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 سرکشم عشق اين ي شراره از سوزم مي

 پيکرم سوخت چون

 فرونشست جانم سرکش هاي شعله چون

 خاکستر ازدل باز آنگاه

 من تولد باردگر

 شود مي آغاز

 را ام زندگي دوباره ومن

 کنم مي آغاز

 کنم مي باز پر

 . کنم مي پرواز

 

 

 الو-

 نميدي؟ جواب ميزنم زنگ هرچي چرا مرض الو کوفت الو

 کاري بودم خواب دوما صورتت تو يام مي پا جفت ببينمت اگه وگرنه بزن حرف درست اوال-

 داشتي؟

 امروز رفته ادتي ببينم،نکنه وايسا بزنم زنگ خوابالو توي به نيستم بيکار وگرنه داشتم کار که بله

 ياد؟ مي کنکور هاي جواب

 ؟ چـــــــــــــــــي:وگفتم جاپاشدم از يکدفعه بودم تخت روي که حال همان در

 ؟ بندازي نگاه يه ساعتم به نيست بد خانوم تنبل پاشو شد کر گوشم اه اه اه

 چنده؟ ساعت مگه-
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 ! خانوما خانوم ظهره يک ساعت چنده،االن ساعت ميپرسه تازه ميزنم زنگ هي دارم ده ساعت از

 ؟ کنم چکار بايد حاال ببخشيد اوه اوه اوه-ً ً ً 

 تا کاشتيم گلي چه ببينيم بريم دنبالت بيام شو اماده پاشو فقط کني کاري نيست الزم کني چکار

 . بوده جنابعالي بخاطرِ وايستادم که االنم

 .هاني فعالباي باشه،پس-

 من به هي بردي را مامانم دل زدنت حرف مدل باهمين که راببرن زدنت حرف مدل اين مردشور

 پريا نهمي چقدر باهميم وقتي که نداره خبر ادبه با چقدر که يگيري ياد پريا اين از کن سعي ميگه

 !دارن تشريف ادب بي خانوم

 خوبه تازشم دارم نگه را بزرگترا احترام ميکنم سعي هميشه من دوما ببرن را خودت مردشور-

 که وت بعدشم ميگيرم رو حالشون چطوري کنن احترامي بي بخوان اگه بزرگترا همون که ميدوني

 .نيستي عددي

 .. بودم تو منتظر االن تا که بگو منو نامردي خيلي

 جون هليا ببخشيــــد:گفتم همين بخاطر دلخورشد دستم از کردم احساس ولي چرا نميدونم

 ببخشي؟ منو خودت پيري به ميشه

 .نيستي بشو ادم تو خري خيلي:هليا

 دنبالم بيا پاشو نشو پرو گم نمي هيچي ديگه حاال اوه-

 . نيست اي ديگه امر ببخشيد:هليا

 دنبالم؟ ياي مي چند ساعت راستي اهان نيست امري نه-

 باش در دم ديگه ساعت نيم يه:هليا

  خداسعدي فعال پس باشه-

 .خدافظ:هليا

 اين هب پس است ونيم يک ساعت ديدم کردم نگاه ساعت به شد تمام حرفم هليا با که اين از بعد

 .مراديد مامان که رفتم بيرون اتاقم از پاشدم باشم،پس دوحاضر تاساعت بايد رسيدم نتيجه
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 کار چه چطوره؟ خوبم مامان احوال. نداره لنگه دنيا توي که خودم گل مامان به سالم به به-

 ميکردي؟

 خسته بود؟ خوب خواب راستي ميکردم درست غذا داشتم هيچي خوابالو، دختر به سالم: مامان

 ؟ خوابيدي بس از نشدي

 . بود خوبي خواب چه دوني نمي خالي شما جاي جون مامان نه-

 ناويزو هم را ولبام پشتم ،دستاموگذاشتم ميکردم لوس مامان براي را خودم داشتم که حالي در

 .کنم تعريف براتون که ياد نمي يادم خوابم از هيچي متاسفانه ولي:کردموگفتم

 ميزدي؟ حرف باکي داشتي راستي ببينم کن، راجمع خودت اه اه: مامان

 کاشتيم، گلي چه ببنيم بريم شو حاضر پاشو ميگفت بود زده ياد،زنگ مي کنکور جواب امروز هليا با

 ؟ کجاست پوريا راستي

  شدي؟ قبول ببين بشور،برو را صورتت دست برو واينستا اينجا هم تو باشگاه رفته:مامان

 نداري؟ بيرون وباري کاري راستي گلم مامان چشم وگفتم کردم بوس لپشو شدم خم

 . ندارم کاري نخير دوما چي يعني وباري کاري بزن حرف درست اوال :مامان

  دستشويي سوي به پيش رفتيم ما پس: زدم داد بلند ميشدم رد مامان کنار از حالي در

 ابونمص کردم باز را اب شير وايستادم، دستشويي اينه روي روبه رفتم شدم دستشويي وارد وقتي

 وير هاي هاي باکس توي از بعد شستم را صورتم بااب بعدم کردم مالي کف را برداشتم،صورتم را

 دو ردمک نگاه اينه توي خودم وبه بستم را اب شير بعد راشستم دندونام برداشتم را مسواکم اينه

 خرلبا در وبعد ميومد صورتم به که معمولي بيني يه بلند هاي مژه با اي قهوه چشم دو کمان ابرويِ

 دلبرويي وتو جذاب اي قيافه گفت مي هميشه مامانم.نداشتم بدي صورت کل در. اي قلوه هاي

 تزريق نفس به اعتماد خودم به هم خورده ويه گرفتم تحويل را خودم خورده يه که اين بعد. داري

 رمهس مانتوي دست يه کردم، راباز کمدم در رفتم اتاقم طرف به و امدم بيرون دستشويي از کردم

 هم را ها ان مشکي شال يک با مشکي ساپورت يک با تخت روي وانداختم کشيدم بيرون اي

 ييکشو که را ام اينه بعد ارايشم ميز روي روبه رفتم کار اين از بعد انداختم تخت روي برداشتم

 در شاول صورت رابه اينه بعد کشيدم بيرون را ارايشم لوازم کيف و پودر کرم کشيدم کنار را بود

 ديبلن و مشکي که زدم هام مژه به ريمل يکم هم وبعدش زدم صورتم به پودر کرم کمي بعد اوردم
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 کي با را بود تاکمرم راکه موهام وبعد زدم لبم به همرنگ لب رژ يک اخر در وبعد شود بيشتر ها ان

 رعط کمي و پوشيدم را هايم لباس هم وبعدش زدم را گلم مدل کليپس ان ،وسپس بستم کش

 . شدم خارج اتاقم واز برداشتم را ام وگوشي زدم

 . نداري کاري جان مامان-

 شدي؟ قبول ببينم بده خبر من به گرفتي راکه خبر فقط ندارم باهات کاري عزيزم نه:مامان

 .  خدافظ فعال پس عزيزم چشم-

 کفشي جا از را هايم استار ال کتاني شدم پله راه وارد شد تمام مامان با حرفم که اين از بعد

 بپوشم اسانسور داخل را هايم کفش داشتم عادت هميشه چون شدم اسانسور وارد و برداشتم

 راپام هايم کتاني تا شدم دال حال همان ودر زدم را pي دکمه شدم اسانسور وارد که اين بعداز

 خارج داشتم پارکينگ از که حالي در اسانسور در شدن باز همانا من کار شدن تمام دقيقا کنم

 رد همين بخاطر هلياست ديدم اوردم در مانتوم جيب رااز ام گوشي خورد زنگ ام گوشي ميشدم

 ياهل ماشين بوق صداي ميرسيدم حياط به و ميشدم خارج پارکينگ از که حال همان در دادم جواب

 را اهلي ماشين و کردم باز را ودر در سمت به دوييدم نره بيشتر ابروم که اين خاطر به شنفتم را

 ازب جلورو ودر رفتم ماشينش سمت به سريع بود نشسته ماشينش پشت هم خودش که ديدم

 . کردما دير خورده يک حاال خبرته چه بابا اوه: زدم داد بعد رابستم ودر نشستم وبغلش کردم

 .ونيمه دو ساعت بنداز ساعتت اون به نگاه يه که ديرنکردي خورده يک دوما بود حقت اوال: هليا

 بازه؟ فروشي روزنامه کدوم االن ،اخه جون هليا ببخشيد اوه اوه-

 . باشه باز جا يک شايد ببينيم بريم بيا حاال ميگي راست: هليا

 جونم؟ هليا باشه بگيري، خامه با اي ميوه بستني يک برام اينکه شرط به فقط باشه-

 .خوايمي هم بستني ،تازه کردم صبر همه اين هم خاطرت به اومدم دنبالت پريا، پرويي خيلي:  هليا

 افتاب اين توي هم بعدش و شدم حاضر گذاشتم وقت همه اين شما خاطر به من جان هليا ببين-

 يا يديم بهم بستني يا بگيرم را کنکور جواب تونم مي اينترنت از االن همين وگرنه بيرون اومدم

  يام؟ نمي

  ميکردم باز را ماشينش در داشتم که حال همان در
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 . باشه ولي پرويي خيلي: هليا

 نيبست ميريم اول اصال نه نه فروشي روزنامه دکه سوي به پيش پس: گفتم و دروبستم پس

 . ميخوام ازت هم ديگه چيز يک باشي شده قبول دانشگاه اگه چون فروشي

 اي هرشت چه فهميدم که اين از بعد فروشي روزنامه دکه بريم اول بيا اما پريا پرويي خيلي: هليا

 باشه ميدم بهت بخواي چي هر بستني جز بود داشتم دوست که اي رشته همون اگه شدم قبول

 قبول؟

 .قبول-

 ويت داشتيم که اخر در بود بسته جا همه ولي رفتيم جايي چند يک انداخت راه به را ماشين هليا

 ذاشتگ پاشو هليا سريع که ميبست تازه داشت بود باز که ديديم دکه يک ميگشتيم را ها خيابان

 فروشي روزنامه دکه طرف به شديم پياده باهم بعد و کرد پارک سريع و رفت عقب دنده ترمز روي

 تيمرف شدگان قبول قسمت وبعد داريم نگه را ها ان ميخواستيم چون خريديم روزنامه دو و رفتيم

 شدم ولقب بالخره شکرت خدايا: گفت که راشنفتم هليا جيغ صداي که روميگشتم ها اسم وداشتم

 به روعش دوباره بعد زدم گندي چه شوببينم الل لحظه يک: گفتم ميگشتم داشتم که حال همان در

 دمش خوشحال اينقدر باليني روانشناس ي رشته محمدي پريا راديدم خودم اسم که کردم شتنگ

 هليا حال همان ودر شدم قبول زدم جيغ بگم يابهتر دادزدم بلند کردم فراموش را موقعيتم که

 خاطرب شده قبول رشته چه هليا نفهميدم افتاد يادم که ميپريديم وپايين باال وباهم کردم رابغل

 گفت که شدي قبول اي رشته چه هليا وگفتم کشيدم بيرون بغلش از را خودم کمي همين

 هچ حاال ايم رشته هم هم با وتو من هليا شکرت خدايا زدم جيغ دوباره که. باليني روانشناسي:

 دبع جونـــــــــــــــــمي اخ دانشگاهيم يک توي باهم ايول. کرج دانشگاه:هليا. دانشگاهي

 کرديم ريزي ابرو چه فهميديم شديم جدا هم از که زماني و کرديم بغل همديگرو اوهلي من دوباره

 لياه بغل از کامال شيک خيلي همين بخاطر ميکردن نگاه را ما تعجب با داشتند مردم ي همه چون

 جبباتع مارا داشت که فروشنده وبه کردم رومرتب وشالم کشيدم مانتوم به دستي بيرون اومدم

 کنم تقديم قدر چه:مگفت ميکرد نگاه

 ميکنم صحبت قلم لفظ چه من خداي اوه:گفتم خودم پيش

 به و دراوردم تومان هزار پولم کيف از سريع تومان هزار:گفت و امد در بهت حالت ان از فروشنده

 گوشش زير اروم بردم مي ماشين طرف به را او و کشيدم را هليا دست وبعد دادم فروشنده
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 شتمدا که همانطور. هستيم هايي رواني چه ما که نفهميدند همه تا بيا راه تر تند خورده يک:گفتم

 کرد ازب را ماشينش در بعد نکن قاطي خودت با منو خودتي رواني:گفت ميبردم ماشين سمت اورابه

 اون پس: گفتم شستم ومي ميکردم باز درو که حال همان ودر زدم دور را ماشين هم من ونشست

 هان؟ ميپريد پايين و باال من با که بود من ي عمه

 .اورديم در بازي ديوانه چه خودمونيما ولي: هليا

 ندرما را ها ديوانه بريم بايد ديوانه مادوتا کن فکر تازشم کرديم رفتار ها ديوانه عين واقعا اره-

 .شود چه کنيم

 . شويم انها دکتر خوايم مي ما که هايي ديوانه اون بدبخت پريا ميگي راست:هليا

 ميخوام؟ بستني من راستي باشه هم شونم خدا از: گفتم و انداختم باال اي شانه

 ي قهعال مورد فروشي بستني افتادوجلوي وراه چشم روي به اي: گفت بود خوشحال خيلي که هليا

 وداخل کردم فضولي کمي او نبود مدت در منم بگيرد بستني برام تا شد پياد وبعد داشت نگه من

 نشد؟ تمام: گفت صدايي که ميزدم ديد راداشتم جاها بقيه و داشبورد

 تنيبس اون حاال ترسونديم ببرن را شورت مرده:گفتم هلياست وتاديدم زدم جيغ ترس از يکدفعه

 دوني ينم ولي بخور بيا گفت ميخنديد داشت که حالي در هليا ميزنه چشمک داره بدجور که بده منو

 ؟ بود شده بانمک قيافت چقدر

 راميگرفتم ام بستني که حال همان ودر ديگه اوردي گير مظلوم را مردم بچه بخندي بايدم بله-

 نکن لوس خودتو حاال:گفت و خنديد هليا که نگفتم مامانم به اگه وگفتم کردم گانه بچه را صدام

 کمه؟ اش خامه اينقدر چرا: گفتم ميکردم نگاه بستني به داشتم که حالي در بخور را ات بستني

 .ميريخت اينقدر همه براي نه:هليا

 .کنه زيادش بگم برم وايسا لحظه چند يک ريخته کم خيلي هم نخير-

 چرا اجيح سالم: گفتم فروشنده به و رفتم فروشي بستني سمت به و شدم پياده ماشين از سريع

 . کنه بيشتر را ات روزي خدا تا کن زيادش خورده يه ريختي کم منو ي خامه اينقدر

  کنم زياد را اش خامه برات بده را ات بستني اون دخترم: گفت و خنديد بود پير که فروشنده
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 مافتاد راه ماشين سمت وبه کردم تشکر او از کرد زياد را ام بستني ي خامه حاجي که اين از بعد

  نشستم ماشين در که اين از وبعد

 .ميشد چي رفتي نمي حاال شکمويي خيلي پريا:هليا

 يقبول براي ببينم بگو حاال است اش خامه اين به بستني اين مزه کل ببين نشد ديگه ده-

 بدي؟ من به ميخواي چي دانشگاهت

 گرفتن از قبل چون ولي بدي من به خوشمزه شام يک بايد و شدي قبول هم خودت که اوال:هليا

 ؟ بخرم برات خواي مي چي ببينم بگو بدم بهت بخواي چي هر که بودم داده قول کنکور جواب

 بهت يزيچ يه بايد شدم قبول هم من ميگي راست تو ميبينم ميکنم فکر که حاال حقيقتش هليا-

 مياي؟ چيه نظرت کنيم درست خوشمزه شام يک هم با ما ي خونه امشب بيا فهميدم اهان بدم

 . بشن ناراحت کمي شايد خانوادت فقط اِ عاليِ پيشنهادت پريا واي:هليا

 گزن مامانم به وايسا لحظه چند يه حاال خالم ي خونه برن ميخوان امشب حرفيه چه اين بابا نه-

 بکشانيم اتيش به را اِمان خونه شام کردن درست حين در شايد چون بگيرم اجازه ازش بزنم

 چيه؟ نظرت

 .ياد مي بر کاري هر ديونه تويِ از بگم چي واال:  هليا

 مامان ناي به باش ساکت لحظه چند پس آيد خوشش ببيند ديونه چون ديونه نکن اشتباه عزيزم-

 . بزنم زنگ يک گلم

 سه بوق دو بوق يه. زدم زنگ مامان وبه اوردم در جيبم از را ام گوشي هليا با زدن حرف از بعد

 .بله: گفت و برداشت مامانم که ميکردم قطع را گوشي داشتم.بوق

 شما؟ احوال جهان ملکه به سالم بــــــــــــــه-

 . روانشناس خانم به سالم:مامان

 .فهميديد کجا از شما مامان اِ-
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 دهب مژده خانم گفت زد زنگ اداره از بابات رفتي بيرون در از که اين از بعد دقيقه ده دقيقا: مامان

 اومد هک امروز وبگم بگم تبريک بهت گفت راستي اهان شده قبول روانشناسي رشته دخترت چون

 .  بخره ماشين يه برات بريد هم با تا باشي حاضر خونه

 .دادي حال خيلي مامان گرم دمت ايـــــــــــــــول اخجــــــــــــــــــون-

 داري؟ کاري بازم ببينم زدنِه حرف طرز چه اين دختر اخه:مامان

 اينا خاله ي خونه ميريد امشب شما بگم خواستم مي زدم زنگ چي براي نبود يادم اصال اهان-

 ديگه؟

 مگه؟ چطور عزيزم اره:مامان

 ياد؟ مي شما با اونهم چي پوريا ببينم-

 شده؟ چيزي ميکني نگرانم داري ،پريا قزوين ميره ديگه ربع يه تا پوريا عزيزم نه:مامان

 را نکورک در پيروزي باهم تا ما ي خونه بياد امشب هليا ميدي اجازه بگم ميخواستم فقط عزيزم نه-

 .بگيريم جشن

 ميمونه؟ ما ي خونه شب هليا فقط حتما عزيزم اره:  مامان

 . ميمونه مامان اره-

 نداري؟ کاري عزيزم باشه: مامان

 . خداحافظ نه-

 .خدافظ:  مامان

 خونمون وهيچکي شد جور امروز ي برنامه هليا: گفتم کردم خداحافظي مامان با که اين از بعد-

 . شد خشک کمرم توي قر که کن روشن ضبطو اون حاال نيست

 هک گفت چي مامانت نگفتي دوما  رقصيد ماشين توي ميشه مگه اخه کنن سرت توي خاک: هليا

 .شدي خوشحال اينقدر

 .بخره ماشين برام بريم تا خونه ياد مي داره بابام فقط بابا هيچي-
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 شام همب بيرون ببري بايد منو خوام نمي سوخته شام تو از من وضعيتت اين با باشه مبارک: هليا

 . بدي

 امان ونهخ ياي نمي يعني ببينم ميدم شام بهت باشه ولي نميگم بهت هيچي خوشحالم چون هليا-

. 

 مين شب من که بده خبر مامانت به راستي اهان تون خونه ميام شام از بعد ميام که معلومه: هليا

 .منتظرمه مامانم چون مونم

 کنيم؟ نام ثبت بريم کي فقط راحتي که جور هر خوب خيلي-

 . ماه اين اخر کنم فکر نميدونم:هليا

  رفت سر ام حوصله که کن روشن را ضبطت اون پس هاني اُکي-

 .کن روشن ضبطو کن دراز را دستت داري دست که خودت:  هليا

 همان ودر کردم روشن ضبطو کردن دراز را دستم هليا حرف از ميخوردم حرص داشتم که حالي در

 يمبلندميخوند بلند را اهنگ داشتيم هم وهليا ومن شد پخش پاشايي مرتضي از نفس اهنگ حال

 مشد پياده ماشين از من که رسيديم خونمون در به که ميداديم تکان اهنگ ريتم با را وسرمان

 .هستم منتظرت هفت ساعت ممنون، بستني بابت جان هليا: وگفتم

 .منتظرتم در دم هفت ساعت نکني دير فقط نداشت، را تو قابل بابا:  هليا

 . خدافظ فعال پس باشه-

  زدم وزنگ رفتم خانه سمت به هليا با خداحافظي از بعد

 اسانسور درِ که اوردم مي در را هايم کفش باز داشتم شدم اسانسور سوار که ان شدوبعداز باز در

 از شدم خونه وارد که زماني بازِه خونه در ديدم امدم بيرون اسانسور از که اين از وبعد شد باز

 سرم روي خوشگلي هاي رنگي کاغذ ان از وبعد کشيدم بلند جيغي ها بادکنک ترکيدن صداي

 عدب و ميگفتند تبريک بهم داشتند که راشنفتم پوريا وباباو مامان صداي حال همان ودر ريخت

 . کردم تشکر همشون واز گرفت بغضم زياد شادي احساس از آن يک کردن بغل منو همشون

  شدي افتخارم باعث که اين براي ممنون: بابا
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 نکنه حرفيه چه اين: گفتم نکند حسودي پوريا اين براي ولي شدم خوشحال خيلي بابا حرف اين از

 قبول اين دوما است هست من برادر که محمدي مهندس اقا همين شما افتخار اولين رفته يادتون

 شهوهمي نذاشتي کم برام چيز هيچ نظر از شما،که زحمات برابر در بود کاري کوچکترين من شدن

 .بود خواستي را چيزها بهترين برام

 .بابا ممنون:گفتم ميکردم بغلش که حالي ودر

 . بخريم را جايزت بريم باهم تا شو حاضر بدو حاال عزيزم ميکنم خواهش:بابا

 ياپور وبه امدم بيرون بغلش واز جان بابا چشم:وگفتم بوسيدم را بابا لپ شدم خم حال همان در

  نرفتي؟ االن تا چرا تو گفتم

 بعد مبگ تبريک شما وبه بياين شما تا کردم صبر دوما خانوما خانوم تشکرتِ جاي به اين: پوريا

 هست؟ مشکلي برم

 هم ينا گفتم و کردم بوس لپشو شدم خم وبعد ممنونم خيلي هم ازت تازشم مشکلي چه بابا نه-

 . پاداشت

 .کن بازش:وگفت داد وبهم برداشت ميز روي از را کادويي شد خم پوريا

 مانند که 4 ايفون گوشي و کردم پاره را ان کادوي مياوردم در پر شادي از داشتم که حالي در

 ودب خريده را سفيدش من براي بود مشکي خودش براي که اين تفاوت با فقط بود خودش گوشي

 مامانم که کردم مي تشکر ازش داشتم و پريدم بغلش به و کشيدم فريادي زياد خوشحالي از

 .ياد مي دوستت ديگه ساعت چند که شو حاضر بدو جان دختر بسه: گفت

 افراد ي همه از سريع پس وايستادم همانجا که ساعته نيم حدود فهميدم که بود موقع اون تازه

 خوبي اين به اي خانواده دادن بابت کردم شکر را خدا و رفتم اتاقم طرف وبه کردم تشکر خانواده

 کنم قتو برسم خونه به وقتي نکنم فکر: گفتم خودم پيش ميکردم باز را کمد در که حالي در وبعد

 پس نمک عوض لباس نخوام ديگه خونه، رسيدم وقتي که ميپوشم االن پس بپوشم مناسب لباسي

 و بود شده کار کريت اش يقه و کمرش و ها استين روي تمام که کرمم مانتوي همين خاطر به

 کرم که ابريشمي گوش سه هاي روسري اين از دونه يه و اي قهوه جين يک با داشت پفي دامني

 وديدم کردم نگاه را خودم اينه توي وبعد کردم تنم را ها ان ي وهمه برداشتم بود اي وقهوه

 کج صورت به را وموهام زدم ام کالباسي رژلب از کمي همين خاطر به خوبه ام صبحي ارايش
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 فرستادم اينه توي بوس يه خودم براي بعد ميامد صورتم به خيلي که صورتم توي ريختم

 پوريا که اومدم بيرون اتاق از و برداشتم را ام جي ان دي اي قهوه وکيف زدم خودم به وچشمکي

 .شدي خوشگل خيلي تيپي، چه ايول، بابا: گفت و کشيد سوتي

 . نيست شما گفتن به الزم عزيزم ميدونم: وگفتم کردم نازک چشمي پشت

 . باالست نفست به اعتماد خيلي پريا:وگفت زد پوزخندي پوريا

 تا راچ راستي ميدونستم تو از بهتر خودم که گفتي را چيزي تو فقط نيست اينطور هم اصال نه-

 نرفتي؟ االن

 .ترمينال برسونمت وايستا گفت بابا چون:پوريا

 .نداري ماشين تو مگه ببينم-

 اپيد مشکل کالجش کمي چون ميرسن بهش تعميرگاه توي داره االن ولي دارم بانو چرا: پوريا

 .تعميرگاه گذاشتم بود کرده

 کو؟ بابا راستي نداره اشکال باشه-

 . بياين زود هم شما گفت پايينه بابا:پوريا

  بريم باشه-

 نداري؟ کاري ماماني زدم داد

 .باش خودت مواظب فقط عزيزم نه: زد داد هم مامانم

 زدم داد همين خاطر به نميمونه ما ي خونه امشب هليا نگفتم مامان به افتاد يادم لحظه همان در

 نميمونه اينجا امشب هليا مامان: وگفتم

 .کنم ردت زيرقران از تا وايستا پوريا اهان عزيزم باشه:مامان

 ان انمام بايد برن ميخواستن تهران از غير جايي که بابا يا پوريا هميشه که بود مامانم عادت اين

 جاکفشي روي را وکيفم امدم بيرون خونه از که بودم افکار همين در کرد مي رد قران زير از را ها

 ودر کردم وپام دراوردم جاکفشي از را ايم قهوه سانتي ده هاي کفش و شدم دال و گذاشتم

 از عريفت انصافا انداختم اش قيافه و تيپ به نگاهي اومد که بودم وايستاده پوريا اسانسورمنتظر
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 شکمش ي وهمه چهارشانه باشگاه زور به که هيکلي و بود خوشگل خيلي نباشه خودم برادر

 ولب فرم خوش دماغي با زد مي عسلي به که رنگ کم اي قهوه چشمان با صورتي و بود ماهيچه

 انصافا داشت ميزد رنگ کم اي قهوه به کمي که موهايي با بود اي قلوه من براي عين که هايي

 ها دختر رفتم مي بيرون باهاش وقتي که بود شده باعث چهره همين که داشت جذابي ي قيافه

 ؟ نشد تمام:گفت پوريا که بودم ها فکر همين در بدن شماره بهش

 چي؟-

 چطوره؟ تيپم راستي ببينم نشد تمام کردنت نگاه ميگم:پوريا

 يه وبعد ميداد نشان بهتر را اش عضالني هاي بازو که انداختم کرمش جذب تيشرت به نگاهي يه

 يه روي هم ايش قهوه پشتي وکوله بود کرده پاش اي قهوه هاي استار ال کتاني با اي قهوه جين

 شده خوشگل خيلي زد مي چشمک خيلي سرش روي هم مارکش بودوعينک افتاده اش شانه ور

  شدي خوشگل خيلي نگذريم حق از ولي کردي ست بامن را خودت تو چرا: گفتم که بود

 .خواهري ممنونم خيلي: پوريا

 ماومديد: گفتم من که کجاييد شما پس: گفت بابا ميزدم حرف پوريا با داشتم که حال همان در

 . تواِ تقصير کردنا دير اين ي همه که بدو پوريا باباجان

 در پورياهم و نشستم عقب صندلي ودر کردم باز را عقب صندلي باباودر کمري سمت به ودوييدم

 ور ضبط پوريا حال همان ودر انداخت راه به را وماشين نشست اومد هم وبابا نشست جلو صندلي

 ودر دراورد خودم حالت از ومنو شد پخش کن نازي بيا نام به ديونيک گروه واهنگ کرد روشن

 که ميخوندم بلند بلند هم را اهنگ ميدادم تکان را سرم اهنگ ضربان با داشتم که لحظه همان

 .زشته ساله91دختر يه از رفتارا اين خدا به کن رفتار خانومانه خورده يه پريا: گفت پوريا

 . کنم حال خورده يه بزار کن بس تروخدا پوريا-

 کتشر موضوعات ي درباره بابا با و نگفت هيچي من به وديگه شد ساکت پوريا حرفم اين از بعد

 به که وقتي تا کردن بازي به کردم وشروع دراوردم کيفم از را ام گوشي هم ومن شد بحث وارد

 .رسيديم ترمينال

  ممنونم خيلي کادوت بابت: وگفتم کردم بغل را وپوريا شدم پياده ماشين از من

 .نداره منو کوچولوي خواهر قابل گفت ميداد وتکان گرفت دماغم که حالي در پوريا
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 از الس چهار فقط من لوسي خيلي وگفتم زدم اش شونه به اروم ومشتي اومدم بيرون پوريا بغل از

 .کوچکترم تو

 .عمريهِ خودش براي هم سال چهار همين:پوريا

 برميگردي؟ کي ببينم بگو حاال بزرگ بابا خب خيلي-

 نزديکه ترم اين امتحاناي چون:گفت خاروند مي را سرش داري خنده شکل به که حالي در پوريا

 . بيام ديگه ي هفته دو فکرکنم بخونم ودرس بمونم بايد

 . ميشه تنگ برات دلم:گفتم بودم ناراحت او وديراومدن رفتن از که حالي در

 .کوچولو نشو ناراحت پس برميگردم بزني هم به چشم: پوريا

 . کردم خدافظي پوريا با وبعد بزرگ بابا چشم روي به اي گفتم و خنديدم منم

 .اومد بابا لحظه ازچند بعد ونشستم کردم باز را جلو ودر رفتم ماشين طرف به وبعد

 . ميکردم خداحافظي پوريا با داشتم کشيد طول اگه ببخشيد:بابا

 ششه اعتس بابايي نبود بيشتر دقيقه چند بابا حرفيه چه اين:وگفتم زدم بابام صورت به لبخندي

 ! نداريما وقت بيشتر ساعت يه وما

  اُفتم مي راه االن همين عزيزم باشه:بابا

 ودمب شده قبول که اي رشته درباره بابا با داشتم راه طول ودر افتاد وراه کرد روشن را ماشين بابا

  وايستاد ماشين که ميزدم حرف

 .رسيديم:بابا

 بودم؟ نشده جت سوار من نکنه رسيديم تند چقدر بابا واي-

 اهر بودن طوالني بوديم زدن حرف مشغول بس از:گفت بود ماشين از شدن پياده حال در که بابام

 .عزيزم نکردي حس را

 تيوق و رفتيم بود خيابان طرف ان ماشين نمايشگاه طرف به هم وبا شدم پياده ماشين از هم من

 همين خاطرب که مهربان بسيار ولي بود پيري نسبتا مرد که اقا علي شديم ماشين نمايشگاه وارد که

 بابام و ديديم را بود بابا وقديمي صميمي دوستان از ويکي داشتم دوستش خيلي بودنش مهربان
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 ما طرف وبه داد تکان را سرش ديد را ما تا هم اقا علي داد تکان براش سالم عالمت به دستي

 مي تشريف ميگفتين محمدجان عجب چه:گفت ومن بابام از پرسي واحوال ازسالم وبعد اومد

 . ميکشتيم گوسفندي يا گاوي براتون يارين

 به ماشين يه اومدم شده قبول روانشناسش رشته پريا حقيقتش جان علي حرفيه چه اين: بابا

 .بگيرم براش جايزه عنوان

 شگاهدان: گفتم که دانشگاه کدام گفت وبعدش باشي موفق انشااهلل دخترم باشه مبارک:اقا علي

 . کرج سراسري

 .جالبه:اقا علي

 جالبه؟ چيزش چه جان علي:بابا

 برات نمم کنه انتخاب رو يکي ببينه را ها ماشين بره گل دختر اين اول بذار ميگم بعدا برات:اقا علي

 ! ميگم را موضوع اون

 ياد؟ مي خوشت کدومو ببين ببين را ها ماشين برو پريا جان علي باشه:بابا

  باباجان باشه-

 تادنفرس منو که بوده موضوعي چه يعني: گفتم خودم پيش ميشدم دور انها از داشتم که حالي در

 اعتس به چشمم که اوردم باال را دستم يکدفعه ميميرم فضولي از دارم واي ،اي سياه نخود دنبال

 وقت بيشتر ديگه ربع يه ست دقيقه وپنج چهل و شش ساعت وايــــــــــي اي............ افتاد

 گيرن البالويي شش و دويست که راميديدم ها وماشين افتادم راه سريع همين خاطر به نداشتم

 اطرخ به نازه ماشينيه،خيلي عجب گفتم خودم پيش و شدم ان نزديک کرد جلب خود به را ام توجه

 . اومده خوشم را البالوييه ماشين اون من بابا: وگفتم رفتم بابا سمت به سريع همين

 .ماشينيِ  چه ببينم بزار:بابام

 ماشين؟ همين: وگفت رفت ماشين طرف وبه گرفت را دستم همين بخاطر

 . ميخوام را ماشين همين بله گفتم و دادم تکان مثبت عالمت به را سرم

 ؟ هميش چقدر ماشين اين جان علي:وگفت برگشت اقا علي سمت به و زد من به لبخندي هم بابام
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 ببين:گفت او حرف ي ادامه در بابام که دخترم دانشگاه قبولي کادوي اينم نداره رو تو قابل:اقا علي

 فتگ اقا علي دوباره که يام نمي اينجا ديگه کني کارا ازاين اگه ندارم تعارف تو با که من جان علي

 انج نيست،محمد اين جز اي چاره باشه ولي باشه دخترم به من کادوي اين ميخواستم که اين با:

 اگه يدببخش: وگفتم پريدم انها حرف وسط کنيم، صحبت ان وپول سند ي تادرباره دفترم توي بيا

 دارين؟ کار اينجا ديگه دقيقه چند بپرسم ميشه جان بابا ولي پريدم حرفتان وسط

 دخترم؟ چطور باشم داشته کار ساعتي يک شايدم يا ساعت نيم يه: بابا

 !ميدونيد که خودتون هفتِ ساعت جان بابا ميدوني اخه-

 . دادم نشان بابا به را وساعتم

 حاال خب نبود يادم اصال دخترم واي اي: گفت باشه اومده يادش مهمي موضوع انگار که بابام

 کنيم؟ چکار

 .دنبالم اينجا بياد که بگم بهش و بزنم زنگ هليا به بديد اجازه اگه-

 ؟ چيه نظرتون بريد راحت باخيال ميتونيد شد تمام کارتان هرموقع هم شما-

 .راحتي که هرجور دخترم باشه:بابا

 عقبکي عقب که حالي ودر چرخيدم بابا سمت به شدم دورمي بابا از داشتم که حال همان در

 .دنيا باباي بهترين به خداحافظ پس: گفتم ميرفتم

 .  خدافظ گفت و خنديد بابام ديدم که

 . زدم زنگ هليا به اومدم بيرون نمايشگاه از وقتي

 مطوري؟ دنيا،چطور دوست بهترين به سالم-

 ميزني؟ حرف اينطوري که ميخواي چي ببينم سالم،بگو: هليا

 داشتم؟ کارت فهميدي کجا اِاز-

 بينمب بگو حاال کني، سالم اينطوري هستي حاضر باشي داشته کار اگه فقط که اين خاطر به:هليا

 داري؟ کار چي
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 برسم ات چون دنبالم...................بياي ميتوني ببين ميشناسي منو خوب فهميدم بابا خوب خيلي-

 ؟ باشه ميشه، دير خيلي خونه

 توچال؟ بريم شما ي خونه جاي به شام از بعد که اين شرط به عزيزم باشه:هليا

 اينجايي؟ ديگه دقيقه چند باشه،تا ولي طلبي فرصت خيلي ميدونستي-

 نداري؟ کاري اونجام، ديگه ربع يک تا:هليا

  خداحافظ عزيزم نه-

 خدافظ:هليا

 تا: گفتم خودم وبا ديدم خوشگل پاساژ يک که انداختم اطرافم به نگاه يه باهليا زدن حرف از بعد

 . بزنم پاساژ توي ام چرخي بزاريه بياد هليا

 خيلي انصافا که کرد جلب خودم به را ام توجه جذبي مشکي مانتوي شدم پاساژ وارد وقتي

 به ياد مي ام طوسي شال و جين اون به خيلي مانتو اين: گفتم خودم با بعد بود خوشگل و عروسکي

 وارد وقتي کنم پرو برم که بده بهم 44 سايز يک خواستم مرد واز شدم مغازه وارد همين خاطر

 . مامد بيرون رختکن از تا همين خاطر به آد مي بهم خيلي ديدم پوشيدم، را ومانتو شدم رختکن

  ميشه؟ چقدر مانتو اين اقا-

 تومان911:فروشنده

 دي؟ مي 01خبره، چه اقا اوه-

 .تومانه01 بدم تخفيف بهت بخوام خيلي نيست هم خريدش قيمت خانوم خدا به: فروشنده

 ،خوبه؟ تومان 50 من حرف ،نه شما حرف نه-

 .قبول اخريشه اين چون: فروشنده

 توي بلوتوثم هدست چون خورد زنگ ام گوشي که ميشدم خارج مغازه از داشتم خريد از بعد

 . زدم رو تماس اتصال دکمه بود ام گوش

 تو؟ کجايي:هليا
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 ؟ کجايي تو ،دوما عليک اوال-

 گير ومدهني افسره اين تا بيا بدو کردم پارک پاساژ جلوي بگم بهت زدم زنگ سالم، بابا، باشه:هليا

 .بده

  اومدم وايسا دقيقه عزيزم،يک باشه-

 . زدم رو تماس قطع دکمه ميدوييدم که حالي در

 رو بود بادمجوني دار صندوق شش دويست که هليا ماشين شدم خارج پاساز از که اين از بعد

 يدد منو تا نبود حواسش اصال که هليا ونشستم کردم باز درو وسريع دوييدم طرفش وبه ديدم

 زد جيغي

 .ديونه ترکيد ام زهره:هليا

 به نماي ترسوندي بار يه منو تو امروز رفته يادت نکنه بود حقت: گفتم ميخنديدم که درحالي من

 .  در اون

 ؟ نکني تالفي بار يه تو نميشه حاال:هليا

 . بيفت راه حاال نميشه نه-

  اورد در حرکت به را ماشين سريع هليا

 ؟ بريم کجا: هليا

  ست؟ شنبه امروزچند-

 ؟ مگه چطور ست، شنبه پنج: هليا

 . ميشن جمع اونجا دبيرستاني هاي بچه ي همه امروز دربند برو جون جونــــــــــمي اخ-

 . امشب شود چه:هليا

 نشسته تخت روي ها بچه ي همه که اش خونه سفره داخل رفتيم دربند رسيديم که اين از بعد

 .رفتيم نزديک وهليا من که ميخوردن شام وداشتند بودند

 . گل هاي بچه به سالم بـــــــــــــَــــــــه-
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 .کردن نگاه منو تعجب وبا چرخاندند ما طرف به را سرشان ها بچه ي همه يکدفعه

 ميکنيد؟ نگام طوري اين که ديديد جن مگه-

 تويي؟ پـــــــــريا:زدن جيغ همگي ها بچه يکدفعه

 باشه؟ عمم ميخواستين په نه په-

 اينجا؟ بياي نبودي حاضر وقت هيچ تو پريا اخه:شادي

 !اومده هم هليا ،تازشم اومدم که حاال-

 کنارشان که اين از بعد ما و زدند جيغ ها بچه ودوباره اومد بيرون سرم پشت از هليا حرفم اين با

  نشستيم

 ميخوريد؟ چي تا دو شما: الهه

 . دبش ديزي يه-

 .ميخورم کوبيده همون من: هليا

 .اوردند را غذاهايمان که اين از بعد

  ؟ شديد قبول اي رشته چه ببينم بگو حاال: گفت بود دوستام بهترين از يکي که شادي

: فتمگ و باال دادم هم را آستينام و نشستم زانو چهار ميکردم تيليت رو نون داشتم که حالي در من

  باليني روانشناس شوما ي اجازه با

 . شديم قبول دانشگاه يه توي باهم رشته يه وپريا من:هليا

 جز انها ي همه که شدن قبول اي رشته چه گفتند هم وخودشان گفتند تبريک ما به همه ها بچه

 بولق ما دانشگاه همان روانشناسي رشته شادي ولي بودن شده قبول مختلف هاي مديريت شادي

 ادند بروز از وبعد کرديم بغل را وهمديگر کشيديم جيغي زياد خوشحالي از ما دوباره که بود شده

 .ريختيم رو توچال ي برنامه ها بچه ي همه با احساساتمان

 راست يه تهران بام همان يا توچال سوي به کرديم حرکت وهليا من غذاي شدن تمام از بعد دقيقا

 خاطر هب نداشت حرف واليبالشان بازي که ديديم پسر نفره شش اکيپ يک که بازي زمين رفتيم
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 اون هب باخت که گروه وهر کنيم بازي هم با ميخوايد دختريم تا شش ما گفتم و رفتم جلو من همين

  قبول: گفتند اومده خوششون پيشنهادم از بود معلوم که پسرا چيه؟ نظرتون ميده بستني گروه

  دادند بستني ما به هم انها برديم ما که اخر ودر کرديم ها ان با بازي به شروع دختر تا شش ما-

 مشفيل ديدن از بعد و رفتيم بعدي شش سينما سمت به و کرديم خداحافظي پسر تا شش ان از

 اين زا بعد رفتيم ماشين سمت به و کرديم خداحافظي ها بچه از هليا و منو بود ترسناک خيلي که

 ازب کليد با دررا وقتي و رفتم خانه سمت به و کردم خداحافظي ازش رسوند خانه به منو هليا که

 هک زدم پيامک مامان به سريع پس يازدهه ساعت ديدم کردم نگاه ساعت به نبود کي هيچ کردم

 وعوضر لباسم چجوري نفهميدم که ميومد خوابم اينقدر فرستادم پيامکو که ازاين بعد رسيدم من

 . برد خوابم اصالچجوري نفهميدم و تختم روي کردم پرت رومحکم خودم و کردم

 چيه؟ صداي ديگه اين خدا واي

 تاقما به ونگاهي شدم پا کالفگي با جام از بخوابيم ما برقي جارو اين گذاشت اگه برقيه جارو اهان

 ؟ کننمي بيدار خواب از رو ادم چطور ميبيني گفتم بغلم عروسک وبه کردم بود نارنجي رنگ به که

 جواب و برداشتم بغلم ميز روي از رو گوشيم اومد در بودinna ازfall اهنگ که ام گوشي اهنگ

 .دادم

 فرمايش؟-

 ؟ داغونه اعصابت که شدي بيدار خواب از تازه معلومه باز: هليا

 ؟ داري کار چه ببينم بگو حاال شماست با حق دقيقا بله-

 بيام تا وش اماده پس کنن مي تمديد امروز تا گفتند ولي بود نام ثبت وقت ديروز بگم زدم زنگ:هليا

 . بزنيم دانشگاهو قيد بايد بگذره امروز اگه چون نام ثبت براي بريم دنبالت

 . ميشم حاضر ،االن باشه-

 وييدستش از و شستم را صورتم دستشويي رفتم پاشدم سريع بعدش و کردم خداحافظي سريع

 يه اب پوشيدم بود ورساچ مارک که ساده مشکي مانتوي يه با يخي جين يه اتاقم سمت به دوييدم

 افتاد مي سرم از داشت معمول طبق که مشکي مقنعه
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 تيپش کوله و زدم لبم به ستيک لب يکم.  هميشه مثل ريمل يکم زدم صورتم به پودر کرم يه

 دماوم بيرون اتاق واز تابم لب ي عالوه به گذاشتم داخلش رو مدارکم وتمام برداشتم را ام مشکي

 سالمتي؟ به کجا:مامان

  نام ثبت براي دانشگاه ميرم دارم-

 که کردم مي پايم را هايم مشکي اديداس کتاني داشتم شدم پله ه را وارد دردوييدم سمت به

 . بکش جلو روکمي ات مقنعه اون خدا رضاي محض: گفت مامان

 .کن ول تروخدا مامان: گفتم شدو تمام هايم کفش بند بستن لحظه همان در

 ها لهپ از دوييدم همين خاطر به پنجمه ي طبقه اسانسور وديدم کردم بوس لپشو شدم خم وسريع

  برم

  ري نمي اسانسور با چرا: مامان

  بياد اسانسور تا وايسم ندارم حوصله-

 باز رو ودر دوييدم رو راه بقيه و پايين طرف به خوردم سر و نشستم پله راه هاي نرده روي تند

 جلو درو رفتم هليا ماشين سمت به سريع و تند ديدم را هليا ماشين که کردم نگاه کوچه وبه کردم

  نشده دير تا زودتر برو وگفتم کردم بلندي سالم و ونشستم کردم باز رو

 تو بينمب ميزني رو تيپ بهترين موقعيت همه در هميشه مياد خوشم: گفت ميخنديد داشت که هليا

 ميکردي؟ چکار داشتي نديدمت که ماه يه اين

 .زياده راه کنم فکر چون بگم برات تا کن حرکت-

  ميرسيم ربعه يه جديده اتوبان اين با بابا نه:هليا

 افتاد راه به کردو روشن رو ماشين هليا-

 ميکردي؟ چکار ببينم بگو حاال: هليا

 يرانندگ تمرين پوريا با هم زوج روزاي داشتم پارکور و تکواندو کالس که فرد روزاي بابا هيچي-

 .ميکردم

 .بود شبوغ خيلي سرت پس: هليا
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 شروع کي کالسا اونوقت دانشگاه بريم االن ببينم وايستا نداشتم، هم خاروندن سر وقت بابا اره-

 .ميشه

 گرفتم را مدارکت تون خونه در اومدم روز اون که اوردي شانس فقط ميشه شروع فردا ازپس: هليا

  ميکردن؟ نام ثبت مگه االن وگرنه نوشتم ها رزروي بين را اسممون رفتم و

  داشت نگه بزرگ ساختمان يک روبروي هليا که ميزدم حرف هليا با همينطوري داشتم

 .رسيديم: هليا

 .است گنده چقدر اَهــــــــــــه:گفتم ميشدم پياده ماشين از که حالي در

 بردي ابرومونو که ببند دهنتو اون:  هليا

 هب ميکنم نگاه دانشگاه به دارم باز دهان با ساعته دو ديدم که اومدم خودم به هليا حرف اين با

 پيش ي دفعه- چرا ببينم ، دانشگاهيه عجب: وگفتم کردم وجور جمع رو خودم سريع همين خاطر

 .بيام؟ باهات تا نگفتي من به بگيري مامانم از رو مدارکم اومدي که

: گفتم زدم زنگ مامانت به وقتي هم بعدش بود خاموش زدم زنگ موبايلت به هرچي چون: هليا

 رايب نام ثبت ميرم دارم من گفتم هم من که تکواندو کالس رفته پريا که گفت کجاست پريا

 با هم اونو اسم تا بگيرم را ها اون بيام من که کنيد اماده هم رو پريا مدارک ميخواين اگه دانشگاه

 راتب اينقدر يکدفعه که شد چي حاال باشه،دوما وگفت کرد تشکرد مامانت که بنويسم خودم اسم

  نيومدي؟ که شد مهم

  همينجوري:وگفتم انداختم باال اي شانه

 ابي بسه زدن حرف: گفت وبعد انداخت من به خودتي خر يعني که هايي نگاه اون از دونه يه هليا

 .نشده تعطيل تا بريم

 گاهدانش چه بابا: گفتم شديم دانشگاه وارد که اين از وبعد افتاديم را به دانشگاه سمت به باهم

  توپيه

 مدير دفتر خوبيه،ايناهاش دانشگاه انصافا اره:هليا

 مدير از پرسي واحوال سالم از بعد و شديم دانشگاه مدير دفتر وارد هم با, هليا حرف اين از بعد

  کرديم معرفي رو ،خودمون دانشگاه
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 4ي طبقه که سعيدي اقاي به را ها فرم اين کار اين از وبعد کنيد پر را ها فرم اين:دانشگاه مدير

  بديد تحويل 915اتاق

 وقتي که 4 ي طبقه سمت به افتاديم وراه کرديم تشکر اقا ان از فرم کردن پر از بعد وهليا من

 نجااي کمي ام کنجکاوي ارضاي براي هم من بده تحويل را ها اين برو تو جان هليا: گفتم رسيديم

 .بزنم ديد را

 گرفت فاصله من از حرفش ازاين بعد که. فضول خانوم باشه: گفت ميخنديد که حالي در هليا

 . سعيدي اقاي دفتر طرف به ورفت

 حس هنوز ديدم چون ولي 4ي طبقه راهروي در گشتن به کردم شروع رفت هليا که اين از بعد

 يستن طبقه ان در هيچي ديدم که رفتم باال ي طبقه به همين خاطر به نرفته بين از ام کنجکاوي

 از ظورمن) ميخورد پايين طبقه به که پهني هاي نرده به خورد چشمم يکدفعه ولي خالي کالساي جز

  سرم به زد بازي سرسره هوس يکدفعه همين خاطر به( است 4ي طبقه همان پايين ي طبقه

  رفتيم که برو ده وگفتم نرده روي نشستم

 تمام که ميشد رد ها پله جلوي از داشت پسري ميخوردم سر ها نرده از داشتم که حال همان در

 زمين به هم با خوردم پسره به باشدت من و کرد پيدا تالقي پسره شدن رد با ها نرده شدن

 حواست هوي زد وداد شد بلند زمين روي از پسره ميمردم درد کمر از داشتم که حال دران افتاديم

 کجاست؟

 هوي:زدم داد خودش لحن به شبيه لحني وبا کمرم به زدم ودستامو پاشدم جام از سريع هم من

 نحواستو شما بپرسم شما از را سوال اين بايد من که ببخشيد کجاست حواسم من کاُلت توي

 .؟ داره مشکل چشماتون هم شايد نميبينيد گندگي اين به منو که کجاست

 اخه: زد داد من حرف کردن حالجي از بعد نداشت من از جوابي چنين انتظار بود معلوم که پسره

 ؟ بازيه سرسره محل دانشگاه جوجه

 يبگ بخواي مزخرفات اين از اگه ديگه بار يه:  گفتم بودم شده عصباني حرفش از خيلي که من

 .جوجَست کي بفهمي تا صورتت تو يام مي پا جفت

 از رو ودستام بهم کرد حمله نميومد، در خونش ميزدي بود،کارد انفجار حال در عصبانيت از پسره

 .اي جوجه ديدي: گفت گوشم زير دستاموُميپيچوند که حالي در وبعد گرفت پشتم
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 عقب سمت به لقد يه که شدم عصباني اينقدر حرفش از بود گرفته درد دستام که حال همان در

 مشت يه هم بعد زدم رو بود سخت خيلي که پنج فرم هم بعد شکمش توي خورد دقيقا که زدم

 وششگ کنار وبعد پيچوندم گرفتم پشت از روسريع دستاش زمين، روي افتاد که اش سينه توي

 کنم؟ فهمت شير يا شدي فهم شير جوجه نه پريا ميگن من به جوجست کي ديدي:گفتم

 نزار کن ولش ميکني چکار جا اين پريا زد داد هليا ميزدم را ها حرف اين داشتم که حال همان در

 . بشه دردسر

 به داشتم که حالي همان در و شدم بلند جام واز کردم ول رو پسره دست شدم هل هليا صداي از

 نعهمق کردن مرتب وبعداز کردم سرم دوباره بود افتاده سرم از که رو ام مقنعه ميرفتم هليا سمت

 . پايين کشيدم بود رفته باال که مانتومو ام

 ميکردي؟ کار چي داشتي ببينم:  هليا

 وکش حالت از تا بدو گفتم همين خاطر به شوکه توي پسره ديدم که برگشتم پسره سمت به من

  دوييدن به کردم وشروع گرفتم رو هليا ودست نيامده در

 گرفت درد ترپام اروم بابا: هليا

 .نميذاره زندم برسه بهم دستش اگه داشت هيکلي چه نديدي رو پسره-

 ميترسي؟ اينقدر که کردي کار چي مگه:هليا

 . زدم کتکش فقط بابا هيچي-

 چــــــــــي؟:هليا

 . ميکنم تعريف برات فرصت سر بابا هيچي-

  شديم وسوار رفتيم ماشين سمت به سريع و شديم خارج دانشگاه از هليا با

 شد؟ دعوات که شد چي يکدفعه اصال کن تعريف بدو: هليا

 شد حرفمان بعد پسره به خوردم که ميخوردم سر ها پله از داشتم بابا هيچي-

 نيستي؟ بشو ادم تو بازيه، سرسره جاي دانشگاه دختر اخه سرت توي خاک: هليا

 .نيست مربوط هم هيچکي به خواست دلم اصال بابا خف-
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 .متاسفم برات واقعا:وگفت داد تکان برام سري تاسف حالت به هليا

 .باش متاسف خورده کتک من از حسابي که بدبختي اون براي نباش متاسف من براي-

  بود؟ کرده کپ چطوري ديدي بدبختو اره وگفت خنديد هليا حرفم اين با

 .کردي چکار ببينم بگو بگذريم حرفها اين از حاال ديدم اره-

 گرفت را ها فرم که اقاهه، همون دفتر به رفتم شدم جدا تو از که اين از بعد فقط بابا هيچي: هليا

 ردهمَ برن، شدن اومد،مجبور پيش براشون کاري گفتم من که کو؟ دوستتون پس گفت هم بعدش

 نامتون ثبت عمرا وگرنه بوديد کرده رزرو که اورديد شانس گفت وبعدش داد تکان را سرش هم

 زا من که هم بعدش همين،.  کنيد واحد انتخاب دانشگاه سايت بريد گفت هم وبعدش ميکرديم

 اين اهدانشگ رفتيم که فردا پس از لطفا پريا فقط ديدم هنرنمايي حال در را تو اومدم بيرون دراتاق

 ؟ بيرون ميندازنت دانشگاه از روزه دو وگرنه نکن ريزي ابرو طوري

 طيرب من به ها پله جلوي اومد خودش بخورم پسره به نميخواستم من خداييش ولي بابا باشه-

 .  نداشت

 بيام النا ميشه اگه همين خاطر به شده قطع اينترنتم من که ميدوني پريا فقط نداره اشکالي:هليا

  کنيم؟ واحد انتخاب هم با تا خونتون

 . برميداريم هم مثل کالسامونا هست بهترم ،تازه ميزني که حرفيه چه اين-

 ينا از بعد افتاديم راه به خانه طرف وبه شديم پياده هم با وهليا من خانمون در دم رسيديم وقتي

 کرد باز را خانه در مامان که

 کنيم واحد انتخاب هم با تا اومده هليا جون مامان,گلـــــــــم مامان سالم-

 رفط وبه بود مامان با پرسي واحوال سالم حال در که روگرفتم هليا دست شدم خونه وارد که وقتي

 ردارهب کيفم از را تابم لب: گفتم هليا به ميکردم راعوض لباسام داشتم که حالي ودر بردم اتاقم

  سايت بره و کنه وروشنش

 با ايتشهس اينم بدو پريا: گفت هليا که برميداشتم ارايشم ميز کشوي توي از را سرم کش داشتم

 .ببينم وگفتم نشستم تخت روي وکنارش بستم را موهام سريع هليا حرف اين
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 را الساک بيشتر وهليا منو که اين خاطر به بودم ناراحت خيلي من شد تمام اينترنت با کارمان وقتي

 اوهلي بردارم صبح بودم مجبور کالسام خاطر به من چون بوديم باهم درس دو فقط نبوديم هم با

 هم حق واز برداره را کالساش من با نتونست بود صبح همون که زبانش کالس خاطر به هم

 دوتا همون وفقط بود ها درس ترين سخت از بودم برداشته من که هايي درس ي همه نگذريم

  بودن راحت برداشتم هليا با که درسي

 تشکر مامان از وچايي غذا خوردن از بعد هم وهليا کرد صدا غذا براي را ما مامان لحظه همان در

 . ورفت کرد

 داخ فقط بره ازبين ام ناراحتي تا رقصيدن به کردم وشروع گذاشتم اهنگ يه هليا رفتن از بعد

 .  بود مشترک هليا کالس با کالسم اولين که ميکردم راشکر

 يه دارم استرس حال به تا ديشب از چرا نميدونم ولي دانشگاه برم ميخوام که اوله روز امروز

 نکورک براي حتي نداشتم استرس هم شرايط ترين بحراني توي حتي من چون عجيبه برام خورده

 شده چم نميدونم حاال

 گهدي ساعت نيم نشدي اماده هنوز چرا تو: گفت و اتاقم توي اومد مامانم که بودم فکرا همين توي

 .ببينم پاشو دنبالت ياد مي هليا

 .دارم استرس چرا دونم نمي مامان-

 به رفتن براي حاال نداشتي استرس هم کنکورت براي تو چي براي استرس دخترم اخه: مامان

 رساست اين کن سعي هم حاال نداشتم رو حرفي چنين توقع تو از که واقعا داري استرس دانشگاه

 راينقد رو دخترم ندارم عادت من باشي، قوي هميشه ومثل بشي اماده وپاشي کني دور خودت از رو

 . ببينم ضعيف

 ،لپ شدم پا تختم روي از گرفتم اي تازه جون انگار ولي چطوري نميدونم مامانم حرف اين با

 من تا ونبير بفرماييد لطفا هم شما امادم، ديگه ربع يه تا من چشم روي به: گفتم و بوسيدم مامانو

 .کنم عوض را لباسم

 بخور را ات صبحانه بيا شو حاضر بدو چيزي يه شد اين اهان:مامان

 کمي و کردم معمولي ارايش يه هميشه مثل اينه جلوي رفتم هم من رفت بيرون اتاقم از وبالفاصله

 کيمش مقنعه يه و مشکي ساپورت يه با طوسي رنگ به مانتويي و زدم کمرنگم صورتي رژ از هم
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 ور ام طوسي و مشکي پشتي کوله زدم خودم به يوربانم عطر از کمي که اين از بعد و پوشيدم

 .ديدم مامانو دوباره که اومدم بيرون اتاقم واز برداشتم

 ؟ کو پوريا ،اهان است اماده من ي صبحونه ماماني

 روي هم ات صبحونه کنه بيدارت خواب از نيومد دلش قزوين رفت پيش ساعت دو پوريا:  مامان

 . ميزه

 قهدقي پنج ديدم که ساعت به خورد چشمم که ميرفتم ميز طرف به داشتم مامان حرف ازاين بعد

 انهخ واز برداشتم را وان گرفتم اي گنده ي لقمه ميز سمت به کردم حمله همين خاطر به دارم وقت

 انمام خدافظ:گفتم بلندي صداي وبا کردم پام را هايم طوسي و مشکي کتاني وبعد بيرون زدم

 ها پله از دويدن به کردم وشروع

 به باهم داشتيم. رسيديم که وقتي و شدم ماشينش سوار بود، در جلوي هليا ماشين شکر خدارا

 عقب به نهمي خاطر به پريا وايسا ميگفت که شنفتم رو بلندي صداي که ميرفتيم ساختمان سمت

 من اب شدت به و داره نگه رو تعادلش نتونست ميدوييد داشت چون ولي شاديه ديدم که برگشتم

 ورمبخ دانشگاه اين توي بايد هرروز من انگار: گفتم خودم پيش زمين خورديم هم وبا کرد برخورد

 .زمين

  ببخشيد واقعا نشد که طوريت پريا واي: شادي

 وگفتم شدم پا و گرفتم را دستش هم من کرد دراز من طرف به را ودستش شد پا جايش از بعد

  نداره افت بم بادمجون بابا نترس:

 چيه؟ کالستون اولين ببينم بگيد حاال ميزني، که حرفيه چه اين:شادي

 . فلسفه مباني-

 همه مثل کالسمون اين جون اخ:شادي

 به هلياست مثل کالساش بيشتر شادي فهميدم راه ميان در که کالسامون سمت به افتاديم راه

 بودن از رسيديم نظرمون مورد کالس به ها بچه با که اين از بعد. شدم ناراحت خيلي همين خاطر

 توي را دردي يکدفعه که کردم تعجب اينقدر کالس توي خودم ساالي همسن ادماي همه اون

  هلياست ديدم که برگشتم سمت همان به عصبانيت با سريع که کردم حس پهلوم
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 نگات دارن ادم همه اين نيست حواست اصال انگار بردي مي رو ابرويمان داشتي بود حقت:هليا

 . چيزيه خوب خجالتم ميکني نگاهشون داري باز دهان با تو وقت اون ميکنن

 اصال:مگفت بشنود خودش فقط که طوري به اروم ولي شد کم عصبانيتم از از کمي هليا حرف اين با

 . محکم اينقدر نه بزني اروم ميتونستي تو دوما خواست دلم

 ببخشي؟ منو ميشه زدمت چطوري نفهميدم خدا به جون پريا ببخشيد:هليا

  عزيزم باشه: وگفتم کردم نگاه هليا به

:  مگفت دلم توي که طوري کنن مي نگام جوري يه دارن پسرا ديدم که برگشتم کالس سمت به

 دومين وروي رفتم جلو صندلي سه سمت به وبعد واال چيزيه خوب خجالتم بخوريد منو بياين

 ستمنش طرفم يه کدومشون هر اومدن شادي و هليا که نشستم بود ها صندلي ان وسط که صندلي

. 

 . کني خودت براي رو نگاها ي همه که بياي خوشگل اينقدر مجبوري اخه:شادي

 مفه شير خوشتيپ هم خوشگلم هميشه نخوام يا بخوام من: وگفتم کردم نازک چشمي پشت

 ؟ شدي

 شد کالس وارد ميخورد سال 40بهش که قد بلند مردي ميزدم حرف شادي با داشتم حال همان در

 . دادن درس به کرد شروع بعد و خودش معرفي به کرد شروع کالس شدن ساکت از بعد و

 نگاهي هم وهليا شادي به بود رفته سر بدجور ام حوصله ميداد درس استاده داشت که زماني

 ميکردن يادداشت رو ميومد در مرده اين دهن از چي هر ها بنويس ميرزا مثل ديدم که انداختم

 پريا گفتم دلم توي لحظه يه همين خاطر به نوشتن مي هم را مرده گرفتناي نفس کنم فکر حتي

 بود رفتهگ برام پوريا که را ايفوني گوشي سريع همين خاطر به بيفتي عقب دوتا اين از نبايد خانوم

 بيرون ام کوله توي از دفتري هم خودم و کن ضبط صدا حالت توي گذاشتم و اوردم در جيبم از را

 تربيش رو ها اون تا داشت، تاکيد روشون استاد که هايي نکته نوشتن به کردن شروع و کشيدم

 زدم بتوث ودکمه برداشتم رو ام گوشي و گذاشتم ام کوله وداخل بستم دفترمو زنگ صداي با بخونم

. 

 .ميداد درس قشنگ خيلي خوبي استاد چه: هليا

 .گشنمه خيلي که بريم بزن بيخيال رو حرفا اين حاال بود خوبي استاد خداييش اره-
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 صداشو که حالي در وبعد نميشي چاق جوري چه ميخوري که همه اين با تو دونم نمي من: شادي

 ميخورم هم آب بدبخت منه اخه: گفت و کرد ميگيرن ازش رو نباتشون اب که هايي بچه اين مثل

  ميشم چاق

 ردخت اخه:  گفتم ميخنديدم که حال در ومن خنديدن به کرديم شروع وهليا من شادي حرف بااين

 نازاي ديگه نکنم فکر بود زياد جوشش و جنب که ميرفتي کالس تا دو من مثل هم تو اگه خوب

 .ميزدي ها حرف

 شايد:شادي

 انومخ ميگفت که شنفتم صدايي يکدفعه ميرفتم بيرون کالس از ها بچه با داشتم که حالي در

 .لحظه چند لطفا محمدي

 .رمبگي من رو يکي حال بايد انگار بريد شما وگفتم وشادي هليا به کردم رو پسره حرفه اين با

 فقط:توگف من به کرد رو که بره اومد هليا ديگه بريم بيا: گفت و هليا به کرد رو و باشه: گفت شادي

 .قبليه مثل نبري ابرومونو پريا خدا تورو

 . بگير ساندويج يه برام کن لطف فقط هست، حواسم بابا نه-

 . رفت حرف اين گفتن از بعد باشه: هليا

 کنم فکر محمدي خانوم سالم:  وگفت وايستاد جلوم ميزد صدام داشت که پسري حال همان در

 . شناختن کمي رو همديگر استاد وغياب حضور موقع ها بچه چون بشناسيد منو

 ارمي نمي جا به شمارا من ولي وگفتم کردم اخم هم وکمي زدم پهلوم به دستمو پسره حرفه اين با

. 

 ستمه هدايتي سامان شدمن خودم معرفي به الزم پس: گفت بود پرو خيلي که پسره حرفم اين با

 . خوشبختم باشما اشنايي از گفت ميکرد دراز طرفم به را دستش که حالي ودر

 فَشخَ که کنم خودموحفظ ارامش کردم سعي بودم شده عصباني خيلي پسره دست از که حالي در

 خيلي ماش با اشنايي از من ولي گفتم و کردم نگاه اخم با بود سمتم به دراز که دستش به بعد نکنم

 پشتم و بده بهتون حسابي درست عقل يه که ميخوام خدا از براتون فقط و ميکنم بدبختي احساس
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 روب کوچولو بدو: زدم داد منم که ميکنم تالفي: زد داد که برم که کشيدم رامو و کردم پسره به رو

  افتادم راه به خروجي در سمت به سريع و منتظرم بيار رو مامانت

  اومدن مي طرفم به که ديدم رو شادي و هليا حياط، به رسيدم وقتي

 شد؟ چي: گفت بود گرفته طرفم به را ساندويجم که حالي هليادر

 خنک دلشون پسره به فش کلي دادن بعد ها وبچه کردم تعريف بچه براي را ماجرا که اين از بعد

 اول کالس در که کاري همان داشتم امروز که کالسي تا سه در هم من رفتيم کالس طرف به شد

 . دادم انجام بودمو داده انجام

 .مافتاد راه به خونه سمت به هليا با و کرديم خداحافظي شادي با شد تموم کالسا که اين از بعد

 ؟ دانشگاه بياي ميخواي چجوري رو فردا پريا:  هليا

 . بامترو-

 نداري؟ ماشين تو ،مگه چــــــــي:هليا

 .زوجه پالکش من ماشين است شنبه سه فردا کل عقل اخه دوما شد کر گوشم اه-

 . ميگي راست:هليا

 . کلي عقل که ميگم راست-

 ؟ بري مترو با ميخواي ،واقعا خودتي کل عقل:  گفت سرم توي زد که حالي در هليا

 چطور مياد خوشم مترو مخصوصا و وتاکسي اتوبوس مثل عمومي نقليه وسايل از من چيه مگه اره-

  مگه؟

 .ديگروني عکس بر هميشه تو بگم چي واال: هليا

 از چرا دونم نمي ولي ميزنه بهم را حرف اين خيلي هم بابام ولي نيست طور اين هم اصال نه-

 برقي پله دوني نمي مخصوصا اَم مترو عاشق بيرون ميريم مامانم با که االن همين تا بچگي همون

 .ميده حالي چه هاش

 . بگم چي بهت نميدونم: هليا
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 .کردي رد رو خونمون کجاست حواست اِ  بگي، خواد نمي هيچي-

 . نبود حواسم اصال ببخشيد: گفت و رفت عقب ودنده داشت نگه هليا حال همان در

 در مامان وقتي و رفتم خانه سمت به و شدم پياده ماشين از کردم خداحافظي هليا از که اين بعداز

 . سالم:گفتم کرد روباز

 . خبرا چه ببينم بگو خودم خوشگل دختر به سالم: مامان

 افتاده اتفاق امروز که چي هر کردن تعريف به کردم شروع وبعدش............. فقط مامان هيچي-

 مدرسه لباساي همون با اومدم مي مدرسه از تا که بود بچگي همون از من عادت کار اين بود

 براي هم پسره ماجراي حتي که طوري بود افتاده اتفاق مدرسه توي که چي هر به ميکردم شروع

 و دميدا گوش حرفام به خوب صميمي دوست يه مثل هميشه مثل هم ومامانم کردم تعريف مامانم

 ذاغ تا کن عوض لباساتو پاشو: گفت مامانم شد تمام حرفام که اين از بعد داد مي رو نظرش بعد

 يه تگف زد زنگ بابات پريا: گفت ميرفت که اشپزخانه سمت به شدو بلند جاش واز بکشم برات

 عوض رو لباسات که اين از بعد نداري کار امروز تو اگه دبي ميره اومده پيش براش مهم ماموريت

  چي؟ ،نظرت بچينيم شب براي برنامه يه بيا کردي

 .ندارم کاري بعدش ولي دارم کار ساعت2 من فقط عزيزم باشه-

 همرنگ که کشي با هم موهامو و کردم عوض راحتيم هاي لباس با را لباسام رفتم اتاقم به بعد

 با شب هک کرديم ريزي برنامه مامانم با و نشستم ميز پشت و رفتم اشپزخانه وبه بستم بود موهام

 رونبي رو شام بريم بزرگترن سال چند من از يا همسن اکثرشون که دختراشون و مامانم دوستاي

 .بخوريم

 با مامان کرديم ريزي برنامه مامان با که اين از بعد امشب شدم خسته چقدر جون خدا واي

 با داشت که حالي در مامان و بخوريم شام پارکي بريم دوستاش با که کرد هماهنگ دوستاش

 جزوه به کردم شروع و گذاشتم گوشم توي را ام گوشي هندزفري من ميکرد هماهنگ دوستاش

 دش تموم درسم وقتي خواندنشون به کردم شروع ها ان نوشتن از بعد و استادا حرفاي از نوشتن

 عدب و قرار محل به رفتيم مامان ماشين با شدم حاضر که اين از بعد.  شو حاضر پريا زد داد مامان

 و دمز صدامون مامانينا که واليبال به کرديم وشروع رفتيم ها دختر ما نشستيم جايي که اين از

 که هم بعدش و داد حال خيلي خالي جاتون وسطي به کرديم شروع دوباره و خورديم شام رفتيم

 .  بخوابم خوام مي فقط که خستم اينقدر خونه رسيديم االن
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 .ياد مي زلزله داره انگار خدا واي

 .پاشـــو پريـــــــا: مامان

 ؟ شماييد مامان اِ-

 باشه؟ عمم ميخواستي پس:مامان

 .گرفت درد دستم ميدادي تکونم داشتي محکم اينقدر چرا حاال-

 نداري؟ دانشگاه امروز تو مگه ،ببينم بود حقت: مامان

 مگه؟ دارم،چطور-

 بندازي؟ ساعت به نگاهم يه نيست بد:مامان

 چنده؟ ساعت مگه-

 .ربعه و نه:مامان

 !موندم خواب وايـــــــي ربع،اي و نه-

 ندارم وقت که بگير من براي گنده لقمه يه زحمت بي جان مامان:وگفتم پاشدم جام از سريع

 .بخورم صبحونه

 ري؟ مي هليا با امروز:گفت ميشد خارج اتاقم از که حالي ودر پاشد جاش از مامان

 .ميرم مترو با امروز نه:گفتم ميرفتم کمدم طرف به که حالي در

 ور ام طوسي مقنعه و جين و خريدم پاساژ از روز اون که جذبي مشکي مانتو و کردم باز کمدمو در

 با ردمک رو ام هميشگي ارايش اينه، سمت به دوييدم هايم لباس پوشيدن از وبعد کشيدم بيرون

 ام پشتي کوله و صورتم توي ريختم کج رو موهام و زدم رو ام عروسکي رژ که تفاوت اين

 .رفتم خانه در سمت وبه اومدم بيرون وازاتاقم روبرداشتم

 يکفش جا از را هايم کتاني گرفتم، دستش از را لقمه گرفتم، مامان لپ از بوس يه که اين از بعد

 متس به دوييدم پوشيدم اسانسور داخل را هايم کفش اين از بعد شدم اسانسور وارد و برداشتم

 . بيرون
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 گهن خداروشکر که دوييدم دنبالش همين خاطر به ميره داره اتوبوس ديدم که خيابون سر رفتم

 داشتم دو حالت به وقتي و شدم پياده ازش مترو جلوي شدم سواراتوبوس که اين از وبعد داشت

 .ودمب اتوبوس منتظر بايد االن وگرنه اوردما شانس:گفتم خودم با ميرفتم پايين را مترو هاي پله

 شدم موفق که دوييدم طرفش به توان ي همه با وايستاده مترو ديدم که دوييدم مترو سمت به

 تمنشس ها صندلي از يکي روي بود خلوت خيلي تعجب کمال در شوم واردش در شدن بسته از قبل

 ياره من با شانس امروز شکر رو خدا: گفتم خودم پيش بعد و

 ساعت چند يا دقيقه چند دقيقا دونم نمي ، بازي به کردم وشروع دراوردم را ام گوشي بعد و

 . کرج کرد اعالم گويايه خانوم اون که بود گذشته

 جلوي دانشگاه کردم مي شکر را وخدا دوييدن به کردم شروع و جيبم توي انداختم را ام گوشي

 .متروست

 ودوباره کشيدم اسودگي از نفسي دانشگاه، به خورد چشمم شدم خارج مترو از که اين از بعد

 خورده يه حاال:گفتم بود راهرو کالس،اخر چون رسيدم راهرو به که اين تا دوييدن به کردم شروع

 اکج ديدم که انداختم مچيم ساعت به نگاهي گرفت درد پام برم راه اروم خورده يه بزار کردما دير

 !کردم دير که ست دقيقه 21، خورده يه

 . دوييدن به کردم شروع دوباره

 .کردم باز را ،ان کالس در به رسيدم تا

 .شد دعوام باهاش روز اون که ست پسره همون که اين وايي اي

 ندادن ياد زدن در شما به خانوم ببينم: گفت لحظه چند وبعداز ميکرد نگاه اخم با منو داشت پسره

 ميکنيد؟ چکار جا اين شما دوما

 رو ام خونسردي کردم سعي بودم شده عصباني پسره دست از وهم خودم دست از که حالي در

 . ميخوام پوزش ازشما تاخيرم بابت و کالسم اين دانشجوي من: وگفتم کنم حفظ

 رارتک دوباره اگه ولي بخشم مي بارو اين: گفت و انداخت پام سرتا به نگاهي حرفم اين با پسره

 شديد؟ بيرون،متوجه بندازمتون کالس از مجبورم بشه

 . بيرون منوبندازين که کاالم من مگه-
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 .خنده زير زدن کالس همه

 کالس از يا جا يه ميشيني ميري زود يا: گفت بود شده عصباني جوابم از خيلي که پسره

 اخراجي،کدومش؟

 سليع هاي چشم که ديدم رو پسره يه که بودم خالي صندلي يه ودنبال برگشتم کالس سمت به

 . بود او بغل صندلي کالس در خالي صندلي تنها و داشت

 .گرفتي رو کالس وقت ساعته دو ديگه، بشين زدي،برو زل چي به: استاد

 رو جا يه که زدم زل اين به دوما ست دقيقه 0همش دوساعته کجا: وگفتم پسره سمت به برگشتم

 هست؟ مشکلي ، بشينم بيارم گير

 درازه؟ خيلي زبونت ميدونستي:استاد

 . نميرسه شما براي درازي به باشه دراز هم اگر درازه کجاش-

  خنده زير زدن همه دوباره حرفم اين با

 متنداخت کالس از تا جات سر بشين برو زود: گفت شده بيشترعصباني بود معلوم که استاده

 !بيرون

 قيقتح حرف: گفتم ببرم بين از رو ترسم کردم مي هم وسعي ميرفتم صندلي سمت به که حالي در

 ؟ نه:گفتم ميشستم پسره بغل صندلي روي که حالي ،ودر تلخه

 ؟ خانومه:  گفت که بود شده قرمز عصبانيت شدت از استاد صورت

 . هستم محمدي گفتم سريع

 .دارم کارتون وايسيد لطفا کالس اخر محمدي خانوم: استاد

 ديگه بار يه باشه الزم کنم فکر:گفت و چرخيد ها بچه سمت به و رفت تخته سمت به استاده

 مه ومدرکم شناسيتان جامعه مباني درس استاد هستم ارشاويرصادقي من کنم معرفي رو خودم

 .بخشيد نخواهم روهم انضباتي بي وهيچگونه ست روانشناسي دکتراي

 رو ام قبلي کار دوباره و شدم ساکت همين خاطر به بزنم حرفي نبايد کردم حس حالت همان در

 در مجيب از رو ام گوشي نقاشي، به کردم شروع برداري نکته جاي به که تفاوت اين با کردم تکرار
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 من: ميگفتم خودم وبا نقاشي به کردم شروع هم وخودم کن ضبط صدا حالت در وگذاشتم اوردم

 ليناو کار اين براي قدم اولين گفتم خودم به بعد و نگيرم رو استاده اين حال اگه نيستم پريا

 تادهاس اين بمونم اگه اما ميده نشون رو خودم بودن ضعيف اين نه ولي کالسه از رفتن نفربيرون

 که امروز همين هم اَد دادي ما به شانسه اين خدا ،اخه روزم اون کار با مخصوصا منوميکشه

 .ببينم رو چلغوز اين بايد ندارن کالس باهام دوستام

 باال سمت به و گرفتم پاهاش نگاهمواز ديدم جلوم پا تا دو يکدفعه که بودم فکرا همين توي

 . دادم حرکت

 هب بيشتر که مشکي چشم دوتا بعد و بود دارم دوست من که هايي مدل اون از چهارخونه لباسي

 .کرد اسير خودش توي بدجور منو که طوري بلند هاي مژه با ميزد طوسي

 .داره چشايي عجب مصب ال:گفتم خودم پيش

 نشد؟ تمام تان بررسي:استاد

 ام خونسردي همين بخاطر زدم گندي چه بلــــــــه وديدم اومدم خودم به استاده حرفه اين با

 اشتيد؟د کاري: گفتم و ديگرم پاي روي انداختم پامو يه و نزنم گند اين از بيشتر تا کردم حفظ رو

 .بيرون بريد من کالس از پاشيد:استاد

 علتش؟ وقت اون-

 حرف داشت که حالت همون شما،در وقت اون ميدم درس دارم من دوساعته که اينه علتش:استاد

 و گرفت صورتم وجلوي برداشت ميزم روي از رو بودم کرده نقاشي اون روي که اي برگه ميزد

 . نميخوام دانشجويي چنين من ميکنيد، نقاشي:گفت

 کالس اين در دادن درس براي شما نميخواين چي يا ميخواين چي شما که نيست مهم اصال اوال-

 يب هيچگونه هم ،ومن نميبخشم رو انضباتي بي هيچگونه من گفتيد شما دوما ميگيريد پول

 شما سکال در خللي هيچگونه کنم فکر که کردم نقاشي خودتون قول به فقط ندادم انجام انضباتي

 ؟ نميگم درست نکرده، ايجاد

 .خورد زنگ ميزدم حرف استاده با داشتم که حال درهمان
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 که شکرت خدايا ولي کالسم اين توي من دوساعته واقعا خورد زود چقدرزنگ واي:گفتم خودم با

 .دادي نجات چلغوز اين دست از منو

 هک بشم بلند جام از واومدم کردم جمع رو وسايلم بود وايستاده من جلوي پسره هنوز که حالي در

 از ها بچه ي همه تا ماند منتظر بعد و نميريد هيجا شما: گفت و شد خم من روي پسره سريع

 . بست محکم ودرو رفت کالس در سمت به وبعد برند بيرون کالس

 . بشم خالص چجوري اين شر از دفعه اين حاال: گفتم خودم پيش

 .پرويي خيلي ميدونستي: استاد

 .خودتي-

 .يفتيب رو ترم واين کنم محرومت امتحان از ترم اين راحت ميتونم نکن بحث من با کوچولو: استاد

 رخاط به بود نکرده تهديد منو کس هيچ حال به تا چون شدم عصباني خيلي پسره حرف اين با

 مببين بعدشم شدي جوجه که کردي فراموش رو روز اون نکنه کوچولو ميگي من به: زدم داد همين

 .ميشه تموم گرون برات پسر اقا کردي بد کردي، تهديد منو

 چيزي هب رو تو تونم نمي که حيف ولي بخوري من از مفصل کتک يه داري دوست خيلي نکنه:استاد

 يه بهت داشتم دوست خيلي دوما باشگاه نه دانشگاهه جا اين چون برسونم داري دوست که

 .نداري لياقتشو انگار ولي بدم فرصت

 اب و زدم رو قطع ي ودکمه برداشتم را ام گوشي سريع ذهنم توي اومد چيز يه پسره حرفه اين با

 که نياو نکنيد اشتباه اقا نه ندارم لياقت من:گفتم بود بعيد موقعيت اون توي من از که ارامشي

 ردنک تالفي براي که هستيد رواني اي عقده ادم يه شما چون شماييد بده درس اينجا نداره لياقت

 هدفتون به شما که ببندم شرط باهاتون حاضرم و بندازيد منو ترم اين حاضريد روزم کاراون

 . نميرسيد

 پشت محکم ودرو اومدم بيرون مزخرف کالس اون واز کردم باز ودرو رفتم در سمت به سريع بعد

  افتادم را به رئيس دفتر سمت به و بستم سرم

  نميکردم کارو اين وقت هيچ نميکرد تهديد اگه خواست خودش:گفتم خودم به
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 ردمک سعي ولي نه يا تو برم که داشتم شک ،خيلي رسيدم دانشگاه مدير دفتر جلوي که زماني

 .بزارم کنار رو شَکّم

 لواحوا سالم از وبعد شدم مدير دفتر وارد بعد و بفرماييد امد صدايي لحظه چند از بعد که زدم در

 .دانشگاه رئيس از پرسي

 تعريف کنم تمام خودم نفع به را موضوع که طوري به سانسور با را وارشاوير خودم بين دعواي

 مديره شد تمام من حرفاي که اين از بعد کرد تاييد منو حرفاي هم شده ضبط صداي که کردم

 شما وقت ،اون داده مي درس داشته استاد اون بوده، زشت خيلي شما کار دخترم: گفت دانشگاه

 ميکرديد؟ نقاشي

 . کنن تهديد منو که داشتند حق اقا اين ولي بوده اشتباه من کار درست شما حرف

 يدبد اجازه لحظه چند لطفا نداشتند، کار اين حق نه: گفت ميداد تکان را سرش که حالي مديردر

 ونايش از رو کاري چنين دانشگاهه، استاداي بهترين از يکي ايشون چون کنم صدا رو اقا اين من

 لحظه دچن ميشه صادقي اقاي وگفت برداشت رو تلفن و رفت ميزش سمت به وسپس.ميدونم بعيد

  کرد قطع رو گوشي سپس و من دفتر بياين

 .بيان صادقي اقاي تا بشينيد لحظه چند لطفا: دانشگاه رئيس

  نشستم ها صندلي از يکي روي رفتم سريع منم

 ...............اهان اشناست برام صادقي فاميلي چقدر: گفتم خودم پيش

 داشت دانشگاه مدير با که گرمي پرسي واحوال سالم از بعد شد وارد وارشاوير شد باز اتاق در

 . هستن صميمي هم با خيلي فهميدم

 امده؟ پيش مشکلي کريمي اقاي: ارشاوير

 کرديد؟ تهديد رو خانوم اين چي براي بپرسم ميخواستم حقيقتا: کريمي اقاي

 خانوم اين حرف شما ببينم بعد ميشناسيد، منو که شما ميکنيد شوخي داريد نکنه تهديد: ارشاوير

  کرديد؟ باور رو

 زج اي چاره ديگه گذاشت برام رو ات شده ضبط صداي وقتي ولي نه اولش حقيقتا:کريمي اقاي

 نداشتم کردن باور
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 نم به بهت وبا چرخيد من طرف به سريع صادقي استاد همان يا ارشاوير کريمي اقاي حرف اين با

  کرد نگاه

 برات دارم حاال يعني که زدم شيطاني لبخند يه هم من

 ايانپ امتحان من از شما کنيد لطف ميشه کريمي اقاي: وگفتم کريمي اقاي سمت به کردم رو بعد

 من از که اي کينه با اقا اين ميترسم خيلي من چون کنيد تصحيحش خودتون وبعد بگيريد رو ترم

 .بدهد ام واقعي ي نمره از کمتر را ام نمره دارن دل به

 اعتماد صادقي اقاي به من دخترم:گفت کريمي اقاي که شد سکوت لحظه چند حرفم اين از بعد

 اضاعتر ميتوني بود شده دستکاري ات نمره توي نظرت به اگه اما باشه راحت خيالتون پس دارم

 موافقي؟ چيه نظرت ميکنم تصحيح رو ات برگه من خود اوندفعه و کني

 . موافقم بله-

 من چون بريد لطفا نداريد کاري اگه هم حاال شد حل مشکلتون شکر رو خدا پس: کريمي اقاي

 .دارم زيادي کارهاي

  اومديم بيرون اتاق از هم با ارشاوير منو کريمي اقاي با خداحافظي از بعد

 رديک خراب کريمي اقاي جلوي منو که اين با: گفت ارشاوير که ميرفتم خروجي در سمت به داشتم

 دب خودت براي واونوقت بگيري رو قبولي ي نمره من از خوندنت درس طرز اين با نکنم فکر ولي

 تو ي وجهيه که اونوقته و ميپرسه من از رو تو ي نمره حتما مدير امروزت کار اين با چون ميشه

 . ميشه خراب کريمي اقاي جلوي

 ،برسيد هدفتان به شما ذارم نمي باشيد مطمـئن هم بعد مربوطه خودم به من خوندن درس طرز-

 .نکنيد ناراحت من خاطر به خودتونو اصال پس

 رهمينطو شادي ونه بود هليا نه کردم نگاه رو حياط توي وقتي و افتادم راه به خروجي در سمت به

 و مافتاد راه بوفه سمت به سريع همين خاطر به نخوردم صبحونه اومد يادم گشتم مي داشتم که

 .شدن خوردن ومشغول نشستم نيمکتي روي رفتم خريدم رو ساندويجم وقتي

 بشينم هست اجازه-
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 ازش که ست عسليه چشم پسر همون ديدم که برگشتم بود زده حرفو اين که کسي سمت به

 بود اومده خوشم

 بشينيد بفرما منه، مال نيمکت مگه-

 گها: گفت و ونشست ممنونم: گفت و زد لبخندي پسره کارم اين با کشيدم کنار رو خودم کمي

 ؟ بپرسم رو شريفتون اسم ميتونم نباشه جسارت

 .ميزنه حرف کتابي اين چقدر:گفتم خودم پيش گرفت، خندم پسره ازحرف

 ميزنيد؟ حرف کتابي اينقدر هميشه شما ببينم پرياست من اسم گفتم همين خاطر به

 ؟ مگه ،چطور ميکنم صحبت طوري اين الزم مواقع در نه هميشه يعني نه: خنديدوگفت پسره

 ؟ نگفتيد شما ولي گفتم رو اسمم من راستي ميشه معذب ادم اخه چيه ميدوني-

 کنم؟ صدات پريا ميتونم ببينم خوشبختم باهات اشنايي از و آرادم من:پسره

 نداره؟ که اشکالي ميکنم صدا اراد رو تو منم نيست مشکلي بابا اره-

  بودي؟ نشسته تنها چرا ببينم مشکلي، چه بابا نه:اراد

 زدنت؟ حرف مدل اين به نه زدنت حرف مدل اون به نه-

 . کنم ناراحتت خواستم نمي نداشتم منظوري خدا به ببخشيد:اراد

 ناراحت که من بابا نه: گفتم همين خاطر به سوخت حالش به دلم اراد ناراحت ي قيافه ديدن با

 ميرم که کالسايي خاطر به من چون شما جواب سر ميريم هم حاال بود جالب برام فقط نشدم

 هب بردارن عصر مجبورشدن خاطرمسائلي به دوستام ولي بردارم صبح رو کالسام شدم مجبور

 . بودم نشسته تنها دليل همين به هميم با کالس دوتا ما، کال مجموع در همين خاطر

 . تو هم تنهام من هم چون کني قبول معمولي دوست يه عنوان به منو ميتوني ببينم:اراد

  قبول باشه-

 خيلي همين خاطر به همه مثل کالسامون ي همه فهميدم کردم صبحت اراد با کمي که اين از بعد

  شدم خوشحال
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 ؟ داشت کار چي باهات استاد ببينم: گفت اراد که افتاديم راه کالس سمت به هم با

 . کردم روتعريف موضوع ي همه براش هم من

 .  گرفتي حالشو حسابي پس اوه اوه اوه:اراد

 . داد حال ،خيلي اره-

 . نشستيم هم بغل رفتيم کالس به که اين از بعد

 . نويسي نمي جزوه چرا تو سوال، يه پريا:اراد

 خاطر هب ندارم حوصله اصال شده چم نميدونم امروز ولي مينويسم مهمو هاي نکته هميشه من بابا-

 . کردن نقاشي به کردم شروع همين

 ميگيري؟ ها بچه رواز ها جزوه اونوقت ببينم:اراد

 از هم ونهخ ،توي ميکنم ضبط ،صداشونو بخوام چيزي کسي از نيستم حاضر هم بميرم من بابا نه-

 .مينويسم جزوه شده ضبط صداي

 چــــــــــي؟:اراد

 .شنيدي که ،همين بردي ابرومونو ارومتر بابا-

 کار مه من و بشيم ساکت شديم مجبور و اومد استاد ميکردم صحبت اراد با داشتم که همينطوري

 هم من مينوشت، رو اومد مي در استاده اين دهن از حرفي هر اراد ولي کردم رو ام هميشگي

 ينهم توي نبود کردن شيطوني براي اي پايه ادم اصال چون بودم شده کالفه دستش از حسابي

 . شد تموم کالس که بودم فکرا

 کجايي؟ پريا:اراد

 ؟ مگه طور چه همينجا

 .تون خونه برو پاشو:اراد

 .کنم وسايالموجمع بايد که ببخشيد بگيد، شما بودم منتظر-

 نرفتي؟ االن تا چرا تو:وگفتم اراد سمت به چرخيدم کردم جمع رو وسايالم که اين از بعد
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 .بريم هم با بودم منتظر:اراد

 خوب خيلي-

 ميري؟ چي با پريا: گفت اراد که افتاديم راه به خروجي در سمت به باهم

 . مگه طور چه مترو، با-

 . نياوردم ماشين هم من چون بريم هم با بيا پس مترو، با: اراد

 . بريم بزن پس-

 از هک اين از وبعد زديم حرف هم با کلي راه وتوي مترو سمت به افتاديم راه اراد با حرفم اين از بعد

 .خونه اومدم من شديم جدا هم

 . کني باز حساب روش دوست يه عنوان به ميشد بود خوبي خيلي پسر کل در اراد

 ؟ نداري که کاري ديگه ي شنبه پنج پريا:مامان

 ؟ خونم،چطورمگه توي آر بي بيکار جان مامان نه-

 ! کردم دعوت رو اقايينا علي بعد ي هفته اخه:مامان

 مداري استاد يه ما مامان: گفتم و رفتم خانه اشپز به و شدم بلند مبل روي از مامان حرفه اين با

 ؟ فاميلن اقايينا علي با اقا اين نظرت به صادقيه ارشاوير اسمش

 ......شروين جز اقايينا علي ميدونم من که جايي تا فقط واال، نميدونم: مامان

 ديدمش؟ خونشون سري اون که همون-

 خيلي اما دکتره ميگن تازه برگشته، خارج از تازه که دارن ديگه پسر همون،يه عزيزم اره:مامان

 ! ارشاويره هم اسمش چون جالبه

 ؟ باشه اقا علي پسر همون استاده اين داره امکان يعني-

 ؟ اريمد محمدي پريا تا چند ما االن ميدوني وفاميليه، اسم تشابه هم شايد عزيزم نميدونم: مامان

 توي محمدي پريا يه ميزني که حرفيه چه اين جان مامان: گفتم ميرفتم اتاقم سمت به که حالي در

 . منم اونم که ست دنيا
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 اين از نبايد عنوان هيچ به: گفتم خودم با و شدم خواندن درس مشغول و شدم اتاقم وارد بعد

 هباش صادقي اقا پسره همون ارشاوير اقا اين داره امکان يعني خدا واي بخورم، شکست ارشاويره

 .نه واي

 .نداره امکان اين نه: گفتم بپره مخم از فکر اين تا ميدادم تکان رو سرم که حالي در

 . شدم خواندن درس مشغول فکرم اين از وبعد

 

 اين دست از همشم شد، خورد اعصابم چقدر اومد که هفته اين توي بود اي هفته عجب خدا واي

 .ارشاويره همين منظورم استادست

 که اين زا ديروزبعد همين مثال دادم، جلوش سوتي خيلي هم خودم هفته اين توي نماند ناگفته البته

 غزال اب اراد: گفتم اراد به داشتم کنفرانس بعد درس براي که اين خاطر به شد تموم اولمون کالس

 افهاض کنفرانسِ  اين متن به رو گروه هاي بچه از يکي تحقيق من تا بگير ساندويج يه برام برو

 از مبزن برم ميگه شيطونه کنه، اماده رو تحقيقش که اومده يادش روز چهار بعداز خانوم تازه کنم،

 .کنم نصفش وسط

 معج حوصله اصال من چون کني نصفش بزني نري خدا، رو تو نه: گفت ميخنديد که حالي در اراد

 . ندارم رو تو گند کردن

 .ها شده دعوام سامانِ اين با بار يه فقط کردم، کار چي انگارمن کاري، گند ميگه جور يه اوه-

 راستح پيش رفتيم عالمه يه ، بود بست پشتمون هفت براي بار يه همون نيستي بشو ادم تو:اراد

 برات که کرديم کشي منت عالمه يه يا نکنيد اخراج رو خانوم اين خدا رو تو که کرديم التماس

 کردم؟ کاري گند چه ميگه اونوقت،خانوم نکنن، درست پرونده

 . کنم ساکتت خودم دستاي با بيام يا ميشي ساکت-

 . دارم ارزو هنوز من چون ميشم ساکت دستت،خودم قربون نه: اراد

 يه من براي غزاله با خوب ي بچه يه مثل برو بدو حاال بخشم مي رو دفعه اين خب خيلي-

 .پيشتون بدم،بيام انجام رو کارم من تا بگير ساندويج

 . نکن تعارف اصال خدا رو تو:  اراد
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 .بگير برام ام مشکي ي نوشابه يه گفتي شد خوب اهان-

 ومن اين تا بريم بيا جان غزال گفت ميخنديد داشت که غزال به کرد رو بعد پرويي، خيلي: اراد

 .نکشته

 رو بود گروهمون هاي بچه از يکي که سارا تحقيق تا دراوردم تابمو لب ، رفتن ها بچه که اين بعداز

 هنگا يه بزار ياد مي خوابم چقدر که واي:گفتم خودم به و بستم تابمو لب کارم از وبعد کنم کپي

 .بپره سرم از لعنتي خواب اين تا بزارم شاد

 که حالي ودر کردم پلي شاد واهنگي گوشم روي وگذاشتم دراوردم رو بلوتوثم هدست

 رو يمپشت ،کوله کردم وسايالموجمع که اين از بعد ميخواندم هم خواننده با ميکردم وسايالموجمع

 هب خاليه راهرو ديدم ميخوندم، خواننده با که حالي ودر بيرون رفتم کالس از و انداختم ور دو مدل

 ،درهمون خوندن اهنگو بلند وبلند رقصيدن به کردم شروع ميرفتم راه که حالي در همين خاطر

 همون ،در داشت هيپاپ حالت که رسيد ازاهنگ قسمتي وبه دراومد عربي حالت از اهنگ لحظه

 ميمتص بود زمان هم باهم تا دو اين اينکه خاطر به گذشتم مي بود راهرو در که پيچي از بايد لحظه

 کل يه و زدم ديوار به ،پامو پيچ سر دقيقا همين خاطر به بزنم؟، رو پارکور حرکات از يکي گرفتم

 اهنگ هم حال همان در کردم مخلوطش پابم هيپ حرکت چند و زدم بودمو گرفته ياد تازه که ملق

 .يکي به خوردم اومدم در پيچ از تا ميخواندم بلند باصداي رو

 . دادم حرکت باال سمت وبه گرفتم بود مشکي که لباسش نگاهمواز

 کل باهم بس از داده حرص هفته اين توي منو کم رفت، ابروم پاک ارشاويره، اينکه وايــــــي

 . دادم دستش خودم انداختن دست براي موضوع يه هم حاال داشتيم کل

 شد؟ تموم هنرنماييت ببينم من، به زدي زل چرا چيه: ارشاوير

 و زدم پهلوم به دستامو همين خاطر به زدم گند بيشتر ديدم که اومدم خودم به حرفش اين با

 .ميکنيد چيکار اينجا شما اصال:  گفتم

 گرفتيد؟ عوضي خونتون با رو اينجا شما کنم فکر دوما نيست مربوط شما به اوال: ارشاوير

 ات رفتم کشيدم ورامو. مربوطه خودم به اونش:  گفتم نشم زايه اين از بيشتر که اين خاطر به

  نشم زايه اين از بيشتر
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 پيامک غزاله با داشتم خودش درس سر پيش، ي جلسه يا ميکنه زده خجالت منو فکرش هنوزم

 بديم گروهيوتشکيل تا سه ما و بشه دوست اراد و من با ميکردم خواهش وازش ميکردم بازي

 .کرد قبول غزاله که نره سر حوصلمون تا باشيم هم با وهميشه

 !ميگيره جفتمون از گوشيمونو مياد استاد االن بسته پريا: بود شده نوشته من به غزاله پيامک توي

 زمونا گوشيمونو مياد ريخت بي چلغوزِ اين االن ،چون بسته منم نظر به اره نوشتم براش هم من

 . ميگيره

 .ارشاويرِاومد اين دوباره که ميزدم سندو ي دکمه داشتم

 !تونوبديد گوشي لطفا:ارشاوير

 . گرفت دستم از گوشيو حرفم اين با. نميدم: گفتم هم من

 ميگيريد؟ ازم منو گوشيِ  حقي چه به زدم داد هم من

 ايجاد يبرا هستم جايز من هم بعد نداديد که بديد گوشيتونو گفتم شما باربه يه من اوال: ارشاوير

 !بگيريد تحويل گوشيتونوازمن،بياين کالس از بعد هم شما کنم کار همه کالسم در نظم

 تمخواس نمي چون بپرسم ها بچه از يکي واز نشم شما مزاحم گفتم داشتم درسي سوال يه من-

 . بريزم بهم را کالستون نظم

 سپس و باشه هم ديگرون سوال شايد کنم، شما سوال اين به نگاهي اجازتون با پس: ارشاوير

 پيام اون چون بود شده دير اما نخونيدش زدم داد من که زد رو صفحه شدن روشن ي دکمه

 هب گوشيتون: وگفت شد قرمز صورتش وسپس خوند رو بود صفحه روي که من ي شده نوشته

 صندليم وروي ندارد اشکالي گفتم و انداختم باال اي شانه هم من. ميمونه من دست ماه يه مدت

 بهم رياپو چون بود، مهم خيلي که موبايلم ازش برم خواستم شد تموم کالس تا سريع اما نشستم

 ....  نرفتم و نذاشت غرورم ولي بگيرم ازش رو بود داده

 ميرسن صادقينا اقا ،االن شو اماده پاشو پريا:مامان

 .جان مامان باشه-

 .رفتم حموم سمت پاشدموبه جام از

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر بيات پريسا|عشق ي شراره رمان

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

 

45 

 

 شادگ کمي هايش پاچه که ساده مشکي رنگ به شلوارش که لباسمو. گرفتم دوش اينکه از بعد

 روي تاو گشادميشد سينه زير از ريزکه گلهاي با صورتي زمينه تاپ يک شامل بلوزش و بود شده

 تنم رو داشت بلندي هاي استين که کوتاهش کت که اين از وبعد پوشيدم رو داشت ادامه باسنش

 . کردم هميشگيمو ارايش و رفتم ارايشم ميز سمت به کردم

 .دينگ دينگ

 ارشاويرِهمون اين خداکنه اومدن،فقط جون خدا واي:گفتم خودم پيش اومد خونه زنگ صداي تا

 .نباشه استاده

 رفتم بيرون اتاقم واز کردم سرم شالمو سريع

 هميکرد،ب احوالپرسي و سالم مامانم با داشت که ديدم رو صادقي خانوم اومدم بيرون اتاقم از تا

 ورا؟ اين از عجب ،چه جون الهه سالم:وگفتم رفتم طرفشون

 چطوره؟ قشنگم،حالت دختر سالم:جون الهه

 خوبي؟ شما جون، الهه ممنون-

  عزيزم ممنون: جون الهه

 .رسيد ارشاوير به نوبت شروين و اقا وعلي جون الهه از پرسي احوال و سالم از بعد

 .دش وارد ارشاوير که بود باز خودم از جون الهه و اقا علي تعريفاي خاطر به بناگوش تا نيشم هنوز

 !!!!!  که کنم پرسي واحوال سالم اونم با تا چرخيدم ارشاوير سمت به باز نيش همون با

 استادست همون که اين وايي اي

 !نداره امکان اين:ارشاوير

 ارشاير سمت به همين خاطر به پذيرايي قسمت رفتن همه ديدم کردم نگاه اطرافم به سريع

 نداره؟ امکان چيو چي:وگفتم چرخيدم

 ندارم؟ اسايش تو دست از هم اينجا ميکني،ببينم چيکار اينجا تو: ارشاوير

 مبه منو اسايش االن تا تو که ؟ببخشيد نداري اسايش من دست از ،تو بريم باهم شو پياده-

 .ريختي
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 ياين؟ نمي چرا شما ها بچه:پوريا

 هنماييرا پذيرايي سمت به رو ارشاوير اقا تو ميشه جان پوريا:وگفتم رفتم پوريا سمت به سريع

 بريزم؟ چايي برم من تا کني

 برو عزيزم اره:پوريا

 سيک از هم ،اَد دارم من که شانسيه چه اين اه:ميگفتم خودم وبا افتادم راه به اشپزخونه سمت به

 باشه اقا علي پسر بايد مياد بدم ازش که

 زا بچگي همون از من چون ببره رو ها چايي تا کردم صدا رو پوريا ريختم رو ها چايي که اين از بعد

 .ميدونستن همه واينو بودم متنفر بردن چايي

 شستم،ازن مونده باقي صندلي تنها روي و رفتم پذيرايي سمت به پوريا توسط ها چايي بردن از بعد

 .بود ارشاوير صندلي روي روبه صندليم منم بد شانس

 ميکني؟ چيکارا دانشگاه با جان پريا:اقا علي

 .ميگذرونيم جورايي يه-

 خوبه؟ استاداتون ببينم:اقا علي

  همشون نه ولي خوبن که استادامون:گفتم اقا علي به کردم رو وسپس کردم ارشاوير به نگاهي

 دخترم؟ چطور:اقا علي

  داره هم ادعا تازه بده درس نيست بلد اصال که داريم استاد يه دانشگاه توي حقيقتش-

 دلشون هستن،فقط هم اي عقده چه ديديشون تازه داشتيم، استادا اين از هم ما اوه اوه اوه:شروين

 بندازن؟ رو ها بچه ميخواد

 ادقيق:گفتم بلند و کوبيدم هم به محکم دستامو بودم گرفته خندمو جلوي زور به که حالي در

 ميگه من به تازشم هست، ميگي تو که همينجوريِ

 . گيريب قبوليو ي نمره من از عمرا تو: گفتم کنم تقليد ارشاويرو صداي ميکردم سعي که درحالي

 .بود شده قرمز عصبانيت از که ارشاوير جز خنده زير زدن همه حرفم اين با
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 معلوم؟ کجا ؟از بگه راست استاده واقعا شايدم:ارشاوير

 که ياد نمي يادت رو ملکي استاد انگار ميزني حرف جور يه ارشاوير کن ول خدا رو تو:شروين

 بودي؟ عصباني دستش از هميشه

 باهاش استاد نخواد شاگرد خود تا دوما نکردم اذيتش کم داشت حق بدبخت اون شروين:ارشاوير

 .نميکنه لج

 دادن يرگ با ميخوان که هستند رواني بيماريهاي دچار استادها از ،بعضي ارشاوير اقا نکنيد اشتباه-

 .کنن خالي هاشونو عقده ها دانشجو به

 موافقم کامال:شروين

 ..........اما:ارشاوير

 شام بفرماييد:مامان

 رفتن اقايينا علي چاي و شام خوردن از بعد

  چشمام جلوي يومد مي هي ارشاوير ي قيافه ميکشيدم دراز تختم روي که حالي در

 هبش منفجر عصبانيت از بود نزديک قيافشو اخي:گفتم خودم به ذهنم توي قيافش ديدن با

 . ندارم حوصلشو واقعا چون نندازم کل باهاش ديگه دادم قول خودم به اينا ي همه با اما

 .ميکنيم ضايع همو کمتر و ميکنيم بحث هم با کمتر وارشاوير منو بعد روزبه اون از

 رخاط به بود اشنا نا اش وشماره خورد زنگ گوشيم يکدفعه که ميشدم خارج دانشگاه از داشتم

 کيه؟ ببينم دادم جواب همين

 الو-

 محمدي؟ خانوم

 ،شما؟ هستم خودم بله-

 . هستم صادقي دخترم،من نشناختي منو

 شده؟ چيزي. اقا علي سالم-
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 ببينمت؟ ميخواستم امروز دخترم،حقيقتا سالم:اقا علي

 اقا؟ علي شده ميترسونيدم،چيزي داريد-

 !دارم پيشنهادي برات فقط نشده چيزي دخترم نه

 پيشنهادي؟ چه-

 !ميفهمي چيزو همه نمايشگام بياي بتوني اگه امروز:اقا علي

 ؟ بيام کي فقط اقا، علي باشه-

 تونستي؟ که موقع هر:اقا علي

 .ازاده وقتم االن من خوبه، االن-

 .بيا االن عزيزم باشه:گفت ميخنديد که حالي در اقا علي

 شگاهِنماي سمت به کردم شدم،حرکت سوار ووقتي رفتم ماشينم طرف به اقا علي با خدافظي از بعد

 داره؟ چيکار من با يعني ميگفتم هي خودم با اقا، علي

  رفتم نمايشگاه داخل وبه کردم پارک ماشينو سريع رسيدم، نمايشگاه به وقتي

 احوال سالم بعداز و اومد من سمت به سريع که ديدم رو اقا علي شدم نمايشگاه وارد وقتي

 .کرد راهنمايي اتاقش سمت به منو پرسي،

 شتپ و رفت ميزش سمت به هم وخودش دخترم بشين گفت و بست درو اتاقش به رسيديم وقتي

 قهوه؟ يا ميخوري چايي دخترم: گفت و نشست ان

 . بگيد پيشنهادتونو زودتر فقط اقا علي نميخوام هيچي-

 دارم؟ سوال يه پيشنهادم از قبل فقط عزيزم باشه:اقا علي

 بفرماييد؟-

 چطوربود؟ گذشت که اي دوهفته اين توي پدرت واحوال حال دخترم

 همش و ناراحته خورده يه فقط خوبه، حالش بابام،:گفتم بودم شده گيج اقا علي ازسوال که من

 مگه؟ چطور خودشه توي
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 ميره؟ کار سر بابات هفته دو اين توي:اقا علي

 نميره نه-

 شده؟ طوري:وگفتم فعاليت به کرد شروع مخم که بود لحظه همون

 نميدوني؟ تو دخترم يعني:اقا علي

 . ودمب اتاقم توي اوقاتو بيشتر همين خاطر به بودم امتحانام درگير هفته دو اين توي اقا، علي نه-

 شرکت که ميشه شروع اينجا از بد خبر بدم، بهت پيشنهاد ويه خبربد يه بايد دخترم پس: اقا علي

 . ور يه از هم پدرت شريک و شده برشکست پدرت

  رستمي اقاي: گفتم و حرفش وسط پريدم

 . کشيده باال پدرتو ثروت تمام و گذاشته کاله سرپدرتو ور يه از هم اقا، همون بله:اقا علي

 يحال ودر باشم قوي کردم سعي اما شد بد حالم خيلي کنم، غش بود نزديک اقا علي حرف اين با

 وبعد کنيم چيکار بايد حاال واي، اي:وگفتم صورتم روي گذاشتم دستامو ميرفت سياهي چشام که

 زل و مبرداشت دستاموازصورتم ،سريع دارم برات پيشنهاد يه بود گفته که افتادم اقا علي حرف ياد

 منتظرم؟ من بديد، پيشنهادي يه من به ميخواستين شما:گفتم و صادقي اقاي به زدم

 ؟ خوبه حالت فقط دخترم باشه: اقا علي

 زودتر کمي لطفا خوبم، صادقي اقاي بله-

 برابر ودو بفهمه خودش که اين بدون بدم پدرتو بديهي تمام حاضرم من دخترم ببين:اقا علي

 .بکني برام کاري يه بايد تو فقط بزارم خدمتش در االنو سرمايه

 .بدم انجام حاضرم بياد بر دستم از کاري هر منم عاليه، خيلي که اين-

 کاري؟ هر يعني:اقا علي

 .بتونم که هرکاري بله-

 رايب اي خونه همين براي بشه مستقل داره، اصرار ارشاوير يعني من پسر دخترم، ببين:اقا علي

 ناي براي اون و گرفتم سفته ازش مقابل ودر دادم بهش من رو اونجا پول نصف که گرفته خودش

 . کنه ازدواج خواستم ازش من که شخصي با حاضرشده ببرم بين از من رو ها سفته که
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 هچ من به موضوع اين خب: گفتم و شدم گيج ميدادم گوش اقا علي حرفاي به داشتم که حالي در

 ؟ داره ربطي

 . هستي تو نفر اون خب: گفت و انداخت پاش يکي اون روي پاشو اقا، علي

 ؟ من ،چرا هستن دنيا توي دختر همه اين من، چرا اخه:زدم وداد شدم عصباني اقا علي حرف از

 خارج از که ساليه چند ارشاوير بدم، توضيح برات تا باش اروم لحظه چند يه دخترم:اقا علي

 و يمباش دور ازش اينقدر که سخته خيلي ما براي ولي پاريس، برگرده ميخواد دوباره ولي برگشته

 يخوامم فقط من دخترم ببين شما، سوال سر ميريم حاال بشه، تکرار موضوع اين خوايم نمي ديگه

 زماني و کنيد زندگي هم با همخونه تا دو يا دوستانه صورت وبه کنيد عقد باهم سال يه مدت به شما

 ! توست با گيري تصميم ديگه حاال کنم حمايتت کمال و تمام حاظرم من شديد جدا هم از که هم

 واز کردم خداحافظي ازش کي نفهميدم اصال که بودم شده شوکه اقا علي هاي حرف از اينقدر

 هک امدم خودم به وقتي فقط رفتم خانه سمت وبه شدم ماشين سوار و امدم بيرون نمايشگاهش

 دش باز خونه در وقتي رفتم خونه سمت وبه کردم پارک ماشينو ،سريع خونمونم در جلوي ديدم

 .ديدم بود گريه حال در که کرده وپف قرمز چشماي با مامانو

 کردي؟ لبم به جون شده؟ چي بگو خدا رو تو شده؟ چــي مامان-

 .بردن محمدو اومدن پيش ساعت نيم همين: گفت ميکرد گريه که حالي در مامان

 کجاست؟ اصالپوريا برده؟ بابارو کي بردن؟ چي يعني-

 .رفت همراهشون هم پوريا پليسا،:مامان

 کالنتري؟ کدوم-

 . کوچه سر کالنتري همين:مامان-

 مينه داخل رفتم وقتي کالنتري به رسيدم تا دوييدن به کردم وشروع کردم پام کفشامو سريع

 يزدم صدام که شنفتم رو پوريا صداي کجاست بابام بپرسم اطالعات از ميرفتم داشتم که طور

 .رفتم سمتش به و برگشتم سمتش به سريع

 شده؟ چي بگو تو خدا رو ؟تو شده چي پوريا-
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 نظرت هب کشيده، باال رو بابا ثروت تمام هم رستمي ور يه واز شده برشکست شرکتش بابا:پوريا

 کنيم؟ کار چي االن بايد

 ت؟کجاس سرهنگه اين بياريم،ببينم بيرون رو بابا که اينه بکنيم االن بايد که کاري تنها-

 ؟ کني چيکار ميخواي پريا:پوريا

 بيارم؟ بيرون بازداشتگاه از رو بابا چجوري بپرسم خوام مي فقط بابا هيچي-

  وثيقه عنوان به بيارين بايد ميليوني211سند يه گفتن پرسيدم من نکش زحمت:پوريا

 بياريم رو خونه سند بريم پس خوب-

 بانکه گرو بري،سند نميخواد:پويا

 !بگيريم اينا خاله از بيا اهان کنيم، چيکار بايد حاال نداره، امکان اين ولي-

  نميشه هم ميليون911 هم روي کال خونشون اونا بابا نه:پوريا

 کنيم؟ کار چي بايد پس خب-

 .تصميموگرفتم پس افتادم اقا علي حرفاي ياد لحظه همون در

 حياط سمت وبه شدم جدا پوريا از لحظه ودرهمون اقا علي به زدم زنگ و اوردم در گوشيمو سريع

 رفتم کالنتري

 در اقا علي صداي يکدفعه که ميشدم اميد نا داشتم........... بوق سه..........بوق دو........... بوق يه

 پيچيد گوشي

 شده؟ طوري دخترم سالم: اقا علي

 .بگم شما به تصميممو تا زدم زنگ حقيقتا شدم، مزاحمتون اگه ببخشيد اقا علي سالم-

 چيه؟ تصميمت بگو خب مراحمي، حرفيه چه اين دخترم نه:اقا علي

 دارم خواهش يه ازتون فقط مثبته من جواب-

 !بگو دخترم، چي:گفت بود شده خوشحال حرفم از اقا علي که حالي در
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 مکک ما به ميتونيد شما گفتم ودراخر ماجرا تعريف به کردم وشروع...................ما االن حقيقتش-

 متاسفانه و بياريم بايد ميليوني211 سند يه گفتند درارم، بازداشتگاه از بابامو که اين براي کنيد

 .بانکه گرو خونمون سند

  کرد قطع گوشيو وسپس يام مي االن عزيزم باشه:صادقي اقاي

 رفط اون کمي که نيمکتي سمت به شوهرم پدر شد مي زودي به که صادقي اقاي با صحبت از بعد

 شاويروار بايد که اين به کردم فکر بود انتظارم در که سرنوشتي وبه نشستم وروش رفتم بود تر

 ماا ميشم مديونش که اين خاطر به چون فقط من، چرا ولي ، سال يک فقط اما کنم تحمل کنارم

 .نميکنه راضي منو تنها دليل اين

 وبه دراومدم خودم حالت از ميکنه حرکت صورتم جلوي داره دستي ديدم که بودم فکرا همين تو

 . کردم نگاه پوريا

 افتاده اتفاقي پوريا شده چي-

 خوبه؟ حالت پريا:پوريا

  خوبم بابا اره-

 شده؟ چي ببينم بگو معلومه، ات قيافه از کامال:پوريا

 کنم؟ خواهشي يه ازت ميشه وضعيت، اين توي من به دادي گير هم تو هيچي-

 بگو؟ عزيزم اره:پوريا

 مامان پيش خونه بري ميشه-

 .بزارم تنهات اگه عمرا:پوريا

 . بيرون ياره مي رو بابا ميذاره سند ياد، مي اقا علي االن نباش من نگران-

 . ميکني اروم مامانو بهتربلدي تو خونه، برو خودت:پوريا

 مي مميکن که کاري از بود راحت خيالم االن اگه باش مطمئن و دارم کار اقا علي با من پوريا ببين-

 برو ونکن بحث توروخدا پس سمه براش استرس مريضه قلبش ميدوني که تو مامان پيش رفتم

 .پيشش
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 شده؟ چي ببينم بزن حرف ؟درست بشه راحت چي از بايد خيالت تو، گي مي چي پريا:پوريا

  دادم بدي سوتي چه اَه گفتم خودم با

 هم وت ميفهمن، همه برسه موقعش که ميگيرم ايندم براي تصميماتي يه دارم جان پوريا ببين

 . مامان پيش پاشوبرو نکن فضولي اينقدر

 . نميرم نفهمم چيزي تا:پوريا

 ميکرد صدا رو ما داشت دور از که اومد اقا علي صداي لحظه درهمون

 پيش روب تو: گفتم برگشتمو پوريا سمت به و شدم پا صندلي روي از روشنفتم اقا علي صداي تا

 ولي ميزنم خل کمي ميشناسي منو که تو ، ميکنم تعريف برات رو چيز همه موقعش به منم مامان

 .بشم پشيمون ازانجامش که ندادم انجام رو کاري حال تابه

 برم؟ من ميخواي چرا ولي نميکني کاري فکر بدون ميدونم ميشناسمت، خوب اره:پوريا

 . برو فقط ، نپرس چيزي ميکنم خواهش ازت-

 رياپو از ، وپوريا منو از پرسي احوال و سالم از بعد و رسيد ما به اقا علي من ي جمله شدن تمام با

 . بره مامان پيش تا خواست

 . بره شد حاضر صادقي واقاي منو زور به ولي کرد نمي قبول اولش پوريا

 .کنم صحبت باهات بايد دخترم: گفت و چرخيد من طرف به صادقي اقاي پوريا رفتن از بعد

 گفتم و کردم اشاره نيمکت سمت به حرفم از وبعد کنم صحبت شما با ميخواستم منم چون حتما-

 بشينيم؟ ميشه

 سمت به منم نشست ان وروي رفت نيمکت سمت به حرفش از وبعد دخترم البته: صادقي اقاي

 ترن لخوشگ من از که هستن دختر همه اين من؟ چرا:گفتم و نشستم او از فاصله با و رفتم نيمکت

 ؟ من چرا ولي هستن بهتر يا

 . بودم گفته قبال که بهت:اقا علي

 نيست دليل اين به مطمئنم ولي بوديد گفته شما بله-

 .کني منصرف رفتن از اونو ميتوني تو فقط ميکنم حس ولي دخترم نميدونم:اقا علي
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 من؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چرا-

 داشتي منو پسر با مخالفت جرات که بودي دختري اولين تو چون:صادقي اقاي

 ميگيد چي که نيست حواستون انگار اقا علي-

 برام ،منه دوستاي ترين صميمي از يکي که کريمي اقاي يعني دانشگاه مدير دخترم، چرا:اقا علي

 ردهنک جرات دختري هيچ حاال تا ،ميدونستي کرد تعريف برام رو بود ات نمره سر که موضوعي اون

 کنه؟ صحبت طوري اين ارشاوير با

 باخبريد؟ موضوع اون از شما يعني وايي-

  حتميه؟ جوابت ،فقط دخترم بله: اقا علي

 کنيد؟ ازاد بابامو زودتر بريد ميشه اقا علي. حتميه ،جوابم اقا علي بله-

 ادي مي بابات ديگه دقيقه چند بخواد خدا اگه ميده انجام رو کارا داره رفته وکيلم دخترم:اقا علي

 نم پسر از نمه يه ياي مي که دانشگاه از کن سعي هفته اين توي چيزي، يه دخترم فقط بيرون،

 من سرپ همسر زور به تو نکنن فکر بابات مامان خواستگاري يايم مي هفته اخر ما که کني تعريف

 شدي

 ياين؟ مي هفته اين اخر شما باشه، خواستم،ولي خودم من صادقي اقاي حرفيه چه اين واي-

 عزيزم اره:صادقي اقاي

 تک که اقايي يه با کالنتري از که ديدم رو بابا ميزدم حرف صادقي اقاي با داشتم که حال درهمون

 .اومد بيرون بود تنش شلوار و

 به کردم شروع بابا سمت به و کردم فراموش موقعيتمو دوباره و شدم خوشحال بابا ديدن با

 . بغلش پريدم رسيدم بهش تا و دوييدن

 گوشم در کرد مي جدا خودش از منو که حالي ودر نديدي منو ساعته يه فقط حاال خوبه دختر،:بابا

 .اينا جلوي زشته االن بابا:گفت

 گريه اينقدر چرا دخترم واي:گفت بعد ميکه نگام تعجب با داره بابام ديدم که شدم جدا ازبابا

 کردي؟
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 دهکر گريه کي من بود؛ عجيب هم خودم براي خيسه ديدم صورتم به کشيدم دست لحظه درهمون

 .نميدونستم خودم که بودم

 اوردي؟ ماشين تو دخترم:اقا علي

 اقا علي نه:وگفتم اومدم خودم به صادقي اقاي حرف اين با

 .ادند نظر اظهار ي اجازه ما وبه رفت ماشينش سمت به ،وسپس بريم من با بياين پس: اقا علي

 . رفتيم خونه سمت وبه کرديم خداحافظي ازش رسوند رو ما اقا علي از که اين از بعد

 کنيم؟ صحبت هم با داري وقت پريا:بابا

 بابا بله-

 ميدي؟ بهم قولي يه پريا:بابا

  افتاده؟ حتما،اتفاقي-

 ازت؟ دارم سوال يه دخترم:بابا

 بفرماييد-

 شده؟ چيزي کردي تعريف ارشاوير از خيلي هفته اين توي ميگه ،مامانت پريا:بابا

 ! نشده هيچي بابا نه-

 تي؟ميگف بد ازش هميشه که قبلش شدي، اينطوري شدم ازاد من که روزي از دقيقا چطور پس:بابا

 .همين شناختم ارشاويرو واقعي شخصيت فقط ميزنيد،من حرفيه چه اين بابا-

 باشم؟ مطمئن همين:بابا

 که بخندم کردم سعي بگم دروغ بابا به چطور که ميرفتم کلنجار خودم با داشتم که درحالي

 خنده حالت همان ودر ميفهميدن همه ميگفتم دروغ هروقت من چون نخونه، نگام از بابا،حقيقتو

 کردم يزر چشامو بعد ميپرسيد؟ شما که هست سوااليي چه اين باشيد، مطمئن جون بابا اره: گفتم

 ميزنيدا؟ مشکوک بد بابايي:دادم ادامه
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 ارشاويرو وت ببينم ارشاوير، براي خواستگاري يان مي صادقينا اقاي فرداشب دخترم، حقيقتش:بابا

 داري؟ دوست

 بابا اره:گفتم و پايين انداختم سرمو

  رفتم اتاقم سمت پاشدموبه جام از سريع

 اجازه اشکام به و تخت روي کردم پرت خودمو هم ،بعدش کردم قفل اتاقمو در شدم، اتاقم وارد تا

 .برد خوابم چجوري نفهميدم اصال و دادم ريختن

 ميکني؟ قفل اتاقو در چرا بگه دختر اين به نيست يکي اخه اي؟ زنده پرياااااااااااااا:مامان

 شده؟ چي مامان واي-

 .ببينم کن باز اتاقتو اين در بيا اول:مامان

 عدب و کردم باز درو وقفل رفتم اتاق در سمت به بسته چشاي همان وبا شدم پا تخت روي از سريع

 خودم روي کشيدم رو پتو و تخت روي انداختم خودمو دوباره

 اريک هيچ تو اونوقت ميشه پيداشون اينا ديگه ساعت چند ببينم پاشو لوس، ي دختره:مامان

 .نکردي

 کيه اينا از منظورت ماماني-

 ميگم رو صادقينا اقا پريا، واي:مامان

 .بودم زده حرف بالخره افتادم، امروز وقرار ديشب ياد و شدم پا جام از فنر مثل مامان حرف اين با

 بشم حاضر من تا بيرون بريد شما ميشه اگه بود، رفته يادم ببخشد، اهان-

 اومدم وبعدش کردم بازي اب خورده ويه رفتم حموم وبه برداشتم حولهمو مامان رفتن از بعد

  بيرون

 . شم حاضر بايد سريع ،پس حمومم توي ساعته9 من يعني اوه اوه...

 سمت به هم بعدش و کردم اي معمولي ارايش هميشه ومثل رفتم ارايشم ميز سمت به سريع

 که کاربني ياب رنگ وبه بود مانتو شبيه پوشيدگي نظر از بيشتر که سارافوني دست ويه رفتم کمدم

 به که بعد بود تنگ که بود مداليي اين از هاشم استين و اومده بيرون مشکي تور دامنش زير از
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 سريعو پوشيدم مشکي ساپورت يه با همراه اونو بود خوشگل کال ميشد قيف مثل ميرسيد اخرش

 با کردم خشک وهم کردم صاف اتومو با موهامو چتري سريع بود خيس چون اما کردم جمع موهامو

 کم چيزي ببينم که ميکردم بازرسي اينه توي خودمو داشتم که همينطوري زدم هدف دو تيربه يه

 اتاقو اوه اوه کردم نگاه اطرافم وبه شدم هول لحظه يه اومد خونه زنگ صداي ندارم کسري

 باسال ي همه که ديواري کمد لطف به کردن تميز به کردم شروع سريع ميمومه، شام بازار نگاه،مثل

  بستم درشو هم بعدش توش ريختم رو بود افتاده اتاق وسط که ام حوله و

 شالمو عدوب صورتم توي ريختم کج هامو وچتري برداشتم کامپيوتر ميز صندلي روي از شالمو سريع

  رفتيم که برو د وبعد پوشيدم امو کاربني ابي سانتي5 پاشنه دمپايي وسريع کردم سرم

 ردک وبغلم سمتم به اومد ديد منو تا که ميشد خونه وارد داشت جون الهه اومدم بيرون اتاق از وقتي

 خدا از هميشه چون ميشي عروسم داري تو که خوشحالم قدر چه نميدوني دخترم:وگفت

  .زد وچشمکي بيرون اومد بغلم از حرفش اين از بعد و بشه عروسم تو مثل کسي ميخواستم

 کرد؟ همچين اين چرا واه:گفتم باخودم

 عروس به به به:گفت که اومد شروين اون با پرسي واحوال سالم از وبعد اومد اقا علي بعدش

  شدي؟ خوشگل چه خانوم

 .نداري خوشگلي از کم هم تو ممنون خيلي

  ممنون:شروين

 شده خوشگل چه خدا وايــــــــي افتاد، چلغوز اين به نوبت شروين با زدن حرف کمي از بعد

  باشه خوشگل ميتونه قدر چه پسر يه اخه پسر، اين

  بفرماييد خانوم پريا سالم:ارشاوير

 کرد دراز طرفم به شيرينيو و گل حرفش اين از بعد

 کشيديد زحمت اينقدر چرا ممنون، سالم،-

 کيهيش ديدم ميرفتم اشپزخانه سمت به که حالي در و گرفتم ارشاوير دست از شيرينيو و گل

 قدل پاشو ميرفتم اشپزخانه سمت به داشتم که حالي در همين خاطر به نيست من به حواسش

 ليو شده قرمز ديدم که کردم نگاش اشپزخونه واز رفتم اشپزخونه سمت به بعد و کردم محکمي
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 و چشماش توي زدم زل منم کرد، غافلگير نگامو اوردو باال سرشو يکدفعه ياد نمي در صداش

 هميدمنف من که گفت لب زير چيزي و کرد مشت دستشو حرکتم، اين با که زدم شيطاني لبخندي

 دارم برات گفت حتما گفتم خودم پيش

  ومدا پوريا که کردم صدا رو پوريا بعدش و ريختم خوشرنگ چاييه تا وهشت قوري سمت به رفتم

 ببرم؟ من که خواي نمي پريا:پوريا

  دقيقا چرا-

 نکن لجبازي پريا:پوريا

 نميکنم لجباري-

 زشته خدا به پريا:پوريا

 نيست زشت هم اصال-

 ميدي مامانو جواب خودت پس:پوريا

 من با مامان باشه،جواب-

 نشستم ها صندلي از يکي روي و رفتم پذيرايي سمت به برد رو ها چايي پوريا که اين از بعد

 فتاس حالت به سري پورياهم.رفت بهم تپل خوره چشم يه مامانم ولي چرا نميدونم لحظه درهمون

 .داد نشان

 اقا ،خوب ميکنن اينطوري اينا نياوردم چايي که اين خاطر به ،اهـــــان ميکنند همچين چرا اينا اِ

  متنفرم،اَه بردن چايي از بگم کي به من

  شنفتم صادقيو اقاي صداي ميکردم بحث خودم با داشتم که طوري همون

 شده چيزي صادقي اقاي بله-

  نبود حواست ميکردم صدات هرچي ،فقط نشده هيچي دخترم نه:اقا علي

 نبود حواسم اصال اقا علي شرمنده-
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 ارشاوير با اتاقت توي بري باشي موافق اگه دخترم باشه، شرمنده دشمنت دخترم نه:اقا علي

 چيه؟ نظرت کني، صحبت

 شد تراح خيالم که زد بهم اي رضايتمندانه لبخندي که چرخيدم بابا سمت به اقا علي حرف اين با

 به هلحظ يه رسيدم اتاقم به وقتي کردم حرکت اتاقم سمت وبه حتما: گفتم و اقا علي به کردم رو

 تيوق و شدم اتاقم داخل سريع همين خاطر به سرمًِِ پشت دقيقا ارشاوير ديدم که برگشتم عقب

 ردم،ک کاريو چنين پدرم خاطر به فقط من ارشاوير اقا ببين:گفتم و بستم درو شد وارد ارشاوير

 .نيام سقف يه زير تو با ولي بميرم بودم حاضر وگرنه

 هک صورتي در بشم توهمخونه با ميخواد دلم خيلي من کردي فکر:گفت و زد پوزخندي ارشاوير

 بدم ازدواج اين به تن بود محال نداشت آتو ازم پدرم اگه باش ،مطمئن دارم يکيودوست خودم

 اين براي ولي شدم ناراحت خورده يه باشه داشته دوست يکيو ارشاوير که اين از ولي چرا نميدونم

 هم من چون همه، مثل شما و من ،شرايط حال با چه:گفتم و کوبيدم هم به دستامو نيارم کم که

 شُکرش جايِ البته ميکردم، ازدواج شما با ،عمرا نبودم مجبور اگه و دارم دوست خيلي يکيو

 .کنيم تحمل همو بايد سال يه مدت به فقط که باقيست

  شد قرمز ارشاوير صورت کردم حس حرفام اين با

 التدخ من زندگي توي نداري حقي هيچ تو ميگم بهت دارم حاال همين از من کوچولو ببين:ارشاوير

 فيلم مونها خانواده جلوي که اينه بکني بايد که کاري تنها باشي،فقط داشته کارم به کاري يا کني

 ................................................ ..............و خوشبخت زن يه

 .کنم بازي رو دلباخته عاشق يه نقش منم:داد ادامه ميزد پوزخند که حالي در

 يکي ينا چون موافقم کامال نداريم هم زندگي توي دخالتي حق هيچ ميگفتيد که نظرتون با اتفاقا -

 ندارم دوست اصال ومن داريم خودمونو زندگي دو هر ما کنم اضافه وبايد بود خودم هاي خواسته از

 کردن بازي فيلم مورد در و دوستام مخصوصا بشه باخبر ما ازدواج موضوع از دانشگاه از کسي

 جان بزرگ بابا نداريم اين جز اي چاره ديگران، جلوي

 گذاشتي کسي بد دم روي پا:ارشاوير
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 ادامه جدي وبعد ، ترسيدم وايي:وگفتم گرفتم خودم به ترسيدنو حالت ارشاوير حرف اين با

 پدر زور به منم کنم ازدواج تو با خواستم من مگه بعدشم نشه کنده دمت باش مراقب تو پس:دادم

 .شدي متوجه کنم، ازدواج تو با شدم مجبور جنابعالي

 اومد پوريا صداي که بزنه حرفي اومد بود شده کبود رنگش عصبانيت از که ارشاوير

 .توييد اون که ساعته دو االن نشد، تموم حرفاتون جان پريا:پوريا

  مياييم االن جان پوريا چرا-

 متس به شدت با يکدفعه که ميرفتم پذيرايي سمت به داشتم کردم باز درو و رفتم در سمت به

 شدم کشيده عقب

 رفته يادت قرارمون نکنه ببينم وايسا:ارشاوير

 چيه؟ کارت اين دليل ببينم هست، يادم همشون نخيرم گرفت، دردم آي-

 کشيد شدت منوبا دست وسپس شد شروع کردن بازي فيلم حاال همين از:ارشاوير

 ؟ تو ميگي ــــي چــــــــــــــــــــــــ-

 ردنميک نگاه دستامون و وارشاوير منو به تعجب با که افتاد وبابام مامان به چشمم لحظه همون در

 زدم لبخندي نشم ضايع اين از بيشتر که اين براي منم

 رسيديم توافق به ما:ارشاوير

 ...کنن مي فکري چه خودشون با االن دونستم مي...اومد در کاسه از همه چشاي

 .نرسيد تفاهم به دقيقه پنج تو حاال که زدن پيش وقت خيلي و حرفاشون دوتا اين ميگن االن

 ؟ زودي اين به:  گفت و شد بلند جا از بابا

 ميگم بهتون تبريک خوب چه: گفت و ايستاد بابا کنار اقا علي

 اقا علي ممنون خيلي-

 مبل زا يکي سمت وبه شدم موفق روشکر خدا که بيارم بيرون ارشاوير دست از دستمو کردم سعي

 نشست من رويي روبه مبل روي رفت ،ارشاويرم نشستم روش و رفتم ها
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 بشينه من رو به رو بايد پسره اين ،هربار ندارم شانس من انگار اَه:گفتم خودم پيش

 نميشيني؟ ارشاوير کنار ،چرا رسيديد توافق به تا دو شما که حاال دخترم:جون الهه

 .بشين ارشاوير اقا کنار ميگه،برو راست جون ،الهه پريا:مامان

 خوبه خيلي ،جام ممنون خيلي-

 رفت بهم ديگه توپ ي خوره چشم يه مامان حرفم اين با

 باشه،خوبه چقدر گلم عروس مهريه شما نظر باشن،به راحت بذاريد:اقا علي

 !هباش شخص تولد تاريخ تعداد به مهريه رسمه ما فاميل توي ولي ميگم اينو ببخشيد:مامان

 موافقن؟ تعداد اين با همه خانوم،ببينم پروانه ميکنم خواهش:اقا علي

 نيستم موافق من نه-

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ دخترم چرا:اقا علي

 باشه سکه يه فقط ام مهريه ميخوام من چون-

 ارشاوير حتي ميکنن نگام تعجب با دارن همه ديدم کردم بلند سرمو وقتي

 پريا:مامان

 .نميشه خوشبختي اينا من نظر به ،ولي جان مامان ببخشيد

 نداره امکان اين ولي:اقا علي

 باشه سکه يه فقط ام مهريه ميخوام ،منم منه مال مهريه نميگيد شما مگه-

 براي اومد،منم طرفم به و شد پا جاش از جون الهه که اين تا شد سکوت لظه چند حرفم اين با

 مداشت که داد فشار منو واينقدر کرد بغل منو جون الهه پاشدم جام از پاشدم،وقتي جام از احترام

 خودمي عروس که حقا:گفت و بهم کرد رو شد تموم من کردن ابلمو که اين از وبعد شدم مي له

 .دربيار رو جعبه اون لطفا جان علي:وگفت چرخيد اقا علي سمت به وبعد

 و ارشاوير به کرد رو و دراورد جيبش از رو مشکي رنگ به زيبايي مخمل ي جعبه اقا علي

 .کن عروسم دست رو حلقه اين بيا پسرم:گفت
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  داشتم کم همينو فقط:گفتم خودم پيش

 تسم به گرفت اقا علي از رو جعبه که اين از بعد و رفت اقا علي سمت به و پاشد جاش از ارشاوير

 !جان پدر تون اجازه با: گفت بابا به رو و ايستاد من جلوي و اومد من

 ... کنم مي خواهش اختيارين صاحب -:بابا

 توي هچ اين ،حاال معلومه قيلفش از ها عصبيه ها مهريه موضوع سر حسابي بابا:گفتم خودم پيش

 !! من ي ،واسه رفته فرو نقشش

 گنده هحلق! بود معمولي خيلي... سرد نه بود گرم نه دستش گرفت، دستمو ريلکس خيلي ارشاوير

 و نرمي به و انگشتاش بين گرفت شيک خيلي بودو شده ترئين برليان با روش تمام نگينوکه پر

 خيلي :گفت لبخند با کرد خوش جا دستم توي حلقه وقتي. کرد فرو من انگشت توي اونو اهستگي

 گشاده برات ببين ميکردمي فکر که اوني تر الغر

 فکر هک اوني از تر الغر ميگه من به صورتت توي بيام پا جفت ميگه شيطونه:گفتم خودم پيش

 کن درويش چشاتو بگه اين به نيست يکي ميکردم،اخه

 باشه مبارک: اقا علي

 ممنون خيلي-

 انج محمد که حاال: وگفت بابا به کرد رو اقا ،علي کردم تشکر جون الهه و اقا علي از که اين از بعد

 باشن محرم نا هم با ديگه که نيست جايز موافقن تا دو اين

 موافقم جان علي بله:بابا

 و دعق عليِ  حضرت والدت که ديگه هفته يه من نظر ،به نيست راشون سر که هم مشکلي:اقا علي

 ... زندگيشون و خونه سر بفرستيمشون و کنيم برگزار هم با رو اينا عروسي

 :گفت و داد تکان سري هم بابا

  نيست مشکلي منم نظر از

 اش؟ جهزيه اما:مامان

 .نيست جهزيه به جي داره،احتيا چي همه من پسر ي خونه: اقا علي
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 ..........جان علي اما:بابا

 جان محمد نداره اما:اقا علي

 ميدم پريا به شمالمونو توي ،ويالي جهزيه جاي به من پس:بابا

 راحتيد که جور هر ،ولي نيست احتياجي من نظر به که اين با:اقا علي

 و ايشآزم براي بريم که دنبالم بياد آرشاوير صبح فردا شد قرار و شده زده هم متفرقه حرفاي بقيه

 تمداش هم اي چاره مگه ولي بيرون برم آرشاوير با که بود اين از بهتر برام مرگ متفرقه، خريدهاي

 ارهدرب مامانم غراي از تا کردم قفل ودرو رفتم اتاقم سمت به ،سريع رفتن ها مهمان که اين از بعد

 بشم خالص مهريه ي

 ببينم؟ کيو بايد ازمايشگاه برم نخوام اقا،من-

 ازمايشگاه؟ برم نميخوام که چي يعني هم کن،بعدش باز درو اين بيا پريا:مامان

 و برگشتم تخت سمت به دوباره در کردن باز از بعد و رفتم در سمت وبه پاشدم تختم روي از

 نشستم روش

 مهريه هيچي من گفت مي که بود من ي عمه اون نکنه:گفت ميشد اتاق وارد حاليکه در مامان

 نميخوام؟

 .ازمايشگاه برم نميخوام ميگم فقط نميکنم ازدواج که نميگم من-

 چي؟ براي اونوقت:مامان

 کن ولش اصال............براي-

 چي؟ يعني:مامان

 هيچي يعني-

 پريـــــــــــــا:مامان

 !بيرون بري کني لطف شما اگه ميشم،فقط حاضر ،االن بابا باشه-

 !باشي خونه درِ  جلوي ديگه دقيقه پنج تا گفت ارشاوير ،فقط ميرم االن باشه:مامان
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 حاضرم ديگه دقيقه پنج تا جون،من مامان باشه-

 و شال اب بودو شده کار مشکي با روش که سفيد ومانتويي رفتم کمدم سمت به مامان رفتن از بعد

 اومدم بيرون اتاق واز کردم هميشگيمو ارايش هم کردم،بعدش تنم مشکي ساپورت

 .گشنمه ؟،خيلي بگيري من براي لقمه يه ميشه مامان-

 نه:مامان

 چرا؟ اونوقت-

 ازمايش براي باشي ناشتا بايد که، اين خاطر به:مامان

 باشه-

 .!پايينه ربعه يه ،بدو،ارشاوير پريا:مامان

 شد دير ،پس اوه اوه-

  رفتم اسانسور داخل به هام ومشکي سفيد کتوني پوشيدن از بعد و دوييدم در سمت به

 که اين براي ،ولي رفتم در سمت به ريلکس خيلي همين خاطر به بودم کرده دير قصد از حقيقتا

 ماشين ديدن کردم،از باز درو وتا دراوردم دوييدنو ،اداي رسيدم در جلوي ،وقتي نفهمه ارشاوير

 سعي و نشم ضايع جلوش تا کردم وجور جمع خودمو سريع ولي کردم تعجب خيلي روم جلوي

 .برم ماشين سمت به ريلکس خيلي کردم

 ايشاهللداره، ماشيني عجب بابا،المصب:گفتم خودم پيش ميرفتم ماشين سمت به که اين حين در

  بشه کوفتش

 نشستم و کردم باز ،درو رسيدم ماشين به وقتي

 سالم-

 کني درست شالتو اون نيست بد:ارشاوير

 خب:گفتم نيارم کم که اين براي افتاده،اما سرم از شالم اوه اوه ديدم، که کشيدم سرم به دستي

 چي؟ که
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 ..........ميگه شيطونه.........چي؟ که خب: ارشاوير

 چي؟ شيطونه-

 پرويي خيلي:ارشاوير

  پرويي خودت-

 بيرون بندازمت که نکن کاري:ارشاوير

 نبيرو ماشين از و کردم باز ماشينو در همين خاطر به بود نکرده حرکت ماشين هنوز شکر رو خدا

  افتادم راه به خيابون سمت به وبعد کوبيدم باشدت ودرو اومدم

 شد جخار کوچه از و گذشت بغلم از که ديدم ارشاويرو ،ماشين ميرفتم خيابون سمت به که درحالي

 .ميکرد کشي منت خورده يه ميشد چي اَه،حاال:گفتم خودم پيش

 . رفت شدو رد جلوم از اتوبوس خيابون به رسيدم تا

 ديونه ناي با ،چرا بگه تو به نيست يکي ندارم،اخه شانس اصال امروز من انگار اَه،:گفتم خودم پيش

 ،اهان رومت به برسي تا بري پياده بايد عالمه يه بايد نتيجت،حاال اينم ،ببين ميذاري دهن به ،دهن

 !بهتره بگيرم،اين اژانس يه بزار

 گرفتم،فقط ازمايشگاه به رفتن براي اژانس ويه رفتم خيابون ور اون اژانسي سمت به سريع

 ميشدم ضايع ارشاوير جلوي وگرنه دونستم مي ازمايشگاهو ادرس شکر خدارو

 بدم؟ ازمايش واجبه حاال:گفتم خودم وبا شدم خيره روم روبه ازمايشگاه ،به اژانس ازرفتن بعد

 يم ازمايشگاه سمت به که ديدم دور از ارشاويرو ،ماشين ميرفتم ازمايشگاه سمت به که حالي در

 يومد

 وستد پيش رفته کجا؟حتما رفته من از بعد نيست رسيدم،معلوم زودتر ايول،ازش:گفتم خودم با

  دخترش

 يکي روي، نوبت گرفتن از وبعد رفتم ازمايشگاه سمت به عصبانيت با و شدم عصباني خودم فکر از

 نشستم ها صندلي از

 شنفتم؟ ارشاويرو ميکردم،صداي بازي وباهاش ميدادم تکون پاهامو که همينطوري
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 محمدي؟؟؟ خانوم:ارشاوير

 داشتيد؟ هستم،کاري خودم:وگفتم ارشاوير به زدم زل و کردم بلند از سرمو

 رسيدي؟ تر سريع من از چجوري تو ببينم:ارشاوير

 به دمز ،زنگ رفتي تو تا:گفتم بودم کرده ارشاوير مورد در پيش دقيقه چند که فکري تالفي براي

 مگه؟ رسوند،چطور منو اومد اونم پسرم دوست

 هي لب وزير نشست من کنار صندلي روي و شد قرمز عصبانيت از ارشاوير حرفم اين با

 کنم چيکارش برسه،ميدونم بهش دستم فقط:ميگفت

 موبايلم با بازي به کردم شروع همين خاطر به نفهميدم هيچي ارشاوير حرفاي از

 202 ي شماره:گويا

 منه ي شماره که اين واي اي-

 باشه؟ کي ي شماره ميخواستي پس:ارشاوير

 ميدوني؟ کجا از منو ي شماره تو ببينم-

 ديدم دستت توي:ارشاوير

 ارومتر کمي خانوم:گفت بغليم دخترِ که بزنم ارشاوير به حرفي ميخواستم

 خانوم ببخشيد-

  رفتم ازمايش اتاق سمت به بود، کرده سرد عرق بدنم ترس از که حالي در

 محمدي؟ خانوم:گفت زيبا بسيار ،دختري شدنم وارد از بعد

 بله-

 بشينيد بفرماييد:دختر

 ومدا طرفم به گنده سرنگي با دختر همون بود داده نشون دختر که صندلي روي نشستن از بعد

 هک طوري گرفت بغضم درد شدت ،از کرد فرو دستم داخل به سرنگو دستم به کش بستن از بعد

 بزنم امپول وهم بدم ازمايش هم بکنم غلط ديگه من:گفتم خودم پيش
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 ميترسي؟ امپول ،از خدا واي:گفت ازمايش،دختره گرفتن از بعد

 فهميدي؟ کجا از-

  بنداز ايينه توي خودت به نگاه ؟،يه قيافت از

 .انداختم ايينه توي خودم به بود،نگاهي پرستار کنم فکر که دختره حرفه با

 گچ،لبام عين بودم بود،شده پريده حسابي ،رنگم کردم تعجب خيلي ايينه توي خودم ديدن از

  اشک پر قرمزوچشامم بينهايت

 اومدم بيرون اتاق واز کردم پاک چشامو اشک سريع

 خوبه؟ حات ببينم:ديد،گفت منو ارشاوير تا

 تو؟ نداري چشم مگه ببينم-

 !بخور رو ابميوه اين ميشي،بيا پرو دم مي رو بهت يخورده: ارشاوير

 نميخورم-

  بخور ميگم بهت:ارشاوير

 گرفتم ازش رو ابميوه همين خاطر ترسيدم،به بد ازش لحظه يه ولي چرا نميدونم

 بخورش:ارشاوير

 ميخورم بعدا-

 االن همين:ارشاوير

 داري؟ دعوا چرا بابا،حاال باشه-

 نفهمي زبون که اين خاطر به:ارشاوير

 گي؟ مي چي داري باشه حواست اوه-

 ؟ لحظه چند ،ميشه صادقي اقاي:پرستار

 .افتاد راه به پرستار سمت به ،وسپس البته:ارشاوير
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 طرف اين از بفرماييد:گفت و اومد پرستاري ازمايشات ي همه دادن انجام بعد

  افتادم راه به پرستار دنبال به بود شده بهتر حالم کمي ، ابميوه خوردن از بعد که منم

 شدم کشيده عقب به ميرفتم،يکدفعه پرستار سمت به که اين حين در

 ميکني؟ ،چيکار واي-

 بري خانومه اون ،با نکرده الزم:ارشاوير

 برم ميخواد دلم ،اصال چه تو به-

 ازمايشگاه از بيرون سمت به خود با و بود گرفته محکم دستمو که حالي در ارشاوير

 نيار در بازي بچه اينقدر:ميبرد،گفت

 ميميرم فضولي از ،دارم برم من ذاري نمي که چيه اونجا مگه بابا-

 ساله90 باالي براي نميخوره تو درد به:ارشاوير

 دستموو پايين انداختم سرمو همين خاطر به گرفتم زود ولي ميوفتاد دير دوهزاريم هميشه که اين با

 رفتم خيابون ور اون پارک سمت وبه اوردم بيرون ارشاوير دست از

 من به رسيدن از وبعد اومد سمتم به که ديدم ارشاويرو ميزدم،ماشين قدم داشتم که حالي در

 کوچولو باال بيا:گفت

 بابابزرگ يام نمي-

 نشدم عصباني تا باال بيا ميگم بهت:ارشاوير

 ميکني؟ ،چيکار بشي عصباني بخواي مثال-

 داشت نگه ارشاوير ماشينِ کنار ،پليس زدم مي حرف ارشاوير با داشتم که حال درهمون

 مزاحمتونه؟ اقا خانوم،اين:وگفت من به کرد رو پليسا از يکي

 رسوند رو شما اقا،خدا بله:گفتم ،سريع بودم عصباني ارشاوير دست از که منم

 . برگشتم خونه به وسرحال شاد منم پليسا توسط ارشاوير بردن از بعد

 خورد زنگ گوشيم که ميرفتم باال ها پله از داشتم
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 اقاست علي ديدم که دراوردم جيبم از گوشيمو سريع

 اقا علي الو،سالم-

 چطوره؟ حالت ، دخترم سالم:اقا علي

 خوبيد؟ ،شما ،ممنون خوبم-

 داري؟ خبر ارشاوير از دخترم،ببينم خوبم:اقا علي

 علي نه:تمگف همين خاطر بگم،به واقعيتو نميتونستم چون بگم اقا علي به بايد چي موندم لحظه يه

 شده؟ جداشديم،طوري ازمايشگاه جلوي هم از ،ما اقا

 !!!!!!! کنم ياداوري شبو مهموني بودم زده زنگ نشده،فقط چيزي دخترم نه:اقا علي

 مهموني؟؟؟؟-

 نگفت؟ بهت ارشاوير مگه ،ببينم دخترم بله:اقا علي

 اقا علي نه حقيقتش-

 دعوتيد ما ي خونه شام براي امشب پسر،دخترم اين دست از:اقا علي

 گفتيد که اقا،ممنون علي باشه-

 منتظرتونم شب براي دخترم،پس ميکنم خواهش:اقا علي

 زدم درو زنگ سريع وايستادم در جلوي همينطوري ديدم که اومدم خودم به خداحافظي از بعد

  رفتم خونه داخل به مامان ي وسيله به در کردن باز از بعد

 ونهخ امشب پريا:گفت مامان که ميرفتم اتاقم سمت به داشتم مامان از پرسي واحوال سالم از بعد

 .دعوتيم اقا علي ي

 عزيزم ميدونم-

 باشي حاضر 2ساعت تا بگم ميخواستم ،فقط ميدونم،ميدوني:مامان

 نيام؟ من ميشه جون مامان-
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 .ارشاويره و تو افتخار به مهموني اين نيام؟مثال چي يعني:مامان

 نيستم بلد هم دارم،هيچي امتحان فردا من اخه-

 .بخوني چهارساعت اين توي داري،ميتوني وقت ساعت چهار االن نداره،تو امکان اصال نه:مامان

 باشه-

 خوردي غذا ببينم:مامان

  خوردم ساندويج ،يه عزيزم اره:گفتم ازدواجمون به نکنه شک مامانم که اين براي

 نکنه شک دروغم به مامان تا رفتم اتاقم سمت به سريع

 خوندن درس به کردم ،شروع لباسم کردن ازعوض بعد

 نشدي اماده هنوز که ،تو واه:گفت و شد اتاقم وارد ،مامانم ميخوندم درس داشتم که همينطوري

 چنده؟ ساعت مگه-

 پنجه ساعت:مامان

  ميخونم درس دارم چهارساعته من االن ،يعني چييييييييي-

  ببينم شو حاضر بگم؟،پاشو چي واال:مامان

 بيرون اومدم و گرفتم ربعه يه دوش يه و رفتم حموم به مامان رفتن بعداز

 ارايش به کردم شروع و پوشيدم بودو کرده انتخاب برام مامان که ودامني کت سريع

 موهام کردن خشک به کردم شروع شد تموم صورتم با کارم که اين از بعد

 بدو پريـــــــا:پوريا

 اومدم-

 تاقما واز کردم سرم شالمو و کردم تنم گشادا و بلند مدل اين از ومانتويي دوييدم کمدم سمت به

 بيرون زدم

 .شد تو؟دير کجايي:پوريا
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 شده؟ چي حاال مگه-

 پايينه ،بابا پايين بريم بدو هيچي

 بريم باشه-

 رفتيم اسانسور داخل به پوريا و مامان با کفشام پوشيدن از بعد

 رفت ابرومون ها بچه واي:مامان

 چي؟ ،براي واه-

 بيايم زود کرد اصرار جون الهه قدر چه ميدوني:مامان

 ترافيکه بابا-

 ترافيکيم بله،چه:گفت ميخنديد که حالي در پوريا

 رفتيم ماشين سمت به همگي و شد باز اسانسور درِ لحظه همون در

 ميومد خوابم واقعا چون خوابيدم تخت گرفتم منم شدن سوار از بعد

 ،رسيديم پريا پاشو: پوريا

 رسيديم زود قدر چه واي-

 هاشده خوابالو بچه اين عين تروخدا قيافشو:پوريا

 ميومد خوابم نکن،خوب مسخره اِ-

 بشيد پياده خواين نمي ها بچه:بابا

  ميشيم پياده االن چرا،همين-

 کردم نگاه روم جلوي امارت به ماشين از شدن پياده از بعد

 خوان مي ،چرا پول همه اين با اينا فهمم نمي من:گفتم خودم پيش ميرفتم سمتش به که حالي در

 بشم عروسشون من

 داد فشار درو زنگ ،بابا رسيديم در جلوي به تا
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 کرد راهنمايي پذيرايي طرف به رو ما خونه مستخدم در شدن باز از بعد

 بود کاخ نبود که خونه المصب بابا

 هانشستم صندلي از يکي روي اقا علي ي خانواده از پرسي احوال و سالم از بعد

 هم وت ميدونم،پريا ارشاوير؟چه اال هستند همه چرا:گفتم خودم پيش اطرافم به کردن نگاه از بعد

 پرسيا مي خودت از سوااليي

 ام قهوه خوردن به کردم شروع و انداختم باال اي شونه

 صدا سمت به سرمو همين خاطر شنفتم،به ،صدايي ميخوردم قهوه داشتم که همينطوري

 پايين يومد مي ها پله از داشت که ديدم ارشاويرو برگردوندم،که

 کامال خيست موهاي و قرمز چشاي بودي،از حموم ،الهي اخي:گفتم خودم پيش ارشاوير ديدن با

 معلومه

 پهلوم توي اومد سقلمه که ميزدم حرف خودم با داشتم که طوري همين

 ميکنه اشاره جلو به هي چشماش با ديدم که کنم تالفي تا برگشتم پوريا سمت به

 وايستاده من جلوي ارشاوير ديدم که کردم نگاه روم روبه به اخم به

 سالم:گفتم و پاشدم جام از سريع و شدم هول

 خنده زير زدن همه واکنشم اين با

  خانومي سالم:گفت خنديد مي که درحالي ارشاوير

 ارمد رفته،برات يادم ظهرت کار نکن، فکر: گفت گوشم زير اروم ميشد رد کنارم از که حالي در بعد

 عزيزم

 نشنيدم جان،ببخشيد ارشاوير گفتيد چيزي: گفتم بلند منم

  نگفتم هيچي من نه:گفت و شد گرد نداشت،چشاش حرفيو چنين توقع اصال که ارشاوير

 مطمئنيد؟-

  کامال بله:ارشاوير
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 شنيدم اشتباه من شايدم-

 رو حرفا اين ها، بچه کنيد ول:شروين

 رفتيد خريدعروسي عروسيتونه،ببينم ديگه روز چند يه شروين،مثال ميگه راست:اقا علي

 نکرديم وقت جان پدر نه:ارشاوير

 نکرديم چي،وقت يعني:اقا علي

 کنيد معاف خريد براي منو اقا علي-

 چي؟ يعني:اقا علي

 امتحانامه ،چون رو روزه چند اين ،مخصوصا ندارم وقت اصال من ببينيد-

 دارم کار زياد خيلي روزه چند اين ،منم پريا ميگه راست:ارشاوير

 کنم؟ مي تهيه وسايالتو برات من نميشي نارحت اگه جون ،پريا نداره اشکال:جون الهه

 جون الهه بشم ناراحت چي براي نه-

 مينهه کارش که دوستام از يکي به بدم تا بده بهم بعدا اينارو سايزتو پس عزيزم باشه:جون الهه

 عاليه اش سليقه هم ،خدايي

 !ميکشين زحمت جون،خيلي الهه نکنه درد دستتون:مامان

 خلوته سرت کي فردا دخترم ميکنم،فقط دخترم براي دارم انگار زحمتي چه بابا نه:جون الهه

 مگه؟ ندارم،چطور کاري بعد به 4 ساعت-

 چي؟ تو ارشاوير:جون الهه

 مامان؟ شده ،چيزي خلوته سرم بعد به0ساعت از منم:ارشاوير

 ات دوستم همون مزون به بريد هم با تا پريا دنبال ميري فردا ارشاوير عزيزم،ببين نه: جون الهه

 انتخاب بخوام من که نيست چيزي ودوماد عروس لباس کنيد،چون انتخاب دوماد و عروس لباس

 .کنم

 دارم قبول تونو سليقه حرفيه،من چه اين جون الهه واي-
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 داشت حق هم رفت،خدايي بهم توپ غره چشم يه ديدم که مامان به خورد نگام يکدفعه

 کني انتخاب خودت ديگه لباساتو بايد دخترم نه:جون الهه

 لباسام؟؟؟؟؟-

 ميخواي هم ديگه ،لباساي عروسم لباس جز ،بالخره دخترم بله:جون الهه

 باشه-

 بدي نشون پريا به اتاقتو نميخواي ارشاوير:جون الهه

 بيا دنبالم جان،پريا مامان چرا:ارشاوير

 چه روزام افتاد يادم که ميرفتم باال رو ها پله افتادم،داشتم راه به ارشاوير دنبال وبه پاشدم جام از

 اوردم ارشاوير سر باليي

  رفتم دنبالش به همين خاطر به ست ضايع خيلي ديدم که برگردم خواستم

 ( هتال اين عين) بود جلوم دراز راهروي يه دوم ي طبقه به رسيدن از بعد

 بود ارشاوير مال ام راهرو اتاق اخرين شدم بدبخت واي

 دستمو ارشاوير که نبود ضايع نظرم به ديگه االن چون برم در اومدم ،من شد اتاق وارد ارشاوير

 اب اتاقشو در وبعد افتادم تخت روي که داد هلم بعد و کشيد اتاق داخل به شدت به منو و گرفت

 کرد قفل درو و بست شدت

 کنم غلطي چه االن خدا واي:گفتم خودم پيش

 مزاحمم من ديگه حاال:ارشاوير

 من زندگي مزاحم مزاحمي،اونم اره-

 .........پايين تا گرفتم خودمو جلوي قدر چه ميدوني:ارشاوير

 ؟ کني نصفم چي؟بزني پايين تا-

 من به لعنت:ميگفت هي لب زير و کوبيد ديوار به محکم سرشو ارشاوير

 ميشکنه االن ،سرت ديونه:گفتم همين خاطر ،به بودم ترسيده خيلي ارشاوير واکنش از
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 هب منو و گرفت بازومو ارشاوير برم در خواستم تا ،منم کرد حمله طرفم به حرفم اين ارشاويربا

 .ديوار به کوبوندم محکم و کرد بلند جام از اجبار

 االن،واقعا از اينم بودي ارومي اون به پايين ور يه ،از ديگه همينه اي ديونه ،ميگم اومد دردم آي-

 ........... تعادل

 مينه خاطر ارشاوير،به ي نشسته خون به چشماي به افتاد نگام بزنم حرفمو ي بقيه خواستم تا

 بشم ساکت دادم ترجيح

 ندارم،اره؟ رواني تعادل باش،حتما ؟راحت چي:ارشاوير

 کنم خيس خودمو بود نزديک که ،طوري دادکشيد آرشو بدجور

 ميشه کبود االن کن ول بابا؟دستمو چته-

 به وانگشتش و اورد باال دستاشو از يکي بعد کرد کم دستشو فشار از کمي ارشاوير حرفم اين با

 ............. مراعاتتو خيلي االن تا کوچولو ببين:گفت و گرفت جلوم تهديد حالت

 و شيدک باشدت دستم از گوشيو ارشاوير ناگهان که دراومد بود دستم توي که گوشيم اهنگ صداي

 پسرته ،دوست بيا:گفت و زد پوزخندي گوشي ي صفحه به کردن نگاه از بعد

 نداشتم پسر دوست که من چون کردم تعجب خيلي ارشاوير حرف از

 اراده:ديدم که گرفتم ارشاوير دست از رو گوشي بهت با

 الو-

 مطوري؟ پري،چطور سالم الو:اراد

 خوفي ،تو خوفم من ارادي سالم: گفتم ارشاوير دراوردن حرص براي منم

  بچه با کوه بريم بپيچونيم دانشگاهو فردا اي پايه ،ببينم پري ممنون:اراد

 خل هک اين مگر:وگفتم زدم جيغ و کردم فراموش موقعيتو که شدم خوشحال اراد پيشنهاد از اينقدر

 نکنم قبول باشم

 قبوله پس:اراد
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 بپيچوني کالسو ميخواي تو که چيه قضيه ببينم اره،فقط که معلومه-

 کرد پنهون رو چيزي تو از نميشه اصال:گفت ميخنديد که حالي در اراد

 ميميرم فضولي از دارم که کن تعريف بدو خب-

 کوه بيارم دارمو دوست که دختره اون فردا قراره بابا:اراد

 کي؟ فردام،فقط منتظر االن از که ،من گاد ماي اوه-

 .صادقي استاد کالس از بعد:اراد

 .بازه اتاقم در و نيست کي هيچ ديدم که کردم نگاهي اطاق به و اومدم خودم به اراد حرف اين با

 کجايي؟ پري:اراد

 باشم خونه 4 ساعت تا بايد من اراد اراد،ببين همينجام-

 اي خونه 2 تاساعت بابا باشه:اراد

  خدافظ فردا تا پس باشه

 خدافظ:اراد

  رفتم پذيرايي سمت به و شدم خارج اتاق از اراد با صحبت از بعد

 بخورن شامو تا منن منتظر همه ،ديدم رفتم پذيرايي به وقتي

 نشستم ها صندلي از يکي روي و رفتم شام ميز سمت به

 دراينق ،چرا قيافشو اوه باشم،اوه گودزيال اين روي روبه بار هر بايد من چرا اخه:گفتم خودم پيش

 .کن چه،ولش من به عصبانيه،اصال

 ديدي ارشاويرو اتاق پريا:جون الهه

 قشنگيه خيلي ،اتاق ديدم بله-

 نره يادت فردا جون پريا پس:جون الهه

 جان مامان داره کار پريا فردا کنم فکر:ارشاوير
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 تمومه4 تاساعت کارم فردا من نه-

 عزيزم باشه:جون الهه

 کرديم زحمت رفت وبعد کرديم صحبت عروسي مجلس ي درباره ،کمي شام خوردن از بعد

 دخترمو عروسي خريد ميخواست ،دلم مادرتم مثال من پريا:گفت مامان که بوديم ماشين توي

 بدم انجام خودم

 نميکنيم کاري ما ،ديگه شد بهتر که اينطوري جان مامان-

 ميگم چي من بفهمي که نيستي مادر تو:مامان

 توي گي،ولي مي چي ،ميفهمم ماماني:وگفتم کردم بوس مامانو لپ و برداشتم جلو به خيزي

 ببخشي منو موندم،ميشه بدجور رودربايستي

 بگم؟ چي:مامان

 نباش،باشه؟ دلخور ازم فقط هيچي-

 ندارم بيشتر که دختر ،يه کنم چيکار

 جون مامان برم قربونت-

 ديگه؟ کنيد بس اوه اوه:پوريا

 ميشه؟ حسوديت چيه-

 بشه حسوديت بايد چي ي ،واسه نخيرم:پوريا

  دراومد صداش ديگه بابام که طوري زديم کل عالمه يه پوريا منو برسيم خونه تابه

 کردم مرور يه هم درسامو بعد و کردم اماده رو کوه وسايالي و رفتم اتاقم به رسيديم خونه به تا

  خوابيدم تخت گرفتم وبعد

 .شدم پا خواب از گوشيم االرم صداي با

 نکنم دير هميشه مثل تا پوشيدن لباس به کردم شروع سريع
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 از و ،برداشتم بودمو کرده اماده کوهنوردي براي ديروز که ،کولمو پوشيدم لباسامو که اين از بعد

 اومدم بيرون اتاقم

 نجااو از بعد و کوه ميرم دوستام با امروز که نوشتم اي نامه ،براش همين خاطر به بود خواب مامانم

 .خريد رم مي ارشاوير با هم

 ستمميخوا عصري چون برم مترو با دادم جيح تر و کردم پام هامو کتوني نامه،سريع نوشتن از بعد

 خريد برم ارشاوير با

 خورد زنگ گوشيم که بودم مترو توي

 الو؟-

 نيومدي؟ هنوز تو:اراد

 متروم توي بابا چرا-

 منتظرتيم خوب،ما خيلي:اراد

 نداري ،کاري باشه-

 خدافظ نه:اراد

 خدافظ-

 رسيدم که گذشت دقيقه چند اراد،نميدونم با زدن حرف از بعد

 و بودند شده جمع دانشگاه در جلوي که ديدم رو ها بچه با ،ارادو رفتم باال مترو هاي پله از تا

 زدن مي حرف داشتند

 .روانشناسي هاي بچه سالم،به بَـــــــه:گفتم و رفتم سمتشون به سريع

 کنه،ترسونديم چيکارت نگم خدا:غزال

 ببخشيد خو-

 !اورديد تشريف شما عجب چه:اراد

 بيا لحظه يه بودم،اراد راه بابا،توي خب-
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 کيه؟ بدبخت دختر اين خب:گفتم و رفتم اي گوشه به اراد با

 خوشبخته هم خيلي ؟ چي يعني ،بدبخت اِ :اراد

 کيه؟ خوشبخت دختر اين ،حاال بابا باشه-

 غزال:اراد

 خودمون غزال همين-

 اره:اراد

 بگم تبريک برم ايـــــــــــول،همينه،من-

 !!نميدونه خودش بابا؟هنوز کجا:گفت و کشيد دستمو اراد که ميرفتم غزال سمت به داشتم

 !!بابا نـــه-

 بابا اره:ارارد

 .فهمش شير برم من پس-

 گم نمي چيز هيچ بهت ،ديگه بري اگه خدا به پريا:اراد

 ميدونه؟ کي ديگه خودت و من جز بابا،حاال خوب خيلي-

 کي هيچ ديگه: اراد

 دونم؟ مي که نفرم اولين من خوب،پس چه واي-

 نناز خودت به زياد بابا،حاال اره:اراد

 .نکنده کلمونو استاد تا کالس سر بريم بيا بابا،حاال خوب خيلي-

 بريم ،بدو ميگي راست اره:اراد

 به ريع،س همين خاطر به نخوردم صبحونه اومد يادم که ميرفتيم کالس سمت به داشتيم ها بچه با

 خريدم کيک و قهوه يک و رفتم بوفه سمت

 رفتيم کالس به ها بچه با بود دستم کيکم با قهوم که همينطوري
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 نشست من بغل صندلي معمول طبق ارادم و نشستم ها صندلي از يکي روي

 از قهوهم که دربيارم مانتوم از گوشيمو ،اومدم خورد زنگ گوشيم که ميخوردم قهوهمو داشتم

 اراد استين روي ريخت و افتاد دستم

 پريا؟ کجاست ،حواست سوختم آي: اراد

 نبود ببخشيد،حواسم واي-

 لوچ؟ لباس اين با بيارم طاقت ديگه ساعت 2 تا چجوري من حاال:اراد

 استينشه ،فقط لوچه کجاش بابا-

 !گي مي طوري اين عذرخواهي جاي به ،اونوقت لباسم به زدي ،گند پرويي خيلي پريا:اراد

 ببخشيد گفتم که من خوب-

  دراوردم کيفم از معدنيو اب

 بردم اشغال سطل سمت به اونو و پاشه جاش از کردم مجبور واونو گرفتم ارادو استينه ي لبه

 استينش شستن به کردم شروع و کردم باز معدنيو اب در

 کن ول پريا:اراد

 غر دراينق که ،اين شد تميز بيا ،اهـان ميکنم تميزش ،خودمم کردم کثيف ،خودم کن ول چيو چي-

 نداشت زدن

 ...............پريـا:اراد

 بابا؟ چيه-

  من به زدن زل و شدن چشم کالس ي همه ديدم که چرخوندم سرمو

 نشد تموم ببينم؟،کارتون:ارشاوير

 برگشتم صدا سمت به

 کالس؟ سر اومد کي اين خدا واي
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 شد؟ تموم نگفتيد،کارتون:ارشاوير

 شده قرمز عصبانيت شدت از ديدم که صورتش به افتاد نگاهم ارشاوير حرف اين با

 قرمزه بينم مي اينو من که بار هر ،چرا واه:گفتم خودم پيش

 کجاست؟ محمدي،حواستون خانـــــــوم:ارشاوير

 همينجا:وگفتم دادم تکون سرمو و اومدم خودم به ارشاوير داد با

 مشخصه کامال:گفت و زد پوزخندي ارشاوير

 کالس؟ سر اومديد کي استاد،شما ببخشيد-

 بدم؟ جواب خودم دانشجوي به جالبه؟،بايد خيلي:ارشاوير

 اومديد ست دقيقه چند شما که اينه نبود،منظورم اين منظورم-

 ربعه يه:ارشاوير

 اهان-

 بيرون بفرماييد:ارشاوير

 چي؟ براي-

 !اخراجيد کالس از جلسه اين شديد کالس در نظمي بي باعث امروز که اين دليل به

 باشه-

 رفتم کالس در سمت به

 ردک مي نگاه ناراحتي با منو داشت که افتاد اراد به نگاهم که يومدم مي بيرون کالس از داشتم

 کردم دراز براش زبونمو و کردم چپ چشامو و اراد به برگشتم گذاشتم بيرون پامو کالس از تا

 ارادخنديد حرکتم اين با

 محمدي؟ خانوم:ارشاوير

 ديد؟ منو کجا اين
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 شدم قايم ديواره از يکي پشت سريع و دوييدن به کردم ،شروع کنم ضايش که اين براي

  ببينم ارشاويرو شدنِ ضليع تا اوردم بيرون کمي سرمو

 ميگرده من دنبال کن،داره نگاش خدا واي:گفتم خودم پيش

  زدم سوتي و بيرون اومدم ديوار از کامل

 چرخيد من طرف به کامال ارشاوير

 رفتم و کشيدم رامو بعد و اوردم بيرون زبونمو براش منم

 شد تعطيل کالسا ،بالخره دانشگاه حياط توي چرخيدن ول ساعت دو از بعد

 شنفتم صدايي ميکردم متر زمينو داشتم که همينطوري

 بود حال با ،خيلي پري واي:اراد

  بود؟ حال با ترسيدم،چي واي-

 با قدر چه نميدوني اوردي،واي در شکلک من براي ، بيرون اومدي کالس از تو که اين از بعد:اراد

 بودي شده مزه

 بقيش خب-

 که وري،ط بود عصباني خيلي کالس اومد وقتي ،بعد دنبالت اومد ميگفتم،استاد داشتم اره اهان:اراد

 گزن کالسو ي بقيه بده درس تونه نمي ديد که بعدش تازه نداشت تمرکز دادن درس توي اصال

 داد ازاد

 نه ميگي ست ديونه ميگم-

 .......پريـا:اراد

 ديگه پريا،ديونست گي مي هي امروز هم ،تو بابا چيه-

 منتظرن ها بچه بريم ،بيا رو حرفا اين کن ول: اراد

 کـوه سوي به پيش بريم،پس-

 فهميدن ارمتر،همه نمه يه پريا:اراد
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 نيست مهم ،اصال بفهمن بزار-

 بيخيالي کال: گفت ميداد تکون سرشو که حالي در اراد

 ( داد کيف خيلي خالي جاتون) کوه رفتيم ها بچه ي همه با

  برگشتيم دانشگاه به ها بچه ي همه کوه از بعد

 وايستادم ارشاوير منتظر حياط ،توي ها بچه ي همه با خدافظي از بعد

 گرفت ازت نازنينتو گوشيه که دفعه ،اون دربياري زبون براش بودي مجبور حاال: گفتم خودم پيش

 کنه؟ تالفي چجوري ميخواد نيست معلوم دفعه ،اين ميکشتت داشت هم سري او

 اومد برام پيامکي کردم مي فکر داشتم که همينطوري

 بود اشنا نا اش شماره

 :بود نوشته که کردم باز پيامکو سريع

 مه با تونيم نمي افتاده اتفاقي دخترم دوست ،براي برو خودت............مزونه ادرسه اين اين پريا

 .بريم

 توي کردم پرت گوشيمو و زمين روي کوبوندم پامو محکم که طوري شدم عصباني ارشاوير پيام از

 بيشعور: زدم داد بلند وبعد نشنوم صداشو ديگه تا کولم

  مزون سمت به افتادم راه

 مزونيــــــــه عجب اَه:گفتم خودم پيش رسيدم مزون در به تا

 محمدي؟ خانوم:وگفت اومد يکي که رفتم مزون داخل به

 هستم خودم بله-

 طرف اين ،از بفرماييد-

 رسيديم بزرگي سالن به تا افتاديم راه به بود کرده راهنمايي که طرفي سمت به خانوم با

 دخترش دوست پيش بره نبود قرار ميکنه؟مگه چيکار اينجا اين اَه

  ؟خانوم؟ خانوم:فروشنده
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 نبود حواسم بله،ببخشيد-

 ببينيد رو لباسو بياين ميکنم،لطفا خواهش:فروشنده

 باشه-

 رفتيم کرد راهنما که سمتي به بافروشنده

 چيه؟ نظرتون:فروشنده

 ........من ولي قشنگه خيلي مدالتون حقيقتش-

 خاص؟ چيز ميخواين؟درسته؟يه بهتر خيلي چيز يه شما ولي:فروشنده

 درسته ،کامال بله-

 بيار رو فرانسوي کار اون مهال:فروشنده

 اومد دست در بزرگي ي جعبه با بود مهال همون کنم فکر که خانومي يه دقيقه چند از بعد

 خانوم بفرماييد:مهال

 ممنون-

 کردم باز درشو و گذاشتم ميز روي و گرفتم مهال دست از رو جعبه

 خوشگله چقدر من خداي واي

 کنيد؟ تنتون نميخواين:فروشنده

 حتما چرا-

 ور اين از پس:فروشنده

 رفتم رختکن طرف به فروشنده با

 بود مونده باز دهنم لباس زيبايي شدت از کردم تنم لباسو وقتي

 ميياد بهتون چقدر من خداي واي:فروشنده

 ممنون-
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 اينزيباست،بي واقعا:ميبرد،گفت ديگري اتاق سمت به منو و گرفت دستمو که حالي در فروشنده

 چيه؟ ارشاوير اقا نظر ببينيد

 عروس لباس توي منو نميخوام ممکنه اگه:گفتم و اوردم در فروشنده دست از دستمو سريع

 ببينه عروس لباس توي ،عروسو عروسي از قبل دوماد نداره شکون ببينه،ميگن

 داريم اعتقاد چيزايي چنين به شما ببينم:فروشنده

 بله:گفتم نداشتم قبول موضوعو اين وقت هيچ که اين با

 همين؟ راحتين،پس که جور باشه،هر:فروشنده

 همين بله-

 فحر داشت فروشنده با که ديدم ارشاويرو که رفتم بيرون رختکن از لباسام کردن عوض از بعد

 بريم؟ شد تموم کارم من خب:وگفتم رفتم سمتشون ميزد،به

 عزيزم شد،بريم تموم منم خريداي:ارشاوير

 تو؟ خريداي:گفتم خودم پيش

 از ردنک انتخاب براتون که عاليه،لباسايي واقعا ارشاوير اقا ي سليقه بگم بايد خانوم:فروشنده

 نوعند بهترين

 من؟ براي لباس-

 خودتم عزيزم،اگه اره:گفت و انداخت گردنم پشت دستشو و اومد من کنار ارشاوير لحظه همون در

 کن انتخاب برو ميخواي

 نيست الزم عزيزم نه:گفتم ميخوردم حرص داشتم که حالي در

 ماشين توي ببرن رو خريدا بگيد لطفا احمدي خانوم پس:ارشاوير

 احمديه اسمش پس

 وايسيد لحظه ،چند چشم باشه:احمدي خانوم
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 خدافظي احمدي خانوم از خوشبخت زوج يه مثل ارشاوير منو ماشين توي خريدا گذاشتن از بعد

 رفتيم ماشين سمت وبه کرديم

 دار نگه:گفتم که بود نگذشته ماشين حرکت از دقيقه چند

 داشت نگه ماشينو سريع ارشاوير من داد با

  رفتم خونه سمت وبه گرفتم دربستي سريع و شدم پياده ماشين از

 دنبالت ميياد ارشاوير حاضري؟،االن پريـــــا:مامان

 بياد نميتونه اومده پيش کاري براش که داده اس نميياد ماماني نه-

 ها عروسيه امروز بياد،مثال نميتونه چي يعني:مامان

 (عمش جون اره.)مييومد حتما داره،وگرنه کار خودشم خدا جون،به مامان نشو عصباني تروخدا-

 داري؟ وقت ارايشگاه چند ساعت دخترم،ببينم بگم چي واال:مامان

 مگه؟ ،چطور يازده-

 نداريا وقت بيشتر ساعت ،نيم ببينم پاشو ،پس اوه اوه:مامان

 نميياي ارايشگاه اين مطمئني ،ببينم حاضرم که ،من کجاست حواست ماماني-

 ترم راحت خانوم اکرم پيش عزيزم،من نه:مامان

 خدافظ فعال پس باشه-

 رفتم بود وايستاده بيرون که اژانسي سمت وبه شدم خارج خونه از مامان با خدافظي از بعد

 شدم راهي ارايشگاه سمت وبه شدم پياده ماشين از ارايشگاه به رسيدن از بعد

 هاله ي سليقه نداره حرف ارايشگاهيه،خدايي عجب واي:گفتم خودم پيش شدم ارايشگاه وارد تا

 جون

 داشتيد؟ قبلي ،وقت ببخشيد-

 بله؟-
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 ؟ داشتيد قبلي وقت ميگم-

 خانوم اهان،بله-

 اسمتون لطفا-

 هستم محمدي پريا-

 طرف اين از هستيد،بفرماييد خانوم الهه عروس شما پس-

 اشباه که خانومي همون به کرد ورو اومد ديگري خانوم که رفتيم بود گفته که طرفي به خانوم با

 نده راه کسيو زهراجون،ديگه تروخدا نه واي:وگفت زدم حرف

 پرياست همين دختره سميه،اين نه:زهرا

 جوني؟ الهه عروس شما پس اِ :سميه

 بله-

 کرده تونوسفارش خيلي هستم،خانوم سميه خوشبختم،منم:گفت و کرد دراز سمتم به دستشو سميه

 بشينيد ،بفرماييد

 وشروع اومد سميه که اطراف زدن ديد به کردم وشروع نشستم داد نشون سميه که صندلي روي

 ببينم ايينه توي خودمو نذاشت وحتي کردن درست به کرد

 يابودي،ب خوشگل شدي،البته خوشگل ،چقدر جون پريا واي:گفت سميه لباسم پوشيدن از بعد

 ببين خودتو

 با هک منم واقعا ايينه توي خانوم اين که موندم لحظه يه ايينه جلوي از سميه رفتن کنار از بعد

 اومدم خودم به بازوم روي سميه دست حرکت

 کنه غش کنم فکر ببينتت دوماد اوه دختر،اوه شدي خوشگل واقعا:سميه

 .شايد:وگفتم کردم اي خنده سميه حرف با

 ببينم نزديک از خودمو تا رفتم ايينه سمت به

 بودم شده خوشگل واقعا
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 خيلي هم رژم بودو کمون رنگين از هايي هاله توش که بود صدفي مشکي مابين چيزي ارايشم

 نگر عاشق بود،چون موهام رنگ بود نکرده تغيير خودم اصرار به که چيزي تنها بود،فقط عروسکي

 بود پرنسسي واقعا هيچي که بودم،لباسم موهام

 دراومد در صداي که ميبردم فيظ ايينه توي خودم ديدن از داشتم

 اومد دوماد اقا ها بچه واي:سميه

 سميه رمکا اين با که کردم در به پشتمو و نشستم صندلي يه روي سريع سميه صداي شنيدن با

 رفت در سمت به و کرد اي خنده

 گرم که ميماليم هم به داشتم بودنو کرده يخ استرس از ولي چرا ،نميدونم دستام که همينطوري

 شنيدم درو بستن صداي که بشن

 کردي؟ من به پشتتو چرا تو ببينم:ارشاوير

 رفتن وهمه نيست کي هيچ ديدم که چرخيدم ارشاوير سمت به

 .ميديدم ايينه توي خودمو ،داشتم که نکردم پشتمو من-

  کردم نگاه ارشاوير به حرفم از بعد

  مشکي وشلوار کت توي بود شده خوشگل واقعا

 من به بود زده زل بر برو طوري همين که بود ديده چي صورتم توي ارشاوير نميدونم

 مردم دختر به زدي زل همينطوري که نداري ناموس مگه تو ببينم-

 بندست قانوني زن مردم دختر اين بگم بايد هه:ارشاوير

 زن اهکوت مدت يه براي فقط ،منم من نه تونه دختر دوست همون شما ناموس گرفتي اشتباه اقا نه-

 شمام ي همخونه نه که شما

 اومد جلو به قدم يه ارشاوير

 سمت به و گرفت بازومو ارشاوير که رفتم در سمت وبه پاشدم جام از ارشاوير العمل عکس با

 کـجا؟:وگفت کشيد خودش
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 بيرون-

 شوهرو زن يه نقش بايد در، اين از بيرون ولي ايم همخونه دوتا ما که ،درسته کوچولو ببين:ارشاوير

 رفته؟ يادت کنيم،نکنه بازي عاشقو

 نيومد؟ ارايشگاه توي بردار فيلم چرا نرفته،ببينم يادم نه-

 نخواستم من چون

 برد در سمت به خودش با و گرفت دستمو سريع ارشاوير

 وايسا لحظه چند ،يه کردم تنم هنوز شنلمو ميشه،بابا قرمز االن دستم،بابا اي-

 ستمود بشم خارج در از خواستم تا دوباره ولي کردم تنم شنلمو سريع منم کرد ول دستمو ارشاوير

 گرفت محکم

 يه شد باعث که زدم ارشاوير پاي به محکم لگدي ،سريع ارايشگاه از اومدنمون بيرون از بعد

 داراره دستم توي از دستشو لحظه

 که فتممير داشتم بيرون سمت به دو شبيه حالتي با شد خالص ارشاوير دست از بدبختم دست تا

 ايستادم بردار فيلم باصداي

 ژست اين با و برگرديد قبليتون جاي به ميکنيد،لطفا اينکارو که ايد بچه مگه خانوم واه:بردار فيليم

 گرفت ژستي سپس.بياين اقا با

 گرفتم ودب گفته بردار فيلم که ژستي همون با وبازوشو رفتم ارشاوير سمت به اي شرمنده حالت با

 دارت برات ميري در ميزني حاال:ارشاوير

 لطفا مخانو:گفت و وسط اومد(برداره فيلم همين منظورم)پارازيت بگم ارشاوير به چيزي خواستم تا

 ............شماهم اقا و بريد ماشن سمت به ژست اين با و بزنيد لبخند

 ماشين سوار خره بال داديم انجام بردار فيلم دستور به که کني خورد اعصاب هاي ژست از بعد

 شديم

 رفت و گرفت خوشگلشو ماشين گاز ارشاوير شدم ماشين سوار تا

 ميکنيم تصادف ارومتر؟،االن خوره ،يه ديونه-
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 سرش دادن تکان به کرد شروع. دارم برات ،هه کوچولو نباش نگران:ارشاوير

 کردم نگاه پنجره از بيرون به و شدم ساکت خرابه خيلي اوضاع ديدم که منم

  رسيديم:ارشاوير

  کردم نگاه بود روم جلوي که باغي به و شدم پياده ماشين از

 .......خوشگل بود،خيلي بهشت واقعامثل

 ........طرف اين از لطفا:بردار فيلم

 تيمرف عروسي باغ سمت وبه اومديم بيرون باغ از بودن قشنگ نظرم به واقعا که ژستايي از بعد

 وايسا:گفت ارشاوير ميشدم پياده ماشين از داشتم که وقتي فقط نزديم حرف هم با هيچي راه توي

 کني رفتار بزرگونه کن سعي هم ميشه،تو شروع فيلم جا اين ،از

 فتارامر نظرت به که ميکنم رفتار چجوري کال مگه:گفتم و زدم پهلوم به دستامو و کردم ريز چشامو

 ست؟ گونه بچه

  اومدن استقبالم به خانواده تمامي شدم پياده که ماشين از

 شدم رد خونش روي از چندش با ومن شده سربريده ماشين جلوي گوسفندي

 شديم باغ وارد هم وبا بود گرفته دستاش توي منو دست بردار فيلم دستور به ارشاوير

 ارايشلو و کت که بچه پسر تا سه با داشتند برتن خوشگل عروس لباساي که بچه دختر تا سه

 ميرفتند راه داشتندجلومون برتن مشکي

 نميريخت زرد رز گلبرگهاي تند تند بود شده پهن دوماد و عروس جايگاه که قرمز قاليچه يه وروي

  ميکردن لي لي و

 هک خصوص به گذاشته تموم سنگ واقعا جون ،الهه قشنگه چقر من خداي واي:گفتم خودم پيش

 بود شمع فرش کناراي تمام

 هيچي ديگه رمانتيک فضاي عاشق کال که منم
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 تدس توي ارشاويرکي هاي دست نشدم متوجه که بودم شده ها زيبايي اين تماشاي مهو اينقدر

 شد قفل من هاي

 بشينم بايد فهميدم زد پهلوم به که اي سقلمه به فقط

 دکر بغلم ميکرد گريه که حالي ودر سرم باالي اومد اسفند با مامان نشستم صندلي روي تا

 که کاري نکنه،تنها گريه مامانم ولي کنم کار هر بودم ،حاضر بود گرفته بغضم مامانم ي گريه از

 گريه پريا ونج ماماني،ترو:گفتم گوشش وزير گرفتم توبغلم محکم مامانو که بود اين بکنم تونستم

 برگردونه پسم دوماد نکن کاري عروسيمه، امروز نکن،مثال

 پريا تو دست از:گفت و شد جدا ازم و زد لبخندي نيم مامانم

 اومد سمتم به ،بابا مامان از بعد

 پاشدم جام از بابا احترام به

 بشي خوشبخت ايشاهلل:گفت و بوسيد پيشنونيم بابا

 اهري،توخو بهترين تو پريا:گفت و گرفت اغوش در منو برادرانه که رسيد پوريا به نوبت بابا از بعد

 ميدونم چيو همه ،من نميدونم من نکن نيست،فکر انجامش به حاضر کسي هر که کردي کاري

 نباش هيچي نگران و پشتتم کوه ومثل

 خانواده ميگفت بهم که احساسي داد دست بهم خوبي احساس واقعا ام خانواده حرفاي شنيدن از

 گرفت بغضم که طوري بود شيرين خيلي احساس واين پشتمم کوه مثل واقعا ام

 شد فشرده ارشاوير دسته توي دستم خوردن تکون به کرد شروع که ام چونه

 باباو مامان از بعد بکنن منو سفارش تا رفتن ارشاوير سمت به من به تبريک از بعد مامان و بابا

 رسيد جون الهه و اقا علي به نوبت

 رسيد شروين گفتن تبريک نوبت هم ان از وبعد ميشدم ابلمو داشتم که کردن بغلم محکم اينقدر

 بشينيم تونستيم ارشاوير و من و شد تموم وتبريکات ها صدقه و قربون بالخره

  عقد ي صيغه خوندن به کرد وشروع اومد عاقد
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 به کرد شروع فاميل دختراي از يکي و گرفتن سرم باالي سفيديو ي پارچه جون ونيلي مامانمو

 قند سابيدن

 جلد يک و وشمعدان ايينه جام سکه،يک يه ي مهريه با شمارو وکيلم محمدي پريا خانوم:عاقد

 دربياورم،وکيلم؟ صادقي ارشاوير اقاي دائم عقد به اهلل کالم

 بچينه گل رفته عروس-

 وکيلم؟:عاقد

 بياره گالب رفته عروس-

 .........و کرد مطرح سوالو همون عاقد دوباره

 وکيلم؟ ميپرسم چهارم بار براي:عاقد

 ميخواد لفظي زير عروس:گفت هليا بگيرم قران از چشمو کنم فرصت اينکه قبل

  بيام نميتونم بود گفته چون شدم خوشحال خيلي هليا صداي شنيدن از

 داد جوابمو چشمک با که کردم نگاهي هليا به

 گرفت روم روبه مشکييو مخملي ي جعبه و پاش جاش از ارشاوير

 بله مادرم و پدر ي اجازه به:گفتم و گرفتم ارشاوير از رو جعبه

 کشيدن لي لي و زدن دست به کردن شروع همه

 کن امضا گفتن و گذاشتند جلوم رو بزرگي دفتر که ميکردم نگاه هليا به داشتم

 خواد مي امضا تا چند شکست،مگه دستم آي

 ارشاوير به دادن ودفترو شد تموم امضاها بالخره

 !بود ديدني قيافت پريا واي:وگفت کنارم اومد هليا

 ميکني طوري اين ورم يه از ياي نمي ميگي بهم طوري اون ور يه ،از بود ديدني که بله-

 چيه؟ ببين کن باز لفظيو زيز نباش حاالعصباني:هليا
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 زئينت برليان هاي نگين وبا بود ارشاويرًِ  خود اسم به که گردنبندي ازديدن و کردم باز رو جعبه در

 ميکنم تعجب بود شده

 شُکّه روز امروز کال:گفتم خودم پيش

 خوشگله چه واي:هليا

 خوشگله خيلي انصافا اره-

 بندازم برات ميشه:ارشاوير

 حتما:گفتم همين خاطر به ميکنم تعجب خيلي ارشاوير ي مودبانه لحن از

 بندازه برام گردنبندو بتونه که باال بردم موهامو کردمو بهش پشتمو

 قتيو چه ست هميشه براي هديه اين:گفت اروم ميخورد گردنم به نفساش که طوري به گوشم زير

 دورميشيم هم از که وقتي ،چه باهميم که

 کردم تعجب خيلي ارشاوير حرف از

 گلمو عروس دهن:وگفت گرفت ارشاوير جلوي عسلو ظرف جون الهه بزنم حرفي خواستم تا

 جان مامان باشه شيرين زندگيتون هميشه ،تا کن شيرين

 نم دهن داخل به اونو خودش مخصوص ژستي با بعد و کرد عسل داخل کوچکشو انگشت ارشاوير

 گذاشت

 خنک دلم که گرفتم ازش گازي چنان نکردم بد منم

 شد ديدني ارشاوير ي قيافه گرفتم ارشاوير از من که گازي با

 گلم عروس توئه نوبت:جون الهه

 بگذرون خير به رو دفعه ،اين کردم غلط من خدايا:گفتم خودم پيش

 بردم ارشاوير دهن داخل وبه کردو عسل داخل کوچيکمو انگشت

 نگرفت گاز خداروشکر

 رقص به کنن شروع همه شد باعث اهنگ صداي
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 فتادا چشمم رقصيدن حين در رقصيدن به کردم شروع و پاشدم جام از سريع رقص عاشق که منم

 ميکرد صحبت زيبايي دختز با داشت که ارشاوير به

 خودتي؟ پـريا-

 برگشتم صدا سمت به

 نبودي؟ فرانسه ميکني؟مگه کار چه اينجا ،تو ارش من خداي واي-

 ايدب نکردي،من خبرم عروسيت براي پريا،چرا نامردي خيلي:گفت گوشم زير و کرد بغل منو ارش

 بشنوم وبابا مامان از

 نگفتي ،خوب جون ارش ببخشيد-

 شوهرته پسره اون ميگم،ببينم برات باشه:وگفت گرفت ودستامو کرد جدا خودش از منو ارش

 مگه؟ ،چطور اره-

 اونجا ،اون اينجا تو اونوقت هه

 کن ،تعريف کن ولش-

 کردي؟ ازدواج اون با تو که کمتر اين از چيم من اخه:ارش

 ميزني بهم رو حرفا اين داري بعد ميبينمت دارم دوسال از بعد ارش نکن شروع لطفا-

 دهش دير انگار ولي کنم خواستگاري ازت دوباره که بودم اومده عزيزم،حقيقتش نشو ناراخت:ارش

 بود

 نزني حرفا اين از ميشه-

 ميديد من به رقصو يه دور افتخار دادم،ببينم دست از کنترلمو عزيزم ببخشيد:ارش

  دخترست همون با رقص مشغول ارشاوير ديدم که کردم نگاهي ارشاوير به

  برد رقص پيست وسط به ومنو گرفت دستمو ارش

 اي رشته ،چه شدي قبول دانشگاهم انگار خب:گفت ارش که ميرقصيدم ارش با داشتم

 ميخواستم،روانشناسي که همون-
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 ميگم تبريک: ارش

 توچي؟-

 دادم ادامه امريکا تو قبليمو ي رشته همون منم:ارش

 شدي وکيلي خودت براي االن پس-

 دفترم بياي ميتوني هفته اين توي نگي،ببينم بگي اي:ارش

 داري؟ دفتر مگه-

 خريدم دفتر يه تهران اومدم تا بابا اره:ارش

 ارشاوير به افتاد نگام ميزدم حرف ارش با وهم ميرقصيدم داشتم که لحظه همون در

 ميکنه نگام طور اين داره که کشتم ادم ميکنه،مگه نگاه طوري اين داره چرا اين خدا يا

 شد قطع برقا لحظه همون در

 گذاشتند تر ماليم اهنگي ولي بود ماليم که اهنگ

 شد کشيده دستم کردم حس يهو ميرقصيدم ارش با داشتم که حال همون در

 دستم آي-

 ميگذشت؟ خوش:ارشاوير

 بيشتر شما به-

 کيه؟ پسره اين ببينم:ارشاوير

 فضولي مگه چه تو به-

 کيه پسره اين گفتم بهت:ارشاوير

 عموم پسر-

  هستين صميمي باهم خيلي انگار:ارشاوير

 مگه ،چطور اره-
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 شديم جدا هم از ارشاوير ومنو شد تموم اهنگ لحظه همون در

 پيشم اومد هليا که ميرفتم دوماد عروس صندلي سمت به داشتم

 باحالي پريا،خيلي واي:هليا

 خوبه ،حالت هليا-

 گرفتي ازش حالي چه ،واي خوبم بابا اره

 نشدي ديونه هليا،مطمئني ميگي چي-

 ميگم ميزديو حرف خوشتيپه پسر اون با داشتي که ميگم ،وقتيو خله:هليا

 ارشه منظورت-

 ارش همين اره:هليا

 ميگفتي؟ داشتي خب-

 بود ديدني واقعا قيافش ميگي ارشاويرو برقصين رفتين هم با که وقتي اره:هليا

 من خواهر شدي توهم بوده،دچار مهم براش اصال نکنم فک-

 کني اشنا خوشتيپه اقا اين با منو نميخواي حاال:هلييا

 گرفت خندم هليا حرف از

 رفتم ارش سمت وبه گرفتم رو هليا دست

 ميزديم حرف دانشگاه مورد در باهم داشتيم ارش به هليا و هليا به ارش معرفي از بعد

 ميگردم دنبالت دارم اينجايي،دوساعته عزيزم،تو:ارشاوير

 ارش به ورو کرد بغل منو محکم ارشاوير که ميکردم نگاه ارشاوير به باز فک با همينطوري داشتم

 کني معرفي نميخواي عزيزم:گفت

 بيرون اومدم بهت از ارشاوير باصداي

 پريام،خوشبختم عموي پسر محمدي ارش من:ارش
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 خوشبختم پريام،منم همسر صادقي ارشاوير منم:ارشاوير

 کنن دوئل هم با ميخواستن دادن،انگار دست مردونه خيلي وباهم

 برسه داد به خدا

 بياين ،دنبالم شامه وقت ديگه ها بچه:جون الهه

 بود شده اماده ودوماد عروس براي که رفتيم اتاقي سمت به جون الهه با

 برم ميز سمت به کرد،تاخواستم جلب توجهمو غذا از پر ميزي اتاق توي شدن وارد از بعد

 بکشيد کمي مقدار به غذايي هر از هم با و برداريد ظرف يه لطفا اقا:بردار فيلم

 شدم پنچر بردار فيلم صداي باشنيدن

 برداشتيم غذايي هر از وباهم اومد من سمت به بشقابي با ارشاوير

 (نخوردم هيچي حاال تا صبح از خب)بود مخم رو برداره فيلم اين ديگه جور بد خوردن شام موقع

 بخوريم ليوان يه از هم با بوديم مجبور که نوشيدني خوردن موقع مخصوصا

 رسيد رفتن موقع اور عذاب شام خوردن از بعد

 ميکردن بوق بوق پشتمون ماشينا تموم داد مي حالي چه واي

 (بود ارزوهام از يکي اين کنم چيکار خب)کشيدم وجيغ اوردم بيرون ماشين از سرمو

 زشته بشين بيا:ارشاوير

 نيست زشت هم اصال

 کرد نشستن به وادار ومنو گرفت دستمو ارشاوير

 ميکني؟ چيکار اِ-

 .... وگرنه سرجات بشين:ارشاوير

 ؟.چي وگرنه-

 وايستاد اينا بابا ي خونه جلوي ماشين
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 ميگم بهت بعدا شو پياده فعال:ارشاوير

 رفت خونه سمت به و شدم پياده ماشين از

 که ميزدم حرف پوريا و هليا با داشتم اززحماتشون تشکر و وبابا مامان دست بوسيدن از بعد

 نتکا سر بار هر وبا ميداد تکون سرشو وهي ميزد حرف بابا با داشت که ارشاوير به خورد چشمم

 ميرفت فرو درهم بيشتر اخماش دادنش

 حس گلوم توي شديديو بغض احساس ميکردم خدافظي ومامان ازبابا دوباره داشتم که اخر در

 کردم

 شد سرازير چشمام از اشک قطره يه اخر در ولي نکنم گريه تا کردم سعي خيلي

 بود کافي مامانم اشکاي شدن سرازير براي اشک قطره يه همون

 افتاد پوريا و بابا قرمز چشاي به نگام کنم اروم مامانو که ميکردم سعي که حين همو در

 ورفت.بشي خوشبخت ايشاهلل:گفت و بوسيد وپيشونيمو اومد جلو بابا

 بيرون باغ از ،کي کرديم خدافظي همه از کي نفهميدم اصال که رفتم فرو خودم حال توي اينقدر

 .  شدم خونه راهي ارشاوير با و شدم ماشين سوار کي وحتي اومديم

 داشت نگه وبزرگ زيبا بسيار برجي جلوي ارشاوير

 بزرگه ايه،خيلي خونه عجب بابا

 رفت پارکينگ داخل وبه کرد حرکت ماشين

 بشي پياده ميتوني:ارشاوير

 شدم ارشاوير منتظر و شدم پياده ماشين از

 اومد سمتم وبه شد پياده ماشين از کردن پارک از بعد ارشاوير

 بريم:ارشاوير

 افتادم راه مامانش دنبال به که جوجه يه مثل ارشاوير دنبال به

  بود وزيبا شيک بسيار ساختمون البي
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 شديم اسانسور وارد هم وبا رفتيم اسانسور سمت به هم با

 زد پانزدهمو ي طبقه ارشاوير

 اومد لبم روي لبخندي برگشتنش براي ناخوداگاه که اوردم مي ياد به رو ارشو حرفاي داشتم

 ميخندي؟ داري چرا ببينم:ارشاوير

 برگشته ارش که اين خاطر به:دادم جواب صادقانه خيلي

 باشي خوشحال ،بايدم هه،بله:ارشاوير

 ميکني؟ مسخره چي؟چرا يعني اين-

 شد پياده ميکرد بازي کليدش با لبخند با که حالي در وارشاوير ايستاد اسانسور! لعنتي

 نکنه مسخره منو ديگه تا زمين تو بره صورت با بگيرم براش پا زير يه ميخواست دلم

 تو ورفت کرد باز درو کليدش وبا ايستاد نودوپنج واحد جلوي

  انداختم واحد شماره به نگاهيي شدن وارد از قبل

 بهت ميسپارم خدا،خودمو يا:گفتم خودم پيش

 که يبزرگ خيلي پذيرايي سالن با ميشدي وارد که در از. گذاشتم ارشاوير خونه به پا اروم سپس

 يميرفت تر جلو که کمي ، بود ال صورت به پذيرايي و ميشدي رو روبه بود متر911 حداقل کنم فک

 مه کنار که اتاق تا دو پذيرايي ته در و داشت قرار پذيرايي چپ قسمت در بزرگي ي اشپزخونه

 بودن گرفته قرار

 بود قشنگي و بزرگي خيلي ي خونه کال

 بود شده چيده قشنگ خيلي خونه دکوراسيون

 کردم اطرافم به نگاهي

 دخو به داشت سلطنتي وحالت بود شده کار طل اب چوبشاون که تيره زرشکي هاي مبل توجهمو

 کرد جلب

 زدي زل اينطوري که نديدي عمرت توي خون حال به تا مگه ببينم:ارشاوير
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 نديدم نه-

 نيومدي اينجا حال به تا چي؟يعني:ارشاوير

 نيومدم نه-

 ال احتير مبالي که رفتم پذيرايي ديگه سمت به ميکردم صحبت ارشاوير با داشتم که همينطوري

 بودن اونجا اش خانواده سينما و ادي اي

 واقعا که بود ميزناهارخوري دست يه و مبل دودست داراي خونه ، اومد خوشم خيلي خونه چيدن از

  بود داده عظمت پذيرايي به

 چرخوندم نگاهمو دوباره

 زده ديوار به که خودشم ،عکساي خودشيفتس چقدر اين من خداي واي

 ميکرد خودش عاشق ادما بودو قشنگي عکساي شدم،واقعا خيره عکسا به

 رفتم اشپزخونه سمت به پذيرايي زدن ديد از بعد

 بود خودمون سيلور همون يا طوسي رنگ به اشپزخونه وسايل ي همه

 بود کاشته گل جون الهه واقعا

 رفتم بود اونجا در اتاق تا دو که رفتم راهرويي سمت به

 توئه مال اينجا بيا: ارشاوير

 کردم باز درشو و رفتم اتاق سمت به

 بود کافي نفر يه براي بود قشنگي اتاق

 ،همين کمد يه و تحرير ميز ،يه نفره يه تخت يه شامل اتاق محتويات

 وايميخ هرچي بيا منه اتاق توي لباسات:گفت ارشاوير در بستن از قبل ولي رفتم اتاق داخل به

 بشي اتاقم وارد نداري حق ديگه اون از بردار،وبعد

 بري ميشه باشه،حاال-

 رفت بيرون اتاق از ارشاوير
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  بستم ودرو رفتم در سمت به

 (بود اتاقم توي ميشد چي حاال)بود راهرو توي حموم من شانسيه بد از

 رفتم ارشاوير اتاق سمت وبه پاشدم جام از

 بودم بيزار بشن وارد زدن در بدون که عادت ازاين واقعا چون زدم در اول

 بفرمايين:ارشاوير

 شدم اتاق وارد

 ارايش وميز کمد و بزرگ مطالعه ،ميز بنفش روتختي با که نفره دو ،تخت اتاقيه عجب واي

 نميکشي؟ خجالت ،تو من به دادي اتاقو اون چرا ببينم-

 جالتخ بايد چي واسه:گفت و بود شده تموم براش گرون خيلي حرفم انگار اومد سمتم به ارشاوبر

 شدي من زن پدرت بدهي براي تو رفته يادت بکشم،نکنه

 وت که رفته يادت نکنه بود پدرت پيشنهاد اون ،دوما شدم ات همخونه ،فقط نشدم کسي زن من-

 کردي ازدواج من با ها سفته درعوض هم

 اين داشتن من حق کمترين کنم فک و کردم ازدواج تو با خونه اين خاطر به ،من هه:ارشاوير

 رفک اون چون مامان جلوي ،مخصوصا باش رفتارت مراقب بعد به اين از بگم بايد ضمن اتاقه،در

 ،فهميدي؟ واقعيه ما ازدواج ميکنه

 مانتما جلوي باشه:وگفتم نيومدم کوتاه ولي داره حق ديدم کردم فکر ارشاوير حرفاي به که کمي

 نداريم هم به کاري هيچ ما باشه يادت خودت،ولي ارزوني ميکنم،اتاقتم مراعاتتو

  باشه:ارشاوير

 راحتي لباس دست باچند بودو کمرنگ صورتي رنگ به که وحولمو رفتم لباسا کمد سمت به

  اومدمو بيرون اتاق واز برداشتم

 رفتم حموم سمت به

 داشت جکوزي و وان حمومش روشکر خدا
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  اومد در تنم از خستگيم تمام وان ديدن با ولي بدم خسته خيلي که اين با

  ريختم بدن شامپو ابش درون و کردم اب از پر وانو سريع

  کرد کف حسابي ابش که اين از بعد

 شدم وان وارد و دراوردم بدبختي هزار به لباسمو

 شدم خارج حموم از و کردم تنم حولمو گرفتم که دوشي از بعد

 عوض دبو صورتي ابريشمي شلوار و بلوز که خوابي لباس با ولباسمو رفتم اتاقم داخل به سريع

 کردم

 (بود تنگنا مثل)عروسي لباس اون دراوردن از بعد داشتم خوبي حس چه واقعا

 ........ دادم استراحتو ي اجازه چشام وبه شدم ولو تخت روي

 پاشدم خواب از گوشيم االرم صداي با صبح

 رفتم دستشويي سمت وبه پاشدم جام از

 رفتم اشپزخونه سمت به صورتم شستن از بعد

 کردم باز يخچالو در

 بود چيز همه از ماشاهلل

 بستم يخچالو دره و برداشتن رو صبحونه شکالت

 نبود که نبود گشتم قاشق دنبال هرچي

 بخورم انگشست با بايد رسيدم نتيجه اين به پس

 کردم روشن تلويزيونو.ولوکردم مبال از يکي روي خودمو و اومدم بيرون اشپزخونه از

 عالقم مورد فيلم جون اخ

 ادربر تشويق با شود ماهر و مشهور خيابوني رقاص يک داشت آرزو که بود دختري ي درباره فيلم

 عنوان به نهايت در و کرده شرکت مريلند هنر کالج ورودي آزمون در دوستانش و تايلر بزرگش
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 يليخ. ميکرد کار کار باله گروهي با بايد اونجا ولي. شود مي پذيرفته آزمون برگزيدگان از يکي

 کنن مخلوط هم با ندارنو بهم ربطي هيچ که رقصي دوتا ميخواستن اونا چون بود سخت

 بود شده درست حساسي خيلي بود،فضاي فيليم اخر

 هستند نتايج اعالم منتظر و دادن انجام رقصاشونو هم،دوگروه جلوي گروه دو

 همينه................بردن................ جون جونمي هـــــــــوا 4.........2........9

 شنيدم قهقهه صداي ميپريدم شادي با مبل روي داشتم که همينطوري

 دبو شده سرخ خند از که قرمز صورتي با دست در نون يه ارشاويرو که برگشتم صدا سمت به

 ديدم

 ميخندي چي به-

 خنديدن به کرد شروع و نداد جوابمو باز ارشاوير

 داده دست از ،مخشو چشه ،اين واه-

 ميفهمي ببين ايينه توي خودتو برو:ارشاوير

 رفتم ايينه سمت وبه اومدم پايين مبل روي از

 بود شده شکالتي ها دوساله بچه اين عين صورتم ،تمام من واي اي

 نداره که شده،خنده که شده شکالتي حاال خب-

 خنديدن به کرد شروع ارشاوير دوباره

 ببند نيشتو نکنن يخ دههنت کرماي موقع يه-

 گفتي؟ چي:گفت و شد جدي ارشاوير يکدفعه

 شنيدي؟ که همون-

 ............... ديگه بشه تموم صبرم من کوچولو ببين:ارشاوير

 چي ديگه-
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 اومد موبايلم زنگ صداي لحظه همون در

 رفتم بود ميز روي که موبايلم سمت به

 دادم بود،جواب اراد

 اراد اقا به-

 پري،خوفيي؟ سالم:گفت ميخنديد که حال در اراد

 شده؟ چطوري؟چيزي خوفم،تو خوف

 نره؟ يادت بگم ميخواستم پري:اراد

 چيو؟-

 ديگه امروزو جبراني ارپيچيو،کالس:اراد

 نبود يادم اصال گفتي،وگرنه بهم شد خوب اوه اوه-

 بوده همين ديگه،هميشه معلومه:اراد

 کني قطع نفعتع به توصورتت نيومدم پا جفت تا اراد-

 باي هاني ،باشه رو جذبه برم اوه:اراد

 خوردن درحال اشپزخونه توي ارشاوير ديدم که کردم نگاه پذيرايي به اراد با صحبت از بعد

 ست صبحونه

 نزنيا تعارف موقع بيشعور،يه

 دارم برات حاال

 با يارشورخ وکمي ايو ورقه وپنير کالباسو بعد و برداشتم فر از تستو نون و رفتم اشپزخونه سمت به

 جاساندوي کردنشون درست از بعد ساندويج کردن درست به کردم وشروع برداشتم مايونز سس

 گذاشتم ميکر ساندويج رو

 دينگ 4........2....9
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 نشستم ها صندلي از يکي وروي دادنشون برش از بعد و دراوردم ميکر ساندويج از رو ساندويجا

 خوردن به کردم وشروع

 بود زده زل من به بهت با ارشاوير خوردن حين در

 ميکرد بيشتر خوردنمو ولع واين بودم شده کالفه ارشاوير نگاهاي از

 بردارم لباسامو تا رفتم ارشاوير اتاق سمت وبه پاشدم جام از شد تموم غذام

 وروي رددراو پيرهنشو.رفت تختش سمت به. اتاق توي اومد ارشاوير که برميداشتم لباسامو داشتم

 کشيد دارز تخت

  کردم حس خودم روي نگاهشو ولي بود ارشاوير به پشتم که اين با

  کردم جمع لباسامو سريع همين خاطر به بودم شده هل بدجور

 دارم کارت لينجا بشين بيا:گفت ارشاوير که ميشدم خارج اتاق از داشتم

 ميکشيدم خجالت کمي نبود تنش پيرهنش ارشاوير که اين خاطر به

 کني تنت لباستو ميشه-

 چي؟ براي:ارشاوير

 ترم راحت اينجوري من چون-

 برو بعد دارم باهات مهمي کر اينجا بيا گفتم:ارشلوير

 بود طوسي طوسي االن که چشماش به زدم وزل گذاشتم کنار ،خجالتو رفتم ارشاوير سمت به

 داشتيد؟ ؟کاري بله-

 ديديم هم رو شما کشيدن خجالت نمرديم:ارشاوير

 نداره ربطي هيچ من به باشي نديده چه باشبي ديده چه-

 نداري کليمش که موضوع با ببينم خونه بيام دير يا نيام خونه شبا از خيلي من شايد ببين:ارشاوير

 هزندگي اينجا کي هر و نداره ربطي هيچ تو به منم وامد رفت بگم بايد باشم،منم داشته چرا نه-

 داره خودشو
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 ور ،وخونه اينجا ميياد خانوم يه روز يه هفته در کنم اضافه بايد هم موافقم،بعدش کامال:ارشاوير

 مينه تميز

  شدم خارج اتاق واز.نيست مشکلي باشه-

 نشن خوابم مزاحم کسي تا بودم کشيده رو تلفنا ديشب ،خداروشکر رفتم اتاقم سمت به

 خوردن زنگ به کرد شروع کردم وصل اتاقمو تلفن تا

 دادم وجواب برداشتم گوشيو

 قطعه گوشيا چرا دختر:مامان

 کشيدم رو تلفنا ديشب ماماني-

 پيشت بيام ميخواي پريا ببينم:مامان

 جان مامان نه

 چي يعني اخه خونم بياد فردا نداره حق کي هيچ گفتي کردي بد خيلي پريا:مامان

 بياي پاشي بدي زحمت خودت به ميخواي چي واسه من مادر اخه-

 بيارم برات نياوردن اگه اورده کاچي کسي برات ببينم

 کردم درست ،خودم ماماني نباش نگران:گفتم مامان به دروغ به

 بلدي تو مگه:مامان

 شمام ددختر که نيستم،ببخشيد بلد په نه په

 فعال ميزنم زنگ بهت ،بعدا ميزنند صدام اوه جان،اوه مامان شد راحت خيالم حدودي تا:مامان

 خدافظ

 بود گرفته خندم مامانم لحن از

 کردم مسر هم ومقنعمو پوشيدم ليم وباشلوار برداشتم مشکي ومانتويي رفتم لباسام سمت به

 بيرون زدم خونه واز برداشتم هم ،کولمو

 بود پارکينگ توي ماشينم ،خداروشکر رفتم پارکينگ سمت به
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  کردم حرکت دانشگاه سمت به و شدم ماشين سوار

 شد دير اوه اوه اوه

 افتادم راه کالس سمت وبه کردم پارک ماشينو سريع

 کالس رسيدم سروقت خداروشکر

 درس دادن گوش به کردم وشروع نشستم ها صندلي از يکي روي

 بود رفته ر حوصلم کالس وسط بدجوري

 کنم پيدا ارادو تا کردم نگاه سرم پشت به

 تروخدا عشقو مرغ دوتا اين اوه اوه

 برگشتم کالس سمت به و نشست لبم روي لبخندي

 دينگ

 شد تموم ،بالخره اخـــــي-

 داريم ديگهم کالس يه نباش خوشحال:اراد

 بوده درس به حواست خوب امروز که هم ادم،ماشاهلل ذوق توي بزني بلدي کال که هم تو-

 تو؟ ميگي چي پريا:اراد

 گفتي بهش:وگفتم انداخنم نگاهي غزال به باچشم

 جورايي يه:اراد

 کن عريفت سريع تند گفتي؟،زود بهش شد چي حله،ببينم پس:وگفتم زدم بهم دستامو باخوشحالي

 يشترب خورده يه ميشه اگه گفتم بهش فقط بابا تو،هيچي دست از:گفت ميخنديد که حالي در اراد

 بشناسيم همو

 همين؟-

 ارمبز پيش پا من ميخوريم هم درد به ديديم ،اگه بشناسيم بيشتر همو شد قرار همين، نه:اراد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر بيات پريسا|عشق ي شراره رمان

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

 

118 

 

 .......بادا مبارک بادا بادا پس-

 بردي ابرومو پريا کن بس:اراد

 شده؟ چي:غزال

 گفتم که ميگفتم اراد به بايد که بود تبريکاتي يه خواهر هيچي-

 گفتي پريا به اراد:گفت اراد روبه و شد قرمز کمي غزال

 برسين توافق به باهم گفت،ايشاهلل عزيزم اره-

 ممنون:غزال

 بپرسم ازت سوال يه ميتونم پريا:اراد

 داداشي بپرس حتما-

 شده؟ بودي،طوري خودت تو خيلي هفته اين توي پريا:اراد

 ضايعم؟ اينقدر يعني-

 ميگم اينو ميشناسمت چون ،ولي نه:اراد

 افتاد اتفاقاتي يه حقيقتا اره-

 چي؟:غزال

 نکن فضولي پس جهنم بردن فضولو-

 جهنم برم ميخوام ،من چه تو به اصال: غزال

 کن تعريف رو ماجرا سريع زود تند مييام،پريا باهات منم:اراد

 ،چطوره ميگم براتون کالس از بعد ها بچه-

 موافقي؟ موافقم،غزال من:اراد

 موافقم منم اره:غزال

 تره ور اون کمي که پارکه اين بريم کالس از بعد همگي پس-
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 افتاديم راه کالسمون سمت به هم با وبعد کردند اعالم موافقتشون اراد و غزال

 رفتيم پارک سمت به ها بچه وبا شدم خالص اخرم کالس شر از که بود هفت ساعت

 ي همه ريفتع به کردم شروع ومنم نشستيم االچيقا يکي توي رفتيم ها بچه با رسيديم پارک به تا

 ماجراها

 نکردي؟ دعوت عروسيت رو ما چرا نامرد:گفت غزال ميکرد، فکر که درحالي اراد

 هاي چهب نميخوام اصال که گفتم ارشاوير به من ولي بياين ها شما داشتم دوست خيلي حقيقتش-

 بشن خبر با موضوع اين از دوستام مخصوصه دانشگاه

 نداري؟ ارشاوير به حسي هيچ تو پريا کردي،ببينم خوبي کار اتفاقا:اراد

 !!!!!!!!!اره احساس يه-

 چـــي؟؟؟؟؟؟؟؟؟:گفت و پاشد جاش از تعجب با اراد

 حسي چه نگفتم ولي حسي يه ،گفتم بابا بشين-

 حسي چه: غزال

 کيه ميکنه فک لوس ي متنفرم،پسره تنفر،ازش حس: زدم داد

 در شاخ تعجب از داشتم داري بهش حسي يه گفتي وقتي پريا واي:ميخنديد که حالي در اراد

 ميگي بد ازش هميشه تو اخه ميياوردم

 کردم تعجب خيلي منم حقيقتا اره:غزال

 کني اذيتش خورده يه نيست بد ميياد بدت ازش پريا که حاال:اراد

 الليک حد در دارم براش هه،اتفاقا:وگفتم زدم اي شيطاني لبخند

 داري نقشه مخت اون تو ميدونستم:اراد

 ميکشه چي تو دست ارشاوير،از خدا ي بنده اوه اوه:غزال

 .تو ميدونم من بکني طرفداريشو اگه ببين: گفتم و برگشتم غزال سمت به باخشم

 تسليم،چشم بابا:گفت و برد باال به تسليم حالت به دستاشو غزال

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر بيات پريسا|عشق ي شراره رمان

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

 

111 

 

 خوب دخمر شدي حاال اهان-

 دهه ساعت تهران برسيم تا ديگه پاشيد شبه، هشته ساعت ها بچه اوه:اراد

 رفتيم ماشين سمت به ها بچه با

 رفتم خونه به ها بچه رسوندن از بعد

  شدم خونه وارد که بود يازده ساعت

 نيست کي هيچ ديدم که کردم روشن رو چراغا

 همينطور هم ،مانتومو کاناپه روي کردم وپرت دراوردم مو ،مقنعه کشيدم اسودگي از نفسي

 نداشتم کردن درست غذا ي حوصله اصال

 پرسيدم990 از موردنظرمو رستوران ي شماره

 شدم ولو تلويزيون جلوي ي کاناپه روي مخلفات با پيتزا يه دادن سفارش از بعد

 دينگ دينگ

 رفتم در سمت وبه کردم سرم شالمو

 اومدم خونه داخل به و گرفتم رو ،پيتزا پيتزا پول کردن حساب از بعد

 اومد موبايلم اهنگ صداي که ميخوردم خوشمزمو شام داشتم

 بخوريم حسابي درست شام يه ما گذاشت مگه ،حاال اه

 برداشتم گوشيمو و شدم خيز نيم بود ميز روي که گوشي سمت به

 بود ارش

 دادم جواب گوشيمو باخوشحالي

 گرامي عموي دختر به سالم:ارش

 زدي ما به زنگ يه شما عجب ارشي،چه سالم-

 ديديم همو ديشب ،خوبه نيستا خوب حالت پريا:ارش
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 کنم بيشتر کمي چاشنيشو ميخواستم فقط خوبه حالم بابا نه-

 دفترم ميياي کي اينطور،پريا پس:ارش

 خوبه هفته اين نبود،توي يادم اصال اوه اوه-

 شده تنگ خاطراتمون براي دلم چقدر نميدوني عزيزم،پريا اره:ارش

 بود خاطراتي ،چه خداييش اره-

 دفترم بياي بايد فردا پريا:وگفت شد جدي يکدفعه ارش

 نميدم انجام زور به کاريو هيچ من نکنا مايد بايد من براي-

 بگم اگه حتي:داد وادامه شد جدي دوباره.سابقي پرياي همون هنوزه که هنوز:وگفت خنديد ارش

 نميياي بازم دارم خبر چي همه از من

 چي از:گفتم تعجب با

 کردي ازدواج ارشاوير با عمو بخاطر که هميني از:ارش

 ميدوني؟؟؟؟؟؟؟؟؟ کجا از چــــي؟؟؟؟؟؟؟؟؟تو-

 دفترمي، توي2 ساعت بوده،فردا واقعي عروسيتون که کردم باور کردي فکر نکنه ببينم:ارش

 کرد قطع گوشيو وبعد.ميکنم اس برات ادرسم

 ندارم کالس فردا ،خداروشکر خستم خيلي من اقا چي ميدونه،يعني کجا از اين واه

 اومدم خودم به در باصداي که بودم فکرا همين توي

  چرخيدم در سمت به

 بود ارشاوير

 اومده؟ زلزله اينجا:ارشاوير

 کردم نگاه اطرام به

 ترکيده بمب انگار ببين رو خونه من واي اي
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 مگه؟ چطور نه-

 رفت اتاقش سمت به و داد تکان فهميدن عنوان به سري ارشاوير

 يباش حاضر فردا پس براي بهتره:وگفت برگشت سمتم به دوباره که ميشد اتاقش وارد داشت

 افتاده؟ اتفاقي مگه-

 نميدوني؟ تو مگه:ارشاوير

 ميکردم سوال تو از عمرا که ميدونستم اگه-

 هباش گرفتند،حواست جشن خونشون توي ما عروسي مناسبت به فرداشب مامانينا: ارشاوير

 کنه شک چيزي به مامان نميخوام

 اومد اسم ام اس صداي

 کردم باز وپيامکو برداشتم گوشيمو و دادم تکون فهميدن حالت به سرمو سريع

 ديدم که کردم گوشيم ي صفحه به نگاهي پيامک از بود،بعد داده دفترشو ادرس بود ارش

 دارم جون الهه از ميسکال تا بــــــــــــله،هفت

 شدم بيخيالش همين بخاطر شبه نصف يکه ساعت ديدم که بزنم زنگ جون الهه به خواستم

 رفتم اتاقم وبه برداشتم مبل روي از مقنعمو و مانتوم و پاشدم جام از

  نشستم تختم روي

 چرا؟ گفته،ولي بهش پوريا ميدونه،نکنه کجا از ارش يعني

 کشيدم داراز تختم روي

 رهدوبا چرا پس نرفت هميشه براي شده؟مگه پيدا کلش سرو دوباره چرا دوسال از چي؟بعد يعني

 بابا ا،نهنيست معلوم خودت با کارت که توهم اَه.. بود شده تنگ براش دلم خيلي انصافا برگشت،ولي

 نکردم ازدواج باهاش همين بخاطر دارم دوست برادرم مثل ارشو من معلومه خوب هم خيلي

  برد خوابم کي نفهميدم ميزدم حرف خودم با داشتم که همينطوري

 شدم پياده ماشين برداشتمواز عقب صندلي از گلو ودست کردم پارک ماشينو
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 توپيه شرکت عجب اَه

  افتادم راه شرکت سمت به

 رفتم اي شيشه اسانسور سمت به و شدم شرکت وارد

 زدم رو 42 طبقه اسانسور شدن سوار از بعد

 بودن تشخيص قابل هيچي ديگه که ميشدطوري تر کوچولو چي همه ميرفت تر باال اسانسور چي هر

 ديـــــــــــــــــنگ

 رفتم 214اتاق سمت وبه شدم پياده اسانسور از

 شد باز ميخورد سال 40 بهش که خانمي وسيله به در،در زنگ دادن فشار از بعد

 داشتيد؟ قبلي خانوم،وقت سالم:خانوم

 بله-

 رفت کنار در کنار واز. تو بفرماييد:خانوم

 شدم اتاق وارد

 باکالسه دفتريه،چقدر عجب من خداي واي

 داشتيد؟ کار کي با ببخشيد:خانوم

 محمدي اقاي با-

 هستيد؟ خانوم پريا شما:خانوم

 هستم خودم بله-

 خيلي قاا تو، صادقي،بفرماييد ي اقا منشيه هستم نعمتي نياوردم،من جا به ببخشيد واي اي:خانوم

 هستن شما منتظر وقته

 کدومه؟ اتافشون ،ببخشيد ممنون-
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 فطر اين از بفرماييد کردن من به شمارو سفارش خيلي اقا چون شدم هل ببخشيد واي:نعمتي

 9 ،اتاق

 ممنون خيلي-

 افتادم راه اتاق سمت به

 کردم باز ودرو زدم در ،به ضربه چند

 عزيز عمو برپسر ســـــــالم-

 کشيدي؟ زحمت عزيز،چرا ي عمو دختر بــــــــــــه:ارش

 بگيرم برات گل دسته يه دادم ترجيح ولي گلم خودم که اين با-

 شين،ب نميشي عوض وقت هيچ تو:وگفت گرفت ازم گلو و اومد سمتم به ميخنديد که حالي در ارش

 کرد عوض ميزش روي گلدون داخل گالي روبا وگال رفت ميزش سمت وبه. کن پذيرايي خودت از

 خبرا؟ چه خوب:ارش

 اينجا اومدم چي واسه رفته يادت ،نکنه شماست پيش که خبرا-

 نزني حال ضد تو نميشه حاال:وگفت نشست روم روبه صندلي اومد و شد جدي ارش

 بگي؟ بهم رو همينا که اينجا کشوندي دنيا ور اون از نميشه،منو نه-

 تق تق

 تو بيا:گفت بود شده عصباني کمي که درحالي ارش

 دنداري کاري من با اقا:گفت شيريني و قهوه کردن تعارف از وبعد اومد اتاق داخل به نعمتي خانوم

 بيرون برو نه:ارش

 سوال سر ميريم حاال: گفت عصبانيت کمي و جدي حالت به ارش نعمتي خانوم رفتن بيرون از بعد

 چرا؟ اخه بگم بهت که اينجا کشوندمت اين خاطر به جونم شما،نه

 چي؟ چرا اخه-

 کردي؟ ازدواج غول نره اون با چي واسه:زد داد و پاش جاش از عصبانيت با ارش
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 کن حفظ خودتو احترام نزن،دوما داد اوال-

 تجواب ميپرستيدم رو تو که من به اونوقت دادي مثبت جواب اون به کنم،چرا حفظ چي واسه:ارش

 بود منفي

 بودم بچه خيلي اونموقع من-

 نيستي؟ االن مگه:ارش

 دلم چه تو به اصال:زدم داد همين خاطر به بودم شده عصباني خيلي ارش حرفاي از

 کيه فضولم ببينم خواست،ميخواستم

 عمت جون اره:ارش

 چه؟ تو به همسرمم عاشق من اصال ميکني،اقا روي زياده خيلي داري ارش ببين-

 پس:دميز داد ميداد تکونم که ودرحالي گرفت بازوهامو وسريع برداشت سمتم به بلند قدم يه ارش

 اره؟ داري دوسش

 رفتم پنجره سمت وبه کردم خالص شرش از خودمو و دادم هل عقب سمت به ارشو

 ميداد ارامش بهم بيرون منظرهي ديدن

 ميخوام معذرت:ارش

 ميدي؟ عذابم چرا-

 نگرفتي؟ قرض پولو بابام از چرا خوب:ارش

 ميدوني؟ کجا از موضوعو تو اصال ببينم-

 بده داري؟جوابمو چيکار تو ايناش به:ارش

 نميزنم حرف کام تا الم ميدوني کجا از نفهمم تا-

  دادم قول گفته بهم که کسي اون به بگم نميتونم: ارش

 دارم گفته،براش بهش پوريا پس

 ميکنم ،خواهش بگو راستشو پريا:ارش
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 ميگي چي ،نميفهمم ندارم مشکلي ازدواجم با من ارش-

 نمي اصال يا ميگفتي بهم تلفن پشت ديروز حرفو اين ،اگه ميگم چي نميفهمي:گفت داد با ارش

 کردي تثبيت منو حرفاي ي همه اومدنت با ولي چيزي يه يومدي

 بدوني؟ ميخواي چرا اخه-

 نگرفتي؟ قرض پول بابام از چرا نگفتي ببينم باش نداشته کاري اونش به تو:ارش

 رومه روبه دقيقا ديدم که چرخيدم ارش سمت به

  رفتم ها مبل سمت به و گرفتم ازش ،نگاهمو نداشتم شاکيشو نگاه طاقت

 نميدوني؟ تو يعني:وگفتم نشستم ها مبل از يکي روي

 چيو:وگفت نشست ها مبل از يکي وروي اومد سمتم به ارش

 رفت بين از هامون خانواده ارتباط قضيه اون از بعد که اين:گفتم و برداشتم ميز روي از قهمو

 ميبينيم رو همديگه ها عروسي يا ها مهموني توي فقط که طوري

 اي زمزمه حالت وبه کرد قفل هم در گره حالت به ودستاشو و شد خيز نيم صندلي رو ارش

 ميشد؟ طوري اين بايد چرا:گفت

 چي؟

 بگو هيچي،بقيشو:ارش

 به هبش خبر با مشکالتمون از عمو که نداره دوست بگم بهتر يا نداشت دوست اصال بابامم خب-

 .................. همين خاطر

 کردي،اره؟ ازدواج پسره اون با همين خاطر به:ارش

 اره-

 ردهنک الزم:گفت بود من به پشتش که درحالي و رفت پنجره سمت وبه شد پا جاش از دوباره ارش

 مه ،بعدش ميگيرم پسره اين از طالقتو و پدرتوميدم بدهي تمام خودم من بموني خونه اون توي

 کني ازدواج من با بايد
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 هستم هم حرفم وسر زدم حرف ،من ميدوزي ميبريو خودت براي چه:زدم وداد پاشدم جام از

 ات که اين حرفي ،چه اره:وگفت برگشت سمتم به ميکرد مسخره منو داشت که اي خنده با ارش

 نداري دوسش که باشي کسي زن عمرت اخر

 !!!!!!!!!نه که عمرم اخر تا-

 چي؟؟؟؟؟؟؟؟؟:ارش

 هي مدت به همخونه يه عنوان به فقط من که بدوني هم اينو بهتره پس ميدوني چيو همه که حاال-

 ارشاويرم با سال

 ولــــــــي؟:ارش

 دخالتي حق هيچ هم تو و هستم هم اخرش تا و کردم بابام خاطر به من کارو يه اين نداره اما ولي-

 کنم ازدواج باتو عمرا شم جدا ارشاوير از اگرم من باش مطمئن نداري،و

 چرا؟:گفت ميومد بيرون بهت از که انگار ارش

 نکردم انتخاب ازدواج براي رو تو من چرا ميدوني تو اصال-

 بوده سوال بارم هم ،هميشه نه:ارش

 از پ،نهتي از ،نه قيافه از نه هنوزه که هنوز ماشاهلل بگم طوري اين بزار بدم،ببين جوابتو بزار پس-

 ...................  من ولي نداري کم اخالق لحاظ از حتي مالي،نه نظر

 چي؟ تو ولي:ارش

 دارم دوست پوريا مثل برادرم مثل رو تو من کنم قبول همسر عنوان به تورو نميتونم من ميدوني-

 ......بچگي توي تو اما:ارش

 برادرم مثل رو تو دادم منفي جواب بهت که موقع همون يا االن ولي بود بچگي توي اون-

 باشي مپشت برادر يه مثل ميدوني رو قضيه که اين با ميکنم خواهش ازت وميدونم،پس ميدونستم

 کارش پي بره بشه تموم هم ساله يه اين تا

 کني؟ قبول همسرت عنوان به منو ،ميتوني چي سال يه اين از بعد ببينم:ارش
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 دارم دوست برادرم مثل رو تو که گفتم پيش ثانيه چند همين خوبه واي-

 شه عوض من به نسبت نظرت شايد داري وقت سال يه حاال:ارش

 کنم؟ ازت خواهشي يه ،ميشه ممکنه هرچيزي ولي نکنم فکر -

 چي؟:ارش

 بعد به اين از ببين خواهر يه چشم به منو

 ميکنم سعيمو: ارش

 ماشينم سمت وبه اومدم بيرون دفترش واز کردم خدافظي ازش ارش با متفرقه حرفاي زدن از بعد

 افتادم راه

  گذاشتم ماشين فرمون روي سرمو شدن سوار از بعد

 چهي ،من برادرمه مثل اون باشم،بابا خوبي همسر براش نميتونم کنه،من فراموش منو کنه خدا

 سرم از دست ديگه کارم اين با شايد کنم جور هليا با اينو بايد ،اهان ندارم بهش حسي

 برداره،همينه

 . افتادم راه خونه سمت وبه برداشتم فرمون روي از سرمو

 کردم هوله هله هوس بدجور که ميرفتم خونه سمت به داشتم

 شدم خونه راهي وبستني وچيپسو پفک تا چند خريدن از بعد

 کردم پارک ماشينو

 افتادم راه خونه سمت وبه برداشتم رو خريدا شدم پياده ماشين واز

 کردم باز رو خونه در بدبختي هزار با

 گذاشتم زمين روي خريدا

 کردم روشن رو چراغا

 شد خوب طوري اين اخـــــــــــــــــــي-

 رفتم اشپزخونه سمت به و برداشتم رو خريدا
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 اديداس صورتي کن گرم دست يه با لباسامو و رفتم اتاقم سمت به خريدا کردن جا جابه از بعد

 کردم عوض

 خوردن به کردم وشروع برداشتم فريزر از قيفي بستني ويه رفتم اشپزخونه به

 کنم مرور درسامو کمي تا رفتم اتاقم به چسبيد، بهم خيلي که بستنيم خوردن از بعد

 اومدم خودم به گوشيم صداي با که ميکردم مرور درسامو داشتم

 بود پوريا

 زدم تماسو اتصال ي دکمه سريع

 بله؟-

 گلم خواهر به سالم:پوريا

 کنم جدا تنت از سرتو ميخوام که نزن حرف پوريا-

 چي؟ براي اخه:پوريا

 گفتي؟ ارش به چيزو همه چي؟چرا براي-

 مـــــن؟:پوريا

 گفت بهم چيزو همه ارش که کني انکارش نکن جنابعالي،سعي خود خود اره-

 ،همين گفتم بهش رو بابا بدهکاري موضوع فقط من پريا تو جان به:پوريا

 ميدونه؟ کجا از پس-

 بدونم؟ کجا از من اخه:پوريا

 نگفتي؟ موضوعو اين کس هيچ به تو پوريا ببينم-

 نگفتم کي هيچ به من مامان جون به نه:پوريا

 ميدونه؟ کجا از ارش پس-

 رو قضيه ميدونه ارش نبود،مگه حواسم اصال راستي اهان:پوريا
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 ميگم چي دارم دوساعته من ؟،پس زنه يا مرده ليلي ميپرسه اقا تازه-

 کجا؟ از:پوريا

 بپرسم ميخواستم تو از سوالو همين منم-

 لوندادي؟ که تو ببينم:پوريا

 ميدونست اون نه يا ميدادم لو چه من-

 ميتونمن فرداشب من بگم بهت زدم زنگ پريا ميدونه،راستي کجا از بفهمم ميکنم سعي حاال:پوريا

 بيام

 کجا؟-

 اقا علي مهموني:پوريا

 کرده دعوت رو مامانينا جون الهه مگه ،ببينم نبود حواسم اصال اوه اوه-

 عمو حتي کرده دعوت هم فاميال تموم ،تازه بابا اره:پوريا

 هست ارشم يعني-

 گمونم به اره:پوريا

 تو ميدونم من نياي فردا اگه خدا به پوريا-

 !!!!!!!!!!اخه:پوريا

 چي؟ اخه-

  بشه تاييد فردا ميکشم زحمت دارم براش ماهه چند که اي پروژه يه قراره اخه:پوريا

 بياي؟ نميتوني رقمه هيچ يعني-

 ميکنم سعيمو تمام:پوريا

 بکن سعيتو کل باشه،پس-

 عزيزم ،خوبه ميکنم سک سک يه مييام شده هم دقيقه پنج اينطوريه که حاال: پوريا
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 عاليه-

 عزيزم؟ نداري کاري:پوريا

 خفافظ نه-

 خدافظ خواهري باشه:پوريا

 براي قشنگي لباس تا رفتم ارشاوير اتاق سمت وبه پاشدم صندلي روي از پوريا با صحبت از بعد

 کنم کمبود احساس دخترا ي بقيه به نسبت نميخواستم رقمه ،هيچ کنم انتخاب فردا

 رفتم لباسا کمد سمت به رفتم ارشاوير اتاق وارد تا

 ميخواستم خوشگل از فراتر لباسي من ولي بودن خوشگل خيلي لباسا ي همه

 هست هم ميزد حرف ارشاوير با روز اون که هم دختره اون حتما-

 کرد توجهموجلب سرخابي رنگ به ساتن جنس از لباسي ميگشتم رو لباسا داشتم که همينطوري

  گرفتم ايينه ي رو روبه خودم وجلوي بيرون کشيدم کمد از لباسو

 دامنشو بود زانوم سر تا دامنش و بود دکلته که بود سرخابي رنگ به ساتن جنس از لباسي لباس

 وروي بود شده کار هاش سينه روي وتمام بود پفي پف همين خاطر به که بود اي طبقه طبقه حالتي

 ميشد بزرگي پاپيون راست به مايل لباس جلوي که ساتني مشکي بانوار کمرش

 لباسا جور اين از هميشه که ،تو چته؟ تو دختر اَه نيست، باز خيلي ولي معرکست لباسش-

 ميپوشيدي

 کو اي بود بيرون دوستاش با بار سه هفته هر که دختري اون کو داشت حق زدم افکارم به پوزخندي

 ......ميرفتو مختلف هاي مهموني به دوستاش با مشکالتش از بعضي فراموشي براي دختري اون

 فکري؟ تو:ارشاوير

 ندادن؟ ياد زدن در تو به ترسيدم وايـــــــــــــــــــي-

 گرفتم دستام وتوي کردم تا لباسو

 بگيرم اجازه بايد خودمم اتاق به واردشدن براي نميدونستم:ارشاوير
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 خودت ارزونيه بابا،اتاقتم باشه-

 بزن بهش زنگ يه بگم بهت گفت مامان راستي اهان:ارشاوير

 باشه-

  رفتم بيرون اتاق از

 زدم زنگ جون الهه وبه برداشتم تلفونو

 جون الهه سالم الو-

 عزيزم؟ چطوره گلم،حالت عروس سالم:جون الهه

 داشتيد؟ کارم انگار گفت ممنون،ارشاوير خوبم-

 باشي تک فردا دارم دوست بگم مبخواستم عزيزم اره:جون الهه

 جون؟ الهه چي يعني-

 رو وت ميخوان بار اولين براي فاميالمون تمام گرفتيم ما که اي مهموني حقيقتش عزيزم:جون الهه

 بدرخشي دارم دوست بگم ميخواستم ببينن

 نميفهمم منظورتونو من ببخشيد-

 هزار که اين با ميخواد دلم ميان، خارج از تو ديدن براي ما فاميل ي همه فردا عزيزم:جون الهه

 بدرخشي مجلس توي بازم ولي سري دخترا ي همه از ماشاهلل

 مي دلش بود مادر ،خب دادم حق بهش سريع ولي شدم عصباني جون الهه دست از لحظه يه

 راحت خيالتون جون الهه باشه:گفتم همين خاطر به بده فاميل به عروسشو پز خواست

 عزيزم ممنون:جون الهه

 ميکنم خواهش-

 کردم قطع گوشيو بالخره جون الهه سفارش کلي از بعد

 عاليه سرخابيه لباس همين ميبينم ميکنم فکر که حاال

  رفتم اشپزخونه سمت به
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  . خوابيدم گرفتم وتخت رفتم اتاقم به غذام خوردن از وبعد کردم درست شنسل کمي خودم براي

 شدم بيدار خواب از رفت ارشاوير يعني که در شدن وبسته باز صداي با

 خونه کردن تمييز به کردم وشروع کردم عوض لباسامو

 انداختم مبل روي خودمو شد تموم خونه کاراي که اين از بعد

 دينگ

 برداشتم ميز روي از وگوشيمو بردم کنارم ميز سمت به دستمو

 کردم باز پيامکو داشتم پيامک

 بود ارشاوير از

 ملي تيم درحد کردم تعجب

 باش حاضر شش ساعت نوشته ديدم که کردم باز پيامکو

 سهه ساعت ديدم که کردم ساعت به نگاهي پيام خوندن از بعد

 رفتم حموم طرف وبه پاشدم جام از

 ودب اونجا ارايشم وسايل تمام چون رفتم ارشاوير اتاق سمت به حوله باهمون دوش گرفتن از بعد

 اونجا من چيه همه بايد چي براي اخه:ميگفتم خودم پيش ميرفتم اتاق سمت به که حالي در

 من ات نمييومد کس هيچ ما ي خونه نميشد حاال بيرون،اه بيارم رو اونا نميشه هم لعنتي باشه،اخه

  ببرم وسايالمو ميتونستم

 کمي بود دار حالت موهام چون وبعد کردم خشک موهامو نشستم ارشاوير ارايش ميز صندلي روي

  کردم افشونشون دستم با

 شد خوشگل خيلي بود دورنگ و خورد خودش موهام چون

 مزد موهام نوک به بود خوشگل خيلي ولي ميموند گچ مثل که موقت موهاي رنگ ازاين کمي بعد

 زهبري پايين به موهام تمام شد باعث که کردم پرت پايين سمت به سرمو پاشدم جام از ودراخر

 بده نشون خودشونو بودن لير حالت موهام شد باعث که دراوردم اول حالت به سرمو بعد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر بيات پريسا|عشق ي شراره رمان

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

 

124 

 

 بود شده خوشگل خيلي نباشه تعريف بود،واقعا شده اي ماهواره مدالي اين عين موهام واقعا

 ژهم به ديگه بود بلند خيلي هام مژه چون ريمل پودر،بعد کرم يه همه از ارايش،اول به کردم شروع

 اکليلي چشم خط با روشو بعدش کشيدم مشکي رنگ به نازکي چشم نداشتم،خط احتياج مصنوعي

  زدم لباسم رنگ به رژي هم اخر ودر کشيدم مداد هم بعدش کردم تزئين سرخابي

 که يسرخاب رنگ به کفشي و رفتم لباسا کمد سمت وبه پوشيدم بودمو کرده انتخاب که لباسي

 انداختم زيبايي سفيدي طال سرويس وبعد پوشيدم بودو شده تزئين بزرگي رز گل با روش

 کردم دستم وانگشترمم

 رت سفيد و تر کشيده دستامو بودم، زده دستام به که سرخابي الک واقعا کردم نگاه دستام به

 ميداد نشون

 رفتم ايينه جلوي

 يزيچ تا ميديدم اينه توي خودمو داشتم که حالي در بودم شده عروسکا عين نباشه خود از تعريف

 اومد در صداي باشم نداشته کسري کمک

 بفرماييد-

 ارچ به ارشاوير ديدم که برگشتم در سمت به نيومد صدايي شدم ارشاوير صداي منتظر چي هر

 من به زده زل و داده تکيه در چوب

 ميکني؟ نگاه طوري اين چرا-

 تمسم وبه گرفت در چوب چار از تکيشو از قشنگ باژستي اومد خودش به ارشاوير انگار حرفم با

 اومد

 افتاد ارشاوير لباساي به نگاهم که بود لحظه همون

 راقب مشکي رنگ به ميذاشت نمايش به خوب هيکلشو که جذب وشلواري ،کت تيپي چه بابا اوه

 بود سرخابي هم زيرش لباس که بود تنش

 سرخابيه کتت زير لباس که سرخابيه من لباس ميدونستي کجا از تو-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر بيات پريسا|عشق ي شراره رمان

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

 

125 

 

 ودب دستت که لباسي از اتاق توي اومدم که ديروز:گفت داشت لب به لبخند که حالي در ارشاوير

 فهميدم

 وگفت اورد بيرون سرخابي هاي خط با مشکي رنگ به کراواتي و رفت کمد سمت به ارشاوير

 ببندي برام ميتوني:

 نيستي؟ بلد خودت مگه-

 نيستم بلد گره چهار ميبست برام مامانم هميشه چون ولي بلدم:ارشاوير

 بستن به کردم وشروع گرفتم دستش از کراواتو و رفتم ارشاوير سمت به

 اومد مي تر نزديک هي ارشاوير صورت گره هر بستن با

 فکرمت زدن گره به ومغزمو بودم گرفته پايين سرمو همين خاطر به نداشتم اتيششو نگاه طاقت

  بودم کرده

 بلند که ها تابستوني مدل از مانتوهام از يکي و رفتم کمد سمت وبه کردم پشتمو زدم رو ها گره تا

 ساده ليشا بعد و نباشه معلوم پاهام تا پوشيدم مشکي رنگ ميشدوبه تنگ کمر وروي بود گشاد و

  برداشتم سرخابيمو رنگ به کوچک دستي کيف و کردم انتخاب سرخابي رنگ به

 اومدم بيرون اتاق از سريع همين خاطر به ميشدم ذوب ارشاوير نگاه زير داشتم

  گرفتم دستم توي کيفمو شالم کردن سر از بعد

 بود قدي بزرگ ايينه يه پذيرايي گوشه خداروشکر

 کمي همين خاطر به ببينم مانتومو نميتونم کامال شدم متوجه که ميديدم ايينه جلووي خودمو داشتم

 ببينم ايينه توي خودمو تا رفتم عقب

 بودم شده خوشگل واقعا

 به افتاد نگام ميرفتم خودم ي صدقه قربون که ودرحالي فرستادم ايينه توي خودم براي بوسي

 من به زده زل و زده تکيه در چارچوب به که ارشاوير

 حاضرم من وگفتم برگشتم ارشاوير سمت به

  بريم:ارشاوير

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر بيات پريسا|عشق ي شراره رمان

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

 

126 

 

 بريم بله-

 رفت در سمت وبه گرفت ديوار از تکيشو ارشاوير

  رفتم در سمت به منم

 شديم خارج در از وباهم

 نبود هميشه مثل ،نگاهاش"بودم شده ارشاوير هاي نگاه از عصبي بدجور

 شديم اسانسور وارد باهم

 

 هستيم سيزده ي طبقه تازه نميرسيم چرا خدا واي

 ميجوييدم لبمو بودم شده عصبي ارشاوير هاي نگاه از که همينطوري

 کارو اون نکن:ارشاوير

 کاريو؟ چه-

 نجو لبتو:ارشاوير

 ميکني نگاه رو رو روبه داري که ،تو ديدي کجا از تو-

 ميياد خون داره لبتو واي:وگفت چرخيد سمتم به ارشاوير

 گشتم هرچي ولي درارم کاغذي دستمال تا کردم باز کيفمو در سريع شدم هل ارشاوير حرف با

 نبود کاغذي دستمال

 اومد سمتم به عصبانيت با و دراورد جيبش از دستمالي ارشاوير

 بگيرم ازش دستمالو نکردم جرات که بودم ترسيده ارشاوير حالت از اينقدر

 بودم بغلش توي من که بود شده من نزديک قدري به ارشاوير

 بود شده قفل هم توي نگاهامونم

 کشيد لبم روي ارومي به ودستمالو اورد باال دستشو ارشاوير
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 ميومد تر نزديک ارشاوير سر هم همينطوري

 ـــــنگ ديـــــــــــــــــــــــ

 حواست......... توسرت خاک.........ديونه................بود دراسانسور شدن باز وقت هم حاال اخه اَه

 دختر کجاست

 گرفتم نگاش از نگامو فعاليت به کرد شروع مخم

 برد خودش با هم دستمال و شد خارج اسانسور از ارشاوير

 نميياد خون خداروشکر ديدم که کشيد لبم به دستي

 رفتم ارشاوير ماشين سمت به

 . نزديم حرف باهم تاکام الم جون الهه ي خونه وتا شدم ماشين سوار

 افتادم راه عمارت سمت وبه بستم ودرو برداشتم عقب صنداي از گلو دسته

 بريم هم وايسا،با پريا:ارشاوير

 ياد مي سمتم به داره ديدم ،که چرخيدم سمتش به ارشاوير صداي شنيدن با

 رفته؟ يادت نکنه:گفت رسيد بهم ارشاوير که زماني

 .............ميخواستم ،فقط نرفته يادم نه-

 چــــــــــي؟ فقط:ارشاوير

 بريم کن،بيا ولش اصال-

 افتاديم راه امارت سمت به ارشاوير با

 .گرفت دستمو يکدفعه ارشاوير رسيديم که عمارت نزديک

 ميکني؟ کار چي اِ-

 کنن مي نگامون پنجره پشت از دارن نزن،االن حرف:ارشاوير
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 ارشاوير ميکنه، نگاه مارو داره فضولي کدوم ببينم تا بچرخم پنجره سمت به خواستم تا

 برنگرد:گفت

 فهميدي؟ کجا از تو-

 اخه ميشي ضايع بيننت مي که برگردي االن اگه جوجه اخه:ارشاوير

 کيه فضولم ببينم برگردم ميخوام اصال خروس،بعدشم خودتي جوجه-

 رايب ولي نميدم جوابتو االن:وگفت اورد دستم به محکمي وفشار شد منقبض کمي ارشاوير فک

 دارم برات بعد

 داد فشار درو زنگ ارشاوير

 شد باز جون الهه توسط در که بود نگذشته اي ثانيه چند هنوز شايد

 گلم عروس سالم:گفت جداشدنمون از بعد و گرفت اغوش در منو سريع ديد منو تا جون الهه

 عزيزم؟ چطوره ،حالت

 چطورين؟ شما دارين ،لطف جون الهه ممنون-

 تو نبود،بفرماييد يادم اصال عزيزم،وايي خوبم منم:جون الهه

 رفتيم عمارت داخل به ارشاوير با

  بود مونه باز دهنم عمارت جديد دکور از

 مثا که نگير چراغاي با خونه تمامي بودو شده تزئين زيبا بسيار تزئيني وسايل و گل با خونه تمامي

 بود شده چراغوني بود کريسمس درخت هاي توپ

 کنه عوض لباساشو تا اتاقت ببر جونو ،پريا ارشاوير:جون الهه

 عزيزم بيا پريا:داد وادامه من به کرد ورو.جان مامان باشه:ارشاوير

 افتاديم راه اتاق سمت به ارشاوير با

  رفتيم باال ها پله از

 چرا؟ ،اخه استرس همون راهرو،دوباره اخر اتاق دوباره واي:گفتم خودم پيش رسيديم راهرو به تا
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  رفتيم اتاق سمت به ارشاوير با

 رفتم اتاق داخل به ارشاوير گرفتن نظر در ارشاوير،بدون توسط در کردن باز از بعد

 تخت روي وواندختم دراوردم ،مانتومو شدم اتاق وارد تا

 مانتوم روي انداختم کيفم وبا کردم وتاش دراوردم سرم از هم شالمو

 ارابش يه ومثل شدن خالص کليپسم شر از ،موهام کردم باز موهامو کليپس و رفتم اينه جلوي

 ريخت خوشگل

 يک زا وبعد کردم پرت پايين سمت به سرمو دوباره کنه پيدا تر قشنگ حالتي موهام که اين براي

 کردم پرت باال سمت به سرمو دوباره ثانيه

 رخيدمچ در سمت وبه برداشتم تخت روي از رفتم،کيفمو تخت سمت به و کشيدم لباسم به دستي

 برم ميگه ميکنه،شيطونه نگاه طوري اين منو داره چرا شدها،اين چيزيش يه امروز ،اين ديونه

 پايينا بيارم فکشو

 مج بغلم از اگه:وگفت گرفت محکم ودستم اومد سمتم ارشاوير،به به بودم زده زل که همينطوري

 تـــــــــــــــو،فهميدي؟ ميدونم من بخوري

 کونت فهميدن حالت به سرمو فقط دادم ترجيح همين خاطر به بودم ترسيده واقعا ارشاوير لحن از

 بدم

 افتاديم راه سالن سمت به ارشاوير وبا.خوبه،بريم:ارشاوير

 اينقدرذ چرا اومد مي سمتم به داشت وقتي چرا راستي ها،اهان ميشه ديونه يکدفعه اينم اَه اَه

 بود عصباني

 خودم به يمحکم نسبتا اي سقلمه با که ميگشتم مامانينا دنبال داشتم اومديم، پايين ها پله از تا

 اومدم

 ميپيچيدم خودم به داشتم درد از

 چرخيدم ارشاوير سمت به عصبانيت با

 هستم عموم زن وايشونم عموم ايشون عزيزم:وگفت اورد دستم به محکمي فشار ارشاوير
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 نانچ ميگه عزيزم،شيطونه ميگه بعد کرده ناقص دستمو و پهلو ،زده مرض ،عزيزمو کوفت عزيزمو

 بدها خر صداي که دهنش تو بزنم

 برگشتم بودم وايستاده جلومون که پوشي شيک واقاي خانوم سمت به

 باشم خونسرد کردم سعي زدمو لبخندي

 رفتيم ها مهمان ي همه سمت به ارشاوير منو هم به همديگر معرفي و پرسي واحوال سالم از بعد

 افتاديم راه بابايينان سمت به ارشاوير با اونا ي همه با شدن اشنا از وبعد

 دارم برات ميزني منو حاال:گفتم کنم حفظ لبخندمو ميکردم سعي که حالي در

 چه؟ من به نيست حواست خودت:وگفت اورد دستم به محکمي فشار دوباره ارشاوير

 باش داشته ،حاال ارشاوير اقا چه،باشه تو به-

  رسيديم مامانينا به بده جوابمو ارشاوير خواست تا

 جاييو برم لحظه يه من عزيزم:گفت وباباارشاوير مامان با پرسي واحوال سالم از بعد

 عزيزم نري برگردم،جايي

 بودم تالفيش براي راه يه دنبال و بود گرفته حرصم خيلي ارشاوير گفتناي عزيزم از

 بري جايي نداري حق:وگفت اومد کنارم بره سالن ديگر طرف به ميخواست که حالي در ارشاوير

 فهميدي؟

 نشو پرو نگفتم بهت چيزي حاال تا نفهميدم،اگرم نخير-

 نکن بازي من اعصاب با اينقدر کوچولو:ارشاوير

 خيلي ،اين خودم براي منم خودت براي برو اخه،اصالتو دارم کار چي تو به من نکنم، بازي من-

 بهتره

 روي نگاها ي همه االن بکش خجالت: گفت بود شده سرخ عصبانيت از که حالي در ارشاوير

 ميگن چي مامانينا اونوقت ماهه،تازشم

  نياوردم هامو رنگي مداد ببخشيد-
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 چي؟ يعني اين:ارشاوير

 بکشم خجالت نيستم بلد يعني-

 رفت سالن ديگرِ طرف به عصبانيت با ارشاوير

 بودم خوشحال خيلي نياوردم کم ارشاوير با کل کل توي که اين از

 ديدم ارشو که ميچرخيدم سالن توي داشتم بود پيروزيم ي نشانه که لبخندي با

 عزيزم عموي دختر بر سالم:وگفت کرد تعظيمي و اومد سمتم به ارش

 پسر رب سالم:گفتم و دادم انجام بودمو گرفته ياد فيلما ز بچگي توي که وتعظيمي گرفتم دامنو

 شما؟ عزيزم،احوال عموي

 نرفته يادت هنوز ميياد ممنون،خوشم: گفت ميخنديد که حالي در ارش

 کرديم تمرين بودو فيلمه اون توي که تعظيمه اين بچگي توي باهم چقدر يادته اره-

 بود زندگيم دوران بهترين از دوران بره،اون يادم ميشه مگه:ارش

 داشتيم باحالي خيلي بچگي خودمونيما همينطور،ولي منم براي:گفتم و کشيدم اهي

 گردوها کرديم،يادته بگي کاري ،هر انصافا اره:ارش

  خنده زير زدم گردوها ي خاطره اوردن ياد به با

 پيرزنه خدا ي بره،بنده يادم ميشه مگه:گفتم ميکردم پاک چشامو اشک داشتم که حالي در

 بود حقش خدايي بند چه:ميخنديد که حالي در هم ارش

 کرد دنبالمون تالفيش براي اونم خوريم هاشو گردو رفتيم ،ما بابا نه-

  دستش کف گذاشتيم حقشو خوب البته:ارش

 ايه پنجره سمت به کرديم پرت ،بعد برداشتيم گنده سنگ تا چند رفتيم بيچاره،يادته اره-

  شکستند هاش پنجره تمام خونش،الهي

 ماومدي شمال از روز همون که اورديم شانس خيلي خودمونيما ،ولي نکنه دنبالمو ميخواست:ارش

 ميکند کلمونو وگرنه
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 انصافا اره-

 ارش اقا سالم:ارشاوير

 زدم پاش به محکمي ضربه پشت از پام با همين بخاطر شدم عصباني کمي ارشاوير ديدن از

 چطوره؟ ارشاوير،حالتون اقا سالم:ارش

 يدکش خودش سمت به ومنو کرد وجور جمع خودشو سريع ولي کرد کوچيکي اخم ضربم با ارشاوير

 خبر؟ چه کارمارا ،از جون ارش ممنون:وگفت پيچيد کمرم دور دستشو و

 چطور؟ شما ميره،براي پيش خوب کارمون روشکر سالمتي،خدا:ارش

 دلم ورم يه از ولي بودم خوشحال خيلي کنه رفتار طبيعي ميکرد سعي داشت که اين از ارش

 کاريه؟ چه اين بگه نيست يکي کنم،اخه خفه ارشاويرو ميخواست

 دارم کارت بيا لحظه چند يه خوبه،عزيزم هم ما ي واسه:ارشاوير

 ميبرد سالن ديگر سمت به زور به داشت خودش با منو ارشاوير

 ارفش شد باعث وهمين نموند جا ارشاوير چشاي از که زدم ارش براي وچشمکي برگشتم عقب به

 بياره پهلوم به محکمي

 بگيره بودگريم مونه کم درد از

 قاتا داخل به خودش وبعد اتاق داخل به کرد پرت ومنو برد پايين اتاقاي از يکي به منو ارشاوير

 .  بست ودرو اومد

 

 بابا؟ ديونه،چته-

 چمه؟هــــــا؟:ارشاوير

 چته؟ اره-

 ها؟ ميگيري گرم اينقدر پسره اين با چرا:ارشاوير
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 جواب سواالت به نيستم مجبور اصال منم و نداريم بهم تعهدي هيچ وتو ،من پسر اقا ببين-

 بدم،فهميدي؟

 افتادم راه در سمت به

 دو هر با هم دستامو و ديوار به چسبوند منو و گرفت مچمو ارشاوير که کنم باز در ميخواستم

 کنم؟ مجبورت ميخواي:گفت و گرفت دستش

 تق تق

 اخيش

  کرد ول دستمو ارشاوير

 کردم باز ودرو رفتم در سمت به شدم خالص ارشاوير شر از تا منم

 ميکرد نگامون داشت نميفهميدم معنيشو که لبخندي با که ديدم جونو الهه کردم باز درو تا

 برم ميشه اگه اجازتون با من جون الهه: وگفتم پايين انداختم سرمو

 برو عزيزم باشه:جون الهه

 برم من تا داد واجازه اومد کنار در جلوي از جون الهه

 رفتم مامانينا سمت به

 ميدادي؟ انجام داشتي که بود کار چه اون دختر:گفت مامان رسيدم مامان به تا

 کاري؟ جان،چه مامان چي-

 ميکني اذيت رو خدا ي بنده ارشاوير اين اينقدر چرا:مامان

 من؟-

 خودت خودِ  اره:مامان

 ؟ کردم کار چي من مگه-

 ؟ ميگيري گرم اينقدر يکي با نداره دوست شوهرت وقتي چرا:مامان
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 ميگي؟ چي ارش،شوهرم،مامان-

 نديدي؟ ارشاويرو شدي،مگه خنگ اينقدر چرا:مامان

 بگي؟ مطلبو ،اصل ميشه مامان:گفتم بودم شده گيج مامان حرفاي از که حالي در

 شده ناراحت خيلي انگار ميزدي،ارشاوير حرف ارش با داشتي که تو،وقتي دست از خدا واي:مامان

 بود

 مامان شرٌنصيحتاي از که اين براي ولي حسادت،عمرا بود،ارشاويرو گرفته خندم مامان حرف از

 نميگيرم گرم اينقدر ارش با جان،ديگه مامان شماست با حق: گفتم شم خالص

 رفت بابا سمت وبه داد تکون تاسف حالت به سرشو مامان

 چي؟ يعني اين

  ميزد حرف جون الهه با داشت که افتاد ارشاوير به چشمم ميکردم فکر داشتم که همينطوري

 ........  ميميرم فضولي از دارم خدا ميگن،واي دارن چي يعني

 برداشتم ابو پارچ و کردم باز يخچالو در

 شد اشپزخونه وارد دختري که ميرختم ليوان توي ابو داشتم

 واردي؟ خانومي،تازه سالم-

 بوديد؟ من با خانوم ببخشيد:گفتم همين خاطر به کردم تعجب خيلي دختر حرف از

 ؟نگفتي راستي هست،اهان اينجا هم ديگه کسي شما جز مگه:وگفت کرد نگاه اطرافش به دختر

 چيو؟-

 نه؟ يا واردي تازه که همين-

 هستم جون الهه عروس من اهان،بله-

 هستي،درسته؟ توپريا واي-

 هستي؟ کي خودمم،تو اره:وگفتم گرفت خندم دختره حالت از-
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 خوشبختم اشنايي ،از ساراِ من اسم: گفت و کرد داراز سمتم به رو دستش دختر

 خوشبختم منم:گفتم و گرفتم رو سارا دست

 نشدم متوجه من اومديد وقتي چرا:وگفت کرد ريز وچشاشو اورد بيرون دستم از دستشو سارا

 نبودي تو ولي شديم اشنا همه با اومديم ما وقتي نميدونم،ولي-

 ود حالت به و گرفت دستمو سارا يکدفعه..............بوديم بالکن توي ها بچه ،با فهميدم اهان:سارا

 شد خارج اشپزخونه از

 ميکني؟ چيکار-

 کنم معرفيت بچه به ميخوام ،فقط هيچي:سارا

 وايسا لحظه يه بابا-

 اينجارو ها بچه:زد داد و وايساد پسرا و دخترا از تعدادي جلوي سارا من ي جمله شدن تمام با

 من به زدن زل همشون لحظه چند از بعد و برگشتن ما سمت به ها بچه ي همه سارا صداي با

 کيه؟ خانوم اين گفتيد خوردينش،اگه ها بچه واي:سارا

 نکن اذيت سارا-

 ارشاويره همسر ايشون ها بچه:سارا

 چــــــــــي؟:گفتند هم با همه يکدفعه

 عجيبه؟ چيز خيلي:سارا

 خوشبختم ام علي منم:وگفت کرد دراز سمتم به دستشو و اومد جلو پسرا از يکي

 خوشبختم پريام منم:وگفتم گرفتم دستشو

 رفتيم حياط به ،همگي شدم اشنا ها بچه ي همه با که اين از بعد

 ودب ميثم اسمش که پسرا از ،يکي نشستن هايشان صندلي روي ها بچه ي همه که اين از بعد

 ميخوني؟ اي رشته چه ،حاال پريا خب:گفت
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 باليني روانشناسي-

 بوديد؟ اي رشته هم ارشاوير با يعني:ساناز

 بود استادم ارشاوير حقيقتش-

 جدا:پرستو

 نديدم عروسي توي رو شما من چرا راستي اره،اهان-

 اومديم المان از ديروز همگي ما اخه:امير

 واقعا؟؟؟؟؟؟؟؟-

 عزيزم اره:پرستو

 شد وارد بود چسبيده بهش که دختري يه با ارش که ميزديم حرف ها بچه با داشتيم

 نشست من بغل اومد ارش شدن اشنا ارش با ها بچه که اين از بعد

 نکدومتو هيچ شما ،ولي گفتم رشتمو من نامرديه اين اقا: گفتم ارش به کردن توجه بدون منم

 نگفتيد

 ميخونم پزشکي شده،من چي گفتم من که نامرديه گفتي يکدفعه:علي

 ميخونم حسابداري منم:پرستو

 يخونمم الملليشو بين نه هاش عادي اين از نکني فکر البته ميخونم بازرگاني مديريت منم:ميثم

 ميخونم عمران منم ميزاره کالسيم چه اوهو:امير

 نم عزيزم ببين:داد وادامه کرد من به رو بعد. بخونيد کري هم براي اينقدر نکرده الزم حاال:ساناز

 .............. عالقم دنبال رفتم من نبودم اينا مثل

 عالقه،اخه البته،هه:گفت بود مينا اسمش که بود شده وارد ارش با که دختري همون يکدفعه

 رشتست گرافيکم

 انگارخوبيه، ي رشته خيلي گرافيک اتفاقا:گفتم همين بخاطر شدم عصباني خيلي مينا حرف از

 ميشه طراحي ها گرافيست ي وسيله به ميشه جنسي هر براي که تبليغاتي اين تمامي نميدونيد
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 نميرسه که من ي رشته به باشه که هرچي:مينا

 چيه؟ رشتتون مگه-

 پزشکي دندون روميناهم خواهرم و ميخونيم درس دانشگاه توي علي و عزيزم،من پزشکي:مينا

 ميخونه

 ميشه موفق بره که اي رشته هر توي ادم من نظر ،به خوبه يا بده شما ي رشته نميگم من-

 شدوس بيشتر جونم از ،حتي رشتمم عاشق و ميخونم معماري ،منم جون پريا موافقم باهات:سارا

 چي؟ شما ارش اقا دارم،راستي

 ميشه موفق داره دوست که اي رشته هر به ادم منم نظر ،به ميخونم حقوق من:ارش

 ادما به که پوله پول،اين دنبال بره بايد عالقش دنبال بره نبايد ادم جامعه اين هه،توي:مينا

 ميده شخصيت

 من خداي واي...ارشاوير با اقا،ازدواج علي شرط ياد به مينا حرف با

 به رايب شايد:وگفتم شدم عصباني لحظه يه افراد اقا،باباوتمامي مينا،خودم،ارشاوير،علي دست از

 پولش،اون نه خودشه دست ادم شخصيت ولي بشه کاري هر به مجبور ادم پول اوردن دست

 هم توماني تک يه از ارزششون من نظر به و نيستند هيچي نازن مي پولشون به که ادمايي

 ه،اگهساز مي شخصيتشو که ادمه خود اين ميسازه رو ادما شخصت که نيست پول اين کمتره،چون

 .ميفروشنشون دوستاشون راحت خيلي فردا پس باشن دورشون پولشون خاطر به ادم اطرافيان

 نداره تاثير پول ميگي يعني:مينا

 يکار هر به تن پول اوردن دست به براي ادم گاهي گفتم حتي و نداره تاثيري پول نگفتم من -

 ولي دبخورن ندارند نون هستن ،خيليا نيست چيز همه پول ميگم ورم يه از ولي کلفتي حتي ميده

 نکنن داراز کسي جلوي دستشونو حاضرند که دارند وشخصيت غرور اينقدر

 گرفت دستمو ارش ميزدم دلمو حرفاي داشتم که همينطوري

 ميلرزه عصبانيت از بدنم تمامي ديدم و اومدم خودم به ارش کار با

 ميگه راست ،پريا مينا من نظر به:سارا
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 روز که دختره وهمون ارشاوير که ميزدن حرف ومينا من حرفاي مورد در داشتند ها بچه ي همه

 شدن وارد ميزد حرف باهاش عروسي

 ميگن چي اينا ببين اينجا بيا رومينا:مينا

 خودمو دستاي به رسيدم تــــــــــــا کردم دنبال ونگاهشو کردم نگاه ارشاوير صورت به

 ارش

 شدم تر اروم خيلي ارش هاي دلداري با

 اومد مي صدايي کيفم توي از

  ميخوره زنگ داره موبايلم ديدم که کردم باز کيفمو ودر دراوردم ارش دست از دستمو

 و رفتم اتاقي به ارشاوير به توجه بدون و کردم خواهي معذرت ها بچه از و دراوردم کيفم از گوشيو

 زدم اتصالو ي دکمه

 کنم خفت ميخواد دلم که نزن حرف-

 ميکشه طول خيلي کاره ،اين شرمندم واقعا پريا ببين:پوريا

  درک به-

 کردم قطع گوشيو

  نشستم تخت وروي کردم قطع گوشيو عصبانيت با

 چرخيدم در طرف به در شدن بسته باز باصداي

 ميشي حاضر االن همين:ارشاوير

 چي؟ براي:گفتم بودم عصباني خيلي چون

 بده انجام ميگم بهت که کاريو فقط نکن سوال:ارشاوير

 چي؟ نکنم هه،اگه-

 ميکنم مجبورت:ارشاوير

 نيستي حرفا اين مال:گفتم ميرفتم در سمت به که حالي در و پاشدم جام از
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  شد خارج اتاق واز. ندارم حرفي باشه،من ميخواد دلت انگار:گفت عصبانيت ارشاويربا

 داره احتياج دکتر يه به واقعا اين

 اومدم خودم به در صداي با که بودم فکر توي

 بپوشش:ارشاوير

 پوشمش نمي-

 پريا نکن بازي من اعصاب با:ارشاوير

 چه؟ من به خطيه خط تو اعصاب-

 پيچوند دستمو و اومد سمتم به ارشاوير

 شدم خم درد ازشدت

 ديوار به زدم اشتباهي که بزنم پاش به محکم لگدي خواستم

 آي-

 .........وگرنه ميپوشي رو اينا ادم بچه يه مثل حاال:ارشاوير

 چي؟ وگرنه-

 بدي دست از عزيزتو دست که نميخواي:ارشاوير

 ميشد بيشتر داشت لحظه به لحظه ارشاوير دست فشار شدت

 هب کردم شروع بعد و کردم تحمل تونستم که جايي تا ولي بگيره گريم بود نزديک درد شدت از

 زدن جيغ

 ضررته به وگرنه کني گوش حرفم به نفعته به:وگفت گرفت دهنمو سريع ارشاوير

 دادم تکون فهميدن حالت به سرمو

 ونتک دستمو نميتونستم درد شدت کرد،از ول هم دستمو و برداشت دهنم روي از ارشاويردستشو

  بدم
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 شده کبود مچم کل ديدم که کردم نگاهي دستم به

 شدم خارج اتاق از بود شد حس بي االن که دستم با و پوشيدم بزور مانتومو

 گرفت دستمو همون محکم ارشاوير که کنم خداحافظي ها بچه با تا بالکن سمت به رفتم

 اوردي دستم سر باليي چه ارومتر،ببين آي،چته-

 کرد مک دستم بر دستش فشار از دستم کبودي ازديدن وبعد داد باال کمي مانتومو استين ارشاوير

 چه؟ من به نارنجي نازک تو:وگفت

 شده قرمزه،چيزي چشات پريا،چرا اي اماده چرا ،تو واه:سارا

 بود خيلي من ي واسه شد،که زياد کمي يه ارشاوير دست فشار

 سردرده يه عزيزم،فقط نه-

 بريم ها بچه با قراره روز يه پريا:گفت نفهمه ارشاوير که وطوري اومد کنارم به سارا

 بده بهم هم شمارتو جايي،ميياي،راستي

 دادم بهش وشمارمو دادم نشون اره حالت به سرمو منم

 رفتيم ماشين سمت به ارشاوير ،منو کرديم خدافظي وهمه ها بچه از که اين از بعد

 کردم پيدا راهشو هم سر واخر کردم فکر ارشاوير کار تالفي به همش راه توي

  رفتم اسانسور سمت به و شدم پياده ماشين از رسيديم خونه به تا

 بياد ارشاوير تا وايستادم نداشتم کليد چون

 اومد مگه حاال اه اه

  اوردن تشريف تازه اقا دقيقه چند از بعد

 اينجايي؟ هنوز تو چرا:ارشاوير

 نداشتم کليد:گفتم دلخورانه حاتي با

 شد داخل و کرد باز درو لب بر بخندي با ارشاوير
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 .  نبينم بيابونيو غول اين ديگه تا رفتم اتاقم سمت به راست ويه شدم خونه وارد منم

 ميشه؟ اراد،يعني گرم ،دمت جون جونمي

 دارم شوخي من ،مگه بابا اره:گفت ميخنديد که درحالي اراد

 چيه؟ شرايطش راستي اهان-

 .........روانشناسيو دانشجوياي بهترين قراره:اراد

 چيه؟ شرايطش که اينه ميدونستم،منظورم خودمم که کشيدي،اينو زحمت خب-

 ......ميگفتم داشتم که من کل عقل اخه:اراد

 .......بگو خودتيا،حاال کل عقل-

 شهب عالي معدلت بايد فقط که، نداره هم کنن،همين،شرايط بورسيه رو معدال بهترين ميخوان:اراد

 همين؟-

 همين اره:اراد

 ور بورسيه اين من حال هر به راحته،اما خيلي انگار همين ميگي جوري کنم،يه خفت ميخوام اراد-

 ميخوام

  بشي اول کالس نفراي بين کالس توي سخته،بايد خيلي کار اين پريا:اراد

 ميشم-

 کنيم تعريف ببينيمو:اراد

 ريزي برنامه به کنم شرروع امروز همين از بايد من اوه اوه-

 ديگه سال يه تا کو سرت،حاال به زده پريا:اراد

 ست دقيقه يه هم دقيقه ،يه کنم شروع امروز همين از بايد ولي چميدونم-

 ............پــــريا:اراد

 چيه؟-
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 کني؟ چيکار ارشاويرو ميخواي: اراد

 ميگيريم طالق هم از ديگه سال روشنه،يه تکليفش که اون-

 بپرسم ازت رفت يادم بود،اصال مشغول امتحانات به سرم بس از ماهه يه اين توي راستس:اراد

 بود؟ چطور مشترک زندگي ماهه ،اين

 افتضاح-

 ببينم بزن حرف افتضاح،درست چي يعني:اراد

 ميياد شي وسه دو ساعتاي هم ها ،شب ميره خونه از شدنم بيدار از قبل فقط بابا هيچي-

 خونه،همين

 اراد،همين؟

 ميکنيد زهر خودتون براي زندگيو پريا،داريد نميشه طوري اين

 جهنمه مثل زندگيمون ولي نداريم کار اصال هم به که اين ،با واقعا اره-

 وضعيت اين ديديد،با همو اصال ماهه يه اين توي پريا ببينم:اراد

 نهخو ارادم که خونه رفتم شديم تعطيل دانشگاه از زود که پيش شب ،چند اهان نديديم،اهان نه-

 ميکنيم فرار هم از داريم ،همش اهلل بسم ،منم جنه اون ،انگار رفت خونه از ديد منو بود،تا

 چي؟ براي اخه:اراد

 بود همين قرارمون اولم از اون نداره،منو چي براي-

 کنيد جهنم هم براي زندگيو که نبود اين قراره: اراد

 ونا توي وگرنه بود دانشگاه امتحاناي با ورزشم کالساي خداروشکر خودمونيم ميگي،اما راست-

 ميگرفتم افسردگي خونه

 افسردگي؟ چي براي:اراد

 توي که ساعتي دو همون ولي بود پر اوقاتم بيشتر که اين ،با ميگم متنفرم،بازم تنهايي از من اخه-

 بکشم خودمو ،ميخوام تنهام خونه
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 کني زهر خودت براي زندگيو که نداره ،ارزش ساله يه زندگي اين کال پريا:اراد

 ميکنم صحيت اش درباره ارشاوير با ميگي،امشب راست-

 افرين:اراد

 گذشت ساعت چجوري نفهميديم گرفتي زدن حرف به منو اوه،ببين ممنون،اوه-

  ميگي،بدو راست اوه اوه:گفت و انداخت ساعتش به نگاهي اراد

 رفتم خونه سمت به و شدم ماشينم سوار و کردم خداحافظي اراد از کالس از بعد

 حبتص ارشاوير با بايد چجوري که ميکردم فکر اين به ،همش ميکردم رانندگي داشتم که حالي در

 کنم

 توي چجوري واالن گذشت چجوري ساعت دو نفهميدم اصال که بودم رفته فرو فکر توي اينقدر

 کردم پارک پارکينگ

  رفتم اسانسور سمت وبه شدم ياده ماشين از

 کردم باز رو شدم،درخونه پياده اسانسور از که اين از بعد

 کردم زندگي از خستگي احساس ماهه يه اين مثل دوباره خونه روحي بي از

 بر لبخندي وبا کردم بلندي وسالم کردم روشن رو چراغا تمام شدم خونه وارد تا همين خاطر به

 شدم خونه وارد لب

 ميبرم بين از رو کسلي اين امشب-

  رفتم اشپزخونه سمت به لباسام کردن عوض از وبعد رفتم اتاقم سمت به

 ونج الهه از قبال ،اخه گذاشتم بار فسنجونو ،خورش برنج انداختن دم از وبعد کردم خيس برنجو

 يشترب هم جونشم از رو غذا نوع وچند سبزي،پيتزا الزانيا،فسنجون،قرمه ارشاوير که بودم شنفته

  داره دوست

 اموخستگي تمام که وحسابي درست دوشي گرفتن از رفتم،وبعد حمام به غذاها کردن درست از بعد

 اومدم بيرون حموم از برد خود وبا شست
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 اتاق سمت به بود ارشاوير اتاق توي هنوز ارايشم ولوازم لباسام از بعضي هنوز که اين خاطر به

  رفتم ارشاوير

 بود ارشدهک گيپور استيناش روي تمام که رنگ کم صورتي رنگ به لباس يه با حولمو که اين از بعد

 از ،وبعد کردم صاف موهامو ي همه اتو با وبعد کردم خشک ،موهامو کردم عوض يخي وجين

 من بخونمفچون درسامو تا رفتم خودم اتاق سمت وبه اومدم بيرون ارشاوير اتاق از کردن ارايش

 شده که قيمتي هر به ميشدم،حاال موفق بوددم،بايد گرفته خودمو تصميم

 کردم نگاهي اتاقم ساعت به در صداي با

 هنوزم ميخونم،تازه درس دارم ساعته چهار من االن ،يعني دربيارم شاخ تعجب از بود نزديک

 سوخت غذام وگرنه زد زنگ گاز که خداروشکر مونده،واي

 رفتم پذيرايي سمت وبه پاشدم جام از

 رفت مي اتاقش سمت به داشت معمول طبق ارشاوير

 سالم-

 اينجايي؟ تو:گفت و برگشت سمتم به تعحب با و وايساد جاش سر ارشاوير

 باشم کجا ميخواستي پس-

 خبريه؟ اينجا:وگفت انداخت پام تا سر به نگاهي ارشاوير

  نيست خبري نه-

 ريخب هيچ يعني:گفت وبعد انداخت من به خودتي خر يعني که هايي نگاه اون از دونه يه ارشاوير

 ديگه؟ نيست

 خوردي؟ شام ببينم-

  بيرون بزنه چشاش تعجب از بود نزديک ارشاوير

 نه؟ يا خوردي ميکني،نگفتي،شام نگام طوري اين داري چرا چيه-

 خوبه؟ حالت تو پريا نخوردم،ببينم نه:ارشاوير
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 بزنم کميحرف باهات ميخوام خوبم،حقيقتش اره-

 همينه پس:ارشاوير

 گفتي؟ چيزي-

 نه،چطور؟:ارشاوير

  شام بيا کن عوض لباساتو برو پس

 خودش به چيزي ميرفت اتاقش سمت به که حالي ودر باشه گفت و انداخت باال اي ارشاويرشونه

 چيه نفهميدم من که گفت

 کنم اماده شامو ميز و وسايل تا رفتم اشپزخونه سمت به منم

 يزم هاي صندلي از يکي اومد ارشاوير که ميرختم ديس توي برنجو داشتم ميز کردن اماده از بعد

  نشست و کشيد بيرون رو ناهارخوري

 بزني حرف چي مورد در ميخواي ببينم خب:ارشاوير

 اييدحرف،بفرم براي هست وقت حاال:گفتم ميذاشتم ميز روي که حالي ودر ريختم ديس توي برنجو

 نشده تاسرد شام

 ليصند همين خاطر کامله؟،به چي همه ديدم که کردم ميز به فنگاهي گذاشتم ميز روي که برنجو

  نشستم وروش کشيدم بيرون ارشاويرو رويي روبه

 چيه؟ قضيه ببينم نميشه،بگو سرد شام:ارشاوير

 بزنم حرف باهات مهمي موضوع درمورد ميخوام کني،ولي تعجب ميدم حق بهت-

 چيه؟ موضوع نيست،حاال الکي اينا گفتم:ارشاوير

 اهاتب دربارش ميخوام که مهمي موضوع: گفتم بعد و بشم خونسرد ميک تا کشيدم عميقي نفس

 خودمونه درباره بزنم حرف

 خودمون؟ درباره:ارشاوير

 خودمون درباره اره:وگفتم ريختم خودم براي برنج وکمي برداشتم ظرفمو
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 خودش براي غذا ريختن به کرد شروع ثانيه چند از بعد ارشاويرم

 بلدي؟ اشپزي تو مگه ببينم:ارشاوير

 چطوره؟ بلدم،حاال اره-

 خوردن به کرد شروع و ريخت برنجش روي خورش کمي ارشاوير

 نگفتي،چطوره؟-

 نيست بدک:ارشاوير

 دوسفي سياه به دست خونمون توي که اين با دونستم مي چون شدم دلخور کمي ارشاوير حف از

 ايه سليقه خب:وگفتم انداختم باال اي شانه خاطر به خوبه اشپزيم ولي نميزدم

 بده من ي خوبه،سليقه تو اشپزي يعني:ارشاوير

 و ييادم خوشم صورتي رنگ از من مثال داره اي سليقه کسي هر گفتم فقط نزدم حرفيو چنين من-

 ديگه رنگ يه تو

 بود؟ چي بزني حرف هام با موردش در ميخواست که موضوعي اون بابا،حاال باشه:ارشاوير

 ........حقيقتش ببين-

 مطلب اصل سر برو راست يه نميخواد چيني مقدمه:ارشاوير

 شدم خسته کردن زندگي جور اين از من خوب،بهتر،ببين خيلي-

 به ميک خودشو و کرد ريز ترسناکي حالت به چشاشو و ميز روي انداخت چنگالشو و قاشق ارشاوير

 چي؟ يعني اين:گفت و گذاشت ميز روي دستاشو و کشيد جلو

 تا ود مثل خونه اين توي که اين از من:وگفتم دادم ادامه حرفمو ترسيدمولي کمي ارشاوير حالت از

 متنفرم تنهايي از من شدم،بابا ،خسته ميکنيم زندگي غريبه

 اي خونه همش هم تو که نه::وگفت زد مسخره حالت به نيشخندي ارشاوير

 ............خونم هم که ساعتي چند همون ولي نباشم خونه زياد شايد-

 چيه؟ حرفا اين از منظورت: ارشاوير
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 حالي ،در يمباش داشته دوستانه زندگي گذاشتيم قرار کنيم شروع بازيو اين که اين از قبل ما ببين-

 درسته؟ باشيم نداشته دخالتي هم کاراي توي که

 خب،منظور:ارشاوير

 خنگه چقدر خدا واي

 خاطرات وازش باشيم داشته خوبي زندگي هميم با که ساله يه اين توي ،بيا که اينه منظورم-

 ميمونه ادم براي که خاطراته نبينيم،واين همو ديگه شايد چون باشيم داشته خوشي

 کنم؟ چيکار بايد من حاال:ارشاوير

 کنم خفت ميخواد دلم چقدر

 کسي ابريم،ت فاميل هاي مهموني به هم با نکنيم،يا فرار هم از اينقدر بيا:وگفتم زدم زورکي لبخند

  نکنه شک

 کرده؟ شک کسي مگه:ارشاوير

 چي هر ماهه يه اين توي چرا گفت مي و بود زده زنگ پيش روز چند مامان ولي نه که شک-

 اين برادر و خواهر يه مثل نکنيم،بيا فرار هم از اينقدر بيا حرفا،ببين اين از ياديو نمي ميکنم دعوتون

 وگربه سگ مثل نه بگذرونيم رو ساله يه

 وبرادر خواهر يه مثل:ارشاوير

 تلخ خودمون براي زندگيو فقط نداريم کاري هيچ هم به که حالي در برادر و خواهر يه مثل اره-

 نميکنيم

 شرط يه به:ارشاوير

 چي؟:وگفتم کردم فوت حرص با نفسمو

 ميکني درست شام هم و غذا هم من براي بعد به اين از:ارشاوير

 نميخواي ديگه اصال،چيز نکن تعارف خدا ترو-

 کنم چيکار بايد من عوض ،در همين اره:وگفت زد لبخندي ارشاوير
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 ونچ برگرد دوازده ساعت تا شبا و بري زود نيستي مجبور صبحا ديگه فقط کني نبايد کاري-

 ...........من

 چي؟ تو چون:ارشاوير

 کن ،ولش هيچي-

 غذاش خوردن به کرد شروع و کرد اي خنده ارشاوير

 غذا خوردن به کردم شروع منم

 ديگه چيز يه اهان:گفتم ميخوذدم غذامو داشتم که حالي در

 چي؟:ارشاوير

 کني کمکم خونه کاراي توي بايد-

 نميياد خدمتکار هفته هر مگه:ارشاوير

 ايدب ظرفا،يعني کردن جا شستن،جابه ظرف مثل روزمرگي اشپزخونه کاراي توي که اينه منظورم-

 کنيم تقسيم هم با مساوي طور به رو کارا

 عمرا:ارشاوير

 چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟-

 خونست زن ي وظيفه کارا نداره،اين چرا:ارشاوير

 خونم زن من مگه -

 يجاي جابه توي فقط:وگفت اورد جلوم تهديد حالت به انگشتشو و داد خودش به تکاني ارشاوير

 باشه،خوبه-

 اشپزخونه از ارشاوير وبعد کرديم جا جابه رو ظرفا باهم ارشاوير خورديم،منو شامو که اين از بعد

  رفت بيرون

  رفتم بيرون اشپزخونه واز ريختم ظرفشويي ماشين داخل رو ظرفا منم

 نکنيم؟ فرار هم از نگفتي مگه:گفت ارشاوير که رفتم مي اتاقم سمت به داشتم
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 مگه؟ ،چطور گفتم اره:وگفتم چرخيدم ارشاوير سمت به

 ميکني فرار داري خودت که تو:ارشاوير

 ميکنم فرار دارم کجا من نه-

 ببينم بيار چايي يه برو نميکني فرار اگه:ارشاوير

 من؟-

 خوت خود اره:ارشاوير

 بريز برو داري دست سياه،خودت غالم بابات نوکر-

 بگم نمرتو ميخواستم که منه تقصير خوب خيلي:ارشاوير

 مييارم ميرم االن باشه باشه-

 بودم کرده اماده رو چايي قبال از شکر ،خدارو رفتم اشپزخونه سمت به

 رفتم پذيرايي به و ريختم چايي دوليوان سريع

 نشستم ها مبل از يکي روي وخودمم گذاشتم ارشاوير جلوي ميز روي رو ها چايي

 کني گوش حرف ي بچه چه واي:خنديد مي که حال در ارشاوير

 بگو نمرمو هم نيستم،حاال بچه من-

 شدي؟ چند ميکني فک خودت خوب:ارشاوير

 ميکنيا؟ اذيت داري ،ببين چميدوم-

 91/0 شده ،نمرت خوب خيلي:ارشاوير

 جون اخ-

 زدن وجيغ پريدن به کردم شروع و

 اومدم خودم به ارشاوير خنده صداي با

 که زدي گند تو دوباره پريا واي:گفتم خودم پيش
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 ميشي؟ اينجوري ميشي شاد وقتي کال تو ببينم:ارشاوير

 مگه چطور اره-

 نداره فرقي برات هم موقعيتش يعني:ارشاوير

 نداره نه-

 خوب خيلي:ارشاوير

 بخوابم برم دارم،بايد کار خيلي من ولي باشي نداشته کاري فردا تو شايد ببين-

 چنده؟ ساعته مگه:ارشاوير

 دوازده به مونده ربع يه-

 وقته دير خيلي اره:ارشاوير

 رفتم اتاقم سمت وبه.خير به شب پس-

 .............. خير به شب: ارشاوير

 

 هليا؟ ميکني اصرار اينقدر چرا بيام،اخه نميتونم بابا نه-

 بياي؟ نميتوني چرا نامرد،اخه پرياي:هليا

 دارم درس خدا به-

 نميکنيم خرخوني اينقدر تو مثل ميديم،ولي امتحان داريم هم ما ديگه،خوبه بسته اَه:هليا

 کنم کم ارشاويرو روي تا ميکنم تالشمو دارم فقط خرخونيه کجاش-

 چطوره؟ تون رابطه کرديد توافق هم با که شبي اون از راستي:هليا

 لج اشه با دارم دوست هنوزه که هنوز ولي نداريم دشمني هم با قبل مثل ،ديگه قبله از بهتر خيلي-

 کنم

 کرد جلب توجهمو چرخيد در توي که کليد صداي ميزدم حرف تلفن با داشتم که طوري همون
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 ادمد تکون سالم ي نشانه به ديدم،سري خريد از پر دستاي با ارشاويرو که چرخيدم در سمت به

 نذاشت جواب بي سالمو جواب ارشاويرم که

 پــــــــــــــريا:هليا

  چيه؟-

 ميکنم صدات دارم دوساعته کجاست حواست:هليا

 شد پرت حواسم لحظه يه ببخشيد-

 اومده؟ ارشاوير ببينم:هليا

 فهميدي؟ کجا از تو اره-

 بود معلوم سکوتت از:هليا

 لحاظ اون اهان،از-

 يايم هفته اخر براي ميپرسم اخر بار براي فقط بشم مزاحمت نميبخوام ذيگه پريا ببين:هليا

 توچال؟

 ميکنه نگام کنجکاوي با ديدم که انداختم نگاهي ارشاوير به

  مييام بابا خوب خيلي:گفتم هليا به و زدم لبخندي

 بيار هم گيتارتو پريا فقط ميکني قبول ميدونستم واي:هليا

 نه واي-

 نه؟ چرا:هليا

  بابائيناس ي خونه اخه-

 نياوردي خودت با گيتارتو يعني:هليا

  نه-

 بودي گيتارت عاشق که ممکنه،تو چطور اخه:هليا
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 نبود چيزا اين به حواسم اصال ماه سه دو اين توي ولي هليا ميدونم-

 ي بهونه به هنزن زنگ کسي بهت تا کردي قطع رو تلفنا با گوشيتو که گفته بهم مامانت بله بله:هليا

 امتحانا

 داده گير بهم ارش،بدجور خاطر به هم و امتحانا خاطر به هم بابا اره-

 ميياري هم گيتارتو توچال بريم ها بچه با قرار که جمعه حال هر به:هليا

 نداريد اي ديگه امر ديگه باشه،ببينم خوب خيلي-

 چرا:هليا

 چي؟-

 باش خودت مراقب:هليا

 مسخره،خدافظ:دادم وادامه کردم اي خنده

 خدافظ: گفت ميخنديد که حالي در هم هليا

 ادهد تکيه اشپزخونه چارچوب به که انداختم نگاهي ارشاوير به کردم قطع گوشيمو که اين از بعد

 ميگرد نگاه من به کنجکاوي با و بود

 کنم جا جابه خريدارو تا رفتم اشپزخونه سمت به و پاشدم جام از تمام بدجنسي با منم

 خريدا کردن جا جابه مشغول که طوري همون و برداشتم خريدارو تمامي رسيدم که اشپزخونه به

 خبر چه:گفتم شدم

 شماست دست خبرا:ارشاوير

 خبري چه بابا نه-

 . رفت اتاقش سمت به و شد کنده جاش از و داد تکون فهميدن حالت به ارشاويرسرشو

 

 اتاق زا بود کرده عوض مشکي و طوسي کن گرم دست يه با لباساشو که دقيقه ازچند بعد ارشاوير

 اومد اشپزخونه سمت وبه بيرون اومد
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 ادميي ناهار براي ارشاوير گذاشتيم قرار هم با که روزي اون از شدم،اخه غذا ميز چيدن مشغول منم

 خونه

 به ودب داده تکيه که چرخيدم ارشاوير سمت به گذاشتم ميز روي رو غذا و چيدم ميزو که اين از بعد

 ميکرد نگاه بروبر منو وداشت اپن

 شده چيزي:وگفتم دادم تکون شده چي که اين حالت به سرمو

 شه؟ب چيز بايد ،مگه نه:وگفت خورد تکوني يکدفعه باشه دراومده بهت حالت از انگار که ارشاوير

 .......نميدونم،اخه-

 سبزيش قرمه اين با کرده چيکار خانوم پريا ببين نداره،اوه اخه:ارشاوير

 نشه سرد بخور غذاتو بيا زودتر داري،حاال لطف: وگفتم زدم لبخندي

  نشست صندلي روي و اومد ميز سمت به ارشاوير

 نشستم ها صندلي از يکي روي منم

 ؟ داري برنامه هفته اخر براي ببينم:ارشاوير

 مگه؟ ،چطور اره-

 ميريد؟ کجا هيچي،حاال:ارشاوير

 نميياي تو ،ببينم توچال بريم دانشگاه هاي بچه با قراره-

  بيام نميتونم زياد احتمال به ولي گفتن من به حقيتش:ارشاوير

 چي؟ براي اخه-

 ميمردم فضولي از داشتم که بود شده مهم برام ارشاوير نيومدن اينقدر لحظه اون چرا نميدونم

 دارم؟ کار خب:ارشاوير

 کاري؟ چه بپرسم ميشه-

 مهمه؟ برات اينقدر چرا بپرسم منم ميشه:ارشاوير
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 شدم کنجکاو کمي نيست،فقط مهم برام هم اصال نه:وگفتم دادم خودم به تکوني

 کمي؟ فقط:ارشاوير

 کمي فقط اره-

 دارم قرار دوستام از ميگم،بايکي بهت بابا خوب خيلي:ارشاوير

 کنم خفش ميخواد دلم چقدر داره،واي قرار دخترش دوست با حتما:گفتم خودم پيش

 بگذره خوش بهتون ايشاهلل:گفتم و زدم زورکي لبخند

 مييام حتما تونستم اگه ميگم دارم ،ولي ممنون:ارشاوير

 بيشعور برس دخترت دوست همون به برو نياي خوام مي

 تره مهم خيي ،قرارت نيست مهم زياد بياي نتونستي اگرم نه-

 گفت چي نفهميدم که گفت لب زير چيزي و زد لبخندي ارشاوير

 ميشه:گفتم خاطرهمين به نشه ناراحتيم متوجه تا کنم عوض حرفو جهت گرفتم تصميم يکدفعه

 بدي؟ بهم گوشيمو

 چي؟:ارشاوير

 بدي؟ بهم گوشيمو ميشه گفتم-

  زديم حرف درموردش قبال ما:ارشاوير

 وايسم عيد تا نميتونم من ،ولي زديم حرف اره-

 داري؟ گوشي که تو چرا؟:ارشاوير

 ميخوام گوشيمو اون من دارم،ولي اره-

  بدم گوشي بهت عيد تا عمرا من همونه من حرف:ارشاوير

 ديگه؟ نميدي پس-

 نه:وگفت انداخت باال ابروهاشو ارشاوير
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 درک به:گفتم ارامي به لب زير

 چي؟:ارشاوير

 ميخرم ديگه درک،يکي به گفتم-

 همونه من حرف ولي بکن ميخواي کاري هر:ارشاوير

 دوييدم اتاقم سمت وبه پاشدم جام از عصبانيت با

 کردم قفل اتاقو در رسيدم اتاقم به وتا

 . اومد رفت ارشاوير که اين ي نشانه به خونه در صداي که بود دقيقه يا ثانيه چند از بعد نميدونم

 پاشدم خواب از گوشيم االرم صداي با صبح

 شاراي کمي تا رفتم ارشاوير اتاق سمت به وصورتم دستو شستن از بعد و پاشدم جام از سريع

 داشت ارايش ميز اون اتاق فقط چون کنم

 امانينام ي خونه از برگشت موقع بايد امروز:گفتم خودم پيش ميکردم ارايش داشتم که همينطوري

  شدم خسته ،ديگه بخرم خودم براي ارايش ميز يه برم

 بود عالي چيش ،همه شدم خيره نقصم بي ارايش به

 رفتم بود توش لباسام از بعضي هنوز که ارشاوير کمد سمت به

 کردم باز کمدو در

 من کمد برعکس دقيقا ميزد برق جاش همه و بود مرتب معمول طبق

 رفتم ايينه جلوي به پوشيدم لباسامو که اين از بعد

 قربون خورده يه خودم عادت طبق اومد مي بهم خيلي قرمزمم و کاربني ابي وشال قرمزم مانتوي

 اومدم بيرون اتاق از و رفتم خودم ي صدقه

 ارجخ خونه واز اومدم بيرون اتاقم واز برداشتم ماشينو کليد و کيفمو و رفتم خودم اتاق سمت به

 افتادم راه مامانينا ي خونه سمت وبه شدم

  شدم پياده ماشين از و کردم پارک خونه در جلوي
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 زدم درو وزنگ رفتم خونه سمت به

 اومدم من نفهمه مامان تا گذاشتم ايفون چشم روي دستمو

 کيه؟:مامان

 بگيريم ماهانه خانوم،اومديم سالم:وگفتم کردم مردونه و کلفت کمي صدامو

 يدبردار لطفا ايفون چشمي روي از داديم،دستتونم رو شما ي ماهانه پيش ي هفته که ما اقا:مامان

 جان خانم نداديد ما به ولي:وگفتم کردم قايم خندمو بزور

 ......... اقا چه من به:گفت بود شده عصباني کمي که حالي در مامان

 امانم واي:وگفتم بردم سرم باالي دستامو و رفتم چشمي جلوي و برداشتم چشمي روي از دستمو

 عصباني اينقدر نزن،چرا خدا ترو جون

 پريا تويي:مامان

 اجازتون با-

 کاريه چه اين ،اخه نکشَتِت خدا:مامان

 نرفته اين از تر بيش ابروم تا کن باز درو اين خواهشن ماماني-

  کرد باز درو مامان

 .................رفتم خونه داخل به من و

 مانوما مهموني از بعد از ،اخه بوسيدنش به کردم شروع و بغلش پريدم ديدم مامانو و شد باز در تا

 بودم نديده

 کردي؟ خاموش گوشيتو چرا کجايي،اخه معلومه دختر اخه:وگفت کرد جدا خودش از کمي منو مامان

  نداشتم هم خاروندن سر وقت همين خاطر به بود ،امتحانام بودم گفته بهت که من مامان-

 بزني زنگ مامانت به نبايد حرفيه،تو چه اين:مامان

 گلم مامان کنم،خوفه جبران ميدم قول ولي ناراحتي دستم از ميدونم-
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 ادم ولي کردي ازدواج تو:وگفت زد لبخندي من حرف اين با بود گرفته بغضش که مامان

 :چطوره ارشاوير نشدي،راستي

 ونهميرس سالم خوبه بشم،ارشاويرم ادم ندارم دوست فرشتم راضيم من نه:وگفتم زدم لبخندي

 تو دست از:مامان

  رفت اشپزخونه سمت به و پاشد ازجاش مامان

 خبر؟ بي اينجا،اونم اومدي يکدفعه شده چي حاال ببينم:مامان

 داره؟ ،اشکالي ببينم مامانمو اومدم اصال حرفيه چه اين مامان اِه-

 ميخوري؟ چايي عزيزم،ببينم نه:مامان

 اتاقمه توي هنوز گيتارم مامان خورم،راستي مي که معلومه-

 مگه؟ ماماجان،چطور اره:مامان

 هيچي؟-

 :شده روميشناسم،چيزي تو من:مامان

 ؟ توچال بريم جمعه ها بچه با قراره مامان،فقط نه-

 تـــــــــوچال؟:مامان

 جان مامان اره-

 بري؟ تو نکرده الزم پريا:مامان

 چرا؟-

 چي؟ بشي مريض موقع يه سخته چقدر ميدوني:مامان

 حرفيه چه اين جان مامان واي-

 خورديد خر مغز مگه توچال و سرد هواي اين توي بزنمتا،اخه بيام ميگه شيطونه پريا:مامان
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 خوش کمي اونجا بريم خوايم مي فقط بريم ها باال اون تا نيست قرار هم جان،ما مامان نه-

 بگذرونيم،همين

 نشست ها مبل از يکي روي خودش و گذاشت من جلوي ميز روي و اورد رو ها چاي مامان

  بپوشيا گرم لباس يه حتما پس خب:مامان

 باشه-

 .  اومد زنگ صداي بردارم چاييمو تا شدم خم که حالي در

 رفت در سمت به و پاشد جاش از مامان

 رفتم در سمت به و پاشدم جام واز خوردم چاييمو از قُلُب يه

 ماماني؟ اومده ميگي،پريا جدي:پوريا

 برم ناراحتي ،اگه اومدم بله:وگفتم رفتم در سمت به داشتم برلب لبخندي که حالي در

 گرفت اغوش در ومرا دويد سمتم به پوريا

 شد ذره يه برات دختر،دلم کجايي:پوريا

 از بعد داري حق:گفتم و شدم خيره داشت بغض مامان همانند که چشماش به و اومدم پوريا بغل از

 نزدم حرف باهات ديگه کردم دعوا باهات اونشب که اين

 کردا يخ چاييت دختر:مامان

 رفتيم مبل سمت به هم با و گرفت دستمو پوريا

 توچال نره بگو خواهرت اين به تو پوريا:گفت مامان نشستيم ها مبل روي که اين از بعد

 !کردي قبول نگفت هليا:گفت بود کرده تعجب که حالي در پوريا

 ياي؟ مي هم تو مگه-

 اقا و اشم توچال بريم دانشگاه هاي بچه با قراره گفت و زد زنگ ما به هليا دختره ،اين بابا اره:پوريا

 بياين هم ارشم

 خب؟-
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 جمالت به خب:پوريا

 ياد؟ مي ارشم ببينم-

 مگه؟ چطور اره:پوريا

 نره کن نصيحت رو دختره اين ميگم کي به ببين منو:مامان

 هستي؟ که غذا براي جان،ببينم مامان نخور حرص:پوريا

 بمونه نمونه،بايد ميشه مگه:مامان

  دوختيد بُريديدو که بابا،شما باشه-

 دارم حرف باهات که اتاقم بريم پاشو:پوريا

  شديم اتاقش راهيه پوريا با و پاشدم جام از

 بست درو پوريا شدم پوريا اتاق وارد که اين از بعد

 کردم نگاه پوريا به و نشستم تخت روي

 ميکني؟ چيکار ارشاوير با پريا:وگفت نشست تختش بغل مبل روي اومد هم پوريا

 گذرونيم مي-

 چي؟ يعني:پوريا

 همين يعني-

 نميکنه؟ اذيتت ببينم:پوريا

 نداره کاري من به بدبخت نه-

 بارم هي بوده خاموش گوشيت بار هر ولي بگيره تماس باهات کرده خيلي ميگفت ارش راستي:پوريا

 نميدونسته درتونو زنگ ولي اومده خونتون دم تا

 ...........هيچي ديگه اينم حاال گفته ازدواجو اين ي قضيه اين به کي نميدنم من بهتر،بابا-

 گوشيت پريا:مامان
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 بگيرم گوشيمو تا دوييدم مامان سمت به و کردم باز رو پوريا اتاقه در و پاشدم جام از

 گرفتم مامان از گوشيو سريع

 بود گودزيال کردم نگاه شمارش به

 الو-

 کجايي؟:ارشاوير

 چه؟ تو به:وگفتم گرفتم فاصله کمي مامان از

 گفتم؟ کجايي:ارشاوير

 کيه؟ پريا:پوريا

 ارشاويره: زدم وداد دادم فاصله خودم از کمي گوشيو

 کجايي؟ گفتم پريا:ارشاوير

 مگه؟ بابام،چطور ي خونه: وگفتم چسبوندم گوشم به گوشيو

 ..........که اومده پيش برام ،کاري يام نمي غذا براي بگم بهت ميخواستم خوب خيلي:ارشاوير

 چي؟ که-

 نداري؟ ،کاري کن ولش:ارشاوير

 کردم قطع گوشيو وسپس.خدافظ نه-

 اومد بابا که ميکردم اماده ناهارو وسايل داشتم

 بابام بغل توي کردم پرت خودمو کشيدم جيغي خوشحالي از

 رفتم اتاقم به گذروندم ام خانواده با که ساعتي چند از بعد

 کردم باز که رو اتاق در

 شد تنگ گذشته براي دلم واقعي معناي به

 اومدم خودم به چکيد چشمم ي گوشه از که اشکي با
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 زدم چرخي و رفتم اتاقم وسط به

 کشيدم بودن دنيام تمام روزي که عروسکام روي دستي و نشستم تختم روي

  داشتم کوچيکي دنياي چه فهميدم که بود لحظه واون

 يزندگ پيش ماه چند مثل بازميتونم شم جدا ارشاوير از که ديگه سال يه ميکردم فکر االن تا

 بورسيه ناو باشم،بايد فکر به بايد آيندم براي حاال همين ،از نميشه ديگه که فهميدم حاال کنم،ولي

 بگيرم رو

 رفتم بود اتاق گوشه که گيتارم سمت به و پاشدم جام از

  گذاشتم زمين روي وگيتارو نشستم زمين روي

 کردم باز کاورشو

 اومد چشام جلوي سالگيم هفده تا سالگيم ده خاطرات تمام ياد کاورش از گيتارم دراوردن با

  زدن به کردم شروع و اوردم در کاورشو از گيتارو بارني چشمان با

 بزنه داره دوست اهنگي هر دستام گذاشتم و بستم چشامو

 ومدما خودم به وپوريا مامان و بابا زدن دست با که بود گذشته ساعت چند يا دقيقه چند نميدونم

 کنم نبغلشو تا رفتم سمتشون وبه پاشدم جام از و گذاشتم زمين روي گيتارو و زدم تلخي لبخند

 کردم خدافظي مامانينا از و برداشتم گيتارو که بود شب نزديکاي کنم فکر

 تمخالف بخوريم شام هم با همگي تا بياد ارشاوير خواستن مي که وبابا مامان اصراراي برابر در و

 کردم

  رفتم ماشين سمت به و اومدم بيرون خونه از

 بگيرم خودم براي آرايش ميز يه تا رفتم............. سمت به شدم ماشين سوار که اين از بعد

  رفتم مغازه داخل به و داشتم نگه اي مغازه جلوي

 تيح و بود بزرگتر نفره يه تخت از اندازش ولي بود نفره يه تختش که نفره يه بنفش ست يه

 اومدم بيرون مغازه از و دادم سفارشش گرفت چشامو بدجور کرد استفاده دونفر براي ميشد
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  رفتم خونه سمت وبه

  شدم خونه وارد و کردم چراغوني رو خونه هميشه مثل رسيدم خونه به وقتي

 خياط به که کردم خواهش ازش و زدم زنگ مامان به و رفتم خونه تلفن سمت به سريع

 دهپر و بدوزه کريت صورت به کرم گالي با بنفش خوشگل روتختي يه برام بگه مخصوصمون

  همينطور هم هايش

 .  کنم استراحت کمي تا رفتم اتاقم سمت به زدم حرف مامان با که اين از بعد

 ام کوله سمت به و پاشدم جام از کردم نگاه بنفشم خوشگل اتاق وبه پاشدم جام از هيجان با

 چک مووسايل که اين از بعد کنم چک بودمو کرده اماده واشي تنگه براي ديشب که وسايلي تا رفتم

  کردم نگاه خوشگلم ست به و وايستادم اتاق ،وسط کردم

 بليوق ،وسايل بود تر خوشگل خيلي وگرنه نبود اماده ام پرده و روتختي هنوز تازه بود قشنگ واقعا

 .اپارتمان نگهبان به داد ارشاوير هم

 اتاق سمت به هميشه خالف ،بر شستم وصورتمو دست ام هميشگي عادت مثل که اين از بعد

 اتاق به کردم منتقل وسايالم تمامي همين خاطر به نبودن مهم ديگران برام ديگه چون رفتم خودم

 خودم

 ارايش به کردم شروع و نشستم ارايشم ميز صندلي روي

 کردم باز درشو و رفتم جديدم کمد سمت به

 بردارم تخت روي از گوشيمو تا رفتم تخت سمت به گوشيم صداي با

 کردم نگاه شمارش وبه برداشتم گوشيو

  زدم تماسو اتصال دکمه بود، هليا

 بله-

 اي؟ پريا،اماده سالم:هليا

 دارم کار ديگه ساعت نيم يه نه-

  سرده خيلي ،ميگن و بپوش گرم لباس حتما بگم زدم زنگ پريا:هليا
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 ؟ بريم فصل اين توي بوديم مجبور هليا اخه-

 ممنوع غر:هليا

 خوب خيلي -

 ميان هم عموت پسر و داداشت خبري يه پريا:هليا

 ميدونستم-

 کجا؟ از:هليا

 ديگه خب-

 تروخدا پريا:هليا

 گفت بهم پوريا بابا خوب خيلي-

 سرپ و داداشتو منو يعني ما پس پريا:گفت بعد و گفت چي نفهميدم که گفت اروم چيزي هليا

 دنبالت يايم مي هم با عموت

 کرد قطع گوشيو هليا بزنم حرفي خواستم تا

 رانسهف از بابا که قرمز رنگ به پالتويي و رفتم بود باز درش که کمدم سمت به متعجبي حالت با

 ها وتب و کردم تنم رو ،مانتو پوشيدم مشکيمو ساپورت که اين از بعد و دراوردم رو بود خريده برام

 و وردما بيرون کمد از نبودو بلند هاش پاشنه ميرسيدوخداروشکر زانوم نزديکي تا که مشکيم ي

  کردم پام

 از پالتو همون با بابام که هم وعطري کردم سرم و اوردم بيرون کمدم از هم اي ساده مشکي شال

 . کردم خالي خودم روي بود اورده برام فرانسه

 گلخوش خيلي ميشد قرمز رژم اگه نظرم به ولي بود خوب چي ،همه کردم نگاه ايينه توي خودم به

 ميشدم تر

 کشيدم لبام روي و کشيدم بيرون ارايشم کيف از رنگي قرمز رژ

 ببينم خودمو تا گرفتم فاصله اينه از قدم چند
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 بودم شده خوشگل واقعا نباشه خودم از تعريف واقعا

  اومدم بيرون اتاقم واز برداشتم کيفمو و موبايل با گيتارمو

  رفتم بيرون خونه از و کردم بيشتر سرعتمو ايفون صداي با

  ديدم ارشاويرو تعجب کمال در کردم باز درو وقتي

 اومد در موبايلم از پيامک صداي لحظه همون

 شو ماشين سوار برو:گفت من به عصبانيت با لحظه چند از بعد ولي من به بود زده زل باز ارشاوير

 و کردم باز ماشينو ودرعقب رفتم ارشاوير ماشين سمت به بودم ارشاويرترسيده لحن از چون

 ونشستم کردم باز رو جلو در بعد و گذاشتم گيتارمو

 گوشيمو و کردم باز کيفمو در سريع دارم پيام اومد يادم دراومدم بهت حالت از که اين از بعد

 دراوردم

  دنبالت ميياد خودش ميگه و زده زنگ ارشاوير پريا: بود نوشته که بود هليا از پيامک

  کردم پرت کيفم داخل به عصبانيت با گوشيو

  اومد ارشاوير دقيقه چند از بعد

 بود عصباني خيلي

 کرد حرکت و کرد روشن ماشينو عصبانيت با

 بودم سرعت عاشق من که کنم چيکار ولي داشت بدي بسيار سرعت

 کرد بدي ترمز ارشاوير که بود گذشته دقيقه چند نميدونم

 ميشکست سرم مطمئنا بودم نبسته بند کمر اگه

 کن پاکش:گفت و اورد در جيبش از دستمالي ارشاوير

 چيو؟-

 رژتو:ارشاوير
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 نميخوام-

 چيه؟ کارا اين از قصدت:ارشاوير

 ندارم قصدي من-

 نميکني؟ پاکش ببينم:ارشاوير

 نه-

 گذاشت هايم لب بر را هايش لب بفهمم که اين بدون و شد خم سمتم به ارشاوير يکدفعه

 کردي؟ که بود کاري چه اين: زدم داد بلند و زدم پسش سريع اومدم خودم به تا

 خواستي؟ خودت تو:گفت کامل خونسردي با ارشاوير

 نخواستم چيزي چنين من-

 کار اين به مجبور ادمو ، کني نمي گوش حرف وقتي: گفت و دراورد حرکت به ماشينو ارشاوير

 ميکني

 ميزنم نداره،دوباره اشکال-

 نميکنم رفتار طوري اين بعد ي دفعه من ولي بزن داري دوست:ارشاوير

 ،مثال؟ کنيد چيکار ميخواين ديگه ببخشيد-

 کني گوش حرفمو که نفعته به ميدونم،ولي خودم اونشو ديگه:ارشاوير

  نکنم گوش حرفش به ترسيدم که بود جدي ارشاوير لحن اينقدر

 . رسيديم توچال به ساعتي چند از بعد نميدونم شد سپري سکوت توي راه کل

 بودن منتظرمون ها بچه ي همه رسيديم که وقتي

 رفتم ها بچه سمت به و برداشتم ماشين عقب از گيتامو و شدم پياده ماشين از سريع

 و سالم مشغول واونم اومد ارشاويرم که کردم مي پرسي احوال و سالم داشتم ها بچه ي باهمه

 هاشد بچه از پرسي احوال
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 برگشتم سمتشون به کردن سالم ها بچه مثل هم با که ارش و پوريا باصداي

 سالم: گفتم و کردم اي خنده

 نهک پرسي احوال و سالم هم اون با تا رفت ارشاوير سمت به ،پوريا پوريا با زدن حرف کمي از بعد

 نميدي؟ تلفنامو جواب چرا:ارش

 داشتم گفته،امتحان بهت پوريا کنم فکر-

 شدي خوشگل چه کن ولش گفته،اصال اره:ارش

 بودم خوشگل هميشه من:گفتم و کردم نازک چشمي پشت

 لعنت برمنکرش:ارش

 ميزني حرف ايراني خوب بودي فرانسه سال همه اين که اين با-

 بره يادش مادريش زبون ادم ميشه مگه:ارش

 عزيزم دوست به سالم بَه:هليا

 بود تنگيده برات دلم چقدر نميدوني ،پريا سالم:شادي

 همينطور ،منم ها بچه سالم-

 همه، بنداز اطرافت به نگاه ،يه کردي خوشگل اينقدر چرا:گفت گوشم دم واروم اومد سمتم هليابه

 ميکنن نگات دارن

 خوشگلم کنم چيکار خوب: گفتم و انداختم باال ابرويي

 شد پيچيده کمرم دور دستي لحظه همون در

 ديدم ارشاويرو که کردم نگاه بغلم به ترس با

 افتادم راه ها بچه وبا اومدم بيرون بغلش از سريع بودم ناراحت ارشاوير دست از چون

 يادم زا ارشاوير ازدست ناراحتيم تمامي که گذاشتيم هم سر سربه اينقدر شادي و هليا منو راه توي

 رفت
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 شديم تلکابين سوار ها بچه با رسيديم توچال به که اين از بعد

 راورديمد بازي مسخره تلکابين توي نميدونم،اينقدر رو وبقيه بوديم باهم غزال و وشادي وهليا منو

 ميگيره خندم ميفتم يادش وقتي هنوزه که هنوز که

 ودنب نشسته همه که سکويي سمت وبه شديم پياده همه رسيديم دوم ايستگاه به که اين بعداز

 رفتيم

 ينا توي ،چون بگيرن اش رفتن ارش و اراد با ها بچه از يکي نشستيم ها سکو روي که اين از بعد

 ميچسبيد خيلي هما

 فعهيکد که ميزديم کل بگم بهتر يا زديم حرف ها بابچه داشتيم و خورديم اشمون که اين از بعد

 بزن گيتار برامون زودباش پريا: گفت هليا

 رفتم هليا به اي غره چشم

 داره صدايي چه دونيد نمي ها بچه بخوني،واي برامونم بايد:شادي

 ديگه وقت يه ايشاهلل-

 شده تنگ زدنت گيتار براي خيلي بزن،دلم پريا،خواهشن:ارش

 شرط يه به-

 شرطي؟ چه: گفتند هم با ها بچه ي همه

 ديگه نکن اذيت پريا واي:اراد

 خوندن براي کنن همراهيم بايد هم وشادي هليا فقط نيست کار در اذيتي نه-

 ...پريا:شادي

 بخونيم،قبوله بايد ميخونديمو باهم هميشه مدرسه توي که اهنگي همون نداريم، پريا-

 قبوله:هليا

  ميکنيم شروع پس-

 دراوردم کاورش از گيتارمو
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  اهنگ زدن به کردم شروع و

 خوندن به کردم شروع پس بود بامن هميشه بود اروم که اهنگ اول قسمت

 

 کنم ثابت نميتونم چرا ولي دارم دوست

 کنم خوابت نميتونم ولي ميخونم الاليي

 کني باور نميتوني چرا منو داشتن دوست

  کني خاکستر داري دوس شايد عشقو اين آتيش

 

 به کرد شروع هليا شد تموم من قسمت تا و بود هليا نوبت االن چون دادم اوج اهنگ به کمي

 خوندن

 

 خودم دل تو بمونه عشق همه اين ميخواي شايد

 شدم عاشقت که نگم بهت ديگه ميخواد دلت

 ميفهميدي اينو کاشکي ميديدي چشمام توي کاش

  ميدي نفس بهم تو که کنم ثابت چطور بگو

 

 سرمو ردميک نگام قشنگي حالت با داشت که کردم نگاه ارشاوير به ميخوند داشت هليا که حيني در

 بزنم اهنگمو کردم سعي احساسم تمام با و پايين انداختم

 اوردم االب سرمو همين خاطر به ميخونديم بلند رو تيکه اون بايد نفرمون سه هر هليا ي تيکه از بعد

 خوندن به کردم شروع هليا و شادي با و هماهنگ و

 بده فرصت بهم کم يه بذار روم پيش راهي يه

 بده جرات بهم خودت شدن تر عاشق براي
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 بشه تابت بي لحظه هر عاشقت کردي کاري يه

  بشه ثابت بهت شايد ميدم بهت جونمو من

 

 وبتن دقيقه چند از وبعد بدم نشون همه به گيتار توي خودمو هنر از کمي بايد من تيکه اين از بعد

 خوندن به کرد شروع که بود شادي

 

 تو داشتن براي خواهش يه همش اينا بيار طاقت

 بيار طاقت کمي يه

 بخواي منو تو که روزي يه ميرسه ميدونم دارم دوست

 بزار جايي يه برام دلت از گوشه يه بيا

 بيار طاقت کمي يه بار يه همين واسه

 

 :خونديم بچه به هماهنگ صورت به احساساتم تمام با پس بود تامون هرسه نوبت دوباره

 

 بده فرصت بهم کم يه بذار روم پيش راهي يه

 بده جرات بهم خودت شدن تر عاشق براي

 بشه تابت بي لحظه هر عاشقت کردي کاري يه

  بشه ثابت بهت شايد ميدم بهت جونمو من

 (سون گروه از بزار رو پيش راهي يه اهنگ)

 

 شد تموم اهنگ زدم اهنگو تيکه اخرين که اين از بعد
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 ................ زدن دست به کردن شروع همه

 .  ميکرديم گرما احساس سرما اون توي ماهمه که بود جالبيش و

 مباز خواستن وازمون کردن تشويقمون ها بچه کرديم هنرنمايي شادي و هليا منو که اين از بعد

 و دارد وجود هم بعدي ي دفعه که کنم متقاعد رو ها بچه تونستم سختي به کنيم،ولي هنرمايي

 ميترکونم براشون بعد ي دفعه

 هاي احساس خيلي ،و ارامش،قدرت احساس اونجا ،ادم رفتم پرتگاه سمت به و پاشدم جام از

 ميکرد نبود توصيف قايل که ديگه

 بگم هترب يا رقيبم که ارشاوير مثل کسي با که نميکردم فکر وقت فکرکردم،هيچ خودم زندگي به

 ......کنم،وحتي ازدواج بود دشمنم

 از کراف اين ي همه تا دادم تکون سرمو.......... اصال کنم،نه پيدا ارشاوير به حسي هيچ نبايد من نه

 بره بيرون سرم

 شده؟ چيزي:ارشاوير

 بشه؟ طوري قراره نه،مگه-

 ............اخه:ارشاوير

 به تمدس با بعد.کنم خلوت کمي خودم با خواستم مي نداره،فقط اخه:وگفتم برگشتم سمتش به

 نميذارند ها بعضي که:دادم وادامه کردم اشاره خودش

 گرد گير بهش پام و نديدم جلومو سنگ که برم ها بچه سمت به خواستم مي

  افتادم و دادم دست از تعادلمو

 بشه متالشي مغزم که بودم منتظر لحظه وهر بستم چشامو

 بود ارشاوير صورت ديدم که چيرزي اولين و کردم باز ترس با چشامو

 اومدم فرود ارشاوير اقا بغل توي بــــــــــــله ديدم که کردم نگاه اطرافم به

 ونخودش اسير ادمو چشماش نداشتم،المصب رو کاري هيچ شد،قدرت قفل ارشاوير نگاهِ توي نگام

 ميکرد
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 ..........................که ميشد تر نزديک لحظه هر ارشاوير سر

 !!!!!!!!پريــــــــــــا:ارش

 پيشونيمو کنه ول منو که اين از قبل ولي کشيد اهي و برد عقب سرشو ارش صداي با ارشاوير

 رفت کردو ول ومنو بوسيد

 گرفتم دستام بين سرمو و نشستم زمين روي

  رفت و بوسيد پيشونيمو چي؟چرا يعني کار اين:گفتم خودم پيش

  کردم ونگاش اوردم باال سرمو ميزد صدام که ارش صداي با

 بود شده ميت مثل بود،رنگش ترسيده انگار خيلي ارش

 خوبه؟ حالت پريا،خوبي،ببينم:ارش

 ردمک حرکت کجاست نميدونستم که سمتي وبه دادم تکون مثبت حالت به وسرمو شدم پا جام از

 بريم نيست خوب حالت اگه پريا:گفت يومد مي داشت من پاي به پا که حالي در هم ارش

 بيمارستان

 خوبه حالم نه:وگفتم چرخيدم ارش سمت وبه وايستادم

 نميده نشون اينو صورتت رنگ ولي ارش

 ميشيا نارحت ميزنم حرفي ندارم،يه حوصله کن،اصال ولم تروخدا ارش-

 ولي:ارش

 کجاست؟ پوريا ببينم نداره، اما ولي-

 يدنيومد ديديم که بعد بوديم ارشاوير و تو منتظر ها بچه با االن تا:گفت ناراحتي حالت با ارش

 زودتر هچ هر که بدم خبر شماها به بيام ،منم برن اونا گفتم من که دنبالتون بياد ميخواست پوريا

 .......... رو تو که بياين

 ميزنم يخ سرما از دارم من بريم ،فهميدم،بيا باشه-

 باشه:ارش
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 افتاديم راه ها بچه سمت به ارش با

 ارش ارشاويرو نا و ميزدم حرف من نه ولي برگشتيم و شديم تلکابين سوار

 اماشين سمت به بعد و گذرونديم خوش کمي ها بچه پيشنهاد با ، توچال اول به رسيديم وقتي

 رفتيم

  بود شده گرفته حالم کال

 .رفتيم که برو رفتم،دِ ارشاوير ماشين سمت به و کردم خدافظي همه از که اين از بعد

 

9....2.....4 

 دادم بيرون به حرص با بود شده جمع ام سينه توي کالس اول از که نفسمو

 شد تموم بالخره اخيش-

 چته؟ تو پريا:غزال

 افتاده غزال،اتفاقي ميگه راست:اراد

 بشه طوري قراره مگه نه-

 فکري؟ توي همش نميکنيو گوش ديگه درسا به چرا پس:اراد

 نميگن رو اينا که هام نمره-

 ......... اره،فقط:غزال

 همين مشغوله فکرم نمه يه فقط بابا-

 فوبر بياين ها بچه واي: گفت خوشحالي با برگشت لحظه چند از بعد و رفت پنجره سمت به اراد

 ببينين

 رفتم پنجره سمت به دو حات با

 خوشگله شده،چقدر سفيد جا همه واي
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 حساب درست بازي برف يه براي ايد پايه ها بچه-

 ام پايه که من:غزال

 منم:اراد

 بدوييد پس

 دوييدن به کردم شروع خودم و

 بازي برف به کرديم شروع ها بچه مثل غزال ارادو با شدم خارج دانشگاه از اينکه از بعد

 مهم نکدومشو هيچ پيوستند،برام بهمون ها وبعضي ميکردن مسخرمون داشتن اطرافيان از بعضي

 کردم خودمو کار و نبود

 نياورده ماشين اينکه خاطر به اراد کرديم حسابي درست بازي برف يه ها بچه با که اين از بعد

 رفت رسوندو ،منو بودم

 کردم عوض ولباسامو رفتم اتاقم سمت به کردم روشن چراغا که اين از ،بعد شدم خونه داخل

 به عدب و چسبيد بهم خيلي که خوردم کيک با داغ ککائو شيبر کمي و رفتم اشپزخونه سمت به

 بخونم درس کمي تا رفتم اتاقم سمت

 خوندم مي درسامو داشتم و بودم نشسته تحريرم ميز صندلي روي

 يلموموبا تا کردم دراز دستمو بود کتاب هاي نوشته روي نگاهم که حالي ،در موبايلم زنگ صداي با

 بردارم تحريرم ميز روي از

 دادم جواب گوشيو کيه ببينم که اين بدون برداشتم موبايلو که اين از بعد

 بله-

 نميشناسي؟ منو يعني:ارشاوير

 ماش کجا از بايد من: گفتم همين خاطر به ارشاويره نفهميدم که بودم رفته فرو درس توي اينقدر

 بشناسم رو

 خوبه؟ حالت پريا:ارشاوير
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 ارشاوير؟ تويي:وگفتم پاشدم جام واز اومدم خودم به تازه

 باشه؟ کي ميخواستي پس:ارشاوير

 چي؟ که خب:گفتم نياوردمو کم

 کردن دعوت شام براي رو ما مامانينا پريا: ارشاوير

 و امامانين ي خونه بار چند فقط بودم کرده ازدواج ارشاوير با که وقتي از چون شدم خوشحال خيلي

 خوب،باشه خيلي:گفتم تفاوتي بي حالت با ولي بودم رفته جون الهه

 باش اماده ديگه ساعت يه تا پس:ارشاوير

 کردم قطع وگوشيو باشه-

 ونج بهش کردن نگاه با بود،هميشه قشنگ شدم،واقعا خيره خوشگلم روتختي به پاشدم جام از

 ميگرفتم

 چشم خط بار اولين براي ميخواستم پودرم کرم زدن از ،بعد نشستم اريشم ميز صندلي روي

 بکشم

 کشيدم چشمم باالي اول بود نوشته اينترنت توي بار يه که همينطوري رو چشم خط دقت با

 باال ي دنباله تا کشدم وسطش از چشامو پايين قسمت وبعد دار ودنباله کلفت کمي هم واخرشو

 عروسکيمو رژ دراخر و زدم هم رژگونه وکمي کشيدم چشام داخل چشم مداد کمي هم وبعدش

 زدم

 بکشم چشم خط باشم تونسته نميشد ،باورم کردم نگاه ايينه توي خودم به

 يه اب بودو چسب بهم کامال که چرمي مشکي وشلوار رفتم کمد سمت وبه پاشدم ايينه جلوي از

 کامل خودمو تا گرفتم فاصله ايينه از پوشيدم،کمي رو بود رونم وسطاي تا که تنگ طوسي بافت

 ببينم

 باز اتاق در ميکردم نگاه ايينه توي خودم به داشتم که همينطوري

 چرخيدم در سمت به سريع

 بود زده خشکش هميشه مثل در چارچوب توي ارشاوير
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 اومدي؟ کي:وگفتم کردم ايينه سمت به رومو

 هست ربعي يه:ارشاوير

 نفهميدم؟ من چرا ،پس ربع يه: گفتم و چرخيدم ارشاوير سمت به دوباره

 داشتي کار انگار:گفت و کرد اشاره بهم دستش ارشاويربا

 داشتي؟ کاري ببينم-

 رفت بيرون اتاق واز.وايسا لحظه چند ،فقط اره:ارشاوير

 شد اتاق وارد طوسي رنگ به کراوات يه با دقيقه چند از بعد

 ببندي هم رو ايندفعه بستي،ميشه عالي خيلي اوندفعه:ارشاوير

 حتما:وگفتم زدم لبخندي

 .......... اومد من طرف به و بست اتاقمو در ارشاوير

  ببندم براش کراواتو تا شد نزديک بهم بيشتر کمي و داد من به کراواتو قبلي ي دفعه مثل

 هب کراواتو بود تر کوتاه ازش قدم که اين خاطر انداختم،به گردنش ودور گرفتم ازش که کراواتو

 بياد تر پايين کمي گردنش کمي تا کشيدم پايين سمت

 افتاد چشاش به نگام ،دوباره بستم براش کراواتو که اين از بعد

 به اخر در وبعد کرد نگاه صورتم هاي جزء تمامي به بعد و بود صورتم روي نگاش اول ارشاويرم

 هام لب

 ينا ارشاويرم،تروخدا عاشق واقعا که کنم اعتراف خودم به که بودم تونسته بالخره ها تازگي منم

 ...نکن نگام طوري

 نووحالمو ميخورد ديگه هم صورت به نفسامون که جايي تا ميشد نزديک همينطوري ارشاوير سر

 ميکرد خراب بيشتر

 هشب پشتمو داره،سريع فاصله متر سانتي چند فقط باهم صورتمون ديدم که اومدم خودم به ان يه

 کنم پيدا نجات ذهني اشفتگي اين از تا رفتم کمد سمت وبه کردم
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 مدماو خودم به بود اتاق از ارشاوير رفتن بيرون ي نشانه که در صداي با که بودم فکر توي بدجور

 ؟ چرا چرا بود،واقعا سرخ صورتم رفت،چرا اينه پي نگاهم

 کار چي ولي بودم بهت توي ميسوزاند وجودمو کل داشت اي شعله مثل که احساسي از خودمم

 و ياليبيخ فاز توي زدم نبره واحساستم حالم به پي ارشاوير که اين براي بدم؟ انجام ميتونستم

 سرم مشکيمو شال هم وبعد پوشيدم بودو شده کار خز اش يقه روي که چرمم مشکي پالتوي

  رفتم بيرون اتاقم واز برداشتم مشکيمو دستي کيف و کردم

 بود نشسته دي اي ال جلوي کاناپه روي ارشاوير

 بريم: گفتم نشده هيچي انگار که وطوري رفتم سمتش به

 نره يادت:گفت و شد پا جاش از دخترکش لبخندي با ارشاوير

 چي؟-

 کردن بازي فيلم:ارشاوير

 تخت خيالت:وگفتم خنديدم

  رفتيم بيرون خونه از هم وبا گرفت دستمو وبعد.شد شروع پس:وگفت کرد اي خنده ارشاوير

 اومدن پيشوازمون به خانواده تمامي هميشه مثل شديم عمارت وارد وقتي

 مونولباسا تا رفتيم اتاقش سمت به ارشاوير با کرديم پرسي احوال و سالم همه با که اين از بعد

 پيوستيم همه به دوباره کنيم،وبعد عوض

 طرف به ميخواستيم وارشاوير منو خورديم وشام زديم حرف هم با خانواده ي همه که اين از بعد

 کجا:فتگ پدرجون ميگفتم بهش ديگه که اقا علي که کنيم عوض لباسامونو تا بريم ارشاوير اتاق

 سالمتي؟ به

 بشيم حاضر ميريم اجازتون با:وگفتم پدرجون سمت به چرخيدم

 نميونيد؟ شب ،مگه واه:گفت جون مادر ميگفتم بهش خودش درخواست به ديگه که جونم الهه

 داديم زحمت خيلي هم االنش ماماني،تا نه:ارشاوير
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 .ديگه ؟بمون ارشاوير ميکني لوس خودتو:وگفت کرد اخمي شروين

 ........... شروين،فقط حرفيه چه اين:ارشاوير

 هتاريک هوا ،االن جان ارشاوير من نظر به پسرم چي فقط:وگفت ارشاوير سمت به کرد رو اقا علي

 اينجا بامش که بيوفته،بهتره اتفاقي براتون الل زبونم ميترسم سره،خيلي بدجور زمينا ورم يه ،از

 .بمونيد

 بدم زحمت خوام نمي جون بابا نه:ارشاوير

 خودت با گلمو عروس بذارم عمرا ولي برو ميخواي تو اگه نيست،دوما زحمت اصال که اوال:مادرجون

 نه؟ داد،مگه ادامه و من به کرد رو وبعد.ببري

 کرد ور بخواد،وبعد پريا که هرجور باشه همسرمنن،ولي ايشون که ببخشيد:وگفت خنديد ارشاوير

 چيه؟ نظرت داد،پريا ادامه و من به

 ندارم حرفي من:گفتم نشکنم وپدرجونو مادرجون دل که اين براي

 دِبش صبحونه يه براي زده لک ايول،دلم:وگفت زد بهم دستاشو خوشحالي به شروين

 شديم زدن حرف مشغول ودوباره خنديدن به کرديم شروع همه شروين حرف اين با

 وبه کرد ورو اومد خدمتکارا از يکي که ميگفتم خير به شب شروين مادرجونو و جون پدر به داشتم

 حاضره چي همه خانم: گفت و مادرجون

 مه حاضره،شماها اتاقتون ها بچه:داد ادامه ارشاوير منو به کرد رو وبعد.بري باشه،ميتوني:مادرجون

 ايد خسته خيلي که کنيد استراحت بريد

 اين به حواسم بخوابيم،اصال اتاق يه توي بايد ارشاوير منو عني وايـــــــــــــــــــي،ي

 من خداي بمونيم،واي که کردم قبول چرا ،اصال نبود موضوع

 رخي به شب وبهش زدم ،لبخندي اومدم خودم به ميگفت خير به شب داشت که مادرجون صداي با

 گفتم

 ... .....افتاديم راه ارشاوير اتاق سمت به وارشاوير منو گفتيم خير به شب همه به که اين از بعد

 رفتيم اتاقا سمت به ارشاوير با
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 شدم اتاق وارد که اين از بعد

 کِشي العاده فوق روتختي ويک بود شده عوض قبلي بود،روتختي کرده فرق کمي اتاق نظرم به

 بود تخت روي لباس تا ،دو بود گرفته جاشو مشکي هاي خط با طوسي

 ذوق اب بخوابم لباسام با نيستم مجبور ميکردم ذوق داشتم که حالي ودر رفتم لباسا سمت به

 بودم نکرده فکر لباسم به خودم ،من مادرجون طال دستت واقعا واي:گفتم

 که کنم عوض لباسامو که برم ميخواستم حموم سمت به برداشتم لباسمو که اين از بعد

 ديدم در برچارچوب ارشاويرتکيه

 ميکرد نگام لبخندي با داشت که شدم ارشاوير حضور ي متوجه موقع اون تازه

 عوض.... سامو. لبا... رم..مي..من:گفتم ميدونستم علتشو خودمم که دستپاچگي وبا شدم هول کمي

 کنم

  باشه:وگفت شد تر عميق لبخندش ارشاوير

 زور به بلنديش که رنگي قرمز خواب لباس به شدم حموم وارد که اين از رفتم،بعد حموم سمت به

 انداختم نگاهي ميرسد زانو سر تا

 .... من چرا اونم،اَه بپوشم، اينو ارشاوير جلوي نباشه درست شايد

 بودم کرده پيدا درگيري خود بدجوري

 ما؟مسل بود وسرکش وشيطون شر پرياي همون پريا اين کردم،واقعا نگاهي روم به رو ي اينه به

 هرم ميشه باعث که ،هموني ميشم جدا ازش ديگه ماهه چند ،که کي؟ارشاوير براي چي براي نه،اما

 ايدب ؟نه شدم عوض اينقدر چي واسه من ،پس بخورم پيشونيم به عمرم ي همه براي بودن مطلقه

 نميشه طوري اين قبلي پرياي همون بشم

 محشربود تنم توي واقعا کردم تنم لباسو کامل مصمي با

 شد پخش دورم ابشاري مثل موهام و کردم باز بودمو زده شب وسط از که موهامم کليپس

 بودم شده خوشگل انداختم،واقعا نگاهي اينه توي خودم به دوباره
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 به کردم شروع و کردم باز ابو بشورم،شير صورتمو خواب از قبل داشتم عادت که اين خاطر به

 صورتم شستن

  اومدم بيرون حموم واز انداختم نگاهي اينه به بار اخرين براي صورتم شستن از بعد

  ديدم تخت روي ارشاويرو اومدم بيرون که حموم از

 بدبختي هزار ميکرد،با نگاه من به شده متعجب صورتي و شده باز دهني با داشت که حالي در

 زدم پهلوم به دستامو و کردم مصنوعي واخمي کردم خفه بود ارشاوير ي قيافه از که خندمو

 پاشو تختم روي از:وگفتم

 باال ،ابرويي لبش روي پوزخند با وهمراه گرفت جدي ي قيافه بود، اومده در بُهت از که ارشاوير

 چي؟ براي اونوقت:گفت و انداخت

 ..........هم بغل نميخوام: گفتم و کردم فوت حرص با نفسمو

 !که نداره زنمي،اشکال کنم ارشاوير،فکر

 ادتي قرارمون قول نکنه هه:گفتم وايستادم روش روبه و رفتم سمتش به و شدم عصباني کمي

 رفته

 نرفته،ولي يادم نخير:ارشاوير

 خستم خيلي که پاشو تخت روي نداره،از ولي-

  عمرا:ارشاوير

 بود يدبع موقعيت اون توي من از که تفاوتي بي حالت وبا کردم کنترل خودمو تونستم که جايي تا

 ميخوابم زمين روي من ،پس باشه:وگفتم انداختم باال اي شونه

 شد کشيده بازوم که بردارم بالشي تا برم تخت طرف اون سمت به ميخواستم

  افتادم تخت روي محکم

 ميشي تر جذاب ميشي عصباني وگفت،وقتي زد خيمه روم ارشاوير

 ميکرد تر تنگ دستاشو ي حلقه اون بيام بيرون بغلش از کردم تقال هرچي
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 ميسوزوني انرژي الکي داري چرا جوحو:گفت و نزديک صورتم به صورتشو

  خورد ذهنم توي اي جرقه سريع خورده،، مشروب بود،نکنه بعيد ارشاوير از رفتارا اين

 ارشاويـــــــــرم-

 جونم:گفت بود شده متعجب من لحن از که ارشاوير

 لرزوني مي دلمو جونم،چرا جونم،مرضو درد

 ميشما تر خوشگل طوري کنم؟اون ارايش برات کمي برم ميذاري-

 نچ:ارشاوير

 چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟-

 تردخ ميشي،عين مظلوم خيلي طوري اين چيه تري،ميدوني خواستني ارايش بدون اخه:ارشاوير

 لوس ي ها بچه

 .........ما ولي ارشاوير:وگفتم دادم قورت ترس با دهنمو اب

 ميبوسيد منو خشونت وبا کرد تصاحب لبامو ارشاوير لباي بشه تموم جملم که اين از قبل

  نداشت اي فايده کنم دور خودم از اونو کردم سعي چي هر

  ه نيام،اَه کوتاه بشر اين جلوي بودم نداده قول خودم به من ،مگه بودم عصباني بدجور

 کشيد دراز کامل تخت وروي کرد ولم که مياوردم کم نفس داشتم ديگه

 کرد اهنگ من به و گرفت سقف از ،نگاشو کردم مي نگاش عصبانيت و تعجب با داشتم که حالي در

 بخواب راحت خيال با ندارم،االنم بهت کاري راحت بينمونه،خيالت قولي چه ميدونم:وگفت

 باش؟ داشته بيا تروخدا نه-

 .گفتم باعصبانيت را جمله اين

 ينا وقتي که دوني نمي کوچولو اخ:گفت ميبرد لذت داشت من بودن عصباني از انگار که ارشاوير

 ميکني طوري

 بخوابم خوام مي ساکت:گفتم و کنه تموم حرفشو نذاشتم
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 راحت خيالت:وگفت خنديد ،که کردم بهش مشکوک نگاهي

 .........  بخوابم کردم سعي و کردم بهش پشتمو و کشيدم دراز تخت رو

 ريفاوتع ها ها،محبت بوسه اين بودم،اخه ارشاوير فکر به ميبرد خوابم کم کم داشت که همينطوري

 .......يا محضره تو امضاي يه خاطر به فقط نگاها و

 ........برد خوابم چطوري نفهميدم اصال که بودم فکرا همين توي

 ادمد ،ترجيح يومد مي خوابم هنوز بس از ولي شدم بيدار خواب از پيشونيم روي چيزي احساس با

 نکنم باز چشامو

 دارم دوسش که اين با باشمش داشته نميتونم بود،چرا مجازاتي چه اين ،اخه خدايا:ارشاوير

 اومد در صداي لحظه چند از بعد و پاشد جاش از بعد و داد بيرون حرص با نفسشو

 ...خورده سرش به اي ضربه ميگه،نکنه چي داره کي؟اين داره؟ دوسش

 حرفا اين ي همه داره؟عاشقمه،يا دوست ،منو دارم دوسش من که طوري همون ارشاوير يعني

 روميناهس اون يا دخترش دوست براي

  چه من به اصال دخترش،اَه دوست براي که معلومه ابله اخه:وگفتم وزدم زدم سرم به اي ضربه

 ميشه بلند سرم از دود داره کردم فکر لحظه ،يه ميکردم فکر داشتم بس از

  چرخوندم اتاق دور تا دور بودم،نگامو کرده داغ بدجوري

 داشتم احتياج يخ اب دوش يه به االن ،واقعا حموم به افتاد نگام

  رفتم حموم سمت به و پاشدم جام از

 رفتم يخ اب دوش زير وبه دراوردم لباسامو

 فکر توي رفتم دوباره

 يا نمک اعتراف عشقم به منم نيست ،بهتر نشدم عاشقش من ندارم؟مگه دوست ارشاويرو من مگه

 غرور که ،عشق غرور ميشه؟هه چي غرورم بودما،پس من منظورش حرف اون نه،شايد

 کنم اعتراف عمرا نشه ثابت بهم وقتي تا من نه نميشناسه،ولي
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 اومدم خودم به دندونام شديد لرز با

 ريدهپ حسابي ،رنگم بود شده بنفش سرما شدت از لبام تمام کردم،وايي نگاه اينه توي خودم به

 بود

 مغز تا که رو شديدي سردي داشتم ،تازه بستم سريع را اب شير بدنم توي شديدي لرز با

 ميکردم حس رو بود رسيده استخوانام

 نکردم حس رو اب سردي که بودم فکر توي اينقدر يعني

 خارج حموم وار پيچيدم ودورم زدم چنگي بود اويزون ديوار به که رو سفيدي ي حوله به سريع

 شدم

 ...يا ،تميزه کيه ي حوله اين که ندادم اهميتي که بودم شده غرق افکارم هنوزتوي اينقدر

 بشه خشک تا بستم موهامو حوله با و پوشيدم خودمو لباساي

 نداشتم ارايشو موهامو کردن خشک ي حوصله اصال

 که زميني باريدن،به مي اسمون از خوشگل هاي مرواديد مثل که برفي به و رفتم پنجره سمت به

 کردم نگاه بود برف از پوشيده سفيدي مخمل ي پارچه مثل

 ..ريختم بهم چطوري ارشاوير از کلمه تا دو با نميدونستم،ببين بودمو ضعيف من چقدر هه

 چرخيدم در سمت وبه اومدم بيرون فکر از در به اي تقه باصداي

 ياريدب تشريف صبحونه براي بيداريد اگه گفتن خير،خانوم به ،صبحتون خانوم سالم:خدمتکار

  پايين

 ميام االن ممنون خيلي:وگفتم زدم لبخني

 برگشته خودش صورتي رنگه به بودو رفته بين از لبام انداختم،بنفشي نگاهي اينه توي صورتم به

 رايشما بدون:گفتم خودم پيش زدممو خودم به نبود،لبخندي پريده رنگ خيلي ديگه ،صورتمم بود

 شهمي بچگونه مظلومو خيلي قيافم که اينه ميکنم ارايش که وقتي با فرقش خوشگلم،فقط

 شدم خارج اتاق از کردمو تر جدي اراشاوير مورد تصميمودر و زدم لبخندي

  رفتم پذيرايي سمت به
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 بودن نشسته ميز دور همه

  بچرخه سمتم به سرها ي همه شد باعث که کردم بااليي بلند سالم

 ،بيا بوديم ،منتظرت عزيزم بيا خير به خوشگلم عروس صبح:گفت و برگشت سمتم به مادرجون

  بشين

 نشستم ارشاوير روي روبه جون الهه کنار و رفتم ميز سمت به

 خوابيدي؟ خوب ديشب گلم عروس خب:جون پدر

 بود هم تو اخماش چرا انداختم،نميدونم نگاهي ارشاوير به

 بود پرفکتم،پرفکتر از:گفتم و زدم ولبخندي انداختم نگاهي پدرجون به

 خنده زير زدن همه

 بازي؟ برف دست يه بريم هستي پريا:شروين

 هستم که معلومه: گفتم و کويدم بهم ،دستامو بودم بازي برف عاشق

 خشک حدودي تا کردم باز موهامو ي حوله و رفتم اتاقم سمت به خوردم صبحونمو که اين از بعد

  بود شده

 رفتم بيرون اتاق از و پوشيدم پالتومو و شدم موهام بيخيال

 ......... شد کشيده دستم پشت از که کنم باز رو حياط در ميخواستم

 بازي برف برم ميخوام کن شد،ولم دستم،کنده آي:گفتم و چرخيدم ارشاوير سمت به

 رفت اتاقش سمت به و کشيد ،دستمو بزنه حرفي که اينکه بدون ارشاوير

 ميگرفت تر سفت بيارم،بدتر بيرون دستش از دستمو کردم سعي چي هر راه توي

 بشينم صندلي روي که کرد ومجبورم برد ارايش ميز سمت به منو و بست درو و شد اتاق وارد

 ؟ برم نذاشتي چرا:گفتم و کردم اخمي

 اي بچه خيلي که که دليلي همون به:گفت و کرد اخمي ارشاويرم
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 برق به زد و کشيد بيرون ارايش ميز کشوي از سشواري ارشاوير

  ماموت هستي،حتما چي تو پس ام؟ بچه من اِ:گفتم. و چرخيدم سمتش به

 موهام کردن خشک به کرد شروع و کرد روشن رو سشوار و نگفت هيچي ارشاوير

  مياوردم در شاخ تعجب از داشتم

 نداد اجازه ولي بگيرم ازش رو سشوار خواستم بار چند

 بودم گرفته نظرش زير بدجور اينه توي از

  انداختم ،نگاهي ميکرد خشک موهامو فراواني دقت با داشت که اش قيافه به که حالي در

 نمک عجيبي گرماي احساس شد باعث ميداد حرکت موهام ي البال که دستشو دقيقه چند از بعد

 افتادم بودم گرفته ارشاوير مورد در که تصميمي ياد

 بست نقش لبم روي لبخندي

 کنم کرف که سفرش از و کنم اعتراف منم و کنه اعتراف بهم ارشاوير کنم کاري بودم گرفته تصميم

 دگيزن هم با و بزنم رو بورسيه قيد خودمم و کنم منصرفش بود مونده ازش کمتر يا ماهي هفت يه

 بديم تشکيل مشترکي

 کرد اشاره اينه توي از لبام روي لبخند به سپس. گذاشته خوش بهت خيلي انگار:ارشاوير

 اي دجنسانهب لبخند همين خاطر به بيام کوتاه جلوش نميشد دليل ولي بودم گرفته تصميمو درسته

 افتادم خاطراتم از يکي ياد:گفتم و زدم

  رفت کمدش سمت به و گذاشت ميز روي سشوار ارشاوير

 اي؟ خاطره چه:گفت بود کمد توي سرش که حالي در

 .ديگه خاطره يه-

 بود دستش کال شبيه چيزي و اومد بيرون کمد از ارشاوير

  بست موهامو و برداشت ميز روي از وکليپسمو اومد سمتم به

 گذاشت موهام روي رو بافتني سفيد کاله و چرخوند خودش سمت به منو
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  داره؟ دليلي چه کارا اين:گفتم ميکردم نگاه بهش تعجب با که حالي در

 نخوري سرما: ارشاوير

 خورم مي سرما بودم مطمئن بود بدنم توي صبحي يخ اب از هنوز که سرمايي خاطر به که اينکه با

  مهمه؟ برات اينقدر چرا:گفتم ولي

 ي حوصله چون:گفت ميکرد فکر داشت انگار که دقيقه چند از وبعد انداخت بهم نگاهي ارشاوير

 ندارم داري مريض

 بگه بهم چيزي چنين نداشتم شدم،دوست ناراحت کمي

 هباش راحت خيالت ،پس بکشم تو مثل کسيو منت بيام عمرا شم مريض من باش مطمئن هه-

 هوا رفت شد دود ناراحتيام تمام برف ديدن رفتم،با حياط سمت به و بيرون اومدم اتاق از

 نبود من به حواسش اصال و ميزد قدم حياط توي داشت شروين

 دمز پشت از و کردم درست برفي ي گلوله ،يه رفتم پايين پله از و بيرون اومدم خونه از ارامي به

 شروين سر توي

  داد نسانهبدج لبخند يه به جاشو عصبانيتش ديدنم با ولي چرخيد سمتم به عصبانيت با شروين

  اومد مادرجون داد صداي که ميکردم نگاه شروين صورت به داشتم

 خورد بهم اي گلوله لحظه همين ،در باش مراقب گفت که چرخيدم طرفش به

 از هک مادرجون و پدرجون به نگاهي وبعد ميکرد نگام لبخند با داشت که انداختم شروين به نگاهي

 شدن نمي بند پاهاشون رو خنده

 هوا به رفت شروين اخ صداي لحظه همون در

 معج هم توي قيافش بود زده اون به ارشاوير که برفي ي گلوله با که انداختم شروين به نگاهي

 بود شده

 ميزنيا گلوله من زن به نبينم ديگه:ارشاوير

 من؟؟؟؟؟؟؟؟ زن
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 لولهگ پرتاب به کردن شروع و پيوستن بهمون پدرجونم و جون مادر شدم متوجه که بودن فکر توي

 هم به

 پريا واي:گفت جون پدر که ميکرديم بازي داشتيم بازي برف به کردم شروع و بيرون اومدم فکر از

 دادي انرژي بهمون وجودت با که هستي پري يه اسمت مثل توواقعا

 مبود متنفر کنم ازدواج ارشاوير با کرد مجبورم که اين خاطر به ازش روزي که جون پدر سمت به

 زدم لبخندي بهش و برگشتم. ها يخوره بودم،فقط ممنون خورده يه ازش حاال ولي

 کردم حس سرم توي رو شديدي درد احساس لحظه همين توي

  ميکردم نگام نگراني حالت با داشتن که کردم همه به نگاهي

  نشستم زمين روي نيفتم که اين براي رفت گيج سرم کمي

 کشيدم دستي سرم به

 افتاد؟ سرم از کالم کي

 دوييدن سمتم به پدرجون و مادرجونو و شروينو و ارشاوير

 ببخشيد بزنم،واقعا  سرت به رو ضربه نميخواستم من پريا واي:شروين

 حواست ببخشد،معلومه چيو چي:گفت و چرخيد شروين سمت به عصباني حالت با ارشاوير

 انداختي روزش چه به کجاست،ببين

 به اومد دردم لحظه يه ،فقط بود گرفته رو گلوله ضرب کاله خداروشکر بود شده بهتر خيلي حالم

 خوبم،ارشاوير من:گفتم و پاشدم جام از کنه دعوا شروين با ارشاوير که اين از قبل همين خاطر

 بزنيم؟ قدم بريم مياي

 !اخه: ارشاوير

 داره شکست سر داره اشنکک بازي خوبم،بالخره ،من نداره اخه-

 اومد ها لب ي همه روي به لبخندي حرفم اين با

 زدم قدم به کرديم شروع هم با و گرفتم اشاويرو دستِ 
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 ميزديم قدم هم کنار داشتيم فقط نميزديمو حرفي کدوم هيچ

 نشست کنارم و من مثل کردم،ارشاويرم اويزون پاهامو و نشستم خالي استخر ي لبه

 چيه؟ اينده براي ارشاويــــرتصميمت-

 موندم اي راهي دو سر بدجوري پريا نميدونم خدا به:ارشاوير

 اي راهي دو راهي؟چه دو نميدونــــــــي؟سر

 اي؟ راهي دو چجور -

 داري؟ اينده براي اي برنامه چه فهمي،تو مي وقتش به: ارشاوير

 همين خاطر کنه،به عوض موضوعو خواد مي فهميدم ولي مردم مي فضولي از داشتم که اين با

 بيارم دست به رو فرانسه بورسيه اين خواد مي دلم نميدونم،ولي:گفتم و نکردم اصرار ديگه

 ؟ دانشگاهو بورسه:ارشاوير

 مگه؟ اره،چطور -

  سختيه خيلي کار:ارشاوير

 ميتونم من دونم،ولي مي -

 رفت فرو فکر به و داد تکون سري ارشاوير

 ميخورم سرما دارم کنم شده،فکر داغ بدجور ،بدنم دارم گلوم توي بدي احساس

 تو؟ بريم ميياي سردمه خيلي ارشاويرمن -

 ميام ديگه دقيقه چند ،من برو تو:ارشاوير

 نخوري سرما تا بيا زود هم تو رفتم من باشه،پس:وگفتم پاشدم جام از

  خانومي باشه:گفت و زد لبخندي ارشاوير

 براي االن نخوري سرما گفتم من چرا اصال بود؟،اَه چي راهي دو اون خانومي؟يعني گفت من به

 ...نبودو همين تصميمم ميکنه،مگه الکي فکراي خودش
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 .  رفتم خونه سمت به ميرفتم کلنجار خودم با و بودم رفته فرو فکر به که حالي در

 رفتم خونه داخل به

 رسيد راه از درهم اخماي با دقيقه چند از بعد ارشاويرم

 .برگشتيم خونه سمت به و کرديم خداحافظي همه از چاي و غذا خوردن از بعد

 کردم قطع رو گوشي ،سپس ميگيرم تماس باهات ،بعدا نميده اراد،انتن الو-

 دادم بيرون حرص با نفسمو و نشستم ها صندلي از يکي روي

  بودم پاشده خواب از دير کمي بدم شانس افتادم،از صبح ياد

 حال رد ميز پشت اماده ارشاويرو که بشورم صورتمو دستو سريع برم تا اومدم پايين تختم از زود

 ديدم صبحانه خوردن

 نکردي؟ بيدار منو چرا:گفتم و زدم پهلوم به دستامو و رفتم سمتش به

 نرفتي؟ تو مگه:گفت بود شه شوکه ديدنم از انگار که ارشاوير

 موندم خواب نه-

 بريم باهم شو اماده زود ميخواي اگه:ارشاوير

 رفت اتاقش داخل به و گفت ،ببخشيدي خورد زنگ گوشيش لحظه همون

 کردم روعوش نشستم ميزصبحانه پشت و بيخيالي فاز تو ،زدم ميمردم فضولي از داشتم که اين با

 صبحانه خوردن به

 رفت در سمت وبه بيرون اومد اتاق از عجله با ارشاوير دقيقه چند از بعد

 نميبري؟ خودت با منو مگه-

 رو وت که اومده پيش کاري يه پريا شرمنده واي:گفت و چرخيد سمتم وبه کشيد پوفي ارشاوير

 نداري؟ ماشين تو مگه ،ببينم ببرم خودم با نميتونم

 نيست ماشينم روز امروز ولي دارم:گفتم بودم شده عصباني خيلي که اين با

 بگير اژانس خب:داد ادامه و گفت اهاني ارشاوير
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 و ماشينتو و تو به برم تونم مي دارم پا خودم:گفتم و پاشدم جام ،از شدم عصباني واقعا ديگه

 ندارم احتياجي اژانس

 رفتم من راحتي،خدافظ جور هر باشه: گفت هلکي هل و کرد ساعتش به نگاهي ارشاوير

 شد خارج خونه از بگم چيزي بخوام که اين قبل

 اومدم بيرون فکرصبح از خانومي صداي با

 بشي پياده خطه،بايد اخر دخترم:خانوم

 شدم خارج مترو از و ممنون خيلي:وگفتم دادم تکون سرمو

 رشاويرو،ا دانشگاه بودم اومده مترو با که باري اولين ياد ميرفتم باال ها پله از داشتم که همينطوري

 افتادم.. اتفاقا اون

 بست نقش لبم روي لبخندي

 ،همشون کردم نگاه درختا ،به داشت رو نو سال بوي که وزيد صورتم به بادي شدم خارج مترو از

 عميق ستنف دلپذيري اين به هوايي اين از بود حيف چون کشيدم تازه بودن،نفسي گرفته نو رنگي

 رفتم دانشگاه سمت به بعد و نکشي

 دوييدم کالسم تا راهو کل بودم کرده دير ساعتي نيم چون

 زدم در به تقه ،چند رسيدم کالس به که اين از بعد

 شد باز کالس هاي بچه از يکي توسط در

 نيومده استاد هنوز بابا تو بيا:گفت و زد لبخندي که کردم نگاش باتعجب

 دنميدا تکون دست برام داشتن که افتاد غزال ارادو به چشمم که شدم کالس وارد منگ حالتي با

 رفتم سمتشون وبه دادم تکون سالم حالت به وسرمو زدم زورکي لبخند

 نشستم اراد کنار صندلي روي کالفه حالتي با

 نم چرا ،پس نيومد ماشين با اون ،مگه نيومد بيرون خونه زودتراز من از ارشاوير چي،مگه يعني

 ...رسيدم زودتر

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر بيات پريسا|عشق ي شراره رمان

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

 

191 

 

 اومدم خودم به ميخورد تکون چشام جلوم که دستي با

 دوختم ميکردن نگام نگراني حالت با داشتن که غزال و اراد به نگامو

 خوبه؟ حالت پريا:اراد

-... 

 نميگي؟ هيچي چرا:غزال

 اومده ديرتر من از چرا نميدونم اومد،حاال زودتر خيلي من از ارشاوير ها،حقيقتش بچه نميدونم-

 افتاده اتفاقي براش حتما نداره نگراني که اين بابا:وگفت خنده زير زد پقي اراد

 اتفاق؟؟؟؟-

 کجاست ببين بزن بهش زنگ نداره،يه نگراني که اين بابا:غزال

 عمرا-

 لجباز:اراد

 زد مخم به فکري و کردم فکر کمي

 بده گوشيتو اراد-

 چي؟ براي:اراد

 نباشه کاريت بده تو-

 ارشاوير شماره گرفتن به کردم شروع ،منم داد بهم گوشيشو اراد

 پيچيد گوشي توي صداش که ميشدم اميد نا داشتم....بوق سه.....بوق دو....بوق يه

 بفرماييد:ارشاوير

 ندادم جوابي

 کردم قطع رو گوشي بگه بهم چيزي ارشاوير که اين از قبل

 کردم تشکر ازش و دادم اراد به گوشيو
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 بود کافي برام بود سالم ارشاوير که همين

 اومدم خودم به موبايلم زنگ صداي با

 ..... کردم تعجب شماره، ديدن با ولي برداشتم گوشيو خوشحالي با

 اومدم خودم به غزال ي سقلمه با

 زدم تماسو اتصال ي دکمه سريع کنه قطع که اين از قبل

 بله؟-

 محمدي؟ خانم ببخشيد

 هستم،شما؟ خودم بله-

 پدرتون پرونده پيگير هستم احمدي سرگرد من

 افتاده؟ ازاگاهيه،اتفاقي فهميدم شمارتون از بله،حقيقتش بله-

 کالنتري سر يه بياين ميتونيد:احمدي سرگرد

 البته-

 کرد قطع وگوشيو.منتظرتونيم پس:احمدي سرگرد

 دوختم گوشي ي صفحه به ونگامو کردم دور گوشم از گوشيو بهت با

 اومدم خودم به اراد نگران صداي با

 بود اگاهي از: گفتم و زدم جوني بي لبخند

 خب:اراد

 اونجا برم سر يه ميگفت هيچي-

 مميزني حرف باهم برم،بعدا بايد من:گفتم و پاشدم جام از بود پيدا توش گيجي که حالتي با

 نزد حرف ديگه فهميد حالمو انگار ارادم

 افتادم راه درخروجي سمت وبه اومدم بيرون کالس از ها بچه از خدافظي بدون
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 سياه خاک به مارو که باشن؟،اوني گرفته نامردو رستمي اون ميشه شده؟،يعني چي يعني

 با نمک ازدواج باعشقم ميخواستم هميشه که بچگيم ارزوهاي برخالف شد باعث که نشوند،هموني

 ثباع که شد،هموني دشمنم روزي که بشم کسي عاشق شد باعث که کنم،هموني ازدواج دشمنم

 ....بابامو شد

 بغضمو کسي تا پايين انداختم سرمو همين خاطر به ميديد تار جارو همه توش، بغض از چشام

 نبينه

 کردم برخورد کسي به باشدت چشمم ي گوشه از اشکي چکيدن با همزمان

 و تعجب از رنگي من ديدن با که خندونش چشاي به نگامو و گرفتم اشناش ازکفشاي نگامو

 دوختم بود گرفته نگراني

 کنه اشکاموپاک تا اورد صورتم سمت به ودستشو.ميکني؟ گريه داري تو پريا:ارشاوير

 چه تو به:گفتم تهاجمي حالت وبا کردم پاک دستم کف با اشکامو ،تندتند کشيدم عقب صورتمو

 مني؟ فضول مگه

 و چرخوند خودش سمت به ومنو گرفت بازومو محکم که بشم رد کنارش از باشدت اومدم

 شده؟ چي ببينم نيار،بگو باال رومو اون پريا:گفت ارام حال عين در ولي باعصبانيت

 برم بايد کنم ول نيوفتاده،دستمو اتفاقي-

 کجا؟:ارشاوير

 کن ول دستمو هم ،حاال قبرستون-

 شدن خرد استخونام کردم فکر آن يه که اورد دستم به محکمي فشار ارشاوير

 ميري کجا داري ببينم بگو داري الزم دستتو اگه:ارشاوير

 کن ول دستمو فهميدي اگاهي،حاال: زدم داد درد شدت از و بود شده سرخ عصبانيت از منم

 برد دانشگاه بيرون به خودش دنبال به منو تازه هيچ نکرد ول دستمو ارشاوير

 نگام دارن همه ديدم که کردم برم دور به نگاه يه ميرفتم ارشاوير با زور به داشتم که حالي در

 ميکنم
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 .....ازدواج من فهميدن همه ديگه:گفتم اروم و انداختم پايين سرمو

  درک به:گفت ارشاوير که بود نشده تموم حرفم هنوز

 رفت ماشينش سمت به و اومد بيرون دانشگاه از ارشاوير

 کشتم ادم انگار که ميکردن نگام طوري همه راه در

 نگاه لعنتي،مردمو کن ولم-

 رد زد دور ماشينو سريع هم وخودش کرد پرت ماشين داخل به ومنو کردم باز ماشينو ارشاويردر

 نشست راننده سمت

 افتاد وراه کردم روشن سريع ماشينو

 ميکرد رانندگي اوري سرسام سرعت با

 ميکردم تحمل غضبش مير ي قيافه اين با بايد اينم نبود خوب حالم خودم

 کني؟ تعريف نميخواي:ارشاوير

 ادمد بهش اگاهيو ادرس تلفنو، ماجراي همين خاطر به نداشتم ارشاوير با جروبحثو ي حوصله اصال

 شد پياده ماشين از ارشاويرم ديدم تعجب درعين ولي شدم پياده ماشين از

 کجا؟ تو-

 باشم ،الزمه شوهرتمم:ارشاوير

 شوهرتتم ميگه بهم نه يا داره دوستم نميدونم هنوز که اي،کسي مسخره ي کلمه شوهرم؟چه

 .  افتادم راه اگاهي سمت به زدمو پوزخندي

 ببره سرگرد پيش مارو خواستم وازش رفتم سربازا از يکي سمت به

 رفت اتاق داخل به و زد سرگردو اتاق در سرباز

 بفرماييد: گفت و بيرون اومد اتاق از لحظه چند از بعد

 شديم سرگرد اتاق وارد هم با ارشاوير منو
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 و اتاق وسط در بزرگي نسبتا ،ميزچوبي پررنگ سبز رنگ به هايي پرده که بود اي ساده اتاقي

 تاقا که بود وسايلي کال داشت قرار ميز روي روبه داشت چرمي ي رويه که مشکي صندلي چندين

 بود کرده پر رو

 بشينيد لطفا:سرگرد

 مرد هب نگامو ميشستم ها چرمي مشکي صندلي اون از يکي روي که حالي ودر گرفتم اتاق از نگامو

 دوختم داشت مهربوني ي قيافه که سال اي وخورده چهل

 درسته؟ هستيد محمدي اقاي دختر شما نکنم اشتباه اگه خب:احمدي سرگرد

 همسرم وايشونم هستم خودم بله-

 خوبه:گفت ميداد تکون سرشو که حالي در احمدي سرگرد

 اينجاييم؟ چرا ما بدونم ميشه سرگرد-

 اينجا وبعد تهران وبه گرفتن مرز دم از پيش روز چند رو رستمي اقا حقيقتش: احمدي سرگرد

 تنها با شديم مجبور بود خاموش داشتيم پدرتون از که اي شماره که اين خاطر به ولي دادن انتقال

 نميشديم مزاحمتون وگرنه بگيريم تماس بود پرونده توي که پدرتون ي شماره جز ي شماره

 بود رستمي اقاي شناسايي براي تماس از هدف حقيقتش

 شناسايي؟ براي-

 ميشناسيد رستميو اقاي که شما شناسايي،ببينم براي بله:احمدي سرگرد

 ميشناسم بله بله-

 امادم ،من بريم: گفتم و پاشدم جام از سپس

 کنم هماهنگ تا وايسيد لحظه چند:گفت و زد لبخندي سرگرد

 کرد راهنمايي ديگر اتاقي به رو ما و شد پا جاش از کردن هماهنگ از بعد سرگرد

  شديم که اتاق وارد

 با ،من بشه باز کالنتري به پاش بابام شد باعث که ،هموني نامردش خودِ خودِ ،اره بود خودش

 ...بشه بدتر قلبيش بيماري کنم،مامانم ازدواج نداشتم دوست که کسي
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 ميشنايد رو اقا اين:اومدم خودم به سرگرد صداي با

 نشناسمش ميشه مگه اره:گفتم جوني کم لبخندي با

 ادهخانو از بسياري ثروت و سرمايه کشيده باال رو شما پدر ثروت اينکه بر عالوه اقا اين:سرگرد

 کشيده باال ديگرو هاي

 کنم؟ صحبت باهاش ميشه-

 کني؟ صحبت باهاش ميخواي چي؟:بودگفت ساکت موقع اون تا که ارشاوير

 دقيقه چند وقت:گفتم سرگرد به رو و ندادم محل بهش

 داد تکون مثبت حالت به سرشو سرگرد

  رفتم اتاقک سمت به و گرفتم فاصله سرگرد و ارشاوير از

 دمش نزديک بود کرده سرش قائم دستاش و بود نشسته پشتش که ميزي به اروم و کردم باز درو

 فتادا نگام توي نگاش که اين تا مياومد باالتر هم اون صورت ميشدم تر نزديک بهش که قدمي هر

 بود شده داغون چقدر

 پريا:رستمي

 رستمي اقاي هست يادتون منو خوبه هه:گفتم و زدم پوزخندي

 ...کن باور:رستمي

  نگو هيچي هيس:گفتم و اوردم باال سکوت معني به دستمو

 نچندي شدي باعث چرا؟چرا بگو فقط:گفتم و کردم نگاه مشکيش چشاي وبه شدم خم ميز روي

 که افرادي دل توي همه به نسبت شکاکي و کينه بذر شدي باعث شن؟چرا بدبخت خانواده

 باال جارو از داشتي،پولت ،ماشين داشتي بود،خونه خوب وضعت که ،تو شته کاشته زدي گولشون

 بگو دليل يه ميومد،فقط

 بزرگ فقر توي که نميدوني،مني ؟نه ،ميدوني قيمتي چه به ولي داشتم خوبي زندگي اره:رستمي

 هفت سنه توي ياد مي يادم ،خوب نشدم بزرگ غو پر توي تو مثل امثالي مثل کندم شدم،جون
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 ماشينا ي شيشه کردن کاري؟ازپاک چه ميخوندم،ميدوني درس هم و ميکردم کار هم سالگي

 بشم قبول دانشگاه تونستم بدبختي باهزار که اين تا مکانيکي تا کردم شروع

 داشت؟ مردم پول کشيدن باال به ربطي چه اينا خب-

 بگيرم پس شماها مثل ازامثالي حقمو خواستم مي که اينه ربطش ميدوني:رستمي

 چي؟ حق،حق هه-

 ههميش خودشو چون بودم متفر پدرت ميدوني؟از کرد،اره تحقيرم پدرت بار چند ،ميدوني حقمو اره

  ميديد باالتر همه از

 کردي؟ کارو همين ديگرونم با چرا ولي درست متنفري من پدر از-

 .....ي همه چون:رستمي

 من:گمب بهت چيزي يه حاال من بزار ولي شنيدم ميشنيدم بايدو که چي بزني،هر حرفي خواد نمي-

 من ظرن به بدون اينو ولي ندونم چيزي زندگي ازمشکالت يا شدم بزرگ قو پر توي تو قول به شايد

 کنن،نه پيشرفت بتونن برسونن عرش به فرش از خودشونو بتونن که دارن ارزش ادمايي اون

 ني،ميدو نازن مي پولشون به و داريمو پول ما که ميکنن ،افتخار شدن بزرگ پول توي که ادمايي

 کمک بدون بودي تونسته خودت چون ميکرد افتخار بهت هميشه متنفري ازش که بابام همون

 دونينمي کرد،نه هاش بچه تربيت الگوي تورو وراه کني پيشرفت وايسي خودت پاي روي هيچکس

 داشت؟ ارزش ببينم بگو فهمي،حاال نمي چون

 دراينق چرا تو نميفهمم من حاال بود قشنگي واقعا سخنراني:گفت و زد هم به دستاشو رستمي

  ،هه هستي عصباني

 بود نفهم زبون ادم اين چقدر که واي بشه بلند دود سرم از بود نزديک عصبانيت از

 ندگيز خرابي چرا؟چون ميدوني نفهمي چون نميفهمي:گفتم ميرفت تر باال لحظه هر که صدايي با

 خودت خودِ ،اره بود جنابعالي خودخواهي خاطر به ديگه نفر ،خانوادم،وهزاران من

 ازب کالنتري به پاش حال به تا که من باباي کن گوش خوب پس ،باشه ببرم نام برات ميخواي

 دست زا واعتبارشو ابرو نصف حداقل يا تمامه چي؟يعني يعني ميدوني شد بازداشت شب يه نشده

 مجبور بودم متنفر ازدواج از که ،مني خودم خودِ ،اره شد؟،من عوض بهش نسبت مردم ،نگاه داد
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 گاهن بدوني کنم ميوفته،فکر شناسنامم توي طالق مهر ديگه ماه چند و بدم ازدواج به تن شدم

 هر و سمه استرس براش و کرده اوت قبليش بيماريه چيه،مامانم گرفته طالق که زني به جامعه

 ...و کنه سکته ممکنه لحظه

 دونيمي بالهاس، کوچکترين اين تازه:دادم ادامه اومد سرجاش نفسم که کمي بود اومده بند نفسم

 مامت خانوده يه شايد شدي بدبختيشون ،باعث نميدوني ،نه اوردي ديگه هاي خانوده سر باليي چه

 ردنک زندگي فقر توي ميدوني خوب پس شدي بزرگ فقر تو نميگي بود،مگه تو دست زندگيش

 چي؟ يعني

 ..من:رستمي

 نگو هيچي

 حرکاتم روي ،تمرکز داشتم شديدي ي بود،سرگيجه کرده يخ ،دستام اومدم بيرون اتاقک از

 از عدب و تارشد چشام جلوي چي همه که شد چي نميدونم گذاشتم بيرون اتاقک از پامو تا نداشتم

 .  گرفت سياهي رو جا همه لحظه چند

 کردم دوروبرم به ،نگاهي کردم باز چشامو سردردي احساس با

 بدم تشخيص را موقعيتم نميتونستم بودم،هنوز گيج

 فعاليت به کرد شروع مخم گذشت برام سال هزار انگار که دقيقه چند از بعد

 مثل ودب گذشته ها ان از ساعت چند يا دقيقه ،چند ثانيه چند نميدونم که واتفاقاتي لحظات تمامي

 گذشت چشام ازجلوي فيلمي

 حال به سوخت،دلم خودم حال به سوخت،دلم هم سوخت،خيلي شد،دلم جمع چشام توي اشک

 هرروز که پدرم حال به بودش،دلم انداخته روز اين به اش گذشته هاي عقده که بدبخت رستمي

 دهش خم کمرش ديدمش کالنتري توي وقتي روز اون که پدري ،همون ميشد وپيرتر تر شکسته

 رروزه قلبيش بيماري که مادرم حال به کنه،دلم جبران شدگيشو خم نتونست هيچوقت ديگه بودو

 هب بنا شد مجبور که داشت گناهي چه سوخت،اون ارشاويرم حال به دلم ميشد،حتي قبل از بدتر

 نداره بهش ميلي و عالقه هيچ کنه تحمل کسيو پدرش درخواست

 کرد باز بيشتر حقيقت روي به چشامو اتفاق اين انگار نه
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 ايدمش کرده،نه فراموشم وقته خيلي که خدايي ،با بزنم داد ميتونستم که ميخواست جايي يه دلم

 ازش وقته خيلي که کنم بخشش بخوام،طلب کمک کنم،ازش دردودل بودم کرده فراموش اونو من

 نگرفتم سراغي

 دوختم بود زده تکيه در چارچوب به که ارشاوير به ،نگاهمو در سمت از صدايي با

 م،هِهانداخت نگاهي بود هايش لب رو که مهرباني لبخند به نقصش بي صورت ،به ورزيدش هيکل به

 متنفره ازش که مني پاي به زندگيشو اون که شدم باعث من چرا بود کامل چي همه لحاظ از اون

 دارم،ن لياقتشو من که صورتي در بريزه من پاي به رو عمرش ساالي بهترين از سال ،يه کنه تلف

  نداشتم خاکستريرو تيله دو اون به کردم نگاه ،طاقت گرفتم ازش رومو

 خراب باعث که نبودم وخودخواه ،نازپرورده لوس دختر يه جز ،من ميخورد بهم خودم از حالم

 رستمي با خانوادم و من اسايش يا من خاطر به من ،پدر من ،اره بودم اطرافيانم زندگي شدن

 تموم بايد بازي اين نه.................... پدرش از من درخواست به بنا شد،ارشاوير،ارشاوير شريک

 باشه شده دير اگه حتي کنم جبران ،بايد شه

 که حنيل وبا اومد سمتم به و بست هم به محکم درو به ارشاوير که بيام پايين که تختم از خواستم

 سرمت ميکني؟هنوز چيکار داري هست معلوم:گفت بود شده مخلوط عصبانيت کمي و تعجب از

 .نشده تموم

 شد راحت من از خيالش که ،بعد کرد تخت روي خوابيدن به مجبور منو و گرفت هامو شونه وبعد

 دوخت صورتم به نگاشو و کشيد راحت نفسي

 افتاده؟ اتفاقي پريا:گفت نگراني وبا گرفت تعجب و نگراني رنگ نگاهش رنگ

 دوختم بود مونده نصفش از کمتر هنوز که سرمم به ونگامو دادم تکون نه ي نشانه به سرمو

 ؟ کردي گريه چيه،چرا اشکا اين پس:وگفت کشيد صورتم يه دستشو

 گذشته درمورد بگم بهش ميخواستم که داشتم حرفا ،خيلي پايين انداختم سرمو

 هيچ ببر جا اين از منو:گفتم که اين جز اما وايندمون وخودشو خودم درمورد ام،احساسم،افکارم

 .نشد خارج گلوم از اصواتي

 خوبه؟ حالت مطمئني پريا:ارشاوير
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 بگم تبه چيو همه تا ببر جا اين از منو فقط:گفتم دوباره و اوردم باال خوبم که اي نشانه به دستمو

 رو مرتيکه اون گردن ميخواست دلم ،خيلي بشه تموم سرمت که وقتي اما ريم مي باشه:ارشاوير

 اورده سرت باليي چه ببين ميشکستم

 بست نقش لبم روي لبخندي داشت بهم که مسئوليتي حس از

 ميرسه منم به نوبت بخند باشه باشه:گفت شد لبخندم متوجه که ارشاوير

 تيلحظا بکشم وسط رو جدايي موضوع که اين از قبل خواستم ،مي شد خنده به تبديل لبخندم

 باشيم داشته باهم خوش

 ومدا سمتم به و دراورد ان از کيکي و وابميوه رفت بود دراتاق که کوچکي يخچال سمت ارشاويربه

 نشده تر پريده اين از رنگت تا بخور رو اينو بيا بخندي اينقدر که جايي ،به گفت و

 گاهن ارشاوير به بره بين از کننده ديوانه سردرد اون بود شده باعث که کيک و ابميوه خوردن از بعد

 ممنونم واقعا چي، همه بابت ممنون:گفتم و کردم

 انداخت پايين سرشو و نشست تخت کنار صندلي وروي نگفت چيزي ارشاوير

 رفتم فرو فکر به دوباره کردم تعجب ارشاوير حالت از

 بهتر چه نميخواد،پس منو اونم شايدم

 نبود دلم حرف اين هرگز نه بهتر،نه بود،چه دلم حرفه اين واقعا اما

 شد تموم سرمت پاشو: گفت که اومدم خودم به ارشاوير صداي با

 .  رفتيم بيمارستان از بيرون سمت به هم وبا پاشدم جام از کمکش به

  مبست چشامو دادمو تکيه پنجره به سرمو نشستم ماشين در ارشاوير کمک به که اين از بعد

 ميکنيم حرکت داريم فهميدم ماشين شدن روشن صداي از

 ستن؟ني گرسنه خانوم پريا ببينم:گفت ارشاوير که اين تا گذشت سکوت بينمان دقيقه چند

 دارم خواهش يه ازت فقط ممنون نه:گفتم و دوختم جذابش نيمرخ به نگامو و کردم باز چشامو

 خواهشي؟ چه:ارشاوير
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 بزنم؟ حرف باهات ميخوام که گفتم بهت بيمارستان توي باشه يادت اگه-

 خوب؟:گفت بود گرفته خود به متفکرانه حالتي که ارشاوير

 بزنم حرف باهات بتونم که ساکت و اروم جا يه ببري منو ميخوام ازت ،فقط نداره خوب-

 پيچوند رو فرمون بعد و کرد اکتفا باشه ي کلمه به فقط ارشاوير

 کودک چه و نوجوان چه بزرگسال چه ،ادما ماشينا به نگامو و دادم تکيه شيشه به سرمو دوباره

 ،يه دارند حقيقت ازجنس داستاني يه خودشون براي ادماي اين ي همه که جالبه دوختم،خيلي

 ميتوني که رمان رمانه،يه يه خودش براش خودش که ،خوشي،غم،شادي سختي جنس از داستان

 دمجبورن مردم ي ،همه دارن مشکل مردم ي ،همه...... بشي کني،عصباني ،گريه بخندي پاش پابه

 کم کم که بودم خودم افکارم توي.ادمام همون از منم بکشن سختي هدفشون به رسيدن براي

 شد گرم چشام

 کردم نگاه بهش و کردم باز اروم چشامو ارشاوير باصداي

 شو پياده:ارشاوير

  شدم پياده ماشين از و کردم باز رو درماشين

 يدمچرخ ارشاوير سمت به بود شده نقاشي بوم روي ،که بود چشام جلوي بهشت از اي تيکه انگار

 کجاست؟ محشره،اينجا اينجا:گفتم و

 ام،واينميي اينجا به هميشه گرفتن تصميم و کردن فکر براي که ،جايي منه ارامگاه جا اين:ارشاوير

 نميشناسه کي هيچ وبابام خودمو جزء را جا

 بابات؟-

 وبهم داد نشون رو اينجا ،بهم اينجا اورد منو بار يه برم ايران از که اين از ،قبل بابا اره،:ارشاوير

 بگيري تصميم درست ميشه وباعث ميده ارامش بهت خيلي محيط اين:گفت

 گذاشتم اب داخل پاهام و دادم باال کمي شلوارمو هاي لبه و رفتم چشمه وسط ي رودخونه سمت به

 ارامش ولي چجوري دونم ،نمي داد نجات ميسوزاند را وجودم که داغي کل سرد بستم،اب چشامو

 کرد خونه دلم توي عجيبي
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  رفتم چشمه وسط سنگ تخته سمت به و کردم باز چشامو

  بود اب تو پاهام هنوز که حالي در نشستم روش

 کردم باز موهامو کليپس و دراوردم بود سرم رو صبح از هنوز که اي ،مقنعه بود داغ کَلًََم هنوز

 رد قشنگ ارامشي امدن وجود به باعث که ميشد رد موهام الي البه از مهربان نسيمي همچون باد

 شدم وجودم

  بستم وچشامو بردم عقب به سرمو کردم بدنم حائل دستمامو

 حضورشو کلي اينجاست،به ارشاوير افتاد يادم تازه بودم حالت همون توي که لحظه چند از بعد

 بودم کرده فراموش

 ميبينه فيلم داره انگار منه تماشاي محو ديدم که کردم باز چشامو

  رفتم ارشاوير سمت به و اومدم پايين سنگ تخته روي از

  قشنگيه محيط واقعا:گفتم وبهش وايستادم ارشاوير کنار

 داد تکون مثبت معناي به سرشو ارشاوير

 بشينيم؟ ميشه-

 چشمه بود قشنگي ي منظره نشستم،واقعا زمين روي بدهد رو جوابم ارشاوير که اين از وقبل

 يپ قهره باهام ميکردم فکر که خدايي قدرت به تونستم اون به کردن نگاه با من و بود روم جلوي

 ببرم

 .... گفتم و کردم جمع خودم توي ،پاهامو نشست کنارم دقيقه چند از بعد ارشاوير

 خودخواهم خيلي من-

 ميکني؟ سوالو اين چي ،براي نه:ارشاوير

 .... داره بشه،چون تموم زود خيلي بايد بازي اين که ميدونم خوب خيلي ،فقط نميدونم-

 موند کاره نصفه حرفم ارشاوير، موبايل زنگ باصداي

 داد جواب اونو گوشي ي صفحه به کردن نگاه از وبعد دراورد جيبش توي از موبايلشو ارشاوير
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  عجب بابا،چه سالم الو:ارشاوير

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

 خوبيم ماهم:وگفت انداخت من به نگاهي ارشاوير

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

  بپرسم پريا از بذايد نميدونم واال:اويرارش

 قي؟خونتون،مواف بريم شام براي ميگن باباينان:گفت وبهم گذاشت گوشي روي دستشو ارشاوير

 دادم تکون مثبت حالت به سرمو

 ب،ش پدرجان باشه:گفت پدرم به و برداشت گوشي روي از ودستشو داد تکون سرشو ارشاويرم

  ميشيم مزاحمتون

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

  ميايم زودتر شد اگه باشه-

.......... 

 کرد قطع وگوشيو. خدافظ فعال پس ،باشه نداريد کاري

 ميگفتي؟ داشتي خوب:ارشاوير

  بعد براي بذارش-

 بريم پاشو ،پس راحتي که جور هر خوب خيلي:ارشاوير

 واز دراوردم اولشون حالت به دوباره بودم داده باال که شلوارمو هاي ولبه دادم تکون سرمو دوباره

 رفتم ماشين سمت وبه پاشدم جام

  افتاد راه خونه سمت به ارشاوير شديم ماشين سوار که اين از بعد

 چيه لعنتي احساس بگم،اين ارشاوير به نتونستم ،چرا ميکردم فکر اين به داشتم همش راه توي

 يتونمم همينه،من باشم،اره خودخواه نبايد ديگه فقط نميدونستم داره،نميدونستم قدرت اينقدر که

 باشه داشته دوستم که کنم کاري دارم دوستش که همونجوري ارشاويرو ،ميتونم شم عوض
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 خونه دبع و فروشي شيريني سمت به و کرديم عوض لباس سريع رسيديم خانه به که اين از بعد

 افتاديم راه باباينا ي

  رفت رژه چشمم جلوي خاطراتم ،تموم خونمون به رسيدن با

 شدم پياده ماشين از باانرژي و برداشتم بوديمو خريده راهمون سر که شيريني

 ببينه نتونه منو تا گذاشتم ايفون روي ودستمو فشردم وزنگو رفتم خونه ايفون سمت به

 جان خانوم سالم:وگفتم کردم پيرزنا عين صدامو داد جواب ايفونو که مامانم لحظه چند از بعد

 داره ثواب خدا ،به کنيد ما به کمکي يه عيده ،نزديکه

  برداريد ايفون روي دسستتونواز لطفا خانوم:مامان

 چي؟ برندارم اگه-

 ........تا خانوم وايي: مامان

 ميزني؟ چرا جان بابا باشه:گفتم و بردم سرم وباالي برداشتم ايفون روي از دستمو

 جان مامان خودتي پريا:مامان

 رفت ابروم که کن باز درو ،حاال خودمم بله-

 شد باز تقي باصداي ودر. عزيزم باشه:مامان

 ميخنده اروم وداره منه پشت دقيقا ديدم که کجاست ارشاوير ببينم برگشتم عقب به

 ميخندي؟ اينقدر که ديدي چي-

 منتظره ،مامانت تو برو:گفت درارش حرص لبخند ارشاويرباهمون

 عقب که همينطوري و برگشتم ميبست درو داشت که ارشاوير سمت به شدم،و خونه حياط واره

 نگفتم وبابات بابام به ،اگه ميخندي من به حاال:گفتم ميرفتم راه داشتم عقب

 بگو داري جرئت:گفت ميامد جلو قدم يه من قدم هر با ارشاويرم

 ......مت گل پسر اق ،اين ناس احيا:زدم داد و زدم شيطاني لبخند

  رفتم باال ها پله از تند و زدم جيغي ترسم از منم دويد بسمتم دو حالت به ارشاوير
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 مگوش ودم گرفت ودستمو شد خارج اسانسور از ارشاوير طبقمون پاگرد به من رسيدن با همزمان

 ميري در من دست از حاال اِ:گفت

 کرد نگاه ما به لبخند با و کرد باز رو خونه در مامان لحظه درهمون

 ،احوالخودم ملکه سالم بَه:گفتم مامان به ورو گرفتم فاصله کمي ارشاوير واز کشيدم خجالت کمي

  بفرماييد ولي هستيم شيريني پا يه خودمو که اين با چطوره؟ خودم مامان

 هک انگار نه شما،انگار هاي پرسي احوال از:گفت و گرفت رو شيريني ي وجعبه زد لبخندي مامانم

 داشتي وپدري مادر زماني يه

 ؟داشتيم؟ حرفاييه چه اين من مادر واه-

 ببينم گلمو دوماد بزار اونور بو حاال باشه باشه:گفت و زد لبخندي دوباره مامانم

 ربونوق ماچ اينقدر ،بگير دومادت اينم بابا ،باشه گاد ماي اوه:گفتم ميشدم خونه وارد که حالي در

 ..... که برو صدقش

 پريا:مامان

 مرفت بودن اونجا ارشاوير برادر ومادرو وپدر پدرم که پذيرايي سمت به و شدم ساکت مامان داد با

  کجاست؟ پوريا پس

 نشستم ها صندلي از يکي روي بعد و کردم پرسي واحوال سالم همشون با لبخند با

 م،انگارخانو حسود بده ادامه ميگفتي داشتي:وگفت نشست کنارم اومد ارشاويرم دقيقه چند از بعد

 بودي سرم زير پيش ساعت چند که انگار نه

 شدم چشم تو چشم( ارشاوير پدر) جون پدر با که کردم اونور وسرمو گرفتم ازش عشوه با رومو

 ميکرد نگاه ما به لبخند با داشت که

 بهمون مامان بوديم اورده برامون مامان که هايي چايي که اين از ،بعد انداختم پايين سرمو

 ميکنن غريبي نيمدن اينجا بس از کن نگاشون ،اِاِ کنيد عوض لباساتون بريد ها بچه:گفت

 حرفاييه چه اين مادرجون نه:ارشاوير

  . رفتيم اتاقم سمت وبه کنيم عوض لباسامونو بريم پاشو ميگه،ارشاوير راست ارشاوير-
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 قرار اب که ميکردم نگاه ،وسايلم اتاقم به ها شده مسخ مثل بازم ،داشتم شدم اتاق وارد ارشاوير با

 پريدم جا از ام شانه روي دستي گرفتن

 دادم تکون چيه حالت به دستمو و کردم نگاه بهش

 کجاست؟ ميکنم؟حواست صدات دارم ساعته تو؟دو چته:ارشاوير

 ودنب حواسم گفتم؟نميدونم فقط نگفتم چيزي اش زننده لحن مقابل در که شد چي نميدونم

 هدقيق يه لحن با درجه صدوهشتاد که لحني با بود کرده تعجب که گرفت،انگار ارشاويردستمو

 تانبيمارس بريم خواي سرده؟مي دستات اينقدر خوبه؟چرا چته؟حالت پريا:گفت داشت فرق قبلش

 ديدم خانوادمو که االن نيست،فقط چيزيم نه:وگفتم کردم بهش پشتمو و زدم پس دستشو

 دادم ادامه و کردم بهش ورومو. گذشتم ازشون راحت قدر وچه شدم دور ازشون قدر چه فهميدم

  بود شده تنگ براشون دلم چقدر که فهمم مي حاال:

  داشتم نياز پناه سر يه به ميدونستم فقط ميزدم بهش رو حرفا اون چرا دونم نمي

 اومديم بيرون اتاق از ارشاوير با کرديم عوض لباسامونو که اين از بعد

 پيش سر هي برم ،منم بقيه بروپيش تو:ارشاويرگفتم زيرگوش برسيم پذيرايي به که اين از قبل

 مامانم

  برو باشه:وگفت داد تکون ارشاويرسرشو

 پريا:گفت که ميشدم دور ازش داشتم

 چيه؟:گفت و چرخيدم سمتش به

 ............ ميخواي يا ديگه خوبه حالت:ارشاوير

 ممب باشي،بادمجون نگران نميخواد اينقدر حاال خوبم منم: وگفتم دادم تکون نه معناي به دستمو

 نداره افت

 فقط من دوما بگي اخرو ي جمله نداري حق ديگه:گفت اي مغرورانه حالت وبا کرد اخمي ارشاوير

 نم به وگرنه نکرده مراقبت خوب دخترمون از بگن بره ابرومون مامانينا جلوي ميترسم موقع يه

 مامانت پيش برو بدو چه،حاالم
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 و کردم بهش ،پشتمو بياد در سرم از تاشاخ دو بود نزديک ارشاوير ضدونقيص حرفاي از

 وبهخ حاال اس ديونه بشر اين بابا:گفتم خودم پيش ميرفتم اشپزخونه سمت به که همينطوري

 بود عيار تمام رواني يه وگرنه روانشناسه خيرسرش

 شده شکشته چقدر:ديدم مامانمو رسيدم که اشپزخونه ،به بود گرفته خندم خودم حرفاي از

 با قبل مثل ،ديگه داده دست از کاراش تمام دلودماغ کردم ازدواج که وقتي از بود،ميدونستم

 هي:ميگفت من به هميشه چون دادم مي حق ،بهش ميزد حرف کمتر نميره،باهمه بيرون دوستاش

 فقط ودادم،ت دوست بيشتر جونمم از رو تو که ،ميدوني نبيني سرتو پشت ديگه نريو پريا موقع

  خوارم غم وهم رازدارم هم دخترمي هم ،تو نيستي دخترم

 نهم سره تاج که بابات:ميداد جواب چي؟اونم بابا پس مامان:ميگفتم مواقع جور اين توي هميشه

 متشکرم خدا از داده دختر يه بهم خدا که اين از هميشه ولي زندگيمه ،همه

 چي؟ پس خوشگلم ،برادر من،الهي مادر ديگه شد نه دِ: ميگفتم حرفش اتمام از قبل وهميشه

 نظورخدام خنگ ،اخه ديگه نداري ،جنبه خبه خبه:ميداد جواب هميشه ساختگيش عصبانيت با اونم

 دهدا بهم دختر يه خدا ممنونم،که اين از هميشه ولي داريد ارزش عالمه يه برام همتون که اينه من

 دختر ليو نميکنه نگاه سرشم پشت ميره پسر ميدوني باشه،اخه دستم عصاي پيريم زمان توي تا

 ميمونه ادم براي

 به جون خدا، خنگ:ميگفت و ميزد جيغ هميشه ميخواي،مامانم پيريت براي منو يعني ميگفتم منم

 ديگه خنگي کنن جونت

 رو دختري ي وظيفه چقدرم اره:گفتم خودم وبه زدم خودم به پوزخنذي مامان حرفاي اوردن بياد با

 نکردم نگاه هم سرمو پشت ديگه رفتمو اوردم،واقعا بجا

 براي دلم کردم،چقدر بغلش وجودم تمام با رفتم طرفش به و دوختم بهش نگامو مامان صداي با

 بود شده تنگ تنش عطر

 حتينميزني، مامانت به سر يه چرا پريا ،نامردي نامردي خيلي:گفت و فشرد خودش به منو مامانمم

 ميدونم چه که ياري مي اي بهونه هربار خونت بيام که ميکني،ميخوامم دريغ ازمون که تلفنم

 ....................اينقدر که ام غريبه من دارم،مگه دارم،کالس امتحان
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 مادر اريد حق:وگفتم کردم نگاه صورتش به و گرفتم فاصله ازش کمي و کنه تموم حرفشو نذاشتم

 ميدم قول لحظه همين توي االن، همين ،ولي بود شلوغ خيلي سرم خوب داري،ولي حق خدا من،به

 ،چطوره؟ بشي عاصي دستم از که برم و بيام اينقدر ديگه

 کنيم تعريف ببينيمو:وگفت کرد اي خنده مامانم

 کجاست؟ ما وفاي بي داداش اين پس:گفتم لبخند با و اومدم بيرون کامل بغلش از

 همش خونه ياد نمي زياد ديگه ماهه ،چند بگم چي واال:وگفت رفت درهم دوباره مامان ي چهره

 ميکنه بهانه رو امتحانا

 چون شدم مشکوک نشده،کمي شروع جديد ترم اين امتحاناي که هنوز ولي: گفتم خودم پيش

  نگه دروغ اما بده بهمون جوابي يا کنه سکوت يا هميشه بود حاضر پوريا

 چند رياپو ولي:بياره سر پسره اين کاره از قزوين بود رفته پيش روز چند باباتم تازه:داد ادامه مامان

  گرفته مرخصي ماهه

 ميکرد اينطوري پوريا بود؟که شده چي ،يعني شدم شکاک

 من به رو و خنديد و شد خارج پيش دقيقه چند نگراني حالت اون از مامان شکمم صداي با

 بخوريد چيزي ،يه بيارم چايي براتون تا بقيه پيش برو ،پاشو زديم حرف چقدر واي:گفت

 چيه؟ شام نگفتي خوشگله خانوم راستي:گفتم و زدم بهم دستامو خده به

 عالقت مورد غذاي مامان

 فسنجون-

 صورتش بوسيدن به کردم وشروع بغلش دوباره،پريدم داد تکون مثبت حالت به سرشو مامانم

 گاشن داشتم بودم، نديده بود وقت خيلي باباموهم برگشتم،الهي پشتم به بابا ي خنده صداي با

 ديدي؟ غريبي عجيب ادم مگه دختر چيه:گفت که ميکردم

 ابايب عاشقتم:گفتم گوشش زير و کردم وبغلش رفتم بابام سمت به و اومدم بيرون مامان بغل از

 ملي تيم درحد بود تنگيده براتون ،دلم خوشگلم

  شده تنگ وروجک توي براي دلم منم:گفت و کشيد لپمو بابامم
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 شد جذب ارشاوير سمت به هممون توجه ارشاوير اوهوم باصداي

 انبي بود کم ارشاوير برادر و پدر و مادر ،فقط ارشاوير هم ،حاال بابا ،بعد من اول بود گرفته خندم

  بشه جمع جمعون تا اشپزخونه

 اومدم موقع بد انگار پدرجان ببخشيد:ارشاوير

  توهمه اخماش چقدرم ،اوه کردم نگاه قيافش به

 ميومديم داشتيم حرفيه،ماام چه اين عزيزم نه:بابا

 بدو تنهان، جان وشروين اقا وعلي جونو ببر،الهه رو ها بچه ،محمد ببخشيد اره اره:مامان

 شديم خارج اشپزخونه از بابا با

 ميکنه بيرون اشپزخونه از رو دوساله هاي بچه داره انگار اومد لبم روي لبخندي مامانم حرفاي از

 هنميکش ،خجالتم ميکنه بغلشون ،چه گذشت خوش بابا و مامان با ميخده،ببينم چه:ارشاوير

 بود چي مشکل بودن ومامانم بابا ،چي؟خب توپ تا دو اندازه شده چشام

 ديگه وبابامم مگه؟مامان چطور اره-

 ..........با و مامان هه:ارشاوير

 بده ادامه ميگفتو باحرص داشت که حرفشو ي ادامه نتوست و رسيديم پذيرايي به

 نشست، کنارم ،ارشاويرم نشستم نفري سه کاناپه روي

 مرخصي ماه چند بايد اون ؟چرا بود افتاده اتفاقي چه يعني کردم مي فکر پوريا به داشتم همش

 ........گفته دروغ مامانينا به چرا بزنه،اصال زنگ خواهرش به نبايد بگيره،چرا

 مي داشتم ميز روي خوشمزه هاي شيريني با ،اونو اورد چاي برامون مامان که دقيقه چند از بعد

 نشست کنارم اومد شروين که خوردم

 چطوره؟ ما داداش زن حال:گفت و کرد ميزد حرف بابام با داشت که ارشاوير به نگاهي شروين

 شده؟ نيستي،چيزي خوب تو معلومه ولي خوبم:گفتم و انداختم نگاهي نگرانش ي قيافه به

 داري؟ وقت کي پريا: شروين
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 شده؟ چي ،يعني شدم نگران کمي

 بخواي تو که وقت هر-

 داري؟ دوست برادرتو چقدر پريا:شروين

 نه،پوريا واي

 شده؟ چي بگو خدا ،تورو زياد خيلي........ خيلي معلومه-

 رفح باهات مناسب زمان يه بايد پريا ،فقط باشي معمولي کن ،سعي کردي هل اينقدر چرا: شروين

 بزنم

 تر؟ مناسب االن از-

 ..... ميفهمي چيو همه وقتش ،به نيست موقعش االن ،چون اره: شروين

 !اخه-

 شده؟ چيزي:ارشاوير

 بشه؟ طوري قراره نه،مگه:وگفتم کردم نگاه ارشاوير به و گرفتم شروين از نگامو اجبار به

 .معلومه گرفتنتون گرم از:گفت بشنوم من فقط که صورتي به اروم و شد خم کمي ارشاوير

 ارشاوير به کرد رو جون پدر که بگه اي ديگه چيز خواست و کرد اشاره شروين به وباچشمش

 داريد؟ اي برنامه چه عيد براي پسرم راستي:وگفت

 بابا،خبريه؟ هيچي:ارشاوير

 شمال بريم تونيم مي همگي بهتر،پس چه خوب: پدرجون

 شمال؟-

 داريد؟ اي ديگه ي برنامه دخترم،نکنه اره:جون پدر

 ...... ،ولي نه-

 مه اونا کرديم صحبت محمد اقا و جونو پروانه با باشم،ما گفته عزيزم نداريم ماخه اخه: جون الهه

 شد حل اونم که جوونا شما ميمونيد ،فقط راضين
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 وحيهر توي سفر اين که ميدونستم ،خوب بود لبشون روي انداختم،لبخندي مادرم و پدر به نگاهي

 ري؟ندا اي برنامه که تو عزيزم:گفتم و ارشاوير به کردم رو همين خاطر به داره تاثير خيلي اشون

 عزيزم نه:ارشاوير

  نداريم مشکلي هم ما:گفتم و مادرجون به کردم رو

 عيد سفر از اينم:مامان

 ميزد شور دلم ،بدجوري ميکردم فکر پوريا به همش مهماني حين در

 ي درباره ميخواد ارشاوير ميدونستم ،خوب رفتن تراس به بابا و شام،ارشاوير ازخوردن بعد

 کنه صحبت بابا با رستمي ماجراي

 يپذيراي ي گوشه ساکت، شروين ،فقط ميکردن صحبت هم با داشتن ،همه کردم نگاه اطرافم به

  بود نشسته

 رفتم سمتش به و کردم استفاده فرصت از

 هست؟ اجازه:گفتم و کردم اشاره کنارش به رسيدم که بهش

 معلومه،بفرماييد:گفت ثانيه چند از بعد و پريد جاش از حرفم با بود فکر توي که شروين

 ميکردو ام ديونه داشت ساعت چند االن که رو سوالي و چشماش به زدم زل و نشستم کنارش

  پرسيدم

 اومده؟ پوريا سر باليي شروين،چه-

  نيست موقعش االن گفتم که بهت:شروين

 يگهشده؟،د چي بگو بهم ،تروخدا ميشم ديونه دارم المصب: گفتم و کردم نگاه بهش باعصبانيت

 کنم تحمل نميتونم

 فردا ولي نميتونم االن:گفت و گرفت فاصله من از کمي بعد و انداخت من پشت به نگاهي شروين

 نفهمن موضوع ازاين چيزي بقيه، ارشاويرو باشه يادت باشي،فقط.......... ميدون92 ساعت ميتوني

 ................ وگرنه

 اونجام که بدم خبر بهت چجوري ،فقط باشه باشه-
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 بگو شمارتو سريع گفت و دراورد جيبش از گوشيشو شروين

 92 ساعت پس:دادم وادامه گفتم بهش شمارمو تند تند

 کردم بيشتر باهام شو فاصله و بست مثبت حالت به چشاشو

 شدم ارشاوير چشم تو چشم که برم اتاقم به تا پاشدم جام از

 بايد ميشه عصباني وقت هر که اينم کشتم،اَه ادم انگار که ميکرد نگاه من به حرص با چنان

 گودزيالها اين عين بشه قرمز چشاش

 رو قاا تخم اخم ي حوصله ،ديگه بود شده خرد گنجايشش حد از بيشتر ،حتي الزم اندازه به عصابم

 نداشتم

 رفتم اتاقم سمت به و گرفتم ازش رومو

 بغلش محکم و برداشتم کنارم از عالقمو مورد ،عروسک نشستم تختم روي شدم که اتاقم وارد

 نميشد ولي شه باز لعنتي بغض اين بزارم و کنم گريه ميخواستم بودم بريده ،ديگه کردم

 گذشته خوش بهتون خيلي خوبه،انگار:ارشاوير

 نداره که ،درک دارم نياز تنهايي به واقعا االن ولي دارم دوسش اتاق،درسته توي اومد کي اين اَه

 کنم چيکارش

 کني؟ تمومش ميشه ارشاوير-

 وبيخ خيلي شروين با مياد خوشم کنم،هه تمومش بخوام که نکردم شروع چيزيو که من:ارشاوير

 ............... ميرسي که من به فقط

 نديبل نسبتا صداي وبا پاشدم جام از.کجا اون فکر کجا من فکر شدم عصباني خيلي حرفاش از

 برات ميکني،واقعا شک خونته هم که دادشت به من به داري ميگي،تو چي معلومه:گفتم

  متاسفم،متاسفم

 ندارم شک اون به من: ارشاوير

 ميگي؟ چي االن پس-

 روانشناسه سرش ،خير نداشتم توقع ارشاوير از بودم شده ديونه
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 واز زدم چنگ تخت روي از سريع شالم با مانتومو نشه بدتر اين از دعوامون اوضاع که اين براي

 اومدم بيرون اتاق

 بيرون رفتم خونه از و کردم تنم مانتومو ميشدم خارج اتاق از که حالي در

 کشيده دستم که برم بيرون ساختمون از ،خواستم رسيدم که حياط ،به رفتم پايين ها پله از سريع

 شد

 ارشاوير بغل توي افتادنم همانا من دست شدن کشيده همانا

 دوختم چشاش به نگامو و گرفتم گردنش از نگامو

 من اب جز اي ديگه کس با تو که اين تحمل ،واقعا ببخش منو:وگفت کشيد صورتم روي دستشو

 باشه خونم هم تو قول به يا برادم نفر اون اگر حتي ندارم بزنيو حرف

 ميده معني چه حرفا چي؟اين

 چيه؟ منظورت:گفتم نشنيدم خودمم اي رفته تحليل صداي با

 ميفهمي وقتش ،به کني فکر بهش زياد نميخواد:گفت و زد پيشانيم به اي ارشاويربوسه

 نوم هي ياد مي خوششون ،انگار برنميدارن سرم از دست ندن کشتن به منو تا دادش تا دو اين واه

 خماري تو بزارن

 بيا، نيست خوب زياد حالت گفتم و کردم خدافظي مامانينا از:گفت و گرفت فاصله من از ارشاوير

 بريم،ورفت

 و داور در جيبش از گوشيشو ارشاوير شديم ماشين سوار شدم،وقتي خارج خونه از دنبالش منم

 ميدادم ،حق ميده مامانم به حالمو گزارش داره فهميدم لحظه چند از بعد گرفت رو اي شماره

  نداره من از کمي دست حالش مامانم االن ميدونستم چون بهش

 . افتاد وراه کرد روشن ماشينو حرفي هيچ بدون ارشاوير شد تموم صحبشون که اين از بعد

 شدم بيدار خواب از موبايلم زنگ صداي با

 دادم پاسخ رد همين خاطر به نداشتم اصال اشو ،حوصله بود هليا
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 سمت به و پاشدم جام از سرعت به افتادم شروين با قرارم ياد ساعت ديدن با برگردوندم سرمو

 رفتم ارشاوير اتاق

  نبود اتاقش توي خداروشکر

 رفته حتما ،نبود،پس کردم نگاه هم رو خونه کل

 رفتم کمدم طرف به و برگشتم اتاقم به سريع

 کيفمو موباماشين نداشتم،سويچ اصال که ارايشم ي ،حوصله پوشيدم مشکي وشال پالتو و شلوار يه

 بيرون زدم خونه از و برداشتم هم وموبايلمو

 گرفتم شروينو ي شماره سريع نشستم که ماشين داخل

 داد جواب اقا بالخره بوق چند از بعد

 بله؟:شروين

 ،پريا منم شروين الو-

 شناختم،کجايي؟:شروين

 بيرون زدم خونه از تازه-

 گفتم بهت ديروز که ادرسي همون به بيا پس خوب شروين،خيلي

 کردم قطع خدافظي وبدون. باشه-

 ،رواني مميکرد رانندگي سرعت ،با ميلرزيد ،دستام بود کرده يخ بود،تنم گرفته وجودمو کل استرس

  بودم شده

 افتادم ديشب ياد ناخودگاه وايستادم قرمز چراغ جلوي

 اون ،ولي بگم چيزو همه بهش ميخواست ،دلم خونه رسيديم ،وقتي بود ناراحت ارشاوير چقدر

 اتاقش توي رفت وبعد. دارم اعتماد بهت يــــــــس،منه:وگفت گذاشت لبم روي انگشتشو

 ،از بگم عالقم از ،ميخواستم ندارم ناراحتيشو ديدن طاقت ديگه من ،چرا بود ناراحت چرا اما

 گموب چيو همه ميکرد،ميخواستم سنگيني بدجور دلم روي ها تازگي که حرفايي از شروين حرفاي
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 ي،ول ولي بزنم در تا بردم باال ،دستمو بزنم در ميخواستم رفتم اطاقش سمت ،به بشم خالص

 نتونستم ،واقعا ،نتونستم کنار بزارم لعنتيو غرور اين نتونستم،نتوستم

 0،4،4،2،9 شدم خيره روم روبه قرمز چراغ به

 رانندگي به کردم شروع باسرعت شد،دوباره سبز بالخره

 دادم ماشينم به وتکيه شدم پياده ماشين از قرار محل سر

 بود نيومده شروين ،هنوز کردم نگاه اطرافم به

 وقتي که بود،هموني داده بهم پوريا که بود هموني کردم نگاه ،بهش دراوردم جيبم از گوشيمو

 جمع چشام توي بود،اشک داده بهم بمالونم خاک به ارشاويرو ي پوزه خوبي ي نمره با تونستم

 بود افتاده عزيزم برادر براي اتفاقي چه ،يعني شده

 کردم نگاه شروين به و اوردم باال سرمو ماشيني بوق صداي با

 باشه طبع شوخ و اروم ميکرد سعي که لحني با و اومد طرفم به و شد پياده ماشين از شروين

 ......... ،انگار ببينش اوه:گفت

 کجاست؟ پوريا بگو بهم ،فقط بشنوم چيزي نميخوام:گفتم و بشه تموم حرفش نذاشتم

 بريم باهم ،بهتره بذار جا همين ماشينتو خوب خيلي:گفت و کرد اخمي شروين

 نشستم راننده کنار طرف در و رفتم ماشينش طرف به و دادم تکون مثبت حالت به سرمو

  افتاد وراه کرد روشن ماشينو و اومد شروين لحظه چند از بعد

 ميريم؟ کجا بپرسم ميشه شروين-

 کرد روشن ضبطو و کرد دراز دستشو وبعد. بهتره طوري ميفهمي،اين رسيديم: شروين

 

 تو اعتماد جلب براي

 /.شم تنها که ميگذرم همه از

 جمع تو خاطرت به که ارزه مي
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 /....باشم تر زير به سر قبل از

 کردن باورم هميشه همه

 /.....ميميرم من به کني شک تو

 نترسيدم ارتفاع از وقت هيچ

 /......ميترسم افتادن از ولي

 

 تو واسه خودمو قانون من

 .اينجوري بشکنم شدم حاضر

 نيستي بدونه هيچکي نذاشتم

 دوري ازم خيلي که وقتايي

 معتادم انقدر صدات به من

 /....ميميرم تو قهر روز يه با که

 /.باشم شرايطم ترين بد تو

 کني صدام

 ميگيرم آروم

 

 /...ميفهمم نگاتو هر معني

 تاريکم اتاق يه تو حتي

 باشم مطمئن تا بزن صدام

 /...کوچيکم اسم نرفته يادت

 بوديم ها پله روي که شب اون
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 .برگردي لحظه يه ميخواست دلم

 

 ردهک تغيير بودم که چيزي با ازدواجم بعد از من ،چقدر ميکرد بيان منو حال اهنگش قشنگ چقدر

 معلومه؟ بشم اقا ي شيفته و عاشق حاال بودم متنفر ارشاوير از که ،کسي من ميکرد فکر ،کي بودم

 معمولي ادما ي همه مثل ارشاوير منو االن؟کاش چرا ،ولي نميکردم فکر خودمم چون هيچکس

 ازم هنوزم داره،يا دوست منو اون طوري؟اصال اين ،ولي ميشديم هم عاشق

 متنفره؟نميدونم،نميدونم

 دادم گوش اهنگ ي بقيه به و دادم تکيه صندلي به سرمو و بستم چشامو

 

 

 فرصت از بايد من کردن بغل واسه

 .......ميکردي استفاده

 

 تو واسه خودمو قانون من

 .اينجوري بشکنم شدم حاضر

 نيستي بدونه هيچکي نذاشتم

 دوري ازم خيلي که وقتايي

 معتادم انقدر صدات به من

 /....ميميرم تو قهر روز يه با که

 /.باشم شرايطم ترين بد تو

 کني صدام

 .ميگيرم آروم
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 (ناوي مهسا از قانون اهنگ)

 

 کنم؟ سوال يه ميتونم پريا: شروين

 البته-

 ميدوني اصال....تو يعني...........تو:شروين

 چي؟ بزن،من حرفتو شروين-

 داري؟ دوست ارشاويرو تو:شروين

 ندم جواب ميشه اگه:وگفتم کردم باز چشامو

 راحتي جور هر:شروين

 ميشديم خارج تهران از داشتيم ،انگار گردوندم پنجره سمت به سرمو

 مميش خارج داريم تهران از ميريم؟چرا داريم کجا هست معلوم: گفتم و چرخيدم شروين سمت به

 ........که گفتم بهت:شروين

 نيست تکرار به الزم گفتي چي ميدنم-

 شده؟ چي ،يعني بودم کالفه ،بدجوري دادم تکيه صندلي به عصبانيت با

 افتادم پوريا با خاطراتم از يکي بستموياد چشامو دوباره

 خونه رفتم خريدمو شيريني رفتم شادي ،با گرفتم گواهينامه که رو روزي ،اون يادمه خوب

 زدم رو خونه زنگ و گذاشتم جاکفشي پشت رو شيريني شدنم وارد از قبل

 شدي بولق ببينم نميدي؟اصال جواب گوشيتو چرا:گفت بهم طلبکاري با و کرد باز رو خونه دره پوريا

 نه؟ يا

 دراوردم کردنو گريه حالت و زدم ناراحتي به خودمو

 چيه؟ ي واسه کردنت گريه خوشگلم خواهر اِ :کرد بغلم و بيرون اومد خونه از پوريا
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 هک نشده چيزي حاال:ميگفت هم کنم،پوريا حفظ حالمو و نخندم ميکردم سعي چقدر که يادمه

 ميدي؟ امتحان ،دوباره

 کاري کجاي بابا:گفتم و گرفتم پوريا به رو و برداشتم جاکفشي پشت از رو شيريني و شدم دوال

 خنگم تو مثل من شدم،مگه ،قبول

 يغج کنه حمله بهم خواست تا و اومد خودش به يکدفعه ميکرد نگاه بهم بهت به داشت هنوز پوريا

 شدم خونه وارد زدم

 تگرف منو ،اونم شد پرت حواسم مامان داد با که ميکرديم هم دنبال ناهارخوري ميز دور بامزه چقدر

 رفت اتاقش به شد بلند بعد داد قلقلکم منو ميتونست تا

 اطاقش به بودم زده زل خنگا اين مثل منم

 اب منو و گرفت دستامو و اومد سمتم به و اومد بيرون اطاقش از بيرون لباس با لحظه چند از بعد

 برد خونه از بيرون به خودش

  يرخ به ،يادش دراورديم بازي ديونه ميتونستيم ،تا کارتينک برد منو اونروز داد کيف چقدر هه

 شدم خيره روم روبه بزرگ بلوي تا وبه اومدم خودم به شروين صداي با

 بودم اينجا من چرا

 ......... پوريا يعني

 پوريا؟ يعني

 نداره امکان اين نه

 تابلوي به دوباره و کردم نگاه شروين به اشک از پر باچشماني و دادم تکون ناباوري با سرمو

 کردم نگاه روم جلوي

 برگرديم؟ ميخواي نيست خوب حالت خوبه؟اگه حالت پريا:شروين

 ببينمش ،ميخوام نه:گفتم شنيدم زور به صدامو خودمم که طوري به اروم

 رفت انجا درِ سمت به و شد پياده ماشين از و داد تکون سرشو شروين
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 مگه الاص کي؟چطوري؟اخه ؟اخه بود شده معتاد من برادر يعني کنم باور نميتونستم بستم چشامو

 مگرفت دستام توي بشه؟سرمو معتاد نزده دست سيگار به حتي حال به تا که من برادر ميشه

  بودم شده گيج ،بدجوري

 شو پياده پربا:وگفت کرد پارک اي گوشه ماشينو و اومد شروين دقيقه چند از بعد

 افتادم راه ارش اعتياد ترک مرکز سمت به استوار نا قدماي با و شدم پياده ماشين از

 شديم انجا وارد

 اصال که بودم رفته فرو فکر توي ،اينقدر رفتم فرو فکر توي ،بازم شد جمع چشمانم در اشک

 نشستم روش روبه واالن شدم پوريا معالج پزشک اتاق وارد چجوري نشدم متوجه

 بدتره؟ بيمارم از ايشون حال انگار:گفت شروين روبه و زد لبخندي دکتر

 اقا چجوري اخه:گفتم و دوختم چشماش به اشکمو از پر چشماي و اومدم خودم به دکتر حرف با

 به تهنگرف دستش سيگارم يه حتي حاال تا بخورم قسم حاضرم که ،کسي من برادر چطور اخه:دکتر

 بيوفته روز اين

 نگران زياد ولي هستن مراقبت تحت برادرتون االن که درسته:گفت و زد لبخندي دوباره دکتر

 بودن قوي علت به ولي کردن شروع رو مواد کشيدن هست کمي خيلي مدت شما ،برادر نباشيد

 از که جان ارش و صادقي اقاي حساب اين با ولي کردن پيدا ها ان به وابستگي زود ها مواد

 به ادزي برادرتون همين خاطر وبه شدن کار به دست زود خداروشکر هستم من دبيرستاني دوستاي

 کردن پيدا وابستگي مواد

 نگفت؟ هيچي من به چرا پس:داشت خبر اون ارش؟مگه

  ميشن مرخص ديگه روز پنج تا برادتون خوب خبر يه تازه:دکتر

 ؟ ببينمش ميتونم:وگفتم شدم خوشحال دکتر خبر از

 البته:دکتر

 رفتيم پوريا اتاق سمت به دکتر با

 ؟ ببينمش تنها ميتونم: گفتم دکتر و شروين به رو بشم پوريا اتاق وارد که اين از قبل
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 داد تکون مثبت معناي به سرشو دکتر

 شدم اتاق وارد کردم باز درو ،اروم برگشتم در سمت به و انداختم پايين سرمو

 شد جمع چشمام توي اشک خوشگلم داداش ديدن با

 کردم نگاش و رفتم سمتش بود،به خوابيده اروم چقدر

 ....بود،چقدر شده ،چقدرداغون بود شده الغر چقدر

  زدم اش پيشاني روي اي بوسه و شدم خم کشيدم،اروم سرش روي اروم دستمو

 کرد باز اروم چشماشو موبايلم زنگ صداي با که بودم کشيده عقب

 دراوردم گوشيمو و کرد دست بود نگاش توي نگام که همونطوري

 کردم نگاه گوشيم به گرفتم چشاماي از نگامو اي لحظه

 کيفم توي و کردم خاموش وگوشيمو دادم پاسخ ،رد بزنم حرف باهاش ارشاويربود،نميخواستم

  گذاشتم

 توي ديگه حرفاي خيلي و ،خجالت،شرمساري اندوه کردم،چقدر نگاه برادرم نادم چشاي به دوباره

 بود نگاش

 بزنمش ،ميخواستم يدم فش بهش ،ميخواستم.... بگم بهش ميخواستم کردم باز لب بالخره

 کم چي زندگيت توي مگه بگم شد؟ميخواستم طوري اين که شد چي بگم بهش ،ميخواستم

 شد خارج گلوم از که صدايي تنها ولي ديگه چيزا رفتي؟وخيلي کوفتي مواد اون سراغ داشتي؟چرا

 بود؟ چرا

 نشوند تخت روي خودش نزديک ،منو گرفتم ،دستشو کرد دراز دستشو پوريا

 دنکر فکر حتي......طوري اين وقتي جونت از تيکه يه بفهمي شد،نميتوني جاري چشام از اشک

  ميده عدابم بهشم

  کرد پاک صورتم از رو اونا و کشبد اشکام روي دستشو اروم پوريا

 ميبخشي؟ منو پريا:پوريا
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 بود؟ چي اينکار ي واسه ،دليلت دارم ازت سوال يه فقط: گفتم و زدم پوزخندي

 هيچ بفهمي وقتي چيه؟ميدوني بودن مصرف بي احساس ميدوني:گفت زد زل چشام به پوريا

 ... وقتي چي؟ميدوني يعني نداري خاصيتي

 ميگي چي نميفهمم: گفتم و بشه تموم حرفش نزاشتم

 ظرتن دادي،به لعنتي ازدواج اون به تن زور به نفهميدم ميکني فکر:گفت و زد تلخي لبخند پوريا

 ثلم که اين از من ،اره متفري ازش نفهميدم کردي ميکني،فکر تحملش داري چجوري که نفهميدم

 پرپر خودشو داره تنم ي ،پاره خواهرم،جونم چجوري که ميکردم نگاه داشتم ايستادم.و فقط بز

 گرفت حرصم ميکنه

 به که حالي در خوشبختي کنن فکر مامانينا تا بخندي ميکنبي سعي چجوري که ميديدمت وقتي

 ر،فک بکشي سختي خودت و کنن زندگي راحت خانوادت تا دادي ازدواج اون به تن بابا بدهي خاطر

 ...ميکني نديدم؟فکر ميکني

 هب بردي روي چرا چرا؟تو تو ،اما درست اينا ي همه اصال خب:گففتم و گذاشتم لبش روي دستمو

  ؟چرا؟ مخدر؟ها مواد

 افتادم وضع اين به چجوري نفهميدم خودمم ولي نشه باورت شايد:پوريا

 هنفهميد خودت ميشه ،مگه نه ميگي اي ديونه واه،ميگم:گفتم و شد گرد تعجب شدت از چشمام

 باشي

 گمب بهتر شد،يا شروع کوفتي روز اون از من،همش خواهر نميشه چرا: گفت و زد تلخي لبخند پوريا

 لعنتي امتحان اون از

 امتحان؟-

 سعي هرچي بود،ولي ترمم امتحاناي از ،يکي ازدواجت از بعد ماهي چند از بعد ،دقيقا اره:پوريا

 اي گوشه کردم پرت کتابامو و ها جزوه اخرشم و ،نتونستم بخونم کردم

 خب؟-

 خر يد،منهپرس ،علتشو بخونم درس نميتونم ديد وقتي دشمنم بگم بهتره که دوستام از يکي:پوريا

 يزندگ از گفتم بهش من بيرون،اره ريختم رو بود شده تلنبار المصب دله اين توي که هرچي هم
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 بدهي بتونم تا نداشتم جربزه پشزي ي اندازه حتي که وقتي ميخوره دردم چه به ،درس بريدم

 .....گفتم من اتيش،اره توي نفرستم جونمو از تيکه يه و کنم پرداخت رو بابام

 لعنتي؟ چرا؟چرا نيستي،ها؟ کار تقصير تو بفهمي نميخواي ،چرا بشنوم رو اينا نميخوام-

 شتو که کوچيک پالستيک يه که بود موقع همون:داد ادامه و کرد خيسم صورت به نگاهي پوريا

 اين کردم،وگفتم تعجب شي،اولش روشن تا بزن:گفت بهم و داد بهم بود رنگ سفيد چيزي

 يرونب فکرا اين از ويا بدي خوب فرادتو امتحان ميخواي اگه گفت گفت؟،بهم چي بهم چيه،ميدوني

 ردمک شروع که بودم خراب روحي لحاظ از اينقدر ولي نشه باورت کني،شايد مصرفش بهتره بياي

 تونستممي حتي که بود شده باز مخم کشيدم،اينقدر که پوکي اولين نميره يادم کشيدن،هيچوقت

 اومدم خودم به تا شدم خارج اور عذاب حسِ اون از و بفهمم خوب را درسا و ببنم توپو يه داخل

  بگيرم اروم نميتونم وبدونش شدم درگيرش ديدم

 فهميدن؟ کجا از شروين و ارش:گفتم بهت حالتي با

 دنش تموم خاطر به بوديم گرفته جشن ها بچه با بوديم داده خوب رو همه که امتحانا از بعد:پوريا

 ميخواستيم ها بچه از يکي قول به که بود روز ،همون امتحانامون دادن خوب نتيجه در و امتحانا

 رادرب براي دلش جان شروين انگار بودکه چجوري نميدونم من و بوديم فضا تو واقعا فضا،هه بريم

 خونمون مياد و ميشه تنگ برادرش زن

 خونتون؟-

 شخصي خونه بچه وبا بيرون بيام گاه خواب از شدم حاظر دوستام همون خاطر ،به اره:پوريا

 بگيريم

 ،ادامه؟ خوب-

 وادميخ کمک ارش از و ميزنه زنگ ارش به ميبينه حال اون توي منو شروين ،وقتي ديگه اره:پوريا

 ميکنه برادري حقم در. وارشم

 به عهدف اين خداروشکر: وگفتم گرفتم دستام توي رو پوريا صورتِ و کردم پاک دستام با اشکامو

 نکن درگيرش خودتو ،ديگه نرو ديگه سراغش ،توروخدا من ،عزيز من برادر گذشت،ولي خير

 داد تکون سرشو بغض با پوريا
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 تا مهست پاش هم جوره همه و گرفتم تصميمو اين که بودم خودم نيستي،اين مقصر تو:دادم ادامه

 ،از زندگيم از االن نبود،ولي خوب زندگيم زياد اوالش بده؟شايد زندگيم من گفته کي ،دوما اخرش

 .باش نداشته الکي وجدان عذاب راضيم،پس ارشاوير

 بودم؟ راضي زندگيم از من واقعا

 !ولي:پوريا

 خوب خبر يه ،راستي زندگيمم عاشق ،من نداره ،اما ولي-

 چي؟:پوريا

 دادگاهشه هم ديگه ماه ،يه گرفتن رستميو:گفتم و زدم لبخندي

 ميگي؟ راست گفت و زد لبخندي پوريا

 عزيزم اره-

 ........از عذابو همه اون انتقام ميتونم واالن شدم خوشحال خيلي:پوريا

  نداد ادامه حرفشو ديگه پوريا در شدن باز با

 ميکرد نگاه مارو لبخند با داشت مه کردم نگاه دکتر به

 شده طوالني خيلي مالقاتتون وقت:دکتر

 برم دادشم پيش از که نداريد توقع:گفتم و زدم لبخندي

 تمومه تمالقا وقت االن ولي پيشت بياد ،ميتونه ميشه مرخص ديگه روز پنج تا نباش نگران:دکتر

 نجپ تا پيشت ميام روز هر:گفتم وبهش بوسيدم گلمو داداش لپ شدمو خم ،ودوباره زدم لبخندي

 ديگه روز

 مامانينا؟:گفت و پريد رنگش يکدفعه ولي زد لبخندي پوريا

  فهميد نخواهن و نميدونن: وگفتم شدم بلند-

 .  رفتم شروين سمت وبه اومدم بيرون اتاق از و کردم خداحافظي زد،ازش لبخندي پوريا

 شد مرخص پوريا روز پنج بعد امروز اخيش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر بيات پريسا|عشق ي شراره رمان

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

 

224 

 

 بشه ماشين سوار کردم کمکش

 کرد کاريش نميشد االن خب بود،ولي شده الغر ،چقدر کردم نگاه صورتش به

 افتادم راه و کردم روشن ماشينو

 کوشن وارش شروينو پريا راستي:گفت پوريا که بوديم راه توي

 بيان نميتونن گفتن زدن ،زنگ داشتن کار-

 چجوريه؟ زندگيت راستي:گفت و داد تکون سري پوريا

 خوبه-

 و داد هتکي صندلي به سرشو همين خاطر به نيست خوب زياد حالم فهميد ،پوريا خوبه ،فقط همين

 بست چشاشو

 گذشت که روزي پنج اون توي شد پرت حافظم پوريا سوال با

  بگم چي هه،ارشاوير،نميدونم

 خونه رفتم راست يه پوريا پيش از روز اون

 وت رفتم کردمو باز رو خونه درِ ،راحت نيست خونه ارشاوير که اين خيال بود،وبه شده2 ساعت تازه

 و مکرد پالتوموباز هاي دکمه ،سريع نداشتم کردنشون روشن ي بود،حوصله تاريک خونه چراغاي

 مبل روي کردم پرت پالتومو

 نشستم مبل شدم،وروي کردنش عوض بود،بيخيال تنم تاپ يه فقط

 بشه کم دردش از کمي تا گرفتم دستام توي ميکرد،سرمو درد خيلي سرم

 نزديک يحت نميشد باورم ،هنوزم نگفت،پوريا من به ميدونستو ارش بود،يعني مشغول خيلي فکرم

 وريچج که کنم،واين بازي نقش هم پوريا جلوي حتي بايد االن که بگو ارشاوير،اونو ،واي بره مواد

 ...........کنم،دليل رو رويه مامانينا با را پوريا

 امنگ برافروخته صورتي با ارشاوير و شد روشن چراغا ي همه که ميکردم فکر داشتم همينطوري

  کرد
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 جلوي دستمو و کردم ريز.چشمامو چراغا شدن روشن با بود کرده عادت تاريکي به چون چشام

 نکنه اذيتم زياد نور تا گرفتم چشمم

 بودي؟ کجا االن تا:ارشاوير

 چي؟-

 بودي؟ گوري کدوم ميگم:زد داد بلند که بود حرفم همين منتظر ارشاوير انگار

 کردم هنگ ان يه نداشتم ارشاوير از داد انتظار که من

  بشم بلند جام از که کرد مجبورم گرفتو بازومو اومد ارشاوير

 توگوشي چرا ببينم بگو ؟ها؟اصال دادي پاسخ رد بودي؟چرا کجا بگو کن نگاه چشمام به:ارشاير

 کردي خاموش

 يه جز هستي کي تو ؟اصال ميگي؟ها چي تو ؟اصال چه؟ها تو به:زدم داد بيارم طاقت نتونستم اخر

 ببينم بده جواب شناسنامه؟ها توي مهر

 صورتم راست سمت روي دستمو پريد،يه فازم از برق يکدفعه ميزدم داد داشتم همينطوري

 کردم نگاش ناباوري با و گذاشتم

 سينش به زدن مشت به کردم شروع و اومدم خودم به

 ......ميکني فکر چرا:گفت کردو بغلم

 شد ساکت يکدفعه

 چي؟ ميکنم فکر:گفتم و کردم نگاش و اوردم باال سرمو

 نگفت هيچي دوباره

 نميدونستم دليلشو ولي بود چشاش توي اشک و کردم نگاه چشماش به

 بودم پوريا پيش:گفتم فقط نشيندم خودمم بودم مطمئن که طوري به اروم

 که تمنگف چيزي که من ،ولي نداشتم مردو يه شکشتن ديدن ،طاقت نداشتم اشکاشو ديدن طاقت

  بشه ناراحت بخواد اينقدر ارشاوير
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 چيه؟ اشکا اين دليل:گفتم و کردم پاک دستام با اشکاشو

 دارمن توانشو نميتونم ،االن نيست وقتش االن ولي حقيقتو ي ،همه ميگم بهت روزي يه:ارشاوير

 !!!!ميفهمي،ميفهمي چيو همه ،اونوقت مونده ديگه ماه چند فقط:گفت و کرد بغلم محکم

 دش وارد وقتي و اتاقش سمت به رفت و پاشد جاش از ميکرد تکرار ميفهميو داشت که همينطور

 نديدم هم سايشو حتي گذشت که روز پنج توي که بست،طوري درو

 اومدم خودم به پوريا صداي با

 بود شويمان به حواسم ،ببخشيد گفتي چي:گفتم خنده به و برگردوندم سمتش به سرمو

 ميبريد تشريف ،کجا شويتان حال به خوش:گفت و خنديد پوريا

 ببينتت وضع سرو اين با مامان که شو،نميخواي پياده:گفتم و داشتم نگه پاساژي جلوي

 که جيريزن يه و گرفتيم لباس دست چند پوريا براي که اين از بعد شديم پياده ماشين از پوريا با

 رفتيم پاساژ رستوران سمت به گرفتم عيدي هم وبابا مامان براي و گرفتم ارشاوير براي

 . افتادم راه خودمون ي خونه سمت به خونه رسوندم پوريا اين از بعد

 ها ميشه تحويل سال االن بدو ارشاوير واي-

 مادر هولي چقدر تو دختر واي:گفت و خنديد مامان

 خنديدن همه حرفش بااين

 ي خانواده و خودم ي خانواده) همه و بود تحويل سال دقيقه ،چند داشتم اضطراب ولي چرا نميدونم

 عيد گرفتن جشن براي ما ي خونه بودن اومده(ارشاوير

 ارک ،يه دلم عزيز ببخشيد:گفت بشنون همه که طوري به و نشست کنارم اومد ارشاويرسريع

 داشتم واجب

 خودم چون شد پرپر اونا ي همه که نکشيد ثانيه يه به ولي شدم خوشي غرق ارشاوير محبت از

 به بختخوش اينقدر ،و کنيم بازي نقش هم پوريا جلوي بايد حتي بعد به اين از:گفتم بهش که بودم

 خوشبختيم ما بفهمن همه که بيايم نظرم
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 داد تکون سرشو و زد تلخي لبخند ارشاويرم

 اومد عيد توپ صداي لحظه همون

  گفتن تبريک هم به پاشدن همه و

 رسيدم ارشاوير به کردم روبوسي و گفتم تبريک عيدو همه به که اين از بعد

 فقط هشب ،اگرم کنم بغلش برم داشتم اينو رويه انداخنم،نه پايين کنم،سرمو چيکار نميدونستم

 بود ضايع خيلي ميدادم دست

  کسيم اغوش در محکم ديدم که ميگشتم حل راه دنبال داشتم

 بود ارشاوير اقا خود ،بله اوردم باال سرمو

 خانومي مبارک عيدت:گفت بخوره گردنم به نفسش که طوري به گوشم دم واروم کرد بغلم

 اومدم بيرون بغلش واز

 کرد باز همه جلوي و گرفت روم روبه به اي جعبه

 ازب تعجب از بود،دهنم محشر بگم ،بهتره بود قشنگ ،واقعا کردم نگاه برليان تمام سرويس يه

 بود مونده

 خانومت گردن بنداز سرويسو هم حاال:خودمي پسر که پسر،حقا مريزاد دست:پدرجون

 ميندازم براش شب ايشاهلل:داد ادامه شيطون لحني با و زد لبخندي ارشاوير

 خنيديدن همه

 ميدم رو کادتون شب انشاهلل منم:گفتم و کردم بهش رو منم و دادم رو همه کادوي که اين از بعد

 سرورم

 دراوردم براش تعظيم شکل به حرکتي

 خنديدن همه دوباره

 نشروي لباي فقط دارن لب به لبخند همه و دارم وخوشحالي خوشبختي ي خانواده االن خداروشکر

 فهميد خواهم ها زودي به اونم ،که نميدونستم دليليشو که نميخنديد
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 .  کنيم حرکت شمال سمت به همگي شب فردا شد قرار خورديم رو اينا شام که اين از بعد

 بوديم شمال راه توي

 بوديم نشسته هم کنار تنها ارشاوير و من

 قشنگه چالوس ي جاده ميگن راست که اطرافم،واقعا طبيعت به دوختم نگامو

 ارامش رد بيشتر من ميخورد صورتم به بهاري نسيم بيشتر چه هر پايين، ماشينواوردم ي شيشه

 ميشدم غرق

 ميکردم حسش داشتم وجودم بند بند با که ،ارامشي دلپذير ،ارامشي انتها بي ارامشي

 کردم روشن ماشينو ضبطه کردم دراز دستمو

 کن صبر لحظه يه فقط ميکنم خواهش نرو

 دارم خيلي واسه نگفته حرف هنوز که

 ثانيه يه بيار طاقت ميکنم خواهش تو از

 نذارم تنها دستاتو ميدم مردونه قول

 

 کن گوش حرفم به يکم ميکنم خواهش نرو

 خودم از روندم تورو عزيزم ندونسته من

 ازم نگير رو لحظه

 بگم تا تحمل يکم

 چرا نفهميدم که

 شدم دور دنيا يه تو از
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 البج االن ولي بودم عاشقش که بود اهنگايي از ،يکي بودم بلد خوبي به ،اهنگشو بستم چشامو

 ميزد دلمو حرفِ  داشت که بود

 

 بدم دست از تورو

 برام نميمونه چيزي

 چيزيم تو جز مگه

 بخوام دنيا از که هست

 جدام تو از نفس يه ببينم نميتونم

 

 ميميرم بمونم تو بي ميکنم اقرار دارم

 ميگيرم تو از نفس بگم که ندارم ترسي

 بشه آخرم حرفاي قلبم خواهش اين نذار

 بشه باورم که نزار برنميگردي که نگو

 

??? 

 زا موهامو که ميکردم سعي ،داشتم بريزه چشام روي بيشترش شد باعث که خورد موهام به بادي

 شد قفل نگام توي ونگاش چرخوند سرشو ارشاوير که بزنم کنار صورتم

 گرفت نگام از نگاشو دوباره لحظه چند از بعد اما

??? 

 

 کن صبر لحظه يه فقط ميکنم خواهش نرو

 دارم خيلي تو واسه نگفته حرف هنوز که
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 ديگه فرصت يه فقط ميکنم خواهش تو از

 ميگه چي نگاهم ببين ببين، چشمامو اشک

 

 ميگم گناهمو دارم ميکنم، خواهش نرو

 منم گرفت ازت غرورتو اونکه ميدونم

 رفتنت بعد وگرنه ببخش، ميتوني اگه

 ميکنم دل کشيدنم نفس از که نکن شک

 

 ميميرم بمونم تو بي ميکنم اقرار دارم

 ميگيرم تو از نفس بگم که ندارم ترسي

 بشه آخرم حرفاي قلبم خواهش اين نذار

 بشه باورم که نزار برنميگردي که نگو

 (سون گروه از ميکنم خواهش نرو اهنگ)

 منو چشا اون انگار ولي کرده خودش درگير طوري اين منو که داره چي چشا اون اخه نميدونم

 ،نميدونم ندارم اهميتي هيچ براش ،انگار نميبينه

 ي جعبه فققط بندازه روگردنم بنازه گردنم بود داده قول سرويسوکه اون نشد حاضر ،حتي هه

 اهمب روز اون از حرفي ،همين،نه تختش روي گذاشتم کادومو ومنم پاتختيم روي گذاشت سرويسو

 ..... ونه زديم

 و بيرون بردم پنجره از سرمو ،سريع شديم تونل وارد موقع ،همون داشتم احتياج ازاد هواي به

 زدن جيغ به کردم شروع

 ميکردن کارو اين هم ديگه نفر چندين من همراه

 زدن جيغ به کردم شروع دوباره
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 کاه پر ،مثل بودم شده خالي اصال ،نه بودم شده داشتم،سبک احتياج بهش واقعا

 ببرم ماشين داخل به سرمو شدم مجبور دستم شدن کشيده با

 ميکني؟ که کاريه چه اين ديونه:ارشاوير

 دارن احتياج بهش ادما ،گاهي بازي گفتي،ديونه خودت خوبه -

 زدن زنگ به کرد شروع گوشيم بزنه حرفي خواست تا ارشاوير

 کردم نگاه صفحه وبه دراوردم کيفم از گوشيو

 داره چيکار باهام ارش شديد،يعني کردم تعجب

 دادم جواب گوشيو سريع

 بله؟-

 کني؟ سالم بزرگترت به نگرفتي ياد هنوز تو:ارش

 خوبه؟ طوري شما؟اين واحوال گرامي،حال و عزيز عموي پسر بر بابا،سالم باشه-

 ،بهتره؟ چطوره پوريا حالِ  ميگذره؟راستي عاليه،خوش:ارش

  ميکرد نگام ميزيرچش داشت که کردم ارشاوير به زيرکي نگاهي

 خوبن عمو ،زن عمو چي ،تو ميرسونه خوبه،سالم اره-

 شماليد؟ راه توي االن ميرسونن،راستي سالم خوبن اره:ارش

 مگه؟ چطور اره-

 ميام دارم منم که بگم خوشو خبرِ اين بهت ميخواستم هيچي:ارش

 کنيم حال چقدر ها گذشته ياد ،به عالي چه جدا،واي-

 کوچولو خداحافظ برم ديگه من:ارش

 کرد،ديونه قطع بدم جوابشو خواستم تا
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 فظح حالتمو باز ولي پرم توي خورد غليظش اخم با که برگشتم ارشاوير سمت به خوشحالي با

  مياد داره ارشاوير،ارشم واي:گفتم ذوق با و کردم

 شمال اين بشه شمالي چه:گفتم بلند و نشستم صاف دوباره بعد

 ( شد شمالي چه واقعا)

 رسيديم پاشو پريا:ارشاوير

 دوختم روم روبه ويالي به نگامو و کردم باز چشمامو اروم

  بود توپي ويالي عجب

 اينجا م،ببين خوشمله اينجا چقدر:گفتم اخمهاش گرفتن نظر در بدون و ارشاوير سمت به برگشتم

 شماست ماله

 مهمه؟:گفت کردو بهم نگاهي نيم ارشاوير

 شده؟ طوري اين چرا اين واه

 نه زياد:گفتم و انداختم باال اي شونه

 شدم خارج ماشين واز کردم باز ماشينو درِ

  شدن پياده ماشين ،از بودن اومده هم با که هم شروين و پوريا

 کوشن؟ مامانينا پس پوريا-

 داشتيد تشريف خواب رو راه کل خوابالو توهِ باز واي واي:گفت و خنديد پوريا

 داره ربطي چه:گفتم و کردم اخم

 رسيدن زودتر ما از که هست ساعتي يه يه، اونا اخه:گفت و خنديد دوباره پوريا

 توپ ي اندازه شد چشام يکدفعه

 بود خواب رو راه ،کل نيست خوبي همسفر اصال خواهرت جان پوريا:ارشاوير

 ايبر من خواهر ،واقعا جان ارشاوير ميدونم:گفت نبود بند پا روي خنده از من ي قيافه از که پوربا

  افتضاحه مسافرت
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 جاخالي که کردم پرت سمتش به و دراوردم پام از کفشمو بود،يه دراومده حرصم بدجوري ديگه

 شروين صورت وسط و خورد قشنگ وکفشم داد

 اخخخخخخخ:شروين

 واي:مگفت و رفتم شروين سمت به و کردم نگاه ميخنديدن داشتن که ارشاوير و پوريا به حرص با

 شده؟ ،طوري بشکنه دستم ،ايشاهلل خدا

 روي زا ودستشو.نيست طوري ،نه نکنه خدا:زدوگفت لبخندي داره درد بود معلوم که اين با شروين

 سالمه ببينيد:وگفت برداشت بينيش

 بود شده قرمز کمي فقط بود نشده طوري بينيش خداروشکر

 شد راحت خيالم اخيش:گفتم و کردم فوت راحت خيال با نفسمو

 يدمکش براشون که هايي نقشه با ولي برگشتم ارشاوير و پوريا سمت به عصبانيت با دوباره

 افتادم راه ويال سمت به و زدم لبخندي

 مخصوصا دبو مونده باز تعجب از دهنشون که کنم تصور ارشاوير و پوريا ي قيافه ميتونستم قشنگ

 داشتم براشون هايي نقشه چه نميدونستن که اونا ،اخه رو پوريا

 شد ظاهر جلوم همه، شاد هاي ،قيافه شد باز در که نکشيد ثانيه به زدم رو ويال درِ  زنگ

 خورد زنگ گوشيم کردم پرسي احوال همه از که اين از بعد

 راموشف رو هليا اصال که داشتم مشغله اينقدر ولي بود شده تنگ خواهريم براي دلم ،چقدر بود هليا

 بودم کرده

 دادم جواب رو تلفن ذوق با

 بود بس هليا شدن منفجر براي من الوي همون

 دوعي نزدي زنگ يه ،چرا نيستم بزرگتر ماه چند تو از من اصال دوست؟مگه ميگن هم تو به:هليا

 روز مروزا شايد ،اصال ،مردم زندم ببيني بزني من به نبايد زنگ يه کنار به عيد بگي،اصال تبريک

 کتک يه ميخواد دلم اينقدر پريا ،واي نمياد در صدات بگم،چرا چي تو به من بود،اخه من هفت

 ........... حسابي
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 وري دري به کن شروع بعد سالم رفت،اول مخم واي-

 نميذارم زندت که نرسه بهت دستم کن ،دعا پريا ميگم وري دري من:هليا

 نزدي؟ نگز چرا تو بزنم زنگ نتونستم من حاال ،راستي بودم درگير خيلي شرمنده ،واقعا بابا باشه-

 ميکردم نگاه داشتم هم رو ويال کلِ ميزدم حرف هليا با داشتم که همينطوري

 خودت اهرِخو منو هنوز اگه البته!!! ميزني زنگ يه خواهرت اين به کي پرو توي ببينم ميخواستم:هليا

 ميدوني

 شکنممي رو نيستي من خواهر تو گفته که کسي اون سر:گفتم همين خاطر به بود غمگين لحنش

 پيشت بيام االن همين کجايي بگو چيه ميدوني ،اصال

 همين خاطر به نبودي دسترس در همش ولي زديم زنگ بهت خيلي ميگي،اتفاقا راست:هليا

 ...که باشيم ارتباط در باهات نتونستيم

 کن بار باقالي بيار خر حاال

 چي؟ که-

 بيا بيوفت راه زود هم تو شمال اومديم مجردي االن شادي و من ببين:هليا

 نتها نه اونم و شمالم توي االن من هليال:گفتم و دادم فشار راستم دست انگشت دو با گيجگاهمو

 وشوهرم خودمو ي خانواده بلکه

 ما نداره عيب عزيزم ،خب ذليل شوهر پرياي آي آي:اومد تلفن پشت از شادي صداي يکدفعه

 ميايم

  ميدم اس براتون ،ادرسو منتظرتونيم ،پس مياد داره هم ارش ميگي راست واي-

 ذليل شوهر باي باي باشه: هليال

  کردم قطع وتلفنو گفتم کوفتي لب زير

 شدم گير غافل پوريا سوال با که دادم اس هليا به ادرسو سريع

 خبر؟ چه:پوريا
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 راهِ  توي ميان،ارشم دارم شادي و هليا هيچي-

 خيره ياپور لب روي لبخند به و کردم ،تعجبي زد برقي چشماش انگار هليا اسم شنيدن با که پوريا

 شدم

 بودم کرده خبرش خودم ،اصال ميدونم هم رو خوب،ارشي چه: پوريا

 کجاست من اتاق حرفا اين بيخيال:گفتنم و انداختم باال اي شونه

 داره فرق همه با درش که ،همون اتاق ،اخرين باال ي طبقه: پوريا

 افتادم راه اتاقم سمت به سريع

 دادم تشخيص داشتو فرق همه با که اي سوخته اي قهوه در راحتي به رسيدم که باال طبقه به

 کردم باز درو و رفتم سمتش به

 سرم روي کوبوندم دستي دو نفره دو تخت ديدن با

 يخاک چه رو روزه چند اين ،حاال پدرجون ي خونه اونم خوابيدم ارشاوير پيش شب يه فقط من بابا

 بريزم سرم توي

 اينجا ميدونست اون ،اخه پوريا بود،حتما اورده کي چمدونم،اونو به خورد چشمم که بستم درو

 اتاقمونه

 شيکي اتاق ،چه کردم نگاه اتاق به دوباره

 بود خوشگل ،خيلي بود سبز و ومشکي طوسي دکورش اتاق

 من ،واي روم روبه درياي به شد قفل نگام که کردم باز درو رفتم تراس همون يا بالکن سمت به

 نديدمش اومديم وقتي چرا دريام،پس عاشق

 بودم دريا عاشق درياش،من مخصوصا داشت ارامش من براي چيش همه شمال

 ارجخ سينم از بود نزديک که قلبم روي دستمو و پريدم جام از ارشاوير باصداي که بودم دريا محو

 . چرخيدم ارشاوير سمت به و گذاشتم بشه

 پريده؟ جا همه از وهوشت عقل که شدي چي محو:ارشاوير
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 سيک وقتي که ندادن ياد تو چي؟به:ميگم بکشم نفس اروم ميکردم سعي داشتم که همينطوري

 نشي؟ مزاحمش فکره توي

 خودشو و ميذاره تراس ي لبه رو ميره،دستاش تراس ي لبه سمت به و ميزنه لبخندي ارشاوير

 کردي؟ حسش هم تو:ميگه حرفم به توجه بدون و ميبنده چشاشو و ميکشه جلو کمي

 چيو؟-

 هب ،انگار ميشم اروم ماه چند تا اينجا ميام ارامش،هروقت:ميگه و ميشه تر عميق ارشاوير لبخند

 معتادم ارامش اين

 م،دل اومد پوريا سر باليي چه بيارم ياد به نميخوام هم تو ميره اخمام معتاد ي کلمه شنيدن از

 بياد ارشاوير سره بال اون نميخواد

 نيم ،به وايميستم کنارش ميرم،دقيقا سمش ،به نبره پي درونيم حال به ارشاوير که اين براي

 درامونيم اقا تخم و اخم از ماه چند تا ،پس خوبه:ميگم ميکنمو نگاه رخش

 برميگردنه سمتم به رخشو نيم و ميکنه باز چشاشو ارشاوير

 پشت اب و ميبره گوشم پشت واونو ميگره بودو گرفته بازي به باد که موهامو از اي تکه دستش با

 کاري تبه که من که نکني اذيت باشيو خوبي دختر تو اگه:ميگه و ميکنه نوازش امو گونه دستش

 ندارم

 وريچج نميدونم ولي هستيم خوبي ي بچه ما خدا به اقاجون:گانه بچه صدامو و ميکنم لوس خودمو

 بياريم دست به اقامونوًِ  دلِ

 اقاتونو ًِ دلِ  ميخواين شما ،پس کوچولو خانم باشه:ميگه و ميگره بغلش توي منو و ميخنده ارشاوير

 بياري؟ دست به

 زد حرف کلوم دو باهاش نميشه حتي بداخالقه بس از اما اقايي بله:ميدم تکون سرمو

 بشه زهر برامون شمال اين نميخوام پريا:ميگه جدي حالت با سرمو روي ميذاره سرشو ارشاوير

 چيه؟ منظورت: ميگم درميارمو بغلش از خودمو
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 ولي ونمنميد وشروينو تو ي قضيه هنوز که اين با:ميگه و ميکنه لختش موهاي توي دستي ارشاوير

 باشي رفتارت مواظب که ميخوام ازت

 مگه پرم،اصال توي زد خوب باشم خوب خواستم باهاش که بارم کنم،يه دعوا باهاش نميخوام

 مهمه؟ براش من احساسات

 ميشم خارج بالکن از ميدمو تکون سرمو

 ميبينم ارشو که برم دريا سمت به ،که ميشم خارج اتاق از

 رسيد زود اينقدر چرا ،اين واه

 رسيدي؟ زود اينقدر چرا تو واه:ميزنم داد ميرم پايين ها پله از که همينطوري

 ببينم جونمو از تر عزيز عموي دختر زودتر ميخواستم بده:ميگه و ميچرخه سمتم به ارش

 شدن مخملي ،گوشام دروغگو نگو چاخان:ميگم ميکنمو ريز چشامو

 کرد يمخف چيزو يه حتي شما از نميشه لعنتي اَه:ميگه و ميده بيرون الکي باحرص نفسشو ارش

 رسيدي؟ زود اينقدر چرا فهميدي،تو خودتم خوبه-

 بودم راه توي بودم زده زنگ بهت که موقع اون چون:ارش

 نيومدن عمو زن و عمو چرا تو،راستي هستي موزماري عجب:گفتم رسيدمو ها پله پايين به

 ها برنامه خودشون براي دوتا اون من خواهر کاري کجاي:گفت دادو بيرون مانند اه نفسشو ارش

 دونفره چي؟ کيش،اونم رفتن ،باهم چيدن

 بستي ما به خودتو تو همينه:ميگم و خنده زير ميزنم

 داديا گير هم ،تو بابا بيخي:پوريا

 کو؟ دوماد شاه راستي:ارش

 نگرد ،دنبالم اينجام من:ارشاوير

 رشا سمت به و مياد پايين اروم اروم ها پله از بکشه ارشو ميخواست انگار که نگاهي با ارشاوير

 ميره
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 دادن دست جز بود شبيه چي هر به ،اما ميدن دست هم به

 دوستات قراره ميگه ،پوريا پريا ميگه؟راستي و ميکشه بيرون ارشاوير دست از دستشو ارش

 بيان؟اره؟

 بگذره خبر اين از ساعت نيم نذاشت حتي لق دهن پورياي

 واال:مميگ ميگردمو بر ارش سمت به مصنوعي لبخندي وبا ميکشم ونشون خط ارش براي چشام با

 ترن فعال هم سي بي بي از بعضيا

 لعنت منکرش بر:پوريا

 ميکنه صدامون غذا براي مامانم که ميخنديدم پوريا حرف از همه

 بود گفت من ،از: اوناًِ  مالِ  ديگا ته رسيد زودتر کي هر: ميگم ميدوامو اونا جلوتر سرعت با

 دوييدن به ميکنن شروع ميکنن نگاه هم به وپوريا ارش

 کجايين؟ هست معلوم الو-

 تون خونهًِ در جلوي:هليا

 دوييدم در سمت به و شدم خارج اتاقم از وسريع زدم جيغي

  کردم باز شتاب با درو

 شد گرفته پشت از چشام يکدفعه که گردوندم دور تا دور چشامو

 کيم؟ من گفتي اگه:شادي

 ويت انگشتر از گذاشتم دستاش روي دستامو وقتي ولي دادم تشخيص شاديو صداي راحتي به

 هلياست فهميدم دستش

 هلياست براي دستا ولي شاديه مالِ که صدا-

 چرخيدم سمتش به و برداشتم چشام روي از دستاشو

 بود هليا بودم زده حدس درست

  کردم بهش نگاهي
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 بود شده تنگ خواهرم براي دلم چقدر

 بود شده تنگ برات دلم چقدر نميدوني خواهري واي:گفتم بهش و اغوشم توي کشيدمش

 لمونمح اصال که هم کالسا معلومه،سر زدنات زنگ تلفن از:گفت داشت بغض کمي صداش که هليا

 نميدادي

 کيو هيچ اصال که بود پرت حواسم اينقدر کالسا توي خدا به:گفتم و اوردمش بيرون بغلم از

 نبود هم خودم به حواسم حتي نشه باورت شايد حتي نميديدم

 هستيم راضي هم سالم همون به ما بگيريد تحويل رو ما اينقدر نخواستيم خدا به اوه اوه:شادي

 ولوييکوچ بس از که ،ميدوني عزيزم سالم:گفتم و رفتم شادي سمت به و اومدم بيرون هليا بغل از

 نديدمت

 نکني ياداوري بهم چاقيمو شده که يکبارم ميشه حاال:گفت و هم تو رفت اخماش شادي

 بشه بامزه خيلي ميشد باعث که بود توپر کمي فقط نبود چاق اصال شادي

 تالفيه وقته االن نبود بهت حواسم ماهِ نچ،چند-

 گرفتي؟ جدي حرفامو که نگو:گفتم بهش ،باخنده گرفت خندم شادي اخماي از

 ولي؟:شادي

 تو گفته که ببينم ،اصال کردم ميشناسي،شوخي که منو: گفتم بوسيدمو گونشو کردمو بغلش رفتم

 کنم؟ اب زير سرشو برم خودم چاقي

 رفت کاله سرت خوب:گفت خنديدو شادي

 چي؟ کردم،يعني هنگ لحظه چند

 شده اراحتن واقعا ميکردم فکر که بگو گذاشته،منو کار سر منو دوييدم،بيشعور دنبالش و زدمو جيغ

 هک دراورد برام ته تا زبونشو برگردوندو سمتم به کلشو ميدوييد داشت همينطوري که شادي

 زمين خوردن وباهم خورد بهش شادي که شد پيداش کجا از شروين نميدونم يکدفعه

 ديدم شروين بغل توي شاديو که رسيدم بهشون
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 بودن شوک توي هردوشون

 و کردم بلند خيلي ي سرفه ،يه فضان توي هنوزم دوتا اين بابا نه ديدم که کردم اي سرفه

 ها نشسته بچه اينجا بگم بايد ،ولي شدم مزاحمتون ببخشيد اِهم اِهم:گفتم

 بکشيد خجالت من از ،حداقل زشته کارا اين خدا به:گفتم و گرفتمو دندون به لبو بعد

 شدن پا جاشون از زود اومدم خودشون به من حرف با انگار که شروين و شادي

 لبو عينهو بود شده قرمز خجالت از که کردم نگاه شادي به

 استکج حواستون خانم:گفت کردو موهاش الي دستشو ميباريد روش و سر از کالفگي که شروين

 نميبيني؟ بزرگيو اين به منِ ،مگه

 يبينمم جلومو که من گرنه و نميبيني جلوتو انداختيو سرتو يابو عين شما چه من به اقا واه:شادي

 بسکتبال توپ اندازه شد چشام تعجب از

 گرفته اشتباه شروين با خودشو انگار که دراومدن،شاديم حال اون از زود چقدر اينا

 تيداش که نبودي مگه تو ببينم ،اصال تو يا يابوم عين من:گفت خشم با زدو پوزخندي شروين

 خوردي؟ من به که ميدوييدي

 من؟ جلوي اومديد چرا شما نديدم جلومو من اصال حاال: گفت شده هل بود معلوم که شادي

  مياورد در بازي خنگ داشت شادي ديگه

 اومد ارشاوير صداي که کنم کنم مالي ماست رو قضيه يجوري اومدم

 ميگردم دنبالتون دارم ياساعته ،دو اينجاييد ها بچه واه:ارشاوير

 شادي تمدوس ايشون جان ارشاوير:گفتم شاديو پيش اوردم گرفتم ،دستشو رفتم ارشاوير سمت به

 هست

 روينش ،هم اقا اين و ديديش بار چند کنم فکر ارشاويرِکه اينم:گفتم و برگشتم شادي سمت به و

 ارشاويرهًِ  برادر

 خوشبختم:گفت دادو تکون سرشو شادي
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 منتظرتونم کي از تو،ميدوني بريم بهتره:گفتم و بزنه حرف کسي نذاشتم

 زد پوزخندي شروين

 تو بريم عزيزم باشه: شادي

 مامانِ با صحبت مشغول هليا ديدم که ويال تو رفتيم باهم همگي

 امانم:گفتم مامانو جلوي رفتم بعدشم و گرفتم شاديوًِ  دست يه رفتم و کردم ول ارشاويرو دستِ 

 خودتون مال هليا کارم بعد ولي دارم کار هليا با فعال من جون

 اجازه با فعال پس:گفتم گرفتمو رو هليا دستِ بعد

 رفتم بود باال ي طبقه که اتاقا از يکي سمت به

 مديد؟او مجردي تا دو شما شده چي ببينم دوتا،راستي شما اتاق اين: گفتم و کردم باز براشون درو

 نشستن تخت ي رو هليا و شاديو

 کنيم حال که اين براي:گفت مياورد در سرش از شالشو که حالي در شادي

 واقعا؟-

  کارگري براي خوشه،اومديدم دلت بابا نه:هليا

 چي؟ يعني-

 ماومديد باهم بارم يه حتي رسيده ارث به بهم بزرگم پدر از ويال يه بودم گفته بهت يادته:هليا

 ديديمش

 اشتد احتياج ريزه خرده کمي رنگو به داشت،ولي قشنگي ي ،نقشه نقلي ويالي ،يه اومد يادم اره

 ويال بگي بهش بتوني تا

 اره،خب؟-

  کنيم درست اونو جمالت،اومديم به خب:هليا

 گرفتم ميمتص ،منم ميدوني بقيشو که ،خودت کيش رفتن اينا خاله با ،مامانينا سرخر که منم:شادي

 ....بيام،هلياهم هليا با
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 خفه لطفا شادي:هليا

 ميلنگه ماجرا جاي يه فهميدم

 شده؟ چي باز خواهري:گفتم نشستمو هليا کنار

 از موکرد دعوا باهاشون منم که بدن شوهرم زور به ميخواستن:گفت بغض با دوباره کردو بغلم هليا

 شمال بيام گرفتم تصميم بيرون،که زدم خونه

 پرستي پولًِ  ادمًِِ پدرش ولي داشت داري پول ي خانواده ،هليا پس بود قرار چه از موضوع فهميدم

 ه،ک بده،واقعا همکاراش از يکي پسرايِ  از بکي به دخترشو ميخواست که بود سال چند بود،االنم

 که يحد در بود مامانش عاشقه جاش به هليا نداره،ولي دوست منو بابام انگار:ميگفت هميشه هليا

 نباشه، ااون با ولي کنه کاري هر بود ،حاظر بود متنفر وپسرخالش خالشو از شاديم و ميپرستيد اونو

 همب دستامو زدمو لبخندي پاشدمو شتاب با جام از بشيم خارج سنگين هواي اون از که اين براي

 ميکيم درستش عاليه،باهم که اين:گفتم کوبوندم

 ميديدن گودزيال داشتن اگار ميکردن نگام بهت با داشتن که شادي و هليا

 چيو؟:شادي

 ميگم رو ويال:گفتم و زدم لبخندي دوباره

 اول هن اصال کردن تميز بعد رنگ ،اول داريم کار چقدر ميدوني واي واي:گفتم کردمو بهشون پشتمو

  داريم کار چقدر جون خدا خونه،واي وسايل خريدن ،بعد زدن رنگ بعد کردن تمييز

 برگشتم عقب به ها بچه ي خنده صداي با

 بدم انجام موقعيت اون توي ميتونستم که بود کاري خوب،تنها ،چه ميخنديدن داشتن

 ميخنديدن؟ دارين چي به ،شما واه:گفتم و کردم گرد چشامو الکي

 ميزنن غر دائم که پيرزنا اين عين بودي ،شده تو دست از پريا واي:هليا

 توش نره پشه که ببينديد دهنتونو:گفتم و گرفتمو خودم به جدي حالتي

 شپي ماه چند پرياي همون که بود،خوشحالم شده تنگ برات دلم خيلي:گفت پاشدو جاش از هليا

 شدي
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 خوشحالم خودمم:گفتم دلم توي

 داريم کارگرم تا چهار ها بچه راستي:گفتم پايينو اوردم صدامو

 کارگر:شادي

 ميگم رو وپوريا ارشو شروينو هيس،ارومتر،ارشاويرو-

 عالي چه واي:گفت و بهم کوبوند دستاشو شادي

 ايلوس بريم هم ،فردا بيارم غذا کمي براتون برم تا کنيد استراحت کمي حرفا اين بيخيال حاال-

 بگيريم نيازمو مورد

 ،خوب خيلي طور اين پس:گفت کشيدو دراز و کرد پرت تخت روي خودشو و داد تکون سرشو هليا

 کم شرت

 بيرون اومدم اتاق از و نبودن بند پاشون روي خنده از هليا و شادي که کردم جيغ جبغ کمي

  بود شده تنگ براشون دلم بودن،واقعا کنارم االن دوستام بودم خوشحال خيلي

 ميشم بيدار خواب از هليا صداي با

 ميبينم تخت روي خودمو

 ميکنم نگاه هليا به گيج حالتي با

 چته؟خوبي؟ پريا:هليا

 خوبم اره اره:ميگم ميدمو تکون سرمو

 ميکنم؟ چيکار اينجا من: ميگم مانند گيج حالتي با بعد

 جاک ميخواستي نيست،پس خوب حالت واقعا انگار پريا واي:ميگه و خنده زير ميزنه پقي هليا

 باشي؟

 ميکني؟ چيکار اينجا تو ،حاال باشه: ميگم ميدمو تکون سرمو ،فقط نميگم هيچي

 اطرخ ،به کنند بيدارتون نيومد ،دلشون هستن نازک دل بسيار جنابعلي شوهر جايي اون از:هليا

 ؟ زن ميگن هم تو به ،اخه کنند بيدارت صبحونه براي اومدم من همين
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 يخاصيتيبًِ  زن چنين که متاسفم ارشاوير براي واقعا: ميگه و ميده تکون تاسف معني به سرشو بعد

 گرفته

 نياوردم شانس هم دوست از ،حتي خدا دوست،اي ميگن اينم به اخه

 ميره بيرون اتاق از و ميره در که بزنمش جانانه کتک يه که ميشم خيز نيم

 اخالق ناي با ،واه واه:،ميگه تو مياره سرشو و ميکنه باز درو که بکشم نفسي دستش از ميخواستم

 چندش اَه ميکنه؟اَه تحملت چجوري ارشاوير ،بدبخت افتضاحت

 ميبنده درو که ميکنم پرت در سمت به برميدارمو بالشو

 نم ،اخه ميکنم فکر اين به و ميگرم دستم توي ،سرمو ميشم خالص هليا شرِ  از که اين از بعد

 تخت روي اومدم چجوري

 جاي سرِ  خورده اومديم،يه اتاقمون به کرديم حافظي خدا همه از ارشاوير منو که اين از بعد اخه

 ياب خواستي چه؟ من به ميگه،اصال و ميخوابه تخت روي ميره ارشاوير اخر که کرديم بحث خواب

 ه،گفت ندارما کمردردتو ي حوصله من باشه يادت فقط بخواب کاناپه روي هم ،خواستي تخت روي

 باشم

 کرده؟ بغل منو حاال؟يعني ميخوابم،ولي تخت روي ميدارمو بر تخت روي از بالش يه منم

 ميپرسم ازش بعدا بيخيال ميگم،فعال ميندازمو باال شونمو

 صورتم کرده بادي چه اوه ميکنم،اوه نگاه اينه توي خودم ي قيافه ،به پاميشم جام از

 ميرم حموم سمت وبه برميدارم حولمو

  ميام بيرون حموم از که اي دقيقه چند دوش يه از بعد

 بودم موهام کردن خشک مشغول تر کوچک حوله يه با پيچيدم دورم رو حوله که طوري همين

 ميرم اينه جلوي

 بود شده قرمز هام گونه جاش ،به بود رفته بين از صورتم بادِ خوبه

 داده همب عروسي روز ارشاوير که گردنبندي به ميخوره نگام ميديدم صورتمو داشتم که همينطوري

 بود
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 ميکنه تزريق بهم ارامشي يه چرا،ولي ميکنم،نميدونم ميگيرمش،لمسش دستم با

  کنم قايمش همه از ميکردم سعي هميشه ،ولي بود گردنم توي ،هرجا هميشه امروز تا

 چشام جلوي اومد داد بهم همه جلوي اينو که عروسي روز اون بستمو چشامو

 ،همون روز همون ميخورد،اره گردنم به داغش نفساي که ميبست،وقتي برام اينو داشت وقتي

 باشه گردنت توي بايد نيستيم باهم که وقتي ،چه باهميم وقت هر چه اينو:گفت بهم لحظه

 چرخيدم در سمت به سريع و کردم باز چشامو ،سريع در صداي با

 شد زده بهت وضع اون توي من ديدن با شدم،اونم شوکه ارشاوير ديدن با

 کنم عوض لباس بيرون،ميخوام ميکني،برو چيکار اينجا تو:گفتم و کردم اخمي

 و يدکش دراز روش و رفت تخت سمت به و انداخت باال ابروشو بود بعيد ارشاوير از که شيطنتي با

 ندارم کاري که تو خودمه،به اتاق:گفت

 کنم عوض لباسامو ميخوام بيرون ،برو نداري کاري چي يعني-

  کن عوض لباستو ،پس زنمي تو دوما اتاقمه اينجا که اوال:ارشاوير

 بود گرفته حرصم بدجور

 رفتم حموم سمت به و برداشتم چمدون از لباس دست يه سريع

 رفت هوا به ارشاوير ي خنده صداي حموم درِ بستن با

 دادم مي ارشاوير به هم فش عالمه يه ميکردم عوض لباسامو داشتم که حالي در

 ميکنه نگام داره لبخند با ديدم که اومدم بيرون حموم از

 چيه؟:گفتم تهاجمي حالت با

 هيچي خدا به:گفت بردو باال دستاشو ارشاوير

 گرفت خندم حالتش از

  بود تر خوشگل ميشد خشک اگه ،هينطوري شدم موهام کردن شونه بيخيال
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 ببندي؟ گردنبندو اون هنوز نميکردم فکر:گفت که رفتم در سمت به سريع

 چي؟:گفتم چرخيدم سمتش به و وايستادم حرکت از که شد چي نميدونم

 و اوردو بيرون لباس زيرِ از گردنبندو و اومد سمتم به و شد بلند تخت روي از ارشاوير

 ميندازيش هنوز نميدونستم:گفت

 ميشدم ضايع داشتم اوه اوه

 انداختمش خوشگله چي؟ديدم که خب:گفتم و زدم پس دستشو

 بجنب نشده تموم صبحونه تا گشنمه خيلي من:وگفتم کردمو بهش پشتمو

 شديم خارج اتاق از هم با و داد تکون سرشو ارشاوير

 کردم سالم همه به رسيديم صبحونه ميز به که اين از بعد

 که اريبي خانومتو رفتي ارشاوير:گفت خنده با شروين که نشست ها صندلي از يکي روي ارشاوير

 شدي موندگار خودتم

 نشستم کنارش و کشيدمو بيرون ارشاويرو کنار صندلي

 تونيب عمرا کني صدا زنتو بري وقتي ميفهمي کردي ازدواج خودت که ،بعدا نميفهمي حاال:ارشاوير

 بکني دل ازش

 خنديدن همه

  زدم چشمک يه براشون و کردم نگاه بودن روم روبه که شادي و هليا به

 نميخواي چيزي جون پريا:مادرجون

 مادرجون نه-

 ها بچه:گفتم وشادي هليا به رو گذاشتمو ميز روي دستامو ميخورديم صبحونه داشتيم همينطوري

 رنگ دنبال بريم بپوشيد لباس بريد صبحونه از بعد

 دادن تکون سرشونو شادي و هليا

 چيه؟ قضيه پريا:پوريا
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 احتياج زدن رنگ به اول ي درجه در که کنن درست رو ويال يه که اومدن شادي و هليا هيچي-

 کنيد کمکمون بايد هم شما:گفتم پسرا به رو کردم داره،بعد

 ؟ چـــــــــــــــي:گفتن صدا يه باهم پسرا

 خدا به شد کر گوشم ،ارپيچي، پيچي پيچ-

 بذاري تنها خواهرتو نميخواي که تو پريا،پوريا ميگه راست:بابا

 بکنم غلط من:گفت کردو هليا به نگاهي پوريا

 دخترا کمک بريد بهتره نداريد کاري که هم شما ها بچه: پدرجون

 کردن موافقت و دادن تکون سرشونو هم پسرا بقيه

 بشيم حاضر بريم که پاشديم جامون از دختر ما صبحونه از بعد

 شدن پنچر همشون کن،انگار نگاه هاشون قيافه به اخي:هليا

 باال ي طبقه به هم با که حالي در و گرفت خندمون هاشون قيافه از که کرديم نگاه پسرا به دخترا با

  ميکرديم حال ميکرديمو مسخره رو پسرا داشتيم مدام رفتيم مي

 رو ارنگ برن ارشاوير ماشين با هم پسرا و ويال بريم ارش ماشين با دخترا ما که شد اين بر قرار

 بگيرن

 نشست پشت هم شادي و نشست کنارم هم ،هليا شدم ماشبن سوار

 افتادم راه زدمو استارتو

 خانم،نگفتي؟ پريا خوب:هليا

 چيو؟:گفتم بود جاده به چشمم که همينطوري

 رو؟ برنامه:شادي

 برد باال صداشو و کرد روشن وضبطو کرد دراز دستشو هليا

 برنامه؟:زدم داد ضبط باالي صداي خاطر به

 چيه؟ امروز ي ديگه،برنامه اره:هليا
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 ميگم بهت ،بعدا برسيم ،بزار نميدونم-

 تنگيده بازيامون خل براي دلم چقدر ميدوني خدا واي:وگفت کلم پس زد کرد دراز دستي هليا

 دمز لبخندي ماليدم مي گردنمو داشتم هم ديگم دسته با بود فرمون به دستم يه که همينطوري

 بره يادم دوستامو با خاطراتم تمومي ميشد ،مگه

 هرزه دستت که هوي،هنوز-

 بلدي؟ زدنو گيتار هنوز ،ببنم پريا راستي:گفت ميرقصيد که حالي در شادي

 باشه رفته يادم ميشه ،مگه اره:گفتم و خنديدم

 نزدي وقته خيلي اخه:شادي

 ينا توي براتون شايد يادفاصال مي يادم بگيرم دستم گيتارو اگه اره،ولي که لحاظ اون از خب-

 اوردي؟ کردنو تمييز وسايل هليا زدم،ببينم سفر

 چــــي؟نميشنوم:هليا

 اوردي؟ خونه کردن تمييز براي وسايل ميگم-

 عقب صندوق توي گذاشتم زد،اره داد هم هليا

 رفت سرم بابا کني، کم ضبطو صداي نميشه حاال:گفتم و دادم تکون تاسف معني به سرمو

 نيشميبي:داد ادامه و شادي به کرد رو بعد. خانم نه که ،معلومه خونست بابات:گفت و خنديد هم هليا

 شده مثبتي بچه خودش براي پا ،يه کرده ازدواج وقتي از تروخدا

 چپ بپيچ پريا واي:گفت هليا بدم جوابشو خواستم تا

 کنيم برخورد ماشيني با شد باعث که چپ پيچيدم ،سريع ميکردم رد داشتم اوه اوه

 بود خوب حالشون کردم،خداروشکر نگاه شادي و هليا به و داشتم ماشينونگه سريع

 وريمجب ،اخه نيستي بلد رانندگي خانم هوي:زد وداد شد پياده ماشين از سريع ماشين ي راننده

 ضبطتت صداي اون ،با کني رانندگي

 شدم پياده ماشين از و کردم کم ضبطو صداي ،سريع نبود ضبط به اصال حواسم
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 کردي؟ داغون ماشينم کردنه،نميبيني صحبت وضعه چه ،اين مرديکه کالت توي هوي-

 اوردي ماشينم سرِ  باليي چه ،ببيني جا اين بياي ،بهتره کردم داغون ماشينتو من:پسره

 هپياد ماشين از هم ديگه نفره يه و شد باز ماشين درِ لحظه همون که رفتم ماشينش سمت به

 شدن

 اوردم ونماشينش سرِ باليي چه ببينم تا رفتم ماشينشون ،جلوي کنم نگاه پسرا به که اين بدون

 اين بدتر همه بود،از شده جمع کاپوت از کمي هم بود شکسته چراغش ،هم داره حق پسره اوه اوه

 بودم مقصر من که

 زيرش بزنم نميتونستم بودم مقصر که حاال

 خسارتشه؟ چقدر:گفتم و کردم نگاه پسرا دوتا اون به بار اولين براي گرفتم باال سرمو

 بدي؟ خسارتش چيه؟ميخواي:گفت زدو پوزخند پسرا از يکي

 خبره؟ چه اينجا:هليا

 هيچي-

 فعال تو:گفتم ميشد پياده ماشين از داشت که شادي به و برداشتم کيفمو و رفتم ماشين سمت به

  بشين

 رفتم پسرا سمت به

 ميکرد دعوا باهاشون داشت هليا واي

 شنفتم رو هليا صداي که برداشتم تر تند قدمامو کمي

 کثافت مردک کردي غلط:هليا

 کني؟مي بيداد دادو داري چرا: گفتم گوشش دم بردمو عقب کمي و کشيد دستشو و رسيدم هليا به

 .......ما با شبو يه بخواي ،اگه بدي خسارت ما به بتوني عمرا که ،تو که ميگه اشغال پسره:هليا

 خوندم تهشو تا

 دمب بهشون حسابي درست کتک يه ميخوام االن ولي بدم خسارتشونو ميخواستم االن تا اگه
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 بردم ماشين سمت به و کشيدم رو هليا دسته

 شو پياده شادي-

 فرمونو قفل شادي،خودمم و هلياًِ  دست دادم و برداشتم رو ها طي و کردم باز عقبو صندوق دره

 حمله برو دِ  برداشتم

 فتاه اخر در و زديم کتکشون حسابي نداشت کارو اين انتظار اونا چون و دوييديم پسرا سمت به

 ماشين سوار داشتم که وقتي فقط رفتم ماشين سمت به و صورتشون توي کردم پرت تراول

 که اين ياقتل ادم،حتي ميگن شما به تريد،اخه پست حيونم از:گفتم و برگشتم سمتشون به ميشدم

 نداريد هم صورتتون بندازيم هم تف

 شد خنک حسابي دلم شديم،اخي رد کنارشون از باسرعت ،و افتادم راه و شدم ماشين وسوار

 مييومد چشامون از اشک که خنديديم راه توي اورديدم پسرا سرِ که باليي از اينقدر

  رسيديدم ويال به بالخره

 کردم نگاه اطرافم ي منظره وبه شدم پياده ماشين از

 دريا مقابل دقيقا ويال يه

  روغن و رنگ نقاشي يه همچون و داشت قشنگ خيلي ي منظره

 کني نگاه بشيني ها ساعت داشتي دوست که بود خوشگل اينقدر

 داشتيم کردن نگاه جز تري مهم کاراي فعال حيف اما

 .  افتاديم راه ويال به سمت به و برداشتيم عقب صندوق از وسايلو ها بچه با

 شخو اشباح ي خونه به:گفت خنده با ميکرد باز درو که همينطوري و وايستاد ويال درِ جلوي هليا

 شد وارد و کرد باز ودرو.اومديد

 شدم ويال وارد هليا از بعد منم

 شده ساخته که نباشه سال سه از بيشتر بود ،معلوم نبود کثيف ميکردم فکر که اينقدرا

 ساخته؟ سال چند:گفتم و برگشتم هليا سمت به
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 باشه ساخت سال سه يا دو کنم فکر:هليا

 قفشس ميفهميدم،به ،بايد وکرم سوخته اي قهوه پارکتاي کردم،از نگاه ويال به و کردم جمع لبامو

  بود شده ساخته چوب با که کردم نگاه

 چوبي هاي کلبه اين بود،مثل چوب ،رنگ چي همه رنگه و ميرسيد متر 01 بزور که نقلي ويالي يه

 چوب نه بود گچ از ديواراش که تفاوت ابن با فقط بود

 کنيم درستش کلبه يه ،وشبيه بشه سنگ نما پذيرايي بيشتر بود قرار البته

 بود قشنگ واقعا ،اشپزخونش رفتم اشپزخونه سمت به

 کرم هاي حاشيه با سوخته اي قهوه هم رنگش و بود درخت ي تنه مثل طرحش که هايي کابينت

 بود ها روميزي اين از گازش تعجب کمال ،ودر

 که ودب وقتا همون ولي بود گرفته اينجا براي رو اينا پيش سال دو بزرگم پدر نزن زل اونطوري:هليا

  کرد فُت

  گفتم لب زير کنه رحمتي خدا و کشيدم اهي

 ها؟ ضعيفه کنيد شروع کارو نميخواين:شادي

 خوب:گفت مظلوم حالتي با و گرفته دستش رو ها طي ديدم که برگشتيم سمتش به شادي لحن از

 وايستادم جا يه بس ،از شدم خشته

 کارو مبياي ،بعد کنينم عوض لباسامون اول بريم:گفتم و گرفتم ازش رو ها طي و رفتم سمتش به

 کنيم شروع

 بودن رسيده ديگه پسراهم کرديم عوض لباسامونو که اين از بعد

 خنده زير زدن پقي ما ديدن با

 شدن ها عمله اين مثل تروخدا کن نگاشون:پوريا

 سر تمالدس مثل که روسري با بودم بسته پيشبند روش که قديمي تونيک يه کردم نگاه خودم به

 بودم بسته سرم به

 بپوشم شب لباس براتون که نداريد انتظار:وگفتم سرش تو زدم يکي برداشتم طيو
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 گرفتم ازش رو بودن زدن رنگ مخصوص که هاي غلتک با ورنگارو رفتم سمتش به

 اينجا براي داشتم ها بود،نقشه ميخواستم رنگي هفتا همون دقيقا کردم نگاه رنگا به

 و اقات يه شروين و وارشاوير کنيم رنگ رو پذيرايي دخترا ما شدم ،قرار گرفتيم رنگارو دخترا با

 کنن رنگ رو ديگه اتاقِ يه پوريا و ارش

 سراميک ديواراشون خودشون اونا نداشت احتياج رنگ به حموم و ،توالت اشپزخونه شکر خدارو

 بود

  ديوار به کشيدم و زدم رنگ به غلتکمو برداشتم رنگو درِ گوشمو تو کردم هدفونمو

  ميري راه هوا توي داري ميداد،انگار حالي چه خدا واي

 شد تموم بگيره قرار تلويزون پشت قرار که ديواري که بود گذشته چقدر نميدونم

 اوردي،پسرا بيرون گوشت از ماسماسکو اون عجب چه:گفت هليا که دراوردم گوشم از هدفوونم

 زدن رنگ ديوارارو ي پهنه ،يه استراحت دريا لبِ رفتن

 نيست خاص ما براي اينجا مگه ها بچه:گفتم و دخترا سمت به چرخيدم و سرم به زد فکري

 چيه؟ منظورت:گفت و کرد تنگ چشاشو هليا

  واردي به زدم و رنگ توي کردم دستمو و برداشتم بودو تضاد کال که ديگه رنگ و نگفتم هيچي

 بود مونده قشنگ انگشام جاي

  سرم به زد محکم يکي ميکردم نگاه هنريم اثر به ذوق با داشتم که همينطوري

  دمز پيشبندش به رنگيمو دسته و برگردوندم ميشد قرمز ازعصبانيت داشت که هليا به سرمو

  کنه تالفي تا زد رنگ توي دستشو هم هليا

 بدو اون بدو ،من بدو اون بدو من الفرار،حاال منم

 بدم: گفت بود بعيد لحظه اون توي ازش که ماليمتي با بعد.بســــــه:زد داد يکدفعه شادي

 شد خوشگل هليا نميشه،ببين

 کرديم استفاده هم رنگ هفتا دستامون،از کردن رنگي کرديم شروع ها بچه با و خنديدم
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 بود پا ردِ  يه مثل ما دستِ جاهاي ميشد معلوم تلويزيون پشت از که ديوار طرف دو

 کرد وصل بهش گوشيشو و اورد کيفيشو شادي،باندِ که بود وايستاده چهارپايه روي

 نميگفتي؟ هيچي داشتيو اينو االن تو اِ-

 اهنگ به بچسب حرفا اين اوردمش،بيخيال اومد يادم ،االن نبود يادم:شادي

 نزديکمي پيشمي که وقتي

 چشممي تو تيره

 ميگيري دستامو

 ..دلم ميريزه

 

  اهنگه اين اوه اوه

 بين چيزي اهنگش که مخصوصا رقصيدن به کردم شروع بودم وايستاده پايه چهار همون روي

 بود عربي و پاب هيپ

 

 بگم نميشه که دارم حسي يه

 بگم نميشه

 بگم نميشه که دارم حسي يه

 بگم نميشه

 

 (بگيره منو يکي) رقصيدن به کردن شروع هم شادي هلياو

 ها بچه به پاشيدم پبودم کردم پر جلوم که رنگي از دستمو

 کمر چرخش حرکت به کردم شروع و پايين پريدم پايه چهار از و
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 آهنگي هم بي حتي آهنگي هر

 ميشنوم

 ميوفتم تو ياد

 آخرين اين

 من که آهنگي

 بگم ميتونم

 دلم ميشه تنگ خيلي نبودت تو

 

 …تر نرديک بيا

 

 ميده عذابم دوريت وقتا يه

 کشيده آهن يه دل جاي سينت تو خدا

 ديگه آهنگه آخرين اين که بيا

 ديده حالمو کي جز

 

 آهنگي هم بي حتي آهنگي هر

 ميشنوم

 ميوفتم تو ياد

 آخرين اين

 من که آهنگي
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 بگم ميتونم

 دلم ميشه تنگ خيلي نبودت تو

 

 بود عرب اش تيکه اين مخصوصا بوديم گذاشته رقص ي مسابقه هم با هممون انگار

  بود خوب رقصمون تامونم هرسه

 موهامون چرخش به کرديم شروع دراورديمونو هامون روسريمو هممون ناخوداگاه

 

 تر نزديک بيا

 پس ميترسي چي از بيا

 دنيا همه تو بدون

 غريبست من واسه انگاري

 

  پسرا دادن فراري مناسبت به قر يه بچه واي-

 مناسبت اون به اومديم قر يه هممون

 تفنگدار سه مناسبت به قرم يه:شادي

 اومديدم قر يه هممون

 

 آهنگي هم بي حتي آهنگي هر

 ميشنوم

 ميوفتم تو ياد

 آخرين اين
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 من که آهنگي

 بگم ميتونم

 دلم ميشه تنگ خيلي نبودت تو

 (ap آرش و مسيح آهنگ آخرين آهنگ)

 

 زمين خورديم که هليا و منو رو پريد شادي لحظه همون در شد تموم اخي واي

 کمرم آي

 کنم ادم نتونستم رو ديونه توي ولي روانشناسم سرم ميکني،خير ،چيکار ديونه-

 ميگه راست: هليا

 تختمون يه هممون ،الحق بچه ايد،عاشقتون خوشش بيند ديونه چو ديونه:گفت و خنديد شادي

 کمه

 چرخونديدم در سمت به سرمون خنده باصداي

 ميکنن؟ چيکار اينجا اينا واي

 وايستاديم و پاشديم جامون از سريع

 بيرون رفت و کرد اخم يکدفعه ميکرد نگام خنده با که لحظه چند از بعد ارشاوير

 ميکنن نگاه عشقاشون به چجوري رو اينا ،اخي کردم نگاه شروين و پوريا به

 شروين ولي ميدونستم که رو ،پوريا چـــــــــي؟عشقاشون

 عاليه که اين نه شادي،واي و شروين

 بودو چش ارشاوير بيخيال اينو بود،حاال غمگين اينقدر چرا اين خدا واي کردم، نگاه ارش به

 نمبدونم

 رو قااتا بريم بياين ميگنم من ها بچه:گفت نبودن اونجا پسرا که ،انگار لحظه چند از بعد شادي

 کنيم نقاشي خودمون
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 بود حالي با پيشنهاد

 بريم باشه باشه-

 فِک بريد هم شماها:گفتم پسرا به ميرفتيم اتاقا سمت به دخترا با داشتيم که حالي همون در

 کنيد جارو رو پذيرايي

 خنده زير زديم همه و بستم ودرو رفتيم اتاقا از يکي سمت به

  بود باحال خيلي واي-

 خدا به اره:هليا

 ميارن کي رو ها سنگ هليا راستي-

 برسه ديگه دوساعت تا کنم ،بياره،فکر گفتم بابام بهدوستِ:هليا

 ابتکار اب که تيکه اون جز بزنيم سنگ نماي رو پذيرايي ديواراي بيشتر بود قرار رفتم،اخه فکر به

 کرديم رنگ عملمون

 خستم ديگه من:هليا

 منم:شادي

 چقدر مببين دارم پسرا،دوست همراهي به ،اونم اتاقا سراغ بيايم بعد رگ به بزنيم غذا يه بريم پس

 بارشونه نقاشي از

 موافقم:گفتن هم با هليا و شادي

 کرديم حرکت پسرا سمت به کرديم عوض مانتوهامون

 نم،نميدو متنفره ازم هنوزم شايدم شده ناراحت دستم از بود،نکنه ارشاوير مشغول فکرم جور بد

 کشيدم اهي

 ،هي بيشتره دردم خودم که صورتي در چيه دردش ببينم ميزدم حرف باهاش بايد

 رفتيم بيرون اتاق از ها بچه با

 بودن شده خوبي هاي بچه چه رو پسرا اخي
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 نبود ولي کنم پيدا ارشاويرو که گردوندم نگامو

 کجاست؟ ،ارشاوير ها بجه-

 بيرونه:شروين

 باشه-

 اومديم بيرون باهم همگي کردن عوض لباساشونو پسرا که اين از بعد

 برگشتن هم با لحظه چند از ارشاوير،بعد دنبال رفت شروين

 افتاديم راه و شديم ماشين سوار پيش سري مثل

 راسپيک روي بزاره بده دراره،جواب گوشيمو گفتم هليا به خورد زنگ گوشيم که بوديم راه توي

 رانندگيه؟ وضه چه ،اين خانوم سوسول:ارش

 امانته ماشين که ارش،ببخشيد تويي-

 بدتره که هم خودت از که تو شوهر اين واه واه:پوريا

 خوبه؟ خيلي خودتون رانندگي نکه:هليا

 نه؟ ميدونه،مگه چي،پريا پس: پوريا

 نميدونم هيچي نه،من-

 پريــــا:پوريا

 تلخه؟ عزيزم،حقيقت چيه-

 جوجه چطوري مسابقه يه با:ارشاوير

 يمبود کرده پا به اي شنگه الم چه گفتن جوجه يه افتادم،سر ديدارمون اولين يادِ جوجشًِ حرف با

  اومد لبم روي لبخندي

 کردم قطع گوشيو و حتما-

 گرفت سبقت ازما ارشاوير لحظه همون
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 جلو زدن پريا:هليا

 ببنديد باال،کمربنداتونو ببر ،ضبطو وگفتم و زدم لبخندي

 جلو زدم رفتيم،ازشون که برو ،دِ گرفتم ماشينو گازه

 اسپيکر روي گذاشت دوباره ،هليا خورد زنگ گوشيم دوباره لحظه همون

 بيخيال بابا:پوريا

 ،نه؟ زدي حرف-

 چي؟ سره:ارشاوير

 بگو؟ نداره،تو فرقي-

 کني،قبول عمل بايد بگم ،هرچي بردم اگه:ارشاوير

 قبول ،ولي شي برنده بذارم عمرا-

 کرد قطع گوشيو ،هليا هليا به سر ي اشاره با

  کنارمون اومد ماشين لحظه همون

  نميشد جلو بزنم ازشون بتونم که ميکردم کار هر ولي باال بردم سرعتمو

 جلو زد يکدفعه کردو نگام که کردم نگاه ارشاوير به

 ميشناختم ايجا ميانبر يه

 نهاي توي جاده،از توي افتاديم دقيقه چند از ،بعد رفتم ميانبر اون از خاکيو جاده توي زدم سريع

 بود سرمون پشت کردم،دقيقا نگاه

 دمبو کرده سد راهشو ،يدجوري راست سمتِ بره ميخواست ميرفتم بياد چپم سمتِ از ميخواست

 ،ترکونديشون ول اي:هليا

 شادي؟ نميزني حرف چرا تو: پريا

 برگردوندم عقب به هليا،سرمو جيغ صداي با
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 ميترسه سرعت از نبود يادم ،اصال بود کرده هل شادي واي

 کنار زدم جاده گوشه ماشينو سريع

 رفت گرفتو ،گازشو جلو زده کرد ،فکر نبود بيشتر من از سرعتش که ارشاوير

  برداشتم ابو ي دبه عثب صندق ،از شدم پياده ماشين از

 اورد بيرون ماشين شاديواز هليا،

 به و زد کنار رو هليا شادي موقع بود،همون پريده رنگش زدم،حسابي صورتش به کردمو اب مشتمو

 زد پس بودو معدش توي رفتو،هرچي جاده کنار سمت

 کمکش و گرفتم بازوشو زير و سمتش به کنه،دوييدم غش بود ،نزديک برگشت سمتم به بيحالي با

 بشوره صورتشو دوباره که کردم

 از يکي روانشناسي طبق بر که داشت سرعت از هراس بچگي از شادي که نبود حواسم اصال

 اين توي منم حاال)داشت سرعت از هراس نوع از ،اونم هراس نوع از اضطرابي هاي اختالل

 (کرده گل روانشناسيم ،اطالعات وضعيت

 اومدن هم پسرا لحظه همون

 شده چي:گفت و رسوند بهمون خودشو سرعت با شروين

 ميکرد نگام نگراني با که کردم نگاه ارشاوير به

 ميترسه باال سرعتد از کمي بچمون هيچي-

 فتمر سمتشون به و دراوردم کيفم از شکالتي و رفتم ماشينم سمت به سپردمو هليا به شاديو

 بشه بهتر حالت ،تا بخور: گفتم و دادم شادي به شکالتو

 باشه خطرناک پريا،نکنه واي:هليا

 ميخوند روانشناسي ،خيرسرش رفتم غره چشم يه بهش

 ميشه طوري اين که دومه بارِ اين ميگم لحاظ اين ميکني،از نگام طوري اين چرا واه:هليا

 دوم؟ بار-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر بيات پريسا|عشق ي شراره رمان

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

 

261 

 

 نبود ما به حواست چون ،ولي بود شده طوري اين دقيقه پنج هم پسرا ي قضيه از بعد اره:هليا

 نفهميدي

 باشه خطرناک دوم بار براي دادم،شايد تکون فهميدن معني به سرمو

 پسرا؟:ارشاوير

  بود دکتر سرش قضيه،خير اين به چسبيده االن اينم

 االن بگو بنيستي؟خ دکتر مگه تو ببينم ،بگو حرفا اين بيخيال تروخدا: گفتم و چرخيدم سمتش به

 کنيم چيکار بايد ما

 داري زيادي هم نداره،تو افت که بم ،بادمجون خدا به خوبم:گفت بود شده بهتر کمي که شادي

  شيم سوار بياين پريا،بيخيال ميکني شلوغش

 اشينم توي بيان پريا و خانوم شادي بهتره:گفت بردو موهاش توي دستاشو عصبانيت با ارشاوير

 بريد هم با هم ها ،شما من

 ماشينِ سمته به و شدم ساکت همين خاطر ،به راضين همه ديدم که کنم اعتراض خواستم

 .  رفتم ارشاوير

 نکردم صحبت ارشاوير با کلومم يه که راه توي

 رفتيم رستوران سمت به و شديم پياده ،همگي رسيديم رستوران يه به که اين از بعد

  بود ،مدرن سنتي رستوراني رستوران،

 بود فود فست حالت ديگش ،طرف سنتي طرفش يه

 رفتيم سنتي طرفه به ها بچه با

 نشستيم ها تخت روي

 ميخوريد چي:شروين

 بود پيچيده بينيم توي کباب بوي بدجوري

 پرورده زيتون و چربو سنگک نون با کباب:گفتيم باهم همزمان شادي و هليا و منو

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر بيات پريسا|عشق ي شراره رمان

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

 

262 

 

 خنده زير زدن همه حرفممون با

 بياي اهامب هم تو ميشه پريا:گفت و برگشت يکدفعه که بياره سفارشارو که ميرفت داشت شروين

 باشه:گفتم و پاشدم جام ،از ندم نشون کردم سعي ولي کردم تعجب

 کنه درخواست کسي از الکي که نبود ادمي شروين وگرنه داشت باهام مهمي خيلي کاره حتما

 رفت پاشدو وازجاش.ميرم ،من بمون تو:گفت و گرفت دستمو ارشاوير لحظه همون

  داشت چيکارم شروين که بود شده درگير مخم بدجوري

  اومدم خودم به هليا ي سقلمه با

 خورديش:هليا

 کيو؟-

  نازه چقدر ببين نشسته،سگشو رومون به رو که رو پسره همون-

 يومد نمي يادم اصال قيافش،ولي بود اشنا ميکرد،چقدر نگام داشت اونم که خورد پسره به چشمم

 بودمش ديده جا يه بودم بود،مطمئن کي

 روي بود ريخته موهاش که سفيد کوتاهِ پا سگاي اين بود،از ناز ،چقدر کردم نگاه سگش به

 چشمش

 اومد طرفم به سگه که گفت سگش به چي پسره نميدونم

  جلوم اومد که کردم نگاه سگه به تعجب با

 ،هي بود اومده خوشش من از انگار که هم ،سگه کردم ناز کمي رو وسگه کردم دراز دستمو اروم

 ميچرخيد دورم

  نازه خوشگلتون،خيلي سگه اينم:وگفتم پسره پيش بردم کردمو بلندش جاش از رو سگه

 نداره قابل: پسره

 نياوردمش براتون ديگه برداشتم ،ديديد داره نيومد اومد ،قابل نزنيد حرفو اين واي اي-

 مرفت خودمون تخته سمته به تختشو روي گذاشتم سگو بزنه حرفي خواست تا خنديد پسره
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 هکرد چيکار ،انگار بودن ديده ميگم يکجوري بودن،حاال ديده ،يعني بودن اومده ،ارشاويرا نه واي

 نگاه ارشاوير به بود ممکن که جايي تا و سرجام نشستم رفتم وجداني عذاب هيچ بودم،بدون

  نکردم

 اوردن رو ها غذا بالخره

 ها کباب جونه به افتاديم ها نديده کباب اين عينهو شادي هلياو و منو

 ودب گشنم ،خيلي آخي:گفتم و نشستم صاف دراومديدم شکمامون خجالت از قشنگ که وقتي

 هستم باهات:هليا

 دستامو برم که پاشدم جام کردم،از نگاه بود شده چرب ساله چهار دختراي مثل که دستام به

 بشورم

 کجا؟:ارشاوير

 وطهمرب خودم به:گفتم همين خاطر به ميزنه حرف کلفتش با داره انگار بود دراومده حرصم بدجوري

 صداي با که برم تختمون سمت به ،ميخواستم اومدم يرونWC از شستم دستامو که اين از بعد

 چرخيدم سمتش به شروين

 ؟ شروين شده چي:گفتم و رفتم بود تر دور ما تخته از کمي سمتش به

 کنم؟ صحبت باهات پوريا ي درباره بايد پريا: شروين

  نمبشي که کرد اشاره تختي به و رفت ها تخت از دور تقريبا جايي به و گرفت استينمو شروين

 بگو؟ وب-

 گهن دور واختالل استرس هرگونه از رو پوريا کنيد سعي گفت زدو زنگ بهم ،دکترش پريا:شروين

 ..مواد سراغ دوباره ممکنه چون داريد

 خوب؟-

 ،وحتي داره دردو بدن و خماري حالت کمي هنوز باشه،اون بهش حواست جا همه کن سعي:شروين

 کمي درصد خودشون اونا که کنه استفاده بخش ارامش هاي دارو از ممکنه نره مواد سراغه اگه

 ميشه بيماريش کردن پيدا ادامه حتي يا تحريک باعث ،واينا توش داره مواد
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 دادم تکون يرمو

 کردم جمع پوريا به حواسمو بيشتر خيلي بايد

 گفتي؟ ارشاوير به پريا:شروين

 بشه،متوجهي؟ خراب پوريا به نسبت ديدش نه،نميخوام فعال-

 رهبهت بگي بهش ولي بود تو مثل خودمم نظره قبال که اين با:گفت دادو تکون سرشو شروين

 نگو چيزي لطفا هم داداشمه،تو بفهمه،اون نه،نميخوام-

 .....................تو به اون نميگم،اما هيچي بهش بخواي تو وقتي ،تا باشه:شروين

 پريد جام از ارشاوير صداي با

 ميگردم دنبالتون کرديد،دوساعته خلوت خوب:ارشاوير

 لد دردو پريثا با کمي ميخواست شده،دلم چي مگه دادش:گفت و پاشد جاش از ارامش با شروين

 رفت زدو وچشمکي.کنم

 باال اي وشونه زدم لبخندي منم که ميکرد نگام داشت نشسته خون به چشماي با ارشاويرم

 رفتم ها بچه سمته به و انداختم

 نشستم هليا کناره رسيدم ها بچه به تا

 ميگشت دنبالت ساعت دو داشت اقاتون که شدي گور و گم کجا باز:شادي

 هواخوري:گفتم و زدم لبخندي

 اهان:شادي

 مچش پسره اين من ولي ميشد پا جاش از لبخند با داشت که خورد رو روبه پسره به نگام دوباره

 .......... که حيف ولي ميشناسم خوب خيلي مشکيو

 ديدمش کجا يومد نمي يادم که حيف ولي

 رفت سگش با و زد لبخندي پسر

 پاشيديم جامون از دقيقه چند از بعد هم ما
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 کنه ترک رو ما جمع زودتر بود شده مجبور بود خورده زنگ گوشيش که هليا

 رفتيم ماشينا سمت به ها بچه با

 ميايم ،خودمون دخترا ما ارش:گفتم بلند بشيم ماشينا سوار همگي اينکه از قبل

 نياوردم خودم روي به ديدم،ولي رو پوريا ي قيافه رفتگي درهم وضوح به

 قاپيدم هوا روي سوييچ و کرد،پريدم پرت برام ماشينو سوييچ ارش

 خط هي ماشينم روي قبل مثله اگه حالت به واي:گفت و داد تکون برام تهديد معني به دستشو ارش

 ميرسم حسابتو وگرنه بيوفته

 لق دهن ،اي داده لو رو قضيه هليا که فهميدم

 هست؟ چي ماشنت مگه ،حاال بابا باشه:گفتم و خنديدم

 ،خودداني بود گفتن من از:گفت خنديدو ارشم

 ينماش سوار و نياوردم خودم روي به کنم،ولي حس ارشاويرو عصبانيه نگاه ميتونستم پشت از

 شدم

 بيارن تشريفشونو خانوم تا شديم هليا منتظر دقيقه چند شد سوار شادي که اين از بعد

 شد ماشين سوار و اومد هليا لحظه چند از بعد

 افتادم راه و کردم روشن ماشينو

 بشه تموم خونه سنگ کار تا بگيريم وسايالشو خونه براي بازار ،بريم پري:هليا

 اوردن؟ رو ها سنگ مگه-

 قايا به رو يدک کليدِ بيايم که اين از ،قبل ميکردم هماهنگ باهاشون داشتم اوردن،االنم اره:هليا

 دادم بهرامي

 بهرامي؟ اقاي:شادي

 ميگمو بابامو دوستِ  ،همون اره:هليا

 بازار بريم که بده پوريا به پيامک يه گوشيم از گفتم هليا به و دادم تکون سرمو
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 شديم پياده و کردم پارک ،ماشينو بازار رسيديم که دقيقه چند از بعد

 ارشاوير و ،شروين بودن اومده باهامون ارش و پوريا فقط هم پسرا از و ميرفتيم راه جلو دخترا ما

 بودن مونده ماشين توي

 به بالق بودو انباري توي که قديمونو ،وسايالي نميخوايم اتاق و اشپزخونه براي وسايل ها بچه:هليا

 کنيد فکر يه پذيرايي براي ،فقط بيارن برامون گفتم بابام دوست

 واون تا داديم سفارش بودو ونارنجي مشکي چرم از که مانند ال مبل يه گشتن عالمه يه از بعد

  بيارن

 همگي شد قرار تزئيني،که وسايالت کمي با داديم سفارش هم مشکي و نارنجي اسپرته فرشه يه

 بيارن فردا خريدهارو

 ببينيم هم اينورو لباساي بيا پريا:گفت و گرفت دستمو شادي که ميشدم هالک خستگي از داشتم

 داره انرژي اينقدر چجوري ،اين مردم مي خستگي از داشتم من خدا واي

 رفتيم باهاش بچه و منو نشه ناراحت که اين براي

 ممچش ميديم اجاسو داشتم که ،همينطوري بود فروش دست از پر بوديم رفته که قسمتي توي

 خوشکل خيلي لباس يه به خورد

 ودب خوشکل جفتش هر ،اخه کنم انتخاب کدومو مشکي و صورتي رنگ بين بودم مونده بدجوري

 ميکرد نگاه دوش هر به و برداشتم جفتشو هر و بردم دست

 تره قشنگ صورتيش:ارشاوير

  برگشتم ارشاوير سمت به تعجب با

 بود نيومده اصال ما با که اون ،اصال نفهميدم من که بود اومده ارشاوير کي اخه

 جوجه ميکنه تر مزه با صورتتو صورتي ،اخه من نظره به البته:گفت و انداخت باال شونشو ارشاوير

 قاتره،ا قشنگ مشکيش که خودم نظره به:گفتم همين خاطر به گرفت حرصم گفتنش جوجه از

  بديد رو مشکيو همين
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 رفت و انداخت باال شونشو ارشاوير

 بده رو صورتي همون اقا:گفتم فروشندش ،به نيست ديدم وقتي کردم نگاه اطرافم به

 رو دخترا خيره نگاه ،هم ميخوردن حرص گفتناش جوجه اين از هم

 خانوم چشم:گفت و داد تکون ،سرشو بود کرده کُپ بدبخت فروشندهِ 

 کيفم توي ،گذاشتم گرفتم لباسو که اين از بعد

 بود پيششون ارشاويرم که رفتم ها بچه سمتِ  به

 بريم: ارش

 بلـــــه:گفتيم همگي دخترا

 افتادم عقب بقيه از و شد کشيده دستم که برم ميخواستم دخترا با

 چته؟:گفتم و کردم نگاه ارشاوير به

 گرفتي؟ رنگو کدوم:ارشاوير

 مشکيه همون-

 ميگفتين؟ بهم چيا شروين و تو:گفت و داد تکون سرشو ارشاوير

 نگفتيم خاصي چيز-

 ،واسه هيچي شروين ميکني،حاال باز من اعصاب با اينقدر داري چرا:گفت زدو پوزخندي ارشاوير

 يومدي مي عشوه اونهمه پسره اون براي داشتي چي

 که ازيهب اسباب تو اعصاب مگه اوال:گفتم بلندي صداي با و کشيدم بيرون دستش از محکم دستمو

 وت مگه ها،ببينم داري مشکل خودت با هم يومدم،تو مي عشوه کي ،من ،دوما کنم بازي باهاش من

 بهت،ها؟ زدن زل دختر اينهمه که ياي مي عشوه هم

 همگي از ،زودتر نکردم توجه ارشاويرم هاي گفتن پريا به و مردم زياد سرعتمو بهش توجه بدون

 هاشدم بچه منتظر و شدم ماشين سوار

 افتاديم راه و شدن سوار ،دخترا بود شب ديگه
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 دنکر چيکار هليا بابي دوستِ  اين ببينيم ويال رفتيم هم ما و بگيرن غذا راه سرِ رفتن پسرا

 زمين بخوره فکمون بود ،نزديک شديم که ويال وارد

 شده فرش بودن،پذيرايي شده چيده خوابا بود،اتاق شده نگ س بوديم گفته که جاهاي تمام

 داشت چي همه دور از هم بود،اشپزخونه

 ترکيد ،زهرم اومد بيرون کابينت زير از دختري صداي با ديدم مي اطرافو که تعجب با داشتم

 کردن نگاه بودن ايستاده هم کنار مردي و دخترک به

 بود ساله 90 ميخورد بهش خيلي دختره

 داشت قشنگ رو 40 هم مرده

 کردو اشاره اطرافش به اورديد،بعد تشريف عجب چه بَه:گفت و ما جلوي اومد و خنديد مرده همون

 ميپسنديد؟: داد ادامه

 شما؟-

 هست ساناز خوشگلم دختر ،اينم هستم بهرامي امير من:گفت و خنده زير زد بلند مرد

 گذاشتيد تموم ،سنگ نکنه درد دستتون خوشبختم،واقعا: گفتم و دادم دست دختره و مرده با

 رفت بيرون ويال از همين خاطر به خورد زنگ گوشيش ساناز،بعد مثل هم ،هليا بابا نه:اقا امير

 ،باباست منو ي ،سليقه ببخشيد ديگه:ساناز

 بچه؟ نه واال،مگه گذاشتيد تموم حرفيه؟سنگ چه اين بابا نه-

  کنم جبران بتونم شوکم،ايشاهلل توي هنوز من واي:هليا

 حرفيه چه ،اين بابا نه:ساناز

 خوشگله خانوم سالته چند:شادي

 دارم کنکور ،امسال سال 91:گفت زدو کنار ناز با موهاشو ساناز

 عزيزم؟ اي رشته چه-
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 بخونم پزشکي دارم دوست تجربي،ميدونيد: ساناز

  بشي موفق ايشاهلل عالي چه واي-

 نگرانه سارا ،مامان بدو ساناز:گفت و ويال تو اومد اقا امير دقيقه چند از بعد

 رفت کردو فظي خدا گرفتو تلفانامونو شماره و بوسيد رو تا سه ما هاي گونه اومد ساناز

 نميشه،کار: گفتن و نکردنو گوش باشن ما پيش شبو حداقل کرديم اصرار بهشون هم هرچي

 بعد ي دفعه داريم،ايشاهلل

 ختت يه فقط ،اتاق اتاق توي رفتم نداشتم رو وسايال ديدن حوصله حتي که بودم خسته اينقدر

 داشت

 برد خوابم چجوري نفهميدم اصال و کشيدم دراز تخت روي

 شدم بيدار خواب از که بود چند ساعت دقيق نميدونم

 خوابيدم؟ اينقدر من يعني بود،واي 2 نزديکه ،ساعت کردم نگاه گوشيم به

 دهخوابي تشک روي تخت پايين شادي و ،هليا کردم نگاه اطرافم کشيدم،به صورتم روي دستمو

 بودن

 رفتم اتاق درِ  سمت به اومدم،و پايين نشن بيدار خواب از اونا که طوري به تخت از

 ارشاويرم و شروين حتما وضع اين ،با خوابيدن که ديدم رو پوريا وو ارش اومدم بيرون که اتاق از

 باشن خوابيده اتاق يکي اون توي

 بود کالباس و سوسيس خورده يه توش ،فقط کردم باز رفتم،دروشو يخچال سمت به

 خوردم و برداشتمو کالباس تا چند

 زدم بيرون ويال از همين خاطر ،به نداشتم بودنو ويال توي ي حوصله

 اروم وجودمو دريا امواج کردم،صداي نگاه دريا وبه نشستم اي صخره رفتم،روي دريا سمت به

  ميکرد
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 رافاعت بهش بايد بدم،شايد نشون ارشاوير به عالقمو نميتونستم حتي من چرا؟ولي نميدونم

 درش متنفرم اون از هنوزم من ميکرد فکر که اين اشتباه از بايد ،شايد دارم دوسش که ميکردم

 اوردم مي

 کم کمکم خدا،خودت ،نمدونم زدم،نميدونم داد وبلند گرفتم دستام توي سرمو

 برگردوندم صدا سمت به سرمو سگي پارس صداي با

 کجاست؟ صاحابش بود،پس ديروزي سگِ اومد،همون لبم روي لبخندي

 رفتم سگ سمت به و پايين پريدم صخره از

 ،چطوري؟ موچولو سالم:گفتم و کردم بغلش

 گفتم چي فهميد ،انگار کرد پارسي سگ

 کردم ونگاش برداشتم پام،چوبو جلوي گذاشت اورد چوب تکه و دوييد سگ بعد

 نه؟ چرا طوره اين کنم؟اگه بازي باهاش ميخواست يعني

 دوييد دنبالش سگ بالفاصله که کردم پرت تر طرف اون کمي چوبو

 بردم اب داخل دستامو و رفتم دريا سمت به بياره چوبو سگ تا

 ببيني ابو داخله سنگاي ميتونستي که طوري بود،به زال اب چقدر

 ميدم،فه سگ پارس صداي با که بود گذشته دقيقه چند ،نميدونم رفتم فرو خودم حالِ  توي دوباره

 يدمپاش ابو و کنم خيسش کمي تا چرخيدم سمتش به بود،يکدفعه اب پره که ،دستام پشتمه

 واموند ،دهنم ديدم که چيزي با ولي

 بود شده خيس لباسش تمام من لطف به که بود سگه صاحاب

 ميخوام معذرت:گفتم و پاشدم جام از خجالت با

 شده مچ باهاتون خيلي سگم ،انگار نداره اشکال:کرد قشنگي ي خنده پسره

 دارم دوسش خيلي که ،من مهربونيه البته و خوشکل سگه:گفتم و خنديدم
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 درست بازي اب يه دلت نکنه:گفتم و کردم نگاه سگِ  به شد پاشيده بهم که ابي هاي قطره با

 ميخواد حسابي

  کرد پارسي سگ

  شدم خالي خيس يکدفعه ديدم که پاشيدم بهش اب و رفتم دريا سمت به

 اب پاشيدن به کردم شروع منم لحظه چند از بعد و کردم نگاه پسره به دراومدم که شوک از

 تسلبم:تگف و بردباال دستاشو پسره که بشم تسليم ميخواستم ،ديگه بوديم شده خيس بدجوري

 صبح؟ وقت اين شما ،ممنون،راستي بود عالي خيلي:گفتم و رفتم سمتش وبه خنديدم

 ميپرسي سوالو اين مدت همه اين از بعد:گفت و خنديد پسره

 اومد يادم االن خب:گفتم و انداختم باال شونمو

 ردمک صداش پاشدم،هرچي خواب از کريسي صداي با صبح:گفت پسره و نشستيم دريا به رو باهم

 هک وقتي ميکنيد بازي باهاش داريد که ديدم رو شما تا دنبالش اومدم انگارنيست،ديگه ديدم

 کردي پذيرايي ازم اب مشت يه با شما جلو اومدم

 بود کريسي سگش اسم پس

 اشنا خيلي برام شما چرا،ولي نميدونم:پرسيدم ميرفتو رژه مخم توي بود روز دو که سوالي بالخره

 ميزنيد؟

 پدرامم ،من داريد ،حق البته:وگفت خنديد پسره

 نياوردم ياد به جيزي که باشيد،من پدرام خب-

 تاتدوس با که هايي مهموني از يکي توي:گفت بود نشسته ما جلوي که سگش به و خنديد پدرام

  ميگذره اون از دوسالي کنم فکر ديدمت،البته بودي اومده

 تدوس تولد جشن توي ،اونو ،اره بود رفته مهموني به ها بچه با بار چند فقط کردم،من فکر کمي

 با ومور روبه ميزِ بودم،پدرامم ،ديده بوديم رفته شادي و هليا با که همکالسيام از ،يکي ساناز پسر

 روش دخترا ي همه اونروز که ياد مي يادم ،خوب نميداد محل هيچکس وبه بود نشسته دوستاش

 بود کرده بندي شرط
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 مه نميشناختيم،شما رو شما که ما تولدست،ولي جشن همون منظورتون:گفتم و دادم تکون سرمو

 نميدادي محل هيچکس به که

 زدنه حرف طرز چه اين که بگه نيست يکي ،اخه زدم گند فهميدم پدرام ي خنده با

 نميدادي محل اصال تو ولي کردم نگات خيلي اونروز:گفت شد تموم خندش که اين از بعد پدرام

 غرورم پاي به خصلتمو اين وهمه بودم پسر دوست و پسر اهل ولي بودم شيطنت اهلِ  شايد

 ميذاشتن

 ميخوني؟ چي:پدرام

 جي؟ روانشسناسي،شما-

 چيه؟ اينده براي شده،برنامت تموم درسم االن عمران،البته:پدرام

 ..................که اين با دارم شوهر ميگفتم که بود بهتر

 کردم ازدواج که يکساله ،نزديکه ندارم خاصي برنامه-

 واقعا؟:وگفت چرخوند سمتم به سرشو ناباوردي با پدرام

 اره:گفتم و دادم تکون مثبت معناي سرموبه

 بود؟ همسرت کنه کبود و سياه بگيره منو بود نزديک ديروز که پسره اون پس:پدرام

 اره:گفتم و کشيدم آهي

 کني؟ باز حساب روم دوست يه عنوان به ميتوني ببينم: پدرام

 کن حساب رو ،توهم البته:گفتم همين خاطر ،به ميزد موج چشماش توي کردم،صداقت نگاش

 نميذارم راحتت ديگه اوه اوه:گفت زدو لبخندي پدرام

 ندارم مشکلي من-

 زدن حرف به کرديم شروع ،دوباره داديم هم به هامون شماره که اين از بعد

 داري؟ دوست چقدر ،ارشاويرو پريا راستي:پدرام
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 اون گموب بگم،ميترسم بهش نميتونم ولي بدم براش جونمو حاضرم حتي که زياد ،اينقدر خيلي-

 .... منو

 هبش دار خبر خودش به نسبت تو احساسات درباره بايد بگي،اون بهش بايد ،تو پريا نه:پدرام

 چيه؟ تو نميدنم،نظرِ ،واقعا نميدونم:وگفتم گرفتم دستام توي دوباهره سرمو

 داره امکان نشي،چون پشيمون بعدا ،که بگي بهش فرصت اولين توي بهتره که من نظر به:پدرام

 بشي پشيمون بعدا که نکن بخوري،کاري روزتو همين حسرت بعدا

 ميگفتم ارشاوير به بايد ميگفت،من راست

 يهو هستم کاري هر انجام به قادر و پرانرژِي و شادم خيلي ميکردم فکر ،يکروز بود چم نميدونم

  افسردم ي افسرده که ميکردم فکر روز

 بگم بهش بهتره ،پس ميگي راست-

 بگو ،بهش اره:پدرام

  پاشديم ازجامون پدرام و منو بود شده خارج ويال از ه تاز که ارشاوير صداي با

 فهميدم معنيشو که زد بهم چشمکي و کرد خداحافظي من از پدرام

 شد دور من از اون و زدم بهش لبخندي

 چرخيدم بود بسته نقش پيشونيش روي بزرگي اخم که ارشاوير سمتِ  به خوشحالي با

 استم،ميخو عاشقشم بگم دارم،ميخواستم دوسش بگم بهش کنم،ميخواستم اعتراف ميخواستم

 االن هک داشتم حرفا ،خيلي بمونه کنارم هميشه ،و نره پيشم از که بگم ديونشم،ميخواستم بگم

 بود زمان بهترين

 . بود اعترافًِ  زمان بدترين االن که اين از غافل ولي

 

 بهت ور مهم خيلي خيلي چيز يه ميخوام ارشاوير:گفتم و برگشتم ارشاوير سمت به خوشحالي با

 رو تو ،من کنم خالص خودمو ميده عذابم ماه چند که چيزي از کنمو اعتراف بالخره بگم،ميخوام

 .............دوس
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 خوايمي ميدونم ،من بکشي زحمت نميخواد:گفت کنمو تموم حرفمو نذاشت زدو پوزخندي ارشاوير

 منم ميده عذابت که اوني بگي؟ميدنم چي

 ميده عذاب منو اون عشق ميدونست يعني

 نگفت چيزي وقت هيچ چرا ميدونست،پس

 کردي؟ تعجب چرا چيه:داد ادامه ارشاوير

 ميدونست؟ يعني

 !!تو؟:گفتم و کردم نگاه بهش ناباوري با

 اهِم چند باهاش کسي که ،ميدونم ميدونم من لعنتي؟ها؟اره چي تو: زد داد عصبانيت با ارشاوير

 هم ثلم ادما ي همه ميگفت بهم داشت ،کسي پاکيه ي الهه ميکردم فکر که ،کسي ميکردم زندگي

 تري ،هرزه اي هرزه هر از وتو ميکردم اشتباه انگار ،ولي تويي نيستن

 ميگفت؟ چي داشت ،اين کردم نگاش ناباوري با

 به زدي خودتو ،خوب ؟افرين چيه:گفت بود بدتر زهرهم از که لحني با و زد نيشخندي ارشاوير

 خوردگي موش

 کردم؟ چيکار من من؟اخه:گفتم و گرفتم خودم سمت به دستمو

 ؟بدوني کارا،ميخواي کردي؟خيلي چيکار:زد وداد وايستاد رو روبه دقيقا و اومد سمتم به ارشاوير

 من بدبخت برادر اون ،با ارش ،با نکردي چيکار:زد داد دوباره که ميکردم نگاش داشتم بهت با

 بازي همه اين از سوال يه گرفتي،فقط بازي به رو ما ،خوب خودم دراخر ،و پسره اون که هم ،حاال

 ماسيد؟ بهت چي ما، دادن

 هرچي پدر نميخوام،گور هرزه زنِ من:گفت بزنم حرف خواستم تا نداشتم تهمتاشو تحمل ديگه

 باشه تو از اثري هيچ زندگيم توي نميخوامت،نميخوام من ،ديگه بستيم باهم که شرطي

 ور يک اخرش حرف اين ور، يک حرفاش ي بود،همه کرده شوکه منو ،بدجوري بود اومده در اشکم

 صورتش توي کوبيدم محکم و باال بردم دستمو نياوردمو طاقت ،ديگه

 بود من اشک اولين باريدن با همزمان گوشش به من سيلي خورن
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 ،من هرزم ميگي؟ها؟من چي تو:زدم داد حالم همون با لي و نبود خودم دستِ  اشکام اومدن ديگه

 نداشتم ردنک مخفي به احتياجي ،و بودم پيشا وقت خيلي که باشم ميگي تو که ايني ميخواستم اگه

 ره از تو ،چون کردي فکر اشتباه بابا اقايي؟نه پاکي؟خيلي خيلي کردي ؟ها؟فکر چي تو ،ولي

 من ،اين بدوني چيزي که اين بدون کردي قضاوت زود ؟چون چرا ،ميدوني تري اشغال اشغالي

 نکشونمت سياه خاک به تا باش ،مطمئن باختي بازيو اين که تويي ،اين باختم بازيو اين که نيستم

 دارم برنمي سرت از دست

 ارشاوير اخر حرف با مخصوصا نداشتم دادن ادامه توان ديگه

 بدبخت،ميدوني کنه دفاع ازت کي نکنه دفاع خودت از ميکني؟خودت تبرئه خودتو خوب:ارشاوير

 ديدم حال به تا که هستي زني ترين پست ؟تو چيه

 نداشتم شدنمو خورد نداشتم،طاقت موندنو اونجا طاقت ديگه

 هبمون يادم خوردکردو منو روزي يه صورتي اين تا شدم خيره بهش ،فقط ميرفتم که عقب عقب

 رفتگ جلومو شروين ميگشم سويچ دنبال که حيني ،در رفتم ويال سمت به و برگشتم پشت به

 بود؟ ديده چيو همه شروين يعني

 ميکنه اشتباه بده؟اون فرصت بهش پريا:شروين

 راه سرعت وبا شدم ماشين رفتم،سوار ماشين سمتِ به بهش توجه بدون و برداشتم سويچو

 افتادم

 با که شيشه يه ،مثل شکوندم که کسي کرد،به خوردم که کسي کي؟به چي؟به به فرصت؟فرصت

 زمين به بکوبوننت شدت

 ميرفت رژه گوشم و چشم جلوي اميزش تحقير هاي ،نگاه حرفاش

 کردم پاک محکم دستمًِ  پشت با بودن کرده پيدا خودشونو راه انگار که اشکامو

 به هک نکنم کاري ،اگه نکنم خوردش نشکونمش،اگه اگه نيستم پريا خدا به کرد، شکوندم،خوردم

 ميکنم هنمج براش ميکشم،زندگيشو اتيش به زنديگشو که، اين ،اصال ببخشمش که بيوفته پام

 ودمب تهران ي جاده ،توي کردم نگاه روم روبه تابلوي ،به کجام ،نميدونستم نداشتم طاقت ديگه
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 اي شهگو سمت به و شدم پياده ازماشين کردمو پارک گوشه يه ،ماشينو ميکردم خالي خودمو بايد

 رفتم

 که بودم،درسته شده ادم که بود،من من حقِ ،اين خــــدا:،گفتم زدم ،جيغ زدم ،فرياد زدم داد

 کنه خوردم گذاشتي چرا؟چرا ،پس کشيدم خط که کارامو تموم ،دور ولي نبودم روزه نمازو اهل

 ؟چرا؟ ؟ها کنه پاره تيکه تيکه ،قلبمو

 روندم تهران سمت به و گرفتم ،گازشو شدم خالي که اين از بعد

 دوباره انداخت،ميدونستم منو ميشد؟اون مگه ميکردم،ولي زندگي ،بايد کنم ول زندگيو نميتونستم

 ميکرد مشخص زندگي پاشم؟اينو

 برسم موردنظرم اهنگ به تا کردم جا جابه اهنگو چند و کردم روشن ضبطو

 بکشي نفس سختته

 بشي سبکتر کني گريه

 داري حق دليل بي

 بکشي قفس دورتو که

 کن گريه گناه بي

 …کن گريه اه بگو هي

 

 ببين عشقتو عکس بشين کن گريه

 نيست گله جاي ولي

 همين عاشقي

 بگيري چيزي هر از بهونه داري حق

 بري نداري حق ولي
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 توئه تمام کسي بي

 توئه شور هاي لحظه

 نيست راهي هيچ کن گريه

 توئه بوم رو غم ابر که

 کن گريه بيگناه

 بگو هي

 کن گريه اه

 

 ببين عشقتو عکس بشين کن گريه

 نيست گله جاي ولي

 همين عاشقي

 بگيري چيزي هر از بهونه داري حق

 بري نداري حق ولي

 

 ببين عشقتو عکس بشين کن گريه

 نيست گله جاي ولي

 همين عاشقي

 بگيري چيزي هر از بهونه داري حق

 بري نداري حق ولي

 (شيري رضا از همين يعني عاشقي آهنگ)

  کنم رانندگي ،نميتونستم بود شده تر شديد گريم
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 گريه زير زدم ،دوباره فرمون روي گذاشتم ،سرمو بغل زدم دوباره ماشينو

 ميخواست گريه دلم هنوزم ولي بودم زده داد که اين ،با ميخواست گريه دلم

 اعتراف ميخواستم ولي ندم نشون عشقمو کردم سعي شدن،هميشه عاشق جز بود چي من جرم

 ... اون کنم،ولي

 ،حتي وشادي هليا و وپوريا شروين از ،همش ميسکال چقدر اوه ،اوه دراوردم جيبم از گوشيمو

  اقا کنه مشخص طالقو تارخ ميخواست ارشاوير،حتما

 روندم تهران تا نفس يه و کردم خاموش گوشيمو

 ادماي ترين نزديک حتي ببينه کسي بلندي از سقوطمو ميذاشتم ،نبايد ميشدم پا جام از بايد

 .پاشم،بايــــد دوباره دورم،بايد

 

 بودم تهران توي

 برم کجا نميدونستم

  افتاد اتفاق اون که شد چي اصال نميدنستم

 بيارم دست به ارامشو بتونم که دارم احتياج جايي يه به ميدونستم فقط

 نفرت از حسم کي من ،ببينم کنم مرور ارشاوير با خاطراتمو بتونم کنم،جايي فکر بتونم که جايي

 بود کجا من اشتباه کنم شد،مرور عشق به تبديل

  باشم گناهکار من واقعا اصال شايد

  گذاشتم فرمون روي سرمو

 ميدونستم هم ،شايد نميدونستم

 دادم حرکت ماشينو کجاست انتهاش نميدونستم که جايي قصد به کردمو روشن ماشينو

 يدشا و ساعت ،يه ساعت ،نيم ربع يه از بعد نميدونم که بودم شده غرق خودم افکارِ توي اينقدر

 کردم پيدا بود داده نشون بهم ارشاوير روز يه که بهشتي همون توي ،خودمو ساعت دو
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 نشستم رود روي روبه و شدم پياد ماشين از

 زاللش ابِ  به زدم زل

 ميکرد نوازش ،روحمو اب کردم،خنکي اب داخل ،دستمو بود زالل ابش چقدر

 ؟ اينجا اومدم من که شد چي

  کردم نگاه اطرافم به

 کس هيچ ارشاوير خودمو جز که ،خاطراتي بياره يادم خاطراتمو تمام ميخواست محل اين شايد

 مهموني و پوشاک و مد اش دغدغه ترين بزرگ روز يه که پريايي از که نداره،خاطراتي خبر ازش

 ساخت اينو بود دوستاش با ،گردش

 هرزه ميگفتن بهش االن کنه چپ نگاه بهش نداشت جرئت هيچکس ،که پريايي همون

 دستم روي افتاد و چکيد چشام از پناه بي ي قطره يه ،مثل چشام از اشک اولين

 مين لبش از لبخند هيچوقت که پريايي ،همون کردم،اره نگاه بود افتاده دستم روي که اشکي به

 نداره ريختن اشک و کردنو گريه جز کاري ديگه ،االن افتاد

 کرد زمين نقش تکواندو حرکت يه با ،اونو ارشاوير با اولش ديدار روز که پريايي همون

 مه کوچيک چيز اين توي نميخورن،حتي بهم عنوان هيچ به هم اسمامون حتي ارشاوير؟هه و پريا

 نداريم مشترکي ي نقطه هيچ هم با

 شاويرار منو براي خوبي اي اينده هيچ اصال ،شايد نيستيم هم براي اصال ارشاوير منو واقعا شايد

 نميکشن انتظارمونو باهم

 همينطوره؟ ،حتما حتما نه شايد

 دستام روي گذاشتم سرمو و روش گذاشتم دستامو و کردم جمع شکمم توي پاهامو

  بود همينطور هم من زندگي نميديدم،شايد قشنگو ي منظره اون ،ديگه شد تاريک جا همه

 بهتر ايد،ش بستم ،مي شد ور شعله قلبم توي شراره يه مثل که عشقي روي چشامو بود بهتر شايد

 وزندگيش ندارم حق داره،من رو زندگي بهترينًِ  حق بيرون،اون ميرفتم ارشاوير زندگي از من بود

  کنم خراب
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 ميکنه تعيين که نيستم من ،اين خب ،ولي باشه من مال ،اون داشتم دوست زماني يه شايد

 ميکنه تعيين که ،سرنوشته

 بگيرم جلوشو نميتونستم که طوري بود،به شده بيشتر شدتش اشکام

 سينم توي قلبم تموم که ،جوري سوزوند مي خودش با منو داشت عشق اين اتيش بدجوري

 ميکرد بودن ويرون احساس

 بود خودم ،تقصير بسوزه ،بذار داشتم دوست عذابو اين من

 ي نشونه يه ،حتي بودم نداده نشون اون به عشقم از اي نشونه کوچکترين حتي هيچوقت من

  کنم اعتراف بود بهتر ،شايد بود پدرام با حق کوچيک،شايد خيلي

 بشه خردتر اين از غرورم نميذارم ،ديگه ،نه االن ولي

 متنفره من از اونم که شدم کسي عاشق من چرا

 عاشقش بخوام که بود نداده نشون هم کوچيک خيلي ي نشونه حتي حاال به تا که بدبخت اون

 اون به ودلم داشتم الکي که منم ،اين کارم تقصير که منم ،اين نيست کار تقصير اون ،پس بشم

 ميکردم خوش

 کردم،چقدر نگاه نشستند درخت ي شاخه روي هم کنار که اي پرنده دو به و گرفتم باال سرمو

 بودنپپپپ هم عاشق

 نيستم هم پرنده اين ي اندازه حتي

 ميکنه حسادت پرنده يه به داره ،االن ميديد باالتر همه از خودشو روز يه که پريايي اره

  شدم خيره دورا دور اون ،به کجاست نميدونستم که جايي يه به

  اومد يادم رو ارامشه منبع من براي ارشاوير اغوش فهميدم که اي خاطره ،اون خاطره اون

  شد پيدا بابا کالهبردار وقتي دقيقا

  شد بد حالم باهاش زدن حرف از بعد چقدر من

 مواظبتم من: گفت کردو بغل ،منو ارشاوير که بود شب ،همون ميديدم بد خواباي ،فقط روز اون

 پيشتم ،من ،نترس نميذارم تنهات باش،هيچوقت ،اروم
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 اغوشي بود،هيچ دلپذير اينقدر برام اغوشي ،هيچ ،هيچوقت شدم اروم

 د؟ش چي ،پس پيشتم هميشه نگفت ،مگه مواظبمه نگفت ،مگه نميذاره تنهام ندا قول اون مگه

 ميشد؟ مگه ،ولي دور بريزم خاطراتو اون تموم بود بهتر نه،شايد اما

 تونيب تا کني گور و گم خودتو بري ،بايد بشي دور اينجا از ،بايد ميتوني ،اره اومد درونم از صدايي

 برگرد کني،بعد پيدا خودتو

  کني خالص کردي درست براش که اميزي نفرت زندگي اين از ارشاويرو بايد

 بره هوا به بود نزديک هقم ميگفت،هق درست ،اون بود صدا با حق

  مکن خالص زندگي اين از اون ميتونم ،اما بدم عشق بهش زندگيمون توي بهش نتونستم اگه

 ميکنم خردت ،منم کردي گفتم،خردم بهش که يادمه ،خوب هه

 زندگي اروم اون ،بزار نکشه،نميخوام عذاب اون اينه مهمّ، چيز تنها ،االن نه ميتونم؟معلومه ولي

 کنه

 االن که ميگفتم چيو همه بهش ميشکستمو غرورمو زودتر خيلي ،کاش نداشتم غرور کاش

 يم قايم رو چيزي ازش نبايد بگم،شايد بهش رو چي همه برم االن بهتره نخورم،شايدم حسرتشو

  نه ،ولي کردم

  خودم خاطر به ،حتي ،نميتونم بشکنم برادرمو غرور نميتونم

 خودم مثل جونم از تيکه ،يه برادرم ،نميزارم،نميزارم نـــــــــــــه: زدم داد و پاشدم جام از

 بشه خرد

  بفهمه هيچي ارشاوير که خواست ازم خودش ،اون شده عاشق تازه اون: وگفتم نشستم گريه با

 داره کارم که گفت بهم تحويل سال از ،قبل يادمه خوب

 تخت رو خودش با و گرغت دستامو و سمتم ،اومد بست درو که ،وقتي اتاقم توي رفتيم باهم

 نشوندم

 گفتي؟ چيزي ارشاوير به قضيه اون مورد در تو پريا:پوريا
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 و ادمد تکون ميکنه،سرمو صحبت اي قضيه چه از ،فهميدم کردم نگاه غمگينش چشماي به وقتي

 شده ،چيزي عزيزم نه:گفتم

 دارم؟ خواهش يه ازت پريا:پوريا

  بگو خب-

 االن اون ،بالخره بشم خرد جلوش ،نزار بفهمه ارشاوير نزار ميکنم خواهش ازت پريا:پوريا

 سراغ ديگه که باشه مراقبم نگاهش با که بشه،نميخوام اميز ترحم بهم نگاش ،نميخوام دامادمونه

 نزار، پايين بندازم ،سرمو بينمش مي که وقت هر ،نزار پريا ميکنم خواهش ،ازت ندرم کوفتي اون

 ميدي؟ ،قول بشم شکسته سر جلوش

 و ارش و شروين و خودمو جز کس هيچ که برادرم به دادم ،قول دادم قول روز همون ،من اره

 نشه باخبر موضوع از خودش

 از بلق وقت خيلي از تا سه ،ما نباش اونا نگران:چي؟گفت ارش و شروينو پس: گفتم بهش وقتي

 رازهايي من پيش هم اونا حتي و داريم خبر هم چيه همه از و بوديم صميمي دوستاي تو ازدواج

 بدونه چيز هيچ اون ،نميخوام نه ارشاوير ،ولي نميدونه هيچکس که دارن

  مبشکن قولمو نميتونم ،ومن داشت حق دادم،شايد قول نميدونستم حسش از چيزي که اين با

 هک داشت ،ارزششو بزارم دلم به خوبو زندگي يه حسرت که داشت داشت؟ارزششو ارزششو پوريا

........ 

 ارشاوير به چيو همه من هم اگه داشت،چون ارششو معلومه:گفتم و زدم افکارم به پوزخندي

 داره دوست ،منو اونم که ميکردي فکر واقعا:ميگفتم

 ميکرد ترحم من به اوقات گاهي فقط نداشت دوست منو وقت هيچ اون

 يه هم پريايي اصال بره يادش اصال که ،طوري ميرم زندگيش از ،من نميخوام ترحمو اون ديگه من

 بروز خودم از هيچي من چون نفهميد خودش ولي بود اش ديونه روز يه داشته،پريايي وجود روز

 ندادم

 کردم نگاه روم روبه تابلوي به ،دوباره پاشدم جام از
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 ودب کرده کمکم بزنم،خيلي سر بهش نميتونستم طوالني مدت يه ،شايد کرذم خداحافظي ازش

  بشم خالص گمي سردر اون از ،تونستم" بگيرم تصميمو که ،تونستم ،تونستم

 نمک فرار بگم بهتر ،يا بشم دور روزگاز اين از تا رفتم ماشينم طرف به و گفتم ممنوني لب زير

 بود پيدا نا برام پايانش که جايي ،به کجاست نميدونستم که جايي به کنم فرار

 ......... پيدا نا

 

 شدم پياده ماشين از و دادم هل موهام سمت به عينکمو

 رفتم دانشگاه سمت به و پريدم جوب از

 شد کالس وارد روستايي استاد که بودم نشسته کالسًِ  سر تازه

 المس ي نشونه به سرمو و زدم لبخندي ،بهش کرد نگاه پاشديم،بهم جامون از همگي احترامش به

 کرد کارو همين داد،اونم تکون

 نبود م،معلو نبود اون ،اگه بودم ديده عمرم توي که بود ادمايي ترين شريف از يکي روستايي استاد

 ................يا باشم زنده االن نبود معلوم حتي يومد،يا مي سرم باليي چه

 ..........درس به دادم ،حواسمو روستايي استاد صداي با

 همونبشه، بهتر گرفتگيش تا دادم ماساژ دستام با کمي ،گردنمو بود شده خشک بدجوري گردنم

 کرد اعالم کالسو ،پايان استاد که بود موقع

 دفتر توي برم ،باهاش کرد اشاره که کردم نگاه استاد به

 رفتيم دفتر سمت به ،وباهم رفتم سمتش به و پاشدم جام واز کردم جمع وسايالمو

 طورهچ گلم دخترِ احوال:گفت و ميز رو گذاشت چايي يه برام ،استاد نشستم ها صندلي از يکي روي

 ؟خوبي؟

 استاد شما لطف به:گفتم و زدم ميفهميدم خوب بودنشو مصنوعي خودم که لبخندي
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 ن،اينک صدا کوچيک اسم به ،منو خودمونيم ،وقتي نگفتم مگر:گفت و کرد اخمي روستايي استاد

 ميکنم پيري احساس طوري

 دانشگاهمًِ  جو توي خان،هنوز هوشنگ ببخشيد:گفتم و زدم رنگي کم لبخند

 دعوتي ما ي خونه امشب راستي:خان هوشنگ

 ببين: گفت همين خاطر ،به کنم مخالفت ميخوام ،فهميد اخمام ديدن محض به که خان هوشنگ

 داري باد به رو خودت ،هم منو ي کله هم نياي باالست،اگه از ،دستور نيستم اي کاره من

  کنيد صحبت طوري ،اين جون مهناز درباره ياد مي دلتون چطور واي:گفتم و خنديدم

 واال بگم چي:گغت و خنديد خان هوشنگ

 کنم قبول شدم مجبور ولي ميدادم ترجيح رو تنهايي که اين با

  بهتره ،حالت ببينم:گفت بود زده زل بهم ناراحتي با که خان هوشنگ

 و ماش بهترم،اگه ،خيلي بهترم:گفتم و زدم بود تر ،تلخ تلخ ي قهوه هزاران از که تلخ لبخندي دوباره

 ..........نميدونستم ،من نبوديد خانوادتون

 شد جمع چشام توي دوباره اشک

 ،پاشو وپاش: گفت برسه نظرشاد به شاد ميکرد سعي که لحني با و کرد نگاه چشام به خان هوشنگ

 ميکنيم صحبت باهم ،شب لوس ي ،دختره ببينم

 فعال ،پس باشه:گفتم و پاشدم جام از

 ومدما بيرون اتاق از و گرفتم بودو کرده لونه چشام توي که ،اشکي انگشتم با و گرفتم نفسي

 مماشينًِ  سمت به و اومدم بيرون دانشگاه از همين خاطر ،به نداشتم رو ديگه کالساي ي حوصله

 رفتم

 کردم نگاه قرمز چراغ ،جلوي افتادم شدم،راه ماشين سوار

  خبره ،چه ثانيه 921 اوف

 نداشتم کردن صبر گذاشتم،طاقت فرمون روي ،سرمو
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  رفت رژه چشام جلوي داشت اخير ي وقته چند اتفاقات تمام

 بيرون برم ارشاوير زندگي از گرفتم تصميم که روزي همون از بعد

  شدم ،زنده مردمو بار چندين که روزي همون

 ارزوي بار اولين ي واسه که روزي گرفتم،همون کفر زندگيم توي بار اولي ي واسه که روزي همون

 بودم کرده مرگ

 بيرون زدم خونه از و کردم جمع لباسامو ،تمام رفتم خونه سمت به

 از اويرارش ديگه که اين نه و کنم ناراحت رو باباينا نميخواستم طرف يه ،از برم نداشتم جايي هيچ

 نبينه اي نشونه هيچ من

 به گاهين که اين ،بدوني داشتم کال ميس خيلي ميدونم ولي تا چند ،نميدونم کردم روشن تلفنمو

  کردم نگاه بندازم،مخاطبينمو پياما و ميسکاال

 بيشتر من از خودشون که شادي و هليا که ،دوستامم بخوام کمک ازش ،که نداشتم رو کسي

 کنم اضافه هم اونا به خودمو مشکل ،نميخواستم داشت مشکل

 اومدم خودم به گوشي لرزش با

 اومد يادم اهان..............بود؟ کي اصال ؟پدرام پدرام

 پيچيد گوشم توي پدرام شادِ  ،صداي دادم جواب تلفونو که اين محض به

 بود چي العملش گفتي؟عکيس بهش شد؟پريا چي:پدرام

 .......نتونستم،نتونستم من:بگم تونستم ،فقط کنم صحبت درست نميداد ،اجازه هقم هق

 ؟ خوبه ،حالت ببينم پريا:گفت بود ترسيده انگار که پدرام

  کنم محو دنيا اين از خودمو ،ميخوام بميرم ،ميخوام نيستم خوب اصال ،نه ،نه نه-

 ؟ کجايي االن تو:گفت عصباني صداي با پدرام

 ،نميدونم نميدونم-

 کرد قطع گوشيو. ميرسونم خودمو ،منم ميدم اس بهت که ادرسي به برو فعال: پدرام
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 شدم دبختب چقدر شدم،ببين کس بي چقدر ،ببين خدا ببين:گفتم و گرفتم اسمون سمت به سرمو

 ميسوزه حالم به ،دلش ميشناسمش نيست روزم يه که غريبه يه که

 بود داده اس برام رو محلي ادرس ،پدرام گرفتم پايين سمت به ،سرمو گوشي لرزش با

 ......................................ادرس سمت به افتادم راه

 گالشو دميکر سعي که دختري به کردمو بلند صندلي از ،سرمو ماشينم ي شيشه به تقي صداي با

 کردم نگاه بفروشه

 باييش،زي بود کثيف لباساش و دستاش و صورتش که اين خاطر به ولي بود خوشکلي خيلي دخترِ

 نبود معلوم

 داج من براي خوشگالشو اون از تا خوشگله،چند خاونم سالم:گفتم و کشيدم پايين رو شيشه

 ميکني

 ،حتما ،چشم واي: گفت ذوق با

 خوردي غذا ببينم:گفتم کردمو تنگ چشامو

 هيچي که اس هفته يه:داد ادامه لب زير بعد.خانوم نه:گفت و انداخت پايين ناراحتي با سرشو

 نخوردم

 هگل زندگي از داشت حق دختر ؟اين ميگفت چي زندگي از بايد دختر ،اين شد سوخت،کباب دلم

 من نه کنه

 ،خاونم خانوم: بچه

 رگ توي بزنيم کباب يه بريم باهم داري دوست: گفتم و زدم ،لبخندي جاش سرِ  اومد حواسم

 نذاشت ماشينا بوق صداي که بزنه حرف خواست خجالت وبا خنديد من شوخ لحنِ  از

 شده سبز ديدم که کردم نگاه رانندگي راهنمايي چراغ به

 شو سوار: گفتم عجله با

 ردمم ،ماشاهلل بشم خالص مردم بوقِ اين دست از تا گرفتم ماشيتنو شد،گازِ سوار سريع هم بچه

 ندارن صبرهم
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 داري تو که نه:گفتم و زدم پوزخندي خودم به دلم توي

 يبگ بهم اسمتو ،نميخواي خوشگله ،خانوم خب:گفتم و انداختم کناريم بچه دختر به نگاه يه

 نرگسه اسمم:گفت و خنديد بچه دختر

 سالته؟ چند خودت،ببينم مثل قشنگي،دقيقا اسم ،چه واو-

 سال هفت:نرگس

 ميکنه کار داره ،االن کنه بازي عروسک االن که جايي ،به داشت سال هفت فقط بچه اين خدا واي

 چيه؟ شما اسم ببخيشيد:نرگس

  بزنه حرف بزرگا ادم مثل ميکرد سعي ،چقدر کردم نگاه بهش لبخند با

 پرياست ،اسمم پريا-

 خوشکليد خيلي شما ،اخه خودتون ،مثل قشنگي اسم چه واي:نرگس

 تو زيبايي ي اندازه به نه:گفتم و زدم لبخندي

 عزيزم شو پياده:گفتم و داشتم نگه رستوران جلوي

 ذامونوغ و داديم سفارشامونو که اين از ،بعد دراورديم رفتيم،کفشامونو تختا از يکي سمت به باهم

 کرديم زدن حرف به ،شروع اوردن

 ميکنن چيکار پدرت و مادر ببينم بگو خب-

 .......،مادرمم مردم پدرم:گفت ناراحتي با

 کار امميي ،من بيمارستان ،توي مامانم:بودگفت شده جمع قشنگش چشماي توي اشک که حالي در

 بدم بيمارستانو خرج بتونم تا ميکنم

 هاي سختي صدم يه ،من سرم بر خاک که ،واقعا بود فهميده دختر اين بودم،چقدر کرده بغض

 ........... اون ،ولي بودم نکشيده اونم

 ميشه ،سرد بخور غذاتو:گفتم و زدم لبخندي

 ببرم خودم با غذامو من ،ميشه ببخشيد:نرگس
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  چي؟ براي واه:.گفتم و کردم تعجب

 داره دوست اينا از اونم ميخوام،اخه مامانم براي:گفت و پايين انداخت سرشو دوباره نرگس

 ،باشه؟ بريم مي براش ميخريمو مامانتم بخوذ،براي غذاتو تو:،گفتم بود دراومده اشکم

 چشم نکنه،باشه درد ،دستتون واقعا:گفت زدو لبخندي نرگس

 بشورم دستامو برم من ،تا بخور غذاتو تو:گفتم و زدم لبخندي

 رفتم رستورانwc سمت به و پاشدم جام داد،از تکون مثبت عالمت به سرشو

 افتاده گود همش چشام ،زير بودم شده الغر ،چقدر کردم نگاه خودم ،به وايستادم اينه جلوي

 بود گرفته خودش به دخترونه خيلي حالتي بودو شده پر بود،ابروهام

 من از کمش سنِ  اين با بچه دختر اين ،هه بودم باخته خودمو قشنگ بودم،چقدر شده عوض چقدر

 تر استوار بگم بهتره ،حتي بود تر قوي خيلي

 روزگار به ولي نداشتم رو بچه اين مشکالت صدم يه ،من ضعيفم ،چقدر بود اومده بدم خودم از

 مادرش سعادت به خوش که ميجنگيد،واقعا اونا با داشت محکمي با اون ولي بودم باخته خودمو

  داره دختري چنين که سعادتش يه ،خوش

 بودم تهگرف فاصله قبليم زندگي از که بود ماه بودمش،چند نديده که بود ماه افتادم،چند مامانم ياد

  نديدم خوشگلشو صورتِ اون که ماهه ،چند

 ربيشت همه از و وشروين ،ارش ،اراد،غزال ،شادي ،هليا ،پوريا ،بابام مامانم براي ،تنگه تنگه دلم

 ارشاوير

  بودم ارتباط در ارشاوير جز همشون با

 وشيخ به دارن هم برگردوند،اونا بهش بودو کشيده باال پدرم از که پولي تمام رستمي روشکر خدا

 ميکنن زندگي

 زندگي ميخوذن هم درد به اگه تا ميکردن سير دوستي دوران ،در شروين و ،شادي هليا و پوريا

 مراسم ديگه ماهه چند تا و کرده خواستگار غزال از بالخره ،ارادم کنن شروع مشترکشون

 عروسيشونه
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 چشماي اون شده که بارم يه واسه ميخواستم فقط کافيه،ولي برام ،اين خوشبختن همه خوبه

 ديگه بار يه ،فقط ببينم دوباره رو طوسي

  بود دبيرستاي دختراي مثل دقيقا زدم،صورتم ارايشم بي صوذتِ به ابي

  کردم پاک دستمال با برگردوند،صورتمو بدنم به دوباره جوني اب سردي

 .. .....رفتم خودم ،قرمان کوچولو نرگس سمت به و زدم بيرون اونجا کاشتمواز لبام روي لبخندي

 کوچولو نرگس مامان براي داديم سفارش اضافه غذا خورديم،يه غذامونو هم با که اين از بعد

 کجاست؟ مامانت بيمارستان ادرس:گفتم و سمتش به ،چرخيدم شديم ماشين سوار هم با

 افتادم راه و کردم روشن ،ماشينو گرفتم بيمارستانو ادرس که اين از بعد

 دوييد بيمارستان درِ  سمت به و شده پياده ماشين از ،نرگس رسيديم بيمارستان به تا

 شدم پياده ماشين از و کردم پارک اومد،ماشينو لبم روي لبخندي ناخوداگاه

  برسم بهش تا کردم بيشتر سرعتمو

 رفتيم مامانش اتاقِ سمتِ  به و گرفتم دستشو و رسوندم بهش خودمو زنان نفس

 همينجاس: گفت و وايستاد دري جلوي نرگس دقيقه چند از بعد

 شدم اتاق وارد و کردم باز درو

 متري ده اتاق توي نفر هشت ،حدود نميشد ،باورم کردم نگاه اطرافم به

 دوختم، ميکرد نگاه چپش سمت به داشت که نرگس به و گرفتم اتاق از ،نگامو دستم دادن تکون با

 من خداي ،واي گرفتم نگاشو امتداد

 ........ حالش ولي بود 22 داشت خيلي زن اين

  داد سالممو جواب سختي ،با کردم سالم بهش و جلو رفتم

 تخت اين روي که زن اين حيف ،واقعا داشت اي کننده خيره زيبايي واقعا کردم نگاه بهش

 حيف ،واقعا بود بيمارستان
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 داشتي دوست که غذاها همون ،از گرفتيم برات غذا ؟ببين ،بهتري چطوره ،حالت ماماني:نرگس

 ببين

 ميکرد نگاه دخترکش به داشت و بود شده جمع چشماش توي ،اشک کردم نگاه زن صورت به

 التح که روزاس ،همين کردم جمع پول چقدر ،ببين ببين:گفت و دراورد تومان ده جيبش از نرگس

 ميشه خوف

 ........... چقدر دختر اين ،اخه بياد در اشکم نزديک

 کنهن درد دستت:گفت و بوسيد دخترشو صورتِ و کشيد خودش سمتِ به و گرفت دستشو مادرش

 نداري؟ حق تو نگفتم من مگه ولي خوشگلم

 مخود پسًِِ از ،من نباش نگران ولي گفتي شما:گفت و کنه تموم حرفشو مادرش نذاشت نرگس

  برميام

 ،چــــي؟؟؟؟ شد گرد چشام

 نميکني؟ معرفي بهم دوستتو راستي:گفت و انداخت من به نگاهي مادرش

 ونهج پريا ،اسمش خوشگله خيلي که خانوم ،اين واي اِي:گفت بود شده من متوجه انگار که نرگس

 خريده غذا برامون اون ،تازشم مامان مهربونه چقدر ،نميدوني

 نبود حقش ،اون کنم کمکشون باشه،ميخواستم ناراحت دستم از ،نميخواستم توهم رفت زن اخماي

 کنه حقش در نامردي اينقدر روزگار که

  بزاري تنها دقيقه چند براي مامانتو منو ،ميتوني جان نرگس-

 رفت بيرون اتاق از و داد تکون سرشو نرگس

  نشستم تخت کنار صندلي روي

  ممنونم ازت:زن

 چي؟ براي:گفتم و زدم لبخندي

 بود شده فراري لبش از لبخند که بود وقت ،خيلي کردي شاد بچمو دلِ  که:زن
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 بگي؟ بهم نميخواي اسمتو ،راستي مادمازل ميکنم خواهش:گفتم و دادم تکون سرمو

  گلنازه اسمم:گفت و شد معلوم صورتش چال و زد لبخندي

 چيه؟ مريضيت ،راستي پرياست منم ،اسم داري قشنگي اسمِ-

  سينه سرطان:کردوگفت اي سرفه

  سينه سرطان اونم....سزطان:گفتم و شده گرد چشام دوباره

 صخال بار نکبت زندگي اين از ميميرمو فوقش ندارم نگراني خودم ،از اره:گفت دادو تکون سرشو

 نگرانم ايندش ،براي نرگسه براي نگرانيم کل ميشم

 نشه نمايان صدام توي بغض که کردم سعيمو ي همه ولي بود گرفته بغضي بد گللومو

 بکنم؟ باهات ميخوام معامله يه-

 اي؟ معامله چه:گفت و شد گرد چشاش که بود اون ايندفعه

 ....فقط من با هم عملت و بيمارستانوًِ  بشي،خرج خوب که وقتي ،تا ميکنم نگهداري بچت از من-

 بزنم حرف فکر بدون بود شده وباعث بود اومده سرم توي چجوري فکر اين نمدونم

 .......عوضش در:گفت کردو نگام باشک گلناز

 .... درعوضش-

 اومدم بيرون اتاق درِ از

 چطوره؟ مامانم:گفت و جلوم اومد نرگس بالفاطله

 نباش ،نگران عزيزم خوبه حالش: گفتم و زدم لبخندي

 لِوعم پولِ مبادا روزِ براي بودم کرده جمع روزا اون از که پولي با و رفتيم حسابداري سمت به هم با

  کردم پرداخت

 بود داده انجام عمرم کل توي خوب کار يه حداقل که اين خاطر به بودم خوشحال

 خونم بريم هم با ياي مي:گفتم و زدم زانو نرگس جلوي بيمارستان از خروج موقع
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 تنهاس ،مامانم نميتونم نه:نرگس

 ميرسند بهش هستند پرستارا نيست تنها مامانت عزيزم-

 اصرار بيشتر همين خاطر به بمونه جايي نميتونست که اون ولي ميکردم حس چشماش توي اشکو

 شد راضي تا کردم

 شديم ماشينم سوار و شديم خارج بيمارستان از هم با

 فتيمر خونم سمت به بعد و بخريم خانوم نرگس براي خوشگل لباس چند تا رفتيم مغازه يه به اول

 درويش ي کلبه به خانم نرگس:گفتم و کردم دراز جلو سمتِ به دستمو و کردم باز خونمو درِ  اروم

 اومديد خوش ما

 خودم بعد و شد خونه وارد نرگس

 بود کوچولو و نقلي ،چقدر کردم نگاه ميرسيد متر پنجاه به بزور که اي اجاره خونه به

 ميکرد نگاه منو داشت واج هاج که کردم نگاه نرگس به

 همونيم بريم ،قراره کنم عوض لباسمامو برم ،منم بگيري دوش يه بري تو تا: گفتم و زدم لبخندي

 مهموني؟:گفت و پريد باال به خوشحالي با نرگس

 شيطونک اره:گفتم و دادم هولش حموم سمت به بعد. عزيزم اره-

 خوابم اتاق سمت به رفتم منم رفت حموم سمت به نرگس که اين از بعد

  کردم باز کمدمو درِ

 هميشه از تر ،متفاوت باشم متفاوت ميخواستم امروز

  پوشيدم ميداد نشون تر فرم خوش پاهامو که مشکيًِ  ساق ،يه ،نه بود خوب پام شلوارِ

 که رنگو جيگري ساتن مانتو بعد و پوشيدم بود زانو باالي وجب يه بلنديش که مشکي سارافون يه

 گذاشتم، باز هاشو دکمه و کردم تنم روش بودو خريده برام پدرام

 دبع و کردم ارايش کمي ها مدت از بشه،بعد لخت تا کردم اتو موهام و برداشتم سرم از امو مقنعه

  انداختم سرم مشکيمو شالِ  و و کردم جمع کليپس با موهامو دوباره
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 وير دلبازي دست با بود مانتوم رنگ هم دقيقا که جيگي قرمز بود،رژ رنگ کم رژم کمي نظرم به

 شد بهتر حاال ،اهان کشيدم لبام

  چرخيدم سمتش به نرگس صداي با

 يومد مي بهش ،چقدرم کردم نگاه لباساش ،به بود خوشگل دختر اين چقدر خدا واي

 حاضري؟:گفتم و بهش کردم رو

 شدي خوشگل چه خاله واي:گفت و کرد نگاه بهم

 داري؟ دوست رژ هم ،تو عزيزم ممنون: گفتم و کردم نگاه اينه توي دوباره خودم به

 داد تکون اره معناي به سرشو

 بزنم رژ کمي براش تا جلو بياد کردم اشاره

 رژ خوشگلش لباي روي هم کمي و زدمو موس حالتش خوش موهاي به ،کمي من روي روبه اومد

 مهموني سوي به پيش حاال: گفتم بعد و زدم ماليم صورتي

 رفتيم خان هوشنگ ي خونه سمت به و شديم خارج خونه از باهم خنده با

 لباش روي از خنده لحظه چند فقط نرگس ديدن با لي و کرد باز رو خونه درِ خوشحالي با پدرام

 رفت

 ............. خيلي بابامونو که ،انگار نميگيري تحويل ديگه که رو ،ما عجب چه خانوم پريا بَه:پدرام

 دراد چشت تا: گفتم و سرش توي زدم محکم کيفممو

 انداخت باال ابروو يه و کرد پام تا سر به نگاهي پدرام کارم اين با

 نميخواي؟ مهمون:گفتم و کشيدم جلو نرگس نگاهش به توجه بدون

 ميخوام هم ،خيلي ميخوام که معلومه:گفت زدو لبخندي پدرام

  شد خونه وارد من از زودتر نرگس

 گوشِ ًِ  دم اروم ميکردم نگاه خونه به صدم بار براي که حالي همون در و شدم خونه وارد منم

 ميگم برات ،بعدا نکن نگام طوري اين:گفتم پدرام
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 ودمب مديونشون زنگيمو که ومهنازجون خان هوشنگ سمت به گفتم پدرام به اينو که اين از بعد

  رفتم

 دراد پدرام صداي که جوري گرفتن بغلشون توي منو دوشون هر

  حسود چشم بترکه:خان هوشنگ

 ايشاهلل-

 خنديدن هم با همه

 .... تا رفتيم پذيرايي سمت به باهم همگي و

 

 اروم و زد چشمکي ،پدرام نشستم پدرام کنار نباشه مصنوعي ميکردم سعي که اي خنده با

 کيه؟ کوچولو خانوم ،اين نگفتي:گفت

 باشم مراقبش دادم قول مامانش ،به نرگسه اسمش: گفتم و کردم اي خنده

  نکرده باور بود معلوم ولي گفت اهاني پدرام

 برات؟ دارم خبر يه راستي:گفت ميکردم نگاش داشتم که همينطوري

 چي؟-

 داري؟ امادگيشو:پدرام

 کردي؟ لبم به ،جون ديگه ،بگو معلومه-

 اومده پيش مشکلي يه ولي بودم طالقت کاراي دنبال من بودي خواسته که همونطوري:پدرام

 بود؟ شده چي ،يعني بودم ترسيده

 گرنهو بزنه حرف باهات و ببينه رو تو داده درخواست ارشاوير:گفت پدرام کنم باز لب که اين از قبل

 نيست طالق به حاضر اصال

 بودن ريخته سرم روي سرد اب سطل يه انگار رفتم وا

 چي؟ يعني:گفتم نميشنيدم خودمم که صدايي با
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  ببينيش بري بايد بده طالق به رضايت ميخواي اگه ولي سخته برات ميدونم:پدرام

 بود فرصت اخرين اين ،شايد بود شده يکزره براش ،دلم ببينمش ميخواستم منم دروغ چرا

  کن تنظيم ،قرارشو قبول باشه: گفتم و دادمو تکون سرمو اروم

 مطمئني؟:پدرام

 اره-

 شام بيايد ها بچه:مهنازجون

 نخوردم هم رو تو غذاي نرفتم تا پاشو:گفتم مصنوعي لبخند با و پاشدم جام از

 شد سرد ،غذا ديگه بياين:گفت بغلم توي پريد بدوکنان نرگش

 ستايشه قابل ات روحيه اين واقعا:گفت گوشم دم اروم پاشدو جاش از پدارمم

  ممنون: گفتم و کردم نگاه چشماش به قدرداني با

 

 

 ميشنوم خب: گفتم و طوسيش چشماي به زدم زل

 نگفتي؟ بهم چرا:گقت زدو نيشخندي ارشاوير

 نگفتم؟ چيو-

 ..داداشت همينکه:ارشاوير

 ربطي تو هب نکنم فکر:گفتم کنم ايجاد صورتم توي حالتي اينکه ميدونست،بدون اون نه،يعني واي

 برم ،بهتره اومدم کردم اشتباه نداره،االنم

 ..وگرنه کني گوش حرفامو که بهتره:گفت گرفتو دستمو که پاشدم جام از

 چي؟ وگرنه-

 بره ابروت که ميشونمت،نميخواي زور به: ارشاوير
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  ميکردم نگامون داشتن کردم،مردم نگاه اطرافم به

 نشستم سرجام دوباره کشيدمو پوفي

  خوبه:ارشاوير

 دارم اينجا نشستن از تر مهم خيلي ،کاراي بزن حرفاتو زودتر خب-

 دانشگاه اول روز همون از چي همه:گفت چشمامو توي زد زل گرفتو قهوش از نگاشو ارشاوير

 شد شروع

 بود؟ چي ،منظورش کردم تعجب

 شد شروع روز همون از چي همه اره:داد ادامه که خوند چشمام از تعجبو کنم فکر

 چيه؟ منظرت-

 ندگيهز داستان که بگم رو داستاني يه برات نگو،ميخوام چيزي نشده تموم حرفام تا لطفا:ارشاوير

 ميزنه رقم داستانو اين پايان که توا  تصميم اين اخر در و خودمه

 فتعري ازش اطرافيانش بس از که بود پسري يه روز يه:ادامه که شد سکوت بينمون دقيقه چند

 دختري ،هر بزنه حرف کسي هر با نبود حاضر که مغرور ،اينقدر بود مغرور خودش به بودن کرده

 ،بخاطر گو ،دروغ رياکار ،همشون همن مثل دخترا همه که داشت ،عقيده نميدونست خودش اليق

 رادخت نميداد اهميت بهش اصال که چيزي تنها به و کشيد خط ورشو دورو دختراي تمام دور همين

 تداش ها پله از شيطون هاي بچه دختر مثل که دانشگاه ي پله راه توي دخترو يه که روزي تا بودن

 جلوي از و کنه حرکتي نتونست که بود شده زده شوک دختر اون کار از ديد،اينقدر خوردو مي سر

 شد پرت پسر روي دخترک سرانجام ،ودر بره کنار دختر

 هوي:گفت پاشدو جاش از بود گرفته دختر تاثير تحت که خودش کار خاطر به عصبانيت با پسر

 کجاست حواسم من کاُلت توي هوي:گفت سرتقي با پاشدو جاش از کجاست،دخترکم حواست

 دگيگن اين به منو که کجاست حواستون شما بپرسم شما از را سوال اين بايد من که ببخشيد

 ختريد بحال ،تا شد شوکه خيلي پسر دخترک ؟،ازجواب داره مشکل چشماتون هم شايد نميبينيد

 محل دانشگاه جوجه اخه: گفت بياره در دخترکو حرص که اين خاطر بود،به نديده اون پرويي به

 تيميتونس رقشنگ شد عصباني مغرور پسره حرفاي از خيلي ما داستان ؟،دخترک بازيه سرسره
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 يه دخترک اخر در دادو پسرو به شکن دندون جواب يه بخوني،دخترکم دخترک چشماي از غرورو

 رفت گذاشت کردو مهمون رو پسره حسابي کتک

 دل يه بيارهو گير دخترو اون ميخواست دلش و شده خرد غرورش ميکرد فکر لحظه اون در پسرک

 اولين که بود،دختري دخترک اون فکر به همش روز چند تا ،پسرک گذشت روز بزنتش،اون سير

 کالس سر رفت پسر که روزي تا گذشتو وايسه،روزها پسر روي توي بود کرده جرئت که بود نفر

 کارش ي نحوه ي درباره خواست ،تا بياد نظر به جدي کامال دانشجوهاش نظر در داشت ،دوست

 سعي پسر و کرد عذرخواهي تاخيرش از ،اولش تو اومد دختر اون و شد باز يهو در که بده توضيح

 صبانيع پسرو هاش حاضرجوابي با دخترک ولي کنه تالفي بعدا ولي باشه نداشته کاريش فعال کرد

 دخترک کار به کاري و کنه حفظ کالس توي خودشو ي وجهه ميکرد سعي اخر در هم پسر و کرد

 ،کمي نيست درس به حواسش اصال دخترک ،ديد ميداد درس داشت که ،پسر باشه نداشته

 همه، خورد زنگ که بود دخترک کردن بيرون درصدد ميکنه،پسر نقاشي داره دخترک ديد جلورفتو

 ردک ضبط استادشو صداي زرنگي با دخترکم و دعواشون تا دو اون ودوباره رفتند دانشجويان ي

 کنم فتعري صبح فردا تا بايد بگم داستانو کل بخوام اگه کن ولش داد، تحويل دانشگاه مدير وبه

 ليو لجبازِ سرتقو دخترک اون ي ديوانه عاشقو که ديد اومد خودش به پسر اون روزي يه بگم فقط

 پدرش بدهي خاطر به دختر ،اون کنه اذيت دخترو اون هي داره دوست چرا که نميدونست خودشم

 دخترک از که اين براي دروغ به کردن،پسرک ازدواج باهم اونا و شد اون با ازدواج به حاضر

 بهش حرفو همين هم دخترک هم مقابلش در و داره دوست رو يکي بود گفته نياره کم ما داستان

 ه،ديگ بکشه داشت دوست دخترک که پسري اون گردن داشت دوست خيلي ما داستان پسر و زد

 کاري هر به حاضر نشکنه غرورشو که اين براي و ميشد تر عاشق روز هر ،پسر نيارم درد سرتو

 نپايي و باال مبل روي که کرد ذوق چنان کارتون ديدن از دخترک که روزي پسر، اون وقت ،هيچ بود

 سر،پ نکرد فراموش رو ديگه کاراي خيلي و ديوارو زدن رنگ يا رقصيدو مي خودش براي يا ميپريد

 يه فقط بود کافي براش ميکرد زندگي سقف يه زير دختر اون با بود،همينکه راضي زندگيش از

 بود پسرا همهي توجه مرکز جا همه دخترک بود اين ،اونم ميکرد اذيت رو پسرک وسط اين چيزي

 .......... هم پسر و

 به دختر توجهي بي از که پسر:داد وادامه خرد قهوش از اي جرعه ،ارشاوير شد سکوت دقيقه چند

 شهب بزرگي سوءتفاهم دچار پسر باعث چيزا بعضي کردن مخفي ورم يه از و بود عصباني خودش
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 هبشکن دخترو اون کوچولوي دلِ و بگه دخترک به اومد بيرون دهنش از هرچي نفهميدو که طوري به

 ...... خواد مي و نشسته دختر اين روي به رو پسر اين حاال

 يشههم ،يعني دارم دوست من پريا:گفت کردو باز چشاشو بعد ثانيه چند بستو چشاشو ارشاوير

 تو وابج اگر ،و دارم بليط هفته اين اخر براي کني،من انتخاب بايد که تويي اين ولي داشتم دوسِت

 واقعا و داري دوست منو هم تو اگه ولي ميرم هميشه ،براي باشه نه زندگيمون ي ادامه و من به

 م،بريز پات به دنيامو تا بدي بهم عالمت يه فقط ،الزمه کني شروع تازه زندگيه يه داري دوست

 .داره بستگي تو تصميم به چي همه

 فهميدي؟ رو پوريا ي مسئله کجا از تو تو -

 ،هرچي بود دير خيلي وقت اون ،ولي گفت بهم چيو همه شروين شد دعوامو که روزي اون:ارشاوير

 رانماي توي من تا اومد،راستي طالق درخواست بعدشم که کنم پيدات نتونستم گشتم دنبالت

 يرمميگ ازت غيابي طالق اونجا رفتم ايران از که اين از بعد من باشه نه جوابت ،اگه نميدم طالقت

 چرا داشت،پس دوست منو اون بودم،يعني شده شوکه

 اومدم بيرون شاپ کافي از و پاشدم جام از بزنم حرفي که اين بدون

 االن؟ االن؟چرا چرا ؟اخه ،چجوري ميسوخت گلوم

  افتادم راه و شدم ماشين سوار

 

 نباشه ارشاوير از اثري هيچ که برم جايي ميخواستم

 فرمون همين خاطر به ارشاوير يادِ سراسر اونجا ولي ارشاوير مخفيگاه برم خواستم لحظه يک

 رفتم توچال سمت به و پيچيدم

 شدم پياده ماشين از کردمو پارک ،ماشينو رسيدم تا

 شدم کابين تله سوار خريدمو بليط يه

 ميرفت رژه ذهنم توي ارشاوير بود،حرفاي خوب باال از چي همهي چقدر
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 ودب شهر ي روبه که نيکتي سمت به و شدم پياده کابين تله از رسيدم که ايستگاه اخرين با

 نشستم

 ميداد قدرت احساس بهم اين و بود پام زير شهر تمام

 اويروارش ميگفتم که نبودم من اين مگه بود؟ چي ميگفتم،جوابم چي ارشاوير به بايد من يعني

 دارم دوست

  ميره ايران از جمعه يعني هفته اخر گفت ارشاوير

 داشتم؟ وقت روز دو کال من يعني

 بود ،پدرام اومدم خودم به گوشيم باصداي

 دادم جواب گوشيو

 پريا پريا:پدران

 ،هميشه داره دوسم ،گفت گفت چي بهم ميدوني.. کن،ميدوني گوش فقط و نگو هميچي پدرام-

 من وبگ ،پدرام بره يا بمونه بگم بايد که منم ،اين من ي عهده به گذاشته ،انتخابو داشته دوسم

 بگم ،چي کنم چيکار بايد

  بشي پشيمون نکن کاري کن گوش قلبت صداي به ،فقط پريا نميدونم: پدرام

 شد قطع گوشي بزنم حرفي اينکه از قبل

 کردم نگاه خورشيد غروب به و کيفم توي گذاشتم گوشيو

 افتادم نرگس مامان يادِ لحظه کن،همون کمکم خودت خدايا:گفتم لب زير اروم

 عباسي گلنازه خانوم ،حال دکتر ،اقاي سالم:زدم زنگ دکترش به و دراوردم دوباره گوشيمو

 چطوره؟

 تونممي که چيزي ،تنها نيست بودنشون زنده به اميدي ،اصال بگم محمدي،چي خانوم سالم:دکتر

 بگيره شفا کنيد دعا براش که اينه بگم

 عمل؟ پس-
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 ،همين شه اضافه عمرش به کمي تا ميشه عمل:دکتر

 افتاد دستم از گوشي

  اين از ،اينم خودم زندگيه از گرفت،اين گريم

 نداره ،طاقت بچست هنوز کوچولو،اون خيلي هنوز ،اون نگير نرگس از گلنازو ،تروخدا خدايا نه

 بود پر ،خيلي بود پر ،دلم نرگس يا کنم گريه خودم براي نميدونستم

  رضا ،امام بود خودش ،اره قلبم توي اومد ندا يه لحظه اون فقط

 

 کردم باز چشمامو گوشيم پيامک صداي با

 91 ساعت ،امشب افتاده جلو پروازم:بود ارشاوير از

 ؟ چي

 کنم چيکار من حاال االن؟ چرا خدايا واي

 اومده خودم به گلناز صداي با

 شده؟ چي:گلناز

 داره پرواز 91 ساعت ارشاوير ارشاوير-

 بگو بهش برو هستي چي منتظر:گفت و خنديد گلناز

 مشهد توي اونم بزارم تنها نرگس با رو تو چجوري ولي-

 هست پدرامم اقا بچمه،تازشم منو مراقبه رضا امام خودِ : گلناز

 ميزنم زنگ ،بهش بابا کن ول-

 حرم توي ديشبتو حرفاي رفته يادت بگو،نکنه بهش خودت ،برو نزن زنگ بهش نه:گلناز
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 سه براي خواستم پدرام از سريع اومدم توچال از که اين از افتادم،بعد روز اون ياد گلناز حرفِ  با

 ي اجازه خودم مسئوليت به دکتر از رفتم بعد و گرفت خودشم براي اونم که بگيره بليط نفر

  مشهد مقصد به و بوديم هواپيما توي چهارتامون ،هر ساعت 5 از ،کمتر گرفتم گلنازو مرخصي

 رفتيم حرم ،به رسيديم که بعدش

 به کردم شروع ديدم رو رضا امام زري و حرم وارد ،وقتي ميگيره بغضم ياد مي يادم وقتي هنوزم

 شفاي رضا ،امام گفتم ،بهش کردم ،گريه زدم ،زار بهش رفتم،چسبيدم زري سمت به و گريه

 چشماي لحظه کنم،همون چيکار ارشاوير بگو بهم بگ بهم رضا ميخوام،امام خودت از گلنازو

 کن قبول کن قبول: گفت بهم صدايي اروم و ميخنديد داشت که ديدم روم روبه ارشاويرو

 اومدم خودم به گلناز صداي با

 داري وقت ساعت 5 از ،کمتر برو:گلناز

 برميگردم ،زود ممنون:گفتم کردمو بهش قدرشناسانه نگاهي

 رزوش ديگه،سريع دوساعت براي بود پرواز يه ،خداروشکر گرفتم فرودگاه به تماس گوشيم با

 کردم جمع وسايلمو کردمو

 رفتيم که برو دِ  و خداحافظي پدرام از من طرف ،از گفتم بوسيدمو نرگسو و گلناز ي گونه

 حاجته خودش رضا امام که بود قرص دلم ولي چرا بودمنميدونم هواپيما سوار اومدم خودم به تا

 ميده گلنازو

 بود مونده ساعت 2 ،فقط کردم نگاه ساعتم به

 خميني امام فرودگاه براي دربست يه راست يه و شدم پياده هواپيما از سريع اومد فرود هواپيما

 گرفتم

 خوشحالي احساس هم و داشتم اضطراب احساس هم ولي نميدونم

 بود هم بدي ترافيک بود مونده ساعت يه

 بود شده خاموش بودو شده تموم شارژش که ارشاوير به بزنم زنگ تا دراوردم گوشيمو

 رفتيم راهو نصف فقط وما بودو مونده ساعت نيم فقط
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 بودم بلد که اي سوره هر ،يا گفتن ذکر به کردم شروع بستمو چشمامو

 رسيديم ميکرد،گفت نگام تعجب با که راننده صداي با

  شدم پياده ماشين از و کردم حساب پولو

 ربع يه فقط

 بودم ارشاوير دنبال به و شدم فرودگاه وارد

 ميشد برقي پله سوار ،داشت کردم پيداش جمعيت همه اون بين زور به

 بره ميذاشتم نبايد نه ميرفت،نه ،داشت نه واي

 ،نرو ارشاوير:زدم داد و سمت اون به دوييدم

  اومد پايين ها پله از برگردوند،و سرشو صدام شنيدن با

 شاويرارشاوير،ار:گفتم و بغلش پريدم بدم واکنشي اجازه بهش که اين از قبل و دوييدم سمتش به

 ونزندگيم که ميخوام ،من ميخوام نداري،من دوسم تو ميکردم فکر ولي داشتم دوست هميشه من

 عاشقتم بشه،من تموم خوب داستان اين اخر ميخوام ،من کينم شروع اول از رو

 من عشق هم هميشه و مني عشق عزيزم،تو ميخوام منم:گفت دادو فشارم محکم ارشاوير

 ..ميموني

 

 پايان

 0:95 ساعت چهارشنبه 9/92/14 روز

 http://www.forum.98ia.com/member244794.html: نويسنده با  ارتباط

 

www.negahdl.com 

 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه
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 يا رمانها که ميخواهيد و هستيد نويسنده يا و هستيد ما با همکاري به مايل که صورتي در

 با ما و همراجع ما وبسايت به ميتوانيد شوند منتشر و ساخته موبايل افزار نرم قالب در شعرهايتان

 بگيريد تماس
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