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 نودهشتيا انجمن كاربر كريمي آزاده | پرستيد بايد را تو رمان

 

 است شده آماده دانلود نگاه درسايت كتاب اين

 www.negahdl.com 

 "پرستش برای اليقترين نام به"

 شد، نخواهد سر دنيا عمر نخواهد وقتي خدا

 شد، نخواهد تر باران به صحرايي خشک گلوی

 ..افتد نمي كاجي از برگي نخواهد وقتي تا و
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 شد، نخواهد پر پر ها داس هجوم از باغي و

 باران، از كوچکتر ای دانه نخواهد وقتي خدا

 ..شد نخواهد نيلوفر مثل رونده باال گلي

 ....سخت كوهي و....زيبا ای پروانه...كوچکي كرم و

 ....شد نخواهد مرمر و آيينه و شيشه و عقيق

 ...نه نخواهد وقتي شود مي بخواهد وقتي خدا

 ..شد نخواهد غارتگر طوفان ی بازيچه گلي

 ....ممکن شود مي ممکن غير بخواهد وقتي خدا

 ....شد نخواهد ديگر واقعا نخواهد وقتي ولي

 سقالطوني مريم خانم سركار شعر سراينده از تشکر با

 اول فصل

 كنم؟ كار چي رو عمه پس ميشه، مگه آخه -

 بياری؟ من مامان سر خوای مي باليي چه -

 از هك خياالتي و فکر خاطر به كه بود آمده يادش تازه شد، خيره ارسالن به مبهوت و مات پرستش

 انشيط عمه پسر ارسالن، و زده مي حرف خودش با بلند بلند چرخد، مي سرش در پيش هفته يک

 و افکار از درآوردن سر قصد خودش، خاص روش به حاال و شنيده را حرفهايش هم باهوشش و

 .دارد ار كارهايش

 يادش حداقل اش روزه چند اين هوايي به سر خاطر به شود مطمئن تا كشيد سرش به دستي

 الش لطيف و نرم پارچه با دستش تماس از كه بيندازد موهايش روی روسری يا شال باشد نرفته

 نگاهي. بست نقش لبانش بر لبخندی بود، كرده مهتابي را گونش گندم و گرد صورت كه رنگي آبي

 :گفت لبخند همان با و انداخت ش نمکي ی عمه پسر به مهربان

 ..بزارم تنها تو با رو عمه تونم مي چطور... برم جا اين از روزی يه اگر ميکردم فکر خودم با -
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 پا و ودب شده سبز لبش پشت معروف قول به تازه كه ارسالن....كرد عجيبي تاكيد تو ی كلمه روی

 او به تپش حاليکه در و زد پرستش سر به آرام تلويزيون كنترل با بود، گذاشته سالگي 81 سن به

 :گفت كند تماشا را فوتبال بقيه و بنشيند آن روی و برگردد مبل سمت به تا كرد مي

 ...نميکردی فکر...ميزدی حرف خودت با داشتي تو...اينکه اول -

 :داد ادامه و چرخاند اش دايي دختر سمت به و هوا توی را كنترل نشست، مبل روی

 اين با نترس.. ميزني حرف خودت با داری ربعه يه...بهترم كه تو از.. چمه من مگه...اينکه دوم -

 حالت نگران نيستن من مثل كه همه..همينجا ميگردونن برت پيچ كادو ببرن جا هر رو تو وضعيتت

 ..آهان نمونش... بشن

 :كه كرد اشاره تلويزيون به

 ...نشد گلم.. بيا...زدم رو حياتي كرنر يه قيد -

 كار ادای و كشيد مي سرش بر دست با حاليکه در و انداخت پرستش به نگاهي چشمي زير سپس

 :داد ادامه و كرد نازك را صدايش آورد، مي در را اش دايي دختر قبل دقيقه چند

 ارسالن نبينه موهامو...هيچي خودم با زدن حرف..هيچي بازی ديوونه حاال...واااااااای ای -

 در فت،ر آشپزخانه سمت به. افتاد خنده به هم پرستش ارسالن، حركت اين از....خنديد بلند بلند و

 زا بتواند تا زد كنار را مختلف های شيشه دستش با...شد خم كمر تا و كرد باز را قديمي يخچال

 يخچال اين...كند پيدا را اش عالقه مورد مربای رنگي، درهای با شيشه عظيم خيل آن بين

 بود پر. بود گذاشته جادويي يخچال را آن اسم ارسالن كه بود گلبهار عمه شاهکارهای مخصوص

 زيبا های ظرف در مخصوصي، سليقه با كدام هر كه دسر و كلوچه و كيک ترشي، مربا، انواع از

 شد نمي خالي هيچوقت. بودند شده چيده يخچال های قفسه درون زيباتری طرز به و گذاشته

 هك نيست يخچال اين دانستند نمي ها بچه شايد. نبود ريخته هم به و نامنظم هيچوقت انگار،

 كه آن بدون كند مي مرتب را آنها شلوغکاری و پر را آن هميشه كه است گلبهار است، جادويي

 يم پرستش خود هميشه را اين بود، پرستش ندار و دار تمام گلبهار عمه. باشد داشته اعتراضي

 0 از ار پرستش خياطي هنر با و تنهايي به. ناپذير خستگي و پرانرژی خندان، ساله، 04 زني. گفت

 .شود دار بچه خودش آنکه از قبل. بود كرده بزرگ سالگي
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 آن نگر طاليي درب كشيد، بيرون را به مربای زيبای و كوچک شيشه بسيار، تالش با آنکه از پس

 شانن كشش گلبهار عمه مرباهای به هميشه... برد شيشه داخل به را كوچکش انگشت و گشود را

 دست به مربا ظرف از را انگشتش آوردن بيرون فرصت هنوز!!!! بيشتر روزها اين البته و داد مي

 :زد فرياد بود، نشسته كه جايي همان از ارسالن كه بود نياورده

 كه رو مربايي اون كارا اين عوض... شيشه تو نکن دستتو...آدميما هم ما...خانم شازده...آآآآهای -

 ريمبخو مربا هم... اينجا بيا وردار قاشق تا دو با عاشقشم چقدر ميدوني هم تو و چيه ميدونم منم

 ...بيا... دخترم آفرين... كنيم دل درد كم يه هم

 رنگترپر ارسالن حرف اين با بود، كرده خشک جا هنوز پرستش لبان بر كه قبل دقيقه چند لبخند

 روبروی و ميز روی را سيني وقتي. دهد گوش اش عمه پسر ی خواسته به كرد وادار را او و شد

 تلويزيون صفحه به حواسش تمام اما، ارسالن. داشت لب بر لبخند هم هنوز گذاشت، ارسالن

 كرد، گاهن رويش سبزه ی عمه پسر به و داد تکيه مبل پشتي به پرستش. بود فوتبال عاشق او...بود

 يا 0 كه كردی نمي شک ديگر شدی مي كالم هم او با اگر و داد مي نشان بزرگتر سنش به نسبت

 محري ثابت پای ارسالن آورد مي ياد به كه زماني از. است بزرگتر اش واقعي سال و سن از سال 5

 دچن هر!!!! باشد همين بودنش فهميده داليل از يکي توانست مي...بود اش عمه و او خصوصي های

 هسيا درشت چشمهای آن با فقط...بپرد حرفشان وسط يا كند دخالت كارشان در نداشت عادت او

 تنها سپيده و گلبهار عمه و او. كرد مي گوش هايشان حرف به و شد مي خيره ها آن به رنگش

 و همسايه دختران از بودند، پرستش بر رو دو زيادی های آدم. بودند دنيا اين در پرستش دوستان

 تلفمخ طرق به كه سالي و سن هم دختران ساير و دانشگاهي دوستان تا گرفته كودكي همبازيهای

 و دهد راه اش خصوصي حريم به آنها جز را كسي نداشت عادت هرگز او اما. داشت آشنايي آنها با

 .بود گلبهار تربيت خاطر به شايد اين

 را دستش كه بود ارسالن. شد خارج خيال و فکر از چشمانش جلوی در چيزی حركت احساس با

 و دهان به قاشق را او...دوخت چشم اش عمه پسر به. برد مي پايين و باال او صورت جلوی آرام

 و كرد شيريني اخم وار سياست اما بخندد خواست مي دلش. ديد خودش مقابل در واج و هاج

 :گفت

 ...نخوری و قاشق بپا -

 :گفت و كرد او به معناداری نگاه ارسالن
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 نه؟ يا رو قضيه ميگي -

 ای؟ قضيه چه -

 گفتم شعر...شکلي اين كرده رو تو است هفته يک كه هميني -

 :گفت و داد تکان سو آن و سو اين به را سرش پرستش...خنديد قاه قاه و

 شکلي؟ چه -

 صلا سر ميرم راست يه پس...ندارم هم بازی حوصله...كنم ناراحتت نميخوام من... پرپری ببين -

 چته؟ تو ميدونم...مطلب

 چمه؟ ببينم بگو خوب -

 :گفت و گرفت پرستش سمت به را آن و كرد مربا ظرف داخل را خودش قاشق ارسالن

 ونآسم انقدر.. ميشه اضافه كماالتت و هوش به...منه قاشق كه نه تازه...كن شيرين كامتو اول -

 ...بافي نمي ريسمون

 ردخت قبل دقيقه چند حالت خاطر به كه ارسالن...گذاشت دهان در را آن و گرفت را قاشق پرستش

 قهعال همه با...برگشت جايش سر به باز بود كرده مکان نقل او كنار به روبرويي مبل از اش دايي

 خيره شپرست رنگ حنايي و آسيايي چشمان به مستقيم...كرد خاموش را تلويزيون فوتبال، به اش

 :گفت و شد

 ایپ...شنيدم پوريا با رو تو حرفای من...كني مالي ماست رو چي همه رفتن طفره با نکن سعي -

 پيش هفته يه...تلفن

 خاصي طرز به را دهانش در مربا باقيمانده آخرين بود، شده گرد تعجب از چشمانش كه پرستش

 :پرسيد و داد فرو

 كردی؟ كار چي تو -

 هپل راه تو درست برگشتن موقع...داروخونه فرستادی و من كه روز همون...نکردم كاری هيچ من -

 وشيگ تا...بزنم زنگ خونه تلفن از تا خونه تو اومدم سريع...نيست همرام موبايلم شدم متوجه ها
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 اگر مسلما ميشناسي، و من كه خودت...زنين مي حرف هم با دارين تا دو شما ديدم برداشتم رو

 ديگه شدم وسوسه ولي... ميذاشتم رو گوشي فوری نبود ازدواج حرف حرف

 با ارسالن كه بزند حرفي خواست و شد جا به جا كمي پرستش...درآورد خود از زيبا شکلکي و

 :داد ادامه و باشد آرام تا كرد اشاره دست

 نم كه بدوني خوام مي...من طرف از....تو طرف از نه اما هست يعني...نيست توضيح به نياز...نه -

 بدون سواالی عالمت از پر طرف يه از.. كشي مي چي داری دونم مي كه بدوني و دارم دوست

 كني، مي بازی نقش داری ماهه دو اين فهمم نمي كردی فکر.... ترس از پر ديگه طرف از جوابي

 پيدا جواب سواالت همه برای تا تو غوغاست؟ درونت اما ای خنده و نشاط از پر هميشه مثل

 حالل زمان گلي مامان قول به.. نميدونم منم جوريشو چه هست، كه همينه وضعت...نکني

 ....المصب كنديه حالل ولي هست گم مي منم...مشکالته

 :داد ادامه و خنديد ريز و

 من اب غلطش يا درست تعيين دوني مي يعني...گيری مي رو تصميمي چنين داری چرا دونم نمي -

 دمآ پوريا بعدشم...پشتتم من گرفتي، كه دونم مي و بگيری كه تصميمي هر تو اما...نيست

 ...كنه آرومت كه داری نياز يکي به تو...خوبيه

 هنگام در او...زد لبخندی بود، شده گوش سراپا مبهوت و مات همچنان شد مي مدتي كه پرستش

 مي و گفته شنيده را آنچه هر ارسالن دانست مي...بود پوريا با هايش حرف مراقب كامال زدن تلفن

 :گفت و كرد نگاه ارسالن به آرام...نبوده آن از بيش چيزی كه دانست

 باهاش ات نباشي حالش و حس توی تا يعني...كرد بيانش نميشه كلمات با...  بگم چي دونم نمي -

 ....من ولي....مقصرم شايد... بفهميش محاله نباشي درگير

 :گفت قبلي آرامش همان با و كرد قطع را اش دايي دختر حرف ارسالن

 مي نچو... نميگم هم حمايت برای... نميگم كارمي و كس همه چون رو اينا... نيستي مقصر تو نه -

 ...گذشت..افتاد كه بود اتفاقي....ميگم بخورم قسم اسمت رو حاضرم و شناسمت

 هااا؟؟ شدی، بزرگ انقدر كي....ميفهمه آدمو شده، زبونم به حتي كه هست يکي كه خوبه -

 :گفت و دوخت پرستش فرم خوش ی چهره روی به را سياهش و درشت چشمان ارسالن
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 سن...سرت رو انداخت و دوخت برات گلدارو سفيد چادر يه گلي مامان كه بود سالم 5 يا 0 يادمه -

 فرقايي يه گلي مامان و تو و من بين كردم حس ديدمت، چادر اون تو وقتي اما نبود زياد سالم و

 بيشتر گذشت كه روز هر...داشتم فرق...نه ولي من...بودين شده هم عين ديگه دوتا شما...هست

 و خونه آسايش برای كنه مي كاری هر خونه مرد...بودم شده خونه مرد انگار...شدم متوجه

 نيستم؟؟.. ديگه خونم مرد منم...خونوادش

 :گفت و كرد شيريني خنده پرستش

 بگم؟ گلبهار عمه به چطوری حاال...خونه مرد خوب.... خودشيفته چه -

 ..نميکنه دخالت خونه اهل كارای تو خونه مرد -

 ...ببينم كن صبر كي؟ واسه دادی شعار همه اين پس چي؟ -

 اشتبرد خيز خنده با هم ارسالن برود، ارسالن سمت به تا شد بلند مبل روی از حرف اين گفتن با

 اب كه گشود را آن و گرفت را در دستگيره. كرد فرار خانه در سمت به و پريد مبل پشتي روی از و

 :گفت و داد سر ای خنده...بود مانده هوا در كليد يک با دستش كه خندان زني ديدن

 من بشم قربونت ای زاده حالل چقدر...رسيد پناهم و پشت...بيا -

 دستان گرفت، پناه او پشت و بست را در كرد، دعوت خانه داخل به را او و گرفت را زن دست و

 ...بود بلندتر مادرش از گردن و سر يک...انداخت زن های شانه روی به را اش مردانه

 ندارم دارو سالم -

 هك پرستش سمت به را چادرش و كرد رها ارسالن قدرتمند دستان زير از را خودش زور به گلبهار

 آنها دوی هر به نگاهي... سپرد بود كرده دراز وسايلش گرفتن برای را دستانش سالم از بعد

 :گفت خندان و انداخت

 شماها؟ چتونه...مادر سالم -

 اه بچه سمت به بار شيطنت نگاهي با و آورد بيرون بسته دو اش دستي كيف داخل از و خنديد

 ...رفتند گلبهار سمت به خردسال كودكاني همچون پرستش و ارسالن...گرفت

 احساس بود نگذاشته گلبهار...آسايش و آرامش سراسر...بودند شده بزرگ ای خانه چنين در آنها

 اثر بر پرستش مادر و پدر مرگ زمان در كه او...عاطفي نظر از چه و مادی نظر از چه كنند، كمبود
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 و برادر تنها دختر از مراقبت به دل و جان با...بود كرده اردواج تازه و داشت سال 18 تنها تصادف،

 تولد از پس ماه يک درست و آمد دنيا به ارسالن بعد سال يک...پرداخت كارش و كس

 ماند او پس آن از....كرد فوت و سقوط ساختمان داربست روی از بود معمار كه همسرش...ارسالن

 ای خانه پول آن كمک با كه بود مانده جا به همسرش و برادر از ای سرمايه....كودك دو و

 ابتب از خيالش وقتي...كرد كودكانش نام به را خانه...بودند آن ساكن اكنون كه خانه همين....خريد

 اهالي جز كسي برای نداشت اجازه همسرش، فوت از قبل تا بست، كار به دل....شد راحت سرپناه

 همسرش خواست مي خودش قول به...داد نمي او به را اجازه اين صادق... بدوزد لباس منزل

 خانه در ابتدا...گرفت كار به داشت هنر آنچه...كرد مي فرق اوضاع او فوت از پس اما...كند خانمي

 توان پرستش هم و بود درآمده گل و آب از ارسالن هم كه سال چند از پس اما كرد مي خياطي

 گاهكار بود، شده اضافه هم مشتريانش تعداد به و داشت را هوا سربه شيطان پسر اين از مراقبت

 هك بود سالي يک حاال و... شد مشغول جا آن در و كرد اجاره خانه از پايينتر خيابان چند كوچکي

 با.. .كند خود آن از كمال و تمام را جا آن و بپردازد نيز را كارگاه آن خريد قسط آخرين بود توانسته

 هم شفرزندان بود نگذاشته و بود پرنشاط و خنديد مي هميشه...بود كشيده كه هايي سختي تمام

 ...باشند داشته اين جز ای روحيه

 ود كنند فرصت ها بچه اينکه از قبل و گذاشت آشپزخانه اپن روی را بزرگي بلوری ظرف گلبهار

 انهد از شد پر بلور ی كاسه...كرد خالي ظرف درون را آنها محتويات بگيرند، دستانش از را بسته

 طرف به را ها بچه اش هميشگي مهربان لبخند با گلبهار... داده بو ذرت ی كرده پف و سفيد های

 مي بر بلور كاسه از را ها ذرت دانه، دانه كدام هر ارسالن و پرستش حاليکه در...كرد دعوت ظرف

 دانه هرازگاهي سالن ار. بود آنها گر نظاره باوقار و آرام گلبهار گذاشتند، مي دهان در و داشتند

 دهان در خنده با و دزديد مي دستش از ای حرفه راهزني چون داشت، مي بر پرستش كه را هايي

 همچنان گلبهار و كرد مي باز تصنعي اعتراضي به را اش دايي دختر خندان لبهای و گذاشت مي

 اعتراض هر با و خنديد مي آنها های خنده با همراه...بود كودكانش شعف و شادی تماشای محو

 ارتکر را قبلي كار همان دوباره كه ارسالن...كرد مي ادا را پسرش نام زيبا ای گونه به پرستش،

 به را شده ربوده ذرت ی دانه خنديد، مي غش غش پرستش های خوردن حرص از و بود كرده

 :گفت و گرفت مادرش دهان سمت

 خوری؟؟ نمي خودت -
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 لبانش با را دانه ای گونه به كرد سعي و كرد نزديک پسرش دستان سمت به را دهانش گلبهار

 اهيگ....كند باران بوسه را اش زندگي عشق تنها يادگار ی مردانه سرانگشتان بتواند كه بگيرد

 كوچک كه روزها آن برای...شد مي تنگ پسرش بوسيدن و كشيدن آغوش در برای دلش اوقات

 دچن اما اكنون...ببوسدش و ببويد شکايت بدون توانست مي و مادر آغوش امنش پناهگاه و بود

 و بود شده مرد خودش قول به كه ارسالن خود طرف از نداشت را كار اين اجازه كه شد مي سالي

 كه نادر مواقعي و ها مناسبت در مگر نداشت اجازه....دانست نمي پسنديده را مادرش رفتار اين

 مي غنيمت را فرصت او و... انداخت مي آغوشش در را خود كودكي چونان مزاح برای ارسالن خود

 ...كرد مي گلباران را فرزندش صورت و سر و شمرد

 ارسالن مورد در چه هر...مادر آغوش پرمهر گرمای نيازمند و بود دختر نبود، اينگونه اما پرستش

 ابايي پرستش مورد در نشود، فراموشش طعمشان تا كرد مي مرور را قديمي های بوسه

 و بتمح مورد دليل بي و دليل با بيگاه، و گاه كه نبود ميل بي وجود اعماق از هم پرستش...نداشت

 نشده مصرف سهم ها محبت و ها نوازش اين از بخشي اگر حتي....گيرد قرار اش عمه نوازش

 !!!!!!بودند مي ارسالن

 قعاوا آيا... رفت فرو فکر به و انداخت اش برادرزاده يگانه نشاط پر و شاد صورت به نگاهي گلبهار

 ی تجربه و سن به دختری برای افتاده اتفاق برايش آنچه است؟؟ شاد وجودش اعماق از دختر اين

 رد؟ك نمي احساس سکناتش و رفتار در تغيير ای ذره چرا پس باشد راحت انقدر توانست نمي او،

 حال رد نداشت، وی از پنهاني راز هيچ تاكنون كه دختری پرستش، كند، تصور توانست نمي حتي

 جواب يک به بار هر و بود پرسيده خودش از را ها سوال نوع اين بارها باشد؟ كردن بازی نقش

 غير و ناگهاني حضور ی معجزه چون آمده كنار موضوع با خوب پرستش.... بود رسيده مشخص

 و دنکش باريک جاهای به كار تا بود علت بر مزيد جريان آن از پس هفته يک درست پوريا منتظره

 نيناينچ پرستش، شکنندگي و حساسيت به دختری نداشت امکان شور، و عالقه همه آن با گرنه

 خيال و فکر به بود، حرفها همين به گلبهار دلخوشي تمام. بماند باقي نشاط پر و دغدغه بي

 نهايت بي و مثبت چيز همه هميشه او نظر از.. كند فکر ديگر ای گونه به نداشت دوست...هايش

 .بود خوب

 است؟ زاده حالل مامان چرا ببينم بگو جون پسر خوب -
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 تا مودن اشاره دستش كنار به انگشت با سپس و كرد مادرش صورت نثار زيبايي لبخند ارسالن

 ویر پاشيد، پرستش صورت روی را مشتاقش نگاه گلبهار. سازد پرستش متوجه را مادرش حواس

 :پرسيد و كرد چانه قفل را ها دست نشست، صندلي

 ...منتظرم من...  خانم بفرماييد...خوب -

 و كرد اش عمه به نگاهي تعجب با يود نشده خودش به ارسالن اشاره متوجه اصال كه پرستش

 :گفت

 بفرمايم؟ من... ای حاللزاده گفت اون -

 اخم ودب نگرفته ياد انگار اصال... زد لبخند هم باز گلبهار....كرد اشاره ارسالن به انگشت با هم او و

 روی بر و خورد سر اش كرده رنگ و لخت موهای روی روسری كرد، شل را اش روسری گره....كند

 با و انداخت آنها دوی هر به نگاهي بار اين... كرد باز را موهايش پشت گيره...افتاد هايش شانه

 :گفت اعتراض حالت

 با راونو و ور اين به منم....نيستا خيلي صبرم كه باشين زود... بوده خبرايي يه پس...آخ آخ آخ -

 ...ندين پاس انگشتاتون

 نداشت، گفتن برای حرفي اصال.... بزند حرف نداشت دوست انگار بود، شده ساكت پرستش

 برای خونسردی و آرامش با توانست مي چگونه را نداشت واقعيت در جايگاهي هيچ كه چيزی

 دهانش در را ذرت ی دانه آخرين...نداشت او از حقيقت جز سخني توقع كه كند بازگو كسي

 داشت كه ای ناجي تنها به را ملتهبش درون از اما خونسرد ظاهر در نگاه...گذاشت

 نهسي آرام بزند، حرفي تواند نمي پرستش كه دانست مي... فشرد هم به را لبها ارسالن....دوخت

 :گفت و چرخاند مادرش سمت به را ها چشم...كرد صاف را اش

 امادد حاال....كنن ازدواج...كه...گرفتن تصميم...شما سوگلي...من محترم دايي دختر يعني...اين -

 ....سادگي همين به...پوريا آقا....كيه

 امر همين و داد قورت را ذرت جويده نيمه ی دانه ارسالن، صراحت همه اين از شوكه پرستش

 ار ليواني سرعت به برخاست، جا از مضطرب گلبهار...شد اش پي در پي و شديد های سرفه باعث

 آرامي به و سپرد اش برادرزاده دست به را ليوان....دويد پرستش سمت به و كرد آب از پر شير از
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 هب خاص حالتي با را سرش ارسالن شد، كم كه پرستش های سرفه شدت از داد، ماساژ را پشتش

 :گفت تر خاص لحني با و داد تکان راست و چپ

 ...شدن هل خانم عروس -

 و انداخت پسرش به نگاهي گذاشت، اپن روی را آن و گرفت پرستش دست از را ليوان گلبهار

 :گفت

 ...بچه نداری كنکور مگه...اتاقت تو برو پاشو...ارسالن -

 كال...يهچ كنکور پس بچم اگه...نيستم بچه پس دارم كنکور اگه خانم، مامان كن معلوم و تکليف -

 ديگه؟؟ من اتاق تو گذاشتي رو سياها نخود

 و دكر زيبايي خنده داد، ماساژ كمي را ها آن و گذاشت پرستش های شانه روی را دستانش گلبهار

 :گفت

 ....كنيم اختالط دخترونه كم يه خانم عروس اين و من بزار... خونه مرد برو پاشو -

 مي اتاقش سمت به حاليکه در و داد ای نيمه نصفه نظامي سالم شد، بلند صندلي روی از ارسالن

 :گفت رفت

 ....نداريم فريادم و جيغ و كشيدن مو... نکنينا شلوغ فقط -

 ی چانه زير را دستش نشست، داشت را پسرش تن گرمای هنوز كه ای صندلي روی گلبهار

 :پرسيد مهرباني با و چرخاند خودش سمت به را برادرش دختر سر و گذاشت پرستش

 همچين منتظر چند هر رفت؟ من ی دردونه دل ها؟؟...  شد مي بايد آنچه شد بالخره پس... خوب -

 خودت زبون از دارم دوست... ببينم كن تعريف يهو؟؟ شدی خجالتي انقدر چرا حاال....بودم خبری

 كه؟ ميدوني... كرد اعتماد نميشه ارسالن به خيلي....بشنوم

 :داد ادامه چشمکي با و

 ديگه؟ زده حرفشو مستقيم هم خانم،پوريا خوب -

 :گفت شمرده شمرده و شد خيره اش عمه چشمان در مستقيم گرفت، را گلبهار دست پرستش

 ....كه گفت پوريا....آره...يعني... نه -
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 بشه؟ من دختر های قصه ی شاهزاده خواد مي كه -

 جون عمه رمانتيکي اين به ديگه نه -

 گفته؟ كي دقيقا.... رمانتيک غير يا رمانتيک -

 ميشه ای هفته يه -

 شدم؟ دار خبر االن من و ميشه هفته يه.... به به -

 كردم مي سنگين سبک داشتم من خوب -

 كردی؟ سنگيناتو سبک يعني حاال!!!! بود موجهي دليل... بله -

 تقريبا -

 مربوطه؟ چي به دقيقا بشه تقريبنت اينکه -

 شما نظر -

 باشه؟ مثبت من نظر اگه و -

 مثبته؟ -

 نآ و گذاشت پرستش صورت طرف دو را دستانش زد، اش برادرزاده پيشاني بر ای بوسه گلبهار

 به رفت مي كه را بغضي كند توجه جلب آنکه بدون...گرفت قاب را خجالت از شرمگين ی چهره

 :گفت و داد قورت شود، تبديل اشکي بلورين ی قطره

 .... از بعد اصال...نديدم ازش شخصيت و ادب جز چيزی مدت اين تو -

 حرفش اما....شد گذاشته جواب بي كه محبت همه آن از بعد....جريان آن از بعد بگويد خواست مي

 نه بود، نزده را حرفش هيچکس... بود نزده خودش با جز را حرفش هرگز ماه دو اين در.... خورد را

 هك بودند كرده امضا را ای نانوشته قرارداد آنها سه هر انگار. پرستش خود حتي نه و او نه ارسالن،

 هرگز و شد كشيده زحمت برايش همه آن كه جشني مورد در...نزنند جريان آن مورد در حرفي هيچ

 رفتهگ او از هرگز و كشيد مي شيرين انتظاری كردنش صادر برای كه ای بله ی اجازه....نشد برگزار

 و بارها مدت اين تمامي در... نشد استفاده هرگز و بود شده جمع عشق با كه ای جهيزيه...نشد

... كند گريستن به وادار هم را او و بگيرد آغوش در را اش دردانه... بگريد خون خواست مي بارها

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن كاربر كريمي آزاده | پرستيد بايد را تو رمان

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

 

13 

 

 كه...سکوت همه اين از تعجب... صبر همه اين از تعجب... برد مي سر به تعجب در بود مدتها

 آن... عالقه همه آن...شيدايي همه آن از پس....محبتش و مهر پر دختر...نشاطش و پرشور دختر

 طول هفته يک فقط...خنديد مي و گفت مي هميشه چون و بود آورده دوام چگونه....عشق همه

 به...خنديد مي آساني به كه بالي سبک دخترك...هميشگي پرستش همان بشود باز او تا كشيد

 مه خلوت در حتي پرستش...كرد مي عنوان را اعتراضاتش زيبايي به و كرد مي شيطنت راحتي

 بود دهرسان صبح به او اتاق درب پشت را شبش هر اوايل...بود مطمئن گلبهار را اين...بود نگريسته

 مشتريانش از يکي كه روانپزشکي...پوريا حاال و بود نشنيده هم را ای گريه خفه هق هق حتي و

 پرستش سکوت از ماجرا آن از پس اول ی هفته در را خود نگراني و زده دريا به دل گلبهار وقتي

 را اش دردانه داشت قصد... كرد مي ويزيت را دخترش و كرده معرفي او به بود، كرده اعالم

 سرعت اين به هرگز بودند تری عادی شرايط در اگر كه دانست مي خوب خيلي....كند خود عروس

 ...دبو متفاوت بسيار اوضاع... اكنون اما بود نکرده را كار اين قبال كه همانطور... داد نمي رضايت

 چي؟ از بعد...جون عمه -

 :كه كرد عوض را حرفش ماهرانه خيلي..... آمد خود به گلبهار

 ...شد و آمد... مدت اين از بعد -

 :داد ادامه و زد چشمکي و

 زدن سر بهانه بي و بهانه با....دانشگاه از آوردن و بردن....شدن خانم سركار اختصاصي آژانش -

 .. خااانم به....ايم بهانه كه ما البته... ما به

 .... كشيد زيبايي لحن با را خانم

...  همثبت جوابم ميگم كه كاراشه همين رو از نکني فکر ولي....داشت اين جز توقعي ميشه مگه -

 اين مورد در....باشه كار تو ای عالقه ممکنه كه خورد تکون شاخکام كه موقع همون از....نه

 ....اساسي كردم تحقيق شما ی شاهزاده

 :گفت و كرد بلندی خنده پرستش

 يادب خواست نمي اگه چي؟ بود پزشکيش وظيفه روی از فقط كاراش اين همه اگه حاال تحقيق؟ -

 ....كه رفت مي هدر تحقيقات واسه زحمتتون خواستگاری

 ...تمومه كار يعني جنبه مي خانمت عمه شاخکای وقتي.... خانما خانم كه گفتم -
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 با را خود پرستش....گذاشت شاخ دو خودش سر باالی دستش دو هر ی اشاره انگشتان با و

 :كرد نجوا آرام و كرد رها گلبهار آغوش در لبخندی

 ببخش و من.. دارم دوست... من شاپرك -

 گذاشت پوريا درخواست مورد در اش رساني اطالع در تاخير پای به را پرستش عذرخواهي گلبهار

 شدن جاری ی اجازه هايش اشک به و نهاد هم بر را هايش پلک... "عزيزم نداره عيبي" گفتن با و

 ...داد

 دوم فصل

 مسو بار برای...كرد مي نگاه اش خانه هم حركات به و بود نشسته مبل روی خونسرد و آرام مهرداد

 اب را خودش آينه جلوی كه شد مي ساعتي دو...بست مي و كرد مي باز را كراواتش پوريا كه بود

 كرده تعويض را كراواتش هم بار يک و را پيراهنش بار دو و كرد مي برانداز دامادی شلوار و كت

 ....بود

 مصلحتيه؟ ازدواج يه اين مطمئني تو ببينم -

 ادمهرد سمت به و كرد باز اش يقه از كامل طور به را آن....كراوات نمودن بسته و باز از كالفه پوريا

 :گفت و گرفت

 چي؟ كه -

 مي سالي شش....نبود خانه هم يک فقط او برای پوريا...ايستاد دوستش روبروی و شد بلند مهرداد

 را رياپو...كند زندگي مستقل گرفت تصميم كه زماني از درست...شناختند مي را همديگر كه شد

 دست از را كراوات...دانستند مي را همديگر زندگي رمزهای و راز تمام...داشت دوست برادر مثل

 :داد جواب بود زدن گره مشغول كه همانطور....انداخت او گردن دور به و گرفت پوريا

 چيه؟ برای اداها و قر اين پس مصلحتيه اگه چي؟ يعني ميرسي خودت به همه اين....همين كه -

 چيه؟ ادا و قر تحصيلکرده؟ آدم يه برای اونم زدنه حرف وضع چه اين... بزن حرف درست كه اوال -

 ...بزن كراواتتو گره بلدی اگه...من واسه بشي نميخواد زبان و فرهنگ آكادمي خبه خبه -

 خندیلب با پوريا....كشيد باال گردنش سمت به محکم را پوريا كراوات گره...گره كلمه گفتن با و

 :گرفت سر از را حرفش ادامه و زد پس را او دستان
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 ...دوما -

 دكتر آقای ثانيا -

 ....جنتلمن يه...بزار ميخوای اسمشو تو چي هر اصال....صوری..مصلحتي....حاال -

 ...كرد اشاره خودش به

 باوقاره و شيک شرايطي هر تحت و هميشه -

 ورانداز را او دقت به بود، ايستاده اش خانه هم و دوست روبروی سينه به دست كه مهرداد

 و مکان هر برای....بود آراسته و تميز شرايطي هر تحت و هميشه او...بود پوريا با حق...كرد

 حتي داشت دوست كه....خودش خالف بر درست...داشت را خودش به مخصوص پوشش موقعيتي

 بي و كامل انسان يک او نظر از پوريا....بپوشد لباس اسپرت و راحت هم رسمي های مراسم در

 ديده او از را راهنماييها مفيدترين و ها العمل عکس بهترين هميشه....بود نقص و عيب

 يدهنرس سوالهايش جواب به كامال هم هنوز چند هر كند هضم بود كرده سعي را كنوني شرايط...بود

 هم را اين و دهد نمي انجام را كاری انديشه و فکر بدون هرگز دوستش كه دانست مي اما بود

 رایب تالش و مقابله يارای را كس هيچ بگيرد كاری انجام به تصميم وقتي كه دانست مي خوب

 يشههم چون و بود كرده سکوت فقط بود شنيده را ازدواجش خبر وقتي از...نيست كردنش منصرف

 يكامل شناخت به تا نبود كم او با زندگي سال شش...داشت اعتماد پوريا به هميشه او... اعتماد

 ....كند اختيار سکوت وقت چه و دخالت دوستش كارهای در بايد وقت چه بداند و برسد

 كراواتش گره به اشاره با سپس كرد، ورانداز اتاقش قدی آينه در را خودش بار آخرين برای پوريا

 :گفت

 ....صافه نظرت به -

 الخي بالخره وقتي....شدند خارج اتاق از و كشيد را او دستان "اهلل اال اله ال" يک گفتن با مهرداد

 در خيابان در را خودش و ديد خودش دست كنار ماشين درون را دوستش كه شد راحت مهرداد

 .....رانندگي حال

 خوشگله؟ -

 :گفت و كرد ورانداز را آن كمي شد، خيره شان روبروی ماشين به و گرفت را مهرداد نگاه رد پوريا
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 داری؟ دوست تو كه هاييه مايه همون تو...آره -

 :گفت و خنديد بلند مهرداد

 زيباييه؟ ملکه پس....ا -

 ...عروسک بگي بايد -

 شدماغ روی از كمي را آفتابيش عينک...چرخاند پوريا سمت به را سرش...شد بلندتر مهرداد خنده

 :پرسيد كرد مي نگاه را جلو دوباره حاليکه در بعد و كشيد پايين

 من؟ پاستوريزه گرفتي ياد كجا از اينارو تو -

 صندلي يپشت به را دستش نيفتد، براقش مشکي كت به چروكي و چين بود مراقب حاليکه در پوريا

 :داد جواب زيبايي لبخند با و داد تکيه مهرداد

 داری؟ خريد قصد...خودت از -

 ...شده زبونم بلبل چه نشده هيچي هنوز آقا...هست چيزيت يه گم مي من...به -

 مهرداد؟ داره ربطي چه -

 دمميز حرفا اين از وقتي درآری كاسه از و من چشای خواستي مي ديروز تا تو كه اينه به ربطش -

 مي دممر دختر به و كني مي نگاه كشيدی براشون ها نقشه كه چشايي همين تو پررو پررو...حاال...

 عروسک؟ گي

 تيپش بر تکيه كه دستي همان با بود، كرده درك را مهرداد ای كلمه يک سوال منظور تازه كه پوريا

 :گفت و زد مهرداد گردن پشت به آرام داشت، صندلي

 گي؟ مي رو ماشينه كردم مي فکر من....مهرداد نميشي آدم موقعيتم اين توی... كه واقعا -

 ....كرد اشاره بود حركت حال در آنها مقابل در هنوز كه ماشيني به و

 :گفت و كوييد فرمان روی آرام را دستش...خنديد هم باز مهرداد

 پاستوريزه پوريای همون هنوز نگو...اومده سرت ماليي بال كردم فکر... شکر رو خدا -

 بديد؟ رو بنده سوال جواب و بفرماييد لطف شه مي...افتاده دوزاريت كه حاال خوب...خودمي
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 معموليه -

 خورد سنگ به كه تيرم اين...پس خوب -

 چطور؟ -

 ...شدی اينجوری تو كه داشته ظاهری لحاظ از مزايايي يه دختره شايد گفتم آخه -

 قلم لفظ چه ظاهری؟ نظر از مزايا -

 كه ميشي آتيشي فوری كه....ماماني....خوشگلي...برورو بگم....بگم چي پس -

 ...مهرداد -

 كه زدی پس كردمو معرفي بهت من كه پری و حور همه اون تو....من داداش خيال بي...نگفتم -

 بگيری؟ رو معمولي دختر يه بری

 خوردن مي خودت درد به پريا و حور اون -

 ....همشون اونا... نيست شکي كه اين در -

 و كرد اشاره جلو به گذاشت، مهرداد لبان روی سکوت ی نشانه به را اش اشاره انگشت پوريا

 :گفت

 نزديا زدی حرف ديگه كلمه يه...بکن رانندگيتو -

 مي زمزمه را زيبايي و آرام آهنگ خواننده....داد تکيه صندلي به و كرد بلندتر را ضبط صدای و

 پشت خودش دامادها تازه تمامي همچون داشت دوست بود، ديگری شرايط در اگر شايد...كرد

 ايطشر اين در اما...دهد گوش را دنيا آهنگهای شادترين و برود عروسش دنبال به و بنشيند فرمان

 ....كرد مي جلوه شاد برايش زيادی هم آرام آهنگ همين

 ميشم آروم فقط تو كنار

 ديگه جای هر ام دلشوره از پُر

 شک ای لحظه بي مني تقدير تو

 ميگه لحظه هر بهم اينو چشات
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 زيبايي دوران...داشت مي عزيزتر جان از را او....انداخت بود رانندگي در غرق كه مهرداد به نگاهي

 و بود كوچکتر ماهي چند مهرداد....بودند سال و سن هم تقريبا دو هر...بودند كرده سپری هم با را

 زرگترب برادری چون و برد مي حساب او از شيطنتش و گويي رك همه با كه بود دليل همين به شايد

 مي انصراف مهرداد خانگي هم از بايد او بعد به امشب از...حاال و...سپرد مي گوش هايش حرف به

 گذاشته مطبش درون به پای پيش ماه دو تقريبا كه دختری....كرد مي زندگي دختر يک با و داد

 را درمانش پرجذبه، اما مهربان زن اين احترام به او و بود معرفش مهرداد ی خاله كه دختری...بود

 ود،ب شنيده را دردهايش وقتي و بود نشسته بيمارش صحبت پای پزشکي چون...بود كرده قبول

 خود همسری به را دختر آن تا ميرفت اكنون و!!!! پذيرفته مي را او بايد كه بود شده مطمئن

 گيج گاهي كه داد مي حق دوستش به...بود عجيب ماجرا اين چيز همه...بود مهرداد با حق...درآورد

 دردی فهميد نمي و دانست نمي مهرداد اما....بخواند شده طلسم را او و بدوزد چشم او به مبهوت و

 شتبرگ راه و بود گرفته را تصميمش پوريا...بود كرده درك و بود ديده پرستش چشمان در او كه را

 چنان بود رفته فرو كه ای خلسه همين در...برگردد كه خواست نمي خودش يعني...نداشت هم

 !!!!ميکرد عمل قسمش به داشت....بود نکرده تجربه حال به تا كه كرد مي آرامش و گرما احساس

 صدامو؟ داری... الو -

 :پرسيد و درآورد برايش شکلکي مهرداد شد، خيره مهرداد صورت به لبخندی با پوريا

 وابج هم حقير اين سوال به بفرماييد عنايت...دراومدين معمولي خانم سركار خيال و فکر از اگه -

 ...بديد

 بپرس سوالتو...نريز مزه....مهرداد -

 خانواده از هم كسي...حقاني پوريا آقای جناب كنم مي عرض سوم بار برای!!! بپرس؟؟...هه -

 داره خبر ازدواج اين بودن مصلحتي از خانم عروس

 بود؟ كجا لحتي مص...واقعيه..ازدواجه...مصلحتي نگو انقدر بعدشم...عمش پسر -

 :گفت پوريا صحبتهای دوم بخش به توجه بي مهرداد

 خانواده كل درصد 54 يعني اين -

 چي؟ يعني -
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 درصد 54 يعني بدونه كه عمه پسر خوب...عمه پسر يه و داره عمه يه فقط دختره نگفتي مگه -

 ديگه دونن مي خانواده

 كني صداش اينجوری ديگه نشنوم...ها داره اسم ميگي، كه دختره دختره اين -

 معمولي خانم سركار ميگم...باشه...بابا نه...اوه -

 ..مهرداد -

 رفتي كردی غلط....نميفته زبونت از اسمم...داری دوسم همه اين كه تو اصال...مهرداد و زهرمار -

 ....خيانتکار...گرفتي زن

 را اش خنده جلوی نتوانست پوريا كه كرد ادا گوشخراشي نازك صدای چنان با را آخر ی كلمه

 :گفت و خنديد هم مهرداد....بگيرد

 بود؟ چي اسمش گفتي.... زا عمه پسر اين شد الزم -

 ...نگفتم -

 ...گي مي حاال خوب -

 ارسالن -

 داريم زيادی تشابهات وجه كنم مي احساس...ما ببينيم رو ارسالن آقای اين...آره -

 ميره باال جفتتون كول و سر از مشتركي منفي نکات...بله كه اون -

 سالش چند حاال....نداری همينشم كه تو...نداره مثبت و منفي...دكتر آقای است نکته نکته -

 هست؟

 كي؟ -

 ديگه؟ زا عمه پسر -

 سالشه 81...نزار اسم مردم رو انقدر...مهرداد -

 گروه هي بايد اصال... ميشيم خوبي دوستای...نيست چيزی...سني اختالف سال يازده فقط...خوبه -

 ارسالن و من...معمولي خانم سركار...تقصير عذر..اوه!!! دختره و تو...بديم تشکيل
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 مهرداد -

 بود، پوشيده پوريا زور به كه اش مردانه پيراهن جيب از و برد دست...خنديد قاه قاه مهرداد

 :گفت و گرفت دوستش سمت به و آورد در شکالتي

 بيا...ميشه خراب پوستت...نخور حرص ولي....خوری مي حرص وقتي ميبرم لذت چقدر كه آخ -

 ...داداش شوكوالته....بخور اينو

 كه انگار و گذاشت دهان در و آورد در كاغذ الی از را آن گرفت، مهرداد دست از را شکالت پوريا

 :پرسيد مهرداد به رو باشد آمده يادش به چيزی

 بياد؟ نميتونه چرا نگفت سام راستي -

 :پرسيد و كرد اخمي پوريا...داد تکان "آری" نشانه به را سرش و كرد بلندی خنده مهرداد

 چرا؟ خوب -

 :داد جواب خنديد مي همچنان كه مهرداد

 زاييده گاوش -

 چي؟ -

 ..بزاد ميخاد..نزاييده هنوز يعني -

 مهرداد؟ ميگي چي -

 گاوداری بمونم بايد گفت..حملشه وضع وقت گاواش از يکي -

 :گفت كوتاه مکثي از پس و داد تکان راست و چپ به را سرش پوريا...خنديد هم باز و

 خندی؟ مي چرا تو..داره حق خوب -

 بياد دنيا به خواد مي كه ای گوساله به فروخته رو تو با سالش چندين رفاقت آخه -

 ...بامعرفته چقدر سام كه دوني مي خوب خودت -

 دوست گوساله و گاو و -

 :گفت و زد لبخندی هم پوريا...خنديد باز و
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 هر داشتم دوست...ندارم ای ديگه رفيق تهران تو سام و تو جز به كه من...شد حيف حال هر به -

 ..باشيد عروسيم تو جفتتون

 ...ميرسم رو سام اين حساب وقتش به...داری منو فقط كه فعال -

 روز آن....برسند كه بود نمانده چيزی...شد خيره روبرو به و كرد بسنده محو لبخندی به پوريا

 هب جريان اين تا بودند داده هم دست در دست چيز همه انگار...نبود شهر در هم سنگيني ترافيک

 تا..دبو گذاشته ميان در پرستش با جدی طور به را خودش پيشنهاد كه زماني از...شود تمام خوبي

 پرستش خانواده و او حضور با كه خواستگاری مراسم مثل كارهايي و عمه رضايت و او جواب

 دوازده دقيقا...گذشت نمي هم هفته دو....ازدواج از قبل مرسوم كارهای و بود شده برگزار

 زيبا سرو درختان كوچه طرف دو هر در...ايستاد كوچه انتهای و شد زيبايي كوچه وارد مهرداد....روز

 قصد انگار هم هوا... نبود زمستان از خبری...كردند مي خودنمايي ماه اسفند مطبوع هوای آن در

 !!!!نداشت مداخله

 و شد پياده هم مهرداد...شد پياده اتومبيل از و باز را بندش كمر...كرد رها افکارش از را خود پوريا

 :گفت پوريا گوش زير و انداخت كوچه به ديگری نگاه...ايستاد پوريا كنار

 !!!!حاال تا بودم نديدم...اينجا خوشگله چقدر -

 :گفت و شد خيره مهرداد به تعجب با پوريا

 ...بود خانم گلبهار خواست...حاال؟ تا بودم نديده ميگي كه رفتي شهر اين جای همه يعني تو -

 :داد ادامه و كرد كنارشان ساختمان به اشاره

 و من خواست مي.. كردن عقد محضر اين تو شوهرش و خودش و پرستش پدر و مادر گه مي -

 بشه برگزار مراسممون همينجا هم پرستش

 پس كنه خير به خدا -

 چطور؟ -

 محضره مطمئني...ميگم همين برا...بوده ای اسطوره عشاق اين انتظار در خوشي پايان كه نه -

 پوريا؟

 ...مهرداد نشو مسخره -
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 :گفت و كشيد را پوريا دست مهرداد

 ديگه داخل بريم ب خو -

 بريم باهم بيان بزار...رسن مي ديگه دقيقه پنج كه داد پيام پرستش...كن صبر نه -

 چند...دوخت چشم كوچه اول به و گرفت فاصله پوريا از كمي....انداخت باال را هايش شانه مهرداد

 كه اپوري به رو مهرداد...پيچيد داخل به آنها از يکي بالخره...شدند رد كوچه سر از مستقيم ماشين

 :پرسيد و خورد را اش خنده...كرد بود شده خيره موبايلش صفحه به

 نيستن؟ اينا -

 نه -

 نه بگو بعد كن نگاه -

 :گفت و كرد اشاره آن نمايش صفحه به... آورد باال را موبايلش پوريا

 نيستند اينا پس....تازه ان بااليي راه چهار قرمز چراغ پشت گه مي داره -

 ...داد تکان راست و چپ به را سرش و كرد اشاره گذشت آنها جلوی از كه وانتي به تعجب با و

 پيشرفته عجب بابا...گه مي موبايلت -

 :داد ادامه و كرد شلوارش جيب درون را دستانش مهرداد...خنديد و

 خدا به پوشيدم مي كوتاه آستين بايد...آد مي بهار بوی...ها خوبيه هوای -

 اومدن...پوشيدی مي شلوار و كت بايد...خجالته باعث پوشيدی كه همينم -

 آن سقف روی آژانس مخصوص چراغ كه ماشيني..چرخاند كوچه ابتدای سمت به را سرش مهرداد

 پارك آنها ماشين روبروی و كوچه سمت آن...شد مي نزديکتر و نزديک كرد، مي خودنمايي

 يرز باز... گلبهار شدن پياده با همزمان بود، رسانده پوريا كنار به را خودش دوباره كه مهرداد...كرد

 :كرد زمزمه پوريا گوش

 اينه؟ -

 پرستش عمه...هستن خانم گلبهار ايشون -
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 و تن به زيبايي رنگ كم صورتي مانتوی...شد پياده ماشين عقب درب از پرستش گلبهار، از بعد

 اج دستش در را كوچکش كيف...داشت سر به مانتواش از پررنگتر اما صورتي خوشرنگ روسری

 ...شد خيره جلو به و كرد جا به

 كنن كورت سر تو خاك -

 :پرسيد و برداشت روبرو از نگاه مهرداد، حرف از متعجب پوريا

 تو؟ مني با -

 نبمير برن بايد پريا و حور اون كه معموليه اين اگه!!! معمولي؟؟ گي مي اين به تو...په نه په -

 ...خوب

 :داد ادامه آرامتر.....آنها شدن نزديک با و

 پرستشه قابل واقعا...پاش كف چشمم...اهلل فتبارك بابا -

 اعتراض باشد داشته را حركت كمترين هايش لب كه ای گونه به و فشرد هم به را ها دندان پوريا

 :كرد

 ...مهرداد -

 ...بابا برادری چشم به -

 تک اب و نمود معرفي آنها به را خودش و رفت پرستش خانواده استقبال به زيبا لبخندی با مهرداد

 ...گرفت آغوش در برادرانه را ارسالن و كرد احوالپرسي و شد آشنا تکشان

 و ادد را او سالم جواب لب بر لبخندی و پرستش به كوتاه نگاهي با...شد ملحق وی به نيز پوريا

 حتي...داشت جريان هم ساختمان داخل در كوچه سکوت...افتادند راه به ساختمان سمت به همگي

 و قديمي دار محضر فتوحي، حاج روز آن كه دانست نمي پوريا البته...بود آرام و خلوت هم محضر

 تهداش او پدر با كه ای ديرينه آشنايي و گلبهار احترام البته و اصرار به فقط محل، برخورد خوش

 به را ها آن و آمد مهمانانش استقبال به گرمي به فتوحي حاج....گذاشته را مراسم برنامه است

 به و بود سپرده بزرگش پسر به را محضر به مربوط امور كه شد مي سالي چند...كرد دعوت اتاقي

 گلبهار....بخواند را عقد خطبه خودش بود قرار اما روز آن...بود كرده بازنشست را خودش قولي

 ادیزي تفاوت سالها آن با....بود گذرانده نظر از اتاق به ورود از پيش را قديمي خانه دفتر سرتاسر
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 پدر همراه به كه كشيد پر روزی به ذهنش...داد مي روراستي و صداقت بوی هم هنوز اما...بود كرده

 چقدر...بود آمده اينجا به زندگيش تعهد امضای برای صادق خانواده و او خود و پرستش مادر و

 مردانه كه برادری داشتن از بود مغرور چقدر او روز آن...كرد مي حس را مادرش و پدر خالي جای

 رپ هم باز ذهنش شد كه اتاق وارد....داشت دوستش عاشقانه كه همسری و بود ايستاده پشتش

 بند گردن كه روز همان....بود شده باران بوسه و بود گفته بله كه روز همان...روز همان به كشيد

 و بود كرده دريافت داشت دوستش خواهری چون كه برادرش همسر دستان از را مادرش يادگار

 تظراف با اما سادگي به اتاق....بياويزد پرستش گردن به خودش دستان با را آن خواست مي امروز

 ازيب ای سفره...بود شده آراسته كرد مي جلب خود به را كسي هر توجه ورود ی لحظه در كه دقتي و

 و داشتند اتاق فضای با خوبي خواني هم كه هايي گل دسته...عقد متعدد های خنچه به مزين و

 مي خودنمايي مجلس صدر در صندلي دو سر باالی اتاق، فضای با رنگ هم صورتي توری

 هب را صورتي كمرنگ نورهای...زيبا كوچک لوستر دو كرد روشن كه را اتاق چراغ فتوحي حاج...كرد

 ....پاشيدند مهمانان مشتاق چشمان و اتاق فضای

 :گفت لبخند با و كرد پرستش به نگاهي ارسالن

 ....كه كنه مي خودنمايي جا همه شما عالقه مورد رنگ بستي؟ قرارداد -

 و بود ادهايست پرستش كنار كه پوريا...بست نقش لبخندی همه لب بر تقريبا ارسالن حرف اين با

 :پرسيد وار زمزمه او گوش زير و كرد خم را سرش!!!! بقيه از پررنگتر اما ميزد لبخند هم او

 صورتيه؟ تو عالقه مورد رنگ واقعا -

 ...بله -

 :گفت بلند و گذاشت پوريا شانه روی را دستش مهرداد

 سمجل باالی...داماد آقای... خانم عروس.. .بفرماييد...بفرماييد...نميشه بهتر اين از ديگه خوب -

 لطفا

 سر تپش سپس و كرد دراز جلو به پرستش برای راه كردن باز و احترام نشانه به را دستانش پوريا

 تر احتر توانستند هم بقيه نشستند صندلي روی بر دو هر وقتي...افتاد راه ها صندلي سمت به وی

 نارك ارسالن...گرفت قرار داماد و عروس سر پشت گلبهار...كنند انتخاب ايستادن برای را مکاني
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 در را بزرگي دفتر كه مرتضي پسرش به نگاهي فتوحي آقا حاج....پوريا كنار مهرداد و پرستش

 :گفت و انداخت كرد مي حمل دستانش

 اييدبفرم اجازه اگر كه...من های نوه البته و مرتضي آقا اين خانم يعني عروسمه سليقه اتاق اين -

 باشن داشته حضور مراسم اين توی دارن دوست خيلي ديرينه، آشنايي حساب به

 :گفت و زد لبخندی گلبهار

 ماست افتخار باعث...شماست دست هم ما اجازه...آقا حاج كنم مي خواهش -

 كه هخان به تا شد خارج اتاق از تشکر با و سپرد پدر دست به را دفتر گلبهار، حرف اين با مرتضي

 .بخواند فرا مراسم به را دخترانش و همسر و بزند زنگ بود ساختمان همان باالی طبقه در

 درآورد، سر از را خودش سياه چادر ابتدا..كرد خارج زيبا سفيد چادر عدد دو كيفش داخل از گلبهار

 رديگ چادر نهايت در...پوشيد را چادرها از يکي سپس و گذاشت كيف داخل و نمود تا دقت به را آن

 مرتب سرش روی را چادر و كرد تشکر گلبهار از نگاهي با پرستش...انداخت پرستش سر روی را

 ورياپ...بود شنيده او از بيش و كم.... كرد تالقي مهرداد نگاه با نگاهش ناگهان حين همان در...نمود

 را كنوني موقعيت اگر شايد...بود كرده تعريف پرستش برای رفتارش نوع و او از مدت اين طي در

 شا دوستانه و گرم رفتار خاطر به و پاشيد مي صورتش به لبخندی نگاه، دزديدن جای به نداشت

 و آوردن فرود سر آرام پرستش، نظر از گزينه بهترين حاضر، شرايط در اما.....كرد مي تشکر وی از

 !!!بود دوختن نگاه زمين به

 اب و سرزنده دوقولوهای كه وی ی نوه دو تبريک، و بوسي ديده و فتوحي حاج ی خانواده حضور با

 حاج...شدند داماد و عروس سر باالی قند سابيدن مشغول ارسالن، سال و سن به بودند نشاطي

 وكالت گرفتن "بله" برای پرستش از بار دو...كرد خواندن به شروع رسا صدايي با فتوحي

 گالب وظيفه پسرش همسر دوم بار و بود كرده گل آوردن روانه را عروس گلبهار اول بار...خواست

 بار ایبر رسوم و رسم از مطلع و صبور و لب بر لبخند فتوحي حاج..بود سپرده پرستش به را آوردن

 :كرد تکرار سوم

 و عقد به معلوم مهريه با را شما دارم وكالت آيا جاودان، پرستش خانم سركار مکرمه دوشيزه -

 آورم؟ در حقاني پوريا آقای جناب دائم ازدواج
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 همه چون و كرد مي اجازه كسب بايد او....نفرستاد كاری سراغ به كسي بار اين را پرستش و

 درد...داشت عجيبي درد قلبش در اما...گفت مي را "بله" كامل رضايت با و خرسند نوعروسان،

 و داشت خبر آن از خدايش فقط ها مدت تا كه دردی...رسوايي درد....شدن طرد درد...نخواستن

 دوشيزه....چرخيد مي سرش در همچنان فتوحي حاج صدای.....اسرارش محرم شد پوريا بعد

 دست....بود رسيده شکمش نواحي تا حاال عجيب درد...مکرمه دوشيزه...خانم سركار مکرمه

 كار در آرامشي...كشيد شکم بر و آورد در بود گرفته دست دو هر با كه قرآني زير از را راستش

 اما بود نياموخته هيچکس از...بود بلد خوب را كار اين...بود ظاهر حفظ فقط كرد مي آنچه...نبود

 ....كند مخفي ديگران ديد از را درونش فغان و آتش و بزند چهره بر نقاب چگونه بود بلد خوب

 ... ی اجازه با و خدا به توكل با -

 :داد ادامه....نبود اش عمه اينجا ديگر گلبهار...نچرخيد زبانش اما عمه بگويد ميخواست

 بله... مادرم -

 و گلبهار...زدند مي دست شادی و خنده با فتوحي حاج دوقولوهای....شد بلند شادی و هلهله

 بوسه گلباران را پرستش صورت سپس و بوسيدند را همديگر فتوحي، آقا حاج عروس

 يخوشحال از...نباشد اشکهايش شاهد او تا برگرداند پرستش از را رويش سريع گلبهار....كردند

 پا به جشن مفيد و مختصر اينچنين اش برادرزاده يگانه برای اينکه از يا درد؟ از يا اشکها اين بود

 نمي هم خودش حال هر به....بود پرستش خود اصرار اين نه اما بود؟ كرده چه مگر بود؟ كرده

 ...باشد اشکهايش شاهد پرستش نداشت دوست كه دانست مي فقط...دانست

 هب مهرباني با بعد و... را ارسالن سپس و بوسيد را وی و گفت تبريک پوريا به ابتدا هم مهرداد

 به حتراما با را آن و آورد بيرون لباسش جيب از كوچکي رنگارنگ پاكت و گفت تبريک نيز پرستش

 تشکر و فتگر را جعبه ظريفش انگشتان با كند، نگاه او به آنکه بي پرستش....كرد تقديم پرستش

 شعروس و فتوحي حاج....بست پرستش گردن بر را خانوادگيشان ميراث بند گردن گلبهار....كرد

 :گفت و انداخت پوريا به نگاهي مهرداد....دادند پرستش به هدايايي نيز

 نميدی؟ خانمو عروس كادوی...داماد آقا خوب -

 يواقع ديگر اينبار انگار اما بود كرده صدا اينگونه را او بارها مهرداد!!!! داماد آقای...زد لبخند پوريا

 را نآ و درآورد رنگ صورتي و زيبا ای بسته كتش داخلي جيب از....بود شده داماد راستي به او...بود
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 از عجبت با كه كرد درك را پوريا سوال منظور. زد لبخندی بسته ديدن با پرستش...داد پرستش به

 !!!!!بود پرسيده اش عالقه مورد رنگ

 :گفت و كرد ای خنده ارسالن

 هست؟ مناسبت كدوم برای كادو اين حاال خوب -

 هنهفت ماجرايي ارسالن لحن اين پشت كه دانست مي بود، شوخي و مزاح استاد خودش كه مهرداد

 ارسالن سمت به زنان لبخند ، داشت مي بر صندلي روی از را شيريني جعبه حاليکه در...است

 :پرسيد بلند صدای با و انداخت وی گردن در را دستش يک....رفت

 مناسبته؟ كدوم به كادو اين... ديگه آره -

 ...نکنين اذيت دامادمو انقدر... پسرا بسه...اااا -

 رزي از را جريان اصل تا بود داده فرصت مهرداد به و بود برخاسته پوريا از دفاع به كه بود گلبهار

 به ار ارسالن و كرد باز را شيريني جعبه درب پيروزمندانه لبخندی با مهرداد...بکشد ارسالن زبان

 اب حتي و گرفت اتاق در حاضر افراد تک تک جلوی را جعبه سپس...كرد دعوت خودش از پذيرايي

 مهرداد همان اينجا نبايد شد متوجه پوريا های سرفه صدای با كه...كرد هم شوخي دوقولوها

 هر...داردبر را شيريني راحتي به بتواند او تا شد خم...رسيد پرستش به وقتي!!!!!! باشد هميشگي

 مي پوريا و او فقط كه ای گونه به و مهربان و آرام مهرداد اما...كرد رد را دستش پرستش كه چند

 :گفت شنيدند

 ....داری حالي چه دونم مي....خانم عروس بردار -

 هك پيماني و عهد سر بر پوريا نکند...بود چه مهرداد منظور شد، خشک ناگهان پرستش گلوی

 وا به داشت؟ حقي چه و بود كه مگر بود؟ كرده تعريف او برای را جريان و نمانده بود بسته خودش

 كرد؟ مي پيدا ربطي چه

 شيريني تولدش هم عروسيش روز تو هم آدم ميشه مگه اصال...شدم خسته ديگه بردار -

 ....داماد كه نيست مهم حاال...نخوره؟

 :داد ادامه و كرد اشاره پوريا به داماد كلمه گفتن با
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 باهاش سال شش من...رسم مي حسابشو بعدا خودم...عروسشه تولد كه باشه رفته يادش -

 فتيگ رو بله ديگه...چيه چاره ولي...كنم مي دركت....ميرفت يادش منم تولد خدا به....كردم زندگي

 ....داری حالي چه فهمم مي...بسازی و بسوزی عاطفه بي احساس بي موجود اين با عمر يه بايد و

 .....خنديد بود دوخته چشم پوريا متعجب قيافه به حاليکه در و آميز شيطنت و

 كرد سرزنش را خود...رفت بين از سرعت همان به بود شده جمع پرستش قلب در كينه آنچه هر

 برايش پوريا كه بود هماني درست او كرد، مهرداد نثار لبخندی..است كرده فکر اينگونه چرا كه

 های قول و مهرداد قول به: بود جمله اين پوريا های مثال پای يک هميشه....بود كرده تعريف

 لبان بر لبخند گل شدن باز جز شد نمي چيزی هم اش نتيجه....مزاح يا بود جک يا مهرداد

 رب را هميشگي زيبای لبخند كه بود مهرداد خود....نبود كار در مهرداد قول اما بار اين....پرستش

 يباز چالي بست، مي نقش گونش گندم چهره بر هرگاه كه لبخندی....ساخت جاری پرستش لبان

 را او و نمود مي خودنمايي به وادار را اش برجسته های گونه و انداخت مي هايش لپ روی بر

 ....نماند دور مهرداد تيزبين چشمان از كه زيبايي....ساخت مي زيباتر

 كمي را فرورفته خود در دختر اين شرايط، اين در بود شده موفق اينکه از پيروزمندانه مهرداد

 :فتگ و گرفت او سمت به را شيريني ی جعبه....دوخت چشم پوريا به و زد لبخندی بياورد سرحال

 ....حواس و هوش كم ای...بگو تبريک تولدشم...خانم عروس هم بردار خودت برا هم -

 و برد او گوش نزديک را سر...سپرد پرستش دست به را يکي و برداشت شيريني عدد دو پوريا

 رپ را مشامش بود زده پرستش چادر به گلبهار كه خوشبويي عطر...گفت تبريک را تولدش آرام

 و اسي بوی مثل....افتاد ها گذشته ياد...بود آشنا برايش بو اين چقدر... كشيد عميقي نفس...كرد

 مي جای آن در را آ پانته و او وقتي مهربانش آغوش بوی...خانم عزيز نماز چادر بوی....گالب

 هب شدنش داخل اصلي دليل...شد مي ای تيله درشت چشمهای آن دلتنگ هميشه....آ پانته...داد

 ستشپر حتي هيچکس به....بود كرده حفظ خودش برای هنوز كه دليلي... بود آ پانته نيز ماجرا اين

 :خواندند مي و زدند مي دست كه فتوحي حاج دوقولوهای صدای و سر با.....بود نگفته هم

 ....ياهلل ببوس و عروس....ياهلل ببوس و عروس داماد -

 :گفت پرستش به لبخند با...آمد خود به

 اونوقت؟ دارن توقعايي چه اينا...نميدونه خانمشو تولد تاريخ كه شوهريم من -
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 اين...دش محوتر و محو...بود مانده باقي پرستش لبان بر كه كمرنگي لبخند شوهر، نام شنيدن با

 نمي و شناخت نمي كه هر...شادی اين مجلس، اين...انگيخت نمي بر احساسي هيچ او در نام

 رپ را صورتش كمرنگ آرايش كه خوشرنگي روسری و زيبا چادر آن با تور آن زير در را او دانست،

 يعني...نداشت خبر درونش غوغای از كسي اما...نمود مي تصور سرخوش و شاد كرد، مي تر جلوه

 رفح اين از تر مجلل و تر شکوه با بود قرار...نبود...نه شد؟ برگزار بود قرار كه بود جشني آن اين

 بهترين...آتليه بهترين...باغ بهترين..شود انتخاب بهترينش چيز، هر از بود قرار....باشد ها

 وا نه....انداخت پوريا به نگاهي....بود يافته را روياهايش مرد او...لباس ترين نفيس و آرايشگاه

 خوش...جذاب...متمول...پوش خوش....باال بلند....بود سرتر كرد مي تصور آنچه از حتي

 جشن يک به...رسيد اينجا به كه شد چه....دوخت چشم پوريا به باز و...برخورد خوش...سخن

 داماد و عروس اضافه به هايش مهمان تعداد كه جشني...شهر دفترخانه ترين قديمي در انيخودم

 ياپور از...بس و بود او اليق پرستش نظر از واژه اين هم هنوز!!!! همين نفر؟؟ ده....نفر ده شدند مي

 دتعا مهرداد چون هم پرستش....بود نجاتش ی فرشته او...بود نديده مهرباني و متانت جز چيزی

 و بودند مثبت كامال او برگزيده های نام كه تفاوت اين با منتها..بگذارد اسم ديگران روی داشت

 های نوه آنکه بي...رسيد پايان به ساعت دو تقريبا از بعد ها آن كوچک جشن!!!! مهرداد اما زيبا

 ارنث لبخندی...گرفت جای پوريا ماشين در كه پرستش!!!! برسند خود خواسته به فتوحي حاج

 :كرد اعتراض و كشيد پايين را شيشه...نمود اش عمه گريان صورت

 رستوران تو شب...خانم عمه نفهميدم چيزی محضر تو نکن فکر....كني مي گريه داری كه باز -

 ...بينيم مي همديگرو

 ديد مشغول آنقدر را او...انداخت بود مهرداد با خنديدن و زدن حرف حال در كه ارسالن به نگاهي و

 خداحافظي ارسالن و مهرداد با پوريا....خورد نبود، گلبهار حال سفارش جز چيزی كه را حرفش كه

 با بهارگل...كرد تقديم گلبهار به را آن و آورد در جيبش از دستمالي ايستاد، كه گلبهار روبروی...كرد

 پوريا چشمان به نگاهي...كرد پاك را صورتش بر مانده های اشک...گرفت را دستمال تشکری

 :گفت و انداخت

 مکثي از بعد و گذاشت ناتمام را اش جمله و.....  كه دوني مي خوب....جان پوريا باش مراقبش -

 :داد ادامه كوتاه

 ....باش مهربون باهاش فقط -
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 :گفت و زد لبخندی پوريا

 ...راحت خيالتون...جان عمه چشم -

 بقيه به نگاهي شدن سوار از قبل...كرد باز را درب...رفت ماشين سمت به خداحافظي از پس و

 :پرسيد و انداخت

 برسونم شمارو بياين...گم مي بازم -

 برس زندگيت به بفرما شما...هستم من....نيست الزم -

 ای انيهث....شد سوار سخني هيچ بي و برد باال تشکر نشانه به را دستش مهرداد حرف اين با پوريا

 ...بود شده دور اش كننده بدرقه سه نگاه از و اصلي خيابان وارد كوچه انتهای از اتومبيل بعد،

 سوم فصل

 يقهدق بيست ترافيک، مورد در نگراني بدون داشت قرار آن در محضر كه ای محله تا پوريا منزل از

 و داده يهتک صندلي پشتي به پرستش....بود گذشته مطلق سکوت در آن از دقيقه پنج و بود راه ای

 پيش ساعتي كه چپش دست و كرد مي تماشا را بيرون و بود اش چانه گاه تکيه راستش دست

 يفك روی بود كرده لمس انگشتش، در حلقه انداختن خاطر به هم آن بار اولين برای پوريا دستان

 و برداشت حلقه از را نگاهش پوريا....داشت قرار بود، آرميده زانوانش روی كه رنگش سفيد كوچک

 را سرش باالی نورگير...شد خارج آن از ای دی سي...زد را ماشين ضبط ی دكمه و برد دست

 حضور هميشه كه ديد ای دی سي تعداد آن از خالي را آنجا تعجب با اما كشيد پايين

 ميك پرستش...كرد باز را داشبورد اينبار و برگرداند قبليش جای به را نورگير دوباره..داشتند

 جلو هب عجب يک گفتن با و برگشت خالي دست نيز داشبورد فتح از پوريا...كشيد عقب را خودش

 ...شد خيره

 شده؟ چيزی -

 ...كيه كار دونم مي و...نيستن حاال كه اينجا داشتم دی سي چندتايي -

 :گفت و كرد اشاره داشت قرار ضبط از خارج آن از نيمي كه ای دی سي به پرستش

 بزاريد همينو خوب -

 انگار نيست ايم چاره -
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 و كرد پخش به شروع آشنا آهنگي ثانيه چند از پس...داد هل ضبط داخل به دوباره را دی سي و

 ....خواند را آشناتر كلماتي زيبا، صدايي

 ميشم آروم فقط تو كنار

 ديگه جای هر ام دلشوره از پُر

 شک ای لحظه بي مني تقدير تو

 ميگه لحظه هر بهم اينو چشات

 كنجکاوش و رساند او گوش به را پرستش آرام خنده صدای و كرد باز لبخند به را پوريا لبان كه

 : بپرسد كه كرد

 بانو؟ خنده، دليل -

 تمامي...ناميد مي اينگونه آشنايي ابتدای همان از را او بود، همسرش اكنون كه خاطر اين به نه

 ...كرد مي صدا جا به و زيبا را بيمارانش

 هم خيلي انگار راننده...ماشين تو شد مي پخش آهنگ همين بوديم كه هم آژانس سوار -

 خواست مي باز كه آخر بار...اول از زد مي دوباره شد، مي تمام كه بار هر برسيم تا...بود طرفدارش

 زني؟ مي تکرار روش از داری هي...كردی جريمه خودتو: گفت بهش ارسالن آهنگ، اول بزنه

 ار آهنگ همين محضر به رفتن راه در هم خودشان كند اشاره آنکه بي و كرد بلندی ی خنده پوريا

 :گفت اند داده مي گوش

 خندت اومدن در هم عين آهنگا اينکه از تو حاال..گو بداهه و جواب حاضر...ارسالن اين دست از -

 ارسالن؟ حرف يادآوری از يا گرفت

 افتادم ارسالن حرف ياد بعدش...آهنگ شنيدن از اول -

 :گفت و كرد ای خنده ديگر بار پوريا...ارسالن نام شنيدن با

 ....دو توان به مهرداد...نه ارسالن -

 و اعتماد حس...دوخت چشم پوريا نيمرخ به و شد جا به جا كمي..داشت لب بر لبخند هم پرستش

 ميدان پيروز دل بار هر و نشست مي مقايسه به اوقات گاهي...داشت او با عجيبي امنيت
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 هدايت روز آن به را ذهنش... دانست نمي او با مقابله و مقايسه يارای را كس هيچ پرستش...بود

 فراموش را روز آن بود محال!!!! امروز خوردن رقم برای شد آمدی در پيش كه روزی كرد،

 زا خريد ی بهانه به را روز آن ظهر از بعد و بود شده مطمئن صبح از.....نبود خوب هيچ حالش...كند

 دانست نمي اصال....شود خالص كوبيدند مي سرش بر كه خانه ديوار و در از تا شده خارج خانه

 همصحبت به احتياج....بود درآورده سر پوريا مطب جلوی از خيابانها در زدن پرسه حال در چرا

 کشش رسيدن يقين به تا آنجا بود رفته انگار...نداشت خبر او شک از پوريا جز كس هيچ و داشت

 ...را دردش يا و كند قسمت كسي با را

 انتهپ ی خاطره و ياد كه دانست مي...بود رانندگي مشغول و كرد مي نگاه جلو به آرام همانطور پوريا

 ماا...است خورده كه است قسمي خاطر به اينجاست اگر دانست مي....شده پررنگ دوباره برايش آ

 ار ضبط دكمه...بود شدن پخش حال در كه شعری مثل درست...است آرام اينقدر چرا دانست نمي

 :دپرسي و كرد نگاهي پرستش ی چهره به زد، لبخندی...برگرداند آن ابتدای به را آهنگ و داد فشار

 بانو؟....كنم جريمه خودمو منم شه مي -

 ستب را چشمانش...نشد هم متوجه پوريا حتي شايد كه محو لبخندی جز نگفت، هيچ اما پرستش

 ...سپرد گوش آهنگ زيبای كالم و موسيقي به و

 رستشپ تا انداخت مي نگاهي نيم سرش پشت به بار يک ثانيه چند هر و كرد مي حركت جلو پوريا

 تا ايستاد رسيد، اش خانه درب جلوی به وقتي...ببيند داشت، اختالف او با پله دو فقط كه را

 :گفت انداخت مي قفل در را كليد كه همانطور...شود ملحق وی به هم پرستش

 ...نداره آسانسور طبقه دو آپارتمان ديگه ببخشيد -

 سرش پشت را در و شد داخل خودش سپس....كرد هدايت خانه داخل به را پرستش و گشود را در

 يا دارد تعلق خانه اين به آيا دانست نمي...بود ايستاده حركت بي همچنان پرستش....بست

 اثاثيه با البته و بود بزرگتر خودشان ی خانه از...نبود سنگين برايش خانه فضای بود چه هر...خير

 و رمك های مايه در آنها بيشتر كه ها رنگ...بودند شده چيده زيبايي سليقه با وسايل...جديدتر ای

 تظراف همين با هم آنجا...افتاد پوريا مطب ياد به...داشتند هم با زيبايي خواني هم بودند ای قهوه

 هر به...است سپرده دكور طراح يک دست به را دو هر شايد انديشيد خود با... بود شده طراحي

 كه ها موقع آن...بود داده پيشنهاد گلبهار عمه به باری چند هم خودش....بود مد روزها اين حال

 ....او چشمان مقابل در باشد شيک و نو چيز همه داشت دوست
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 باش راحت...شيني نمي چرا -

 مشتاق را او آنچه انگار اصال...بود مفهوم پر برايش هميشه چون پوريا آرامش از پر و گرم صدای

 همين بگويد، گلبهارش عمه جز كسي به را دل رازهای اش زندگي در بار اولين برای تا كرده

 ...دانست نمي هم عمه حتي كه رازی...بود آرام صدای

 ببينم؟ رو اينجا كمي شه مي -

 :گفت رفت مي آشپزخانه داخل كه پوريا

 نه كه چرا البته، -

 تمام به داشتي مي بر را آن رنگ ای قهوه چوبي های پنجره اگر...بود پوشيده كامال آشپزخانه

 با زيبايي طرز به كه داشت قرار پله عدد 5 هال انتهای در...باشي مشرف توانستي مي هال فضای

 تشپرس....داشت وجود در سه شکل ايواني فضايي در ها پله باالی و...بودند شده تزيين بری گچ

 از يصداي ببيند، را اتاق سيمای آنکه از قبل كرد باز كه را در اولين...كرد طي يکي يکي را ها پله

 :شنيد سرش پشت

 ....بخور بيا...منه كار اتاق و كتابخونه اينجا -

 عطر و شد مي بلند آن از دود...گرفت پرستش سمت به را داری دسته سراميکي ليوان پوريا

 اپوري...شد گرم وجودش تمام...نوشيد آن از ای جرعه و گرفت را ليوان....شکالت و شير خوشبوی

 ات دور كرد، دعوت اتاق به را او.... بود فهميده را اين....است كاكائو و شکالت عاشق او دانست مي

 نهاآ تمام و نبود كار در ديواری گويي...بودند گرفته فرا رنگ ای قهوه زيبای های قفسه را اتاق دور

 وسايل ايرس و پرينتر كامپيوتر، به بود آراسته كه رنگ همان به تحرير ميز يک و...كتاب از بودند پر

 يم اتاق اين در را وقتش بيشتر پوريا يعني كرد فکر خود با...شو خواب تخت كاناپه يک...كار

 ...كرد تبديل يقين به را او شک پوريا خود توضيحات گذراند؟

 گنجينه امتم كتابا اين...گذرونم مي اتاق اين تو هستم خونه كه زماني رو وقتم بيشتر تقريبا من -

 ميراث بيشترشون...خوندم بار چند رو خيلياشون...دارم من كه هستند جاني بي های

 يعني من برای معنويشون بعد البته....معنوی هم و مادی هم...باارزش و قديمي...خانوادگين

 خوره، مي دردت به ميکني فکر كه رو كتابي و بيای توني مي داشتي دوست وقت هر...ارزش
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 كارتو ايدب....كني پيدا بخوره هم نامت پايان درد به كه چيزی تونستي حتي شايد...بخوني و برداری

 ببين هم رو ديگه اتاق تا دو اون بريم بيا حاال...كنيا شروع

 هب را او و!!! كند لمس را آن آنکه بدون...گذاشت پرستش كمر نزديک فاصله، با را دستش پوريا

 درب روبروی ديوار....مجهزتر البته و بود بزرگتر بسيار وسطي اتاق....كرد هدايت اتاق از بيرون

 چتری و صندلي و ميز...داشت راه دلبازی و بزرگ بالکن به كه بود ای شيشه كامال اتاق، ورودی

 ميز...نفره ود تختخوابي...زيبا شمعداني گلدان چندين البته و بودند زيبا بالکن آن ساكنان آفتابي

 با رنگ رمك راحتي يک...آن كنار در پوريا اتاق قدی آيينه شبيه قدی و بزرگ ای آيينه با زيبا توالتي

 هك بود گرفته قرار ديگری درب اتاق از گوشه يک....بودند اتاق وسايل ای قهوه زيبای های كوسن

 درست...بود گرم و زيبا اتاق فضای....است حمام شد متوجه آن روی بر شده نصب شکل روی از

 را ياحساس اما هستند زيبا كه دانست مي...ديد مي را زيباييها اين همه پرستش و...خانه كل مثل

 احساسي هم ماند خيره دونفره تخت روی چشمانش وقتي حتي...انگيختند نمي بر او در

 :گفت كه كرد تلقي دلهره شايد و ترس را او نگاه...گرفت را او نگاه رد پوريا....نداشت

 مي كارم اتاق تو كه من...نداشت مهرداد يا من برای خاصي استفاده سالها اين تمام اتاق اين -

 من... توئه اتاق اينجا االن خوب اما...خاليه االن كه كناری اتاق همين توی هم مهرداد... خوابيدم

 ....معمول طبق

 را لفنت تا كرد رها كاره نيمه را حرفش ببخشيد يک گفتن با...شد بلند موبايلش زنگ صدای كه

 :دهد جواب

 سر شب...خوب خيله....عجب....كجا؟....ايم خونه آره...خوبيم هم ما ممنون...جان مهرداد سالم -

 سالمت به...حتما باشه...قربانت...نره يادت هات خاله دختر و خاله...لطفا بيا وقت

 را زیچي نوشيد، مي را ليوان محتويات آرام آرام كه انداخت پرستش به نگاهي...كرد قطع را تلفن و

 :گفت و گذاشت بود شده نصب اتاق ديوار به كه ای پله پله های طبقه از يکي روی

 شما عمه خونه ببخشيد يعني...شما ی خونه كردند دعوت ناهار رو خودشون من محترم دوست -

 كنند عوض حسابي رو عمه احوال و حال تونند مي هم با ارسالن و مهرداد...نيست بدم -

 ببيني؟ بخوای كه هست هم ای ديگه جای خوب -

 سوال؟ يه فقط...ديگه نه -
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 بپرس -

 شماست؟ كار اينجا طراحي -

 ...مهرداده سليقه داخل طراحي هم و ساختمون طراحي هم...نه -

 مهرداد؟ -

 :گفت پرستش متعجب چشمان به گذرا نگاهي با پوريا

 به منحصر و جدی كارش تو...نکن نگاه شيطنتاش به آرشيتکته؟ مهرداد كه بودم نگفته -

 با اونجا فوتش از قبل تا من كه رو خونه...بخشيد من به خانم عزيز رو خونه اين زمين...فرده

 اتقريب...پرورشگاه برای بشه وقف دادم ترجيح من منتها...همينطور هم كردم مي زندگي خودش

 هي و خواست مي جزيي تعميرات سری يه فقط....فوتش از بعد ماه دو يکي....بود پيش سال هفت

 های پايه....شد معرفي من به مهرداد دوستان، از يکي واسطه به كه طراحي و تغييرات سری

 شد، مطرح خونه همين زمين ساخت ماجرای كه هم وقتي....شد ريخته روزا همون از هم ما آشنايي

 باال ی طبقه...شديم شريک هم با

 :داد ادامه و كرد سقف به اشاره و

 اين عين و داشتن لطف زيادی بنده به البته ايشون...پايينه همين شکل تقريبا....مهرداده مال -

 ...بردند سر به من جوار در...شد ساخته خونه كه رو سال شش

 انداخت خوابش اتاق به نگاهي ديگر بار پرستش!!!! دفعات به هم آن ديد مي هم باز را مهرداد پس

 .رسيد ذهنش به ديگری سوال اتاق درب از شدن خارج حال در...گذشت پوريا كنار از آرام و

 تقريبا؟ چرا -

 :داد جواب پيمود مي اتاق از بيرون به را خود راه كه هم پوريا

 نمدر آشپزخونه موافق چندان من...آشپزخونه و داره وجود ها آميزی رنگ نوع توی تغييراتي يه -

 ....نيستم

 شپرست اصرار به اصال...بود مدرن آشپزخانه عاشق اما او...انداخت آشپزخانه به نگاهي پرستش

 اوايل....بود كرده عوض را آشزخانه دكور و زده دريا به دل گلبهار عمه پيش سال چند كه بود
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 شبراي ای آشپزخانه چنين در بودن چقدر كرد احساس و شد تمام كار وقتي اما.... داد نمي رضايت

 ...بود كرده تشکر پرستش از خاطر اين به بارها...است بخش لذت

 متفاوته ها سليقه حال هر به...هستن تاشو ها پنجره البته -

 هب را خودش كي پوريا كه بود نفهميده اصال...كرد نگاه روبرو به...شد خارج افکارش از پرستش

 ویجل سرعت به آشپزخانه فضای...داد پايين را ها پنجره يکي يکي او...است رسانده آشپزخانه

 آشپزخانه داخل به و آمد پايين ها پله از هيجان با... جادار و بزرگ....شد نمايان پرستش چشمان

 ....رفت

 خوشگله چقدر....قديمي های حجره اين مثل واااااااای، -

 ره....كند مي غافلگيرش افتد مي اتفاقي هر...اوست غافلگيری روز امروز كه انديشيد خود با و

 مي چيز يک به مسئله هر انتهای...آيد مي در آب از اشتباه بعد ای ثانيه كند مي كه فکری

 ..زد لبخند و!!!! او لبخند و خوشحالي...رسد

 :گفت و كرد او به نگاهي پوريا

 ...آی مي شوق به زود چقدر....خانم سركار شماست به متعلق -

 يم صندلي روی كه همانطور پرستش....كرد تعارف او به پرستش نشستن برای را ای صندلي و

 اعثب كوچکي چيزهای....بود گرفته ياد را اين...بود پوريا با حق...كرد فکر او ی گفته به نشست

 کي از....بود نکرده سپری يکنواخت را روزی هيچ تقريبا دليل همين به....شدند مي خوشحاليش

 دست از خوردن حرص حتي...زدن حرف...اش عالقه مورد های خوراكي خوردن تا تلفني تماس

 مي كه بودند درشتي و ريز هيجانات از جزيي همه و همه...ارسالن كتاب و حساب بي شوخيهای

 كه ار ليوانش در مانده باقي های جرعه آخرين....كنند ماندني ياد به و شيرين را روزش توانستند

 :سيدپر و كرد نگاهي داشت يخچال بر تکيه كه پوريا به....نوشيد بود؛ گراييده سری به رو ديگر

 هم شناسي شخصيت رو من بايد حتي شما....دكتر آقای شماست تشخيص تو ديگه چيزا اين -

 ..بکنيد

 بکنم؟ كارو اين خوای مي واقعا -

 تونيد؟ مي -
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 :كه داد ادامه اينگونه پرستش. داد تکان را سرش فقط...نگفت هيچ پوريا

 كنيد؟ مي من مورد در فکری چه بدونم دارم دوست خيلي -

 و نشست پرستش روبروی درست و ميز سوی آن صندلي روی گرفت، فاصله يخچال از پوريا

 :گفت

 راتب ميدم قول باشه...قضاوته از عاری حس....بهتره احساس...نباشه مناسبي ی واژه شايد فکر -

 نيستي؟ گرسنه تو...اينکه فقط....بگم

 بيدار نماز برای كه صبح از...بود گذشته ظهر 81 از كمي...انداخت ساعتش به نگاهي پرستش

 مهرداد لطف به كه شيريني عدد يک...گلبهار زور به هم آن پنير و نان ای لقمه جز به بود، شده

 عجيب....بود نخورده ديگری چيز پوريا طرف از اهدايي كاكائوی شير ليوان يک و بود شده نصيبش

 :گفت و كرد نگاه اطرافش به...نداشت هم شديدی گرسنگي احساس كه بود

 ....كنم مي درست چيزی يه خوب -

 :گفت و كرد ای خنده پوريا

 هاضاف مهرداد حسنای به هم رو العاده فوق آشپزی.... كني درست چيزی تو كه نبود اين منظورم -

 اتولباس و بزني صورتت و سر به آبي يه تو تا...ماست منتظر يخچال تو االن دستپختش....كن

 چيده مرتب رو همشون خانم گلبهار....كمده تو وسايالت همه...كنم مي گرمش من...كني عوض

 ...كنم مي تحليل برات شخصيتتو ناهار موقع....كمد توی

 مي...برداشت كرد، مي جا به جا خودش با هنوز كه را كيفش...شد بلند صندلي روی از پرستش

 به را راهش لبخندی با...كرد منعش كار اين از پوريا كه بشويد را آن تا بردارد هم را ليوان خواست

 يوارس مشغول...اش قديمي لباسهای از بود پر كمد...گفت مي درست پوريا...كرد كج اتاق سمت

 ردك فکر خود با...نيستند او آن از دانست مي كه افتاد ای راحتي شلوار و بلوز به چشمش...شد

 چيز اما...كرد گشتن به شروع فکر اين با...است گرفته جديد لباس دست چند برايش گلبهار شايد

 طوسي...داشت دوست را رنگش...برداشت را شلوار و بلوز همان حال هر به...نيافت ديگری جديد

 هم وارشل...بود رنگ مشکي كاله كل و ها آستين لبه...دار كاله و بود بلند آستين بلوز...مشکي و

 رش از كه بود خوشحال...كشيد عميقي نفس...پوشيد را ها آن...داشت مشکي پاهای دم و ها جيب

 بسته او بر را كشيدن نفس راه انگار....است شده خالص راسته و رسمي سفيد شلوار آن
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 سمت به و داد جای كمد درون بسيار دقت با اش وروسری همراه گوشي جز به را وسايلش...بود

 به بار چندين...نمود برانداز را خودش...كرد كوتاهي توقف اما قدی ی آينه كنار...رفت اتاق درب

 نشسته اندامش بر زيبايي طرز به لباس...بود راضي خودش پوشش از...رفت عقب و جلو

 منر آبشاری....كرد باز را موهايش پشت گيره و گذاشت توالت ميز روی را موبايل و روسری....بود

 موهای موج: پيچيد سرش در صدايي...پاشيد كمرش بر درخشانش و دار موج موهای از خرمايي و

 داره هم شدن غرق تو

 تماس...سيزده از بعد تا بفرماييد شما...هفته آخر كل....آره....جان كبيری خانم نه -

 خدانگهدارتون...ميگيرم

 ود،ب ايستاده آينه روبروی كه پرستش به توجه بي و بود شده اتاق وارد دغدغه بي كه پوريا حضور

 لالعم عکس به سريع را او داشت، مي بر اتاقش پله پله كوچک های قفسه روی از را چيزی داشت

 و اتاق در خودش سرزده حضور متوجه تازه كه پوريا....بيندازد سر بر را اش روسری تا داشت وا

 :گفت و كرد اشاره بود دستش در آنچه به داد، فرو را اش خنده...بود شده پرستش ظاهر البته

 ...بودم گذاشته جا سوئيچو -

 :كه داد نشان را موبايلش بعد و

 هچي اون....اينجا اومدی رفت يادم اصال...ماشينه تو كه ای پرونده مورد در زد زنگ كبيری خانم -

 سرت؟ رو

 روسری -

 سرته؟ چرا...روسريه ميدونم -

 باشه؟ كجا پس -

 ..كمد تو -

 كمد؟ تو چرا -

 بلندش موهای به برداشت سرش از را روسری...رفت پرستش سمت به داد تکان را سرش پوريا

 :گفت و روسری به سپس و كرد اشاره
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 كه بهتره..باز موهای با و سرت رو بندازی برعکس رو پارچه ذره يه اين باشه قرار اگر -

 كمده تو جاش ميگم همين برای...نندازی

 :داد ادامه و كرد اشاره كمد به...سپرد پرستش به را آن كرد، تا دقت با را روسری و

 ممير سر يه... نگيره ته غذا باش مراقب آشپزخونه تو بيا بيزحمت بعدم...جاش سر بزار برو -

 باال بيارم ماشين تو از گفتم كه رو پرونده همون

 ادامه و برگشت باشد انداخته قلم از را چيزی انگار رسيد كه در چهارچوب به...رفت در سمت به و

 :داد

 و اقانون...اينجاييم كه عنوان هر به...كرديم امضا دفترو اون كامل رضايت با..تو و من...ضمن در -

 و آسايش...جاش سر قرارمون و قول...نگير سخت خودت به اينکه اول... محرميم هم به شرعا

 ...مياد بهت..اندازته كه خوشحالم خانم؟ دختر شدی متوجه...سرجاش هم راحتيمون

 مامت در... بود آشنا كامال برايش پوريا عامرانه لحن...رفت باشد پرستش جواب منتظر آنکه بي و

 ديده را او لحن همين با و اينگونه فقط و فقط...درماني روان جلسات تمامي طول در...مدت اين

 ایه خنده اوقات گاهي و لبخند....ناميد مي غافلگيری روز را امروز كه بود دليل همين به شايد...بود

 داشت تن بر آنچه پس...كرد ورانداز آينه در را خودش ديگر بار...بود ناآشنا برايش پوريا بلند

 را یدفتر كيفش داخل از...گذاشت كمد درون پوريا ی گفته طبق را روسری!!!! بود پوريا ی سليقه

 :نوشت و كشيد دراز تخت روی...آورد بيرون

 /...81/15: جمعه...متولد و شدم عروس امروز 

 دفتر روی را دستانش و شکم روی را دفتر...خوابيد كمر روی به و زد غلتي...بست را دفتر و

 :گفت زند مي حرف كسي با كه انگار و گذاشت

 ليایفضو دست از و دفتر اين نيستم مجبور كه اين...داره بزرگ حسن يه اينجا...چيه؟؟ دوني مي -

 ...كنم قايمش جا صد ارسالن

 همان در را آن...بود دفتر نرم و روغني جلد لمس حال در هم هنوز دستانش...بست را چشمانش و

 هب جلسات، بين فواصل در خواست مي او از پوريا...بود كرده دريافت وی از پوريا با ديدار روز اولين

 او حضور جلسه 81 دقيقا كه داشت دفتری او حاال و....دهد پاسخ نويسد مي دفتر در كه سواالتي

 ...داد مي نشان را مطب آن در
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 کي پوريا...شد مي صرف سکوت در داشت بود، مهرداد پخت دست پوريا ی گفته به بنا كه ناهار

 مي ور بود آورده خانه به ماشين داخل از كه ای پرونده با دقيقه چند و خورد مي غذا قاشق

 صبر ای دقيقه چند...بود خوشمزه واقعا مهرداد دستپخت...خورد كامل را ناهارش پرستش...رفت

 شدن خالي خيال انگار او پر نيمه بشقاب اما شود تمام غذايش هم پوريا شايد تا كرد

 صدای كه برخيزد جا از خواست و برد بشقاب به دست...رفت سر اش حوصله بالخره...نداشت

 :شد بلند پوريا

 كن استراحت كم يه برو تو...كنم مي جمع خودم من...خواد نمي -

 :داد ادامه و انداخت اش مچي ساعت به نگاهي بعد و

 هنوز هست وقت ساعتي شش پنج، -

 هستيد؟ اينجوری هميشه شما -

 :پرسيد بود، پرونده به نگاهش هنوز كه پوريا

 جوری؟ چه -

 كنيد؟ مي كار غذا ميز سر -

 كه لبخندهايي همان از...دوخت چشم پرستش به...برداشت پرونده روی از را نگاهش پوريا

 :گفت و كشيد خودش سمت به را بشقاب...بست را پرونده...زد شناخت نمي پرستش

 برخورد؟ بهت خيلي حاال...نه -

 چي؟ -

 خوردی ناهار تنهايي اينکه -

 نبودم تنها -

 رو نيكسا يا كسي وقتا گاهي...باشه نداشته حضور كنارت كسي كه نيست اين فقط تنهايي -

 يعني؟ نکردی تنهايي احساس...تنهايي اما داری كنارت
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 دهگزي...هايش حرف..پوريا های العمل عکس به..انديشيد مي خود با داشت...نگفت هيچ پرستش

 پوريا....بود خودش جای سر چيز همه هميشه،...كلماتش و جمالت انتخاب...هايش گويي

 :گفت و كرد اشاره پرستش روبروی بشقاب به انداخت، باال كمي را ابروهايش

 داشتي؟ دوست رو مهرداد دستپخت كه بينم مي -

 اوهوم -

 :گفت و داد قرار اش چانه زير را دستانش...گذاشت بشقاب درون را چنگال و قاشق پوريا

 تو هك دارم خاصي قوانين من بگم بهتره يعني..داره خاصي قوانين خونه اين....خانم دختر ببين -

 نم كه اينه مهمترينش و اولين...ميشن اعمال حدی تا هم خونه اين توی و مطلعي ازشون تقريبا

: دوم...الزمه برات چون...تو خصوص به...كنيم آسايش و راحتي احساس جفتمون هر خوام مي

 خوب؟...نيست من جواب اوهوم و سکوت...باشي داشته كاملي جواب بايد سوالي هر برای

 از عدب پوريا وقتي مطب در بار يک...شناخت مي خوبي به را پوريا اخالق اين پرستش بود، درست

 :كه بود گرفته جواب اينگونه...بود داده تکان را سرش او و خوب؟ بود پرسيده هايش حرف

 بده تکون زبونتو...كشه مي طول قيامت تا تو و من كار گردن، و سر حركات با -

 :داد جواب

 خوب -

 :گفت و جويد را آن كمي...گذاشت دهان در قاشقي و ريخت برنج روی را فسنجان خورشت پوريا

 بايد كردی احساس و زبونت سر اومد چيزی هر موقع هر كه اين سوم...اوله قدم اين...آفرين -

 از ور حواسم من منتظری و نشستي ناهار ميز سر كه ساعتي نيم اين مثل...بگو... كني عنوانش

 بشنوی؟ خوای مي االن..كنم عمل زدم كه حرفي به و بردارم پرونده اين روی

 رو؟ شخصيتم از شما تحليل -

 بدم؟ توضيح برات نهار سر ای ديگه چيز بود قرار -

 نه -

 ...چهارم -
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 :گفت و داد تکان پرستش سمت به آرام باری چند را قاشق پوريا

 ....نپرس دوني، مي رو جوابش كه چيزی -

 :گفت و داد تکيه صندلي به...نوشيد آب ای جرعه...گذاشت بشقاب داخل را قاشق

 شوق و ذوق البته و عجيب بردباری نوعي...هستي هم دقيق و بين باريک اما...عجولي كمي تو -

 ور امکان اين هميشه كه داری هم خاصي قدرت ولي خيالبافي و رويايي سخت....داری باورنکردني

 رو خودت ظريف، و سريع مانور يه با زندگيت های مخمصه توی بتوني كه آره مي وجود به برات

 حتي...تامله قابل و فرد به منحصر كني، مي برقرار اطرافيانت با كه برخوردهايي نوع....بدی نجات

 نداری؟ حرفي اينجا تا خوب....اول برخورد در

 تاييد به كنند مي وادار رو آدم...بودند مثبتي نکات گفتين كه هايي اين بيشتر -

 :گفت و خنديد بلند پوريا

 از هايي اليه ممکنه هم مثبتي چيز هر باشه، يادت...نبودند هم مثبت مثبت همچين...خانم دختر نه -

 باشه داشته خودش درون رو نبودن مثبت

 مثال؟ -

 اشوپ...كن استراحت كم يه و بگير گرم آب دوش يه برو پاشو االن تو...بعد برای باشه ديگه اون -

 بشوريد؟ ظرفارو تا كنم كمک نميخواين -

 ...نه -

 جای پوريا محکم "نه" اين دانست مي...رفت اتاقش سمت به و برخاست تشکری با پرستش

 نماز هنوز آورد خاطر به كه رفت تخت سمت به...بکشد دراز خواست مي دلش....ندارد اصرار

 عمل پوريا توصيه به و بزند مسواك كشيدن، دراز جای به گرفت تصميم...است نخوانده

 ...داشت ها حرف او با...پرداخت معبودش با نياز و راز به آرامش با و گرفت دوش...كند

 چهارم فصل

 پاشو پرستش....پرستش....پرستش -
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 خودش روبروی را او ابتدا و كرد بلند سر...شد جدا رويايش از آرامي صدای با پرستش

 و بود نشسته زمين روی بر كه ديد كنارش را پوريا كرد باز كامل طور به كه را چشمانش....ديد

 ی هگوش و برداشت او شانه روی از را دستش پوريا....كشيد ای خميازه....بود او ی شانه بر دستش

 :گفت و زد لبخندی....گرفت دست به را سپيدش نماز چادر

 خوابيدی؟ و خوندی دوتاشو هر حاال -

 :گفت و داد بدنش به قوسي و كش پرستش

 خوندم كه مياد يادم...بله -

 بکش دراز تخت رو برو پاشو پس خوب -

 رويای شايد بخوابد هم باز خواست مي دلش...كرد مي خستگي احساس هم هنوز پرستش

 شد يزخ نيم!!!!! شد مي گرفته سر از اش ادامه سريالي مثل يا و شد مي تکرار ديد، مي كه شيريني

 ...كند جمع را اش سجاده كه

 بخونم نمازمو منم باشه بزار -

 شا سجاده روی بر پوريا....كشيد دراز آرام...رفت تخت سمت به و شد بلند سر به چادر پرستش

 خنده...لبخند...كرد نمي هم را تصورش كه بود ديده او از چيزهايي امروز....بست قامت و ايستاد

 اهل نبايد هم او كرد مي فکر چرا دانست نمي...خواندن نماز حاال و...مزاح و شوخي...بلند های

 زرو...عروسي روز...تولد روز...بود هم اشتباهاتش روز امروز...اشتباه هم باز اما...باشد خدا با ارتباط

 را آن...بود تخت روی هم هنوز دفترش....مناسبت چقدر انديشيد خود با....اشتباه روز...غافلگيری

 خط دست...بود كرده حک ای نوشته پيش، ساعتي كه ای صفحه بر....كرد بازش و برداشت

 ...رنگ خوش سبز نويس روان همان با خورد مي چشم به آشنايي

 هم تولدت....بانو مبارك

 حضور دفترش جای همه در سبز رنگ آن....زد ورق را دفتر....بست نقش لبانش بر لبخندی

 کيشکل حرفي برای گاهي...بود كشيده خط را كلمات زير گاهي....صفحه باالی...ها حاشيه....داشت

 هر....زد مي حرف او با اينگونه پوريا....تعجب عالمت يا بود گذاشته سوالي عالمت...بود درآورده

 روی او كه همانطور...بود دفتر همين ميشد درخواست وی از كه چيزی اولين رفت مي مطب به وقت

 ايشه حرف به پوريا....گفت مي مطالبي و نوشيد مي را شيركاكائوش يا چای و بود نشسته مبل
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 پرستش و....نوشت مي آن در چيزهايي نويسش روان با و ميخواند را دفترش و سپرد مي گوش

 يرز پوريا اگر بود فهميده ديگر....خواند مي را ها نوشته آن مترو يا تاكسي در...مطب ترك هنگام

 رايشب بيشتر بايد يعني گذاشته سوال عالمت اگر...داشته اهميت برايش كشيده خط را ای كلمه

 اپ يک هم خودش....نداشته وی از را حرفي چنين انتظار پوريا يعني تعجب عالمت...دهد توضيح

 :نوشت و كرد باز را دفتر....نشست و شد بلند!!!! بود شده روانپزشک

 هم زبا اما نبودم برات خوبي ی بنده دوني مي كه تو....تو با زدن حرف از بعد...ديدم قشنگي رويای

 و رفتم خواب به تو عبادت سجاده روی....ميکني دلخوش رو من و ميدی گوش صبورانه حرفام به

 كسي....نبودم تنها....رسوندی دريا به و دادی عبور زيبا و سرسبز درختهای با جايي از رو من تو

 اما...نديدمش...كرد مي صدام....بود دستاش توی دستام........مهربان و آرام و عاشق....بود هم

 !!!!انگار بود آشنا

 كه بود باری اولين اين.......كرد پخش را جوهر و....شد چکيده جمله آخرين روی اشکي قطره و

 :نوشت.....ريخت مي اشک نمازش ی سجاده جز جايي

 ....آخرينش االن تا هم اين و....زياد خيلي....شدم غافلگير امروز

 و بست را دفتر. رفت نشانه نويسش روان جوهر شدن پخش محل به را آن نوك و كشيد فلشي و

 ار غافلگير كلمه زير حتما و رفت خواهد دفترش سراغ به حتما پوريا كه دانست مي... كشيد دراز

 بايد دانست مي آنکه وجود با....گذارد مي سوال عالمت چند يا يک آن باالی و كشد مي خط

 او و ودندب شدن بسته به راغب هايش پلک...نداشت آن به تمايلي اكنون اما كند، اضافه توضيحاتي

 كمد درون و كرد جمع را سجاده تمام دقت با شد، تمام كه پوريا نماز...كرد را كار همين

 را خود او....شد خيره صورتش به و ايستاد پرستش سر باالی...رفت تخت سمت به...گذاشت

 راحتي لباس دست چند خواست مي.. بود مشخص لباسش از ای تکه اما....بود پيچيده چادر درون

 كه ودب جالب برايش....بود كرده اكتفا دست يک به نبود مطمئن ها اندازه از چون اما بگيرد برايش

 بود دهنپرسي حتي و كرده انتخاب را آشنا نا شلوار و بلوز اين خودش های لباس تمام بين پرستش

 آن الی خودكار كه را ای صفحه و برداشت تخت روی از را دفتر پوريا...خريده برايش كسي چه

 كه كرد را كاری همان درست و آورد در لباسش جيب از را نويسش روان...خواند و كرد باز بود،

 با را دفتر....كشيد گل يک كاغذ بر شده خشک اشک قطرات دور سپس...داشت انتظار پرستش

 ....برد اتاق از بيرون به خود
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 كنه؟ مي كار چي اينجا اين -

 خوندمش مي داشتم من -

 اهينگ كرد مي مرتب را لباسش يقه داشت كه پوريا به و گذاشت كيفش درون را دفتر پرستش

 :گفت و كرد

 ....كتتونه روی نخ يه -

 خودش....بود ايستاده خانه ورودی در كنار قدی آينه روبروی كه پوريا... كرد حركت او سمت به و

 :گفت و كرد ورانداز را

 ...نميبينم چيزی كه من -

 بود آويزون كت پشت اينکه برای -

 سر كرد، نگاه سفيد بلند نخ به سپس و پرستش به اول پوريا....گرفت پوريا صورت روبروی را نخ و

 :گفت و گرفت دست در را آن آويزان

 ...بزرگي اين به نداشتيم -

 كه مهرداد صدای سپس و شد بلند در قفل در كليد چرخاندن صدای پوريا حرف اين با همزمان

 :شد خانه وارد خودش از زودتر

 بزرگه؟؟؟ چي -

 زدهسر كه مهرداد به تعجب با داشتند، دست در را نخ سر يک كدام هر حاليکه در پرستش و پوريا

 تعجب خصوص به و وضعيت آن در دو آن ديدن با مهرداد...انداختند نگاه بود شده خانه وارد

 :گفت كرد مي اشاره نخ به حاليکه در و كرد بلندی خنده چشمانشان در مشهود

 مي پرتاب دور ای گوشه به كدومتونو هر آخه...نشه پاره باشين مراقب فقط...خوبه كشيه؟ طناب -

 !!!!دورا...كنه

 كنترل تا گرفت دهانش جلوی را دست دو هر و كرد رها را نخ سر يک پرستش....خنديد بلندتر و

 خيلي و پيچيد انگشتش دور را نخ...كرد ای سرفه اما پوريا....باشد داشته اش خنده روی بر بهتری

 :گفت جدی
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 ميکني؟ كار چي اينجا تو -

 حالتي با و خورد را اش خنده...داد تکيه در به همانجا...نينداخت تا و تک از را خودش اما مهرداد

 :گفت غمبار

 الوداع؟ اومدم -

 كي؟ با -

 كردم زندگي توش سالها كه ای خونه با چي؟ با بگو -

 ....كشيد هوا روی ای دايره اشاره انگشت با و

 ديگه؟ تو بيای سرزده بايد اونوقت بعد -

 :داد ادامه جدی لحن همان با و كرد دراز دست و

 مهرداد كليد -

 بر دلبخن هنوز كه پرستش به...گذاشت پوريا دست كف در را كليد و برداشت جلو به گامي مهرداد

 :گفت و زد چشمکي...كرد نگاه داشت لب

 وومد تونستم من اگه...نگيريا جدی خيلي اخالقاشو اين....معمولي خانم سركار شد عرض سالم -

 جور چه بايد يبدون كنم ليست برات خصوصياتشو كال بشينم بنداز يادم فقط...ميتوني هم تو...بيارم

 جواب طور چه زندگي عمر يه بعد ببين...بشي دچار من درد به نميخوام....كني رفتار باهاش

 ....داده محبتامو

 جاودان -

 چي؟ -

 فاميليم...مهرداد آقا هستم جاودان -

 :داد جواب و كرد ای خنده مهرداد

 دونم مي بله -

 ..معمولي گفتين شما ولي -
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 داره جريان اون -

 جريان؟ -

 ...كه پرسيدم پوريا از من...  ديگه آره -

 نيستي؟ رستوران چرا اصال تو...مهرداد -

 خاكستری شلوار و كت به مهرداد...كرد مي قطع را مهرداد حرف اعتقاداتش، خالف بر كه بود پوريا

 :داد جواب و كرد اشاره بود پوشيده كه رنگي

 كه ميدوني... ديگه مياد داره هم جان خاله...كنم عوض لباس اومدم اينکه برای -

 تو ای؟؟ آماده كال ديگه االن يعني....ببری حساب ازش تو كه هست يکي حداقل شکر رو خدا -

 ديگه؟؟ ميری خودت

 دعوتيم؟ صبحونه نکنه....كه ميرسم صبح برم؟؟ خودم -

 با مهرداد...بودند شده بلندتر كمي هايش خنده...كند كنترل را خودش نتوانست ديگر پرستش

 مي لب بر را لبخند هم اش جدی جمالت حتي كه آنقدر...كرد مي صحبت مزاح از پر و زيبا لحني

 از ارسرش و بلند های خنده آسان و پيله و شيله بي مهرداد چقدر كرد فکر خود با پوريا....نشاندند

 لبخند يک بود توانسته زور به درمانش ماه دو طي در او كه كرده دختركي قلب مهمان را شادی

 انهخ خارج به را مهرداد سپس و پرستش پوريا،....زد كمرنگ لبخندی و!!!! ببيند لبانش بر محو

 از آمدن پايين هنگام در...خانه از خروج ابتدای از....افتاد راه به آنها سر پشت خودش و كرد دعوت

 های خنده و مهرداد شوخيهای گر نظاره...گر نظاره و بود ساكت پوريا خودرو، درب كنار تا و ها پله

 وحده لممتک تقريبا بود نشسته جلو پرستش خواهش به كه مهرداد برسند مقصد به تا....پرستش

 خاطره چند...كردند مي همراهي را او خنده با پرستش و لبخند با گاهي و سکوت در پوريا و بود

 ....را شدنش عاشق ماجرای اولين و گفت سربازيش دوران از كوتاه

 دختر ی نيومده دنيا به بچه عاشق بره آد مي آخه آدم...جون بچه..بگه ما به نبود يکي خالصه -

 فاميل؟؟ و فک سوژه بشه عمر يه تا پسره كه ديد و اومد دنيا به وقتي كه بشه همسايه

 تگوراس و صادق پسری مهرداد...بود شنيده را داستان اين بارها چند هر...خنديد مي هم پوريا اينبار

 به برای كه شناخت مي را زيادی دختران اعتنا، كم عشق در هم حدی تا و مزاج دمدمي كمي....بود

... بود قيدی بي و آزادی خواهان اما مهرداد....بودند شده او دامان به دست دوستش، انداختن دام
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 درون به را ماشين پوريا... چيست مهرداد صوری نخواستنهای دليل دانست مي پوريا چند هر

 :گفت مهرداد به خطاب و كرد هدايت پاركينگ

 ....رسيد فرا سکوت سخت دوران ديگه كه بزن حرفاتم آخرين خوب -

 پوری؟ كني مي مسخره و من -

 دوم و كني؟؟ مخفف اسممو ندارم دوست بگم بار چند....كن ادا درست رو ها اسم اينکه اول -

 يه لمث هاش خاله دختر و خاله كنار در تو زبوني بلبل به آدمي نيست؟ ديگه هست مسخره اينکه

 ...يهو بشه ساكت و آروم مظلوم، بچه

 ....تر هيچ اونا از من...نکش وسط دختراشو پای...فخرالسادات خاله فقط اينکه اول -

 :داد ادامه و....خورد خنده با را حرفش و

 ....ميبريا رو ما آبروی داری جوری چه ببين -

 هم مهرداد و زد لبخندی پرستش.... كرد نگاه پرستش به و چرخاند را گردنش كمي مهرداد

 :گفت و زد بود پارك حال در و كرده پيدا مناسبي پارك جای كه پوريا شانه به را دستش مهرداد...

 ....فتنگر اشتباه ترس با بعضيا اينو....ميزارم احترام بهش واقع در... بترسم كه نه ام خاله از من -

 مورد در فکری هيچگونه او...شود داده برايش بايد توضيحات اين چرا دانست نمي پرستش

 مي جمعي هر در مهرداد چون افرادی بودن او نظر به...كرد نمي مهرداد احساسات يا شخصيت

 ....شخصيتي و خصوصيت هر با حاال...باشد مفيد افراد روحيه شدن عوض برای توانست

 خودش زودتر مهرداد...بود حركت حال در پوريا شانه به شانه پرستش شدند، رستوران وارد وقتي

 گلبهار.. بود دوستش به مهرداد عروسي هديه شب آن شام... رساند بود كرده رزرو كه ميزی به را

 هك باشد سالها انگار...بود شده تنگ برايشان دلش...دادند تکان دست پرستش برای ارسالن و

 :گفت مزاح با ارسالن....انداخت اش عمه آغوش در را خود... باشدشان نديده

 پرپری نکن لوس خودتو -

 در را او و داد دست ارسالن با خاص اخمي با پوريا....پاشيد او صورت به را لبخندش پرستش

 به رجوع با توانست مي اما نشنيد پرستش....كرد زمزمه گوشش در چيزی و....كشيد آغوش
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 طرف از بلند چشمي گفتن و اسمش كردن مخفف مورد در مهرداد به او قبل دقيقه چند اعتراض

 ....است بوده چه او زمزمه موضوع بفهمد ارسالن

 هت اين و....فيروزه...فرشته...بنده های خاله دختر و...هستند السادات فخر خاله خانم، پرستش -

 فندق... هم تغاری

 هم نظر به كه مهرداد كوچک خاله دختر اعتراض با دهد نشان را تعجبش رفت مي كه پرستش

 اب...داشت نام فريبا او....است كرده شوخي مهرداد هم باز شد متوجه رسيد مي ارسالن سال و سن

.. .نشست بود شده تعارف او به پوريا دست به باز كه صندلي روی و كرد بشي و خوش ها مهمان

 او به پوريا معرف و گلبهار قديمي های مشتری از السادات فخر....گرفت جای او كنار هم پوريا

 هم بزرگش دختر دو به را ميراث اين كه بلند قد و شانه چهار بود زني پرستش، درمان برای

 ،اش خاله خانواده اعضای بين از مهرداد....بود ظريف بسيار و نقش ريز اما فريبا....بود بخشيده

 هب فخرالسادات و ديگر دختر دو خالف بر هم فريبا و....كرد مي صميمت احساس او با گويي فقط

 ....خريد مي جان به هم را ديگران اخمهای و خنديد مي...كرد نمي اخم او شوخيهای

 با....ارسالن و مهرداد نامناسب هرازگاهي و مناسب شوخيهای با...رسيد پايان به خوبي به شب

 بي های خنده به گاهي و بود مهرداد های مزاح به گاهي كه فخرالسادات شديد تخمهای و اخم

 و...موبايلش گوشي به فيروزه اندازه از بيش توجه به هم گاهي و فريبا شادی سر از و پروا

 ديد از و بست مي نقش لبانش بر موبايل پيام زنگ صدای آمدن در با كه او بيگاه و گاه لبخندهای

 مهرباني و توجه با و گلبهار عمه های صدقه قربان....فرشته سکوت با....ماند نمي دور پرستش

 كاری به كه هر نظرش به....انگار بود پرستش شناخت نمي را خود بين آن در آنکه... پوريا های

 لقو سر از هايش مهرباني...پوريا حتي...رغبت و بود ميل سر از ميداد انجام را آنچه و بود مشغول

 روشن درستي به پرستش برای آن مفهوم هنوز كه ذاتش در نهفته نگراني و بود قرارش و

 نقشش در هم زيبا چه و داشت چهره بر نقاب كه بود او...كرد مي بازی نقش كه بود او فقط...نبود

 ....بود رفته فرو

 خود خانه به رفتن آماده كسي هر و....شدند خارج رستوران از مهمانان ديگر و پرستش

 به و درآورد كيفش داخل از ای جعبه و بوسيد را پرستش خداحافظي موقع فخرالسادات....بود

 ريباف های بوسه فقط بين اين در...بوسيدند را او هم دخترها...كرد تقديم او به عروسي هديه عنوان

 حدس تمام امروز بود چه هر...كرد مي اشتباه هم شايد...آمد مي احساس از پر و گرم نظرش به

 و ارگلبه عمه كه داشت اصرار پرستش....زد لبخند فکر اين با....بودند آمده در آب از اشتباه هايش
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 آغوش در را گلبهار....گرفت عهده به را كار اين مسئوليت فخرالسادات اما برسانند را ارسالن

 :گفت بود نشسته لبانش بر ندرت به ساعت چند آن در كه لبخندی با و كشيد

 ...ميرسونم رو ارسالن و گلبهار من....هم با داريم حرف كلي قديمي دوستای ما -

 :كه شد جدی باز و

 ...مهرداد به بده رو ماشينت سوئيچ فيروزه....مهرداد هم رو دخترا -

 اوقات توانست مي اينکه از شايد...گرفت مهرداد سمت به را سوئيچش سرخوشي با فيروزه و

 و رفتگ فيروزه از را سوئيچ لبخند با مهرداد!!!! بود خوشحال باشد سرگرم موبايلش با را بيشتری

 :گفت

 قهرمانم، ابر من دونه مي كه بس من خانم خاله اين دوستان، ديگه ببخشيد...خوشحاليا -

 ...من دست سپاره مي دختراشو

 كردی شوخي كافي اندازه به امشب...مهرداد بسه -

 ه،باش شمال زندگيش محل مياد كي آخه...جان خاله كني مي ما با داری شما كه رو بزرگ شوخي -

 تهران؟ ييالقش

 و....گرفت پيش در را راهي كس هر خداحافظي با....نگفت هيچ و زد لبخندی بار اين فخرالسادات

 مي اليس چند...بودند خلوت خيابانها....بود نشسته او دست كنار و پوريا اتومبيل در پرستش هم باز

 فرمان هب دست بود نشسته سپيده، پدر ماشين پشت كه بار چند جز اما بود گرفته نامه گواهي شد

 بود خوب هوا...كند رانندگي شب آن خواست مي دلش چقدر...داشت دوست را رانندگي....بود نزده

 :پرسيد مقدمه بي....قبل روزهای از بهتر نسبت به حالش هم او و

 كنم؟ رانندگي من ميزارين -

 :گفت و انداخت نگاهي نيم او به ساختگي اخمي با پوريا

 دفعه؟ يه چه -

 درسته؟...بگم رسيد ذهنم به چيزی هر گفتين شما -

 جون دختر داره نياز چيني مقدمه به مسايل سری يه...چيز همه نه ولي....بله -
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 داره؟ نياز ای چيني مقدمه چه به كردن رانندگي -

 چقدر بگي بعد....داری كه خوشي حال از..بگي هوا خوبي از مهربوني با كم يه اول ميتونستي مثال -

 كنار ميزدم من اونوقت...شد مي تکميل رانندگي يه با خوبم حال ميشد خوب

 :داد ادامه و كرد هدايت جاده كنار سمت به را ماشين و

 ....ميکردم خاموش ماشينو -

 ...كرد را كار همين و

 ...مياوردم در و سوئيچ -

 .....داد انجام گفت چه هر باز و

 ....كردم مي تقديم دستي دو و -

 :گفت پوريا...گرفت را سوئيچ و خنديد پرستش

 كوچولو؟؟ خانم باشم تو خنديدن عامل ميتونم منم پس -

 را كار اين اما شود خارج كه كرد فکر خود با لحظه يک پرستش....شد پياده ماشين از و

 از شدن رد حال در كه پوريا شد باعث كه....كرد عوض را جايش اتومبيل درون همانجا...نکرد

 به ار سرش و كند نگاهش وار سرزنش و بايستد.... ماشين درون به نگاهش و بود اتومبيل جلوی

 و تانداخ پرستش به باری سرزنش نگاه باز شد كه سوار.....دهد تکان راست و چپ به نفي نشانه

 :گفت بست مي را كمربند كه حاليکه در

 ....نبود درست اصال كارت اين ولي نميگم بهت چيزی تولدته روز چون -

 :داد ادامه موزيانه و

 كني؟ روشنش بلدی حاال -

 بالفاصله ماشين...داد گاز و...بست را كمربندش..كرد يک را دنده....چرخاند را سوئيچ پرستش

 و انداخت باال را ابروانش پوريا...سپرد پوريا ی چهره به را اش معصومانه نگاه....شد خاموش

 :گفت
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 رو از آروم پاتو....يک دنده....روشن حاال....خالص دنده...كالچ رو پا....اول از...ورداشتي زود پاتو -

 ....دو برو حاال....كالچ رو پا...برو....گاز آفرين...بده گاز يواش...بردار كالچ

 رانندگي حال در پرستش كه گذشت مي ساعتي نيم....كرد مي اطاعت مو به مو پرستش و

 تشپرس صندلي پشتي به چپش دست كه پوريا شد مي متمايل راست يا چپ به كه گاهي...بود

 را زمال توضيحات خونسردی با و ميگرداند بر اصلي مسير به را او فرمان، به راستش دست و بود

 بود نشسته فرمان پشت كه باری اولين ياد به پرستش...داد مي او اشتباهات هنگام در

 مي سرزنشش اشتباه، هر با...بود بداخالق و جدی مردی مربيش...بود پيش سال 3 تقريبا...افتاد

 و گرم صدای و خونسردی....نشست مقايسه به پرستش اما نبود درستي كار مقايسه....كرد

 ...كجا ها سرزنش و دستورها آن و كجا پوريا مهربان

 ببينم پاركتو تا دار نگه مغازه اون روبروی جلوتر -

 ای گوشه بعد و هدايت جدول كنار به را ماشين پوريا دستورات با آرام....كرد گوش هم باز پرستش

 :گفت و زد پرستش ی شانه به دستي پوريا...كرد پارك

 جايزت حاال بود عالي اول جلسه برای آفرين -

 رو پياده داخل مغازه سمت به و شد پياده بپرسد چيزی دهد اجازه پرستش به اينکه بدون و

 :كه بزند داد شادماني با خواست مي پرستش...بود فروشي بستني....رفت

 ...خورم مي شکالتي من....شکالتي -

 پر ميزها تمامي...شد مي ديده كامال مغازه داخل بيرون آن از....كرد كنترل را خودش اما

 كدام هر...تنها مشتريان توك و تک حتي و فرزندانشان با همسران....پسرها و دخترها...بودند

 او به....بود ايستاده سفارش پيشخوان روبروی پوريا....بودند نشسته و كرده انتخاب را ای گوشه

 شکم هم كمي....چهارشانه و قد بلند....آمد مي چشم به برازندگيش هم دور از....شد خيره

 تيح....ايستاد مي صاف كامال...كرد نمي كج را خودش راست يا چپ به ايستاد مي وقتي!!!! داشت

 با....داد مي انجام را كارهايش طمانينه با....زد نمي دو دو طرف آن و طرف اين به هم نگاهش

 در هم آن هرگز....سپرد مي گوش طمانينه با و كرد مي نگاه طمانينه با...زد مي حرف طمانينه

 هك رنگي چشمان آن...چشمانش اما بود جدی....كند قطع را حرفش بود نديده نادر، بسيار مواقعي

 يم نشانش مهربان هميشه!!!! كمرنگ خيلي ای قهوه گاهي آمدند، مي خاكستری نظرش به گاهي

 كرده اعتماد چشمانش به....بود همان چشمانش حالت هم باز كرد مي شوخي كه هم وقتي....داد
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 تواند مي ها آدم بين چقدر انديشيد خود با...ديد نمي ديگری اعتماد آماده را خودش كه او....بود

 عاشقانه هنوز تفاوت همه اين با او اما....ديگری و مثبت همه اين يکي...باشد داشته وجود تفاوت

 سمت به دست در سيني يک با پوريا!!!!....انگار بود رسيده پرستش پای به...داشت دوستش

 و يسين ديدن با....كشيد پايين را شيشه پرستش... رفت راننده درب طرف به....آمد مي ماشين

 :گفت ميداشت بر را هويج آب ليوان دو هر و برد مي دست حاليکه در آن محتويات

 بخرين؟ بستني رفتين كردم فکر -

 :داد جواب برگردد سيني دادن پس برای خواست مي كه پوريا

 ويجه آب...نيست خوب بستني شما برای هوا اين تو ضمن در...نميفروشن بستني فقط اينجا -

 نيست؟....كه بهتره بخورين

 و بود تو هميشه او مطب به ورود اول روز همان از...نميزد حرف رسمي او با هرگز پوريا

 رد و برگشت و رفت سريع پوريا....دانست مي خوب را دليلش البته او!!!!....اكنون اما....پرستش

 :پرسيد پرستش....شد هويجش آب نوشيدن مشغول و نشست ماشين

 نکنه؟ مخفف و من اسم كه گفتين ارسالن به شما -

 كرده؟ شکايتمو -

 زد لبخند و

 ...نه -

 ؟بود مهم برات چرا...كن صداش اينجوری هستين خودتون وقتي گفتم...نگفتم شکلي اين -

 همين فقط..بوده درست حدسم حد چه تا بدونم ميخواستم خوب -

 :گفت و داد جای خودش ليوان درون را آن گرفت دستش از را پرستش خالي ليوان پوريا

 عوض جاتو هم شما آشغال، سطل تو بندازم رو ليوانا اين برم من تا نشه فراموش حرفمون خوب -

 لطفا قانوني البته و....كن

 جای رس و شد پياده ماشين از... كرد عمل پوريا گفته به پرستش....شد پياده ماشين از و خنديد و

 دست...شد بلند پوريا موبايل زنگ صدای كه بود ننشسته صندلي روی كامال هنوز...نشست قبليش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن كاربر كريمي آزاده | پرستيد بايد را تو رمان

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

 

54 

 

 مي...بود بسته نقش "سام" نام صفحه روی بر... كرد نگاه اش صفحه به و برداشت را آن و برد

 دوباره و داشت نگه دستانش در زنگ شدن قطع تا را گوشي و شد منصرف اما دهد جواب خواست

 و سپرد پرستش دستان به را آن و درآورد را كتش برگشت كه پوريا....گذاشت جايش سر را آن

 :گفت گوشي به اشاره با و گذاشت پاهايش روی را كت هم او و شد سوار

 خورد؟ زنگ گوشيتون -

 :پرسيد بردارد را تاگوشي برد مي دست كه حاليکه در پوريا

 ندادی؟ جواب چرا -

 نه؟ يا دارم اجازه كه دونستم نمي -

 :گفت و زد لبخندی پوريا

 ...بده جواب حتما خورد زنگ گوشيم و نبودم من بعد به اين از چرا؟ اجازه -

 :گفت پرستش به رو...لبخند همان با و انداخت موبايلش صفحه به ای اشاره

 ...من دوستای بهترين از يکي...سامه -

 – دوستتونه بهترين مهرداد كردم مي فکر -

 دبيرستانه دوران مال سام و من دوستي اما...هست اونم -

 ادد پرستش به را گوشي مکالمه پايان از پس...شد او با صحبت مشغول و گرفت را سام شماره و

 را شينما پوريا...شد صحبت مشغول كه پرستش...بگويد تبريک نيز او به بود خواسته سام چون

 :ك آمد سخن به پوريا سکوت كمي و مکالمه پايان از پس...افتاد راه به و كرد روشن

 ...بگو اشتباهت حدسيات از خوب -

 مهرداد حرف مورد در...گفت بود افتاده روز آن كه كوچکي اتفاقات مورد در و زد لبخندی پرستش

 وانلي درون را آن گرفت دستش از را پرستش خالي ليوان پوريا....آشپزخانه طرح و نوع...محضر در

 :گفت و داد جای خودش

 ميدونستي؟... دادی انجام تو كه تمرينه نوع يه اين -

 تمرين؟ -
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 و....كن عوض جاتو آشغال، سطل تو بندازم رو ليوانا اين ميرم من تا تو فعال... گم مي بهت...بله -

 لطفا قانوني البته

 جای رس و شد پياده ماشين از... كرد عمل پوريا گفته به پرستش....شد پياده ماشين از و خنديد و

 و شد سوار و سپرد پرستش دستان به را آن و درآورد را كتش برگشت كه پوريا...نشست قبليش

 مشغول پوريا و كرد حركت جلو به و شد كنده جا از ماشين....گذاشت پاهايش روی را كت هم او

 :شد صحبت

 ....عزيزم ببين -

 ....بود كرده خطاب عزيزم را پرستش هم قبال او

 همين اما...شدی ناراحت هم خيلي و كردی رو خودت خاص برداشت مهرداد حرف از گي مي تو -

 و تحمل تمرين يعني بشه برطرف مهرداد حرف ادامه با خودش تفاهم، سوء تا كردی صبر كه

 ...بلدی رو صبر تو يعني اين...صبر

 ...نميده جواب جا همه صبر ولي -

 ميدوني؟ كجا از -

 ميده؟ جواب من عجيب موقعيت اين توی يعني -

 ادي بايد تو...نيستي فردی به منحصر و غريب و عجيب موقعيت هيچ توی تو....موقعيت كدوم -

 فر،ن ها ميليون حتي يا هزاران...داره وضعي چنين كه نيستي خاكي كره اين آدم تنها كه بگيری

 صادر محک كه نرسيدی انتهاش به هنوز تو....بدتر حتي يا و باشند تو شرايط در ممکنه لحظه همين

 ...بمونه جواب بي صبرت ممکنه كه كني مي

 بگيره آروم دلم اين كه...خبر يه...اميد يه...نشونه يه آخه -

 را پرستش دست بعد و شد خيره پرستش چشمان به مستقيم...كرد پارك ای گوشه پوريا

 را تشپرس دست كف پوريا... كرد مي لمسش پوريا كه بود باری اولين...كرد يخ پرستش....گرفت

 :گفت و گذاشت شکمش روی

 نه بينيش مي نه تو منتها...نشونه همون...منتظرشي كه اميدی همون....خوای مي كه همونيه اين -

 يچ هر كه بزنه؟ عاشقانه حرفای برات باز و برگرده كه هستي؟ چي منتظر.... كني مي توجه بهش
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 عاشق همون بشي باز و كني فراموش رو كرده بهت كه حرمتي بي نوع هر....  رو شده

 رو دنبو اون با لحظه يه نکنه نميزدی پلک كه...شدی مي كردنش نگاه غرق كه هموني...هميشگي

 بدی؟ دست از

 !!!!!بود نوشته دفترش در پرستش خود را ها اين

 و رنج و درد سالها....رسيد اعمالش سزای به وفا بي معشوق و....چطوره اين....خبری منتظر نه يا -

 مرگ آرزوی زندگيش ی لحظه هر و هميشه كه بياد سرش باليي يه يا كنه؟ تحمل ميخوای

 توش داريم تو و من كه دنيايي كه ميدونم خوب رو اين اما ميشه چي دونم نمي من....كنه؟؟؟

 چه مسلما....كنيم مي درو كاشتيم كه رو اونچه ما همه و...چرخه مي عدالت مدار بر كنيم مي زندگي

 تو وقتي چون بينه مي رو مجازاتش روزهای ماست دردای باعث ك اون نشيم، چه و بشيم باخبر

 ناو خدای با...نيستي طرف اون با ديگه بشي كسي اشک ريختن سبب و بياری درد به رو دلي

 تنفر حس از نشه پر زندگيت تمام اميدوارم فقط...گذره مي ذهنت و دل تو چي دونم نمي....طرفي

 هك چه اون....كنه درو خوشبختي و آرامش نيست قرار كاره مي نفرت كه اون چون...انتقام ديدن و

 دريغ خودت از رو خودته به مربوط اونچه اما.... دم مي انجام دارم وقته خيلي منه به مربوط

 دنش پرستشي همون اليق....زندگي اليق...خنديدن اليق....خانم دختر آرامشي اليق تو....كردی

 اردو اشتباهي موقعيت يه توی اشتباهي آدم يه اگه حاال....كردی توصيفش برام دفترت توی كه

 عالمتای موضوع اين كه دونم مي و رفته كرده رها توضيحي هيچ بي رو تو بعد و شده زندگيت

 مي و....ده مي نشون بهت رو دليلش زمان گذر مطعنم اما...كنه مي بيشتر و بيشتر رو تو ذهن سوال

 اما...باشه سخت تونه مي موضوع اين چقدر داری و داشتي كه ای عاطفه و محبت همه با كه دونم

 حتي وت....نميشه كسي هر نصيب كه موهبتي...نکني فکر داری كه اوني به نميشه دليل اينا همه

 شدني مادر اليق

 ودب پوريا و....كرد فوران...نداشت را ماندن خاكستر زير توان ديگر پرستش خورده فرو بغض آتش

 ....بست حلقه پرستش دور به دستانش ساكت و آرام شب آن در كه

 :نوشت دفترش در....بود خوبي شب پرستش برای شب آن

 وبي؟خ انقدر من با چرا خدايا....االن سبکم خيلي...داشتم نياز انگار...كردم گريه بلند مدتها از بعد

 ....من بخشش از پر.... تو و اشتباهم از پر من
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 سبزرنگ جوهر آن جواب آمد يادش اما بخوابد خواست مي دلش....را چشمهايش و بست را دفتر

 روی از و داد را پوريا سوال جواب....كرد راباز دفتر و نشست تخت روی و برخاست....است نداده را

 بش دوازده از ای دقيقه چند...كرد نگاه را ساعتش....بود روشن پوريا اتاق چراغ....آمد پايين تخت

 آنقدر...دوخت چشم پوريا به و ايستاد در چهارچوب در...شد وارد و زد در به ای تقه...بود گذشته

 را سرش پوريا....كرد ای سرفه تک پرستش...بود نشده هم در ضربه متوجه حتي كه بود كار گرم

 :گفت لبخند با و كرد جا به جا كمي را عينکش...آورد باال

 ...تو بيا ؟؟ نخوابيدی -

 او كنار راحتي روی سپس و كرد تعارف پرستش به ابتدا...شد بلند ميز پشت از و

 :گفت و گرفت او سمت به را دفتر پرستش....نشست

 ....بخونيدش آوردم -

 :گفت و گرفت را دفتر پوريا

 مگه؟ نوشتي جديدی چيز -

 ....دادم هم رو شما سواالی جواب...بله -

 اييچيزه رنگ سبز نويس روان همان با و....شد خواندن مشغول و داد تکيه راحتي پشتي به پوريا

 به كمي....رفت روبرويي های قفسه سمت به و شد بلند مبل روی از پرستش. كرد مي يادداشت هم

 روی بر پوش شيک و مرتب پيرزني....افتاد عکس قاب يک به چشمش و خت دو چشم كتابها

 مشغول او كرد، نگاه پوريا به....داشتند قرار او طرف دو در دختری و پسر و بود نشسته صندلي

 پسرك داد احتمال دقت كمي با....ببيند نزديک از را آن تا برداشت را عکس قاب....بود نوشتن

 آن و...بود پوريا مثل لبخندش و نگاه طرز اما...داد نمي نشان سال 85 يا 80 از بيشتر....باشد پوريا

 :پرسيد كند، صبر نداشت طاقت انگار...بود نفهميده را درستش رنگ هنوز كه ها چشم

 شمايين؟ اين -

 :گفت و آورد باال را سرش پوريا

 ....عکس اين پيشه سال 85 مال تقريبا....بله -

 كيه؟ خانم اين -
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 :پرسيد پرستش به نگاه بدون...بود نوشتن حال در باز پوريا

 كدومشون؟ عکسه، اين تو خانم تا دو -

 ...دوتاشون هر -

 ....آ پانته... هم يکي اون....خانمه عزيز تره مسن كه اون -

 :داد ادامه و بود شبيه آه به بيشتر كه كشيد كوتاهي نفس

 خواهرم -

 :پرسيد تعجب با و نشست مبل روی او كنار و آمد پوريا سمت به عکس قاب با پرستش

 دارين؟ خواهر شما -

 عزيزم داشتم -

 داشتيد؟ -

 دست از را قاب...گذاشت ای گوشه را آن و... بست را دفتر بود، شده تمام كارش ديگر كه پوريا

 :داد جواب و گرفت پرستش

 ....كرد فوت عکس اين گرفتن از بعد روزی چند....بله -

 كشيد دست قاب شيشه پشت در آ پانته خندان صورت به دست با و

 ....متاسفم واقعا -

 ...ممنونم -

 بود؟ سالش چند بدونم ميشه -

 و مادر....كرد فوت سکته اثر بر من اومدن دنيا به از قبل...نديدم رو پدرم هرگز من...سالش 18 -

 ...كردند مي كار خانم عزيز برای پدرم

 ....كرد اشاره عکس پوش شيک پيرزن به و

 جناب گفتيم مي بهش ما كه شوهرش و خانم عزيز....مونديم همونجا ما هم پدر فوت از بعد -

 مهربون زن يه خانم عزيز...نداشتن رو ارباب يا و كارفرما حکم مادرم و آ پانته و من برای سرهنگ
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 همه ديگه...دادم دست از هم رو مادرم كه رفتم نمي مدرسه هنوز....متمول بسيار و بود ايمان با و

 بچه....كنيم صداش جوری اين داشت دوست خودش...بود خانم عزيز آ، پانته و من كار و كس ی

 رهنگس....بود نشسته سرهنگ پای به عاشقانه اون اما نبود خودش از مشکل اين البته و...نداشت

 عادت ما به... خانم عزيز ندار و دار همه شديم ما....رفت دنيا از مادرم فوت از بعد سال دو يکي هم

 قصه با شبا....بود خوب اوضاع....بود منضبط اما نبود گيری سخت زن...داشت دوستمون و بود كرده

 و پدر از همينطور و كرد مي تعريف ازدواجش و سرهنگ جناب با آشناييش از كه مختلفي های

 کيي پسر هم رو عکس اين...داشت گفتن برای داستاني و حرفي هميشه...خوابيديم مي مادرمون

 شآتي و نميومد هيچوقت كاش كه...بود برگشته آلمان از تازه...گرفت ازمون قديميش دوستای از

 ...زندگي اين به نمينداخت

 مي...دبو شده شنيدن تشنه اما پرستش....رفت فرو فکر به و فشرد سينه به را عکس قاب پوريا

 :پرسيد....شده چه بداند خواست

 مگه؟ شد چي چرا؟ -

 انداخته دوشش روی اتاقش از خروج موقع پرستش كه را شالي...سپرد او دست به را قاب پوريا

 :گفت و دوخت چشم او چشمان به...كرد مرتب برايش..بود

 اون چشمای...داره فرق رنگش فقط....كردنت نگاه نوع حتي...آست پانته مثل چشمات حالت -

 ...موهاش رنگ مثل...شب مثل...بود سياه

 دهش متوجه كه انگار پوريا...دزديد را نگاهش پرستش كه بود پرستش چشمان تماشای محو هنوز

 :گفت و نشست ميزش پشت و شد بلند سريع كرده معذب را پرستش باشد

 روز اون از...بگيره عکس ازمون دوربينش با كه كرد اصرار خانم، عزيز ديدن به اومد كه روز اون -

 نميومد خوشم هيچ...شدم آ پانته به عجيبش نگاههای متوجه....ميزد سر ما به مدام بعد به

 يادمه.... ميکرد هم شماتت رو من و نداشت رو من نظر اما پاني....بود فهميده انگار اونم...ازش

 مراقب داد تذكر من به و...كرد دفاع آ پانته از هم خانم عزيز كرديم بحث هم با كه يکبار حتي

 آ پانته...برگشت هم خبر بي خيلي البته و....شد راحت خيالم آلمان به برگشت وقتي....باشم رفتارم

 رخاط به ميکردم فکر....شنيدم رو ش گريه صدای باری چند...بود خودش تو....شد عوض رفتارش

 خوشحال چون...نگرفتم جدی خيلي...ميکنه اذيتش خاليش جای حاال و شده بسته دل كه اينه

 برام ای ديگه چيز...كرد مي آرومم اين و شدم راحت مزاحم يه دست از اينکه از خوشحال....بودم
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 بيدار خواب از كه صبح روز يه.......ديدم مي پيروز خودمو...خواهرم روز و حال حتي....نبود مهم

 كه امهن يه با...بود كرده آويز حلق رو خودش...جونش بي جسم فقط بود يعني....نبود آ پانته....شدم

 ...داد مي شوم اتفاق يه از خبر

 :داد ادامه و گرفت دستش دو ميان را سرش پوريا

 ..... و عمارت مياد نبوديم خونه خانم عزيز و من كه روز يه نامرد پسره -

 ....فهميد مي صدايش از را اين پرستش...بود كرده بغض پوريا

 سرخوردگي و غم و بودم مزاحم يه دست از شدن راحت سرخوش....حسرت دنيا يه و موندم من -

 توی بود شب يه...كرد خودكشي آ پانته كه بود ماجرا اون از بعد هفته دو...شد فراموشم خواهرم

 اگر بود داده قول خانم عزيز چون بودم كرده درسام درگير خودمو...من امتحانات ماه...خرداد

 خواهرم از و هدفم همه بود شده دوچرخه به رسيدن...بخره دوچرخه يه برام بشم ممتاز شاگرد

 از....بود رختخواب تو مدام...نداشت خوشي حال روزها اون هم خانم عزيز يادمه....شدم غافل

 ينكوچکتر كه من و... نميزنه سر بهش خيلي آ پانته چرا اينکه و پرسيد مي خونه احوال و اوضاع

 مي...نگفتم چيزی هاش گريه و آ پانته رفتار تغيير مورد در گز هر..گفتم مي بهش رو ای مسئله

 به متوسل شده عاشق كردم مي فکر كه آ پانته دل كردن آروم برای خانم عزيز ترسيدم

 يشپ دلش من مظلوم خواهر دونستم نمي حاليکه در...متنفرم ازش من كه بشه كسي برگردوندن

 ....دونست مي خانم عزيز فقط رو راز اين و ايه ديگه كس

 پشت و اش صندلي كنار...آمد او سمت به و برخاست پرستش...شد ساكت و كشيد بلندی آه پوريا

 و بود شده اسراش محرم بود ماهها كه او اصال نه؟ يا بگويد چيزی دانست نمي...ايستاد ميز به

 و افتاد خودش ياد به....دهد؟؟؟؟ دلداری توانست مي را گفت مي دل درد برايش

 او و فتگر را پرستش دست و شد بلند...كرد پيشدستي پوريا اما بزند حرفي خواست....داستانش

 صندلي های دسته روی را دستش و ايستاد پرستش قبلي جای خودش...نشاند صندلي روی را

 ...شد خم جلو به و گذاشت

 مي کرف به بيشتر بايد اما نداشتم سالي و سن....بخشم نمي و نبخشيدم رو خودم هيچوقت من -

 كمک برای كاری هر ديدم شرايط اين با دختری روزگاری روزی اگر خوردم قسم همونجا...بودم

 پانته با تو شرايط چند هر..داده قرار من راه سر رو تو سال 85 از بعد روزگار دست و....بکنم بهش

 ....دونم مي...متفاوته خيلي آ
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 و استوار مرد اين...آمد مي فرود پرستش صورت بر كرد مي ادا كه ای كلمه هر با پوريا گرم نفس

 او از وقتي پوريا كه قسم آن پس....تر سنگين او غم از بسا چه و داشت سينه در غمي هم محکم

 به و شد خيره عکس قاب به دوباره پرستش!!!...بود اين...كرد ياد آن از بود پرسيده را كارش دليل

 آسيايي چشماني...بود خودش مثل او چشمان حالت...بود درست و...بود زيبا او....آ پانته چشمان

 او داشتنشان خاطر به ارسالن اوقات گاهي كه چشماني...خودش چشمان حالت به درست...داشت

 لز چشمانش به آورد، باال را پرستش چانه راستش دست با پوريا....بود ناميده ای كره دخترك را

 :گفت آمد مي زيباتر هميشه از پرستش نظر به كه لبخندی با و زد

 نزده هم مهرداد به حتي رو حرفا اين...افتاد كوزه تو گر كوزه بار اين...كوچولو خانم خوب -

 ...هست اجازه....بودم

 :گفت آرام و كرد پرستش چشمان به نگاهي دوباره...گرفت پرستش از را قاب و برد دست و

 ....بخواب برو ديگه -

 ....بگذارد جايش سر را قاب تا رفت ها قفسه سمت به.... برداشت او از را نگاهش و

 پنجم فصل

 االبصار و القلوب مقلب يا

 النهار و اليل مدبر يا

 االحوال و الحول محول يا

 الحال احسن الي حالنا حول

 يک يباتقر..گفت تبريک را نو سال حلول گوينده بعد و خواند را سال تحويل دعای ملکوتي، صدايي

 اررفت پرستش هم و پوريا هم هفته يک اين طول در و گذشت مي پرستش و پوريا ازدواج از هفته

 پرستش های حرف...كردند مي بيشتری سبکي احساس دو هر...داشتند نظر تحت را همديگر

 ورياپ مقابل در دغدغه بي ديگر بار چند اول، شب جز حتي..شد نمي ختم دفتر در نوشتن به ديگر

 نظر از هم پوريا....بود نداده انجامش خفا در جز به ماه دو اين طي در كه كاری...بود ريخته اشک

 خودش خاص قوانين هم اش خانه...نبود مطبش درون سختگير و جدی پزشک آن ديگر پرستش

 ی هفته طول تمام او خاطر به پوريا كه دانست مي...بود كننده راضي پرستش برای اما داشت را
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 مي را پوريا زندگي داستان اينکه از.... داده مرخصي خودش به را عيد روز 83 تمام و سال پاياني

 ....داشت خوبي احساس كند، مي دركش حد اين تا چرا او بود فهميده اينکه از و دانست

 رهسف آراستن وظيفه پرستش سال هر چون....شد مي برگزار گلبهار منزل در سال تحويل مراسم

 خودنمايي ترمه سفره باالی در گلبهار رنگ ای نقره و قديمي شمعدان و آيينه...داشت عهده بر را

 اش سفره اصلي اركان جزء نيز اش خاله شوهر و مادر و پدر عکس هميشه جون و...كرد مي

 و پرستش....شد انجام جديد سال شروع مناسبت به بوسي ديده و تبريک....شدند مي محسوب

 وشآغ در را ارسالن حاليکه در و اعتراض با گلبهار كه كردند اكتفا همديگر با دادن دست به پوريا

 :گفت داشت

 ...نيستا خبری عيدی از نبوسين همديگرو تا چي؟ يعني -

 :گفت او از حمايت به و انداخت مادرش گردن دور را دستش ارسالن

 ودمخ عيدياتونو نداره، عيب اما بود پيچيده كمي شما سال و سن برای گلي مامان تهديد چند هر -

 ...ميدارم بر

 شپرست احساسات از اما نبود سخت برايش....دوخت چشم پرستش به هم او و پوريا به پرستش

 اجرا اما...زمان از برهه اين در هم آن...احساسات از مملو و بود دختر يک او حال هر به...ترسيد مي

 بنيم را گلبهار عمه كنجکاويهای حتما و شد مي تمام تر گران پرستش برای خواسته اين نکردن

 به كمي را او...انداخت پرستش كمر دور آرام را دستانش پس...داشت همراه به او رفتار نوع بر

 ود هر پرستش....گرفت پيشانيش از آرام و نرم ای بوسه....كرد خم را سرش و كشيد خود سمت

 ساخته او برای را آغوش اين انگار......داشت قرار پوريا مردانه و فراخ سينه روی بر دستش

 بوسه اولين....آورد ياد به و بست را چشمانش....بود گرفته جای آن در كاست و كم بي...بودند

 دهش سرد چقدر....بود ترسيده چقدر او و....بود بسته نقش لبانش بر كه اش پيشاني بر نه...او

 يم رعايت را احتياط جانب هميشه پوريا....داشت فرق آسمان تا زمين پوريا با او های اولين....بود

 رهمس آنها شرع حکم به كه بود گفته او به...بود همين پرستش با او قرار اول روز همان از.......كرد

 او به...باشند داشته هم از دوستانه رابطه يک جز توقعي نبايد اما باشند مي محرم هم به و همديگر

 كه قسمي و داده انجام محافظتش و امنيت و او حال رفاه برای را كار اين كه بود كرده گوشزد

 رایب فرصتي...دهند مي فرصت هم به كه بود گفته هم را اين حتي او به....بود خورده پيش سالها

 كه زمان آن تا بود گفته...كند رهايش ندارد قصد بود گفته....داشتن دوست شايد برای...شناخت
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 بود گفته....بندد نمي دل او به نگويد پرستش كه زمان آن تا و ماند مي همسرش بخواهد پرستش

 اهل پوريا.....نيست آنها فرزند گفت نخواهد هيچکس به بود گفته....كند مي پدری فرزندش برای

 دبو فهميده را اينها....اش صادقانه و پاك احساسات با كردن بازی اهل و...نبود دروغ اهل...نبود ريا

 هفته يک از او سهم...نبود سر هم كه همسری...شد همسرش و گفت بله پيشنهادش به كه

 ناكنو و ريختن اشک او آغوش در بار يک و بود دستانش با پوريا دست تماس باری چند همسری

 آن از...حس همه آن از...بود عجب در خودش از....بود هم زياد پرستش برای اينها اما...بوسه يک

 به هم باز بود ديده نافرجام عشق آن از زودتر را پوريا اگر....انگار نبود خبری هيجان و شور همه

 نشست مي مقايسه به چه هر ندارد؟ پوريا كه داشت چه او اصال ؟؟ كرد مي رفتار شکل همين

 اتاحساس با همراه انگار هم پرستش عقل اما...بود بيشتر پوريا نمره و يافت مي كمتری شباهت

 با....راس در او هنوز و بود دل با جدال او جدال هنوز...بود بسته بر رخت جسمش از اش دخترانه

 وزهن...بود زده شخصيتش و او به كه ای ضربه همه با....بود كرده حقش در كه ای معرفتي بي همه

 آرامش حتي....كند عوض را او نظر توانست نمي هم گلبهار عمه نفرينهای حتي...بود راس در او

 مي بهتر كمي را حالش كه بود مسکني فقط....نبود درد دوای برايش انگار هم پوريا با زندگي

 ....كرد

 پوريا مديون را گرانبها گوهر اين وجود....كشيد شکم بر و كرد جدا پوريا سينه از را دستش

 شد مي آماده كه بود او....داد پايان را هايش نگراني كه بود او...شد باليش سپر كه بود او....بود

 آغوش و بود پرستش حاال و....بود كرده پر پوريا را ديگری كس خالي جای....بودن پدر برای

 :كرد زمزمه گوشش زير آرام و چسباند سينه به را پرستش سر پوريا....پزشکش

 ديگه رفتن ارسالن و عمه نداری؟؟ شدن جدا قصد -

 كس به او...است كرده رها پوريا آغوش در را خودش چطور آورد خاطر به پرستش كه بود آنجا تازه

 اپوري اما....كرد پيدا خودش به نسبت بدی حس...كرد مي فکر نجاتش فرشته آغوش در ديگری

 نگاه پوريا چشمان به كشيد مي خجالت....شد خارج او آغوش از سريع....دانست نمي را اين كه

 همه آن شيدايي همه آن....نشده هفته يک هنوز كرد؟؟ مي فکری چه خودش با او حاال....كند

 هر به كس هر گذارد مي و بندد مي دل راحتي به كه دانست مي دختری را او شد؟؟ تمام....عالقه

 استفاده كردن بازی كلمه از پوريا مورد در نداشت دوست بزند؟؟ محک را احساساتش نوعي

 وهجل انعطافي بدون و متزلزل دختر نداشت هم دوست اما....نيست اينگونه كه دانست مي...كند

 مي هم آخرينش را او و است يار اولين عشق و مهر از لبريز دلش بود كرده عنوان بارها او....كند
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 عبيرت ديگری چيز را او پوريا فکر نکند بود، شده انجام ناخواسته كه كاری اين با... اما حاال....ناميد

 بدون و گفت...شد جاری زبانش بر جمله اين چرا نفهميد هم خودش....را احساساتش و او...كند

 ...رفت آشپزخانه سمت به او به نگاه

 ببخشيد...نبود شما پيش فکرم و حواسم اصال -

 هدوبار پوريا....نداد زدن حرف فرصت او به حتي كه كرد عبور كنارش از سرعت به آنقدر پرستش

 و صبر به را او آيه....خواند معني با را ای آيه چند و كرد باز را قرآن....نشست سفره سر بر

 حرف به دوباره...بود شده خاطر رنجيده پرستش حرف از كمي دلش.....كرد مي دعوت استقامت

 :گفت خود به كرد، فکر پرستش

 ...بوده من خود خواسته كه اين برنجم؟؟ بايد چرا -

 شست،ن مي سفره سر حاليکه در و شد خارج آشپزخانه از شربت سيني با گلبهار....بست را قرآن و

 را قرآن گلبهار....گرفتند جای سفره كنار كه ها آن.....كرد صدا هم را ارسالن و پرستش

 اام داد مي عيدی كودكانش به سال تحويل زمان در درست كه بود اين بر رسم سال هر....برداشت

 خودشان حال به كمي را داماد و عروس دادند ترجيح ارسالن و او چون افتاد تاخير به كمي امسال

 برای را خود نو، اسکناس برگ چند...كرد باز را ديگری صفحه و خواند ای آيه چند....بگذارند

 اب و كيفش درون از پرستش....داد اسکناسي كدام هر به گلبهار.....ديدند مي آماده شدن قسمت

 را ارسالن كادوی سپس و....نمود تقديم گلبهار به را آن و كرد خارج ای جعبه پوريا اشاره

 لفنت كه ميزی سمت به ارسالن...خورد زنگ منزل تلفن كه بود پوريا از تشکر حال در گلبهار...داد

 مين بر چرا اينکه بر مبني بود همراه گلبهار اعتراض با كار اين كه شد خم داشت قرار آن روی بر

 ..برداشت را گوشي خنده با ارسالن...كند مي كاهلي و تنبلي دچار اينگونه را خودش و خيزد

 بفرماييد مبارك عيدتون -

 :داد ادامه ارسالن و...خنديد پوريا

 ...منه سال بشه شروع تو با كه سالي... به به...به به -

 :كه آود پايين را صدايش و

 عزيزم؟ چطوری -
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 شپرس عالمت به را سرش و شد خيره گلبهار به متعجب پرستش....كردن پچ پچ به كرد شروع و

 :گفت و زد لبخندی گلبهار...داد تکان

 ....نبود خبرا اين از...واهلل نميدونم -

 :كرد بلندتر را صدايش و

 كيه؟؟ ببينم آيفن رو بزار -

 :گفت و گذاشت آيفن روی را گوشي....شد بلند ارسالن خنده

 ....شن آشنا باهات ميخان همه...عزيزم كن سالم -

 ار نو سال و برد مي اسم تک تک كه رسيد گوش به آشنايي و پرانرژی صدای خط سمت آن از و

 :گرفت او از را گوشي...رفت ارسالن سمت به و شد بلند گلبهار....ميگفت تبريک

 خاله...خاليه خيلي شما جای...بله....عزيزم مبارك هم شما نو سال.... خوبي؟ جان مهرداد سالم -

 فعال....عزيزم باشه...خوب خوب....بگذره خوش....بگو تبريک ها؟ خاله دختر هستند؟ خوب جان

 ....گوشي.......خدانگهدارت

 دعي و زد حرف دوستش با ای كلمه چند هم او و برخاست پوريا...گرفت پوريا سمت به را گوشي و

 .بود پرستش نوبت نهايت در و....گفت تبريک را

 و سادگي...بود نشسته دلش بر عجيب مهرداد...خنديد مي هم هنوز گذاشت را گوشي كه پرستش

 هميشه و انرژی از سرشار...بود ارسالن مثل درست....داشت دوست را اش اندازه بي صداقت

 در اش خاله خانواده همراه به چون...بود نديده را او عروسيش از بعد روز دو از....جواب حاضر

 مي مدام را او اول روز دو آن در....شده تنگ برايش دلش كرد احساس....برد مي سر به شمال

 وقت هنوز پرستش....خوبش دستپخت با البته...آمد مي پوريا خانه به شام و ناهار برای....ديد

 برای باری چند هم مهرداد رفتن از بعد....كن آشپزی پوريا برای هفته يک اين طول در بود نکرده

 ديگر ودب گرفته تصميم اما پرستش...بودند مهمان گلبهار منزل در يا رفته رستوران به شام و ناهار

 نمي خودش ی خانه را جا آن!!!!...پوريا ی خانه....دهد انجام را پوريا خانه كارهای خودش

 سرزنشش شنيد را آن گلبهار عمه و بود شده خارج دهانش از كلمه اين كه باری اولين....دانست

 اب جز ديگر پرستش روز آن از و...ما خانه بگويد بايد....بگويد را كلمه اين نبايد هرگز كه كرد
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 و... پوريا و او يعني ما....برد نمي كار به هم را ما خانه حتي....بود نگفته را كلمه اين خودش

 ....دانست نمي "ما" را خودش و پوريا پرستش

 امتم در آن خوب بوی....بود كرده درست ماهي با پلو سبزی ناهار برای عيد روز سال هر مثل گلبهار

 بود تهنشس پوريا كنار هم پرستش و بودند شطرنج بازی حال در ارسالن و پوريا....بود پيچيده خانه

 پرستش چهره به داد حركت را اسبش ارسالن كرد مي حمايت را ارسالن گاهي و را او گاهي و

 :گفت اعتراض با و شد خيره

 ...پرپری باش يکيمون طرف....نيستا معلوم تکليفت -

 :داد ادامه و دوخت چشم پوريا به و

 ...البته استاد اجازه با -

 را پشتش و نمود راست بود كرده خم كه را كمرش و گذاشت پرستش كمر پشت را دستش پوريا

 :گفت و داد تکيه پشتي به

 ....ببيني توني مي هم اينجوری -

 :داد ادامه و

 ....كنه حمايت تونه مي داره دوست هركي از...خودشه ميل -

 كه االنم...داشت هواشو ما مامان بود اينجا تا...داره مار مهره من خاله دختر اين...خدا ای -

 زدنه پرسه حال در خانم بر و دور... ايناهاش...كه نداره دم و شاخ ديگه كه شانس يعني...داماد

 ...خنديد پوريا

 ....ارسالن آقا مات كيش -

 :گفت و دوخت چشم شطرنج صفحه به گرد چشمان با ارسالن

 سال همه اين تو موندم...داری خودت با و شانس االن هم تو....نگفتم اومد؟؟ كجا از اين...بابا ای -

 ...تو ندادی شانسي هيچ من به چرا زندگي،

 يدكش آهي...دانست نمي شانس خوش را خود اما پرستش....رفت آشپزخانه سمت به و شد بلند و

 :گفت آرام و
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 شانس؟ كدوم -

 ....ردك نگاه اش حلقه به هم پوريا....كشيد دست بود انداخته انگشتش در پوريا كه ای حلقه به و

 ....ناشکريه خود تو كار اين...پرستش نکن شروع باز -

 ببخشيد -

 ....نخواه عذر من از -

 پرستش با ديدارش اول روز به ذهنش....چرا دانست مي...بود آمده درد به دلش هم پوريا انگار اما

 با....نبود سالن در ديگری كس....بود نشسته انتظار اتاق مبل روی آرام و موقر دختری...كشيد پر

 همان مغموم دختر آن كه شنيد او زبان از و كرد گرمي عليک و سالم هميشه مثل كبيری خانم

 لندب سر هم نامش شنيدن با حتي اما پرستش....كرده معرفي او به السادات فخر كه است كسي

 از.....شد او بيمار پرستش بفرستيد، من اتاق به را او ديگر دقيقه 84 تا گفتن با....ببيند را او تا نکرد

 را معشوقش كه دختری...داشت خيلي موارد اين از....بود برده پي او بزرگ غم به اول ديدار همان

 كه دريافت سوم جلسه در اما...بود آشنا ها كيس گونه اين با....نحوی هر به حاال داده دست از

 هم ديگری درد او....نبود يار دادن دست از درگير فقط او....است متفاوت پرستش جريان

 نوشتن به تشويق را او پس...بگويد زبان به تواند نمي كه دارد حرفهايي فهميد مي....داشت

 ار پرستش درد و خواند مي را آن بعد جلسه و نوشت مي دفتر در برايش سوالي جلسه هر....كرد

 هب نبود ميان در مسئله اين پای اگر دانست مي...بود شناخته محکمي دختر را او....بود فهميده

 را قعش اين رفته رفته و بيايد كنار خودش با درمان دوره چند گذشتن از بعد توانست مي راحتي

 كه تهرف رفته....بود شده خرج كه نبود احساس فقط...بود نداده دل فقط پرستش اما...كند فراموش

 به مکك برای شد تر جدی و....اش دردانه خواهر....افتاد آ پانته ياد به بيشتر...شد آشنا بيشتر او با

 بعد آن وقتي و شد نگرانتر بود، خوانده را بارداری به شکش و پرستش حرفهای وقتي....پرستش

 يدد درمانده و مستاصل را او...نبوده دليل بي نگرانيش شد مطمئن...ديد كارش دفتر در را او ظهر از

 مي نه و نداشت ای چاره....رفته باد بر ذهنش، و روح درمان برای بود بسته كار به را آنچه هر و

 وايلا شايد كاری؟ وجدان آ؟ پانته خاطر به....مسئوليت بار پذيرفتن جز باشد داشته كه خواست

 ايدش....دارد اهميت برايش شکسته غرور با دختر اين دانست مي اكنون اما...داشت تصوری چنين

 نگاه يک در عشق مود در او از مهرداد روزی آمد مي يادش...داشته اهميت برايش هم اول از

 ....بود زده لبخند فقط او و بود پرسيده
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 ار لبش...كرد نوازش را ظريفش انگشتان سر....گذاشت پرستش دست روی را دستش آرامي به

 :كرد زمزمه آرام و آورد او گوش نزديک

 فرشته اين برای نه خوبه تو برای نه ناراحتي همه اين كني؟ مي كار چي داری هست حواست -

 ....اينجا اونم....كوچولو

 مين چرا...كشيد نفس را او تن عطر و شد خيره دستانش بر پوريا دست آرام لغزش به پرستش

 آغوشش در بار چندين راحتي به كند؟؟؟ فکر جذبه پر داشتني دوست موجود اين به توانست

 حکم به نجاتش فرشته برای بود؟؟؟؟ داده هم دل آيا دل؟؟ اما...بود زده حرف برايش....بود لغزيده

 باز....هيچ...نه....انديشيد خود با!!!!!...عالقه اما بود قايل فراواني احترام هميشگيش ادب و پاك ذات

 به را اش بويايي حس بود كرده پر را خانه فضای تمام كه گلبهار غذای بوی اينبار....كشيد نفس

 سمت به و شد بلند سريع...برخاست حركت به وجودش در انگار چيزی....كرد تحريک ناگهان

 ....رفت دستشويي

 عزيزم؟؟ شده چي -

 به مه ارسالن و پوريا...گرفت مي را پرستش سراغ نگراني با و زد مي در به تند تند كه بود گلبهار

 كه موجودی با آرام... كشيد شکم بر دست...بود شده آرامتر كمي كه پرستش...بودند شده ملحق او

 :زد حرف بود حركتش اين مسبب

 ....بدی نشون خودتو زودی اين به نبود قرار....كوچولو باش آروم -

 گلبهار....گرفت قرار خانه اعضای نگران های چهره مقابل و كرد باز را در....زد صورتش بر آبي

 قند آب پرستش برای كرد امر ارسالن به....كرد هدايت مبل سمت به را او و گرفت را دستانش

 هحاليک در گلبهار.... رفتند آشپزخانه سمت به دو هر و شد قدم هم وی با هم پوريا كه كند درست

 :گفت داد مي ماساژ را اش برادرزاده های شانه آرام

 گلم؟ يهو تو شدی چي -

 جون عمه نميدونم -

 دست....درآمد حركت به پرستش درون چيزی باز....خورد مشامش به عمه هميشگي شامپوی بوی

 اش قدمي دو در قند آب ليوان با پوريا كه نبود حواسش...شد بلند مبل روی از و گرفت دهان بر

 پوريا....داد ها ريه به را او تن عطر باز و.....كرد برخورد اش مردانه ی سينه به صورت با... دارد قرار
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 رستشپ كمر چپش دست با بود داشته نگه باال را راستش دست ليوان، محتويات نريختن برای كه

 ردك احساس....بوييد را او بيشتر و گرفت جای آغوشش در بيشتر پرستش....داد فشار محکم را

 از....نبود خبری كشاند مي دستشويي سمت به دوباره را او كه درونش آشوب از...است گرفته آرام

 يم تحريک را مشامش كوچکي بوی هر كه كرد مي احساس بود آمده گلبهار عمه خانه به كه صبح

 ....شد مي بهتر نفس هر با حالش...كشيد نفس بلندتر....شد مي هم بيشتر لحظه هر و....كند

 بانو؟ شده چي -

 سپرده گوش كرد مي نوازش او چشم مقابل در را اش دردانه كه پوريا آرام لحن به گلبهار و

 چشم مادرش آرام چهره به ارسالن....پرستش آرامش از و پوريا بودن از بود خوشحال....بود

 و سن به پسری برای قضيه اين هضم....داد تکان سو آن و سو اين به آرام را سرش فقط و دوخت

 تا ودب شنيده اتفاقي طور به را پوريا و پرستش صحبتهای كه روز همان از....نبود آساني كار او سال

 ,پرستش بود؟ مقصر كسي چه شد؟ اينطور چرا...بود كرده فکر موضوع اين به بارها اكنون به

 ديگر كه آنقدر...بود نرانده زبان بر را اسمش ديگر هيچکس بعد به ماجرا آن از....او خود, مادرش

 بايد پرستش كه را دردهايي....بود متنفر او از....كرد نمي تکرار هم خودش با را اسمش كسي

 مي خود در كه را حرفهايي....شکست نمي كه را سکوتي...دانست مي او تقصير ميکرد تحمل

 مادرش باوريهای خوش....داشت قرار آن در اكنون كه اوضاعي....بود كرده كه انتخابي...ريخت

 خوشحال فقط....دانست مي او تقصير را چيز همه.....جنسيتش از خودش تنفر حتي گاهي و....را

 او خانه به پا عالقه حکم به هم پرستش آيا دانست نمي اما داشت دوست را او...پوريا بودن از بود

 ...بپرسد هم خواست نمي دردش؟؟ از فرار برای يا گذاشته

 همان هب مختلف بوهای استنشاق با ديگر بار چندين هم سفره سر حتي پرستش...شد صرف ناهار

 و کنزدي بود نشسته دستش كنار كه پوريا به خاص كلکي با را خودش فوری اما...شد دچار حالت

 تن عطر جز است حساس بوها از خيلي به كه بود شده مطمئن ديگر حاال...بود بوييده را تنش عطر

 !!!پوريا

 دنكر سپری برای گلبهار های اصرار عليرغم پوريا و پرستش كه بود غروب حال در كم كم آفتاب

 شپرست و بود گذاشته پرستش عهده به را تصميم پوريا....شدند پوريا خانه راهي منزل، در شب

 كه بود جايي آخرين هميشه كه ای خانه....برود آنجا از زودتر چه هر بخواهد كه شد نمي باورش

 را او بوها مختلف انواع....بگيرد پناه آن در خواست مي كه جايي اولين و داشت را تركش قصد

 جای ماشين درون وقتي....بود همين فقط آنجا از فرار برای پرستش دليل....بودند كرده آزرده
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 رایب كه ارسالن و بودش بوسيده خداحافظي برای كه عمه عطر بوی....كشيد عميقي نفس...گرفت

 وا حاال و بود كرده دگرگون دوباره را حالش...بود شده نزديک او به كمي باش خودت مراقب گفتن

 تعجب اب پوريا....داد مي را پوريا بوی ماشين فضای تمام....كشيد مي نفس بلند بلند ماشين درون

 :پرسيد و شد خيره پرستش به

 تو؟ خوبه حالت...بابا ای -

 :گفت ديگر عميق نفس يک كشيدن از بعد و داد تکان را دستش پرستش

 مردم مي داشتم....خوبم االن...آره -

 شدی حساس... ديگه طبيعيه....نکنه خدا -

 زودتر را چيز همه او كه بود خوب چقدر.....دوخت چشم بود رانندگي مشغول آرامش در كه پوريا به

 یا دغدغه هيچ شد مي پوريا به چيزها از خيلي گفتن و فهماندن برای....كرد مي درك و فهميد مي

 ..نداشت

 ببرم خودم با رو شما لباسای از دست يه ميرم جا هر بعد به اين از بايد كنم فکر -

 :پرسيد و كرد گره هم در كمي را ابروانش پوريا

 چطور؟ -

 شما جز حساسم بويي هر به فهميدم -

 :گفت ردك مي نزديک پرستش بيني به را دستش كف شوخي برای حاليکه در و خنديد بلند پوريا

 كنم؟؟؟ مي كار واقعا ببين كن امتحان ديگه بار يه -

 جا به و شده حساب هم همان اما بود اندك پوريا شوخيهای تعداد....خنديد بلند هم پرستش

 شيدك عقب را دستش خنده با هم باز پوريا....كرد بو را پوريا دست كف عميق نفس سه دو با.....بود

 :گفت و

 ....ميشم تموم....نکن استفاده جا يه همشو -

 هب كه زد پوريا دست همان پشت به بود شده شديدتر كمي اش خنده حاليکه در و آرام پرستش

 :گفت و بود كرده نزديک اش بيني
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 شب بگويد نميخواست...خريدی برام شب همون كه هموني از...خواد مي هويج آب دلم....لوس -

 ....عروسيمان

 :گفت و گرفت پرستش افتاده چال های گونه از آرامي نيشگون پوريا

 چشم....خودمي كوچولوی دختر -

 مي شوخي...خنديد مي و گفت مي سبکبال و شاد های دختربچه مثل پرستش شب آن

 هكرد تعريف پوريا برای كه هماني...هميشگي پرستش بود شده....كرد مي لوس را خودش....كرد

 ياپور... بودند ايستاده قرمز چراغ پشت....امشب جز بود نديده چشم به او ماه دو اين طول در و بود

 و انداخت بنوشد ني با كرد مي سعي را اش نوشيدني های جرعه آخرين كه پرستش به نگاهي

 را شال و برد دست...بود سرش روی از خوردن سر حال در آرام كه رنگش كرم شال به سپس

 نداشت نگه راضي برای دلش....بود مهم برايش دختر اين چيز همه....كرد مرتب پرستش سر روی

 ستا نکرده فکر موضوع اين به كنون تا چرا انديشيد خود با....بزند كاری هر به دست بود حاضر او

 معمولي های داشتن دوست جنس از كه داشتني دوست....دارد دوست را دختر اين نوعي به او كه

 و بود فتهگ را بله پرستش كه موقع همان....افتاد پيش هفته يک ياد....بود متفاوت جنسش....نيست

 حس اين روز آن....خاطر تعلق يک....پيوند يک مثل چيزی....بود كرده احساس قلبش در چيزی او

 و دانست دار محضر آقای حاج دوقلوی های نوه حد از بيش شادماني و صدا و سر از ناشي را

 كه روز همان از....بود شده اينگونه پيش وقت خيلي از او كرد مي فکر كه خوب نه،....اكنون

 هم روز آن....بود كرده حس قلبش در چيزی هم روز آن...بود ديده بار اولين برای را پرستش

 همه چرا....بود نينديشيده موضوع اين به هرگز چرا پس.... ترحم پای به بود گذاشته را حسش

 او هب دوباره بود؟؟؟ خورده آ پانته فوت از بعد كه قسمي يا بود گذاشته كاری وظيفه پای به را چيز

 آن.....گون گندم پوست آن براق، و مواج رنگ خرمايي موهای آن!!!!! بود زيبا چقدر.....كرد نگاه

 همان مثل درست...كرد حس قلبش در چيزی هم باز....رنگ ای قهوه درشت چندان نه چشمهای

 در او از گرفتن بله از بعد حس مثل....بود آمده سراغش به پرستش ديدن با اول روز كه حسي

 دوستش آری،.....كسي شيطنت و پايکوبي از نه و بود خبری ترحم از نه اينبار اما....محضر

 هنوز پرستش....است فهميده دير چقدر كه كرد احساس و....داشت دوست را پرستش او....داشت

 پرستش دست از را ليوان و برد دست....زد لبخند پوريا....بود اش ميوه آب ني با بازی حال در

 :گفت ساختگي اعتراضي با و گرفت

 بگيرم؟؟ برات ديگه يکي برگردم ميخای...شد سوراخ -
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 يم انگار پوريا....داد منفي جواب سر با و چرخاند پوريا سمت به را نگاهش لبخندی با پرستش

 چراغ شدن سبز متوجه را او عقبي ماشين بوق صدای كه....دهد ادامه نگاهش به همچنان خواست

 ....بماند قرمز هميشه جراغ رنگ خواست مي دلش كه بود بار اولين....كرد

 بخوريم؟ هم شام بيرونيم، تا خوای مي -

 :گفت و انداخت اش مچي ساعت به نگاهي پرستش

 نيست؟ زود -

 :داد جواب ماشين نمايشگر روی ساعت به نگاه با پوريا

 چيه؟ نظرت خوب...خيلي نه -

 ..هست گرسنمم خوبه -

 خودت؟؟ فقط -

 :داد جواب و زد محوی لبخند پرستش

 ....نکنم فکر -

 شهر سنتي رستورانهای از يکي سمت به و كرد اضافه ماشين سرعت به كمي پوريا    

 يادش به آمد مي شهر به وقت هر او...شد متمايل ماشين شيشه سمت به كمي پرستش....رفت

 مي حس را بودن او با لحظه به لحظه....بود رفته او با قبال شد مي رد كه جايي هر از....افتاد مي

 و بزند بيرون خانه از داشت دوست ای بهانه هر به...بود رفتن بيرون و گذراني خوش اهل....كرد

 تنيس صالح كه بود گشوده شکايت به لب گلبهار كه جايي تا كرد مي خود همراه هم را پرستش

 والس و پرس به اشاره با كه بود گلبهار.... شوند ديده عام مال در هم با اينقدر نامحرم پسر و دختر

 صيغه خواندن ديگران، درآوردن حرف از نگراني و معاشرت اينگونه نبودن درست و ها همسايه

 اما...نبود موافق آن با پرستش كه امری....دانست مي رابطه اين دانستن خير به ختم را محرميت

 تخواس مي دلش كرد مي فکر كه حاال....آن پذيرش جز نبود ای چاره تا گفت و گفت گلبهار آنقدر

 پافشاريهايش و او های خواسته بود نيفتاده اتفاق اين اگر شايد...داد نمي گوش اش عمه حرف به

 .....آمد مي درد به دلش افتاد مي كه روز آن ياد......اكنون پرستش و گرفت نمي شدت هم
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 پر ميزها اكثر و بود پخش حال در سنتي ای موسيقي....داشت مطبوعي و گرم فضای رستوران،    

 ای ارچهپ با كه چوبي ميزی سمت به را دو آن داشت، تن بر تميز و شيک لباسي كه گارسن...بودند

 عقب شپرست نشستن برای را صندلي هميشگي رسم به پوريا....كرد هدايت بود شده تزيين ترمه

 :گفتن با و داد آنها دست به را منو گارسن...نشست خودش سپس و....كشيد

 ....گردم مي بر -    

 نوم به نگاهي پرستش....گذاشت تنها منو ليست مورد در مشورت شايد و انتخاب برای را آنها    

 مي احساس خود بر را او نگاه سنگيني گويي كه پوريا....دوخت چشم پوريا صورت به بعد و انداخت

 :گفت و دوخت چشم پرستش به..كرد

 كردی؟ انتخاب -    

 اوهوم -    

 اوهوم؟ -    

 ....كردم انتخاب بله -    

 بفرماييد؟ خوب -    

 كردم انتخاب رو سه شماره من -    

 ...كرد ادا كامل و طوالني را اش جمله عمد به و    

 :گفت و زد لبخندی پوريا    

 ....خوبيه انتخاب -    

 سفارش را غذايي همان هم خودش و كرد دعوت خودشان سمت به را او گارسن به اشاره با و    

 سمتي به و شد بلند ميز پشت از عذرخواهي يک با پوريا....بود پسنديده پرستش كه داد

 :گفت و كرد اشاره او دستان به نشست پرستش روبروی دوباره و برگشت وقتي....رفت

 بشوری؟ دستاتو نميخوای تو -    

 مي الدنب را او رفتن پوريا....شد بلند ميز سر از و پرسيد را بهداشتي سرويس مکان پرستش    

 مي رنظ به شيک سادگي عين در...پوشيد مي لباس ساده البته و زيبا و آراسته پرستش....كرد
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 كه تشپرس....هستند گلبهار دست هنر پرستش لباسهای اكثر كه دانست مي را اين پوريا...رسيد

 :گفت دلنشيني حالت با و گرفت پوريا چشمان روبروی را دستهايش برگشت

 دكتر؟ آقای شدن تميز -    

 جدی ای قيافه با و كرد نگاه آنها به دقت به گرفت، دست در را پرستش دست دو هر پوريا    

 :داد جواب

 ...!!!!!شده محو حلقت كه شستيشون انقدر...تميز تميز...بانو بله -    

 ورياپ روبروی فاتحانه بعد ای دقيقه...برگشت دستشويي سمت به وای يک گفتن با پرستش    

 :گفت و كرد لمس را آن...انداخت اش حلقه به نگاهي....بود نشسته

 نبود حواسم...ببخشيد -    

 نخواه عذر من از -    

 بخوام؟ عذر كي از بايد مربوطه شما به كه كردم اشتباهي كار وقتي خوب -    

 ....هيچکس از -    

 چي؟ يعني -    

 ....بخوای عذر بشي مجبور كه نکن كاری هرگز اينکه يعني -    

 ...كنم مي سعي -    

 گيری تصميم و تمركز و خواد مي آرامش كمي.... نداره نياز سعي به -    

 روزا اين ندارم هيچکدومشو من كه -    

 بياری درشون ميرا زير اون از نميخوای منتها.... داری -    

 چي؟ مير زير -    

 قديمي خاطرات -    

 مه خيلي شدن من در گيری تصميم قدرت و تمركز و آرامش نداشتن باعث كه خاطراتي اون -    

 !!!!دكتر آقای نيستن قديمي
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 ميشن كه بالخره -    

 نخوام من اگر نه -    

 روبروی را آن دوباره و كشيد آن در ساالد كمي برداشت، را پرستش روبروی ظرف پوريا    

 :گفت و گذاشت پرستش

 كنه مي خواستن به تبديل رو نخواستنها از خيلي زمان -    

 :گفت لب زير و كرد كاهو برگهای با بازی به شروع و برداشت را چنگال پرستش    

 ....بشه حل زمان گذر با قراره كه ای مسئله هر از بيزارم -    

 مقابل در يا....بزنم تکراری حرفای و برگردم عيد اول روز ندارم دوست....بخور...نکن بازی -    

 مي نااميدم كلي به كه ميزني حرفايي وقتايي يه كن قبول اما...بگيرم گارد جوابات از سری يک

 هنوز...داری بااليي خالقيت هنوز گذروندی سر از كه مشکالتي تمام با....متفاوتي خيلي تو....كني

 مي حس كه زني مي حرف جوری اوقات گاهي ولي....كردن شوخي حوصله...داری خنديدن حوصله

 ميشم نااميد خودم از....بکنم برات نتونستم كاری هيچ من كنم

 :گفت و زد لبخندی...جويد و گذاشت دهان در را كاهو از برگي پرستش    

 خودتون؟ يا اميدين نا من از شما -    

 دو هر اوقات گاهي -    

 و رصب حاصل نشسته شما روبروی االن كه پرستش اين چون....نباشيد اصال كه خودتون از -    

 خودگذشتگيتون از البته و....شماست درمان

 ...بودی نکرده تعريف من از حاال تا -    

 كردم حاال خوب -    

 همين؟؟؟ -    

 بياد زبونم به تا برده وقت كلي همينشم....متوقعيدا خيلي شما -    

 خوردنش غذا حتي و را نگاهش...داشت دوست را پرستش بودن صريح و رك...خنديد پوريا    

 تربيش كرد مي دقت بيشتر چه هر و....كرد مي بيشتری دقت او چيز همه به شد مي وقتي چند....را
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 و ادب....بود نديده هيچکس در را او آرامش...خنديد پوريا خنده با هم پرستش....برد مي لذت

 ار خود پرستش....پرستش مقابل در تحملش و صبر و....بود زدني مثال اش العاده فوق نزاكت

 حس...بود همين داشت پوريا به كه حسي تنها....را كودكش و را خود....دانست مي او مديون

 .... خبر بي پوريا قلب از و....نداشت او به نسبت قلبش در ديگری چيز هيچ....قدرداني

 اين ولط در...كرد مي نگاه پرستش نيمرخ به و بود گذاشته راننده صندلي پشت را دستش پوريا

 يم توضيحي هيچ بدون اكنون و بود كرده رانندگي تمرين او با ساعت سه تا دو روزی هفته يک

 يشترب و كرد مي فکر بيشتر چه هر....كند تماشا رانندگي حال در را او و بنشيند كنارش توانست

 هم اول از....است متفاوت پرستش به حسش و نگاه نوع كه رسيد مي نتيجه اين به رفت مي جلو

 خودش روی به را آن خواسته نمي اما بوده متوجه هم شايد يا نشده متوجه انگار او و بوده متفاوت

 :گفت او، تلفني دعوت و مهرداد حرف ياد با....بشکند را سکوت خواست مي دلش....بياورد

 شمال؟ بريم كه كرده دعوت ازمون مهرداد راستي -

 ....گفت بهم آره -

 پس؟ نگفتي چيزی چرا -

 بگين شما بودم منتظر منم.....اينجا بياين خواستم پوريا از من گفت فقط مهرداد آخه -

 وچکك نام كه است باری اولين اين كرد فکر خود با بود دوخته چشم پرستش به كه همانطور پوريا

 چه دانست نمي هم خودش....بود عجيب احساسش و....شنود مي پرستش دهان از را خودش

 دشخو نياز نوع بود؟؟؟ بستني دل نوع چه اين اصال بستن؟؟؟ دل برای بود كافي مدت اين...شده

 به را خود و خورده سر شالش زير از كه پرستش رنگ خرمايي موی شاخه چند....دانست نمي را

 به ازب را آنها آرامي به و ببرد پيش دست كه كرد وسوسه را او بودند رسانده اش برجسته های گونه

 :پرسيد و داد تکيه خودش صندلي پشتي به و خورد تکاني آرامي به...كند هدايت شال زير

 بريم؟؟ بانو؟؟ چيه نظرت خوب -

 ....خوبه -

 ميفتيم راه فردا باشه -

 فردا؟ -
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 زوده؟ -

 هستم اوكي... باشه...ندارم كه كاری...دونم نمي يعني...نه -

 بانو باشي اوكي هميشه -

 دمگن گرد صورت آن....شد مي جذاب چقدر خنديد مي وقتي...ديد هم را پرستش لبخند.....خنديد و

 ....داشت او با حرفها, گون

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

 ششم فصل

 !!!!!كنم مي خواهش -

 ...پرستش نکن بحث...نه يعني نه گم مي وقتي -

 چي؟؟ برای آخه -

 نيست؟؟؟ كافي اينا...من نگراني..تو شرايط..خطرش برای -

 ...بودين راضي ازم كه شما....ندارم مشکلي كه من -

 ..اينجا نه ولي هستم شماالن -

 !!!داره ضوابط و شرايط شما بودن راضي پس -

 شايد -

 لطفا ندين منو جواب ای كلمه يه -

 لجباز دختر نکن پياده خودم رو خودمو متد -

 بدين خيلي شما...نيستم لجباز من -

 ....ديدی كجاشو تازه...ثانيمه يه مال بد بد؟؟ -

 مناظر ماشين شيشه از و برگشت بود نيامده خوشش پوريا جدی و قاطع لحن از كه پرستش

 گيرانند برای پوريا با بحث حال در كه شد مي ساعتي نيم تقريبا...نشست نظاره به را بيرون
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 نرفته بار زير پوريا اما.....شمال جاده سرسبزی و زيبايي به ای جاده هم آن...بود جاده در كردن

 :گفت اخم با و كرد داشت قرار او تيررس در نيمرخش زور به كه پرستش به نگاهي پوريا....بود

 ونفرم پشت جاده اين تو اينجا نميزارم من باشي قهر هم مقصد خود تا...نميده جواب كلکا اين -

 ....بشيني

 :گفت بخورد تکاني آنکه بي پرستش

 نيستم قهر من -

 ميدن نشون رو ای ديگه چيز كه شواهد -

 ميبرم لذت بيرون منظره از دارم -

 گرفتي رو من بردن لذت جلوی و -

 دارين پنجره دستتون بغل خودتون شما -

 چي؟ باشم داشته دوست بيشتر راستمو سمت منظره اگر -

 انهش....بود اينور مثل درست هم ور آن....شد خيره روبرو پنجره به مستقيم و برگشت پرستش

 و كشيد دايره يک پرستش صورت دور دستش، اشاره انگشت با پوريا...انداخت باال را هايش

 :گفت

 ...لبخند با منتها...گم مي اينو -

 مي يوقت چند قلب اين چرا....پوريا قلب وقفه بي تپش همان و زيبا چال همان باز...خنديد پرستش

 را شكردن رسوا قصد انگار كوبيد؟؟ مي اش سينه ديوار و در بر صدا با پرستش لبخند هر با شد

 ....داشت

 ميخورين؟ چای -

 پرستش؟؟ خانم پرسش و نيکي -

 مي را نازش شرايطي هر تحت او....كرد مي فکر او به و بود چای ريختن حال در پرستش

 خواسته...زد نمي حرف حرفهايش روی....كرد مي تعريف او از...كرد مي زباني چرب برايش...خريد

 خالف بر....داشت متنوعي شخصيت....نبود مهربان و آرام هميشه اما...ميشد اجرا هميشه هايش
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 او با....كرد مي آرام هم را او كه ستودني آرامشي از سرشار...بود يکنواخت هميشه پوريا...پوريا

 ميزد كه حرفي....بود راست و رك...كرد نمي زباني چرب پوريا....نداشت استرس...نبود نگران

 هم خيلي كه شک نوعي....داشت شک دلش در هميشه او مورد در آمد مي يادش...بود دلش حرف

 رفح كه پوريا اما...گويد مي آنچه از اطمينان عدم مثل!!!! شک مثل بود چيزی....نبود شک شبيه

 شنود مي پوريا زبان از آنچه كه قبوالند مي او به چيزی...زند نمي حرف فقط دانست مي زد، مي

 ودخ با بود؟؟؟ باخته دل آنگونه كه بود شده چه راستي به پس....ماند نمي باقي حرف حد در فقط

 ....است بسته حقايق روی به چشمش عاشق اند گفته راست انديشيد

 من؟؟ به بديش شد، سرد كه خوب بزاری ميخوای -

 همان ياد كه بخواهد عذر خواست مي...كرد تعارف او به را چای و كرد پوريا به نگاهي پرستش

 يوانل تشکری با پوريا....كرد بسنده سرش دادن تکان به و شد منصرف و افتاد پوريا معروف جمله

 :كرد نوشيدن به شروع جرعه جرعه و گرفت را

 رسيم؟ مي كي -

 شدی؟ خسته....ديگه نيم و ساعت سه تا سه شاهلل ان....مونده هنوز -

 ...گرسنمه كم يه -

 كه هم صبحانه...دادين تحويل كه بودين فرموده ميل ديشب چي هر...پرنسس دارين حق -

 شما؟؟؟ اين گرسنه كم يه فقط چرا موندم....زدين غر كه هم كلي....نخوردين

 هب كه خاصي بوهای به حساسيتش دليل به و گلبهار خانه در چون....افتاد ديشب ياد پرستش

 دهدرآور رستوران در را اش تالفي...بخورد چيزی حسابي و درست بود نتوانسته خورد مي مشامش

 درست زود صبح اما...بود نکرده هم امساك خوردن در بود خوب شب آن حالش كه آنجايي ار و بود

 متوجه بخواهد پوريا تا...بود آمده سراغش به روزه سه دو اين معروف تهوع همان اذان، از بعد

 كرده مزين را روشويي پوريا قول به كامال او و گذشته كار از كار برساند او به را خودش و شود

 احساس كه بود طبيعي ساعت چند گذشت از بعد حاال و....بخورد نتوانست هم صبحانه...بود

 عوض احوالش و حال كه بود هم كشور بخش اين دلپذير هوای دليل به شايد....بکند گرسنگي

 ورمجب تا نيايد سراغش به تهوع نوع اين شمال در اقامتشان طول در كرد مي دعا فقط....بود شده

 ....باشد دخترانش و فخرالسادات كنجکاو چشمهای جوابگوی نشود
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 ايينپ سمت به را ماشين داشت، هم زيبايي بسيار منظره كه جاده از ای گوشه سراشيبي از پوريا

 مانشچش.....شد ظاهر پرستش چشمان جلوی دلنشين و باز فضايي پيچ اولين از پس..كرد هدايت

 با پوريا....بود آورده وجد به حسابي را او سرزندگي و سرسبزی همه آن....زد برق خوشحالي از

 خانواده چند.....كرد دعوت ماشين از شدن پياده به هم را پرستش و كرد پارك ای گوشه احتياط

 مشغول كاری به كدام هر و ايستاده هستند جمعي دسته مسافرت حال در بود معلوم كه هم ديگر

 بقيه و آتش كردن درست حال در يکي...بودند مسافرتي چادر دو برپايي مشغول نفری چند....بودند

 و شك بدنش به و كشيد را دستانش كمي..شد پياده ماشين از پرستش...صدا و سر و بازی حال در

 ماشين عقب صندوق كنار كه پوريا سمت به بعد و كرد ورانداز را اطرافش دوباره...داد قوس

 پرستش و بود كرده جمع ديشب همان خودش را نياز مورد وسايل تمام پوريا.....رفت بود ايستاده

 ياپور چمدان كنار درست اكنون كه بود بسته را خودش چمدان فقط او...بود نشده هم خبردار حتي

 نآ محتويات....افتاد رنگي صورتي مسافرتي سبد به چشمش.....داشت قرار عقب صندوق درون و

 تشخيص وضوح به آن در را چای فالسک حداقل....بود معلوم تقريبا ريزش سوراخهای داخل از

 دست به را سبد های دسته او از زودتر پوريا مردانه دستان كه بردارد را آن تا برد دست...داد

 :گفتن با و گرفت

 ....پرنسس كنيد پهن رو فرش بفرماييد شما...چي ديگه -

 ....آورد بيرون صندوق داخل از و كرد بلند را آن

 كنيد؟؟ مي مسخرم!!!! پرنسس -

 ندك مستقر آنجا را وسايل تا گشت مي جايي دنبال چشم با و بود برداشته هم را فرش كه پوريا

 :گفت

 زده؟؟ سرت به فکری همچين چطور....جانم نخير -

 :گفت و كرد اشاره آن باز در به و انداخت عقب صندوق به ديگری نگاه پرستش

 ببندم؟؟ دارم اجازه كه اينو -

 ...ايد اجازه صاحب شما -
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 و بود هگذاشت زمين را سبد پوريا....افتاد راه پوريا دنبال به و بست را صندوق درب پرستش...رفت و

 ار فرش سر يک و رساند او به بلند گام دو با را خودش پرستش....بود فرش تای كردن باز حال در

 :گفت و گرفت

 ميام بر كارم يکي اين عهده از -

 دونم مي -

 اتمحتوي و كرد باز پوريا را سبد درب...نشستند آن روی هم پرستش و پوريا....شد پهن كه فرش

 شپرست مشام به آمد مي ظرف از كه خوبي بوی مرغ، كته ميوه، چای،...آورد بيرون يکي يکي را آن

 خجالت خودش از كمي....كرده درست را آن صبح اوايل همان پوريا كه دانست مي....رسيد

 يم كه پوريا....بود نگذاشته آشپزخانه درون به پای غذا صرف برای جز خانه آن در هنوز او...كشيد

 را آن خودش كه رفت مرغي كته سراغ به بالفاصله....نکرد معطل است گرسنه پرستش دانست

 کي همين طول در....كرد ماست از پر برايش هم را ظرفي و كشيد پرستش برای ابتدا و بود پخته

 شخصيت از....ماست خصوص به و است لبنيات عاشق پرستش كه بود فهميده خوبي به هفته

 ساليقش و عادات به اما بود شده دستگيرش زيادی چيزهای درماني جلسات طول در پرستش

 كه ودب ويژگيهايي همان جز جذابيت.... بشناسد نيز را آنها رفته رفته داشت سعي و نبود وارد خيلي

 بودن روانپزشک به نيازی هم آن به بردن پي البته كه بود يافته دست آن به رفته رفته او

 تشپرس كه بود فهميده لباس، شکل و فرم در انتخابش و پوشش نوع و لباسش كمد از....نداشت

 يم.....كند نمي پيدا فاصله زنانه، های جذابيت و ها ظرافت با ای لحظه زندگي، دقايق يکايک در

 كه مردی طرف از را غرور همه آن بتواند كه كسي...دارد هم زيادی حوصله و صبر او كه دانست

 لد و نداند مقصر را او هم هنوز و كرده تحمل دهد، پيوند حقيقت به او با را روياهايش داشته قصد

 چرا ردب مي پي داشت كم كم....نباشد صبور پوريا نظر از توانست نمي كند، خوش خوبيهايش به

 به منحصر شوق و ذوق و گرمي اضافه به صبوری همه آن....اوست توجه مورد اينگونه دختر اين

 مي كه كسي از داشت هميشه كه ای خواسته...خواستني البته و بود جذاب برايش پرستش، فرد

 گاهي...نبود هم بود شده حل هم برايش پرستش....باشد اش زندگاني شريک روزی خواست

 شيفته او.... ناشده كشف و ديد مي راز و رمز از پر را او گاهي و شناخته را او چقدر كرد مي احساس

 مي دتيم...نبود بيمار يک ديگر پوريا برای پرستش....بود پرستش وجود اسرار و رمز و زيبايي اين

 مبلس به ديگر سوی از و لطافت و زيبايي سمبل به بود شده تبديل برايش طرف يک از كه شد

 پرستش از خطايي اگر حتي خوست نرم و مهربان او با چرا دانست مي... است ظرافت و نرمش
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 از بيش رفتارش اگر و است حساس ديگر های زن از بيش خيلي او كه بود فهميده چون.... ببيند

 هم به است، گذاشته وديعه به وی نهاد در طبيعت كه را دلپذيری نظام باشد، خشن و تند حد

 ديگر كه گرداند مي باطل و عاطل و هدف بي موجودی به تبديل را او كه است وقت آن و زد خواهد

 حال عين در و كرد مي فکر خودش های يافته اين به پوريا....بکند بايد چه او با دانست نخواهد

 او چشمان در مستقيم گذاشت، مي دهان بر كه ای لقمه هر با كه پرستش نظر در كه بود حواسش

 ....نکند جلوه متفکر زياد شد، مي خيره

 ...است خوشمزه خيلي وای -

 جان نوش -

 ها خوبه دستپختتون هم شما -

 ... مهرداد عکس بر...نيستم اهلش خيلي بخوای راستشو ولي بلدم آشپزی من -

 براتون نکردم كاری هيچ...بخورم بودم بلد فقط مدت اين تو انگار منم -

 های ماست آرام آرام او...شد خيره بود ماست خوردن حال در كه پرستش به زيبا ای گونه به پوريا

 رنگ صورتي را پوريا دل حرفش اين با چقدر كند فکر حتي آنکه بدون خورد مي را ظرف درون

 رياپو....داشت مي دوست بسيار را آن پوريا و بود كرده سر بر كه شالي رنگ به درست است كرده

 :گفت و شد مسلط خود بر كمي

 بلدی؟؟ آشپزی بگي ميخوای يعني -

 ....بلدم كه بله -

 گلبهار؟؟ عمه خوبي به -

 بلدم اما....پيشرفته اونقدر نه -

 كني مهمونم بار يه شد الزم پس خوب -

 بار؟ يه فقط -

 يعني؟ ميشه بيشترم -

 ..داره بستگي -
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 چي؟ به -

 بسازه بهتون بار يه همون كه -

 :گفت و خنديد پوريا

 توآشپزي راحت خيال با تو...ميزنم زنگ نياز مورد اماكن همه به روز اون من...بلدی گفتي كه تو -

 بکن

 اولويت در را او هميشه جدی چه و شوخي چه هم هايش حرف در حتي پوريا....خنديد هم پرستش

 تحسين دل در را واژگان انتخاب در سنجيدگي همه اين...كرد مي تاييدش و ميداد قرار

 :گفت و گرفت پرستش سمت به را آبي ليوان پوريا....كرد

 ازت دارم خواهشي يه -

 :پرسيد و گرفت را ليوان تشکر با پرستش

 خواهشي؟ چه -

 ....نزن حرف رسمي من با انقدر ميريم كه اونجا -

 را زدنش حرف رسمي دليل هم گلبهار عمه كه افتاد روزی ياد و داد تکان را سرش پرستش

 مكال هم پوريا با گلبهار حضور در دارد امکان كه جايي تا كرد مي سعي ديگر او و....بود پرسيده

 ....نباشد رسمي و كند نگاه پوريا چشمان به توانست نمي اما چرا، دانست نمي....نشود

 الميك بدون و آرام آهنگ....بود بسته را چشمانش و داده تکيه صندلي پشتي به را سرش پرستش

 احساس بود، كرده پر را ماشين فضای تمام كه پوريا عطر خوب بوی بود، شدن پخش حال در كه

 ييالال حکم برايش همه و همه پوريا، شتاب بي و آرام رانندگي و نشاط پر و سبز فضايي در بودن

 سعي ،كند باز را چشمانش خواست نمي دلش هم كرد متوقف را ماشين پوريا وقتي حتي. داشتند را

 دنش پياده با...افتد اتفاق اين هم زود خيلي و شود متوجه را ماشين توقف دليل حواسش با كرد

 از....كرد منصرف خوابيدن از را او چيزی....كرد پر را مشامش تمام بنزين بوی ماشين از پوريا

 به ورياپ صدای كه بود نگرفته فاصله قدمي چند هنوز...كرد حركت سمتي به و شد پياده اتومبيل

 :رسيد گوشش

 خوبي؟ -
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 :گفت لبخند با و انداخت نگاهي كرد مي باز را باك درب كه او به و برگشت

 ميرم دارم...بله -

 ....كرد اشاره بهداشتي سرويس سمت به و

 بريم هم با كن صبر -

 :گفت آرام خيلي و رفت پوريا طرف به پرستش

 نميشه -

 :پرسيد آرام صدايي تن با و پرستش از تقليد به هم پوريا

 چرا؟ -

 اونوره شما مورد در چون -

 ....كرد اشاره بانوان بهداشتي سرويس مخالف سمت به و

 نه يا ميشه بگم تا بشين ماشين تو برو فعال -

 پرستش از و كرد پارك ای گوشه در را آن و خارج جايگاه از را ماشين...شد تمام كارش كه پوريا

 متس به مستقيم پوريا...افتاد راه به پوريا دوشادوش شدو پياده پرستش....شود پياده خواست

 ای دقيقه چند از پس و زد در....داشت قرار بنزين پمپ از ای گوشه در كه رفت ساختماني

 هم پوريا و....كشيد آغوش در سخت را او پوريا ديدن با پيرمرد...گشود را در پيرمردی

 داخل بيا...آمدی خوش عجب، چه...پسرم -

 ...كنن استفاده سرويس از من خانم بديد اجازه اگر شم، نمي مزاحمتون ميرزا، ممنون -

 :گفت خنده با و كرد بود ايستاده ای گوشه كه پرستش به نگاهي پيرمرد

 سر من با داريد وقت كه ساعتي نيم يه...داخل بفرماييد...دخترم آمدی خوش...مباركه...به به -

 داخل بياين....كنيد

 اخلد به را پرستش. كند رد را داشتني دوست پيرمرد اين صميمانه دعوت توانست نمي پوريا و

 ...رفت ساختمان درون به خودش سپس و كرد راهنمايي
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 تبالش پوريا....كند خشک را دستش تا گرفت پرستش سمت به را كاغذی دستمال جعبه ميرزا

 در كه را چايي استکان سپس و...كرد ديوار و پرستش ميان حايل را آن و برداشت را سرش پشت

 رستشپ برای ديگر رفتار، اين....گذاشت روبرويش بود ريخته برايش ميرزا پرستش، غيبت فاصله

 ....بود چيز همه به حواسش هميشه پوريا....بود شده عادی

 شين پير هم پای به...ماشاهلل ماشاهلل....شدی عيالوار نديدمت كه ماه چهار اين تو پس خوب -

 ...بابا

 خوبه؟ اوضاع...بهترين...بگين خودتون از...شما دارين لطف ميرزا، ممنون -

 نصيبت هميشه بركت و خير...بابا شي پير...راضي هم خوبم هم پسرم، خدا شکر -

 بزنم باال شما برا هم آستيني يه وقتشه ديگه -

 :گفت و كرد بلندی خنده ميرزا

 نيست شدن جدا شوق من عاشق جان در

 نيست شدن رها ميل را قفس اين كرده خو

 اسيرم و بسته پر جانم تمام با من

 بميرم تو پای در باشم تو با كه بايد

 نيست شکستني هرگز بستم تو با كه عهدی

 نيست گسستني هرگز مرگ دم تا عشق اين

 او بر چشم ای كهنه ای شيشه قاب در كه محجبه زن يک از عکسي به "تو" هر گفتن با ميرزا

 به گوشش در پوريا آرام نجوای با نميداشت بر قاب از نگاه كه پرستش...كرد مي اشاره بود دوخته

 :كه آمد خود

 ميرزاست، همسر -

 :گفت و انداخت پرستش به نگاهي ميرزا

 پسرم هشا اين انتخاب بشنوم بزار دخترم؟ كني مي غريبي هنوز يا حرفي كم بابا؟ خوبي تو خوب -

 ...داره صدايي چه
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 :داد جواب و زد لبخندی پرستش

 ....بابا دارين لطف -

 رد كسي هرگز...بود بيگانه پرستش برای كلمه اين شد، جاری زبانش بر كلمه اين ناخودآگاه

 نراند زبان بر و ناميدن و را مادر خالي جای گلبهار....بزند صدا نام اين به را او كه نبود زندگيش

 نناميد خوب حس....باشد كرده پدری برايش كه نبود هيچکس اما بود كرده پر برايش را واژه اين

 كه خوبي حس از پر و بود كوچک ميرزا خانه....كرد حرارت از پر را تنش تمام نام اين به كسي

 را پوريا اينقدر چرا و دارد پوريا با نسبتي چه دانست نمي...بود كرده خود مجذوب را پرستش

 زيبايش لهجه و داشت دوست را پيرمرد حرفهای....بود راضي آنجا در بودن از اما...دارد دوست

 اش هنری دانش از نشان خواند مي پوريا يا او جواب در اوقات گاهي كه شعرهايي....را

 پا ناي...انداخت اش مچي ساعت به نگاهي پوريا...بودند او مهمان كه شد مي ساعتي نيم...داشتند

 دل اهل پيرمرد اين جوار در بيشتر كه نبود ميل بي هم او خود انگار اما برخيزد، كه كرد مي پا آن و

 مهمان برخاستن از پيش ميرزا...نبود ماندن مجال هم اين از بيش ولي...بگذراند اوقات و بماند

 از چيزی و رفت اتاق گوشه صندوقچه سمت به و شد بلند و خواست مهلت آنها از كمي هايش

 بهجع و آمد بودند برخاسته ديگر حاال كه پرستش و پوريا طرف به بعد و كشيد بيرون آن درون

 ازب را دربش دقت به و گرفت را آن پرستش....گرفت پرستش سمت به را ای قديمي كاری خاتم

 به آن رنگ سبز های نگين....كرد مي خودنمايي آن در شکل انگوری گوشواره جفت يک كرد،

 و كرد ينگاه ميرزا به پوريا....كرد نگاه ميرزا به پوريا و پوريا به پرستش...درخشيدند مي زيبايي

 :گفت

 ...يادگار كه اينا -

 :گفت و كرد قطع را پوريا حرف ميرزا

 كي....دختری نه و هست خودش نه كه حاال...دخترش به بده اينارو داشت آرزو بيامرز خدا اون -

 هم خانم سيده دل مطمئنم كه پدرتو تحفه كن قبول....عزيز هم و پسرمي هم كه تو عشق از بهتر

 ....كار اين به راضيه

 :گفت و انداخت ميرزا به مهربان نگاهي پوريا، تاييد با پرستش

 ....كنم مي مراقبت ازشون چشام مثل...بابا ممنون -
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 جواب در و كرد همراهي ماشين كنار تا را آنها و نداد گوش پرستش و پوريا اصرارهای به ميرزا

 :گفت پرستش خداحافظي

 شده نصيبت نابي گوهر كه بدون رو پوريا آقا اين قدر....دخترم همراهت به خدا -

 سواالتي پوريا از او با آشناييش نوع و ميرزا مورد در خواست مي باری چند پرستش راه طول در

 جدا ميرزا از وقتي از...كند شروع كجا از دانست نمي اصال....بود شده منصرف بار هر اما بپرسد

 :شکست را سکوت پوريا بالخره...بود نشده بدل و رد آنها بين حرف ای كلمه بودند شده

 كنيم؟؟ سکوت ای ديگه مسئله به راجع موافقي -

 :گفت و خنديد پرستش

 دارين دوست و آرامش و سکوت كردم فکر -

 ...سکوتي هر نه...سکوت مورد در اما...باشه نداشته دوست اصال كه كيه...بله رو آرامش -

 چي؟ يعني -

 ودنب مناسب دهنده نشان سکوتي هر...نيست عاقالنه سکوتي هر داشتن دوست اينکه يعني -

 ...نيست شرايط

 نيست؟؟ شکايت اهل دلم...نيست رضايت از سکوتم -

 :گفت و كرد ای خنده پوريا

 وبگ خوب...ميدی جواب شعر با...داده قرار تاثير تحت رو تو خوب ميرزا با همنشيني ساعت يک -

 شاكي؟ چي از و نيستي راضي چي از خانم پرنسس ببينم

 پرنسس؟ گي مي من به چرا شما -

 جای به نشد راضي دلش كرد چه هر اما كند تمرين االن از را نبودن رسمي خواست مي پرستش

 !!!تو بگويد شما

 ديگه پرنسسي چون خوب -

 چي؟ يعني -
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 كنم صدات شکلي اين دارم دوست من يعني -

 چرا؟ -

 مياد بهت قشنگه، -

 ميزنم،ن سفيد سياه به دست كاممه، به وقته چند اين چي همه ديگه خيلي چون كنم مي حس من -

 ميگي رو كلمه اين كنم نمي كاری

 ...اشتباهي حس چه -

 رنجانده را او كرد حس....كرد نگاه جمله اين از بعد پوريا ی فرورفته درهم ی چهره به پرستش

 مي كلمه اين اليق را او دارد دوست را پرستش چون بود نگفته او...بود نرنجيده پوريا اما است

 بتعج در بود، عجيب برايش اين و....بوده دنبالش به هميشه كه است هماني او بود نگفته...داند

 به را همه هميشه كه او...دهد نشان را واقعيش حس او مقابل در توانست نمي كه خودش از بود

 بسان را خود....ميگرفت اش خنده خودش از....كرد مي ترغيب دلشان حرفهای گفتن و صراحت

 كرد متمركز را افکارش پرستش آرام صدای.....افتاده كوزه در كه ميديد گری كوزه

 ميشناسي؟ كجا از رو ميرزا آقا شما راستي -

 بگم بهت تا تو، بگو -

 بگم؟ من -

 "تو" بگو...نه -

 تو خوب....آها -

 بگو اول از جملتو...ديگه نشد -

 انداخت نگاهي پوريا به...كرد ای خنده بود ميرزا اهدايي های گوشواره نوازش حال در كه پرستش

 :گفت و

 شناسي؟ مي كجا از رو ميرزا آقا تو -

 شهماي يه برای...كنم فکر بود پيش سال چهار تقريبا...كاری سفر يه از....عزيزم وقته خيلي -

 مسئول سالن توی...شدم آشنا باهاش اونجا...آلمان برم شد دعوت ازم كه بودم نوشته ای مقاله
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 روعش ام، ايراني بود فهميده اما كجا از نميدونم آورد نوشيدني برام وقتي....بود مهمونا از پذيرايي

 همون... بود ايراني مرد يه نگاه نگاهت گفت پرسيدم ازش كه بعدها...زدن حرف فارسي به كرد

 ميخواست دلش خيلي... كردم برقرار خوبي ارتباط باهاش خيلي بودم اونجا كه روزی چند

 رو كسي يا جايي نه و بده هزينشو ميتونست نه...چطوری ميدونست نه اما..برگرده

 يادب كردم پيشنهاد....نکرد قبول خودم پيش بيارمش ميخواستم...همين..كردم كمکش....داشت

 پمپ همين توی بالخره...باشه خودش ديار و شهر نزديک ميخواد گفت مي...كرد رد هم اونو مطب

 ارب يه وقت چند هر منم...راضيه خودش...شد كار به مشغول نگهبان عنوان به ديدی كه بنزيني

 و هنر از پر...نداره حد كه گذشته با و داشتني دوست اونقدر....دارم دوسش....ميزنم سر بهش

 ....مهربونيه

 كارهايي و خودش از آنکه از بيشتر او...بود دوخته چشم پوريا های لب به صدا بي و آرام پرستش

 حرف كه لذتي از..هنرمندش طبع از گفت، مي هايش خوبي و ميرزا از بگويد كرده ميرزا برای كه

 ...صبرش و رويي گشاده از...دارد او با زدن

 اصال؟ آلمان بود رفته چرا -

 امالكشو بودند خواسته ازش و آلمان بودنش آورده نباشه تنها اينکه بهانه به پسراش -

 بودن كرده رهاش پيرمرد، مايملک تقسيم از بعد هم اونا...بفروشه

 ...بيرحم چه -

 است بيرحمانه خيلي...خانم بله -

 نداره بچه اصال ميرزا آقا كردم فکر من -

 بد ازشون نديدم هيچوقت....آلمانين دو هر عروساش....نوه تا سه و...داره پسر تا دو...چرا -

 ....بگه

 :گفت شوخي حالت با و داد تغيير را صحبتش لحن پوريا

 پسرشه ناياب گوهر يه كه هم حاال -

 :پرسيد و شد بازی وارد هم او و خنديد پرستش

 كي؟...اااااا -
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 بدونه؟ قدرشو خانم پرنسس قراره كه هموني -

 دارم دوست طال ولي...نيستم شناس گوهر من -

 داری؟ ای نقشه بدوني؟ قدرمو ميخوای طوری چه حاال....برات ميخرم -

 ...سکرته خيلي -

 ...خنديد و

 ...بده آدرس دقيقا بگو بانو؟ ميزني مهرداد به زنگي يه -

 تماس دكمه...گشت مهرداد اسم دنبال به پوريا های تماس ليست در و گرفت را گوشي پرستش

 :رسيد گوشش به پرانرژی و شاد صدايي بوق، سه از بعد و داد فشار را

 ....بابا ای..هنوز ای زنده بهتری؟ يا چطوری...داماد آقای سالاااااااااااااام -

 به همچنان مهرداد شايد كرد نمي را كار اين اگر كه كرد معرفي را خودش ای خنده با پرستش

 :داد جواب شادتر نباخت، را خودش مهرداد...داد مي ادامه صحبت

 ...دستت افتاد پوريا گوشي نشده هيچي هنوز خوبي؟...خاااااااااانم عروس..به به -

 نگاهي داد، مي تکان راست و چپ به لبخندی با را سرش كه پوريا به پرستش....خنديد بلند و

 :گفت و انداخت

 ....بگيرم دقيق آدرس زدم زنگ...رسيديم ديگه ما....خوبيم...ممنونم -

 روبروی آنها بعد ربع يک تقريبا....كرد بازگو پوريا برای مو به مو پرستش و داد را آدرس مهرداد

 وستد مهرداد با او كه مدتي اين در...بود السادات فخر به متعلق ويال...بودند زيبايي و بزرگ ويالی

 مزاحم بود داده ترجيح خودش اما بود شده دعوت او از باری چند...بود نيامده آنجا به هرگز بود

 ستهشاي و كرده دعوت پاگشا عنوان به فخرالسادات را آنها....كرد مي فرق ايندفعه ولي نشود كسي

 ...كند رد را دعوت اين نبود

 حال در جاده طول در كسي و بود مشخص كامال دروازه های مسله الی از ويال جنگلي ی جاده

 فرمان به چرخشي پوريا....آمد مي آنها سمت به صدا و سر با كه بود مهرداد...شد مي ديده دويدن

 :گفت و بگيرد قرار ويال درب روبروی تا داد
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 بده انجام كاری صدا و سر بي بتونه نکنم فکر -

 در و مهرداد كنار....رفت داخل به پوريا و كرد باز را ای ميله دروازه مهرداد....كرد اشاره روبرو به و

 حال در كه ای شيشه به را دستش ساعد دو هر مهرداد...داد پايين را شيشه و ايستاد در آستانه

 داخل هب كمي را سرش...آمد پايين شيشه همراه به فانتزی و نرم خيلي و داد تکيه بود، آمدن پايين

 :گفت احوالپرسي از بعد و كرد خم اتومبيل

 شدن لفت همشون ببريم سر پاتون جلو گرفتيم كه گوسفندايي و گاو اين...اومدين خوش خيلي -

 ...انتظاری چشم از

 وارس بيا ببند و در كني؟ نطق همينجور داری دوست يا تو بريم كنيم دعوتمون ميخوای مهرداد -

 شو

 ....فرمانده چشم -

 بودند تهنشس گل به بعضيهايشان كه درختاني...مختلف درختان از پر و بود زيبا ويال جنگلي ی جاده

 طوالني نسبتا جاده...بود كرده چندان دو را جاده آن زيبايي سفيدشان و صورتي های شکوفه و

 و شاخ پس در و....گرفت مي را وقتت ای دقيقه ده تقريبا بپيمايي را آن پياده ميخواستي اگر...بود

!!! بود داده انتظار جاده نام آن به دل در لحظه همان پرستش كه جاده درخت آخرين برگهای

 .....گرفت پايان انتظار و داد نشان را خود اعياني بسيار و رنگ سفيد ساختماني

 هفتم فصل

 بيشتر پرستش...گذشت مي فخرالسادات ويالی و شمال به پرستش و پوريا آمدن از روز چهار

 شتدا شناخت آنها به نسبت قبل از بيشتر حاال كه مهرداد های خاله دختر با و دريا كنار را وقتش

 به نفر دو خودشان گاهي و كردند مي همراهي را آنها گاهي گاه هم پوريا و مهرداد....گذراند مي

 كنار روی پياده صبح هر طبق دخترها هم روز آن...شدند مي مردانه گفت و گپ مشغول تنهايي

 بود باغ به مشرف كه ويال بزرگ ايوان روی مهرداد و پوريا...داشتند خود روزانه برنامه در را دريا

 پايين ها پله از كنان خداحافظي و شده رد آنها كنار از يکي يکي دخترها كه بودند نشسته

 :گفت و شد بلند حصيری صندلي روی از پوريا...رفتند

 وايسا لحظه يه...جان پرستش -
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 تنيباف شنل پوريا...دوخت چشم پوريا به و ايستاد داشت دست در را فريبا دستان كه پرستش

 ندلبخ با و انداخت دوشش روی بود، گذاشته جا ايوان در گذشته شب كه را پرستش رنگ سفيد

 :گفت

 ...ميشه سرد كم يه دريا كنار -

 ممنون -

 سالمت به بريد -

 با هنوز كه را پوريا چشمي زير كه مهرداد...شدند تنها ديگر بار مهرداد و پوريا دخترها، رفتن با

 :گفت و كرد ای سرفه...پاييد مي كرد، مي تعقيب را دخترها نگاه

 هي...بسوزی -

 :گفت آرامش با و كرد نگاه نوشيد مي را چايش كه او به...برگشت پوريا

 مهرداد بزن حرف رك -

 دوسش..نبودا مصلحتي ازدواجه معلومه كه اينه ركش...نشي غافلگير...كنم چيني مقدمه خواستم -

 نه؟ مگه...بدجور داری

 داری؟ من ازدواج بودن مصلحتي به اصراری چه تو فهمم نمي من -

 ..ولي...ندارم ديگه حاال -

 :داد ادامه و شد جا به جا صندليش رو كمي مهرداد

 ...ميندازه شک به رو كسي هر مراسم و دهل و ساز بدون و يهويي ازدواج...رفيق ديگه كن قبول -

 شکي؟ چه -

 چه...كرده گل دوستيت انسان حس مثال يا...سوخته براش دلت شايد كردم فکر من خوب -

 مسائل همين از ميدونم

 نبوده دلسوزی پس...داشتم موارد جور اين از هم قبال من -

 ديگه معلومه رفتارات از...داری دوسش گم مي دارم همين برا...خوب آره -
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 :گفت و كرد او به نگاهي مهرداد...نگفت هيچ پوريا

 من زندگي پوك و جيک همه از تو...نداريم كه تو و من داداش؟ آره هم ما با...بابا ای -

 يعني؟ نباشم من...باخبری

 ماست فرق اين...بخوام خودم كه ميزنم حرف وقتي من....ميدی لو خودتو ميزني حرف زياد تو -

 خوای؟؟؟ نمي االن يعني -

 خوام؟؟ مي نظرت به -

 :گفت و شد خيره پوريا آرام ی چهره به موشکافانه...گذاشت ميز روی را چای فنجان مهرداد

 بزن حرف....داری نياز بهش تو...خواد مي كه ميزنه داد...آره -

 :گفت و كرد ای خنده پوريا

 ببريم لذت آرامش اين و هوا اين از گذاشتي اگه....اهلل اال اله ال -

 پيدا سروكلشون ها ولوله اين ديگه ساعت يک تا...ببر لذت هم... بزن حرف هم خوب -

 داني خود حاال...بگيا نميتوني ديگه...ميشه

 ...نداری دوريشو طاقت كه يکيشون خصوص به برگردن؟؟ نيست خدات از كه هم تو -

 :گفت خاصي اصول و ادا با و گذاشت دماغش روی را دستش مهرداد

 خودتو...بزن حرف و بيا...فهمي مي دردشو كه حاال كني؟؟ نابودم خوای مي....اااااااااا!!!! هيس -

 كن سبک

 مهرداد راحتم من -

 فهمم مي...دونم مي...ام خورده زخم خودم من...ديگه نيستي د -

 معشوق هم و خواهانه عاشق هم...مرادته وفق بر كامال روزگارت تو من نظر از...خورده زخم آقای -

 راهي به را ديگرش دست و گرفت مهرداد سمت به را دستش يک آخرش جمله با همزمان پوريا

 دستش دو هر شصت انگشت با و درآورد را پوريا ادای هم مهرداد...بودند گذشته آن از دخترها كه

 :گفت و كرد اشاره سر پشت ساختمان به
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 ...نه معشوق مامان ولي -

 یجا به واقعا؟؟ چيه مشکلت مهرداد؟؟ ترسي مي چي از اصال؟؟ كردی باز لب ميدوني؟ كجا از تو -

 بزن حرف خالت با بشين رك..گربه و موش تکراری بازی

 به را موضوع زيركي با او و خورده شکست پوريا با حرف بازی در ديگر بار دانست مي كه مهرداد

 :گفت و زد لبخندی...كشانده ديگری جای

 خانم خاله شاهزاده...ديگه همينه مشکل د -

 يعني....نه گي مي..بگو خودت گم مي...نه گفتي بگم بهش برم من گفتم....تو با موندم من -

 بدی؟؟ ادامه همينجوری ميخوای

 مي العملش عکس از دومون هر خوب...مامانم ولي...جديه دوتامون هر قصد...نه كه معلومه -

 ترسيم

 فرشته؟ خاطر به -

 همشون از اينکه و من سال و سن خاطر به بيشتر مامان كنم فکر من اما.... نه هم آره هم -

 هر...نمك فکر بازم البته ديگه؛ مشکليه هم فرشته عالقه وسط اين خوب...باشن مخالف كوچکترم،

 دوست و مهرداد واقعا اون...ميشه بد خيلي بفهمه اگه...ميسوزه براش دلم خودمم من چند

 كنم فکر يعني...داره

 نمطمئ كرده سکوت به وادار رو مهرداد و تو كه مسايلي اين از كدوم هيچ از تو يعني فکر؟ چقدر -

 نيستي

 نميدونم...نه يعني...آره -

 :گفت و كرد ای خنده پرستش

 ازدواج برا نيست بدی سن سالگي 81....نيستي سال و سن كم هم خيلي تو ولي...بگذريم حاال -

 حرف من هفيروز و فرشته بودن با نيستن راضي خيلي مامان كه اينه به بيشتر منظورم...شايد آره -

 كه؟؟ دوني مي...ميکنن گيری سخت همين برا هم فيروزه موضوع روی...بزنم و ازدواج

 ...اوهوم -
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 هبرهن پاهای با و شادی و خنده با دو هر...كشيد ساحل سمت به و گرفت را پرستش دست فريبا

 رابطه خانواده اين با خوبي به بود توانسته پرستش، مدت اين در...رفتند مي راه ها ماسه روی

 حاال...بودند بربسته رخت كلي به داشت موردشان در رستوران در شب آن كه افکاری...كند برقرار

 نظارت چيزی هر بر بخواهد دلش كه نبود حاكم و خشک زن يک فخرالسادات او نظر از ديگر

 با او....ديسيپلين و جذبه با توام رفتاری اما بود ديده را او مادرانه رفتار مدت اين در.....باشد داشته

 رمگ ميزباني مهمانانش برای و برد مي لذت مهرداد شوخيهای از...خنديد مي و گفت مي دخترانش

 بود ساكت فقط او..كرد مي فکر كه نبود مغروری دختر آن برايش ديگر هم فرشته....بود صميمي و

 اشتباه به را كسي هر بود ممکن اول وهله در كه بود چيزی اين و...گرا درون بسيار و

 تظرمن و است مهرداد دلباخته فرشته كه بود فهيمده ديگر دختر دو حرفهای از پرستش....بيندازد

 روزهفي....كند عشق ابراز و بگشايد دهان از قفل...بيايد سپيد اسب بر سوار اش شاهزاده روزی كه

 ویر پياده به دخترها با وقتي حتي...بود سرگرم همراهش تلفن با مدام رستوران شب آن مثل هم

 زندگيش در كسي كه بود گفته پرستش به خودش او زد نمي حرف كه فرشته برخالف...آمد مي

 خواستگاری اجازه فخرالسادات تا منتظرند و دارند دوست را همديگر دو هر و...است

 نظر مورد مرد با السادات فخر تلفني مکالمه شاهد بار چندين روز چهار اين در پرستش....بدهد

 برخالف و بود كرده موكول ديگری روز به را پسر درخواست ای بهانه به بار هر او و بود فيروزه

 كرده دعوت صبوری به را مردش و بود زده لبخند مادر به گشاده رويي با بار هر فيروزه انتظارش

 خوب بسيار فرشته با فخرالسادات رابطه كه بود شده متوجه كامال روز چند همين در پرستش...بود

 وردشم در كه بود كسي تنها اما فريبا...بزند حرف راحتتر توانست مي فرشته با او واقع در و است

 لبتها و خندان جوش، و پرجنب شوخ،...مهرداد همانند داشت شخصيتي او...بود نکرده اشتباه خيلي

 ....خونسرد

 را هاآن كه افتاد ديشب ياد به ميزبانش خانواده اعضای مورد در هايش تحليل يادآوری با پرستش

 رفح پوريا برای او و بودند نشسته ايوان در وقت دير تا دو آن ديشب...بود كرده بازگو پوريا برای

 به مهربان و آرام هميشه چون صحبتهايش اتمام از بعد كه افتاد پوريا حرف ياد به پرستش...ميزد

 :بود پرسيده و انداخته نگاهي او

 لحظه؟ در گيری تصميم از نيست بهتر افراد شناخت و صبر كمي نظرت به... خوب -

 فکر گذشته شب به خوب كه اكنون...بود داده گوش پوريا های حرف به فقط شب آن پرستش و

 كرده قضاوت نظر يک با اوقات از خيلي او..كرد مي درك را پوريا های حرف مفهوم بهتر كرد، مي
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 ها، تهنوش از كدام هيچ روی از...بود تيزبيني و دقيق پزشک او...بود فهميده خوب را اين پوريا و بود

 مين رد دقت بي و سرسری بيمارانش، از كدام هيچ پرستش، حتي نه و پرستش حركات و ها حرف

 را شنيدنش آمادگي او كند بازگو برايش را چيزی بيمارش اينکه از قبل هميشه....شد

 سقف يک زير او با كه روزی چند اين چه و بود پوريا بيمار كه روزها آن چه پرستش....داشت

 زود كمي هم پزشکش مورد در حتي او...بود دريافته خوبي به را موضوع اين كرد، مي زندگي

 هيچ تجربه بدون انساني و دانست مي متعهد پزشک يک فقط را او روزها آن....بود كرده قضاوت

 ای ساخته خود مرد او...داشت ديگری مفهوم برايش پوريا اكنون اما....رنج و درد و سختي گونه

 خودكشي بدتر همه از و سرپرست مادر، پدر، مرگ..بود كرده تجربه را زيادی های سختي كه بود

 موضوع اين از بود ناليده كه بود شده ها وقت خيلي و نداشت مادر و پدر هم پرستش....خواهر

 نمي پوريا شرايط با مقايسه اليق را خودش شرايط وجه هيچ به اكنون اما..خدايش برای

 اما...بود نچشيده را دردش كه بود كوچک آنقدر بود، داده دست از را مادرش و پدر اگر او...دانست

 و پدر خالي جای حتي شايد كه گرفته قرار خانواده افراد از يکي سرپرستي تحت او...چرا پوريا

 هنچشيد زندگي در غمي و درد ديگر اواخر اين تا او...نه..پوريا اما بود كرده پر كامال برايش را مادر

 زندگيش از دوره هر در او...بود كشيده دوش بر را خواهر جان بي پيکر جواني، اوج در پوريا اما..بود

 را شپشت ای لحظه نبودند حاضر كه بود گرفته قرار افرادی حمايت تحت نکردني باور ای گونه به

 و بود كشيده دوش به را مشکالتش بار تنهايي به حال همه در و هميشه...پوريا اما...كنند خالي

 به را موضوع اين پرستش و بود ساخته گاهش تکيه را خود مهربان، و آرام پسر اين اكنون

 ...كرد مي درك تر شفاف و بهتر اواخر اين خصوص

 نوع هيچ مهربان، داشتني دوست موجود اين به وافر احترامي حس جز كه شد مي چه را او پس

 جوابش بار هر اما بود پرسيده خود از بارها را اين...كرد نمي احساس او به نسبت دل در محبتي

 بي آن از ديگری كس هر و پوريا و داشت قرار بندش گردن مخفي قاب در كه بود كوچکي عکس

 ...خبر

 ...كرد لمس را بندش گردن قاب پشت و برد دست اختيار بي فکر اين با

 جون؟ پرستش بريم يای نمي -

 و دوخت چشم گذاشت مي زمين روی را او های پايي دم و بود شده خم كه فريبا به پرستش

 :گفت كنان اعتراض
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 دختر؟ كاريه چه اين -

 ..بريم بپوش....چيه مگه -

 و وشيدپ را هايش پايي دم فشرد، و گرفت دست در تشکر نشانه به را فريبا ظريف دست پرستش

 راه هب و كشيد را فريبا دست سپس و بشويد را پايش بر نشسته های ماسه دريا، موج گذاشت

 ...افتادند

 بودينا گرفته گرم هم با خوب دوتا شما -

 ...در اون به اين..همديگه با ما...گيری مي گرم موبايلت با شما -

 لشموباي گوشه با بود رسانده دو آن به را خودش ديگر حاال كه فيروزه...خنديد و گفت را اين فريبا

 :گفت ذوق با و زد فريبا سر به آرام ای تقه

 ....بياد ميثاق شب فردا دادن اجازه مامان -

 هم، السادات فخر غياب در افعال بردن كار به در حتي دخترها كه بود فهميده هم را اين پرستش

 ...كنند مي رعايت را بودن رسمي و ادب نهايت

 :گفت و زد پررنگي لبخند پرستش

 شدم خوشحال خيلي...خوبي خبر چه...واااای -

 امروز گفت زدم مي حرف باهاش داشتم كه پيش دقيقه چند يه...شد نمي باورم خودمم آره -

 گرفته و مجوز بالخره و زده زنگ دوباره صبحي

 كنيم مي زيارت زنده كامال صورت به رو شما خان ميثاق اين ما بالخره شکر، رو خدا خوب -

 شدن نزديک با بود نشسته سنگي تخته روی كه هم فرشته....خنديدند فريبا حرف اين به دخترها

 آنها های خنده پای هم محو لبخندی با و گرفت قرار امور جريان در و پيوست ها آن به دخترها

 ...شد

 گفته برايش ميثاق كه همانگونه و تاب و آب با را السادات فخر رضايت داستان اينکه از پس فيروزه

 :گفت و فشرد آرام را پرستش بازوی...كرد تعريف بود،

 ...ميشه يعني وای...پوريا و تو رابطه مثل بشه ميثاق و من رابطه كنه خدا -
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 :پرسيد و انداخت نگاهي زد مي لبخند ذوق با همچنان كه او به تعجب با پرستش

 شکليه؟ چه ما رابطه مگه -

 قشنگه خوشگلي جور يه -

 ..جون بچه گفتي قصارت كلمات اون از دوباره تو باز -

 ...منه نوبت تو بعد...نيستم بچه من -

 :گفت و كرد ای خنده فيروزه....زد پرستش به چشمکي شيطنت، با فريبا

 ...نوبتم از خارج منم كه فعال -

 هاينک برای...است معذب نوعي به او كرد حس بود، فرشته العمل عکس به حواسش كه پرستش

 :پرسيد كند عوض است سنگين فرشته برای دانست مي كه را جوی

 شکليه؟ چه ما رابطه نگفتي بالخره خوب -

 يروزهف!!!! كند مي هم سنگينتر فرشته برای را جو سوال اين كه دانست نمي پرستش شايد ولي

 :داد جواب

 ته اون تا آدم كنه مي نگاه بهت كه پوريا...قشنگ و خاصه جورايي يه...كه گفت تغاری ته -

 ....ببينه رو عالقه و عشق تونه مي نگاهش

 تدرس...كند تجسم خودش برای را پوريا كردن نگاه نوع كرد سعي فيروزه حرف اين با پرستش

 چه هر اما...كرد مي رسوخ انسان وجود عمق تا...حس از بود پر پوريا نگاههای هم او نظر از....بود

 اكنون هب تا آشنايي نخست روز از خودش به پوريا كردن نگاه نوع در تفاوتي نتوانست كرد كنکاش

 ....بود كرده نگاهش اينگونه هميشه پوريا او نظر از....بيابد

 و پوريا كه مدتي اين تو...مياين هم به خيلي..شدين ساخته هم برا تا دو شما كال....آره... آره -

 بياد؟؟؟ خوشش دختری جور چه از ممکنه پوريا كردم مي فکر هميشه من دوستن، هم با مهرداد

 ..ميدوني... نيست مردا بقيه مثل اصال آخه

 :گفت و كرد حلقه او كمر دور را دستانش..رفت فريبا سمت به و كرد عوض را جايش فيروزه
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 كه شدن آشنا هم با مهرداد و پوريا وقتي تو جوجو آخه....من بشم مادربزرگم قربون الهي -

 ...نبود بيشتر سالت 88..84

 را او ادای و زد كند رها او دست از را خودش كرد مي تقال خنده با كه فريبا گونه بر ای بوسه و

 :درآورد

 دوستن هم با مهرداد و پوريا كه مدتي اين تو -

 فهمه؟ نمي آدم سالگي يازده ده تو مگه...نکن -

 نه.... تو ولي..چرا آدم -

 يورش او سمت به و كرد باز كمرش دور از را فيروزه دستان ساختگي عصبانيتي با فريبا

 حاال...دويدند مي ويال سمت به خنده و سرعت با دو آن....گذاشت فرار به پا خنده با فيروزه...برد

 را آرامش اين هم سکوتش و فرشته....ساحل صبح اول آرامش و فرشته و بود مانده پرستش ديگر

 يم حركت پرستش پای به پا دست در كتاب يک با صدا بي و آرام فرشته...كردند مي چندان دو

 به ار اش اشاره انگشت بشکند را سکوت اينکه برای پرستش گذشت، كه ای دقيقه چند....كرد

 :پرسيد و كشيد فرشته دست در كتاب

 خوني؟ مي چي -

 گزيده...انارستان و ياقوت....گرفت پرستش سمت به را كتاب جواب جای به فرشته

 او..كرد خودنمايي چشمانش جلوی شعری...كرد باز را ای صفحه و گرفت را كتاب پرستش...اشعار

 ...كرد مي بازی احساسش و روح با شعر....كرد خواندن به شروع لب زير و آرام...بود شعر عاشق

 :گفت فرشته

 :خواند بلندتر صدايي با و ابتدا از پرستش و بخوني؟؟؟ بلندتر ميشه -

 نبود عاشقانه حرف خدا، و بود فرشته

 نبود ميانه در ديدار و مهرباني و

 ...خواندن به كرد شروع حفظ از و آرام هم فرشته بعد به دوم مصرع از

 نداشت فروغ اين مهتاب، مشعل هنوز
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 نبود جاودانه خورشيد، خلوت چراغ

 رفت مي سفر ها سال پری، مثل بهار

 نبود جوانه ی شيشه در باغچه شميم

 مرد مي ترنمي، با صدا و بود سکوت

 نبود ترانه در شور و غزل در شکيب

 پر زد نمي شاعری دل شعر، برای

 نبود بهانه سوختن، و ساختن برای

 نگاه دو تالقي از شرار مثل دميد

 نبود زمانه در كه عشقي ی شعله شعاع

 عزيزترين ای زن، ای شدی آفريده تو

 نبود خانه خانه ، تو نگاه نبود اگر

 باليد خويشتن به هم خدا ساخت كه را تو

 نبود فسانه افسونگری به عشق كه چرا

 اند خاموش و اند بسته لب همه پرندگان

 نبود آشيانه در امشب تو خيال گل

 يافت تکوين حيات جمال كه آمدی تو

 نبود عاشقانه ،حرف خدا و بود فرشته

 فرشته و او دوستي جرقه امروز روز، چهار از پس كرد مي احساس...داشت خوبي حس پرستش

 ...بشناسد بيشتر را مغموم و آرام دختر اين داشت دوست...شده زده

 فرح روی پياده يک از پس انرژی و صدا و سر با دخترها صبح، هر معمول طبق را صبحانه ميز

 در خود برای اول روز از كه نشست ای صندلي روی بر كس هر قبل روزهای مثل و چيدند بخش

 عقب لبخند يک با پرستش برای را صندلي كه بود پوريا اين روز هر مثل هم باز و..بود گرفته نظر
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 و بود ياپور رفتار به حواسش بيشتر پرستش اما بار اين...نشست كنارش خودش سپس و كشيد

 و رفتگ جای پوريا كنار مهرداد روز هر مثل و...همديگر به فيروزه و فريبا بار شيطنت نگاه همينطور

 :گفت شنيدند، پرستش و پوريا فقط كه ای گونه به و آهسته

 ....كشته و من صبحتون اول عشق -

 تشپرس...كردند دعوت سکوت به را او لبخندی با پرستش و "مهرداد كن بس" يک گفتن با پوريا

 وعن و نگاه نوع كرد مي فکر چه هر اما....بود شنيده ها حرف اينگونه از كافي اندازه به صبح روز آن

 شخود چون....چرا احترام اما....دانست نمي داشتن دوست حتي يا و عالقه بر دليلي را پوريا رفتار

 از... داشت را احترام حس اين هم اول همان از انگار....داشت او به نسبت را حس همين فقط هم

 نفر، اولين عنوان به پوريا و زد حرف او كه روز همان از....شد روبرو مطبش در او با كه روز همان

 به روزها همان از... بود سپرده گوش رازش و دلش دردهای نه، يا دل های حرف به صبور و آرام

 وستد حتي يا و داشتن دوست به ای ذره حتي....اكنون به تا بود نگريسته پوريا به احترام ی ديده

 محبت از...گفتند مي آنها عاشقانه و زيبا رابطه از همه....امروز و....بود نکرده فکر هم شدن داشته

 ....بود شده عوض كالمش نوع انگار هم مهرداد حتي....او به پوريا

 مي صرف همينگونه هميشه هم شام و ناهار...شد صرف سکوت در روز هر مثل صبحانه

 قانون فريبا و مهرداد گاهي فقط...بزند حرف ميز سر كسي نداشت دوست فخرالسادات....شد

 غره چشم با كه...گذاشتند مي هم سر به سر يا و زدند مي حرفهايي شوخي به و كردند مي شکني

 هگذاشت ويال به پا كه اول روز همان پرستش....شدند مي ساكت تذكر با كرد، نمي افاقه اگر و ها

 القهع از فريبا كه بود همانجا و رفت ساحل كنار به زدن قدم برای او همراه و فريبا پيشنهاد به بود

 پوريا دارد خبر راز اين از كه كسي تنها كه گفت هم را اين و گفت مهرداد و خودش بين

 برای بود شده تنها پوريا با اتاقشان در وقتي روز آن چطور كه آورد خاطر به پرستش...است

 به مهرداد عالقه از چيزی او به چرا كه بود كرده اعتراض و زده او سينه به آرام مشت با شوخي

 با و دهكشي آغوش در را او كوچک بچه يک مثل چگونه پوريا اينکه يادآوری از و....است نگفته فريبا

 اتاق وقتي اول روز كه آمد يادش....شد سرخ هايش گونه "ديگه رازداريم" بود گفته او به خنده

 هاينک و اتاق؟؟ يک در پوريا و او....كشيد مي خجالت چقدر دادند نشانشان را پوريا و او خصوصي

 مي زمين روی شبها او...كرد مي درست زود را چيز همه و فهميد مي زود را چيز همه پوريا چقدر

 به اپ نميرفت رختخواب به و نميشد آماده خواب برای پرستش تا و....تخت روی پرستش و خوابيد

 از كه او...رفته پيش مرادش وفق بر اكنون تا چيز همه چقدر آمد يادش....گذاشت نمي اتاق درون
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 بهداشتي سرويس داشتن با...بود بيمناك غريبه يک خانه در صبحش اوايل بارداری حاالت

 از پوريا جز هيچکس روز چند اين و....بود كرده پيدا بهتری احساس چقدر اتاقش در اختصاصي

 .بود نشده خبردار حالش اين

 كرده اظهار و گفته برايش را دلش حرفهای هم فيروزه ويال، در حضورشان از پس روز يک درست

 اين پرستش و... كند مي دل درد و زدن حرف به وادار را انسانها كه دارد ای جاذبه او كه بود

 ديگران صبور سنگ و اسرار محرم هميشه او...دانست مي خودش مورد در خوبي به را موضوع

 زج هرگز اما...بودند كرده اعتراف موضوع اين به همه تحصيلي مقاطع تمامي در دوستانش...بود

 نگونهآ هيچکس يعني...بيابد اسراری محرم بود، نتوانسته ارسالن اوقات گاهي و سپيده و گلبهار

 تمام كه....او حتي...بود نشده حرفهايش شنوای گوش و صبور سنگ خواست مي دلش كه

 باورش و بود اش زندگي عشق اولين كه او...بود كرده نثارش را اش عاطفه و عشق و احساس

 سپرده گوش هميشه كه بود پرستش اين...نبود خوبي گوش هم او آورد مي كه ياد به...داشت

 آمد مي يادش....دارد نيازهايي هم خودش كه بود كرده فراموش داشتن دوست فرط از و....بود

 بود گفته او به....بود داشته حذر بر چرا و چون بي محبت همه اين از را او سپيده كه را بارهايي

 نفر يک آن چون...بگذری خودت های ارزش از خاطرش به تو كه ندارد ارزش آنقدر هيچکس

 دلش افتاد مي كه دوستش نصايح ياد....ارزش بي توی يک ميماند و گذارد مي تنهايت روزی

 هر..دكشي مي خجالت سپيده از و سوخت مي همه از بيشتر عمه برای دلش....آمد مي درد به بيشتر

 خبر بود گيری شکل حال در آنچه از واقع در اما شده تمام چيز همه كردند مي فکر دو

... واستخ نمي اينکه نه....بود نگزيده بر صبوری سنگ به را آنها بار اين پرستش چون.....نداشتند

 ...توانست نمي

 هم فيروزه صبح، روز آن...يادآوری و بود فکركردن حال در فقط پرستش صبحانه، خوردن حين در

 های شکني قانون در خوشحالي فرط از بود، فخرالسادات قوانين رعايت پای يک هميشه كه

 هميشه چون هم فرشته....خريد مي جان به را مادر های غره چشم و داشت شراكت فريبا و مهرداد

 !!!! هميشه مثل...پرستش به بود معطوف حواسش تمام اما پوريا...بود ساكت

 روی مآرا پرستش....برد مشتركشان اصطالح به اتاق به را پرستش پوريا صبحانه، صرف از پس

 رفتار روی بر را تمركزش فقط و فقط ساعت يک اين در....دوخت چشم پوريا به و نشست تخت

 درك را پرستش رفتار نوع كه...نفهمد كه بود اين از باهوشتر اما پوريا...بود گذاشته پوريا
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 نآ برروی و پرستش روبروی و كشيد جلو داشت قرار آرايش ميز كنار كه را ای چهارپايه....نکند

 :گفت و نشست

 ...خوب -

 ياخم پوريا...شد خيره پوريا به باز و داد قرار اش چانه زير را دستش و كرد خم را كمرش پرستش

 :گفت و كرد

 خانم دختر بشين صاف -

 را سرش پوريا...نگفت هيچ هم باز و داد قرار بدن ستون را دستش و كرد صاف را كمرش پرستش

 :گفت دوباره و داد تکان راست و چپ به

 !!!خوب -

 آخه؟ چي خوب -

 زدی؟ زل من به مدام برگشتي روی پياده از وقتي از كه شده چي -

 ميکردم فکر ها بچه حرف به -

 ها؟؟ بچه -

 فيروزه و فريبا -

 :پرسيد و كرد آرامي خنده پوريا

 حرف؟ اين هست چي حاال -

 چشم پوريا دست حلقه به...كرد لمس را اش حلقه و گذاشت پاهايش روی را دستانش پرستش

 :گفت و دوخت

 و نم رفتار كنند مي فکر فريبا و فيروزه كه م......كردی كار چي كه كردم مي فکر اين به داشتم -

 است؟ عالقه و عشق از پر شما

 هم هنوز اما..نباشد رسمي خيلي بود كرده سعي پوريا، خواهش به و روز چهار آن طول در پرستش

 آرام...بود شده "كرديم" كلمه از پرستش استفاده نوع متوجه دقيقا پوريا...كرد مي خطاب شما را او

 :گفت و زد لبخندی
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 وبخ باشه؟ من روی االن همين تا برگشتي كه صبح از نگاهت سنگيني كه شده باعث همين -

 رو يميمستق سواالت هم شايد و پرسشگر نگاه نباشي مجبور كه...كرديم توافق كه بود چيزی اين

 ...كني تحمل رابطه اين در

 :بپرسد ميخواست دلش خيلي پرستش

 ؟...منه داشتن دوست از پر نگاهت ميگه فيروزه كه اونطوری داری؟ عالقه من به تو -

 ار دستش خواست مي دلش...برخاست پوريا...خنديد فقط و خورد فرو را سواالتش...نپرسيد اما

 اين اما...خيزد بر تخت روی از او دستان بر تکيه با اينکه به كند تشويق هم را پرستش و كند دراز

 :گفت و گرفت پرستش سمت به را موبايلش....كرد سركوب را ميل

 ...باهاشون بگير تماس بيا....بودن زده زنگ خانم گلبهار -

 يوقتهاي مثل...داشت ارتعاش صدايش...آمده وجود به تغييری پوريا صدای در كرد حس پرستش

 و بود محکم او...بود محال بغض؟؟ و پوريا....بزند حرف بغض با ميخواست خودش كه

 :گفت و كرد جور و جمع را افکارش...مردانه

 گيرم مي خودم موبايل با -

 ...بتوني نکنم فکر -

 چطور؟...ااااا -

 ندليص رو از شنلتو اومدم كه صبحي...گذاشتيش جا شنلت رو بوديم ايوون تو كه ديشب انگار -

 متاسفانه بود موبايلت...زمين خورد محکم چيزی يه...بردارم

 بتمناس به پيش سال يک كه بود او يادگاريهای جمله از گوشي آن....شد بلند پرستش نهاد از آه

 :پرسيد و شد بلند ها گرفته برق مثل...بود خريده برايش تولدش،

 شده؟ داغون خيلي -

 :گفت و كرد اشاره آرايش ميز به پوريا

 ...كردم مي بيشتری دقت شنلته روی ميدونستم اگر من...خوام مي معذرت...كنم فکر -
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 آن...دوخت چشم اش گوشي بقايای به و رفت آرايش ميز سمت به پوريا به توجه بدون پرستش

 هم او حتي....بود نمانده باقي آن از چيز هيچ حاال و....داشت دوست بسيار را كشويي مشکي گوشي

 درست برای راهي كه باشد مطمئن توانست مي آورد نمي در سر موبايل تعميرات از چيزی كه

 ...ندارد وجود شدنش

 .عزيزم ببخشيد -

 اصال كه كاری بابت هم آن...خواهد مي عذر او از پوريا كه است دوم بار اين كه شد متوجه پرستش

 چند دكر مي احساس كه خصوص به...باشد تفاوت بي خواست نمي و توانست نمي...نيست مقصر

 هنوز كه چشمان آن..شد خيره او چشمان به و برگشت...است رنجانده را او حرفش با قبل دقيقه

 اگر اپوري...داشتند هم واقعا و...داشتند ها حرف او با انگار!!!! هستند رنگي چه واقعا بود نفهميده هم

 و داشت مي بر لب از مهر ، ديد مي خود به پرستش رنگ حنايي چشمان در كشش و نور ای ذره

 النارس كه افتاد روزهايي ياد...كشيد عميق نفس يک پرستش!!!! خواهدش مي چقدر كه گفت مي

 حتي..زد مي غر سرش بر چقدر...بود كرده خراب را وسايلش برخي عمد غير يا عمد به

 هكرد توبيخ وسايلش به زدن دست اجازه بي خاطر به بار چندين را او...او و...دوستانش...گلبهار

 هر و ودب داشته نگه گوشي آن در كنون تا آشنايي ابتدای از را او پيامهای تمام هنوز پرستش....بود

 بود كرده قصد بار چند آمد يادش...خاطراتش؟؟؟ برای داشت چه حاال...كرد مي نگاهشان شب

 !!!!نداده انجام را كار اين كه بود شاكي خودش از چقدر...كند يادداشت را آنها تمام

 عزيزم؟ خوبي -

 هب شد نمي راضي پرستش دل...نداشت زدن غر و توبيخ لياقت...ادب اين...لحن اين..صدا اين نه

 :تگف اش قديمي گوشي به اشاره و مهرباني با و زد گرمي لبخند...نجاتش فرشته كردن ناراحت

 ...آره....بخری برام ترشو شيک يه اگه -

 :گفت و كرد بلندی ی خنده پوريا

 ....بريم شو آماده....چشم -

 :داد ادامه و گرفت پرستش سمت به را خودش موبايل و

 زدی زنگ خانم عمه به اينکه از بعد البته -
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 رخوردب پوريا مردانه دستان با ظريفش انگشتان نوك...گرفت را گوشي و كرد دراز دست پرستش

 ...لرزاند را پوريا دل و كرد

 دلخوری؟ من دست از حرفم اون بابت -

 منتظرم بيرون من...بزن زنگتو حاال....محاله... دلخور؟؟ -

 را رياپو با كردن خريد او...رفت بيرون پوريا همراه به و شد حاضر گلبهار با تماس از پس پرستش

 اپوري...بود انگيز خاطره و جالب برايش اما كم، كه چند هر هم بار چند اين....داشت دوست بسيار

 اهير گلبهار عمه با او كه وقتي از امان....پرستش خود مثل درست خريد مي و پسنديد مي سريع

 اب را اجناس و بود زده چانه عمه آنقدر و بودند رفته مغازه آن به مغازه اين از آنقدر...بود شده خريد

 آخری بار داد مي قول خودش به بار هر و گرفت مي سرگيجه پرستش كه بود كرده مقايسه هم

 راحت خيالش پوريا با اما!!!! زد مي قولش زير هم بار هر و رود مي خريد به گلبهار با كه باشد

 کي روبروی پوريا رانندگي، ساعتي نيم از پس...نيست كار در شدني خسته دانست مي...بود

 خريد و كارايي مورد در صحبت و گوشي انتخاب...شدند پياده دو هر و ايستاد فروشي موبايل

 لمسي بایزي سفيد گوشي يک بار اين او....نکشيد طول هم دقيقه بيست پرستش نظر مورد موبايل

 كارت سيم پوريا....بود كرده خود آن از رساندن پوريا تاييد به از پس را آن و كرده انتخاب را

 به پيام زنگ كه بود نگذشته مدتي هنوز...كرد روشن را آن و داد قرار گوشي داخل را پرستش

 :گفت و گرفت پرستش سمت به را گوشي...كرد ای خنده پوريا...رسيد گوش

 ...شد افتتاح -

 را او گاهن عمق هميشه مثل انگار هم پوريا...كرد پوريا به سپس و گوشي به نگاهي ابتدا پرستش

 و ودب نهاده آن بر "تو جادوی " نام پرستش كه لبخندهايي آن از....زد زيبايي لبخند...باشد خوانده

 عالمت سبز، نويس روان آن با پوريا كه بار هر و بود برده نام آن از هم دفترش در باری چند

 با و كرد تشکر فروشنده از پوريا...."من راز " بود داده جواب پرستش بود گذاشته آن باالی سوالي

 يهاول كاراييهای از كمي حركت از پيش او شدند ماشين سوار وقتي....شد خارج مغازه از پرستش

 ....گرفت او سمت به را گوشي سپس و داد توضيح پرستش برای را گوشي

 پررنگتر را لبانش لبخند ارسالن نام و بود پيامهايش صندوق كردن چک كرد كه كاری اولين

 حاليکه در پوريا...خنديد و خواند را آن...بود فرستاده برايش طنزی مطلب هميشه چون او...كرد

 :گفت زد مي استارت
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 نميخونيش؟ من برا -

 :فرستاده....ارسالنه از -

 فهمد نمي او و داريم دوست را كسي ما گاهي

 فهميم نمي ما و دارد دوست را ما كسي گاهي

 :نوشته ميای كه پايين....گذاشته نقطه كلي بعد

 ..داديم اجتماع تشکيل...شديم جمع هم دور نفهم مشت يه خالصه

 :گفت و خنديد بلند پوريا

 ميدوني...ذاره نمي نصيب بي هم رو من -

 فرستاده؟ هم شما برا اينو..ااااا -

 بخون صبحشو اول پيام بگير.. بيا....نه اينو -

 هم بار يک حتي اما...گذاشت مي پرستش اختيار در را اش گوشي پوريا كه نبود باری اولين اين

 دسترس در گوشي و داد مي پيام يا زد مي زنگ كسي وقتي حتي....بود نزده او گوشي به دست

 را وشيگ پرستش...سپرد مي صاحبش دست به را آن مانيتور صفحه به كردن نگاه بدون بود پوريا

 اش خنده...خواند و كرد باز..بود ها پيام صدر در ارسالن نام..كرد باز را ها پيام صفحه و گرفت

 مي وجد به او های خنده از پوريا....بود خوانده را خودش پيام كه بود زماني از بلندتر بسيار

 دو هر و كرد دراز دست پوريا كه بگذارد زانوانش روی را گوشي دو هر خواست مي پرستش...آمد

 :گفت و گذاشت اتومبيل ی دنده كنار ی محفظه درون و گرفت او از را

 ...نيست خوب ميگن اش اشعه -

 !!!!هست چيز همه به حواست شما...باشه زياد نکنم فکر هم خيلي -

 بريم؟ كجا حاال....بانو بله....زياده كنيم مي فرض ما حاال -

 ويال؟ نميگرديم بر -

 گرديم مي بر داری دوست -
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 دونم نمي يعني...نه -

 دوني؟ نمي يا نه بالخره -

 فعال برنگرديم خوب -

 چطوره؟ دخترا با رابطت -

 انس خيلي فرشته با هنوز اما..كنند مي برقرار ارتباط خوب كه فريبا و فيروزه...خوبه -

 خونديم هم با و شعر يه...شديم تنها كم يه امروز...نگرفتم

 تو...فتمگ بهت ديشبم....كرد برقرار ارتباط ميشه اونم با..درونگراست كامال دختر يه خانم فرشته -

 نظيری بي ديگران با كردن برقرار ارتباط در

 گفتي اينارم...كنم مي قضاوت زود و عجولم كمي فقط -

 ....داری خوبي ی حافظه هم العاده فوق بگم رفت يادم و آره -

 ....نشست مقايسه به باز و.....خنديد هم پرستش...خنديد و

 هب خصوصياتش ساير از و ديد مي را او رفتاری مثبت نکات اول شرايطي هر تحت و هميشه پوريا

 بتداا و...داشت چربي زبان...او اما....منفي نکات نه كرد مي ياد نيافته پرورش های خصيصه عنوان

 منطقي اگر حتي..پذيرفت مي را نقدها لبخند با هميشه پرستش اما....كرد مي نقدش هميشه

 ويژگيهای از خيلي از...خواست مي او كه كند همانگونه را خودش كرد مي سعي هميشه...نبودند

 زمان آن كه بود عجيب روزها اين برايش...نداشت دوست او چون بود كشيده دست خودش ذاتي

!!!!! بود مستقلي دختر هميشه كه او..داد مي انجام دل و جان با را همه... كرد نمي شکايت ای ذره

 را شا گوشي كسي اينکه از و...بزند دست اش شخصي وسايل به كسي نداشت دوست هرگز مثال

 مي منع را او...خواند مي...ديد مي را چيز همه...كرد مي را كار اين او اما...داشت نفرت كند وارسي

 پرستش با تندی به شد مي خودش نوبت وقتي و نداشت دوست كه هر با ارتباط و تماس از كرد

 هب شبيه چيزی...ريختن فرو به شبيه چيزی...كرد حس چيزی دلش در ناگاه به...كرد مي برخورد

 به خواست نمي دلش...كند باور خواست نمي انگار...زد نهيب خود به او؟؟ يا خودش از..انزجار

 و برد دست آرام...داشت دوستش هنوز چون.....باشد نداشته دوست ديگر را او كه برسد ای نقطه

 و دبن گردن اين او كه افتاد روزی آن ياد و بست را ها چشم...كشيد دست بند گردن قاب پشت به

 مي آشناييشان از ماه سه.. بود ارزشمند برايش روز آن....بود بخشيده پرستش به را عکسش
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 دوستش پرستش...بودند شده آشنا هم با آموزشي كالس يک روز اولين در آنها....گذشت

 فراتر آموزشگاه محيط از ديدارها....بود شده دلبسته...آمد مي خوشش ظاهرش و او از...داشت

 ودب امور جريان در ابتدا از كه گلبهار عمه پيشنهاد به و جدی كامال پرستش ماه سه از پس و رفت

 جشن در...تولدش روز درست...آمد او و....ببيند را عمه و بيايد اشان خانه به بود خواسته او از

 روز اولين در....بود آورده ارمغان به برايش را گوشي آن و داشت شركت اشان خانوادگي كوچک

 عيدی مناسبت به هم را بند گردن آن بود كرده دعوت زيبا رستوراني به را پرستش وقتي عيد

 ...بود گذاشته قابش درون را عکسش و...بود كرده تقديمش

 تو برای فقط خوام مي كه دارم ها برنامه خيلي....بريزم پات به خوام مي كه دارم چيزا خيلي "

 "...بدم انجام

 خاطرش از چيز همه...يافت مضاعف آرامش انگار بود شنيده كه زيبايي های حرف يادآوری با

 شقلب و ذهن تمام باز و... كردند مي رقابت ميدان پيروز را پوريا هميشه كه ها مقايسه همه....رفت

 ...او از شد پر

 دبو دلش حرف...شد مي پخش ماشين راديوی از كه زيبايي ی دكلمه به سپرد گوش سکوت در

 ....ندهد شدن جاری اجازه چشمش در محبوس كوچک اشک قطره به نتوانست كه....انگار

 چيست، ديدم مي كاش

 !جاريست وجودم عمق تا تو چشم از آنچه

 تاباني مي را نگاهت لبخند تو كه وقتي آه،

 خواباني مي را بلندت مژگان بال

 آه،

 چشمانت تو كه وقتي

 را جاندارو از لبالب جام آن

 گرداني مي جانسوخته ی تشنه اين سوی

 عشق موسيقي موج
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 شراب گلرنگ روح...گذرد مي دلم از

 ميگردد تنم در

 شوق ويرانگر دست

 كند، مي پرپرم

 !پرپر! رنگين ی غنچه ای

 نگرد مي من به تو چشم كه لحظه، آن در من،

 باد ی پنجه رادر ايمان ی خشکيده برگ

 !سبز آتش در را خواهش شيطاني رقص

 را بخشش پنهاني نور

 مهر ی چشمه در

 بينم مي را ابديت اهتزاز

 اين، از بيش

 نگريست نتوانم نگاهت، سوی

 نيست تماشايم يارای را ابديت اهتزاز

 چيست گفتي مي كاش

 ......!!!!!!جاريست وجودم عمق تا تو چشم از آنچه

 را خويش روز من

 تو روی آفتاب با

 ست دميده خيال مشرق كز

 كنم مي آغاز

 خوانم مي و نويسم مي تو با من
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 زنم مي حرف و روم مي راه تو با من

 توست دست به دستم كه -محال اين شوق وز

 ...!كنم مي پرواز رفتن راه جای من

 مات كه ها لحظه آن

 جمع ميان در يا خويش انزوای در

 :نشينم مي خاموش

 كنم مي گوش را تو نگاه موسيقي

 تو از غير شهر ازدحام مردم، ميان گاهي

 كنم مي فراموش هست چه هر

 :آهسته هم، به آن و اين گويند

 هان؟ و هان

 !ببينيد را ديوانه

 !زند مي كودكان،لبخند چو ، بيخود

 !است؟ گفتن سخن گرم چگونه خود، با

 بيگاه، مالمت ازين دور من، آه،

 سرمست، همچنان،

 راز های پريخانه فضای در

 موافقم بخت و طالع شکوه از شاد

 :كه برآرم بانگ چگونه آخر،

 نيستم، ديوانه! عاقالن

 !عاشقم سخت خدا به

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن كاربر كريمي آزاده | پرستيد بايد را تو رمان

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

 

112 

 

 اين و....بود او از فارغ معشوق و داشت كنار در را معشوق او اما...داشت هم پوريا را پرستش حال

 شيدك بيرون دستمالي كه ديد...ديد را پرستش اشک حتي او....نفهمد و نداند پوريا كه نبود چيزی

 !!!!!كرد دراز سمتش به و

 خودش كه جايي..برد زيبا و سرسبز جنگلهای سمت به را پرستش پوريا موبايل، خريد از بعد

 رد...كردند سواری قايق هم با...را افسونگرش زيبای درياچه آن خصوص به..داشت دوست بسيار

 امهنگ خوردن ليز ترس از پرستش كه زماني پوريا برای بود ماندگار و زيبا چه و زدند قدم جنگل

 اب همراه و كرده گاهش تکيه را او جنگل، خيس خاك روی روی پياده هنگام يا قايق به شدن سوار

 اين و هوا اين چقدر اينکه از...زد مي حرف برايش پرستش....كرد مي صدا را نامش كوتاه جيغي

 اخالق و مهرداد شوخيهای از چقدر...كند مي آرامش احساس ويال در چقدر...دارد دوست را فضا

 حل زودتر چه هر فريبا و او مسئله خواهد مي دلش چقدر...برد مي لذت فردش به منحصر

 برای دلش چقدر...كند مي شماری لحظه فيروزه زندگي مرد ديدن و شب فردا برای چقدر...شود

 الدنب چقدرها آن ميان در و...بود سپرده گوش لبخند با پوريا....است شده تنگ ارسالن و گلبهار

 حتي نه و بود پوريا از حرفي نه ميرفتند جلوتر چه هر اما...گشت مي خودش چقدر از ردپايي

 پرستش و دانست نمي خودش خانه تنها را آنجا ديگر پوريا كه ای خانه...خانه آن برای دلتنگي

 تنها....شد ناراحت نه و گرفت دلش نه اما پوريا...پوريا ی خانه: گفت مي هايش حرف در هم هنوز

 اب لبخند يک...حركت يک منتظر...بود منتظر او...بود انتظار كرد مي تجربه روزها اين كه حسي

 اگر دانست مي خوب و است منتظر كه دانست مي خوب او....كوچک چند هر عالقه ابراز يک...معنا

 پرستش سوی از اشاره يک...دانست خواهد خوب را قدرش...آورد دست به دارد انتظار را آنچه

 :گردد شعر اين مصداق او تا بود خواهد كافي

 دويدن سر به من از اشاره يک به تو از

 رفح شنيدن برای مشتاق و بود گوش سراپا پوريا باز و كردند صرف زيبا رستوران يک در را ناهار

 مثل درست...داشت را جاندارو حکم برايش شنيد مي او زبان از كه ای كلمه هر...پرستش های

 به را آن واژه به واژه چرا دانست نمي او و بودند كرده گوش ماشين در هم با كه ای دكلمه همان

 هميشه برای تا آورد كاغذ بر را آن كه گشت مي فرصتي دنبال...بود سپرده خاطر به سرعت اين

 و رامآ پرستش ويال، به برگشت هنگام در...نشد ميسر برايش عصر تا فرصت آن و...كند حفظش

 صبح شپرست با را او نميتوانست هم پوريا حتي كه بود آرام آنقدر...رفت مي ور موبايلش با صدا بي

 ...خواست مي را صدايش دلش...كند مقايسه كنون، تا
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 بود؟ چطور امروز -

 :داد جواب كند بلند سر آنکه بي پرستش

 ممنون...عااااااااالي -

 كني؟ مي كار چي بدونم ميشه -

 كنم مي آشنا گوشيم با خودمو دارم -

 :گفت و كرد كوتاهي خنده پوريا

 رفتي؟ پيش كجا تا حاال..عجب -

 نميخواد ايشون...بشم آشنا ميخوام من هيچي -

 :شد بلندتر پوريا ی خنده

 آخه؟ چرا -

 ...من با نمياد راه خوب -

 را رشس باشد، زده داری خنده حرف كرد نمي فکر اصال كه پرستش...خنديد بلندتر بار اين پوريا و

 اما ندهخ همان با و برد پرستش گوشي سمت به را دستش پوريا...دوخت چشم پوريا به و كرد بلند

 :پرسيد جدی بسيار

 ...ايشون بياد راه من با شايد كني؟ نمي آشنا هم با مارو حاال خوب -

 :گفت و زد پوريا دست پشت به دستش انگشت چهار با پرستش

 دارم مشکل اين با واقعا من..نشو لوس -

 ....ايشون گي مي موبايلت به كه بانو؟؟ تو يا لوسم من -

 خنديد و

 ...حاال -

 ايشونو ببينم بدش -
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 ..پوريا -

 ...جاااانم -

 ديگه نکن -

 ....ايش ميخام فقط...دارم كارت چي من -

 كني مي مسخره منو...ديدی ديدی -

 نداره امکان تورو؟ من؟...محاله -

 چي؟ پس -

 كنم مي اذيتت دارم فقط من -

 قرار صورتش روبروی چنان هم كه پوريا دست درون را اش گوشي پرستش....خنديد هم باز و

 :گفت تصنعي قهری با و گذاشت داشت

 ...نميخامش من..خودت مال اصال -

 :گفت و داد تکان هوا در را آن و برداشت دنده كنار ی محفظه داخل از را پوريا گوشي شيطنت با و

 ...بلدم خوب باهاشم كردن كار...من مال اين -

 :گفت پيروزمندانه و گذاشت خودش موبايل خالي جای سر را پرستش گوشي پوريا

 مباركه...خانم بود خوبي معامله -

 مرسي -

 حرف به وادر را او هم باز اينکه برای و كرد او به نگاهي نيم پوريا...گوشي وارسي به كرد شروع و

 :گفت كند زدن

 ...بانو ها نخورده نامتون به سندش هنوز -

 ..ميخوره كه بالخره -

 مي زندگي توش دارم هنوز من..بخری خونه من از شما كه ميمونه اين عين ولي...صد در صد -

 بزارم وسايالمو اومدم منم بگي بيای كنم
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 نبودا جالبي قياس -

 ...حاال -

 :گفت و خنديد پرستش

 من؟؟ ادای -

 ... گالری تو برو -

 ...رفتم قبال -

 كن باز رو 15 شماره پوشه -

 ....پيچيد ماشين در پرستش كوتاه جيغ صدای بعد ای لحظه

 گرفتي؟ كي اينارو واااای -

 ...بود مهرداد دست من گوشي محضر تو اونروز..نگرفتم من -

 ...آخي -

 چيه؟ نظرت حاال -

 سيعک ما اصال افتاد يادم اونموقع تازه...ميگرفتن عکسامونو سراغ ها بچه ديروز اتفاقا..عاليه -

 نکنه درد دستش...كرد كاری خوب مهرداد چقدر...بوديم نگرفته

 ...آره -

 دلش...بگيرد عکس موبايلش با بود خواسته مهرداد از خودش...كرد سکوت و گفت را اين پوريا

 برگزار سادگي نهايت در آنها مراسم...گفت مي راست پرستش...خواست مي را روز آن يادگاری

 خودش گفته به هم پرستش...بود نکرده هم عکس گرفتن از صحبتي حتي هيچکس...بود شده

 خود با آن يک...ندارد عکسي هيچ اش زندگي روز مهمترين از كه آورده خاطر به ديروز تازه

 لشد در...نه حتما...نه...گذشت مي موضوع كنار از راحت آنقدر پرستش باز بود هم او اگر انديشيد

 ذات جز احساسات و حاالت اينگونه..كرد متمركز را افکارش سرعت به....گرفت خروشيدن چيزی

 ...تگذش سکوت و آرامش در مسير بقيه...داد مي بال و پر آنها به كردن فکر با نبايد پس...نبود او
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 ات رفت باغ سمت به دخترها همراه به گفت، و گپ مدتي از پس پرستش رسيدند ويال به وقتي

 دش تمام كه كارش....شد نوشتن مشغول مشتركشان اتاق در پوريا و....دهد نشانشان را عکسها

 كس ميزبان پرستش تن گرمای جز روز چهار اين كه ای نفره دو تخت...انداخت تخت به نگاهي

 دفتر از بخشي...رفت بالشت سمت به و خورد سر تخت پايين از نگاهش...بود نشده ديگری

 يرز از را دفتر...رفت آن سمت به و شد بلند صندلي روی از پوريا....بود نمايان آن زير از پرستش

 هب را او تخت اما بنشيند صندلي روی آن خواندن برای و برگردد خواست...كشيد بيرون بالشت

 بر...بود محبوبش خوابگاه تخت، اين..كشيد دست آن روی آرام و شد خم..خواند مي خود سمت

 آن و آورد باال را بالشت ی گوشه... بود پخش آن سرتاسر در پرستش تن عطر...كشيد دراز رويش

 پوريا دكتر...بود گرفته اش خنده خودش از....بست نقش لبانش بر لبخندی و... بوييد را

 مقررات و عرف از خارج رفتاری و بود نداده سوتي يک حال به تا مهرداد قول به كه كسي...حقاني

!!!! شد مي باخبر حالش و حس از و ديد مي را او مهرداد اگر كه وای....نداشت خودش به مخصوص

 فرصت روز چهار اين در....زد ورق و گرفت صورتش جلوی را دفتر...زد لبخند هم باز فکر اين با

 جهموا است قرار جديدی چيز چه با بداند داشت دوست...بخواند را پرستش های نوشته بود نکرده

 قيقاد پرستش نوشته آخرين....كرد متعجبش كمي ديد آنچه رسيد كه ها نوشته انتهای به....شود

 هارچ اين طول در پرستش يعني اين و....شمال سمت به حركتشان از قبل شب به شد مي مربوط

 كه نداشته و نبوده خاصي حرف شايد كرد فکر خود با!!!! بود نرفته دفترش سراغ به روز

 تردف يک اين كه بود گفته او به بود داده پرستش به را دفتر اين كه روزی آمد يادش...بنويسد

 در او به كمک و پوريا فهم به را آنچه...بنويسد آن در را گذرد مي او بر چه هر كه..نيست خاطرات

 در را دفتر...كرد آرامش احساس يادآوری اين از...بنگارد آن در بايد شود مي منجر حالش بهبود

 ...خوابيد و بست را هايش چشم آرام...نبودند خودش اختيار در هايش پلک...گرفت آغوش

 ...پوريا -

 پلک نداشت دوست...كرد حس گوشش در را پرستش مخملي و دار زنگ صدای طنين پوريا

 را او ناميدن كه پرستش...دهد ادامه كردنش صدا به همچنان او خواست مي...كند باز را هايش

 تخت لبه روی بر رفت، تخت سمت به او عميق خواب از تعجب با نديد، كردنش بيدار عالج

 عمه وقت هر...داشت بچگي از را عادت اين....گذاشت او ی سينه روی را دستش آرام و نشست

 از ات گذاشت مي اشان سينه بر دست و رفت مي پيش بودند، عميقي خواب در ارسالن يا گلبهار

 ...شود مطمئن تنفسشان
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 خوبي؟..شو بيدار...پوريا -

 مي دلش...كرد مي حس نگراني يک پرستش صدای عمق در...برد مي لذت داشت انگار اما پوريا

 جسمي شرايط يادآوری با اما...برود جلو هم بيشتر كمي حتي و دهد ادامه اش بازی به خواست

 ...شد خيره پرستش صورت به لبخند با و گشود آرامي به را هايش پلک....نتوانست پرستش

 بيدارم وقته خيلي..بانو سالم -

 قرار آن روی بر را دستش كف پوريا كه بردارد پوريا سينه روی از را دستش خواست پرستش

 :گفت و داد تکان جلو و عقب به را سرش پرست....داد

 كردم تعجب...اصال نيست سنگين خوابت شما آخه....پس كردی مي اذيت و من -

 آفرين...ميشه بيشتر داره روز به روز من مورد در اطالعاتت -

 نشو لوس -

 دلبخن با و كرد نوازش باری چند را پرستش دست پشت انگشتانش نوك با و آرام و نرم پوريا

 :گفت

 باشه؟ الزم وقتايي يه كني نمي فکر -

 چي؟ -

 مردا شدن لوس -

 اه آن روی بر زيبا ای پرده چون مژگانش...شد خيره پوريا خمار و خوشرنگ چشمان به پرستش

 ظاهر نظرش به...كرد مي كشف جديدی زيبايي چهره آن در گذشت مي كه روز هر....داشتند قرار

 را ديگرش دست لحظه همان در پوريا...نداشت ايرادی و عيب هيچ صورتش خصوص به و پوريا

 ديگر...دش متمايل پوريا صورت و پايين سمت به كمي پرستش بدن...گذاشت پرستش كمر پشت

 و افتاد دخترها صبح حرفهای ياد به ناگهان پرستش....خورد مي صورتش به پوريا های نفس هرم

 پوريا دست زير از آرامي به را دستش...كرد لمس را بندش گردن قاب پشت ناخودآگاه دستش

 زياده كمي كرد احساس...نشست و شد بلند هم پوريا...برخواست تخت روی از و كشيد بيرون

 عميقي نفس اما پرستش....بود پرستش جانب از العملي عکس منتظر...است كرده روی

 :گفت آرام رفت مي اتاق درب سمت به حاليکه در و كرد پوريا به پشت...كشيد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن كاربر كريمي آزاده | پرستيد بايد را تو رمان

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

 

118 

 

 هم شما...ميرم من...ميشه ساعتي دو...خوابيدين برگشتيم وقتي از شما...منتظرن شام برای همه -

 ....بياين

 ديگر را خودش...كشيد مي نفس آرام پوريا...بود شده رسمي هم باز لحنش....شد خارج اتاق از و

 از ينکها نه و نبود سابق پوريای او پرستش، مقابل در...ديد نمي گذشته اراده با و محکم پوريای آن

 راضي حال و حس اين در بودن از بدنش اعضای تک تک....نه...باشد ناراحت موضوع اين

 هب دستي و ايستاد آينه روبروی...شد بلند تخت روی از و نشاند لب بر كمرنگي لبخند...بودند

 و بودند نشسته شام ميز دور همه....شد خارج اتاق از و كرد تعويض را لباسش...كشيد موهايش

 ميز سمت به و شست را صورتش و دست...بود خالي پرستش كنار صندلي هميشه مثل

 رد چيزی و برد او گوش نزديک را سرش...نشست پرستش كنار آرام و كرد عليکي و سالم...رفت

 ...داد تکان را سرش و زد لبخند پرستش....گفت گوشش

 نداريما گوشي در حرف اينجا -

 بزنن گوشي در حرف تونن مي جا هر و هميشه شوهر و زن -

 ...گه مي راست -

 ميزد حرف فيروزه از حمايت به كه بود فريبا

 ملوكانه كاخ درب...خونه مي خروس كبکت شما جان فيروزه.....مارو های خاله دختر...اوهههه -

 :داد ادامه و كرد اشاره فخرالسادات سمت به طنز با مهرداد

 ؟ گي مي چي تو...گرفتن اجالل نزول اجازه و شده باز هاتون قصه داماد شاه روی به -

 گاهن آنها دوی هر ی چهره به پرستش...زد مليحي لبخند فريبا....كرد نگاه فريبا به چشمکي با و

 رایب...بگذارند ميان در فخرالسادات با را عالقه اين بتوانند كه خواست دل ته از لحظه آن در و كرد

 ديگران شادی و خوب موقعيتهای از و نبود حسودی دختر هيچوقت او...بود خوشحال هم فيروزه

 ....بود نرسيده آن به و خواسته را شادی آن مشابه خودش اگر حتي..برد مي لذت

 و رگيرت گوشه پرستش نظر در روز به روز كه فرشته و فخرالسادات جز به همه...شام صرف از پس

 موضوع....بود مجلس نقل مهرداد هميشه چون و بودند شده جمع ايوان درون ميکرد، جلوه مغمومتر

 را فريبا هم گاهي و كرد مي شوخي او با و رسانده فيروزه خواستگاری مراسم و شب فردا به را

 آن رد...كند پيدا صدايش شنيدن برای مجالي بهانه اين به تا داد مي قرار ذينفع حرفهايش درون
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 به تشپرس و داشتند خبر هم به مهرداد و فريبا احساس نوع از كه بودند پرستش و پوريا فقط ويال

 ندبل با...كند مي مراعات چقدر فريبا با هايش زدن حرف در مهرداد كه كند درك ميتوانست راحتي

 از دل ته از لبخندی و عذرخواهي يک با و برخواست سرعت به او فيرزوه موبايل زنگ صدای شدن

 :گفت و گرفت آسمان سوی به را دستانش مهرداد..شد دور جمع

 گذاشتي تنها يار با رو ما كم يه...شکرت خدايا -

 :گفت و كرد پرستش و پوريا به مرموزانه نگاهي و

 تنهاتر؟ مارو البته و كنيد بيشتری كمک سعادت اين به نميخواين چي؟ تا دو شما -

 نه -

 چرا؟ ا، -

 ...راحتيم ما چون -

 ترف االن كه ام دلخسته عاشق اين..نيستن ايوون تو كه فرشته و فخرالسادات عمه....من جان -

 زدن؟ راب ندارين حرف شماها...خوب برين پاشين...نميگرده بر نشه تموم موبايلش شارژ تا ايشاهلل

 آخه؟ مباشي داشته نياز تنهايي به كه بگيم ميخوايم چي مثال تو و من...نکن اذيتشون...مهرداد -

 بشنون همه حرفامونو كه نيست صالحم خوب ولي...هيچي -

 :داد ادامه جالبي لحن با و شد خيره فريبا به و كرد اشاره پرستش و پوريا به دست با و

 دلم؟ عزيز چطوری ديگه خوب -

 خوش و خونسرد دو هر...برد مي لذت دو آن ارتباط نوع از...همينطور هم پرستش...خنديد فريبا

 و ودب و همديگر داشتن از و كند حل را مسائلشان خواهد مي كه آنطور زمانه بودند گذاشته...بودند

 و ودب نشسته متين و آرام كه انداخت پوريا به نگاهي چشمي زير...بودند راضي هم كنار نبودهای

 افتاد اتاق درون لحظه آن ياد به آن يک....بود نشده وارد آنها نفره سه مکالمه در...خواند مي مجله

 مي نثارش كه محبتي برای..شد متشکر پوريا از دل در...شام ميز سر او خواهي معذرت و

 تگذاش نمي حتي او...عيب بي و كامل...ديد مي كامل را او....شد مي قائل برايش كه احترامي...كرد

 او گرم برود؟ پيش بود نگذاشته چرا راستي به!!!!...شب آن اما...شود باخبر درونيش حاالت از كسي

 ریظاه مگر بود؟ نپذيرفته شرايطش تمام با را او مگر نبود؟ همسرش پوريا مگر خواست؟ مي چه
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 همه ودب نگذاشته كه خواست مي چه راستي به باگذشت؟ و مهربان باطني و نداشت؟ آراسته و زيبا

 كرد؟ مي خواهي عذر او از بايد پوريا چرا خواست؟ مي پوريا كه برود پيش سمتي همان به چيز

 مهربان او با بايد چرا كرد؟ مي تحمل را هايش مهری بي بايد چرا اصال خطايي؟ چه انجام بابت

 پشت اختيار بي دستش هم باز و كرد خطور ذهنش به سواالت اين تمامي لحظه همان بود؟ مي

 نه يادگارهای كه بود عجيب برايش...او از ديگری يادگاری....نمود لمس را بندش گردن قاب

 ليوان يک....بودند رفته بين از مختلف طرق به يکي يکي زندگيش به پوريا آمدن با او زياد چندان

 اپوري ديدار روز اولين در را آن ارسالن و بود بسته نقش آن روی بر پرستش عکس كه دار دسته

 نآ ديدن برای پوريا عالقه خاطر به البته كه شکست ای، هفته دو آشنايي از پس و اشان خانه در

 اين داشت را آوردنش قصد ارسالن و داشت قرار آشپزخانه ای شيشه كابينت درون كه ليوان

 روبرويش داری دسته مشکي ليوان پوريا مطب، در بعد روز چند كه آمد مي يادش....افتاد اتفاق

 از زيبايي عکس و باخت رنگ آرام آرام ليوان سياهي...كرد پر جوش آب با را آن و گذاشت

 از پس بار اولين كه آمد مي يادش و بود كرده ذوق روز آن چقدر...شد پديدار آن زير در پرستش

 ودب رنگي ای قهوه مانتوی بعدی قرباني....بود شده خوشحال دل ته از آنگونه او كه بود اتفاق آن

 نآ روی را اتو بود رفته يادش كه بود شده سرگرم آنقدر پوريا تلفن به دادن پاسخ هنگام در كه

 هدوخت برايش گلبهار كه بود زيبايي مانتوی همان رنگ ای قهوه مانتو آن جايگزين و!!!! داده قرار

 پارچه دخري و انتخاب كه بود گفته بپوشد محضر به رفتن برای تا داد كادو او به وقتي عقد روز و بود

 ثلم و داشت نقش آن رفتن بين از در پوريا باز كه موبايلش هم امروز و....است بوده پوريا طرف از

 كرد يم خودنمايي گردنش در آنچه و....بود ديده تهيه برايش بهتری و زيباتر جايگزين قبل دفعات

 کرف اين از و كني؟ نابود ميخوای چطوری رو اين: انديشيد خود با...بود او از باقيمانده يادگار تنها

 او يمرخن به...شد پرستش لبخند متوجه لحظه يک پوريا...نشاند لب بر لبخندی خودش گانه بچه

 ...دوخت چشم

 او زا و شد بلند باشد آورده گير فرصتي انگار مهرداد....برخاست جا از زدن قدم بهانه به پرستش

 او به اش هميشگي لبخند با كه پوريا به اما چرا دانست نمي پرستش...كند همراهيش خواست

 ته از و واقعي لبخندی...شد باز گرم لبخندی به لبانش اختيار بي نيز او....كرد نگاه بود، شده خيره

 اب و گرفت فريبا سمت به را اش اشاره انگشت مهرداد...  پاشيد پوريا صورت به را آن تمام...دل

 :گفت مزاح
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 اهنگ يک در عشق اصال....ها شکليه اين باشه يادت...گرفت اجازه شوهرش از چطوری بيني مي -

 اينجا ميکنه بيداد

 يکي و گرفت ماهرانه را دو هر مهرداد كه كرد پرتاب مهرداد سمت به سيب عدد دو و خنديد فريبا

 ...رفتند باغ سمت به دو هر و داد پرستش دست به را

 ...مياين هم به واقعا دوتا شما...گم مي تبريک بهتون...داشتنيه دوست خيلي جون پرستش -

 عزيزم ممنونم -

 پوريا؟ آقا -

 بله -

 نگرانم؟ من -

 چي؟ نگران -

 اونطوری خودشم دونم مي چون...بدم بروز رو نگراني اين مهرداد جلوی ندارم دوست دونيد مي -

 كنيم؟ كار چي بايد ما...شما نظر به....نيست آروم ميده، نشون داره ظاهرش كه

 يمهربان با و انداخت كرد مي چندان دو را اسمش ی جلوه كه فريبا زيبای چشمان به نگاهي پوريا

 :گفت

 دوست؟ يه يا بدم سوالتو اين جواب روانپزشک يک عنوان به -

 :گفت و كرد ای خنده فريبا

 باشه؟ معما اين حل كليد كه كدومش هر -

 اعالم فريبا برای را نظراتش روانپزشک دوست يک مقام در خودش قول به و خنديد هم پوريا

 ....كرد

 هشتم فصل

 تسخ ديگر پرستش برای ارسالن و گلبهار از دوری...شدند مي سپری ديگری از پس يکي روزها

 يک و چربيد هايش دلتنگي زور بالخره...داشت دوست را زيبا فضای آن در بودن اما...بود شده

 نرفت مورد در فقط منتها بود عقيده هم او با هم پوريا....زد حرف رفتن از و گشود سخن به لب شب
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 يشب نکردن ايجاد مزاحمت پوريا دليل...بود اش خانواده از دوری كه رفتن برای پرستش دليل نه و

 ويال، اهالي اصرار عليرغم و كرده اعالم را رفتن تصميم شب همان....بود ويال اعضای برای حد از

 يم ويال در حضورشان از هفته يک دقيقا...شدند راهي و كرده عملي را تصميم اين بعد روز صبح

 شده سپری ويال آن در پرستش برای خوشايند و زيبا اتفاقات از پر روزهايي....گذشت

 فرشته....فرشته هم كمي و فيروزه و فريبا با دوستي و مهرداد خاله خانواده با بيشتر آشنايي...بود

 شا قديمي دوستان از يکي ی خانه به السادات فخر گفته به و فيروزه خواستگاری شب از پس

 او با ودب نتوانسته چند هر پرستش و...نداشت حضور ويال در پرستش و پوريا عزيمت روز در و رفته

 خواستگاری شب...داشت دوست فيرزوه و فريبا چون هم را او اما كند احساس زيادی صميميت

 گينشرم لبخند و فيروزه براق چشمان و شب آن..دانست مي سفر اين بخش بهترين جز را فيروزه

 درمقت زن ديدارشان، روز اولين تصور برخالف را السادات فخر....بودند زنده برايش هم هنوز ميثاق

 را اين و تپد مي مهرداد همچنين و فرزندانش تک تک برای دلش كه دانست مي ای اراده با و

 باقي جذبه پر و مهربان مادر همان هم فريبا و مهرداد عالقه فهميدن با حتي او كه كرد مي احساس

 نگراني تنها پرستش نظر به...داشت نخواهد دو آن روابط زدن هم به در سعي هرگز و ماند خواهد

 قلب كوچکتر، دختران ازدواج مجوز دادن با نداشت دوست گويي...بود فرشته وجود فخرالسادات

 خواستگاری از پس لحظات ياد ناگهان به پرستش...كند دار جريحه را خجالتي تودار دختر اين

 مسواك تا بود شده خارج اتاق از او..بود مشغول كاری به كس هر...رفتند كه مهمانها...افتاد

 جواب در گلو در بغضي با گويي كه بود شنيده را فرشته صدای خانه ساكت و آرام فضای در...بزند

 :گفت مي بود پرسيده او از مادرش كه سوالي

 خدا به شده سخت...بمونم تونم نمي ديگه...جون مامان بهتره برم -

 شا قديمي دوستان از يکي ديدار به او كه فخرالسادات ی بهانه و فرشته رفتن با روز آن فردای و

 را آن از كوچکي بخش ناخواسته طرز به او كه ها آن ديشب گفتگوی موضوع كه برد پي رفته،

 خواهر طرف يک از...داد مي حق فرشته به خويش زعم به پرستش خوب..... است بوده چه شنيده،

 هيچگونه داشت مي دوستش آنکه از او طرفي از و برود بخت خانه به تا شد مي آماده كوچکتر

 ناراحت دل در چقدر و....بود سوخته فرشته برای دلش چقدر روز آن...ديد نمي ای عاطفه و توجه

 !!!!كند پيدا اطالع هم فريبا و مهرداد عالقه از او كه بود شده زماني
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 ی هفته خاطرات مرور در پرستش و بودند كرده حركت ويال از پرستش و پوريا كه شد مي ساعتي

 دندبو آهنگهايي شکست، مي را ماشين سکوت آنچه...بود نزده حرف كالمي و بود ور غوطه گذشته

 ....نشستند مي دل و گوش به و شدند مي نواخته كه

 كرده؟ مشغول خودش به رو ما خانم ذهن چي بفهمم من اگر كه وای -

 يرهخ جلو به دوباره و زد چشمکي....كرد او به نگاهي نيم هم پوريا....دوخت چشم پوريا به پرستش

 :گفت و شد

 خوب؟ -

 ...كردم مي مرور رو روز چند اين خاطرات داشتم -

 رسيدی؟ منم به -

 ....رسيدم مي داشتم -

 جز انداخته مرور به ذهنشون در رو همه خانم سركار سکوت ساعت دو....شکر رو خدا خوب -

 رسيدی؟ هم مبهمي جای به...رو اينجانب

 خيلي نه -

 آيا؟ هست چي خيلي نه اون و -

 ندادم بال و پر بهشون خيلي كنم، قضاوت شما قول به نميخوام چون -

 هب رسيدن برای بايد يا كنه مي درگير خودش به رو آدما ما ذهن كه مبهمي چيزای اون....آفرين -

 هر با اينصورت غير در....است قضيه اصلي طرف كه بپرسيم كسي از يا كنيم صبر درستش جواب

 جز چيزی بديم بال و پر بهش تو قول به يا بزنيم حرف موردش در هم خودمون و ای ديگه كس

 ....اسمش باشه تونه نمي قضاوت

 ديگه گرفتم ياد...بله بله -

 آفرين صد -

 آفرين؟ هزار ميشه كي -

 خوبه؟...آفرين بار ها ميليون اصال..آفرين هزار خوب -
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 :پرسيد بعد لحظه چند....نمود تاييد سر با و كرد ای خنده پرستش

 بشي؟ شکلي اين تونستي چطوری شما -

 خانم؟ شکلي چه -

 ...نميزنين رو حرفها خيلي يا ندارين رو كنجکاويا خيلي كه همين -

 نتهام...دارم ايراد و عيب آدما همه مثل منم دوم...نميکنه راضيم رسمي لحن اين خيلي اينکه اول -

 ساخت حسن ازشون و كرد هدايشتشون ای يافته پرورش سمت به تمركز و دقت كمي با ميشه

 اوهوم -

 دومي؟ يا اولي...بود كدوم به مربوط اوهوم اين -

 ...دو هر -

 ...شد حکمفرما دو آن بين سکوت ای لحظه باز

 پوريا؟ -

 !!!جانم -

 چرا؟...نپرسيدی چيزی هيچ شب اون از -

 ميزدين؟ قدم باغ توی مهرداد با ساعتي دو تقريبا كه شب همون -

 چرا؟...بله -

 والس اين به سوال اون پس...گرفتي فرا رو زيركانه های چيني مقدمه كه بينم مي...خوبه خوبه -

 کي پيش پيش نبود بيخود....سوال اين به رسيدن برای بود راهي واقع در يعني...شد مي مربوط

 كردم تقديمت آفرينتو ميليون

 ورياپ صندلي پشتي به را دستش...كرد جا به جا صندلي روی را خودش كمي و...خنديد پرستش

 به او هب اجمالي نگاه يک از بعد هم باز پوريا..شد متمايلتر او سمت به كمي كار اين با و داد تکيه

 :گفت و دوخت چشم جاده
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 شده مي مربوط هم من به كه باشه اومده پيش مهمي حرف يا و مسئله اگر كه ميدونم خوب -

 اينه؟ از غير...گفتي مي بهم خودت

 ...آره -

 رد زيبايي درختان كه كوچکي آب نهر كنار و كرد هدايت جاده پايين سمت به را ماشين آرام پوريا

 ار مکانها بهترين هميشه و شناخت مي خوب را جاده آن او...ايستاد كردند مي خودنمايي اطرافش

 ...كرد مي انتخاب استراحت برای

 قشنگيه جای -

 باشي ماشين از خارج كمي بهتره برات نشستن ساعت دو از بعد -

 زدن قدم به شروع هم كنار دو هر...همچنين هم پوريا...شد پياده ماشين از تشکر با پرستش

 :پرسيد پوريا...كردند

 آره؟ كه پس خوب -

 آره؟ چي -

 مي بهم خودت شده مي مربوط هم من به كه باشه اومده پيش مهمي حرف اگه ميگم كه همين -

 ..گفتي

 ديگه آره خوب -

 آره؟ گي مي چرا پس خوب -

 نه؟ گفتم مي بايد -

 آره -

 آره؟ چي برا...اوا -

 بانو شد تمام اينه از غير با من سوال چون -

 ...پوريا...اااا -

 پوريا جان -
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 گيری؟ مي اشتباه من از انقدر چرا -

 و دكر كوتاهي تعظيم و گذاشت سينه روی را دستانش و ايستاد او روبروی و خنديد بلند پوريا

 :گفت

 ...لطفا نشويد برزخ...بانو بفرماييد عفو -

 كه حاليکه در و كرد ای خنده پرستش....داد نشان پرستش به را آن و زد كمر به را دستش و

 :گفت انداخت مي پوريا دست توسط شده ايجاد حلقه درون را دستش

 بودی؟ واقعي جنتلمن يه كامال ديگه داشتي كالهم اگر -

 ..ميخرم كالهم..چشم -

 جنتلمني همينجوريشم شما....نه ولي -

 و -

 مهربون و -

 و -

 شعور و درك با و -

 و -

 اراده با و -

 و -

 ...اااا -

 ...تعريفيه نوع چه اااا -

 اعتراضه نيست تعريف -

 آيا؟ اونوقت چرا و -

 !!!پوريا -
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 ...پوريا جان -

 :داد ادامه و خنديد و

 ...بشه تعريف ازش داره دوست كسي هر بده؟ اومده خوشم خوب -

 بشينيم؟ ميشه -

 دو هر و برود پايين كوچکي سراشيبي از تا كرد كمک پرستش به حرفي كوچکترين بدون پوريا

 روی و كرده رها پوريا دستان از را دستانش پرستش...نشستند زالل نهر كنار سنگي تخته روی

 ودب گرفته را دستش محکم وقتي ميکرد حس را او مردانه دست فشار هنوز...بود گذاشته زانوانش

 او اب بيشتری صميميت احساس مدت اين در...كرد مي كمک نشستن و آمدن پايين برای او به و

 خواست نمي انگار پوريا....نداشت را قبل شرم ديگر و بود شده تر عادی رفتارهايش...كرد مي

 و كرد باز را رنگش خاكستری اسپرت كفشهای بند شد، خم كمي..بپرسد سوالي يا و بزند حرفي

 پايش دو هر و زد باال كمي را شلوارش های پاچه...را جورابهايش سپس و آورد در پايش از را آنها

 عميق نفس چند و بست را چشمانش...كرد نفوذ جانش عمق تا آب خنکای...گذاشت آب درون را

 !!!!بود عالي حالش....كشيد

 خواست؟ زمان ازشون آدما داشتن دوست برای شه مي -

 رهخي پرستش به و كرد باز را چشمانش تکاني با باشد، شده وارد او بر شوكي كه انگار پوريا

 نثار پرستش به جواب جای به را لبخندش هم باز و شد مسلط خود بر زود خيلي اما...شد

 !!!!جادو همان....كرد

 لبخنده؟ من مقابل در العملت عکس شرايطي، هر تحت چرا -

 آب؟؟ تو نميزاری پاهاتو -

 بي بخششي با كه كرد خنکي و زالل آب درون را پاهايش هم پرستش.....زد مي لبخند هم هنوز و

 و طراوت سپرد، مي دستش به را خودش كه چيزی هر و كس هر و بود شده جاری داشت چشم

 ..بخشيد مي شادابي

 مربوطه؟ مهرداد با تو گفتگوی به پرسيدی كه سوالي اين -

 ...حدودی تا -
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 حدودشم شنيدن آماده...خوب -

 نگاه آب جريان به حاليکه در و داد قرار اش شده خم زانوان روی را اش چانه و شد خم پرستش

 :گفت كرد مي

 اشم و من به مرتبه يه بحث كه شد چطور نميدونم....پرسيدم فريبا و خودش از من...شب اون -

 ....گفت!! بود همين اصليشم هدف انگار...شد كشيده

 :داد ادامه و كرد پا آن و پا اين كمي پرستش

 داری؟ دوسش داره، دوستت پوريا كه اندازه همون به هم تو -

 :گفت و كرد ای خنده پوريا

 گفت؟ مي مهرداد بايد يعني خوب...گفته صراحت همين به كه مطمئنم -

 گفته احساسشون نوع از چيزايي يه دخترا... قبلش چون...حدودی تا گفتم همين برای...نه -

 ..بودند

 كن صاف كمرتو...شدی خم زيادی...گفتن؟ مي دخترا بايد يعني -

 :گفت و زد ماليمي لبخند....شد خيره پوريا چشمان به و كرد صاف را كمرش پرستش

 دی؟ نمي حق من به -

 ...بانو شماست با حق هميشه -

 دادم رد جواب وقتي...دادی ازدواج پيشنهاد بهم كه سوخته من حال به دلت كردم مي فکر اوايل -

 عنام وقتي دلسوزی....نيست ترحم و دلسوزی فهميدم كردی راضيم خودت خاص منطق و دليل با و

 انتقاد من از تو اما...بده تو به رو حق حالي همه در و هميشه ميسوزونه دل برات كه اوني كه ميده

 برام ور خواهرت داستان وقتي...كني مي توبيخ...كني مي راهنماييم...ميگيری سخت بهم...كني مي

 شدن داشته دوست تصور هيچوقت...داشت دين ادای احساس نوع يه شدم مطمئن كردی تعريف

 ...ولي...بهتری خيلي خوب از....كمه خوب....نه...خوبي تو يعني كردم؟ نمي

 دستان و برد پيش دست پوريا....شدند جاری ديدگانش از اشک كوچک های قطره...شد ساكت و

 :گفت لبخند همان با و گرفت را پرستش خورده گره هم به
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 مطرحشم شايد كشيدی نمي پيش رو بحث اين خودت اگر...ازت نخواستم چيزی كه من هي، -

 كشيده منه دل تو اونچه به حرف و اينجاييم تو و من مهرداد بركت به كه االن اما...كردم نمي

 يک تا هم خودم شايد كه چيزی...گرفته شکل احساسي...عزيزم آره....كنم اعتراف بزار...شده

 روز همون از..بوده وقته خيلي انگار بگم خوام مي يعني...هست دونستم نمي پيش هفته

 بيشتر و بيشتر انگار ديدار هر با.. ذره ذره...مطب تو اومدی بيمار عنوان به كه روزی همون...اول

 نسنگي...نيستند ذره ديگه حاال كه تو شدن داشته دوست های ذره اين شدند جمع اونقدر...شده

 ...كردند پر رو اينجا...شدند

 ....كرد اشاره قلبش به و

 رضايت و حالتي هر در...تويه از حمايت من وظيفه و...مني همسر تو...دل و قانون و شرع حکم به -

 حالتي هر در...مهمتره هرچيزی از برام تو

 من؟ چرا ولي -

 چي؟ تو چرا -

 ...كه من داری؟ دوسم چرا -

 :گفت و نمود قطع را پرستش حرف و كرد اخمي پوريا

 دين ادای و ترحم و دلسوزی سر از من حال و حس نرسيدی نتيجه اين به خودت چي؟ تو -

 ...گفتي االن همين نيست؟

 ...من شرايط...آخه... ولي آره -

 رمنتظ هنوز اگر هم حاال...بگرد دل دنبال...نباش دليل دنبال داشتن دوست برای...شرايطي چه -

 بهت بدم رو زمان اين ميخوام من...داره آدمش به بسته بگم بايد..هستي كردی كه سوالي جواب

 داره؟ شرط يه فقط....باشي داشته دوستم كه بخوای تا

 چي؟ -

 ...كني پاك اشکاتو اينکه -

 آن هب پرستش....زد لبخند پوريا...نمود پاك را اشکانش و كرد بلند بود آزاد كه را دستي پرستش

 :گفت و نشاند لب بر لبخندی هم او...او با داشت حرفها پوريا لبخند...كرد نگاه لبخند
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 بود؟ چي دفترم توی جادوی بگم خوای مي -

 اوهوم -

 بانشل طرف دو در را دستش دو اشار انگشت و كشيد بيرون پوريا دست زير از را دستش پرستش

 :گفت و كشيد باال را ها آن و داد قرار

 ...شرايطي هر تحت...هست هميشه....اين -

 :گفت و انداخت باال را ابروانش پوريا

 دفترت توی چيزی بوديم شمال كه مدت اين تمام چرا راستي،...شد جالب اينطور؟ كه پس -

 رو؟ خودت حرفهای يا و مهرداد با حرفهات و روزه چند اين اتفاقات مثال ننوشتي؟

 :گفت و انداخت باال را هايش شانه پرستش

 ...بيارم زبون به نوشتن جای به خواستم مي شايد -

 جايزت؟....آفرين بار هزار ميليون يک يه يعني اين...كني مي سورپرايزم داری خيلي امروز -

 :گفت و كرد اشاره روبرو به شد، بلند پرستش

 اونجا برم خوام مي -

 رودخونه؟؟ وسط -

 آره -

 ميام باهات منم...ها شديدتره جريانش اونجا ولي باشه -

 تنها -

 نه -

 خودمه با انتخابش...جايزمه -

 باش مراقب ولي باشه...عجب -

 مرسي -
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 هم را جوابش و داد تکان دست پوريا برای آنجا...رفت آب جريان وسط به و گفت را اين پرستش

 كس هر اگر شايد...كرد مرور بود شده بدل و رد دو آن بين كه را هايي حرف ذهنش...گرفت

 فصل و حل و پاسخ و پرسش نوع اين خوب اما...كرد نمي رفتار او با اينگونه بود، پوريا جای ديگری

 اب گفته آنچه دانست مي چون...نداشت رضايت خودش از دل در....بود شده ثبت پوريا نام به امور

 مي دلش پوريا برای...بود زده حرف مهرداد با كه روزی از...نيست شبيه دارد دل در آنچه

 خواسته زمان داشتنش دوست برای او از....كند دلگرم را او كه كند كاری خواست مي...سوخت

 وقت خيلي ديگر های داشتن دوست برای را او احوال و حس تمام زمان بگويد آنکه بدون...بود

 به...گلبهار نگران چشمان خاطر به تپد مي قلبش...ست زندگي حال در فقط او و برده خود با است

 امکان آن هر و كند مي رشد وجودش در كه بيگناهي موجود و ارسالن وار شيطنت معصوميت خاطر

 مي پوريا مديون را خود او....دهد سوق قهقرا به را او پوريا حضور بدون شدنش آشکار داشت

 عمه های نفرين و ها گريه شدن خاموش....را اش خانواده درون تشنج شدن تمام....دانست

 حقيقي چند هر..آرامش داشتن اليق را او و...دانست مي پوريا مديون را خودش او...را گلبهارش

 زيبايي برق او چشمان در و كند طي را زمان پوريا داشتن دوست برای بود داده قول او....نباشد

 قبول هم خودش را قولش بگويد آنکه بي بود داده قول او....بود كافي برايش همين و بود ديده

 .... ندارد

 شرنگ ای نقره شال...بود برنداشته چشم او از پوريا...چرخاند پوريا سمت به را سرش پرستش

 تا برد دست پرستش و كرد اشاره سرش به دست با پوريا...افتاد هايش شانه روی و خورد سر

 سرش روی و كشيد را آن اعتنا بي...دارد وجود شال در كششي كرد احساس...كند مرتب را شال

 های موج پايش با...نکرد خاصي توجه.... آب در چيزی افتادن صدای..شنيد صدايي كه داد قرار

 ياپور صدای با كه بود گذشته ای دقيقه چند....برد مي لذت كار اين از...كرد درست آب درون زيادی

 لمس را بندش گردن تا برد دست هميشه عادت به و كرد رفتن عزم برگردد خواست مي او از كه

 با...كشيد دست گردنش به باز و ايستاد همانجا...نيافت گردنش در چيزی گشت چه هر اما...كند

 ياد هب ناگهان... نبود گردنش دور چيزی....نه اما..باشد شده مخفي لباسش زير شايد كرد فکر خود

 حركت اين ديدن با پوريا...شد خم سريع...افتاد آب در چيزی افتادن صدای و شال كشش

 :پرسيد و رفت پرستش سمت به و شد بلند بالفاصله

 شده؟ چي -

 نيست...گردنبندم -
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 آب تو افتاده يعني -

 شنيدم صداشو....افتاده...آره -

 گردم مي من....پاشو تو...خوب..خوب -

 گردم مي خودم نه -

 :گفت جدی كامال لحني با و كرد بلند را او گرفت، پرستش كمر دور را دستش پوريا

 خوری مي سرما...بپوش جوراباتم...بيرون برو آب از زود -

 کيهت او قدرتمند دستان به را خودش بود، خورده هم به تعادلش كمي پوريا حركت با كه پرستش

 :گفت پوريا امر به اعتنا بي و داد

 داره جريان آب اين...بردتش آب...پوريا...نبود -

 ...بيشتره وسط اين...داره جريان جا همه آب -

 گيری؟ مي ايراد من از شرايط اين تو چرا -

 شرايطي؟ چه تو بعدم....گيرم نمي ايراد -

 رفت دستم از گردنبندم -

 :گفت تر آمرانه كمي و جدی لحن همان با بود گرفته شکل درونش در چيزی انگار كه پوريا

 خوای؟ مي زمان من داشتن دوست برای مطمئني...داخلش عکس يه با...دونم مي..بود يادگار -

 آن ديگر بار يک...نکرد هم نگاهش اينبار پوريا...دوخت چشم پوريا به مبهوت و مات پرستش

 رودخانه درون از را او حرفي كوچکترين بدون و گرفت را پرستش دست سپس و گشت را حوالي

 ...كرد خارج

 اپوري نوعي به هم باز و...بود رفته دستش از هم داشت او از كه جاني بي يادگاری تنها ديگر حاال

 وسط به و بود داده حرفش به گوش اگر اصال...كند نگاهش كه بود برنگشته اگر....بود دخيل

 رها روسری و داد نمي خرج به وسواس خلوت مکان آن در زيادی او اگر يا...رفت نمي رودخانه

 خاطره... كرد خطور ذهنش به اگر هزاران!!!! ميگذاشت خود حال به را پرستش شانه بر شده

 شخود رفتار و حالت نوع بود عجيب برايش آنچه اما...شدند مي جدا او از يکي يکي داشتند هايش
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 شقع تعالقتش تمام به كه او....نبود هميشگي پرستش رفتار رفتار، نوع اين بود، كه چه هر....بود

 سعک بزند، وسايلش به دست خواست مي كه ارسالن شوخيهای مقابل در گاهي حتي و ورزيد مي

 هيچ و دوخت مي چشم يادگارهايش دادن دست از به سکوت با فقط داد، مي نشان شديدی العمل

 ....گفت نمي

 نشده بدل و رد دو آن بين صحبتي هايش، حرف آخرين از بعد هنوز....كرد پوريا به نگاهي نيم

 محل به داشتند...دوخت چشم جاده به و برداشت پوريا جدی كامال نيمرخ روی از را نگاهش....بود

 اين از....شود شکسته سکوت اين خواست مي دلش پرستش....شدند مي نزديک ميرزا اقامت

 :گفت عميق نفس يک از بعد و كرد استفاده فرصت

 ميرزا؟ پيش بريم ميشه -

 چشم -

 اصال...هم خودش به..داد مي حق او به...هم خودش برای...سوخت مي او برای دلش...سکوت باز و

 خود با!!! دارد نگه را ميانه كدام و برود سمت كدام به...بکند بايد چه او و من اين بين دانست نمي

 گردنبند آن داند مي او اينکه برای توانست مي شايد دارد؟ خبر عکس از چطور پوريا كرد، فکر

 قاب از او و خودش جز كسي...نداشت دليلي...نه!!! عکس آن بودن اما بياورد دليلي است يادگار

 جواب ات بپرسد ميخواست...بود شده تحريک كنجکاويش حس....نداشت بر گردنبند پشت مخفي

 ينم را چشمانش حالت كه كرد شکر را خدا...كرد منصرف را او پوريا چهره به مجدد نگاه اما بگيرد

 و دبودن ميرزا مهمان آنها بعد دقايقي...بودند مخفي آفتابي عينک مشکي قاب پشت چون بيند

 ...شيرينش حرفهای

 و ميرزا و پوريا....داشت نگهشان ساعتي دو بروند پيشش از زود نگذاشت ميرزا ديگر بار اين

 پرستش با صحبت پيشقدم پوريا هم هنوز و شدند مي صحبت مشغول ميرزا و پرستش گاهي

 خانه در آن بوی تا كه غذايي...كند درست قاسمي ميرزا برايشان خواست مي ميرزا....بود نشده

 در هك اتفاقي...برود دستشويي سمت به كرد مجبور را او و پريد پرستش رخسار از رنگ شد بلند

 لبخند ديدن با نمود مي نگران كه ميرزا....بود افتاده صبح اوايل هم آن بار دو فقط روز هفت اين

 هب و خنديد باشد كرده خطور ذهنش به چيزی كه انگار رفت مي دستشويي سمت به كه پوريا

 پوريا آغوش در را خودش مقدمه بي...شد خارج دستشويي از كه پرستش...بازگشت آشپزخانه

 هك عملي...بود گرفته قرار شده انجام عمل در پرستش...چسباند سينه به را سرش پوريا...ديد
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 كمر به را دستش آرام پوريا...آورد جا را حالش او تن عطر چون...بود هم خوشايند برايش انگار

 :كرد نجوا گوشش در آرام و...داد فشار سينه به را او و گرفت پرستش

 بهتری؟ -

 اوهوم -

 عزيزم ميخوام معذرت -

 هيچ چشمان آن در...شد خيره او چشمان به...كرد رها پوريا آغوش از را خودش تعجب با پرستش

 دستش با را او چانه پوريا...نشاند لب به كمرنگي لبخند..آرامش و مهرباني جز ديد نمي

 و تبه ميان در و...نشاند پيشانيش بر ای بوسه و شد خم..كشيد باال را صورتش كمي...گرفت

 :گفت پرستش حيرت

 طلبيم زيادت كه حاجت چه ماست با يار

 پذيرايي سمت به را او... ديگر حرفي بدون و بود پرستش كمر به دستش كه همانطور...خنديد و

 و منع كار اين از را او ميرزا اما برود ميرزا كمک به خواست مي پرستش...كرد هدايت ميرزا كوچک

 دخو تا آورد را اش قديمي های آلبوم پرستش برای و...كرد دعوت آشپزخانه به را پوريا جايش به

 صدای سپس و آمد مي آشپزخانه درون از پوريا های شوخي صدای گاهي از هر...كند سرگرم را

 اغد از هنوز پيشانيش...كرد مي جاری هم پرستش لبان بر را لبخند امر همين و...ميرزا های خنده

 رد بود كرده عنوان را احساسش و گشوده اعتراف به لب وقتي از انگار...داشت حرارت پوريا بوسه

 در و اكنون كه نبود چيزی اين حال هر به!!!!..كرد مي احساس بيشتری آزادی هم احساساتش ابراز

 طرفبر قبل ساعت چند سردی ديد مي اينکه از فعال او...برد فرو فکر به را پرستش موقعيت اين

 هايش حرف...را ميرزا و داشت دوست را كوچک خانه آن در بودن...ميکرد رضايت احساس شده

 ی لحظه از...كرد مي لمس استخوان و پوست با را مهربانيهايش و بود شيرين برايش عسل مثل

 وشوارگ...ميزند برق او گفتن بابا هر با هم پيرمرد چشمان كه ديد مي و بود كرده صدا بابا را او ورود

 نه و پوريا نه اينبار و شد چيده ناهار سفره...خوردند مي تاب هايش گوش در ميرزا يادگار های ه

 ميرزا بر عالوه...نباشد كمکشان سفره چيدن در پرستش كه كنند كاری نتوانستند ميرزا حتي

 :گفت و كشيد عميقي نفس پرستش...گرفت قرار سفره درون هم خوشبويي سوپ قاسمي،

 ...بابا كشيدين زحمت خيلي...خوشبويه چقدر وای -
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 :گفت لبخند با كرد مي تعارف پرستش به بشقابي كه ميرزا

 من نه...تشکره مستحق آشپزش البته و شماست مخصوص سوپ اين -

 :گفت لبخند با و كرد نگاهي پوريا به پرستش...كرد اشاره پوريا به و

 كردی؟ درست تو -

 ...جان نوش -

 ..است خوشمزه خيلي...است خوشمزه...اومممم -

 تا تاس آماده چقدر و دارد دوستش چقدر كند احساس پوريا تا بود كافي جمله همين و لبخند همين

 كادو هايش مهمان برای هم باز ميرزا خداحافظي موقع...بخرد زمان او از شدن داشته دوست برای

 :كرد مي خودنمايي آن بر ميرزا زيبای خط كه تابلو يک اينبار...داشت

 ست ديدني تو خيال هوای در پرواز

 ست شنيدني صدايت موج كه بزن حرفي

 من احساسهای جوشش زالل شعر

 است چيدني تو كالم دلنشين موج از

 است گرفته را دلم كنج عشق، قطره يک

 ست چکيدني نگاهت شوق به هم قطره اين

 ولي نازكم دل پشت شکست شد، خم

 است كشيدني جان، از تر عزيز غمت، بار

 نم ز مي خيمه تو خلوت فضای در من

 ست چشيدني پاكت خلوت صدای طعم

 بيا من تماشای به ام راهي اوج تا

 ست ديدني پرواز تو عشق بالهای با
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 مهربوني؟ اينقدر من با چرا -

 در چشم و برگشت روبرويش، اتومبيلهای طوالني صف و بود قرمز چراغ به نگاهش كه پوريا

 :گفت و دوخت پرستش چشمان

 ...!!معمولي...خانم معموليشه نوع تازه اين -

 .خنديد و

 خندی؟ مي چرا -

 ...افتادم چيزی يه ياد -

 آيا؟ گفت ميشه -

 :كه دوخت چشم پرستش به باز و كرد روبرو به ديگری نگاه نيم پوريا

 پرسيد...كرد ازم سوال يه مهرداد محضر، به رفتنمون روز...ميشه...آيا بله مياری؟ در منو ادای -

 اتصد معمولي خانم سركار اوقات گاهي بعد به روز اون از...معمولي گفتم منم شکليه؟ چه ظاهرت

 ...كنه مي

 حاال؟ معموليم واقعا من يعني -

 ...گرفت ايراد ازم ديد رو تو وقتي روز همون...بود ای ديگه چيز كه مهرداد نظر -

 معموليم؟ از بهتر من گفت مي و نبود موافق نظرت با اينکه يعني ايراد -

 و داد کيهت صندلي به سينه به دست پرستش...كرد تاييد را او حرف سر با و كرد بلندی خنده پوريا

 :گفت

 مهرداد به باز -

 چطور؟ -

 ميگه و ميبينه رو واقعيتا -

 بينم؟ نمي من يعني -

 معمولي گي مي من به آخه -
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 وستد ميگم مياری، بهونه يه بهت ميگم پرنسس...ميکني اخم ميکشم نازتو......بگم چي پس -

 آيا؟...كنم كار چي بايد بنده بفرماييد ميشه...نميدی جواب دارم

 ممه برايش واقعا او...كرد خنده به وادار را پرستش كه بود طنز و بامزه آنقدر پوريا زدن حرف لحن

 وخيش كمي ميخواست فقط انگار...داند مي معمولي را او پوريا يا كرده تعريف او از مهرداد كه نبود

 ...بکشد حرف به بيشتر را پوريا و كند

 است حاضر كه رفته برايش دلش آنقدر دانست مي..ميرفت غش دلش او های خنده از اما پوريا

 و بگيرد آغوش در را او لحظه همان در و همانجا و بردارد خودش خاص آرمانهای از دست

 قرمز چراغ پشت باز و كردند مي حركت ميليمتری راهنمايي چراغ شدن سبز با ماشينها....ببوسد

 وجهمت را پرستش و پوريا اتومبيل، شيشه بر آرامي های ضربه صدای حين همين در....ماندند مي

 و كشيد ينپاي را شيشه پوريا...كوبيد مي شيشه بر ظريفش انگشتان با بانمکي دخترك...كرد خود

 پس صورتش روی از راستش دست با را مرتبش رنگ خرمايي موهای دخترك...دوخت چشم او به

 یجلو در پرستش صورت لحظه يک...شد نمايان بيشتر رنگش ای قهوه درشت چشمان برق و زد

 اين با....نبود او به شباهت بي صورتش حالت و موها رنگ چشمان، رنگ...شد ظاهر پوريا چشمان

 بهاری روزهای اولين سرمای خاطر به كه را دخترك های گونه دستش پشت با و زد لبخندی تفکر

 :گفت و كرد نوازش كرد، مي چندان دو را اش معصومانه زيبايي و بود انداخته گل

 خانم؟ عروسک خوبي -

 .نگفت هيچ و داد تکان پايين و باال به را سرش دخترك

 نميدی؟ رو عمو جواب -

 ...آقا بزنه حرف نميتونه -

 او جای به و رسانده دخترك سر پشت به را خود كه بود ای ساله ده تقريبا ی بچه پسر صدای

 مه به هايشان چهره و نگاه نوع...دارند هم با نسبتي كه فهميد شد مي دقت كمي با...داد مي جواب

 ...داشت شباهت

 ...داداششي تو نميتونه؟ چرا -

 رسيدپ را سوال اين و كرد خم پوريا سمت به كمي را خودش پسر، حرف شنيدن با كه بود پرستش

 ...شد اينطوری ماشين زير رفت مادرم وقتي از...خانم بله -
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 ماشين سوار خواست ها بچه از بعد و كرد او به نگاهي نيم پوريا...شد بلند پرستش نهاد از آه

 ترافيک در آنها هم هنوز...كرد پذيرايي آنها از كلوچه و گرم چای با هم پرستش...شوند

 را انمادرش پيش ماه چند كه كرد تعريف برايشان كرد معرفي كامياب را خودش كه پسرك...بودند

 به دستي پوريا...است بوده ماجرا شاهد اش ساله 3 خواهر و كند مي فرار و گيرد مي زير ماشيني

 :پرسيد و كرد نوازش را حالتش خوش رنگ مشکي موهای و كشيد كامياب سر

 ..بزرگ مرد سالته چند خودت -

 آقا سال 81 -

 باشه؟...عمو...نه آقا -

 :گفت و زد لبخدی كامياب

 عمو...باشه -

 كجاست؟ بابات -

 كتايون اومدن دنيا به از قبل...مرده وقته خيلي بابامون -

 :داد ادامه و كرد اشاره بود پرستش آغوش در كه خواهرش به و

 عمو....آ...بود مريض خيلي -

 به و اشيدپ رويش به مهرباني لبخند...شد خيره پرستش به و كشيد عميقي نفس پوريا.....خنديد و

 :گفت و كرد اشاره بود بسته را چشمانش و گذاشته پرستش سينه روی را سرش كه دخترك

 شي؟ نمي اذيت -

 هك كامياب سمت به ديگر بار پوريا...داد حركت راست و چپ به را سرش جواب، جای به پرستش

 :گفت و برگشت خورد مي را اش كلوچه آرام آرام و نشسته عقب صندلي روی

 كني؟ مي زندگي كي با االن -

 وسايلمونم تمام...بمونيم خونش انباری توی داد اجازه صاحبخونمون....كرد تصادف كه مامانم -

 شکالت و آدامس روز هر ديگه...كنيد كار بايد خودتون گفت ولي..خونش اجاره جای به برداشت
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 ذاغ بهمون و گيره مي رو پوال...خونه ميريم كه شب آخر تا...اينجا فرستدمون مي و خره مي برامون

 ميده

 ميده؟ هم رو خودتون سهم -

 حاال تا نداده بهمون پول...عمو..نه -

 پيشش؟ برين ندارين ای ديگه كس -

 ...عمو نه -

 تماتر چه هر دقت با و آورد در جيبش از ای كاغذی دستمال و برد دست حرف اين گفتن با كامياب

 تا را آن بعد و ريخت كاغذی دستمال درون و برداشت صندلي و شلوار روی از را كلوچه های خورده

 رفتار متوجه پوريا هم و پرستش هم دقيقه چند همان در...گذاشت شلوارش جيب توی باز و كرد

 بود هكرد تعريف خودش كه آنچه با...داشت كه ترتيبي و نظم و بودند شده كامياب سن از بزرگتر

 یسپر ترافيک در هم ديگر ساعت نيم...اوست كار هم كتايون ظاهر به رسيدن كه شد مي معلوم

 ار آنها و رفت ها بچه محله سمت به اول پوريا...گذشتند ترافيک سد از و شد باز راه بالخره و شد

 و وابخ نيمه حالت در كتايون...داد تحويل بود بدعنق و الغراندام سال، ميان زني كه صاحبخانه به

 انهخ انباری درون به كامياب راهنمايي با و كرد جدا پرستش آغوش از را او پوريا كه بود بيدار نيمه

 تگف كامياب كه مکاني در را كتايون پوريا...تميز و مرتب و...بود دلباز اما كوچک انباری...رفت

 :گفت و انداخت انباری دور تا دور به ديگری نگاه و گذاشت

 كني؟ مي تميز خودت رو اينجا -

 ...ميده غذا بهمون فقط خانم فرزانه....ميدم انجام خودم كتايونو و خودمو كارای من...عمو بله -

 نداره؟ كار و كس خودش ميگي كه خانم فرزانه اين -

 ...عمو نه -

 كردين؟ مي زندگي خونه اين كجای قبال شما -

 داده دوباره اونجارو...بوديم اونجا ما..داره فرق درش...هست ديگه ساختمون يه خونه اين پشت -

 ...اجاره

 كرد؟ مي كار چي مامانت -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن كاربر كريمي آزاده | پرستيد بايد را تو رمان

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

 

141 

 

 ونمكتاي آبجي و من لباسای...داشت مشتری خيلي...عمو بود خوب خياطيش خيلي اون...خياطي -

 ...دوخت مي خودش

 پسرك ی مردانه اما الغر های شانه روی را دستش دو هر..نشست زانو دو روی پوريا

 :گفت و بوسيد را پيشانيش...گذاشت

 ...ونكتاي آبجي برای هم تو برای هم..ميشه بهتر چي همه زود خيلي ميدونستي؟..مردی خيلي تو -

 ...رفت و بوسيد را صورتش ديگر بار و گذاشت كامياب جيب در پول مقداری سپس

 نهم فصل

 جديدش شرايط با حدودی تا را خودش پرستش ديگر حاال و بود اتمام به رو تقريبا ماه فروردين

 شده اعالم نمراتش تمام و گذاشته سر پشت را خود ترم آخرين گذشته ترم...بود داده وفق

 و بود اش نامه پايان طرح تصويب به مربوط امور مشغول كه شد مي ای هفته دو...بود

 خانه در را وقتش بيشتر...بودند ارتباط در هم با تلفني ديگر و ميرفت گلبهار خانه به كمتر...سرگرم

 ايانپ طرح به مربوط های فرم تايپ برای...نمود مي سپری او كامپيوتر پشت و پوريا كار اتاق در و

 از عدب و نه ساعت حدود صبح پوريا...بود راهنمايش استاد نظر مورد كه مطالبي تصحيح و اش نامه

 ظهر و رفت مي مطب به و شد مي خارج خانه از كردند مي آماده هم كمک با كه ای صبحانه صرف

 ار پختنش وظيفه شمال از برگشتن زمان از كه ناهاری صرف برای كشيد نمي طول كارش اگر

 ارك پيشرفت از پوريا...ميخوردند ناهار هم با....گشت مي باز خانه به بود گرفته عهده به پرستش

 مورد در كرد نمي هم معموال كه كرد نمي سوالي او از پرستش اگر حتي و پرسيد مي پرستش

 و....كرد مي صحبت داشت تدريس كه روزهايي در دانشگاه در يا مطب، در اش روزانه اتفاقات

 طبشم بعدازظهر ساعتهای بودند بازگشته شمال از وقتي از پوريا....سپرد مي گوش فقط پرستش

 ورياپ دليل كه كند باور خواست نمي هم شايد چرا؟ دانست نمي پرستش و بود كرده كم بسيار را

 نه قتو چند تا شايد توانست مي اگر حتي...است پرستش كنار در بودن فقط و فقط كار اين برای

 ودخ كه او از چون است نشدني كار اين كه دانست مي اما...رفت نمي مطب به بعدازظهر نه و صبح

 ...نبود ساخته كار اين دانست مي رانشبيما به متعهد را

 پايان و خانه به مربوط امور در پرستش به و كرد مي رها را كارهايش تمام بود خانه در كه پوريا

 مي استقبال موضوع اين از هم پرستش و كرد مي همفکری او با...نمود مي كمک اش نامه

 داد مي كه هايي ايده و زد مي كه حرفهايي...بود اش نامه پايان برای خوبي راهنمای پوريا...كرد
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 كه روزها همان...بود كرده انتخاب او كمک به را اش نامه پايان موضوع اصال...بود جالب برايش

 بلکه تشخصي به تنها نه پرسد مي كه سوالهايي با كرد مي سعي داشت پوريا و بود بيمارش فقط

 قرار پوريا كاری حيطه در حدودی تا پرستش رشته...شود واقف هم او روزمره و اجتماعي امور به

 واملع بررسي كه او نامه پايان موضوع و شناسي جامعه زمينه در توانست مي راحتي به او...داشت

 دهدا وی به هم را پيشنهاد اين حتي...باشد راهنمايش و بدهد نظر بود رواني بيماريهای اجتماعي

 او بيماران از تواند مي را هايش نمونه تمامي اش نامه پايان كلي طرح تصويب از پس كه بود

 اين از خوبي به پرستش و...نمايد داير او مطب در را پايگاهش خودش قول به و كند انتخاب

 همربوط های فرم تکميل و گزارش ارائه و تحقيق حال در سخت و سفت و كرد مي استفاده فرصت

 زهارو اين كه جايي تا... بود كارش بر متمركز حواسش تمام و بود شده كمتر خيالش و فکر...بود

 را او شرايطش توضيح و رفتن صدقه قربان و زدن تلفن با...خريد مي جان به را گلبهار شکايتهای

 ...شد مي تکرار حرفها همان و شکايات همان باز بعد روز اما كرد مي راضي

 هال درون ای گهواره صندلي روی...بود رفته دفترش سراغ به مدتها از بعد پرستش صبح روز آن

 از ودب گرفته عهده به را ناهار كردن درست وظيفه روز آن كه پوريا...بود نوشتن مشغول و نشسته

 ترشدف سراغ به او باز كه شده چه دانست نمي... ببيند را او توانست مي راحتي به آشپزخانه درون

 مينه...كند مي فکر آن به هم او كه باشد همان دليلش بود اميدوار فقط...دارد نوشتن قصد و رفته

 اعتس دو حدود چيزی و پيش ماه يک به تعطيلي اين جز مناسبتش و بود تعطيل كه هفته اول روز

 از و پرستش سالگي پنج و بيست تولد از ماه يک درست ديگر، ساعت دو..كرد مي پيدا ربط ديگر

 و نهاده پوريا خانه درون به پا و گفته را بله او كه روزی...گذشت مي پوريا با اش رسمي ازدواج

 اطالع بدون پوريا ماه يک اين گذشت مناسبت به!!! بود زده هم بر را او ذهني معادالت تمامي

 البته...بيايند آنها منزل به ناهار برای كه بود كرده دعوت مهرداد البته و ارسالن و گلبهار از پرستش

 و نس هم دخترهای تمامي بين از..سپيده دوستش ترين صميمي...داشت مهمان يک هم پرستش

 بودن كوچکش فاميل جمع جزء كه بود كسي تنها سپيده دانشگاه و مدرسه همکالسيهای..سالش

 شدن تمام با...بودند دوست هم با ابتدايي دوران از پرستش و سپيده!!!...چرا اسرارش محرم اما

 اما..شدند جدا هم از دو آن و بازگردد خود زادگاه به گرفت تصميم سپيده پدر ابتدايي، دوران

 ديروزهای به باز دانشگاه در شدن قبول با سپيده اينکه تا بودند خبر با هم حال از هميشه

 ایه زمزمه ارسالن قول به يا و دخترانه حرفهای ديگر بار دو، آن و بازگشت پرستش با مشتركش

 همان به و گذشت مي سپيده بازگشت از سال هفت حاال و....گرفتند سر از را آورشان سرسام

 يدهسپ....بودند نگذاشته تنها را او و آمده دخترشان نزد به او قبولي از بعد سال اش خانواده واسطه
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 نبودش جبران و بيايد خواست مي خودش قول به!!!! بود كرده دعوت پيش هفته يک از را خودش

 نه شلوغ صدای و سر پر دختر اين به توانست نمي پرستش و...بکند را عروسيشان روز در

 عالوهب داشت، زيبايي عالم بسيارش صدای و سر و او با...خواست مي نه و توانست مي نه...بگويد

 همين تا پوريا توسط خواستگاری شدن مطرح زمان از درست....بود شده تنگ برايش هم دلش

 پيش يفرصت هم هفته يک همين در...بود بازگشته تازگي به و بود مسافرت سپيده پيش هفته يک

 ندليص روی از آرام و نوشت خواست مي را آنچه پرستش...ببينند را همديگر بتوانند تا بود نيامده

 العاط آن از هم پوريا كه جايي..بگذارد جايش سر را دفتر تا رفت خوابش اتاق سمت به و شد بلند

 تهننوش دفتر درون چيزی پرستش دانست مي چون بود نرفته سراغش به وقت چند اين و داشت

 !!!!پرستش ذهن محتويات دانستن برای كرد مي شماری لحظه اكنون، اما است

 و دبو گذاشته باز را موهايش...كرد او به نگاهي پوريا...بود ها پله از آمدن پايين حال در پرستش

 و ررنگپ سبز بلند آستين شرت تي...بود نشانده گوشش كنار و آنها بر كوچک رنگ سبز گل يک

 مي خودنمايي اندامش بر بود پاهايش قوزك باالی تا كه كمرنگ سبز رنگ به راحتي شلواری

 وا در بارداری از آثاری هنوز داشت كه متناسبي اندام دليل به اما بود بارداريش سوم ماه در...كرد

 ذتل لباسهايش كردن ست و رنگها انتخاب نحوه و پرستش پوشيدن لباس از...خورد نمي چشم به

 را رس گل و لباس اين پرستش... بود شده آشنا اش سليقه با خوبي به وقت چند اين در...برد مي

 ورياپ....بود كرده دريافت پوريا از اش جايزه عنوان به و دكتر مطب از بازگشت حين در پيش هفته

 ميك زمين و بود باريده نمي نم باران...بود خوب روزهای آن از...نشاند لب بر لبخندی روز آن ياد به

 نآ در و شده تمام پرستش دكتر مطب در كارشان كه بود مانده غروب به ساعتي يک....بود خيس

 چنداني فاصله پوريا مطب تا پرستش دكتر مطب... بودند روی پياده حال در بهاری زيبای هوای

 با اآنج از و رفته پوريا مطب به تا زدند مي قدم را مسير اين طول آنها پرستش اصرار به و نداشت

 رو هپياد سمت به را پرستش حاليکه در پوريا خيابان، از عبور از پس....بروند منزل به اتومبيل

 :پرسيد لبخند با گرفت مي قرار كنارش در خودش و كرد مي هدايت

 بانو؟ چطورن درونتون كودك االن -

 روزا اين نيست ازش خبری...شدم بزرگ كنم فکر -

 كوچولو پرستش نه...بودا راهيمون تو منظورم من -
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 حرفي ميخواست دلش گرفت، اش خنده پوريا توسط فرزندش دادن قرار مخاطب نوع از پرستش

 آرام....باشد كرده را پوريا حصر و حد بي محبتهای جبران كمي شايد تا نباشد جدی زياد كه بزند

 :گفت و خنديد

 خوبه؟ حالشم بخری جايزه يه مامانش برا اگر -

 بخرم؟ جايزه دليل بي -

 ميخواد؟ دليل جايزه -

 خانم س هديه نميخواد دليل كه اوني..ميخواد كه بله -

 باشه جايزه اسمش ولي بخر هديه خوب -

 گرم دستان اين به بود كرده عادت ديگر پرستش...گرفت دردست را پرستش دست و خنديد پوريا

 ودب خواسته نه و توانسته نه هنوز او و شدند مي كشيده رويش و سر بر منت بي كه صميمي و

 ...بدهد درخورشان جوابي

 دختر همون هميشه..هيچوقت نميشه بزرگ كوچولو پرستش...نه شده؟ بزرگ گي مي اونوقت -

 ميشه عاقلتر فقط....ميمونه باقي ساله شش پنج بچه

 شدم؟ منم -

 آره يعني ميزني قدم من كنار داری االن كه همين -

 :گفت خنده با و زد پوريا بازوی به آرامي مشت ديگرش دست با پرستش

 كن تعريف خودت از كم يه -

 مشماس بخرم هديه يه عاقلم كوچولوی دختر اين برا برم بيا...بيا...ديگه كنم مي كارو همين دارم -

 جايزه بزارم

 نيار در منو ادای -

 ميخوای؟ چي ببينم بيا حاال...چشم -

 خودش كه فهماند پرستش به اشاره با و خارج خوش حال آن از پوريا و شد نواخته زنگ صدای

 ....رفت خواهد نبود سپيده جز كسي كه مهمان اولين روی به در كردن باز برای
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 ميگي؟ راست خدايي -

 !!!چيه دروغم اوا -

 حيف چه...ايش -

 آيا؟ بکني خواستي مي كار چي نداشت رو كسي اگه مثال...عجب -

 ..كرد مي استفاده زياد پوريا پرسشي جمالت نوع از ناخواسته پرستش روزها اين

 كنم كار چي بودم بلد خودم..بود من اختيارات حوزه تو ديگه اونش -

 بگو من جون نه -

 شخوبي اين به...بيا آ،...كار چي خوای مي تو ضمن در..خانم پرستش خانم گن نمي كه رو اسرار -

 شده نصيبت

 معج به كرد شروع و گرفت سپيده دست از را پوريا عکس پرستش...كرد اشاره پوريا عکس به و

 نگاه تا بود كرده پهن تخت روی سپيده را اشان همه كه عروسيش روز عکسهای بقيه كردن

 زد مي هايش گونه بر ای بوسه حاليکه در و انداخت دوستش گردن دور را دستش سپيده...كند

 :گفت

 ...خودت چنگ مفت همش بابا نترس بقاپمش؟ ترسيدی...چيه -

 :داد جواب حوصلگي بي با پرستش

 سپيده نشو لوس -

 زياد خيليم.. خلي تو -

 :گفت مشغول عکسها آوری جمع به و بود پايين سرش هنوز كه پرستش

 ...منظور؟ -

 اعتراض به توجه بدون و خنده با و سرعت به و برداشت را تخت روی عکسهای از يکي سپيده

 :گفت و گرفت پرستش جلوی را عکس و برخاست تخت روی از پرستش
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 به...تهس كه نيست تيپ خوش...هست كه نيست بلند قد...شمشاد شاخ اين داره كم چي...نيگا -

 ...خل توی اونوقت...هست كه نيست دكتر پاش كف چشمم..به به.. به

 :داد ادامه و كشيد را خل كلمه

 نديده خير اون برا ميزنه دودو هنوز چشات -

 :گفت و گرفت خودش به جدی ای چهره پرستش

 ...سپيده -

 يابعض دست ديديم ولي...عليه سركار گندم نون نخورديم ما گم؟ نمي راست...سپيده زهرمارو -

 ...كرد اشاره پرستش به و

 ميگما بهت چيزی يه...سپيده نشو پررو -

 ميگي چطوری ببينم بگو بيا...اوهو -

 به دست كف با آرام..گرفت اش خنده پرستش...كرد خم او سمت به دار خنده حالتي با را سرش

 :گفت و زد سپيده گونه

 چيزی يه -

 زور به و كشيد را دستش سپيده اما كرد دراز دست عکس گرفتن برای پرستش...خنديد هم سپيده

 زمين به سر با بود نزديک بود نکرده حفظ را تعادلش اگر پرستش...كرد بلندش تخت روی از

 زا سپيده چون نميشد كه شرايطش؟ خاطر به باشد عصباني...بگويد چه دانست نمي...بخورد

 دست از را عکس....خنديد بنابران...نداشت خبر پوريا جز هيچکس يعني...نداشت خبر موضوع

 :گفت و گرفت سپيده

 ...كه بزارم و باشم مرده من وگرنه..گيره دلش مهرداد بهتر همون -

 :گفت و گذاشت پرستش دهان روی را دستش سرعت به سپيده

 ...حالله خونتم...كنم مي ات خفه نظری تنگ و بخل جرم به بزني حرف ديگه كلمه يه...هيس -

 بلندی مصنوعي جيغ حاليکه در سپيده و گرفت گاز را سپيده دست انگشتان از يکي آرام پرستش

 :گفت ميداشت بر او دهان روی از را دستش و كشيد مي
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 ای؟ كاره چي تو اصن...متوحش -

 دقم آينه بشي روز هر كه بشه باز ما زندگي به پات نميزارم...دوستشم خانم -

 بيا بعد نك ثابت برادريتو اول جنابعالي ثانيا...شده باز وقته خيلي شما زندگي تو پام بنده كه اوال -

 بزن سينه ما علم زير

 يعني؟ -

 دوستش؟؟ خانم شدی حاال...نداری قبول شوهری به جنسو اصل تو...خانما خانم همين يعني -

 هستي..نکن اعتراض...خلي ميگم

 را عکسها...برداشت را عکسها پاكت...رفت توالت ميز سمت به و داد تکان را سرش پرستش

 با را گازش جای داشت كه سپيده به...گذاشت كشو درون را پاكت سپس و داد جای آن درون

 :گفت لبخند با و كرد نگاهي ميزد غر لب زير و داد مي ماساژ انگشت

 زشته...اينجا اومديم ساعته دو...بريم بيا...نخوردی كه شمشير زخم -

 انگشت و زد پس را او دست گارد يک با سپيده...بگيرد را سپيده دست تا كرد دراز دست و

 :گفت و آورد جلو را مصدومش

 ببخشمت شايد ببوسيش اگه -

 :گفت و برگرداند را رويش..ايستاد سينه به دست پرستش

 عمرا -

 ...شدم اوف ببين -

 :گفت و كشيد عميقي نفس سپيده...بوسيد را دوستش انگشت و برد پيش سر پرستش

 ...بود گرفته گازم االغه يه...شد خوب..آخيش -

 نميگم بهت هيچي منه تقصير...ادب بي -

 ....ببينم بگو نه -

 ..هيچي -
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 امر همين و....نميشد قطع ای لحظه بلندشان های خنده صدای...افتادند خنده به دو هر باز و

 ...نشاند مي هم سالن در نشسته حاضران لب به را لبخند هرازگاهي

 خنده صدای باز كه صحبت حال در هم گلبهار و پوريا...بودند تست زدن حال در ارسالن و مهرداد

 :گفت و كشيد سرش به دستي ارسالن...شد بلند

 نميشن؟ بزرگ دوتا اين...خدا ای -

 نيست بلد كسي هر كه هنريه شادی...خوبه كه خنديدن -

 :گفت و انداخت پوريا خندان صورت به نگاهي ارسالن

 ام دايي دختر اين به كه مارا مهره اين از ميشه..خدا آ...ببخشيد...باريکتر مو از گردنمون ما آقا -

 بفرمايي؟ عنايت هم ما به بخشيدی

 :گفت كشيده و بلند و گرفت آسمان سمت به را دستانش و

 ...آمين -

 :داد ادامه و

 ....شد درست بلکم...بده پاره آتيش سپيده اين به خوبم شوهر يه -

 و زد ارسالن گردن پشت به را دستش كف گلبهار از خواهي معذرت يک با و آرام خيلي مهرداد

 :گفت

 رسيدی؟ جواب به...باشه تستت به حواست كارا اين جای به تو -

 ...انشاهلل ميرسيم -

 :گفت پوريا به رو كرد مي نوازش دست با را گردنش پشت حاليکه در ارسالن

 كه بود اري شما با بسي شانس تازه...هميشگيه مهمون سپيده، اين...پوريا آقا كنه قسمتتون خدا -

 پايين مياورد و محضر كه وگرنه مسافرت بود رفته عروسي روز تو

 :گفت خاص نيتي و قصد با گويي و كنان اعتراض گلبهار

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن كاربر كريمي آزاده | پرستيد بايد را تو رمان

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

 

148 

 

 هنر هزار انگشتش هر از...تمومه چي همه..عاقله هم و شاده هم جون سپيده اتفاقا -

 ...نداره تعريف به نياز كه روحيشم ماشاهلل...ميباره

 بزرگه ما تن برا شما تيکه اين شکر خدارو -

 :گفت و زد مهرداد شکم به ای سقلمه دست با و

 بفرماييد گوش...جان مادر شماستا با -

 مشغول تا ساخت وادار را ارسالن و كرد اشاره كتاب صفحه به چشم حركت با و زد لبخندی مهرداد

 ....داشت باز بحث ادامه از را گلبهار و...شود تستها حل

 و ستنش او كنار پوريا اشاره با پرستش...پيوستند سالن در آنها جمع به هم پرستش و سپيده

 جای گلبهار كنار ارسالن به آميز شيطنت لبخندی و رنگ قرمز سيبي برداشتن با سپيده

 گذاشتن سر به سر يا و زدن حرف بهانه به شده هم كمي خواست مي دلش كه ارسالن...گرفت

 :گفت كند خالي شانه خواندن درس زير از سپيده

 داری؟ جا هنوزم خوردی ناهار همه اين!!! نتركي -

 !!!ارسالن -

 چشم بتركه بتركه...ببينه منو گرفتن بال و پر نداشت چشم اولم از اين..جون گلبهار كن ولش -

 ...حسود

 خاطر به ارسالن دست از كه مهرداد شد باعث كارش اين.....كرد فوت خودش به بار چند ولع با و

 لب ستشپر و زد پرستش به چشمکي مخفيانه سپيده..بخندد بود، شده كفری رفتنهايش آبي زير

 هب خيره و انداخت باال را هايش شانه پرستش العمل عکس به توجه بي سپيده...گزيد دندان به

 نگاههای متوجه مهرداد ورود ابتدای همان از كه پوريا...شد سيبش به زدن گاز مشغول مهرداد

 تشپرس شانه دور را دستش حاليکه در بود، شده پرستش به كدهايش متوجه هم اكنون و سپيده

 هب و كرد خم او گوش سمت به را سرش...كشيد مي خودش سمت به نرمي به را او و كرد مي حلقه

 :گفت طنز به آميخته لحني با بشنود توانست مي پرستش فقط كه ای گونه

 !!!!ميخوره منم دوست سيب، اون بعد نگيری دوستتو جلوی -
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 کسع يا كاری با نميخواست دلش...كرد نگاه سپيده به و برگرداند را صورتش سريع پرستش

 گيرا و تيزبين نوعي به همه جمع اين در دانست مي خوب چون كند جلب را بقيه توجه العملي

 ارتباط عدم از خورده شکست...گرفت نتيجه او از كمتر زد زل سپيده به بيشتر چه هر!!!! بودند

 لبش بود هنگرفت فاصله قبليش موضع از هنوز كه پوريا...برگشت پوريا سمت به دوستش با چشمي

 بر نرم ای بوسه و كرد را برداری بهره نهايت اجباری توفيق اين از...كرد برخورد پرستش گونه با

 را مشتاقش چشمان پرستش، شده غافلگير چشمان....نشاند پرستش لطيف های گونه

 وستد رفتارهای نگران يا كند استقبال غافلگيری حس اين از بايد دانست نمي پرستش...ربود

 بر خوبي به چون دانست نمي توطئه از ناشي را آنها هرگز كه رفتارهايي باشد؟؟؟ شيطانش

 هب نسبت پوريا برداشت نوع از پرستش نگراني...بود واقف اش ساله چندين دوست شخصيت

 لوهج نيست كه ای گونه به ديگران نظر در آاليشش بي و پاك دوست نداشت دوست..بود سپيده

 ...كند

 دچن...كرد او مهربان چشمان به ديگری نگاه...آورد خود به را او اش شانه بر پوريا دست آرام فشار

 و صداقت جز بار هر و بود شده چشمان اين گر نظاره نزديکي همين به ای فاصله از شد مي باری

 آب... كشيد دامنش روی را اش كرده عرق دستان كف...بود نکرده حس آنها در چيزی مهرباني

 :گفت آرام و داد قورت آرامي به را دهانش

 سپيده؟ از بهتر كي..بخواد دلشم تازه...دوستت نيست خوشمزه همچينم -

 پوريا حرف درخور نوعي به جوابش داشت دوست شايد...بود زده حرف اينگونه چرا نميدانست

 و انداخت باال ابرويي پوريا....كند تزريق اش جمله به را مزاح چاشني بود كرده سعي هم او...باشد

 :گفت

 ....گيره ديگه جای دلش كه فعال -

 :گفت و زد پوريا پيشاني به را اش اشاره انگشت پرستش

 ميشوني كجا و من..پيشوني -

 زمين ايران دختر خوشگلترين كنار -

 داری؟ اعتقاد قسمت به پس -

 صد در صد -
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 ...باشه قسمت چي هر..ديگه خوب -

 فريبا؟ و مهرداد بين زياد عالقه وجود با -

 با بايد و رسي نمي داره تعلق بهش قلبت همه كه اوني به تو..اينجوريه اوقات گاهي...بله -

 ...بسازی سرنوشتت

 به بار سرزنش نگاهي...شدند شل ناگهان پوريا دستان...كشيد آهي و گفت را اين پرستش

 چه يدفهم ناگهان به پرستش....شد بلند جايش از "نميخوره چای كسي" گفتن با و كرد پرستش

 تمام...او به نه و كرد مي فکر خودش به نه جمله آن گفتن حين در اصال او...گفته چه و كرده

 ناخواسته كند؟؟؟ درستش توانست مي چطور حاال...سرنوشت و سپيده و بود مهرداد به توجهش

 يم داشت سراغ پوريا از كه اخالقي با چون.....بود فايده بي هم توضيحش...بود رنجانده را پوريا

 :گفت آن يک....كرد خواهد خرابتر را چيز همه دادن توضيح با دانست

 كمکت بيام منم بزار -

 ...ريزم مي خودم من...بشين مهومنا پيش شما -

 پرستش...گفت را جمالت اين آشپزخانه سمت به رفتن حين...نکرد هم نگاهش حتي پوريا

 ..داد فشار زانوانش به را آنها و كرد مشت را دستانش

 زدی؟ گند -

 هب جدی نگاهي...ميکرد نجوا گوشش در را پرسش اين آرام و نشست مي كنارش كه بود سپيده

 و كرد مي حل جدول گلبهار....بودند خود كار مشغول همه..كرد بقيه و گلبهار به سپس و سپيده

 موضوع همين معطوف فقط توجهش تمام است جدول حل مشغول او وقتي دانست مي پرستش

 سپيده سمت به نگاه جنس همان با ديگر بار...بودند مشغول سخت هم ارسالن و مهرداد...است

 :گفت و برگشت

 ..توئه تقصير همش...نکنه خفت خدا -

 :گفت تعجب با و كرد گرد را چشمانش سپيده

 بودم نشسته اونور كه من...چه من به -

 زدم؟ گند من فهميدی چطور تو اصال -
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 روش ميکشم پرده...باشم تو جای من... ميدن لوت...دوتا اين -

 كرد اشاره پرستش چشمان به و

 سپيده كن ولم -

 ...شد آماده چاييشم...آخي...گرفته اون...نگرفتمت كه من -

 به ستد در چای سيني و لب بر لبخندی با كه رسيد پوريا به و گرفت را سپيده نگاه رد پرستش

 هميشه چون دريافت پرستش و پاشيد او صورت بر نفر اولين پوريا لبان لبخند....آمد مي آنها سمت

 !!!!بخشيد مي آسان پوريا چقدر....است شده بخشيده

 اآنج غروب از قبل اندكي ارسالن درس خاطر به و ماندن برای پرستش اصرارهای عليرغم گلبهار

 هم مهرداد...نداشت رفتن خيال انگار كه سپيده...رفتند و كردند ترك ارسالن همراه به را

 به توجه بدون و بودند كرده پيدا زدن برای مشترك حرفي انگار ساعت، چند از پس تازه...همينطور

 درون هك پوريا سمت به و كرد استفاده فرصت از پرستش...بودند صحبت مشغول پرستش و پوريا

 در باقيمانده ظرف چند داشت..نشد او حضور متوجه پوريا...رفت بود كاری انجام مشغول آشپزخانه

 حتي و مهمانها از پذيرايي...ناهار تدارك...بود كرده كار خيلي روز آن...شست مي را ظرفشويي

 مي مهرداد...افتاد مهرداد شوخي ياد پرستش...بود گرفته عهده بر تنهايي به را ظرفها شستن

 و!! !بيند مي امروز كه است نديده منزل امور انجام به مشتاق چنين اين را پوريا حال به تا گفت

 يم دلش...است داده انجام او خاطر به را كارها اين تمامي پوريا كه دانست مي خوبي به پرستش

 كه افتاد خودش حرف ياد به وقتي و كرد مي نثارش منت بي او كه محبتي تمامي برای سوخت

 گقتن از پس ساعت چند همان طي چون. كرد پيدا بدی احساس ، كرده خراب را او خوشي چطور

 ياتحدس تمام كه دانست مي خوبي به او كند، چه دانست نمي...بود شده حرفتر كم پوريا حرفش،

 ایج هر و نبود پوريا دلبسته واقعا او....هستند درست بود كرده بيان را آنها شوخي با كه سپيده

 خير سپيده قول به يا و او هنوز داشتن دوست برای كرد نمي پيدا دليلي گشت مي را سرش

 از مدآ يادش... نشاند لب بر زندگيش عشق تنها به سپيده صفت اين خاطر به لبخندی...نديده

 شدوستي بود خواسته بارها...همينطور هم او متقابال و آمد نمي خوشش او از سپيده هم ابتدا همان

 يکبار چطور كه آمد يادش....بود شده روبرو پرستش برخورد با بار هر و دهد پايان سپيده با را

 ردك مي مواخذه را پرستش كوچک ای مسئله خاطر به كه را او و بود كرده علم قد او جلوی سپيده

 مي را او...بود خوبي دوست برايش هميشه سپيده....بود كرده دفاع پرستش از و گرفته انتقاد باد به
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 هسپيد انديشيد مي خود با اوقات گاهي...مفتخر هم و بود نيازمند هم او با دوستي به و شناخت

 منطقي و عاقل هم بسيار حدش از بيش شوخيهای و گانه بچه كامال رفتار و ظاهر عليرغم

 تشدوس ترين صميمي عنوان به حال به تا حتي و بود نديده معمولي غير كار او از حال به تا....است

 و داشتن دوست و عشق انگار...بگويد عشقيش معضالت و هجرانها از برايش او كه بود نشنيده

 لهایسوا و پرس حتي كه بود دليل همين به...نداشت جای او وجود در دخترانه رويابافيهای اينگونه

 ...گرفت نمي جدی خيلي هم را بود شده شروع صبح امروز از درست كه مهرداد از او مکرر

 لمشغو سپيده، و مهرداد بيگاه و گاه و آرام های خنده حتي و اطرافش و دور به توجه بي هنوز پوريا

 پوريا سمت به و گذاشت جلو گامي بود ايستاده در چهارچوب در كه پرستش...بود نظافت

 دیلبخن با و دوخت چشم او به و كرد كند را دستانش حركت كمي پوريا...گرفت قرار او كنار...رفت

 و ردب پيش دست اختيار بي و آرام پرستش...نمود ظرفشويي كردن خشک به شروع دوباره كمرنگ

 نفس فقط...نگفت هيچ پوريا...بود كار حال در كه دستي...گذاشت پوريا دست روی را دستش

 ورياپ دست زير از را دستمال و برد دست پرستش...ايستادند حركت از دستانش و كشيد عميقي

 تکيه ظرفشويي لبه به كه را پوريا ديگر دست و كشيد او كنار به را خودش آرام و آورد بيرون

 قرار زندگيش مرد آغوش امن پناهگاه در ديگر حاال...داد قرار كمرش دور را آن و برداشت داشت

 كردنش اذيت با اندازه چه تا دانست مي و است مهربان اندازه چه تا دانست مي كه مردی...داشت

 برای هم باز....كرد مي بازی نقش داشت هم باز او...گرفت خودش از دلش...است آزرده را او

 دروغين محبتي و ديگر حرفي به خواست مي بود، خودش حرف مسببش كه ای ناراحتي زدودن

 و دكن بيرون دل از راحتي اين به را او بتواند كه بود كسي نه... نداشت ای چاره اما....شود متوسل

 كمرش بر كه بود پوريا دست روی هنوز دستش...داشت را پوريا غش و غل بي دل آزردن يارای نه

 بود دوخته تميز ظرفشويي بر چشم كه پوريا به نگاهي و كرد بلند را سر...بود خورده گره

 :گفت و زد او به را اش شانه آرام...انداخت

 كني؟ نگاه منو ميشه -

 دوخت او به چشم پوريا

 نگاه اينم بفرماييد -

 ميبخشي؟ و من -

 نه -
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 چرا؟ اوا، -

 دارم شرط چون -

 قبول باشه خوب -

 چي؟ هر -

 چي هر آره -

 كني؟ مي قبول شرطي چه دوني نمي وقتي چرا -

 مهمه اين..بزاره شرط خواد مي كي كه دونم مي اما شرطي، چه دونم نمي -

 ار پراحساس محکم مرد اين جمله يک با فقط تواند مي كه دانست مي پرستش و...خنديد پوريا

 بيان را احساسي هر و نزند را حرفي هر رود مي يادش اوقات گاهي چرا دانست نمي اما...كند آرام

 و نوشت نمي آن در چيزی ديگر روزها اين كه دفتر آن از...بود كرده روزها اين كه كاری...نکند

 گرا آخ انديشيد خود با...بود معلوم كرد مي مواجه شده خوانده تکراری صفحات با هميشه را پوريا

 :داد ادامه و زد پلکي!!!! كرده انتخاب نوشتن برای را ديگری دفتر او روزها اين بفهمد پوريا

 ميشنوم...بفرماييد خوب -

 زا پرستش چشمان...گفت چيزی پرستش گوش در و برد پيش سر...خنديد مي هم هنوز پوريا

 نگاه او به باال سمت به متمايل ابرواني با و كرد پوريا صورت به دوباره نگاهي...شدند گرد تعجب

 دلبخن با گرفت، مي پرستش دست از را دستمال حاليکه در و انداخت باال ای شانه پوريا....كرد

 :گفت

 ...همينه -

 ...كرد منصرف را او سپيده صدای كه بزند حرفي آمد پرستش

 اصال ما و كردی كار خيلي و بودی آشپزخونه تو همش چند هر..ميزبان خانم ميرم دارم من -

 مبخش مي خودم بزرگي به بدياتم...معجزه پای ميزارم خوبياتو...نداره عيب خوب ولي نديديمت
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 اپن پشت صندلي روی بود، زده چانه زير كه دستاني با سپيده...شد بلند مهرداد خنده صدای

 ایتماش حال در و نشسته اينجا كي از نبود معلوم...كرد مي تماشا را دو آن و نشسته آشپزخانه

 :گفت خاص لحني با و رساند سپيده كنار به را خودش هم مهرداد...آنهاست

 مهمون وقتي بگيرن ياد آدما خوبه -

 :داد ادامه و كرد اشاره سپيده سپيس و خودش به و

 ...بعدا برا بزارن خصوصيشونو مسايل..كنن مي دعوت -

 همان و شد متمايل چپ سمت به كمي پوريا....كرد اشاره پرستش خواب اتاق سمت به اينبار و

 وردبرخ مهرداد شانه به دقيقا دستمال...كرد پرتاب مهرداد سمت به بود كرده گلوله كه را دستمال

 دو با مهرداد...زد دست ای گانه بچه خوشحالي با و خنديد سپيده...آمد فرود هم همانجا و كرد

 :گفت و انداخت اپن روی تصنعي اكراهي با را آن و برداشت اش شانه روی از را دستمال انگشت

 ...كه نبردی همنوع به محبت و نوازی مهمان از بويي..كه واقعا...ميکروب...اه اه -

 سمت به و شد دور او از پوريا درخواست از شوك حالت همان با و كرد نگاهي پوريا به پرستش

 لباس او تا رفت اتاقش سمت به سپيده با و كرد عذرخواهي مهرداد از...رفت مهرداد و سپيده

 ...بپوشد

 هوا در مهارت با را آن پوريا كه كرد پرت پوريا سمت به و برداشت را دستمال همان هم مهرداد

 :گفت و كرد ساعتش به نگاهي...قاپيد

 مبگ ماوقع شرح بايد ميزنه زنگ االن عيال كه برم كم كم من بدی اجازه اگه..رفيق ديگه خوب -

 :گفت و داد تکان وار دايره را اش اشاره انگشت پوريا

 يم هاتونم خنده و بود انداخته گل كه صحبتتون و خانم سپيده از ماوقع شرح اين تو اونوقت -

 رو؟ وظيفه اين بدم انجام جاتون به من نه يا ديگه فرماييد

 ...دست كف عين...آها....كنيم نمي مخفي هيچي آقا ما -

 صدای با بدهد زدن حرف مجال او به اينکه از قبل و داد نشان پوريا به دور راه از را دستش كف و

 ...رفت و نايستاد آنها جواب منتظر و كرد خداحافظي هم دخترها از بلند
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 كنه تشکر تو از حداقل نستاد وای...ادب بي چه -

 :گفت و نشاند سرجايش دوباره بود، شده خيز نيم مهرداد صدای شنيدن با كه را سپيده پرستش

 ...باشي من از تشکر نگران نکرده الزم تو -

 ازت؟ بکنن درست خداحافظي و بشن قايل شخصيت برات ميخوام بده..مگه چيه -

 خودت؟ يا من از -

 پرستش كن ولم -

 مياد بوش داره كه اونجور بکنه كارو اين نداره قصد انگار هيچکيم شکر رو خدا..نگرفتمت كه من -

 كردن مرتب از بعد و زد پرستش گونه بر ای بوسه...دل ته از و بلند ای خنده..خنديد سپيده

 او با و گرفت را دستش سپس و كشيد آغوش در محکم را او و شد بلند صندلي روی از روسريش

 و بود مانده پرستش ديگر حاال...رفت و كرد تشکر و خداحافظي هم پوريا از...شد خارج اتاق از

 !!!!پوريا شرط به عمل

 انهخ درون به پا وقتي از سپيده است، زده حرف سپيده با حدی تا اينکه از بود خوشحال پرستش

 های زيبايي البته و خانه دكور از تعريف و خانه كردن برانداز و ديدن حال در مدام بود گذاشته

 اين در...بود جالب برايش...كشاند مي خانه جای جای به خود با مدام هم را پرستش و بود حياط

 اعتس چند همان در انگار..بود نکرده نگاه اش خانه به سپيده ديد از كرد مي زندگي اينجا كه مدت

 و ديد همان در...داشت دوستش قبل از بيش حاال...مکان اين با بود گرفته بيشتری اخت

 ورياپ با ارتباطش نوع از مدام كه سپيده برای و گشوده سخن به لب پرستش كه بود!!!! بازديدها

 !!!بود زده حرف پرسيد، مي

 اریك چه دانست نمي...بود كرده مشغول آشپزخانه در را خودش كه شد مي ساعتي نيم پرستش

 در...كشيد مي جلو و عقب به را ها صندلي..كرد مي باز را يخچال درب گاهي...دهد مي انجام

 خاصي كار مجموع در...انداخت مي نگاه آنها، داخل وسايل به و كرد مي بسته و باز را ها كابينت

 خارج آشپزخانه از نداشت دوست...بماند همانجا خواست مي او اما....نبود دادن انجام برای

 يافهق باز و كرد فکر او خواسته به ديگر بار چند...پوريا شرط با هم آن شب آن از ترسيد مي...شود

 مدام سپيده كه ای اندازه به...شود متعجب اينگونه داد مي حق خودش به...آورد خاطر به را خودش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن كاربر كريمي آزاده | پرستيد بايد را تو رمان

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

 

156 

 

 او اما...است كرده متحول را او كه گذشته آشپزخانه درون پوريا و او بر چه بداند كه داشت اصرار

 :كه بود شده روبرو سپيده مزاح با و بود نموده عنوان خستگي را دليلش و بود نگفته هيچ

 حيوونکي..كردی كار امروز تو كه چقدرم...آخي -

 توانست نمي هم حرفهايش و سپيده ياد انگار حتي اما...بست نقش لبانش بر محو لبخندی

 نبود ارقر مگر...درخواستي چنين بود بعيد پوريا از اصال...حتي را تعجبش و دهد پايان را او استرس

 :كرد نجوا آرام و زد خندی زهر فکر اين با...بياموزد را داشتنش دوست تا دهد فرصت او به

 ...هباهوش خيليم...كه نيست كه االغ بالنسبت...خونده دستتو...بيچاره پرستش كاری كجای -

!!! ادافت كه اتفاقي و...اصرارهايش...هايش درخواست...افتاد او ياد به اينبار....رفت فرو فکر به باز و

 ايشه مشت...شد قرمز صورتش تمام...رسيد گوشش به قلبش در چيزی شکستن صدای آن يک

 تمش.. نشست آن روی و كشيد كناری را خوری ناهار ميز صندليهای از يکي غيظ با و كرد گره را

 :گفت آرام خيلي نه و بلند خيلي نه صدايي با و كوبيد ميز روی بر را اش كرده گره

 همتون...هميد مثل همتون شماها....لعنتي -

 قطره يک شده اگر حتي بريزد اشک شرايط آن در داشت دوست...گذاشت ميز روی را سرش و

 رام اين برايش و باشد داشته نياز گريه به كه بود آني از آرامتر وجودش...نبود خبری هيچ ولي

 اما..كرد سپری صندلي بر نشسته همانجا هم را ديگر ساعت نيم بود طور هر...بود آور تعجب

 نههمانگو.. است اتاقش درون پوريا گفت مي او به چيزی و رفت مي اتاقش به بايد...چه كه بالخره

 :افتاد پوريا گوشي در شرط ياد به...خواسته كه

 ...خوابم مي تو اتاق تو من امشب، -

 ينب فاصله خواست مي دلش...رفت اتاقش سمت به و كشيد عميقي نفس...بست را چشمهايش

 لباس پوريا...درآمد آب از درست كامال حدسش رسيد كه آنجا به...آمد مي كش اتاقش و آشپزخانه

 متوجه...بود نشسته اتاق گوشه راحتي روی و كرده تن بر را اش هميشگي رنگ ای قهوه خواب

 از بود رپ راحتي روبروی ميز روی...كرد مي نگاه تابش لب مانيتور صفحه به داشت...نشد پرستش

 هب و نگريست او به مهرباني با و كرد بلند را سرش پوريا...زد در به ای تقه آرام...پرونده و كاغذ

 :گفت ساختگي اما معترض لحني با و كرده گره ابرواني با سپس...شد خيز نيم احترامش

 ...خوابيدی كردم فکر كني؟ مي كار چي اينجا -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن كاربر كريمي آزاده | پرستيد بايد را تو رمان

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

 

157 

 

 كار، وسايل با اتاقش در پوريا حضور و امر ظواهر...نباخت را خودش اما...بود شده گيج پرستش

 رب لبخندی....دهد انجام آنجا را كارش خواسته مي فقط پوريا اينکه از خبر...داد مي چيزی از خبر

 نگاهي.....آمد پوريا سمت به دار كش نگاهي با...شوق سر از....رضايت سر از لبخندی....آورد لب

 يندخوشا برايش اما دانست نمي را نگاه اين اصلي دليل چند هر......بود نديده پوريا حال به تا كه

 :گفت لبخند همان با رسيد كه تخت كنار پرستش...بود

 ....بردارم خوابمو لباس اومدم -

 عزيزم خودم اتاق تو گذاشتم برات -

 خودت؟ اتاق -

 چراغ و زدن ورق صدای با نميتوني كه تو...ديگه بخوابم اينجا امشب من شد قرار...ديگه آره -

 ميتوني؟...بخوابي روشن

 های پروانه از دنيايي زدن بال مثل حسي...زيبا حسي از شد پر وجودش تمام آن يک پرستش

 ولمشغ و گرفته بر او از ديده اينبار كه پوريا به...لطيف و نرم حسي...قلبش در صورتي كوچک

 رت متفاوت چقدر....داشت فاصله او دنيای با چقدر خدايا،...كرد عميقتر نگاهي بود چيزی يادداشت

 زا...بود نشسته مقايسه به را او اينکه از.....كرد گله خودش از دل در.....تر داشتني دوست و بود

 با...گرفت اش خنده كرد نمي حس را آن از ای ذره اكنون و داشت پيش لحظه چند كه ای نگراني

 اقات تا آشپزخانه از زدن قدم اندازه...بود كوتاه چه يقينش و شک بين فاصله كه انديشيد خود

 :گفت رفت مي در سمت به حاليکه در و... خوابش

 ممنون -

 بابت؟ -

 :گفت و برگشت پوريا سمت به و ايستاد پرستش

 چي همه بابت -

 همانجا...كرد متوقف را او ماندنش برای پوريا درخواست كه شود خارج اتاق از و برگردد خواست و

 و گذاشت ميز روی را آن..برداشت چشم روی از را رنگش خاكستری مطالعه عينک پوريا...ايستاد

 و يينپا به نگاهي...بود هايش شانه سر تا پرستش...گرفت قرار او روبروی...آمد پرستش سمت به

 :گفت اخمي با بعد و كرد پرستش پاهای
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 نپوشيدی؟ دمپايي دوباره تو -

 :داد ادامه و كرد اشاره او برهنه پاهای به و

 ...خانم ميخوان مراقبت اينا -

 پاركتا؟ -

 !!!!ديگر بود سرخوش...كرده گل شوخيش پرستش

 ...مبارك پاهای...خانم خوشمزه نخير -

 یپاها پشت روی را پاهايش كف و كشيد باال را او و گذاشت پرستش كمر بر دست حركتي با و

 :گفت و كشيد كوتاهي جيغ پرستش...داد قرار خودش

 كني؟ مي كار چي -

 :داد جواب و خنديد پوريا

 چه.....برد مي راهم و پاهاش رو ذاشت مي اينجوری منو هميشه سرهنگ...بچگيا بخير يادش -

 ..ميداد كيفي

 ببری؟ راه منو االن شکلي اين ميخوای هم تو -

 ...يشهم بلندتر قدتم تازه....بپوشي دمپايي بعد به اين از كه برات ميشه تنبيهي.....نه كه چرا -

 كوتاهه؟ قدم يعني -

 نگي بگي..ای -

 لوس -

 كوبيد پوريا سينه به آرام مشت با و

 آخ -

 اومد؟ دردت وای ای -

 خرمن بر نرم ای بوسه...فشرد سينه به را او و انداخت خودش كمر دور را پرستش دستان پوريا

 :كرد نجوا گوشش در آرام و زد خوشرنگش و مواج موهای
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 نه -

 بر سر پرستش...برد خودش اتاق سمت به پاهايش روی را پرستش بود گفته كه همانطور پوريا

 يم بر گام احتياط با و آرام كند، مي حمل را گرانبها باری كه گويي پوريا و داشت پوريا سينه

 ...داشت

 نگذره بد -

 ولي كرده و كار اين عمه شايد....دونم نمي يعني....بود نبرده راه اينجوری كسي بچگيام تو و من -

 خوبه خيلي...نمياد يادم من

 رسيديم محترم مسافرای خوب....خوبه خيلي آره -

 زود چه ا، -

 تونزيارت هم بعدی سفرهای در انشاهلل.....داشتيد رضايت كه خوشحاليم.....ديگه گذشته خوش -

 كنيم

 رسانده شو خواب تخت مبل كنار تا را او پوريا...برداشت پوريا سينه از را سرش پرستش

 ،بود انداخته آن روی جديد ملحفه و بالشت حتي و كرده عوض را آن حالت پوريا كه مبل روی...بود

 خوابيدن فقط شرطش او...بود كرده آماده اتاقش در او حضور برای را چيز همه پوريا پس...نشست

 خجالت خودش از...داشت خودش با تفکراتي چه پرستش و...بس و همين...بود پرستش اتاق در

 از العملي عکس پرستش ميشد مگر و...بگزد دندان به لب كه شد باعث فکر همين...كشيد مي

 شپرست شانه روی را دستش...شد خم كمي بماند؟؟ دور پوريا تيزبين چشمان از و دهد نشان خود

 :گفت و گذاشت

 همينجا ميگردونم بر وسايلمو من...خودت اتاق توی برو ميخوای نيستي؟ راحت -

 ندارم مشکلي...خوبه خيليم...نه نه -

 گزی؟ مي لبتو چرا پس -

 :گفت او به پوريا دقت همه اين از متعجب و زد لبخندی پرستش

 داشته؟ لذت كه كردی بچگيا تو كارايي چه ديگه -
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 :داد جواب و نشست او كنار خنديد، پوريا

 ودب گذاشته اسمشم...چرخوند مي منو و ميگرفت دستش يه با دستامو جفت مچ سرهنگ يادمه -

 ..بود آبدار ماچ يه دور، هر برای هزينشم...انساني فلک و چرخ

 :داد ادامه و داد تکان سری رسيد كه اينجا به

 و چرخ..آهای: ميگفت بلند صدای يه با بچرخونه منو كرد مي هوس كه وقتا گاهي...بخير يادش -

 ذوق با من بعد...تماشا هم فاله هم...بزن دور و بده آبدار ماچ يه...انساني فلک و چرخ...فلکيه

 فتمر مي...ميکردم پرداخت خوشبوش هميشه و شده اصالح صورت روی هزينشو پيششو ميرفتم

 رنگا همه و بچرخه سرم دور اتاق اينکه از بردم مي لذت...تماشايي چه اونم...تماشا و فال برای

 ...خدا آخ...بشن قاطي

 :گفت سقف به خيره و گذاشت سرش زير را دستش...كشيد دراز تختش روی پشت به

 ...برگردم روزا اون به دوباره...بدم دارم چي هر حاضرم -

 و!!! پوريا كنار درست...كشد دراز پشت به او از تقليد به هم پرستش...بست را چشمانش و

 پهلو به كنارش در او ديدن با و گشود چشم تخت، آرام تکان از پوريا.... بست هم را چشمانش

 قرار پرستش شکم روی احتياط با را چپش دست و كرد سرش حايل را راستش دست...چرخيد

 بر ار دستش كه وقتي حتي و نگشود چشم اما..بود شده پوريا چرخش متوجه كامال پرستش...داد

 در را قضاوتش نوع داشت نوعي به شايد...نکرد باز را چشمهايش هم كرد احساس شکمش روی

 هرم و...پوريا دست خاطر به كرد مي حس خوبي به را بازدمش و دم...كرد مي جبران پوريا مورد

 مي پيش چيز همه كجا تا ببيند تا نکند باز چشم خواست مي...صورتش روی را او نفسهای

 بوسه هدقيق چند از بعد...متفاوت بسيار...است متفاوت پوريا كه بود قبل از تر مطمئن اما ديگر...رود

 شنفسهاي هرم خالي جای و ديگر تکاني سپس و كرد حس اش پيشاني بر را پوريا مهربان و نرم

 گاهين پوريا...گشود چشم پرستش و برخواست پوريا...شکمش بر اش مردانه دست و صورتش بر

 :گفت مهرباني با و كرد او به ديگر

 ...پرنسس بخوابي خوب -

 ممنون -

 بابت؟ -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن كاربر كريمي آزاده | پرستيد بايد را تو رمان

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

 

161 

 

 اقات و ماند پرستش... شد خارج اتاق از ديگر كالمي بي پوريا و...خنديد هم پرستش.....خنديد و

 ...داد مي را او بوی جايش همه كه پوريا

 دهم فصل

 خوب؟ -

 نيست؟ مغرضانه زيادی -

 ديگه بدی نظر و بدی گوش خواستم مرد يه عنوان به -

 مرد، يه عنوان به پس خوب -

 :داد ادامه و كرد ادا محکم بسيار و خودش به اشاره با را مرد كلمه مهرداد

 ...ميشه همه حال شامل كه انگار شده نوشته جوری يه..است مغرضانه نظرم به -

 نميشه؟ -

 بدوني بايد كه تو..نميشه كه نه -

 رو؟ چي -

 ..هست هم استثنايايي اينکه -

 مثال؟ -

 من -

 تو فقط -

 كني مي پيدا كمتر كه نگرد بيشتر...ديگه آره -

 های کكي كاپ و نسکافه سه حاوی سيني يک با پوريا...خنديد هم پرستش...بلند بلند..خنديد و

 مبل ویر مهرداد و نشسته او ميز پشت پرستش...شد كارش اتاق وارد پرستش دستپخت شکالتي

 و دز مهرداد دوست شانه بر دستي..نشست مهرداد كنار و گذاشت ميز روی را سيني...ميز روبروی

 :گفت

 مد مي نجاتت بيماری اين از پيشم بيا بگير وقت جلسه يه ؟ شدی خودشيفتگي دچار باز -
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 :گفت حال همان در و برداشت را كيکها از يکي و برد دست مهرداد

 مرسان شر...نيست اميد دوست ای تو لطف به مرا -

 :گفت پرستش به نگاه و انگيز ولع ولرم كيکهای كاپ به اشاره با سپس و

 زير پيشت هفته ی خوشمزه دسر ی مزه هنوز جان؟ پرستش خجالت يا بخوريم شيريني -

 به به به به...ميباره خوشمزگي ظاهرش از كه اينم..دندونمه

 پوريا...كرد مي هم تعريف يک گذاشت مي دهان بر كه ای لقمه هر با...كرد خوردن به شروع و

 اين زا ميز پشت از شدنش بلند و او اشاره با كه ببرد نسکافه و كيک هم پرستش برای خواست

 داد اپوري دست به را كاغذی...نشست نفره تک مبل روی و آنها روبروی پرستش....شد منصرف كار

 :گفت و

 ...بخون هم تو...بدونم نظرشو خواستم...خوندم مي مهرداد برای و متن اين داشتم -

 تمام متن خواندن وقتي...خواند و گرفت پرستش دست از را كاغذ مهربانش هميشگي نگاه با پوريا

 پرستش به رو اش نسکافه از ای جرعه نوشيدن از پس و گذاشت ميز روی دقت با را آن شد

 :گفت

 اين كه داشته رو افرادی شايد يا...بوده دلزده مردها از كمي نوشته رو متن اين كه اوني شايد -

 كنم يم پيشنهاد متن اين به توجه بي كه چيزی اون حال هر به...كردند درست براش رو تلقين نوع

 بس و بودنه انسان صرفا باشيم

 :داد ادامه پرستش به عميق نگاهي با و

 فکر چطور تو صداقت برابر در ديگران اينکه به كردن فکر بدون باشي خودت كافيه فقط يعني -

 كنند مي

 نگرش عنو اين با موافقي....شم فدات نکن علميش...خواستيما معمولي نظر يه...دكتر آقای ببين -

 ...همين نه؟ يا

 :گفت لبخند با و كرد نگاهي بردارد ديگری كيک تا برد مي دست كه مهرداد به پوريا

 بعد از تو...ديگه ميده نظر و ميزنه حرف اجتماعيش شخصيت اقتضای به كس هر حال هر به -

 ...روان و اجتماع و شخصيت حيث از من...سيمان و آجر و بلوك و تيرچه
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 جواب در و داد قورت را اش لقمه مهرداد...دوخت چشم دو آن به و كرد كوتاهي ی خنده پرستش

 :گفت

 مي طراحي و ساختم مي براتون رو اينجا داشتم بلوكي تيرچه ی بنده كه روز اون...ديگه آره -

 ....دست بشکني ای...نبود خبرا اين از كه كردم

 شده؟ خوشمزه حاال...باهات كنه مي شوخي داره پوريا -

 ازمنديمني سخت كه ببينه پيشت بياد فريبا بگم دوره يه يعني....عالي عاليه خوشمزه؟ اووووف، -

 ازش؟ خبر چه راستي -

 باری آخرين از داره همش اون كه زنيم مي حرف هم با ما وقت هر...كلک ای پرسي؟ مي من از -

 ...بندازن لنگ خانما شما بايدپيش سي بي بي و ان ان سي يعني...ميگه زده حرف تو با كه

 كه نداريم كاری كسي به...ميزنيم حرف خودمون به راجع فقط ما -

 موندم فقط من...ديوار به روم...بابا نه كه شما وگرنه دارن كار شما با اونا...لعنت منکرش بر -

 ...چرا

 :داد جواب لبخند با و كرد نگاهي پرستش به....تلفن گوشي به نگاه با...خورد زنگ تلفنش

 خدا به ای حاللزاده....سالم سالم -

 ....شد خارج اتاق از رفتن صدقه قربان و خنديدن حال در همانطور و

 شاطن و شيطنت به پوريا....دوخت چشم بود كيکش خوردن حال در كه پوريا به و خنديد پرستش

 كامال نمونه دو دوست، دو اين...داشت را خودش خاص سرزندگي و شوخيها او...نبود مهرداد

 ياپور از چگونه كه بود شنيده مهرداد از بارها....صميمي و نزديک هم به بسيار اما..بودند متضاد

 نهات نه را او مهرداد كه بود دريافته خوبي به مدت اين در...ستايد مي را او چگونه و كند مي تعريف

 بسيار دوستي...كرد مي مشورت او با امور از خيلي در...داند مي خوب مشاوری كه دوست يک

 و شوخيها و برخوردها نوع از هميشه و ديده چشم به بهم، را دو اين زياد بسيار اعتماد و صميمي

 هم با و كردند مي بحث ای مسئله سر بر كه گاهي حتي...بود برده لذت جديشان حرفهای حتي

 آنها كه بود فهميده پرستش...شد نمي كاسته هم به احترمشان و عالقه ميزان از هم بودند مخالف

 و خودش ياد به...اند كرده درك تعارضها، و تضادها تمامي وجود با را اشان رابطه نوع و را خود
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 نوع در هم دهسپي و او رابطه كه بگويد توانست مي بنشيند مقايسه به خواست مي اگر...افتاد سپيده

 عنيي بود هواتر به سر و شلوغتر آنکه اينبار كه تفاوت اين با منتها...بود فرد به منحصر خودش

 را او ازدواجش، ماهگرد آن از...شد تنگ برايش لحظه يک دلش...بود هم بهتری مشاور سپيده،

 درچق...بودند رفته سينما به هم با كه بود ديشب بارش آخرين و..بود ديده هم ديگر بار چندين

 مدآ نمي يادش اصال...شدند روبرو سينما در حاضر افراد اعتراض با چقدر و خنديدند سينما درون

 برای يجواب بود، پرسيده فيلم مضمون از پوريا وقتي حتي....بود مورد چه در فيلم اصلي موضوع كه

 راست مهرداد...بود شده روبرو پوريا مواخذه با بود كرده عنوان را دليلش وقتي و...نداشت گفتن

 و ساده مهرداد اما...االن مثل داد مي نظر پزشک يک ديدگاه از موارد از بسياری در پوريا گفت، مي

 معمولي انسان يک مثل خودش قول به...كرد مي عنوان را نظری غش و غل بي

 بانو؟ كجايي -

 :گفت لبخند با و كرد نگاهي پوريا به پرستش

 شده؟ خوب...هيچي -

 ...لذيذ و خوشمزه..عاليه..بله -

 :گفت ميز روی كاغذ به اشاره با و

 نيست؟ كه خودت نوشته -

 ....برخوردم بهش اينترنت توی...نه -

 ..نداره نامت پايان تحقيقات به ربطي پس -

 ..داره چرا -

 :گفت و كرد نگاه پرستش به تعجب با پوريا

 امتن پايان موضع به باشم داشته نميتونه خاصي ربط نوشته اين...پرسيدما شوخي به من -

 داره ربط پس...برخوردم بهش نامم پايان برای مطلب يافتن برای سرچ حين در چون..داره -

 كيک خاطر به پرستش از ديگر تشکری با سپس و كرد آرامي ی خنده هم پوريا.....خنديد ريز و

 در هميشه مثل...بود مشغول كمي پوريا روزها اين...شد خارج اتاق از و برخاست اش خوشمزه
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 دغهدغ يا نگراني نوعي شد مي خوبي به اما داد مي پرستش و خانه امور به را توجهش بود كه خانه

 آرامتر هم هميشه از را پوريا چيزی چه بداند خواست مي دلش پرستش...خواند نگاهش پس در را

 ...بنشيند گفتگو به او با باره اين در حتما مهرداد رفتن از پس داد قول خود به..كرده

 نساك دو هر برای البته اين و بود آنجا ای بهانه هر به...بود شده آنها منزل ثابت پای ديگر مهرداد

 بود، آن پخت مسئول مهرداد خود كه ناهار صرف از پس...بخش لذت هم و بود خوشايند هم خانه

 همراه به موضوع اين...رفت زود خيلي ماند مي آنها منزل در غروب تا كه ديگر های جمعه برخالف

 ردك بدرقه كه را مهرداد...شود جويا را دليل تا شد خوبي فرصت برايش پوريا رفتار نوع در تغيير

 و رآوردد سر از بود خريده برايش سپيده سينما، از بازگشت هنگام در ديشب كه را رنگي آبي شال

 :گفت گشت مي بر داشت كه پوريا به و انداخت دستش روی

 شده؟ چي بپرسم ميشه -

 :داد جواب و انداخت پرستش به نگاهي نيم پوريا

 باشه؟ شده چيزی قراره مگه -

 ميگه اينو كه رفتارت...بگي بايد تو -

 :پرسيد و دوخت چشم پرستش به متعجب اينبار پوريا

 من؟ رفتار -

 بله -

 ميشه حل...بشي نگرانش تو كه نيست خاصي مسئله عزيزم نه -

 دنبال به هم او...بيايد كوتاه راحتي اين به خواست نمي اما پرستش.....رفت اتاقش سمت به و

 اپوري...ايستاد او مقابل سينه به دست و انداخت مبل دسته روی را شال...رفت اتاقش به پوريا

 :گفت و گرفت پرستش جلوی و نمود تا را آن دقت به..برداشت را شال...شد خم...داد تکان سری

 نيست اينجا جاش اين -

 ديگه؟ سياه نخود يعني -

 :گفت اعتراض با و كرد نگاه او به جدی پوريا
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 و تراس نامتو پايان كارای بيا جاش سر بزار شالتو برو پرستش؟ كردنه صحبت نحوه چه اين -

 ....با كنيم ريس

 شال ريعس العملي عکس با ناگاه به بزند حرف او با اينگونه پوريا نداشت انتظار گويي كه پرستش

 هب بود "بانو" واژه هميشه مثل كه را حرفش آخر كلمه پوريا نداد اجازه و گرفت، پوريا دستان از را

 :گفت معمول حد از بلندتر كمي صدايي با و كرد پرت مبل روی را شال....بياورد زبان

 منو جوابای روانپزشک يه منظر از هميشه كه نيستم بيمارت من...نکن نهي و امر من به -

 چرا...باهام باشي معمولي آدم يه مثل بخام من شايد...روانپزشکي پا يه فقط سوال هر برا...ميدی

 ها؟..باشي مهرداد مثل نميتوني

 مهربان پوريای داشت حقي چه دانست نمي اصال گفت؟ چه برای را آخر جمله اصال دانست نمي

 خيره پرستش به متعجب لحظه يک پوريا دهد؟ قرار هايش حرف تهاجم مورد اينگونه را صبور

 پرستش چشمان به مستقيم...برداشت مبل روی از را شال و شد خم داد، قورت را دهانش آب...شد

 :گفت آرام لحني با و شد خيره

 ...بانو بشين...خواهشه يه...نيست نهي و امر اين...بشين -

 دستانش با و...گذاشت زانوانش روی را شال...گرفت قرار كنارش در هم پوريا...نشست پرستش

 :گفت و گرفت را پرستش دستان

 از تو قول به اوقات گاهي من اگر دوم...كنم نمي و نکردم نهي و امر تو به هرگز من اينکه اول -

 دليل اين ولي ميده جواب بهتر كنم مي احساس چون زنم مي حرف باهات روانپزشک يه چشم

 رو ای ديگه كس هر يا..دونم مي خودم بيمار رو تو كه باشه دليل اين به نميشه

 :داد ادامه و كرد نگاهي بود معمول حد از تندتر كمي نفسهايش كه پرستش به پوريا

 بکش عميق نفس....بشين صاف -

 ار ديگرش دست و او كمر پشت را دستش يک....كند آرام را تنفسش تا كرد كمک پرستش به و

 دو هر سپس...كرد كمک تنفسش كردن آرام در او به شماره با....گذاشت اش سينه قفسه روی

 مهربان نگاهي با و چرخاند خودش سمت به را سرش و داد قرار او های شانه روی را دستش

 :گفت

 االن؟ بهتری -
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 ار او سر و برد او چانه زير به دست پوريا...بود رفته تند هم باز...گرفت او از را نگاهش پرستش

 يم چشمانش ني ني در انگار چيزی...بود شده متفاوت نگاهش...شد خيره چشمانش به و آورد باال

 با....داد قورت دهانش آب با را گلويش در بغض انگار....بود نديده حال به تا پرستش كه لغزيد

 :گفت آرام هميشه چون اما متفاوت لحني

 يا ؟بخندی دل ته از و بلند باشه؟ اون مثل من با رفتارت نوع هم تو تا باشم مهرداد مثل بايد من -

 خواستي؟ پوريا من داشتن دوست فهميدن خاطر به رو خواستي ازم كه مهلتي اون...نه

 ...خوای مي تو كه باشم هموني من تا بگو...كدومش؟

 كرد يم ناراحتيش يا خشم فروخوردن موقع هميشه كه كاری...بست را چشمانش عميق نفسي با و

 تا هك كرده كاری و زده حرفي باز كه دانست مي اما دلخور؟ يا است عصباني او نفهميد پرستش و

 چشمانش از اشک بعد و زد پلکي... شد بيزار خودش از....است رفته پيش او دل شکستن پای

 گريه هق هق صدای و انداخت پوريا آغوش در ياس خورده باران شاخه مثل را خودش...شد جاری

 :كرد نجوا گوشش در و فشرد آغوش در سخت را او و گشود چشم متعجب پوريا...شد بلند اش

 ..آروم..آروم -

 مي دلداری را او مهربانانه پوريا و كرد مي عذرخواهي او از هايش هق هق ميان در پرستش

 و اپوري خوشبوی عطر استشمام...داد مي دلداريش هم هنوز پوريا اما بود گرفته آرام پرستش...داد

 را حالش او از كه شنيد را پوريا صدای...بود كرده روبراه را او حال اش مهربانانه و آرام حرفهای

 به پوريا احساس نوع از...كرد فراهم برايش را امن آغوش آن از شدن جدا مجال اين و پرسيد مي

 بي...بود نداده نشان را، او به خود واقعي احساس هرگز اما شده مطلع كه بود وقت خيلي خودش

 گرمي...گرفت مي جای او آغوش در...حس نوع اين از بود متعجب بيشتر خود و!!!! محض تفاوتي

 بي نوازشهای.....كرد مي حس اش پيشاني و گونه بر پيش از بيش روزها اين را او های بوسه

 كس هر چرا،...باشد نداشته دوستش كه نه...احساس از بود خالي اما خريد مي جان به را او دريغ

 دوست نوع آن از نه اما...دارد دوست را پوريا كه گفت مي درنگ بي مطمئنا پرسيد مي او از

 ؟؟نه؟ يا فهميده پوريا دانست نمي...بود مهرداد حتي يا و ارسالن داشتن دوست مثل!!!! داشتنها

 كمي پوريا حرف با پرستش، حاال البته كه بود داده نشان رفتارش در نه و بود آورده زبان بر نه چون

 هسين به دستانش تکيه با...زدن گول حس...داشت دادن بازی و تظاهر حس...بود، افتاده شک به

 گوش روی بر را دستانش انگشت چهار پوريا...كرد جدا او آغوش از را خودش پوريا مردانه و ستبر

 را اش چهره بر شده خشک كمي های اشک شصتش انگشتان با و داد قرار پرستش گونه و
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 آرزوی كه جايي به نزديک كمي....نشاند لبش گوشه بر درست ای بوسه و شد خم...زدود

 پرستش كه بود كافي اتفاق همين...بود نداده را كار اين اجازه هنوز خود به و داشت را بوسيدنش

 لبتها...شود او با رفتارش نوع و خود مشغول باز و كند فراموش را پوريا رفتار تغيير موضوع كامال

 !!!شب همان تا فقط

 ودشخ برای پيش روز چند را لباس اين...بود كرده تن به را دارش چين بلند خواب لباس پرستش

 كه بود خريده روزهايي برای را آن....كرد مي امتحان را آن كه بود باری اولين امشب و...بود خريده

 دستي...بپوشد را گلبهار دوخت چسبان تقريبا و شيک خواب لباس آن تواند نمي ديگر دانست مي

 برآمدگي...شده بزرگ شکمش كمي كرد مي احساس كه شد مي روزی چند...كشيد شکمش به

 از خوشحال...كرد مي خوشحالش موضوع اين و....كرد مي حس صافش و تخت شکم در كوچکي

 ادي به باز و كرد شيريني تبسم...زنده اينبار اما...تنهاترينش و...او از ديگر يادگاری...او رشد

 زده شگفت هم باز پوريا به عجيبشان داشتن ربط از و افتاد او از اش شده پرپر يادگارهای

 :گفت آرام و انداخت باال را هايش شانه..توانست نمي اما نکند فکر اينگونه خواست مي...شد

 دختر؟ بدی تو انقد چرا...پوريا بيچاره -

 سقف، روی بر اتاقش خواب چراغ خوشرنگ نور دوخت، چشم سقف به و كشيد دراز تخت روی

 كه روزی از...بود مهرداد ابتکارهای از هم اين..گل ماه، ستاره،...بود كرده درست زيبايي اشکال

 ارهدوب...بود كرده سر به اشکال همين با را خوابيش بي شبهای بود، شده اتاق اين بالعزل ساكن

 زادشنو با گفتن سخن وقت اكنون ديگر شايد كه انديشيد خود با...گذاشت شکمش روی دستي

 كه شد مي روزی چند اما...كرد نمي حسش چون شايد گفت نمي سخن او با زياد قبال...رسيده

 تدانس مي فقط دانست نمي ديگر؟ چيز يا بود شدن مادر حس...بود شده برانگيخته او در حسي

 با!!! او با نيست بيگانه ديگر..شده عزيزتر قدری برايش رشد حال در موجود اين ديگر حاال

 و...اشدب گذشته ماهي سه بايد كه انديشيد خود با.. شد چيزی كتاب و حساب مشغول انگشتانش

 ار بارداری دوازدهم هفته كه بود گفته او به دكترش گذشته ی هفته همين كه آمد يادش ناگهان

 بر دستش باز...گرفت اش خنده كتاب، و حساب برای خودش تالش از..است گذاشته سر پشت

 :گفت خنده با و لغزيد شکمش روی

 خوام مي..عاقل چه..خل چه حال هر به ولي...شده خل شايدم...ميشه خل داره كم كم مامان -

 ...چون...باشمت داشته و...بيای دنيا به ميخوام..عزيزی برام..دارم دوست بدوني
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 ...تيز را گوشهايش و كرد قطع را صدايش

 نيست ساخته من از...نميتونم كه معلومه -

 ایصد كه نداشت ياد به مدت اين در...بلند نوع از هم آن...بود پوريا صدای...بود شنيده درست آری

 کي...آمد نمي صدايي ديگر اما...برخواست تخت روی از آرام...كرد تعجب...باشد شنيده را او بلند

 او...بود مطمئن...نه اما باشد شده تخيل دچار كودكش با گفتگو ميان در نکند كه كرد تصور آن

 گوش باز و ايستاد اتاقش چهارچوب در!!! حد اين تا نه اما بود پرداز خيال و احساساتي

 پشت ار خود كه آنقدر..ديگر قدمي و.. رفت پيش قدم يک پايش...شنيد نجوا شبيه صدايي...سپرد

 :شنيد و چسباند در به گوش..ديد پوريا اتاق باز نيمه درب

 بايد كه ميدونم...ميکنم خودمو سعي.....ميدونم..باشه...نبود خودم دست....زدم داد ببخش -

 ...برسون سالم...ممنونتم...بفهمه

 يک شبيه چيزی سويي از...اتاق درب پشت بود مانده دل دو پرستش...شد قطع پوريا صدای و

 مي ترغيب را او پوريا، زدن حرف نوع از حسادت حس كمي هم شايد نگراني، با همراه كنجکاوی

 شكشمک ميان..كند جلوه فضول انساني خواست نمي سويي از و...شود داخل و بگشايد را در كرد

 برسد اتاق به بود مانده كمي...كرد حركت خودش اتاق سمت به و انتخاب را دوم راه ذهنيش های

 :بود داده قرار مخاطب را او كه شنيد را خودش صدای سپس و پوريا اتاق درب حركت صدای كه

 عزيزم؟ خوبي -

 زد بخندل و بپوشاند را ظاهريش اضطراب كه بنشاند لب بر لبخندی كرد سعي...برگشت پرستش

 :گفت..است كرده عمل موفق پوريا تيزبين چشمان مقابل در حد چه تا دانست نمي اما

 خوبم..ممنون..آره -

 :گفت و كرد اشاره او پاهای به لبخند با پوريا

 نم؟ك اشغال و اتاقت بيام باز ترسيدی...بينم مي پات رو دمپاييا اين ديگه بعد به شب اون از -

 استرس آن از و كند عوض را خودش احوال و حال تا خنديد پوريا...خنديد هم پرستش...خنديد و

 ردهك ظاهرسازی تا خنديد پرستش و شود رها بود شده گريبانگيرش شد مي وقتي چند كه حد بي

 پوريا...فهمد مي را درونش حال دقيقا حاالتش و چهره از پوريا كه دانست مي خوبي به او....باشد
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 درون به آرام را او و گذاشت كمرش پشت بر دست و رساند پرستش به را خودش بلند گام دو با

 :گفت و داد هل اتاق

 !!!!كني نگاه منو وايسي بخوای صبح تا كنم فکر نفرستمت زور به -

 زل ورياپ چشمان به مستقيم و برگشت...نياورد طاقت ديگر پرستش كه بودند رسيده اتاق درون به

 پس را درسش خواست مي پس...بپرسد دارد دل در را آنچه بود داده ياد او به پوريا خود اصال....زد

 :گفت و خنده زير زد بعد...نميزد پلک و بود دوخته چشم او به هم پوريا...بدهد

 يم خنديد مي زودتر كه اوني هم، به زديم مي زل يادته..بود بچگيامون بازی از ديگه يکي اينم -

 باخت؟

 ...خنديد هم پرستش

 آرامي به را او و كرد قفل او كمر دور را دستانش..كرد مي محبت او به محابا بي روزها اين كه پوريا

 او قدرتمند دستان آرام فشار و رسيد مي مشامش به تنش عطر خوش بوی.....كشيد خود سمت به

 ،گرفت مي فرا را پرستش وجود تمام ترس اوايل...بود كرده تندتر را تنفسش كمرش گودی بر

 كم مك اما..كند اش برآورده توانست نمي او و بود حقش كه تقاضايي از پوريا، خواستنهای از ترس

 گاهي فقط...كند چه و برود پيش كجا تا داند مي!!! است بلد خوب را كارش پوريا كه بود فهميده

 مي اش مقايسه به باز و...آورده كجا از را تحمل و اراده همه اين او بفهمد توانست نمي

 فکرش...بعد و بود كرده امتناع چقدر و بود فشار تحت آخر ماههای اين او طرف از چقدر...نشست

 فشار...كرد مچاله كمي را خودش و فروبرد پوريا سينه در را سرش اختيار بي...كرد منزجرش

 ...شد بيشتر كمرش بر پوريا دستان

 آخ -

 :پرسيد نگراني با و كشيد عقب به را خودش كمي پوريا

 شد؟ چي -

 كرد مي درد خورده يه كمرم قسمت يه..هيچي..هيچي -

 ... ببينم بزار..كجاش -

 :گفت خود با و داد قورت را دهانش آب آرام پرستش
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 خدا تورو..نه ببيني؟ -

 نوع او منظور كه داد او به را جواب اين كمرش روی بر و خواب لباس روی بر پوريا دست حركت اما

 حس پوريا دست تماس از..ميکرد درد كه خورد ناحيه همان به دستش...است ديدن از ديگری

 ...كرد مي درد كمي كمرش از بخش آن صبح از...داشت خوبي

 اينجاست؟ -

 ..آره آره -

 داره؟ درد خيلي -

 بيشتر كوبيدگيه يه مثل نه -

 .... بيا خوب -

 زا نرم بالشت يک پوريا...رفتند تخت سمت به هم با آرام و كرد جدا خودش از را پرستش پوريا

 چپ پهلوی به و تخت روی خواست پرستش از و گذاشت تخت روی و درآورد تخت زير كشوی

 دو هر با خواست او از باز و گذاشت پرستش شکم زير را بالشت از كمي بعد و و بکشد دراز

 را شسر كمي پرستش...گرفت قرار او سر پشت آرام خودش سپس و...كند بغل را بالشت دستش

 :گفت و برگرداند اولش حالت به را آن خنده با پوريا كه كرد خم پوريا ديدن برای

 ...گيره مي درد كمرت همين برا خوابي نمي درست...نکن شيطنت -

 به خوبي حس پرستش كمر روی بر انگشتانش حركت...پرستش كمر دادن ماساژ به كرد شروع و

 ..بماند بيدار كمي داد ترجيح اما بخوابد آرام و ببندد چشم توانست مي..داد مي او

 دوني؟ مي كجا از رو چيزا اين تو -

 بود شکلي همين هم قبليه آخه -

 ايش -

 :پرسيد و كرد آرامي ی خنده پوريا

 شد؟ حسوديت -
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 هك ناخوداگاهش شکستنهای دل و ناپخته های حرف ياد به اما "نه" بگويد كه كرد باز لب پرستش

 كتحر و شدند مي گرم كم كم چشمانش...كرد اكتفا كوتاه ای خنده به و گزيد دندان به لب افتاد

 پوريا هك همانجايي درست..لبش گوشته بر زيبا تبسمي با بود برده خوابش او...آرامتر پوريا دستان

 ستد انگشت دو لبانش با...شد خم او صورت سمت به كمي پوريا...بود بوسيده قبل ساعت چند

 يخوب روز محبوبش برای فردا...گذاشت پرستش رنگ صورتي لبهای روی آرام و بوسيد را خودش

 ویر و لغزيد اش گونه از اشک ای قطره...بود شده وقتش...فهميد مي بايد را تلخ حقيقتي...نبود

 ....افتاد پرستش لباس

 يازدهم فصل

 و كشيد بود نشسته زانوانش روی كه كه ای ساله يک دخترك لخت موهای به دستي پرستش

 پاهای روی از را خودش خواست و كرد ای خنده دخترك...نواخت اش گونه روی بر آبدار ای بوسه

 :گفت و فشرد آغوش در محکمتر را او پرستش...بيندازد زمين به او

 دخترم؟ ميری كجا -

 :گفت اش كودكانه لحن همان با و خنديد او روی به دوباره زيبا دخترك

 مامان -

 ...عزيزم جانم -

 پرستش به...كرد بغل را او و شد خم كمي جوان زن...كرد دراز را هايش دست و كرد ذوقي دخترك

 :گفت مهرباني با و داد دستش به را پالستيکي و نشست كنارش...كرد مهرباني نگاه

 ...خوبه برات..بخور -

 آن محتويات به اما...كند جلوگيری خوردنش ليز از تا گذاشت پالستيک روی را دستش پرستش

 دستش به كوچکي عروسک و گذاشت اش كالسکه درون را دخترش جوان زن...نزد دست

 ني...درآورد پرستش زانوان روی رنگ مشکي پالستيک درون از ای آبميوه و برد دست سپس...داد

 :گفت و داد پرستش دست به و زد آن درون به را

 ره واهلل...بخور آبميوه غصه و غم عوض ميشه؟ درست چيزی بخوری، غصه اينجا بشيني مثال -

 صراطي يه به حتما بودم زده حرف باهاش روز ده اين تو همه اين من و بود تو جای ديگه كي

 ...بود شده مستقيم
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 شد مي روزی ده او و پرستش گفت، مي راست جوان زن....دل ته از نه اما..هم پرستش و خنديد و

 را كوچکش دختر ازظهر بعد هر او...بود كرده باز او با را صحبت سر زن خود و..بودند همکالم هم با

 پارك در ای غريبه ديدن او با صحبت برای اش بهانه...كند بازی كمي تا آورد مي پارك به

 حاال و...داد تشخيص خوبي به را ها غريبه شد مي و بود كوچک پارك جوان زن گفته به آخر...بوده

 زده او به هم حرفهايي پرستش روز، ده اين در و گذشت مي پرستش با او آشنايي از روز ده

 زياد، كاری مشغله وجود با را او كه روزهايش اين دلزدگي و ناراحتي مورد در اما..چيز همه نه..بود

 او با حاذق پزشک روان يک مثل درست زن آن و...بود زده حرف كشاند، مي پارك اين به عصرها

 ...بود گفته او به را همين روز يک آمد يادش...داد مي ارائه برايش راهکار و كرده رفتار

 ...مثل درست...ميزني حرف آدم با روانپزشکا مثل تو -

 ادامه از مانع كرد مي صدا خورشيد، كوچکش، نام به را او ديگر حاال كه جوان زن خنده ولي

 :بود گفته خنده با خورشيد...شد صحبتش

 و روانشناس بايد، كه اوني از تقدير و روزگار بازی...باشم اميدوار خودم به ميتونم پس..خوبه -

 ..ميسازه روانپزشک

 شوهرش و كند مي چه اينکه يا و پرستش خانوادگي امور مورد در هرگز مدت اين طول در خورشيد

 در فقط و دبياي كه بود شده برگزيده انگار..بود نپرسيده چيزی كند مي زندگي كجا حتي يا و كيست

 و درد اسرارش محرمهای با توانست مي كه روزهايي...باشد غمگسارش روزهايش اين حال مورد

 بخواهد حاال كه نداشت خبر او دل راز از هيچکس...ارسالن نه و سپيده نه گلبهار، عمه نه..كند دل

 رد شريک و شد زندگيش ی شواليه روزگاری آنکه...بود نفر يک اما، چرا!!! شود باخبر دلش درد از

 درد...زد نمي حرف پوريا با...بود رانده خود از را او...بود فهميده كه روزی از درست....حاال و رازش

 همان مثل درست بود شده اول روز چند...داد نمي گوش هايش حرف به حتي...كرد نمي دل

 وا و زد مي حرف او با پوريا...سرخورده و گير گوشه و آرام...بود كرده تركش خبر بي او كه روزهايي

!!! نيدش مي را پوريا ديگر حاال...شد مسلط كه خود بر...شنيد نمي هيچ واقع به اما...سپرد مي گوش

 دباش تنها خواست مي...نميداد گوش را حرفهايش...نميزد حرف او با... بشنود كه خواست نمي اما

 ار او غرض و قصد با ديگر بار اين...بگذارد تنهايش بود خواسته او از صراحت به بار چند حتي و

 نمي اما توانست مي نتواند، اينکه نه..آمد نمي بر هم جبران صدد در و...رنجاند مي

 به را او تالش روز چند از بعد پوريا و...نداشت را اش روانشناسانه حرفهای حوصله....خواست

 !!!!بود گذاشته خود حال به پرستش، خيال
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 !!!نيستا بد پايين بيای -

 شرايط و خود به متوجه را او كه پرستش صورت جلوی در دستش حركت و بود خورشيد صدای

 شپلکهاي آرام آرام كه خورشيد زيبای دخترك ماهور، به گذرا نگاهي با و زد پلکي...كرد اش كنوني

 :گفت شدند مي بسته

 كجا؟ از -

 زمين رو كم يه..بزاری اسمشو تو چي هر..دونم مي چه...خيال و فکر...ابرا تو از...باالها باال اون از -

 نيست بد برات بری راه

 خورشيد نداره من قدمای برای جايي ديگه زمين -

 ...كشيد آه و

 حلي راه يه و اومده پيش ای مسئله يه...توئه مال عالم داغای تمام انگار ميزني حرف جوری يه -

 ...بس و همين..شده پيشنهاد براش هم

 كميه؟ چيز اين...بچمه دادن دست از حلش راه -

 هب شوهرت و تو بگيم اصال حاال....بده زجر شوهرتو و تو...بياد دنيا به ناقص قراره كه ای بچه -

 ببخشيدا البته....جهنم

 :داد ادامه و خنديد و

 بهش چي ميخوای...ناسالم ريه و قلب يه با... رواني اختالل يه با عمر يه...كردی خودشو فکر -

 و زجر عمر يه يا نداره آدما ما قدمهای برای جايي خودت قول به كه رو دنيا اين تو اومدن بدی؟

 ..خودخواهي خيلي...باش داشته انصاف عذاب؟

 آسمان از فرشته اين پرستش مدت اين تمام در...بود شده تند آخرش جمالت در كمي خورشيد

 كمي اما نکرد تعجب زدنش حرف تند نوع از چند هر...بود ديده صبور و خندان و مهربان را رسيده

 بي زن، اين..ای گانه بچه توقع چه انديشيد بعد و كند مدارا او با داشت توقع...شد ريش دلش

 هم هنوز روز ده از پس حاال و كرده راهنمايي را او و نشسته صحبتهايش پای روز هر اشتچشمد

 حتي و باشد ناراحت دارد حق..بيند مي خود مقابل در را تهي اميد نا پرستش يک دارد

 استير به او اگر كه انديشيد خود با...مدت همه اين كوبيده مي سنگ بر آهنين ميخ انگار....عصبي
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 بايد چ،هي كه شد نمي نصيبش مزايايي داشت، خودش چون بيماری و بود روانشناس اي روانپزشک

 دیلبخن خودش تصور از..گذاشت مي برايش وقت كلي و داد مي آبميوه و تنقالت پول كلي روز هر

 هب سپس و داد مي تکان عقب و جلو به را ماهور كالسکه آرام آرام كه خورشيد به...نشاند لب بر

 :گفت و كرد نگاهي ماهور

 شهمي برات...داری دوستش كه كسيه يادگار و ميشه بزرگ كه دختری..داری قشنگ دختر يه تو -

 ..اون از نمادی

 ردك مي نگاه را ماهور كه همانطور و زد لبخندی...بود كودكش به چشمش..نکرد نگاه او به خورشيد

 :گفت جواب در

 ازدهي بعد گي مي كه كوچولويي فرشته اين..آوردم دستش به راحتي اين به من كردی فکر تو -

 ماهگي هشت توی ناقص بچه يه دادن دست از و بچه تا سه كردن سقط و نيما با زندگي سال

 ...شد ما قسمت

 :داد ادامه پرستش متعجب چشمان به نگاه بدون هم باز و كرد مکثي خورشيد

 گهشن گفتم...ميخوامش كه كفش يه توی كردم پامو اما...دونستم مي..ناقصه دونستم مي من -

 كه نموند اگرم...خرم مي جون به رنجشو تمام خودم كه اومد دنيا به و موند سالم اگر..دارم مي

 و ونهبم كه بود قسمت...بود قسمت شايد نميدونم...موند و...بمونه بايد هست كه حاال ولي.....هيچ

 ..من عبرت درس بشه

 دستان...بود شده سرازير چشمانش از اشک...برگشت پرستش سمت به بار اين خورشيد

 :گفت و گرفت دست در را پرستش

 بهش حسي هيچ وقتي دادنش دست از يا سخته زدن زار روز هر و ديدن جگرگوشتو زجر روز هر -

 مي يوقت...ميکني فکر آيندش به وقتي...جايزه ميگه شرع وقتي ولي..رحميه بي دوميشم نداری؟

 بدتر مادر، برای زجری هيچ...بگم بهت بزار...ميده زجری چه رو تو..بکشه ميخواد زجری چه دوني

 كن نگاه و اين...نيست بچش زجر ديدن از آورتر عذاب و

 :داد ادامه و كرد اشاره ماهور به و
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 داره كه منه روح انگار ميخوره سرما ذره يه فقط ذره يه وقتي اما...سالمت و سالمه الحمداهلل -

 تازه...ديدم كشيدنشو درد..زجرشو..جگرگوشمو شدن آب خودم چشم به من..ميشه جدا ازتنم

 ...زندگي ماه هشت بعد آخرشم...كنار به اطرافيان حديث و حرف

 ته از و بلند...گريست و گذاشت پرستش دامان بر سر خورشيد...بريد را امانش گريه و

 پرستش...كرد مي رها را آن اكنون و نداشت شدن سرباز مجال كه بود ای عقده انگار....قلب

 مامن را هايش شانه اما بود شده خشک كه خودش اشک چشمه...كشيد آغوش در را او ناباورانه

 آن در كه نفری چند اما كند گريه صدا بي و آرام كرد مي سعي خورشيد...كرد خورشيد های اشک

 سر کانت با پرستش كه شده چه پرسيدند مي دست با و شدند متوجه كامال بودند نشسته حوالي

 در...او از بيشتر بسيار كه او اندازه به نه هم آن..ديده داغ هم زن اين پس...داد مي را آنها جواب

 رتي آخرين مثل..بود داده رخ عظيم انفجار حاال و بود پرستش های حرف شنونده فقط روز ده اين

 با ادد مي دلداری خورشيد به كه همانطور...انديشيد مي هم ديگر چيز يک به اما پرستش...تركش

 :كه انديشيد خود

 اين...چي؟؟ من..داری دوستش كه اوني داشتن...خانم خورشيد داشتي هم ديگه شانس يه تو -

 بود باقيموندش يادگاری تنها

 موبايل زنگ صدای....شد ظاهر چشمانش جلوی پوريا روزهای اين غمگين چهره ناگهان و

 دختر به و كرد پاك را هايش اشک...برداشت او شانه از سر هم خورشيد شد بلند كه پرستش

 ...دوخت چشم بود خوابيده كالسکه درون آرامش با كه كوچکش

 م،خوب كه من....برم قربونت...حتما باشه...نيست نيازی نه نه....چشم....خوبم...جون عمه سالم -

 خداحافظ...باش خودت مراقب شما

 :گفت پرستش موبايل به اشاره با و زد لبخندی خورشيد

 دونستي؟ مي هستي، خوبي دروغگوی -

 :گفت لبخند با هم او و زد خورشيد شانه روی به موبايل، همان با پرستش

 ..هستي توداری آدم هم تو -

 روز برا بودمش گذاشته...برنده برگ گن مي اين به...من خواهر اسمش نيست داری تو اين نه -

 ...بودی الزم برنده برگ هم تو...مبادا
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 خنديد و

 الزم؟ برنده برگ -

 دوخت چشم خورشيد به تعجب با پرستش

 قصه تا امروز ولي...هيچي شد؟ چي...ميزنم حرف برات ريز يه دارم روزه نه هشت،...خانم بله -

 دباي آدما ميگن راست...شده باز روت و رنگ اصال...شدی رو اون به رو اين از گفتم برات مو زندگي

 ميشه ارزش بي براشون خودشون درد اينجوری چون..بدونن هم رو ديگران درد

 همين تو حاال كه بود جوری چه روم و رنگ قبال مگه ثانيا،....روز ده دقيقا و نه روز نه هشت، اوال -

 شده؟ عوض دقيقه چند

 :داد جواب پرستش از تقليد به و كرد ای خنده خورشيد

 روز ده اين تو...بدتر ديگه...روز ده باشه اوال -

 ادامه ديگری ی خنده با و چرخاند اطراف به گردد مي چيزی دنبال انگار كه ای گونه به را سرش و

 :داد

 تهداش سبز گالی ميتونه كه بودم كرده تلقين بهش و بودم زده حرف گل بوته اون با اگه..آهان -

 ....بود گذاشته اثر روش حاال تا باشه

 :گفت جانب به حق ای قيافه با خورشيد..خنديد پرستش

 ...نکردی خودت به آينه تو نيگاه يه اصال مدت اين تو معلومه پس...ثانيا...وايسا وايسا -

 پرستش...گرفت پرستش جلوی و آورد در زيبايي رنگ ای نقره دار دسته آينه كيفش درون از و

 ابروهايش و بود شده كدر صورتش...بود خورشيد با حق..ديد آينه درون را خودش

 يرمعل كه شيطان و سرخوش دختركي....مدرسه روزهای پرستش شبيه بود شده درست...پرپشت

 دستي...بزند صورتش دخترانه تركيب به دست نداشت دوست خودش ميل به بنا و همکالسيهايش

 :گفت و كشيد صورتش به

 ها بچه دختر شبيه شدم...نيست بد زيادم -
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 و دش بلند سپس...گذاشت كيفش درون و كشيد پرستش دست از غيض با را اش آينه خورشيد

 :گفت كرد مي نازك او به چشمي پشت حاليکه در و گرفت را ماهور كالسکه دسته

 ...ريمب پاشو...ای بچه كال...نزني دست صورتت تركيب به نداری نيازی بودن بچه دختر برای تو -

 شدی؟ بداخالق همه اين چرا...حاال خوب -

 ...تو دست از بکشم يکيو ميخوام بداخالق؟ -

 تدرس خورشيد...افتاد راه به خورشيد دوش به دوش و شد بلند نيمکت روی از خنده با پرستش

 به خيلي مسئله اين اما بود كرده تغيير اندكي رفتارش و زدن حرف نوع پرستش...بود زده حدس

 و بود شده آرامتر شد مي روزی سه دو او...شد نمي مربوط خورشيد زندگي خاطره تعريف

 رد چيزی چه دانست نمي او چند هر بود، جديدش آزمايشات ی نتيجه گرفتن روز فردا...اميدوارتر

 برای و برگزيده را ديگری دكتر او اينکه از پوريا...بينديشد مثبت داشت سعي اما است انتظارش

 كه نداشت دليلي پرستش نظر از...نداشت اطالعي هيچ بود، رفته او نزد به آزمايشات تکرار

 خيال در...داشت شک او به باشد هم تر روراست خودش با خواست مي اگر حتي...بداند

 رهدونف بازی را حرفهايش تمامي و دانست مي پوريا نشانده دست را قبليش دكتر پردازيهايش

 به...نداشت هم وجدان عذاب حس كرد مي فکر پوريا مورد در اينگونه اينکه از ديگر حتي...آنها

 درب به...دانست نمي گيريهايش تصميم در دخالت مستحق را كس هيچ و داد مي حق خودش

 مي حد همين در را او...بود منتظرش هميشه مثل خورشيد همسر نيما رسيدند كه پارك ورودی

 و شد خم زانوانش روی بر..كرد روبوسي خورشيد با...دور راه از عليک و سالم يک حد در...شناخت

 در مقصد به رسيدن برای را مخالف راه كدام هر و شدند جدا هم از...بوسيد را ماهور دست آرام

 ...گرفتند پيش

 آغوش رويش به خانه باصفای حياط...شد خانه وارد و چرخاند حياط قفل در را كليد پرستش

 مسقف پاركينگ درون كه مهرداد ماشين روی بر نگاهش ها پله از رفتن باال هنگام در...گشود

 :نشاند لب بر كمرنگي لبخند شد، قفل بود پارك حياط گوشه

 برگشته پس -

 به بود شنيده را شوم خبر آن و رفته دكترش مطب به پوريا همراه به او كه روزی صبح مهرداد

 ورياپ...بود نگرفته او از سراغي هيچ كه بود شده غرق دردش و خود در آنقدر پرستش و رفته شمال

 از تيح پرستش...زد نمي او با زيادی حرف ديگر ميشد مدتي پوريا اصال يعني...بود نزده حرفي هم
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 اب بار چند آمد نمي يادش...ارسالن و گلبهار از حتي...نداشت ای حسابي و درست خبر هم سپيده

 كرده سرشان به دست ای بهانه با بار چند يا و نداده را جوابشان بار چند و اند گرفته تماس او

 كليد...دندش تيز گوشهايش...زنانه صدايي...شنيد صدايي رسيد كه پوريا آپارتمان در پشت!!! است

 آغوش در محکم را او و رفت سمتش به كوتاه جيغي با او ديدن با فريبا...كرد باز را درب و انداخت

 :گفت و كرد او به نگاهي...كشيد

 و چاق.. به به..پوستت زير رفته آب...اومدی فرم رو چه ناقال...شده تنگ برات دلم چقدر كه وای -

 ...شدی كه چلم

 هر...بود نديده را او شد مي ماهي يک...خنديد دل در...بود شده قبل از بهتر او فريبا نظر از پس

 :گفت و گرفت را دستش...بود شده خوشحال ديدنش از...بودند تماس در تلفني ازگاهي

 خبر؟ بي چه..اومدی خوش -

 به...بود خاموش گوشيت زدم زنگ باری چند...دی نمي رو ما جواب تو...نبودا خبرم بي همچين -

 .داد مي جواب پوريا يا پيغامگير رو رفت مي يا زدم زنگ كه هم تون خونه

 با و گرفت پرستش صورت جلوی را چپش دست...چسباند پرستش گوش به را سرش بعد و

 :گفت شيطنت

 بگو تبريک...بگو تبريک -

 كرد يم خودنمايي فريبا چپ دست انگشت بر كه نگيني پر زيبای حلقه ديدن با پرستش چشمان

 آن حال كامل فراموش با و اطراف به توجه بي...شد باز زيبا لبخندی به لبانش...ماند خيره

 آن بالخره...شد نمي باورش...كشيد آغوش در سخت را او و انداخت فريبا كمر در دست روزهايش

 بي راچ اينکه از بود گاليه سخنش اولين بود ديگری موقعيت در اگر شايد...بودند رسيده هم به دو

 صيرتق و كرده اقدام او به خبر اين گفتن برای فريبا حتما كه دانست مي خوب اما است مانده خبر

 چشمانش كه خنديد مي هنوز...است نداشته را او تلفنهای به دادن جواب امکان كه بوده خودش از

 داد مي تکان دست برايش كه مهرداد كنار و سالن درون مبل روی...خورد گره پوريا آرام نگاه به

 داد تکان دست مهرداد برای هم او...بود نشسته

 داماديما هم ما بابا -

 :داد ادامه و كرده اشاره چپش دست انگشت به و
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 شدم سرخوردگي دچار...بگيره تحويل منم يکي -

 :گفت مزاح با و زد دوستش شانه به دستي پوريا

 خدمتتم در خودم -

 گفتي تبريک كه تو ولي...هستي و بودی خوبي دوست هميشه تو...رفيق مرسي -

 نداره نياز بيشتر درمان جلسه دو يکي...بشي سرخورده كه موقعيه به منظورم نه -

 ...ميشم خوب پرستش تبريک يه با االن...نکرده الزم -

 دویهر با احوالپرسي و سالم از پس پرستش و آمدند آنها نزد هم دست در دست فريبا و پرستش

 هربانم نگاهي...ديد مي پرستش رفتار در محسوسي تغيير كه پوريا...گفت تبريک مهرداد به آنها،

 :گفت مهربانتر لحني با و انداخت او به

 ...باشيد راحت...بفرماييد...برين و بزارين تنها آقايونو ما خواين مي خانما شما دونم مي -

 خسته چقدر چشمانش!!! بود گذاشته ريش ته كي او....كرد قفل پوريا روی را نگاهش پرستش

 بافري...خنديد هم پوريا...شدند باز لبخند به لبانش اختيار بي... .غمگين چه نگاهش و...بودند

 :گفت خودش خاص شيطنت همان با و گرفت پرستش بازوی از آرام نيشگوني

 ببينم بيا...نديدن همو صدساله انگار كنن مي نگاه همديگرو جوری يه اوه، -

 تركمش اتاق همه نظر از كه اتاقي...رفتند پرستش خواب اتاق سمت به...كشيد را پرستش دست و

 ...نيست اينگونه دانستند مي خودشان تنها و بود پوريا با او

 و ردك او به نگاهي فريبا...شد لباسهايش تعويض مشغول پرستش و نشست راحتي روی فريبا

 :گفت

 جون پرستش درآورديا شکم -

 يب اما فريبا..دوخت چشم فريبا به و كشيد شکمش به دستي...داد قورت را دهانش آب پرستش

 مشغول دست با و كرد باز را موهايش پشت گيره...درآورد سرش از را روسری پرستش، به توجه

 :گفت حين همان در و شد موهايش به دادن ماساژ
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 نباش نگران..موني مي فرم خوش..باشي مراقب ازاالن...روی پياده ميری كني مي كاری خوب -

 ميشه آب زود هم ذره يه همين

 گلبهار هعم و سپيده برای او دانست نمي... است رفته روی پياده به كه بود گفته آنها به پوريا حتما

 !!!!اند نشده نگرانش خيلي هفته دو اين طول در آنها كه آورده ای بهانه چه

 و لندب رنگ، خرمايي موهای به دستي فريبا...نشست فريبا كنار و كرد باز را موهايش هم پرستش

 :گفت و كشيد پرستش دار حالت

 قشنگن موهات خيلي -

 خانم عروس قشنگه خيلي شمام حلقه -

 ...عروسي تا كو حاال -

 شد انجام كه بود رسيدنتون هم به مهم كنه؟ مي فرقيم مگه...عروسي يا نامزدی -

 ...آره -

 :داد ادامه زده هيجان و

 شد؟ ما نامزدی كاتاليزور كي دوني مي -

 مامانت خوب -

 كنه غش بود نزديک خوشحالي از اصال فهميد كه اون..بابا نه -

 جدی؟ -

 ...بود فرشته...خدا به آره -

 ...خودش كه اون چطور؟ -

 :گفت و پريد پرستش حرف وسط فريبا

 درصورتي مياد خوشش مهرداد از فرشته كرديم مي فکر...ديگه كرديم مي اشتباهو همين هم ما -

 نيست اينجوری كه

 :گفت و كرد نگاهي فريبا به تعجب با پرستش
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 ...دختر كردی گيجم -

 و مامان اونروز...ويال بود اومده مهرداد كه شد مي روز دو يکي ببين...بگم برات اول از بزار خوب -

 ستشد مامان گفتم راستي وای....بودم برگشته مدرسه از تازه منم..دكتر بود برده دستش خاطر به

 ديد؟ ضرب كم يه

 :گفت و كرد ای خنده پرستش

 نه -

 :داد ادامه هيجان با همانطور فريبا

 بودم؟ كجا ا،...نيست مهمي چيز خوشبختانه خوب ولي آره -

 مياوردی در تو مدرسه لباسای داشتي كنم فکر -

 بهم مقدمه بي مقدمه بي ببين،...بزنه حرف باهام ميخواد گفت اتاقم تو اومد فرشته...آره آره -

 كه بعدشم...كردم مي نگاش بر و بر همينجور ميگي، و من داری؟ دوسش و مهرداد تو: گفت

 مي انمام خود به رفتيم مي بايد اولم از گفت...كنه مي صحبت مامان با گفت..بله كه كردم اعتراف

 خيلي...منگفتي هيچي تو خاطر به ما كه گفتم بهش منم ديگه...ميشه خوشحال خيليم اون...گفتيم

 بر روده خنده از...نداری دوست مگه و مهرداد تو خوب گفتم وقتي چرا؟ پرسيد و كرد تعجب

 ابر مهرداد...كرده فرو سرت تو و اراجيف اين كي خنگ دختره كه سرم تو زد آروميم مشت يه...شد

 بهش هم ای ديگه ی عالقه نوع هيچ...حد همين در ولي دارم دوسش آره...برادره يه مثل من

 ...ندارم

 :داد ادامه و داد قورت را دهانش آب فريبا

 لفتش الکي و بگه مامان به و جريان خودش بگم مهرداد به كه گفت بعدش...همين ديگه -

 مي و مامان بايد پرستش وای...گفت مامان به شب همون گفتم مهرداد به كه منم...نده

 ور شاخ تعجب از گرفته، بال فرشته اين جز به البته...هممون ما كه بود كرده ذوق همچين...ديدی

 ...گرفتيم خانوادگي كوچولوی نامزدی يه ديگه...بود شده سبز كلمون

 :گفت و گرفت پرستش لپهای از ديگری نيشگون اينبار و

 ...ندادی رو ما جواب كردی ناز كه هم تو -
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 :گفت و داد ماساژ را فريبا نيگشون جای و كشيد پس را دستش خنده با پرستش

 دارن صاحاب اينا بابا -

 :گفت و بوسيد را او لپ دو هر و كرد بلندی خنده فريبا

 صاحبشون حال به خوش -

 وقتي ردك مي تکرار را گلبهار عمه كالم تکيه فقط اما پرستش...كرد اشاره اتاق بيرون به چشم با و

 ...داشت ديگری تعبير فريبا برای حاال و... كشيد مي و گرفت مي را لپهايش كسي

 ودنب بابت از خوشحال...نگران هم و بود خوشحال هم پرستش بود، پرستش مهمان فريبا شب آن

 دخواه را خوشي اوقات بسيار سرزنده و شاد نوجوان دختر اين كنار در دانست مي اينکه و فريبا

 هك بود نگران و..گردد كم هايش دلشوره و التهاب از باشد شده هم ظاهر به و اندكي شايد و داشت

 هاآزمايش ارائه برای جديدش دكتر مطب به و شود خارج خانه از دردسر بي نتواند صبح فردا نکند

 ... برود؟ نهايي نتيجه اعالم و

 :گفت و كرد پوريا به نگاهي مهرداد شام، ميز سر

 بخوابم؟ كجا من خوب -

 :گفت سقف به اشاره و تعجب با و داد قورت را اش لقمه پوريا

 خوابيدی؟ مي كجا هميشه -

 نميبره خوابم عشقم بدون من...نيست هميشه كه االن -

 زد فريبا خندان صورت به چشمکي و

 ...جان مهندس خودته مشکل ديگه اون -

 رفيق ديگه باش پذيرا رو ما و امشب يه حاال بابا، ای -

 كشيم مي نفسي يه داريم تازه...بسه بوديم شما پذيرای سال همه اين -

 ای سرفه و پرستش آرنج به ای ضربه با فريبا كه بودند بحث حال در همچنان مهرداد و پوريا

 :كرد قطع را حرفشان اينگونه كوچک
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 باال برين ميتونين پوريا آقا و تو...پايين جون پرستش و من...كنيم مي مردونش زنونه اصال -

 :گفت پوريا به رو و كرد ای خنده مهرداد

 مين تبعيد خودتم االن بودی، خونده مفهوم با اگه و دبستان چهارم كالس كاج دو داستان...بيا -

 شدی

 :گفت و انداخت پرستش سپس و فريبا به نگاهي پوريا

 ميرم؟ ناعادالنه تبعيد اين بار زير من كه خانم سركار فرموده شما به كي اونوقت بعد -

 يعني...فهميد بود خورده كه را ای سقلمه منظور پرستش و كرد اشاره پرستش به انگشت با فريبا

 :گفت و دوخت پرستش به چشم پوريا!!! كرد مي همراهي را فريبا بايد

 آره؟ -

 :گفت زيبا و دلنشين حالتي با و انداخت باال كمي را هايش شانه... زد لبخندی پرستش

 ديگه داره حرمت مهمون -

 و ودب شده آن متوجه خانه در حضورش زمان از كه پرستش يافته تغيير نگاه نوع از سرخوش پوريا

 :گفت و آورد باال را دستهايش كرد، مي پيدا نمود بيشتر اكنون

 نمي نشون خودم از مخالفتي و مقاومت هيچ ديگه من فرمايند مي امر منزل بانوی وقتي خوب -

 ..دم

 :گفت سپس و كرد نچ نچ هم، سر پشت باری چند مهرداد

 ..متاسفم واقعا..متاسفم -

 شما؟ متاسفي مورد چه در -

 :گفت او سوال جواب در و فريبا به جدی نگاهي با مهرداد

 ...نيفتاد ما خونه در اتفاق اين و نکرد من نصيب خدا رو خوب فرصت اين كه متاسفم -

 :داد ادامه و داشت همراه به را فريبا لبخند كه كرد خاصي تاكيد "ما" كلمه روی

 اونجا از برم و بگيرم و مهمونم دست و بدم نشون منزل بانوی به عالقمو ميزان منم كه -
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 و كرد شادتر را پوريا كه ای خنده..خنديد هم پرستش...خنديدند همه مهرداد حرف اين با

 تمام روزها اين او....پرستش وجود به آرامش بازگشت به اميدوار و يار شادی از شاد...اميدوارتر

 كه بود هم دليل همين به و كرد مي درك را حالش...پرستش مورد در نگراني بود شده زندگيش

 تنهايي اين دانست مي چند هر...بدهد تن بود تنهايي در ماندن كه اش خواسته به كرد مي سعي

 نياز پرستش مثل كسي كه دانست مي اش پزشکي تجربه بر بنا....نيست خوب هم چندان برايش

 هم اين پرستش كه دانست مي خوب هم را اين البته و موارد اينگونه در دارد صحبت هم به

 به و بودن ساكت كه دانست مي او...گلبهار عمه و سپيده حتي يا و داند نمي او مطمئنا را صحبت

 و آرام انسان پرستش، از كردن هضم خود در را داشتن دل در آنچه و زدن قدم پارك در تنهايي

 ار پرستش رفته دست از توان و روحيه بهبود برای هايش تالش تمام...سازد نمي را سابق راحت

 بهانه به هفته يک آن طول در!!!! بود شده خورشيد دامان به دست كه ديد مي رفتن بين از حال در

 چه؟ خودش اما...بود كاسته پرستش مورد در گلبهار عمه و سپيده های نگراني از مختلف های

 هذر ذره شاهد و بود باخبر موضوع اصل از او...بزند گول ها بهانه اين با توانست نمي كه را خودش

 در روز از ساعاتي كردن سپری در را پرستش تمايل وقتي كه شد اين... پرستش رفتن تحليل

 دادن دست از دليل به كه بيماری...پيشش سالهای بيمار...گرفت تماس خورشيد با ديد پارك

 كودكش مکرر عذابهای در را خودش و بود شده شديد افسردگي و عصبي فشارهای دچار كودكش

 دوست...بود آورده مطب به را او نيما...دانست مي مقصر همسرش و خود شدن داغدار سپس و

 را او خواهرش كه آن برادر و....سرهنگ خانه خوب روزهای آن دوست...اش مدرسه دوران صميمي

 خواهر...خورد رقم آنها دوی هر برای تلخي سرنوشت چه و فهميد دير چه او و...داشت دوست

 ركت نيما برادر نصير و فرستاد مرگ دام به را خود بدنامي شر از رهايي برای آنگونه بيگناهش

 ار او اينکه تا....بود خبر بي نيما از پوريا...كرد زندگي همسر بدون و غربت در سالها و كرد وطن

 دش خورشيد كه بود اين...شنيد او زبان از هم را برادر تلخ داستان و ديد مطبش در پيش سال چند

 دبو خواسته كمک او از حاال و...شد هم موفق و كرد درمانش برای را تالشش تمام پوريا و او بيمار

 و،د آن بين قبل روز شده مطرح حرفهای و پرستش روحيات دانستن با روز هر كه بود پوريا خود و

 از را نتيجه پارك، در ديدارشان پايان از پس سپس و داد مي خورشيد به را الزم خطوط و خط

 داشت،ن گفتن قصد كه نه...كند شک چيزی به پرستش خواست نمي...شد مي جويا اينترنت طريق

 تنگف كارش اولين بازگردد طبيعيش روز و حال به پرستش و شود آرامتر كه اوضاع بود مطمئن

 و وحر سالمت فقط و فقط...كرد نمي فکر مسايل اينگونه به شرايط اين در اما بود او به حقيقت

 پشت توانست مي هم امشب زودتر چه هر داشت دوست...داشت اهميت برايش پرستش جسم
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 با اما...بپرسد خورشيد از را كار چون و چند هميشگي، ديدار وعده همان در و بنشيند سيستمش

 يگرد ساعتي به را صحبت زمان شايد كه داد مي خبر او به ای گونه به بايد حتما جديد شرايط اين

 شام، ميز پای در گرفته در صوری كشمکش اين در حال هر به...ديگر روزی به يا و انداخت خواهد

 ...بودند ماجرا برنده خانمها

 نداره؟ دوست بودين گفته شماها كه اونجوری و مهرداد اصال فرشته پس خوب -

 ...بهت كه گفتم..نداره ديگه نه -

 مي نجوریاي كه ببخشيد البته..بکشه كنار تو خاطر به مثال خواسته و داره كني نمي فکر ببينم -

 ديگه رسيد ذهنم به...گم

 ...نداره...عزيزم نچ -

 ...مطمئني انقدر كجا از -

 مطمئني؟ انقدر كجا از تو -

 ...آخه -

 :گفت سپس و كرد مکثي پرستش

 کرف من گفت مادرت به چيزی يه فيروزه خواستگاری بعد بود، ويال تو فرشته كه آخر شب اون -

 مهرداده به عالقش حرفش دليل كردم

 خيره قفس به و كشيده دراز تخت روی پشت به كه پرستش به نگاه با و كشيد دراز پهلو به فريبا

 :پرسيد بود، شده

 چي؟ -

 ديگه يزچ يه به راجع اصال شايدم...شده مشکل براش تحملش...بمونه اينجا ديگه نميتونه گفت -

 ...حرفاش بوده

 :گفت و بست را چشمانش...كشيد دراز پشت به دوباره مکث، كمي با فريبا

 ديگه كس به راجع شايدم -

 مهردادو؟ نه داره دوست رو ای ديگه كس فرشته يعني -
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 آها -

 ...جالبه -

 كيه؟ نگفت -

 به نمك مي كاری هر...كيه ببينم بکشم زبونش زير از بلدم منم..برگردم بزار حاال ولي واهلل، نه -

 مديونم بهش...برسه ميخواد كه اوني

 :گفت و كرد ای خنده پرستش

 جبراني؟ صدد در پس...خوبه -

 ديگه آره -

 و تهبس را چشمانش كه او به نگاهي چشمي زير پرستش... كشيد بلندی خميازه حرفش وسط و

 :گفت و كرد بخوابد دارد دوست بود، معلوم

 مي بيشتر آرامش و آسايش با چقدر جفتمون كنه، خاموش و چراغ اين بره پاشه يکي اگه ميگم -

 نه؟...خوابيم

 :گفت آلود خواب لحني با فريبا

 بکشه؟ دراز دوباره هم برگرده هم بره هم پاشه هم كه كيه ولي آره -

 ميرم خودم تنبل، ای -

 خودش جلوی زور به...كرد حس كمرش در را دردی كه برخيزد تخت روی از خواست مي پرستش

 و اباندخو جايش سر نوازش و ناز با را پرستش برخاست، جا از سريع فريبا...نکند ناله كه گرفت را

 :گفت پرستش تن در پيچيده درد از اطالع بي

 آفرين...بخواب...ميکنم خاموش ميرم خودم...بخواب شما... دخترم نه -

 بر دوباره و كرد خاموش را چراغ....برخاست خنده با سپس و زد پرستش پيشاني بر هم ای بوسه و

 خوابيدنش نوع كه آمد يادش....شد آرامتر كمي كشيدن دراز با پرستش درد...خوابيد تخت روی

 اپوري جانب از ديده آموزش شيوه به...است كرده احساس كمر در را درد همان باز كه نبوده مناسب

 دستش دو هر با آرام سپس و داد قرار شکمش زير را بالشتي و چرخيد چپ پهلوی به كرد، عمل
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 تتوانس مي خواب، چراغ كمرنگ نور ميان در...ميکرد بيشتری راحتي احساس حاال...كرد بغل را آن

 :گفت و كرد شيريني اخم.......ببيند را فريبا باز چشمان

 كنيا مي نگاه بد -

 :گفت و خاراند را دماغش نوك فريبا

 ببخشيد...شدم باعثش من...آخي نه؟ خوابي مي پوريا بدون كه شبه اولين -

 او.... خير اي ديد را آن فريبا نفهميد كه كرد اكتفا لبخندی به فقط...بگويد چه دانست نمي پرستش

 اولين آری، ولي...بود نخوابيده اتاق يک در فريبا، مادر ويالی در شب چند همان جز پوريا با هرگز

 در سقفش زير در پوريا های نفس كه خوابيد مي ای خانه در فريبا با ازدواجش از بعد كه بود شبي

 برد مي مدرسه به را او گلبهار عمه كه موقعها آن مثل...شد خاصي جور دلش آن يک...نبود جريان

 خداحافظي ديگر شهری به رفتنش برای سپيده با كه روز آن يا...كرد مي خداحافظي او از و

 ...شب آن داشت كم را پوريا های نفس خانه!!!!...انگار بود دلتنگي حس...كرد

 از يراحت به صبحانه صرف از پس توانست كرد، مي تصور پرستش آنچه برخالف و بعد روز صبح

 های مزون از يکي به عروسي لباس خريد برای داشتند قصد فريبا و مهرداد چون..شود خارج خانه

 منزل از مهمانهايش از زودتر حتي و داشت كالس دانشگاه در صبح روز آن هم پوريا...بروند شهر

 پايان روی بر كار و نپذيرفت او بيايد آنها همراه هم پرستش كرد اصرار چه هر فريبا...شد خارج

 صبح هشت از ای دقيقه چند كرد، ساعت به نگاهي...ماند تنها بالخره و كرد بهانه را اش نامه

 هك دكتری...رسيد مقصد به راحتي به او و بود منتظرش آژانس...شد آماده سرعت به...بود گذشته

 به متعلق هم آزمايشگاه البته و داشت حضور مطب در هم ها صبح بود كرده انتخاب خودش

 يم دستش به همسرش بود گفته دكتر خود كه همانگونه مسلما را آزمايش جواب...بود همسرش

 با...دشو معطل گرفت، مي بر در را ساختمان آن آزمايشگاه كه اول طبقه در نبود نيازی پس...رساند

 انتظار سالن در و صندليها روی كه ديد را نفری چند شد كه وارد...رفت دوم طبقه به آسانسور

 دليل کي اصال. بود رفته خودش دكتر مطب به پوريا با كه افتاد باری چند آن ياد به...بودند نشسته

 دباش داشته جديد آزمايشات درخواست و دهد نشان ديگری دكتر به را آزمايشاتش اينکه برای

 تخرافا...است شده اينگونه چرا دانست نمي...بود كرده انتخاب پوريا را خودش دكتر كه بود اين

 گرم اصال...خنديد خودش افکار به دل در هم باز بود؟؟؟ حساسيت يک فقط يا بود گرفته را دامنش

 ظرشن به كه بود اين داشت حقيقت آنچه ولي كند؟ بازگو كسي برای را تفکرات اين توانست مي
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 اين حاال و...دارد وجود پوريا از پايي رد نوعي به او يادگارهای تمام دادن دست از در بود آمده

 زا پوريا نکند كه بود افتاده جانش به خوره مثل فکر اين...بود مهمتر برايش همه از آخر موضوع

 به ات خواسته او از و شناسد مي را او خوبي به كه كرده انتخاب را دكتری كشيده؟ را نقشه اين عمد

 خودش ایبر را افکار اين!!!! بيايد دنيا به نبايد و است بيمار و ناقص كودكش كه كند وانمو ای گونه

 نمي او و داشت وجود كه بود چيزی..كرد شد مي چه اما...شد مي چندشش كرد مي مرور كه هم

 برايش امروز...بود كشيده اينجا به را او بود چه هر بيماری، تخيل،...بگذارد چه را اسمش دانست

 خواست مي وجود تمام با...چيست حقيقت شد مي معلوم كه روزی سرنوشت، روز....بود مهمي روز

 رد پوريا كه فکر اين از اما...كودكش بودن سالم يعني خواهد مي خودش كه باشد آنچه حقيقت

 خورده گول ديگر بار يعني اين...داشت نفرت هم كرد مي جلوه متقلب و دروغگو نظرش

 تصميم اطرافيانش مورد در عاقالنه و منطقي پس اين از بود داده قول خودش به كه اويي...است

 برای ساخت وادار را او مطب منشي زبان از نامش شنيدن...احساساتش مورد در البته و بگيرد

 بسيار و ميانسال زني...برود دكتر اتاق سمت به و بگيرد فاصله افکارش از شده هم كوتاه ای لحظه

 اما...ودب دكتر اين از جوانتر و زيباتر مراتب به البته خودش دكتر...بود نشسته ميز پشت آراسته

 يا و دكتر وضع و ظاهر ورای چيزی بود اهميت حايز لحظه و مکان اين در و اكنون برايش آنچه

 هب و برداشت را آزمايشي برگه لبخندی با دكتر خانم و نشست سالم از بعد...بود او مطب حتي

 :گفت و سپرد او دست

 مسلما بخونم برات رو آزمايشت نتيجه بار اولين برای خواستم مي و بودی خودم مريض اگر -

 آزمايش توی االن كه دادی من دست به رو ای نتيجه خودت تو ولي...نبودم آروم و راحت انقدر

 وت حتي...داره مطابقت كامال آزمايشات اين با قبليت آزمايشات عزيزم،...منه روبروی هم جديدت

 يزیچ نخواستم احتياط محض ولي ديدم چيزهايي دادم انجام گذشته هفته كه هم ای سونوگرافي

 ...كه اونچه...دخترم متاسفم...بشم تر مطمئن آزمايشاتت ديدن با تا بگم

 هم در را ها رنگ چشمانش...بود شده اميد نا هم اميدش تنها...شنيد نمي هيچ ديگر پرستش

 مي محو صداهايي فقط و چرخيدند مي سرش دور آور سرسام سرعتي با چيز همه...بود آميخته

 شنيد

 ...عزيزم...جاودان خانم -

 ردكت مطب منشي....شناخت را اش چهره گشود كه را چشمانش اما نبود آشنا برايش خيلي صدا

 سرگيجه هم هنوز پرستش...شد دور او از لبخندی با و كرد نگاهش مهربانانه...بود جديدش
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 هايش گونه روی و شد رها هايش پلک پشت از اشک اينبار...بست ديگر بار را چشمانش...داشت

 ...است كشانده حال اين به را او كه آمده سرش بر چه و شنيده چه بود آورده ياد به...لغزيد

 عزيزم؟ بهتری...اومدی هوش به پس خوب -

 لبانش بر اش هميشگي لبخند...ديد خودش روبروی را دكتر خانم كرد، باز كه را چشمهايش

 هك هر از انگار اصال...شد متنفر هم او از لحظه يک زند؟؟؟ مي لبخند چه به انديشيد خود با...بود

 امر ينا در پوريا گناه وگرنه...بود شده بيزار نيست طبيعي و عادی كودكش كند ثابت خواست مي

 دكتر گناه يا بود؟ كرده نزدن حرف به محکوم و رنجانده آنقدر هفته دو اين در را او كه بود چه

 ختت روی پرستش تا كردند كمک اش منشي كمک به دكتر خانم دكتر؟ اين گناه يا و سابقش

 :گفت و داد تکان سری دكتر...بنشيند

 داره حقيقت اما...سخته دونم مي -

 سخته؟ چقدر بفهمه نميتونه هيچکي -

 ... شماست با حق...بله -

 شده اشتباهي شايد...شايد -

 :گفت و شد خيره او به جدی بار اين دكتر

 گهب بهت يکيشون بالخره تا كني بسيج رو دنيا دكترای همه ميخوای برسي؟ خوای مي چي به -

 تو...ميشه چي بعدش دوني مي..گفتم بهت اينو من كن فرض خوب دروغ؟ به البته...شده اشتباه

 دوران توی خودت برای حتي احتماليش خطرات تمام با داری مي نگه رو بچت...ميشي خوشحال

 و ناقص...مياری دنيا به رو موجودی...درد با همراه تحمل ماه چند از بعد...نهايت در و بارداری

 ...بيمار

 و صبور زن بود مشخص كه دكتر...نزد هم پلک حتي نگفت، هيچ و شد خيره دكتر به پرستش

 منشي به و داد ماساژ كمي را ها آن و گذاشت پرستش های شانه روی را دستش است دانايي

 رگشت،ب منشي وقتي...بياورد برايش پرستش گذشته هفته سونوگرافي از عکس تعدادی تا گفت

 :گفت ای نقطه به اشاره با و گرفت پرستش صورت جلوی را آنها از يکي دكتر خانم

 اما ويهت نوزاد بيني اينجا...بدی تشخيص نتوني درست شايد...عزيزم بيني مي رو قسمت اين -

 ایه هفته تو معموال كه سونوگرافي تو بيني استخوان مشاهده عدم...نداره وجود بيني استخوان
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 اتمام به رو 81 ماه من توسط شده انجام سونوگرافي موقع تو و رويته قابل حاملگي 80 تا 88

 اری،بارد ابتدائي مراحل توی داون سندرم تشخيص برای مطمئن شاخص يه ميشه بودی رسونده

 هفته ویت تقريبا تو قبلي سونوگرافي آزمايش است، قضيه طرف يه تو نوزاد برای موضوع اين ولي

 قابل خارجي اعضای بدشکلي و نافرمي هرگونه و ميليمتره 05 حدود جنين افتاده، اتفاق يازدهم

 متاسفم...نوشتم برات جديد سونوگرافي و نکردم اكتفا امر اين به هم باز من ولي ديدنه،

 هبلک بيماره تنها نه تو نوزاد واقع در... مشابهه جديدت سونوی با قبليت سونوی جواب..عزيزم

 بهت مه ديگه توصيه يه ميتونم بينم مي ازت كه رفتاری نوع به توجه با البته..داره هم عضو نقص

 بکنم

 دختر ناي به اشتباه به است ممکن بود شده متوجه كه دكتر و كرد او به نگاهي اميدوارانه پرستش

 :گفت و داد تکاني را اش اشاره انگشت بدهد، واهي اميد

 بلق دقيقه چند كه ميگن رو هموني آزمايشات چون...بدم نميخام بهت اميدواری كوچکترين اصال -

 ميك بيشتر اطمينان برای ميشه داون سندرم مورد در اما داره شديد عضو نقص تو كودك...گفتم

 بديم انجام روت آمنيوسنتز آزمايش بارداريت 11 تا 81 هفته بين صبركنيم

 دامها حوصله و صبر همان با دكتر خانم و دوخت دكترش به را پرسشگرش نگاه بار اين پرستش

 :داد

 های بيماری و اختالالت مادر، رحم تو آمنوتيک مايع بررسي با پزشک كه آزمايشيه آمنيوسنتز -

 آزمايش اين انجام از بعد اگر. كنه مي مشخص بارداری زمان در و اومدن دنيا به از قبل رو جنين

 يقطع از بعد البته و كروموزوميه های ناهنجاری و ژنتيکي مشکالت دچار جنين كه شد مشخص

 قطف گفتم رو اين البته...شه مي داده جنين سقط مجوز مادر به ديگه، آزمايشای توسط اون شدن

 ...اطرافيانت به اطمينان عدم و دلي دو و شک اينکه برای

 :داد ادامه و كرد اشاره لبخند با خودش به و

 اوند سندرم با نوزاد يه با فقط تو..كنه مي فرق وضع گفتم كه همونطور تو، مورد در...بره بين از -

 ...نيستي طرف

 بيقرار دل در اميدی نور هيچکدام كه حرفهايي...زد حرف برايش هم ديگر ساعت نيم دكتر

 و بود ظهر يک ساعت...انداخت نگاهي هم ساعتش به ناگهان مطب از خروج با...نتاباند پرستش

 تساع دو الي دو حدود چيزی بايد دكتر صحبتهای احتساب با...بود دكتر مطب درون صبح نه از او
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 زا خيالش....بيهوشي گفت مي مطب منشي كه همانطور يا و باشد برده سر به خواب در را نيم و

 كالس دانشگاه در بعدازظهر سه حوش و حول تا را روز آن پوريا دانست مي بود، راحت خانه بابت

 زنگ روزهايش آن رفتار نوع خاطر به كه بود مطمئن هم باز و آيد مي خانه به آن از بعد و دارد

 كه بودند گفته او به ناهار مورد در پرستش پرسش و رفتن موقع هم فريبا و مهرداد...زد نخواهد

 روبرو ساكت و آرام ای خانه با رسيد، كه منزل به...كرد خواهند صرف بيرون را ناهارشان

 اش حنجره از صدايي هيچ ديگر كه آنقدر...گريست و كرد رها را گلويش در فروخورده بغض...شد

 نخوانده هم را نمازهايش حتي هفته دو آن آمد يادش...نشد خارج چشمانش از اشکي هيچ و

 قبلي روند مثل اما...بود شده مواجه پوريا های سرزنش با هم بار چند و... را هيچکدامشان...بود

 اتمام به جانبش از پاسخي دريافت بدون را حرفهايش او بود گذاشته و كرده سکوت

 با و شست را صورتش و دست...رفت اتاقش سمت به...رنجور و خسته...بود گرفته دلش...برساند

 ودب شاكي همه از او...او از شاكي يا خداست شرمسار دانست نمي...ايستاد نماز به شکسته دلي

 هميشه ديگر كه خدا...نداشتند موضوع اين در نقشي كوچکترين كه آنهايي همه از...روزها اين

 مدت اين در كه دانست مي مقصر هم را او آری!!!! است كوتاهتر هم زميني آدمهای همه از ديوارش

 و خواند را نمازش...بود شده تنگ اش سجاده و مهر عطر برای دلش...بود نکرده صحبت او با

 ...خوابيد سجاده روی همانجا

 پرستش...عزيزم جان، پرستش -

 ممنون... ميگيرمش باشه باشه -

 :گفت و كرد آرامي خنده پوريا

 بگيرش بعد پاشو اول..باشه خوب -

 لبخندی زد، لبخند او ديدن با...ديد را پوريا و آورد باال را سرش...كرد باز را چشمانش پرستش

 خواب چه و...است ديده خواب كه آمد يادش!!!!...كرد مي روبراه را پوريا كه ها همان از...زيبا

 شيدك خود سمت به را پرستش اش، مردانه قدرت با پوريا...بست را چشمانش دوباره!!! هم زيبايي

 كمر زير پوريا دست يک....بود كرده اش احاطه كامال پرستش نماز چادر...گرفت آغوش در را او و

 فشرده آغوش در را او كودكي مثل...داشت او دور به حلقه هم ديگرش دست و پرستش

 ديا....خواست مي گرم آغوش يک دلش....اعتراضي هيچ و...كرد نمي تقاليي هيچ پرستش...بود

 دل او و نبود اش زندگي در هيچکس كه روزها همان از افتاد، مجرديش دوران روزهای از يکي
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 مي فتعري گلبهار عمه برای را خوابش داشت...بود پاييز سرد كمي و زيبا صبح يک...بود نبسته

 :پرسيد او از گلبهار عمه خوابش، تعريف از پس كه آمد يادش پرستش... كرد

 چسبه؟ مي چي گفتي اگه حاال خوب -

 :بود گفته شوخي به و زده مهربانش عمه های گونه بر ای بوسه پرستش و

 ...امن و گرم بغل يه خواب، يه ديدن بعد -

 از...بود خوانده بازيگوش و شيطان دختركي را او شوخي به و زده دستش پشت به خنده با عمه و

 عاواق حال آن در...فشرد پوريا مردانه سينه به را سرش و نشاند لب بر لبخندی هم باز روز آن ياد

 هچ باز فهميد نمي و بود غرق خودش رويای در هميشه مثل...گذرد مي چه پوريا بر كه دانست نمي

 يكم پرستش بر را دستانش فشار پوريا....است كرده پا بر مرد اين دل آرام دريای در را طوفاني

 رد از كمي هنوز كه ای گونه...زد اش گونه بر ای بوسه و برد تر نزديک را سرش....كرد بيشتر

 از بهتر را محبوب...گرفت آرام دلش...بود حس قابل كمي هم آن شوری و بود مانده آن بر اشک

 اش نماينده حرفهای چيست، پرستش آرامش دليل دانست نمي چند هر...ديد مي قبل روزهای

 پرستش آرامش فقط و فقط او...نه پوريا برای بود؟ مهم مگر اما زمان؟ گذر فريبا؟ آمدن خورشيد؟

 سجاده و ديد مي نمازش چادر در پيچيده را او اينکه از...بود رسيده آن به حاال و خواست مي را

 بود شده بارها...دانست نمي پرستش خود...بود شده چندان دو لذتش زمين، بر شده پهن را اش

 لذت چيزی هر تماشای از برايش اين...كرد مي نظاره خواندن نماز هنگام را او و ايستاد مي كه

 رد به دستي...زد كنار بود گرفته را اش گونه روی كه پرستش چادر گوشه از كمي...بود تر بخش

 لمسش خواست مي...كرد رها او گونه روی همانجا را دستش و كشيد اش شده خشک های اشک

 او به را چشمانش پرستش...سوخت مي صورت آن سير دل يک ديدن حسرت در...كند

 نه و دارد حرفي نه او درخور دانست مي...آزارد مي بيشتر همه از را او دانست مي....دوخت

 مانده جواب بي چطور دانست مي و شده احاطه او بيکران محبت با چطور دانست مي..احساسي

 دستش كرد؟؟ مي بايد چه دانست، مي را ها اين همه آری....سنگدل اوقات گاهي و حيران و است

 ...كشيد پوريا صورت به دستي و آورد بيرون چادر زير از را

 زني؟ نمي رو اينا چرا -
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 قانع هم همين به پوريا اما...گرفت اش خنده خودش از شد؟؟؟ مي احساستر با هم اين از يعني

 را آن بردارد، صورتش روی از را دستش بتواند پرستش آنکه از قبل و آورد باال را دستش...بود

 :گفت و زد پرستش دست كف بر ای بوسه...كرد نزديک دهان به و گرفت

 بشم؟ جذابتر اينجوری شايد گفتم -

 او از را خوراك و خواب پرستش، خيال و فکر كه دانست مي پوريا نبود؟؟ بهتر اين از دروغ

... داد خود به تکاني پرستش...روزها اين نداشت را خودش وضع و سر به رسيدن حوصله...گرفته

 نفع به هميشه مثل اما...خواست مي آغوشش در همچنان را او پوريا و... شود بلند خواست مي

 هار پوريا آغوش از را خودش فقط....نشد بلند پرستش...اما...گذشت خودش خواسته از پرستش

 زيبای خرمن...افتاد زمين روی بر و خورد ليز نمازش چادر....نشست او روبروی همانجا و كرد

 هب زيبايي صورتي و زرد دار چين تاپ...بود نشسته پوريا روبروی زانو چهار...شد نمايان موهايش

 دستان...بود كرده حفظ پرستش ظريف های شانه روی بر را خودش نازك بند دو با كه داشت تن

 :گفت و شد خيره اش خسته چهره به...گرفت دست در را پوريا

 كنم كار چي...بريدم خانواده از...خدا از... خودم از...تمامه هفته دو...زدم گند من هميشه مثل -

 بشم؟ بزرگ قراره كي من نظرت به...خودم دست از هم ماجرا اين از هم...داغونم داغون پوريا؟

 هب دستي...بار چند يکبار، نه نشاند بوسه آنها بر هم باز و آورد باال را پرستش دستان پوريا

 مهربانانه...نکرد را كار اين اما...بفشارد آغوش در را او باز خواست مي دلش...كشيد موهايش

 :گفت طنز لحني با جواب در و زد لبخند

 گبزر ميخوای حاال؟؟ چي كه...متشخص آقا، بزرگ،...من مثال...نيستا خوب همچينم شدن بزرگ -

 واهلل...ها بيشتره صفاش بودن بچه چي؟؟ كه شي

 :گفت و زد پوريا سينه به مشتي آرام...خنديد پرستش

 ...پوريا گفتم جدی -

 :گفت و گذاشت بود كوبيده آن بر مشت با پرستش كه محلي به دست پوريا

 دادم جواب جدی كامال منم -

 ...معلومه آره -
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 كن جمع سجادتو پاشو...خوندی كامل نمازتو و معلومه اگه پس خوب -

 ادامه و كشيد كمي را آنها انداخت، پرستش تاپ نازك بندهای پشت را اش اشاره انگشت دو و

 :داد

 كن عوض اينم -

 چرا؟ -

 چي؟ چرا -

 كنم؟ عوض چرا -

 :گفت و خنديد پوريا

 باز شده شروع كالت كل...خودتي شدم مطمئن نه، -

 :گفت و گرفت آسمان سوی به را دستانش و

 شکر رو خدا -

 :گفت و كشيد پايين را پوريا دستان پرستش

 كنم؟ عوض چرا خوب -

 ...كرده خوشگلت زيادی اينکه برا -

 اوا -

 ...نداره اوا -

 ات شد مي خم حاليکه در و كرد بلند هم را او گرفت، را پرستش دست و برخواست اكراه با پوريا

 :گفت بردارد را نمازش چادر

 كسي خونه و گوشيت به زده زنگ فريبا چي هر گفت مي...دعوتيم ناهار گفت زد، زنگ مهرداد -

 ...كنم خبرت اومدم خودم ديگه من...نداده جواب

 خانه به كالسش آخرين كردن كنسل با و سراسيمه را خودش و شده نگران كه نگفت پوريا

 راس در و چيز همه بود شده داشت، زندگيش اولويت در را كار كه او برای پرستش...است رسانده
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 كسي دلبسته بست، مي دل روزی اگر داشت آرزو هميشه...كرد مي خوشحالش اين و...امور همه

 راگ حتي...زندگيش آرمان مهترين و بود او حاال و...باشد مهمتر برايش آرمانهايش همه از كه شود

 !!!!شد نمي خواسته او توسط هنوز

 کيي را خريدهايش فريبا...شد صرف فريبا و مهرداد شوخيهای و ها خنده با و زيبا فضايي در ناهار

 زا مهرداد چه هر و...كرد مي تعريف او برای را چيز همه بلند بلند و داد مي نشان پرستش به يکي

 زا را اش مزه كه بود معتقد و رفت نمي بار زير فريبا خانه، برای بگذارد را كار اين خواست مي او

 هآمد وجد به هم پرستش فريبا سرزندگي از...رساند گوش به را اخبار داغ داغ بايد دهد، مي دست

 ....بود بخش رضايت پوريا برای اين و خنديد مي و گفت مي و بود

 عليرغم عروسيشان، مراسم نياز مورد خريدهای انجام از پس عصر روز همان مهرداد و فريبا

 اينکه هم و برگردد مدرسه به بتواند فريبا هم تا شدند شمال راهي پوريا و پرستش اصرارهای

 و ودندب كرده تعيين فريبا امتحانات اتمام از پس را آن زمان كه ببينند را ازدواجشان مراسم تدارك

 حتي يا و درس به او بگذارد مشغله و هيجان اگر فريبا قول به البته....كنکورش روز از قبل هفته چند

 ....كند فکر كنکور

 هم وصال به دو آن اينکه از بود خوشحال... عجيب هم بود كننده خوشحال هم برايش پرستش

 هب هم او اگر شايد انديشيد مي خود با...رسيدند هم به ساده چه كه بود تعجب در و بودند رسيده

 را یا پيچيده بازيهای هم زندگي گرفت، مي ساده را زندگي همينطور حد، از بيش خيال و فکر جای

 شا هميشگي كالم تکيه...نه كه حرف...افتاد گلبهار عمه حرف ياد به بعد و... زد نمي رقم برايش

 ....ميزد حرف روزگار بازی و قسمت و سرنوشت از وقتي

 بزنه هم به تونه نمي هم سيمرغ رو قسمت -

 ينکها يا نه؟ يا هست زدنش هم به يارای را سيمرغ دانست نمي كه داشت قسمتي پرستش، حاال و

 فکرهای از...گرفت مي اش خنده خودش از بود؟ رفته و بود خورده سيمرغ را اش گذشته قسمت

 از ودكانهك بازی يک مثل كه توهماتي از...كرد مي كه خيالبافيهايي و پروراند مي سر در كه مختلفي

 هفت صفر دو يک مثل را پوريا وقتها بعضي بايد چرا...داشت سر در برش و دور شخصيتهای

 و گيرد؟ مي بهره اش گذشته خاطرات بردن بين از برای سالحي هر از كه گرفت مي نظر در متبحر

 پای و نبود او خود كسي اگر شايد كند؟ فراموشش بخواهد كه ديد نمي بد آنقدرها را او هرگز چرا

 فقط ولي...يافت نمي ای عادی انسان را او فهميد مي را خياالتش و نشست مي هايش حرف
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!!! !چيست ماجرا حقيقت كه گويد مي قلبش و است ذهنش در همه اينها فهميد مي كه بود خودش

 و زده رقم را اش زندگي روزگار فرجام نا های لحظه او كه كرد مي هدايت سمت اين به را او قلبش

 كردن پاك صدد در هرگز او...است كرده اصالح نه، كه پاك را ها آن همه كن پاك يک مثل پوريا

 نجاما پيشنهاد هرگز اصال...ميلش خالف بر كند كاری بود نخواسته او از هرگز...بود نيامده بر چيزی

 و بود شده خوب پرستش روزگار و حال شد مي روزی دو كه االن مثل...بود نداده او به را كاری

.. .بعدازظهر هر...ديد مي را خورشيد هم هنوز او چيست؟ تصميمش بود نپرسيده او از هرگز پوريا

 ايحنص خورشيد حرفهای كه بداند آنکه بي سپرد، مي گوش حرفهايش به بار اين... پارك همان در

 خورشيد قالب در كه بود پوريا آخر...فهميد مي را آنها زيبا چه او و...هستند پوريا راهنماييهای و

 پرستش مهرداد، و فريبا خداحافظي از پس روز يک...عصر روز آن!!!! زد مي حرف برايش و درآمده

 اميش...كشيده خانه ديوار و در به دستي...برگشته خانه به...بود ديده را خورشيد و رفته پارك به

 كرده تن به رنگي طوسي راحتي شلوار و بلوز و رفته حمام به...رسيده خودش به...كرده درست

 اين آمد يادش...بود پوشيده و ديده لباسهايش الی خانه، به ورود هنگام در اول روز كه همان...بود

 چه يا بود كرده لج كه با...نزده پوريا اهدايي لباسهای از هيچکدام به دست اختيار بي روز چند

 به اي خياالتش؟ و فکر دليل به تنها بود دلخور او از پوريا؟ خودش؟ كند؟ تنبيه خواست مي را كسي

 مي رفک چه هر به بود؟ نگفته چيزی او به و يافته خبر جريان از او از زودتر وقتي چند كه دليل اين

 مي او برای دلش...چندان دو را خودش های خودخواهي و ديد مي تر كمرنگ را او تقصير كرد

 بي... بود خريده را نازهايش و تحمل را اداهايش زندگي اين در شد مي ماهي دو كه سوخت

 باز كه گذشت نمي ساعتي اما داد مي نشان اش چهره در محسوس تغييری با را اعتناييهايش

 يکي آن كه همانطور بود؟ آورده برايش سيمرغ هم را او...شد مي هميشگي مهربان پوريای همان

 ودخ با را هيچکس قسمت سيمرغ آری،...است همين درستش اصال بود؟ برده و گرفته منقار رابه

 !!!!رساند مي صاحبش به را نيست تو قسمت كه آنکس و آنچه اما برد نمي و نبرده

 يک ات شناخت مي او كه دقيقي و شناس وقت پوريای شد، خيره ساعت به و زد لبخندی پرستش

 تههف يک همان..بود حفظ از را پوريا روز هر برنامه او...ها شب دوشنبه تمام مثل...آمد مي ديگر ربع

 اين...خنديد هم باز...گردد مي باز كي و رود مي كجا...رود مي كي او كه بود آمده دستش خوب اول

 بخواند گوشت در روز هر كسي كه درس يک مثل...دانست مي را او چيز همه ناخودآگاه چه؟ يعني

 كتاب شعرهای از يکي افتاد يادش...افتاد بچگيهايش ياد...شوی مي حفظ از را آن تو و بخواند و

 روزها از روزی و بلند بلند...خواند مي خانه در هميشه داشت دوست كه بس از را اش درسي

 بود شده حفظ از...ارسالن مثل بود شده درست...خواند مي حفظ از را آن كه بود ديده را ارسالن
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 صدای... داد تکان را رنگ شيری ای گهواره صندلي و بست را چشمانش!!!! را پوريا های روزانه

 دو...آورد خاطر به را ماه دو اين...بود بخش لذت برايش سالن كف بر آن های پايه آرام جير جير

 ....كرد مي صدا اينگونه اوقات گاهي را او پوريا...بودن پوريا خانه بانوی ماه

 ...بگه خونه بانوی چي هر -

 رونبي زحمت به اش بسته های پلک الی از اشکي قطره....بود گفته او چه هر كنون تا راستي به و

 ...كشيد شکم بر دستي...افتاد اش گونه روی و جهيد

 ...ببخش رو مامان...عزيزكم...بشي من مونس كه نشد...بشي اين از بزرگتر كه نشد -

 منتظر فتنشگ برای كه تصميمي...نبود آسان هيچ برايش كه تصميمي...بود گرفته تصميم پرستش

 روی از...اشکش سريع كردن پاك بر شد دليلي قفل، در كليد چرخش صدای....بود پوريا آمدن

 ...رفت راهرو سمت به آرام و خاست بر صندلي

 دوازدهم فصل

 صحبت هم ديانتي دكتر خانم با من...نامه معرفي هم اين...شده طي كار قانوني مراحل تمامي -

 با...ميده انجام رو كار قانوني مراحل تمام طي با براتون اون...شيرازه حاذق پزشکای از...كردم

 امتم..بفرماييد....جاودان خانم همينه انتخاب بهترين خودت، همينطور و جنين وضعيت به توجه

 ...هستم تماس در دكتر خانم و شما با كار اتمام تا...هست پروندتون توی نياز مورد مدارك

 ابانتخ پوريا كه همان...بودند پرستش دكتر مطب در پرستش و پوريا كه شد مي ساعتي نيم

 آمده وا مطب به پوريا همراه به كه اولي روز...منضبط البته و پوش شيک بسيار جوان، خانمي...كرده

 اگر و پرداخت او با گرمي احوالپرسي به و شد زده ذوق پوريا ديدن با...آورد مي ياد به خوب را بود

 نمي هم قدم پيش پرستش با احوالپرسي برای هرگز شايد كرد نمي معرفي بهم را آنها پوريا

 يم يادش...است شناخته مي اش دانشجويي زمان از را او كه بود كرده تعريف برايش پوريا...شد

 :بود گفته و كرده نگاه آنها به تعجب با ستوده دكتر كه آمد

 خبر؟ بي چه دكتر؟ آقای كردين ازدواج كي -

 :ودب گفته و بنشيند بود خواسته او از گذاشته، پرستش كمر بر دست بزرگوارانه چه پوريا و
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 طور به كه خواستم دوستان از يکي از رو تجربه با زنان دكتر يک تلفن و آدرس... حال هر به -

 من همسر...كنيم زيارت رو شما دوباره كه شد افتخار باعث...دادن من به رو شما آدرس اتفاقي

 ...بارداره جان، پرستش

 نوع نبود مهم برايش روزها آن شايد...بود ديده خودش بر را ستوده دكتر خاص نگاه پرستش و

 از كه دانست مي دشمني را او بود آمده ميان به كودكش پای وقتي از اما...خودش مورد در او نگاه

 با امروز...درآورده چنگش از را روزهايش آن عشق شايد كه دختری از انتقام...دارد انتقام قصد او

 اطرافيانش به تر عاقالنه و تر منطقي كمي كه زد مي نهيب خودش به خياالت و فکر اين يادآوری

 انمخ اين به ديگر پرستش...بود پوريا پيشنهاد عمل، انجام برای ديگر شهری به رفتن...بنگرد

 كه ودب معتقد پوريا اما...پنداشت نمي دشمن را او و داشت كامل اعتماد زيبا بسيار و شيک دكتر

 و تراح خيال با عمل، از پس بتواند پرستش تا بروند ديگری جای به ای بهانه به است بهتر آنها

 ...دبپرداز استراحت به ديگران بيگاه و گاه های زدن سر و پاسخ و پرسش از نگراني و دلهره بدون

 كترشد صحبتهای و الزم مدارك گرفتن از قبل روزی چند پرستش....بود رسيده نيمه به ديگر بهار

 گذاشته سفرش جريان در را خورشيد حتي و سپيده و گلبهار عمه شيراز، در مربوطه همکار با

 مي را سفر اين حقيقت و يافته تازه دوستي و بود روزهايش آن صبور سنگ كه خورشيد...بود

 ودب خوانده سفر اين بهانه را مسافرت و هوا و آب تغيير به احتياج هم ديگر تن دو برای...دانست

 ينا به سپيده منتها...شد هم مشوقشان حتي و بود قبول قابل كامال گلبهار عمه نظر از خوب كه

 پوريا ریكا مشغله با!!! داشت كاسه نيم زير ای كاسه پرستش او نظر از...بود نرفته بار زير سادگي

 دو یها نشيني گوشه همينطور و اش نامه پايان مورد در پرستش خود درگيری دانشگاه، و مطب در

 ...كند شک چيزی به كه داشت هم حق او اخير هفته

 ميری تفريح برا فقط داری كنم باور تا ببر خودت با هم و من گفتن، من از حاال -

 بزارمت؟ دلم كجای چي، ديگه -

 ...بانو هستيم شما روان و قلب و روح تو كه ما -

 :داد ادامه و درآورد را پوريا ادای

 ميشه هم ما جای ماشينتون اون از گوشه يه منتها -

 ببندم چمدونو اين در كني كمک من به بيای زدن حرف جای به ميشه سپيده، كردی خفم -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن كاربر كريمي آزاده | پرستيد بايد را تو رمان

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

 

211 

 

 :گفت داشت دندان به هم را سيبي و نشست مي چمدان روی حاليکه در سپيده

 ...بابا ای -

 :داد ادامه و گرفت دست به و زد گاز را سيب

 ...فسقلي مسافرت يه واسه كني مي بار زندگيتو و زار همه داری؟؟ مزخرفتو عادت اين هنوزم تو -

 :داد جواب بست مي را رنگش نارنجي چمدان زيپ تالش با كه پرستش و

 يک اين است هفته دو و نيست فسقلي مسافرت يه -

 دو و -

 ...خودمه مزخرف عادت اينکه -

 :گفت و گرفت پرستش لپ دو از آبدرای ماچ خودش قول به و كرد ای خنده سپيده

 مزخرفيد هم عين كه بشم دوتون هر قربون من ای -

 رغرغ با و اكتفا دومي به...بود گرفته اش خنده هم و درآمده كفرش سپيده دست از هم كه پرستش

 :گفت شد مي بلند زمين روی از حاليکه در و كرد پاك را صورتش

 ادب بي -

 نه؟ يا بری مي و ادب بي اين حاال -

 نه -

 ببريمت؟ بايد كجا -

 چيزی آمد تا پرستش...بود دو آن گر نظاره و ايستاده در چهارچوب در سينه به دست پوريا

 :گفت و آمد پايين چمدان روی از سپيده...بگويد

 نميرسونه ميگه شما خانم...خدا به راهه سر...خونمون -

 به گردي كه پوريا....برد باال تهديد نشانه به را اش اشاره انگشت و كرد گرد را چشمانش پرستش

 را آن...آورد پايين نرمي به را پرستش ی كننده تهديد دست و برد پيش دست...بود رسيده او كنار

 :گفت سپيده به رو مهرباني با و فشرد دست در
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 ...ميرسونيمت مطمئنا...داشت شوخي حالت كه لحنش -

 :گفت و كرد دخترها به نگاهي...برداشت زمين روی از را چمدان و شد خم و

 ...بريم كه شين آماده ديگه خوب -

 ...ام آماده كه من -

 دختری چه آفرين -

 حركت يک با...نشست و انداخت پرستش نرم تخت روی را خودش سپيده.....رفت و خنديد و

 تدس همان و داد تکيه پايش به را دستش آرنج...انداخت ديگر پای روی را پاهايش از يکي سريع

 پوشيدن مشغول كه انداخت پرستش به نگاهي سپس و...شد خيره در به و گذاشت چانه زير را

 هم با آنها دوی هر...نداشت تعارف پرستش با هيچوقت او...بود زده دريا به را دلش...بود مانتواش

 :گفت و كرد نگاه بود شدن آماده مشغول توجه بي كه او به ديگر بار...صريح و بودند رك

 ...پرستشه اليق مرد اين -

 مي هم را او های پاتک...بود حفظ از را رفتارش و او...كرد دوستش به نگاهي چشمي زير پرستش

 حاليکه در و داد تکان سری همين برای...دهد انجام را ضدش چگونه بود گرفته ياد و شناخت

 :گفت كرد مي جمع سرش باالی را موهايش

 گفتم نمي رو بله من كه نبود من اليق اگه -

 راضي خود از خودخواه -

 خودتي -

 بيشتری تو ولي...هستم منم باشه -

 بيشتری خودت -

 خودت خود خود -

 خودت خود خود خود -

 تسم به را دستش كف سپيده...درآورد سپيده برای آينه درون هم شکلکي پرستش بار اين و

 :گفت و گرفت پرستش
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 آيينه... آيينه -

 ...بچگي روزهای مثل...خنديدند دو هر و

 كه يدهسپ اين به بده شوهرم يه...كنه قبول دانشگاه منم..بده دوتا شما به عقلي يه ايشاهلل خدا -

 ياهلل آقا...ورداره ما كچل سر از دست بره

 سمت به...داد زبان درآوردن با را سپيده درآوردن زبان جواب و شد اتاق وارد دست به سبد ارسالن

 :گفت و گرفت او جلوی را سبد...رفت پرستش

 مناسبه؟ سفرتون قوت ببين كن نيگاه ميگه گلي مامان -

 را نآ وسايل كمي..كرد نگاهي را سبد درون...كرد مي محکم را بهيش گل روسری گره كه پرستش

 :گفت و كرد آنور و اينور دست با

 يمنماي مي تشکر..است خوب و جا به عزيزشان پرنسس قوت بفرماييد مادر ملکه به...خوبه نه -

 :گفت سپيده به رو و كرد ای خنده ارسالن

 ميخواستم؟ خدا از چيزی هم خودشيفته اين عاجل شفای برای دعاهام، اول نبايد نظرت به -

 را سپيده زده گاز سيب...نشست تخت روی او كنار و رفت ارسالن...داد مثبت جواب سر با سپيده

 :گفت پر دهان با همانجور و زد آن به گاز يک و گرفت دستش از

 داريما نياز مسافرت به هم ما -

 :گفت و زد به را دستانش ای كودكانه خوشحالي با سپيده

 ميگذره خوش چه...بريم هم با همگي..بکن فکرشو...آره وای -

 بود رنگش صورتي مانتوی رنگ به كه را كوچکش دستي كيف..بود شده تمام كارش كه پرستش

 :گفت و رفت در سمت به و گرفت دست در

 باری؟ كاری...بکشيد نقشه خودتون برا بشينيد شماهام...ميرم دارم من -

 خنده با و شد بلند تخت روی از و گرفت دست در را سبد...داد پس سپيده به را سيب ارسالن

 :گفت
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 و جو مگفت كردم استفاده فرصت از منم...بياد ما با داره دوست انگار سپيده ميگه اومده پوريا آقا -

 ...كنم متشنج

 :گفت و ايستاد ارسالن كنار..شد بلند تخت روی از هم سپيده....خنديد بلند و

 كنم؟ كار چي حاال...رفت آبروم وای -

 ...بايد تو من نظر به... هيچي -

 ناسمشميش من...باشه گفته چيزی همچين محاله پوريا...بابا ای...بياين ميشه...سپيده...ارسالن -

 شناسد؟ مي را او واقعا آيا انديشيد خود با و

 گفت؟ پوريا راستي راستي ارسالن -

 :گفت بود رسيده در چهارچوب به حاليکه در و كرد سريع را گامهايش ارسالن

 پس يه...شنيدم...بودم اتاقتون در دم من چمدون بردن واسه بياد پوريا آقا اينکه قبل...نچ -

 ايستادن گوش فال بابت خوردم ازش هم گردني

 و رس با نيز سپيده و گذاشت فرار به پا بلند، ای خنده با و كرد نوازش را گردنش پشت ارسالن

 مرد اين اندكي انگار...شد خارج اتاق از آرام و زنان لبخند پرستش....شد روانه دنبالش به صدا

 !!!!بود شناخته را مهربان

 رد بود، داده ارسالن دستان به و كرده درست گلبهار كه قرآني آينه زير از پوريا و پرستش

 دست به را خانه كليد پوريا...كرد خداحافظي هم ارسالن از و بوسيد را عمه پرستش....شدند

 انداخت كوچه به نگاهي پوريا....شد باز كه حياط درب...كرد هم را الزم سفارشات و سپرد ارسالن

 :گفت جلو به اشاره با و داد تکان سری...

 در؟ دم كرده پارك كي و اين -

 كنم پنچر چرخشو تا چهار برم ميگه شيطونه...ميشنا پيدا آزارايي مردم عجب -

 يپ بده گوش منو حرف كم يه حرفش به دادن گوش جای به هم تو....كرده بيجا خيلي شيطونه -

 جون بچه باش زندگيت و درس

 ...مادر من ذوق تو زدی جمع جلوی باز...من برم بچه ذوق كردن كور تو تخصصت اون قربون -
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 :گفت و زد گلبهار گونه بر ای بوسه كرد، ای خنده سپيده

 جون گلبهار كرده اذيت و من چقدر دوني نمي...شد خنک دلم -

 پوريا به نگاهي با بود ايستاده ماشين كنار كه پرستش...داد شکلک با را ارسالن شکلک جواب و

 :گفت

 آيا؟... بکنيم بايد كار چي حاال -

 :گفت لبخند با و كشيد پرستش دماغ نوك روی را اش اشاره انگشت پوريا

 آيا؟ نميدونم -

 آيا؟....كنين كار چي ميگم باشي داشته شاعرانه خداحافظي يه منم با اگه -

 كرد او هب نگاهي پرستش...زد مي حرف پوريا و پرستش بين مکالمه نوع از تقليد به كه بود سپيده

 :گفت و

 پس؟ شد چي...كه بيای ما با خونه تا بود قرار كه شما -

 آخه تونم نمي -

 ركپا ماشين...برخاست صدايي بعد و داد فشار را اش دكمه و درآورد كيفش درون از چيزی سپيده

 :گفت و زد كشداری سوت ارسالن...شد روشن چراغهايش خانه، درب روبروی شده

 رفتي؟ كش رو باباهه مال...ايول -

 قشنگه خيلي...دخترم باشه مباركت...پسر مودب -

 ....جون گلبهار ممنون -

 اش قديمي دوست سمت به پرستش...گفت تبريک او به را سپيده شدن دار ماشين هم پوريا

 :گفت گوشش در گرفت مي بازويش از آرامي نيشگون حاليکه در و...كشيد آغوش در را او..آمد

 بفهمم؟ بايد اينجوری من...خانم سپيد شديا مشکوك خيلي -

 خودت عين آره آره -

 :گفت و كرد سپيده چشمان به نگاهي پرستش
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 مشکوكه؟ كجام من -

 پات تا سر -

 :داد ادامه ای خنده با بعد و

 ...بابا نصفشو...دادم خودم پولشو نصف....كرديم قولنامش ديروز تازه -

 ...باشه مباركت حال هر به -

 باشه؟...بگير مشتي فال يه من برا رفتي حافظيه..باش خودت مراقب...من گلي گل ممنون -

 مشتي مشتي...باشه -

 و كرد خداحافظي هم ارسالن و گلبهار از ديگر بار پرستش...كشيدند آغوش در را همديگر باز و

 هميشگي بحثهای صدای توانست مي حركت آخر ی لحظه در...افتادند راه به و همينطور هم پوريا

 بشنود را سپيده و ارسالن بين رايج و

 آجي؟ برونم من ميزاری -

 شيرين خود...بزني نميزارم بوقم -

 ...شنيد كه بود زيبايي موسيقي آخرين گلبهار، ی خنده و

 :گفت و داد تکان سری... كرد تنظيم كمي را روبرو آيينه پوريا

 ..دونست بايد قدرشو...خوبيه دوست سپيده -

 اوهوم -

 بپرسم؟ خصوصي قسمتي تا كمي سوال يه ميشه -

 :گفت ببند را كمربندش تا برد مي دست حاليکه در و كرد پوريا به نگاهي پرستش

 بفرماييد... قربان بله -

 لد اين و بود شادتر و تر صميمي هميشه از...بود كرده فرق پرستش، روزه چند اين صحبت لحن

 :گفت صورتش بر مانده جا لبخند همان با...كرد مي گرم را پوريا

 نيست؟ زندگيش تو كسي -
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 سپيد؟ -

 بله -

 با و دش متمايل پوريا سمت به كمي..گذاشت پوريا صندلي پشت اختيار بي را دستش پرستش

 :گفت خاصي شيطنت

 داری؟ سراغ مناسب سوژه... چيه -

 :گفت و كرد ای خنده پوريا

 ...گلم زياده كه سوژه -

 ستدر شماها...اس شايع همش بيشتره پسرا از مجرد دخترای تعداد ميگن كه اين پس...بابا نه -

 بلرزونين رو ما بدن و تن كه كردين

 :گفت و شد بلندتر پوريا خنده

 نبدنشو و تن كه اونايي قاطي خودتو...نشسته كنارت الملليش بين و تک مارك يه كه شما -

 لطفا نکن ميلرزه

 او دماغ...كرد مي را كار همين خودش با گاهي كه پوريا خود از تقليد به و كرد زيبايي خنده پرستش

 :گفت و كشيد را

 نقشت بگو حاال...خودمم جنسای هم حقوق مدافع كال...فمنيستم من المللي، بين تک آقای ببين -

 چيه؟

 ...بديم بهش ساموني و سر يه...نيست زندگيش تو كسي اگه بدونم خواستم..ندارم خاصي نقشه -

 به نوزه صورتش...گذاشت زانوانش روی را دستانش و داد تکيه خودش صندلي پشتي به پرستش

 نقصي و عيب بي نيمرخ چه پوريا كه انديشيد خود با...كرد مي تماشا را او نيمرخ و بود پوريا سمت

 :كه كرد فکر اين به لبخندی با و!!! دارد

 داره؟ نقص و عيب رخش تمام مگه -

 ستشپر چشمان روی و برد پيش دست...او به كردن نگاه بدون پوريا...شد بيشتر لبخندش رنگ و

 :گفت و پوشاند را
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 نظرمه مد سپيده برای ديگه سوژه يه...هنوز ندارم آمادگيشو من...نکن نگاه من به -

 او هن و پوريا نه اما...برداشت چشمانش روی از را پوريا دست و خنديد بلند هم پرستش....خنديد و

 تاندس اين پرستش...كرد وارد پرستش دست به آرامي فشار پوريا...نکردند رها را همديگر دستان

 دريافت او از پاسخي و بودند كرده نوازشش منت بي بارها...ديگر شناخت مي خوبي به را مردانه

 را دشخو تا بود حركتي منتظر شطرنج صفحه ساكن ی مهره مثل هم هنوز پرستش... بودند نکرده

 را اپوري صورت وقتي... بود نشده بود خواسته كه بار هر...شد نمي انگار اما كند رها سکون اين از

 از پر چشمـانش وقتي... بود خواب خمار و خسته صدايش وقتي.. جذاب ريش ته آن با ديد مي

 مي گم اش مردانه و زمخت دستان ميان اش دخترانه ظريـف های دست وقتي..  بودند خواستنش

 پشت ، هم اتفاق به قبلش روز چند كه بود خريـده را لباسـي ناغافلي كه باری چند.. !  شدند

 از رپ هايش دست وقتي! ..  خوشگله چه اين: بود گفته كلمه يک فقـط او و بودند ديده ويتريـن

 ار پايايش تا سر تحسين از پـُر نگاهـي با وقتي..  بست مي پـايش با را در و بود خانه خريـد

 مينز روی از پر مثل وقتي..  بودش بوسيده كردن آرايش وسـط بار چند وقتي.. !  كرد مي برانـداز

 در را او و بيـرون بردش مي داوطلبانه هايش دلتنگي حجم ميان در وقتي.. !  كرد مي بلنـدش

 كاری پرستش كه بود گفته...بود زده نهيب خودش به بارها.. !  گرداند مي شهـر

 شدهن يا بود نخواسته...بود نشده بار هر و!!! نباشد فردايي شايد...ای بوسه...نوازشي..نگاهي...كن

 رچت زير در بود ماه دو او و بود نيمه به نزديک بهار كه بود اين مهم...كرد مي هم فرقي مگر بود؟؟

 بگويد او به حتي بود نتوانسه هنوز و...آرامش و داشت امنيت اش زندگي مرد مردانه های شانه

 حتي يا و نوازشي برای دهد جرات دستش به اينکه به برسد چه...است خوشحال بودنش از چقدر

 !!!!ای بوسه برای لبانش به

 اونم شيراز به بعدی سفر شايد بگو، سپيده به تو...خوبيه پسر نويد حال هر به حاال..... -

 شد همسفرمون

 ورياپ نفهميد كه بود شده غرق خياالتش و فکر در آنقدر...شنيد را پاياني جمالت همين پرستش

 نمي...گفته چيزهايي چه و كرده صحبت نظر مورد سوژه خودش قول به يا نويد اين مورد در كي

 قتآنو...است كرده نمي گوش او حرفهای به اصال كه شد مي مشخص بپرسد، هم سوالي توانست

 گويدب پوريا بود ممکن اينکه يا!!! خواست نمي دلش خوب كه كرده مي فکر چه به گفت مي بايد يا

 ناي به حتي پوريا آمد مي نظر به بعيد چند هر...نيست قايل احترامي و ارزش هيچ برايش او كه

 بالدن را ديگری سياست داد ترجيح حال هر به ولي...كردنش عنوان به برسد چه كند فکر مسئله
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 يزندگ شيراز در!!! داستان نويد كه بود اين بود شده دستگيرش پوريا آخر جمالت در آنچه...كند

 موضوع اين آوردن ياد به با....دهد پايان زندگي يک به تا رفت مي داشت او كه جايي...كند مي

 وقتي اام بينديشد خودش دردهای به و بماند خبری بي در همچنان و نکند صحبتي اصال داد ترجيح

 اكنون شايد كه زد نهيب خود به را، هايش خواهرانه تمام و آورد خاطر به را سپيده خندان چهره

 رخاط همين به...دهد انجام كاری جان از تر عزيز دوست اين برای بتواند كه است مناسبي فرصت

 :گفت و باشد بوده درست حدسش كرد دعا دل در و كرد جمع را حواسش تمام

 نويد؟ آقا اين خونه ريم مي ما -

 يه و داره خواهر تا دو...هست هم تنها اتفاقا...داشت اصرار خيلي كه خودش البته...عزيزم نه -

 شگاهدان از بعد داد ترجيح رو شيراز ديگه نويد...كنند مي زندگي فسا مادرش و پدر با اونا كه برادر

 و ريز سوالهای به دادن جواب برای اطالعات اين اما...بود آمده خوب را كار جای اين تا انگار خوب

 !!!!نبودند كافي سپيده مريخي اوقات گاهي و درشت

 تهران؟ مثال ديگه جای يه نرفت چرا -

 :داد ادامه و تاريکي توی تير يک هم اينبار

 ...فسا رفت مي خوب باشه خانوادش پيش خواست مي اگر كه اينه منظورم -

 اعرش اون از نويد دوم، و...فساس تا تهران از كمتر خيلي مسلما شيراز تا فسا فاصله اينکه اول -

 دانشگاه شعر شبای ثابت پای يه يادمه...چيزاس جور اين و حافظ عاشق...روزگاره مسلکای

 ...دانشگاه شعر انجمن كاره همه هم بعدها...بود

 :گفت و خنديد پوريا

 ...نويد برای خصوص به...ريش و مو هوا اين با آينده دكترای -

 نداريم؟ مگه شاعر دكتر...ديگه اس شيوه يه اينم حال هر به خوب -

 ديگه بود ناجور خوب بشه، روانپزشک خواست مي مثال كه نويدی منتها...داريم...عزيزم چرا -

 دنش مارپل مادام از كمي پرستش مثال؟؟ گفت پوريا چرا اما....بود روانپزشک هم نويد پس، خوب

 تامل حرفي هر و جمله هر روی بر كه بود گرفته ياد...بود آموخته پوريا از...بود آمده خوشش هايش

 وجود درايتي اش جمله و حرف هر انتخاب در پوريا مثل كسي دانست مي كه خصوص به و كند
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 افکارش در او كه كوتاهي فاصله همان در پوريا شايد...كرد ترديد اما مثال؟؟ بپرسد آمد...دارد

 :گفت و شد وارد سياست در از باز...باشد داده توضيح را مثال اين بود ور غوطه خودش

 روانپزشک نه بمونه شاعر كه شيراز اومد خاطرم همين به شايد خوب -

 :گفت مکث كمي از پس و...خنديد هم پوريا...خنديد و

 نفهميديم كه ما...بود همين انصرافش دليل يه شايد...نيست فکريم بد -

 نبدو كرد سعي...گرفت را خودش جلوی اما "داده؟ انصراف": بپرسد خواست مي متعجب پرستش

 ..يزند حرف باشد صدايش در تعجب از ای نشانه كه اين

 بوده؟ چي انصرافش دليل نگفت واقعا حاال -

 ....اومد نمي منطقي نظر به ولي چرا، -

 دهنفهمي او و باشد گفته پوريا نکند انديشيد باز كه بپرسد حاضرش حال در كار از خواست مي

 قدرچ مگر پوريا گفت خود با كوتاه مکثي از پس...شود وارد راهي چه از دانست نمي بار اين...باشد

 :پرسيد و زد دريا به دل دليل همين به است؟ زده حرف بوده خودش افکار در او كه مدتي اين در

 كنه؟ مي كار چي االن گفتي -

 ...نگفتم -

 :گفت و كرد آرامي خنده پرستش

 ديگه گي مي االن خوب -

 ...گم مي كه بله -

 :گفت خاصي لحن با و كرد ساعتش به نگاهي و

 ينا اصال...ميخوره صبحانه داره تازه....بله... نويد االن بدم، جواب دقيق شما سوال به بخوام اگر -

 ...بود خواب خوش اولشم از پسر

 :گفت تعجب با و كرد خودش مچي ساعت به نگاهي پرستش

 صبح؟ نيم و ده ساعت -
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 ....صبحه اول نويد برای االن -

 گرفتي؟ من دوست برا ای تيکه همچين اونوقت تو بعد...عجب -

 بده؟ -

 بارشم و كار...هست هم خوابالو تازه...كرده ول رو خوبي اون به رشته كه آدمي...اصال...نه...بد؟ -

 افتضاحه...كه نيست بد...چيه نيس معلوم

 :گفت و انداخت پرستش به نگاهي نيم...كرد بلندی خنده پوريا

 آفرين...اومد خوشم خيلي كردی تعريف من رشته از كه جملت اون از كال ولي... جانم ای -

 دربش...برداشت ميوه آب يک ماشين در شده تعبيه كوچک يخچال درون از و برد دست پرستش

 و گرفت را آن تشکر با پوريا...داد پوريا دست به و ريخت ليوان داخل را آن از مقداری...كرد باز را

 ...نوشيد

 چيزی او ديدار و مقصد تا داد ترجيح هم پرستش و نشد كارش و نويد از حرفي ديگر

 كند ردو سفرشان اصلي موضوع از را پرستش ذهن متفرقه، حرفهای با داشت سعي پوريا...نپرسد

 مي رفح او با گذشته از بيشتر بسيار پرستش ديد مي اينکه از...بود شده موفق هم زيادی حد تا و

 ادشي كرد مي فکر كه اولي به...بود مشتركشان سفر دومين اين.....رسيد مي نظر به راضي زند

 نظرم از كه پوريا برای اين و...باشد بوده جاده در كردن صحبت پيشقدم آنقدر پرستش آمد نمي

 شايد كه خوبي روزهای...بود خوب روزهای نويدبخش كرد، مي نگاه قضيه اين به هم پزشک يک

 ....داد مي آرامش او به فکر اين...نبودند دور هم چندان

 بود آموخته او به شمال به سفر بار يک همان..نداشت را پوريا با كردن مسافرت ی تجربه پرستش

 اين و بود صبور هميشه پوريا پرستش نظر از البته...صبور بسيار و است سفر خوش پوريا كه

 چوقتهي او.. ديد مي وضوح به را موضوع دو اين نيز سفر اين در...نبود سفر مختص فقط خصلتش

 جاده مسافرت در مادرش و پدر دادن دست از را علتش يک كرد، نمي استقبال زميني سفرهای از

 ندهكن خسته كمي هم شمال سفر برايش...مسير بودن طوالني را ديگرش دليل و دانست مي ای

 اين هب هم...بود مفرح و شيرين اش ثانيه به ثانيه و لحظه به لحظه تمام شيراز به سفر اما...بود

 رفتاری و آرامش نظرش به پوريا كه خاطر اين به هم و رفت مي شيراز به بود بار اولين كه دليل

 خود فقط و فقط پوريا آرامش اين دليل دانست نمي پرستش...داشت هميشه از تر خاص
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 و احساس نوع به اميدوارتر و كند تر مطمئن را او كه ميکرد كاری شايد دانست مي اگر چه...اوست

 و ذهن فضای و آمد مي سراغش به پوريا با صحبتهايش از بعد ازگاهي هر آنچه تمام...اش رابطه

 مي چنگ قلبش در چيزی باز و بود مسافرت اين به آمدن از هدفش كرد، مي اشغال را قلبش

 فکر اين با را مدتي درآورد، افکارش از را او و كند شروع را ديگری بحث و حرف پوريا تا و انداخت

 ...بود همراه درد اين و

 بايستد هرازگاهي داشت دوست نداشت، راندن يکسره به عادت ايش جاده سفرهای طول در پوريا

 برای بار يک جز..نايستاد زياد راه بين در اينبار اما..ببرد لذت هم و بگيرد عکس هم زيبا مناظر از و

 خواست مي باشد، يکسره رفتنش داشت دوست...پرستش درخواست به باری دو و ناهار صرف

 هبودب برای...پرستش عمل از بعد برای بگذارد را شهر دو راه بين تفريح شايد و گذار و گشت تمام

 و فهميد نمي اگرچه پوريا كه دردی با آمدن كنار و جديدش زندگي برای او كردن آماده و روحيه

 در كه بود كرده درك اكنون به تا را پرستش وجود ابعاد تمام او چرا، درك اما كرد نمي لمسش

 شيراز به كه بود عصر 1 ساعت حدود!!! بود افزوده او به مهرش بر روز به روز و ايستاده كنارش

 دوم ی هفته در شيراز هوای...كشيد عميقي نفس و داد پايين را شيشه كمي پرستش... رسيدند

 مدتهای كه افرادی مثل و مطمئن پوريا بود، آمده جا حالش...دلچسب و بود مطبوع ماه ارديبهشت

 يم سر پشت ديگری از پس يکي را ها جاده و راند مي كنند، مي زندگي شهر اين در است مديدی

 يم گوش لذت با پرستش و كرد مي معرفي را آن رسيد مي مهمي مکان يا منطقه هر به و گذاشت

 ساختمان يک روبروی پوريا شهر، در رانندگي ساعتي نيم حدود از پس...دوخت مي ديده و سپرد

 پوريا...كرد مي خودنمايي زريني انتشاراتي تابلوی درش سر بر كه رنگي آجری ساختمان...ايستاد

 :گفت و كرد پرستش به نگاهي

 اينجاست -

 ساختمان همان به پوريا...گرفت را پوريا نگاه رد تعجب با پرستش....كرد اشاره جلو به سر با و

 ..بود شده خيره انتشاراتي

 بمونيم؟ بايد اينجا -

 :گفت جواب در و كرد آرامي خنده پوريا
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 دنبال بره كه داده انصراف شدن روانپزشک از بدوني خواستي مي...نويده كار محل...نه -

 نويد آينده و حال و گذشته و هنر و عشق و زندگي تمام مقابل در االن شما...ايناهاش...چي

 ايستادين

 :داد ادامه و خنديد دوباره بعد و

 كه؟ ميشي پياده...ها گه مي خودش رو اينا البته -

 حتما...آره آره -

 مه نزديک از انتشاراتي يک ديدن پرستش برای...رفتند ساختمان داخل به و شدند پياده دو هر

 كه كرد نمي هم را تصورش هرگز داشت، دوست را نوشتن كه او...انگيز هيجان هم و بود جالب

 كه را انيداست چند آن از يکي بتواند شايد كرد فکر خود با...باشد انتشاراتي يک مالک پوريا دوست

 چاپ به طريق همين به نيست مطلع وجودشان از كسي خودش جز و كرده مخفي را آنها و نوشته

 نوشته هعرض برای مناسبي فرصت اينکه خاطر به نه...نشاند لب بر لبخندی فکر اين با و برساند

 !!!!اش خيالبافانه های طلبي فرصت خاطر به...آورده دست به هايش

 اب درب روی...كرد راهنمايي راهرو انتهايي سمت به را آنها او و گرفت را نويد سراغ كسي از پوريا

 پوريا...نبود مقام و پست و عنوان از هم خبری هيچ...زريني نويد...بود شده حکاكي خوش خطي

 زخي نيم منشي خانم...شد داخل خودش سپس و كرد تعارف پرستش به ابتدا و زد در به ای تقه

 شيمن كرد، معرفي را خودش پوريا...كرد دعوت نشستن به را آنها احوالپرسي و سالم از پس و شد

 هنگهما مديرش، با رسوم طبق تا برداشت را گوشي و گفت خوشامد لبخند با بود جواني دختر كه

 بلند، قد مردی و شد باز كناری اتاق درب كه بود نرفته تلفن های دكمه روی دستش هنوز كند

 سمت به زد مي حرف حاليکه در و دستش در پرونده يک همراه به پوش خوش بسيار و آراسته

 :رفت جوان دختر

 ...كه بفرماييد و بگيريد تماس جعفری خانم سركار با لطفا محمدحسيني خانم -

 او و ودب ايستاده سينه به دست اش منشي ميز كنار كه مردی به نگاهي نيم با جوان مرد حرف بقيه

 وصف شوقي با و گذاشت ميز روی را پرونده نويد...ماند كاره نيمه كرد مي نظاره لبخند با را

 :گرفت آغوش در را پوريا ناشدني
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 يگذاشت و پاييز...طرفا اين اومدی بهار اينبار...كردی ناپرهيزی پسر؟ خوبي...پوريا...من خدای -

 كنار؟

 رازشي به سال هر پوريا كه فهميد پرستش نويد، حرفهای از...معمول های احوالپرسي و تعارفات و

 تا بازدارد زدن حرف از را نويد كرد مي سعي چقدر هر ميان اين پوريا...پاييز در هم آن آيد، مي

 كه..سيدر مي نتيجه به كمتر كند، پيدا پرستش معرفي و زدن حرف برای فرصتي هم خودش بتواند

 كرد فراهم برايش را فرصت اين نويد خود باالخره

 و شيراز و ما سال، موقع اين شده چي ببينم بگو بيا مردم، جيب و روان كننده زايل خوب، خوب -

 ممنونم...بيارن ما برای نسکافه تا دو بفرماييد لطفا حسيني محمد خانم...كردين منور

 را نويد دست پوريا هم طرف آن از...ببرد اتاقش سمت به خود با را او تا كشيد را پوريا دست و

 به!!! دبگوي سخن دوباره تا كند باز لب بتواند او اينکه از قبل و كرد منصرف رفتن از را او و كشيد

 ...ايستاد پوريا كنار و شد بلند مبل روی از پرستش...رفت پرستش سمت

 هستن همسرم جان پرستش هم ايشون جان، نويد...بودم كرده تعريفشو كه نويد آقا عزيزم -

 و دوست ديدن از فزونتر ای خوشحالي با و كرد نگاه را دو آن نظر يک...زد برقي هايش چشم نويد

 را رياپو دوباره بعد و كرد احوالپرسي پرستش با ابتدا و رفت آنها سمت به اش قديمي كالسي هم

 :گفت بشنود هم پرستش كه ای گونه به گوشش در.  گفت تبريک هم او به و گرفت آغوش در

 معرفت با...ندونمت قابل ازدواجم برا منم شد الزم -

 يعني؟ خبريه -

 :داد ادامه لبخند با و كرد حسيني محمد خانم به نگاهي نويد

 بعد تا داخل بياريد تشريف حاال -

 و نويد رساندن هم به برای آنها های نقشه كند احساس پرستش تا بود كافي نگاه يک همان

 از شکرت با و زد لبخندی جوان دختر به نگاه با...بيايد در كار از درست نيست قرار هم چندان سپيده

 ...شد اتاق وارد پوريا و نويد همراه به او
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 یبرا را نويد اصرار پوريا و نکشيد طول ساعت نيم از بيشتر او كار محل در نويد و پوريا ديدار

 نند،بما شيراز در بود قرار كه ای هفته دو فرصت اين در اينکه قول با و نپذيرفت او منزل در ماندن

 ...شد خارج آنجا از پرستش همراه به و گرفت تحويل نويد از را كليدی دسته زد، خواهد سر او به

 ازدواج مراسم به نويد دعوت عدم بر مبني دلخوری از حرفي هيچ نويد، و پوريا مکالمات بين در

 تشپرس كه بود صميمي و دوستانه جوی...نشد نه يا دارد ازدواج برای قصدی نويد اينکه يا و آنها

 بسيار و بود ديده انرژی از سرشار را نويد...نکرد غريبگي احساس ای لحظه برای حتي

 مي نداشت، اش منشي خانم گرو در دل نويد و آمد مي در اشتباه حدسش اگر كه آخ...خونگرم

 سيارب چشماني..داشت اروپايي كامال چهره يک نويد...باشد سپيده برای مناسبي مورد توانست

 پوريا كنار وقتي را او...بلند قدی و ورزيده اندامي...رنگ طاليي تقريبا موهايي سبز، و درشت

 او الح هر به....بود بلندتر قد هم پوريا از وجب يک پرستش حساب به...كرد مقايسه بود ايستاده

 برايش خودش زمان و وقت به چيز همه بگذارد خواست مي... بود آموخته پوريا از حدی تا را صبر

 البته هك...بود گرفته نويد از پوريا كه كليدی و!!! محمدحسيني خانم به نويد نگاه راز...شود آشکار

 از پس پوريا ماشين...شد هم همينگونه و شود آشکار ديگر دقايقي تا شايد دوم مورد دانست مي

 سپس و...ايستاد ساختمان يک مقابل در..باغ كوچه به شبيه چيزی...مانند باغ ای جاده از عبور

 ...كرد پارك و شد خانه وارد پاركينگ، خودكار درب ريموت فشردن با پوريا

 خودتون خونه به اومدين خوش..خانم بفرماييد -

 ممنون -

 هب آسانسور طريق از پرستش همراه به پوريا...نگفت هيچ اما كجاست اينجا بپرسد خواست مي

 آپارتمان يک درون را خودش پرستش و كرد باز را واحدها از يکي درب پوريا و رفته چهارم طبقه

 وقتي را لفظ اين!!! خودشان خانه..بود كوچکتر خيلي خودشان خانه از...ديد مجهز كامال و كوچک

 و وسايل تمام با...جور و جمع و نقلي سوئيت يک...داشت عجيبي حس كرد، تکرار ذهنش در

 :گفت مهرباني با و گذاشت پرستش شانه روی دستي پوريا...زندگي برای الزم مايحتاج

 ..بيارم ماشين تو از وسايلو برم منم...شي آماده و بگيری دوش يه تا -

 رصب توان ديگر بار اين...كرد وارد را دوم شوك پوريا بود، نشده خارج شوك يک از هنوز پرستش

 :پرسيد فوری...نداشت كردن

 شم؟ آماده -
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 بيرون بريم شام خوايم مي..بانو بله -

 كنم مي درست چيزی يه...بمونيم خونه ميشه...نه -

 بمونيم خونه مهم و خاص شب اين تو...محاله...نزن حرفشم اصال -

 گيج بيشتر ولي بدم خرج به صبوری اينجا تا نويد كار محل از اومدم خداييش پوريا، وای -

 چيه؟ مهم و خاص شب يه حاال و خونه اين جريان...شدم

 ...كرد ای خنده پوريا

 كليدش سالم بقيه.. شيراز ميام پاييز سال هر...خريدم رو اينجا ميشه سالي هشت هفت يه -

 ...ديگه ها برنامه جور اين از و نظافت و گلدونا..برسه بهش كه نويده دست

 :داد ادامه و

 ...فهمي مي كني نگاه تقويمو...امشب اما و -

 ....شد خارج ماشين داخل وسايل آوردن برای آپارتمان درب از سريع و

 را آن جواب اش دستي كيف درون كوچک تقويم تورق با سريع كه سوال يک و ماند پرستش

 ...يافت

 و( هجرت از قبل ششم( )س) الزهرا فاطمه حضرت والدت ارديبهشت، 88 چهارشنبه: بود نوشته

 و كار جهاني روز-(ش.ه 8314) اسالمي انقالب كبير رهبر( ره) خميني اما حضرت تولد-زن روز

 ...كارگر

 اول مورد همان باشد شام به او دعوت عامل بود قرار آنچه مطمئنا...خواند بلند را مناسبت سه هر

 ...برآمد نهادش از آه و!!!.. بس و بود

 ...گلبهار عمه وای ای -

 هر كه او......باشد رفته يادش را مهمي اين به روز بود ممکن چطور!!! رفت وا مبل روی پرستش

 مالكا امسال...كرد مي غافلگير را عمه و نشست مي تدارك در شوق و ذوق با قبل هفته يک از سال

 شماتت را او دل در و نگفت؟ چيزی ارسالن چرا انديشيد خود با.. بود برده خاطر از را موضوع اين

 :كه زد نهيب خود به لحظه همان ولي...كرد
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 تو وقته چند اين تو تازه...كردی مي گوشزد ارسالن به سال هر خودت...دختر تو كاری كجای -

 !!!دادی؟؟ رو كسي جواب يا ديدی رو كسي اصال

 اب سپس و كرد بود رفته فرو خود در هنوز كه پرستش به نگاهي شد، وارد چمدانها با كه پوريا

 :گفت و زد لبخندی دستش در تقويم ديدن

 بریخ موندن خونه از كني التماس هم دنيا ته تا امشب...پاشو پاشو...نشستي كه تو بابا، ای -

 ...چمدونت اينم...ميشما بداخالق پاشو...نيست

 :گفت پرستش كه كرد گرد عقب ديگر ريز خرده چند آوردن برای و

 ...پوريا نخريدم عمه برای هيچي من -

 :گفت و داد تکيه در چهارچوب به را دستش يک...برگشت پوريا

 گرفتي؟ ماتم همين برا -

 اوهوم -

 :گفت خنده با و داد تکان سری پوريا

 شما طرف از الزمم سفارشای...ارسالن به دادم...گرفتم دومون هر طرف از خوب كادوی يه من -

 ...كنه سورپرايز و خانم گلبهار حسابي فردا كه كردم

 :فتگ باريد مي شوق صدايش از حاليکه در و برداشت را كيفش...پريد جا از خوشحالي با پرستش

 بزنم نارسال به زنگ يه برم...مرسيييييييييييي...خيلي گلي خيلي...پوريا دارم دوست واااای، -

 شا فانتزی دنيای در را پوريا و رفت آن سمت به داد مي نشان او به را تلفن كه پوريا اشاره با و

 بيرون خانه آن از وسايل مابقي آوردن برای كه خواست مي يا شد مي ديگر مگر...كرد رها

 بي اكنون كه او هم...بود او گرفتن آغوش در و رفتن خواست مي لحظه آن در كه چيزی تنها...برود

 مي حرف ارسالن با داشت بود كرده برپا او دل در حرفش كلمه يک با كه طوفاني به توجه

 شد خارج خانه از طمانينه با و آرام و كشيد عميقي نفس...بود صبور هم هنوز اما پوريا...زد
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 او از را الزم همکاری قول و كرد ارسالن به را الزم های سفارش آنکه از پس پرستش

 هك او حرف و افتاد منزلشان در دم ارسالن با خداحافظيش ياد به آن يک و كرد خداحافظي...گرفت

 :ميگفت گوشش در آرام

 برو راحت خيالت -

 !!!فهميد مي را بارش شيطنت چشمک و ارسالن حرف منظور حاال

 هریش...زيبا شهری در و زيبا رستوراني زيبای فضای در دونفره شامي...بود عالي بسيار شب آن

 آن از خوبي های شنيده هم اما كرد مي تجربه را آن در بودن بار اولين برای چند هر پرستش كه

 آمدنش اصلي موضوع به هم بار يک حتي شب آن...آن به نسبت خوب احساسي اكنون هم و داشت

 كه ندیب گردن...بست گردنش بر پوريا كه بود زيبا بندی گردن پرستش كادوی...نکرد فکر آنجا به

 ادي به پرستش...بود بسته نقش آن قاب بر زيبا طرزی به پرستش و خودش شد حکاكي عکس

 افتاده رودخانه درون شمال از بازگشت هنگام در كه همان افتاد، اش رفته دست از بند گردن

 ...بود ديده تدارك برايش زيباتر مراتب به جايگزيني پوريا هم باز....بود

 سيزدهم فصل

 !تــو از بعـد آدمهـای آی ، دادم دست از را تــو

 !تــو از بعـد غمهـای تــو پيش نمـايد مي كوچـک چه

 من؟ از بعد كرد خواهـي چه تـو دادم دست از را تـو

 تــو؟ از بعـد های خـواهم چه با تـو بي كرد خواهـم چه

 بيني؟ مي است؛ زخم همين از دادم ،...  دست از را تــو

 تــو؟ از بعـد های مرهم بندند نمي را دهانش

 گفتم بارها ، كم كم برد خـواهم ياد از را تــو

 تــو؟ از بعـد های كم كم به اما رسم مي كي خـود به

 !آه ،...  هم با ،...  راه هـم با ،...  گـاه هم با برگـرد بيا

 ! تــو از بعـد های«  هـم با» كشت خواهد تــو از دور مرا
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 به نه..درد از پر...است درد از پر دلم..آخ...كنم؟؟؟ صدايت چه. ..پسرم...دخترم...فرزندم...كودكم

 دست از كه است فرصتي خاطر به دردم... است كنارم مرهمش...نه..دارم بدن بر كه زخمي خاطر

 را اكاره خيلي كنم بزرگت كه كودكم داشتم فرصت اگر داشتنت فرصت...بودنت فرصت...رفت

 هب را ام اشاره انگشت تو، از عصبانيتم يا و دلخوری وقت آنکه جای به.... نميدادم انجام برايت

 مي نقاشي تو با و ميبردم فرو رنگ در را انگشتانم.... مينشستم كنارت در بگيرم سويت

 با ودنب جدی از مادرها خيلي مثل.…كردم مي نگاه تو به كنم نگاه ساعتم به آنکه از بيشتر.…كردم

 ائيدتت بيشتر و گرفتم مي سخت كمتر.... گرفتم مي جدی را تو با بازی و داشتم مي بر دست تو

 را عشق قدرت... را ديگران به احترام بعد آموختم مي تو به را خودت به احترام اول.... كردم مي

 اب او حاليکه در كنند نمي كه ها چه قدرت به عشق خاطر به بعضيها داني نمي تو...دادم مي يادت

 ....كه او...او از ام نگفته برايت راستي...نکرد كه ها چه عشق قدرت

 اليخ بعد صفحه...بود درست...زد ورق اما است نشده نوشته چيزی ديگر دانست مي چند هر پوريا

 همه اين و بود نوشته چيزی دفترش در پرستش مدتها از بعد...بود گرفته پوريا دل....بود

 راهي خاطرش به كه موضوعي...گذشت مي شيراز در حضورشان از هفته يک درست...غمگين

 اام روحيش حال و بود بهبود به رو پرستش بدني حال...بود شده تمام ديگر بودند شده شيراز

 پوريا برای ها اين تمام اما خنديد مي شوخيهايش به...داد مي حرفهايش به گوش...بود آرام....نه

 خود صبح امروز را دفتر!!!! نبود پرستش بودن خوب بر دليلي دانست مي را او درون درد كه

 شقلب بر چنگي خواند مي كه ای جمله هر با...خواند مي را آن پوريا و بود داده دستش به پرستش

 داشت پرستش...شد مي تاب بي اش ناراحتي و اش غصه از و كشيد مي زجر او زجر از...خورد مي

 "او" كلمه روی رسيد كه سطر آخر به و...خواند را او نوشته دوم بار برای پوريا و...گرفت مي دوش

 :كرد تکرار و مکث

 آخه؟ ميشم خالص دستت از من كي...او...او...او -

 كي؟ دست از -

 دآم و كرد ای سرفه...پرسيد مي سوال او از پرستش حاال و بود گفته بلند را آخرش جمله پوريا

 به یا تقه...برود طفره كه خواست مي نه بگويد دروغ پرستش به آمد دلش نه اما...هيچکس بگويد

 ی حوله و خيس موهای با كه پرستش سمت به و شد بلند...گذاشت مبل روی را آن و زد دفتر جلد

 موهای و برداشت او شانه روی از غرولند با را حوله...رفت بود ايستاده حمام درب كنار شانه روی

 ...كرد خشک را پرستش
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 كنه ريس و راست احتياطياتو بي باشه دنبالت يکي بايد...موني مي ها بچه مثل -

 و كرد آرامي خنده...كرده عوض هم را اش روحيه كمي بود گرفته كه ولرمي آب دوش كه پرستش

 :گفت

 نه؟..داره الزم هم كتک وقتايي يه كه ننر لوس بچه يه -

 دقيقا بله -

 زنيم مي چي با اونوقت بعد -

 ...مشکيه كمربند با -

 ااااااااااا -

 را او زيبای و بلند موهای بود، رسانده اتمام به را پرستش موهای كردن خشک كار كه پوريا

 عکس يک مثل پرستش صورت حاال...كرد جمع او سر باالی را حوله و پيچيد حوله دور به ماهرانه

 روی هك خيسي نيمه موی تار چند اشاره انگشت با پوريا...بود شده قاب رنگي نارنجي حوله با زيبا

 و كرد او به ای خريدارانه نگاه و داد هول حوله درون به نيز را بود ريخته او های گونه و پيشاني

 :گفت

 ...شدی ماه حاال -

 يدهپرس قبل دقيقه چند كه سوالي...كند تکرار را سوالش دوباره پرستش كه بود منتظر پوريا

 فسن پوريا...رفت آشپزخانه سمت به و كرد تشکری...بود رفته خاطرش از انگار پرستش اما..بود

 اربيز دفترش درون "اوی" اين از بگويد او به كه برسد جايي به كار خواست نمي..كشيد راحتي

 به اما...بگويد پدرش از اش رفته دست از كودك برای بخواهد كه داد مي حق پرستش به....شده

 هر اما...ببيند را خودش از نامي كم، هرچند دفتر اين از جايي بخواهد كه داد مي حق هم خودش

 لویج آنکه برای و كرد نگاهي نوشيد مي شربت داشت كه پرستش به.... يافت نمي گشت مي چه

 :گفت بگيرد را او يادآوری

 ...زد زنگ دوستت راستي -

 سپيده؟ -

 گيری مي تماس باهاش گفتم...دادم جواب رو گوشيت بودی، حمام...خورشيد....نه -
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 بريکت بابت خورشيد از پيام يک كه شيراز در حضورش شب از...نشاند لب بر لبخندی پرستش

 او از خبری ديگر بود، گفته تبريک او به را مادر روز و داده هم را جوابش و بود كرده دريافت زن روز

 اين و داشت خبر سفرش اصلي ماجرای از كه بود كسي تنها خورشيد پوريا، جز به...نداشت

 حرف برايش روز چند اين اتفاقات از بتواند كه باشد كسي داشت دوست...كرد مي خوشحالش

 :گفت و كرد داشت مي بر ميز روی از را تلويزيون كنترل كه پوريا به نگاهي...بزند

 ميخوری؟ شربت -

 گلم نه -

 ..بزنم خورشيد به زنگ يه برم من پس -

 برسون سالم...باشه -

 ...چشم -

 چشم نشست مي مبل روی و كرده روشن را تلويزيون كه پوريا به لبخندی با پرستش

 هب و برگشت ديگر بار اتاق به ورد از قبل...رفت اتاق سمت به و برداشت را تلفن گوشي...دوخت

 هشد خيره تلويزيون به و گذاشته مبل دسته روی را دستش پوريا...دوخت چشم پوريا نيمرخ

 آه و گذاشت شکمش روی به دستي اختيار بي پرستش....كرد مي عوض يکي يکي را ها كانال...بود

 :گفت خودش با...كشيد آرامي

 موندی مي اگه برات شد مي دنيا بابای بهترين -

 پاك دست با را آن...خورد سر چشمش گوشه از شکي ا قطره...دوخت چشم پوريا نيمرخ به باز و

 با زدن حرف برای دلش...رفت اتاق سمت به و فشرد ديگرش دست در را تلفن گوشي و كرد

 تثاب تلفن با و كرد چک موبايل داخل از را اش شماره...بود شده تنگ روزهايش اين صبور سنگ

 برداشت را گوشي خورشيد بوق دو از پس...گرفت را آن

 چطوری؟...خانما خانم سالم -

 :گفت...گرفت اش خنده پرستش

 منم؟ دوني مي كجا از آخه -

 پس؟ كوش سالمم جواب -
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 خوب؟...خانم خورشيد سالم عليک -

 پس كه گيری مي پيش دست بعدم شيراز؟ دارم رو كي من خدا، بنده آخه...ماهت روی به خوب -

 چيزيه خوب خجالتم...پيامي نه زنگي نه خبری نه آره؟ نيفتي

 بودم شرايطي چه تو دوني مي كه تو...بابا ای -

 بدونم؟ كه ازت داشتم خبر...دونم نمي كه نه كي؟من؟ -

 بگيرم؟ قرار سركار عفو مورد كه كنم كار چي حاال...تسليم من..بابا خوب خيله -

 كن تعريف برام گذشته روزه جند اين تو رو چي هر پياز تا سير -

 االن؟ -

 برگشتي؟ وقتي برا بزاريم ميخوای -

 خوبه آره -

 ببينم كن تعريف باش زود... خودتو نکن لوس -

 نه؟ نيستي وردار دست بابا ای -

 اصال نه -

 بگم كجا از خوب خيله -

 اولش اول اول از -

 باشه خوب -

 :داد ادامه و خنديد ريز و

 خدا از غير...نبود يکي بود يکي -

 :گفت و پريد او حرف وسط خورشيد

 بگو بيمارستان از...فاكتور چي همه و هواش و شيراز از...نبود هيچکي -
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 متس به كمي را سرش پوريا...رسيد هم پوريا گوش به اش خنده...خنديد بلند اينبار پرستش

 قشن لبانش بر لبخندی و كرد متمايل بود خورشيد با گفتگو حال در آنجا از پرستش كه اتاقي

 مي هك آهي دانست نمي اما پوريا....كشيد آهي ناخودآگاه و افتاد پرستش دفتر به چشمش...بست

 النه پرستش جان و دل در مهرش و رسيده برسد بايد آنکه گوش به شود مي وقتي چند كشد

 از ندك مي فکر كه پرستش دفتر صفحات جديدترين بر نشسته اوی آن دانست نمي...است كرده

 كه ديگری دفتر از پوريا تازه!!!! خودش به...دارد اشاره ديگر كسي به بار اين ندارد خالصي دستش

 فهميده را اين پرستش...."او" از بود پر كه دفتری...نداشت خبر كرد مي مخفي را آن پرستش

 عوض قلبش حتي و فکر و ذهن در جايگاهش پوريا كه بود فهميده شد مي مدتي...بود

 كم را پوريا نفسهای صدای مشتركشان خانه بار اولين برای كه شب همان از درست....شده

 قرار مخاطب او، با كالمش او، به نگاهش شب آن از... شد مهمانش فريبا كه شب همان..داشت

 نبود چيز هيچ سر از شيراز به وورد بدو در اش ناگهاني عالقه ابراز حتي و هايش شوخي دادنش،

 زا ناشي را آنها تمام پوريا انگار اما...قبلي قصد روی از و بودند شده حساب همه و همه...عالقه جز

 یا دقيقه چند...بود نداده نشان مقابلشان در العملي عکس چون....دانست مي او دروني هيجانات

 هب دستي ابتدا پرستش بود، داشته نگاه خط پشت را او ماهور به زدن سر خاطر به خورشيد كه

 مشک بر را دست همان سپس و كشيد كرد مي خودنمايي گردنش بر كه پوريا هديه جديدترين

 :گفت لب زير و نهاد

 ؟؟ ماماني ميکنه پيدا هم تو برای جايگزيني -

 ....كشيد آه و

 ...گفتي مي خوب 

 :گفت و كرد منسجم را افکارش پرستش

 ...بود نشده بيدار -

 خوب؟...عزيزم نه -

 تراحتاس يکشنبه تا...شدم مرخص كه هم عصرش...شدم بستری صبح شنبه پنج...ديگه هيچي -

 كنم استراحت بيشتر روزم دو يه بود معتقد پوريا ديگه منتها...داشتم

 ...ازت نگرفتم سراغي همين برا منم...عزيزم كردی كاری خوب -
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 خود برسد وقتش كه دانست مي...است بوده او احوال جويای پوريا طريق از كه نگفت خورشيد

 كرد خواهد تعريف اش يافته تازه دوست برای را ماجرا اصل پوريا

 خورشيد؟ -

 عزيزم بله -

 ....شد حسوديم بهت بزني سر ماهور به رفتي و گذاشتي خط پشت منو كه لحظه يک -

 مي بهت رو ها بهترين باش مطمئن...دونيم مي ما كه چيزيه اون از بزرگتر خيلي خدا...عزيزم -

 بدون رو پوريا قدر...داری خودت كنار رو بهترين تو من نظر به چند هر...وقتش به اما..ده

 ...داره دوستت خيلي...پرستش

 با هك صحبتش...سپرد مي گوش پوريا از خورشيد تعريفهای به داشت و بود كرده سکوت پرستش

 به...شد تنگ پوريا برای دلش لحظه يک....چرخاند در سمت به را نگاهش...شد تمام خورشيد

 ردهك لمس و ديده را پوريا بزرگواريهای و خوبيها همه چطور، اينکه به و كرد فکر خورشيد حرفهای

.. رفت پوريا سمت به و آمد بيرون اتاق از... دارد دوست را پرستش چقدر كه دانستند مي و بودند

 يند،بنش كنارش داشت دوست پرستش. نشد او حضور متوجه كه بود تلويزيون محو آنقدر پوريا

 را صدايش داشت دوست. بخورد صورتش به او نفسهای هرم داشت دوست!!! پوريا كنار درست

 شکل او در داشتنها دوست اين كه لحظه آن از درست اما. شود صحبتش هم بيشتر و بشنود بيشتر

 ماا حوصله، با و بود مهربان قبل مثل. بود كرده عوض را اش رويه پوريا بودند، شده بيدار و گرفته

 يم پرستش كه حاال. كند نزديک پرستش به را خودش ای بهانه هر به خواست نمي انگار ديگر

 خود در هم آنقدر پرستش. خواست نمي انگار كه بود او بود پوريا های نوازش نيازمند و خواست

 بود، كرده فکر خودش با بارها. شود كار اين قدم پيش نداشت دوست كه كرد مي غرور احساس

 حفظ را غرورش بايد دختر بود گفته خود به و زده پس دست با را سرش باالی ابرهای بار هر اما

 خواست مي اگر كردی؟ حفظ را غرورت هم او برای آيا بود پرسيده خودش از حتي بار يک!!! كند

 عاشقانه و ها نوازش و تمجيدها و تعريفها محاصره در اينکه از. خودش از نبود راضي باشد، صادق

 وا و داده گوش گلبهار عمه خواسته به اينکه از بود، كرده باور را آنها همه و گرفته قرار او مکرر های

 نامطمئ نبود كار در محرميت قضيه اگر كه دانست مي. بود داده قرار فشار تحت محرميت برای را

 از هر كه آمد مي يادش. رفت نمي شد خودش متوجه فقط ضررش تمام كه ستد و داد اين بار زير

 تندی با بود شده بارها پرستش و داشت پيشنهادهايي خواسته اين بر مبني او طرف از گاهي
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 هارگلب اصرار به وقتي اما بود داشته حذر بر اش خواسته شفاهي تکرار از حتي را او و كرده برخورد

 آن از ديگر را او هم كند مخالفت نتوانست ديگر شد جاری آنها بين محرميت صيغه و داد در تن

 و داشت دوستش عاشقانه آنگونه كه او. برنجاند را او خواست نمي دلش هم و دانست مي خود

 كه نفهميد و!!! او به نسبت نداشت وجودش در احساس ای ذره كه برايش بود عجيب چه حاال

 به ورياپ با اش زناشويي پيمان سفره سر بر حتي پرستش. رفت و ريخت فرو احساس اين چگونه

 را نآ روزها آن كه رفت عسل ماه به او با وقتي گذاشته پوريا خانه به پا وقتي حتي. كرد مي فکر او

!!!! بردب لذت دوران آن از بيشتر بود نکرده سعي اينکه از بود پشيمان امروز و دانست نمي عسل ماه

 ارب اولين برای فشردش، آغوش در بار اولين برای گرفت، را دستش بار اولين برای پوريا وقتي

 مهه شد مي مدتي حاال و بوده بيرحم چقدر كه انديشيد خودش با ،. بود كرده فکر او به بوسيدش

 بر خواب از او فکر با ديد، مي خواب او فکر با خوابيد، مي پوريا فکر با پوريا، بود شده چيزش

 و بود بخش لذت هم برايش داشتنش كه ای برنامه. اش روزه هر برنامه بود شده اين!!! ميخواست

 روز هر عطرش و بود گيری شکل حال در كه عالقه از ای تازه شکل از برد مي لذت. آور عذاب هم

 در و بيايد پوريا اينکه انتظار از كشيد مي عذاب. داد مي نوازش را مشامش قبل روز از بيش

 ستا منتظر چرا دانست نمي و بود نيفتاده اتفاق اين هنور كه بگويد دل راز او و بفشارد آغوشش

 محال نه زد؟ مي پس را او پوريا زد؟ نمي حرف و رفت نمي خودش چرا بگذارد؟ جلو قدم پوريا كه

 گذشته از ترس همين غرور، حس همين اما نيست اينگونه كه دانست مي وجودش تمام با بود،

 به شدن نزديک برای كوچک ترفندهای همين به داد، نمي پيشروی اجازه او به. بود بسته را او پای

 ....است كرده رها آور عذاب برزخي در كار، اين با هم را پوريا دانست نمي و بود بسته دل پوريا

 :گفت و كرد پوريا به ديگری نگاه پرستش

 رفته سر حوصلم من -

 :گفت آرام و برگرداند او سمت به را سرش پوريا

 بيرون؟ بريم بخوايم كه شدی روبراه انقدر -

 ...خوبم آره -

 بيرون بريم شو آماده پس خوب -

 كجا؟ -
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 :گفت و كرد ای خنده پوريا

 نپرس سوال انقدر شو آماده خانم دختر...خوبي كه معلومه خوبه، نه -

 بشم؟ آماده كجا برای بايد بدونم خوام مي بده -

 :تگف كند خاموش را آن تا رفت مي تلويزيون سمت به حاليکه در و كرد بلندتری ی خنده پوريا

 نبيرو برمت نمي ميشم منصرف وگرنه شو حاضر برو پاشو...پير...دختر كردی پير و من تو -

 رلكنت با و گذاشت دماغش روی سکوت نشانه به را دستش بزند، ديگری حرف آمد پرستش تا و

 ورياپ حاليکه در و انداخت باال را هايش شانه پرستش كرد، اشاره اتاق سمت به بود دستش در كه

 عوض را لباسش تا رفت راهرو سمت به هم خودش و...رفت اتاق سمت به خواند مي بداخالق را

 یرو پوريا و داشت اختصاص پرستش به اتاق معمول، طبق هم نقلي خوابه يک خانه آن در...كند

 ...خوابيد مي مبل

 سمت به سپس و كردند صرف سنتي رستوراني در را ناهار...زدند گشت شهر در را ساعتي چند

 هگون هيچ برای اوضاع روز، چند آن در و داشت را ديدنش آرزوی پرستش كه جايي...رفتند حافظيه

 بخش لذت پرستش برای مردم پرشور حضور و زيبا فضای آن...نبود مساعد بازديدی و ديد

 را خودش و رفت باال ها پله از وقتي...بود شده علت بر مزيد هم ماه ارديبهشت مطبوع هوای...بود

 را ازيب مزار اين هميشه...بست حلقه چشمانش در اشک اختيار بي ديد، حافظ زيبای مزار روبروی

 مانوس حافظ با ديرباز از او...داشت قرار روبرويش حاال و بود ديده ها فيلم و ها عکس در

 مهماني و...شد نمي معنا حافظ بي آنها يلدای شبهای...داشت دوست را حافظ گلبهار چون...بود

 شيرين و ناب غزليات از بود پر بود، آنها ثابت پای يک پرستش كه گلبهار عمه ای دوره های

 ؟بود؟؟ نبرده شيراز به را آنها حال به تا چطور عالقه، همه اين با گلبهار دانست نمي فقط...حافظ

 دپرداختن گردش به زيبا فضای آن در ساعتي يک و خواندند ای فاتحه كردند، زيارت را حافظ مزار

!!! نرسيد هم دست يک انگشتهای به تعدادشان كه نفره دو های عکس در...گرفتند عکس و

 دور را دستش پوريا آنها از يکي در حتي و بايستند هم دست در دست كه داد مي دست فرصت

 كه ردك مي كفايت پرستش برای هم همين...داشت پوريا سينه بر سر او و...گذاشت پرستش كمر

 عاشق و شيفته ندارد، دوستش ديگر پوريا كه دانست نمي دارد، دوستش پوريا شود مطمئن

 مي احترام ديده به پرستش به كه هنگام آن...انگار بود جلوتر پله چند هميشه پوريا!!! اوست

 و تبس پرستش به دل كه زمان آن....دانست مي پزشکش فقط و فقط را او پرستش....نگريست
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 آن...بس و نگريست مي او به احترام ی ديده به پرستش...زد جوانه دلش در داشتن دوست حس

 تدس در را دستانش...بزند حرف او با و باشد پرستش كنار در داشت دوست بهانه هر به كه هنگام

 و دلبخن با فقط و فقط پرستش كند، نثارش را عالم های نوازش و ناز و ها مهرباني تمام و بگيرد

 مي پرستش دل در داشتن دوست حس حاال، و...كرد مي نگاه او به احترام از حاكي نگاه همان

 ...ودش مي خواسته كه كرد نمي حس و ديد نمي چون..بود خبر بي آن از پوريا و بزند جوانه كه رفت

 لشموباي گوشي سپس و گرفت بود، گرفته عکس آنها از كه رهگذری از تشکر با را دوربين پوريا

 :داد جواب خورد مي زنگ كه را

 واهلل...انج نويد نيستيم زحمت به راضي...نه...ميرسونم بزرگيتو بله...خوبيم آره...جان نويد سالم -

 گوشي لحظه يه...بگم خانم به بزار خوب...ايم حافظيه خالي شما جای االن

 :گفت پرستش به رو پوريا

 بانو؟ كنيم كار چي...كرده دعوتمون شام برای نويده، -

 تخواس پوريا از و آورد لب به لبخندی بود، شده تنگ شدنش مخاطب اينگونه برای پرستش دل

 ...برداشت او ی شانه روی از را دوربين و برد دست سپس و كند قبول را دعوت كه

 ...عزيزم ممنون -

 :گفت مي بود پرسيده او از نويد كه چيزی جواب در كه بود پوريا آرام خنده صدای

 ...حاال خوب...نبودما شما با -

 ....خنديد باز و

 نويد؟...شد اعالم موافقت -

 ...بود زده خاصي حرف نويد انگار...شد جدی كمي پوريا لحن

 تشکر....حتما...بلدم آره آره...ميبينمت...رفيق ممنون....باشه -

 دستش از بود داده قرار مخصوصش جلد درون پرستش كه را دوربين پوريا....كرد قطع را گوشي و

 :گفت و گرفت

 ...كن استراحت كم يه...خونه بريم...نداريم خاصي كار اگر...ميارمش من بده -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن كاربر كريمي آزاده | پرستيد بايد را تو رمان

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

 

227 

 

 :داد ادامه طنزآلود لحني با و

 نويد پيش بريم كه..بپوش شام مخصوص لباس -

 كني؟ مي مسخره و من -

 حسي و...فشرد آرامي به او دست انگشتان الی را انگشتانش گرفت، دست را پرستش دست پوريا

 گزيد داندن به را پايينش لب سپس...بود بخش لذت و خوشايند بسيار برايش كه داد پرستش به

 :گفت لحن همان با و

 بشيد آماده خوايد مي كجا برای كه بدونيد بايد فرموديد شما اصال، -

 و تداش مي بر گام پوريا شانه به شانه كه همانطور پرستش...كشيد خودش دنبال را پرستش و

 :گفت اوست دستان در دستش اينکه از بود سرخوش

 آخه؟ ميمونه يادت چي همه چرا...گفتم اينو بود نمونده يادم خودم من -

 باهوشم چون -

 كني؟ مي تعريف خودت از همه اين چرا خدا، وای -

 كني نمي تعريف ازم تو چون -

 كنم؟ تعريف ازت بايد چرا -

 بود خوب كردی مي صبر كم يه كردن، سوال جای به اگه...چرا چرا چرا -

 عيبه ندانستن...نيست عيب نپرسيدن گفتن قديم از -

 ...نباشه قدميت يه تو سوال، جواب كه وقتيه مال اين..خانم بله -

 ...چرا -

 كنم؟ دعوات يا كني مي بس -

 امروز؟ بداخالقي همه اين تو چرا ا، -

 خوری؟ مي بستني...چرا بازم بيا -

 ...زد لبخند و كرد نگاه پرستش به و
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 سر با پرستش...زدند مي قدم شده فرش سنگ خيابان روی بر و بودند آمده بيرون حافظيه از

 آن رفص از پس و كند پيدا فروشي بستني يک پوريا تا زدند گشت شهر در كمي....داد مثبت جواب

 كه كند، عوض لباس پوريا قول به هم تا داشت وقت ساعتي سه دو پرستش...شدند خانه راهي

 هنوز شد تمام كه آنها با صحبتش...بزند حرف ارسالن و گلبهار با هم و نکرد را كار اين البته

 روی ای شماره چه اينکه به كردن نگاه بدون...خورد زنگ باز كه بود نگذاشته زمين را گوشي

 كه چيزی نگفت برای كه باشند گلبهار يا و ارسالن شايد اينکه خيال به بيشتر و است افتاده گوشي

 :داد جواب را آن اند گرفته تماس اند كرده فراموش

 جانم؟ -

 اونم؟ احساسات با همه اين بودی كي منتظر بابا، نه -

 خوبي؟ سپيد، سالم ا، -

 ...رسيد گوش به خط آنطرف از سپيده آرام خنده صدای

 چطوری؟ تو...عزيزم خوبم -

 سام؟...سايه خوبن؟ اينا مامان..خبرا چه...ممنون -

 داری؟ دوستيم يه گي نمي...كرديا فراموش رو ما رفتي خوب ميگذره؟ خوش...خوبن همه -

 گيری نمي تحويل ديگه مارو...خريدی ماشين كه تويي اين -

 ياپور...ميشه زياد تلفنت پول...نزنيا زنگ يه وقت يه...نميگيره تحويل كي معلومه...آره آره -

 ...نميکنه پرداخت

 ..دلبازه و دست هم خيلي آقامون -

 ..غلطا چه...بابا نه اوه، -

 ...باش مودب سپيده، -

 كني؟ كار چي ميخوای نباشم -

 کلش همين به هميشه سپيده با زدنهايش حرف و رابطه نوع...خنديد مي كه بود پرستش بار اين

 ينا پشت كه دانستند مي دو هر اما...مصلحتي های كنايه و طعنه اوقات گاهي و كل كل از پر...بود
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 هبوت از دو هر...است نهفته قلبشان اعماق از محبت و دوستي دنيا يک خشن، ظاهر به های مرافعه

 ...بودند آشنا كامال همديگر خم و چم به و آمده بيرون سربلند سالها اين طي در هم امتحان ی

 ای؟ زنده...الو -

 ...چش كوری به...ام زنده آره -

 :گفت و كرد قطع را دوستش حرف سپيده

 خبريه؟... ببينه نتونه كي هر بشه كور..ايشاهلل...ايشاهلل -

 چي؟ يعني -

 ميزنمت گيرم مي ميام...پری نشوها لوس...همين يعني -

 برسه بهم دستت اگه -

 ...خنديد و

 بگو گلي ميدم گوش -

 اتاق از بيرون به سركي...رفت درب سمت به و شد بلند...انداخت اتاق درب به نگاهي پرستش

 به راحت خيال با...بود رفته حمام به بود گفته كه همانگونه پوريا پس...آمد مي آب صدای...كشيد

 انداخت تخت روی را خودش...بست سرش پشت هم را در بيشتر احتياط برای اما...برگشت اتاق

 :گفت و كشيد بلندی نفس و

 ميشم بستش دل دارم كنم فکر سپيده -

 كنن سرت تو خاك -

 ای؟ كي با -

 با قفس يه زير زندگي ماه دو و آشنايي ماه چهار بعد تو ببينم.. ديگه توام با...بابام خونه نوكر با -

 و عقل ديدمش نظر يه من شدی؟ بستش دل كه كني مي فکر داری االن تازه پوريا، مثل يکي

 هستي؟ كي ديگه تو...رفت هوشم

 ميزني؟ حرف من شوهر به راجع داری..سپيد كنا جمع حواستو -
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 ميگي؟ راست سپيد جون -

 اوهوم -

 كي؟ از.. كي از -

 ...نميدونم كه دقيق -

 مرض -

 ...باشا مودب -

 پری؟ -

 بله -

 باشه؟..ها فضوله دختره چه نگي...بپرسم ميخوام چيزی يه -

 باشه -

 آره؟...پوريا... و..تو..ميگما -

 فضولي؟ -

 ...خنديد و

 آزار مردم جنبه بي...تو مث يکي ميشه..آها...دادا رو كسي هر به نبايد ميگن...اه اه -

 قيعمي نفس...داشت كه خوشي بسيار احوال و حال اين از كرد مي تعجب...خنديد هم باز پرستش

 :گفت لبخند با و كشيد

 اصال... نه -

 من؟ جون -

 ...آره -

 چرا؟ اوا -

 ...خوب -
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 دليل اين واقعا هم شايد...بگويد را پوريا به نشدنش نزديک اصلي دليل توانست نمي پرستش

 ودشخ توانست مي راحتي اين به پوريا نبود، باردار اگر آيا كرد فکر خود با ای لحظه...نبود اصليش

 را؟؟ اش طبيعي اميال و كند كنترل را

 مردی؟ باز...چي خوب -

 ...هستم بابا نه -

 :داد ادامه پرستش و رسيد گوش به پرستش دادن جواب نوع از سپيده خنده صدای

 ...خوب..كرد خواستگاری ازم وقتي...دونست مي رو جريان تمام پوريا...ببين -

 لوهج واقعيت با متضاد را حرفهايش كمي بود مجبور...بست را چشمانش ای لحظه برای پرستش

 بودند گذاشته قرار...پوريا و او بين بود قراری...نداشت ای چاره اما...بود ناراحت كارش اين از..دهد

 و رگلبها با رازی هيچ كنون تا كه پرستش برای و...نشود خبر با پرستش ماجرای اصل از كسي

 به جبورم را پرستش كه پرسيد نمي چيزی اما گلبهار...بود سخت كمي موضوع اين نداشت سپيده

 خواست مي وقتي نبود بردار دست... داشت فرق سپيده اما گفتن، دروغ شايد و كند حقيقت نگفتن

 ...نداشتند هم به ای نگفته حرف دو آن چون داد مي حق او به پرستش البته و بداند را چيزی

 دكترت...پيشش بودی نرفته كه احوالپرسي برای...دونست مي چيزو همه كه دونم مي منم -

 بعدش؟ خوب..بوده

 ...به احساسم و عالقم نوع كه بودم گفته بهش من...خوب هيچي -

 :داد ادامه و كرد كوتاهي مکث پرستش

 بخوای وقت هر تا گفت اونم...دارم زمان به نياز كردنش فراموش برای منتها...نشده عوض اصال -

 ...دم مي زمان بهت

 ...بود راست حرفش قسمت اين

 خود از متکبر دختره...داد ازدواج پيشنهاد بهت كه اومد خوشش تو چي از پوريا اصال موندم -

 راضي

 :درآورد را پرستش ادای لهجه، تغيير با و
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 ...دارم دوسش هنوز...دارم زمان به احتياج -

 پررو -

 تو؟ يا من -

 تو -

 بعدش خوب...خوبي تو...من باشه -

 ...كنه مي بعد بعد هي...ديگه نداره بعد -

 گفتي؟ بهش...بکني خوای مي كار چي حاال -

 ...نه -

 چرا؟...مياد بدت...داری مرض گم مي -

 بگم چي دونم نمي خوب -

 ميدی؟ بوس يه...رسيد سر به دادی بهم كه زماني اون بگو داره؟؟ كاری ديگه اين -

 سپيده شو خفه -

 خنديد و

 ...ميدم نشونت راهکار دارم...ادب بي -

 نکرده الزم -

 ماهيه؟ چه متولد ببينم -

 كار؟ چي خوای مي -

 بخونم طالعشو برم ميخوام خوب...براش بگيرم خوب كادوی يه -

 بشه؟ چي كه -

 ..كنه مي سوال هي...بگو تو حاال -

 ..ندارما اعتقاد چيزا اين به من ولي...تير 38 -
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 داره كار تو با كي -

 :گفت یفور...كرد مي صدا را او پوريا...شنيد را پوريا صدای كه بگويد سپيده به چيزی آمد پرستش

 باشه؟ برم ديگه من...اومد بيرون حمام از پوريا ببين -

 ...هست تميزم....ها خوبيه وقت االن...ببين تو -

 ...خنديد غش غش و

 كوفت -

 بری؟ خوای مي تو..زدم زنگ من...خودت به كوفت -

 كن خداحافظي باشه خوب -

 كنم نمي -

 نداری؟ كاری -

 خداحافظ...زنم مي زنگ بهت...باش خودت مراقب نه، -

 خدانگهدارت...جان سپيد ممنون...باش خودت مراقب هم تو...قربونت -

 توی ته حتما امشب انديشيد خود با...بود بسته نقش همچنان لبانش بر لبخند...گذاشت را گوشي

 هسپيد و او آشنايي باعث بتواند شايد نباشد زندگيش در كسي واقعا اگر...درآورد را نويد كار

 ...بگذارد ميان در هم پوريا با رفتن از پيش را موضوع تا شد خارج اتاق از فکر اين با...شود

 چهاردهم فصل

 مي گوشش به پوريا و نويد خنده صدای گاهي از هر....بود نشسته نويد خانه بالکن درون پرستش

 رفک سپيده با امروزش صحبت به...بنشاند لب بر لبخند هم پرستش شد، مي باعث و رسيد

 گرواش در دل هم او كه بفهماند داتشني دوست و آرام مرد اين به تواند مي چگونه اينکه به...كرد

 ستدان مي هم را دليلش...بود كرده سختش خودش برای پرستش انگار اما نبود سختي كار دارد؟؟

 متنوعي گلدانهای به نگاهي...داد نمي حق گاهي و داد مي حق خودش به گاهي...دانست نمي هم و

 و ودب كوچک خيلي نه نويد خانه...انداخت بودند شده چيده خاص ای سليقه با بالکن دور تا دور كه

 كباب نويد قول به كه را شام و بودند نويد مهمان آنها شد مي ساعتي دو... بزرگ خيلي نه
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 بود نشده وقت هنوز و....بود خودش كار مشغول كس هر حاال و كرده ميل بود سرآشپز مخصوص

 مامت نيمه كار كه بود خواسته پوريا از!!! بفهمد چيزی نويد روابط و زندگي نوع مورد در پرستش

 هم خودش بود ديده سپيده برای مناسبي مورد را نويد ذهنش در كه حاال و كند تمام را خودش

 و كرده عمل اش خواسته به پوريا حتما مردانه، نفره دو جمع آن در دانست مي و...برود را راه بقيه

 خواهد كار نتيجه جريان در هم را او مناسب فرصت در و كند مي منتقل نويد به را موضوع

 ...گذاشت

 عزيزم؟ نيست سردت -

 بود تادهايس بالکن كشويي درب ای شيشه چهارچوب در سرش باالی كه پوريا به لبخند با پرستش

 !!!فرصت بهترين...دوخت چشم

 عزيزم ممنون...خوبه هوا نه -

 ...خوشبخت زوج...به به -

 رفته باد بر را اش نقشه پرستش...نشست پرستش روبروی صندلي روی و زد كنار را پوريا نويد

 ادا وا مقابل در كه آميزی محبت ی كلمه اولين از گرفته گر و بود پوريا تماشای محو آنقدر او...ديد

 را ويدن او چون كند مي فکر پوريا حاال انديشيد خود با... بود نشده نويد حضور متوجه كه..كرد مي

 ...بود دلگير نويد موقع بي حضور از دل در...كند ظاهر حفظ خواسته ديده سرش پشت

 بختيخوش باعث ميتونه هم شما دوست اين ببينم بفرماييد خوشبختين همه اين كه حاال خوب -

 خانم؟ سپيده اين...بشه من

 دلبخن...بود ايستاده در چهارچوب در سينه به دست او...كرد نگاه پوريا به احتياط با پرستش

 پوريا چهره خطوط و خط در روزها اين...شد بيشتر پرستش جرات...بود لبانش گوشه مهربانش

 و زد لبخند...او چهره حالت و برخورد نوع بود شده مهم برايش...گشت مي آرامش منبع دنبال

 :گفت

 گفتي؟ پس -

 برگردم و بزنم تلفن يه برم من...شماس با بقيش...شده اجرا اوامر...بله -

 ممنونم...باشه -
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 ...رفت پوريا

 سهمقاي نويد با كه را پوريا...دوخت چشم او چشمان به هم نويد...انداخت نويد به نگاهي پرستش

 قدش...روشن پوست و دريايي چشمان آن...بود سرتر نظر هر از ظاهری لحاظ از نويد..كرد مي

 مي نشان كامل اروپايي مرد يک را او...حالت خوش رنگ خرمايي موهای...بود بلندتر پوريا از هم

 اينگونه...نه پوريا اما...بيندازد خود دام به اول نگاه در را ها خيلي بود ممکن كه ها چهره آن از...داد

 عمق به تا شدی مي همکالم او با بايد اما...داشت نقصي و عيب بي چهره كه بود درست...نبود

 يم اش دلباخته تا كردی مي كشف بايد را پوريا...بردی مي پي مهربانيش البته و شعور و درك

 و!!!! انگار بود شده فاتحش...بود كرده كشف را پوريا او...بود اينگونه پرستش برای حاال و...شدی

 و تگرف نويد از را نگاهش...آمد مي تر عاقالنه و تر منطقي نظرش به داشتن دوست اينگونه چقدر

 را اش حلقه... بود كرده انگشتش در خودش دستان با پوريا را آن...دوخت چشم اش حلقه به

 كارش اين از...بود او تماشای حال در همچنان نويد..دوخت چشم نويد به باز و...كرد نوازش

 ينم دوستي طرح كسي هر با پوريا انديشيد، خود با كه بدهد تذكر خواست مي...نيامد خوشش

 شخود كمي پس...است برگزيده دوستي برای را او كه دارد كافي شناخت نويد روی مسلما...ريزد

 :گفت و كرد جور و جمع را

 شده؟ چيزی -

 چطور؟ نه -

 !!!من به زدين زل همينجور شما آخه -

 لکنبا به آمدن هنگام در را آن پرستش كه رنگي قرمز بافت دست شنل به و كرد آرامي خنده نويد

 :گفت و كرد اشاره بود انداخته اش شانه روی و بود گرفته نويد خود از

 يم فکر داشتم... هست روش سوراخ يه كه شدم متوجه االن...بافته مادربزرگم مادر رو شنل اين -

 شدم ناراحتيتون باعث اگه ببخشيد...كرد درستش ميشه جوری چه كردم

 نسبتا سوراخ...شد سوراخ متوجه و كرد وارسي را آن كمي...انداخت شنل به نگاهي پرستش

 :گفت و خنديد بود، بزرگي

 ...كنم درستش براتون من بخواين اگه -

 تونيد؟ مي -
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 ميخوام همرنگش كاموای يه فقط...نداره خاصي كار..گرفتم ياد عمه از آره -

 :گفت ذوق با نويد

 ميکنه عامم قتل حتما ببينه سوراخو اين اگه مادرم...ممنون...براتون ميارم گير -

 :داد ادامه و خنديد و

 شده؟ اينجوری چرا نميدونم...برداشتم اجازه بي واقع در يعني....رفتم كش اينو من آخه -

 كنم مي درستش... نيست سختي كار... رفته در و كرده گير جايي به احتماال -

 شما نفع به صفر دو شيم مي پس باشه -

 چطور؟ -

 من ی جده يادگاری شنل و خانم سپيده ديگه خوب -

 :گفت و خنديد پرستش

 بده اوكي نيست معلوم ماجرا سر يه هنوز اولي ولي..صد در صد كه دومي مورد در -

 حله كه ماجرا سر اين درصد پنجاه -

 كرد اشاره خودش به و

 نشاخته؟ و نديده -

 حله گم مي نشاخته و نديده من..باشه شده پيشقدم پوريا وقتي ديگه -

 دارين؟ اعتماد بهش انقد -

 انستتو مي...بود نشده بد هم خيلي نظرش به اما است پرسيده را سوال اين چرا نفهميد پرستش

 ...شود جويا باشد، داشته دوستش رفت مي كه مردی مورد در اينگونه را ديگران نظر

 ...كامله انسان يه نمونه من برای پوريا...بيشتر انقد از خيلي -

 هم يمنش خانم مورد در ميخواست دلش...گفت نويد برای خصوصياتش و سپيده از كمي پرستش

 را ودخ تمايل نويد اگر حال هر به...بود شده متوجه بد او شايد...ندانست صالح اما بپرسد چيزهايي
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 غير اي رسمي طور به زندگيش در كسي قطعا پس بود كرده اعالم سپيده با بيشتر آشنايي برای

 ...كرد آسوده را خيالش فکر اين با...نداشت حضور رسمي

 خوبي شب...شدند خارج نويد خانه از پرستش و پوريا كه بود شب يازده به نزديک ساعت    

 كه بود رفتن پيش خوب حال در آنقدر روزها اين چيز همه...داشت خوبي احساس پرستش...بود

 ...انديشيد مي بود داده رخ برايش كه ای ضايعه به كمتر ديگر پرستش

 مرخني به و داده تکيه صندلي پشتي به را سرش پرستش...بودند ايستاده قرمز چراغ پشت    

 :گفت خندلب با و برگشت باشد شده او نگاه سنگيني متوجه كه انگار پوريا...بود دوخته چشم پوريا

 خوبي؟ -    

 كه دكر ثابت شد مي...فرصت بهترين هم باز...افتاد بالکن درون اتفاق ياد به آن يک پرستش    

 ...است نبوده نويد حضور خاطر به هم موقع آن حرف

 ...عزيزم خوبم -    

 ار سرش دوباره...بود باقي وقت هنوز...انداخت راهنمايي چراغ رنگ قرمز تايمر به نگاهي پوريا    

 :تگف و زد او دماغ نوك به آرام ای ضربه انگشت نوك با و برد دست...برگرداند پرستش سمت به

 است؟ شنبه چند امروز -    

 چطور؟...شنبه سه -    

 دخري برای اونور ور اين بکشوني خودت با و من داری وقت روز دو..دعوتيم عروسي شنبه پنج -    

 عروسي كادوی البته و لباس

 و است شده سبز چراغ كه فهماند پوريا به و كرد اشاره جلو به ابتدا...نشست راست پرستش    

 :گفت بعد

 كي؟ عروسي -    

 محمدحسيني خانم -    

 هست؟ كي -    

 نويد دفتر منشي خانم همون -    
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 دعوتيم؟ هم ما..مباركه...سالمتي به ا، -    

 كرد دعوتمون نويد.. ديگه بله -    

 عروس رئيس نه..ميکنن دعوت داماد و عروس بستگان طرف از معموال -    

 ديگه بستگانه خوب -    

 آيا؟ اونوقت چي يعني -    

 :گفت و خنديد پوريا....كرد خاصي تاكيد بود پوريا مختص كه زدن حرف نوع اين روی    

 ...داماده برادر اينکه يعني -    

 ...نه -    

 كرد ادا را كلمه اين تعجب با پرستش    

 ...ميگه اينطور كه خودش -    

 بود گونه مزاح پوريا لحن    

 خودشه؟ از بزرگتر داداشش -    

 برای كه آمدايي و رفت توی حال هر به..كوچيکتره سالي چهار سه يه...ارشده پسر نويد..نه -    

 عروسيشونه كه االنم سالمتي به و مياد خوشش خانم اين از داشته نويد ديدن

 ...پس خوب -    

 كرد مي درك خوبي به ديگر حاال را نويد نگاه نوع آن منظور پرستش    

 ينيمحمدحس خانم مثل نمونه و خوب كارمند يه عروسي بعد كه گرفته عزا كلي نويد دوني مي -    

 كنه؟ پيدا كجا از

 ازدواجش؟ بعد كار سر بره خواد نمي مگه -    

 كنه كار نويد برای بخواد كه نيست اينجا ديگه بره بخواد اگرم ولي نميدونم اونو -    

 ... خوب ميگي راست -    
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 كني؟ مي اذيت خودتو داری اينجوری چرا...نشده چيزی كه حاال -

 اين اهمينج كني مي فکر اينطوری اگر باشه...نشده؟ چيزی كني مي فکر واقعا شما خانم يعني -

 كنيم مي تمومش رو بحث

 لحا در و بودند شده خارج نويد برادر عروسي مجلس از پوريا و پرستش كه ميشد ساعتي نيم

 پرستش از عروس اقوام از يکي خواستگاری موضوع مورد در بحث، گفت بشود شايد يا و صحبت

 هب كه چيزی...خودش روی بر پوريا تعصب از بود آمده خوشش...كرد آرامي خنده پرستش!!!! بودند

 او...بود ديده ارسالن در را آن از ای ناشيانه های نمونه فقط اش زندگي در مذكر جنس يک عنوان

 با دادن دست برای دوستانش از يکي كه بار يک حتي...داد نمي خرج به تعصب برايش هرگز

 ادهد قرار اش مواخذه مورد بسيار بود، كرده امتناع كار اين از پرستش و شده پيشقدم پرستش

 انتقاد همکارش، خانمهای با اش آزادانه روابط از پرستش خود كه بود شده هم باری چند...بود

 كرد مي فکر خوب كه حاال...گرفت مي قرار بازخواست مورد كه بود پرستش اين بار هر اما كرده

 ريفتع هم گلبهار برای حتي و كرده تحمل را اعتقاداتش با ها مغايرت اين تمامي چطور فهميد نمي

 !!!!است كور عاشق كه اند گفته راست پس...بود نکرده

 خندی؟ مي كه اومده خوشت خيلي -

 :گفت و كرد ديگری ی خنده پرستش

 نخيرم -

 چند و شده تزيين ماشين يک و رسيد گوش به ماشين چند ممتد بوق صدای لحظه همان در

 بوق چند و گذاشت بوق روی را دستش و شد خم پرستش...گذشتند كنارشان از ديگر خودروی

 دست تکان با و داماد و عروس ماشين سوی از هم را كارش اين تشکر و...زد آنها برای ممتد

 بودن معلوم كه لبخندی و سر تکان با هم پوريا...داد تکان دست برايش هم او...گرفت خانم عروس

 به را دور راه از تبريک مراتب!!!! خير يا است آمده داماد و عروس چشم به شب، وقتي بي آن در

 :گفت و نمود اعالم ناشناس داماد و عروس

 شده؟ خواستگاری كسي از هم اينا عروسي تو نظرت به -

 نه؟ برداری دست نميخوای تو -

 چي؟ از -
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 :گفت طنز حالتي به پرستش

 من از -

 :خواند و انداخت باال نفي نشانه به را سرش كند، نگاه پرستش به آنکه بي پوريا

 دارم نمي تو از دست ساعت يک و لحظه يک

 بارم تويي كه زيرا كارم، تويي كه زيرا

 كوشم مي تو پند با نوشم مي تو قند از

 جگرخوارم شير تو جگرخسته، صيد من

 ست بوده يکي كه گويي تو، جان و من جان

 بيزارم تو غير كز جان، يک بدين سوگند

 من گياهم بند يک تو جمال باغ از

 كلهوارم پاره يک تو وصل خلعت وز

 است ديوار سر خار عالم، اين تو گرد بر

 خارم مي كه است خاری وصلت، گل بوی بر

 باشد؟ چون تو گلزار باشد، چنين خار چون

 اسرارم تو اسرار برده ای و خورده ای

 جان ای حريف چرخ بر را مه بود خورشيد

 اغيارم مجلس در بنگذاری كه دانم

 يارت خدا كه گفتا درويشي بر رفتم

 يارم شهي تو چون شد او دعای به گويي

 گرمابه در نقش را عالم همه ديدم

 آرم دست تو سوی هم دستارم، تو برده ای
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 دارد همي زنجير جنسش سوی جنس هر

 گرفتارم دام، در جا كاين كيم جنس من

 گردی همي دزديده جانا من دل گرد

 عيارم دلبر ای جويي مي چه كه دانم

 داری پنهان شمعي جانا قبا زير در

 انبارم و خرمن در آتش زني كه خواهي

 بيمارم صحت وی گلزارم و گلشن ای

 بازارم رونق وی ديدارم يوسف ای

 گردان درت گرد من گردان، دلم گرد تو

 پرگارم چو سرگشته گردش، در تو دست در

 گويم غم قصه گر تو روی شادی در

 سزاوارم كه واهلل خونم، بخورد غم گر

 رقصند همي خلق اين حکمت، دف ضرب بر

 نپندارم پرده يک رقصد تو پرده بي

 پيدا جهان رقص وين پنهان، دفت آواز

 خارم مي كه جای هر خارش اين بود پنهان

 تو نبات ز زيرا غيرت، از كنم خامش

 بارم نمي قند جز شکرافشانم ابر

 بادم در و آتش در خاكم، در و آبم در

 چارم اين از نه اما من، بگرد چار اين

 زنگي گه و رومي گه هندو گه و تركم گه
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 انکارم و اقرارم جان، ای است تو نقش از

 جا اين است حق شمس با جانم، و دل تبريز

 آرم نمي تصديع اكنون، تن به چند هر

 شپرست به يا...داد مي نشان دستانش با هم خاصي العمل عکس خواند مي كه بيتي هر با پوريا

 يتيب شنيدن با و كرد مي ذوق بيت يک شنيدن از گاهي پرستش، و...خودش به يا...كرد مي اشاره

 ديروزش اوی ميان بود فرق چقدر خدايا... شنود مي را پوريا دل نگفته حرف كرد مي احساس ديگر

 ايدش و دلبستگي سر از و شناخت بدون و ظاهر روی از انتخابي...فاصله دنيا يک!!!! امروزش اوی و

 ديگر را پرستش...نه...دومش انتخاب حاال و...وابستگي روی از احساس اين ادامه گفت بتوان

 اب توانست مي نه را پوريا و بود كشيده دست مقايسه از كه شد مي چندی...نبود مقايسه يارای

 به دشيا...بود شده پوريا خود يعني...بود پوريا خود برايش او...خواست مي نه و كند مقايسه كسي

 شرمنده افتاد، مي كه مانندش و مثل بي خالقيتهای و ها صبوری ها، گذشتن خود از ها، مهرباني

 بي كردنش، خوشحال جهت در و باشد خالق او برای بود توانسته پرستش چطور...شد مي اش

 !!!! نه؟؟ پوريا مورد در اما بکوشد بهانه، با و بهانه

 امهنگ تا و صبح خود تا را قبلش شب...شد بلند خواب از دير پرستش عروسي، از بعد روز صبح

 بود هافتاد كه اتفاقاتي جديدش، احساسات خودش، به...كرد مي فکر و بود بيدار صبح، نماز خواندن

 پوريا هب كال...مهربانيش و نگاهش به...خواستنش به...بود خوانده برايش كه شعری به.. پوريا به و

 ردهك سپری تنها و خودش اتاق در پرستش را هفته يک آن تمام...كرد مي فکر هميشه از بيشتر

 او اب و نشست مي كنارش زد، مي سر اتاقش به ازگاهي هر كه منزل در مواقعي خالف بر پوريا...بود

 ورياپ و بود اتاق در پرستش هم اگر هميشه...بود نگذاشته اتاق درون به پا حال به تا...زد مي حرف

 حريم به اين از بيشتر و...شد مي ظاهر در چوب چهار در يا و كرد مي صدايش يا داشت كار او با

 را حواسش تمام او كه حاال..داد مي رنج را پرستش موضوع اين...گذاشت نمي پا او خصوصي

 ،حس اين به دادن بال و پر برای بود ای جرقه منتظر و پوريا به حالش و حس نوع به بود سپرده

 را لشدلي پرستش و...كرد نمي استفاده او به شدن نزديک برای فرصتي هر از گذشته مثل پوريا

 د،كر مي تعبير پوريا رفتار و حس شدن سرد به را آن خود خيال و فکر در كه گاهي...دانست نمي

 !!!گرفت مي دلش
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 هدقيق هشت و بيست و ده دقيقا ساعت انداخت، خوابش تخت كنار ديجيتالي ساعت به نگاهي

 را هايش چشم اگر دانست مي...ماليد را هايش چشم و داد بدنش به قوسي و كش...بود صبح

 ديگری چيز دلش اما...خواست مي را همين فقط لحظه آن در و رود مي خواب به ديگر بار ببندد،

 و ادد تکيه دستش به باشد، كرده خطور ذهنش به فکری كه انگار...آورد لب بر لبخندی گفت، مي

 فحهص به دستي پوريا، يادگاری...داشت بر را موبايلش گوشي و شد خم تخت كنار ميز سمت به

 چشم به قايق يک روی بر او و خودش عکس شد، باز كه صفحه...كرد روشن را آن و كشيد اش

 روز آن ياد...داشت قرار ساحل های ماسه روی بر و دريا از كمي فاصله در كه قايقي...خورد مي

 هب فريبا و بودند رفته ساحل سمت به مهرداد و فريبا پوريا، همراه به كه روز آن...كرد پر را فکرش

 زا يکي كه عکسهايي...گرفت مي عاشقانه ماندگار عکسهای آنها از داشت خودش قول به و اصرار

 بسته حک زن روز مناسبت به او طرف از اهدايي بند گردن بر و آمده پوريا كار به همانها

 تلفمخ ژستهای در خواست مي آنها از زور به فريبا...كرد لمس را بند گردن اختيار بي دستش..بود

 به...بگيرد را ژستها آن كه بود سخت پرستش برای چقدر و...كرد مي عکاسي آنها از او و بايستند

 و بايستند قايق درون هم روبروی كه بود كرده متقاعدشان فريبا...قايق درون ژست خصوص

 استهخو پرستش از و كرده حلقه پرستش كمر دور به را دستانش بود كرده مجبور را پوريا سپس

 پوريا از باز و...بگذارد اش شانه روی را ديگرش دست و پوريا سينه روی را دستش يک بود

 به ار لبانش و كند خم پايين سمت به را او و انداخته پرستش روی را وزنش از كمي بود خواسته

 يم خودش حد از بيش خجالت و روز آن ياد به وقتي...ببوسد را آنها و گذاشته پرستش گلوی روی

 بود توپيده عصبانيت با مهرداد های خنده به دل در چقدر اينکه از البته و گرفت مي اش خنده افتاد

 صفحه بخش زينت بود شده برايش عکس اين...حاال اما...بود دلخور فريبا دست از چقدر و

 استم جز گز هر پرستش...نکرد نزديک او گردن به اندازه از بيش را لبش هرگز پوريا...موبايلش

 زا عشق جز چيزی مطمئنا ديد مي را عکس اين كه هر اما...نکرد حس را ديگری چيز پوريا دستان

 فحر به اينکه از بود خوشحال و داشت دوست بسيار را آن پرستش حاال و...كرد نمي برداشت آن

 و تانداخ عکس به ديگری نگاه...بود گرفته عکس پوريا با وضعيت اين در و سپرده گوش فريبا

 :نوشت اينگونه و كرد باز را هايش پيام صفحه

 خورشيد، نوراني دل سالم

 آسمان، آبي نگاه

 !آفرينش شکوه
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 جاری، وسيع سالم

 باران، نور پهنه

 كران بي طراوت

 باد خير به روزت

 در شد پوريا از خبری نه...گذشت ای دقيقه چند...گذاشت كنارش را گوشي و...كرد ارسال را آن و

 آن و دوخت مي چشم گوشي صفحه به وسواس با گاهي از هر...آمد برايش جوابي نه و در آستانه

 حتي..نبود خبری اما...است مانده خبر بي او و باشد آمده برايش جوابي كه انگار...كرد مي چک را

 نگاه ار اش گوشي صفحه كه آخر بار..بود كرده اش كالفه انتظار اما بود نرسيده هم دقيقه پنج به

 گوشيش اس ام اس زنگ صدای كه...بست را چشمانش و گذاشت تخت روی وارونه را آن كرد،

 خودش آری و است پوريا اين كه گفت مي احساسش همه...برداشت را آن خوشحالي با...شد بلند

 :خواند و كرد باز را صفحه اشتياق با...بود

 برجاست پا چه تو ياد كه من عشق كهنه ای سالم

 ماست از سالم دل عزيز تو، ماه روی بر سالم

 را چشمانش و گذاشت قلبش روی را گوشي...نور از شد پر دلش...نشست لبانش بر لبخند

 بلند بلند آن خواندن از....پوريا از ديگری پيام...برخواست پيامش زنگ صدای باز كه...بست

 :دارد نگاه رختخواب در را او توانست نمي هم دنيا های خستگي تمام حتي ديگر... خنديد

 بيدارم هميشه من ميخوابي، تو كه صبحا

 كارم يه دنبال من ، ميبيني خوب خواب تو

 سرحال و خوشحالم من بدحال، و تنبلي تو

 خوشگل تنبل ديگه پاشو

 بخير صبحت

 ياد به...بود راضي خودش از...كرد برانداز را خودش...ايستاد آينه روبروی و آمد بيرون رختخواب از

 :بود گفته او به بار يک كه افتاد سپيده حرف
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 ..تويي راضيه خودش قيافه از خواب از شدن بيدار موقع و شناسم مي من كه كسي تنها -

 ليدهننا كرد مي پيدا آن در كه نواقصي شايد و خودش قيافه از هرگز پرستش...بود گفته راست و

 از هحاليک در گشتند مي اشان چهره در نقصي دنبال به كه بود ديده را دوستانش زيباترين...بود

 رفتهگ ايراد دماغش حالت و نوع از باری چند هم او حتي..نداشتند نقصي و عيب هيچ پرستش نظر

 تنبل را او پوريا حاال و...دانست مي هم با متناسب را صورتش اجزای تمام پرستش اما...بود

 و سر هب دستي اگر گفت مي هميشه...بود نگفته پرستش به هرگز او كه چيزی..ناميد مي خوشگل

 مي هم پرستش و...شوی مي زيباييم ملکه بدنت، اجزای از بعضي و بکشي دماغت گوش

 توجه كه فهميد مي حاال و..توجهش و داشتنش دوست حساب به گذاشت مي را ها اين...خنديد

 و...خواهي مي آنچه آرزوی نه داری آنچه خواستن يعني...بود رسيده آن به االن كه همين يعني

 ...خواست مي ديد، مي و بود كه همانگونه را او پوريا

 درب...نبود خانه در پوريا...شد خارج اتاق از و كرد رها خود حال به نزده شانه همانطور را موهايش

 گرفت را او شماره تعجب با...نگرفت جوابي اما زد هم را بهداشتي سرويس و حمام

 خوابيدی؟ خوب..بخير زيبات صبح...بانو سالم -

 خونه؟ نيستي...بخير شمام صبح...ممنونم..سالم -

 ..نبود موفق خيلي انگار اما بدهد را او جواب احساسش تمام با خواست مي دلش

 نيستم منزل بنده...خانم خير كنم عرض بايد نکردی پيدام و گشتي و جار همه اگر -

 خنديد و

 ميای؟ زود...باشه -

 كجام؟ بپرسي نميخوای -

 نه؟..ديگه گي مي خودت باشه الزم اگه -

 بگيرم قرار استقبال مورد كه منتظر و...ام خونه در دم االن...صد در صد بله -

 جدی؟ -

 بگيری سوالتو جواب تا كن باز -
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 لحظه يه باشه -

 هس و...بود ايستاده در آستانه در گوش، بر گوشي پوريا..گشود آنرا و رفت در سمت به پرستش

 رياپو خندان صورت به نگاهي ابتدا پرستش...داشت ديگرش دست در هم با همزمان را پالستيک

 :گفت و انداخت ها پالستيک به سپس و

 چين؟ اينا -

 كه نيستم خسته بابا نه...ممنونم...سالم عليک -

 ...قوت خدا... سالم ببخشيد...وای ای -

 :گفت كند كم پوريا دست بار حجم از كمي تا شد مي خم حاليکه در و

 در اشپ با كه خونه، به اومدن موقع باشه پر دستش انقدر كه اونيه مرد ميگه، هميشه گلبهار عمه -

 كنن باز و در براش برن كه بزنه

 دوش به دوش حاليکه در و بست سرش پشت را درب..شد خانه داخل...كرد ای خنده پوريا

 :گفت رفت مي آشپزخانه سمت به پرستش

 ...خوب خانم يه كه نفرمودن جان، گلبهار خانم عمه اونوقت بعد -

 :داد ادامه و كشيد زيبايي طرز به را خانم كلمه

 باشه؟ داشته بايد برخوردی چطور پره دستش كه مردی با در دم -

 ...كه نميشه جمع اين حال شامل ولي گفته چرا -

 چطور؟ -

 من يعني...زدی تلفن...نزدی زنگم كه شما...ميزنه در پاش با كه مردی گفت گلبهار عمه آخه -

 ...زدم تلفن

 با كه اپوري به نگاهي... گذاشت آشپزخانه درون ميز روی را پالستيک و كرد مليحي خنده پرستش

 بي پوريا...انداخت گذاشت مي ميز روی را وسايل و داد مي تکان راست و چپ به را سرش لبخند

 خريده كه وسايلي كردن مرتب به كرد شروع زد، مي چرخ پرستش درون در آنچه به توجه

 كرده رفک صبح تا ديشب...شود كار به دست خواست مي... بود گرفته را تصميمش پرستش...بود
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 آورده دست به او از شناخت كافي اندازه به و دارد دوستش كه كسي مقابل در بايد چرا اينکه به بود

 يگرد بفهمد پوريا كه بزند حرفي كند، كاری نبايد چرا باشد؟ مغرور دارد، دوستش هم او داند مي و

 احساس نوع از او تا دانست مي...بود شده آشکار برايش پوريا اخالق....بکشد انتظار نبايد

 خاطر هب فقط ديگر بار اين...كند نمي بيشتر را اش رابطه باشد، نشده مطمئن خودش به پرستش

 !!!!بود شده هوايي دلش...داشت گرو در دل خودش!!! نبود پوريا

 :گفت كند باز دوباره را صحبت سر اينکه برای پرستش

 ..خوب خانم يه كه گفته گلبهار عمه ولي -

 :داد ادامه و كرد بيان كشيده بود، كرده ادا پوريا كه شکلي همان به را خانم كلمه

 داره بر همسرش دوش رو از باری يه كنه سعي بايد هميشه -

 :گفت ريزی خنده با و پوريا به كردن كمک به كرد شروع و

 ...من مثل -

 :گفت حالت همان با و كرد نگاهي پرستش به جدی حالتي با پوريا

 و يرهم راه خونه تو كه نشسته صورت و دست پوليده ژوليده دختر يه گفت، من به بار يه يکيم -

 ...كرد پيدا ميشه كه موجوديه بغليترين كنه، مي زبوني شيرين

 جدی نگاه حتي...زد زل پوريا چشمان به و...داد قورت را دهانش آب...كشيد كار از دست پرستش

 دلش...بست را چشمانش و كرد او به پشت...بود غوغايي دلش در...داشت دوست ديگر هم را اش

 كرد احساس...شوم گم آغوشت در كه همين...خواهم مي را همين هم من بزند فرياد خواست مي

 كردنهای بغل همه تالفي خواست مي انگار كه محکم آنقدر...كرد بغلش محکم پشت از دستي

 آغوش در برای بهانه به ديگر بار اين بود فهميده يار انگار خدايا.....آورد در را دوران آن تصنعي

 بي بتمح به نيازش و محبتش حتما ديگر بار اين كه بود فهميده انگار...ندارد نياز محبوب گرفتن

 یرو را دستانش...لغزاند پوريا آغوش درون بيشتر را خودش پرستش..شد نخواهد گذاشته جواب

 او برست سينه به را سرش پشت و گذاشت بودند بسته حلقه كمرش دور كه پوريا مردانه دستان

 گردن نزديک تا...كرد خم را سرش...كرد بيشتر كمي را دستانش فشار پوريا...داد تکيه

 دهش جا آغوشش تمام درون زيبا عروسک يک مثل...بود هايش شانه تا فقط پرستش...پرستش

 نفسهای!!! بار چند كه بار يک نه...بوسيدش...گذاشت او گردن بر لب و بست را چشمانش...بود
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 ادگيآم خودش در انگار اما رفت خواهد پيش كجا تا پوريا دانست نمي... بود شده عميقتر پرستش

 ...بدهد تن دارد كه ای خواسته هر به و برود پيش او پای به پا كه ديد مي را اين

 پوريا....كرد باز را چشمانش پرستش...چرخاند خودش سمت به را او دستي كرد احساس ناگهان

 در...گرفت را اش چانه پوريا...ايش ثانيه چند خياالت از خارج ديگر حاال او و بود روبرويش

 :گفت نگراني كمي با و هميشه از تر آرام صدای با مکثي، از بعد و زد زل چشمانش

 خوبي؟ -

 در را تصورات آن كه نبود مهم برايش اصال...بود دوخته او چشمان به را نگاهش همه پرستش

 :داد جواب آرام بسيار و زد مليحي لبخند....انگار بودند واقعي برايش...است بافته خيالش

 آره -

 به دادن سامان و سر مشغول باز ديگری حرف هيچ بي و انداخت زير به سر...كرد اخمي پوريا

 برای وقتي ديگر لحظه اين در دانست مي..انداخت پوريا به نگاهي پرستش... شد خريدهايش

 کهاين نه كردی مي عمل لحظه در بايد او برای..شناخت مي را پوريا...نيست احساساتش توضيح

 هيچ بي و هم با...شد او به كردن كمک مشغول!!! دادی مي توضيح را پيشت ظهلح عمل دليل

 پوريا هك بود نگذشته ای دقيقه چند هنوز و چيدند را صبحانه ميز...كردند جا به جا را وسايل كالمي

 ...است رفته كوه به و برخواسته زود صبح كه كرد تعريف برايش... آمد حرف به

 نداری؟ فريبا و مهرداد از خبری اينجاييم كه مدت اين توی تو پرستش -

 حتما گفتم..بپرسم ازت حالشونو كه كردم مي فکر قضيه همين به داشتم پيشا روز چند اتفاقا...نه -

 مهرداد باشه زده زنگ تو به

 !!نزده زنگ هم فريبا پس..اصال..نه -

 چي؟ خودت تو...نه -

 نيست دسترس در يا خاموشه يا گرفتم تماس باری دو يکي -

 نگراني؟ -

 آخه نبود اينجوری مهرداد..كنم مي تعجب...نه كه نگران -
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 و گيره وقت خيلي دادن رو عروسي مراسم ترتيب حال هر به...شلوغه سرشون شايد خوب -

 داره استرس

 ..شايد -

 :گفت و زد چشمکي پرستش

 فراموش رو همه آوردن دست به ديگه هم به عشقشون ابراز تو كه بياني آزادی ذوق از شايدم -

 كردن

 را شربت پارچ تا رفت ظرفشويي سمت به و كشيد را پرستش لپ... خنديد هم پوريا....خنديد و

 :گفت هميشگي عادت به و گذاشت لپش روی را دستش آخ يک گفتن با پرستش...بياورد

 دارنا صاحب اينا -

 :گفت و كرد بلندی خنده پوريا

 ...كشيدشون صاحبشون... اجازه با -

 :گفت و كرد نگاه داد مي ماساژ را لپش هنوز كه پرستش به و

 نشستين؟ صورتتونو و دست هنوز كه آيا شما به شده گفته -

 شصورت و دست به آبي تا رفت ظرفشويي سمت به و گزيد دندان به را پايينيش لب پرستش

 :گفت و كرد پرستش و ظرفشويي حائل را خودش بود دستش در كه پارچ همان با پوريا..بزند

 ...بدو بدو -

 به نگاهي آينه در... رفت بهداشتي سرويس سمت به غرغر با و كرد او به را پشتش پرستش

 و افتاد او ياد به گذاشت؟ مي مايه بود كه همان از پوريا برای چرا...انداخت خودش

 تجديد...كرد مي عوض روسری و شال بار چندين...بار هر گرفت مي وسواسي چه...ديدارهايش

 يدانديش خود با....گلبهار شماتت و بود گرفته قرار ارسالن تمسخر مورد بار چند...نمود مي آرايش

 :نوشت آن غبار روی بر انگشت با و كرد ها آينه روی...پوريا؟ يا داشت را ها وسواس اين لياقت او

 تر قعاش...باشد مهربانتر گرفت تصميم... شست را صورتش و دست و كرد باز را آب شير....پوريا

... باشد قبل از بهتر كه داد قول و زد زل آينه در خودش به و گرفت را ها تصميم اين همه...باشد

 مي...است تلفن با صحبت مشغول و ايستاده آشپزخانه چهارچوب در پوريا ديد آمد كه بيرون
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 رب لبخند شنيد كه را مهرداد اسم..رفت او سمت به پوريا اشاره با كه برود اتاق سمت به خواست

 شپرست...بود شده عوض پوريا چهره حالت..ايستاد پوريا كنار...بود مهرداد پس...نشست لبانش

 ار سرش هم پوريا...كرد نگراني ابراز سر با خودش به پوريا نگاه با و كشيد او بازوی به دستي

 :بود سپرده گوش پوريا حرفهای به فقط...كند صبر تا نداشت ای چاره پرستش...داد تکان

 من...باز سراغشا بری نبينم ببين...باشه مهرداد؟ شدی بچه...نزدی؟ زنگ زودتر چرا -

 خوب؟؟ باش، مراقب...قربانت...حتما باشه!!! رفيق چيه زحمت...ميام

 :گفت و زد لبخندی...دوخت چشم بود ايستاده منتظر كه پرستش به و كرد قطع و

 نيست خاصي چيز نترس شده؟ سفيد رنگت چرا -

 ات چهره حالت آخه -

 آشپزخانه به خود با را او و گرفت را پرستش دست همان پوريا...كرد اشاره پوريا صورت به و

 :گفت و كشاند

 بعد تا بخوريم صبحانه بيا -

 شده؟ چي بگي نميخوای يعني -

 ..صبحانه بعد -

 ديگه؟ بگو -

 :گفت ريخت مي پرستش برای شيری ليوان حاليکه در پوريا

 بخوری؟ ايستاده صبحانتو خوای مي -

 ...شينم نمي نگي تا -

 گم؟ مي شما به شد نمي..بود مردونه حرف يه شايد خوب -

 گفتي؟ مي..صبحانه بعد گفتي نمي..بگي شد نمي اگه -

 بگم تا بشين خوب -
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 نآ حاليکه در و كرد درست خودش برای ای لقمه پوريا...دوخت چشم پوريا به و نشست پرستش

 :گفت برد مي دهانش سمت به را

 كه؟ هست اجازه.. بگم بعد كنم حس مزشو...بجوم...بخورم رو لقمه يه اين -

 ويدج را اش لقمه پرستش به نگاه با پوريا...زد زل پوريا به همانطور و داد تکان را سرش پرستش

 :گفت و داد تکان راست و چپ به را سرش....داد قورت و

 كني؟ مي نگام طلبکارا مثل چرا....هستيا دختری عجب -

 هستم كه اين برا -

 چرا؟ بفرماييد اونوقت بعد -

 ...شده چي گي نمي چون -

 :داد ادامه خاص لحني با و هوا بي خيلي بعد و

 خودتو كن درست...ها بده خيلي اخالقت اين -

 :گفت و كرد بلندی خنده پوريا

 گفتي؟ چي نفهميدم بله؟ -

 :گفت و شد خم كمي و گذاشت سينه روی را دستش پرستش

 نبود حواسم...ببخشيد..ببخشيد -

 :گفت جدی پوريا

 نشه تکرار ديگه ولي..نداره عيب -

 گفتم؟ چي مگه..ايش -

 :گفت و زد لبخندی پوريا

 ..كردم شوخي..هيچي -

 :گفت بود معلوم آن از صبری بي كه لحني با پرستش
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 نه؟ يا شده چي كه بالخره گي مي -

 نه؟.. نميره يادت -

 نه -

 ..شده شکرآب انگار فريبا و مهرداد بين..هيچي -

 :گفت ناباورانه..شد گرد تعجب از پرستش چشمان

 محاله...نه -

 نداره وجود محال امر..خانم داره امکان چيزی هر -

 و انداخت ديگری نگاه كارهايش در موجود آرامش و پوريا به پرستش...برداشت ديگری ی لقمه و

 :گفت

 خوری؟ مي صبحانه راحت داری اينجا نشستي اونوقت تو بعد -

 دباي..ببرم بين از تونم نمي كه خودمم..همدردی نه...دارم مشاوره شرايط نه...االن كنم كار چي -

 كرد عمل منطقي

 كردی؟ مي كارو همين ميومد پيش مشکلي همچين منم واسه -

 محاله -

 نداريم محال امر گفتي االن همين -

 يشقض سر يه..ميومد پيش مشکلي همچين تو واسه...عزيزم ببين..هستن هم استثنايهايي -

 تيحال اين تو كه اينه محال از من منظور يعني...بودم برزخ تو خودمم كال پس...ديگه من ميشدم

 فهمي؟ مي..نبودم ميبيني منو داری االن كه

 نبود قضيه شکل اين به حواسم اصال...آره -

 :داد ادامه باشد آمده يادش چيزی كه انگار بعد و

 چرا؟ نگفت مهرداد...كني مي منحرف و آدم ذهن جوری چه ببين -

 يبزن زنگ فريبا به بخوام تو از من كه بود اين زدن زنگ از منظورش بيشتر...نزد خاصي حرف -
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 مچ پوريا كه ميز سر از برخاستن آماده و شد متمايل جلو به كمي حرف، اين شنيدن با پرستش

 :گفت و نشاند جايش سر دوباره را او و گرفت را دستش

 بعد.. بخور صبحانه بشين -

 خوب شده چي ببينم برم ميخام -

 االن نميشه -

 ...تو نميدونم من اصال چرا؟ -

 فک بار چند بعد و داد جای پرستش دهان درون بود كرده آماده خودش برای كه را ای لقمه پوريا

 تتوانس نمي ديگر پرستش...بود بزرگ نسبتا لقمه...داد قرار هم روی دست با را او پايين و باال

 و دز لبخندی پوريا..دوخت چشم پوريا به سرزنشبار حالتي با و شد جويدن مشغول...بزند حرف

 :گفت

 گوش نداری زدن حرف فرصت و جوی مي داری تا..نميده گوش حرف به كه دختريه تنبيه اين -

 تگف..دوستاش از يکي خونه رفته شده بلند و كرده خاموش گوشيشو فريبا گفت مهرداد...بده

 خبر مهرداد به و رسيد اينکه محض به...بده خبر بهش و پيشش بره فيروزه قراره بعدازظهر

 ...ننک عجله انقدر گم مي همين برا...فيروزه گوشي به بزني زنگ تو كه ميده خبر من به اونم..داد

 يرش ليوان...بود جويدن حال در هم هنوز كه انداخت پرستش برافروخته تقريبا صورت به نگاهي و

 :گفت خنده با و داد دستش به را

 ندی قورت عصبانيت و حرص غذايي، پروتوئينای همراه كه خورد آرامش با بايد رو غذا -

 :گفت و كشيد عميقي نفس..نوشيد شير از جرعه يک پرستش

 چي؟ شدم مي خفه -

 شدی نمي -

 ميدوني؟ كجا از -

 گم مي كه ميدونم -

 لوس..ميدوني چي همه تو آره -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن كاربر كريمي آزاده | پرستيد بايد را تو رمان

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

 

254 

 

 من گذاشتي نه خوردی صبحانه حسابي درست خودت نه تو كه ميدونم ولي..نه كه رو چي همه -

 بيرون بريم قراره..باش سريع..بخورم صبحانمو

 كجا؟ -

 داری؟ دوست كجا تو -

 شاهچراغ -

 ...اونجا ميريم...خوبه -

 برخالف...دهد انجام توانست نمي كاری ولي بود، مهرداد و فريبا موضوع مشغول ذهنش پرستش

 شاهچراغ راهي پوريا با سپس و خورد خيال و فکر با را هايش لقمه تمام بود گفته پوريا آنچه

 درست بار اولين...آمد مي شاهچراغ به كه بود سومي بار اين بود آمده شيراز به كه روزی از..شدند

 رضايت پوريا...بيمارستان از شدن مرخصي از پس روز دو دوم بار و بود مطب از برگشتن از بعد

 چون!!!! آرام نبرد اين در هم بالخره و داشت اصرار پرستش اما شود خارج خانه از او نداشت

 زا شد مي پر دلش...زدني مثال داد مي آرامشي او به مکان آن فضای...بود ميدان پيروز او هميشه

 مي زيارت به را او عمه و بود كوچک كه موقعها آن مثل...بود كرده تجربه كمتر كه هوايي و حال

 يم دلش وقت هر هم هنوز..نداشت كه ای فاصله اشان خانه با عبدالعظيم، شاه به بردش مي...برد

 و شيراز در حضورش...بود نرفته زيارت به كه شد مي ماهي چند...بود آنجا پناهگاهش گرفت

 سرش روی را عقدش روز رنگ سفيد چادر...گيرد آرام دلش باز شد باعث شاهچراغ آرامگاه

 رمحو بيشتر امروز كرد، دعا مهرداد و فريبا برای دل در..گذاشت ضريح بر پيشاني و كرد مرتب

 خارج دو آن فکر از ای لحظه بود فهميده را جريان وقتي از...گذشت مي دو اين حول اش خواسته

 بلند كه سر...خورد مي دستش پشت بر چيزی كرد حس كه بود دعا مشغول هنوز...بود نشده

 يکسالي تقريبا...بود گرفته قرار او كنار در و مادرش آغوش در كه ديد را زيبايي كودك...كرد

 معصومي ی چهره...بود شده خيره او به كودك و بود نياز و راز سرگرم مادر..داشت

 مادرش كه ای گونه به...شد مواجه كودك زياد ذوق با و كرد نثارش لبخندی پرستش....داشت

 روی دستي...همينطور هم او و زد لبخندی هم كودك مادر به پرستش...كرد نگاه را او و برگشت

 :گفت و كشيد خندان كودك گونه

 كنه حفظش خدابراتون -

 شما قسمت انشاهلل..ممنونم -
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 اما پرستش...بزنند ضريح بر دوری تا رفتند پيش صف در آرام آرام كودك و مادر... خنديد پرستش

 ایج..كشيد شکمش روی بر چادر زير از را دستش...افتاد خودش كودك ياد به باز...ايستاد همانجا

 دبو ريخته اشک اواخر اين آنقدر...شد روانه چشمش گوشه از اشکي...كرد مي احساس را خاليش

 كمي و نشست ای گوشه...نبود اينطور انگار اما!!! نمانده باقي برايش اشکي ديگر كرد مي فکر كه

 قرص دلش...شد خارج بارگاه از و كرد زيارت ديگر بار و شد بلند سپس...كرد سبک را خودش

 اپوري!!!! شد قرصتر دلش...ايستاده حوض كنار كه ديد را پوريا رسيد، كه صحن به....بود شده

 و انداخت اش چهره به دقيقي نگاه پوريا...رفت او سمت به پرستش و داد تکان دستي برايش

 :گفت

 بوده؟ كي دفعه اين گريه موضوع -

 ..نکنا اذيت -

 بدونم خوام مي...كنم نمي اذيت -

 ا، -

 ..ديگه بگو خوب -

 !!!!پوريا -

 :گفت و كرد آرامي خنده پوريا

 ..ايه مزه چه آدم به بده گير يکي حاال ببين -

 اش مزه نيست بدم -

 :گفت و گذاشت پرستش كمر به دست پوريا....خنديد و

 بريم؟ نداری؟ كاری ديگه -

 ممنون..آره -

 منتظره نويد كه بريم...بانو كنم مي خواهش -

 نويد؟ -

 كرده دعوتمون ناهار...زد زنگ پيش دقيقه چند يه...بله -
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 خونش؟ -

 كارش محل...نه -

 كاره؟ سر هام جمعه -

 كاره سر هميشه اون -

 نزد؟ زنگ مهرداد...باشه -

 كه گفتم..عصر گفت...نه -

 شده؟ شکراب بينشون كي از نگفت اصال..باشه زده زنگ شايد گفتم..آره -

 كنه؟ مي فرقيم مگه..انگار ميشه روزی سه دو يه -

 نداده؟ خبر زودتر ولي چرا...خوب نه -

 بگه چيزی بهمون سفر اول نخواسته خودش قول به -

 بوده؟ خاموش پس گوشيش چرا -

 بوده؟ خاموش مگه -

 بوده خاموش زدی زنگ بار چند يه گفتي تو -

 ديوار به كوبوندن كردن پرت رو گوشي ناراحتي اوج در خان مهرداد آقای جناب هيچي آها، -

 :گفت و كرد مکث ای لحظه پرستش

 باشه عصبي نمياد بهش..عجب -

 ميشه هم عصبي ميره دست از داره عشقش بينه مي وقتي مرد يه -

 آره؟ -

 بله -

 اجرام اصلي چون و چند از كند سوال بيشتر چه هر كه دانست مي...نگفت هيچ و خنديد پرستش

 به...يدبگو پرستش به بود شنيده مهرداد از را آنچه پوريا بود محال چون..شود نمي نصيبش چيزی
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 اهر حرفهايش با خواست نمي شايد!!!!...باشد صلح سفير نوعي به او بود قرار كه اكنون خصوص

 معج به بعد و بشنود هم را فريبا حرفهای ابتدا او خواست مي...كند باز پرستش برای را قضاوت

 ارك محل به شهر در رانندگي ای دقيقه بيست حدود از پس..شدند خارج كه حرم از...برسد بندی

 كسي وزهن نويد يعني اين و بود خالي منشي ميز...رفتند كارش اتاق به راست يک و...رسيدند نويد

 و بود تلفن با صحبت مشغول پوريا ناهار، صرف از پس...بود نکرده برادرش همسر جايگزين را

 ...كردند مي صحبت پرستش كتاب مورد در نويد و پرستش

 :گفت و برگشت آنها سمت به...شد تمام تلفن با پوريا صحبت

 ...دش مطمئن اينکه محض به ميده پيام گفت..فريباست پيش االن فيرزوه انگار..بود مهرداد -

 :گفت و كرد دراز نويد سمت به را دستش و

 هفته يه اين تو كردی كه لطفي تمام بابت...زياده بريم زودتر ما اينکه احتمال جان نويد -

 بگو تبريک محمدحسيني خانم سركار و برادرت به جان، پرستش و من طرف از بازم...ممنونم

 حتما، -

 :داد ادامه پوريا به چشمکي با و

 برسم خدمت ادب عرض برای ببندم سفر بار بايد من ديگه -

 مهمان آنها كه ساعتي چند اين در...بود سپيده او منظور كرد، درك را نويد حرف معنای پرستش

 هب ذهنيش مشغله خاطر به هم پرستش و بود نشده بدل و رد خصوص اين در حرفي بودند، نويد

 اما! !!بود رسانده سپيده عرض به كمال و تمام را جريان او البته...بود كرده فراموش را جريان كلي

 يرمس طول در و كرده خداحافظي نويد از...نويد به نه و بود گفته پوريا به نه موضوع اين از چيزی

 را ماشين كردن، صحبت هنگام در پرستش آسايش برای پوريا...شد صادر فيروزه با تماس مجوز

 طول ای دقيقه بيست فريبا و پرستش صحبت...شد خارج آن از خودش و كرد پارك ای گوشه در

 از پس...شود تمام كارش او تا نشيند مي روبرو پارك درون كه بود گفته پرستش به پوريا...كشيد

 ویر تنها ای گوشه پوريا...رفت پارك سمت به و شد خارج ماشين از پرستش صحبتهايش، اتمام

 نوع شدن كمرنگ دليل...نبود هضم قابل برايش بود شنيده فريبا زبان از آنچه...بود نشسته نيمکت

 به زندگي ادامه برای دارد دوست فريبا اينکه...دانست مي مضحک و گانه بچه را ارتباطشان

 رود نمي قضيه اين بار زير مهرداد و كنند مي زندگي مهرداد مادر و پدر كه جايي يعني برود اتريش
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 ار ماجرا كل تا رفت پوريا سمت به...هم از دو آن دوری برای نبود پرستش نظر از مناسبي دليل

 ...كند تعريف برايش

 پانزدهم فصل

 حال رد كه زيبايي آهنگ صدای شنيدن البته و ماشين يکنواخت و آرام حركت با همزمان پرستش

 ار پوريا خواست نمي اما بخوابد خواست مي دلش...بست آرامي به را هايش پلک بود، شدن پخش

 پيش در را مقصد راه و كرده حركت شيراز از شد مي ساعتي دو...بگذارد تنها رانندگي حال در

 باری ندچ كند، روشن را تلفنش بود خواسته او از و كرده صحبت فريبا با كه ديروز از...بودند گرفته

 "دباش مي خاموش نظر مورد مشترك دستگاه" آشنای عبارت با معمول طبق و گرفته تماس او با

 و مرتب موهای آن با نيمرخش...شد خيره پوريا به و كرد باز نيمه را چشمانش...بود شده روبرو

 رنگيخوش سبز شرت تي...آمد مي هميشه از زيباتر نظرش به داشت چشم بر كه ای آفتابي عينک

 خودش سليقه به و شيراز از پرستش را دو هر...خودش شال همرنگ درست...بود كرده تن به

 ديده لباسي نوع هر در را او...است اش برازنده پوشد مي چه هر پوريا كرد فکر خود با...بود خريده

 در را او بار سه فقط...افتاد عروسيشان روز ياد به...خانه لباس..ورزشي...رسمي غير...رسمي...بود

 و بودند فخرالسادات و مهرداد مهمان كه عروسيشان شب عروسيشان، روز...بود ديده شلوار و كت

 لبخند و افتاد بود داده سپيده به كه پيامي به يادش.... نويد برادر عروسي جشن در پريشب

 بود نوشته برايش...زد

 دخترا اين دن مي قورتش دارن رو آيندت همسر -

 :كه بود گرفته جواب و

 اس؟ تحفه مگه -

 برات بفرستم عکسشو ميخوای...چي پس -

 بفرست داری اصرار كه حاال -

 نداری؟ تو يعني -

 نه -

 نميفرستم... باشه خوب -
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 خوب بفرست...مرگ -

 رسيده برايش سپيده پيام بعد لحظه چند...بود فرستاده برايش و گرفته را نويد عکس پرستش و

 :كه بود

 حاال؟ تا بوده كجا اين -

 خونشون -

 مي داشت اينکه از...داشتند خود جای ديگر كه ارسالن و گلبهار...بود شده تنگ سپيده برای دلش

 همه...دآم مي خوشايند برايش كرد مي نگاه كه سفرش به...بود خوشحال ببيندشان دوباره تا رفت

 غصه كودكش ياد باز...كرد جدا خود از را تنش پاره او آنکه جز..بود جذاب و جالب سفر آن چيز

 اتومبيل شيشه سمت به را سرش...روان اشک قطرات و شدند بسته چشمانش...كرد دارش

 ...كرد پاك را اشکهايش دست پشت با آرام و برگرداند

 ...بکش دراز پشت برو نه يا...باشي راحت كه نميخوابوني رو صندلي چرا -

 :گفت و برگشت پوريا سمت به باز

 راحتم -

 لطفا؟ ميدی من به آب ليوان يه...معلومه خوردنات وول از -

 رفتنگ هنگام پوريا...سپرد پوريا دست به و كرد پر آب از نيمه تا را ليواني و زد لبخندی پرستش

 هب را او كمي و...گذاشت بود گرفته آن با را ليوان كه پرستش دست روی كامل را دستش ليوان

 ...نوشيد را آب و كشيد خودش سمت

 ...ميچسبه اينجوری خوردن آب -

 ...شد خيره پوريا نيمرخ به باز...گذاشت سرجايش را ليوان پرستش

 عملي هام نقشه...نميشه اوضاع اين با ولي بريم آروم آروم برگشتن موقع خواستم مي -

 ببخشيد ديگه...نشدن

 ...گذشت خوش من به خيلي همينجوريشم...زياده وقت حاال -

 واقعا؟ -
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 گذشت خوش خيلي..واقعا واقعا...بله -

 زياده؟ وقت گي مي كه اينه به منظورم...دونم مي كه اونو -

 نيست؟ مگه -

 بگي بايد تو -

 رو؟ چي -

 رو چيزا خيلي -

 را شدست خواست مي دلش...داد تکيه پوريا صندلي پشتي به را دستش...كرد ای خنده پرستش

 :گفت...نکرد را كار اين اما بگذارد اش شانه روی

 كني؟ مي روانشناسي و من سوال با داری باز -

 ...نه -

 هك است كرده ناراحت را پوريا كرده عوض را بحث اينکه از نفهميد پرستش...شد ساكت پوريا    

 كه بگويد چيزی خواست...نداشت گفتن برای ديگری حرف واقعا يا شد ساكت باره يک به او

 يک هك بود پيامي دريافت تاييديه به مربوط صدا...كرد نگاه را آن...برخاست اش گوشي از صدايي

 ...بود كرده ارسال فريبا برای پيش ساعت

 كردی روشن بالخره پس خوب -    

 چي؟ -    

 بهش؟ بزنم زنگ..كرده روشن گوشيشو...اومد اسش ام اس دليوری...ميگم رو فريبا -    

 :گفت و كرد ای خنده پوريا    

 ...چيه كوچولو دختر اين حساب حرف ببينيم...بزن زنگ آره -    

 :گفت گرفت مي را شماره حاليکه در پرستش    

 نيستا كوچولو همچينم -    

 اسپيکر رو بزارش -    
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 ..دكتر آقای نيستا خوبي كار سمع استراق -    

 كرد تنظيم بلندگو حالت در را گوشي اما    

 ....جا همه نه -    

 جون پرستش سالم -    

 رسيد مي دو هر گوش به خط پشت از فريبا گرفته صدای    

 چطوری؟..عزيزم سالم -    

 خوبن؟ پوريا آقا خوبي؟ تو..خوبم -    

 بودی؟ خواب...خوبيم هم ما -    

 ...نکردم روشن گوشيمو كه ببخشيد...شدم بيدار تازه آره -    

 كردی؟ فکراتو شد؟ چي خوب..روشنه االن كه اينه مهم..كنم مي خواهش -    

 بودم كرده فکرامو هم اول از من -    

 ...خوای مي كوچيک موضوع اين خاطر به تو فريبا؟ چي يعني -    

 هگفت...بودم گفته مهرداد به قبال حرفامو همه من...نيست من برای حداقل..نيست كوچيک -    

 من نظر با بود نگفته هيچوقت مهرداد...كنيم زندگي اينا خاله پيش بريم دارم دوست بودم

 بي...ميشن عوض ميگذره پل از خرشون تا مردا گفتن راست اصال شده؟ چي يهو حاال...مخالفه

 ها جنبه

 و درآورده را اش آفتابي عينک حرف اين شنيدن با كه پوريا به نگاهي چشمي زير پرستش    

 و كرد آرامي خنده...درآورد خودش از شکلکي..انداخت داد مي تکان راست و چپ به را سرش

 :گفت

 ...نيست آدمي همچين مهرداد...عزيزم نيست اينجوريام -    

 كنه مي خراب چيو همه داره كه فعال...بگم چي دونم نمي -    

 كنه؟ زندگي خارج بره نميخواد چون -    

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن كاربر كريمي آزاده | پرستيد بايد را تو رمان

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

 

262 

 

 بذاره؟ احترام خواستم به كه ندارم ارزش براش انقدر من يعني چيزيه؟ كم اين -    

 بيای كوتاه تو منتظره اونم شايد...كنه مي رو تو فکر همين اونم شايد خوب -    

 من؟ چرا -    

 اون؟ چرا خوب -    

 مياد در گرم جای از نفست تو ولي نيادا بدت..جون پرستش ببين -    

 :گفت پرستش...كردند نگاه هم به متعجب دو هر پوريا و پرستش    

 چي؟ يعني -    

 قبول چرا و چون بي حرفاتو همه كه كني مي زندگي مردی يه با داری خودت تو ببين، خوب -    

 وت كه كاری هر..ديگه بودم شاهد بودين اينجا كه مدتي اون تو خودم من نمونشو چند ديگه...داره

 گم مي چي من بفهمي نميتوني..ميشه انجام بگي تو كه حرفي هر..بخوای

 :گفت آرام و كرد اشاره خودش به اشاره با پوريا...كرد پوريا به ديگری نگاه پرستش    

 ..گه مي منو -    

 :گفت و كرد اخمي..گزيد دندان به لب پرستش    

 كه كنم كاری بخوام منم ممکنه..همين...ميپذيره و من منطقي رفتارای و حرفا همه پوريا -    

 ...كنه نمي موافقت مسلما...نباشه منطقي

 ...آورد باال پرستش حرف تاييد نشانه به را شصتش انگشت پوريا    

 كنه؟ مي رفتار اينجوری داره مهرداد كه نيستيم منطقي من خواسته و من كني مي فکر يعني -    

 ببين...داره گفتن برای حرفي چه مهرداد ببينيم بايد...خانما خانم كنم نمي فکری همچين من -    

 بزنيم؟ حرف رو در رو تا نميای سر يه چرا..گرديم مي بر داريم ما

 مدرسه و درس از هيچي...شده پاتي قاطي چيم همه خدا به..امتحانام و مدرسه درگير -    

 كنم؟ كار چي نميدونم...نميفهمم

 ميشه حل چي همه...جفتتونه هر نفع به بيای بتوني -    
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 كنه؟ مي قبول مهرداد يعني -    

 تو؟ نظر قبول به كنه پيدا ربط بايد قضيه اين شدن حل ميگي تو -    

 ...پرستش هستم حرفم سر من -    

 ...كه اس فايده بي زدن حرف همه اين پس...بابا ای -    

 ...بيام هفته آخر كنم مي سعي باشه...بگم چي دونم نمي -    

 مي..ها سازيه سرنوشت سال امسال...اولويت تو بزار مشقتم و درس...منتظريم...عزيزم خوبه -    

 كه؟ دوني

 ...كنکوره همين كنم نمي فکر كه چيزی تنها به -    

 :داد ادامه و كشيد آهي و    

 ...بخونم بتونم اگه البته..دارم امتحان فردا...برم من ديگه خوب -    

 برسون سالم خواهرا و مامان به..باش خودت مراقب...عزيزم باشه -    

 خداحافظ...برسون سالم هم شما... ممنون -    

 سالمت به -    

 :گفت و انداخت ماشين درون ساعت به نگاهي پوريا...كرد قطع را گوشي و    

 پيچونده رو مدرسه كال يعني پس بوده خواب اگر موقع اين تا -    

 پيچونده؟ -    

 نرفته يعني -    

 بزني؟ حرف اينجوری بودم نشنيده...چي يعني ميدونم -    

 زدم حرف خودشون سال و سن طبق بر -    

 خنديد و    

 ...ميشه پسرا حال شامل زدن حرف نوع اين -    
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 ...ميشه يافت هم دخترا جامعه تو كفايت قدر به...خانم دارين اختيار -    

 چيه؟ نظرت حاال خوب -    

 اما...ايران از خارج زندگي به فريبا عالقه از گفت مي مهرداد...ميگه چي مهرداد ببينم بايد -    

 ...باشه جدی حد اين تا كردم نمي فکرشو

 زيرش؟ زده حاال داشته قبول اوايل رو فريبا شرط گه، مي فريبا كه اونطوری مهرداد يعني -    

 به هميشه هم رو مسئله اين...گيره مي راحت چيزو همه هميشه شناسي مي كه و مهرداد -    

 ...كامال هنگه هنوز خودشم مطمئنم...شد مي رد ازش شوخي

 داره؟ حالي چه ميدونه خدا..مهرداد طفلک...ها شده اوضاعي عجب -    

 خوبه حالش باش مطمئن اون...بکني نميخواد مهرداد خرج نگرانيتو -    

 كنم؟ كي خرج پس -    

 :گفت مزاح حالت به و كرد صاف ای سينه پوريا    

 نمونه مرد يه خرج -    

 :گفت و كرد ای خنده پرستش    

 نگير سخت شما...گفت چيزی يه كوچولو دختر يه حاال -    

 ...نيستا كوچولو همچينم -    

 نيست؟ كوچولو ديگه حاال -    

  انداخت باال نفي نشانه به را سرش و خنديد پوريا    

 بتهال و بود باغچه آبياری مشغول كه ديدند را مهرداد پوريا، و و پرستش شد، حياط وارد كه ماشين

 با و كرد او به ای اشاره پرستش..كرد سالم بلند و داد تکان دستي آنها ديدن با...خواندن آواز

 :گفت تعجب

 ...كنيم مالقاتش رختخواب تو نزار و زار و خونش بريم بايد كردم مي فکر -

 :گفت و كرد ای خنده پوريا
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 حتما؟ شده تلنبار و كثيف لباس و ظرف كلي و نشده اصالح صورت يه با -

 ...اشکال همين تو چيزی يه -

 :گفت و كرد پارك را ماشين پوريا

 نه؟ ذوقت تو زده كلي شنگول و شاد پسر شاه اين با تصورات اين حاال -

 :گفت و دوخت چشم سرش پشت به و زد لبخندی پرستش

 نداشتم توقع...واهلل بگم چي -

 ...شناسمش مي من...نکن پسر اين خرج نگرانيتو بانو نگفتم -

 ...نيستا بد صداشم خودمونيم ولي -

 :فتگ و زد او ی شانه به دستي پرستش.....زد لبخند فقط...نگفت هيچ و كشيد را دستي پوريا

 رسه نمي كه ما نمونه مرد پای به البته -

 :گفتن با و

 ....خونه جون آخ -

 احساسات بروز به مجبور كه بگيرد قرار فضايي در خواست نمي شايد...شد پياده سريع

 اآنه سمت به مهرداد....بود گرفته پيش در كه احتياطي همه اين از...بود متعجب هم خودش....گردد

 ....كرد روبوسي پوريا با و گفت آمد خوش آنها به و آمد

 در مهرداد و پوريا مردانه صحبتهای به فريبا، و مهرداد وضعيت مورد در گفتگو و حرف شب آن

 صرف از پس...باشد نداشته حضور بحث آن در فعال داد ترجيح پرستش...شد ختم مهرداد منزل

 طبقه به و گذاشت تنها را آنها...بود او خوشمزه دستپخت معمول طبق كه مهرداد منزل در شام

 زدوده خانه از را غبار و گرد تمام گلبهار عمه..نداشت كردن مرتب به نيازی خانه...رفت پايين

 يادگار به وسايل برخي جابجايي با هم را اش شخصي سليقه منزل از بخشهايي در حتي...بود

 به رفتن و بود گرم آب دوش يک گرفتن داد مي انجام بايد كه كاری تنها...بود گذاشته

 روی را خودش و رفت اتاقش سمت به راست يک گرفت، كه دوش...بود خسته حسابي...رختخواب
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 جای جای برای دلش اتاقش، برای فقط نه...بود شده تنگ آن گرمای برای دلش....انداخت تخت

 ...بود شده تنگ خانه اين

 اونوره؟ اينور چشمات اينجا، اومدی وقتي از گردی مي چي دنبال -

 !!!زيرسيگاريت -

 ...نميزارم كه چشم جلو -

 كشيدی مي خجالت خودت از پرستش از خجالت جای به كاش -

 كشيدم؟ خجالت پرستش از من حاال گفته كي -

 بوده؟...پيداست جنايتت آثار از اثری نه مياد دود بوی نه كه نبوده من خاطر به -

 :گفت و كرد ای خنده مهرداد

 مگه؟ كشتم آدم...جنايت -

 بده ادامه...نه...كني نمي حساب آدم خودتو اگه -

 ..كن باور...كنارم گذاشتم نرم، سراغش گفتي تو كه روز همون از -

 پوريا؟ جان بگو -

 :گفت و گذاشت اش قديمي دوست شانه روی دستي مهرداد

 ...رفيق رفاقتمون به -

 هميشه كه دانست مي خوبي به....بود آگاه مهرداد احوال و حال از او كرد، دوستش به نگاهي پوريا

 كه روزهايي كه دانست مي...كند مي مخفي سرحالش و شوخ ظاهر پشت را هايش ناراحتي تمام

 هم پرستش، تصور خالف بر او...دهد مي آزارش دارد چيزی حتما است، حد از بيش خوشحاليش

 نگراني كسي نداشت دوست!!! ديگر بود پوريا منتها خورد مي را اش غصه هم و بود مهرداد نگران

 را خود احساس تا بود شده علت بر مزيد هم پرستش احوال و حال و...بخواند وجودش در را

 :گفت و برداشت را چای فنجان...ندهد بروز چندان قضيه اين به نسبت

 مياد فريبا هفته آخر پس خوب -
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 ميريم ما هم نيومد... بياردش شده طوری هر داد قول كه فيروزه -

 زحمت تو انداختم رم تا دو شما ديگه -

 دردسرا اين از باشه تا رفيق، نزن حرفشم -

 :گفت پوريا...خنديد هم مهرداد....خنديد و

 بياد كوتاه نخواد شده هم درصد يک فريبا كه كن فکر هم قضيه اين به حاال -

 كردم فکر -

 نتيجش؟ و -

 اينه نهايتش...ديگه ميام كوتاه من -

 :گفت متعجب پوريا

 ...كشيه گرو قضيه فعال پس -

 چطور؟...نه -

 چرا..كني عمل حرفش به خوای مي..نياد كوتاه فريبا اگه دوني مي كه تو حسابي، مرد آخه -

 دادی؟ كشش رو قضيه بيخودی

 ...اومد كش خودش -

 ...كردين اسير تا دو شما رو جماعتي...عجب -

 :گفت و زد لبخندی بهتر، را حالش هم و بود كرده بيشتر را آرامشش هم پوريا حضور كه مهرداد

 بود؟ خوب سفر...بگو خودت از خوب -

 عالي خيلي...عالي -

 :پرسيد و زد چشمکي مهرداد

 عالي؟ سفر اندازه به اونم چي مکرمه همسر -

 ...نداريم كشي زبون زير -
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 ...اس دوستانه صحبت يه...حرفا اين و من...بابا نه -

 :گفت و زد لبخندی پوريا....زد چشمک باز و

 خوام نمي...بودم نکرده تجربش كه كرده بيدار من تو رو چيزی يه دختر اين مهرداد، دوني مي -

 هم چيزی يه...مغناطيسه مثل چشماش اصال...ربا آهن مثل حس جور يه...اصال..بدما شعار

 ...عجيبه كنارش حالم و حس...اونورتر

 هامدت از پس پوريا...نبود مهرداد به مربوط ديگر بحث بقيه...دل ته از لبخندی...زد لبخند مهرداد

 ...زدن حرف اين به داشت احتياج هم چقدر و...ميزد حرف احساسش از بال فراغ با و آسوده

 هب و كرده ترك را مهرداد و پوريا كه بود ساعت يک به نزديک...انداخت ساعت به نگاهي پرستش

 :گفت و كشيد دارش نم موهای به دستي...بود آمده پايين طبقه

 ...زنن مي حرف چقدر -

 نياز خانه در را كشيدنش نفس آمدش، و رفت وجودش،...خواست مي را پوريا دلش

 هماندبف پوريا به چشم، در چشم و صريح بود نتوانسته هنوز كه او...برداشت را اش گوشي....داشت

 بود راحتتر...نداشت مشکلي مستقيم غير روش با اما شده هموار داشتش دوست برای راه كه

 :كه داد پيام...برايش

 خونه؟ بيای ميشه -

 :گفت و كرد پاك را آن بالفاصله اما

 ...التماسه شکل كرده؟ فرار مگه حرف؟ اين چي يعني -

 :نوشت و

 بيا زود...نميبره خوابم تو بدون -

 :گفت و زد اش پيشاني به را دستش آرام...كرد پاك را آن باز و

 ...آخه خنگي تو چقدر خوابيده؟ مي كنارت مدت اين تو كه نه -

 حس هدهند نشان هم كمي كه متن يک گرفت، تصميم بالخره اينکه تا...كرد پاك و نوشت بار چند

 شروع...هنفرستاد برايش بهانه بي را اين كه فهميد مي خوب پوريا...بفرستد برايش باشد دلتنگي
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 ازگاهي هر...يافت كمتر گشت چه هر اما...آشنايان و دوستان های پيام بين در گشتن به كرد

 مي چون..گذشت توجه بي كه سپيده و ارسالن های پيام از...نبود دلش باب اما ديد مي چيزی

 دلش آن يک...شود گرم آبي شرايط اين در برايش معروف قول به ها آن از نيست قرار دانست

 را اش شماره خواست...خوابد نمي موقع اين او دانست مي...شد تنگ سپيده با زدن حرف برای

 خود اب و شد منصرف و ترسيد بود سپيده طوالني صحبتهای همان كه بعديش عواقب از اما بگيرد

 به پيام دادن سمت به رفت حواسش باز....گرفت خواهد تماس او با فرصت سر فردا گفت

 اما...كرد نمي خطور ذهنش به چيز هيچ...بود فايده بي نه،...كرد فکر و بست را چشمانش...پوريا

 بي هك رود نمي دستش چرا كه دانست نمي و...بفرستد پوريا برای چيزی خواست مي عجيب دلش

 ...داد سپيده به پيامي و برداشت را گوشي...است شده تنگ دلش بنويسد غش و غل

 بيداری؟ -

 ...كرد خودنمايي صفحه در جواب دقيقه، چند از بعد

 تيمگف كمترين بنده ما منتها..كردين اجالل نزول دادن خبر كالغتون...مخدره عليا...خانم...به به -

 ...خوابم نه...ميفتين يادمون به كي ببينيم كنيم پيشه صبوری

 كرد مي خودنمايي اش صفحه پروفايل روی كه سپيده جديد عکس به اول و كرد ای خنده پرستش

 :نوشت و انداخت نگاهي

 نقدها...بنداز عکس باهاش بعد بزني ماشينت با دور دو حاال بزار بديد نديد...مبارك جديد عکس -

 رسيده دوران به تازه آدمای اين از مياد بدم

 اصل سر رن نمي منتها..گيرن نمي آدمو سراغ دليل بي كه اونايي از مياد بدم انقدر منم -

 چيه؟ كارت...بافن مي هم به ريسمون آسمون..مطلب

 ..بپرسم حالتو دادم ام پي...كن خوبي و بيا -

 چيه؟...خودت جون آره -

 :نوشت...خنديد هم باز پرستش

 قيممست خيلي نه اما بده نشون رو آدم دلتنگي جورايي يه كه نداری خوشگل خوب اس ام اس يه -

 خوای؟ مي پوريا برا -
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 فضولي -

 فرستما نمي نگي تا...هستم آره -

 ...آره -

 شده تنگ برات دلم بگو آدم بچه مثل -

 نميخوام -

 ...نه يا دارم چيزی ببينم وايسا..كه نداری لياقت اصال...نگو خوب -

 سپيده زا و نشست پرستش دل به نوشته...فرستاد پرستش برای ای نوشته دقيقه، چند از پس و

 رايشب سپيده طرف از پيامي كه بفرستد پوريا برای پيام طريق از را آن خواست مي...كرد تشکر

 ...بود صوتي فايل يک كرد، باز كه را صفحه..رسيد

 ...بپوش آوردم كادو برات كه رو خوشگله خواب لباس اون قبلش منتها...ها بهتره بگي بهش -

 هب روز همان...گرفت اش خنده افتاد، سپيده كادوی ياد به وقتي پرستش....آمد اش خنده صدای و

 با...شلوار و بلوز شکل به همي سر خواب لباس يک...بود كوبيده سرش بر محکم را كادو شوخي

 و پوشيده را آن سپيده اصرار به روز آن كه آمد يادش... قرمز و بنفش و زرد بزرگ بسيار های دايره

 هب روزها آن چون شايد...است نگرفته او از را عکس آن چرا نفهميد...بود گرفته عکس او از سپيده

 دوست بسيار را آنها از نگهداری و گرفتن عکس وگرنه...نداشت حوصله زياد خيال و فکر دليل

 سپيده كه بود مطمئن...شد بلند اش گوشي صدای باز كه بود افکار همين در...داشت

 ليخي...كرد نگاه را عکس باری چند...شد بلندتر پرستش خنده...بود فرستاده را عکسش...است

 كم وزوزی رنگي موهای و قرمز دماغ يک فقط...سيرك های دلقک شکل درست...بود شده مضحک

 :كرد تقديم پوريا به را سپيده طرف از اهدايي پيام...داشت

 … نيست قرار كه بيايد وقتي كسي شود مي زيبا چه

 را الارس دكمه كلمات، تايپ جای به دستش اما شده دلتنگش كه بنويسد پايينش خواست مي

 جواب و...برخواست اش گوشي اس ام اس زنگ صدای بعد، دقيقه چند!!!!...داد فشار

 برايش...خواند مي هم را اش نشده گفته های حرف عمق انگار پوريا....كرد اش زده حيرت....پوريا

 :بود نوشته
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 … گذارد مى سرم به سر تو سنگين سکوت اين

 !!! شوم مى تر عاشق بدهى، اش ادامه

 شب آن كه نفهميد و عميق خوابي...رفت خواب به زود خيلي...بست را هايش چشم و زد لبخند

 ...شد خودش اتاق روانه بعد و نشست تماشايش به را ساعتي پوريا

 شانزدهم فصل

 تکاپو در همه بودند، كرده آمدن به راضي فيروزه زور به را فريبا كه قبل شب از و بود جمعه روز

 حرف بافري با فيروزه و پرستش شب های نيمه تا را ديشب...دهند فيصله را دو اين قضيه تا بودند

 لمث هم خيلي آقايان صحبت البته...كردند مي صحبت او با مهرداد خانه در ميثاق و پوريا و زدند

 دبو كرده آمادگي اعالم ابتدا همان مهرداد...بود معلوم تکليف چون...نبود طوالني خانمها های حرف

 در اما...خوابيدند خانمها از زودتر خيلي مردها و...آمد خواهد كوتاه فريبا، پافشاری صورت در كه

 ودندب فريبا با زدن حرف حال در شب از پاسي تا پرستش و فيروزه...داشت فرق اوضاع پايين طبقه

 بعد، روز صبح...خوابيدند نتيجه بي هم نهايت در و بيايد كوتاه موضعش از اندكي نبود حاضر كه

 تدانس مي...فراخواند وساطت برای را او و شد گلبهار دامان به دست پوريا، با مشورت با پرستش

 گرفته، شکل جمعي كه حاال نديد بد پس آمد خواهد گلبهار با هم ارسالن دعوت، با يا دعوت بي

 ريباف ميثاق، و فيروزه...شد مهمانان پذيرای خانه ظهر، از قبل كه شد اين...كند دعوت هم را سپيده

 رفح فريبا با كه يافت ماموريت گلبهار ناهار، صرف زمان تا...سپيده و ارسالن و گلبهار مهرداد، و

 ديگر مسايل به راجع زدن حرف به و نچرخانده دو اين ماجرای حول را موضوع ديگر بقيه و...بزند

 هب و كرده خالص فيروزه يکريز زدنهای حرف دست از بالخره را خودش كه سپيده...بودند مشغول

 :گفت و گرفت دوستش بازوی از آرامي نيشگون بود، رفته پرستش نزد آشپزخانه

 ...جادو وروره اين جون به انداختي و من اينجا، اومدی خودت -

 سپيد باش مودب -

 خورد؟ بر بهت زدم بد حرف آقاتون فاميالی به...من بانوی ببخشيد -

 بزنه رو حرفي هر نبايد كه دختر...ميگم كال بعدم،...نيستند پوريا فاميل اينا اينکه اول -

 ...نشدی آدم كردی شوهرم يعني ايش، -

 :داد ادامه او به توجه بي سپيده كه انداخت سپيده به داری معني نگاه پرستش
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 موندی فرشته همينجور -

 گل كمي آشپزخانه درون گرمای از كه دوستش گونه روی ای بوسه سپيده...خنديد پرستش

 :گفت و نواخت بود انداخته

 تيداش...ها ساخته بهت شيراز هوای و آب خوب...پات كف چشم...تخته به بزنم ماشاهلل، ماشاهلل -

 ...شدی گلگون حاال..بودی نمور ميرفتي

 :گفت و كرد ای خنده پرستش

 گن مي انباری و زيرزمين به نمور تربيت بي -

 نيستي بيشتر حدم همون در -

 خنديد و

 !!!سپيده -

 ...عمرم..عشقم...جونم -

 ...خانما سالم...حسودما من...نرو صدقش قربون زيادی -

 بود پوريا....كردند سالم هم با همزمان و برگشتند صدا سمت به هم با همزمان سپيده، و پرستش

 هب سپيده...بود ايستاده ميز كنار و شده آشپزخانه وارد دست در ميوه پالستيک عدد دو با كه

 :گفت گرفت مي پوريا از را ها پالستيک كه حين همان در..رفت كمکش

 ...بخوره مفصل كتک فصل يه بايد...نداره صدقه قربون به نياز كه شما خانم اين -

 :گفت و انداخت پرستش به مهربان نگاهي پوريا

 ...وقتش به -

 :گفت تصنعي اعتراضي با و داد زيبا حالتي هايش چشم به پرستش

 ..پوريا -

 ...عمرم..عشقم...جونم -

 :گفت سپيده به نگاه با و
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 سرت به خيال و فکر وقت يه...كنما تالفي كه كنه صدام جوری اين گفتم عمد از و حرف اون -

 نزنه؟؟

 رستشپ به چشمکي سپيده...رفت مهمانها سمت به و شد خارج آشپزخانه از پوريا...خنديد سپيده

 :گفت و زد

 ...ها داره دوست خيلي -

 اوهوم -

 دارم دوسش منم بگي بايد...كوفت و اوهوم -

 دارم دوسش منم خوب -

 گي؟ نمي بهش چرا پس -

 نميگه اونم خوب -

 :گفت شست مي را آنها كه حاليکه در و كرد خالي ظرفشويي درون را ها ميوه سپيده

 ميدی؟ نشون...چي تو...ميده كه نشون داره ولي نميگه -

 بود تهنتوانس هنوز او...بود سپيده با حق كامال چون نداشت گفتن برای حرفي..شد ساكت پرستش

 ار فرصتش خودشان خانه در خودش خيال به كه هم روز چند اين...كند ابراز پوريا به را اش عالقه

 تا آنها يا بود آنها پيش مهرداد يا و بود فريبا با زدن حرف و زدن تلفن درگير آنقدر يافت مي

 سرانجام به فريبا و مهرداد ماجرای هنوز تازه و..بود ميزبان كه هم امروز..بودند او منزل در ديروقت

 ...بود نرسيده

 :گفت و انداخت بود ارسالن با زدن حرف حال در كه پوريا به سپس و مهمانها به نگاهي پرستش

 تا دو اين ديگه امروز كنه خدا....شه نمي جور اوضاع...شدم درگيرش من وقتي از چرا دونم نمي -

 ..نداريم آسايش...كردن خودشون درگير رو ما اس هفته يه... بيان عقل سر

 يم مخصوص سبد درون و كرد مي خشک را ها ميوه كه همانطور و پرستش به نگاه بدون سپيده

 :گفت طنز حالت با...كرد مي تکرار لب زير را پرستش "درگير" كلمه و گذاشت

 خورده؟ بهم داشتي برنامه -
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 ای؟ برنامه چه -

 ديگه همينا از نميدونم..همسر جذب..شوهر به عالقه ابراز -

 سپيده نشو پررو -

 نيستم -

 هستي -

 هم؟ تاپ و تيپ به زدن تا دو اين نگفتي من به هيچي چرا تو گم مي -

 نبود الزم چون -

 ...صميميتما دوست من..بود خيليم -

 فهميدی كه حاال ضمن در آخه؟ داره تو به ربطي چه فريبا و مهرداد ماجرای...باش خوب -

 خوب ميشم دلخور...كنونه آشتي مجلس نگو مهموني هوای به اومدم...همه از ديرتر

 دنش دلخور اهل واقعا دوستش اگر انديشيد خود با و بوسيد را سپيده لپ و كرد ای خنده پرستش

 تدانس مي اما...بود نگذاشته درميان او با را مسائلي اينکه از نداشت قرار و آرام او اكنون كه بود

 مي لحظه همان را داشت دل در چه هر..بود مشخص چيزش همه او...نيست اينگونه سپيده كه

 از كوهي خيالش، بي تقريبا ظاهر و ها حرف پشت در...بودند شد حساب و منطقي كارهايش...گفت

 دست صدای...دانست مي خوب بود اش ساله چندين دوست كه او را اين و بود نهفته عقل و منطق

 سالن سمت به دو هر سپيده و پرستش...كرد جلب خود به را آنها دوی هر توجه زدن

 وفقم...دوخت چشم پرستش به پيروزمندانه خودش و نشاند مهرداد كنار را فريبا گلبهار،...رفتند

 هب چشمکي بعد و...كرد خوشبختي آرزوی برايش و فشرد آغوش در را فريبا پرستش،...بود شده

 همه كه بود اين داشت اهميت اكنون آنچه...پرسيد مي او از بعدا را ماجرا چون و چند...زد اش عمه

 ناي و شود روبرو مهرداد با بود نشده حاضر بود، آمده وقتي از فريبا...است شده خير به ختم چيز

 گامي خودش بنشيند، مهرداد كنار و شود خارج اتاق از شده راضي گلبهار های حرف با اكنون كه

 به ار فريبا و مهرداد گلبهار، پيشنهاد به استراحت، كمي از پس و شد، صرف كه ناهار...بود مثبت

 خود كار مشغول هم ديگران...بزنند حرف هم با تنهايي به كمي تا فرستادند حياط درون

 برای اش رشته انتخاب مورد در آنها از و بود ميثاق و سپيده با صحبت مشغول ارسالن...بودند

 مي ربعي يک پوريا...بودند هم با صحبت مشغول هم فيروزه و گلبهار...گرفت مي راهنمايي كنکور
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 هب ابتدا...شد بلند و گذاشت مبل روی خواند، مي كه را ای مجله پرستش...بود اتاقش درون شد

 و ردهك درست برايشان گلبهار كه كرد آلبالويي خوشرنگ شربت از پر را ليواني و رفت آشپزخانه

 فت،ر پنجره سمت به ازآشپزخانه، خروج از قبل...دارد دوست بسيار پوريا كه ميدانست و بود آورده

 تصحب حال در...ببيند را فريبا و مهرداد توانست مي...دوخت چشم حياط به و زد كنار را پرده كمي

 اما...بود مشغول پوريا...رفت پوريا اتاق سمت به و زد لبخندی!!! آمد مي آرام نظر به اوضاع و بودند

 عينک ای شيشه قاب پشت از...زد لبخند و كرد او به نگاهي...شد پرستش حضور متوجه بالفاصله

 ميز كنار همانجا و گذاشت ميز روی را شربت پرستش...رسيد مي نظر به تر خاص اش، مطالعه

 نگاهي و نوشيد را شربت از ای جرعه...كرد تشکر آرام...داشت لب به لبخند هنوز پوريا...ايستاد

 انگار...دوخت چشم پرستش به همانطور و داد تکيه صندلي پشتي به...انداخت پرستش به ديگر

 يعميق نفس...بودند بسته همچنان پرستش های لب و!!! حرفي منتظر...باشد چيزی منتظر كه

 جرعه پوريا....زدند نمي حرف ای كلمه هيچکدام...نوشيد را شربتش از ديگر ای جرعه و كشيد

 هايستاد ميز كنار همانطور پرستش و كرد مي نگاه پرستش به و نوشيد مي را شربتش جرعه

 روی ار ليوان پوريا...انداخت مي پوريا به نگاهي نيم گاهي و كرد مي بازی زيرليواني با گاهي..بود

 حساسا...بردارد را ليوان تا برد دست پرستش...بود نوشيده را شربتش تمام...گذاشت ليواني زير

 رس او كه است وقت آن و بکشد خود سمت به را او و بگيرد را دستش پوريا كه است االن كرد مي

 ديگر بار نکرد، را كار اين پوريا اما..دارد دوستش كه گفت خواهد و گذاشت خواهد اش سينه بر

 اين و آمد خواهد مهمانها نزد به و شود مي تمام كارش ديگر دقيقه چند تا كه گفت و كرد تشکر

 منتظر...رفت در سمت به و برداشت را ليوان...زد لبخندی پرستش رفت؟؟؟ مي بايد پرستش يعني

 رایب...باشند هم كنار نشده وقت روزه چند اين بگويد بماند، كه بخواهد..بزند صدايش پوريا بود

 هم ار آشپزخانه تا پوريا اتاق مسير تمام...نشنيد مکرر های كليک جز صدايي هيچ اما..باشند هم

 كه است جايي بي توقع چه اين...انديشيد خود با آن يک...نشد خبری هم باز اما...بود منتظر

 قرار زدن حرف موقعيت در او كه كند كاری يا و بزند حرف و بيايد پوريا است متوقع چرا..دارد

 در و برود خودش كه بود مشکل انقدر يعني خواند؟ نمي مرد اين چشمان از را انتظار يعني...بگيرد

 ؟دارم؟؟ دوستت و هستم من..تو كنار...تو برای...تو مال...هستم من بگويد و بگيرد جای آغوشش

 هفته يک و كرده كوتاه را او سفر گانه بچه كار يک با كه بود گرفته لجش مهرداد و فريبا از

 آن...نه كه كرد فکر خود با بعد....را اش جمعه روز و...بودند كرده خراب اش خانه در را حضورش

 داشت دوست...كند چه دانست نمي...ديگر فردی نه است خودش درآورد را لجش بايد كه كسي

 و ارسالن و گلبهار اغيار؟...بود شده بيرحم چه...اغيار از خالي و شود آرام اش خانه زودتر چه هر
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 يک...حس يک...داشت كم چيز يک دلش...كرد نمي كار مغزش...بودند جمع اين در هم سپيده

 نزد؟؟ حرف و زد زل او به همينطور چرا پوريا اصال كرد فکر خود با بعد...بود پر اش حنجره...حرف

 آشپزخانه از سريع دهد، نجات را خودش اينکه برای...افتاد مي خيال و فکر به داشت.... كه نکند

 آنقدر و شدند هم شايد...نشدند هم حضورش متوجه حتي آنها ولي...پيوست جمع به و شد خارج

 قتور مشغول و گرفت دست در را مجله باز...نکردند توجهي كه بودند همديگر با صحبت مشغول

 بغض انگار هم و بود رفته سر اش حوصله هم...كرد تر آشفته را ذهنش كار اين ولي...شد

 ...داشت حرف..نه كه بغض...داشت

 جلهم صفحات از يکي به پرستش...رفت سمتش به مکث اندكي از پس و كرد او به نگاهي سپيده

 مقابل در شده باز صفحه روی را دستش...نيست خواندن حال در او كه دانست مي...بود زده زل

 :گفت آرام و گذاشت دوستش

 فهميدی؟ چي بهش زدی زل ربعه يه ببينم كن تعريف خالصشو -

 او با كسي كه داشت نياز واقعا شرايط اين در...زد لبخند و كرد او به نگاهي پرستش...خنديد ريز و

 ولق به و پرسيد نمي حالش از كسي تا كه است عادتي چه اين دانست نمي اصال...كند صحبت

 و زهفيرو... انداخت بقيه به نگاهي!!!! گفت نمي هيچ و كرد نمي باز لب شد نمي اش پي پا معروف

 شا عمه برای دلش...زد مي حرف كه بود فيروزه فقط انگار البته بودند گفتگو گرم هنوز گلبهار

 ندداشت....گشت نمي كنکور و رشته انتخاب حوش و حول ديگر هم ميثاق و ارسالن بحث...سوخت

 ودب فيروزه اين.... گرفت مي باال هايشان كل كل كه گاهي از هر و كردند مي بحث فوتبال مورد در

 كه سپيده به ديگر نگاهي....خواباند مي را صدايشان تن و داد مي هشدار آنها به "هيس" يک با كه

 :گفت كنايه حالت با و انداخت بود تماشا حال در و گرفته دستش از را مجله

 كه واقعا....افتادی دوستت ياد كندی دل كه شد مردونه بحث پس -

 :گفت و انداخت باال كمي را هايش شانه, كند جدا مجله صفحه از را نگاهش آنکه بدون سپيده

 ...بعدم...كردم مي ورود هم فوتبال داغ مبحث همين تو خواستم مي اگه من -

 :گفت و گذاشت پرستش پای روی را آن.... بست را مجله و

 كن خوبي و بيا حاال...دادم مي مشاوره ات عمه پسر به داشتم بده -

 حاال پايين بيار صداتو -
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 كنيا مي بازی من غرور با باشه آخرت بار..پايينشه تن هنوز اين..ديدی كجاشو تازه -

 اين...هميشه مثل...دهد ادامه را جدل و بحث كمدی اين خواست مي دلش...زد لبخندی پرستش

 آنقدر و دادند مي كش آنقدر را آن...آمد مي خوششان كه موضوعي از...بود هميشگيشان كار

 هب واقعا بار اين اما...شد مي باورشان هم خودشان گاهي كه ساختند مي مصنوعي ديالوگ برايش

 بود تدرس...باشد حالش كمک توانست مي كه بود سپيده تنها اين و داشت نياز واقعي ديالوگ يک

 مي كه بود كسي تنها اما بود خبر بي پوريا با ازدواجش اصلي علت و بارداری ماجرای از او كه

 گریدي نگاه...است بستن دل حال در حاال و آمده پوريا خانه به سپردگي دل بدون پرستش دانست

 آرام و گرفت را سپيده دست...بود نداده رخ خاصي تغيير...انداخت پوريا اتاق سپس و جمع به

 :گفت

 اتاق؟؟؟؟ اون تو بريم ميای -

 ...افتاد راه به او همراه و كرد تاييد سر با سپيده....كرد اشاره خودش اتاق به و

 نبود؟ ترش شربتت ببينم...نميشه دليل كه اين خوب -

 نکردم امتحانش يعني داره؟ ربطي چه نه -

 ...كنه كم شربت ترشي از يارش به نگاه با خواسته بابا...همينه -

 مسخره -

 ي؟شيرين تو گفته كي...گرفتم پس حرفمو...كنم مي تعريف ازت دارم كه من...خودتي مسخره -

 اه اه..بداخالق تلخ گوشت

 مزه داری نشستي مدام... نظر يه و راه يه دادن و من دلداری جای به كه جهت اين از مسخره -

 سپيد باش جدی كم يه...ميپروني

 مي ترش كنم مي شوخي...دی نمي حرف به گوش باشم جدی داره؟ فرقيم مگه تو حال به -

 توئه؟ عاشق چطوری پوريا گندت اخالق اين با موندم...كني

 منه؟ عاشق گه مي كي -

 ميرسي تکامل به داری.....شکر رو خدا خوب.....شد اضافه ت مشخصه صفات به بودنم خنگ -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن كاربر كريمي آزاده | پرستيد بايد را تو رمان

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

 

278 

 

 صورتش روی كه را پرستش رنگ خرمايي و بلند موهای از طره يک و برد پيش دست سپيده

 :داد ادامه و كرد مهار گوشش پشت... بود ريخته

 یا ديگه جور تونه مي و شناسنامته تو اسمش كه مردی يه از منطقي و خوب رفتار همه اين آخه -

 يم ای ديگه تعبير چه احترام و عالقه حس جز ميده رو حق اين بهش قانون چون كنه رفتار باهات

 باشه؟ داشته تونه

 نکنم فکر عشق ولي شايد، عالقه -

 هست گم مي من اما -

 چطور؟ -

 جونم؟..عمرم..عشقم گفت بهت چطوری ديدی...امروز همين نمونش -

 من به عشق ابراز تا بود تو حرف كردن تالفي شبيه بيشتر كارش -

 يم چي...نه گم مي من كردنه؟ بازی آدم پوريا... باشه بازی فوقشم تازه بازيه؟ مگه گفته؟ كي -

 در....منتفيه كه اولي چي؟ برای بازم تو؟ اغفال يا چي؟ برای من؟ دل سوزوندن بياد؟ گيرش خواد

 يداپ دسترسي بهش بخواد كه كنه مي اغفال يکيو عاقل آدم...باشه درست فرض بر هم دومي مورد

 اينم پس...شرعي و قانوني...داره رو تو كه كنه اراده اگه اون...دستي دم كه رو تو نه...كنه

 ...سوم مورد مونه مي...منتفيه

 خنديد و

 سوم؟ مورد -

 جنابعالي بودن خنگ گزينه -

 شد بلندتر سپيده خنده

 سپيده ميزنمتا گيرم مي -

 :گفت و زد پس را پرستش دست خنده با سپيده...گرفت او بازوی از نيشگوني و
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 كه كردی فکر خودت با نشستي واقعا يعني تو...كندی تنمو گوشت...جنبه بي بود جو تغيير برای -

 فوق بابا چشمات؟ تو زده زل و خورده آخرشو جرعه تا نشسته براش بردی شربت چرا

 هستي؟ كي ديگه تو...ليسانس

 جاودان پرستش -

 اون؟ غير -

 تو دوست -

 :گفت جدی حالتي با و گرفت دوستش سمت به را اش اشاره انگشت سپيده

 شد معلوم خليت و خنگ همه اين دليل پس خوب -

 ....خنده زير زدند دو هر و

 خواين نمي مهمون -

 ردك دعوت او از پرستش....نگريست مي دو آن به لبخند با و ايستاده در چوب چهار در كه بود فريبا

 افقيتو از...زد حرف دو آن با كمي و نشست آرايش ميز كنار صندلي روی فريبا...بيايد داخل به كه

 يدهرس اتمام به خوشي و خير به چيز همه واقعا ديگر كه بود معلوم...گفت بودند كرده مهرداد با كه

 بولق مناسب ای رشته در و كنکور در فريبا اگر كه بودند رسيده توافق اين به مهردا با ظاهرا...است

 :يدپرس سپيده...بازگردند ايران به آن از پس اما بروند اتريش به او تحصيل ادامه برای... نشود

 حرفت؟ سر موندی مي بازم...چي نه گفت مي مهرداد آقا اگه حاال خوب -

 ...كم يه خواستم فقط ميدوني آخه...ميومدم كوتاه...دارم دوسش من...ديگه نه -

 دقيقه چند از پس...شد صحبت مشغول آنها از عذرخواهي با او و خورد زنگ فريبا همراه تلفن

 و يبافر به نگاهي سپيده.... ميزند حرف امروزش ماجرای از دارد او كه بشنوند توانستند مي دخترها

 :گفت آرام و انداخت پرستش به سپس

 گرفتن؟ شير از تازه اينو -

 سپيده... ا -
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 مي فقط" بگه خواست مي خودم جان به...درآورده چيه بازيا مسخره...ديگه گم مي راست خوب -

 هشب چيزی يه...خدا...شده ها بچه دست ملعبه عشقم "بسنجم خودم به عشقشو كم يه خواستم

 خنديد و...ميگم

 :گفت آرام پرستش

 نگه من برا همون بودناتو رك تو....توها و دونم مي من بزني حرفي بهش بخوای اگه سپيده -

 ...زشته...مهمونن اينا...دار

 هم حاال..كرده زابراه رو همه است هفته يه...ميزنه حرف داره راحت خيال با چه ببين آخه -

 حاال؟ ميزنه حرف داره كي با...اينجوری

 :گفت بود شنيده را فرشته اسم فريبا حرفهای البالی كه پرستش

 بزرگشون خواهر..س فرشته كنم فکر -

 اون از اين....كرده فتوحات انگار...كنه مي تعريف افتخار با داره هم چطوری ببين...پس همونه -

 مي ازش پستونکشو تا كه اين از اينم...هم به ريزه مي آدمو روان زنه مي حرف كه بس كه يکي

 ايه اعجوبه چه ديگه بزرگه ميدونه خدا...ميفته انتقام فکر به گيرن

 خوبين دخترای...زشته...ديگه كن بس...سپيده -

 فهمي؟ مي...منم فقط خوب دختر -

 را رفح اين چند هر سپيده...گذاشت دوستش گونه بر ای بوسه...خنديد هم پرستش...خنديد باز و

 مونهن دختر يک سپيده...داشت كامل ايمان آن به پرستش اما بود گفته خودش مورد در شوخي به

 ار ای دقيقه چند....كرد قطع كه را گوشي...شد تمام هم فريبا حرف...تر نمونه دوست يک و....بود

 ...زد حرف و ماند دو آن كنار

 ...شم قبول خوبي رشته كه كنم نمي فکرم كه من البته -

 شده؟ باز رفتنت راه مطمئنا ديگه يعني -

 ديگه آره -

 ...كن بازی پلي فير -
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 چي؟ -

 :گفت پرستش های اشاره به توجه بدون...بود كرده گل شيطنتش كه سپيده

 وشگلخ بديا بد عمد از كنکورتو... رفتن هوای به نکنه...زمين تو برو جوانمردانه كه اينه منظورم -

 من

 :گفت و خنديد فريبا

 ...بسنجم بيشتر خودم به حالشو و حس كم يه خواستم بخوای راستشو...ديگه نه -

 ....خنديد ريز ريز و زد پرستش به ای سقلمه سپيده

 اينجا چقدر مهرداد دونم مي خودمم من وگرنه...بياد كوتاه شده حاضر كه داره دوسم فهميدم كه -

 ...داره دوست رو

 با کليمش سپيده تا كند عوض هم را بحث خواست مي البته و بود افتاده چيزی ياد به كه پرستش

 :گفت فريبا به رو...است نکرده درست گوييهايش رك

 يادته؟...بياری در بود قرار توشو ته چيه؟ فرشته جريان فهميدی راستي -

 :گفت بعد و كرد سکوت كمي فريبا

 گمب جون پرستش به بيام خواستم...نشم مزاحمتون من ديگه خوب...نيست خاصي كس...آره -

 فعال...شده چي

 گذرا نگاهي آينه كنار از شدن رد حين در...بوسيد را پرستش های گونه رفتن از پيش و شد بلند و

 دانست مي او...انداخت بود زده آينه به را آن شد مي وقتي چند پرستش كه پوريا عکس به

 نه اما...بود فهميده را اين...است زده لب بر خاموشي مهر چرا و بسته كه گرو در دل خواهرش

 ..شد خارج اتاق از... بگويد پرستش به خواست مي نه و ديد مي صالح

 اكپ دست با را پرستش گونه دو هر.....بود شده آغشته هم مزاح با كه عجيبي وسواس با سپيده

 :گفت و كرد

 حمام بری بايد...ايش -

 چي؟ برا... اوا -
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 ...صورتت به چسبيده شير -

 بر دلبخن گل اين و باشد جايي در او بود محال....بود سپيده زندگي از جزيي خنده....خنديد هم باز و

 او شانه روی دستي پرستش....كرد نمي فراموش را خنديدن حالتي هر در...نباشد لبانش

 :گفت و سپرد فراموشي به را فريبا حرف از تعجبش...گذاشت

 جون سپيده دارم دوست...هستي خوبي خيلي دوست تو -

 :گفت و كرد قاب را دوستش زيبای صورت دست دو هر كف با سپيده

 كردی مي عالقه ابراز منتظره كه كسي اون به هم همينجوری كاش -

 واقعا؟ منتظره يعني -

 هست گم مي من كني مي مشورت من با داری اگر...هست آره -

 مين يعني...نيستم سابق پرستش اون ديگه كه دم مي نشون دارم رفتارام با كمي منم خوب -

 فهمه؟

 باشه خنگ تو مثل اگه نه -

 :گفت و زد كنار آرام را سپيده دست پرستش

 ميشي پررو چه خندم مي روت به بار دو ببين -

 :گفت و كرد ای خنده سپيده

 ننه اين مثل ميده انجام داره پوريا كه آشکاری و واضح كار همه اين با تو... خوب دختر آخه -

 مي تو بفهمه چطوری خدا بنده اون اونوقت داره؟ دوسم يعني پرسي مي نشستي وسواسيا

 بفهم اينو...باشه روانپزشک...باشه دكتر..باشه باهوش كه چقدرم هر داره؟ غيب علم خوايش؟

 تو برا پوريا كه كاری...كنن مي ثابتش....نويسن مي نه ميگن نه رو داشتن دوست....عزيزم

 اب ديگه...داری؟ دوسش كنه ثابت كه كردی كاری براش هم تو چي؟ تو ببين كن نگاه حاال...كرده

 براش... باهاش شدی زدن حرف پيشقدم بار دو و دادی اس ام اس تا دو...كه روراستي كه خودت

 دونهب كه سرش باالی انداختي سايتو و كنارش موندی ناخوشي وقت تو اون مثل يا... بردی شربت

 ليلد با و دليل بي يا شدی؟ اسرارش محرم يا بمونه؟ كنارش ميتونه دنيا آخر تا كه داره رو يکي
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 حرف دنيا يه كني مي تعريف كاراش و پوريا از تو كه چيزی اون بابا كردی؟ سورپرايزش

 ...بيا..آره...داری من تاييد به نياز انقدر تو اگه منتها...نداره كسي تاييد به نياز....توشه

 ديگرش دست روی آرام را اش شده مشت دست و كرد "ها" آن به و كرد مشت را دستش سپيده

 :داد ادامه و كوبيد

 تيوق تونن نمي...كنن مي سکـوت مـردا... عزيزم...توئه عاشق مرد اين آقا...من تاييد مهر اينم -

 داره؟.....مردا بقيه با نداره فرق كه تو مرد.... بگيرن بهانه و كنن گريه ناراحتن

 قيهب به و داد تکان نفي نشانه به را سرش فقط نگفت هيچ...بود سپيده حرفهای محو پرستش

 :سپرد گوش دوستش حرفهای

 ونهت نمي... "بشم آروم تا كن بغل و من" بگه بهت نميتونه...مرده يه اونم.......نداره منم نظر به -

 جيغ...بکنه ها بچه دختر مثل و صداشو تونه نمي...كنه گريه تو آغوش تو خواد مي دلش بگه

 به دهمي قورت رو اينا همه اون اگه....بکن كارو اين تو...توني مي كه تو ولي "عاشقته " بگه...بکشه

 رانسكنف اين اگه ولي...باشه گاهت تکيه تونه مي كه محکم آدم يه.... "مرده" يه بگه كه اينه خاطر

 بودنش قوی به تو...مهمه برات من بودن جدی اگه و بخوای منو نظر كه دادی ترتيب رو نفره دو

 ....ودنهب تو با تاب بي هم االن همين مطمئنم من كه كنه مي زندگي بچه يه قلبش توی....نکن نگاه

 سپيده...بود كرده آرام را وجودش سپيده حرفهای...بود شده سرازير پرستش های گونه از اشک

 :گفت گوشش در آرام و....كشيد آغوش در را دوستش و كرد پاك را او های اشک

 ...نره يادت توپيه توپ خواب لباس راستي كني؟ مي كار چي ببينم امشب -

 دوستش چقدر...خنديد ها اشک ميان در فقط...نگفت هيچ و گرفت آغوش در محکم را او پرستش

 آن در اكنون چون كمي اگر....بود هايش همدلي و خوبيها تمام مديون چقدر و...را سپيده...داشت

 شايد كرد فکر خود با ولي....نبود اينگونه وضع شايد بود سپرده گوش سپيده حرفهای به هم مورد

 به را هاتلخي تمام فکر اين با...شود آشنا پوريا با بخواهد كه كشيد نمي جايي به كار اصال وقت آن

 !!!!پوريا چون كسي داشتن به بود شده ختم نهايتش چون....ديد شيرين خودش كام

 به عصر نهما بودند گرفته تصميم فيروزه و ميثاق و فريبا...داشتند رفتن قصد يکي يکي مهمانها

 به در دم تا همه....كارش محل در هم ميثاق و يابد حضور مدرسه در بتواند فريبا تا برگردند شمال

 دنشني با كه پوريا و كرد خداحافظي خانه درون همانجا كه گبهار عمه جز رفتند مهمانها استقبال
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 البته و اول گروه رفتن با....بود برگشته خانه درون به و كرده خداحافظي آنها با تلفنش زنگ صدای

 يدهسپ....آنها رفتن از ساعتي نيم گذشت از پس و كند همراهيشان جايي تا خواست مي كه مهرداد

 با ارسالن....برساند را آنها كه داد پيشنهاد ارسالن و گلبهار به خودش و كرد رفتن عزم هم

 :گفت و داد جا اش پشتي كوله درون را تاپش لپ خوشحالي

 ...سپيده رانندگي...جون آخ -

 حاال؟ خوبه -

 :گفت و كرد پرسيد مي را سوال اين كه پرستش به نگاهي ارسالن

 نداره حرف..جورم چه...اوهههه -

 كردين؟ امضا صلح پيمان تا دو شما -

 ...ميده ياد رانندگي بهش گفته سپيده وقتي از آره -

 و داختان باال را اش شانه سپيده...سپيده به سپس و كرد نگاه گلبهار عمه به تعجب با پرستش

 :گفت و كرد پرستش به نگاهي گلبهار....نگفت هيچ

 شو حاضر برو خوب -

 :گفت متعجب پرستش

 چي؟ برای -

 ..ديگه بريم -

 كجا؟ ديگه من -

 با و انداخت بود دوخته چشم آنها به و نشسته مبل روی موقر و آرام كه پوريا به نگاهي گلبهار عمه

 :گفت لبخند

 بيای ايدب تو... بزارم تنها و ارسالن نميتونم كه منم...اينجا باشي تنها خوای مي نيست كه پوريا -

 ديگه
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 هم در ابرو و انداخت پوريا به نگاهي...بود شوكه پرستش....بود گذشته تعجب از ديگر

 دهشني گلبهار عمه دهان از حاال و دانست مي نبايد او چرا اصال باشد؟ كجا بود قرار پوريا...كشيد

 :گفت لبخند با و نياورد خودش روی به اما....گرفت جور بد دلش بود؟

 ....بمونيد شما خوب -

 جان عمه خودتونه خونه...نکردن قبول خودشون ولي...عزيزم گفتم منم -

 شپرست هم نزديکترم كارم محل به من هم اينجوری...بهتره بياد پرستش....جان پوريا ممنون -

 جون؟ مادر بده....كنه مي سپری بچگياش خونه تو شبيو چند يه ماهي دو يه بعد

 ونشخ زدی مي كاردش....بود كفری پوريا دست از اما...زد لبخند پرستش...كرد نگاه پرستش به و

 :تگف ديگری مصنوعي لبخند با و گذاشت جواب بي هم را سپيده پرسشگر نگاه....آمد نمي در

 ...بردارم وسايلمو برم... ببينم خانمو سپيده رانندگي...شدم مفتخر منم پس -

 پرستش....رفت او اتاق سمت به و خاست بر دقيقه چند از پس هم پوريا...رفت اتاقش سمت به و

 گاهي از هر و!!!! انداخت مي چمدانش داخل و آورد مي در كمد درون از را وسايلش داشت حرص با

 ....كرد مي لب زير هم غری غر

 برگردی بايد يکشنبه....نيست بيشتر كه شب دو...كرد مي كفايت هم كوچيک ساك يه -

 مشغول دوباره و گرفت او از را نگاهش بود، خورده جا حضورش از...كرد او به نگاهي پرستش

 :گفت و شد كمدش درون وارسي

 مشبا كه همونطور..گردم بر يکشنبه بايد...حرفيه چه خوب ولي...بمونم بيشتر خواستم شايد -

 ...بدونم چيزی قبل از اينکه بدون...برم بايد

 و زد زانو چمدان كنار لب بر لبخند پوريا...كرد مي ادا و كشيد مي خاص طرزی به را ها "بايد"

 :گفت و گذاشت بيرون بود كرده تلنبار آن درون پرستش كه را وسايلي

 خالي ها بسته زبون اين سر عصبانيتتو فقط...عزيزم بمون داشتي دوست وقت چند هر -

 اومده من خونه از سليقه با و خوب كه آوردم دختر اين سر بر چه من بگه عمه گي نمي...نکن

 برگشته؟ عصبي و شلخته...بيرون
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 فزودها آن شدت بر... هيچ نشد كه كم عصبانيتش از پرستش....شد او لباسهای كردن تا مشغول و

 پرت پوريا سمت به و كرد گلوله..بود دستش در كه را شالي قصد از كه طوری به....شد هم

 اپوري...افتاد چمدان درون به او شانه روی از سپس...كرد برخورد پوريا شانه به محکم شال...كرد

 :گفت

 ....بزن تا رو اينا بشين بيا شدی آروم اگه حاال....بود خوبي پرتاب -

 تصميم من برای چرا كني؟ مي دخالت من كارای تو چرا تو اصال... خوبه همينجوری...خوام نمي -

 ....كنم مي جورشون و جمع خودم بيرون برو...عزيزم؟ گي مي من به چرا اصال گيری؟ مي

 چه نماند يادش هم خودش....بود كرده ادا هم سر پشت و يکريز را جمالت اين تمام پرستش

 اپوري....است شده دراز اتاق در سمت به اش اشاره انگشت ديد كه آمد خود به وقتي فقط....گفته

 مهه با كه كسي روبروی...پرستش روبروی درست...ايستاد شد بلند...فشرد بهم را هايش دندان

 او هاينگون...كند بيرون اتاقش از خواست مي را او اينگونه سركش دختر اين و خواستش مي وجود

 را او...آورد پايين آرامي به را آن و گرفت را پرستش دست....هايش عصبانيت باد به بود گرفته را

 از پرستش....بودند آتش شراره دو هر چشمان...دوخت نگاهش در نگاه....كشيد خود سمت به

 صورت آن هرم كه كشيد عميقي نفس پوريا....عشق با آميخته عصبانيتي پوريا و خالص عصبانيت

 :گفت و كرد نوازش را پرستش

 چهب بدرقه بودی رفته وقتي...گيرم مي تصميم برات نه و كنم مي دخالت تو كارای تو نه من -

 مطبش تو صبح فردا تونم مي اگر خواست ازم همکارا از يکي....خورد زنگ تلفنم كه ديدی..ها

 رداف كه برم امشب دم مي ترجيح...كرجه...نيست اينجا مطبش...بيماراش از يکي مورد در باشم

 وبخ كه بگم بهت داشتم قصد...شنيد...بود خونه كه هم عمه....باشم اونجا حوصله با و وقت سر

 ...همين....گرفتم قرار شده انجام عمل تو...كرد دستي پيش عمه باز

 و هميشه مثل بود آرام پوريا...زد نمي هم پلک حتي..بود شده خيره پوريا صورت به پرستش

 :گفت و داد قورت را دهانش آب....است زده حرف او با چگونه كه بود آورده خاطر به تازه پرستش

 ...خوب...خوب -

 :گفت و گذاشت او لبان روی را دستش پوريا
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 رب هم عصر فردا...ميرم زود صبح فردا من...جاش سر برگردون وسايلتو...بگي خواد نمي هيچي -

 گردم مي

 گريه و انداخت تخت روی را خودش پرستش......بود رفته پوريا...بزند حرفي آمد تا پرستش

 به كه روزه چند اين كه روزگاری دست از و بود كفری خودش دست از!!! سخت و شديد...كرد

 نقشه و بود گرفته جنگ سر او با كاشت مي دل در را پوريا داشتن دوست نهال و آمده خودش

 هك بودند كشيده نقشه پيش ساعت چند همين سپيده با چقدر....كرد مي آب بر نقش را هايش

 به بود دهز پرستش بلکه نبود كار در امشبي تنها نه...حاال و امشب كند عشق ابراز چگونه پرستش

 خواهدن هم نگاهش حتي بقيه رفتن با پوريا دانست مي كه بود كرده برخورد تند آنقدر و آخر سيم

 اما....بماند آنجا را امشب خواست او از و گفت گلبهار به اش برنامه تغيير مورد در پوريا...كرد

 ار ظاهرش بود كرده سعي خيلي پرستش....رفتند سه هر خداحافظي از پس و نکرد قبول گلبهار

 به گلبهار اما برود نزدشان به خوش روی با و هايش مهمان دوم گروه بدرقه برای كند تر آرام

 :بود گفته گوشش در خداحافظي موقع و شده قرمزش های چشم متوجه سرعت

 ....كنه منصرف خودش گذاشتن تنها از شوهرشو تونه مي هم زاری و گريه بدون آدم -

 وعموض اين و زد مي موج دو آن بين كه بود ای عالقه نشانه كارها اين گلبهار نظر از...بود خنديده و

 دينب بود فرستاده پيامي برايش سپيده آنها رفتن از پس ساعتي يک و... كرد مي آرام را قلبش

 :كه مضمون

 وپت خواب لباس...كني مي كار چي ببينم حاال....داری نگهش كه ريختي ای نقشه عجب...آفرين -

 !!!عاشقتم...من توپي

 اتاقش درون به مهمانها رفتن زمان از پوريا....بياورد لبانش بر را لبخند نتوانست هم سپيده شوخي

 منصرف اما كند تعريف سپيده برای را ماجرا خواست مي....بود نشده خارج آن از و رفته

 دش خم تخت پايين در گرفته قرار كشوهای سمت به بود كشيده دراز تخت روی كه همانطور...شد

 توپهای طرح با همي سر شلوار و بلوز يک...كشيد بيرون آنها از يکي درون از چيزی و

 ....برخواست و زد لبخندی...رنگي

 داخل..كرد مي دعوت اتاق درون به را او كه پوريا صدای شنيدن با و در به ضربه چند زدن از پس

 رد پرستش ديدن با...بود كشده دراز بود آورده در تختخواب حالت به را آن كه مبل روی پوريا...شد

 :گفت و كرد كنترل را اش خنده...غريب و عجيب لباس آن
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 ديره؟ كم يه رفتن سيرك برای كني نمي فکر -

 ...شبه سر تازه -

 ...اين پس -

 :داد ادامه پرستش لباس به اشاره با و

 چي؟ يعني -

 خوبه؟...است سپيده كادوی -

 دلقکاس لباس شبيه...مضحکه خيلي -

 منم؟ -

 :گفت و نشست پوريا

 ديدم عمرم به كه هستي دلقکي خوشگلترين -

 :گفت و نشست فاصله كمي با اما او كنار و كرد ای خنده پرستش

 دونم مي هستم بدی دختر خيلي...عذرخواهي اومدم من -

 نبخشمت؟ اگه و -

 ببخشيم؟ كنم كار چي -

 ..دارم شرط -

 قبوله باشه -

 كردی؟ قبول بسته چشم باز -

 ...خوای نمي من از بدی چيز تو -

 :گفت مقدمه بي پوريا...افتاد بود گذاشته شرط برايش پوريا كه باری اولين ياد به و

 خوابي مي من اتاق تو اينجا امشب -

 :گفت مقدمه بي پرستش و
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 قبول باشه -

 !!!نميرما جايي من -

 باشه كه گفتم -

 ...بيا و بپوش ديگه چيز يه..دربيار و لباس اين برو..خوب خيله -

 از يکي و آورد در را سپيده اهدايي خواب لباس...رفت خودش اتاق به و شد خارج اتاق از پرستش

 زانوانش زير تا دامنش كه رنگ شيری خواب لباس يک....پوشيد را خودش خوابهای لباس

 حال به تا را خواب لباس اين...كرد انداز ور آينه درون را خودش و كرد باز را موهايش...بود

 كه ودش خارج اتاق از آمد....داشت قرار بود فرستاده برايش گلبهار كه وسايلي بين....بود نپوشيده

 راضي اما!!!! زيبا و ساده...بود شده زيبا...انداخت خودش به ديگری نگاه...كرد منصرف را او چيزی

 سر از نگاهي و....آراست را هايش گونه سپس و ها لب ابتدا... كند آرايش گرفت تصميم...نبود

 هچ دانست نمي...شد متوقف باز اما...شود خارج اتاقش از كه شد بلند....انداخت خودش به رضايت

 صالا....گذراند نظر از را اندامش و صورت تمام و كرد نگاه آينه به ديگر بار....است گرفته وسواسي

 متس به سريع نيايد؟ خوشش پوريا نکند بود؟ مناسب كردن آرايش و پوشيدن لباس نوع اين

 :داد سپيده به پيامي و رفت موبايلش

 خوبم ببين...بخوابم اتاقش تو امشب خواسته ازم پوريا -

 ...ودب سپيده....خورد زنگ موبايلش بعد دقيقه چند....فرستاد او برای و گرفت عکسي خودش از و

 سپيد سالم -

 گي؟ مي جدی...سالم سالم -

 رو؟ چي -

 پوريا يراست راستي...جا يه كن جمع عقلتو كل...ندارما بازياتو خنگ حوصله شبي وقت اين ببين -

 بخوابي؟ اتاقش تو امشب كه خواست ازت خودش

 ...خواست خودش آره -

 مربوطه؟ عصرت امروز عشوه و ناز به -
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 سپيده ای عشوه و ناز چه -

 .. سخته انقدر يعني...بابا ای -

 تو؟ گي مي چي -

 گم مي و نبودن خنگ -

 خنديد و

 باش جدی...بيمزه -

 كردی هول تو...جديم -

 كردم هول آره -

 خوبه پوشيدی كه ايني ببين -

 جدی؟ -

 ولي...مناسبه خيليم تازه....خوب زنشي...آره -

 چي؟ ولي وای -

 نبود بهتر پوشيدی مي رو توپيه توپ اون -

 رسيد پرستش گوش به اش خنده صدای باز و

 كن عوضش برو شدی دلقکا عين گفت پوشيدم -

 :گفت و كرد بلندتری خنده سپيده

 گفت؟ جدی -

 ....ديگه بله -

 ...گفته راست كه اونو خوب -

 :داد ادامه و كرد ای خنده باز و

 پوشيدی؟ اونو واقعا تو يعني -
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 بود انداز راه كار...آره -

 چي؟ يعني -

 سخته انقدر بابا ای -

 چي؟ -

 نبودن خنگ -

 ..خنديد و

 لوس بيمزه -

 ديگه؟ خوبه گي مي تو پس...در اون به اين...حقته -

 كني مي كمترش بعدا...خوبه اول بار برا...خوبه بابا آره -

 نشوها پررو سپيده -

 زنم مي زنگ بهت صبح...ديگه برو...اخالق گند...اه اه -

 باشه -

 باشا خودت مراقب -

 بکشه و من خواد مي مگه -

 ...نيست معلومم -

 ...سپيده -

 ...كرد قطع خداحافظي بدون و كرد ای خنده سپيده

 مين راضي دلش...كرد نگاه خودش به ديگر بار و گذاشت تخت روی را گوشي لبخندی با پرستش

 تخت ينپاي كشوی سمت به...سپيده تاييد وجود با...پوريا مقابل در پوشيدن لباس اينطور به شد

 آبي شلوارك همراه به...سفيد و آبي راه راه بلند آستين بلوز يک....آورد در ديگری لباس و رفت

 خودش با آن يک....بود خريده خودش را اين.... پوشاند مي را پاهايش قوزك باالی تا كه رنگي

 به باز و كرد عوض را لباسش...گرفت اش خنده فکر اين از...دارد خواب لباس چقدر كرد فکر
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 موی كش يک با و كرد شانه را موهايش...بود شده بهتر حاال...انداخت نگاه آينه درون خودش

 و نمود خاموش را اتاق چراغ...كرد پاك كامال را آرايشش...بست اسبي دم را آنها.. رنگ ای سورمه

 روی پوريا....شد داخل نگرفت پوريا از جوابي چون و...زد در به ای تقه...رفت پوريا اتاق سمت به

 پوشيدن لباس سر آنقدر پرستش...باشد خواب كه رسيد مي نظر به...بود كشيده دراز تخت

 خارج در از خواست و...كرد خاموش را چراغ...بود رفته خواب به پوريا كه بود داده خرج به وسواس

 تخت سمت به سپس....كند عادت تاريکي به چشمانش كمي تا كرد صبر.......شد منصرف كه شود

 روی را ديگرش دست و بود گذاشته سرش زير را دستش يک پوريا....نشست آن ی لبه و...رفت

 پوريا های چشم اما...ديد نمي واضح را صورتش طرح....انداخت او صورت به نگاهي...شکمش

 هميشگي عادت همان... كرد نزديک او دهان به را گوشش....شد خم جلو به كمي....بود بسته

 صاف را كمرش و زد لبخندی..رسيد گوشش به پوريا منظم و آرام نفسهای!!!! هايش كودكي

 تشدس و كرد آرامي خنده پوريا...كشيد آرامي جيغ و كرد تالقي پوريا نگاه به نگاهش آن يک...كرد

 پرستش كه شود بلند خواست و كرد بلند بالشت روی از كمي را سرش...آورد در سرش زير از را

 و بگذارد بالشتش روی را سرش دوباره كرد مجبورش و....گذاشت او های شانه روی را دستش دو

 :گفت

 ترسوني؟ مي منو -

 :گفت خنديد مي هنوز كه پوريا

 باسل يه رفتي است دقيقه پنج و چهل دقيقا...ديگه همينه بزاره منتظر آدمو كه دختری تنبيه -

 كني عوض

 شد؟ انقدر -

 داشتم حسابشو..بله -

 بود زده زنگ سپيده -

 نه؟ نداره زندگي و كار دختره، اين -

 ديگه منم زندگيش و كار -

 بيکاره زيادی...بديم بهش ساموني و سر يه بايد حتما...نشد نه -
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 ختت لبه سمت به كمي پوريا...نشست صاف و برداشت پوريا شانه روی از را دستانش پرستش

 جلو سمت به هم را سرش زير بالشت از كمي....كرد باز خودش روبروی را جايي و رفت

 دراز كه فهماند پرستش به و زد شده ايجاد خالي فضای روی به آرام ضربه دو سپس...كشيد

 و ودب كرده پوريا به پشت...گذاشت بالشت روی را سرش و كشيد دراز او كنار پرستش...بکشد

 يكم و كرد حلقه او دور به را دستش....نگفت هيچ پوريا اما...شود روبرو او اعتراض با بود منتظر

 ردهك دراز بالشت كنار قبل از كه ديگرش دست روی را او سر و كشيد خودش سمت به را پرستش

 مچ درون را كش و كرد باز آرامي به را موهايش پشت كش و برد دست سپس...داد قرار بود

 :گفت آرام و كرد نوازش را پرستش حالت خوش و نرم موهای....انداخت دستش

 نکن كوتاهشون هيچوقت...دارم دوست خيلي موهاتو -

 :گفت شد مي خارج گلويش ته از انگار كه صدايي با و داد قورت را دهانش آب پرستش

 باشه -

 يدهكش دراز حركت بي همانطور پرستش...كرد حلقه او دور ديگر بار را دستش...نگفت چيزی پوريا

 هكشيد دراز كنارش كه همين به...خواست نمي او از چيز هيچي پوريا...كند چه دانست نمي...بود

 ار حالت اين...نبود هم بد پرستش برای موضوع اين!!!! انگار بود راضي داشت آغوش در را او و بود

 ارمغان به آرامش برايش او و داشت دوستش كه بود خوابيده كسي آغوش در...داشت دوست

 حلقه دورش به كه پوريا دست روی آرامي به را دستش....كرد جا به جا را خودش كمي....بود آورده

 ار دستش مچ تا سپس و را انگشتانش....كرد لمس را موهايش كش دستش...گذاشت بود شده

 يكم...داشت بهتری حس حاال....گرفت قرار پوريا انگشتان روی انگشتانش...انداخت كش درون

 ديدخن آرام پوريا...كرد برخورد پوريا صورت به موهايش...داد حركت پوريا سينه سمت به را سرش

 :گفت و

 بگيری؟ آروم ميشه...دختر تو منو كشتي -

 كمي بود شده تحريک پرستش موهای برخورد از كه را اش بيني تا آورد باال را دستش پوريا

 شصتش و چرخاند را دستش پرستش....آمد باال خودش دست همراه هم پرستش دست...بخاراند

 :گفت زيبا و گانه بچه شکلي به و كرد قفل پوريا شصت در را

 شد پاره موهام كش.... يواشتر -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن كاربر كريمي آزاده | پرستيد بايد را تو رمان

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

 

294 

 

 موهاتي؟ كش نگران تو..درآورد منو صورت دمار موهات -

 ...داری دوسشون گفتي خودت -

 آسايشن مخل وقتي تا نه -

 ديگه؟ كنم كوتاه يعني -

 ...خانم نخير -

 را او و كرد حلقه دورش به محکم را دستش دو هر بار اين پوريا كه خورد ديگری تکان پرستش

 كمي آنکه وجود با كه خوب آنقدر...بود داده دست پرستش به خوبي حس...كرد بغل محکمتر

 عميقي نفس پوريا...بست را هايش چشم و زد لبخندی...نکرد اعتراضي هيچ بود، آمده هم دردش

 برای ماا بوسيدش مي كه نبود باری اولين اين... بوسيد را او گونه... آورد باال كمي را سرش...كشيد

 بر ديگر ای بوسه پوريا.....داشت فرق خودش حال و حس بار اين چون...داشت فرق پرستش

 يم دلش...نداشت را كاری هيچ يارای....شد حبس پرستش سينه در نفس...نواخت اش گونه روی

 دوست...بود شده سلب او از حركت توان...توانست نمي اما ببوسدش هم او و برگردد خواست

 لحظه اين و بيايد كش زمان داشت دوست...بماند پوريا آغوش در همينطور دنيا آخر تا داشت

 کممح را پوريا دست فقط!!!! حرفي گفتن برای شدند نمي باز هم از هم لبانش...نشود تمام هرگز

 ورياپ...باشد مهربان و گذشته خود از تواند مي نفر يک چقدر كه انديشيد خود با....فشرد دست در

 ردهك بلند برايش را صدايش پيش ساعت چند همين انگار نه انگار كه كرد مي رفتار او با جوری

 بايد...كشيد خجالت خودش از!!! خودش خانه اتاق از...كند بيرون اتاقش از را او خواست مي و بود

 ادشي تازه...نميشد فراهم برايش مناسبي فرصت ديگر شايد گفت نمي امشب اگر...زد مي حرف

 مناسبش زمان در اگر...زد بايد خودش مناسب زمان در را حرفي هر بود گفته او به پوريا آمد

 داص اسم به را پوريا...داشت نخواهد را قبل اثر ديگر چون نگويي هرگز است بهتر پس...نگفتي

 ....كرد

 جا به جا قدری هم پوريا....خوابيد پشت به و كرد جا به جا را خودش و كشيد عميقي نفس    

 به كه را ديگرش دست و كرد سرش حايل را آن و كرد خارج پرستش سر زير از را دستش...شد

 وا صورت به نگاهي اتاق تاريکي در....گذاشت پرستش شکم روی....بود متصل پرستش دست

 :گفت آرام و انداخت

 جانم -    
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 دلخوری؟ من دست از -    

 نه -    

 واقعا؟ -    

 واقعا -    

 دادم انجام شرطتو چون -    

 نه -    

 چي؟ پس -    

 ...نبودم دلخور اولشم از -    

 چرا؟ -    

 :گفت و كرد ای خنده پوريا    

 نبودم؟ دلخور چرا -    

 اوهوم -    

 باشم خوای مي خوب -    

 ...زدم داد سرت...باهات داشتم بدی رفتار خيلي من...پوريا گم مي جدی -    

 باال بردی صداتو كم يه...نبود داد -    

 خوام مي معذرت -    

 :گفت مهرباني با و كشيد پرستش شکم روی دستي پوريا    

 اندازه اين به من ممکنه چون..نشه تکرار ديگه بده قول فقط...نيست الزم خواهي معذرت -    

 نباشما آروم و صبور

 باشه -    

 خوب دختر آفرين -    
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 پوريا -    

 جانم -    

 خوبي خيلي تو -    

 در و كند نزديک هم به را قلبها و بردارد را ها فاصله زمان گذر بود گذاشته... كرد ای خنده پوريا    

 آغوش در ديگر بار را پرستش...است مهمتر چيز همه از خودش تحمل و صبر دانست مي راه اين

 :گفت قبل از آرامتر و زد موهايش بر ديگر ای بوسه و داد جای خودش

 ...عزيزم بخواب -    

 :گفت و كرد تاكيدی عزيزم ی واژه روی    

 آره؟...عزيزم بگي من به گفته كي -    

 :گفت و كرد ای خنده پرستش    

 كردم خواهي معذرت كه من -    

 :گفت و كشيد ای خميازه...چسباند سينه به را پرستش سر و ميرسم حسابتو وقتش به حاال -    

 اتاق وت بری ميتوني داشتي دوست اگر بعد...ببره خوابم من تا بمون جا همين...م خسته خيلي -    

 ...خودت

 ...بخورم تکون نميتونم من كه كردی بغل محکم و من انقدر تو -    

 خواست نمي...نبود اين اما پرستش منظور...كرد شل را دستهايش كمي و كرد ای خنده پوريا    

 رنزديکت او به را خودش و گذاشت پوريا مردانه و ستبر سينه روی را دستش...كند رها را او پوريا

 :گفت آرام و كرد

 بخوابم؟ همينجا منم ميشه -    

 :گفت و كرد نوازش را او گونه..بود وصل پرستش دست به هنوز كه دستي همان با پوريا    

 عزيزم بخير شب -    

 ...بخير شب -    
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 مي فقط...پوريا يا رفت خواب به زودتر خودش نفهميد...راضي اما خسته..بود خسته هم پرستش    

 .... بود اش زندگي شب آرامترين شب آن دانست

 هيچي؟ چي يعني -

 ...ديگه هيچي يعني خوب -

 نبوسيديشم؟ حتي تو يعني -

 نه -

 داری؟ دوسش نگفتيم -

 نه -

 دوستم؟ بدم پيشنهاد يه -

 ..دوستم بگو -

 قبر تو بخواب بگير شناسنامه با برو -

 :گفت و دوخت چشم موبايلش صفحه به...كرد ای خنده پرستش...كرد قطع تق و

 تربيت بي -

 تربيته؟ بي كي -

 كرد قطع نکرده خداحافظي...سپيده -

 كنه مي درستش...خوره مي دردش به نويد همون...ديگه است سپيده -

 دوستم؟ چشه مگه -

 يخواینم اينکه يا عمه خونه برسونمت نميخوای مطمئني تو....شخصيت با...عالي...خانم...هيچي -

 بيای؟ من با

 برسم كارام به آرامش با كم يه ميخوام...دارم افتاده عقب كار كلي...نه -

 ودب ايستاده ها پله روی كه پرستش به جدی نگاهي..برداشت مبل روی از را اش دستي ساك پوريا

 :گفت و انداخت

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن كاربر كريمي آزاده | پرستيد بايد را تو رمان

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

 

298 

 

 ديگه؟ آسايشيم مخل ما حاال -

 :گفت و آمد پايين ها پله از...انداخت پوريا به نگاهي پرستش

 بيارم قرآن آينه برم كن صبر....آقايين شما -

 برم؟ خوام مي كجا مگه نميخواد -

 زيرش از شي رد بايد...دكتر آقای رسمه -

 بزرگ مامان باشه -

 :گفت رفت مي آشپزخانه سمت به حاليکه در پرستش

 خودتي -

 بزرگ؟ مامان -

 پير سالخورده آدم...نخير -

 ...ساله چند و بيست شناسم مي مامانبزرگ من پيرن؟ مامانبزرگا همه گفته كي -

 صبحي؟ اول كني مي كل كل من با چرا...باشي اونجا صبح ده نبايد مگه تو -

 :گفت و كرد ای خنده پوريا

 كني ردم قرآن آينه زير از منتظرم -

 پوريا كه بيايد پوريا با حياط داخل تا خواست مي.. كرد آماده را قرآن آينه پرستش

 سسپ و بوسيد را قرآن ابتدا شد خم پوريا...كرد ردش قرآن آينه زير از در جلوی همانجا...نگذاشت

 :فتگ و زد لبخندی!!! ندارد اتفاق يا اجازه به نياز كار اين برای دانست مي ديگر...را پرستش گونه

 عزيزم..باش خودت مراقب -

 :گفت و كرد ای خنده پرستش...كرد تاكيد "عزيزم" كلمه روی هم باز

 ...همينطور هم شما -

 چي؟ همينطور منم -
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 باش خودت مراقب هم شما -

 بينمت مي شب...چشم -

 ..شاهلل ان -

 نجرهپ از و رفت خانه داخل به سپس و كرد صبر رفت پايين ها پله از او وقتي تا پرستش...رفت و

 شبراي دستي...زد بوقي برايش پوريا...نشست نظاره به را او حياط به بود مشرف كه آشپزخانه

 هب نگاهي...پاشيد او سر پشت و حياط داخل به را ليوان درون آب پرستش....شد خارج و داد تکان

 :گفت و كرد آسمان

 دارم هم رو تو مرد اين با من...ممنونتم...باش مراقبش...خوشگلم و خوب خدای..جانم خدايا -

 ...جون خدا كن باور...شناسم مي بهتر

 ...برسد اش افتاده عقب كارهای به خودش قول به تا رفت و بست را پنجره و

 هفدهم فصل

 مانده باقي وقت ساعتي نيم. اش مچي ساعت به سپس و انداخت، وسايل به ديگری نگاه پرستش

 تيارشاخ در او كه ای دقيقه به دقيقه اخبار به توجه با و بودند گذاشته قرار مهرداد با كه آنگونه. بود

 عادت پوريا. رسيدند مي منزل به ديگر ساعت نيم تا پوريا و مهرداد بايستي مي داد، مي قرار

 هم مهرداد بار اين و بود رفته كوه به هميشگي عادت طبق هم امروز و برود كوه به ها جمعه داشت

 سپيده اگر شايد كه ای نقشه!!! پرستش قبلي نقشه و درخواست به بنا البته. كرد مي همراهي را او

 او يشنهادپ به البته و سپيده با كه ميشد روزی چند. نميفتاد كردنش عملي فکر به هرگز نداشت را

 او هك زماني مثل درست. كند سورپرايز را پوريا نوعي به خواست مي داشت، را كار اين انجام قصد

 پرستش و بود مرد روز. روز همان مثل بود روزی واقع در امروز. بود كرده غافلگيرش شيراز در

 خيلي. بود خريده هم زيبايي كادوی و كرده آماده ای خوشمزه ناهار. بود ديده را چيز همه تدارك

 دح اين تا بود نتوانسته خوب اما باشد فرد به منحصر پوريا هديه مثل اش هديه داشت دوست

 ستهتوان كه بود افتاده هديه آن فکر به كي از پوريا كه دانست مي خدا. بگذارد تمام سنگ برايش

 هس فقط اما پرستش... كند حک بند گردن روی را عکس دقت همه آن با تا كند پيدا را كسي بود

 كند، برانداز قدی آينه در را خودش ديگر بار تا رفت اتاقش سمت به!!! بود تدارك در كه بود روز

 بنفش لهایگ از نقشي دامنش و بلند آستينهای روی بر كه بود كرده تن بر رنگي سفيد بلند پيراهن

 نچني در داشت دوست خيلي داشت، سر بر هم رنگي بنفش روسری زد، مي موج قرمز و صورتي و
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 هم مهرداد كه دانست مي اما آراست مي پوريا برای را خودش داشت دوست كه آنگونه روزی

 ختت به نگاهي. بود كرده تن بر مناسبي لباس دليل، همين به آمد، خواهد منزلشان به او با همراه

 كرده سر به كنارش در و او اتاق در را شب پوريا خواست به كه شب آن از پس. انداخت خوابش

 هم دشخو يا و بيايد اتاقش به كه بود نخواسته او از ديگر پوريا!!! تنها بود، ميزبانش هم هنوز بود،

 اوقات گاهي كه را خودش كرد مي كار به مشغول آنقدر شبها اين عوض در. بود نکرده را كار اين

 ركا مشغول همچنان را او شد مي خارج اتاقش از و خواست مي بر خواب از شبها نيمه پرستش كه

 كرد، نمي صحبت خانه در خيلي هم كارش محل اتفاقات از گذشته چون ديگر پوريا. ديد مي

 دانشگاه، امتحانات زمان نزديکي همينطور و مطب در كار دليل به كه كرد مي احساس پرستش

 .شد خارج اتاق از و زد رضايت سر از لبخندی انداخت، خودش به ديگری نگاه. است شلوغ سرش

 غذای بود، چيده را ناهار ميز برساند، منزل به ناهار برای را پوريا كه بود كرده هماهنگ مهرداد با

 پر را خانه فضای تمام برنج و بادمجان خورشت خوب بوی. بود كرده درست را پوريا عالقه مورد

 و ارسالن و او داشت دوست...كردند مي خودنمايي ميز روی بر هم گلبهار های ترشي. بود كرده

 را كار اين سپيده پيشنهاد به بنا هم باز اما كرد مي دعوت مهماني اين در هم را سپيده

 است دهش مجبور بود گفته او به پرستش وقتي و است بهتر تنهايي كه بود معتقد سپيده...نکرد

 پرستش قبل شب. بود گرفته قرار او شماتت مورد بگيرد كمک مهرداد از اش نقشه اجرای برای

 شدهن خبری نه يا كند مي جور و جمع را كوهنورديش وسايل پوريا ببيند تا بود شده منتظر چه هر

 ورياپ گفته اين. برود كوه به را جمعه اين ندارد قصد كه بود كشيده او زبان زير از ای بهانه به و بود

 با اينکه جز نرسيد فکرش به چيز هيچ زمان آن در كرد، مي آب بر نقش را هايش نقشه همه

 كه بود اين مهرداد كمک و. بخواهد كمک او از و كرده عنوان را اش نقشه و كند صحبت مهرداد

 ناعامت مقابل در و بروند كوه به هم با را فردا بود كرده تقاضا پوريا از و آمده آنها منزل به شب همان

 طورچ اينکه از تعجب با البته و شد مهرداد خواسته قبول به ناچار پوريا كه كرد اصرار آنقدر پوريا

 یرو از را گوشي او و شد بلند پرستش موبايل زنگ صدای... شده مند عالقه كوهنوردی به مهرداد

 ...برداشت ميز

 سپيد سالم -

 نيومده؟ -

 هنوز نه...كردما سالم -

 خوب؟ چرا...سالم عليک -
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 خوبي؟...راهن تو ديگه نداره چرا -

 يعني؟ هست دوستشم اين..آره ممنون -

 مهرداد؟ -

 ديگه مهرداد آره...من نه -

 مسلما خوب -

 مداخله و حضور به نياز كه...ذاشتم مي پات جلو ديپلماتيک حل راه ميزدی زنگ خودم به دقيقه يه -

 دختر؟ تو بگيری ياد خوای مي كي آخه نباشه هم ها غريبه

 ..پورياس دوست بهترين مهرداد بعدم...بسه بلدی تو همون -

 نبود نويد دوستش بهترين مگه ا، -

 ...گفت و كرد ای خنده هم پرستش...خنديد و

 شماس ديدار منتظر آقا كه نيست خيالت عين...گرفتي سراغي يه هفته دو بعد عجب چه -

 بانو نگير سخت...نباشه چه باشه خيالم عين من چه ديگه، ميشه بشه بخواد چي هر -

 در گزهر او...خورد مي غبطه سپيده خصوصيت اين به پرستش...كرد ادا پوريا مثل را بانو سپيده،

 داييص پرستش...داد مي نشان وابستگي نه و كرد مي خيال و فکر خيلي نه... مسايل اينگونه مورد

 شد، رهخي بيرون به و رساند آشپزخانه پنجره به را خودش زد مي حرف سپيده با كه همانطور شنيد،

 ...بودند رسيده مهرداد و پوريا بله

 نداری؟ كاری...برم ديگه من سپيد، اومدن -

 كن دكش جوری يه سيريشم اون...برسونيا گوشم به رو خبرا فقط نه، نه -

 !!!سپيده -

 ...كرد قطع خداحافظي بدون و خنديد هميشه معمول طبق سپيده

 و شيدك روسريش به دستي....نشست مبل روی و شد خارج آشپزخانه از بود، افتاده تپش به قلبش

 كه كرد آرزو و بود مي تنها پوريا با كه خواست دلش آن يک.....انداخت بلندش لباس به نگاهي
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 زا خبر خانه در شدن باز سپس و در قفل در كليد چرخش صدای.. نيايد خانه درون به مهرداد كاش

 افتاده اتفاق برايش دنيا معجزه ی همه كرد احساس... بود پوريا فقط... و داد مي پوريا حضور

 ....گفت احسنت مهرداد درايت به و شد شاكر خدايش از دل در....است

 گذشت خوش...سالم -

 تگذاش مي ای گوشه را وسايلش حاليکه در پوريا...داد نشان تفاوت بي و آرام را خودش پرستش

 :گفت رفت مي دستشويي سمت به صورتش و دست شستن برای و

 محضه دروغ كه آره بگم اگه...بانو سالم -

 چرا؟ ا، -

 واين ولي چيه شده كوهنوردی به مند عالقه اينکه دليل نميدونم...مهرداد اين و من كرد ديوانه -

 كوهنوردی نه... بس و خوره مي جمعه ظهر تا صبح يه كردن خراب درد به فقط كه فهميدم خوب

 مهرداد برای پرستش دل...بشنود بهتر را او صدای پرستش تا كرد ادا بلندتر را اش جمله آخر

 رد را پوريا ظهر از موقع اين تا بتواند تا بود زده دست ترفندهايي چه به دانست مي خدا...سوخت

 ياپور توسط اينگونه و بود نشسته خودش خانه در گرسنه و خسته حاال و دارد نگه خانه از خارج

 وا روبروی و مبل روی و آمد پرستش سمت به دست به حوله پوريا...گرفت مي قرار شماتت مورد

 :گفت و انداخت بود شده آن متوجه تازه كه او ظاهر به نگاهي...نشست

 داريم؟ مهمون -

 ...بياد بخواد هم مهرداد شايد فکركردم -

 ...كن دعوتش تو بزن زنگ يه ميخوای...شده مرموز كال...نيومد ولي گفتم بهش -

 را گوشي...كرد موافقت اعالم و زد لبخندی اما نشد خوشحال پيشنهاد اين از چند هر پرستش

 ..رسيد گوش به مهرداد صدای بوق دو از پس...گرفت را مهرداد شماره و برداشت

 دچن هر ناهار ميز سمت به كني دعوت و من زدی زنگ اگه...شد انجام موفقيت با ماموريت..سالم -

 رتشک با...عذاب ملکه طرف از...شده داده اولتيماتوم من به...معذورم ولي بيام خواد مي دلم خيلي

 ...مهرداد
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 نگاه پرستش به متعجب پوريا...داشت وا خنده به را او مهرداد كردن صحبت نحوه....كرد قطع و

 :پرسيد و كرد

 شده؟ چي -

 كرد قطع بعدشم...ناهار نميام من گفت و زد حرف كلي...هيچي -

 اونوقت؟ چي يعني...عجب -

 ...ديگه شماست دوست دونم مي چه -

 :گفت و كرد ای خنده پوريا

 ...مياد خوبي بوهای چه -

 ...ديگه ناهاره بوی -

 ديگه ببينيم بريم خوب -

 بکني كاری يه بايد قبلش منتها... خوردنيه..نيست ديدني -

 چي؟ -

 ...آشپزخونه تو رفتن داره شرط يه -

 هست؟ چي خوب -

 ...برگردم من تا بشين همينجا -

 تعويض وقت...رفت اتاقش سمت به و برخواست مبل روی از سرعت به و گفت را اين پرستش

 را دوربين...كرد باز را روسريش فقط...ندانست هم صالح را كار اين انجام و نداشت را لباسش

 ...شد خارج اتاق از و برداشت

 یشمعها و رفت آشپزخانه درون به پرستش...گفت نمي هيچ و داشت نظر زير را او همانطور پوريا

 قبل از كه را آهنگي نوار و كرد روشن را آشپزخانه درون كوچک راديوی...كرد روشن را ميز روی

 سپس...كرد شدن پخش به شروع كالمي بدون و ماليم موسيقي...گذاشت آن درون بود كرد آماده

 :گفت و كرد اشاره ميز سمت به دست با و زد كنار را اپن دور تا دور ای كركره های پنجره
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 ...قربان بفرماييد حاال -

 رجخ به پرستش كه خاصي سليقه و ميز ديدن با...آمد آشپزخانه سمت به و برخاست آرام پوريا

 او...شد چيز همه متوجه داشت قرار ميز روی كه زيبايي شده بندی بسته كادوی سپس و بود داده

 پرستش طرف از ای اشاره تا بود منتظر ديشب از...است مرد روز امرزو كه دانست مي خوبي به

 اذيت را او امرزو اينقدر مهرداد چرا كه شد متوجه ميز آن ديدن با حاال...بشود موضوع اين به راجع

 ميز كنار به را خودش كه پرستش به و زد لبخندی...برگردد خانه به زود بود نگذاشته و كرده

 ختهري كمرش روی تا كه رنگ خرمايي موهای آن با سفيد، بلند لباس آن در...كرد نگاه بود رسانده

 كشيدنش آغوش در هوای...كرد را بوسيدنش هوای دلش...عروسها تازه مثل بود شده بودند،

 را خودش آنقدر....كند منع انجامش از را خودش بود كرده سعي هفته يک اين در كه كاری...را

 صبح هب را شبش پرستش كنار در بخواهد كه نکند فکر اين به هم شبها حتي كه بود كرده مشغول

 طابقم كند كاری انجام به مجبور را او ناخواسته اينکه از...بود واضح خودش برای دليلش...برساند

 كنترل را اش مردانه نيازهای نتواند اينکه از ترسيد مي...داشت وحشت خودش خواسته و ميل

 اشتند دوست نگرانيهايش، و داشت كه شغلي نوع به توجه با و ديد نمي آماده را پرستش!!!! كند

 دكن ايجاد ای گونه به را فضا بود كرده سعي بعد به شب آن از دليل همين به...گردد او آزار باعث

 از شاننصف كه كارهايي!!! شد كار در غرق كه بود شده اينگونه و...كند فکر موضوع اين به كمتر كه

 ودب شده منتظر هم چقدر هر!!!! شدنش سرگرم برای بودند ای بهانه فقط و بودند شده انجام قبل

 زور به هك نبود كسي هم او و بود نيفتاده اتفاقي شود نزديکتری رابطه ايجاد قدم پيش پرستش تا

 ن،اال اما...دانست مي مناسب را وضع همين كنوني شرايط در دليل همين به...بخواهد او از را چيزی

 گرفته كوچک جشني برايش كه بود ديده خودش مرد را او پرستش...انگار داشت فرق چيز همه

 ميمتص قبل شب از پوريا كه وگرنه...باشد اش نقشه اجرای ياريگر بود خواسته دوستش از و بود

 ...كوهنوردی به برسد چه نداشت هم را رفتن بيرون حوصله و بماند خانه در را امروز بود گرفته

 :گفت لبخند با و انداخت پرستش به نگاهي ديگر بار پوريا

 شدی خوشگل خيلي -

 اين تباب از پوريا مثال كه بود منتظر بيشتر...كلمه اين جز بود ديگری حرف هر منتظر پرستش

 مامت بين در پوريا..بود جمله مناسبترين انگار پوريا جمله اين اما كند تشکر او از سورپرايز

 ای اشاره نيامد، جلوتر قدمي پوريا...را زيباييش و بود ديده را او داشت قرار مقابلش كه چيزهايي

 :گفت و كرد لباسش به
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 كنم وضع لباس و بگيرم دوش يه برم بايد....معمولي انقد آقا...خوشگلي اين به بانو نميشه دليل -

 ...ميشه سرد -

 ميام زود...س خوشمزه سردشم -

 شيورز شلوار و تن بر سفيد شرت تي يک...نکشيد طول هم ربع يک پوريا، گرفتن دوش...رفت و

 يزم سمت به را او...كند شروع كجا از بايد دانست نمي پرستش...بود پوشيده رنگي كرم و زيبا

!! !بگويد تبريک زباني را روزش بود نکرده وقت هنوز اصال او...بدهد او به را كادويش يا كند دعوت

 و رفت آن سمت به دوربين ديدن با كه كند چه بود مانده...پرستش مثل داشت حالتي هم پوريا

 :گفت

 بگيريم؟ عکس تا چند خوای مي -

 خوبه -

 کسع در را خوبي فضای كه كرد تنظيم ای گونه به را آن...گذاشت سکويي روی بر را دوربين پوريا

 او كمر دور به دست...بود ايستاده پرستش كه جايي...رفت ناهار ميز سمت به و...بگيرد بر در

 كرده را خودش كار دوربين ثانيه چند از پس...شدند خيره دوربين به دو هر و انداخت

 مانع هناخواست و ببيند را عکسش تا برود دوربين سمت به خواست هميشه عادت به پرستش...بود

 رد ناهار!!!...نشد اما...ببوسد را او خواست مي...كند راعملي داشت سر در آنچه پوريا كه شد اين از

 عريفت بود افتاده كوه در مهرداد حضور دليل به آنروز كه اتفاقاتي از پوريا و شد صرف آرام فضايي

 برايشان فضا...خنديدند مي بلند بلند دو هر كه شدند مي دار خنده خاطراتش آنقدر گاهي...كرد

 ياد از را بودند شده دچار آن به قبل دقيقه چند كه ای سردرگمي دو هر كه بود زيبا و گرم آنقدر

 داده پرستش كه زيبا چوبي كليد دسته يک...پسنديد هم را كادويش پوريا...را مهرداد حتي و بردند

 :گفت و كشيد انگليسي حرف روی به دستي پوريا...بودند كرده حک آن روی "پي" يک بود

 تو؟ يا منه اسم اول...قشنگه خيلي -

 ...خودت با كشفش ديگه -

 :گفت و كرد نوازش را پرستش دست پوريا

 ...بودم نشده سورپرايز بود وقت خيلي -
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 و بود داده انجام بارها كه كاری...نواخت اش گونه بر ای بوسه و شد خم او سمت به كمي سپس و

 نوع در كرد مي محتاط را او كه بود ها همين...بود نگرفته جوابي پرستش طرف از هنوز

 ودب گفته او به سپيده را آنچه هر و...كرد بسنده لبخندی به فقط پرستش هم بار اين...رفتارش

 ...نمود فراموش

 گرفته كه بود عکسهايي دوباره ديدن مشغول هم پرستش...بود رفته مهرداد نزد پوريا

 مهم هايش خاطره ثبت هميشه پرستش برای اما رسيد نمي هم عدد ده به تعدادشان...بودند

 برده بين از را آنها تمام اش اجازه بدون گلبهار ولي داشت زيادی عکسهای هم او از...بود

 گلبهار از بابت اين از عمرش طول در بار اولين برای و بود ريخته اشک چقدر كه آمد يادش...بود

 او به فقط پرستش اما...زندگيش در پوريا حضور و بود او رفتن اول های هفته...بود خورده سيلي

 يادش...زودرنج و بود شده حساس...آورد نمي تاب را دلبستگيهايش دادن دست از و انديشيد مي

 مي اش عمه رفتار اين مسئول را او مقدمه بي و داشت قرار مطب در پوريا با روز همان آمد

 ايشره اينصورت غير در و كند درمان را او دلبستگيهايش گرفتن بدون بود خواسته او از...دانست

 بهارگل عمه فهميد بعدها چند هر...بود زده لبخند هميشه مثل و بود كرده سکوت فقط پوريا!!! كند

 گزهر هم پوريا و بود نخواسته هم عذر قضاوتش اين بابت پوريا از حتي اما كرده را كار اين خودش

 و بود تهنشس قضاوت به را پوريا كه بود باری اولين موضوع اين...بود نکشيده پيش را مسئله اين

 و ودب كرده اشتباه كه بود پرستش اين بار هر و شد تکرار مسئله اين ديگر بار چندين آن از پس

 هآنچ از بيش پوريا ديد مي كرد مي فکر كه خوب... بود نياورده خودش روی به كه بود پوريا اين

 در و است كرده نثارش را محبتش و لطف بايد آنچه از بيش و شده قايل ارزش برايش بايد

 نصيبش او جانب از طرفه يک های قضاوت و تخم و اخم و گيری كناره فقط اول های روز آن..مقابل

 زا كند مي دريافت سکوت فقط بسته انسانيتش و او گرو در دل دانست مي كه روزها اين و شده

 به را كادويش آن در كه او نفره تک عکس...ماند خيره پوريا عکس روی بر نگاهش....جانبش

 كمي ار سرش پرستش...زد مي لبخند او به زيبايش رنگي های چشم با و بود گرفته دوربين سمت

 :كرد زمزمه لب زير و داد تکان سو آن و سو اين به

 ...تو بخوابم شناسنامه با بايد...گه مي راست سپيده -

 ...برداشت را موبايل و كرد ای خنده... شد بلند موبايلش زنگ صدای

 سالم...ای حاللزاده خيلي -
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 چطوری؟...عليک...نيس شکي كه اين در -

 ..سام...سايه...خوبن اينا مامان...خوبي تو..خوبم -

 مطلب اصل سر برو تو...خوبيم همه ها؟... داری كار چي من فاميل و فک به تو ببينم -

 مربوطه خودم به خانوادگيمون و خصوصي مسائل -

 :گفت سپيده...خنديد و

 كجاست؟ پوريا...خوشمزه..هه هه -

 ..مهرداد پيش...باال -

 :پرسيد تعجب با باشد آمده يادش چيزی كه انگار بعد و

 ناهار؟ برا اينجا نياد بودی گفته مهرداد به تو ببينم -

 كردم؟ كاری بد...آره -

 گفتي؟ بهش چطوری...نه -

 دادم پيام خوب... پرستش ايا مسخره...گفتم بهش خونتون در دم تندرو اسب با فرستادم قاصد -

 بهش

 مگه؟ داری شمارشو -

 داد بهم خودش -

 :گفت و شد بيشتر پرستش تعجب

 كي؟ -

 ...خونتون كردی دعوت و من كه اولي روز همون -

 نديدم؟ من چطور -

 همب داد كارتشو كاری موضوع سر...بودی آشپزخونه تو پوريا با...ببيني رو چي همه قراره مگه -

 نگفتي؟ بهم هيچي هم تو -
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 مربوطه خودم به خانوادگيمون و خصوصي مسائل -

 :داد ادامه و خنديد قاه قاه سپيده

 به دست امروز گفتي بهم كه تو...دارم شمارشو بود رفته يادمم اصال...بود مهم خيلي كه نه -

 پيداش كشيد طول ساعت يک...دارم كارتشو اومد يادم يهو...كوه ببره رو پوريا كه شدی دامنش

 همين..بهش دادم پيام يه بعدم...كنم

 حاال؟ گفتي بهش چي...اينطور كه -

 فضولي؟ -

 بگو...آره -

 :گفت و خنديد سپيده

 سپيده...تشکر با...بگذار تنها ناهار موقع در را دو اين كه نوشتم -

 عليکي؟ نه سالمي نه -

 نه -

 ..زدی حرف باهاش نوكرت مثل...پس عذاب ملکه گفته بهت همينه برا -

 گهمي من به پررو پسره...نداره بعد اصال...بعدم...فکرشه بي جغله نامزد اون عذاب ملکه كه اوال -

 نداری؟ كاری..االن كنم مي حاليش..عذاب ملکه

 درست دردسری دارد كه ركي اخالق با سپيده است ممکن كرد مي احساس كه پرستش

 :گفت بالفاصله....كند

 لقم؟ دهن من كنه فکر خودش با ميخوای...گفتم بهت كه منه تقصيره...حاال ببين -

 لقي؟ دهن تو گفته كي..كنه مي بيخود -

 دارم كارت اينجا؟ بيای ميتوني... ميکنه فکری همچين كه بگي بری خوب -

 خوبه؟ اوضاع شده؟ چي -

 ميای؟...بزنم حرف باهات ميخوام...خوبه -
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 اينور اصال برگشتيم مسافرت از ما وقتي از..ميگيرن سراغتو خيلي بابا و مامان نميای؟ چرا تو -

 ...نيومديا

 بگم بهش پايين بياد پوريا بزار...ميام من باشه -

 ميگيرم حالشو وقتش به ولي...پررو پسره...ايش باال؟ رفته چرا حاال -

 مهرداد برا ببره ناهار رفته...بگير باشه -

 ..كوفت -

 !!!سپيده -

 فعال...بيا زودتر...خوب خيله -

 رفآنط از و برود سپيده ديدن به خواهد مي كه گفت پرستش آمد كه پوريا....كرد قطع را گوشي و

 ادد پيشنهاد هم پوريا...ارسالن و او ديدار به گلبهار خانه با آنها منزل مسافت نزديکي علت به هم

 رحاض از پس دو هر ترتيب بدين...بيايد دنبالش به شب و برساند را او دارد كارهايي خودش چون

 و پرستش بين تلفني مکالمه از ساعت يک از كمتر ظرف در و شدند منزل از بيرون عازم شدن

 ....بود او اتاق در و سپيده منزل در پرستش.... سپيده

 مقصری؟ خودت كني نمي فکر تو خوب -

 شايد -

 هستي گم مي من ولي -

 :داد ادامه و شد خيره پرستش ملتهب نگاه به و

 نديده خير اون نثار عشقتو و محبت همه كه تو...ديگه درآوردی شورشو ولي...نيادا بدت -

 ونيقان شوهر اين شدی؟ عصا به دست و ساكت انقدر رسيدی كه پوريا به حاال كه چطوريه...كردی

 راچ بگه نمياد هيچکي بيفته اتفاقي هر..كني مي زندگي باهاش داری..خونشي تو...شرعيته و

 مي...كني مي نگاش چي عين داره دوست ميگه طرف...شدی زاهد و عابد تو منتها...شد اينجور

 كرده غلب عروسکتو انگار... بخواب من پيش بيا شب ميگه..ميدی تحويلش مليح لبخند.. بوسدت

 مردا...دخترم بفهم اينو...بمونه قبلم مثل چي همه هميشه ميخوای بعد...خوابي مي كنارش باشي

 ...مياد سر جايي يه حوصلشون و صبر
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 امتم...بود او قضيه جريان در ماجرا اول از سپيده...داشت قبول را سپيده حرفهای تمام پرستش

 پرستش وجود اما بود كرده اش مواخذه مواقع خيلي و بود ديده او به را حصرش و حد بي محبتهای

 كمال... نداشت ای تحربه هيچ او نظر از كه ای سپيده حرفهای برايش كه بود اطمينان از پر آنقدر

 و بود رسيده سپيده حرفهای تمام به حاال و...مهرش و بود مالك خودش احساس برايش...نبود

 ياول..دانست نمي را زندگيش مهم راز سه او...كشيد مي خجالت دوستش از...دير هم خيلي البته

 ادثهح بر دليل بود شده و بود شده جاری پرستش و او بين عمه اصرار به كه بود محرميتي صيغه

 مه به اصلي علت بود شده و بود داده رخ پرستش قبول و او اصرار به كه بود اتفاقي دومي....دوم

 مه سومي و...پوريا با ازدواجش قبول و او دليل بي و ناگهاني رفتن از پس پرستش ريختگيهای

 همين شايد...نداشت خبر پوريا و خودش جز ديگر هيچکس سوم و دوم جريان از...بارداريش

 مي...است محفوظ هميشه تا پوريا نزد رازش دانست مي چون...كرد مي آرامش كمي موضوع

 رشرازدا و قلب خوش سپيده نفر يک آن اگر حتي دارد را كسي به گفتنشان قصد نه كه دانست

 ...مانندب باقي پوريا و او نزد هميشه تا بود قرار...كند بازگو را آنها كه دانست مي صالح نه و!!! باشد

 پری؟ خوبي -

 چي؟ ها؟ -

 خواهر نيستيا..گفتم مي يکشب و هزار قصه داشتم كنم فکر...هيچي -

 خوبم...هستم..چرا نه -

 كني؟ كار چي خوای مي حاال خوب... دروغگو -

 ديگه بگي بهم تو اومدم -

 ...ميدی گوش من به تو كه چقدرم...آخي -

 پرستش...كرد ورانداز را آن جلو و پشت كمي و گرفت دستش دو ميان در را پرستش سر سپيده

 :گفت و كشيد عقب را خودش

 كني؟ مي داری كار چي -

 !!شکليه؟ چه ميگن كه دروازه گوش يه و در گوش يه ببينم خوام مي -
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 دستانش در را او دست دو هر حاليکه در و زد كناری به سرش روی از را سپيده دستهای پرستش

 :گفت گرفت مي

 نگرانم..سپيد كنم كار چي گي مي حاال خوب -

 داری؟ دوسش -

 ..پرسيدی بارها اينو..آره خوب -

 راحتي همين به..بگو بهش -

 سخته بدوني كه نيستي من جای..راحته كني مي فکر تو -

 اين بخوای همينجوری..ميدونم خوب رو چيزی يه اما..دونم نمي من...نيستم تو جای من باشه -

 يلماف تو مثل كه رختخواب تو بيفته بخوره پيچ پاش روز يه مثال كه بدی ادامه رو مسخره سکوت

 ...بعدشم و بشي پرستارش روز چند

 :داد ادامه و كرد ريزی خنده سپيده

 هزار اهللماش تو انقدر..بياد پيش برات اگه موقعيتاييم همچين چند هر..نميشه هيچي باش مطمئن -

 ميدی دستش از كه خنگي ماشاهلل

 بگم؟ چيزی يه ميشه...شد تمام من به نسبت محبتت و لطف اگه -

 ...بگو ولي نداره تمومي تو به كه من محبت -

 گفت مي گونه بچه لحن يه با تلفن پشت داشت شنيدم تصادفي همينجوری پيش شب سه دو -

 چطوره؟ حالش دخترم

 :گفت و كرد گرد را چشمهايش سپيده

 نه؟ -

 ..شد نمي باورم خودمم...آره -

 بعدش خوب -
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 مثل...شده عوض رفتارش كم يه برگشتيم شيراز از وقتي از ولي...كنم گوش نموندم...دونم نمي -

 جواب ونبهش تنهايي تو داره دوست كه تلفناييم...باشه من با كه نيست بهانه و فرصت دنبال قبل

 ...شده بيشتر بده

 نه؟ كردی خطر احساس...جنبونده رو شناس جامعه خانم شاخکای اين و -

 اوهوم -

 پيشنهاد يه -

 چي؟ -

 ديگه روانپزشکه...بخواه كمک ازش مطبش برو...بگير وقت يه -

 :گفت و زد سپيده شانه به ای ضربه پرستش

 ...باش جدی -

 :گفت و خنديد سپيده

 نگراني برای نميشه دليل كه گي مي داری تو كه چيزايي اين آخه خوب -

 چطور؟ -

 است فتهه دو يه گفت ميشه يعني...نيست قبل مثل برگشتين شيراز از وقتي از گي مي داری تو -

 و اتاقش تو رو شب خواسته ازت بار يه... هفته دو اين توی كه صورتي در...شده عوض تو نظر از

 عدب...بوده قبل ساعت چند همين آخريشم و بوسيدتت و كرده بغلت بار چندين...بموني كنارش

 همه...هبود مريضاش از يکي شايد خوب...دخترم گفته يکي به گونه بچه لحن با تلفن پای ميگي

 ...كه نيستن عشقي های خورده شکست احيانا كه ما دكتر آقای اين مريضای

 :گفت و كرد ای خنده هم پرستش...كرد اشاره پرستش به خنده با و

 ...شدی كارآگاه -

 ...پرپری ببين...ديدی كجاشو تازه -

 :گفت و كرد ديگری خنده پرستش نگران نگاه ديدن با و
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 ...همينه كرد ميشه كه كاری تنها يعني...تعقيبش بريم تونيم مي....جديم ايندفعه مامان جان به -

 يهو؟ نشه بد -

 بفهمه؟ قراره كسي مگه -

 ...بگم چي نميدونم -

 بريم بيا حاال...بگم چي دونم مي من ولي -

 یجد خيلي را سپيده پيشنهاد كه پرستش...افتادند راه اتاق درب سمت به و برخاستند دو هر

 :پرسيد...بود نگرفته

 سپيد؟ بودی جدی واقعا يعني تو -

 :گفت شد مي خارج اتاق از و كرد مي باز را در حاليکه در سپيده

 ديگه مامان جان به گفتم..بابا ای -

 پاره؟ آتيش ميخوری قسم و من جون كه شده چي باز -

 مي نگاه را دو آن و برگردانده سر...دخترش زبان از خودش نام شنيدن با كه بود سپيده مادر

 ذيراييپ سالن در كه اش خانواده سمت به سپيده...خنديدند هم به نگاه با سپيده و پرستش...كرد

 :گفت و بوسيد را او... انداخت مادرش دورگردن دست...رفت بودند شده جمع هم دور

 مني عمر..مني عشق...مني راست قسم تو...هيچي -

 چيم؟ من پس...باز زبون دختره -

 :گفت و انداخت كرد مي نگاه را او و داشت دست در ای روزنامه كه پدرش سمت به نگاهي سپيده

 ...سری تاج شما -

 فعن به...جان پرستش بيني مي...بودم عمرت و عشق من ماشين اون ازخريدن قبل تا يادمه ولي -

 ..ميده موضع تغيير خودش

 رماد و پدر... شد آنها با صحبت مشغول و نشست سپيده كنار هم پرستش...خنديدند همگي و

 برادر و خواهر را دوقوليش برادر و خواهر و دانست مي خودش مادر و پدر مثل را سپيده
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 از پس و ماند سپيده منزل در عصر تا را روز آن....بود ويژه جايگاهش كه هم سپيده خود...خودش

 از سپيده مادر توسط عمه كه شد متوجه...برود گلبهار عمه منزل به تا كرد عزيمت قصد وقتي آن

 ارسالن و عمه با ديدارش دليل همين به...دارد را آنها خانه به مراجعه قصد و شده مطلع او حضور

 تيساع پنج...شد دعوت آنها منزل به شام برای پوريا نيز هنگام شب...شد انجام سپيده منزل در

 خانه از را او جمعه ظهر كه مهم كار اين بداند داشت دوست بسيار و بود نديده را او كه شد مي

 باز بدهسپ منزل در...نپرسيد هيچ و كرد عمل سپيده پيشنهاد به اما...است بوده چه كشانده بيرون

 سر رابطه اين در توانست مي تا سپيده البته و...شد برگزار حاضر مرد سه برای كوچکي جشن هم

 به را ها لب و كردند مي زيباتر را خانه فضای كه هايي خنده و شوخيها...گذاشت ارسالن سر به

 ...نمودند مي باز خنده

 هجدهم فصل

 روز ره...شد آغاز كارشان... كشيدند را پوريا تعقيب نقشه سپيده و پرستش كه شبي فردای از

 در رفت مي جا هر برگردد خانه به پوريا وقتي تا و گرفت مي عهده به را كار اين سپيده صبح

 دانشگاه تا خانه...مطب تا خانه مسير جز سپيده و بود گذشته قضيه اين از روزی سه...بود تعقيبش

 نشسته پوريا مطب حوش و حول و ماشين درون هم روز آن...بود نپيموده را ديگری راه بلعکس و

 :گفت پر دهان با همانطور و برداشت را گوشي...خورد زنگ موبايلش كه بود

 خوبي؟..پری سالم -

 ميخوری؟ چيزی...سالم -

 ...ناهار..آره منظورته؟ حرص جز -

 حرص؟ چرا -

 آخه؟ داری تو شوهره اينم ببينم -

 شده؟ چي مگه -

 ونمامانش صبح به صبح كه ها بچه پسر اين مث...كنه مي حركت مستقيم خط يه توی يعني -

 جای..خونه گردی مي بر راست يه بعد مدرسه ميری..عزيزم ديدی؟...كننشون مي مدرسه راهي

 ...نريا ديگه

 شده چي گفتم...شدم نگران..بابا ای -
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 ...هست كه همينه برم دنبالش هم دنيا آخر تا..ديدم من كه ايني...نباش نگران نه -

 ياپور ديدن با و انداخت داشت قرار آن در پوريا مطب كه ساختماني خروجي درب به نگاهي سپيده

 :گفت بالفاصله

 دنبالش برم كنم قطع من...ميره داره...ببين -

 نبيندتا -

 ...هست حواسم بابا نه..گفتي بار هزار -

 ...سپيد بسه ديگه...باشه آخر روز ديگه امروز نظرم به ببين...باش مراقب باشه -

 ميده تله به دم آخری روز اين ببينيم بزار...باشه -

 و زد لب بر لبخندی اما نيامد خوش پرستش مذاق به سپيده آخر حرف اين..كرد قطع و خنديد و

 مي كار آخر از...است شده بازی اين وارد چرا كه دانست نمي هم خودش...گذاشت زمين را گوشي

 ار نگرانيش و بود نرفته چرا اصال...است تعقيبش حال در او بفهمد پوريا كه روزی از...ترسيد

 هك او گفتن؟ برای داشت حرفي چه فت ر مي هم اگر بود؟ نگذاشته ميان در خودش با مستقيم

 تتوانس مي چگونه...بود نداده خرج به انعطاف او مقابل در و نشده خارج اكنون تا موضعش از كمي

 گاهبي و گاه تلفنهای آن دليل و است كرده تغيير او با رفتارش كند مي فکر چرا كه بپرسد او از

 و وعموض همين و زد مي حرف اتاقش در كسي با تلفني پوريا هم باز قبل شب چيست؟ اش شبانه

 كه..دبياي خانه به بالفاصله پوريا كه كرد دعا دل در...بود كرده دگرگون را حالش سپيده آخر شوخي

 راه زج مسيری بار اين پوريا كه فهميد سپيده و خودش بين تماس آخرين از ساعت دو گذشتن با

 او اما..گرفت را سپيده شماره و برداشت را گوشي...بود غوغا دلش در...است برگزيده را خانه

 بيشتر نگرانيش..نکرد دريافت جوابي هم باز اما گرفت را اش شماره هم ديگر بار...نداد جواب

 هرگز...داد آزارش هم فکرش...باشد افتاده سپيده برای اتفاقي نکند كه كرد فکر خود با...شد

 هم ديگر ساعت نيم...آمد مي سپيده سر باليي كار اين خاطر به اگر بخشيد نمي را خودش

 هم خانه در زنگ صدای بوق صدای شدن بلند با همزمان..گرفت را سپيده شماره دوباره...گذشت

 كسي و بود دستش در هنوز تلفن...برداشت را گوشي و رفت آيفون سمت به...خاست بر

 نبود پاسخگويش

 كيه؟ -
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 كن باز منم -

 :گفت جدی خيلي و كشيد راحتي نفس سپيده صدای شنيدن با پرستش

 نميدی؟ جواب گوشيتو چرا..دلشوره از مردم كه من...سپيده نميری ای -

 بگم؟ خيابون تو همينجا -

 تو بيا -

 منتظر در چهارچوب در و گشود را آن....رفت خانه درب سمت به خودش و زد را دكمه و

 تشدوس چهره به باال همان از...شد نمايان پله اولين روی بر سپيده ای دقيقه چند از پس...ايستاد

 واه در را موبايلش...نداد پرستش به سخني و خيال و فکر هيچگونه مجال اما سپيده...شد خيره

 :گفت...آمد مي باال را ها پله يکي يکي كه همانطور و داد تکان

 روشنشم خاموش...كنن نمي كار هاش دكمه از هيچکدوم....كرده هنگ..شده چش نميدونم -

 ببرمش بايد...چشه نميدونم ولي كردما

 رفح موبايلش مورد در هنوز و بود ايستاده پله آخرين روی كه را او و گرفت را دستش پرستش كه

 ...شد روبرو سپبده اعتراض با كه كشيد خانه داخل به زد مي

 ...خبرته چه -

 يلموبا همين نداره اهميت من برای االن كه چيزی تنها...ميزني حرف موبايلت مورد در نشستي -

 توئه

 :گفت و بست سرش پشت را خانه درب..كرد جدا دوستش دست از را دستش سپيده

 ردیك فکر چي اينکه دوم...قد تمام..خدمتتون وايسادم كوفته و خسته..ننشستم من اينکه اول -

 يه خريد هزينه جمله از..ازت گيرم مي آخرشو قرون تا كردم روز سه اين تو كه ای هزينه هر من

 اصطهالك...بنزين...خوردم كه ناهارايي پول تازه..اونا از..هستا لمسيا اين از..باال مدل نو گوشي

 ...هست هم اينا...غربت غم...خانواده از دوری...ماشينم

 دشمر مي دانه دانه را روز سه اين های هزينه داشت كه را او و رفت سپيده سر پشت به پرستش

 :گفت و داد دستش به آبي ليوان.....نشست كنارش هم خودش....نشاندش و داد هل مبل سمت به
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 ورياپ و اينجايي تو كه شده چي بگو حاال...ميشه پرداخت دوبرابرش...كردی هزينه چي هر..باشه -

 نيست؟

 برم نتونستم من جايي رفت هيچي -

 چي؟ يعني -

 ...برم من كه نشد ديگه اينکه يعني -

 ...شده چي ببينم بزن حرف واضح سپيده -

 افتاده اتفاقي....بود شده چيزی پس...شد خيره ليوان به و نوشيد آب ديگری مقدار سپيده

 به را سپيده صورت...گذاشت ميز روی را آن...گرفت سپيده دست از را آب ليوان پرستش...بود

 :پرسيد و كرد نگاه او به مضطرب نگاهي با و برگرداند خودش سمت

 سپيد؟ شده چي -

 ودب ديده پيش ساعت چند را آنچه هم خودش...كرد نگاه دوستش رنگ حنايي چشمان به سپيده

 و واهدخ مي نه كه دانست مي اما كند؟ بازگو دوستش يگانه برای توانست مي چگونه...نداشت باور

 حاال و دبو حقيقت يافتن.. گريز و تعقيب اين از هدفشان تمام اصال...بگويد دروغ او به تواند مي نه

 يخ...گرفت دستانش در را پرستش دستان...كشيد عميقي نفس...بود شده آشکار حقيقت كه هم

 مي سخن به لب بايد...نداشت ای چاره اما داشت ترس گفتنش از...سوخت دلش....بودند كرده

 گشود

 يه...كرد عوض راهشو ولي...خونه مياد راس يه كه كردم فکر اولش...بيرون اومد مطب از وقتي -

 برا ودب قصری...نبودا خونه...وايساد خونه يه دم...مقصد به برسيم كه كشيد طول ای دقيقه بيست

 ...شدم منتظر كه ربع يه بعد...تو برد ماشينشم يعني...تو رفت... خودش

 توانست نمي حرف...داد فشار محکم را او دستان پرستش..داد قورت را دهانش آب سپيده

 سپيده...آيند مي در حركت به ديگر بار برای كي ببيند كه سپيده لبان به بود دوخته چشم...بزند

 :داد ادامه و نديد جايز اين از بيش را سکوت

 ....منتها..بيرون اومد ماشينش -

 چي؟ منتها -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن كاربر كريمي آزاده | پرستيد بايد را تو رمان

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

 

318 

 

 پری نبود تنها -

 چي؟ يعني -

 ...بود نشسته كنارش...بود بغلش كوچولو دختر يه كه خانم يه -

 هر...دباش برداشته دوشش روی از باری انگار..بود گفته را ماجرا اصل...كشيد بلندی نفس سپيده

 مي نگاه سپيده به واج و هاج او...كرد نگاه پرستش به...ماجراست اول اين تازه دانست مي چند

 ای جرعه پرستش...كرد نزديک دوستش لبان به و برداشت را خودش آب ليوان سپيده...كرد

 :پرسيد من و من با و انداخت نگاهي سپيده به...زد پلکي...نوشيد

 سپيد؟ كني نمي كه شوخي -

 !!!مامان جان به نه -

 قسم شد، مي جدی كه مواقعي در جز هرگز را مادرش جان سپيده...زد مي تند تند پرستش قلب

 وانلي سپيده...داد تکيه مبل به و بست را چشمانش...دانست مي خوب را او اخالق اين..خورد نمي

 :گفت حين همان در و كرد هايش شانه ماساژ به شروع و گرفت دستش از را

 ...موبايلم عين...كردم هنگ ديدم تا خودمم اصال من -

 پشت از اشک های قطره...كند آرام را پرستش توانست نمي هم سپيده شوخي و زدن حرف نوع

 ...شدند سرازير اش بسته های پلک

 نيس معلوم چيزی كه هنوز كني؟ مي گريه چرا پری؟ -

 كه كردم پا اون و پا اين انقدر...خودمه تقصير...سپيد ميگفتي راست تو...معلومتر اين از -

 :گفت و پريد او حرف وسط به سپيده

 ...بودا بغلش بچه دختر يه خانمه بعدم...ندارم خبر خودم زدم حرفي همچين كي من -

 :گفت و كرد باز را هايش پلک پرستش

 كنه؟ عوض رو چيزی قراره اين...چي كه خوب -

 گمونم به آره -
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 رو؟ چي -

 :گفت و خاراند را سرش سپيده

 پورياس زندگي تو وقته خيلي...نداره تو كردن پا اون پا اين به ربطي اصال خانم اين كه -

 به تيدس سپيده... شد شديدتر اش گريه ناگهان و كرد نگاه سپيده به قبل از تر مبهوت پرستش

 :گفت و زد خودش پيشاني

 ..ببين...بسه...بابا خوب خيله...دختر شي الل -

 :كه داد ادامه...كند آرامتر كمي را اوضاع تا گشت حرفي دنبال به و

 يلدل...بيرون اومده بچه دختر يه و خانم يه با بعد ای خونه يه تو رفته ماشينش با گيرم حاال -

 ....باشن زندگيش از جزيي اونا كه نميشه

 بگي؟ تو ميشه چيه؟ پس -

 :گفت سپيده....زد زل سپيده به و

 خوب... خوب -

 بهار ابر مثل پرستش...كرد خرابتر را اوضاع اين و...نرسيد ذهنش به چيزی كرد فکر چه هر اما

 برای يا بخندد اوضاع آن به دانست نمي داشت كه خاصي اخالق با سپيده و ريخت مي اشک

 !!!!بريزد اشک دوستش

 و فکر اند نشده مطمئن چيزی از تا كه خواست او از و كند آرام را پرستش شد موفق بالخره

 باز خانه به هنوز پوريا و بود بعدازظهر پنج نزديک ساعت....ندهد راه ذهنش به واهي خيالهای

 و داختان سپيده به نگاهي...ندارد كالس دانشگاه در امروز او كه دانست مي پرستش... بود نگشته

 :پرسيد

 نه يا كردی تعقيبش بيرون اومد خونه از اينکه از بعد نگفتي تو راستي -

 ساعتي نيم يه...آره...گذاشتي مگه گرفتي آبغوره تو كه انقده -

 خوب؟ -

 خريد مركز يه دم تا -
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 خوب؟ -

 راهم بود، ترافيک..كشيد طول برسم تا...اينجا اومدم بعدم...ديگه همونجا تا...خوب كه خوب -

 طوالني

 داخل؟ نرفتي چرا -

 لوش؟ج رفتم مي شدم مي پا خودم حاال...بشناسه ماشينو ترسيدم مي همينجوريش چي؟ ديگه -

 ميزنيا حرفا

 اونجا؟ داشتن كار چي يعني -

 :گفت و رسيد سپيده گوش به اما پرسيد خودش از را سوال اين پرستش

 تو؟ خوبي كار؟ چي ميرن خريد مركز...بگيرن آفتاب حمام رفتن -

 اصال نه -

 ..معلومه -

 :گفت و كشيد ای خميازه سپيده

 مثل زني يه كه مردی اونم....نميکنه ثابت رو چيزی هيچ زن يه با مرد يه ديدن...جون دختر ببين -

 برو وپاش...مسموم تخيالت سمت بره ذهنت اينکه جای به پس...داره دوسش كه زندگيشه توی تو

 ...گريه شدت از كردی پف كه بزن صورتت و سر به آب يه

 :داد ادامه و كرد انداز ور را پرستش صورت و

 يزچ همه امشب..نباشه صبر به نيازی كنم فکر...نميخوابه ورمش ها حاال حاال صورت اين چند هر -

 اوضاع اين با معلومه

 ..نيست خوب هيچ حالم..سپيد ندارم حوصله نکن شوخي -

 چيزی هي فهمه مي...ببينه رو تو و خونه بياد پوريا تا داری تو كه اوضاعي اين با...كنم نمي شوخي -

 بگو چيزو همه هم تو...شده

 ديدمش؟ بچه يه و زن يه با امروزم..كردم شک بهش...كنم مي تعقيبش دارم روزه سه بگم -
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 پرروايا خيي -

 گه نمي...داری دوستم نگفتي كلمه يه مدت اين تو كه تو چه؟ تو به نميگه...گفتنش پرروايه آره -

 حرفيه؟....دارم دوست...چه تو به اصال

 يه و زن يه با ديديش تو...كني مي تعقيبش داری روزه سه تو...نبود اين منظورم من..خانم نخير -

 ...بابا برم روتو...نشستي خونه تو راحت كه تو..زدم زندگيم و كار از روزه سه كه منم بچه؟

 اش خنده درآورد برايش كه ادايي و سپيده اعتراض و زدن حرف نوع از پرستش

 ...هم سپيده...خنديد...گرفت

 يفتيمب ديگه روز ده يه فيلما اين تو مثل نمياد خوشم اصال...بزني حرف باهاش بايد... شد اين..آها -

 جمع خودتو..ديگه بسه...زنگ زنگي يا روم رومي يا...بچه اون يا كيه خانمه اون بفهميم كه دنبالش

 ...كم كم ديگه برم منم...كن جور و

 و نداختا نگاهي موبايلش به پرستش...خورد زنگ پرستش گوشي كه خيزد بر خواست مي سپيده

 :گفت حوصله بي و رمق بي موبايل صفحه روی بر آشنا نامي ديدن با

 كنم؟ كارش چي اينو اوضاع اين تو -

 كيه؟ -

 نويد -

 :گفت و زد پرستش به ای سقلمه و نشست سرجايش همانجا سپيده

 ميخواد؟ چي ببين بده جواب خوب -

 سپيده ندارم شو حوصله -

 مرامت؟ همينه...ها وسطه دوستت آينده پای -

 حاال؟ شد چي...ميشه بشه بخواد چي هر گفتي مي كه تو -

 نپريده تا بده جواب..خواد مي جنبون قسمت قسمت...بزرگم مامان قول به ولي..آره -

 ...نميپره..سمجه انقدر اين..نترس -
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 :برداشت را گوشي و

 تماح.... نيستش نه.....حتما باشه.... خوب چه... ا..... خوبيد؟ شما...ممنون, خوبيم.. نويد آقا سالم -

 خدانگهدارتون...سالمت به.....حتما چشم....منتظريم......نشنيده

 :پرسيد سپيده...كرد قطع را گوشي پرستش

 گفت؟ مي چي -

 :داد جواب حوصله بي پرستش

 اينجا مياد داره ديگه روز سه دو -

 چي؟ برا... ا -

 چي؟ برا دوني نمي تو يعني -

 بدونم؟ من زده حرف تو با -

 نمياد من ديدن واسه مسلما ولي...چي برا نگفت كه خودش -

 :گفت و كرد او به نگاهي پرستش...خنديد ريز سپيده

 كردما گير وضعي چه تو من نيست خيالت عين اصال تو انگار.... كه واقعا -

 و مگرفتي كه ميره كجا ببينيم بگيريم، نظر زير رو پوريا روز چند يه بود قرار وضعي؟ چه تو -

 ...بزن حرف باهاش راست و رك...خودته كرم به بقيش حاال..ديديم

 :داد ادامه و زد بشکني...باشد زده سرش به خوب فکری كه انگار بعد و

 منو روی اون بزنه؟ حرف باهاش بره بخوام ازش اومد كه نويد همين ميخوای..فکری يه ميگم -

 نميندازه زمين

 همه اين از پرستش....خنديد مي خودش شوخي به كه بود نفری اولين خودش هميشه مثل سپيده

 او كه هم موقع آن آمد مي يادش...بود گرفته حرصش سپيده طبعي شوخ حس و خونسردی

 روی محکم...گذاشت مي سرش به سر و كرد مي شوخي دلداری جای به بود رفته و كرده رهايش

 :گفت و زد سپيده پای
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 نه؟ نيست جدی تو برای دنيا اين هيچي -

 همين ثالم... نويد قطعا نه حاال بگيم دوستش به بريم گفتم كه اينو مثال...وقتش به منتها چرا، -

 بود جدی...مهرداد

 اپوري زندگي توی بچه اون و زن اون نقش شد مطمئن نميشه هنوز گي مي خودت تو چي؟ ديگه -

 راه گريز و تعقيب افتاديم كه هميني....ببرم دوستاشم جلوی شخصيتشو و غرور برم من حاال...چيه

 هميش تاريک داره...برو پاشو..بدی نشونم راهکار نميخواد...بگم بهش چطوری موندم و انداختيم

 طور هر را چيز همه امشب كه گفت او به هم باز و زد دوستش گونه بر ای بوسه و شد خم سپيده

 گرانن قلب صميم از او...ماند پرستش با دلش راستي به اما...رفت و بگذارد ميان در پوريا با شده

 با و دهد نشان آرام را خودش شوخي و حرف با موارد اينگونه در كرد مي سعي ولي...بود دوستش

 ...نباشد كسي بيشتر نگراني بر دليلي مورد بي دلداريهای و نگراني

 او با ردوبا بود كرده ترك را او سپيده كه مدتي در...بود بازنگشته هنوز پوريا و گذشته نه از ساعت

 را يگوش...شد طاق طاقتش ديگر اما...يابد رهايي خيال و فکر از كمي تا بود كرده صحبت تلفني

 دو از سپ...زد تلفن او به... كند صبر پوريا آمدن تا كه بود داد سپيده به كه قولي عليرغم و برداشت

 :رسيد گوش به پوريا گرفته صدای بوق سه

 الو -

 كجايي؟ معلومه هيچ...پوريا -

 تويي؟ پرستش -

 نيفتاده؟ م شماره مگه آره -

 خانمي؟ خوبي..نکردم نگاه...عزيزم ببخشيد -

 :داد جواب و كرد آرام را او كمي پوريا توسط دادنش قرار مخاطب نوع

 كردی؟ دير چرا...خوبم -

 ...گم مي برات خونه ميام -

 خونه؟ ميای شب يعني -
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 با پوريا...نيايد خانه به شب پوريا بود نشده حاال تا آخر....پرسيد را سوال اين چرا نفهميد پرستش

 :داد جواب تعجب

 پری؟ خوبي...ميام كه معلومه -

 ...زد لبخندی...كرد مي مخفف را او نام پوريا كه بود بار اولين اين

 ...بيا زود...منتظرم...باشه...خوبم آره -

 :گفت بعد و...رسيد گوش به خط آنسوی از پوريا آرام خنده صدای

 ..نداری كاری فعال.. برم بايد من... ميام...گلم ميام -

 عزيزم....باش خودت مراقب...نه -

 هب دستي!!!!....شيرين اما سخت...بود سخت عالقه ابراز برايش هم تلفن پشت حتي...كرد قطع و

 سعک به رو سپس و كرد خودش به نگاهي آينه در...داشت تب كه انگار..بود داغ...كشيد صورتش

 :گفت....بود داده جا آينه قاب درز درون را آن از ای گوشه كه پوريا از كوچکي

 رفت شدم خر...من با تو داشتن دوست كرده چه ببين -

 :گفت آينه در خودش تصوير به رو و داد تکان خودش برای سری بعد و

 بانو آره...قشنگه هم شدن خر پوريا برای -

 خودش به....گذاشت سرش طرف دو گوش مثل را دستهايش و...كرد ادا پوريا مثل را بانو كلمه

 مئنمط و دانست مي..كشيد مي انتظار فقط بايد حاال...بود كرده آرامش پوريا با زدن حرف...خنديد

 ود،ب مانده او برای قولهايش و حرفها تمام سر و بود شناخته تاكنون كه مردی تنها...آيد مي كه بود

 ...بود پوريا

 حرف برايش و برگردد او تا بود نشسته منتظر مبل روی پرستش و بود حمام درون پوريا

 او بتداا گرفت تصميم...گويد مي را رسيدنش دير دليل آيد مي كه منزل به بود گفته خودش...بزند

 اب را او حرفهای سپس و كند بازگو خواست مي را آنچه هر پوريا بگذارد خواست مي...نزند حرفي

 رنهگ و هيچ كه ديد نمي مغايرتي اگر نهايت در و كرد مي مقايسه بود ديده برايش سپيده آنچه

 سپيده نکند...گرفت فرا را وجودش شک كمي لحظه، همين در...كرد مي عنوان را واقعيت حتما

 خودش به داشت، او از كه شناختي نوع و او قسم آوردن ياد به با ولي!!! داشت؟ شوخي قصد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن كاربر كريمي آزاده | پرستيد بايد را تو رمان

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

 

325 

 

 كتاب و حساب هميشه او شوخيهای....نيست كردن شوخي اينگونه اهل سپيده كه داد اطمينان

 ت،داش تن بر كه ای حوله كاله با و شد خارج حمام از پوريا...بود اينگونه كه حاال تا حداقل...داشت

 به نگاهي..پرستش روبروی درست...نشست مبل روی و آمد....بود موهايش كردن خشک حال در

 :گفت و زد لبخندی...انداخت او

 بودی؟ ترسيده -

 چطور؟...نه -

 ترسيدی؟ تنهايي از نکنه گفتم..خونه بيام گفتي جوری يه آخه -

 فقط بودم نگران -

 چي؟ نگران -

 بگويد كه ای نقطه به برسد پرستش تا كند مي بازی كلمات با دارد پوريا كه فهميد مي پرستش

 منتظرش است وقت خيلي پوريا دانست مي كه چيزی...است شده او كردن دير نگران

 هديدت پيامي برايش پيش دقيقه چند همان سپيده تازه...شمرد مي غنيمت بايد را امشب...است

 از چند هر!!!! چنان و كند مي چنين نکند، يکسره را چيز همه امشب اگر كه بود فرستاده آميز

 ...ميداد جراتش و دل آن به كردن فکر اما ترسيد نمي دوستش تهديدهای

 پری؟ -

 :گفت و زد لبخندی اسمش مخفف شنيدن با ديگر بار پرستش

 كني مي مخفف منو اسم باره دومين امشب -

 داری؟ دوست -

 اوهوم -

 صدات همينجوری هم سپيده بار چند يه شنيدم...پرپر كنه مي صدات وقتايي يه ارسالن -

 داره مفهوم...دم مي ترجيح و پرستش من اما..قشنگه اونم...كرد

 زدی؟ صدام پری چرا پس خوب -

 داره صميميت -
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 عميقي نفس..كرد نگاه كردند مي نظاره را او كه پوريا چشمهای به...كرد ای خنده پرستش

 :گفت و كرد جمع را احساسش تمام....كشيد

 ...بودم شده تو نگران -

 پرستش چشمان به داد، تکيه مبل دسته به را آرنجش....گذاشت اش چانه زير را دستش پوريا

 :گفت و شد خيره

 ...شباست اون از امشب -

 اومدی؟ دير چرا بگي بايد تو چون آره -

 ..نبود اين من منظور ولي -

 گفتم كه بود همون من منظور اما -

 ...قشنگيه شب امشب..نباش بداخالق -

 ...منتظرم...نيستم بداخالق -

 ماند خيره پرستش به و كرد سکوت پوريا

 بمونم؟ منتظر كي تا بايد -

 نه؟ سخته انتظار -

 :داد ادامه و كشيد عميقي نفس پوريا...نگفت هيچ و كرد نگاه پوريا به پرستش

 بمونم؟ منتظر بايد كي تا من بگو تو -

 چي؟ منتظر -

 چشمان به دوباره و گذاشت گردنش پشت را دستانش...داد تکان راست و چپ به را سرش پوريا

 :گفت و كرد نگاهي او حنايي

 ...شد دير كه بودم بيمارستان -

 :پرسيد تعجب با...شد براق پرستش

 چرا؟ بيمارستان؟ -
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 ...بود شده مسموم ها بچه از يکي -

 همکاراته؟ منظورت ها؟ بچه -

 ..بچه...نه -

 يم نزديک داشت پرستش..داد نشان را زمين سطح از متری يک تقريبا فاصله يک دستش با و

 :پرسيد...بشنود خواست مي آنچه به شد

 بود؟ كجا بچه -

 پرورشگاه های بچه از -

 :پرسيد...نشد متوجه هم باز اما كرد جمع را حواسش تمام پرستش

 پرورشگاه؟ -

 كردم وقف خودش نام به بود بخشيده من به خانم عزيز كه ای خونه گفتم يادته...عزيزم آره -

 از کيي عهده به مسئوليتش تمام ميشه سالي سه دو يه االن... گم مي رو همونجا...پرورشگاه برای

 پسرا از يکي عصری امروز...دارم عهده به رو كارا از كوچيکي بخش يه من...همسرشه و بيمارام

 خبر بهم كه بودم خيابون توی من...نداشته خوشي روز و حال انگار گرده مي بر مدرسه از كه

 طول...شديم مطمئن سالمتش از و بيمارستان بردمش و شده چي ببينم رفتم تا...دادن

 كنم مي خواهي عذر...بدم خبر بهت بايد كردم فراموش كل به كه شدم درگير هم اونقدر..كشيد

 ...بانو

 دهنشني پوريا از دروغي تاكنون چون كند باور توانست مي را موضوع اين...زد لبخندی پرستش

 هب...كند بازگو برايش دهد مي انجام كه را اموری همه بخواهد پوريا كه ديد نمي هم دليلي و...بود

 يستن گفتنشان اهل دانست مي پوريا، اخالقي خصوصيات به توجه با خوب كه خيری امور خصوص

 ....كند ايجاب شرايط آنکه مگر

 زا كه ظهر از پوريا بداند، خواست مي او...نبود گفت مي برايش بايد پوريا كه آنچه ی همه اين اما

 را درنگ...بشنود خودش زبان از داشت دوست اما دانست مي چند هر...رفته كجا شده خارج مطب

 :گفت بنابراين...شد مي تر سخت گفتنش شايد كرد، مي رها را بحث همينجا اگر..نديد جايز

 ...ميای ناهار برای ظهر...ری نمي دانشگاه امروز كردم فکر من -
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 يکي برای رفتيم اونجا مسئول با بعدشم...ها بچه از يکي ديدن برای پرورشگاه رفتم سر يه ظهر -

 ...خريده مركز توی كه همسرشون مغازه از البته.....كنيم خريد كوچولوها دختر از

 رپ خوشحالي از خواست مي و كرد مي راحتي احساس پرستش گفت، مي پوريا كه ای جمله هر با

 دقت تابلو به سپيده چرا كه مطلب اين از دروني تعجبي با و كرد حفظ را ظاهرش اما...بياورد در

 :گفت است نکرده

 دليل همين به كردی مي صحبت گونه بچه يکي با داشتي شنيدم بار دو يکي كه اين پس خوب -

 بود؟

 :گفت و انداخت پرستش به نگاهي تعجب با پوريا

 كي؟ -

 ...پيش شب چند كنم فکر...دونم نمي -

 :گفت و كرد او به نگاهي پوريا!!!! نزد حرفي ديشب از پرستش

 نپرسيدی؟ موقع همون چرا خوب -

 :داد جواب و كرد استفاده پوريا خود حربه از پرستش

 ديگه گي مي خودت وقتش به گفتم خوب -

 :گفت و خنديد پوريا

 !!!افتادی راه -

 ...وقته خيلي -

 نوشند؟ مي چای زيبا بانوی اين حاال خوب -

 ريزم مي من -

 ...رم مي خودم..ديگه نه -
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 پرستش دستپخت های كلوچه از ظرف يک و چای سيني با دقيقه، چند از پس و رفت پوريا

 را ها كلوچه از يکي...نشست پرستش روبروی هم باز و گذاشت ميز روی را سيني...برگشت

 :گفت و گذاشت دهان در را آن از ای تکه...برداشت

 ...نيستيا من فکر به -

 :گفت و شد خيره او به تعجب با پرستش

 چي؟ يعني -

 ...ميشم چاق دارم...خوشمزن خيلي اينا -

 :گفت و كرد ای خنده پرستش

 ...بودی چاق اولشم از تو -

 هب ديگری گاز كه حاليکه در و كرد نگاه او به پرستش گويي رك اين از متعجب حالتي با پوريا

 :گفت زد مي كلوچه

 ...شدم شکلي اين...نبودم چاق اصال من گفته؟ كي -

 داشتي قبال رو كاری اصل...خيلي نه ولي كم يه شايد حاال..نکردی تغييری هيچ...نخيرم -

 كاری؟ اصل -

 ...شکم -

 :گفت و انداخت باال را ابروها پوريا...كرد اشاره پوريا شکم به و

 متشخصه افتاده جا مرد يه نشانه كه اون -

 و دتوان نمي دانست مي كه را حرفي بايد...كرد او خندان صورت به نگاهي پوريا...خنديد پرستش

 مشغول و آورد در را موبايلش... بود وقتش حاال...بگويد برايش كند پنهان او از خواست نمي

 :گفت و انداخت نگاهي پرستش به سپس...شد چيزی جستجوی

 لطفا...اينجا ميای -

 ...ايستاد همانجا...رفت پوريا سمت به و برخاست پرستش
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 ...بشين -

 و زد كمرنگي لبخند و شد خيره او به چشمي زير پوريا...نشست او كنار فاصله كمي با پرستش

 :گفت و داد نشانش را موبايلش صفحه

 اينه زدم مي حرف باهاش من شنيدی گي مي كه ای بچه اون -

 اب بود ای ساله سه يا دو تقريبا زيبای دختر...كرد نگاه موبايل صفحه روی عکس به پرستش

 جای جای در زيبايي و معصوميت...گون گندم پوستي و... لخت بسيار رنگ خرمايي موهای

 ستد از را موبايل...آمد مي آشنا نظرش به چقدر...شد دقيقتر كمي پرستش...زد مي موج صورتش

 :گفت پوريا...بود آشنا...كرد نگاه بيشتری دقت با و گرفت پوريا

 آشناست؟ -

 خيلي...خيلي -

 ديگه آشناست چون خوب -

 :گفت و كرد ای خنده...او به پوريا و كرد نگاه پوريا به پرستش

 ...نيومد يادت واقعا -

 كيه؟..ش چهره آشناست خيلي ولي نه -

 كتايون -

 كتايون؟ -

 ...فروش آدامس بچه پسر يه...قرمز چراغ پشت شب اون -

 :گفت خاصي شادی با و كشيد كوتاهي جيغ...زد برق پرستش چشمان

 كجاست؟ داداشش..خدايا وای...شده خوشگلتر و سرحالتر چه...نه -

 هخانم سركار داداش بود كرده خودش درگير بيمارستان تو و من حاال تا عصر از كه وروجکي اون -

 ... شده مسموم كه خورده چي مدرسه تو نيست معلوم...ديگه

 درسته؟ كامياب...اسمش بهتره؟ حالش حاال...وای ای -
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 ...خونه بردمش...خوبه آره..احسنت -

 ...آخي -

 :گفت و زد او بازوی به مشت با و انداخت پوريا به جالب نگاهي و

 نگفتي؟ من به چرا بدجنس ای -

 ديگه خوب -

 ..گفت خنده با را جمله اين

 اونجا؟ برديشون كي از....ديگه خوب چي يعني -

 دو يه كنم راضي رو صاحبخونه اون تونستم تا..گرفتم تصميمو ديدم اوضاعشونو كه شب همون -

 ...كشيد طول ای هفته

 نه؟ ندارن رو هيچکسي -

 ...شما يکيشم...دارن آشنا و دوست كلي حاال...نداشتن -

 ببينمشون؟ برم ميشه -

 ...معلومه -

 :گفت و انداخت زيبا كتايون به ديگری نگاه...داشت ذوق هنوز كه پرستش

 ...اونموقع بزنه حرف نميتونست..راستي -

 زنگ نم به خورشيد يا نيما بره نمي خوابش وقت هر شبا...ببين و بيا كه شده زبوني بلبل اوهه، -

 ...بزنم حرف باهاش تا ميزنن

 ...داره دوست خيلي معلومه....عزيزم...آخي -

 ...همينطور منم -

 ...نداشت دوست رو تو ميشه مگه...داره حق -

 به شدن خيره با و بود خودش هوای و حال در پرستش...كرد نمي باور بود شنيده را آنچه پوريا

!!! دشني...شنيد مي بايد را آنچه...بود تيز گوشهايش پوريا اما بود زده را حرف اين كتايون عکس
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 ار چشمانش...بود افتاده چيزی ياد...انداخت او به نگاهي پرستش كه بگويد چيزی خواست مي

 :گفت و كرد تنگ

 خورشيد؟ گفتي -

 گيم نمي بهش ما البته..دارن عهده به رو پرورشگاه مسئوليت همسرش با كه خانمي...آره -

 ...هاست بچه خونه اونجا...پرورشگاه

 ...آهان -

 نيما و خورشيد -

 مه پوريا...دوخت چشم پوريا به ديگر بار پرستش...كرد تکرار را دو آن نام ديگر بار عمد از پوريا

 ارب اين پرستش....پوريا ی خنده با كه يافت ادامه دار كش نگاههای اين ای ثانيه چند...همينطور

 ورياپ به ضربه چند و برداشت سرش پشت از را كوسن..كوتاهي جيغ با و كرد گشاد را چشمهايش

 :گفت و زد

 ..بدی خيلي شناختي؟ مي رو نيما و خورشيد تو...بدجنس ای -

 آرام چندان نه ضربات سپر را هايش دست و خنديد مي پوريا...كوسن با او زدن به كرد شروع و

 به مشت چند...نيامد كوتاه اما پرستش..گرفت دستش از را كوسن سپس و...بود كرده پرستش

 و رفتگ خنديد مي كه همانطور را او های دست بار اين پوريا...بيشتر ماليمت با اما كوبيد او سينه

 :گفت خاص حالتي با پرستش...خنديد مي هم هنوز...داد جای خود آغوش در را او

 پيداش راهم سر همينجوری خورشيد كردم مي فکر من وقت همه اين...باهات قهرم...كن ولم -

 ..شده

 :گفت...بود پوريا دستان در هنوز دستانش اما...آورد در پوريا آغوش از را خودش و

 نقشه نگو...ام ساده من چقدر...داره رو تو حرفای بوی و رنگ...آشناس حرفاش ديدم مي...ا ا، ا، -

 بوده تو

 با ورياپ... بود پوريا دستان اسير دستانش...نتوانست كه بزند پوريا به ای ضربه دوباره خواست و

 :گفت شد نمي قطع كه خنده همان

 ای؟ ساده گفته كي..سری تاج شما -
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 نميبخشمت...نريز زبون الکي -

 بود خودت خاطر واسه ببخشي؟ و من تو منتظرم من گفته كي حاال -

 گفتي مي بهم بايد -

 و زمين...بزنم حرف باهات ذاشتي نمي...ميزدی تير با و بيگناه من سايه تو روزا اون...خانم ای -

 دوست...نرسيد ذهنم به ای ديگه فکر گفتم؟ مي بهت رو چي...بوديم گناهکار من، جمله از زمان،

 مي..ذاشتي نمي تو يعني...كنم كمکي بهت تونستم نمي كه خودمم...ببينمت شرايط اون تو نداشتم

 ذاشتي؟

 خودش او تازه....ميداد حق پوريا به آورد مي خاطر به كه را خودش روزهای آن...بود پوريا با حق

 !!!! خريد مي امتياز خودش برای بايد...داشت اعترافاتي امشب هم

 قبول باشه...خوب خيله -

 امانم؟ در كنم ول دستارو اين االن من يعني -

 كن ول آره -

 مطمئن؟ -

 ديگه آره -

 رياپو اينکه از ميزد غر و داد ماساژ را هايش دست مچ پرستش...كرد رها را پرستش دستان پوريا

 :گفت و كشيد او زيبای موهای به دستي پوريا...است گرفته محکم را دستانش

 شدم بخشيده زود انقدر نميشه باورم -

 خوب مجبورم -

 چطور؟ -

 خودم برا خرم مي امتياز دارم -

 امتياز؟ -
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 وازشن را اش شانه روی بر شده ريخته موهای دستش با هنوز كه پوريا به و كرد بلند سر پرستش

 :گفت و داد قورت را دهانش آب...انداخت نگاهي كرد مي

 دارم اعتراف منم آخه -

 كشيه؟ گرو پس آهان، -

 ..دادنه امتياز كه گفتم..نه -

 ببينم بگو...چي هر حاال -

 االن؟ -

 ..بگو فردا خوای مي نه -

 :گفت و شد خيز نيم شوخي حالت به پرستش

 خوبه فردا آره -

 :گفت و نشاند را او... گرفت را پرستش بازوی پويا

 خانم دختر كنيد اعتراف بفرماييد...ميشه جالب داره قضيه....ببينم بشين -

 همان از آنکه وجود با...بود زده صدا خانم دختر را او بود شده آشنا پرستش با كه روزی از پوريا

 مرور به اما بود آور درد پرستش برای واژه اين اوايل....دانست مي را او ماجرای تمام اول روزهای

 ...ندارد او به احترام جز غرضي و قصد پوريا بود دريافته زمان

 :گفت و زد لبخندی پرستش

 يلدل...گفت من به اومد بعد...خيابون تو بود ديده بچه دختر يه و خانم يه با رو تو امروز سپيده -

 ...بود اين زدم زنگ و شدم نگران من كه اصلي

 كتايون؟ و خورشيد با -

 بودن؟ اونا -

 گمونم به آره..امروز نبودم ای ديگه خانم با -

 :داد ادامه و كرد ای خنده و
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 اعترافه؟ االن اين خوب -

 ..آخه نه -

 :پرسيد پوريا...شد ساكت پرستش

 آخه؟ -

 ... خوب -

 :گفت سريع خيلي و كشيد عميقي نفس...بست را هايش چشم پرستش

 ضيبع ميزني حرف يکي با تو كه بودم شنيده آخه...بودم نگران خيلي يعني...بودم نگران من -

 رفتي جا هر االح تا شنبه از...كنيم تعقيبت گفت اونم..گفتم سپيده به...نشنيدم بار يه فقطم...شبا

 همين...ديدتت اونجا امروزم...بوده دنبالت

 عکس هر منتظر...بود منتظر...بودند بسته چشمهايش هنوز اما...كشيد راحتي نفس و

 سنگيني ودب منتظر بيشتر...نبود منتظرش خشونت پوريا رفتار و اخالق به توجه با مطمئنا...العملي

 بعد و كرد مي حس را او وجود اما...برود كنارش از او و شود برخاسته مبل روی از پوريا وجود

 او و بود لبانش بر چيزی...خواستن از پر حسي...داغ حسي...كرد تجربه را ديگری حس..ناگهان

 و كشيد خود سمت به را او پوريا....كند چه دانست نمي و زد مي تند تند قلبش...گشود چشم

 مي چهآن... گذاشت پوريا سينه روی به را رهايش دستان پرستش....را لبانش...بوسيدش محکمتر

 هسين بر سر پرستش و داد جای اش سينه درون را او آرام و نرم پوريا...بود افتاده اتفاق خواست

 :كرد نجوا گوشش در و كرد نوازش ديگر بار را خوشرنگش موهای پوريا...گذاشت اش

 نگار نازنين ای تو لبان بوسيدن

 روزگار وغمهای غصه به بود دارو

 :گفت رسيد پوريا تيز گوشهای به كه آرام صدايي با پرستش... بست را چشمهايش پوريا

 ....دو...كردم اذيتت خيلي...پوريا ببخش و من -

 :گفت و داد قورت را دهانش آب

 ...دارم دوست -
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 داده جای خود در را كلمه دو آن كه را هوايي تمام خواست مي انگار...كشيد عميق نفسي پوريا

 !!!!بفرستد هايش ريه به بودند،

 :گفت و شد خيره چشمانش به...كرد دور خودش از را پرستش كمي پوريا

 ها؟...آخه تو با كنم كار چي من -

 سر...داد قورت را دهانش آب...بود گرفته گر بدنش تمام...شد خيره پوريا چشمان به كمي پرستش

 :گفت و انداخت زير به

 ببخشي؟ منو ميشه -

 وشگ در لبانش و زدند حلقه پرستش دور به محکم دستانش...كشيد خود سمت به را او باز پوريا

 :كردند نجوا او

 خيلي...عزيزم دارم دوستت خيلي...شباست اون از امشب نگفتم -

 :گفت و كشيد عميقي نفس پرستش

 خيلي...پوريا دارم دوست منم -

 :گفت و كرد آرامي ی خنده پوريا

 ..باشه تو اليق آدم كه خوبه -

 و هادن پوريا ی گونه بر ای بوسه....بايد كه را آنچه داد انجام و...كشيد باال را خودش كمي پرستش

 را امشب!!! شد نمي باورش...چسباند خودش به بيشتر را او پوريا...داد تکيه او بازوی به را سرش

 !!!!بود شبها آن از بود گفته كه همانطور راستي به اما...كرد نمي باور

 نوزدهم فصل

 هك كرد اماليي تصحيح به شروع و برداشت را خودكارش بعد و انداخت دفتر به نگاهي پرستش

 از...ودب امال نوبت بار اين و شده شروع ماه خرداد امتحانات...بود گفته كامياب برای قبل دقيقه چند

 يا اهپرورشگ به روز هر او بود كرده تعريف برايش را كتايون و كامياب جريان پوريا كه شبي فردای

 كار عنو با هم هفته يک اين در...شد مي ای هفته يک تقريبا...رفت مي ها بچه خانه به پوريا قول به

 هعهد به را خانه اين مسئوليت نيما و خورشيد...ها بچه با هم و بود شده آشنا بيشتر خورشيد
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 دمور اين در نگراني و كودكش دادن دست از پس كه بود كرده تعريف برايش خورشيد...داشتند

 وراند طول در پوريا، پيشنهاد به و بياورد دنيا به سالمي كودك نتواند هرگز ديگر است ممکن كه

 به ار او شد، بازنشسته خانه مسئول كه ماه چند از پس و گرفته آنجا در كار به تصميم درمانش

 ورشيدخ.. كرد مي كمک او به خودش كار كنار در هم نيما البته كه بودند كرده انتخاب مسئول عنوان

 پرستش برای ديگر اما..بود نکرده تعريف پرستش برای روزها آن در را زندگيش از قسمت اين

 شخود برای را ها بچه البته و او كنار در بودن و كرد مي افتخار او با دوستي به او...نداشت اهميتي

 به و ها بچه به وابستگيش و بود شده پيش از بيش خورشيد با دوستيش...دانست مي موهبت

 زا هم را اش نامه پايان به مربوط كارهای ديگر كه آنقدر...همينطور هم كتايون و كامياب خصوص

 زج... كند اش مواخذه بيگاه و گاه پوريا، كه شد مي باعث مسئله همين روزها اين و...بود برده ياد

 كرده تغيير انگيزی شگفت طرز به پوريا با اش رابطه...بود خوب چيز همه مورد يک همين

 يم صبحانه كنارش در...بخوانند نماز هم با تا كرد مي بيدارش بوسه با صبح روز هر ديگر...بود

 او با بار سه تا دو روزی...برود كارش محل به تا كرد مي بدرقه را او...زدند مي حرف هم با و خورد

 مطبش در شده انجام كارهای از گشت مي بر كه پوريا...شد مي حالش جويای و گرفت مي تماس

 جای وا مردانه دستان در دستانش ديگر رفتند مي بيرون كه هم با...گفت مي برايش بيمارانش و

 شب و برد مي خورشيد نزد را او...شد مي مطب يا دانشگاه روانه پوريا كه هم عصرها...داشت

 شب و...تلفن و پيام طريق از...باشد ارتباط در او با كرد مي سعي هم آنجا....آمد مي دنبالش هنگام

 هم خودش و كرد مي اتاقش روانه را او و نواخت مي اش پيشاني يا گونه بر ای بوسه پوريا...ها

 ...خوابيد مي خودش اتاق درون

 جون؟ خاله نداشتم غلط -

 ودشخ خيال در پرستش و بود منتظر پسرك...انداخت كامياب منتظر چشمان به نگاهي پرستش

 :گفت و زد لبخندی....سرگرم

 باشه؟...ميدم خبرت كردم تصحيحش وقت هر...كن بازی برو تو...عزيزم -

 ...باشه -

 با و بود خوابانده را كتايون كه شد مي ساعتي يک...انداخت ساعتش به نگاهي پرستش...رفت و

 كه دانست مي..بود آورده دست به او خواب ساعت و نوع از هفته يک اين در كه شناختي به توجه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن كاربر كريمي آزاده | پرستيد بايد را تو رمان

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

 

338 

 

 نزد به مالد مي را زيبايش كوچک های چشم هميشه چون حاليکه در و...شد خواهد بيدار زودی به

 :گفت خواهد شيرينش زبان همان با و نشست خواهد زانوانش روی و آمد خواهد او

 بخورم؟ چي من -

 زيبای رفتار و زدن حرف نوع برای رفت مي غش دلش پرستش و...بود اش هميشه عادت اين

 تدس در كه سبزی نويس روان با زيبا گل يک...داشت غلط يک...كرد صحيح را كامياب امالی...او

 كه خواست او از آفرين يک گفتن از بعد و كرد صدايش....كشيد امالييش غلط باالی!!! داشت

 و يادب بر نوشتنش عهده از بتواند شد روبرو آن با امتحان روز در اگر تا كند تمرين كمي را غلطش

 اتاقي طرف به پرستش...شد نوشتن مشغول و نشست همانجا زيبا چشم يک گفتن با هم كامياب

 خارج اتاق از خواست و زد لبخندی...بود خواب هنوز دخترك...بود خوابيده آن در كتايون كه رفت

 :گفت آرام و زد لبخند رويش به خورشيد...ديد در چهارچوب در را خورشيد كه شود

 داری؟ دوسش خيلي -

 :داد جواب آرام همانطور هم پرستش

 ...خيلي -

 دخورشي و نشستند كامياب از دورتر كمي...برد سالن سمت به را او و گرفت را او دست خورشيد

 :گفت

 بگم ميخوام چيزی يه -

 چي؟ -

 كنيد؟ نمي قبول سرپرستي به رو بچه تا دو اين چرا...پوريا و تو -

 كامياب؟ و كتايون -

 ...خوبه خيليم...ديگه آره -

 :گفت و زد لبخندی پرستش

 ما به بدين و خوشگل ی بچه تا دو اين حاضرين تا دو شما اونوقت -

 :گفت و زد لبخندی خورشيد
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 نه؟ كه چرا -

 :گفت و كرد فکری پرستش

 كنم صحبت پوريا با بايد -

 هستي؟ راضي خودت تو يعني -

 ...باشه راضي پوريا اگه البته...آره خوب -

 :گفت و پريد حرفش وسط خورشيد

 ...مباركه پس خوب -

 رفتگ پرستش سمت به را آن و برداشت را گوشي و شد بلند سريع... بوسيد را پرستش صورت و

 :گفت و

 بزن زنگ -

 :پرسيد و گرفت را گوشي تعجب با پرستش

 كي؟ به -

 ...پوريا به -

 االن؟ -

 ..منتظره بزن زنگ..كي پس خوب -

 منتظر؟ -

 اگه ودب گفته...بزاريم درميون تو با رو مسئله اين جوری يه كه بود خواسته نيما از پوريا...ببين -

 من خود طرف از بگين بهش بود موافق اگه اما زنه نمي حرفي هيچ ديگه كرد مخالفت پرستش

 ...بزنم ها بچه به سر يه برم منم...بزن زنگ ياهلل خوب...شده مطرح

 كنار را گوشي و زد لبخندی...انداخت كرد مي نگاه او به داشت كه كامياب به نگاهي پرستش

 :گرفت را پوريا شماره خودش موبايل با و گذاشت

 بفرماييد حقاني دكتر مطب -
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 ازیب دنباله هم پرستش...بگذارد سرش به سر خواست پرستش شماره ديدن با كه بود پوريا خود

 :كه گرفت را

 ...خواستم مي وقت يه ببخشيد...سالم -

 خوبه؟...داريم وقت آينده ماه دو برای...خانم سالم -

 زودتر؟ نميشه..ديره -

 شلوغه سرشون ايشون...نخير -

 من برای حتي -

 شما؟ اونوقت و -

 ..جاودان پرستش -

 ...نميارم جا به -

 و دختر يه...كنين قبول رو بچه تا دو سرپرستي هم با قراره كه خانمي همون..بفرماييد ايشون به -

 ...ميشناسن رو بنده!!! پسر يه

 :گفت شادی با پوريا

 گفت؟ بهت خورشيد -

 دلخورم ازت و بله -

 كني؟ مي اعالم من از رضايتتو كي تو...بابا ای -

 :گفت و كرد ای خنده پرستش

 نگفتي؟ خودت چرا -

 ..بود سخت -

 باشه؟ سخت شما برا...روانپزشکي شما...دكتر آقای بعيده شما از -

 ميام زودتر... دارم مريض من عزيزم،......خوره مي آب شکسته كوزه از گر كوزه گن مي شنيدی -

 ...باش خودت مراقب...امروز
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 :فتگ آرام و كرد نگاهي موبايلش به پرستش...كرد قطع و نشد پرستش از ديگری حرف منتظر و

 كنه مي قطع خداحافظي بي...گرفته ياد سپيده از -

 داربي كتايون..گرفت جای آغوشش در كوچکي جسم سپس و...كرد حس هايش شانه بر ای ضربه

 :گفت و چسباند او به را خودش...بود شده

 بخورم؟ چي من -

 :گفت و بوسيد محکم را او...كرد ای خنده پرستش

 جايي يه بريم اول ولي...خوشمزه چيز يه -

 ...كرد حركت بهداشتي سرويس سمت به رفت مي اش صدقه قربان حاليکه در و كرد بغل را او و

 به رفتن فرس اين اصلي دليل البته و...بروند شمال به زودتر گرفته تصميم كه گفت پوريا شب همان

 برگزار بود پيامبر مبعث كه جمعه روز با مصادف بود قرار كه بود فريبا و مهرداد عقد مراسم

 را نظرش پوريا حاال كه كنند حركت شمال سمت به قبلش روز بودند گرفته تصميم ها آن...گردد

 جزوه پرستش...ببرند خودشان با هم را ها بچه و بروند زودتر است بهتر كه گفت و كرده عوض

 اتو ميز با رفتن ور مشغول و نشسته زمين روی آنطرفتر كمي كه پوريا به...گذاشت كناری را هايش

 :گفت بود

 ...ها داره امتحان كامياب -

 :پرسيد...نکرد بلند را سرش پوريا

 كي؟ -

 هست آخريشم...خرداد 81 يکشنبه هم يکي.. فردا كه يکي -

 هست؟ چي -

 ورزش -

 :گفت و خنديد هم پوريا...خنديد و

 شه؟ برگزار زودتر امتحانا نبود قرار مگه گم مي...ميايم شنبه ما...سخته چقدرم -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن كاربر كريمي آزاده | پرستيد بايد را تو رمان

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

 

342 

 

 هفته اين گذاشته رو امتحان..كرد فوت پدرش خدا بنده ورزشش معلم..بود همينجورم -

 :گفت و كشيد كار از دست تعجب با پوريا

 خبرم؟ بي من چطور بعد...كنه رحمتش خدا -

 :گفت و گرفت خود به جدی لحني پرستش

 كار كار كار همش شدن؟ بزرگ بچه تا دو اين چطور فهميدی...هستي خونه اصال تو -

 كنيد زندگي راحتتر كه...ديگه شماها برای...كنم مي كار كي برای خوب -

 خوايم مي خودتو وجود..خوايم مي محبت ما...نيست داشتن پول فقط كه كردن زندگي راحتتر -

 :پرسيد ناگهان پرستش

 ميريم؟ فردا -

 ميشه؟ تموم كي كامياب امتحان -

 امالست..زودتر شايدم صبح ده ساعت -

 موافقي؟...باشه خوب ناهار از بعد كنم فکر خوب -

 ببريم؟ هم رو اينا عمه...پوريا ميگم...خوبه آره -

 بياين ما با زودتر هم اونا بده خبر بهشون داری دوست -

 ...مرسي...باشه -

 هاآن با فردا كه كرد موافقت هم گلبهار گفت، عمه به را موضوع و برداشت را اش گوشي پرستش

 :پرسيد پوريا...كرد قطع را گوشي پرستش وقتي...شود شمال راهي

 رو ها بچه سرپرستي خوايم مي كه بگيم يواش يواش عمه به راه تو...هست بهترم اينجوری -

 ..كنيم قبول

 اوهوم -

 نشد؟ خبری سپيده و نويد جريان از راستي -
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 هم يحرف تا..نزده حرفي هنوز كه اون تازه..بدم نظر تونم نمي كه ديدن بار يه با من ميگه سپيده -

 ندارم نظری من نکنه مطرح هم تقاضايي و نزنه

 ...ها جالبيه دختر هم سپيده -

 ...رفته دوستش به...ديگه آره -

 :گفت و كرد ای خنده پوريا

 عقبي خيلي كه كني كار نامت پايان رو كم يه بهتره شما...جالب خانم سركار -

 :گفت كنان اعتراض پرستش

 اااا...كني مي بيشتر و من استرس اينجوری ميگي؟ هي چرا..عقبم دونم مي خودم من -

 هشدار محض -

 هپيروزمندان نگاهي بود شده تمام كارش كه پوريا...شد اش جزوه وارسي مشغول دوباره پرستش

 :گفت پرستش به خطاب و انداخت ميز به

 شد درست..اتو ميز اينم..عيال بفرماييد -

 :گفت...بود گرفته اش خنده پوريا توسط شدنش مخاطب نوع از كه پرستش

 شد؟ درست واقعا -

 گرفتي؟ كم دست مردتو...نکنه درد دستت -

 هر...گذراند مي را مشتركش زندگي دوران ترين شيرين هفته، يک اين...خنديد هم باز پرستش

 مه كنار در آميز مسالمت شکلي به كه داشتند را هايي خانه هم حکم هم برای پوريا و او هنوز چند

 قذو با....اعتماد و خوشبختي زيبای حس از بود پر وجوش تمام پرستش اما گذراندند مي را روزها

 ....رفت پوريا سمت به و شد بلند خاصي

 گردنت؟ ميندازه رو بچه تا دو مسئوليت داره كه سالته چند آخه تو -

 كنه مي كارو اين داره من موافقت با پوريا هست، منم خود خواسته اين...جون عمه -

 باشه؟ داشته نبايد فکر ذره يه آخه...بدتر ديگه -
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 جون عمه -

 ...جون عمه ميگه هي ميگم من چي هر...كن ولم ا، -

 :پرسيد نگران حالتي با و گرفت را پرستش دست گلبهار

 شده؟ چيزی مامانم، -

 چي؟ يعني -

 نميشين؟ دار بچه نکنه نکرده خدای اينکه يعني -

 برای عمه حاال و بودند نکرده تجربه را ای رابطه هيچ هنوز او و پوريا...گرفت اش خنده پرستش

 :گفت مهرباني با و بوسيد را گلبهار دست...بود كرده صادر حکم خودش

 بس و خيره كار فقط...نيست اين خدا به...نه...من ندار و دار نه...بشم قربونت نه -

 ردو از شماها...خانم خوشيد همون پيش...بمونن همونجا بزارين...كنين خير كار خواين مي اگه -

 باشين مراقبشون

.... يانکن تخم و اخم... بريم بهتره هم ديگه..گرفتيم تصميمونو ما...اول خونه سر رفتي باز عمه -

 ..بشه ناراحت ممکنه پوريا

 :گفت و كرد مکث ای لحظه گلبهار

 ...كه كنه مجبور رو تو ميخواد داره، مشکل كه خودشه نکنه ببينم -

 :گفت و پريد گلبهار حرف وسط پرستش

 دوسش من...پوريا مثل يکي مورد در اونم...كني مي قضاوت داری چرا...كنم مي خواهش عمه -

 ...دارم قبول من...گي مي شما كه باشه ايني فرضم بر اصال.....دارم

 شدی؟ خودسر اينقدر حاال تا كي از -

 يحتنص دوستاتو كه نبودی شما اين...عمه.. خودم زندگي خونه سر رفتم و گفتم رو بله وقتي از -

 بود؟ مردم واسه فقط..پس شد چي...كنن دخالت داماداشون عروس كار تو نبايد كه كردی مي
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 بودنش خير با من...سخته...جون دختر سخته كه اين فقط...بگم چي دونم نمي ديگه من -

 ميای؟ بر پسش از مطئني تو ولي..موافقم

 عمه بر ودب توانسته ساعته يک تقريبا لفظي نبرد اين در اينکه از خوشحال و كرد ای خنده پرستش

 :گفت و بوسيد محکم را او های گونه..آيد فائق مهربانش و قلب خوش ی

 ...كه ندارم غم دارم رو شما تا -

 :گفت و خنديد مخفيانه گلبهار

 كني خر و آدم بلدی زود...بود همينجوری هميشه ديگه آره -

 ..زمين رو فرشته يه...ای فرشته تو...جونت از دور -

 ...نريز زبون برو -

 و ردندك مي بازی فوتبال هم با داشتند كامياب و ارسالن...رفتند بقيه طرف به پرستش و گلبهار

 خيلي السادات فخر...بافت مي را موهايش داشت و بود نشانده پاهايش روی را كتايون هم پوريا

 نپذيرفته پوريا اما بمانند همانجا عروسي روز تا و بيايند او ويالی به آنها كه بود كرده اصرار

 ستد به بود آمده شمال به خاطرش به كه را آرامشي بتواند كه نبود اوضاعي آنها منزل اوضاع...بود

 را موقع اين داشت دوستشان كه افرادی آسايش خاطر به فقط او!!!!! موقع اين هم آن...بياورد

 زا ديگری نقطه در و كرده عذرخواهي تلفني همانطور دليل همين به....بود كرده انتخاب سفر برای

 وقت روز سه مهرداد عروسي روز تا...بود كرده غروب خورشيد.....بود كرده كرايه منزلي شهر،

 ندچ هر...بگذرد خوش همه به كه بکند را تالشش تمام روز سه اين در خواست مي پوريا و داشتند

 !!!!ابری روزهای مثل گرفته داشت دلي خودش

 گفتم؟ كي ببينيد...ميشه معروف فوتباليست يه بچه اين بابا -

 :گفت و كرد آنها دوی هر به نگاهي پوريا...آمدند آنها سمت به زنان نفس نفس كامياب و ارسالن

 ورزش امتحان ديگه هفته كاميابم كه نه..پرستش خودمون با آورديم رو كسي خوب -

 ...ميشه تقويت حسابي...داره

 زنه مي اولو حرف ورزش تو نباشه خوب چي هر تو من پسر...ديگه بله -

 بود؟ تعريف االن اين -
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 تست تا دو يه روزه چند اين حداقل...خودت با نياوردی هاتو جزوه و كتابا از دونه يه تو...نخير -

 ...بزني

 باشم راحت بزار و روز چند اين..تفريح اومديم بابا، ای -

 خوندی؟ مي درس داشتي االن تا كه نه -

 ردك مي خشک وسواس با را كامياب عرقهای داشت آنها به توجه بي كه پرستش به نگاهي پوريا

 :گفت و زد كتايون موهای بر ای بوسه...انداخت

 ...خانم عمه تخصصيه كنم فکر مسئله اين -

 چي؟ -

 ارك داشت كه او به خيره همانطور...بدهد را ارسالن جواب تا نداشت بر پرستش از را نگاهش پوريا

 :گفت كرد مي را خودش

 فهنص هنوز نامشون پايان و دارن دفاعيه ديگه ماه سه دو نيست، خيالشون عين هم بعضيا آخه -

 ...نشده هم

 :گفت و انداخت پوريا به نگاهي چشمي زير پرستش

 حاال؟ بخوريم چي شام -

 :گفت و خنديد ارسالن

 ..ما هستيم ای فانتزی خانواده چه...تخصصمونه چپم علي كوچه -

 ار اتاق يک پرستش...برد خوابش نه از قبل هميشگيش عادت به كه كامياب..شام صرف از پس

 برای هم را اتاق يک و...كتايون و خودش برای را ديگر اتاق و پوريا و كامياب و ارسالن برای

 :گفت و كرد پرستش به نگاهي گلبهار...كرد آماده گلبهار

 خوابمب تا دو شما پيش بايد منم كه كردی مردونش زنونه اگه بخوابم؟ تنها بايد من چيه جريان -

 :گفت پرستش...كرد اشاره كتايون و پرستش به و

 هم خسته...نشي بدخواب شما خواستم...خوابه مي اونموقع...بيداره شب يازده تا خانما خانم اين -

 ...آخه هستين
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 :گفت و كرد رفت مي خودش اتاق سمت به كه پوريا به نگاهي گلبهار

 ...اينجا بياد پوريا پسرا پيش رم مي من پس خوب -

 :گفت و كرد گلبهار به نگاهي پرستش ايستاد، پوريا

 ...عمه هست كه اتاق -

 نميبره خوابم تنهايي من -

 خوابي؟ مي تنها كه هم خونه تو گلي، مامان -

 نميبره خوابم تنها غريب جای..جون پسر خودمه خونه اونجا -

 جون عمه بودا حرفا اون از -

 هندوستان جور خواهد طاووس كه هر نميگن مگه اصال...بخواب اينجا بيا جان پوريا...چي هر حاال -

 ..جفتتون بين بشه تقسيم بايد داری بچه و بيداری شب...كشد

 بي گلبهار....رفت آنها طرف به و گفت چشمي..داد تکان سری پوريا...كرد اشاره رختخواب به و

 جز شدند خاموش خانه چراغهای همه بعد دقيقه چند و...رفت پسرها اتاق سمت به حرفي هيچ

 هاييانت اتاق عمد از پرستش...داشتند قرار آن در كتايون همراه به پوريا و پرستش كه اتاقي چراغ

 درست كسي برای مزاحمتي كتايون صدای و سر يا چراغ نور كه بود كرده انتخاب هم را خانه

 مي خودش دنبال بود خريده برايش پوريا كه را بزرگي عروسک و رفت مي راه كه كتايون به...نکند

 :گفت و پوريا به سپس و كرد نگاهي كشيد

 ببخشيد... شده چش عمه نميدونم -

 دلخوره منم دست از كنم فکر...نگرانه...بچه تا دو مادر ميشه داره كوچولوش دختر...طبيعيه -

 ...داره دوست خيلي عمه...نه وای ای -

 ...دارن دوست و من همه -

 :گفت و كرد ای خنده پرستش

 ای خسته..كردی رانندگي...بخواب راحت اتاق اون تو برو...خوابيده عمه -
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 خوابم مي همينجا...نميخوام -

 كنم خاموش و چراغ ذاره نمي كه خانم دختر...روشني؟؟ تو بره مي خوابت -

 بخوابم همينجا ميخوام.....نيست مهم -

 ... بود نشسته آن لبه پرستش كه كشيد دراز تختخوابي روی و

 شده اتاق هم پوريا و او ديگر بار...شد خيره سقف به و گذاشت سرش زير را دستش پوريا

 دو لمث منتها...كردند تجربه فخرالسادات منزل در و شمال در بار اولين برای را موضوع اين...بودند

 در...خودشان منزل در هم بار يک و....زمين روی ديگری و خوابيد مي تخت روی يکي...غريبه

 تساك كمي صبح از پوريا...شد خم كمي پرستش...بود اتاقش هم او هم باز....حاال و...پوريا آغوش

 را پوريا چشمان انگشت دو با....بود گذاشته راه خستگي حساب به را اين...بيشتر حاال و....بود

 :گفت آرام و بست

 بره خستگيشون حداقل..ببند چشاتو -

 و كرد باز را چشمهايش....برداشت چشمهايش روی از را آنها...گرفت دست در را او دست پوريا

 :گفت آرام

 ...ديگم چيز يه نيازمند...ندارم نياز خواب به االن -

 :گفت و داد قورت را دهانش آب پرستش

 عزيزم؟ چي -

 شپرست دست انگشتان نوك به ای بوسه پوريا...بود شده راحت برايش كلمه اين گفتن ديگر

 :گفت و كرد نگاه او به....زد

 ...ميگم خوابيد كتايون وقتي -

 نارك زمين روی پوريا...پرستش نظر از بود شده جدی خيلي...رفت كتايون سمت به و برخواست و

 حقمل آنها به تا زد صدا را پرستش دقيقه چند از پس و شد او با بازی مشغول و نشست كتايون

 و...گذاشت تخت روی را او پوريا....خوابيد بالخره تا.. كردند بازی كتايون با ساعتي سه دو...شود

 نمي زمين روی بر زند مي غلت اگر كه باشد مطمئن تا داد قرار بالشت چند دورش پرستش

 در وا كنار در بودن تجربه..خوابد مي دسر در بي و آرام صبح تا كتايون دانست مي او چند هر...افتد
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 دستان...شد قفل دورش به چيزی سپس و...كرد حس اش شانه روی ای سنگيني...داشت را شب

 گوشش در...زدن به كرد شروع تند تند پرستش قلب... بودند گرفته آغوش در را او كه بود پوريا

 :پيچيد پوريا گونه نجوا صدای

 ....شو آماده -

 :كرد تيز را گوشهايش پرستش

 ...پرستش گرفته دلم...بزنيم حرف كم يه خوام مي...دريا لب بريم -

 :گفت و زد لبخندی پرستش

 عزيزم؟ گرفته دلت چرا ولي...باشه -

 :گفت آرام همانطور پوريا

 ... خواهرم كه شبيه همون امشب -

 پوريای...لرزيد دلش......شد خيره پوريا صورت به...برگشت تعجب با پرستش...كرد سکوت و

 خجالت خودش از...را شدنش تر آرام و رفتار تغيير بود كرده حس...او صبور پوريای او، مهربان

 يحت..بود نپرسيده آ پانته مورد در ديگری چيزی شب آن جز هرگز ماه چند اين طول در كه كشيد

 اب.... آمد مي يادش حاال...بود گفته برايش چيزهايي پوريا نه ولي...دانست نمي هم را مرگش روز

 :گفت بغض

 پوريا...من...من -

 :گفت و گذاشت او لب بر انگشت پوريا

 عزيزم؟ بريم -

 باشه -

 روبرويشان دريا كردند باز كه را در و گذشتند كه سرسبز درختان آن كنار از و خانه حياط از

 !!!!بود آشنا برايش منظره اين چقدر...كرد نگاه سرش پشت به و ايستاد پرستش...بود

 ...پرستش -
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 دراز سمتش به پوريا دست...دوخت چشم بود ايستاده او از جلوتر قدمي چند كه پوريا به و برگشت

 تسم به....گرفت را او دست و كرد دراز دست...بست نقش لبانش بر اش هميشگي لبخند و شد

 آتش هم گروهي....خواندند مي آواز و زدند مي ساز گروهي......بودند هم ديگری افراد... رفتند دريا

 كنار در و هم دست در دست پرستش و پوريا...بودند ساخته تماشايي را ساحل و كرده روشن

 از...خواهرش از و گفت قديمش خاطرات از باز...زد مي حرف كه بود پوريا و...زدند مي قدم ساحل

 حرف برايش پوريا داشت دوست...شنيد مي فقط پرستش و...داشتند كه خوشي دوران

 نشده متوجه چطور...نماند دلش در ای غصه هيچ ديگر كه بزند حرف آنقدر داشت دوست...بزند

 مي حاال و...بود برده ياد از آنها خاطر به را خودش او اما امروز، است هميشه از آرامتر پوريا كه بود؟

 در اما بود غمگين او غصه از چند هر...شود آرام بودن، پرستش كنار در و او با زدن حرف با خواست

 مي اسرارش محرم را او كه زند مي قدم مردی كنار در ديد مي اينکه از...داشت غرور حس دل

 اييه غريبه تمام مقابل در خواهد مي كه انگار.....گرفته دست در را دستانش مردانه اينگونه و داند

 دست با را پوريا دست...كند محافظتش قوا تمام با انداختند مي دو آن به نگاهي نيم گاهي كه

 رچقد و كرد مي غرور احساس!!!!! شود مطمئنتر داشتنش از خواست مي شايد...گرفت هم ديگرش

 را او كه خدايي عاشق و...وجودش تمام عاشق...مهربان صبور مرد اين عاشق...بود شده عاشق

 مي تارگي با نشينان ساحل آن از يکي كه آهنگي به سپرد گوش و زد لبخندی....بود آفريده برايش

 ...كرد محکمتر پوريا دست بر را دستانش فشار و خواند مي و زد

 بيداری يا خوابم توی....نه يا كنم باور بايد

 ميذاری دستاتو داری....دستام تو اما محاله

 داشتن رو تو بود دور چقدر

 تنهايي روزای اون تو

 حاال ولي روياست شايد

 جايي همين من كنار

 11 تابستان

 

 http://www.forum.98ia.com/t1499634.html: تايپ منبع
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 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه

 يا رمانها كه ميخواهيد و هستيد نويسنده يا و هستيد ما با همکاری به مايل كه 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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