکستم سکوتو خودم.داد نمی بروزش وقت هیچ که همون.بود نگاهش تو غم یه.کرد

 آوردی؟ من سر به چی تو.شیوا دیدمت نمی وقت هیچ کاش-
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 فمخ داشت بغض میسوخت،نه چشمام نه.غلتید ام گونه روی اشک ای قطره ناخواسته

 نگاه.گرفتمش و کردم سد راهشو سریع.بود شده جاری اشکم هوا بی یهو کرد می

 خوای می لعنتی...! سکوت بازم اما.گرفت نگرانی و محبت رنگ بار اولین شیوا

 .نذار دلم به داغ دیگه ام،تو شکسته کافی اندازه به بکشیم؟من باسکوتت

 نمی حرف باهام بذاری؟چرا دلم به کنارتو در بودن ساعت یه آرزوی خوای می-

 دزدی؟ می هی نگاتو زنی؟چرا

 .عمومی داماد من واسه فقط تو چون-شیوا

 اما.باشی داشته بهم نظری توام شاید که زدم می گول خودمو همیشه.شیوا نگو دروغ-

 نم برای تو که بود کافی همین برام.خندیدم می افکارم به دیدم می رفتاراتو تا باز

 ...توام دونم می...دونم می که حاال اما.متفاوتی

 .کن تمومش آریا-شیوا

 ...بهم گفتی خودت شیوا-

 .بودم گرفته قرار حرفات تاثیر تحت من-شیوا

 .گه نمی دروغ بهم دیگه نگاهت.گی می دروغ داری-

 شتربی راه یه. کنه نمی دوا دردیو هم تو حقیقت ولی.گم می دروغ من.باشه باشه-شیوا

 .نکن فکر چرندیات این به دیگه پس.تسنیم با نیست،ازدواج روت جلوی

 تسنیم به کنی؟من می کارو این دلم با چرا.دارم دل منم.آدمم منم شیوا-

 ...کنم نمی ت*ن*ا*ی*خ

 . کنی می داری که اآلن ولی-شیوا

 دیگه روز سه از باش مطمئن.نداریم حلقه تا دو جز تعهدی هیچ اآلن ما.شیوا نه-

 ذارب...لحظه این...امروز اما.کنم تسنیم معطوف فکرمو همه تا جنگم می خودم با سخت
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 وجودم همه که کسی کنار در بودن زندگیم تو شده که بارم یه.باشم خوش تو کنار

 ...بار یه همین شیوا.کنم حس رو طلبه می حضورشو

 به کرف کمی از بعد.شد خیره اسکله کنار چراغ به.بود رفته خورشید.گرفت ازم نگاهشو

 .زد لبخند یه و برگشت سمتم

 کنی؟ فراموش چیو همه دی می قول-شیوا

 :گفتم شیطون و شدمو خوشحال

 ینهم واسه. یخ و سنگی نقاب این نه.باشی خودت بارو یه همین ام تو که شرطی به-

 ...رو آریا... رو آریا که باش شیوایی همون شده که بارم یه

 :کرد زمزمه آروم.خوای می بگم شد نمی روم

 یم محال بیداریو تو داشتنش و کرده لمس رویا تو فقط رو آریا که شیوا همون-شیوا

 همون که بود ای تیله سیاه نگاه جفت یه به اونم باخت دل بار یه که شیوایی.دونست

 .شد خاکستر و سوخت دلش هم جا

 .یداد می بهم ای نشونه یه الاقل و نبودی انصاف بی انقدر کاش.برم دلت اون فدای-

 خواستگاریت؟ بیام داشتی انتظار نکنه-شیوا

 .بود کافی کردی نمی دشمنی انقدر که همون.بابا نه-

 تا ایینپ انداختم سرمو.خندمونه ترین تلخ دونستیم می مون هردو ولی.خندیدیم هم با

 دوست.بود فنجونش کنار میز روی که افتاد دستش به چشمم.نبینم غمگینشو نگاه

 وکن انگشتم نوک با اول.کردم دراز سمتش به دستمو آروم.بگیرم دستشو داشتم

 ادمد جرئت خودم به.نخورد تکون ولی.دیدم انگشتاشو لرزش.کردم لمس انگشتاشو

 باال بدنم دمای.گرفت اوج قلبم تپش.لطیف و بود گرم.گذاشتم دستش روی دستمو و

 کردم حس.انگشتام با کردم نوازش دستشو آروم.داشتم خوبی حال.شدم داغ و رفت
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 بار این.خوند شد می رو حسی نوع همه.کردم نگاه چشماش به.شد گرم اونم دست

 .دیگه چیزای خیلی و نگرانی،ترس،غم،عالقه.بود باز کتاب یه مثل

 به روز یه کردم نمی تصورشم زندگیم ی همه.بود من مال همیشه دستا این کاش-

 قطداشتی،ف فرق بقیه با برام کی شدی،از مهم برام کی از دونم نمی.ببازم دلمو یکی

 از چیهی حاال تا فهمیدم شناختمت وقتی شیوا.شکستم دادم دستت از فهمیدم وقتی

 همه با که قشنگه چقدر فهمیدم تو شناخت از بعد.فهمیدم نمی ازدواج و زندگی

 االح تا شناختمت وقتی از.بگیری آروم کنارش در و باشی داشته قبول یکیو وجودت

 .گرمت دستای تو،یعنی یعنی آرامش.نداشتم آرامش

 دیدن چشما؟تحمل این داره چی.لرزید دلم باز.دیدم چشماش تو رو اشک ی حلقه

 بهم بدی حال.دستش روی.میز روی گذاشتم سرمو.نداشتم اشکشو قطره افتادن

 بغض از که صدایی با.شد سنگین گلوم تو بغض.بکشم فریاد میخواست دلم.داد دست

 :گفتم بود گرفته

 .باشی همونطور همیشه خوام می.دیدمت غرور پر و محکم همیشه.نکن گریه شیوا-

 پشت آروم.شد می وارد فشار بهش خیلی انگار.شد مشت بود پیشونیم زیر که دستش

 .بود صورتش رو اشک قطره دوتا.شدم بلند و بوسیدم دستشو

 !شیوااا-

 وچونش زیر بردم صبر؟دست زنه؟چقدر نمی حرف دختر این چرا.پایین انداخت سرشو

 :گفتم کردم می پاک اشکاشو که همونطور.آوردم باال سرشو

 .بیان بیرون چشمات از اینا نذارم تا بودم کنارت همیشه کاش-

 .بوسیدم بود شده خیس اشکش های قطره از که دستمو

 .عزیزن خیلی برام اینا-
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 ارب یه اما...نباید.دادم می دست از کنترلمو خدا،نباید نه.شدم خیره اش چهره به کمی

 ودمخ به کمی.بود مشکل شیوا به حسم برابر در مقاومت شد؟واقعا می چی مگه... فقط

 ...کمی فقط...دادم روی پیش اجازه

 دشوار براش افتاده که اتفاقی هضم هنوز.کرد نگاهم ناباورانه و رفت عقب شیوا

 که سریع اونقدر.شد بلند سریع جاش از. نگفت چیزی اما خورد تکون لباش..بود

 با و لبم رو گذاشتم دستمو.شد دور ازم دوان دوان بعد و برگشت میز روی فنجون

 همه دیدم؟یهو می چی...اما.کردم نگاه دریا سمت به. کردم نگاه شدنشو دور لبخند

 ی لهفاص توی خیس چشمای با تسنیم.شدم بلند جام از.کردم هنگ.پرید خوشم حس

 می ارچک اینجا تسنیم.کنم چکار باید دونستم نمی.بود ایستاده متریم پنج حدودا

 .رفت عقب اما.سمتش رفتم و اومدم خودم به باالخره.کرد

 .شد می دور سمتش رفتم می هرچی.رفت عقب اما

 ...تسنیم...تس-

 دونستم شد؟نمی اینطوری چرا.ایستادم جا همون.شد دور ازم و دوید و برگشت یهو

 ازش منو داره شیوا کرد می فکر تسنیم اگه ولی.خونه برم تونستم نمی.کنم چکار باید

 شیوا به تونستم می رفتم؟چطوری؟نه می چی؟باید کرد می دعوا باهاش و دزده می

 به مدام.تمرف نمی اآلن بود نه،بهتر.رفتم راه و ساحل کنار رفتم.تسنیم به نه و کنم نگاه

 از رو هردو یعنی.کردن فرار ازم هردوشون.تسنیم دیدن و کردم می فکر لحظه اون

 و بابا!آبرو تسنیم دادن دست از و شکوند می رو قلبم شیوا دادن دست دادم؟از دست

 بدی پیامدای هم شیوا واسه حتی این.کردن نمی نگامم دیگه احمد عمو و مامان

 .کردم ای احمقانه کار چقدر.داشت

 خواب همه برگشتم وقتی.بود خاموش گوشیمم و بودم ساحل لب شب نیمه تا

 تاریکی تو همونطور.بود کرده روشن رو سالن باغ چراغای نور فقط و بود تاریک.بودن

 رایب حرفی ولی.بودم کرده فکر خیلی.دادم تکیه پشت به سرمو و نشستم مبل روی
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 از اگه.بودم کرده بازی تسنیم احساس و شیوا آبروی با.بودم مقصر من.نداشتم گفتن

 امیدوار فقط.شد نمی کشیده اینجا تسنیم،به نه خوام می رو شیوا من گفتم می اول روز

 فرهاد.شدم بیدار دستی تکون با.برد خوابم چطور نفهمیدم.ببخشه منو تسنیم بودم

 .بود

 خوابیدنه؟ وضع چه آریا؟این-فرهاد

 .بود برده خوابم مبل رو نشسته همونطور

 .سالم-

 خوابیدی؟ اینجا چرا.سالم-فرهاد

 .دادم ماساژ دست با بود شده خشک که گردنمو

 .برد خوابم چطور نفهمیدم.دونم نمی-

 .مکنی حرکت باید دیگه ساعت یه تا بشه باز عضالتت بگیر دوش یه پاشو-فرهاد

 عدب.آورد جا حالمو آب.دوش زیر رفتم و رفتم اتاق به حرفی هیچ بی و شدم بلند جام از

 رس همه.بیرون رفتم ام کوله با.کردم جمع وسایلمو و پوشیدم مرتب لباس دوش از

 می ترنم و تیام و ریختن می مزه باز سینا و فرهاد معمول طبق..بودن میز

 تو ودب مشخص ولی بود لبش رو کمرنگی لبخند و بود پایین سرش تسنیم.خندیدن

 توجهم فقط من البته.نبود طبیعی اونم ولی بخنده داشت سعی هم شیوا.نیست جمع

 سریع.لرزید باز دلم.شیوا سمت رفت نگام لحظه یه.بودم خودم باعثش چون.شدم

 .کردم می فکر افتاد ساحل کنار که اتفای و عصر دیروز به نباید.دزدیم نگاهمو

 .بخیر همه صبح-
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 سعی شکر خدارو.داد جواب و آورد باال سرشو تسنیمم.دادن جواب و برگشتن همه

 کلی البته.نشستم بود تسنیم کنار که خالی صندلی تنها روی.کنه رفتار طبیعی داشت

 .کنم نگاش حتی یا بزنم حرف باهاش شد نمی روم.بودم شرمنده هم

 داری؟ حسی چه!ها مجردیه روزای آخرین این آریا آقا خب-سینا

 :گفتم و زدم لبخندی

 .پرسی می چرا!دونی می بهتر خودت که تو-

 .پرسیدم دونن؛ نمی که اونا واسه-سینا

 .کرد اشاره فرهاد به و

 بخوره؟ درد به خواد می کجا پس متریت دو زبون اون.بده توضیح خودت-

 .تری نزدیک من از قدم یه تو بابا-سینا

 :گفتم و برداشتم شیرمو لیوان

 می یچ ببینیم بذار دقیقه یه.کنی می زبونی بلبل جوری این خوردی خیلی معلومه-

 .خوریم

 بیشتر هلقم تا چند.نداشتم اشتها زیاد.کرد می کل کل فرهاد با باز سینا و خوردم شیرمو

 :گفتم تسنیم به آروم کنن می صحبت دارن همه دیدم وقتی.نخوردم

 ...تسنیم-

 .بخونم حسشو نتونستم نگاهش از ولی.کرد نگام

 ...من.کردم اشتباه تسنیم-

 .نیست حرفا این وقت اآلن.کن بس آریا-تسنیم

 ... من تسنیم ولی-
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 .نه اآلن گفتم-تسنیم

 :گفت و شد بلند و

 .شه می دیر دیگه پاشید-تسنیم

 ردنک جمع از بعد.افتادن تکاپو به همه و شد تموم سینا های خوشمزگی ترتیب این به

 نگام کرد می تالششو همه شیوا.ماشینا تو بردیم وسایلو و شدیم حاضر رفتیم همه میز

 من با ترنم و شیوا و تسنیم اومدنمون مثل.باشه نداشته باهام برخوردی و نکنه

 یواش.بیداره فهمیدم پلکاش لرزش از.خواب به بود زده خودشو که تسنیم ولی.بودن

 کسی لندن تا.براش بذارم ترانه گفت بیکاره دید که ترنم.بود سرگرم گوشیش با هم

 .خونه رفتم رسوندمو رو دخترا.رسیدیم تا کشید طول نیم و ساعت یک.نزد حرفی

 .کردم سالم و کردم بغلش.شد خوشحال دیدنم از مامان

 خوشگله؟ مامان چطوری-

 .گذشته خوش بهت خیلی انگار-مامان

 .ودنب شیوا کنار ساعت نیم اون جز به البته.بود افتضاح داشت؟نه خبر کی دلم ته از

 .عالییییییییییی-

 .کارت سر بری باید که بدو-مامان

 .چشم-

 به و تمنشس سالن میز پشت.نداشتم کار حوصله.رستوران رفتم لوازمم گذاشتن از بعد

 ازم هنوز حتما.نداد جواب کسی بازم.زدم زنگ خونه به.نداد جواب.زدم زنگ تسنیم

 کلی ظهر از بعد تا.اوردم می در دلش از باید.زدم می حرف باهاش باید.بود دلخور

 زنگ ترنم به و نیاوردم طاقت ظهر از بعد باالخره.نداد جوابمو اما زدم زنگ بهش

 فقط.زدم زنگ.رفتم افتادمو راه.خونشون رفتم می باید.بود خاموش گوشیش اونم.زدم
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 شب تا.رستوران برگشتم.شد راحت خیالم.خرید رفتن گفت.بود خونه پیشخدمتشون

 هبار،س دو.زدم زنگ دوباره.بزنه زنگ نداشت قصد انگار.موندم تسنیم تماس منتظر

 .داد جوابمو چهارم بار بار،باالخره

 .سالم-تسنیم

 زدم؟ زنگ چقدر دونی دادی؟نمی نمی جوابمو چرا.تسنیم سالم-

 .بدم جواب تونستم نمی.ببخشید-تسنیم

 .ببینمت باید تسنیم-

 کی؟.باشه-تسنیم

 .اآلن-

 .دارم کار اآلن.دنبالم بیا دیگه ساعت یه-تسنیم

 ...تسنیم-

 .آریا نگو چیزی-تسنیم

 .تسنیم کردم اشتباه من ولی-

 .بای.منتظرتم.آریا نیستم دلخور من-تسنیم

 فکر کلی بعد ساعت یه تا.دلخوره هنوز دونم می ولی نشست لبم رو لبخند.کرد قطع و

 امدست دلهره و استرس از.دنبالش رفتم و رسید وقتش باالخره.بهش بگم چی کردم

 .بیرون اومد.زدم زنگ.بود زده یخ

 .سالم-

 .زد کمرنگی لبخند

 .سالم-تسنیم
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 .کردم حرکت و نشستم خودمم.نشست.کردم باز براش رو در

 بریم؟ داری دوست کجا خانم خب-

 .فرودگاه بریم-تسنیم

 اونجا؟ چرا-

 .سورپرایزه.فهمی می برو-تسنیم

 .فرودگاه سمت رفتم.میاد داره فرزاد حتما

 .تسنیم کنیم صحبت باید ما-

 صحبتی؟ چه-تسنیم

 .داشت تازگی رفتارش این برام.بود خونسرد چقدر

 شدی؟ اینجوری چرا تسنیم-

 .طوالنی و عمیق.تلخ لبخند یه با.کرد نگام و برگشت

 ...کن باور.نبود درست کارم دونم می تسنیم-

 .نزنیم حرفی باره این در بیا آریا-تسنیم

 جلوش چقدر.کنه فراموش چیو همه داشت قصد شاید.نزدیم حرف فرودگاه تا دیگه

 .سالن تو رفتیم رسیدیم وقتی.بودم شرمنده

 .بزنیم حرف اونجا شاپ کافی بریم-تسنیم

 .دادیم سفارش قهوه دوتا و نشستیم میز یه پشت.شاپ کافی رفتیم

 اینجاییم؟ چرا پرسی نمی خب-تسنیم

 میاد؟ داره فرزاد-
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 .داد تکون منفی عالمت به سرشو

 میاد؟ کی پس-

 .بره خواد می کسی.نمیاد کسی-تسنیم

 .ترسیدم ولی.چرا دونم نمی.دلیل بی.ریخت یهو دلم

 کی؟-

 رو گذاشت و آورد در جعبه یه کیفش تو از و زد خونسردش لبخندای ازون بازم

 .من سمت داد هولش.میز

 .من-تسنیم

 مطمئن خالیش دست دیدن بود؟حلقه؟با چی جعبه رفت؟این می کجا.کردم هنگ یهو

 .بود جعبه همون که جعبه.حلقشه شدم

 ولق.کنم جبران دم می قول کردم حماقت بخشی؟یه نمی منو تسنیم؟چرا؟مگه کجا-

 .ببخش منو فقط.تسنیم دم می

 وسط ماومد من.من نه تویی ببخشه باید که کسی.نیستم دلخور ازت من آریا-تسنیم

 می ازت دلخوشیتو همه داشتم ناخواسته.کردم می دورت عشقت از داشتم من.زندگیت

 .گرفتم

 ...تو من تسنیم؟زندگی گی می چی-

 تا برگشتم وقتی پیشت اومدم رستوران تو که روزی اون.نگو دروغ.آریا نگو-تسنیم

 ذاشتن پیتر ولی.شنیدم در پشت از فریادتو صدای بزنم رو بود رفته یادم که حرفی

 باور.قدیمیه موضوع یه.شده تموم بوده هرچی گفت.زنی می حرف کی با بفهمم

 شقبل آخه.سمتم بیای کنیو فراموش چیو همه نامزدی این تو دادم فرصت بهت.کردم
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 داشته دوست رو دیگه کسی زدم می حدس.سردی بهم نسبت بودم فهمیده

 می و است شده تموم عشق یه کردم فکر خواستگاری اومدی خودت چون ولی.باشی

 تا کنم تحمل چیو همه که بودم عاشقت انقدر.کنی شروع رو جدید زندگی یه خوای

 عمر یه هواس رو شیوا و تو داشتم من.آریا نفهمیدم که ببخش.بگیرم قبلیتو عشق جای

 زا کاش.من نه شیواست میخوای تو که اونی فهمیدم زود شد خوب.کردم می غمگین

 .بهم گفتی می اول

 فراموش چیو همه دم می قول...ایه دیگه چیز شیوا به من حس.نگو اینو.تسنیم نه-

 .نبینمش دیگه تا ریم می اینجا از بخوای اگه حتی.کنم

 انقدر.شیواست جای تو قلب و زندگی.بگیرم رو کسی جای خوام نمی من-تسنیم

 .باشم مانعتون ازین بیشتر نخوام که هستین عزیز برام جفتتون

 نره؟ کنم راضیش چطور.بود اراده نگاهش تو.بگم چی دونستم نمی

 که وت تازه. اس شده تموم ما موضوع.رسیم نمی بهم شیوا منو بری که توهم تسنیم-

 !شناسی می رو شیوا بهتر

 وقت هیچ دیگه بسته دل تو به نبود،اگه عاشقی اهل شیوا.رم می همین واسه-تسنیم

 .کنه نمی فراموشت

 :گفت و کرد مکثی

 ینا بود شیوا جز هرکی اگه که دارم دوستت انقدر.رم می شیوا بخاطر درواقع-تسنیم

 به رو خوشی تو. نبوده خوشی که تاحاال.داره زندگی حق شیوا.کردم نمی فداکاریو

 .کن پاک نگاش از غمو رنگ.ببر زندگیش

 .دیدم فایده بی اصرارو که زد حرف محکم اونقدر

 کی؟ ری؟تا می کجا-
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 .آریا داداش بشی برام که وقتی تا.فرانسه-تسنیم

 .تلخ هردو.بغض با هردو ولی.خندیدم.خندید

 

 .نذاشتی خاطره برام که بودی مرد انقدر ممنون فقط-تسنیم

 

 و گذشت همه این از.ازش کشیدم می خجالت.انداختم پایین سرمو فهمیدم منظورشو

 .خوبیش

 

 می قتعاش مطمئنا نبود تو دیدن از قبل شیوا به حسم اگه.معرفتی با خیلی تسنیم-

 .دیدم تو از قبل رو شیوا من.شدم

 

 .برم باید.کردن اعالم پروازو شماره.کنم می باور-تسنیم

 .رفتم همراهش گیت تا

 یازود این به مطمئنا.شیوا بخاطر. بمونه خودمون بین چی همه خواهشا آریا-تسنیم

 .داره دوستت.باش صبور.پذیرت نمی

 بگم؟ چی بقیه به-

 .گذاشتم نامه خودم.ندیدی منو اومدیم سفر از وقتی از بگو-تسنیم

 .شرمندتم همینطور و.تسنیم ممنونم ازت-
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 دیگه گذشت که ها پله از.ای دیگه حرف هیچ بی.رفت و کرد خداحافظی.خندید

 آوردمو در خودمو حلقه.بود حلقه.کردم بازش.کردم نگاه دستم تو جعبه به. ندیدمش

 .شد تسنیم منو قصه پایان این و.گذاشتم کنارش

 می تسنیم رفتن از ساعت3.بود مامان شماره.برداشتم میز رو از سرمو گوشی زنگ با

 .بود شب11.گذشت

 مامان؟ جانم-

 آریا؟-مامان

 .بود فهمیده پس.بود دار بغص صداش

 مامان؟ بله-

 نمیای؟ کجایی؟چرا-مامان

 افتاده؟ اتفاقی-

 .ترکید بغضش مامان

 .آریا خونه بیا-مامان

 .بگید خدا خاطر افتاده؟به اتفاقی کسی برای-

 .رفته تسنیم آریا-مامان

 رفته؟کجا؟-

 .فهمی می بیا-مامان

 درسی می جنازم حتما نداشتم خبر من اگه بود؟حاال دادن خبر مدل چه این.کرد قطع و

 دلم.بود احمدم عمو ماشین.خونه رفتم سرعت آخرین با گفتمو چیو همه پیتر به.خونه
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 این بود سخت چه.تو رفتم اضطراب و هول با.کنم بازی نقش خوب باید.زد می شور

 .دونستم می کار ه*ا*ن*گ خودمو که منی برای اونم.کار

 شده؟ مامان؟چی-

 عمو.بود ایستاده کنارش دست به لیوان بابا.بود مبل رو مامان.بودن سالن تو همه

 زهتا فرزاد و کرد می گریه شیوا بغل تو ترنم.بود دستش تو سرش و بود نشسته

 .طرفم اومد فرزاد فقط.نزد حرفی کسی.برگشتن طرفم به همه.زد می قدم رسیده

 .نیس چیزی.مرد باش آروم-فرزاد

 پس؟ کجاست تسنیم-

 .جاس همین!خوبه حالش-فرزاد

 .کردم نگاه اطراف به

 کو؟ پس-

 :زدم داد

 تسنیم؟کجایی؟تسنیم؟-

 به.غم بار کوله و شکسته دل با.رفت تسنیم دونستم می چون.داشت بغض واقعا صدام

 !من اشتباه خاطر

 .بیا تسنیم-

 .کنه بغلم اومد و گریه زیر زد بلند یهو مامان

 .فتهر جا این از. رفته.نیس تسنیم.مادر نیست.شکست دلت که شه فدات مادر-مامان

 گریه زیر زد وباز

 :جلو اومد بابا.گرفتم خودم به شکه حالت
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 .بچه افتاد پس.نکن شلوغش نسرین-بابا

 .خوردم.بود قند آب بقایای.دستم داد رو آب لیوان.نشوند و کرد جدا مامان از منو بابا

 شده؟ چی بگه چی؟کجاست؟یکی یعنی-

 به ودب نوشته نامه تو.خوندم.بود تسنیم خط دست.دستم داد کاغذ یه و جلو اومد فرزاد

 یول.کجا نگفت.ره می بوده عادت یه و نبوده عالقه من به حسش فهمیده اینکه علت

 .بود خواسته معذرت من خصوص به و همه از.گیره می تماس بعدا گفته

 ثابت و.بود عاشق واقعا.عشقش خاطر به.بزرگش روح خاطر به.شد جاری اشکام

 .نبینه چشامو شرم تا انداختم پایین سرمو.بود شرمسار.جلو اومد عمو.کرد

 .خانوادتم و تو روی زده خجالت.کرد شرمندم آریا-عمو

 رتقصی بگو احمق کشید می فریاد مدام وجدانم.شنیدم نمی رو اینا مردم می کاش

 ااینج به کارو که سکوتمو.حماقتمو.چیو همه.بگم گرفتم تصمیم لحظه یه.خودته

 نمزبو بود ترنم کنار مغموم که شیوا به افتاد چشمم.آوردم باال سرمو.رو همه.کشوند

 نباید.ردک کارو این شیوا بخاطر تسنیم! شیوا بخاطر.افتادم تسنیم حرف یاد شد بسته

 حس اونم.شد می شکسته دل.موند می تنها ابد تا شیوا اینجوری.کردم می خرابش

 لیو فهمن می همه روز یه.کرد فداکاری تسنیم.کردم می پیدا رو داشتم من که گناهی

 .برم پیش تسنیم خواست به باید.نیس االن روز اون

 .نبودم الیقش من حتما.قائلم ارزش تسنیم نظر واسه من.نگو.عمو نه-

 .سوخت خودم ظالمی و تسنیم مظلومی از دلم.افتاد اشکم وباز

 ...اشکا این پس-عمو

 ولی مناراحت. شناخته واسه.همینه واسه نامزدی.نکنید اذیت خودتونو شما.نیس چیزی-

 .محترمه برام تسنیم
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 فتمر حرف بی من.بست لب.بردم باال سکوت عالمت به دستمو که بگه چیزی خواست

 .وجدان عذاب سنگین بار با.اتاقم

&&& 

 وناامید گشتن شناختن می که جایی همه ترنم و فرزاد و بابا و عمو.گذشت روز سه

 رو بابا مامانو فقط.نرفتم جایی روزه سه.نخوردم چیزی وجدان عذاب از روز سه.شدن

 عمو زخم رو نمک نباید ما و طالقه از بهتر جدایی این.نداره اشکالی که کردم قانع

 .کرد قبول سختی به مامان بود موافق بابا.شیم

 .داره رو شیوا هوای دلم نیومدم کنار باخودم هنوز و سومه روز امروز

 :گذاشتم آهنگی

 /کردم هواتو روزا این تو حیرون من کردم هواتو

 /بگردم دورت آسمون تو بیام میخوام میخوادت دلم

 /داری هوامو میبینم که روزا همون میشم هوایی

 /نیاری روم به و ببینی میخوای تاکی بدونم میخوام

 /احساسی دلتنگ من دادم تو دست دلمو

 /حساسی خیلی من رو تو شم تنها که ذاری نمی

 /کن آسمونی دلمو دادم تو دست دلمو

 /کن مهربونی دوباره بودی مهربون همیشه

 /دیدی حالمو روزا چه

 /رسیدی که شبایی چه

 /شنیدی منو تنهای دل صدای تو
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 /میدونی دردامو که تو

 /میخونی چشمامو که تو

 /نشونی یه من دل به بازم بده

 /احساسی دلتنگ من دادم تو دست دلمو

 /حساسی خیلی من رو تو شم تنها که ذاری نمی

 کن آسمونی دلمو دارم تو دست دلمو

 /کن مهربونی دوباره بودی مهربون همیشه

 رشتصوی بستمو چشمامو.بیام بیرون شیوا هوای و حال از نداشتم دوست.زد در کسی

 اومد یکی و شد درباز.ندادم جواب بازم.شد زده در دوباره.اومد چشمام جلو

 زیاد.فرزاده حتما.نگفتم چیزی ولی.شنیدم رو مبل رو نشستش صدای.داخل

 سر منم حوصله.نداشت ها حوصله ازین فرزاد.گذشت دقیقه5.ره می خودش.میاد

 :اومد حرف به که این تا.رفت

 خواب؟ به بزنی خودتو داری قصد تاکی-

 نمی جا؟باورم این اون.کردم نگاش نشستمو سریع.پریدم جا از صداش شنیدن با

 خوابه؟.شد

 خودتی؟-

 .من برای عسله شیوا های خنده.شیرین چه.خندید

 .کنه خوابت بد اومده.آزارمه مردم نه،روح-شیوا

 .شدم ساکت منم.بود ساکت شیوا ولی خندیدم.گرفت خندم

 .بده درست جواب.کنم سوال اومدم.ندارم اضافی وقت-شیوا
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 .دادم سرتکون! مقتدر و جدی چقدر

 گفتی؟ چیزی بهش تو-شیوا

 کی؟ چی؟به-

 .احساست از...اوم...از.تسنیم به-شیوا

 .زدم لبخند.دختر حیاتم عاشق.انداخت پایین سرشو

 .خورم می قسم.نگفتم چیزی من.نه-

 .کشید عمیق نفسی

 شباعث من ترسیدم می.باشی زده حرفی تو ترسیدم می.ندارم آرامش روزه سه-شیوا

 .کردم می پیداش شده سنگم زیر از بود اینطور اگه.باشم

 احلس لب مارو تسنیم دونه نمی شیوا خداروشکر.شناختش خوب تسنیم.ریخت دلم

 . کرد نمی نگاهمم وگرنه.دیده

 .شد بلند

 کجا؟-

 .کرد نگام تعجب با

 .ندارم کاری دیگه-شیوا

 .دریا به زدم دلمو

 .پیشم بمون-

 ...!غفرااست... تسنیم،باز رفتن واسه گرفتی عزا روزه سه خوبه.پا سنگ برم روتو-شیوا

 رفتن نیس؟درحال ما بین حسی کرد می وانمود چرا.شد پرغم دلم.در سمت رفت

 :گفت
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 خوام می شب.بازی سوسول نمیاد بهت.برس خودت به بخور غذاتو پاشو-شیوا

 .دارم کاری مهمون.رستوران تو بخورم خودتو دستپخت

 من خروج همدردیو واسه شیوا سعی نهایت یعنی این.شد لبام مهمون لبخند.رفت و

 می شب اینطوری. رستوران برم مهمون؟باید گفت!کلیه خودش!حالت ازین

 .برم که شدم آماده.بینمش

 آریا؟-مامان

 .کرد می نگاهم باتعجب

 جانم؟-

 کجا؟-مامان

 .رستوران-

 زد؟ حرف باهات شیوا-مامان

 .شه می دیر برم من.آره-

 یزم به نزدیک میزی.کردم آماده خودم فقط رو شیوا شام.کردم فرار متعجبش نگاه از و

 جوون مرد یه با.اومد که بود هشت ساعت.شدم کارم مشغول کردمو رزرو براش خودم

. ردک هدایتشون میزشون به کارکنان از یکی. داشتن لب به لبخند هردو.ساله32 حدودا

 اییج میز.دادن تکون سری منم.نشست و داد تکون سالم نشونه به سری برام شیوا

 .رسید می گوشم به صداشون که بود

 شیوا؟ داری میل چی خب-مرد

 .بیاد کردم اشاره گارسون به عصبی.خودمونی شیوا؟چه

 جناب؟ بله-گارسون
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 .ببر خواست هرموقع.کردم آماده سفارشی خودم شامو بگو رهام خانم میز برو-

 .انداخت بهم نگاهی نیم و زد لبخندی شیوا.رسوند پیغامو و رفت گارسون

 .بیارید قهوه اول.آقا ممنون-شیوا

 :گفت مرد به رو و

 کنیم؟ صحبتمونو التوره؟اول آقای موافقید-شیوا

 .موافقم که البته-التوره

 و زیاد صمیمیت با اما.کردند کاری صحبتهای به شروع گارسون رفتن از بعد

 می خشم از داشتم. بود بهشون حواسم همه اما دادم می نشون مشغول خودمو.شوخی

 طاقت دیگه صحبتشون خندوند؟آخرای می رو شیوا انقد حقی چه به مردک.مردم

 :گفت التوره استفان وقتی.نیاوردم

 بریم؟ من دفتر قرارداد امضای واسه پس-التوره

 .میزشون سر رفتم سریع

 .جان شیوا سالم-

 :گفتم التوره به جدیت با وبعد

 ...آقای سالم-

 :کرد دراز دست

 شما؟ و.التوره استفان.التوره-

 .دادم دست تمانینه با

 .آریا.شیوا دوست-

 .بدم وننش صمیمیتمو که گفتم اسممو فقط مخصوصا.کردم نگاه شیوا به لبخند وبا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه کاربرانجمنbanoo pardis|شیرین احساس رمان

 

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

 

367 

 

 می دهن از داره.بیارن شام باید کن امضا رو قراردادت جان شیوا.اومدید خوش خب-

 .افته

 ینا دفتر بره بیفته راه داره دلیلی چه اصال.کنه امضا االن فهموندم بهش نگاهم با و

 .جذابه بدجور نگذریم حقم از خنده؟که خوش مردک

 .هتموم تقریبا کارمون.کنیم می امضا داریم کنارمون؟دیگه شینی نمی چرا-شیوا

 .فهمه می نگاهمو حرف خوب میاد خوشم.ایول

 اآلن؟-استفان

 .کردم آماده رو قرداد قبل از من-شیوا

 .گذاشت میز روی رو چرمی جلد کالسور و

 .شه می شروع زودتر کار کنیم امضا زودتر هرچه-شیوا

 ملشا که.بیارن رو غذا که کردم اشاره منم و کرد قبول نارضایتیش وجود با استفان

 ی عالقه مورد اینا دونستم می.بود ترکی کباب و قفغازی خوراک نوع یه و استیک

 .شیواست

 .باشه پسندتون مورد غذا امیدوارم خب-

 خوری؟ نمی شام ما با آریا؟چرا ری می کجا-شیوا

 هوا تو رو شیوا تعارف این من ولی زد می فریاد رو نارضایتی استفان چهره گرچه

 .قاپیدم

 نیستم؟ که مزاحم-

 .نیستی که البته-شیوا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه کاربرانجمنbanoo pardis|شیرین احساس رمان

 

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

 

368 

 

 بدجور حضورم معلومه.نبود خبری استفان های خوشمزگی اون از دیگه شام موقع

 .خوردیم و آوردن هم دسر نوع چند شام از بعد.بود گرفته حالشو

 .بیارن بگید رو حساب صورت شه می اگه خب-استفان

 حساب صورت با توماس.نه که چرا بپردازه خنده خوش مردک این بود قرار که حاال

 تفاناس اعتباری کارت برگردوندن از بعد.داد توماس به اعتباریشو کارت استفان و اومد

 :کرد دراز من سمت به دستشو.شدن بلند شیوا و

 .شدم خوشحال آشناییتون از-استفان

 .گرفتم دستشو

 .همینطور هم بنده-

 .شیوا بریم-استفان

 .دوختم چشم شیوا به و کردم تنگ چشمامو

 نداری؟ ماشین-

 .آوردن منو کشیدن زحمت التوره آقای.بردمش سرویس برای نه-شیوا

 .نشیم ایشون مزاحم رسونمت می.خونه رم می دارم دیگه منم-

 .کنیم صحبت کار شروع به راجع راه توی تونیم مزاحمتی؟می چه-استفان

 :گفت و انداخت من به نگاهی بعد و

 .ندارید آشنایی مسائل اینجور با شما البته-استفان

 دهفهمی حالمو انگار که شیوا که بزنم حرف خواستم.فشردم هم به حرص با دندونامو

 :گفت بود
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 هاگ قراره و دارن همکاری ما با که هستن مهندسانی بهترین از آریا التوره آقای-شیوا

 .کنن همکاری من با پروژه این توی کنن قبول

 .شد بسته مردک دهان

 .میکنن آشپزی فقط کردم می مهندس؟فکر-استفان

 :گفتم حرص با

 نه؟ یا کنن امضا قرارداد بتونن که باشه پر مهندسا شکم باید خالصه-

 .داد تحویلم مصنوعی ی خنده

 :گفتم شیوا به رو

 کنیم؟ صحبت کار به راجع نیستی خسته.بیکارم امشب من-

 .بیکارم منم.خوبه-شیوا

 .رفت خداحافظی از بعد و شد مغلوب باالخره استفان ترتیب این به

 چطوری؟ قهوه یه با-

 .کنیم صحبت کار به راجع راحت که جا یه بشینیم.خوبه-شیوا

 .پرید باال ابروم یه

 کار؟ به راجع-

 گفتم؟ چی استفان به نشنیدی مگه-شیوا

 بودی؟ جدی نکنه-

 شنیدی؟ دروغ من از تاحاال-شیوا

 .بود جدی زیادی.کردم نگاه اش چهره به
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 .تره مناسب اونجا.دفترم بریم-

 .دادم قهوه دوتا سفارش توماس به رفتیم می دفترم طرف به که حالی در

 .نشستیم کارم میز جلوی های مبل روی هردو

 بهترین از یکی توی.اداریه-تجاری مجتمع یه ساخت برای قرارداد یه این-شیوا

 .کنی کمکم ها طراحی تو خوام می.عظیمیه پروژه هم خیلی و مناطق

 .ندارم کار مجوز که من-

 کار ینا من امضای با البته.بگیری مجوزتو تو تا کنیم کار روش باهم تونیم می-شیوا

 خیلی هات ایده و کمکت ولی.نباشی راضی و نیاد خوشت ممکنه که شه می انجام

 .مفیده

 من برای که کردم فکر موضوع این به بره تا.آورد رو مون قهوه و زد در گارسون یک

 هب خودش شیوا.باشم همکار شیوا با که جایی اونم.نیست مهم اسمم شدن عنوان که

 صتفر بهترین ولی.باشه نداشته من به نیازی که هست خوب و موفق اونقدر تنهایی

 .شیواست دیدن بیشتر برای

 چیه؟ نظرت-شیوا

 زد؟ حرف تو حرف رو شه می مگه.موافقم-

 منم. کرد نزدیک دهانش به بود گرفته دستش تو که فنجانشو و زد کجی لبخند

 .دمز شکر کمی.خواست می شیرینی دلم اآلن.تلخ کمی و بود داغ.برداشتم فنجانمو

 .کنم می هماهنگ باهات کار شروع برای-شیوا

  صبرانه بی.منتظرم-

 مین نگاهش از هیچی.کنه مخفی نگاهشو حرف بود بلد خوب.شد خیره چشمام تو یکم

 .فهمیدم
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 .کاری مشتاق انقدر دونستم نمی-شیوا

 :گفتم لب زیر میزاشتم میز رو فنجانمو که همونطور

 .همکارمم مشتاق بیشتر-

 .نیاورد خودش روی به و شنید

 .برم دیگه من-شیوا

 .کردم نگاهش تعجب با.شد بلند

 کجا؟-

 .گرفت شیطنت رنگ نگاهش

 .بگیر ماشین یه برام الاقل برم نذاشتی که استفان با-شیوا

 .ایستادم روبروش و کردم اخمی

 .هستم که خودم ولی رفتن التوره آقای-

 یلیخ که لبخندی.قشنگش لبهای رو اومد لبخند که کردم تاکید جوری رو التوره آقای

 یاد.موند خیره لبخندش به چشمام.لرزید دلم.باشه شیرین انقدر اومد می پیش کم

 دندون به لبشو گوشه که شدم خیره بهش اونقدر..بازم افتادم دریا کنار غروب اون

 :گفت و گرفت

 .شده دیرم من...ا-شیوا

 .گرفتم نگاهمو و اومدم خودم به

 یزمم سمت به سریع شیوا خودمو خجالت و بودم کرده ایجاد که موقعیتی از فرار برای

 :گفتم برداشتمو ماشینمو سوئیچ و اسپرت کت.رفتم

 .رسونمت می.بریم-
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 موقع.زدیم حرف بشه طراحی باید که قسمتهایی و جاش و زمین درباره بیشتر راه توی

 :گفت خداحافظی

 .امشب بابت ممنونم.نداره مردی هیچ رو ایرونی مرد غیرت-شیوا

 شماشین تو موقع این خنده خوش مردک اون با بذارم نداشتی که انتظار.بود وظیفم-

 باشی؟

 .رگردمب باهاش نداشتم تصمیمی کلی طور به.نداشتم انتظارشو کال راستش-شیوا

 و نکنه تلخی گاهی اگه.دیگه شیواست ولی.شدم دلخور کمی حرفش اول قسمت از

 .نیست شیوا که نباشه رک

 .اومده عمو حتما.بخوریم قهوه یه تو بیا-شیوا

 و بینم می شرمندگی نگاهش تو گاهی.ندارم رو عمو با شدن برو رو آمادگی راستش-

 .خوام نمی اینو اصال

 ئولیتمس با و کرده می صحبت تسنیم با بیشتر باید شاید کنه می فکر عمو-شیوا

 .کرده می آشناش هاش

 .باشم من ترین مقصر شاید.نبود مقصر هم تسنیم حتی.نیست مقصر اون اما-

 :پرسید مشکوک کمی

 چیه؟ منظورت-شیوا

 .کنم درستش کردم سعی

 .بودم کم براش و کنم برآورده توقعاتشو خوب نتونستم شاید خب-

 .نبودم عاشق من و بوده همینطور واقعا که دونم می خودم فقط و
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 تفاقا این شد چی دونم نمی که من.گفت می همیشه.بود خوش تو با تسنیم اما-شیوا

 .متشکرم حال هر به.افتاد

 تکون دست برام وقتی تا.زد رو در زنگ و رفت.شدم پیاده منم.شد پیاده ماشین از و

 یه.کشیدم عمیقی نفس و شدم خیره آسمون به رفتنش از بعد.کردم صبر رفت داد

 .زرنگه خیلی شیوا.کنم جمع حواسمو باید.دادم سوتی

 رستوران بیشتر.باشم داشته عادی زندگی یه کردم می سعی و گذشت می روزها

 اذیت ربیشت منو که چیزی ولی.تسنیمه رفتن بخاطر کردن می فکر بابا و مامان بودمو

 صبح وزامر ولی.ببینمش برم که نداشتم دلیلی هیچ اینکه و.بود شیوا ندیدن کرد می

 تیپ یه.کردم انتخاب لباسامو زیاد دقت با.شرکت برم خواست ازم و زد زنگ بهم

 راهی صبحانه خوردن از بعد.کردم خالی خودم رو هم عزیزمو عطر.زدم شیک و خفن

 بخندیل دیدنش با.شدم وارد و داد اطالع منشی.شیوا دفتر رفتم مستقیم.شدم شرکت

 رو عینک یه با.بود تنش شیکی و دوخت خوش ای سرمه شلوار و کت.نشست لبهام رو

 .برداشت عینکشو دید که منو.چشماش

 .اومدی خوش.سالم-شیوا

 .ممنونم.سالم-

 .نشست روم به رو و اومد هم شیوا.نشستم مبلی روی

 قهوه؟ یا چای-شیوا

 .خوردم تازه.هیچی-

 تمونساخ. ببینی رو پروژه زمین بریم باهم خواستم.مطلب اصل سر بریم پس-شیوا

 .شده تخریب کامال قبلی قدیمی

 .ام آماده من.باشه-
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 .اومدیم بیرون شرکت از هردو.شدم بلند اون از تبعیت به منم.شد بلند شیوا

 .بریم من ماشین با-

 .جداست مسیرمون بعدش.بهتره بیارم ماشین خودم.نه-شیوا

 .کشیدم خودم همراه گرفتمو بازوشو.باشم باهاش بیشتر داشتم دوست

 .رسونمت می من.نکن تعارف-

 اینکه با.تپید می وار دیوانه داشت قلبم بهش نزدیکی از.اومد همراهم و نزد حرفی

 .کردم باز براش رو ماشین در.نکردم رها بازوشو ولی نکرد مقاومتی

 .مهندس خانوم بفرمایید-

 .نشستم فرمون پشت بستمو درو.نشست و زد لبخندی

 .ماشین اس پی جی تو بزن آدرسو خانوم خب-

 می کاش.بود بخش آرامش برام کنارم در حضورش.کردم حرکت.کرد کارو همین

 .بود فکر تو. کردم نگاهش چشمی زیر.بمونه باهام بگم بهش تونستم

 !فکری؟ تو-

 .اومدم خودش به

 .نیست چیزی.نه...امممم-شیوا

 .ساکتی خیلی-

 بگم؟ چی-شیوا

 .داری دوست هرچی-

 .خبیث و همیشگی شیوای جلد تو رفت باز
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 بزنم؟ تونم می حرفی چه تو به من آخه-شیوا

 هک اخالقته همین واسه اصال.همیشگی شیوای.خودتی خود مطمئنم دیگه حاال.نه-

 .ازت میاد خوشم

 میاد؟ خوشت-شیوا

 لبخند.کردم نگاهش چشمی بود؟زیر جمله این تو شیطنت یکم کنم می حس چرا

 .بود لباش رو محوی

 ...خب...جورایی یه..اممم...نمیاد خوشم درواقع.نه.خب-

 پرت جلو هردو.کردم ترمز سریع و شدم ترمز رو زد جلوم که ماشینی متوجه یهو

 .شدم عصبی.رفت و گرفت گازشو دوباره ماشینه.شدیم

 نشد؟ چیزیت تو.شیوا ببینمت.شده سوار خر انگار.لعنتی-

 .داشتم کمربند.خوبم.نه-شیوا

 .شکر رو خدا-

 داشتیم تازه. معرکه وسط افتاد خرمگس مثل ماشینم این.اه.کردم حرکت دوباره

 هک بود بزرگ زمین یه.نزدیم حرفی رسیدیم تا دیگه.زدیم می حرف حسابی و درست

 .بودند مونده باقی های آجر و سنگ کردن جمع مشغول کارگر تعدادی

 .کنیم چکار باید خب-

 شوموقعیت و زمین جای باید کار شروع برای من...بگم چطور.هیچی تو....راستش-شیوا

 کارگرا نای وجود با خواستم نمی اینکه فقط.باشم داشته کارم از تصوری یه که ببینم

 .باشم تنها اینجا

 .کرد می خوشحالم کرده حساب من حمایت رو اینکه.نشست لبام رو لبخند
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 .نبود امروز هم عمو.گرفتم وقتتو که ببخشید فقط-شیوا

 دیرت که شو پیاده حاالم.دارم وقت تو برای جا همه و همیشه من.شیوا خیال بی-

 .نشه

 یاییجغراف موقعیت و زمین اطراف یکم.رفتیم زمین سمت به و شدیم پیاده ماشین از

 قسمت برای.دادم می نظر ویوشون و قسمتها جای درباره منم.کردیم نگاه رو زمین

 .شد می تموم داشت کارمون دیگه.دادم نظر سبز فضای و رستوران

 .دیدم بود نیاز هرچی من-شیوا

 تمومه؟ اینجا کارت یعنی-

 .آره-شیوا

 .بریم پس خب-

 پارک ینزم جلوی ماشین یه که بودیم نرفته قدم دو هنوز.ماشین سمت بریم برگشتیم

 شکناری به.بود التوره استفان که شون یکی.داخل اومدن و شدن پیاده مرد تا دو و کرد

 :گفت لب زیر شیوا شدم متوجه اما.نشناختمش اما.بود آشنا.کردم نگاه

 میکنه؟ چکار اینجا اون-شیوا

 کیه؟-

 .جیمی-شیوا

 کیه؟ جیمی-

 یواش بابای رضا علی با که همونیه.هم تو رفت اخمام و کیه فهمیدم شدنش بانزدیک

 .رسیدن بهمون. شد دعوامون بارم یه و کنه ازدواج شیوا با بود کرده صحبت

 .بهداد مستر سالم.رهام خانوم سالم.به به-استفان
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 .اومدن مشکوک نظرم به.ندادم جوابی و کردم نگاهشون چپ چپ

 .سالم-شیوا

 داشتید؟ چکار اینجا خب-استفان

 و مدید می باید هم دیگه چیزای انگار اما دیدم می رو زمین باید کار شروع برای-شیوا

 .نداشتم خبر

 .بود جیمی به منظورش

 کنین؟ نمی معرفی-شیوا

 :گفت و زد مضخرفی لبخند استفان

 .فورد جیمی آقای پروژه این تو من شریک-استفان

 نزدید؟ شریک از حرفی داد قرار تو پس شریک؟چرا-شیوا

 .کافیه من امضای.دارم شریکم جانب از تام وکالت من-استفان

 .دونستم می باید من اما-شیوا

 .دونید می داره؟حاال فرقی چه-استفان

 :گفت و شد عصبانی کمی شیوا

 .فسخه من نظر از داد قرار این.کنم نمی کار شما با من که اینه فرقش-شیوا

 :کرد اخم استفان

 .بدی باید رو زیادی ضرر.کنی کارو این تونی نمی تو-استفان

 :گفت و زد پوزخندی شیوا
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 نوناقا من شراکتت حقیقت نگفتن دلیل بخونی؟به رو داد قرار کردی فراموش-شیوا

 .دارم رو حق این

 :گفت و زد لبخندی جیمی ولی شد تر عمیق اخمش استفان

 کار نای.کنی می کار من برای که باشی خوشحال باید.شیوا رو حرفا این کن ول-جیمی

 .میده بهت رو من شناخت فرصت

 :گفتم و آوردم جوش من حرفش این با

 باید چی برای.پسر آقا بخره تورو مثل تا ده تونه می کنه؟شیوا کار تو برای-

 یشترب شناخت به نیاز.هستی مضخرفی آدم چقدر دونه می جوریشم بشناستت؟همین

 واسه دیگه شرکت یه دنبال.فسخه قرارداد این.مونه نمی حرفی هم دیگه.نیست

 .باشید کارتون

 .شد تر نزدیک بهم قدم یه جیمی

 قبل دفعه مثل بار این ولی.همراهته بادیگاردت بازم که بینم می.خوبه-جیمی

 .میارم در سرت هم رو قبل دفعه تالفی بار این.نیست

 .بیاد باد بزار کنار برو.بینمت می حرفا این از تر ریز.هه-

 :گفت فارسی به آروم و شد تر نزدیک بهم کمی شیوا

 .بریم فقط.نیفت در باهاش آریا-شیوا

 :گفتم و گرفتم دستشو

 .بیفته برات اتفاقی ذارم نمی.نباش نگران-

 ....خودت ولی-شیوا

 .نباش من نگران-
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 می نم مال تو.گذاشتم قراری یه بابات با من گفتم بهت هم شیوا،قبال ببین-جیمی

 راکا ازین دست حاالم.شی پیاده شیطون خر از شاید سراغت نیومدم مدتم این.شی

 و بشن آشنا باهم قراره که جوون دوتا مثل دم می قول منم.بده انجام کارو این و بردار

 وادارت کار این به ای دیگه جور مجبورم صورت این غیر در.بریم پیش کنن ازدواج

 کنم

 پنهان پشتم که طوری.کشیدم خودم طرف به رو شیوا.کرد پر وجودمو تموم خشم

 .بشه

 شده معامله که نیست وسیله یه مردک؟شیوا کنی می بلغور داری چی فهمی می-

 .نیاوردم دخلتو تا چاک به بزن زود حاال.باشه

 در و دز باال آستیناشو.استفان بغل کرد پرت و آورد در کتشو و زد پوزخندی بازم جیمی

 :گفت حال همون

 معل قد خودت از تر بزگ جلو بفهمی تا بدم بهت حسابی درس یه باید شاید-جیمی

 .نکنی

 بودنش ناگهانی و ضربه شدت از.کرد شکمم ی حواله مشتی حرفش شدن تموم با و

 و مگرفت دستشو که بزنه مشتی صورتم به خواست.گرفت یقمو و جلو اومد.شدم خم

 می هم و زدیم می هم. بودیم برابر هردو و بود شدیدی درگیری.شدیم درگیر باهم

 استفان به یا کنه مون جدا کرد می تالش که شنیدم می هم رو شیوا صدای.خوردیم

 تو مشتم یه زدمو حساسش جای به لگدی لحظه یه توی.کنه جدامون گفت می

 هک رفتم شیوا سمت به.پیچید می خودش به درد از و افتاد زمین روی.زدم صورتش

 .بردمش می باید.نبود امن اون برای اینجا.بودم دلواپسش.بود اومده در اشکش

 .نیست امن برات اینجا.بریم باید.خوبم من.عزیزم نکن گریه شیوا-
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 و رگشتمب پشت به.شد بلند شیوا جیغ صدای یهو اما.بریم که کشیدم و گرفتم دستشو

 تو فتهبی خواست که همین.زد سرش به دستی و ایستاده خونی سر با که دیدم رو شیوا

 نگس فقط.شد چی نشدم متوجه.کردم جلوگیری افتادنش از اینطوری.گرفتمش بغلم

 ونا.بود لعنتیش خود کار.کردم نگاه جیمی به.افتاده پاش کنار که دیدم رو بزرگی

 .بود کرده پرت رو سنگ

 .شه نمی هم تو مال نشه من مال اگه-جیمی

 نگاه بغلم تو خون در غرق شیوای به.رفتن استفان با و شد بلند سریع بعد و

 .طرفمون اومدن کارگر تا چند.بود شده هوش بی.بودم شوک تو هنوز.کردم

 اورژانس؟ بزنم شده؟زنگ چی-کارگر

 .بردمش می خودم باید.بود نزدیک بیمارستان.نه.افتاد کار به مغزم

 سرعت با.خوابوندمش عقب و ماشین سمت بردم و گرفتم بغلم تو رو شیوا سریع

 رسیدم هک بیمارستان به. نیاد سرش بالیی کردم می دعا فقط.روندم بیمارستان سمت

 رو واشی.آوردم برانکارد یه با پرستار یه و رفتم سریع.کردم پارک درش جلو رو ماشین

 .سرش باالی اومد دکتر سریع.اورژانس سمت دویدیم روشو گذاشتیم

 افتاده؟ براش اتفاقی چه-دکتر

 .سرش تو زده سنگ با یکی-

 .کرد نگام تعجب با

 .کن عجله دکتر-

 :گفت و کرد اش معاینه دکتر

 .کنین اش آماده.داره جراحی به نیاز-دکتر
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 همون باید.شدم خارج شوک از و شده چی فهمیدم تازه عمل اتاق بردن رو شیوا وقتی

 نکنه هول که جوری رو قضیه و زدم زنگ احمد عمو به.کردم می خفه رو جیمی لحظه

 در منم.اومد می شکایت تنظیم برای عمو باید.سراغم بود اومده پلیس.کردم تعریف

 شکستن و لب شدن پاره شامل جراحاتی خودمم چون.برم شهادت برای وقت اسرع

 می دبای.بود تر مهم شیوا اآلن ولی.کردم می شکایت باید داشتم کبودی و ابرو گوشه

 .رسوند خودشو زود احمد عمو.اومده سرش بالیی چه فهمیدم

 .عمو سالم

 افتاده؟ اتفاقی چه.سالم-عمو

 .گفتم رو جیمی قضیه

 می معامله دخترشو مردی کدوم.اونه سر زیر همش.رضا علی کنه لعنتت خدا-عمو

 کنه؟

 .گرفت دستاش تو سرشو زانوشو رو گذاشت دستاشو و نشست

 .کن کمکش خودت خدا-عمو

 یم دعوا نباید.منه تقصیر.دادم تکیه پشتم دیوار به سرمو و دادمو تکیه دیوار به

 بودم جااون من که کنم می فکر این به وقتی.بکشه اینجا به کار ذاشتم می نباید.کردم

 !نم به لعنت.شم می دیوونه بگیرم رو اتفاق این جلوی و بکنم کاری نتونستم و

 اتاق در پشت برگشتم دوباره.کرد پانسمان زخمامو و برد منو زور به و اومد پرستار یه

 .عمل

 همراهش منم.بره دفترش به خواست عمو از و بیرون اومد دکتر بعد ساعت دو

 .بمونم منتظر بیرون نداشتم تحمل.نبود دلم تو دل.رفتم

 دارین؟ باهاش نسبتی چه-دکتر
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 .کردم بزرگش خودم.عموشم-عمو

 میزآ موفقیت هم عمل که کرده مغزی وخونریزی شکسته اش جمجمه از قسمتی-دکتر

 علت به اما.گرفتم هم رو خونریزی جلوی.کردم خارج رو خون های لخته من و بود

 48 تا اگه.بیاد هوش به بمونیم منتظر باید.رفته اغما توی مغز به شدن وارد صدمه

 براتون خوبی خبر صورت این غیر در ولی خوبه که بیاد هوش به آینده ساعت

 .بمونیم منتظر باید گم می بازم.ندارم

 معلوم.اغما. اومدیم بیرون دکتر اتاق از خورده شکست لشکر مثل هردو عمو و من

 صورت این غیر در.بیاد هوش به آینده ساعت48 تا باید ولی.بیاد هوش به کی نیست

 .نیست پیش در خوبی خبرای بعد و شه می کم حیاتی عالئم

 توضیح براش. زد زنگ گوشیم به مامان.بردن ویژه های مراقیت بخش به رو شیوا

 شهشی پشت از شیوا دیدن با مامان.رسوندن خودشونو بابا با.افتاده اتفاقی چه دادم

 ...بقیه جلوی جا این اما.کردم می گریه منم تا نبود کسی کاش.گرفت اش گریه

 بابا.گیرن می تماس بیفته اتفاقی که درصورتی.بریم.نداره فایده بودنمون گفت پرستار

 حرف با باالخره اما.شد نمی راضی عمو.ببرنش که کردن راضی رو احمد عمو زور به

 .شد راضی من

 .داره فرار فرصت لعنتی اون.کنید تنظیم شکایت و پلیس اداره برید باید عمو-

 :گفتم اما برم منم کرد اصرار مامان.رفت عمو

 .باشم پیشش خوام می بیاد هوش به اگه.مامان نه-

 مهم دیگه من برای اما.بود عجیب براش حتما.رفت و کرد نگام تعجب با یکم مامان

 همیشه بقیه.مهمه اومدنش هوش به برام فقط حاال.بفهمن چیزی بقیه که نیست

 ههمیش نکردن فکر وقت هیچ چرا. عجیبه من رفتار این حاال.دیدن رو شیوا منو دعوای

 هیچ نبودش من با اگر" نگفتن خودشون با شن؟چرا می هم جذب مخالف قطب دوتا
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 تو متسنی اآلن کردن می رو فکرایی چنین اگه "لیلی؟ بشکست مرا ظرف چرا/  میلی

 .بودیم زندگیمون خونه سر شیوام و من. بود خونش

 تو ودب معصوم چقدر.بود شده پیچی باند سرش.کردم نگاهش و ایستادم شیشه پشت

 دلم.بود وصل بهش سرم که کردم نگاه دستاش به.بود داشتنی دوست چقدر.خواب

 رفت می داشت پرستار یه.ببینمش نزدیک از شد می کاش.کرد دستاشو گرفتن هوای

 .سمت دویدم.داخل

 خانوم؟ ببخشید-

 بله؟-پرستار

 پیشش؟ برم دقیقه چند شه می-

 .نداره مالقات اجازه-پرستار

 .کوتاه.کنم می خواهش-

 .کرد نگاهم مردد پرستار

 همسرته؟-پرستار

 .نه-

 .بدونه نسبتمونو خواست می.کرد نگام متعجب

 .نکردیم پیدا اینو از بیشتر فرصت هنوز ولی.همینطور اونم.خب،عاشقشم-

 :گفت که سوخت برام دلش

 .کوتاه خیلی-

 سرد .گرفتم دستم تو نداشت سرم که دستشو.کنارش رفتم و پوشیدم.داد گان بهم

 .بود

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه کاربرانجمنbanoo pardis|شیرین احساس رمان

 

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

 

384 

 

 دعوا باهام خوای بکشی؟نمی دستتو خوای دستات؟شیوا؟نمی سرده چرا-

 ارمذ نمی دیگه.ببرم بین از است فاصله هرچی دم می قول.شیوا کن وا کنی؟چشماتو

 بخاطر.شو خوب فقط.کنه نگات ناکسی و کس هر ذارم نمی.شی جدا ازم ثانیه یه

 .ننشسته ثمر به هنوز که عشقی خاطر به.خودت بخاطر.من

 می دستش روی اشکم.گذاشتم دستش رو سرمو و نشستم کنارش صندلی روی

 .ریخت

 نباید.بودم می مراقبت باید من.اخمات هوای.سبزت نگاه هوای.کرده هواتو دلم شیوا-

 اینجا.کن مقاومت.بده فرصت یه بهم شیوا.بیفته برات اتفاقی دعوا این تو ذاشتم می

 می.بودی تنها.کشیدی سختی.شدی اذیت اینجا.دونم می.نیست قشنگی جای

 .نشکن دلمو.شیوا برگرد. بمون من دل من،بخاطر بخاطر ولی فهمم می.دونم

 .بیرون برید لطفا.داره مسئولیت من جایی؟برای این هنوز آقا-پرستار

 .چشم-

 :گفتم گوشش کنار و شدم خم.برداشتم سرمو

 .بیا راه دلم با.کن باز چشماتو.نذار شیوا،منتظرم-

 دیده؟نامزد عمو. ریخت هری دلم.دیدم شیشه پشت رو احمد عمو کردم بلند که سرمو

 زادش برادر برای گره حال در رو رفته خبر بی عروسی از قبل تازگی که دخترشو

 مرفت سستی با.داد تذکر باز پرستار. بخورم تکون تونستم نمی خجالت دیده؟از

 .بود پایین خجالت از سرم.بیرون

 .سالم-

 جایی؟نرفتی؟ این هنوز.سالم-عمو

 .بگم چی دونستم نمی
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 ...اممم...خب-

 نکرد؟ همراهیت دلت-عمو

 .ندادم جوابی

 پنهانی که افتم می ساله14 دخترای یاد کنم می نگات!مردیا مثال.بگیر باال سرتو-عمو

 .شدن همسایه پسر عاشق

 .ندارم اونا از کمی دست-

 .خوام می خوشبختیشو.دخترمه مثل هم شیوا که دونی می-عمو

 .بدم توضیح براتون باید

 .زیاده فرصت-عمو

 .کنم نگاه روتون تو تونم نمی دیگه من.نیست نه-

 کردی؟ خطایی مگه-عمو

 جان شنو حسابی کتک یه بود بیدار شیوا اگه مطمئنا...دیدین که چیزی...االن ولی نه-

 .کردم می

 .زد لبخندی

 بری؟ می حساب ازش انقدر-عمو

 .کنید پیدا بهش نسبت ای دیگه دیدگاه شما شدم باعث من...عمو-

 .شناسم می دخترمو منی؟من فکر توی تو مگه-عمو

 نداره؟ تسنیم رفتن به ارتباطی هیچ شیوا که دونید می پس-

 .مطمئنم-عمو
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 .کنیم صحبت باره این در بدین اجازه پس-

 .بشین بیا.نداریم کاری و منتظریم اینجا که فعال-عمو

 .فتمگ می رو قضیه باید ولی.کنم شروع کجا از دونستم نمی.نیمکت روی نشستیم

 ...شد....شد کی که دونم نمی.بود من یک درجه دشمن همیشه شیوا عمو-

 :گفت عمو ولی.بگم نمیشد روم

 .یکت درجه عشق شد-عمو

 ولی. کنم کل کل.کنم لج باهاش دارم دوست کردم می حس هربار-

 هک بیشتر اما کنم؟ تحمل رو مغروری بت همچین یه تونستم می چطور.هرگز....ازدواج

 ظاهر برخالف.دارم ودوست پسندم می رفتاراشو همه چقدر شدم متوجه شناختمش

 یه برای فهمیدم دیر.داشتیم تفاهم کامال و کردم می تحسینش دلم دشمنمون،توی

 دش نمی و بود کرده صحبتاشو شما با بابا که فهمیدم وقتی.خوامش می زندگی عمر

 قبل تا و بود دوستم بهترین.باشم نداشته دوست رو تسنیم که نه. گرفت پسش دیگه

 به .بود لرزیده دیگه جای یه دلم اما.بود گزینه بهترین شیوا به دادن دل و شناخت از

 تسنیم با من.برسه سرانجام به نباید حتما که عشق.نیست مهم گفتم حال هر

 و بودم تجربه شد؟بی می چطور ولی.کنم می فراموش رو شیوا و شم می خوشبخت

 که مندید ازش رفتاری هیچ ولی.بود چشمم جلوی همیشه شیوا.شه نمی دونستم نمی

 بدش ازم بودم مطمئن حتی و بود طرفه یه عشقم.میاد خوشش ازم بشم متوجه

 حبتص حین بار یه راستش.فهمید باالخره ولی.کرد شک چطور تسنیم دونم نمی.میاد

 ردمک اصرار خیلی.رفت شد تبدیل حقیقت به شکش چون. فهمید و دید شیوا با منو

 مدون می.بزنم حرفم زیر که نیستم مردی من.عمو خواستم ازش قلبم صمیم از.نره

 اما.کنم می فراموش دادم قول.کردم می خوشبختش مطمئنا و کرد می خوشبختم

 یواش خواد می و داره دوست منو هم شیوا کنه می حس گفت.رفت شیوا بخاطر تسنیم

 اجازدو من با شه نمی حاضر وقت هیچ شیوا چون.نفهمه کس هیچ گفت.شه خوشبخت
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 اهماشتب با من.کنم نگاتون تونستم نمی.مردم وجدان عذاب از وقت چند این عمو.کنه

 .عمو ببخشید منو.شدم باعثش احساساتم نفهمیدن با من.شدم باعثش

 انوجد عذاب و شیوا دوری و تسنیم رفتن ناراحتی از.مدت این فشار از.گرفت ام گریه

 :گرفت دستش تو لرزونمو های شونه.اتفاقات همه و

 قرار نفر دو میون خودش دل خاطر به بخواد که نکردم تربیت دختری من-عمو

 .کرده سربلندم که خوشحالم.خواستم می ازش همینو بودم منم.بگیره

 .رفتم فرو آغوشش تو

 .عمو ببخش منو-

 فکر اشتباهی ما حاال.خودمه دختر هم شیوا.دامادمی حال هر به تو.پسر بسه-عمو

 .کردیم اشتباه هم ما.تسنیمه تو انتخاب کردیم

 تهنرف اون بخاطر تسنیم شه مطمئن که پرسید ازم چندبار.شه نمی راضی شیوا-

 اگه.کشیده بینمون دیوار یه ولی دارم دوستش دونه می.شده نمی رو بهم اآلنش.باشه

 .برسه اینجا به شدم باعث من عمو...بفهمه روز یه

 .بیاد هوش به کن دعا فقط.کن دعا.شه می درست-عمو

 شب.بودیم بیمارستان هردو شب تا.کرد آرومم باهاش دل و درد و عمو آغوش تو گریه

 رارق بخاطر اما بره خواست نمی.دم می خبر بهش گفتم.بره فرستادم اصرار به رو عمو

 واخرا.بره شد مجبور بود دولتی پروژه یه و کرد می آماده کارشو باید که صبحش کاری

 کنارم مامان.نداشتم اشتها.بود آورده غذا برام.بیمارستان اومد مامان که بود شب

 .کرد باز حرفو سر باالخره.داد لقمه بهم ها بچه مثل و نشست

 .بفهمم پسرمو ی خواسته نتونستم.نبودم خوبی مادر من-مامان

 .دنیایی مامان بهترین شما-
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 خوای می تو که اونی بودم فهمیده زودتر من اگه.بزن دلتو حرف.نکن تعارف-مامان

 .کرد می فرق خیلی اوضاع تسنیم،اآلن نه شیواست

 از انتظاری چه فهمیدم دیر خودم وقتی.خودمم مقصر حال هر به.نه شایدم.آره شاید-

 نمی.کردم می نگاه دشمن یه چشم به شیوا به همیشه.باشم داشته تونم می دیگران

 .هست اآلن که اینی شد برام کی دونم

 ...رفت؟روابط همین خاطر به اونم...تسنیم-مامان

 بینمون ای عالقه یه فهمید تسنیم ولی.نداشت وجود ای رابطه ما بین.مامان نه-

 می خوشبختش و کنم می فراموش و نیست مهمی چیز که دادم قول بهش من.هست

 قرار ونعشقم بین نیس حاضر و داره دوست منو هم شیوا مطمئنه گفت تسنیم کنم،اما

 .بگیره

 .بمونید باهم بتونید شما که کنه بد خودشو شد حاضر.ایه فهمیده دختر-مامان

 نم با شه نمی حاضر وقت هیچ بفهمه شیوا اگه.ره می چرا بفهمه شیوا خواست نمی-

 .کنم فراموش چیو نه،همه گه می هم دونه نمی که اآلنش.کنه ازدواج

 داره؟ ای عالقه بهت اونم حاال-مامان

 خاطر هب دونه می.کنه می انکار مدام بعد ولی. گرفتم اعتراف ازش مستقیم غیر بار یه-

 .تسنیمه

 می درست خودم.افتاد نمی فاصله دوتا شما بین نبود بابات منو اصرار اگه-مامان

 .نباش نگران.کنم

 .دوختم چشم شیشه به

 ...مامان،یعنی-

 .فهمید خودش حرفمو
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 .کنه می درست رو چیز همه خودش بدونه صالح اگه.ببند امید خدا به-مامان

 یه حد در باری چند.موندم بیدار صبح تا.رفت بعد و بود پیشم مامان ساعتی یک یه

 هیچ اما.معاینه برای اومد دکتر صبح.شدم می بیدار شیوا خواب با ولی برد خوابم ربع

 بتونه اینکه محض به گفت و بود زده زنگ چندباری هم عمو.بود نکرده تغییری

 فایده حضورمون ولی.موندن کمی.اومد بعدش مامانم.اومد احمد عمو که بود ظهر.میاد

 رفتم سر یه مامان اصرار به.کردن دستگیر رو جیمی که گفت عمو.نداشت ای

 مباز.بیمارستان رفتم سریع و گرفتم دوش یه فقط.نداشتم قرار و آروم ولی.خونه

 یم برخوردامون همه یاد.شدم خیره اش چهره به و ایستادم شیشه پشت.نبود خبری

 اسهو دلم. بود من کردن عصبانی شیوا تفریح بزرگترین.درآوردناش حرص همه.افتادم

 تسنیم رفتن باعث که مسافرتی.افتادم آخرمون مسافرت یاد.شده تنگ کاراش

 اش تجربه دوباره شه می یعنی خدایا.امون ه*س*و*ب و دستاش گرفتن یاد.شد

 یلمایم.اومد گوشیم هشدار صدای. نشستم صندلی روی و رفتم.کن کمکش کنم؟خدا

 .زاده حالل چقدر.بود تسنیم.کردم بازش.بود

 .سالم"

 شحال. متاسفم.شنیدم رو افتاده شیوا برای که اتفاقی چطوره؟خبر آریا؟بابا خوبی

 "چطوره؟

 :نوشتم و.نوشتم براش رو اتفاقات و شیوا حال از ای خالصه

 از عدب من حال از.همینطور مامانم.شد باخبر رفتنت دلیل از برگردی؟بابات خوای نمی"

 ".فهمیدن افتاد شیوا برای که اتفاقی

 :داد جواب

 شیوا و کنم کنترل احساسمو کامال نتونم تا که بود شیوا و تو به حسم رفتنم دلیل"

 ".کجام من بدونید خوام نمی و.گردم نمی بر بشه تو با ازدواج به راضی
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 "نیستی؟ فرانسه مگه"

 :داد جواب

 ".هستم دیگه جای.نه"

 :نوشتم براش فقط.شد آفالین و نداد جوابی دیگه بعدم

 ".کن حاللم.کردم بد دلت با.ببخش منو تسنیم"

 رفتم شب.رفتم نمی برو گفتن می پرستارا و دکتر هرچی.بودم تنها بیمارستان عصر تا

 زود بود بیمارستان تو دلم همش چون ولی.زدم قدم بیمارستان اطراف یکم و

 شرکتش کارای به باید.رفت من اصرار به و موند کمی.بود اومده احمدم عمو.برگشتم

 تماس در باهام مدام.بودم سپرده پیتر به کامل رو رستوران من.کرد می رسیدگی

 واشی کمک خواستم می ازش.کردم می صحبت خدا با و بودم نشسته گوشه یه.بود

 و تارپرس تا چند پرستاری ایستگاه از دیدم کردم می نیاز و راز خدا با که همونطور.کنه

 اومده هوش به کردم می خدا خدا.شیشه سمت رفتم.شیوا اتاق سمت دویدن دکتر

 .طرفش دویدم.بیرون اومد پرستار یه.شد نمی دیده و بودن گرفته جلوشو. باشه

 افتاده؟ اتفاقی چه-

 مرگ دچار ممکنه.شده کمتر هوشیاریش عالئم.داشت افت قلبش ضربان-پرستار

 .بشه مغزی

 یواش.نکن امیدم نا خدا.بستم امید تو به من خدایا.بودم شده خشک جا همون من.رفت

 .بده شفاش خدا. بشه خوشبخت باید.بچشه رو خوشی طعم باید شیوا.نبر رو

 

 اهر انقدر.رفتم می راه رو پیاده توی.بارید می نم نم بارون.افتادم راه بیرون سمت به

 اشکم.دید صدمه شیوا که بودم زمینی همون جلوی اومدم خودم به وقتی که رفتم
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 اآلن بودم می مواظبش بیشتر من یا اومدیم می بیرون زودتر دیروز اگه.شد جاری

 قمعش یاد به.ببارن اشکام دادم اجازه و دادم تکیه ستون یه به.بود سالم من شیوای

 .برگردونه بهم رو شیوا که خواستم می خدا از. بود افول به رو که

 واشی شه؟ می کم بزرگ دنیای ازین چیزی زنه؟مگه می کم رحمتت از چیزی مگه خدا-

 جا همه تونی می تو خدا ببریش؟ خوای می که کرده اشغال زمینو این از چقدر مگه

 چکار من نباشه اینجا اگه...ببریش اگه ولی.توئه مال باشه هرجا.باشی داشته رو شیوا

 .خوامش می خودت دادی،از بهم عشقشو کنم؟خودت

 روز ده.عذاب روز ده.بود ساعت ده واسم ساعتش هر که روزی ده.گذشت روز ده

 عقط ها دکتر که این با.نکرده تغییری.کماست تو شیوا که روزه دوازدهمین امروز.دعا

 به برگشتش احتمال هنوز.نشده مغزی مرگ دچار شکر رو خدا هنوز ولی کردن امید

 می تانبیمارس تو اوقاتمو بیشتر.گه می بهم حسم.گرده می بر مطمئنم من و.هست دنیا

 همش خونه تو.بیمارستان میان مدام بابا و مامان.رم می گاهی رستورانم.گذرونم

 با واشی مامان چندبار.خونه پش یه بیمارستانه پاش یه احمدم عمو. کنه می دعا براش

 گریه کلی با ولی.نیاد گفت بهش عمو اما بیاد گرفت تصمیم چندبار.گرفت تماس عمو

 این به.نیومد چرا که کردم تعجب.بده خبر بهش افتاد اتفاقی هر خواست عمو از

 پیش در قلب پیوند عمل و بیمارستانه شوهرش گفت عمو اما.شد راضی راحتی

 یم هرروز.بزنم قدم یکم رفتم شیوا اتاق از اومدن بیرون از بعد.گرفته دلم امشب.داره

 یم قدم رو پیاده تو.سرده یکم هوا.شنوه می صدامو مطمئنم.زنم می حرف باهاش رمو

 می زمزمه چیزی و بود دستشون تو شمع یه همه.دیدم آدمو دسته یه که زدم

 شب آره،امشب.خونن می هم با رو نوحه یه شدم متوجه شدم که نزدیک.کردن

 این لندن تو حاال تا.بودم کرده فراموش که بودم بیمارستان تو انقدر. عاشوراست

 می گریه و کردم زمزمه باهاشون.بینشون رفتم منم.بودم ندیده رو عزاداری دسته

 وت کردم حس یهو.شدم وارد افراد با.ساختمون یه به رسیدیم تا رفتیم انقدر.کردم

 اسرسرت و بود شده ساخته ایرانی های هیئت شبیه کامال.شدم هیئت یه وارد و ایرانم
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 اشک.زدم سینه جمع بین و رفتم. بود شده چسبیده عزاداری و سیاه های پارچه

 ایبر.ریختم می اشک نوحه با.حسین امام شیوا،برای خودمو برای نه بار این.ریختم

 جا همون صبح اذان تا.تنهاش خواهر و پسراش،دختراش،یارانش حسین،برای امام

 همب افتاد می اتفاقی اگه.شدم بیمارستان راهی دوباره و خوندیم رو صبح نماز.بودم

 هزار با. باشه اومده هوش به خواستم می خدا از.نبود دلم تو دل باز دادن،ولی می خبر

 ستهخ.نشستم نیمکت روی ناراحتی با.بود نیفتاده اتفاقی هیچ اما.داخل رفتم امید

 با لب زیر.شدم مچاله خودم تو خوابیدمو نیمکت روی.روحی هم و جسمی هم.بودم

 .زدم می حرف حسین امام

 امروز نفرم یه بذار.داره شهید و فدایی کافی اندازه به امروز.عاشوراست روز امروز آقا-

 .کن شفاعتشو خودت.برگرده زندگی به

 .برد خوابم که زدم حرف اونقدر

 هب چشمم.کجام نشدم متوجه اول کردم باز که چشمامو.شدم بیدار صدایی احساس با

 نمی.نیمکت رو نشستم.بیمارستانم.افتاد کنارش سکوت عالمت و روم به رو ساعت

 تاقا شیشه سمت رفتم شدم بلند.بود صبح ده ساعت.شدم بیدار صدایی چه با دونم

 کاری یه هرکی.بودم شده بیدار دویدن صدای با آهان.ترسیدم.بود شلوغ چقدر.شیوا

 اشهب مرده شیوا اگه خواستم نمی.بستم چشمامو و برگردوندم رومو.ترسیدم.کرد می

 .ببینمش

 یواش ولی ببر منو خدا نوکرتم، خدا.برگردون شیوامو خدایا.بده حسین،حاجتمو امام یا-

 .نبر رو

 نوم وقتی.نشد متوجهم.پرستار سمت رفتم و کردم باز چشمامو ترس با.اومد در صدای

 :گفت دید

 .بزنم زنگ بهتون خواستم اینجایید؟می-پرستار
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 ...شیوا-

 روی رو اشک گرمای.شد سرازیر دلم تو عالم خوب های حس همه انگار.زد لبخند یه

 .کردم حس ام گونه

 .کنم ادا نذرمو دم می قول.حسین امام ممنون.شکرت خدایا-

 .گفتم فارسی به رو اینا

 می چک رو حیاتیش عالئم داشت دکتر.اومده هوش به گید؟شیوا می چی-پرستار

 .خوابید دوباره فقط.خوبه حالش خوشبختانه.کرد

 و کترد فقط.بود شده خلوت اتاق.شیشه پشت رفتم و دادم پرستار به درشت انعام یه

 برخ مامان و عمو به و برداشتم گوشیمو.بود بسته چشماش شیوا.بودم پرستار یه

 هم شیرینی جعبه یه عمو.رسیدن احمد عمو و بابا و مامان بعد ساعت نیم تا.دادم

 .بوسید منو و کرد بغلم رسید وقتی.بود خوشحال خیلی.بود خریده

 .داد شفاش حسین امام-عمو

 محرمه؟ یادتونه شمام-

 .باشی ماه کره اگه نباشه؟حتی یادت رو عاشورا باشیو مسلمون شه می-عمو

 خدا.بوده مشغول فکرم چقدر.شدم متوجه دسته تو دیشب و بودم کرده فراموش من

 هزینه عاشورا روز و ایران برم بتونم که فرصتی اولین بودم کرده نذر.ببخش منو

 .کنم تقبل رو هیئت یه عزاداری

 عمو اجبار به و مامان درخواست به.خوبه حالش.شده مرخص شیوا شه می ای هفته دو

 نباشه هرچی.کنه تقویتش و باشه مراقبش ساعته 24 بتونه مامان تا ما خونه اومده

 یواش بود مواظب البته.بود گفته لب زیر اینو چندبار.گلشه عروس کنه می فکر مامان

 یه ات دکتر گفت و نذاشت مامان اما سرکار برگرده و بره خواست چندبارشیوا.نشنوه
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 همون هنوز شیوا گرچه.اوردم می در پر داشتم خوشحالی از منم.کرده قدقن رو کار ماه

 افیک برام بود خوب که بود،همین که همین اما.من به اعتنا بی و بود،سرد قبل شیوای

 با اما بود مخالف مامان.شد می تموم ماهش یه.سرکار بره دوشنبه از بود قرار.بود

 و برم همراهش من مدت یه بود خواسته ازش هم مامان.کرد راضیش زبونی چرب

 کم رمس با تذیه و بیهوشی هفته دو.بشه برطرف ضعفشم مقدار یه این تا کنم کمکش

 آماده کامال هنوز هم شیوا اما باشیم هم با بیشتر ما خواست می مامان گرچه.نبود

 و خریدم گوشت مامان دستور به.رستوران نرفتم یکشنبه.شد می خسته زود.نبود

 کردن درست آتش مشغول من.کنم کباب که بود کرده آماده رو همه مامان

 لیصند روی و اومد شیوا.صندلی و میز و استخر کنار.بود حیاط توی باربیکیو.شدم

 بابا با خونه داخل.بود اومده هم احمد عمو.بود انداخته هاش شونه رو شنل یه.نشست

 .آورد رو ها سیخ ظرف مامان.بودن نشسته

 .ببر رو اینا بیا آریا-مامان

  است شده اماده دانلود درنگاه رمان این.میام من-شیوا

www.negahdl.com 

 .میرم خودم.بشین تو نه-

 .نره شیوا تا رفتم سریع

 .نکنه درد دستت-

 .کنی آماده هارو کباب تو تا کنم می آماده رو میز من-مامان

 .چیندم داغ های زغال روی رو ها سیخ و رفتم

 شدم؟ فلج انگار که کنی می برخورد طوری باهام چرا-شیوا

 .کردم نگاهش تعجب با
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 چیه؟ منظورت-

 از قبل سریع تو بدم انجام خوام می هرکار اما شدم خوب من.واضحه منظورم-شیوا

 .گرفتم العالج بیماری یه کنم می حس.دی می انجامش من

 تاز باید خونه صاحب عنوان به من.مایی مهمون شیوا؟تو تو زنی می حرفیه چه این-

 .کنم پذیرایی

 توی مدام که قبلشم.اینجام اس هفته دو من.روزه دو یا روز یه مهمون-شیوا

 کارامو خودم عمرم همه من.ندارم خوبی احساس.معذبم جوری این.بودی بیمارستان

 .کردم

 :گفتم و زدم لبخندی حالت این از کردنش خارج برای

 .من به بسپر رو همه.کنم کاراتو همه که هستم من عمرت آخر تا حاال از ولی-

 .چرخوندم رو ها سیخ و گرفتم ازش نگامو.کرد نگام و باال داد ابروشو یه

 ندارم؟ خبر خودم که کوتاهه انقدر عمرم مگه-شیوا

 .هکن فرار ازش خواد می ولی.شده متوجه منظورمو مطمئنم.پیچوند می منو داشت باز

 .گذره می زود وقتشون و عمر خوشحال و خوشبختن وقتی آدما اصوال-

 .دارم زبون خوب خودت مثل منم.جون شیوا بگیر

 .میادن سراغش خوشبختی که باشی آدم اون با تو جایی ولی خوشبختی تو آره-شیوا

 .کرد نگام پیروزی لبخند با.کردم نگاهش دلخوری کمی و حرص با

 .آشپز سر آقای سوزوندیشون.بچرخون-
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 من از متری سه دو زبونش نه،شیوا ولی.ها بسوزه بود نزدیک.گفت می راست.اوه اوه

 دلم.شکرت خدایا ولی بکشه؟ تلخ زبون این از دست روزی شه می یعنی.تره دراز

 .باشه متریش سه زبون همین باشه،با شیوا.بود شده تنگ هم همین واسه

 .بود گوشیش تو سرش.کردم بهش نگاهی عشق با

 شیوا؟ گما می-

 :گفت بود پایین سرش همونطور

 .بگو-شیوا

 .بودی بیمارستان که بود وقتی حالتت ترین مهربون-

 .کرد نگام

 سرم از دست و زندگیت کارو دنبال برو گفتم می بهت مدام که وقتی همون-شیوا

 بردار؟

 هم شامشو و صبحانه و ناهار.سراغش رفتم می مقوی چیز یه با روز هر.گرفت خندم

 .برم گفت می بهم و شد می عصبی.کردم نمی ولش خورد نمی تا و بردم می خودم

 .بودی خوابیده تخت روی معصوم و آروم خیلی که موقع اون نه-

 کردی؟ می ناله و آه گوشم کنار مدام همین واسه-شیوا

 گفته تاراپرس شاید.بود نگفته کسی بود؟مطمئنم گفته بهش کی.کردم نگاش تعجب با

 .بود

 گفته؟ بهت کی...کی-

 .کرد تعجب بار این شیوا

 کردی؟ کارو این تو جدی-شیوا
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 .بود زده دستی یه!لعنتی

 .شنوی می صدامو کردم می حس.زدم می حرف باهات.آره خب...نه-

 یول نیست یادم حرفات.افتادم تو یاد اومدم هوش به که اولی.شنیدم می خب-شیوا

 صدات.کردم می حست نزدیکم.بودی کنارم.زدی می حرف باهام گفت می بهم حسم

 .نبود یادم کامل حرفات ولی بود گوشم تو

 .زد می بهم رو حرفا این بود بار اولین

 می رو صحبتها کما تو گن می که حرفا این همه کردم می گی؟فکر می حاال چرا-

 .چرته شنوی

 .بگم که نبود هم مهمی چیز.بود نیومده پیش شرایطش خب-شیوا

 چقدر نبودنش بیارم یاد به کافیه فقط ولی.شم می ناراحت دستش از واقعا گاهی

 بهش فقط و کردم پاک نگاهم از رو دلخوری.ره می یادم چی همه سریع.وحشتناکه

 مبه بار یه درسته.کنم می شک خودم به نسبت حسش به واقعا گاهی.زدم لبخندی

 یعنی.گه می اینو خالف اون از بعد حرفاش و رفتاراش همه داره،ولی دوستم گفت

 ودمب کنارش روزه همه نیستم؟اینکه مهم براش باشه؟واقعا شده عوض حسش ممکنه

 نیست؟ مهم براش

 .طرفش رفتم و گذاشتم ظرفی توی رو آماده های کباب

 .داخل بریم بیا-

 .دستش دادم و برداشتم رو سیخ یه.اومد همراهم و شد بلند

 .بخور اینو-

 .دیگه خوریم می داخل ریم می.نه-شیوا

 .بخور و وایستا جا همین.چسبه می برداشته آتیش رو از داغ کباب-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه کاربرانجمنbanoo pardis|شیرین احساس رمان

 

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

 

398 

 

 .بخوره تا ایستادم تراس روی

 چی؟ خودت پس نه-شیوا

 .خوردم یکم پختم می وقتی-

 .نزدی دست اصال.نگو دروغ-شیوا

 .دهنم داد و کرد جدا سیخ از تیکه فهمید؟یه کجا از نکرد نگام که این

 .بخور -شیوا

 هک چیزی.بود خوشمزه که واقعا.خوردمش لذت با.دهنم بده چیزی شیوا شد نمی باورم

 یخس آخر تا.ترینه خوشمزه باشه گذاشته دهنم توی و باشه خورده بهش شیوا دستای

 تنها و بود منظور بی دونم می گرچه.من دهن گذاشت یکی و خورد خودش یکی رو

 اب رو کار این روزی یه کاش ای کردم آرزو اما دستامه توی سینی که بود این دلیلش

 .بده انجام عشق

 .شد سرد همش که بریم.بود خوشمزه واقعا-شیوا

 ویر مدام نگاهم.خوردیم رو کبابا هم کنار در.بود خوبی روز.تو رفتیم هم با و خندیدیم

 زترینعزی سخته چقدر خدایا.نکنم نگاهش تونستم نمی اما نبود خودم دست.بود شیوا

 میک شیوا که کنم تحمل باید کی تا آخه.باشه دور و نزدیک بهت انقدر زندگیت فرد

 خواست مامان از اصرار با شیوا.کردیم جمع رو ظرفا کردم کمک غذا از بشه؟بعد نرم

 من ی اشاره با.شوره می رو ظرفا خودش و عمو و بابا برای ببره رو غذا از بعد چای

 .رفت و کرد قبول

 !کنی نمی دعوام باز اگه کنم؟البته کمکت من-

 .خندید

 .راضیم خیلیم یکی این تو نه-شیوا
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 .کشیدم آب رو ظرفا و ایستادم کنارش

 میاد؟ بدت شستن ظرف از-

 .اولویته در شستن ظرف ولی.میاد بدم خونه کارای بیشتر از تقریبا-شیوا

 .گرفت خندم

 طمحی در و بیرون و ایستادم خودم پای روی بیشتر بچگیم از من.نداره خنده-شیوا

 از دختری هر رو خونه کارای.شرکت رفتم عمو با سالگی 15-14 از.کردم کار مردونه

 جاشب.بودم محروم زندگیم تو یکی این داشتن از من متاسفانه.گیره می یاد مامانش

 .گرفتم یاد خوب رو مردونه کارای

 شیوا واسه جوره همه که من دل ولی گفت رو اینا احساس بی کامال خودش گرچه

 .شد غم بود،پر

 درست برات کباب بشوره،هم برات رو ظرفا هم باشه بلد آشپزی هم شوهرت ایشاال-

 .بده انجام برات زتو ا زودتر کنی بخوای کاریم هر.کنه

 .کردم می اشاره خودم به داشتم کامال

 خوبی چیز مردی همچین یه با ازدواج.کنم ازدواج بخوام کنم نمی فکر-شیوا

 هشگا تکیه مردشو بشم باید منم البد بده انجام رو زنونه کارای این وقتی.نیست

 .خوام می بودنشو گاه خوام،تکیه می مردونگی مرد یه از من.باشم

 باهاش خوام می بفهمونم بهش خواستم می جور هر چرا این خدا.برجکم تو زد باز

 .نزدم حرفی دیگه.کوبوند می منو و کرد می فرار کنم ازدواج

 .شدم کردن خشک مشغول و برداشتم دستمالی ظرفا کشیدن آب از بعد

 قهوه؟ یا خوری می چای-شیوا

 .ریزی می خودت برای هرچی-
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 .خوای می قهوه پس-شیوا

 که رو ظرفا. میز پشت نشست خودشم و میز رو گذاشت و ریخت قهوه فنجون دوتا

 یم اش مزه آروم آروم دستشو بود گرفته فنجونشو.نشستم روش به رو کرد خشک

 .برداشتم فنجونمو.بود خیره من به و خورد می و کرد

 حرفام؟ از شدی شدی؟ناراحت ساکت چرا-شیوا

 السو زیر منو مردونگی و کردی توهین من به مستقیما حرفات با بشم؟تو نباید-

 .بردی

 وت که بود خیالی شوهر اون منظورم.نبودی تو من گرفتی؟منظور خودت به چرا-شیوا

 .زدی مثال

 :گفتم عصبانیت با.گذاشتم میز رو فنجونو حرص با

 جز به مردی هر من.بود خودم به من اشارات اون همه دونی می خوب خودت ولی-

 .شیوا کشم می بگیره قرار کنارت بخواد که رو خودم

 رفیح دیگه شیوا دونم،ولی نمی کالمم صراحت از یا بود عصبانیتم از.کرد نگاهم فقط

 ور کتم و اتاقم رفتم. بیرون رفتم آشپزخونه از و شدم بلند قهر حالت به منم.نزد

 .سالن تو رفتم و برداشتم

 .برسم کتابام حساب به باید.مونده کارام یکم.رستوران برم باید من ببخشید-

 .شدی کار از فراری خیلی مدته یه.پسرم برو-بابا

 گذشتم می که آشپزخونه جلوی از.رفتم و کردم خداحافظی و زدم لبخندی.خندیدن و

 رشکنا از و کردم نگاش دلخوری با.کنه می نگام و ایستاده در جلوی که دیدم رو شیوا

 نجاما رو بیشترش.رسیدم کارام به و رستوران رفتم.من نه و زد حرفی اون نه.گذشتم

 کمک پیتر به و آشپزخونه تو رفتم کننده ناراحت فکرای از فرار برای.بودم داده
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 ور نوع این طبخ خودش و بود گرفته یاد کامال رو ایرانی غذاهای پیتر مدت این.کردم

 .بود گرفته عهده به

 گرفته؟ حالتو شیوا دمغی؟باز چیه-پیتر

 .خندید.دادم تکون سری

 عاشقش چطور ندیدی شیوا از ای عالقه و نرمش هیچ که تو دونم نمی من-پیتر

 .شدی

 .دیگه هاشم سرتقی و پرونی جفتک همین عاشق-

 خاموش برقا خونه رسیدم وقتی.رستوران موندم شب آخر تا شب.خندیدیم هم با

 .کرد صدام مامان اتاقم برم خواستم شدم که وارد.بود

 مامان؟بیدارین؟ جانم-

 .نشه بیدار بابات اتاقت بریم.بودم منتظرت-مامان

 .بفرمایید چشم-

 .منشست صندلی روی منم.نشست تخت روی مامان.آوردم در کتمو.اتاقم رفتیم هم با

 .بفرمایید-

 شده؟ بحثتون شیوا با-مامان

 چطور؟-

 .رفت احمد با امشب-مامان

 جدی؟-

 !دیگه شیواست.داشتم انتظارشو ولی خوردم جا
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 می داد گیر یهو ولی بمونه بیشتر روز چند بود قرار.نموند کردم اصرار هرچی-مامان

 آپارتمان ره می سختشه اگه گفت شیوا ولی بمونه گفت احمدم.بره خواد

 مون همه که ما.بود خودش تو هم تو رفتن از بعد.نزد حرفی دیگه احمدم.خودش

 تا مبود نگران.نیاوردیم شیوا روی به ولی افتاده اتفاق تون بین چیزی یه فهمیدیم

 شده؟ چی گی می.حاال

 .رفتم شدم عصبانی دستش از.نبود مهمی چیز-

 آخه؟ چرا-مامان

 گه یم کنه کاراتو کنه نصیبت شوهر یه خدا میگم بهش.میاد بدم خونه کار از گه می-

 یهتک بهشون باید باشن گاهم تکیه کا این جای به چون.نمیاد خوشم مردا ازیان من

 بیجوا یه تندش زبون با دارم دوستش که بفهمه منظورمو تا گم می بهش هرچی.کنم

 وقتی آره گفتم شدی؟من ناراحت گه می آخرم بعد.دیگه اومد در حرصم.ده می

 اون با نبودم تو با گه نشم؟می ناراحت کنی می توهین مردانگیم به داری مستقیم

 من جز به بخواد هرکی.خودمه منظورم دونی می گفتم منم.بودم گفتی که شوهری

 .رفتم بعدم.کشمش می باشه کنارت

 .خندید می مامان

 فتیگ مستقیما که امروز گفتی می مستقیم غیر حاال تا.رفته همین واسه پس-مامان

 .رفت

 گفتم بهش.کردم کارامو خورم عمرم همه گفت می بارم یه.ره می راه مخم رو خیلی-

 گشته بر.بکشم نازشو خوام می مثال.کنم می کاراتو همه خودم عمرت آخر تا حاال از

 زود خوشبخت آدم گم می بهش وقتیم ندارم؟ خبر خودم کوتاهه انقدر عمرم گه می

 هچ من مگه.نیست خوشبخت که باشی کسی کنار تو وقتی گه می گذره می عمرش

 .دارم هواشو جوره همه.اختیارشم در جوره همه که فروختم؟من بهش تری هیزم
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 .خندید می مامان

 .کشد هندوستان جور خواهد طاووس را که هر.بگم چی دونم نمی-مامان

 .زنه می نیشم که انقدر.نیست،ماره طاووس دیگه این-

 شیوا بود دوستام دوره که قبل روز دو.شدی خسته انگار زنی می حرف جور یه-مامان

 ولی.نگفت نه شیوا.خواستگاری واسه گرفتن می آمارشو دوستام از دوتا.بردم هم

 .انبی بگم بگو پشیمونی.دارمش نظر در پسرم واسه گفتم بهشون آروم بعدا خودم

 :گفتم عصبانیت با

 .مامان دوره بریش نمی خودت با دیگه.شکنم می پاشونو.کردن خود بی-

 .خندید مامان بازم

 پیش زیادی مشکالت زندگی کردی؟تو قهر آوردی؟چرا کم چته؟چرا پس-مامان

 االنت مشکالت این شه نمی که کنی قهر و بیاری کم اینطوری بخوای جاش هر.میاد

 خرج به صبوری انقدر باید ولی.شه می خاطره برات همش که داریه خنده چیزای

 مک جلوت خودشه زندگی مرد خودش که شیوایی که بدی نشون مردونگی بدی،انقدر

 .افتی می عقب کلی کنی می قهر و کشی می عقب پا هربار.بیاره

 .کردم اشتباه.درسته.رفتم فرو فکر به.بود درست مامان حرفای

 .کنم جبران باید.مامان گی می درست-

 هب دلشو قراره نه،تو یا.باشه شیوا امتحانات اینا همه شاید کن فکر خودت با-مامان

 به کی هر.داره هاتو محبت ارزش شیوا.داشت چشم بی.کن محبت فقط.بیاری دست

 می موافقتم باعث هم شیوا مخالفت حتی ولی.کردم می مخالفت بود شیوا جز

 .نفسشه عزت خاطر به.عموشه دختر و عمو بخاطر دونم می چون.شه

 .بره شد بلند
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 .دادی امید بهم خیلی.مامان مرسی-

 .بخیر شب. نداشت قابلتو-مامان

 .خوش شب-

 اما.بزنم حرف شیوا با داشتم دوست.کشیدم دراز و کردم عوض لباسامو رفت که مامان

 :فرستادم پیام یه فقط.بود خواب حتما

 ".دنبالت میام.باش آماده صبح نیم و هفت ساعت"

 به.بودم احمد عمو خونه جلوی نیم و هفت راس.خوردم صبحانه و پوشیدم لباس صبح

 و کردم قطع.بیرون اومد شیوا و شد باز در خورد که زنگ تا دو.زدم زنگ شیوا گوشی

 .شدم پیاده

 .سالم-

 .سالم-شیوا

 درو نشست.کردم باز براش رو در.بود شده بدتر دیروزم از.بود سرد و خشک چقدر

 .نشستم جام وسر بستم

 ولی اداشتم یعنی. بزنم نداشتم حرفی منم.نزد حرف و کرد نگاه رو جلو فقط شرکت تا

 :گفت شد پیاده و رسیدیم وقتی.ده نمی جوابی شیوا دونستم می

 خاله تونیبه می.بزنی کارات از من بخاطر نیست نیازی.میام بر کارام پس از من-شیوا

 نگی هم

 عمر یه که کاری پس از کنم می فکر میام؟یا مامان خاطر به فقط کنی می فکر واقعا-

 نمیای؟ بر دادی انجامش

 کیک و شیر برامون آبدارچی.اتاقش توی رفتیم.رفتم همراهش.رفت و نگفت چیزی

 رو کرد می شیوا باید که کارایی و زد بهمون سر یه شرکت اومد وقتی هم عمو.آورد
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 نارشک رفتم.شد محاسبات انجام مشغول شیوا.آورد رو فایل تا چند منشی.گفت بهش

 .نشستم گذاشتم صندلی یه و

 کنم؟ چکار من-

 .داری دوست کار هر-شیوا

 .کنم کار کنارت اومدم.کنم دارم دوست کار هر نیومدم من-

 .ندارم نیازی من-شیوا

 .کنم نگات و بشینم بیکار تونم نمی منم ولی.دونم می-

 :گفت و کرد نگام تعجب با

 واقعا؟-شیوا

 کارو این داری همیشه که تو که بود معنی این به دقیقا.داشت معنی هزار واقعا این

 .دی می انجام

 منم.بود جذاب کارم عینک با.شد کار مشغول دوباره.شدم الل خجالت از دخترا مثل

 بی و کاری بی از شدم خسته.گذشت ربعی یه.شدم خیره بهش و نشستم معمول طبق

 :گفتم و تاپش لپ مانیتور تو بردم سرمو و رفتم تر جلو.حرفی

 میکنی؟ داری چکار-

 .کار بذاری تو اگه-شیوا

 .کاره چی منظورم.بینم می که اینو.کنی می بازی داری کردم فکر-

 .مهندسی کردم می فکر-شیوا

 امانج کارو یکی این من بیارن تاپ لپ یه بگو نیست زحمتی اگه فقط.نکن شک-

 .بدم
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 وندهپر.بود فایلش دی سی با کار پرینتهای داخلش.برداشتم جلوش از رو پوشه یه و

   شیمن پیش رفتم شدم بلند خودم.کرد می کارشو خیال بی هم شیوا.کردم مطالعه رو

 بیارید؟ برام تاپ لپ یه شه می خانوم-

 .کنم هماهنگ رهام آقای با بدین اجازه.بله-منشی

 .اتاقم داخل من پس.چشم-

 نکرد نگاه مشغول و شیوا کار تو بردم سرمو دوباره.نشستم صندلیم روی و رفتم

 .زدن در بعد دقیقه چند.شدم

 .بفرمایید-شیوا

 شدم متوجه. کرد نگامون تعجب با.اومد منشی.بردیم باال سرامونو حالت همون تو

 از نه.منشست صاف.نزدیکه سرش به خیلی هم سرم و نشستم شیوا به نزدیک خیلی

 .گرفتم گر.نزدیکی همه ازاین شدم داغ خجالت،یهو

 .آوردم بفرمایید-منشی

 .جلوم میز رو گذاشت رو تاپ لپ

 .ممنونم-

 بیارم؟ خواید نمی چیزی-منشی

 .ممنون نه-شیوا

 .لطفا آبمیوه لیوان یه چرا-

 .بیارن گم می.چشم-منشی

 .خانم ممنون-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه کاربرانجمنbanoo pardis|شیرین احساس رمان

 

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

 

407 

 

 و کردم باز رو فایل و گذاشتم رو دی سی.کردم روشن رو سیستم منم.رفت منشی

 رفت و گذاشت.آورد رو آبمیوه آبدارچی.شدم کار مشغول

 .بخور-

 .ندادم سفارش که من-شیوا

 .بیاره گفتم تو واسه من-

 .دارم زبون خودم من نیستی متوجه انگار-شیوا

 .چشم می نیششو دارم روز هر.نباشم متوجه تونم می مگه-

 .نیستی مجبور-شیوا

 .مجبورم-

 .بری تونی می که گفتم بهت.نیست اجباری-شیوا

 .ده می گوش حرفت به شه؟اونم می چی دلم ولی گفتی آره-

 .جلوش بردم رو لیوان.نگفت چیزی خودشو کار تو کرد سرشو باز

 .بینم نمی کنار بگیر-شیوا

 .ببینی تا بخورش-

 .نشو کارم مزاحم آریا-شیوا

 از.شدم اسمم عاشق روزا این چرا دونم نمی.زدم لبخند زبونش از اسمم شنیدن با

 .برم می لذت لجباز دختر این زبون از شنیدنش

 مزاحم؟ گم می بهت خوشحالی-شیوا

 .گفتی اسممو خوشحالم نه-
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 .خورد و گرفت ازم لیوانو که آورد کم انگار.کرد نگام چپ چپ

 کارش شیوا اینکه تا.کردیم کار دو هر حرف بدون ساعتی یه.شدم کارم مشغول منم

 .منشی به زد زنگ و شد تموم

 .بدین رهام آقای تحویل رو فایال این بیایین کنید لطف-

 .چشم-منشی

 :گفتم که کنه شروع رو بعدی کار خواست.برد رو کارا اومد منشی

 نشدی؟ خسته-

 .کن استراحت شدی خسته اولمه؟تو دفعه مگه-شیوا

 و بردمش. کردم بلندش زور به و کشیدمش.کرد تعجب.گرفتم دستشو و شدم بلند

 .نشوندمش کاناپه روی

 دی؟ نمی فرصت بیچاره تاپ لپ این به کم یه چرا-

 بهتر همون که بیاره کم کار ساعت یه با دادم؟بخواد پولشو چقدر دونی می -شیوا

 .شه خراب

 به و بشین اینجا دقیقه پنج لطفا ولی.ناپذیره خستگی خودت مثل تاپتم لپ آره-

 .بده استراحت چشمات

 هک همین.باشه خودت کار تو سرت بهتره.بندازی کار از منو مدام نیست قرار-شیوا

 .نگرانمن که است خاله و عمو اصرار به فقط باشی اینجا دم می اجازه

 منو کارای همه تو نگران؟واقعا شدن اونا و مزاحم شدم من حاال.انصافی بی خیلی-

 میبینی؟ مزاحم یه چشم به فقط

 .باشم داشته ای دیگه دیدگاه تونم نمی-شیوا
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 .بخوای باید فقط.تونی ـمی

 رشوس رفتم من دید هم شیوا.شدم مشغول و نشستم جام سر و روبروش از شدم بلند

 روعش کارش دوباره که اومد بعد دقیقه ده.بست چشماشو کمی و داد تکیه پشتیش به

 اشیو کار و بودم کرده تموم کارمو فرصت این تو.دم می انجامش دارم من دید اما کنه

 .عمو به زد زنگ.بودم برداشته رو

 .بفرستین هست دیگه کاری اگه.شد تموم من کار.عمو نباشی خسته-شیوا

 .شنیدم اما نبود آیفون رو اینکه با

 .کن استراحت یکم.جون عمو نیست کاری-عمو

 .کردم استراحتم-شیوا

 .نیستی شرکت این پرسنل تنها تو.بود همون فقط-عمو

 .متنفرم بیکاری از دونین می-شیوا

 بری تونی می. شه می شلوغ سرت نیستم من که فردا ولی.نیست کاری که امروز-عمو

 .امروز

 .خداحافظ.بله-شیوا

 ارموک منم.داد می ایمیالشو جواب و شد اینترنت تو گشتن مشغول و نزد حرفی شیوا

 .شد تموم کارمم این بعد ساعت نیم.کردم می

 .شد تموم-

 نداره؟ که من کردن چک به نیاز-شیوا

 .کرد می توهین بهم داشت مستقیما

 .کنم کنترل عصبانیتمو کردم سعی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه کاربرانجمنbanoo pardis|شیرین احساس رمان

 

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

 

410 

 

 .کنی چک تونی می نداری اطمینان اگه-

 .ببره رو بقیه بیاد گفت منشی به و زد لبخندی

 دیگه؟ نیست کاری خوب-

 .نه که ظاهرا-شیوا

 بخوریم؟ ناهار بریم.ناهاره وقت-

 .نیست کاری.دیگه خونه رم می-شیوا

 کنی؟ می رد ناهار برای دعوتمو یعنی-

 یه خوام می. کارت سر برو هم تو.خونه رم می.انداختمت کار از کافی اندازه به-شیوا

 .بخورم خونگی غذای

 .شدیم ماشین سوار بیرون رفتیم هم با.است دنده یه خیلی شیوا.نزدم حرفی

 .موندم منتظر دیشبت پیام بخاطر امروزم.میام خودم ماشین با فردا از-شیوا

 .تنهایی هم تو.تنهاست من خونمون؟مامان آی نمی چرا-

 یه که خصوص به.باشم شما خونه همیشه تونم نمی.دارم زندگی خونه من-شیوا

 .هست خونه اون تو هم عذب جوون

 :گفتم حرص با و شدم حرصی من ولی.خندید خودش

 زا بیاره دست به دلتو خواد می هرجور.دنبالته چشمش هم عذب جوون این قضا از که-

 .میای در جلوش راهی یه

 :گفت و شد و جدی

 شوخی یه رو همه کنم می سعی هرچی من.کنیم تموم رو بحث این بیا آریا-شیوا

 همه.زدیم حرف دربارش قبال.شی می پرروتر تو بگذرم کنارش از و کنم فرض مسخره
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 عموم دختر نامزد با و شه عوض نظرم شن نمی باعث هات عاشقانه و هات کمک این

 یزچ نه بینم می تسنیم عشق چشم به تورو همیشه من.کنم ازدواج خواهرمه مثل که

 .دیگه

 .دمبو تو عاشق اول از دونی می خودتم.نیستیم نامزد ما دیگه.رفته تسنیم شیوا-

 نمی.مدزدید رو تسنیم شوهر که کنم زندگی دیدگاه این با عمر یه تونم نمی من-شیوا

 عشقش با تسنیم اآلن نبودم من اگه که باشم داشته وجدان عذاب دائم تونم

 .بود خوشبخت

 :گفتم و کردم پارک.رسیدیم

 .... گیری؟ما می سخت داری چرا شیوا-

 :گفت و کرد قطع حرفمو

 رفتاراتو این همیشه قراره اگه.بهداد خان آریا شیم نمی ما وقت هیچ تو و من-شیوا

 شیب متوجه که اینه واسه کنم می سکوت اگه.نبینمت دیگه دم می ترجیح بدی ادامه

 یا کن تمومش یا.کنی می روی پیش هربار تو اما.بشنوم چیزی باره این در نیستم مایل

 .کنی فراموش تر راحت تا بینیم نمی همو فردا از

 گلومو بغض.بود خودش فکر به فقط که دلی سنگ این بهش؟به گفتم می چی

 ردم چرا.کردم نگاه رفتنشو فقط.نزدم حرفی.رفت و کرد خداحافظی و شد پیاده.گرفت

 شکنه؟ نمی مگه نداره؟مرد دل مگه کنه؟مرد نمی گریه

 .رستوران رم می من بعدش و شرکت آییم می شیوا با صبحا شه می ای هفته سه

 روزب نگرانیامو تونم نمی ولی.هستیم همکار دوتا مثل.نکردم عالقم به ای اشاره دیگه

 زیاد شیوا مامان روزا این.کنم می کالفش گاهی و هستم استراحتاش مراقب و ندم

 چون ولی.بیاد اون یا ایران مدتی یه بره شیوا یا داره اصرار.زنه می زنگ بهش

 مه شیوا.بره شیوا داره اصرار بیشتر داره عمل از بعد مراقبت به نیاز هنوز شوهرش
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 اباشب به میخوام ازش و دم می ایمیل تسنیم به روزیه چند.ده نمی درستی جواب فعال

 با خودش داره اصرار هرروز هم شیوا.شده حرف کم خیلی روزا این عمو.بگه جاشو

 هبهون ولی خوشه بودناش این به دلم گم نمی بهش.ذارم نمی من ولی بیاد ماشین

 .نیست ماشین دوتا به نیاز میارم

 می.نیست اومدنم به نیازی بگه بهم روزا همین ترسم می.شده خوب دیگه کامال شیوا

 همب نیازی دیگه نگفته هنوز ولی شه می عصبانی گاهی.نداره شکایتی هنوز.ترسم

 قالبش خودمو عمو کمک و مامان سیاست با من.نداشت نیازی اولم چرا،از دروغ.نداره

 .بینم می رو شیوا هرروز که خوشحالم ولی شده زیاد کاریم ساعات اینکه با.کردم

 .زد زنگ شیوا مامان بازم امروز

 می.بیا ای هفته یه تو یا میام یا.دم می بهت قطعیشو خبر هفته آخر تا مامان-شیوا

 .بیام من کنم می تالشمو تموم داره نیاز بهت شوهرت دونم

 قرارم؟ بی دل با کنم چه.بینمش نمی ای هفته دو کمش کم بره اگه.لرزید دلم

 یواش برگشتم وقتی.شده شروع ام دلشوره حاال از.بزنم صورتم به آبی تا بیرون رفتم

 :گفت

 کجاست؟ فرستاده مایکلسون مهندس که هایی پالن اون-شیوا

 :گفتم مینشستم مبل روی که نجور همو

 .کنارته.ببین ایمیلو آخرین.ایمیالم تو.تاپمه لپ توی-

 شیوا دیدم ای دقیقه چند.بخونم شو ادامه تا برداشتم رو بود میز رو که ای پرونده

 دآور یادم به اشکاش دیدن.ریخت می اشک داشت.کرد یخ تنم.کردم نگاهش.ساکته

 خوندم یم داشتم وقتی و فرستاد قبل ساعت نیم که بود تسنیم به مربوط ایمیل آخرین

 کهاین از بعد.دونه می عمو و ایرانه بود گفته. پایین زدم زود رو صفحه منم.اومد شیوا

 اشک.ایران بره خواسته ازش عمو و کجاست گفته بهش فهمیده جداییمونو حقیقت
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 بلند.خونده رو تسنیم ایمیالی داد می نشون بودمشون ندیده وقت هیچ که شیوا های

 اشکیش چشمای با.خوند می اولیشو داشت.بود درست حدسم.کنارش رفتم و شدم

 :گفت لرزون صدای با و کرد نگام

   است شده اماده دانلود درنگاه رمان این

www.negahdl.com 

 .نداشتم جرئت اما کنم آرومش و کنم بغلش خواست می دلم

 ودشخ باشی، شده متوجه پیغاما متن از باید.فهمید خودش تسنیم.شیوا باش آروم-

 ولی.موند می هم بود طرفه یه عشقم اگه گفت ولی نره خواستم ازش من.بره خواست

 .بگیره قرار دونفر بین تونه نمی

 :گفت بلند صدای با شیوا

 .کنم نمی ازدواج باهات وقت هیچ من.بره ذاشتی می نباید لعنتی توی-شیوا

 .کرده اشتباه تسنیم نگفت.نداره دوستم نگفت

 مون خواسته به هردومون ذاری نمی ایستی؟چرا می عشق این جلوی چرا شیوا-

 برسیم؟

 عمر هی و کنم ازدواج باهات تونم نمی من.گفتم بهت هم قبال.اشتباهه.غلطه چون-شیوا

 .باشم داشته وجدان عذاب

 رفته اومدم خودم به تا.گذاشت بهت تو منو.ورفت برداشت پالتوشو و کیف بعدم

 دمدوی تا.دیدمش در جلو.پایین رفتم پله از.بود پر آسانسور اما.دویدم دنبالش.بود

 خونه رفتم می باید. رفتن دنبالش نداشت فایده.رفت و گرفت تاکسی سمتش

 .گفتم بهش رو قضیه و عمو پیش رفتم.شون

 .کنه می برخورد باهاش چطور ببینیم باید.فهمید می که آخرش و اول-عمو
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 .ترسم می.نبود خوب که االنش برخورد-

 فحر باهاش منم.بزن حرف باهاش.بیاد کنار خودش با باش منتظر.طبیعیه االن-عمو

 .زنم می

 .کرد باز رو در مستخدم.زدم زنگ.عمو خونه رفتم عمو با صحبت از بعد

 اینجاست؟ شیوا.سالم-

 .رفتن و کردن جمع وسایلشونو شما از قبل-مستخدم

 به که ای نرده در از.اونجا رفتم.بودم بلد آدرسشو.آپارتمانش رفته حتما.بیرون اومدم

 نگز ربع یه.دید می منو حتما آیفون از.زدم رو زنگ.دیدم ماشینشو رفت می پارکینگ

 تلفن شماره و عمو به زدم زنگ.داد نمی جواب.گوشیش هم در زنگ هم.زدم

 .گیر پیغام روی رفت که خورد بوق انقدر.نداد جواب.زدم زنگ.گرفتم آپارتمانشو

 با نیتو می حتی.بشنوی منو صحبتای باید.بزنم حرف باهات باید.کن باز درو شیوا-

 ...شیوا.بده جوابمو.کنم می خواهش.کنی صحبت تسنیم

 می باید. نداد جواب ولی کردم خواهش و زدم زنگ هم دیگه بار سه دو.شد قطع

 .بیاد کنار خودش با ذاشتم

 بهم عمو آخر.خونش در رفتم چندبار.گذره می رفت قهر با شیوا که روزی از روز ده

 زحمت حتی.نشم مزاحمش بگه بهم بود خواسته ازش شیوا.بگذره کمی بذارم گفت

 برم امروز باید.شم می کالفه دارم دیگه.نداد خودش به هم رو بگه بهم خودش اینکه

 بیاد ات موندم می منتظر انقدر.نشستم ماشین توی آپارتمانش جلوی و رفتم.سراغش

 یواش و شد باز اتوماتیک در که گذشت می اومدنم از دقیقه بیست و ساعت یک.بیرون

 می رو شرکت مسیر.رفتم دنبالش و کردم روشن رو ماشین.رفت و بیرون اومد

 ینماش از.سمتش رفتم و کردم پارک جایی.رفتم منم.شرکت پارکینگ تو رفت.رفت

 .رفت می آسانسور سمت و بود شده پیاده
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 شیوا؟-

 .نشست صورتش تو اخمی.کرد نگام برگشت

 اومدی؟ دنبالم چرا-شیوا

 .بزنیم حرف هم با باید-

 .ندارم باهات حرفی من-شیوا

 .کن گوش فقط.دارم که من-

 .ندارم هم وقتشو متاسفانه-شیوا

 .شیدک دستشو و کرد نگام خشم با.گرفتم دستشو دویدمو.آسانسور سمت رفت دوباره

 .بزنی دست من به نداری حق تو-شیوا

 .کنی برخورد اینطوری من دل با نداری حق هم تو-

 خوام نمی دیگه.گفتی دروغ بهم.دادی بازی منو تو.دارم حقیو هر من-شیوا

 از.یاآر دی می عذابم.ریزه می بهم اعصابمو حضورت.بشنوم صداتو خوام نمی.ببینمت

 .برنگرد دیگه و برو اینجا

 بعد.بزنی حرف تسنیم با.بگم دلیلمو.بزنم حرفامو.بدی فرصت یه من به باید تو-

 .کن قضاوت

 .گرفته تماس باهام تسنیم.دونم می چیو همه-شیوا

 کنی؟ می کارو این چرا پس-

 :وگفت رفت تر باال صداش کمی

 زنگ دهشنی قضیه این باره در که محضی به که داره دوستت اونقدر هنوز تسنیم-شیوا

 خود از این وقتی.نیستی مقصر تو که.نشکنم دلتو که کرد گریه حتی و من به زده
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 که بشم کسی زن و طرفت؟بیام بیام بازم داری انتظار بینم می عشقو و گذشتگی

 عاشقشه؟ خانوادم فرد ترین خواهرم،نزدیک

 کردم؟ گناهی چه من-

 هچ نیومدم سمتت وقت هیچ حتی که چی؟من من ولی.دونی می خودت جوابتو تو-شیوا

 بذار.ببینمت ندارم دوست.خوام نمی ریزی؟ می بهم آروممو زندگی که کردم گناهی

 .تو هم و من هم کنیم فراموش چیو همه

 تمدوس توهم که کنی نمی انکار.بشه فراموش باید که هست هم تو دل تو چیزی پس-

 .داری

 :تگف بغض با.کرد خون دلمو که اشکایی.دیدم رو شیوا اشکای که بود دوم بار برای

 همون از. گرفتمش نادیده.کردم مبارزه باهاش اول همون از ولی کنم نمی انکار-شیوا

 فهومیم من برای عشق. گرفتم نادیده چیو همه گفت تو به عشقش از تسنیم که وقتی

 نمی من درد به باشه عذاب باعث فقط که عشقی.کنم می کارو همین حاالم.نداره

 رو بد حس هزاران کنارش در ولی باشه عشقم به رسیدن هدفم تنها خوام نمی.خوره

 بقیه به رو عشقی شکست من. بدی هزاران و داره حسن یه تو با بودن.کنم تجربه

 .دم می ترجیح بدم های حس

 .کردم می باید تالشمو آخرین ولی.بشکنم شد باعث.شم خشک شد باعث حرفاش

 .بده فرصت یه بهم-

 .فراریم هستیم تو که هوایی تو بودن از حتی.نمونده وقتی-شیوا

 .نداشتم حرکت توانایی ولی.کردم داغ.شدم عصبی.رفت و کرد بهم پشتشو

 :کشیدم فریاد
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 تو نوای. کنم نمی ولت من شیوا.کنم می پیدات و میام بری که هم دنیا سر اون شیوا-

 .کن فرو مغزت اون

 نمی.مشد ماشین سوار و رفتم شد کمتر خشمم که کمی.نکرد نگاهمم حتی.رفت شیوا

 رو در و رفتم دفترم توی.رستوران رفتم.خواستم می تنهاییمو فقط.برم کجا دونستم

 .کردم قفل

 نهات مامان و داشت جلسه امشب بابا.بود نگرانم همیشه مثل مامان.خونه رفتم شب

 .بود

 آریا؟-مامان

 مامان؟ بله-

 پیشم؟ بشینی شه می-مامان

 هک مبلی همون.نشستم مبل روی.نگفتم نه خواست می اتاقمو دلم فقط که این با

 گلوم تو بغض.کرد می غمگینم یادآوریشم حتی.نشست می روش شیوا همیشه

 .کنم گریه بدبختیم از بتونم تا بودم تنها کاش.نشست

 .بود احمد خونه.شیوا پیش رفتم عصری-مامان

 .کردم نگاهش سریع

 بود چطور شد؟حالش چی-

 .کنه می کنترل خودشو داره بود معلوم.لرزید چونش.کرد نگام غم با مامان

 .داره بلیط فردا شیوا-مامان

 چی؟-

 .پرید جا از مامان که گفتم بلند چنان
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 .چته؟ترسیدم-مامان

 چی؟ بلیط.ببخشید-

 .ایران برای-مامان

 میاد؟ وقت؟کی مامانش؟چند پیش ره می-

 :گفت باالخره ولی.نه یا بگه بود مردد.کرد نگام کمی مامان

 .ره می همیشه برای-مامان

 ...نه-

 وسهامشون فروش کارای تقربیا.بره شرکت واگذاری از بعد داره تصمیم احمدم-مامان

 هم اشیو که حاال.دختراش پیش ایران بره داشته تصمیم وقته خیلی احمد.دادن انجام

 .برن و بفروشن سهامشونو گرفتن تصمیم هردو گرفته رفتن به تصمیم

 .برسن اینجا به کردن تالش زندگیشون همه ممکنه؟اونا چطور-

 زدم حرف باهاش هرچی.ناراحته خیلی...که شیوام.نداره کسیو اینجا که احمد-مامان

 .نشد راضی

 .در سمت رفتم و شدم بلند

 .مامان گردم برمی من-

 سمت رفتم و شدم ماشین سوار.شد یکی در صدای با مامان "ری؟ می کجا" صدای

 چاره ولی بود دیر.بود شب ده ساعت.زدم زنگ رسیدم.احمد عمو خونه

 روی.بود چمدون چندتا ورودی در جلوی.داخل رفتم.کرد باز درو مستخدمشون.نداشتم

 عمو اصدایب.بود شیوا وسایل اینام پس.بود شیوا مال.بود رنگ سفید پالتوی یه یکیش

 .برداشتم چمدونا از چشم
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 .آریا سالم-عمو

 .عمو سالم-

 تو؟ نمیای چرا-عمو

 :گفت و کشید آهی عمو.کردم نگاه چمدونا و عمو به سوالی

 گفته؟ بهت مامانت-عمو

 کنم؟ کار چی من عمو؟پس چرا-

 .بزنیم حرف باید-عمو

 .آورد قهوه دوتا مستخدم.نشستیم سالن های مبل روی هردو

 .بزنی حرف باهاش بود بره؟قرار ذاری می بره؟چرا خواد می چرا عمو-

 کارو این دیگه ولی.زدم حرف باهاش هم تو اومدن از قبل.کردم صحبت باهاش-عمو

 مثل مه نشد،شیوا تسنیم.باشی دامادم بود آرزوم.هستی خوبی پسر تو.آریا کنم نمی

 تموم رو تو درباره زدن حرف خواست ازم گریه با امشب.خواد نمی شیوا ولی.دخترمه

 یهست تو که شهری و تو از دوری بخاطر گفت.عذابشه باعث تو فکر حتی گفت.کنم

 ونمت نمی کاری من مصممه انقدر وقتی.بره و بزنه رو کارش و زندگی قید شده حاضر

 بلیطم.بره و کنه رها چیو همه خواست می حتی.بره خواد می گفت اول روز از.بکنم

 ازش.کنیم واگذار سهاممونو تا بمونه کردم راضیش.بعدش روز برای بود گرفته

 وکشفر عصبانیتش و بشه سرد خواستم.بگه شد پشیمون تو به راجع اگه خواستم

 .کنم مجبورش تونم نمی من. داره رفتن به اصرار همچنان اما.کنه

 چی؟ من دل پس.شیوا بدون تونم نمی من عمو-

 .شه نمی اجباری که ازدواج-عمو
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 ممن.رم می دنبالش بره هرجا.کنم فراموشش تونم نمی.بگذرم ازش تونم نمی من-

 .ایران میام

 مشوتصمی شیوا.کن فراموشش.نیستی لجباز و هستی خوبی جوون دونم می آریا-عمو

 ازین کامال.نیست بازی بچه یا لجبازی سر از.بذار احترام تصمیمش به.گرفته

 بذار.کنه می مهاجرت داره دوستش که جایی از داره که انقدر.مطمئنه تصمیمش

 رو طهراب این.نکن فکر فقط خودت به. نکن درست دردسر براش.کنه عملی تصمیمشو

 .خواد نمی که بخواد باید اونم

 خواد؟ نمی منو.برام بود تلنگر مثل عمو حرفای

 .کنم صحبت باهاش بار آخرین برای بذارین پس-

 .کرد موافقت بعد و کرد فکر کمی

 .اتاقشه تو-عمو

 یا داخل برم داشتم شک.ایستادم در پست.رسیدم اتاقش به.رفتم باال ها پله از

 دونستم نمی.خواد نمی منو با زندگی باشه داشته دوستمم اگه حتی.زده منو قید شیوا.نه

 می فشرده قلبم اندوه و غم شدت از.دادم تکیه در رو سرمو.برگردم یا بزنم در

 .زدم در و برداشتم سرمو.کشیدم عمیقی نفس.شد

 بله؟-شیوا

 .منم شیوا-

 .تو بیا-شیوا

 و شیک اتاق این وارد اگه ای دیگه موقع هر.بود نشسته تخت رو شیوا.کردم باز رو در

 نمی چیزی اآلن اما کردم می نگاه ذوق با حتما شدم می چوبی دکوراسیون با مرتب

 پایین سرش و بود نشسته رنگش ای قهوه چوبی تخت روی که شیوا جز دیدم
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 من اام.کرد نمی نگام.دادم تکیه در به و بستم رو در جا همون.کرد نمی نگامم حتی.بود

 .ببینمش نیست قرار دیگه.باره آخرین این دیگه شاید. کردم می نگاهش حسرت با

 ری؟انقدر می و ذاری می موفقیتاتو همه داری که کردم ایجاد مزاحمت برات انقدر-

 متنفری؟ ازم

 اما دارم عالقه بهش خیلی هرچند.نیست من جای متنفرم؟اینجا گفته کی-شیوا

 .دارم مامانمو اونجا حداقل.ایران برم بهتره.ندارم ازش خوشی خاطرات

 می شهر این از من نیستی مطمئن اگه حتی.سراغت نمیام نخوای تا دیگه من شیوا-

 .بمون تو ولی رم

 دلبستگی اینجا چی؟من که بذاری راه به چشم بری؟مامانتو تو چرا-شیوا

 خانوادت توهم.اونجان همه.مامانم،عمو،تسنیم،ترنم.ایرانن همه خانوادم.ندارم

 .همینه درست کار پس.اینجان

 بیای؟ کنار باهام تونی نمی دارم؟چرا کم چی من نه؟مگه من چرا شیوا-

 تو با عمر یه تونم نمی من.گفتم هم قبال.کن ول رو تکراری بحث این آریا-شیوا

 هم.میاد ردد به قلبم کنه نگات تسنیم بار هر.باشم تسنیم چشم تو چشم و کنم زندگی

 .ام تو به رسیدنش مانع من که این از هم و تو به حسش از

 برسیم بهم نیست قرار ما حال هر به-

 .شده مانع که نیستم اونی من ولی-شیوا

 .ببینیشون نخوای که کنیم می زندگی جایی شیوا-

 وت با و بزنم کسمو همه قید تنها و تک خوای می من گی؟از می چی فهمی می-شیوا

 باشم؟

 .بخوای تو هرجا.ریم می هم با.کنم می کارو همین منم خب-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه کاربرانجمنbanoo pardis|شیرین احساس رمان

 

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

 

422 

 

 زندگیم دنبال مادرت آه عمر گی؟یه می اینو چطور.خانوادتی فرزند تنها تو-شیوا

 خوشبختیه؟ کنم؟این زندگی ام خانواده همه بی عمر باشه؟یه

 یدترد و ترس کمی با.جلوش زدم زانو و تختش جلو رفتم.بزنم نداشتم حرفی دیگه

 یشمآت سبزش چشمای دیدن.کرد نگام باالخره.بردم باال اشو چونه و بردم جلو دستمو

 بذار.تمنیس مرد بگه بذار.شد خیس هام گونه.ببینمشون نیست قرار دیگه اینکه.زد می

 .دارم دل منم ضعیفم،ولی بگه

 کنه؟ عوض نظرتو تونه نمی نداره؟هیچی راهی هیچ شیوا-

 احتنار اونم.ببینم چشماش تو رو غم تونستم می.داد تکون منفی عالمت به سرشو

 رو اپ همیشه مثل خواد می اما نیست رفتن به راضی دلش.کنم می حسش.دونم می.بود

 .بذاره دلش

 کنه،قلب می اذیتت حضورم آزارتم،اگه باعث من اگه.شم می قائل ارزش نظرت برای-

 .بده قول یه ولی.نمیام دنبالت دیگه و کشم می احساسمو و

 قولی؟ چه-شیوا

 منو شدن اذیت و وجدان عذاب حس بی تونستی روز شدی،یه پشیمون روز یه اگه-

 .شیوا مونم می منتظرت همیشه من.کنی،برگرد تحمل

 .کن فراموشم آریا-شیوا

 نخواه ازم دیگه.کافیه برام گیری می من از خودتو داری که همین.نخواه ازم نه،اینو-

 می فراموشت روزی. پرورونده خودش تو تورو عشق قلبم جای جای.کنم فراموشت

 .نتپه قلب این که کنم

 یرهخ عمیق چشماش تو.دستشو نکشید.گرفتم دستشو.برم و شم بلند خواستم

 تمخواس می.رفتم عقب شیوا به رو همونطور.شد رها دستم از دستاش.شدم بلند.شدم
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 هدیوار به محکم خودشو قلبم. بود خیره چشمام تو اونم.کنم نگاش لحظه آخرین تا

 .کردم ازب رو در و برگشتم.نداشتم فشارو این تحمل این از بیشتر.کوبید می ام سینه

 ...آریا-شیوا

 مبدون که همین.خوندم رو تاسف نگاهش تو ولی.نزد حرفی.کردم نگاهش برگشتمو

 .زدم زهر از تر تلخ لبخندی.کافیه هم متاسفه

 .شیوا دارم دوستت-

 .دادم فشارش و قلبم روی گذاشتم دستمو.بستم رو در

 دیگه.نکن قراری بی اینقدر.بایست حرکت از دیگه یا شو آروم یا.بسه.لعنتی بسه-

 .وقت هیچ.ببینیش نیست قرار

 پشت. کردم نگاه شیوا اتاق پنجره به آخر لحظه شدم می خارج باغ توی از وقتی

 یرهخ من به اونم بودم مطمئن اما دیدم نمی چشماشو گرچه.کرد می نگام و بود پنجره

 .است

 .مونم می منتظرت.شیوا برگرد-

 .شدم خارج سریع و

 باید.داشت پرواز صبح 5 ساعت.زدم قدم خیابونا توی و زدم دور ماشینم توی صبح تا

 گاهفرود تو سه از.گشت می بر شاید.شد می پشیمون شاید.دیدمش می آخر بار برای

 شاز فاصله با.نشستن صندلی روی عمو با.بود چهار ساعت.عمو با.اومد باالخره.بودم

 که کردم نگاهش انقدر.دوختم زیباش رخ نیم به چشم و دادم تکیه ستون یه به

 وعم از.ترانزیت سالن تو رفت.داد نشون مدارکشو.صف تو رفت.کردن اعالم پروازشو

 محو نظرم از که کردم نگاهش انقدر.رفت ها پله سمت به.کرد خداحافظی هم

 تیوق.شد بلند زمین از هواپیما که موندم منتظر انقدر من اما.رفت عمو بعد کمی.شد

 بهونه و حساس. بودم دخترا مثل عجیب روزا این.شدن جاری باز اشکام رفت
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 کاش.رفت شیوا که بود راهی به نگاهم.نشستم صندلی یه روی.ریز اشک و عاشق.گیر

 .باشه شده پشیمون رفتن از کاش.گشت می بر

 از و کندم دل باالخره.برگرده نیست قرار و رفته شدم مطمئن که نشستم انقدر

 .شدم خارج فرودگاه

 بعد سال دو

 سمت رفتم و شدم بلند کار از خسته.بود عصر5 ساعت.کردم نگاه میز روی ساعت به

 مدیر.بیرون رفتم و کردم خداحافظی منشی از.بیرون رفتم برداشمتو کتمو.باسی جال

 به احمد عمو قبل دوسال که شرکتی همون.بودم بزرگ مهندسی شرکت یه داخلی

 هک بودم من واقع در.بود سپرده من به کاراشو بیشتر هیل مستر.فروخت هیل مستر

 امشب.رفتم رستوران سمت به و شدم ماشینم سوار. کردم می اداره رو شرکت

 مهمانان.بود شده رزرو المللی بین همایش یک مهمانان از پذیرایی برای رستوران

 .کرد می رو کارا همه پیتر گرچه.بود مهم خودم حضور.بودن ها قاره همه از و خارجی

 رفتم ماتاق به. بود نیم و شش پذیرایی شروع ساعت.بود پذیرایی آماده کامال رستوران

 رو ام مشکی های راه با ای نقره کراوات و سفید پیراهن با براق مشکی شلوار و کت و

 به بود مشکلیم اگه.کردم نظارت رو چیز همه.رستوران تو رفتم و زدم عطرمو.پوشیدم

 شش ساعت.بود آشپزخونه به رسیدگی مشغول پیتر.کنن رفع گفتم می مستخدما

 هم من.میان دارن مهمونا گفت و زد زنگ بود کرده هماهنگ رو رزرو کارای که مدیری

 قرار سرویس سلف میز روی غذا از پر های ظرف.گفتم باش آماده کارمندا همه به

 شلوغ رستوران. بودن اومده همه مهمونا و بود آماده چی همه بعد ساعت نیم.گرفت

 امش صرف از بعد.گرفت صورت خوبی پذیرایی.بودن نفر بیست و صد حدود چیزی.بود

 یه.میزش سر رفتم.ببینه منو خواد می مهمونا از یکی گفت و سراغم اومد کالی مدیر

 هک مبلغی.داشت رستوران خرید برای پیشنهادی.بود آمریکا اهل ساله40 حدودا مرد

 .کردم رد ولی.ارزید می جا این که بود چیزی اون دوبرابر تقریبا گفت
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 .ده نمی بهت کسی هیچ رو مبلغ چرا؟این-مرد

 .یادگارمه تنها اینجا و نیست پیشم االن که عشقمه منو مشترک کار جا این-

 .زد لبخندی مرد

 .بده خبر من به اول گرفتی فروش به تصمیم موقع هر.منه کارت این-مرد

 :گفتم و گرفتم رو کارت

 .هستید اولویت در شما گرفتم تصمیمی هرموقع.حتما چشم-

 بیدار بابا و مامان.شدم خونه راهی منم و شد تخلیه رستوران شب یازده ساعت تا

 همه تقریبا دیگه مامان.بود شده چیده خونه گوشه چمدون و جعبه سری یه.بودن

 با حاال.بود شده نشسته باز و بود شده تمام اینجا کارش بابا.بود کرده جمع وسایلشو

 یه از.بشن مستقر دارن ایران در که ای خونه در و ایران برگردن داشتن تصمیم مامان

 پس برای.هستن مامان برای خونه کردن آماده مشغول کارگر چند و خاله قبل هفته

 .دارن بلیط فردا

 .مامان سالم-

 همین اومدم می دیر هروقت دوسال این.کرد نگام اش مادرانه دلسوزی با مامان بازم

 .سوخت می بود کرده پر کار با وقتشو همه که پسرش برای دلش مامان.بود

 خوردی؟ شام.بخیرعزیزم شب-مامان

 .اومد بابا ی خنده صدای

 !ها داره رستوران ناسالمتی خانم-بابا

 نخورده شام که بود این از ام خنده واقع در.کردم سالم بابا به و خندیدم منم

 چیزی نتونستم دیگه شد رستوران فروش از حرف وقتی.نزدم حرفی ولی.بودم
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 ناهپ اتاقم خلوت به داشتم دوست اینکه با.بود کرده پر ذهنمو همه شیوا یاد باز.بخورم

 .نشستم بابا و مامان کنار مبل روی اما کنم گرم شیوا های عکس با سرمو و ببرم

 نشده؟ عوض تصمیمت هنوز آریا-مامان

 ایران به برگشت برای تصمیمی فعال من.نکن شروع رو بحث این باز جان مامان-

 .ندارم

 .نگو نه کنم می ازت خواهش یه پس-مامان

 .چشم تونستم اگه بگید شما-

 .بده قول اول-مامان

 دونم؟ نمی که بدم چیزیو قول چطور-

 .بشکنی مامانتو دل نمیاد دلت دونم می.خواد نمی قول باشه-مامان

 تا مطمئنم و. کنه می استفاده مادریش حربه از داره یعنی زد می حرفو این مامان وقتی

 .نیست نه جوابم باشه درتوانم جایی

 یه قراره افتادنمون جا از بعد برگردیم وقتی منم.محرمه نزدیک که اآلن-مامان

 هک توهم.کنیم تازه دیدار فامیل با تا بگیریم محرم از قبل ورودمون برای مهمونی

 .برگرد و ایران سفر یه بیا باما.داری نذر محرم

 شیوا که جاییه ایران،.ایران برم نداشتم دوست اصال طرف یه از.بگم چی دونستم نمی

 مین طرفیم از.نرم دنبالش دادم قول من.ببینه منو خواد نمی و کنه می زندگی توش

 .بگم نه مامان به تونم

 .کنم فکر بدین اجازه-

 .ریم می داریم فردا پس ولی-مامان
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 شما از بعد بیامم بخوام.بگیرم تصمیم فردا پس واسه االن تونم نمی که من مامان-

 انجام مو مونده عقب کارای.بدم انجام رستورانم کارای.بگیرم مرخصی باید.میام

 .میام شما بعداز.بدم

 میای؟ پس-مامان

 .داد می قرارم شده انجام عمل تو داشت باز

 .فردا تا گم می بهتون که گفتم-

 به و نشستم تخت روی.اتاقم رفتم و گفتم بخیر شب مامان اصرارای از فرار برای بعد

 از دبع.کرد تپش به شروع قلبم.کردم نگاه بود عسلی روی پشت به که عکسی قاب

 شوعکس خوام می یا کنم می فکر بهش وقتی هنوزم گذره می شیوا رفتن از که دوسال

 .گذاشتم قلبم رو دست.کوبه می شدت به قلبم ببینم

 کنی؟ عادت خوای می بشی؟کی آروم خوای می کی پس-

 خودم با همیشه. شدم خیره عکس توی خندون ی چهره به و برداشتم رو عکس قاب

 توی از رفتم می شرکت باهاش وقتی رو شیوا عکسای از پوشه یه شد خوب گم می

 باغ توی عکس توی شیوا.بود عکسا همین داراییم همه حاال.کردم کپی تاپش لپ

 لباش رو زیبایی لبخند و بود نشسته گل بوته یه کنار که بود احمد عمو ویالی

 تی و بوت نیم و لی شلوار یه.جلو بود افتاده صورتش کنار از و بود بافته موهاشو.بود

 با و اوله دفعه انگار هربار اما.کردم نگاه عکسو این بارها.بود تنش بلند آستین شرت

 .گذاشتم قلبم روی رو عکس و کشیدم دراز.شم می خیره بهش دقت

 .کافیه قلب این کردن دیوونه برای عکستم حتی شیوا-

 یواش سالمتی برای که نذری.کنه ادا تا فرزاد به دادم نذرمو پارسال.کردم فکر ایران به

 اشتد اصرار قلبم توی کنم؟چیزی تحمل تونستم ایران،می رفتم می اگه.بودم کرده

 یچه مدت این.ببینمش دور از تونستم می شاید.خیلیه شیوا ندیدن دوسال.برم که
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 فتنگ می چیزی اونا نه زدم می حرف که ترنم و فرزاد یا تسنیم با.نداشتم ازش خبری

 .من نه و

 می دور از نگاه یه به.ایران رم می.گرفتم تصمیممو راحتی همین به

  است شده اماده دانلود درنگاه رمان این.ارزه

www.negahdl.com 

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

 از لقب روز.دارم بلیط دیگه روز صبح برای منم ایرانو رفتن بابا و مامان قبل هفته دو

 رو خونه دکور و داده انجام داشته خریدی هر مدت این تو مامان.رسم می مامان جشن

 کارای.گرفتم شرکت از ماهه یه مرخصی یه منم.کرده عوض داشته دوست که جور اون

 و باشیم ارتباط در باهم اینترنت طریق از قراره البته.سپردم پیتر به رو رستوران

 رسیدگی کارا به جا همون تا و کنن ایمیل برام بود بهم نیاز و بود شرکت تو هرکارم

 الماس ظریف دستبند یه هم شیوا برای.خریدم سوغاتی همه برای روز چند این.کنم

 برای قراری آخه.ندم اصال شایدم.بدم بهش باید اینو چطور اصال دونم نمی.خریدم

 و برگشتم رستوران از زود رو شب. خریدمش طوری همین.نذاشتم خودم با دیدنش

 اعالم رو پرواز شماره.بودم رسیده دیر.فرودگاه رفتم بعد روز صبح.خوابیدم زودتر

 که هواپیما تو.دادم تحویل بلیطمو و چمدونا و رسوندم خودمو سریع.بودن کرده

 کارای انجام به مدت تمام سرمو منم.گرفتم قرار مسن مرد یه کنارم نشستم

 ساعت یک.کنم ایمیلشون هیل مستر برای بعدا که گذروندم نقشه تا چند محاسباتی

 .شدم بیدار خواب از مهماندار صدای با.خوابیدم هم رو پرواز آخر

 .فرودیم ی آماده.ببندید کمربندتونو لطفا-مهماندار

 .چشم-

 همراه به بابا و مامان و شدم فرودگاه سالن وارد ترانزیت سالن از بعد ساعت نیم

 شهمسر با فرنوشم.بودن ماهشون سه دختر با ترنم و فرزاد.استقبالم اومدن فامیل
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 شوهرشم و خاله.بود بارداریش اواخر.بود شده بزرگ شکمش.بود اومده عرشیا

 خالصه.بودن اومده ارمیا پسرش و ساینا و سارا دخترش دو همراه به پروانه عمه.بودن

 نم گفتن.خونه برن که کردن خداحافظی همه بعد و کردیم بوسی رو همه با.بود شلوغ

. ودمب ممنونشون واقعا.بینیم می همو جشن برای فردا.کنم استراحت بهتره و ام خسته

 عوض کمی.بودم نیومده تهران به که بود سال یازده.کردم نگاه تهران به تعجب با

 .بود شده

 ای؟ خسته-مامان

 .خوابیدم هواپیما تو.زیاد نه-

 .بینی می رو شهر یکم اینطوری.خونه بریم بعد بخوریم شام بریم پس-مامان

 .موافقم.خوبه-

 بود زیبا دهالعا فوق باغ یه رفت بابا که جایی.سنتی رستوران یه به بره گفت بابا به بعد

 تخت یه روی.داشت شیکم نمای آب و حوض یه.بودن چیده تخت دورش تا دور که

 تو هم ایرانی غذای و بودم دار رستوران گرچه.دادیم سفارش کباب چلو و نشستیم

 یرانیا جمع در سنتی رستوران یه توی و ایران تو کباب این طعم ولی داشتم رستورانم

 رفتیم و زدیم دور شهر تو کمی شام از بعد.داشت ای عالی العاده فوق ی مزه یه ها

 و شیک.بود کرده روز مد و مدرن وسایلشو همه مامان.بود شده عوض خونه.خونه

 وت مستخدم یه.بود و شده عوض چیزا سری یه اما بود هنوزم سلطنتیش وسایل.زیبا

 با.بود راحتی اتاق.رفتم اتاقم به همراهش به و کردم سالم.خانم رعنا.بود خونه

 دست هی.صندلیش و کامپیوتر میز یه.دونفره تخت یه و مشکی و زرشکی دکوراسیون

 وسایلمو لباسامو که داشت دیواری کمد یه.بود اتاق داخل هم سرویس.اسپرت مبل

 ها مدل شبیه.بود من از ایستاده عکس یه و بود عکس قاب مثل درش روی.بذارم

 شدو خستگی رفع برای.اومد خوشم اتاقم از کال.بود ایستاده آینه یه هم در داخل.بود

 .خوابیدم بعد و گرفتم
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 رو مامان ماشین.بچرخم شهر تو کمی و برم دادم ترجیح.بود شلوغ کمی خونه بعد روز

 دوستی.رمب کجا دونستم نمی.باشه دستم ایرانم تا بود قرار.سفید سوناتای یه.گرفتم

 روسیمع خوردن بهم و التحصیلیم فارق از بعد. نبودم دوستی اهل کال.نداشتم ایران تو

 با رمب گرفتم تصمیم.گشتم شهر توی کمی.شدم جدا دوستام از دیگه کال تسنیم با

 کم لباس بود زیاد سوغاتیا چمدون.بودم نیاورده خودم با زیادی لباس. خرید فرزاد

 .داد بهم خط یه بابا دیشب.گرفتم شمارشو و آوردم در موبایلمو.آوردم

 بفرمایید؟ الو-فرزاد

 چطوری؟ فرزاد سالم-

 چطوری؟.آریا داش به،سالم-فرزاد

 کجایی؟.قربونت خوبم-

 چطور؟.دارم قرار قرارداد یه برای جا یه من-فرزاد

 .باشیم باهم یکم کشه؟گفتم می طول کارت کی تا-

 تو؟ کجایی-فرزاد

 .گفتم جامو

 گهدی ساعت یه تا منم خونه برو تو.نزدیکی خونه به ولی.دوری خیلی که من از-فرزاد

 .بودن ما خونه فرنوشم و تسنیم اتفاقا.میام

 .شم نمی مزاحمشون نه-

 بیفتی؟ خرج به ترسی می چیه؟نکنه حرفا این-فرزاد

 .برم شم مجبور گفت چیز یه.گرفت خندم.بود دخترش کادوی منظورش

 .بفرست آدرسو.اوکی-
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 .داخل رفتم.ایستادم فروشی طال یه جلو رفتم و کردم قطع

 .آقا سالم-

 .بود مسن مرد یه

 بفرمایید؟.سالم-فروشنده

 .خواستم می زنجیر و پالک یه جناب-

 .براتون بیارم بفرمایید پالکی؟مشخصاتشو چه-فروشنده

 .خوام می نوزاد کادوی برای-

 .برن می قل چهار یا یکاد وان.برن می ظریف چیز یه معموال-فروشنده

 .جلوم گذاشت سینی یه

 .ایناست پالکامون مدل-فروشنده

 وشتهن با و زرد اطرافش و بود سفید طال وسطش که شکل بیضی پالک یه بینشون از

 .برداشتم بود شده نوشته یکاد وان وسطش زرد های

 نداره؟ ایرادی.باالست کارمزدش.دسته کار این-فروشنده

 .براش بیارید زنجیرم یه.خوبه.نخیر-

 متس رفتم و کردم حساب پولشو و نوشت برام فاکتور.آورد خوشگلیم و ظریف زنجیر

 .زدم زنگ.بود هاوسش پنت تو فرزاد خونه که بود لوکس آپارتمان یه.فرزاد خونه

 بله؟-ترنم

 .آریام.سالم-

 .بفرمایید.اومدی خوش...اِ-ترنم
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 ترنم صدای.زدم زنگ.بود باز واحدشون در.باال رفتم و آسانسور سمت رفتم.زد رو در

 :اومد

 .بفرمایید-ترنم

 .استقبال اومد لبخند یه با.کرد باز رو در که بود تسنیم.شد باز در بعدش و

 .سالم-

 .اومدی خوش.سالم-تسنیم

 .ممنون-

 تو.دخترش سمت رفتم و کردم سالم هردو با.اومدن هم ترنم و فرنوش.داخل رفتم

 .بود فرنوش بغل

 کنم؟ بغل عروسکو این دین می اجازه خانوم عمه-

 می داشتم چاره اگه من تازه.کردم پیری چیه؟احساس خانوم عمه اه،آریا اه-فرنوش

 .کنه صدا خاله هم منو گفتم

 .نشستم مبل رو و گرفتم رو بچه.خندیدیم

 چیه؟ اسمش عروسک این حاال-

 .است ترانه اسمش.که بودم گفته بهت...وا-تسنیم

 .بخشید.اومد یادم اوه-

 .آورد قهوه برام ترنم.مو کم و بود سفید.بود خوشگلی دختر

 .ممنون-

 در رو جعبه جیبم توی از بعد.برداشتم.کرد تعارف هم شیرینی و گذاشت ظرف یه

 یفضع خیلی.نتونستم که گردنش بندازم خواستم.آوردم در رو زنجیر و پالک و آوردم
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 می لبغ خودمو بچه االن باید شاید.بودم نکرده بغل کوچولویی این به بچه تاحاال.بود

 ادی.سفید پوست و سبز چشمای و خرمایی موهای با هایی بچه شد می چی وای.کردم

 .کرد می زیاد قلبمو ضربان داشت شیوا

 .ببندمش تونم نمی فقط.ناقابله هدیه این-

 .کنم کمکت من بذار-فرنوش

 .گردنش انداختم منم.کرد بغل رو ترانه و اومد

 .مامانش ببین.نازه چقدر وای-فرنوش

 آریا؟ کشیدی زحمت چرا-ترنم

 دهش اماده دانلود درنگاه رمان این.باشه داشته عموش از یادگاری یه باید.زحمتی چه-

  است
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 .قشنگه خیلی ممنون-ترنم

 .ببینم منم بذار-تسنیم

 .زد لبخندی تسنیمم.تسنیم سمت برد رو ترانه فرنوش

 .بره قربونش عمه-فرنوش

 .آورد باال لباساش روی بچه یهو ببوستش که گردوند برش

 .کرد کثیفم.رو بچت بگیر وااااای،ترنم-فرنوش

 .خندید و گرفت رو ترانه ترنم

 .کنم عوضش باید.خیسه لباساش.بگیرم آروغشو بود رفته یادم-ترنم

 .بده منم به لباس یه.شد کثیف لباسام منم-فرنوش
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 .خندیدن تسنیم و ترنم

 شما؟ چتونه وا-فرنوش

 هندونه؟ میشه تو اندازه لباسش کدوم آخه-تسنیم

 :گفت جیغ جیغ با فرنوش

 ودیب شده من نرفته؟دوبرابر که یادت.پوشید می قبل ماه سه تا که همونایی-فرنوش

 .خانوم

 .اتاق سمت رفتن ترنم و فرنوش.گرفت خندم دخترا جدل از

 .کنم داغش بده.شد سرد قهوت کنم فکر-تسنیم

 .خوبه نه-

 .خوردمش شیرینی با و

 چطوره؟ نامزدت-

 از یکی پسر مهرداد.بودن عقد.کرده نامزد داد خبر بهم قبل ماه سه.زد لبخندی

 .بود خواستگارش تمام سال یه و بود شده عاشقش که بود فامیالشون

 .ببینتت داره دوست اونم.بینیش می امشب.خوبه-تسنیم

 واقعا؟-

 .بود گفته بهش خوردمون بهم نامزدی و مون رابطه درباره چیزو همه تسنیم

 .معلومه-تسنیم

 .باشه داشته دیدنمو چشم کردم نمی فکر-

 .است شده تموم قضیه یه اون که کنه می درک.نیست طوری این مهرداد-تسنیم
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 :کرد زمزمه و پایین انداخت سرشو

 .من جانب از طرفه یه عالقه یه و-تسنیم

 .بدم جوابشو چی دونستم نمی

 .بشین خوشبخت امیدوارم-

 .ممنون-تسنیم

 با که دبو فکرش تو همین تسنیمم انگار.بود چیزی یه دلم تو.شدیم ساکت کمی هردو

 :گفت تردید و مالحظه

 داری؟ خبری...شیوا از...از...اِ-تسنیم

 .دادم تکون سری منفی عالمت به

 .ایران اومد وقتی از نه-

 .بپرسی بودم منتظر همیشه.ازم نپرسیدی وقت هیچ-تسنیم

 .کرد می اذیتم بیشتر دونستنش خب-

 پر کار اب وقتتو همه.کنی ازدواج کنی نمی قبول کنه می کاری هر گفت می خاله-تسنیم

 دادم یم احتمال قبال.پرسیدم همین واسه.بیای کنار نتونستی هنوز فهمیدم.کنی می

 .زنی نمی حرفی و کنی فراموش خوای می

 .باشه قلبم تو شیوا فقط باید بمیرمم اگه حتی.خوام نه،نمی-

 عشقم از و نشستم من حاال.بود عاشقم تسنیمم.نبینم نگاهشو تا پایین انداختم سرمو

 .زنم می حرف باهاش

 .کنه می زندگی مامانش با-تسنیم

 .کردم نگاهش تعجب با
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 با مک کم.بود دلخور منم از حتی.کرد زندگی تنها آپارتمانش تو و رفت اوایل-تسنیم

 رایرفتا وقتی و شد نزدیک خیلی مامانش با روابطش بعد.شد قدیم مثل دوباره منم

 زندگی خونشون تو باهاشون رفت دید اصراراشونو و دید مامانشو بهنود،شوهر آقای

 مادر که مامانش عمه همین واسه.شیواست مامان ی عمه پسر بهنود آقای.کنه

 جز هب خوبن باهاش بهنود فامیل کل البته.گیره می تحویل رو شیوا خیلی هم شوهرشه

 .حسودشون دخترای

 چی؟ برادرش و خواهر-

 می برخورد باهاش تنی خواهر مثل هردو.ساله22 شیرین و سالشه 23 شهیاد-تسنیم

 .حضورش از خوشحالن خیلی و کنن

 ... و خانوادشه با.شاده شیوا پس-

 .بود همینطور حتما ولی.کرده فراموش منو نگفتم

 .نکرده فراموشت-تسنیم

 .زدم پوزخندی

 باور این به که کرد رفتار جوری منم با حتی چون رفتاراش از فهمیدی؟نگو چطور-

 .نداشت بهم حسی اصال شاید رسیدم

 باهم یبچگ از.تره نزدیک بهم ترنمم از شیوا حتی.نزدیکیم خیلی شیوا منو-تسنیم

 دونم می من بازم کنه انکار چیزیو یه اگه حتی.شناسمش می خوب.شدیم بزرگ

 .چیه اصلش

 کنه؟ می چکار-

 روعش نو از اینکه دل دیگه.خرید بزرگو شرکت یه سهام البته.زده شرکت یه-تسنیم

 ونستت بعد ولی.فهمیدم می من فقط اینو البته.بود افسرده خیلی اوایل.نداشت رو کنه
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 با نیست سالم یه االن.کرد تحمل رو زیادی تنهایی و سخت روزای.بیاد کنار خودش با

 .مامانشه زندگیش فرد ترین صمیمی اآلن ولی.کنه می زندگی مامانش

 ...چرا..چرا-

 .بود بودنش مجردش درباره منظورم.فهمید خودش تسنیم ولی بگم سوالمو نتونستم

 م ازدواج بود کرده اگه.نکرده فراموشت گم می که بهت-تسنیم

 :گفت بعد کمی.نزدم حرفی

 ببینیش؟ خوای نمی-تسنیم

 .دادم تکون سرمو

 .نه-

 چرا؟-تسنیم

 .نیام دنبالش وقت هیچ خواست ازم.ببینه منو خواد نمی-

 .نگیم بهش گفت بابا.ایران اومدی دونه نمی-تسنیم

 .نفهمه وقتم هیچ بهتره-

 ...بخواد اونم شاید.بدونه چرا؟باید-تسنیم

 ندگیشوز بذار.نگو بهش.ببینه منو شه نمی حاضر وقت هیچ.شناسمش می.تسنیم نه-

 زندگی من بی و کنه فراموشم کنه می تالش.کرده طی راهشو از دوسال حاال تا.کنه

 .برسه اش خواسته به و کنه زندگیشو بذار.تونسته که بینیم می.کنه

 تو اومد و کرد باز رو در فرزاد بعدش و اومد در صدا به در زنگ چون نزدیم حرفی دیگه

 .آریا آقا سالم-فرزاد

 .سالم-
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 رو ترنم دستپخت رو ناهار.اومدن فرنوشم و ترنم بعد کمی.کردیم روبوسی هم با

 .شد راحت خیالش کجام فهمید وقتی و گرفت تماس باهام هم مامان.خوردیم

 ولویی؟ اینجا باز کجاست شوهرت فرنوش-فرزاد

 چشات تخم رو قدم اومدم منم.بیاد زود که حجره مونده سره یه امروز آقامون-فرنوش

 .شی خوشحال گذاشتم

 .خندیدیم همه زدنشون حرف از

 کجاست؟ شما رئیس آقای تسنیم-فرزاد

 :گفت من به رو بعد

 .نچسبیه آدم خیلیم.بانکه رئیس یکی این شوهر-فرزاد

 .فرزااااااااد-تسنیم

 نک ردیف برام میلیاردی ده وام یه آقا گم می بهش گم؟رفتم می دروغ مگه هان-فرزاد

 طفق پسره.کنم اختالص خوام می براچی؟گفتم گه می.خودت به دم می تومنشم یه

 هب کنن؟چیم نمی اختالص طوری همین بقیه مگه بابا.گیره نمی جدی و خنده می بهم

 مباجناق بابا.بیرون کنه پرتم خواست می جدیم جدی دید وقتی خوره؟تازه نمی اونا

 .قدیم باجناقای

 .خندیدیم می ماهم و زد می حرف فرزاد

 .شه نمی فامیل باجناق گفتن قدیم از-فرزاد

 .خوبه خیلیم مهرداد.شه می باورش آریا االن.نزن حرف جوری این-ترنم

 .نمک نمی باور پرتاشو و چرت نترس.کردم بزرگش.شناسم می دلقکو این من بابا-

 .بشن دهآما شب مهمونی برای دخترا تا بیرون رفتیم فرزاد با بعد نشستیم ساعتی یه
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 بخری؟ خوای می چی-فرزاد

 .خوام می بلوز و شلوار چندتا.نیاوردم زیاد لباس-

 بود؟ چی پس چمدون همه بخری؟اون لباس اینجا اومدی گذاشتی لندنو تو-فرزاد

 .بخرم جا همین چندتا گفتم برد جا خیلی.بود خریدام اونا-

 چیان؟ خریدات-فرزاد

 .سوغاتی-

 !دیگه بردم می دادی می چمدونو عزیزم؟دیشب کشیدی زحمت چرا-فرزاد

 .بخرم برات چیزی نبود یادم تو از متاسفانه-

 .بودم زده صابون دلمو کلی.بمیری ای-فرزاد

 .خور مفت ای-

 .کنی می جبران برام برمت می جا یه حاال.خودتی-فرزاد

 .باو بینیم بیشین-

 یکش جنسای. داخل رفتیم باهم.بود شیک فروشگاه یه.رفتم گفت فرزاد که آدرسی به

 بافت پولیور یه.برداشتم پیراهن دوتا و شرت تی دوتا و شلوار دوتا.داشت خوبی و

 آماده مامان و بابا.خونه رفتم و رسوندم رو فرزاد.بود غروب نزدیک.برداشتم هم نازک

 .بودن

 .میان دیگه مهمونا.شو آماده پسر؟زودتر تو کجایی-مامان

 .دارم وقت کلی هنوز-

 .میان دیگه ساعت یک.کن عجله-مامان
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 آبی ینج یه انتخابیم لباس.پوشیدم لباس و زدم ریشامو.گرفتم دوش یه.اتاقم رفتم

 یه موگذاشت باز باالشو دکمه.زدم تا آستینامو.سفید اسپرت پیراهن یه با بود روشن

 یدسف کالج جفت یه کفشامم. زدم گره گردنم دور شل شلوارمم همرنگ باریک کروات

 کمی.کردم می پیدا نیاز بهش بیشتر روزا این.زدم عینکمو.زدم هم عطرمو.بود رنگ

 شتربی چهره این به همه.بود بهتر اینطوری.برداشتم عینکمو دوباره.کردم نگاه خودمو

 ندتاچ.بیرون رفتم عینک بدون.شدم عوض خیلی گفت می فرنوش امروز.داشتن عادت

 عمو و پروانه عمه.اینا شوهرش،فرزاد و فرنوش و اینا خاله.بودن اومده مهمونا از

 ردخت یه و پسر دوتا مسعود عمو.کردم سالم همه با.بود نیومده فرودگاهم که مسعود

 رت کوچک من از سال سه حلما.بود حلما و ارسالن امیر و علی امیر اسماشونم.داشت

 کرده ازدواج تازه.بود متاهل و بزرگتر من از ارسالن امیر و من همسن علی امیر.بود

 و تسنیم و احمد عمو.کردن اومدن به شروع مهمونا بعد که نشستم ساعتی نیم.بود

 نکرده تغییری عمو.رفتم بابا و مامان با استقبالشون برای.اومدن هم نامزدش

 و بلند قد مهرداد. مهرداد نامزدش دست تو دستش و بود تیپ خوش تسنیمم.بود

 تنش ای قهوه اسپرت کت و سفید بلوز و کرم کتان شلوار یه.بود هیکل خوش

 تپوس.بود چشماش روی لسی فریم عینک و بود کرده مایل طرف یک به موهاشو.بود

 سبزش چشمای.داشت پرفسوریم ریش.داشت سبز چشمای و ای قهوه سفید،موهای

 با.ودنب شیوا چشمای رنگی خوش و زیبایی به من نظر به گرچه بود شیوا آور یاد برام

 .کردم روبوسیم عمو با و دادم دست شون همه

 .اومدید خوش-

 :گفتم مهرداد به رو

 .بشید خوشبخت.گم می تبریک-

 .ننک می تعریف ازتون خیلی تسنیم و جون پدر.بودم دیدارتون مشتاق.ممنون-مهرداد
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 فتمر خودمم. بشینن تا سالن تو کردم راهنماییشون بعد.کردم تشکر و زدم لبخندی

 عمه های ترنم،بچه و فرزاد.بودن پیوسته بهشون تسنیمم و مهرداد که جوونا جمع بین

 مامان بستگان از که بودن هم دیگه نفر سه.بودن ارشیا و فرنوش و عموم و

 ما های مهمونی کال ولی شد می پخش هم الیتی آهنگ.سیما و ریما و شاهرخ.بودن

 نای که بودیم ایران ما وقتی تا.رفت نمی ص*ق*ر برای کسی و بود سنگین جوش

 .کردیم می صحبت هم ما و کردن می پذیرایی ها مستخدم.بود مدلی

 .زندگی برای ایران برگردی نداری قصد چطوره؟شنیدم اوضاعت اونجا آریا-شاهرخ

 بخوام سخته برام.دادم تشکیل اونجا زندگیمو و کارم و بودم اونجا سال یازده خب-

 .ایران بیام

 .بزنی هم اینجا شه می که رو رستوران.داری رستوران اونجا شنیدم-ارسالن

 دشخری برای پیشنهاد.شد اول مسابقه توی طراحیش رستورانم.اون مثل نه ولی آره-

 شرکت یه توی.نیست رستوران تنها کارم.بفروشمش نمیاد دلم ولی داشتم زیاد

 .عاملم مدیر هم معتبر و بزرگ ساختمانی

 خوب دانشگاه یه از وقتی داری رستوران چطور کردم تعجب من اتفاقا.خوبه-ارسالن

 .داری عمران لیسانس فوق مدرک

 بچه با وقتی ایرانم از رفتنمون از که،قبل یادتونه.داشتم عالقه آشپزی به بیشتر من-

 .بودم آشپز من بودیم هم دور ها

 .زدن لبخند دور روزای اون یاد به همه ها بچه

 نیست؟ کنی؟سخت زندگی اونجا بابات و مامان بدون حاال تونی می چطور-سارا

 :گفت فرزاد من جای به

 .گرفتتش شیر از خاله هست وقتی چند آخه.تونه می راحت-فرزاد
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 :گفت حرص با خنده حال در هم سارا.خندیدن همه

 .داییه فرزند تنها حال هر به.نبود این منظورم-سارا

 برای تصمیمی هنوزم البته.بشم مستقل باید که آخرش و اول ولی سخته برام مسلما-

 و شرکت تو کارم از.ندارم برگشت قصد هم فعال ولی.ندارم کنم زندگی کجا اینکه

 .راضیم رستوران

 خرهب شرکتشو دوباره بخواد اگه.برگرده شیوا روز یه دارم امید هنوز آخه نگفتم دیگه

 باید.داره دوست رستورانو اون کنه زندگی اونجا بخواد اگه.کنم کمکش تونم می

 دوساعتی هم شام از بعد.خوردیم شام و کردیم صحبت دیگه کمی.کنم حفظش

 با ودب خسته خیلی که مامان مهمونا رفتن از بعد. بود خوبی شب.رفتن و موندن مهمونا

 تا.دبو پارک یه مون کوچه سر.بزنم قدم کمی دادم ترجیح من اما.رفتن خواب برای بابا

 بش نیم و یازده ساعت و بود پاییز اواخر اینکه با.زدم قدم ساعتی نیم و رفتم اونجا

 و خونه برگشتم بعد ساعت نیم.بود عالی هوا.بودن پارک توی ای عده هنوز اما بود

 .خوابیدم

 خاله،عمو خونه.بودیم دعوت یکی خونه روز هر.بودم برگشته که بود روزی سه دو

 محرم اول روز امروز. بودم داده بهشون رو همه های سوغاتی.پروانه عمه و مسعود

 شماره.دیدم بدم رو مراسم هزینه بود قرار که رو هیئتی و رفتم فرزاد با دیرزو.بود

 خاصی برنامه امروز.کردم واریز حسابشون به رو مبلغ و گرفتم حسابشونو

 پیتر.بود شرکت از هم تا دو و پیتر طرف از.کردم می چک ایمیالمو داشتم.نداشتم

 رفع و بررسی برای فایل دوتا هم شرکت طرف از و بود فرستاده هارو حساب صورت

 که بودم دومیش وسطای.فرستادم و کردم درست رو اولی.بودن فرستاده اشکال

 .بود ناشناس شماره.خورد زنگ گوشیم

 .الو؟بفرمایید-

 خوبی؟.آریا سالم-
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 چطوری؟ تو.ممنون خوبم.سالم-

 .بود تسنیم

 تونی؟ می کی.ببینمت باید.داشتم باهات کاری یه.خوبم منم-تسنیم

 .میام بگی هرموقع.ندارم خاصی برنامه-

 .بیا اآلن پس-تسنیم

 .دمب انجامش برگشتم وقتی شد می.بود نمونده زیادیش چیز.کردم کارم به نگاهی

 .بفرست برام آدرسو.باشه-

 نداری؟ کاری.باشه-تسنیم

 .منتظرم.نه-

 .بای.باشه-تسنیم

 تسنیم اس ام اس که بودم شدن آماده مشغول.کردم خاموش تاپمو لپ و کردم قطع

 .بیرون رفتم و شدم آماده.بود شاپ کافی یه.بود خونه نزدیک جایی.اومد

 آریا؟ ری می کجا-مامان

 .ببینم دوستامو از یکی بیرون رم می-

 گردی؟ برمی ناهار برای-مامان

 .بخورید شما اومدم دیر اگه.دونم نمی-

 نشسته گوشه یه.گشتم تسنیم دنبال.داخل رفتم.بودم شاپ کافی جلوی بعد دقیقه ده

 .جلو رفتم.بود همراهش هم دیگه زن یه.بود

 .سالم-
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 .سالم-تسنیم

 .سالم-زن

 .آریا دوستم وایشونم سپیده من ی خاله ایشون کنم می معرفی-تسنیم

 .خانوم خوشبختم-

 .همینطور منم-سپیده

 .دادم سفارش قهوه یه فقط.اومد سفارش گرفتن برای یکی.نشستیم سه هر

 .شدین عالف اگه ببخشید-

 .بودیم رسیده تازه نه-تسنیم

 .دارم نگه منتظر رو کسی ندارم دوست.شکر خدارو خب-

 .کرد شروع تسنیم باالخره که بود فرما حکم بینمون سکوت.آوردن رو ام قهوه

 که ناآل که بدم انجام بود خواسته ازم قبل وقت چند رو کاری یه خاله راستش-تسنیم

 .کنیم حل رو موضوع باهم دادم ترجیح اینجاست آریا

 موضوع؟ کدوم-سپیده

 .شیوا خواستگار-تسنیم

 حرفاش هادام خواستگار؟منتظر.کردم نگاه تسنیم به.لرزید قلبم شیوا اسم شنیدن با

 .اومد نمی سختی به انقدر نفسم کاش فقط.شدم

 یه.بیان ده نمی اجازه کدوم هیچ به ولی داره خواستگار خیلی شیوا راستش-تسنیم

 ... و سیریشه خیلی آخریش خواستگار

 چیه؟ سیریش!تسنیم...اِ-سپیده

 خوبه؟ کنه.جان خاله ببخشید-تسنیم
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 .بخندم که نبود خوب حالم من اما.گرفت خندش خاله

 اکازیونه مورد که اونجایی از.خواد می رو شیوا داده گیر هرحال به.هرچی حاال-تسنیم

 مخالفتشو دلیل و کنم راضیش و کنم صحبت شیوا با یکم خواست ازم خاله

 ...مخالفتش علت درباره ولی.نشد راضی اما کردم صحبت باهاش.بفهمم

 :گفت و کرد من به نگاهی یه

 حاال مدونست الزم دونم می دلیلشو خودم که جایی اون از من ولی.نگفت چیزی-تسنیم

 .بگم بهتون جاست این آریا که

 .همینطور منم.کرد نگاهم تعجب با سپیده

 .شدم گیج چیه؟من قضیه بگی خوای نمی تسنیم-

 .شیواست مامان سپیده خاله-تسنیم

 وصخص به.بود شیوا شبیه.بودم نکرده نگاهش دقیق اآلن تا.کردم نگاهش تعجب با

 :گفت و کرد نگام شک با.اش تیره سبز چشمای

 چیه؟ دلیلش-سپیده

 .آریا-تسنیم

 .داد ادامه دوباره تسنیم.نزدیم حرفی.شدیم شوکه هردو

 اباشب و زندگی،مامان برای نه.برگشته روزیه چند تازه.بود شیوا عاشق آریا-تسنیم

 هم شیوا کالسی هم.کنه می زندگی لندن.مسافرت اومده روزی چند اونم اومدن

 .نبود میل بی بهش نسبت هم شیوا دونم می من جایی تا البته.بوده

 افتاد؟ اتفاقی چه...پس-سپیده

 .ایران اومد عشقش و احساسش از فرار برای بعدم و کرد مخالفت شیوا-تسنیم
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 شکست هی خورده؟از عشقی شکست یه تسنیم؟شیوا واقعیته حرفا این...یعنی-سپیده

 کرده فرار عشقی

 .بل متاسفانه-تسنیم

 .کر نگام اخم با سپیده

 نفهمیدیم؟ ما نگفت؟چرا چیزی بود؟چرا چی مخالفتش دلیل-سپیده

 ...مخالفتش علت نفهمیدین؟و هنوز.حرفاست این از تر دار خود شیوا-تسنیم

 .پایین انداخت سرشو

 .منم دلیلش-تسنیم

 .کنه می فکر داره انگار.شد عوض سپیده نگاه یهو

 عدب و کردین نامزد که درسته؟همونی.منصور و نسرین پسر.بهداد آریا...آریا-سپیده

 .خورد عروسی،بهم از قبل

 .داد تکون سرشو تسنیم

 بود؟ جداییتون دلیل شدن؟این هم عاشق شیوا و تو نامزد یعنی-سپیده

 :گفت و کرد نگاه سپیده به سریع تسنیم

 که جایی اون از ولی.داشتن دوست همو آریا و شیوا.برعکسه دقیقا قضیه نه-تسنیم

 و شد تفاهم سوء باعث همین.بودن دشمن دوتا شبیه بیشتر بودن مغرور زیادی

 یه خب منم.بودیم نزدیکی دوستای باهم ما.کردن خواستگاری من از آریا خانواده

 خدارو.شدم قضیه اصل متوجه اتفاقاتی یه از بعدا.کردم قبول داشتم آریا به حسایی

 می آخه.بفهمه زدنمو بهم دلیل شیوا نخواستم.کشیدم کنار و بود نشده دیر هنوز شکر

 آریا هب بعد و شد ماجرا اصل متوجه اتفاقی تصادفش از بعد ولی.مغروره چقدر که دونید
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 نگاه من چشمای تو نتونه و کنه زندگی وجدان عذاب با عمر یه تونه نمی گفت

 .اومد سریع اونم.ایران بیاد گفتین می بهش شما که بود وقتی همون دقیقا.کنه

 بیاد؟ گذاشتی راحتی همین به-سپیده

 .صداش تن حتی.بود شیوا شبیه نگاهش عجیب.زد می تند قلبم.کردم نگاهش

 اش خواسته به عاشقشم اگه خواست ازم.نبود راحت شیوا اشک دیدن.نبود راحت-

 .بذارم احترام

 دنبالش؟ اومدی االن و-سپیده

 ...نه-

 از وروت هنوز که هم شیوا.دارم نامزد منم.اینجایی تو که حاال.کنی می خود بی-تسنیم

 تالش بهش رسیدن برای کنین؟عاشقشی؟خب می لج خودی بی چرا.نبرده یاد

 می اذیت داره االنم کنی؟شیوا اذیتش خوای نمی گی می که چیه بازیا مسخره این.کن

 .کنه می فکر تو به هنوز.شناسمش می من.تنهاست اون.شه

 .کرد سپیده به رو

 که رو سرینن خاله.شناسیش می دورادور البته.شی آشنا آریا با بیای گفتم خاله-تسنیم

 هم به اینا کن کمک خوای می شقتو کله دختر خوشبختی اگه.شناسی می

 .همین.برسن

 یردرگ هرکدوم.بودیم ساکت هرسه.داد تکیه صندلی به و کشید عمیقی نفس بعد و

 وابج و بشه خسته بار یه اگه.خواستگاراش به.کردم می فکر شیوا به.خودمون افکار

 صدای اب.بودم خبری بی تو کاش.گفت نمی تسنیم کاش.تونم چی؟نه،نمی بده مثبت

 .اومدم خودم به تسنیم موبایل زنگ
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 تمومه آره...گفتم بهت که کاری همون برای.بیرونم...عزیزم سالم...جانم؟-تسنیم

 .بای...اونجام دیگه ربع یه...کجایی؟...کارم

 .خوشبخته تسنیم.نبود تظاهر این.نه.کردم نگاه لباش رو لبخند به

 باید دیگه.دادم انجام کارمو من.بخوریم باهم رو ناهار قراره.بود مهرداد خاله-تسنیم

 ندارین؟ کاری.برم

 .دادیم تکون سرمونو باهم هردو

 .خداحافظ پس-تسنیم

 .ستشک رو سکوت باالخره.بودیم بهت تو هنوز ما.رفت و برداشت کیفشو سریع بعدم

 داری؟ دوستش هنوز-سپیده

 بود؟ من با.کردم نگاهش تعجب با

 منین؟ با-

 اینجاست؟ کسی شما جز-سپیده

 فراموشش شه می نداشت؟مگه دوست رو شیوا شه می مگه.عجیبه سوالتون ولی نه-

 کرد؟

 .بگی توباید.دونم نمی-سپیده

 لعنت خودم به و کردم فکر شیوا به ثانیه وهر لحظه هر تمومه داره؟دوسال گفتن-

 اونجا به کار گذاشتم چرا.شدم شیوا به حسم متوجه دیر چرا که فرستادم

 خودش ولی.ذاره نمی تنهام خوابم تو حتی.چشامه جلو شیوا فقط دوساله.برسه

 یب تا کردم رهاش.باشم عذابش باعث نخواستم منم.عذابه براش من بودن چی؟گفت

 .کنه زندگی خوشبخت و عذاب
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 دش نمی باورم اولم از.دارم شک دیگه االن اما.خوشبخته کردم می فکر االن تا-سپیده

 می باید.کرده فرار چیزی یه از زدم می حدس باید.ایران بیاد من خاطر به شیوا

 .عشقیه قضیه فهمیدم

 به شعشق به بار یه که این با.بفهمه چیزی احساساتش از کسی ذاره نمی شیوا ولی-

 داشت بهم ای عالقه دارم شک دیگه که کرد رفتار جوری همیشه ولی کرد اعتراف من

 .نه یا

 هاتر تونسته داشت،وقتی دوستت اگه حتی.دارم رو شک همین دقیقا االن منم-سپیده

 کرده؟ فراموشت بیاد،شاید و کنه

 .شاید.دونم نمی-

 کنیم؟ صحبت باره این در بیشتر داری وقت-سپیده

 .البته-

 .بخوریم ناهار بریم پس-سپیده

 من ماشین اب بنابراین بود نیاورده ماشین.رستوران یه به رفتیم شیوا مامان پیشنهاد به

 .دادیم سفارش غذا و نشستیم میز یه پشت.رفتیم

 .شهعاشق که کاریشه تنها گه می همیشه.کنه می صحبت زیاد رستورانت از-سپیده

 .زدم لبخند

 .کنه صحبت باشه داشته ربط من به که چیزایی درباره کردم نمی فکر-

 وهم حال و کردن می لجبازی هم با خیلی دانشگاه تو که پسری اون اگه خب-سپیده

 .زده حرف دربارت باشی تو گرفتن می

 .خندیدم
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 مال بتهال.باشه داشته رو شیوا با لجبازی جرئت کسی من از غیر کنم نمی فکر.خودمم-

 .بود قبل سال سه

 هباش این دلیلش رستورانت عکسای دیدن مدام و تو از زدنا حرف این شاید-سپیده

 تاقا تو رستورانت از عکس یه دونی می.فکرته به هنوز و کنه فراموشت خواد نمی که

 .خیلیه شیوا واسه کارشه؟همینم

 به فسمن بود؟ نکرده فراموشم شیوا یعنی.شدم قرار بی.کرد تپیدن به شروع باز قلبم

 سما شده؟شنیدن چی مگه.باش آروم یکم.قلبم روی گذاشتم دستمو.میومد سختی

 نداره؟ رو کارا این که شیوا

 خوبه؟ حالت-سپیده

 ...بله-

 داری؟ آسم.زنی می نفس نفس-سپیده

 کشم؟ می نفس ضایع آسم؟انقدر.زدم پوزخندی

 .دارم قلبی مشکل.نه-

 مشکلی؟ چه-سپیده

 .وبهک می سینم دیوار و در به خودشو میاد اسمش هربار که شده یکی ی دیوونه قلبم-

 .خندید

 .بعیده عاشقی جور این پسر یه از-سپیده

 جور این که شدین می مطمئن شناختید می منو شدنم عاشق از قبل اگه شاید-

 .بعیده من از عاشقی
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 تو زده لجبازی و خشم از بار یه که پسری اون کردم نمی تصور وقت هیچ-سپیده

 .باشه عاشقش جوری این من دختر صورت

 .پایین انداختم سرمو

 .تاوانه حتما پس رسم نمی بهش که من.دم می پس تاوان دارم شایدم-

 شد؟ تسنیم و تو جدایی دلیل متوجه چطور-سپیده

 هخست و کنه کاراشو کنم کمکش تا شرکت رفتم می باهاش تصادفش از بعد خب-

 سنیمت های ایمیل متوجه که ببینه ایمیلم تو از رو فایل چندتا خواست می بار یه.نشه

 .ایران اومد و کرد قهر که بعدشم و.شد

 دونه؟ می احمدم-سپیده

 همه البته.فهمید اونجا عمو.بودم کنارش روز هر بود کما تو شیوا وقتی.بله-

 .منظورمه بابام و مامان.فهمیدن

 موافقن؟ شون همه-سپیده

 شیوا؟ از بهتر کی.معلومه-

 .تسنیمه بخاطر منظورم-سپیده

 رفح عمو با بامن صحبت از قبل.کردن مجبور منو جورایی یه.بود اشتباه یه اون خب-

 .نیارم بهونه بیخود گفتن مخالفم گفتم وقتی.بودن زده

 خوای؟ می رو شیوا نگفتی-سپیده

 مداد نمی احتمال درصدم یه حتی طرفی از.بودم شده شیوا به حسم متوجه تازه من-

 تفریحش بهترین و کرد می برخورد بد باهام همیشه شیوا.بیاد خوشش من از شیوا

 .نداشت گفتن که طرفه یه عشق یه.بود من دادن حرص
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 .آوردن رو غذا

 .شه می سرد.بخورید بفرمایید-

 کردم حساب حسابو صورت غذا از بعد.نزدیم حرفی غذا آخر تا.شدیم خوردن مشغول

 .نشستیم و کردم باز براش رو ماشین در.بیرون اومدیم و

 ...ندارم حرفی کنی ازدواج شیوا با بخوای که این از من-سپیده

 ای؟ جنبه بی انقدر چرا لعنتی.کرد شروع باز شیوا؟قلبم با ازدواج

 عاتیاطال ازم که کنم می کمک بهت جایی تا.کنم دخالتی تونم نمی من فقط-سپیده

 .بشه ایجاد مشکلی روابطمون تو بعدا نشد راضی شیوا اگه خوام نمی.بخوای

 .متوجهم-

 زا بعد ظهرا از بعد شیوا.شهیاد.پسرمه شاپ کافی برمت می که جایی این-سپیده

 .ینیشبب اینجا تونی می.خونه میاد و کنه می خلوت و شینه می کمی.اینجا میاد کارش

 .بود قشنگ و دنج شاپ کافی یه.داد بهم رو آدرس بعد

 .شم می پیاده جا همین من خب.شیواست کار طراحیش-سپیده

 .خونه برسونمتون-

 .شهیاد کمک میاد گاهی.جاست این.رم می شیرین با.نه-سپیده

 .بفرمایید.بله-

 تسنیم از شمارمو داشتی باهام کاری.شدم خوشبخت باهات آشنایی از-سپیده

 .کنی راضیش بتونی امیدوارم.بگیر

 .ممنونم-
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 یادب شیوا تا.کردم پارک شاپ کافی نزدیک جا یه رفتم منم.رفت کردیمو خداحافظی

 و شدم بیدار نیم و سه ساعت.خوابیدم ساعتی یه و خوابوندم صندلیمو.دارم وقت

 شاپ کافی به دوختم چشم

 پیاده شیوا و کرد پارک که شدم سفید سانتافه یه متوجه که بود چهار ساعت

 فششک و کیف با که ای قهوه شال یه با سنگی زغال پالتوی و مشکی جین شلوار.شد

 بی دل که طوالنی انقدر.شد می طوالنی راه کاش.کردم نگاهش وجود همه با.بود ست

 قراری بی به شروع قلبم دوباره داخل رفت وقتی.دیدش می دوسال ی اندازه به قرارم

 ستمتون نمی.زدم قدم اطراف همون کمی و شدم پیاده.بشینم جا یه نداشتم تحمل.کرد

 گردمبر و کنم سر رو مدت این شیوا دیدن بدون خواستم می چطور.کنم تحمل بیشتر

 شتپ دنج ی گوشه یه.کردم نگاه رو داخل اش شیشه از.شاپ کافی سمت لندن؟رفتم

 واشی از فاصله با جا یه و داخل رفتم.بود باز جلوش تاپ لپ یه.بود نشسته همه به

 موقع رد شد می.بود هم ستون یه میزم کنار و بود بزرگ محیطش خوشبختانه.نشستم

 خشپ مالیمی آهنگ. بود شلوغ شاپ کافی که این دیگه و.بشم قایم پشتش ضرورت

 رو کارش عینک.دوختم چشم شیوا رخ نیم به و دادم سفارش قهوه یه.شد می

 سرش رو شال ایران تو حضورش خاطر به فقط.بود نشده عوض.بود چشمش

 هب چقدر.اومد بعدی آهنگ.صورتش تو بود ریخته جلو از خرماییش موهای از کمی.بود

 .خورد می من حال

 /ره می کسی وقتی

 /گیره می که بارون

 /خندم نمی وقتی

 /بندم نمی که دل

 /میبینم هرخوابی
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 /میشینم که آخر

 افتم می تو یاد

 /حالی هر تو هرجا

 /افتم می تو یاد

 /خالی از شم می پر

 /افتم می تو یاد

 /سالی هر و روز هر

 /افتم می یادتو

 /هرحالی تو هرجا

 /افتم می تو یاد

 .داشت خوبی عطر.آوردن قهومو

 /میزه رو که عکست

 /میریزه که اشکام

 /خلوت تو و جمع تو

 /ساعت هر لحظه هر

 /دلتنگ و خسته تن

 /آهنگ همین با من

 /افتم می تو یاد

 /حالی هر تو هرجا
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 /افتم می تو یاد

 /خالی از میشم پر

 /افتم می تو یاد

 /هرسالی و روز هر

 /افتم می تو یاد

 /حالی هر تو جا هر

 /افتم می تو یاد

 /میشه غروب وقتی

 /شه ابری که چشمام

 /صافه هوا وقتی

 /کافه هر تو هرجا

 /داغونم که وقتی

 خونم می شعری هر

 ....افتم می تو یاد

 از بعد.افتادم می شیوا یاد حالی هر در واقعا.گرفتمش می حتما باید.بود قشنگی آهنگ

 فتمر می شیوا از قبل باید. ماشینم تو ورفتم کردم حساب و شدم بلند ام قهوه خوردن

 شتپ شد می البته.دید می منو صورت اون در.بیرون بره و شه بلند بود ممکن گرنه و

 کار ی هانهب به.خونه رفتم.بود باال ریسکش ولی پایین بندازم سرمو یا شم قایم ستون

 نمی.بود سرم تو شیوا فکر مدت تمام.دادم می انجام کارمم باید.اتاقم تو رفتم

 بی.نشدم متوجه ولی کردم چک بارم سه دو.نه یا کردم محاسبه درست دونستم
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 و داشتم برش.بود میز رو پولم کیف.تختم رو رفتم و کردم خاموش.شدم خیالش

 از بعد امروز. زدم زل بهش.بود پولم کیف تو شیوا از خوشگل عکس یه.کردم بازش

 شدن نزدیک برای ای ایده هیچ.بزنم حرف باهاش تونستم می کاش.دیدمش دوسال

 اشیو اینکه دوباره،از شدن زده پس ناامیدی،از از.ترسیدم می درواقع.نداشتم بهش

 گاهن و آوردم در هم رو اونا.بود کیفم جیب تو عکس دیگه تا سه.باشه نداشته دوستم

 شستهن صندلی رو شیوا یکی تو.داشتم دوست همه از بیشتر ک بود عکسایی اینا.کردم

. دبو پارک یه تو.بود شده گرفته دوری چندان نه فاصله از.کرد می نگاه افق به بودو

 دوستامون با مسافرتمون توی دریا کنار دومیش.نشده متوجه بود مشخص

 ور پاهاش.بود داده تکیه دیوار به.بود نشسته تخت رو.بود اتاقش تو سومیشم.بود

 تو موهاش از کمی.بود کرده کج و بود داده تکیه دیوار به رو سرش.بود دراز تخت

 .گذاشتمشون کیفم تو دوباره عکسا دیدن از بعد.بود ریخته صورتش

 رفح شیوا با کرد اصرار چندباری تسنیم.گذره می شیوا مامان با مالقاتم از هفته یه

 رمب هرروز تونستم می که همین.شدم نمی راضی من اما.اومدم نداشت خبر هنوز.بزنم

 از هم ور همین ترسیدم می.بود کافی برام کنم نگاه رو شیوا و بشینم شاپ کافی تو و

 گفتم می من و رم می کجا پرسید می هرروز مامان. رفتم می باید هم امروز.بدم دست

 نگپارکی تو رفتم.شدم آماده معمول طبق ناهار از بعد.بزنم دور و بزنم قدم کمی رم می

 رسید می چهار ساعت.دونستم می اومدنشو دقیق ساعت دیگه.شدم ماشین سوار و

 یابوناخ.ببینمش بود قرار دوروز از بعد.بود شنبه امروز.بود نیومده هم جمعه.شاپ کافی

 می نذری شربت یا چای جاها بعضی.بود عاشورا دیگه روز سه.بود پوش سیاه همه

 فتمر شیوا از بعد دقیقه پنج.رسید شیوا بعد دقیقه چند.رسیدم شاپ کافی به.دادن

 مبود دیده.بود شهیاد گرفت سفارش که پسری.دادم سفارش قهوه معمول طبق.داخل

 یاد.داشتن خوبی روابط.خندن می و گن می و شینه می شیوا کنار کاره بی که گاهی

 یواش شدم متوجه یهو که بودم فکر تو اونقدر.افتادم بودم گذرونده شیوا با که روزایی
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 بدون یواش. گوشیم تو پایین انداختم سرمو برداشتمو گوشیمو سریع.میشه بلند داره

 .شنیدم لطیفشو صدای.رفت من به کردن نگاه

 .خداحافظ شهیاد-شیوا

 .خداحافظ-شهیاد

 ندبل.ندید منو آوردم شانس.رفتم می منم باید.آوردم باال کامل سرمو رفت که شیوا

 رو گذاشتم و برداشتم اسکناسی و کردم باز کیفمو.شهیاد سمت رفتم شدم

 با.ودب شهیاد دست.چسبید مچمو دستی که برم و ببندم کیفمو خواستم.پیشخوان

 دهش خیره شیوا عکس به. کردم دنبال نگاهشو.کرد می نگاه کیفم به داشت تعجب

 .حواسم بی من چقدر!واااای.بود

 رو شیوا و جا این میای روز هر تو.زدم حدس درست پس.منه خواهر این...این-شهیاد

 شناسی؟ می کجا از رو هستی؟شیوا کی تو.کنی می نگاه

 .کشیدم رو کیف

 .شیوا دوستای از یکی...من-

 هانیپن نمیان هرروز و ندارن پولشون کیف تو عکسشو معموال شیوا دوستای-شهیاد

 .بزنن دید رو شیوا

 .دوست از تر نزدیک یکم خب-

 ...عاشق یه شایدم یا-شهیاد

 :گفت عصبانیت با شهیاد.بگم چی دونستم نمی.نزدم حرفی

 نه؟ یا هستی کی بگی خوای می-شهیاد

 .کردم می معرفی خودمو بود بهتر.شد می غیرتی داشت برادرش
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 .عاشقش گفتی که همونطور...و.لندن توی شیوا همکالسی و دوست.هستم آریا-

 ری؟ می و کنی می نگاهش و میای بزنی؟فقط حرف باهاش ری نمی چرا پس-شهیاد

 یم و میام خودم دل واسه منم.شم نزدیک بهش خواد نمی.ببینه منو خواد نمی چون-

 .رم می و بینمش

 .کرد نگام تعجب با

 بخاطر.ایرانم من دونه نمی.نفهمه شیوا لطفا فقط.جریانه در شهیاد،مامانت آقا ببین-

 .اینجا نمیام دیگه من داری مشکلی هم اگه.ندونه که بهتره خودش

 ببینم خواستم.پا صدای بعد و.اومد در صدای که بزنه حرفی خواست شهیاد

 .صدایی شنیدن با شد همزمان چرخیدنم که نه یا کیه؟مشتریه

 جاست؟ این سوئیچم شهیاد-

 زا کیفم.بود شیوا.پیچید مشامم توی عطرش.کرد برخورد بهم چیزی محکم بعد و

 .زمین روی افتاد دستم

 ..ن متوجهتون.ببخشید وای-شیوا

 ولی.کنزدی انقدر شیوا دیدن.بود گرفته عروسی قلبم.شد خیره چشمام تو.دید منو یهو

 تو.من هم بود اومده بند زبونش اون هم.شد می اذیت نباید.دید می منو نه،نباید

. نجاای اونم.نداشت دیدنمو انتظار اصال.بود تعجب فقط.شد نمی خونده چیزی نگاهش

 کیفمو سریع اما بود سخت نگاهش از کندن دل گرچه.اومدم خودم به زودتر من

 نگاهی سرمم پشت حتی.ممکن سرعت ترین باال با.بیرون زدم مغازه از برداشتمو

 کننده ناامید حرفای شیوا از که این از قبل.بشم دور خواستم می فقط.نکردم

 وقفت کوچه سر پارک کنار.کردم حرکت سرعت با و شدم ماشینم سوار سریع.بشنوم

 شروع و شدم پیاده.بود ابری هوا.کدم می فکر خودم با و خوردم می هوایی باید.کردم

 جا همون زمان کاش.کردم دوره نگاهمونو و برخورد لحظه بار ها ده.کردم زدن قدم به
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 مکتینی روی.قراره بی کنارش بودن واسه قلبم چقدر.دلتنگشم چقدر.بود شده متوقف

 حتی.خواست می رو شیوا دیدن بازم دلم.کیفم سمت رفت اختیار بی دستم و نشستم

 فاصله از که عکس یه.شدم خیره کیفم توی خندونش ی چهره به.عکس روی از

 ودوب ریخته بهم موهاشو باد.بود عکس توی کامل صورتش و بود شده گرفته نزدیک

 یه باالی یا کوه مثل بلندی یه از بود معلوم. بود شهر باالی از نمایی عکس ی گوشه

 دوباره.بود دوتا.کردم نگاه و آوردم در رو بود کیفم تو که عکسایی.بود شده گرفته برج

 یاد یهو.نهخو برم شدم بلند.گذاشتم جا خونه بود؟شاید کجا پس.نبود.گشتم کیفمو تو

 چهچی؟ باشه افتاده عکسش اگه نکنه؟وای.افتادم کیفم افتادن و شیوا با برخوردم

 با ایدنشم؟ب اذیتش باعث من نریزه؟باز بهم نشه؟اعصابش عصبی کنه؟باز می فکری

 رو شیوا مامان همون یا سپیده شماره.زدم زنگ تسنیم به.زدم می حرف یکی

 اون یول بود تسنیمم گرچه.بزنم حرف باهاش تونستم می که بود کسی تنها.گرفتم

 .زدم زنگ سپیده به.نبود ما صحبت به راضی نامزدش شاید و داشت نامزد

 .بفرمایید الو-سپیده

 .هستم آریا.بهنود خانوم سالم-

 چطوری؟.جان آریا سالم-سپیده

 خوبید؟ شما.متشکرم.خوبم-

 .کردی ما یاد عجب چه.خوبم منم.ممنون-سپیده

 .افتاده اتفاقی یه راستش-

 شده؟ چی-سپیده

 .کردم تعریف براش رو قضیه همه
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 می دبای قبل ساعت نیم.باشه تنها خواد می حتما.کرده دیر همینه برای پس-سپیده

 رو به رو باهاش ناخواسته یا خواسته شد باعث این.فهمید می که حال هر به.اومد

 .کنی آماده بعدی برخورد برای خودتو بعد به حاال از و بشی

 

 بزنید؟ حرف باهاش تونید می...شما.بشه ناراحت خوام نمی.ترسم می-

 .تونم نمی من.گفتم هم قبال نه-سپیده

 .دونه می که یکی.کنه آرومش باید یکی ولی-

 و نیست دل و درد اهل شیوا که اونجایی از ولی.دونه می شهیادم دیگه حاال-سپیده

 حرف مورد این در باهاش کسی بهتره کنه می حل مشکالتشو تنهایی همیشه

 یگهد گم می شهیادم به.بزنی حرف باهاش موقعش به خودت که اینه کار بهترین.نزنه

 .نباشه پیگیر

 .ازتون ممنونم-

 یه مرگ.بزنم حرف شیوا با باید.کردم می آماده خودمو باید.کردم خداحافظی باهاش

 ....بار یه شیون بار

 به.دفرزا با.هیئت رفتم.منه با خرجش خونمون نزدیک هیئت امشب.تاسوعاست امشب

 وخیابون تو افتادن راه مردم از گروهی شام از بعد.بود ابری هوا امشبم.قبل سال دو یاد

 لقب دوسال مثل.بارید می نم نم بارونم.زدن می سینه خوندن می نوحه که جور همون

 هم ای عده و کردن می نگاه عزاداری به و بودن ایستاده خیابون کنار هم مردم.لندن

 امام و غمناک نوحه بخاطر.اومد می اشکامم.بودم خودم حال تو. شدن می همراه

 ستمخوا می حسین امام از.ندارمش که االن یاد به.بودنش کما تو و شیوا یاد به.حسین

 و تمبرگش.کرد صدام و گرفت بازومو یکی کردیم می عبور که مردم کنار از.بده حاجتمو

 .بود احمد عمو.کردم نگاهش
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 کنی؟ می چکار اینجا.آریا.سالم-عمو

 .کردم می همراهی دسته با.سالم-

 .کرد صداش یکی

 عمو؟-

 شیوای.گرفتیم قرار هم روی به رو کنار رفت که عمو.ببینش تا برگشت عمو.لرزید قلبم

 داقلح بار این.بود کوتاه ولی شد متعجب بارم این.سیاه سرتاسر لباسای تو.بود من

 .ایرانم دونست می

 .آریا.شیوا جاست این کی عمو؟ببین جان-عمو

 چشمام.نکردیم سالمم یه حتی.زدیم نمی حرفی و بودیم خیره هم چشم تو هردو ما

 .اومد حرف به باالخره.بمونم خیره چشماش جنگل تو خواست می فقط

 .میاد داخل؟بارون نمیای عمو-شیوا

 .نبودم من مخاطبش ولی بود من به نگاهش

 .بیار هم رو آریا خودت.سردمه.جمشید پیش داخل رم می من پس.چرا-عمو

 مامان ی خونه.بود اینجا خونشون.بذاره تنها مارو که رفت دونستم می.رفت و

 شده دور ازمون دسته.بود شده خلوت اطرافمون.زدیم نمی حرفی هنوزم.شیوا

 .بود من مخاطبش و زد حرف دوباره.بود

 جایی؟ این چرا...جا این-شیوا

 .بودم هیئت با-

 برگشتی؟ کی-شیوا

 .ایران اومدم سفر یه من ولی.برگشتن بابا و مامان-
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 .ندیدمت.شاپ کافی میای هست وقتی چند گفت شهیاد-شیوا

 .ترسیدم.ببینیم نخواستم-

 :گفت یهو بعد و کرد نگام دیگه کمی

 .برم باید من-شیوا

 واشی گفت می حسم.جلو رفتم.ایستادم زد بهم رو در وقتی تا.رفت حرفی هیچ بی و

 .دارم دوستت شیوا:کردم زمزمه لب زیر.در رو گذاشتم دستمو.دره پشت

 و ادشهی.ماست نزدیک شیوا خونه بودم فهمیده االن.هیئت رفتم بابا با هم عاشورا روز

 این با.خونه رفتم عزاداری از بعد.همینطور منم.داد تکون سری برام.بودن هم باباش

 هفرستاد برام فوری کار دوتا شرکت از ولی کنم فکر شیوا به خواستم می فقط که

 این و بکنم اشتباهی ترسیدم می.نداشتم تمرکزی هیچ.بود سخت برام خیلی.بودن

 شب آخر تا باالخره.گذاشتم وقت دوبرابر هرکدوم روی.نبود خوب سابقم برای اصال

 .برد خوابم تا کردم می فکر شیوا به شب های نیمه تا.فرستادمشون

 :گفت مامان صبحانه از بعد صبح

 .آریا دعوتیم امشب-مامان

 :گفت و زد لبخندی.کردم نگاش حوصلگی بی با.نداشتم حوصله.مهمونی وای،بازم

 .شه می ناراحت احمد.شه نمی که نمیای نگو-مامان

 .میام جا اون احمد؟خب-

 اومدی؟ نمی بود دیگه جای مثال-مامان

 .نیام نداشتم جرئت... خب-

 .خندید بابا
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 .نهز نمی حرف بزرگترش حرف رو.خانوم نسرین کردنت تربیت بچه به ماشاهلل-بابا

 مارهش.بیرون رفتم صبحانه از بعد.گفتم نمی نه مامان به واقعا خب.زدم لبخندی منم

 .گرفتم رو شیوا مامان سپیده

 .جان آریا سالم-سپیده

 .بهنود خانوم سالم-

 .کن صدام سپیده.کن صدام دیگه؟راحت چیه بهنود خانوم-سپیده

 .نیست درست.منید از بزرگتر شما حال هر به-

 .کنی صدام خاله تونی می ولی شم نمی ناراحت من گرچه-سپیده

 .دیدم رو شیوا دیشب من.چشم-

 یکاف اومدم شهیاد یا امروز من.گفت بهم احمد ولی نزد حرفی شیوا.دونم می-سپیده

 کنیم؟ صحبت هم با اینجا بیای چطوره.شاپ

 .خوبیه فکر-

 .خلوته اینجا.بیا االن پس-سپیده

 .چشم-

 قطف میز تا دو.داخل رفتم.بود نزدیک.رسیدم ای دقیقه ده.شاپ کافی طرف افتادم راه

 .شهیاد سمت رفتم.بود اشغال

 .سالم-

 .کرد دراز دستشو.شد بلند و زد لبخند دیدنم با.باال آورد سرشو

 .اومدین خوش.سالم-شهیاد

 .دادم دست باهاش
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 .کنم می صدا رو مامان االن من بشینید-شهیاد

 یرینش و شهیاد همراه به سپیده خاله بعد کمی.نشستم شیوا همیشگی جای و رفتم

 میز دور همه. کردم سالم هردو به و شدم بلند.بودم دیده جا همین رو شیرین.اومد

 .نشستیم

 .بشن آشنا باهات داشتن دوست.دیدی حتما رو شیرین و شهیاد-خاله

 .است بنده افتخار باعث-

 و آورد قهوه برامون شهیاد.کردم صحبت کارم و درس از شیرین و شهیاد با کمی

 هیادش به کمک بهانه به بعد کمی شیرینم.رفت شهیاد و اومد مشتری یه بعد.خوردیم

 .رفت

 دعوتین؟ احمد خونه امشب-خاله

 چطور؟.بله-

 .هستیم هم ما-خاله

 :گفت و خندید خاله که شد ذوق از پر نگاهمم دونم می.کرد پر وجودمو شادی

 بازی شهر قول بهش که جلومه ساله هفت پسربچه یه کردم فکر لحظه یه-خاله

 .دادم

 .منه برای شادی بزرگترین شیوا دیدن-

 میاد؟ مطمئنی-خاله

 نمی داری خود خونوادگی جمع تو حضور از من بخاطر وقت هیچ شیوا.مطمئنم-

 چرا که میاد پیش سوال همه برای مطمئنا نیاد اگه.بودنشه تودار دلیل یه اینم.کنه

 .نیست آدمی چنین شیوا.نیست
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 .شناسیش می خوب-خاله

 .دارم دوست رفتاراشو تک تک من.دارم دوستش شناسمش می چون-

 کنی؟ صحبت باهاش تر جدی خوای نمی-خاله

 بود؟ چطور دیده منو که روزش چند این برخورد.دونم نمی-

 هیچ.باشه دیده تورو شد نمی باورم اصال کردم نمی صحبت تو با اگه.سابق مثل-خاله

 تراس قضیه این نداره امکان گفت بهم چندبار شهیاد.ظاهر در البته.نکرده تغییری

 یدند تلویزیون موقع.فکره تو کمی دونم می من ولی.خونسرده خیلی شیوا آخه.باشه

 تو شدم متوجه باری سه دو خوردن غذا موع یا نیست بهش حواسش کسی که

 .فهمم می مادرشم که من فقط که داره خود انقدر.خودشه

 خودش تو رو چی همه.زنه نمی حرف کسی با احساسش از وقت هیچ که بده خیلی این

 .ریزه می

 :گفت و گرفت غم رنگ نگاهش خاله

 .کرده عادت جوری این نبوده پیشش مادر بچگی از وقتی-خاله

 رینکوچکت نذارم تا باشم باهاش داشتم دوست همیشه.بود تنها واقعا لندن تو شیوا-

 ...غمشم باعث خودم فهمیدم وقتی اما.باشه دلش تو غمی

 داره نامزد هم تسنیم ضمن در.کنه می فکر داره دوساله.شده عوض اوضاع االن-خاله

 .نداره تسنیم درباره وجدانی عذاب دیگه و

 .گین می شما که باشه طور همین امیدوارم-

 تشراس.کنی صحبت باهاش بتونی که خوبیه فرصت امشب.کن صحبت باهاش-خاله

 شلوغ میک احمد.ببینمت خواستم همین واسه.شمایین دلیلش بیشتر امشب مهمونی

 .کنن می کمکت مطمئنا که هم ها بچه.بشی نزدیک شیوا به بتونی تا رو مهمونی کرده
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 .زدم لبخندی

 .ممنونم ازتون-

 .بودن دوست زمانی یه هم با همه اینا.دعوتن هم عمت و خالت عموتو-خاله

 شما؟ همسر حتی-

 هامون خونه زمان اون.بود صمیمیش دوست احمد که بود عمم پسر جمشید.آره-خاله

 همراهش دوستشم گاهی. خونه میاورد مدرسه از منو همیشه جمشید و بود هم نزدیک

 یداپ بهش هایی حس یه داشتم کم کم منم و داره دوستم جمشید شدم می متوجه.بود

 جمشید و احمد با روز یه رضا علی.شد عوض چی همه رضا علی ورود با که کردم می

 و شدیم دوست هم با مدتی یه از بعد و شدیم هم جذب هردومون روز اون.بود اومده

 ازدواج از بعد.کرد موافقت بابام من اصرارای با.خواستگاریم اومد رضا علی زود خیلی

 هی پدرم.نکرد درستش هم شیوا وجود حتی.شد عوض رضا علی کم کم.خارج رفتیم

 احمد و رضا علی به منم و رسید من به سرمایش همه و کرد فوت ازدواجم از بعد سال

 رو کارا همه.نبود کار اهل زیاد رضا علی.کنن ریزی پایه شرکتشونو تا کردم کمک

 هر کار که شد عوض رضا علی انقدر.بودم شده دار بچه که منم.بود احمد دوش

 رابطه خرابی زن هر با دونستم می.اخالق بد و بود مست مدام.دعوا بود شده روزمون

 یخیل.کرد بیرونم خونه از رضا علی که گرفت شدت دعواهامون اونقدر.کنه می برقرار

 وساطتت خیلی احمد.بمونم شیوا بخاطر کردم تالش خیلی.برم گفت بهم رات

 شدم مجبور آخر در.نذاشت اما بیارم خودم با رو شیوا حتی کردم تالش.کرد

 مطلقه زن یه من ولی کرد خواستگاری ازم بود مجرد هنوز که جمشید بعدها.برگردم

 راضی که کردن اصرار عمه خودشو اونقدر.کردم مخالفت.مجرد جوون یه اون و بودم

 .خوشبختم واقعا. شدم

 دوستن؟ عمو و خان جمشید پس-

 .آره-خاله
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 کمی تا رفتم ناهار از بعد.ناهار برای خونه رفتم من و کردیم صحبت دیگه کمی

 بیدار زود.خوابیدم کمی.شدم می آماده خوب امشب برای باید.کنم استراحت

 باید کم کم.زدم ریشامو و گرفتم دوش.کردم می فکر امشب و شیوا به همش.شدم

 پیراهن.ای سرمه جین یه.برداشتم لباسامو.داد هشدار بهم مامان.دیگه میشدم آماده

 شیری کت یه با.بود تر روشن شلوارم از کمی که ای سرمه اسپرت ی مردونه

 ارت چند.کردم کج چپ سمت به کمی و زدمو باال موهامو. بود کتم رنگ کفشامم.رنگ

 شلوار و کت بابا.پایین رفتم و بستمو ساعتمو.زدم ادکلن.بود افتاده پیشونیم رو مو

 .زد لبخندی من دیدن با.اومد بعد کمی هم مامان.بود آماده پوشیده

 خواستگاری؟ ری می.کردی تیپ خوش چه-مامان

 .کرد می اذیتم داشت و دونست می مامان.خندیدم

 !مامان-

 .شد دیر بریم خب-مامان

 یه.بهم ادد رو آدرس بابا.رفتیم و نشستم فرمون پشت من.بریم شد قرار بابا ماشین با

 ینیم.وسطش بزرگ عمارت یه با بزرگ باغی.لندن عمارت بزرگی به.بود بزرگ ویالی

 کنار.ببینمش خواستم می من که بود اونی تر مهم همه از و بودن اومده مهمونا از

 کردن می سالم عمو با مامان و بابا وقتی.بود نشسته فرنوش و شیرین و ترنم و تسنیم

 ونگاهش زود بعد و عمیق ولی بود ثانیه چند فقط.کرد نگاهم لحظه یه.کردم نگاهش

 ناای شیوا نزدیک جایی فرزاد کنار.کردم سالم مهمونا بقیه و احمد عمو با.گرفت ازم

 نه.بود دهپوشی شلوار و بلوز یه همیشه مثل.بگیرم ازش نگاهمو تونستم نمی.نشستم

 شیوا مثل هم شیرین. لختی و کوتاه های پیراهن نه بود رسمی دامن و کت اهل

 مهه من.اومدن مهمونا همه.داشتن پیراهن فرنوش و ترنم و تسنیم ولی بود پوشیده

 رنوشمف و تسنیم.بده شیر بهش رفت و افتاد گریه اش بچه ترنم.بود شیوا به حواسم

 رفح ارسالن با داشت فرزاد.بود وقتش االن.موندن شیرین و شیوا.آشپزخونه رفتن
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 هونهب چه به دونم نمی دید منو دور از که شیرین.شیوا سمت رفتم و شدم بلند.زد می

 .ایستادم جلوش.رفت ای

 .سالم-

 .کرد نگام و باال آورد سرشو

 .سالم-شیوا

 بشینم؟ هست اجازه-

 دارم؟ ایم دیگه برن؟چاره نکردن جور بهانه یه هرکدوم همین واسه ها بچه مگه-شیوا

 .بود دونفره مبل یه.نشستم کنارش مبل روی.گرفت خندم

 .زرنگی و تیز هنوزم-

 شدم؟ پیر بشم؟انقدر خرفت و کند قراره مگه-شیوا

 .زبونت مثل.میشی تر تیز روز به روز مطمئنا.نه-

 .زد کمرنگی لبخند

 سمتم؟ میای چرا تیزه دونی می که تو خب-شیوا

 ازم نگاهشو شیوا.نداشتم عاشقتم؟جرئت گفتم؟بگم می چی.کردم نگاش فقط

 .فهمید مطمئنا.گرفت

 اومدی؟ کی-شیوا

 .میشه روزی هفده-

 گردی؟ می بر-شیوا

 .رم می دیگه دوهفته از کمتر.آره-
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 گردی؟ برنمی تو چرا ایران برگشتن که بابات و مامان-شیوا

 ...رستورانم کارم.جاست اون هم باشه دلیلی اگه.ندارم برگشتن برای دلیلی-

 :گفتم زیرلب آروم

 .خاطراتم-

 ور سکوت شیوا.کنم شروع چطور.بگم چی دونستم نمی.نگفت چیزی ولی شنید

 .شکست

 .منتظرم من-شیوا

 چی؟ منتظر-

 .ببینیم خواستی اینکه و بودنت اینجا دلیل.حرفات.تو-شیوا

 چیه؟ دونی نمی-

 داد و برداشت رو عکس یه.کرد بازش و برداشت کنارش از کوچیکی دستی کیف

 .بودم کرده گم که بود عکسی همون.دستم

 .گذاشتی جا شاپ کافی تو-شیوا

 :گفتم و شدم خیره عکس به پررویی با.گرفتم ازش

 .بود شده تنگ براش دلم.گشتم دنبالش خیلی-

 کنه؟ می چکار تو دست عکسم بگی خوای نمی.شدی تر پررو که بینم می-شیوا

 :گفتم و کردم نگاهش حرص با

 دهش زندگیم وصله؟دلخوشی اینا به زندگیم دونی دونی؟نمی نمی بگی خوای می-

 که کنم می شکر خدارو رفتم؟دوساله کش ازت یواشکی روزی یه که عکس چندتا
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 دل رفع عکسات با.کنم درددل عکسات با کنم می سعی دوساله.کنارمه عکسات الاقل

 کنه؟ می چکار من دست عکسات گی می حاال.کنم تنگی

 .کرد می نگاه بهم خونسرد کامال

 .کنیم فراموش چیو همه بود قرار-شیوا

 فراموشت ممکنه غیر گفتم بهت یادمه.نذاشتم کسی با قراری چنین کنیم؟من-

 و یچیز هر انتظار.نیست بعید هیچی تو کردی؟از فراموشم بگی خوای می نکنه.کنم

 .متنفری ازم بگی اینکه حتی.دارم ازت

 .کرد سکوت مقابلم بار اولین برای.نزد حرفی شیوا

 متنفری؟ ازم واقعا بزنی؟شاید نداری حرفی-

 .کرد نگام تعجب با

 همیشه که هم تو.نیست حرفا این جای اینجا آریا داره؟ببین برات فرقی چه-شیوا

 ظاهرا گرچه.داری که هم رو بهم حمله سابقه.شی می عصبی و میاری جوش فوری

 می مارو چشمی زیر دارن و دارن خبر همه مطمئنم اما نیس ما به حواسش کس هیچ

 برای زندگیم موضوع ترین خصوصی از دیگران بذارم که نیستم آدمی من.پان

 .بسازن سرگرمی خودشون

 :گفتم شدم ناراحت حرفش از اینکه با

 .زندگیتم خصوصی قسمت جزء که کردی امیدوارم انقدر حداقل-

 :گفت و انداخت بهم خاصی نگاه

 .زندگیمی تو اینا از بیشتر خیلی-شیوا

 تیبرداش چه.چیه منظورش دونستم نمی و شنیدم می ازش چیزی چنین بود بار اولین

 .دونم نمی...یا مزاحم.کنم
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 .نباشه نگاهی که جایی.خصوصی.بزنم حرف باهات خوام می پس-

 .بزنم که ندارم حرفی من-شیوا

 نم به ولی.کنی می بارم حرف تا هزار نداری حرفی اینکه عین در همیشه تو.دونم می-

 .بده رو صحبت فرصت

 .بده حرصم داشت قصد بازم.نگفت چیزی شیوا

 می انوز پات جلو شم می بلند االن همین یا ببینیم همو جا یه کنی می قبول یا شیوا-

 تعریف و دیدن عاشق اینان که جمع این کنم فکر.کنم می خواهش بلند ازت و زنم

 .رمانتیکین های صحنه چنین کردن

 .گم می جدی شد؟فهمید نمی عصبی چرا.کرد نگام خونسرد

 .جایی بریم بیام تا باش شاپ کافی جلو فردا-شیوا

 ظهر؟ از بعد-

 .کنی نگام دزدکی تا بیام بودی مواظبم هرروز که ساعتی همون.آره-شیوا

 بیاری؟ روم به مجبوری-

 کشی؟ می خجالت نکنه-شیوا

 .گی می دادنم خجالت واسه داری تو ولی نه-

 .قزوینی پا سنگ مثه تو.تالشم است فایده بی که اینه مهم-شیوا

 تونی می.ببینی منو خوردن حرص اینکه واسه بذاری تالشتو همه نیستی مجبور شیوا-

 .کنی برخورد بهتر یکم

 .بری تونی می داری ازم انتظاری چنین اگه-شیوا

 باشه؟ صبح شه نمی...که این فقط.ندارم ازت انتظاری نه-
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 چی؟-شیوا

 .قرارمون-

 رایب که شیواست این.شد نمی باورم.کرد نگام لبخند با و باال داد ابروشو یه شیوا

 نیست؟ اعتنا بی نگاهشه؟لبخندش تو محبت بار اولین

 عصر؟ تا نداری تحمل نکنه-شیوا

 هب روز چند. کشی می نفس تو که بودم هوایی تو روز ده.کردم تحمل نبودتو دوسال-

 نیست فرسا؟بس طاقت تحمل انقدر نیست بس.کردم نگاهت دزدکی خودت قول

 شکنجه؟

 بزنم؟ کارم از داری انتظار-شیوا

 خودتی رئیس خودت که کاری سر نری روز یه که ندارم ارزش انقدر یعنی-

 میشی؟ ناراحت نه بگم-شیوا

 .کردم نگاهش بهت با

 کنی؟ می پایمال احساسمو انقدر چرا.میشی تر گستاخ روز به روز تو شیوا-

 آب شد می خنده همین و.خندید می خوردنم حرص از که روزا همون مثل.خندید یهو

 نگاه خندش به لذت با.کرد می آرومم.بود چی همه درمان خندش.خشمم آتیش روی

 .کردم

 .ای نارنجی نازک چقدر توام.کردم شوخی یه حاال خب-شیوا

 .باشه فوالد از اعصابم من که اینه توقعت جنابعالی نخیر-

 زیادیه؟ توقع-شیوا
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 نگاه نای.شدم قرار بی باز.افتاد تپش به قلبم.نگاهش و بود توش خاصی ناز یه لحنش

 .برگردوندم سرمو و گرفتم ازش نگاهمو. کرد می داغونم

 .کنن اینطور بزنه سر ازم ناخوشایندی کار خوای نمی اگه.شیوا نکن نگام جوری این-

 :گفت لحن همون با دوباره

 کنم؟ می نگات چطوری-شیوا

 ندیده ازش رو هایی شیطنت چنین وقت هیچ.بود کرده پیدا اذیتمو جدید راه انگار

 .باشه خواست می خودش که حاال.کردم کنترل احساسمو.بودم

 یپرروی به زدم.کرد می ذوبم نگاهش.خدا وااااای،نه.کردم نگاهش لبخند با و برگشتم

 .گرفتم دستشو و

 .ام پایه کامال کنی؟من شیطنت خوای می-

 تمداش من و. نکشید دستشو که بود اینجا جالب.باال برد بدنمو دمای دستش گرمای

 .گذاشتم سرپوش روشون ساله سه که احساساتی.احساس فوران از مردم می

 .آریا تونی نمی-شیوا

 تونستم نمی من نه.کردم ول دستشو یهو.بود کرده شروع بود ای بازی چه خدااااا،این

 آزاد ایهو به نیاز.بیرون رفتم و رفتم در سمت به.بود برنده همیشه شیوا.باشم دار خود

 شیوا،تو.افتاد می تپش به قلبم آوریشم یاد با حتی.کشیدم عمیق نفس چندتا.داشتم

 الفیت.شیوا بیارم دستت به روز یه اگه حالت به بکشی؟وای منو خوای هستی؟می کی

 وونمدی که شیوا،همونطور کنم می دیوونت.عشقم با بدی، با نه.میارم سرت کاراتو همه

 .کنی می

 دورش دخترا دوباره.رفت شیوا سمت نگاهم اول.داخل رفتم شدم آروم که کمی

 کنار رفتم و زدم لبخندی بهش.کرد می نگام لبش رو مرموز لبخند یه با هم شیوا.بودن
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 خیره شیوا به و نشستم.خورد می داشت رو ارشیا مخ بار این.حرف پر فرزاد

 .بود من برای پیروزش لبخند مطمئنم اما نبود من به نگاهش گرچه.شدم

 کجایی؟ پسر هی-

 .کردم نگاه بود داده قرار مخاطبم که شخصی به

 .کنارم نشست شهیاد

 کردی؟ فرار شد چی! خاکیا زدی می داشتی-شهیاد

 .کنه می خاکم همیشه.پیروزه همیشه شیوا.شدم اوت ناک-

 خوشحاله؟ انقدر همینه واسه-شهیاد

 یاد رو جدیدی های راه که االنم.منه دادن حرص شیوا تفریح که،بزرگترین گفتم-

 .گرفته

 .خندید شهیاد

 .ندیدم ازش رو عشوه پر های نگاه این حاال تا-شهیاد

 :گفتم جدی یهو

 .ببینه من جز به کسی نبوده قرارم-

 .خندید بلند دوباره شهیاد

 هب گور فرنوش و تسنیم این سر زیر همش.کردم شوخی بابا!جدی چه اوه اوه-شهیاد

 .کردن بدرش راه از.گوریه

 .بیاد عقل سر یکم کاش.کردنا بدر راه این خوب چه-

 حرفاتون؟ شد چی آخر-شهیاد

 .نذاشتیم قرار اومد یادم یهو
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 .نشد مشخص آخر قرارمون.وای ای-

 نزدین؟ حرفاتونو مگه-شهیاد

 این اهنگ زیر نداره دوست گفت.قبلیه نقشه چی همه فهمید بابا؟شیوا تو گی می چی-

 .یارمب گیرش تنها دوباره باید.کنیم اوکی قرارمونو نشد وقت فقط.بزنیم حرف آدم همه

 برات؟ کنم ردیف-شهیاد

 .کنم می درستش خودم.بسه هم دفعه همون.نکش زحمت.داداش نه-

 فهمیده انگار.نیاوردم گیرش تنها شامم موقع حتی.بود بهش حواسم شب آخر تا

 رفتن آماده هم اینا شیوا.شد رفتن موقع.کرد می نگام لبخند با گاهی آخه.بود

 مرفتی و کردیم خداحافظی. کردم می دق عصر فردا تا من.بزنیم حرف نشد وقت.بودن

 شیوا.کرد صدام یکی در جلوی بیارمش و شم ماشین سوار برم خواستم وقتی.بیرون

 .شهیاد و شیرین با.بود

 ذاریمشب تونیم می دیره اگه البته.گفتم بهت که همونجا بیا نه ساعت صبح فردا-شیوا

 .6 برای

 .گرفت خندم منم.خندید و

 .خوبه نه همون نه-

 و شیرین از.بشر این نداشت خداحافظی به عادت اصال.رفت ای دیگه حرف هیچ بی

 .کردم خداحافظی شهیادم

 گها خدایا. نگاهش. حرفاش.کاراش.بودم شیوا فکر تو همش.نبرد خوابم صبح تا شب

 بیدار مگوشی زنگ با.برد خوابم صبح شش باالخره.شم می نابود کنه مخالفت بارم این

 .بود ناشناس.شدم

 بله؟-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه کاربرانجمنbanoo pardis|شیرین احساس رمان

 

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

 

476 

 

 پس؟ کجایی آریا الو-شهیاد

 .وای.بود ربع و نه ساعت.پریدم خواب از یهو

 برد خوابم-

 .کردم گرم سرشو بزور.بره که االنه شیوا پسر-شهیاد

 .اونجام دیگه ربع یه-

 .بود کنارش شهیادم و بود نشسته داخل شیوا.رفتم و شدم آماده جت مثل

 .سالم-

 .کرد نگام چپ چپ

 .سالم-شهیاد

 چنده؟ ساعت.شناس وقت آقای سالم علیک-شیوا

 شد دیر ببخشید-

 .رم می دارم.شد تموم وقتم دیگه من.نداره فایده بخشش-شیوا

 .گرفت کیفشو و شد بلند

 .شهیاد خداحافظ-شیوا

 .در سمت رفت

 .زدی گند پسر.اوه اوه-شهیاد

 .دنبالش دوئیدم

 .شیوا کن شیوا؟صبر-

 .ندارم وقت که گفتم-شیوا
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 باشیم؟ هم با ساعت نیم فقط بود قرار مگه-

 .کرد نگام و ایستاد شیوا

 .خودت واسه ببر بردار منو کال خوای چی؟می پس-شیوا

 :گفتم زدمو لبخندی

 .آرزومه که اون-

 خوردی؟ صبحانه!شد باز نیشش چه-شیوا

 :گفتم گیج

 هان؟-

 .باشی خورده خواب تو که این مگه.سوالیه چه-شیوا

 .نبرد خوابم صبح تا.برد خوابم صبح 6 تازه کن باور-

 .شد موذی باز

 مگه؟ کردی می چکار-شیوا

 .کردم می فکر تو به-

 .خورد جا کمی.بدم جواب رک انقدر نداشت انتظار

 دیر الیجنابع تاخیر ساعت نیم با گرچه.بخوریم بریم هم با نخوردم صبحانه منم-شیوا

 .شد

 .شیوا بودن از بودم خوشحال.خندیدم بلند صدای با

 هواس.یادمه پیتر رستوران دفعه اون هنوز! ها دی می کش کردنمو دیر قضیه داری باز-

 .حالم به وای ساعته نیم که حاال.کشتی منو دقیقه5
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 .خندید اونم

 دیر فرنوش با که رفت یادت هم رو دفعه اون.بودی نشناس وقت اولش از-شیوا

 .خریدم وقت استاد از براتون من کردین

 بود؟ یادش رو اینا.کردم نگاش تعجب با

 یادته؟ رو اینا-

 .شد دیر دیگه گرفتم؟بریم آلزایمر مگه-شیوا

 .پارکینگ سمت رفتیم

 .بریم من ماشین با-شیوا

 داره؟ فرقی چه-

 .بیرون کنم پرتت کردی عصبیم هرجا-شیوا

 لیخی.بود باغ یه جا یه.شهر خارج سمت رفت.شدیم سوار.خندید خودشم.گرفت خندم

 .بود قشنگ

 محشره غذاهاشم.عالیه اینجا-شیوا

 میای؟ کی با اینجا اونوقت-

 .کرد تعجب

 چیه؟ منظورت-شیوا

 .شدم نیست؟غیرتی واضح-

 .بازوم به زد مشت یه و خندید یهو و کرد نگام متعجبانه اول

 .نکردم پیادت جاده وسط نبردم تا پایین برو-شیوا
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 یکارای.کنه می دیوونم داره کاراش این با دونست نمی.سوزوند می دلمو شیوا کار هر

 دهش بودنم حساس متوجه.بود کردنم اذیت جدید شیوه شایدم.داشت تازگی برام که

 .اومد پیشخدمت.نشستیم خلوت گوشه یه.داخل رفتیم باهم.بود

 .رهام خانوم سالم-پیشخدمت

 خودش خارج.دارم مهمون یه.خوام می عالی و مخصوص صبحانه یه.سالم-شیوا

 .وقت هیچ نره یادش بیار چیز یه.داره رستوران

 .چشم-پیشخدمت

 .بگیرم چشم ازش تونستم نمی.کردم می نگاه شیوا به همش من.رفت

 نشم؟ تموم حاال-شیوا

 .بخورمت بتونم نگاه با که حرفاست این از تر زیاد روت تو نه-

 .میارن خوب صبحونه یه االن-شیوا

 .کنه عوض بحثو خواست

 .داره رو مزه بهترین برام چیزی هر تو کنار-

 املک.آوردن رو صبحانه.نشدم معنیش متوجه که نگاهی.کرد نگام فقط.نگفت چیزی

 لقمه راشب داشتم دوست.چسبید شیوا کنار واقعا.مربا و شیر،عسل،پنیر،نیمرو،کره.بود

 اییکار همه من که برسه روزی شه می یعنی. نکردم جرئت همیشه مثل بازم و بگیرم

 هالبت.خوردیم کامل سکوت در رو بدم؟صبحانه انجام رو ندارم انجامشو جرئت االن که

 که روزایی همه اندازه به خواستم می.کردم نمی دریغ حالی هیچ در زدنش دید از من

 .ودب روم به رو شیوا.دادم تکیه پشتی به.کردن جمع رو تخت اومدن.ببینم ندیدمش

 .شنوم می خب-شیوا

 .قشنگه.شنوم می منم آره-
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 .گرفت خندش.بود آب صدای منظورم

 نیست؟ سردت-

 .کنی می کار شرکت تو شنیدم.خوبه هوا نه-شیوا

 .داخلیم مدیر آره-

 .کردم می قبال من که کاری-شیوا

 .بودی تو که دفتری همون توی-

 .هستی بینی پیش قابل کامال.نیست مشکل حدسش-شیوا

 .تو برعکس دقیقا-

 خوب؟ یا بده این و-شیوا

 چیه؟ بودنم بینی پیش قابل به راجع نظرت.بگو تو-

 .ربا آهن قطبای مثل.شه می خودش مخالف جذب هرکس اصوال-شیوا

 .زد نمی منظور بی حرفیو هیچ شیوا.زدم لبخند

 .کنم جذبت تونم می که خوشحالم-

 .اصلیت حرف حاال خب-شیوا

 .اصلیم حرف سر برم داری اصرار چقدر-

 .برم باید چون-شیوا

 .زد حال ضد بازم.پرم تو خورد

 .بذاری وقتی من برای روز یه تونی نمی.کنی می کار وقت همه این-
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 قرار یه امروز بگم باید اطالعتون محض.کنم می کارو همین دارم حاضر حال در-شیوا

 طرف.بدم دست از کارو این داره امکان.زدم بهم رو مهم داد قرار یه برای مهم کاری

 .مهمه براش خیلی شناسی وقت

 .باال پرید ابروهام

 .داری مهمی کار بگی بهم تونستی کردی؟می کاریو چنین من بخاطر واقعا؟تو-

 اینا و ارزش به راجع چیزایی یه یادمه.نزنم حرفی شد باعث گفتی تو که چیزی-شیوا

 .گفتی

 یحت.میگه مستقیم.زنه نمی لفافه در رو حرفی وقت هیچ.میاد خوشم بودنش رک از

 .دارم ارزش براش بگه بهم که نداره این از واهمه

 بمونی؟ کنارم بخوای که هست حده؟انقدر چه تا ارزش این-

 .اومد حرف به باالخره.نبود دلم تو دل.طوالنی مکث یه.کرد نگام

 .کنه نمی تعیین تو ارزش رو رفتنم و موندن-شیوا

 .کردی ترکم قبل دوسال که همونطور-

 مزندگی از من خواسته همه.نیست مالک عشق فقط زندگی تو.گفتم هم قبال-شیوا

 .خوام می آرامش من.نیست عشق

 باشی؟ آروم کنارم تونی می که نداری قبول چرا.دم می بهت اینو من-

 :گفت آروم و شد خیره معلوم نا جایی به

 .آرومم کنارت-شیوا

 .وعمیق آروم.زد می حرف شیرین چقدر.نشست لبم رو لبخند
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 عمو با.کنمن فکر جداییتون و روابطتون به.نکنم فکر تسنیم به که آرومم وقتی تا-شیوا

 .شدم جدایی این باعث من. کشم می خجالت باباتم و مامان از حتی من.نشم برو رو

 .تو به من نه،حس تو-

 .دارم حسی منم که ازین تسنیم تصور و-شیوا

 نداری؟-

 .باشم آرزوش به تسنیم رسیدن مانع نخواستم هرگز باشه چیزیم اگه-شیوا

 می بچشون برای چی مادر و پدر یه.برسن آرزوشون به همه نیست قرار-

 می دهمهردا با وقتی تسنیم.شاهدی نیست؟خودت خوشبخت تسنیم.خوان؟خوشبختی

 عالقه هی نباشه،اما آتشین و تند عشق یه شاید.زنه می لبخند میاد اسمش وقتی.خنده

 تونستم نمی هرگز من.نه بود؟مسلما خوشبخت انقدر موند می من با اگه.عمیقه ی

 خوشبخت منو که خوب عروس خوان؟یه می چی من بابای و مامان.کنم فراموش تورو

 اندازه همون به کرده خواد؟بزرگت می چی برات احمد عمو.باشم عاشقش من و کنه

 پیچیده رو چی همه چرا.خواد می هم تورو خوشی خواد می رو تسنیم خوشبختی که

 قضیه اصل این.نیستی میل بی من به هم تو.دارم دوستت شیوا؟من کنی می

 چیه؟ مشکلت دیگه.مهمشه قسمت.است

 قهوه یه سفارش و زدم صدا رو پیشخدمت.کرد می فکر داشت.کرد نگاهم ساکت

 .دادم

 .باشه شیر با من برای-شیوا

 .بیارین همونو منم واسه-

 .جلوش گذاشتم فنجونشو براش.رسید قهوه تا بودیم ساکت هردو

 .ممنون-شیوا
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 شوفنجون. خوره می شیرین دونستم می.ریختم خودمم برای.ریختم شکر کمی براش

 .کرد مزه مزه و برداشت

 .شیوا کردی تغییر-

 :گفت خنده با شیوا

 آروم من وگرنه.گوریه به گور فرنوش و تسنیم سر زیر همش شهیاد قول به-شیوا

 .بودم

 :وگفتم خندیدم

 .گفت من به دیشب همینو دقیقا-

 .کنه می خفش بشنوه فرنوش-شیوا

 .شدی تر شیطون.گذاشتن تاثیر روت خوب ولی-

 .ده نمی نشون درونشو و گیره گوشه ای خانواده بی بچه هر-شیوا

 .داشت غم صداش

 .نبودی خانواده بی تو.نیست مادر و پدر فقط خانواده-

 و مامان عزیز همیشه چون گم می چی فهمی نمی.نداشتم پدر و مادر محبت اما-شیوا

 وقتی.خواستمش می بودم بچه وقتی من.نداره فایده کنارمه مامانم که االن حتی.باباتی

 می مامانشون به مشکالتشونو همه وقتی.اومدن می مامانشون با همکالسیام همه

 .کردی می اذیتم تو وقتی حتی.بودم بلوغ و احساس اوج تو وقتی.گفتن

 کردم؟ اذیتت من؟کی-

 رفته؟ یادت آشناییمون اول روزای-شیوا

 .کردی شروع که بودی تو.انصافی بی خیلی-
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 .خندید بلند و رفت بین از غمش یهو

 .میگی راست.نبود حواسم آره-شیوا

 :گفت هامون خنده اتمام از بعد

 .دارم سوال یه-شیوا

 .بپرس-

 ...فهمیدی چطوری...چطور-شیوا

 .بزنه حرفشو شد نمی روش شیوا بود بار اولین

 شدم؟ عاشقت کی از-

 .داد تکون سرشو

 توق همه. کنی می جذبم و پسندم می رفتاراتو همه فهمیدم یواش یواش.دونم نمی-

 دیر هک عاشقتم فهمیدم وقتی دقیق اما.کردم می مقایست بقیه با.کردم می فکر بهت

 اطمینانی هیچ تو حس به منم.بودن کرده خودشونو کار بابا و مامان.بود شده

 .نزدم حرفی که اینه.دشمنی باهام کردم می فکر درواقع.نداشتم

 داری؟ االن مگه-شیوا

 .نه-

 .بینی واقع انقدر خوبه-شیوا

 کنی؟ می چکار قلبم با دونی می.احساسی بی انقدر تو نیست خوب ولی-

 .نشستم نزدیکش رفتم.انداخت بهم لرزونه می قلبمو که اونایی از نگاه یه

 پسم باز بعد و دی می بازیم روز چند یه.باشه بازی یه چی همه تو واسه شاید-

 یتوزندگ راحت خیلی کارمو پی برم گی می بعد.خندی می و دی می حرصم یکم.میزنی
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 می.داره ضربان قلبم این.آدمم من.نیست تفریح.نیست بازی این اما.کنی می

 .شه می فشرده.لرزه می.شکنه

 .قلبم رو گذاشتم دستمو

 یاد.شه می دیوونه تو یاد هربار با.زنه می طوری این داره دوساله.ببین-

 یا.بریده امونمو قلب این دیگه.ره نمی سرم از دقیقه یه حتی که یادتم....هه...تو

 .وایسته بار این تا برم بگو.کن خالصش و بگو کار بار یه یا...بیا راه باهاش

 دوست. بود بغض از.لرزید صدام حرفام آخر.کرد می نگام فقط.گفت نمی هیچی

 احساس ولی بودم مرد.نبود خودم دست اما.کنم گریه جلوش باشمو ضعیف نداشتم

 رو کرد گرم صورتمو که اشکی نخواستم.برگردوندم ازش صورتمو.داشتم

 .کرد پاک اشکمو دستمالی با آروم.برگردوند صورتمو.ببینه

 ایدب من کنی ازدواج باهام بخوای نیستم؟اگه ضعیفم؟مرد بگی خوای می چیه؟بازم-

 کنم؟ تکیه بهت

 نداد جواب بازم

 .کردی دیوونم.بزن حرفی یه-

 .تری مرد شناسم می مردی هر از-شیوا

 از.ردیمک صحبت و رفتیم گردش کمی.بودیم باهم ناهار از بعد تا.نشست لبام رو لبخند

 از بعد.کافیه امروز برای دونستیم می هردو انگار.احساسمون جز به هرچیز و هرجا

 :گفتم بود باز در که همونطور.شدم پیاده.ماشینم جلوی رسوند منو ناهار

 ...شیوا-

 .خوند نگاهم از حرفمو

 .آریا فکر کمی بده اجازه-شیوا
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 .دادم تکون سری

 .گیرم می تماس باهات خودم-شیوا

 .خداحافظ.منتظرتم.باشه-

 .خداحافظ-شیوا

 .خونه رفتم و شدم ماشین سوار.رفت و کرد حرکت شیوا.درروبستم

 به داره ایران تو حضورم روزهای.شیوام تماس منتظر هرروز من و گذشته روز سه

 و بودم افتاده تختم رو حوصله بی هرروز مثل.شیوا جواب از ترسم می.گذره می سرعت

 .بود ناشناس ی شماره.خورد زنگ که رفتم می ور گوشیم با

 .بفرمایید الو-

 .آریا سالم-

 .بود شیوا.شد حبس نفسم

 زدی؟ زنگ باالخره.سالم-

 :گفت و خندید

 زیاده؟.گذشته روز سه تازه-شیوا

 .زیاده من واسه ساعتم سه-

 نداری؟ کاری-شیوا

 .تماستم منتظر روزه سه.نه-

 بیرون؟ بریم-شیوا

 .اومد می خوشم کالمش تو صمیمیت و صحبت لحن از
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 .بریم-

 راحتی؟ کجا-شیوا

 .بریم من ماشین با بار این که این شرط به.باشی راحت تو هرجا-

 بیرون؟ کنی پرتم نبود میلت باب جوابم اگه خوای می-شیوا

 .متون می نه و خوام می نه ولی.بیرون نداختمت می قلبم از داشتم تواناییشو اگه-

 .دنبالم بیا دیگه ساعت نیم تا-شیوا

 .بیرون بیا زنم می زنگ رسیدم.چشم-

 .منتظرم-شیوا

 یه و و سفید شرت تی.مشکی شلوار.زدم خوب تیپ یه.شدم آماده و کردم قطع

 یه.ایینپ رفتم و زدم ادکلنمو.انداختم گردنم دور مشکیم شال یه.مشکی کوتاه پالتوی

 .پوشیدم مشکی بوت جفت

 .اومدی در اتاق اون از عجب آریا؟چه کجا-مامان

 :گفتم لبخند با

 .نمیام شام.دارم قرار شیوا با-

 ناای شیوا خونه در رسیدم وقتی.رفتم و کردم خداحافظی.خندید و شد خوشحال مامان

 ییاس کوتاه پالتوی یه. بیرون اومد خودش بعد و کرد قطع اما.زدم زنگ گوشیش به

 و بود دهپوشی سفید بوت نیم. بود آبی شالشم.آبی تنگ جین شلوار با بود تنش رنگ

 .شدم پیاده.بود دستش سفیدی کیف

 .سالم-

 .تاخیر بدون.اومدی زود عجب چه.سالم-شیوا
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 .کردم باز براش رو در و خندیدم

 .باش جدید چیز دنبال.نمیاره در حرصمو.شده قدیمی دیگه اینا.بچه بشین-

 .کردم حرکت.شدم ماشین سوار و بستم رو در.شد سوار و خندید خودشم

 بریم داری دوست کجا خانم شیوا خب-

 چیه؟ نظرت خودت-شیوا

 .ندارم نظری که گفتم-

 .شهربازی بریم داشتم دوست اول-شیوا

 .افتادم آکسفورد یاد به.همینطور هم شیوا.نشست لبام رو لبخند

 .شهربازی بیای بامن نخواد دلت دیگه تو شاید کردم فکر بعد-شیوا

 نه؟ که چرا-

 امب بریم. برم آروم جای یه خواد می دلم کردم حس بعد.نیست حسش بیخیال-شیوا

 .محک

 کجاست؟ محک بام-

 .خلوته و مرتفع جای یه.برو گم می بهت-شیوا

 .بریم.اکی-

 فاعارت. بودم نیومده حال به تا اینجا.بود قشنگی جای.رفتیم رو داد شیوا که آدرسی

 یرهخ رو به رو فضای به و دادیم تکیه ماشین به هم کنار.باشه رد بود شده باعث زیاد

 .شدیم

 .بود بخش آرامش برام کنارمه اینکه.داشتم دوست رو شیوا کنار بودن

 ...ولی.بخشه آرامش.اینجا میایم زیاد شیرین و شهیاد با-شیوا
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 چی؟ ولی-

 .دارم بهتری احساس یه.تر صفا با.تر آروم.است دیگه جور یه االن-شیوا

 .نگفت چیزی.شدم تر نزدیک بهش کمی و دادم جرئت خودم به

 .آرومم باشی تو جا هر.بخشه آرامش منم برای-

 فکر مامان وقت هیچ.شدن عاشق ازدواج از قبل.بودن هم عاشق بابام و مامان-شیوا

 های آزادی جنبه بودا،ولی خوب اوال البته.بیاد در آب از زرد تو اینجور بابا کرد نمی

 .دیگه چیز یه عقلم گه می چیز یه دلم.عاشقی و عشق از ترسم می.نداشت رو خارج

 .باشی شناخته منو کردم می فکر.بگم چی دونم نمی-

 تسنیم دنامز تو که شم بقیه.گذشته کل کل به شناسیم می همو که مدتی نصف-شیوا

 دارن ازدواج و شناخت قصد که آدم نفر دو عنوان به نزدیکی ارتباط کال...یا بودی

 مش نواخت یک.شم عادت برات.شی خسته.شی عوض که روزی از ترسم می.نداشتیم

 .بزنم دلتو حتی یا

 لقبو و عشق روزی یه.مطمئنم خودم احساس به من.ممکنه غیر چیزی چنین شیوا-

 اوج در دوسال بشم عوض یا بشم سرد بود قرار اگه.کردم باورش االن اما.نداشتم

 صحبت باهات ایرانم تا نداشتم قصد حتی من شیوا.موندم نمی منتظرت ناامیدی

 اعثب بگی بهم بازم ترسیدم می ولی بود نخوام،آرزوم که نه.بود تسنیم اصرار.کنم

 و خوشی خوام می برات که چیزی همه.شی اذیت خوام نمی.اذیتتم و عذاب

 .خوشبختیه

 .لرزه می داره کردم حس

 شیوا؟ سردته-

 .خوبه.نه-شیوا
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 لرزی؟ می چرا-

 مه تو.قرارم بی و زده هیجان جورایی یه.لرزه می بدنم.زنه می قلبم.دونم نمی-شیوا

 داری؟ رو حالتا همین

 تو آخر ی لحظه تا.رفتی که شبی از درست.شدم دچارش دوساله که همیناست.آره-

 .برگردی بودم منتظر همش.رفت هواپیما وقتی حتی.بودم فرودگاه

 .گرفت فاصله ازم

 می گر گی می احساست از وقتی.شم می اینجوری شی می که نزدیکم آریا-شیوا

 .ضعفه باعث فقط عشقه این اگه.لرزم می حال عین در.گیرم

 وءس عشقت از من نیست قرار.نیست ضعف این کنارتم من وقتی.نیست ضعف این-

 .نشو دور ازم فقط. شیوا ذارم می پات به زندگیمو همه.ترسی می که کنم استفاده

 .بشناسیم همو یکم باید شاید-شیوا

 .چشم داری زمان به نیاز و داری شک هنوز تو اگه ولی.شناسمت می من-

 یچ همه.نشه وصلت این به راضی عقلم ممکنه.شه عوض نظرم بعدش ممکنه-شیوا

 آریا؟ کنی می قبول رو

 بمناس ما که کنم قانعش تونستم نمی اگه.بود خدا به امیدم ولی بود سخت گرچه

 .نرسیم هم به بهتر همون همیم

 .بمیر بگی اگه حتی.کنم می قبول بگی تو هرچی.آره-

 .کرد نگام تند و برگشت سریع

 خوام نمی رو چیزی چنین وقت هیچ من.نزن حرفو این-شیوا
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 می نم ولی بدی نشون اعتنا بی و خونسرد ظاهرتو شاید.مهربونی خیلی تو.دونم می-

 .داری مهربونی قلب چه دونم

 .نزدیکش رفتم

 یم سست.نشی نزدیک بهم نیفتاده بینمون اتفاقی تا خوام می آریا،ازت نه-شیوا

 و زنمب چیو همه قید خوام می.کنه می سستم آغوشت که کشیدم محبتی بی انقدر.شم

 تهبیف قرار اتفاقی هر بذار.منظورمو فهمی می.نکن سست ارادمو.بزنم آرامش به فقط

 .هکن لنگ عقلمو پای احساسم نذار.نباشه مشکلی و کردیم ازدواج که باشه زمانی

 .بخوریم شام جا یه بریم.ماشین تو بریم.سردته ولی.شیوا باشه-

 :گفت و خندید.کردم باز براش رو در

 و نیک باز برام رو در خواستم ازت.خونه برسونی منو بود قرار که افتادم شبی یاد-شیوا

 آرزو حرص از.اومد دردم.پام به کوبوندی رو در ولی.شدی مجبور مامانت جلوی تو

 .کنم اذیتت من و کنی باز برام رو در باشه آرزوت خودت که برسه روزی کردم

 :گفتم نشستم وقتی.بستم رو در و نشست

 ناراحتی؟ هنوز کارم اون از-

 .کردم می اذیتت که وقتیه مال.نه-شیوا

 داری؟ حسی چه رسیدی آرزوت به که االن-

 تقسم ندارم دوست دیگه من البته.بخشه لذت کسی هر برای آرزو به رسیدن-شیوا

 .بدم انجام دومشو

 .بود من کردن اذیت منظورش

 .بدی حرصم نیست قرار موقع اون مثل که خوبه ی نشونه یه خودش این-
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 یشترب باید منم و بود خوب پیشنهادش شاید.دوسال این تو بود شده عوض خیلی شیوا

 .بود شده رو بوده پنهان حاال تا که روحش از ابعادی.شناختمش می

 .چرخیدیم شهر تو کمی شام از بعد.خوردیم غذا و لوکس رستوان یه رفتیم

 هستی؟ بستنی پایه شیوا-

 .خوبه.آره-شیوا

 مونو تنیبس و نشستیم ماشین تو همونجا.خریدم قیفی بستنی دوتا و وایستادم جا یه

 .خونشون سمت کردم حرکت بعد.خوردیم

 .نشه تکرار دیگه یا.باشه خواب ترسم می.شد نمی تموم امشب کاش-

 .بشناسیم همو بیشتر باید که گفتم.شه می تکرار که فعال نترس-شیوا

 برگردم؟ باید دیگه روز هشت من که دونی می شیوا-

 .بودی گفته-شیوا

 کافیه؟ برات فرصت این-

 .دونم نمی-شیوا

 .برگردم اینجوری نیست دلم.بمونم تکلیف بال بازم تونم نمی من ولی-

 .بمون خب-شیوا

 .گردم برنمی ایران به هرگز دیگه...باشه نه جوابت درصد یه اگه...اگه.تونم نمی-

 .بود جلو به نگاهم من اما.کردم می حس نگاهشو سنگینی.کرد نگام یکم

 خیلی.شناسمت می.نیست شناخت برای مونده باقی فرصت روز هشت این-شیوا

 که این.دارم حسی چه کنارت که این از.خودم حس از.شم مطمئن باید ولی.خوب

 عوض چیزا خیلی.بودیم دور هم از دوساله االن ما.باشم همراه باهات عمر یه قراره
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 نداشته حس اون من یا نباشه قبل دوسال حس همون احساست هنوز تو شاید.شده

 .چیه احساسمون بفهمیم تونیم می بهتر باهم ارتباط تو.باشم

 در جلوی تا.شد پیاده خودش سریع که کنم باز رو در شم پیاده خواستم.رسیدیم

 .رفتم همراهش

 ونمد نمی.مامان جز به البته.خوابن همه مطمئنم چون تو بیای کنم نمی تعارف-شیوا

 .خوابن می زود.مونن می مرغ مثل چرا اینا

 .خندیدم

 .زوده کجا!ها شبه یازده ساعت-

 .زوده من واسه-شیوا

 .نرو خوای می-

 می زنمب تعارف یه که پررویی انقدر دونم می.نیای باهام تو گفتم اینو.دیگه نه-شیوا

 .تو میای دوئی

 .کرد می سرحالم شیوا با بودن.دل ته از.خندیدم

 .نیستم پررو انقدر دیگه نه-

 .خداحافظ پس-شیوا

 .کرد باز رو در

 شیوا؟-

 بله؟-شیوا

 ببینمت؟ دوباره کی-

 .زد قشنگی لبخند
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 .باش بعدت دفعه فکر بعد شیم جدا هم از بذار-شیوا

 .شم می دیوونه بزنی زنگ دوباره تا.بره نمی خوابم-

 هک شرکت؟منم بیای باهام چیه نظرت.نیست زیاد روز هشت.نداری زیادی وقت-شیوا

 .کنم تعطیل کارو تونم نمی

 .نباشم مزاحمت اگه.خوبه-

 :گفت و خندید

 .بود خوب خیلی که قبلی سری.برمت می کنی کمکم بدی قول اگه-شیوا

 کردی؟ قهر ازم جوری اون همین واسه-

 هب نباید. کردم توقف راه بین اما.صورتش سمت رفت دستم.پایین انداخت سرشو

 .جیبم تو گذاشتم دستمو.کردم می توجهی بی خواستش

 مه به سختی چه با بدونیم.بدونیم همو قدر بیشتر تا بود الزم جدایی این شاید-

 .دنبالت میام صبح نیم و هفت.نخوری سرما تو برو.رسیدیم

 .خونه رفتم و کشیدم عمیقی نفس.داخل رفت و کرد خداحافظی لب زیر

 .بود زده سنگین و رسمی تیپ.شیوا دنبال رفتم و خوردم صبحانه زود صبح

 .متعالی عالی صبح-

 .بخیر صبح-شیوا

 .بریم تا بفرمایید رو آدرس-

 در کامل 14 طبقه.بود تجاری که بود بزرگ برج یه.رفتم گفت شیوا که آدرسی طبق

 با منشی.بود شیوا خود مال کامل اینجا ولی.بود لندن شرکت بزرگی به.بود شیوا اختیار
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 شتپ نشست و آورد در پالتوشو.اتاقش داخل رفتیم و کردیم سالم.کرد سالم تعجب

 .میزش

 .ایستادی؟بشین چرا-شیوا

 .کردم نگاه دیوار روی رستورانم عکس به

 .شده تنگ براش دلم-شیوا

 .دوباره ریم می باهم ایشاهلل-

 .نشستم کارش میز روی به رو مبل یه روی.نگفت چیزی

 کنم؟ کمکت-

 کارشون به واقعا شرکت افراد.کنم می نظارت معموال.ندارم خاصی کار هنوز-شیوا

 خوردی؟ صبحونه.واردن

 چی؟ تو.بله-

 .بیارن برات بگم نخوردی اگه گفتم.خوردم آره-شیوا

 .خوردم.نکش زحمت نه-

 فتمر می بهونه یه به باید.بود زیاد مون فاصله.شد مشغول و کرد روشن رو تاپش لپ

 دشخو صندلی کنار بردم و داشتم برش و رفتم.بود میزش جلوی صندلی یه.کنارش

 .کرد نگام تعجب با.نشستم.گذاشتم

 اینجا؟ اومدی چرا-شیوا

 .بکشم سرک کارت تو یکم خوام می خب-

 .گی می دروغ چرا بشینی من کنار بیای گردی می بهونه دنبال-شیوا

 :گفتم و خندیدم
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 .زرنگیا خیلی-

 .شدی نمی عاشقم که نبودم اگه-شیوا

 .دی نمی دستم از باشی اگه-

 :گفت و خندید.شدیم خیره هم به لبخند با هردو

 .ای خودشیفته که واقعا-شیوا

 .نوکرتم دربست باشم هرچی-

 :کرد نگام و باال انداخت ابروشو یه

 زنی؟ می حرف جوری این دونه می مامانت-شیوا

 .دیگه جونشه خواهر پسر تاثیر-

 .باشی داشته رابطه دارن آموزی بد که کسایی با بذارم نباید ازدواج از بعد-شیوا

 روشو سریع که گفته چی شد متوجه ام چهره از انگار.بردم لذت گفت که ای جمله از

 می کمکش منم جاها بعضی و کرد می کار ساعتی دو.شد کار مشغول و برگردوند

 .شده خسته زیادی کردم احساس.کردم

 .بزنم چرخی یه اطراف این رم می من-

 .برو-شیوا

 بفرستن گفتم.دادم معجون دوتا سفارش و رفتم.بود پایین سرا ویتامین یه.بیرون رفتم

 .داخل اومد منشی و زدن در بعد ربع یه.اتاق تو برگشتم خودم.شیوا دفتر باال

 .داده سفارش شما برای اینو یکی گفتن رهام خانوم-منشی

 .گفت منشی به و کرد من به نگاهی شیوا
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 شوآستین بعد.دستش دادم برداشتمو رو شیوا لیوان.جا همین بذارید.ممنونم-شیوا

 .کشیدم و گرفتم

 .بخوریم هم با بشین اینجا بیا-

 .خوردیم رو معجون و نشستم روش به رو منم.نشست مبل روی و اومد

 دادی؟ سفارش کی-شیوا

 بیرون رفتم وقتی-

 کنی؟ می توجهم جلب برای رو کارا این-شیوا

 جواب باشه قرار اگه حتی.مهمی برام چون کنم می کارو این.حرفیه چه این! شیوا؟؟-

 امبر سالمتت و تو. باشی داشته باهام رفتارو بدترین تو اگه حتی.بشنوم ازت نه

 .مهمین

 .نشستم شیوا صندلی روی رفتم و شدم بلند بعد

 .کن استراحت یکم.کنم می تموم کارو این من-

 تونی؟ می-شیوا

 .کردم نگاهش حرص با

 .معتبرم شرکت یه مهندس االن من شیوا-

 .کردم سوال یه.حاال خب-شیوا

 .داشت تحقیر شکل سوالت-

 دیب انجام تو دم می کارامو همه کنی؟اصال می برداشت بد رفتارمو هر انقدر چرا-شیوا

 شی؟ می راضی.مهندس آقای
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 نظارت تربیش.شدم کارم مشغول.بست چشماشو و داد تکیه مبل پشتی به سرشو بعدم

 واشی.نبود مشکلی کدومم هیچ تو.باشه درست محاسباتش که بود دیگران کار بر

 .نشستم کنارش رفتم شد تموم که کارم.بود گوشیش تو سرش

 .گوشیته تو سرت همش شناختمت وقتی گوشی؟از این تو داره چی-

 .خوند می کتاب داشت.کشیدم گوشیش تو سرک یه

 خونی؟چیه می کتاب-

 .تاریخیه کتاب یه این-شیوا

 مندی؟ عالقه تاریخ به-

 .افتادم قاجاریه درباره اطالعاتش یاد

 .هستی قاجاریه عاشق تو نبود یادم اوه-

 از کتاب یه بار یه.خونم می باشه هرچی.ام مطالعه عاشق کال.بابا کدومه عاشق-شیوا

 .بود تو اون از اطالعات اون.خوندمش.بود قدیمی خیلی.کردم پیدا مامانم وسایل تو

 .داره منم مامان کتابا اون از-

 .نکردی نگاهشم بندم می شرط-شیوا

 .بردی شرطو-

 ضدی؟ قاجار با انقدر چرا-شیوا

 .خانوادگیشه شجرنامه عاشق و کنه می تعریف ازشون مامان که انقدر-

 نمی صحبتی دربارش خیلی اما است طایفه همین از اینکه با منم مامان.که خوبه-شیوا

 .کنه

 .بابامه دور فامیالی از مامانت گفت مامان بار یه یادمه آره-
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 .کنار گذاشت رو گوشیش و داد تکون سری

 شد؟ تموم کارت-شیوا

 .خانوم بله-

 .بخوریم ناهار بریم تونیم می-شیوا

 بریم؟ کجا-

 .رستوران یه-شیوا

 .پختم می غذا برات خودم شد می کاش.شدم خسته بیرونی غذا از-

 .بریم شو حاضر.شده تنگ دستپختت برای دلم منم-شیوا

 .ماشین تو نشستیم.بود سرد خیلی هوا رفتیم هم با برداشتمو کتمو

 .من آپارتمان بریم بعد کنیم خرید بریم-شیوا

 چی؟ برای-

 ندادی؟ پختن غذا پیشنهاد مگه-شیوا

 .باشه آپارتمانش تو تنها من با که داشت اعتماد بهم انقدر.خوبه.زدم لبخندی

 .آریا دارم اعتماد بهت من-شیوا

 .بود خونده فکرمو انگار

 .خوشحالم بابت همین از منم-

 .ای زنجیره فروشگاه یه رفتیم

 .نمک آشپزی من روز چند این بگیریم بیشتر کنیم می خرید داریم که حاال گم می-

 خواد؟ می چی خدا از کور-شیوا
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 .آشپز یه-

 .برداشتیم سبد یه و خندیدیم

 می بر من چیز یه گاهی.کردیم می خرید باهم زوج یه مثل که بود بخش لذت چقدر

 .نه گفتم می من داشت برمی چیز یه شیوا یا سرجاش ذاشت می شیوا داشتم

 .نیست خوب سس این شیوا-

 .دارم دوست اینو من ولی-شیوا

 .آشپزم من-

 .پسنده می اینو من ذائقه.باشی خب-شیوا

 و خریدیم ترشی و پاستیل و چیپس کلی آخرم در.اومدم می کوتاه معمول طبق من و

 یه حتی.ودب تمیز خیلی ولی کرد نمی زندگی اینجا کسی اینکه با.شیوا آپارتمان رفتیم

 .نداشت خاک و گرد هم ذره

 .کن جا به جا یخچال تو رو مواد بقیه هم تو کنم می آماده رو غذا من-

 .باشه-شیوا

 ناهار؟ خوری می چی-

 .خوشمزه چیز یه.دونم نمی-شیوا

 یا دلمه فلفل و قارچ تزئینشم برای.کردم درست سوخاری میگو و مرغ.شدم مشغول

 می ترشی و تلویزیون جلوی بود نشسته شیوا.کردم سوخاری زمینی سیب و

 بزرگ سینی یه تو رو همه شد آماده که غذا.کاناپه روی بود کرده دراز هم پاهاشو.خورد

 تو تمرف و برداشتم رو سفره.دلستر و لیوان دوتا.نون و چنگال و قاشق و ظرف.گذاشتم

 .چیدم رو میز و کردم پهن سفره شیوا مبل جلوی میز روی.سالن
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 .بویی و عطر چه!به به-شیوا

 .کمک نیای وقت یه شما-

 .نکنم کارا این از که رم می رستوران من-شیوا

 .تنبلی دونم می-

  است شده اماده دانلود درنگاه رمان این

www.negahdl.com 

 .آره یکی این تو-شیوا

 چی؟ خوردن تو-

 .کشم می رو یکی این زحمت.دیگه نه-شیوا

 .بگیرم لقمه برات سختته اگه خالصه-

 :گفت و زد لبخندی شیوا

 ام تهخس انقدر وقتا بعضی واقعا.شد اضافه وظایفت بقیه به اینم روز یه شاید-شیوا

 .دهنم بده غذا یکی خواد می دلم

 .گرفت خندم

 دومک هیچ مرد چه زن چه.ایه دیگه چیز.نیست وظیفه اینا.کنم چکارت دیگه پررویی-

 وظیفه چنین هم دار خونه زن یه حتی.دن می انجام کارو این که نیست وظیفه سر از

 .زندگیه استحکام به عالقه بخاطر.عشقه بخاطر.نداره ای

 :گفت بود مرغ کشیدن نیش به مشغول که همونطور شیوا

 .خورما می همشو بیای دیر.غذا از بعد واسه بذار رو قرا نطق این.بسه بابا-شیوا
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 یم داشت دیس همون تو و بود نریخته ظرفشم تو حتی.گرفت خندم خیالیش بی از

 .خورد

 .خوره نمی پرستیژت به.بخوری غذا اینجوری بودم ندیده حال به تا-

 سیک تنها تو البته! دیگه چیه پرستیژ.ام گرسنه هنوز من و شده سه ساعت-شیوا

 .خودمونی از تو.نگیا جایی.بینی می که هستی

 برخورد این انتظار. کردم خوردن به شروع ظرف همون تو منم.شد خوردن مشغول باز

 .ریختم دلستر لیوان یه براش. کرد می برخورد راحت خیلی.نداشتم شیوا از رو ها

 .بخور تر آروم.شدی خفه-

 .است معرکه پختت دست.برسه تو به پختش دست اگه عمرا ولی نگیا مامانم به-شیوا

 لیک شیوا شناخت تا هنوز انگار.زد می دلشو حرف صادقانه خیلی شیوا.شدم خوشحال

 کمکم و کرد لطف خودش قول به غذا از بعد.بود بینی پیش قابل غیر واقعا شیوا.بود راه

 .شستیم رو ظرفا کرد

 .بریم.برگشتمه وقت دیگه-شیوا

 .بیرون رفتیم و پوشید شالشو و مانتو شیوا

 .کن درست غذا بیاییم هم فردا.نزنیا حرفت زیر-شیوا

 و بود کرده اعتماد بهم که حاال بودن جدی برای تالشش برخالف.داشت شادی روحیه

 که شیطون ی بچه دختر یه. بود خودش.بود صمیمی کامال بسنجه خودشو داشت قصد

 .داشت نیاز محبت به شدیدا

 شدی؟ کجایی؟پشیمون-شیوا

 .کردم می فکر داشتم.هستم حرفم سر من نه-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه کاربرانجمنbanoo pardis|شیرین احساس رمان

 

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

 

503 

 

 فرار؟ چی؟به به-شیوا

 امالک شخصیت دو. داری تفاوت شناختم می امروز تا که شیوایی با چقدر اینکه به نه-

 شه نمی وقت هیچ که طوری به.دار خود کامال جدی،خشن،خونسرد،و موقع به.متفاوت

 حس از پر چشمات.روراست و صمیمی کامال حاالم و.داری حسی چه فهمید

 .ای سرزنده کوچولوها دختر شبیه.زندگیه

 جدی کردم سعی همیشه.نداشتم رو دارم االن که حسی وقت هیچ-شیوا

 ورهمونط. باشم خودم خواستم تو کنار در و تو با امروز.باشم دسترس غیرقابل.باشم

 لذت محبتت ابراز از.بخورم غذا راحت.بزنم حرف راحت.باشم داشتم دوست که

 داشتن.باشه بهت حواسش همه یکی که قشنگه واقعا.کنم زندگی که این خالصه.ببرم

 یهتک از.بودن جدی از.بودن محکم از شم می خسته گاهی.داره خوبی حس گاه تکیه یه

 .بودن دیگران خودمو گاه

 خودت از غیر چیزی به نیازی دیگه وقت هیج دم می قول.بمونم کنارت بده اجازه-

 .نکنی پیدا بودن

 یا دارم دوستت واقعا اینکه.شم مطمئن حسم از باید.گفتم هم قبال.دونم می-شیوا

 اجبار و تنهایی سر از حسم اینکه.نه یا باشم وابسته بهت تونم می اینکه.نه

 .نباشه محبتام کمبود جبران خاطر به اینکه.نباشه

 .شیوا کنم می صبر بخوای هروقت تا-

 شاپ؟ کافی بریم-شیوا

 میز اون پشت تو با بار یه بود آرزوم کردم می نگات که روزی چند.خدمتم در من-

 .بشینم

 .دیگه خوشبخت های زوج دیدن و نشستن اونجا تنهایی از شدم خسته منم-شیوا
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 به.بود پر شیوا ی عالقه مورد میز.بود شلوغ روز از ساعت این.شاپ کافی سمت رفتم

 .داد جوابمونو لبخند با.کردیم سالم شهیاد

 آشپزخونه؟ تو بریم-شیوا

 .ذاری نمی اونجا پاتو وقت هیچ اصوال که تو.برین-شهیاد

 .دارم دلیل-شیوا

 .صندلی یه رو نشست.آشپزخونه تو رفتیم شیوا با

 یم تعریف ازش همیشه فرنوش که همونایی از.خوام می کاپوچینو یه من خب-شیوا

 .کرد

 بودی؟ نگفته بهم زودتر چرا-

 .نبود فرصتش-شیوا

 وسایل ازش. کرد می آماده رو سفارشا که بود اونجا هم نفر یه.وسایلش سمت رفتم

 و انداختم روش چشمکم اسمایل یه.کردم درست کاپوچینو و گرفتم نیازمو مورد

 واشی.نشستم کنارش صندلی روی. کردم درست خودم برای یکیم.جلوش گذاشتم

 .بود خوردن مشغول

 .کنه درست خوشمزگی این به بتونه اگه عمرا شهیاد.است خوشمزه-شیوا

 .اومد سرم پشت از صداش

 .آبجی فروختی منو خوب.آزار دل شه می کهنه بازار به میاد که نو-شهیاد

 :گفت و خندید شیوا

 .کن امتحان خودت بیا.گم می دروغ مگه-شیوا

 .داره خوردن کنه تعریف ازش شیوا که چیزی-شهیاد
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 .دادم بهش خودمو لیوان

 .بفرمایید-

 .کردی چه ببینم باید.میل کمال با-شهیاد

 .خورد رو کاپوچینو بعدم

 .واردی خیلی.گه می درست شیوا-شهیاد

 .آریا پیش دوره یه بفرستیم مامانو باید.نخوردی پختشو دست تازه-شیوا

 .خندیدیم سه هر

 .کنه می اغراق شیوا-

 حتما عالیه گه می وقتی.نداره تعارف کسم هیچ با.نیست اغراق اهل شیوا-شهیاد

 .هست

 !برسونی مامان گوش به نری حاال-شیوا

 بشه؟ لج دامادش با االن از ترسی می-شهیاد

 ساکت شیوا هم و من هم.داد دست بهم خوبی حس داماد ی کلمه شنیدن از

 سرفه صدای. نشست لبامون رو لبخند.کرد نگاهم اونم.کردم نگاه بهش.بودیم

 .اومد شهیاد مصلحتی

 !ها کنارتونه عذب جوون یه.بابا ای-شهیاد

 یم دیگه ماهم فروختی که منو میز.زنی می حرف زیادی داری.شهیاد شو ساکت-شیوا

 .ریم

 .حاال باشید داشته تشریف-شهیاد

 .خونه برم.ام خسته دیگه نه-شیوا
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 ونهخ رسوندم رو شیوا و شدیم ماشین سوار.بیرون اومدیم شهیاد با خداحافظی از بعد

 .شون

 ممنونم ازت زحمتات بابت.بود خوبی روز-شیوا

 .بود زندگیم روزای بهترین جزء واقعا امروز.نبود زحمتی-

 میای؟ هم فردا-شیوا

 .دم نمی دست از هم رو بودن تو با ثانیه یه حتی نیام؟من میاد دلم مگه-

 .منتظرتم صبح-شیوا

 .خندید شادم ی چهره دیدن از مامان.خونه رفتم خداحافظی از بعد

 .ها گذشته خوش معلومه-مامان

 .باشه همیشگی خوشی این کنین دعا فقط.بله-

 .خدا به کن توکل-مامان

 زا کمی و خوردیم شام بابا و مامان با شب.کردم استراخت کمی شب تا و اتاقم رفتم

 نداشت تیضرور.آپارتمانش رفتیم نگفتم حتی.سطحی خیلی البته.گفتم امروز اتفاقات

 اینا شیوا خونه جلو وقت سر صبح. خوابیدم راحت خیال با رو شب.بدونه کسی

 زودتر امروز.کردم کمکش من و شرکت رفتیم بازم. بیرون اومد.بهش زدم زنگ.بودم

 .رفتیم ناهار برای

 .نشم فتل گرسنگی از دیروز مثل.کنی درست غذا کنی وقت تا بریم زودتر بهتره-شیوا

 .گرفتم یاد پیتر از که پختم ایتالیایی غذای یه امروز

 .نکنه درد دستت.شده خوشمزه خیلی-شیوا

 .افتاد تلویزیون به چشمش یهو
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 .فیلمم این عاشق من وای-شیوا

 .بود قدیمی خارجی فیلم یه

 .بیام منم تا کن نگاه بشین-

 .برگشتم چیپس بسته دوتا با و شستم رو ظرفا و رفتم

 .بفرمایید-

 رفتیم یلمف از بعد.بود رمانتیک فیلم یه.بود قشنگ.دیدیم رو فیلم و نشستیم هم کنار

 زیاد.بود مونده رفتنم به روز پنج.گذشت می زود روزا چقدر.خونه ورسوندمش

 هم رکتش از.شیواست تولد رفتنم از قبل شب دقیقا داد خبر بهم تسنیم دیشب.نبود

 بار اولین برای!رستوران و.برگردم زودتر شه می اگه داشتن اصرار و زدن می زنگ

 داشتبر برای باید بود گفته بانک.بود نشده پرداخت کارکنان حساب به هنوز ها حقوق

 اطالعی که من.دادم می وکالت یا.باشم داشته حضور خودم حتما وجه مقدار این

 .گشتم برمی حتما باید حاال و بودم نکرده کاری موضوع این از نداشتم

 از برف سبک های دونه اومدم در خونه از وقتی.بود سرد خیلی هوا بعد روز صبح

 گل دسته یه که دیدم رو دختر یه بودم منتظر که قرمز چراغ پشت.اومد می آسمون

 براش دلم.سرما از بود قرمز بینیش.ایستاد ماشینم کنار و بود دستش مریم

 .پیچید ماشین تو گل عطر پایین دادم رو شیشه وقتی.سوخت

 .خوام می گالتو همه جون دختر-

 گین؟ می جدی-دختر

 .خوام می رو همه.بیارن گالشونو بگو جان این دوستاتم اگه.آره-

 .میام االن.آقا خانومتون حال به خوش– دختر
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 بغل یه که گال همه.بود مونده دیگه ثانیه 20.اومد دیگه دختر دوتا با و رفت زود دختر

 .کردن تعجب هرسه.دادم بهشون درشت تراول دوتا و گرفتم رو بود شده

 .سرده هوا.خونه برین تر سریع-

 دممخو زدم زنگ وقتی بار این.شیوا خونه سمت رفتم منم.رفتن و کردن تشکر هرسه

 .کرد تعجب دیدنم از اومد وقتی.موندم شیوا منتظر در جلو

 .هوا ایستادی؟سرده جا این چرا.سالم-شیوا

 بندی؟ می چشماتو.داشتم کارت.سالم-

 داری؟ برام ای نقشه چی؟چه برا-شیوا

 .خوب ی نقشه یه-

 خودمم.نشوندمش ماشین تو و گرفتم آستینش روی از دستشو.بست چشماشو

 .برگردوندم ماشین عقب سمت به صورتشو.نشستم

 .کن وا چشماتو حاال خب-

 .زد لبخندی گال دیدن با.کرد باز چشماشو

 منه؟ برای.قشنگن چقدر-شیوا

 .شما به تقدیم.بله-

 بوی متوجه شدم سوار اول.شده گال بوی از پر ماشین تو.زیادن چقدر.ممنون-شیوا

 .شدم خوبشون

 ودب دستبندی. شیواگرفتمش به رو و کردم بازش.آوردم در رو ای جعبه جیبم توی از

 .براش بودم خریده که

 داره؟ مناسبتی چه این-شیوا
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 .سوغاتیه.خریدم برات لندن از اینو-

 .کردم دستش و گرفتم اجازه بعد

 خریدی؟ گرون سوغاتیای ازین همه برای.قشنگه خیلی-شیوا

 .داری فرق تو.دیگه نه-

 .بزنی حرف باهام نداشتی قصد گفتی توکه-شیوا

 .نخرم چیزی برات نیومد دلم ولی-

 .ممنون.قشنگه خیلی-شیوا

 .نداره تورو قابل-

 .شرکت رفتیم و کردم روشن رو ماشین.زد لبخند و کرد نگاه گال به دوباره

 فتنر اونا و نشستم اتاقش تو من.داشت هم جلسه یه.کرد رسیدگی کاراش به ظهر تا

 :گفت و اومد جلسه از بعد.کنفرانس اتاق

 شدی؟ خسته-شیوا

 .است کننده کسل چی همه نیستی وقتی.آره-

 .بریم-شیوا

 .بیرون اومدیم شرکت از

 یزیچ یه بیرون بریم.کنی درست چیزی کنی نمی وقت دیگه.یکه ساعت االن-شیوا

 .بخوریم

 .زنم نمی قولم زیر.دادم قول بهت من ولی-

 .بخشم می و اینبار-شیوا
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 .کنم نمی قبول من.نه-

 .گرسنمه من.بابا ای-شیوا

 .برات کنم می درست فوری چیز یه-

 فوریه؟ خیلی-شیوا

 .فوریه خیلی.آره-

 .بریم.جون آخ-شیوا

 هی و کردم درست ای تابه کباب.کردم درست ساندویچ امروز.شیوا آپارتمان رفتیم

 .نشست کانتر رو اومد شیوا.کردم درست ساندویچ

 کبابه؟.داره خوبی بوی-شیوا

 .آره-

 .دادم بهش و برداشتم بود آماده که اونایی از دونه یه

 .همش بشه آماده تا بخور اینو-

 .ممنون-شیوا

 .کردم هول.زد جیغ یه بعد کمی

 شد؟ چی-

 :گفت ناله با

 ....زبونم.سوختم-شیوا

 می انرژی ازش خیلی فکری کار و خورد می صبحانه زود صبح.گرفت خندم

 .بشه سرد نداشت تحمل که شد می گرسنه انقدر.گرفت
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 .که برداشتم تابه تو از دیدی-

 .گرسنمه خب-شیوا

 .کارم شد تموم.است آماده ساندویچت بخوری اینو تا-

 .شدم ساندویچ کردن آماده مشغول بعد

 .ها خوام می دوتا من.کوچیکن اینا-شیوا

 .هست حواسم.چشم-

 .شد آماده باالخره

 بخوریم؟ کجا خب-

 .میز پشت جا همین-شیوا

 به شروع هردو و نشستیم.میزی روی گذاشتم و آوردم هم نوشابه.میز رو گذاشتمشون

 .کردیم خوردن

 .شده خوشمزه.داره ارزششو ولی کشید طول یکم گرچه-شیوا

 باشه؟ بد( سرآشپز)آریا شف دستپخت شه می مگه.دیگه بله-

 .منو کشه می که نفهمه مامان فقط.کردم پیدا ایمان موضوع این به.نه-شیوا

 .شستیم بود کم که رو ها ظرف شد تموم که غذا

 بلدی؟ هم قیمه-شیوا

 .کردم نگاهش چپ چپ

 نباشم؟ بلد شه می-

 :گفت مظلومانه یکم شیوا
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 .نبود این منظورم خب-شیوا

 خوبه؟.قیمه فردا.گرفتم اوکی.آهان-

 یکی این خوام می. کنما می استفاده سوء دارم شدم پررو کنی فکر که نه.ممنون-شیوا

 .کنم مقایسه مامان دستپخت با هم رو

 سبک. اومد می برف دوباره.بریم که شدیم آماده بعد.خندیدیم حرفش این به هردو

 :گفت شیوا که شدیم می رد پارک یه جلوی از.نبود صبح سردی به هوا.بود

 .کن صبر جا این آریا-شیوا

 .کردم پارک

 داری کاری-

 بزنیم؟ قدم یکم پارک تو میای-شیوا

 .خوری می سرما-

 .لباسم گرمه.خوبم من.نه-شیوا

 .بریم باشه-

 .زیبا و ساکت.بود خالی پارک

 انجامش وقت هیچ فقط.داشتم دوست رو بارون یا برف زیر زدن قدم همیشه-شیوا

 .ندادم

 نگاش لبخند با.کرد حلقه بازوم دور دستشو و شد نزدیک بهم رفتیم راه که کمی

 .کردم

 آریا؟-شیوا

 کنم بغلش داشتم دوست که کرد صدام قشنگ انقدر
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 جانم؟-

 سوغاتیه؟ یه فقط.گرونه خیلی...که اینه منظورم...دستبند این-شیوا

 .شدم منظورش متوجه

 مثل برام که روزا این شدن تموم از بعد.نداره خاصی معنی هیچ.سوغاتیه فقط.آره-

 .باشه نه جوابت تونی می تو مونه می رویا

 امالک بامن صبوریت،مهربونیت،.ندیدم تو مثل کس هیچ اطرافم مردای همه بین-شیوا

 ور رفتارات این.مغروری و ابهت با بقیه با که صورتی در کنی می برخورد نرم و صبور

 هباش بوده طوری این اولش همون ترسم می.نباشه دائمی ترسم می ولی.دارم دوست

 .بشه تموم چی همه رسیدی بهم که بعد و

 هم وت جانب از وقتی.بشه بیشترم خیلی ممکنه حتی.شه می کم نه شه می تموم نه-

 .کنم می محبت این از بیشتر خیلی مطمئنا کنم دریافت محبت قدر همین

 تو.نمک محبت چطور نگرفتم یاد بچگی از چی؟من باشم تو مثل نتونم من اگه-شیوا

 .دیدی رو اینا که بودی ای خانواده توی

 یم االن من که کارایی از خیلی و.گیره می لقمه مامانم برای بابام هنوزم من.درسته-

 معنی من خانواده مرد،تو نه زنه کار آشپزی که این.آشپزی حتی.ده می انجام رو کنم

 مین انجام تو توجه جلب برای رو اینا من. کنه می آشپزی بیکاریش روزای بابا.نداره

 .گرفتم یاد که چیزاییه.دم

 ...من ولی-شیوا

 گیری؟ نمی یاد منم از حتی که پایینه کیوت آی انقدر چی؟مگه تو-

 .اومد در حرصش

 .باالتره تو از کیوم آی باش مطمئن-شیوا
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 .کن ثابت دیگه خب-

 .کنم می-شیوا

 .پارک آخر به رسیدیم

 .آریا کردم یخ-شیوا

 .بدم بهت کتمو بذار-

 .شی می مریض.نه-شیوا

 .توئه از تر مقاوم بدنم.شم نمی-

 وت باید من پیش بیای اینکه جای به رو روز چند این وقت چی؟اون شدی اگه-شیوا

 .بمونی خونه

 :گفت و افتاد جایی به چشمش یهو

 .شیم می گرم.بخوریم لبو بریم آریا.لبو.وای-شیوا

 خوری؟ می لبو؟تو-

 عبور ازکنارشون هربار.کنم می زندگی ایران دوساله فقط من.نخوردم حاال تا-شیوا

 .کنم امتحان داشتم دوست کردم

 .بریم-

 .خوردیم رفتیم می ماشین سمت به که جور همون و خریدم لبو دوتا

 .شیرینه خیلی-شیوا

 .شدی گرم.آره-

 .آره-شیوا
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 .کردم حرکت و نشستم خودمم.کردم باز براش رو در.رسیدیم ماشین به

 غذا راحت. نداشتم تجربشو وقت هیچ که کردم تجربه رو چیزایی تو با آریا-شیوا

 یه زا گرفتن گل.خیابون گوشه خوردن برف،لبو تو زدن کردن،قدم تنبلی خوردن،گاهی

 نمی فراموش رو روزا این وقت هیچ...نبودیم باهم روز یه اگه.دیگه چیزای خیلی مرد،و

 .رویاست یه شبیه روزا این منم برای.کنم

 ناناطمی بهت باشه، زودگذر من به احساست اگه شیوا،حتی.شنوم می اینو خوشحالم-

 .دارم ایمان خودم عشق به من.بشه تبدیل عشق به کنم کاری دم می

 .دارم ایمان عشقت به منم-شیوا

 .کردم خاموش رو ماشین.خونشون رسیدیم

 می بیشتر دلم تو جدایی دلهره گذره می که هرروز.شم جدا ازت خواد نمی دلم-

 .برم می لذت تو با بودن از بیشتر.شه

 .داره رو حس همین اونم خوندم می نگاهش از ولی نزد حرفی

 خونه؟ آی می-شیوا

 .بهتره برم.نه-

 .نباشه بد خیلی دم می قول.برو بعد بخور قهوه یه-شیوا

 .بهترینن تو های قهوه-

 بریم؟ پس-شیوا

 بیام؟ شه نمی ناراحت...مامانت-

 .داخل نیومدی چرا گه می هرروز.نه-شیوا

 .بریم پس-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه کاربرانجمنbanoo pardis|شیرین احساس رمان

 

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

 

516 

 

 .شدیم پیاده

 نمیاری؟ هامو گل آریا-شیوا

 .میارم االن-

 .کرد بوشون.بود زیاد.بغلش تو گذاشتم و برداشتم رو گل بزرگ ی دسته

 .بودم نکرده بغل رو گل انقدر وقت هیچ.بویی چه-شیوا

 .زد رو در زنگ

 .شیوا تو بیا.سالم-سپیده

 .زد رو در

 .آریا.داریم مهمون مامان-شیوا

 .هوا سرده.تو بیایین.جان آریا سالم-سپیده

 .داخل رفتیم

 .زدیم قدم برف تو ساعت یه نداره خبر.سرده گه می-شیوا

 .بود منتظرمون ورودی در جلوی خاله.زدیم لبخندی هردو

 .خاله سالم-

 .مامان سالم-شیوا

 .داخل بفرمایین.سالم-خاله

 .پوشیدم دمپایی و درآوردم در جلوی کفشامو.داخل رفتیم

 شیوا؟ چیه گل همه این-خاله

 .خریده برام آریا-شیوا
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 .آشپزخونه تو رفت و زد لبخندی خاله

 .بیارم گرم چیز یه بشینید-خاله

 . بیارم قهوه میام من.مامان نه-شیوا

 .بیارم خودم بشین ای خسته تو-خاله

 .بخوره منو ی قهوه اومده بهونه این به آریا-شیوا

 .بیا باشه-خاله

 .اتاقش تو رفت و آشپزخونه تو برد رو ها گل

 .میام کنم می عوض لباسامو-شیوا

 .روم به رو نشست اومد خاله

 چطوره؟ اوضاع-خاله

 .خوبه که فعال-

 مین نشون چیزی رفتارش تو.شده شاد خیلی.شده عوض اش روحیه خیلی شیوا-خاله

 گه می.شده متوجه جمشیدم.شدن متوجه همه.زنه می برق شادی از چشماش اما ده

 .خوره می ای ضربه بد خودشم مطمئنا بده تو به نه جواب بخواد اگه

 .باشه که هرچی.ذارم می احترام شیوا ی خواسته به من-

 و خوشحال همیشه خودش هم و تو هم که باشه چیزی جوابش امیدوارم-خاله

 .باشید خوشبخت

 فیدمس های صندل.بود پوشیده سفید بلیز یه با ای سرمه کتان شلوار.برگشت شیوا

 .ودب ریخته صورتش توی یکمم.بود بسته سرش باالی اسبی دم موهاشو.بود پاش

 .میارم براتون قهوه یه االن خب-شیوا
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 .آشپزخونه تو رفت

 لیو راضیه دلش دونم می.نبینم طوری این رو شیوا وقت هیچ دیگه که نگرانم-خاله

 شجواب و باشه داشته دالیلی خودش برای ترسم می.نیست ای احساسی دختر شیوا

 .انتظاره قابل غیر تصمیماش همیشه.باشه منفی

 .ترسم می همین از منم-

 بری؟ قراره کی-خاله

 .دیگه روز چهار-

 .گرفتم تماس امروز مامانتم به.گرفتیم تولد شیوا برای-خاله

 دونه؟ می.ممنون-

 ور دوستاشون و گردن می لباس دنبال دارن قبل هفته یه از شهیاد و شیرین.آره-خاله

 .کنن می دعوت

 .خندیدیم هردو

 چی؟ باشه مثبت شیوا جواب بری؟اگه باید حتما-خاله

 مالی اوضاع طور همین.دارم تعهداتی شرکت اون به من.ندارم ای چاره بازم-

 .باشم داشته حضور خودم باید و ریخته بهم کمی رستوران

 .اومد موقع همون شیوا

 .من ی قهوه اینم خب-شیوا

 .نشست مامانش کنار و گذاشت من جلوی فنجون یه

 .ممنون-

 .نکنه درد دستت-خاله
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 :گفت من به رو بعد

 قبال.کنه نمی گوش اما.بیاره غذا یا خونه بیایید ناهار گم می شیوا به روز هر من-خاله

 .بخوره غذا بیرون همه این نداشت عادت

 .زدیم لبخندی هردو.کردم نگاه شیوا به

 .بخوره بدی چیز ذارم نمی.راحت خیالتون-

 .آشپزخونه رفت خاله.خوردیم قهومونو

 .خوریم می ناهار کجا دونه نمی-

 ذاغ برام برمت می اول همین از بفهمه اگه تازه.شخصیه خاطرات چیزا بعضی.نه-شیوا

 .کنه آشپزی شوهرش برای عشق با زن باید داره اعتقاد اصوال.کنه می خفم بپزی

 خندیدیم هردو

 .کنی می استفاده مامانت های درس از هم خوب

 .برگشت کیک ظرف یه با خاله.خندید بازم

 .بانو سپیده دستپخت کیک.به به-شیوا

 .طور همین هم شیوا برای.گذاشت کیک برام خاله

 .بخوری رو آریا های کیک باید بار یه مامان-شیوا

 .خوریم می ایشاال-خاله

 .دبو خوشمزه واقعا کیک ولی.زدیم لبخندی فقط هم شیوا و من.گفت دار منظور خاله

 .نکنه درد دستتون.بود عالی خاله-

 .شد می سرد باید بود اومده در فر از تازه ولی خوردیم می قهوه با بود بهتر-خاله
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 .شیرین صدای بعد و اومد در صدای

 .همه به سالم-شیرین

 .کردیم سالم همه

 .میاد کیکی بوی چه.به به-شیرین

 .بیارم هم قهوه یه برات بشین.رسیدی موقع به-خاله

 .کنم عوض لباس اول رم می-شیرین

 .برو-خاله

 .برم باید دیگه منم خاله-

 زود؟ انقدر کجا؟چرا-خاله

 .دیگه خونه برم-

 .کنه صحبت باهات و ببینت داره دوست جمشیدم.بمونی باید رو امشب-خاله

 .دیگه فرصت یه ایشاال-

 .دیگه بمون-شیوا

 .بمونم خواست می ازم نگاهش و صداش لحن

 .نمونن منتظرم شام برای بزنم مامانم به زنگ یه فقط.مونم می.چشم-

 شام ااینج شب گفتم مامان به.آشپزخونه تو رفتن مامانشم و شیوا.زدم زنگ مامان به

 .سالن تو اومد گل از پر بزرگ گلدون تا دو با شیوا.گردم می بر و خوردم می

 خوام می.گرفت قرار استفاده مورد بزرگی این به گلدونای بار یه باالخره-شیوا

 .تنهایی جا ببینی؟این اتاقمو بیای خوای می.اتاقم تو بذارمش
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 .میام آره-

 .ببینه اتاقمو میاد من با آریا مامان-شیوا

 اردو.بود اتاق سومین شیوا اتاق.باال ها پله از رفتیم.گرفتم ازش رو گلدونا از یکی

 نگقش لندن تو اتاقش ولی بود قشنگی اتاق.نبستم رو در و شدم وارد آخر من.شدیم

 .بود تر

 .قشنگیه اتاق-

 .نیست لندن تو اتاقم قشنگی به ولی-شیوا

 .مرتبه و شیک هستی تو جایی هر اینکه مثل ولی.کردم می فکر همین به دقیقا-

 .ممنون-شیوا

 هم یفرانسو. اصلی زبان هم فارسی هم.بود کتاب از پر.بود اتاقش گوشه کتابخونه یه

 .داشت

 بلدی؟ هم فرانسه مگه-

 .کردم زندگی فرانسه زندگیمو اول سال ده چی؟من پس-شیوا

 .دونستم جدی؟نمی-

 .گذاشت میزش روی رو گلدون

 دارم؟ دوست مریم گل من دونستی می-شیوا

 .دارم دوست خودمم.گرفتم طوری همین.نه-

 .داریم مشابهی سلیقه چیزا خیلی تو خوب-شیوا

 .بود نیاورده در رو دستبند که افتاد دستش به نگاهم.نشستم صندلی یه روی

 کنم؟ ازت خواهش یه-
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 .بگو-شیوا

 باشه؟ دستت دستبند اون همیشه میشه-

 .که بینی می.داشتم قصدی چنین-شیوا

 .تختش رو نشست شیوا.داد نشونم دستشو و

 کنی؟ زندگی داری دوست کنیم،کجا ازدواج...اگه آریا-شیوا

 تو اگه. راحتم جا اون منم باشه راحت عشقم هرجا.ندارم خاصی نظر دربارش من-

 .میریم بخوای که دنیا هرجای مونم،نخوای می بمونی ایران بخوای

 چی؟رستوران؟ کارت پس-شیوا

 نمی...که رستورانم.نداره شغل اون به ای وابستگی هیچ زندگیم.دم می استعفا کارمو-

 .داشتم براش باال خیلی پیشنهاد یه.فروختم شاید.دونم

 .بفروشیش که رستورانه اون حیف-شیوا

 چیه؟ تو نظر خب-

 تصمیم روز یه شاید.کنی زندگی ایران خواستی اگه حتی.دار نگه رو جا اون-شیوا

 .اونجا بری زندگی برای بگیری

 تصمیم اگه. گردم نمی بر ایران اصال که باشم مفرد مفرده؟اگه افعالت همه چرا-

 .داریم می نگه رو رستوران برگردیم،اون گرفتیم

 .نگفت چیزی و زد لبخندی شیوا

 گرفتی؟ برگشتتو بلیط-شیوا

 .دادم تکون مثبت نشانه به سرمو و کشیدم آهی

 بمونی؟ بیشتر نداری تصمیم-شیوا
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 نبوده؟ کافی برات مدت این-

 که یروزای.بشه تکرار نیست قرار وقت هیچ روزا این.بگم،نه بخوام راستشو اگه-شیوا

 .کنیم ازدواج اگه حتی.کنیم می سپری هم کنار در بودن برای فقط و فقط

 دبای.برخورده مشکل به جا اون کارام.برنگردم تونم نمی ولی.طوره همین منم برای-

 .برم حتما

 :گفتم حالت ازین آوردنش در برای.شد غمگین کمی

 .کنیم می شیطونی داریم کنن می فکر موقع یه االن.پایین بریم بیا-

 .زد لبخندی شیوا

 نهات روزه چند تو منو که این دوما.ذاشتی نمی باز رو در داشتی قصدی چنین اگه اوال-

 .اعتمادی قابل خیلی تو.هستیم آپارتمانم تو

 .دونن نمی رو ظهرها قضیه که چی؟اونا بقیه برای-

 .بازه در دید.پایین رفت شیرین االن.دونن می که رو باز در قضیه-شیوا

 .رفت؟ندیدمش کی-

 .نبود حواست-شیوا

 هم با.دادیم دست و کردیم سالم.بود اومده هم خان جمشید.پایین رفتیم و شدیم بلند

 اون اقتصاد از.گفتم کاریم اوضاع از.کردیم صحبت کمی و نشستیم

 قدیمی دوست بابا با.بود دانشگاه استاد.گفت کارش از هم خان جمشید.جا

 اهشنگ.بود نشسته بروم رو و بود ساکت شیوا.داشتن هم دوری فامیلی نسبت.بودن

 یکم.نشستن ما پیش اومدن هم شیرین و خاله.بود مشغول فکرش ولی بود من به

 صدا شام برای مارو هم خاله.چیدن رو شام میز شیرین و شیوا بعد و خوردیم میوه

 خیلی ولی بود شیوا مادر همسر خان جمشید که این با.خوردیم هم با رو شام.کرد
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 از بعد.گفت می عمو بهش شیوا.بود مهربون هم شیوا با و بود خوب باهام برخوردش

 رو ظرفا هم شیرین و شیوا و آورد چای خاله.سالن تو رفتیم خان جمشید با شام

 روی واشی.دید می اخبار خان جمشید و بودیم نشسته تلویزیون جلوی.اومدن و شستن

 .نشست کنارم ی نفره تک مبل

 .خانوم شیوا نباشی خسته-

 این تو که این از.دارم خوبی خیلی احساس درعوض.نیستم خسته اصال.ممنون-شیوا

 .دارم خوبی حس بودی ما جمع در و ما ی خونه جایی،تو

 قصد چایی از بعد.بودم خوشحال گفت می بهم رو داشت حسی هر صادقانه که این از

 ات و دوشش رو انداخت شنل یه هم شیوا.بیرون رفتم و کردم خداحافظی.کردم رفتن

 .اومد باهام در جلوی

 .بود خوبی شب-

 .موندی که ممنون.طور همین منم برای-شیوا

 .باشم کنارت بیشتر ساعت چند دادی فرصت بهم که باشم ممنون باید من-

 هک نداشتم مامانم حتی.نبوده سخت برام کس هیچ از جدایی عمرم تو وقت هیچ-شیوا

 .دارم رو حس این االن.باشم جدایی نگران رم می جایی یا رم می مدرسه وقتی

 .جام این من کنی باز چشماتو که صبحم.خوابی می.خوابه وقت االن-

 .نزد حرفی

 .باشیم جدا نباشه نیاز هم رو شبا حتی که برسه روزی امیدوارم-

 .زدم لبخندی.پایین انداخت سرشو

 .بخیر شبت.بخوری سرما ندارم دوست.میاد برف.داخل برو دیگه-
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 .بخیر هم تو شب-شیوا

 .نهخو رفتم و شدم ماشین سوار.داخل بره تر زود شیوا که بستم رو در و بیرون رفتم

 .خانوم شیوا از کندی دل عجب چه-مامان

 تمام دوسال. سخته برام چقدر شدن جدا و کندن دل دونی می که شما جان مامان-

 مدت یه باشه مثبت هم شیوا جواب اگه حتی.ایرانم دیگه روز سه فقط.کشیدم جدایی

 .شیم می جدا هم از

 باشه؟ منفی شیوا جواب که داری اینو انتظار آریا-بابا

 .متاسفانه آره-

 هم.لندن گردی برمی بعدش که خصوص به.نگرانتیم خیلی مامانت هم و من هم-بابا

 .بیای خواستیم ازت که این از پشیمونیم نسرین هم من

 چی؟ شم موندنی جا همین اگه-

 .خوام می خدا از اینو شب هر-مامان

 .بده مرادتو خدا ایشاال-

 جا همه مشد بیدار که صبح.رفتیم خواب برای بعد و نشستیم هم پیش کمی.خندیدیم

 هکردم؟ب می باید چکار حاال.تعطیله امروز نبود حواسم.بود جمعه امروز.بود برف کامل

 بریم؟ کجا ولی.دنبالت میام بودم گفته هم شیوا

 !اسکی.زد سرم به فکری برف دیدن

 .ادد جوابمو و بود بیدار.بود نیم و شش ساعت.نه یا بیداره ببینم دادم اس شیوا به

 "کنیم؟ چکار.است جمعه امروز"

 ".بودم کرده فراموش منم.دونم نمی"شیوا
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 ".هستی؟اسکی تفریح ی پایه"

 "آره"شیوا

 "دنبالت بیام ده ساعت تا کن استراحت دیگه یکم پس

 ".بیا االن.بره نمی خوابم دیگه"شیوا

 رفتم و شدم آماده سریع.زد سرم به فکری زودی؟یه این به بریم کجا االن؟االن

 بهش.بود شده ربع و هفت ساعت.شیوا دنبال رفتم.بودن خواب بابا و مامان.بیرون

 .بیرون اومد زود.زدم زنگ

 .سالم-

 .اومدی زود.سالم-شیوا

 .فرمودین امر شما-

 .کردم حرکت و نشستم.کردم باز براش رو در

 !شدیا مریض قرمزه؟انگار چشمات چرا-

 .کسلم یکم آره-شیوا

 بیام؟ گفتی زودی این به صبح چرا پس-

 بیام؟ در خونه از ذاشت می کنی می فکر دید می منو شد می بیدار مامان اگه-شیوا

 .خندیدم

 .کردی فرار پس-

 .ها مایه این تو چی یه-شیوا

 .برداشت یکی.داشتم نگه جلوش دستمال.زد عطسه یهو
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 .بشی خوب باید.دیگه کردی می استراحت حاال خب-

 :گفت و کرد نگام حرص با

 یم تنگ برات دلم.نبینمت امروز نداشتم تحمل بگیری؟آره اعتراف خوای می-شیوا

 .شد

 .لرزید صداقتش همه ازین دلم

 .ازش ترسم می ولی بخشه لذت وابستگی این که این با-شیوا

 .نترس هیچی از داری منو تا-

 ری؟ می داری کجا-شیوا

 .آپارتمانت-

 چی؟ برای جا اون-شیوا

 خواستی؟ نمی قیمه تو مگه ضمن اسکی؟در بریم حالت این با داری انتظار نکنه-

 .زد قشنگی لبخند

 .مامانتم از بدتر من.افتادی کسی بد گیر-

 .خونه رفتیم و خریدم هم لیمو و پرتقال کمی مغازه یه از راه سر

 .بخواب برو. پیشت میام دم می انجام.دارم کار تا چند منم.کن استراحت تو شیوا-

 .خوبه سالن تو جا همین-شیوا

 .برگشتم پتو و بالش یه با.اتاق تو بردم و گرفتم ازش مانتوشو

 .بخواب جا این پس-

 .بردم براش قرص یه و پرتقال آب با مقوی صبحونه یه اول
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 !ای صبحونه چه.ممنون-شیوا

 .دادم بهش و کردم لقمه براش خودم

 .نشدم که چالق مریضم-شیوا

 .شن می نازی ناز مریض آدمای-

 .نشست نگاهش تو غم لحظه یه

 .نبودم بلد کردن ناز بچگی از من-شیوا

 .گیری می یاد-

 .دستش دادم لقمه یه بعد

 .بخور خودتم پس-شیوا

 .باشه-

 پرتقال آب لیوان یه با قرصو بعد.خوردم می خودم یکی دادم می شیوا به لقمه یه

 .دادم بهش

 .چسبید.نکنه درد دستت-شیوا

 .جونت نوش-

 وقتی.کشید طول کارم ساعتی دو.شدم قیمه و سوپ پختن مشغول و رفتم من

 ستبی.شدم خیره بهش و نشستم روش به رو.بود آروم چقدر.بود خواب شیوا برگشتم

 .زد لبخندی من دیدن با.شد بیدار که شدم خیره بهش ای دقیقه

 .ببره خوابم شد باعث قرصه این-شیوا

 .بیای فردا نذاره ممکنه مامانت.شی خوب فردا تا باید.خوبه برات استراحت-

 .شم می خوب.خفیفه خیلی-شیوا
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 .آوردم براش عسل و شیر لیوان یه و رفتم

 .شه می پیدا خونه این تو چی همه خوب چه-شیوا

 .گرفت خندم

 .داشتی قبل از که عسلو-

 .خواد می تنهایی دلم گاهی.جا این میام اوقات گاهی.آره-شیوا

 .مرتبه جا همه داریو چی همه همین واسه-

 نرفته؟ سر حوصلت.کنه می تمیز میاد یکی بار یه ای هفته-شیوا

 چطور؟ نه-

 .نیست من کار خوابیدن جا یه.رفته سر حوصلم من-شیوا

 کنیم؟ چکار-

 .بیرون بریم-شیوا

 .میاد برف دوباره.سرده هوا-

  است شده اماده دانلود درنگاه رمان این

www.negahdl.com 

 .میزنیم دور فقط-شیوا

 .بریم باشه-

 رفتیم و کردم چک رو غذا من بشه آماده شیوا تا

 .زدیم دور خیابونا تو یکم

 خرید؟ بریم-شیوا
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 االن؟-

 چشه؟ االن مگه-شیوا

 .نیست خوب حالت-

 .دادم نمی پیشنهاد که نبودم خوب-شیوا

 رفتیم؟ می قبال که خریدایی مثل-

 .شد دعوامون آخر و کردیم اذیت مامانو که افتادیم خریدی اون یاد.خندیدیم هردو

 .بودی انصاف بی خیلی تو-شیوا

 نبودی؟ تو-

 .بودی بیشتر تو ولی بودم-شیوا

 .بود تر تیز زبونت تو ولی.قبول باشه-

 یه و التوپ یه من سلیقه به شیوا.زدیم دور پاساژ یه تو ساعتی یه و رفتیم.خندیدیم باز

 باید.هخون رفتیم بعد.خریدم من شیوا ی سلیقه به هم پلیور یه.خرید شلوار یه و شال

 جواب.کردم صدا رو شیوا و چیدم رو میز بعد ساعت یه.کردم می درست رو برنج

 .کردم بیدارش آروم.بود خواب بازم.سرش باال رفتم.نداد

 .است آماده ناهار-

 میام و میشورم صورتمو.باشه—شیوا

 .خندید دید رو میز و اومد وقتی.بیاد تا کشیدم سوپ براش

 !هستیا کدبانویی خودت برا-شیوا

 .میشه سرد.بخور سوپتو بشین-

 .کرد تعریف دستپختم از کلی.کرد شروع و نشست
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 .بگم مامان به باید.عالیه هاتم قیمه گفتم دیدی-شیوا

 بپزم؟ غذا برات بازم که ازم کنی می تعریف همه این-

 پزی؟ نمی نکنم تعریف-شیوا

 .پزم می چرا-

 .نیست این واسه پس-شیوا

 فتمر میوه ظرف یه با ظرفا شستن از بعد.نذاشتم که بشوره ظرف کنه کمکم خواست

 .نشستم کنارش.سراغش

 .کردم شوهر کنم می احساس-

 .هردوخندیدیم

 !ها گذره می خوش بودنم مرد-شیوا

 .مردا بحال خوش آره-

 .خندیدیم دوتایی باز

 .میشی هم مرد موقعش به.نبین رو االن تو حاال-شیوا

 .امیدوارم-

 .گرفت ازم رو میوه ظرف

 .میکشم خجالت ازت دارم.دیگه میدم انجام من رو کار این-شیوا

 .گذاشت گونه جدا ظرف یه توی و گرفت پوست رو ها میوه

 .بفرمایید-شیوا

 .بود شده سه ساعت.خوردیم رو ها میوه باهم اصرار و تعارف کلی با
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 .بهم زد زنگ مامانم راستی-شیوا

 گفت؟ چی-

 رفتی؟ در زودی این به صبح چرا گفت-شیوا

 .خندیدیم هردو

 .خونه بریم دیگه بهتره-شیوا

 .بریم-

 :گفتم شدیم که ماشین سوار.بیرون رفتیم و پوشید لباساشو شیوا

 چیه؟ مون زندگی جای درباره نظرت شیوا-

 چیش؟ ی درباره-شیوا

 .باشه کجا اصال یا باشه باشه،ویالیی آپارتمان.گیریم می که ای خونه خب-

 .دارم دوست رو اینجا.باشه آپارتمان همین که اینه نظرم-شیوا

 .توئه مال اینجا اما-

 :گفت و اندخت بهم سفیهی اندر عاقل نگاه

 داریم؟ تو منو دیگه کنیم ازدواج وقتی.شدم ناامید ازت خیلی-شیوا

 .نگفتم چیزی و زدم لبخندی

 .تو نام به زنمش می منه نام به که اینه مشکلت اگه-شیوا

 !شییوا-

 .منه مال اینجا که سرت تو بزنم هرروز بعدا ترسی می شاید چیه؟گفتم-شیوا

 .سمتت اومدم هات دارایی خاطر به کنه فکر کسی خوام نمی.نیست این موضوع.نه-
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 نیست؟ اینطور مگه-شیوا

 :گفت و خندید که کردم نگاش تعجب با

 .دیگه هام دارایی جزء هم زیباییم،اخالقم،اینا خب-شیوا

 .مادیه منظورم-

 بی خودت تو مگه ثانیا. نیستن مهم هم بقیه.کنم نمی فکری چنین من-شیوا

 .باشی نداشته من پول به نیاز که پولی؟انقدرداری

 فردا پس. کردیم خداحافظی و گذاشتیم قرار صبح فردا برای شیوا با رسیدیم وقتی

 وارهگوش جفت یه.رفتم فروشی جواهر یه به.خریدم می کادو براش باید.بود شیوا تولد

 نگین یه با بود ساده.افتاد حلقه یه به چشمم.خریدم بود دستبندش شبیه که الماس

 هم یکنزد از.بیاره برام هم اونو گفتم.درخشید می واقعا.الماس بزرگ تقریبا و برجسته

 و ترنم و فرزاد.خاله ی خونه رفتیم بابا و مامان با شب. خریدمش.بود شیک واقعا

 :گفت ترنم که بودیم هم دور.بودن هم عرشیا و فرنوش

 رسیدین؟ کجا به شیوا با-ترنم

 :گفت ترنم به بعد.کرد نگام زده بیرون حدقه از چشمای با فرزاد

 شیوا؟ با-فرزاد

 :کرد نگام متعجب ترنم

 دونست؟ نمی-ترنم

 دخترا همیش. دونستن می اینا فرنوش انگار.دادم تکون منفی نشانه به سری و خندیدم

 نکنن؟ تعریف هم واسه بدونن چیزی

 !کنی؟ ازدواج شیوا با خوای می نگو-فرزاد
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 !همینطوره دقیقا اتفاقا-ترنم

 بهمانه؟ و فالنه و وحشیه گفتی می که نیست همونی شیوا آریا-فرزاد

 .کن صحبت درست اش درباره فرزاد هوی-

 درد این به باالخره.کردی می مسخره منو روزی یه که تو.افتادی راه.بابا نه-فرزاد

 شدی؟ گرفتار

 .نشده راضی شیوا تاحاال.داره دوست رو شیوا نداری؟دوساله خبر تو-ترنم

 .داره دوست رو آریا هم شیوا.نگو جوری این-فرنوش

 رفتین؟ پیش کجا تا االن حاال.دیگه نشد راضی حال هر به-ترنم

 .بودیم که همونجا-

 نکردی؟ راضیش هنوز-ترنم

 .نه-

 .که بری قراره دیگه روز سه ولی-فرنوش

 .بده بهم مثبتشو جواب موقع اون تا امیدوارم-

 چی؟ باشه منفی اگه-فرزاد

 ور بحث فرنوش سریع.شدم ناراحت کردن فکر.نگفتن چیزی هم بقیه.نزدم حرفی

 که نبود چیزی.نشدم ناراحت من ولی.فرزاد پهلو تو زد آرنج با ترنمم و کرد عوض

 قدرچ که نبود گفتن قابل. بگم نداشتم حرفی ولی.باشم نداشته انتظارشو واقعا

 فکر شیوا به وقت دیر تا.خونه رفتیم شام از بعد.شدم می داغون و خورده شکست

 .کردم

 .بود بهتر حالش که ظاهرا.رفتم شیوا دنبال وقت سر معمول طبق صبح

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه کاربرانجمنbanoo pardis|شیرین احساس رمان

 

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

 

535 

 

 چطوره؟ حالت-

 .عالیم تو دیروز های رسیدگی لطف به-شیوا

 بتصح.نبود عالقه و عشق از حرفی.کردیم صحبت هم با بیشتر امروز.شرکت رفتیم

 نمی کار به دلش و دست هم شیوا بود رفتنم نزدیک که حاال انگار.بود معمولی های

 ساعت.کرد قبول هم شیوا.ما خونه بریم ناهار گفت و زد زنگ بهم مامان ظهر.رفت

 سالن وت نشستن اونا تا.گرفتن تحویل رو شیوا خیلی بابا و مامان.خونه رفتیم دوازده

 وت رفتم.زدم صورتم و دست به آبی و کردم عوض لباسمو و رفتم کردن می صحبت

 و یدپرس می سپیده خاله از داشت مامان.نشستم شیوا کنار نفره تک مبل روی.سالن

 مخوردی رو ناهار. پرسید می رو خان جمشید حال هم بابا.برسونه رو سالمش گفت می

 اب شیوا بودن دلیل به ای اشاره هیچ بابا و مامان.بخوریم قهوه که نشستیم دورهم و

 خواست ازم شیوا که بود نیم و سه ساعت.بشه معذب شیوا نخواستن.نکردن من

 و مرسوند رو شیوا.رفتیم و کردیم خداحافظی و بوسید رو مامان.خونشون برسونمش

 تهبرداش کیفش توی از آپارتمانشو کلیدای عالی موقعیت یه توی. خونه برگشتم

 .اومداتاقم مامان.کردم می تزئین رو اونجا و رفتم می باید.بودم

 مامان؟ جانم-

 کردی؟ کاری شیوا تولد برای آریا-مامان

 .خریدم گوشواره جفت یه براش آره-

 .دادم نشونش مامان به

 .بودم خریده لندن از براش دستبندشو اینا شبیه-

 کادوی برای بخریم چیزی یه براش ها گوشواره شبیه و بریم هم با بیا پس-مامان

 .قشنگن خیلی.ما

 .اومدم باشین آماده.چشم-
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 وقتی.خرید براش رو ستش گردنبند یه مامان و فروشی جواهر همون رفتیم مامان با

 :گفت برمیگشتیم

 یم فکر.میشه خودم عروس شیوا که روشنه دلم ولی بدم امید بهت خوام نمی-مامان

 .دیگه شده مشکل براش تو از جدایی کنم

 خاطر هب صرفا که نیست کسی شیوا ولی.بهم بود گفته همینو خودشم.طوره همین آره-

 .بگیره رو تصمیمی یه احساساتش

 کیمش و قرمز قلبی های بادکنک با رو جا همه.شیوا آپارتمان رفتم و رسوندم رو مامان

 مناسب فرصت یه توی باید فردا.چیدم خونه کنار و گوشه هم شمع کلی.کردم پر

 ور خونه بودم داده سفارش که مریمی و سرخ رز گالی با و پختم می کیک و میومدم

 ردهپ وقتی که بود این خونه خوبی.کشید طول کارم شب ده ساعت تا.کردم می تزئین

 می روشن رو ها شمع و شد می تاریک خونه درصد هشتاد تا میکشیدی کامل رو ها

 هی ترتیب به شمع هر کنار بود قرا و بودم چیده رو مبلها تا در مسیر ها شمع با.کردم

 ات میشد و بود نسوز هم ها شمع.بود کنارشون هم بادکنک یه.بذارم رز یه و مریم گل

 .بذارم روشنشون بیارم رو شیوا

 :فتمگ بهش که بود نه ساعت.کرد می کاراشو داشت شیوا.شرکت رفتیم شیوا با صبح

 برگردم؟ و برم جایی تا من میدی اجازه خانم شیوا-

 بریم؟ باهم خوای کجا؟می-شیوا

 اولیه مواد فرستادن برای قرارداد بستن برای.است مردونه محیط یه.شه نمی-

 .رستورانه

 .بکنه فرزاد کارو این بود قرار ولی نبود دروغ

 رفتم و گرفتم رو گال رفتم سریع.کرد موافقت ولی.شد ناراحت یکم کردم حس

 هی توی هم کادوشو.شدم کیک سازی آمده مشغول و گذاشتم جاشون سر رو گال.خونه
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 و یازده ساعت.کردم آماده سبک چیز یه ناهارم برای.گذاشتم میز روی قشنگ جعبه

 .زد زنگ بهم شیوا که بود نیم

 خانومی؟ شیوا جونم-

 گردی؟ می بر کی-شیوا

 .جام اون دیگه ساعت نیم تا-

 .نه یا میای ناهار برای بدونم خواستم-شیوا

 .جام اون حتما.آره-

 روی رو کیک.کشیدم رو ها پرده.کردم چک رو خونه دیگه دور یه تماس قطع از بعد

 روش بریلو و خامه با قرمز قلب یه و بودم کرده تزئینش خامه با.گذاشتم میز

 .رسیدم دوازده دقیقا.شرکت رفتم و کردم روشن رو ها شمع.کشیدم

 خوبی؟.خانوم شیوا سالم-

 .سالم-شیوا

 یه توی.مبرداشت پالتوشو و کیف جالباسی سمت رفتم.نگفت چیزی ولی بود دلخور یکم

 .انداختم کیفش توی رو کلیدا خوب فرصت

 بریم؟ خب-

 .بریم-شیوا

 :گفتم رفتم می آپارتمانش سمت و بودیم ماشین تو وقتی

 ساکتی؟ چرا-

 .بگم ندارم چیزی-شیوا

 .دلخوری انگار-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه کاربرانجمنbanoo pardis|شیرین احساس رمان

 

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

 

538 

 

 .آره-شیوا

 کرد نمی ناز انقدر دیگه زنای مثل که بود این شیوا خوبی.نخندیدم ولی.گرفت خندم

 .داد می جواب صادقانه پرسیدی می سوالی اگه.شه خورد اعصابت که

 بگی؟ دلیلشو خوای نمی-

 .ری می تو فردا.باهمیم که روزیه آخرین امروز-شیوا

 دلخوری؟ ازین-

 مدار قبول. رفتی قراردادت برای رو کم فرصت ازین ساعت سه تو که این از.نه-شیوا

 ثالم.باشی من با نباشه قرار که وقتی یه برای بذاریش شد می شاید ولی بود واجب

 .عصر

 .نبود راهی واقعا.خوام می معذرت-

 .رستوران یه بریم-شیوا

 شدی؟ خسته دستپختم چرا؟از-

 .بگذره آشپزی به وقتت همه خوام نمی.نه-شیوا

 .بیارن برامون چی یه بزنیم زنگ بریم خب-

 عطری های شمع و گل عطر راهرو توی.رفتیم باال آسانسور از.نگفت چیزی دیگه

 :گفت فقط چیه بوی نشد متوجه شیوا.بود پیچیده

 .کرده خفه ادکلن با خودشو قبلی نفر-شیوا

 که قدمی اولین با اما.شد وارد اول همیشه مثل و کرد باز رو در شیوا.خندیدم فقط

 اورشب.کرد می نگاه خونه به بهت با.ایستادم کنارش و داخل رفتم.شد متوقف گذاشت

 .شد نمی
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 کردی؟ کارو این کی...اینا...آریا-شیوا

 .عزیزم مبارک تولدت-

 داشت بغض صداش.شده ای شیشه چشماش کردم حس.دوخت چشم بهم محبت با

 :گفت وقتی

 .نداشتم انتظارشو اصال.شدم سورپرایز واقعا-شیوا

 .تو بریم.ایستادی اینجا چرا حاال.باشم بینی پیش قابل غیر من بارم یه خواستم-

 .رفتم دنباش منم.مبال سمت رفت شیوا.بستم رو در بعد

 بودی؟ رفته کار این برای پس-شیوا

 نمی تنهات همینم داشتم همدست یه اگه.بذارم تنهات شدم مجبور ببخش.آره-

 .ذاشتم

 .کنم جبران هاتو خوبی چطوری دونم نمی.نظیری بی تو آریا-شیوا

 یددرخش ها شمع نور توی که قطره اولین.کنه کنترل اشکاشو نتونست دیگه بعد و

 :گفت و کرد من به پشتشو سریع

 حتشرا.کنه گریه من جلوی نداشت دوست شیوا.نگفتم چیزی.میام بیارم در پالتومو

 .ومدا و بود کرده عوض لباساشو شیوا.اومدم و ریختم قهوه دوتا بیاد شیوا تا.گذاشتم

 .کیک جلوی اینجا بشین-

 کرده آماده قبل از که مبارک تولدت ملودی یه بعد.گذاشتم رو ها قهوه.نشست شیوا

 .نشستم کنارش و کردم پلی بودم

 .ببری رو کیک باید.کیکه نوبت اول-

 .افتادم چیزی یه یاد یهو.دادم بهش رو چاقو
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 .وایستا لحظه یه.نه نه-

 کسشفی مناسبی جای.بودم آوردم اش پایه با دوربینمو.کیفم سمت رفتم سریع بعد

 .شیوا کنار نشستم بعد.زدم رو شروع دکمه و کردم برداریش فیلم آماده و کردم

 .کنیم می شروع حاال خوب.بگیرم فیلم لحظاتمون بهترین از خوام می-

 .خودش برای هم تیکه یه و.گذاشت ظرف توی من برای تیکه یه.برید رو کیک شیوا

 کنی؟ می باز کادوتو اول یا بخوریم کیک اول-

 .بخوریم زودتر باید رو کردی درست تو که کیکی.میشه سرد قهوه-شیوا

 .خوردیم مونو قهوه و کیک هردو

 .کادو حاال خب-

 .دادم بهش رو جعبه

 .کشیدی زحمت خیلی.آریا ممنون-شیوا

 .بود بخش لذت کار یه.نبود برام زحمتی-

 ککوچی ی جعبه یه ها پوشال داخل از.بود رنگی پوشالهای از پر توش.کرد باز رو جعبه

 .زد عمیقی لبخند.بود توش ها گوشواره که آورد در ای شیشه

 .قشنگن چقدر-شیوا

 .بندازم برات بذار.تو نگاه قشنگی به نه-

 .انداختم گوشش توی و گرفتم ازش رو ها گوشواره

 تخواس می دلم. خصوصی تولد یه.باشیم دوتا خودمون تولدت برای خواست می دلم-

 .شد نمی جشن توی شب.بندازم برات رو اینا خودم
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 دمشا چطور لحظه هر میدونی.بهترینی تو آریا.بگم باید چی دیگه دونم نمی-شیوا

 .برسونیم داشتم دلم تو که آرزوهایی همه به چطور دونی می.کنی

 .بدم انجام برات رو کار این بتونم همیشه امیدوارم-

 .کردم بازشون و کشیدم رو ها پرده.کردم قطع رو دوربین و شدم بلند

 .بگیرم ازت عکس تا چند میخوام-

 پایه سه روی رو دوربین بعد.ازش گرفتم مختلف های موقعیت در عکس تا چند

 .گرفتم هم نفره دو عکس تا چند.نشستم کنارش و گذاشتم

 بچینی؟ رو ناهار میز کنی می کمک خب-

 .بریم آره-شیوا

 اب ها ظرف شمع، گل،دوتا گلدون یه.بودم چیده قبال رو میز.آشپزخونه توی رفتیم

 .قاشقا و ها لیوان.دستمال

 کردی؟ رو کارا همه که تو-شیوا

 .نخوردیم رو غذا هنوز نه-

 :گفت و نشست میز پشت.خندید

  است شده اماده دانلود درنگاه رمان این

www.negahdl.com 

 .بکش هم آوردنشو زحمت پس-شیوا

 دونستم می. بودیم ساکت امروز هرروز عکس بر.خوردیم رو غذا هم با.آوردم رو غذا

 از بعد.نبودم ایران من موقع این فردا.کنه می فکر روزه آخرین امروز اینکه به اونم

 .شستیم رو ها ظرف ناهار
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 کنیم؟ مرتب رو خونه-

 هآماد جشن برای.خونه برم زودتر باید.بریم کنیم خاموش رو ها شمع فقط.نه-شیوا

 .بشم

 .کنم می تمیز رو خونه میام بعد.  برسونم تورو-

 .کنم می جمع بعدا خودم.بمونه جور همین میخوام نه-شیوا

 انگار ولی نداشتم دوست رو سکوت.بودیم ساکت خونشون تا بازم.بیرون رفتیم باهم

 .نداشتم حرفی خودمم

 .بیا زود.بینمت می شب-شیوا

 .باشه-

 .اومد یادش چیزی یه رفتن قبل

 داری؟ پرواز کی فردا راستی-شیوا

 .صبح نیم و شش-

 .خداحافظ باشه-شیوا

 راشپس و پیتر برای.بستم می چمدونمو باید.خونه رفتم بعد.داخل بره تا وایستادم

 و تمبس وسایلمو. همکارانم از چندتا و هیل مستر برای همینطور.بودم کرده خرید کمی

 .کشید آهی ها چمدون دیدن با.اتاقم تو اومد مامان.اتاق کنار گذاشتم

 .موندی می همینجا توهم کاش-مامان

 .شدم موندگار شایدم-

 نگفته؟ چیزی هنوز شیوا-مامان

 .نه-
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 .کنم چیکار رو خونه و کنم چیکار که کرد سفارش کلی مامان

 حتی ولی. پیشت میام بار یه دوماه نیای،هر شد قرار موقع یه...موقع یه اگه-مامان

 .نباشه منفی جوابش کنم خواهش شیوا از حاضرم.کنم فکر بهش خوام نمی

 .چیه خدا خواست ببینیم بذار.داره انتخاب حق اون.مامان نه-

 .بریم دیر نیست خوب.شو آماده هم تو.بشم آماده میرم من-مامان

 عطر هم کلی و زدم شیومو افتر.زدم ریشامو و گرفتم دوش مامان رفتن از بعد

 هم کفشام.بستم ساعتمو.پوشیدم مشکی شلوار و کت با سفید پیراهن.زدم

 از اینم.ریخت پیشونیم روی موهام تارهای بازم ولی زدم باال ساده موهامو.پوشیدم

 ی برازنده واقعا.کردم نگاهش.برداشتم هم رو حلقه جعبه.دیگه بود من موهای جنس

 داده نشونش مامان به.گذاشتم جیبم توی رو جعبه.بود شیوا ظریف دستای

 .بود اومده خوشش.بودم

 اومده ها همون از ای عده.خان جمشید ی خونه رسیدیم نیم و شش ساعت

 در جلوی اومدن خان جمشید و خاله.دیدم هم رو اینا فرنوش و فرزاد.بودن

 یه با هک دیدم رو شیوا.بود من دست که بودیم خریده قشنگم گل دسته یه.استقبالمون

 یه.طرفم اومد.زد لبخندی و دید رو من که بود در به نگاهش.میزد حرف پسر و دختر

 و ودب باز موهاشو.بود هم پوشیده البته.بود شیک که بود تنش بلند مشکی پیراهن

 که داشت مالیمی خیلی آرایش.بود کرده درست سرش باالی موهاشو از مقداری

 .بود بهش نگاهم فقط رسید تا.بود شده زیبا چندبرابر

 .اومدین خوش سالم-شیوا

 ومامان الهخ. رسید من به نوبت.گفتن تبریک تولدشو اینا بابا.کرد سالم بابا و مامان با

 :گفت و خندید شیوا.همینطور هم خان جمشید و بابا.ها خانوم سمت رفتن
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 تنهامون همیم پیش تو منو هربار کردن یکی به دست باهم همه انگار-شیوا

 .شن خالص دستمون از ببندن هم به مارو شده هرطور میخوان.بذارن

 .دادم بهش رو گل دسته

 .مبارک تولدت-

 .ممنون بازم ولی گفتی تبریکتو که تو-شیوا

 .بود همونا.نشست لبم رو لبخند هاشو گوشواره سمت رفت نگاهم

 .شدی خوشگل خیلی-

 .ممنون-شیوا

 چی؟ من خب-

 .کرد نگام سوالی و تعجب با

 .نکردی تعریف ازم تو-

 .گرفت خندش

 .شدی تیپ خوش خیلی باشه،توهم.شدی ها بچه مثل-شیوا

 .دیگه باشم تو مثل خانومی الیق باید باالخره.ممنون-

 .بشین بریم بیا-شیوا

 .بودن هم اینا فرنوش و تسنیم.رفتیم بود نشسته فرزاد که جایی سمت

 .شده هم ای تیکه چه ناکس.اومدی خوش.آریا آقا.به به-فرزاد

 اب کردن سالم برای بره که زد صدا رو شیوا سپیده خاله.نشستم و دادم دست همه با

 .رفت و کرد خواهی معذرت شیوا.جدید مهمونای

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه کاربرانجمنbanoo pardis|شیرین احساس رمان

 

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

 

545 

 

 .آریا کاشتی گل شنیدم-تسنیم

 گی؟ می رو یکی کدوم-

 .خندیدن همه

 !سقفی به اعتماد چه-ترنم

 .گم می رو شیوا کادوی-تسنیم

 .کمه کنم هرکاری شیوا واسه.بود میگی؟وظیفم اونو.آهان-

 .کنه اضافه وظایفت به خدا ایشاال-فرزاد

 قدنمعت اینا و محرم به شیوا خانواده که ازونجایی.خندیدن و گفتن ایشاهلل هم با همه

 همه من ولی.نیومد پیشمون اومدن مهمونا همه وقتی تا شیوا.بودن نذاشته آهنگ

 زادفر.پیشمون اومد و کرد فرصت باالخره.درخشید می عجیب که بود شیوا به نگاهم

 .نبود هم ای دیگه جای البته.بشینه من کنار شیوا تا شد بلند

 .بشینید شما نه-شیوا

 .کنن می صدات االن باز بگیر خستگی یکم.نه-فرزاد

 نای و بود نزدیک بهم.نشست کنارم هم شیوا.نشست ترنم مبل دسته روی خودش

 می گوش همه و کرد می صحبت داشت فرزاد.باال بره قلبم ضربان شد باعث

 :گفتم شیوا گوش زیر آروم.دادن

 .میاد بند نفسم بینمت می وقتی که شدی خوشگل انقدر-

 نبودم؟ مگه-شیوا

 .هستی همیشه از غیر چیزی یه حاال ولی.بودی معلومه اونکه-

 میاد؟ خوشت تغییرم از تو-شیوا
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 نمیاد؟ خوشش زیبایی از مردی کدوم-

 :گفتم بعد کمی.شد ساکت دوباره.زد لبخند فقط شیوا

 .ساکتی زیادی امروز-

 .عجیب حال یه.دارم حسی یه.بگم چیزی تونم نمی چرا دونم نمی-شیوا

 مگه چطوریه-

 ادمی.میشم ساکت زود و میشه قرار بی دلم بزنم حرف یا بخندم خوام می هربار-شیوا

 آروم لمد.کنم فکر و تنها جا یه.باشم ساکت فقط خواد می دلم.نیستی دیگه فردا میاد

 .بودم ابرا رو انگار.هفته یه این گذشت زود چه.گیره نمی

 .کنارتم بخوای هروقت نیستی؟من آروم چرا-

 آریایی دیگه فردا.شه می تموم داره فرصتمون.شه می تموم کم کم داره ولی-شیوا

 که.اشهب بهم حواسش و کنه نگام کنم می کار که وقتی تموم که.دنبالم بیاد که نیست

 .بپزه غذا برام

 .جوابم یه منتظر...چون تو از تر شدید خیلی البته.دارم رو حس همین منم-

 نشده متوجه قبال که دیدم ازت چیزایی روز چند این آریا.دونم نمی هنوز-شیوا

 ورهمینط.دیگه چیزای خیلی و اخالقیت،صبوریت،مهربونیت تیپی،خوش خوش.بودم

 به چشمم وقتی هنوز ولی. کنم نمی فراموش هیچوقت که کردم تجربه رو چیزایی

 مین.کنه می نگات یا زنه می حرف باهات وقتی.میشه جوری یه دلم افته می تسنیم

 .حسیه چه فهمم نمی.دونم

 .ترنم یا فرنوش مثل.دوستیم دوتا مثل فقط تسنیم منو-

 .بیام کنار خودم با باید-شیوا
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 عشق نظرم به گفتم بهش زدیم می حرف عشق درباره که تسنیم با وقتی یه-

 شهب کسی عاشق روز یه اگه.نیست اینطور که اون نظر به گفت تسنیم ولی.اسارته

 تنها نه باشه داشته دوست رو کسی طرف اون اگه حتی.خواد می و اون خوشحال فقط

 عمل زد که حرفی به تسنیم.برسن بهم کنه می کمک حتی که ره می کنار راهش سر از

 .نیست اسارت عشق کرد ثابت بهم.کرد

 که حاال حتی و برم گذاشتی وقتی.کردی ثابت من به اینو قبل دوسال هم تو و-شیوا

 .میدی گیری تصمیم فرصت بهم

 .نرسه صبح که شد می طوالنی انقدر امشب کاش-

 و آوردن رو کیک شام از بعد.بود من کنار هم شام موقع.نزدیم حرفی دیگه کدوم هیچ

 نگاه هم و بود شیوا به من نگاه هم بودم ایستاده دور ازش اینکه با.شد داده کادوها

 رفتن به شروع مهمونا شدو تموم مهمونی.شد تموم باالخره.بود من به شیوا

 میک که.بود من بخاطر دونم می.برن زودی این به نداشتن تصمیم بابا و مامان.کردن

 احمد عمو. رفتن مهمونا باالخره.کنم خداحافظی اینا خاله با والبته. باشم شیوا با بیشتر

 هگوش شهیاد کنار من.رفتن همه اینا فرزاد و فرنوش بعد.رفتن هم مهرداد و تسنیم و

 و لهخا.میزدن حرف هم خان جمشید و بابا و شیرین و مامان.بودیم نشسته سالن از ای

 و دز لبخندی بهم شیوا.مامان سمت رفت خاله.میگشتن بر داشتن در جلوی از شیوا

 "میام االن"زد لب

 :گفت شهیاد.آشپزخونه توی رفت

 که؟؟ بیاد تا بشینی منتظر خوای نمی-شهیاد

 کنم؟ چکار پس-

 .دیگه پیشش برو پاشو-شهیاد

 .اینجان االن؟همه-
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 تنها دقیقه چند خوای نمی.ری می داری فردا.دیگه گم می همین واسه خب-شهیاد

 .ها فرصته بزنی؟آخرین حرف باهاش

 .برم شه نمی روم....ولی خوام می-

 .آشپزخونه تو بزن سریع هم تو کنم شروع رو غیبت بساط میرم من تا-شهیاد

 مهع پسر درباره گفتن پرت و چرت به کرد شروع.اینا مامان پیش رفت و خندید بعد

 سمت رفتم و شدم بلند آروم.بود خوبی فرصت.گفت چیز دوتا شیرینم.ایش افاده

 نمی.ودب درگیر کفشش بند با و بود شده خم.بود نشسته صندلی روی شیوا.آشپزخونه

 دنماوم متوجه.کردم نگاهش و دادم تکیه ورودی دیوار به کمی.کنه باز شو گره تونست

 .نشد

 خانوم؟ شیوا داری مشکلی-

 .کرد نگام لبخند یه به و باال آورد سرشو

 مین باز زده گره رو بند این جور یه شیرین.نیست چیزی.اومدی؟نفهمیدم کی-شیوا

 .عمرمه گره انگار.شه

 .نشه باز که بهتر.بازشه عمرت گره نکنه خدا-

 :گفت و خندید

 .شکنه می پام نشه باز عمر گره این اگه فعال-شیوا

 .نشستم زمین روی و کنارش رفتم

 .کنم باز برات من بذار-

 .بودم گره با زدن کله و سر مشغول.بود آورده در شو یکی
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 درست برام شهیاد.باشیم تنها باهم هست که هم لحظه یه خواست می دلم خیلی-

 .کرد

 .اینجا فرستادت شهیاد پس-شیوا

 .دارم برات هدیه یه راستش.بیام شد نمی روم که من آره-

 هدیه؟دوباره؟-شیوا

 .داره فرق بقیه با یکم یکی این خب-

 ?فرقی چه-شیوا

 با.گرفتم جلوش و کردم باز رو درش.آوردم در جیبم توی از رو جعبه و کردم ول رو گره

 .کرد می نگاش تردید و تعجب

 کراتف که موقع هر.دار نگه اینو.کنی استفاده ازش حتما نیست الزم که اینه فرقش-

 ارهرک تونی می نه هم اگه.کن دستت خواست دلت اگه گرفتی تصمیمتو و شد کامل

 هیچ با.نمیاد در دیگه وقت هیچ کردی دستت اگه باشه یادت فقط.کنی باهاش خواستی

 ...دلیلی و بهونه

 .گره سر رفتم دوباره.دستش تو گذاشتم رو جعبه و گرفتم دستشو

 چیزی نچنی من اما.بیرون برم جوابم با من منتظرن مطمئنا نشستن بیرون که اونایی-

 خیلی برگردم فردا تکلیف بال اینکه.مهمه هم نباشه،خیلی مهم برام که نه.خوام نمی رو

 و کنی فکر بهم من نبود در که دم می بهت هم رو فرصت این من ولی.آوره عذاب

 میمتص خوب نتونی رفتارام تاثیر تحت و من حضور در االن شاید.چیه جوابت ببینی

 ایدش اصال.ندارم حرفی من.شیوا کنی فکر تونی می بخواد دلت که هرموقع تا.بگیری

 رو تاثیری رفتنم و من نبود و بود.بود نکرده تغییری هیچ زندگیت اصال و رفتم من

 .میگیری تصمیمتو تر قاطع اینطوری.باشه نذاشته ات روزمره زندگی
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 .شد باز گره باالخره

 .شد باز باالخره-

 چی؟-شیوا

 .دیگه گره-

 .بود رفته یادم.آهان-شیوا

 .نشستم کنارش صندلی روی و شدم بلند.خندیدیم

 میومدی ایران اومدی که اولی روز از کاش گم می خودم با گاهی آریا-شیوا

 قسمت هی.بود رویایی برام واقعا هفته یه این.بودیم هم با بیشتر یکم اینطوری.سراغم

 .زندگیم توی خوب

 هب وقتی همینطوریم.جداشم ازت تونستم نمی دیگه که سراغت میومدم زودتر اگه-

 نمی هک شدم وابسه بهت انقدر هفته یه این تو.شه می حبس نفسم کنم می فکر فردا

 .نبینمت روز یه حتی تونم می چطور دونم

 .نمیشه آروم دلم هم لحظه یه.دارم رو حس همین منم-شیوا

 و ینیمبب نخوای دیگه رفتنم از بعد شاید.باشه آخرمون دیدار این شاید...شاید...شیوا-

 مخوام می من که اونی جوابت اگه حتی...بدونی خوام می فقط.گردم برنمی دیگه منم

 هاگ و.مونم می منتظرت زندگیم ی لحظه آخرین تا.کنم نمی فراموشت نباشه،هرگز

 پشیمون نذارم وقت هیچ که دم می اطمینان بهت... آرزومه که...بود مثبت جوابت

 تونممی مطمئنم و.محو و بشه کم نه عشقم وقت هیچ که مطمئنم خودم به انقدر.بشی

 .نشی خسته و دلزده ازم وقت هیچ هم تو که کنم کاری

 .ایستادم و شدم بلند.بود حلقه ی جعبه به نگاهش فقط.نگفت چیزی

 کجا؟-شیوا
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 تنها ینجاا بیشتر شه نمی روم.نشستن بیرون هم بقیه.برم باید.دیروقته خیلی دیگه-

 .باشیم

 .زود چقدر.شد تموم امشبم-شیوا

 .گذره می زود و کوتاهه ها خوشی عمر همیشه.زود چقدر آره-

 .آریا ممنونم ازت چیز همه بابت-شیوا

 .کرد صدام آخر لحظه.سالن سمت رفتم بعد.زدم لبخندی

 آریا؟-شیوا

 جانم؟-

 زنی؟ می زنگ بهم-شیوا

 .نمیارم طاقت که نشنوم صداتو اگه.عزیزم حتما-

 می شتربی.میدادم دست از کنترلمو داشتم دیگه که بود شیرین انقدر لحنش و نگاهش

 حبتص مشغول اینکه با بقیه. سالن تو رفتم سریع پس.کردم می بغلش حتما موندم

 .نشستم بابا کنار.نیاوردن روم به البته.کردن می نگام لبخند یه با بودن

 .کنیم زحمت رفع تون اجازه با دیگه خب-بابا

 زودی؟ این به کجا-خان جمشید

 ما.بعدی های فرصت برای باشه.ان خسته همه.وقته دیر دیگه-بابا

 .بیارید تشریف خونمون.منتظرتونیم

 .حتما.چشم-خان جمشید

 می گامن غمی یه با.نبود لبش رو لبخند دیگه.بیرون اومد هم شیوا.بریم که شدیم بلند

 می رو و زیر دلم.نداشتم تحمل دیگه.برم زودتر داشتم دوست.فهمیدم می حالشو.کرد
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 رد جلوی تا.بود شیوا به نگاهم همه.کردم خداحافظی باهمه چطور نفهمیدم اصال.شد

 تپش شیوا منو.باهام اومد و انداخت دوشش رو شنل یه شیوا.اومدن دنبالمون اصلی

 در به.بودیم فکر تو هردو.زدیم نمی حرفی.کردیم می حرکت هم کنار در و بقیه

 .رسیدیم

 تسخ برام ازت جدایی اینبار شده باعث کردم پیدا ازت مدت این که شیوا،شناختی-

 .دیدم عمرم همه تو که هستی آدمی ترین خاص تو.باشه تر

 .گذاشتی جا آپارتمانم تو دوربینتو آریا-شیوا

 .خواستم می فیلمو اون جدی؟من-

 تالفی به.داری توش خودت از که عکسایی ی عالوه به.خواستم می منم خب-شیوا

 .رفتی کش لپتاپم تو از که عکسایی اون

 .خندیدم

 .دادم می بهت خودم گفتی می-

 .کنم می ایمیل برات امروزو فیلم.بیشتره لذتش اینجوری-شیوا

 .ممنون-

 مه شیوا با خداحافظیم.کردم خداحافظی همه با منم.رفتن و کردن خداحافظی اینا بابا

 و دمکن دل باالخره ولی. کنم ول گرمشو دستای نمیومد دلم که بود دادن دست یه فقط

 بش از بعد.نشدم متوجه رو مامان و بابا حرفای از چیزی و بودم فکر تو خونه تا.رفتم

 ساعت مامان.کردم نگاه شیوا عکسای به فقط. نخوابیدم صبح تا.اتاقم تو رفتم بخیر

 .بیدارم لباسا همون با هنوز دید که کنه بیدارم اومد پنج

 نخوابیدی؟-مامان

 .بره نمی خوابم.نه-
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 .فرودگاه بریم باید-مامان

 .ام آماده من-

 یمگوش به چشمم همش صبح تا.شدم خودم برای ناراحتیش متوجه.بیرون رفت مامان

 دونمچم.باشه بیخواب من مثل هم شیوا شاید میکردم فکر.داد می اس شیوا شاید.بود

 دلم و تمنداش اشتها اینکه با.بود چیده صبحانشو میز مامان.پایین رفتم و برداشتم رو

 هم بابا و مامان..نشه ناراحت مامان تا بخورم لقمه چندتا شدم مجبور بود آشوب

 ممچش همش من و کرد رانندگی بابا.شدیم فرودگاه راهی صبحانه از بعد.بودن ساکت

 ناامید دیگه.خوندن رو پرواز شماره باالخره.همینطور فرودگاهم توی.بود گوشیم به

 .شنیدم صداشو یهو.صف تو رفتم و دادم تحویل رو چمدونم.میشدم داشتم

 .آریا-شیوا

 مزشمقر چشمای.زد می نفس نفس.بود اومده باالخره.نشست لبام رو لبخند.برگشتم

 .رفتنگ فاصله ای بهانه به ازمون بابا و مامان.جلو رفتم.نخوابیده من مثل داد می نشون

 آورد رامب ماشینشو شهیاد زدم زنگ.شد پنچر راه بین ماشینم.شد دیر ببخشید-شیوا

 .اومدم زود و

 .کافیه برام اومدی که همین-

 آریا؟-شیوا

 .شدم می زنده و مردم می کرد می صدام لحن این با وقتی.لرزید دلم بازم

 آریا؟ دل جان-

 .شد خیره دستاش به و پایین انداخت سرشو شیوا

 برمیگردی؟-شیوا
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 که خوشحال انقدر.شدم خوشحال.بود دستش تو حلقه.شدم خیره دستاش به منم

 .اومد اشکم کی نفهمیدم

 .آریا نفس آره-

 .بود خیس چشماش اونم.کرد نگام

 بدم؟ جون همینجا خوای می.نکن گریه من عمر-

 .نکنه خدا-شیوا

 .کرد صدام ویزا کردن چک مامور

 .رفتن ری؟همه نمی آقا-مامور

 .اومدم-

 یطور قدش.نشست لبام رو لبخند.شدم داغ.شد حبس نفسم...و جلو اومد شیوا یهو

 به وعطرش و کشیدم عمیقی نفس.گرفت می قرار چونم زیر پیشونیش باالی که بود

 .فرستادم هام ریه

 .جان شیوا برم باید دیگه-

 .موند لباسم روی اشکاش جای.رفت عقب کمی

 .بری ذارم نمی دیگه وگرنه برو االن همین-شیوا

 .زدم بهش چشمکی

 .زود خیلی.شیوا گردم برمی زود-

 اشنگ شد محو دیدم از که لحظه آخرین تا.نشه ازین تر سست ارادم تا رفتم سریع و

 اسش ام اس گوشیم کردن خاموش از قبل.شدم هواپیما سوار خون دلی با و کردم

 .رسید برام
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 "دارم دوستت.عشقم برگرد زود"شیوا

 ".من عمر دارم دوستت منم"فرستادم

 کردم خاموشش و

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

 در باهم مدام.شیوام فکر تو ساعت هر و هرروز.لندن برگشتم میشه روزی ده

 شیوا به ونمت نمی.برخورده مشکل به برگشت برای کارم.تلفن با یا اینترنت با.ارتباطیم

 من و میگردم بر کی پرسه می ازم هرروز.نداد جواب اما کردم تالشمو تموم.بگم

 .بود شیوا.اومد گوشیم پیام هشدار.نبرده خوابم و شبه دوازده ساعت.ندارم جوابی

 "خوبی؟بیداری؟.سالم"

 .زدم زنگ بهش.کرد صداشو هوای دلم

 .سالم-شیوا

 چطوره؟ حالت.عزیزم سالم-

 چطوری؟ تو.خوبم-شیوا

 خبر؟ چه.خوبم باشی خوب تو اگه-

 .بودم خونتون ظهر از بعد-شیوا

 ما؟ خونه-

 یه.نمپسرشو کرده نشون البته!عروسشونما ناسالمتی.بابات و مامان پیش.آره-شیوا

 .اتاقت توی رفتم سرم

 نکردی؟ که شیطونی-
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 شهشی یه تازه.میده عطرتو بوی بالشتت هنوز.خوابیدم تختت روی.اتفاقا چرا-شیوا

 اونم.میده عطرتورو که اینه مهم ولی.داشت کم.کردم پیدا کمدت توی هم ادکلنتو

 .برداشتم یواشکی

 .کرد می صحبت بامزه خیلی.گرفت خندم

 .میشم دلتنگت بیشتر زنی می حرف اینجوری.زدنت حرف قربون-

 :گفت ناز با با شیوا

 .برگردی زودتر اینطوری شاید-شیوا

 .میام.عزیزم میام-

 .ایران اومدم و کردم کارامو تو از زودتر بود خودم مال شرکت که من-شیوا

 .کرد ردیف کاراتو که داشتی اینجا عمو یه آره،آخه-

 .خندید

 .زده لک هات خنده دیدن برای دلم-

 خودم.آریا کردی دیر خیلی اصال.کنما می گریه همینجا میشینم که نگو دلتنگی از-شیوا

 .دنبالت میام.پیشتا میام میشم پا

 من؟ دنبال بیای بزنی کارت از حاضری تو-

 تشرک قید تو ارزشی؟بخاطر با برام چقدر دونی نمی حرفیه؟تو چه این!آریا؟؟-شیوا

 .میزنم هم زندگیمو قید هیچی که

 .خوام می تورو ی زنده من.نزن زندگیتو قید.عزیزم نه-

 توی.دارم تعهد بهت کردم دستم رو حلقه این وقتی حال هر به.زدم مثال حاال-شیوا

 .همراهتم هات خوشی و هات،مشکالت غصه و غم همه
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 .کرد آرومم حرفاش

 شیوا؟-

 جونم؟-شیوا

 .اومده پیش برگشتم برای مشکلی یه.سالمت جونت-

 .شد نگران

 مشکلی؟ چه-شیوا

 تالش روزا این تموم.نشده موافقت اما.دادم استعفامو کارم سر رفتم که روزی من-

 پایان تا باید حداقل گن می.مخالفن همه ولی کنم راضی رو مدیره هیئت کردم می

 .کنم کار سالم سه قرارداد

 مونده؟ چقدرش-شیوا

 طریق از دارن تصمیم گفتن بهم اصرار کلی از بعد امروز اینکه و.نیم و سال یک-

 .کنن الخروجم ممنوع سال سه پایان تا قراردادم

 .کشید عمیقی نفس شیوا

 مشکل؟ میگی این همین؟به-شیوا

 هانداز به روز ده این.اینجا من و اونجا تو.برگردم فعال تونم نمی نیست؟من یعنی-

 ازم کار هیچ.بکشم فریاد فقط و جا یه برم دارم دوست شیوا.کشیدم عذاب کافی

 .برنمیاد

 نگفتی؟ بهم اول چرااز-شیوا

 .کنم تالشمو همه خواستم می-
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 باهام ومشکلت اول از باید.مفیدی کار نیروی یه تو.کنن نمی موافقت که طبیعیه-شیوا

 .ذاشتی می درمیون

 .کنم نگران هم تورو خود بی نخواستم-

 می اذیت خودتو داری روزه ده.گفتم می حل راه بهت فقط.شدم نمی نگران من-شیوا

 رو مشکلی هر اول همون همیشه.نکنی تکرار دیگه بده قول آریا.گی نمی من به و کنی

 .کنیم می حل هم با رو چی همه صحبت با.بگو بهم

 داری؟ حلی راه االن-

 .پیشت بیام تونم می که من اینجا بیای تونی نمی تو.معلومه-شیوا

 چیه؟ منظورت-

 همه مثل اینجا بیای باید البته.اونجا میام من شه تموم قراردادت وقتی تا خب-شیوا

 و نامزدی دبع.بدم رو بله بودی مناسبم اگه کنم فکرامو یکم منم.خواستگاریم بیای مردا

 شمال تاحاال.شمال بریم دارم دوست عسلمونم ماه تازه.عروسی آخرم و عقد

 .کنیم می شروع زندگیمونو لندن و میریم بعد.نرفتم

 .آورد لبام رو لبخند حرفاش

 .ورمتخ می که کنی؟بیام می برگشتمم فکر کنی می زبونی شیرین انقدر قربونت-

 .کنم می براش فکری یه هم بیا،خوردنتو تو-شیوا

 میشه؟خانوادت؟ چی حرفا،کارت این از جدا حاال-

 یم کارم درباره اونوقت بعد.هست منم مشکل تو مشکل.بشی همسرم قراره تو-شیوا

 تحمل دوریتو دیگه نیم و سال یک بخوام من بشه باعث تونه نمی پرسی؟هیچی

 .شهیاد به سپارم می رو شرکت.کنم

 شهیاد؟ به-
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 اونم.دیگه میشه تموم درسش داره شیرینم تازه.داره معماری لیسانس.آره-شیوا

 .کنه می کمکش

 کنن؟ می قبول-

 کار شرکت تو بیان بود قرار.نمیارن حرف من حرف نکنن؟رو تونن می مگه-شیوا

 ریاست؟ از بهتر چی.کار اینم.کنن

 نمیاد؟ پیش شرکتت برای مشکلی-

 خاطرب فقط فروشمش نمی چیه؟اگه مگه.شه ورشکست چیه؟اصال حرفا این آریا-شیوا

 .دیگه باشی داشته کاری یه اینجا تو باید.برگردیم که وقتیه

 .ها کنی می هم رو جا همه فکر-

 .نگرن آینده زنا.معلومه-شیوا

 .کن فکر بیشتر تصمیمت؟یکم از مطمئنی شیوا-

 .مطمئنم-شیوا

 کنی؟ مشورت خوای نمی-

 .باش مرخصیت فکر به فقط تو.گرفتم تصمیم خودم زندگیم همه من-شیوا

 .شدم می دیوونه داشتم دیگه.کردی راحت خیالمو.داری فدایی خانومی شیوا-

 .بیای بر مشکالتت پس از تنها نخوای باشی تویی تا حقته-شیوا

 .برگردم و بگیرم ماهه یه مرخصی یه شد این بر تصمیم و زدیم حرف دیگه یکم

 .گفتم درخواستمو.بود هیل مستر با صحبت کارم اولین صبح

 .میشه زیاد خیلی دیگه مرخصی یه.بودی مرخصی تازه تو-مستر
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 رخصیم یه حداقل.کنید نمی قبول که استعفامو.برگردم همسرم با و برم باید من ولی-

 .بدید بهم

 .میدم جوابشو بهت هفته آخر تا.کنم فکر دربارش باید-مستر

 ره هم شیوا.نداد جوابمو ولی هیل مستر پیش رفتم هرروز.گذشت سخت هفته آخر تا

 .اتاقش برم خواست ازم هیل مستر جمعه باالخره.کرد می سوال ازم ش

 .خودمون شرایط با ولی کنیم می موافقت مرخصیت با ما-مستر

 شرایطی؟ چه-

 برمی که بدی کتبی تعهد باید اینکه و.داری مرخصی هفته دو.زیاده ماه یه-مستر

 رگردیب که تضمینه یه این.رستورانه منظورم.نداری امالکتو فروش حق اینکه و.گردی

 .کنم می توقیف خسارت عنوان به رو اونجا برنگشتی اگه و

 ارزه؟ می چقدر رستوران اون دونین خسارت؟می-

 .میدارم بر خسارتم اندازه به فقط من-مستر

 .برمیگردم من.ندارم حرفی.باشه-

 .باش رفتن آماده دیگه هفته دو برای پس-مستر

 نیست؟ دیگه؟دیر هفته دو-

 .برو بعد کن کار ماه یه حداقل-مستر

 لیطموب دقیق وقت شیوا به البته.برم آینده هفته شد وقرار کردیم توافق هم با باالخره

 لیک.خرید رفتم می هرروز.کردم می سورپرایزش باید.گفتم دیرتر روزی سه.نگفتم

 فتمر گفت که جایی شیوا درخواست به.جواهر سرویس یه.بود خریده شیوا برای لباس

 انتخاب رو یکی.فرستادم براش رو همه و گرفتم عکس عروساش لباس ژورنال از و

 هم رو رستوران کارای.دادم سفارش براش همونو.قشنگ خیلی و ساده لباس یه.کرد
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 و کت.نبود کارکنان حقوق گرفتن موعد گرچه.سپردم پیتر به حسابی و درست اینبار

 یقازطر هم اونو البته.خریدم بود گفته که جایی از شیوا درخواست به هم خودمو شلوار

 یرسیدمم وقت بد.فرودگاه رفتم تاکسی با.رسید رفتنم روز.پرسیدم نظر شیوا از عکس

 یرانا صبح نیم و پنج ساعت.خوابیدم کمی هواپیما تو.ندادم خبر کسی به پس.ایران

 مامان.زدم رو زنگ.شد هفت ساعت خونه رفتم تاکسی با و دادم انجام کارامو تا.بودم

 .بود دیده منو آیفون از

 تویی؟خودتی؟ آریا-مامان

 .مامان بله-

 .بیای امروز نبود قرار که تو-مامان

 .میدم توضیح خونه تو.کن باز مامان-

 .مرگم خدا وای-مامان

 .اومد هم بابا.کرد بغلم مامان تو رفتم که همین.بود گرفته خندم.کردم باز رو در و

 میدی؟ نوبت منم به جان نسرین-بابا

 .کرد بغلم هم بابا

 دنبالت؟ بیایم نگفتی چرا.پسر اومدی خوش-بابا

 .اومدم خودم.بود موقع بد-

 .برو بعد بخور تو صبحونه اول.است آماده صبحانه میز.رسیدی موقع خوش-مامان

 صبح؟ سر بره کجا-بابا

 .غصه از شده نصف بچم.دیگه شیوا واه،پیش-مامان

 شدی؟ دار بچه جانم؟بچت؟کی-
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 .کرده پسند رو یکی پسرم وقتی از-مامان

 .ونهخ بیاییم شیوا با ناهار حتما گفت مامان.خوردیم مونو صبحونه خنده و شوخی با

 .بپزه ناهار قراره بابات-مامان

 کردم؟ قبول رو کاری چنین کی بله؟من-بابا

 .کنی می االن-مامان

 ته.ردمک عوض لباس.گرفتم دوش و اتاقم رفتم صبحانه از بعد.شد تسلیم و خندید بابا

 مامان از و رفتم.بمونه گذاشتم.میاد بهم بود گفته بهم بار یه شیوا.نزدم ریشمو

 .گرفتم سوئیچشو

 .ها شده تنگ برات دلم منم.بیایین ظهر.نره یادت-مامان

 .مامان چشم-

 فتمر رسیدم. خریدم مریم گل دسته یه راه بین.بود شرکت شیوا حتما.شرکت رفتم

 .کرد سالم و زد لبخندی دیدنم با.بود منشی فقط شدم که وارد.باال

 مهندس؟ آقای برگشتین کی-منشی

 هست؟ شیوا.رسیدم صبح-

 با صحبت مشغول که شیوا صدای و شد باز شیوا اتاق در که بده جواب خواست منشی

 اومد شیوا موقع همون و بود در جلوی شهیاد.در سمت برگشتم.اومد بود کسی

 یه.کرد نگام تعجب با.شد قطع حرفش دید منو که همین.برگردوند سرشو.بیرون

 .زدم بهش لبخند

 خودتی؟ آریا-شیوا

 .روحمه نه-
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 ...طرفم دوئید شیوا یهو

 هیادش.بود کشیده خجالت که کرده چکار فهمیده تازه انگار.بود انداخته گل هاش گونه

 .خندیدن می منشی و

 .آریا اومدی خوش.آریا آقا از اینم.خانوم شیوا روشن چشمت-شهیاد

 .کردیم بغل همو و کردیم سالم شهیادم با

 ذهنم تو هرگز که ببینم ای صحنه یه شدی سبب.نشد بدم خبر؟البته بی چه-شهیاد

 کرانی؟ خانوم احساس؟نه همه این و شیوا.گنجید نمی هم

 .کرد نمی جرئت شیوا از مطمئنا.نگفت چیزی و خندید اونم.بود منشی کرانی

 .بود زده خجالت هنوز شیوا

 .میشه منم نوبت.خان شهیاد منو عشق کن اذیت کم-

 .شیوا سمت گرفتم رو گل بعد

 .خانوم شیوا بفرمایید-

 .خریده گل رفت یادش پریدی همچین نگا-شهیاد

 .شد قرمز شیوا باز

 .شی درست نیست قرار تو اینکه مثل نه-

 مه شیوا و من.رفت و کرد خداحافظی و بره باید گفت شهیاد بعد کمی.خندید شهیاد

 .اتاقش تو رفتیم

 اومدی؟ کی-شیوا

 .رسیدم صبح نیم و5-

 میای؟ داری نگفتی دیشب چرا.انصافی بی خیلی-شیوا
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 .برد می خوابت صبح تا اگه البته.بشی خواب بد صبح نخواستم-

 خیره بهم ساکت هردو.بودم شده خیره بهش.هاشم خنده عاشق.خندیدیم هردو

 .بودیم

 .بود شده تنگ برات دلم-

 بهانه اب بودیم هم کنار وقتی.خندیدیم باز.گفت رو همین هم شیوا من با زمان هم دقیقا

 .بود درونیمون شادی ی نشانه این و.خندیدیم می بهانه بی و

 .ندارم رو اینجا حوصله دیگه.بیرون بریم بیا-شیوا

 .بریم-

 .مشدی من ماشین سوار.بیرون رفتیم هم با.برداشت کیفشو و پوشید پالتوشو

 بریم؟ کجا-

 .دونم نمی-شیوا

 .کردم می رانندگی خیابونا تو هدف بی

 .شهیاد شاپ کافی بریم-شیوا

 .بود زده زل من به فقط هم شیوا.شاپ کافی سمت رفتم

 .کن اونور روتو.نامردیه این-

 چرا؟-شیوا

 .کنم نگات تونم نمی من ولی میبینی منو داری تو-

 می منم ماشین با تو؟البته ماشین تو پریدم سریع چی برا کردی فکر پس!دیگه-شیوا

 .روندی می باید تو رفتیم

 !گیا می زور خوب-
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 هنوز؟ نشناختی.دیگه شیوام من-شیوا

 .چرا که اون-

 فتیمر شیوا منو بعد.کردیم بهم گرمی سالم.بود اونجا شیرینم.داخل رفتیم.رسیدیم

 .رفت و آورد قهوه و کیک برامون شیرینم.شیوا همیشگی جای

 وقتی که کنم آمادش میبرم شهیادو دوروزه.میای دیگه روز سه کردم می فکر-شیوا

 .شرکت نرم اومدی

 .که خوبه.دیگه شدی غافلگیر خب-

 عترسری بشه کاش گفتم می خودم با صبح امروز.میکردم دق داشتم دیگه.آره-شیوا

 .بگذره روز سه این

 .شد برآورده دعات-

 .نکردم سکته ذوق از آوردی شانس فقط.کردی خوبی کار کال-شیوا

 .نکنه خدا-

 .دش نگاهم متوجه.بود چپش دست انگشت توی حلقه.شد کشیده دستش به نگاهم

 .بودم داده که قولی طبق.نیاوردم درش دیگه-شیوا

 .من برم تو قربون-

 ایدب تازه. کنن می نگات دخترا زیادی.بخریم یکی هم تو برای بریم باید ولی-شیوا

 ههم قشنگ که خرم می قرمز تازه بشه پیدا اگه.ببینن همه که باشه درشت انقدر

 .ببینن

 .زد می حرف جدی خودش اما.خندیدم می حرفاش از

 خندی؟ می چرا-شیوا
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 کسی تو جز نخوام من وقتی کنه؟تازه درازی دست تو مال به داره جرئت کسی مگه-

 .نیست مهم ببینن منو که نفرم ببینم،هزاران رو

 .باشه روت دختر گله یه نگاه میریم هرجا ندارم تحمل من ولی-شیوا

 .کنم عام قتل رو نفری چند خواد می دلم روز بگم؟هر چی من پس-

 .زناست ذات تو حسادت.بدترم من خب-

 .مرداست ذات تو غیرتم-

 به.تموم میخرم برات حلقه یه همون.کن ولش اصال هیچی.گی می راست خب-شیوا

 .کنه درازی دست من اموال به نداره حق کسی خودت قول به حال هر

 اموالت؟ جزو شدم من حاال-

 .منی چیز همه تو نه-شیوا

 .گرفتم دستشو.شدم گرم عشق همه این از

 .پیشتم دیگه که االن.نکن زبونی شیرین انقدر شم فدات-

 .دیگه کنم ناز باید بیشتر هستی که حاال خب-شیوا

 ! عروسی تا میشم طاقت بی من اونوقت-

 .دیدمخن بلند. خودم خجالتی دختر قربون ای.پایین انداخت سرشو.شد قرمز شیوا یهو

 دهبو من برای فقط چیزش همه که دارم رو کسی که خوشحالم چقدر دونی نمی شیوا-

 می رممیگی رو دستت وقتی. چیز همه و زبونیات،نگاهت احساست،قلبت،شیرین.بکره و

 .نزده دست بهشون هیچکی من از قبل که دربیارم بال خوام

  است شده اماده دانلود درنگاه رمان این
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 :گفت بود پایین سرش که همونطور شیوا

 توچی؟-شیوا

 من؟-

 .داشتی نامزد...بار یه تو...باشم؟خب داشته رو حس همین باید منم.آره-شیوا

 .زنا حساسن چقدر.گرفت خندم

 می حرف باهاش االن راحت بود،انقدر داده رخ تسنیم منو بین چیزی اگه نظرت ب-

 کردم؟ می نگاه شوهرش چشم تو یا زدم

 .دونم نمی-شیوا

 اینکه با .باشم نفسم هوای دنبال که نیستم مردی من.بشناسی منو باید.بدونی باید-

 ترینبیش.نگیرم دستشو کردم می سعی حتی بودی تو فکرم تو چون بود،ولی نامزدم

 .کنم فکر تسنیم به فقط عقد از بعد بودم داده قول خودم به.بود همین ما ارتباط

 .باشه عموم دختر ی مونده پس شوهرم ترسیدم می همش.شد راحت خیالم-شیوا

 .خندیدم یهو.گفت جدی انگار.باال آورد سرشو.کردم نگاش تعجب با یکم

 خندی؟ می چیه؟چرا-شیوا

 رو؟ اینا گی می جدی داری-

 .معلومه-شیوا

 بدی؟ بله تا چزوندی منو دوسال همین واسه نکنه-

 .میداد عذابم فکرشم.بود این یکمم خب-شیوا

 .خندیدم باز

 .غیرتیم خودت قول به.حساسم خب.دیگه نخند-شیوا
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 .غیرت جونم-

 قدم رظه تا و پارک یه رفتیم بعد.نشستیم اونجا کمی.گرفت خندش هم شیوا اینبار

 .کرد بغل رو شیوا خوشحالی با مامان.خونه رفتیم هم نیم و یازده.زدیم حرف و زدیم

 .عزیزم اومدی خوش-مامان

 :گفت و آورد چای مامان نشستیم وقتی.آشپزخونه تو رفت و کرد سالم هم بابا

 رو عروسی مقدمات سریعتر باید.نداره مرخصی بیشتر هفته دو آریا جان شیوا-مامان

 .گذاشتم رو خواستگاری قرار مامانت با امشب برای.کنیم فراهم

 :تمگف و کوبیدم بهم دستامو ها بچه مثل من اما.نگفت چیزی و کشید خجالت شیوا

 همین تا. بگیریا جواب برا وقت هفته دو نری باز شیوا فقط.خواستگاری.جون آخ-

 .کن فکراتو امشب

 دهخن با بود شنیده صدامو که هم بابا.خندیدن حسابی شیوا و مامان کارم و حرفم از

 .بیرون اومد

 نظر تجدید یکم شیوا کن درست تو رو برنج پاشو ای زده ذوق خیلی حاالکه-بابا

 .باشه شده پشیمون دید رفتارتو این که االن شاید.کنه

 .میگیریا ماهی آلود گل آب از خوب هم شما-

 رنجب فقط. کنه عوض لباساشو برد رو شیوا هم مامان.آشپزخونه برم شدم بلند بعد

 .بود

 برنج؟ فقط...چی؟خورشتی،کبابی اش بقیه پس بابا-

 .میزنیم رو کبابا ریم می بانو نسرین با االن.نخیر-بابا

 .موند من پیش هم شیوا.بزنن کباب تا حیاط تو رفتن بابا و مامان
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 .میکرد نگاه منو و بود نشسته میز پشت

 کنم؟ درست من بیا خوای می-شیوا

 .نیستی کاره این دونم می.نکن تعارفا ازین.نه-

  است شده اماده دانلود درنگاه رمان این

www.negahdl.com 

 .کرد کندنش پوست به شروع و برداشت میز روی از خیار یه و خندید

 آوردی؟ برام سوغاتیم-شیوا

 نیارم؟ شه می مگه.آره-

 .دادم نمی بله جواب امشب نمیاوردی.نکنه درد دستت-شیوا

 .بدی مثبت جواب عالمه یه باید پس-

 :گفت ذوق با شیوا

 زیاده؟ جدی؟انقدر-شیوا

 .داشت تفاوت آسمون تا زمین گذشته جدی شیوای با شیوا این.گرفت خندم

 .زیاده.آره-

 .ببینمشون برم من پس-شیوا

 بذاری؟ تنها اینجا منو خوای می.بریم باهم کجا؟واستا-

 .دیگه شد تموم کارت خب-شیوا

 .میریم هم با-
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 امانم و بابا که بریم خواستیم بعد.شد تموم کارم منم.خورد خیارشو و نشست دوباره

 :گفت آروم شیوا.اومدن

 .بعدا باشه-شیوا

 ونبراش.پرسید لندن اوضاع و کارم از بابا.بمونه گرم جا یه بذاره رو کبابا رفت مامان

 .افتاد اتفاقایی چه و شد چی کردم تعریف

 .میشد آماده شب برای باید.بره باید گفت شیوا ناهار از بعد

 ببینی؟ سوغاتیاتو خوای نمی-

 .بعدا باشه-شیوا

 .باال میریم ما مامان.بریم بیا.االن.شه نمی-

 .عزیزم برین-مامان

 .اتاقم وت رفتیم. منحرف بابای این کرد می فکر چی.گرفت خندم.خندید مرموز یکم بابا

 بیاری؟ گذاشتن چطور بارو همه وای،این-شیوا

 .عزیز پول با-

 .آورده برام چیا عزیز پول ببینیم بیا خب-شیوا

 .کشیده زحمتشو عزیز آریای.نیاورده عزیز پول اونو دیگه نه-

 .دیگه ببینیم بیا.نداره فرقی-شیوا

 .گرفت خندم اش عجله از

 .بعدا باشه میگه بعد.هولی انقد خوبه-

 .اینایی از تر فهمیده تو میدونستم.گفتم اینا مامانت جلو-شیوا
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 خاله های سوغاتی البته.کردم باز بود شیوا مخصوص که چمدونی در.گرفت خندم

 .بود خانوادشم و سپیده

 منه؟ مال همش-شیوا

 .جمشیده عمو و مامانت و شهیاد و شیرین واسه چندتاش.نه-

 کشیدی؟ زحمت انقدر چرا-شیوا

 تحمل ودتونب بتونم یکم تا کردم می پر تو برای خرید با بیکاریمو وقتای.نبود زحمتی-

 .کنم

 بودم خریده که آرایشیم لوازم و ادکلنا و عطر.دید و آورد در رو لباسا دونه دونه شیوا

 راضی خریدام از شد می باعث رفتارش این.داد نشون ذوق کلی کدوم هر برای.دید

 .باشم

 .قشنگه خیلی شلواره و کت این-شیوا

 امشب اینو نداره اشکالی اگه کنم خواهش ازت خواستم می.چشماته رنگ آره-

 .بپوشی

 :گفت و کرد نگام مهربونی با

 .بگه آقامون هرچی چشم-شیوا

 .شد آب دلم تو قند حرفش این با

 .شد دیر که بریم پاشو.زبونیات شیرین و تو قربون-

 کنی؟ می بیرونم-شیوا

 .شی جدا ازم ذارم نمی بعد به االن از باشه من چیه؟به بیرون-

 .ببرم خودم با رو همه این نمیشه ببرم؟روم چطور رو اینا.بریم پس-شیوا
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 .میارم پیشت اومدم هربار هم رو بقیه.ببر االن نصفشو خب-

 .ببرم کدومو کنم انتخاب تونم نمی اینجاست مشکل-شیوا

 .گرفت خندم حرفش از

 موندی؟ لباس بی مگه-

 .بپوشم رو همه زودتر دارم دوست.توئه ی سلیقه اینا ولی نه-شیوا

 .کنه دلبری چطوری بود بلد خوب شیوا

 از ستیه داشتنی دوست انقدر دونستم می اگه.نکن زبونی شیرین انقدر نگفتم مگه-

 .خودم برای خونمون بیارت مامانم گفتم می اومدی دنیا به وقتی

 .میکردی رودل-شیوا

 .ندادم دستت کار تا بریم بردار وسایلتو سریع-

 های سوغاتی منم.برداشت وشلوارش کت با رو ها عطر و آرایشی لوازم و خندید

 .پایین رفتیم هم با و برداشتم خانوادشو

 .ندیدم عروسمو لباس آریا راستی-شیوا

 .میدم نشونت بعد بگو رو بله اول-

 :گفت مرموز لبخند یه با و شد سبز راهمون سر مامان یهو

 بدی؟ نشونش گفتنش بله از بعد خوای می رو چی-مامان

 هم مامان.شدم قرمز خجالت از منم بلکه شیوا تنها نه اینبار.خندید بلند سالن تو از بابا

 .میخندید

 .گم می عروسشو لباس.منحرفیا!مامان؟...اِ-

 :گفت و خندید مامان
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 .خرابه افکارت خودت.پرسیدم سوال گفتم؟فقط چی من مگه-مامان

 .کشیدم خجالت بازم

 .خداحافظ.دیگه میریم ما خب-

 هردومون یهو نشستیم که ماشین تو.بیرون اومدیم و کردیم خداحافظی سریع

 .گرفت خندمون

  است شده اماده دانلود درنگاه رمان این
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 خندی؟ می اینجا.بودی شده قرمز خوب که خونه تو چیه-

 .بود ضایع خیلی بندیت جمله خب.نکشیدی خجالت تو که نه-شیوا

 .اومده خوششم چه.حاال خب-

 .بازوم تو کوبید محکم کیفش با اینبار ولی.شد قرمز دوباره شیوا

 .دستم.آخ-

 .بمیرم الهی-شیوا

 :گفت و کرد باز کیفشو در سریع بزنم حرفی خواستم تا.بامنه کردم فکر

 .بود خریده جونم آریا اینو.عزیزم ادکلن-شیوا

 .بود سالم.کرد چکش و آورد درش

 .شکست کردم فکر-شیوا

 :گفت و کرد نگام حرص با بعد

 .شکستم می دستتو وگرنه سالمه آوردی شانس-شیوا
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 .کردم می نگاهش تعجب با

 کنی؟ می نگام اینطوری چرا-شیوا

 قربون تو بعد.گرفت درد مهمتره؟دستم من از اونوقت خریدم برات اونو من شیوا-

 میری؟ ادکلن صدقه

 :گفت خنده با شیوا

 نمی رستد بشکنه این ولی.میشه خوب بشکنه دستت نهایتا تو.دیگه کن حرکت-شیوا

 .شه

 حرکت و گرفت خندم شیوا های خنده از منم.شد منفجر خنده از خودش بعد و

 هزاران و بودن عاشق و مهربونی بر عالوه شیوا.گه نمی دل ته از دونستم می.کردم

 .کردم پیادش خونشون جلوی.بود هم دیگه،شوخ حسن

 تو؟ نمیای-شیوا

 برات؟ بخرم گلی چه.میام شب.دیگه نه-

 ای اندازه یه دستش با و ماشین تو گذاشت وسایلشو بود شده پیاده ماشین از که شیوا

 :گفت داد نشون کمرشو تا سرش از باالتر از

 .دراد شهیاد و شیرین چشم میخوام.باشه داشته توش چیم همه.باشه انقدر-شیوا

 :گفت رفتن قبل و برداشت وسایلشو بعد.میگفت خنده با خودشم.خندیدم

 .دارم دوستشون!نزنیا ریشتو ته-شیوا

 .باشه-

 .رفتم من خب-شیوا

 .بود منتظرم مامان.خونه رفتم خنده با منم.خونشون رفت زود و بست رو در و
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 آورده؟ چیا عزیزم پسر خب-مامان

 دیگه؟ کیه عزیزت پسر-

 :گفت و آورد در عصبانیت ادای

 زنت؟؟؟ به دادی رو همه.ندیده خیر نیاوردی چیزی نگو-مامان

 .مامان ندیده؟آوردم جانم؟خیر-

 .ببینیم بریم.عزیزم پسر گفتم می بله-مامان

 .خندید هم مامان.خندیدم بلند

 .ببین خریدم هرچی اتاقم بریم بیا-

 :گفت شوخی به باز مامان

 .خریدی زنت برای چیو همه دونم می منکه-مامان

 بازی؟ شوهر مامان؟مادر-

 :گفت و خندید مامان

 یه ازین زندگیم باالخره.داد دعاهامو جواب باالخره خدا.کردی فکر چی پس-مامان

 .شیم شاد میزنیم هم کله و سر تو صدبار روزی گیرم می عروس یه.میاد در نواختی

 .خندیدم بلند

 کنی؟ اذیت منو شیوای میاد شم؟دلت دوماد خواستی می این واسه-

 شد؟ تو شیوای زود من؟چه شیوای-مامان

 .منه مال که دلشه مهم.دیگه میشه-
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 شونشن گفتنم بله بعد خواد می تازه.شدی حیا بی چه.قدیم پسرای پسرم.حاال خوبه-

 ...اینا حاال نمیدیدن همو کردن نمی عقد تا قدیما.بده

 !مامانننننننننننن-

 .دیگه گم می عروسو لباس.یامان-مامان

 هرچی از.دادم نشون بهش خریدامو همه مامان های شوخی با خالصه.خندید بعد و

 هم رو اینا خاله های سوغاتی. شد خوشحال و اومد خوشش بودم گرفته شیوا برای

 امشب گفت که بودم آورده ای سرمه شیک شب لباس یه خودش برای.گفتم بهش

 .بودم آورده شلوار و کت هم بابا برای.پوشه می

 خیالم وقت چند از بعد که منم.بیرون رفت کردنم اذیت کلی از بعد مامان باالخره

 .خوابیدم راحت خیال با بودم آروم و بود شده راحت

 عبهج یه با بود گفته شیوا که شکلی همون به گل بزرگ سبد یه با شب هفت ساعت

 ای قرهن کراوات و سفید پیراهن با مشکی شلوار و کت.بودیم خونشون در جلو شیرینی

 رد جلوی استقبالمون برای همه.داخل رفتیم.شد باز در.زد رو زنگ مامان.بودم پوشیده

 خاله شوهر مادر خانوم عمه.بود ایستاده همه از تر آخر که شیوا همینطور و.بودن

 تنش شلوار و کت همون.رسیدم شیوا به همه با سالم از بعد.بود هم سپیده

 بی.بود بسته ساده موهاشم.داشت ملیحی آرایش.بود شده تر تیره چشماش.بود

 باز.نشستیم همه بعد. کرد تشکر لبخندی با.دادم بهش رو گل.بود جذاب و زیبا نهایت

 .زدیم حرف من کاری مشکالت و کار از معمول طبق

 .رسید هدایات خودت دیدن از قبل.کشیدی زحمت چرا جان آریا راستی-خان جمشید

 .نداشت رو شما قابل-

 .نکنه در دستت-خاله

 .شما قربون-
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 حواسم همه من اما زد می حرف گوشم کنار شهیاد.شد شروع متفرقه های صحبت باز

 .بود من به اونم حواس همه. زد می حرف شیرین با که بود شیوا به

 دید موه انقدر شین نمی سیر.دیگه بسه.میشه خودت مال دیگه امشب بابا ای -شهیاد

 زنین؟ می

 تو؟ گی می چی-

 .نمیدی جواب هم کلمه یک میزنم حرف باهات دوساعته-شهیاد

 .میبینم چیزو یه فقط االن.نیستم فازا این تو االن.میزنی حرف بدموقع تو خب-

 .بودنتون رمانتیک همه این از شد بد حالم برم پاشم.یاره جمال حتما اونم-شهیاد

 یزاییچ آروم آروم بعد.نشست شیوا کنار و شیوا و شیرین سمت رفت و شد بلند بعد و

 می یزر ریز شیرینم.پایین انداخت سرشو و شد قرمز شیوا که کرد زمزمه گوشش زیر

 لگ برای رو عزیز شیوای بابا.رسیدیم خواستگاری شیرین بحث به باالخره.خندید

 و دکر خوشحالی ابراز شیوا و خاله از اجازه با جمشیدم عمو و کرد خواستگاری پسرش

 ونم مسخره ریز ریز و خندیدن شهیاد و شیرین هم چقدر که.نمود اعالم موافقتشونو

 بچه ماس بابااینا گفت می شهیاد.بماند مبارک عیدت اومدیم تازه سیزده بعد که کردن

 .خندیدن می هم بقیه.کردن انتخاب هاشونم

 و یهمهر.مطلب اصل سر بریم.بزنن داماد و عروس این نباشه حرفی کنم فکر خب-بابا

 .بها شیر

 ایدش.بزنن حرفاشونو برن ندارن؟بذارین دل مگه ولی شدن پیر درسته عمو ا-شهیاد

 .باشن نرسیده توافق به شون بچه اسم درباره هنوز

 حرف مثال که شیوا اتاق فرستادن مارو شهیاد های شوخی با.خندیدن همه باز

 .خندیدیم هردومون تو رفتیم وقتی.بزنیم
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 وستد غذایی چه.داریم دوست رنگی چه نپرسیدیم فیلما این ها،مثل خودمونیم-شیوا

 .داریم

  است شده اماده دانلود درنگاه رمان این
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 .کردیم انتخاب مونم بچه اسم جاش به آره-

 .خندیدیم باز

 تگف مامان و اومد که ظهر.وقتش به بگیرم شهیاد این از اساسی حال یه باید-شیوا

 دنیا هب شون بچه مونده همین اینا گفت شیرین و مامان جلو خواستگاری میاین دارین

 .کرد تعریف رو صبح قضیه تاب و آب کلی با خواستگاری؟بعد بیان تازه.بیاد

 ... که همون-

 :گفت حرص با

 .کردی می کتلتم داشتی که همون نه-شیوا

 .خندیدیم هم با

 کشیدی؟ خجالت گفت می داشت چی پایین-

 یچشم زیر جور یه گفت می بعدم.گفت می دوباره رو صبح قضیه همون داشت-شیوا

 .میبینیم همو اولمونه دفعه انگار کنیم می نگاه همو

 .زد رو در یکی.خندیدم باز

 .بفرمایید-شیوا

 .داخل اومدن شیرینی بشقاب یه با شهیاد و چای سینی یه با وشیرین شد باز در

 میاد؟ دنیا به کی خب!رسیدینا توافق به معلومه.ای خنده چه.به به-شهیاد
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 .سمتش کرد پرت و برداشت بالشتشو شیوا یهو

 کنی؟ اذیت میخوای باز.نکشتمت تا شهیاد برو-شیوا

 .دیگه رومیگم چیه؟حقیقت اذیت-شهیاد

 .نداریم شما حقیقت به نیاز ما-شیوا

 :گفت و خندید شیرین

 با شما مندیدی تاحاال که ما.کنید صحبتهاتونو باشه.میشه ناراحتم چه حاال خب-شیرین

 .بشناسین همو یکم بگید خودتون از.بزنید حرف هم

 .بیرون رفتن خنده با و گرفت رو شهیاد دست بعدم

 ..دونه نمی مامان مطمئنم.آوردن رو اینا ما کردن اذیت واسه.فیلمشونه اینا-شیوا

 .بریم پاشو خب.صد در صد-

 .بریم که شد بلند

 چیه؟ کنم؟نظرت چکار رو مهریه.شیوا راستی-

 گرفتم قول ازتم.دارم تورو مهر که مهره مهریه.نیست مهم برام.ندارم نظری-شیوا

 .نشه تموم

 :گفت یهو شهیاد.پایین رفتیم و زدم لبخندی

 نه؟ یا کنیم شیرین دهنمونو خانوم عروس خب-شهیاد

 .افتادن خنده به همه

 .بریز مزه کم شهیاد-خاله

 .شد مهریه درباره حرف بعد و نشستیم
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 .بگم نظرمو من بدید اجازه اگه بزرگترا اجازه با-

 معروس.دوماد نه گه می عروس اونم.نظرشونو نه میگن رو بله بزرگترا اجازه با-شهیاد

 ...ماشاال که

 .بود گرفته خندم خودمم.کرد نگاهش چپ چپ خاله و خندیدن ریز همه

 .آریا آقا بفرما-خان جمشید

 .باشه شیوا مهریه سکه تا 1000 و رستورانم خوام می-

 واگذار خودم به هم بابا و مامان.نه که کردن تعارف کمی اینا خاله.کردن تعجب همه

 .موافقن اونا و مهمه من نظر گفتن و کردن

 بگم؟ منم میشه-شیوا

 بزرگترا؟ اجازه با توام-شهیاد

 :گفتن هم با همه یهو

 !شهیییییاد-

 .میشم خفه.بابا باشه-شهیاد

 .خوام نمی مهریه انقدر من-شیوا

 .ضعیفه شو ساکت.زنه نمی حرف آقاش حرف رو که زن-شهیاد

 .خندیدن همه دیگه اینبار

 .دیگه کنیم تموم رو بحث پس.نمیام هم کوتاه.اینه من نظر ولی-

 یبرا من کار فوریت بخاطر عروسیم و عقد قرار.شد تموم مهریه بحث ترتیب این به

 ابشحس به پولشو خاله بجاش.شیوا بخره نبود قرار که جهیزیه.شد گذاشته هفته آخر

 یمبرگشت لندن از هروقت و هست آپارتمانش گفت شیوا.نبود نیازی گرچه.ریخت می
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 زندگی همونجا.هست ما خونه که هم لندن.خریم می رو نیاز مورد اضافی لوازم و میایم

 تدارکات هم بزرگترا.کنیم شروع خریدامونو و آزمایش بریم فردا شد قرار.کنیم می

 .ببینن رو عروسی

 و هآماد رو همه فردا پس تا باید که بخرید رو کارتا حتما فردا باشه یادتون فقط-بابا

 .کنیم پخش

 همون یدبد فردا کنه آماده لیستشو زودتر هم سپیده اگه.است آماده لیستم منکه-مامان

 .بنویسن هم اسمارو چاپخونه

 .میکنم آماده فردا تا منم باشه-خاله

 و من.میکردیم ریزی برنامه دیروقت تا.خوردیم شام بعد و زدیم رو ها حرف خالصه

 .مکردی می ریزی برنامه کارامون برای و بودیم نشسته هم کنار شام از بعد هم شیوا

 چی؟ شرکت پس شیوا میگم-شهیاد

 .بیا زودتر هفته دو شرکت بیای خوای می که تو-شیوا

 کنم؟ چکار رو شاپ کافی پس-شهیاد

 .کنه می کمک شیرین کنی پیدا رو یکی تا.دیگه هست شیرینم-شیوا

 :گفت و شنید شیرین

 .دارم کار کلی!ها آبجیمه عروسی مثال.نذار مایه من از-شیرین

 کنم؟ تنم گونی باید من پس.توئه آبجی فقط انگار-شهیاد

 :گفت و انداخت هردوشون به چپی چپ نگاه شیوا

 شما کار. برسید خریداتون به شرکت؟شمام برم خودم کال چیه نظرتون-شیوا

 .کنم می تنم من هم رو گونی.مهمتره
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 .گرفت خندشون شیرین و شهیاد

 .کنیم می هماهنگ هم با االن ما.خانوم شیوا ببخشید-شهیاد

 .بود گرفته خندم منم.ورفتن

 .منباش من که روزی به وای.کنن تعطیل کارو خوان می خریدن لباس دوتا واسه-شیوا

 .داره فرق شرایط االن-

 .دونم می.آره-شیوا

 با هامدت از بعد باالخره شب.خونه رفتیم و کردیم خداحافظی صحبتامون از بعد خالصه

 .رفتم خواب به راحت خیال

 بهش.رفتیم می آزمایش برای باید.شیوا دنبال رفتم و زدم کش دختر تیپ یه صبح

 .بیرون اومد زدم زنگ

 .بخیر صبحت.عزیزم سالم-

 .سالم-شیوا

 .کردم حرکت نشستمو منم.نشست.کردم باز براش رو در

 .نشو پیاده ماشین از برام در کردن باز برای دیگه آریا-شیوا

 نداری؟ چرا؟دوست-

 خواد نمی دلم.دارم دوست هم خودتو منتهی.دارم دوست رو کنی تو هرکاری-شیوا

 .بشی اذیت

 .زدم روش به لبخندی.بود شیرین خیلی برام حرفش

 .بکنم کاری هر تو برای آرزومه من برم تو قربون-
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 بتهال.ندارم خوبی احساس طوری این.کنی برام زیاده کار.خیال بی رو یکی این-شیوا

 ردتس.بیام تا مونی می من منتظر هربار.وجدانه عذاب منظورم.نیست تو کار از منظورم

 .میشه

 !ها مردم مثال-

 .بمون منتظرم ماشین تو.نشو پیاده دیگه هرحال به!واقعا.نه مثال-شیوا

 .کنه امر خانوم شیوا هرچی.چشم-

 شلوغ لیخی.گفت شیوا آزمایشگاهکه یه رفتیم بعد و گرفتیم نامه محضر یه از رفتیم

 حرف یمکرد می امروز باید که کارایی از هم با و بود کنارم شیوا.نشستیم نوبت تو.نبود

 قرار.گرفتن خون ازمون و داخل رفتیم.زدن صدامون و شد نوبتمون باالخره.زدیم می

 باز واشی برای رو در خواستم.بیرون اومدیم.بیاییم جواب گرفتن برای یازده ساعت شد

 :گفت که کنم

 بود؟ چی آریا؟قرارمون-شیوا

 .بیرونیم که االن.بمونم منتظرت ماشین تو-

 .شد سوار و خندید شیوا.کردم باز رو در و

 .تو دست از-شیوا

  است شده اماده دانلود درنگاه رمان این
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 .بودیم نخورده صبحانه.خوب جگرکی یه رفتم

 اومدی؟ چرا اینجا-شیوا

 .شی تقویت باید.گرفتن خون ازت االن خانمی-
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 :گفت و خندید شیوا

 کنی؟ تقویتم قراره بزنه نیشم هم پشه هربار بود؟نکنه خون چقدر مگه-شیوا

 .شی تقویت باید.داری پیش در سختی راه االن.نخیر-

 . شد عوض رنگش.شد ساکت یهو بعد خندید اول

 !آریاااااااااا-شیوا

 .آریا دل جان-

 و اهگ های خجالت این.داخل رفتیم هم با و شدم پیاده خنده با منم.شد پیاده ماشین از

 زدیم و خوردیم رو ها جگر رسید سفارشمون وقتی.بود قشنگ برام شیوا گاه بی

 .بیرون

 .حلقه خرید برای اول بریم باید خب-شیوا

 .کارتا برای بریم اول-

 .حلقه نه-شیوا

 داره؟ فرقی چه-

 آخر خوای می.شدم کالفه.توئه رو ها دختر نگاه میریم هرجا.داره فرق خیلی-شیوا

 .بخریم تورو حلقه زودتر بریم نیارم در حدقه از رو یکی چشم

 .آورد رو ها حلقه سینی فروشنده.حلقه خرید سراغ رفتیم.کردم موافقت و خندیدم

 .کن انتخاب-

 .دارم منکه-شیوا

 کنی؟ انتخاب میخوای خودت که اونی نمیخوای-

 .عزیزتره برام کردی انتخاب برام تو که این.نه-شیوا
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 .کن انتخاب منو برای پس-

 .داد نشون بهم و برداشت دونه یه.کرد نگاه ها حلقه به شیوا

 چطوره؟ این-شیوا

 .کردم دستم.بود قشنگ خیلی.روش نگین تا سه با بود ساده ی حلقه یه

 .خوبه-

 .پالتینه کار این-فروشنده

 بیارین؟ هم جدیدتونو های سرویس میشه-

 .بیاره رفت فروشنده

 .دارم زیاد سرویس چی؟من برای-شیوا

 وبان نسرین حرف رو داری جرئت.عقد سر برای.کنی انتخاب خودت گفت.مامانه هدیه-

 بزنی؟ حرف

 :گفت خنده با شیوا

 !ها شوهره مادر.بابا نه-شیوا

 حلقه پول زور به شیوا.بیرون اومدیم و گرفتیم هم طال سرویس یه جفتمون انتخاب با

 زنگ گوشیم نشستیم که ماشین تو! لجباز!دیگه شیواست.کرد حساب خودش منو ی

 .بود فرزاد.خورد

 .فرزاد سالم-

 !میای صدا و سر پیدایی؟بی کم.آریا آقا سالم-فرزاد

 !نفهمیدی تو که بوده صدا و سر بی چقدرم-
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 دیروز داری عجله انقدرم ماشاال.فهمیدم عروسیتون صدای و سر از.نخیر-فرزاد

 .هستی عروسی خرید امروز اومدی

 :گفتم و خندیدم

 .برگردم تر سریع باید.ندارم مرخصی زیاد-

 رداف تا سپردم دارم آشنا یه.بگیری کارت خوای می گفت خاله.میدونم.بابا خب-فرزاد

 شپیش برو.برات فرستم می آدرس.پیشش بری زودتر گفت فقط.کنه آماده رو کارتا

 .بندازه راه کارتو زود شد پسندت اگه ببین

 .ریم می بفرست االن.نکنه درد دستت-

 و گفتم شیوا به رو جریان.کرد اس ام اس آدرسو فرزاد و کردم قطع خداحافظی از بعد

 ارتک ی نمونه کلی با.بود بزرگ خیلی ی مغازه یه.بود داده فرزاد که آدرسی به رفتیم

 بریم ظهر تا فردا شد قرار و کردیم انتخاب کارت یه شیوا نظر با.بودن چیده که

 قرار رتکا از بعد.دادم پول بهش بیشتر مقدار یه کارمون فوریت خاطر به البته.بگیریم

 قتیو.اونجا بریم بود داده آدرس یه و شیوا به بود زده زنگ سپیده خاله.خرید بریم شد

 لوسای و تخت و تختی رو خوابمون اتاق برای.بود خواب اتاق سرویس مغازه یه رفتیم

 .خریدیم دیگه

 واسه هک بودن کرده پیدا سالن یه.مامان و بابا پیش رفتیم خان جمشید و خاله با بعد

 و غذا.بود خالی و صفربود ماه از بعد شب اولین.داشت جا خواستیم می ما که شبی

 .خوردیم ناهار و رستوران یه رفتیم باهم همه بعد دادیم سفارش رو دکوراسیون

 عروسی مقدمات سازی آماده و خرید مشغول شیوا با هرروز رو هفته طول تموم

 زندگی توش فعال نبود قرار گرچه.بود کرده آماده سپیده خاله که هم رو خونه.بودیم

 .کنیم
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 هک خوابیدم یکم صبح دمای دم.نبرد خوابم صبح تا دیشب.بود عروسیمون روز امروز

 خاموش گوشیش.دنبالش رفتم.آرایشگاه میبردم رو شیوا باید.کرد بیدارم مامان

 .کردم سالم و داخل رفتم.زد رو در برام سپیده خاله.زدم زنگ و رفتم.کردم تعجب.بود

 کجاست؟ شیوا-

 نیست؟ آماده مگه-خاله

 .بود خاموش گوشیش.دونم نمی-

 .کنم صداش برم.مونده خواب حتما-خاله

 :گفتم همین واسه.بود کاری مشغول

 .میرم من.کنین کارتونو شما-

 .برو باشه-خاله

 رفتم.بود خواب تختش رو شیوا.کردم باز رو در آروم.نداد جواب.زدم در.شیوا اتاق رفتم

 آروم.کشید می نفس آروم.بود معصوم و آروم چقدر.نشستم زمین روی کنارش

 :گفتم لبخند یه با.کرد نگام و شد باز چشماش.کردم نوازش موهاشو

 .خانومی بخیر صبح-

 :گفت بود گرفته که صدایی با و زد لبخندی

 .اومدی زود چه.بخیر صبح-شیوا

 .میشه دیرمون نشی بیدار.هشته ساعت.عزیزم نیست زود-

 .پرید جا از یهو

 نخورده؟ زنگ گوشیم چرا هشته؟پس-شیوا

 .بود خاموش زدم زنگ-
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 .بود خاموش.کرد نگاه و برداشت رو گوشیش

 .بشه شارژ بذارم کردم فراموش.بابا ای-شیوا

 .کنم بیدارت من امروز بود قسمت.بهتر.خانومی نداره اشکال-

 .بخور صبحانه برو.میشم آماده زود من-شیوا

 .کنم کمکت.هستم همینجا من نه-

 کنی؟ کمکم چیو.بگیرم دوش میخوام-شیوا

 .این از تر بخش لذت کمکی چه.بهتر-

 .سرم تو زد و برداشت رو بود کنارش که بالشتی ناز خنده شیوابا

 .نکشتمت تا بیرون برو-شیوا

 :گفتم بیرون رفتم می که حالی در و شدم بلند خنده با

 کنی؟ خوای می چکار بعدا.کنی بیرونم میتونی االن ولی.میرم باشه-

 شیوا بعد دقیقه بیست.بیرون رفتم خنده با و دیدم شو شده سرخ های گونه آخر لحظه

 .بیرون رفتیم شیرش لیوان و لقمه دوتا خوردن از بعد و اومد شده آماده

 آوردی؟ لباسمو آریا-شیوا

 نیست؟ تنت لباست؟مگه-

 .عروسم لباس...اِ-شیوا

 .بیارم من بود قرار مگه-

 :گفت حرص با

 .نیاوردی نگو...آریاااااا-شیوا
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 ی جعبه دیدن با.شدم سوار خودمم.شد سوار.کردم باز براش رو در.رسیدیم ماشین به

 :گفت و خندید عقب صندلی رو لباسش

 .بود من کار که دادن کنی؟حرص می تالفی داری-شیوا

  است شده اماده دانلود درنگاه رمان این
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 خارج خونسردی حالت اون از گاهی که میبینم جدیدا البته.من کار خوردنم حرص.آره-

 .میشی

 وادبخ دلم هرجور.شیوا.خودمم خود تو پیش.ندارم حرفا ازین که تو پیش دیگه-شیوا

 یگاه بزرگ میشم،گاهی بچه گاهی.برم می لذت زندگی از بخوام هرجور.کنم می رفتار

 زنده قطف قبال.کنم می زندگی تو پیش. میبینم قشنگ بازی یه چیو همه هم گاهی جدی

 دادی نشون رو زندگی معنی بهم تو اما بودم

 هک شکرت خدا.بود آرزوم ترین بزرگ شیوا از قشنگ حرفای این شنیدن.زدم لبخندی

 ور ماشین.کارام دنبال رفتم آرایشگاه به شیوا رسوندن از بعد.رسوندیم آرزوم به

 ناهار از بعد.کارامون از تا چند دنبال رفتیم هم با دنبالمو اومد فرزاد.بزنن گل گذاشتم

 و کت موهام شدن آماده از بعد.آرایشگاه رفتیم فرزاد با و گرفتم دوش.خونه رفتم هم

 شیوا.دبو جیبم تو بودم خریده شیوا برای که سرویسی.شدم آماده و پوشیدم شلوارمم

 فتمر و گرفتم ماشینو و رفتیم فرزاد با.بودم گذاشته عقد موقع برای. بودش ندیده

 گاهآرایش هم شیرین و تسنیم و ترنم و فرنوش.بود منتظرمون بردار فیلم.آرایشگاه

 یمرفت بردار فیلم با و دنبالم اومد تسنیم.رسیدم گفتم و زدم زنگ شیوا به.بودن

 عکس که ببینمش نذاشتن قبل از.شیوا سمت رفتم بردار فیلم دستورات طبق.داخل

 هک شیوایی.شدم مبهوت واقعا دیدمش و کردن باز رو در وقتی.باشه طبیعی العملم

 دهش تر تیره همیشه از سبزش چشمای.بود کرده تغییر واقعا حاال بود ساده همیشه

 هاش شونه رو و بود شده فر موهاش.بود کرده زیباش واقعا مالیمش آرایش بود
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 تمرف.بود شده فیکس تاج با و بود شده درست سرش باالس مقدارشم یه.بود ریخته

 .جلو

 .شیوا شدی محشر-

 .بوسیدم و گرفتم دستشو

 .ممنون-شیوا

 :گفتم گوشش تو بعد.فرستادم براش دور از روی هم ه*س*و*ب یه و نزدیکش رفتم

 آرایشگرت ترسم می ولی بود ای دیگه جور ه*س*و*ب این میدادم ترجیح گرچه-

 .کنه خفم همینجا

 ردارفیلمب های راهنمایی با و کردم سرش شنلشو بعد.پایین انداخت سرشو و خندید

 خونه رفتیم و شدیم ماشین سوار.گرفت می عکس مدام هم عکاس.بیرون رفتیم

 تیممیرف بعد.باشه خودشون خونه توی عقد بود خواسته خاله.بود عقد اول.خان جمشید

 برامون که مبلی روی رفتیم.بودن نزدیکان فقط عقد برای.سالن هم بعدش.آتلیه

 با املک که پشتمون دیوار قسمت.بود شده تزئین زیبا واقعا.نشستیم بودن گذاشته

 تولد بش یاد.بود جالب خیلی برام بود پوشیده قرمز و سفید شکل قلبی بادکنکهای

 دنش ساکت از بعد و بود منتظر عاقد.بودم گرفته تولد براش خودم وقتی. افتادم شیوا

 من.خوابم کردم می حس.کرد لرزیدن به شروع دلم.کرد خطبه خوندن به شروع جمع

 پایین سرش که بودم خیره شیوا به آینه تو از.بگه بله بهم تا منتظرم!شیوا کنار اینجا

 ییشیوا.بود همیشگی شیوای.رسید می نظر به خونسرد چقدر و.خوند می قرآن و بود

 لمث.بکره کامال که کردم کشف رو شیوا از بعدی که خوشحالم.شناختن می همه که

 ومس بار برای باالخره.بودن من برای فقط مطمئنم گیرم می دستاشو وقتی.خودش

 :گفت فرنوش.خوند

 .خوان می لفظی زیر خانوم عروس-فرنوش
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 دست جمعیت. جلوش گذاشتم و کردم باز.آوردم در رو جعبه و کتم جیب تو زدم دست

 توی.باال آورد سرشو و بست رو قرآنش.بودن شیوا گفتن بله منتظر همه حاال.زدن

 .زد بهم لبخندی.شد خیره چشمام

 .بله-شیوا

 باهام هم ادنی همه اگه حتی شیوا.بود گفته بهم قبال.چیه دلیلش میدونم.کلمه یک همین

 اجازه به نیازی و بودم خودش انتخاب من.گفت می بله بهم کردن می مخالفت

 زندگیش تو نقشی داشت نیاز بهشون وقتی که کسایی از اجازه.نداشت ازدیگران

 همه.خاصه همیشه شیوا.میدونستیم گفتنشو بله معنی خودش منو فقط.نداشتن

 وت اونم.عمرم همه برای.بود من مال شیوا دیگه حاال.کردم نگاهش لبخند با.رفتاراش

 هم دست داد هامونو حلقه مامان.بودن خوشحال و میزدن دست همه.بود خیره چشمام

 :تمگف بهش آروم.کنم ول دستشو نداشتم دهانم،دوست داد عسل شیوا وقتی. کردیم

 .کنی جبران باید بعدا.بودا کم عسل این-

 هاشونو کادو و گفتن تبریک و اومدن بقیه و خاله و مامان بعدم. خندید فقط

 رفتم و ماشین تو رفتیم. آتلیه بریم شد قرار و شد خلوت یکم اطرافمون باالخره.دادن

 .بود دستم تو شیوا دست. سالن اطراف همون بود باغ یه که آتلیه سمت

 .باشی بامن زندگیتو بقیه کردی قبول که ممنونم شیوا-

 سح که ممنونم. کردی آشنا دنیا روی این با منو که باشم ممنون ازت باید من-شیوا

 .میدی بهم خوشبختی

 .منی خوشبختی معنای خودت تو.ترینم خوشبخت باتو چون-

 و دیمبو اومده دیروزم.گرفتیم عکس گفت عکاس که هایی پوزیشن تمامی آتلیه توی

 .شدیم سالن راهی دوباره کارمون اتمام از بعد.بودیم انداخته اسپرت عکس
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 با.رقصیدیم هم با.نشدم جدا شیوا از هم ثانیه یه حتی.بودم خوشی در غرق اونشب

 هم رفتن مهمونها تا. شد تموم مراسم نیم و یازده ساعت باالخره و خوردیم شام هم

 می لذت مراسم از ثانیه هر از ولی بودم شیوا با تنهایی قرار بی گرچه.شد دوازده

 رو شیوا دست و اومد بابا در جلوی. خونه رفتیم و چرخیدیم شهر توی کمی.بردم

 .دستم تو گذاشت

 نبینم.کنی خوشبختش خوام می ازت.شده بیشتر هات مسئولیت امشب از پسرم-بابا

 هم و وت هم.کنید تالش باید جفتتون عشق این حفظ برای.بشه کم عشقتون که روزیو

 .شیوا

 خاله چشمای تو رو شوق اشک البته.بوسیدن و کردن بغل رو شیوا هم مامان و خاله

 باز کلید با رو در.داخل رفتیم هم ما.رفتن و کردن خداحافظی همه باالخره.میدیدم

 .کردم

 .بانو داخل بفرمایید-

 مهه بازم.کرد می نگاه خونه به تعجب با شیوا.بستم رو در و رفتم منم.تو رفت شیوا

 پیچیده بودن پخش جا همه که رز و مریم گالی عطر و بود روشن شمع خونه جای

 .بود

 کنی؟ کارو این کردی وقت کی-شیوا

 .داد انجامش یکی سپردم-

 .گرفتمش بغلم تو و تر جلو رفتم بعد

 میدی؟ اجازه دیگه حاال.شدیم تنها باالخره.بودم لحظه این منتظر همش-

 .بود معلوم چی همه نگاهش از اما نزد حرف.بود خیره چشمام تو

 کشی؟ می خجالت ازم هنوزم-
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 .نزد حرفی

 .برم تو قربون-

 اب تخت روی.کرد تعجب بازم.کردم باز رو در.خواب اتاق سمت بردم و گرفتم دستشو

 تخت روی.بود روشن شمع با تخت اطراف و بودن کرده درست قلب یه رز های گلبرگ

 .نشوندمش

 کنم؟ باز موهاتو-

 .دیگه گرفت درد سرم آره-شیوا

 .آوردم در پاش از کفشاشو اول

 .کنه می اذیتت هم کفشا این-

 .کردم باز آروم موهاشو بعد

 زدن آرایشی مواد موهام و دستمام و صورتم رو انقدر.بگیرم دوش میرم من-شیوا

 .سنگینم کنم می حس

 .میارم حولتو من.عزیزم برو باشه-

 :گفت و وایستاد اما.حموم سمت رفت

 ...لباسم این آریا...چیزه...ام-شیوا

 .ایستادم پشتش رفتم.کنم باز زیپشو بگه شد نمی روش.گرفت خندم

  است شده اماده دانلود درنگاه رمان این
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 .من خجالتی ببینم اینجا بیا-

 .کشیدم پایین زیپشو
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 .بیا و بگیر دوش برو-

 یگهد اتاق تو رفتم.گرفتم می دوش باید خودمم.گذاشتم حوله یه براش.حموم تو رفت

 و گرفتم سریعی دوش.بود اونجا شیوا اتاق قبلی سرویس و بود مهمون برای که

 با.دبو خیس موهام.پوشیدم شلوار.اتاق تو رفتم.بود خواب اتاق تو لباسام.برگشتم

 دش باز حموم در شدم که بلند.آوردم در شرت تی یه کشو توی از.گرفتم رو آبش حوله

 تنه باال با هنوز من.بود خیره من به اونم.دیدمش آینه تو از. بیرون اومد شیوا و

. کرد می گونه بچه رو ام چهره ام ریخته بهم و خیس موهای و بودم ایستاده ت*خ*ل

 هم خیسش موهای.بود هاش زانو از باالتر تا و دورش بود بسته شو حوله هم شیوا

 شده خیره هم به آینه توی از هردو. بود ریخته اش سرشونه و ها بازو روی

 رفتم و آینه جلوی انداختم رو شرت تی.کردم حرکتی من باالخره.بودیم

 .درخشید می بود روشن که نوری کم خواب چراغ نور توی چشماش.سمتش

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

. ازومهب روی سرش.کنم می نگاه خوابیده من به پشت که شیوا به.شبه نیم سه ساعت

 المخی وقتی.نزدیکم شیوا به انقدر وقتی دارم رو دنیا حس ترین قشنگ.آرومم چقدر

 .زندگی یعنی شیوا.دارم عمرم آخر تا رو شیوا که راحته

 قشنگ دلیلش ولی.کردم تعجب.عسل ماه بریم خواد نمی گفت بهم خوابش از قبل

 یه شیوا مامان شاید.ببینه منو کی دوباره نیست معلوم مامان.ایرانیم هفته یه فقط.بود

 نم کنار در همیشه مامان راحتتر،ولی براش جدایی و باشه کرده عادت نبودش به عمر

 اولین.هست وقت عسل ماه واسه.بمونیم مامان دل بخاطر هم هفته یه این.بوده

 یواش موهای.میشم آشنا شیوا عجایب با بیشتر لحظه هر.عسل ماه بریم تعطیالتمون

 این بخاطر کنم می شکر رو خدا.برم می لذت لطافتش و عطر از و میاد صورتم توی

 .خوشبختی حس این بخاطر.بزرگ نعمت
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 اینا سپیده خاله گاهی و اینا مامان با شیوا درخواست به رو هفته طول تموم

 بش سپیده،یه خاله شب مامان،یه شب یه.بود گشا پا جا یه که هم شب هر.گذروندیم

 یفرصت دیگه ولی گرفتن تماس دعوت برای هم بقیه.احمد عمو شب یه و نسیم خاله

 رفت و داشت درد هم فرنوش صبح.داریم بلیط برگشت برای امشب.نبود

 رزنجی و پالک یه و رفتیم شیوا با عصری اما نکرده زایمان هنوز گرچه.بیمارستان

 پسر اش بچه.بده بهش اومد دنیا به وقتی.مامان به دادیم و خریدیم براش قشنگ

 یناا سپیده خاله.میشه جمع چشماش تو اشک کنه می نگام بار هر عصری از مامان.بود

 یه هرکدوم خاله و مامان.کنن مون بدرقه فرودگاه تا که جمعن ما خونه همه.اینجان هم

 غصه مادر دوتا این کنه می تالش همش شهیاد.آوردن برامون خوردنی پراز چمدون

 رفتن زمان باالخره.دارن غصه جور یه همه.شه نمی موفق ولی بخندونه دارو

 شتدا آینه جلو.بستم رو در و اتاق تو رفتم. بشه آماده اتاق تو بود رفته شیوا.رسید

 :گفتم و گذاشتم شونش رو سرمو.شدم نزدیکش پشت از.پوشید می شالشو

 .جونی شیوا ببخشید-

 :گف خونسرد

 چیو؟-شیوا

 .کنم می جدات خونوادت و مامانت از دارم اینکه-

 همونجا منم باشی تو هرجا ولی!هستنا هم بقیه البته.تویی من خونواده-شیوا

 توام کنار تا مطمئنم.موقته جدایی این تازه.باشه تو امن و گرم آغوش هرجا.آرومم

 .میشه دیر بریم بدو حاالم.خورم نمی غصه

 راهی یهبق با و چمدونمونوبرداشتیم.بیرون رفتیم باهم.بوسیدمش دوباره و زدم لبخند

 :گفت بابا آخر ریخت اشک فرودگاه تا که مامان.شدیم فرودگاه

 .نیک می گریه داری هنوز؟دوروزه مونده چشمات تو اشکم.دیگه بسه!جان نسرین-بابا
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 .گردم برمی!که بمیرم رم نمی.مامان میگه راست بابا-

 .برگردی سالم باید.نکنه خدا-مامان

 .میشه خون دلم.مامان نکن گریه فقط.چشم-

 ونشچ مدام فرودگاه تو گرچه.نکنه گریه کرد سعی دیگه.زد لبخند و کرد پاک اشکاشو

 همیشه مثل شیوا. شد شروع گریش باز کرد بغلم که خداحافظی وقت.لرزید می

 وت شیوای همون کل در ولی کنم درک صداشو غم میتونستم.کرد خداحافظی خونسرد

 عدب.بود تنهاییامون مال احساساتش همه. خودش به مسلط و خونسرد کامال.بود جمع

 یواش.شدیم هواپیما سوار و شدیم راهی شیرین و سپیده خاله و مامان ی گریه کمی از

 .نشستم کنارش منم.نشست پنجره کنار

 ناراحتی؟-

 از هک وقتی مثل. نیست عمیق چرا دونم نمی اما.باشم ناراحت که طبیعیه خب-شیوا

 مدل برای و کردم یادآوری خاطراتمو فقط ایران تا لندن از.نیست ایران میومدم لندن

 کنم می حس دوسال از بعد االن اما. رسه نمی مرادش به وقت هیچ که ریختم اشک

 نمی.بودم قرار بی همیشه.داشتم مسافر حس دوسال.باشم باید که هستم همونجایی

 که االح ولی توئه نبودن بخاطر کنم قبول خواستم نمی. بودم منتظر فقط چمه فهمیدم

 جوابم مه دنبالم بیای اگه حتی میگفتم همیشه اینکه با. بود تو بخاطر مطمئنم...آرومم

 .بودم منتظرت بازم منفیه بهت

 خاطر به اگه واقعا. بود تلخ خیلی نبودنت شیوا.کردم تجربه رو قراری بی دوسال منم-

 .موندم نمی زنده نبود داشتم بهت که امیدی و بابا و مامان

 دلخور ازت خیلی آریا...سراغم نیومدی و ایران اومدی وقته چند فهمیدم وقتی-شیوا

 نمی خودم اگه اونم. اومدنت از بعد هفته دو نه.میدیدمت زودتر داشتم انتظار.بودم

 .نمیومدی دیدمت
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 گفت شنگق چیز یه بهم آشناییمون اوایل تسنیم.عذابتم باعث بودی گفته.میترسیدم-

 یم تسنیم ولی اسارته عشق داشتم عقیده من.رسیدم حرفش به وجود تموم با که

 هذیگ کس عاشق داره دوست که اونی بدونه اگه حاضره شخصا و نیست اسارت گفت

 چون.برسه عشقش به تا کنه می کمکش بتونه اگه بلکه کنه می رهاش تنها ایه،نه

 وت چیزی...آزارتم باعث گفتی تو که وقتیم.خواد می خوشبختی فقط عشقش برای

 وقت هیچ دادم قول خودم به.کردم می اذیت تورو عشقم با داشتم من.شکست وجودم

 باعث کرد،خودشم رها منو تنها نه.کرد عمل حرفش به تسنیم.نشم مزاحمت دیگه

 اهامب تو از نداشتم رو تو از پرسیدن سوال حتی جرئت من وقتی.شد بهم رسیدنمون

 .کرد جور مالقاتمونو مقدمات بعد و زد حرف

  است شده اماده دانلود درنگاه رمان این
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 .داشت دوستت خیلی.بکنه کاریو چنین تسنیم روز یه کردم نمی فکر وقت هیچ-شیوا

 چی؟ تو-

 :گفت و خندید

 اون. مبمیر خواستم می میگفت تو به عشقش از تسنیم بگم؟وقتی راستشو-شیوا

 هم با فقط...من اما. کرد برقرار ارتباط باهات راحت.خندید می و گفت می تو با راحت

 هم با وقت هیچ تا برم خونه ازون خواست می دلم کردین نامزد وقتی.داشتیم جنگ

 خباثت کمی آکسفورد بیاد باهامون نتونست وقتی که بگم بذار گذشته که حاال.نبینمتون

 نخواستم وقت هیچ.نکردم حسادت وقت هیچ البته. شدم خوشحال و دادم خرج به

 نمی تمثب جواب بهت من نبود،باز خوشبخت االن تسنیم اگه. بگیرم ازش دلخوشیشو

 .دادم

 .من قلب ی شاهزاده.خودتی تو.نیستی کس هیچ مثل تو شیوا.میدونم-
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............................... 

 گفته قبال. شد چی نفهمیدم که زود اونقدر.زود خیلی.گذشت ازدواجمون از دوسال

 ولی.شد تموم قبل ماه شش دادم قرار.گذره می زود چیز همه خوشبختی تو بودم

 تموم دیروز و.کردم تمدید ماه شش نداشتیم برگشت قصد فعال که ازونجایی

 سالنار با شیرین البته.ما ی خونه.هستن لندن هم شیرین و شپیده خاله و مامان.شد

 ام ولی.بودن کرده ازدواج عموم پسر ارسالن امیر با.بود عروسیش قبل ماه سه.اومدن

 رموندگا اینجا تر اضافه ماه شش که دلیل همون به. نداشتیم حضور جشنشون تو

 ... و شیواست دلیلشم.شدیم

 نشستی؟ اینجا کجایی؟چرا آریا-مامان

 .بیرون اومدم فکر از

 .ره می ضعف نگرانی از داره پس؟دلم باشم کجا-

 .طبیعیه چیز یه این.نمیاد پیش براش مشکلی-مامان

 .شه راحت تر زود براش کن دعا-مامان

 .نیمکتم طرف اومد جیغ با شیرین یهو

 .بده گونی مژده.دارم برات خوبی خبر که بیا بدو.آریا کجایی-شیرین

 .بود اومده شیرین که راهی سمت رفتم و شدم بلند شادی با

 شد؟ تموم.جان زن خواهر محفوظه گونیت مژده-

 .اومد دنیا به خانومتون دختر باالخره.آره-شیرین

 کترد و بود باردار شیوا شد تموم دادم قرار وقتی.کردم شکر رو خدا و باال بردم دستامو

 هک شد این.بود کرده قدغن براش رو مسافرت ویارش و خوبش چندان نه حال دلیل به

 دقیقا.دش شروع دردش صبح شیوا.ایران برگردیم دخترمون تولد از بعد گرفتیم تصمیم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه کاربرانجمنbanoo pardis|شیرین احساس رمان

 

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

 

599 

 

 هک کشیدن درد ساعت چهار از بعد باالخره.بیمارستان رسوندیمش بقیه با.موقع به

 با.اومد دنیا ریختم،به می اشک شیوا درد از گاهیم و لرزید می دلم منم مدت تموم

 .بیرون اومد پرستاری.اتاقش سمت رفتم شادی

 .ببینید رو بچه میتونید-پرستار

 چطوره؟ خالش.شیوا اول.نه-

 .معاینه برای بردیمش.داد شیر شو بچه.حاله بی کمی فعال.خوبه-پرستار

 ببینم؟ رو شیوا میتونم کی-

 .بخش توی میاریمش زود-پرستار

 فشرده قلبم. آوردن بیرون اتاق از زرد روی و رنگ با رو شیوا.نموندم منتظر زیاد

 و ردنک کمک پرستار تا چند.بود بسته چشماش.اتاقش رفتیم و افتادم راه کنارش.شد

 رفتم.زد لبخندی دیدنم با.کرد باز چشماشو و کرد ای ناله.تخت روی گذاشتنش

 با و بودن شده خشک لباش آخه. شد جاری اشکم باز.گرفتم دستاشو کنارشو

 .کردم تمیز لبشو دستم با.شد خونی و خورد ترک لبخندش

 .جونم به بالت و کشیدی؟درد درد خیلی.برم قربونت الهی-

 :گفت حال بی و آروم شیوا

 .هقشنگ هم دردا این حتی.بودن مادر حس.آریا شیرینه دیدیش؟چقدر.نکنه خدا-شیوا

 .میدیدم تورو باید اول.ندیدمش-

 .ببینش برو-شیوا

 .برم جایی کنارت از خوام نمی.میبینمش خوشگلش مامان بغل تو اومد وقتی-

 :گفت سر پشت از صدایی
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 .دیگه ببینیمش ماهم بده اجازه خب-

 بعد و بوسید رو شیوا خوشحالی با مامان.گرفتم فاصله کمی و زدم لبخند.بود مامان

 .وشیرین سپیده خاله

 واقعا دوتا شما ی بچه گفت می همش ارسالن!نازی ی بچه چه شیوا وای-شیرین

 گفت می راست.داره دیدن

 .شد وارد شیرینی و گل با ارسالن موقع همون

 .کرد منو غیبت کی.سالم-ارسالن

 و تمرف شیوا کنار دوباره منم.ایستاد شیرین کنار و گفت تبریک.کردیم سالم همه

 .کردم خیس لباشو بودم کرده مرطوبش که دستمالی با.گرفتم سردشو دست

 .شدی ضعیف خیلی.شم فدات-

 .نیست چیزی-شیوا

 .اومد تخت یه با پرستار یه موقع همون

 .سالمتون و قشنگ نی نی اینم-پرستار

 باالخره. گذاشت شیوا بغل تو و برداشت رو بچه.گذاشت شیوا کنار رو تخت و

 شرط شرنگ سر شیوا با همیشه.بود بسته چشماش که سفید توپولی دختر یه.دیدمش

 کم موهای و بود کچل سرش. مشکی گفت می شیوا و سبزه گفتم می من.بستیم می

 .بود اومدنش دنیا به بخاطر که بود قرمز کمی.داشت بور و پشت

 نه؟ مگه نازه-شیوا

 :گرفتم کوچولوشو دستای
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 ازت ممنونم.کرد تکمیل خوشبختیمونو که شکر خدارو.مامانش نازی به آره-

 .دادی بهم رو قشنگ ی بچه این که ممنون.شیوا

 .بوسیدم رو دخترم و شیوا آروم بعد

 رو کوچولو خانوم این خوایم می هم نشد؟ما تموم هاتون عاشقانه واااای،این-ارسالن

 !ببینیما

 :گفتم و خندیدم

 .داره دیدنم کوچولو پرنسس این.ببین بیا خب-

 کوچولومون دختر.بود باخته رو شرط.شد مرخص شیوا بعد روز و گذشت اونروزم

 ارهب این در قبال گرچه.بگم من اسمو که بود این جایزم و.داشت رو شیوا سبز چشمای

 یم من ولی.داشت دوست خیلی رو روژان اسم.بود دمغ کمی شیوا.بودیم کرده صحبت

 .کردم بغلش دخترمو شدیم تنها اتاق تو و خونه رسیدیم وقتی.شینا گفتم

 بدی؟ شیر رو کوچولو روژان خوای خانوم،نمی شیوا خب-

 شینا؟ روژان؟یا-شیوا

 نداشتی؟ دوست رو روژان تو مگه-

 .کنی انتخاب تو بود قرار-شیوا

 نز شدیدا قراره دونستم می کردم انتخاب تورو که روزی.کردم قبال انتخابمو که من-

 .بشم ذلیل

 :گفت و خندید

 ...یعنی-شیوا

 .مموافق تو انتخابی اسم با منم.بزنم حرف حرفت رو نداشتم قصد اولم از.عزیزم آره-
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 .اینجا بیا.آریا وای-شیوا

 همین اام شد نزدیکم دوباره.کرد نگام عاشقانه.بوسید محکم لپمو.جلو رفتم خندیدمو

 نگاه بود بغلم تو که روژان به و ترسیدیم هردو.اومد در روژان ی گریه صدای موقع

 .خندیدیم هردو بعد.کردیم

 .میکنه حسودی االن از داره.بفرما-شیوا

 .ب راحت ذاره نمی دیگه.بابا ای-

 .بده شیرش که دادم بهش رو روژان بعد و

 با.مکرد تجربه رو زندگی ترین قشنگ دوسال این تو.ایران برگردیم بعد ماه بود قرار

 مک تنها نه هنوز که دوطرفه عشقی.داشت دوستم عاشقانه خیلی که عشقم با.شیوا

 .شد می تر عمیق روز به روز که بود نشده

 .عشق اعجاز و عشق به.آوردم ایمان عشق به دیگه حاال

 .شیوا عشق به و

 پایان

 /http://forum.negahdl.com/threads/116646:تایپپ منبع

 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه

 رمانها که میخواهید و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که صورتی در

 نگاه منانج به میتوانید شوند منتشر و ساخته موبایل افزار نرم قالب در شعرهایتان یا

 کنید مراجعه دانلود
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