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 نودهشتیا انجمن کاربر کـــ.نوشین | خون رنگ به لباسی با عروسی رمان

 

www.negahdl.com 

 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه

 

 *1 فصل*

 های بنفش جیغ اون از دفعه یک که بودم عاشقانه رمان یه خوندنه اوج تو

 خالصه بودم، کرده عادت چون آسمون تو نمیپریدم متر یه دیگه شد بلند مامانم

 سوسک یه سر باال دست، به جارو مامانم بله دیدم پایین رفتم خونه هایه پله از

 اومدم خودم به مامانم جیغ دومین با ولی گرفت خندم اولش وایستاده، نوا بی

 بود لحظه همون کردم عام قتل رو بینوا سوسک و گرفتم دستش از رو جارو

 مامان منو به کرد شروع و بیرون اومد اتاقش از خنده با رویا خواهرم دیدم که

 از میکردم بحث باهاش داشتم مامان های جیغ و سوسک کشتن سر که خندیدن
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 رفتم بزرگم قتل بعداز خنده زیر زدیم آخرش همه و گرفت خندم منم رویا خنده

 صدای ، کردم زیاد خیلی رو صدا و کردم روشن رو تابم لپ اتاقم توی

 اگه که زیاد ولوم با گذشتن ترتیب به... و ،شادمهر پاشایی مرتضی های آهنگ

 بود بعد ساعت 3-2فکرکنم.  بدبخت میشد ناشنوا اتاقم تویه میومد سالمم آدم

 چشمم دفعه یه کردم کم رو آهنگ صدای و شدم خسته آهنگ دادن گوش از که

 برام زیاد شمارش بدم جواب تا رفتم میکنه خودکشی داره دیدم گوشیم به خورد

 کم داشتم دیگه شد، قطع تماس که باشه میتونه کی میکردم فکر داشتم نبود آشنا

 با دوبارش زنگ با ولی زده زنگ اشتباه حتما گفتم باخودم میشدم بیخیال کم

 : دادم جواب کامل خونسردی

 بفرمایید؟ الو، -

 آوردین؟ جا به هستم فرجام پرهام من.  شدم مزاحم ببخشید شد عرض سالم: پرهام

 خواستگاریم، بیاد میخواد بود گفته که همکالسیمه همون این اومد یادم تازه من

 صدای با دادم بهش خودم ام خنگی عجب گرفته؟ کجا از منو ی شماره حاال

 . اومدم خودم به تازه "دستتون گوشی الو الو"

 بهتون خودم من دیگه مین5 یه هست امکانش اگه بنده دستم االن من.  ببخشید ـ

 . ببخشید منو واقعا. میزنم زنگ

 .نپیچونید قبل دفعه مثل منو لطفا فقط نیست مشکلی بشارت خانم نه: پرهام

 . میشم شما شرمنده دفعه هر من خالصه کردم عذرخواهی ازتون که قبل دفعه بابت من نه، ـ

 .خداحافظ منتظرم من بگما دیگه مین 5تا پس!! حرفیه چه این نه: پرهام

 .خداحافظ ـ

 نصف وسط از که کردم پرتش چنان موبایلمو عصبانیت از کردن قطع از بعد
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 خدا گفتم خودم با)  میوفتاد اتفاق باید وقت چند همین بود بال هرچی دیگه شد،

 شادی پراز دلی با بزنم زنگ کـَنه این به نمیتونم فهمیدم وقتی ولی( شانس بده

 شیکوندم گوشی تا سه هفته، این تو. "بهتر زندگی تر کم شر یه "گفتم خودم با

 سر خودم با جوری همین. مطمئنا نیست موشی گوشی از خبری دیگه دفعه این

 انداخته کلشو همیشه مثل بازم رویا دیدم میکردم بازی خل گوشی شکستنه

 .دیگه محله بی خروس آخه تو، اومد زدن در بدون پایینو

 .سبزاً قورباغه منتظره همه بدو. ناهار بیا سبز قورباغه: رویا

 همراهیش سرش فرق تو میخوره همیشه نداره حرف هدفمم که بالشت یه با

 گوشی برام بره میکردم نرم بابامو جوری یه باید ناهار خوردن از بعد. کردم

 خودم به بابام صدای با که میکردم کار ام نقشه رو داشتم همینجوری بخره

 .اومدم

 کردما؟ صدات همه این شده سنگین گوشات دخملم؟ چیه: بابا

 نصف وسط از سرامیک رویه خورد سر دستم از گوشیم گو....... امروز آخه میدونی نه بابا، جانم ـ

 .شد

 شده؟ سنگین گوشات اینقدر این خاطر به: بابا

 رو جو حرفش با سئواستفادگر رویا بود لبخند یه همراه که بابام حرف این با

 .کرد عوض

 . شده پیر که هم ما خونه سبزه قورباغه بابا ای: رویا

 برام رفتیم بابام با تازشم ما، های خند از شد پر خونه کل رویا حرف این با

 گوشی ازین بود توپ توپ مالیمون وضع خداروشکر بخریم گوشی

 من گوشی، دوباره خریدن از بعد میگرفتم لمسی همیشه نمیخریدم ماغونا داغون
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 (خودرو کارخونه) اش کارخونه رفت هم بابام خونه، رفتم خودم قرمز 3مزدا با

 تا( شکست گوشیم همراه کارتم سیم آخه)گرفتم المثنا کارت سیم رفتم راه سر

 باز گفتم خودم با و زدن زنگ به کرد شروع گوشیم توی گذاشتم کارتو سیم

 خاطره به فکرمیکنه خودش با االن حاال، بگم بهش چی زده زنگ فرجام این

 روی گذاشتم گوشیمو نمیدم، جوابشو اصال مجبورم مگه بود خاموش گوشیم این

 آخه دارم کالس امروز چون زبان کانون برم باید االن که افتاد یادم و سایلنت

 بود 0:34 ساعت حدودا کالس رفتم و گرفتم رو گاز پس اینگیلیشم معلم نیست

 یه بازار یکم برم گفتم خودم با نداشتم کالس دیگه امروز واسه شد تموم کالسم

 ...نمیکردم کارو این کاش ای که بزنم گشتی

 احساس نگاشو سنگینیه وقتی میکنه نگاه منو داره یکی دیدم که میزدم قدم داشتم

 اینو حاال گفتم خودم با که، فرجامه این باز بله دیدم کردم بلند سرمو کردم

 .کرد باز دهن باالخره که فکرمیکردم داشتم همینجوری بزارم دلم کجایه

 بدین جوابمو حضوری اومدین البُد خبریه؟ ورا، این شما بشارت خانوم به به: پرهام

 هــــــــــــا؟

 دلم گفت چی اصال که نیاوردم خودم روی به کنم ضاعیش یکم اینکه برای من

 .بدبخت میسوزه براش خیلی

 یکم اومدم نخیر ثانیا و پیداست که اینطور ندادن یاد کردن سالم شما به اینکه مثل سالم اوال ـ

 مشکلیه؟ بگیرم، اجازه شما از باید نمیدونستم بگردم

 یکم قطف کنم مشکل احساس ایی فرشته چنین وجود با بکنم غلط من نه. سالم ببخشید: پرهام

 .....بابت عصبانیم

 قربون خدا ای "گفتم خودم با میزد زنگ گوشیش آخه کنه تموم حرفشو نتونست

 فرصت از منم "چاکرتم دادی نجات سر 999 هیوالیه این دست از منو دستت
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 حرف موبایل با داشت چون کردم بای بای زود خیلی باهاش کردم استفاده

 شدم ماشین سوار رفتم سریع "دَرو بدو د  "بگه چیزی بهم نمیتونست میزد

 خیلی عقدش برای بگیریم لباس بریم رویا با میخواستم خونه سمت کردم حرکت

 راه تو شد، حسودیم بهش لحظه یک توی واقعا ولی بحالش خوش بود خوشحال

 کپی یه دیدم کردم ور اون رومو که همین وایستادم قرمز چراغ پشت که بودم

 از داشتن چشمام چون بود چشمم دودی عینک آوردم شانس کنارمه ماشینم از

 شیشه پسره حین همین تو پسره، راننده فهمیدم کردم تقال یکم میومدن در حدقه

 نگاهمو میخنده بهم داره دیدم!!!  بابا ای تیکه عجب وای پایین داد ماشینشو

 میشد سبز چراغ مگه حاال میکرد نگام داشت همینجوری اون ولی گرفتم ازش

 با یهو. بود توپ صداشم خدایی، بود آس چیزش همه میکنه صدام داره دیدم

 :گفتم اومدمو خودم به دوبارم کردن صدا

 بله؟ ـ

 .میکنم خواهش ؟ بدونم رو اسمتون میشه: آرش

 ایی تحفه چه میگه خودش با پسره نگم اگه گفتم خودم با بعد کردم فکر یکم

 .میگم پس حاال، هست

 ؟ شما و هستم بشارت رها نیست موردی بله... ا ا ا  ـ

 نگز یه بهم هست امکانش اگه و لطفا بمونه؟ پیشتون کارتم میشه.  هستم فرد آرش من: آرش

 .بزنید

 .گرفتم شمارو ازش بزور ولی خودمونی چه گفتم خودم با اولش

 یه سرم چون بزنم زنگ براتون زودی این به نمیدم قول ولی بدید میکنید اصرار که حاال ـ

 نمیشین؟ ناراحت شما اگه البته شلوغه خیلی چندروزی
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 میزنید؟ زنگ که باشم مطمئن فقط ندارم مشکلی من نه: آرش

 .بای بای الفع میشه، سبز داره چراغ اینکه مثل نیس کارم تو قولی بد ولی بشه دیر یکم شاید بله ـ

 .منتظرم من خداحافظ پس: آرش

 پاش جلویه منه منتظره اخم با رویا دیدم خونه رسیدم ترافیک هزارتا با باالخره

 بدل و رد بینمون حرفی هیچ نظرمون مورد مغازه تا شد سوار اومد زدم ترمز

 شه دعوامون میترسیدم بگم چیزی یه میخواستم هی قهره، باهام کنم فکر نشد،

 شد پیاده فروشی مجلسی لباس مغازه رسیدیم وقتی. نگفتم چیزی همین خاطر به

 قسمت که دکلته قشنگ خیلی قرمز لباس یه باالخره گشتیم هی رفتم پشتش منم

 دهن باالخره بیرون اومدیم مغازه از که همین گرفتیم و بود شده کار تنش باال

 :گفتم و کردم باز

 لمد چقدر شوهرت بدبخت اونور، میبری هی اینور میبری هی مترسگ مثل منو تو، عنقی چقدر اَه ـ

 .خودگیر مسخره   میسوزه، براش

 .نشنیدم بود گوشم تو هنذفری بگو دیگه باره یه منی، با: رویا

 داشتم باش منو نمیومد در خونم میزدی بهم ساتورم چیه کارد لحظه اون اگه

 .اومدم خودم به باصداش دوباره میخوندم روضه کی برای

 یلیخ جدیدنا آخه کنی چکاب گوشاتو پزشکی گوش بری باید!!  هستما تو با سبز قورباقه: رویا

 .شدن سنگین

 .میشه نگران جونت مامان میشه شب داره خونه بریم بیا. خوشه دلت توهم بابا برو ـ

 مگه یلیهخ ندادی تلفات حاال تا افتضاحه رانندگیت خداییش ولی. سبز قورباقه دیگه بریم آره: رویا

 .نه

 ... وگرنه خیابونیم تو آوردی شانس رویا ـ

 نه که حاال ماشین تو رفتیم نزد حرفی هم رویا دیگه و خوردم رو حرفم بقیه
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 منم و خندیدیم و گفتیم کلی برسیم تا گوشش میذارتو هنذفری نه قهره باهام

 شدم میخکوب یهو خونه دم رسیدیم تا گفتم براش رو آرش با پرهام قضیه

 به اسپرت تیپ یه با فرد آرش آخه تیربرق، تو بخورم بود نزدیک که طوری

 این رسید ذهنم به که سوالی اولین و م خونه جلوی اونم بود داده تکیه ماشینش

 دیدم بودم فکرکردن عمق تو جوری همین کرده؟ پیدا کجا از مارو خونه که بود

 .شیشه به میزنه داره یکی

 کجایین؟ بشارت، خانم الو: آرش

 .دادم رو سوالش جواب ماشین شیشه آوردن پایین و عمیق نفس یه کشیدن با

 به میادن یادم که من آخه کردین؟ پیدا کجا از مارو خونه بپرسم میشه شدم شوکه یکم ببخشید ـ

 !!!باشم داده چیزی آدرسی یا کارتی شما

 تازگیا لبتها میشینم میشه تون پشتی کوچه که ساختمونی همین من بگم باید معذرت باعرض:آرش

 یکی شاید گفتم باخودم اول اینجاست ماشینتون شما دیدم م، خونه میومدم داشتم وقتی و اومدم

 ونهخ توی برم اومدم که همین اما شماست مال که دنیاهست تو ماشین یه همین مگه باشه دیگه

 .میکنین زندگی اینجا هم شما فهمیدم بعدش و میاد وخواهرتون شما صدای دیدم

 . اجازه با فعال. اومدین خوش پس جالب چه واقعا؟ ـ

 .خداحافظ. بفرمایید میکنم خواهش. ممنون خیلی:آرش

 ابولحُد مجسمه مثل دیدم میشدم رد حیاط از داشتم وقتی حیاط داخل بردم ماشینو

 برای منم. دیوونه خل اینجوریه؟ چرا این گفتم خودم با میکنه نگاه منو داره

 چنان بدبخت تو بیاد زدم تعارف بهش میشدم رد داشتم وقتی بگیرم حالشو اینکه

 متوجه مامانم دَر صدای با. خونه تو رفتم سریع بعدشم. لبو مثل بود شده سرخ

 . شد من

 تو؟ آوردی می ماشین داشتی حاال؟ تا بودی کجا. جان مامان نباشی خسته: مامان
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 .کرد شروع شو بازجویی مامانم این باز گفتم خودم با

 ما کرف اصال و کشید طول میکنه، پارک مدل یه ماشینشو هردفعه که بابا این دست از مامانم آره ـ

 .نیست که بیچارهها بدبخت

 .داره خنده من حال که بخند گفتم خودم با منم خنده زیر زد سالن توی از بابام

 داشت بند طرفش یه که تاب یه کردم عوض لباسارو اتاقم توی رفتم سریع

 آیینه جلوی داشتم طوری همین پوشیدم، بنفش رنگ به زانو باالیه که باشلوارکم

 پنجره خواست دلم یهو که میکردم شونه بودن کمرم تا حداقل که بلندم موهای

 بود من اتاق روبروی خان آرش اتاق پنجره تصادف حسب بر کنم باز رو

 هم تیشرت یه با آقاخان دیدم زد خشکم جام سر کردم باز رو پنجره که همین

 بعد کشیدم مامانمو مدل بنفشای جیغ اون از یهو میکنه نگاه منو داره من رنگ

 از بعد سریع و "ایی صَلیته چه فکرمیکنه باخودش االن پسره "گفتم خودم با

 براش زنگ یه گفتم بعدش بودم شوک تو مینی هفت شیش یه منم رفت، جیغم

 داره بزنم زنگ بهش اینکه واسه حتما نیست شلوغ سرمم که حاال نیست بد بزنم

 زنگ میکردم استخاره داشتم هی برداشتم گوشیمو. میکنه خودکشی اینجوری

 پنج چار بودم منتظر لحظه هر و اتصال دکمه رو خورد دستم یهو که نه یا بزنم

 .ریخت دلم ولی چرا نمیدونم صداش با که کنه بارم ریچارد تا

 نمیزنین؟ حرف چرا الو، الو،. بله: آرش

 .کردم باز دهن کاذب نفس به اعتماد با بعدش ولی بزنم حرف که ترسیدم اولش

 شناختین؟ هستم بشارت فرد، آقای سالم ـ

 باشه گفتم منم تراز رویه بیاین میشه گفت مقدمه بدون بعدم کرد صاف صداشو

 : کردم معرفی زودتر خودمو و گذاشتم پیش قدم تراز روی رسید پام تا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نانجم کاربر کـــ.نوشین | خون رنگ به لباسی با عروسی رمان

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

 

9 

 

 .کنم معرفی دقیق رو خودم اول من ندارین مشکلی اگه خب ـ

 .تراً مقدم ها خانوم هم اصوال و حتما بله: آرش

 انگیلیسی، زبان لیسانس فوق تحصیل حال در ساله، 22 بشارت، رها من پس نیست دَر ش شکی ـ

 .بگین شما حاال ،54 وزنم ،175 قدم

 .داد منو جواب بعدش و زد صورت پهنای به لبخند یه شد تموم حرفم تا

 از خیلی.  55 وزنمم ،192 قدم معماری، مهندسی لیسانس فوق ساله، 22 فرد، آرش من: آرش

 .باشین داشته رو احساس همین شماهم امیدوارم خوشحالم باشما آشنایی

 وزن حتی ،قد رشته همین با من نظر مورد مرد آخه بودم شده خشک که من

 :گفتم و کنم جمع خودمو کردم سعی بیارم در شاخ بود نزدیک ایستاده، روبروم

 .میخوام معذرت واقعا بفرمایید شام، برم باید االن من طور همین منم ـ

 !!!!لطفا نه نگید کنم خواهشی یه میشه فقط. جانت نوش حرفیه چه این بابا نه:آرش

 !!!!میکنم فکر روش بگید حاال ـ

 موردی اگه البته سختمه، یکم آخه طور همین منم "تو "بگید "شما "نگید من به میشه:  آرش

 نیست؟

 برم؟ میتونم. نیست مشکلی نه ـ

 دوست باهم یعنی اشناشیم باهم بیشتر میشه دیگه، سوال یه فقط اما ببخشید:  آرش

 وستد شما با من هست امکانش کنم فکر دارم بهتون آشنا خیلی احساس یه من باشیم؟راستش

 بشم؟

 براتون؟ نباشه دیر اگه البته میگم بهتون شام از بعد من ـ

 .فعال. منتظرم بخور شامتو برو حاال. باشه مثبت جوابت امیدوارم فقط نه نه: آرش

 .فعال رفتم من. علم اللُ  باشه شاید ـ

 بوس برام اونم دادم تکون دست براش بیرون اومدم می تراز از داشتم وقتی
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 به ولی نداشتم کسی به حسی همچین حاال تا میشدم مرگ ذوق داشتم فرستاد

 بود شده کور اشتهام انگار ولی بخورم شام پایین رفتم اومد می خوبی پسر نظر

 تموم غذاشون همه تا کردم بازی غذام با هی بسته رو گلوم راه چیزی یه انگار

 به تبدیل بغضم که پرسید رو سوالی یه ازم عصبی خیلی لحن یه با بابام که شه

 .ندیدتش کسی البته شد گریه

 داری همش نخوردی هیچی حاال تا میز سر اومدی که اول از نمیخوری؟ غذاتو چرا!!!  رهــــا: بابا

 چرا؟ میکنی؟ بازی غذات با

 میشدم پرت خونه از مسلماً شدم عاشق بگم اگه. بگم چی بودم مونده که من

 رو قضیه که گرفتم تصمیم همین خاطر به تعصبیه خیتی بابام اخه بیرون

 .ما دروغ تو نزد گند دفعه این رویا شکر رو خدا که کنم ماسمالی

 االن منم خوردیم ساندویچ یه جا همون بودیم بیرون غروب رویا و من باباجون، نیست هیچیم ـ

 ات کردم میزصبر کردن جمع موقع تا و کردم تشکر مامانم از سریع خیلی بعد................... سیرم

 زنگ یمگوش دیدم که فکرمیکردم آرش پیشنهاد به داشتم اتاقم توی رفتم بعدش کردم کمک یکم

 .دادم جواب و زادس حالل چه گفتم باخودم زد

 بله؟ ـ

 !!!کردی لبم به جون بگو میشم دیونه دارم بدی جوابمو نمیخوای.  سالم:آرش

 .میگم بهت فردا بخوابم میخوام دارم سردرد کوچولو یه االنم کنم فکر که نکردم وقت هنوز ـ

 بگی؟ امروز همین نمیشه حاال: آرش

 یا دیگه سوال اگه البته هست اجازه بخوابم میخوام میکنه درد سرم که گفتم متاسفانه نه ـ

 نداری؟

 .بیام در بالتکلیفی از منم شه خوب سرت بخواب بگیر عزیزم باشه!!!!! بابا ای: آرش

 .بخیر شبت فعال پس باشه ـ
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 .متعالی عالی شب: آرش

 داشتم خوبی حس چرا نمیدونم نمیگرفت خوابم اصال ولی کردم قطع گوشیو

 شم، عاشقش من که شد پیدا آدمی یه باالخره اینکه از شاید بودم خوشحال خیلی

 آسونی همین به مگه دارم،ولی دوسش خیلی آره آره شدم؟ عاشقش واقعا من

 یه ولی برد خوابم کی نمیدونم که میرفتم کلنجار باخودم همینجوری میشه؟؟؟

 .آرامش و خوشحالی از پر خواب

 *2فصل*

 .صبحانه بخش به سبز قورباغه: رویا

 قالب بهش کسیو چه بگم شوهرت به باشه یادم نداره آرامش دیقه یه آدم تو دست از رویا ـ

 .میام االن من برو. کردیم

 .زد زنگ آرش رفت رویا که همین بست سرش پشت درم رفت جوابی هیچ بی

 .کرد شروع بازسواالشو آقا این و شد صبح باز گفتم خودم با

 بودی؟ خواب حاال تا. خوابالو سالم:آرش

 توئه؟ نوبت االنم میزدم سروکله اون با داشتم حاال تا خواهرمی مثل که توام آرش ـ

 بده ور من جواب بیا بعد بگیری جون بخور صبحونه برو االن عزیزم بخیر صبحت ، ببخشید: آرش

 .خدا به میکنم دق دارم

 .شب انشاالل دارم کالس ندارم وقت امروز اصال من گفتی شد خوب وای ـ

 منه؟اخه کردن روانی نیتت نکنه بگی؟ دیرتر باز میخوای ؟؟ چــــــــــــــــــــــی؟: آرش

 موقققققققع؟ اون تا

 هتب میخوام شب خوبه بگم بهش میخوام دیگه ماه یه انگار موقع اون تا میگی چنان حاال.بابا نه ـ

 .بگم

 .راحتی هرجور باشه: آرش
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 .بخورم صبحانه برم باید بای فعال مرسی، واقعا ـ

 .نمیشم مزاحمت منم بخور برو عزیزم آره: آرش

 .مراحمی شما چیه مزاحم بابا نه ـ

 .هستم جوابم منتظر من کالس برو حاضرشو زود و بخور صبحونه برو باش تند: آرش

 .بابای پس ـ

 .شب تا فعال: آرش

 سریع خیلی و شستم رو صورتم و دست رفتم شد تموم صحبتمون که همین

 داشتم که طوری همین. کالس برم تا حاضرشدم و خوردم صبحونه رفتم

 آرش اونم زدن زنگ به کرد شروع دیدم که بود گوشیم به چشمم میشدم حاضر

 .وَرداشتم بعد بخوره بوق تا چند گذاشتم بود، خط پشت

 .سالم الو، ـ

 نرفتی؟ هنوز خوبی؟ گلم، سالم: آرش

 داشتی؟ کاری چطور میپوشم، لباس دارم نه ـ

. باش خودت مواظب میری داری راستی. نه یا کردی حرکت ببینم زدم زنگ جوری همین نه: آرش

 باشه؟

 .شه دیرم میترسم میپوشم لباس دارم آخه میکنم خداحافظی باهات فعال مواظبم باشه ـ

 نپیچونیاااا؟ منو بازم.منتظرم شب من باشه یادت ولی میکنم قطع االن باشه: آرش

 .میگم بهت شب خونه بیام بذار باشه ـ

 .عزیزم خداحافظ. میشه دیرت برو دیگه ok:آرش

 .خداحافظ ـ

 سوار و پارکینگ توی رفتم و پوشیدم لباس سریع کردم قطع رو تماس تا
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 که بود 2 ساعت حدودا. انگلیسی زبان آموزشگاه سمت رفتم و شدم ماشینم

 رو آرش باز شب اینکه برای بعدش و زدم دور یکم رفتم و شدن تموم کالسام

 اتاق چراغ که خونه برگشتم 1225 ساعت و کیمیا دوستم خونه رفتم بپیچونم

 .خوابیدم رفتم سریع منم بود خاموش آرش

 *3فصل*

 من ولی میگذره بگم آرش به رو جواب بود قرار که موقعی اون از ماه یه

 بدم جوابشو بهش که گرفتم تصمیم امروز ولی ندادم بهش جوابی هیچ هنوز

 ندارم خبر ازش که هست هفته یه آخه بده رو جوابم زدم زنگ وقتی اگه البته

 ای کنه این به آدم اون نداره امکان گفتم خودم با بعد شده من بیخیال که کنم فکر

 بودم خودم خیاالت در غرق همیشه مثل طوری همین.  کنه ولم زودی این به

 که پیامی با و آرش از دیدم کردم بازش تا. اومد پیام یه گوشیم شدم متوجه که

 .شدم پر روده خنده از داد

 توی االن من که نیست معلوم واقعا بدین؟ منو جواب نمیخوای شما بشارت خانوم سرکار: آرش

 چیکارم؟؟؟ شما زندگیه

 .فرستادم رو جوابش براش خوندم رو پیامش تا

 این ی درباره باهاتون تا نزدیکیا همین شاپ کافی یه بیاین باشین داشته وقت شما امروز اگه ـ

 .بزنم حرف موضوع

 .زد زنگ برام دستش رسید پیامم تا

 بگی؟ میخوای باالخره آره؟ رها؟ میگی راست من جون: آرش

 .جُردن خیابون سر مجنون و لیلی شاپ کافی بیا راستی بگم میخوام باالخره آره ـ

 ساعتی؟ چه و ک ی بگو فقط رفتم اونجا دوستام با باری چند یه بلدم و آدرسش: آرش
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 .دارم کالس غروب من چون االن همین ـ

 .آمادم من باشه باشه: آرش

 زود؟ قدر چه ـ

 .آمادم همین خاطر به شرکت برم بود قرار چون: آرش

 .بای فعال. برو زودتر تو اما میشم آماده االن منم پس باشه. آهــــا ـ

 .فعال میکنم حرکت االن من باش: آرش

 توی رفتم کردم آرایش و پوشیدم لباس جت مثل کردم قطع رو تماس تا

 نشسته آقا دیدم رسیدم تا شاپ، کافی سمت رفتم و شدم ماشین سوار پارکینگ

 که دید پنجره از منو تا میکنه نگاه بیرون به داره و پنجره کنار که میزی روی

 استرس خیلی که بود ضایع ولی شد بلند جاش از شاپ کافی توی میام دارم

 گیر در دستگیره الیه مانتوم آستین شاپ کافی توی گذاشتم رو پام تا داره،

 که اونایی حتی بود ضایع اینقدر که طوری عقب میکشه منو و میکنه

 نخندید اصال آرش اما خنده زیر زدن و شدن من متوجه نبود بهم حواسشون

 .شه معلوم سرنوشتش بود قرار چون کرد کنترل رو خندش کنم فکر البته

 نشستم آرش پیش و رفتم آوردم بیرون در دستگیره داخل از رو آستینم که همین

 .کرد شروع آرش نشستم صندلی روی که همین

 .دارم عجله یکم من رو جوابتون بگین بهم زودتر لطفا بشارت خانوم خُب: آرش

 جون آره)داشتم نظرتون زیر که ماهی یه این طبق من جواب میگم االن همین بهتون باشه ـ

 .مثبت کامال جوابم من بدم بهتون رو قطعی جواب یه میتونم االن و( خودم

 این اما چشمام توی شد خیره و دستاش توی گرفت رو دستم آرش مثبت گفتم تا

 این و نمیزد زنگ کاش ای که زد زنگ گوشیش چون نکشید طول زیاد کار
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 رفت اخماش داد جواب رو گوشیش تا. نمیزد بهم رو رمانتیک خیلی لحظه

 .شد خالی بادم بادکنک مثل که گفت چیزی. توهم

 ایدب االن منم اومده پیش بزرگ خیلی مشکل یه میگن زدن زنگ شرکت از جون رها ببخشید: آرش

 .میکنم جبران انشاالل معذرت واقعا. برم

 چون دانشگاه رفتم منم. رفت و بوسید رو گونم جلو اومد میرفت داشت وقتی

 .داشتم کالس

 * 0فصل*

 روز یه بودم تماس در روز هر آرش با تقریبا یهویی، جداشدن اون از بعد

 اون بعد انداختم تک یه آرش برای بودم شده بیدار خواب از تازه که صبح

 . زد زنگ

 بودی؟ خواب حاال تا تو باز. خوابالو سالم: آرش

 .خوابیدم دیر دیشب آره ـ

 برات مدل بیرون بریم باهم بیا بعد بگیری جون بخور صبحونه برو االن عزیزم بخیر صبحت: آرش

 باید شما عدب من گلم، نیاد پیش برات مشکلی تا بیا خودت ماشین با نیار، نه باشه، تنگیده شدید

 .عزیزم بخور صبحونه برو فعال دارم کار کلی شرکت برم

 .خواهش بگم؟ من میریم؟ کجا حاال باشه ـ

 .گلم بگو: آرش

 باشه؟ زنبق، گل شاپ کافی بریم ـ

 .میام پشتت من برو جلوتر تو نیستم بلد من ولی گلم باشه: آرش

 خوردی؟ تو راستی. بخورم صبحنه برم من. باشه ـ

 .خوردم صبحونه هشت ساعت بخوابم، ظهر لنگه تا که نیستم تو مثل من عزیزم آره: آرش

 .شاپ کافی بی شاپ کافی کنم؟ قهر میکنما، قهر باهات همینم من اصال آقا ـ
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 لیخی نمیزنم حرفا این از دیگه لفطا، ببخش دفعه این منو میکنم خواهش گلم معذرت من: آرش

 .بشم قربونت بکشم لپاتو االن میخواد دلم

 بینمتمی بخورم صبحونه رفتم من میبخشمت خودم کوچیکیه به میکنی اصرار اینقدر که حاال ـ

 .بوس

 .شه تنت گوشت بخور صبحونه. میبوسمت منم عزیزم، باشه: آرش

 و دست برم اومدم تا نیست خونه هیچکی دیدم ولی پایین رفتم تمام خوشحالیه با

 رفتم رویا همراه من جان مامان"نوشته یاداشت مامانم دیدم بشورم و صورتم

 به زد شیطونی یه شدم خوشحال ولی چرا نمیدونم. "مامان... میام زودی خرید

 خونمون بیا گفتم زدم زنگ بهش. شم حاضر من تا بیاد بگم آرش به گفتم سرم

 میز رو راحتی لباس یه با من کردم باز براش رو در. اومد خداخواسته از اونم

 دیدم شم بلند رفتم که همین شدم اومدنش متوجه یهو میخوردم صبحونه داشتم

 روبروم اومد کردم تعارف منم "شی بلند نمیخواد "گفت هام شونه رو زد یکی

 :گفت چیزی یه دیدم خوردم لقمه چارپنج من نشست

 چه من اتاق سمت به منظرش ببینم دارم دوست شدید ؟ ببینم رو اتاقت تو برم میشه: آرش

 .بهتره من مال چه گر جوریه؟

 ره؟؟؟بهت منظرش تو اتاق گفتم کی تازشم داره، اتاق خیلی باال آخه بریم باهم کن صبر ولی آره ـ

 خوردی صبحونتو هروقت بعدشم میبینم روبروم رو عشقم روز هر چون میگم دارم من خُب: آرش

 ......ببینم رو اتاقت تا باال ببر منو

 تا. شدم بلند جام از پنجم لقمه خوردن و مثبت نشونه به سرم دادن تکون با

 ایستاد قلبم یهو خودش طرف کشید منو گرفت دستمو شم رد کنارش از خواستم

 یه من ". عزیزم شدی ناز خیلی ":گفت گوشم در بدم میکنه نگاه بهم داره دیدم

 بیرون بره گفتم بهش اتاقم دیدن از بعد اتاقم سمت بردمش و کشیدم عمیقی نفس
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 سالن تو دیدم پایین رفتم کردم عوض لباسامو تا رفت اونم کنم عوض لباسامو تا

 تابلو رویه از سرشو کردمو سرفه یه میکنه نگاه خانوادگیمون عکس به داره

 .برداشت

 جوجه؟ آره بکشی؟ منو میخوای ندزدنت؟؟؟ دختر.. ال ال او: آرش

 رفته نمماما آخه نیومد کسی موقعه یه تا بریم زودتر باید تازه. میشه دیر بریم نداری خبر مگه آره ـ

 .نیومد کسی تا بیرون برو بدو بدو ،(خودم جون آره) کوچه سر تا

 ......بزرگی این به ریسک دختر آخه: آرش

 که بیرون میرفتیم حیاط از داشتیم گرفتم دستشو سریع کنه تموم حرفشو نذاشتم

 .کرد نگام آرش میزنه رو خونه زنگ داره یکی شدم متوجه

 کنیم؟ کار چی باید باشه مامانت اگه کیه؟ رها: آرش

 برم منم و،بر تو اول بیرون، ببرم ماشینو تا میام منم من ماشین سمت برو نه پارکینگ، تو برو تو ـ

 .برو بدو کنم باز مامانم برای درو

 البته میکنه نگاه منو داره وسیله کلی با مامانم دیدم کردم باز درو رفتم تندی

 گفتم بهش کنه شروع رو بازجویی اینکه از قبل میکرد، نگام چپ چپ خیلی

 بدون مامانمم. کنم حلش تا میرم برام اومده پیش مشکلی یه دانشگاه میرم دارم

 که چیزی از شدم ماشین سوار سریع منم برم که کرد ول منو بازجویی هیچ

 دار خنده خیلی بزور اونم صندلی زیر بود رفته آرش آخه. خنده زیر زدم دیدم

 .باال اومد عصبی دیدم یهو بود

 .آخر سیم به زنم به نکن کاری یه میگیرما؟ حالتو میخندی؟ من به:  آرش

 .گفتم چیزی یه سرسری بودم نشده آخرش جمله متوجه که من

 روب اومده گند لباساتم تازه شو خودت ماشین سوار برو حاال بودی باحال خیلی ولی ببخشید ـ

 .نمیخوری من تیپ به کن عوضشون
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 .میکنم تالفی موقعه اون دیگه میشم تنها تو با روزی یه من: آرش

 خالصه. شد خوب بعدش ولی کشید سوت مخم دقیقه چند واسه حرفش این با

 پرهام من، بد شانس از بودیم که ترافیک توی. افتادیم راه بود دردسری باهر

 این تا راست سمت هم آرش و چپم سمت شد پیداش کجا از نبود معلوم که

 بود شده یکی این اینور از زدن فک به کرد شروع دید منو پرهام

 به گندزدی که نکنه کارت چی خدا بگم ترافیک ای گفتم باخودم زهرمار، برج

 آرش باشماره که میدادم فحش دلم توی فرجام این به داشتم همینجوری. روزم

 .دادم جواب و اومدم در فکروخیال از گوشیم صفحه رو

 باتوهستما؟ میدونه؟ کجا از اسمتو پسره این: آرش

 .شم کر بود نزدیک زد که دادی با

 .بود خواستگارم قبال هامه همکالسی از یکی میزنی؟ چرا میگم، باشه ـ

 باز ترافیک لحظه وهمون کردم قطع زودی گوشیو و نموندم جوابش منتظره

 ولی داغون پرهام دست از اعصابم رفتم دادم گاز هردوشون از زودتر منم شد

 که اتفاقی با. دارم اهمیت براش داد نشون اینکه از خوشحال آرش کار بابت

 برگشت راه تو بعدش زدم دور یکم رفتم تنهایی خودم شاپ کافی نرفتم افتاد

 دیدم میزنه، دید منو داره وحشتناک اخمه یه با خان آرش دیدم کوچه سر خونه،

 .جلو میاد داره

 خریدیش؟ دکور واسه یا کردی نگاه اصال ساعتت به حاال؟ تا بودی کجا: آرش

 نیست روزم دو خوبه تازه میزنی، حرف باهام جوری این که نیستی که شوهرم چته اوووووووووو ـ

 وابج مامانم به باید بگیرم، اجازه مامانم از باید من تازشم گرگرفتی، اینقدر شدم دوست باهات

 .بخیر شبت نکن بدترش دیگه ناراحتم دستت از امروز کافی اندازه به. تو به نه بدم پس
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 .زد خشکم که بودم من حرفش گفتن با بعد کرد نگاه بهم تعجب با آرش

 لمگ بدونی هم تو خواستم میدونه مامانتم خواستگاریت میام دارم خانوادم با شب فردا من: آرش

 .خوشگلم بخیر شبت دیگه، بود مردونگی غیرت شرمنده امروز بابت

 تو رفتم سریع. ناراحت یا باشم خوشحال باید نمیدونستم بود هنگیده مغزم که من

 که اتاق تو اومد مامانم میمردم داشتم ازسردرد خوابیدم رفتم شام بدون خونه

 کی نمیدونم خواب به زدم خودمو شنیدم درو صدای تا من که حاضره شام بگه

 .برد خوابم که بود چجوری و

 * 5 فصل*

 بود 5:34ساعت حدودا شدم بیدار تر زود صبح داشتم، دیروز که استرسی با

 یه شد مورمور تنم اومد در گوشیم صدای وقتی میخوره زنگ گوشیم دیدم که

 .دادم جواب استرس کلی با باالخره داشتم عجیبی ترس

 خوبی؟. سالم الو ـ

 اس زدم زنگ همه این برد خوابت کی دیشب چطوری تو خوبم من. ماهت رویه به سالم: آرش

 خوبه؟ حالت گلم شدم نگرانت دادم

 نسبت انگار نمیکردم ذوق صداش باشنیدن دیگه نبودم همیشه مثل چرا نمیدونم

 که روزه چند تازه که کسی با نداشتم دوست اصال چون بودم شده سرد بهش

 دوبارش صدای با بودم گیج نداشتم خوشی حال اصال کنم ازدواج میشناسمش

 .اومدم خودم به کرد صدا رو اسمم که

 .بگو چیزی یه شدم زهرترک خوبه حالت دختر رفتی؟ کجا رها الو: آرش

 .فکر تو رفتم یهو نیستم، دوری جای دستم دم همین ـ

 .بگو ؟راستشو ها بودی فکری چه تو بال ای: آرش
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 بدبخت اون داشتم بودم شده دیونه انگار گریه زیر زدم ناخداگاه حرفش این با

 و گرفت اوج هقم هق که همین اومد در هقم هق کم کم میکردم، دیونه روهم

 تماس قطع با زمان هم کردم قطع خداحافظی بدون گوشیو کرد نمیشد کاریش

 رفتم اومد وجود به تنم تو خاصی لرزه یه بازکه اومد در صدا به درخونه زنگ

 نباید من مامان این یعنی" نیست خونه کسی هیچ باز دیدم کنم باز درو تا پایین

 آیفون به رسیدم تا کنم باز رو در که رفتم سریع و" اَه باشه خونه روز یه

 بود شده وسط این اینم بود، در پشت پرهام دیدم شدم میخکوب سرجام

 .قوزباالقوز

 بله؟ ـ

 کنم؟ صحبت باهاتون لحظه چند میتونم شدم مزاحم ببخشید بشارت خانوم سالم: پرهام

. میکنم خواهش برین اینجا از زودتر لطفا. نه شما خواستگاری جواب نیست امکانش نه ـ

 .خداحافظ

 رد کسی بد با. میکنم جبران خانوم، رها نمیگذرم هیچی از من دلیل بی چرا؟ آخه... .  من اما: پرهام

 .تالفی روز تا خداحافظ. افتادین

 از دیگه نگرانی بعدش اما ترس اولش افتاد لرزه به تنم حرفش این با لحظه یه

 مرگ از اما کنم خودکشی امشب گرفتم تصمیم خودم با شدم سیر زندگی این

 بد خیلی که اونجایی از بیمارستان ببرن منو اینکه میترسیدم بعدش از میترسیدم

 موقعه اون کنم رویانگاه مامانم،بابام، صورت تو جوری چه بمونم زنده شانسم

 همین ندارم این غیراز راهی چون بسازم زندگی با بهتره میبرم بابامُ آبروی

 زنگ داره آرش که شدم این متوجه که میرفتم کلنجار باخودم داشتم جوری

 .بود بهتر خیلی حالم اما دادم جواب میزنه
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 میکنی؟چرا داری چیکار معلومه بکشم رو خودم بود نزدیک خدا به یهو؟ تو شدی رهاچی: آرش

 ناراحتی؟ کسی کردم؟از کاری کردی؟من گریه

 حرف اون واقعا دیروزم شوک تو هنوز نیست خوش حالم یکم نبود خودم دست ببخشید ـ

 بود؟ راست خواستگاری

 گرفت خندم منم خندش از حتی بندسلیگا حد در گرفت اوج خندش صدای دیدم

 .کرد باز دهن باالخره خندش شدن تموم بعداز کنه کنترل خودشو کرد سعی

 نه؟ نداری شوخی جنبه میگم. میکنه باور زود اینقدر که برم خودم جوجه قربون ای آخه،: آرش

 حرفمو همین میکردم اش خفه حتما بود پیشم االن اگه میگرفتم آتیش داشتم من

 .آوردم زبون به

 از فکر هک میکردم ات خفه دستام دوتا همین با بودی اگه نیستی نزدیکم االن آوردی شانس ببین ـ

 افتاد؟ نزنه، سرت به مسخره هایه شوخی این

 مشاس همکالسیت پسره اون حاال. شد شاد روحم نکنه درد دستت خندیدم خیلی ولی باشه: آرش

 داشت؟ چیکار اینجا فرجام ها مرجام بود چی

 جواب و کنم صحبت باهات نمیخوام نه گفتم منم کنه صحبت باهام میخواست بود اومده ـ

 .بره که دادم خواستگاریشم

 بانو؟ بود چی شما جواب وقت اون: آرش

 داره؟ اهمیتی چه حاال......  جوابم من ـ

 .اومد در اشکم سریع ولی شم کر بود نزدیک که بود بلند اونقدر دادش صدای

 این اینقدر فکرنمیکردم. ایی بیجنبه خیلی آرش میکنی؟ اینجوری چرا مثبته جوابم گفتم مگه چته ـ

 .بزن زنگ اومد جاش سر حالت هروقت بای فعال بگیری جدی کوچیکو مسائل

 شم آروم یکم اینکه برای کردم قطع آرش طرف از حرفی موندن منتظر بدون

 باز صدای با بگیرم آرامش یکم اروم موزیک با تا کردم روشن رو لپتابم
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 شام برای کرد صدام اومد مامانمه، دیدم کردم باز زورچشمامو به اتاقم در شدن

 که وقتیه چند یه که داد گیر بابام سرشام.میز سر رفتم تاخیر یکم با منم

 شلوغه سرم گفتم منم بزاریم خانوادگی برنامه یه باید و نمیزنم حرف باهاشون

 که بود جایی تنها اتاقم،. اتاقم توی رفتم مستقیم گفتم بخیر شب همه به و

 میزد زنگ موقعه این همیشه بودم آرش زنگ منتظره بگیرم آرامش میتونستم

 اما نمیداد اجازه غرورم ولی بزنم زنگ میخواستم زد شور دلم یهو چرا نمیدونم

 .زد خشکم حرفاش شنیدن با زدم زنگ باالخره کردم کارخودمو

 هک بدم من اینقدر یعنی آره؟ افتادی؟ من فکر االن کردی حاالتو آیندت شوهر با رفتی چیه: آرش

 نداری دوسش بگو نکشتمت تا بزن حرف د  ها؟ گرفتی مونی الل ساکتی؟ چرا خوبه؟ اون

 .؟؟؟!!!سریع

 اما گلوم به زد چنگ بدی بغض یه بعدش ولی میدادم گوش داشتم فقط اولش من

 .دادم جوابشو وجود اون با

 همه مگه کردم، چیکار من مگه میکنی اینجوری چرا کردم شوخی باهات من خوبه؟ حالت آرش ـ

 رشآ آقای اومده بند زبونت چیه. میکنین داغون رو دخترا ما از یکی ای هفته که پسران شما مثل

 ابترخر ولی کنی جبران که دادم فرصت بار یه بهت نمیاد خوشم زیاد بازیها غیرتی این از من فرد

 .فرد آقای خداحافظ بخوریم هم درد به وشما من فکرنکنم کردی

 میومد در گریم نمیکردم قطع اگه مطمئناً کردم قطع حرفی هیچ بدون دوباره

 بدون میدونستم چون شدم پشیمون حرفم از حتی بود داغون روحم و جسمم ولی

 هرچیز واسه نمیشه که اینجوری میکردم درستش باید ولی محاله آرش

 و خواب رخت توی رفتم فکروخیال تا باهزار خالصه بشه عصبی کوچیکی

 .برد خوابم بدی و خوب فکرهای چه با نمیدونم

 * 2 فصل*
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 دونه یه از دریغ حتی اون نه داشتم تماسی آرش با من نه میگذره ماه1 حدودا

 کیلو2 بود نمونده باقی ازم هیچی دیگه. اشتباهی اس ام اس یا اشتباهی زنگ

 جلومو چیزی یه اما بزنم زنگ آرش برای گرفتم تصمیم خودم با بودم کرده کم

 این بشنوم، دختر صدای میترسیدم این از بود چی نمیدونم میگرفت

 من ولی گذشت هم رویا عقد روز میکردن روانی منو داشتن فکروخیاالت

 نمیزدم حرف باهاشون من ولی بودن برده بوهایی یه همه انگار بودم داغون

 نداشتم شو حوصله و حال اصال چون نمیکردم برگزار هم کالسام دیگه حتی

 دوست خیلی میکرد روانیم بودم عاشقش وجودم تموم با که مرد یه دلتنگی فقط

 زودتر رو آرزو این کاشکی. میزد زنگ بهم ناامیدی اوج تو االن داشتم

 .برداشتم معطلی بدون منم و زد زنگ برام این بعداز آخه میکردم

 ...گفت گرفته صدای بایه

 ..کنم خواهی معذرت ازت بزنی؟میخوام حرفی نمیخوای خوبی؟ رها سالم: آرش

 .دادم جوابشو آوردم می دست به رو قبلیم آرامش داشتم که مکث کمی با

 منو هم تو مقصرم یکم منم. چیکار میخوام خواهی معذرت من خوبی؟ تو خوبم، من آرش سالم ـ

 میبخشی؟. باشه ببخش

 داشتم ماهی یه این خدا به کنه پژمردش رو گلی چنین میاد دلش کی میبخشمت گلم آره:آرش

 یه واست دلم من پیش بیا بپوش لباستو پاشو. حرفیه خودش سالمم میبینی االن اگه میشدم دیونه

 ...زنیمب حرف باهم میتونیم نیس مشکلی دیگه شمال رفتن مامانتینا. دارم احتیاج بهت.شد ذره

 میدونی؟ کجا از تو ک ی؟ ااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ووووووووووواااااااااااااا ـ

 بیا وت نیستاً هم اینا حاال بیا بدو. دختری تو نیست باشم مواظبت گفت من به مامانت آخه: آرش

 ؟ نیست که موردی من، پیش

 .اومدم من کن باز درو حاضرشم من کن صبر فقط نیست موردی نه ـ
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 .کردم یخ بدو شما، منتظره خونتون در دم که من کنم باز درو چرا: آرش

 .که اقعاو کنم باز برات در نمیگی میزنی حرف همه این. تو بیا بازمیکنم برات درو االن تو بیا خب ـ

 نمیکنی؟ باز درو چرا تو گفتم که حاال: آرش

 .کردم باز درو بفرما. تو میذاری آدم واسه هواس مگه نبود هواسم اصال هه هه ـ

 .اومدم من. نازم مرسی: آرش

 اونم اومد در اشکم سریع بغلش پریدم گاه ناخدا سریع اومد آرش که همین

 توی خاصی عطره بوی یه گرفت گرمش آغوش تو محکم منو کرد همراهیم

 حدودا جوری همین. مست آدم به برسه چه میکرد مست سالمو آدم که بود تنش

 .اومدم خودم به اسمم صداکردن با که بودم گم گرمش آغوش تو ربع یک

 .نمیذاشتم تنهات اینجوری وقت هیچ من داری دوستم اینقدر میدونستم اگه رها،: آرش

 لبام به باری چند هر نگاهش میکرد نگاه من به داشت حرفش این از بعد

 نبود سرجاش دیگه قلبم پایین آورد سرشو کم کم اما. چشمام به باز میرفت

 برخورد لبام با چیزی یه شدم متوجه که بودم فکرا همین تو بودم گرفته استرس

 ایی دیگه اتفاق اینکه برای ولی کردم روهمراهی آرش و بستم چشمامو کرد

 خودشو بود تونسته خوب خیلی کرد بلند سرشو اونم شونش، رو زدم نیوفته

 آرش از دیگه. باال بردم خودم با وآرشم حاضرشم تا باال رفتم منم کنه کنترل

 حاضرشم تا من داشتم امنیت احساس بودم پیشش وقتی چون نمیکشیدم خجالت

 خیلی میکرد نگام وقتی قشنگی خیلی جور یه میکرد نگاه بهم داشت آرش

 میخواست دلم خیلی میخوان، آدم از چیزی یه که هایی بچه مثل میشد مظلوم

 زندگیم برای که مرد به فکرکردن اوج تو همینجوری میخواد ازم چی بدونم

 قشنگم فکر از و کمرم دور چیزی شدن حلقه احساس با که بودم کردم انتخاب
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 .انداخت بهم شیطنت پراز نگاه یه. اومدم بیرون

 هستما؟ تو با رها فکرمیکردی؟ چی به داشتی کلک ای: آرش

 مشکلیه؟. دارم ودوستش شدم دوست خوبی آدم چه با فکرمیکردم این به داشتم!!!. ها جونم ـ

 .باشه داشته دوست منو اینقدر خانومم فکرنمیکردم فقط مشکلی چه گلم نه: آرش

 گم داشتم دستاش الیه که اینقدر بغلش تو کشید محکم منو حرفش این از بعد

 دیدن با زنگید گوشیم عاشقی عالم تو چون کم اما داشتم خوبی حس ولی میشدم

 با بود خط پشت پرهام آخه. کنم غش بود نزدیک گوشیم صفحه روی شماره

 .دادم جواب استرس کلی

 میکنید؟ چیکارا. بشارت خانوم سالم: پرهام

 نگام داشت پرخون چشمای با شنید صداشو هم آرش صداش، شنیدن از بعد

 نگاه رو آرش همینجوری داشتم بود حرف خیلی نکردم غش اگه من میکرد

 .گرفت ازدستم رو گوشی دیدم میکردم

 میزنی؟ زنگ چرا مرگته چه باز نگرفتی جوابتو سری اون مگه عوضی مردتیکه: آرش

 دارین؟ نسبتی چه ایشون با شما...اما داشتم کار بشارت خانوم با من ببخشید: پرهام

 ابروهاشو و چشمام تو زد زل جلوتر و اومد قدم یه و کرد من به نگاه یه آرش

 اتفاق این روز یه یعنی بیارم در بال بود نزدیک زد که حرفی از بعد باال داد

 .میوفتاد

 شما؟ دارین مشکلی هستم خانوم این همسر من:آرش

 میگین؟ جدی.....ا : پرهام

 .خدانگهدار شد تموم پرسشاتون اگه. بگم دروغ که نمیبینم دلیلی: آرش

 .خدانگهدار عذرمیخوام واقعا من: پرهام
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 با و کشید موهاش تویه دستی عصبی آرش تماسشون شدن تموم بعداز

 :وغرید بهم روکرد عصبانیت

 شماها نبی چیزی میدونم من نگفتی من به ولی بوده زندگیت تو کسی باشه آخرت رها،اینبار: آرش

 باشه؟ باشه، آخرت دفعه این ولی نبود

 وقتی کنم کنترل خودمو کردم سعی بودم گرفته مونی الل انگار اصال که من

 .دادم شو جواب آروم خیلی کردم کنترل خودمو

 باش مطمئن و ببخش منو دفعه این کنم پنهون ازت که نباشه چیزی دیگه که میدم قول بهت من ـ

 .نداره وجود بعدی دفعه

 دممر که من بخوریم کنیم درست چیزی یه باید ناهار نزدیک که من خونه بریم بیا باشه: آرش

 نمُردی؟ تو ازگشنگی

 اتمانگشت کنم درست برات ناهاری یه من بریم. نکردم تموم کامل هنوز مُوتم به رو شما اجازه با ـ

 بدی؟ راه خونت تو منو اگه البته بخوری

 هی باشه قرار اگه ولی خونه توی نمیدم رات بدم دست از رو انگشتام باشه قرار اگه مسلماً: آرش

 .نباش نگران میدم رات آره بخورم خوشمزه غذای

 خیلی بود ما خونه اندازه تقریبا اش خونه. آرش خونه رفتیم ما خونه از باالخره

 مبال وسط شکل دایره میز یه با مشکی چرم مبل دست بود،یه شده چیده سلیقه با

 بود میز که قسمتی همون بود سالن سمت اون نفره هشت میز یه سالن، سمت یه

 تنها اما میکرد خودش محو رو آدم که بود قشنگی خیلی نقاشی تابلوهای کلی

 که بود سالن گوشه چیزی یه بود کرده جلب بهم خودشو توجه خیلی که چیزی

 به رو سئوالم که میترکیدم کنجکاوی از داشتم بود شده پوشیده پارچه با روش

 .آوردم زبون

 آرش؟ ـ
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 .دلم جون: آرش

 دادی؟ پارچه روش که سالن گوشه چیه این ـ

 .نیست مهمی چیز: آرش

 ...میمیر فضولی از دارم. من جون تورو دیگه بگو...  ا ا ا ا  ـ

 چیزی مگسی اینکه برای بود باز متر شیش دهنم کشید سرم رو که دادی با

 و سرم اسمم شنیدن با بود کرده هنگ کامال مغزم اما بستمش سریع نره توش

 .بود بسته گلو راه بزرگ خیلی بغض یه اما کردم بلند

 گوشه که چیزی اون اخه آخه نبود خودم دست کنم ناراحتت نمیخواستم رها... ببخشید: آرش

 نیارم رو اسمش اینکه برای بود پدرم خود مال اصل در بود پدرم یادگار... پیانو یه هست سالن

 . بگم بهت هستم آروم خودمم که فرصت سر بعدا میخواستم

 ...که میکنی رو کارا همین میزنی؟ داد چرا بگی میخوای بعدا که میگفتی اول همون خوب ـ

 تنم تو لرزه یه اولش شد حلقه دورم آرش دستای یهو چون موند دهنم تو حرفم

 همین تو زد گونم رو بوسه یه آرش. شد خوب کم خیلی مدت از بعد اما افتاد

 هر وقتی که میاد سوختنی بوی کردم احساس میبوسید گونمو داشت که حین

 حاال غذا بی غذا بله دیدیم و خونه آشپز تو رفتیم سریع شدیم متوجهش دوتامون

 خندم طوری میومد بند مگه حاال میگیره خندم من اوضاع این تو چرا نمیدونم

 و مشکالت همه این با خالصه گرفت خندش من خنده از هم آرش که بود گرفته

 میومد خوابم حسابی من غذا خوردن بعداز. گرفتیم غذا بیرون از مجبوری خنده

 اما شدم موندنی آرش اصرار با بعدش اما خودمون خونه برم خواستم اولش

 تنم میرسید ذهنم به آرش کنار خواب فکر وقتی بخوابم کجا باید نمیدونستم

 همراهش و میشدم روانی نمیخوابیدم اگه میومد خوابم خیلی اما میشد مورمور
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 کردن استخاره از آرش باصدای که میکردم استخاره اتاق در دم داشتم. سردرد

 .شدم پشیمون

 اینجا اچر دیگه بخواب بگیر برو خوب میاد، خوابت نمیگفتی مگه وایستادی اینجا چرا عزیزم: آرش

 وایستادی؟

 بخوابم؟ کجا باید من بپرسم میشه... من ـ

 چطوره؟. من بغل توی تو: آرش

 منو بودن تنها از اول اتاق توی برد کرد بلند منو بدم جوابشو رفتم که همین

 تخت رویه گذاشت منو چون کرد ثابت بهم بعدش اما ترسیدم اتاق توی آرش

 واقعا داشتم راحت خواب یه 0 ساعت خود تا هم من خوابید کاناپه رویه خودش

 گرفت دلم روبروم صحنه دیدن با شدم بلند وقتی که بود خوبی خواب عجب

 باخودم تخت لبه رو البته بود برده خوابش من کنار مظلوم خیلی آرش آخه

 با خیلی گرفت خندم فکرخودم از شده خشک گردنش االن حتما که فکرکنم

 و کشید گردنش رو دستی یه و کرد نگام منو اول زدم صدا رو آرش مالیمت

 برای که بیرون برم اتاق از خواستم که همین منم بخوابه که تخت رویه رفت

 سینه با برگشتن موقع اما برگشتم صداش باشنیدن کنم درست چیزی یه شام

 کردن فکر از وقتی ولی خدایی داشت هیکلی عجب روبروشدم آرش برهنه

 ولی ترسیدم چیزی یه از باال رفت شدید قلبم ضربان یهو اومدم بیرون

 آرش با کردم باال که سرمو بد اتفاق یه از یا بود آرش از ترس اون نمیدونستم

 

 .شدم چشم تو چشم

 میری؟ داری کجا: آرش
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 بخوابی؟ نمیخواستی مگه تو. کنم سروهم شام برای چیزی یه میرم دارم ـ

 بخوابم میخوام من که حاال شد خشک جنابعالی بخاطر اونجا گردنم من انصاف بی آخه: آرش

 .زرنگ آدم ای میری داری

 ها؟؟؟ کنه درست شام کی تازشم میشه خشک گردنم خودت مثل بشینم تو پیش اگه من ـ

 ا؟؟؟بخوابی؟لفط عاشقته که آدمی یه بغل بیای اصال نه بشینی من کنار بیای میشه حاال: آرش

 کنم؟ چیکار باید نمیاد خوابم من ولی بخوابم کنارت من میخوای االن تو واقعا ـ

 !!!حقیر بنده بخاطراین حاال: آرش

 .قبول باشه ـ

 روی رفت خودش اول. بود عروسی چشماش تو انگار باشه گفتم بهش وقتی

 عشقم کنار رفتم اعتراضی هیچ بدون منم برم منم که کرد باز دستاشو بعد تخت

 .بهتر حس با دفعه این ولی خوابیدم باز

*** 

 .پسر شو بلند. ونیمه5 ساعت شو بیدار آرش آرش، ـ

 میکنی؟ بیدارم داری االن که بخوابه آدم میزاری تو مگه ، جونم: آرش

 یه زود خیلی ولی آوردم شانش بود نیومده در حدقه از چشمام که بودم کرده تعجب اینقدر من

 .پرسیدم ازش سوال

 .که خوابیدم گرفتم آدم بچه مثل نداشتم کاری تو با که من. وااااااااااا ـ

 شخواب بدبخت طرف اصال بگو تو بخوابه، آدم پیش نازی این به فرشته یه اگه من، گل آخه: آرش

 تو؟ نظر به میبره

 انداختم رو سرم خجالت با نداشتم آرش طرف از حرفی همچین انتظار که من

 اومدم اتاق از سریع نکشه باریکتر جاهای به حرفها دیگه اینکه برای پایین

 من که جالبه شد بلند آرش خنده صدای اتاق از من شدن خارج بعداز بیرون
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 ولی کنم درست شام تا پایین رفتم که من. میخنده چی به داره نمیدونستم اصال

 آب صدای شنیدن با بعدش نیست اتاق توی دیدم کنم صدا رو آرش اومدم وقتی

 میدونستم لباساشو جای که اونجا تا همین برای حمومه آرش که شدم متوجه

 ربطی من به اش بقیه تخت روی گذاشتم براش آبی تیشرت یک و حوله براش

 من تازشم میکشیدم خجالت آرش برای زیر لباس گرفتن از یکم نداشت

 هر به خودم کردن قانع با شلوارک یا بپوشه شلوار میخواد آرش نمیدونستم

 

 یه بودم کرده درست که مرغی با پلو زرشک به تا پایین رفتم بود که نحوی

 حموم از آرش شدن خارج با شد زمان هم من شدن خارج اتاق از بزنم سری

 تو. ببینم تخت رویه های لباس دیدن با رو آرش قیافه نتونستم متاسفانه اما

 آرش صدای با که میرفتم ور بودم کرده درست که غذایی مشغول آشپزخونه

 جلویه آبروم وگرنه نشکست آوردم شانس زمین افتاد بود دستم توی که مالقه

 .برگشتم سریع آرش صدای با اما میرفت پسره

 به راضی ما کشیدی زحمت چرا!!! بابا کرده کاری عجب ما کوچولویه خانوم ببین!!! به به: آرش

 .نیستیما بانو زحمت

 .آقا بودم قولم به کردن عمل فقط نکردم کاری که من میفرمایید لطفی کم بابا ای ـ

 شده غرق وخیاالتت فکر در باز ، انداختی دستت از رو مالقه کردم صدات من چرا حاال: آرش

 وروجک؟ بودی،

 آفیت راستی. شدم ترک زهره کمی یه فقط بنده اومدی تمام مالیمت با شما نیست آخه! هان ـ

 .باشی

 .کنم غش که االن گشنگی از که بده بهم رو شام این بیا. باشی سالمت گلم مرسی: آرش

 شده خوشمزه خیلی فکرکنم کشیدم براش رو غذا تر تمام هرچه باخوشحالی منم
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 دهنش تو میذاشت که قاشقی هر با. خورد بشقاب تا2 آرش آخه بود

 طبق آخه.) "بودم نخورده خوشمزگی این به غذا تاحاال عالیه،عالیه"میگفت

 که همین شام خوردن از بعد( بودم رفته اشپزی کالس وقتی چند خودم عالقه

 منم شست، خودش رو ظرفها همه آرش اصرار با کنم جمع رو میز خواستم

 نگاه میشست رو ظرفها داشت که آرش به آشپزخونه صندلی روی نشستم

 دیدن با بردارم کردن نگاه از دست شدم مجبور گوشیم زنگ با که میکردم

 با ولی نبود آشنا برام شماره اصال بار این فکر تویه رفتم صفحه رویه شماره

 .دادم جواب وجود این

 بفرمایید؟ بله، ـ

... 

 نمیزنید؟ حرف چرا نیستم؟ شما با مگه الو،الو، ـ

 دستم از گوشیو که همین من طرف اومد شست دستاشو آرش من حرف این با

 بهم هیچی اما کرد نگاه بهم سوال از پر قیافه با آرش. کرد قطع طرف گرفت

 خالی سرد آب پارچ یه انگار کرد کارو این وقتی شد رد کنارم از و نگفت

 افتاد تنم تویه خاصی لرزه یه آرش کار این از ولی چرا نمیدونم من روی کردن

 

 رفتم همین برای کنیم جروبحث دوباره نمیخواستم اما حساسه زیادی آرش آخه

 نداد نشون العملی عکس هیچ آرش کارم این با اما نشستم آرش کنار مبل، روی

 برای بودم نکرده کاری دفعه این من تازشم حرفام این از پروتر من ولی

 .کشیدم پیش رو قضیه این جروبحث از جلوگیری

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نانجم کاربر کـــ.نوشین | خون رنگ به لباسی با عروسی رمان

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

 

32 

 

 اگه ود،البتهنب آشنا من برای اصال آخه بود کی ببینی کنی پیگیری رو شماره این لطفا میشه آرش، ـ

 داری؟ آشنا مخابرات تو

 .کمی یه کامل نه ولی بود شده راحت خیالش آرش حرفم این گفتن با انگار

 راحت برات کیه بدونی میخوای واقعا اگه دارم آشنا کلی مخابرات تو من. گلم حتما آره: آرش

 میخوای؟ بیارم،حاال در میتونم

 میدونی سالح خودت هرجور اما کیه میدونم حداقل زد زنگ اگه باز کیه بدونم اگه ولی نمیدونم ـ

 نه؟ مگه بلدین بهتر پسرین ها شما باشه هرچی نیستم وارد کارا این تویه زیاد که من

 ه؟باش میکنیم پیگیری جدی موقعه اون زد زنگ دیگه چندبار اگه میارم در برات من.خب آره: آرش

 .بگن آقامون هرچی باشه ـ

 بغلش توی برم من تا کرد باز دستاشو بود آورده در شاخ حرف این از که آرش

 پسره االن گفتم خودم با یهو آرش بغل و دادم هل خودمو خواسته خدا از که منم

 نشست لبخند یه یهو باحالم فکر این بعداز خداخواسته از دختره میگه خودش با

 فکر اولش میکنه نگام خاصی جور یه داره آرش که شدم متوجه ولی لبم گوشه

 راحت خیالم زد که حرفی با بعد ولی میکرد نگام اخم با داشت آخه کردم بدی

 .شد

 میخندیدی؟ من به داشتی کلک ای: آرش

 .میخندیدم خودم روز حال به داشتم کارا این به چه و من بابا منی؟؟؟نه با!!! ها ـ

 نشستی اون هم عاشقشی خودت هم که آدمی یه بغل تو االن!!! جوریه چه روزت و حال مگه: آرش

 .باشن تو جای االن دارن دوست همه که پسری یه بغل توی االن تو که نمانه ناگفته البته

 تمام هرچه عصبانیت با و جداشدم بغلش از سریع کردم اخمی یه حرفش این با

 .دادم انتقال رو حرفم کردم نگاش تر
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 دارن دوست االن که کسایی همون به اینجوره اگه شد؛ خاموش االن نه روشن، چشمام... ا ا ا  ـ

 .نبکن میخوان چیکار نشستم بغلت توی وقتی ببینم تا بیارن تشریف بگو باشن اینجا

 بلند خنداش صدای اونقدر خنده زیر زد بلند خیلی صدای با آرش حرفم این با

 عصبانیت اوج تو که منی حتی بود آرش خنده صدای فقط خونه کل که بود

 رسید اتمام به هامون خنده باالخره خنده کلی از بعد حدودا گرفت خندم بودم

 .شدم خوشحال خیلی من زد که حرفی با آرش

 توی بذارمش و کنم ول رو خوبی،نازی این به گل این میتونم جوری چه من. منی گل تو آخه: آرش

 .خوردم خر مغز مگه جدید گلدون یه

 نمیری؟ سرکار چرا تو راستی. دیگه یکی به بده هل مارو سریع هم تو حاال خوبه ـ

 ؟؟بدونم؟ میشه!!!چیکار شرکت برم من هستی تو وقتی شرکتم رییس خودم من برم؟ چرا: آرش

 شیش یه باید دارم کالس فردا من میدونی آخه!!! برو حتما نگفتم که من نرو خوب!!!واقعا ا ا ا  ـ

 .پرسیدم ازت همین خاطر به دارم سرهم پشت کالس تا سه کالس برم ساعتی

 آرش؟ ـ

 دلم؟ جون: آرش

 کشیدم خجالت ولی بودم نشنیده که نبود بار اولین رو آرش حرف این اینکه با

 .بخورم رو حرفم بقیه که شد باعث کارش همین

 کردی،جوجه؟ قرمز یهو چرا شد؟ چی: آرش

 بپرسم؟ سوال یه میشه. آها!!! هان ـ

 .عزیزم بپرس دوتا شما حاال: آرش

 زندگی تنهایی آخه باشی داشته دوست اگه بگی؟؟؟البته برام خانوادت از یکم آرش؟میشه ـ

 .کرده کنجکاوم کم یه کردنت

 ای؟ آماده میگم بهت گلم باشه: آرش
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 باشه؟ میگم من تو از بعد چیزی یه فقط.بگو ام آماده.مرسی واقعا ـ

 بری،آره؟ دَر میخواستی پ ن پ:آرش

 .دیگه بگو تو حاال. همین فقط باشی، نداشته سوالی تو شاید گفتم باخودم بابا نه ـ

 .میکنم شروع االن باشه: آرش

 :کرد شروع بعد کرد صاف صداشو اول

 خودشو جون شمال-تهران جاده توی تصادف صانحه یه اثر بر پدرم بودم، ساله شیش وقتی من

 ادرمم گفته به میبرد، برنج بار تهران به شمال از بود فروشی برنج کارش چون پدرم میده دست از

 مادرم. بوده باردار داداشم سر پدرم،مادرم فوت موقع و نبود زیادخوب مالیمون وضع ها موقعه اون

 که خواست بوده جوون خیلی چون مادرم( آرمین)داداشم اومدن دنیا به از بعد بود ابتدایی معلم

 ور عروسی و عقد و مهظر رفتن جدیدم بابای با مامانم تا نکردم مخالفتی هیچ هم من و کنه ازدواج

 تقریبا من که سال ده گذشت از بعد بود خوب خیلی جدیدم پدر مالی وضعیت. گرفتن باهم

 ونباهاش موقعه اون من انگیلیس میرن داداشم و جدید بابا با مامانم بودم ساله هیفده-شونزده

 با موندم من مادرم رفتن با. اومد نخواهت و نمیاد و نمیومد خوشم آب ور اون از اصال چون نرفتم

 از بچگی از دانشگاه،من رفتم وقتی تا گذروندم بود زوری هر به زندیگمو مشکل و درس کلی

 توی کردم تموم درسامو و شدم قبول مهندسی شانسی خیلی میومد خوشم معماری مهندسی

 بالمدن ماشینم و خونه خاطر به فقط و بود مهسا اسمش که شدم آشنا دختر یه با تحصیلم دوران

 ششی حدودا از بعد من به بود رسیده بود جدید پدر اون از هرچی مامانمینا رفتن از بعد آخه میومد

 یدمد رستوران بودیم رفته دانشگام دوستای با وقتی...چون جداشدم بودن،ازش دختره این با ماه

 هیچ اب دیگه که بست عهد خودم با اون از بعد میگیرن قلوه و میدن دل دارن نشسته پسره یه بغل

 من بغل االن که خانومی خوشگل یه دیدن با چون نبود پایدار زیاد عهدم این اما نباشم دختری

 .شدم آشنا نمیذاره برام حواس و هوش دیگه که نشسته،

 .خودمه جوجه نوبت حاال: آرش

 

 :کردم شروع عمیق نفس یه کشیدن با.... باشه ـ
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 انتهر دانشگاه توی شدن قبول با پیش سال چهار-سه حدودا ام، نشسته روت روبه االن که منی

 رپس یه با بودم که دو ترم کردم شروع داشتم عالقه بهش واقعا چون انگیلیسی زبان رشته در

 که پسره این میشم،با وابسته زود خیلی که اونجایی از میشم؛من دوست خودم سن هم حدودا

 وجهمت میزدیم قدم داشتیم هم با روزی یه وقتی اما بودم رفیق باهاش سال یک بود، محمد اسمش

 تارشرف خیلی نمیداد جواب گوشیشو وقتی تازشم نمیده جواب اما میزنه زنگ هی گوشیش شدم

 روز همون اما داشتم بدی حس کنم تموم باهاش چیو همه بخوام یهو اینکه از من بود شده سرد

 تا خوردم بدی خیلی روحی ضربه یه اتفاق این بعداز من کردیم تموم باهم بودیم که پارکی توی

 . جریانی در خودت که اش بقیه و عالیم االن ولی نبود خوب اصال حالم تو دیدن از قبل

 داشتم منم بود شده 1125 ساعت حدودا زدیم کامل رو حرفامون که این از بعد

 بخوابم تخت روی و باال برم میکشیدم خجالت اما میشدم کور خواب برای

 خیلی زد که حرفی با و خوند فکرمو آرش انگار که بود چجوری نمیدونم

 .شدم خوشحال

 !!!میشم کور خواب واسه دارم که من آخه نمیاد؟؟؟ خوابت تو: آرش

 بخوابی؟؟؟ نمیخوای تو خوابم به که رفتم من خیلی چرا!!! هان ـ

 تمومش من بخواب برو تو مهمه خیلی کنم تمومش باید که دارم نقشه یه دارم کار کلی نه: آرش

 .گلم بخیر شبت پس.میخوابم میام کردم

 باال رفتم وقتی باال اتاق سمت بخیر،رفتم شبت گفتن با و سرم دادن باتکون منم

 یه دیدن با بعدش ولی ترسیدم اولش دیوار روی چیزی یه انگار که شدم متوجه

 ناخداگاه آرش دیدن با. هوا رفت جیغم نمیترسیدم ازش اصال اینکه با سوسک

 لرزیدن به کرد شروع تنم و کردم حلقه بازوهاش دور دستامو یعنی بغلش پریدم

 آرش دیدم کردم باز چشمامو هستم یکی بغل توی اینکه احساس با بعدش

 بود جالب برام خیلی نکته یه این کرده بغلم محکم منو خواسته خدا از خودش

 آرش سمت برگشت نگام وقتی میکرد نگاه ما به داشت وسط این سوسک که
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 زده حرفی اینکه برای شدم متوجه که منم میکنه نگاه منو لبخند با داره دیدم

 .پروندم چیزی یه کنم عوض رو جو و باشم

 هک میکنه،ک ی نگاه رو تو منو داره زده زل همینجوری بکش بگیر رو سوسک این ننت جون آرش ـ

 !!!!ها بخوره منو بیاد

 .داد منو جواب بود گرفته خندش آرش که حالی در

 کسوس این تازشم.  بکشم،چشم اینو بگیرم چیزی یه برم من بدن اجازه خانوم اگه البته: آرش

 جوجه؟ نه مگه کنه، اذیت منو گل بخواد که نیست حرفا این مال

 سوسک ببینم تا کردم ور اون رومو تا ولی گرفتم قلبی قوت یه حرفش این با

 با و میشدم دیونه داشتم سوسک نه بود آرش نه حاال نیست دیدم رفت کجا

 سمت برگردم خواستم که همین اومدم خودم به آرش های قدم صدای شنیدن

 .شدم میخکوب جام سر صدایش با آرش

 .پشتت سوسک آخه....آخه نخور تکون جات از رها،: آرش

 نه میگفت آرش ولی برم راه میخواستم میشدم روانی داشتم حرفش این با

 رو حرف همین بود سوسک یه خودش لباس پشت االن اگه واقعا نکن حرکت

 یهو حرکتش این با گرفت دستاش با رو سوسک آرش زدم که حرفی با میزد

 .شد چندشم

 اگه هالبت بگیرش، زودتر اینو بیا خدا رو تو میشم دیونه دارم نمیکنی؟؟؟من کاری هیچ چرا آرش ـ

 داری؟؟؟ دوست منو

 از رو سوسک ثانیه 5 یا0 از کمتر آخه بود شده غیرتی حرفم این با کنم فکر

 شدم مواجه گرم خیلی چیز یه برخورد با بعدش ولی بیرون کرد پرت پنجره

 تا که اونم کنه چیکار میخواد آرش ببینم بودم نتونسته بود بسته چشمام چون

 فکرهام توی غرق جوری همین خودش به میچسبونه رو ما میاره گیر وقت
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 .میکنه صدام داره آرش دیدم بودم

 نمیشنوی؟ رها؟ رها؟: آرش

 .میکردم فکر داشتم فقط میشنوم چرا.جانم ـ

 چی رفت یادم اصال اه. دیگه فکرمیکنی چی ی درباره همش تو میفهمم روزی یه من آخرش: آرش

 کلک؟ نمیومد، خوابت مگه نمیخوابی؟ چرا تو بگم، میخواستم

 .ها داره رویی چه پسره گفتم خودم با

 .بخیر شب رفتم من.میذاری مگه خیلیم چرا ـ

 .ببینی خوب خوابای گلم بخیر شبت: آرش

 یه مامانم برای گفتم خودم با بخوابم رفتم که همین اتاق توی رفتم لبخند یه با

 تلفن توی مامانم صدای بوق تا چهار سه یه با. کردم هم کار همین و بزنم زنگ

 .پیچید

 جان؟ رها الو،سالم: مامان

 کجایین؟ خوبا؟ بقیه خوبی؟ مامانم سالم ـ

 تو گفتم من کردن تصادف عموت زن و عمو آخه نبردیم تورو که ببخش خدا تورو جان رها: مامان

 جان؟ مامان که نشدی ناراحت نبردیمت، همین بخاطر داری کالس

 چطوره؟ حالشون نزدین؟حاال زنگ بم وقت چند این تو چرا نه،ولی ـ

 بود شلوغ سرمون خیلی وقت چند این تو.بخشاً تو االن نباش نگران عزیزم خوباً : مامان

 ....کردم همسایه پسر پیش رو سفارشت برم اینکه قبل شم مزاحمت نمیخواستم

 بیاین؟ میخوایین کی شماها آها،حاال ـ

 زدی؟ زنگ گوشیت با چرا تو حاال عزیزم، میایم دیگه روز سه ما: مامان

 خودمو تا کردم سعی ولی شدم الل لحظه یه نداشتم حرفو این توقع اصال که من

 .کردم کارم واین کنم کنترل
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 کاری دیگه اگه. زدم زنگ گوشی با همین خاطر به کیمیاینا خونه اومدم بودم تنها خونه من ـ

 معذرت نیومدم اینکه بابت عموینا از من ازطرف همه، به برسون سالم راستی ، خداحافظ نداری

 .کن خواهی

 خداحافظ.برسون سالم کیمیاجون به باش خودت مواظب.میرسونن سالم همه عزیزم باشه: مامان

 .گلم دختر

 نگم دروغ نمیود خوابم اینگار ولی لحاف زیر خزیدم کردم قطع گوشیو وقتی

 عذاب انگار بیدار اون بخوابم من میگفتم خودم با بود آرش پیش دلم همش

 اومدم لحاف زیر از بیرون بیام وجدان عذاب از اینکه برای بودم گرفته وجدان

 گفتم ترسیدم اولش نشنیدم صدایی اما زدم در.کارش اتاق سمت رفتم بیرون

 رو اتاق در رفتم تا گرفتم گاز رو لبم فکرم این با باشه افتاده براش اتفاقی نکنه

 کرده یخ تنم تمام برگردم اینکه از قبل هست سایه پشتم کردم احساس کنم باز

 ولی زدم جیغ بسته چشمای با طرف اون کردم رومو و بستم چشمامو بود

 .شد راحت خیالم آرش دیدن با بعدش

 میزنی؟ جیغ شد،رها؟چرا چی: آرش

 ااینج االن نبودی،پس کارت اتاق توی تو مگه. اومده دزد کردم فکر ترسیدم لحظه یه آخه!!!!!! ها ـ

 میکنی؟ چیکار

 ولی!!!نمیومد خوابت مگه میکنی چیکار اینجا تو میپرسیدم باید االن من ؟؟؟!!!شد عکس بر: آرش

 نه؟ شدم، بدهکار چیزی یه اینکه مثل

 چه ببینباشی، بیدار تو بخوابم من داشتم وجدان عذاب یعنی...یعنی نمیبرد خوابم آخه... ببخشید ـ

 نه؟؟؟؟ خوبم؟؟؟؟مگه قدر

 .داد جوابمو میکرد نگاه منو اومده در حدقه از چشمای با که آرش

 !!!باشم؟؟ داشته طرفدار اینقدر نمیکردم فکر گرم دمت بابا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! واقعا: آرش
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 خندش آرش که شدم شکلی چه نمیدونم کشیدم خجالت حرفش این با که من

 بعد. میشم اینجوری میکشم خجالت وقت هر آخه انداخت گل لپام فکرکنم گرفت

 .اومدم خودم به آرش صدای شنیدن با

 دراز ونجاتوا نفره یه ولی هست تخت یه اتاقم توی بشین من کنار بیا نمیبره خوابت اگه گلم: آرش

 بپرسم؟ سوال یه راستی بکنم کارمو منم بکش

 بپرس؟ حتما آره ـ

 !!!!!؟؟؟؟ بخوابم،لللللللللللففففطا؟ پیشت امشب میشه: آرش

 .کردم جمع سریع خودمو ولی شدم شوکه تقریباً حرفش این با

 رو تو اما میشم جا من بخوابیم باهم نفره یه تخت روی که نمیخوای فقط قبول باشه.... ا ا ا  ـ

 ااااااا؟؟؟ ههههههههههاااااا!!!!نمیدونم

 .بود پرذوق و نورانی شدیداً  چون بود عروسی تا پنجاه-چهل آرش چشمای تو انگار

 .بدم انجام کارمو تا من اتاق توی بریم بیا حاال گلم مرسی: آرش

 آرش رفتیم تا اتاق توی رفتیم هم با گرفتم دستاشو منم کرد دراز سمتم دستاشو

 تا بود اورده خودش واسه هم چای یه صندلی پشت نشست "بااجازه" گفتن با

 تخت روی رفتم نشستم آوردم نمی سردر کارش از چیزی که من بخوره

 زمین بین فهمیدم که بودم خواب اوج تو فقط برد خوابم کی جوری، چه نمیدونم

 ولی میبره منو داره آرش دیدم کردم باز چشمامو کوچولو یه اول معلقم هوا و

 چشمامو خواستم بگیرم رو سوالم جواب اینکه یه من به و میبره کجا نمیدونستم

 میریم داریم فهمیدم کرد باز رو در پاهاش با آرش شدم متوجه که کنم باز کامل

 باز کاشکی اما کردم باز چشمامو تخت روی گذاشت منو تا بخوابیم که

 بود تنم توی بدی لرزه یه اولش کردم برخورد آرش برهنه تن با آخه...نمیکردم
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 چیز یه به فکرکردن با بعدش و اش خونه بیام که کردم اعتماد آرش به چرا که

 و شد تنم لرزه متوجه هم آرش که بود طوری وجودم تموم تو افتاد بدی ترس بد

 .کردم باز ترس با چشمامو اسمم شنیدن با

 لرزی؟ می چرا تو شده رها؟چت: آرش

 .باشم ساکت دادم ترجیح روبدم جوابش چی باید نمیدونستم که من

 هستما؟ باتو! رها: آرش

 .دادم جوابشو نشه عصبی اینکه برای اینبار

 ....که قرارمون آخه بپوشی لباساتو میشه فقط نیست هیچیم ـ

 خندش کردن کنترل با وبعدش خنده زیر زد چون بزنم حرفمو باقی نذاشت

 .داد منو جواب

 دفعه این میشه هستم گرمایی خیلی آخه میخوابم اینجوری هرشب من ، من عشق آخه: آرش

 آرش؟ جون بیای، کوتاه

 هستی؟ مطمئن حاال ـ

 .خان آرش مطمئن جادار زیبا!!! بله: آرش

 کی، نمیدونم فاصله با البته بخوابه بیاد گذاشتم منم خندیدیم هردو حرفش این با

 .برد خوابم جوری چه

 * 7 فصل*

 بیدار کورشم بود نزدیک که چشمام توی میخورد مستقیم که آفتاب نور با

 واقعا انگار ولی پایین رفتم بدو بدو خالیه آرش جای دیدم شدم بلند تا...شدم

 چیزی یه تا رفتم غروب شیش تا داشتم کالس یازده ساعت منم نبود خونه

 توی عزیزم: )) بود نوشته آرش هست یادداشت یخچال روی دیدم بخورم
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 به خودت ناهار واسه سرکار رفتم من بخور بردار هست چی همه یخچال

 با نوشته خوندن با(( آرش... دارم دوست... نمیام شب تا من چون بخور چیزی

 خوردن از بعد زدم چشمک یادداشتش برای بعدم "شوهرمه انگار "گفتم خودم

 و نیستم ناهار برای منم گفتم و زدم زنگ آرش برای 14 ساعت حدودا صبحانه

 کردم آرایش یکم پوشیدم خوشرنگ خیلی سبز نخی مانتوی یه کردن قطع بعداز

 .آموزشگاه رفتم ماشینم با بدم

 رفتم هشت ساعت حدودا کالسام برای جبرانی کلی با البته شدن تموم با باالخره

 که کلیدایی با ریلکس خیلی اما خوردم جا ماشینش دیدن با ولی آرش ی خونه

 چهره با کردم باز رو ورودی در که همین کردم باز رو خونه در بود داده

 .شدم مواجه آرش عصبانی خیلی

 سپ میشه، تموم کالسات شیش ساعت نگفتی مگه زدم زنگ بهت صدبار!!! کجایی معلومه: آرش

 اومدی؟ دیر اینقدر چرا

 یه همین خاطر به نداشتم رو آرش سمت از حرکتی چنین توقع اصال که من

 روی اشک یه خوردن سر با بزنم حرفمو نذاشت و گلوم به زد چنگ بغضی

 دستاش با. اومدم در سینه به سینه آرش با که باال های اتاق سمت رفتم گونم

 بازی سرسره هم سر پشت حاال که اشکامو دستاش با بعد باال گرفت چونمو

 نوازش به کرد شروع و سینش روی گذاشت سرمو که میکرد پاک میکردن

 شدم حساس اینقدر چرا نمیدونم نبود خوب اصال حالم که من موهام کردن

 معذرت ازم و گرفت بغلش توی محکم خیلی منو آرش ولی برم که خواستم

 اومدم بغلش توی از بخشیدمت باشه یعنی که سرم داد تکون با منم کرد خواهی

 اصال که من بود شده چم نمیدونم. کردم قفل درشم و اتاق توی رفتم و بیرون
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 نکنم داغون رو آرش و خودم اعصاب این از بیشتر اینکه برای نبودم اینجوری

 ایی صحنه با کردم باز رو در که همین خودم خونه برم تا کردم جمع رو لباسام

 بودم توش من که اتاقی در پشت آخه سوخت آرش حال به دلم شدید دیدم که

 وقتی و گذاشتم رو وسایلم رفتم دلسوز که منم گریون، چشمای با بود نشسته

 اینکه بود تنم توی عجیبی ترس یه ولی چرا نمیدونم نیست آرش دیدم برگشتم

 به سینه دوباره اتاقم توی برگردم اومدم تا بوده نقشه یه کاراش این همه آرش

 با ومنم زد زانو جلوم خیس چشمای با آرش دفعه این اما اومدم در آرش سینه

 .اومد در اشکم ناخواسته کارش این دیدن

 .میپرستی که خدایی همون به رو تو منو، بخشیدی بگو آرش جون رها،: آرش

 .شد آروم یکم که کردم کمک زدم که حرفی با بروش رو بودم نشسته آرش همراه که من

 بگیرم، دوش میخوام خودم خونه برم میتونم من حاال بخشیدمت قسم خودت جون و خودم جون ـ

 قربان؟ هست اجازه

 یی قیافه یه یهو که بود خیره بهم بود گرفته اول که ای مظلومانه خیلی چهره با

 رو حرفش بود شده مظلومانهش نگاه اون جایگزین حاال کوچیک اخم یه که

 .زد

 هست؟ حموم که اینجا خودت خونه چرا خوب: آرش

 .دادم جوابشو کامل خونسردی با پس داشتم رو سوالی چنین توقع که من

 رها؟ جون باشه، میام زودی برم بذار لطفا خودمه، خونه من لباسای ی همه عزیزم آخه ـ

 .باشم گفته میام باهات منم ولی برو باشه: آرش

 خالصه بودم، نشده متوجه کامال چون بیارم در شاخ بود نزدیک حرفش این با

 .....میرفتیم زودتر کاش ای خونه رفتیم باهم لبخند یه با
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 طرز به خونه. زد خشکم روم روبه صحنه با خونه، ورودی در کردن باز با

 جیغ خواستم که همین باشه اومده دزد شاید اینکه فکر با بود، ریخته بهم عجیبی

 اسمم شنیدن با ولی دزده کردم فکر اولش گرفت دهنمو جلوی نفر یه یهو بزنم

 :گفت گوشم زیر آروم بعد میکنه سکته آدم نمیگه خنگ پسره آرش، فهمیدم

 نگز کن صبر لطفا پس بکنیم، کاری یه میتونیم باشه خونه دزده اگه نزن جیغ هیس رها،: آرش

 باشه؟ پلیس، به بزنم

 آورم خیلی بعد وایستادم آرش کنار رفتم باشه، یعنی سرم دادن تکون با منم

 یه شکر رو خدا بیاد پلیس تا پارکینگ توی رفتیم یعنی بیرون زدیم ازخونه

 چند اومدن تا اومدن، سریع خیلی همین خاطر به و بود خونمون نزدیک پاسگاه

 از بعد بود داخل هنوز دزده روشکر خدا داخل، رفتن پلیسی خیلی مأمور تا

 ولی چرا نمیدونم پاسگاه میرفتیم فردا باید آرش و من رفتن همه دزده گرفتن

 گفت دارین؟ نسبتی چه خانوم با پرسید آرش از وقتی پلیس بود اینجا جالب

 کردم نگاه و آرش بد چنان آخه بدم سوتی نزدیک وسط اون من هستن همسرم

 آقا این" پرسید ازم گوشه یه برد من که جوری میکرد شک داشت پلیس که

 پشیمون که من خالصه. "بله" گفتم نریم لو اینکه برای منم" همسرتونه؟ واقعا

 با گرفتم زیر لباس چندتا سریع و اتاقم رفتم خودم خونه توی حموم رفتن از

 رو لپتابم رفتم برگشت موقع و داشتم کالس دیگه روز دو تا آخه بیرونی لباس

 وسایالمو وقتی بودم نکرده چک هامو ایمیل بود وقت خیلی چون برداشتم

 وقتی و گرفتم دوش یه رفتم آرش راهنمایی با. خونشون رفتیم آرش با برداشتم

 کمی و زانو باالی شلوارک یه با ایی فیروزه آبی دکلته تاب یه شد تموم کارم

 تر مهم همه واز بلندوفرم های مژه روی ریمل کمی و مالیم خیلی البته آرایش
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 چشمای به بودم خریده خودم برای بودم ترکیه وقتی که ایی سورمه سرمه یه

 تازه پایین رفتم ها پله از خوشحال خیلی و بودم شده محشر واقعا زدم سبزم

 رفتم تا بودم شده چی فکرکنین دیگه بودم ریخته دورم صافمو و لَخت موهای

 که من بود عصبی هم خیلی میزنه حرف موبایلش با داره آرش دیدم پایین

 ذوق کلی میز شدن چیده با آشپزخونه سمت رفتم مستقیم نزدیکش برم ترسیدم

 که حرفی با میز سمت رفتم تا. "ماکارونی"بود عالقم مورده غذای تازه کردم

 .بهم پاشید اعصابم زد آرش

 ببخشید، بخور،خیلی رو شامت تو شرکت برم باید اومده پیش برام فوری کار یه عزیزم: آرش

 میبخشیم؟

 .بیرون رفت در از سریع سرم دادن تکون با نبود خوب اصال حالم که من

 خودم با اینقدر میکردم بازی غذام با داشتم فقط بود شده کور اشتهام انگار

 ساعت چند نمیدونم. برد خوابم میز رویه گذاشتم وقتی سرمو که رفتم کلنجار

 از کم کم هام گونه روی یکی دستای نوازش با میدونم فقط خوابیدم که بود

 چیزی یه میکنه صدام داره آرش دیدم کردم باز چشمامو وقتی شدم بیدار خواب

 که االن خوابیده اینجا تاحاال کی از نیست معلوم"شنیدم من که میگفت باخودش

 من که کنه، بغلم که اومد شد تموم حرفش که همین."باشه شده خشک کمرش

 :گفتم عصبی لحن یه با و شدم بیدار

 بیرون؟ میری بعدش میکنی درست شام کجایی؟ تو معلومه ـ

 با بیاره در شاخ چهارتا بود نزدیک کنم عرض چه که شاخ دوتا که آرش

 باالخره که بودم شوکه حرکتم این از هم من خود حتی میکرد، نگام تعجب

 .کرد باز دهن آرش
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 دمبو گفته که بهت رفتم، اومد پیش شرکت توی برام مشکلی یه من!!! جـــانـــــــــم: آرش

 نخوردی؟ رو شامت چرا حاال بخوری، تو که کردم درست شام بعدشم نگفتم؟

 به باال سر جواب یه همین خاطر به بود شده چی اومد یادم تازه حرفاش این با

 این میگفتم خودم با داشتم هی تخت توی بخوابم، تا اتاق توی رفتم و دادم آرش

 ولی بستم چشمامو و لحاف زیر رفتم در صدای باشنیدن که کردم بود کاری چه

 از کشی منت بود اومده کنم فکر کرده حلقه کمرمو دور آرش که شدم متوجه

 لبم روی نشست لبخند یه کنم کنترل رو خندم نمیتونستم چون گرفت خندم فکرم

 خودش سمت برگردوند منو دادن قلقلک با و بیدارم بفهمه آرش شد باعث که

 خاطرش به که موضوعی تعریف کلی از بعد. بودیم همface to face حاال

 خوابمون بودم شده خوشگل خیلی امشب که من از تمجید و شرکت بود رفته

 .برد

 * 5 فصل*

 هر ولی خونه برگشتم منم اومدن شمال از اینا مامان که روزه دو حدودا االن

 .دودور دَدَر میرفتم میپیچوندم کالسامو اوقات بعضی بودم بیرون آرش با روز

 اعصاب با پوشیدم که تنگی مانتوی خاطر به مامانم با جروبحث کلی با امروز

 خورد زنگ موبایلم که آموزشگاه طرف رفتم و شدم ماشین سوار داغون

 .دادم جواب حال این با خوب ولی بود ناشناس شماره

 بله،بفرمایید؟ ـ

. 

 اللی؟ مگه نمیزنی، حرف الو،الو،چرا ـ

 تازه کردم فکر خودم با هی گوشی توی پیچید آشنا صدای یه کنم قطع اومدم تا
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 کردم ازدواج من که بود گفته بهش آرش اینکه از بعد خطه پشت پرهام فهمیدم

 .اومدم خودم به اسمم شنیدن با دفعه یک و امروز تا نزده زنگ

 بیا داری دوس که هرکی جون به رو تو بزنم؛ حرف باهات میخوام نکن قطع خدا رو تو رها،: پرهام

 میای؟ رها ببینیم؟ همدیگرو جایی یه

 همین کردم قبول و سوخت براش دلم ولی چرا نمیدونم حرفاش این با

 ندارم بیرون حوصله گفتم من تازشم بزنیم حرف باهم تا بیاد االن امروزهمین

 .اومد سوال بدون اونم میزنیم حرف ماشین توی من پیش بیاد

 آرش پرهام، بده شانس از خورد زنگ گوشیم ماشین نزدیک رسید که همین

 دادم جواب من نشست اومد پرهام تا میدادم جواب باید که منم بود خط پشت

 .دادم جواب بعدش و کردم پرهام از خواهی معذرت یه قبلش البته

 خوبی؟ عزیزم سالم الو ـ

... 

 .دارم کالس امروز چطور؟ بیرونم آره ـ

... 

 بفهمه آرش که شد باعث همین و بست رو ماشین در پرهام بزنم حرف اومدم تا

 .کن بار باقلی رو بیار خر حاال نشسته ماشین توی یکی

 آخه آموزشگاه بریم کیمیا با بود قرار نیست،امروز ماشین توی خاصی کسی ـ

 نداری ای دیگه کار اگه کنار زدم االنم کنم، جور کار براش تونستم اگه گفتم

 .دارم دوست. شب تا فعال

... 

 .خداحافظ میرسونم سالم باشه ـ
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 .طرفش برگشتم پرهام حرف با من کردن قطع با

 داری؟ دوستش: پرهام

 .میدادم جوابشو کارانه طلب خیلی

 مشکلیه؟ آره ـ

 که پرسیدم همین خاطر به نیست دستت چرا کو حلقت راستی خب، نه: پرهام

 داری؟ دوستش

 :گفتم م ن م ن با نبودم حلقه فکر اصال که من

 .آوردم درش دستم از میشستم ظرف داشتم دیشب آخه گذاشتم جا خونه توی ـ

 داری؟ چیکارم بگو ندارم حرفارو این شنیدن برای الکی وقت من راستی

 ...جام این چرا رفت یادم اصال که زدیم حرف اینقدر میگی راست آره: پرهام

 یه خواستی همیشه تو ولی دارم دوست چقدر بگم بهت تا جام این من جان رها

 با برات میکنه خوشحالم خوشبختی و کردی ازدواج که حاال کنی دَکم جوری

 .میکنم خوشبختی آرزوی...آرزوی ولی سخته برام خیلی اینکه

 دلم ولی چرا نمیدونم صورتش روی ریخت اشکش قطره یه رسید که جا این به

 خودم با اومد در منم گریه احساسات خدای خودم که منم و سوخت براش شدید

 همینجوری "میریزه آرایشم تموم االن که پرهام نکنه چیکارت خدا بگم "گفتم

 که ای صحنه با شد داغ دستم کردم احساس که میگفتم بیرا و بد بهش داشتم

 بره خواست که همین بوسیدش و گرفت دستامو پرهام آخه. کرد یخ تنم دیدم

 .من سمت برگردوند روشو که زدم صداش اسم به بار اولین برای

 پرهام؟ ـ

 جانم؟: پرهام
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 .زدم حرفمو ولی کشیدم خجالت حرفش این با اینکه با

 حسابه رو میتونم ولی سخته برات میدونم نه نمیگی بگم بهت چیزی یه اگه ـ

 باشم؟ تماس در باهات برادری و خواهر

 .سوخت براش بیشتر دلم حرفش با و بود عروسی چشماش تو انگار

 نشه؟ عصبانی شوهرت فقط نشه چرا خواهری آره: پرهام

 ناراحت باشه، میدم اس بهت بیشتر من بودن متاهل علت به فقط نکنم فکر نه ـ

 نمیشی؟ که

 میدونم چه مثال بگو بهم اومد پیش مشکلی برات هروقت فقط نه: پرهام

 بگم؟ پیشنهاد، یه راستی خدمتم، در خواستی کمک یا شد دعواتون

 .داد ادامه مثبت نشونه به سرم دادن تکون با میمردم فضولی از داشتم که من

 یا اس تو اول نیاد پیش مشکلی برات اینکه برای همیشه که اینه پیشنهادم: پرهام

 باشی؟ نداشته مشکلی اگه البته بزنی زنگ

 اون خداحافظی از بعد دادم گوش حرفش به منم پس میگه درست داره دیدم

 عصبانی بفهمه آرش اگه گفتم باخودم.آموزشگاه رفتم منم شاپش کافی رفت

 کالسم که بود هشت ساعت حدودا.. کرد نمیشه کاریش گفتم بعدش ولی میشه

 با خواستگاریم بیان شب بود قرار چون زدم آرش برای زنگ یه و شد تموم

 خوشحال من از که آرش بودم خوشحال خیلی اما شد یهویی چی همه اینکه

 دیدن با اومد در صدا به در زنگ من از بعد دیدم خونه رسید پام تا... . تر

 سریع در کردن باز با. بود استرس همش فکرکنم شد حالی یه دلم آرش چهره

 با مشکی تونیک یه که میکردم رو زیرو رو اتاقم کمد داشتم شم حاضر تا رفتم

 آرایش یه همراه مشکیو جین شلوار ویه پوشیدم و زد چشمک بهم قرمز کمربند
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 من رفتن پایین. پایین رفتم استرس از پر دلی و خندون چهره و ملیح خیلی

 داشتن که آرش خانواده  همه برعکس خونه داخل به آرش اومدن با شد مصادف

 باالخره دیدی"گفتن با و بود من به نگاهش آرش میکردن، نگاه رو خونه

 رفتن آشنایی کلی بعداز و نشستن همه وباالخره کرد سالم بقیه با "اومدم

 .کرد شروع آرش مامان اول. مطلب سراصل

 عنوان به منو پسر گلم دختر اگه میخواستم بشارت آقای خوب: آرش مامان

 شما؟ اجازه با البته بکنن، وا سنگاشونو باهم برن میپذیره آیندش همسر

 جان آرش با و اتاقت توی برین هستی راضی اگه جان رها. نه که چرا بله: بابا

 .میکنه رهنماییت رها پسرم کنین،بفرمایید صحبت

 از اومد راهرو به رسیدیم اینکه بعداز بود بلد اتاقمو راه من از بهتر که آرش

 :گفت و کرد بغلم پشت

 .... بدیا؟ طلفات امشب میخوای اینکه مثل دختر: آرش

 دقیقه 14 بعداز حدودا اتاق توی رفتیم هم با و بوسید گونمو حرفش این بعداز

 بشنوم من که طوری لب زیر مامانشو به کرد رو آرش که بیرون اومدیم

 و شد کشیده وسط مهریه قضیه بعد، ربع یک بعداز حدودا."گرفتم رو بله"گفت

 گذاشت دستاشو کنم مخالفت خواستم تا من رها تولد تاریخ تعداد به گفت آرشم

 اینا آرش باالخره و کردم قبول ناچار به منم "آرش جون"گفت و صورتش روی

 عطر بوی از پر اتاقم انگار بود اتاقم،جالب توی رفتم خوشحال خیلی منم رفتن

 تخت روی افتادم تا لباسام کردن عوض از بعد فکرا همین با بود آرش تن

 .شدم بیهوش

 * 9 فصل*
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 هخون بخت، خونه میری داری سرت خوابی؟خیر هنوز چرا ببینم رو تو اومدم من شو بلند رها: رویا

 .....بخوابی ظهر لنگ تا میخوای هم شوهرت

 رو بالشت اون بمونه اگه میدونست چون بیرون رفت اتاق از زد رو حرفش تا

 و دست رفتم شدم بلند اتاقم رویااز رفتن بیرون بعداز. صورتش توی رفتم

 شدم متوجه بیرون گذاشتم حموم از پاهامو تا گرفتم دوش یه و شستم صورتمو

 اولین ذوق با بود،خیلی آرش طرف از همش اومده اس تا14 حدودا گوشیم که

 ....بودم نکرده کارو این کاش ای که باز رو پیام

 گها لطفا کما توی رفته میگن دکترا کرده تصادف صبح امروز آرش خانوم رها سالم"(پیام اولین)

 منتظرم. ارهد احتیاج شما به ما از بیشتر آرش االن کنم فکر میالد، بیمارستان بیاین دارین دوستش

 .آرمین=آرش داداش

 تا رفتم شدم بلند تختم روی از سریع اومد در اشکم خوندم رو اول پیام تا

 که همین کنم آرایش بود رفته یادم اصال که بودم شده حول اینقدر حاضرشم

 براش رو چی همه درنگ بی سریع اتاق توی اومد رویا کنم باز رو در اومدم

 بدون مامانم شکر رو خدا بیمارستان بریم باهم تا خواستم ازش و کردم تعریف

 که میرفتم داشتم سرعت چندتا با میدونه خدا بریم تا فرستادمون چرا و چونه

 .اومد در دادش سرعته عاشق که رویا

 روسیع تازه من برو آرومتر یکم نه؟ نمیشه راحت خیالت ندی کشتن به منو چته؟ معلومه هی: رویا

 .دارم آرزو کلی کردم

 سرعتم حرفی هیچ بی و لبم روی نشست زورکی لبخند یه رویا حرف این با

 آرمین، عکس قبال شکر رو خدا رسیدیم ربع یک از کمتر حدودا. کردم کم رو

 شنیدن با. شناختمش بیمارستان توی راحت خیلی و بودم دیده رو آرش داداش

 .ایستاده پشتم دیدم که برگردوندم سرمو آرمین صدای
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 .باشه داشته احتیاج بهتون خیلی آرش االن کنم فکر اومدین که ممنون واقعا سالم،: آرمین

 زودتر رویا که بود جالب آرش اتاق سمت کرد راهنمایی منو مودبانه خیلی بعد

 این دیدن با ایستاده است آزاده اسمش که آرش مامان پیش بود رفته من از

 .اومدم خودم به آرمین صدای با و بود محو خیلی البته کردم عصبی خنده لحظه

 .اتاقش اینم بفرمایید: آرمین

 سخت خیلی برام کردن گریه به کردم شروع ریخت اشکم گفت رو حرف این تا

 پرستاره از همین خاطر به ببینم بیمارستان تخت روی رو آیندم شوهر که بود

 من تا آخه بودم رفته زودتر کاش ای. اتاق توی رفتم تمنا و خواهش هزارتا با

 این تا نیستم هیجان کنترل اهل اصال که منم خورد تکون آرش دستای رفتم

 .اتاق توی اومد پرستاره اما زدم آرومی جیغ دیدم رو صحنه

 خراب سرتون روی رو بیمارستان خبرتونه؟ چه عزیز خانوم: پرستار

 !!!کردین

 دستاشو آرش که گفتم بهش تعجب با باشه بلند جیغم اینقدر نمیکردم فکر که من

 توی زد چنان پرستاره چون نمیزدم رو حرف این میشدم الل کاش داد تکون

 .ذوقم

 رو کار این که چشماشه کردن باز مهم کرده کارا این از خیلی شما شوهر عزیزم هه: پرستاره

 مه شما حاال. زیاده برگشتش امکان باالس هوشیش ضریب چون نباش نگران ولی نداده انجام

 .نکردن اخراج اینجا از منو تا بیرون برو بیا زودتر

 کنم استراحت یکم اینکه برای. بیرون زدم در از امید و غصه از پر دلی با من

 تازشم بودم بیمارستان توی بود ساعت0 آخه رویا پای روی گذاشتم رو سرم

 رو سرم تا همینم خاطر به بود نمونده برام جونی هیچ دیگه صبحونه بدون
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 .برد رویاخوابم پاهای روی گذاشتم

 تورو میخواد رها،آرش! اومده بهوش آرش شو بلند!  رها! رها: رویا

 !!ـا� �رهـــــــــــــــــ!ببینه

 با کشید منو رویا کردم باز چشمامو تا پریدم ازجام کشید سرم رویا که دادی با

 رسیدم تا میکردم گریه داشتم خوشحالی از که من آرش اتاق توی برد خودش

 .شد متوقف رویا صدام با اتاق در دم

 ببینه اینجوری منو بدبخت پسره اگه وگرنه کنم خوشگل یکم وایستا رویا، ـ

 .وایستا لحظه یه پس میره هوش از دوباره

 مُرده   شبیه آخه کردم آرایش یکم هم من وایستاد سوالی هیچ بدون هم رویا

 توی رفتم وقتی وای اتاق توی رفتم سریع خیلی آرایش یک با. بودم متحرک

 آرش باز دستای به اسمم شنیدن با. دادن بهم دوباره زندگیمو کل انگار اتاق

 زودی این به اینجوری این که خوابیدم ساعت چند من نبود معلوم کردم نگاه

 اما برگرده زود هست امکانش که بودن گفته پرستارا البته بود اومده جا حالش

 .بیاد بهوش زودیا این به فکرنمیکردم

 ....گفت بیجون صدای بایه

 !!!.من خانوم رها!!! اینجاست کی ببین خدا وای: آرش

 ای واهمه هیچ سرخوردن برای دیگه شدن بیشتر اشکام کرد صدام آرش تا

 از خیلی که بود معلوم چشماش از که آرش سراغ رفتم سریع خیلی و نداشتن

 تنش عطر آخه کردم بغلش آروم خیلی شدم نزدیکش تا. خوشحال من دیدن

 توی جوری همین من بیرون رفتن اتاق از همه بعد میداد، آرامش بهم خیلی

 باهمون. هم تو رفته اخماش دیدم کردم بلند سرمو صداش با که بودم بغلش
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 ..گفت بیجون صدای

 ام؟ زنده من االن که ناراحتی میکنی؟ گریه چرا تو: آرش

 .بود شوخی فهمیدم خندش با ولی شدم شوکه حرفش این با

 حلوا میتونستم من میمردی اگه آخه ای زنده که ناراحتم خیلی نداری خبر مگه ـ

 .میچسبه بیشتر خیلی آدم، عزیز حلوای تازه بخورم،

 آخه بود اومده خوشش حرفم این از آرش خیلی کنم فکر خندیدم حرفم این با

 .داد قورت رو خندش پرسیدم ازش که سوالی با ولی. خندید هم خودش

 کردی؟ تصادف چرا میکردی،حاال رانندگی دقت با همیشه که تو! آرش ـ

 یادم آهان ببینم کن صبر نمیاد یادم کردم تصادف چی برای فکرمیکنم هرچی نمیدونم واال: آرش

 چیه؟ دلیلش گفتی اگه.اومد

 چشمای با نمیرسید ذهنم به هیچی آوردم می فشار پوکم مغز به هرچی که من

 .داد جوابمو چون فهمید خودش کنم فکر که کردم نگاهش سوال پر

 تشدوس بیشتر همه از االن که کسی تنها از من نیست آخه میگم، بهت نکن خودکشی حاال: آرش

 متاسفانه و شدم جوگیر دیگر اصطالح به یا شدم زده هیجان یکم بودم گرفته بله جواب دارم

 نه؟ مگه.بود این دلیلش که میبینم میکنم فکر دقت با که حاال تیربرق به خوردم

 .دادم جوابشو خندم کنترل با بودم شده پر روده خنده از که من

 خیلی ولی. میدونم خودم که من کنار، بره که ندیده رو تو بوده کور تیربرق بدبخت!  ای آخ ـ

 ای؟ دیوونه خیلی داشتی خبر ببخشید

 .شدم نفر یه عاشق چون دیونم االن تازشم گفت بهم داداشم بار یه آره: آرش

 رو سوالم همین و باشه ای دیگه کسه نکنه که کشید سوت مغزم حرفش این با

 .آوردم زبون به

 سالمتی؟ به کیه خب ـ
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 .گفت میترکید خنده از داشت که آرش

 نمیشناسیش؟! میسناشیش خودت توکه!!! بابا ای: آرش

 .نشدی پشیمون حرفت این از اگه حاال میدم، نشون بهت االن آره میشناسمش من که ـ

 کل طور به ولی بازوش توی زدم و کردم مشت دستامو زدم رو حرفم این تا

 که آلزایمرم به داشتم طوری همین اومده، در کما مثال از تازه که بود رفته یادم

 .اومدم خودم به آرش "آخ" صدای با میکردم فکر بود کرده عود دوباره

 ...واال شدی؟ چی وای ـ

 اون با آروم خیلی و لبم روی گذاشت دستشو چون بگم کامل حرفمو بقیه نذاشت

 به ببوسم شو گونه برم اومدم تا بوسید و لباش نزدیک برد دستمو دستش یکی

 .کردم جمع خودمو زود خیلی منم شد بلند در صدای خواهی معذرت منظور

 .مکنی منتقل بخش به رو مریض میخوایم چون بیرون بیاین لطفا خانوم ببخشید: پرستار

 فرستادن با اتاق از خانومانه خیلی و کردم ذوق شنیدم رو پرستار حرف این تا

 .بیرون رفتم قاپیدش هوا توی آرش که بوسه یه

 خیلی بعدم بخش کنن منتقل رو آرش میخوان که گفتم همه به بیرون رفتم تا

 دَر کنار برم اومدم تا بیرون بیارنش اتاق از تا موندم آرش منتظر خوشحال

 .شدم متوقف اسمم شنیدن با اتاق

 بگیرم؟ رو وقتتون لحظه چند میشه خانوم رها ببخشید: آرمین

 نشونه به سرم دادن تکون با. بیری هیری این توی میخواست چی این حاال

 .بزنیم حرف چی نمیدونم ی درباره که گوشه یه رفتیم مثبت

 دوستین؟ آرش با حاال تا کی از شما بپرسم میشه: آرمین

 گفته بهش چیو همه آرش میکردم فکر آخه نداشتم سوالو این توقع اولش من
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 تعریف سانسور کمی با جان پیاز تا بگیر سیر از قضیه کل بهش سریع ولی

 .کردم

 .مجنونین و لیلی خودتون برای که شماها عاشقا، بابا: آرمین

 اومدن بیرون با شد مصادف کارم همین که کشیدم خجالت آرمین حرف این با

 .برانکارد با البته اتاق از آرش

 من نداری ای دیگه سوال اگه بیرون آوردن رو آرش ولی جان آرمین ببخشید ـ

 .آرش پیش برم

 ..من واسه شد تجربه یه این دادین پاسخ سواالتم به که این از مرسی نه: آرمین

 فقط من که طوری آروم خیلی بعد... داره نیاز بهتون خیلی آرش که بفرمایید

 حرفش این شنیدن از بعد. نمیکنه حساب آدمم که رو ما...  داد ادامه بشنوم

 زره یه.اتاقش سمت به رفتیم آرش، خانواده اعضای بقیه همراه و گرفت خندم

 زنگ گوشیم اتاق داخل برم خواستم وتا کردم بش و خوش آرش مادر با رفتم

 رو تو رو ما شانس میبینی بود زده زنگ هم پرهام بیری هیری این توی خورد

 .بخدا

 خوبی؟ داداشی، سالم الو، ـ

 دختر؟ کجایی تو معلومه. ماهت روی به سالم: پرهام

 عصبانیت، از پر صورتی با اما کرد صدام آرش بدم رو جوابش رفتم که همین

 جواب باید نمیدونستم بود دستم گوشی حاال!!! کرد شروع این باز گفتم خودم با

 گوشیو سری سر خداحافظی یه با کردن فکر کلی از بعد بدم، رو کدومشون

 .آرش پیش برم تا کردم قطع

 داشتی؟ کاری عزیزم جانم ـ
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 میکردی؟ صحبت داشتی کی با آره،: آرش

 جوابش کامل خونسردی با خیلی بپرسه رو سوال همین میخواد میدونستم که من

 .دادم رو

 شکنسل رو کالس گفتم منم دارم کالس امروز بگه زد زنگ که؟ هست یادت کیمیا، بود دوستم ـ

 مگه؟ طور چه همین کنه

 دیگه؟ میرفتی کردی کنسل رو کالست چرا خب. هیچی آها: آرش

 !!!که واقعا بدم، درس کالس برم من بعد اوضاع این توی باشی اینجا تو آخه ـ

 حسابی که بغلم توی اینجا بیا حاال. خانومم معذرت شم شوهرت قرار من که نبود یادم اوه: آرش

 آزمایش؟ بریم ک ی راستی تنگیده، برات دلم

 چی؟ برای آزمایش ولی باشه هـــا، ـ

 .داد جوابمو شده گرد چشمای با آرش چون بود پیچیده خیلی سوالم انگار

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!نمیدونی؟ واقعا: آرش

 بدونم؟ باید کجا از نه ـ

 نیستی؟ بلد اصال یا بود رفته یادت االن تو الزمه، عقدمون برای خب!!! که واقعا: آرش

 با البته خنده زیر زدم بعد چیه، منظورش که افتاد یادم تازه حرفش این با

 .دادم قورتش آرش صدای

 میخندی؟ چرا خوبه؟ حالت رها،: آرش

 مینه خاطر به نبودم آزمایش یاد اصال که میخندم این به کنم؟ گریه کنم چیکار میخوای پس ـ

 .خندیدم

 زی؟ق خانوم میدونستی میشی خوشگل خیلی میخندی وقتی بخند،تازه همیشه!!!  آهــــا: آرش

 روی که دستی با که پایین انداختم سرمو و کشیدم خجالت مثال حرفش این با

 رویا دیدن با ولی کردم اونور رومو پریدگی رنگ با و ترسیدم خورد هام شونه
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 .شد راحت خیالم

 دیدی؟ جن مگه عزیزم چیه: رویا

 منم و خنده زیر زد نیست منترل کنترل اهل اصال که آرش حرفش این با

 جالب برام خیلی نکته یه این بود شده جدی خیلی نخندید اصال رویا ولی خندیدم

 .بود

 همیکن ا ه نی،اُهُنی یه میشه وارد جایی یه میخواد آدم آخه نبود، تو به هواسم اصال آخه عزیزم نه ـ

 .دیگه کرد داری آبرو باید آرش جلوی خب چون خوردم حرفمو بقیه...شما ولی

 برات نمیخوای چیزی ای وسیله نداری؟ کاری خونه میرم دارم من بگم میخواستم راستی: رویا

 بیارم؟

 گلم مرسی نمیخوام هم چیزی میمونم اینجا امشب من برو تو عزیزم نه ـ

 داری؟ ماشین راستی آها. باش مواظب

 .خداحافظ میزنم سر بهتون میام من باز فعال پس. دنبالم میاد عادل بابا، نه: رویا

 همین نیست آرش دیدم اتاق توی برگشتم تا کردم بدرقه در دم تا رو رویا من

 قلبم بود نزدیک گرفت دهنمو یکی در پشت از بدم خبر پرستار به خواستم که

 .خودش سمت کشید منو که و دهنم توی بیاد

 دلم کنم بغل خودمو زن یکم میخوام بذار آرش جون نگو هیچی.هیـــــــــــــــش: آرش

 میشه؟ شده، تنگ براش خیلی

 رو بحث بدم نشون خودمو سنگینی یکم اینکه برای ولی خواسته خدا از که منم

 .کردم عوض

 .بیفکری که واقعا کنم سکته بود نزدیک!!! آرش تو دست از وای ـ

 .اه اه اه باش خانومو میگی؟ چی تو میگم چی من ؟ هـــــا: آرش

 .....حرفی شما دلم، جون ـ
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 بودم شوک توی اولش من لبام روی اومدن لباش آخه کنم تموم حرفمو نذاشت

 کردم همراهیش داشتم بهش که عشقی تموم با و بیرون اومدم زود خیلی ولی

 چی عینهو من که میشه بلند در صدای خوب احوال و اوضاع همین توی

 باشه پرستار شاید میکردیم فکر آخه تختش روی رفت سریع هم آرش و ترسیدم

 با عشقا مرغ نیست؟ داخل کسی"میگفت که آرمین صدای با. بود آرمین ولی

 تا رفتم و کشیدم عمیقی نفس یه شنیدم رو آرمین صدای تا من "هستما؟ شما

 ولی لبش گوشه افتاد لبخند یه دید منو تا کرد باز آرمین خود اما کنم باز درو

 برگشتم میزد صدا رو آرش داشت که آرمین صدای که کشیدم خجالت کلی من

 .سمتشون

 پاره پیرهن تا04-34 یه خودم من بابا نه؟ دیگه مثال االن خوابی آرش؟: آرمین

 .چته ببینم برگردون روتو حاال میکردی چیکار داشتی میدونم کردم

 کلمه گفتن با که توش برم کنه باز دهن زمین داشتم دوست آرمین حرف این با

 .کردم سکته آرمین دهن از اونم "ابالفضل یا"

 بی شده، دماغ خون شد جوگیر شما شوهر این باز بیاین خانوم رها: آرمین

 بهم؟ میدین رو کاغذی دستمال این زحمت

 ؟ شد اینجوری یهو چرا. حتما آره ـ

 بهش شوک هروقت کرد، فوت بابام که وقتی از البته بچگی از آرش: آرمین

 ...االنم احتماال میشه دماغ خون میشه وارد

 گفتن با منم میکرد نگاهش وحشتناک خیلی داشت آرش چون خورد حرفشو بقیه

 زنگ پرهام بیرون گذاشتم اتاق از پامو که همین. بیرون رفتم اتاق از اجازه با

 .زدم رو اتصال دکمه که بذارم دلم کجای االن اینو که بودم مونده حاال زد،
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 خوبی؟ داداشی سالم الو، ـ

 هست معلوم شدی سهیل ستاره خوبی؟ تو خوبم من ماهت روی به سالم: پرهام

 کجایی؟

 دارم دیگه حاال، تا صبح از بیمارستانم االن من کرد تصادف آرش. خون دلم که نگو داداش آخ ـ

 .دیگه گذاشت تنهاش نمیشه خُب ولی خستگی از میمیرم

 .کنم صحبت باهاش بده گوشیو نده بد خدا واقعا؟؟؟؟؟؟ وای ای: پرهام

 باشه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ـــــــــــــــــــی؟؟؟؟؟ چــــــــــــــــــــــــ ـ

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!حتما

 خنگه احمق مردتیکه "گفتم خودم با خندید، بلند بلند شنید جیغمو صدای تا پرهام

 دقیقا آرمین چون کرد یخ انگشتام نوک سرم پشت از اسمم شنیدن با و " ظاهراً

 با که شدم مواجه آرمین نشسته اخم به ی قیافه با برگردوندم رومو تا بود پشتم

 .اومدم خودم به اسمم شنیدن

 کارتون هروقت شدم، مزاحم موقعه بد اینکه مثل ببخشید خانوم رها: آرمین

 .بگید من به شد تموم

 جوابشو خونسرد خیلی که. داره چیکار من با االن این که بود زده خشکم من

 .دادم

 اگه حاال خوبه گفتم منم چطوه آرش حال بگه زد زنگ بود دوستم بابا نه ـ

 کنم؟ قطع گوشیو دارین کاری

 کارش که فهمیدم سرش دادن تکون با بود شده راحت خیالش انگار که آرمین

 .حساسا خانوادگی اینا ظاهرا. مهمه خیلی

 خون گروه آزمایش برای فردا هست امکانش اگه گفت آرش خانوم، رها: آرمین
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 چطوره؟ ها، خانواده اجازه با البته بدین آزمایش جا همین

 صحبت مورد این در بابام با اما شدم خسته باالخونی آالخون این از منم واال ـ

 بشه، عصبانی بابام موقعه یه میترسم دیگه خونه برم من میشه اگه االنم. میکنم

 اتاقشه؟ توی آرش االن... . شه عصبانی که منم بابای

 . کردن مرخصش آرش اسرار با چون میشه آماده داره نه هـــــــــا؟؟؟؟؟؟؟: آرمین

 میشه؟ مرخص زودی این به بود کما توی که مریضی نمیارم در سر اصال که من ـ

 .کرد اسرار خیلی آرش آخه:آرمین

 .گرفت خندش کارم این با که میکردم نگاش داشتم باز دهن با جوری همین من

 ؟؟؟؟؟؟ کمــــــــــــــــا؟؟؟؟؟؟ توی بود رفته آرش که مطمئنین آرمین آقا ببخشید ـ

 هیچ بی سالم خیلی البته اتاق از آرش اومدن بیرون با شد مصادف حرفم این

 یه همراه و میداد نشون هاشو عضله ی همه که جذب سبز تیشرت یه با نقصی

 سینه به دست میزد همینو همیشه که خوشبو عطر یه و مشکی تنگ کتان شلوار

 هر "آمادم من"میگفت که صداش با که باحال خیلی طور یه وایستاد من جلوی

 پایین رفتیم بیمارستان های پله از باهم زود خیلی ولی خنده زیر زدیم تامون سه

 پایین میبرد میکرد بغلم میپرید آرش داشت جا اگه دیگه، هم دست توی دست

 و من آرش حرف با پایین رفتیم رو ها پله تا میکرد نگاهم شیطون خیلی چون

 .بیاریم در شاخ بود نزدیک آرمین

 کـــــــــــــو؟؟؟؟؟؟؟ من ماشین ولی ببخشید خیلی: آرش

 :بلند خیلی صدای با هم با آرمین منو یهو

 ."؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟� �ـــــــــــــــــــــی؟؟� �چــــــــــــــــــ"گفتیم

 !!!میخوام ماشینمو خب گرفت؟ برق شمارو که گفتم چی مگه: آرش
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 رفت؟ یادت کنی رانندگی نباید مریضی مثال تو خوبه؟ حالت آرش ـ

 هم با بیا هست من ماشین بیا االن. میگه راست خانوم رها آرش آره: آرمین

 برم زودتر باید اومد پیش برام انگیلیس تو کار یه دارم پرواز فردا من بریم

 است خسته خانوم رها بریم بیا حاال میام عقدتون برای دیگه روز سه تا ولی

 .داداش بدو

 خیلی حالم میرسونمش خودم من است خسته رها که حاال برو تو نه: آرش

 .میرسونم رو خانومم خودم من برو تو شد رفع سرگیجمم ندارم هم مشکلی هیچ خوبه

 خیلی و شدم مواجه آرش خواهش از پر ی چهره با کنم اعتراض اومدم تا

 اومدم تا ماشین سمت به رفتیم آرمین، با خداحافظی از بعد و کردم قبول راحت

 بریم"گفت گوشم زیر آروم خیلی بعد کرد باز برام رو در آرش سریع سوارشم

 ماشین داخل نشستم مثبت نشونه به سرم دادن تکون با من "کنیم؟ شیطونی یکم

 .من سمت برگردوند صورتشو آرش من صدای با. کردیم حرکت زود خیلی و

 بریم؟ میخوایم کجا!!!  آرش ـ

 باشی داشته صبر یکم" گفت و بینیش روی گذاشت دستشو و زد لبخندی یه

 نره سر حوصلم اینکه برای منم. کرد زیاد رو آهنگ صدای هم بعدش "میبینی

 میریم داریم فهمیدم دیدم رو هوایی پل روی تابلوی به تا شدم خیره بیرون به

 .کردم هم و سوال همین میدونه خدا االن چرا اما شمال

 آرش؟ ـ

 عزیزم؟ جونم: آرش

 میریم؟ داریم کجا دقیقاً االن ما بپرشم میشه ـ

 داری؟ دوست.  بهشت یه: آرش
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 نگاهش پرسوال چشمای با آوردم نمی در سر هیچی حرفاش از اصال که من

 .چمه فهمید خودش که کنم فکر که کردم

 د بش، جای یه برم زنم با میخوام خُب ؟؟؟؟؟ دیدی روح مگه میکنی نگاه اینجوری چرا چیه؟: آرش

 مشکلیه؟

 شمال؟ میریم داریم چرا حاال ولی نه خُب ـ

 مونیممی اونجا شبم و ببینیش تا خودم ویالی ببرمت میخوام شمال، بریم نمیخوایم عزیزم: آرش

 چطوره؟ مجردی، شب آخرین حساب به میذارم بعدشم

 ک ی نمیدونم پنجره به دادم تکیه سرمو بعدش و گرفت خندم شنیدم رو حرفش تا

 رو چشمام هام گونه روی یکی دستای نوازش با یادم فقط برد خوابم که بود

 باز کامل چشمامو " رسیدیم "اینکه کلمه یک شنیدن با و کردم باز آروم خیلی

 ویالی یه با شدم پیاده ماشین از بعدش و دادم بدنم به قوسی و کشی یه کردم،

 توی که سوالی یه آرش از تا سرم پشت برگشتم تا شدم رو روبه خوشگل خیلی

 نمیدونستم ترسیدم نمیداد جواب میکردم صداش هرچی نیست دیدم بپرسم ذهنم

 ما اما هست آرش ویالی این شدم متوجه زدم که دادی با ببرم پناه کجا به باید

 و باال اتاق توی بنداز رو پسره " میگفت که خشنی صدای با چون اند دزده رو

 مکث از بعد چون اومد یادش چیزی یه انگار بعد "پیشش بذار هم دختره

 کنم بیهوش رو پسره کردم وقت فقط من کجاست دختره راستی "گفت کوتاهی

 داشت پسره دیدم من ویال توی اومدن تا چون باشه خواب االن دختره کنم فکر

 توی رفتم حرفش این با "بدو کجاست دختره ببین برو تو حاال میکرد کارایی یه

 نزدیک میاد داره یکی فهمیدم بستم چشمامو تا خواب به زدم خودمو ماشین

 گذاشت و کرد بلند منو مالیمت با خیلی بعد شنید، هاشو قدم صدای میشد راحت
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 کرد که کاری با بعد فرهنگ با چه گفتم خودم با کارش این با بغلش توی

 صدای با بعد تخت روی کرد پرت منو وحشیانه خیلی آخه گرفتم پس حرفمو

 هر ولی آشنا ی قیافه یه دیدم کردم باز چشمامو تا رفته کردم فکر دَر شدن بسته

 اشکم اومد یادم که چیزی با اما نمیومد یادم چیزی آوردم می فشار مخم به چی

 داشتم بود، محمد ایستاده روبروم سینه به دست االن که اونی چون اومد در

 نخوای چه بخوای چه منی مال تو "بود گفته که آخرش حرف یاد میشدم روانی

 مال فقط اینکه روزی یه اما میکنم ازدواج دیگه دختره یه با دارم زور به من

 خودم به صداش با اومد یادم رو حرفش این تا "میکنم ثابت بهت رو منی

 .اومدم

 بودم زده بهت که حرفایی اون یاد آها ندیدی؟؟؟ آدم چیه؟؟؟؟: محمد

 .نه؟؟؟ سخته؟؟؟. برات بمیرم افتادی؟؟؟؟

 یادمه عقب، رفتم قدم یه من حرکتش این با جلو اومد قدم یه زد حرفشو این تا

 میکردم که کاری تنها لحظه اون و تخت روی افتادم که عقب بودم رفته اونقدر

 با محمد بلندشم تخت روی از اومدم تا میدادم رو بازی سرسره اجازه اشکام به

 خودش و تخت روی کرد پخش رو من و تخت روی داد هل منو دستش یه

 سمت اومد آورد در رو لباسش تا لباسش، های دکمه کردن باز به کرد شروع

 دیدم برداشتم زدن جیغ از دست در صدای با که زدم جیغ اونقدر یادمه فقط من

 شد بیشتر هقم هق دیدم که چیزی با اما من پیش اتاق داخل آوردن رو آرش

 دیوونه داشتم نبود خوب اصال حالش میومد خون داشت سرش از من، آرش

 به زد فکر این تا بیرون اومده بیمارستان از تازه آرش که افتاد یادم تازه میشدم

 بودم نگرفته ازم منو گوشیه چون بزنم زنگ آرمین به که بود این فکرم سرم،
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 که گوشی توی پیچید آرمین صدای بوق تا شیش – پنج از بعد زدم زنگ سریع

 .داد آرامش بهم

 .آرمین آقا سالم ـ

 زدین؟ زنگ االن که اومده پیش مشکلی خانوم رها سالم: آرمین

 حال اصال هستیم شمال سمت که شما ویالی توی دزدیدن رو آرش و من آره ـ

 .کنید کاری یه لطفا میاد خون داره سرش از نیست خوب آرش

 با البته میام االن همین من!!!!!!!!!!!!!!!!! ؟؟؟؟؟ واقـــعـــــــــا؟؟؟؟؟؟؟؟: آرمین

 گوشی فقط میام االن همین من باشید آرش و خودتون مواظب خانوم رها. پلیس

 .خداحافظ. باشه ندید بهشون رو

 باهاش نیومده کسی تا سریع آوردم می در بال خوشحالی از داشتم که من

 و کنم جلوگیری خونریزی از تا بستم رو آرش سر شالم با و کردم خداحافظی

 عصبی دید آرش کنار رو من تا اتاق توی محمد اومدن با شد مصادف کارم این

 نگاهش داشتم همین بخاطر گوشم توی بزنه میخواد نمیدونستم سمتم اومد

 باز چشمامو وقتی و بستم رو چشمام صورتم توی خورد سیلی یه تا میکردم

 آرش شاید که بود این سرم توی افتاد که فکری اولین نیست آرش دیدم کردم

 دَر سمت رفتم و شدم بلند جام از سرم به زد فکر این تا باشه برده محمد رو،

 کل که هایی عقده تموم آرش بدن به زدن لگ با داره محمد دیدم که اتاق

 شد من متوجه تا چون نبود زیاد کارش این اما میکرد خالی رو داشت زندیگیش

 رفتم سریع خیلی منم رفت و برداشت کارش از دست عصبی خیلی لبخند یه با

 بد خیلی لرزه یه فکرم این با مُرده یا است زنده که نمیدونستم اما آرش سمتم

 فکرم این با بدم دست از رو عشقم همیشه واسه نکنه که اومد وجود به تنم توی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نانجم کاربر کـــ.نوشین | خون رنگ به لباسی با عروسی رمان

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

 

65 

 

 خورد سر گونم روی از آروم خیلی بیرون اومد چشمام از اشک قطره اولین

 میکردم داشتم که کاری به دیگه نمیخواستن اجازه ازم اشکام ی بقیه دیگه ولی

 برای خوردن می سر هام گونه از سیل مثل اشکام چون گریه بگم نمیتونستم

 این با که ش سینه روی گذاشتم سرمو بشم مطمئن آرش بودن زنده از که این

 های سوال سریع کرد باز چشماشو تا زور به البته شد باز آرش چشمای حرکتم

 .پرسید قراره چه از قضیه نمیدونستم خودمم که ازمنی ذهنشو توی

 بگو چیزی یه میکنه؟ درد تنم چرا من میکنیم؟ چیکار اینجا ما رها،: آرش

 لعنتی؟

 توضیح براش رو چی همه تا چشماش توی کردم خیره رو نگام حرفش این با

 .بدم

 محمد، که شد جوری چه نمیدونم اما هستیم تو ویالی توی االن ما آرش، ـ

 رو ما تا اینجا بیاد که زدم زنگ آرمین به االنم دیدم اینجا رو سابقم پسر دوست

 بگیرم رو جلوشون اومدم تا منم خوردی کتک اینا از کلی هم تو بدن، نجات

 دیگه تقریباً یعنی کردم مکث رسیدم که اینجاش به....  بهم میخواست محمد که

 یهو که میکشیدم دست رو سرش آروم خیلی نشستم کنارش و نزدم حرفی هیچ

 و بشه خورد دستم مچ بود نزدیک که میداد فشار محکم اینقدر گرفت دستمو مچ

 .اومد در دادم کنم جلوگیری شدنش خورد از اینکه برای

 میفهمن االن کن ولش رها جون شد له دستم میکنی؟ چیکار داری آرش وای ـ

 .نیستم تو با مگه!!! میزننت دوباره بعد خوبه حالت تو

 نداش، ای فایده هیچ ولی بود داد شبیه که بود باال تون با تقریبا آخرمو جمله

 در دستش از رو دستم کردم تقال هرچی بود جالب بود شده کر آرش انگار

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نانجم کاربر کـــ.نوشین | خون رنگ به لباسی با عروسی رمان

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

 

66 

 

 غیر برام دردش تحمل دیگه بودتش گرفته محکم وحشتناک چون نشد بیارم

 بود شده خیره بهم بیتفاوت آرش اما اومد در اشکم اولین که بود شده ممکن

 یکی بود آزاد که دستی اون با منم. نداشت حد که بود نفرت نگاهش توی اینقدر

 آخه میترسیدم داشتم کم کم دیگه نداشت ای فایده هیچ ولی بازوش توی زدم

 بازی سرسره برای اجازه بی اشکام که منم بود خون پراز آرش چشمای

 منم که داد دست بهم شدیدی تنهایی احساس لحظه یک صورتم، روی میومدن

 دستای توی از دستم آوردن در بیخیال جوری همین دادم، دست بهش مجبوری

 .سوخت جاییم یه که کردم حس کامال حرفش با که بودم شده آرش

 داشتی تو اما خوردم کتک من تو خاطر به چیکارکردی؟ باهام میبینی: آرش

 .؟؟؟ نه مگه. میکردی حال و عشق

 بی مقابل در خودم از و بیارم در شاخ که بود این بکنم میتونستم که کاری تنها

 در کاذبی نفس به اعتماد کدوم با نمیدونم کنم دفاع میشد بهم که هایی احترامی

 .ایستادم آرش مقابل

 بافتنی بهتر که کنم کمکت بگو نیستی بلد اگه میبافی؟ خودت برای داری چی ـ

 منو شما هستی؟ کارم طلب وقت اون میدوزی میبری داری خودت واسه. ببافی

 به که باش خَرو من شکر؟؟؟ رو خدا نداری که آلزایمر اینجا آوردی برداشتی

 کوته اینقدر اینکه برای واقعا انداختم خطر به رو خودمم جون تو خاطر

 .خان آرش آقای متاسفم برات!!! فکری

 رفتم بیتفاوت منم بود شده شوکه انگار کرد جدا مچم از رو دستش حرفم این با

 به اینقدر و زانوم روی گذاشتم رو سرم نشستم بود اتاق گوشه که تختی روی

 .برد خوابم حالت همون توی که کردم گریه خودم حال
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 *14 فصل*

 اولش میاد و میره اتاق توی داره قرمز نور یه ولی گذشته ساعت چند نمیدونم

 بودم زده آرمین برای که زنگی یاد بعدش اما نیومد ذهنم به چیزی یعنی ترسیدم

 .شدم مواجه کمرم دوره شده حلقه دستای با شم بلند خواستم که همین افتادم

 فاط هَم جا همون خوابیده پیشم محمد که بود این رسید ذهنم به که چیزی اولین

 اما شد کمتر دلهُرَم پشتمه آرش اینکه از خبر که آشنا صدای با ولی خوندم رو

 نخواستم اول بودم عاشقش عاشق هنوز باز ولی بودم ناراحت دستش از هنوز

 رو جوابش بخوام اینکه به برسه چه کنم نگاهش نمیخواستم حتی بدم جوابش

 من و نازکنه عشقش برای یکم آدم حداقل که نمیذاره المصبی دل این اما بدم

 کرد شل کمرم دور از رو دستاش زدنش صدا با همراه. شدم حرفاش تسلیم بازم

 .بدم گوش حرفش به تا سمتش برگشتم منم

 درست ببخشید بگم من ناراحتی؟؟؟ دستم از هنوز جون رهـــا.... رهـــا: آرش

 میشه؟؟؟

 .زدم رو حرفم عشوه و ناز بدون نداشتم رو آرش غم دیدن چشم اصال چون

 من ببخشید بگو تو. میمونه ها خورده شکست لشکر شبیه رو قیافه حاال خُب ـ

 شد؟؟؟ راحت خیالت میبخشمت،

 خوبه؟ ببخشید،. دلم عزیز آره: آرش

 کم نمره که شدی ها ای مدرسه بچه عین نکن لوس خودتو اینقدر دیگه بسه ـ

 راستی. میدن بعد دفعه برای رو خوب ی نمره قول مامانشون به و میگیرن

 خبره؟؟؟ چه اینجا بگو
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 به موفق اما چی برای نمیدونم نه یا بگه که بود تردید توی اول آرش انگار

 .شدم سوالم جواب رسیدن

 افتاد جیبت توی از گوشیت تخت، روی بری که شدی بلند پیشم از وقتی: آرش

 برداشتم گوشیو منم نبود هواست اصال که بود داغون اعصابت اینقدر ولی پایین

 تو که فهمیدم اینم و نبوده تو کار هیچی فهمیدم و زدم زنگ آرمین برای و

 من، کار با نمیدونستی رو دقیق آدرس تو چون و بودی زده زنگ آرمین برای

 دوستش با و محمد پسره اون و اینجان االنم و اینجا اومد پلیس با مستقیم آرمین

 گفتم من ببینه رو تو تا منتظره پلیسم نشستن، پلیس ماشین توی االن گرفتن رو

 .هستاً تو منتظر که ساعت  نیم حدودا االن شدم موندگار اما میکنم بیدارش خودم

 زدم میکنن فکر اینا االن برد خوابم خودم کنم بیدار رو تو اومدم مثالً  من

 .نمیام بیرون کشتمت

 باصدای و کرد ول منو سریع خیلی آرش شد بلند در صدای شد تموم حرفش تا

 بوسه یه بعدش و چشمام توی شد خیره بعدش و "شد بیدار تازه " گفت بلند

 باز رو اتاق در تا. "داریم کار کلی که بریم "گفت بهم و زد ام گونه روی

 و بود نرفته آرمین اصال احتماال که افتاد یادم منم ، شدیم روبرو آرمین با کردیم

 فقط که کشیدم کوچیکی خجالت فکرم این با که من شنید مارو حرفای تمامیه

 با طوری همین من زد، بهم چشمک یه فقط نیاورد بروم ولی شد متوجه آرش

 .اومدم خودم به موسوی سرهنگ صدای با که بودم وایستاده آرمین جلوی آرش

 ممکنه اگه میخواستم هستم، موسوی سرهنگ من بشارت خانوم سالم: سرهنگ

 مصاعد حالتون االن اگه البته بپرسم سوال چند ربایی آدم این مورد در شما با

 باشه؟
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 :گفتم و اومد خوشم بودنش برخورد خوش از خیلی زد که حرفایی با

 شما بازجویی به باید کجا که کنید راهنمایی منو فقط ندارم مشکلی من نه ـ

 بدم؟ جواب

 .خودتون ماشین سمت طرف این از لطفا. متشکرم واقعا: سرهنگ

 .دارم کوچیک کار یه همسرم با لحظه چند فقط چشم، آها ـ

 خیلی البته من سمت برگش سریع آرش آوردم زبون به رو " همسرم " کلمه تا

 .نخندیدن کنترل با البته زدم بهش رو حرفم منم و خوشحال

 بپرساً، من از سوال تا چند میخوان موسوی سرهنگ آقای عزیزم جان آرش ـ

 زیر آروم رفتم بعد.......بدم جواب سوالتشون به برم من نداری کاری اگه

 .بشی؟ همسرم نیست قرار مگه کردی تعجب چرا: گفتم گوشش

 ولی فهمید هم آرمین حتی که بود ضایع اینقدر بیاره در بال بود نزدیک آرش

 .گفت منم به حال با چیز یه

 خوشحالم من که قدری همون که شدم خوشحال نکردم تعجب خانومم نه: آرش

 به نمیدمت کسی هیچ به خودمی مال فقط که طوری اون ولی خوشحالی هم تو

 .جوجو باش خیال همین

 از لبخندم جدی ولی زدم براش صورت پهنای اندازه به لبخند یه حرفش این با

 پیش رفتم زدم آرش به که حرفی از بعد. خالص خالص یعنی بود دل ته

 منم و بپرسه ازم سوال سری یه ازم تا بود من منتظره آخه موسوی سرهنگ

 پرسید رو آخرش سوال وقتی اما دادم جواب سواالش تمامیه به آرامش با خیلی

 .بگم بهش چی باید نمیدونستم

 پس بدونم رو جوابش باید رو سوال این ولی بشارت خانوم ببخشید: سرهنگ

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نانجم کاربر کـــ.نوشین | خون رنگ به لباسی با عروسی رمان

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

 

71 

 

 البته بوده حدی چه در زند محمد با رابطتون شما اینکه. بگید رو جوابش لطفا

 دوست با اونم کردین ازدواج شما میدونم من که اینجایی تا چون میگم رو قبال

 چون نشین ناراحت سوالم این بابت دستم از لطفا حاال و جان، آرش عزیزم

 قبال بگید لطفا پس دروغه مطمئنم من که گفته رو اظهاراتی سری یه زند محمد

 که رو منظورم بوده، هم ای دیگه چیز دوستی رابطه از غیر به دونفر شما بین

 میشین؟ متوجه خوب

 محمد باری چند یه من بگم جوری چه بگم چی باید نمیدونستم لحظه یک برای

 گوش به میترسیدم هم میکشیدم خجالت هم حرف این گفتن از و بودم بوسیده رو

 خاطر به بدم دست از جوره هیچ رو آرش نمیخواستم اصال چون برسه آرش

 .کرد قبول اونم که گذاشتم شرطی یه موسوی سرهنگ با همین

 هیچ تحت و عنوان هیچ به رو میگم بهتون که چیزی لطفا موسوی آقای ـ

 باشه؟ نگید، آرش به وجود م نل وجه

 .باشه راحت خیالتون حتما چشم: سرهنگ

 بوسیدم رو محمد...  محمد بار چهار تا سه یه فقط من راستش ممنون واقعا ـ

 باهاش وقتی اما همین خاطر به کنیم ازدواج هم با بود قرار موقعه اون چون

 بوده بینمون هرچی من که گفتم بهش رابطمون کردن تموم با همراه کردم تموم

 کرد قبول اونم کن فراموش هم تو میکنم فراموش رو نبوده خواستی چیز گرچه

 حرفام وقتی................ خانوادش زور به اونم کنه ازدواج میخواست چون

 .کردم موسوی سرهنگ از سوالی یه و کشیدم عمیق نفس یه گفتم رو

 توی برم میخوام خستم خیلی من ندارین؟؟؟ سوالی دیگه موسوی، آقای ببخشید ـ

 خدمتم؟؟؟ در هست سوالی یا شکی جای باز اگه البته ماشین،
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 تا شد، راحت چیه میدونم خوب خودم که چیزی یه از سرهنگ خیال انگار

 میخواست چی میدونه خدا شد متوقف آرش صدای با بده رو من جواب خواست

 .بگه

 .بریم نداره، باهات کاری دیگه ما، شفیق رفیق این اگه جان رها: آرش

 برای اما!!! نه یا داره کار باهام موسوی سرهنگ وسط این که بودم مونده من

 میرفتم داشتم. کردم خداحافظی سرهنگ از نفهمه قضیه از چیزی آرش اینکه

 که آرمین به شد باعث که برگردوندم رومو اسمم شنیدن با که ماشین، سمت

 نیوفتم اینکه برای و بدم دست از رو تعادلم و بخورم بود نزدیک بهم خیلی

 دو هر بود منتظره غیر کارم که اونجایی از و گرفتم رو آرمین لباس آستین

 من افتاد اتفاق این وقتی. من لبای رو چسبید آرمین لبای که طوری افتادیم،

 بود، کرده قرمز شدید بدبخت شد بلند سریع هم آرمین و بستم چشمامو سریع

 این متاسفانه خب اما توش برم کله با من شه باز زمین داشتم دوست که من

 مبارک روی به مثال که آرش پیش رفت سریع شد بلند آرمین تا. نیوفتاد اتفاق

 ماشین توی بشینم برم که نبود دستم سویئچ که منم. افتاده اتفاقی که نیاره خودش

 با. سختی کار چه که وای میگرفتم آرمین از رو سویئچ میرفتم باید و

 من وقتی بده رو سویئچ بگم آرمین به که آرش سمت رفتم تمام خونسردی

 جواب زور به من دیدن با آرمین که پرسید سوالی یه آرمین از آرش رسیدم

 .داد

 چیکار؟ رفتی پس ندادی؟ رها به رو سویئچ مگه تو. آرمین: آرش

 .نکردم پیدا رو خانوم رها که خانوم رها به بدم رو سویئچ رفتم من: آرمین

 فحش بهش دلم توی چقدر میدونه خدا هچل توی بود انداخته منم حرفش این با
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 نمیدونستم اصال خدایی ولی بدم آرش تحویل دروغ که بود من نوبت حاال. دادم

 خونسردی با کردم سعی و اومدم خودم به اسمم شنیدن با. بگم بهش چی باید

 .بدم جوابشو مضاعف

 بردارم گوشیمو اتاق داخل از بودم رفته من ولی میگن درست آرمین آقا آره ـ

 .ندیدن منو ایشون همین خاطر به بگیرم بود رفته یادم آخه

 بیا خودت ماشین با خودتم رها به بده رو سویئچ تو آرمین حاال خب آها،: آرش

 .داریم کار جایی یه بریم قراره راه سر ما

 آرش اینکه از و نداشتم خبر هیچی از چیکارم؟؟؟ نبود معلوم وسط این من

 که نبود مناسبی وقت االن خب ولی میشدم کفری میدوزید میبریدو خودش برای

 کردم دراز آرمین سمت به رو دستم حرفی هیچ بی همین خاطر به بگم چیزی

 که همین ماشین سمت به رفتم گرفتم رو سویئچ وقتی و بده رو سویئچ که

 آرش میدونستم چون گرفت بازومو یکی پشت از کنم باز ماشینو در خواستم

 برگردوند خودش سمت به منو حرکت یه با که ندادم نشون العملی عکس هیچ

 مظلومش های نگاه اون تسلیم کودن من بازم و بود مهربون چشماش خیلی اما

 دستاش از یکی با سریع و فهمید کنم نگاه چشماش توی نمیخواستم چون و شدم

 مظلومش چشمای توی شدن خیره به مجبور منو و گرفت رو چونم زیر

 کردم دستی پیش من بگه رو چی نمیدونم تا کنه باز دهن خواست که همین.کرد

 .زدم حرفمو اول و

 من ای دیگه کار هر یا بخوای معذرت نمیدونم اومدی اگه جان، آرش ببین ـ

 خستم خیلی چون بریم بیا زودتر داری کار جایی اگه و ندارم حوصلشو اصال

 .خستم خیلی میگم بازم کن رانندگی بیزحمت خودت تازشم
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 هیچ گرچه خوابیدم ماشین پشت رفتم و زدم ماشینو دزدگیر شد تموم حرفم تا

 بعدش اما بود شازده های سوال زیر از رفتن در برای فقط نبود کار در خوابی

 چه که برد خوابم میدادن حرکت از خبر که ماشین تکونای و خیاال همین با

 .واقعا بود ای مسخره خواب

 *11 فصل* 

 طوری همین من اما میشه، ای دقیقه24 حدودا بیمارستان رسیدیم که وقتی از

 یکم یا قهر باهام االن نمیدونم نکرد بیدارم اصال داخل رفته آرش و ماشینم توی

 و سیر خیالم توی داشتم که همیشه مثل. علم اللُ  میدونم فقط داغون اعصابش

 حرف تلفن خط پشت یکی با داشت انگار که آرش صدای با که میکردم سفر

 جلو، صندلی روی پریدم سریع خیلی حرکت یه توی و اومدم خودم به میزد

 این مهم نمیدونم بیدارم من نمیدونست انگار ترسید آرش نشستم جلو رفتم وقتی

 خب ولی نمیومد در صداش اصال لحظه چند برای چون بود ترسیده که بود

 کرد نگاه جلو به و برگردوند سرشو بیتفاوت خیلی و اومد خودش به زود خیلی

 سویئچ روی گذاشت دستشو و کرد خداحافظی بود خط پشت که کسی اون با و

 روشو کامل شد باعـث که زدم حرفی یه من بزنه استارت خواست که همین

 بود خورده بخیه حاال که پیشونیش از قسمتی یه متوجه من، سمت برگردونه

 .شدم

 بریم؟ میخوایم کجا االن آرش ـ

 شوکه چنان لحظه اون من چه، تو به یعنی که زد آمیز مسخره خیلی پوزخند یه

 .میمون پسره بیاد جا حالش که گوشش توی بزنم یکی میخواستم که شدم

 نمیشنوی؟؟؟!!! هستما شما با خان آقا ـ
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 این چرا تو نمیدونم ولی میشنوم و سالمه گوشام کامال عزیزم چرا: آرش

 چیه؟؟؟ نظرت ها؟؟؟؟؟ میدی؟ گیر آدم به همش شدی طوری

 رومو همین خاطر به آوردم نمی در سر حرفاش از اصال که یکی من

 فحش خودم به اینقدر و شیشه به چسبوندم سرمو و شیشه سمت به برگردوندم

 سبک خودتو اینقدر و بتمرگی جلو بیای گفت تو به کی دختر آخه "که دادم

 میفرستادم لعنت و فحش کردم که کاری و خودم به که طوری همین " کنی؟ها؟

 من که زده صدام بار چند میدونه خدا میزنه صدام داره آرش شدم متوجه که

 خاطر به شه کنده جا از هام شونه بود نزدیک دستاش با چون ندادم جواب

 . "بـــــــــــــله " گفتم و زدم داد بلند ندم دست از عزیزمو های شونه اینکه

 صدات دارم که دقیقه5 من، نه دارن مشکل گوشات تو االن اینکه مثل: آرش

 .که نمیذاری آدم برای حواس اه بگم میخواستم چی اصال رفت یادم االنم میزنم

 .توقع پر پسره آدمی، میکنی فکر واقعا تو گفتم خودم با

 .ــــــــه ااااااااااهــــــــــــــ..... آلزایمر تو که چه من به خب ـ

 نشنیدم؟؟ گفتی؟؟؟ چیزی جونم؟؟؟: آرش

 اینکه برای منم. میرسید دادم به خدا وگرنه نشنید آوردم شانس گفتم خودم با

 دادم تکون راست و چپ به منفی نشونه به رو سرم خالصشم شرش از زودتر

 .نه. نیست کن ول آقا اینکه مثل اما

 مثل پس عزیزم شده قدیمی خیلی کلکا این بپیچونی؟؟؟ منو میخوای هه: آرش

 گفتی؟ چی بگو آدم

 این به که باشه آدمی اینجور نکنم فکر ولی کُنه ولم که بگم بهش چی خدا وای

 المپ یه بودم خیاالتم و فکر در که طوری همین.  خدا امان به کنه ولم زودی
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 سریع خیلی.خوبــــــــــب فکر یه یعنی شد روشن سرم باالی بزرگ خیلی زرد

 .نره یادم موقعه یه که دادم انتقال بهش

 کردنت صدا متوجه همین خاطر به نیست خوب زیاد حالم گفتم عزیزم هیچی ـ

 .همین دارم، سردرد یکم نیست خوب حالم گفتم من نمیشنوی گفتی وقتی نشدم

 گفتی؟ رو همین که مطمئنی: آرش

 .میکنه ول این مگه حاال خدا وای

 بپرسم؟ سئوال یه میشه حاال. مطمئنم عزیزم آره ـ

 .حتما بله: آرش

 میکردی؟ صحبت کی با داشتی کنجکاوی محض فقط ـ

 میزدم حرف آرمین با داشتم من، برم کنجکاویت حس اون قربون الهی: آرش

 سئوال. همین.داشتم کار بیمارستان گفتم منم کردیم دیر چرا که بود شده نگران

 هست؟ ای دیگه

 شده؟ چی پیشونیت فقط عزیزم نه ـ

 اون لگدهای و مشت سریه صدقه از کوچیکه بخیه یه فقط خانومم هیچی: آرش

 .همین شد پاره سرم مردک

 .اَه. شد دونفر زندگی به زدن گند باعث که بکشتش ایشاالل خدا ـ

 کنون عقد گفت زد زنگ بابات راستی آها نکن نگران خودتو اینقدر حاال: آرش

 چطوره؟. دیگه روزه چهار برای افتاد

 خدا. میشیم راحت بودنا نامحرم این از باالخره جونمی آخ واقعا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ـ

 .طال دستت

 واقعا میکنه ذوق ها دبستانی بچه مثل بخدا رو تو کن نگاه هه هه هه: آرش
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 بود؟ سخت برات تو با من بودن نامحرم اینقدر

 بغل سره یک بودیم دوست که موقعی ما آخه نگو، که کشیدم خجالت چنان من

 گورت تو خاک واقعا شدیم نامحرم االن نبودیم نامحرم موقعه اون بودیم هم

 و نزدم حرفی دیگه نشم ضایع این از بیشتر اینکه برای. خانوم رها بریزاً

 .برد خوابم کی نمیدونم و دادم تکیه بهش سرمو و شیشه سمت کردم رومو

 *12 فصل*

 خونه در تا خونه، رسیدم تازه میگذره ساعت یک حاال تا شدم بیدار که وقتی از

 توی کمربند یه با بابام. افتاد لرزه به فکم روبروم صحنه دیدن با کردم باز رو

 من هم وقتی خونه، ورودی در دم برمیگرده و حیاط در دم تا میره هی دستاش

 به ورودی در دم یعنی بود کرده تموم رو پایانی دور تازه بابام کردم باز درو

 های کاسه چشماش که بابام کردن نگاه محو که طوری همین بود، وایستاده هال

 .اومدم خودم به بابام صدای با که میکردم بررسی رو بود خون از پر

 اومدی که بابا افتاده اتفاقی!!! آوردین صفا طرفا این. خانوم رها به به: بابا

 اینجا؟

 پر چشمای با فقط و آوردم نمی در سر بابام حرفای از هم کلمه یک اصال من

 .میکردم نگاهش سوال از

 این توی هست معلوم پرو بچه ندیدی؟؟؟ اینطوری تو بابا حاال تا چیه؟؟؟: بابا

 هــــــــــــــــــا؟؟؟ بودی؟؟؟ قبرستونی کدوم روزی سه

 اومد میکرد گریه داشت انگار که قرمز چشمای با مامانم که زد دادی چنان

 .کرد کردن، التماس به شروع و بیرون

 دوستش خونه بود رفته کرده جرم مگه رو، بچه این کن ول احسان آقا: مامان
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 میخوری؟ حرس اینطوری تو میره که اول دفعه مگه مهمونی

 سه این میکنه فکر بابام!!! چیه قضیه فهمیدم تازه شد گورم تو خاک وای

 نذاشت گرم مامانم دم ولی. اعصبانیه همین خاطر به دوستام، خونه بودم روزی

 نمیاد خوشش اصال بابام آخه!!! شده اینطوری بابا چرا میفهمم که االن برام لو

 میره که دختری مگه میگه برگرده شبش باید دوستش خونه میره دختر وقتی

 دست دقیقا االن که منم نداره، خونه خودش میمونه هفته یه دوستش خونه

 خبر بابام آوردم شانس مذکرش روش به اما بابام ضعف نقطه رو گذاشتم

 مثل طور همین. عقد سفره سر میرفت جنازم وگرنه بودم آرش با من که نداشته

 .اومدم خودم به بابام صدای با میکردم سیر خودم خیاالت و فکر توی همیشه

 برو مادرت و خواهرت با امروز فردا، پس برای افتاده عقدت خانوم رها: بابا

 باهام دارین روز هر که ندارم رو آبروریزی این حوصله من بکن خریداتو

 حساب توی آماده هم پول بده انجام کارا سریعتر. نیستین محرم اما میچرخین

 مادرم، به خطاب بعد........... . ها وسیله برای بردار هست

 دارم کار االن منم بخراً خوب چیزای کن کمکشون هم تو خانوم: داد ادامه

 .خداحافظ فعال کارخونه برم میخوام

 اومد یادش چیزی یه انگار و شد رد من کنار از اومد شد تموم حرفش تا

 .زد رو حرفش آروم و مامانم سمت برگشت

 اگه البته بیاد باهاتون که کن خبر هم رو شادوماد این آیدا راستی: بابا

 .برین باهام هستن هم خانوادشون

 که رفت بابام سر پشت گفتن چشم کلمه یک با مادرم شد تموم بابان حرف تا

 به برم من بماند حاال کنه چیکار میخواد میدونستم خودم من کنه بدرقش مثال
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 رضایت بدون و آوردم در کیفم از موبایلمو سریع. برسم خودم های بدبختی

 .داد جواب بوق تا چهار تا سه از بعد و زدم زنگ آرش برای

 خوبی؟ عزیزم، سالم الو: آرش

 خوبی؟ تو مرسی خوبم آره سالم ـ

 زدی؟ زنگ یهو که اومده پیش مشکلی گلم، مرسی: آرش

 .بزرگ مشکل یه آره ـ

 .میشم روانی دارم بگو زودتر رها ؟؟؟ مشکلی چه: آرش

 .کارا دنبال بریم امروز از باید عقدکنون فردا پس گفته بابام ـ

 .رسید بهم عشقم باالخره شکرت خدایا واقعا؟؟؟: آرش

 اگه بگو مامانت به کن لطف خودت، برای جوری همین میری داری کجا آقا ـ

 .بیار تشریف کن لطف خودتم و بخریم حلقه میخوایم فردا بیاد، میتونه

 ناراحتی؟ چرا تو رها، وا: آرش

 .اه اه اه کنم انتخاب لباس ندارم وقت اصال چون ـ

 خرید بریم هم با دنبالت میام شو حاضر االن همین نداره ناراحتی خوب: آرش

 چطوره؟. خانومم لباس

 .خداحافظ ندارم حوصله اصال بیا سریعتر خدا رو تو فقط حاضرم من بیا باشه ـ

 مین5 من نداره حوصله انگشت بند یه اندازه که برام خانومم قربون الهی: آرش

 .عزیزم خداحافظ خونتونم دم دیگه

 که بودم رفته یکم تازه بزنم قدم حیاط توی رفتم آرش با خداحافظی از بعد

 اینقدر که نگفتم" زدم داد بلند شنیدم رو در صدای تا. اومد در صدا به در زنگ

 .اومده پرهام دیدم کردم باز رو در که همین در سمت رفتم و "اه اه بیا زود
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 به صداش با. بدم جا دلم کجای اینو حاال نیا ورا این گفتم بهش خوبه خدا وای

 .اومدم خودم

 چیزی نیستی خوب اصال که تویی اینکه مثل مرسی خوبم من سالم: پرهام

 شده؟

 در بود صدا بد هم خیلی که ماشین ترمز صدای میکنی چیکار اینجا بگم رفتم تا

 با اما اومده که کیه ببینم کنم بلند سرمو نداشتم جرأت که میدونه خدا اومد

 من تصور طبق بله دیدم کردم باز چشمامو وقتی کردم بلند سرمو بسته چشمای

 خدا بگم پرهام ، کنم چیکار بگو میشم روانی دارم خدا وای اومده که بود آرش

 لرزون صدای با بودم گفتن بیرا و بد مشغول که طوری همین. اه اه کنه نصفت

 .بود ترسیده اونم که بود معلوم اومدم خودم به پرهام

 بهم میخواستم، رو تخصصی زبان جزوء اون من بشارت خانوم ببخشید: پرهام

 شما خونه آدرس کالس های بچه بین از فقط و بودم غایب جلسه اون من میدین

 بیارین؟ تونو جزوء اون برام میشه. شدم مزاحمتون که شرمنده واقعا داشتم رو

 .بیارم کجا از جزوء من حاال بهتر اوضاع یکم حداقل مرسی خدا وای

 دست میاد؟ یادتون اشرفی خانوم دوستامه از یکی دست جزوم من ببخشید ـ

 صبر لحظه چند فقط میدم میکنم یادداش براتون منزلشون آدرس االن من اون

 .کنید

 دوباره که بودم رفته قدم دوتا تازه تو رفتم و بستم ور در زدم رو حرفم تا

 صبرش البد آرش دیگه این صد در صد گفتم خودم با شد بلند زنگ صدای

 درو که همین در سمت رفتم نوشتمو آدرس یه سریع. بکشه منو اومده شده تموم

 تکیه ما خونه دیوار به هم آرش و داده تکیه ماشینش به پرهام دیدم کردم باز
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 .باشم گفته چیزی یه که پیشش و رفتم شدم آرش متوجه تازه مثال منم داده،

 آقای کالسیمه هم همون این ببخشید نشدم متوجه من اومدی کی تو عزیزم ا  ـ

 رو ها بچه از یکی آدرس دارم ندارم منم بگیره من از جزوء تا اومده فرجام

 باشه؟ میریم میشه تموم کارم االن میدم

 .داد تکون مثبت نشونه به سرشو کردو بهم عصبی نگاه یه آرش

 مثل نشه اعصبانی این از بیشتر آرش اینکه برای و پرهام پیش رفتم سریع منم

 بودم منتظرش کامال من که حرفش با که آرش پیش وبرگشتم دادم آدرسو جت

 .کردم کم سرعتم از

 لطفا؟ بدین هاتون جزوء اون از یکی هم ما به میشه بشارت خانوم خب: آرش

 میخوایش؟ دارم کتاب ندارم جزوء االن من عزیزم نه ـ

 منم کردو باز درو برام و کرد راهنمایی ماشینش سمت به منو زدو لبخند یه

 .زدن حرف به کرد شروع شد سوار تا داخل نشستم

 برم؟ کجا باید من بگید خانوم خوب: آرش

 منو خودت بدم آدرس که ندارم حوصله اصال نخواه آدرس من از خدا رو تو ـ

 باشه؟ باشه، خوشگل لباساش اونجا فقط. داری دوست که هرجایی ببر

 اسم به بزرگ خیلی پاساژ یه سمت رفتیم زدو صورت پهنای به لبخند یه

 .شانزالیزه

 فقط کنیم پیدا رو بانو میل باب لباس بگردیم یکم تا بیا من خانوم خوب: آرش

 .میشه اعصبانی بابات باز میشه شب داره که سریع

 سوالمو کنم فضولی رفع اینکه برای بود شنیده بابامو صدای آرش انگار

 .پرسیدم
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 آرش؟ ـ

 دعوا باهات داشت بابات که شنیدم من آره بپرسی چی میخوای میدونم: آرش

 نیست توضیح به نیازی اصال نبودی خونه که روزی سه این خاطر به میکرد

 .بپوشش بریم بیا بیاد بهت خیلی کنم فکر ببین رو لباس این بیا حاال عزیزم

 مورد لباس و بود گفته که ای مغازه همون توی رفتم آقا دستورات تابع که منم

 خوشگل خیلی ولی بود عروس پیراهن شبیه که سفید لباس یه. پوشیدم نظرشو

 نمیتونستم کردم کاری هر رسیدم زیپش به وقتی که میپوشیدمش داشتم بود

 منم و اومد در پشت از آرش صدای حین همین تو بود پشت زیپش آخه ببندمش

 .ببینه منو تا کردم باز براش درو سمت برگشتم سریع

 شدی؟ خوردنی چقدر من خدای وای: آرش

 تیکه بودن نزدیک گرفتم گاز محکم لبامو که کشیدم خجالت چنان حرفش این با

 .پایین بیوفتاً بشن

 عکی یه ازت قاچاقی بعدم باال بدم رو زیپش بیا نکش خجالت حاال خوب: آرش

 .بدو بگیرم

 خودش خدا پایین نه باال بکشه رو پیراهن زیپ مثال آقا که کردم پشت سریع

 با نده انجام موضون حرکات اینکه برای سریع. کشیدم خجالت چقدر میدنه

 .بیفادس نمیدونستم اما بگیرم جلوشو که کردم سعی حرفم

 .بردار دست رها جون هستیم فروشی لباس توی االن ما جان آرش ـ

 بعد اومد، خودشم و داخل داد هل منو شد بدترم که نشد که خوب حرفم این با

 تالقی هم با نگاهامون حاال خدا وای. خودش سمت برگردوند حرکت یه با منو

 یه با همین خاطر به بده بهم چیزی بوسی یه که االن میدونستم که من بود شده
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 به میکردم فکر من خندید آروم و کرد نگاه منو کردم نگاه بهش خواستی ترس

 لباسم و بود باز االن که لباسم زیپ به داشت میکردم فکر غلط اما میخنده من

 اینکه برای کشیدم خجالت چقدر که وای میخندید پایین میومد کم کم داشت هم

 در و باال کشیدم رو لباسم بود آزاد که دستی اون با بگیرم رو آرش جلوخندی

 رو آرش که کشیدم سرک یه رو بیرون مرموذانه خیلی و کردم باز آروم رو

 سمت اومد زنه یه بیرون مینداختم رو آرش داشتم که همین بیرون کنم پرت

 رو ما زنه همین برای بیرون بودم انداخته رو آرش موقعه اون منم پرو اتاق

 این خدا جا، شده هم اینجا بده مرگم خدا وا "گفت بشنویم ما که طوری و دید

 گرفتو بود دستش که لباسی زد رو حرف وقتی "داره بر زمین روی از رو آدما

 "گفتم خودم با من که رفت همون به ای قره چشم چنان و پروو اتاق توی رفت

 لباسای و آوردم در رو لباس بستم رو اتاق در بعد "نکنه گیر چشمات موقعه یه

 و بود کرده حساب رو من لباس پول آرش بیرون رفتم وقتی و پوشیدم خودمو

 باید باز همین بخاطر میخریدیم آقا برای باید که شلواری و کت بود مونده حاال

 زنونه هم داشت مردونه های لباس هم جا اون چون میموندیم مغازه همون توی

 یکم که افتادم زنه اون یاد بمونیم اینجا باید هم آرش لباسای برای فهمیدم وقتی

 از خانوم همون شلوارا و کت سمت رفتیم که همین. بهتره بدم حرصش بیشتر

 اینکه برای منم کنیم می نگاه شلوار و کت داریم که دید رو ما و اومد پرو اتاق

 بود کرده تعجب هم آرش حتی که بلند تقریبا صدای با کنم آزاری مردم یکم

 من "میام االن منم پرو اتاق تو برو بگیر رو شلوار و کت این عزیزم "گفتم

 نبود ما بر و دور فروشنده آوردم شانس کشیدم خجالت حرفم از خودمم حتی

 همون سمت برگردوندم رومو زدم رو حرفم تا شد، می آبروریزی وگرنه
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 وقتی اما اومد هم فروشنده و فروشنده میز سمت رفت دید منو وقتی خانوم

 لحظه یک دادن دستم حتی کدن پرسی احوال باهم صمیمی خیلی اومد فروشنده

 طعنه عروسیمه دیگه روز دو منی به که شکمش تو برم پا جفت داشتم دوست

 تون همون با دوم بار برای همین برای بود نکرده کاری هیچ خودش اما میزد

 خوبه باز میاد خودشون سر میکنن مسخره رو ما مردم وا "گفتم قبلی صدای

 به تقریبا که آرش نگاه با ".... که ها شما باز میکنم عروسی دیگه روز دو من

 دیدم وقتی اما بمونم ساکت که دادم ترجیح و خوردم حرفمو بقیه بود شبیه خشم

 موبایل وقتی چون زمین، تو برم کله با میخواستم فروشندس زن خانومه این

 برای دارم هستم بابا پیش جان مامان نه "گفت خانومه خورد زنگ خانومه

 جوری همین. "خداحافظ باشه میام االن نباش نگران میگیرم چیزی یه امشب

 با بودم شرمندگی احساس در غرق که طور همین بودم انداخته پایین سرمو که

 انتخاب براش من که شلواری و کت آرش که شدم متوجه دستام خوردن تکون

 چقدر من نبود معلوم بود رفته دیگه هم خانومه اون و بود پوشیده رو بودم کرده

 بدبخت من ا ال رسیدن زندگیشون و کار به همه که وایستادم جوری همین اینجا

 من تا داد هدیه بهم نیشگون یه همراهش و گرفت دستامو آرش دوم بار برای

 .بیام خودم به کامل

 رو دیگه یکی نیست اگه خوبه؟؟؟ شلوار و کت ببین کجایی؟؟؟ رها: آرش

 .کنم امتحان

 .کردم ذوق اینقدر من نظر منتظر که فهمیدم تازه حرفش این با

 چیه؟؟ نظرت ها. همینو بگیر اومده خوشت خودتم اگه میاد بهت خیلی ـ

 که منظورمو خاصیه جور یه اومده خوشم ازش خیلی خودم راستش: آرش
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 خانمی؟ میفهمی

 کلمه از هم دقیقا بخره میخواد کردم انتخابش من که این بای میدونستم که من

 .کلکاً مردا این عجب شدم متوجه "خاصیه جور یه"

 .نمونده نائی برام دیگه بخدا خستم خیلی من که کنیم حسابش بریم بیا حاال خوب ـ

 مستقیم بعد میخوریم بیرون شامو بیا ای خسته هم تو اینطوره که حاال: آرش

 طوره؟ چه. خونه میریم

 کردم سعی همین خاطر به بشه دعوام بابام با دوباره نداشتم دوست اصال که من

 .بیفایدهست که نمیدونستم اما کنم مخالفت که

 من ندارم بابامو با دعوا اعصاب من خونه بریم بیا کن ول من جون آرش، ـ

 .عزیزم بیوفته راه المشنگه برگشت موقع تا خونه برم مستقیم االن میدم ترجیح

 نمیایم شام میگم مامانت به میزنم زنگ االن من نکن اصرار الکی: آرش

 مخالفت که نکن سعی لطفا پس میخوریم بیرون شامو میکشه طول کارامون

 باشه؟ عشقم، کنی

 سر بشینم باهات نذاشت بابام اگه فقط ندارم مشکلی که من دانی خود باشه ـ

 .خواستی خودت شرمنده عقد سفره

 .میام االن من بشین ماشین تو برو برو جوجه میکنی تهدید منو تو: آرش

 .بیاد کنید رد را سوئیچ لطفا ـ

 .بانو بفرما: آرش

 بگیرم آرامش تا بستم چشمامو یکم نشستم ماشین توی رفتم گرفتم رو سویئچ تا

 دماغو داره شالم ی لبه با محل بی خروس که بود شده گرم چشمام یکم تازه

 میخواستم که بودم شده اعصبانی چنان لحظه اون یعنی میخنده و میده سیخ
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 منم میداد سیخ منو داشت که طوری همین.اخمخ پسره شکمش تو برم پا جفت

 برگشت سریع شدم بیدار دید وقتی کرم باز چشمامو آقا کردن گیر غافل برای

 نشست وقتی خودش صندلی روی بود گذاشته رو سوئیچ چون اما جاش سر

 که ندیدم بود بسته چشمام اول من. شکســـــــــــت سوئیچ و نشست سوئیچ روی

 چیزی یه که فهمیدم نمیکنه حرکت ماشین ولی بیدارم من که دیدم وقتی شکست

 تا میره ور شکسته سوئیچ تیکه با داره خان آقا دیدم برگردوندم رومو تا شده

 .زدن غر به کرد شروع دید منو

 .اینجاست سوئیچ که نبود هواسمم ترسوندی منو دیگه توئه تقصیر همش: آرش

 .میبینی و شانس اه

 میاد خندم ای موقعه ا ند منم گرفت، خندم اعصبانیه شدید آرش بودم دیده که من

 .بیرون کنه پرتم تیپا با منو که االنه گفتم خودم با بخندم نباید که

 کنار به شد هیچی امشب شام حاال میخندیدم بودم منم داره هم خنده بلـــه: آرش

 خنده؟؟؟ خوش خانوم بریم خونه جوری چه حاال

 برگشته جنگ از شبیه بود شده قیافم و خوردم خندم زد حرفو این آرش تا وای

 که بود آرش نوبت حاال. نمیزد حرفو این اخمخ پسره این وقت هیچ کاش ای ها

 ماشینو در همین برای میکرد روی پیاده مخم رو داشت جوری بد دیگه بخنده

 .بخوره مغزم به آزاد هوای یکم تا شدم پیاده و کردم باز

 *12 فصل*

 خونه در تا خونه، رسیدم تازه میگذره ساعت یک حاال تا شدم بیدار که وقتی از

 توی کمربند یه با بابام. افتاد لرزه به فکم روبروم صحنه دیدن با کردم باز رو

 من هم وقتی خونه، ورودی در دم برمیگرده و حیاط در دم تا میره هی دستاش
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 به ورودی در دم یعنی بود کرده تموم رو پایانی دور تازه بابام کردم باز درو

 های کاسه چشماش که بابام کردن نگاه محو که طوری همین بود، وایستاده هال

 .اومدم خودم به بابام صدای با که میکردم بررسی رو بود خون از پر

 اومدی که بابا افتاده اتفاقی!!! آوردین صفا طرفا این. خانوم رها به به: بابا

 اینجا؟

 پر چشمای با فقط و آوردم نمی در سر بابام حرفای از هم کلمه یک اصال من

 .میکردم نگاهش سوال از

 این توی هست معلوم پرو بچه ندیدی؟؟؟ اینطوری تو بابا حاال تا چیه؟؟؟: بابا

 هــــــــــــــــــا؟؟؟ بودی؟؟؟ قبرستونی کدوم روزی سه

 اومد میکرد گریه داشت انگار که قرمز چشمای با مامانم که زد دادی چنان

 .کرد کردن، التماس به شروع و بیرون

 دوستش خونه بود رفته کرده جرم مگه رو، بچه این کن ول احسان آقا: مامان

 میخوری؟ حرس اینطوری تو میره که اول دفعه مگه مهمونی

 سه این میکنه فکر بابام!!! چیه قضیه فهمیدم تازه شد گورم تو خاک وای

 نذاشت گرم مامانم دم ولی. اعصبانیه همین خاطر به دوستام، خونه بودم روزی

 نمیاد خوشش اصال بابام آخه!!! شده اینطوری بابا چرا میفهمم که االن برام لو

 میره که دختری مگه میگه برگرده شبش باید دوستش خونه میره دختر وقتی

 دست دقیقا االن که منم نداره، خونه خودش میمونه هفته یه دوستش خونه

 خبر بابام آوردم شانس مذکرش روش به اما بابام ضعف نقطه رو گذاشتم

 مثل طور همین. عقد سفره سر میرفت جنازم وگرنه بودم آرش با من که نداشته

 .اومدم خودم به بابام صدای با میکردم سیر خودم خیاالت و فکر توی همیشه
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 برو مادرت و خواهرت با امروز فردا، پس برای افتاده عقدت خانوم رها: بابا

 باهام دارین روز هر که ندارم رو آبروریزی این حوصله من بکن خریداتو

 حساب توی آماده هم پول بده انجام کارا سریعتر. نیستین محرم اما میچرخین

 مادرم، به خطاب بعد........... . ها وسیله برای بردار هست

 دارم کار االن منم بخراً خوب چیزای کن کمکشون هم تو خانوم: داد ادامه

 .خداحافظ فعال کارخونه برم میخوام

 اومد یادش چیزی یه انگار و شد رد من کنار از اومد شد تموم حرفش تا

 .زد رو حرفش آروم و مامانم سمت برگشت

 اگه البته بیاد باهاتون که کن خبر هم رو شادوماد این آیدا راستی: بابا

 .برین باهام هستن هم خانوادشون

 که رفت بابام سر پشت گفتن چشم کلمه یک با مادرم شد تموم بابان حرف تا

 به برم من بماند حاال کنه چیکار میخواد میدونستم خودم من کنه بدرقش مثال

 رضایت بدون و آوردم در کیفم از موبایلمو سریع. برسم خودم های بدبختی

 .داد جواب بوق تا چهار تا سه از بعد و زدم زنگ آرش برای

 خوبی؟ عزیزم، سالم الو: آرش

 خوبی؟ تو مرسی خوبم آره سالم ـ

 زدی؟ زنگ یهو که اومده پیش مشکلی گلم، مرسی: آرش

 .بزرگ مشکل یه آره ـ

 .میشم روانی دارم بگو زودتر رها ؟؟؟ مشکلی چه: آرش

 .کارا دنبال بریم امروز از باید عقدکنون فردا پس گفته بابام ـ

 .رسید بهم عشقم باالخره شکرت خدایا واقعا؟؟؟: آرش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نانجم کاربر کـــ.نوشین | خون رنگ به لباسی با عروسی رمان

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

 

88 

 

 اگه بگو مامانت به کن لطف خودت، برای جوری همین میری داری کجا آقا ـ

 .بیار تشریف کن لطف خودتم و بخریم حلقه میخوایم فردا بیاد، میتونه

 ناراحتی؟ چرا تو رها، وا: آرش

 .اه اه اه کنم انتخاب لباس ندارم وقت اصال چون ـ

 خرید بریم هم با دنبالت میام شو حاضر االن همین نداره ناراحتی خوب: آرش

 چطوره؟. خانومم لباس

 .خداحافظ ندارم حوصله اصال بیا سریعتر خدا رو تو فقط حاضرم من بیا باشه ـ

 مین5 من نداره حوصله انگشت بند یه اندازه که برام خانومم قربون الهی: آرش

 .عزیزم خداحافظ خونتونم دم دیگه

 که بودم رفته یکم تازه بزنم قدم حیاط توی رفتم آرش با خداحافظی از بعد

 اینقدر که نگفتم" زدم داد بلند شنیدم رو در صدای تا. اومد در صدا به در زنگ

 .اومده پرهام دیدم کردم باز رو در که همین در سمت رفتم و "اه اه بیا زود

 به صداش با. بدم جا دلم کجای اینو حاال نیا ورا این گفتم بهش خوبه خدا وای

 .اومدم خودم

 چیزی نیستی خوب اصال که تویی اینکه مثل مرسی خوبم من سالم: پرهام

 شده؟

 در بود صدا بد هم خیلی که ماشین ترمز صدای میکنی چیکار اینجا بگم رفتم تا

 با اما اومده که کیه ببینم کنم بلند سرمو نداشتم جرأت که میدونه خدا اومد

 من تصور طبق بله دیدم کردم باز چشمامو وقتی کردم بلند سرمو بسته چشمای

 خدا بگم پرهام ، کنم چیکار بگو میشم روانی دارم خدا وای اومده که بود آرش

 لرزون صدای با بودم گفتن بیرا و بد مشغول که طوری همین. اه اه کنه نصفت
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 .بود ترسیده اونم که بود معلوم اومدم خودم به پرهام

 بهم میخواستم، رو تخصصی زبان جزوء اون من بشارت خانوم ببخشید: پرهام

 شما خونه آدرس کالس های بچه بین از فقط و بودم غایب جلسه اون من میدین

 بیارین؟ تونو جزوء اون برام میشه. شدم مزاحمتون که شرمنده واقعا داشتم رو

 .بیارم کجا از جزوء من حاال بهتر اوضاع یکم حداقل مرسی خدا وای

 دست میاد؟ یادتون اشرفی خانوم دوستامه از یکی دست جزوم من ببخشید ـ

 صبر لحظه چند فقط میدم میکنم یادداش براتون منزلشون آدرس االن من اون

 .کنید

 دوباره که بودم رفته قدم دوتا تازه تو رفتم و بستم ور در زدم رو حرفم تا

 صبرش البد آرش دیگه این صد در صد گفتم خودم با شد بلند زنگ صدای

 درو که همین در سمت رفتم نوشتمو آدرس یه سریع. بکشه منو اومده شده تموم

 تکیه ما خونه دیوار به هم آرش و داده تکیه ماشینش به پرهام دیدم کردم باز

 .باشم گفته چیزی یه که پیشش و رفتم شدم آرش متوجه تازه مثال منم داده،

 آقای کالسیمه هم همون این ببخشید نشدم متوجه من اومدی کی تو عزیزم ا  ـ

 رو ها بچه از یکی آدرس دارم ندارم منم بگیره من از جزوء تا اومده فرجام

 باشه؟ میریم میشه تموم کارم االن میدم

 .داد تکون مثبت نشونه به سرشو کردو بهم عصبی نگاه یه آرش

 مثل نشه اعصبانی این از بیشتر آرش اینکه برای و پرهام پیش رفتم سریع منم

 بودم منتظرش کامال من که حرفش با که آرش پیش وبرگشتم دادم آدرسو جت

 .کردم کم سرعتم از

 لطفا؟ بدین هاتون جزوء اون از یکی هم ما به میشه بشارت خانوم خب: آرش
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 میخوایش؟ دارم کتاب ندارم جزوء االن من عزیزم نه ـ

 منم کردو باز درو برام و کرد راهنمایی ماشینش سمت به منو زدو لبخند یه

 .زدن حرف به کرد شروع شد سوار تا داخل نشستم

 برم؟ کجا باید من بگید خانوم خوب: آرش

 منو خودت بدم آدرس که ندارم حوصله اصال نخواه آدرس من از خدا رو تو ـ

 باشه؟ باشه، خوشگل لباساش اونجا فقط. داری دوست که هرجایی ببر

 اسم به بزرگ خیلی پاساژ یه سمت رفتیم زدو صورت پهنای به لبخند یه

 .شانزالیزه

 فقط کنیم پیدا رو بانو میل باب لباس بگردیم یکم تا بیا من خانوم خوب: آرش

 .میشه اعصبانی بابات باز میشه شب داره که سریع

 سوالمو کنم فضولی رفع اینکه برای بود شنیده بابامو صدای آرش انگار

 .پرسیدم

 آرش؟ ـ

 دعوا باهات داشت بابات که شنیدم من آره بپرسی چی میخوای میدونم: آرش

 نیست توضیح به نیازی اصال نبودی خونه که روزی سه این خاطر به میکرد

 .بپوشش بریم بیا بیاد بهت خیلی کنم فکر ببین رو لباس این بیا حاال عزیزم

 مورد لباس و بود گفته که ای مغازه همون توی رفتم آقا دستورات تابع که منم

 خوشگل خیلی ولی بود عروس پیراهن شبیه که سفید لباس یه. پوشیدم نظرشو

 نمیتونستم کردم کاری هر رسیدم زیپش به وقتی که میپوشیدمش داشتم بود

 منم و اومد در پشت از آرش صدای حین همین تو بود پشت زیپش آخه ببندمش

 .ببینه منو تا کردم باز براش درو سمت برگشتم سریع
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 شدی؟ خوردنی چقدر من خدای وای: آرش

 تیکه بودن نزدیک گرفتم گاز محکم لبامو که کشیدم خجالت چنان حرفش این با

 .پایین بیوفتاً بشن

 عکی یه ازت قاچاقی بعدم باال بدم رو زیپش بیا نکش خجالت حاال خوب: آرش

 .بدو بگیرم

 خودش خدا پایین نه باال بکشه رو پیراهن زیپ مثال آقا که کردم پشت سریع

 با نده انجام موضون حرکات اینکه برای سریع. کشیدم خجالت چقدر میدنه

 .بیفادس نمیدونستم اما بگیرم جلوشو که کردم سعی حرفم

 .بردار دست رها جون هستیم فروشی لباس توی االن ما جان آرش ـ

 بعد اومد، خودشم و داخل داد هل منو شد بدترم که نشد که خوب حرفم این با

 تالقی هم با نگاهامون حاال خدا وای. خودش سمت برگردوند حرکت یه با منو

 یه با همین خاطر به بده بهم چیزی بوسی یه که االن میدونستم که من بود شده

 به میکردم فکر من خندید آروم و کرد نگاه منو کردم نگاه بهش خواستی ترس

 لباسم و بود باز االن که لباسم زیپ به داشت میکردم فکر غلط اما میخنده من

 اینکه برای کشیدم خجالت چقدر که وای میخندید پایین میومد کم کم داشت هم

 در و باال کشیدم رو لباسم بود آزاد که دستی اون با بگیرم رو آرش جلوخندی

 رو آرش که کشیدم سرک یه رو بیرون مرموذانه خیلی و کردم باز آروم رو

 سمت اومد زنه یه بیرون مینداختم رو آرش داشتم که همین بیرون کنم پرت

 رو ما زنه همین برای بیرون بودم انداخته رو آرش موقعه اون منم پرو اتاق

 این خدا جا، شده هم اینجا بده مرگم خدا وا "گفت بشنویم ما که طوری و دید

 گرفتو بود دستش که لباسی زد رو حرف وقتی "داره بر زمین روی از رو آدما
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 "گفتم خودم با من که رفت همون به ای قره چشم چنان و پروو اتاق توی رفت

 لباسای و آوردم در رو لباس بستم رو اتاق در بعد "نکنه گیر چشمات موقعه یه

 و بود کرده حساب رو من لباس پول آرش بیرون رفتم وقتی و پوشیدم خودمو

 باید باز همین بخاطر میخریدیم آقا برای باید که شلواری و کت بود مونده حاال

 زنونه هم داشت مردونه های لباس هم جا اون چون میموندیم مغازه همون توی

 یکم که افتادم زنه اون یاد بمونیم اینجا باید هم آرش لباسای برای فهمیدم وقتی

 از خانوم همون شلوارا و کت سمت رفتیم که همین. بهتره بدم حرصش بیشتر

 اینکه برای منم کنیم می نگاه شلوار و کت داریم که دید رو ما و اومد پرو اتاق

 بود کرده تعجب هم آرش حتی که بلند تقریبا صدای با کنم آزاری مردم یکم

 من "میام االن منم پرو اتاق تو برو بگیر رو شلوار و کت این عزیزم "گفتم

 نبود ما بر و دور فروشنده آوردم شانس کشیدم خجالت حرفم از خودمم حتی

 همون سمت برگردوندم رومو زدم رو حرفم تا شد، می آبروریزی وگرنه

 وقتی اما اومد هم فروشنده و فروشنده میز سمت رفت دید منو وقتی خانوم

 لحظه یک دادن دستم حتی کدن پرسی احوال باهم صمیمی خیلی اومد فروشنده

 طعنه عروسیمه دیگه روز دو منی به که شکمش تو برم پا جفت داشتم دوست

 تون همون با دوم بار برای همین برای بود نکرده کاری هیچ خودش اما میزد

 خوبه باز میاد خودشون سر میکنن مسخره رو ما مردم وا "گفتم قبلی صدای

 به تقریبا که آرش نگاه با ".... که ها شما باز میکنم عروسی دیگه روز دو من

 دیدم وقتی اما بمونم ساکت که دادم ترجیح و خوردم حرفمو بقیه بود شبیه خشم

 موبایل وقتی چون زمین، تو برم کله با میخواستم فروشندس زن خانومه این

 برای دارم هستم بابا پیش جان مامان نه "گفت خانومه خورد زنگ خانومه
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 جوری همین. "خداحافظ باشه میام االن نباش نگران میگیرم چیزی یه امشب

 با بودم شرمندگی احساس در غرق که طور همین بودم انداخته پایین سرمو که

 انتخاب براش من که شلواری و کت آرش که شدم متوجه دستام خوردن تکون

 چقدر من نبود معلوم بود رفته دیگه هم خانومه اون و بود پوشیده رو بودم کرده

 بدبخت من ا ال رسیدن زندگیشون و کار به همه که وایستادم جوری همین اینجا

 من تا داد هدیه بهم نیشگون یه همراهش و گرفت دستامو آرش دوم بار برای

 .بیام خودم به کامل

 رو دیگه یکی نیست اگه خوبه؟؟؟ شلوار و کت ببین کجایی؟؟؟ رها: آرش

 .کنم امتحان

 .کردم ذوق اینقدر من نظر منتظر که فهمیدم تازه حرفش این با

 چیه؟؟ نظرت ها. همینو بگیر اومده خوشت خودتم اگه میاد بهت خیلی ـ

 که منظورمو خاصیه جور یه اومده خوشم ازش خیلی خودم راستش: آرش

 خانمی؟ میفهمی

 کلمه از هم دقیقا بخره میخواد کردم انتخابش من که این بای میدونستم که من

 .کلکاً مردا این عجب شدم متوجه "خاصیه جور یه"

 .نمونده نائی برام دیگه بخدا خستم خیلی من که کنیم حسابش بریم بیا حاال خوب ـ

 مستقیم بعد میخوریم بیرون شامو بیا ای خسته هم تو اینطوره که حاال: آرش

 طوره؟ چه. خونه میریم

 کردم سعی همین خاطر به بشه دعوام بابام با دوباره نداشتم دوست اصال که من

 .بیفایدهست که نمیدونستم اما کنم مخالفت که

 من ندارم بابامو با دعوا اعصاب من خونه بریم بیا کن ول من جون آرش، ـ
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 .عزیزم بیوفته راه المشنگه برگشت موقع تا خونه برم مستقیم االن میدم ترجیح

 نمیایم شام میگم مامانت به میزنم زنگ االن من نکن اصرار الکی: آرش

 مخالفت که نکن سعی لطفا پس میخوریم بیرون شامو میکشه طول کارامون

 باشه؟ عشقم، کنی

 سر بشینم باهات نذاشت بابام اگه فقط ندارم مشکلی که من دانی خود باشه ـ

 .خواستی خودت شرمنده عقد سفره

 .میام االن من بشین ماشین تو برو برو جوجه میکنی تهدید منو تو: آرش

 .بیاد کنید رد را سوئیچ لطفا ـ

 .بانو بفرما: آرش

 بگیرم آرامش تا بستم چشمامو یکم نشستم ماشین توی رفتم گرفتم رو سویئچ تا

 دماغو داره شالم ی لبه با محل بی خروس که بود شده گرم چشمام یکم تازه

 میخواستم که بودم شده اعصبانی چنان لحظه اون یعنی میخنده و میده سیخ

 منم میداد سیخ منو داشت که طوری همین.اخمخ پسره شکمش تو برم پا جفت

 برگشت سریع شدم بیدار دید وقتی کرم باز چشمامو آقا کردن گیر غافل برای

 نشست وقتی خودش صندلی روی بود گذاشته رو سوئیچ چون اما جاش سر

 که ندیدم بود بسته چشمام اول من. شکســـــــــــت سوئیچ و نشست سوئیچ روی

 چیزی یه که فهمیدم نمیکنه حرکت ماشین ولی بیدارم من که دیدم وقتی شکست

 تا میره ور شکسته سوئیچ تیکه با داره خان آقا دیدم برگردوندم رومو تا شده

 .زدن غر به کرد شروع دید منو

 .اینجاست سوئیچ که نبود هواسمم ترسوندی منو دیگه توئه تقصیر همش: آرش

 .میبینی و شانس اه
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 میاد خندم ای موقعه ا ند منم گرفت، خندم اعصبانیه شدید آرش بودم دیده که من

 .بیرون کنه پرتم تیپا با منو که االنه گفتم خودم با بخندم نباید که

 کنار به شد هیچی امشب شام حاال میخندیدم بودم منم داره هم خنده بلـــه: آرش

 خنده؟؟؟ خوش خانوم بریم خونه جوری چه حاال

 برگشته جنگ از شبیه بود شده قیافم و خوردم خندم زد حرفو این آرش تا وای

 که بود آرش نوبت حاال. نمیزد حرفو این اخمخ پسره این وقت هیچ کاش ای ها

 ماشینو در همین برای میکرد روی پیاده مخم رو داشت جوری بد دیگه بخنده

 .بخوره مغزم به آزاد هوای یکم تا شدم پیاده و کردم باز

 *13 فصل*

 منتظریم فقط هستیم خیابون سیلونه ویلونو جوری همین که ساعته چند نمیدونم

 میرفت سر حوصلم داشت دیگه که من بیاره یدک سوئیچ خانان خان داداش تا

 بودم رفته و راه این بس از میومدم میرفتمو مغازه دم تا ماشین جلوی از فقط

 که بسته چشم با اما میزدم قدم داشتم طوری همین برم بسته چشم میتونستم

 کیه میدونستم شنیدم گوشیو صدای تا منم خوردن زنگ به کرد شروع موبایلم

 به دادن پس جواب حوصله اصال چون آرش به دادم گوشیو همین بخاطر

 .نداشتم مامانمو

 شما؟ خوبین جان مامان سالم: آرش

 : ......مامان

 .کرده گیر ترافیک توی بیاره گفتم آرمین به شده گم ماشین سوئیچ بابا نه: آرش

 : ......مامان

 .میکنه استراحت داره خستس یکم ماشین داخل رها نباشین نگران نه: آرش
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 : ......مامان

 کجایین؟ شما مگه بخدا شرمنده باشه باشه: آرش

 شازده خونه برم باید امشب من حتما گفتم خودم با پرسید رو سوال این تا

 .بخوابم

 : ......مامان

 خونه کلید رها کنم فکر لحظه چند فقط خونتون میام رها با من پس باشه: آرش

 .ببخشید لحظه چند باشه نیاورده همراهش رو

 نه گفتم تا نیست همراهم کلید وقت هیچ که خنگم من من، سراغ اومد بعد

 .امشب برسه دادم به خدا شکفت گلش از گل آقا نیاوردم

 فعال راحت خیالتون باشه نیاورده همراهش میگه جان مامان نه: آرش

 .خداحافظ

 بگه چی میخواد که میدونستم من سمتم، اومد شد تموم شازده مکالمه که همین

 اونجایی از اما طلبت یکی آقا باشه یعنی که زدم بهش پوزخند یه همین بخاطر

 شوهر تو من شانس از اینم میاوردم زبون به حتما باید کجه دوزاریش که

 .کردن

 .طلبت یکی آقا باشه ـ

 کلفت پارتیه یه موفی مرد هر پشت میگن که شنیدی حاال تا و مثل این: آرش

 این تا میرم من ماشین تو برو سردته اگه هم حاال بانو برای اینم هست

 راستی میام االن من گشنگی ار مردیم که بگیرم ساندویچ تا سه یه ساندویچیه

 .دارم کارش بیا من تا وایسته بگو بهش اومد آرمین وقت هر

 سرم دادن تکون به همین بخاطر نداشتم زدن حرف حوصله اصال که من
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 دارم پیش در که ای غصه یاد تازه شد دور ازم یکم آرش وقتی و شدم راضی

 افتضاح لعنتی اتفاق اون از خودم من میشم بدبخت بیاد آرمین اگه وای افتادم

 بلند خودم با باشم داشته مالقات آقا با رو در رو باید االن باز بودم شرمنده

 آرمین زدم حرفمو بلند که همین "بکنم باید غلطی چه بگو خــــــــــــــــدا "گفتم

 خدا شدم اومدنش متوجه تازه کردنش سرفه با که رسید سر معلق اجل مثل

 کنم؟ چهکار باشه شنیده حرفامو اگه تازه وایستاده اینجا حاال تا کی از میدونه

 مثال من بزنم حرف چی ی درباره این با حاال کن راحتم بکش منو خدا وای

 صدای با بود تن خویش تفکرات حال در که طوری همین.زندگی این به لعنت

 .اومدم خودم به آرمین

 کجاست؟ آرش خوبین؟. خانوم رها سالم: آرمین

 میپرسه سوال ریز یک بده سواالشو جواب آدم نمیده امون اصال این خدا وای

 شوهر نه نداشتم شانس کدومشون هیچ سمت از داشتنم برادرشوهر این با منم آه

 .شوهر برادر نه

 ساندویچ چندتا یه رفته آرش. خوبن جان مادر خوبین شما خوبم مرسی سالم ـ

 .همین خاطر به نخوردیم شام هنوز ما آخه بگیره

 رو یدک سوئیچ این شما نیست آرش که االن خوبن، همه ممنون بله: آرمین

 خداحافظی آرش با من طرف از پس دارم پرواز امشب برم باید من بگیرید

 .کنید

 اومدین که شما گفت فقط چیکار نمیدونم داره کار باهاتون آرش راستش ـ

 .باشه داشته مهم کار باهاتون کنم فکر باشین منتظرش

 ساندویچ رفته کی از حاال مونم می منم طوره این که حاال باشه: آرمین
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 بخره؟؟؟

 (.میشه پیداش مگه حاال) بشه پیداش باید االنا دیگه میشه ربعی یه کنم فکر ـ

 شک گوشیش سراغ رفت و گرفت فاصله ماشین از یکم شنید منو حرف تا

 میکنه فکر اَبله پسره   میاره در گوشیشو طوری این که رفیق یکی با که ندارم

 آرش صدای با میکرد نگاهش داشتم که طوری همین.خنگاً خودش مثل همه

 یه با دیدمش وقتی کردم جلب آرش به توجهمو و برداشتم فضولی از چشم

 بی پسره نیک پیک اومده انگار گفتم خودم با وساالد نوشابه و ساندویچ نایلون

 بودم خودم بزرگ افکار در غرق همیشه مثل بازم. واال راحته نداره عقل عقل،

 .اومد خودم به اسمم شنیدن با که

 ......باب شرمنده فقط جونت نوش شما شام از اینم عزیزم بیا رها: آرش

 چی هر کرده خراب رو شبم کنه فکر نمیخواستم چون کنه تموم حرفشو نذاشتم

 یک احساس این کنه فکر میذاشتم نباید دیگه بودیم عاشق تامون دو هر باشه

 .زدم خودمو حرف پس طرفس

 نرفتن مهم نگذشت بد بهم هم اصال من زدی که حرفیه چه این آرش وای ای ـ

 حرفشو دیگه لطفا پس گذشتن،گذشت جوری این به هم آخرش که بود خونه به

 عزیزم؟؟؟ باشه نکش، وسط

 .خانومم چشــــــــــــــــم: آرش

 که میخورد ساندویچ اشتها با چنان بود گرفته جون بدبخت انگار حرفم این با

 داشتیم طور همین اومدم خوردن وجد به بود شده کور اشتهام اصال که من

 از ببخشید یه با خورد زنگ گوشیش تا زد زنگ آرمین گوشیه که میخوردیم

 قایمکی باهاش آرمین که کسی اون بدونم داشتم دوست خیلی شد دور پیشمون
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 کنم فضولی رفع اینکه برای و میمردم فضولی از داشتم شدید کیه میزنه حرف

 تودار قدر این نمیکردم فکر ولی بیرون بکشم آرش زبون زیر از کردم سعی

 .باشه

 چه میزدیم حرف دیگه هم با جوری همین تو و من هم ای موقع یه هه هه ـ

 آرش؟؟؟ نه مگه جالب،

 جالبه؟؟؟ چــــــــی: آرش

 طوری رو شرایطا و میکنن تالش خیلی رسیدن بهم برای نفر دو که همین ـ

 فقط اما ضرر به هم مواقع خیلی و باشه مقابشون طرف نفع به که میکنن تنظیم

 .میکنن فکر عشقوش به

 کیه؟؟؟ به منظورت االن: آرش

 !!!نداشتمااا خبر من بود آدمی عجب نگو که بود کشیده سوت مخم چنان وای

 آرش کردن خفه مدل از تصویر یه همین برای کنم خفش دودستی داشتم دوست

 بگیره خندم میکنم خفش مثال دارم که قیافش از شد باعث و صورتم جلوی اومد

 رو خندم نمیتونستم شرایطی هیچ تحت که بود دار خنده تصورش اینقدر و

 اصال آرش که اونجایی از و گرفت اوج خندم کم کم همین خاطر به کنم کنترل

 من اما میکرد نگاه منو داشت دهن به ساندویچ با چیه موضوع که نداشت خبر

 امکانش اما کنم کنترل میکردم سعی هی میشد بدترم هیچ که میومد بند خندم

 یه به دادم تکیه و بیرون رفتم ماشین از "ببخشید "گفتن با همین خاطر به نبود

 وایستاده پشتم یکی شدم متوجه که نخندم که میکردم تمرین خودم با داشتم دیوار

 پشتم آرش دیدم که کیه ببینم برگشتم شده شوکه ی قیافه با همین خاطر به

 اومده که بود این رسید ذهنم به که چیزی اولین و میکنه نگام داره و وایستاده
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 خودش با منو که بهش بودم زده زل طوری همین بپرسه، ازم رو خندیدنم دلیل

 کوچولو یه زد که حرفی وقتی و بهم شد خیره و دستم بغل کوچه توی برد

 .نبود مناسب اصال آخه کشیدم خجالت

 باید نگه اگه داره؟؟؟ خنده اینقدر که میخنده چی به داره من عشق خوب: آرش

 .خوشمزه جریمه صدتا یه( دو گزینه اعتراف( یک گزینه کدوم ؟؟؟ ها بده سنگین جریمه

 به کرد شروع خودش که گزینه کدوم بگم من نذاشت اصال که بود جالب اما

 فکر داشتم طوری همین شناسه نمی ساعت و وقت پسره این خدا وای بوسیدنم

 .شد سیخ تنم به مو حرفش با و کرد جدا لبام از لباشو که میکردم

 بانو نوبت االن پس من نه بودی شده جریمه که بودی تو فکرکنم خوب: آرش

 دیگه خودمی پیش که امشبم و نپردازی هاتو جریمه اگه میشمارم سه تا... آماده

 عشقــــم؟؟؟ نه مگه ترم سنگین نگم بقیشو

 که بود این مشکلم اصال بدم جریمه االن نمیخوام کنم چیکار من بگو خدا وای

 انگار اومدم خودم به آرمین صدای با میکردم فکر داشتم طوری همین نبودم بلد

 .گشت می ما دنبال داشت

 .ها؟؟؟ شما رفتین کجا ها بچه رهــــــــا؟؟؟ آرش؟؟؟: آرمین

 ازم داشت که حالی در تهدیدانه و کرد نگاه منو آرش آرمین، صدای شنیدن با

 نوک زد حرفو این تا. "دیگه میشیم تنها امشب جوجه "گفت میگرفت، فاصله

 فردایی خونش برم امشب اگه من حالم به وای "گفتم خودم با و کرد یخ انگشتام

 کاری بخواد اگه چون گرفت خندم خودم فکر این از بعد "نیست انتظارم در

 به پس نیست رها از خبری دیگه بکنه درازتر گلیمش از پاشو اگه یعنی بکنه

 اگه گرفتم تصمیم خودم با و باشه نداشته کارم به کاری امشب که بود نفعش
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 یه تا خوب اما بیاد خودش به یکم که کنم زد گوش بهش بکنه کاری خواست

 همه که دقیقه پنج حدود از بعد. نیستم بیجنبه هم اینقدر دیگه بود مجاز هم حدی

 نداشتم دوست اصال چون بخوابم کردم سعی من بشیم ماشین سوار میخواستیم

 های صندلی روی رفتم خوابیدن ی بهونه به و کنم صحبت آرمین یا آرش با

 میرفتم داشتم وقتی چون نمیاد خوابم میدونه آرش که میدونستم اما ماشین، عقب

 "جوجه کنی دک منو یا بخوابی میخوای مطمئنی"گفتم بهم بخوابم مثال که پشت

 بچه این اما کنم قانعش مثال که پشت رفتم بعد و بوسیدم گونشو آروم خیلی منم

 کوچیک چیزای به یعنی نیست کارا این اهل اصال میسناشم من که پروویی

 بود آور تعجب برام خیلی آورد هم روم به تمام پروویی با دقیقا و نمیکنه اکتفا

 .تعارف بی اومد در ماخم شاخ زد حرفشو وقتی و

 خودتو پس نمیشم قانع موچولو کوچولو چیزای این به من دلم عزیز: آرش

 .نکن خسته

 که رفتم و نزدم حرفی ولی کردم کُب کلمه واقهی معنای به حرفش این از بعد

 ماشین تا که بود اینجا جالبیش و نمیومد سرم بالیی تا بذارم مرگمو کپه بگیرم

 .برد خوابم من کرد حرکت

 خوابش چرا نمیدونم ما آرش آقا آن یک در که بودیم خونه نزدیکای تازه

 بودم خواب من کردیم تصادف آرومی خیلی طور به ماشین یه با ما و میگیره

 شدم بلند وقتی پریدم خواب از ماشین اون صاحب با و آرش صدای و سر با اما

 بود مقصر چون مطمئناً و میده گوش مرده حرفه به داره و وایستاده آرش دیدم

 جنازش شاید که طوری میرفت میشد پار و لت مرده االن وگرنه نمیزد حرفی

 تا بگردم ارمین دنبال کردم سعی کردن فکر از بعد خونوادش، دست میرسید
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 از خودم کردن تروتمیز با و نکردم پیداش متاسفانه اما بپرسم ازش رو قضیه

 رفتم شدم پیاده تا. سرم خیر بدم داری دل آرش به یکم تا شدم خارج ماشین

 و منو حرف بلند خیلی اون اما گفتم چیزی یه آروم گوشش در و آرش کنار

 در اونم میگی چیزی مقابلت طرف به وقتی میگیره حرصم اینقدر داد، جوابشو

 هم رو نمیدونست که کی هر و میزنه جار رو تو جواب طرف ولی گوشی

 .میکنه باخبر

 برد؟؟؟ خوابت کردی؟؟؟ تصادف چرا آرش ـ

 لحظه یک همین خاطر به بودم خسته یکم آخه برد خوابم عزیزم آره: آرش

 من میگم چی هر من نیست، بیخیال آقا این که هم حاال هم رو رفت چشمام

 موقع این االن بگو تو عشقم آخه بیاد افسر باید نه میگه میدم خسارتتو خودم

 بیاد؟؟؟؟ که بیکاره مگه افسر شب

 به میتونیم االن که شد روشن سرم باالی زردا المپ اون از که بود موقع همین

 بکشه دروغی کروکی یه و بیاد تا بزنیم زنگ موسوی سرهنگ آرش، دوست

 .دادم انتقال آرش به حرفمو این سریع خیلی و کنه ولمون مرده این تا

 .آرش؟؟؟ ـ

 .عزیزم دلم جون: آرش

 بدم؟؟؟ پیشنهاد یه ـ

 مورد؟؟؟ چه در: آرش

 بیاد؟؟؟ کیا!!!  بیاد افسر که این مورد در ـ

 .کنه کمکمون پیشنهادت امیدوارم فقط عزیزم بگو: آرش

 سوالی هیچ بدون اونم بگم بهش تا ماشین پیش بیاد که زدم اشاره دستم با بعد
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 .واقعا بده گوش زنش حرف به آدم خوبه چقدر گفتم خودم با من پیش اومد

 خوب؟؟؟!!! بود موسوی سرهنگ اسمش داشتی دوست یه تو ببین خوب ـ

 خوب؟؟؟: آرش

 تا بکشه الکی کروکی یه بیاد بزنیم زنگ بهش االن میتونیم خوب که خوب ـ

 چیه؟؟؟ نظرت. باشه بیدار االن اگه البته بشه راحت هم مرده این خیال

 اینکه از شدم خوشحال منم و داد منو جواب خوشحالی با و کرد فکر یکم

 .باشم کرده کمک بهش تونستم

 .بیاد میگم بهش میزنم زنگ االن هدف به زدی دقیقا رها عاشقتم وای: آرش

 .عشقم نکنه در دستت

 حرف مرده با رفت و بوسید پیشونیمو و کرد بغلم محکم منو حرفش این از بعد

 سریع زد حرف مرده با تا بکشه، کروکی بیلد تا پلیس میزنم زنگ االن که بزنه

 بعد. باشم باخبر ماجرا از منم تا وایستاد من پیش اومد و موبایلش سمت رفت

 .داد جواب تازه زدن زنگ دوبار حدودا از

 نمیدی؟؟؟ جواب چرا زدم زنگ بار دو کجایی؟؟؟ تو هست معلوم پسر: آرش

... 

 .زد حرفشو نبود کنترل قابل که ی خنده با و خندید آرش

 بهت که اینجایی بیا زود اما کردم بیدار داداش ببخشید هه هه هه هه هه: آرش

 .کردم تصادف من میدم آدرس

... 

 .شده داغون بد خیلی یارو ماشین فقط نشد چیزیش کسی بابا نه: آرش

... 
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 یه وقتی که ماشینی تنها باشه؟؟؟ چی میخواستی پس دیگه پرایده ماشینش: آرش

 .دیگه پـــــــــرایــــــــــد میشه شوفاژ اندازه بخوره کوچیک ضربه

... 

 حوصله االن من بری بعدم بکشی کروکی یه الکی میخوام میای؟؟؟ حاال: آرش

 !!!!دیگه؟؟؟؟ بنداز راه منو کار بیا محمد جون بگردم ماشین بی ندارم

... 

 .میکنم جبران ایشاالل داداش نکنه درد دستت: آرش

... 

 دیگه؟؟؟ باشم منتظر پس. گفتم چیزی یه من حاال خوب: آرش

... 

 بازی نقش یارو جلوی باید راستی.. خداحا منتظرم من داداش مرسی: آرش

 ؟؟. OK. 114زدم زنگ االن مثال من که کنی

... 

 .بیا زودتر حاال استاد نمیکنم استفاده بیگانه زبان از دیگه خوب: آرش

... 

 .داداش فعال باشه: آرش

 کنم فکر که کردم نگاهش سوال از پر چشمای با من کرد قطع رو تلفن تا

 .شده کشیده کجا به قضیه بدونم تا کنجکاوم چقدر که فهمید خودش

 .میاد داره کرد قبول. عاشقتم رهـــــــــــــــــا: آرش

 .".بود وظیفم میکنم خواهش "گفتم لب زیر و زدم لبخند یه منم

 از نبود کهمعلوم سرباز چندتا با موسوی سرهنگ که گذشت ساعتی نیم حدوداً
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 خیلی و اومدن( خودمون پلیس ماشین همون) الگانس یک و شده پیداشون کجا

 و اومد عادی خیلی بعد بزنه حرفاشو مرده تا وایستاد مرده کنار اومدن جدی

 نمیدونستیم کدومون هیچ ما که مینوشت چیزی یه الکی و بشنوه آرش اظهارات

 حضور صحنه در شما که کرد سوال منم از حتی که بود اینجا جالب چیه،

 تصادف متوجه شدم بیدار خواب از وقتی که کردم تعریف منم نه؟؟ یا اید داشته

 فرستادیم رو مرده کردن بازی نقش کلی از بعد. ندارم خبر چیزی از و شدم

 و بود شده داغون ماشینش خیلی آخه داد میلیونی دو چک یه آرش البته رفت

 بیا که زد تعارف بهش آرش که بره میخواست محمد آقا شد تموم کارمون وقتی

 بود ترفندی هر به باالخره حرفا این از و تنهاییم ما و نیست کسی ما خونه

 من که میاورد هایی بهونه یه نیومد آخرش شازده دوست این اما زدیم دست

 این ما خونه به محمد آقا نیومدن بدی و اسرائیلی بنی های بهونه میگفتم بهشون

 احتمال و بگذرونم جوری چه میخوام رو امشب نبود معلوم بدبخت من که بود

 بهش وقتی خدا وای صـــــــــــدتــــا سنگین چقدر اونم بپردازم جریمه باید زیاد

 به که میکردم شنا خیاالتم در داشتم جوری همین. میگیره درد لبم میکنم فکر

 .اومدم خودم به آرش زدن حرف

 دیگه؟؟؟ ای آماده خانوما خانوم خوب: آرش

 بدی آلزایمر آدم به باید ها موقع جور این خدایا اومد، یادش این باز خدا وای

 .پیری اوج تو اونم میدی آلزایمر آدم به هایی وقت چه ببین ولی نمیدی

 !!!!هـــــــــــــــا ـ

 .جون بچه روزگارم خط هفت خودم من. نمیکنم باور نمیاد یادت که نگو: آرش

 .میگی چی افتاد یادم تازه آهــــــا ـ
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 آره؟؟؟ افتاد، یادت تازه که: آرش

 .لـــــــــطفا نشه درازتر زیاد من گیلیم از پاتون لطفا فقط آمادم من. خوب آره ـ

 عاشق خودم که من رسوند، 124 به ماشینو سرعت و کرد باحالی خنده تک یه

 ماشینو شیشه منم میرفتیم داشتیم که جور همین نداشتم ترسی هیچ اصال سرعت

 نبود آرش و جاده به حواسم اصال و صورتم به بخوره باد یکم تا پایین آوردم

 و خیابون گوشه رفت ماشین لحظه یه که بودم باد قشنگ های نوازش در غرق

 .دَر به خورد سرهم پشت بار سه من کله

 .شد داغون کلم. کجاست حواست آرش. آخ ـ

 : ........آرش

 .کنی ناز نمیخواد حاال خوب. میکنی شرمندگی احساس االن مثال ساکتی چیه خان آرش ـ

 : .........آرش

 رومو میمالیدمش و بود سرم روی دستم که طور همین نمیده جواب دیدم وقتی

 شدم الل ثانیه چند برای دقیقا دیدم که ای صحنه با اما آرش سمت برگردوندم

 پارک باشن اومده که انگار اشکام فقط نمیومد بیرون دهنم از هیچی اصال

 در و فرمون روی سرش االن که آرش فقط. میکردن بازی سرسره داشتن

 و اومدم خودم به باالخره اما میکردم نگاه رو میومد خون بینیش از که حالی

 شب نصف 1:34 ساعت اما بیاد کمک که کردن جیغ جیغ به کردم شروع

 .خاموشیه 14 ساعت که جردن سمت اونم آدم به برسه چه نمیزنه پر پرنده

 خیلی بعد و چشمام جلوی میدم دست از عاشقمو دارم کنم چیکار بگو خدا وای

 داشتم که طور همین."بکنم باید غلطی چه بــــــگو خـــــــــــــــدا "زدم داد بلند

 سریع و باشه بیدار باید موسوی سرهنگ االن که افتادم این یاد میزدم زَجه
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 هر اما گرفتم شماره سریع خیلی و آوردم در داشبورد توی از رو آرش گوشی

 خوابالوی صدای با که میشدم ناامید داشتم دیگه نمیداد جواب میزدم زنگ چی

 .کنم سکته خوشحالی از بود نزدیک خط پشت از محمد آقا

 .بذارم مرگمو کپه امشب من گذاشتین شماها اگه شده؟؟؟ چی باز خدا وای: محمد

 بگم فنتل پشت نمیتونم که افتاده بدی اتفاق یه اما.... اما شدم مزاحمتون که محمد آقا ببخشید ـ

 .کنید یادداشت رو آدرس لطفا

 گریه دارین چرا شده؟؟؟ چی مگه حاال. شرمنده آرش کردم فکر خانوم رها ببخشید وای: محمد

 میکنین؟؟؟

 .جردنیم اصلی خیابون سر ما بیاین فقط االن لطفا محمد آقا ـ

 .خداحافظ فعال میام االن من چشم: محمد

 اما بگیرم رو اورژانس شماره که کردم سعی و کردم قطع خداحافظی بدون منم

 میشدم دیوونه داشتم و بود چند شمارش که نمیومد یادم میکردم فکر چی هر

 رو آب یکم بدم تکون یکم رو آرش که رسید فکرم به که بود حین همین

 برای که هایی آب شکر رو خدا کردم هم رو کار همین بریزم صورتش

 فرمون روی از رو آرش سر سریع منم بود مونده بود خریده ساندویچ خوردن

 روی ریختم و دستم توی ریختم آب یکم و گذاشتم نشسته حالت به و کردم بلند

 باشه اومده بهوش تازه که انگار آرش ریختم آب که سوم بار برای صورتش

 دستمال با داشتم آخه کرد نگاه تعجب با منو و کرد باز آروم خیلی چشماشو

 جور یه آرش شد تموم کارم وقتی که میکردم پاک بینیشو خون آروم خیلی

 خودمو که این برای نداشت حد که ترسیدم چنان لحظه یه میکنه نگام خاصی

 چمیدونم طبیعه حرکات این شاید خوب "گفتم بزنم گول عبارتی به یا کنم قانع
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 صدام که این بدون آرش میزدم خودم با رو حرفا این تا. "نیستم دکتر که من

 صدا اسممو چرا که بود جالب برام خیلی کنم کمکش که خواست ازم کنه

 با خیلی آرش اما آرش سمت رفت اومد محمد تا. رسید محمد آقا که نمیزنه

 اومد بود شده منگ و گیج که حالی در محمد و میکرد نگاه رو محمد تعجب

 شروع اومد نزدیکم تا ندارم خبر هیچی از من که نداشت خبر اما من سمت

 .نمیدونستم رو جوابشون خودمم که سواالیی پرسیدن به کرد

 منو انگار میکنه رفتار طوری یه میکنه؟ رفتار جوری این چرا شده؟ چش این خانوم رها: محمد

 .بدید توضیح من برای میشه نمیشناسه

 و باشه گرفته فراموشی آرش نکنه که این از گرفت بغضم شنیدم سواالشو تا

 اشکام تک تک ترکید بیصدا و آروم بغضم سریع خیلی و نیاد یادش منو

 اومد دید جوری این منو تا میکردم حرکت آرش سمت به من و پایین میومدن

 که میکرد نگاه منو منگ و گیج آدمای مثل و شد خیره بهم تعجب با و پیشم

 .میداد عذابم فقط حرفاش با اما کرد باز دهن باالخره

 این. نبدی سواالمو جواب میشه کجاست؟ اینجا کیم؟ من میکنید؟ گریه چرا خانوم ببخشید: آرش

 نامزدتونه؟ پسره

 زدن خودمو کردم شروع کشیدم جیغی چنان نامزدتونه پسره این گفت وقتی

 من پیش جلو اومد بود کرده تعجب خیلی حرکات این از آرش که بود معلوم

 من اما بزنم خودمو نتونم دیگه که گرفت دستامو و زد زانو زمین روی

 دیوونتر

 دیگه شدم نابود دیگه میکردم احساس بود افتضاح حالم بودم حرفا این از

 منو اصال زندگیم االن اما بود آرش من زندگی بکنم که نمونده برام ای زندگی
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 من پاهای جلوی آرش. خـــــــــــــدا وای کیه خودش نمیدونه اصال نمیشناسه

 از میشد بود کرده بغض اونم حتی چشمام به بود شده خیره و بود زده زانو

 با منو چنان میسوخت براش خیلی دلم من. بود گیج خوند راحتی به قیافش

 بهتر حالش یکم تا بگم بهش رو چیز چند یه شدم مجبور که میکرد نگام گیجی

 که میکردم گریه اینقدر میکردم گریه فقط بگم چیزی نمیتونستم اصال اما بشه

 .ندیدم رو جا هیچ دیگه لحظه چند از بعد و میدیدم تار رو جا همه دیگه

 *10 فصل*

 من برای کردن زندگی دیگه که اینه میدونم که چیزی تنها فقط کجام نمیدونم

 خواستم تا و اومد در اشکم پیش لحظه چند اتفاقای آوری یاد با و شده معنی بی

 برگردوندم صورتمو وقتی نفر یه دستای توی دستم کردم احساس بیدارشم

 .نمیاد یادش هیچی وقتی فایده چه اما آرش دست تو دستم دیدم سمتش

 طور این که زده سر ازم خطایی چه من مگه اینه؟ من تقدیر چرا خــــــدایـــا

 بیشتر نامرد دنیای این توی که کسی جون به بدم؟؟؟ رو نکرده کاره تقاص باید

 جبران دادنش دست از با باید که کردم چیکار نیست یادم دارم دوستش همه از

 یه و شد باز اتاق در که بودم احوال و اوضاع همین تو!!!.  بشه

 بهم انگار میکرد نگاه خاصی طور یه و پیشم اومد سفید روپوش با خانوم

 هم کردن حسودی واقعا هه خبره چه اینجا که نداشت خبر اما میکرد حسادت

 باید قبلش اما برم میتونم شده تموم سرمم که گفت بهم شد نزدیکم وقتی. داره

 تکون نمیتونستم و بودم خان شازده دستای زندان تو که منم. بگیرم هامو دارو

 خیلی میدونستم چون کنم بیدارش خواب از نداشتم دوست راستش بخورم

 ی قیافه به و کشیدم دراز تختم روی و نکردم بیدارش خاطر همین به خستس
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 یکم تا دادم اجازه خودم به کم کم و میکردم نگاه خواب موقع آرش مظلوم

 که دستی اون با و کردم دراز موهاش سمت رو دستم. مامانا مثل کنم نوازشش

 این و دستم پشت ریخت اشک ای قطره که میکردم بازی موهاش با بود آزاد

 سریع خیلی آرش و اونجا افتاد آرش پیشونی سمت رفت مستقیم مزاحم قطره

 دستم روی از سرشو کردم باز رو چشمام من که دید وقتی کرد باز چشماشو

 خاطر به بودم خورده جا حرکتش این از که من سمتم آورد سرشو و برداشت

 بوسید گونمو سریع خیلی و جلو میاد داره اون دیدم و عقب کشیدم خودمو همین

 توی داشت انگار بود شده داغ داغ بود بوسیده که جایی رفت، عقب سریع و

 .وایی نون کوره توی بودن برده جدا رو گونم انگار میشد ذوب 2444 درجه

 .زد خشکم حرفاش با میرفت اتاق از داشت وقتی

 ا؟ه کمکت؟؟؟ بیام نمیتونی اگه یا بیا هم تو میگیرم رو ترخیصت برگه میرم االن من رها: آرش

 میکردم نگاش داشتم باز دهن با فقط نداشت حد که بودم کرده تعجب چنان من

 بشم بلند تخت روی از کنه کمک بهم تا اومد میشه نزدیک بهم داره دیدم و

 میاد؟ یادش منو اسم جوری چه این نمیدونستم بودم منگ و گیج هنوز من ولی

 وقتی بودم گیج خیلی نمیومد؟ یادش هم خودشو اسم پیش دیقه یه همین تا اینه

 بهم انقدر بیام راه که میخواد که شدم متوجه شد حلقه بازوم دور آرش دست

 به خل آدمای مثل داشتم. نبود جا هیچ به حواسم اصال که بود شده وارد شوک

 بیمارستان از شدم متوجه خورد صورتم به که نسیمی با که میکردم نگاه آرش

 رو ماشین اون من تا ولی کرد هدایت ماشین سمت به منو آرش بیرون اومدیم

 برگردوندم خوردم چی هر کردم استفراغ روتون به گالب شد بد حالم دیدم

 بشورم صورتمو تا کرد کمک و داد آب و دستمال بهم آرش اول، سرجای
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 چه حرکتاش این نمیدونستم ماشین توی برد و کرد بغلم حرکت یه با بعدش و

 طور همین میشم گیج دارم خدا وای کیم؟ من که میاد یادش این مگه داره معنی

 نشستن و ماشین صندلی روی نشستن با که بودم، تن خویش افکار در غرق

 با اونم بپرسم رو سواال ازش تا شدم آماده راننده، سمت صندلی روی آرش

 .بده جواب سواالم به تا شد آماده آرامش

 رهام من که اومد یادت کی شد؟ خوب حالت کی تو خبره؟ چه اینجا بگی بهم میشه آرش خوب ـ

 .نشدم دیوونه تا بده سواالمو جواب خدا رو تو یهو؟ زد غیبش کجا محمد اصال آرشی؟ تو

 ات سمتش برگشتم سریع آرش صدای با که ماشین پنجره سمت برگردوندم رومو حرفم این با

 .بگه میخواد چی بدونم

 هرچی دقیقه چند برای و بودم شده شوک دچار دکتر ی گفته طبق من عزیزم راستش خوب: آرش

 میشی متوجه نمیدونم برگردوندم، رو ویندوزم االن و پروندم ویندوز عبارتی به یا پرید بود ذهنم تو

 خونه و بود اینجا حاال تا گرچه خونه بره فرستادم من محمدم و شده طوری این قضیه اما نه یا

 .شد خسته حسابی بیچاره پاسگاه رفت مستقیم پس نداشت ای فایده رفتنش

 اینکه از خوشحال ناراحت، دیگه طرف از ولی خوشحال طرف یه از که من

 و برمیگرده عادی روال به دوباره چیز همه و نیوفتاده آرش برای اتفاقی هیچ

 به خدا بدم جریمه باید امشب چون ناراحتم اما برگشت دوباره بهم منم زندیگه

 شر از من حداقل میشد خوب فرداش میگرفت فراموشی کاش ای برسه، دادم

 از بیشتر خیلی حاضرم االن من اما میشدم خالص سنگین های جریمه این

 اتفاق اون ثانیه یک برای حتی دیگه تا بدم بود خواسته ازم آرش که ای جریمه

 آرش سمت برگردوندم رومو حرفم این با. بزرگه خــــدا خیلی واقعا بشه تکرار

 کردم نگاش اینقدر خورد گره هم با نگاهامون لحظه همون و کنم نگاش یکم تا

 اگه نبود قلبم خستگی از خبری بود شده خسته چشمام فقط ولی شدم خسته که
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 .شوهر خونه برم مستقیم میخواستم فقط نمیخواستم عروسی اصال بود من دست

 منو همیشه مثل که آرشم خنده زیر زدم یهو و گرفت خندم خیلی خودم فکر از

 که بود عمیق خندم اینقدر من اما بشه متوجه منو خنده دلیل تا میکرد نگاه گنگ

 آرش شد تموم خندم که این محض به بدم توضیح چیزی براش فعال نمیتونستم

 قبل دفعه مثل تا من سمت برگردوند روشو و داشت نگاه خیابون گوشه ماشینو

 سریع بود، حرفا این از تر قرص دهنم من اما میخندم چی به که بشه متوجه

 موسیو بازرس مثل بگیره اعتراف ازم تا چشمام تو شد خیره و گرفت چونمو

 خودم کارای از. خنده زیر زدم دوباره که گرفت خندم کارش از اینقدر بود شده

 از یکی قول به میخندم اینقدر چرا نمیدونستم اصال بیارم در شاخ بود نزدیک

 حین همین بود شده چم خدا وای "زدی؟ شکرک تو باز رها "شمالیم دوستای

 .باشم جریان در بزنه میخواد که حرفایی از منم تا کرد باز دهن آرش باالخره

 ریمهج این از بیشتر تا سریع زود تند میخندی؟؟ چی به داری ببینم بگو من، خانوم رها خُب: آرش

 .بدم جریمه نپرداختی هم هنوز و داری که هایی

 البته میگم چیو همه تسلیم من کریم اوستا باشه. جریـــــــــــــمه باز نه خدا وای

 اذیت دیگه نیست هست؟؟ نیست، بد که باشه داشته سانسور یکم چیو همه نه

 چهار یه میخوای شما حاال اومدم دنبالت راه همه این من بیا راه باهام یکم نکن

 هیچی بود؟ چی منظورم.... بود این منظورم ببخشید او میکنی؟ ناز بیای، قدم

 به برو بگیم دروغ که نخواستیم اصال میگم بهش رو راست. خی بیخی بابا

 .شد؟ خوب بگم راستشو گرفتم تصمیم من باشه راحت بخوابه بگیر بگو ابلیس

 کردم؟ جرم مگه خندیدم اومد یادم دار خنده موضوع یه بابا هیچی ـ
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 راچ نمیدونم دختر نبودی ظالم اینقدر که تو بخندم؟؟؟ منم بگی شو موضوع میشه خوب: آرش

 .شدی ظالم خیلی جدیدنا

 .بمون کفش تو میخندیدم، چی به گفتم بهت اگه باشه آره؟؟؟ ظالم من که ـ

 آرش که همین کردم غلیظی اخم و پنجره سمت کردم قهر حالت به سرمو و

 بود نزدیک بهم خیلی چون سمتش برگردونم رومو خواستم تا کرد صدام

 کردم فکر لحظه یک!!! نگو که داد صدایی چنان و کرد برخورد سرش با سرم

 االن این خدا وای!!! نگو که بود گرفته درد سرم اینقدر بیرون پاشید مغزم

 .سرم وای دستام؟ تو میوفته چشمم سری این حتما!!!!!!!!!! بال رفع چندمین

 کنیم تصادف شاید نباشم نزدیک بهش اینقدر نمیگه خودش با احمق پسره اون

 .میدونه خودش خدا دستش از بکشم چی من احمقه، و فکر بی که اینقدر

 سمتش به نگاهمو آرش بلند خیلی وای صدای با که بودم خود خیاالت تو

 .بردم

 .داشبورد تو از بده رو دستمال رها خدا، وای: آرش

 میبینم خون رنگ تا خودم من ریخته، خون دستش تو دیدم گفت اینو وقتی

 یکی دنبال بره باید آرش پس هواپیما، یا اونم دنیا اون ای دقیقه چند سفر میرم

 .ـــــــــــظ خداحافـــــــــــــــــــ کردم، غش که من بده دستمال بهش االن که

 شرمنده شه عوض جَو یکم میخواستم نیستم، بیجنبه اینقدرم بود شوخی بابا نه

 .هه هه هه شدین ناراحت اگه

 کردی؟؟ استفاده کناریت دستمال اون از یا اومد؟؟ واقعنیخون حاال. دستمال از این عزیزم بیا ـ

 که بود کرده ضایع پس میداد منو جواب من من با بود شده دستپاچه که آرش

 زدم دستی یه " قدیمیا قول به داد لو خودشو راحت چقدر.نیومد خون سرش
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 .منو مهـــــــــــــارت میکنی حال. " گرفتم دستی دو

 .بیا. کن نگاه بیا نداری باور میگم جدی اومد خون بابا نه چی؟ ها؟: آرش

 باال آورد سرشو لحظه این تو که سرش نزدیک بردم سرمو کدنا مثل منم

 .چسبید چه که وای. داد بهم شیرین بوسه یه

 ...کرد ایجاد مزاحمت یک درجه مزاحم یک یهویی که بودیم حالت همین توی

 روی نشستم دوباره سریع.... اه اه اه....خودمون موبایل همین بارزش نمونه

 محترمانه خیلی کرد شروع و درآورد جیبش توی از رو موبایلش آرش صندلی،

 روز؟؟؟ موقع این باشه؟؟؟ میتونه کی یعنی... وغریبن عجیبن.... زدن حرف

 ...شد عرض سالم: آرش

.…… 

.. .کنم طراحی براتون رو نقشش بخوام که ندیدم رو زمینتون هنوز من راستش... بله بله: آرش

 ...ببینم رو زمین باید خودم من ولی گفتین بهم شما

.…… 

 نگران شایقی مهندس دشت میدم رو کاراتون ولی نیستم آینده هفته دو یکی تا من: آرش

 ....نباشین

.…… 

 ..شد کردن صحبت مشغول بیرون رفت و شد پیاده ماشین از حرفاش وسط یهویی

 ازش ماشین توی بیاد که همین!!!... کیه این بدونم که بودم شده کنجکاو شدید

 ....نمیگه که نخواستم میگه خواست خودش اگه نمیخواد بیخیال نه!! میپرسم

 باال که رو سرم اومد در شدن بسته صدای دیدم که میرفتم ور گوشیم با داشتم

 لبخند یه و کرد نگام انداختم بهش نگاه یه... ماشین توی اومده آرش دیدم گرفتم
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 ی دوره دوستای برای شبا اصوال... شدم ریختن مرض مشغول و زدم بهش

 همشون... میده حالی یَک... میندازم تک ارتباطم در باهاشون هنوز که راهنماییم

 زبان کالس جای به باید.... دیگه مرضم خدای.... میکنم بیدار ناز خواب از رو

 آرش دیدم کردم بلند رو سرم..... ام نخبه که بس از.... بذارم ریختن مَرض کالس

 نگاش کردم، نگاش شده؟؟؟ خُل این باز وا!!!.. میکنه نگاه تعجب با منو داره

 موبایلم قاب به داره!!! آها... کردم گوشی به نگاه یه... بود مونده گوشیم روی

 چسبیده ماهی پولک شبیه چیزایی یه کلی درش پشت موبایلم قاب... میکنه نگاه

 خریده رو قاب این وقتی از بود شده باحال گوشیم اینقد... بود زیاد خیلی... بود

 اولین آخه بپرسه مختلف سواالی کلی و کنه تعجب که آرش این نوبت االن... بودم

 دست تا ازم، پرسید سوال هزارتا... میکرد نگاش تعجب با هم رویا خریدم که بار

 میکردم نگاش طوری منم.... نباشه اینطوری این کنه خدا... برداشت سرم از

 زنگ گوشیم که میکردم نگاش داشتم... مگه؟؟؟ دیدی جن چته؟؟؟ هـــــــــــا یعنی

 که برداشتم سریع واقعا؟؟؟ االن بیدار این... کیمیاس دیدم کردم نگاه یه... خورد

 زنگ براش که حرفام این از تر خسیس من و بزنم زنگ باید خودم بشه قطع اگه

 اومدم تا.... کنم مصرف فنچول این با زدن فک برای ندارم که مفت شارژ بزنم

 باال شونه کردم آرش به نگاه یه دوباره... نزدم زنگ منم... کرد قطع بدم جواب

 میزد حرف این نه میرفت سر داشت حوصلم... کرد روشن رو ماشین و انداخت

 دیگه... گوشیم توی کردم رو سرم دوباره بیخیال... میزدم حرف باهاش من نه

 ...اوف... بیام در بیکاری از حداقل تا زدم زنگ کیمیا برای مجبوری

 نظر مورد مشترک... شیشمی... جمی پن...چهارمی...سومی...دومی...بوق اولین

 ....نمیباشد پاسخگو حاضر حال در
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 بودا بیدار حاال تا.. نمیباشد پاسخگو مرض و کوفت نمیده؟؟؟؟ جواب چرا بابا ای

 زنگ باید اینقد خدا ای.... خالق جلل... برده خوابش میزنم زنگ دارم من االن

 ما رفیق این کنیما دلبازی و دست خواستیم ما بار یه!! بیا... برداره تا بزنم

 غلط دیگه که برنداشت اگه فبَها که برداشت اگه میزنم زنگ دوباره... بَرنمیداره

 ......3سه..... 2دو.... 1 یک.... بزنم زنگ براش من بکنم

 یه کنم قطع خواستم که همین و... چهارمی.... س یومی... دومی.... بوق اولین

 گوشیو گرفتم؟؟؟ اشتباه نکنه کیه؟؟؟ این وا ا ... تلفن توی پیچید مردونه صدای

 یعنی گرفتم درست!! !! نــــــــــــــــــــــه... کردم نگاش و صورتم جلوی آوردم

 از که کنم قطع خواستم بیـــخیــال بــابــا آره؟؟؟ هم کیمیا این کلک، ا ی کیه؟؟؟ این

 ....شد واضح صداش شد نزدیکتر که یکم اومد دختر یه صدای خط اونور

 جون کیمی... هه هه هه هه هه هه هه هه... بودم گرفته درست بـــــــــــــــــــله

 گوش کیمیا حرف به داشتم.... هه هه هه هه هه هه هه هه هه!!! شد رو دستت

 الو چه اوه اوه.... داده جواب طرف رو گوشی که نمیدونست انگار میدادم

 بیرون بکشم میمون این زبون زیر از باید.. کیه؟؟؟ این حاال... دوتا این میترکونن

 دست از من اه... مدرسمون دوران مثل خنگه.. خونش توی داده راه رو طرف

 ..شدم حرفاشون به دادن گوش بیخیال!!!... اوف دختر؟؟؟ آخه کنم چیکار باید تو

 ....بستم آروم رو چشمام و دادم تکیه صندلی به رو سرم و کردم قطع رو گوشی

 بــــــــــــــــــــــــ هفـــــــــــــــته ــک یــــــــــــــــــــــــ

 ......ــد ـعـــــــــــــــــــــــ

 فصل 15

 گرفتیم تصمیم آرش و من عروسی، همون نه که کنون عقد عقدکنونه، روز امروز
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 نکرد مخالفتی خونواده اعضای از کدوم هیچ و بگیریم باهم رو وعروسی عقد که

 تازه همین. بشیم تر مصمم تصمیممون این روی ما که شدن باعث کارشون این و

 داشتم. آتلیه بریم و بیاد تا هستم آرش منتظر آماده و حاضر من و شده تموم آرایشم

 روی اومد لبخند یه رویا و کیمیا دیدن با که میکردم برانداز خودمو آیینه جلوی

 دوست آرش که بود جوری یه مالیم، خیلی نه بود غلیظ خیلی نه آرایشم. صورتم

 که کنن نگاه جوری یه رو خانومم عروسی شب توی ندارم دوست میگفت داشت

 هیز مردای چشم که این برای فقط که میدونستم بهتر که من البته بشه معذب

 خیلی آرایشگر چون بود داده آرایشگرو جواب طور این نباشه من روی مجلس

 حرفا این از و میاد بهش خیلی چون بکنم براش غلیظ آرایش یه که میکرد اصرار

 این که بشه مطمئن اینکه برای آرش و بست بدبختو اون دهن آرش حرف این با و

 اینجا آورد رو کیمیا هم و رویا هم میده انجام رو اینگفته که کاری همین آرایشگر

 و بکنن آروی یاد بهش حرفاشو بکنه کاری خواست آرایشگر اگه گفت بهشون و

 جا همین هم کاراشون و کردن انتخاب جا همین رو آرایشگاهشون هم دوتا این

 !!!!میام در خجالتشون از ایشالل شدم شرمندشون حسابی امشب دادن انجام

 !!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!..................ااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ووووووووواااااااااااااااا

 دادم قورت فارسی کتاب طوری این نکرده عروسی هنوز شدم؟؟؟؟ مؤدب چه من

 ها، بچه سمت برگردوندم سرمو... ادبیات استاد میشم البد میشه؟؟؟؟ چی بعدش

 تقریبا میشه یعنی میزدن حرف دیگه باهم چیزی یه مورد در داشتن رویا و کیمیا

 حرفی چه ما رفیق این با ما خواهر این موندم من... گذاشت پچ پچ اسمشو

 دیگه میگه بهم و نمیاره طاقت دلش آخر کیمیا این چون نیست مهمی چیز!!!! دارن

 سه ابتدایی، سال پنج!!!سال دوازده آره!!!! بابا که نیست الکی رفاقت سال دوازده
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 که دوستی یعنی واقعی دوست میگن این به دبیرستان، سال چهار و راهنمایی سال

 کمک بهش من جاهایی یه و کرد همراهیم زندگیم خوب و بد اتفاقای تموم توی

 بدجوری که دوتا این جوری همین خالصه. کرد کمک بهم اون جاهایی یه و کردم

 خودمون به بردار فیلم صدای با یهو که میکردم نگاه رو بودن زدن حرف مشغول

 بال میخواستم من اومده داماد آقا گفت فیلمبردار که وقتی!!! هم با تا سه هر اومدیم

 ببینم شلوار و کت با رو عشقم میخواستم که بود باری اولین تازه آخه بیارم در

 حرف این با. شَــــــــــوَد چه باشم من که عروسش و دامادیش شلوار و کت اونم

 با تا رفتم اول شدن رفتن آماده و گرفتن هاشونو وسیله رویا و کیمیا بردار فیلم

 هم اینا اینکه برای مسخره خداحافظی یه یعنی کنم خداحافظی کیمیا با بعدش رویا

 نمیارم در سر بردار فیلم حرفای این از هیچی اصال که من واال باشن، فیلم توی

 رویا سمت رفتم آروم آروم. دیگه حلــــــــــــــه کنم تحمل رو امشب یه خب ولی

 که یکی من ولی بود گلومون توی بدی بغض هردومون کردم بغلش رو رویا اول

 میدونم خوب رو نکته یه این میدادم بهش شکستن اجازه نباید موقعیت این تو االن

 با رویا بغل از. هست وقت کلی هنوز بشکنه زودی این به که بذارم نباید پس

 نمیتونه که دختریه یک کیمیا بود، کیمیا نوبت حاال شدم جدا بود کندنی دل هزار

 جای بگیره بغضشو جلوی بتونه واگه شدید خیلی احساساتش بگیره بغضشو جلوی

 که کیمیا میگفتم میزدیم حرف موردش در وقتی مدرسه توی همیشه داره تعجب

 یادآوری با نمیگفتم بیراه که میبینم میوفتم حرفم اون یاد که االن مشکشه دم اشکش

 پیشم اومد تا کنم بغل رو کیمیا تا رفتم و لبم روی نشست لبخند یه حرف اون

 پسر من اگه بخدا دیگه، بودم دختر این عاشق من خدا وای فضولی، به کرد شروع

 که دارم دوست اینو که انقد خواستگاریش میرفتم االن همین بودم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نانجم کاربر کـــ.نوشین | خون رنگ به لباسی با عروسی رمان

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

 

119 

 

 .....نداره د حــــــــــــــــــــــــ

 میخندی؟؟؟ چی به بازه؟؟؟؟عوضی نیشت چرا میمون هوی: کیمیا

 افتادم حرفی یه یاد خانمه؟؟؟؟بیشعور عروس با کردن صحبت وضع چه این تمدن بی ادب بی ـ

 کرد؟؟؟ گل فضولیت داره؟؟؟باز ربطی چه وت به بدونم میخوام اصال آها گرفت، خندم

 بود خیلی نکردم خیس خودمو که کرد اخمی چنان و کرد جدا خودش از منو شد تموم حرفم تا

 ...ــــــــــــــــــــــش خداییــــــــــــــــــــ

 نیگاتم دیگه بذاری باال طاقچه برام شدی عروس که امروز از اگه خودت و خودم جان به: کیمیا

 میمون؟؟؟؟ نه یا فهمیدی ـــدا، بخـــــــــــــــــــــــ نمیارم اسمتم هیچ، نمیکنم

 هتوی مغز من مگه. بریم باهم شو پیاده آبجی بیخیال راهو همه این میره کی اوووووووووووووووووه ـ

 بذارم؟؟؟ باال طاقچه بخوام تو برا و نه کسی هیچ باز تو، برای عروسی بعده بخوام که خوردم خرو

 خیالـــــــــــــــــــت نمیشم بهتر که میشم بدتر نی کارم توی مغییر تغییر من آبجی نچ

 باش؟؟؟؟ جوجو تخت

 عــــــــــــروس حلقم توی زدنت حرف مدل جــــــــــــــــــونم: کیمیا

 بــــاش؟؟؟ میبینیم جوجو باش. خــــــــانم

 ok ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ جوجو باش آروم بخور مادر بیسکویت جوجو، باش خیال همین به ماش آش ـ

 باشه هم نوبتی حاال و کردیم خداحافظی دیگه باهم و کرد باحال خنده یه کیمیا

 ..بشم فداش الـــــــــــهی بشم قربونش من که وای.... خودم شادوماد دیدن نوبت

 کنه؟؟؟ تعریف من از کی پَ  میکنم تعریف ازش اینقد میشه پروو دیگه بسه

 آخه میدونه خدا رو بود خروجی یا ورودی در سمت میرفتم آروم آروم داشتم

 من بخدا ورودی، میشه آرش برای و خروجی میشه زمان این توی االن من برای

 حاال!!!! خروجی؟؟؟ در یا ورودی در سمت رفتم بگم باید نمیدونم وسط این

 آروم... ببینم رو خوشتیپه داماد میخوام االن که اینه مهم ، نی مهم زیاد بیخیال

 بستم رو چشمام چرا که بود عجیب خودم برای برداشتم قدم یه و بستم رو چشمام
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 داره و وایستاده بیرون وقتی نمیخواستم ببینم رو آرش یهو که داشتم دوست ولی

 ببینمش اصلی لحظه توی و اول بار برای داشتم دوست ببینمش میکنه نگاه منو

 که میترسیدم آخه میرفتم راه آروم. ــــم رمانتیکــــــــــــــــــ چقد که کنین حال

 برم سریع من که نمیذاره میشه تنی چند یه که منم لباس این البته زمین روی بیوفتم

 هایپاشن با ورنی سفیده کفشم بلنده، زیاد هاش پاشنه کفشام هم سنگینه لباسم هم پس

 قد البته کوتاهه، قدم خیلی آخه برسم، آرش های شونه سر تا حداقل که سانتی12

 راست واال نردبونه، زیادی اون ــــــــــا نیستـــــــــــــــــــــ کوتاه من

 .میگــــــــــم

 قد از اینم. داره فاصله آسمون تا زمین کجــــــــــــا 175 و کجــــــــــا 192 آخه

 چیز اون ولی چیزی یه به خوردم یهو که میرفتم آروم آروم داشتم. آرش شازده

 اومدم آروم نشکوندمش، نزدم که آوردم شانس گفتم خودم با نخورد تکونم حتی

 بود؟؟؟ این پس کردم باز چشمامو سریع. کرد بلندم منو نفر یه که کنم باز چشمامو

 این که اومد یادم تازه!!!! بهم ریختم رو آرایشگاه کل االن کردم فکر باش منو ه 

 دارم شاهد ولی ندیدم خودم لبو عین شدم خجالت از سریع کرده بغلم منو شادوماد

 .زدم رو حرف این کی من ببینید حاال واال میگـــــــــــــــــــم راست

 چطولی؟؟؟ خانم، خوشگل: آرش

 موشه آقا زبونمو انگار نگفتم هیچی ماشین سمت برد منو و زد رو حرف این

 پس هــــــــــــــــــــا میشه پشیمون بدبخت این االن دیگه بنال رها بابا ای خورده

 پشیمون بخواد اگه کرده غلط اون گفتم خودم با یهو. بشه پشیمون که نکن کاری یه

 .ایستاد حرکت از آرش یهو که گفتم بلند آخرمو حرف که مطمئنم نه که فکر بشه،

 عشقم؟؟؟؟ گفتی چی: آرش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نانجم کاربر کـــ.نوشین | خون رنگ به لباسی با عروسی رمان

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

 

121 

 

 ...م ن م ن به افتادم دزدی، موقع میگیرن رو مچش که یکی عین

 مگه؟؟؟ گفتم هیچی؟؟؟چی من؟؟؟ ها؟؟؟ ـ

 .عسلم دیگه نگو دروغ من به رهـــــــــــا: آرش

 .....نب هیچی خودم جان به نه چنده؟؟؟ کیلویی دروغ ـ

 یهو کرد نگاه بهم اعصبانیت با و ماشین کاپوت باالی گذاشت منو حرفم وسط یهو

 !!!!!!!!!!!...نگفتم خاصی چیز جفتمون جان به گفتم؟؟؟؟ چی من مگه ترسیدم

 نه؟؟؟؟ یا نگفتم؟؟؟گفتم نخور؟؟؟؟ قسم خودتو جون نگفتم دفعه صد من: آرش

 ..میمیری؟؟؟ بگی آدم مثل خوووووو جون؟؟؟ بچه اینه دردت پس آهااااااااااااا

 سایلنت روی و آروم بود گلوم توی که بغضی که زد داد بلند سوالشو چنان

 ....شدم کر بخدا دومش داد با...نگفتم خواستی چیز که من آخه.... شکست

 .بده منو جواب رها هـــــــــــــا؟؟؟ ـــه؟؟؟؟ نــــــــــــــــــــــــ یا گفتم: آرش

 نگاش نمیخواستم حتی بود کرده خراب و حالم بدجوری آخه بدم جوابشو نمیتونستم

 طوری این عروسیش شب دامادی کدوم آخه...میمون و احمق و بیشعور داماد کنم

 نکردم نگاش!!!!.نگفتم خاصی چیز که من آخه میکنه؟؟؟ بیداد و داد عروسش سر

 .مزخـــــرف کفشای این با اونم بپرم نمیتونستم که باال بود گذاشته طوری منو

 یکی لحظه همون و چونم سمت اومد آرش دست یهو که میکردم گریه داشتم آروم

 گیری عجب داشتم کم همینم خدا وای آرش، دست روی افتاد خنگ اشکای از

 آشغال کرد، بلند سرمو و چونش زیر گذاشت دستشو آروم خیلی. افتادمــــــــــــــا

 نگاش کنم،آروم نگاه کنندش دیوونه مشکیه چشمای توی که کنه مجبورم میخواست

 هک این یعنی بزنم لبخند خواستم که همین میشم تسلیم من آخرش که میدونستم کردم

 .بدجوری اونم شدم شوکه لبام روی چیزی یه احساس با یهو که بخشیدمت آقا باشه
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 برای بار اولین برای یعنی سخته خیلی خیلی سخته خیلی کردنش باور خدا وای

 خیلی طرز به االن نمیشد من چشمای تسلیم وقت هیچ که پسر این بار اولین

 ؟؟؟ شد؟؟؟؟آیـــــــــــــــا؟ تسلیم واقعـــــــــــــــــــا شد تسلیم عجیبی

 باید نمیدونستم

 صدای که بوسید خیابون وسط منو چقد نمیدونم اما بودم گیج نه؟؟؟ یا کنم باور

 این اما حرفا این از و دیگه بسه بابا شد دیر که میزد غر هی....اومد در فیلمبردار

 شادوماد خود و من جز کسی هیچ هه هه شد جوری این چرا که نداشت خبر

 کاپوت روی از آرش کمک به.... . به به داریم راز چه که کنین حال نمیدونست

 چه شلوار و کت توی ببینم کردم وقت تازه پایین گذاشت منو تا پایین اومدم ماشین

 جون بگذرون خیر به امشبو خدایا شده؟؟؟ جیگر چقدر این خدا وای... شده شکلی

 کلمه این میره یادم همش چرا نمیدونم واال من، جون گفتم باز من وای.... من

 کنترل دیگه که منم زبونم نوک میاد هی نکنم تکرارش همش رو درآر حرص

 کنم ثابت حرفمو میخوام من اصال آقا خودم، جون به میگم یهویی ندارم منترل

 بیچاره های عمه جون اصوال که جایی اون از آها بخورم؟؟؟ قسم کی جون به باید

 اصال بینیم کن صبر میخورم، قسم رو نداشتم عمه جون منم پس میخورن قسم رو

 رساله یه توی از باشه یادم درسته؟؟؟ نیست که یی عمه جون به خوردن قسم این

 قسم بیخیــــــال شده مهم من برای اینقد خوردنه قسم این چرا که موندم حاال ببینم،

 کیمیا صدای با ماشین پیش رسیدیم وقتی. خانم عروس تیپت خوش داماد به بچسب

 سکته منو آخرش که تو نمیری الهی...سمتش برگشتیم دومون هر آرش و من

 ....مزخرفت حرفای اون با میدی
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 که یستمن پیشت من بریزه بهم آرایشت اون نکنین شیطونی زیاد گفته آرایشگرت جون رها: کیمیا

 !!!!.کنما درستش

 داشت سفید سوناتا یه خودش. رفت خودش ماشین سمت به رویا همراه و گفت اینو

 رنگش عروسی برای که سفید 3مزدا که هم ما داشتن آزرا که هم عادل و رویا و

 ماشین میخوام کنم عوض ندارم دوست میگفت خودش البته کرده، عوض رو

 من آرش میگفتم همش که من اصرار با ولی عروس ماشین بکنم رو آرمین

 باشه؟؟؟، ای دیگه کس مال نه باشه خودمون مال عروسمون ماشین دارم دوست

 اون االن و کنه عوض ماشینشو رنگ که کرد قبول دردسر هزارتا با خالصه

 خدا خجالت، از انار آب خود شدم قشنگ من کیمیا حرف این با.سفید شده قرمزه

 یکی من البته کنه آدمش زودتر نمیکنه شوهر نکنه، چیکارش رو بشر این بگم

 این دادن شوهر بیخیال اصال باشه بشو آدم ازدواجشم بعد این دارم شک که

 که وقتی و نشست اومد اونم بعدشم و شدم ماشین سوار آرش کمک با. عُجوبه

 که یکی من...گفت بلند وای یه و پیشونیش توی زد یهویی کنه حرکت خواست

 ...میزنه داد اینطوری چرا نمیدونم....فضا پریدم متری یک یه واال

 شد؟؟؟آرش؟؟؟ چی ـ

 در و نیست اینجا آرایشگره که االنم گذاشتیم جا آرایشگاه توی گلتو دسته عزیزم هیچی: آرش

 کنیم؟؟؟ کار چی بسته، رو آرایشگاه

 کن صبر...خــــــــــــــــدا ای بودم، گلم دست عاشق من!!!! نـــــــــــــــه خدا وای

 .باشه برنداشته موقع یه کیمیا ببینم

 !!!باشه برنداشته کیمیا ببینم کن صبر لحظه یه ـ
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 تدس یه چون رفت یادم گلو دست اصال کردم هل یهویی دیدم رو تو وقتی عزیزم، ببخشید: آرش

 برداشته اون مثال شاید بزن دوستت به زنگ یه حاال...رفت یادم رو دومی اون بود بغلم توی گل

 .باشه

 هم اونقدرا ولی شده ناراحت میدونستم فرمون روی گذاشت سرشو و گفت اینو

 دوتا ما که اینه مهم میگیریم ساده گل دست یه راهمون سر فوقش فوق نبود مهم

 کیمیا واسه سریع... . دیگه هم مال فقط و فقط بشیم دیگه هم مال قراره باالخره

 چهارومین با که زدم دیگه بار یه....میداشت بر این مگه حاال خدا وای زدم زنگ

 .شد پیچی پیچ گوشی توی من مُنگل دوست صدای بوق

 ....بنال ؟؟؟ چیه ها: کیمیا

 جون؟؟؟ کیمی ـ

!!! نمبک کاری یه برات میخوای االن تو که ندونم اگه بشم پنجره و در الی جرز برم باید من: کیمیا

 ....زودتر بنال

 گلم دسته....گلم دسته کیمی ـ

 کنم؟؟؟ نقطه سه یا میگی بگیری حالهل مرض ا ی: کیمیا

 .....می گذاشت جا آرایشگاه توی آرش رو گل دست ـ

 روی سرش که آرش هیچ، شدم کر که یکی من که زد جیغی چنان حرفم وسط یهو

 ...باشه شنیده اونم کنم فکر کرد بلند سرشون بود فرمون

 برین زودتر دوتا شما الهی ـــــــــــــــــــــی؟؟؟ چــــــــــــــــــــــــ: کیمیا

 یادش رو گل دسته عروسیش شب خری کدوم آخه شم، راحت دستتون از من تا خونتون گمشین

 کجایین؟؟؟ االن میره؟؟؟

 چطور؟؟؟ آرایشگاه در جلوی االن دیگه، رفت یادمون ببخشید خب ـ

 ...دارم کارتون میگم من که اینجایی بیاین: کیمیا
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 میکرد، نگاه سوال از پر چشمای با منو داشت آرش.کرد قطع و گفت اینو

 مال امشب قراره که کسیه اون باشه چی هر بیارم درش نگرانی از که میخواستم

 ...میزنم حرف م لک درباره دارم انگار.... میارما در بازی صاحب چه... بشه من

 االنم ارمد کارتون پیشم بیاین گفت بهمون چون کیمیا پیش میگه بهم حسی یه نباش نگران ـ

 ..تاالر سمت بریم کن حرکت

 حرکت و کرد روشن رو ماشین و برد سوئیچ سمت برد دستشو آرش حرفم این با

 که بخونم آرش چشمای توی از میشد بود داغون خیلی بود خفه ماشین هوای. کرد

 رو ناراحتی این االن میتونه که کسی تنها پس موضوع این از ناراحت االن چقدر

 ...گالب گل خانم رهـــــــــا جزء نیست کسی کنه جدا ازش

 آرش؟؟؟ ـ

 ..زد حرفشو زورکی لبخنده یه با و کرد بهم غمگین نگاه یه

 عشقم؟؟؟ دلم جون: آرش

 هک اینه مهم نیست مهم اصال که بگم باید ناراحتی گل دسته بابت اگه ناراحتی؟؟؟ چیزی از ـ

 این به فقط...ما میشیم تو و من بعد به این از و عروسیمونه شب امشب،

 ـــــــاشه؟؟؟� �بـــــــــــــــــ...فکرکن

 و بوسید دستمو لحظه همون و سردش دستای توی گرفت دستمو آروم گفتم که اینو

 رو آرش ندارم دوست وقت هیچ کردم، همراهیش بخش اطمینان لبخند یه با منم

 به موضوع اگه مخصوصا میاد درد به دلم جوری یه ببینم غمگین و ناراحت

 غمگین آهنگ یه و ضبط سمت برد دستمو آروم.بدتر دیگه باشه منم خاطر

 گفتم بهش که من آخه نارحته یکم هنوز شدم متوجه ولی چرا نمیدونم گذاشت

 من نکردم اعتراضی منم راستش. عَلم و الل میدونم فقط!!! نارحته؟؟ چرا دیگه

 ... .قشنگن خیلی آخه...میدادم ترجیح شاد آهنگ به رو غمگین آهنگ همیشه
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 کردم حال حسابی بودم آهنگ این عاشق که یکی من شد پخش آهنگ وقتی وای

 ...سولو مهدی و بهزادپکس از خیانت لباس آهنگ... . بماند آرش حاال

 (بهزادپکس)

 شدی منصرف که قیمتی چه به رفتی شدی مستقل باالخره مبارکه عزیزم

 خواست اینه قسمت گفتی من بودن از

 عروسه لباس با عشقم دیدم وقتی بود سخت خیلی

 برات نمیخونم روضه نه

 هات شب چجووریه اون کنار بگو بهم فقط

 زیاد نمیدونم چیزی هوات و حال اون از

 میاد بهت چقد هم سفیدت لباس اون راستی

 خیانته پوش تن یا عروسه لباس اسمش

 ساعته به چشمام همش ندارم آروم اصال

 بودی من کنار همیشه ها موقع این تو

 خواب معمولی یه نه کنارت کیه اون حاال

 کنه بیدارم یکی نمیشه باورم که من

 شده سیگارم هام لحظه این همدرد فقط

 شی سرد میزاره میره من مثل میسوزه که

 تلخی رویای عجب رسیدم تهش به بازم

*** 

 (احمدسولو)

 عروسیته میگن امشب..  دلم داری حالی چه
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 میشه عروس داره عشقم..  بیان کنید خبر و شهر

 چراغونی سرت پشت..  شده شلوغ ورت و دور

 آسونی به میکنی دل..  خبر بی همیشه این از

  نگات اون زدهواسه لک دلم نگیر سفت دستاشو

 هات خنده سرد لحن با نزن آتیشم انقده

  کنم تن به سیاه رخت میخوام تو بعد که برو

 کنم کفن عشقمونو خاطرات با میرم منم

 (پی افی سامان) 

 کشیدم عذاب کنارت گذشت سال پنج

 میدیدم سراب تو با من هامو لحظه بهترین

 نبود فکرم تو اصالً که کسی با رفتی

 نموند عشقم پای ولی و داد قول بهم

 کرده تغییر روزها اون از حسم من

 شه تر تاثیر بی هات گریه شد باعث که طوری

 میزدم زجه وقتی بودی شاد اون با تو

 نمیزدن سر بهم خودم های رفیق حتی

 بودی داده لم باهاش سقف یک زیر وقتی

 دوریت دردهای از میریختم اشک من

 بودی آغوشم تو که افتم می روزا اون یاد

 کنی فراموشم اگه گفتم که روزا اون یا

 آخر میارم کم جایی یه نمیتونم تو بی
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 هر با من ها سختی تو ببینی نبودی تو

 شدم دلخوش داشتم تو از که ای خاطره

 کنم پشت روزا اون و تو به باید حاال ولی

*** 

 (احمدسولو)

 نگات اون واسه زده لک دلم نگیر سفت دستاشو

  هات خنده سرد لحن با نزن آتیشم انقده

 کنم تن به سیاه رخت میخوام تو بعد که برو

 کنم کفن عشقمونو خاطرات با میرم منم

*** 

 (بهزادپکس) 

 تونستی چجوری تو خرابه خیلی حالم

 نمیدونستی مگه میمیرم نباشی گفتم

 آورد می بهونه همش بود مدتی یه

 رو اینا ندونه اگه ندارم گالیه ازش

 اومدم پیاده پای راهو این تموم من

 ازت بود زیادی توقع بودن بامن میدونم

 بودی که هرجوری من زدم چیو همه قید

 میکنن دلجویی ازم دارن رفیقامم روزا این

  میشه توساقدوش کنار خاطراتم یاد

 میده گوش الو کار دیگه نمیشنوه میدونم
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 آخه ته حجله شب بگیر آغوش تو اونو

 یه با مو حجله اگه نشو ناراحت اصالً 

 نشوندم کوچه این تو خاموش چراغ یه و شمع

 رفت جوون میگن همه ، ببین خودت مثل میشم

 ..رفت جوون میگن همه...  هه

 ...کرد خاموشش ضبطو کال آرش یهویی بعدی آهنگ بره خواست ضبط که همین

 بودم کرده تعجب کارش این از یکم میکردم،خدایی نگاهش داشتم جوری همین من

 از میشم پشیمون دارم کم کم بشر؟؟؟؟بخدا این داره چیکار بیچاره ضبط این با آخه

 دیوونه این با دارم اینکه از واقعا من آیا...میکنم ازدواج دیوونه یه با دارم که این

 میدونم خوب مورد یه بود؟این کجا پشیمونی بابا نه پشیمونم؟؟آیا؟؟؟ میکنم عروسی

 نبودم مصمم و خوشحال انقد تصمیمام از کدوم هیچ از عمرم توی وقت هیچ که

 .خانم رها نگو پرت و چرت الکی و نیست کار در پشیمونی که میگیریم نتیجه پس

 که دیدم کردم بلند سرمو... وایستاد ماشین یهویی که میرفتم کلنجار خودم با داشتم

 آوری یاد با...گل دسته...اومد یادم دوباره خدا وای... طرفمون میاد داره کیمیا

 من شانس از اینم... شد خراب سرم روی دنیا کل انگار گلم دسته بی عروس اینکه

 یه مهم گفتی تازه خودت تو رها عروسی؟؟؟بیخیال میگن اینم به آخه... بدبخت

 ...میگیری؟؟؟؟ جدی چرا تو زدم ز ری یه من نگفتی؟؟؟خب مگه ای دیگه چیز

 حرف خودم با دارم میبینین... بیچارم این از تر دیوونه که من گورم تو خاک وای

 خدایی...اورژانسیه برس بدادم ــدا� �خــــــــــــــــــ...برسه بدادم خدا میزنم

 پیاده ماشین از آرش دیدم بودم غرق خویشتـَـن افکار در طوری همین...اورژانسیه

 هیچ مسخره لباس این با آخه بیرون بپرم ماشین از نبود حسش اصال بخدا...شد
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 بلند بلند دارم دوست خدا وای برقصم؟؟؟ امشب چجوری من.... کرد نمیشه کاری

 آتلیه؟؟کجـــــا؟؟ بریم باید تازه...نمیشه تموم پس چرا بخدا شدم خسته... کنم گریه

 فقط اونم رفتم آتلیه دوبار فقط عمرم توی... رفتن آتلیه از متنفرم... آتلـــــیه...آتلیه

 من االن...بودم شده خوشگل خیلی چون هام خاله دختر از دوتا عروسی برای

 صـــــــــــــــــــد.... بگیرم عکس صدتا نزدیک آتلیه برم باید

 !!!! تـــــــــــــــــــــــا

 امشبه فقط جان رها نداره ایراد زوره؟؟؟ مگه ـوام نمیخـــــــــــــــــــــ خبره؟؟؟ چه

 ...دیگه باش داشته تحمل یکم میشه تموم چی همه فردا

 نگاه یه بشه ماشین سوار که میاد داره باز نیش با آرش دیدم انداختم جلو به نگاه یه

 چپوندم رو بود مخم توی سوال چی هر... برگشتم سمتش به کامل کردمو بهش

 ...منگم و گیج که بفهمه تا چشمام توی

 هیچی نگران بهم داده االنم برداشتن خانم کیمیا گلو دسته بود درست حدس عشقم آره: آرش

 .....میشمــــــــــــــــا خطری نکن نگام هم اینطوری نباش

 دورت خدا الهی گل؟؟؟ دسته با عروس شدم االن یعنی میشدم مرگ ذوق داشتم

 دسته پس ببینم کن صبر...میدی جواب ما اورژانسی دادای به زود اینقد که بگردم

 ..میکنه نگاه پایینو داره دیدم سمتش برگشتم دوباره نمیدتش؟؟؟ بهم چرا کو؟؟؟ گل

 پس کردم تعجب...کرد نگاه منو و کرد بلند سرشو کرد حس نگامو سنگینیه وقتی

 زدنمو حرف جلوی چی نمیدونم اما بزنم حرف نمیکنه؟؟؟میخواستم حرکت چرا

 ...زدم حرفمو و شدم موفق من آخرش ولی میگرفت

 کنی؟؟؟ حرکت نمیخوای ـ

 نمیخوای؟؟؟ گلتو دسته: آرش
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 ...بیخیالش که نه اگه آره پیشته اگه ـ

 واقعا؟؟؟: آرش

 نه؟؟؟ پیشته؟؟؟مگه االن آره خب ـ

 ...داره شرط یه ولی منه پیش بله: آرش

 شرطی؟؟؟ چه ـ

 نه؟؟؟ یا میکنی قبول بگو اول: آرش

 میکنم؟؟؟ قبول چیو ـ

 !!!!دیگه شرطو همین: آرش

 ...قبول باشه هرچی باشه ـ

 ...خندید کلی حرفش با و کرد شیطون خنده یه

 دوم؟؟؟ک.... بیرون میندازم گلو دسته وگرنه بدیا بهم بوس یه که میدم گلو دسته شرطی به: آرش

 ...!!!!!عزیز گل دسته بابای: دو شماره بوس: یک شماره

 نبود من دید توی یعنی نبود گل دسته از خبری چون ولی کردم بهش نگاهی یه

 که طوری همین...میکردم انتخاب رو یک شماره باید پس بکنم کاری نمیتونستم

 بلند سرمو تا.... کردم بلند سرمو آرش صدای با که مینداختم کل خودم با داشتم

 خیلی آرش نفسای که بودیم نزدیک دیگه بهم طوری...نزدیکم اومده دیدم کردم

 آرش لبای و جلو بردم صورتمو و بستم رو چشمام آروم صورتم به میخورد منظم

 هم از سریع دومون هر که خورد شیشه به ای تقه صدای یهویی که بوسیدم رو

 ...بوده کی ببینم تا کنم طرف اون رومو نمیشد روم اصال شدیم جداش دیگه

 که کردم احساس یهو میکردم نگاه بیرون به داشتم و شیشه به دادم تکیه سرمو

 ....آرش سمت برگردوندم سرمو آروم میزنه، حرف رسمی داره زیادی آرش
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 حاال شد؟؟؟ پیداش کجا از این گـــــــــــــــورم تو خـــــــــــــــــــاک وای

 چجوری

 دیگه باشه دیده رو مستأجن صحنه اون اگه میشم بدبخت راحتـــــشیم دستش از

 دیگه آوار یه داری االن دادی بهم چیزی یه خدا وای.... میشه زار کارمون

 گفتم باز گورم تو خاک!!! دیگه ببخش من میکنی؟؟؟؟جون خراب سرم روی

 طور همین بذار بیخیال بشمـــــــــــا، آدم نیست قرار من که این مثل...من جون

 .آسمونا به رسیده گذشته سقفم از که نیست نفس به اعتماد کنین حال...بمونم فرشته

 .بخدا نه جون بود خیلی نکردم خیس لباسمو مأمور یه دیدن با برگردوندم رومو تا

 حرفای همین نمیدونم و اسالمی جمهوری اینجا اینکه سر آرش با داره دیدم

 حرف میخواستم من حرفا این از و رفته کجا حیاتون پس که میزد حرف همیشگی

 میدونم اینو ولی کنه ضایعم بد مأموره این یا بشه عصبانی آرش یا میترسیدم بزنم

 ...را دل حرف زدیم و جون دریا به زدیم را دل پس...بشینم ساکت نمیتونستم که

 .....ا  ا  ا  ا   ا   ا   ا   دادم قورت فارسی کتاب من باز بابا ای

 ...سرهنگ جناب ـ

 ...دیگه بزنم آتیش فندک یه با ریشاشو اون داشتم دوست پرید حرفم وسط یهو

 ....خانم هستم سرگرد: سرگرد

 ..عروسی به میشه دیرمون بشین؟؟؟بخدا ما بیخیال االن میشه هرچی، خالصه ـ

 خیابون؟؟؟ وسط کاریه چه این محترم خانم آخه د : سرگرد

 خودمو ماشین اختیار ما آقا بودیم، جاده توی انگار خیابون وسط میگین چنان ااووووووووه ـ

 نبودیم؟بودیم؟؟؟ که جاده وسط نداریم؟؟؟؟

 !!!!... شــــدمـــــاااااااااااا پروو چقد جدی....رو رووووووووووووو بنـــازم
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 ..استغفرالل...بکنین خواستین کاری هر جاده وسط بیاین خدا تورو نه: سرگرد

 ...هیز مردتیکه بشنوه نمیکردم فکر لب زیر اونم گفتم آروم من

 ....باال برو سقف از ـ

 .... نیســــــــــــــــــــتا سنگین گوشام بنده محترم خانم: سرگرد

 نیست؟؟؟ سنگین گوشاتون کنم کار چی من خوب شکر، مرتبه هزار صد خدارو ـ

 ...شده تصادف جایی یه بیای باید که گفتن بیسیمش توی که بده جوابمو که اومد

 ..نخوره رو تو موش.... کردیـــــــــــــــــا خودت شرمنده منو باز جون خدا وای

 خراب امشبتون نمیخوام و عروسیتونه شب امشب، چون هم رو شماها برم باید االن من: سرگرد

 ... .بخدا زشته لطفا نکنین اجرا ماشنتون توی دیگه نمایشا این از لطفا ولی برین که میذارم بشه

 ...سرهنگ جناب چاکرتم ـ

 ....خانم هستم سرگرد: سرگرد

 ....داداش نمیکنه؟؟بیخیال عوض چیزیو که ستاره دونه دوتا میکنه؟؟؟ فرقی چه حاال بابا ای ـ

 بخواین بود،راستشو داشته نگه دستاش توی چشماشو آرش که بودم شده التی چنان

 کتاب که میگفتم خودم به تازه نبودم من گفتم خودم با کردم تعجب شدید خودمم

 به بدنم سلول کدوم از دیگه زدن حرف مدلی این نمیدونم دادم قورت فارسی

 ....موندم آدماش و جهان این خلق توی من که خدایی اومده، وجود

 ...سرهنگ جناب: آرش

 ..اینــــــــــــــا دست از افتادم گیری عجب...ما حرف وسط پرید مردتیکه این باز

 جنــــــــاب..هستم.. د..ر..گ..ر..س...ب..ا..ن..ج...بنده عزیز آقای: سرگرد

 ....ــــرد ســــــــــــرگــــــــــ

 ...واالیی....دستمون روی میوفته میکنه سکته االن گفتم من که زد داد چنان
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 دیگه؟؟؟ بریم ما اجازتون با سرگرد جناب میزنی؟؟؟ چرا حاال آقا چشم: آرش

 .... ببرین رو تشریفتون...بفرمایید: سرگرد

 ...زد ترمز سرگرد حرف با یهو بریم خواست و کرد روشن ماشینو که آرش

 ...شین خوشبخت هم کنار ایشالل بگذره خوش بهتون امشب امیدوارم: سرگرد

 جب عــــــــــــــــــــــــ شنید مردَک این و زدم حرفی یه لب زیر دوباره من

 ...باز این داره گوشایی

 ....شیم خوشبخت ما تا کنی دعا تو بودیم منتظر ما پ ن پ ـ

 ....ندارمــــــــــــــا سمعک من خدا بخداوندی محترم خانم: سرگرد

 تا میگیرمتون بزنی حرفا این از دیگه بار یه که اینه منظورش فهمیدم کامال

 شـــــــــــــد؟؟؟؟؟ خوب خوردم نقطه سه من اصال بابا باشه.... بیاد جا حالتون

 از داشتیم وقتی و کردیم خداحافظی باهاش جدی جدی دیگه سرگرد حرف این با

 شدیم رد کنارش از بعدش و زد خوشگل بوق یه براش آرش میشدیم رد کنارش

 نمیدونم من دهنم توی اومد قلبم آرش صدای با یهویی که بودیم رفته راهو از یکم

 !!!!!!.هــــــــــــــا میسوزه خیلی براش دلم...بیچاره جوریه این چرا

 ....اوه اوه: آرش

 شد؟؟؟ چی ـ

 ...بنداز نیگاه یه و ساعت: آرش

 ساعت کی سرم تو خاک... شد باز متر شیش دهنم انداختم گوشیم به نگاه یه من

 مامانم االن...کرد غرغر سرگرد همون نه سرهنگ این که اینقد...شد؟؟؟ این

 ...دیگه هیچی دیگه وگرنه عروسم که آوردم شانس حاال...میکنه سرم از پوست

 ...هس سرهنگ این تقصیره همش اه: آرش
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 ...کردم تعجب زدنش از خودمم که زدم حرفی...پریدم ناگهانی خیلی حرفش وسط

 .....سرگرد نه سرهنگ ـ

 از من که بود کرده تعجب چنان....کرد نگام و برگشت آرش حرفم این با یهو

 گفته بیخودی چیز نکنه میکردم فکر داشتم...... بودم کرده شک زدم که حرفی

 ...رفت کردم پاطی قاطی که من سرگرد این دست از!!!! باشم

 خداب گرفتم تیک سرگرد دست از میکنی؟؟؟ نگام اینطوری که گفتم چی مگه..... ووووااااااااااااااااا ـ

 جنی روحی انگار میکنی نگاه آدمو جوری یه که هم تو سرهنگ، نه سرگردم من گفت که بس از

 !!!!...دیدی چیزی

 آلا سرعت با که بشین محکم بیخیال رو اینا حاال...گرفتی رو مرد   اون تیک هم تو!!!!! ها آره: آرش

 ...داریم آتلیه توی کار کلی چون بریم کنیم حرکت نور

 ...حله بیام خرکی عشوه یکم بذار!!!!.... نمیخوام نـــــــــــــــــه آتلیه؟؟؟ وای

 جونم؟؟؟ آرش ـ

 عشقم؟؟؟ دلم جون: آرش

 نریم؟؟؟ آتلیه نمیشه ـ

 چی؟؟؟ برا خو نریم؟؟؟؟...آتلیه جـــــــــــــان؟؟؟: آرش

 ندارم اصال رو کنم گوش عکاسش حرف به اینکه مصاب اعصاب نمیاد خوشم اصال راستش ـ

 کسع تا رفتم بود خوشگل تیپم خیلی چون اونم آتلیه رفتم بار دو فقط عمرم توی من میدونی

 میگی؟؟؟ چی هان؟؟؟....باشم داشته یادگاری

 داشت من دست از دیگه...پرکالغیش خوشگل موهای توی کشید دستی کالفه

 ...میگم راست خدایی....میشد تیمارستان راهیه

 هر برای بار یک فقط شب این و عروسیمون شب امشب نریم که نمیشه من، عشق آخه د : آرش

 ....نیستم گروه اون عضو که یکی من که میگیرن زن دوتا که اونایی از غیر به داره وجود انسانی
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 ...بگیر برو بیا خدا رو تو نه پروو پسری ا ی... پریدم حرفش وسط

 ...من جون نکن تعارف بگیر؟؟؟ برو بیا خدا رو تو نه...م جون نه ـ

 (ها خودمونه عصبانیه همون منظورم) شد خشم پسره این باز من جون گفتم تا

 ناخن با داشتم طوری همین...نمیگم دیگه خوردم چیز کردم غلط خدا وای

 از پر صدای با که میرفتم وَر بود زده الکشون برام آرایشگر که خودم خوشگالی

 ....ویبره روی رفت فقراتم ستون 10 کل آرش عصبانیت

 رهــــا؟؟؟: آرش

 ...خووووو کنم نگاش نمیخواستم نمیکردم نگاش اصال پایین سرم ندادم، جواب

 وقتی آخه میبرم حساب ازش خیلی میترسم ازش چیزی یه مثل خودم جان به

 ...بدجنس و بداخالق....میشه بدجوری میشه عصبانی

 ...کن نگام منو.. خانم رهــــــــــــــــــــا: آرش

 چشمای توی زدم زل و شدم شرک گربه خود  نه مثل کردم بلند سرمو آروم

 وگرنه.... دیگه کنندشم دیوونه مشکی چشمای این دیوونه من که وای مشکیش

 ....واال...نمیدیم دیوونه بشر این با ازدواج برای خاصی دلیل

 من، عشق من، عزیز آخه د  میخوری؟؟؟ قسم خودتو جون چرا آخه بشم فدات من الهی: آرش

 ونج رو تو حساسم؟؟؟ منه قلب تپیدن باعث که کسی تنها جون روی من نمیدونی تو شم فدات

 خــــــــــــب؟؟؟...نکش وسط خودتو جون دیگه من

 که بگم بهش چی اه.. دیگه بود داشتنی دوست و مظلوم پسر این چقد...کردم نگاش

 نمیکنه کار اصال که مخم نمیدونم!!!!! کنم فکر بذار... نمیگم قصد از که کنه باور

 .....آخه دارین چیکار ما مخ این با بخوابه بذار خوابشه وقت االن بابا

 یامم تا زبونمه نوک همش خو؟؟؟ کنم چیکار بخدا میره یادم گفتم یهویی جوری همین راستش ـ

 ....عزیزم میگم راست واال شده دیر دیگه نگم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نانجم کاربر کـــ.نوشین | خون رنگ به لباسی با عروسی رمان

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

 

137 

 

 و خوشگل پسر این که واقعا کشید مشکیش و خوشگل موهای توی دستی کالفه

 کمه خیلی توصیفش برای کلمه بگم، چی دیگه نمیدونم.. و احساس با و تیپ خوش

 ....نیست که میکنم فکر واقعا نیست بگم میخوام که هایی کلمه اون شاید اصال

 با و کرد بلند سرشو یهویی که میکردم نگاهش تحسین با داشتم طوری همین

 طوری این دفعه هر که پسر بگم چی تو به من ا ی...کرد غافلگیر منو نگاهش

 از زد خوشگل لبخند یه... ببین حاال میکنم تالفی...میگیری رو بدبخت منه مچ

 ...عــــســــیـــســـــم... دخترکش کش دختر...میمیرم براش من که اونایی

 ....تلیهآ بریم نور اآل سرعت با باید ببند رو کمربندت...بخوری قسم اینقد نمیخواد حاال باشه: آرش

 ...داریما وقت کلی 2:15 ساعت تازه چنده؟؟ ساعت انگار میگی چنان حاال ـ

 ها؟؟؟ میشه بلند گرم جای از نفست چه: آرش

 ....خودم جون جا هیچ از ـ

 هفت شیش یه زد که دادی با کنم کاری که این از قبل گفتم چی که افتاد یادم یهو

 ...واالیی...اومدم و زدم سری یه دنیا ور اون بروبچ پیش باری

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!....ااااااااااا ـــــــــــــــــاااااااا رهـــــــــــــــــــــــ: آرش

 دستم کف تو پرید قلبم ابله پسره اه افتاده؟؟؟ من گیر کیه دیوونه این... ابولفضل یا

 هیچی، دیگه بزنه دادا این از دیگه بار چند یه اگه این زدنه؟؟؟ صدا طرز چه این

 ...گفتم ک ی ببین حاال.... بذارم سمعک باید جوونی اول بدبختم گوشای برای

 .. ...بخدااااااااااااااااااااا شدم کر آرومتر بابا ای ـ

 میمون مسخره...کردم نگاه بیرون به و گرفتم ازش رومو ای طلبکارانه حالت با

 انگشتارو تا پنج همین میگه شیطونه..میداره بر عصبانیت تیریپ من واسه حاال

 اینم...  دَب دَب بی...االخ میمون پسر بزنه فک نتونه دیگه حلقش توی کنم فرو
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 بی میگم ادب بی به االخ میگم االغ به ساله سه بچه شدم!!! من داد فش مدل از

 ....اینه دست از میکشم چی هر دیگه بشر این تقصیره همش.... دَب دَب

 میرن راه دارن درختا این کردم احساس یهویی میکردم نگاه رو بیرون داشتم

 نکرد تغییر نه کردم نگاه دوباره و کردم بسته و باز رو چشمام آروم بار چند یه

 راه دارن اینا خودم جون به نه داشته؟؟؟ برم خیاالت میرن؟؟؟ راه دارن چرا اینا

 آرش به تا برگشتم!!!! کرده سرایت منم به االخه این دیوونگی خدا وای میرن؟؟؟

 داره ماشین االن یعنی!!!! گاز روی پاهاشم و فرمون روی دستش دیدم کنم نگاه

 میکردن؟؟ حرکت درختا این که بود ماشین حرکت خاطر به پس میکنه؟؟؟ حرکت

 میکردم سعی هی!!!! بخند کی نخند حاال... خنده زیر زدم فکرم این از یهویی

 که میخندیدم خودم خنگی به... ترکیدم خنده از یهویی اما کنم کنترل رو خندم

 چشمام از داشت که بودم خندیده اینقد!!!! میکنه حرکت داره ماشین نشدم متوجه

 جوری این من وقت اون بود خوبم من با خیلی بشر این حاال... میومد اشک

 فکر نشده بیدار خواب از هنوز ما مخ این نمیدونم کنم؟؟؟ چیکار... میزنم قهقهه

 یه سریع.... نمیده جواب که وقته خیلی آخه باشه رفته زمستونی خواب کنم

 داشت آیینه روش که ماشین گیر آفتاب و برداشتم داشبورد توی از کاغذی دستمال

 چشمام، توی شده جمع اشکای کردن پاک به کردم شروع آروم... پایین دادم رو

 آرایشگر که این ضمن در و میترسیدم خیلی آرایشم شدن پاک از اینکه برای

 عکسا برای تا حداقل باید همین برای پس کنه تجدیدش برام دوباره تا نبود همرام

 که میکردم پاک چشممو توی اشکای داشتم دقت با خیلی...دیگه میداشتم نگهشون

 خداااااااااااااااا وای...چشمم توی رفت دستمال و گیر سرعت روی رفتیم یهویی

 ...تانی� �تیمار...روانی...دیوونه...نکنه چیکارت خدا بگم الهی آرش... شدم کور

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نانجم کاربر کـــ.نوشین | خون رنگ به لباسی با عروسی رمان

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

 

139 

 

 ..میمون بود حقش..زدن غر به کردم شروع و چشمم روی گذاشتم رو دستم سریع

 شد ورک چشمام نمیبینی؟؟؟ رو بزرگی این به گیر سرعت کرده؟؟؟ پیدا مشکل چشماتم آرش اه ـ

 ...روانی...دیوونه.. تیمارستان میرم تو دست از آخرش من بخدا بابا؟؟؟

 چنان.. خورد زنگ موبایلش که میگفتم وبیراه بد بیچاره این به جوری همین داشتم

 .....حــــــــــــــــــــد این در....گرفت درد سرم جاش به من که سرش توی زد

 بفرمایید؟ جانم: آرش

..... 

 ...میایم داریم راهیم تو ما جان؟؟؟: آرش

..... 

 ...میایم سریع االن بود اومده پیش مشکلی یه میرسیم دیگه االن همین چشم چشم: آرش

 رو آرش بس از شکست گردنم!!! میمیرم فضولی از دارم من کیه؟؟؟ این بابا ای

 ...مطمئنم... ها باشه نشون و نام بی طرف کنم فکر... دیگه بنال اه...کردم نگاش

 ...ا .... مشکل؟؟؟: آرش

 باعث که شدنت کور اون تالفی اینم حقته کرد گیر گ ل تو خر مثل هه هه هه هه

 ...حقشه نه شدما؟؟؟ بدجنس چقد من!!! حقته...بگیرن درد نازنینم چشمای شدی

 ...شد حل نبود خاصی مشکل: آرش

..... 

 ....خداحافظ فعال میشیم نزدیک داریم دیگه االن چشم چشم چشم: آرش

..... 

 سامی...دیگه میایم داریم که گفتم...بابا ا ی دیگه من جون کن ول کردی؟؟؟ شروع تو باز: آرش

 ....نبود خاصی مشکل زیاد میگم نه؟؟؟ یا میشی بیخیال
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..... 

 یا اسمش!!!! باشه داشته سامی اسم به دوستی نمیاد یادم بود؟؟ کی سامی سامی؟؟؟

 ...میگم راست واالیی مسخرس خیلی باشه خالی سامی اگه چون سامیار یا سام

 تعریف و ببینیم حاال بیرون میکشم درازش زبون اون زیر از کنه قطع تلفنشو بذار

 !!!!....کنیم

 ...خداحافظ باشه: آرش

 اصال نه یا میگه خودش ببینم میخواستم چون بیخیالی به زدم رو خودم اول من

 ولی نبود کارا جور این اهل پسرم چه گر بندازه تیکه بهم که نداشتم اینو حوصله

 ما شادوماد این و جلدش توی رفت بدو بدو شیطونه دیدی موقع یه دیگه خُب

 میدونم فقط نی یادم گفتن جدید یا قدیم از...دیگه حرفا این از شدا ادب بی حسابی

 ...بله..زیاده وقت فعال میگم حتما اومد یادم وقت هر نمیاد یادم فعال بیخیال....که

 بودن؟؟ کی سامی آقا نه شامی آقا این بفهمم که اینه نوبت باشه هم نوبتی حاال خُب

 آتشنشانی طناب با پشت از فضوله هرچی پای و دست میفهمم دارم تازه من که آی

 اعتراف بشر این زبون زیر از میشه راهی چه از ببینم کنم فکر بذار.... بستم

 بیدار خوابش از هنو کنم فکر!!! ها کرده پاطی قاطی مایندم من دوباره کشید؟؟؟

 مخ این قشنگ تا کنم خالی سرم روی بُطری یه عروسی از بعد باشه یادم نشده

 بدبخت منه فکر به یکمم و برداره زمستونی خواب این کچل سر از دست من،

 خُرُوپُف شون ایشون اما دارم احتاج کمکش به همیشه نه که وقتا بعضی که باشه

 ...کشته منو کالسش... ما مخ این میزنه سنفونیک من واسه.. هواست

 صفحه روی رفت نگام گوشیم زنگ صدای با که میکردم نگاه بیرون به داشتم

 دیگه جاهای و کمر تا گردن از بدن ستون این کل قشنگ دیدم که اسمی با گوشی
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 وقته چه این من؟؟؟ آخه بذارم دلم کجای اینو حاال.... شدید ویبریشن رو رفتن

 طوری همین!!! نمیدم جواب اصال چطوره؟؟؟ ندم جواب اصال زده؟؟؟ زنگ

 بویایی یه انگار اومدم خودم به آرش صدای با که میرفتم کلنجار خودم با داشتم

 ...داند خدا....بود برده

 تسایلن روی بذار نمیدی یا بده جواب یا کرده کر رو ما گوش گوشیت این نمیشنوی؟؟؟ رها: آرش

 ....عزیزم نشیم اذیت ما حداقل

 گوشیمو خواستم وقتی که اومدم خودم به سریع و کردم نگاش گنگی حالت با

 طول زیادم مسخره شادی این ولی کردم ذوق کلی من و شد قطع تماس بدم جواب

 رفتیم بدن ستون رُفقای بقیه همراه به من دوباره شازده دوباره زنگ با که نکشید

 دستای با و انداختم گوشی به نگاه یه...ویبریشنی چه اونم...ویبریشن روی

 ...شد برقرار تماس و کردم لمسش رو سبز دکمه لرزون

 ...سالم الو ـ

 آرش دیگه نمیشد خب اما بزنم صدا اسمشو میخواستم میومد نفس نفس صدای فقط

 کار چه خدا وای...دختره طرف انگار که میزدم حرف طوری باید و بود اینجا

 تو که چیزیه خوب مخ یکم!! زدی زنگ موقع این که نمیری الهی.... سختی

 ....نبردی خودش به برسه چه باز اسمش، از نه بویی اصال

 ...هستیم آتلیه نزدیکای االن میایم داریم ـ

 : ...................................پرهام

 ...نمیرسیم دیر نباشه نگران بگو مامان به... نداره ایراد ـ

 اون که مبد تشخیص نمیتونستم ولی میرسید گوشم به یکی زدنای نفس نفس صدای فقط..... 

 .....کیه مال نفسا
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 : .................................پرهام

 نداری؟؟؟ کاری فعال باشه ـ

 : .................................پرهام

 .....خدافظ خدافظ باشه باشه ـ

 آروم نزد حرفی چرا که بود آور تعجب خیلی برام دادم قورتش دهانمو آب آروم

 آرش صدای با که پنجره سمت برگردونم سرمو دوباره خواستم انداختم باال شونه

 ...بنداسلیگا حد در کردم هنگ ثانیه صدم چند برای سوالش و

 افتاده؟؟؟ اتفاقی بود؟؟؟؟ رویا: آرش

 مگه؟؟؟ چطور نه...بود رویا آره آره رویا؟؟ ها؟؟ ـ

 ....عزیزم پرسیدم همین برای زدی حرف تلفن با که وقتی از شدی کالفه خیلی انگار آخه: آرش

 رها بیخیال حاال؟؟؟ من کنم چه گورم تو خاک وای کالفم؟؟؟؟ االن من واقعنی

 ...نباش هیچی نگران اصال نمیکنه شک بخندی یکم نیست هیچی

 که وقعسم اون میرسین دیر موقع یه بکنین کاراتونو زودتر گفت بهم هی بود کجا کالفگی بابا نه ـ

 ...نبود خاصی چیز همین...میکنه تو و منو کله از پوست مامان

 !!!ها بگو بهم اومده پیش مشکلی اگه مطمئنی؟؟؟: آرش

 میدی پیچ سه گیر چقد چشم بگو نی هیچی میگم وقتی آقا نیست کن ول این حاال بابا ای

 حاال؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 ...مطمئنم مطمئن عزیزم آره ـ

 که داشت ترس گفتنش از احتماال نشدم متوجه که گفت لب زیر چیزی یه آرش

 میگیریم نتیجه پس بشنوم منم تا میگفت بلند داشت جرأت اگه وگرنه گفت لب زیر

 کف اون بزن... سیاست این داره ماشالل... میترسه معروفی چیز یک مثل من از
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 گوشیم اس ام اس زنگ با که بالیدم می خودم به طوری همین داشتم... رو قشنگ

 باز یعنی... کردم نگاه گوشی به آروم...بیام پایین به ابرا روی از که شدم مجبور

 ..ها میزنه عجیب یکم.... میشه معلوم بخونم رو پیامش داره؟؟؟بذار چیکار باهام

 :پرهام

 «زده آتش را دلت که کسی برابر در میکند آرامت آتشش که بس همین سیگار عجایب از»

 اومد بازم کنم باز رو بعدی خواستم... اومد دیگه یکی خوندم رو پیام این که همین

 !!!میزد عجیب خیلی...میفرستاد متن های پیام سرهم پشت جوری همین

 :پرهام

 «میکشی سیگار انقدر که میکشی چی بپرس ، میکشی سیگار چرا نپرس»

 :پرهام

 بمیـــر تنهایی از»

 ولــی

 ....«نشــو کسی عشق زاپاس

 :پرهام

 ...!!!«نیست که هست مدتی: یعنی درد »

 :پرهام

 نه،ک ترک رو دریا نمیتونه دیگه دریا توی میندازیمش وقتی که داره احساس و عشق اینقد ماهی »

 ...«ندارند احساسم انقد آدما، اما

 :پرهام

 ...«میخندم همین به گذشته گریه از من کار/ است انگیزتر غم گریه از من تلخ خنده »

 :پرهام
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 :من »

 یادتم به

 ی اندازه به

 "شدن تمام":لذت

 ...!!! «کودکی شبهای ق----مش

 :پرهام

 .. «ندارد من با آمدن راه برای پایی ظاهرا!!! روزگار برای هستم ویلچری دنبال به »

 اینا ی همه یعنی ید، کشـــــــــــــــــــــــ سوت مخم خوندم، رو پیام هشتا هر

 نکردم؟؟کاری کاری که من ولی کردم؟؟ باهاش من که بود کاری به منظورش

 ..بگذرون خیر به رو امشب این من جون میترسم خیلی امشب از خدا ای کردم؟؟

 که میکردم نگاه رو بود داده که پیامایی با بود دستم توی که گوشی به داشتم

 ..تاریکه خیلی جای یه دیدم انداختم برم و دور به نگاه یه...ترمز روی زد ماشین

 به خورد چشمم که کجاست اینجا بپرسم آرش از که اومدم کجاست؟؟؟ دیگه اینجا

 وای!!!!یه آتــــــــــــــــــــــل!!! ـــــه� �نـــــــــــــــــ...تابلو یه

 ....اااا خــــــــــــــــــــــدا

 بشم پیاده ماشین از اینکه از قبل و کوچولم کیف اون توی گذاشتم رو گوشیم سریع

 شازده توسط ماشین در یهویی که میخوندم رو تابلو داشتم بودم داده تکیه در به

 بغل من شدن پرت و همانا در شدن باز...شد باز خان آرش خودمون باهوش

 دستاش با آرش که عقب رفتم پشت از من شد باز ماشین در تا....همانا شادوماد

 نبود بیشتر سانت دو فقط بینمون فاصله که بود گرفته منو طوری... گرفت منو

 دلم شدید نداشتم خودش از کمی دست منم.. بود شده شیطون شدید که چشماش
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 رو سرش که میکردم نگاه چشماش توی داشتم....وای وای وای... میخواستم

 این وقتی آرش...نکردم حرکتی هیچ بگیرم حالشو اینکه برای و نزدیک آورد

 گذاشتم لبامو زودتر من ببوسه خواست که همین جلو آورد سرشو دید منو کار

 بهم حسابی حال یک بعدش ولی...بود شده شوک پسرم بیچاره اول...لباش روی

 با شدیم جدا هم از که همین... ساختیم حسابی رو خودمون عکس از قبل... داد

 !!!!شده؟؟ شکلی این چرا این...خدا وای... خنده زیر زدم آرش ی قیافه دیدن

 زد دید رو خودش وقتی وای.. انداخت آیینه به نگاه یه آرش که میخندیدم داشت

 یه حتما باشه یادم.. بود شده باحال خیلی رژلبی لبای با اونم آرش... خنده زیر

 وای..میشه دار خنده چقد کن فکر... کنم آرایشش جونش به بیوفتم خوابه موقع

 «ها خاطره آتلیه »آتلیه اسم...شدم پیاده ماشین از آرش کمک به...وای وای وای

 گرفتیم رو عروسی توش ما که بود باغی نزدیک آتلیه... داشتم دوست رو اسمش

 کسی هیچ که موقعس اون و باغ توی میریم سوته سه بکشه طول کارمون اگه پس

 مرتب یکم رو موهام داشتم شدم پیاده ماشین از که همین!!! نمیکنن دعوا رو ما

 !!!ها دخترکش تیپش امشب که وای...سمتش برگشتم آرش صدای با که میکردم

 بکنی؟؟؟ کاری یه میشه عزیزم: آرش

 کاری؟؟ چه حاال. حتما ـ

 میشد بود غیرتی خیلی اما نبود مذهبی پسر که این با. زد اشاره شنلم به دست با

 ...دارم دوست من که جوری همین دقیقا گفت تقریبا

 ..داره زیاد جوون پسرای بریم میخوایم که اینجا آخه بپوشیش؟؟؟ میشه: آرش

 رو شنل کاله داشت وقتی پوشیدم رو شنلم خودش کمک با و بهش زدم لبخند یه

 دستش... بودم کرده داغ شدید که وای... بوسید رو گلوم زیر سرم، روی میذاشتم
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 که بودیم رفته باال رو ها پله از دوتا یه تازه....آتلیه سمت رفتم باهاش گرفتم رو

 یادم تازه من... گذاشتیم جا ماشین توی رو گلت دسته وایستا لحظه یه گفت آرش

 بیچارم گل دسته از دیدم رو آرش که موقع اون از داشتم گلی دست یه من اومد

 به وای بود آرش با گل دسته سلیقه نه؟؟؟ یا خوشگل نمیدونم اصال نیست خبری

 .....میگیرم حسابی رو حالش که موقعس اون باشه بیریخت اگه حالش

 بازم... کرده قایم پشتش چیزی یه اومد وقتی که بودم وایستاده آرش منتظر

 روی.. پایین رفتم پله یه... ندارم طاقت دیگه من وای بده؟؟؟ نشون بهم نمیخواد

 برم که شدم رد کنارش از آروم...وایستادم بود وایستاده خودش که ای پله همون

 اون با من و داد خالی جا آرش بگیرم اومدم که همین بگیرم رو گل دسته پشت از

 از آرش پایین بیوفتم پله از خواستم که همین و خورد سر پام بلند پاشنه کفشای

 بغلم منو میخواست ندارم شک بود نقشه همش بیشعور ای... گرفت و کمرم پشت

 تقریبا و پایین بود افتاده سرم از شنلم کاله گرفت رو کمرم پشت از...ناقال ا ی کنه

 بوسیدن به کرد شروع خواسته خدا از که شادومادم این...بود لخت هام سرشونه تا

 میبوسید که این...قلقلکیم... حساسم قسمت این روی خیلی من خدا وای... گردنم

 که همین... بخوره زنگ گوشیش میکردم خدا خدا هی...میرفت ویلی قیلی دلم من

 الهی... خورد زنگ نازنینش گوشیه یهو خودش سمت برگردونه منو خواست

 زنگ گوشیش تا.... کریم اوس چاکرتیم نوکریم مخلصیم برم خدا این قربون

 آورد در جیبش توی از رو گوشی بودم بغلش توی من که حالتی همون در خورد

 !!!سامی که بازم!!! سامی افتاده اسم دیدم من، و خودش صورت جلوی گرفت

 آروم دنبالش منم گرفت رو دستم و کرد باز کمرم دور از رو دستاش آروم آرش

 ...میرفتم باال ها پله از آروم
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 بزنین آسانسور یه انصافا بی آخه... نمیاد باال نفسم رفتم باال پله بس از خدا وای

 گیج سرم... کردم ول رو آرش دست یهویی... افتادم نفس از خدا ای میمیرین؟؟؟

 میرفتم باال زیاد کوه یا پله از وقت هر همیشه... دادم تکیه دیوار به سریع...رفت

 وایستادم که همین!!! نیست خاصی چیز که میگیریم نتیجه پس میشم طوری این

 روی گذاشت منو آرش پله، روی بشینم خواستم که همین... سمتم برگشت آرش

 بهم خیلی قلبش صدای که وای... سینش روی گذاشت رو سرم آروم...پاهاش

 احساس که بلندشم پاهاش روی از خواستم ، که بودم آرش بغل... میداد آرامش

 کرده؟؟؟ بغل منو بیچاره این خدا وای... نمیمونم زنده دیگه بلندشم اگه کردم

 دیدم که کردم نگاش برگشتم آروم.... گرفتم وجدان عذاب نمیشه؟؟؟ اذیت خودش

 بوسه یه و کردم استفاده فرصت از منم... زد بهم لبخند یه میکنه نگاه بهم داره

 !!!بگردم الهی... شد چراغونی چشماش چنان... زدم خوشگلش لبای روی آروم

 گذاشتم رو وسرم کردم حلقه گردنش دور رو دستام شدا؟؟؟ حال خوش بچم چقد

 ...بگذره آسونی به امشب کنه خدا بودم کارا این عاشق که وای... سینش روی

 ..نشم پشیمون وارم امــــــــــــــــید...نشم پشیمون پرهام کردن دعوت از امیدوارم

 توی باید االن که فهمیدم آرش وایستادن که میکردم فکر کردم که کاری به داشتم

 گذاشت آروم خیلی منو کردم باز گردنش دور از رو دستم...بشم پیاده ایستگاه این

 هم تقریبا و خرمایی چشمای با پسر یه... زد در و گرفت رو دستم زمین روی

 رو در کوچولو کرده عمل بینی و معمولی لبای کرده ردیف ابروهای آرش هیکل

 بدونه آرش اگه وای شدمــــــــــــــــــــا چرون چش چه من.. کرد باز برامون

 شانس...دستمه گوشم بزرگه تیکه میکنم آنالیز رو مردم پسر طوری این دارم
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 اسمش نمیدونم که یارو... واویال دیگه وگرنه بخونه آدمو مغز نمیتونه که آوردم

 رفت اخماش آرش، دیدن با زدیم و در زنگ ما تا بود دستش گوشی با بود چی

 داشتم جوریه؟؟؟ این چرا این وا!!! بودم کرده تعجب کارش این از من...هم توی

 میکردم نگاه رو بود چی نمیدونم رو اسمش که پسره اون و آرش طوری همین

 ....کم کم.... شدم جریانتشون وارد منم و اومد در یکدومشون صدای باالخره

 ...شد دیر یکم... بابا بیخیال سامی من؟؟؟ جون رو ما بزن بیا بابا ا ی: آرش

 حالتو موقع اون دیگه میشیم تنها باهم بیشعور ای... کرد اشاره من به چشماش با

 آرنجش به زدم آروم دستم با سریع بود پایین سرم من... االخ ادب بی....میگیرم

 اصال.... شد حس بی و گرفت درد من آرنج بگیره دردش اون اینکه جای به که

 تو خاک غول؟؟ گفتم آرش به من وای...غولیش هیکل این با زد کتکم اینو نمیشه

 ...معذرت کریم اوس معذرت گورم

 هن سامیار اسمم خودم جون به آقا!! سامی نگو من به نگفتم بهت دفعه صد من خان آرش: سامی

 من خُب؟؟ بگین بهش چیزی یه شما خانم رها نمیداری؟؟؟ بر من کچل سر از دست چرا سامی،

 !!!...میکنین چیکارش شما ببینم کنم آدمش که نیومدم بر پسش از که

 چی حاال... دیگه آزاره مردم بشر این چقد... سوخت براش دلم بیچاره... ا ی آخ

 باز سامیار بگم بهش بگه من به باید یکی بابا ای!!!! بدم رو خان سامی این جواب

 آدم و آرش محاالته، جزو نکته یه این کنم آدمش رو آرش که میخواد من از این

 دوشون هر انگار.. انداختم آرش به نگاه یه.... دارن فاصله خیلی دیگه باهم شدن

 منتظر هم سامیار کنم، حمایت ازش که جوابی منتظر آرش... بودن جواب منتظر

 بگیرم؟؟ رو کدومشون طرف بگم؟؟؟ چی حاال...کنم ضایع رو آرش من که جوابی

 بودم آورده کم جدی جدی...نمیدونم بگم؟؟؟ چی حاال... آرش معلومه خُب
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 حرف با میکردم فکر داشتم طوری همین!!! بگم چی االن باید که نمیدونستم

 ...پروو.... دیــــــــــــــــــگه بجوئم خ رخ رَشو داشتم دوست سامیار

 ..خانم عروس... بزن سوت آوردی کم: سامیار

 پوزشو باید شده هرجور متنفرم ازش من که هایی خنده اون از اونم خندید بعدش

 ....وقتشه حاال بلـــــــــــه.... خاک رو بخوابونم

 نیازی سوت به فعال که من.. بزنیا سوت خودت برای میتونی شما نیستم بلد سوت من سامی آقا ـ

 ...ندارم

 کرد جمع رو خودش ولی زد سرخی به رنگش یکم... انداختم باال ابرو و گفتم اینو

 که گفتم بلند رو سامی مخصوصا... داشت شوخی جنبه کامال حرفامون چون

 ...بشنوه قشنگ قشنگ

 خیلی سامی همون خبره؟؟؟ چه... سامیار... راهو همه این میره کی... موافتم آرش با من راستش ـ

 ....کمتره پیاد رویش یکم حداقل بهتره

 ها؟؟؟...اتفاقا باشه خوب پیاد روی که دوتا شما برای کنم فکر: سامی

 مخوش قلیون نی میشم ندارم دوست نه بشم؟؟؟ الغرتر این از یعنی وای من؟؟؟ برای پیاد روی ـ

 ...نمیاد

 کوچولو یه..بود چاق یکم خودش هیکل... کردم اشاره خودش هیکل به دستم با

 .....ضعف نقطه از اینم... میکرد ناقص رو هیکلش و بود برآمده شکمش

 نه؟؟؟ مگه بهتره، خیلی پیاد روی برین اگه شما کنم فکر ولی ـ

 آرش خنده با بعدش و کرد سرخ یکم... ضعفش نقطه روی بودم رفته بدجوری

 تا بیاره گیر فرصت یه که بود این منتظر که مطمئنم...شد عوض بینمون جو

 ....داخل بریم که داد اجازه ما به و کنار کشید باالخره...کنه تالفی

*** 
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 مگه چیکار؟؟؟ میخوام عکس 115 من آخه!!!! خبره چه... شدم خسته خدا وای

 ....خودمونه سامی آقا همون عکاسمون میداره؟؟؟ بر دست بیشعور عکاس این

 و دوستش چون شاید درنیاورد بازی غیرتی نکته یه این روی آرش چرا نمیدونم

 اسمش دیگه جوون پسر یه و سامی غیراز به که اینجا خالصه داره اعتماد بهش

 بخواد مازیار که بهتره خیلی بگیره سامی اینکه از پس نبودن عکاس بود مازیار

 اصل بود یک درجه هیزای چشم اون از میکرد نگاه بد منو خیلی... بگیره عکس

 ..میدادم گوش سامی حرفای به داشتم... میداد قورت چشماش با رو آدم.... اصل

 ..میکشم خجالت آخه....نمیخوام.....  عمراً ...تو جلوی اونم حرکتو یه من!! نـــــــه

 در الی جرز درد   به نشناسم رو موزمار این اگه من....کنه تالفی میخواد بیشعور

 آرش به التماس از پر نگاه یه کنم؟؟ چه نمیدونم...که واالیی....میخورم دیوار و

 یه نمیشه نی؟؟؟ راهی هیچ یعنی... علی یا... میکرد نگاه منو داشت... انداختم

 نگیریم رو دونه یه این دیگه گرفتیم عکس همه این آخه... بریم؟؟؟ دیگه حالت

 چه واقعا نکنیم کارو این ما اگه بدونم میخوام من نه میاد؟؟؟ آسمون به زمین

 هیچ تحت آرش که چیزی تنها روی گذاشته دست کثاوت سامی میوفته؟؟؟ اتفاقی

 مهم... میدم انجامش نداره ایراد کنم؟؟؟ چیکار حاال!!! نمیگذره ازش شرایطی

 باالخره ولی... نداره ایراد ببوسم رو عشقم میخوام کنم جرم میخوام مگه نیست

 جایی تو با من که بیاری شانس فقط اساسی برات دارم.... سامی آقا میرسیم بهم

 ....بخونی جلو جلو فاتحهتو باید وگرنه باشم نداشته برخورد

 ....آمادم من منتظرین چرا خُب ـ

 حدقه از چشماش بود نزدیک سامی اما نبودم راضی زیادم حرفم این از اینکه با

 یکم حقت  !!!! کنم قبول زودی این به من که نداشت انتظار نظرم به بیاد در
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 .....هه هه هه هه هه....خان سامی میاد جا حالت بسوزی

 دستت از دارم دیگه که رو عکس این بنداز جون سامی...حاضره خانمم عروس که حاال: آرش

 ....میشم کالفه

 .بیوفته طبیعی میخوام کنین دوتاشروع شما من معکوس شماره با فقط باشه: سامی

 هیچ دیگه که رفتیم اینقد جلو رفتم منم جلو اومد قدم یه... کردم آرش به نگاه یه من

 داشتم دوست سامی صدای با ببیندم رو چشمام که اومدم... نبود بینمون ای فاصله

 بوسش عشقمو چجوری من که ربطی چه تو به بچه... کچلش کله پس بزنم یکی

 تو همش دیگه نمیاد خوشم آتلیه از اصال که همینه واسه.... آتلیه از اینم اه کنم؟؟؟

 ....سامی آقا همین بارزش نمونه یه.... میکنن بیجا های دخالت آدم کار

 طوری این بزنین زل دیگه هم چشمای توی دوتا هر.... نبندین چشماتونو لطفا خانم رها: سامی

 ...مرسی....بهتره

 کارم اگه وای...میدادیم گوش حرفش به مترسک مثل آرش و من میزد فک این

 پسر کچلش کله تو میزنم یکی نازنینم کفشای این با االن همین نبود لنگ پیشش

 خیلی دست همین.... بشر این کچل کله تو بزنم میشن حیف کفشام بابا نه...کپک

 خیلی چون...دارن ملسی خور کتک که هایی کله اون از کلش که بنظر... بهتره

 حرکت خان سامی نحس صدای با.... اضافه مو خال یک بدون تمیز و براق

 ....دیگه نیستم رها نکنم تالفی اگه من که آخ.... شد آغاز

 3: سامی

 2: سامی

 1: سامی

 همیشه.. بوسیدمش باز چشمای با بار اولین برای بوسیدیم رو دیگه هم آرش منو و
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 عکس که فهمیدم فلش نور با... میکشم خجالت یکمی چون بستم می چشمامو

 شیطون کم خیلی پسر این... شدیم جدا دیگه هم از آرش و من و شد تموم گرفتنش

 ....کردم شاهکار خیلی جشن به برسه پام اگه سامی کار این با دیگه امشب، بود

 ...حـــــــــــــــــــد این در... میاره در جیبیش توی میذاره رو شیطون االن دیگه

 همین... خودمون گل شادوماد کمک به بازم البته پوشیدم رو شنلم معمولی خیلی

 خوبه نه... کنم نگاه رو خودم قیافه تا دستشویی سمت رفتم پوشیدم رو شنل که

 ...شد رفع تقریبا االن دیگه خُب اما میکشیدم خجالت یکم اینکه با نبود سخت زیادم

 داشتیم بیرون زدیم در از سامی با کردن خداحافظی از بعد و اومدم دستشویی از

 ....وایستادیم سامی صدای با که پایین میرفتیم اول پله از

 ...گذاشتین جا منو ببخشیدا: سامی

 در رو بود دستش توی که دستم ولی زد بهم چشمک یه... انداختم آرش به نگاه یه

 تموم از بعد که جایی میریم این از بعد اینکه از داشتم خوبی احساس... نمیاورد

 امیدوارم رسیدم بهش کمی سختی با که کسی خونه میرم همیشه برای شدنش

 پایین ها پله از داشتیم.... ـیـدوارم امـــــــــــــــــــــــ بشه تموم خوبی به امشب

 بشه متوجه تا دادم فشار محکم رو آرش دست... شد بد حالم دوباره باز که میرفتیم

 با... کنه بغلم سامی وجود با االن نمیخواستم پایین برم ها پله از که کنه کمکم و

 و میمردم داشتم انگار زدم صدا رو اسمش خداگاه نا آوردم دستش به که فشاری

 کرد کمک بهم گرفت رو بغلم زیر کردم صداش وقتی.. ببینمش دیگه نبود قرار

 این از کردم مخالفت من اما کنم بغلت بذار بود گفته بهم... پایین برم پله از که

 صندلی روی نشستم سریع...شد طرف بر خُب اما بود شده عصبانی یکمی کارم

 که بود سرم باالی تاج یه... دادم تکیه ماشین صندلی ماشین به رو سرم و
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 کیف داخل و درآوردم رو شنل... بود سنگین یکم... بود گرفته درد سرم بدجوری

 باشه همرام چیزی قرصی شاید میکردم فکر خودم با انداختم نگاه یه رو کوچولوم

 ای دیگه چیز موبایلم و پول تومن صد شیش غیراز به میکردم فکر اشتباه اما

 ...میزنه حرف سامی با داره دیدم کجاست؟؟؟ آرش ببینم کردم نگاه یه.... نبود

 معذرت یه صدام اولین با... زدم صدا رو آرش و آوردم پایین رو ماشین شیشه

 ...شده خوشگل خیلی امشب که وای... سمتم اومد و کرد سامی از خواهی

 عشقم؟؟؟ دلم جان: آرش

 میوفتیم؟؟؟ راه کی ـ

 میفرماین؟؟؟ امر کی بانو حاال... بفرماین امر بانو وقت هر: آرش

 ...وگفتم زدم بهش لبخند یه

 که من میکنه درد خیلی که سرم بده بهم داره چیزی قرصی خان سامی این ببین اول میشه اگه ـ

 بپرسی؟؟؟ میشه ها؟؟؟...شما دوست این میمونه پس نداری احتماال که هم تو نداشتم قرص

 ..دارم ماشین توی قرص خودم نیست سامی به نیازی: آرش

 ...داد ادامه و کرد اشاره داشبورد به دست با

 برم بذار اصال آها.. هس خوردن قابل خُب اما گرمه آبش یکم هست هم معدنی آب بطری: آرش

 ...فقط کن صبر یکم.. بگیرم آب سامی آتلیه از برات

 بیاری آب لیوان یه که پایین و باال بری میخوای پله همه این داری گناه نه وای

 ....نمیخواد

 ...میره سر داره حوصلم بریم بیا زودتر لطفا... میخورم همینو نمیخواد نه ـ

 ...میام کنم آب زیر رو کچل این سر کن صبر میام االن همین بانو چشم: آرش

 داشتن خبر خان سامی این اگه وای خنده زیر زدم منم و رفت و زد و حرف این
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 ....واویال دیگه میزنیم حرف کچلش ی کله اون مورد در طوری این که

 ما و کرد حرکت خودش ماشین با سامی که نکشید طول بیشتر ای د یقه دو یکی یه

 شده آروم بود شده بهتر خیلی سرم خوردم که رو قرص... خودمون ماشین با هم

 کلی باید امشب... باشه بد حالم زندگیم شب بهترین نداشتم دوست اصال... بودم

 !!!عجب!!!! شدما عروس جدی جدی.. هـــــــــــــو یــــــــــــو... جون آخ برقصم

 من عروسی برای اینا ی همه یعنی شلوغه؟؟؟؟ اینقد چرا اینجا من خدای وای

 ماشین از آروم نداشتم؟؟؟ خبر خودم و داشتم فامیل همه این من بابا نه اومدن؟؟؟

 خودم خوشتیپ بابای و( آرش بابای)جون پدر دَر اول... شدم پیاده آرش کمک با

 بوسیدن پیشونیمو جون پدر و بابا گفتم آمد خوش بهشون جلو رفتم.. بودم وایستاده

 جون آزاده بگم بهش که میگفت خودش) جون آزاده اول.. مامانا نوبت رسید بعدش

 ...خودم آیدای مامان دوم( میزنم صداش راحته خودش که جوری همین که منم

 االن که نمیخواستم اما... بودم کرده بغض وحشتناک کردم بغلش رو مامانم وقتی

 مجلس ی همه به آرش با... خداحافظی موقع شب آخره برای باشه بشکنه بغضم

 پیداشون آرمین و عادل و رویا دنبال میگشتم چی هر... کردیم گویی آمد خوش

 که همه به... بودن خودم خواهر شوهر و خواهر مهم درک، به آرمین.. نمیکردم

 داماد و عروس مخصوص سرجای برم خواستم که همین کردیم گویی آمد خوش

 کیه؟؟؟ به منظورش که ببینم تا برگشتم جی دی صدای با که بشینیم

 شادوماد خانم عروس... مجلسن شمشادای شاخ سه این نوبت باشه هم نوبتی حاال خب: جی دی

 ها؟؟؟ رفته یادتون رو کاریا اصل این اینکه مثل

 نبود معلوم دیوونه... رویا من بگردم دورت الهی... کردم نگاه رو پشت و برگشتم

 خوشگلم کفشای اون با.....  شدس ریزی برنامه همش مطمئنن... بوده کجا حاال تا
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 من خدا وای... رویا سمت رفتم رفت راه میشه زور به کفشا اون با که سرعتی با

 رویا بغل از... هندی فیلم بودیم شده دوتا ما جمعیت این وسط... خواهرمم عاشق

 .من بشم خوشگلت اشکای این قربون الهی... بود اومده در اشکش... بیرون اومدم

 ...محبت با که ،اینقد نداشتم داداش جای.... عادل سمت رفتم رویا از بعد

 ...کرد عوض رو جو باز حرفاش با و داد دست بهم

 !شادوماد.. خان آرش... آوردینا در منو عشق این اشک باز خانم رها وای: عادل

 دوتایی اون... زد صدا رو میزد حرف آرمین با داشت که آرش حرفش وسط

 خجالت اتفاق اون بابت هنوز یکم... دادم دست باهاش منم.. ما سمت اومدن باهم

 ...شکر رو خدا... نبود خیالشم عین که اون اما میکشیدم

!!! میارما در خانمتو اشک من دفعه این آوردا در منو خانم اشک خانمت این باز خان آرش: عادل

 ...باشم گفته

 ها؟؟؟ بیاری؟؟؟ در رو خانمم اشک تو که بوقم مگه اینجا من!!! بابا نه: آرش

 .....چراغی شما چیه بوق میکنیا، لطفی کم داداش نه: عادل

 صدای با که میخندیدیم داشتیم طوری همین... خندیدیم هممون ما و گفت رو این

 ....وسط پریدم همه از اول بودم رقص فاز رو که منی جی، دی

 وسط بیاد بگین رو شیطون خانم عروس اون همه از اول.... بزنم آهنگ میخوام حاال خب: جی دی

 ...میاد قر طوری این وایستاده سرجاش که بلده چقد ببینم

 ....میل کمال با: زدم داد بلند صدای با

 رفتم... نمیکردم حال باهاش هم خیلی که گذاشت آهنگ یه اول... وسط پریدم

 کیمیا دوستم از خواستم ازش و... بذاره درخواستی آهنگ یه گفتم بهش و نزدیکش

 ....امشــــــــــــــــــب بشه شبی چه که وای... وسط بیاد که کنه دعوت
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 نمخا کیمیا دوستشون لطفا خانم عروس ی گفته طبق... داریم خواستی در آهنگ یه خُب: جی دی

 ...مرسی.. کنن خالی رو پیست لطفا بقیه و وسط بیان

 لباس یه و کرد عوض لباساشو سریع رفت کیمیا... سرجاهاشون رفتن که همه

 کرده آماده که رقصی اون چشمکم با و کردم بهش نگاهی یه... پوشید اسپرت

 جی دی به نگاه یه.... دادم بهش رو اوکی کنیم اجرا میخواستیم رو بودیم

 پخش آهنگ تا.... شد پخش جنیفرلوپز از خارجی آهنگ من چشمک با و کردم

 وحرکاتای وایستادم پیشش رفتم منم... جلو اومد خواستی حالت یه با کیمیا شد

 قول به ولی بود سخت لباس این با اینکه با.... شد شروع پی در پی باحالمون

 همه و میرقصیدیم داشتیم... برقصه میتونه شرایطی هر تحت رقاص خودم

 وای... میگرفتن فیلم داشتن خودشون دوربینای با خیلی... بود ما روی دوربینا

 عروسیه دارم اما بودم کرده آماده رویا عروسیه برای رو رقص این من خدا

 داشت و بود نشسته صندلی روی که آرش به برگشتم آروم... میکنم اجراش خودم

 چیزی یه... دارم دوست خیلی رو امشب... کردم نگاش میکرد نگاه لذت با منو

 که نداشتم انتظار ازش... نیومده پرهام که بود این بود کرده ناراحتم یکم که

 ..فقط...داداش عنوان به فقط... میشدم خوشحال دیدنش از میمود اگه خُب ولی بیاد

 مخصوص جای سمت برم که رفتم کننده کر های دست و سوت و جیغ صدای با

 رقص مال میشه خوب بعدش کنم استراحت یکم بود گرفته درد خیلی پاهام چون

 صدای با که میرفتم ور کفشام با داشتم.... کردیما کوالک خدایی ولی.... زیاده

 ....کردم بلند رو سرم آرش

 بلده؟؟؟ کجا از رو رقصا این من، جوجوحنایی: آرش

 ...من برم قربونت..... زدم براش صورت پهنای به لبخند یه
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 به میشم شما جوجوحنایی که بنده... گرفتیــــــــــــا کم دست رو جوجوحنایی اینکه مثل ـ

 ...میرفتم خارجی رقص کالس سال یک مدت

 ....براوو!!!! ا بــــــــــابــــــــــــ نه: آرش

 ....عزیزم میکنم خواهش ـ

 ...شدم انار آب تقریبا حرفش با و بوسید و گرفت رو دستم حرفم این با

 .....باشیااااااااااااااا باید اینا از شدیدتر منتظر: آرش

 ....خندید بلند

 ....مرض ـ

 ...کردیم ذوق کلی دومون هر عادل صدای با که بده رو جوابم خواست

 آمادیین؟؟؟؟ اومده، عاقد ها بچه: عادل

 با بود تنم توی خاصی استرس یه.... "بیاد بگو آره "گفتیم دیگه هم با دوتایی

 یاسین ی سوره خوندن به کردم شروع و گرفتم رو بود جلوم که قرآنی عاقد اومدن

 با بود بارش سومین پرسش از خبر که عاقد صدای با که میخوندم قرآن داشتم

 ....اومدم خودم به "میخواد لفظی زیر عروس" میگفت داشت که کیمیا صدای

 طالسفید ریز سینه یه توش که رنگ قرمز مخملی جعبه یه بستم رو قرآن که همین

 از و کردم ریزش سینه به نگاه یه و گرفتم رو جعبه آروم... بود خوشگل خیلی

 ....بدم رو عاقد جواب تا کردم آماده رو خودم و کردم لبی زیر تشکر آرش

 آورم؟؟؟ در فرد آرش آقای جناب دائم عقد به را شما وکیلم بنده آیا بشارت رها خانم سرکار: عاقد

 وکیلم؟؟؟ بنده آیا

 میشم؟؟؟ جوری این چرا خدا وای... لرزیدن به کرد شروع بدنم و دست ی همه

 ...نفس به اعتماد برگشتن برای عمیق نفس یه.... سه دو یک...باش خونسرد رها
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 ....بــــــله....گرامی حضار بقیه و خواهر و مادرعزیزم و پدرم اجازه با ـ

 آرش مال االن من واقعا؟؟؟!!!! شد تموم ـوف پــــــــــــــــــ....گفتم باالخره وای

 رو بود یخ که آرش دست خانواده اومدن جلو با!!!... جــــــــــــــــانم ای شدم؟؟؟

 الهی... میشد مرگ ذوق خوشحالی از داشت... انداختم بهش نگاه یه... گرفتم

 !!!...بگردم

 کنی؟؟؟ فرار دستم از میتونی بازم ببینم شدیا من مال باالخره: آرش

 بکنه میخواست کاری وقت هر میگفت راست... خندیدم ومنم خندید و گفت رو این

 هیچ االن دیگه مسخره حرفای این از نیستیما محرم االن که میاوردم بهونه من

 رو پروو بچه این جواب نتونستم خونوادهامون اومدن با.... ندارم فراری راه

 نگهش رو مسخره بغض این نمیتونم دیگه کنم؟؟؟ گریه میشه االن یعنی وای... بدم

 ...میکنیم گریه اومد بابام وقتی پس... میشم کشیده خفگی مرز به دارم چون دارم

 منم سمتم اومد... بدتره حالش که ما بابای این خدا وای.... کردم بلند رو سرم

 ....بازی سرسره برای اومدن اشکا بچه کردم بغلش که همین... بابام بغل پریدم

 !!!دخترم نکن گریه...بشی خوشبخت ایشالل عزیزم جان رها: بابا

 زمین روی پاش با داشت... کردم بود وایستاده سرم پشت که آرش به نگاه یه

 چه موندم من چی؟؟؟ واسه آخه عصبانیه خیلی که بود معلوم میگرفت ضرب

 ..زنجیری دیوونه یه با اونم بود قحط آدم کنم زندگی میخوام دیوونه این با جوری

 ..بوسید پیشونیمو دوباره... جون پدر سمت رفتم... بیرون اومدم بابام بغل از آروم

 برای هم رو آرش اشکای جون آزاده اومدن با... بود وایستاده پیشم آرش بار این

 خیلی..بود متین و مهربون خیلی خانم یه جون آزاده.... دیدم بار چندمین نمیدونم

 ....گریه زیر زد بیشتر دید منو تا... جون آزاده پیش رفتم منم.... دارم دوستش
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 جون آزاده بغل از..دیگه نکن گریه...کافیه مامان میگفت بهش آرش سرم پشت از

 این که بمیرم الهی... رسیدم دیوانی مرز به دیگه مامانم دیدن با بیرون اومدم

 گریه هرچی... بغلش توی انداختم رو خودم... سمتش رفتم... نبینم اشکاتو طوری

 ...بلندشم جام از نداشتم جون دیگه... شد تخلیه بغلش توی داشتم

 خبرته؟؟؟ چه دختر نکن گریه اینقد... بشی خوشبخت ایشالل عزیزم: مامان

 نمونده براش آرایشی هیچ بود کرده گریه بس از خودش!!! میگفت من به باز این

 صورتم کل حتما االن.. نبودم خودم آرایش یاده اصال.. آرایـــــــــــش وای!!! بود

 به باید وگرنه باشه نشده پاک وارم امید.. بود ضدآب که ریملش البته... شده سیاه

 یکم.. کنارم اومد آرش... بیرون اومدم مامانم بغل از....کنه تجدیدش که بگم کیمیا

 ...بپرسم دلیلشو ازش االن همین باید شده؟؟؟ چی باز... بود هم در اخماش

 شده؟؟؟ چی آرش ـ

 چیشده؟؟؟ چی: آرش

 ...هم در اخمات ناراحتی؟؟؟ چرا بگو بهم قشنگ نپیچون ـ

 ...بهم ریخته یکم اعصابم... بابا هیچی: آرش

 ریخته؟؟؟ بهم منو عشق اعصاب چی خورده؟؟؟ اعصابت چرا که اینه منظورم من خب ـ

 که نبود یادم... کردم استفاده رمانتیک های کلمه از و کردم غلطی یه باز من وای

 ...رها زدی بهم رو حالمون اه اه... نداره ها جنبه این از بشر این

 با میخوای حاال... عزیزم همین.. میکنه دیوونم اشکات این فقط... عشقم نیست خاصی چیز: آرش

 ها؟؟؟ کنی؟؟؟ چیکار بهم ریختن منو اعصاب که اونایی

 ...افتادم آرایشم یاد دوباره کیمیا صدای با که بدم رو جوابش خواستم دوباره

 ....کنم درستش رو آرایشت این بیا خانم دیوونه: کیمیا
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 وسایل سریع... پروو اتاق سمت برد و کشید منو دستاش با بزنم حرفی خواستم تا

 دیده آرایشگری دوره یه کیمی... آرایشم کردن تجدید به کرد شروع و آورد در رو

 اتاق از اومدم... رسید رو کارم ربع یه از کمتر.... بود بلد رو کارش خوب و بود

 گوشی و زد لبخند یه... زدم بهش نگاه یه... زد زنگ کیمیا موبایل که بیرون برم

 بیرون گذاشتم رو پام تا... باشه راحت تا بیرون اومدم اتاق از منم و داد جواب رو

 .....عـــــزیــــــزم بشم فدات الهی... میگرده من دنبال نگاهش با داره آرش دیدم

 آشنا خیلی آدم یه صدای با که آرش سمت میرفتم داشتم متین سنگین خیلی آروم

 راهنماییم دوره گل دوستای!!! خـــــــــــــــــــدا وای.... شدم برگشت به مجبور

 سمتشون رفتم خوشحالی با.... بود شده تنگ براشون دلم چقد میدونه خدا که وای

 میشما بدبخت... بیاره گیرم اگه بودم کرده فراموشش رو بیچاره شادماد اون اصال

 یا خوابم دیدم؟؟؟ دوستامو نمردما من خودتونین؟؟؟ من جون!!! معرفتـــــــــــــــا با بابا ـ

 آره؟؟؟ رها؟؟؟ عروسی اومدین شماها االن جدی جدی بیدار؟؟؟

 یه که این با بود عزیز برام بقیه از بیشتر یکم که فاطمه دوستم حرفم این با

 شون ازبقیه بیشتر کیمیا و این اما میشد ناراحتی باعث که میکرد کارایی موقعایی

 سرخ لباس یه... بود مجرد هنوز فاطمه... داشت خواهم و دارم و داشتم دوستشون

 ..بودن پوشیده دامن و کت ها بچه بقیه... پوشیده ماکسی مدل دکلته کوتاه آبی

 فقط دوستام بین از فعال.... رفتم عروسیاشون من... هستن متأهل تاشون سه هر

 این حال که آتو یه میشه آها.... مجردن و نکردن ازدواج که هستن کیمیا و فاطمه

 و کردم دستی پیش نزدیکم اومد فاطمه تا.... ازدواج... بگیرم رو دراز زبون دوتا

 ....حساسه نقطه به میزنه بزنه حرف بخواد که میدونستم چون زدم حرف
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 کیمیا برای داشتم که هایی سرکه اون رفت یادم من موندیا؟؟؟ ما دست رو تو ف نچول هوی ـ

... دیگه میکردم ثواب حداقل!!! نبودا بد میدادی اطالع یه خوب بگیرم هم تو برای میگرفتم

 ...عــَـــــــــــــیزَم

 آخه...میکرد عوض رنگ پرست آفتاب مثل هی بدبخت این میزدم حرف من

 ولی میشد بد براش یکم دیگه میشنیدن رو حرفا این و بودن دوستام بقیه شوهرای

 ...ها بیچاره داشتن عادت من زدنای حرف مدل این به عزیزما رفیقای این خب

 به فاطمه به بود معروف که داشتیم هم دیگه فاطمه یه... انداختم بقیه به نگاه یه

 اومد خاطره این منم حاال و میزدیم صداشون طوری این همیشه ما و دو توان

 قورت فارسی کتاب من باز.... قدیمی القاب گفتن به کردم شروع و مخم توی

 سمت برگشتم سریع...!!!!.. نیستما بشو درست من که این مثل بابا ا ی... دادم

 ...بود این نوبت االن.... دو توان به فاطمه

 شدی زود خبرا؟؟؟ چه فاطی آری؟؟؟ اینجاســــــــــــــت؟؟؟ دو توان به فاطی!!! اوهو ـ

 ...بترکونیما الو حسابی جمعتون توی اومدم منم خروسا؟؟؟ قاطی

 ....ــزَم عـَــــیـــــــــــــــــ جوریاست این دیگه خب: فاطمه

 بعضیا مثل تو شکر رو خدا... اومد خوشم.. نی بساتت تو مغییر تغییر خوبه نه ـ

 ....گفتم ادامه در و کردم اشاره... اکیپمون بقیه از... زهرا و شبنم به ابرو با

 تهگذش فارسی کتاب از کارشون که اینا... جون آبجی ندادی قورتش دستی دو رو فارسی کتاب ـ

 جون؟؟ فاطی نه مگ.... میگم جدی... ادبیاتین استاد خودشون واس

 حرف با... افتادم مجلس شادماد یاد تازه فاطمه حرف با بده رو جوابم اومد تا

 !!!!....بودا منظورم یک شماره فاطمه

 بیارش برو!! جوری چه تو سلیقه ببینم میخوام کجاست؟؟ داماد آقا... خُل خانم عروس خُب: فاطمه

 ...دیگه
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 ...مدرسه دوران مثل دقیقا... پیشونیم توی زدم یکی

 اگه االن!!! رفت یادم کل به رو بدبخت اون دیدم که رو شماها من وگرنه گفتیاااااااا شد خوب وای ـ

 ...بیارم رو شوورم برم من.... دیگه دیگه.... کنه پیدام منو

 تا... آرش سمت رفتم... "بیاد که میگم االن "گفتن با... خندیدن بقیه و گفتم اینو

 پیشش جلو رفتم... بهم زد زل ساختگی اخم با وایستاد سینه به دست دید منو

 ..باز من دارم دردسری عجب..کنم رامش تا بیام خرکی عشوه یکم باید..وایستادم

 !!!اونجا بیای میشه عزیزم ـ

 ...کردم اشاره ها بچه به بادستم

 گذشت؟؟؟ خوش شما به: آرش

 ...دیگه دوستامن کنم؟؟ چیکار خوب.. شده ناراحت یکمی میدونستم

 یه من حاال.. .نکن ناز دیگه بیا.. میگیرن سراغتو ازم پیششون بریم بیا.... دیگه نکن اذیت عشقم ـ

 ...خواستما ازت چیزی

 بیخیال کشی؟؟؟ ناز کشی؟؟؟ منت و من وای... کردم حلقه بازوش دور رو دست

 که شب یک نداره ایراد!!!! میکشمـــــــــــا ناز دارم جدی جدی!!! نداریم حال بابا

 ....دادم قورت سعدی کلیات کنم فکر دفعه این بابا ا ی... نمیشه شب هزار

 ...فسقلی برات دارم: آرش

 که کردیم آشانا باهاش رو ها بچه ی همه... بقیه پیش کردیم حرکت کارم این با

 رقص برای اونم شدیم رقص پیس به رفتن به مجبور ما جی دی صدای با

 ....دیگه رقصم این عاشق من که وای.... تـــــــــــانگو

 شادوماد و خانم عروس لطفا... امشبه مخصوص رقص نوبت باشه هم نوبتی حاال خُب: جی دی

 ...مرسی... وسط بیان پیر و جوون های زوج بعدش کنن خالی رو پیست االن بقیه وسط، بیان

 بودم کرده حلقه آرش بازوی دور دستم که درحالی آروم ها بچه از حرفم این با
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 خــــــیـــــــــــــــــ... دارم دوست خیلی رو امشب... شدیم دور

 ....ــلــــــــــــــــــی

 که فهمیدم میکروفن پشت از سامی صدای با که رقص پیست سمت میرفتیم داشتیم

 ...عروسی مجالس در فقط هست هم خواننده عکاسی بر عالوه

 گوتان آهنگ از بعد میخوام جان مسعود با هماهنگی و اجازه با امشب.... جنتلمنز اند لیدیز: سامی

 ....رو قشنگ کف اون بزنین امشبمون داماد عروس افتخار... کنم اجرا برنامه یک براتون

 صدای این با این نمیدونم من.... هورا و جیغ سوت دست همه حرفش این با

 ..هاشون سلیقه این با هم اینا که واقعا داره؟؟؟ نیاز وسوت دست همه این نعکرش

 دیدم... کردم بلند رو سرم اومد کمرم به که فشاری با که میرقصیدیم وسط داشتیم

 کفشا اون با...  زدم لبخند یه... ما شوور این جلد توی رفته باز شیطونه آقا این

 هم که این از میاد در حرصم بلنده قدش خیلی.... میشدم هاش شونه روی تا تازه

 آورد رو سرش لبخندم این با.... بلندتره خیلی تازشم بلندتره ازم اون و نیستم قدش

 کسی.... کردم اطراف به نگاه یه... نبود مشکلی پس بود خاموش چراغا... پایین

 به نگاه یه دوباره... بودن خودشون هوای و حال تو همه نبود دوتا ما به هواسش

 کمرم روی دستاش فشار... چسبوند خودش به منو... کردم آرش منتظر چشمای

 ...قشنگه برام عشقم با هم درد حتی... بود باحال خیلی ولی... بود شده زیاد خیلی

 ....وای وای وای... شد شکسته مرزها باالخره و باالتر کشیدم رو خودم منم

 اینا کی!!! گورم تو خاک ای.... کردم باز رو چشمام تا... بستم رو چشمام دوباره

 رو دوتا ما سینمایی فیلم دارن مجلس کل شو بیخیال جان پسر... کردن کارو این

 مــــامـــــانــــمو من روشن؟؟؟ چراغا حاال تا کی از یعنی!!! خدا ا ی... میکنن نگاه

 آقا تازه کردم کارا این وقتی... کردم جدا آرش لبای از رو لبام آروم.. میخوام
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 ...دیگه شد جوراب جین دو چشماش قشنگ!!!! خبره چه ببینن کردن وقت داماد

 نشستیم خودمون جای رفتیم هم دست در دست و شدیم جدا دیگه هم از عادی خیلی

 که درسته خونوادهامون توی ما... میشدم ذوب تقریبا بقیه نگاهای زیر داشتم

 قدیمی فکرای و حساسن خیلی مورد این در ولی داریم زیاد حجاب توی آزادی

 من و میکنن مختلف های معنی با نگاهایی که میشه باعث فکرا اون و دارن

 ...زدم دید رو ها بچه نگام با.... ندارم طاقتشو و میاد بدم خیلی نگاها این از

 با داره( یک شماره) فاطمه دیدم... باشن نداشته کسر و کم چیزی ببینم میخواستم

 گل هردوشون لپای... میزنن حرف( خودمون موسوی سرهنگ همون) محمد آقا

 داشتم... نیستن میل کم دیگه هم به نسبت انگار... دارم احساسی یه.... بود انداخته

 از چقد من که اوه... میکروفن تو پیچید نعکره صدا همون که میگشتم کیمیا دنبال

 ...اه اه اه.... دیگه میاد بدم بشر این

 ....وسط بیان که دارم درخواست شادوماد و خانم عروس از حاال خُب: سامی

 ..وایستادیم پیست وسط دقیقا و پایین رفتم ها پله از آرش کمک با حرفش این با

 !!!میکنه بلغور مگه حاال بابا ا ی... میکردیم نگاش داشتیم گیجی با آرش منو

 یعنی طرف یک خانم عروس طرفدارای... وسط بیان دارم درخواست جوونا از حاال خُب: سامی

 ...وایستن شادماد پشت شادوماد طرفدارای و خانم عروس پشت

 طول ربعی یک حدودا یه... شدن ور حمله سمتمون به ها بچه موج و گفت و این

 دیدن با وایستادن جاهاشون سر ها بچه که همین.... بشن جا به جا همه تا کشید

 این ا  ا  ا   ا  ... کردیم تعجب بود وایستاده بالتکلیفی حالت با پیست وسط که آرمین

 زندگیش توی بار یه سامی که میکردیم نگاش داشتیم میکنه؟؟؟ طوری این چرا

 !!!میکنه چیکار وسط این قوزمیت این بیاره سردر که بود این کرد خوب کار یه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نانجم کاربر کـــ.نوشین | خون رنگ به لباسی با عروسی رمان

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

 

165 

 

 ..زدن حرف بازاری کوچه این به نه دادن قورت فارسی کتاب اون به نه باش منو

 داداش؟؟ شده چی جان آرمین ا : سامی

 ...!!!!برم کجا نمیدونم: آرمین

 !!!نداره کردن فکر که این... دیگه وایستا داداشت سمت برو خُب: سامی

 ور خوشگال دختر اینا،( کرد اشاره آرش به دست با)  سمت برم اگه.. سامیارخان دیگه نه: آرمین

 یه و... داداش بی داداش دیگه خوشگال، این(کرد اشاره ما به دست با)  سمت برم اگه و ندارم

 تو نظر حاال... برقصم باهاش که میاد کم دخترا از داداشم سمت برم.... که اینه تر اساسی مشکل

 عزیز؟؟؟؟ دوست چیه

 بدم؟؟ بهت پیشنهاد یه میخوای اصال داداش نمیدونم... میگی راست ها آره: سامی

 ..داداش بگو... بگیره طال دهنتو خدا الهی: آرمین

 چطوره؟؟؟ هــــــــــــــا برقص من با بیا... بیا اصال: سامی

 حرص از آرمین که میکردم فکر االن که برعکس شدیم پر روده خنده از همه

 ...ای جنبه با ی بچه عـــــــــــــــجب... میخندید ما همراه داشت برعکس بترکه

 ...شد ساکت باحالی خیلی طور به سالن فضای آرمین، صدای با یهو

 ها؟؟؟ نه؟؟؟ یا برقصی تکنو بلدی فقط... نی فکریم بد: آرمین

 ...بلدم زور به رو معمولی رقص همین من بابا نه تکنو؟؟؟ ها؟؟؟: سامی

 نفر یه صدای با که میخندیدیم داشتیم جوری همین... خندیدن همه دوباره باز

 ..جمعیت سمت اومد و گفت اینو «برقصه؟؟؟ تکنو میخواست اینجا کسی »

 من خدای وای... صدا سمت برگشتیم همه... سایلنت روی رفتن همه دوباره

 ...دلم عزیز!!! بیاد که نمیکردم فکر... برم قربونت الهی میبینم؟؟؟ درست

 آرمین به نگاه یه... داره دیدن آرمین ی قیافه ببینم بذار حاال!! کیه دیدم که من

 یه فائزه.... فائزه من عزیز دوست به بود زده زل عسلیش چشمای اون با کردم
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 و میشه کمرش تا که بلند و پرکالغی مشکی موهای و مشکی چشمای با دختر

 ای قلوه خوشگل لبای و کوچیکه مادرزادی موچولو کوچولو خیلی بینی و بلند قد

 یه... بود اسپرت کفشاشم حتی... اسپرت لباس یه امشب.... الغر نسبتا اندامی و

 بلوزش فقط... آدیداس مارک با ولی لی تنگ شلوار یه... بود زده آدیداس تیپ

 داخل به و داشت کشت باالش که دکلته لباس یه... نبود آدیداس که بود

 ...مالیم خیلی آرایش... بود قرمز لباسش رنگ... نداشت دید دستگاهش و دم

 در... گفت تبریک بهمون و کرد سالم آرش با بعد من با اول... من سمت اومد

 زدن حرف به کرد شروع و کرد بود وایستاده وسط که آرمین به نگاه یه آخر

 ...نمیده رو جماعت پسر به که هست دخترایی دسته اون جزو فائزه... باهاش

 برقصه؟؟؟ تکنو میخواد جا این کی خُب: فائزه

 و عسلی چشمای.. بود خوشگلی پسر آرمین... وایستاد خوشگلی حالت یه آرمین

 صورتی ای قلوه و خوشگل لبای و بلندتره قدش یکم آرش ولی آرش قد هم تقریبا

 موهای و توپولی خیلی نه الغر نه و کرده عمل و کوچولو بینی و کمرنگ

 ...گرامی شوور برادر کردن آنالیز از اینم به به... خرمایی و مشکی بین خوشگل

 ...رهنمیخو اصال بهتون ولی باشی شما شایدم... حاال تا نشده پیدا رقیبی فعال ولی من،: آرمین

 که گفت آرمین گوش در چیزی یه... سامی سمت رفت و زد پوزخند یه فائزه

 گفت بهش و سامی سمت رفت... آورد جوش یکمی آرمین که بود چی نمیدونم

 ...زد رو آهنگ مسعودم گفت مسعود به هم سامی!!! بزنه کیو نمیدونم آهنگ

 آورده سرش طرف دو از گیس دوتا.. بود ساده خیلی خیلی امشب فائزه موهای

 شد پخش آهنگ صدای تا... بودتش بسته خوشگل کیریبس یه با و سرش پشت بود

 باحال حرکت یه آرمین... وسط پرید و درآورد گرفت رو کیریبس دونه یه همون
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 و آورد کم آرمین باالخره که کردن رو اینکارا اینقد... بهترشو یکی فائزه میرفت

 اومدیم پسر و دختر یکی یکی اینا از قبل همگی ما... باال داد رو سفیده پرچم

 وفائزه آرمین...... رقصیدن یکی با هم ها بچه بقیه آرش، با من رقصیدیم وسط

 همه و تشکر نشونه به شدن خم کمر تا دوتاشون هر شد تموم رقصشون که همین

 جایگاه سمت رفتیم آرش و من شد تموم کارشون اینا تا.... زدن دست براشون

 ..بفرمایید شام صرف برای که بودن کرده اعالم... نشستیم و خودمون مخصوص

 گذاشته غذا روش... صندلی دوتا با بود گرد میز یه بودیم نشسته که اونجایی کنار

 غذاخوردن موقع که بودم کرده خواهش فیلمبردار از..بخوریم بریم دوتا ما تا بودن

 این با... آدم دهن توی میارن رو دوربین خوردن غذا موقع چیچیه نگیره فیلم

 غمگین آهنگ یه یهو که بخورم رو غذا لقمه اولین... نکرد مخالفتی آرشم حرفم

 توی خیانت لباس سولو احمد و بهزادپکس آهنگ دارم دوست من که آهنگی اونم

 الت که ماشینایی همین از البد گفتم خودم با نکردم توجهی اولش... شد پخش باغ

 آرش به... شد بیشتر خیلی آهنگش صدای گذشت که یکم ولی جمعاً  توش لوتا و

 این متوجه اصال انگار میخورد رو شامش داشت راحت خیال با کردم نگاه

 یهو که خودم رو نوشابه یکم.. بیخیالی به زدم رو خودم دوباره... نبود صداها

 حرف از... پیچید میکروفن توی نداشتم رو انتظارش اصال که کسی صدای

 امشب همین بیمعرفت د   امشب؟؟؟ چرا آخه ولی کرده مست که بود معلوم زدناش

 آرش... میکردن نگاش داشتن همه... شدم مستیش بیخیال... میکردی؟؟؟ مست باید

 داشت میکروفن پشت که آدمی دنبال نگاش با و برداشت خوردن غذا از دست هم

 خیلی دید نداشت رو انتظارش مطمئنن که دید کسیو چشماش تا ببینه و میزد حرف

 من و کرد من به نگاه یه... بود اومده در شاخش گفت میشه قشنگ... کرد تعجب
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 جام از... زیاد خیلی خیلی بود عصبانی خیلی... بدم تکون رو سرم تونستم فقط

 این.... دهنم توی اومد قلبم افتاد ــام پـــــــــــــرهـــــــــ به چشمام تا شدم بلند

 اینجا

 دید منو چشماش تا... وضع؟؟؟ این با چرا دیر؟؟؟ اینقد چرا میکنه؟؟؟ چیکار

 ...زمین کف افتاد فکم که حرفایی زدن به کرد شروع

 نتونستم دیگه... کردم خراب رو عروسیت شب دیگه ببخشید چطوری؟؟؟... عشقم سالم: پرهام

 باهم که اومدم خونش توی ببره و بگیره دستتو عوضی این که باشم این منتظر خونه توی بشینم

 دارمش نیست؟؟؟ یادت!!! دادی اس ام اس بهم خودت دنبالت؟؟؟ بیام که نگفتی خودت مگه بریم،

 ...ایناهاش

 از بود پیام یه... کرد باز رو ای صفحه یه... آورد در رو گوشیش جیبش داخل از

 افتتاح رو جدید پارک اشکم اولین... نداشت خبر قضیه این از روحمم که منی من،

 خودم جون به نکردم بخدا... نکردم رو کارا این من!!! نداره واقعیت نه... کرد

 گرفت دستش از رو گوشی و پرهام جلوی رفت بابام کارش این با... نکردم

 رفت عموم و شد بد حالش یهویی بابام که بود نوشته گوشیش توی چی نمیدونم

 یه... میشد خراب داشت امشب... سمتش رفتن دیگه های خیلی و مامانم و سمتش

 نگاه منو حرص با داشت... بود کرده مشت رو دستاش... کردم آرش به نگاه

 آدم یه حرفای میزد من داشتن دوست از دم که آرش آرش، واقعا یعنی... میکرد

 که جایی های پله از... بدبختم چقد من خــــــــــــــدا وای کرده؟؟؟ باور رو مست

 ...رفتم پایین بدبختیم ی پله االن ولی بود، خوشبختیم های پله پیش دقیقه چند تا

 ...شد تیکه هزارتا قلبم عموم حرف با که بابام نزدیک برم خواستم

... دنش بدتر این از زندگیش تا برو... برو... بردی بین از امشب باباتو آبروی که برو رها: امیر عمو

 ...دختر برو خودت پای با..  برو رها
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 آرش... کردم نگاه پشت به و برگشتم... کردم نگاه میکرد گریه داشت که مامانم به

 چی هر... بود کرده فوران تنفر چشماش تو... میکرد نگاه منو داشت که بود

 سریع.... دوختم بهش رو چشمام و چشمام توی ریختم رو داشتم پرهام به نفرت

 ...مرده عروس ماشین بگم بهتره نه... عروس ماشین سمت رفتم کارم این از بعد

 ..کردم عقب به نگاه یه... نبود تنش سوئیچ ولی بود باز درش... ماشین سمت رفتم

 اینقد... سمتش رفتم... صندلی یه روی بود نشسته بود دستش سوئیچا که نگهبانی

 حرف دارن لکنت که آدمایی مثل... بودم افتاده هق هق به که بودم کرده گریه

 ...بگم دوباره که ندارم اعصاب دیگه چون بفهمه اول بار همین امیدوارم... میزدم

.. ن..شی..شی..ما..ما.. چ..چ..ئی..ئی..سو..سو.. شه..شه..می..می... قا...قا.. آ..آ ـ

 ..ین..د..ب..رو..س..رو...ع

 بدم؟؟؟ رو چی سویئچ... نمیشم متوجه خانم؟؟؟ عروس چی: نگهبان

 همین... داد بهم رو ماشین سوئیچ سریع... کردم اشاره عروس ماشین به دست با

 ...ندادم اهمیتی ولی میکنه صدام داره یکی کردم احساس شدم ماشین سوار که

 من که الینی توی ولی نبود خلوت خیلی جاده... رفتم و روگرفتم ماشین گاز سریع

 رو دستم... داغون... داغونم... بود بد خیلی حالم... نبود زیاد ماشین بودم توش

 از اه... شد پخش توش شاد آهنگ کردم روشنش تا... ماشین ضبط سمت بردم

 این االن تنها... گذاشتم رو خراطا مجید حلقه آهنگ سریع... متنفرم شاد آهنگ

 ...کنه درکم نمیتونه منو کسی هیچ که میدونم خوب اینو اما بفهمه منو شاید آهنگ

 .... بودم تو تاب بی خیلی نبودو ازت خبری

 .... وجودم شد گریه پر اما سراغت اومدم

 نازم و مهربون گل بودم تو دلتنگ خیلی
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 بازم شده چم اصالً  یا اینجا چرا نمیدونم

 بیاری یادت اومدم قرارا و قول همه اون

 ندارم برگشتن واسه راهی دیگه انگار اما

 غریبه؟ فضا این چقدر امشب بارونه گل اینجا

 عجیبه خندم می چرا گم نمی هیچی من چرا

 نبینه اشکاما کسی بخندم مجبورم آخه

 همینه من سرنوشت شه باورم تا کو حاال

 باشم افتاده قلم از امشب که میاد نظر به

 باشم وایستاده تو پیش امشب من که بود آرزوم

 عزیزم چقدر میاد بهت.. قشنگی لباسای چه

 میریزم اشکاما دور از من و خندی می تو

 اونه من از بهتر آره.. بودی که ام سلیقه خوش

 همونه خواستی می که اون.. میدونم منه از تر سر

 اونه دست تو دست حسودم فهمیدم تازه

 دونه می ضعفمو نقطه اونم انگاری خدا ای

 دستات تو حلقه اون دست حلقست تو دست تو حاال

 حرفات همه بود دروغ یا بینم می اشتباه من یا

 ندیدی خیری ازم تو من گل بگو را بله

 سفیدی رختای تو تو ببینم که بود آرزوم

 چشمام تو من دستت تو تو داریم حلقه دو هر حاال

 حرفام روی قوالت زیر موندم اما من زدی تو
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 ندید خیری ازم تو عزیزم شی بخت خوش برو

 سفیدی رختای تو تو ببینم که بود آرزوم

 بکن را شرش و بگو من گل بگو رو بله

 اصالً  نمیشه باورم تو بی زندگی و من

 لباسام اشکام از خیسه کم کم میشه سردم داره

 باسم نمونده اشکیم کردم هامو گریه همه

 نباشم گی می را بله اینجا از بیرون میزنم

 ... شم خدا دامن به دست گوشه یه بیرون اون میرم

 کاره آخر دیگه این شد تموم گفتی را بله

 نمیزاره بغضم ولی مبارک بگم خوام می هی

 کردم گریه تو واسه من بود من تبریک ام هق هق

 کردم هدیه امشب تو به اشکو های قطره قطره

 کشیدم چی دونی نمی عزیزم جشمت تو امروز

 دیدم می تر واضخ را تو نبودن اشکام کاش اما

 نویسه نمی دستمم بیننه نمی چشمام دیگه

 خیسه خیس اینم گرچه نامست یه همین دلخوشیم

 وجودم ته از اینه نامم جمله آخرین

 .... بودم تو عاشق خیلی عزیزم شی خوشبخت برو

 شروع و بیرون گرفتم رو سرم... پایین دادم رو ماشین شیشه شد تموم آهنگ تا

 ....بزنم داد باید بود بد حالم.... زدن حرف خدا با کردم
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 یا کردم گیر مشکالت تو اگه دادن یاد بهم همیشه ــــدا؟؟؟ خــــــــــــــــــــــــ ـ

 بهت نمیتونم میکنه فرق دفعه این اما!!! کن امتحانم بگم من؟؟؟ چرا خدا نگم شکوند رو دلم کسی

 چرا خدا من؟؟؟هـــا؟؟ چـــــــــــــــــرا ذهنم توی میاد این فقط چون کن امتحانم بگم

... شد نابود زندگیم که گفت چیزایی کرد داغونم پرهام امشب.. داغونم نمیدی؟؟؟ منو جواب

 منو اونم میخوامش...... میخوام رو آرش من کنم؟؟؟ چیکار اااااااااااااای ووووووووووووووواااااااااا

 نوم که کسیه همون این!!! نیومده دنبالمم حتی میخواد؟؟؟ منو االنم چی؟؟؟ االن ولی میخواست

 من؟؟؟ چرا ـــــــــــدا خــــــــــــــــــــــــ داشت؟؟؟ دوستم

 توی که بدی کارای جبران چرا نمیدی؟؟؟ منو جواب چرا آخه د   چــــــــــــــــــرا؟؟؟

 شده چی؟؟؟ االن ولی بود عروسیم شب امشب خیرسرم کردی؟؟ جبرانش امشب و کردم زندگی

... عشقم دل تو نفرت نهال زدن جوونه شب... داشت بهم آرش که عشقی مردن شب.. مرگم شب

 ندارم دوستش رو امشب من نمیخوام... بدبختی شب نه باشه خوشبختی شب بود قرار امشب

 کردی؟؟؟ خرابش طوری این رو امشب که خواستم ازت چی مگه من خدا... ندارم دوستش دیگه

 ..اه...چیزیه خوب انصافم یکم آخه

 ..میزد آشنا خیلی یکیشون بودن پشتم ماشین تایی دوسه یه... کردم آیینه به نگاه یه

 رو سرعت و گرفتم آیینه از رو چشمم... آرش شبیه خیلی اما زدم توَهُم شاید

 سبقت داشت... اومد کامیون یه جلو از که میکردم گریه داشتم... کردم بیشترش

 میکنه گیر پدال زیر کفشم ی پاشنه که کنم کم رو گاز خواستم منم و میگرفت

 ................................................ ...........................و

 *** آرش*** 

 گهی چه جا این پرهام شد؟؟؟ طوری این امشب چرا چرا؟؟؟!!! خــــــــــــــــــــدا وای ـ

 میخواد دلم خیلی میزنه؟؟ داد چرا.. بود بد حالش... انداختم رها ماشین به نگاه یه... میخورد؟؟؟

 ...وایستا رها وایستا... نکردم باور حرفاشو من ــا وایستــــــــــــــــــــ بگم بهش برم

 ...دارم اعتماد بهت من نکردم باور رو مزخرفش حرفای از کدوم هیچ بخدا

 کلی که منی که میزد داد اینقد... میگه چی داره بفهمم تا پایین دادم رو شیشه

 شکایت میکرد شکایت خدا به داشت... میشنیدم رو صداش داشتم فاصله باهاش
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 صدای با... میکردم نگاه بهش داشتم... شد؟؟؟ طوری این امشب چرا که این

 ..آرمین دیدم کردم نگاه که گوشی صفحه به... گرفتم ازش رو نگام گوشیم زنگ

 ...سیریش دیگه خودمه داداش... نبود کن ول وگرنه میدادم جواب باید

 بله؟؟ ـ

 شدی؟؟ غیب یهو کجا هستی؟؟ گوری کدوم معلومه بله و مرض: آرمین

 بدم؟؟؟ اینو جواب چی حاال... بده اینو جواب بیاد یکی اووووووووووووووووف

 کجایی؟؟ میگم کردی؟؟ غش تلفن پشت هوووووووووووووووووووووی: آرمین

 ...سرجاش بیاد حالم تا بخورم هوا یکم میرم دارم ـ

 ...باش خودت مواظب برو باش: آرمین

 تو االن و شد خراب و داغون زندگیم توی شب بهترین عروسیم شب باشم؟؟؟ خودم مواظب ه  ـ

 مهم نیستم مهم خودم باشم عشقم مواظب باید من باشم؟؟؟ خودم مواظب االن میخوای ازم

 ...اونه

 جلو به... بیرون کردم پرتش پنجره از گوشیو بمونم جوابش منتظر که این بدون

 گوشه رو ماشین... کرده؟؟؟ تصادف کی شد؟؟ تصادف ک ی ا  ا .... کردم نگاه

 آروم آروم... باشن داشته احتیاج کمک به شاید گفتم خودم با داشتم نگه خیابون

 ...سفیده ماشین دیدم... جلوتر رفتم... دیدم سفید پارچه تیکه یه اول... جلو رفتم

 که بود ماشینی فقط ماشین این...بود قرمز پاپیون ماشین روی... جلوتر رفتم بازم

 ه نــــــــــــــــــــــــ... لرزیدن به کرد شروع ام چونه....بود سوارش رها االن

 ...نیست... نیست رها کامیون این زیر االن که کسی این!!!!!!!!!!... نداره امکان

 نیـــــــــــــــــــــــ.... ت نــــــــــــــــــــــیس نــــــــــــــــــــــه

 ...جلو رفتم... ـست
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... ـــــــــــــــــــــست هــــــــــــــــــــــــ آره ولی

 رفته اون... ـا رهـــــــــــــــــــــــ

 پاپیونای همرنگ شده عروسش لباس... میاد خون سرش از داره و کامیون زیر

 که لحظه اون نباید!!! منه تقصیر همش خــــــــــــــــــــــدا وای... ماشینمون

 ماهه چند حس یه با رو ای ثانیه چند حس یه میکرد نگام التماس با بهم داشت

 شروع.. پیشش رفتم سریع.. بیوفته روز این به رها شدم باعث و میکردم عوضش

 همیشه خوشحاله همیشه من رهای نه بود؟؟؟ من عشق این... کردن گریه به کردم

 چشماش و نمیخنده نیست خوشحال آروم رها این... نیست اینطوری این اما میخنده

 میدونم خوب اینو بدم نجات وضعیتش این از رو رها تا بزنم زنگ باید... خیسه

 ........... مــــــــــــــــــــــرگ=========  رهــــــــــــــــــــــا بدون زندگی

 افتاده و بود شده کنده تورش... بود ماشین فرمون روی سرش... کردم بغلش رفتم

 ...بود مونده ماشین فرمون روی بود سرش روی که تاجی... ماشین از بیرون بود

 عشق جون نیمه جسم این که بفهمن همه تا زدم داد زدم، داد... کردم بغلش آروم

 هاش شونه رو انداختم و آوردم در رو کتم... انداختم گردنم دور دستاشو... منه

 من ای سرده هوا نمیدونم.. سرده یکم هوا... بشه سردت نمیخوام عمرم بیا نفسم بیا عشقم بیا ـ

 مهه امشب چیه؟؟؟ میدونی عزیزم ببینم رو عشقم بدن نامحرما ندارم دوست و نمیدونم!!! سردمه

 خونه ریمب بتونیم که نشد بقیه دعاهای با حتی نشدیم اما بشین خوشبخت میگفتن زبونشون به

 ...کن تحمل.. کن تحمل... بدم نجاتت میتونم اما کنم خوشبختت نتونستم خودمون،

 که داشت سعی شد بلند ازش صدایی یه یهو که ماشین سمت میبردمش داشتم

 زندگی به فهمیدنش با... فهمیدم رو چیزی یه اما نبود واضح اما بزنه حرف

 ...شدم امیدوار

 ....دارم...دوستش.. رو.. . آرش..آ..آ..هنوز..هن..هن.من...من... خدا...خ..خ ـ
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 برق سرعت با ماشین توی بردمش سریع... شد بیهوش دوباره و گفت رو این

 بود باغمون نزدیک میالد بیمارستان شکر خدارو.. بیمارستان سمت کردم حرکت

 بیدادم و داد با و اورژانس بخش رفتم... کردم بغلش دوباره... اونجا بردمش سریع

 ...عمل اتاق سمت بردنش برانکارد یه با مستقیم... بردن رو رها و اومدن آدم کلی

 و خسته... داخل برم نذاشت پرستار رسیدم عمل اتاق در به تا اما رفتم دنبالش من

 کار با نمیکنم فکر اما بدم خبر خانوادش به باید... صندلی روی نشستم داغون

 وهر گشتم موبایلم دنبال ماشین توی رفت... اینجا بیاد باشه حاضر کسی پرهام

 ماشینا زیر االن. کردما کاری یه و شدم گیر جو باز بابا ای... نبود میگشتم چی

 نیست،بیخیال همرام که تلفنم کارت بزنم؟؟؟ زنگ چی با حاال.. شده خمیر و خرد

 میرفت عمل اتاق به که رویی راه به رسید پام همین بیمارستان توی رفتم و شدم

 "عمل بخش به زمانی دکتر آقای "گفتن بلنگو با دیدم عمل اتاق سمت میرفتم داشتم

 دیدم کردم نگاه عمل اتاق در به تا و پیچید بیمارستان کل تو بار سه رو حرف این

 من رهای که اتاقی... عمل اتاق سمت میرن تندتند دارن پرستار تا چند با دکتر یه

 در به که این از قبل دکتر سمت رفتم سریع.... خبره چه اینجا بفهمم باید... توشه

 ...گرفتم رو جلوش رفتم برسه

 دونمب میشه منن همسر اتاقن این توی اینجا که خانمی این این داشتم؟؟؟ سوال یه دکتر آقای ـ

 طوره؟؟؟ چه حالش

 دیگه بنال اه... کرد بهم ای سفیهانه اندر عاقل نگاه یه و درآورد رو عینکش دکتر

 ....آوردی لبم به جونمو

 مغزی مرگ دچار ایشون نیست خوب خیلی حالشون هستن؟؟؟ شما همسر ایشون: زمانی دکتر

 لعم برای... بدین خبر خانوادش به برید لطفا... میگیریم رو خونریزی جلوی داریم االن و شدن

 ...نیازه شما یا ولی امضای
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 ... بدین بهم رو برگه فقط... میکنم امضا خودم من ـ

 ...بفرمایید: زمانی دکتر

 برگه یه بهم و دستش دادم رو برگه و کردم امضاش..داد نشون بهم رو جایی یه

 مغزی؟ مرگ شده؟؟؟ چش رها گفت ببینم کن صبر..داری حساب ببرم تا داد دیگه

 به چجوری حاال!!! نداره امکان مغزی؟؟؟ مـــــــــــــــرگ ؟ چـــــــــــــــــــــی؟؟

 حاال کردن، باور رو عوضی پرهام حرفای تقریبا اونا همه بدم؟؟؟ خبر خونوادش

 و دست مرگ با داره زندگیم، عمرم، ی همه نفسم، عشقم، زنم، بگم بهشون اگه

 خدا؟؟؟ کنم چیکار میان؟؟ دخترشون خاطر به اینجا؟؟؟ میان یعنی میکنه نرم پنجه

 ...بیمارستان صندلی روی نشستم دوباره آروم... دیگه بذار پام جلو راهی یه

 این!!! میبینی رها... هام گونه روی خوردن سر کردن شروع چشمام از اشکام

 گفته بهم کنی؟؟؟ چیکار خودت با میخوای آوردی در منو اشک که تویی دفعه

 کارو همون میتونی االنم کیه؟؟؟ کرده ناراحت منو عشق که اونی بگو بهم بودی

 ..خوب.. شو خوب فقط میخوام ازت کار یه بزنی؟؟؟ بهم رو حرفا همون و بکنی

 بسته عهد خودش با که فرد آرش دل که همونی سابق رهای همون بشو دوباره

 خدات به امشب که همونی..نشه مند عالقه و نده رو دختری هیچ به دیگه بود

 که همونی میکنه گریه برات داره االن که همونی داری دوستش هنوز که گفتی

 جام از آروم... بگیره آغوشش توی دوباره رو تو تا کرده امضاش رو عملت برگه

 که رفتم و کردم پرداختش رو عمل پول سریع... حسابداری سمت رفتم شدم بلند

 آشنا صدایی با که بود نرسیده تلفن به دستم هنوز... بزنم زنگ خونوادش برای

 داشتم میکنه؟؟؟ چیکار اینجا..بود رها دوست..کیمیا.. کردم نگاه و پشت و برگشتم

 ..کردنم اخم کار تو کال... سمتم اومد که میکردم نگاش اخم با
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 ماش نمیده؟؟؟ جواب میزنم زنگ گوشیش به چی هر کجاست؟؟ رها نمیدونی آرش، ببخشید: کیمیا

 میکنین؟؟؟ چیکار اینجا

 آورد برام آب لیوان یه رفت و کرد بهم نگاه یه... اومد در اشکم دوباره حرفش با

 پس زد صدام آرش منو همین برای دوستن ساله خیلی باهم رها و کیمیا میدونستم

 رو سوالش جواب بعد بپرسم بذار میکنه؟؟؟ چیکار اینجا این... نداره ناراحتی

 دلم رها، آغوش ی تشنه اما بود تشنم... نخوردم و زدم پس رو آب لیوان.... میدم

 ....نمیخواست رو رها غیراز به هیچی

 ..بگم بهتون تا بدین جواب منو سوال اول میکنین؟؟؟ چیکار اینجا شما ببخشید ـ

 ..داده دست بهش قلبی حمله... عمل اتاق بردنش بده خیلی حالش رها بابای: کیمیا

 ...کجاست؟؟؟ رها بدونی میخوای حاال... ه  ـ

 داشتم... میومد پشتم کیمیا... عمل اتاق سمت کردم حرکت و داد تکون رو سرش

 خنده ه !!! چجوریه اوضاعش رها که بدم نشون کیمیا به باید من میشدم دیوونه

 نگاه و پشت تا برگشتم کیمیا صدای با که بودیم نرسیده رو راه به هنوز... داره

 ...بودن اینجا هم رویا و عادل... کنم

 میکنی؟؟؟ چیکار اینجا تو آرش ا  : عادل

 ...بگم بهتون تا بیاین ـ

 رسیدم تا... عمل اتاق به برسم تا کشیدم بیمارستان دیوار به رو دستم و گفتم اینو

 اینقد چرا این بابا ا ی... وایستادم رویا صدای با دفعه این روش راه به

 ...دیگه ببینین تا بیاین.. حوصلن بی

 عمل؟؟؟ اتاق رفته کی میبرین؟؟؟ رو ما دارین کجا بگین میشه آرش آقا: رویا

 ...بدونن تا بودن منتظر تاشون سه هر... کردم نگاشون و برگشتم دوباره
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 ....بیاین دنبالم پس کجاست؟؟ رها بدونین نمیخواین مگه ـ

 رو راه ورودی به رسیدیم که همین... شدن سرازیر دوباره اشکام و گفتم رو این

 نگاه تعجب با منو داشتن... روبروشون میشد عمل اتاق دقیقا... وایستادم عمل اتاق

 از تر تلخ ای خنده... خندیدم.... اس دیوونه پسره میگن خودشون با میکردن

 همین به گذشته گریه از کارم...است انگیزتر غم گریه از من تلخ خنده....)گریه

 (....میخندم

 ...میشم دیوونه دارم ولی... نیستم دیوونه نه ـ

 ...کردم اشاره عمل اتاق به و برگشتم

 چیکار داره میدونین زندگیم، عمرم، همه من، نفس من، عشق خوابیده؟؟؟ کی اینجا میدونین ـ

. ..شده مغزی مرگ چطوریه؟؟؟ حالش میدونین!!! میکنه نرم پنجه و دست مرگ با داره میکنه؟؟؟

 !!!!ـــــدا� �خــــــــــــــــ...میمیرم منم بمیره اگه

 زانوهام روی گذاشتم رو دستم زمین روی نشستم... زمین روی افتادم و گفتم اینو

 که هایی بچه دختر مثل.. گریه زیر زدم و زانوهام روی گذاشتم رو سرم و

 نگاه حتی دیگه.. گرفتن ازشون یکی زور به رو بازیشون جون خاله های وسیله

 داشتم... باباشه از بدتر حالش رها فهمیدن وقتی شدن حالی چه بقیه ببینم تا نکردم

 زمانی، دکتر... کردم بلند رو سرم هام شونه روی دستی با که میکردم گریه

 روی از سریع... کردم بهش نگاه یه... بود دستاش زیر من رهای که همونی

 لبخند؟؟؟ این چی یعنی... زد بهم لبخند یه... وایستادم جلوش و شدم بلند زمین

 آره؟؟؟ دیگه زندس من رهای شد؟؟؟ چی دکتر آقا ـ

 ...زد تر محکم دوباره رو بود ام شونه روی که دستش و شد تر پررنگ لبخندش

 ...زندس جوون آره... شنیده رو صدات خدا اینکه مثل: زمانی دکتر
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 ...ممنون خیلی خیلی ممنون مرسی خـــــــــــــــــــــدا.... زدم لبخند

 سیم همه این زیر روز، و حال این تو که ندارم طاقت که این با ببینم رو رها باید

 دکتر... چطوره حالش دقیقا ببینم باید اول... بزنم حرف باهاش باید ولی ببینم

 ...وایستاد من صدای با که بره خواست

 چطوریه؟؟؟ وضعیتش چطوره؟؟ حالش دقیقا االن دکتر آقای ببخشید ـ

 ...پیشم برگشت دوباره کرد بهم نگاه یه دکتر

 توی فعال ماش همسر متاسفانه ولی بگیریم خونریزی جلوی تونستیم فقط ما واقعیتش: دکترزمانی

 ...هستن کما

 ...کردم بغض دوباره کما؟؟؟ توی که چی یعنی... شد خالی بادم بادکنک مثل

 ..باش آروم آرش... میپرسیدم چیزا خیلی دکتر از باید اما بزنم حرف نمیتونستم

 رو صداهامون خدا..خدا که...که...نگفتین... شما مگه کما؟؟؟...کما...توی...تو... چی؟؟؟ یعنی ـ

 ک ی چنده؟؟؟ هوشیش ضریب کما؟؟؟ توی رفته چرا میگین؟؟؟ که چیه این االن پس شنیده؟؟؟

 ...نخوابیدم کنارش خودش مثل منم تا بگین بهم دکتر میشه؟؟؟ خوب حالش

  گذاشت رو دستش... نشست من کنار اومد دکتر... صندلی روی افتادم گفتم که اینو

 ...پام روی

 نکرده یخدا شاید بدونی باید ولی سنگینه برات یکم میگم که اینی... پسرم ببین: دکترزمانی

 اتفاقی هر برای رو خودت باید پس برنگرده همیشه برای شایدم یا دوسال سال یک تا همسرت

 بهوش عمل اتاق توی که چندباری داره دوستت اونم!!! داری دوستش خیلی که معلومه کنی، آماده

 رو سرم...........نیست؟؟؟ آرش تو اسم مگه... دارم دوستش رو آرش هنوز من میگفت هی اومد

 میاد نظر به اینجا آوردی رو خانمت که اوضاعی این با دیگه سوال یه خُب: داد ادامه......دادم تکون

 .....درسته؟؟؟ دامادین عروس تازه که

 ...شم خالی تا بزنم حرف باید.... بمونم ساکت نتونستم دیگه
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 یه ولی شدیم دیگه هم مال دوماه تقریبا بعد که ساعته چند فقط ما دوماد؟؟؟ عروس تازه ه  ـ

 تیغ زیر عمل اتاق توی باباش االن بهم ریخت رو چی همه بیخود اراجیف چندتا با دروغگو آشغال

 .....اینجاست دخترش طرف این از جراحی،

 کیمیا و کنه آرومش داشت سعی که عادل و میکرد گریه داشت که رویا به دست با

 از داشت و بود داده تکیه دیوار به و ای گوشه بود نشسته دوتا اون از داغونتر که

 اشاره میخونه دعا داره میگفت بهم حسی یه میخوند چیزایی یه گوشیش روی

 هیچ ما کدوم هیچ ولی اینجاست خواهرتون که دادم خبر بهشون من رو اینا: دادم ادامه......کردم

 آوردمش، در کرد تصادف که وقتی ماشینش توی از رو رها خودم من... برنمیاد دستمون از کاری

 وجودم، عمرم، من، عشق من، رهای که دیدم وقتی شدم داغون کشیدم؟؟ عذابی چه میدونین

 تادهاف چاله از االن ولی کردم گله خدا به کردم گریه!!! میده جون داره بغلم توی زندگیم دلیل تنها

 مگه نبینم رهامو دیگه نکرده خدای شاید کما توی رفته ولی کرده فرار خونریزی از... چاه توی

 یتونمم!!! رها قول به ببینمش؟؟؟ میتونم دکتر آها زندم؟؟؟ چرا االن من پس نمیگین؟؟ اینو خودتون

 آیا؟؟ ببینمش؟؟؟

 ...کرد بهم نگاهی دکتر

 وقت هر... ببینش برو آره..همینه بشی آروم تا بکنم برات میتونم که کاری تنها کنم فکر: دکترزمانی

.. .دارم اجازه دکترزمانی از بگو گفتن بهت چیزی اگه بری پیشش داری اجازه داشتی دوست که

 ...کنه پیدا تسکین دردت یکم تا برو جوون برو

 بود نشسته عمل اتاق در پشت که پرستاری به و شد بلند جاش از و گفت اینو

 تشکر ازش کلی... نیست مشکلی بره بذارین داخل بره خواست آقا این که سپرد

 ضریب یکم شاید بود زدن حرف باهاش و رها دیدن درد این تسکین تنها کردم

 میشنوه چیو همه بزنی حرف کما توی مریض با اگه شنیدم آخه باال بیاد هوشیش

 که بفهمونم بهش بتونم تا بکنم رو خودم سعی باید من... بزنه حرف نمیتونه ولی

 رفتم آروم.... دارم دوستش پیش ساعت چند همین مثل هنوز قدیم مثل هنوز من
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 کردم نگاه بود رها قسمت اون توی که ای شیشه در به نگاه یه عمل اتاق در سمت

 در آروم... اونجایی؟؟؟ چرا رها!!! اونجاست من رهای!!! خودش خود  !!! آره

 وااااااااااااااااااای... تختش سمت رفتم سریعتر های قدم با... کردم باز رو اتاقش

 ببینم دستگاه و سیم همه این زیر رو رها نمیتونم... کردن وصل بهش سیم کلی

 نداشتم باهاش ای فاصله دیگه که میکردم نگاه رو رها داشتم... سخته برام خیلی

 ...تختش کنار گذاشتم و برداشتم اتاق ی گوشه از صندلی یه... تختش به رسیدم

 بدونه تا کنم دل و درد باهاش باید... دستم توی گرفتم رو کشیدش و نرم دستای

 داغونم هم سیمش بدون من ولی سیمه همه این زیر اون.. بدتره خودش از من حال

 خونه توی باید تو و من االن خونمون؟؟؟ سمت نرفتی چرا اینجایی؟؟؟ چرا!!! رهــــــــــــا ـ

 با عزیزم؟؟؟ چرا آخه ویژه های مراقبت بخش اونم بیمارستان توی...اینجا نه باشیم خودمون

 این چــــــــــــــــــرا... داره دوستــــــــت خودت مثل هست یکی که نگفتی خودت

 حالم همه از من... بده حالشون تو خاطر به همه شد؟؟؟ این که شد چی اصال کردی؟؟؟ کارو

 دیوونه دارم... میشه اذیت باشه سیم همه این زیر هم کسی هر نه؟؟ بده حالت هم تو... بدتره

 بشی هدوبار تا کنم چیکار بگو رهـــا... آیا؟؟؟...شدم خُل میپرسم؟؟؟ سواالیی چه میبینی... میشم

... دیگه بـــــــــــــــــــگو بیدارشم؟؟؟ تو صدای با صبحا و پیشم برگردی من؟؟؟ رهای

 از نم کردی؟؟؟ چیکار میبینی... دختر نکن داغونم این از بیشتر خدا رو تو... نمیزنی؟؟؟ حرف چرا

 هدیگ هم با اصال گریه و فرد آرش.. آرش... میکنم گریه دارم همش حاال تا کردی تصادف که وقتی

 اوضاع این از برگرد زودتر من جون برگرد، رها... شدن جونی جون رفیقای االن ولی بودن غریبه

 ولینا برای میکردم تسلیم رو تو همیشه که منی که خوشگلت سبز چشمای اون برای دلم بیا در

 رپ یه مثل رو تو من خوردی قسم خودتو جون که لحظه یادته؟؟اون دنبالت اومدم که موقعی... بار

 بلناق مثل نتونستم دیگه چشمام توی زدی زل وقتی... ماشین کاپوت روی گذاشتم و کندم جا از

 اییاینج تو االن چی؟؟؟ االن ولی... زدم زانو پاهات جلو شدن تسلیم بیخیال دیگه دارم نگه خودمو

 اتتنه من بذاری تنها منو خواستی اگه اصال نه...بذاری تنها منو اگه تو کنم؟؟؟ چیکار باید من

 روعش هامون برنامه فردا از خُب.... زدم حرفو این ک ی ببین حاال ریشتم بیخ دارم عمر تا... نمیذارم
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 کلک ا ی ...بیرون بیای در سیم این زیر از که بکنی تالشی نمیخوای خودت تو که این مثل... میشه

 ...نمیخوای خودت چرا میدونم

 هام گونه دوباره باز کردم احساس که بودم رها با صحبت در غرق طوری همین

 به به... نمیدن خبر بهم دارن دستشویی وقتی چرا نمیدونم من چشمای.. شدن خیس

 ...مسخره های تشبیه این با ببرن منو مردشور... باز من میکنم هایی تشبیه عجب

 خیلی و گرفتم دستام توی رو دستش... رها تخت روی گذاشتم رو سرم آروم

 ....برد خوابم سخت

*** 

 وااااااااااااااااااای... کردم باز رو چشمام... شدم خشک... گردنم وای.... کمرم آی

 آروم... نیست ولی بود کابوس یه همش کاشکی.... افتادم دیشب اتفاقی یاد دوباره

 ...انداختم بهش نگاه یه دوباره... آوردم در رها سرد دستای توی از رو دستم

 از که همین... بشورم رومو و دست تا بیرون رفتم شدم بلند صندلی روی از آروم

 اتاق در تا... میزنه حرف کیمیا با داره بیرون آرمین دیدم بیرون رفتم ویژه اتاق

 چنان منم دید تا کرد نگام آرمین... من سمت برگشت هردوشون نگاه بستم رو

 از... برداشتم قدم آروم... میوفته راه بینمون دعوا االن میدونستم که کرد اخمی

 ..نداشتم رفتن راه نای و بود شده گشنم االن بودم خورده غذا قاشق تا سه که دیشب

 ...سمتم اومد بود پوشیده دیشب که شلواری و کت با آرمین... آرمین سمت رفتم

 دختره اون دست از کم مامان حاال؟؟ تا دیشب از هستی قبرستونی کدوم هست معلوم: آرمین

 ....عوضی

 به چسبوندمش و گرفتم رو کتش یقه و شدم اعصبانی "عوضی دختره "گفت تا

 بود نزدیک من کار این با بیچاره کیمیا... بودم خورده زخم شیر مثل... دیوار
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 این از "میکنی؟ چیکار شو، بیخیال آرش "میگفت نگرانی با ه ی.. کنه سکته

 فقط و بود گوشم توی پنبه یه انگار نمیدادم گوش حرفاش به اصال من ولی حرفا

 بودم کرده تعجب خودمم که زدم دادی چنان... نمیشنیدم هیچی ولی میزدم حرف

 ..اساسی.برسم دوپا بشر این حساب به باید که میدونستم خوب اینو ولی رفتارم از

 بخوای اگه خدا بخداوندی بخوای اگه ولی... ولی... درست واجبه احترامت..... درست داداشمی ـ

 روی چی هر و کنی احترامی بی کشیدنم نفس دلیل تنها که کسی به زندگیم، تموم به من، عشق به

 کنار میذارم رو دارم برات که احترامی رو بینمون نسبت بیرون، بدی ول رو میچرخه زبونت اون

 ولی یدهخواب اونجا درسته.. بکن زندگیتو بگیر... باش نداشته من زن با کاری خونیت دشمن میشم

 شد؟؟؟؟؟؟ فهم خر... بزن حرف موردش در درست پس مقدسه، من برای کشیدنش نفس همین

 هـــــــــــــــــــ....کنم تکرار دوباره نه اگه آره؟؟؟ ـا؟؟؟ هــــــــــــــــــــــــ

 ـــا؟؟؟

 و داد تکون رو سرش... کرد عوض رنگ بدبخت که زدم سرش روی دادی چنان

 این بودم؟؟؟ من... دستشویی سمت رفتم و برداشتم کتش یقه روی از رو دستام منم

 رهای به بخواد کسی هر بود حقش آره.. بودم؟؟؟ من زد داد داداشش سر که کسی

 سریع و دستشویی توی رفتم... منتظرش اینا از بدتر کارای کنه احترامی بی من

 بذارم تنهاش نباید..هست رها که اتاقی به برمیگشتم باید..شستم رو وصورتم دست

 فامیل ی همه... خودش برای غوغایی دیدم اتاق روی راه داخل رسیدم که همین

 ...پایین انداخت رو سرش دید منو تا مادرش... جلوتر رفتم... بودن اومده رها

 رو عوضی اون اراجیف از کدوم هیچ من که نمیدونه... بود من شرمنده انگار

 بزنه حرفی خواست مادرش روبروی... وایستادم جلوتر رفتم.... نکردم باور

 خودم همراه آروم... بوسیدم رو مادرش پیشونیه و مادرش سمت به شدم خم که

 ...کردم توقف صداش با در دم رسیدیم تا... اتاق سمت بردمش
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 ...بابت... شرمندتم من پسرم: رها مادر

 عشقش، همسرش، طرف اون از میدونم بود بد حالش... بزنه رو حرفاش نذاشتم

 برگشتم... خوابیدن بیمارستان تخت روی هردوتاشون دخترش طرف این از

 ...میکرد گریه ریز ریز داشت سمتش

 ی همه میدونم که کسی حرف بیام که خوردم خر مغز مگه من شرمنده؟؟؟ چرا جون، مادر ـ

 میگه راست اون نه بگم و نکنم باور و دارم دوستش که کسی حرف و کنم باور رو دروغه حرفاش

 چون نمیکنم باور رو رها غیراز به و کسی هیچ حرفای وقت هیچ مادرمن، نه میگی؟؟؟ دروغ تو

 هک بخواین خونواده ی همه از باید هم حاال... حرفاست این از بیشتر خیلی بهش نسبت من اعتماد

 ات سه خودمون بین برگشت دوباره که وقتی ایشالل من رهای که کردم نذر من... کنن دعا براش

 یخجالت حرف این گفتن از... تهران های شیرخوارگاه و بهزیستی به بدم شده قربونی گوسفند

 رماد میدونی دارم، دوستش میکنین فکر شماها که چیزی اون از بیشتر خیلی رو رها من ندارم،

 نبود، من رهای وصله که اراجیفی سری یه داشت شدم یقه به دست داداشم با رها خاطر به امروز

 رهای به نداره حق پدرجون و شما غیراز به کسی هیچ... کردم کوتاه رو دمش همین برای میکرد

 ...بدم نشون بهتون رو دخترت تا بیاین حاال... مادرجون کنه نگاه چپ من

 زدم حرف بود نشسته در پشت که پرستاری با و دادم هلش رو اتاق در و گفتم اینو

 داخل رسیدیم تا... تو داد رامون سریع زمانیم دکتر طرف از که گفتم بهش و

 که حرفایی گفتن به کرد شروع و زمین روی نشست... شد بد حالش مامانش

 ....میسوزوند منو جیگر

 من شنگول و شاد رها مامان؟؟؟ شدی اینجوری چرا!!! بشه مرگت پیش مادرت الهی: رها مادر

 پسرم؟؟ نه مگه دیگه، نیست من رهای این کجاست؟؟؟

 نمیتونستم اومد در دوباره اشکم... شد تازه دلم داغ دوباره... من سمت به برگشت

 نزدیک بردمش.. گرفتم رو مادرش دست جلوتر رفتم...بگیرم رو اشکام جلوی

 بودم آورده براش که صندلی روی از دیدم یهو... میکرد گریه فقط... رها تخت
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 ...کردم نگاه بهش نگران... شد بلند

 زدیکن... کنیم شروع امشب از باید نمیشه درست هیچی کردن زاری گریه با پسرم ببین: رها مادر

 توی ماه یک از بیشتر و افتاد رها برای اتفاقی الل زبونم نکرده خدای اگه هست هم رمضون ماه

 یه رممی االن من... بدیم افطاری میتونیم پس..پس... برمیخوریم رمضون ماه به موقع اون بود کما

 ...احسان هم و دخترم هم... کنم دعا دخترم سالمتی برای تا جایی ای امامزاده

 رفت اتاق از... کرد جا به جا رو بود سرش روی که چادری زد و حرف این تا

 صورتش... کردم بهش نگاه یه... شدیم تنها دیگه باهم رها و من دوباره... بیرون

 سفیدش پوست... بود برداشته خراش دستش جای چند... کبود لباش... زخمی

 اتاقش کل دیگه بار یک... بیمارستان توی االن که این با حتی میکرد جذابش خیلی

 عشقم عروس لباس... عروس لباس... کردم بغض چیزی یه دیدن با کردم نگاه رو

 .کردم بهش نگاه یه... داشتم بَرش... لباس سمت رفتم... خونی خونیه... اونجاست

 لباسو... بره بین از باید بود نحص ما برای لباس این... شد بد حالم دیدنش با

 ...رها سمت رفتم دستام توی گرفتم

 ... باش منتظرم... عشقم باشی خودت مواظب... دارم کاری یه میام زودی باشه؟؟؟ میام االن من ـ

 ..بیرون رفتم لباسش با همراه اتاق از و بوسیدم رو پیشونیش و کردم نگاه لباس به

 اینقد... بودم،شدم آورده خودم همراه عروسی شب اون که ماشینی سوار سریع

 کی اوه... کردم نگاه ساعتم به... رسیدم کی نفهمیدم اصال که میرفتم سریع

 گرفتم و لباس.... رها پیش برم زودتر باید ندارم وقت زیاد!!! شده 2:05 ساعت

 در... خودم ویالی سمت رفتم... درآوردم ماشین داخل از رو بنزین لیتری چهار

 رفتم... بود پر توش عنکبوت تار و بود کثیف بدجوری خونه... کردم بازش رو

 اه اه اه اه اه... گرفت و صورتم جلوی چیزی یه یهویی که آشپزخونه سمت برم

 صورتم به که عنکبوتی تار آروم... ایــــــش... داشتیما کم رو همین... شد بد حالم
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 نازک دختر این عین بودم شده... اه اه اه شد بد حالم... گرفتم رو بود چسبیده

 آشپزخونه به رفتن از... میشه بد حالشون کوچیکی چیز هر از که نارنجیا

 عنکبوتا شام بازار آشپزخونه گذاشت رو اسمش نمیشد اصال چون شدم منصرف

 کلی... کردم نگاه حیاط به... بیرون رفتم ورودی در از... عقب برگشتم... بود

 خیلی بود بد حالم... باغ ته رفتم... کرد ثوابی یه میشه... بود آورده در هرز علف

 که مواقعی اما نبودم کشیدن سیگار اهل... آوردم در رو فندکم سریع... بد خیلی

 ...نیوفتاد اتفاق این وقت هیچ اما کنه آرومم یکم که میکشیدم یکی میشدم اعصبانی

 لباس... قبلش... علفا روی انداختمش رو لباس و لباس روی کردم خالی رو بنزین

 توی رها ولی داشتم بد های خاطره لباس این از که این با... بغلم توی گرفتم رو

 با رها بوی کردم بوش رو لباس وقتی... بود شده فرشته خود   نه مثل لباس این

 عطر هر از من رهای بوی... اما... بود بو بد یکم... بود شده آمیخته خون بوی

 گوشه یه و درآوردم رو فندکم... بود خواهد و هست و بود تر خوشببو ادکلنی و

 !!!میبینی...رها سوخت مون بدبختی شب لباس.. سوخت... زدم آتیش رو لباس از

 همه به باید... میکنم پاکشون رو داشتیم شب اون از که بدی های خاطره دارم

 به داشت که لباسی به دوباره... بوده دروغ حرفاش ی همه پرهام که بفهمونم

 چیکار دارم میبینی رها... میشه خاکستر داره ه ... کردم نگاه میشد تبدیل خاکستر

 بد یا خوبه کارم بگم نمیتونم من بدی؟؟؟ یا خوبی کار این نظرت به میکنم؟؟؟

 آب شلنگ... آوردم آب رفتم سریع... ناراحت یا خوشحالی تو االن نمیدونم چون

 کور بود نزدیک... شد بلند ازش بدی دود... چشمم آخ... لباس روی گرفتم رو

 ...کردم خاموشش رو خاکستر نه که لباس... شد خاموش لباس... اه اه اه بشما

 .مغول خان پرهام دست کردن رو سوی به پیش و شدم سوار... ماشین سمت رفتم
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 ازش و نمیاد یادم کجاست؟؟؟ االن... بهم ریخت منو زندگی کل که کسی... پرهام

 ندارم گوشی وای ا ی... بپرسم محمد از بذار بپرسم؟؟؟ کی از باید... ندارم خبری

 مغازه رفتم جت مثل سریع تهران به رسیدم که همین... بخرم گوشی برم باید

 رفتم... نداره ایراد... بودم افتاده قیافه و ریخت از... فروشی موبایل که رفیقم

 مشتری یه با داره و میزش روی نشسته حسام دیدم کردم نگاه یه... مغازه داخل

 من دیدن از که بودم مطمئن... وایستادم روبروش... جلوتر رفتم... میزنه حرف

 ...شه شوکه یکم بذار نداره ایراد... میشه شوکه کلی سرزده و خبر بی اونم

 ....پیشش رفتم

 ...آقا ببخشید ـ

 ...کنه نگام که این بدون.. داد منو جواب بود پایین سرش که طوری همین

 ...جَلب چه

 ...بفرمایید جانم: حسام

 ...بیخیال بابا... رسمی چقد... اوهوووو

 ....میخواستم سی آی گلکسی لمسی گوشی یه ـ

 تو.. آورد گلکسی تا سه برام و گوشیا سمت رفت کنه نگاه بهم که این بدون بازم

 خم و میز روی گذاشتتشون... مدادی نوک... سفید... مشکی... متفاوت رنگ سه

 حاال بابا ا ی... نکرد نگام بازم... برام درآورد رو تاشون هرسه کارتون و شد

 نگام بابا ای... میکرد چیکار نبود معلوم که بودم دختر اگه.... پسرما من خوبه

 ...شد کوب میخ کرد بلند که رو سرش که... کردم سرفه یه.... اه میمیری؟؟؟ کنی

 بیرون اومد میزش پشت از کرد نگام تا... من ا ال داشت کسیو هر انتظار میدونستم

 اصال من... شد جدا ازم آروم... موچه ماچ ه ی.. کردن بوس من کرد شروع و
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 منو تا میخندید داشت حسام... صورتم روی لبخند یه از دریغ... بخندم نمیتونستم

 همیشه من... کرد نگام تعجب با... کرد نگام... شد خالی بادش بادکنک مثل دید

 چشماش و کرده تعجب همین برای نیستم اینطوری امروز ولی بودم شنگول و شاد

 ...کرد نگام بیشتر یکم حسام... زدم قهوه از تلختر لبخند یه.... نعلبکی اندازه شده

 .نشست میزش پشت خودش و نشستم منم.. بشینم صندلی روی که کرد دعوت منو

 ..کردن صحبت به کرد شروع خودش.. ساکتم و نمیزنم حرفی من دید

 خبر؟؟ چه خانم رها از افتاده؟؟؟ اتفاقی پکری؟؟؟ اینقد چرا چته؟؟؟ کوچولو، جوجه هوی: حسام

 ..رهنگف بی تمدن، بی بیشعور، ا ی میمردی؟؟ میکردی دعوت منو یعنی.. گرفتین عروسی شنیدم

 اشک... شد تر تازه ولی بودا تازه... شد تازه دلم داغ خبر چه خانم رها از گفت تا

 ..شدم ماشین سوئیچ با بازی مشغول و پایین انداختم رو سرم... شد جمع چشمام تو

 ...کردم بلند رو سرم حسام حرف با

 نوم دیگه بزن حرفی یه پسر افتاده؟؟؟ اتفاقی خانم رها برای افتاده؟؟ اتفاقی چته؟؟؟ آرش: حسام

 ...دادی دق

 کناری صندلی رو اومد میزش پشت از دید رو چشمام توی اشکای... کردم نگاش

 ..چشماش توی انداخت رو بود مخش توی سوال چی هر و کرد نگام... نشست من

 طرز به عروسیمون شب... کرد تصادف... کما توی االن... افتاده بدی اتفاق رها برای.. داداش آره ـ

 زر به کرد وشروع مجلس وسط اومد رها قبلی خواستگارای از یکی... بهم ریخت عجیبی

 سوار رفت شد بلند جاش از رها.. زد میکروفن پشت رو دروغش و مسخره حرفای ی همه...زدن

 یدمد خورد زنگ موبایلم که میکردم نگاش داشتم دیگه ماشین یه با دنبالش من و شد ماشین

 شجواب من و حرفا این از و کجایی که پرسیدن سوال به کرد شروع برداشتم تا خط   پشت آرمین

 چه شده تصادف جلو دیدم کردم بلند رو سرم تا بیرون کردم پرتش گوشیو و دادم رو

 دردناکه خیلی شب اون یادآوری میخورن سر هام گونه روی ترتیب بدون اشکام...........جورم

 ماشین دیدم جلوتر رفتم... خیابون گوشه داشتم نگه رو ماشین....... خیـــــــــــــــلی
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 پارچه هی جلوتر رفتم زمین رو افتاده سفید پارچه تیکه یه دیدم جلوتر رفتم... سفید 3مزدا... سفیده

 دهش کنده بود ماشین روی که قرمزی پاپیون از شده کنده پارچه تیکه یه... دیدم قرمز رنگ به

 فرمون روی بود افتاده عروسش تاج... میاد خون داره سرش از من رهای دیدم جلوتر رفتم... بود

 من حال... بود بد خیلی اوضاع... زمین روی بود افتاده و بود شده پاره سرش روی تور و ماشین

 بود سرد بدنش.. کردم بغلش و آوردم درش ماشین داخل از آروم... بود ای دیگه چیز هر از بدتر

 ریعس ببینم، رو رها سبز چشمای نتونم دیگه نکنه که ترسیدم لحظه یه... سرد خــــــــــیلی

 کما، توی االنم و ماشین توی بردمش سریع رها، سرد تن روی گذاشتم و آوردم درش رو کتم

 اون حرفای بابت عروسی شب از باباشم و گرفتن رو خونریزی جلوی دکترا... شد مغزی مرگ

 طوری این رها که هم طرف اون از... بده همه حال... شد عمل قلبش و کرده قلبی سکته آشغال

 شهنمی سابق شنگول و شاد آرش اون مثل آرش این دیگه همین برای.. افتاده بیمارستان گوشه

 ...نباشم منم حتی دیگه شاید برنگرده اگه وگرنه پیشم برگرده من رهای که معجزه با فقط

 سرم باالی قند و آب لیوان یه با حسام دیدم کردم بلند رو سرم گفتم اینو که همین

 میگن این به کرد؟؟؟ گریه من همراه حسامم یعنی.. بود قرمز چشماش.. وایستاده

 چه دیگه میاد در گریش بشنوه رو داستان این باشه هم آدم دشمن اگه واال... رفیق

 ..کردم اطراف به نگاه یه.. گرفتم دستش از رو آب لیوان.. من رفیق به برسه

 دستت بیرون؟؟ انداختتشون یعنی کجان؟؟؟ مشتریا پس!!!!! ووووووااااااااااااااا

 ضرب یک رو آب لیوان.. بگیرم بال رو سرم نمیشد روم االن من وگرنه طال

 اون پیش رفتم و شدم بلند جام از خوردم رو آب تا.. بود ام تشنه خیلی.. کشیدم سر

 ..نــــــــــچ.. کردم نگاه مشکیش به... میز روی بودتشون گذاشته که هایی گوشی

 اینم.. کردم نگاه مدادی نوک به... نــــــــــــچ اصال که این... کردم نگاه سفید به

 برگشتم نمیشینه؟؟؟ دلم به کدومشون هیچ چرا بابا ای... نــــــــــــــــچ متاسفانه

 باال آورد رو سرش.. پیشش رفتم... میرفت ور موبایل یه با داشت..حسام سمت

 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نانجم کاربر کـــ.نوشین | خون رنگ به لباسی با عروسی رمان

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

 

191 

 

 به نگاه یه... زدم بود تلختر هم خام قهوه از که لبخند یه با منم و زد بهم لبخند یه

 برای رها که قابی مدل اون از دلم... کردم نگاه داشت گوشی برای که قابایی

 منه رهای گوشی قاب کپی این واستاااااااااااااااااااا... ا   ا   ا   ا  ... میخواد داره موبایل

 داشت و بود واستا سرم پشت.. حسام سمت برگشتم... خودشه آره... جلوتر رفتم

 ویترین داخل از رو قاب و سمتم اومد میکنم نگاش دید که همین و میکرد نگاه بهم

 ...کرد وصل تنش رو قاب این و گرفت رو گوشیا اون از یکی و آورد درش

 گوشی راستی.. دستمه رها گوشی خود انگار االن خدددددددداااااااااااااا واااااااااااای

 شد؟؟؟ له کامیون زیر رفت که ماشینمون اون توی یعنی..یعنی کجاست؟؟؟ رها

 توی دستش من حرف با... میکرد جمعش رو موبایال بقیه داشت حسام.... پس

 ...موند ویترین توی میذاشت رو موبایال داشت که حالتی

 ...میخوام رها برای بده بهم رو منه دستای تو االن که همینی کپی گوشی یه.. حسام ـ

 عشقم برای میخوام... بکنم نمیخوام که جرم خُب.. شد چهارتا چشماش حسام

 ..دیگه باشه داشته گوشی باید باالخره نیست سالم گوشیش اصال چون بخرم گوشی

 کی؟؟؟ اااااااای برااااااااااااااااااااااا: حسام

 نداره کردن بتعج دیگه میخوام رها برای خُب ـ

 بیچاره اون احمق پسر آخه نخورده؟؟؟ مخت اون توی چیزی ای ضربه مطمئنی تو آرش: حسام

 چیکار؟؟؟ میخواد گوشی االن

 به بخوام که حرفام این از تر مصمم من ولی نمیگفت بیراه زیادم... کردم نگاش

 اشاره و حسام جلوی گرفتم رو دستم و انداختم باال شونه... کنم گوش این حرف

 قاب یه و گفت استغفروالل یه لب زیر حسام... نداریم حال بیاد کن رد که زدم

 حساب باهاش رو موبایال پول.. شد تموم کارا باالخره... آورد برداشت دیگه
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 رفیقی همچین داشتن به حرفش با بیرون برم مغازش از خواستم که همین و کردم

 ...کردم افتخار

 تو وبر.. میام االن همین واستا... خانمت مالقت بیمارستان بیام میخوام باهات واستا آرش: حسام

 ...باش منتظرم ماشین

 کیه؟؟؟ ماشین این.. انداختم ماشین به نگاه یه... ماشین سمت رفتم و زدم لبخند یه

 آها... کیه؟؟؟ مال یعنی... آوردمش خودم با شب اون!!!.. من کیه؟؟؟ ماشین یعنی

 سیم برم باید االن.. منه دست ماشینش که بدونه کنه خدا.. یچارهب آخ... سامیار مال

 یه که میکردم فکر ماشین به جوری همین داشتم... بگیرم رو رها و خودم کارت

 دادم رو سوئیچ... وایستاده پشتم حسام دیدم برگشتم... هام شونه رو نشست دست

 نداشتم اصال رانندگی حوصله.. شاگرد سمت ماشین تو نشستم خودم و دستش

 اومد هم حسام.. رل پشت نمیشینم همراهمه کسی وقتی که اینه عادتم هم اصوال

 ...نگرفتم کارت سیم اومد یادم که بیمارستان سمت میرفت داشت ماشین توی

 ...بیمارستان نرو االن حسام ـ

 ...کرد نگام برگشت

 چرا؟؟؟: حسام

 که اونجاهایی سمت برو.. رها مال هم و خودم مال هم... بگیرم المثنا کارتای سیم برم میخوام ـ

 ...گمه کارا این تو سرم من... میدن المثنا کارت سیم

 ...بـــــــــــــــــــاش: حسام

 چون سامیار ماشین این آره.. کردم ضبط به نگاه یه برگشت، دوربرگردون اولین

 ..گرفتم اینو ماشین شکر رو خدا باز... سامی..اسپرت کامل ماشینش که کسی تنها

 ...کردم نگاه رو ماشین پشت برگشتم بودا؟؟؟ دستم تازه کجاست؟؟؟ موبایلم
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 ..میکنه درد سرم.. شده؟؟ پیداشون کجا از دیگه اینا ـــــــــــــه نـــــــــ..واااااااااااای

 صندلی.. ریخته اینجا بود سرت روی شب اون که خونی!!! ـــا رهـــــــــــــــــــــــ

 جلو به و برگردوندم رو سرم... عشقم تو قرمز های خون غرق ماشین عقب

 بیمارستان از خیلی هنوز.. کردم مسیر به نگاه یه.. شد بدتر حالم.. شدم خیره

 ..رها پیش برم باید کارت سیم کارای دنبال برم ندارم حوصله.. نشدیم دور

 برشگردون زودتر من جون خدا، وای.. شده تنگ خـــــــــــــــیلی خیلی براش دلم

 شیطنتاش اون و خوشگلش سبز چشمای اون تو کردن نگاه برا دلم.. خودم پیش

 همین..ااااااااااااااااام ااااااااااااااااااااااااا میخوااااااااااااااااااااا رو رها.. شده تنگ خیلی

 گوشه رو ماشین سریع و ترسید حسام.. حسام دست رو گذاشتم رو دستم خداگاه نا

 ..انداختم زندگیش و کار از رو بدبخت این.. کرد بهم نگاه یه.. داشت نگه خیابون

 این حوصله فعال بیمارستان سمت همون برگرد معذرت عرض با.. کن لطف داداش، جان حسام ـ

 آروم...........بیمارستان سمت برو سریعتر یکم االن.. بده انجامش آرمین میدم ندارم رو کارا

 ..........شده تنگ عشقم برای دلم: گفتم زیرلب

 ..کن نگاه منو لحظه یه آرش؟؟؟: حسام

 ...کردم نگاه حسام به برگشتم و برداشتم بیرون از چشم

 ها؟؟؟ ـ

 کرده؟؟؟ پیدا مشکل روحیت اوضاع االن تو: حسام

 ..شده تر سالم پ ن پ.. کردم نگاش

 نه؟؟؟ یا شدی عاشق حاال تا بینم بگو من به تو ااا، میزنیاااااااااااااااااااا حرفا ـ

 تو خاک وای... کشید طوالنی و بلند خیلی آه یه... بیرون داد صدا با رو نفسش

 غلط من آقا... علی یـــــــــــــــــــــا بد؟؟؟ اتفاق یه رو گذاشتم دست یعنی گورم
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 گذاشت رو سرش.. کردم بهش نگاه یه.. نمیگم دیگه... خوردم نقطه سه... کردم

 فرمون رو میذارم رو سرم میشم ناراحت وقت هر که من مثل دقیقا.. فرمون روی

 یه و کرد بلند رو سرش.. شونش رو زدم بار سه دو چپم دست با آروم.. ماشین

 این به داشتم و بودم نشسته منم.. کرد حرکت و زد تلخ لبخند یه و کرد بهم نگاه

 ..کجاست نمیدونم!!! کنم پیدا رو آشغال پرهام اون باید چجوری که میکردم فکر

 دوستای از یکی با محمد عروسی شب چون بگیرم رو محمد سراغ کیمیا از باید

 یا اومده خوشش خیلی دختره از که میزد سه شدید خیلی.. میزد حرف خیلی رها

 اومدم خیال و فکر از ماشین ایستادن با... خودمون اول نگاه در عشق عبارتی به

 برای میخواد ا ی آخ.. وایستاد فروشی گل جلوی.. کردم نگاه خیابون به و بیرون

 باید رو اتاقش توی.. بخرم باید منم آره چی؟؟ بخرم برم منم.. بخره گل من رهای

 .احساس بی چقد.. وای.. بودم نگرفته گل براش وقت هیچ که من.. بکنم گل از پر

 چه رها.. بزرگی فروشی گل چه وااااااااااای.. پایین پریدم ماشین از سریع منم

 عروسی گل دسته برای که اونجایی از ولی نمیدونم... داره؟؟؟؟ دوست گلی

 میگیریم نتیجه پس سفید، و قرمز رز گل با بود داده رو یوم لی لی گل سفارش

 ..فروشنده پیش رفتم.. داره دوستشون بیشتر رو گال این که

 ..جناب ببخشید ـ

 ..کرد نگام و کرد بلند رو سرش فروشنده

 بفرمایید؟؟ جانم: فروشنده

 شُدید؟؟؟ منظورم متوجه.. باشه زیاد خیلی میخوام ولی..میخوام گل نوع سه من ـ

 ..شد خوشگل گل دسته یه کردن درست مشغول دوباره و داد تکون سر یه

 ..سمتش برگشتم حسام صدای با که میکردم نگاه گل دسته اون به لذت با داشتم
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 ..ماشینی توی کردم فکر میکنی؟؟؟ چیکار اینجا تو آرش.. ا : حسام

 چی یعنی موقعیت این توی زدنام لبخند این نمیدونم من... زدم مسخره لبخند یه

 ...موندم توش خودمم واقعا؟؟؟

 کل اندازه من و شه تموم کارش محترم آقای این که منتظرم االنم..بخرم گل رها برای میخوام ـ

 چطوره؟؟.. بخرم گل رها برای بیمارستان

 حداقل میکردم فکر باش منو!! بابا ا ی.. خنده زیر زد بعدش و کرد نگام تعجب با

 ...نیست اینطور اینکه مثل اما سالمه ما، رفیق این

 میخندی؟ چرا چته؟؟؟ دیوونه هووووی ـ

 داری اینکه اول بکنی؟؟؟ میخوای که کارایی چه این دیوونه آخه د .. جوری همین هیچی: حسام

 االن بیمارستان، توی االن اون که صورتی در میخری گوشی و کارت سیم بیچاره اون برای

 و نیست دیوونگی کارا این نظرت به.. کنی کاری گل رو اتاقش کل و بگیری گل براش میخوای

 نداره؟؟؟ خنده

 یوم لی لی گالی سمته رفتم و انداختم باال شونه کنم توجه حرفاش به اینکه بدون

 برای گال این از چقدر که میزدم شمارش خودم برای داشتم.. سفید و قرمز رز و

 ریخت ریاضیاتم محاسبات کل صداش با که فروشنده، صدای با که کافیه اتاقش

 ..بپاشه مغزش دیوار به بکوبم کلشو لحظه اون توی داشتم دوست

 میخوای؟ تا چند میخوای؟؟؟ رو کدوماشون داداش خُب: فروشنده

 ..میزدم حرف باهاش سمتش برگردم که این بدون

 همین.. میخوام رو سفیدتون و قرمز رز گالی تموم اضافه به دارین یوم لی لی گل چی هر من ـ

 ین؟؟میکن چیکار حاال.. میگم که آدرسی این به بیارینش خودتون فقط.. میدم پولشو نقد و االن

 نمیدین؟؟؟ یا میدین

 رو دستم.. هنگیده مخش.. شدید کرده کُپ بدبخت.. کردم نگاش و برگشتم
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 ..بیرون بیاد هنگی حالت از اون که دادم تکون صورتش روبروی

 .....یا فردا یا دیگه ساعت چند یا میبرین؟؟ االن همین.. نه که چرا بله: فروشنده

 برام اممیخو چون بیار زیاد کارگر.. میالد بیمارستان بفرست... میخوام حاال همین.. بینم وایستا ـ

 شدی؟ متوجه.. کنن تزیین اتاق توی رو گال

 کنید فلط فقط..میفرستم براتون رو کارگرا و گال بهترین که باشین مطمئن.. بله بله: فروشنده

 ..بنویسین رو آدرس

 نقد رو پول و اتاقی چه گفتم و نوشتم رو آدرس سریع من و سمتم گرفت برگه یه

 توی رو کارشون وقتی بقیشو دادم االن رو سومش دو البته.. کردم حساب باهاش

 فروشنده اون با.. میدم آوردن رو خواستم که چیزایی همه و دادن انجام بیمارستان

 حسام دیدم.. شدم ماشین سوار سریع منم و داد بهم رو کارتش و کردم خداحافظی

 سمت رفتیم شدم سوار من تا و شدم سوار رفتم.. ماشین عقب گذاشته گل دسته یه

 سبز چشمای اون برای دلم.. تنگیده رها برای دلم چقد که وااااااای.. بیمارستان

 تنگ خیلی دلم چشماش توی بزنم زل که این برای.. شده تنگ خیلی خوشگلش

 بهم منو رهای زودتر. دارم ازت خواسته یه فقط خدااااااااااااااااااا واااااااای.. شده

 نزدیک.. جووووووون آخ.. کردم نگاه بیرون به و کشیدم بلندی آه یه... برگردون

 میرم دارم که این برای.. میکنی؟؟؟؟؟ داری چیکار باهام میبینی خدا.. بیمارستانیم

 ذوق کلی میدن که بازی اسباب ماشین یه بهشون که هایی بچه پسر مثل رها، پیش

 مساوی بیاد، بهوش هم رها اگه... اگه.. دادن بهشون رو دنیا کل که انگار میکنن،

 ..منه زندگی.. منه دنیای رها.. دادن بهم رو دنیا نه،واقعا که انگار که این با میشه

 دنیا، این به رها برگشتن دوباره برای که اینه خاطر به کشیدنم نفس فقط و فقط

 سریع ماشین زدن ترمز با.. رسیدیم.. کردم نگاه مسیر به دوباره.. میکشم نفس
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 ..ببینه رو رها که اومده من همره بیچاره حسام رفت یادم اصال... پایین پریدم

 میزد موج خنده توش که حسام صدای با بیمارستان ورودی در به رسیدم که همین

 آروم ما المصبی دل این.. دیگه کنیم چه... داخل بریم هم با و بیاد اونم تا ایستادم

 ...شدیم که نبودیم شاعر... بزرگوار یاااااااااااار دیدن برای نداره

 ینا از عَجَبَم در والل.. اتاق کدوم خانمت نمیدونم که من.. بیام منم وایستا خان، کچل هوی: حسام

 که بیاد بهوش اگه میزنی بال بال طوری این داری تو بیهوش و خوابیده اونجا خانم رها االن که

 هک کارایی چه بشی بابا تو وقتی مثال کن فکر باز وای.. بدی شیرینی ایران کل به کنم فکر

 ..پســـــــــــــر نکنه چیکارت بگم خدا... نمیکنی

 فقط بلکه هیچ، نمیگرفت خندم اصال نداشتم، مسخرشو حرفای ی حوصله اصال

 نشد دیگه خدایی.. شده گم گل دسته پشت دیدم.. سمتش برگشتم... اعصابمه روی

 ندارم دوست.. کمی مدت یه از بعد خنده یه.. خنده زیر زدم یهویی و نخندم که

 و.. کردم جمع رو خندم سریع... نمیده حال اصال رها بدون خندیدن.. بخندم تنهایی

 ..نبود هم شلوغ.. نبود خلوت.. رها اتاق سمت بردمش و گرفتم رو حسام دست

 کردم گذرا نگاه یه.. بودن دوستاش بیشتر.. بودن رها نزدیک فامیالی بیش و کم

 من تا.. خودشه خود ... اینه.. وایستادم جام سر نفر یه دیدن با که برم خواستم و

 منم و نیوفته تا گرفت منو که بیوفته بود نزدیک و بهم خورد بیچاره حسام ایستادم

 ..واویالااااااااا دیگه وگرنه نخوردم زمین و کردم حفظ خودمو تعادل شکر رو خدا

 داشت.. بود شده عاشقش محمد که رها دوست همون به بودم زده زل طور همین

 با نزدیکش برم رفتم تا... سمتش رفتم و کردم ول رو حسام دست... میکرد گریه

 ولی کرده گریه خیلی که بود معلوم.. وایستادم جا همون کیمیا آلود بغض صدای

 وفایی با دوست همچین که رها خوشبحال.. بریزه رها برای که داره اشک هنوزم

 ...روزگاااااااااااااااااار ا ی.. داره
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 رامون خلدا بریم نتونستیم کردیم کاری ببینیم؟؟هر رو ها،رها بچه ما میشه آرش ببخشید: کیمیا

 ...لطفا داخل بریم ما که بکنین کاری میتونین شما انگار ولی نمیدن

 ..کردم نگاش و برگشتم

 ...خانم کیمیا فقط.. داخل ببرمتون تا بیاین من همراه باشه باشه ـ

 ..کرد نگام برگشت کیمیا

 بله؟؟؟: کیمیا

 محمد از بپرسین شب اون بود شده جور خیلی محمد من دوست با که دوستتون اون از میشه ـ

 ترف کجا پرهام خورد بهم که این از بعد عروسی شب که بپرسین ازش اصال یا نه؟؟؟ یا داره خبر

 .....من نمیشه اگه بپرسین؟؟؟ میشه!!! شد چی و

 ..نداره حد که میاد بدم کارا این از اینقده... پرید حرفم وسط

 نیست؟؟؟ ای دیگه امر... میپرسم حتما چشم باشه: کیمیا

 ..اتاق توی برن یکی یکی..داخل برن میخوان که اونایی فقط..نه..ممنون خیلی ـ

 بره میخواد هم حسام اومد یادم که اتاق در سمت رفتم و پایین انداختم رو سرم

 همون با داره دیدم که بمونن منتظر لحظه چند که بگم کیمیا به تا برگشتم داخل،

 همین.. میده تکون سر و میکنه نگاه رو کیمیا فقط اون... میکنه صحبت دختره

 گرفتم ازشون رو نگام اجبار به حسام، صدای با که میکردم نگاش داشتم طوری

 ...گفتن چی که نفهمیدم دیگه و

 ..زد خشکم داخل؟؟؟ ببری منو نمیخوای آرش؟؟؟: حسام

 ..بریم بیا ـ

 و کردم بغض... کردم بازش رو اتاق در تا... اومد سرم پشت اونم و رفتم من

 با.. کردم بازش رو ای شیشه در و داخل رفتم... لرزیدن به کرد شروع ام چونه

 میز یه روی گذاشت رو گال حسام...بود شده عوض لباساش... داخل رفتیم حسام
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 بگه کیمیا به گفتم بهش بره اینکه از قبل... رفت و بود اتاق گوشه که کوچولویی

 ..رها نزدیک رفتم من رفت حسام که همین... داخل بیان میتونن دوستاش با که

 چشمای به و دستاش توی گرفتم رو دستاش.. کنارش نشستم و آوردم صندلی یه

 ..میارم درت جیبم تو بیا زکی میگفت یخ به... سرد سرده دستاش.. زدم زل بستش

 خیالم کردم نگاه بود سرش باالی که دستگاهی به وقتی ولی.. ترسیدم لحظه یه

 ...ــــیش� �آخـــــــــــــــــ...کشید آسودگی سره از عمیق نفس یه و شد راحت

 دیگه و بشن باز چشما این االن همین کاش.. بستش چشمای به زدم زل دوباره

 ..شو بیدار رها.. نشن بسته وقت هیچ

 اون توی بزنم زل دوباره من تا نمیکنی بازش رو خوشگلت چشمای اون چرا!!! رهـــــــــا ـ

 دبای بودیم؟؟؟ کجا باید ما االن میدونی.. دارم بهت که عشقی به اعتراف..کنم اعتراف و چشمات

.. نهخو توی برم تو با و بشی خوب تو تا منتظرم من.. بودیم خریدم، که جدیدی ای خونه توی االن

 هم و تو مال هم که ای خونه توی برم تنها ندارم دوست چون نذاشتم خونه اون داخل پامو هنوز

 نیست؟؟؟ گشنت تو... دَرَک به.. نخوردم هیچی حاال تا اینجا آوردمت که شبی اون از.. من مال

 ویت باید االن چرا من، رهای.. کنم سوپرایزت بذارم میخوام بیخیال نه.. دارم برات خبر یه راستی

 ..کنه درست غذا شوهرش برای خونش توی باید االن من، رهای... باشه حال این

 به چون میاد بدم خودم از داره.. میریختم اشک..میزدم حرف که طوری همین

 رو رها دست..نمیاد بر دستم از ای دیگه کار هیچ کردن زاری و گریه از غیر

 ..گرفتن درد لبام که بوسیدم رو دستش اینقد.. بوسیدنش به کردم شروع و گرفتم

 شبی اون یاده.. کشیدم سرم روی دستش با.. تختش تشک روی گذاشتم رو سرم

 ...کردیم تصادف راه توی که افتادم

 نگاه فقط خنگا مثل من و میکردی گریه چقد تو کردیم تصادف که شبی اون یادته رها؟ ـ

 اینکه با.. تو نامزد بیچاره محمد محمد، میکردم فکر که بودم ابله چقد من وای.. میکردمت

 رو یزاییچ سری یه ازت میخواستم.. پیشت نشستم.. بودن آشنا برام هات گریه ولی نمیشناختمت
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 حظهل اون چقد..برات بمیرم الهی..بپرسم ازت بخوام که نمیومد یادم هیچی تقریبا ولی بپرسم

 زنیب خودتو میخواستی که وقتی و کردی گریه وقتی ولی نمیشناختمت اینکه با.. کردی گریه

 مقاومتی چرا که بود عجیب برام.. رفتی حال از و بغلم توی افتادی لحظه همون و گرفتم دستاتو

 بخت،بد محمد  .. ماشین توی بردمت و کردم بغلت آروم.. بیرون بکشم بغلم توی از رو تو که نکردم

 روی سرم که من و اومدی بیرون غش حالت از و شد خوب حالت که وقتی.. میکرد نگام فقط

 شنگق کردنت نوازش این انقدر ولی بودم بیدار.. کشیدی دست سرم روی دستت با تو..بود تختت

 کیدچ اشکت قطره یه وقتی اما کنم بلند رو سرم نمیخواستم اصال که بودم محتاجش من و بود

 ونمدیو ات، گریه که بدونی باید اینم.. میکنی گریه داری که این از شدم پیشونیم،ناراحت روی

 ...میکنه

 دستش با.. میکردم نوازش رو سرم رها، دست   با و میزدم حرف طوری همین

 متوقف طوری همین آشنا آدم یه صدای با که میکشیدم خیسم های گونه روی

 که کیه این ببینم تا برگشتم و تخت، روی گذاشتمش رو رها دسته آروم... شدم

 ..شد خشک دهنم آب رها، پدر دیدن با.. بزنه صدا اسم به منو رهای کرده جرأت

 مثل.. شدم بلند بُهت با صندلی روی از.. گفته؟؟؟ بهش کی.. من خدای وای

 روی از.. بگن باباش به زودی این به نمیکردم فکرشم.. بود زده خشکم مترسک

 کنه نگاهی نیم من به اینکه بدون پدرش.. پدرجون سمت رفتم و شدم بلند صندلی

 از مرد یک میدونستم و... مغروری آدم.. رها سمت رفت ای آشفته وضع یه با

 خودشو مردونگی اینکه برای و میکشه خجالت کنه گریه نفر چند جلوی اینکه

 گریه بخواد که وقتی اما نمیکنه گریه و میده نشون قوی خودشو همیشه کنه ثابت

 سمت میرفتم داشتم.. نباشه چیزی نگران کردن گریه موقع تا باشه تنها باید کنه،

 ..شدم کوب میخ گفت میشه تقریبا جا همون پدرش صدای با که در
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 فتهر که آبرویی که بودی اینجا این برای میدونم..ممنون بودی کنارش مدت این اینکه از: رها پدر

 بارهدو میشه رو آبرو.. ارزشتره با آبروم از دخترم ولی رفته منم آبروی.. نره بین از این از بیشتر

 ..........نمیشه رو بره دنیا از که دختری ولی کرد جمع

 ..بود کرده بغض میزد حرف داشت که موقعی حتی..بزنه حرف نتونست دیگه

 ..برعکسش کامال.. میکرد فکر برعکس من مورد در داشت ولی

 از یشترب رفته که آبرویی خودتون قول به اینکه برای اصال... میکنین فکر اشتباه دارین جون پدر ـ

 ات صد از بهتر داریم دیگه بهم رها و من که عشقی که اینجام این برای.. نیستم اینجا نره این

 رها وضعیت این از ارزشتر با خیلی من، مادر و پدر یا شما برای آبرو شاید... دیگست آبروی

 نم... نیست مهم برام قبلیش زندگی به برگرده رها اینکه جز چیزی هیچ من، برای ولی..باشه

 هیچ دارم خواهش یه ازتون پدرجون،.. برگرده دنیا این به دوباره تا بدم بهش رو جونم حاضرم

 الدنب در، به در دارم و اینجام کنم آوری جمع دوباره رو آبروم اینکه برای من که نکنین فکر وقت

 و برین دارین اعتماد من به اگه.. نیست خوب اصال که هم شما وضیعت فطرتم، پست عوضی اون

 ..هستم رها پیش من.. کنین استراحت

 ...بابا ا ی... حرفم وسط پرید پدرجون که بگم دیگه چیز یه خواستم

 ..بردتش خودت دوست همون... آگاهی بردن رو پرهام اون.. پسرم: رها پدر

 ..بیرون زدم اتاق از منم و صندلی روی نشست و رها سمت رفت و گفت اینو

 یادم کل به اصال وااااااااااااااای..خورد دوستاش و کیمیا به چشمم بیرون رفتم تا

 زدم خودمو و پایین انداختم رو سرم آروم.. بذارم؟؟؟ دلم کجای رو اینا حاال..رفت

 مچمو سریع بشم رد کیمیا کنار از اومدم تا ولی ندیدم رو اینا اصال که راه اون به

 ..دیگه منه شانس... خدا ا ی... گرفت

 شد؟؟؟ چی پس: کیمیا

 خون قرمز چشماش که بود کرده گریه اینقد.. کردم نگاه بهش و سمتش برگشتم

 ...نبود معلوم اصال چشماش سبز رنگ و بود شده
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 و دادن خبر بهش تازه اینکه مثل و اتاق داخل اومد رها بابای ناگهانی االن همین ولی ببخشید ـ

 ..داخل برین میتونین شما بیرون اومد وقت هر..رها پیش االن

 اتاق در پشت که پرستاری همون جیغ صدای با زدم رو حرف این که همین

 من زد، جیغ تا... باشه شده بد رها حال نکنه که دهنم توی افتاد قلبم مینشست

 که رها ا ؟؟... شد راحت خیالم... آخیش...کردم باز رو اتاق در همه از سریعتر

 با که نزدیکتر رفتم شنیدم سرفه صدای یه یهویی... بده حالش کی پس خوبه حالش

 روی گذاشتمش و کردم بلندش سریع..گرفت وجودمو تمام استرس جون پدر دیدن

 بردنش ویلچر با سریع اومد دکتر وقتی..دکتر زدن صدا به کردم شروع و صندلی

 زمانی دکتر دیدن با که رها اتاق توی صندلی روی نشستم.. بردنش کجا نمیدونم

 ..بپرسم رو رها وضعیت ازش تا شدم بلند جام از رها تخت سمت اومد می که

 ...شاد ها.. زد لبخند بهم بازم... کردم سالم و دادم دست باهاش و پیشم اومد

 چطوره؟؟؟ رها حال.. بود منظورم دکتر ببخشید...دکی ببخشید ـ

 های شونه این روی میزنی چقد بابا ای.. ام شونه روی زد دستش با و خندید دکتر

 ...والل... راستمه سمت شونه از تر پایین چپم سمت شونه بخدا من؟؟ بدبخت

 و شده بهتر خیلی هوشیش ضریب..شما خانم رها االن... شکر مرتبه هزار صد رو خدا: زمانی دکتر

 که جوون کن دعا برو.. بده نشون العمل عکس نمیتونه ولی میشنوه بزنی باهاش حرف چی هر االن

 ازمب ولی میاره دست به کامل هوشیاریشو آینده دوماه یکی تا احتماال.. میکنه کمک بهت داره خدا

 ..براش کن دعا فقط احتمال، یه فقط این میگم

 ا ا ا ا ی.. بودن باز االن چشما این کاش ا ی.. کردم نگاه رها بسته چشمای به و دادم تکون رو سرم

 .......کاش

 .دکتر اجازه با.. کردن دعا میاد بر دستم از که هم کاری تنها ـ

 اینجاست؟؟ هنوزم کیمیا...وااااااااای... کردم نگاه سالن به و بیرون رفتم اتاق از
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 بفرمایید.. داخل برین میتونین.. خانم کیمیا ببخشید ـ

 ...ببینیم رو کچل رهای این شد باز بختمون بالخره بلندشین ها بچه...واقعا؟؟؟؟؟: کیمیا

 ..بده اینا حاله چقد... خدا وای.. شد جمع چشماش توی اشک دوباره و گفت اینو

 برده رو رها بابای پیش دقیقه چند همین که جایی همون.. عمل اتاق سمت رفتم

 ...قلبی حمله بازم... داره عمل به نیاز دوباره قلبش و شده بد حالش... بودن

 ...بشه خوب حالش کنه خدا

 حالت با گریه و جیغ صدای شنیدن با... عمل اتاق روی راه به رسیدم که همین

 و میکرد گریه داشت که رها مامان دیدن با... جیغ صدای صاحب سمت رفتم دو

 کنه آروم رو مامانش داشت سعی میکرد گریه که حالی در که رویا و میکشید جیغ

 اومد عمل اتاق از تخت یه رسیدم من که همین... جلوتر رفتم خبره؟؟؟ چه اینجا

 گفت دلم توی... مرده یعنی... بود سفید ی پارچه طرف اون روی که بیرون

 انداخت خودشو سریع دید رو مرده این مادرجون، وقتی.. داشت گناه بیچاره

 سوووووووووووووووت مخم لحظه یه برای من برداشت رو پارچه وقتی و روش

 بغض.. جلوتر رفتم قدم یه آروم!!!!!!.. نداره امکان!!! ـــه نــــــــــــــــــــــــ. کشید

 امکان نه نه تخته؟؟؟ اون روی اونجا؟؟؟ پدرجون االن...االن این یعنی.. کردم

 ..خدا وای... چیه دیگه این اه... شد سرازیر اشکم اولین.. من خدای وای... نداره

 ...زمین روی نسشتم و خوردم سر و لرزید پاهام و افتادم بابام مرگ یاد یهو

 چشمامو... باشه کابوس همش میکنم باز چشمامو وقتی کاشکی.. بستم رو چشمام

 پردازی وخیال رویا یا کابوس و واقعی همشون دیدم وقتی اما کردم بازش ترس با

 سمت رفتم و شدم بلند زور به سرجام از... کردم گریه قبل از ناامیدتر نیست

 دیدن طاقت... زدم زانو پدرجون، تخت به رسیدم تا.. عادل و رویا و مادرجون
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 مثل و تختش از ای گوشه گذاشتم رو سرم.. ندارم اصال اینطوری رو پدرجون

 مهم برام اطرافم اصال که میکردم گریه چنان... گریه زیر زدم کوچولوها بچه

 کردم بلند رو سرم ام شونه روی دستی با که بود گذشته ای دقیقه ده یه... نبود

 فکر لحظه یه.. شد حبس سینه توی نفسم لحظه چند برای زمانی دکتر دیدن با و

 بلند زمین روی از لرز و ترس با...باشه؟؟؟ افتاده اتفاقی رها برای نکنه که کردم

 ...وایستادم دکتر روبروی... شدم

 دکتر؟؟ افتاده رها برای اتفاقی ـ

 هب که کنم صحبت مهمی خیلی موضوع یه درمورد باهات میخوام من فقط..پسرم نه: دکترزمانی

 ..من اتاق به بریم تا بیا من همراه... میشه مربوط خانمت

 چه درباره یعنی..دنبالش افتادم متحرک مرده مثل منم و اتاقش سمت افتاد راه

 به که موضوعی چه یعنی... چیه نمیدونم..بزنه؟؟؟ حرف میخواد مهمی موضوع

 منم دکتر ایستادن با.. بگه بهم االن همین میشد چی مثال..اه.. میشه؟؟؟ مربوط رها

 ..نشستم منم و بشینم که کرد اشاره صندلی به و کرد باز رو اتاقش در.. ایستادم

 ...لعنتی دیگه بزن حرف اه... دکتر لبای به دوختم و چشام

 متاسفانه ولی بمونه، زنده شاید که طوری خانمت وضعیت االن..پسرم ببین خب: دکترزمانی

 بدن از وعض تا چند پیوند به نیاز نفری چند یه االنم..بودنشه زنده از بیشتر خیلی مرگش احتمال

 یا خودت رضایت میمونه فقط کنه عضو اهدای میتونه که طوری شرایطش خانمت االن..دارن

 چیه؟؟؟ نظرت حاال... خونوادش

 ...عمرا...کنم؟؟؟ اش تیکه تیکه عشقمو که میخوان من از اینا.. بده حالم

 که منی میزنین؟؟؟؟ حرفو این چرا واقعا چیه؟؟؟ شبیه قیافم االن من.... دکتررررررررررررررر ـ

 اوندیبخد کنم؟؟؟ اش تیکه تیکه دودستی بیام میکنم دعا و میکنم گریه براش دارم روز شبانه

 چطوری.. میکشه نفس داره اون... بکنین کارو این بخواین اگه ردشین جنازم روی از باید خدا،

!! من زنه شده تازه دوماه از بعد!!! ها کرده عروسی تازه اون بکنین باهاش کارو این میاد دلتون
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 که وامنمیخ دیگه ناراحتم باباش مرگ بابت کافی اندازه به... بکشم عذاب این از بیشتر نمیخوام

 زنده زا بیشتر مرگش امکان که باشین نداشته این کار به کاری شما... بدم دست از هم رو رها

 و سته خوب دکترای خیلی اونجا..آلمان میبرمش من..ای دیگه چیز یا پول مشکلتون اگه...بودنشه

 ینا لطفا... آزاردهندتون پیشنهاد از ممنون واقعا.. نمیکشن نمیزنن رو مریضشون پول خاطر به

 اتونبر مردم کردن ناراحت اگه البته نگین، کسی به و دارین اش نگه خودتون پیش رو پیشنهاد

 .نباشه کننده ناراحت

 ...بیرون رفتم در از دکتر طرف از جوابی بودن منتظر بدون و گفتم اینو

 ..اوووف... بیمارستان حیاط داخل رفتم مستقیم... بهمااااااااا ریخته شدید اعصابمو

 نه خواست؟؟؟ ازم چی االن دکتر این.. میکشه سوووووووووووووت داره مخم

 سرم.. ام؟؟؟ دیوونه مگه... واقعا مسخرای پیشنهاد چه..ازم؟؟ خواست چی واقعا

 چمنای روی.. دیوونگی؟؟ کی تا دیگه..خدا.. شدم خیره آسمون به و کردم بلند رو

 دراز چمنا روی.. گردنم پشت گذاشتم دستامو از یکی.. نشستم بیمارستان حیاط

 یه اگه اینکه به.. کردم فکر رها به.. نیست خودم دسته حرکاتم اصال.. کشیدم

 عضو من،اهدای رهای اینکه بدم اجازه برم و پروند سرم از عقل خدا اگه روزی

 اصال.. نمیکنم کارو این مسلماً  بشم هم عقل بی اگه حتی... نـــــــــــــــه!!! کنه

 خودم برسه چه دیگه میده آزارم کنن تیکه تیکه منو، رهای که این به کردن فکر

 پیشنهادی چه دیگه این... ها داره قاطی هم رها دکی این.. کنم موافقت کار این با

 چمنا روی از.. نمیشم سیر هم بکشمش بزنم.. الدنگ مردتیکه....داد؟؟ من به بود

 وقتی.. نمیکردم بلند اصال و بود پایین سرم بیمارستان، داخل رفتم و شدم بلند

 ...خواهری چشم به حتی کنم نگاه زنی هیچ به حتی ندارم حق من اونجاست رها

 منتظر نکردم بلند سرم... وایستادم اسمم شنیدن با که میرفتم همینطوری داشتم

 وایستادم چی هر اما.. بود صدا آشناترین برام صداش.. بشه تکرار دوباره بودم
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 پرستاری دیدم رسیدم که همین.. رها اتاق سمت افتادم راه.. نیومد صداش دیگه

 ...داخل برن اونا نمیذاره و میکنه بحث نفر چند با داری میشینه در پشت که

 ..خوابید ها سروصدا ی همه من صدای با.. جلوتر رفتم

 امینی؟؟؟ خانم خبره چه اینجا ـ

 شاکیانه حالت با و کرد نگاه بهم( میشینیه در پشت که پرستاری همون)امینی خانم

 ...بزن منو بیا اوهو... زدن حرف به کرد شروع

.. مداری کار و اتاق داخل بریم میخوایم بده رامون میگن هی اومدن اینا والل.. فرد آقای: امینی خانم

 ..داخل برن که نمیدم اجازه بشون منم و نمیگن دارین چیکار میگم چی هر

 که مردایی اون از یکی ی شونه روی گذاشتم رو دستم و کشیدم عمیق نفس یه

 ..کرد نگام و برگشت... میزدن حرف امینی خانم با داشتن

 دارین؟؟؟ چیکار اتاق اون توی شما خب ـ

 داره؟؟؟ ربطی چه شما به: مرد

 م؟کن حالیت دیگه جور یه یا فهمیدی؟؟؟ ربطشو حاال.. هستم خانم اون همسر بنده من؟؟؟؟؟؟ به ـ

 یول آوردیم بودین داده سفارش که رو گالیی اون ما والل..خانمین؟؟؟ این همسر شما پس..ا  ا : مرد

 ...بدیم جا توش رو گال باید چجوری ببینم تا اتاق داخل بریم ما که نمیدن اجازه خانم این

 ...رفتم سرشون پشت منم و داخل برن اینا که گذاشت بعدش و کردم نگاه امینی خانم به

*** 

 میگفتن بهم نامردا.. در نزدیک رفتم شد؟؟؟ تموم کارشون باالخره..اووووف

 منه ساعته یک االن کنین حال که ببینین بیاین شد تموم کارمون که بعدا نبینین االن

 اینا وقت اون ببینم رو رها که میزنم بال بال دارم من و بیرون داشتن نگهم بدبختو

 یه روم که بودم داده تکیه دیوار به..  اوووووووووووووووووف..نمیدن اجازه
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 یه که اومده یادش باالخره ه ... آرمین... دیدم کردم بلند که رو سرم..افتاد سایه

 داغون و آشفته اوضاعش... میکنه دق ناراحتی از داره اینجا که داره داداش

 جیب توی کردم رو دستم نمیزنه حرف دیدم وقتی اما کردم نگاش متعجب.. بود

 سمت داد هلم منو و گرفت رو بازوم چنان بشم رد کنارش از اومدم تا و شلوارم

 اعصبانیت با داشتم... شدن نصف فقراتم ستون کردم احساس لحظه یه که دیوار

 داشتم فقط ماست مثل من... صورتم توی خوابوند مشت یه که میکردم نگاش

 به چسبوندمش و یقش روی گذاشتم دستمو و اومدم خودم به.. میکردم نگاش

 ..میشه پروو نمیگم بهش هیچی هی... بود شده عوض جامون حاال.. دیوار

 احمق؟؟؟ کردی رَم چرا چته؟؟؟ ـ

 ...زد پوزخند یه

 ...میکنی رَم خودتم بدونی اگه دلیلشو کردم؟؟؟؟ رَم: آرمین

 میگه؟؟؟؟ چی.. کردم نگاش اخم با

 ...مینالی چی بدونم منم تا بنال درست میگی؟؟؟ چی ـ

 .....ک شدی هرزتون خانم این محو اینقد: آرمین

 شانس خیلی بیرون نریخت رودش و دل اگه که شکمش توی زدم مشتی چنان

 ...شعوووووووور بی... آورد

 ..نیست مهم برام زنم غیراز به کسی هیچ فهمیدی؟؟؟..آرمین ببند دهنتو ـ

 مامان؟؟؟ حتی: آرمین

 مامان؟؟؟؟.. لرزید دستام

 افتاده؟؟؟ اتفاقی براش مگه ـ

 ..مرض..زد پوزخند بازم
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 ..هرزش عروسه دست از اونم بده حالش یکم فقط نه: آرمین

 ...نمیشه آدم پروو بچه..شکمش توی زدم مشت دوتا حرف این تکرار با

 کنم؟؟؟ الشت و آش بزنم یا میبندی کثیفتو دهن اون.. آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآرمین ـ

 ..هست جونم سگ المصب..میزد حرف میومد باال نفسش بزور که حالی در

 دیگه بزن بیا وایستادی؟؟؟ چرا... بزن بیشتر بیا... سالمم خیلی االن نیست: آرمین

 دیدن با و برگشتم..کشید بازومو یکی که دارم بر خیض سمتش به دوباره اومدم

 باز وای... بود قرمز چشماش عادل... شد؟؟؟ پیداش کجا از این.. وایستادم عادل

 حوصله دیگه ولی آرمین سمت برم دوباره خواستم... جووووون پدر... اومد یادم

 تنها.. رها پیش رفتم و کنار رفتم عادل کنار از آروم.. نداشتم باهاشو درگیری

 رفتم.. کاش کنه،ا ی باز چشماشو االن کاش ا ی.. رها میکنه آروم منو که کسی

 اطرافم به دقت با..شدم مست گال بوی از اتاق توی گذاشتم پامو تا اتاق داخل

 نمیکردم فکر عمرم توی!!! شده رویایی و خوشگل چقد وااااااااای...کردم نگاه

 که میکردم نگاه اتاقو داشتم... میکردم اینکارو زودتر وگرنه بشه قشنگ اینقد

 خوشگل برش و دور خیلی.. نکنم گریه که نشد دیگه کردم نگاه رها تخت به وقتی

 دوباره رها میشه کی خدا وای بود، شده خوشگل خیلی گل همه اون بین و بود شده

 .براش بکارم گل رو خونه حیاط کل میدم قول برگرده اگه وای خودم پیش برگرده

 تنگ براش دلم بزنم حرف باهاش باید.. هام گونه روی میومد آروم آروم اشکام

 ...نذار دلتنگ رو کس هیچ وقت هیچ خدایا..زیاد خیلی..شده

 پیچیده خوبی عطر... بودن گذاشته گل هم اتاق های صندلی ی دسته روی حتی

 ...باحاله خیلی گریه همراه باهاش صحبت.. میکرد رویایی خیلی رو فضا و بود
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 که تو رها.. اه..دیگه بلندشو.. دختر شده تنگ برات دلم... ـــا رهـــــــــــــــــــــــ ـ

 برمتب میخواستم تازه دیوونه،... بیرون بریم دیگه هم با بلندشو خدا رو تو نبودی؟؟؟ تنبل اینقد

 الییگ همون.. میبره ماتت ببینی اگه.. کردم چه برات ببین کن باز چشماتو... عسل ماه برای شمال

 حرف!!! رهــــــــــــــا.. کردن تزیین باهاشون رو اینجا و خریدم برات داشتی دوست که

 وای... نشنیدم جوابی و زدم حرف باهات تنهایی که بس از رفته سر حوصلم... ااااااااااه دیگه بزن

 رمف میگه من به من؟؟؟؟ به میگه، بهم زمانی دکتر..دکترت.. بیاری در شاخ بگم بهت چیز یه رها

 عشقم، عضو اهدای فرم من؟!!! بکن فکرشووووووو.. کنم پر رو عضوت اهدای

 زد لیک و افتاد دعوا داداشش با االن خاطرش به که دیوونشم،کسی که نفسم،عمرم،زندگیم،کسی

 چیزی یه بابت ازت رها.. خوردم و زدم رو آرمین کلی خالی جات.. اوووووووووف کنم امضا خورد، و

 طمئننم چون میکنی تعجب خیلی بگم بهت االن اگه!!! نگفتی بهم رو چیزی یه که این از.. ناراحتم

 پیدا نجات محمد دست از که روزی اون.. باشم نداشته ماجرا اون از خبری من که داری انتظار

 آرمین با خیلی موقع اون از.. بود سرت پشت آرمین بشی ماشین سوار رفتی وقتی روز اون.. کردیم

 اتفاقی بوسه اون گرفت منظوردار و نکرد خواهی معذرت ازت کارش اون بابت از چون.. شدم چپ

 لوج بیام میخواستم.. بزنم دار خودمو میخواست دلم.. بغلش افتادی که لحظه اون وقتی وای.. رو

 به سر لحظه اون داشتم دوست..رها واااااااااااای!!! کردی قرمز و شدی بلند روش از سریع تو که

... والل میاد جوش به خونم میاد یادم صحنه اون وقت هر... اه اه اه.. دیگه نباشه آرمین این تنه

 جای معشق جز به من چشمای ولی باشم داشته خبر قضیه این از من که نمیکردی فکرشم میدونم

 از یشترب برام.. میریزم پات به رو دنیا کل که کن باز چشماتو اون فقط رها... بخدا نمیبینه رو دیگه

 عین...دروغ نه قپی نه بلف نه خودم جون به.. بخدا داری ارزش بکنی فکرشوهم که چیزی اون

 !!!نکردی دیوونم تا دختر بیدارشو رها.. میکنه درد خیلی سرم... اووووووووووووووووف.. واقعیته

 های گونه روی گذاشتم رو رها دست و تختش از ای گوشه روی گذاشتم رو سرم

 دستای این با منو های گونه و کنه باز چشماشو رها که میرسه ک ی یعنی.. خیسم

 برش بهم زودتر خداااااااااااا داره؟؟؟ دوستم بگه بهم بازم و کنه نوازش خوشگلش

 نمیدونم بستم رو خیسم چشمای ندارم اصال رو نزدیک دوری این طاقت گردون

 ...رفتن خواب به و شدن سنگین پلکام باالخره سختی چقد با و ک ی

*** 
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 تو االن واقعا رها شنیده؟؟؟ صدامو خدا یعنی...نمیکنم باور خودتی؟؟؟...وااااااااای

 . یوووووووووهووووووو..خودم؟؟ پیش برگشتی دوباره سالمی؟؟ یعنی ای؟؟؟ زنده

 ها؟؟؟...چی؟؟؟ تو... عاشقتم رهااااااااااااااا

*** 

 رها دیدم؟؟؟ خوابی چه االن من... کردم نگاه رها به و کردم باز چشمامو سریع

 این کی یعنی!!! من خدای واااااااااای بود؟؟ خوب حالش رها بود؟؟؟ خوابم توی

 ...خوابیدم دوباره و بوسیدم رو دستش پشت... میرسه روز

*** 

 بــــــــــــــــــــــــ ماه ـش شیـــــــــــــــــــــــ

 ـد ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــعــــــــــ

 مثل بازم.. میزدم قدم بیمارستان سالن توی داشتم.. گرمه؟؟؟ هوا چقد خدا وای

 فقط رها وضعیت و گذشته ماه شیش االن که این با... رها پیش بودم اومده همیشه

 خونمون به رفتم مدت این توی.. امیدوارم هنوز من ولی میشه خوب معجزه یه با

 آخه کاشتم مختلف گالی کلی و آوردم باغبون یه و کاشتم گل رو خونه کل و

 کشیدم خوشگل قابای رو عروسی عکسای ی همه.. بزرگه حیاطش خیلی خونمون

 و پرس طبق رو اتاقا رنگ... شده باحال خیلی و چیدم طراحا سلیقه با رو خونه و

 ..کردم تنظیم عالقش مورد رنگای درباره بودم کرده رها مامان از که جوهایی

 ...عشـقــــــــــــــــم عالقه مورد رنگ البته و قشنگه خیلی رنگ یه خودمون اتاق

 ارزشش رها قیمت،البته گرون و شیک خیلی تخت یه.. یاسی رنگ به اتاق رنگ

 رنگ به روتختی با که بزرگ خیلی سلطنتی مدل تخت یه.. چیزاست این از بیشتر

 اتاقمون بزرگ ی پنجره روبروی تخت و اتاقه وسط که خوشگل خیلی بادمجونی
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 یهویی نور میزنی کنار رو پرده وقتی..بادمجونی رنگ با اتاقمون های پرده هست

 چی هر که آرایش میز یه.. دارم دوستش خیلی رو صحنه این و میشه اتاق وارد

 به هست تو اون چی هر... رها خوده مخصوص البته.. میکنی پیدا توش بخوای

 از ها وسیله این خرید برای و رها برای اش بقیه سشوار و تراشم ریش از غیر

 سن هم پسر یه با دیدم بیمارستان بودم اومده که پیش ماه یه... گرفتم کمک کیمیا

 اسمش کنه ازدواج باهاش قراره اینکه مثل شدم آشنا وباهاش اومد خودم سال و

 ومنتظرن میان بهم خداییش خوشگله هم خیلی و میرسه نظر به خوبی پسر سجاد

 بابت این از امیدوارن من مثل اوناهم کنن عروسی بعدش بشه خوب حالش رها که

 ..پدرجون سرخاک میرم بار چهار ای هفته ولی نه روز هر.. خوشحالم خیلی

 وقتی از که من... میدم حق بهش شده شکسته خیلی حاال تا اتفاق اون از مادرجون

 عمامه یه اگه که شده بلند اینقد... نزدم دست ریشام به هنوز شده اینطوری رها که

 نمیکنه سعی دختری هیچ اینجوری بهتره... والل..آخوند یه کپی میشم بپوشم عبا و

 ته از قیچی با بده نخ اگه چه اگر..بده نخ بهم و کنه سوءاستفاده موقعیت از که

 داشتم آهان.. شکر مرتبه هزار صد رو خدا... راحتم چیزا این شر از ولی میزنم

 ..چپ سمت یکی و راسته سمت یکی که هست پاتختی دوتا تختمون بغل... میگفتم

 کلی و هست ساعت و بادمجونی رنگ با خواب چراغ یه دوتاشون هر روی

 تموم خوب اصال شب اون که این با.. آرایش میز روی موچولو کوچولو عکسای

 ترس.. میترسم واقعا چون بگیرم عروسی و کنم ریسک دوباره نمیخوام ولی نشد

 نمیدونم.. من شایدم یا رها دفعه این نکرده خدای و دیگه عزیز یه دادن دست از

 ..عوضی آدم اون از بگم آهان.. بکنم دوباره ریسک یه ندارم دوست خدایی ولی

 پرداختش برای آقا که نقدی جریمه و شالق ضربه هفتاد به و گرفتن رو پرهام
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 االنم.. شد تموم باهات کارمون بیرون برو ه ری زندان از و داد و نکرد درنگ

 رفته امیدوارم..والل نمیدونم آلمان رفته که شنیدم..گورستونی کدوم معلوم اصال

 ..نامرد کنه  خراب زندگی.. میکنم حالل خونشو بیارم گیرش اگه چون باشه

 به تا.. وایستادم سرجام موبایلم زنگ با...دیگه هست جوری یه هم خونه بقیه

 رها واسه نکنه داشت، بَرَم ترس کیمیا اسم دیدن با کردم نگاه گوشیم صفحه

 ...نمیدونم زده؟؟؟ زنگ برام روز وقت این کیمیا که افتاده اتفاقی

 الو؟ ـ

 .هافتاد اتفاقی یه که میرسیدم یقین به داشتم دیگه... ترسیدم بیشتر گریهش صدای با

 کجایی؟؟؟ آرش.. سالم: کیمیا

 ..کردم زدن حرف به شروع ندم نشون رو لرزشش داشتم سعی که صدایی با

 ...افتاده بدی اتفاق اگه بگو بهم کیمیا میکنم خواهش افتاده؟؟؟ رها برای اتفاقی مگه؟؟ چطور ـ

 ...ره.. رها...راستش: کیمیا

 دویدن به کردم شروع جت مثل... کرد قطع رو گوشی و شد بیشتر هقش هق یهو

 و لرزید پاهام.. نبود رها از خبری.. کردم باز که و در... رها اتاق سمت به

 ...بردنش؟ کجا یعنی.. شد سست

 ...ابولفضل یاااااااا سردخونه؟؟؟ ـ

 ...میشینه در پشت که پرستاری همون پیش رفتم عجله با

 کجان؟؟؟ امینی خانم..سالم ـ

 ..اومدم االن همین من..نمیدونم: پرستار

 بردن؟؟؟ کجا رو بودش اتاق این توی که مریضی این..این ـ

 ..ندارم خبر شده عوض شیفتم االن همین من نمیدونم: پرستار
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 بفهمم؟؟؟ میتونم کجا..جا ج ک ـ

 ..پسرم میگن بهت اطالعات برو: پرستار

 ...ممنون ـ

 ..اطالعات سمت رفتم عجله با

 .. نباشید خسته.. سالم ـ

 امرتون؟ بفرمایید..سالم: اطالعات

 کجاست؟؟ ویژه های مراقبت اتاق بیمار بشارت رها بگین بهم میشه ببخشید ـ

 ...لحظه چند: اطالعت

 ..خدا وای... من کاره سراغ رفت قطعش بعد و خورد زنگ تلفنش لحظه همون

 ..میرسیدم دیوونگی مرز به داشتم که گفت چیزی دقیقه دو تقریبا بعد

 ..نیست لیست توی اسمشون راستش: اطالعات

 ..شدم ناامید کشیدنم نفس و کردن زندگی از جوابش که پرسیدم سوالی ترس با

 چی؟؟ یعنی.. نی یع ـ

 ..خورده خط لیست از اسمشون که کردن فوت احتماال: اطالعات

 خداگاه نا دوباره اشکام.. پایین افتادم و خوردم سر شنیدم رو کردن فوت کلمه تا

 در رو گوشی و شلوارم جیب توی کردم دست موبایلم، زنگ با.. شد سرازیر

 االن رها؟؟؟.. کشید سووووووووووووت مخم گوشی روی رها اسم دیدن با آوردم

 .دادم جواب ترس با.. من خدای وای...!!!!  که رها میزنه؟؟؟ زنگ بهم داره رها

 الو؟..ال..ا ـ

 ..سالم: رها

 با.. بود من رهای صدای این... پایین افتاد و شد ول دستم از ناخداگاه گوشی
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 صدای میکردم نگاه که رو طرف هر.. برگردوندم پشت به رو سرم رها صدای

 تحمل نمیتونم چون خواهشن بگو بهم کنی دیوونم قراره اگه..خدا وای..میومد رها

 شماره و شدم بلند جام از... کردم پاک اشکامو و دادم قورت بلند دهنمو آب... کنم

 ...پیچید تلفن توی کیمیا شاد صدای خورد بوق اولین که همین... گرفتم رو کیمیا

 .رفــــــــت شدم دیوونه وای میمیرد؟ گریه از داشت که حاال تا میخنده؟؟؟ چرا این

 کجایی؟؟؟ کیمیا..سالم الو ـ

 چطور؟؟ رها پیش بیمارستان: کیمیا

 ...رها؟؟؟ کی؟؟ پیش ؟ چــــــــــــــــــــــی؟

 نبگی لطفا جدی، دیگه بار یه.. ندارم کردن شوخی حال اصال که نکنین باهام شوخی خدا رو تو ـ

 کجایین؟ االن

 ..بودن زیاد خیلی بودن پیششون که جمعیتی انگار.. شد بیشتر ها خنده صدای

 داشتم رو پیش االن که شواهدی با اما میرسید گوشم به هم آشنا خنده صدای یه

 آشنا خنده صدای اون که خدامه از من که صورتی در بود سخت باورش یکم

 ..باشه من رهای صدای

 بدم گوشیو کن صبر.. بزن حرف خودش با بیا میخوای اصال.. رهام پیش االن بخدا: کیمیا

 راحت من شد واصل درک به میگه خودش با.. ای زنده که نمیکنه باور شوهرت که بیا رها..بهش

 ...شدم

 ..دنیا شوخی ترین مزه بی یا خوابه یا... رها دسته داد گوشیو من ی اجازه بدون

 حرف کجایی؟؟؟ ندیدمت که ماه شیش... شده تنگ برات دلم دیگه بیا کجایی؟ آرش؟؟..الو: رها

 ..شازده شده تنگ خیلی صدات برای دلم بزن

 ...گرفت گریم خوشحالی از
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 رمدا که بگو اتاقی کدوم.. عمرم سالم..دنیام سالم..عشقم سالم..عسلم سالم..نازگلم سالم ـ

 ...بگووووووووو.. میشم دیوونه

 تنگ برات خیلی دلم که بدو.. منتظرتم.. 242 اتاق بیا..بخش آوردنم میشه ساعتی یک یه: رها

 ...شازده شده

 ...اومدم بدی فرصت بهم دیقه دو فقط میام االن همین گلم چشم ـ

 ...خدافظ فعال منتظرم پس: رها

 ...رهــــــــــــــــــا ـ

 جووووووونم؟؟؟: رها

 ...نکنم قطع که داره شرط یه ـ

 ..بیا زودتر فقط قبول باشه چی هر: رها

 ..قبول بگو بعد چیه بپرس اول دختر آخه ـ

 شازده؟ شرطت این هست چی بگو حاال..میکنم قبول بگی تو چی هر من: رها

 نذاری؟؟ منتظرم اینجوری دیگه میدی قول ـ

 ..برات بمیرم الهی...کرده بغض که فهمیدم هم تلفن پشت از

 اشکات اون دیدن طاقته نکن گریه خدا رو تو فقط زدم حرفو این کردم غلط..نکن گریه من جون ـ

 ..بخدا ندارم خیستو چشمای اون و

 موندی؟..دیگه بیا بدو...عزیزم باشه: رها

 ...بخداااااااااااااا خیلیه!!!...ماه شیـــــــــــــــش از بعد دل ته از اونم خندیدم

 ...معکوس شمارش آماده؟...اتاقتم دره دم..اومدم...نیومده گیرم تاکسی ـ

 خدایا میارم در بال خوشحالی از دارم وای.. اتاقش دره دم رسیدم لحظه همون

 ...ـــنون ممـــــــــــــــــــــــ... ممنون

 .. .یــــــــــــــــــــــک ـ
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 ...دووووووووووووووو ـ

 ..داخل بیا نیار در بازی مسخره آرش ا : رها

 و ـ

 ..ــــه ســــــــــــــــــــــــ ـ

 بلند های قدم با بود نشسته تختش روی که رها دیدن با... کردم باز که درو

 توی که ذهنم توی شده رفتن؟معمایی کجا بقیه یعنی!! بود خلوت اتاقش.سمتش رفتم

 و گرفتم رو دستش. بعدا ایشالل کنم بغلش نمیتونستم رفتن، کجا کم فرصته این

 کردم بلند رو سرم... خودمه؟؟؟ رهای این میبینم؟؟ درست دارم خدا وای.. بوسیدم

 و زنم زل بهشون که منتظرم که ماه شیش االن که سبزش چشمای توی زدم وزل

 ...عاشقشم که بگم

 میفهمی؟؟؟ دارم � �دوســــــــــت...دیوونتم..م عاشقت..رهــــــــــــــــا ـ

 روی گذاشتم و گرفت محکم رو بود دستش توی که دستم و کرد ای مستانه خنده

 بغضش که اومد یادش چی نمیدونم اما کنه گریه خواست و کرد بغض.. هاش گونه

 نکنه گریه اگه میشه بد حالش که میکردم احساس ولی نکرد گریه و داد قورت رو

 ..میمونه ناراحت و

 رها؟؟؟ ـ

 ..خودش دست توی میزد هی و میکرد بازی من دسته با داشت و بود پایین سرش

 ...نکرد بلند رو سرش حتی و نداد جوابمو

 اوم؟؟: رها

 چی؟ یعنی اوم... کردم ساختگی اخم یه

 ..ببینمت کن بلند سرتو چی؟؟؟ یعنی اوم ـ
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 رو بود،دستم آزاد که دستم اون با.. نکرد بلند رو سرش و نداد گوش حرفم به دیدم

 

 بود شده جمع اشک چشماش توی... کردم بلند رو سرش و اش چونه زیر گذاشتم

 کنه؟؟؟ گریه بخواد که شده باعث چی ولی.. کنه گریه نمیخواست ولی

 ..بگو من به شده؟؟ چی عزیزم ـ

 ..بود گرفته محکم رو بود دستش توی که دستم.. پایین انداخت رو سرش دوباره

 شده؟ چی بگو بهم.. دختر میکنی دیوونم داری رها ـ

 ...که حرفایی گفتن به کرد شروع میزد موج توش بغض که صدایی با

 شد؟؟ بد حالش شب اون نمیگه؟ بهم هیچی میپرسم هرکسی از چرا چطوره؟ بابام حال..آرش: رها

 ریخب ازش دیگه نبر، این از بیشتر باباتو آبروی دختر برو خودت برو رها گفت بهم که عموامیرم

.. دنپیچون بحثو پرسیدم که رویا و مامان و کیمیا از.. بودم خواب اینجا فقط که ماه شیش..ندارم

 شده چی بگو بهم داری دوستم واقعا اگه دارم خواهش یه ازت آرش نه؟ مگه افتاده براش اتفاقی

 زتا میکنم خواهش فقط دیگه، چیزای و بشم مریض نه کنم گریه نه میدم قول... بشنوم آمادم

 ..لعنتی دیگه بگوووو.. مالقتم؟ نیومده چرا پیشم؟ نیومده بابام چرا که بگو بهم

 ..میشدم تر دیوونه من و میکرد گریه آروم آروم.. گریه زیر زد و ترکید بغضش

 کار.. دادم فشار هم روی محکم چشمامو.. ندارم رو رها اشکای طاقت واقعا

 وای نیست؟ پیشت بابات دیگه که بگم بهش چجوری آخه.. دوشمه روی سختی

 پیشونیشو و جلوتر رفتم و کردم نگاش.. کردم پاک اشکاشو دستام هردو با... خدا

 ..آخه؟؟؟ بگم بهت چطوری رها.. بوسیدم

 باشه؟..میگم چیو همه برات دادی جوابمو قشنگ وقت هر میکنم سوال یه ازت ـ

 ...داد تکون رو سرش

 قووووووول؟؟؟ ـ

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نانجم کاربر کـــ.نوشین | خون رنگ به لباسی با عروسی رمان

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

 

217 

 

 ..میدم قول: رها

 سرته؟ توی چی بشنوی؟؟ چی پدرت ی درباره االن داری دوست.. شد حاال ـ

 ؟ چی یعنی: رها

 مالقاتت؟ نیومده که افتاده بابات برای اتفاقی چه میکنی فکر خودت با یعنی ـ

 اصال االن اما میکرد گریم داشت خودم.. زد زل چشمام توی شک و نگرانی با

 .....منم..... کنه آروم رو رها باید که کسی تنها االن... نیست کردن گریه وقت

 رسیدی؟؟ ای نتیجه چه به شد؟ چی خب ـ

 نیست؟ پیشم دیگه بابام..بابام یعنی میگی؟ داری چی آرش: رها

 و میکرد گریه آروم آروم.. بغلم توی کشیدم رو سرش و نشستم تختش ی لبه

 مورمور و میگرفت گر اشکش قطره هر با من تنه و لباسم روی میریخت اشکش

 کنم؟ چیکار... میکنه گریه داره رها ببینم نمیتونم وای.. میشد

 عشقم؟ ـ

 آروم.. داد تکون رو سرش بود ام سینه روی سرش که همونطوری.. نداد جواب

 کل و کردم بازش حرکت یه با و بودن بسته موهاشو.. کردم نوازش رو سرش

 از هر و میکردم نوازش موهاشو..دورش ریخت رنگش خوش و خرمایی موهای

 گریه صدای دیگه که کردم احساس گذشت که یکم.. میکردم بوس رو سرش گاهی

 الهی.. برده خوابش.. کردم نگاه صورتش به و کردم کج رو سرم آروم..نمیاد

 بخوابه بذارم باید اما جدابشم ازش هم دقیقه یه نمیخواستم اصال اینکه با..بگردم

 گذاشتمش دقت با خیلی... میخوابه معصوم چقد.. خب نیست خوب حالش زیاد

 ..شد فشرده محکم دستم که بگیرم صندلی یه برم خواستم خودم و تختش روی

 چشماش توی ترس.. کردم نگاه بود گرفته منو دست که رها دستای به و برگشتم
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 ..ندارم رو ها صحنه این طاقت خدا وای.. میزد موج

 دلم؟ جان ـ

 بری؟ میخوای کجا: رها

 بزنم رفح کلی باهات و کنم نگاه بهت و بشینم کنارت بیام بگیرم صندلی میخوام.. گلم جا هیچ ـ

 این.. دیوونه بشیم که نشد ولی رفتم دیوونگی مرز تا بخدا.. کردم دق دستت از ماه شیش این که

 ...والل.. تیمارستان میبرن میگیرن منو میان احتماال بعدی دفعه رفتم دَر دفعه

 صندلی یه سریع و دادم جوابشو لبخند با منم و کرد ول دستمو و زد لبخند یه

 وصل بهش سرم چپش دسته.. دستم توی گرفتم دستشو.. پیشش نشستم و گرفتم

 ..بهش بود وصل سرم همین برای بشه پایین و باال فشارش داشت امکان چون بود

 ..میشنوم بگو خب: رها

 ...مشتاق بابا ـ

 سریع.. خدا وای... بازی سرسره برای اومد اشک یه و کرد بغض.. بابا گفتم تا

 ..کردم پاک رو اشکش

 فرن یه کردن دق داستان بخواد یکی دیگه آره بودیم؟ کجا خب.. نمیگم دیگه کردم غلط من آقا ـ

 .....که بگه براتون جونم خالصه.. باشه مشتاق بایدم بشنوه رو دیگه

 با براش داشتم کردم تعریف براش رو بود کما توی که موقعی که ماجراهایی کل

 همون دقیقا میشد ناراحت و میکشید خجالت جاهایش یه میکردم تعریف تاب و آب

 رها اینقد.. خندیدیم کلی وای.. بودیم افتاده دعوا رها سر آرمین و من که قسمتایی

 من در تقه صدای با که بودیم حال همین توی میومد، چشماش از اشک که خندید

 و کردم نگاه و در سمت به برگشتم... میخندید داشت چنان هم رها ولی شدم ساکت

 خانمت که میگفت من به مردک...کنم خفش میخواست دلم دکترزمانی، دیدن با

 چپم باهاش بکنه میتونه هم عضو اهدای گفت بهم که موقعه اون از.. نمیشه خوب
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 گیساشو میخواد دلم بوزینه مردک.. هم توی رفت اخمام اتاق توی اومد تا.. حسابی

 بزرگتر به احترام ولی نیستم خوب باهاش دیگه که این با..شدم بلند جام از.. بکنم

 کنار رفتم شدم بلند که جام از.. نمیدونم رو بقیه.. نیستم ادب بی که من.. واجبه

 خندش اتاق داخل اومد دکتر دید تا رها.. بگه میخواد چی ببینم تا وایستادم رها

 یعنی بزنه قهقه غریبه مرد  یه جلوی دختر نمیاد خوشم منم خود.. داد قورت رو

 هاشو خنده اون کرد جمع سریع رها اومد خوشم... ها؟؟؟ خنده این اصال چی

 ...اون با و میدونستم من دکتر رفتن از بعد وگرنه

 توی ور شما که نداشتم انتظار اصال راستش.. شده خوب خیلی حالتون که سالمتی به خب: دکتر

 داشته هم همسرا این از هزارتا آدم.. میشه حسودیم بهتون واقعا االن ولی.. ببینم وضعیت این

 تا گمب باید ولی باشه کننده ناراحت براتون یکم شاید میزنم االن که حرفی این.. کمه واقعا باشه

 عضو اهدای شرایط شما که گفتم همسرتون به وقتی وای.. بدونین بیشتر رو نمونه همسر این قدر

 کریف چنین وقت هیچ که انداخت راه بیداد و داد چنان بدین رو بدنتون اعضای میتونین و دارین رو

 واقعا.. بود جالب برام خیلی.. دارین نگه خودتون برا رو پیشنهادتون این گفت بهم اصال.. نمیکردم

 ..خانم رها کنین شکر مرتبه هزار صد رو خدا باید

 میکردم نگاه رفتنش به اخم با داشتم.. بیرون رفت اتاق از اجازه با یه گفتن با بعد

 رها و برگشتم.. میکنه نگاه منو متعجب داره و بهم زده زل یکی کردم احساس که

 بهم داشت تعجب با همونطوری رها اما زدم بهش همینجوری لبخند یه دیدم که رو

 ..میکرد نگاه

 !!!!!!!!!!!!!!میخورمتا میام نکن نگام اینجوری جوجو ـ

 حتما رو سرش توی که سوالی و نمیاره طاقت دلش میدونستم.. ازم روشو و خندید

 ...بکشم منت یکم بذار.. میپرسه

 خانمم؟؟ ـ
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 به و شدم خم روش منم و بود پهلو به.. بود گرفته ازم قهر حالت به روشو

 ..نشن باز که داده فشار محکم چشماشو کوچولوها بچه مثل.. کردم نگاه صورتش

 عشقم؟ ـ

 ..نخورد تکون

 نفسم؟ ـ

 ... نـــــــــــــــــــــــه بازم

 گلم؟ ـ

 ...بابا ای

 ..خدافظ... رفتم من پس... باشه... نده جواب ـ

 قرمز زیاد فشار از که چشمایی با.. من سمت برگردوند روشو زدم حرفو این تا

 ..میکرد نگاه ترس با بهم داشت بودن شده

 شدن؟ قرمز که دادی فشارش اینطوری رو مرواریدا این چرا... برات بمیرم الهی ـ

 ..بوسیدم نوبت به نوبت چشماشو دو هر و صورتم جلوی گرفتم رو سرش

 رفح صاحبش با دیگه کنه، اذیت چشمارو این اگه صاحبش... کنیا اذیت نباید رو چشما این!! رها ـ

 ..قووووووووول...رو ها بیچاره این ندی فشارشون اینطوری دیگه که بده قوووووووول... نمیزنما

 دست بهم ظریفش و خوشگل دستای اون با اونم بده دست بهم که جلو بردم دستمو

 ...داد

*** 

 بهت چی دکتر نشنیدی مگه... بریم دیگه هم با دختر وایستا... ـا رهـــــــــــــــــــــــ ـ

 ..عزیزم باشه داشته نگه دستاتو یکی باید بری راه تنهایی نباید گفت گفت؟

 هفته یک از بعد امروز.. رها سمت به دوییدن کردم شروع زیاد خیلی سرعت با
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 ماشین از خونه داخل رسیدیم تا.. خودمون خونه آوردمش و شده مرخص دیگه

 وایستا میگم بهش چی هر.. میره راه گال بین و حیاط چمنای توی داره و شد پیاده

 و شده خوب حالش که خوشحالم خیلی... اینم با که انگار نه انگار بیام باهات منم

 نگهش تمیز و کاشتم خوشگل گالی توش زحمت هزارتا با که ای خونه باالخره

 ممنونم ازت خدایا وای.. بمونیم جا همین قراره بعد به این از و میبینه داره داشتم

 از اینکه اونم نگفتم رها به هنوز رو چیزی یه ولی.. بود همین آرزوم بزرگترین

 از بعد.. آرمین از نه دارم خونوادم از خبری نه االن تا بوده کما توی رها وقتی

 یکم روز اون خوبه حالش دارم خبر مادرمم از.. ندیدم رو آرمین دیگه دعوا اون

 زنگ مامانم واسه باری چند.. بود کرده شلوغش الکی هم آرمین بود شده بد حالش

 گناهی بی... ناراحته دستم از کنم فکر نداد جواب زدم زنگ که دفعه هر اما زدم

 رها که ماهی شیش این توی.. کردم ثابتش رو پرهام حرفای به نسبت رو رها

 .باهام شده طوری این مامانم چرا نمیدونم ولی کردم رو کارا کل من بود کما توی

 هان؟ داخل؟؟ بریم هم با وایستا نمیگم تو به مگه... گرفتمت باالخره آها ـ

 سریع حرکت یه با من و نزد حرفی... کردم حلقه کمرش دور پشت از دستامو

 معلومه... میزد داد چشماش توی ذوق و شوق.. خودم سمت برگردوندم صورتشو

 ..اومده خوشش خیلی گال این از که

 عشقم؟ کجایی!!! رها... الوووووووو ـ

 کرده؟؟ درستشون کی رو اینا: رها

 !!بزن حدس ـ

 نوک دستام از یکی با... باال داد تعجب حالت به ابروهاشو...چشمام توی زد زل

 ...زدم آروم بینیشو
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 چطوره؟... خودمه کاره کار گلم آره ـ

 رو گال این من که بدونی که نمیکردم فکرشم... اس العاده فوق خیلی.. آرش محشره: رها

 ..عزیزم ممنونم ازت واقعا.. دارم دوستشون

 همین؟؟ ـ

 ..اوخی.. کرد نگام تعجب با

 همین؟؟ چی: رها

 داری؟ دوستشون شده؟ العاده فوق ممنون خیلی فقط همین؟ ـ

 ..زد لبخند یه

 ......آدم که بلنده قدت اینقد والل: رها

 طوری.. کردم خم رو سرم.. دختر این خجالتی چقد که وای.. خورد حرفشو بقیه

 با رو سرش آروم.. میکردیم تصادف دیگه هم با میخورد تکون که بودم نزدیکش

 ..کرد نگام.. کرد بلند احتیاط

 ...باشم گفته.. میشه تموم گرون برات.... میکنی نگاه منو تو که اینجوری ـ

 نشستم من.. ساختمون توی رفتیم و گرفتیم رو دیگه هم دسته.. خندیدم منم خندید

 جیغ با که میگشتم کنترل دنبال داشتم... ببینه رو خونه تا رفت هم رها و مبل روی

 با که دیدم رو رها رسید، دوم طبقه به پام تا... پیشش رفتم سریعتر جت از رها،

 ....هواااااااا رفته جیغش من، هَم ست ر دیدن

 میکنه؟؟؟ چیکار اینجا این آرش: رها

 ..سمتش رفتم خنده با آروم

 ازش؟ میترسی ـ

 ..ببرش من جون رو تو.. میشه چندشم ولی نمیترسم نه: رها
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 ..کردم نگاش و برگشتم عصبانی حالت با... من جون گفت این باز واااااااااااااااای

 بلندش ناخونای با داشت و بود پایین سرش میکنن اشتباهی کار که هایی بچه مثل

 .بگم چیزی بهش نمیومد دلم که بود شده آویزون لوچش و لب چنان.. میکرد بازی

 پایین همچنان سرش.. کردم نگاه چشماش به و گرفتم دستشو وایستادم، پیشش رفتم

 ..بود

 ات کن نازش بیا.. خوشگله و حال با هم خیلی اتفاقا نداره خطر اصال.. نازه چقد ببین بیا خب ـ

 ..بریزه ترست

 ..عقب رفت و زد بنفش جیغ یه دستمه توی همستر دید و کرد بلند رو سرش تا

 ...جاش سر بذار اینو داری دوستم منو اگه آرش: رها

 ..دارم هم ای دیگه چاره مگه... ای کننده تهدید ای جمله عجب وای

 ..بانو چشم ـ

 ..کوچولوم همستر خونه سمت رفتیم دیگه هم با و م شونه روی گذاشتم همسترمو

 و سرسره و تاپ توش.. متری شیش اتاق یه اندازه کردم درست خونه یه واسش

 برگشتم و سرسره روی گذاشتمش.... هست بکنین فکرشو که چی هر و قطار

 دیگه که کردم قفلش رو همستر اتاقک همون در برگشت راه تو... رها پیش برم

 تا پایین پایین، تا باال از پیشش رفتم تا.. بترسونه رو رها و نیاد بیرون اینطوری

 ..کرد بررسی منو چپ راست،راست چپ باال،

 ...سریع بشور دستاتو برو: رها

 به سرم دادن تکون با.. نبود اینطوری حاال تا وقت هیچ.. کردم نگاش تعجب با

 ..زد زنگ خونه تلفن که میشستم دستامو داشتم.. دستشویی سمت رفتم باشه نشونه

 ..میکردم خشک حوله با دستامو داشتم.. چرا نمیدونستم ولی میداد بدی گواه دلم
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 گوشی.. کردم نگاه رها به..  هال توی رفتم سریع سرجاش گذاشتم که رو حوله

 شک با داشتم طوری همون من.. بود زده ماتش و بود گرفته صورتش جلوی رو

 ..فاصله همون از.. بود؟؟؟ کی یعنی.. میکردم نگاش تردید و

 زد؟ زنگ بود کی رها؟ ـ

 دستش از تلفنو گوشی و وایستادم روبروش رفتم... نشنیده شاید گفتم.. نداد جوابمو

 یا که مطمئنم عباس یاابولفضل.. میزد آزاد بوق ولی گوشم دمه گذاشتم... گرفتم

 ...لندهور آرمین یا بوده مامانم

 زد؟؟ زنگ بود کی میگم بهت رها ـ

 ..بود چیزی یه شوک توی انگار.. کرد نگام بُهت با

 سردن؟ دستاش چقد وا.. گرفتم رو رها دستای و سرجاش گذاشتم تلفنو گوشی

 یهو؟ شد چت ــــــــا رهـــــــــــــــــــــــ ـ

 ..میشدم دیوونه داشتم دیگه.. کردم نگاش منم... چشمام توی زد زل

 مرده؟ یا ای زنده که بفهمم من تا بزنی حرف کلمه یه میشه رها ـ

 ..برم...برم..بر..ب باید.باید..بای.با..من..من..م: رها

 بره؟؟؟ کجا.. کردم نگاش

 بری؟؟؟ کجا ـ

 پشت محکم اتاقو در... باال ی طبقه رفت و زد پس منو دست و نگفت هیچی دیگه

 قبلی های شماره... حرکات؟؟؟ این چی یعنی... بره؟؟؟ میخواد کجا.. بست سرش

 و باال رفتم!!!.. زده زنگ لند هور آرمین.. بود درست حدسم آره.. کردم چک رو

 چیکار داره رها.. اومد بند زبونم ای صحنه یه دیدن با کردم، باز که اتاقو در

 اصال بره؟؟ که میذاره داره ماه شیش بعد... زد خشکم اتاق در دم.. میکنه؟؟
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 ..ساکش توی میکرد خالی وسایلشو هم میکرد گریه هم.. بره؟؟ کجا میخواد

 چشمای با.. گرفتم دستشو.. جلوتر رفتم اخم با.. میکنم نگاش دارم مترسک مثل

 کشتم؟؟ آدم مگه میکنه؟ نگام اینجوری چرا این... کرد نگام قرمز و ناراحت

 ..گرفتم دستاشو دوتا هر.. گرفتم دوباره من ولی زد پسش محکم دستمو

 با برو.. دروغگو کن ولم.... کار خیانت کن ولم.... سوءاستفادگر کن ولم.... کثاوت کن ولم: رها

.. رنمنتظ بدجوری که برو اینجایی؟؟ چرا برو.. بودی باهاشون بودم کما من وقتی که باش همونایی

 ..آشغال کن ولم

 بود دستاش توی دستم که طوری همون!!!.. نبودم کسی با که من میگه؟؟؟ چی این

 ..سینم به میزد و میکرد مشت دستاشو.. میزد منو هم میکرد گریه هم.. میزد منو

 دیگه و شد ول دستاشو یهو میگه؟؟؟ چی این.. میکردم نگاه بهش بُهت با فقط من

 روی گذاشتمش و کردم بلندش زمین روی از.. گرفتمش که میوفتاد داشت.. نزد

 ..نذاشتم ولی بلندشه دوباره خواست.. تخت

 !!همین گفته بهت کی رو مسخره حرفای این بگو بهم فقط دارم خواهشی یه ازت رها ـ

 ..میکشه ســـــــــــــوت من استخون و مغز تا که پوزخندایی اون از..زد پوزخند

 فتگ بهم که نکنه درد آرمین دسته باز مسخره؟؟ میشن حرفا ضررته به که مواقع جور این.. ه : رها

 زندم منو خدا چرا نمیدونم.. کردی حال راحت و بوده جا به گذرونیات خوش نبودم من وقتی

 و عاشقمی که نمیگفتی مگه داری؟؟ دوستم که نمیگفتی تو مگه ها؟؟ آرش؟؟ چرا.. گذاشت

 باز دیگه میدادی طالقم بودی شده سیر ازم اگه خب آخه؟؟ کردی رو اینکارا چرا پس دیوونمی؟؟

 پرهامو؟؟ دروغ حرفای انتقام بگیری؟؟ انتقام میخوای نکنه میکنی؟؟ زندگی داری باهام چرا

 میگه؟؟ چی این.. میشم دیوونه دارم

 مدرک اگه کن رو داری؟؟ مدرک میگی؟؟ که چیه اراجیف و دروغا این ساکتشی؟؟؟ میشه رها ـ

 ..داری

 ...کنه رو برات مدرک که میاد اون ولی من بدون البته باش مَرد ت داداشه منتظر.. وایستا: رها
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 ..نبودم داغون و ناراحت اینقد وقت هیچ... شدم بلند جام از

 عضو اهدای فرم برای دیگه که بودم حالم و عشق دنبال اگه من بابا داره؟؟ مدرک که چی یعنی ـ

 فاحر این واقعا تو رها.. آخه نمیکردم خراب سرم روی رو بیمارستان و نمیشدم داغون اینقد که تو

 میکنی؟؟؟ باور رو

 ..زد داد.. وایستاد من روبروی اومد و شد بلند جاش از

 طوری عروسیش شب اونم.. باشه کما توی آدم میشه مگه آخه نـــــــــکــــنــــم؟؟؟؟: رها

 توی نفرت جز چیزی میکنه نگاه عشقش به بدبخت عروس که ای لحظه اون که بشه خراب

 ازم پرهام حرفای بابت میخوای که انتقامی خاطر به شاید که نشه باورم میشه.. نبینه چشماش

 که نمیکردم فکر وقت هیچ پستی خیلی آرش خونه؟؟ این توی آوردی منو برداشتی بگیری

 تا ونچ.. نکردی کاری بگی بتونی که باش مدرک دنبال برو فقط.. متاسفم برات.. باشی اینطوری

 ...خداحافظ... دستت میرسه اونا با جنابعالی عکسای دیگه دقیقه پنچ

 نگام و برگشت که بود نرسیده در به هنوز شد رد کنارم از و برداشت ساکشو

 ..نکردم کاری بخدا ولی.. شکسته من دسته از دلش انگار.. ناراحتی با... کرد

 ..کنندس دیوونه اووووووووف.. کنم گریه نمیخواستم ولی کردم بغض

 بیار اثباتت برای مدرکاتو زودتر.. میکردی منو داشتن دوست ادعای که فردی خان آرش: رها

 شکایت ازت وگرنه میدم فرصت هفته دو بهت... نباشه زندگیت توی رهایی دیگه شاید وگرنه

 ..خداحافظ... میگیرم ازت طالقمو و.. میکنم

 ..مرده رها میکردم فکر که روزی اون مثل شد سست پاهام... میره؟؟؟ داره

 تندتر دفعه این.. خداااااااااااااا یا.. میره کجا بدونم باید.. آروم ولی.. رفتم دنبالش

 ..کرد نگام دلخوری با برگشتو.. گرفتم ساکشو بند و رسیدم بهش.. رفتم

 میری؟؟ کجا بدونم میشه ـ

 ..بیان هم با همشون بذار نداره ایراد.. ریخت اشکم اولین.. کردم نگاش التماس با
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 هب منم کنی ثابت که داری وقت هفته دو این توی... مامانم خونه.. برم؟؟ دارم رو کجا نظرت به: رها

 ..فقط.. نمیگم چیزی کسی

 چی؟؟ فقط.. کردم نگاش.. خورد حرفشو

 چی؟؟ فقط ـ

 کن پیدا مدرک زودترم... میفرستم غذا برات.. کن درست چیزی یه خودت.. نخور بیرون غذای: رها

 ..نکردم بازشون هنوز.. رسید دستم به عکسات.. گرفتم قرار دوراهی بین چون آرش

 نداری؟؟؟ اعتماد من به تو رها ـ

 ...نمیدونم االن ولی داشتم چرا: رها

 کنم؟؟ بغلت میشه ـ

 ..داد اجازه بهم که دید چی چشمام توی نمیدونم.. کرد نگام

 تنگ براش دلم.. هام ریه توی فرستادم عمیق نفسی با تنشو بوی.. کردم بغلش

 ..بشه مجازات نکردش کاره واسه آدم بده خیلی.. آخه میشه

 ..بشه مجازات نکردش کاره واسه آدم بده خیلی ـ

 ..کردم جداش خودم از آروم

 ..بریم... مامانت خونه میبرمت خودم ـ

 در رها دیدم بیرون رفتم.. گرفتم هم رو کلیدا.. برداشتم رو سویئچ و پایین رفتیم

 ...دید منو تا.. میکرد گریه میکرد بو رو گال از یکی داشت که حالی

 بکنم؟؟؟ رو گال این از شاخه دوتا میشه: رها

 ..میگیری؟؟ اجازه ، توئه ماله همش ـ

 راه دیگه هم شونه به شونه ماشین سمت و.. کند تا دو و گفت مرسی زیرلب

 انگار فرمون پشت نشستم وقتی.. کردم باز براش درو.. برسیم ماشین به تا افتادیم
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 کفه میوفته و میشه کنده جاش از داره دلم انگار نمیدونم.. زهرا بهشت میرم دارم

 جدید ماشین یه االن... ضبط سمت رفت دستم... خدا میشم روانی دارم.. ماشین

 ..بدنش بهم که دادم باالش پول کلی... گرفتم که میشه ماهی شیش البته... گرفتم

 ماشین این یکی تهران توی.. قرمز 2412کانسپت جی آونتار المبورگینی یه

 ..تهران توی تکه خالصه... کیه نمیدونم ماله که دیگش یکی با منه ماله که هست

 که میرسم این به اینجاست... خالصه باکالسه خیلی.. میشه بسته و باز سقفش

 نگاهی نیم و برگشتم.. بخره رو خوشبختی نمیتونه باشه داشته پول هم چی هر آدم

 داشت رو بود ریخته بود، کرده گریه بس از که آرایشش ی همه.. انداختم رها به

 ..میکرد پاک رو صورتش بود آورده در کیفش توی از که مربوطی دستمال با

 یعنی..میمیرم کالفگی از دارم.. پیشونیم روی دستم یه و بود فرمون روی دستم یه

 باز میکنه گریه اینطوری رها آخه.. کنم؟؟؟ چیکار باید دروغا این اثبات برای

 ناخداگاه دستم.. کشیدم سنگین و بلند آه یه.... خدا وااااای بگیره؟؟ طالق میخواد

 کردم روشنش ضبطو تا... بدم گوش غمگین آهنگ میخواد دلم.. ضبط سمت رفت

 این آهنگی عجب وای.. خوندن به کرد شروع "زارعی پیمان" از "نامه یه" آهنگ

 ...رها از بیشتر نه البته دیوانشم.... باز

 ست نامه یه تو از من سهم یعنی

 بیقراریِ   سخت روزای این تو

 عزیزم مونی نمی که نوشتی

 انتظاری چشم و موندمُ من حاال

 زندگیمُ سرشه تو بی نمیشه

 نمیخوام و بیعشقُ دنیای این من
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 عاشق من گذاشتم کم چی برات

 دنیام کابوس شدی من برای

 برنگشتی شاید نوشتی،که ت نامه تو

 گذشتی احساسم از راحت چقدر

 بگردم دنبالت عزیزم،که کجایی

 کردم گریه یادت به شبهایی چه

 گیره تو پیش دلم بفهمی نمیخواستی

 تیره شبهای موندمو من حاال

 دردم غرق تو بی ،که بدونی میخواست دلم

 نکردم خالی وُِ پشتت غمهات تو

 سقوطم حال در که روح، بی جسم یک شدم

 سکوتم غرق چرا نفهمیدی

 یادگاری ندارم عکس مشت یه از غیر دیگه

 داری خاطره ازم چی تو بگو

 برنگشتی شاید نوشتی،که ت نامه تو

 گذشتی احساسم از راحت چقدر

 بگردم دنبالت عزیزم،که کجایی

 کردم گریه یادت به شبهایی چه

*** 

 ..میشه پاره داره دلم.. کردم خاموشش ضبطو مادرجون خونه در دمه رسیدن با

 میشه یعنی خدا وای.. دله دو انگار... در دستگیره سمت رفت رها دسته ترمزم با
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 در شدن باز با.. گفته رو پرتا چرتو این که کسی هر پدر گوره بگه و بمونه و نره

 با که جون مادر اومدن و خونشون دره شدن باز با... پرید بود ذهنم توی چی هر

 از منم میکرد نگاه رو رها و منو نگران داشت و بیرون بود اومده مشکی چادر

 ..کرد تعجب کرد نگاه منو تا.. شدم پیاده ماشینم

 داخل؟؟ نمیای چرا پسرم ا  : جون مادر

 از حاال تا والل.. کرد نگام خواهش با.. بود قرمز چشماش... کردم نگاه رها به

 ول ول گلوم توی داره بغض بزنم حرف نمیتونم... ندادم انجام سختـتر کار این

 ...بشکنه نیست وقتش اما میخوره

 بیزحمت ای هفته دو یه.. اصفهان برم باید خورده بهم کاری مأموریت یه من.. مادرجون راستش ـ

 ..بخدا شرمنده.. دنبالش میام اومدم که بعدش باشه پیشتون رها

 هب برو باشه.. خودمه دختره که هم رها نداشتمی پسره جای تو پسرم؟؟؟ حرفیه چه این ا : مادرجون

 ..هستم مواظبش من نباش هم رها نگران سالمت

 آخه؟؟ بدم جوابشو باید چی... زدم تلخ لبخند یه

 ..جان مادر بیا رها.. پسرم بیا.. برو بعدش بخور چیزی چایی یه بیا رفتن از قبل حاال: مادرجون

 نگاش ناراحتی با.. میکرد نگاه منو داشت که کردم نگاه رها به.. تو رفت خودش

 ..رفتم من بعدش رفت رها اول.. در سمت رفتم و آوردم درش رو سویئچ.. کردم

 تا دور باباش عکس.. شد جمع چشماش توی اشک کرد باز رو خونشون دره تا

 و چهارمی سومی دومی اولی.. گرفت گریش دید رو عکسا تا.. پره خونه دور

 این خودم.. چطوریه حالش میدونم.. شد سرازیر چشماش از اشک های قطره بقیه

 که باال رفت رها.. نشستیم مبل روی رفتیم رها همراه.. کردم تجربش رو حس

 داشتم... نشست خودش و آورد چایی برام و اومد مامانش... کنه عوض لباساشو
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 و زدم در یه.. رها اتاق سمت رفتم "اجازه با "گفتن با... میکردم بازی سویئچم با

 یادش.. افتادم قدیم یاده.. کردم نگاه اتاقش به... اتاق توی رفتم بفرمایید شنیدن با

ـــــــی.. بخیر  ..بود اتاقش پنجره گرفت چشممو که چیزی اولین...روزگار هـ 

 ی سرفه صدای با... اووووووووف.. دارم خاطره پنجره این از چقد من که وای

 ..شدم اینجا محو خیلی که اومد یادم تازه رها

 ...قبلناس مثل.. نکرده تغییر چیزش هیچ ـ

 ..زد تلخ لبخند یه و انداخت سطحی نگاه یه اتاقو کل

 یزیچ راستی... نبودم خونه این توی ماه شیش من که انگار نه انگار.. نکرده تغییر هیچی آره: رها

 میخواستی؟؟

 ریختتو نمیخوام گمشو برو میگه بهم داره زبونی بی زبون با... شدم ناراحت

 خدا؟؟ میشه تموم بدبخت منه مشکالی این کی.. ببینم

 ...بزنی زنگ بهم داشتی الزم چیزی اگه بگم بهت میخواستم ـ

 و درآوردم کیفم توی از نقد پول تومن هشتصد.. آوردم در پولمو کیف جیبم از

 ..زد پسش بعدش و کرد نگاه پوال به فقط اول.. رها سمت گرفتم

 چیه؟؟؟ دیگه این: رها

 دست و بگیرش لطفا.. مدت این توی بشه نیازت شاید که پوله خوب... باشه ناآشنا نمیکنم فکر ـ

 ...نزن سینم به رد

 خورد بهم دستامون میگرفت داشت وقتی گرفت ازم پولو و گفت لب زیر ای باشه

 ..پایین رفتم و کردم بازش رو اتاق در سریع.. شدم خواستی جور یه و لرزید دلم

 بود میز روی که چایی به.. قبلیم جای نشستم رفتم نیست هال توی مادرجون دیدم

 میخورد دستم به گرماش وقتی و دستم توی گرفتم رو فنجونش و کردم نگاه
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 ..دارم کم رو رها... زندگیم توی دارم کم چیزی یه ولی میکردم آرامش احساس

 ..مادرجون پیش آشپزخونه توی رفتم و خوردم رو چاییم از تیکه یه

 جون؟؟ مادر ـ

 ..نبود من به حواسش اصال و میکرد بازی چاییش فنجون با داشت

 جون؟ مادر ـ

 ..کرد بلند رو سرش یهو

 پسرم؟؟ جانم: مادرجون

 ندارین؟؟ کسر و کم چیزی چطوره؟؟ روحیتون اوضاع چطوره؟؟ حالتون ـ

 با عجیبی شباهت رها.. میزنه همیشه رها که همونایی از مهربون لبخند یه

 به دیگش چیزای خیلی و چشماش درشتی و سبزش چشمای اون.. داره مامانش

 ...رفته مادرجون

... نمبگذرو تنهایی با باید من و نیست دیگه که بود احسان بودن مهم.. ممنون پسرم نه: مادرجون

 .....ولی سخته خیلی سخته

 ..بود گاز روی که هایی قابلمه سراغ رفت و نزد حرفی دیگه و کرد بغض

 دمب دستش از همیشه برای شاید نکرد خدای رو رها که میکردم فکر وقتی منم.. میکنم درکتون ـ

 قطهن هیچ.. تاره و سیاه کلش که میدیدم میکردم فکر آیندم و زندگی به چی هر و میشدم دیوونه

 ..کنم زندگی رها از بعد بخوام که نیست خوبی ی

 کمک ازش تا بذارم میون در مادرجون با رو موضوع بایداین کردم مکث یکم

 ..کردم م ن م ن یکم.. بگیرم

 پسرم؟؟ بگی میخوای چیزی: مادرجون

 ببینم تا کردم نگاه رو پشت برگشتم.. کردم نگاه چشماش توی و کردم بلند رو سرم

 ..نباشه اطراف این رها
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 مأموریت اینجا آوردم رو رها اینکه دلیل واقعیتش.. افتادم گیر دوراهی بین.. مادرجون راستش ـ

 شد اینطوری رها که موقعی اون از.. زندگیمونه شدن بهتر دوباره تا محلت یه عوض در نیست

 نتلف خونه رفتیم که همین صبح امروز آرمین، من داداش.. شدید خیلی شدن کج باهام خونوادم

 هک داد رها تحویل چی نمیدونم.. داد جواب رو تلفن رها و میشستم دستامو داشتم من و خورد زنگ

 هب شدم شوکه... من به گفتن بیراه و بد و فش و بیداد و داد و کردن گریه به کرد شروع یهو رها

 دارم.. میکردی حال و عشق باهاشون بودم کما توی من وقتی که همونایی پیش برو میگه من

. .بودم رها پیش بیمارستان ساعت چهار و بیست من شاهدین خودتون که شما.. میشم دیوونه

 یه و ادمد بهش رفتم بود دستم دوستم ماشین مثال افتادم، عقب کارای دنبال میرفتم روزا بعضی

 این کله نم ولی بیمارستان میومدم کمتر یکم میکاشتم گل داشتم که خونه برای یا خریدم ماشین

 هفته دو.. دارم مدرک من میگه بهم االن.. مادرجون خوابیدم رها پیش بیمارستان توی ماه شیش

 که من بیارم؟؟ کجا از مدرک آخه.. نمیکردی کاری بودم کما توی من وقتی کنی ثابت تا داری وقت

 شکایت هفته دو از بعد گفته بهم.. میارم کم دارم مادرجون.. کنم ثابت بخوام که نکردم کاری

 حرف باهاش شما.. آورده کجا از طالقو کلمه این نمیدونم من.. میگیرم هم طالقمو و ازت میکنم

 چه رارهق ببین تا بزنین حرف باهاش نه، زدما حرف باره این در من که بگین بهش اینکه نه.. بزنین

 !!!بگیره تصمیمی

 ...صندلی روی بشینم خواستم..موهام توی کردم دست کالفه

 ...آرررررررررررررررش: رها

 تا... گرفتم درد کمر که وای.. صندلی روی نشستم کنه صدام رها اینکه قبل

 ..آی... پاااایین افتادم من و شکست صندلی نشستم

 ...آآآآآآآآآآآآآآآآخ ـ

 بشه دوباره کاش... میباره چشماش از نگرانی.. سمتم اومد دو حالت با رها

 !!!خـــــــــــــــــــدا میشه یعنی خونمون، به برگرده

 نشد؟؟؟ که چیزیت: رها

 از کمر درد انگار... میداد ماساژش آروم آروم و کمرم روی گذاشت رو دستش

 عاشقتر لحظه هر و میره یادم چی همه که میکنه نوازش قشنگ اینقد.. رفت یادم
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 ..میشم

 ..!!!همین.. فقط گرفت درد کمرم یکم نه چیزی؟؟ ـ

 ..بلندشو آروم.. کن استراحت من اتاق توی بریم بلندشو: رها

 و کمرم روی گذاشت دستشو یه... بلندشم جام از تا کرد کمکم و گرفت دستمو

 اینقد چرا... یختر اون دستای یخ من دستای... دستم توی گذاشت دستاشو از یکی

 منو دسته سریع و کرد بازش برام رو اتاق در و باال رفتم ها پله از آروم.. یخه؟؟

 ...تخت روی بشینم که کرد کمکم و کنار زد رو تخت مالفه و کرد ول

 ..میام االن... بیارم مسکن برات من تا باش جا همین: رها

 روبروی عروسیمون از عکس یه... کردم نگاه اتاقش به... بیرون رفت اتاق از

 ..داره دوست عکسو این خیلی... کنم بزرگش بود قرار که عکسی همون... تختشه

 تک انگشتره یه توش که قرمز مخملی جبعه یه با رها پای جلوی زدم زانو من

 هست،با عشوه و ناز توش که خاصی حالت یه با هم رها...توشه جواهر نگین

 محو که طور همین... میکنه نگاه بهم داره قرمزش و سفید رز و لیلیوم گل دسته

 ..اومدم خودم به رها صدای با بودم عکس

 ..عزیزم بیا.. بشه کمتر دردت یکم تا بخور اینو بیا.. آرش: رها

 جدی؟؟ یعنی؟؟ بود من با عزیزم؟؟ بیا شنیدم؟؟؟ چــــی

 ..مرسی... میخورم چشم ـ

 و بیرون رفت اتاق از رها... خوردم سریع و گرفتم هم رو آب لیوان و گرفتم از

 ...رفتم عمیقی خواب به و شد گرم چشمام و نموندم رها منتظر من

*** 

 بلندشی؟؟ نمیخوای خوابالو آقای: رها
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 رو که رها دسته سریع حرکت یه با.. بلندشم نمیخوام.. خوابالو؟؟ آقای گفت من به

 رها بوی برای دلم چقد که وای... خودم بغل توی کشیدمش و گرفتم رو بود بازوم

 نمیاد بدش اونم میدونم.. نمیزنه جیک.. فشردمش خودم به آروم.. بود شده تنگ

 ..میکنه برخورد تند و سرد باهام مثال بده نشون رو سیاستش که این برای ولی

 زد لبخند یه دید منو تا من، به زده زل رها دیدم و کردم باز چشمامو از یکی آروم

 رو دستم.. دادم رو جوابش لبخند با منم.. دارم دوست خیلی که لبخندایی همون از

 ..خرماییش و بلند و لخت موهای با بازی به کردم شروع و موهاش سمت بردم

 نگرانی و التماس صداش توی.. کردم نگاه بهش رها صدای با که بودم بازی محو

 میشه؟؟؟ داره طوری این چرا آخه ولی... میزنه داد خواهش و

 آرش؟؟: رها

 بودمش گرفته بغلم توی که طوری همون

 جانم؟؟ ـ

 کنی؟؟ چیکار میخوای: رها

 خورد تکون هم رها که خوردم تکون یه آروم.. کنم؟؟ چیکار چیو.. شدم مشکوک

 و بود بالشت روی آرنجم منم و بود من سینه روی دستش که کشید دراز طوری و

 چون... وایسته جا همین زمان کاش.. میکردم بازی موهاش با داشتم دستم یه با

 ..رمانتیکه و قشنگ قسمتش این واقعا

 عشقم؟؟ کنم چیکار چیو ـ

 ..موهاش توی که دستم روی گذاشت رو دستش

 ..بالغ و عاقل آدم تا دو مثل.. بزنم حرف جدی باهات میخوام کن، ول منو موهای این لحظه یه: رها

 ..رها سرده دسته تو گذاشتم دستمو و پایین کشیدم زور و اکراه با رو دستم منم
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 ..بفرما.. گلم باشه ـ

 زد؟؟ رو حرفا این چرا آرمین: رها

 ابعالیجن ولی ندارم خوشی دل وقته خیلی آرمین از اینکه با!! ها داره دم کیشمیشم.. بشارت خانم ـ

 استاد؟؟ خانم اوکی.. آرمین آقا بگین باید

 ..خندید

 !!!!!!!!!!زدما؟ حرف جدی من میخند؟؟؟ ـ

 ..خندید بازم

 !!!رهــــــــــــــــــا ـ

 ..داد قورت زور با رو خندش

 خونه سره برگردیم تا بگی میشه دلیلشو بهم حاال.. بابا باشه.. آخه گفتی باحال خیلی ببخشید: رها

 زندگیمون؟؟

 زندگیمون؟؟ خونه سره بریم؟؟ کجاااااااااااااااا!!! کردم نگاش تعجب با

 گفت چیو همه برام مامان آخه.. نکردی رو اینکارا تو میدونم خودمم راستش نمیری؟؟ حاال: رها

 ارایک برای بیاری مدرک و کنی چیکار که این مورد در میزدی حرف مامانم با داشتی وقتی تازشم

 منو مه تو میدونم که میدونی و دارم دوستت خیلی میدونی که میدونم آرش.. شنیدم همشو نکردت

 ..داری دوستم

 گفته؟؟؟ کی ـ

 ..شد گشاد چشماش

 گفته؟؟؟ کی چی یعنی: رها

 ..کردم نگاش خونسردانه خیلی

 دارم؟؟ دوستت منم گفته کی ـ

 ..شد جمع چشماش توی اشک
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 !!!کـــــــــــــه واقــــــــعـــــــــــا: رها

 که کشیدم،طوری رو دستش مچه که بره تخت روی از خواست شد بلند جاش از

 ..کردم حلقه کمرش دور دستامو من و بغلم توی افتاد مستقیم

 ...دیوونتم و عاشقتم چون ندارم دوستت من، کوچولوی خانم ـ

 بعد که هایی تشنه.. همینطور اونم.. تشنم.. کردم نگاش منم.. کرد نگام و برگشت

 آروم.. شدن هماهنگ هم با سرامون.. بشیم سیرآب میخواییم دوباره ماه شیش

 ..میمونم جا همین امشب.. خدا وای.. بسته چشماشو بازم.. شکست مرزها.. آروم

 کارو همین اونم.. موهاش توی کردم فرو دستمو.. خونه؟؟ بره داره حوصله کی

 ..کرد قرمز شدید... شدیم جدا دیگه هم از رها منو سریع اتاق دره صدای با.. کرد

 ...ناهار بیاین ها بچه: مادرجون

 دستم.. میکرد بازی ناخناش با داشت.. کردم نگاه رها به اومد که رفتنش صدای

 براش دلم.. کردم بغلش محکم.. کرد نگام خجالت با.. اش چونه زیر گذاشتم رو

 رو دستش اونم.. کردم نوازشش و کمرش روی گذاشتم رو دستم...  شده تنگ

 ..گردنم دور گذاشت

 رها؟؟ ـ

 جونم؟؟: رها

 بمونم؟؟ اینجا امشب میشه ـ

 ..نـــــــــــع... سوالی عجب وای: رها

 التماس صورت به صدامو لحن.. گذاشت شاید کنم التماس بذار.. چـــــــــــــــــی؟؟

 ....کردمش کردن

 خانمم؟؟ رهـــــــــــــــــا؟؟ ـ
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 نچ: رها

 !!گلم!! عشقـــــــــــــــــــم ـ

 ..نــــــــــــــع: رها

 !!مـــــــــــــــــن جــــــــــــــــان ـ

 ..بودا کاری جمله ماشالل.. میاد خودش و من نفسای صدای فقط.. شد ساکت

 واقعا میپرسی؟؟ سوالو این وقت اون بمونی خدامه از من.. پرسیدیا سوالی عجب خدایی: رها

 !!کــــــــــــه

 ..فداتشم مرسی ـ

 ..چرخوندمش و گرفتم کمرشو محکم

 .آرررررررررررررررش... میشه بد داره حالم وایستا میکنم خواهش آرش: رها

 و رفت گیج سرم بود، بغلم رها که طوری همون!! میره گیج سرم وای.. وایستادم

 نفسم حتی و بستم چشمامو.. من بغله افتاد رها افتادم من... تخت روی شدیم پرت

 سریع و قلبم روی گذاشت و دستش.. ببینم و العملش عکس میخوام فقط نکشیدم

 گذاشتم رو دستم ام سینه رو گذاشت رو سرش تا..قلبم روی گذاشت رو سرش

 ..بلندشه نذاشتم و کمرش روی

 لطفا؟؟ بشی آرمین دروغ حرفای بیخیال میشه رها ـ

 ..بدهکارم بهت خواهی معذرت یه آرش: رها

 گلم؟؟ چی برای ـ

 میبخشیم؟؟.. میخوام معذرت.. کردنم قضاوت زود و مسخره حرفای اون برای: رها

 ..نـــــــــــــــــع ـ

 تسلیم منو میخواد بازم.. چشمام توی زد زل ش رک گربه مثله و کرد بلند رو سرش
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 ...هــــــــــــا کنه خودش

 سره دیبرگر میخوای کی شما اینکه و... ببینم ناراحت رو تو میاد دلم من مگه آخه.. گلم میبخشم ـ

 زندگیت؟؟ و خونه

 ..خندید

 ..فردا: رها

 جدی؟ ـ

 ..میام دیگه هفته دو نداری دوست اگه: رها

 ..خوبه فردا همون.. نه نه نه ـ

 اوکی؟. میام دیگه دوهفته همون کردی اعتراض فردا به که حاال: رها

 قرمز رژ یکم و کرد مرتب رو لباسش... پایین رفت هم تخت از و شد بلند روم از

 ..کردم نگام بهش و زدم زل لذت با.. بود ست قرمزش تاپ با که زد آتیشی

 شازده؟؟ ببینی واضحتر و بهتر بهت بدم عینک میخوای بعدی؟؟ چهار سینما اومدی احیانا: رها

 لباسمو.. کردم نگاه آیینه توی.. وایستادم پیشش رفتم و شدم بلند تخت روی از

 خیلی من که ادکلنی همون این!!! ا .. کردم نگاه آرایشش میز به.. کردم مرتب

 چشمک یه پشتش و زد لبخند یه.. کردم نگاه رها به آیینه توی از... دارم دوستش

 ..کرد باز رو در.. در سمت کشید منو خودش همراه و گرفت منو دسته و زد

 مثل اونم.. کردم نگاه رها به سروصدا شنیدن با که پایین میرفتیم ها پله از داشتیم

 ...نه نه.. کردم لباساش به نگاه یه.. اومده کی که ببینه تا کنجکاوه من

 رفت و کرد ول دستمو آویزون ای لوچه و لب با.. کردم اشاره لباساش به ابرو با

 ..کردم تعجب خیلی آشنایی صدای با که بودم منتظرش رو راه توی.. اتاقش سمته

 آبی تونیک یه با که رها اومدن با!! وااااااااااااااا!! نداره امکان اینجان؟؟ اینا یعنی
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 یعنی.. بابا ا ی.. نذاشته سرش شال.. بیرون اومدم تعجب از سمتم میومد کاربنی

 من که بودیم رفته رو ها پله از تا دو تازه.. بیاد؟؟ و بذاره شال بره بگم بهش

 ...پایین بیاد طوری همین که نمیده اجازه غیرتم خداییش.. وایستادم

 شد؟؟ چی: رها

 بیای؟؟ و سرت بذاری چیزی یه بری میشه ـ

 ..بزرگ شازده چشــــــــــــــــــــــم: رها

 ..عزیزم بال بی چشمت ـ

 یه با سریع.. نزد غر شکر رو خدا.. اتاقش سمت به افتاد راه و شد خم کمر تا

 پایین رفتیم دیگه هم دست در دست دیگه هم با دفعه این. پیشم برگشت مشکی شال

 به تعجب با.. کردیم کپ نداشتم انتظارشو اصال بگم میتونم که کسایی دیدن با و

 و میگن دارن چنان.. کردم نگاه اومده رها دوسته با که آرمین و مادرم و پدرجون

 جواب هیچ، نمیزد حرف من با امروز تا من مامانه که انگار نه انگار که میخندن

 با آن یک در.. کردم نگاه دوستش به بود زده زل که رها به... نمیداد تلفنمم

 ...ما روی برگشت ها نگاه ی همه مادرجون صدای

 ..کرد یخ غذا که بشینین بیاین اومدین؟؟ ها بچه ا : مادرجون

 در بازیا جلف این از جمع جلوی نمیاد خوشم راستش.. کردم ول رو رها دسته

 ولو دیگه هم بغل بزرگترا جلوی جوون شوهرای و زن از سری یه چیه.. بیارم

 ...ـــش ایـــــــــــــــــــــــ... هستن

 ...گشنگی از مردیم بابا بیاین دیدم؟؟ رو گلمون خانم عروس رخ ما باالخره.. به به به: پدرجون

 برعکس من ولی لبش روی نشست لبخند یه و کرد حرکت من شونه به شونه رها

 دقیقا نشستم که وقتی.. خوری ناهار میز سمت به کردم حرکت جدی خیلی اون،
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 االغ این با باید کنم بلند رو سرم میخوام تا.. اوه اوه.. نشستم آرمین روبروی

 ..اووووووووووووووووووووف... افتادیما گیر عجب.. بشم چشم تو چشم

 ..کشیدم غذا خودم برای بعدش و کشیدم غذا براش... نشست من کنار اومد هم رها

 من و میکنه گیر گلوم توی المصب دهنم، توی گذاشتم رو قاشق اولین که همین

 بدم شانس از و نمیرسید بهش دستم اما میکردم نگاه پارچ به هی.. سرفه به میوفتم

 که بلند سرفه یه... میشم؟؟ خفه دارم کنم چیکار.. آرمینه دسته پیش دقیقا آب پارچ

 ..دستم داد و کرد پر آب لیوانم توی سریع هم آرمین و شدن من متوجه همه کردم

 نه پشیمونی نه هست نفرتی نه.. کردم نگاه چشماش توی و کردم بلند رو سرم

 دستش از رو لیوان.. میزنه موج توش نگرانی االن فقط و فقط.. دیگه چیزای

 رها به.. شدم راحت... آخیــــــــــــــــش.. خوردم ضرب یک سریع و گرفتم

 ..میکنه نگام داره نگرانش چشمای با.. کردم نگاه

 خوبه؟؟ حالت: رها

 خوردن غذا مشغول دوباره.. دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم و زدم لبخند یه

 ..میکردن شوخی دیگه هم با همه ناهار سره.. بهتر حسی با دفعه این.. شدم

 مامانم امروز تا.. شدم گیج نمیدونم.. بوده نقشه کاراشون این همه میکنم احساس

 قربون کلی کرد شوخی هم رها با حتی میزنه حرف باهام حاال ولی نمیکرد نگام

 و میگه داره یکسره که جون پدر!! خبره چه اینجا نمیفهمم اصال.. رفت صدقش

 ..میکرد خراب منو زندگی خونه داشت که انگار نه انگار که هم آرمین.. میخنده

 ..غریبه عجیب رفتاراشون خیلی

 ..نکنه درد دستت مادرجون ـ

 ..پسرم جونت نوش: مادرجون
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 ؟ مـــــــــامــــــــــان؟: رها

 منتظر آشپزخونه توی.. کردم نگاه بود وایستاده آشپزخونه توی که رها به برگشتم

 فضول من نه.. فضولم؟ من مگه.. بیخیال داره؟؟ چیکار باهاش یعنی.. مادرجون

 سمت رفتم و برداشتم خودمو ظرف و شدم بلند صندلیم روی از.. نیستم

 داره مادرجونم و میشوره ظرف داره رها دیدم و داخل رفتم آروم.. آشپزخونه

 ..میکنه جابجا رو ظرفا

 نمیخواین؟؟ کمک ـ

 ..عزیزم افتادم کتوکول از که بشور رو ظرفا این بیا دستت قربونه آخ: رها

 ..خندیدم

 ..بودم مادرجون با جوجه؟؟ بود تو با کی ـ

 ..تو نمیکنی من حقه در خوبی ازاین... دیگه میگم: رها

 با کاربنی آبی تونیک یه.. کردم نگاه لباساش به.. شد شستن ظرف مشغول دوباره

 که حاال.. باشه موبایلش کنم فکر.. کرده باد جیبش قسمته که مشکی جین شلوار

 تا چند یه که سرشه هم مشکی شال یه.. حداقل بدم پیام بهش بذار همراشه موبایلش

 از پدرجون توسط اسمم شنیدن با.. هست شالش مختلف جای چند سفید پاپیونه

 سنگینه چقدم.. میوه از پر سنگین ظرف یه با البته بیرون رفتم آشپزخونه

 ..المصب

 ..بزنم حرف باهات میخوام بیا کجایی؟؟ بابا آرش،: پدرجون

 ..زدم لبخند یه

 ..باباجون اومدم ـ

 میوه ظرف و طرفم اومد و شد بلند سریع دید منو که آرمین پذیرایی توی رفتم تا
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 ازدواج رها دوسته این با نکنه.. شده؟؟ مودب این چقد.. گرفت ازم زور به رو

 ازش اینم پس میاد بر کار همه ما داداش این از والل.. کرده؟؟ آدمش اون و کرده

 ..نیست بعید

 دارین؟؟؟ هم ای دیگه پسر یه که اومد یادتون ماه شیش بعد باالخره.. پدرجون عجب چه ـ

 ..کردم نگاه میکرد نگاه بهم داشت لبخند با که بابام به.. دادم مبل به امو تکیه

 که هم تو و نداشت تعریفی زیاد مادرت حاله مدت این توی.. پسرم حرفیه چه این نه: پدرجون

 ماحت بود گلم عروس جای منم زنه نکرده خدای اگه میدم، حق بهت البته.. نمیزدی سر ما به اصال

 مه آرمین و شد ناراحت دستت از یکم مادرت که شد اینطور میوفتادم، زندگیم و خوراک و خواب از

 ام آرش بابا: گفت و پیشم اومد آرمین امروز.. بود دلخور دستت از یکم و بود افتاده دعوا باهات که

 رماد با که شد این کنم چیکار که موندم منم.. نمیزنه؟ سر بهمون دیگه چرا کرده؟؟ فراموش رو

 از.. بده رها تحویل دروغ و پرت و چرت سری یه و بزنه زنگ آرمین که کشیدیم نقشه خانمت

 رو حرفا اون و میده جواب رو گوشی رها خوده میزنه زنگ آرمین وقتی که هم شماها شانس

 شوخی، این خاطره به بدهکاریم خواهی معذرت یه تا دو شما به بقیه و من میشنوه، مستقیم

 با هک هم تو و افتاد اتفاق این خونه رفتین که رها و تو میرسید من به خبر که اونجایی از راستش

 و یستن بیشتر قدم دو اینجا بیایم تا که هم ما خالصه.. گذاشتی میون در رو قضیه این مادرخانمت

 دقت که یکم افتاده سایه رها اتاق پنجره توی دیدم که میکشیدم سیگار تراس توی داشتم من،

 عواد یه بینتون میدونم.. مسخره دروغ این بودین کرده باور چه.. اینجا اومدین رها و تو دیدم کردم

 ...کردیم کارو این شدید تنگی دل از آخه دیگه ببخشین رو ما امیدوارم و افتاد راه جروبحث و

 شنیدن با که میکردم نگاه بقیه به مبهوت و مات من و خندیدن همه حرفش این با

 همش من جانه تازه؟؟ گفتن چی اینا وا... رها اتاق سمت رفتم رها توسط اسمم

 عمیق نفس یه و کردم فرو موهام توی دستمو!!!.. ا  ا   ا  .. نداره امکان بود؟ نقشه

 ..اومده بهوش رها میگفتن بهم که موقعه اون مثل.. نمیکنم باور خداییش.. کشیدم

 کنه چیکار باید نمیدونست خوشحالی از که رها به چشمم کردم باز که رو اتاق در

 دید منو تا!!!.. خوشحاله؟ چقد ببین.. خورد میپرید، پایین باال اتاقش توی داشت و
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 ..کردم بغلش محکم خوشحال، که منم و بغلم انداخت خودشو و سمتم دویید

 آرش؟: رها

 ..موهاش توی کردم فرو رو دستم

 عشقم؟ دلم جون ـ

 خونمون؟؟ بریم االن همین میشه: رها

 ..کردم نگاه چشماش به و آوردم درش بغلم از آروم.. خندیدم

 االن؟؟؟ ـ

 ..ندالم دوست رو اینجا.. خودم خونه( گانه بچه زبان به..برم)بلم میخواد دلم... آآآآره: رها

 وقتی این خدا وای.. چشمام توی زد زل ها بچه مثله و کرد آویزون لوچشو و لب

 ...میپره سرم از هوش میکنه نگام اینطوری

 آخه.. ممیری بعدش ساعت یک هم ما رفتن اینا مامانم وقت هر میمونیم دیگه یکم پس گلم باشه ـ

 ..عشقم بذاریم تنهاش زیاد االن نباید.. تنهاست مامانت

 آررررررررررش؟: رها

 خانمم؟ جانم ـ

 ما؟؟ خونه اونم میکرد چیکار آرمین همراه من دوسته: رها

 ...آرمین آقا... داره دم کیشمیشم بگم؟؟ بار چند.. استاد خانم ـ

 ..خندید

 میکردن؟؟ چیکار اینجا دیگه هم با بنده رفیق و آرمین آقا... همون.. خب میره یادم بابا باشه: رها

 همراه و کولش رو انداختش بدجوری رو ما داداش دله شما رفیق این عروسیمون شب والل ـ

 ...میکنما فکر.. کنن ازدواج دیگه هم با قراره تا دو این االن که میکنم فکر و برد خودش

 واقعا؟: رها
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 !!واقعا ـ

 ..کرد مرتب رو شالش سریع رها در صدای با

 تو؟؟ بیام میشه: آرمین

 ..تو بیا آره ـ

 سریع دید رو رها تا فائزه... داخل اومدن فائزه سرش پشت و آرمین توسط در

 تا دو اون آرمین صدای با که کردن بوسی رو دیگه هم با.. موچه ماچه پرید

 ..زدن استپ

 جااین داداشم منو که نیومدیم این برای اینجا، اومدیم دیگه کار یه برای ما... خانم فائزه: آرمین

 .. کافیه.. کنین؟ موچه و ماچ رو دیگه هم هی تا دو شما وایستیم

 وقت ره که تو میکنی؟؟ اینطوری داری حاال دیدم صمیمیمو دوسته ماه شیش بعد... آرمین ا : فائزه

 ...ینمبب دوستمو نمیتونم خواست دلم وقت هر که منم اون!! ببینی رو داداشت میتونی بخواد دلت

 ودوستت میتونی هم شما ببینم داداشمو بخوام وقت هر من بعد به این از من، عزیز اخه د : آرمین

 ـب؟ خــــــــــــــــــــــــ.. ببینی

 ..اه بابا باشه: فائزه

 ..میان بهم چقد دوتا این خدا وای.. هم تو رفت قیافش و گفت اینو

 میکنی؟؟ چیکارا داداشم خب ـ

 ...نمیذارن حواس آدم برای که اینا والل: آرمین

 ..پرید فائزه حرفش وسط

 ..گال ما به نه میگن درخت به این زورگو، خان آرمین آقا: فائزه

 ..زد شیطانی لبخند یه رها به رو و گرفت آرمین از قهر حالت به روشو
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 نای که بگیرم کمک ازتون میخواستم داداشم خب.. بفرما عطا من به یقوب صبر!!! خدایا: آرمین

 ها زوده ازدواج میدونم.. زوده برات ازدواج االن میگه مامان راستش.. بندازین راه رو ما عروسی

 ..دیگه کنم صبر نمیتونم.. دیگه نمیشه ولی

 ..خب کن صبر جوری همون کردی؟؟ صبر چجوری حاال تا: فائزه

 چشماشون بین حرفی چه نمیدونم.. فائزه چشمای توی زد زل و برگشت آرمین

 ..نزد حرف فائزه دیگه که شد بدل و رد

 بخدا.. بگیره سر عروسی این که بزن حرف باهاش تو خدا رو تو.. نمیذاره مامان.. خالصه: آرمین

 ..جداشم ازش نمیتونم

 بود من نزدیک چون که طوری.. گفت زیرلب.. گفت آروم رو آخرش ی جمله

 ..شنیدم من فقط

 ..میشه درست... داداش نباش نگران میزنیم حرف مامان با رها هم من هم باشه ـ

 ..آرش نکن حساب من روی: رها

 ..کردم نگاش تعجب با

 جـــــــــــــــــــان؟ ـ

 ..فهمیدم آها.. زد بهم چشمک یه یهو... چشمام توی زد زل خونسرد خیلی

 ..نمیکنم کمکی هیچ من.. گفتم که همین: رها

 ..گرفتم رو خندم جلوی.. ترکیده که شدن بادکنکی انگار کردم نگاه که فائزه و آرمین به

 خانم؟ رها چی یعنی: آرمین

 !!گفتم که همین: رها

 رهـــــــــــا؟؟: فائزه

 دلم؟ جون: رها

 ...میمون بدی خیلی: فائزه
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 توی از نگامو سریع منم چشمام، توی زد زل مشکیش چشمای اون با.. من سمت کرد روشو

 ..دادم نشون منفی نشون به رو سرم.. گرفتم چشماش

 داداش؟؟: آرمین

 ..بزنین حرف باهاش حداقل شما آرش آقا: فائزه

 ..بگیره تصمیمشو جلوی نمیتونه هم کسی.. آره یعنی نه میگه وقتی.. بخدا شرمندم ـ

 تازه؟؟ گفتی چی: آرمین

 آره؟ یعنی نه میگه وقتی: فائزه

 زده؟؟ حرفو این کی.. نـــــــه ـ

 ..گفتی تازه خودت: آرمین

 !!!ـــــــن مــــــــــــــــــــــــ ـ

 ..اه.. آرش دیگه گفتی خودت.. میارین در اشکمو دارین بخدا: فائزه

 ...آرش آقا..ها داره دم کیشمیشم.. کچل هوی: رها

 جای جنابعالی شوهر چون آرش گفتم من تازشم..ندارم حرف باهات دیگه که نزن حرف تو: فائزه

 ...خانـــــــــــــــــــم هستن بنده بردار

 ..دیگه نکنین دعوا ـ

 ..لطفا کافیه.. میگه راست: آرمین

 ..پایین بریم خب ـ

 کردم، باز رو اتاق در.. من کنار اومد هم رها و وایستاد آرمین پیش رفت فائزه

 ..پایین رفتیم رها منو بعدشم رفتن فائزه و آرمین اول

*** 

 ..بمونین ها بچه: مادرجون
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 قبع شرکتم کارای از کلی من.. نمیشیم مزاحمتون این از بیشتر.. دیگه بریم مادرجون والل ـ

 ...خداشاهده شرکت رفتم بار سه فقط ماه شیش این توی.. افتاده

 ..میذارینا تنها دارین منو باز ولی..سالمت به برین باشه: مادرجون

. .پیشت بیایم دیگه هم با رویا با شب یه میدم قول بهت خودم..رو حرفا این نزن گلم مادر: رها

 ..بخور موقع به قرصاتم.. باش خودت مواظب.. نمیاریم غرغرومونو شوهرای این.. میایم مجردی

 و نشست و کرد باز رو ماشین در.. ماشین سمته اومد بوسید مامانشو که این بعد

 حرکت و زدم بوق یه مادرجون برای و گذاشتم رو سوئیچ.. داخل نشستم منم

 ..خونه سمت کردیم

*** 

 ..ها میشه دیگه دیگه امشب بیارم گیرت اگه.. دختر وایستا رها ـ

 منم میرفت اون.. داد ادامه خونه در سمت به دوییدنش به و خندید بلند.. خندید

 ..شد حل چی همه باالخره شکر رو خدا.. میدارم بر قدم آروم آروم سرش پشت

 ..جوجو نمیگم تو به مگه ـ

 پرت خودشو و گرفتم کمرش به رو دستم و کمرش سمت کردم دراز رو دستم

 ..گوشش نزدیک گذاشتم رو لبم.. بغلم توی کردم

 فداتشم؟ نبودم تو با مگه من من، کوچولوی جوجوی ـ

 من؟؟ با: رها

 ..ببین حاال میدم نشون بهت امشب.. بودم سریت پشت با نه ـ

 دستاشو هم رها.. خونه سمت رفتیم و کردم بغلش و پاهاش زیر انداختم رو دستم

 دستام از یکی با.. کرد بازش رو خونه در و دادم بهش رو کلید.. گردنم دور

 خودمو کفشای... کفشی جا داخل گذاشتم آروم و آوردم در بلندشو پاشنه کفشای
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 زدم زل.. وایستادم اتاق دره دمه رسیدم وقتی... باال رفتم ها پله از و درآوردم

 ..چشماش توی

 بسازم؟؟ برات انگیز خاطره شب یه تا ای آماده ـ

 ...آماده آماده.. قربان بله: رها

 ...................................... ...بستیمش دیگه هم با و کردم بازش رو اتاق در

*** 

 ســــــــــــــــــال ــــــــــــک یــــــــــــــــــــــــ

 ـــد ـــــــــــــــــــــــــ بــــــــــــــــــــعـــ

 آررررررررش؟؟؟: رها

 و داشت کالس صبح.. گرفتم جون انگار پایین ی طبقه از رها صدای شنیدن با

 بیشتر ساعت چند که این با بود شده تنگ براش دلم اینقده.. خونه اومده هتاز

 کنم؟ چیکارش دیگه عاشقه ما دله این خب ولی ندیدمشآ که نیست

 فداتشم؟ دلم جانه ـ

 ...باش زود.. پیشم بیا: رها

 اولین روی رها دیدم که پایین رفتم ها پله از... بیرون رفتم و بستم کارمو اتاق در

 انگار.. کردم نگاه قیافش به.. شد بلند جاش از که بشینم کنارش رفتم.. نشسته پله

 ..ناراحته

 رها؟؟ ـ

 بله؟: رها

 شده؟ چیزی ـ

 ..آره: رها
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 ...مُردَم علی یا سرده؟؟ چرا دستش.. گرفتم دستشو

 شده؟؟ چی چ ـ

 ..فقط هیچی: رها

 ..حرفش وسط پریدم

 چـــــــــی؟؟ فقط ـ

 میکنم؟؟ ناراحتت بگم اگه نظرت به: رها

 ..میشم ناراحت مسلما باشه افتاده اتفاقی اگه خب ـ

 ..نمیگم کن ولش پس خب: رها

 کیفش از کاغذ یه که برداشت آشپزخونه سمته به رو قدم اولین و کرد ول دستمو

 فاصله این از لعنتی اه.. موند ثابت کاغذ روی دوتامون هر نگاه.. بیرون افتاد

 رو کاغذ و شد خم سریعتر رها که شدم خم خواستم.. چیه که نیست مشخص

 نکنه شده؟؟ چی یعنی کرد؟؟؟ چیکار این... آشپزخونه سمت رفت و برداشت

 باشه؟؟ گرفته چیزی سرطانی نکنه نیست؟؟ خوب حالش نکنه باشه؟؟ مریض

 که بزنم حرفی خواستم.. میکنه درست سوپ داره دیدم..آشپزخونه توی رفتم سریع

 چرا رفت؟؟ کجا این.. دستشویی سمت دویید سریع و زد عـق و شد بد حالش یهو

 این که بودم وایستاده دستشویی دره دم.. دنبالش رفتم سریع.. یهو؟؟ شد بد حالش

 لیمو عینهو شد رنگش.. کرد باز درو.. زدم در آروم... شد بد دوباره حالش دفعه

 باشه؟؟ شده مریض نکنه اینطوریه؟؟ چرا این.. زرد

 رها؟؟ ـ

 ها؟: رها

 بیکویستی؟؟ ساندویچی چمیدونم یا خوردی؟؟ چیزی بودی که بیرون ـ
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 ..بده حالم چرا میدونم ولی.. بخدا نخورم هیچی: رها

 نمیگه؟؟ من به وقت اون و بده حالش میدونه این.. شدم مات

 نمیگی؟؟ من به وقت اون میدونی؟؟ تو ـ

 ..بگم بهت تا بدی بهم باید قولی یه: رها

 و کم کم و گرفتم رو بغلش زیر.. بیرون بیاد دستشویی از که کردم کمک بهش

 توی گرفتم رو رها بعدش و نشستم خودم اول... مبل سمته به رفتیم آروم آروم

 روی من بغل تو سرش و بود دراز مبل روی پاهاش که بود نسشته طوری... بغلم

 ..کردم نوازش رو کمرش آروم آروم دستم با.. بود ام سینه

 شده؟ چی بگو... میدم قول خب ـ

 باشه؟؟!! باشی داشته دوستم االن مثل بازم شنیدی خبرو این وقتی بده قول: رها

 زدی؟ االن که حرفیه چه این آخه... میکنیاااااااااااااااا دیوونم داری عزیزمن، آخه ـ

 ..بگم بهت تا بده قول تو اول نه: رها

 شد؟؟ خوب.. باشم نداشته دوستت که بکنم غلط من ـ

 ..شد خوب: رها

 ..کردم نگاه چشماش به... بوسیدم پیشونیشو

 ..نگرانی از مردم دیگه بگو گرفتی رو قولت که حاال خب ـ

 ..حاملم من.. من راستش: رها

 میگه؟؟ دروووووووووووغ چیه؟؟ گفت؟؟ چی

 میگی؟؟ دیگه بار یه ـ

 ..کرد نگام لبخند با

 ..دیگه میشی بابا داری خب: رها
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 میگی؟ دروغ.. کردم نگاه چشماش به

 مــــــــــــــن؟؟؟ جـــــــــــــــانه ـ

 ...بخدا آره: رها

 ..شدم بلند مبل روی از.. گرفتم پاهاشو زیر از

 کیه؟؟ میدونی ق عــــــــــــــــــــــاش... ــا رهـــــــــــــــــــــــ عاشقتم ـ

 ...مرسی جونم خدااااااااااااااااااا واااااااااااااااای... توام عاشق... منم

 گردنمو محکم... کنم چیکار باید نمیدونم واقعا.... چرخوندنش به کردم شروع یهو

 ...ایستادم پشتم به دستش خوردن احساس با... نمیزد جیک و گرفت

 ...لطفا دستشویی سمت به برو: رها

 که بودم منتظر در دم بیرون من تو رفت اون.. دستشویی دره دم بردمش سریع

 سمته بره خواست شد باز در تا.. کنه استراحت یکم که اتاق توی باال ببرمش

 ..باال ها پله از بردمش و کردم بغلش سریع من که آشپزخونه

 ..میام خودم پایین بذارم.. میکنیاااااااااااا لوسم داری: رها

 مثل فرشته یه. کن فکر وای.. ــــم خانــــــــــــــــــــمـ منی سره تاج تو لوس؟؟ ـ

 چیه؟؟؟ جنسیت که میشه معلوم کی.. بیاد دنیا به قراره خودت

 ..دیگه دوماه یکی احتماال نمیدونم: رها

 میگی؟؟ من به االن وقت اون بارداری ماه دو تو االن یعنی ـ

 دهب آزمایش برو گفت گفتم که مامانم به داشتم تهوع حالت چندباری یه نداشتم خبر خودمم: رها

 ...هستم باردار بنده بله دیدم گرفتم نتیجه امروز دادم رفتم منم

 آروم و گرفتم رو دستش.. تخت روی گذاشتمش آروم و کردم باز رو اتاق در

 ..روش کشیدم رو مالفه.. بوسیدم دستشو پشته

 رهـــــا؟ ـ
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 جانم؟: رها

 پیش مشکلی میترسم نباشه؟؟ خوب برات نکنه هست؟؟ بشی باردار اینکه امکان االن مطمئنی ـ

 از. ..ببینمت مریض لحظه یه نمیخوام حتی دیگه و نیست تو از مهمتر برام هیچی بخدا.. بیاد

 فیدس و سیاه به دست نداری حق دیگه تو اینجا بیاد میگم اینا مامانم خونه خدمتکار به امشب

 بهت دابع ولی نمیدونم االن.. اووم بکنم؟؟ باید چیکار بعــــد.. نمیکنم قبول که نیار نه.. بزنی

 قهرم باهات.. اومــــــــــــــد یادم تازه آهان.. بیاد پیش برات مشکلی ندارم دوست.. میگم

 ..بودا خوبت خبر اشانتیون زدم که هم رو حرفایی این... بزنم حرف باهات نمیخوام

 چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟: رها

 ..را به چسبیده چ چون ـ

 چرا؟؟؟؟ بگو جدی نه: رها

 ..ا عرا مرزه ـ

 ..بگیر کار منو مخ هی تو باز نیست، خوب حالم میگم بهت!!! آررررررررررش: رها

 روی گذاشت رو دستش و بالشت روی گذاشت رو سرش مریضی حالت به

 به باید.. نمیگنجم خود پوست در که خوشحالم اینقد.. کردم بهش نگاه یه.. شکمش

 بذاریم؟؟ چی اسمشو.. بدم خبر همه

 رهــــــــــــا؟ ـ

 هوم؟: رها

 بذاریم؟؟ چی اسمشو ولی قهرماااا باهات هنوز ـ

 ...هَماااااااا تو آوردی گیر وقت.. میدونم چه: رها

 کوچولو؟؟ مامان زدنه حرف طرز چه این ـ

 ..نیست خوب زیاد حالم بزنم، حرف نمیتونم عزیزمن،: رها

 میگی؟؟ جدی ـ
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 دارم.. میارم در حرفاتو تالفی دارم پــــــــــــــ نـــــــــــــــ پـــــــــــــ: رها

 ..آی.. خــــــــــب میگم جدی

 شد؟؟ چــــــی ـ

 ..رفت ویلی قیلی دلم یهویی نمیدونم: رها

 مقوی؟؟ برات چی کنم، درست چیز یه برات برم من خب ـ

 .اه.. نــــــــــــم دــــــــو مـــــــــی نــــــــ: رها

 ..میکنم درست برات بعد میپرسم ازمادرجون میزنم زنگ باشه خب ـ

 ...نزنیاااااا زنگ.. نـــــه: رها

 چرا؟ آخه!!! وا ـ

 باشه؟؟ نزن زنگ میکشم خجالت خب: رها

 ..اوخی.. خندیدم

 ..گلم چشم ـ

 کارم کردم درستش رو سوپ بقیه و آشپزخونه توی رفتم و شدم بلند تخت روی از

 رو کاسه کله کردم مجبورش و دادم بهش خودم و باال بردم رو غذا شد تموم که

 ...خوابید سریع همین خاطر به میترکید داشت بود خورده بس از بیچاره.. بخوره

 رفتم و آوردم در بلوزمو و زدم رو خواب چراغ.. کردم بازش آروم رو اتاق دره

 سخته یکم اینکه با.. باشم داشته کاری باهاش نمیاد دلم که خوابه چنان... پتو زیر

 و زدم رو خواب چراغ دکمه.. بخوابم منم... بخوابه راحت امشبو یه بذار ولی

 ...برد خوابم باالخره که کردم نگاه رها به اینقد

*** 
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 مـــــــــــــــاه ـــــت ــــــــــــفــــــــــــ هــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــد بـــــــــــــــعــــــــ

 ..بیرون اومدم دستشویی توی از سریع رها جیغ صدای با

 ...آرررررررررررررررررش آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ: رها

 این باز البد که بودم کرده فکر خودم با باز... اتاقمون سمت دوییدم عجله با

 ..اتاق سمت برداشتم قدم آرومتر فکر این با.. باال رفته جیغش دیده منو همستر

 ...بیا رش آآآآآآآآآآآآررررررررررررر: رها

 ..اتاق سمت رفتم دو حالت با.. حرفاس این از تر جدی قضیه فهمیدم دومش داد با

 شده؟؟ چی خدا یا.. میکشه نفس تند تند و زمین روی نشسته دیدم کردم باز درو تا

 شد؟؟ چی عشقم.. رها ـ

 ..وقتشه آرش: رها

 وقتشه؟؟ چی ـ

 چـــــــــــی؟؟.. کرد اشاره شکمش به دستش با و هم روی گذاشت چشماشو محکم

 بکنم؟؟ باید چیکار!!! دا خــــــــــــــــــــــــ یا میاد؟؟ دنیا به داره

 کنم؟؟ چیکار باید رها ـ

 ..میمیرم دارم زودتر خدا رو تو.. آرش بیمارستان برم باید کن ماشین سوار ببر منو: رها

 رو پاش زیر و سرش روی انداختم شال یه سریع رها دادن دست از فکر با

 رو سوئیچ و پایین رفتم پله از دقت با سریع... کردم بلندش زمین روی واز گرفتم

 عقب دادم رو جلو صندلی سریع.. ماشینم سمت رفتم و برداشتم کلیدی جا روی از

 ..داخل گذاشتم آروم رو رها و

 ..رل پشت پریدم سریع
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 رها؟؟ ـ

 جونم؟..وویی: رها

 چجوری؟؟؟ دقیقا حالت ـ

 ..بدو میمیره داره ام بچه.. میمیرم دارم.. برو تندتر رضا امام به رو تو آرش: رها

 ..میمیرم میمیرم دارم میگه هی.. میارما جووووووش دارم دیگه

 ..نکنی دیوونم که نگو رو جمله این اینقد خدا رو تو رهــــــــــــــــا ـ

 خودم دسته چون شدم ساکت.. میومد محکمش نفسای صدای فقط.. شد ساکت

 سرعت.. نمیخوام اینو اصال من و بشه ناراحت که بگم چیزی یه ممکنه نیست

 بردم دستمو.. بیمارستان ترین نزدیک به رفتم مستقیم و کردم بیشترش ماشینو

 گذاشتم؟ جاش باز وای.. نیست گوشی از خبری دیدم گشتم چی هر جیبم سمت

 .شنیدم رو آشنایی زنگ صدای با.. اه... نیستا همراهم دارم نیاز که موقعی دقیقا

 برداشتم جلو صندلی روی از رو گوشی و کردم دراز رو دستم.. اینجاست ا 

 ....کردم لمس رو سبزش قسمت و

 جانم؟ ـ

 ...کاشتیاااا در پشت رو ما بابا کجایی؟؟.. داداش سالم: آرمین

 کجا؟ دره ـ

 ون؟؟پیشت بیایم شام قراره که بودم نگفته امروز بهت من مگه.. حواسپرت آقای تون خونه: آرمین

 ..بدو..کردیم نگاه خونتون پنجره به که بس از گرفتین گردن و کمر آرتوروز کن باز درو.. که واقعا

 ..رفت یادم کل به... اوه اوه

 .نیستیم خونه االن که ما ـ

 کجایین؟ پ! بمیرررررررررررررری: آرمین
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 ..وقتشه میکنم فکر.. بیمارستان میبرم رو رها دارم ـ

 بیمارستان؟؟ کدوم.. مبارکه پ ا ؟؟؟: آرمین

 ..خدافظ فعال.. آرمین بده خبر مادرجونم به بیاین زودتر.. خونمونه راه تو که همینی ـ

 .خدافظ...ترن مهم اونا درک به خودت باشیاااااا داداش زن مواظب.. چشم: آرمین

 عرق غرق صورت رو کردم تنظیم رو آیینه.. فرمون پشت کردم پرتش یوگوش

 ..دادم فشار گاز روی پامو.. رها

*** 

 ..شو پیاده آروم.. عزیزم بیا ـ

 دارم یکی من که میزنه نفس نفس تند تند اینقده... شد پیاده ماشین داخل از آروم

 ..بیمارستان اورژانس قسمت سمت دوییدم و گرفتم رو پاهاش زیر... میوفتم پس

 ..کمک... براااااانکارد ـ

 ..برانکارد روی گذاشتمش رو رها منم و اومدن برانکارد یه با پرستار دوتا سریع

 ...وویی..وویی: رها

 رها؟ ـ

 جونم؟.. جو: رها

 خوبه؟ حالت ـ

 ...اووووووووووووووف.. سرجاش برگشت همیشگیش لبخند

 ..طبیعی نبشا نگران.. عزیزم اره: رها

 بگم؟ چیز یه ـ

 بگو؟...ب: رها

 چیه؟ جنسیتشون ـ
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 ما بچه بدونم نداشتم دوست چون نرفتم سونوگرافی من که میدونی خودت.. آرش نمیدونم: رها

 .بیشتره هیجانش بفهمم یهو میخوام.. چیه

 چی؟؟ پس من خب ـ

 چی؟ تو تو؟؟: رها

 دنیا هب قراره چی که بدونیم که سونوگرافی بریم بذار گفتم دفعه صد بهت من عزیزمن، آخه خب ـ

 ..رها تو دسته از.. پسر یا باشم دختر منتظر نمیدونم من االن آخه.. بیاد

 کن بس کنی؟؟ تموم نمیخوای زدنتو غر تو وقت اون عمل اتاق توی میرم دارم من.. آرش: رها

 ...ی آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ.. دیگه

 ..کنه طبیعی زایمان میخواد وای.. شد بیشتر تختش سرعت.. گرفتم محکم دستشو

 تصادف که موقعی اون مثل داخل برم من نذاشتن رسیدیم اتاق دره به وقتی..وویی

 از دارم.. نشستم صندلی روی.. عمل اتاق داخل برم من نذاشتن و بود کرده

 آرمین و مامانم و پدرم و مادرجون اومدن با... ا خـــــــــــــــــــــــد میمرم استرس

 بلند صندلی روی از رها دوستای بقیه و کیمیا و شده داداشم زن االن که فائزه و

 ..خدا میاد در داره اشکم.. شدم

 ..داخل بردنش تازه ـ

 ..میرسه پایان به خوشی و خوبی به ایشالل پسرم نباش نگران: مادرجون

 چیه؟؟ بچه جنسیت باالخره: آرمین

 ..تردخ یا باشم پسر منتظر باید االن نمیدونم منم.. سونوگرافی برم نمیخوام گفت رها والل ـ

 ..باشه دختر ایشالل اوخی: فائزه

 ..باشه پسر بذار بابا نه: آرمین

 خودراضی؟؟ از آقای پسر چرا: فائزه

 ...خاااااااااااااانم دختران از بهتر پسرا چون: آرمین
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 ..پسر یا باشه دختر نیست مهم.. اس بچه بودن سالم مهم... بسه بابا: کیمیا

*** 

 اتفاقی نکنه.. عمله اتاق توی که ساعته دو نزدیک االن.. کردم نگاه ساعتم به

 با دکتر اومدن و عمل اتاق در شدن باز با.. خدا وای.. باشه؟؟ افتاده رها برای

 ..شکفت گلم از گل لبخند

 کیه؟؟ ها بچه پدر: دکتر

 !!!!ها؟؟ بچه..وایستادم دکتر روبروی رفتم تعجب با من

 !!!هاااااااااااااااااا؟؟؟ بچه ـ

 ..دختر هم یکی پسر یکی.. هستن دوقلو.. بله: دکتر

 قلو؟ دووووووووو.. شد باز نیشم

 واقعا؟؟ ؟ چــــــــــــــــــــــی؟ ـ

 ..میگم تبریک.. واقعا بله: دکتر

 ردیممیک بحث خانممون با داشتیم باش رو ما بابا پسر؟؟ هم دختر هم دوقلو؟؟ میگی؟؟ چی: آرمین

 سرپ هم داده دختر داداشم به هم خدا.. کن حال خانم فائزه.. باشه دختر یا خوبه باشه پسر بچه که

 ..هااا شده خوشبحالت خداییش آرش.. 

 ..شکرت خدایا وای: کیمیا

 چطوره؟؟ خانمم حال دکتر آقای ـ

 ..نباشین نگران.. میان بهوش ایشالل دیگه ساعت یک... خوبه هم ایشون حال: دکتر

 ...مرسی ـ

*** 

 ...پسر خودته کپی هم پسره رها؟؟ شبیه دختره چقد وای.. ببین رو عمو خوشگالی اوه اوه: آرمین
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 ..مامانش پیش ببریم بابا بیا ـ

 ..ببینم زنمو برم میخوام خودم بگو میکنی؟؟ بهونه رو اینا الکی چرا عزیزمن، آخه: آرمین

 ..بریم بیا.. هم تو حاال خب ـ

 اسماشون.. دختر یکی پسر یکی اونم دوتااااااااااا.. کردم نگاه خوشگلم های بچه به

 ..باشه داشته زدن حرف حال اگه البته میپرسم رها از االن بذاریم؟؟همین چی رو

 ..کرد بازش آرمین رو اتاق دره

 رابرب کپی اصال.. موشل و خوشل قلو دو.. میگم تبریک خانم رها بابا... فرزند دو مادر به به: آرمین

 ..دیرینگ دیری.. میشود وارد فرزند دو پدر.. میاد االن پدرش.. والل آرشه خودتونو اصل

 تبریک به کردن شروع همه بودن اتاق داخل آدم کلی.. اتاق توی رفتم لبخند با

 بهم که بود آدم باز رها پیش برم زودتر میخواستم هی من.. حرفا این و گفتن

 از یکی میترسم لحظه هر.. من دسته داده پرستار رو تا دو هر.. میگفتن تبریک

 دار بچه دوتایی من میشن دار بچه یکی یکی همه اوه اوه.. پایین بیوفتن هام بچه

 یه.. رها کپی دقیقا سبزه چشماش.. کردم دخترم به نگاه یه.. سخته ولی.. میشم

 بهش رها پریده رنگ چهره دیدن با.. کردم بلند رو سرم.. خوشفرم و ناز لبای

 و شدم خم و تختش ی لبه رفتم.. میمیرم نگرانی از دارم درون از ولی زدم لبخند

 ..کرد نگاه بهشون آروم اونور، یکی اینور یکی.. کنارش گذاشتم رو ها بچه

 گوشم زیر و شد نزدیک بهم پشت از آرمین.. لباش گوشی نشست خوشگلی لبخند

 ..باشین راحت تا بیرون میکنم پرتشون رو همه االن من: آرمین

 ..زدم تشکر معنی به لبخند یه.. کردم نگاش یه

.. هبکش نفس ما داداش زن این یکم که کنین خالی رو اتاق لطفا... جنتلمنز و لیدیز خب،: آرمین

 رکت سریعتر چه هر رو اتاق لطفا.. کمه اکسیژن میکشه نفس زور به بیچاره که زیادین اینقده

 ..بیمارستان مدیریت تشکر با.. کنین
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 سرم.. تخت ی لبه نشستم و برداشتم صندلی یه.. بیرون رفتن آروم و خندیدن همه

 بازی رها تخته مالفه گوشه داشتم.. بشه خالی کامل اتاق که بودم منتظر بود پایین

 .شدید شدم مدیونش خداییش.. کردم بلند رو سرم آرمین صدای با که میکردم

 نم االن بگما اینو.. بیرون انداختم رو همه سوته سه.. رو تکنولوژی این کنین حال.. خب: آرمین

 من عدب بودی مریض مثال تو آرش، مثال که شبی اون مثل موقع یه.. ها باشه حواستون بیرون میرم

 !!اتاق توی بیام نمیخواستم

 ..زد لبخند یه و کرد نگام.. کردم نگاش عصبی خیلی

 ..کردم غلط بابا باشه: آرمین

 بازوشو و آرمین سمته اومد و کرد باز اتاقو دره یهو بیرون بود رفته که فائزه

 ..بیرون ببره آرمینو که کشیدش باحالی حالت یه با و گرفت

 نهات میخوان ها بیچاره بریم بیا میگی؟؟ نطق داری اینجا خودت بیرون انداختی رو همه بابا: فائزه

 ..باشن

 آرش؟ هستیم... نیستیم غریبه که تو و من عزیزم خب: آرمین

 ..اصال نه ـ

 دیگه هم با نگاهامون.. کردم نگاه میکرد نگاه من به داشت که رها به و برگشتم

 هم داشتیم همینطوری.. دیگه برین اه بیرون؟ نمیرن چرا اینا خدا وای.. خورد گره

 آن یک میخواست دلم خداییش آرمین سرفه صدای با که میکردیم نگاه رو دیگه

 ..اووووووووووووووف.. کنم خفش

 ..اوهن..ا هن: آرمین

 ؟ آرمــــــــــــــــــــین: فائزه

 آرمین؟ ـ

 خانم؟ دلم جونه: آرمین

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نانجم کاربر کـــ.نوشین | خون رنگ به لباسی با عروسی رمان

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

 

262 

 

 ..بریم بیا: فائزه

 نفس یه خواستم.. بیرون برد خودش همراه و کرد باز درو و کشید بازوشو سریع

 ..شد باز در که بکشم آسودگی سره از

 .بابای.. رفت یادم خدافظی... اومدما دوباره یهو شرمنده: آرمین

 ..اه.. دیگه بده حرص منو میخواد فقط بشر این یعنی.. بست سرش پشته درو

 ..بود ها بچه به نگاش.. کردم نگاه رها به برگشتم

 آرش؟: رها

 از یکی. رها برات بمیرم من وای.. نداره حال انگار و ضعیفه خیلی صداش

 ..گرفتم دستاشو

 نفسم؟ دلم جونه ـ

 تختتشون؟ توی بذاری رو ها بچه االن میشه: رها

 برگشتم.. تختاشون توی گذاشتم پسرمو بعدش دخترمو اول.. داشتم برشون آروم

 ..گرفتم دستاشو دوباره.. نشستم صندلیم روی

 بپرسم؟ سوال یه... آرش: رها

 ..گلم بفرما ـ

 دیگه؟ داری دوستم هنوزم تو: رها

 میگه؟ چی این... کشید سووووووووووووووووت مخم

 نپرسیااااا سوالو این دیگه.. داشت خواهم و دارم دوستت عاشقتم.. فداتشم آره.. عمرم آره ـ

 نوم هم تو پس نمیکنم رهات.. رها تویی بعدش خداس اول الویت من، زندگی توی.. میشم ناراحت

 خونم خانم بده قول.. نذاری منتظرم ماه شیش اون مثله دیگه بده قول بده؟ قول.. رها نکن رهام

 النا وقتی بخدا.. بفهم اینو رها میمیرم تو بدون من.. بشه سیاه زندگیم نذاری بده قول بمونی؟

.. رها نمیاد خوشم انتظار از.. میچرخیدم خودم دور کنده پر مرغ مثله داشتم بودی عمل اتاق توی
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 وت با فقط زندگیمو من.. رها نذار تنهام.. بمونم انتظارت توی نذار دیگه.. دردناکه خیلی انتظار

 چون ..نمیخواستم رو ها بچه این من میشد بد نکرده خدای حالت زایمانت سره اگه بخدا.. میبینم

 هدیوون عاشقتم رها.. نکن رهام رها،.. کنم بدبخت هم اینارو نمیخواستم دیگه بدبختم تو بدون

 زا بیشتر رو تو من ولی داری دوستم منو هم تو میدونم.. بفهم منو و کن درکم..  وااااااااااااااااااااااار

 ...نکنیااااااا فراموش اینو.. دارم دوستت داری دوست منو تو که اونی

 ..بوسیدم رو دستش

 ور دروغ حرفای اون آرمین که وقتی.. کردی ثابتش بهم.. میدونم رو اینا ی همه.. آرش میدونم: رها

 خواهی معذرت بهت من.. شد ثابت بهم چی همه کردی صحبت رفتی مامانم پیش تو و زد

 النا اینکه از حتی راستش نبود خودم دسته.. زدم که حرفایی اون بابت میخوام معذرت.. بدهکارم

 ....ب برسه چه میگیره ام گریه کنم فکر بهش بخوام

 روی خورد سر چشماش ی گوشه از اشک قطره چند و بده ادامه حرفشو نتونست

 ..ندیدمش که قرنه یک انگار.. بوسیدم گونشو و شدم بلند.. هاش گونه

 بذاری؟؟ چی میخوای گلو تا دو این اسمه راستی ـ

 قبول؟.. من با پسره کن انتخاب تو دخترشو: رها

 ..قبول.. قبوله بگن بانو چی هر ـ

 ..آرشاویر بذارم میخوام پسرمونو اسمه: رها

 .هست توش منم اسمه.. قشنگه واقعا.. قشنگی اسمه چه.. کردم نگاش

 ..قشنگه خیلی.. عالیه ـ

 سمها داریم دوست اینکه درمورد وقتی ها بچه با مینشستیم که مدرسه توی همیشه راستش: رها

 ..آرشاویر میگفتم من باشه چی شوهرامون

 .نداشتم خبر خودم داشتم هم رقیب بنده پس.. کردم ساختگی اخم یه

 ..استاد خانم بودین گرفته رو تصمیمتون قبل از پس.. روشن چشمم.. به به ـ
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 هب من که موضوع این به کلی ها بچه با آرشاویر اسمه اول قسمته شد تو اسمه وقتی بعدش: رها

 از باشه روش اسم این که پسری میخوای دختر آخه میگفتن همه آخه.. خندیدیم رسیدم آرزوم

 مزندگی از... داشته سنخیت هم اسم اون با که کسی و شوهرم شدی تو ولی تو کنی پیدای کجا

. .آرش ازت ممنونم.. میکنم حس گل دوتا این و تو کنار رو خوشبختی طعم دارم و راضیم خیلی

 بذاری؟؟ چی میخوای دخترمونو اسم ببینم بگو تو حاال.. داشت بستگی تو به همش

 .دارم دوست اینقد رو دختر این چرا من که میفهمم تازه.. کردم نگاه بهش عشق با

 آرمیال،چطوره؟ میخورن بهم یعنی.. توء ماله مثل من کله توی که اسمی راستش ـ

 ..کرد پیدا خاصی درخشش یه.. زد برق چشماش

 ..العادست فوق واقعا.. آرش عالی: رها

 ..خانمم کردی انتخاب تو که اسمی اون خوبی به نه ـ

 خونه؟؟ میریم کی: رها

 ..کن استراحت بگیر فعال.. دیگه دوروز کنم فکر نمیدونم ـ

 هم تو باشه.. دیــــــــر چقد ــــــــــــــــــــــــ اوفــــــــــــــــــــــ: رها

 ..نرو.. باش

 ..جام همین من.. بخواب یکم بگیر.. خانمی چشم ـ

 ..شدم خیره رها به و تخت ی لبه گذاشتم رو سرم منم و بست چشماشو آروم

 ...همه خوشبختی امید به.. باشن خوشبخت همینطوری آدما ی همه امیدوارم

 !!!!!ـــــــــــم خوشبختیــــــــــــــــــ که ما

 ***رهــــــا***

- 

 بــــــــــــــــــــــــ ــــــــال ســــــــــــــــــــــــ هفت

 ــــــــــــــــد ـــــعـــــــــــــــــــ
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 باید ها بچه اتاق سمت برم خواستم بلندشدم تمام آلودگی باخواب روبازکردم دراتاق

 تازه.. کردم نگاه هال توی دیواری ساعت به اول.. کنم بیدارشون مدرسه برای

 توی برگشتم کارم شدن تموم از بعد و دستشویی توی رفتم.. صبح شیش ساعت

 خوابیده اش برهنه تن با و انداخته خودش روی از رو پتو که آرش به... اتاقم

 موقع همون اما نخوره سرما که روش کشیدم رو پتو و رفتم نزدیک.. کردم نگاه

 نگاه من به بعد و کرد باز بزور رو چشماش اول...گرفتم رو دستم مچ که بود

 گذاشت رو اش وچونه کرد حلقه کمرم دور دستاشو و کرد ول رو دستم.. کرد

 ..ام شونه روی

 شدی؟؟ بیدار ک ی خانمم: آرش

 ..االن همین ـ

 خودش به محکم منو... خندیدم و اومد قلقلکم من که زد گردنم زیر بوسه یه

 ولی بودم بغلش توی پهلو به...خوابیدیم تخت روی دوتایی حرک یه با و چسبوند

 ..بذاره این اگه کنم آماده صبحانه برم باید

 ...آرش ـ

 جونم؟؟: گفت اش رگه دو و خمار صدای همون با

 ..مدرسه برن باید آرمیال و آرشاویر.. کنم درست صبحانه برم من ـ

 ..شد خیره چشمام به و نشست سرم باالی و کرد باز کمرم دور از دستاشو

 ..خوشمل توشولوی مامان: آرش

 ..رفت حموم طرف به و شد بلند جاش از و زد لبام روی سریع و کوتاه بوسه یه

 ..آرش راستی ـ

 ..کرد نگام و برگشت
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 بله؟: آرش

 ..لطفا بذار رو ماشینت سوئیچ ـ

 ..کرد نگاه کوچولویی اخم با منو

 چــ شه؟؟ خودت ماشین: آرش

 ..نمیشد روشن میکردم کاری هر دیروز والل نمیدونم ـ

 ..میرم تو ماشین با و میذارم رو سوئیچ.. چشم: آرش

 ..شازده خرابه من ماشین میگم ـ

 دور دستاش که بیرون بزنم خواستم اتاق از سریع من که سمتم اومد دو حالت با

 ..شد حلقه کمرم

 شازده؟؟ میگی من به: آرش

 مـــــــــــــــــــن؟؟ کی؟؟؟ ـ

 ..ام عمه نه: آرش

 ..شد سرازیر چشمام از اشک که داد قلقلکم اینقد... من دادن قلقلک به کرد شروع

 ..گرفت درد دلم بخدا نکن رها جون آرش ـ

 بلند رو سرم آروم.. کردم خراب زدم... اوه اوه... شد خشک شکمم روی دستش

 ..کردم نگاه زده زل بهم اخم با که آرش به و کردم

 رها؟ کنم آوری یاد باید بازم: آرش

 (...گونه بچه زبون به میره یادم همون) میره عادم.. بــ بــَسخید خو ـ

 باید یکی حاال خدا ا ی.. حموم سمت رفت و برداشت شکمم روی از رو دستاش

 آشتی خودش.. کرد قهر که درک به.. بیخیالش... بکش رو آقا این منت و بیاد

 با آتیشی قرمز رژلب یکم و آرایشم میز صندلی روی نشستم رفتم... میکنه
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 عوض خوابمو لباس و کردم جمع باالیی رو موهام..زدم پرپشتم های مژه به ریمل

 رو صبحانه های وسیله کم کم و بیاد دم تا گذاشتم رو چایی.. پایین رفتم و کردم

 ها پله از رفتم وقتی.. ها بچه اتاق سمت رفتم کردم کامل که رو میز.. کردم آماده

 اتاق توی برم گرفتم تصمیم اول.. میپوشه رو لباساش داره آرش دیدم باال

 نگاه کرده خوشتیپ همیشه مثل که بهش و کردم باز رو اتاق در.. خودمون

 ..کردم

 ..آمادس صبحانه ـ

 ..کرد نگاه لبام به ساختگی اخم یک با بعد کرد بهم نگاه یه

 بساطت؟؟ تو نداری ای دیگه چیز رژ این از غیر به تو یعنی: آرش

 ..زدم صورت پهنای به لبخند یه

 مگه؟؟ شد چی.. دارم اتفاقا چرا ـ

 میزنی؟؟ اینو همش چرا پس: آرش

 ..آخه رنگه خوش خیلی ـ

 ..نمیزنی رو رژ این میکنی لطف دانشگاه میری داری: آرش

 اش مرتبه براش داشتم و اش یقه روی گذاشتم رو دستم و وایستادم روبروش رفتم

 ..میکردم

 ..اخمو آقای چشم ـ

 ..کرد لبام مهمون طوالنی بوسه یه و کرد بهم نگاه یه

 ..شـــــــــد حــــــــاال: آرش

 کردم نگاش وقتی.. رفت رژم نصف دیدم کردم نگاه که آیینه توی خودمو برگشتم

 ..میخنده داره دیدم
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 ..شد دیرم که برم: آرش

 ..ها بچه اتاق توی رفتم من و پایین رفت ها پله از اون.. شد رد کنارم از خنده با

 زدم پیشونیش روی از موهاشو و تختش گوشه نشستم و کردم نگاه آرشاویر به

 ..کردنش صدا به کردم شروع آروم و کنار

 ..مدرسه بری باید.. مامان بیدارشو.. آرشاویرجان ـ

 رفتم و شدم بلند تختش از و کردم بوس رو اش گونه و کنار زدم رو پتوش آروم

 .آرمیال تخت روی نشستم

 .شد دیرت.. مامان بیدارشو.. جان آرمیال ـ

 کمد توی از رفتم.. تختش روی نشست من کمک با و کرد باز رو چشماش بزور

 توی بردم رو آرمیال.. تحریرشون میز صندلی روی گذاشتم و گرفتم رو لباساشون

 ولی آشپزخونه سمت رفت آرمیال.. کردم تنش رو لباساش بعد و دستشویی

 و سرش بای رفتم.. خوابالو خرس.. میمونه باباش مثل.. خوابه هنوز آرشاویر

 به و برگشتم آرش صدای با که کنم بیدارش جوری چه که میکردم فکر داشتم

 ..دادم گوش پیشنهادش

 نمیشه؟؟ بیدار: آرش

 .نه ـ

 ..مدرسه بره نمیخواد کن ولش: آرش

 .کمرم روی گذاشتم رو دستام

 بـــابــــا؟؟ نـــــه ـ

 ..بخوابه بذار میاد خوابش خـُب.. والل: آرش
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 ره کار این.. خوابالو خودت مثل.. پسرت کنه تحصیل ترک باید که کنی حساب طوری این اگه ـ

 ..روزش

 ..پس خوبی پسر چه: آرش

 توی میره وقتی اینکه برای کردم بلندش رو آرشاویر بزور.. خندید اونم و خندیدم

 نشستیم رفتیم دیگه باهم بعد و بردمش خودم نشه پا کله و نخوره زمین دستشویی

 خورده مونو صبحانه دیگه هم ما خورد رو اش صبحانه آرش وقتی و میز دور

 ..ایستاد من حرف با که بیرون میرفت آشپزخونه از داشت.. بودیم

 ..نداری که ماشین.. میرسونمت من وایستا ـ

 اینم اتاق توی رفتم وقتی.. داد تکون مثبت نشونه به رو سرش و کرد بهم نگاه یه

 

 رو کوتاه یکم که ای فیروزه آبی مانتوی و کردم باز رو کمد در.. اومد سرم پشت

 کردم شروع و مشکی مقنعه با و برداشتم مشکی جین شلوار یه و بیرون آوردمش

 رو مقنعه.. میکنه نگاه منو داره آرش دیدم کردم که دقت.. کردن عوض لباس به

 ..زدم رو عطرم و گذاشتم که

 استاد؟؟؟ دعوتین مهمونی: آرش

 .مهندس آره ـ

 سالمتی؟؟ به کجا: آرش

 .کیمیا خونه ـ

 جدی؟؟: آرش

 .اونجا بریم مستقیم که دنبالت میام شد تموم تدریسم من.. اونجاییم امشب آره ـ

 ..نیم شیش ساعت شد دیر که بریم بیا.. باشه: آرش
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 با و بیرون زدیم اتاق از دوتایی و زدم کمرنگ رژ یه و کردم پاکش رو لبم رژ

 رو ها بچه کردم پیاده که رو آرش.. رُل پشت نشستم من بیرون رفتیم ها بچه

 موقع تا االن از دارم کالس تا سه امروز.. دانشگاه سمت رفتم خودم و رسوندم

 زندگیم. رسیدم آرزوم به.. دانشگاه توی تخصصی زبان استاد یه شدم.. ناهار

 ..کلمه واقعی معنای به عالی

*** 

 ..کردم نگاه رو پشت و برگشتم استاد اسم شنیدن با

 بله؟؟ ـ

 میخوام مطمئنا.. کالس پسرای پرووترین از یکی.. سمتم اومد دانشجوهام از یکی

 ..شد بلند گوشیم صدای لحظه همین.. بندازم ترم این رو این

 .لحظه چند ببخشید ـ

 .نشست لبم روی لبخند آرش اسم دیدن با کردم نگاه که گوشی صفحه به

 جانم؟؟ ـ

 کجایی؟؟.. دانشگات اومدم من: آرش

 .سوم طبقه.. سالنم داخل ـ

 ..بیام من تا باش جا همون باشه،: آرش

 .باشه ـ

 آره.. نصیرایی شایان اسمش کنم فکر. کردم نگاه پسره به و کردم قطع رو گوشی

 ..خودشه

 .بپرسم ازتون سوال یه میخواستم من استاد ببخشید: شایان

 .میشنوم. بفرمایید ـ
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 ..برسه خدمتتون خیر امر یه برای مادرم میشه اگه بگم میخواستم: شایان

 کردم احساس آرش صدای با یهو میگه؟؟ چی... شد نعلبکی اندازه چشمام من

 ..میرم حال از دارم

 میدی؟؟ پیشنهاد ایشون به که نداری ناموس خودت نفهم مردک: آرش

 .گرفتم رو آرش بازوی فقط و نزدم حرفی.. کرد شایان حواله مشت یه و جلو اومد

 .کن ول جان آرش ـ

 رو دستم و کرد ولش رو شایان.. کرد نگاه چپم دست به وبعد کرد نگام و برگشت

 کردم نگاه چپم دست به وقتی.. کرد حرکت ماشین سمت عصبانیت با گرفت محکم

 حرکت دنبالش حرفی هیچ بدون...وااااااااااای.. بذارم مو حلقه رفت یادم دیدم

 نشستم وقتی.. دادم بهش لرزون دستای با رو سوئیچ رسیدم ماشین به وقتی.. کردم

 .شد بلند دادش ماشین داخل

 خریدی؟؟ خوشگلی واسه حلقه: آرش

 ..پایین انداختم رو سرم و نزدم حرف

 و بدم دست از رو کنترلم بشه باعث که نده انجام رو کوچیک کارای این اینقد من جان.. رها: آرش

 هادپیشن فرد آرش زن به من، زن به یکی وقتی ولی متنفرم کار این از خودم بخدا.. بزنم داد سرت

 کـَسم همه زنم، که نیستم خوب اینقد چرا که بکشم رو خودم لحظه اون میخواد دلم میده ازدواج

 ..ذارهب اشو حلقه هستن بیشرف این مثل آشغال چهارتا که جاهایی میره وقتی باید که بره یادش

 دست باری چند و داد تیکه ماشین در به و شد پیاده ماشین از و شد ساکت یهو

 خودم دست از بدجوری.. ماشین داخل نشست گذشت که یکم و کشید موهاش توی

 در شستن ظرف برای رو حلقه وقتی همش..میگه راست اینم خب.. عصبانیم

 برای یکم.. کردا کاری عجب شایانم این.. دستم بذارم دیگه میره یادم میارم،

 من اگه عمراً  وکارش حرفش بااین امادیگه داشتم شک درسش این توی ردکردنش
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 ردش داره رو درس این من با و داره عمر تا.. کنه پاس رو درسش این بذارم

 ..کردم نگاه میرونه نور سرعت با داره که آرش به.. میکنم

 ..آرش ـ

 ..نداد رو جوابم

 ..دستم بذارم رفت یادم میشستم ظرف داشتم دیشب بخدا ـ

 یه کردن خالی انگار نزدنش حرف همین.. نزد حرف و کرد نگام منو و برگشت

 ..پام تا سر از یخ آب سطل

 میشن؟؟ تعطیل االن ها بچه: آرش

 .آره ـ

 کار و هم کنار هاشون مدرسه شکر رو خدا. کرد حرکت ها بچه مدرسه سمت به

 توی خونه برسیم تا که بودن خسته اینقد شدن سوار که ها بچه. شد آسون برامون

 یه گاهی چند از هر.. نشد بدل و رد حرفی هم آرش و من بین.. خوابیدن ماشین

 که خیابون به.. میشه بیشتر ترسم که کرده اخم بد انقد اون اما میکنم بهش نگاه

 ..نمیره خونه سمت دیدم کردم نگاه

 میریم؟؟ داریم کجا ـ

 یشهرباز رو ها بچه وقته خیلی. میگردیم بیرون یکم میریم بعد میخوریم بیرون رو ناهار: آرش

 .نبردیم

 بعد. رستوران بودیم رسیده تقریا دیگه شدن پیاده ها بچه وقتی و نزد حرف دیگه

 آرش منو و بودن بازی مشغول آرمیال و آرشاویر. ارم پارک رفتیم ناهار از

 ..بودم ها بچه به خیره من و پارک میزای از یکی روی بودیم نشسته

 ..رها: آرش
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 .پوسید دلم اوف. زد حرف باالخره آخیش.. کردم نگاش و برگشتم

 جانم؟؟ ـ

 کجاست؟؟ ات حلقه: آرش

 ..کردم نگاه دستم به

 کیفم ویت انداختمش رفت یادم وسیله یه یهو بعد دستم بذارم که داشتم بَر ش صبح.. کیفم توی ـ

 .بذارم دیگه رفت یادم و

 .زد زل چشمام توی غمگینی حالت یه با

 .بکشم رو پسره اون میخواد دلم: آرش

 .فقط داد پیشنهاد یه. متأهلم من که چمیدونست بیچاره اون ـ

 ..بگیرم پس رو حرف بودم حاضر که کرد نگام چنان

 ..ها بچه پیش برم من ـ

 و افتاد تاب از آرمیال که میشدم نزدیک ها بچه به داشتم و شدم بلند ازپیشش

 سریع آرش.. پام روی نشوندمش و سمتش رفتم نور سرعت با.. شد بلند اش گریه

 ..نشست من پیش اونم و سمتم اومد

 ..خیلی میسوزه پام.. جون مامان: آرمیال

 رو چشماش دیدم کردم نگاه که آرش به.. میکنه گریه بهار ابر مثل.. گریه زیر زد

 و کرد بغلش رو آرمیال سریع.. نداره رو آرمیال اشک دیدن طاقت میدونم.. بسته

 مگرفت رو آرشاویر دست منم و ماشین سمت بردتش طوری همون و سرش بوسیدن به کرد شروع

 ..کردیم حرکت ماشین سمت به و

 ..مامان: آرشاویر

 جونم؟ ـ
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 خونه؟ میریم داریم زود اینقد چرا: آرشاویر

 .درمونگاه بریم میخواییم گرفته درد پاهش خورده زمین خواهرت عزیزم ـ

 ..میکنه اذیت منو اینقد.. حقشه: آرشاویر

 میکنی؟؟ اذیتش تو تا میکنه اذیت رو تو اون حرفیه؟؟ چه این آرشاویر!!! ا  ـ

 رو پاش.. درمونگاه رفتیم من بغل توی آرمیال با چهارتایی و نزد حرفی دیگه

 آرش و میرفت غش داشت دلم که من.. کرد گریه کلی آرمیال و کردن عفونی ضد

 دیوونم اش گریه صدای.. بودیم نشسته اتاق بیرون آرشاویر با من بود، پیشش

 و زدم زنگ داره پسر و دختر یه االن که کیمیا به کارا دادن انجام از بعد.. میکنه

 اسمش پسرش.. بیایم نمیتونیم و شده چی که گفتم خالصه صورت به براش

 پرهام.. پروا دخترش اسم کشید، آتیش به منو زندگی که همونی پرهام،اسم

 هم پروا..هستن همسن پرهام و آرمیال.. بزرگتره پروا از دوسال فقط.. بزرگتره

 یه آرش خونه برسیم اینکه قبل.. خوشبختن ما مثل هم اونا.. کوچیکتره ازشون

 داشتم وقتی... خونه رفتیم و خرید وسیله و میوه کلی رفت و ایستاد سوپری

 تصمیم شام برای.. خریده پیتزا وسایل دیدم یخچال توی میذاشتم رو ها وسیله

 روشن رو کولر رفتم کردم که جا به جا رو ها وسیله.. کنم درست پیتزا گرفتم

 رفتم و برداشتم رو کولر کنترل.. گرمه خیلی هم ما خونه و تابستون االن.. کردم

 دیدم ها بچه اتاق توی رفتم وقتی.. کنم روشن رو کولرا تا اتاقا تک تک توی

 سر و رفتم.. میده انجام رو تکالیفش داره آرشاویر و خوابیده آرش بغل آرمیال

 .زدنش صدا به کردم شروع آروم... آرش پیش رفتم و بوسیدم رو آرشاویر

 ..آرش ـ

 ..بازوش روی گذاشتم رو دستم
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 ..عزیزم ـ

 روی گذاشت رو آرمیال آروم کرد نگاه اطرافش به وقی کرد باز آروم رو چشماش

 رو آرشاویر بیرون میومد اتاق از داشت وقتی.. پایین تخت از اومد و تختش

 آرش ولی اتاق سمت رفتم من و هال سمت میرفت داشت... بیرون اومد و بوسید

 ..کردم روشن که رو کولر رفتم.. اومد سرم پشت و کرد عوض رو مسیرش

 نگاش و برگشتم.. شد حلقه دورم دستی یه که میکردم مرتب رو روتختی داشتم

 حلقه گردنش دور دستامو.. میزنه موج چشماش توی غم بدجوری دیدم.. کردم

 همراهیش.. شد تسلیم بازم.. خوشگلش مشکی چشمای توی شدم خیره و کردم

 مدت بعد.. نبینمش ناراحت لحظه یک ولی بدم رو زندگیم همه حاضرم.. کردم

 ..اش سینه روی گذاشتم رو سرم منم.. سرم روی گذاشت رو سرش کمی

 ..رهـــا: آرش

 جونم؟ ـ

 ...دارم دوستت خیلی از بیشتر خیلی: آرش

 ..دارم دوستت تو خیلی از بیشتر خیلی منم ـ

 ......................کرد قفلش و اتاق در سمت رفت آرش و تخت روی نشستم من

*** 

 ـهســــــــــتـــ رـهـــــا ــــــــتا

 ...کـــــرـد باـیــــــــــــد زنــدگـــــیــ

*** 

 است باران ی درقطره داشتن دوست نهایت اگه

 .....میکنم تقدیمت را دریا من
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 کـــــــــ.نوشین: نویسنده
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