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 مقدمه

 رقف کس هر براي فرد این اما.  فرد یک به قلبي شدید عالقه یعني قاف شين عين یعني عشق

 وآروم زهاجا هيچ بي نميزنه در عشق اما بياره عاشق فرد براي چيزهارو خيلي ميتونه فرد این ميکنه
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 دش جوري چه شد؟ چي نميفهمي که ميکنه ریشه قلبت عمق وتوي ميشه قلبت وارد وطوري آروم

 ...................................... که مياي خودت به وقتي ؟و

 ، بود استيرلينگ ليندزيcristalyz آهنگ که گوشيم ویولون زنگ صداي با ، بود ربع و هفت ساعت

 عاشق دیدم رو آهنگ این کليپ ازوقتي اصال ، بودما آهنگ این عاشق هميشه.  بيدارشدم زخوابا

 زنگ عنوان به رو آهنگ این وقتي از ولي ، بگيرم یاد ویولون برم شد باعث وهمين شدم ویولون

 از عدب.  ميشدم متنفر آهنگ این از داشتم دیگه ، بودم گذاشته گوشيم رو دانشگاهم براي صبح

 فتمر و کردم خاموشش و شدم بلند باالخره!  کنه بيدارم تا زد خودش توسر گوشيم کلي که این

 ازچشام یکي بار یه لحظه هرچند منتها ، بودم بسته زورخستگي از چشام تا دو.  دشوري طرف

 هقياف بادیدن ، دشوري توي رفتم همونجوري!!! دیوار توي نرم احيانا اینکه محض ميکردم روباز

 ازحد بيش که پریده رنگ صورت کرده پف چشماي ، ژوليده موهاي کردم وحشت آینه توي خودم

 : گفتم خودم با بودم شده روح شبيه ، ميزد سفيدي به

 !!ببينه اینجوري منو ميکنه سکته شوهرم بيچاره _

 اومد( خالفم پسریاجنس ضد یعني) فِمِنيستيم دانشگاهيم هم حنانه قول به افکار همون دوباره بعد

 :گفتم سراغمو

 !!شوورکنه خواست کي حاال اصال پسره هرچي گورباباي بابا برو _

 مک یه چشام پف بلکه صورتم توي پاچيدم یخ آب مشت دوتا ، بودم فکرکردن درحال همونطورکه

 ریمب مهسا دنبال برم بشم حاضر سرم خير تا اتاقم توي رفتم و بيرون اومدم ازدشوري و بخوابه

 آرایش مالیم کم ویه برداشتم روهم آبيم ي وره یه کيف ، زدم آبي سرتاسر تيپ یه.  دانشگاه

 بود بيدار مامانم ، بيرون اومدم و زدم لب برق کم درآخریه دربيام بيحالي ازاین بلکه تا کردم

 : گفت مامانم که ميز پشت ونشستم کردم بهش سالم یه.  ميریخت چایي برام داشت

 ؟ خونه مياي چند امروزساعت _

 .خونم سه ساعت نزدیکاي دیگه ، دارم دوکالس ساعت تا ، هشت ساعت _

 دیگه؟ ميري مهسا با _

 . دنبالش ميرم االن آره _

 گاهه؟ تعمير تو هنوزم مهسا ماشين _
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 . بره یکشنبه شنبه فکرکنم مياره درش ميره مياد که اي هفته این ولي آره _

 ينشماش االن همين براي شد خراب ماشينش ، پيش وقت چند ولي داشت آلبالویي پراید یه مهسا

 . تعميرگاهه

 . دوستم باهاش تااالن و بودیم باهم راهنمایي اول ازکالس.  بود صميميم دوست بهترین مهسا

 هاي ازر ي همه گفت ميشه تقریبا راحتيم خيلي باهم ، دارم دوستش خيلي من خوبيه خيلي دختر

 همهاز و خوبن خيلي باهم هم هامون خانواده همينطور و نزدیکيم خيلي هم وبه ميدونيم رو همدیگه

 عماريم مهندسي رشته گرفتيم تصميم مهسا منو ، راهنمایي سوم کالس از ، نزدیکيم هم به لحاظ

 .هستيم معماري ليسانس دانشجوي هم االن و بخونيم رو

 دقيقه وچهل هفت ساعت کردم نگاه ساعتم به ، ميخوردم صبحونه آرامش با داشتم همونطورکه

 به باتعجب دوباره و شد گشاد نلعبکي اندازه چشام یهو که خوردن به کردم شروع دوباره ، بود

 :گفتم توسرم زدم کردم نگاه ساعتم

 !!!! رفت شدم بدبخت شد برسرم خاک واي _

 :گفت مامانم موقع همون

 !وضعشه؟ چه این کردم سکته ميکني جوري این چرا دختر شد چي _

 :گفتم حال درهمون برداشتم ميز رو از رو وسوئيچم کيفم بدوبدو شدم بلند ميز ازسر

 !! ميکنه سرمو موهاي دونه دونه مهسا االن ، شد دیرم مامان _

 :گفت مامانم

 .  خداحافظ برو باشه _

 : گفتم بيرون ميرفتم در از داشتم که درحالي

 !!!خداسعدي _

 :گفت مامانم

 ! داري برنمي شوخي از دست حساسم هاي درموقعيت توکه ازدست _
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 جلهع با و وسوارآسانسورشدم پوشيدم هم رو ایم سرمه استار آل کتوني کفشاي و بيرون زدم ازدر

 قبولي براي بابام که ، شدم خوشگلم سفيد 602 ماشين سوار و روزدم پارکينگ ي دکمه

 زدم رو دودیم عينک.  گذاشتم ماشين عقب صندلي روي رو وسایلم و کيف.  بود خریده دانشگاهم

 شونخون.  رفتم اینا مهسا خونه طرف به سرعت با بستم ریموت با درو بيرون اومدم درپارکينگ از

 وشيمگ که ميرفتم داشتم همينجوري ، داشتيم فاصله چهارراه یه تقریبا بود نزدیک ما ي خونه به

 : گفتم و زدم رو پاسخ زادشه حالل خود بعله دیدم ، زد زنگ

 هااااان؟؟؟؟؟ _

 .... کاشتي منو اینجا دوساعته بميري مار، زهر هان ، ومرض هان ، کوفت هانو _

 :پرسيد داد خجالت حسابي رو بنده و داد فحش خوب اینکه از بعد.  ميداد فحش داشت همينجوري

 بيشعور؟؟ کجایي _

 !!سرقبرتو _

  ؟؟ خبرندارم خودم مردم کي ااااااامن _

 !! ميشم راحت دستت از ميميري زودي ایشاالبه _

  ؟؟ کجایي ، ميرسم تورو حساب بعدا من حاال ، بميري خودت _

 !! اومدم غرنزن اینقدر سرکوچتونم _

 :دراومد صدام که کوبيد محکم درو باال پرید کرد باز درو درخونشون رسيدم تو پچيدم رو کوچه

 هااان؟؟ دربستنه وضعه چه این ، کن برخورد درست اااااااباعروسکم _

 : زدن غر به کرد شروع مهسا

 دوساعته منو جا این ؟؟ بودي کجا!!  شم راحت دستت از من الهي بميري هست که همينه _

 !!!دادم گلم هيچ که شدم سبز کاشتي،

 !! ببينم بياد بده رز گل یه ااااااپس _

 هاااان؟؟ _
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 دوست رز قدرگل چه من ميدوني توکه ، دیگه من بده رزم گل یه ؟خب دادي گل نميگي مگه _

 !!!!!!!!! دارم

 !!ميکنم صحبت جدي دارم باش بيشعورجدي _

 !! بخره برامون آرشاویر آقامون ميگم نخواستم اصال خسيس _

 !بفرسته برات رز گل خياالتت ازتو بگو آره _

 با همين رس هميشه که خيالي فرد یه ، بود من براي ميلياردر فيلم توي شاپور مثل کسي یه آرشاویر

 !! ميخندیدیم و مياوردیم در بازي مسخره مهسا

 : گفت که ورميرفت ماشينم باضبط داشت مهسا

 کردي؟ دیر اینقدر چيکارميکردي نگفتي _

 گيرب رو فلش این خودتو کشتي بابا.  شد اینجوري رفتم ور هم ذره یه ميومد خوابم بابا هيچي _

 !! نکن ور اون ور این اینقدر توش بزن

 : گفتم من که کرد نگاه من به چپ چپ یه مهسا

 !!کردم دانلود تازه جدیده آهنگاش نکن نگاه اینجوري _

 یه دوباره ، زدن به کرد شروع باویولون ليندزي transendance آهنگ ضبط تو زد روگرفت فلش

 منو ي عالقه مورد آهنگ به رسيد که کرد ور اون ور این آهنگ چندتا ، کرد نگاه من به چپ چپ

 به کرد شروع آهنگ بودم وآهنگاش بنيامين عاشق کال بنيامين شدي عاشق تاحاال آهنگ مهسا،

 :خوندن

 ها ندیده تورو چشام ها مدیده مدت یه

 ها پریده منم رنگ تو عشق رنگ پریده

 .....هاهمون بياره یادش منو ها ستاره کنيد کمک

  بدي دل شده کسي به شدي عاشق تاحاال

  بگردم دورت بدي دستش از یهو
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 قلبتو روي بذاري دستتو شده تاحاال

 بگردم دورت تو به بگه نيست یکيم

 ونچ بودیم اومده خوب تقریبا ، تو رفتيم کردیم پارک جا یه رو ماشين دانشگاه در دم رسيدیم

 زدن حرف به حواسشون همه بيشتریا دیدم بازکردم رو کالس در ، بود نيومده استاد هنوز

 :گفتم که تو رفتيم بامهسا بادوستاشونه

 . اومدم من سالااااام _

 : گفتند هامون بچه از چندتا وجانانه گلشن و حنانه که

 ؟؟ طوري چه ، شرووووور سالم _

 !! نميشم ازاینم بهتر ، عالي خوبم که من _

 : گفت حنانه

 . ميشدم اميد نا اومدنتون از داشتم دیگه ، اومدید دیر اینقدر چرا بابا _

 : گفتم من که

 !!دیرکردیم روز مایه حاال!!! ها همه توچشم رفته خارشده ماهم کردن دیر روز یه این بابا _

 گينيسن که خندیدم مي داشتيم همينجوري ، وخندیدیم زدیم حرف ها بچه با کلي اون از بعد دیگه

 دميکر نگاه منو داشت بود زده زل شایانه دیدم کردم وبلند سرم ، کردم حس خودم روي رو نگاهي

 :گفتم باخودم دادم قورت مو خنده

 !! ندیده آدم حاال تا انگار!!  بابا اي _

 : بودگفت شده من متوجه که حنانه

 !! کن درک ، دیگه ست سوخته دل عاشق بيچاره داره حق _

 :گفتم پرویي درکمال من بعد

 !! تره خنک دلش منم از این سوختس؟؟ دل این بابا برو _

 : گفت حنانه که خندیدیم هم با همه
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 شدي؟؟ فمنيست تو باز _

 !!! کرد شروع این باز بابا اي _

 :گفت دوباره حنانه

 قعاش فهميدن همه ، تو به ميزنه زل اینقدر بچه این ، ميسوزه بيچاره پسره این براي دلم خب_

 !! خوشگل خبيث!!!  نميکني بدبخت به نگاهم یه خبيثي اینقدر تو اونوقت ، توئه

 ریامو دورو و دیگران بچگيم از ولي ، نميکنم خودم از تعریف نميدونم ، گرفت خندم تشبيهش از

 درحد رو کس هيچ و بشم مغرور بود شده باعث هم همين االن که ، بودن کرده تعریف ازم اینقدر

 مه برابر در وقت هيچ من.  ميکرد صدق غریبه پسراي برابر در تنها غرور این البته.  ندونم خودم

 سرشون وسربه بودم شيطون هم کلي تازه هيچ که نبودم مغرور خانوادم پسراي و مردا و جنسام

 اي نچهغ هاي ولب متناسب نسبتا دماغ ، عسلي چشماي خوشگل ميگفتن بهم دیگران.  ميذاشتم

 حنانه که ميکردم فکر داشتم جوري همين ، داشت طالیي هاي رگه توش که خرمایي موهاي و

 : گفت

  نميشي؟ عاشق چرا تو اصال _

 : گفتم غيض با موقع همون

 به برسه چه ندارن کردنم فکر ارزش اصال پسرا من نظر به ، بشم عاشق من پيداکن توآدم _

 !!شدن عاشق

 !! نيستن هم مثل که همه رها ولي _

 !! همند مثل همشون ام خانواده پسراي از غير به پسرا ي همه ، من ازنظر چرا _

 پسر هب بحث وقتي هميشه نبود خودم دست البته بودم رفته تند زیادي منم شد ناراحت یکم حنانه

 فکر براي نباید و داره ارزش خيلي وقتمون بودم معتقد هميشه آخه ، ميکردم قاطي ميشد کشيده

 :تمگف دربيارم ناراحتي از رو حنانه که همين براي ، کنيم صرف ندارن ارزش که کسایي به کردن

 !!نشو ناراحت بابا خب خيلي _

 !! ببينيم روزتم اون اونوقت بشي عاشق روز یه ميکنم آرزو اصال نخيرم _
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 !!!!ها ميگيره آدمو دامن یهو توگيراست نفریناي نکن نفرین خدا تورو حنانه واي واي _

 که ، کردیم گوش استادا این حرفاي وبه خوندیم درس دیگه دو ساعت تا خنده زیر زدند همه

 .افتادیم راه و کردیم خداحافظي ها بابچه شد تموم کالسمون دو ساعت

 :  زد زنگ گوشيم که بودیم توراه

 . من بده دربيار ازتوکيفم منو گوشي اون مهسا _

 !! بود سياه غالم نوکربابات _

 !!  دیگه بده من جون!!  بدي انجام درست بگيم تو به کار یه ما نشد بابا اي_

 :زدم رو پاسخ دکمه بود مامانم ، من دست داد درآورد رو گوشي مهسا

 ؟؟ جانم _

 کجایي؟ خوبي؟ رها سالم الو _

 . خونه ميام دارم توراهم خوبم _

  مهسایي؟ با_

 . آره _

 . داریم مهمون امشب آخه بيا تر زود ذره یه مامان باشه _

 هست؟ کي سالمتي به ا _

 .نيستن غریبه روشنا و رهام _

 ؟هست کي گفتم مهمون گفتي همچين خونن صاحاب ، نيستن مهمون دیگه اوناکه مامان آهان _

 . بيا زود نریز زبون خب خيلي _

 ندارین؟ کاري اومدم باش _

 . نه _

 . باي پس _
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 :مهساگفت که کردم روقطع گوشي

 بود؟ کي رها _

 . داریم مهمون گفت گرام مامي _

  کين؟ مهموناتون حاال خب _

 .محترم خانواده همراه ، روشنا و رهام باشن ميتونن کيا _

 . دیگه گرمه سرت حسابي پس _

 !! دیگه آره _

 نيستي؟ کردن کار فکر تو تمومه درسمون دیگه دوهفته یه ميگم رها راستي _

 !!ميرم باکله االن همين من بگو هست کار کجا خوب ولي خوبي چيز چه کار؟ _

 .هستم دنبالش من مسخره نشو لوس _

 رسيدي؟ کجا به حاال خوب جدي ا _

 دیروز همين که نيومد خوشم ولي دیدم رو شرکتا اون رفتم ، داده پيشنهاد جارو چند یه مهران _

 معروفه شرکت یه ميگفت ميکرد رو تعریفش خيلي ، داد پيشنهاد رو دیگه جاي یه دوباره

 .نميکنن استخدام رو کسي هر سازیه ساختمون

 خيلي هم رو مهسا اتفاقا ، خونده عمران اونم خوبيه خيلي پسر. بود مهسا ي همسایه مهران

 رغي که نکنيم ازدواج وقت هيچ یا بستيم عهد باهم ما ، دیگه منه مثل هم مهسا ولي داره دوست

 !! کنيم ازدواج سال یه توي ، باهم کنيم ازدواج خواستيم خرشدیم موقع یه اگه یا!!  ممکنه

 بعدش؟ خوب _

 يليخ کاریم دنبال فهميده ازوقتي ، ميگيرم مصاحبه وقت یه براتون گفته مهران دیگه هيچي_

 . ميکردم پيدا براتون من خب نگفتيد؟ من به چرا گفت شد ناراحت

  ؟ نميدوني رو شرکت اسم _

 .آرتابين آهان ، آرتازین ، آرتاوین شرکت سخته ذره یه اسمش _
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 رو؟ اسمش بودي توشنيده _

 .  معروفه خيلي ميگفت مهران تاحاالولي نه _

 . بودم نشنيده تاحاال منم _

 :فتگ که شه پياده اومد مهسا ، اینا مهسا ي خونه در رسيدیم که ميزدیم حرف داشتيم همينجوري

 . بده بهم رو شرکته همين خبر فردا قراره مهران ، بيرون بریم داري رو حالش فردا اگه _

 .هستم اوکي _

 .باي فردا تا پس _

 .باي _

 ، مشد آسانسور سوار تو اومدم ، کردم باز ریموت با درو رسيدم بعد کم یه ، خونه سمت افتادم راه

 : توگفتم رفتم من جز هستن همه بَـــــــــه دیدم کردم بازش ، در تو انداختم کليد باال رفتم

 !!!!! اومد اونم که بود کم گلتون جمعه جمعتون که ميبينم _

 به خوب خيلي خواهر یه ، کنم عوض رو لباسام اتاق تو رفتم و کردم پرسي احوال سالم همه با

 بهش رو رازهام ي همه هميشه ، بودیم صميمي باهم خيلي ، بودم عاشقش که داشتم روشنا اسم

 ماس ، بود کرده ازدواج که بود دوسالي ، ميکرد راهنمایيم سرزنش جاي به هميشه اونم ميگفتم

 هميشه که کسي تنها ، بودم عاشقش روشنا مثل که داشتم هم داداش یه.  بود آراد شوهرش

 هاله زنش اسم ، بود کرده ازدواج بود سال چهار اونم ، داشتم دوستش خيلي بود رهام بود پشتم

 :  گفتم و بيرون رفتم کردم عوض رو لباسام اینکه بعد.  بود

 ؟؟ خبر چه الهه ، رهام ، آراد ، روشنا خب _

 :گفتند باهم همه

 ....  سالمتي _

 :گفتم بود گرفته خندم

 دادید؟ تشکيل سرود گروه _
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 : گفت آراد

 ي؟شوورکن تونميخواي ببينم تمومه درست که دیگم دوهفته شماست پيش خبراکه بعدم آره _

 !!ها ميترشي

 وري؟ميخ منو حرص اینقدر که ميدي تو مگه رو نونم بعدم!!!  بخوري منو غصه نميخواد تو بسته _

 !!بدي و نونم بخواي که تونشم سربار کنم شوور نخواستم اگه ميدم قول من

 :گفت من از پشتيباني به رهام

 !! شده مهندسي خانوم خودش براي ما کوچولوي خواهر که فعال نکن ازیتش آراد _

 : گفتم ذوق با منم

 !!کنه طرفداري ازم گلم داداش بلکه _

 .  بشي کسي خودت واسه بخوني درس باید تو ميگفت هميشه رهام آخه

 ميشناسه؟ آرتابين شرکت کسي سوال یه ها بچه _

 :گفت آراد موقع همون

 معج توش مهندسا بهترین از کلي که سازیه ساختمون بزرگ خيلي شرکت یه ميشناسم من _

 . شدند

 :گفت رهام و

 .شنيدم رو اسمش منم _

 !!!!!مهندسي مثال توکه جز ميشناسنش همه برسرت خاک گفتم باخودم

 :گفت که اومدم بيرون افکارم از رهام باصداي

 کار؟ چي ميخواي حاال _

 نمطمئ البته بشيم استخدام بخوایيم اونجا شاید ، برام کنيد دعا اگه ، بخواد خدا اگه هيچي _

 . کرده درموردش هاي صحبت یه اینا مهسا ي همسایه نيستم

 :گفت آراد
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 همه محيطش، ، حقوقش نفعته؟ به قدر چه ميدوني بشي استخدام توش اگه.  سالمتي به ا _

 !عاليه چيش

 . دعاکنيد برام پس _

 که ایياونج از کردند رفتن قصد همه باالخره که وخندیدیم گفتيم و کردیم صحبت کلي آخرشب تا

 . برد خوابم جوري وچه کي ونفهميدم خوابيدم رفتم زود خيلي بودم خسته خيلي منم

* * * 

 

 !! دیگه بيدارشو ، شد دوازده ساعت ميخوابي قدر چه مامان دیگه پاشو رها _

 !! بخوابم بذار خدا تورو مامان _

 !! زده زنگ صبح از دفعه سه مهسا شو بلند رها _

 دمش بلند جا از ها زده جن مثل یهو!!!!!  دیگه بخواب بگير بابا ها بيکاره مهسام این گفتم لب زیر

 . بترسه مامانم شد باعث که

 مادر؟؟؟ شدي جني یهو چرا ؟ شد چي بده مرگم خدا وا _

 . قراردارم مهسا با نبود یادم اصال بابا اي _

.  بود شده مهم برام اینقدر ، بود زده حرف شرکت این راجب مهسا که وقتي از چرا نميدونم

 ؟ نه یا گرفت وقت ، برامون کرده چيکار مهران بفهمم تر زود هرچه داشتم دوست چرا نميدونم

 ازجا ؟ شده چي ببينم برم زودتر داشتم دوست معروفيه و بزرگ شرکت ميگفت مهسا چون شاید

.  مبزن مهسا به زنگ یه تا ، بيرون اومدم و شستم صورتمو دسشویي سمت رفتم و شدم بلند

 : برداشت رو گوشي که گرفتم رو شمارش

 الو؟؟ _

 . سالم _

 !!! ميري زمستوني خواب ؟؟ ميخوابي چقدر ، ميموني خرس مثل بميري ، درد ، کوفت _

 ؟؟ نداشت زدن غر جز کاردیگه این نميدونم من ، ميزد غر داشت بند یه همينجوري
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 ؟ ميزني غر قدر چه بميري اه _

 . زد غر بایدم تو به _

 چيکارکردي؟؟ ببينم بگو حاال خوب خيلي _

 ور خرس تاتوي اونجا ميومدم باید من دیگه وگرنه ، زدي زنگ گيره من به کارت االنم بگو همون _

 !!!کنم بيدار

 !! بودم خسته قدر چه ميدوني توکه ، دیگه نزن اینقدرغر توروخدا مهسا اه _

 !!حاال خب خيلي _

 شد؟؟؟ چي ببينم بگو خب _

 .دارم برات خوب خبراي _

 :گفتم باهيجان

 چيه؟ ميگي؟ راست ا _

 !تو؟ کردي ذوق قدر این چرا دادن تيتاب خر به انگار حاال خب اوه اوه _

 داري؟ عرضه چقدر تو ببينم ميخواستم فقط چيه ذوق نبابا _

 !!بيشعور _

 .....خودتي _

 . بگم بهت تا دنبالم بيا هفت ساعت خب خيلي _

 .اونجام هفت پس باشه _

 .باي اوکي _

 .باي _

 اونا با کم یه ، ميکشيدیم باید دانشگاه پروژه براي که هایي نقشه سراغ رفتم ، کردم قطع رو تلفن

 خودم به کم یه شدم حاضر ، گرفتم دوش یه حموم رفتم پاشدم پنجه ساعت دیدم رفتم ور

 ، نبيرو زدم و کردم خداحافظي مامانم واز برداشتم و سوئيچ ، بود هفت به ربع یه ساعت ، رسيدم
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 عنهت به بعد تو نشست کرد باز رو در پایين اومد که گوشيش رو زدم تک یه خونشون دم رسيدم

 :گفت

 اومدي؟؟ زود اینقدر تو شده چي _

 !!!بيام تایم این بده توگير شدم تایم آن من که بارم یه بيا _

 خب؟؟ _

 !!!جمالت به خب _

 !!!بيشعور ااا _

 .. خودتي _

 !!نميگم اصال _

 !ميگي؟ چي ببينم بنال شما بابا خب خيلي _

 . ادبي بي خيلي _

 ! دیگه تورفتم به _

 !! خرچسونه _

 ؟!اه دیگه کردي کار چي ببينم بگو خب!!  ميدي فحش قدر چه مهسا اهه _

 . ميگم پاتوقمون بریم _

 شستيمن هميشگيمون ميز سر ، رسيدیم بعد کم یه کردیم گوش وآهنگ نزدیم حرفي اونجا تا دیگه

 :گفتم مهسا به رو که غذاروگرفت سفارش اومد گارسون

 ؟ افتاد اتفاقي چه کنيد عرض ميشه خب _

 . آره _

 !!بنال خب _

  شدي؟ ادب بي بازتو _
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 !!ادب توبا قربون _

 چمه؟ خوبي این به _

 !! کردي دیوونم بگودیگه داري دوست هرکي جون مهسا _

 ينيمبب بریم گرفته مصاحبه وقت برامون ، دوازده ساعت شنبه گفت زد زنگ امروز مهران بابا خب _

 !بودي خواب خرس مثل جنبابالي که بگم همينو زدم زنگ صبحم ميشه؟ چي

 !!بودم خسته خب خودتي خرس _

 . ميگيرم گاه تعمير از رو ماشينم شنبه راستي _

 ؟؟ دیگه مياي خودت قراضه عبو با پس ، سالمتي به خب_

 !! توئه ماشين قراضه عبو _

 !! دیوار تو زدي رو بدبخت که بس از دیگه قراضس عبو خب خخخخ _

  ؟؟ دیگه بگي اینو خواستي مي!!!  بده رانندگيت خودت _

 دیگه؟ باشم اونجا دوازده ساعت فردا پس خب خيلي!!  آره خخخخ _

 هاینک مثل ساعت رو اینام کرده رو تعریفمون کلي مهران ببري رو آبرومون نکني دیر فقط آره_

 . حساسن خيلي

 رسوندم رو مهسا من و گفتيم پرت و چرت ذره یه خوردیم هم ما و آوردن رو شام اون از بعد

 رئيس به ، آدماش به ، شرکتش به ، ميکردم فکر فردا به همش شب تا.  خونه رفتم خونشون

 خندم خودم افکار این از!!  کچله ي گنده چاق مرد یه شرکتش ریيس ميکردم فکر ، شرکتش

 . برد خوابم جوري چه و کي نفهميدم دیگه و گرفت

 اعتس!!!  توروحت اي.  برداشتم رو گوشي شدم بيدار خواب از ليندزي ویولون زنگ صداي با صبح

 توي تمورف بيرون اومدم ، صورتم شستن از بعد دستشویي رفتم شدم بيدار غرغر با.  بود نيم و ده

 ندداش دوست رو من تيپاي همه هميشه ولي نباشه خودم از تعریف ؟ بپوشم چي حاال خب.  اتاقم

 جابيباح اینکه درعين تو تيپاي ميگفت من به هميشه ولي ميکرد سر چادر که این با الهه مثال

 سر مرفت.  نبود بيرون هم موم تار یه حال عين در ولي وخوشتيپ بودم شيک هميشه یعني!! عاليه
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 الیيط نوارهاي روش که رو مشکيم مانتوي ؛ پوشيدم رو تفنگيم لوله مشکي کتون شلوار ، کمد

 کردم سرم روهم طالیيم مشکي روسري ، پوشيدم رو ميخورد طالیي کمربند یه روش و داشت

 اعتس و برداشتم رو اون ست وکيف پوشيدم رو مشکيم وچرم ورني سانتي ده پاشنه هاي وکفش

 با مامانم که بيرون اومدم اتاق از کردم آرایش هم ذره یه آخرم در و کردم دستم هم رو مشکيم

 :گفت و کرد فوت من به و خوند دعایي یه لب زیر ، من دیدن

  بري؟ خواي مي کجا کردي خوشگل قدر چه مادر واي _

 این ، مبشي استخدام که دعاکن برام فقط.  دیگه گفته مهسا که شرکتي همون که گفتم مامان وا _

 هم ، داره منفعت واسمون کلي بشيم استخدام اگه ست العاده فوق گه مي مهسا که شرکتي

 .کن دعا فقط محيطش هم خوبه حقوقش

 !! پناهت و پشت خدا برو عزیزم باشه _

 ديدو عينک ، نشستم خوشگلم ماشين پشت رفتم و شدم آسانسور سوار ، بيرون رفتم در از

 وقت حاال خب بود ربع و یازده کردم نگاه ساعتم به بيرون اومدم پارکينگ از و زدم رو مشکيم

 دیدم ، برداشتم رو طالیيم آیفون گوشي خورد زنگ گوشيم که ميرفتم داشتم همينجوري داشتم

 :گفتم و زدم رو پاسخ مهساست

  هوم؟ _

 !!عزیزم جانم بگي تو موندم دل به آرزو من هوم کوفت _

 !!!وتو نه هم کي به!! زدنه؟؟ حرف طرز چه این ، خورد بهم حالم عوق اه اه _

 کجایي؟ حاال ، کنم چيکارت دیگه بيشعوري _

 کجام؟؟.  توراه _

 . نزدیکم افتادم راه منم بيا باش زود خب خيلي _

 باري؟ کاري. اومدم باشه _

 .باي بيا زود نه _

 باي _
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 االح کن ولش گفتم ، پایين رفت افتاد که شاگرد صندلي روي انداختم و کردم قطع رو گوشيم

 زنگ باید االن حاال روحت تو اي ، خورد زنگ موقع همون که ميدارم برش شم پياده خواستم

 به ات ، برداشتم رو گوشي شدم دوال و کردم کم ، کم یه رو سرعتم کردم نگاه رو جلوم! ؟ ميخوردي

 یه هب خوردم بعله دیدم که شده چي ببينم باال آوردم رو سرم شنيدم صدایي یه دیدم اومدم خودم

 ذیتا زده تک ریخته کرم بيشور مهساي دیدم انداختم گوشيم به نگاه یه بودم شُک تو ، ماشين

 بودم زده بهش که ماشيني بودم؟ بيدار یا ميدیدم خواب شدم بدبخت واي کن ولش اینو حاال ، کنه

 که کردممي فکر داشتم همينجوري.  داشتم بيمه خوبه حاال ، توحلقم ماشينت.  بود مشکي آودي یه

 موهاي ، مانکنا ازاون ، هيکلي بلند قد پسره یه!!  تره آنتيک ماشين خود از اش راننده واو دیدم

 عينک ونچ ببينم بودم نتونسته هنوز رو چشماش ، اي قنچه لباي ، باال روبه متناسب دماغ ، مشکي

 لحظه چند از بعد.  بود موکوتاهه هاي کناره بلنده وسط که مدال این از هم موهاش.  بود زده دودي

 نازل من برسر آسماني بالي چه ، کردم غلطي چه ببينم شدم پياده ماشين از و اومدم خودم به

 ، چشمانش به به ، درآورد رو دودیش عينک پسره دیدم که وایسادم پسره اون کنار اومدم!!  شده

 اون کن درویش زدم داد سرخودم دلم تو!!  بووووود خوشگل قدر چه!!  بود عسلي عسل همچو

 !!!!!آسفالت کف ميفته بيرون ميزنه حدقه از االن چشماتو

 ، مآورد در رو دودیم عينک اون از تقليد به منم بود عصباني خيلي انگار درآورد رو عينکش وقتي

 هطلبکاران اونجوري نداشت توقع جاخورد انگار لحظه یه ، گرفتم جانب به حق قيافه خودش مثل

 :گفت و گرفت خودش به رو عصباني مغرور ي قيافه همون دوباره ولي ، کنم نگاه بهش

 !! نيستا بد باشيد مواظب کم یه خانوم _

 : بود اینو رسيد ذهنم به لحظه اون که اي کلمه نها ت

 !! نبود حواسم خب _

 : گفت و شد عصباني که ، گفتم لحظه اون در که بود اي جمله بدترین یعني

 که ماش اصال ؟؟ نيفتي پس گرفتي رو پيش دست!!  شدیم طلبکار چيزیم یه اینکه مثل نه _

 ؟؟!! ميشيني ماشين پشت چرا نيستي بلد رانندگي

 : فتمگ همين براي ، بود عالي رانندگيم ، نداره حرف رانندگيم ميدونستن همه ، شدید گرفت حرصم
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 ميگه نم به!!  بده رانندگيت خودت اصال ، نيستي بلد رانندگي شما ؟؟ نيستم بلد رانندگي من _

 !! نيست بلد رانندگي

 : گفت که!!  ميدادم تحویلش پرت و چرت داشتم ، ميگفتم چي فهميدم نمي خودمم

  ؟؟ ماشين پشت نشستي داري گواهينامه اصال شما کوچولو خانوم ببينم _

 : گفتم همين براي ، ميومد بدم بدونه کوچولو منو کسي اینکه از ، شدید شدم عصباني

 !!  خوبي شما اصال!!  بلدي شما فقط نه _

 اي بچه با بخوام که اینه از تر ارزش با وقتم من منتها ، خوبم من که نيس شکي توش که این _

 !! بيار رو ماشينت کارت و نامه گواهي کن لطف پس ، کنم کل کل تو مثل

 : گفتم بود گرفته حرصم هاش گفتن کوچولو این از اینقدر دیگه که من

 !! دربياد چشتون تا ميارم االن ، کنيد صبر لحظه چند یه بزرگ بابا _

 و ماشين کارت!!  پروو ي پسره ، ماشينم سمت به رفتم و کردم تاکيد بزرگش بابا رو قصد از

 : گفتم و سمتش گرفتم و برداشتم رو گواهينامه

 باهاشون زدن حرف آخه ، بزنم حرف بزرگا پدر با ندارم وقت ، برم ميخوام کن نگاه بزرگ بابا _

 !!  بره مي سر رو آدم حوصله

 قتو دقيقه پنج فقط نه واي ، کردم نگاه ساعتم به ، افتادم آرتابين شرکت یاد ، وقت گفتم تا

 یه و کردم چيکار نفهميدم یهو!!  کورکرد و ذوقم بيشعور مرتيکه اه.  درمياره رو پدرم مهسا داشتم

 يغج با ماشينم سمت ميرفتم که همزمان و بيرون کشيدم ازدستش رو کارتا و زدم کوچيک جيغ

 : گفتم

 !!  شد دیرم واااااي _

 با.  تشرک طرف رفتم گرفتم گازو و پيچيدم حرکت بایه گرفتمو عقب ودنده کردم باز رو ماشين در

 گوب منو ، کنه فکر جهنم اصال!!  خلم من ميکنه فکر االن پسره ، دادم انجام االن که حرکتي این

 ایدب االن مهسا بيچاره ، بود شده مرغي چيز کلي طور به گفت ميشه یعني اعصابم!!  شده دیرم

 هی رسيدم اي دقيقه ده که بودم اومده تند اینقدر رسيدم باالخره!!  ميکرد تحمل منو گند اخالق

 تعجب از واااااااااوووو ، شدم ساختمونش وارد بود دقيقه ده و دوازده ساعت کردم ساعتم به نگاه
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 تبيس ي طبقه شدم آسانسورش وارد.  شيک و مدرن خيلي ساختمون یه درمياوردم شاخ داشتم

 ماماخ بيستم ي طبقه به رسيد ميکرد طي یک به یک هارو طبقه آسانسور که همونجوري زدم رو

 ميدنميفه همه که ميکردم اخم بد اینقدر ميکردم اخم وقتي یا نميکردم اخم وقت هيچ یا بود توهم

 رد از نبيرو اومدم ازآسانسور. کنم اخم حسابي بود شده باعث امروزم اتفاق ، ناراحتم چيزي ازیه

 :زدن غر به کرد شروع من به رسوند خودشو دو با دید منو تا مهسا تو رفتم شرکت

 .........کر دیر اینقدر چرا حساسن وقت رو اینا نگفتم بهت من مگه رها کجایي _

 :گفت کرده کشف درمن جدیدي چيز که انگار بعد

 ؟؟ شده چيزي رها ببينم _

 : گفتم سرتق هاي بچه مثل اخم باهمون

 .  نه _

 رو عصابت یکي که حساس مواقع در مگر کني نمي اخم جوري این وقت هيچ تو ، کردي غلط _

 !!باشه کرده مرغي چيز

 !! ندارم حوصله اصال ، مهسا نکن شروع _

 : گفت بود شده من بد حال متوجه که مهسا

 ازب اخماتم اون حاال شده چي کني تعریف برام باید بعدا ولي ، ندارم کارت به کاري االن باشه _

 !! نميخوایيم اخمو مهندس ميگن بيرون ميندازنمون موقع ازهمون تو بریم االن که کن

 :گفتم زیرلب

 ....جهنم به _

 :گفت منشي موقع همون

 . هستند شما منتظر معاون آقاي ، عليخاني خانوم _

 رد مهسا ، افتادیم راه داد نشون بهمون که باکالسي در سمت به هم با و مرسي باشه گفت مهسا

 :اومد در ور اون از صدایي و زد

 . بفرمایيد _
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 :گفتم شدم وارد اخم با منم کرد سالم شد اتاق وارد و بازکرد درو مهسا

 .  سالم _

 ، مشکي موهاي ، هيکلي بلند قد پسر یه! بينم؟ مي خوشکله پسره چي هر امروز من چرا وااااااوو

 دیده قبال انگار ميزد آشنا نظرم به چرا نميدونم.  اي قنچه لباي فرم خوش بيني ، توسي چشماي

 :گفت و کرد اشاره ميزش جلوي هاي صندلي به دست با.  بودمش

 . بفرمایيد _

 : گفت مهسا که نشستيم ميزش به صندلي ترین نزدیک روي مهسا و منو

 دیر کم یه همين براي اومد پيش براشون اتفاقي یه من دوست ، شد دیر ذره یه ببخشيد _

 .رسيدن

 ادمهرر آقاي همچنين و مهمه خيلي ما شرکت براي زمان که بدونيد باید ولي ، نداره اشکالي بعله _

 سر ایدب بشيد استخدام شرکت این توي اگرميخواهيد پس حساسن، خيلي زمان رو شرکت رئيس

 . باشيد اینجا مقرر ساعت

 :گفتم اخم با منم

  اسمتون؟؟ ببخشيد........آقاي ببينيد _

 .هستم رادمهر ایليا _

  هستيد؟؟؟ شرکت رئيس شما مگه _

 .هستم معاونشون خيرمن _

 ؟؟..........چرا پس _

 :وگفت بزنم کامل حرفمو نذاشت

 . هستن من برادر ایشون _

 اج همه هميشه و حساسم ساعت رو خيلي خودم من رادمهر آقاي ببينيد ، شدم متوجه کامال بله _

 پيش برام مشکل این اگر امروزم ، ميدم انجام درست رو کارم بدونيد پس حاضرم نفر اولين

 . بودم اینجا اینا از تر زود خيلي بود نيومده
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 . نياد پيش براتون مشکلي دیگه اميدوارم ، شدم متوجه بله _

 .لطفتون از ممنون _

 .  ميکنم خواهش _

 یه رس ، ایشونم بيارن تشریف رادمهر آقاي تا ، پرکنيد ميدم بهتون فرمارو این من خب خيلي _

 برخ بهتون کردن موافقت استخدامتون با ایشون اگر ، هستم درخدمتتون من االن ، هستن پروژه

 .  بپرسم ازتون سوال تا چند من فرما این کردن پر از قبل ، بدید اجازه اگه حاال ، ميدیم

 :داد جواب مهسا

 . بفرمایيد _

 چيه؟ مدرکتون و چندسالتونه چيه؟ اسمتون اینکه اول _

 :داد جواب مهسا

 .دارم معماري ليسانس مدرک و ودوسالمه بيست ، هستم عليخاني مهسا من _

 ( شدم پسرخاله زودم چه ایليا: )پرسيد من به رو ایليا

 وشما؟ _

 دیگه دوهفته البته ، دارم معماري ليسانس مدرک ودوسالمه بيست ، هستم پوش زره رها منم _

 . ميشه تموم جفتمون درس

 .کنيد پر فرمارو ميتونيد ممنون بله _

 خيلي ، ودب جذاب خيلي خدایي انداختم ایليا این به نگاه یه چشمي زیر فرما کردن پر به نشستيم

 بيخود اومد خوشم ، بود ومودبي باکالس آدم اینکه همه از تر مهم و بود جنتلمن و خوشتيپ هم

 خود ، اینه شرکته ریئس برادر همون که معاونش گفتم باخودم.  ميکرد تعریف اینقدر مهران نبود

 بعد ، بدن خبر بهمون دوشنبه یعني ، بعد روز دو شد قرار فرما کردن پر از بعد چيه؟ شرکت ریئس

 ضيهق کل منم شده چي ببينه که کردن وجو پرس به کرد شروع ومهسا بيرون اومدیم خداحافظي از

 :گفت شوخي به که کردم تعریف براش رو
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 مومت چي همه که ام پسره ، آودي به خوردي بيا!!  بابا برو ميگي ، شانسي خر خيلي ميگم بابا _

 !!!!! پيکان به ميزدیم بودیم ما اگه حاال ميخواستي؟ چي دیگه بوده

 :گفتم بود گرفته خندم زدنش حرف طرز از که من

 رورمغ اینقدر ، باشه هم چهارده شب ماه اصال حاال ، ميزني رو حرف این ميشناسيو منو تو خوبه _

 کوچولو گهمي من به اااا!!  نيستي بلد رانندگي ميگه من به ، بيشعور مرتيکه!!  خورد بهم حالم که بود

 !!  بزرگه خيلي خودش انگار حاال ،

 :گفتم من که ميخندید من به داشت همينجوري مهسا

 ؟ داره خنده آدما بدبختي ، کوفت _

 !! کرکرخندست تو خوردن حرص ولي نه _

 : وگفتم خندیدم منم

 !!ميکردیاااا نگاه نامحسوس جورایي یه ایليا این به نفميدم فکرنکن ، ميشه توهم نوبت _

 : وگفت خندید مهسا

 !!رادمهر آقاي چيه ایليا شدي خاله پسر زودم چه حاال_

 !! نزن حرف قلم لفظ من برا دیگه تو خدا تورو واي _

 دارن؟ ارزش پسرا اصال خودت قول به بعدم خب خيلي _

 . ندارن نه _

 !بودا خوب قيافشم بود خوشتيپ خيلي پسره رها خودمونيم ولي _

 چــــي؟ که_

 !!گفتم همينجوري خوب _

 :وگفتم خندیدم

 . باشه جونش ننه مبارک _
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 بهمون امروز بود قرار شد تموم باالخره هم روز دو این ، خونه سمت افتادیم راه خندید مهسام

 گفتن و کردن ذوق کلي هاهم بچه و دادیم خبر ها بچه ي همه به دانشگاه تو دیروز.  بدن خبر

 !!!!!بود حد درهمين کردنشون ذوق کال!!  بشه کوفتتون

 ابخو یه اه ، کنم خفش بگيرم ميخواستم خورد زنگ گوشيم که بودم خواب اوج تو بود ده ساعت

 : گفتم ، ميگم چي نفهميدم آلود خواب باصداي برداشتم رو گوشي!!  نيومده ما به راحت

 !!!؟؟ بلو اله _

 : گفت و شد هول من حرف این گفتن با انگار ، بود زنونه نازک صداي یه که طرف

 !! االم سلو _

 بود پریده سرم از خواب و بود گرفته خندم ، داد اون که سوتي و دادم که سوتي این با که من

 : گفتم

 !! سالم ببخشيد _

 :  گفت و خندید اونم

 پوش؟ زره خانوم.  ميگيرم تماس آرتابين شرکت از سالم _

 :گفتم و نشستم جام سر سيخ و شدم بلند کردن وصل بهم قوي فشار برق انگار یهو

 ؟ بفرمایيد هستم خودم بله بله _

 .  باشيد جا این دوازده ساعت شده موافقط شما استخدام با راستش _

 : گفتم باعجله دادن تيتاب خر به انگار نداشت حد که کردم ذوق اینقدر یعني

 !! دادید خبر که ممنون ميام حتما باشه باشه _

 نماشي با هرکي شد قرار ، زدن زنگ منم به االن گفت که زدم زنگ مهسا به کردم قطع رو وگوشي

 اي قهوه کرم تریپ یه ، شم حاضر اومدم و شستم صورتمو دشوري طرف دویدم.  بياد خودش

 ، دش خوشحال کلي هم بابام کرد ذوق کلي مامانمم و گفتم رو قضيه مامانم به بيرون اومدم و زدم

 ، اونجارسوندم به رو خودم زیاد سرعت وبا کردم طي رو ماشينم تا آسانسور راه بيرون دراومدم از

 ارکپ تازه اونم که دیدم ماشينم جلوي درست مشکي آودي یه خودم ماشين باپارک زمان هم دقيقا
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 زکردمبا رو درماشين! منه؟ باباي داشت سبيل هرکي مگه وگفتم انداختم باال اي شونه ، بود کرده

 نم!!! همونه اینکه نـــه وااایييي ، شد پياده وازماشين کرد باز رو ماشين در اونم من با وهمزمان

 درماشين باحرص منم ، بست رو ماشين در و زد پوزخند یه بعد ولي کرد تعجب اول و دید رو

 . شرکت توي اومد بامن زمان هم اونم.  ردشدم وباغرورازکنارش زدم رو ودزدگيرماشينم روبستم

 خندپوز هي اونم نميکردم هم نگاش اصال من وایساد کنارم اومد اونم رفتم آسانسور سمت به من

 داد شارف رو بيست ي طبقه اون آسانسورشدیم سوار باهم و اومد آسانسور! بيشعور مرتيکه ، ميزد

 داشت هي همينجوري ؟ بيسته ي طبقه تو شرکت دونه یه همون فقط مگه چه من به گفتم که

 :گفت یهو که کرد حرکت و شد بسته درش آسانسور که ميزد پوزخند

 داشتيد؟ کاري اینجا _

 :گفتم باغرورکامل منم

 !!!نمياد قيافتون به باشيد اینجا نگهبان فکرنميکنم _

 :گفت که بود پوندزده ي طبقه نزدیک.  زد دیگه ي مسخره پوزخند یه

 نشد؟ رد طبقتون _

 : گفتم و زدم خند پوز یه

 ميخواد دلم برعکس بلکه ، باشم اینجا باشما مشتاقم خيلي االن من نکن فکر شما ، بعدم خير _

 !!نبينم شمارو ریخت تا برسم نظرم مورد طبقه به تر زود

 مطمئني؟؟ _

 :گفتم نفس به اعتماد تمام با منم( هست؟ کي کرده فکر حاال خودراضي از پروي ي پسره)

 !! نکنيد شک بعله _

 به نگاه هی منم من به نگاه یه اون که رفتيم در طرف به باهم ، دربازشد بيستم طبقه رسيد آسانسور

 راه داشت من بغل دقيقا اونم کردم حرکت شرکت در سمت به ، شدیم پياده باهم و کردم اون

 :گفت رسيدیم که در نزدیک! درمياوردیم شاخ داشتيم ازتعجب دوتامون ميومد

 ميخوایيد؟ چي اینجا شما بپرسم ميشه ببخشيد _
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 .بپرسم شما از ميخواستم من دقيقا که سواليه این _

 ؟ شما بپرسم ميشه _

 شما؟ _

 !!! نده سوال با رو سوال جواب بگير یاد کوچولو _

 !!!! گفتن تري کوچيک گفتن بزرگتري باالخره ، شما اول بزرگ بابا _

 :گفت و کشيد پوفي یه

 شما؟ و شرکتم این رئيس من _

 : گفتم و گرفتم خودم به قيافه یه و خندیدم

 !معاونتونم منم پس آهان_

 : پرسيدم منشيش از تو، اومدم درشرکت از بهش توجه بي وهمينطور

 نيومدن؟ هنوز عليخاني خانوم_

 : گفت منشيش که

 .دستشویي رفتن چرا _

 وارد . اومد کجا که ندیدم رو عسلي چشم پسره دیگه و ورفتم گرفتم پيش رو دسشویي راه منم

 اريک خوب که کرد تشویقم کلي هم مهسا و کردم تعریف مهسا براي رو قضيه شدم که دسشویي

 که اومدیم بيرون دشوري از باهم مهسا منو دقيقه چند از بعد ؛ بوده گذاشته سرکارت حتما ، کردي

 رفط افتادیم راه مهسا و من ، داخل برید ميتونيد آوردن تشریف ریئس آقاي گفت بهمون منشي

 : اومد صدا طرف اون از که زد در مهسا ریئس اتاق

 .بفرمایيد _

 زا ولي کنم سالم تا باال آوردم رو سرم منم و کرد سالم مهسا شدیم اتاق وارد من بعد مهسا اول و

! ! بووووود شرکت ریئس واقعا پس!! کنم سکته بود نزدیک دیدم روم روبه که اي صحنه دیدن

 يگفتمم ، بود این رادمهر پس!!  بيرون ميکرد پرتمون اردنگي با حتما االن که ميشدیم بدبخت حاال

 مينجوريه ، ميکرد فرق چشماشون رنگ فقط ، بود داداشش پِيس کپي نگو آشناست ایليا ي قيافه
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 ، شبا قوي نترس ؛ گفتم و دادم دلداري خودم به چيه العملش عکس االن ميکردم فکر داشتم که

 فوقش االح!!  نميشه بچه استفراغ رنگ رنگش نمياره کم پسر یه درمقابل ميشناسم من که رهایي

 هب داشتم که همينطور.  شرکت همه این که نرسيده آخر به که دنيا دیگه نميکنه استخداممون

 :گفت رادمهر ميدادم نفس به اعتماد خودم

 چيه؟ مدرکتون بپرسم ميتونم خب_

 :داد جواب مهسا

 .معماري مهندسي ليسانس _

  چندسالتونه؟ اونوقت آهان _

 :گفت مهسا

 .ودوسال بيست _

 :گفت و زد پوزخند یه رادمهر

 !!!!!کنند صداتون مهندس خانوم مونده هنوز ، اید بچه خيلي هنوز پس بله _

 : گفتم همين برا ، بگيرم اینو حال باید من!!!  کوچولو گفت این باز

 !! روندیدیم سفيدتون موي بود تاریک بابابزرگ ببخشيد _

 به اهتونر سر ميرفتيد داشتيد حتما ، نميبينه خوب رو نزدیک دورو که شماست چشماي از مشکل _

 !!!!کنيد مراجعه پزشکي چشم یه

 !!!ميبينيم ریز کال ما نيست کارمون تو نزدیک و مادور جناب نه _

 نم به اینقدر شو خفه که ميزد من پهلوي به هي زمين ميفتاد داشت چشاش تعجب از که مهسا

 !!! شد سوراخ پهلوم که زد سقلمه

 گلش از گل ما بادیدن و شد وارد در از ایليا ميگرفت شدت ما ميون داشت دعوا که موقع همون

 : گفت و شکفت

  .ميکردم رو تعریفشون که خانومي دوتا همون اینم بزرگ رادمهر آقاي بفرمایيد ، اااااااااسالم _
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 :وگفت شد شل نيشش مهسا که

 .دارید لطف شما ميکنم خواهش_

 :گفت وایليا

  کنن؟ امضا دادي رو دادها قرار خب _

 :گفت ایليا بزنه حرف اومد تا رادمهر که

 . کنيد امضا بفرمایيد کني تعریف نميخواد ميدونم آره _

 : وگفت ما جلوي گذاشت رو ها قرارداد و

 !! دیگه کنيد امضا ، بفرمایيد خوب_

 که کردم رادمهر به نگاه یه اول منم ، من جلوي گذاشت رو برگه و کرد امضا سوت دو تو مهسا

 یه در مآخر در و ميکردن نگام مشتاقانه که کردم مهسا و ایليا به نگاه یه ميکرد نگام اخم با داشت

 رو و برداشت رو برگه و اومد ایليا و کشيد پوفي یه رادمهر که کردم امضا رو برگه زدن هم به چشم

 :گفت ما به

 . اومدید خوش ما شرکت به _

 :وگفت شد وبلند

 . بدم توضيح بهتون رو بدید انجام قراره شما که کارایي و اتاق تا بيایيد من با خانوما _

 نوم رفتند بيرون ازدر ایليا با مهسا ، رفتيم در سمت به ایليا سر پشت من بعد و مهسا اول و

 یه دربيارم رو حرصش بيشتر اینکه وبراي کردم رادمهر به نگاه یه ميشدم خارج که درحالي

 :گفت رادمهر که زدم پوزخند

 !!!شرکتم رئيس من نرفته که یادت ، ميرسه منم نوبت بچرخيم تا بچرخ باشه _

 . شدم خارج اتاق واز دادم تکون رو وسرم گرفتم خودم به قيافه یه آره معناي به ومن

 هم کاریمون ساعت درمورد ، داد توضيح برامون کارو شرایط ایليا ، رادمهر اتاق از خروج از بعد

 ونيدميت ميدن براتون شرکت منشي انصاري وخانوم بيشتر توضيحات گفت بعد ، کرد صحبت

 اتاق ، روز ، ساعت ، کارو شرایط بهمون انصاري ایليا از بعد ، کنيد شروع االن ازهمين رو کارتون
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 نکارمو از اگه ، بيایيم آزمایشي نداشتيم دانشگاه که زوج روزاي شد وقرار داد نشون رو کارمون

 ، کنيم کار اونجا ظهر شش تا صبح هشت ازساعت ، شد تموم دانشگاه اینکه از بعد بودن راضي

 يکش اتاق کال ، کامپيوتر تا دو با ، داشت تحریر ميز دوتا که بود ومدرن شيک اتاق یه اتاقمون

 . اومد خوشم خيلي بود وباکالسي

* * * 

 دایي بزرگم دایي ي وخونه ست امروزجمعه ، ميگذره شدم استخدام که وقتي از روز چهار االن

 ، شتمدا دوست خيلي رو پروانم زندایي دایيمو هميشه ولي نداشتم حال که این با ، دعوتيم مهدیم

 بهسر کلي ميتونم هستن هم سهيل و سجاد هام پسردایي و هستن فاميل ي همه االن مخصوصا

 وهشت بيست سجاد مجردن هنوز که هستن مهدیم دایي پسراي سهيل و سجاد. بذارم سرشون

 خيلي من هيکلند وخوش خوشتيپ العاده فوق دوتاشون ، سالشه وشيش بيست سهيل و سالشه

 همراه و کردم آرایش کمم یه و زدم مهموني تيپ یه.  ميمونن برادر مثل برام دارم دوستشون

 باالخره موندن ترافيک تو بودن توراه مدتي از بعد.  دایيم ي خونه سمت افتادیم راه خانواده

 احوالو سالم کلي از بعد ، شدیم پياده اینا ام دایي ي طبقه توي و شدیم آسانسور سوار رسيدیم

 ومدنا ازسرکار سهيل و سجاد بعد ساعت یه کردیم شروع رو مهموني و نشستيم خاندان با پرسي

 :گفتم من به رسيد تا کردن پرسي احوال سالم باهمه

 شما؟؟ احوال پيدا کم هاي پسردایي سالاااام _

 :سجادگفت

 !!! پيدا کم ميگه کي به کي ببين!!  پيدایي اینقدر توکه قربون _

 !! کني گله نشد قرار ااااااسجاد _

 !!!!!!!نکنم ضایع خودمو پس بهتره ميارم توکم درمقابل که من ، شيطون ي زلزله خب خيلي _

 : گفتم و خندیدیم

 خبراا؟؟ چه آقاسجاد خب _

 !!شماست پيش که خبرا سالمتي هيچي _

  خبر؟؟؟ کدوم ، خبر _
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 !! توشرکت جنابعالي استخدام _

 ميگي؟ اونو آهان _

 !!نميدي خبر یه که بعله _

 .شدم استخدام اونجا روزه چهار سه تازه من بابا _

 ...باالخره _

 ميدوني؟؟؟ کجا تواز حاال_

 !!!نميخوره خيس تودهنشون آلو ما خاندان کال که ميدوني ، خانواده_

 !!!تو مخصوصا آره_

 با منم ، طرفم کرد پرت درآورد رو دمپایيش سجاد که خونه آشپز طرف رفتم بلندشدم موقع همون

 سر هسرب منم زدیم حرف کلي تاشب دیگه بچينيم رو شام تابساط خونه آشپز توي رفتم خنده

 رفتممي باید فردا من چون ، کردیم رفتن قصد وخنده شوخي کلي از بعد و گذاشتم سهيل و سجاد

 وقتي و شدیم خونه وراهي کردیم خداحافظي باهمه بيدارميشدم زود باید همينم براي کار سر

 . برد خوابم جوري چه نفهميدم که بودم خسته اینقدر رسيدیم

 ابازخو منو هي کنه چيکارت خدا بگم آخه اي ، ميزد ویولون داشت که بود ليندزي زد زنگ گوشيم

 رزو با.  روش گذاشتم رو آهنگ این خودم خوبه ، بود گرفته خندم افکارم این از خودم!!! ميپروني

 شيمک نقشه وسایل سري یه باید ، بود هفت ساعت دسشویي سمت به رفتم و بيدارشدم خواب از

 يازمن مورد وسایل بيرون اومدم شستم صورتمو زود ، برميداشتم رو کارهام نمونه از سري یه با رو

 یه و زدم قرمز مشکي تریپ یه ، بشم تاحاضر رفتم و برداشتم هم رو تابم لپ ، کردم جمع رو

 ويت ما ي خونه ، سوارشدم و ماشين عقب گذاشتم رو وسایلم شدم رفتن آماده کردم آرایش کمم

 دزو باید ، بود زیادي نسبتا راه بنابراین ، بود جردن خيابون توي هم شرکت و بود آباد سعادت

 . ميرسيدم

 الزم هارو وسایل االن گفتم خودم با و رسيدم باالخره اینکه تا بودم راه تو ساعت نيم یه حدود

 سمت افتادم راه.  اتاقم توي ميزارمشون ميدارم برشون ميام شد تعطيل که شرکت ، ندارم

 هسام دیدم که اتاقمون توي رفتم و کردم کلي سالم یه شرکت توي رفتم شدم سوار ، آسانسور

 بعد ، زدیم اتود طرح سري یه و کردیم شرع کارو زدن هم توسر کلي از بعد ، نشسته ميزش پشت
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 براي سلف سمت به رفتيم و کردیم تعطيل کارو بود ناهار وقت که بود یک ساعت کردن کار ازکلي

 . دیدیم اونجا هارو سري یه تازه ما ، خوردن غذا

 هم من هم دیگه کردیم کار بند یه شيش ساعت تا کارمون سر رفتيم دوباره خوردیم که ناهارو

 مومت کاري ساعت باالخره ، بخوابيم همونجا ميخواست دلمون که بودیم شده خسته اینقدر مهسا

 بيارم دبو قرار رو وسایلم افتاد یادم ماشين توي نشستم که همين ، بيرون اومدیم شرکت از و شد

 نم شد قرار و ميرفت یادم وگرنه انداختي یادم شد خوب گفت هم مهسا که گفتم مهسا به ، باال

 شرکت در دیدم که شدم پياده آسانسور از بود پر پر دستم.  اونو مال هم ببرم خودمو وسایل هم

 که ينهم و شدم شرکت وارد احتياط با من بود شده تاریک هوا تقریبا نيست توش کسم وهيچ بازه

 ریخت دستم از وسایالم ي همه و چيزي یه به گيرکرد پام یهو ، ميرفتم راه آروم آروم داشتم

 اتفاقي هچ نبينم که دادم فشار هم به محکم رو چشمام ، زمين ميرفتم کله با داشتم خودمم و پایين

 وقتي يول زمين بيافتم بودم منتظر لحظه چند یه ، گرفت وهوا زمين ميون منو دستي که ، ميافته

 مامچش دوتا بعد کردم نگاه رو اونورم و اینور بازکردم رو چشمم یه اول ، نيفتاد اتفاقي هيچ دیدم

 چشم دوتا با چشمم که ، کردم نگاه بود داده نجات خوردن زمين از منو که کسي به و کردم باز رو

 :گفت و زد خند پوز یه رادمهري و کرد برخورد عسلي

 !باشي؟ من بغل توي داري دوست خيلي _

 : گفتم باحرص

 ميکنمفکر بعدم ، نباشم تو مثل فردي همچين توبغل اما بشکنه پام زمين بخورم ميدم ترجيح _

!!  رفتيگ منو شما ميبيني بکني خودت به نگاه یه اگه چون کني بغل منو داري دوست خيلي شما

 !!!  زمين بذار منو ميشه اگه االنم

 :وگفت زمين گذاشت منو اخم یه با

 پات ينزم بخوري نذاشتم کردم بد نيومده بهتون محبت همين مثل همتون ، کننا جونتون به جون _

 هرهر بهت ميکردم نگاهت وایميستادم زمين ميخوردي ميگرفتمت نباید همون.  بشکنه

 !!ميخندیدم

 :گفت بيرون ميرفت در از که ودرحالي
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 ياقتل حتي تو وگرنه بود دوستانم انسان حس خاطر به فقط کردم کمکت اگر ، برندار خودتم به _

 !!کردن کمک به برسه چه نداري هم رو بامن زدن حرف

 .  بيرون رفت در از باشه ازمن جوابي منتظر اینکه وبدون

 ایينپ ورفتم آسانسورشدم سوار وسریع اتاق توي گذاشتم و کردم جمع زمين از رو وسایلم سریع

 : وگفت پيشم اومد مهسا که

 چي اصال بينمب ، باال بيام من ميخواستم دیگه نمياي؟ پایين باال اون رفتي دوساعته ميکني چيکار _

 افتاده؟ اتفاقي بيرون اومد شرکت از که دیدم رادمهرو من اینجوریه قيافت چرا شده

 فکر پرو ي پسره دادي جوابشو خوب که داد دلداریم کلي هم مهسا گفتم براش رو چيز همه منم

 دیوار تو تمميرف که باکله بودتم نگرفته اگه خودمونيما ولي.  کرد بغل منو حقي چه به اصال کيه کرده

 يچ نميدونستم اصال بود درگير خودم با خودمم نميدونم!!!  ميشکست هم پام درصد صد ، هيچ

 .ميخوام

* * * 

 رسيد؟؟ کجا به مون پروژه رها _

 ي نامه پایان ي پروژه این روي هفته یه این توي ، پرسيد ازم مهسا که بود سوالي این

 هفته همين ي شنبه پنج ، بود دانشگاهمون آخر روزاي بودیم کرده کار خيلي دانشگاهمون

 کارمون از چون شرکت ميرفتيم روز هر جاش به باید بعد به اون واز ميشد تموم دانشگاهمون

 کرد تعریف طرحمون از کلي هم استاد و دادیم تحویل دانشگاه به رو ها پروژه امروز.  بودن راضي

 :گفت کرد تعجب کلي استاد ميکنيم کار آرتابين شرکت توي گفت بهش مهسا که وقتي

 ؟ رادمهر شرکت _

 :گفتم منم

 . بله _

 :گفت زیاد تعجب با که

 ؟ کردند استخدام رو کارید تازه که رو دوتا شما جوري چه نميکنن استخدام رو کسي هر اونجا _

 .باشيد موفق نميدونم.... اما منيد هاي دانشجو بهترین از شمام البته
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 : گفت کردم تعجب خيلي که پرسيد سوال یه بعدم

 ؟؟ ميکنن کار هم با آرشاویر و بنيامين هنوزم _

 ، کيه اویرآرش که ، بودم شده کنجکاو خيلي ولي نميدونم گفتم ، ميگه رو کي نفهميدم اصال که منم

 . شدیم کيف خر حسابي که کرد تشویقمون هم کلي هم اون بعد ؟ کيه بنيامين اصال

 مياد داره که رودیدم شایان که ، بودیم نشسته دانشگاه حياط هاتوي بچه با و بود آخر زنگ

!!  شده پيدا کلش سرو دوباره آقا اینکه مثل ولي ، نميدیدمش برم دورو که بود وقتي چند سمتمون

 و پخوشتي هم بود وجذاب خوشگل هم چون بودن عاشقش دانشگاه دختراي بيشتر نبود بدي پسر

 با شایان چون!!  دلم زیر بود زده خوشي من حنانه قول به ولي بود دختري هر آرزوي.  پولدار

 دوستش و نميومد خوشم ازش من ولي داره دوست منو که ميداد نشون من به بارفتارش کاراش

 : گفت حنانه طرفمون ميومد داشت شایان که همينجوري.  نداشتم

 !!تو دنبال اومده نکنم غلط _

 :گفتم باغيض

 !!کرده غلط _

 :گفت لبخند یه با من روبه طرفمون اومد موقع همون

 ؟ بگيرم رو وقتتون چندلحظه ميتونم ببخشيد _

 : گفت بود شایان عاشق که دوستام از یکي بهاره موقع همون

 بفرمایيد؟ ميکنم خواهش _

 : گفت اخم با شایان موقع همون

 ! ندارم باشماکاري _

 قصد ريپس ميبينم وقتي کال ، نيومد خوشم رفتارش این از منم نشست بود شده ضایع که بهاره

 يغلط همچين بعد ي دفعه که کنم ضایعش باید منم نميگيرم آروم داره رو دختري کردن ضایع

 : گفت من به رو دوباره شایان!!  نکنه

 م؟کن صحبت باهاتون خصوصي لحظه چند لطفا ميشه ، ميشه پوش زره خانوم کاردارم باشما _
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 : گفتم بود لبم گوشه پوزخند یه که درحالي باغيض

 !!نميشه نخير _

 :گفت که ميخورد حرص داشت شد ضایع اومد خوشم خنده زیر زدند ها بچه

 !! مهمه خيلي ميکنم خواهش _

 !!  بفرمایيد جا همين مهمه خيلي اگه ، ندارم هم حوصله ، ندارم وقت من ببينيد _

 ! خانوم رها ميکنم خواهش _

 .پوش زره خانوم _

 !! بگين شما چي هر _

 : گفتم و زدم شيطاني لبخند یه کردم بهاره به نگاه یه

 !داره شرط _

 

 :وگفت کرد ذوق شایان

 !!قبوله باشه هرشرطي _

 !دیگه؟ هرشرطي _

 .  هرشرطي بله _

 ایشون اگه ایشونه دست من ي اجازه چون ، کني خواهش صولتي خانوم یعني بهاره از باید _

 ! ميام باهاتون منم کردند قبول

 :گفت عصبانيه بود تابلو که شایان

 دیگه؟ چيه بازیا مسخره این خودتونه دست شما اجازه ؟ شرطيه چه این _

 !!راهشه تنها این بيام باهاتون من خواستيد اگر همينه راهش تنها حال هر به _

 : گفت شایان که زدم بهش چشمک یه و کردم بهاره به نگاه ویه
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 .قبول خب خيلي _

 .  بفرمایيد پس خوب _

 : گفت که ميخورد حرص داشت من ي گونه بچه کار این از شدت به

 ؟؟ کنم صحبت خصوصي ایشون با دودقيقه یه بنده ميفرمایيد اجازه صولتي خانوم _

 :گفت که!!  ميگه بله داره عروس انگار بودیم بهاره جواب منتظر همه

 !! بله جون رها وخود دوستام ي اجازه با _

 : گفت شایان که ، مبارکه که دست و زیرخنده زدند وهمه

 ؟؟!! ميایيد من با دودقيقه حاال خب خيلي _

 صندلي روي که کرد اشاره دانشگاه از گوشه یه به ، افتادم راه دنبالش و کردم نگاه ها بچه به

 :گفتم من که گذشت دقيقه چند نشستم تفاوت بي خيلي منم بشينيم

 پيش برم من بگيد بهتره کنيد سکوت ميخواهيد اگه ندارم وقت من ساالري آقاي ببينيد _

 !!دوستام

 :گفت شایان که

 ......راستش آخه ميگم ميگم نه ، نه _

 چي؟؟ راستش _

 بگم؟ جوري چه نميدونم _

 !! برم من بهتره پس _

 :گفت و شد هول که ، بلندشدم

 ...ميگم ميکنم خواهش ، نه _

 : وگفتم نشستم دوباره

 . بفرمایيد _
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 ..........خانوم رها ببينيد _

 . پوش زره خانوم _

 ، اخالقتون....  اومد خوشم خيلي شما از.....  دیدم شمارو که اولي روز.....  من باشه ، باشه _

 حبتص خانوادم با شما درمورد من ، تحصينه قابل من براي شما چيز همه کال نجابتتون ، رفتارتون

 !!کنم خواستگاري.......  ازشما.......  ازشما بدید اجازه شما اگه ميخواستم االنم کردم

 هميش تموم دانشگاه داره چون ميکرد تالش اینقدر بگوچرا پس بود مونده باز تعجب از دهنم من

 که کنم ازیتش یکم تا دادم تحویلش گشاد ي خنده یه منم بزنه رو دلش حرف تر زود ميخواد

 : گفت

 ؟ چيه نظرتون حاال _

 :گفتم منم

 !!بودم منتظرتون اینا از زودتر اومدید دیر اینقدر چرا!!! حتما معلومه خوب _

 :گفت که درمياورد شاخ داشت ازتعجب

 !!واقعا؟؟ _

 !!واقعا بله _

 ..........! یعني _

 : وگفتم بده ادامه حرفشو نذاشتم

 تگاريخواس براي دانشگاه محيط کنيد نمي فکر اما ، ميخوام معذرت خيلي ساالري جناب ببينيد _

 !! نه جوابم اما ندارم جسارت قصد بعدم ؟؟ نيست مناسب

 : گفت و کرد نگاه بهم ناراحتي با

  ؟؟ دارم مشکلي من مگه ؟؟ چرا آخه _

 !!  ندارم ازدواج قصد من اما ، ندارم جسارت قصد جناب خير _

 : گفتم و شدم بلند جام از بعدش و
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 !! اجازه با _

 رمروس ریختن همشون ، ها بچه به رسيدم تا رفتم راه تند صورت به و شدم بلند صندليم روي از

 بوده؟ خبر چه شده چي که کنم تعریف وخواستن

 :گفتم که

 !! ميگم دیگه باشه شمام اوه _

 : گفت حنانه

 !!دراد جونت دیگه بگو _

 !کرد خواستگاري ازم هيچي بيشعور ا _

 :گفتند باهم همه

 !!!!!هــــــــــــــــييي _

 چتونه؟ وا _

 :گفت مهسا

  گفتي؟ چي تو کن ولش رو اینا حاال خب!!  بود خواستگاري قبل تعجب هيچي _

 !! نه گفتم ؟ بگم چي داشتي توقع دیگه هيچي _

 : گفت بهاره

 . کردي دفاع ازم که مرسي راستي ، بودم تو جاي من کاش توسرت خاک _

 !!!!ها بخوري غصه نبينم گلم آجي ميکنم خواهش _

 : وگفت کشيد آه یه

 .حرفيه چه این بابا نه _

 !!!!!شدیم شاد کلي خندیدم وبهش کردیم مسخره رو شایان کلي اون از بعد

* * * 
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 .بووووووووووووم

 !کردنه؟ درباز وضعه چه این کردم سکته مهساچته وا _

 !!بيرون بریم پاشو کشيه قرعه دیوونه _

 !!کرد بازي دل دست عجب چه ؟ بده هدیه ماشين ميخواد رادمهر ااااااا _

 امهندس از سري یه که شماله توي سازي هتل مهم پروژه یه اینکه مثل ، کنن توسرت خاک نه _

 رو جاش این!!! )بيان رادمهرام دوتا قراره که الزم هاي گيري اندازه تحقيق براي اونجا برن قراره

 (گفت ذوق با

 چيه؟؟ وسط این دیگه کشيش قرعه خب _

 زنا بين از چهارتا ، ميکنن کشي قرعه مرد ومهندساي زن مهندساي بين دیگه همين خب _

 ميدوني رها وااااي مهمه خيلي ش پروژه آخه نشه دعوا که ميکنن انتخاب مردا بين از وچهارتاهم

 ويت ميشه مهم پروژه یه کاریمون پرونده اولين ؟؟ ميشه حالمون به خوش چقدر بيفته ما به اگه

 شمالي یه هم تا ميفته ما به قرعه ببينيم هستيم جزوشون ماهم بيرون بریم پاشو حاالم!!  شمال

 ؟؟!!بدشانسيم نه یا ؟ بکنيم مهم کار یه هم تورگ بزنيم

 گهدی اینم آخه!! کنن کشي قرعه ماشين ميخوان گفتم کشي قرعه گفتي همچين اووووووووووه _

 برم؟ مسافرتم باهاش بيام حاال مياد خوشم رادمهر این از خيلي من بعدم ؟ داره کشي قرعه

 !!  بيا پاشو من خاطر به!!  دیگه ذوقمون تو نزن خدا تورو رها _

 !!توبيام؟؟ خاطر به من آدمي تو اصال آخه _

 !!بيشعوري خيلي _

 !!ميام خودم خاطر به ولي نه تو خاطر به خب خيلي _

 . پاشو پس خوبه همينم بازم ولي!!  فرهنگي بي خيلي _

.  هکاس یه توي وریخت نوشت ما جلوي رو اسما ي همه شرکت منشي انصاري.  بيرون رفتيم باهم

 ایليا رو اسم اولين.  ایليا دونه یه بياره در رادمهر دونه یه قرارشد ، کاسه کنار وایساد رادمهرم

 دانيال درآورد ایليا دوباره و شایگان شهنام ؛ درآورد رادمهر رو دومي ، بود نيازي شبنم درآورد
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 خرآ اسماي دوتا ساميارشکوهي رادمهر و منظري نيما وایليا ملکي شيدا ؛ رادمهر دوباره ، محسني

 :  گفت و زد لبخند یه مهسا روبه کرد بازش و درآورد کاغذ یه بود ایليا نوبت ، بود

 . عليخاني مهسا خانوم_

 : گفت و افتاد من یاد بعد که ميکرد پرواز داشت خوشحالي از مهسا

 !! نميرم منم تونباشي اگه _

 عصبانيت که لحني بایه و توهم رفت اخماش و کرد بازش و درآورد کاغذ یه رادمهر موقع همون که

 :گفت بود تابلو توش

 !! پوش زره رها _

 : گفتم باحرص منم

 خوردید؟؟ بود گشنتون رو خانومش_

 !!!ميخورد منو داشت راه اگه بود مرغي چيز خيلي اعصابش بود معلوم

 حاال اینکه از اومد خوشم ولي ، ميکرد عوض رو کاغذ موقع همون ميتونست اگه بودم مطمئن

 و زدم ميزآ شيطنت لبخند یه و کردم بهش نگاه یه بودم خوشحال ، کنم ازیتش بيشتر ميتونستم

 وگفت کرد تعين رو حرکتمون ساعت و روز برامون ایليا اون از بعد.  شدیم اتاقمون راهي بامهسا

 يخيل باشيم درشرکت دم صبح هشت ساعت فردا پس شد قرار.  باشيد اینجا ساعت سر فقط

 .ميشدیم رفتن آماده زود باید پس نداشتيم وقت

* * * 

 توسي تریپ یه ؛ شدم حاضر سریع کردم قطعش و شدم بلند زود زد زنگ معمول طبق ساعتم

 ، برداشتم رو کيفم ، تاب لپ ، چمدون از اعم رو وسایلم ، کردم آرایش کم یه معمول طبق ، زدم

 وردخ چشمم که عقب صندوق گذاشتم رو وسایلم پارکينگ ورفتم کرد ردم قرآن و آب ازیر مامانم

 و ستمب رو درماشين.  بودم نرفته سراغش بود شلوغ سرم اینقدر که بود وقت خيلي ، ویولونم به

 ، پایين بياد که زدم تک یه رسيدم که اینا مهسا ي خونه نزدیک ، افتادم وراه گفتم اهلل بسم

 راه ما و کرد خداحافظي بهمون سفارش کلي از بعد هم مهسا مامان و عقب گذاشتيم اونم وسایالي
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 راه هاي نصفه.  کردیم گوش آهنگ اونجا تا کرد روشن رو ضبط مهسا.  شرکت سمت افتادیم

 :گفت مهسا که بودیم

 ميشه؟؟؟ چي نظرت به یعني _

 !! کاریه منتها معموليه مسافرتاي مثل بشه ميخواد چي _

 جز به همه ظاهرا شرکت دم رسيدیم.  نزدیم حرفي شرکت دم تا من نه ، اون نه دیگه و گفتم اینو

 :گفت مهسا!!  دیرمياد خودش نکنيد دیر ميگه ما به پرو بچه ، بودند اومده رادمهر برادران

 !! بيام بخرم حوله حله ذره یه برم من نيومدن که دوتفنگدار این رها _

 یکي یدمد که ميرفتم ور ماشين باضبط وداشتم بودم نشسته ماشين توي و دادم تکون سري منم

 بعد و کردم باز درو.  شرکت مهندساي از یکي ، شبنمه دیدم که برگردوندم رو سرم ، شيشه به زد

 مشبن.  ماشين عقب گذاشت رو بود خریده که پرتایي و خرت اومد هم مهسا پرسي واحوال ازسالم

 ، زدن وگپ پرسي واحوال سالم کلي از بعد و دیدیم هم رو شيدا که ماشينشون سمت برد مارو

 :گفتم رادمهرا از گفتن بد به کردم شروع من

 !!!کاشتن اینجا دوساعته مارو ميان دیر خودشون اونوقت ، دیرنيایيد ميگن ما به هي اینا اه _

 :گفتم که ميگفتم بد رادمهرا از داشتم همينجوري منم ميان وابرو چشم دارن ها بچه هي دیدم

 رو خيابون اونورو که االنم ایناهاش! ؟ مگه ميگم دروغ من؟ واسه مياین ابرو چشم هي چرا چيه _

 !!هنوزنيومدن کنيد نگاه

 تمپش رو رادمهر که کنم نگاه رو خيابون برگشتم ميگفتم آخرو ي جمله داشتم که وهمينطوري

 :گفت رادمهر که زدم رو سکته آن دریه دیدیم

 چي؟ دیگه خوب_

 :گفتم بودم پرو هميشه مثل که منم

 با دمبع تازه ، کنه غيبت آدم ميشيد باعث ، ميدارید نگه پا سر رو آدم ، دیرمياین اینکه دیگه _

 ! چي؟ دیگه ميگيد طلبکارا لحن
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 مهه اینکه ضمن چون موندم توکارش ولي! ؟ داشته قصدي چه شما آفرینش از خدا نميدونم من _

 !!!!!کرده تموم بهت روهم پرویي کرده تموم بهت رو چي

 مهه بيشرف!!  کروک سي صدو شيش و ام بي ماشيني چه به به ، ماشينش سمت رفت افتاد وراه

 .داشتم رو آرزوش هميشه من که بود ماشينایي ماشيناشم

 :گفت شبنم خنده زیر زدند ها بچه و رفت

 !وت جز فهميدن همه ، انگار نه انگار تواصال ميام ابرو و چشم دارم دوساعته ، کنن برسرت خاک _

 پرو بچه این جلوي باید یکي باالخره ، شد خوب اصال کنم چيکار خب توهم حاال خوب خيلي _

 !!دیگه بایسته

 : گفت شيدا موقع همون

 هخوب االن اما ، بود اخراج وگرنه کنه سالم بهش نداشت جرئت هيشکي نبودي تو وقتي تا آره _

 !! نميگه بهت هيچي

 ردهنک پرتم اردنگي با بود عجيب ، ميذاشتم دمش رو پا خيلي االن تا ميگفت راست هم خدایي

 !!  بيرون

 رادمهر و ام بي دنبال باهم همه سوارشدیم مهسام من ، شدن هاشون ماشين سوار همه اون بعد

 :گفت که پرسيدم رو سوال همين ازمهسا نداشت؟ آودي این مگه این راستي افتيادیم راه

 هاي ماشين نمایشگاه توي گذاشته اونو زدي بهش تو چون شایدم ، داره ماشين دوتا البد _

 !!آنتيک

 !!!!بگيري درد اي هست کروکم سي صدو شش و ام بي نشو لوس مهسا ا _

 !دیگه پولداریه داري تودوست که ماشيني دقيقا آره _

 ! بشه کوفتش _

 !!!!!! اِاِاِاِا _

 !نشه کوفتش خوب _
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 پوش زره مهندس نفرین ميگن که نداریم شانس ما ميکنه تصادف ميره حاال ، شد حاال آهان _

 !!بود

 ينبنيام آهنگاي از یکي کردیم گوش آهنگ ، هم ي کله توسرو زدیم کلي اونجا تا خندیدیم باهم

 به کردیم شروع و کردیم پلي رو آهنگ بخونيم اونو مهسا با شد قرار عشق ي هفته آهنگ بود

 :خوندن

 باهم گوشه یه وتو من عزیزم ميرفتيم کاشکي

 پشتم روي کوله یه من دوشت روي به کيف تویه

 ..............  براي

 :گفت مهسا رسيد که اینجاش به

 .... کم ي دوهفته براي _

 :گفت مهسا که بخند کي حاالنخند و کردم استاپ رو ضبط خنده زیر زدم من

 ؟؟ ميخندي چرا ، بميري ، مرگ _

 :گفتم باخنده

 !!بگوووووو دیگه بار یه چي؟ براي _

 !!دیگه کم ي دوهفته براي _

 :وگفتم زیرخنده زدم دوباره من

 !!دوهفته نه کم ي هفته یه براي توسرت خاک _

 : گفت بود گرفته خندش که مهسام

 سننه؟ تورو ، باهاش کنم زندگي کم ماه سه بخوام من شاید ، درد _

 :کردم پلي دوباره آهنگ

 زندگـــــــــــــي باتو ميکردم باتوزندگي

 هوا این توي باتو عشقمو ي کوله توي زندگيمو همه بریزم عزیزم
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 نگام که برام قشنگه توتنگ بي دلم کرده تو هواي که

 بردارمو کنارمو باشه ودستتو باشه تو نگاه با نگام که

 بلدم خوب آره اینو ميدوني که دارمو دوست داروندار همه

  که حرفایي همه اون باتو بزنم بزنم قدم که بلدم خوب آره

 ...................نوک تا تورو ببرم

 :گفت مهسا دوباره رسيد که جاش این به

 !!که ابرایي نوک _

 : بخند کي نخند حاال ، زدم رو واستاپ خنده زیر زدم دوباره من

  چي؟؟ نوک مهسا _

 ميخندي؟؟ چرا ، دیگه که ابرایي نوک _

 !!!که ابرایي نه که دریيایي نوک برسرت خاک _

 داره؟؟ نوک دریا وااااااامگه_

 کال ؟؟ نخوني آهنگ تو کال ميخواي فرزندم مهسا ، برات دارم پيشنهاد یه من ميدونم؟ چه من _

 !!!بردي تو بنيامينو آبروي!!  رفت کردي اي قهوه وحسابي شعروآهنگ

 دز رادمهر که بود دوظهر نزدیکاي ساعت بودیم گرفته درد دل دوتامون که خندیدیم اینقدر دیگه

 اومد گارسون رستوران سمت رفتيم و شدیم پياده همه.  خوشگل خيلي جنگلي رستوران یه کنار

 زاپيت ازمن طبعيت به خانوماهم همينطور هم مهسا دادم سفارش پيتزا من و گرفت هارو وسفارش

 هارو ساندویچ ترین گرون از یکي و کرد من به نگاه رادمهریه شد آقایون نوبت ، دادن سفارش

 من ؟ بگي ميخواستي چي یعني االن خب دادند سفارش ساندویچ اون از آقایونم بقيه داد سفارش

 !ضایع دارم دوست بيشتر پيتزا من هستي که هستي ؟ دارم مایه خيلي

 براي رو بنيامين آهنگ ي قضيه من ، شدیم خوردن مامشغول آوردن رو سفارشا بعد ربع حدودیه

 ونش پچ پچ ميخندیم ما دیدن که پسراهم خنده از بودند مرده هم اونا دیگه ، کردم تعریف دخترا

 که درحالي!!  بودن گذاشته کورس انگار ، شد منفجر اینا خنده از رستوران انگار دفعه یه باال رفت
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 حاال تا من که زد کوچيک لبخند یه عمري از بعد ، کرد من به نگاه یه رادمهر ميزدن قهقه همشون

 :فتگ بلند بلند و شدم عصباني بخنده من به اینکه فکر از منم!!  بزنه مدت این تو بودم ندیده

 !!!!!ميخورن سرما دندونات کرم ، نخند ، هرهرهر _

 :گفت و توهم رفت اخماش رادمهر ، خنده از ترکيدند ما هاي بچه این از بعد که

 خوردي؟؟ سرما شمایي دندونام کرم از یکي _

 :گفتم گرفت حرصم منم ادب بي ، شخصيت بي

 برميداري؟ خودت به که بود شما با کي _

 افتادیم راه دوباره شد تموم غذامون وقتي اون از بعد!!  پرو بچه نخندي من به باشي تو تا حقته

 ردمدرميک توپم من اگه یعني بود خوابيده خرس مثل مهسام!!  سقف به اعتماد جناب ویالي سمت

 ! !خرس ميگه من به وقت اون بود خواب خرس مثل باز این ، هم ميترکيدیم دره تو ميرفتيم یا ،

 زا شدیم وارد باهم همه و کرد باز باریموت رو ویال در ، کنار زد رادمهر شيک خيلي ویالي یه نزدیک

 رز گل هاي وبوته قشنگ درختاي از پر که ، بزرگ باغ یه درمياوردم شاخ داشتم دیدم که چيزي

 . بود شده تعجب عالمت شبيه منظره این دیدن از اونم و بيدارکردم رو مهسا ، بود

 یه اش دیگه طرف یه ، داشت بزرگ آبنماي یه وسطش که بود بزرگ استخر یه تر جلو کم یه

 دبو شده چيده دورش هم صندلي ردیف یه و بود آتيش کردن درست جاي وسطش که بود آالچيق

 زا همه ، بود سفيد نماش!!  کاخ کنم عرض چه که ویال یه به رسيدیم تا جلوتر رفتيم کم یه

 رادمهر مکن فکر ، ميکردن نگاه اطراف به تحصين و تعجب با داشتند وهمه شدیم پياده ماشينامون

 یه که درحالي رادمهر ، بود کرده استفاده اینجا توي رو وسایل ترین ومدرن طراحي ترین بزرگ

 که اومدن مسن نسبتا ومرد زن دوتا که گلرخ، قاسم، مش زد داد ميکرد واطراف دور به نگاه

 : رادمهرگفت شکفت گلشون از گل رادمهر بادیدن

 !!دارن دوست که هراتاقي بذار تو بيار رو هاشون چمدون ها وسایل منن مهموناي اینا _

 : گفت ما به رو بعدم

 !! دیگه بيایيد ميکنيد نگاه منو وایسادید چرا پس _
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 اي وهقه مبل دست یه توش که بود بزرگ خيلي پذیرایي یه پایين ي طبقه بود دوبلکس خونش

 النس گوشه ، بود اینچ دو پنجاهو دي اي ال تلوزیون یه جلوش بود استيل راحتي ، جير ي سوخته

 مماه ، باال رفت رادمهر.  سوخته اي قهوه اف دي ام باکابينتاي بود وبزرگ شيک ي آشپزخونه یه

 :گفت رادمهر بود در تا پنج رومون به رو باال رفتيم دنبالش

 . کنيد انتخاب ميتونيد دارید دوست که رو اتاقا از هرکدوم _

 دانيال ، وشيدا شبنم رویي روبه اتاق توي رفتند وشهنام نيما اولي اتاق توي رفتند وشيدا شبنم

 من به داشت رادمهر!!  وسط اون موندیم هم ومهسا من ، دخترا بغلي اتاق توي وسامياررفتن

 : گفت ایليا که کنم روباز اتاق درسومين رفتمو من ، بود منتظر و ميکرد نگاه ومهسا

 ..............اونجاکه ولي _

 !!! نگه هيچي فهموند بهش سر ي اشاره با روکرد رادمهر خود

 با اتاق یه ، درمياوردم شاخ داشتم بود روم روبه که چيزي وازدیدن کردم باز رو دراتاق منم

 تاقا ي پنجره همه از بيشتر و تخت ست کمد تخت تحریرو باميز ، نفره دو سفيد تخت سرویس

 يرو به رو درست دریا سفيدکه هاي پرده با بود سرتاسري شيشه یه ، کرد ترم متعجب که بود

 ، خوردیم باچشمامون رو اتاق خوب اینکه از بعد ، بود اومده بند زبونش هم مهسا بود پنجره

 :گفت امهس که پایين برم ميخواستم من پوشيدیم رو راحتيمون ولباساي کردیم باز رو چمدونامون

 . بریم باهم کن صبر کاردارم من رها _

 !!! دیگه بيا توهم ميرم من بمير اه _

 . اومدم منم برو تو پس خب خيلي _

 يليخ منم ميره ور تابش لپ با داره نشسته مبل روي رادمهر دیدم که پایين رفتم و بازکردم درو

 : گفت تعنه به دید رو من تا نشستم اون از فاصله با ازمبال یکي روي رفتم آروم

 هستيد؟ راضي هست؟ خوب اتاقتون _

 :گفتم دربيارم رو حرصش اینکه وبراي کردم نگاه یه بهش منم

 !!!!نيست بدک _
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 کرد جمع رو تابش لپ و گفت پرو بچه شبيه چيزي یه وزیرلب کرد نگاه من به چپ چپ یه

 :گفت منودید تا شهنام پایين اومدن یکي یکي ها بچه اون بارفتن ، آشپزخونه سمت ورفت

 مهندس؟ خانوم نشستين تنها _

 :وگفتم خندیدم منم

 !! رفيقيم که هاست سال باهم وتنهایي من _

 چرا؟ اونوقت _

 تفادهاس سوء من تنهایي از ميخوان که آدمایي با وقتم کردن تلف تا ميدم ترجيح رو تنهایي چون _

 !!کنن

 . نيستن هم مثل که همه _

 !! همند مثل بيشتریا ولي نه همه مهندس آقاي چرا _

 !! صداکنيد منوشهنام باشيد راحت بامن _

 .  ترم راحت اینجوري من ممنون _

 . راحتيد هرجور باشه _

 :گفت نيما اومدن ساميار سرش وپشت ودانيال نيما همونموقع

 !کردید خلوت مهندسا تا دو _

 !! ميگفت تنهایي راجب داشت چي پوش زره مهندس که ببيني نبودي اتفاقا _

 !؟ بدونيم ماهم بگيد ميگفتن اااااااااچي _

 . نبود خاصي چيز هيچي _

 :گفت موقع همون دانيال

 لتونه؟چندسا بپرسم ازشما ميتونم خانوم رها _

 نميپرسن؟؟ رو خانوما سن نميدونيد شما ، خير _
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 !!بودم کرده فراموش ميخوام معذرت _

 !!نکنيد فراموش دیگه خب _

 !ميمونه یادم حتما چشم _

 :گفت ساميار

 کردید؟ ازدواج شما _

 بينيد؟ مي من دست حلقه خيرشما _

 چراااا؟؟ ولي نه _

 النا همين من کن پيدا مرد یه شما.  نميشه پيدا مرد زمونه دوره این توي ، آقاساميار ميدونيد _

 اصل در ، ميکشن رویدک مرد مقدس اسم که مردایي از ميخوره بهم حالم ، ميکنم ازدواج باهاش

 !! نيست مرد اما زیاده نر

 : گفت نداشت ازمن رو جواب این توقع که ساميار

 !!نکنه درد شما دست دیگه ازهمونایيم ماهم یعني _

 !! بود جورین این که کسایي منظور ، مونيد مي برادرم مثل همتون شما نه _

 .آهان _

 گفتيم کلي ميز سر دیگه که شام موقع تا ، نزدم حرفي منم نگفتند چيزي دیگه اون از بعد

 . بخوابيم رفتيم زود که بودیم خسته قدري به همه اون از وبعد وخندیدیم

* * * 

 !!دیگه همينه ميموني خرس مثل ميگم رفتي؟ زمستوني توخواب باز بميري رها ، رها _

 :گفتم آلود خواب باصداي

 !!ميکردم رانندگي داشتم من بودي خوابيده خرس مثل تو که موقعي اون مهسا بميري _

 بيایيم مميخوایي گفتي نمي تو مگه بابا ، ببينيم رو زمين که ببرتمون ميخواد رادمهر این پاشو _

  تفریح؟ نه کار براي
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  ميکنم؟؟؟؟ تفریح دارم االن من ، تو نظر به االغ _

 !!!دیگه تفریحه نوع یه خوابم باالخره _

 !!پاشدم بگيري زهرمار _

 : گفت مهسا که بيرون اومدم شستم رو صورتم دسشویي سمت رفتم خوابالو خوابالو

 !!بخوریم صبحونه پایين بریم بدو _

 نيم؟ببي رو پروژه بریم گفته رادمهر نگفتي مگه _

 !! نميشه که گرسنه باشکم ولي چرا_

 !!! حت رو تو _

 تيمرف ، موندم خواب من فقط اینکه مثل بودند همه ، پایين رفتيم و پوشيدم رو روسریم و شال

 :گفتم بلند من و ها بچه طرف

 !!!!!!!اومد اونم که بود کم گلتون جمعه جمعتون سالااااااام _

 :گفت شدم متوجه تيزم گوشاي به توجه با من که گفت چيزي یه لب زیر رادمهر

 !!اومد اونم که بود کم خلمون آره _

 : گفتم منم

 رادمهر؟؟ آقاي گفتيد چيزي شما _

 :وگفت شد دسپاچه رادمهر

 !!بریم شيد آماده زودتر خيرگفتم نه _

 ؟؟!!!گفتيدا اي دیگه چيز ولي آهان _

 !!وگفتم همين نه _

 !!!داند خدا _
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 رحاض تا اتاقاشون داخل رفتند همه ، خوردیم رو مون صبحونه که این بعد و ميز پشت نشستم

 کم هی و زدم مشکي سفيد تریپ یه.  بشيم حاضر که اتاقمون توي رفتيم هم ومهسا من.  بشن

 پروژه زا تا برداشتم هم رو ودوربينم روپوشيدم سفيدم کتوني وکفشاي کردم آرایش هميشه مثل

 .  بيا بيرون ميرم من گفتم مهسا به بعدم ، بگيرم عکس

 باز هم اون دراتاق بالفاصله ، بود ما روي به رو اتاق که رادمهرم کردم بازش تا اتاق در طرف رفتم

.  بود نشت مشکي شيک اورکت یه و سفيد پيراهن بایه مشکي تفنگي لوله کتون شلوار اونم ، شد

 طرف یه بود داده کج قشنگ خيلي مدل یه هم رو موهاش مشکي ساعت مشکي کالج هاي کفش

 دچن براي!!  هيکله خوش قدر چه ميفهميدم االن ، بود مانکنا مثل لباساش این با تازه ، سرش

 من ، پایين رفتيم ها پله از اخم با و کردم اخم من ، اون هم بعد ولي بودیم هم محو ما اي لحظه

 خما دوتامون ، نشست من از دور مبال از یکي روي اونم نشستم مبال از یکي رو رفتم اون از جلوتر

 سمت افتادیم راه باهم همه ، بودند آماده و حاضر همه شنيدیم هارو بچه صداي که بودیم کرده

 . افتادیم راه رادمهر دنبال و ماشينامون

 ترجلو ذره یه پچيدیم ماهم فرعي یه توي پچيد رادمهر که بودیم راه توي ساعت نيم یه تقریبا

 و شد پياده رادمهر ، تو رفتيم باهم همه ما شد باز بعد لحظه چند درش وایساد بزرگ در یه جلوي

 یه هقرار گفت رادمهر نداشت ته سرو که بود بزرگ خيلي زمين یه شدیم پياده ازماشينامون ماهم

 يها گيري اندازه تا شدند متفرق همه ها بچه ، رفت داد رو توضيحاتش که وقتي بشه بزرگ هتل

 اون از قسمتي یه ميرفتم باید منم گرفت نظر تحت رو بخش یه هرکسي ، بدن انجام رو الزم

 از کردم وشروع ، چه من به وگفتم انداختم باال اي شونه ، بود جا همون رادمهرم دقيقا که زمين

 بيشتري کمک بهم کار این ، بگيرم عکس خودم براي داشتم عادت گرفتن عکس ها قسمت اون

 قيافه اب و کرده اخم رادمهر دیدم ميگرفتم عکس داشتم که همينجوري.  ميکرد نقشه کشيدن براي

 :گفت اخم با منو سمت اومد کنه نگاش ميترسيد آدم که اي

 نگيري؟؟؟؟ عکس من از قدر این لطفا ميشه _

 :گفتم و کردم نگاه بهش باتعجب

 زده؟؟ حرفي همچين کي نفسي به اعتماد چه _

 چيه؟ منظورتون _

 ميگيرم؟ عکس شما از دارم من گفته کي که اینه منظورم _
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 کسمع نمياد خوشم من بدونيد اینم و ميگيرید عکس من از دارید تابلو بگه نباید کسي حتما _

 !!! بيفته بخت دم جوون دختر یه دست

 :گفتم کنم ضایعش اینکه براي!!!  بود نفس به اعتماد خداي بشر این یعني

 هب باید رادمهر جناب ، رسيدید سقف به اعتماد به کردید رد رو نفس به اعتماد شما من نظر به _

 يبرا هميشه من بعدم ، نميگيرم یکي ازشما بگيرم عکس هرکي از من که برسونم اطالعتون

 عکس فضا اون از بکشم رو باهاش متناسب ونقشه تصورکنم رو پروژه فضاي بتونم بهتر اینکه

  کردید؟ خودتون با فکري شماچه ، ميگيرم

 يبو راستي!!  بيفته شما مثل بختي دم دختر دست عکسم ندارم دوست که کردم اینو فکر _

 ؟؟ نمياد ترشي

 ...... خيلي......  خيلي شما _

 : گفت و بگم رو حرفم ادامه نذاشت

  ؟؟؟ جذابم و خوشتيپ خيلي ؟؟ چي خيلي _

 بگه من به مستقيم غير خواست مي فرهنگ بي مرتيکه ، شد و رد کنارم از و زد پوزخند یه و

 آدم هی آخه!!  شدي ليته ترشي که تو ام ترشيده من اگه بگه خودش به نيست یکي آخه!!  ترشيده

 !!؟؟ باشه پروو ميتونه قدر چه

 بساط رفت رادمهر که بود شده تاریک هوا تقریبا ، رادمهر ویالي سمت افتادیم راه اون از بعد

 با ماهم ، شد کردن درست مشغول پسرا با و ، باغ توي آالچيق همون توي آورد رو کباب جوجه

 ازس درمورد داشتند ها وبچه مهسا.  نشستيم آتيش دور صندلياي رو آالچيق سمت رفتيم دخترا

 : گفت ایليا موقع وهمون بلدم گيتار من گفت شهنام که ميکردند صحبت

 !!!! بگم بهتون رو رازي یه ميخوام منم خب _

 :وگفتند شدن کنجکاو ها بچه همه

 چيه؟؟؟؟؟ بگو _

 :گفت ایليا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر پوش زره فاطمه | نميزنه در عشق رمان | حوریه خانم رمان

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

 

51 

 

 ؟؟ ميبينيد مارو داداش آق این _

 :گفتند باهم همه

 ؟ خب آره _

 :گفت ایليا

 !!!ميزنه ویالون _

 : گفتند باهم همه

 ميگي؟ ؟؟؟راست واقعا _

 :  گفت ایليا

 . آره _

 ها بچه همه بعد ، نگه هيچي کردم اشاره ، سر با بهش که کرد من به نگاه یه مهسا موقع همون

 :گفتند باهم دخترا مخصوصا

 ؟؟؟ ميزنيد برامون رادمهر، آقاي _

 : گفت رادمهر

 !!!دارم توکار با بعدن من ایليا _

 : وگفت خندید ایليا

 !!!!پخ پخ یعني این!! برسه دادم خدابه _

 :  گفتند همه دوباره و خندیدند همه

 ميزنيد؟؟ _

 : گفت ایليا

 !! منتظرن همه ببين براشون دیگه بزن _
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 رفت ایليا.  زدم دیگه پوزخند یه درجوابش منم ، زد پوزخند یه و کرد من به نگاه یه رادمهر

 حفظ رو هاش نت من ميزد داشت آروم آهنگ یه زدن به کرد شروع ورادمهر آورد رو ویالونش

 زدن به حواسشون همه ، زد سرم به فکري یه موقع همون منم ميزد داشت همينجوري.  بودم

 رفتم آروم برداشتم رو ویالونم ماشينم عقب صندوق از ورفتم بلندشدم آروم منم ، بود رادمهر

 . رادمهر تشویق به کردن شروع همه ، شد تموم آهنگش بعد لحظه چند ، وایسادم جمعيت پشت

 همه . استيرلينگ ليندزي دنس ترنسن آهنگ زدن به کردم وشروع دیدم مناسب رو موقعيت منم

 ، ميدیدم رادمهر چشماي توي رو تعجب من.  کردند نگاه من به و برگشتند باتعجب آن یک در

 مگه واااااااا.  زدن بامن کرد شروع رادمهرم که بودم زدن مشغول همينجوري بود من نوبت حاال

 دداشتن همه شد تموم تا زدیم همينجوري اون بعد و بودم کرده تعجب ميشناسه؟ رو ليندزي این

 :گفت ایليا که کردن تشویقمون وکلي ميکردند نگاه ما به

( ردک اشاره رادمهر به دست با)  اینو منت ما اینکه جاي به نگفتي؟ تر زود چرا بودي بلد که شما_

 !!!ميگم تبریک بهتون بود عالي ولي!!  ميکشيدیم شمارو منت بکشيم

 :گفت رادمهر اون از بعد و کردم تشکري منم

 . ميشه سرد بخوریم رو شام بریم بهتره _

 :پرسيد من روبه دانيال که بودیم شام ميز سر.  بخوریم رو شام تا رفتيم همه بعدشم

 نميکنيد؟؟ رو دارید هنرایي چه دیگه مهندس خانوم خب _

 : وگفتم خندیدم

 !!بشه رو باید موقش به هنري هر _

 دارید؟ هم دیگه هنراي پس _

 !!!شاید _

 ختت روي.  بخوابيم تا اتاقامون توي رفتيم بعدش و نپرسيد من از چيزي کسي دیگه اون از بعد

 :گفت مهسا که بودیم خوابيده

 پسریه؟ طور چه ایليا نظرت به _

 کني؟؟ ازدواج باهاش ميخواي مگه جوریه چه توچه به حاال.  خوبيه پسر _
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 !!!شاید _

  گفتي؟؟ چي تو _

 !!!کردم غلط هيچي _

 ؟؟؟ خبریه ؟؟؟ داده نخ ایليا ببينم _

 !!!کردم غلط خدا به نه _

 بينمب بزن زر خوب شده بچه استفراغ رنگ ، رنگت ؟ ميترسي اینجوري ساواکم من مگه بيشعور _

 خبره؟؟ چه

 . خوبيه خيلي پسر ميکنم احساس اومده خوشم خيلي شخصيتش از ميدوني نه _

 وهمت نيومده جلو اون وقتي تا ها ندي پا وقت یه مهسا ولي ، نيست شکي توش اونکه خيلي آره _

 !!ميفهمم رو حالت این. باش غرور کوه

  آره؟؟ توهم پس _

 به برسه چه دیگه بزنيم حرف باهم نميتونيم آدم دوتا مثل رادمهر این و من ، آره چيو چي نبابا _

 !! فمنيستم همون هنوزم من بعدم!! حرفا این

 !!!باش مواظب گيراست حنانه نفرین رها _

 !!! عمراااااا _

 !!!!قطعا _

 !! بکپ بگير _

 !!! بکپ خودت ااابيشعور _

 !!کردي پورت و زرت تو بودم کپيده من _

 !!!االغ خب خيلي اه _

 !!بيشعور _

 !! رواني _
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 !!منگل _

 !!اسکل _

 !!شاسگول _

 !!!!!!!!ميدي فحش تاصبح کنم ولت دیگه بکپ مهسا اهــــــــــــه _

 !!!!کپيدیم خستگي زور از ودوتامون

* * * 

 !!شد خرس دوباره ببينم پاشو ، پاشو رها ، رها _

 ایدنب تو دست از اینجام ، مامانم که خونه تو کنم خفت بگيرم ميخواد دلم یعني مهسا اهــــه _

 !!بخوابم راحت

 !!!!بخواد دلت هم خيلي بگيري درد ، مرض _

 من؟؟؟ جون از ميخواي چي مرگته چه چته اصال ، نميخواد دلم که فعال _

 شد؟؟ مرغي چيز اخالقت پاشدي خواب از صبح باز تو اه _

 !! بشه بایدم تو دست از _

 !!بزنيم دست یه ماهم ميزنن واليبال دارن بچ برو پایين بریم پاشو بابا خب خيلي _

 ؟؟؟؟ کنيم بازي واليبال بریم کردي بيدار منو ميکشم تورو من مهسا چــــي؟؟؟ _

 : گفت وایساد در دم رفت بخوره کتک االن ترسيد که مهسا

 !!دیگه بده نشون خودي یه بيا بدي نشون رو هنرات نميخواستي مگه _

 از لدمب چيز همه من نکنيد تعجب کال) بودم تيم عضو بود خوب خيلي واليبالم من ميگفت راست

 هب دارم رشته سر کم یه هرچيزي از بنابراین بگيرم یاد داشتم دوست رو چيز همه بچگيم همون

 بگيرم یاد خوب نتوستم ولي دنبالش رفتم هميشه نگرفتم یاد وقت هيچ که بود چيزي شنا.  شنا جز

 شنا ونستمنميت عمق پر استخراي توي کنم شنا ميتونستم عمق کم توي فقط ولي بلدم چيزایي یه

 ( کنم
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 !!هستا رادمهرم نمياي؟؟؟؟ یا مياي رها ميکني چيکار _

 چيکارکنم؟ هست که جهنم خب _

 !!بيا پاشو دیگه نشو لوس _

 . ميام منم پایين گمشو تو باشه _

 . باشه ولي ادبي بي خيلي اینکه با _

 تا همه . بازین مشغول حياط تو همه بله دیدم پایين رفتم و زدم صورتم سرو به آبي ویه بلندشدم

 :وگفتم رفتم منم ، بازي بيا وگفتن کردن سالم دیدن منو

 !!!!!اومد مادرتون که کنار برید اید جوجه همه ها شما _

 :گفت رادمهر که خندیدند همه

 !دید خواهيم _

 !دید خواهيد حاال بله _

 حددر واليبالش اونم گفت ميشد یعني ، رادمهر منو دست بود افتاده توپ بازي به کردیم شروع

 دیممون ما فقط و کنار رفتند همه کم کم.  بود بلد اونم بودم بلد من هرچي مياد خوشم ، بود عالي

 هک دادیم ادامه همينجوري ، ميکردن تشویقمون هم ها بچه و ميکردیم بازي داشتيم همينجوري

 داشتم که همينجوري دویدم توپ دنبال منم ، رفت توپ زدم ساعد یه منم ، من سمت اومد توپ

 وت افتادم و کنم کنترل رو خودم نتونستم لحظه یه در منم ، استخر تو افتاد توپ ، دویيدم مي

 مهسا لحظه یه که بدم خودمونجات نتونستم زدم پا و دست هرچي ، بود گود استخرش.  استخر

 :وگفت توسرش زد

 !!نيست بلد شنا رها بدید نجاتش خدا تورو رها ، رها برسرم خاک _

 هک منم تواستخر پرید لباس با رادمهر دیدم که ميخواست وکمک ميکرد گریه داشت همينجوري

 . آب زیر رفتم بدم نجات خودمو نميتونستم دیگه

 «مهسا»
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 رو هار که ميمردم داشتم واقعا ، بده نجاتش یکي که ميکردم نگاه پسرا به التماس با داشتم من

 همه که تو ميگفتم بهش هم هميشه ، شنا اال بود بلد چي همه رها آخه ، ميدیدم حالت اون توي

 رس تو ميزدم داشتم که همونجور.  نبود بدهکار گوشش ولي بگير یاد هم رو این برو بلدي چي

 استخر به خودشو لحظه یه در و استخر طرف دوه مي باسرعت داره ته اون از رادمهر دیدم ، خودم

 بيرون کشيدش استخر از و گرفت رو رها رادمهر ، داد نجات رو رها و توش پرید لباس با و رسوند

 روي کرد شروع رادمهر ، ميشدم دیوونه داشتم نميکشيد نفس و زمين کف بود افتاده بيهوش رها

 و دافتا سلفه به رها که کرد برعکس رو رها رادمهر که ، نکرد افاقه اما زدن ضربه سينش ي قفسه

 رها به داشتم گریون چشماي با من و نگران هاي چهره با همه ریخت بيرون دهانش از ها آب تمام

 .کرد باز رو چشماش آروم رها ميکردم نگاه

* * * 

 «رها»

 ودب عسلي چشم دوتا با مضطرب و نگران اي چهره دیدم که چيزي اولين کردم باز رو چشمام آروم

 من خون به که این نميکردم باور بود؟؟؟ رادمهر داد نجاتم که کسي یعني ، ميکرد نگاهم داشت که

 ودب دوستانش انسان حس خاطر به بازم نکنه بود؟ داده نجات منو حاال که بود شده چي بود تشنه

 :گفت که شد پاره افکارم رشته رادمهر باصداي ؟؟ بود داده نجات منو که

  خوبي؟؟؟ _

 ریعس بعد لحظه چند ، کشيد آسودگي سر از نفسي رادمهر که دادم تکون آره ي نشونه به رو سرم

 ناراحت حتما کرد؟؟ جوري این چرا این عالم خاک وااااا رفت ویال در سمت به و شد بلند جاش از

 رو خودم سعي من که دیدید متاسفم بگه همه جلو بعد بميرم داشت توقع موندم زنده شده

 :گفت زاري گریه کلي با اومد مهسا لحظه همون!!!! کردم

 هچ من ميميردي اگه ، رواني ، دیوانه بياري رو توپ آب تو بري حتما بود واجب آخه توسرت خاک _

 ؟؟؟؟ ميکردم غلطي

 !!! نمردم که حاال باشه _
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 اش تجربه جوریه چه ببينم بزار مردم خوب ميگي هم بميري نيست مهم برات توکه دیگه آره _

 اريز گریه برات بشينم باید بخت بد من!!  روش اینم کني تجربه ميخواي چيزو همه توکه!!  کنم

 !!! کنم

 :گفت دانيال کنارم اومدن ها بچه بقيه

 خوبه؟؟؟ حالت رها _

 !!!! اولش بذار رو خانومش دانيال اوي _

 :گفت دانيال که خندیدند باهم همه

 !! نيستي بردار دست هم موقعيت این توي که تو دست از _

 !! هست که همينه _

 :گفت شهنام

 بيمارستان؟؟؟ بریم نميخواد دیگه خوبه حالت االن یعني _

 !!!نداره آفت بم بادمجون بعدم ، نميشه هيچيم ضربم ضد من بابا نه _

 :گفت ساميار

 !!!تهراني بادمجون تو ، بم بادمجون _

 :گفت شبنم

 ولدي؟؟؟آرن کردي فکر ؟ آب تو ميپري چي واسه نيستي بلد شنا توکه آخه ميکردم سکته داشتم _

 هک آقایونم این.  شيدا نه مهسا نه بلدم شنا من نه چون!  بودي مرده بود نداده نجاتت رادمهر اگه

 ردنميک نگاه بودن وایساده ماست مثل.  دوستن جون بسکه نميدادن نجاتت ، ميشدي ام خفه تو

 !!!!رادمهر بازم

 :گفت بود شده عصباني که شهنام

 !!!بودید خيار شما که بودیم ماست ما اگه ، بودیم وایساده ماست مثل ما _

 :گفت شيدا
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 نگاه همينجوري چي شما ، ميکردیم گریه سرخودمون تو ميزدیم چارتا ما حداقل خودتي خيار _

 !!!!ميکردید

 :گفتم ميکشن رو دیگه هم ، هم سر ميریزن ميشه دعوا االن دیدم که من

 خوبم االن شکر خدارو که من!!!  انداختيد راه خيار و ماست من واسه دیگه کنيد بس ها بچه _

 !!! آب تو ميپرم دوباره االن همين ندارم حرفي بميرم من دارید دوست اگه ؟ چيه سر دعوا دیگه

 خندیدم منم که هوا رفت ودادشون جيغ همه که وایسادم استخر لب بترسونمشون اینکه وبراي

 :وگفتم

 !!! دعوانکنيدااااا دیگه پس خوب _

 . دادند تکون باشه معناي به رو سرشون همه

 لمکو سرو از آبم و ميرفتم داشتم جوري همين ، افتادم راه ویال در سمت به شدم بلند اون از بعد

 وشت پریدم وفوري رسيدم اتاقم در به و رفتم باال رو ها پله یکي یکي طور وهمون پایين ميریخت

 ، چسبيد داغ آب آخيش.  بيرون اومدم باالخره ساعت نيم از بعد.  حموم توي رفتم راست یه

 کنبال توي جا یه تا بيرون اومدم اتاق در از و برداشتم هم رو خيسم ولباساي پوشيدم رو لباسام

 بود لياوای رادمهر اتاق بغل دقيقا یعني ، بود سالن انتهاي بالکن ، بشن خشک تا کنم آویزونشون

 هس ي اندازه به رادمهر اتاق در ، شنيدم صدایي ، ميرفتم بالکن در سمت به داشتم طورکه همون

 ادنوایست گوش فال از هميشه ميکرد صحبت ایليا با داشت انگار ميومد وصداش بود باز سانت

 االح ایستادم در کنار رفتم آروم ، آروم ؟ بود کرده گل فضوليم حس چرا دونم نمي اما ، بودم متنفر

 :ميگفت داشت رادمهر بود واضح کامال صداشون

 ادمد نجاتش دفعه دو تاحاال ، بگيرم مغرور پروي ي دختره این از اساسي حال یه باید من ، ایليا _

 مبچرخي تا بچرخه حاال ولي ، نميکنه وخاليم خشک تشکر یه حتي که مغروره و پرو اونقدر ولي

 ، بشه آدم که کنم کار چي ميدونم همونطورم دادم نجاتش دفعه دو که طور همون دارم واسش

 !!!! درميارم سرش رو تالفيش کن صبر

 نم مگه چه من به بعدم! ؟ کنه کار چي ميخواد یعني نامردیه عجب بود بامن االن این یعني وااااااااا

 ولي ، کرده کمک بهم دوستانش انسان حس خاطر به ميگفت هميشه خودش بده نجات منو گفتم

 گوب منو ست معرکه پس کالم وگرنه دربيام جلوش تر زود باید من کنه تالفي بذارم نباید منم
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 يدادم قلقلکم داشت بدجوري توسرم فکري یه!!!!!  نخواستي خودت کنم تشکر ازت بيام خواستم

 گهن بيرون هارو بچه ي همه گفت اونم گفتم بهش هم رو ونقشه گفتم رو قضيه تمام مهسا براي

 بجنا ميدم نشون بهت حاال بودم مطمئن ام نقشه از دیگه حاال.  بدم انجام رو کارم من تا ميداره

 ميگرم ور تصميمي یه وقتي هميشه من افتاد اتفاقا این ي همه که شد ساعتي نيم تقریبا!!! رادمهر

 رو روغن ي شيشه آشپزخونه توي رفتم آميزي شيطنت لبخند با همين براي ، ميکنم عمليش سریع

 ويت رادمهر وفقط بيرون بود رفته ایليام ، بودن بيرون هنوز ها بچه ها پله سمت اومدم و برداشتم

 مپنج ي پله روي درست شمردم رو ها پله دونه ، دونه بود نقشه کردن عملي وقت االن بود اتاقش

 االن زدم شيطاني لبخند ویه کردم خالي پله اون روي هارو روغن حسابي کردم چرب روغن با رو

 صداش که ، زدم در اول رادمهر اتاق طرف رفتم آروم ، آروم بود نقشه از دوم ي مرحله انجام وقت

 : اومد

 بله؟؟ _

 :گفتم و کردم صاف رو صدام

 ؟ رادمهر آقاي _

 :گفت و کرد مکس لحظه چند یه

 !!!ميپذیرم من _

 نهمي دقيقا که ؟ ميپذیري رو ؟چي گفت چي این االن ؟ شد چي ببينم کردم فکر لحظه چند یه

 :پرسيدم رو سوال

 ميپذیرید؟؟؟ رو چي ببخشيد _

 :گفت و شد ظاهر در چارچوب توي و شد درباز آن یه در

 !!!ميپذیرم من خوب ؟ کني تشکر ازم نميخواستي مگه _

 به داعتما!!  داره توهم این کنم فکر ؟؟ کنم تشکر این از خواستم کي من کردم فکر لحظه چند یه

 :وگفتم نياوردم کم منم و دارم برات کن صبر ولي!!  لوزالمعدمه تو صاف نفسش

 زنيد؟؟ مي توهم شما احيانا نفهميدم؟؟ خودم که کنم تشکر خواستم کي من _

 !! بگو کارتو زود ندارم رو جنابعالي مزخرفات شنيدن وقت من ببين _
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 ميخواستن ها بچه بگم ميخواستم ، کردي شروع خودت شما نگفتم چيزي اول از منم باشه _

 .همين ، بگم بهتون بيام فرستادن منو ، کنند سوال ازتون پروژه راجب

 :گفت و کرد نگاه بهم باشک

 .ميام االن منم بگو برو شما باشه _

 دمش متوجه در، باصداي بعد لحظه چند یه ، شدم قایم ها پله وپشت پایين رفتم منم بست ودرو

 ي پله روي بذاره رو پاش اومد که همين ميکرد طي غرور با یکي یکي هارو پله.  مياد داره رادمهر

 باکمر و پله اون روي گذاشت رو پاش بامن همزمان اون و بيرون اومدم ها پله پشت از من ، پنجم

 :وگفتم دهنم روي گذاشتم رو دستم الکي منم ها پله روي افتاد و سُرخورد

 رادمهر؟؟ آقاي شد چي واي اي _

 : گفتم که کنه مي نگام کارا طلب مثل داره دیدم

 !!بيارم رفت یادم توسرم خاک واي اي _

 :پرسيد باتعجب رادمهر

 رو؟؟؟؟ چي _

 !!!!! باباتونو ارث _

 ؟؟ کردي مسخره منو _

 !!!! زمين افتادید دادم تون هُلِ  من انگار ، ميکنيد نگاه جوري یه رو آدم شما کنم؟ چيکار من خوب _

 .  کنه تميز اینجارو بياد بگيد گلرخ به برید ، من با کردن بحث و وجر کارا این جاي به _

 .ميرم االن باش _

 : گفتم ذوق با خونه آشپز سمت به ورفتم

 !!!جون گلرخ سالم _

 :گفت منو سمت برگشت باتعجب گلرخ

 ؟؟؟؟؟ شده طوري خانوم سالم _
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 بدي؟ انجامش ميدي قول بهم بخوام ازت چيزي یه....  چيزه یعني جون گلرخ نه _

 . خانوم بفرمایيد امر شما _

 .رادمهره مهندس درمورد _

 شده؟ طوریش مهندس ، بفرمایيد ميکنم خواهش _

 .داشتم ازت خواهشي یه فقط خوبه خوبه حالش جون گلرخ نه _

 ؟ خانوم بفرمایيد _

 !!دادیا؟؟ قول _

 بفرمایيد؟ بله _

 !!!زمين خورد رادمهر مهندس بود سُر ها پله راه گلرخ ببين _

 :گفت توسرش زد گلرخ

 نشد؟؟؟ که چيزیشون برسرم خاک واي _

 اما کني تميز رو اونجا بگم بهت خواست ازمن فقط ، نشده هيچيش نکن شلوغش جون گلرخ نه _

 اوکي؟ کني پاک رو زمين نداري دستمال بگي ميخوام ، ميخوام ازت چيزي یه وسط این

 . ميکنه دعوام بفهمه آقا اگه خانوم اما _

 زمين رومو دیگه کن قبول خدا تورو ؟ کنه دعوات اي بچه مگه دوما ، نميفهمه آقا اوال جون گلرخ _

 .ننداز

 ؟ یگم بهش چي پرسيد اگه فقط چشمم روي چشم ميزنيد شما حرفيه چه این خانوم _

 یه هخالص کردم آویزونشون خونه پشت بگو ميدونم چه یا بودم شسته هارو دستمال ي همه بگو _

 باشه؟ بپيچونش جوري

 : گفت و زد مهربون لبخند یه

 .  خانوم باشه _
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 رفتم.  بود اونجا رادمهرم که حياط توي ها بچه سمت به رفتم و کردم ماچش یه پریدم ذوقم از

 :گفتم رادمهرو سمت

 ؟؟؟ بدید بهم رو گردنتون شال ميشه ببخشيد رادمهر آقاي _

 :وگفت لبش روي اومد پوزخند یه بعد و کرد نگاه بهم باتعجب رادمهر

 بــــــــله؟؟؟؟؟؟ _

 !!!بدیدش بهم هست امکانش اگه ، گردتون شال _

 و نيدک بوش و ببينيد اونو شدید تنها که موقعي براي ميخواید منو شالگردن حتما فهميدم آهان _

 ميخواهيدش اون براي مقدسه من شالگردن نکه!!  دیگه عاشقيه هِــــــي!! بيافتيد؟؟ من یاد به

 !!باشه نه؟؟

 هم نفسي به اعتـــــــماد چه بخوام؟؟ شالگردنتو من آدمي تو اصال!!  مغرور پروي ي پسره

 بچرخيم تا بچرخ کن صبر ولي ؟؟؟؟ مياره کجا از نفسو به اعتماد همه این موندم من!!! داره

 هب اعتماد بازم ببينم اونوقت ، ميگم بهت شد عملي نشده عملي من نقشه مراحل تمام همچنان

 اب بدم نشون آروم رو خودم داشتم سعي عصبانيت زور از که وهمونطور نه؟؟؟ یا داري کاذب نفس

 :گفتم بود تابلو توش عصبانيت که لبخند یه

 ؟؟ کنيد لطف اونو ميشه حاال مقدسه خيلي بله ، آخِي _

 !!!مقدسه که ميدونيد کنيد مراقبت ازش خوبي به فقط ميکنم خواهش _

 اردر حرص لبخند یه با من گرفت من سمت به درآورد رو شالگردنش پوزخند یه با آروم وهمونطور

 : گفتم

 !!!!! کنم داري نگه و استفاده ازش خوبي به ميدم قول بهتون _

 پله راه روي روبه دقيقا که بود مدلي یه ورودي در.  رفتم سالن ورودي در طرف به گردن شال وبا

 : دادزدم بشنوند همه که جوري یه بنابراین ميدیدند رو پله راه وهمه داشت قرار

 . بيا جون گلرخ ، گلرخ _

 :وگفت اومد بيرون آشپزخونه توي از گلرخ
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 ؟؟ خانوم بله _

 !!! کردم پيدا دستمال برات بيا جون گلرخ _

 :گفتم بلند و گرفتم گلرخ به رو رو وشالگردن

 این ، فک و تاید و آب تو بکنش قشنگ ببر دادن اینو کشيدن زحمت مهندس آقاي بگير اینو بيا _

 نکرده خدایي وقت یه دیگه کس تا کن تميز رو پایين افتادن روش از مهندس آقاي که هارو پله

 تميزکردن رايب دستمال عنوان به کن قيچيش قيچي قشنگ ببر بعدم!!! بشه چيزیش پایين نيافته

 مه تبرکه هم که نه ، بمال جا همه رو اینا قشنگ جون گلرخ فقط کن استفاده خونه مختلف جاهاي

 !!!! بشه مقدس خونه کل بذار مقدسه

 ودب قرمزشده عصبانيت از رادمهرم خود ، ميکردند نگاه من به باز بادهن داشتند حياط توي از همه

 :مهساگفتم به رو ، اینجوریه دیدم من که بزنه منو بياد بود نزدیک

 !!! بيا هم تو خواستي کنم استراحت کم یه اتاق توي ميرم من جون مهسا _

 و روتخت افتادم و اتاق توي رفتم کردم باز رو اتاقم ودر باال رفتم رو ها پله ناز با و آروم وهمينطور

 وول خنده از دیگه ، ميخندیدم بودم وگرفته دلم همينجوري یعني ، خندیدن به هرهر کردم شروع

 دالمون باهم دوتایي حاال و خنده زیر زد اونم دید منو تا و کرد باز درو مهسا که روزمين بودم شده

 : گفت مهسا خندیدیم حسابي اینکه بعداز ، ميخندیدیم و بودیم گرفته رو

 رو ارهبيچ انقدر افتاده؟ تو گير کرده گيري چه بدبخت این ميکرد سکته داشت رادمهر ، بيشعور _

 .نده حرص

 الشش فهميدم چون منم که دیدي تبرکه ، مقدسه شالم ميگه من به بيشعور مرتيکه چه من به _

 خونه که نهک تميز رو خونه جاي یه اش تيکه هر با کنه ش تيکه تيکه قشنگ گفتم گلرخ به مقدسه

 !!!!!!بشه مقدس

 کولاس عنوان به رادمهرو و خندیدیم همينجور عصري تا دیگه خنده زیر زدیم پقي مهسا با ودوباره

 که بود غروب نزدیکاي کردیم استراحت کم یه اون بعد ، ميخندیدیم بهش هي کردیم مسخره

 تخت روي از بود خواب مهسام.  مياد دریا صداي وفقط سکوته جا همه دیدم کردم باز رو چشمام

 این خدایا داشتم دوست رو آرامش این قدر چه واي رفتم اتاق ي پنجره سمت وبه شدم بلند
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 يرونب رفتم اتاق از و کردم سرم رو شالم و مانتو لباسام سمت رفتم. نگير ازم وقت هيچ رو آرامش

 :پرسيدم ازش و دیدم کار حال در رو گلرخ رفتم خونه آشپز سمت وبه اومدم پایين ها پله از ،

 ؟ کجان بقيه جون گلرخ _

 :گفت و پرید جا از فنر مثل بود ترسيده انگار که گلرخ

 !! ترسيدم خانوم واي _

 . بود سکوت خيلي خونه آخه ببخشيد واي اي _

 هم بقيه ميکنن برسي رو ها بچه طرحاي دارن که برادرشون و رادمهر آقاي اینکه خاطر به بله _

 . اتاقاشونن توي

 . مرسي آهان _

 هميگ من به اونوقت بود خواب همچنان مهسا ، اتاقمون سمت به رفتم بيرون اومدم آشپزخونه واز

 رفتم بگيرم ازت حالي یک االن کن صبر!!  بدتره هم پاندا و قطبي خرس از خودش ، خرس

 ودنب موثر ولي خورد تکون ذره یه ، دماغش روي کشيدم آروم رو شالم هاي ریشه بغلش نشستم

 پرید خواب از وخودش دماغش به کبوند محکم رو دستش یهو که دادم ادامه رو کارم همون دوباره

 :وگفتم خنده زیر زدم منم

 ؟ ميکني زني خود چرا _

 :گفت ميخورد حرص داشت که مهسا

 داري؟؟؟؟ مرض اَه بميري کوفت _

 خدا به بندازن لُنگ تو پيش بيان باید پاندا و قطبي خرس واال ، خرس ميگي من به االغ خوب ا _

 !!!!!ميخوابي بسکه

 ؟ هستي منم خواب فضول تو آخه _

 !!!در اون به این ، بودي من خواب فضول تو که روزا اون تالفي به بعله _

 !!! بخوابي نذاره شوهرت ایشاال اه _

 گفتي؟ هذیون شدي بيدار خواب از تو باز ؟ داري چيکار من شوهر به سرت بر خاک وا _
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 ؟ چنده ساعت حاال _

 !! بگو منم به اونوقت ، چنده ببين بده چشات اون به زحمت یه!  بنده رو شٌستم _

 !!!!خري خيلي خدا به _

 !!! قطبي خرس خودتي _

 من سمت وبه برداشت زمين روي از رو دمپایيش اونم درمياوردم براش رو زبونم که وهمونطور

 ، بود بيرون زبونم همونجوري بيرون اومدم اتاق در از ، اوردن در زبون با همزمان منم کردم پرت

 نگاش داشتم تعجب وبا بيرون بازبون منم وایساده جلوم رادمهر دیدم بستم روکه اتاق در برگشتم

 : گفت که ميکردم

 تو؟؟؟ بکنيش نميخواي ، درازه خيلي فهميدم _

 :گفتم بيرون زبون باهمون منم

 ؟؟؟ هوم _

 :وگفتم تو وکردم وزبونم شدم سوتيم متوجه بعد

 بله؟ یعني ؟ هان _

 جلوش دوباره توئه تقصير همش بميري مهسا واي.  شد رد کنارم از زدو مسخره لبخند یه عد

 : فتگ گلرخ که بود شب نه ونيم هشت نزدیکاي ساعت پایين رفتم باعصبانيت!!  دادم سوتي

 . ست آماده شام _

 کت تک هم ها بچه و نشستم ميز پشت رفتم منم ، بيرون اومدن اتاقاشون از یکي ، یکي وهمه

 ميومد اگه بود پشتم منم ، رادمهر جز بودن اومده همه نشستن ميز پشت و کردن سالم اومدن

 همون ميز سر منم ؟ شد رد پشتت از عزرائيل ميگن ميلرزه یهو آدم وقتي دیدید ، نميدیدمش

 :بلندگفتم و لرزیدم یهو شدم جوري

 !!! شد رد پشتم از عزرائيل ها بچه _

 شدن اسکول کردم فکر منم ميخندن و ميکنن اشاره من پشت به دارن همه ها بچه دیدم یهو که

 بيهش کم که اژدها خشم با رادمهر دیدم یهو که ميکنن؟؟ نگاه رو چي ببينم برگشتم بنابراین
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 بابا ، ردمميک خيس رو خودم داشتم منم ، ميکنه نگاه منو باعصبانيت داره وایساده!!  نبود عزراعيلم

 ست ضایع دیدم ؟ شدي رد من پشت از موقع همون تو چه من به!! که نبودي تو آخه که من منظور

 فمزخر شانس از که کردم نگاه ميز روي هاي غذا به و برگشتم بنابراین ، کنم نگاش همونجوري

! ! نشست روش اومد رادمهر اونم که بود من روي روبه دقيقا اونم ، بود خالي صندلي یه فقط هم ما

 بــــد ميکرداااااا ه بدجـــــــــــــــــورنگا یعني ميخوندم خودمو ي فاتحه داشتم دیگه

 و خوردم غذا یکم بود زوري هر با دیگه ؟ ميرفت پایين گلوم از غذا نگاهاش اون با مگه حاال!!!

 : گفت و شد بلند جاش از رادمهرم که برم که بلندشدم

 .کاردارم باهاتون حياط توي بيایيد لحظه چند ميشه ؟ پوش زره خانوم _

 غورت باصدا رو آبدهنشون دیدید فيلما این توي مثل منم ، شد حياط وارد من از تر جلو وخودش

 برد رو دستش مهسا که کردم ها بچه به نگاه ویه دادم قورت اونجوري رو دهنم آب منم ؟ ميدن

 :گفتم آروم ها بچه به رو منم کشيد روش تمومه کارت معني به خط ویه گلوش سمت

 !!!!!کنيد حالل دیدید هرچي بدي خوبي ها بچه _

 رفتم آروم ، ميزنه قدم باحرص آالچيق توي داره دیدم ، حياط توي رفتم و کردم باز درو آروم

 هبزن که االنه قرمزه؟ چشاش اینقدر چرا این بده مرگم خدا واي ، وایساد صاف دید منو تا طرفش

 :گفتم آروم طور همون بعد!! کنه گوجه منو

 ؟ رادمهر آقاي داشتيد کاري بامن _

 کنم؟ شروع کجا از نميدونم منتها ، دارم زیاد کار باشما بله _

 !!!دیگه کنيد شروع جایي یه از باالخره نيست، من مشکل این _

 لز دیدم که ، نميزنه حرف چرا ببينم باال آوردم رو سرم نميزنه حرف دیدم ، گذشت لحظه چند یه

 :وگفتم دراومد حرصم لحظه همون که ميکنه نگام داره زده

 شدم؟؟ واقع پسندتون مورد _

 :گفت وبعد خورد جا لحظه یه که

 !!!!!دیگه همينه پرویي ميگم _

 . بزنيد ور حرفتون لطفا ؟؟!!نيستم چي هستم چي ببينم تا جا این نيومدم من رادمهر آقاي ببينيد _
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 :گفت لب زیر بعد

 !!!!! پرررو _

 !!!شنيدم گفتيد غليظ خيلي _

 :گفت که ميشد عصباني داشت واقعا دیگه

 داري؟؟؟؟ مشکل بامن شما ببينم _

 !!!!!!مشکله تاپات سر شما باشم داشته مشکل من نيست الزم _

 دهش عصباني خيلي!!  بود این ميگن که اژدها خشم ، دهنم توي ميومد قلبم داشت ایندفعه دیگه

 :گفت که کنه لهم نزنه ميکرد کنترل خودشو خيلي بود معلوم بود

 !! بدي جواب درست دارم انتظار ميپرسم ازت سوال یه وقتي _

 .دادم جواب _

 ؟؟؟ داري مشکل بامن ، بدي جواب درست که نفعته به ميپرسم دیگه بار یه نشد نه _

 :گفتم همين براي شدم کتلت دیگه ایندفعه ندم جواب اگه دیدم کردم مکس ذره یه

 اب که دار مایه سوسوالي بچه با من ، دارم مشکل پسرا شما جنس با کال من ، دارم مشکل آره _

 نمدرکشو که ماماني تيتيش پول خر پسراي با من ، دارم مشکل ميزنن شرکت باباشون پول

 با من( باال ميرفت داشت همينطور صدام)  دارم مشکل شدن مهندس الکي و خریدن وکيلویي

 فهميدي؟؟؟؟؟؟ حاال دارم مشکل همتون

 شرکتم توي داري االن تا چرا پس زدم شرکت بابام پول با که دارم مایه سوسول بچه من اگه _

 وشرکتمت کردي قبول چرا خریدم وکيليویي ومدرکم مامانيم وتيتيش مایه خر من اگه ميکني؟ کار

 دیگه؟ بده منو جواب هان ؟ کني کار

 تيجهن تو مثل کيلویي مهندساي نميذارم ، کشيدم زحمت خوندم درس سال همه این اینکه براي _

 !! بدن باد به رو زحماتم همه این ي
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 يزيچ یه ميخوام اون قبل ولي کنم اخراجت کار از االن همين ميتونم که ميدوني ، پرویي خيلي _

 هب اما آزاده دیگران واسه هات خنده و شوخي چرا ؟؟؟ ميکني لجبازي من با فقط چرا چرا؟ بدونم رو

 ؟؟ کردم چيکار تو به کمک جز من!!  دیدي رو بابات دشمن انگار ميرسي که من

 فخر از ، مياد بدم کردن بادش الکي کردناي تعریف با اطرافيانشون که مغرور آدماي از چون _

 االب وخيلي خودتون شما ، مياد بدم بدونه کوچيک بخواد منو یکي اینکه از ، مياد بدم فروشي

 ميکنيد فکر ، بيرون افتادید وشما شده باز آسمون در فقط انگار ، هستين کي ميکنين فکر ميگيرین

 !!! نيست اینطور که درحالي اما سَرید چي همه توي

 !! ؟؟ باالتریم خيلي زنا شما از چي همه تو مردا ما که اینه از غير مگه _

 !! نيستين گيرین مي باال خودتون که قدر اون چون اینه از غير بله _

 ؟ ببندي شرط حاضري _

 : گفتم وفوري نکردم دریغ منم ، بود لبش روي موزیانه لبخند یه اون که و کردم نگاش یکم

 .  ببندم شرط حاضرم قبوله باشه _

 ميدي؟ بهم چي بردم شرطو من اگه اما ، قبول پس خوب _

 باشه؟ چي سر بستيم که شرطي این داره بستگي _

 ؟ درسته ترن باال چي همه توي مردا نداري قبول گفتي پس _

 !!دقيقا بعله _

 قبول؟؟ ، ميکنيم مشخص فردا هم رو جایزه ميدیم مسابقه باهم فردا پس باشه _

 .قبول _

 !! کن آماده داري پيش در که باختي براي و فردا مسابقه براي خودتو پس _

 !!نيست عيب جوانان بر آرزو _

 . نکنيد فراموش رو لبخند اصال کنيد سعي واالن دید خواهيم _

 !!!! حتما _
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 اي مسابقه چه قراره فردا اینکه با و داخل برم که رفتم و شدم رد کنارش از درست اون از وبعد

 دستش مهسا دیدم که توش پریدم و کردم باز رو اتاق در ، رسوندم ها پله به دو با رو خودم بذاره

 :وگفت قلبش روي وگذاشت

  ؟؟ کردم سکته چته رها وااااي _

 که؟ شد چي نميدوني مهسا واي _

 ...... بميرم الهي نميکنه؟؟ درد که جایيت ؟؟ خوبي واي زد؟؟ کتکت رادمهر شد؟؟؟ چي _

 :گفتم که ميزد حرف داشت نفس یه همينجوري

  کدومه؟ زدن ، ميگي چي بعدم ، بگير نفس یه مهسا _

 :گفت و کشيد راحتي سر از نفس یه مهسا

 ؟؟ شده چي ببينم بنال شدم لب به جون خوب _

 بقط من و زدیم خودمون توسر مهسا با کلي اون بعد و کردم تعریف براش و نبود و بود هرچي منم

 کرف با بعدم پرسيدم رو وحالش زدم زنگ ميزدم زنگ مامانم به خواب از قبل که هميشگيم عادت

 . خوابيدم بشه چي قراره فردا اینکه

* * * 

 یه اب که دیدم رو مهسا و پریدم خواب از دماغم توي ميکنه رو چيزي یه داره یکي اینکه احساس با

 دهش عصباني که منم!!  ميکنه نگام داره ، بود معلوم هم دندوناش ته تا کنم عرض چه که لبخند

 به کنهن هوس دیگه که ژکوندش لبخند اون توي کوبوندم مردانه وناجوان برداشتم رو بالشتم بودم

 :گفت داد با بعد که ، بخنده اونجوري کسي

 !!!!شد صورتم پخش دماغم بميري رها _

 آدم اصال تو چون ، زیادیه بسيار توقع این البته کني؟ بيدار منو نميتوني آدم مثل تو حقته ، درد _

 !!!نيستي

 !!!نخواستي خودت کنم بيدارت آدم مثل بار یه ميخواستم بيشعور _
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 استيميخو اگه کنه رحم خدا کردنته؟ بيدار آدم مثل ، من دماغ توي کردي ته تا بالشتو پر اینکه _

 !!ميکردي؟؟؟ کار چي کني بيدارم گاو مثال مثل

 !! کار سر بریم ميخوایيم شو حاضر پاشو نزن زر اینقدر بسه _

 !!!!! بود کار سر نرفتيم که چيزي روزه سه این واال!! کردم کار هوس تو جونِ ، آخ _

 ومددر پدرمون اینجا ، دادیم رادمهر تحویل پالن و کشيدیم نقشه همه این که قبلش انتر خوب _

 بود؟ کشک اونا

 !!کنم کار عملي زمين سر برم ميخواست دلم نه _

 عمله یهو نرم که ميترسيد همين از هميشه مامانم خدا به!!!! رفت شدي عَمَله سرم به خاک وا _

 هميشه من مامان!  باال آجربندازي بري کشيدن نقشه جاي به کن فرض!! مهندس جاي به بشم

 شده؟ لهعم رفته دخترش دوست بهترین ببينه کجاست مامانم حاال.  این یعني معماري ميکرد فکر

 (ميگفت گریه باحالت رو اینا)

 :گفتم بود گرفته خندم که منم

 !!!!!اللي نميگن خدا به بزن زر تر کم مهسا بسته _

 ؟ چه من به ، گفتي خودت بعدم بخندونم؟ تورو ميخوام بده بيشعور اااااا _

 . بيام بزنم وصورتم دست به آبي یه برم منم برو بابا خب خيلي _

 . منتظرم پس _

 !!کن گم گورتو برو باشه _

 هی گورت بي ي جنازه براي کردي وقت کردي گم رو گورت تو کنم فکر من دومه ي طبقه گورمن _

 !!!!! بفرست فاتحه

 يشرفب ، دروبست و بيرون پرید مهسا همزمان که ، در به کوبيدم و وبرداشتم بالشت یکي اون منم

 اما دادم یادش دادنو جواب و بودم معلمش خودم البته نمياورد کم دادن جواب تو ، بود خودم مثل

 ردمميک رو فکرا این داشتم که وهمونطور.  من دست رو زده االن ، بود استعداد با خيلي سوخته پدر

 .  بيرون اومدم و زدم صورتم سرو به آبي یه و رفتم دسشویي سمت به
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 تيپ یه چمدونم سر رفتم منم.  پایين رفت همينم براي بود شده آماده من قبل چون هم مهسا

 نداشت و بودن نشسته پذیرایي توي همه.  بيرون زدم و کردم آرایش کم یه و زدم مشکي و سبز

 رمس پشت اسکوال این مثل منم ، من سمت برگشتن همه یهو شدم وارد که من ميکردند صحبت

 :گفت رادمهر یهو که ميکنن نگاه چيرو ببينم کردم نگاه یه رو

 !!!! آوردید تشریف عجب چه _

 !!!ميشين بلند زود ميخوابين زود که مُرغين زیاد شما ميکنم فکر من _

 !!بيفتيم راه بهتره نداریم وقت این از بيشتر خب خيلي _

 :گفت من به رو وبعد

 !!بعد ي واسه ميمونه هم باشما بحث _

 :گفت رادمهر که شن سوار که ماشيناشون طرف رفتند همه افتاد راه در سمت وبه

 . بياد خودش ماشين با کسي نيست قرار امروز _

 :گفت ایليا به رو و

 . بامن هم پسرا ، ميان تو با وخانوما کن روشن رو ماشين برو ایليا _

 ارکينگپ سمت به دوتایي باهم و هواگرفتش رو ایليا که ، کرد پرت ایليا سمت به رو سوئيچي بعدم

 ، بيرون اومد پارکينگ از ماشين دوتا ، بودیم کرده تعجب رادمهر کار این از که هم ما و رفتند

 شگاهنمای اینا مگه موندم من ، بود مشکي سراتو یه یکيم اون ، بود رادمهر سفيد و ام بي یکيش

 تعجب که ماهم.  خودش و ام بي توي رادمهرم ، سراتو توي و بود نشسته ایليا! ؟ دارن ماشين

 از ادمهرر دیدم یهو که ميکردیم نگاه بهشون داشتيم!! بود شده بنر کنم عرض چه که تابلو تومون

 :گفت و شد پياده ماشين

 شيد؟؟؟ نمي سوار چرا پس _

 یکي حاال ، نشستيم و رفتيم مشکي سراتو یعني ایليا ماشين سمت به باز هاي بادهن همه ماهم

 که يمنشست عقب رفتيم سریعا وشيدا شبنم منو! ؟ داشت جرئتو این کي اما ميشست جلو باید

 :وگفت گرفت حرصش مهسا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر پوش زره فاطمه | نميزنه در عشق رمان | حوریه خانم رمان

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

 

71 

 

 . ترم راحت عقيب من بشينه جلو بياد دیگه یکي ها بچه _

 ایليا که منميشنوی هيچي یعني ميکردیم نگاه دیوار درو به کنيم نگاه مهسا به اینکه جاي به ما ولي

 :وگفت درومد صداش

 دارید؟ مشکل من با نکنه بود دعوا نشستن جلو سر قدیم شينيد نمي چرا خانوم مهسا _

 يادهپ عقب از من همين براي ، ميکنيم محبت داریم مهسا این به بيخود دیدم کردم فکر یکم منم

 : گفتم و شدم

 !! ميشينم جلو ميکنم فداکاري من بشين عقب برو مهسا _

 باهاشون من ميکنن فکر رادمهر آقاي عقب برم من اگه آخه نيست مشکلي ميشينم حاال نه _

 !!دارم مشکل

 : گفتم و تو کردم شاگرد سمت از رو سرم

 شد؟ درست ندارن مشکلي هيچ شما با ایشون رادمهر آقاي _

 : گفتم من که داد تکون رو سرش ایليا

 . بشين عقب برو حاال _

 !!!بشين عقب خودت نميخوام ااااااا _

 !!! عقب برو ميگم بهت _

 !! نميخوام _

 :گفت ميشه دعوا داره دید که ایليا

 ؟ نيدبشي جلو ميخوایين همه شد چي حاال ميکردید دعوا نشستن عقب سر داشتيد االن تا بابا _

 جلو؟ بياین دوتاتون شما بشينم عقب برم من ميخواین اصال

 ایيه نگاه اون از دونه یه من که ، کردیم نگاه هم به یکم ، ميشه ضایع داره دیدیم که مهسام منو

 عقب رفت ناچار مهسام که ، انداختم ميومد دستش کار حساب مينداختم کسي به هروقت که

 . نشست
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 :گفت بعد که کرد ور اون ور این آهنگ تا چند و کرد روشن و ضبط ایليا که بودیم راه توي

 .ذارمب من بگيد ميخوایين آهنگي هر نميزنيد حرف اصال که شمام ، افتادم تک اینجا من خانوما _

 همراهم حال، همه در ، جا همه ، هميشه که رو فلشم مودبيه و خوب پسر ایليا قدر چه دیدم که منم

 :گفتم و بهش دادم و بود

 !! ضبط تو بزنيد اینو ميکنيد اصرار شما که حاال _

 به کرد شروع امپراطور آلبوم ، یراحي مهدي جدید هاي آهنگ ، ضبط توي زد گرفتو ازم رو وفلش

 مرفتي همه رسيدیم وقتي ، کردیم گوش آهنگ و نزدیم حرفي دیگه ، اونجا به رسيدن تا خوندن

 لبخند یه و ميکرد نگاه من به زیري ، زیر رادمهرم ، شد کاري مشغول کسي هر و پروژه سمت

 بکنه؟ ميخواد چيکار حاال ميزنه مشکوک جورایي یه چشه؟؟ امروز این موندم من بود لبش روي

 : گفت رادمهر که بود ظهر نزدیکاي تقریبا دیگه کارکردن کلي از بعد داند خدا

 . ویال سمت ميکنيم حرکت نباشيد خسته همه بسته کار _

 سرامپ بيایيم ایليا با ما:  یعني بود گفته رادمهر که بشيم ماشينایي اون سوار که رفتيم وهمه

 :گفت و کرد صدا منو رادمهر بشيم ماشين سوار رفتيم که همين اما برن بارادمهر

 پوش؟ زره خانوم _

 بله؟ _

 ؟ کجا _

 کجا؟ چي _

 ميرید؟ کجا ميگم _

 !! ميشم ماشين سوار دارم! نيست؟ معلوم _

 کردید؟ فراموش رو دیشب قرار اینکه مثل ولي بله _

 قرااااار؟ _

 !! ميگم و شرط ؟ رفت یادتون زودي همين به _
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 . کنم کار چي باید من خوب آهان _

 !!شرطمون همون درمورد بگم بهتون رو چيزا سري یه باید قبلش _

 !!  گوشم پا سرتا من بفرمایيد باشه _

 (کرد اشاره ها بچه به رو دستش وبا)  کنم عرض خدمتتون باید خصوصي نميشه اینجا _

 :گفتم و کردم ورونگاه اون و اینور شَک با کم یه منم

 بيام؟ کجا خب _

 . بيایيد من دنبال ميکنم خواهش _

 راه دنبالش من ، برو که فهموند بهم نگاهش با و کرد نگاه یه من به ميدونست رو قضيه که ومهسا

 اون زا تقليد به منم و وایساد نميشنيد رو صدامونون کسي که تر اونور متر دویست حدود افتادم

 :گفت رادمهر که وایسادم

 نرفته؟ یادتون وکه دیشب شرط پس _

 ونچ نکنيد فکر اینطور وقت هيچ کارند؟ فراموش خودتون مثل همه فکرميکنيد چرا رادمهر آقاي _

 !نيستند پرت حواس شما مثل همه

 راست یه همين براي و ندارم بحث ي حوصله االنم و پرته حواس کي ميشه معلوم حاال باشه _

 نديب شرط این ي جایزه و مسابقه ميخوام اما بستيم شرطي یه باهم ما ، مطلب اصل سراغ ميرم

 برد کي ره ، ميذاریم مسابقه ویال خود تا اینجا از ، رانندگيه ي مسابقه یه مسابقه ، کنم مشخص رو

 ؟؟ قبوله کنه گوش برنده شخص حرف به باید

 !؟ نه یا بدم انجام ميتونم ببينم من که بگيد خواستتونه باید قبلش ولي قبول _

 !! بگو خواستتو شما اول _

 !! بگيد خودتون ندارم اي خواسته ، دارم زندگيم تو چي همه من چون بگم چي دونم نمي من _

 رو ارکهپ اونجا که رو ماشيني اون ، بدي انجام برام ميخواي تو که کاري قبال در ميتونم من ببين _

 !! تو مال ميشه اون بردي اگرم!!  بدم بهت

 : گفتم و افتادم و ام بي یاد ذوق با
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 ؟؟؟ سفيده و ام بي _

 : گفت حالتي یه با

 !!! سراتو ، نخير _

  ؟؟ بده بهم رو گروني اون به ماشين اون خاطرش به ميخواد که چيه خواستش اما ، خوبه بازم

 ميدم بهت دارم من که ماشيني اون که ميدوني ؟ ميدي من به چي بردم من اگه حاال خب _

 . بدي نم به رو پول اینقدر نميتوني عمرا ، بفروشي هم رو زندگيت تو کنم فکر ؟ قدره چه قيمتش

 ، ريدا پول شما که اونقدر من شاید نه بکشي؟ دیگران رخ به پولداریتو اینقدر داري سعي چرا _

 .شماست پول از بهتر خيلي که دارم چيزایي اما باشم نداشته پول

 ؟ چي مثال _

 زا تر مهم و دارم رو خدا اینکه دارم زندگيم تو رو شادي اینکه ، دارم خوب ي خانواده اینکه مثال _

 نم که چيزایي اینا و هميم پشت حال همه توي صميميم ، صميمي باهم ،که دارم اي خانواده اینا

 !! باشي نداشته عمرا شما ميکنم فکر

 ؟داري خوبي زندگي و خانواده گفتي اینکه ، بکنيم اي معامله یه ميتونيم پس خوبه ، خوب _

 منظور؟؟ خوب _

 . کنيم معامله زندگيت سر ميتونيم _

 ؟ نميفهمم و منظورتون ؟ زندگيم _

 ندارم؟ رو اینا ومن داري وشادي خوب زندگي نميگي مگه _

 بعدش؟ خب _

 !!بده منم به رو اینا پس اینکه بعدش _

 .بفهمم منم تا بدید توضيح تر واضح ذره یه ميشه اگه ، ميگيد چي نميفهمم شدم گيج واقعا من _

 هی مدت به و بيا یعني ، بده منم به رو اینا سال یه مدت براي که اینه من منظور مهندس خانوم _

 .بشم اینا صاحب منم تا کن ازدواج بامن سال
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 :گفتم منم هست اشتهام خوش چه ميگفت؟ داشت چي این بود گرفته خندم واقعا

 !!کنم يرگ گلوتون تو یهو بشه؟ حالتون به خوش خيلي ، نه که کم یه نميکنيد فکر اونوقت آهان _

 . نباش نگران شما _

 خواستگاري من از شما تا کردي فکر گذاشتي؟ شرطو این کردي فکري چه خودت با واقعا شما _

 ؟ نيومدي زودتر چرا عزیزم چشم بگم موقع همون منم ، کردي

 يميتون شما شرطه یه فقط این دوما ، نشه تفاهم سوء این اوال نکردم خواستگاري شما از من _

 اگه اینه بردن براي من شرط صورت هر در ، ندي کار این به تن و ببري شرطو راحت خيلي

 يچ همه توي مردا که ميدوني و آوردي کم که این حساب رو ميذارم نخواستي اگرم و بگو خواستي

 و يرهگ جا یه خودم کار نه دادم بهت رو پيشنهاد این که عاشقتم نکن فکر ، دیگه چيز یه و برترن

 !!!! بکنم کارو این مجبورم

 رفمط یه از ولي ميده من به رو بيشرمانه پيشنهاد این نميشد باورم شدید گرفت حرصم یعني

 اگه اما کنم لقبو گرفتم تصميم بنابراین ميبرم بود مطمئن چون ولي آوردم کم کنه فکر نميخواستم

 يمزندگ شدن تباه با ميشه مساوي این ؟ کنم چيکار اونوقت ببره اون که بدم احتمال درصدم یه

 مکمک کنم؟خودت چيکار خدایا واي داشتم کامل اطمينان رانندگيم از من ، مطمئنم نميبره نه ولي

 دازهبن دلم به رو درست جواب خودش تا خواستم خدا از بعدش ولي نگفتم هيچي لحظه چند یه کن

 ندچ یه همين براي بود خوب رانندگيم چون شاید کنم قبول ميخواست دلم ته چرا نميدونم ولي

 :وگفتم بستم رو چشمام لحظه

 !!!!!بشي برنده که ببيني خواب به ولي قبوله باشه _

 ؟ اي آماده حاال.  کن فکر اینجور شما باشه _

 :گفتم و کشيدم عميق نفس یه

 !!!  آمادم رانندگي براي هميشه من بعله _

 به متعلق مشکي سراتوي اون وگفت من دست داد و آورد در سوئيچ یه و جيبش توي کرد دستشو

 اب تصميم ، رو زندگيت هم بدي دست از اونو هم ميتوني و کني خودت مال اونو ميتوني شماست

 من ، نه ولي کردم حرکت منم و رفت سفيده و ام بي یعني خودش ماشين سمت وبه.  خودته

 نآخری بذار حداقل ميکنم بندي شرط زندگيم با دارم که حاال!!  ميخوام و ام بي نميخوام سراتو
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 نشسته ماشين توي همشون هم وپسرا بود نشسته ماشين توي رادمهر.  کنم براورده رو آرزوم

 داد رو شيشه کردو من به نگاه یه که ، ماشين شيشه به زدم و رادمهر ماشين سمت رفتم که بودند

 :گفت و پایين

 بله؟ _

 :گفتم تحکم با منم

 !!!!شو پياده _

 :گفت بعد ولي کرد تعجب اولش

 بکنم؟ کارو این باید چي براي _

 !!!شو پياده حاال ميگم من اینکه براي _

 ميکني؟ چيکار نشم پياده _

 ! شي پياده که نفعته به _

 :گفتم من و شد پياده و کرد پسرا به نگاه یه

 !!!من به بده و ماشين این سوئيچ _

 ؟ چي یعني چيه کارا این _

 !!!بده گفتم _

 ؟؟ اونوقت علت چه به _

 راضي سراتو همون به بگي شرطو اینکه قبل ، کني مي معامله من زندگي با داري اینکه دليل به _

 !!!حرفاست این از بيشتر ارزشش من زندگي....  االن اما ، بودم

 :گفت و شد تبدیل خنده به که زد پوزخند یه

 !!!!!اميدواري خيلي اینکه مثل کن فکر هم باختنت به اما باشه _

 !!! مطمئنم رانندگيم به چون بله _

 . اون با ما بيایيد ماشين این با شما باشه _
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 !!!ميکردم و خودم کار من هم نميگفتي شما کنم کار چي من بگي نکرده الزم شما _

 !!!پرویي خيلي _

 !!لطفتونه نظر _

 :گفت پسرا به رو و زد پوزخند یه

 .ميریم ماشين یکي اون با پایين بيایين ها بچه _

 من ماشين وتوي اومدند هم دخترا و رفتند ماشين یکي اون سمت به و پایين اومدند همه بعدم

 رفتم و دمش پياده ماشين از دوباره برنداشتم ماشين توي از رو فلشم افتاد یادم تازه واي نشستند

 :وگفت پایين کشيد رو شيشه دید منو تا رادمهر که شيشه به زدم و ماشينشون سمت

 ؟؟؟!!! بدیم مسابقه پياده ، شيم پياده ماشينم این از باید نکنه _

 :گفتم گرفتمو رو خودم جلوي بود گرفته خندم که منم

 . ميخواستم فلشمو خير نه _

 منه؟ دست هم یکي این مگه ؟ فلشت _

 .ضبط روي ماشينتونه توي ولي نه _

 !!آهان _

 ها بچه و شدم وسوارش خودمون ماشين سمت رفتم منم بهم داد اونو فلشو سمت برد رو ودستش

 :گفتم که ميکردند نگاه من به باز بادهن داشتند

 ميکنيد؟ نگام اینجوري چرا ؟ چيه _

 : گفت غره چشم یه با بود نشسته جلو که مهسا که

 !!!ميکشمت بدي کشتن به مارو اگه رها خدا به _

 !!!ميشم بدبخت وگرنه شم برنده باید ، بميرید شما نميذارم بميرم خودم نترس _

  ؟ چيه منظورت چي؟ یعني _

 !! ميشه تباه هم زندگيم ميره خودم آبروي اینکه جز به نبرم اگه هيچي _
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 بود؟ چي شرطتون مگه چرا چي؟ یعني _

 هسام ميکردندکه منونگاه داشتند باز بادهن همشون که کردم تعریف واسشون کامل رو قضيه منم

 :گفت

 بگم چي تو به من آخه ميشي بدبخت نبري اگه ميدوني ميگي چيه وپرتا چرت این سرت بر خاک _

 !!خري؟؟ اینقدر که

 !!بود چاره راه تنها کن بس خدا تورو مهسا _

 !کني؟ بدبخت خودتو که بود این چاره راه تنها آهان _

 .ببریم کنيد دعا خدا تورو ها بچه هست خورد کافي اندازه به اعصابم االن من مهسا _

 رانندگيم از.  ضبط توي زدم رو فلش و کردم روشن رو ماشين و کشيدم عميق نفس یه وبعد

 یاد يزچ ازش خيلي و رالي ي مسابقه ميرفتم( دایيم پسر) سجاد با وقت چند یه چون بودم مطمئن

 مدل ماشيناي با و بود عالي رانندگيش ، بود رکوردار خودشم داشت رالي پيست سجاد آخه ، گرفتم

 رو ينماش که این از بعد.  بودم بلد خارجي ماشيناي از زیادي چيزاي بنابراین ، ميداد مسابقه باال

 دادم رو ام شيشه و وایسادم ماشينش بغل دقيقا ، رادمهر ماشين سمت رفتم آروم انداختم راه

 :گفت و پایين داد رو ش شيشه و کرد کارو همين رادمهرم که پایين

 ادتی نيستي بلد اگه که ميکنن عوض ماشينارو این ي دنده جوري چه که بلدي مهندس خانوم _

 !بدم؟

 سابقهم ماشينا این با من دمييني دیب ميگفتي زميني سيب به شما که موقع اون مهندس آقاي _

 !!!!!!ميدادم

 جدا؟؟؟ _

 !!!!!!! بعله _

 بودو ریتميک روکه desert rain نام به edvard maya آهنگ و ضبط سمت بردم رو دستم بعدم

 : وگفتم دادم تحویلش لبخند یه و کردم نگاه رادمهر به لبخند یه با و کردم زیادش و گذاشتم

 !!!!!! کنيم گيري حال ميخوایيم ببندید کمربندارو ها بچه _
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 از دانيال شد قرار شدیم رفتن ي آماده ، بستند کمربندارو من حرف این با همزمان ها بچه وهمه

 به ردمک شروع من ، وایسادیم کنارهم ماشين دوتا بيافتيم راه کي بده عالمت و شه پياده ماشين

 اهر کي بده عالمت بود قرار که دانيال ، کردم زیاد رو آهنگ کنم امتحان رو ماشين گاز که دادن گاز

 کردیم هم به نگاه یه آخر ي لحظه در رادمهر منو...........  دو ، یک:  شمردن به کرد شروع بيافتيم

 . سه و

 سکته داشتند هم ها بچه ، دادن گاز به کردم شروع و کردم عوض دستي رو ودنده دادم گاز من

 یيال به کردم شروع ميکرد آمد و رفت ماشين که جایي یه به رسيدیم!!  ميدادم گاز منم ميکردند

 ، ماشين اولين الي از و اینور کشيدم رو فرمون و کردم عوض رو دنده ، ماشينا الي از کشيدن

 گاز رادمهر لحظه یه در!!!  شازده عقبي که فعال ، ميومد سرم پشت داشت رادمهرم کشيدم الیي

 : وگفت بغلم رسيد و داد

 !!!! نگير سخت زیاد _

 !!!!!!! نکني فراموش لبخندو اصال کن سعي شمام _

 پشت هم رادمهر ميشدم رد سانتي 5 ي فاصله با ماشينا الي از دادم گاز و کردم عوض رو ودنده

 :گفتم من که ، رفت و کرد هم باي باي یه و زد جلو هم من از تا ميومد ماشينا الي از من

 !! شد پرو نميشه نه _

 و شدم رد بغلش از دقيقا و شدم رد و کشيدم الیي ماشينا الي از دادم گاز و کردم عوض رو دنده

 ابراینبن ، بود زیاد خيلي سرعتم ، پيچيدم مي باید بود راه چهار یه نزدیک ، کردم باي باي یه منم

 رو مونفر و کشيدم رو دستي منم ، من بغل اومد رادمهر هم موقع همون دقيقا کنم ترمز نميتونستم

 ، کردم زیاد رو وسرعتم خوابوندم رو دستي بعد و راه چهار توي پچيدم حرکت بایه اونورو دادم

 نای به بعله!! درمياورد شاخ داشت تعجب از من حرکت این از االن فکرکنم بود مونده عقب رادمهر

 بال خوشحالي از داشتم همينجوري( دریفت) ميگن نميدوني هم رو اسمش شما که حرکت

 دز اخم با و شد رد بغلم از و شد ظاهر پشتم رادمهر که ، ميکردند تشویقم هاهم بچه و درمياوردم

 ازيب آخر این ميرفت تند جور بد و بود شده گرفته حالش حسابي بودیم ویال نزدیکاي دیگه جلو

 هم ونسرعتام بودیم رسيده تقریبا رفتم و گرفتم گازو همين براي ميشدم برنده باید دیگه بود

 فرمون اومدم وتا کشيدم رو دستي و بپيچم اومدم من که ميومدیم داشتيم هم بغل ، بود زیاد خيلي
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 شدو وارد اون بشم کوچه وارد من اینکه قبل ولي کرد کارو همين بامن همزمان اونم بچرخوندم رو

 !!!!!!!!! برررررررد شدم بدبخت!! نـــــــه وااااااااي ، من جلوي پچيد

 لبخند اب و شد پياده ماشين از سریع رادمهر که ميکردند نگاه من به ناراحتي با داشتند همه ها بچه

 شُک تو هنوز که منم ، کرد نگاه من به و ماشين به داد تکيه وایسادو سينه به دست اي پيروزمندانه

 شد؟ اینجوري یهو چرا بودم اومده خوب االن تا که من کن کمکم خدایا کنم؟ چيکار حاال ، بودم

 :گفت و شيشه به زد یکي دیدم که درميومد اشکم داشت واقعا دیگه

 شي؟؟ پياده نميخواي _

 مکمک خدااااااااااا ؟ رفت شد تباه زندگيم شد تموم یعني کنه چيکارت بگم خدا ، رادمهره اینکه واي

 چه یمبساز باهم نميتونيم هم دقيقه دو اصال که اون منو اونم کنم؟ زندگي این با جوري چه من کن

 داشت ورهمينج رادمهر شدم پياده ماشين از ناراحتي با!! کنيم زندگي باهم بخوایيم اینکه به برسه

 :گفت که بود پایين سرم منم ، ميکرد نگاه من به لبخند با

  بردم؟ شرطو من دیدي ببري؟ نتونستي دیدي ؟ ترن سر خانوما از آقایون دیدي _

 مرده خودتو بعد به این از دیگه ، رها سرت بر خاک ، کرد تازه دلمو داغ دوباره شرط گفت واااااي

 که ؟ کنم چيکار حاال ميافتم همه چشم از واي بگم چي بابام و مامانم به واي!!  تونميتوني بدون

 :گفت و کرد پاره رو افکارم ي رشته زد که حرفي با رادمهر

 خجالت درکردم که قُمپوزي همه این از بودم منم البته کني؟ نگاه ميکشي خجالت چيه _

 !!! ميکشيدم

 که چشماش وتوي باال آوردم رو سرم ميزد برق اشک از چشمام بود دراومده اشکم دیگه که من

 :گفت و چشمام توي زد زل و شد خشک لبش روي لبخند یهو که ، کردم نگاه ميخندید داشت

 .مياد پيش دیگه نداره اشکال ناراحتي؟ نبردي االن و ببري ميکردي فکر چيه _

 رانندگيم از.  ضبط توي زدم رو فلش و کردم روشن رو ماشين و کشيدم عميق نفس یه وبعد

 یاد يزچ ازش خيلي و رالي ي مسابقه ميرفتم( دایيم پسر) سجاد با وقت چند یه چون بودم مطمئن

 مدل ماشيناي با و بود عالي رانندگيش ، بود رکوردار خودشم داشت رالي پيست سجاد آخه ، گرفتم

 رو ينماش که این از بعد.  بودم بلد خارجي ماشيناي از زیادي چيزاي بنابراین ، ميداد مسابقه باال
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 دادم رو ام شيشه و وایسادم ماشينش بغل دقيقا ، رادمهر ماشين سمت رفتم آروم انداختم راه

 :گفت و پایين داد رو ش شيشه و کرد کارو همين رادمهرم که پایين

 ادتی نيستي بلد اگه که ميکنن عوض ماشينارو این ي دنده جوري چه که بلدي مهندس خانوم _

 !بدم؟

 سابقهم ماشينا  این با من دمييني دیب ميگفتي زميني سيب به شما که موقع اون مهندس آقاي _

 !!!!!!ميدادم

 جدا؟؟؟ _

 !!!!!!! بعله _

 بودو ریتميک روکه desert rain نام به edvard maya آهنگ و ضبط سمت بردم رو دستم بعدم

 : وگفتم دادم تحویلش لبخند یه و کردم نگاه رادمهر به لبخند یه با و کردم زیادش و گذاشتم

 !!!!!! کنيم گيري حال ميخوایيم ببندید کمربندارو ها بچه _

 از دانيال شد قرار شدیم رفتن ي آماده ، بستند کمربندارو من حرف این با همزمان ها بچه وهمه

 به ردمک شروع من ، وایسادیم کنارهم ماشين دوتا بيافتيم راه کي بده عالمت و شه پياده ماشين

 اهر کي بده عالمت بود قرار که دانيال ، کردم زیاد رو آهنگ کنم امتحان رو ماشين گاز که دادن گاز

 کردیم هم به نگاه یه آخر ي لحظه در رادمهر منو...........  دو ، یک:  شمردن به کرد شروع بيافتيم

 . سه و

 سکته داشتند هم ها بچه ، دادن گاز به کردم شروع و کردم عوض دستي رو ودنده دادم گاز من

 یيال به کردم شروع ميکرد آمد و رفت ماشين که جایي یه به رسيدیم!!  ميدادم گاز منم ميکردند

 ، ماشين اولين الي از و اینور کشيدم رو فرمون و کردم عوض رو دنده ، ماشينا الي از کشيدن

 گاز رادمهر لحظه یه در!!!  شازده عقبي که فعال ، ميومد سرم پشت داشت رادمهرم کشيدم الیي

 : وگفت بغلم رسيد و داد

 !!!! نگير سخت زیاد _

 !!!!!!! نکني فراموش لبخندو اصال کن سعي شمام _
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 پشت هم رادمهر ميشدم رد سانتي 5 ي فاصله با ماشينا الي از دادم گاز و کردم عوض رو ودنده

 :گفتم من که ، رفت و کرد هم باي باي یه و زد جلو هم من از تا ميومد ماشينا الي از من

 !! شد پرو نميشه نه _

 و شدم رد بغلش از دقيقا و شدم رد و کشيدم الیي ماشينا الي از دادم گاز و کردم عوض رو دنده

 ابراینبن ، بود زیاد خيلي سرعتم ، پيچيدم مي باید بود راه چهار یه نزدیک ، کردم باي باي یه منم

 رو مونفر و کشيدم رو دستي منم ، من بغل اومد رادمهر هم موقع همون دقيقا کنم ترمز نميتونستم

 ، کردم زیاد رو وسرعتم خوابوندم رو دستي بعد و راه چهار توي پچيدم حرکت بایه اونورو دادم

 نای به بعله!! درمياورد شاخ داشت تعجب از من حرکت این از االن فکرکنم بود مونده عقب رادمهر

 بال خوشحالي از داشتم همينجوري( دریفت) ميگن نميدوني هم رو اسمش شما که حرکت

 دز اخم با و شد رد بغلم از و شد ظاهر پشتم رادمهر که ، ميکردند تشویقم هاهم بچه و درمياوردم

 ازيب آخر این ميرفت تند جور بد و بود شده گرفته حالش حسابي بودیم ویال نزدیکاي دیگه جلو

 هم ونسرعتام بودیم رسيده تقریبا رفتم و گرفتم گازو همين براي ميشدم برنده باید دیگه بود

 فرمون اومدم وتا کشيدم رو دستي و بپيچم اومدم من که ميومدیم داشتيم هم بغل ، بود زیاد خيلي

 شدو وارد اون بشم کوچه وارد من اینکه قبل ولي کرد کارو همين بامن همزمان اونم بچرخوندم رو

 !!!!!!!!! برررررررد شدم بدبخت!! نـــــــه وااااااااي ، من جلوي پچيد

 لبخند اب و شد پياده ماشين از سریع رادمهر که ميکردند نگاه من به ناراحتي با داشتند همه ها بچه

 شُک تو هنوز که منم ، کرد نگاه من به و ماشين به داد تکيه وایسادو سينه به دست اي پيروزمندانه

 شد؟ اینجوري یهو چرا بودم اومده خوب االن تا که من کن کمکم خدایا کنم؟ چيکار حاال ، بودم

 :گفت و شيشه به زد یکي دیدم که درميومد اشکم داشت واقعا دیگه

 شي؟؟ پياده نميخواي _

 مکمک خدااااااااااا ؟ رفت شد تباه زندگيم شد تموم یعني کنه چيکارت بگم خدا ، رادمهره اینکه واي

 چه یمبساز باهم نميتونيم هم دقيقه دو اصال که اون منو اونم کنم؟ زندگي این با جوري چه من کن

 داشت ورهمينج رادمهر شدم پياده ماشين از ناراحتي با!! کنيم زندگي باهم بخوایيم اینکه به برسه

 :گفت که بود پایين سرم منم ، ميکرد نگاه من به لبخند با

  بردم؟ شرطو من دیدي ببري؟ نتونستي دیدي ؟ ترن سر خانوما از آقایون دیدي _
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 مرده خودتو بعد به این از دیگه ، رها سرت بر خاک ، کرد تازه دلمو داغ دوباره شرط گفت واااااي

 که ؟ کنم چيکار حاال ميافتم همه چشم از واي بگم چي بابام و مامانم به واي!!  تونميتوني بدون

 :گفت و کرد پاره رو افکارم ي رشته زد که حرفي با رادمهر

 خجالت درکردم که قُمپوزي همه این از بودم منم البته کني؟ نگاه ميکشي خجالت چيه _

 !!! ميکشيدم

 که چشماش وتوي باال آوردم رو سرم ميزد برق اشک از چشمام بود دراومده اشکم دیگه که من

 :گفت و چشمام توي زد زل و شد خشک لبش روي لبخند یهو که ، کردم نگاه ميخندید داشت

 .مياد پيش دیگه نداره اشکال ناراحتي؟ نبردي االن و ببري ميکردي فکر چيه _

 تو هباش ولي ؟ شد اینجوري که شد چي نميدونم ولي ؛ ميبرم که بودم مطمئن خودم از که این با _

 . باختم شرطو منم بردي

 ؟ درسته ؟ نبردي رو ماشين چرا که ناراحتي این از ناراحتي؟ چي از بگو پس _

 و وآیندم زندگيم ، باختم رو چيم همه! باختم بار اولين براي من بود این خاطر به فقط که کاش

 دادم رو ماشين سوئيچ اون بعد و ، دنيام آدم ترین تنها کردم احساس بار اولين براي ، باختم

 همونجا بستم درو و رسوندم اتاق به رو خودم سریع و رفتم ویال سمت به دو با رادمهرو دست

 یه اینا ي همه کاشکي کردم غلط من خدایا ، کردن گریه به کردم وشروع نشستم زمين روي

 :گفت که بود مهسا در به زد یکي موقع همون!!  بشم بدبخت نذار کن بيدارم خدایا بود خواب

 . دارم کارت کن باز درو رها _

 ونما که بغلش پریدم و شد بيشتر گریم دیدم رو مهسا تا و بازکردم درو و شدم بلند در پشت از

 :گفت و کرد بغل محکم منو

 ، شرکت این توي آوردمت که منه تقصير همش اصال.  نکن گریه ، نداره عيبي ، نداره اشکال _

 !شدم باعثش که بميرم من الهي من به لعنت

 ؟ کنم چيکار حاال ولي بود خودم خریت این ، داره ربطي چه تو به شو خفه مهسا _

 فراستغ...  اینو من اگه ميزاره شروط و شرط برات که کيه خره استغفراهلل...  مرتيکه کرده غلط_

 !!! اهلل
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 !!! وایسا تروخدا مهساااااا مهسااا _

 لندب صدایي با و محکم و سالن توي نشستن همه دید که بگيره رادمهرو حال تا پایين رفت مهسا

 :گفت

 اینجا؟ بياید ميشه رادمهر اقاي _

 :اومد در مهسا صداي باز که شد بلند جاش از ایليا

 !!!!کاردارم اخویتون با ندارم کاري شما با _

 ...مهسا پيش رفت و بزنه حرفي نتونست رادمهر ميزد حرف محکم که انقدر

 یه کردن بخت بد به برسي؟ چي به ميخواي گذاشتي؟ که چيه مسخره شروطاي شرطو این _

 (ميزد داد دیگه جاشو این) آره؟ خواستت؟ اینه آره خوشبخت؟ دختر

 : گفت و مهسا به زد زل دراري حرص خونسردي با

 .  شده بسته پوش زره خانم منو بين که قراري _

  ميبندید؟؟؟؟؟ داد قرار من دوست با که باشيد کي شما ببخشيد _

 !! کنه اعالم که بهتره چيز همه زیر بزنه ميخواد شما دوست اگه _

 ...معلومه _

 :گفتم و کنه کامل حرفشو مهسا نذاشتم

 !!هستم حرفام سر من _

 ؟!!!! خوبه حالت ميگي چي رها _

 رهبهت که هست حرفا بعضي بيرون بياید( رادمهر به رو و... ) بگيرم بعضيارو حال اومدم.....  آره _

 ..بشنوید

 ي حواله مشت یه و گرفت رادمهرو جلوي مهسا که ، بياد ميخواست هم رادمهر و بيرون رفتم من

 : گفت و کرد رادمهر ي شونه

 ...!!کنه گریه برات یزید که ميگيرم حالتو جوري یه کني ناراحت رهارو _
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 و آورد قند آب مهسا براي رفت و شد بدش حال متوجه ایليا که ميزد حرف باخشم و محکم مهسا

 هک ایليا حرف بعد ميکرد نگاه رادمهر به داشت اژدها خشم با که هم مهسا و گرفت مهسا طرف به

 :گفت بفرمایيد خانم مهسا گفت

 .!!!!!. ميخوره خيلي اخویتون صورت درد به ولي نميخوره من درد به این _

 :گفت ایليا روبه و کرد خالي رادمهر صورت روي ، رو قند آب ليوان و

 !!!!!.رادمهر آقاي ممنون خيلي _

 : گفت رادمهر به رو و

 ... !!!نشي گير نمک که کردم شکریت _

 :وگفت برگشت در سمت ميرفت داشت که وهمينطور

 !!!!!شدید قندي آب بدجوري که ميبينم ببرید لذت شيرینيش از رادمهر آقاي _

 :گفت رادمهر که ميخندید ریز ریز داداشش ي قيافه به داشت هم ایليا و اتاق سمت رفت و

 !!!!!!!!دارم کار تو با بعدن من _

 تهگرف خندم قيافش از اومد بودم من که طرفي به ميچيکيد کولش سرو از قند آب که طور وهمون

 يدرس من به تا بود لبم رو بدجورضایع لبخند یه چون نميشد نخندم کردم سعي هرچي ولي بود

 :گفتم

 !!!!کرد قندیتون آب بدجوري مهسا که ميبينم _

 ؟؟؟ نخندي ميشه _

 :گفت که ميخورد حرص داشت بدجور اونم که خنده از ترکيدم حرفش این با ومن

 دارید؟ کار چي بامن بگيد بخندید اینکه جاي به ميشه _

 :وگفتم کردم وجور جمع رو خودم خورده یه منم

 گذاشتيد؟ شرطو این دليل چه به اینکه اول بعله _

 !! کردي قبول که اینه مهم نيست مهم خيلي اینش _
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 .بگيد کنيد لطف پس مهمه خيلي من براي ولي ، نباشه مهم این شما نظر از شاید _

 ! ميشه مربوط خودم به دليلش _

 ازدواج شما با.... منم که بدونيد چيزیم یه اما ؛ دارید نگه خودتون براي و دليلش باشه اااااا _

 . کنم....  نمي....

 :گفت که ویال سمت به افتادم وراه

 آوردي کم دیدي خودتم بردم شرطو منم و بستيم شرط ما ، دادي قول تو ولي ببينم وایستا _

 .گذاشتيم شرط چون باید ، بکني کارو این باید تو بعدم!!  آوردم کم بگو بلند باصداي

 کارو این کني مجبور منو نميتوني شمام نيست درکار بایــــــدي هيچ بعدم ، شما نه تو اوال _

 بدم ایدب کلمه از من بعدم ، کنه وادار کاري به اجبار به منو نتونسته کس هيچ تاحاال یعني ، بکنم

 اروک این باید نگو من به وقت هيچ دیگه پس ، کردم لطف درحقت فقط بکنم اینکارو اگرم و مياد

 ارک به بدم انجام براش ميخوام من که کاري توي رو کلمه این هرکي که ميدونن همه چون ، بکني

 بالیي هچ ميدوني سال یه بعد بعدم.  بدونيــــــي گفتم اینو ، نميکنم کارو این وقت هيچ من ببره

 متمو خودم زندگي شدن تباه قيمت به بدم انجام شما براي اینکارو اگه ميدوني ؟ مياد من سر

 ميشه؟؟؟؟

 . ميدم بهت بخواي پول قدر چه هر ميکنم راضيت من _

 !! خرید پول با نميشه چيرو همه نميدوني هنوز شما رادمهر آقاي متاسفم برات پول؟؟؟؟ _

 !!!خرید پول با ميشه رو چيزا بيشتر من نظر از چرا _

 دخری پول با ميشه چيو همه ميکني فکر پس ، ميکني فکر خودت به فقط خودخواهي خيلي _

 آره؟؟؟؟

 .آره رو چيزا بيشتر_

 مه رو من زندگي فکر دادي من به رو پيشنهاد این که وقتي از رادمهر آقاي بگم برات بذار پس ا _

 یه با همه اینکه فکر کردي؟ رو شناسنامم توي بخوره طالق مُهر یه سال یه بعد اینکه فکر ؟ کردي

 ینقدرا که فاميل و خانوادم پيش من آبروي فکر کردي؟ رو ميکنن نگاه جامعه توي بهم دیگه چشم

 ؟ برداره من ي شناسنامه از رو طالق مُهر ميتونه آیا ولي خوبيه چيز پول ؟ کردي رو دارند دوستم
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 با ؟ بکنه روکارها این ميتونه ؟ برگردونه رو باشه زندگي بهترین برام ميتونست که رو زندگي ميتونه

 االح!!!  من ي شناسنامه تو طالق مهر مثل عمر مثل ، زمان مثل ، خرید نميشه رو چيزا خيلي پول

  ؟؟؟ فهميدي

 :گفت و کرد فکر کم یه رادمهر

 !!بخوام رو کسي بد که نيستم خودخواه اینقدر منم وگرنه بکنم اینکارو مجبورم من ولي _

 ؟ بدونم رو بودنتون مجبور این دليل ميشه _

 !!کنم شروع کجا بگم؟از چي نميدونم آخه _

 رو اريک دليل من اگه که باشيد فهميده باید کردید کار بامن که وقتي چند این توي رادمهر آقاي _

 ميکنمن بکنم رو کاري یه نخوام که ميدونيد و نميکنم کارو اون عمرا ندونم رو بدم انجام ميخوام که

 . بگيد لطفا پس

 !! گذاشته برام بابام که وشروطه شرط سري یه سر قضيه _

 خب؟؟؟؟؟ _

 اروک این مجبورم منم حاال ميکنه محرومم ميراث و ارث از.....  نکنم ازدواج اگه گفته پدرم هيچي _

 !! درميونه وزندگيم آیندم پاي چون بکنم

 ؟ ميگرن تصميم براتون مادرتون پدر که اي بچه اینقدر شما یعني _

 حرف به که این و نيستم بچه من ، کنيد صحبت درست ، دارید نگه و خودتون احترام لطفا _

 !!!بگير یاد رو اینا کوچولو خانوم بچگي نه ميدونيم احترام پاي ما رو ميذارم احترام بزرگترم

 به رو)  که کنم کاري یه که درصورتي نه ولي دارم قبول رو بزرگتر به احترام من بزرگ آقا _

 !!کنه بدبخت رو دیگه دختر یه بشه مجبور پسرم(رادمهر

 ..........یا ميکني قبول یا ندارم بحث ي حوصله اصال من ببين _

 چي؟ یا _

 !! ميکنم اخراجت شرکت از........  یا _
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 چه ميشه؟ اخراج نکرد ازدواج اجبار به ریيسش با کارمند اگه ؟ جدیده قانون جالبه هه _

 !!!!!!!! جالب

 !! اخراجي که نه اگه هيچ که خواستي اگه همينه صورت هر در _

 من؟؟؟ چرا ریخته ورتون و دور دختر همه این نميدونم من _

 !!!! نکني قبول موقع همون ميتونستي کردي قبول و شرط خودت _

 .کنم فکر باید من _

 !!نيست کردن فکر به احتياجي ميگه دلشون ولي ميگن همينو دخترا ي همه _

  مني؟؟؟؟؟ دل توي شما وقت اون _

 نزدیکتر و لبش روي اومد پوزخند یه که عقب رفتم قدم یه من که من نزدیک اومد قدم چند یه

 امونصورت بين ي فاصله ، نخوردم تکون جام از و وایسادم سرجام منم ، بترسونه منو مثال که اومد

 : گفت که سانت 00 گفت ميشد بود کم خيلي

 ینا که عاشقتم نکن فکر پس ، هست من براي تو از بهتر نگير باال دسته زیاد خودتو ببين _

 فکر ميدم وقت بهت فردا پس تا.  نکن فکرو این خودت با وقت هيچ ، نه دادم بهت و پيشنهاد

 !!! اخراجين دوستت هم خودت هم وگرنه ، هيچ که رسيدي نتيجه به کردیو فکراتو اگه کني

 کهمرتي عاشقتم من کردي فکر پرو مغرور ي پسره ، خيلي ، بيشعوري خيلي.  رفت و برگشت و

 هب ماه ي کره و وزمين آسمون مرغاي که ميارم سرت بالیي یک شد اینطور که حاال اصال! ؟ خرفت

 پذیرایي توي ها بچه ي همه دیدم که رفتم ویال سمت به منم و!!  برات دارم کنن گریه حالت

 : گفت اخم با مهسا که من سمت برگشت ها نگاه ي همه ، تو اومدم من که وقتي نشستند

 . اینجا بيا رها _

 :گفت آروم صداي با مهسا که نشستم مهسا بغل رفتم منم

 نکرد؟ که اذیتت بهت گفت چي _

 ؟ کيم من رفته یادت اینکه مثل ؟ کنه اذیت منو اون مهسا ميگي چي _

 !! مياوردن کم پيشش پسرا هميشه که تُخصي بيشرف رهاي همون تو ، نرفته یادم نه _
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 نشستيد؟ اینجا چي واسه حاال!!  فرزندم نرفته یادت که خوبه پس خب _

 ور هتل این کاراي ي همه باید که گفت و تهران برميگردیم فردا گفت غرور کوه آقاي این هيچي _

 رها.  هکن کار تقصيم بياره رو هاش پالن و ها نقشه رفته االنم ، داریم وقت شب آخر تا کنيم تموم

 خب؟؟؟؟ ميکنيا تعریف برام آخر تا اول از چيو همه باال رفتيم

 . بابا باشه _

 اه بچه بين رو کارها تا ، ما پيش اومد غرور با رادمهر و پایين اومدن ایليا با رادمهر موقع همون که

 :گفت که کنه تقصيم

 پي آي وي هاي طبقه طراحي ساميار و نيما ، باشماست هتل داخلي فوندانسيون شهنام و دانيال _

 نيدميک طراحي رو خارجي هاي قسمت و پارکينگ هاي نقشه شما ملکي و نيازي خانوم ، باشماست

 البي مثل هتل مختلف هاي وقسمت ساختمون نماي طراحي شمام عليخاني و پوش زره وخانوم ،

 به مميافتي راه فردام برسه من دست به باید شب تا ها نقشه این ميکنيد طراحي رو...  و رستوران

 . باشيد موفق تهران سمت

 مهسا و من.  رفتيم اتاقامون سمت به همه هم ما اتاقشون طرف رفتند ایليا با رادمهر اون بعد

 ايه قسمت امروزي و شيک مدل یه شد قشنگ خيلي که ساختمون نماي طراحي به کردیم شروع

 نبنابرای بودیم کرده تموم زود رو کارمون ماهم ، بود شده شب دیگه کردیم تموم باهم هم رو دیگه

 :وگفت اومد رادمهر صداي در پشت از که زد در مهسا. رادمهر اتاق طرف رفتيم مهسا با

 بفرمایيد؟ _

 :گقت مهسا که

 . بگيرنشون بيرون بيایيد ميشه اگه شده تموم ها نقشه _

 توي باال ميکشيد رو زیرشلواریش داشت که گشاد لبخندي با ایليا و شد باز باشدت در یهو که

 که دادیم قورت رو خندمون و گرفت خندمون باهم همزمان مهسا منو که! شد ظاهر در چارچوب

 :گفت ایليا

 !!!ميگرفتم خدمتتون ميومدم خودم کشيدید زحمت چرا _

 :گفت باز نيش با مهسام که
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 !!!حرفيه چه این ميکنم خواهش نبابا _

 :گفت و در دم اومد اخم با رادمهر که ميکردند پاره تيکه تعارف داشتند جوري همون

 بگيري؟ ازشون هارو نقشه زدن حرف جاي به نيست بهتر ایليا _

 : وگفت کرد گم رو پاش و دست ایليا

 !! ميکنم خواهش من بدید آره.... آره _

 که من شد زمين پخش ها نقشه تمام و خورد سر دستش از بده ایليا به رو نقشه اومد تا مهسا که

 توي امنگ یهو که ميکردم نگاه کاراشون به داشتم بود گرفته خندم دوتا این کردن گم پا و دست از

 اخم یه به رو جاش و شد خشک لبم روي خنده فوري ميخندید داشت اونم شد قفل رادمهر نگاه

 :گفتم من که داد کوچيک

 . شده تموم اینجا کارما بریم بهتره جان مهسا _

 :گفت ایليا به رو هول سریع مهسام که

 !!! زمين ریخت خورد ليز یهو چرا نميدونم رادمهر آقاي ببخشيد واي _

 :گفت ایليا که

 !!!نفرميایيد حرفيه چه این ميکنم خواهش نبابا _

 زا ترکيدم ، اتاق توي مارفتيم تا اتاق توي برد کشيد رو ایليا دست رادمهر و مهسا دست ومن

 : گفت مهسا که ميخندیدم همينجوري خنده

 ميخندي؟ چي به کوفت_

 شدي؟ عاشق ؟ آره توهم یعني نميشه باورم مهسا واي ایليا و تو دسپاچگي به _

 ؟ چيه عاشق نگووووو پرت و چرت رها ميگي چي ا _

  آره؟؟؟؟ توهم من جون مهسا!!! دوتا شما شدید بنر هيچي که تابلو مهسا بابا _

 !!!!!! خلي تو وا _
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 داري االح فرحزاد ميرم من ، ف ميگي تو نشناختي منو هنوز که منگلي تو نيستم خل من نخيرم _

 !!!باشه مبارک ميبندي؟ خالي من واسه

 !!!!! رها نزن زر ا _

 دوستتم؟ که مني از اونم داره کردن قایم عاشقي مگه سرت بر خاک ميخندي داري دیدي آهان _

 !!!!!باشه مبارکت خوبيه پسر داداشش برخالف

 .تهران برگردیم باید فردا که کنيم جمع رو وسایالمون پاشو کارا این جاي به شو خفه _

 !!!!بپردازیم تو عاشقي و عشق بحث به باید حاال ميکنيم جمع فردا همون بابا برو _

 !!!!!!ميکنما شَتَکِت ميزنم خدا به رها _

 !!! ميگم دارم خودت خاطر به من!!  ميکشم خودمو کي واسه دارم بگو منو بيشعور اااا _

 !! بزن بيل خودتو خونه در زني بيل تو. بکني کارا این از نکرده الزم تو _

 منظور؟؟؟ _

 !! رادمهره منظورم _

 !!!که ميشم بدبخت خودم اونوقت ؟ بدم مثبت جواب بهش گي مي یعني بيشعور، گمشو _

 ، شد عاشقت رادمهرم رمانا این توي مثل زدو اومدیم ؟ شدي بدبخت معلوم کجا از دیوونه _

 خوشگل داره؟ کم چي رادمهر ميشي خوشبخت هم کلي اونوقت هيچ نميشه که بدبخت اونوقت

 ؟ آخه ميخواي چي دیگه تمومه چي همه بابا نيست؟ پولدار نيست؟ خوشتيپ نيست؟

 ميدوني خودتم! ندارم اعتقاد عشق به من.  رمانه توي همش توميگي که اونا اوال شو خفه مهسا _

 اجازدو نميخوام من باشه داشته هم چي همه بعدم!  بفهم اینو رمانه توي فقط ، فقط ، فقط عشق

 !بفهم هم اینو کنم

 . نمياد بدش ازت رادمهر من نظر به ولي ميدوني خودت نميدونم _

  بياد؟ خوشش ازمن اونوقت ميزنه تير با منو ي سایه اون چــــي؟ _

 نميدونيم؟ رادمهرو اسم ما کردي فکر این به تاحاال رها راستي _

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر پوش زره فاطمه | نميزنه در عشق رمان | حوریه خانم رمان

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

 

92 

 

 ؟ چيه اسمش چه ما به ولي آره _

 ميشه؟؟ چي اونوقت باشه آرشاویر کن فرض رها _

 بس از شده باورت هم تو منه خياالت تو اون ؟ آخه آرشاویر ميذاره شو بچه اسم کي بابا گمشو _

 !! آوردم اسمشو

 !!! باشه آرشاویر اگه ولي رها _

 . شهبا مسخره چيزاي این به کردن فکر از بهتر کنيم جمع رو وسایالمون کنم پاشوفکر بسه _

 تهخس بعدم بستيم رو چمدونمون و کردیم جمع رو وسایالمون تمام و شدیم بلند باهم اون وبعد

 و خوابم وسط پرید پابرهنه مهسا یهو که ميبرد خوابم داشت من ، خوابيدیم تخت روي وکوفته

 :گفت

 کارکني؟ چي ميخواي حاال _

 چيــــــــو؟ _

 بيا توروخدا رها ، ميشيم اخراج هردومون باشه منفي جوابت اگه که دیدي. رادمهرو با ازدواج _

 !!! نکن بدبختمون

 !!؟؟ چه من به وا _

 !!!!!  رهااااااااا _

 ؟؟؟ هان _

 !!ميرم مي دارم تو جاي به من نباش بيخيال اینقدر توروخدا _

 گرنهو بيخيالي به ميزنم رو خودم دارم فقط من ؟ بيخيالم بدوني مني دل توي ، تو مهسا شو خفه _

 یعني ميدوني ، طالق بعدش کردم ازدواج باهاش سال یه اگه من ؟ خبره چه دلم توي نميدوني

 ختس به و ميذاشتم ایرادي یه پسرا ي همه روي که مني اونم ميگن؟ چي فاميالمون ميدوني چي؟

!!  يلفام توي آبرویي بي و شدن بدبخت یعني بگيرم طالق اگه بعدش حاال!!!  بودم معروف پسند

 اروم فاميالي دیگه که تو ، گرفته طالق که داشته مشکلي یه خودش حتما ميگن سرم پشت همه

 ميشناسي؟ خوب
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 !!!!!!نداریا وقت بيشتر فردا پس تا بکن فکراتو قشنگ اما باخودت تصميم نميدونم رها _

 !! بخواب ميترکه داره مخم دیگه بسه مهسا _

 !! خوافيدم باش _

 .برد خوابم بعد و کردم فکر چيزا این به دیگه یکم اون وبعد

 زیر از ور گوشيم و کردم باز رو چشمم یه ، ميشد بيشتر و بيشتر داشت همينطوري ليندزي هنگ آ

 :کردم صدا رو مهسا و کردم خاموش رو زنگش و کردم نگاه رو ساعت ، بيرون کشيدم بالشت

  ؟مهسا؟ مهسا _

 هوم؟؟ _

 !!!! تنبل ميگه بهمون االن باشيد آماده هشت تا گفت رادمهر هفته ساعت پاشو مهسا _

 !!!!مياد خوابم _

 !!!(پرید که زدم داد جوري یه)  خرس ميگه من به اونوقت!!! کار فو کونگ پانداي دیگه پاشو اااااه _

 !!!!!کردم سکته خبرته چه االغ خوب اه _

 !!!!!!داري عادت خرکي برخورد به تو کرد برخورد نميشه آدم مثل باتو حقته _

 !!!! بابا گمشو _

 هی و رفتم من بعدش که ، بيرون اومد و زد صورتش سرو به آبي یه و رفت دستشویي سمت وبه

 رو ولباسام رفتم منم ، بود شدن حاظر درحال مهسا.  بيرون اومدم و زدم صورتم سرو به آبي

 آوردن بيرون درحال همه ها بچه دیدیم که بيرون رفتيم وسایلمون و چمدونا با باهم و پوشيدم

 اروم ایليا که ببریم هارو چمدون اومدیم دادند رو جوابم هم همه و کردم بلند سالم یه وسایالشونن

 : گفت و دید هم رو بود مهسا دست که چمدونایي و دید

 !!! ميارم براتون من بدین ميکنين؟ بلند شما چرا ا _

 :گفت باز بانيش مهسا که

 !!مياریم خودمون ميشه زحمتتون نبابا _
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 !!!!!کنه بلند سنگين چيز خانوم یه نباید ، هست مرد یه وقتي تا حرفيه چه این نه _

 :گفت و باال اومد ها پله از رادمهر موقع همون که

 نکشم؟ رو جورت من که ببري خودتو چمدوناي اول نيست بهتر جان ایليا _

 :گفت بعد که نگه چيزي ميکرد اشاره داشت دیگه وهرچيز ابرو با ایليا که

 رو خودم چمدوناي ميرم بعد ميبرم خانومارو چمدوناي اول من بکشي منو جور نميخواد شما _

 !!ميارم

 :وگفتند گرفتن بل ایليا حرف این از هم وشيدا شبنم موقع همون که

 !!!! ميفتيد زحمت تو ميبردیم خودمون نکنه درد دستتون واي اي _

 نيخودشيری باشي تو تا آهان ، بياره چمدونارو ي همه شد مجبور و موند رودروایسي توي ایليام که

 و من !!بود نمونده براش نفس دیگه بيچاره بود شده بارکشا مثل سوخت براش دلم ولي!!! نکني

 وارس همه کردیم جا جابه رو وسایالمون و چمدونا که ازاین بعد منو ماشين سمت رفتيم باهم مهسا

 تقریبا يمرفت که کم یه ، ميومدیم رادمهر سر پشت همه رفتني مثل ، افتادیم راه و شدیم ماشينامون

 یه همين براي بود خلوت اتوبان زد سرم به فکري یه بود روشن ماشينم ضبط شدیم اتوبان وارد

 :گفتم مهسا به رو و زدم شيطاني لبخند

 !! بشين محکم مهسا _

 :گفت ترس با مهسا که

 بکني؟؟؟؟؟ ميخواي چيکار _

 !!!گيري حال _

 ؟؟ چي یعني _

 .کنم تالفي ایندفعه ميخوام ببرم نتونستم مسابقه توي هيچي _

 !!!کن بس رها _

 !!!نميکنم بس نه _
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 ازش و دادن گاز کردم شروع و دادم تکون دست یه و ماشينش بغل رفتم حرکت یه با و دادم وگاز

 :گفت و بغلم اومد رادمهر که زدم جلو

 ببازي؟؟؟ بازم ميخواي _

 !!! عمراا _

 ؟؟ ماشين این با آخه _

 !!! رانندشه مهم نيست مهم زیاد ماشين_

 !! بابا اوه _

 !!!بابا آره _

 !! خواستي خودت باش _

 رفتم و دادم گاز کم یه منم ، زد جلو ازم دادن گاز به کردم شروع منم دادن گاز به کرد شروع واونم

 : وگفتم بغلش

 ؟ قبوله ميدیم مسابقه راه سر بنزین پمپ تا _

 . قبول _

 تفادهاس بود داده یاد بهم سجاد که هایي تکنيک این از و دادم گاز ميتونستم چي هر یعني دادم گاز

 نهمي براي بود زیاد سرعتامون دوباره که بودیم بنزین پمپ نزدیکاي بودم جلو ازش من ، کردم

 و مچرخوند بنزین پمپ ورودي سمت به رو فرمون و کشيدم رو دستي همين واسه پيچيد نميشد

 همه بنزین پمپ توي اومد سرم پشت رادمهرم و بنزین پمپ داخل رفتم ، خوابوندم رو دستي

 هک رو ژستي همون دقيقا و شدم پياده ماشين از من که ميکردند نگاه بهمون باتعجب داشتند

 به ادمد تکيه لبخند یه با سينه به دست یعني ، گرفتم رو بود گرفته بود برده که وقتي خودش

 آروم و شد پياده ماشين از و کرد بهم نگاه یه و وایساد من ماشين بغل اومد رادمهر که ماشينم

 ونبرام بودند بنزین پمپ توي که کسایي همه شد باعث کارش این با که اومد من سمت به آروم

 :گفت منو سمت اومد رادمهر بزنن دست

 مه بودي برده ماشينو هم ، ميکردي رانندگي همينطوري هم مسابقه موقع اگه ، بود خوب کارت _

 !!!کني ازدواج سنگ سخره من با نبودي مجبور
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 گسن سخره ميگفت خودش به خودشم ؟ چرا نميدونم!  پایين ریخت هُري یهو دلم حرفش این با

 :گفتم منم که

 من هوگرن شد بردنت باعث که بود لحظه یه فقط روز اون بدوني و باشم کرده تالفي ميخواستم _

 !! بودم جلو ازت جا همه

 :گفت رادمهر که شم سوار و برم ماشينم سمت به تا برگشتم و

 !!!!! ميکنه بدبخت یا خوشبخت لحظه یه در و آدم که هاست لحظه همين _

 اگه هبگ ميخواست یعني ، داشت ها معني خيلي حرفش این ، کردم بهش نگاه یه برگشتم منم و

 دارن رو آرزوش همه که ماشين یه صاحب هم ميکردم و زندگيم هم ، بودم برده من لحظه اون

 و برگشتم بعدش.  بدم رو زندگيم مجبورم حاال باختم اینکه خاطر به لحظه همون ولي ميشدم

 زدیم ههم و رودبار به رسيدیم رفتيم که کيلومتر چند یه ، افتادیم راه دوباره و شدم ماشينم سوار

 مغازه تسم رفتيم شدیمو پياده ماشينامون از همه.  بخریم زیتون و کلوچه و سوغاتي کم یه ، کنار

 نم ميکردیم رو و زیر رو مغازه کل داشتيم همينجوري و شدیم مغازه یه وارد مهسا منو ، اونجا هاي

 کلواش مخصوصا جات ترشي عاشق من!!  هاش وآلوچه لواشک سمت رفتم و گرفتم کلوچه چندتا

 هک بزنم ناخونک اومدم بخرم رو کدوم که ميکردم نگاه هارو آلوچه داشتم همينجوري بودم وآلوچه

 :اومد صدایي یه یهو

 !!! دخترم زشتيه کار زدن ناخونک _

 من اج هر چرا نميدونم!!! رادمهره دیدم برگشتم و قلبم روي گذاشتم دستمو و ترسيدم یهو من که

 :گفتم حرص با منم ؟ مياد اینم هستم

 ؟ کردید باز مغازه جدیدا ؟ فروشگاهي این ي چيکاره شما بعدم!!  بخرم ميخواستم پدرجان _

 دومه؟؟ شغل

 !!! منه به متعلق ها فروشگاه ي همه دخترم نه _

 :گفتم بشنوم خودم فقط که طوري آروم

 !! راضي ازخود _
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 و وچهآل اونجا بغلي فروشگاه بریم بيا بگم بهت ميخواستم که راضيم خود از من دیگه آره خوب _

 بغلين فروشگاه عزیزتون دوست رسونم مي اطالعتون به ولي باشه ، نداره حرف لواشکاش

 و شکالوا ي همه چون ميشم حال خوش نياین راضيم خود از بنده البته!!  بيارید تشریف خواستيد

 !!ميخرم خودم رو ترشش هاي آلوچه

 من ضعف نقطه روي گذاشت دست بيرون ميریخت داشت دهنم و لب از آب ترش گفت تا آخ

 انتخاب رو آلوچه تو کن انتخاب رو یکي آلوچه و خانوادت بين بگن اگه ميگفت هميشه روشنا

 تميرف در از داشت که رادمهر به نداشتم طاقت دیگه که من!!! باشه ترش اگر مخصوصا ، ميکردي

 :گفتم بيرون

 رادمهر؟؟؟؟؟ آقاي _

 رفتم وبد همين براي درمياوردم دلش از باید ، برخورد بهش خيلي اینکه مثل برنگشت ولي وایساد

 :گفتم سمتشو

 کجاس؟ فروشگاهه اون بگيد ميشه _

 !!!بگم بهتون نميتونم راضيم خود از من شرمنده _

 ميشي؟؟ ظاهر جا همه جن مثل هميشه شما کنم چيکار من خب _

 کال شد عصباني خيلي چون! کردم ناکار هم رو چشمش زدم کنم درست رو ابروش اومدم اوه اوه

 :فتگ که کنم جمعش رو زدم که گندي اومدم!!!!  پسرا دربرابر فقط البته نبودم بلد خواهي عذر من

 . بيا دنبالم!!  بدم نشون بهت رو راه نکردي بارم دیگه چيز تا بهتره _

 نبدو و وایساد بزرگي فروشگاه یه دم که ، افتادم راه دنبالش کن گوش حرف هاي بچه مثل منم

 به ليو ؟! فرست ليدیز چي یعني ، برخورد بهم حرکتش این با منم ، شد داخلش بگه چيزي اینکه

 درهمون ميومد من طرف به باذوق داشت که دیدم رو مهسا موقع همون که نياوردم خودم روي

 :گفت حال

 !!!داره لواشکایي چه نميدوني رها واي _

 !!! پایين ميارم فکتو ميزنم که shut up فعال مهسا _

 چرا؟؟ ااااا _
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 ؟؟؟ ندیدمت من اینجا اومدي توکي _

 ! ميگه بهت خودش گفت نذاشت رادمهر که بگم بهت اومدم دنبالم اومد ایليا هيچي _

 !! بيشعوري خيلي که واقعا ؟ کردي نگاش ماست مثل هم تو _

 !؟ ااااا _

 ! دارم کار باتو بعدن من نزنا حرف _

 ، ردیمک تستي یه هرکدوم از طرفشون رفتم زده ذوق ها بچه مثل افتاد لواشک به چشمم اینکه بعد

 وناا از هم کيلو چند یه ها پرورده زیتون سمت رفتيم بعدم خریدم آلوچه و لواشک کلي فقط منم

 بعد ، خریدم خانواده کال رهام و روشنا براي سوغاتي عنوان به هم پرت و خرت سري یه و خریدم

.  هرانت سمت افتادیم راه دوباره و ماشينامون سمت برگشتيم ، کردند رو خریداشون همه که اینکه

 کردو عذرخواهي مهسام بعدش و کرد کارو این چرا که زدم غُر مهسا به هم کلي ماشين توي

 .خوابيد گرفت

 رتخ اون از کم یه که کردم بيدار رو مهسا و بودیم تهران نزدیکاي دیگه بودیم اومده رو راه بيشتر

 بود نمگش خيلي ، بودم خورده کلوچه دوتا فقط هم صبحونه چون بخوریم بودیم خریده که پرتایي و

 ويت رفتيم و شدیم پياده همه شرکت رسيدیم بعد ساعت نيم و بودیم شرکت نزدیکاي اون بعد

 برم رزودت گفت شد خوشحال کلي اونم رسيدیم که گفتم بهش و زدم زنگ مامانم به منم.  شرکت

 :تمگف مهسا به که ميخوردیم چایي داشتيم نشستيم کارمون اتاق توي رفتيم اون بعد ، خونه

 .نميام فردام کنه رد مرخصي برام بگم رادمهر به برم من _

 چراااا؟؟؟ _

 . کنم فکر حسابي رو فردا ميخوام _

 . باشه منطقي جوابت کن سعي _

 !!!!!! بدتره من از وضعت خودت که کني صحبت منطق از من براي نميخواد تو _

 :وگفتم شرکت منشي انصاري ميز سمت رفتم و برداشتم رو وسایلم و وکيف

 . کنه رد مرخصي برام ميخوام ، دارم کارش اتاقش توي برم ميگي رادمهر مهندس به سحر _
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 . بگم وایسابهش لحظه چند یه رها باشه _

 :وگفت برداشت رو تلفن بعد

 .ببينن رو شما ميخوان پوش زره خانوم مهندس آقاي _

_ .............. 

 .ميگم بهشون االن باشه _

 :گفت و کرد قطع رو وتلفن

 . داخل بري گفت _

 . مرسي باشه _

 منم و بفرمایيد اومد درصدا اونور از که و زدم در عادي خيلي و گرفتم خودم به رو مغرور تيپ و

 از که آرایش!!!!  ميزدم عق داشتم دیدم جلوم که دختري دیدن از که ، تو رفتم و کردم دروباز

 یه و بود گذاشته لنز چشماشم ، بود عملي هاش وگونه دماغش ، پایين ميریخت داشت صورتش

 جهگو یاد لحظه یه بود تپل ذره یه هيکلش بود تنش هم قرمز شلوار و قرمز مانتوي و سبز شال

 :گفت باتمسخر دختره که لبم روي اومد لبخند یه فکر این از و افتادم فرنگي

 !!! داره صاحاب _

 که واقعا.  زد لبخند یه رادمهرم که براش اومد خرکي عشوه یه و رادمهر سمت کرد رو روش بعد

 کردم ماخ منم چيکار؟ ميخواي منو دیگه ، جلوت نشسته گوجه ي دختره این توکه بيشعوري خيلي

 :گفتم بعد و باال به پایين از ، پایين به باال از کردم برنداز رو تيپش نگاه یه با

 !!!هست جا همه نميخواد صاحاب که فرنگي گوجه _

 : گفت و کرد نگاه رادمهر به حرص با دختره که

 ؟ نبودي سليقه بد که تو کردي استخدام کيه وزق ي دختره این _

 : گفتم حرصم از منم

 نگيفر گوجه به دست وبا)  مشخصه سليقشون واز هستن سليقه بد ایشون هم خيلي اتفاقا _

 !! ( کردم اشاره
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 :گفت رادمهر به رو بود شده قرمز عصبانيت از صورتشم االن دیگه که دختره که

 ؟؟؟ عزیزم بگي بهش چيزي یه نميخواي _

 : گفت رادمهرم که

 پوش؟ زره خانوم دارید چيکار اینجا شمام ، نخور حرص عزیزم _

 :گفت و زد خند پوز یه دختره که

 !!!!!؟؟ پس کو زرهت ، پوش زره _

 ميخوام مرخصي رادمهر آقاي واما ؟؟ فهميدي بهترم تو از باشم هرچي فرنگي گوجه ببين _

 !! لطفــــــــــا

 :گفت بود درومده حرصش که دختره که

 !!! زِرِهِت اون با تویي فرنگي گوجه _

 :گفت رادمهر به رو وبعد

 !!!!شه ضایع نده مرخصي بهش عزیزم _

 که نمم ، بود تابلو بازم آرایش همه اون زیر از گونش بچه ي قيافه ، افتادم کودکستان یاد لحظه یه

 رصباح!!  ميکنم کتلت ميزنم رو دختر این ميرم االن سخته برام وضعيت این تحمل واقعا دیدم

 : گفتم

 يرمم شرکت این از خودم ، نه یا بده مرخصي بهم که کني صادر دستور شما نميخواد نکرده الزم _

 !!!شرکت ریيـــــــــس خداحافظ!!! بود گير من پيش کارت بدون رادمهر آقاي ولي

 اتاق متس رفتم و کوبيدم بهم محکم درو و بيرون رفتم در واز گفتم غليظ خيلي رو شرکتش ریيس

 :گفت و باال پرید متر یه مهسا که کردم باز باشدت درو و کارم

 رها؟ ؟ شده چي رها واي _

 :گفت یکي و شد باز در که ميکردم جمع رو داشتم وسایل هرچي تند تند منم
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 ارهاش ميزم روي چيزاي وبه!! )ببري نره یادت رو اینا بگم ميخواستم ؟ ميکني جمع داري خودت ا _

 ( کرد

 بشم عصباني من وقتي ميدونستن همه ، کردم گنده خيلي اخم یه بودم عصبي واقعا دیگه که منم

 :گفتم زود همين براي بگيره رو جلوم نميتونه کس هيچ دیگه

!!  ست گوجه همون لياقتت!!  برس گوجه ي دختره اون با بازیت عشق به برو نباش نگران شما _

 راپس از چرا پرسيدي ازم ، اونوقت.  ميکردم جمع وسایالمو داشتم بگي تو اینکه قبل خودم من

 مهه ميکردم پيدا یقين داشتم ، آدمي ميکردم فکر ، برس دادم بهت که جوابي به حاال مياد؟ بدم

 فقط دآشغالي همتون ، بدترید حيوونم از مردا شما همين مثل همتون ، هستين ولي نيستن هم مثل

 منو چرا دیگه برسي خواستت به باهاش که داشتي رو یکي اول از که تو!!!  خودتونيد فکر به

 هممبف که این قبل و داشت دوست منو خدا که شکر خدارو عاشقته خيلي که ظاهرا ؟ وسط کشيدي

 لياقتت کن ازدواج خيابوني ي دختره باهمون برو ، کرد رو برام رو خصوصياتت هستي گندي چه

 !!!همونه

 اشتمد جوري همين.  کردم نگاه چشماش توي نفرتم باتمام بيرون ميرفتم داشتم که آخر درلحظه

 در اومدم ، نایستادم حتي من ميکنه صدام داره دیدم که بشم آسانسور سوار تا بيرون ميرفتم در از

 با که گرفت رو در جلوي ، بشه بسته اومد در تا ولي زدم رو همکف ي طبقه و کردم باز رو آسانسور

 :گفتم عصبانيت

 ميخواي؟؟؟ چي دیگه _

 !نذاشتي؟ جا چيزي بگم ميخواستم ، نميخوام چيزي _

 !! برداشتم چيزو همه خير نه _

 !!کن فکر ذره یه _

 !!!کنار برو بره یادم چيزي نيستم پرت حواس شما مثل من بعدم برداشتم چيزو همه ميگم _

 !!!گذاشتي جا رو چيزي یه ولي _

 ردمک فکر ذره یه همين براي ، جاگذاشتم چيزي یه بود شده باورم که ميگفت اطمينان با اینقدر

 :گفت موقع همون که ميگه راست شاید ببينم
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 !!!!!!جاگذاشتي رو دلت بگم ميخواستم _

 :گفتم که بود گرفته حرصم واقعا دیگه کرده اسکل منو بيشور،

 هک ميذارم کسي پيش ، بذارمم جا رو دلم اگه من خيرم، نه تــــو؟؟؟؟ پيش اونم ؟؟؟؟ دلــــم _

 يک نيست معلوم که ست خونه مسافر شما مثل دخترا ما دل کردي فکر!  باشه داشته رو ارزشش

)  باشه هداشت رو لياقتش که کسيه هم یکي اون که ، ميشه یکي سهم فقط ما دل نه ؟ ميره کي مياد

 االمح نبينم ریختتو وقت هيچ دیگه اميدوارم!!!  داره صاحاب من دل بعدم( گفتم پوزخند یه با بعد

 !!! برم ميخوام ببند درو ميشه اگه

 دمکيش درو که وایساده مجسمه مثل دیدم بعد که ميکرد نگاه بهم بابهت و بود زده زل همينجوري

 هک مهسا جيغاي و ماشينم سمت به من دویدن وبعدش کرد حرکت آسانسور بعدم ، شه بسته تا

 رو گذاشتم رو وسایلم تمام ، ميرفتم ماشينم سمت به داشتم همينجوري ، بيام منم وایسا رها

 حرکت به رو ماشين و سوارشد شاگرد سمت از هم مهسا شم سوار اومدم که وهمين عقب صندلي

 يمعصبان من که وقتا اینجور که ميدونست مهسام ، ميکردم خالي گاز روي رو حرصم تمام دراوردم

 فتگ مهسا که ، ميکردم حرکت اینا مهسا ي خونه تا گاز تخته همين واسه بپرسه ازم چيزي نباید

 بعد دقيقه چند ، خودمون ي خونه سمت رفتم راست یه همين براي.  شما ي خونه ميام منم

 دوست اونو وقتي چرا آخه ميکردم فکر فرنگي گوجه ي دختره اون به همش راه تو.  رسيدیم

 ؟!بود عاشقش که اون ؟ من سراغ اومد داشت

 ، تيمرف آسانسور سمت به مهسا با برداشتم ماشين پشت از رو وسایلم و چمدونا رسيدیم وقتي

 بذارم؟ دلم کجاي اینو حاال خدا واي ، بود در جلوي کفش عالمه یه ما ي طبقه رسيدیم که وقتي

 از منظور البته!!!  ما ي خونه اومدن خاندان ي همه بعـــله دیدم که کردم باز درو و انداختم کليد

 لبخند یه ، ميشدند محسوب خاندان یه هم رو همه که بودند برادرگرامي و خواهر همون خاندان

 حوالا کلي بعد ، استقبالمون به اومدن دیدند رو ما تا همه ، شدم داخل و کشيدم عميق نفس و زدم

 بيرون اومدیم بعدش ، کنيم عوض لباسامونو تا اتاقم توي رفتيم مهسا با شدن مالي تف و پرسي

 که واقعا هميشگي رهاي همون بودم شده دیگه کردیم خنده شوخي باهمه کلي شب تا دیگه

 رو شام اینکه بعداز و دادم رو شون تک تک سوغاتياي اون بعد ، نعمته خوب ي خانواده داشتن

 فتگ مامانم رفتند همه که وقتي بود شده عوض هوام و حال واقعا برن گرفتن تصميم همه خوردیم

: 
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 گذشت؟ خوش ببينم کنيد تعریف مهندس خانوماي خوب _

 :گفتم مصنوعي لبخند یه با و!!!  خونه که نذار دلم روي دست مامان واي

 هک کارایي ميشد بدبخت داشت دخترت ندیدي بود خالي جات آره)  بود خالي خيلي شما جاي آره _

 !!! ( کرد رو بود نکرده عمرش به

 فتگ مامانش به مهسا بخوابيم اتاقم توي رفتيم مهسا منو ، مامانم با کردن صحبت کلي بعداز

 :فتگ مهسا که تختم رو نشستم رفتم من اتاق توي رفتيم که وقتي ميمونه من پيش امشب

 نه؟ شد بهتر هوات و حال _

 یادت از رو غمت و درد ، ناراحتي که وقتي همينه خوبيش ، خوب ي خانواده داشتن ، خيلي آره _

 !! ميبرن

 شد؟ چي کني مي تعریف برام آرومي االن اگه رها _

 :گفت مهسا که کردم تعریف براش رو آسانسور دم تا ماجرا اول از منم

 هم ذره یه حتي برات اون که ميفهمه زدي که حرفي این با حتما داري ایول واقعا رها آفرین _

 !!! شرکت نميرم دیگه و ميکنم جمع رو وسایالم ي همه ميرم فردا منم!  نداره ارزش

 کلمش رادمهر با من بيرون بياي اونجا از نباید نکرده بيرونت رادمهر که وقتي تا کردي غلط تو _

 !نداري؟ مشکل توکه ، دارم

 !!! نميرم منم تونيستي وقتي ، نميخوام _

 !!!ميکني غلط تو گفتم _

 ؟ اااااارها _

 !! مياري خبر من براي اونجام از ميري توي گفتم که همين!!! نميگيا هيچي دیگه مرض _

 ......ولي _

 افتاد؟؟؟؟؟ ولي بي ولي _

 !! افتاد _
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 !! بکپ دیگه خب _

 شدي؟ ادب بي تو باز _

 !!!!دیگه توئه مثل خوبي دوستي با همنشيني کمال _

 !!!بيشعور _

 !!سرکار بري ميخواي که تویي ، بخوابم ظهر لنگ تا ميخوام من دیگه بکپ بعدم ، تویي _

 يخيل االنم تا ، کردیم اذیت رادمهرو خيلي تاحاال ما خودمونيما ولي ، نميرفتم بود من به اگه _

 !بيرون ننداختمون کرده آقایي

 به اداعتم ي پسره ، نپيچه پامون پرو به اینقدر ميخواست حقشه اومده سرش بال هرچي ولي آره _

 !!! دیگه بکپ ميذاري تو مگه ، نکنم فکر بهش ميخوام هي من کن ولش اصال اه!!  سقف

 ميشي؟ عصباني چرا باشه _

 . خوابيدم فکردیگه تا هزار با وبعدش

* * * 

 : باال ميرفت داشت همينجوري بود آشنا نا که گوشي یه زنگ صداي

 !!! مهسا دیگه کن خفش اه _

 منه؟؟؟ مال مگه _

 !!!! کرمه ننه مال نه _

  نميکني؟ ول خوابم تو _

 گذاشتي؟؟؟ گوشيت واسه زنگ اینم آخه _

 !!! ميرقصه یا ميزنه ویالون داره یا ليندزیه همش خوبه تو ما نه _

 لنبرت آدام از منو حال کارات این با تو!!  بهتره لنبرت آدام ي نکره صداي این از باشه هرچي _

 !!!! ميکني مسخره گندشو ميدي گوش چيزیو یه اینقدر تو اما ، ميومدااااا خوشم ازش زدي بهم

 داري؟؟؟ چيکار بدبخت اون به کردم قطعش بابا _
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 !!!!کردیا دیر ميده گير رادمهر االن دیگه شرکت گمشو پاشو _

 !! برم نميخوام _

 :گفت و در سمت رفت مهسا که شدم بلند جام از ها دیوونه این مثل

 !!! نکن نگاه اونجوري ميرم دیگه باشه ، ميرم کردم غلط _

 !!!!!ميزنيا حرف من حرف رو آخرته ي دفعه _

 !!!ميرم گفتم دیگه باشه _

 !!!دسشویي برو _

 !! رفتم باشه _

 : گفتم من که بيرون اومد دقيقه پنج یه بعد و رفت دسشویي در سمت وبه

 ميکني؟ چيکار تو اون هست معلوم _

 !!!! ميکردم کارو همون داشتم منم ميکنن؟ کار چي معموال دسشویي تو _

 .  ميشه دیرت االن دیگه برو _

 ؟ نيایي تو برم من نيست ضایع رها _

 ! گرفتم مرخصي ميگم مامانم به نه _

 . باشه _

 :گفت مامانم که خوردیم صبحونه رفتيم باهم و شد حاضر بعدم

 ميري؟ داري مهسا _

 .  نميشم مزاحم دیگه خاله آره _

 :گفتم منم

 نبودي؟ االن تا که نه _

 :گفت مامانم که رفت من به غره چشم یه
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 ؟ نيستي حاضر چرا پس نميري؟ باهاش تو مگه رها _

 . گرفتم مرخصي کردم رانندگي دیروز چون من مامان _

 . باشه آهان _

 :گفت موقع همون مهسا

 . ميشه دیر داره دیگه ميرم من پس _

 !!!کم شرت برو _

 !!!! رهااااا _

 :گفت مامانم که خندیدم

 !!! همينجوریه نگير دل به ، مهسا _

 مهسا؟؟ مامان یا مني مامان شما ببينم ؟ دیگه اینجوریم من حاال اااااا _

 :گفتم مهسا به رو که خنده زیر زدند دوتاشون

 ما؟؟ جون از ميخواي چي دیگه برو _

 !!!جونتو _

 !!!! توسرت ميزنم رو دمپایي همين االن خدا به برو مهسا بدم عمرا _

 :گفت و بيرون رفت و کرد باز درو که سرش تو بزنم درآوردم پام از رو دمپایيم از لنگه یه و

 !!! رفتم نزن بابا باشه _

 و شتشپ نشستم ، بودم ننشسته کامپيوترم پاي که وقت همه این بعد.  اتاقم توي اومدم اون بعد

 دو اعتس ، کردم ساعت به نگاه یه ، زدم نودوهشتيا و وایميل وبالگ به سر یه اینترنت توي رفتم

 رو مازمن بيرون رفتم ، ميکردم فراموش رو مکان و زمان اینترنت پاي ميشستم وقتي هميشه.  بود

 رفتم و شدم بلند خواب تخت از بود تاریک هوا.  خوابيدم رفتم و خوردم ناهارو بعدش خوندم

 و مامانم پيش رفتم اون بعد بودم خوابيده قدر چه ، بود کردن درست شام مشغول مامانم ، بيرون

 : دادم جواب بود مهسا ، خورد زنگ موبایلم که کردم کمک بهش یکم
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 داري؟؟؟؟؟ چيکار _

 !!! لطفتون از مرسي ؟ خوبي شما خوبم، منم ، سالم _

 !!! ميکنم خواش _

 !!پرویي خيلي _

 اومدي؟ شرکت از ، خودتي _

 . آره _

 بود؟ خبر چه خوب _

 ......  طوالنيه ش قضيه هيچي _

 شد؟ چي ببينم کن تعریف خوب _

 جاک گفت و دید منو ایليا که ، برگردم که کنم جمع رو وسایلم رفتم محکم خيلي اولش هيچي _

 ؟ فتهگ چي مگه من؟ دادش کي گفت ایليام ، بپرسيد اَخویتون از گفتم منم مهندس؟ خانوم ميرید

 راینقد که گفته من به چي که گفت و رادمهر اتاق سمت رفت عصبانيت با و کرده بيخود اصال

 نميري جا هيچ شما که اوال گفت و اومد رادمهر بعدم نيومدي؟ شرکت امروز تو چرا و شدم ناراحت

 بعدم!!  ميري خودت واسه داري خود سر که ندارم مشکلي شما با دارم مشکل دوستتون با من

 .  اتاقش توي رفت بعد و ميموني جا همين شما گفت

 کردي؟ چيکار تو خوب _

 !!!! موندم رحم، دل که منم ميکنن اصرار زیاد دیدم دیگه هيچي _

 !! بگير ازش منو انتقام بمون تو آره _

 !!!کنم ایش قهوه حسابي ميخوام رها باشه _

 !!! کردي شکریش قبل ي دفعه البته ، بکن اینکارو حتما _

 . بخورم شام برم کردم قطع من بعدش و زدیم حرف هم با دیگه کم یه اون بعد

* * * 
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 شرکت از رو کامل گزارشات مهسام ميگذره بيرون اومدم شرکت از که روزي اون از ، روز دو االن

 رو راکا خونه تو گفتم ، بيرون اومدم اونجا از نفهمه که پيچوندم رو مامانم جوري یه منم ميده بهم

 یگه؟د بگيرم سرم به گِلي یه باید باالخره بگم؟ چي رو بعدش به این از نميدونم ولي ميدم انجام

 :وت اومد مامانم و بازشد اتاقم در که ميکردم گوش آهنگ بودم نشسته بيکار کامپيوترم پاي

 ؟ ميکني کار چي ، گلم دختر _

 !!(عمم جون آره) ميکردم کامل شرکتو هاي پروژه داشتم هيچي _

 . بده ادامه آفرین آهان _

 عشرو و بازکردم رو( ساختمون طراحي براي برنامه یه)  کد اُتو الکي منم نشست تختم رو واومد

 :گفتم که ، نميگه هيچي نشسته همينجوري مامانم دیدم ، کردن طراحي کردم

 ؟ شده چيزي _

 !!!نــــــه اوووم.......  چيز _

 !!!نکش خجالت بگو هست چيزي اگه ميزني؟ مشکوک _

 :گفت زیرلب مامانم

 دبای بزنيم حرفو این ميخوایم ما حاال ، ميکشيدن خجالت باید دخترا قدیم کرده فرق زمونه _

 !!!بکشيم خجالت

 شده؟ چي حاال!!!!! شنيدما _

 . نگي نه بده قول فقط ميگم چيز یه رها ميگم....  چيزه _

 ؟ باشه چي تا _

 . بده قول دیگه نه _

 .بگو شما بدم؟حاال قول چي به چيه به چي نميدونم من آخه _

 . قول اول نه _

 . قول خب خيلي _
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 دیگه؟ دادي قول پس _

 . دادم قول آره _

 .مياد خواستگار برات امروز باشه _

 ؟؟؟؟؟ چــــــــي _

 . دیگه دادي قول ااااااااااا _

 دوزین؟؟؟؟ مي برین مي همينجوري ؟ ميگم چي من ببيني ، بپرسي ازمن نباید شما _

 .  نه ميگي بگم بهت اگه ميدونستم چون _

 !!! دیگه نه ميگم که ميدونم چيزي یه حتما خب _

 . کن ردشون ، نيومد خوشت اگه ميان!!  که نيومده زمين به آسمون که حاالم بابا _

 موقعيت؟؟؟؟ این توي آخه _

 !!! باکالسن خيلي بود معلوم بودن محترمي خيلي ي خانواده رها بعدم ؟؟؟ چيه موقعيتت مگه _

 !!!!نميام من _

 !!!ميزني قولت زیر ببين ؟ دادي قول خودت دیگه نشد رها اااااااا _

 !! !!!!آمپاس تو ميذاري آدمو ببين کنه قبول آدم دارین توقع ميگيرین قول ازم ندونسته آخه _

 .  دیگه کن قبول _

 :گفتم و کردم نگاه مامانم به کم یه

 .  شرط یه به _

 ؟ شرطي چه _

 !!!!نگيد بيراه بدو بهم هي نکردم قبول اگرم ، باشه مهسام _

 ؟ گفتيم تو به چيزي تاحاال ما اصال مگه بعدم ، قبول باشه _

 . نه _
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 ؟ ميگي چي پس _

 !!!زیرش نزنيد بعدن گفتم دیگه _

 بيان؟؟؟؟ پس ، باشه _

 !!!!!قبول گرفتم قرار شدید آمپاس توي دیگه کنم کار چي دیگه _

 :گفت و کرد بوسم پرید مامانم

 !!!نميندازي زمين مامانتو روي ميدونستم _

 باشه؟ گفتم من شدي خوشحال اینقدر که شدید خسته من دست از اینقدر یعني _

 شتز اونوقت نميکردي قبول تو اگه بيان کردم قبول من چون ؟ گفته کي برم گلم دختر قربون _

 !! شدم خوشحال همون واسه ميشد

 ميان؟ چند ساعت حاال باشه _

 !!!خودشونه با ساعتش ميان شب ولي نميدونم _

 . باشه _

 . اینجا بياد بگو بزن زنگ مهسام به برس خودت به کم یه _

 . باشه _

 . برم قربونت _

 . نکنه خدا _

 تگف که کردم تعریف براش رو قضيه و زدم زنگ یه مهسا به اول منم بيرون رفت خوشحالي وبا

 دوش یه و حموم رفتم من بعدم!!! ببينه رادمهر جاي به و خوشبخت آقاي این ميخواد مياد حتما

 و ميرفت ور باهاش داشت و تابم لب پاي بود نشسته.  اومده مهسا دیدم بيرون اومدم و گرفتم

 :گفتم و پشتش رفتم منم دید نمي منو بود من به پشتش چون

 !!!!پخخخخ _

 :وگفت قلبش روي گذاشت دستشو و ترسيد که
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 !!!!نشدي آدم هنوز ميشي عروس داري شُرتم تو اومد قلبم ؟ بود کاري چه این بيشور _

 ميکردي؟ غلطي چه من تاب لپ پاي!!!  بيرون گمشو پاشو _

 !!!! فضولي _

 .  کنم عوض رو لباسام من بيرون برو پاشو کنم چيکارت دیگه فضولي ميدونم _

 !!! اونور ميکنم رومو من کن عوض من جلو حاال _

 !!!!کني نگاه مرا ميخواهي تو ، گویي مي دروغ تو ، هيزي تو نه _

 !!!!!!االغ ، خودتي _

 . نداریم وقت گمشو پاشو _

 !!!زورگو _

 !!!! برووووو _

 هسام که پوشيدم گلبهي بلند شلوار کت یه ، کردم عوض رو لباسام و بيرون دادم هولش زور وبه

 کم یه و کردم پام هم رو گلبهيم صندالي کردم سرم شلوارم کت رنگ روسریه یه بعدش ، تو اومد

 :گفت که بود آرایش مشغول مهسام ، کردم مالیم آرایش

 چي؟؟؟؟ رادمهر رها راستي ؟ هست کي خوشبخت داماد این نظرت به حاال _

 !! نميکنم فکرم بهش دیگه اصال من!! نگير رو حالمون امروزو یه شو خفه مهسا _

 !!داشتا؟؟ گناه ولي _

 !! فرنگيه گوجه ي دختره همون لياقتش ، نداشت گناه اصالنم _

 !!!شدیا حسود بدجور هم تو _

 ! شه؟ حسودیم بهش من آدمه اون بابا برو _

 !!! ميزني مشکوک ولي _

 :گفت دوباره مهسا بعد کم یه
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 رهاااا؟ _

 ؟؟؟؟ هوم _

 نداشتي؟؟ دوست رادمهرو ذرم یه قلبت توي تو یعني _

 . نه _

 ؟ نميگي جدي _

 !! ميگم جدي خيليم اتفاقا _

 !! خوبيه پسر ولي _

 رادمهر؟؟ حاالم ایليا اول ؟ چندتا ، چندتا هوي _

 کجا؟ ایليا کجا رادمهر توهم بابا نه _

 !!! دیگه نشو پرو هوي _

 :گفت بلند صداي با مامانم اومد زنگ صداي موقع همون که

 . اومدن ها بچه _

 دقيقه هد یه بيرون بریم ما بعد داخل بيان تا موندیم منتظر کردم سرم رو خوشگلم سفيد چادر منم

 :وگفت اتاقم دم اومد مامانم که گذشت

 . بيرون بياین ها بچه _

 اردو وقتي ، بيرون رفتم من بعد و مهسا اول کردم باز درو من بيرون بریم شدیم آماده مهسام منو

 يکرد؟م غلطي چه اینجا این!!! نميشدند بلند کاش اي که شدن بلند احتراممون به همه شدیم سالن

 رهپس بدم نشون بهت اصيلي باکالسو یک ؟؟؟؟ هان بوده رادمهر کالس با و اصيل ي خانواده پس

 سمت به و کردم اخم یه من که زد مسخره لبخند یه چشمش تو افتاد چشمم وقتي!!!!!!  احمق ي

 یدهد رو ایليا دیگه که مهسام ، باشن رادمهر پدر و مادر ميداد نشون که رفتم جووني آقاي و خانوم

 :گفت خانومه اون سمت رفتم تا ، بود شده بيخود خود از بود

 جوني؟؟؟ رها شما _
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 .  خوشبختم بله _

 :گفت و کرد ماليم تف و کرد بغلم محکم گفتم اینو تا

 !!!  کرده انتخاب فرشته که نکرده انتخاب دختر پسرم ي سليقه به ماشااهلل _

 :گفتم ميشدم کيف خر ميکرد تعریف ازم یکي وقتي هميشه که منم

 !!!دارید لطف شما ممنون مرسي _

 . کن صدا سارا منو _

 . جون سارا مرسي _

 :گفت دیدو رو مهسا من از وبعد

 جوني؟ رها خواهر شما _

 :گفتم منم

 .  مهسا ، هستند من صميمي دوست ایشون نه _

 جون سارا همون یا رادمهر مامان ، بود کرده ذوق اینقدر ميشد زمين پخش داشت دیگه که ایليام

 سالم رادمهرم باباي با اون بعد ، ميکرد تعریف ازمون همش و اومد خوشش خيلي مهسام از

 تداش خوبي خيلي ي خانواده کال ، بود برخورد خوش گرم خون خيلي اونم که کردم پرسي واحوال

 ، مبشيني رفتيم بعدم و کردم اخم و کردم حرصي سالم یه رسيدم که رادمهر به.  خودش برعکس

 وريمجب ، بود وایليا رادمهر روي روبه دقيقا اونم که بود خالي دونفره مبل یه فقط بدمون شانس از

 هي رادمهرم بود صورتم رو کوچيک اخم یه فقط آخر تا اول از ، نشستيم مبل اون روي رفتيم

 :گفتم بشنویم مهسا و خودم فقط که طوري آروم من که ميخندید

 !!!!!!! ميشه گرون مسواک ببند نيشتو اه _

 رادمهر باباي مامانو از ، بابام هم ، مامانم هم ، بود معلوم بود گرم صحبت به سرشون همه

 تصحب باهم داشتند صميمي و راحت خيلي معمول طبق جون سارا و مامانم.  بود اومده خوششون

 ردام ي همه که پرتا و چرت این از و سياست کارو درمورد داشتند که اونم وباباي بابام ، ميکردند
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!! وردنميخ بانگاهشون رو مهسا منو داشتند دیگه که ایلياهم رادمهرو ، ميکردند صحبت ميگن بهم

 : رادمهرگفت باباي لحظه چند از بعد

  . بکنه دل شما صحبتاي از نميخواد دلش آدم که شيواست اینقدر شما کالم پوش زره آقاي _

 :گفت بابام که

 . دارید لطف شما ميکنم خواهش _

 خاطرش به ما که چيزي ، مطلب اصل سراغ بریم بهتره اما ، ميگم جدي اینو ميکنم خواهش نه _

 . شدیم مزاحمتون

 :گفت بابام

 . مراحمين شما نفرمایين _

 نبزن رو حرفاشون باهم جوون دوتا این بفرمایيد اجازه شما اگه کنم خواهش ميخواستم ممنون _

 .  کنيم صحبت تر مهم چيزاي راجب رسيدند تفاهم به ایشااهلل اگه بعدش که

 .اختيارید صاحب شما رادمهر آقاي ميکنم خواهش _

 :گفت من به رو وبعد

 . اتاقت سمت کن راهنمایي رو آقا دخترم _

 . چشم _

 و بازکردم حرص با اتاقمو در شدیم دور پذیرایي از وقتي افتادم راه اتاقم سمت به و شدم بلند و

 اونم که رادمهر سمت به زدم زل اخم با ، تختم روي نشستم حرص با رفتم کنم تعارف اینکه بدون

 :گفتم اخمم همون با من که ، وایساد در جلوي همونجوري و شد وارد در از

 من؟؟؟؟؟ خواستگاري بياي که داد اي اجازه همچين شما به کي _

 !!!!!خودم _

 چيزي االنم تا اگه ؟ ما ي خونه اومدي چي واسه!!! کردي کاري همچين کردي بيخود خودت شما _

 گرفتممي حالتو بدجور وگرنه ، بوده اونا به احترام و خانوادت بودن محترم خاطر به فقط نگفتم بهت

!!!!! 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر پوش زره فاطمه | نميزنه در عشق رمان | حوریه خانم رمان

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

 

115 

 

 !!!وایسادم در دم اطالعتون جهت احيانا؟؟آخه تو بيام ميتونم.  آروم ، آروم _

 اجازه من از شد چي حاال!  خواستگاري مياي سرخود ، ميکني اخراج سرخود خودت که شما _

  ؟ ميگيري

 !شماست حریم نيست باشه من مال که جایي یا شرکت دیگه اینجا آخه _

 باشه؟؟ دومت ي دفعه اینجا که کردي رعایت منو حریم کي شما _

 !! بشکنيش و حریم خواستي خودت ولي کردم رعایت هميشه من _

 !!! پرویي خيلي _

 !! هم مثل شدیم تازه _

 يرينم چرا!!!  جونتون گوجه ش لنگه داري زیاد مرده کشته ، نده حرص منو این از بيشتر ببين _

 ؟ ينکرد بيرونم شرکت از مگه نکردي؟ اخراج منو مگه ؟ نميکني ول منو چرا ؟ کني ازدواج باهمون

 ؟ اینجا اومدي چي واسه دیگه

 ميکني؟ حسودي نگين به داري تو ؟ چيه موضوع بگو پس آهان _

 من که آدمه اون آخه بعدم!!!! ميموند روش فرنگي گوجه ، گفتي نمي اگه ؟ نگينه اسمش ااااا _

 ؟ کنم حسودي باید چي واسه بعدم ؟ کنم حسودي بهش

 .داشتم دليل کردم هم واگر نکردم اخراجت شرکت از من بعدم.  ميدوني خودت که دالیلي به _

 اما ، داري دليل کارات واسه هميشه شما بعدم کردي؟؟؟؟ کار چي پس نکردي اخراج اگه اااااا _

 !نيستن منطقي چون ميخورن خودت درد به فقط دليالت

 . کن قضاوت بعد کن گوش دليالم به اول شما _

 !!!!!دیگه معلومه نميخواد کردن گوش _

 روزدو این ميخواستم اینکه اول:  کردم کارو این دليل دو خاطر به من!  کني گوش شد الزم پس _

 ندارم تدوس من اینکه دليل دومين و بدي بهم مثبت البته و قطعي جواب و بکني فکراتو قشنگ رو

 !!!موقتي تو البته!!!!! کنه کار آیندم همسر
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 و!!  بودي شما نميکردم فکر که چيزي تنها به من دوروز این اینکه اوال نَ؟؟؟ مَ نَ  ؟ هاااااااااان _

 این بعدم بشم؟؟؟؟ شما همسر قراره من گفته کي ؟؟ همســــــــــرتوووووون؟؟؟ اینکه دوم

 !!!سرکار بره نذارید کردید زدواجا ایشون با وقت هر ميکنه صدق خانومتون نگين درمورد

 هب مثبت جواب باید که بچسب خودتو فعال!!  دارد خود جاي اون نکش وسط و نگين پاي اینقدر _

 !!!!بدي من

 .....رادمهر آقاي ببين!!!!!  کردي مسخره گندشو شما دیگه داره حدي نفسم به اعتماد _

 :گفت و بزنم حرفمو ي ادامه نذاشت

 .کني صدام آرشاویر بهتره بعد به این از _

 آرشاویر گفت زد؟ بود حرفي چه این وسط این آرشاویر؟ گفت؟ چي االن این ، موندم لحظه یه من

 کار مباه هنوز آرشاویر و بنيامين گفت روزآخر وقتي افتادم باقري استاد یاد لحظه کني؟یه صدام

 !!؟؟ پيوسته واقعيت به االن بود آرشاویر اسمش که من خيالي شخصيت یعني ميکنن؟؟

 :گفتم تعجب با همين براي

 آرشاویررررررر؟؟؟؟ _

 !!!! نشنيده اسمو این تاحاال کس هيچ داري حق بودي؟ نشنيده اسممه آره _

 :گفت لب زیر بعد

 تهناشناخ چيز یه انگار ميشنوه و اسمم هرکي ؟ گذاشتي ما براي تو بود اسم اینم من مادر آخه_

 !!!نداشته وجود اصال که شنيده

 : گفت وبعد

 يگمم بهت زودتر خودم همين برا ؟ ميشه چي معنيش بپرسي ميخواي االن ميدونم نداره اشکال _

 ........یعني آرشاویر

 :گفتم سریع و بده ادامه نذاشتم

 !!!!بوده اشکاني پادشاهان از یکي نام ، مقدس مرد یعني _

 :گفت یهو که کنه تعجب که بود اون نوبت ایندفعه
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 ميدوني؟؟؟ کجا از _

 :گفتم همين واسه ميدم سوتي دارم دیدم اومدم خودم به لحظه یه من

 . نيست مهم زیاد _

 حتي تو اونوقت نشده رد گوششم متري کيلو دو از من اسم هيچکي!  مهمه خيليم اتفاقا نه _

 !!!! ميدوني هم رو معنيش

 !!! نپيچون رو بحث بيخود نيست مهم زیاد گفتم _

 یه ثلم وشمام بيرون ميریم که بگم باید االن اما ميفهمم باالخره بعدن رو ميدوني کجا از اینکه _

 !!! ميشه تموم خوشي و خوبي به چي همه و ميدید رو بله جواب خوب ي بچه

 سياه خاک به و بدبختي باعث من واسه اما!!  ميشه تموم جنابعالي نفع به خوشي خوبيو به بله _

 !! داره همراه رو نشستن

 ور خودم خيلي جاشم همين تا نکن عصبيم این از بيشتر ، اومدم راه باهات االن تا رها ببين _

 ودتخ یعني نميشه انگار اما ، کنم تموم صدا سرو بدون دعوایي هيچ بدون رو قضيه کردم کنترل

 !!!!!داد جواب شاید اونوقت بشه رفتار دیگه جور یه باتو باید کنم فکر نميخواي

 ؟ کني تهدید منو بخواي که باشي کي شما دوما ، پوش زره خانوم و نه رها که اوال _

 هک بيرون بده آتيش دهنش از ميخواست انگار بود اژدها خشماي اون از ، هيچي که عصباني یعني

 :گفت

 تو ويجل نميتونم من( جلو ميومد داشت همينجوري) کنم؟ تهدیدت بخوام که کيم من پس باشه _

 گهدی که نيام در تو جلو اگه من خانوم نه(  ميشد نزدیک بهم داشت همينجوري) دربيام؟ بچه الف

 ! نيستم رادمهر آرشاویر

 بود دهکر خداحافظي بود رسونده سالم نردبون به ، نبود قد که قدشم ، بود وایساده من جلوي دیگه

 بلند مينه واسه کنه کار چي ميخواد ببينم ميکردم نگاش داشتم و بودم گرفته باال رو سرم منم!!!!! 

 : گفتم و شدم

 !!بکني نميتوني غلطي هيچ نکن تالش بيخود _
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 سه روي من ، داد فشار محکم و گرفت رو بازوم که بيرون برم و بشم رد کنارش از که اومدم و

 دمدر خيلي همين خاطر به.  دستم و بازو یکي ، گردنم یکي ، بودم حساس خيلي بدنم از ناحيه

 :گفتم زود همين واسه ، شد کبود که کنم فکر سفيدم پوست خاطر به و گرفت

 ؟ داده بهت رو اي اجازه همچين کي ميزني؟ دست من به حقي چه به ، کن ولم _

 :زدم داد که داد فشار بيشتر دستمو که

 ارمد جایي بي انتظار چه من نميفهمي که معلومه ؟؟؟ گرفته درد دستم ميگم نميفهمي وحشي _

 !!!! بفهمي بخواي که نيستي آدم اصال توکه

 :گفت و کرد نزدیک بهم خودشو که ميشد پودر داشت دستم استخون واقعا دیگه داد فشار بيشتر

 دستتو وگرنه باش زود ، زدي بهم که حرفایي خاطر به ميخواي معذرت ازم االن همين _

 !!!ميشکونم

 !!!! نميکنم خواهي معذرت تو از بميرمم من عمرا _

  داد فشار دستمو

 ! وحشي نکن آیـــــــــــي_

 . نک انتخاب!!!!  ميشکونم دستتو جا همين یا ميدي مثبت جواب االن همين و ميخواي معذرت یا _

 :گفتم همين واسه!  نميمونه برام دستي دیگه بدم ادامه لجبازیم به بخوام اگه نه دیدم

 !!کن ولم آمازوني وحشي باشه _

 !!! خواهي معذرت اول _

 !! اه ببخشيد باشه _

 !!!!کردم غلط بگو قشنگ نشنيدم نه _

 :گفتم چشماشو توي زدم زل حرص با ، بيشعور مرتيکه

 !!!!کردي غلط.........  غلط باشه _

 !! ميشکنه دستم االن بابا اي ، داد فشار دستمو دوباره
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 !!!! دیگه کن ولم کردم غلط بابا _

 !!کردم غلط جان آرشاویر بگو _

 !کن ولم کردم غلط جان آرشاویر آیيييييي!  شدي پرو خيلي دیگه نه _

 ذیتتا ميتونم دیدي پس!!!!! نميکشيا شونه و شاخ من واسه دیگه پس خوب دختر یه شدي حاال _

 ! کنم

 !!!!! داري مرض چون _

 .......ميخواي بازم اینکه مثل نه _

 !!! اه بابا باشه توروخدا نه نه _

 ؟ دیگه مثبته جوابتم پس _

 !!نه دیگه یکي این!!  نـــــــــــه _

 !!!بلــــــــــه یکي این اتفاقا _

 !بدي ش دیه بابت طال بهم باید کردي کبود دستمو نميگذرم ازت خدا به _

 !!  بده اول منو جواب _

 !!! زورگووووو _

 باهاش نکنم قبول چرا اصال ، ميبرد لذت من خوردن حرص از داشت ، ميخندید داشت همينجوري

 ، ميکنم ش تيکه تيکه چاقو با ، ميکشمش ميارم در سرش کاراشو تموم تالفي ميکنم ؟ کنم ازدواج

 و لبم روي اومد شيطاني لبخند یه فکر این از! !! دارم برات کن صبر بخورن ها هاپو ميدم بعدم

 :گفتم

 . کن ولم فقط قبول باشه _

 خودم با شخصا دیگه چون!!!!!! بزنيا زیرش نميتوني دیگه بدون ایندفعه ولي کردي قبول پس _

 !طرفي

 . کن ولم باشه _
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 :وگفت کرد ولم بعد و

 . مثبته جوابت ميگي تو و بيرون ميریم االن همين _

 !!! نميدم جواب االن من ولي بيرون ميریم االن همين _

 !!! کنم فيزیکي برخورد تو با باید دوباره من اینکه مثل نه ؟؟؟؟ چـــــــــــــــــــي _

 :گفتم که جلو ميومد داشت دوباره و

 !!!!ربودممنتظ اینجا اینا از زودتر خيلي من بله بگم االن همين نميتونم که من وایسا دقيقه یه اه _

 نبودي؟ که نه _

 نمنميتو من بعدم ؟ مردتم کشته من کردي فکر پررو پسره شده زیاد روت خيلي دیگه ببين _

 بگم امبخو االن همين اگه نميکني فکر اینجوري ، کنم فکر باید من ميگم ، آره بگم خانوادم جلوي

 کنن؟؟؟؟ شک خودتم ي خانواده باشه

 !! ميگي راس آهان _

 !!!ميگم راست هميشه من _

 ....... اونجا بيام باید من نه...  تو باز _

 !!! بره آبروت ميزنم جيغ وگرنه جات سر ميموني همونجا _

 .  بيرون بریم بيا بابا باشه _

 . ميام بعدن من برو شما _

 .  بریم باهم باید نميشه _

 !!! برات دارم نميگم هيچي بهت االن نکن فکر زورگو _

 لبخند یه ، شدیم پذیرایي وارد و اومد سرم پشت اونم که بيرون رفتم در از بهش توجه وبدون

 فهميدم وقتي از ولي خودمونيما حاال)  آرشاویر مامان که مهسا بغل نشستم و زدم مصنوعي

 ور جون سارا( ست افسانه آرشاویر ميکردم فکر واقعا چون شد جوري یه دلم ته آرشاویره اسمش

 :گفت آرشاویر به
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 ؟ کنيم شيرین رو دهنمون شد؟ چي پسرم _

 : گفت آرشاویر که

 !!!!ایشونه با وآخر اول جواب بپرسيد خانوم رها خود از جان مامان نميدونم _

 سارا که چيکار؟ ميخواي منو نظر دیگه ، کردي ميخواست دلت غلطي هر که تو!!  عمت جون آره

 :گفت و کرد پاره رو افکارم رشته جون

  کنيم؟ شيرین رو دهنمون گلم عروس _

 رشزی بزني اگه ميگفت چشماش با داشت که کردم نگاه آرشاویر به و زدم مليح لبخند یه منم

 :گفتم و گرفتم رو نگاهم سریع منم که!!! الکاتبينه کرام با حسابت اونوقت

 . کنم فکر باید من راستش _

 :گفت و کرد من به نگاه یه آرشاویر به نگاه یه آرشاویر مامان که

 کردن فکر واسه وقت قدر چه حاال ، کنه فکر باید مسائل این براي دختر اصال ؟ نه که چرا _

 عزیزم؟ ميخواي

 . باشه کافي هفته یه کنم فکر _

 .  بده جواب ما به بعد بکن فکراتو قشنگ عزیزم پس _

 :گفت جون سارا بعدش که پایين انداختم رو سرم حيا با دختراي این مثل منم

 . نشيم مزاحم این از بيشتر و کنيم زحمت رفع دیگه ما پس _

 :گفت مامانم که رفتيم همراهشون در دم تا ، بدرقه براي هم ما و شدند بلند گي وهمه

 . بودیم درخدمتتون ميموندید حاال ساراجون _

 وابج جون رها ایشاال ، دیدنتون از شدم خوشحال خيلي ، نميشيم مزاحم این از بيشتر دیگه نه _

 .ميشيم مزاحمتون دوباره بعدش بده ما به رو قطعي

 :گفت و رسيد من به سر آخر باهمه خداحافظي بعداز و

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر پوش زره فاطمه | نميزنه در عشق رمان | حوریه خانم رمان

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

 

122 

 

 وروت وقتي پسنده سخت خيلي من آرشاویر این!  نکني اميدمون نا اميدوارم بکن فکراتو خوب _

 !!!خودمي عروس آخرش و اول بعدم کرده انتخاب رو فرشته یه یعني پسندیده

 به نگاه یه آخر در آرشاویر کردیم خداحافطي اینکه از بعد پایين انداختم رو سرم و خندیدم ومنم

 از اوووووووووووووف.  رفتند و شدند آسانسور سوار بعدم و منتظرم اینکه معني به انداخت من

 !! پررو ي پسره شدم راحت دستش

 جوري یه و وایسادن سرم پشت مهسا و بابام مامان از اعم ، همه دیدم برگردم اومدم که همين

 :گفتم اینجوریه اوضاع دیدم که منم! گرفتن دزد انگار ميکنن نگاه منو

 گرفتين؟ دزد مگه ، ميکنين نگام جوري این چرا _

 :گفت و زد لبخند یه مامانم که

 !!!!! رها بودن خوبي ي خانواده واقعا _

 : گفت بابامم موقع وهمون

 خودشونو هم ذره یه اما پولدارن خيليم معلومه بود محترمي و خوب العاده فوق مرد پدرشم آره _

 !بفروشن فخر بخوان اینکه یا نگرفتن

 :گفتم منم

 کنيد؟ شروع بعد بشينيم ميشه _

 . بشينيم آره _

 :گفت بابام که نشستيم وهمه

 بودنااااا؟؟؟ خوبي ي خانواده چيه نظرت رها _

 !!!!نامردین خيلي مامان راستي!!  کنم فکر باید حاال که گفتم _

 :گفت خورد جا من ناگهاني حرف این از که مامانم

 چي؟؟؟؟؟ واسه _

 ؟؟؟؟ شرکتمونه ریيس رادمهر آقاي خواستگاریم بياد قراره که کسي نگفتين بهم چرا _

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر پوش زره فاطمه | نميزنه در عشق رمان | حوریه خانم رمان

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

 

123 

 

 . ميدونستي خودت شاید گفتم من خوب _

 باید کجا از من اونوقت ، بودم مخالف همش من بودید گفته بهم که وقتي تا خوبه _

 ميدونستم؟؟؟؟؟

 ، ينمت ، مودب اومد خوشم ازش خيلي که من ، خوبيه خيلي پسر که اینه مهم ، گذشت دیگه حاال _

 ...پولدار ، خوشتيپ ، خوشگل ، آقا

 ؟؟؟؟!!!بودم نرسيده نتيجه این به تاحاال خودم چرا مامان واي _

 . کن قبول دیگه پس رسيدي نتيجه این به که حاال _

 چيه؟ شما نظر ميگيد؟ چي شما اصال جون بابا _

 وادهخان عاليه که موقعيتشم تازه ، اومده خوشش ازت خيلي پسره معلومه کن قبول ميگم منم _

 اسمش راستي ميخواي؟ چي دیگه داره خوب خصوصيات همه این مامانت قول به ، هست که دارم

 بود؟ چي

 .آرشاویر _

 :گفت تعجب با دفعه یه ميکرد گوش ما حرفاي به داشت بودو ساکت االن تا که مهسا

 !!!!آرشاویر؟؟؟ ؟ چـــــي _

 !! آرشاویره اسمش آره ؟ شد کر گوشم چته مهسا اوي _

 : گفتم من که بود مونده باز دهنش مهسا

 !!! دهنتو ببند _

 :گفت بابام که

 !!!نشودیگه ادب بي رها ااااااااا _

 !!!!!بازه متر یه دهنش کنم کار چي من جون بابا خوب _

 :گفت مهسا

 !!دارم کارت اتاقت توي بریم بيا پاشو دقيقه یه رها _
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 .  ميام منم برو تو باشه _

 ستب و اتاق در دید منو تا مهسا رفتم سمت همون به شدمو بلند منم رفتم اتاقم سمت به ومهسا

 :وگفت

 آرشاویره؟؟؟ اسمش واقعا رها _

 . گفت خودش بابا آره _

 چي؟؟؟؟؟؟ یعني ميدوني رها واي _

 ميدوني؟ تو نه _

 نبودي؟ آرشاویر اسم عاشق تو مگه اُمُل!  بيشوري خيلي _

 چي؟ که خوب _

 آرشاویر؟ بذاره رو ش بچه اسم ميشد پيدا کسي نظرت به احمق آخه _

 . نه خوب _

 چي؟ یعني این خب _

 ؟ چي یعني _

 !!! نبودي خنگ اینقدر که تو واي _

 !!! خودتي خنگ _

 نيستي؟ آرشاویر اسم عاشق تو ميگه دیوونه _

 چي؟ که خب _

 ...... یعني عشق یعني نشونه، یه یعني این _

 هيچ...  عمرا من بعدم ؟ آخه عشق به داره ربطي چه باشه آرشاویر اسمش ، کن جمش بابا بسه _

 !!!!!!شم.... نمي....  عاشق... وقت

 . ميخندم االنت حرف این به اونوقت ، ميشي عاشق که ميبينم رو روزي اون باالخره _
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 !!! بابا برو _

 ؟ افتاد اتفاقایي چه ببينم کن تعریف بيا ؟ کجا حاال _

 :گفت اونم که کردم تعریف براش شو آخر تا اول از منم

 !!!  بگيره چشم زهره ازت ميخواسته کاري اول همين _

 :گفتم که ميخندید داشت بلند بلند همينجوري خنده زیر زد ویهو

 ميخندي؟ چي واسه مار زهر _

 جونت به جون که تو ؟ تو جان؟ آرشاویر ميخوام معذرت گفتي بهش تو نميشه باورم رها واي _

 نميکني؟ خواهي معذرت کنن

 ، دستم آخ.  بود شکسته دستم ، بودم نکرده خواهي معذرت اگه بودم مجبور بيشعور خوب _

 شده؟ چيزیم ببينم بزار!!! گرفت درد اومد اسمش

 !!!کنهبش دستت الهي بود شده کبوووووود نه وایيييييي بود تاپ یه زیرش که درآوردم رو ولباسم

 :گفت دید تا مهسا

 !!!! ازت گرفته چشم زهره بدجوري باش مواظب رها اوه او _

 ! خنده زیر زد ودوباره

 !!!بياره سرت رو بال همين ایليا ایشاال نخند اینقدر بميري _

 :گفت و شد جمع لبخندش یهو که

 !!! نميکنه کاري همچين که آقاست اینقدر اون بعدم داري؟ کار چي ایليا به هوي _

 !! شد تموم خواستگاري دیگه خونتون برو پاشو!  بدشد حالم بابا بسه _

 !!! بمونم پيشت اینجا من باشه خداتم از ، ميرفتم داشتم خودم نميگفتيم تو ایش _

 !!!!ایششششش نيست خدامم از ، بروبابا _

 نداري؟ باري کاري رفتم من بابا باشه _
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 ! نداشتم کاري اولم از من نه _

 !!!بدم؟؟؟ قرار عنایت مورد خواستگارشو بيام گفت بود عمم آره _

 !!! نميدونم دیگه بود عمت حتما _

 . خداحافظ رفتم من!!! پرویي خيلي _

 :گفت دید مارو تا مامانم که بيرون رفتيم اتاقم از باهم و پوشيدم رو لباسام ومنم

 . ميرفتي بعد ميخوردیم شام ميموندي بري؟ ميخواي مهسا اااا _

 . منتظره مامانم نميشم مزاحم دیگه نه _

 . خداحافظ برسون سالم باشه _

 :گفت که بشه آسانسور سوار اومد مهسا که رفتيم در دم تا وباهم

 !!! ست نشونه یه آرشاویر بکن فکراتو قشنگ رها _

 !!خدافظ بچه برو _

 از خودمم ولي چرا نميدونم ، لرزوند رو دلم ته مهسا حرف لحظه یه رفت وقتي.  رفت و وخندید

 ؟ هست قضيه این پشت چيزي یه ميگه بهم حسي یه چرا آرشاویره اسمش فهميدم وقتي

 : گفت مامانم که بخوابم رفتم و کشيدم عميق نفس یه

 ميري؟ کجا _

 . بخوابم _

 . بخواب بعد بخوریم شام وایسا _

 .بخير شب مياد خوابم ، نيست گشنم نه _

 .بخير شبت برو باشه _

 دش سرنوشتي چه این خدایا ، فکر تو رفتم همينجوري ؛ تختم روي شدم ولو و اتاقم سمت ورفتم

 . برد خوابم تا کردم فکر ، کردم فکر اینقدر و ؟ کنم چيکار سال یه بعد من ؟ آخه
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* * * 

 نرفتم روز پنج این توي ، ست شنبه پنج امروز ، بدم جواب باید فردا ، گذشته روز شيش االن

 توي بشينم آخرش که خوندم درس اینهمه ، بودم کرده عادت کار به ميشم دیوونه دارم شرکت

 ول تاینترن تو کامپيوتر پاي داشتم بود رفته سر بدجور هم حوصلم بودم کالفه حصابي!!  خونه

 :دادم جواب کنم نگاه رو ش صفحه روي اینکه بدون ، خورد زنگ گوشيم که ميگشتم

 ؟ بله _

 ؟ الو _

 بفرمایيد؟ الو _

 خودتي؟ رها _

 شما؟ ، بفرمایيد بله _

 !!! معرفت بي سجادم _

 چطوري؟؟؟؟ سالم ؟ تویي سجاد وااااااي_

 چطوري؟ تو خوبم _

 !!بود شده تنگ برات دلم قدر چه واي ، مرسي _

 ميزني؟ زنگ بهم همينجوري شده تنگ برام دلت ميبينم آره _

 نيافتاده؟ که اتفاقایي چه بدوني اگه بوده شلوغ سرم بخدا!!  دیگه نشو نامرد سجاد ااااا _

 شده؟ چي _

 ؟ که شده چي نميدوني کنم دل دردو یکي براي ميخواد دلم سجاد واي _

 ؟ شده چي کردي لب به جون منو تو دختر _

 !!!گفت نميشه که تلفن پشت آخه _

 !؟ ببينيم رو همدیگه امروز بذاریم قرار ميخواي خوب آهان _

 !!! نميشم مزاحمت بابا نه _
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 باشه؟ دوم ي دفعه االن که بودي من مزاحم تاحاال کي از تو _

 امروز؟ نداري کاري تو ميگم یعني خب نه _

 دارم؟ دنيا تو ، تو از تر واجب کاري چه من ، نه _

 !!!بينمت دارم دوست قدر چه نميدوني واي نریز زبون خب خيلي _

 باشه؟ بيرون بریم باهم دنبالت ميام ظهر از بعد شيش ساعت پس باشه _

 . داداشي منتظرم پس.  باشـــــــه _

 نداري؟ کاري تو دست از _

 .خداحافظ قربونت نه _

 .  خدافظ_

 فرقي هيچ رهام با برام ، داشتم دوست برادرم مثل واقعا رو سجاد من ، شد شاد کلي دلم آخي

 دوست خواهرش مثل منو نداشت خواهر چون اونم ميکردم صداش داداشي هميشه من ، نميکرد

 ساعت بيرون اومدم و گرفتم دوش یه رفتم ذوق کلي با همين واسه.  آجي ميگفت بهم و داشت

 اي هوهق شال و عسلي مانتوي با عسلي کتون شلوار یه ، زدم قشنگ خيلي تيپ یه رفتم بود چهار

 و پنج ساعت ، کردم نگاه ساعت وبه کردم آرایش کم یه ، برداشتم هم رو ایم قهوه کفش و کيف

 :گفت مامانم که بيرون رفتم اتاقم از بود نيم

 سالمتي؟ به کجا _

 یمبر دنبالت ميام گفت بود رفته سر م حوصله منم ، شده تنگ برات دلم گفت زد زنگ سجاد _

 . بيرون

 . نميگفت چيزي بهم وقت هيچ همين واسه ميدونه خواهرش مثل منو سجاد ميدونست مامانمم

 :گفت مامانم که مبل روي نشستم اون بعداز

 مياي؟ شام ، سالمتي به باشه _

 بياي؟ هم شما ميخواي اصال نميدونم _

 . بگذره خوش برید چيکار؟ بيام من بابا نه _
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 : گفتم من که دراومد صدا به آیفون زنگ موقع همون

 . رفتم من اومد _

 . خداحافظ باشه _

 به بود داده تکيه سجاد ، کردم باز رو ورودي در رفتم و شدم پياده آسانسور از ، بيرون ورفتم

 :گفت و درآورد رو ش دودي عينک دید منو تا بود خوشگل زرد جنسيس یه ماشينش ماشينش،

 !!!!! بانو شما خدمت سالم عزیزم ي عمه دختر به به _

 !آقا شما خدمت سالم _

 !!! ميکنيم اونجا هارو پرسي احوال سالم ي بقيه ماشين تو بشين بيا _

 توپم آهنگ یه ، افتاد راه و کرد روشن رو ماشين وسجاد نشستم منم و کرد باز برام رو جلو ودر

 :پرسيد بعد و گذاشت

 ؟؟؟ بریم کجا حاال خوب _

 . برو خوب جاي یه نميدونم _

 خوبه؟ البالغه نهج!!  چشم روي به _

 . دریاچه برو نه _

 . باشه _

 :گفت رفت مي داشت که طور همين ، رفت و کرد انتخاب اونور سمت به مسيرو و

 ؟ خبرا چه حاال خوب _

 ! من بدبختي هيچي که خبر _

 چرا؟ _

 . ميکنم تعریف رو قضيه کامل برات اونجا برسيم بذار حاال _

 !! باوشه _
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 دقيقه چند از بعد وکه گفت دایيم و زندایي ، سهيل ، کارش ، خودش از سجاد دیگه اونجا تا

 ، ودب بازشده ماهي چند یه تازه که بود فارس خليج دریاچه پاتوقمون.  شدیم پياده باهم رسيدیم

 ، لهپ که جایي سمت به و شدیم پارک وارد!!  بود ما پاتوق مدت یه تا ميشد باز جدید که جا هر کال

 جادس سکوت دقيقه چند از بعد که نشستيم بود جلوت دریاچه و بود نشستن براي و ميشد پله

 :گفت

 کني؟ تعریف نميخواي _

 ؟ بگم کجا از ولي چرا _

 . داري دوست که هرجا از _

 شدم؟ استخدام آرتابين شرکت تو یادته _

 ! شنيدم فاميل از بشنوم خودت از اینکه جاي به خبرشو من که آره _

 !! ننداز تيکه توهم حاال خوب _

 بقيش؟ حاال خوب ، نبود تيکه _

 شرکت اومدیم که روزي دقيقا ، داشتم مشکل شرکت اون ریيس با اولش از من دیگه هيچي _

 دعوامون باهم اونجا ، بود ها مایه خَر اون از که جوون پسر یه با کردم تصادف من ، مصاحبه واسه

 ، استخدام واسه بياید گفتند بهمون که روزي درست اما ، کارم پي رفتم منم و رفت اون بعد شد

 اردو که وقتي ، کل ، کل کلي دوباره از بعد و دیدم شرکت جلوي رو پسره همون درست رفتم وقتي

 ئيسر جاي به که لحظه اون یعني.  شرکته رئيس پسره این که فهميدم شدم شرکت ریيس اتاق

 يشقبل ي جلسه چون اما!!!  کنه استخدام منو عمرا گفتم و درمياوردم شاخ داشتم دیدمش شرکت

 وششخ خيلي ما از ایلياست اسمش و خوبيه پسره خيليم اتفاقا که بود برادرش همون که معاونش

 بين اومد دوباره تا همين واسه بود شده مهسا عاشق بدجوري کنم فکر ، مهسا از مخصوصا اومد

 ها ادد قرار فوري اومد ایليا ، بشه دعوا آرشاویره اسمش و فاميليشه البته که رادمهر پسره اون منو

 ، بود اون منو کل کل و دعوا شروع تازه این ولي ، کردیم امضا سریع ماهم و جلومون گذاشت رو

 اي يول درومد مهسا منو اسم دقيقا ما گند شانس از یعني که شمال رفتيم پروژه یه براي بعدش

 امنب تو گفت روز یه که این تا داشتيم دعوا و کل کل باهم اونجا دوباره مارفتيم!!  درنميومد کاش

 بهش رو دليالم همين واسه ، مياد بدم پسره هرچي از منم که ميدوني سجاد ؟ داري مشکلي چه
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 ترین االب خيلي زنا از ميکنيد فکر شما که گفتم و چيزا اینجور از و همين مثل همتون گفتم ، گفتم

 وريهمينج نيست گفتم منم هست اینطوري چرا گفت اونم که ، نيست اینطوري که درحالي ولي

 فردا گفت بعدش و آره گفتم منم ببندي؟ شرط حاضري گفت اون یهو که ميگفتم من ميگفت اون

 ينماش با کسي گفت چون بود عجيب جورایي یه کاراش ، پروژه سر رفتيم فرداش و ميشه معلوم

 وردآ پارکينگ از رو مشکي سراتو یکي ، سفيد و ام بي یکي ماشين دوتا عوضش و نياد خودش

 شد تموم کارمون اینکه از بعد ، شد و ام بي سوار خودشم و داد ایليا به رو سراتو سوئيچ و بيرون

 جایي یه بریم که گفت بهم آرشاویر همون یا رادمهر که بشيم ماشين سوار رفتيم همه دوباره

 من رديب تو اگه رانندگي ي مسابقه یه گفت بهم رفتيم وقتي ، کنيم صحبت دیشب شرط درمورد

 ودمب کرده قبول شرطو چون منم ميدي؟ بهم چي تو نبردي اگه اما ، تو به ميدم رو سفيده سراتو

 کل اگه وت نميکنم فکر و ميدم بهت گرون ماشين یه دارم من گفت خودش که بگم چي نميدونستم

 تو هدرست گفتم ، شدم عصباني منم!!  بدي من به چيزي همچين بتوني بفروشي هم رو زندگيت

 که دارم شاد و خوب زندگي دارم خوب ي خانواده ، دارم پول از بهتر چيزاي من ولي داري پول

 ولي تگف چي نفهميدم اول من! کنيم معامله زندگيت سر ميتونيم پس گفت و گرفت بل زود اونم

 ممن!  بردم اگه البته کن ازدواج بامن صوري صورت به سال یه بيا گفت پرویي کمال در بعدش

 !! کردم قبول داشتم ایمان داشتم تو از بودم بلد هرچي که فرمونم دست به چون

 :دادزد سجاد یهو که

 کردي؟ کار چي تو ؟ چـــــــــي _

 :گفتم و گرفتم خودم به شرک گربه شبيه مظلوم قيافه یه منم

 ميکردم؟ چيکار دیگه کردم قبول خوب _

 بود؟ کاري چه این کردي خریت تو رها _

 که ميبردم داشتم بودم جلو من آخرش تا اول از شد شروع مسابقه ، بگم رو بقيش بذار حاال _

 !! برد و جلو زد ازم آخر ي لحظه درست

 :گفتم رو بقيش و پایين انداختم سرمو رسيد که اینجاش

 يچ واسه بدونم باید گفتم منم ، بردم شرطو من و وایسي قولت سر باید داد گير اونم بعدش _

 ارث از نکنه ازدواج اگه گفته باباش که فهميدم بعدش اما رفت طفره اولش اونم بکنم اینکارو باید
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 . گذاشته شرطو این همينم واسه نشه محروم ارث از جوري یه ميخواسته اونم ، ميکنه محرومش

 ممن شرکت رفتيم راست یه اومدیم شمال از که روز همينون درست برگشتيم شمال از اون بعد

 ي دختره یه کردم باز درو که وقتي اما بگيرم مرخصي ازش دفترش رفتم بودم خسته حسابي

 رایشآ اینقدرم بود عملي جاشم همه بود پوشيده تنگ قرمز لباس یه که نميدوني ، دیدم رو زشت

 خنده جادس نخند! بيرون ميکشيدي پنکک دوکيلو صورتش، تو ميکشيدي قاشق یه اگه که داشت

 !!! نداره

 !!!!آي آي آي ؟ حسودي _

 کنم؟ حسودي بهش من آدمه اصال اون بابا برو _

 . بقيش خوب _

 فتمگ بهش شد دعوام دختره اون با بعدش ، نگينه اسمشم ، خالشه دختر فهميدم بعدها ، هيچي _

 سایلموو تموم رفتم بيرون زدم اتاق از و شدم عصباني منم که افتاد اتفاقا سري یه و فرنگي گوجه

 منم و ببري رو همه نره یادت گفت رفتن موقع که ، برم شرکتش از هميشه براي که کردم جمع

 بيان ميخوان زدن زنگ خوب خيلي ي خانواده یه گفت مامانم بعد روز چند درست ولي بيرون زدم

 ودب اومده غرور آقاي خود ؟ بود کي بدم شانس از اما اومدن کيه؟ ميدونستم چه منم ، خواستگاري

 حاال ، گفتم بيراه بدو بهش تونستم قدر چه هر بزنيم حرف اتاقم توي رفتيم وقتي!!  خواستگاري

 هميافت یادم هنوزم سجاد واي ، گرفت بازومو بکشه حجله دم رو گربه ميخواست کن ولش رو اینا

 بدم بله جواب بهش و کنم خواهي عذر ازش کرد مجبورم شده کبود جاش کنم گریه ميخواد دلم

 درق چه نميدوني واي بدم رو بله جواب قراره فردا یعني نهایي هاي صحبت براي بيان قراره فردام

 بتمث جواب بهش دارم بگيرم حالشو اینکه خاطر به منم ميدوني اصال!!  کنم خفش ميخواد دلم

 !!ميدم

 سال یه بعد کردي فکر حاال تا ، ميکردي شرطوقبول این نباید اولش از کردي خریت تو رها _

 ميشه؟ چي شناسنامت توي بخوره طالق مهر اگه ميدوني دختري تویه کني؟ کار چي ميخواي

 !!بکن راهنمایيم یه تو ميشم دیوونه دارم سجاد واي _

 !!! نيست ساز کار دیگه که من نظر دوختي بریدي خودت دیگه که تو _

 !!!اه اومده خوششون ازش خيلي هم اینا مامانم ؟ کجاست مشکل ميدوني آخه _
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 !!!رها باحالي خيلي _

 ؟ آخه شوخيه وقت چه االن اااااا _

 !!! سرمون تو بریزیم ميشه خاکي چه ببينم بزنيم قدم یکم پاشو _

 :گفت سجاد که ميزدیم قدم داشتيم همينجوري افتادیم راه و شدیم بلند وباهم

 !!!  باشه خوبي پسر خيلي باید ميگي که یارو این ميگما _

 چي؟ یعني اااااا_

 !!!!! پسره آخر یعني کني خواهي عذر کنه مجبور تورو تونسته وقتي آخه _

 :گفتم که ميخندید بلند بلند داشت سجادم و خنده زیر زدم که بود گرفته خندم خودمم

 !! مرض _

 و سرم دوباره وقتي و خورد چيزي یه به چشمم لحظه یه ميخندیدم داشتيم که همونجوري

 ميکنه؟ کار چي اینجا!!!!  آرشاویر واااااااااي دیدم که ؟ نه یا دیدم درست ببينم برگردوندم

 روي بزرگ خيلي اخم یه و سجاد منو به بود زده زل آرشاویر شد جمع لبخندم همونجوري

 :گفت ميکنم نگاه جارو یه دارم ماست مثل و نميخندم دید که سجاد بود پيشونيش

 ؟ شد چي چيه _

 به من ماکه سمت ميومد داشت و گفت بهشون چيزي یه ، بود بادوستاش بده مرگم خدا واي

 :گفتم سجاد

 !! اینجاست شدیم بدبخت سجاد _

 کي؟ _

 !! آرشاویر _

 کجاست؟ کو _

 .  طرفمون مياد داره _

  کنيم؟ اذیتش ميخواي ، کن حفظ خونسردیتو خوب _
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 !!!خدامه از آره _

 . بخند کن نگاه منو پس _

 :گفتم سمتشو برگشتم

 ؟ چي یعني _

 . بخند گفتم _

 گاهن سجاد به بعد و من به لحظه چند یه و ما به رسيد موقع همون که خندیدن به کردم شروع منم

 :گفت سجاد که کرد

 جناب؟ داشتيد کاري _

 . کنم صحبت دخترتون دوست با لحظه چند یه ممکنه اگه ميخواستم بله _

 ثلم همه کرده فکر بيشعوره خيلي ؟ سجادم دختر دوست من ميکرد فکر واقعا ؟ دختر دوست ؟ چي

 :گفت موقع همون سجاد که ، خوبه بخوره حرص اینکه براي ولي داره حقم البته خودشن

 ؟ علت چه به بپرسم ميتونم اونوقت _

 !!!!بشه بنده زن فردا قراره شما دختر دوست اینکه علت به بله _

 :گفت سجادم

 .بفرمایيد باشه آهان _

 زد جادس که.  رفت بگه چيزي دیگه اینکه بدون و گفت غيرت بي شبيه چيزي یه لب زیر وآرشاویر

 :گفت و خنده زیر

 !!!! بود چيزي عجب بابا _

 بود؟ چيزي عجب ميگي تو! دهنم تو مياد داره قلبم سجاد واي _

 !ونيا زن آخر اول تو که بفهمونه بهت ميخواست فقط ، بود باغيرتي پسر عجب ميگم خدایي نه _

 !!! گمشه بره _

 !! گلم آجي باشه مبارکت _
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 !! نپاش زخمم روي نمک دیگه تو خدا تورو سجاد _

 :گفت و شد جمع لبخندش سجاد

 یگهد خوبه بود که هيکلم خوش و خوشتيپ و خوشگل ميومد نظر به خوبي پسر ميگم جدي نه _

 باشه پسرا اون از نميخورد بهش شوخي از دور حاال نميخوره بهم ازش حالت سال یه تو حداقل

 .  خوبه

 چيکارست؟ اون بدوني که بودي باهاش تو مگه ميگي چي سجاد _

 وت نباش نگران چيکارست؟ طرف ميفهميم نگاه یه با ميشناسيم خوب رو جنسامون هم ما رها _

 اطرخ به وقت هيچ من ميدوني که تو بود اشتباه کارت ازاول ولي ، ميکني زندگي خوب سال یه این

 ليخي االنم خودت ي عهده به ميذاشتم رو تصميم و نميکردم سرزنشت ميکردي که بدي کارهاي

 اما ناموسمي تو دارم غيرت تو رو من که ميدوني رها ، نشم عصباني که کنم مي کنترل خودمو دارم

 !!! دارم خوبي احساس بهش نسبت ولي ، نميدونم..... 

 نميفهمم؟ و منظورت _

 . ميفهمي سقف یه زیر رفتي باهاش اینکه بعد _

 !! نيست شوخي وقت االن لوسي خيلي _

 . گفتم جدي نکردم شوخي _

 ؟ آوردي بدست ازش اطالعات همه این دقيقه یه این توي تو اونوقت _

 گرفتي؟ کم دست و سجاد تو هه _

 :گفت که کردم بهش نگاه یه

 چنده؟ ببيني کردي نگاه ساعتت به تو اصال _

 :گفت سجاد که گذشت زود قدر چه ، بود شب نه کردم نگاه ساعتم به

 بيا تهرف تحليل بدنت انرژي زدي زیاد ، حرف نيست؟ گشنت تو بخوریم شام بریم نيست بهتر _

 . بخوریم چيزي یه بریم
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 ورانرست یه رفتيم اون بعد!  بود گشنم خيلي ميگفت راست ، بریم که دادم تکون رو سرم منم

 يادهپ اینکه از قبل و خونه در رسوند منو سجاد و برگشتيم بعدش و خوردیم اونجا و شام و شيک

 :گفتم بشم

 . ميکنم سبکي احساس شدم خالي جورایي یه ، آوردم درد سرتو ببخشيد و چي همه از ممنون _

 !! بگي رو راز اینهمه برام که دونستي قابل منو که تو از مرسي _

 : گفتم و شدم پياده و زدم لبخند ویه

 !!! فردا واسه کن دعا برام فقط خداحافظ _

 شستن دلم به نيست بد پسرم این ميکني انتخاب رو بهترینا ميدونم هستي عاقلي دختر تو _

 . بچسب و االن فعال نکن فکر زیاد آیندم به بيني نمي بد کني ازدواج باهاش اگه مطمئنم

 ؟ ميکردم چيکار نداشتم تورو من اگه مرسي _

 !!!! ميکردي ازدواج آرشاویر همون با هيچي _

 :گفتم خندیدمو

 . خدافظ!!!!  لوس _

 . خدافظ _

 تداش بابامم ، بود خونه آشپز توي مامانم خونه داخل رفتم ، رفت بعدم و داخل برم من کرد صبر و

 توي رفتم پرسي واحوال سالم از بعد منم و کردن سالم دیدن منو تا دوتاشون که ، ميدید تلوزیون

 :گفت بابام که بيرون اومدم و کردم عوض رو لباسام و اتاقم

 . کنم صحبت باهات باید بشين اینجا بيا جان رها _

 :گفت که نشستم بابام بغل رفتم منم و

 کردي؟ فکراتو بابا گل دختر _

 مورد؟ درچه _

 !دیگه رادمهر ي خونواده خواستگاري _
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 ؟ بگم چي نميدونم راستش واال آهان _

 :گفت بابام که پایين انداختم رو وسرم

 زنب زنگ فردا خانوم.  بشي خوشبخت ایشاال عزیزم باشه مبارکت رضایته عالمت سکوت پس _

 . صحبتا بقيه واسه بيان بگو رادمهر ي خونواده به

 :گفت و بيرون اومد آشپزخونه از ذوق با مامانم که

 کرد؟ قبول رها _

 . بشه عروس قراره دخترمون خانوم بله _

 دمش خوشحال منم اونا خوشحالي از واقعا!!!  زمين تو ميرفتم داشتم بود پایين سرم همش که منم

 ور وناراحتيشون غم جوري چه کنم؟ نگاه چشماشون توي جوري چه اونوقت چي؟ بعد سال یه اما ،

 مامانم شد قرار.  مهمه االن آره «بچسب االنو کن ول رو آینده» افتاد یادم سجاد حرف ببينم؟

 بعد ، برون بله واسه بيان بگه هم رهام و روشنا یعني هم ها بچه به و بيان بگه بزنه زنگ بهشون

 . بخوابم و نکنم فکر االن جز چيز هيچ به کردم سعي امشب دیگه خوابيدم رفتم من اون

* * * 

 خوابيدي؟ گرفتي تو برونته بله روز مثال امروز ، شو بلند مامان رها، _

 !!!! کردم غلط توروخدا مامان واي _

 ..... ببينم شو بلند چي یعني اااااا _

 ، ویيدسش رفتم راست یه و شدم بلند جام از نميشم حریفش دیدم که منم کشيد سرم از رو وپتو

 من به هي دیگه بودن اومده ناهار براي همشون هم ها بچه ، بود شلوغ خونمون همينجوري صبح از

 :گفت دید منو تا که آراد!!!!  زمين تو ميرفتم منم ميگفتن تبریک

 !!!!دراومدي ترشيدگي از ؟ کني شوور دادي رضایت باالخره تو _

 :گفت منم که

 !!! ميموندم دستت رو نميکردم شوور اگه دیگه آره _
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 بعد هفاصل بال گرفتم دوش یه حموم رفتم که بود ظهر از بعد گذاشتند سرم به سر کلي هم ها بچه

 هم الهه و بکشم روت سرو به دستي یه بشين اینجا بيا گفت بهم روشنا بيرون اومد حموم از اینکه

 :گفتم که بود گرفته خندم ميکرد خشک رو موهام داشت

 !!! گاریمخواست بياد ميگفتم زودتر ميشيد خوشحال اینقدر ها شما کنم شوور من ميدونستم اگه _

 :گفت روشنا که خنده زیر زدند که

 !!! نميکنم شوور عمرا من ميگفتي هميشه که تو کني شوور بود بعيد تو از آخه _

 :گفت الهه و

 !!! دراوردم شاخ من گفت مامان وقتي واال آره_

 :گفتم منم

 !!!!!! دراورده شاخ نگو باال اومده روسریش اینقدر الهه چرا تاحاال صبح از ميگم اااااااا _

 :گفت الهه که خنده زیر زد روشنا

 !!! برات دارم دیگه باشه _

 و دکر منو مالیم آرایش یه و انداخت منو اساسي بند یه همين براي ، بود بلد گري آرایش روشنا

.»  خورد آیفون زنگ که و کردم سرم سفيدم باچادر رو سفيدم شال و پوشيدم رو لباسام من بعد

 ینا ميرفتن اونور ميرفتن گيجا این مثل همه شد زلزله مون خونه توي انگار حرف این با«  اومدن

 ینا بعد بودن اومده فاميالشون از نفر چند یه با اینکه مثل اونام ، اومد صداشون باالخره که!!! ور

 :گفت ساراجون اومدن همه که

 !!!! شده ذره یه براش دلم کردید قایمش کجا مارو عروس این بابا _

 :گفت مامانم که

 . شمان منتظر همه مامان بيا جان رها ، مياد االن _

 سرم من روي چرخيد نگاها همه شدم سالن وارد که وقتي بيرون رفتم و کردم باز رو اتاقم در ومن

 نگارا آرشاویر باباي و مامان مخصوصا ، ميکنن نگاهم خاصي جور یه با همه دیدم باال گرفتم که و

 یه چشماش توي که آرشاویر خود به خورد نگام بعدش ، بودند راضي پسرشون انتخاب این از
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 صدقه قربون و باهمه پرسي واحوال سالم از بعد!!  لباش روي محو لبخند یه و بود خاصي برق

 : گفت جون سارا که بشينم رفتم ، من از ساراجون رفتناي

 . بشينند هم پيش جوون دوتا این بدید اجازه اگه پوش زره آقاي _

 :گفت بابام که

 .  شماست دست ما ي اجازه ميکنم خواهش _

 منم ، بشينم اونجا برم گفت و شد بلند آرشاویر بغل از جون سارا بود؟ حرف این وقت االنم نه واي

 تک تک ي چهره توي یکي یکي اونجا از ، نشستم اونجا ميخوردم داشتم که حرصي با رفتم

 باباي اون از بعد دیدم تکشون تک ي چهره توي رو رضایت برق کردم نگاه خانوادم اعضاي

 :گفت آرشاویر

 !!! گرفته کي داده کي بحث همون دیگه بحثاي سراغ بریم بهتره _

 :گفت بابام که خندیدن وهمه

 . ميکنم خواهش _

 :گفت باباش که

 ؟ قدره چه نظرتون مد شما _

 . جوونه دوتا بين تفاهم مهم نيست مهم زیاد مهریه ما براي _

 ستمد حداقل بگيرم طالق خواستم فردا پس من!!! مهمه خيلي اتفاقا جون بابا نيست مهم چي چي

 !!باشه بند جا یه به

 . دیگه قدیميه رسم یه باالخره ولي باشه _

 .بگو شما خانوم بگم چي نميدونم واالمن _

 :گفت مامانمم

 . ميدونيد صالح خودتون هرچي نميدونم منم _

 :آرشاویرگفت باباي که
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 ؟ چنده تولدت تاریخ جون رها اصال نميشه که اینجوري بابا اي _

_ 0730  

 !!!!  جونه رها لياقت ازاینا بيشتر ميدونم البته آزادي بهار سکه تا 0730 جون رها مهریه خوب _

 :گفت بابام که

 !!!! بفروشيم رو دخترمون خوایيم نمي که ما زیاده دیگه این اما دارید لطف شما رادمهر آقاي نه _

 :گفت جون سارا که

 موافقين روش ميذاریم معصوم 01 نيت به هم دیگه تا 01 هستش کمم اتفاقا چيه؟ حرفا این نه _

 . نميکنم قبول که نيارین نه دیگه ؟

 :گفت ساراجون بعد که کردند قبول همه

 و اماماست از یکي تولد و عيده یه دیگه ي هفته من نظر به عروسي و عقد تاریخ سراغ بریم اما _

 ؟ چطوره.  کنيم برگذار روز همون رو عروسي عقدو ميگم من هستش هم جمعه روز اتفاقا

 مامانم موقع همون!!!  تف ما شانس اي ؟ زندگيم خونه سر برم راست یه یعني ؟ عروسي عقدو

 :گفت

 .  هست هم مبارکي روز اتفاقا خوبه _

 ؟ خوبه روز همون دیگه موافقين پس _

 :گفت منم باباي که کردند تایيد همه

 . آمادست منم دختر جهاز _

 :گفت ساراجون که

 ميکنيد لطف که همين شما بيارید چيزي نيست الزم داره چي همه من آرشاویره ي خونه _

 !!! کليه خودش ميدین ما به رو دخترتون

 :گفت بابام که

 . نميشه کرد اجراش باید و رسمه یه باالخره اینم رادمهر خانوم نه _
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 .  راحتيد جور هر _

 :گفت بابام و مامان روبه و دراورد کيفش توي از خوشگل کوچيک ي جعبه یه جون سارا وبعد

 رنبخ بعدن خودشون انتخاب با هم رو حلقه ایشاال ، کنم نشون عروسمو ميخوام بدید اجازه اگه _

 !! 

 :گفت بابام که

 . بفرمایيد ميکنم خواهش _

 :گفت آرشاویرو دست داد رو جعبه و اومد ما سمت به وساراجون

 بيشون محرميت ي صيغه یه بدید اجازه اگه بعدشم و کن خانومت دست انگشترو جان مامان _

 . باشن نداشته مشکلي هفته یه این توي که بشه خونده

 خاص پرستيژ یه با انگشترو و کرد باز رو درش و گرفت مامانش دست از رو جعبه وآرشاویرم

 هلحظ یه کنه دستم انگشترو خواست که وقتي ، کرد چپم دست ي حلقه انگشت توي و درآورد

 بعد!  داشتم استرس من بود خيال بي اون قدر چه بود داغ دستش ، یخم دست به خورد دستش

 ایينپ انداختم رو سرم منم پایين انداخت و سرش و کرد بهم نگاه یه کرد دستم انگشترو اینکه

 استرس من شد زده چي همه از حرف فقط دیگه شد خونده بينمون محرميت ي صيغه یه اون بعد

 و شام و شد تموم صحبتاشون که این از بعد!!!  چيه همه بيخيال بود معلوم آرشاویر اما داشتم

 مبری باهم عروسيمون خریداي و آزمایش دادن براي فردا شد قرار و کردند رفتن قصد اونا خوردیم

 : گفت و کرد من به نگاه یه آخر لحظه آرشاویر که بيرون

 !!!!رفتم من کني دیر دقيقه یه.  نذاریا منتظرم فردا _

 :گفتم حرصم از منم

 .نباش نگران کنم نمي دیر من ، نکن دیر قبل هاي دفعه مثل شما _

 و دنکر بغلم اومدن الهه و رهام و روشنا و نشستيم پذیرایي توي همه رفتند وقتي.  رفتند بعد و

 :روشناگفت و گفتند تبریک

 مومهت چي همه ميگفت ميکرد تعریف مامان آوردي؟ گير کجا از خوبيو این به شوور این بيشرف _

 !!! نميشد باورم من ولي
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 بود دهپوشي براق اي قهوه شلوار کت یه بود شده تر خوشگل خيلي برعکس امشبم ميگفت راست

 :گفت الهه.  بود زده اي قهوه کراوات یه با

 . ميگم تبریک بهت کني ازدواج توهم روز یه نميکردم فکرشم کوچيکه شوهر خواهر _

 . عزیزم مرسي _

 رهام ، بود اومده خوششون آرشاویر از خيلي اونام و گفتن تبریک بهم هم آراد و رهام اون بعد

 :گفت

 . بود مودب خيلي اومد خوشم ازش خيلي بود خوبي خيلي پسر رها _

 ، کردي جا همه دل تو خودتو زود قدر چه آرشاویر اي!!  بود شده صميمي اینا با زود قدرم چه

 !!!موذي

 وها انداختم گوشيم به نگاه یه اتاقم توي رفتم.  خودم و موندم من و رفتند همه هم ها بچه اون بعد

 و زدم زنگ مهسا به اول ، اس ام اس هم عالمه یه سجاد از تا 5 داشتم مهسا از کال ميس تا8 اوه

 گزن سجاد به اون بعد ، گفت تبریک بهم و کرد ذوق کلي اونم که کردم تعریف براش رو قضيه

 قراره فردام و عروسيمه عقدو دیگه ي هفته که گفتم و کردم تعریف اون براي هم سري یه زدم

 ندتآی به مبادا کن فکر االنت به فقط رها گفت و داد داري دل کلي بهم اونم ، خرید و آزمایش بریم

 . وابيدمخ من بعدش و کردیم صحبت دیگه یکم بعداون. ميشي خوشبخت تو مطمئنم من فکرکني

 با هدیگ من ميشه کي خدایا وااااااااااي. جا از دومتر پریدنم بازم ، ليندزي آهنگ گوشيم، صداي بازم

 بود فش هرچي ، شدم بلند تختم از ؟کـــــــــــــــــــــي؟ نشم؟ بلند خواب از صدا این

 دیگه آزمایش صوریه ازدواجمون که ما دیگه نميدونم من آخه!!! کردم آرشاویر پرفتوح روح نثار

 ؟ انصافه این آخه ؟ چراااا ندارم راحت خواب یه وقت هيچ من چرا خدایا ؟ چيه واسه

 اومدم شستمو صورتمو رفتم دسشویي سمت به ميزدم غر خودم جون به داشتم که همونطور

 یه و فيدس مانتوي یه با مشکي کتون شلوار یه ، کمدم سر رفتم بودم شده تر حال سر یکم ، بيرون

 کيف و مشکي بلند پاشنه کفشاي و کردم دستم رو سفيدم ساعت و پوشيدم سفيد براق شال

 النا ، دنبالم بياد هشت ساعت بود قرار.  بيرون رفتم و کردم آرایش یکم ، برداشتمو رو سفيدم

 یه از دبع بود شده بيدار مامانم ميخوردم نباید که هم صبحونه بود دقيقه پنج و چهل و هفت ساعت

 :گفت مامانم صحبتا سري
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 ترسي؟ نمي که آمپول از ببينم _

 !!!آمپولم عاشق من ميدوني که شما!!!  عمرا آمپول؟ از اونم ؟ بترسم من مامان واااااااااا _

 .ميدونم آره _

 نم ميکردن گریه ميترسيدن زدن آمپول از ها بچه ي همه که وقتي بودم آمپول عاشق گيم بچه از

 يرونب اومدم خيالم فکرو از لحظه یه که ميکردم فکر داشتم همينجوري. بودم خوشحال ميخندیدم

 مثل یهو ، ميشدم ضایع جلوش االن بود هشت ساعت!!!! نــــه واااااااااااااااااااي افتادم ساعت یاد

 : گفتم رفتمو در سمت به بدو بدو برداشتم مبل روي از رو کيفم ها زده جن

 .خداحافظ _

 : گفت باز بادهن بود مونده من کار این شوک توي که هم مامانم

 حافظ....... خدا _

 سر اه پله راه توي وروردي در سمت دویدم بلند پاشنه کفشاي اون با شدم آسانسور سوار باعجله

 خدا بگم الهي ميميردم داشتم!!!  گرفت درد کمرم جور بد یعني زمين خوردم کمر با خوردم

 هچ حاال!!!  نبوووووود ولي رفتم ورودي در سمت به بدو و شدم بلند جام از!! آرشاویر کنه چيکارت

 اگه وایميستم ربع یه.  کرده دیر اون آره ، داشته سابقه آخه باشه کرده دیر اون شاید بکنم؟ غلطي

 ور ینا داشتم و ایستادم اونجا همونجوري وبعد.  فکره بهترین این آره ميرم خودم ماشين با نيومد

 ویرآرشا نميتونه این نه ، زد بوق و وایساد جلوم مشکي بنز یه که ميکردم نگاه رو کوچه اونور و

 دز بوق دیگه بار دوسه ندادم محل بهش همين ي واسه ، مزاحمه پس نداشت بنز آرشاویر ، باشه

 :گفت که اومد آشنا صداي یه و پایين داد رو شيشه دفعه این که ندادم محل بازم

 بندازي؟ ما به هم نگاهي یه نميدي افتخار حتي دیگه حاال خانوم رها _

 دوسش داداشم مثل من که ساله 70 جذاب و خوشتيپ پسر یه ، همسایمون بنيامينه که این ااااااااا

 که وقتي ات بود حامي یه مثل واسم هميشه ولي بود غریبه اینکه با بود سجاد مثل واسم اونم داشتم

 ميرفتيم بهنيا خواهرش و بنيامين با رهام و روشنا منو هميشه بودن نکرده ازدواج روشنا و رهام

 توي ارکوهس ميرفتيم زمستون اوج توي بود کوهسار پاتوقمون تعطيل روزاي.  ميگشتيم جارو همه

 :فتمگ بودم کرده ذوق دیدنش از که من.  بود خوبي خيلي پسر خالصه ميکردیم روشن آتيش سرما

 نيست؟ ازت خبري تویي؟؟؟؟کجایي بنيامين واي _

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر پوش زره فاطمه | نميزنه در عشق رمان | حوریه خانم رمان

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

 

144 

 

 کردي؟ فراموش مارو ؟دیگه دختر توکجایي کجام من _

 !!!شلوخه سرم دیگه نشو نامرد بنيامين اااااا _

 ؟ ميرفتي جایي حاال ، دیگه باشه شلوخه سرت ااااا _

 .آزمایشگاه ميرم دارم آره _

 چي؟ واسه آزمایشگاه آزمایشگاه؟ _

 .اون براي افتاده روزها این طي اتفاقاتي یه _

 اتفاقي؟ چه اوه _

 (ميگفتم لوس لحن با اینارو!!! ) بکنم ازدواج ميخوام راستش _

 !!!!!ميگي دروغ نـــــــــه _

 !! گویم مي راست نه _

 !! نکن شوخي رها _

 !!!ميگم راست خدا به بابا _

 !!!!چيزي همچين محاله ؟ ازدواج و تو آخه _

 !!!دیگه شده که حاال _

 ؟ دنبالت مياد حاال خب _

 . نيومده هنوز نه _

 ميذاره؟ منتظر تورو مثل دختري آدم لياقت بي چي؟ واسه ااااااااا _

 :گفت که ميگفتم؟ چي پایين انداختم رو سرم

 . ميرسونمت خودم بيا ، بيا _

 .  نميشم تو مزاحم نه _

 باشي؟ االن که بودي مزاحم تاحاال کي شما _
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 کار؟ سر نميرفتي مگه آخه _

 .شو سوار بيا نيست تر مهم تو از ، کار _

 و رفتن سرکار قضيه و کردم صحبت آرشاویر از راه توي دیگه شدم ماشين سوار رفتم ومنم

 بعد کردم سانسور رو صوریمون ازدواج البته کردم تعریف براش رو من از آرشاویر خواستگاري

 : گفت بنيامين گفتم اینارو اینکه

 ؟ آرشاویره اسمش _

 نشنيدي؟ اسمشو تاحاال توهم حتما آره _

 چيه؟ فاميليش ، شنيدم چرا _

 .رادمهر _

 با وقعم همون ، توشيشه ميرفتم بودم نبسته کمربند اگر من که ترمز روي زد بنيامين لحظه یه

 :گفت منو سمت برگشت باز دهن و تعجب

 ؟ آرتابين شرکت رادمهر؟ آرشاویر _

 ميشناسيش؟ مگه ؟ آرتابينه شرکت ميدوني کجا از تو آره _

 . کن ولش اصال نه.....  آره یعني چيزه........  نه _

 .گفت کرد عمل قولش به پس شبيه چيزي یه لب زیر بعد

 مال نآرتابي شرکت ميدونه کجا از ، بيرون بکشم زبونش زیر از جوري یه باید ميزنه مشکوک این

 :گفتم بود کرده گل جور بد فضوليم که منم ؟ آرشاویره

 ميشناسيش؟ کجا از بگو راستشو ميزني مشکوک تو _

 !!! دادي گيري چه هيچي بابا _

 !!!بگوووووووو _

 .  دیگه ميشناسم معروفه شرکتش خوب بابا _

 !!! عمت جون آره _
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 . دیگه کن ول بابا _

 !!!!پيچوني مي داري ميدونم ميشناسم رو تو من _

 . خواهش کن ول رها _

 !!! چيه قضيه ميفهمم بعدا ولي باشه _

 ي شماره خورد زنگ گوشيم موقع همون که ، داد ادامه راهش به و زد خند پوز یه بنيامين که

 ندلبخ یه گذاشتم براش که اسمي ازدیدن بودم کرده سيو سقف به اعتماد اسم به بود آرشاویر

 :دادم جواب رو گوشي و لبم ي گوشه اومد

 بله؟ _

 ؟ تمرف کني دیر دقيقه یه اگه نگفتم مگه منتظرم در دم جا این دوساعت من کجایي بال و بله _

 ! رفتم بنده نيومدي هيچ که اومدي ميشمارم 00 تا االنم

 :گفتم بودم خوشحال شده سبز پاش زیر علف و وایساده اونجا هنوز اینکه از منم

 .بشمار کن شروع خوب _

 ......، سه دو، ، یک باشه _

 آزمایشگاهم توي دیگه دقيقه چند تا من چون ، بيافت راه هم ده بعد بده ادامه همينجوري خوبه _

 !!بده ادامه

 بگو منو ؟ کردي خودت معطل اینجا منو دوساعته پس توراهي؟ ؟ چــــــــــــــــــي _

 رفتي؟ باکي اصال ، نداري لياقت که واقعا وایسادم کي منتظر

 یادت زدي حرفو این خودت ، رفتم منم کردي دیر ، نداري لياقت خودت کن صحبت درست اوال _

 که جان بنيامين گذاشتم؟بعدم احترام حرفت به کردم بد منم ، رفتم کني دیر دقيقه یه اگه نمياد؟

 . ميرسونه منو گفت و زد کارش از که داشت معرفت اینقدر وایسادم تنها دید

 ميکنم درستت ولي سرخودي خيلي ؟ افتادي راه غریبه پسر یه با تو ميگي چي ؟؟؟؟ کيه بنيامين _

 !!! ميکنم آدمت باباته ي خونه مثل منم ي خونه نکن فکر
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 بخواد که کسي نشده زاده مادر از بعدم ؟ کني آدم منو بخواي که هستي آدم خودت اصال تو هه _

 .خدافظ نگير وقتمو رسيدیم االنم کني درست خودتو اول باید شما بعدم ، کنه درست منو

 فهميدي؟؟؟؟ بيام من تا نميري باال ، کن صبر _

 .خدافظ _

 که يفح ، ميبيني حاال!!!  ميکنم آدم تورو من کني؟ آدم منو ميخواي تو پرو بچه کردم قطع وگوشي

 لوشج اصال نکه البته) ميگرفتم رو حالش بدجور وگرنه بدم سوتي بنيامين جلوي نميخواستم

 بنيامين کردم قطع رو گوشي که همين!!!( خودم جون نکردم صحبت بد باهاش ندادمو سوتي

 :گفت

 دارید؟ دعوا باهم ببينم _

 :گفتم و زدم نما دندون لبخند یه

 ( خودم جان!!!)  جوریه همين کردنمون صحبت کال ما بابا نه _

 !!!دعوادارینا باهم انگار ولي آهان _

 !!!  داریم شوخي باهم همينجوري ما کال که گفتم _

 گاهآزمایش دم رسيدیم دقيه چند بعد! کنم؟ کار چه خب خودتي خر یعني زد لبخند یه بنيامينم

 :گفت بنيامين که باال برم تنها خودم نيومده آرشاویر تا ميخواستم

 ؟ وایسي منتظرش پایين نگفت مگه _

 درنيارم بازي ضایع بيشتر دیگه که همين براي!!  گفته چي شنيده ميشه ضایع داره شد سه اوه اوه

 :گفتم

 این از ربيشت دیگه برسي کارت به بري توهم بمونم منتظرش جا همين شم پياده ميخواستم چرا _

 !!!!!!! نشم مزاحمت

 این دبع تو که چهاردهيه شب ماه چه ببينم شوهرتو این بمونم ميخوام اتفاقا نيستي مزاحم نه _

 !!! پسندیدیش وقت همه

 :گفتم و زدم لبخند یه منم
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 !!نميشدما مزاحمت ولي بله آهان _

 . مزاحمتي چه بابا نه _

 از تا تيمميگف جوک بنيامين با داشتيم بود رفته سر حوصلم واقعا دیگه من که دقيقه ده یه از بعد

 یرز زدم خجسته که منم که گفت دار خنده جوک یه بنيامين موقع همون ، دربيایيم سکوت این

 نمم و وایساد بنيامين ماشين جلوي مشکي آودي یه که ميخندیدم داشتم همينجوري!!!  خنده

 یه نم که ما سمت به برگشت و شد پياده ازش تيپ خوش پسر یه که ميخندیدم داشتم همچنان

 :گفت بنيامين که شد جمع لبخندم لحظه

 نه؟ اینه ، اومد _

 . آره _

 شدیم پياده که وقتي بودیم زده دودي عينک تامون سه هر شدیم پياده ماشين از باهم وبعد

.  طورهمين هم بنيامين ، موند ثابت بنيامين روي نگاهش ولي ، انداخت من به نگاه یه اول آرشاویر

 اهنگ بهش داشت حسرت با وبنيامين اخم با آرشاویر حاال درآوردن رو عينکاشون باهم همزمان که

!!  دربيارم کارشون از سر ، فرصت یه سر باید ، نميدونم من که هست وسط این چيزي یه کرد مي

 تگذاش دستشو منو سمت اومد اخم با آرشاویر که کردند مي نگاه رو دیگه هم داشتند همونجوري

 : گفت و کمرم پشت

 ( ميگفت داشت روباحرص اینا البته) ؟ دنبالت بيام نموندي منتظر چرا عزیزم _

 : گفتم حرص با خودش مثل منم که

 !!!! رفتم منم کردي دیر عزیزم _

 !!! ميکنيم صحبت راجبش بعدا حاال باشه _

 :گفتم منم که

 !!!من حامي و همسایمون پسر بنيامين ميکنم معرفي راستي _

 : گفت و جلو آورد دستشو بنيامينم که

 . خوشبختم ميکنم خواهش _
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 :گفت بده دست اینکه جاي به آرشاویر ولي

 . بریم بهتره بله _

 ثلم واقعا بودم حساس خيلي بنيامين روي من!! براش دارم ، اومد بدم خيلي آرشاویر ادبي بي از

 واسه ، اومد بدم آرشاویرم کار این از ، ميومد بدم خودم شدن ضایع از که همونطور بود برادرم

 :گفتم همين

 .رسوندي منو کشيدي زحمت که مرسي! باشه؟ نگير جدي ندارن شعور بعضيا جان بنيامين _

 باید من ، بدونن تورو مثل دختري قدر ندارن شعور بعضيا واقعا بود وظيفم ميکنم خواهش _

 !!!! برسونم رو زنشون

 دبلن دود گوشش از داشت شد عصباني بدجوري آرشاویر ولي اومد خوشم دادي جوابشو خوب ایول

 :گفت شدش کليد بهم دندوناي الي از که ميکردم حس قشنگ اینو ميشد

 !!!!!کشيدي رو زحمتش شما که ، کنن فضولي دیگران زندگي توي بعضيا نبود الزم البته _

 ينبنيام با ميشدم کشيده داشتم که توراه منم ، آزمایشگاه توي برد و کشيد منو دست بعد و

 :گفت ميرفتيم باال رو آزمایشگاه هاي پله داشتيم که همين ، کردم خداحافظي

 فهميدي؟ ميبينمت پسره این با آخرته ي دفعه _

 اشتمتميذ که بودي عددي اگه!!!  کني تکليف تعين من براي بخواي که نيستي عددي شما جناب _

 !!!!! ميگرفتم جذرتو رادیکال زیر

 که نهاال کنم فکر ميشد منفجر داشت بود معلوم بود قرمز صورتش نکرد حرکت و وایساد لحظه یه

 يپروی با منم چشمام توي زد زل و من سمت برگشت موقع همون!!  پایين کنه پرت ها پله از منو

 :گفت که چشماش توي زدم زل تمام

 وقت چند مني زن االن دیگه تو نره یادت ولي دید خواهيم باشه دیگه؟ نيستم عددي من که _

 !!!! باشه یادت رو ميگي که چيزایي این پس ميشي من زن رسما هم دیگه

 چيزي یه و پذیرش قسمت رفت آرشاویر ، رسيدیم که آزمایشگاه ي طبقه به.  افتاد راه ودوباره

 تادو رفتم قَست از منم ، نشست بود خالي بغلش که صندلي یه روي رفت و و برگشت و گفت

 ميکنن دستشونو که سيخيا موسيخ این از جوون پسر یه موقع همون که ، نشستم ورتر اون صندلي
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 کردم اخم و کردم بهش نگاه یه منم نشست بغلم اومد!!!!  ميشه جوري این موهاشون پریز تو

 :گفت که اونور کردم رومو

 چنده؟ ساعت خوشگله خانوم ببخشيد _

 ! بَنده رو شُستم _

 چطوري؟ کن ولش حاال _

 ؟ دکتري مگه _

 . پرسيدم همينجوري ، نه _

 کار حساب که کردم بهش ميرغضبي اخم یه همين واسه ميشد زیاد داشت روش خيلي دیگه

 :گفت دوباره که بود حرفا این از تر سيریش ولي ، بياد دستش

 ؟ ميگيري خودتو اینقدر چرا حاال _

 :گفت پشتم از یکي کنم باز دهنمو اومدم که همين ولي بدم بهش آبدار و نون فش یه اومدم

 داري؟ مشکلي داره دوست _

 فقط رهبيچا امروز ، بود عصباني خيلي ولي بود اومده موقع به درست ، بود آرشاویر طرفش برگشتم

 :گفت پسره که!!  ميخورد حرص من دست از داشت

 ؟ ميکني دخالت توچه به _

 چه؟ تو به ؟ چه من به _

 !!! زنمه _

 ؟ تو زن شده من زن تاحاال کي از جالب چه ااااا _

 از دست سيریش ي پسره این اینکه براي آرشاویر به رو موقع همون منم که پرید رنگش پسره

 : گفتم برداره سرمون

 !!!شده بچه استفراغ رنگ ، رنگش ، کن نگاش!!  نداره زدن بچه کن ولش گلم _
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 مشد پسره موقع همون که ، بود عصباني دستم از هنوز ميدونم ولي بود گرفته خندش آرشاویرم

 روي گندهه اخم اون هنوزم اما نشست پيشم اومد آرشاویر که ، رفت کولشو روي گذاشت رو

 :گفت که بود پيشونيش

 !! درخته خود از کرم _

 !!! ميومدم بر خودم پس از خودم هم نميومدي.  درست اوي _

 ترسممي بيام کوتاه یکم منم بهتره!!  ميرسه انفجار نقطه به داره دیگه این واي سمتم برگشت

 هب توجهم که اونور کردم رومو من همين واسه!!! نمونه برامون حيثيت آبرو بزنه داد پاشه اینجا

 يخرک عشوه آرشاویر براي و بود صورتش توي آرایش کلي ، ميشد رد جلومون از هي که پرستاري

 مرد به موندم من!! ها پروئه عجب ، نداشت بهش توجهي اصال آرشاویر ولي شد جلب ، ميریخت

 اینجا( گرفتم کاذب سقف به اعتماد منم!!! ) خوشگلي این به زنش من ، نميکنن رحم دارم زن

 تنيس کن ول نه دیدم گذشت لحظه چند یه!! مياد عشوه من جلوي هي اونوقت نشستم پيشش

 :گفتم دختره اون روبه یهو که

 ؟ خانوم _

 :گفت عشوه با که

 بله؟ _

 !!!! خودم جان.  شما مال! ها نداره قابلي اومده خوشتون من شوهر از اگه ميگم _

 منو ، درد ؛ ميخندید داشت ریز ریز آرشاویرم ، اونور رفت کرد کج راهشو و شد حرصي دختره که

 فتيمر هرکدوممون ، شد نوبتمون باالخره نشستن منتظر کلي بعد! ميکنم؟ دفاع کي از دارم بگو

 رمس کردم احساس لحظه یه گرفتن رو خون اینکه از بعد و دادند نشون بهمون که اتاقایي سمت

 که.  ميشدم جوري این رفت مي ازم خون کم یه وقتي هميشه بودم سفيد چون ، ميره گيج داره

 :گفت ميگرفت خون که زنه اون

 ؟ چيه اسمش بياد بگم شوهرت به بذار ؟ پریده رنگت چرا خوبي؟ خوشگله خانوم _

 : گفتم آروم صداي بایه فقط

 . رادمهر آرشاویر _
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 بود مراقبم و بود وایساده بغلم پرستارم یه و بودم بسته رو چشمام منم بيرون رفت موقع وهمون

 :گفت که آرشاویره فهميدم که داخل اومد یکي کردم احساس که

 . کن باز چشماتو عزیزم ، خانومي ، جان رها خوبي؟ رها _

 مونه!!! اومد خوشم ميکرد صحبت قشنگ قدر چه ولي ميکرد بازي نقش مثال اینا جلوي داشت هه

 :گفت دو خندید آرشاویر که کردم باز رو چشمام آروم موقع

 خوبي؟!!! ترسوندي منو که تو عشقم _

 . بهترم آره _

 . ایينپ افتاده فشارت نخوردي صبحونه بخوري بگيرم چيزي یه برات بریم پاشو ، عزیزم پاشو _

 گرفت خون ازم که خانومه اون موقع همون چون ميکرد بازي نقش طبيعي قدر چه خودمونيم ولي

 :گفت

 !! ميایيد بهم خيلي بشيد خوشبخت ایشاال عاشقي شوهر و زن چه ماشاال _

 :گفتم و زدم لبخند منم

 . مرسي _

 نهمي ولي ، نخورم زمين بود گرفته بغلمو زیر آرشاویر بيرون اومدیم اتاق از آرشاویر همراه وبعد

 و دمش عصباني که صندلي رو انداخت منو ها صندلي نزدیک بيرون گذاشتيم اتاق از رو پامون که

 :گفتم

 ؟ چته هووووووو _

 نهميک لوس خودشو قدر این گرفتن خون یکم با آدم آخه!!! ندیدم دنيا تو تو، لوسي به آدم اه اه _

 !؟ بده حالم مردم آخ که

 زشونا وقتي سفيده پوستشون که کسایي نميدوني که شماست نفهمي ي دهنده نشون این _

 !! نداره بودن لوس به ربطي و ميشن جوري این بره خون

 :گفت شنيدم من که گفت چيزي یه زیرلب آرشاویر بعدش که
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 چيکار بکني دیگه کار یه ميخواي که بعدن ، کني مي جوري این رفته ازت خون ذره یه حاال _

 ؟! ميکني

 !!!!!! ادبي بي خيلي _

 شنيدي؟ مگه!!!  راداره که نيست گوش ماشاال _

 داره؟ مشکل تو مثل من گوشاي کردي فکر _

 !!!!!!مطمئنم کنم نمي فکر من _

 شنمهگ که ، بيار بخر کيک با نسکافه یه برو االنم!!!  ميکني اشتباه چون نباش مطمئن پس _

 !!!! باشه کاکائویي کيکشم ، نخوردم هم صبحونه

 !! بود سياه غالم بابات نوکر _

 !! کرده قبول غالمي به تورو بابام که فعال _

 !!! بخر چيز براخودت برو خودت چه من به _

 !!!!!!!دستتا رو ميمونم ميميرم بيار بخر و گفتم که چيزایي اون برو گفتم _

 !!!! بکن کارو این تر زود تونستي اگه کردي خوشحالم قدر چه واي _

 همين واسه بگيرم حالشو باید شده پرو خيلي گفت؟ چي االن این چـــــــــــــــــــي؟

 :گفتم

 ! نزن صابون دلت به پس نميميرم خودم نکشم تورو تا من _

 و اشتمبرد دیگه چيزاي و وشيرکاکائو کيک چندتا بوفه سمت به رفتم اخم با و شدم بلند جام از و

 :گفت آرشاویر که کنم حساب اومدم

 ؟ ميشه قدر چه _

 :گفتم بودم ناراحت دستش از که منم

 !!!!شه دوتا آینه جلوي بذار پوالتو شما جيبت تو کني دست شما نکرده الزم _

 :گفت بعد و کرد حساب پولشو حرفم به توجه جاي به ولي
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 . منتظرم ماشين تو _

 حرص منو چرا دیگه ، کني حساب ميخواي توکه آخه!!!  داره چيزي مرضي دردو این کنم فکر من

 نگآه خودش واسه داشت و بود نشسته ماشين توي ، رفتم در سمت به برداشتم رو خریدا ميدي؟

 و ينماش من به توجه بدون اونم ، ماشين توي نشستم و کردم باز و ماشين درو منم ، ميکرد گوش

 پيشم جا همه که فلشمو همين واسه خيله و خز زیاد آهنگاش دیدم که بودیم راه توي داد حرکت

 و تمسم برگشت کارم این با آرشاویر که ماشين پخش سيستم توي زدم پرو پرو و درآوردم و بود

 :گفت بعد و کرد نگاه چپ چپ

 !!راحتي؟؟ _

 !!!! خيلي آره _

 !ميکردما گوش آهنگ داشتم اینکه مثل!!! برم روتو _

 !!!!!! بود سيبيلو خان کریم عهد مال آهنگات چه من به _

 مایا ادوارد آهنگاي ي پوشه روي زدم من و نگفت چيزي دیگه گرفته خندش بود معلوم که اونم

 آهنگ بودم حفظ هم رو آهنگاش ي همه و داشتم دوست خيلي رو آهنگاش ریتماي ، بودم عاشقش

back home وقتي و بود قشنگ خيلي که بود فلوت حالت صداي یه اولش خوندن به کرد شروع 

 :خوندن به کردم شروع باهاش منم خوندن به کرد شروع آهنگ

i wanna make you happy, this is my desire 

i wanna make you feel like fire 

i want you day and night 

every day of my life 

i wanna make you happy, this is my desire 

you’re the one who takes me higher 

i want you day and night 

every day of my life 

feeling inside so close to you 
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in your eyes i felt so good 

realize i’m loving you 

i need you just a little bit inside 

try to fly just a little bit tonight 

i need you just a little bit inside 

love is hard to try 

i wanna make you happy this is my desire 

i wanna make you feel like fire 

i want you night and day, everyday all my life 

i wanna make you happy, this is my desire 

you’re the one who takes me higher 

feeling inside so close to you 

in your eyes i felt so good 

realize i’m loving you 

i need you just a little bit inside 

try to fly just a little bit tonight 

i need you just a little bit inside 

love is hard to find 

 . ميخوندم باهمشون منم که کردیم گوش مایا ادوارد از آهنگ دیگه چندتا آهنگ این بعد

 :گفت آرشاویر ، شد تموم که پوشه این آهنگاي

 بلدي؟ زبان _

 چطور؟ _

 !!!!خوندي بلي بل زیاد _

 !!!!!!همينه بله _
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 داري؟ دوست مایا ادوارد _

 ميشناسيش؟ _

 !!!!! ميشناسيش تو فقط نه _

 . ميده گوش خارجي آهنگ کسي تر کم آخه _

 !!! کسيام کمتر اون جزء منم خوب _

 ميدي؟ گوش خارجي کنم باور یعني _

 !!! خودته ميل نميدونم _

 !!! نميشه باورم _

 ؟ کنم ثابت ميخواي _

 ؟ جوري چه _

 !!! ميذاریم مسابقه _

 !دادیه؟ باد به زندگيمو ماشينت سر که مسابقه همون مثل اینم _

 !!!نکني قبول ميتونستي _

 حفظ آهنگ توي من ، نميرسه من مخ پاي به مخت گذشته حرفا این از ولي ، کردم لطف بهت _

 زنهب نتونسته باهوشش اون با مهسا.  رپه و خارجي آهنگاي خوراکم مخصوصا ندارم رودست کردن

 بزني؟ ميخواي تو حاال من رودست

 ؟ موفقي بندي شرط یه با کنيم امتحان بهتره خب _

 !!!نميخواما کني بدبختم دوباره باشه قرار اگه _

 ؟ باشه چي شرط کن ولش رو اینا _

 !!!!!نشوندي سياه خاک به مارو گفتي تو دفعه اون چون ميگم من دفعه این _

 !!!بگو شرطو خوب خيلي _
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 !!!! برده شرطو اون بود بلد بيشتر هرکي ، من فلش آهنگاي روي ميذاریم مسابقه باهم باشه _

 !! من فلش آهنگاي تو؟ فلش آهنگاي چرا!!  ميکني زني جِر داري تو که اینجوري خب ا _

 !! من فلش خيرم نه _

 !!! نيست قبول زنيه جر _

 !!! سته آهنگي جور همه منم فلش توي حفظه آهنگ بيشتر کي ببينيم ميخوایيم زنيه؟ جر چه _

 ميده؟ برنده به چي برد شرطو هرکي اما قبول خب خيله _

 !!!بدي انجام برام ماه یه تا گفتم من هرچي باید تو بردم شرطو من اگر _

 !!!کمتر زیاده ماه یه خير نه _

 . هفته سه خب خيلي _

 !!! زیاده بازم _

 . دوهفته _

 !!! زیاده تر پایين بيا _

 !!! هفته یه _

 !!!!!تر پایين بيا بازم نه _

 :گفتم و کشيدم بلند داد یه یهو که

 کردي؟؟؟؟؟ مسخـــــــــره منـــــــو _

 شد؟ کر گوشم ميزني داد چرا ااااااا _

 !!کن استفاده سوء هي تو نميگم هيچي هرچي هي من _

 . خب خيلي _

 !!!! نميدم تخفيف هم دیگه ماه یه همون اصال _

 :گفتم که کرد من به نگاه یه و کرد مظلوم قيافشو
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 ! نکن فکرشم اصال نکن نگاه اونجوري _

 :گفتم و افتادم شرک توي ي گربه یاد شده مظلوم بدجور دیدم

 !!!بيشتر روز یه نه کمتر روز یه نه دیگه ولي دوهفته خب خيلي _

 : گفت و خندید اونم که

 ي؟اوک بدي انجام گفتم من هرچي دوهفته تا خودت مثل باید بردم شرطو من اگه ولي قبول اوکي _

 . اوکي _

 و کردي هسيا بختمو و زندگيم به زدي گند یعني....... .ري نگي بعدن ، بکن فکراتو قشنگ ببين _

 اوکي؟!!!  حرفا این از

  ؟؟؟........ نکنه واي پرید رنگم و کردم حالجي ذهنم توي رو حرفش لحظه یه

 :گفتم بلند که

 !!! ادبي بي خيلي _

 ميکني؟ نگام اینجوري که گفتم چيزي همچين من ؟ منحرفي تو چه من به _

 افتاد؟ صوریه ما ازدواج باشه یادت باشم گفته و نيست بعيد چيز هيچ تو از آخه _

 حرف اتوب نميشدم حاضر حتي نبود مشکلم خاطر به اگه من!!!  داره نفسيم به اعتماد چه بابا برو _

 !!!!! سقف یه زیر برم باهات که این به برسه چه بزنم

 سال یه یخ نفس به اعتماد باتوي بودم مشتاق خيلي من کردي فکر هـــــــــــــــــه _

 !!!!!!خودشن مثل همه کرده فکر کنم؟ زندگي

 !!!!بدي انجام باید گفتم من هرچي دوهفته تا که بچسب شرطو کن ولش رو اینا _

 !!!! عمرا _

 !!!! قطعا _

 : گفتم و درآوردم جا از رو فلشم و
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 رکدومه خوندن به ميکنيم شروع یي دوتا بودیم بلد که هرکدوم ، ميکنم پلي رو آهنگا دونه دونه _

 اوکي؟ ميکنه سکوت و نميخونه نبود بلد هرکي که رو

 . اوکي _

 ؟ اي آماده _

 . آره _

 همزمان آرشاویرم منو ، خوندن به کرد شروع مایا ادوارد آهنگاي دوباره و ضبط توي زدم رو فلش

 يیعن ، خوندیم باهم جفتمون آهنگارو ي همه ، شد تموم آلبوم که این تا خوندن به کردیم شروع

 ما تي و یاس مال بيشترش و بود رپ آهنگاي که بعدي پوشه سر رفتيم.  بود بلد رو همه اونم

 ههم من ، بخونيم باهم همزمان رو اونا ، کنيم انتخاب اونارو آهنگاي از تا چهار شد قرار ، بود بکس

 ندت تند همينجور من بود تند خيلي اما بودم بلد اونو من بازم ، آخري به رسيد تا خوندم رو شون

 شد تموم آهنگ اینکه وبعد دادم ادامه خوندنم به کردم ذوق کلي موند جا اون ولي ، ميخوندم

 باشه حفظ آهنگ اینقدر پسر یه بودم ندیده تاحاال خودمونيم ولي ، ميپریدم پایين باال داشتم باذوق

 :گفتم سمتشو برگشتم بودم برده شرطو من که بودم خوشحال صورت هر در ولي

 !!!! باختي شرطو دیدي _

 !!!! زنيه جر بود تند خيلي این ببينم _

 ؟ بخونم تونستم من چطور پس ميزني جر داري تو دیگه االن نشد قرار ببين _

 هستي؟ اي عجوبه چه تو نميدونم واال _

 !!!بده کيفي چه واي!!  اطاعت تو بدم دستور من باید االن همين از بگو شرطو حاال _

 :گفت آرشاویر دنبالش به و وایساد ماشين دقيقه چند از بعد

 . رسيدیم شو پياده _

 کجاااا؟؟؟؟ _

 . خرید _
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 کيی به خورد چشمم که ، شدم پياده سرش پشت منم و شد پياده ماشين از خودشم دنبالش وبه

 مافتاد راه آرشاویر سر پشت و!!!  کرد ميشه چه دیگه پولداریه ، تجریش توي معروف پاساژاي از

 ، مافتادی راه به باهم و وایسادم بغلش رفتم منم ، برسم بهش من تا کرد مکس لحظه چند یه که

 بعدش ، برداشتم لباس کلي نکردم نامردي منم ، وایساد فروشي لباس ي مغازه یه دم آرشاویر

 هم سري یه و خریدیم پرتا و چرت این از و روسري و مانتو شلوارو که دیگه مغازه چندتا یه رفتيم

 دوتا که گفت فروشنده به آرشاویر خود که آرایش لوازم به رسيدیم بعد و خریدیم مجلسي لباس

 مد رفتم ، بودم ادکلن عاشق که اونجایي از من بعد ، کنار بذاره برامون رو بهترینش مارک از ست

 یدهد منو نگاه که آرشاویر که ميکردم نگاه بهشون داشتم و وایسادم ها اسپري و ادکلن ویترین

 : گفت فروشنده به رو بود

 . بيار برامون رو ادکلن مارک بهترین از چندتا _

 :گفت که سمتش برگشتم باذوق منم که

 ؟ داري دوست بوشو کدوم ببين _

 ردونهم چيزاي هميشه بود مردونه ولي ، بود خوشبو خيلي یکيش و کردم بو رو ادکلنا کي یکي منم

 یه ، بود اومده خوشم بوش از خيلي منم ، خوشبوتره مردونه هاي اسپري و ادکلن یا مام مثل

 هک حيف ولي ، داشت خاص بوي یه ، بود ميزد آرشاویر که بود ادکلنایي اون شبيه بوش جورایي

 مي نه اما برداره؟ اینو خودش براي اون بگم چطوره ، کردم نگاه آرشاویر به لحظه یه بود مردونه

 و یادر به زدم دلم باالخره و خوبه خيلي بوش ولي!!  نيست خوب سليقت بگه کنه ضایم ترسم

 :گفتم

 آرشاویر؟ _

 !! جانم _

 توش ما که اي مغازه این صاحب چون نگرفتم جدي زیاد ولي شدم جوري یه جانمش گفتن طرز از

 تهميخواس آرشاویر حتما همين واسه ، چرونه چشم خيلي بود معلوم که بود جوون پسر یه بودیم

 :گفتم منم ، زنشم من بده نشون بهش

 ؟ مياد خوشت ادکلن این بوي از ببين بيا _

 :گفت و کرد بوش و گرفتش ازم که سمتش گرفتم رو ادکلن منم و وایساد بغلم اومد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر پوش زره فاطمه | نميزنه در عشق رمان | حوریه خانم رمان

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

 

161 

 

 ميخواي؟ خودت براي _

 . نه _

 پسري براي کرده فکر حتما ، هم تو ميرفت بيشتر داشت هي که ميدیدم وضوح به رو اخماش

 :گفت باحرص همين واسه ميخوام کسي

 . نيست خوب نه _

 !!!! ميخواستم تو براي شد حيف اااااا _

 :گفت و کرد نگام تعجب با

 مــــن؟؟؟؟ _

 . آره _

 !!!آهان _

 !!! نيومده خوشت که بياد خوشت توهم شاید گفتم ، اومد خوشم خوشبوئه دیدم _

 :گفت و شد هول که دیدم وضوح به

 !!! کنم بو دیگه بار یه بده نکردم بوش درست شاید من چيزه _

 !!! نيومده خوشت گفتي تو دیگه نه _

 !!! بده تو حاال چيزه..... نه _

 : وگفت گرفت ازم که گرفتم سمتش به رو ادکلن و

 !!! بودم کرده قاطي باهم رو ها بو من کنم فکر!!  خوشبوئه خيلي نه _

 :گفتم فروشنده به رو همين براي بده گفت پيش دودقيقه همين تا بود گرفته خندم

 چنده؟ ادکلن این قيمت ببخشيد _

 . نداره شمارو قابل _

 .مرسي _
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 . تومن هزار 523 _

 : وگفتم نيووردم خودم روي به ولي ؟ خبره چه جاااااااان؟؟؟؟ کشيد سوت مخم

 !!!! خوبه خيلي که قيمتشم آره _

 :گفت بود گرفته خندش که آرشاویر

 . کن انتخاب یکي توهم من مال این خب _

 :گفت آرشاویر که ميکردم نگاه رو ها ادکلن داشتم همينجوري منم

 . ببين اینو رها _

 سبيدنچ مي هم به وسط از که ، بود تيکه دوتا که بود قلب حالت که بود ادکلن یه سمتش برگشتم

 آبيش طرف بود زنونه قرمزش طرف ، آبي طرفش یه بود قرمز طرفش یه ، ميشدن قلب شکل و

 خوش خيلي ، کردم بو رو قرمزش سمت و گرفتمش ذوق با اومد خوشم خيلي طرحش از ، مردونه

 :گفت آرشاویر بودم دنبالش که بود هموني این بود بو

 ازش؟ مياد خوشت _

 !!!!عاليه آره _

 . برميداریم اینم پس _

 دبع ، بيرون اومدیم مغازه از کردن حساب از وبعد برداشتينم هم دیگه پرت و خرت سري یه بعد

 ودب خوشگل العاده فوق عروساشونم لباي ، بود عروس لباس همش که پاساژ یه سمت رفتيم اون

 باسل بهترین که گفت آرشاویر... و کردن سالم بعد ، رفتم دنبالش منم شد مغازه یه وارد آرشاویر

 خوشمون کدوم هيچ از ولي دادن نشون بهمون مدل تا چند ، بدن نشون بهمون رو عروساشون

 زايچي دنبال هميشه بود من مثل اونم انگار بودیم عالف اونجا بود ساعتي نيم یه حدود ، نيومد

 :گفت بود شده خسته که آرشاویرم ، بود خاص

 ايج بریم ما ندارید اي دیگه چيز اگه ، نبود خانومم منو پسند مورد کدوم هيچ لباساتون خانوم _

 . دیگه

 :گفت زنه که
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 به اونو ام راستش بپسندید شما نميدونم ولي شيکه و قشنگ خيلي که هست لباس یه راستش _

 !!! نميدیم نشون کسي هر

 : گفت آرشاویرم که

 . دیگه ايج بریم نيومد خوشمون اگه ببينيم بيارید اونم ميشه اگه!!  نيست کسي هر منم خانوم _

 ميزد چراغ آرشاویر براي داشت اول اون از و داشت آرایش من یه که جوون دختره یه روبه زنه و

 :گفت

 . بيار رو لباس اون برو نسيم _

 :گفت دختره که

 !!! ها بخوره ایشون به نکنم فکر ولي _

 :وگفتم گرفت حرصم منم که

 !!!باش نداشته من تن به لباس نخوردن یا خوردن به کاري ، بده انجام درست کارتو شما _

 منو دیدیدم رو لباس که وقتي ، آورد رو لباس و رفت و اونور کرد ایش حالت با رو روش هم دختره

 روي بود سنگ پایينش تا باال از ، بود قشنگ خيلي زد برق چشمامون باهم همزمان آرشاویر

 بود پفي فپ پایينش و پایين تا ميشد تنگ بود شده کار اي ونقره سفيد باسنگاي ، سينش قسمت

 :گفت آرشاویر اومد خوشم خيلي

 !؟ خوبه ببين بپوش برو عزیزم _

 دوخته من نت سایز رو لباس این انگار اصال بود قشنگ تنم به خيلي پوشيدم و گرفتم رو لباس منم

 بعد!!  فتقيا اون با تویي بدهيکل!!  هيکل بد ميگي صراحتا من به ایکبيري ي دختره اونوقت ، بودن

 :گفتم آرشاویر به رو بيرون اومدم و درآوردم رو لباس سریع ، اون از

 . دارم برمي و همين بود خوب _

 ؟ بود خوب مطمئني _

 داري؟ شک _

 ! ها دیگه جاي یه ميریم نخورد بهت اگه ولي نه _
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 . بریم کن حساب بابا نه _

 . باش _

 :گفت آرشاویر که بيرون اومدیم مغازه از هم با و برداشتيم رو لباس کرد حساب اینکه وبعد

 .  حلقه مونده فقط ، شد تموم خریدامون کنم فکر _

 !!!!!!!  دیگه بسه شدم خسته خيلي من واي _

 . تره مهم همش از یکي این کرد کاریش نميشه دیگه _

 !! بابا اي _

 چيزي خودم واسه اصال من ، بوده تو واسه همش خرید همه این خوبه حاال!!  ميزني غر قدر چه _

 خریدم؟

 بوووووود؟؟؟ چي ادکلن اون پس!!!  پرو نخریدي چرا _

 ؟ ادکلنه دونه یه اون توي چشت حاال ، کردم خرید برات همه این _

 !!!! وظيفته دوما ، بخري بودم نکرده زورت من اوال ، نذار منت سرم هوي _

 ، من ي خونه توي اونم زندگي طول در ، ميشه معلوم بعدا شمام ي وظيفه پس وظيفمه اااااااااااا _

 !!! تنها تو منو

 :گفتم همين واسه بگيرم حالشو جور یه باید نه ميکرد؟ تهدید منو داشت دوباره این

 !!! بکني نميتوني غلطي هيچ!!!!!  ميلرزم دارم ببين!!!!!  ترسيدم قدر چه وااااااي _

 !!! بيني مي حاال باشه هـــــــه _

 هم با ، وایساد فروشي طال یه جلوي بعد دقيقه چند ، شدیم سوار و رفتيم ماشين سمت به هم با و

 من هک بگه چيزي اومد آرشاویر موقع همون ، رفتيم فروشي طال سمت به و شدیم پياده ماشين از

 ، شد وارد سرم پشت آرشاویرم و شدم فروشي طال داخل بزنه رو حرفش بذارم اینکه بدون

 طال صاحب موقع همون و آوردم در شاخ من که کرد طرف با گرم پرسي احوال و سالم یه آرشاویر

 :گفت فروشي
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 . ميگم تبریک بهتون ؟ هستين خوب خانوم رها شما حال _

 :گفتم گمي سردر با ميشناسه کجا از ومنو کيه این بودم مونده که منم

 . ممنون مرسي _

 :گفت شده عصباني دستم از بود معلوم که آرشاویر موقع همون که

 . هستن محمودم عمو ایشون جان رها _

 :گفتم گرمي با کيه طرف که بود افتاده دوهزاریم تازه که من

 نميکني؟ معرفي تر زود چرا آرشاویر!!  نشناختم من ببخشيد ؟ شما حال سالم _

 :گفت آرادش عمو که

 ميخوایيد؟ اي حلقه نوع چه جان آرشاویر حاال خب ، نداره اشکالي نبابا _

 کرد همب مصنوعيه ميشدم متوجه من فقط که مصنوعي حال عين در و عاشقانه نگاه یه آرشاویر که

 :گفت و طرفم اومد و

 !!! بگه گلم خانوم هرچي _

 رنگ به رنگ داشتم ، بود داده قرار خطاب مورد منو اونجوري که عموش جلوي خجالت از من که

 :گفت عموش که ميشدم

 ليهگ پسر خيلي بدون مارو آرشاویر این قدر.  بيارم براتون من بفرمایيد امر شما گل خانوم خب _

 ! ميدادم زور به بهش داشتم دختر اگه خودم من

 هک گذاشت جلومون و آورد حلقه ي جعبه تا چند یه عموش بعد که بخندیم مون همه شد باعث که

 :وگفت و درآورد توش از حلقه تا چند یه و وایساد بغلم اومد آرشاویر

 ؟ مياد دستت به این ببينم جلو بيار دستتو عزیزم _

 !!! پروووو بچه یانه مياد دستم به که توچه به گفتم دلم تو

 غرال انگشتاي به بود خوشگل خيلي خدایي ، چپم دست توي کرد رو وحلقه جلود بردم و دستم من

 :گفت دید حلقه به منو آميز تحصين نگاه که آرشاویر همين واسه ، ميومد خيلي م کشيده و
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 مياد؟ خوشت عزیزم خوبه _

 :گفتم کنم بازي نقش یکم خواستم و بود اومده خوشم که منم

 !!! تره مهم برام همه از تو نظر چي تو ، اومده خوشم که من عزیزم آره _

 : فتگ و کرد نگاه بهم!!! الکـــــــي پایتخت تو نقي باباي قول به عاشقونه نگاه یه آرشاویر که

 !! مياد خوشم منم بياد خوشت چي هر از تو عزیزم آره _

 نیکيشو که آورد آرشاویر براي هم رینگ و حلقه سري یه بعد که آوردم در دستم از رو حلقه بعد و

 مخوش من که رو اي حلقه همون اون آرشاویر اینکه تا نگفتم چيزي من ولي ، بود قشنگ خيلي

 :گفت من به رو و ميومد حلقه دستش به قدر چه وااااااي ، دستش توي کرد و برداشت رو بود اومده

 ؟ خوبه این _

 !!! عزیزم اي سليقه خوش تو چقدر خوبه خيلي آره _

 روآب بود گرفته خودشو جلوي منتها خنده از ترکه مي داره بود معلوم کرد من به نگاه یه آرشاویر

 !!!! بود بعيد پوش زره رها ، من از زدن حرف اینجوري خدا به واال ، نشه ریزي

 :گفت عموش که کنه حساب اومد آرشاویر برداشتيم هارو حلقه اونکه بعد

 . منيد مهمون ميکني داري کاریه چه این آرشاویر _

 . داشتيد لطف ما به کافي اندازه به شما که نميشه جون عمو آخه _

 . ميشم ناراحت وگرنه نزن حرفشم دیگه _

 ها هحلق اینکه بعد و باباش حساب به ميزنه گفت عموش که کرد اصرار آرشاویر دیگه دفعه وچند

 ، وشت نشستم خستگي کلي با من و رفتيم ماشين سمت به بيرون زدیم مغازه از و برداشتيم رو

 يروش یه جز به که هم صبحونه ، بودم داده که خونم ، بودم رفته راه خيلي صبح از بودم خسته واقعا

 :گفتم همين واسه بودم نخورده اي دیگه چيز ، کيک

 !! ميخوام ناهار گشنمه خيلي من _

 ؟؟؟!!! کنم چيکار االن من خب _
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 !!! بگير دست منو سَر نميدونم _

 !!! باشيد جانتون مامان خدمت در ناهارو که ميدم بهت افتخارو این _

 !!!!! خودتون حساب با اونم بخورید ناهار بامن که ميدم و افتخار این شما به منم اتفاقا _

 !! عمرا _

 !!! حتما _

 :گفتم من گذشت که کم یه

 . کن بيدار منو ناهار واسه خوابم مي من _

 !!! ميکنم بيدارت خونتون رسيدیم وقتي باشه _

 !!!گفتم رو بدي پولشو جنابعالي قراره که ناهاري براي نظر مورد رستوران منظورم خير نه _

 یه اب البته!!! ) کنم بيدارت تا بمون بخوري رستوران تو ناهار اینکه خيال به و بخواب شما باش _

 ( کنه مسخره منو ميخواست که پوزخندي

 :گفت ببره خوابم اومد که همين ولي بستم رو چشمام منم

 ؟ نه وِل یعني رها ؟ چيه اسمت معني رها ميگم _

 !!!خودتي وِل _

 !!! توئه اسم معني چه من به خوب _

 !!!!!دقيانوسه عهد مال اسمت!! سيبيلویي خان کریم تو که وِلَم من اگه _

 !!!!  ایرانيه اصيل اسم ، من اسم _

 !!!! حلقم تو اصالتت و اصيل _

 ؟! نمونه گلوت تو _

 !!! نباش نگران نه _

 ميدوني؟ کجا از منو اسم معني نگفتي تو راستي _
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 !!!  نيست مهم زیاد که این براي _

 خود حتي کس هيچ که رو اسمم معني تا رفتي و بودي من عاشق اولم از تو که ميدونم من چرا _

 !!!درآوردي رو نشنيده هم رو اسمم

 دونمنمي من ، ميکرده پخش هاش بنده ميون رو نفس به اعتماد داشته خدا که موقعي اون ببينم _

 !داري؟ نفس به اعتماد اینقدر که داده تو به کيلو چند

 !!! بده رو چيا کدوما به و دارن لياقت هاش بنده کدوم ميدونه خدا _

 !!!! منه داشتن اونم که ، نداده لياقت تو به مورد یه تو خدا ولي _

 !!! نميبيني خودتو داره مشکل چشات اینکه مثل پس ، دارم نفس به اعتماد ميگي من به هه _

 هب اعتماد اگه منم بعدم!!  تره بين تيز و تر دقيق خيلي تو از باشه چي هر من چشماي اتفاقا _

 عدمب نشنيدي؟ نکنه ، ميکنه جور هم با خوب رو تخته درو خدا ميگن دیگه رفتم تو به دارم نفس

 !!!! خوابم وسط پریدي پا جفت ميبرد خوابم داشت نشي مزاحم ميشه بخوابم ميخوام من

 !!! بخوابي نميذارم ؟ خوابه جاي من ماشين تو مگه اصال ببينم _

 !!!!!آقـــــــــــا حضرت بردم من نيست یادت شرطمون اینکه مثل بعدم توئه؟ دست مگه _

 ضبط ، شنيدم رو مالیم آهنگ یه صداي که هم روي گذاشتم رو چشمام منم و شد ساکت بعد و

 مخواب بدتر من و بود کالم بي که بود پيانو و ویالون از آروم آهنگ یه بود کرده روشن رو ماشين

 . برد خوابم دیگه لحظه چند وبعد گرفت

 رو یمهوشيار یکم کردم سعي ميکرد صدام داشت و بود نزدیک بهم خيلي انگار که کسي صداي با

 ؟ کيه ببينم کنم زیاد

 . رسيدیم پاشو رها ، رها _

 بلند دیگه ميخوابه ، خرس ميگفت بهش مهسا نبود بيخود کنم؟ بيدارت نگفتي مگه خانوم رها _

 !! نميشه

 :گفتم آلود خواب صداي با خواب عالم همون توي منم

 !!!خودتي خرس هوي _
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 :گفتم بسته چشماي و خوابالو صداي همون با دوباره که شنيدم خنده صداي یهو که

 !!!!!ميخورن سرما دندونات کرم نخند _

 نگاه دریایي دزدان مثل کردم باز رو چشمام از یکي که ميخنده ریز یه همينجوري داره دیدم که

 این با که!!  شده نزدیک من به قدر چه!!!  منه صورت تو که این خدااااااااااا یااااا دیدم که ، کردم

 باز رو چشمام دوتا بودم شده هوشيار که منم که ميخندید داشت بلند بلند دیگه آرشاویر کارم

 :گفتم و کردم

 خوردي؟ فلفل مگه ميخندي اینقدر چرا تو ، ببينم کنار برو _

 :گفت نخنده داشت سعي که درحالي ها خنده همون ميون

 !!!!ميزني حرف خواب تو باحالي خيلي واي _

 :گفتم بود گرفته حرصم که منم خنده زیر زد پقي دوباره و

 !!!!!!!بخندي آب رو چته اوووو _

 !!!!! ميخندم آبم زیر بلدم شنا من _

 :گفتم منم! !رسيدي؟؟ کجا به بلدي که تو حاال درک ، نيستي بلد شنا تو مثال بگه ميخواست بيشور

 وسط پریدي پابرهنه دوباره که ميدیدم خوب خواباي داشتم ؟ کردي بيدارم چي واسه اصال _

 !خوابم

 !!! داري مشکل واقعا تو اینکه مثل نه _

 !!! داري مشکل خودت _

 !؟ نميکنه کار دیگه حافظت ميخوابي وقتي هميشه ببينم _

 ! باشه حواست ميدیا نسبت رو خودته الیق که القابي بِهم خودت واسه داري جوري همين اااااااا _

 !! دیگه کردم گوش حرفت به منم خوب کنم بيدارت ناهار نگفتي مگه آخه _

 راست خنگم قدر چه من!!!  افتاده من گير افتاده گيري چه اینم بدبخت ، افتاد یادم تازه آهاااااااان

 :گفتم همين واسه گشنمه قدر چه افتاد یادم تازه گفت اینو تا ميگفت
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 !!!!!!وااااایـــي _

 شد؟؟ چي _

 ؟ چنده ساعت مگه!!!  گشنمه قدر چه افتاد یادم تازه _

 . سه _

 ؟؟؟؟؟ خوابيدم ساعت سه من یعني چـــــــي؟؟؟سه؟_

 . بله _

 نکردي؟ بيدارم چرا پس _

 . بخوابي دیگه کم یه بذار گفتم ام خسته گفتي کنم چيکار خب _

 !!! داد حال خدایيش آخ _

 چي؟؟؟؟ _

 . خواب _

 . آهان _

 :گفت و شد پياده ماشين از وبعد

 . رستوران بریم پایين بریز _

 !!!! کني صحبت طور چه محترم خانوم یه با باید نميدوني ، دیگه ادبي بي _

 !! ميخوره بر بهشون اليزابت پرنسس نميدونستم ، ساري آوووووو _

 ؟ سرباز فهميدي نشه تکرار دیگه ولي نداره اشکالي _

 :گفت بود گرفته خندش که درحالي اونم

 یه بله ، اشکاني پادشاه به ميخوره هم جَدَم تازه هستم آرشاویر پرنس هم من ؟ چيه سرباز _

 !!!!!!ولگرد ، ول چي تو اونوقت!!!!  من دارم اسمي همچين

 !!!! رشته آش کن صحبت درست من اسم با هوووو _
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 !!! دیگه پایين بپر گشنگي از مردم بسه _

 دبع ، خوردیم باهم رو ناهارمون و رفتيم رستوران سمت به باهم و شدم پياده ماشين از من بعدم

 دبلن جام از تفاوت بي منم ، گذاشتن ميز روي آوردن حساب صورت یه شد تموم ناهارمون اینکه

 :گفت آرشاویر شنيدم که برم ماشين سمت به شدم

 کني؟ حساب نميخواي مگه ؟ کجااااا _

 شما دبای کنم فکر ، نميکنه جيبش تو دست خانومي ، مررررد یک مقابل در که بودم شنيده من _

 !!!!! کني جيبت تو دست

 :وگفت درآورد رو جيبش و جيبش تو کرد دست آرشاویر

 !!!! نکردم پيدا توش هيچي ولي ، جيبم تو کردم دست که ميبيني _

 ؟ نيست توش شيپيشم حتي _

 !!!! بشه پيدا توش شيپيش که اونيه از تر تميز من جيب _

 !!! بودم آورده رو پولم کيف همين خاطر به پس _

 :گفتم بهش و دستش کف گذاشتم آوردم در کيفم توي از پولو ، جلوش رفتم

 !!!!! نره آبرومون توش ميکني دست وقتي جيبت تو بذار _

 و پا نای داشتم همينجوري ، بياد تا وایسادم ماشينش دم و رفتم در سمت به و شدم بلند اخم با و

 باشي تو تا چه من به!!  کرده اخميم چه اوه اوه ، بيرون اومد رستوران در از که ميکردم پا اون

 در و رفت من به غره چشم یه و ماشين طرف اومد گنده اخم یه با!  ضایع حقته نکني اینجوري

 ، وبيدک محکم و در و نشست اونم ماشين توي نشستم بهش توجه بي من که ، کرد باز رو ماشين

 ، بود هم تو جوري بد اخماش ، افتاد راه ماشين! ؟ نميکني رحم خودتم ماشين به سرت تو خاک

 که دیدي هه بدم؟ رو رستوران پول تونم نمي من کردي فکر ؟ داري پول خودت فقط کردي فکر

 کيليومتر به زیاده قدر چه سرعتش دیدم لحظه یه که بودم خودم افکار توي!! کردي اشتباه

 بار اولين براي چرا نميدونم ولي بودم سرعت عاشق ، داشت سرعت تا 060 کردم نگاه شمارش

 ناهار تازه که چون ، بود شده بد حالم واقعا ميکشيد الیي ماشينا بين که وقتي مخصوصا ، ترسيدم

 :گفتم داد با همين واسه ، ميارم باال دارم رو خوردم هرچي کردم احساس بودم خورده
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 !!!!!!! برووو تر آرووووم ؟؟؟؟؟ دیووووونه ميکني داري چيکار _

 داد دوباره که ميرفت سرعت با همونطور داشت ، بذاره من به محلي اینکه بدون همچنان اون ولي

 :وگفتم زدم

  نيست؟؟؟ حاليت برو یواش _

 :گفت داد با و سمتم برگشت که

 هک شمال تو ؟ نبودي کشيدن الیي و سرعت و گذاشتن کورس عاشق مگه ترسيدي؟؟؟؟ چيه _

 !!! ميگرفتي باال دست چيزا این توي خودتو خيلي

 کم راینقد یعني ماشينه پر که اینجا نه ، بود خلوت اونجا ، تهرانه اینجا ، بود شمال جا اون احمق _

 عقلي؟

_ ....... 

 !!! برو آروم بسه ام تو با آرشاویر _

 :گفتم بلند و صدام توي کردم جمع رو قدرتم تموم همين براي نداره اي فایده دیدم که

 منو داري درک به خودت جون ، بميرم ندارم دوست من ، بميري داري دوست نيستي خودت فکر _

 !!!!!ميدي کشتن به

 دونبرگر رو روش ، کرد نگاه بهم عصبانيتي یه با بود قرمز چشماش طرفم برگشت لحظه یه که

 االب داشتم بودم آورده کم واقعا دیگه ، کرد بيشترم سرعتشو ، هيچ که نکرد کم سرعتش از ولي

 :گفتم التماس با و ميومد چاه ته از که صدایي یه با همين واسه ، مياوردم

 ...... ميارم باال دارم برو آروم من جون بده خيلي حالم من خدا رو تو آرشاویر _

 که بود؟ مهم براش من جون مگه اصال خوردم؟ قسم خودمو جون چرا نميدونم بستم رو چشمام و

 تداش نگه گوشه یه رو ماشين کردم باز رو چشمام و ميشه کم داره ماشين سرعت دیدم لحظه یه

 لفهس داشتم که حالي در و شدم پياده ماشين از سریع داشت نگه رو ماشين اینکه محض به منم ،

 هدیگ ميزدم عق داشتم جور همين ، برگردوندم رو بودم خورده چي هر و نشستم جوب بغل ميکردم

 یرهآرشاو دیدم برگشتم گرفت قرار شونم روي دستي لحظه یه که ، دهنم توي ميومد داشت معدم

 به و وردآ در جيبش توي از دستمال یه و نشست جوب کنار بغلم ، ميکنه نگاه بهم ناراحتي با داره و
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 زنبری اشکام نذارم که ميکردم سعي زدم پس دستشو بود دراومده اشکم که منم گرفت سمتم

 :گفت آرشاویر همين واسه ميومدن همينطور اختيار بي ولي

 ؟ دکتر بریم ؟ خوبه حالت _

 :گفتم هام گریه ميون

 !!!!! بروووو نميخوام محبتتو اصال ، نميخوام _

 !!! بشه طوري این نميخواستم من ، ببخشيد رها _

 !!! ميدادي کشتنمون به داشتي برو ، بسه آرشاویر کن بس _

 :گفت و باال گرفت رو سرش یهو که بود پایين سرش

 بخشي؟ مي ؟ باشه کردم اشتباه ميدونم ببخشيد رها _

 :گفت دوباره که گریه و بود سکوت فقط جوابم

 داره کيی ببينم نميتونم من نکن گریه ميگم!!  ندارم رو کسي اشک دیدن طاقت من نکن گریه _

 !!! ميکنه گریه زار زار جلوم

 : زد داد آرشاویر موقع همون که ميکردم گریه داشتم همچنان من اما

  فهمي؟؟ نمي نکن گریه ميگم لعنتي دِ _

 کردم نگاه بهش ، بود شده قرمز کلي االن ميدونم که چشمایي با و اومد بند گریم صداي که

 رمزق اینقدر صورتم و چشمام ميکردم گریه اگرم یا نميکردم گریه یا بودم همينطوري هميشه

 به منو و شم بلند زمين روي از کرد کمکم و پيشم اومد موقع همون.  خوردم کتک انگار که ميشد

 ماشين سوار اونطرف از خودشم و صندلي روي نشوندم و برد ماشين بسمت و داد تکيه خودش

 بسته رو چشمام ميزدم حرفي من نه ميزد حرفي اون نه راه تو ، خونمون سمت به افتاد راه و شد

 وصورتم بعد و وایساده خونمون در جلوي دیدم کردم باز رو چشمام ، وایساد ماشين دیدم که بودم

 رو ماشين در اومدم و برداشتم رو کيفم برگردوندم رو روم ، ميکنه نگاه منو داره دیدم که گردوندم

 الاص و بود پایين سرم ، برگردوند خودش سمت به آروم منو گرفتو رو دستم مچ که که کنم باز

 :گفت که نميکردم نگاه بهش
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 . کن نگاه منو رها _

 :گفت دوباره که بود پایين سرم بازم

 . کن نگام ميکنم خواهش _

 زده زل بهم جور همين که دقيقه چند بعد شد قفل نگاهش توي نگام که باال بردم آروم رو سرم

 :گفت بود

 ؟ خوبه حالت االن _

 . آره _

 باشم؟ مطمئن _

 :گفت یهو که دادم تکون رو سرم

 بخشي؟ مي منو _

 : گفت که دادم تکون رو سرم نه زدم حرف نه پایين انداختم رو سرم

 بخشي؟ مي رها _

 هک بودم رفته پاتيناژ اعصابش روي اینقدر صبح از ، بود نکرده کاري که اون ، باال بردم سرمو

 چه من به بود مقصر خودش خير نه ولي ، بودم مقصر خودمم ، بشه جوري این شد باعث

 و خودم شيطون قالب توي رفتم بدم حرصش دوباره که همين واسه!!  نذاره دمم رو پا ميخواست

 :گفتم

 !!!! داره شرط _

 :گفت و خندید که

 ؟ شرطي چه!!!!! پرو بچه _

 !!!!  بدي کولي بهم باید _

 !بدم؟ چـــــــــي _

 !!! کولي _
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 !!!! بابا برو _

 !!! بخشم نمي منم خب _

 !!! کرد رفتار نميشه آدم مثل تو با!  درک به نبخش اصال _

 !!!!!!نکنا شروع باز هوي _

 ؟ کنم کول رو تو باید نکنه خب خيلي _

 ولک وسایالمو باید رحمم دل چون حاال اما ، ميکردي کارو همين باید نميدادم تخفيف بهت اگر _

 !!!! کني

 ؟ باال بيارم تنها من چيزو همه این اوه _

 دنبارکشي به خيلي که اون ظاهرا ، کمکت بياد بزني زنگ هم ایليا به ميتوني ميخواي اگه نه _

 !!!!!داره عالقه

 :گفت و خنده زیر زد که

 !!!  بود شده گير جو روز اون نگير جدي تو _

 !!!! همينه بخشش راه تنها خالصه _

 !!! برات دارم ولي ، خب خيلي _

 که دراینق بود شده جالباسي شبيه ، برداشت رو وسایال ي همه اون و شدیم پياده ماشين از هم وبا

 ات رو همه خالصه ، بود گرفته خندم خودمم!!  بودم کرده آویزون دیگه چيزاي و جعبه و ساک بهش

 :گفت و کرد باز درو مامانم بيرون اومدیم آسانسور از ما اینکه محض به و آورد باال

 کو؟؟؟ آرشاویر پس سالم _

 !!!!باال بياره اینارو دادم پول حمال بارکش یه به منم رفت آرشاویر _

 :گفت که نميدید آرشاویرو مامانم

 باال؟ بياره دونه دونه تونست نمي مگه!!!  آویزونه چيز بهش قدر چه حماله این حاال _

 :گفت و زمين گذاشت رو وسایال از سري یه ، بود ساکت موقع اون تا که آرشاویر که
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 دونه دونه مگه!!!! باال بيارم کرده من بار رو همه ، نداره که رحم تون دختر این جون مامان بابا _

 چيه؟ ميفهمه

 :گفت مامانم که

 ميگي؟ چي تو رها پس ، اینجایي که شما عالم خاک اوا _

 :گفت آرشاویر همين واسه ، طور همين آرشاویرم بود گرفته خندم که منم

 !!! رفت کرد حمالم منو که ببيني نبودي جان مادر _

 :گفت مامانم و خنده زیر زدیم تامون سه هر که

 !!!! تو بيایيد وایسادید در دم چرا حاال _

 در سمت به و برداشت زمين روي از دوباره رو وسایال ي همه آرشاویر ، مامانم حرف این با که

 : گفت آرشاویر که داخل اومدم سرش پشت منم ، رفت

 ؟ بذارمشون کجا _

 . اتاقم تو _

 یه و گذاشت زمين رو جا همون رو وسایال ي همه آرشاویرم و رفتيم من اتاق سمت به حرف وبي

 :گفت و انداخت اتاقم به نگاه

 . داري قشنگي اتاق ، بودم نکرده توجه اتاقت به _

 !!!قشنگم خودمم اینکه براي _

 !!!نفس به اعتماد کانال زدي باز تو اَه _

 !!! هست که همينه _

 ردبرخو دیگه جور مجبورم منم اونوقت ، ميگي بهم دیگه چيز چهارتا االن ، برم من بهتره دیگه _

 !!! نيست صحيح که کنم

 :گفت دید آرشاویرو تا مامان که رفتم سرش پشت منم بيرون رفت در از و

 . ميکنم درست شام دارم بمونيد ؟؟ کجا اااااا _
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 . شده دیرم خونه برم باید دیگه من جان مامان نه _

 :گفت مامانم به رو و رفت در سمت وبه

 . مامان خدافظ ، بخير شب _

 :گفت منم به ورو

 .  خدافظ عزیزم بخير شبت _

 : گفتم زدمو مصنوعي لبخند یه منم

 . خریدا از مرسي ، بخير توهم شب _

 :گفت بعد که بود واقعي اون لبخند اما زد لبخند اونم که

 !!! توئه لياقت اینا از بيشتر نداشت رو قابلت عزیزم ميکنم خواهش _

 هواس ، بود طبيعي قدر چه اون اما ميکردم بازي نقش مصنوعي قدر چه من بود گرفته خندم نم م

 :گفت مامانم رفت آرشاویر که این بعد.  رفت اونم و گفتم خداحافظ یه همين

 . داره دوست خيلي بدون قدرشو مامان _

 !!!!081 ميدونم و قدش آره _

 :گفت و خندید مامانم که

 . آقاست خيلي شوخي از دور _

 !!خيلــــــــــي آره _

 ميکني؟ مسخره _

 تابلوئه؟ خيلي _

 . ببينم بيار خریداتو کن ولش رو اینا حاال!!!  پرو دختره _

 اتاقم سمت رفتم ومن خوردیم و شام بعدش و دادم نشون بهش رو خریدامون ي همه اون بعد و

 . برد خوابم سوت سه و شدم ولو تختم رو و
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 رو و زیر درحال دائم مهسا و الهه و روشنا با همراه ماهم ميگذره روز اون از روزي چهار یه االن

 زندگي و کار ؟ بيکارن الهه و روشنا این نميدونم من آخه ، بودیم جهاز خرید براي بازار کردن

 حال در مدام روزه پنج ندارن؟ زندگي کارو دوتا اون اما چيزي یه بگي رو مهسا حاال ؟ ندارن

!  يمباش نخریده که باشه نمونده چيزي دیگه کنم فکر و کردیم کور بازارو چشم دیگه ، خریدیم

 ايپ پول اینهمه ، ذوق همه این شدم شون شرمنده واقعا خودمم گرفته برام چيزارو بهترین مامانم

 ميکنم خواهش خدایا.  اولم ي خونه سر برگردم باید چي؟ سال یه بعد اونوقت دادن چيزا این

 و چيدن آرشاویر ي خونه توي رو وسایلم ي همه الهه و روشنا روز چند این توي.  کن کمکم خودت

 و الهه و ذوقي بي چقدر ميگفت بهم روشنا.  برم که نبود مهم برام اصال یعني ، نرفتم بارم یه من

 . متریه 090 یا 080 ي خونه یه ميگفت ، ميکردند تعریف خونش از کلي هم مهسا

* * * 

 هسام خونشونم دم االنم بيرون بریم گذاشتم قرار مهسا با.  انگار نه انگار من و عروسيمه روز فردا

 :گفت و باال پرید و کرد باز درو ، مياد داره

 !!!! خانوم عروس سالااااااااااااام _

 :گفتم بود مشخص صورتم توي که غمي یه با منم

 . سالم _

 :گفت مهسا که

 !! ناراحتي نبينم _

 ! !! بميرم برم ميخواد دلم اصال انگار نه انگار من و عروسيمه فردا ، ميشم دیوونه دارم مهسا _

 :گفت و کرد بغلم مهسا که گریه زیر زدم یهو و

 ميکني؟ گریه من واسه اونوقت باشي خوشحال باید االن تو چي؟ یعني رها اااااا _

 یَکون فَ کُن زندگيم سال یه بعد باشم خوشحال باید آره!!  ها خوشه دلت باشم؟ حال خوش _

 !! ميميرم دارم واي!!  ميشه تبدیل غم به خانوادم شادي همه این باشم خوشحال باید ، ميشه

 الم اميدي نا ميگفت هميشه که رهایي اون کجاس پس ، همينه زندگي نکن گریه خدا تورو رها _

 شدي؟ جوري همون االن که خودتم پس تنبله؟ و مزخرف آدماي
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 و خواه خود آدم یه من ، ميخوره بهم خودم از حالم که مزخرف آدم یه به شدم تبدیل منم آره _

 !!!نميبينم کسو هيچ خودم جز که پستم

 و بودي کوه که تویي ، شدي عوض تو خدا به ، ميشناختم من که نيستي اوني تو کن بس رها _

 هی مگه گي؟ مي اینو داري که شده چي حاال ، نميخوردي شکست مشکالتت برابر در وقت هيچ

 همون باش مطمئن رها ، ميکنه کمکت خدا همون شد؟ چي پس دارم رو خدا من نميگفتي زماني

 !!! ميکنه کمکت خودشم گذاشته روت پيش رو راه این که خدایي

 يپشتم هنوزم تو جون خدا نه بودم؟ کرده فراموشت من یعني ، ببخش منو خدایا ميگفت راست

 . ميدونم ذاري نمي خالي پشتمو ميدونم

 گرفتم و خونه اومدم من بعدشم و داد انرژي بهم کلي و زدیم قدم بيرون مهسا با کم یه اون بعد

 . خوابيدم

 :گفت که کنم لهش بزنم ميخواستم ، شدم بيدار بود پرونده رو خوابم که روشنا صداي با

 خواب يمعروس روز من بابا پاشو!!  خوابييدي گرفتي خرس مثل عروسيته روز مثال ببينم پاشو رها _

 !!!نداشتم

 :گفتم خواب همون تو

 !!! بودي هول که بس از _

 ، سه ، دو ، یک ، سراغت ميام آب پارچ با پانشي اگه ميشمارم سه تا ، پاشوببينم بيشور ااااااا _

 دیگه؟ پانميشي

 !!! نچ _

 !! باشه _

!  ردمک یخ کردم احساس که ، ميبرد خوابم دوباره داشت خوابيدم گرفتم دوباره منم ، بيرون رفت و

 دبو تابستون خوبه نامرد!!  روم کرده خالي رو یخ آب پارچ ، روشنا دیدم کردم باز رو چشمام دوتا

 بدو من بدو اون ، دنبالش دویدم شدم بلند همين واسه ، ميخوردم سرما عروسيم روز وگرنه

 :گفت روشنا که ميکردیم هم دنبال داشتيم همينجوري

 !!! نداریم وقت حموم تو گمشو _
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 رو لباسام و بيرون اومدم بعد ساعت نيم یه ، رفتم حموم طرف به سرشو تو زدم دونه یه منم

 : روشناگفت که بيرون رفتم و کردم خشک رو موهام و پوشيدم

 !!!! درميارم و پدرت کني دیر گرفتم وقت آرایشگاهه این از واست زور به بدو _

 یمبر روشنا و من بود قرارشده ، رسوند اونجا تا مارو و شدیم آراد ماشين سوار روشنا با همراه منم

 ونجاا ما از تر جلو دیگه عروس دوتا رفتيم وقتي.  دیگه آرایشگاه یه برن هم بقيه ، آرایشگاه اون

 ولي ، ميکردن کار دوتا اون روي داشتن ، بود مهناز اسمش که اصليه آرایشگر شاگرداي و بودن

 پدرم دیگه کرد کار موهام رو ساعت یه حدود بده انجام منو کاراي ي همه خودش مهناز شد قرار

 واقعا دیگه ناخونام رو بعدشم و کرد کار صورتم رو هم ساعتي یه دوباره اون بعد ، بود دراومده

 دش تموم من رو کارش وقتي بود شده گشنم خيلي بود یک نزدیکاي ساعت ، بودم شده کالفه

 : گفت و کرد نگام تحسين با و عقب رفت قدم چند یه مهناز

 !!! بودم نکرده درست حاال تا تو خوشگلي به عروس _

 زا تا چند یه ، بپوشم رو عروسم لباس که اتاقي یه سمت رفتم بعدش و کردم کيف کلي منم

 تشوندوس خيلي که عسلي توسي لنزاي بعدشم و بپوشم رو لباسم تا کردن کمک بهم شاگرداش

 ياتاق در از ، شد تموم کارام تموم اینکه از بعد بودم ندیده خودمو ، خودم هنوز گذاشتم رو داشتم

 نسال وارد که وقتي و رفتم آرایشگاه اصلي سالن سمت به بودم کرده عوض رو لباسم توش که

 از دست لحظه یه هم آرایشگرها اون حتي ، سمتم برگشت لحظه یه در ها نگاه ي همه شدم

 پيش برم ميخواستم و زدن دست برام و کردن نگاهم تحسين با همشون و کشيدن کارشون

 هچ ماشاال ميگفت ميشدم رد هرکسي بغل از ، ميکرد نگام باز دهن با داشت االن اونم که روشنا

 نوم مهناز که ، تعریف اینهمه از بودم شده کيف خر دیگه منم!!  دوماد حال به خوش خوشگلي دختر

 و مبست رو چشمام منم کنم باز گفت اون وقت هر ببندم رو چشمام گفت و قدي ي آینه سمت برد

 نگارا لحظه یه در و کردم باز رو چشمام منم ، کن باز گفت که کنم باز رو چشمام بگه شدم منتظر

 موهامو ؛ مباش من ست آینه تو که ایني نميشد باورم خودمم ميدیدم آینه توي رو دیگه یکي تصویر

 رگه و موهام راست طرف بود شده کج طرف یه از هم تاجم و بود کرده باز و جمع شينيون واسم که

 زا ترکيبي یه عسلي و اي قهوه و طالیي رنگ آرایشم ، بود شده مش مثل موهام توي طالیي هاي

 هرمچ تغير باعث بيشتر هم چشمام توي لنز ، بود قشنگ خيلي مدل یه هم چشمم خط و بود اینا

 رنگ این از قشنگ ترکيب یه و صورتي قرمزو هاي مایه تو رژلب و آجري هاي گونه رژ و بود شده
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 اومد شد تموم کاراش اینکه از بعد روشنا بود العاده فوق تنم به دیگه که هم عروسم لباس ، ها

 :گفت پيشمو

 ميگفتي من به یادته بودي بچه که اونوقتا ؟ هان خوشگلي؟ اینقدر چرا تو عوضي بيشعور _

 !!! شدي ماه مثل سوخته پدر ميگي چي خودتو حاال ؟ خوشگل

 !!! باشم من این که نشد باورم لحظه یه خودم روشنا واي _

 دمش منتظر و پوشيدم رو شنلم منم اومده دوماد که دادن خبر بيرون از ، دیگه تعریف کلي بعد و

 که دبو جوري یه آرایشگاهش ، بگيره فيلم من ورود از بردار فيلم شد قرار ، من بعد بره روشنا اول

 ونهم شبيه چيزي یه ميومد پایين سمت به و ميخورد پله در اون از که بود در یه سالن ي باال از

.  ایينپ برم کنه اعالم بردار فيلم تا موندم منتظر در پشت من بنابراین ، خودمون دوبلکسي خونه

 هب آروم آروم و بيرون اومدم در از من و کرد باز برام درو آرایشگاه کارکنان از یکي کرد اعالم وقتي

 ها لهپ دم آرشاویر ، بکشم پایين ممکن حد تا شنلو بودم کرده سعي ، کردم حرکت پایين سمت

 ، بودن وایساده پله راه بغل هم مهسا ، روشنا ، الهه ، جون سارا ، مامانم شامل وبقيه بود وایساده

 :ميداد توضيح رو حرکات خودش واسه داشت همينجوري بردار فيلم

 ور شنلش بعد ، بوسي مي رو دستش و ميزني زانو اول ، پایين اومد که خانوم عروس دوماد آقا _

 . ميدي بهش و گل دست وبعدم و ميبوسي رو پيشونيش و مياري در

 زد انوز اول داد انجام آرشاویر ، گفت برداره فيلم که رو کارایي همون عين دقيقا پایين رسيدم منم

 اهموننگ لحظه یه کرد نگاه بهم و زد کنار رو شنلم و شد بلند بعدش و بوسد رو دستم و زمين روي

 نميخواست دلش و بود شده خيره بهم آرشاویر زدند دست برامون همه که ، شد قفل هم نگاه توي

 دلم منم بود کرده فرق نگاهش رنگ ، نبود هميشه مثل نگاهش ، برداره چشم ازم هم لحظه یه

 رقب انگار لحظه یه بوسيد رو پيشونيم و جلو اومد لحظه یه که ، بردارم چشم ازش نميخواست

 جاش سر برگشت عقلم که دقيقه چند از بعد ، نبودم خودم حال تو ، کردن وصل بهم قوي فشار

 اي فهنسکا پيراهن بایه شيک خيلي عسلي شلوار کت یه بود شده خوشگل خيلي اونم ، دیدمش

 هم رو موهاش ، بود اي قهوه ورني هم کفشاش و بود زده اي نسکافه و عسلي اي قهوه وکراوات

 گرجي خيلي بود کوتاه بغالش و بودن داده باال سمت به رو وسطش دیدمش که اولي ي دفعه مثل

 :گفت ساراجون موقع همون بود شده

 !!! پسرم انتخاب به ماشاال تکه عروسم ماشاال هزار ماشاال _
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 بود ناز خيلي واااااااي ، گرفت سمتم به رو گلم دست و گرفت ازم رو نگاهش آرشاویر اون بعد

 رز وسطش ي حلقه فقط و بودن قرمز رز گالي همه توش که دایره یه حالت بودن رز گل همشون

 به و پوشيدم رو شنلم دوباره اون بعد ؟ دارم دوست رز گل من ميدونست کجا از ، بود آبي هاي

 :گفت و بغلم اومد مهسا که بشيم ماشين سوار تا رفتيم در سمت

 !!! برسه دادت به خدا امشب رها _

 مماشينمون ، رفتيم ماشين سمت به اون بعد و دراومد آخش که پهلوش توي زدم دونه یه منم که

 ، دارم خاصي عالقه ماشين این به من چون بود زده گل همونه شد خوب ، بود مشکيه آودي همون

 ، افتادیم راه بعدش و نشستم منم و کرد باز برام رو ماشين در بردار فيلم دستور به اون بعد

 :گفت من به رو و بست رو بود باز که رو ماشين سقف آرشاویر

 !عایا؟ هست پيشت مکان همه و حال همه و جا همه در فلشت هنوزم _

 :گفتم که بود گرفته خندم منم

 !! گذاشتمش جا ، جا این توي بار آخرین رفته یادت ، خودته پيش که فلشم _

 : گفت که

  ميگي؟ راست _

 . ایناهاش آره _

 شاد ي پوشه و ضبط توي زدم و داشتم برش و بود ضبط جلوي که ليواني جا توي کردم رو ودستم

 :گفت و کنارمون اومد برداره فيلم که کردم زیادش ته تا و آوردم رو

 . برقصه دوماد آقا و بزنيد بشکن حاال خوب _

 :گفت آرشاویر که

 چيه؟ بازیا مسخره این بابا برو خانوم _

 !!!بوسيدي زرتي ، اومد خوشت ببوس خانومو عروس گفت که موقع اون چطور گرفت حرصم منم

 کردیم شروع دوباره شد شروع دوتا ما بين جدال دوباره و بازیه؟ مسخره رسيد که جا این به حاال

 آتليه به مرسيدی دقيقه چند از بعد و نشه ضایع فيلم جلو که بود لبامون رو لبخند فقط!!  کل کل به
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 وبيهخ به غلطه اگه نميدونستم رو امالش ببخشيد) تِزهاي سيل هيچي ، بود پشتش باغم یه که

 خسته آرشاویر هم و من هم!!!  شد سرازیر سمتمون به عکاس و برداره فيلم( ببخشيد خودتون

 ليک از بعد بگيریم ژست جوري این بخوایيم حاال که نبود واقعي که ازدواج این چون بودیم شده

 ، رتاال سمت به کنيم حرکت شد قرار ، بود مصنوعي کامال ژستامون همشون توي که عکسایي

 نعروسيمو بودم خواسته خودم ، تاالر به رسيدیم اینکه تا و بودیم ساکت دوتامون دوباره توراه

 در و شد پياده آرشاویر ، کردیم پارک رو ماشين اینکه بعد( نباشه قاطي یعني)  نباشه مخطلت

 در يجلو که سجاد به خورد چشمم ، شدم پياده که همين شم پياده کرد کمکم و کرد باز منم سمت

 لحظه یه که خندیدم بهش منم ، خندید بهم کردم نگاه سجاد به ، بود وایساده آراد و رهام همراه

 گاهمن گنده اخم یه با داره آرشاویر دیدم برگشتم ، شد قفل دستم توي یکي دست کردم احساس

 رتاال ورودي در سمت به باهم!!  ميکنه خيس خودشو آدم ميکنه نگاه همچين ؟ چيه هان؟ ، ميکنه

 نبرامو و سرمون ریختن دیگه چيزاي و پول و نقل کلي ، کنون هله هل مارودیدند تا همه ، رفتيم

 رآرشاوی منو صورت سرو از که بود نقل همينجوري سرمون رو بودن ریخته چيز اینقدر.  زدن دست

 دمدرآور رو شنلم من و عقد ي سفره سر رفتيم شدیم رد اونجا از اینکه از بعد!!  پایين ميریخت

 نکهای بعد نبود شنل به نيازي بنابراین بودن محرم همه عقد اتاق توي ميومدن که کسایي چون

 :وگفت من از گرفتن اجازه و خوندن به کرد شروع اومد عاقد

 معلوم ي مهریه با را شما ميدهيد وکالت بنده به آیا پوش زره رها دوشيزه خانوم عروس _

 نبات شاخه 01 و شمعدان و آینه جفت یه مجيد اهلل کالم جلد یک و آزادي بهار ي سکه تا0781

 ؟ دربياورم رادمهر آرشاویر آقاي دائم عقد به

 :گفت ميسابيد قند من سر باال روشنا با داشت که مهسا موقع همون

 !!!!گرفتتش شهرداري ، بچينه گل رفته عروس _

 ليو ميخندید چشماش اونم کردم نگاه آشاویر به ، بود گرفته خندم خودمم خنده زیر زدند همه که

 تنم به رس دیگه من که ببينه مردونه تو بنيامينو اگه نيست چيزي که این تازه داشت اخمشو هنوز

 !!!!نميمونه

 که خوندن به کرد شروع عاقد دوباره!!!  خودش واسه جوکيه بشرم این خنده زیر زدند همه دوباره

 :گفت که نه؟ یا بگه چيزي بازم ميخواد ببينم کردم نگاه یه مهسا به من

 !! ؟؟ بدم جواب جات به من ميخواي نکنه ؟ ميکني نگاه من به چرا _
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 هک بله بگم اومدم منم که ، کرده اسکل رو همه مهسا این امشب کال خنده زیر زدند ملت دوباره که

 و دریا به زدم دلو منم ؟ االن چيه این ، کردم نگاه بهش دستم توي گذاشت جعبه یه آرشاویر

 :گفتم

 . بله ها بزرگتر و مادرم پدرو ي اجازه با _

 رو شنلم دوباره منم که داد رو بله اونم و پرسيد آرشاویر از هم رو ها سوال همين عاقد بعد و

 ترف اخماش آرشاویر دوباره ، تو اومد سجاد دیدم که باشم راحت بياد ميخواد مرد اگر که پوشيدم

 :گفت و پيشم اومد مهسا موقع همون که!!! بميري کن اخم اینقدر چه من به توهم

 چيه؟ ببين کن باز _

 بود؟ چي واسه االن این اصال _

 !!!لفظيه زیر این اسکل _

 !!!نبود یادم اصال ميگي راس اهههههههههههه _

 ؟ چيه بينيم کن بازش حاال _

 کرده حک انگليسي به رو خودش و خودم اسم روش که بود گردنبند یه کردم بازش منم

 ولي بود گَشنگ گَده چه«  درنميزنه عشق:»  بود نوشته زیرش و« RAHA&ARSHAVIR»بود

 اومد خوشم ولي!!!  ؟؟ داره ربطي چه من به نزنه یا بزنه در عشق االن خب االن؟ بود چي منظورش

!! مبود شده طال تندیس مثل که منم ، دادن رو کادوهاشون و اومدن همه اون بعد!!! حلقم تو سليقت

 سجاد موقع همون که بود شده پاکت از پر دستمم!!!!بودن کرده آویزون سکه و طال بهم بس از

 :گفت آرشاویر به رو و اومد

 !!! باشه مبارکتون ، جناب ميگم تبریک _

 و من سمت اومد بعدش و داد دست بهش سردي به اونم که ، آرشاویر سمت کرد دراز ودستشو

 :گفت

 !!! من کوچولوي باشه مبارکت _

 :گفتم و خندیدم منم
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 !!!تو عروسيه ایشاال مرسي _

 دادند رو هاشون کادو همه که وقتي رفت بعدشم و بود قلب شکل که دستم داد جعبه یه بعدم و

 و تميگش عقد اتاق دور کالفه آرشاویر که عقد اتاق توي موندیم آرشاویر منو فقط ، بيرون رفتند

 با ویرآرشا یهو که ميکردم نگاه عقدم سفره به داشتم تفاوت بي منم ، موهاش الي ميکشيد دست

 :گفت منو سمت اومد عصبانيت

 هک آدمایي از مياد ؟؟بدم عروسيتون ميکنين دعوت رو پسراتون دوست هميشه شما جالبه چه _

 يادم بدم ، کثيفن باطن از ولي خوبن ظاهر به و ميدن نشون نجيب و خوب خودشونو دیگران جلوي

!! 

 ؟ دختریم همچين من ميکرد فکر واقعا ؟ بود کرده فکر چي خودش با اما بود سجاد منظورش

 :گفتم و وایسادم روش به رو و شدم بلند صندلي روي از شدم عصباني

 زا مياد بدم ، بزنن تهمت دیگران به بلدن فقط و نميدونن هيچي که آدمایي از مياد بدم منم _

 دارهن هم گناهي هيچ که بدبخت دختر یه به بعدن ، ميکنن کاري کثافط هر خودشون که پسرایي

 و فکثي فکر اون با تو بعدم.  مياد بدم ، ميبرن سوال زیر دخترو شخصيت حرفاشون با ميرسن

 اگه بدون ولي ، عروسيم کردم دعوت رو نداشتم پسراي دوست من و اینجوریه کن فکر خرابت

 . کس هيچ ؟ فهميدي نيستي کسم هيچ تو چون نداشت ربطي هيچ تو به بود اینجوریم

 هی بهم و گرفت بازومو پشت از که بيرون اومدم و کردم باز درو و پوشيدم رو شنلم سریع وبعد

 ادزی خيلي زورش اما بيارم در دستش تو از دستمو کردم سعي ، گرفت رو دستم و کرد بزرگ اخم

 اهنگ اون به من نه آسانسور توي ، رفتيم باال سالن سمت به هم با نتونستم همين واسه بود

 زا که خانومي یه سالن در جلوي گرفت رو دستم دوباره رسيدیم وقتي.  من به اون نه ، ميکردم

 سرم دور و برداشت اسفند کم یه خنده با آرشاویر جلومون آورد اسفند و اومد بود اونجا هاي خدمه

 و گردوندم آرشاویر سر دور و برداشتم اسفند کم یه منم کن دود اسفند اون توي ریخت و چرخوند

 ، تو اومدیم وقتي ، شدیم زنونه سالن وارد باهم و درآوردم رو شنلم که بعدم آتيش توي ریختم

 همه سر!!!  شد سرازیر سرمون روي وگل پول و نُقل سيل دوباره و زدن دست به کردن شروع همه

 و دوماد و عروس مخصوص جایگاه سمت رفتيم بعدش و کردیم سالم همه به و رفتيم ميزا ي

 و ژالک من که ، ميگفتند تبریک بهمون ميومدن و ميکردن نگامون خنده با همه نشستيم اونجا

 که دیدم رو و بودم کرده دعوت که رو دانشگاهيم هم دوستاي از دیگه تا وچند جانانه و حنانه
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 بغل نوم داد و جيغ کلي با اونام و شدم بلند من رسيدن بهمون وقتي ، ميومدن سمتمون به داشتند

 :گفت و گفت تبریک آرشاویر به حنانه که کردن

 عشق باالخره دیدي ؟ بود گيرا من نفرین دیدي ؟ شدي عاشق باالخره دیدي خانوم رها بيا _

 ياب! بشم عاشق بکنم غلط من ، ندارن لياقت پسرا ميگفتي هي اونوقت ؟ زد هم تورو ي درخونه

 !!  نشسته کنارت آقایي این به شوهرت

 آرشاویرم!!  بود شده چپ چشام که بودم اومده حنانه واسه ابرو و چشم اینقدر دیگه که منم

 ها بچه بقيه با اون بعد.  خبرنداشت جایي از اونکه داشت حق بيچاره ي حنانه البته ميخندید داشت

 :گفت خنده با آرشاویر که و نشستن رفتن اونام که کردم صحبت هم

 درنميزنه؟ عشق دیدي ، شدي دیدي نميشم عاشق من بودي گفته هي بيا _

 :گفتم منم!!  گفت رو بود نوشته گردنبندم روي که اي جمله همون دقيقا خنده زیر زد دوباره و

 !!!!!تو و نه هم هرکسي اونم ؟ شدم عاشق من گفته کي نخند اینقدر زهرمار _

 !!!ميگفتن اینطور دوستتون ظاهرا نگفتم که من _

 و شاد آهنگاي زدن به کرد شروع ارکس اون بعد ، بگيرم تورو حال من بشه کي آخ خندید ودوباره

 با کشن نمي خجالتم جلف دختراي ، نيومد خوشم اصال وسط ریختن آرشاویر فاميالي از اعم همه

 ای آرشاویر مامان اون بعد!!  ميدن قر آرشاویر جلو اومدن نبرده پارچه وجبم نيم که لباساشون اون

 چه رقصيدن به کردن شروع و وسط رفتند خودش من مامان و نشوند رو همه جون سارا همون

 خودشو مامان به آرشاویر اون بعد خنده از بودیم مرده که ما ، ميرقصيدن قشنگ و شاد قدرم

 پيش اومدن روشنا و مهسا رقصيدن همه اینکه بعد ، داد شاباش تومن هزار 000 یکي من مامان

 معروف رقاص به فاميل تو بود العاده فوق رقصم منم ، کردن بلند جامون از مارو زور کلي با و ما

 بود کافي فقط.... و شمالي ، عربي ، پاپ هيپ ، ترکي ، ایراني: جمله از بودم بلد رقصيم همه ؛ بودم

 نگآه یه هم ارکس ي خواننده اون وسط رفتيم آرشاویر منو.  ميترکوندم من دیگه بذارن آهنگ یه

 شروع ناز با آروم اولش روزگار عليرضا از ناري ناري بود چي آهنگ حاال گذاشت ما افتخار به شاد

 با امهس که نبود بلد هيچي انگار همونطور آرشاویرم نيستم بلد هيچي انگار که رقصيدن کردم

 :گفت و اومد عصبانيت

 ؟ رقصيدنه وضعه چه این ؟ دوتا شما خوردید ماست مگه بابا _
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 :گفت من به رو و

 !!کنب ميکردن نگاه بهت باز دهن با داشتن همه که ميکردي من تولد که رقصایي اون از بيشرف _

 :گفت آرشاویر روبه وبعد

 که؟ نيستي بلد هيچي اینکه مثل شمام _

 :گفت آرشاویر مامان موقع همون که

 دتول که قشنگت رقصاي اون از توهم ؟ رقصيدنه وضعه چه این ، ميگه راست مهسا آرشاویر وا _

 !!!!!!نميرقصيدي اینجوري که تو ، بکن ميکردي ایليا

 لدتو توي آرشاویرم ، مهسا تولد تو من ، بود شده شکوفا رقصامون ، تولد توي دوتامون جالب چه

 دانه ههل آهنگ ، شد شروع بعدي آهنگ همين واسه بلده رقص قدر چه ببينم بذار گفتم منم.  ایليا

 کردم اجرا رو بودم کرده کار آهنگ این ي واسه که حرکتایي تموم کردم شروع ، جهان اميد از دان

 مردونه اما ميداد قر ، ميداد قري چه سوخته پدر آرشاویر به افتاد نگام سوت و جيغ و دست همه

 همه بودم شده گرم تازه من بعدي آهنگ رفت!!  اومد خوشم بود خوب رقصش پس نه!!  ميرقصيد

 ، دادند رو شاباشاشون همه که این بعد ميزدن دست و ميدادن شاباش و بودن شده جمع دورمون

 اومدم نمباس با قر یه و آرشاویر به کردم پشتم بود آروم تقریبا آهنگش بریزم کرم یکم بذار گفتم

 توي از بود دستش تو دستم که طور همون و خودش سمت چرخوند و گرفت رو دستم که ، براش

 و زدند دست همه که ، آزادم دست توي گذاشت و درآورد تومني پنجاه تراول تا 60 کتش جيب

 :گفتند

 !!!!ببوس دومادو عروس ، ببوس دومادو عروس _

 متس برد دستشو و ميکرد نگاهم داشت خنده و شيطنت با اونم که کردم آرشاویر به نگاه یه منم

 که دمبوسي رو گونش و جلو رفتم آروم ، بود گرفته خندم منم ، ببوسمش کرد اشاره بادست و لپش

 :فتندگ دوباره جمعيت واگير هاگير این توي ميکنه نگام داره حالتي یه با دیدم عقب رفتم وقتي

 !!! ببوس و عروس دوماد ، ببوس و عروس دوماد _

 اب و زند دست برامون همه دیگه که بوسيد رو پيشونيم و جلو اومد آروم و کرد نگاه یه بهم اونم

 اي نام به بيگي سامي از ریتميک شاد و آروم آهنگ یه ، آهنگش.  نشستند همه آهنگ شدن عوض

 رو دستش و کرد نزدیک خودش به منو آرشاویر ، کرد خوندن به شروع که بود کرد شروع جونم
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 کردیم شروع آهنگ شدن شروع با ، گردنش دور انداختم رو دستم مجبوري منم کمرم دور انداخت

 با!!  ودب برگشته بود رسونده سالم نردبون به که نبود قد که قدشم ماشاال ، خوردن تکون به آروم

 توي کردن نگاه براي باید همين واسه ، بودم ش سينه روي تا تازه بلند پاشنه کفشاي اون

 عشرو سامي که وقتي و چشمام توي زد زل و نکرد نامردي اونم ، باال ميگرفتم رو سرم چشماش

 بنابراین بودن زده حلقه دورمون هم همه و خوندن به کرد شروع باهاش آرشاویرم ، خوندن به کرد

 ، هاومد خوششون آرشاویر کار این از که دادند نشون ، دستاشون صداي با همه آرشاویر کار این با

 : ميخوند بيگي سامي با بلند بلند آرشاویرم

  شو مهمونم و بيا چشمام رو قدمات ، جونم اي

 کن آرومم بيا دلم پریشونه ببين شو خونم گرمي

 خونم تو بپيچه تنت عطر ميخوام جونم اي

  دیوونم سرگردون یه نيستي که تو

 داغونم که بيا جونم اي

 :خوندن به کردند شروع آرشاور با هم همه رسيد که اینجا به

  کسم همه تویي عشقم نفسم عمرم جونم اي

 جونم اي دارم تورو خوشحالم چه که آي

 تنم تو خون مثل عشقت بودنم دليل جونم اي

 جونم اي دارم تورو خوشحالم چه که آي

  چرخوند دور دو منو گرفتو دستمو آرشاویر رسيد که اینجا به

 جونم بيا بارونم پر ابر تو بي خزونم جونم اي

 ميدونم رو بودنت قدر که بيا

 ميموني که بگي اگه دوني مي

 جوني توکه ميرسوني ميخوام چي هر به منو
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 ميموني که بگو بيا

 ادهالع فوق صداش بودم نشنيده قشنگي این به صدا حاال تا بود قشنگ خيلي صداش وااااااااي

 !!!! بود

  کسم همه تویي عشقم نفسم عمرم جونم اي

 جونم اي دارم تورو خوشحالم چه که آي

 تنم تو خون مثل عشقت بودنم دليل جونم اي

 جونم اي دارم تورو خوشحالم چه که آي

 ميدونم مدیونم تو به قشنگو حس این من جونم اي

 ميمونم ميدونم ميمونم تو عاشق باشه دنيا تا

  کسم همه تویي عشقم نفسم عمرم جونم اي

 جونم اي دارم تورو خوشحالم چه که آي

 تنم تو خون مثل عشقت بودنم دليل جونم اي

 جونم اي دارم تورو خوشحالم چه که آي

 :گفت درگوشم خنده با بوسيدو رو لپم آرشاویر شد تموم آهنگ اینکه وبعد

 !!!!! جونـــــــــم اي _

 نای با که فهميدم فقط ولي ، نياوردم در سر هيچي کارش این از بود؟؟؟ چي منظورش ؟ چي یعني

 هدیگ که منم رقصيدیم باهاش ما که بود آهنگي آخرین این.  زدند دست برامون همه آرشاویر کار

 که نشستيم هم با و رفتيم خودمون مخصوص جایگاه سمت به آرشاویر با بودم شده خسته واقعا

 :گفت آرشاویر دقيقه چند از بعد

 . ميام دوباره شام براي مردونه برم من دیگه بهتره _

 !!!! باشن راحت ميخوان ماهم فاميالي ، دیگه ميرفتي زودتر خب ، برو _

 :گفت و خندید
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 !!! پرو بچه _

 :گفتم و خندیدم منم

 !کم شرت برو برو _

 ويت قضا از ، رقصيدن ميتونستن تا و وسط ریختن همه ما فاميالي اون بعد ، رفت و خندید اونم

 ماتوي که موقعي اون ، ميداد نشون رو مردونه توي که بودند گذاشته بزرگ دي اي ال یه زنونه

 بياد که داماده نوبت دیگه که گفتن بعدش ولي ، بود نشسته آرشاویر ميرقصيدیم داشتيم زنونه

 خودم هميشه ترکوند آرشاویر که گذاشتند شاد آهنگ یه اولش ، وسط رفت آرشاویرم ، وسط

 يجور این آرشاویر حاال و برقصه قشنگ و باشه بلد رقص خودم مثل آیندم شوهر داشتم دوست

 که گذاشتند هم دیگه آهنگ تا چند اون بعد ، داشتم دوست رو رقصش ميرقصيد مردونه خيلي بود

 آهنگ یه اون بعد ، بود وسط که دیدم هم رو بنيامين همونجا و رقصيد هم ها اون با آرشاویر

: جز ندنبود کسي هم نفر دو اون که موندند وسط نفر دو فقط و کنار کشيدند همه ، گذاشتند خارجي

 کالس مدت یه یعني ، بود العاده فوق خارجيش رقص بودم دیده رو سجاد رقص.  سجاد و آرشاویر

 رو ونکتاش دوتاشون! آرشاویر موند مي فقط ميرقصيد قشنگ خيلي همين واسه ميرفت پاپ هيپ

 از شد شروع آهنگ ، کرد پلي خارجي آهنگ یه ميکرد پلي رو ها آهنگ که پسري اون و آوردن در

 حرکتایي یه ، ميگرفتن اوج داشتن یواش یواش انداختن کل به کردن شروع دوتا این اول همون

 اهنگ رو مردونه داشتيم ، بودیم کرده ول رو مجلس همه بودم ندیده عمرم به من که ميدادند انجام

 سجادم . بردم پي انداختن کل واقعي معناي به یعني ، بود مونده باز متر یه دهناشون همه ميکردیم

 ولي ، نبود ماجرا کن ول نميبرد رو از رو طرف تا مينداخت کل اگر یا نداخت نمي کل یا که

 چيزو اینهمه نميدونم من ميرقصيد عالي آرشاویرم خدایي ولي بياره کم که نبود کسي آرشاویرم

 داوم خوشم ولي!!!  دیگه ميکرد خرج جوري یه باباشو پوالي باید باالخره البته ؟ بلده جوري چه

 حرکت یه و زمين روي گذاشت رو دستش سجاد شد تند آهنگ جاي یه!!  بلده چي همه خودم مثل

 آرشاویرم و چرخيد بخوره زمين پاش یکي اون اینکه بدون و پاش یه با دور سه و شد بلند و زد

 همون که چرخيد بخوره زمين اینکه بدون دور پنج جاش به ولي داد انجام رو سجاد کار همين عين

 بعد و ميزدند نفس نفس شون دوتا هر ، شد تموم آهنگ که زد هم دیگه حرکت یه آرشاویر موقع

 یعد ميزدم دست براشون زده ذوق منم ، هوا رو رفت که بود زنونه و مردونه تشویق و جيغ صداي

 سلف و سري تا سر ميز یه که شام ميز بعدش و رقصيدن زنونه و مردونه توي دیگه یکم اون

 بریم بياد شدم منتظر منم ، زنونه توي اومد دوباره آرشاویر اون از بعد و چيدن رو بود سرویس
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 داره آرشاویرم!!! کنه مثل آرشاویر به چسبيده رفته که دیدم رو نگين موقع همون که بخوریم شام

 همون ياقتتل اصال بيشور ي دختره نگفتم کم سوختم بگم یعني ، گرفته رو دستش و ميخنده بهش

 که کردم سرگرم رو خودم و نشستم همونجوري!  که نداري منو لياقت ، فرنگيه گوجه ي دختره

 :گفت که بود پيشونيم روي کوچيک اخم یه منم نشست بغلم و اومد که نخورم حرص

 ؟ رقصيدم قشنگ _

 :گفتم بود العاده فوق رقصش اینکه با بود گرفته حرصم که منم

 !!! نبود بهتر سجاد از _

 که!! ميدم حرصت منم ، ميدي حرص منو جهنم ، هم توي ميره داره اخماش که دیدم وضوح به

 :گفت موقع همون

 !!! ست دیگه چيز یه اون رقصاي!  نميرقصي تر قشنگ نگين از هم تو البته _

 ! دیدیم اونم رقص _

 :گفتم مسخره حالت یه وبا

 االح تا چون بود جالب برام خيلي ميدوني!  بود چيزي یه اصال رقصيد قشنگ خيلـــــــــي _

 !!!!! برقصه بودم ندیده فرنگي گوجه

 :گفت مامانش که بگه چيزي اومد آرشاویر خنده زیر زدم و

 .  منتظره بردار فيلم شام ميز سر ببر بگير رو رها دست عزیزم _

 :گفت اونم و

 . االن چشم _

 بود هگرفت محکم رو دستم قدر این ، رفتيم شام ميز سمت به باهم و گرفت منو دست و شد بلند و

 :گفتم که ميشد پودر داشت دستم استخون

 !!! شکست دستم ؟ چته _

 !!! هست که همينه _
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 !!! بگيري رو دستم خوام نمي کن ول رو دستم اصال _

 !!! عمراااا _

 دیگه بود مامانش چون اونجا ، رفت ميز سمت به و گرفت تر محکم رو دستم و گفت اینو و

 شممچ و بيرون کشيدم دستش از رو دستم من و رفت بعد دقيقه چند ولي بگم چيزي نتونستم

 که ودب نياورده برام بيشور آرشاویر این که ناهارم بود گشنم قدر چه که وایـــي ، شام ميز به افتاد

 یه رفتم آرشاویر به توجه بدون همين واسه بخورم رو ها غذا ي همه ميخواست دلم همين واسه!! 

 :گفت آرشاویر که بشقابم توي ریختم یکم غذاها از هرکدوم از و برداشتم بشقاب

 . بکش الزانيا اون از منم براي _

 :گفتم من که

 !!!  بکش خودت برا خودت چه من به _

 :گفت که

 نيست؟ هردومون براي االن بشقاب این مگه _

 !!!!!!ميکشي غذا خودت براي ميکشي زحمت خودت شما منه واسه فقط این ، خير نه _

 :گفت و کرد نگاه بهم تعجب با که

 بخوري؟؟؟؟ رو اینا ي همه ميخواي واقعا یعني _

 ؟خوردم چي نفهميدم کرد هولم روشنا اینقدر که هم صبحونه ، بخورم ندادي که ناهار ؟ چي پس _

 !!! ميميرم ضعفه دل از دارم که بخورم رو شام حداقل

 :گفت و شد گرد چشماش دفعه یه

 نخوردم؟؟؟ ناهار ميگي تو اونوقت ، خریدم براتون رو گندگي اون به ساندویچ اون _

 دیدي؟ خواب نکنه ، بخوریم نياوردي ناهار یه که رفت آبروم روشنا ؟جلوي ساندویچ کدوم _

 يارهب براتون آرایشگاه شاگرداي اون از یکي به دادم گرفتم زاپاتا ساندویچ براتون چيه؟ خواب _

 نداد؟؟؟ بهتون مگه
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 زاپاتا؟؟؟ ساندویچ _

 . آره _

 ونوا اشتها با داشت و بود دستش ساندویچ یه که افتادم بود من قبل که عروسه اون یاد لحظه یه

 خوردم حسرت قدر چه موقع اون من!!!  بميري الهي وایــــي زاپاتا بود نوشته روشم و ميخورد

 رو شوهرش پز و ميخورده مارو ساندویچاي داشته نگووووووو فکرشه به قدر چه شوهرش که

 :گفتم آرشاویر به رو!!! ميداده

 !! گيجي خيلــــــــــــي یعني _

 !! خودتي چراااااااااا؟ _

 گفتي؟ چي بهش ، آرایشگاه شاگرد دست به بودي داده ساندویچارو چراااااا؟ _

 .  داره همراه یه گفتم و اونجا عروس به بده رو اینا گفتم _

 با من مثل یکيشون بعدم بودن هم دیگه عروس دوتا نبودم که من فقط اونجا گيج جناب _

 بشه کوفتش الهي که واي.  اون به داده رو ساندویچا اشتباهي اونم حتما ، بود اومده خواهرش

 !!!بود کرده خورد عصابمو اصال ميزد گاز لذت با هي اونم ، بود گشنم اینقدر

 :گفت و خندید آرشاویر

 !!! زد بال بال اینقدر کشت خودشو برداره فيلم این که بریم بيا حاال باشه _

 بود دوماد و عروس خوردن غذا مخصوص که اتاقي سمت به و آرشاویر دست دادم غذاهارو منم

 رو ققاش گفت جا یه داد طِز اینقدر درآورد رو پدرمون برداره فيلم این خالصه ، نشستيم و رفتيم

 هب داشتم منم زدن حرف کرد شروع اونم باال آوردم رو قاشق من که همزمان و آرشاویر سمت ببرم

 رشاویرآ سمت ميبردمش داشتم و بود هوا روي که قاشقي متوجه اصال که ميکردم نگاه برداره فيلم

 :گفت آرشاویر دیدم یهو که ،

 !!!! چشمم توي کردي و قاشق ميکني کار چي _

 گرفته خندش خودش اونم ، بود گرفته خندم چشمش نزدیک بردم رو قاشق دیدم کردم نگاهش

 رصتف از منم ، بيرون رفت و زد زنگ گوشيش لحظه یه کرد رو کاراش بردار فيلم که این بعد ، بود

 واسه ، اون دهن توي بذارم رو غذا ميخوام کرد فکر آرشاویر پرکردم رو قاشق و کردم استفاده
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 رو قاشق همين واسه نبود بهش حواسم اصال منم ، جلو آورد رو سرش و کرد باز رو دهنش همين

 ولي داد انجام رو حرکت همون و جلو اومد آرشاویر دوباره کردم پر رو دوم قاشق دهنم توي کردم

 من که جلو آورد رو سرش دوباره کردم پر رو سوم قاشق ، خودم دهن توي گذاشتم دوباره من

 :گفت دراومدو صداش که خودم دهن توي گذاشتم دوباره

 !!!!!!!!خودش دهن تو ميذاره من دهن توي بذاره ميخواد ميکنم فکر من هي اااااااااا_

 :گفتم و خنده زیر زدم و گرفت خندم منم

 !!!!!!خودت دهن بذار غذا خودت!  که نيستي چالغ که الحمداهلل ، دهنت بذارم غذا چه من به واااااا _

 هدیگ ماهم نيومد برداره فيلم دیگه شکر خدارو ، خوردن به کرد شروع و برداشت رو قاشق اونم و

 هک ميخورد زور به داشت آرشاویرم آخرش دیگه بيرون ميزد حلقمون از داشت بودیم خورده اینقدر

 :گفتم من

 خوردي؟؟؟ اینقدر نترکيدي دیگه بسه _

 !! ميکرد دِرو بشقابو داشت بود م عمه االن خوبه!!! زعفرون روت ميگه دیگ به دیگ _

 !!بخوري بشقابم مونده کم دیگه که تو ، کنار کشيدم من بازم خب _

 :گفت و تو اومد جون سارا ما بحث ميون که

 . منتظرن بيرون همه شيد بلند ها بچه _

 :گفت آرشاویرم که

 . ميایيم االن _

 بودن سادهوای بيرون همه ، ماشينمون سمت به رفتيم و پوشيدم شنلمو شدم بلند منم و شد بلند و

 هک زدم رو سقف به مربوط ي دکمه و افتادیم راه و شدیم ماشين سوار ، بيایيم ما بودن منتظر و

 :گفت آرشاویر که ، شد باز کامل سقف

 ميکني؟ چيکار _

 !! بازکردم رو سقف ؟؟!! نبود معلوم ااااا _

 ؟ کردي بازش چي واسه ميگم ، که نيستم کور بله _
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 . دارم دوست اینجوري دیگه نده گير ااا _

 با اایلي موقع همون که گذاشتم ابراهيمي ایمان از ميگه راست داره احساسم نام به شاد آهنگ یه و

 ميده تکون دست من براي و نشسته جلو باز نيش با که دیدم رو مهسا من و بغلمون اومد ماشينش

 که ودب باز هم ایليا ماشين سقف ، نيست وقتش االن ميگرم حالشو بعدن کن صبر کردم تعجب ،

 :گفت مهسا

 . من به بده گلتو دسته رها _

 :گفت آرشاویر که شدم بلند صندلي روي از منم

 !! ميفتي االن ميکني کار چي داري دیوانه _

 . یُفتم نمي نترس _

 :گفت حرص با که

 !! جهنم به _

 به داد رفتوگ ازدستم گلو دست ایليا که نميرسيد بهش دستم اما مهسا سمت گرفتم گلو دست منم

 بعدش و گرفتن گلو دست بغلمون اومدند هم بقيه اون بعد ، بهم برگردوند دوباره بعد و مهسا

 :گفت آرشاویر که نکردم توجهي اصال و نشستم من ولي اومد نگين

 . نگين به بده گلتو دست _

 :گفتم لجبازي با که

 !! عمراااااا ، نميدم _

 :گفت که

 !! بده بهش نيار در بازي بچه _

 :گفتم و لجباز سرتقاي بچه این مثل بودم شده منم

 !!! خودمه گل دست نموخوام _

 :گفت که کردم نگاه بهش باز نيش با منم بغلمون اومد سجاد موقع همون که
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 خوبي؟؟؟؟؟؟ من جوجوي _

 !!!!!!مرســــــــــــي _

 :گفتم سجاد به رو و

 .بدم بهت گلمو دست تر نزدیک بيا سجاد _

 :گفت آرشاویر که

 !!! عمرا _

 :گفتم اخم با که جلو رفت و گرفت گازو آرشاویر ، بشه نزدیک ماشينمون به اومد سجاد وتا

 ؟؟؟!! بدم بهش گلمو دست ميخواستم کردي اینجوري چرا _

 !!! بدي سجاد به گلتو دست بذارم عمرا نميدي نگين به وقتي _

 : گفتم منم

 !! ميبيني حاال بهش ميدم _

 گرفت گازو آرشاویر دوباره که بدم بهش گلو دست اومدم موقع همون بغلمون اومد دوباره سجاد و

 : گفتم منم رفت و

 !!! ميشي ضایع ، نيفت در سجاد با _

 :گفت و زد خند پوز یه

 !! عمرا _

 چراغ پشت همين واسه قرمز چراغ به خوردیم ما به رسوند خودشو سجاد موقع همون که

 :گفت که بود بغلمون دقيقا سجادم ، وایسادیم

 مياد؟ خوشت شدن ضایع از بدي؟ مسابقه داري دوست خان آرشاویر _

 :گفت آرشاویر که

 !! شما مثل کسي شدن ضایع مخصوصا ، ميبرم لذت دیگران شدن ضایع از آره _
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 :گفت پوزخند یه با سجاد که

 !!!ندارم حرفي من داري دوست جوري این خودت اگر باشه _

 اومد سجاد موقع همون که ، گاز روي گذاشت ته تا پاشو آرشاویر شد سبز چراغ موقع همون و

 :گفت و بغلمون

 !!!! ميشي خسته نگير سخت زیاد _

 :گفتم و ميکردم تشویقش و ميبردم لذت سجاد ازبردن داشتم منم جلو زد بعد و

 !!! بدي مسابقه سجاد با توني نمي _

 !!ميبيني حاال _

 زدیکاين آرشاویر یا بود جلو سجاد یا نبود دنبالمون کس هيچ دیگه داشت ادامه بينشون ي مسابقه

 پيچيد و جلو زد سجاد آخر ي لحظه درست ولي جلو زد سجاد از حرکت یه با آرشاویر بودیم خونه

 یدخند سجاد ، بود ما ماشين با مُماس که جوري کرد کج رو ماشينش ، ما ماشين جلوي و کوچه تو

 ماشينمون دور ، دور یه و کشيد رو دستي یعني ، زد زدم شمال توي منم که هایي دریفت اون از و

 لمگ دست و خندیدم بهش منم ، وایساد بودم نشسته من که ماشين راست بغل درست و چرخيد

 :گفت و شد پياده ماشين از عصباني آرشاویر که بهش دادم رو

 !!! درآوردین شورشو ، دیگه بسه _

 :گفت داد با من به رو و

 کردي؟ ازدواج من با اومدي چرا داشتي معشوقه اول از که تو _

 تسم رفت و شد پياده ماشين از ، درمياورد حرص بيشتر که آروم لبخند یه با سجاد موقع همون

 :گفت آرشاویر که آرشاویر

 رو ود آدماي از مياد بدم ، گرفته پسرش براي رو پاکي دختر چه ميکنه فکر که بگو رو من مامان _

 روي و باشه اینکاره که نميکني هم رو فکرش اصال که زنکه گول و خوب اینقدر روشون یه که

 و پاک این از دختر ميگن همه که همونيه این نميشه باورت که خرابه و پست اینقدر دیگشون

 داري؟ پسر دوست طور چه ميومد بدت پسرا ي همه از که تو!!  نيست تر خانوم
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 :زد داد من به رو موقع همون

 ؟؟؟؟؟ شد چي ؟؟؟؟؟پس هااااااان _

 :گفت سجاد موقع همون

 و منحرفت فکر اون دیگه اما ، نگفت بهت چيزي کرد خانومي ، زدي تهمت رها به هرچي بسه _

 وت اونوقت ميخورم قسم رها پاکي رو من!  ميکشه گند به اینجارو االن که کن جمش رو کثيفت

 چيه هار منو نسبت ميدوني اصال تو نزده؟؟؟؟؟؟ سر ازش تاحاال که ميکنه کارایي به متهم اونو داري

 پسرت؟؟ دوست ميگي اطمينان با و ميزني تهمت بهش که

 :زد داد من به رو موقع همون

 ؟؟؟؟؟ شد چي ؟؟؟؟؟پس هااااااان _

 :گفت سجاد موقع همون

 و منحرفت فکر اون دیگه اما ، نگفت بهت چيزي کرد خانومي ، زدي تهمت رها به هرچي بسه _

 وت اونوقت ميخورم قسم رها پاکي رو من!  ميکشه گند به اینجارو االن که کن جمش رو کثيفت

 چيه هار منو نسبت ميدوني اصال تو نزده؟؟؟؟؟؟ سر ازش تاحاال که ميکنه کارایي به متهم اونو داري

 پسرت؟؟؟؟؟ دوست ميگي اطمينان با و ميزني تهمت بهش که

 !!!  نيست تر تابلو شما از نميخواد کردن فکر این _

 خودتن؟ مثل همه کردي فکر ، ميکني اشتباه ، زرنگ آقاي دیگه نه _

 !!باهمين همش راه به راه که کيشي؟ نيستي پسرش دوست اگه پس _

 :گفتم و شدم پياده ازماشين بودم ساکت موقع اون تا که منم

 . دایيمه پسر سجاد _

 کنيمي برخورد من از تر راحت حتي نگين با تو تازه.  خالته دختر که نگين مثل ، دایي پسر آره _

 ؟ ميگرم رو سجاد دست تو مثل من ولي

 :گفت سجاد
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 ي همه شد رها نداشتم خواهر من ، اومد دنيا به کوچولو خوشگل دختر یه که بودم بچه من _

 هشب کسي نميذاشتم بودم مواظبش هميشه ، تنهایيام مونس شد ، نداشتم خواهر شد ، زندگيم

 رها ي خانواده که کردي فکر این به حاال تا اصال ، من خواهر شد رها که شد این و کنه نگاه چپ

 اینکه وجود با راحتيم اینقدر و ميکنيم صحبت باهم یا بيرونيم رها با همش که نميدن گير من به چرا

 به فقط رو رها من چون برادریم خواهر مثل ما ميدونستن همه ؟ بده چيزا این ما ي خانواده توي

 جوره نه باشم داشته دوستش که ميدم اجازه خودم به حد این در و دارم دوست خواهرم ي اندازه

 !دیگه

 دیگه و رسيدند راه از بودند دنبالمون که ماشينایي بقيه موقع همون ، بود شده کنف خيلي آرشاویر

 و کردن خداحافظي ما از و رقصيدن و زدن مردا کم یه کوچمون توي.  نکرد پيدا ادامه بحث این

 ، دناوم من باباي و مامان اول ، کردند دست به دست رو آرشاویر منو ، هامون خانواده و رفتن

 ويت منو دست بابام بریزن اشکام نميدادم اجازه ولي بودم کرده بغز منم کرد گریه کلي مامانم

 :گفت و گذاشت آرشاویر دست

 آب نذار کن مراقبت ازش چشمات مثل رها جون و تو جون ، تو دست ميسپرم رو رها آرشاویر _

 . بخوره تکون دلش توي

 کردم رتشک بود کشيده برام که زحمتایي تمام خاطر به ازش بغلش پریدم منم بود کرده بغز بابام

 بعد و پایين اومد چشمش از اشک قطره یه کردم نگاهش وقتي بيرون کشيد بغلش از منو بابام ،

 :گفت که بوسدیم رو دستش و شدم خم من که کرد پاکش سریع

 . باشيد خودتون مواظب _

 يتو منو دست و اومدن آرشاویر باباي و مامان اون بعد ، بود شده گرفته خيلي حالم واقعا.  رفت و

 آرشاویرم باباي ميکرد گریه داشت آرشاویر بغل آرشاویرتوي مامان ، گذاشتند آرشاویر دست

 توي اومد مامانش اون بعد کرد خوشبختي آرزوي برامون و بوسيد رو پيشونيم بعدش ، بود ناراحت

 :گفت ميکرد گریه که جور همون ، ميکرد گریه جور همين منو بغل

 آرشاویر از رو رازي یه ميخوام ولي کني خوشبختش ميتوني که ميدونم ، باش پسرم مواظب _

 . بگم بهت

 :گفتم بودم شده کنجکاو که منم
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 چـــــــــــي؟؟؟؟ _

 ولق ، نکني گریه آرشاویر جلوي وقت هيچ بدي قول بهم ميخوام ، بدي بهم قولي یه ميخوام رها _

 ميدي؟

 چرا؟ ولي ، آره _

 کنه گریه جلوش زن یه مخصوصا یکي ببينه ميشه دیوونه یعني ، حساسه خيلي گریه به آرشاویر _

. 

 خيلي من ي گریه روي مخصوصا داشت سِنسور گریه روي ، بود رهام مثل آرشاویرم جالب چه

 بهمون اومدن رها و ترانه و ترنم اون بعد.  کنه گریه جلوش یکي نداشت طاقت اونم ، بود حساس

 که ودب کسي تنها ، بغلش پریدم اومد رهام وقتي ، کردن خوشبختي آرزوي برامون و گفتن تبریک

 :گفت رهام که کنم گریه بغلش توي شد باعث

 . نکن گریه پس حساسم تو ي گریه رو من ميدوني که تو ، نکن گریه رها _

 :گفت آرشاویر به رو بعد و

 !!!!کنيا اذیت خواهرمو نبينم آرشاویر اوووي _

 :گفت و خندید آرشاویر که

 !!!!نميکنم اذیتش من نکنه اذیت منو خواهرت ، رهام بابا _

 :گفت بعد و هوا رفت آخش که آرشاویر کفش روي کوبيدم پامو حرصم از من که خندید هم رهام

 رهام؟ ميبيني ، بيا _

 منم بود کرده بغل رو ایليا آرشاویر ، اومدن باهم مهسا و ایليا بعد ، رفت کنون خنده رهام بعد و

 :گفت خنده با مهسا رو مهسا

 !! باش خودت مواظب خيلي امشب رها _

 :گفتم و شونش تو زدم منم

 !! دارم کار باتو من بعدن بعدم هوي _
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 ؟ چرا_

 ميشيني؟ جلو اونم ميشي ایليا ماشين سوار دیگه حاال _

 فهميدي؟ اوه اوه _

 !!! فهمم نمي خنگم تو مثل نه _

 :گفت لوسي لحن با مهسا که خنده زیر زدیم باهم بعد و

 !باشم خوبي دخمل ميدم قول نزن منو رها _

 :گفتم بهش منم و گفت تبریک دوتامون به اومد سجاد سرم آخر و

 !!  کنم جبران تو عروسي ایشاال داداشي مرسي _

 زندگي توش باید سال یه که جایي ، شدیم ساختمون وارد و کردیم خداحافظي همه با اون وبعد

 نمک عرض چه که ساختمون ، شدیم ساختمون وارد باهم ، ميکردم تحمل رو چيزا خيلي و ميکردم

 راچ نميدونم من بابا اي ، داد فشار رو بيست ي طبقه آرشاویر شدیم آسانسور سوار! بود برج

 عدد هب اي عالقه چه نميدونم خونش طبقه از اینم شرکت طبقه از اون افتاده؟ ما گير بيسته هرچي

 زل ممن ، لبش رو آميزم شيطنت لبخند یه و بود من به نگاهش همش آسانسور توي داره؟ بيست

 رو سرم خودم من که بود پرو اینقدر اما بره رو از بلکه تا کردم نگاش پرو پرو و چشماش توي زدم

 توجه دونب منم ، کرد باز کليد یه با رو خونه در بيست ي طبقه رسيدیم که این بعد ، پایين انداختم

 راهروي یه ميشدي وارد که در از قشنگ و شيک خيلي بود اي خونه عجب.  تو رفتم جلوتر بهش

 احتير مبل دست یه توش که ميرسيدي بزرگي پذیرایي به ميدادي ادامش وقتي که بود کوچيک

 از تر جلو ، داشت قرار طالیي عسلي ميزاي جلوش و بود شده چيده طالیي اي قهوه استيل

 ي هباسليق توش وسایالم تمام و بود مشکي قرمز رنگ به که خونه آشپز به ميرسيد پذیرایي

 نوم اتاق ، اتاقا از یکي ، بود اتاق تا سه ، ها خواب اتاق سمت رفتم اون بعد ، بود شده چيده خاصي

 فيدس تختش سرویس که شيک اتاق یه!! بغلي اتاق بره اون ، خودمه اتاق البته که بود آرشاویر

 داشت نفره یه تخت یه که بغلي اتاق رفتم ، بود طالیي هم تختيم رو بود شيک خيلي بود طالیي

 ريس یه بود توش کتابخونه تحریرو ميز یه بود مطالعه اتاق هم بعدیش اتاق و نبود بد اتاقم اون

 ! شده تنگ کشيدن نقشه واسه دلم قدر چه که آخ بود روش کشي نقشه وسایل هم
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 بهم داشت سرش روي شاخ تا چهار با آرشاویر و لبخند با سجاد سمتم به برگشتن هردوشون

 :گفت لب زیر ، ميکرد نگاه

 دایي؟ پسر _

 :گفتم منم

 کنيمي برخورد من از تر راحت حتي نگين با تو تازه.  خالته دختر که نگين مثل ، دایي پسر آره _

 ؟ ميگرم رو سجاد دست تو مثل من ولي

 :گفت سجاد

 ي همه شد رها نداشتم خواهر من ، اومد دنيا به کوچولو خوشگل دختر یه که بودم بچه من _

 هشب کسي نميذاشتم بودم مواظبش هميشه ، تنهایيام مونس شد ، نداشتم خواهر شد ، زندگيم

 رها ي خانواده که کردي فکر این به حاال تا اصال ، من خواهر شد رها که شد این و کنه نگاه چپ

 اینکه وجود با راحتيم اینقدر و ميکنيم صحبت باهم یا بيرونيم رها با همش که نميدن گير من به چرا

 به فقط رو رها من چون برادریم خواهر مثل ما ميدونستن همه ؟ بده چيزا این ما ي خانواده توي

 جوره نه باشم داشته دوستش که ميدم اجازه خودم به حد این در و دارم دوست خواهرم ي اندازه

 !دیگه

 دیگه و رسيدند راه از بودند دنبالمون که ماشينایي بقيه موقع همون ، بود شده کنف خيلي آرشاویر

 و کردن خداحافظي ما از و رقصيدن و زدن مردا کم یه کوچمون توي.  نکرد پيدا ادامه بحث این

 ، اومدن من باباي و مامان اول ، کردند دست به دست رو آرشاویر منو ، هامون خانواده و رفتن

 ويت منو دست بابام بریزن اشکام نميدادم اجازه ولي بودم کرده بغز منم کرد گریه کلي مامانم

 :گفت و گذاشت آرشاویر دست

 آب نذار کن مراقبت ازش چشمات مثل رها جون و تو جون ، تو دست ميسپرم رو رها آرشاویر _

 . بخوره تکون دلش توي

 کردم رتشک بود کشيده برام که زحمتایي تمام خاطر به ازش بغلش پریدم منم بود کرده بغز بابام

 بعد و پایين اومد چشمش از اشک قطره یه کردم نگاهش وقتي بيرون کشيد بغلش از منو بابام ،

 :گفت که بوسدیم رو دستش و شدم خم من که کرد پاکش سریع

 . باشيد خودتون مواظب _
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 يتو منو دست و اومدن آرشاویر باباي و مامان اون بعد ، بود شده گرفته خيلي حالم واقعا.  رفت و

 آرشاویرم باباي ميکرد گریه داشت آرشاویر بغل آرشاویرتوي مامان ، گذاشتند آرشاویر دست

 توي اومد مامانش اون بعد کرد خوشبختي آرزوي برامون و بوسيد رو پيشونيم بعدش ، بود ناراحت

 :گفت ميکرد گریه که جور همون ، ميکرد گریه جور همين منو بغل

 آرشاویر از رو رازي یه ميخوام ولي کني خوشبختش ميتوني که ميدونم ، باش پسرم مواظب _

 . بگم بهت

 :گفتم بودم شده کنجکاو که منم

 چـــــــــــي؟؟؟؟ _

 ولق ، نکني گریه آرشاویر جلوي وقت هيچ بدي قول بهم ميخوام ، بدي بهم قولي یه ميخوام رها _

 ميدي؟

 چرا؟ ولي ، آره _

 کنه گریه جلوش زن یه مخصوصا یکي ببينه ميشه دیوونه یعني ، حساسه خيلي گریه به آرشاویر _

. 

 خيلي من ي گریه روي مخصوصا داشت سِنسور گریه روي ، بود رهام مثل آرشاویرم جالب چه

 بهمون اومدن الهه و روشنا اون بعد.  کنه گریه جلوش یکي نداشت طاقت اونم ، بود حساس

 که ودب کسي تنها ، بغلش پریدم اومد رهام وقتي ، کردن خوشبختي آرزوي برامون و گفتن تبریک

 :گفت رهام که کنم گریه بغلش توي شد باعث

 . نکن گریه پس حساسم تو ي گریه رو من ميدوني که تو ، نکن گریه رها _

 :گفت آرشاویر به رو بعد و

 !!!!کنيا اذیت خواهرمو نبينم آرشاویر اوووي _

 :گفت و خندید آرشاویر که

 !!!!نميکنم اذیتش من نکنه اذیت منو خواهرت ، رهام بابا _

 :گفت بعد و هوا رفت آخش که آرشاویر کفش روي کوبيدم پامو حرصم از من که خندید هم رهام
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 رهام؟ ميبيني ، بيا _

 منم بود کرده بغل رو ایليا آرشاویر ، اومدن باهم مهسا و ایليا بعد ، رفت کنون خنده رهام بعد و

 :گفت خنده با مهسا رو مهسا

 !! باش خودت مواظب خيلي امشب رها _

 :گفتم و شونش تو زدم منم

 !! دارم کار باتو من بعدن هوي _

 ؟ چرا_

 ميشيني؟ جلو اونم ميشي ایليا ماشين سوار دیگه حاال _

 فهميدي؟ اوه اوه _

 !!! فهمم نمي خنگم تو مثل نه _

 :گفت لوسي لحن با مهسا که خنده زیر زدیم باهم بعد و

 !باشم خوبي دخمل ميدم قول نزن منو رها _

 :گفتم بهش منم و گفت تبریک دوتامون به اومد سجاد سرم آخر و

 !!  کنم جبران تو عروسي ایشاال داداشي مرسي _

 زندگي توش باید سال یه که جایي ، شدیم ساختمون وارد و کردیم خداحافظي همه با اون وبعد

 نمک عرض چه که ساختمون ، شدیم ساختمون وارد باهم ، ميکردم تحمل رو چيزا خيلي و ميکردم

 راچ نميدونم من بابا اي ، داد فشار رو بيست ي طبقه آرشاویر شدیم آسانسور سوار! بود برج

 عدد هب اي عالقه چه نميدونم خونش طبقه از اینم شرکت طبقه از اون افتاده؟ ما گير بيسته هرچي

 زل ممن ، لبش رو آميزم شيطنت لبخند یه و بود من به نگاهش همش آسانسور توي داره؟ بيست

 رو سرم خودم من که بود پرو اینقدر اما بره رو از بلکه تا کردم نگاش پرو پرو و چشماش توي زدم

 توجه دونب منم ، کرد باز کليد یه با رو خونه در بيست ي طبقه رسيدیم که این بعد ، پایين انداختم

 راهروي یه ميشدي وارد که در از قشنگ و شيک خيلي بود اي خونه عجب.  تو رفتم جلوتر بهش

 احتير مبل دست یه توش که ميرسيدي بزرگي پذیرایي به ميدادي ادامش وقتي که بود کوچيک
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 از تر جلو ، داشت قرار طالیي عسلي ميزاي جلوش و بود شده چيده طالیي اي قهوه استيل

 ي قهسلي با توش وسایالم تمام و بود مشکي قرمز رنگ به که خونه آشپز به رسيد مي پذیرایي

 نوم اتاق ، اتاقا از یکي ، بود اتاق تا سه ، ها خواب اتاق سمت رفتم اون بعد ، بود شده چيده خاصي

 فيدس تختش سرویس که شيک اتاق یه!! بغلي اتاق بره اون ، خودمه اتاق البته که بود آرشاویر

 داشت نفره یه تخت یه که بغلي اتاق رفتم ، بود طالیي هم تختيم رو بود شيک خيلي بود طالیي

 ريس یه بود توش کتابخونه تحریرو ميز یه بود مطالعه اتاق هم بعدیش اتاق و نبود بد اتاقم اون

 هک این بعد!  شده تنگ کشيدن نقشه واسه دلم قدر چه که آخ بود روش کشي نقشه وسایل هم

 کردم شروع وایسادم آینه جلوي ، بستم درو و! خودم اتاق توي رفتم ، زدم دید رو خونه کل

 ، بازشد اتاق در که ، ميکردم باز رو موهام داشتم همينجوري ، کردم باز رو موهام هاي سنجاق

 :گفتم برگردم اینکه بدون همين واسه آرشاویره ميدونستم

 . بغليه اتاق ، شما اتاق اطالع جهت _

 . ميدونم _

 ! کردي فراموش هميشه مثل شاید گفتم _

 . نيستم تو مثل من نه _

 !! باهوشي من مثل کردم فکر من چون شکر رو خدا _

 هک دادم ادامه کارم به خونسرد ولي ، دیدمش پشتم آینه توي از دفعه یه که دادم ادامه کارم به و

 ، کنهب ميخواد چيکار ببينم چشاش تو زدم زل منم ، چشمام تو زد زل و خودش سمت برگردوند منو

 واي ، دیدم رو باال ميرفت اتاق در از داشت که سوسک یه من که ، جلو آورد سرشو ، آروم آروم

 این یدند محض به یعني.  عنکبوت یکي ، بود سوسک یکي بودم متنفر چيز دوتا از زندگيم تو من

 گوش که کشيدم جيغي یه دقيقا واالنم!!!  نميکشم ببينم مار وقتي که ميکشم جيغي ، بزرگوار دو

 گرفت رو گوشاش آرشاویر ، کشيدم رو بنفشم جيغ اینکه بعد!  آرشاویر به برسه چه شد کر خودم

 :گفت و

 !!!ميترسي اینجوري نکردم کاریت هنوز خوبه حاال!! شدم کر ؟ خبرته چه بابا _

 ! پشتته سوسک یه ، سوسک ؟ ترسيد تو از کي اصال ؟!داري ترس تو مگه بابا برو _

 :گفت و گرفت رو دهنم جلوي آرشاویر که کشيدم دیگه بلند جيغ یه دوباره یادآوریش واز
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 !!!کردم کاریت من ميکنن فکر اینجا ميریزن ها همسایه االن ، نزن جيغ ترسو بابا خب _

 !!!نميمونه محل این توي برات آبرویي دیگه گرنه و بکشش زود نميدونم من _

! ! نميدیدم و روز این و ميمردم من کاش ولي ، کشت رو سوسک و برداشت دمپایي یه رفت زود و

 که منم ، اومد من سمت به و زد شيطاني لبخند یه و گرفت شاخکش از کشت که رو سوسک

 : گفتم پته تته با ، داره سر در شومي افکار چه که فهميدم

 ...نميخواي توکه...  تو...  نه _

 !! زدي حدس درست اتفاقا چرا _

 بعق داشتم همينجوري منم بود دستش تو هم سوسکه ، ميشد نزدیک من به داشت وهمينجور

 و روم شد خم و نکرد نامردي اونم ، تخت رو شدم ولو و تخت به کرد گير پام که ميرفتم عقب

 در و نبينم رو ناک درد ي صحنه این تا بستم رو چشمام منم که ، صورتم جلو گرفت رو سوسکه

 :گفتم ، ميکردم سکته ترس از داشتم که حال همون

 ...  نه داري دوست که هرکسي تورو.....  نه خدا تورو آرشاویر...  نه _

 اینکه فکر از لحظه یه ، ميخوره تکون وار نوازش صورتم رو داره چيزي یه دیدم دفعه یه که

 یه ، خورد بهم حالم ميره پایين و باال قشنگم صورت رو زشتش پاي و دست اون با داره سوسکه

 ميومد چاه ته از که صدایي با اونم کلمه یه فقط بزنم جيغ نميومد در هم صدام حتي دیگه که جوري

 : گفتم

 ... نه.....  من جون.....  آرشاویر _

 :تگف آرشاویر یهو که بود بسته چشمام همچنان منم ، شد متوقف سوسکه نوازش دیدم یهو که

 رها؟ _

 دوتا آرشاویر موقع همون ، شدم رو روبه خندون چشم بادوتا که کردم باز رو چشمام حالي بي با

 سوسکه پس کردم تعجب ، نبود دستش تو هيچي ولي ، داد تکون و باال آورد رو دستاش

 دارم من ، بخندي آب رو مار زهر ، ميخندید همينجور و خنده زیر زد بلند یهو آرشاویر که کجاست؟

 :گفتم زدم داد یهو بعد ميخندي؟ تو ميکنم سکته
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 عورش و درک ذره یه فقط ذره یه ميخندي؟ تو اونوقت ، ميکنم سکته دارم من!!  بيشوري خيلي _

 !! نداري

 و شد بد حالم ، صورتم رو سوسکه نوازش یادآوري با لحظه یه ولي ، افتادم تخت روي حال بي و

 هک طور همين ، شستن رو صورتم کردم شروع حرص با و کردم باز رو آب و دسشویي سمت رفتم

 گریم زود بودم نازک دل خيلي من ، صورتم روي ميریختن هم اشکام ، شستم مي رو صورتم

 مميشست رو صورتم اشک با همراه که همينطور.  ميدونستن ما ي خانواده تو اینو همه و ميگرفت

 : گفت که دیدم در جلوي رو آرشاویر

 ميکني؟ گریه چي واسه حاال _

 !!!تو وشعور درک نداشتن خاطر به _

 مياد؟ بدت سوسک از اینقدر یعني ، نساب رو صورتت اینقدر حاال _

 نمياد؟ بدت تو یعني اونوقت بيشتر اینقدرم از _

 . نه _

 پاهاي ، دست نوازش جاي به و ، صورتت روي انداختم رو سوسک وقتي شب یه پس باشه _

 ؟ نه یا مياد بدت سوسک از ميبينيم اونوقت کرد نوازش رو صورتت چندشش

 :گفت آرشاویر که ميشستم بيشتري فشار با رو وصورتم گریه زیر زدم دوباره یادآوریش از و

 !!بود من دست صورتت رو نبود سوسکه اون بعدم!!  بابا رفت صورتت پوست _

 فلطي قدر چه ميگم ؟ بود آرشاویر دست یعني ؟ چي یعني ، خوردم جا گفت که چيزي از لحظه یه

 ادهد دستش خودم که ضعفي نقطه از و بود کرده اسکلم اینکه از ولي!!  بوده اون دست نگو ، بود

 : گفتم داد با همين براي بودم شاکي خودم دستم از ، بودم

 !! برات دارم نزاکت بي بيشعور!!  بيشعوري خيلي _

 ینکها بعد ، کردم قفلش پشت از و ، بستم سرم پشت محکم درو و رفتم اتاقم سمت به حرص با و

 روي و پوشيدم خنک و راحت خواب لباس دست یه ، کردم باز رو موهام و کردم عوض رو لباسام

 . مخوابيد فکر این با و!  چغندر برگ نه ، رها ميگن من به دارم برات حاال کن صبر ، شدم ولو تخت
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 اینکه بدون بار اولي براي ، شدم بيدار ميخورد چشمم توي داشت پنجري از که نوري با صبح

 به . بود جالب واسم خيلي ، شدم بيدار خواب از خودم ، بخوره زنگ گوشيم یا ، کنه بيدارم کسي

 ولي بيرون رفتم ، کردم عوض رو لباسام و شدم بلند تخت از ، بود صبح 00 کردم نگاه ساعت

 شبدی که کاري دليل به ، شد پيداش آرشاویر که بخورم صبحونه آشپزخونه رفتم ، نبود خبري

 هشب اصال اومد وقتي ، دربيارم سرش رو تالفيش و ندم محل بهش کال امروز ميخواستم بود کرده

 :گفت و زد لبخند یه ، نکردم بهش سالمم حتي نذاشتم محل

 ؟ گشنته خيلي _

 اسهو ، برات دارم منم خوردي؟ رو ت سالم که گشنته خيلي بگه ميخواست ، چيه منظورش فهميدم

 :گفتم همين

 ! نيستم تر گشنه تو از _

 ! گشنمه خيلي من پس ، آها _

 !!خوردي رو سالمت همونم براي _

 !! کنيا سالم من به باید اول تو اینکه مثل!! تو هستي پرویي بچه عجب _

 ؟ علت چه به اونوقت _

 . ترم بزرگ من _

 !!! بزرگ بابا بودم کرده فراموش آخ _

 !! کوچولي خانوم کن سالم یاال پس _

 !! خودتي کوچولو خانوم _

 ؟ کوچولي خانوم یا بابابزرگم من باالخره کن روشن منو تکليف دِ _

 . ندارم حوصلتو بروبابا _

 ؟ دارم من کردي فکر هه _

 !!نميکنم فکرم تو مورد در اصال من _
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 ميکنم؟ فکر من کردي فکر _

 ممن ، حموم سمت رفت دست به حوله بعد دودقيقه ، اتاقش سمت رفت و شد بلند ميز پشت واز

 حال براي راه بهترین خودشه آره ، توسرم اومد فکري یه لحظه همون که خوردم صبحونه کم یه

 متس رفتم زود و لبم روي اومد شيطاني لبخند یه فکرم از ، کرد دیشب که کاري تالفي و گيري

 : گفتم و حموم

 . حموم برم ميخوام ؟ بيرون مياي کي _

 !!! هه هه بيام تا همونجا بشين ، نميام بيرون ها حاال حاال من _

 رآرشاوی اتاق سمت رفتم و خندیدم و ، بگيرم حالتو من که بمون تو همون پس بخندي آب رو درد

 تداش قشنگ و شيک لباس هرچي و کمد سمت رفتم ، کمد توي آره ؟ کجاست لباساش حاال خب

 ماومد لباس خرمن یه با و برداشتم داشت وسيله هرچي ، ها کشو سمت رفتم بعد ، برداشتم رو

 توي کردم رو همه و پوشيدم رو لباسام سریع و کردم قفل رو اتاقم در کاري محکم براي ، بيرون

 و دمز دیگه لبخند یه ، بود بزرگ ي زباله سلط یه کوچمون سر ، بيرون رفتم و زباله ي کيسه یه

 سوار خوشي سر با اون از بعد و زباله سلط توي انداختم رو آرشاویر هاي وسيله و لباسا ي همه

 حموم از هنوز شکر خدارو خب ، بود بسته آرشاویر اتاق در ، شدم خونه داخل و شدم آسانسور

 بلق که من ، کردم تعجب لحظه یه اتاقم سمت ميرفتم خوش سر که همينطور و ، بيرون نيومده

 هک چيزي از ولي ، شدم اتاق وارد فکر همون با و بود؟ باز االن چرا پس ، کردم قفل درو برم اینکه

 و ، بود پخش دورش منم لباساي و و بود نشسته زمين روي آرشاویر ، شدم شکه دیدم روم روبه

 :گفتم لندب یهو صحنه این دیدن از من که ميکرد تيکه تيکه رو لباسام داشت بود دستش قيچي یه

 ميکني؟ چيکار داري!!!!!!! هـــــين _

 :گفت زدو بود بودنش حرصي از نشون بيشتر که لبخندي آرشاویر

 !!!! نداره گله داره عوض که چيزي!!  توکردي که کاري همون _

 بدو دوب گرفت حرصم بيشتر منم ، کرد تيکه تيکه رو لباسام چشمم جلوي کردو بلند رو وقيچي

 ، بود کرده قفل درشو نامرد ، نشد باز کشيدم رو گيرش دست هرچي ولي اتاقش سمت رفتم

 : گفت و کنارم اومد لبخند با آرشاویر که بودم درگير ، در ي دستگيره با همينجوري

 !!!! عمرا _
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 !!!!!!  شخصيت بي شعور بي _

 آب ازش همش و داشت دوسش خيلي که آرشاویرو ليوان که ، آشپزخونه سمت رفتم حرصم از و

 هک زمين کوبوندمش ، نه بگه اومد تا آرشاویر که برداشتم رو ليوان فکر بدون ، دیدم رو ميخورد

 :گفت

 ؟ اینجوریه _

 !!!همينجوریه دقيقا بله _

 . باشه _

 که داشت برش ، بود داده بهم تولد کادو بهم مهسا اونو و بود ميز روي که گلدوني سمت رفت و

 :گفتم

 !!! مهساست کادوي اون نزن دست اون به _

 هک برداشتم رو بود قشنگ خيلي ظرف یه که رو ایليا کادوي اُپن روي از منم زمين کرد وپرتش

 :گفت آرشاویر

 !! تره عزیز برام جونم از ایلياست کادوي اون!!  کشتمت بزني دست اون به _

 : زد داد که زمين کوبوندمش بهش توجه بدون منم

 !! کشمت مي _

 :گفتم و رفتم در و خندیدم

 !! عمرا _

 يکادوی آرشاویر اونو چيزاي من ميشکوند منو چيزاي اون ، شد شروع ما بين دعواي که شد این و

 :گفت و کرد پرت رو بود آورده برام م عمه که

 !!! عمت کادوي این _

 :گفتم و سمتش کردم پرت رو بود آورده عموش که دیگه کادوي یه منم

 !! عموت واسه اینم _
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 !!دایيته کادوي ؟ یادته که رو بشقابه این _

 :گفتم و برداشتم خوري ميوه یه منم زمين انداختش وتق

 ! جونته خاله کادوي ؟ یادته که رو این _

 ويکاد به افتاد چشمم من که ميشکوندیم رو خونه چيني هاي وسایل تموم داشتيم همينجوري

 : گفتم و داشتم برش جونش نگين

 !! مجبورم که حيف ولي قشنگه کادوت چقدر جون نگين _

 نم دنبال اون هم جون به بودیم افتاده گربه و موش مثل ، کرد دنبالم آرشاویر ، زمين وانداختمش

 تمداش همينجوري ، ميشکوندم هم رو چيزایي یه وسط این فرار عين در ، ميکردم فرار من ميکرد،

 اون مپرید ورم این از و مبل رو پریدم آرتيستي حرکت یه با ، مبله جلوم دیدم یهو که ميکردم فرار

 هک بود گرفته درد جام همه شدم له یعني ، زمين رو رفتم کله با اونور از کردو گير پام یهو که ور

 :گفتم بلند

 !!!آیـــــي _

 : فتگ کنارم اومد یهو آرشاویر که ، نيفتم آرشاویر گير که شم بلند جام از کردم سعي دوباره ولي

 رهااااااا؟؟؟ _

 بگم داشتم دوست چرا نميدونم اما!! بودااا نشده هم چيزي حاال ، بودم کرده جمع درد از و قيافم

 :گفت و کرد بلندم زمين رو از آرشاویر موقع همون ، دارم درد

 خوبي؟ شدي؟ چي رها _

 :گفتم همين براي بود نگران صداش

 . ميکنه درد پام مچ کم یه فقط نيست چيزي آیــــي _

 دکتر؟ بریم نميخواي _

 . نيست الزم نه _

 . مبل رو بشين شو بلند پس _
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 . اتاقم ميرم نميخواد نه _

 . ست شيشه خورده پر اونجا!!  نریااااا وقت یه ، نـــــه _

 !!برم ميخوام _

 !!ميشيني جا همين ، کردي خود بي _

 !! ميرم _

 نه؟ نميشه حاليت آدميزاد زبون اینکه مثل تو ببينم _

 آدمي؟ تو مگه بعدم!!  نميبينم آدمي خودم جز به جا این من اما!!  آدم _

 !!! نداري لياقت پات توي بره ست شيشه خورده هرچي برو اصال جهنم _

 رو جهازم زدي و کردي درست که رو شاهکارایي برو ، کني کل کل بامن جا این اینکه جاي به _

 ازت رو شکوندي که رو چيزایي تک تک پول موقعش به درضمن!!  کن جمع رو کردي ناقص

 !! بخري رو تکشون تک باید خودت یا ميگرم

 ؟ ميشه چي شيکوندي تو که رو چيزایي تکليف اونوقت ببخشيد _

 نو از روز یه هنوز ، بود نو همش چي من مال ، بودن کهنه همشون نبود مهم زیاد تو چيزاي _

 !!!بووووود نگذشته بودنشون

 !! نميکنم جمع رو شکوندي تو که رو چيزایي من خالصه _

 اوکي؟ ، ميکنه جمع رو شکونده هرچي هرکي اصال _

 . اوکي _

 از اون ميشد، چيزیمون یه مون دوتا واقعا ، ها خورده شيشه کردن جمع به کردیم شروع وبعدم

 اروه شکسته خورده داریم که االن از اون ، ميشکوندیم رو بود هرچي داشتيم که پيش ساعت نيم

 به ، کردیم جمع رو بود هرچي که اون بعد!!!  بگذرونه خير به رو بعدش به این از خدا ، ميکنيم جمع

 همون ، افتادم ناهار یاد که ميکشيدم برقي جارو داشتم من ، بود یک ساعت ، کردم نگاه ساعت

 لمشمکا به حواسم اختيار بي ، ميکردم صحبت تلفن با داشت که شنيدم آرشاویرو صداي موقع

 :گفت که شد جمع
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 . منتظرم مرسي...  رادمهر....  6603 اشتراک به بفرستيد مخلفات با کباب چلو پرس یه _

 دارم کن صبر!!  عجب داد؟؟؟ سفارش خودش براي فقط نامرد ؟ پرس یه فقط ؟؟؟؟ چـــــــي

 که مبخور آب کم یه ات رفتم آشپزخونه سمت به شد تموم کشيدنم جاروبرقي اینکه بعد!!  برات

 ها يبرق وسایل قاطي هم االن و بود گذاشته جهيزیم براي مامانم که سازي اسنک به افتاد چشمم

 ميره هدر کردنش درست براي کمتر وقت هم خودشه اسنک!!  همينه آره ، بود شده چيده اُپن روي

 !! نداره حرف من اسنکاي که این هم ،

 دستور من از الهه و روشنا از اعم ها بچه هميشه خونمون توي نداشت حرف هام اسنک هم واقعا

 ور یخچال توي.  نميرسيد من مال پاي به هاشون اسنک هم وقت هيچ ولي ميپرسيدن رو پختش

 اسنک براي که رو چيزایي منم ، داشتيم یخچال توي رو موادش ي همه شکر رو خدا کردم نگاه

 نکاس و ، برداشتم یخچال توي از رو پيتزا پنير ، قارچ ، سوسيس ، کالباس:  از اعم داشتم الزم

 تست نون ، کردم خورد قارچ با هارو سوسيس و کالباس بعدم و بشه داغ تا کردم روشن رو ساز

 هر ، کردم اضافه روش رو مواد و ریختم نون روي پنير الیه یه اول و برداشتم کابينت توي از هم رو

 درميومد مثلث دوتا شکل به ميذاشتي ساز اسنک توي اونو وقتي ولي بود مربع شکل به تست نون

 چنگال قاشق هواي به بار چند آرشاویرم ، ساز اسنک توي گذاشتم و کردم درست چهارتا من

 و آب با داشتم قصد از منم ، ميکنم چيکار دارم ببينه که آشپزخونه توي اومد خوردن آب یا برداشتن

 نصف وسط از رو همه شد آماده ها اسنک وقتي ، بسوزه دلش که ميکردم درست هارو اسنک تاب

 ریيختم روش کج کج بيرون هاي اسنک مثل برداشتم رو خردل و قرمز سس یخچال در از و کردم

 ميزد چشمک آدم به که دیدني بود شده چيزي ، زدم روش هم فلفل و کاري ادویه و سير پودر و

 توي از تا برگشتم منم ، آشپزخونه داخل اومد آرشاویر شد تموم تزئينش با که کارم!!  بخورتش

 رگشتمب وقتي!!  همانا وضعيت اون با آرشاویر قيافه دیدن همانا برگشتنم که بردارم نوشابه یخچال

 نم اینکه هول از و بود برداشته هارو اسنک از یکي سریع آرشاویرم ، بردارم نوشابه یخچال از تا

 کرده باد هاش لپ ، بود دار خنده واقعا قيافش ، دهنش توي بود کرده سریع رو اسنک ببينمش

 تعجب هم که اي قيافه با و بود شده زرد و قرمز سس پر لبش دور ، بود ترکيدن حال در و بود

 لغاف نگاهم با و برگشتم من که موقع اون ، ميکرد نگاه من به داشت دستپاچگي هم بود توش

 براي االن ولي ، من به بود زده زل فقط و برداشت لقمه جویدن از دست لحظه یه کردم گيرش

 ور دلم ، خنده از شدم منفجر من لحظه یه یعني ، لقمه جویدن به کرد شروع نشه ضایع اینکه

 شده پهن آشپزخونه کف خنده شدت از ، ميخندیدم غش غش داشتم همينجوري و بودم گرفته
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 دتم این توي آرشاویرم و خندیدم حسابي اینکه بعد!!  کنه جمع منو ميخواست یکي حاال ، بودم

 :گفت من به رو ، جوید رو ش لقمه

 !! ميخورن سرما دندونات کرم بابا نخند هر هر هر _

 دوباره ميومد یادم قيافش که وقتي ولي باشم جدي کردم سعي و شدم بلند حالت همون توي

 :گفتم شده جور و جمع لبخند همون با ، ميگرفت خندم

 ارمطلبک تازه خورده منو غذاي پروئه چه بعدم خوردي؟ سرما ببينم ، تویي دندونام کرم از یکي _

 !! بخور رو کبابت همون برو تو!!! هست

 بعدم ، نيست خوب اصال دیدم که جوریه چه پختت دست ببينم ميخواستم نگير خودت به زیاد _

 !!!بهتره که تو ضایع پخت دست این از ميخورم کباب ميرم که چي پس

 !!  نه یا خوبه بدي نظر که بخوري رو پختم دست بود نکرده مجبورت کسي _

 !!!اوووووم خوشمزس که قدرم چه ، بخورم کباب ميرم من _

 اون غذاي به که بچم من کرده فکر انگار ، کنه آب منو دل که کرد همراهش ملوچم ملچ یه و

 هارو اسنک ي همه و ميز پشت نشستم اون بعد!!  پرو بچه ایشششششش!!  بشه حسودیم

 سينک توي گذاشتم رو همه شد خالي ظرفا اینکه بعد ، ميشدم منفجر داشتم دیگه ، خوردم

 سابيح بود سه نزدیکاي ساعت ، اتاقم توي رفتم ظرفا شستن از بعد و شستمشون و ظرفشویي

 رو wi – fi رمز دیدم که شم وصل اینترنت به اومدم تابم لپ سراغ رفتم بود رفته سر حوصلم

 بي از اینجوري مياوردم رو مودمم خونمون ميرفتم روز یه باید ، زدم غر خودم جون به کلي ، ندارم

!!  بودم ردهک پيدا نياز بهش واقعا معتاد آدماي مثل االنم بودم اینتزنت معتاد ، ميکردم دق اینترنتي

 رمز برم شدم مجبور همين براي!!  بود گرفته خندم خودم کاراي از خودمم

wi – fi پل با منم ميکنه نگاه وي تي داره نشسته دیدم بيرون اومدم اتاق در از.  بگيرم ازش رو 

 : گفتم بود تابم لپ توي سرم که همين و نشستم ازش اونورتر مبل دوتا رفتم تابم

 ؟؟ آرشاویر _

 ؟ بله _

 !! اینترنت شم وصل ميخوام _
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 ؟ چه من به ؟....  خب _

 : گفتم دوباره ؟ اینترنت به شم وصل چي با خب ببرن شورتو مرده اي

 !!!!اینترنتااااا شم وصل ميخوام _

 ؟ اینترنت شي وصل ميخواي تو که چه من به گفتم منم خب _

 : گفتم همين براي ، بود خنگ قدر این که گرفت حرصم دیگه

  ؟ اینترنت شم وصل چي با خب خنگول آخه _

 . شو وصل بزن رو wi – fi رمز ، مودم با _

 دهب خيرتون خدا شم وصل جوري چه نميدونستم!!  مفيدتون اطالعات بابت نکنه درد شما دست _

!!! 

 . ميکنم خواهش _

 :گفتم داد با عصبي ایندفعه

 در تو مودم فقط االنم ، خونمونه مودمم من کيو آي آخه ؟ داده مدرک تو به کي موندم من _

 دارم؟ تورو wi fi رمز من نظرت به ، دسترسه

 :گفت کردو فکر کم یه

 !! دیگه بگو زودتر خب!!!  دیوونه _

 ، باشيد داشته مشکل( کردم اشاره مخم به)  جانب این از شما نميکردم فکر بنده ببخشيد _

 !!!شرمنده

 !! ميپيچوني رو موضوع که داري مشکل تو _

 !!ميگي راست تو اصال بابا آره _

 !! ميگم راست هميشه من _

 نه؟ یا ميدي رمزو حاال _

 .  نچ _
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 ؟ ميکني اسکل منو اینقدر چرا بدي نميخواي اول از که تو بيشور خب!!  جونت تو مرض و درد اي

 ؟ نه دیگه نميدي _

 . نچ _

 . درک به _

 اقمات توي بيکار شب تا روز اون.  رفتم اتاقم سمت به شدید اخم با و شدم بلند جام از حرص وبا

 زا اعم همه روز اون.  شدم م تبلت با کردن بازي مشغول و شدم بيخيال تابو لپ بودم نشسته

 دادن خجالت کلي منو حرفاشون از و زدن زنگ خاندان کال و آرشاویر مامان و الهه و روشنا و مامان

 درد نمميدو چه یا ، خوبه حالم ، نيومد پيش مشکلي دیشب که ، زدن بهم شرمانه بي حرفاي کلي و

 بعد . بيفته اتفاق وقت هيچ نبود قرار و بود حرف فقط که دیگه ي مسخره حرفاي کلي با ؟ ندارم

 از وردخ زنگ گوشيم که بودم تبلتم با بازي مشغول بيکار بازم کردم صحبت همشون با اینکه

 و برداشتم رو گوشي حد از بيش ذوقي با ، مهساست دیدم که گوشي روي زدم شيرجه تنهایي

 : گفتم

 !!! بيشعوووووور _

 ميدي؟؟ فُش چرا اِواااااا _

 : گفت مهسا که خندیدم و افتادم باران آواي توي زیور یاد گفنش اِوا این با

 !! خرچسونه توام با _

 !! گمشو برو بودم ندیده تو معرفتيه بي به دوستي!!  تویي خرچسونه _

 ؟؟ خبرم بي من که داده رخ اتفاقي ببينم چرا؟؟؟ _

 !!  داري خبر چي همه از و دوستمي توکه جز به زدن زنگ بهم صبح از همه نخير _

 تدست کار بود شده شيطون خيلي چشماش دیشب آرشاویر ؟ شد چي دیشب کن ولش رو اینا _

 که؟؟؟ نداد

 ؟ شد چي دیشب که نميدوني ولي ، نداره جرئتشو کرده غلط _

 شد؟؟؟ چـــــــــــي _
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 :گفت و خندید بهم کلي اونم و کردم تعریف براش رو امروز و دیشب ماجراي کل من

 وسایالي با االغ بيشوراي بعدم ؟ دستش دادي آتو دادي آب بند باالخره پس سرت بر خاک _

 يجهاز اون از حيف جهنم به اینا حاال ؟ شکوندین چرا رو ایليا منو کادوي ؟ داشتين کار چي خونه

 اکخ بگم بهت قدیما مثل باید که اینجاست نو، قشنگ وسایل همه اون بود داده بهت مامانت که

 !! سرت تو

 دید منو ي خنده که مهسا ، سرت بر خاک گفت زیور مثل دوباره ، خنده زیر زدم ، گرفت خندم

 : گفت

 ؟ ميخندي چي به ، درد _

 !! گفتنت سر تو خاک از اینم ، گفتنت اِوا از اون باران آواي توي زیور کُپ شدي امروز مهسا واي _

 : گفت بود گرفته خندش که مهسام

 !! بدجنست چشماي و اخالق اون با شبيهشي بيشتر که تو ؟؟؟ اونه شبيه کجام من مرض _

 !! گمشو برو بيشور _

 !! نميشم گم بلدم رو راهم _

 دوساعت از بعد و گفتم براش کردم درست که اسنکي از و زدم حرف مهسا با دیگه یکم اون بعد

 يباز ميرفت هدر داشت الکي وقتم ، کردن بازي به نشستم دوباره و کردم قطع باالخره زدن فک

 ها رمان ي همه توي هام رمان سراغ رفتم ، کردم بازي اینقدر بودم شده خسته دیگه هم رو ها

 نم رمانه یه فقط اینا اما ، ميشدند هم عاشق دختره و پسره تهش هميشه ، ميکرد بيداد عشق

 اگه عشق ، نداشتم اعتقاد عشق به بازم اما ميخوندم زیاد رمان هميشه ، نميشم عاشق عمرا

 هک معلومه اسمش از عاشقانه داستان یعني رمان ميگيم خودمون نبود ها رمان توي که بود واقعي

 ونخوندنش به کردم شروع و کردم باز رو رمانام از یکي که بودم افکارم همين توي ، نيست واقعي

 هميشه ، بود شده شب اوه ، شدم اطراف تاریکي متوجه لحظه یه که ميخوندم داشتم همونطور

 که همونجور ، ميکردم فراموش رو مکان و زمان دیگه رمان پاي ميشستم وقتي بودم همينطور

 ودمخ براي هم شام یه و خبره چه ببينم بيرون رفتم اتاق از و شدم بلند ميخوندم رو رمان داشتم

 وردمخ محکم تاریکي اون توي که آشپزخونه سمت ميرفتم داشتم همينجوري.  بخورم کنم درست

 پخش لهک با خودمم و بيفته دستم از تبلتم بود نزدیک ، بود دیوار کنم فکر که ، سفت چيز یه به
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 لويج آرشاویر که بزنم جيغ اومدم و ترسيدم ، گرفت هوا و زمين ميون منو دستي که بشم زمين

 : گفت و گرفت رو دهنم

 !! منم بابا نترس _

 ؟ شي ظاهر آدم جلوي داده بو جن مثل یهو داري عادت تو _

 ؟؟؟؟ زمين بخوري نذاشتم بده بعدم!!  ميکني عادت هم تو ولي ندارم عادت _

 !!! داري نگهم بخواي که بهت نميخوردم که نبودي جلوم اگه _

 . نيومده بهتون محبت همين مثل همتون زنا شما ، بابا برو _

 :گفتم و سمت همون رفتم منم ، کرد روشن رو ها چراغ و آشپزخونه سمت رفت و

 کار؟؟؟؟ سر نرفتي چرا تو اصال ببينم _

 :گفت وبعد انداخت بهم اندرسفيهانه عاقل نگاه یه

 که دارم شلواري نظرت به برم؟؟؟؟ کوچه سر تا حتي باهاش که مونده برام پيراهني نظرت به _

 بيرون؟؟؟؟؟ برم پابرهنه نشم مجبور که دارم کفشي نظرت به یا نره؟؟؟؟؟ آبروم بپوشم

 رداف نميدونستم ، بود نمونده برامون لباسي کدوم هيچ ميگفت راست ، بود گرفته خندم خودم

 و مآورد زبون به بلند رو ؟؟؟حرفم سالم زن مادر براي اینا مامانم ي خونه بریم باچي ميخواستيم

 : گفتم

 فکر نهنک ؟؟؟؟ ميکني نگاه من به اونجوري که مونده لباسي من براي کردي فکر نکنه ببخشيد _

 ضروري؟؟؟؟ مواقع براي گذاشتم گاوصندوق توي لباس سري یه من کردي

 همين آرشاویرم که ، زمين روي نشستم و خوردم سُر یواش یواش و دیوار به دادم تکيه جا وهمون

 : گفتم من موقع همون که ، زمين روي نشست یخچال بر تکيه و داد انجام کارو

 ؟؟؟؟ کنيم چيکار رو فردا حاال _

 فردااااااا؟؟؟ _

 و وآراد روشنا:  جمله از دعوتن هم همه ، سالم مادرزن براي اینا مامانم ي خونه بریم باید آره _

 !! بقيه و سهيل ، سجاد ، دایيم زندایيم والهه رهام
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 !! نميشه که اینجوري خب بعدم!!  دیگه هستن خاندان کل بگو بارکي یه _

 !! نميشه واقعا بله _

 !!بود تو تقصير _

 !!! کردي شروع دیشب اول تو اینکه مثل ؟؟؟؟ بووووود من تقصير!!!  تو هستي پرویي عجب _

 رچقد ميدوني ؟؟ آشغال سطل تو ریختي رو خوشگلم لباساي چي واسه تو ، کردم کاري یه من _

 بودم؟؟ داده پول اونا بابت

 ؟؟؟ کردي قيچي قيچي منو لباساي چرا تو ، آشغال سطل ریختم دادم رو لباسات من حاال _

 !!نازنينم لباساي

 !! بود تو تقصير ، کردي شروع تو _

 !! بود تو تقصير نخير _

 !! بود تو تقصير _

 !!بود تو تقصير _

 !! تو _

 !! تو ، تو ، تو _

 !!! آینه _

 دقص هم هيچکدوم ، تو ميگفتم من ، تو ميگفت اون ، نفهم زبون خر بچه دوتا مثل بودیم شده

 ، کنيم صحبت باهم آدم دوتا مثل نميتونستيم هم دقيقه دو اون منو اصال ، نداشتيم نشيني عقب

 یه ات یخچال سر رفتم من کردیم کل کل حسابي باهم که اون بعد!!  ميکردیم دعوا باید فقط انگار

 رداف که گذاشتم قرار مهسا با ، خوردم حاضري چيز یه اینکه بعد ، نمونم گشنه که بخورم چيزي

 ودترز و شم بيدار صبح تا خوابيدم گرفتم اون بعد و بخرم لباس سري یه من تا خرید بریم باهم

 . ردب خوابم کي نفهميدم دیگه و خوابيدم و ، برسيم مامانم ي خونه به ناهار براي تا خرید بریم

 ي دهنده آزار صداي با شدن بلند شد شروع باز ، ميشد زیاد داشت هي گوشيم زنگ صداي

 سمت رفتم و شستم رو صورتم و دسشویي رفتم و کردم خاموشش و شدم بلند زود!!!! موبایل
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 ، وردمخ رو م صبحونه اینکه از بعد.  مهسا دنبال برم و بخورم مختصر ي صبحونه یه تا آشپزخونه

 دايص با که بيرون برم کنم باز درو اومدم ، بيرون پریدم جلدي ، شدم آماده اتاق توي سریع رفتم

 :گفت که باال پریدم متر دو آرشاویر

 ؟؟؟؟؟ کجا _

 !!!! شجـــــــــــــــــاع آقا ي خونه _

 :گفت گنده اخم یه با و

 ؟؟؟ ميري داري کجا ، نکن زبوني بل بل من واسه _

 !!! باشه داشته ربطي شما به نميکنم فکر _

 به بوندچس منو و کشيد رو دستم محکم آرشاویر که ، کنم باز در تا و برگشتم همزمان و گفتم اینو

 :گفت و دیوار

 ؟؟؟ فهميدي ، مربوطه منم به تو چيه همه بعد به این از کوچولو ببين _

 : گفتم که داد فشار رو دستم محکم و

 !!! کن ول دستمو...  وحشي....  آي _

 !! نميکنم ول نشنوم جواب وقتي تا _

 ؟؟؟؟ زوره بگم نميخوام _

 ؟؟؟؟؟ ميرفتي کجا زوره آره _

 وزر تو ، بيارم طاقت نميتونستم دیگه که بود گرفته درد دستم اینقدر!!!  نفهميه زبون عجب

 همين واسه ، حساسم دستم روي من نميدونست بيشور نفهم ، کرد کارو همين هم خواستگاري

 :گفت آرشاویر دفعه یه که ميریختن داشتن گوله گوله اشکام و گرفت ام گریه ناخودآگاه

 ميکني؟؟ گریه داري چرا شد چي رها؟؟ ؟؟ رها _

 دیگه حاال دستم داد آتویي بد مامانت خان آرشاویر جناب ، دستم بود اومده ضعفش نقطه

 : گفتم ریختنم اشک بين آروم همين واسه حساسه گریه رو ميدونستم
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 !! ميشکنه داره دستم...  دستم _

 :گفت قبل از تر آروم لحني با و کرد ول رو دستم دیدم اي دفعه یه

 کجا بگو کالم یه خوب!!  ميکني گریه هم فوري ، مشکته دم اشکت ، نازویي ناز قدرم چه اه _

 !! کن خراب خودتو روز نه ، کن عصبي منو نه ، بري ميخواي

 وکار این هم خواستگاري روز ، حساسم دستم رو فقط من ، خودتي لوسم ، نيستم نازو ناز من _

 خيلي تو نيستم لوس من بعدم ، گرفت درد جور بد دیگه االن ولي ، نگفتم بهت هيچي کردي

 !! هستي وحشي

 !!!بفهمااا دهنتو حرف رها _

 !!! ميفهمم منم فهميدي تو وقت هر _

 ؟؟؟ ميرفتي داشتي کجا بگي ميشه حاال _

 ؟؟ بگم بهت باید علت چه به _

 نم نيست زشت نظرت به ، کجایي بدونم کجایي؟ گفت زد زنگ کسي وقت یه اگه اینکه براي _

  ؟؟؟ ميره کجا داره زنم ندونم

 دتیا ميکني زندگي بامن داري که وقتي تا حداقل ، هميشه ميگم بهت دارم چيزي یه آرشاویر _

 دلم خودم که رو هرکاري هميشه ، نداره وجود من براي باید ، نمياد خوشم زور حرف از من ، باشه

 همون اگه ، کنن زور بهم رو چيزي یه نباید که ميدونن من ي خانواده تو همه ، ميدم انجام ميخواد

 اگه بگه زور بهم بخواد یکي اگر اما ، ميدم انجامش درصد صد بگن مهربون و خوب لحن با رو

 !!! نميدم انجام هم بميرم ، بدم انجام کارو اون من که بگن بشن جمع زمانم و زمين

 ميرن؟ کجا کنن عرض بداخالق خانوم این ميشه حاال ، بابا باشه _

 اشاالم ، نره آبروم اونجا ميریم ظهر که بخرم لباس سري یه خرید ميرفتم مهسا با داشتم ، بله _

 !! که نذاشتي برام لباسي

 : گفت و خندید

 ؟؟؟ نکني عصباني خودتو نه ، منو نه همه این ، بگي تونستي نمي اول از اینو خب ، معذرت اوخ _
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 . منتظره در دم مهسا رفتم من!!  نچ _

 . خدافظ برو باشه _

 !! ميرفتم هم گفتي نمي تو _

 !!پرووو بچه برو _

 ، بود ظرمنت در دم آلبالویيش پراید با مهسا ، شدم آسانسور سوار ، بيرون رفتم در از و خندیدم منم

 :گفت که باال پریدم و کردم باز درو

 !!!شد سبز علف ماشينم زیر ؟؟؟ کجایي دوساعته بيشعور _

 دنبع ، ميکنه اینجوري داره االن از این موندم من!! آرشاویر این با داشتيم بساط ، بابا هيچي _

 ؟؟ کنه کار چي ميخواد

 ؟؟؟؟؟ کرد چيکار مگه _

 . ميکنم تعریف برات راه تو ، دیره بيفت راه _

 همب و کرد مسخرم فقط که مهسام ، کردم تعریف براش رو قضيه تموم منم راه تو ، افتاد راه اونم

 هک اطراف هاي پاساژ از یکي رفتيم اون بعد!!!!  کردین دقت!!!!  داشتم بيشوري دوست کال خندید

 و ونيکت دست چند یه ، بود خوب بگذریم حاال اما نميرسيد باالتر و تجریش پاساژاي پاي به البته

 ریدمخ تقریبا اینکه بعد.  لباسام ست و رنگاوارنگ هاي کتون شلوار با خریدم پيراهن و شونيز

 راه ويت و شدیم ماشين سوار که بود نيم و ده نزدیکاي ساعت کردیم رفتن قصد دیگه ، شد تموم

 :گفتم برداشتم رو گوشي بود آرشاویر ، زد زنگ گوشيم که بودیم

 بله؟؟؟ _

 . سالم _

 . سالم _

 . آرشاویرم _

 !!!!! نميشناختم وگرنه ، کردید معرفي شد خوب ببخشيد آخ _

 :تگف آرشاویر!!! نشناسم خنگم خودش مثل من انگار ميکنه معرفي!!!  خل ي پسره ، خندیدم و
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 ؟؟ مياي کي!!  باهوشي فهميدم باشه _

 . ميام دارم راهم تو _

 کاري پس ، خونه ميرسونم رو خودم االن ، خرید بيرون بودم رفته ایليا با منم خب خيلي _

 نداري؟؟؟

 !!! نداشتم کاري اولم از نه _

 !!!؟؟؟ شدي پرو تو باز _

  ؟؟؟ نداري کاري دارم کار من ؟؟؟؟؟ فهميدي تازه بودم پرو _

 داري؟؟؟؟؟ کار چي _

 ؟؟؟؟ فضولي _

 !! کنجکاو!!! عزیزم کنجکاو _

 !!! سرده اینقدر چرا اینجا گفت جهنم بردن رو فضول حال هر در!!!  دیگه فضوله همون کنجکاو _

 : گفت و خندید

 !!!بگو درست رو المثل و ضرب حداقل _

 !!!! سيریش دیگه برو هست که همينه _

 ؟؟؟ اوکي ، دارم کار شما با بعدا من!!! ؟؟؟ دیگه ميارید تشریف خونه احيانا شما _

 !!! خدافظ آرشاویر برو _

 : گفت و خندید

 . خدافظ _

 :گفت یهو که ميکرد نگام گشاد چشماي با داشت مهسا!!!  ميزنه حرف قدر چه اه پوووووووووف

 بووووود؟؟؟؟؟ آرشاویر _

 :گفتم جدي منم
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 !!!!! خواستگاري ميام شب بگو برسون مهسا به منو سالم گفت بود ایليا نه _

 !!! ميگم جدي بيشور _

 !!! نبود؟؟؟ معلوم گفتم جدي منم _

 بوود؟؟ آرشاویر ، عمت جون آره _

 ؟؟؟؟ سننه تورو حاال ، بود خودش بابا آره _

 !! ژوري همين هيچي _

 ؟؟ دیگه جوریه همين منظورت _

 . همون آره _

 !!!! ميگي چيي بفهمم بسازم لغت فرهنگ یه تو براي باید من خدا به _

 رفتم ، بود نيومده هنوز آرشاویر رفتم وقتي.  رفت خودشم و خونه رسوند منو مهسا اون بعد

 هميشه ، ميکردم ذوق دیدنشون از داشتم و اتاق کف کردم ولو رو خریدا همه اتاق توي نشستم

 الخوشح وقت چند تا خرید ميرفتم وقتي اصال بودن کردن خرید عاشق ، بود خرید ضعفم نقطه

 یه ، بشم آماده که رفتم ، کردم ذوق خورده تيتاب خر مثل و دیدمشون حسابي اینکه بعد!!!  بودم

 پوشيدم ودمب خریده رنگش هم که سبزي تفنگي لوله کتون شلوار با سبزحنایي بلند آستين تونيک

 تند تند!!!  آرایش سخت و شيرین بحث سر ميریم حاال ، پوشيدم هم رو سبزم عروسکي کفشاي

 خوشکل چشم خط یه ماليدم چشمام پشت رو حنایيم سبز سایه ، کردن آرایش کردم شروع

 ، زدم رو سرخابيم لب رژ آخر در و زدم رو آجریم ي گونه رژ ، زدم ریمل هم رو هام مژه و کشيدم

 با ور سفيدم مانتو شدم آماده اینکه بعد!!!!!  کش پسر بسي ، خودم واسه بودم شده جيگري اصال

 بود دهنيوم آرشاویر هنوز چرا نميدونم.  بپوشمشون رفتن موقع که تخت روي گذاشتم سبزم شال

 ودمب کرده جمع باال سبزم کليپس یه با هم رو موهام ، بودم صورتم با رفتن ور مشغول همينجوري

 رو رد صداي که ميدادم قر آینه جلوي خودم واسه داشتم ، بودم ریخته صورتم روي هم رو نصفيش

 منو ماتاق سمت ميومد داشت وقتي.  اتاقم به آرشاویر واردشدن بعد و اتاقم در صداي بعد و شنيدم

 :گفت دید منو که بزنه حرفي یه اومد و ميکرد صدا داشت

 ...... اگه بگم ميخواستم ؟؟.... رها _
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 نگارا من دیدن با ، همانا بود شده پروژکتور شبيه که آرشاویر چشماي و ، همانا اتاقم در شدن وباز

 گفتم که ، ميکرد برنداز منو باال به پایين از و پایين به باال از داشت و موند نصفه دهنش تو حرفش

 با ولي( عمش جون حتما آره!!! ) عزیزم شدي خوشکل چه واااااااي ميگه ميکنه بغلم مياد االن

 : گفت ، ميزد موج چشماش تو داشت شيطنت برق ، شد کور ذوقم ي همه زد که حرفي

 !!!خيار ، سالم وااااي _

 :گفتم و کردم بهش نگاه یه حرصم از منم!!!!!!  فرهنگ بي ذوق بي ، بيشوري خيلي

 اشيب داشته دوست خيارم شاید گفتم داري نگين مثل گوجه یه دیدم من بعدم!!!  خودتي خيار _

!!! 

 :گفت و زد موج چشماش تو برقي یه

 !!!!!! البته صد اونکه _

 : گفتم بلند یهو گفت چي اون و گفتم چي فهميدم تازه که من بعد

 !!!!!!!! ادب بــــــــي _

 ؟؟؟ گفتم چي مگه ااااا _

 . بریم شو حاضر باش زود شده دیر ، نيست بحث وقت االن آرشاویر _

 !!خيار خانوم چشم _

 : گفتم جيغ جيغ با منم و بست ودرو

 خيصتش رو چمني سبز و حنایي سبز با رو خياري سبز فرق هنوز ، داري رنگي کور تو فرهنگ بي _

 !!!نميدي

 : گفت که اومد بغلي اتاق از صداش

 !!!! که نداره حنایي و چمني و خياري سبزه ، سبز _

 !!!!! شد دیــــــر نکن بحث من با داره فرق خير نه _
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 عجب طکصاف ، بيرون اومد بعد دقيقه دو که ، پذیرایي تو رفتم آماده و پوشيدم رو شالم و مانتو منم

 ، عسلي کالج کفشاي با اي قهوه کتون شلوار ، عسلي ي مردونه پيراهن یه!!!!!  بود زده تيپي

 مدل تو ، ميکرد دیوونم داشت بوش ، داره برش گفتم من خریدمون روز که بود زده همونو عطرشم

 من به ور آرشاویر بعد!!! کنم چيکار دیگه خودشيفتم ، گفتم سليقم این براي خودم به احسن کلي

 :  گفت

 . بریم ، حاضرم من _

 . بریم _

 تميخواس انگار ، من به بود زده زل آسانسور تو شدیم آسانسور سوار و رفتيم بيرون در از باهم و

 :گفتم هوا بي یهو منم بخوره منو

 !!!!! ميخوري منو داري حاال تا موقع اون از!!! ؟؟؟ شدم واقع پسندت مورد ببينم _

 !!!  نيستي هم اي تحفه همچين حاال _

 يداديم قورت لباس با درسته منو حتما بودم تحفه ، ميکردي نگاه اینجوریي نبودم تحفه ميگم _

 !!نه؟؟

 ، ونبير بریم آسانسور از باهم شدیم مجبور همين براي ، شد باز آسانسور در که بگه چيزي اومد

 که کم یه.  شدم سوار و کردم باز درو سرش پشت منم ، سوارشد و زد رو ماشين قفل آرشاویر

 شروع chris ferres sweet love آهنگ ، کردم روشنش و پخش سمت بردم رو دستم گذشت

 ، بودم آهنگش عاشق من ، بود قشنگ خيلي آهنگش ، کردم زیاد ته تا رو صداش ، خوندن به کرد

 وقتي که کرد نگاه بهم چپ چپ یه آرشاویر ، خوندن به باهاش کردم شروع هميشه مثل دوباره

 :گفت و کرد کم رو صداش نميدم محل من دید

 داري؟؟؟؟ قشنگي صداي گفته کي _

 !!! ميگن همه _

 !!! مغزشون یا داره مشکل گوشاشون یا همه _

 !!!بندن نمي نفر یه خاطر به و مسجد در که شنيدي آخه ، داره مشکل شما مغز یا ، گوش فعال _

 !!! مخه رو خيلي صدات ، نخون داري دوست هرکي جون تورو پووووف _

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر پوش زره فاطمه | نميزنه در عشق رمان | حوریه خانم رمان

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

 

227 

 

 وعض مدرسه تو هميشه نبود بدم ، نباشه خوب اونقدر صدام چون ، ميکرد حسودي داشت ميدونم

 بچه جِزقِل این حاال ، ميکردن تعریف کلي هم همه ميخوندم تکي هارو سرود ، بودم سرود گروه

 اب دربيارم رو حرصش اینکه براي اون بعد!!!!  ایــــــــــــش بده صدات ميگفت من به داشت

 بعد!!  ميخورد حرص فقط بگه چيزي نميتونست که کردم کيف هم کلي خوندم ها آهنگ ي همه

 هم بهار تمام سکه یه و خرید بزرگ گل دست یه و وایساد فروشي گل یه دم آرشاویر راه سر اون

 ساعت یه بعد باالخره و گرفت بود کشيده برام االن تا که هایي زحمت و مامانم کادوي براي

 !!  اینا مامانم ي خونه رسيدیم ، معطلي

 همانا دنرسي اما ، باال رفتيم و شدیم آسانسور سوار باهم کرد پارک رو ماشينش آرشاویر اینکه بعد

 فتيمر باهم شد باز که در ، داشتيم مهمون تبار و ایل یه کنم فکر!!!  همانا در دم کفش کلي دیدن ،

 ، مکردی پرسي والاح و سالم همه با وقتي ، کردن ذوق کلي و شدن بلند ما احترام به هم بقيه ، تو

 قاتا ، بود شده تنگ اتاقم براي دلم قدر چه که آخ ، کنم عوض رو لباسم تا اتاقم توي رفتم من

 ابلق غير اي صحنه با ، تعجب درکمال که بيرون اومدم کردم عوض رو لباسام اینکه بعد!!!! عزیزم

 و بود نشسته رهام و سهيل و سجاد بين آرشاویر بود؟؟؟ چي صحنه اون!!!  شدم رو روبه باور

 ، بود يخون دشمن سجاد با اینکه نميشد باورم!!  ميخندیدن و ميگفتن داشتن سجاد با مخصوصا

 خودش حتما ، گفتم و انداختم باال اي شونه ؟؟؟ ميخنده باهاش داره پيشش نشسته االن چرا

 بعد منشست انوماخ پيش رفتم منم اون بعد!!  باشه خوب باهاش خواسته االن کرده اشتباه فهميده

 فتيمر!!  خانوماست هميشگي کار که ، کردیم غيبت ور اون و ور این از و کردیم صحبت کلي اینکه

 غذا قاببش یه توي مامانم ، بماند بشينم پيشش که چپوندن آرشاویر بغل منو زور به و ، ناهار براي

 :گفتم بود درومده حرصم که من!!! بماند دستمون داد کشيد

 به چيزي ميخوره رو همه آرشاویر این وگرنه!!  بخورم غذا خودم بشقاب تو ميخوام من نميخوام _

 !!!!!نميرسه من

 وريمجب دیگه هيچي!!  گفتم جدي کامال من ولي ، گذاشتند شوخي حساب به اینو و خندیدند همه

 اما نفهمم غذا از هيچي ميکردم فکر ، نيومد هم بدم داد مزه ولي ، خوردیم غذا بشقاب یه توي

 :گفت و اومد و رهام که ميخوردند چایي داشتند همه ناهار از بعد!!!! چسبيد بهم بيشتر

 رشوه و عزیزم خواهر افتخار به گرفتم بال پينت بليط کنيد جمع رو بساط بندو همه ها بچه _

 !!!!آرشاویر عزیزم خواهر
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 که دمکر ماچش یه و رهام بغل پریدم ذوقم از و پایين باال ميپریدم بودم بال پينت عاشق که منم

 :گفت رهام

 !  گرفتم داري دوست ميدونستم برم قربونت _

 !!!عاشـــــــقتم داداشي مرسي _

 . نداره تورو قابل _

 :گفت اخم با که نشستم آرشاویر بغل رفتم اون بعد

 !!! نميریما _

 چـــــــي؟؟؟ _

 :گفت سجاد که ما سمت برگشتند لحظه یه در همه که گفتم بلند اینقدر

 ؟ شده چي _

 : گفتم و زدم گشاد لبخند یه بودم کرده ضایع که منم

 !!!!!!هيچي _

 : گفتم آرومتر اینبار که ، شد خودشون کار گرم سرشون همه دوباره که

 ؟؟ ميگي چي هست معلوم ؟؟ چــــي _

 !! ندارم هارو بازي جنگولک این ي حوصله من ، نميریم گفتم آره _

 !! نيا تو برم ميخوام من نميریم؟؟ چي یعني _

 !! نميري هم تو نرم من وقتي _

 بغز با و کردم نگاش مظلوم ، پرم تو زد اینجوري اونوقت کردم ذوق همه این ، بود گرفته بغزم

 : گفتم

 !! دیگه نکن اذیت خدا تورو آرشاویر _

 :گفت بود شده حاالمن متوجه که رهام که
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 رها؟؟ شده چي _

 : گفتم و کردم نگاه بهش مظلوم و بغز با منم

 !!! دارم کار ميگه ، نميایيم ميگه آرشاویر _

 :گفت شوخي به آرشاویر به رو دید منو که رهام

 به ؟؟؟ شده بلند سرت زیر نکنه سوخته پدر ؟؟؟ تره واجب من خواهر از کارت آرشاویر هوي_

 بلد اولش خودمونم ما داداش نباش نگران ؟؟ نيستي بلد بال پينت شایدم زودي؟؟ همين

 !!!!!!!نبودیم

 : گفت رهام یهو که بود گرفته ش خنده آرشاویرم خود ، خندیدن مي داشتند همه

 پریدي کرده حسودي عزیزم جان رها!!! ميکنه اینجوري داره چرااا آرشاویر این فهميدم آهان _

 !!! شه راضي تا کني بوس آرشاویرم بپري باید!!  کردي بوس منو

 داشتند هم بقيه ميشدم آب داشتم خجالت از!!! شد چي ، ميکردم فکر چي سرم بر خاک وااااي

 :گفت دوباره رهام یهو که ، ميخندیدن

 !!!!! ها ميشه پشيمون وگرنه دیگه بدو رها ؟؟؟؟؟ آره هم ما با ؟؟؟ داشتيم آرشاویر _

 ، یدد منو وضعيت که آرشاویر که خجالت از مردم مي داشتم منم ، کرد نگاه منو خنده با آرشاویرم

 :گفت!!  زمين تو برم که االنه فهميد

 . ميریم باشه ، نيست کارا این به نيازي _

 یه لپشو پریدم نبود خودم دست دیگه دفعه این ذوقم از!!!! نگووووووو که کردم ذوق حدي به یعني

 وننش العملي عکس چه موقع اون آرشاویر نفهميدم دیگه بشم حاضر که رفتم ، کردم گنده ماچ

 !! داد

 و وشنار ، بودیم آرشاویر منو حاال ، بيرون رفتم اتاق از شدم حاضر و پوشيدم رو لباسام اینکه بعد

 سوار همگي ، بياد خودش ماشين با هرکي شد قرار.  سهيل و سجاد با بودن الهه و رهام ، آراد

 ، دیمرسي که وقتي ، بود گرفته رهام که بالي پينت زمين سمت افتادیم راه و شدیم ماشينامون

 نزمي وارد تفنگ و ماسک گرفتن و لباسا پوشيدن از بعد ، دادن مخصوص لباساي بهمون اونجا

 هم نفر 8 دقيقا و بودن دختر و پسر اکيپ یه که بودن هم دیگه گروه یه ما از غير به اونجا ، شدیم
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 7 بودن پسر نفر 5 نفره 8 اکيپ این از ، کنند بازي ما مقابل گروه اونا شد قرار همين واسه ، بودن

 ينيسنگ از چشماشون ، ميخورد بهم داشت حالم که داشتند آرایش اینقدر که دختراشون ، دختر تا

 راپس اما ، خورد بهم حالم شخصه به من که ميومدن هم هایي عشوه یه ، زمين کف ميافتاد داشت

 محال که بود هيز اینقدر ، سامياره اسمش فهميدم ميکردن صداش داشتن وقتي که یکيشون

 از که آرشاویرم ، ميداد قورت درسته منو داشت من رو بود کرده زوم اول اون از ميخورد بهم داشت

 لعنت کلي خودم به من اونجا ، شد زهرمار برج مثل ، بود شده موضوع این متوجه اول همون

 رهذ اصال دخترا دوتا اون مقابل در من آرایش البته ، کردم رو آرایش کم یه همين چرا که فرستادم

 خندیدیم سهيل و سجاد کاراي دست از کلي ، شد شروع بازي اون بعد!!!  نميومد حساب به هم اي

 ونش قاطي آرشاویرم که بود اینجا جالب حاال!!  جوووک ميشن دیگه ميفتن باهم وقتي دوتا این ،

 از راینقد دیگه!! ؟؟ بود کرده قایم کجا رو شيطون و شوخ شخصيت این بودم مونده من ، بود شده

 ينتپ اي حرفه خيلي آرشاویر که فهميدم بازي طول در ، بودیم گرفته درد دل خندیدیم دستشون

 کونت جام از من نميذاشت اصال که بود جا این جالب و ، رفته کالس بود معلوم ، کنه مي بازي بال

 جلو بيام من نميذاشتن هم هيچکدوم عقب منم بود وایساده من جلوي خودش یعني ، بخورم

 يب بودم نيومده منم ، بود که هم هرچي حاال اما ، بود پسره خاطر به کنم فکر ، آرشاویر مخصوصا

 ازيب حساس موقع دقيقا و گرفت حرصم همين براي کنم تماشا رو بازیشون عقب وایسم حرکت

 مينز افتاد بعدم و صورتش توي خورد تير و برگشت هوا بي یهو که بزنم گردنش به تير یه اومدم

 بشه ناقص اگه االن ؟ ميزني داري مرض دختر بگو آخه!!!!  هااااااا کردم غلطي عجب وااااااااااي ،

 یهو که بودن شده جمع همه هم ها بچه و سمتش دویدم بدو ترسيدم خودم ؟؟ بکنم غلطي چه من

 : گفتم آرشاویر به

 ! ببينم دربيار رو ماسکت ؟؟؟؟؟ خوبه حالت آرشاویر وااااي _

 که کاري از هم خودم ، ميومد خون داشت دماغش ، درآوردم رو ماسکش کردم کمکش هم وخودم

 هب!!  وایسا عقب نگه هي ميخواست بود خودش تقصير کنم چيکار خب ، بودم ناراحت بودم کرده

 شول اصال بابا اي ؟؟؟ ميکردي جوري این باید تو وایسا عقب گفت اون حاال پرویي خيلي که خدا

 :گفت رهام لحظه چند بعد ترسيدم بود تابلو قيافم از ، کن

 کردي؟؟؟ بود کاري چه این جان رها آخه _

 : گفت سجاد
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 !!!!! شده بچه استفراغ رنگ ، رنگش کن نگاش _

 : گفتيم هم با همه که

 !!! زن بهم حال سجاد ایيييييي _

 : گفت که آرشاویر دست دادم و آوردم در جيبم از دستمال یه منم

 بعدم دیگه داره اشکنک بازي!!!  نگينااااا چيزي من خانوم به ، نداره اشکال ها بچه ، مرسي _

 !! جلو بياد نذاشتم که بود خودم تقصير

 تعجب الکم با ولي ميزنه منو پاميشه االن گفتم ، باشه زده حرفي چنين آرشاویر نميشد باورم من

 خيلي خدایي ولي ، وایسم پيشش جلو برم گفت و شد تر مهربون کلي ، هيچ که نگفت هيچي دیدم

 !!!! آمد خوشمان خودمان گرفتمااااا چشم زهره ازش خوب

 ، ریفح زمين توي ميرفتيم باید که رسيد بازي از قسمت یه به و کردیم بازي دیگه یکم اون بعد

 ، ودمونخ زمين توي مياوردیمش بخوریم تير اینکه بدون ، برميداشتيم رو بود زمين ته که رو پرچم

 يارمب رو پرچم رفتم من ، بودیم اومده بازي براي رهام با که هم قبال بود سخت خيلي قسمتش این

 از هک من ، بودیم بازي وسطاي نرفتم رو از بازم ولي ، جور بد خوردم تير و اومد پيش مشکل کلي و

 کس هيچ دیدم و نکردم فکر چيز هيچ به اصال لحظه یه در بودم حریف زمين به تر نزدیک همه

 که آرشاویر بلند صداي با همزمان اما حریف زمين توي دویدم سریع و نيست من به حواسش

 :گفت

 !!!!!!!نـــــــــه رهاااااااااا _

 رمبخو شد باعث دومي تير ولي ، اونقدر نه اما داشت درد که پام به خورد تير یه اولي ، خوردم تير

 تادهاف ، اومد بند نفسم پيچيد بدنم کل توي که دردي از لحظه یه ، بازوم به خورد تير ، زمين روي

 وربدج ، باشه خودم دست یا بخوام خودم اینکه بدون ميریختن اشکام ناخودآگاه زمين روي بودم

 ونا تقصير هم همش ، بود رفته یادم کشيدن نفس انگار واقعي معناي به بود اومده بند نفسم

 بود هبست رگبار به منو اون ، بود ميخورد منو داشت اول از که ساميار همون ، الدنگ بيشور ي پسره

 : زد داد رهام ،

 !! شد اینطوري هم اوندفعه اومده بند نفسش رها بدو آرشاویر _

 : زد داد پسره اون به رو آرشاویر یکدفعه
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 !!!! عوضـــــي آشغـــــــال _

 :گفت همزمان و بغلش تو کشيد رو م تنه باال ، من سمت دوید همزمان و

  ؟؟ رها ؟؟؟ رها _

 : گفت و درآورد رو ماسکم محکم و

 !!!رهااااااا ، بکش نفس عزیزم ، بکش نفس رها ، بکش نفس رها _

 یهر به اکسيژن دریاي ، باشم اومده در شُک از که انگار بعد و سوخت صورتم طرف یک یکدفعه و

 دکبو جاش االن که بود زده محکم اینقدر مطمئنم ، صورتم تو بود زده آرشاویر ، شد سرازیر هام

 : گفت یهو آرشاویر ، ميشد

 ؟؟؟ عزیزم بکشي نفس ميتوني رها؟؟؟؟ خوبي _

 اطرافم متوجه تازه ، دادم تکون رو سرم آروم ؟؟ عزیزم ؟؟ پریده رنگش اینقدر چرا چشه این وااا

 اتمنج فرشته آره ، آرشاویر به دوختم رو نگاهم دوباره ، ميکردن نگام داشتن نگراني با همه شدم

 يچ حاال اما ، بود دوستانش انسان حس خاطر به قبل دوبار اون ، بود داده نجات منو بار سه حاال تا

 دوستانش انسان حس خاطر به االنم ؟؟؟ بود من خاطر به پریدگي رنگ و نگراني همه این ؟؟؟

 ککم اون اگه آخه!!!  دیوونه ، کني مي بافي خيال خودت واسه هم تو بابا برو بود؟؟؟ نگران اینقدر

 دبع ؟؟؟ شوهرمه مثال که آرشاویر یا ؟؟ آشغال ي پسره اون ؟؟ کنه کمک ميخواست کي کرد نمي

 : گفت ها بچه به رو آرشاویر اون

 . ماشين توي ميبرم رو رها من ، برسيد بازي ي ادامه به برید شما ها بچه _

 : گفت رهام که

 ؟؟؟ برگردیم ميخوایين ، شد زهرمارمون بازي اصال بابا نه _

 : گفتم بلند من که

 !! کردم خراب رو روزتون که ببخشيد ، خوبه حالم من برسيد بازیتون به برید شما!!  نــــــه _

 : گفت و گرفت رو دستم اومد رهام که

 ؟؟؟؟ خوبي االن دلم عزیز نداره اشکال _
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 . خوبم رهام جون به آره _

 ؟؟؟ باشم مطمئن _

 !!! آرشاویر جون به آره _

 ونج مگه بزار مایه خودت از بگه ميخواست یعني ، گرفت خندم که کرد من به نگاه یه آرشاویر که

 ؟؟؟ بادمجونه من

 ؟؟؟؟ خونه برگردیم ميتونيم داري دوست اگه ؟؟؟ بریم پس _

 . دیگه برید ، ماشين تو ميریم ما هست پيشم آرشاویرم ، خوبه حالم من خدا به برو رهام نه _

 !!!باشياا مواظبش آرشاویر پس باشه _

 !!!!! برادر چشم _

 من با آروم و کرد بلندم و گرفت رو بغلم زیر هم آرشاویر ، شدند زمين راهي دوباره بقيه و رهام و

 : گفت و کرد نگاه منو آرشاویر راه ميون که ميومد راه

 ؟؟ بادمجونه من جون مگه بذار مایه خودت جون از بعد به این از _

 ؟؟ نشه ضایع کنم بازي نقش ميخواستم بده _

 !!! عزیزه برام چون نکش وسط منو جون کردنات بازي نقش واسه بعد به این از _

 بازي غد اینقدر نباید منم ، بود داده نجات رو جونم کلي حاال تا بودم مدیونش باالخره خندیدم

 يوقت داشتم عادت بچگي از!!  دیگه ميکردم ازش خالي و خشک تشکر یه باید حداقل درمياوردم

 رشاویرآ ، رسيدیم ماشين به دقيقه چند از بعد.  ميکردم تشکر ازش باید ميکرد کاري برام کسي

 دقيقه چند از بعد و شد سوار راننده سمت از هم خودش و بشينم کرد کمکم و کرد باز برام درو

 : گفت

 رهااا؟؟؟؟ _

 : گفتم هوا بي

 ؟؟ جانم _
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 : گفت و کرد جمعش زود بعد ولي زد محو لبخند یه

 ؟؟؟ خوبي _

 . خوبم بابا آره _

 ؟؟؟؟؟ زد کجا به عوضي آشغال ي پسره اون _

 . دستم و پام به _

 . شده کبود حتما _

 !!! دیگه داره اشکنک بازي باالخره ، بابا کن ولش _

 : گفتم همين واسه ميکردم تشکر ازش باید خندیدم منم خندید

 ؟؟؟ آرشاویر _

 : گفت و انداخت بهم شيطون نگاه یه

 ؟؟ جانم بگم باید منم االن _

 : گفتم و خندیدم

 ؟؟؟؟ گرفتي جدي چرا تو اصال ، نشو پرو گفتم هوا بي من _

 !!! گفتي خودت نگرفتم جدي من ؟؟ من _

 !! بگم دیگه چيز یه ميخواستم حاال خب _

 چـــــــــي؟؟؟ _

 : گفتم آروم و پایين انداختم رو سرم

 !!! کنم تشکر ازت ميخواستم _

 ؟؟؟ بابت _

 : گفتم و باال آوردم رو سرم تعجب با

 ؟؟ نميدوني تو یعني _
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 !!! بوده وظيفم کردم کمکت اگه ، باشه داشته تشکر به نياز که نکردم کاري من آخه _

 : گفت آرشاویر که شد باز نيشم آگاه ناخود!!! آقا قدر چه!!!  آخه خوبي تو چقدر

 !!! جالبه برام چيز یه راستي _

 چــــــــــي؟؟؟؟ _

 ؟؟؟؟؟ بلدي تشکرم تو که این _

 ازش ميده انجام کاري برام کسي وقتي دارم عادت بچگي از من ؟؟؟؟ چـــــــــــي پس _

 !!! کنم تشکر

 ؟؟؟؟ نکردي تشکر دیگه ي دفعه دو اون چرا پس اینکه ، مياد پيش سوال یه اینجا اونوقت آهان _

 !!! نميکنم تشکر مردا از کال من _

 ؟؟؟؟ کردي تشکر چرا االن پس _

 کردم ضایع دیدم که من ؟؟؟ کردي چرا االن نميکني تشکر مردا از اگه!!  خره ميگه راست خب

 : گفتم

 ؟؟؟ ميپرسي سوال اینقدر چرا تو اصال بابا اي _

 : گفت و خندید

 ؟؟؟؟ دیگه پيچوندي االن _

 !! بدم جواب ندونستم الزم ، پرسيدي اضافي سوال خير نه _

 !!!  بلـــــه ، آهان _

 دهز آرشاویر که صورتم طرف اون که طوري ماشين صندلي به دادم تکيه رو سرم لحظه چند از بعد

 : گفت یهو آرشاویر که بودم بسته هم رو چشمام و بود آرشاویر سمت به ، بود

 !! صورتت رهاااا _

 ینهآ تو رو صورتم و پایين کشيدم رو آینه بود شرمنده چهرش ، کردم نگاهش کردم باز رو چشمام

 : گفت شرمنده آرشاویر بود شده کبود و قرمز معمول طبق بله ، کردم نگاه
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 !!!! شدم مجبور ، بشه اینطوري نميخواستم ببخشيد _

 : گفتم و زدم لبخند

 !!! بودي مجبور خودت قول به!!!!  نشو ناراحت نداره اشکال _

 وردیمخ اینا رهام با بيرون هم رو شام شد تموم بازي اینکه بعد و موندیم ماشين تو دیگه اون بعد

 خيلي ، مافتاد جنازه مثل یکي من خونه رسيدیم وقتي بعدش و گشتيم ول خيابونا تو شب تا بعدم

 . برد خوابم زود

 باعث که هرچيز و تلفن و موبایل چي مردشورهر اي ، ميشد زیاد همينحور داشت تلفن صداي

 رو از بستم چشماي باهمون رو تلفن خوابالو ، خوابالو!!!!!  ببرن رو بپره ناز خواب از آدم ميشه

 : گفتم خوابالو صداي با کيه کنم نگاه اینکه بدون ، بود خونه تلفن ، برداشتم عسلي

 الووووو؟؟ _

 جان؟؟؟؟ رها الو _

 تعجب که صدایي با!!  جون سارا ، بود آرشاویر مامان واااي شد باز چشام پریدم جا از دفعه یه

 : گفتم ميزد داد داشت توش

 ؟؟ برم قربونتون خوبين جوون سارا سالم _

 ساعت کردم بيدارت ببخشيد ؟؟ عزیزم بودي ؟؟؟خواب گلم خوبي تو نکنه خدا عزیزم سالم _

 !!بيداري کردم فکر بود یازده

 سهوا شدم خسته خيلي بيرون بودیم رفته دیشب بودم خواب آره یعني نه ، خوبم منم مرسي _

 !!ببخشيد شما ، بودم خواب االن تا همين

 !! کردم بيدارت زدم زنگ که ببخش تو ميکنم خواهش عزیزم نه _

 ؟؟ ایليا آقا ؟؟ خوبن پدرجون راستي ميکنم خواهش نبابا _

 ؟؟ چطوره من آرشاویر خوبن اونام آره _

 !!ميرسونه سالم خوبه اونم _

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر پوش زره فاطمه | نميزنه در عشق رمان | حوریه خانم رمان

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

 

237 

 

 شام ما خونه کنم دعوتتون فردا براي ميخواستم مزاحمت از غرض عزیزم ، باشه سالمت _

 .مهمونيد

 !!!! که ميشيم زحمت باعث ؟؟ مناسبت چه به اااا _

 !!!بيایيناااا پس بده خبر آرشاویرم به ، منتظرتونم من پس زحمتي چه عزیزم نه _

 !!! ميشيم مزاحم حتما چشم _

 برم؟؟؟ قربونت نداري کاري منتظرم فردا پس مراحمين شما گلم نه _

 . برسونيين سالم جون سارا نه _

 . خدافظ برسون سالم هم تو عزیزم باشه _

 . خدافظ _

 ، بود ربع و یازده ساعت بودم خوابيده قدر چه ميگفت راست کردم ساعت به نگاه یه پووووووف

.  اشهب دعوت اي دیگه کس نکنم فکر خودمونيم فقط البته!!!!!  مهموني بگو رو فردا حاال شد ضایع

 سر آخر کردم فکر خورده یه هم شام ، خوردم و کردم درست خودم برا خوشمزه ناهار یه اون بعد

 یه حموم تو رفتم کردم درست رو شام اینکه بعد کنم درست مرغ با پلو زرشک گرفتم تصميم

 ردمک آرایش خودم واسه هم یکم ، پوشيدم مشکي آدیداس شلوار با صورتي بلوز یه گرفتم دوش

 باتقری دیگه ، ميومد بهم خيلي فر موي چون بشه فر تا گذاشتم بافتم خرگوشي هم رو موهام ،

 کردم ایينپ باال رو کاناال یکم نشستم وي تي جلو رفتم منم بود شده شب چون ميومد باید آرشاویر

 ميومد داشت وقتي ، داخل ميومد داشت که آرشاویر صداي هم پشتش و اومد در صداي باالخره که

 : گفت

 . سالم _

 : گفتم و کردم بلند رو سرم منم

 . سالم _

 : گفتم بود گرفته خندم منم ، من به زده زل همينجوري دیدم که

 ؟؟؟؟ ندیدي خوشگل چيه _
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 : گفت و خندید اونم که

 !! دیدم که بودم ندیده تخص کوچولوي بچه ولي چرا _

 فتگ آرشاویر اون بعد ، بشم ها بچه دختر شبيه بود شده باعث که بود موهام به منظورش ميدونم

: 

 !!! مرغه با پلو زرشک!!!  مياد داره بوهایي چه _

 : گفتم کنم ازیتش اینکه براي منم

 !!!!! نداره بو که گوجه و خيار و کاهو بعدم!!  همسایست غذاي بوي _

 : گفت بلند یهو

 ؟؟؟؟ شام بي شام یعني ؟؟؟؟ چــــــي _

 : گفتم و خندیدم منم

 ؟؟؟ کنم استقبال ازت سبزي قورمه بوي با داشتي توقع نکنه چي پس آره _

 : گفت و پایين انداخت رو سرش مظلوم

 . باشه _

 : تمگف همين واسه کنم اذتش نيست جایز این از بيشتر دیدم که اتاقش سمت ميرفت وداشت

 . چينم مي ميزو منم کني عوض لباساتو تو تا _

 : گفت و برگشت مظلومي و اميدي نا همون با

 ؟؟؟ ميخواد چيدن ميز مگه هم کاهو ساالد _

 !!!!ميخواد چيدن ميز که مرغ با پلو زرشک ولي نه _

 : گفت و کرد تعجب که دیدم وضوح به

 ؟؟؟ نداریم شام نگفتي مگه _

 ؟؟؟ گفتم کي من نه _
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 !! داریم کاهو ساالد گفتي خودت _

 !! مرغه با پلو زرشک اصلي غذاي ولي داریم اونم خوب _

 : گفت و کرد ذوق شدو خوشحال که دیدم وضوح به

 جدااا؟؟؟ _

 !! ميشم تلف گشنگي از دارم که بدو فقط بله _

 . ميام االن باشه _

 تظرمن و ميز پشت نشستم خودمم و ميز رو گذاشتم رو غذا و چيدم رو ميز و آشپزخونه رفتم منم

 : گفت اومد وقتي ، بياد تا شدم

 !!!کردي چه اوه اوه _

 !! دیگه اینيم ما بله _

 !! نشو پرو حاال خب _

 !!! دادم بهت شام اگه _

 ! شد اشتب بابا باشه _

 ؟؟؟ شد چي _

 !! اشتباهه همون منظورم ، اشتب _

 . آهان _

 خودش واسه اول نامرد درومد حرصم منم ، کرد پر و برداشت رو بشقابش و ميز پشت نشست و

 دکشي خودش براي دیگه بشقاب یه وتوي من جلوي گذاشت رو بشقاب موقع همون ولي ، کشيد

 : گفتم من که

 !!!! نميخورم رو اینهمه من خبره چه اوه _

 ؟؟ هست چي ذره یه این ؟؟ گنجيشکي مگه بابا بخور _

 . بخورم نميتونم من زیاد این نه _
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 . بخور _

 !!زورگو _

 . هست که همينه _

 خونه مهموني راستي آهان ، ميشدم منفجر داشتم دیگه بخورم رو همه شدم مجبور دیگه هيچي

 : گفتم همين واسه بگم بهش االن باید رفت یادم رو مامانش

 ؟؟ آرشاویر _

 ؟؟ بله _

 . بگم بهت گفت کرد دعوتمون شام فردا زد زنگ مامانت _

 ؟؟ داري لباس ، خونه ميام زودتر فردا پس باشه _

 . خریدیم دست چند مهسا با آره _

 . ممنون شام بابت باشه _

 . ميکنم خواهش _

 : گفتم که بشوره اومد ظرفشویي توي گذاشت و کرد جمع رو ظرفا و شد بلند بعد و

 ؟؟؟ ميکني چيکار اووي _

 . بشورم ظرف ميخوام ؟؟ نيس معلوم _

 !! بشوري ظرف تو مونده همينم کنار برو ميدونم _

 ؟؟ چمه من مگه _

 !! ميشه جيز ناخونات ميشورم خودم نميخواد برو _

 !! ندارم ناخون که من زناست مال اون _

 . ميشورم خودم برو حال هر به حاال _

 !!کردیا اصرار خودت ببين باشه _
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 !!برووو _

 . نکنه درد دست _

 . خواهش _

 ور ولوشدم بعدش و بخوابم که اتاقم سمت رفتم و شستم رو ظرفا منم و بيرون رفت اون وبعد

 . برد خوابم خستگي از و تخت

 : گفت آرشاویر که پریدم خواب از ، زد رو اتاقم در یکي که بود 8 ساعت صبح

 بيداري؟؟؟ رها _

 : گفتم بود پریده خوابم که منم

 . تو بيا آره _

 : گفت و کرد دروباز

  بودي؟؟؟ خواب سالم _

 !!!ميگيااااا چيزایي یه!!  خواب به بودم زده خودمو بودم بيدار پ ن پ _

 نبيرو از برات بگو داشتي الزم چيزي ، کار سر ميرم دارم ، کردم بيدارت ببخشيد بابا باشه _

 .بگيرم

 . بيا زود شب فقط باشه _

 ؟؟ نداري من با کاري ، اوکي _

 !!!نداشتم اولم از _

 : گفت و خندید

 . خدافظ _

 . سالمت به _

 هچ اوووف ، آشپزخونه رفتم شدم بلند جام از ، بود پریده سرم از خواب دیگه که منم بيرون رفت و

 ستمميتون تا و کردم استفاده فرصت از منم بود ميز روي مفصل صبحونه یه!!  ميرسه خودشم به
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 پاي نشستم اونم بعد ، خوردم ناهار بعدم و کردم گرم سر رو خودم یکم ظهر تا اون بعد ، خوردم

 هی رفتم ، بودم گذاشته پذیرایي توي مبل روي روشن رو تابم لپ پيش روز چند آخه ، اینترنت

 دي سي ال ي صفحه به زده زل تابم لپ پاي آرشاویر دیدم برگشتم وقتي ، بيام بخورم آب ليوان

 : گفت و شد هل اومدم من که بعد ،

 .  کني استفاده اینترنت از ميتوني دیگه زدم برات رو WI FI رمز_

 ، ویرآرشا ، آرشاویر!!!  کردم کپ لحظه یه که تاب لپ پست نشستم و کردم کوتاه تشکر یه منم

 همين رو عکس این ، کنم عوض رو دسکتاپم ي صفحه پشت عکس بود رفته یادم!!! آرشاویر

 امنشد جلوي که بود آبي عروسکي و کوتاه پيرهن یه لباسم ، گرفتم آتليه توي تولدم روز پارسال

 هم رو عکسم این بود معلوم خالدونم في تا و بود باز زیادي فقط ، ميشد بلند پشتش و بود کوتاه

 تموم طرفم یه از ، بودم کرده خم باال سمت به پشت از پاهامم و بودم خوابيده دمر زمين روي

 نم جز کسي چون و ، داشتم دوست خيلي رو عکس این خودم ، بيرون بود ریخته جلو از جزئياتم

 اسهو بينم مي رو خودم وقت هر تا بودم گذاشته رو عکس این بنابراین ، نميرفت تابم لپ سراغ

 خجالت کلي دیده رو عکس این آؤشاویر که این از االن اما!!  کنم ذوق نقصم بي هيکل و خودم

 !!! کشيدم

 دوش هی حموم رفتم شدم بلند شده تاریک هوا دیدم وقتي دیگه ، بودم اینترنت پاي پنج ساعت تا

 تا دور هک سفيد مانتو یه کمدم سر رفتم ؟؟ بپوشم چي حاال ، بيرون پریدم و گرفتم اي دقيقه دو

 خيلي رو مانتوم این برداشتم رو بود شده کار طالیي هاي مونجوق با طالیي هاي مروارید دورش

 مانتو این از من هم آرشاویر هم ، عروسيمون واسه خرید رفتيم که روز اون یادمه داشتم دوست

 شده کار هاش کناره از هم زیپش پایين تا باال از ميخورد زیپ یه وسطش اومد خوشمون خيلي

 ولهل کتون شلوار یه و تخت روي گذاشتم اونو ، بود طالیي هاي مروارید هم هاش آستين سر و بود

 سريرو یه تخت رو گذاشتم هم رو ميخورد طالیي زیپ پا ساق تا پا مچ از یکم که سفيد تفنگي

 آرایش واسه رفتم و تخت رو گذاشتم هم رو داشت خاصي حالت یه و بود کوب طال روش که سفيد

 رد و گونه رژ و مداد و ریمل و زدم اي قهوه و طالیي از ترکيبي سایه یه بعد کشيدم چشم خط اول

 دبع(  خودشيفتم کال اصال)  فرستادم آینه تو بوس یه خودم واسه خودم.  سرخابي رژ یه آخرم

 اعتس و برداشتم رو سفيدم کفش و کيف کمد تو از و پوشيدم رو بودم کرده آماده که رو لباسایي

 نيومد؟؟ چرا پس بود 2 کردم نگاه ساعت به!!! عرووووس ميگن این به ، کردم دستم رو سفيدم
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 قدرم هچ سوخته پدر بود گوشيم تو شمارش بزنم زنگ بهش تلفن سمت رفتم ، ميام زودتر گفت

 : گفت و برداشت تا خورد بوق تا چند زدم که زنگ!!!! بودم نکرده دقت حاال تا بود رند

 ؟؟ بله _

 : گفتم کنم سالم اینکه بدون منم

 ميام؟؟؟؟ زود نگفتي مگه ؟؟ پس کجایي آرشاویر بابا اي _

 !خوبي؟ شما ، خوبم منم بله سالم _

 . خوبم منم آره _

 !!پروو بچه _

 کجایـــــــــي؟؟؟؟ آرشاویر _

 . بریم اومدم باش حاظر تو ميام دارم راهم تو _

 . گرممه فقط حاظرم من _

 . پارکينگم تو ، اومدم بابا باشه _

 ؟؟ هبنداز پول ميکني اشغال الکي رو تلفن دوساعت چي واسه پس پارکينگي تو اگه ببينم _

 درمياري؟؟ بازي خصيص چرا تو منه خونه تلفن خوبه حاال عجباااا _

 !! شد دیر بدو نکن اشغال تلفنو این از بيشتر _

 . اومدم _

 : گفت نشستم آماده و حاظر من دید تو اومد بعد ودودیقه

 !؟ ندارم خبر من عروسي ميریم داریم نکنه به به _

 !!!! دیه باشه دیگران با خانواده عروس بين فرقي یه باید باالخره نخير _

 !!!هااااا داره شوهر من مامان باشم گفته ببين ؟ زدي تيپ اینقدر کي براي حاال خب _

 : گفتم کنم ازیتش اینکه براي منم
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 !ار؟ک چي خوام مي رو بقيه دیگه ، دارم ایليا مثل خوشتيپي و خوشگل شوهر برادر وقتي تا واااا _

 کنم شوخي خواستم ؟؟ گفتم چي من مگه واااا!!  شد عصباني جور بد ، هم تو رفت اخماش یهو

 : گفت داد با یهو بعد ؟؟ نميکنه شوخي خودش مگه

 سرت از هم رو ایليا فکـــــر من بعد ميگم بهت دارم ، ميکني تر دراز گليمت از پاتو داري رها _

 فهميــــــــــدي؟؟؟؟؟ ، بکش خط رو من داداش دور ، کن بيرون

 مورد در واقعا ، شد خورد خيلي اعصابم ، شد پاره گوشم پرده کردم احساس که زد داد جوري یه

 ؟؟؟ نمک خيانت کَسم بهترین ، دوستم عشق به که کسيم من ميکرد فکر ؟؟؟ ميکرد فکر چي من

 کرف کردم برخورد خوب این با وقته چند من اینکه مثل نه ؟؟؟ کنم ازدواج اون با برم آرشاویر بعد

 مباش خوب باهات خواستم بيا ، رهام همون من جناب نه ولي ، بدم رو جوابش نميتونم دیگه کرده

 : گفتم بدم حرصش بيشتر اینکه براي قصد از منم نخواستي خودت

 !! زدم تيپ ایليا خاطر به فقط ميدوني اصال ، بکنم کارو همين ميخوام اتفاقا _

 ؟؟؟؟ فهمــــيدي منم شوهرتم ، ميزني تيپ شوهرت براي فقط تو ، ميکني غلط خيلي تو _

 رفته یادت اگه ؟؟؟ زنتم من شده باورت راستي راستي اینکه مثل!!!  بریم باهم شو پياده آقا هوي _

 ارتک پي ميري تو هم بشه تموم که مدتش ، ساله یه براي فقط ما ازدواج که کنم آوري یاد دوباره

 فهميدیـــــــــــي؟؟؟؟ هم تو حاال من هم

 : گفت که زدم داد بلند خودش مثل آخرش قسمت این و

 خيلي من خانوم نه ؟؟ دلباختتم و عاشق من کردي فکر کردي فکر چي خودت با تو هــــه _

 فقط گفتم اینارو االن اگه!!  شم راحت و شه تموم تر زود کوفتي سال یه این تا ترم مشتاق

 این با اینجوري منه رو اسمش که زني ، ميکنه زندگي من ي خونه توي داره فعال که زني نميخوام

 !!بيرون بياد بخواد وضع

 و تنگ مانتوي یا زدم جيغ قرمز تيپ یا ؟ بيرون ریختم رو موهام ببينم ؟؟؟ بده من وضع هه _

 نگين وضيعت و تيپ از ، باشه که هم هرچي من تيپ ؟؟؟ باشه بد وضعم که پوشيدم کوتاه

 !! نيست تر افتضاح

 : زد داد بلند که
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 !!! يکنهم غلطي چه اون نداره ربطي هيچ منم به ، نيست من زن نگين وسط نکش رو نگين اینقدر _

 هيچ آرشاویر با نگين فهميدم آرشاویر حرف این با ، زدم رو حرفم باالخره اومد خوشم آخيش

 ، شد سکوت لحظه چند یه.  ميکرده رو کارها اون من حرص درآوردن براي فقط و نداره ارتباطي

 : گفتم من که بودیم شده تر آروم اون هم ، من هم

 داشتي اگه ، نداري فهم و درک ذره یه ، باشي آدمي همچين نميکردم فکر ، متاسفم واقعا برات _

 من هک ميفهميدي االن تا باید ، ميشناختي منو االن تا باید ، بودیم همکار باهم که وقت چند این

 زا اولم همون از من نه ، نباشه خيالم عين و باشم پسرا با راحت اینقدر بخوام که نبودم دختري

 جنگ امروز مثل حداقل که کنم ازدواج ميتونستم تو از بهتر با وگرنه ميومد بدم پسره هرچي

 با مشوهر برادر با ميام من کردي فکر تو یعني ، ميدونم داداشم مثل رو ایليا من نداشتم اعصاب

 ؟؟؟ کنم ازدواج دوستم عشق

 :  گفت تعجب با رسيد که اینجا به

 ؟؟؟ دوستت عشق ، ببينم کن صبر _

 قعاش ایليا هم که دونستم مي کامال دیگه من اما ، نميدونست اون شاید باشه هرجوري باالخره

 : گفتم همين واسه.  ایليا عاشق مهسا هم مهساست

 !! دوستم عشق آره _

 : گفتم خند پوز با بعد

 !! مهساست عاشق ایليا ؟؟؟ خبره چه داداشت دل تو نميدوني که هستي داداشي چه تو هه _

 عاشق ایليا ، ممکنه غير یعني عمراااا ، بافيد خيال همتون دخترا شما پرته و چرت همش اینا _

 !!!! هههههههههه مهسا

 :  گفتم منم که خندیدن به کرد وشروع

 که ليدرحا بشيم استخدام تو شرکت توي ما شد باعث کي ميکني فکر ، داره واقعيت ولي بخند _

 مه من هم اسم که کرد کاري یه شمال بریم ميخواستيم که روزي کي.  ایليا ؟؟ نبودي راضي تو

 درومدن تک همه که درحالي درومد باهم ما اسم جوري چه نکردي فکر حاال تا ایليا ؟؟ دربياد مهسا

 جبورم شمال تو کي.  نمياد هم مهسا نيام من اگه ميدونست ولي بياد مهسا ميخواست ایليا چون ؟؟
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 یا شدي قانع ایليا ؟؟؟ بياره رو مهسا براي ميخواست اینکه براي فقط بياره رو همه چمدوناي شد

 ؟؟ بگم بازم

 : گفتم دوباره که ميکنه نگاه تعجب با داره همينچوري دیدم

 تداش دید رو مهسا وقتي ، من خواستگاري روز کي ، ميگم بازم برات باشه ؟؟ نشدي قانع هنوز _

 ينماش با بياد که بود خواسته مهسا از عروسي روز کي.  ایليا ؟؟ خوشحالي از ميشد سالن پخش

 شدي؟؟؟ قانع یا بگم بازم.  ایليا ؟؟؟ بشينه جلو اونم ؟؟؟ بيان دنبالمون اون

 !! بافيد خيال همتون شماها _

 يگنم که نشنيدي بعدم ، فرحزاد ميریم ما بگه ف یه تا پسره ، قویه مون شيشم حس جناب نه _

  ليلي؟؟؟ بشکست منو جام چرا ، ميلي بود دیگرانش با اگر

 !!! ميکنم صحبت ایليا با من مورد این در بعدن ، شد دیر که بریم بيفت راه فعال _

 هرا ، ميشه دیر داره رفت یادمون که بود دعوا پي حواسمون که اینقدر شد دیر ميگفت راست آخ

 ويت از دستمال یه آرشاویر که بودیم راه وسطاي ، بودیم ساکت هردوتامون ماشين توي ، افتادیم

 : گفت و سمتم گرفت و درآورد ماشين جادستمالي

 !! کن رنگش کم یا کن پاک رژتو یا _

 : گفتم و پنجره سمت کردم رومو و ندادم محل بودم ناراحت دستش از که منم

 !! نميخوام _

 : گفت من به رو مهربون لحن یه با و داشت نگه گوشه یه رو ماشين آرشاویر دیدم یهو که

 !!! تري خوشگل قرمز رژ بدون خدا به خانومم جان رها _

 حبتص باهام اینجوري حاال تا ، لرزید مي دلم و ميریخت قلبم بيشتر گفت مي که اي کلمه هر با

 تو زد زل اونم چشماش به زدم زل و برگشتم که ، بودم شده حرفاش محو قدر این ، بود نکرده

 تو گذاشت رو دستمال اون بعدم ، کرد رنگ کم رو رژم و آورد جلو رو دستمال زمان هم و چشمام

 دز حرفي اون نه اونجا تا ، بودم کارش شک تو هنوز من اما ، افتاد راه و زد لبخند یه بهم و جيبش

 حاال ات بود قصر که نبود خونه ، کرد پارک خونه توي رو ماشين آرشاویر ، رسيدیم که وقتي ، من نه

 زا اینکه بعد ، بود خوشگل نظر همه از العاده فوق که دوبلکس خونه یه ، بودم نيومده خونشون
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 نبيرو دستش از رو دستم اومدم ، گرفت رو دستم محکم که برم جلو اومدم شدیم پياده ماشين

 : گفت و گرفت محکم که بکشم

 . مجبوریم اینجا _

 رو آبروش نباید ولي ، بودم قهر باهاش درسته ، شدیم خونه وارد باهم و نزدم حرفي دیگه منم

 وقتي ، کنم بازي درست رو نقشم اونجایيم تا فعال کردم سعي همين براي ميبردم خانوادش جلوي

 وارد هبوس و ماچ و پرسي احوال کلي از بعد استقبالمون به اومدن ایليا و باباش و مامان شدیم وارد

 : گفت مامانش که شدیم خونه

 . بذاره رو وسایلش و کيف اتاقت ببر رو رها مامان آرشاویر _

 : گفت من به رو بعدم

 !!! داره دیدن من آرشاویر این اتاق _

 ادوایس اي قهوه در یه جلوي آرشاویر ، باال فرستادمون و گذاشت آرشاویر دست تو منو دست وبعد

 رو چراغ یهو بود تاریک اتاق شدیم وارد که اول ، شد اتاق وارد خودش بعدم من اول کرد باز درو و

 بود بزرگ اتاق یه ؛ مياوردم در شاخ داشتم دیدم خودم روي به رو که چيزي از من و کرد روشن

 تتخ شبيه یکم که خوشگل نفره دو تخت یه اتاق وسط ، بود اي نسکافه رنگ به دیواراش که

 ليقهس با اتاق دور دورتا تخت ست کامپيوتر ميز و آرایش ميز کمدو یه و اي قهوه رنگ به بود خودم

 که این بعد ، بود اي نسکافه رنگ به و بود ست پرده با هم تختي رو رنگ بود شده چيده خاصي ي

 : گفت بود دیده اتاقش به منو ي خيره نگاه که آرشاویر خوردم رو اتاق کامل

 ؟؟؟ چطوره _

 ور بزارم رو وسایلم و کيف که رفتم و ندادم رو جوابش اونورو کردم رومو بودم قهر باهاش که منم

 : گفت و خودش سمت گردوند برم و کشيد پشت از رو دستم که تخت

 !! نشنيدم جواب _

 !! خاموشيست ابلهان جواب _

 وقتي روش گذاشتم رو وسایلم و تختش سمت رفتم و بيرون کشيدم دستش از رو دستم و

 که رد سمت رفتم بهش توجه بي منم که ميکرد نگاه منو داشت و بود وایساده جاش سر برگشتم
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 منم و رفتيم پایين ها پله از و ، بيرون اومدیم در از باهم و کرد باز درو و دستش تو گرفت رو دستم

 تو نميزنه حرف هيچکس دیدم که منم چيد جلومون چيز کلي مامانش که نشستم آرشاویر کنار

 : گفتم پدرجون به رو و رفتم فرو خودم شيطون غالب

 ؟؟؟؟ چطوره خودم پدرجون احوال _

 : گفت پدرجون که نشستم پدرجون پيش رفتم و کردم ول رو آرشاویر

 ؟؟؟ گلم عروس خوبي تو خوبم من _

 !! بابایي مرسي _

 گفتمن بابام به سنم این با من ميگفت دلش تو داشت کنم فکر باال پرید آرشاویر ابروهاي یهو

 ؟؟ من ي خانواده واسه ميکني شيریني خود ، خودت تو چطور ميکنم خوب ولي ميگه این که بابایي

 : گفت و کشيد منو دماغ پدرجون اون بعد!! همونجورم منم

 ؟؟؟ نميکنه اذیتت که من آرشاویر این ببينم _

 طانيشي لبخند یه منم که ميکشيد نشون و خط برام چشماش با داشت که ، کردم بهش نگاه یه

 زدم

 : گفتم و

 .. فقط...  فقط ، خوبيه پسر اینقدر جون بابا نه _

 : گفت شک با پدرجون که

 ؟؟؟ عزیزم چي فقط _

 : گفتم و کردم نگاهش مظلوم منم

 !!!!! ميزنه منو وقتا بعضي فقط _

 : گفت بلند پدرجون یهو که

 ؟؟؟؟ ميگه راست آرشاویر ؟؟؟؟ چـــــــــي _

 : گفت بود کرده کپ االن که آرشاویر که
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 !!!! خدا به نه _

 ميکشمت خورده بهش دستت بفهمم اگه خدا به ؟؟؟ پریده رنگت چرا پس نزدیش اگه آرشاویر _

!!! 

 : گفت و کرد من به نگاه یه آرشاویر که

 !!!! کنن مي باور اینا االن کردي شوخي بگو بابا رها _

 دهخن از داشتم که منم!!  کنه جمش سالن وسط از ميخواست یکي بود پکيده خنده از که ایليا

 : گفتم خنده ميون خنده زیر زدم بلند ميشدم منفجر

  ؟؟ بزن دست و آرشاویر اصال کردم شوخي پدرجون بابا نه _

 : گفت من روبه و خندید هم پدرجون که خنده زیر زدم دوباره

 !!!  شيطون _

 عدب ، ميخندید داشت هنوز هم ایليا و کشيد عميق نفس یه بود شده راحت خيالش که آرشاویرم

 جون سارا شد شروع دوباره ما بدبختي هيچي ، بخوریم شام بریم زد صدامون ساراجون اون

 خوشمزه خيلي غذاشم واي ، ميخوردم حرص غذا جاي به منم کشيد غذا بشقاب یه توي برامون

 آرشاویر که بخور بازم خوردي کم ميگفت آرشاویر مامان ولي ، خوردم زیاد خودم نظر به منم بود

 : گفت

 . ميخوره غذا گنجيشکي رها نکن اصرار زیاد مامان _

 : گفت بود ما به حواسش که ایليا که کردم آرشاویر به چپ نگاه یه من ولي خندیدن همه که

 !!! باش منتظر ميگه بهت خونه تو یعني این _

 : گفتم ایليا به رو بود گرفته خندم که منم ، خنده زیر زدن همه دوباره

 !!!شدیاااااا شيطون امشب ایليا _

 !!! کرده اثر منم به تو شيطونيایي _
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 و کردن جمع تو نذاشت ساراجون کردم کاري هر شد تموم شام اینکه بعد ، خندیدن همه دوباره

 وصلمح بشينم اونجا من که گفتم و کردم اصرار کلي اینکه بعد نذاشت کنم ظرفاکمکش شستن

 : گفت بهم ميره سر

 ؟؟؟ بلدي کامپيوتر ببينم _

 ؟؟؟ چطور _

 . بده منو جواب اول _

 . آره _

 ؟؟؟ کني کار بلدي فتوشاپ با _

 !! اي حرفه اونم بلدم کامپيوترو چيز همه من آره _

 . بيا پس خب _

 : گفت ایليا به رو و پذیرایي توي آورد و گرفت رو دستم بعدم

 درستش نشد کردي هم کاري هر نبودي بلد فوتوشاپ تو رو چيزي یه روز اون مگه مامان ایليا _

 ؟؟؟ کني

 : گفت متعجب ایليا

 ؟؟ خب _

 !!! بلده هم رو فوتوشاپ چي همه و وایساده آماده و حاظر اینجا رها که بيا _

 : گفت کردو نگاه من به متعجب ایليا

 ؟؟؟؟ رها آره _

 . آره _

 ؟؟؟ بودم کرده گير این تو قدر چه من ميدوني ؟؟ بودي نگفته زودتر چرا خب _

 !؟ دونستم مي چه من واا _

 . بگيرم کمک ازت بيا اینجایي که حاال پس خب _
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 : گفت و دید رو سرجام بودم نشسته هنوز که منو که باال ميرفت ها پله از داشت

  ؟؟؟؟ نشستي هنوز چرا پس ااااا _

 ؟؟ کنم چيکار خب _

 !! دیگه بيا پاشو _

 

 چه من هب ، رفتم ایليا دنبال ميومد ابرو و چشم برام داشت که آرشاویر به توجه بي و شدم بلند منم

 ولا کرد باز درو و وایساد بود آرشاویر مال که اتاقي همون بغل درست ایليا اون بعد!!! گفت مامانت

 اتاق وارد اون بعد مهسا حال به خوش جنتلمن ميگن این به ، خودش بعد تو برم من تا وایساد

 هسام جالب چه بود اي سرمه ایليا اتاق رنگ که تفاوت این با بود آرشاویر مال کپي اتاقش شدیم

 صندلي پشت نشستم من و کرد روشن رو کامپيوترش اون بعد!!!  بود اي سرمه رنگ عاشق هم

 رو شتاب لپ ميتونست داشت تاب لپ ایليا اینکه ، بود شده تعجب باعث واسم چيزي یه ميزش

 باز ور فتوشاپش اینکه بعد باال نيایيم راه اینقدر و بدیم انجام رو کارمون همونجا و پایين بياره

 : گفتم کردم

 ؟؟ داري مشکل رو چي جناب خب _

 : گفتم که ميکنه نگام داره مسخره قيافه یه و شک با همينجوري دیدم

 ؟؟ بدم توضيح برات نخواستي مگه ؟؟ ميکني نگاه اینجوري چرا چيه _

 رو تابم لپ ميتونستم راحت خيلي ، بود اون براي اگر باال نکشيدم تورو فوتوشاپ براي من _

 !! باال آوردمت دیگه چيز یه براي من پایين بيارم

 : گفتم و کردم نگاه بهش شک با

 ؟؟؟ چي براي _

 ؟؟؟ شده دعوات آرشاویر با تو ببينم _

 چطور؟؟؟؟ _

 ؟؟؟ آره _
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 : گفت که پایين انداختم رو سرم

 رها؟؟؟ آره ؟؟ ميزنتت آرشاویر گفتي راست _

 !! ایليا نه _

 ؟؟؟ شده دعواتون چي سر ؟؟ چي پس _

 ولي ، گمب بهت رو چيزا سري یه کنم اعتماد بهت ميتونم پس ، ميموني داداشم مثل تو ایليا ببين _

 ؟؟؟ بمونه خودمون پيش ميدي قول

 . ميدم قول آره _

 !! بشم مطمئن چيزي یه از ميخوام اول _

 ؟؟ چي _

 ؟؟؟ مياد خوشت مهسا از تو ایليا _

 رهدوبا ميخواستم جواب که منم ست کالفه فهميد ميشد قشنگ پایين انداخت رو سرش دیدم

 : گفتم

 بهم وراستش و بدوني خواهرت مثل منو هم تو ميخواد دلم ميدونم داداشم مثل تورو من وقتي ایليا _

 . کنم کمکت ميدم قول خدا به بگي

 ؟؟؟ زده حرفي بهت مهسا _

 یا هدرست زدم که سایي حد این که بدونم ميخوام فقط من ؟؟؟ بزنه حرفي اون باید حتما مگه نه _

 ؟؟ ميکنم اشتباه من نه

 . درسته حدست نه _

 : گفتم بعد و نداشت حد که شدم خوشحال قدري به یعني

 ؟؟ داري دوسش خيلي _

 !! باشه نداشته دوسم اون که نگرانم ولي خودم از بيشتر حتي خيلي آره _

 : گفتم و زدم لبخند یه
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 يهشب اخالقاش از سري یه اما مغروره خودم مثل مهسا درسته!!  بامن اون نباش چيزا این نگران _

 !! بياري بدست رو دلش بتوني باید حساسه خيلي مهسا ایليا ، منه خود

 !!! ميکنم رو سعيم تمام دارم دیگه من _

 !! بده ادامه پس _

 ؟؟؟ کردي کار چي آرشاویر با نگفتي رها ببينم _

 ؟؟؟ مميکن آرایش یا ميپوشم لباس بد خيلي من تو نظر به ایليا ، شد دعوامون همين سر امروز _

 حجاب با و ترین خوشتيپ رها ميگم همه جلو هميشه من اتفاقا ؟؟ زده حرفي همچين کي نه _

 ريدخت تاحاال حجاب با حال عين در خوشتيپي هم هميشه ، دیدم عمرم تو حاال تا که دختریه ترین

 !!تَکين مهسا و تو ، ندیدم تو مثل

 ؟؟ بده من االن تيپ تو نظر به ميگم همينو منم خب _

 !! اصال نه _

 کردي خوشتيپ اگه من مامان واسه گفت بعد بود خوب اولش اومد شرکت از که آرشاویر امروز _

 شوهر برادر وقتي گفتم همين واسه کنم اذیتش یکم خواستم منم ، داره شوهر که بگم باید

 بال گاران گفتم اینو هيچي ؟؟؟ کار چي ميخوام رو بقيه دیگه دارم ایليا مثل تيپي خوش و خوشگل

 من بعد هاگ ميکني غلط تو گفت بود نکشيده سرم بابام عمرم توي که کشيد سرم دادي یه گفتم

 !!! نداره خنده ایليا نخند ، دیگه پرت و چرت کلي نميدونم و کني پهن تور ایليا براي بخواي

 مواظب ، حسوده العاده فوق آرشاویر رها ، بخت بد دیگه گفته راست خب ، دختر مردم وااااااي _

 االن که کردي خوني دشمن داداشم با منو االن تو دختر ، نکن تحریک رو حسادتش حس باش

 !! ساختس کارم ، حالله من خون

 : گفتم منم که خنده زیر زد دوباره و

 مبگ رو مهسا به تو عشق قضيه شدم مجبور منم که گفت دیگم چيزاي سري یه اون بعد تازه _

 !! بود کشته منو وگرنه

 هک درمياره منو پدر االن بابا!!  کن فرض مرده منو بعد به االن از بفرست فاتحه برام رها واي اي _

!!! 
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 !! بود حالل خونم نميگفتم اگه خب _

 ؟؟ گفت چي اون حاال _

 ؟؟ نه یا کرد باور نفهميدم آخرم ، آوردم دليل براش کلي من ولي نميکرد باور _

 تهسک نده حرص اینقدر رو ما داداشه این بابا!!  ميترکه داره حرص از االنم حتما شد تموم هيچي _

 !!!هاااااا ميشه دعواتون اونوقت مهسا هم بگيرم رو تو هم ميشم مجبور اونوقت ميميره ميکنه

 : گفتم و خنده زیر زدم منم

 ول و آرشاویر من کردي فکر بعدم!!!  بسه پشتت هفت برا بگيري رو مهسا همون تو نکرده الزم _

 ؟؟؟ بشم تو زن ميام ميکنم

 ردک باز درو آرشاویر یهو که ، زدم حرفو این چرا دونم نمي خودمم ، ميخندیدیم داشتيم هردوتامون

 : گفت آرامش با چيه واسه نبود معلوم که لبخندي با و تو اومد و

 بریم یدبا دیروقته پاشو جان رها ؟؟؟ بخندید یا کنيد کار فتوشاپ اومدید ؟؟ ميگيد چي دوتا شما _

. 

 : گفت آرشاویر که خنده زیر زدیم و کردیم نگاه هم به ایليا منو لحظه یه که

 !!! خودتونو کنيد جمع پاشيد کنم جمع زمين رو از بيام باید االن رو دوتا شما دیگه من بابا اي _

 ، بود آروم اینقدر االن که بوده شنيده رو حرفامون همه و بوده وایساده در پشت زیاد احتمال به

 خندیدیم کلي اینکه از بعد!!!  باال بيام ایليا با من ميذاشت عمرا ميشناسم من که آرشاویري وگرنه

 پایين آرشاویر ، پایين اومدم و برداشتم رو وسایلم و کيف و آرشاویر اتاق تو رفتم دوباره من

 بيرون يمرفت مي داشتيم که بعد و کردم خودشيریني کلي و کردم تشکر همه از اون بعد بود منتظرم

 : گفتم ایليا به رو آروم

 !!! داداشي ميکنم جور برات هم رو قضيه اون _

 ام به حواسش تمام ولي ميزد حرف مامانش با داشت آرشاویر چون کردم تاکيد داداشي رو قصد از

 با اصال من راه تو ، افتادیم راه و شدیم ماشين سوار و کردیم خداحافظي همه از اون بعد بود

 رو صحبت سر تا ميزد حرف هم چي هر و بود پنجره سمت روم هم همش و نميزدم حرف آرشاویر

 : پرسيد ازم که نميدادم رو جوابش کنه باز
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 ؟؟ قهري هنوز _

 : گفت دوباره که ندادم رو جوابش

 ؟؟ دیگه آره یعني این _

 : گفت که ندادم جواب بازم

 !!! بگو چيز یه حداقل _

 ازم هم هرچي نميزدم حرف باهاش ميکردم قهر یکي یه با وقتي بودم همينطوري هميشه

 ميومد بدش اخالقم این از هميشه هم مهسا همين براي ، نميدادم جواب شده چي ميپرسيدن

 وابج دید وقتي آرشاویر اون بعد!!  بخوام معذرت من که مرگته چه بگو حداقل لعنتي اخه ميگفت

 : گفت نميدم

 !!! باشه خب خيلي _

 زدم و آسانسور و شدم پياده جلوتر رسيدیم اینکه از بعد و نزدیم حرفي خونه به رسيدن تا دیگه و

 حواسش همه آرشاویر ولي بود پایين سرم همش من آسانسور تو ، شدیم سوار و اومد آرشاویرم و

 ، تو اومد خودش بعد من اول و کرد باز درو آرشاویر خودمون طبقه رسيدیم اینکه بعد ، بود من به

 ندچ از بعد و شدم ولو تخت رو کردم عوض رو لباسام اینکه وبعد بستم درو و اتاقم تو رفتم منم

 . برد خوابم لحظه

* * * 

 روز هر چون نزد رو اتاقم در آرشاویر امروز ، شدم بلند خواب از که بود ده ساعت طرفاي صبح

 ميدونست که بود این واسه کنم فکر اونم ، ميره داره ميگفت و ميزد رو اتاقم در ، ميرفت وقتي

 من ، بود بد خيلي دیروزش کار ولي نيستم نُنُري و لوس آدم کال ، قهرم و نميزنم حرف باهاش

 هر نکنه فکر نزنم حرف باهاش باید روز چند یه همين واسه نيستم ميکنه فکر اون که اونجوري

 فتهر سر حوصلم ، بود ظهر نزدیکاي.  نگم بهش هيچي منم و بگه بهم ميتونه خواست هرچي وقت

 درست ناهار اول ، زد سرم به فکري یه همين واسه شده یکنواخت زندگيم ميکردم احساس بود

 رو همه باید داشتم ایليا از واسش زیادي خبراي اینجا بياد ناهار که مهسا زدم زنگ بعدم کردم

 و کرد ذوق کلي ، دارم برات خبر کلي اینجا بيا پاشو گفتم بهش تلفن پشت وقتي ، ميگفتم بهش

 یک نزدیکاي ، بياد شدم منتظر و کردم آرایش یکم و شدم حاضر منم ، مياد ميشه حاضر زود گفت
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 ذوق اب دید که منو شد پياده آسانسور از اینکه بعد ، کردم باز درو زود منم و شد زده در زنگ که بود

 : گفت تو پرید

 !!!! بود شده تنگ برات دلم بيشور سالم وااااااااي _

 ؟؟؟؟ زنيب من به زنگ یه نباید تو ، فرهنگي بي بيشوري خيلي بعدم!!!  کردي خفم بابا بسه اوي _

 !! دیگه داشتم کار کنم کار چي خب ااااا _

 !!!! شو خفه چشمم جلوي از االن همين درد _

 !!!!! ببند دهنتو ميزني حرف وقتي هم تو _

 !!!!! مرض کصافط شو خفه _

 معلم یه ، افتادم دبيرستانمون دوران خاطرات یاد ، خندیدن به کردیم شروع باهم دوتامون و

 اسهو نبود هماهنگ باهم هاش فحش وقت هيچ ، ميگفت رو اینا ميشد عصباني وقتي که داشتيم

 : گفتم خندیدیم خوب اینکه بعد ، ميخندیدم همين سر ها بچه با کلي همينم

 !!تو بيا رفت آبروم!!!  زشته در جلوي حاال _

 !!! بابا خب _

 : گفت که کردم پذیرایي ازش یکم اونم بعد بذاره رو وسایلش و لباسا تا اتاق تو بردمش و

 ؟؟؟ چيه اینجا کشوندي منو خاطرش به که مهمي خبر ببينم بگو کن ولش رو اینا بابا _

 ميزنين سر من به که بيشوري اینقدر تو وگرنه خبرست این خاطر به فقط اومدي که االنم همين _

!! 

 !!!بگووووو ، دیگه نشو نامرد خب رها اا _

 : گفتم که کرد نگاه بهم التماس با و

 !! بپرسم ازت باید سوال یه قبلش ولي ميگم بسه شرک ي گربه شدي باز خب خيلي _

 !! بپرس خب _

 ؟؟؟ نه یا داري دوست رو ایليا هنوزم بگو اول _
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 ؟ چطور _

 !! تو بگو _

 !!! نميکنم فکرم پسرا به اصال من که ميدوني _

 : گفت که خودتي خر یعني که کردم نگاش اي قيافه یه با منم

 ميکني؟؟؟ نگاه اینجوري چرا خب _

 !!!! درازه خودت گوشاي _

 !!! بيشور ااا _

 ؟؟ دیگه نداري دوسش پس _

 : گفتم که نگفت چيزي

 !!! باشه دیگه یکي فکر ميگم ایليا به پس خب خيلي _

 : گفت یهو که

 ؟؟؟؟؟؟ گفته چي ایليا ؟؟؟؟ ایليا _

 !!! بگرده دیگه یکي دنبال ميگم بهش ازش نمياد خوشت که تو دیگه نه _

 ؟؟؟؟ گفته چي ایليا!!! بگوووووو دیگه نشو بيشور رها _

 !!! دمب رو ایليا جواب ندارم حوصله من بيفتي پس ميترسم االن نگم اگه چون ميگم خب خيلي _

 !! دیگه بگو رها واااي _

 !! بابا باشه _

 نشنيد از بعد مهسا که ایليا خاطر به آرشاویر با دعوام حتي گفتم دیشب براش چيزو همه منم

 : گفت بود صداش و چشماش تو که ذوقي با حرفا

 !!!!عاااااااشقتـــــــم رهاااااااا وااااااااااااي _

 !!!!! ندیده سرشوهر بر خاک!!!  وااااااا _
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 ؟؟؟ گفت بهت رو اینا خودش ایليا یعني واي _

 !!! نميگقت وقت هيچ که نميکشيدم پيش رو بحث من اگه البته بله _

 : گفتم که ، کرد تف پر رو لپام برقي جارو عين کرد بغلم پرید یهو که

 !!!!!! شدم آبياري بابا بسه اه _

 !! کنن ذوقت بي سر بر خاک _

 !!!!!! باشه مبارکت رواني _

 ؟؟؟؟ ميکردم چيکار نداشتم تورو اگه من عاشقتم رها وااي _

 :  گفتم و خندیدم

 !!!! ميکردي ازدواج مهران با _

 !! دیگه نکن کور رو ذوقم بيشور ه ا _

 : گفت آروم بعدم

 !!!! کجا مهران ، کجا ایليا _

 ؟ چشه مردم بچه مگه هوي _

 !!!! دیگس چيز یه ایليا ولي خوبه اونم _

 !! نميکنم فکر پسرا به اصال من ميگه چلسيده خيار مثل اونوقت _

 : گفتم دوباره و آوردم در رو اداش و

 هبرداشت رو جا همه ترشيش بوي ميکنه فکر ، ندونه کي هر که ميکنه ذوق اینقدر سر بر خاک _

 !!!!!!! بگيرتش بياد شده پيدا خري یه ها سال از بعد حاال

 !!! نميکنم ذوق اصال کنم چيکار خب اااا _

 !!! بخوریم ناهار بریم پاشو بگيري بغل غم زانوي نميخواد حاال خب خيلي _

 !!!!ناهار گفتي آخ _
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 !!!!!! شکمو بدتري آرشاویر از تو _

 : گفت مهسا که خوردیم بازي مسخره کلي با ناهارو اون وبعد

 ؟؟؟ کني وچيکار آرشاویر ميخواي حاال _

 !! نميدم محل بهش ؟؟ کنم چيکار خوام مي _

 دیوونه رو آدم تو نزدناي حرف و اخما اون آخه ، نکن کارا این از بدبخت اون با خدا تورو رها واي _

 !!! کن رحم بدبخت اون به ميکنه

 !!! نزنه تهمت ميخواست چه من به خب وااا _

 يادب یکي ، اون جاي بذار رو خودت تو بعدم ميکني؟؟؟ شوخي داري که ميدونست چه بدبخت بابا _

 ، باشه شوهرت طرف که درحالي اون با برم ميخوام اصال زدم تيپ داداشت ي واسه من بگه بهت

 داره غيرت ناموسش روي باشه مرد اگه مرد!!  ميشي بدتر برابر صد خدا به نميشي؟؟؟ ناراحت

 ؟؟ باشه تفاوت بي بهت نسبت آرشاویر داري دوست تو ، ميشه ناراحت

 !! ونانجامش به برسه چه ، نميکنم فکرشونم من که کرد کارایي به محکوم منو اونم ولي نه خب _

 !! بده حق اونم به صورت هر در _

 روي من اسم خب اما نيس واقعي ازدواجمون درسته ميگفت راست کردم فکر حرفاش روي یکم

 بودم غيرتي مرداي عاشق هميشه که افتادم وقتا اون یاد ؟ باشه داشته باید غيرتي یه باالخره اونه

!!  ونهبرس آسيبي زنشون به غيرتشون نذارن ولي کنن دفاع اي دیگه مرد هر مقابل در زنشون از که

 که گفت و زد زنگ مهسا مامان و کردیم صحبت هم دیگه یکم ناهار از بعد.  بابا کن ولش هي

 .  رفت و کرد خداحافظي اونم و خالش ي خونه برن ميخواستن برگرده

 گرفته بدجور هوام ميگشتم اینترنت توي داشتم هدف بي کاناپه روي که بود شش نزدیکاي ساعت

 فاني علي هاي آهنگ از یکي داشتم زمان هم بودم باروني و گرفته هواي این عاشق بود باروني و

 اماماي یا زمان امام ي واسه هميشه بودم آهنگاش عاشق بود قشنگ خيلي ، ميدادم گوش رو

 باز تيکي صداي با در که بودم خودم هواي و حال توي ، بود ظهور اسمش آهنگش ميخوند دیگه

 وارد که نکردم نگاه اصال و ندادم اهميت منم شد خونه وارد دست به کيف که بود آرشاویر شد

 : گفت و شد پذیرایي
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 . سالم _

 : گفت دوباره که ندادم جوابي منم

 !! هاااا واجبه سالم جواب _

 : زد داد یهو که نشنيد من از جوابي بازم

 ؟؟؟ چيه دردت بفهمم بزن حرف حداقل ؟؟؟ رهااااا چتــــــه آخه _

 : گفتم که چشمام توي زد زل اونم که کردم بهش نگاه یه

 ؟؟؟ داري مشکلي بزنم حرف نميخوام دوما!!!  نزن داد من سر اوال _

 ؟؟ چيه تو مشکل بدونم که اینه مشکلم ، دارم مشکل آره _

 : گفتم و زدم پوزخند یه

 !! کن صحبت من با بيا کردي چيکار و گفتي چي فميدي وقت هر بزن عقب به بک پلي یه _

 !!  شتریه کينه هات کينه!!  باشي اي کينه قدر این نميکردم فکر اصال _

 و شدممي ناراحت خودم کنم قهر کسي با اگه من که ميدونستن همه اینو ، نبودم اي کينه اصال من

 تدوس وقت هيچ ، نداشت معني من واسه کينه ، ميشدم قدم پيش کردن آشتي واسه نفر اولين

 : گفتم دوباره همين واسه باشن ناراحت دستم از دیگران نداشتم

 !! اللي گن نمي!!!  نزن حرف نميدوني هيچي وقتي!!  االنت همين بيا _

 : گفت و من سمت اومد محکم قدمایي با بدجور شد عصباني

 !!!! رهاااا بهم رو دهنت حرف _

 !!! ميفهمم منم فهميدي تو وقت هر _

 جواب خودش حرف از بدتر ميگفت هرچي و شد شروع آرشاویر منو بين دعواي که شد اینجوري

 بار هی اون بعد!!  بزنه منو نياد ميکرد کنترل رو خودش خيلي ، ميزدم داد من ميزد داد اون شنيد مي

 بعد و!!!  کردم خيس رو خودم رسما من که زد سرم دادي یه که دادم رو جوابش چيزي یه

 بارون ، شد بيرون جمع حواسم لحظه یه که ، هم به کوبيد درو محکم و بيرون رفت همونجوري
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 يليخ لباسشم شد بود افتاده ميز رو که سویيچش جمع حواسم اون بعد و ، ميبارید شدت به داشت

 هی ، ميبارید بارون داشت که االنم و بود خنک کمي هواهم و بودیم پایيز ماه توي دیگه بود کم

 !!  کردما غلطي چه بابا اي زد شور دلم لحظه

 ليخي بود شده تر شدید بارون بود نيومده هنوز ده ، نه ، هشت ميگذشت داشت همينجوري ساعت

 هب نه ، دادنات جواب و شدنات عصباني و هات کل کل اون به نه رواني بگو آخه!!  بودم شده نگران

 بتنس نميتونستم ولي بودیم قهر باهم درسته ، شد دعوامون باهم درسته!!!  شدنات نگران این

 چرا نميدونم بودیم خوب خيلي باهم مدت یه ، نبود اون که جور همون باشم تفاوت بي بهش

 منميدون ، بود گذاشته جا خونه هم رو گوشيش بود نيومده هنوز بود دوازده ساعت ؟؟ شد اینجوري

 توي رفتم منم نيومد بازم بود یک ساعت بودم؟؟ نگرانش اینقدر چرا ؟؟ بود شده مهم برام چرا

 کم کم ساعت نيم بعد ؟؟ کجاست االن یعني ، بودم آرشاویر فکر توي همش ولي خوابيدم و اتاقم

 . برد خوابم و شد گرم چشمام

 هخست خيلي ، بود چهار کردم نگاه رو ساعت کردم شدیدي تشنگي احساس که بود شب نصفه

 ونهآشپزخ ، بيرون اومدم اتاق از و شدم بلند ، نشد کردم کاري هر ولي بخوابم ميخواست دلم بودم

 که همينجور ، آشپزخونه به ميرسيدم تا ميشدم رد آرشاویر اتاق جلوي از باید حتما که بود جوري

 پس بود باز نيمه اتاقش در بود ناله صداي ، شنيدم صدایي یه ميشدم رد اتاقش جلوي از داشتم

 ور اتاقش در آروم ، ميشد بيشتر داشت لحظه هر نالش صداي ؟؟ چيه دیگه صدا این ولي ، اومده

 بود خيس لباساش ي همه!!  همانا وضعيت آن در آرشاویر دیدن همانا در کردن باز ولي ، کردم باز

 آروم ؟؟ شده اینجوري چرا بودم کرده وحشت ميکرد ناله داشت و بود کرده عرق صورتش تمام و

 بشت ، سوخت دستم که بود داغ اینقدر ، پيشونيش رو گذاشتم رو دستم و شدم تختش نزدیک

 االن که بود معلوم بيرون رفت که وضعي اون با و بود تنش دیشب که لباسي اون با ، بود باال خيلي

 باهاش اگه بود من تقصير همش ، داشتم وجدان عذاب احساس!!  باشه خورده سرما اینجوري باید

 ودب شده گرفته حالم!!  شدم باعثش من بيشورم خيلي من!!  نميشد اینجوري بودم نکرده دعوا

 ستمالد یه با رو خنک آب پر ظرف یه بيرون رفتم سریع ، ميومد اشکام همينطور و بود گرفته بغزم

 وا . ميکنه تشنج بمونه همينطور اگه داشت تب که اینجور ، آرشاویر اتاق توي اومدم و برداشتم

 این اب وگرنه دربيارم رو لباساش باید کرد نميشه کاریش ولي!!  الل زبونم نکنه خدا سرم بر خاک

 ، پایين بياد یکم تبش تا بدم شو و شست رو صورتش کردم سعي اول ، ميشه بدتر خيس لباساي
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 ، ميریختم اشک باهاش منم ميکرد ناله جوري همين خواب تو ، بود باال تبش هنوز ولي شد بهتر

 : گفت که بود بيداري و خواب توي گرفت رو دستم یهو که ميکردم پاشویش داشتم

 ؟؟ تویي رها _

 : گفتم اشکام ميون

 . منم آره _

 : گفت دارش خش و جون بي صداي با

 ؟؟ رها _

 : گفتم هوا بي

 ؟؟ جانم _

 !! ميميرم دارم!!  نذار تنهام _

 ؟؟ ميذارم من مگه ميميري بيخود تو ، نزن رو حرف این آرشاویر _

 !! بده خيلي حالم _

 !!ميشي خوب ، آرشاویر ميشي خوب _

  ؟؟ چيه واسه ت گریه _

 اما!!  منميفهم بچه یه ي اندازه اینکه واسه ، بيشورم اینقدر اینکه واسه تو واسه بگم ميخواستم

 : گفتم

 !! ميشي بدتر اینجوري دربياري رو لباست باید آرشاویر!!  شو خوب فقط تو هيچي _

 رها سرت بر خاک!!!  هيکل جونـــــــم اوه اوه ، دربياره رو لباسش که کردم کمکش هم وبعد

 هيکال این از حاال تا کنم چيکار خب ؟؟؟ حرفاست این وقت االن ؟؟؟ نميداري بر دست اینجام

 !! بودم ندیده

 مگه ولي نکنم نگاه بهش کردم سعي کشيدم عميق نفس یه!!  کن درویش چشاتو سرت بر خاک

 وردمآ پاشویه با یکم رو تبش اون بعد بود گرفته خندم خودم کاراي دست از گریه ميون ؟؟؟ ميشد
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 دادم بهش خواب توي و آوردم آب ليوان یه با قرص براش آشپزخونه توي از رفتم بعدش پایين

 تبش ات نشستم سرش باال منم داشت تب کم یه هنوز ولي نميکرد ناله دیگه بود شده بهتر ، خورد

 خوابم جا همون که شد چي نميدونم ولي ، کنم کنترل رو تبش تا بود دستم توي دستش پایين بياد

 .  برد

!!!  نزدیکه من به اینقدر چرا این حسين محمد امام یا ، کردم باز رو چشمام دستي نوازش با صبح

 بچسب اینو کن ولش اینو ميدونم چه بابا برو ؟؟ چندمه امام حسين محمد امام رها سرت بر خاک

 چه آرشاویر تخت رو من ، کردم نگاه ور اون و ور این به تعجب با!! ؟؟ منه حلق تو چرا آرشاویر که

 : گفت که آرشاویر به بودم زده زل تعجب با اسکال مثل ؟؟ ميکنم غلطي

 !! پرستار خانوم سالم _

 تازه ، ازش من مراقبت و آرشاویر سرماخوردگي ، بود افتاده اتفاقاتي چه دیشب اومد یادم تازه

 : گفتم آروم سالمش جواب در ، بود برده خوابم تختش پایين اینجا دیشب اومد یادم

 . سالم _

 : گفت و زد لبخند یه که

 ؟؟ چطوره پرستار خانوم احوال _

 : گفتم و خندیدم ، بود شده دار خش صداش

 ؟؟ خوبه حالت تو ، خوبم _

 ؟ باشه بد حالم من و باشي شما پرستارم ميشه مگه آره _

 : گفتم!!  شده ادبي چه اوهو خندیدم

 ؟؟ گذاشته تاثير هم ادبياتت روي دیشبت مریضي ببينم _

 : گفتم که خندید غش غش

 !!! شده خوب حالت واقعا تو اینکه مثل نه _

 : گفت جدي بعد و شد تبدیل لبخند یه به خندش

 ! بودم مرده من نبودي تو دیشب اگه ممنونم ازت واقعا رها _
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 : گفتم آروم زیرلب

 کل کل و بحث جور اون باهات اگه ، بود من تقصير همش نکردم کاري که من بعدم!!  خدانکنه _

 يبارون هواي اون توي ماشين و گرم لباس بدون اونم بيرون نميزدي وضع اون با تو ، بودم نکرده

!! 

 : گفتم بعد و

 ارمک االن ، بخوام معذرت دادم انجام اشتباه کار یه اگه دادن یاد بهم بچگيم از ، بود من تقصير _

 . ميخوام معذرت ، بود اشتباه

 : گفت و لبش روي اومد محو لبخند یه

 و مغرور دختر اون از بودي؟ کرده قایم کجا رو شخصيتت این ، نشناختمت االن تا جوري چه رها _

 ؟؟؟ خودتي کنم باور رها!!  بعيده خواهي معذرت یا تشکر راضي خود از

 راشب کسي اگه یا بخواد معذرت باید ، ميکنه اشتباهي یه وقتایي یه آدم بعدم ، خودمم ، خود آره _

 !! خره نيست آدم شخص اون باشه این غير اگه ، کنه تشکر باید ميده انجام کاري

 : گفت و خنده زیر زد یهو که

 !!! نميدونستيم و داشتيم تفاهم باهم ما چقدر جالبه _

 : گفتم و زدم لبخند یه

 !! ميره بين از تفاهم این زود یا دیر فایده چه ولي _

 : گفت و حلقم تو اومد قلبم که کرد اخمي یه آرشاویر اوه اوه

 ؟؟ نزني پرتا و چرت جور این از و رفتن از حرفي مني ي خونه تو وقتي تا ميشه رها _

 ؟؟ ميگم دروغ مگه خب _

 اُکي؟؟ ، بشنوم نميخوام رو راستش یا دروغ _

 . باشه _

 : گفتم که ميکنه نگاه بد داره هنوز دیدم
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 !!!!نخور منو دیگه خب خيلي _

 : گفت و اونور کرد رو روش بعد

 . بخوریم صبحانه بریم بزن صورتت و دست به آب یه ، آمادست صبحانه پاشو _

 . باشه _

 : گفت که بهش زدم زل همونجور منم نميشه بلند من به زده زل نشسته هنوز دیدم

 ؟ نميشي بلند چرا پس _

 ؟؟ شم بلند جوري چه من!! منيااااا حلق تو اینکه مثل شو بلند تو خب بابا اي _

 : گفت و خندید

 !! دیگه بگو تر زود خب _

 !! پروئه چه _

 نگارا اصال ، بود جالب چه بيرون اومدم و زدم صورتم و دست به آبي یه رفتم منم شد بلند و خندید

 خبر خودمون داشتيم باهم تفاهمایي چه آرشاویر و من خدایي ، کردیم دعوایي دیشب انگار نه

 ممکن لشک بدترین به اگه حتي ميشد که دعوامون باهم خانواده تو ، هميشه مثل دقيقا! ؟ نداشتيم

 اهمب همگي که بار یه ، داده رخ جنگي و دعوا اصال که انگار نه انگار بعد دقيقه دو ميکردیم دعوا هم

 نمي حرف باهم فردا از اینا گفت آراد که!!  دعوایي چه شد دعوامون باهم روشنا منو ، شمال رفتيم

 ودب مونده باز دهنش تعجب از آراد کردیم دعوا دیشب که انگار نه انگار روشنا منو فرداش اما زنند

 : گفتم همين واسه نرفته کار سر که افتاد یادم خوردم آرشاویر با رو صبحانه اینکه بعد. 

 نميري؟؟ سرکار _

 !! شدم مریض بهش گفتم ميده انجام رو کارا امروز ایليا نه _

 . بزارم ناهار واسه چيزي یه شم بلند پس آهان _

 هم ناهارو بزنيم دوري یه بيرون بریم پس خونم که منم کني درست ناهار نميخواد امروز نه _

 ؟ باشه بخوریم بيرون

 ! بده برات بيرون غذاي مریضي تو _
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 . پاشو پس خوبه حالم که االنم ميشم خوب بخوریم هوایي یه بریم پاشو نداره اشکال _

 . باشه خب خيلي _

 نم اما ميشد سرد داشت کم کم هوا و زدم قشنگ تيپ یه و شدم آماده سریع خيلي و رفتم بعد و

 ، وایساده بيرون آماده و حاضر آرشاویر دیدم که بيرون اومدم اون بعد نپوشيدم گرم لباس زیاد

 سطايو ، افتادیم راه و شدیم آسانسور سوار و بيرون رفتيم خونه از باهم ، دید آماده منو اینکه بعد

 ارکينگپ توي رو ماشين ، رسيدیم اینکه بعد ، ميکنه طي رو ميالد برج مسير داره دیدم که بود راه

 و کردیم دخری یکم و گشتيم پایينش ي طبقه سه توي و رفتيم، اصليش در سمت به کردیم پارک

 ، يالدم برج باالي رفتيم و گرفت بليط آرشاویر پایين ي طبقه توي گذار و گشت ساعت یه از بعد

 سرعت با اینقدر بود باحال خيلي آسانسورش قسمت بودم اومده هم دیگه بار سه دو االن غير

 جاهاي و پول موزه و گالري توي گشتي یه اون بعد!!  ميگرفت آدم گوشاي که ميکرد حرکت

 سسروی سلف غذاش ، بود بخشش ترین قشنگ که گردون رستوران رفتيم بعد و زدیم دیگش

 وبخ خيلي جدا گذشت خوش خيلي ، خوردیم آرشاویر و من خنده شوخي کلي با ناهارو خالصه بود

 حسي یه نميدونم ميکردم آرامش احساس ميگذشت خوش خيلي بهم کنارش در جدیدا ، بود

 ويت اون بعد.  پيشمه هميشه ، پشتمه که دارم رو یکي اینکه احساس کردم پيدا بهش نسبت

 : گفت آرشاویر که بودیم نشسته برج بيرون ي محوطه

 ؟؟ داري دوست بيشتر رو کدوم ها خواننده بين از رها _

 نامبه و جهانبخش بابک و عليزاده محمد بينش ولي عسگریم حميد و یگانه محسن عاشق من _

 ؟؟ مياد خوشت ها خواننده کدوم از تو.  دارم دوست بنيامينم صفوي

 !! تکه واقعا صداشون دارم دوست خيلي رو یگانه محسن و عسگري حميد تو مثل منم _

 ؟ پرسيدي چي واسه حاال آره _

 ؟ داري دوست کنسرت _

 !! برم نتونستم وقت هيچ ولي کنسرتم عاشق براش ميميرم واااااي _

 .  آهان _

 !! خوردیم که هم رو ناهارمون ؟؟؟ خونه بریم نميخواي _
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 !! اینجایيم شب تا بزنيم دور یکم بيا فعال نه _

 ؟؟ چرا ااا _

 !! باش نداشته کارا این به کاري تو فعال _

 ؟؟؟ چرا _

 ؟؟ خوردي چرا قرص تو بچه اا _

 : گفتم و خندیدم

 ؟؟!! بمونيم اینجا شب تا بيکاریم مگه آخه خب نه _

 !! کاریم بي دیگه آره _

 مي بش داشت کم کم ميمردم خستگي از داشتم دیگه ميالد برج توي زدن دور کلي از بعد باالخره

 خی سرما از داشتم که بودم پوشيده کم لباس اینقدر سرم خير که منم ، بود شده سرد هوام شد

 شد محالت متوجه کرد من به نگاه یه آرشاویر که بودم افتاده لرز به بود زده یخ دستم تمام ، ميزدم

 : گفت و دستش تو گرفت رو دستم یهو بعد

 ؟؟؟ سردته رها _

 ، مداد تکون مثبت ي نشونه به رو سرم ميلرزیدم سرما از داشتم و بود سردم واقعا دیگه که من

 سردش االن همين ي واسه ، بود پوشيده روش کت اور یه بود خورده سرما اینکه براي آرشاویر

 ور انداخت رو کتش اون و کرد نزدیک خودش به منو آرشاویر که شد چي نميدونم یهو ولي ، نبود

 : گفتم و سمتش برگشتم تعجب با که هام شونه

 !! ميشي بدتر خوردي سرما خودت تو آرشاویر _

 !!! نخوري سرما که باشم تو مواظب باید فعال خوبم من عزیزم نه _

 .... آخه _

 . بشه سردت زیاد نميذاره ولي نباشه گرم زیاد شاید ، آخه بي آخه _

 : گفتم لب زیر بعد!!  آقایي تو چقدر آخه ، لبم روي اومد لبخند یه
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 . مرسي _

 . ميکنم خواهش _

 : گفت که بود هفت نزدیکاي کرد نگاه ساعتش به آرشاویر اون بعد

 !! پاشو دیگه خب _

 !! خونه برگردیم دادي رضایت عجب چه _

 !! نه خونه _

 ؟؟ کجا پس _

 !! ميفهمي بعدا بيا فعال _

 !!!خماریااا تو بزاري رو آدم داري عادت _

 ميالد برج هاي همایش سالن سمت به داشت ، کردیم حرکت باهم و گرفت منو دست و خندید

 :گفتم که ميرفت

 ؟؟ داري کار چي اینجا _

 !! عجولي چقدر تو!!  ميفهمي خودت کن صبر دقيقه چند یه بچه بابا _

 و گرفت منو دست آرشاویر اما ، بودن وایساده صف!!!  جمعيتي چه اوه او دیدم که افتاد راه دوباره و

 : گفت فوري دید رو آرشاویر وقتي داخل برن بقيه ميذاشت که آقایي یه که جلو رفتيم باهم

 !! اومدید خوش بفرمایيد رادمهر آقاي سالم _

 : گفت آرشاویر که

 ؟؟ دیگه بودم گفته که جایي همون _

 !! دونفر براي بار این منتها هميشگي و مخصوص جاي همون بله _

 ونفرد برا ميگه داره آقاهه این االن که ميومده تنها هميشه آرشاویر که جایي یه یعني ؟؟ چي یعني

 نشوند مارو اول ردیف دقيقا و کرد راهنمایي مارو آقاهه همون و شدیم وارد خالصه!!
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 هاینک بعد!!!! اول ردیف اونم ؟؟؟ کي کنسرت ولي ؟؟ کنسرت بودیم اومده یعني!!  نـــــــــــه

 : گفتم و آرشاویر سمت برگشتم تعجب با نشستيم

 ؟؟ اول ردیف اونم ؟؟ کيه کنسرت این آرشاویر _

 !! عسگري حميد _

 چـــــــــــي؟؟؟؟؟ _

 !! رفت آبرومون آروم بابا ميزني داد چرا _

 ... آخه...... آخه _

 . گرفتم تو خاطر به داري؟؟ دوست نگفتي مگه _

 : گفت کردو نگاه بهم شک با وبعد

 ؟؟ نداري دوست رها _

 : گفتم و کردم ماچ رو لپش وپریدم کردم چيکار نفهميدم ذوق با یهو

 !!!! مرســـــــي ، آرشاویر مرسي وایيييي عاشقشم باشم نداشته دوست ميشه مگه واااااي _

 : گفت و خندید آرشاویر

 !! ميکنن ذوق ميخري نبات آب براشون وقتي که ميموني دوساله هاي بچه مثل _

 :  گفتم و کردم گونه بچه رو لحنم خجالت یکم با و

 !!! دالم دوس کنسرت کنم چيکار خب _

 !!! ميشي ها بچه مثل نکن جوري اون لباتو رها _

 !! دارم دوس _

 : گفت که کردم غنچه لبامو دوباره و

 !! مردم جلو زشته نکن _
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 خوشبخي آهنگ بودم عاشقش منم و خوند که آهنگي اولين خوندن به کرد شروع حميد اون بعد

 از من بازم که خوند رو ضن سوء آهنگ اون بعد خوندم باهاش منم آخر اون تا اول اون از که ، بود

 سوپرایز مارو کلي که خوند رو روزگار آهنگ اون بعد بودم آهنگش عاشق خوندم رو آخرش تا اول

 : بود قشنگ خيلي آهنگش کرد

 نيست راهش این که بدون ولي باشي عاشق داري حق دلم

 نيست سهمت چيز یه وقتایي یه کرد عاشق بزور نميشه رو کسي

 نيست تو پيش دلش که کسي باشه تو پيش که حسي بدترین

 نيست تو دست دنيا چي همه خواسته اینجوري روزگار شاید

 ميميره دیگه یکي واسه ميميري هرکي واسه باش رو دنيا کار

 ميگيره کمش دسته دلت ميميره تو ي واسه که ميشه پيدا که هم یکي

 ميميره دیگه یکي واسه ميميري هرکي واسه باش رو دنيا کار

 ميگيره کمش دسته دلت ميميره تو ي واسه که ميشه پيدا که هم یکي

 :  ميخوندیم و ميکردیم نگاه هم به شد قفل هم تو آرشاویر منو نگاه رسيد که اینجا به

 داره رو دیگه یکي اینکه یعني نداره فرقي اش واسه اشکت اگه

 داره علتي چه ميکني فکر چشماش به بدن کارات همه اگه

 داره حکمتي یه که حتما بدون خورد رقم اون بي اگه سرنوشتت

 داره قسمتي یه آدمي هر شه چي که ميکني گریه نشستي

 ميميره دیگه یکي واسه ميميري هرکي واسه باش رو دنيا کار

 ميگيره کمش دسته دلت ميميره تو ي واسه که ميشه پيدا که هم یکي

 ميميره دیگه یکي واسه ميميري هرکي واسه باش رو دنيا کار

 ميگيره کمش دسته دلت ميميره تو ي واسه که ميشه پيدا که هم یکي
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 ، رونبي اومدیم همه شد تموم کنسرت اینکه بعد ، خوند رو آلبومش آهنگاي از دیگه تا چند اون بعد

 : گفت آرشاویر که بود شام وقت بود نه ساعت تقریبا

  ؟؟ بخوریم شام بریم _

 اینجا؟؟ _

 . آره _

 !!اینجایيمااا وقته خيلي _

 ؟ بریم ، نداریم کاري که خونه _

 . بریم باشه _

 رگشتيمب خستگي کلي با خوردیم اونجا رو شاممون و برج پایين رستوران سمت رفتيم باهم بعد و

 . برد خوابم که بودم خسته اینقدر راه توي من خونه سمت

 خودم روي به اما بيدارشم خواب از شد باعث ميداد که آرومي تکوناي و آرشاویر آروم صداي با

 : گفت آرشاویر که نياوردم

 بيدارشي؟؟؟ خواي نمي خانوم رها _

 ؟؟ نميشي بيدار رسيدیم رهااا _

 !! دیگه شو بيدار خانومم ، رها _

 يليخ خانوممش لفظ از مخصوصا بره آبروم شه باز نيشم بود ممکن لحظه هر ميگفت که چيزایي از

 یرآرشاو که کردم باز رو چشمام آروم همين واسه ميشه سه دیگه این از بيشتر دیدم ، اومد خوشم

 : گفت

 !!رسيدیمااا خوابالو خانوم _

 ؟؟ رسيدیم کي اا _

 . باال بریم شو پياده ميشه اي دقيقه ده یه _
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 هب رسيدیم وقتي ، شدیم سوار و رفتيم آسانسور سمت به باهم و شدیم پياده ماشين از وبعد

 کرده فرق خيلي اخالقش جدیدا ، شد وارد خودش بعد من اول و کرد باز و در آرشاویر واحدمون

 روي یه این ، ميشناختم من و بود شرکت توي که نبود مغروري رادمهر آرشاویر اون دیگه ، بود

 مقابل در که هميشگي مغرور رهاي اون دیگه منم دلسوز ، نازک دل ، مهربون بود آرشاویر ي دیگه

 غيرت هردوتامون ولي ، بود گذشته ازدواجمون از ماه چهار سه تازه اینکه با نبودم نمياورد کم پسرا

 در دم آرشاویرم و اتاقم سمت رفتم من اون بعد.  ميکردیم حس هم خودمون حتي اینو بودیم کرده

 : گفتم که کنه باز درو اومد بود وایساده اتاقش

 ؟ آرشاویر _

 : گفت و سمتم برگشت آروم

 ؟ بله _

 : فتمگ همين واسه ، بود گذشته خوش خيلي بهم خدایي کنم تشکر ازش امشب بابت ميخواستم

 قدر نای تاحاال ، بود زندگيم روز بهترین امروز ، کنم تشکر ازت امشب بابت ميخواستم راستش _

 ! مرسي بود نگذشته خوش بهم

 : گفت و زد لبخند یه

 از دیشبت پرستاري جبران پاي بذار ، باشه داشته الزم تشکر که نکردم کاري ميکنم خواهش _

 !! من

 ! بخير شب ممنون صورت هر در _

 . بخير هم تو شب ميکنم خواهش _

 هچ آخيش ، خوابيدم و آوردم در رو لباسام زود خستگي از من رفتيم اتاقامون سمت به دوتامون و

 . برد خوابم کي نفهميدم خستگي از و خوبه قدرخواب

 که ببرن رو مردشورم الهي اي ، شدم بيدار خواب از شدیدي تشنگي احساس با که بود شب نصف

 یه ورز به ، بخورم آب برم بزنم خوابم از نشم مجبور شبا نصف که سرم باال نميذارم آب ليوان یه

 یه هک ميشدم رد آرشاویر اتاق در جلوي از داشتم آشپزخونه سمت رفتم شدم بلند تختم از چشمي

 ندهخو عسگري حميد کنسرت توي دیشب که بود آهنگي همون بود آهنگ صداي ، شنيدم صدایي
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 بي رو و تشنگي و خوردن آب آرشاویر اتاق در پشت از صدا این شندین با روزگار، آهنگ ، بود

 : درش به چسبوندم رو گوشم و شدم خيال

 نيست راهش این که بدون ولي باشي عاشق داري حق دلم

 نيست سهمت چيز یه وقتایي یه کرد عاشق بزور نميشه رو کسي

 نيست تو پيش دلش که کسي باشه تو پيش که حسي بدترین

 نيست تو دست دنيا چي همه خواسته اینجوري روزگار شاید

 هدار شب نصفه االن که داره چي آهنگ این یعني درش به دادم تکيه آروم ، رسيد که اینجاش به

 نمياد؟؟ خوابش مگه ميده گوش آهنگ

 ميميره دیگه یکي واسه ميميري هرکي واسه باش رو دنيا کار

 ميگيره کمش دسته دلت ميميره تو ي واسه که ميشه پيدا که هم یکي

 ميميره دیگه یکي واسه ميميري هرکي واسه باش رو دنيا کار

 ميگيره کمش دسته دلت ميميره تو ي واسه که ميشه پيدا که هم یکي

 داره رو دیگه یکي اینکه یعني نداره فرقي اش واسه اشکت اگه

 داره علتي چه ميکني فکر چشماش به بدن کارات همه اگه

 داره حکمتي یه که حتما بدون خورد رقم اون بي اگه سرنوشتت

 داره قسمتي یه آدمي هر شه چي که ميکني گریه نشستي

 ، بودم خودم حال تو که دقيقه چند از بعد بودم داده تکيه در به همچنان من ولي شد تموم آهنگ

 فکر واینقدر خوابيدم و اتاقم سمت رفتم و خوردم آب و آشپزخونه سمت رفتم و اومدم خودم به

 . برد خوابم تا کردم

* * * 

 : گفت و کرد بيدارم و زد در آرشاویر ، بودم خواب من که روز هر معمول طبق

 ؟؟ تو بيام ؟؟ بيداري رها _
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 . بيدارم تو بيا _

 : گفت تو اومد و کرد باز درو

 . بخير صبح سالم _

 . بخير هم تو صبح سالم _

 ؟ نداري کاري من با ، ميرم دارم من _

 . برو نه _

 . بگيرم برات نداري الزم چيزي _

 . نه _

 . خداحافظ پس باشه _

 ! سعدي خدا _

 : گفت خندیدو

 !! سعدي خدا باشه _

 و خودم براي ناهار کردن درست مشغول و خوردم صبحونه یه و شدم بلند اون بعد منم رفت و

 شينمب بيکار جا یه نداشتم عادت ، ميرفت سر حوصلم خونه تو خيلي جدیدا ، شدم خونه کردن تميز

 ، بود ظهر از بعد و خوردم رو ناهارم اون از بعد.  ميکردم صحبت آرشاویر با مورد این در باید ،

 و داشتمبر رو تلفن بغلم عسلي ميز از ، زد زنگ خونه تلفن که تلوزیون پاي بودم نشسته بيکار

 : دادم جواب

 ؟؟ بله _

 الووووو؟ _

 ؟؟ شده جوري این صدات چرا ؟؟ تویي مهسا الوو _

 رهااااا؟؟ واااااي _

 ؟؟ شده چيزیش کسي ؟؟ مرگته چه کردي دیوونم بنال مهسا چته هان _
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 !! ميکني منفي فکر همش کنن سرت بر خاک نه _

 ؟؟ شده چي ببينم بنال پس خب _

 !!ایليا واااااي _

 : گفتم همين واسه نکن منفي فکر گفت مهسا نه ؟؟ شده طوریش ایليا نکنه ترسيدم یهو

 ؟؟ خب _

 !!!!! کرد خواستگاري ازم _

 دارن هم عاشق ميمون دوتا این که شکر خدارو خب ، لبم رو اومد لبخند ، کشيدم عميق نفس یه

 !! ميرسن بهم

 ؟؟؟؟ بگيره رو ترشيده توي اومد شد خر ایليا یعني ؟؟؟ ميگي راست _

 !! بيشوري خيلي _

 : گفتم و خندیدم بلند لند

 ؟؟؟ کرد خواستگاري کي اصال ، جوري چه حاال!!  باشه مبارک دیوونه خب خيلي _

 قبول!!  خانوميم سر از منم ناهار بيرون برم باهاش کرد دعوتم ظهر امروز!!  که نميدوني رها واي _

 تمدس از اميدوارم که بگم چيزي یه ميخوام گفت خوردیم ناهار که این بعد اونجا رفتيم بعد کردم

 وارد که اول همون از داره دوستم و عاشقمه چقدر که گفت ، گفت چيرو همه بعدم و نشيد ناراحت

 داشته دوست منو اینقدر زندگيش تو کسي نميکردم فکر ، نميشه باورم رها وااااااااي شدیم شرکت

 !!! برسم ایليا به جوري چه نميدونستم نبودي تو اگه توئه خاطر به همش رهاااااا!!  باشه

 به داره دوستم که بود خوشحاليم از نميدونم ؟؟ چي خاطر به نميدونم گرفت بغزم لحظه یه

 کاش اي ! نميشه جدا ازش دیگه عاشقشه ایليا مطمئنه دیگه مهسا اینکه براي یا ميرسه؟ عشقش

 !! ميکردم ازدواج آرشاویر با عشق با منم کاش ، نبود هوا رو زندگيم کاش ، بودم مهسا جاي من

 رهااااا؟ الووو _

 : گفتم بود همراهش بغزم االن که صدایي با

 ؟؟ بله _
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 !! ممنونم چي همه خاطر به ازت رها _

 ! کرده ایليا رو کارا همه نکردم کاري که من ميکنم خواهش _

 ؟؟ ميکني گریه داري ؟؟ اینجوریه صدات چرا رها ااااا _

 !! نيست چيزي نه _

 داره؟ بغز صدات چرا ميشناسم تورو من رها _

 یه منم باالخره اما ، ميخواستم رو خوشبختيش درسته ، بود دوستم بهترین درسته ؟؟ ميگفتم چي

 يجور این من و ميکني ازدواج ایليا با عشق با تو چون ميگفتم ؟؟ ميگفتم بهش چي ، دخترم

  ؟؟ ميکنم حسودي بهت دارم ، کردم ازدواج

 !! ميکني دیوونم داري بگو چيزي یه رهاا _

 . نيست چيزي هچي _

 ؟ چته ميگم کردي غلط _

 !! شوقه اشک اینم ، خوشحالم ميشه خوشبخت داره دوستم اینکه خاطر به هيچي _

 !!کنيااااا گریه چيزا این خاطر به نبينم دیوونه _

 ؟؟ بله گفتي حوال مثل اول همون ؟؟ دادي جوابي چه بهش تو حاال _

 به النما کنم فکر باید گفتم منم چيه شما نظر گفت اون بعد ، که بگم کامل نذاشتي دیوونه نه _

 واستگاريخ بيایيد باید مایيد ي خونه شبم فردا خواستگاري بياد کردن قبول اونام گفتم اینا مامانم

!! 

 !! خوندي کور نميام من کردي خيال اگه بودي من واسه تو ؟؟؟ نميام کردي فکر پس _

 به اینکه از ، بودم حال خوش دوستم بهترین براي ، کرد قطع و کرد خداحافظي و خندید بعدم

 از عدب ممکنه من که نکنم فکر این به کردم سعي ، بودم حال خوش رسيد بود عاشقش که کسي

.  يکردم کمکم همونم ، گذاشت پام پيش راهو این که خدایي همون ، بيفته برام اتفاقي چه سال یه

 وقت از دقيقا ، بودم نرفته سراغش بود وقت خيلي ، ویولونم به خورد چشمم اتاق توي رفتم

 زدن به کردم شروع و زدم صابون رو آرشه و برداشتم رو ویولون ، بودم نزده ور این به مسافرت

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر پوش زره فاطمه | نميزنه در عشق رمان | حوریه خانم رمان

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

 

277 

 

 شههمي مثل ویولن روي آرشه اولين کشيدن با داشتم دوستش خيلي خودم که غمگين آهنگ یه

 همدمم ویولونم بودم شاد وقتي ، بودم غمگين وقتي هميشه ، شد سرازیر قلبم به دنيا آرامش تمام

 دمبو شده دور اطرافم مکان و زمان از اینقدر ميزدم داشتم همينجوري ، بود حاليم خوش و ناراحتي

 ، داوم پشتم از که ویولوني صداي با که ميزدم همينجوري ، بودم نشده شب تاریکي متوجه که

 همون زدن حال در دست به ویولون آرشاویرو که صدا سمت به برگشتم و برداشتم زدن از دست

 که زدم لبخند یه بهش ، ميکردم حس اینو بود خسته اونم ي چهره ، بهش زدم زل ، دیدم آهنگ

 رو آهنگ یه جفتمون زدن به کردم شروع باهاش منم و شد باز خنده به اونم لب کارم این با

 دوتامون شد تموم آهنگ اینکه بعد ، بود جفتمون لب رو که خند لب یه و آرامش با ميزدیم

 ناال و بود ناراحت چيزي یه از اونم که انگار ، هم چشماي تو زدیم زل و پایين آوردیم رو دستامون

 پرت خودمو تختم روي انداختم رو ویولونم و کردم چيکار نفهميدم لحظه یه در ، بود شده آروم

 هک ، بود معلوم بود افتاده کنارش که بازش دستاي از کرد تعجب اولش ، آرشاویر بغل توي کردم

 محکم منو بعدش ، زمين انداخته رو ویولونش فهميدم ، چيزي یه خوردن زمين صداي از یکدفعه

 بعد ، چسبوند خودش به تر محکم منو اونم ، آرشاویر شونه رو گذاشتم رو سرم آروم من ، کرد بغل

 : گفت آرشاویر که بودیم حالت همون تو ، گذشت قرن یه من براي که اي لحظه ازچند

 !! رها ميشه داماد داره داداشم _

 داره که این از من مثل اونم شاید ، داشت بغز انگار نبود هميشه مثل بود جوري یه صداش

 : گفتم آروم منم.  بود خوشحاليش خاطر به بغزش االنم ، بود خوشحال ميکنه ازدواج داداشش

 !! آرشاویر ميشه عروس داره منم خواهر ، مهسا _

 : گفت و کرد جدا خودش از منو آرشاویر

 ؟؟؟ ميدونستي تو _

 ؟؟ کنه ازدواج ميخواد خواهرم ندونم ميشه مگه _

 : گفتم و زدم لبخند یه

 !!!خيلـــــــي ، آرشاویر خوشحالم خيلي _

 !! خوشحالم خيلي منم _

 : گفتم و افتادم زدنش ویولون یاد
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 !! ميزني قشنگ انقدر نميدونستم راستي _

 : گفت که کردم اشاره بود افتاده زمين روي االن که ویولنش وبه

 ؟؟؟ ميزني بد خيلي خودت کردي فکر _

 : گفت که خندیدم

 ؟؟ ميزني ویولن ساله چند _

 ؟؟ چندساله تو.  سال ده _

 !! سال هيجده _

 !! بيشتره من از تجربت پس _

 !! ميزني تر قشنگ من از تو اما _

 ؟؟ گفته کي _

 !!! ميگم من _

 : گفتم و شيطون رهاي همون شدم دوباره من که خندیدیم هردومون

 !! کنم درست رفت یادم و شام زدیم حرف اینقدر ؟؟ شد چي دیدي اااااا _

 و ابي ميکنم درست خوشمزه غذاي یه خودم االن!!!!  شد چي کردم فکر من حاال بابا نداره اشکال _

 !!! ببين

 ؟؟ بلدي هم غذا تو مگه _

 !! گذاشتن ها موقع همين واسه مرغ تخم ؟؟ چي پس _

 !! کنه درست ميخواد چي گفتم خوشمزه غذاي گفتي همچين _

 !!! ببين بشين حاال گرفتي کم دست منو خانوم _

 متخ آشپزخونه تو منم و کرد عوض رو لباساش خودشو اتاق تو رفت و بيرون رفت اتاق از بعدم و

 از هک منم و بيرون کشيد کشو تو از بند پيش یه تو اومد دیدم که ميز رو گذاشتم و آوردم در مرغ

 : گفت و کرد نگاه من سرخ صورت به آرشاویر یهو ، بودم انفجار حال در خنده

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر پوش زره فاطمه | نميزنه در عشق رمان | حوریه خانم رمان

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

 

279 

 

 !!! ميشي منفجر االن بخند _

 : گفت آرشاویر که ميخندیدم داشتم غش غش ترکيدیم منم

 ميميفه اونوقت ، نيست انگاشتات دیدي یهو خوردي خوشمزمو پخت دست وقتي بخند ، بخند _

!! 

 دهزن خودش که این به برسه چه ، بود دار خنده هم هيکل اون با پيشبند اون توي قيافش تصور

 !! ميرفت راه داشت جلوم

 !! نهميک کار چي آرشاویرت ببين گن تماشا فقط و اینجا بشين بيا ، نخند اینقدر خانوم بيا _

 دبو من آرشاویر بود وایساده جلوم که این یعني آرشاویرم؟؟؟ ، خوردم جا زد که حرفي از لحظه یه

 !!  نيستي من مال وقت هيچ تو ، نگو ، آرشاویر نکن نه نه ؟؟

 : گفت و آورد در کابينت تو از ماهيتابه یه اول ، آرشاویر حرکات تماشاي به نشستم

 را آن سپس ، مياوریم در کابينت توي از ماهيتابه یه ابتدا!!  خوشمزه نيمروي یه ي تهيه طرز _

 !! ميکنيم صبر اندکي بعد و ميریزیم آن داخل را روغن سپس ، ميگذاریم گاز اجاق روي

 و ميداد آموزش داشت ، ميدن آشپزي آموزش که کسایي این مثل بودم گرفته درد دل خنده از منم

 : ميگفت طور همين

 هب را مورغ تخم ابتدا ، آمد جوش به ماهيتابه داخل وروغن ، شد لبریز صبرمان کاسه وقتي خب _

 توي ميریزیم اینجوري بعد(  بشکنه تا گاز روي زد رو مرغا تخم)  حالت این به ميزنيم تيز جاي یه

 خمت تا ميکنيم صبر ، صبر اندکي همون سراغ ميریم اما ، شد انجام اوليه مراحل خب!!! ماهيتابه

 !! بشن سفت مرغا

 : گفت دقيقه چند از بعد

 سفت؟؟ یا ميخوري عسلي شما خانومم راستي _

 نکن خدا تورو ؟؟ شدي اینجوري امروز چرا تو آرشاویر!!  ریخت هري دلم خانوممش لفظ از دوباره

 !! نکن من جان!! 

 ؟؟ رهااا _
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 :گفتم دراومدم بهت از تازه که من

  ؟؟ بله _

 ؟؟ سفت یا ميخوري عسلي ميگم _

 !! عسلي _

 !! ميکنم چپتون لقمه یه ميام االن ها نيمرو اي!! آمادس دیگه پس خب _

 : گفت و ميز روي گذاشت رو ماهيتابه و

 ؟ يمکن کثيف بشقاب الکي چي واسه ، ميخوریم همين توي درنمياریم هم بازي سوسول دیگه _

 : گفت آرشاویر که بگيرم رو اول لقمه اومدم خندیدم

 !! بيام من تا نخور کن صبر اا _

 : گفت و آورد رو قرمز سس یخچال توي از پرید و

 !! بخور حاال خب _

 : گفتم بودم کرده تعجب قرمز سس آوردن از که منم

 ؟؟ چي واسه قرمز سس _

 !! بگم بهت جلو بيار تو لقمه _

 : گفتم که بریزه سس اومد ، جلو بردم رو لقمم

 !! شد بد حالم اه ؟؟ قرمز سس با نيمرو ؟؟ ميکني کاریه چه این اه _

 ؟؟؟ ميشه چي ببين بخور ؟؟ کردي توهين چــــــي _

 !! ميگيره بد مزه ميشه؟؟یه چي آخه اه _

 !! غرغرو ننه ، بزن غر بعد نيومد خوشت اگه بخور اول تو _

 !! نميخورم اصال خودتي _
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 کردم رومو و نشستم سينه به دست تخصا بچه این مثل و ميز رو گذاشتم رو لقمم قهر حالت به و

 : گفت و طرفم به گرفت و ریخت سس یکم روش و برداشت رو لقمم آرشاویر که ، اونطرف

 !! لجباز کوچولو خانوم کن قهر جوري این بعدا نيومد خوشت اگه بخور تو _

 : گفت که کردم نگاه بهش

 !!بگو من به خواستي هرچي ، نيومد خوشت اگه نکن نگاه اونجوري _

 ازش رو لقمه که کنم دراز و دستم اومدم همين واسه نداره ضرر بار یه براي امتحانش حاال دیدم

 : گفت و عقب کشيد رو دستش ، بگيرم

 !! کن باز دهنتو نخير _

 !! دیگه ميخورم خودم ؟؟خب مرضيه چه ااا _

 !! کن باز دهنتو گفتم نه _

 ، مدهن تو گذاشت رو لقمه آرشاویرم و کردم باز رو دهنم ناخودآگاه که بود حرفش تو تحکم اینقدر

 : گفت و خندید آرشاویر که زد برق چشمام خوشمزگيش از جویدم رو لقمه که همين

 ؟؟ نه ست خوشمزه ؟؟؟ چطوره _

 چرااااااااا؟؟؟ آره _

 ؟؟ چرا چي _

 ؟؟؟؟؟ ميشه مگه _

 ؟؟؟ نه که چرا آره _

 : گفت که خندیدم و افتادم تو منو تو ندا یاد

 ؟؟!!پرووو بچه ميخندي چي به _

 !!!! افتادم ندا یاد گفتنت نه که چرا به _
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 اب مخصوصا چسبيد بهم هميشه از بيشتر ، خوردیم باهم رو مرغا تخم کل اون بعد و خندید اونم

 شيطنت و شوخي و رفتارا این ، شرکتش توي مغرور و غد شخصيت اون از ، آرشاویر کاراي و حرفا

 !! بود بعيد هاش

**** 

 !! شد دیر دیگه بدو رهاااااا _

 نرسيم دیر باش زود ميگه داره االن تا چهار ساعت از ، بود خورده شد دیر قرص که بود آرشاویر

 : گفتم بود شده خورد لباسم مارک این از اعصابم دیگه که من.  ميکنه بيچارمون ایليا

 !!!! بميري آخ اه!!  دیگه اومدم _

 : گفت بلند آرشاویر که

 ؟؟؟ بودي من با _

 !!! نميشه کنده ، بودم بيشورم لباس مارک این با نبابا _

 : گفت ميکرد نگاه منو داشت لبخند یه با که همونجور اتاقم در جلوي اومد آرشاویر که

 !! ميکنه دعوا باهاش داره ، آدمه ميکنه فکر آدم ، ميدي فحش لباست مارک به همچين _

 !!! نميشه کنده گردنمه پشت ، شخصيته بي بيشوره خيلي آخه _

 : گفت و شد اتاقم وارد آرشاویر

 . بکنمش برگرد _

 کسي اگه که جایي گرفت قرار ضعفم نقطه رو دقيقا گردنم روي آروم دستش ، برگشتم آروم

 این زا بيشتر نميخواستم هم االن بودم حساس خيلي!!!  بودم ولو زمين کف من ، ميخورد دستش

! ؟ ميشد مگه اما ، بمونم جام سر آروم کردم سعي همين براي ، بدم آرشاویر دست ضعف نقطه

 پوف یه با رو بودم کرده حبس االن تا که رو نفسم منم ، اومد پایين گردنم روي از آروم دستش

 : گفت لبخند یه با و برگردوند خودش سمت به منو آرشاویر که ، دادم بيرون

 ؟؟؟ نه ، حساسي گردنت رو _
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 ؟؟؟ فهميد چجوري پس نفهمه ، نبينه که بودم وایساده آدم مثل منکه ؟؟ فهميد کجا از این ااااااا

 يرفتم رژه داشت ذهنم توي که سوالي شد؟؟ چي ببين ندم دستش ضعف نقطه خواستم مي مثال

 : پرسيدم ازش رو

 !فهميدي؟ کجا از _

 و شاویرآر چشم جلوي دقيقا که آینه به چشمم که ، برگردوند بودم که سمتي به منو و زد لبخند یه

 شفح یه)  چفتم من ميکرده نگاه منو آینه تو از داشته مدت همه این بگووووو پس ، خورد بود من

 !!  نفهميدم بوده گردنم پي حواسم اینقدر(  اسکل همون معناي به خودمونه بين

 : گفت ميرفت اتاق در سمت به که همونطور و کرد ول منو اون بعد

 !! شد دیر که بدو _

 مامان خونه بریم ميخواستيم که قبل ي دفعه مثل ، پوشيدن لباس به کردم شروع تند تند منم

 فتمگ آرشاویر به رو و بيرون اومدم وسائلم و کيف با و زدم طالیي و سفيد پا تا سر تریپ آرشاویر

: 

 . حاضرم من بریم _

 . بریم باهم همه اینا ساراجون ي خونه دم بریم بود قرار ، بيرون اومدیم خونه از

 ، شد ازب بفرمایيد گفت که مهسا مامان صداي با در ، زد اینا مهسا آیفون روي ایليا که زنگي تک با

 تصميم امروز که منم ، اومدن استقبالمون به همه خونه به ما ورود با ، شدیم خونه وارد باهم همه

 چه دیدن رو همدیگه وقتي ایليا و مهسا که دیدم ، بين ذره زیر بذارم رو مهسا و ایليا بودم گرفته

 و کت یه ایليا ، بودن شده العاده فوق امشب دوتاشون ، بود شده پروژکتور شبيه چشماشون جوري

 و کت مهسا ، پرنگ آبي کراوات و سفيد پيراهن یه با ، بود پوشيده دوخت خوش اي سرمه شلوار

 ایليا ، شود چه اوه اوه ، طالیي صندل یه با بود پوشيده داشت طالیي نواراي روش که سفيد شلوار

 ننشست همه اون بعد!!!  خيليه نکنه غش مهسا االن ، بود پوشيده هم رو مهسا ي عالقه مورد رنگ

 بغل که منم ، کردن صحبت باهم کردن شروع بزرگترا اون بعد ، شد شروع تعارفات سيل و

 هسام بغليه مبل و شدم بلند ، بودم شده خسته بودم کرده سکوت بس از بودم نشسته آرشاویر

 : گفتم و نشستم

 ؟؟؟ خبر چه جاااااروو _
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 با ميدونم من بياري در بازي جاري من واسه بخواي االن از ببين!!  شخصيت بي عمته جارو _

 !!تواااا

 !! نزن بابا خب _

 !! عروسم مثال من ؟؟؟ پوشيدي سفيد چرا تو اصال ببينم _

 داري؟؟ مشکل داشتم دوست _

 ؟؟؟ چي پس آره _

 !!! بترشي بگيرتت نياد ایليا بگم نکن کاري یه مهسا _

!!  پوشيده هم اي سرمه ، شده هم جيگري چه ببين تازه کرده خودشو انتخاب ایليا که فعال _

 !!! برده منو دل اي سرمه پيرهن

  ؟؟ بودي دسشویي اینا تقصيم موقع تو!!!  حيا ، شرم ذره یه دختر _

 !! بتعریفم دارم دوست خودمه شوي بابا بشين _

 ي خرچسونه دوتا این شد قرار و وسط کشيد رو اصلي بحث پدرجون مهسا با من کل کل بعد

 !!! بيان بزنن رو سریشون بر خاک حرفاي اتاق توي برن ، عاشق

 ، بيرون اومدن خرچسونه دوتا این باالخره ، بود رفته سر حوصلم واقعا من که ساعت یه از بعد

 بود ذشتهنگ دقيقه چند هنوز!!!  رسيدن خوبي نتایج به هم با بود معلوم ، بود جفتشون لباي رو خنده

 : گفت مامانش به رو مهسا باباي ، اومد آیفون صداي که

 ؟؟ بودي کسي منتظر خانوم _

 : گفت خودم جون خاله همون یا مهسا مامان که

 ؟ کيه ببين پاشو مهسا ، نه _

 ماتيکل و برداشت رو گوشي آروم ، پرید رنگش دید و تصویر اینکه بعد و آیفون سمت رفت مهسا

 : گفت مهسا باباي که اومد ما سمت به بعدم و گفت نامفهوم

 ؟ جان مهسا کيه _
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 : گفت استرس با آروم مهسا

 !! آرشامه بابا _

 بهم رو مجلس ميخواد کرد خودشو کار اومد پس ، پرید رنگم منم ، پرید رنگش هم مهسا مامان

 نم.  بود اون خواهر پسر باالخره چون بود مهسا باباي بود خونسرد که کسي تنها ما بين!  بزنه

 : گفتم و نشستم مهسا کنار رفتم آروم

 ؟؟ ميکنه غلطي چه اینجا مرتيکه این مهسا _

 : گفت استرس با مهسا

 !!! ميریزه بهم مجلسو االن نميدونم ، رها نميدونم _

 این با اما ، داره دوست رو ایليا قدر چه ميدونم که من ندونه کي هر ، شد جمع چشماش تو اشک

 از مهسا ، بود مهسا ي عمه پسر آرشام.  بخوره بهم مجلس ممکنه افتاده اتفاق االن که وضعي

 ، کرده خواستگاري آرشام واسه مهسا از ش عمه فهميد وقتي بودیم دبيرستان که موقعي همون

 عمش.  فاميل توي مهسا دردسر شد موقع همون از ، بود لج باهاش اول همون از اومد بدش ازش

 از این که حالي در ، نامزدن دوتا این ميکردن فکر همه ، آرشامه مال مهسا که بود گفته همه به

 .  نداشت آرشام به حسي هيچ مهسا ، کرد مي صدق عمش طرف

 اهنگ دور یه با آرشام که برگشتيم صدا سمت به و اومدیم خودمون به همه آرشام سالم صداي با

 : گفت خونه سرتاسر به کردن

 !! اومدم که بودم کم من جمعه جمعتون به به _

 گفت یلياا پاي تا سر به آميز تمسخر نگاه یه با و رفت بود خبر بي جا همه از که ایليا سمت به بعد و

: 

  ي؟؟کن خوشبخت رو مهسا ميخواي تو ببينم!!!  مهسا خواستگاري اومدي و کردي جرئت شنيدم _

 : گفت و زد آميز تمسخر خند پوز یه و

 ؟؟ کني تحقيق باید رفتن خواستگاري هر قبل نميدوني شما _

 : گفت ایليا که
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 پاي ات سر به پوزخند یه با آميز تمسخر نگاه یه آرشام مثل)  تو مثل کسي به بينم نمي الزم _

 !! بدم توضيحي( زد آرشام

 : گفت عصبانيه بود معلوم که آرشام!!  گرفتي حالشو که ایليا جونم کردم کيف ایول

 ؟؟ ميدوني مهسا مورد در چي تو _

 : گفت نفس به اعتماد با ایليا

 !! رو چي همه _

 : گفت و زد پوزخند یه دوباره آرشام

 ؟؟؟ منه نامزد مهسا ميدوني تو ؟؟ دوني مي چيرو همه که _

 دیگه که مهسا ، کردن تعجب پدرجون و جون سارا و آرشاویر و ایليا از اعم همه گفت که اینو

 : گفت نداشت رو آرشام حرفاي تحمل

 که دیگه چيز نه ، داري منو ي عمه پسر حکم فقط تو فهميدي ، عمه پسر جناب دیگه بسه _

 !! داشته برت خياالت

 همه نم جيغ با زمين روي افتاد و کرد غش باشه نمونده تنش تو حسي دیگه که انگار و گفت اینو

 داد و جيغ من ، اومدن مهسا سمت به بقيه و ایليا بعد و آرشام بعدم من اول ، اومدن خودشون به

 : گفت و گرفت بغلش توي رو مهسا ي تنه نيم نشست مهسا کنار سریع آرشام که کردم مي

 ؟؟ شدي چي دلم عزیز ، مهسا _

 در ونشخ ميزدي کارد اگه ، پاش کنار بود شده مشت ایليا دست ، ميشد تر عصباني لحظه هر ایليا

 ايباب به رو و رفت در سمت به و کرد بغل رو مهسا آرشام ، کننده گير غافل حرکت یه در ، نميومد

 : گفت مهسا

 !! بيمارستان ميبرم رو مهسا من جان دایي _

 کشو از شون همه از زودتر من ، بگيم هيچي نميتونستيم بودیم شده الل هممون انگار ، رفت و

 : گفتم و رفتم در سمت به و اومدم بيرون

 ؟؟؟ ميکنين نگاه منو ماست مثل دارین شما اونوقت برد رو مهسا _
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 ینکها هول از که من ، بقيه بعدم اومدند من پشت هم ایليا و آرشاویر که رفتم ها پله سمت به بدو و

 ایينپ رو ها پله داشتم دو با بودم نشده هم آسانسور سوار حتي ، ببره کجا رو مهسا ميخواد آرشام

 ، نداشتم توجهي هم ميومد داشت زیاد سرعت با پشتم که آرشاویر هاي کردن صدا به و ميومدم

 رو آرشام ، رسيدم ورودي در به ، بود شده سرازیر هم اشکام همزمان و ميدویدم داشتم فقط

 اما دویدم ماشين دنبال ، کرد حرکت زیاد سرعت با خودشم و عقب گذاشت رو مهسا که دیدم

 نه ، زدم زار و زمين روي نشستم خيابون وسط همونجا نرسيدم بهش که بود زیاد سرعتش اینقدر

 ردهک گناهي چه مهسا آخه خداااااا ميکنم درستش من بشه اینجوري نباید!!  ميشد اینجوري نباید

 ؟؟

 : گفت داد با من به بود زده زل عصبي ي قيافه یه با که دیدم آرشاویرو لحظه همون

 ؟؟؟؟ ميگيري آبغوره من برا نشستي اونوقت خودته کاراي همه اینا پاشو _

 ! ماشين تو برو شو بلند _

 ودنب خالي به اینکه بدون و کردم حرکت آرشاویر ماشين سمت به و اومدم خودم به بعدیش داد با

 اشک اصد بي بودم بسته رو چشمام ، ماشين تو نشستم و کردم باز رو جلو در ، کنم نگاه ماشين

 : گفتم کلمه یه فقط اومدم خودم به در شدن بسته و باز صداي با که ميریختم

 !!خدااااا تورو!!  دنبالش برو _

 نماشي ساعتي نيم از بعد ، نميدادم اهميت من ولي ميرفت زیادي سرعت با کرد حرکت ماشين

 وريج چه نميدونم ، شد چي نميدونم ، بودیم بيمارستان در جلوي کردم باز رو چشمام ، کرد توقف

 مي اشک و ميدویدم زیادي سرعت با که ميدونم اینو فقط ، بيرون کردم پرت ماشين از خودمو

 و فتمگ رو مهسا اسم رسيدم پذیرش جلوي ، بود عمرم لحظات بدترین بگم ميتونم فقط ، ریختم

 رو آرشام نحس و گنده هيکل ميشد دورم از ، داد نشون پرستار که جایي سمت دویدم سریع

 جمع دلم توي هام عقده ، نذاشته خوش روز یه مهسا براي ساله چند که کسي ، داد تشخيص

 خوردن بهم از ، بود خوابيده بيمارستان تخت روي حالت اون توي که مهسایي از ، بود شده

 االن هک ایليایي از ، بياره مهسا هاي لب رو خنده دقيقه چند از بيشتر بود نذاشته آرشام که مجلسي

 هارو اتفاق این ي همه مقصر چون زد داد من سر اونجوري که آرشاویري از کجاس؟؟ نبود معلوم

 نمونده پاهام توي واسم جوني دیگه ، ميکردم حرکت آرشام سمت به آروم آروم ، ميدونست من

 برگشت بود افتاده روش که اي سایه احساس با آرشام ، ایستادم آرشام سر پشت دقيقا ، بود
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 يزيچ تنها ، نبودم متنفر کسي از اینقدر تاحاال ، چشماش توي زدم زل نفرتم تمام با ، من سمت

 : بود کلمه یه فقط رسيد ذهنم به لحظه اون که

 !متنفرممممممم ازت آرشام _

 ي همه توجه ، شد سکوت بيمارستان ي همه لحظه یه گوشش توي خوابوندم که سيلي صداي با

 بدنم تموم لحظه یه ، دادم دست از رو جونم تمام دیگه ، شد جلب ما به بودن اونجا که کسایي

 بعدمو بغلش توي گرفت آروم پشت از منو یکي که ميفتادم داشتم ، رفت گيج سرم ، شد سست

 . نفهميدم هيچي دیگه

 رو سرش االن که بود مردي دستاي تو دستم ، بود سفيد جا همه کردم باز رو چشمام وقتي

 و مپشت هميشه بازم دعواهاش و اخم ي همه با که کسي بود آرشاویر این ، دستم روي بود گذاشته

 دامص بي هق هق صداي از ، ریختن به کردن شروع اشکام دوباره قضيه آوري یاد با ، نميکرد خالي

 و محکم مرد این ؟؟ بود آرشاویر این خدااااا وااااااي ، کرد نگاه من به و کرد بلند رو سرش آرشاویر

 داشتيم تازه هممون که االن چرا ؟؟ چراااا خدایا آخه ؟؟ بود قرمز چشماش اینقدر چرااا ؟؟؟ مغرور

 هب حتي پایين پریدم تخت رو از سریع مهسا آوري یاد با ؟؟؟ ميفهميدیم رو خوشبختي معني

 از سرم ، بودم خورده که محکمي تکون با همين براي ، نکردم توجه بود دستم تو که هم سرمي

 : سمتش برگشتم آرشاویر داد با ، ميومد خون داشت جاش و بود شده کنده دستم

 ؟؟؟ ميري داري کجا _

 ؟؟؟ کجاس مهسا ، مهسا _

 جواب ؟؟؟ هاااان ؟؟ کشي مي خودتو داري چرااا تو ؟؟؟ باشه ميتونه کجا ، بيمارستان تخت روي _

 !!! ميکني دیوونم داري نکن گریه!!  رهااااا ام تو با ؟؟؟؟ کيه لندهور ي پسره اون!!  لعنتي بده

 و وایساد من جلوي اومد آرشاویر که ریختم اشک بيشتر و خوردم سکندري زد که آخري داد با

 : گفت

  ؟؟؟ هاااااااان ؟؟؟؟ چي یعني نکن گریه رهااااااا _

 : گفتم ميومد چاه ته از که آرومي صداي با

 ؟؟؟ خوبه مهسا ، مهسا _
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 ریخت بهم چيزو همه نحسش قدم با که کيه این ؟؟؟ کيه پسره این ؟؟؟ هااااان چته تو خوبه آره _

  ؟؟؟

 آروم نميرسه جایي به داد و دعوا راه از دید که آرشاویر ، ميریختم اشک فقط گفتم نمي هيچي

 : گفت قبل از تر آروم و نشوند تخت روي منو و گرفت رو هام شونه

 کسب بذار بگووو ، بترکه یهو غده یه مثل نذار ، نریز دلت توي ، کن راحت خودتو بگو ، رها بگو _

 !! شي

 امهس نفرت از ، ميکرد اذیت رو مهسا سال چند این که چيزایي ي همه ، گفتم رو چي همه ، گفتم

 فقط آرشاویرم ، گفتم مي و ميریختم اشک ، ميگفتم و کردم مي گریه ، چي همه از آرشام به نسبت

 انگار ، شد تموم حرفام وقتي ، ميکرد ذخيره ذهنش توي رو حرفام ي همه داشت ، ميکرد گوش

 ، کردم نمي گریه دیگه بودم آزاد انگار ، بود نمونده دلم تو چيزي دیگه انگار ، بودم شده سبک

 : گفت من آرامش دیدن با آرشاویر ، بودم شده آروم خيلي

 استکج نيس معلوم االن ایليا ، ایليا ، کردي بد رها ، ميزدین رو حرفا این زودتر باید ، کردید بد _

!!  يهچ دردش ، ميگه چي بفهميم نيستيم عاشق ها ما ، ميده جواب رو گوشيش نه رفته خونه نه ؟؟

 !!! رفتيد رو راهي بد شما

 همب و آرشام اومدن با اما ، شده تموم مهسا براي آرشام قضيه ميکردم فکر همه ما ميگفت راست

 اهمتف سوء این رسما باید یکي و داره ادامه ماجرا این که فهميدیم ، آرشام توسط مجلس ریختن

 : گفت آرشاویر که رفتم اتاق در سمت به و شدم بلند جام از.  کنه رفع آرشام براي رو

 ؟؟ کجا _

 : گفتم و سمتش به برگشتم

 . مهسا پيش _

 رمب حال از اینکه قبل که رفتم اتاقي سمت به و شدم خارج در از بگم اي دیگه چيز اینکه بدون و

 ماا دیدم سرش باالي رو مهسا باباي و مامان که کردم باز رو اتاق در ، بود داده نشون بهم پرستار

 بود اومده فقط ، بودم دیده زندگيم توي که بود آدمي ترین پست که واقعا ، ندیدم رو آرشام

 به رو مهسا که رسيدم مهسا سر باالي ، بود همين اولم از قصدش ، بره و بزنه بهم رو مجلس

 : گفت باباش و مامان
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 ؟؟ ميشم مرخص کي من ببينيد برین ميشه _

 اینکه محض به ، بيرون رفتن و نکردن مخالفتي باباشم و مامان ، بذارین تنها مارو اینکه یعني این

 ریهگ زیر زدم نبود مهسا از بهتر حالم حاال تا موقع اون از که منم ، گریه زیر زد مهسا شد بسته در

 : گفت مهسا که

 !! برنميگرده دیگه ایليا ميدونم ، شدم بدبخت ؟؟؟ کنم چيکار حاال رهااا _

 ؟؟ شد پيداش کجا از یهو لندهور اون آخه مهسا _

 ؟؟ بود کرده دار خبر اونو کي اصال ، نميدونم _

 !! يمميگفت رو قضيه این ایليا به تر زود باید گفت اون ، گفتم آرشاویر به رو چي همه من مهسا _

 !! باشه مونده حرفش سر هنوز لعنتي آرشام این نميکردم فکر من آخه _

 جواب نه ، رفته ایليا ، ریخت بهم مجلس که موقع اون از ميگه آرشاویر ، کن ول رو اینا مهسا _

 !! نگرانن همه ، اومده خونه نه ، ميده تلفن

 اخم با آرشاویر ، بمونه نصفه ما حرفاي شد باعث ، تو اومد هم بعد و زد در آرشاویر موقع همون

 : گفت

 وش آماده زودتر خودتم ، خونه بره ميتونه گرفتيم رو ترخيصش برگه مرخصه خانوم مهسا رها _

 !! خونه بریم

 : گفت و کرد اشاره من به اخم با آروم بعدم

 !! نکن گریم _

 ، کردن نگاه مهسا به بارم یه حتي ميزد رو حرفا این که مدتي طول تو ، بيرون رفت اخم با هم بعد و

 ونما باالخره ، ميدونست مهسا رو اتفاقات این تمام مقصر چون ، نبود اتاق توي مهسا اصال انگار

 . بود داداش طرفدار

 من ، مهسا باباي ماشين دم ، بيرون اومدیم بيمارستان از هم با و کردم آماده رو مهسا اون از بعد

 : گفتم

 ؟؟ باشه کن خبرم شد خبري هر مهسا _
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 . باشه _

 ؟؟ بيام باهات ميخواي _

 ؟؟؟ باشه ، بگو منم به گرفتي ایليا از خبري هم تو اگه ، برو نه _

 !! باشه _

 : گفتم و کردم بغلش محکم منم ، کرد نگاه بهم بغز با مهسا

 !! ميدم قول بهت ميشه درست چي همه ، گلم خواهر نباش ناراحت _

 ؟؟؟ ميکردم چيکار نداشتم رو تو اگه من رها _

 ؟؟ ميکردم چيکار نداشتم تورو اگه من بگو ولي!!  زندگي _

 !! زندگي _

 !! طوطي _

 هک آرشاویر ماشين سمت به منم ، رفت و شد ماشين سوار و شد جدا ازم و زد تلخ لبخند یه مهسا

 و تمرف ميکرد نگاه مارو داشت و بود داده تکيه ماشين به خودشم و بود کرده پارک جلوتر متر چند

 روي بزرگم اخم یه و ميروند زیاد سرعت با ، کرد حرکت و شد سوار خودشم که ، شدم سوار

 يليخ معنيش که ميشد پخش ماشين توي داشت هم غمگين و مالیم آهنگ یه ، بود پيشونيش

 : بود قشنگ

 آمد خوب روزاي و تابيد خورشيد سرد روز یه از بعد دوري یکم از بد

 بود چجوري حالت بگو واسم کن تعریف بود تاثيردوري این هم از شدیم دلخور

 دچاریم دلتنگي به ما شد تموم زمستونم این

 داریم خاطره خوب بد رفتن و بودن خيليا

 شيم حک خاطره تن رو تونيم مي امروز تو و من

 ببخشيم ساده برف مثل بارون مثل عاشق و پاک

  نشه متوجه آرشاویر که جوري ميریختم اشک صدا بي و آروم
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 شد باخت یه برات چي همه امسال شدي تنها اگه

 شد یکنواخت دیروز مثل تکرار روي رفت زندگيت

 کن بچگي دوباره باز کن شروع تازه روز یه

 کن زندگي دوباره پس داره ادامه زندگي

 دچاریم دلتنگي به ما شد تموم زمستونم این

 داریم خاطره خوب بد رفتن و بودن خيليا

 شيم حک خاطره تن رو تونيم مي امروز تو و من

 ببخشيم ساده برف مثل بارون مثل عاشق و پاک

 ( طليسچي عليرضا – شد تموم زمستونم این آهنگ)

 که ؟؟ هن یا خونه رسيدیم ببينم که برگردوندم اطراف به رو سرم وایساد ماشين اینکه احساس با

 که وایساده اینجا چي براي بپرسم که برگشتم آرشاویر سمت به نيست آشنا برام اطراف دیدم

 داد که پایين انداختم رو سرم ترسم از منم ، چشمام و من به زده زل برزخي ي چهره یه با دیدم

 : گفت بلند و اومد در آرشاویر

 براي ؟؟؟ کني مي گریه داري چي برا االن باااار؟؟؟ چند ؟؟؟؟ نکن گریه بگم بار چند رهااااااااا _

 ، وئهت تقصير همش اینا ميدوني چيه!!  بزن حرف لعنتي د ؟؟؟؟؟ چي براي ؟؟؟ خودتون گندکاریاي

 تو هاگ ، نبودي تو اگه خودته تقصير همش اینا ، توئه تقصير لعنتي آره ؟؟؟ گرفتي وجدان عذاب

 ، دنميش باز ما ي خونه به مهسا پاي ، نبود خيابونا در به در داداشم االن بودي نشده زندگيم وارد

 ردنک جووني تو!!!  کنم تحمل تورو وجود بخوام که نميشدم بدبخت من ، نميشد مهسا عاشق ایليا

 اب که!!  من زندگي تو اضافي موجود یه مثل تو ، کردي نابود منو زندگي اومدي!!  گرفتي ازم منو

 !! ميزني بهم منو آرامش ، من زندگي تو زدن پا و دست

 : زدم داد خودش از بلندتر ، نداشتم رو حرفاش طاقت دیگه که منم

 ؟؟ گرفتم ازت تورو جووني من ؟؟؟ تو زندگي تو اضافيم موجود یه من ؟؟ ميکني تحمل منو تو _

 تو ینا!!  جوون آقاي گرفته کي از رو کي جووني کي ببين ، بنداز شناسنامت تو نگاه یه برو جناب

 نم به ، تمام پرویي با هم کردي بدبخت منو هم ، پاپات پول به طمعت و حرص خاطر به که بودي
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 بزرگ ، کردم بچگي من ميگي راست تو چيه ميدوني اصال!!  تویي زندگيم مشکالت تموم ميگي

 ..... ولي موندم دادم بهت که قولي رو که بود این زندگي تو اشتباهم تصميم ترین

 دیگه ، بيرون پریدم و کردم باز رو ماشين در ، نميومد باال نفسم بغز و گریه شدت از که من

 ، کرد نمداغو ، کرد خوردم حرفاش با آرشاویر ، نداشتم شکستن تحمل این از بيشتر ، نميتونستم

 ظهلح یه توي ، نداره رو تحملش طاقت کس هيچ که اضافيم موجود یه کنم احساس که کرد کاري

 دنيا این از خواستم مي انگار ، ميدویدم!!  کشيد ته نفسم به اعتماد تموم و شد خورد شخصيتم

 ، آرشاویر از ، خودم از ، کنم فرار ميخواستم ، ميدویدم قدرتم تمام با ، آدماش ي همه از ، کنم فرار

 ماشين هی تونستم فقط بود نمونده واسم جوني دیگه که دویدم اینقدر ، بود افتاده که اتفاقایي از

 . بابام خونه ، دادم راننده به رو باشم داشته آرامش توش ميتونستم که آدرسي تنها و بگيرم

 . رسيدیم خانوم _

 بهترین داشتم رو خوش روزاي بهترین توش زماني یه که اي خونه ، بودم بابام ي خونه جلوي

 بود شب 06 ساعت ، شدم پياده و کردم حساب رو کرایه ، داشت رو آرزوش دختر یه که روزایي

 مزد دلو همين براي ، نداشتم اي دیگه ي چاره اما بترسن اونا ميشد باعث من زدن زنگ با شاید

 : گفت مامانم خوابالوي صداي دقيقه چند از بعد ، زدم زنگ و دریا به

 ؟؟ کيه ؟؟ بله _

 : گفتم گلوم توي بغز از لرزون صداي با

 !!! مامان _

 : گفت و کرد هل مامانم یهو

 ؟؟؟ افتاده اتفاقي ؟؟ شده چي تویي؟؟ مامان رهاا _

 ؟؟ کني باز درو ميشه مامان _

 . تو بيا عزیزم آره _

 باز از بعد ، زدم رو طبقمون ي دکمه و شدم آسانسور سوار و شدم خونمون وارد در شدن باز با

 بغل توي خودمو و شکست بغزم شد تازه دلم داغ انگار ، دیدم در جلوي که رو مامانم در شدن

 : گفت و خونه توي کشيد منو بود شُک تو که مامانم ، کردم پرت مامانم
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 !!! بزن حرفي یه کردي عمر نصف منو تو دختر ؟؟ شده چيزیش آرشاویر ؟؟؟ شده چي رهاا _

 : گفت و ما سمت اومد و شد بيدار خواب از هم بابام مامانم صداي با

 رآؤشاوی ؟؟ افتاده اتفاقي ؟؟ بابا شده چي ؟؟؟ ميکني چيکار اینجا شبي نصفه ؟؟ تویي رهااا _

 ؟؟ شده طوریش

 عدب!!  خوبي خودت نميپرسن کدوم هيچ ميگرن من از رو آرشاویر سراغ هم مامانم و بابا حتي بيا

 جز به البته ، گفتم براشون رو قضيه ي همه و دریا به زدم رو دلم باالخره کردم گریه خوب اینکه

 ي همه که وقتي ، نگفتم هيچي منم و گفت من به خواست چي هر آرشاویر که آخر ي تيکه اون

 : گفت بابام زدم رو حرفام

 ؟؟؟ کني چيکار ميخواي حاال دخترم جان رها _

 !! نميدونم ، بابا نميدونم _

 يمنطق هميشه بودم بابام عاشق ، ميذارن احترام بهم و دارن دوست منو اینجا حداقل مياد خوشم

 : گفت دوباره بابام اون بعد ، نميرفت قاضي به طرفه یه وقت هيچ ، ميکرد برخورد چي همه با

 درسته؟؟ نبوده تو تقصير ميدوني که تو اما ، ميدونه مقصر تورو آرشاویر _

 بهم رو مجلس بياد ميخواد و مونده حرفش رو هنوز عمش پسر ميدونستم کجا از من آخه بابا بله _

 ؟؟ بزنه

 ي خونه اینجا قدیم مثل هنوزم ، داري جا من چشم روي تو نباش ناراحت حاال ، دخترم ميدونم _

 اشتباهش متوجه خودش آرشاویر دیگه که وقتي تا ، بمون اینجا داري دوست که وقت هر تا خودته

 !! بمون اینجا ببخشيش باید که بدي تشخيص خودت و بشه

 : گفتم و بابام بغل پریدم

 !! دارم دوست خيلي جون بابا _

 . عزیزم همينطور منم _

 : گفت اون بد

 . کنيم صحبت بيشتر راجبش بعدا تا بخواب برو وقته دیر االن _
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 .  چشم _

 . خوابيدم آروم و بود برام جا بهترین که جایي ، رفتم اتاقم سمت به بعدم و

*** 

 با من فهميدن خانواده همه دیگه ، نيست خوب اصال حالم ، گذشته نحس روز اون از روز سه االن

 از حرفاش از ، گرفته واقعا دلم ، نزده زنگ بارم یه حاال تا روز اون از آرشاویر ، قهرم آرشاویر

 که حملمت قابل غير اینقدر واقعا من یعني ؟؟ منه تقصير چي همه واقعا یعني ، گفت بهم که چيزایي

 همون ؟؟ نداشتم هم رو زدن زنگ بار یه ارزش من یعني گذشته اینا از ؟؟ زده بهم رو حرفا اون

 گفتم بهش چيزو همه ، مامانم ي خونه اومدم و شده دعوام آرشاویر با که دادم خبر مهسا به شب

 بودن صوري قضيه از که نبود دیگه کس ، گفت بهش چيرو همه ميشد که بود اون فقط چون

 و ردک تعجب دید منو وقتي ، خونمون اومد بنيامين خواهر ، بهنيا امروز ، باشه داشته خبر ما ازدواج

 اونم ، نباشم تنها که بمونم اینجا اومدم منم مسافرت رفته آرشاویر که بگم دروغ شدم مجبور منم

 با شب ميذاره قرار گفت بعدم گذاشت آرشاویر براي دلتنگي حساب روي منو حوصلگي بي این

 ازهت بهنيا ، بخورن هوایي یه خودشون هم دربيام هوا و حال این از من هم که بيرون بریم بنيامين

 نداشتم رو رفتن بيرون ي حوصله و حال اصال من ولي ، بياد نامزدش با شد قرار بود کرده نامزد

 . بودم مجبور ولي

 همين ابر ، افتادم بهنيا یاد دفعه یه ، کردم مي نگاه نقطه یه به داشتم هدف بي من و بود شده شب

 به چون پوشيدم رو بود تنم مهموني روز اون از که شلواري و مانتو همون ، شم آماده شدم مجبور

 و ميرفتم روز یه باید ، بود آرشاویر ي خونه لباسام ي همه ، نداشتم اي دیگه چيز اون جز

 بهنيا و بنيامين دیدم که بيرون اومدم خونه از لباسا همون با کنم آرایش اینکه بدون ، مياوردمشون

 عدب ، کردن گرم عليک و سالم دیدن منو تا همشون ، وایسادن من منتظر بيرون سامان نامزدش و

 يزيچ و بودم ساکت اول اون از منم ، تهران بام سمت به افتادیم راه و شدیم بنيامين ماشين سوار

 کوه يباال سمت به ، شدیم پياده ماشين از باهم و رسيدیم باالخره ساعتي یه از بعد ، گفتم نمي

 من ، ميزدم لبخند یه فقط من اما خندیدن مي همه و کرد مي شوخي بنيامين راه تو ، کردیم حرکت

 من النا اما ، نبود امان در دستمون از کس هيچ ميفتادیم باهم وقتي که بودیم کسایي بنيامين و

 کوه يباال رسيدیم اینکه بعد ، ميزنه زور به لبخندم حتي که گير وگوشه آروم دختر یه بودم شده

 ردیمک نگاه بود پامون زیر االن که شهر به و نشستيم بود اطراف اون که هایي صندلي روي هممون
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 هنياب دقيقه چند بعد ، ميخندیدن من جز به همه و ميکرد شوخي بنيامين قبل بحث همون دوباره ،

 : گفت سامان به رو

 !! بزنيم اطراف این چرخي یه بریم ها بچه با بيا سامان _

 : گفتم بيام راه که نداشتم حال واقعا دیگه که منم

 . ميمونم اینجا من برید شما جان بهنيا _

 : گفت بهنيا

 !! بيایي باید هم تو چي یعني نخيرم _

 . بياین ماش تا ميشينم جا این من برین شما برم راه نميتونم این از بيشتر شدم خسته من بهنيا _

 !! نميشه که طوري این آخه _

 : گفت و ما حرفاي بين اومد ، بود ساکت االن تا که بنيامين

 . مونم مي رها پيش من برین سامان با تو بهنيا _

 شده راحت من بابت از خيالش که هم بهنيا و کردم قبول پيچوند رو بنيامين نميشه دیدم که من

 این به ، ميکردم فکر بود پام زیر االن که شهري به بودم نشسته ساکت من ، رفتند سامان با ، بود

 امينبني که بودم فکرا همين توي ؟؟ ميکنه کار چي داره ؟؟ کجاست آرشاویر االن که ميکردم فکر

 : گفت

 ؟؟ شده چي رها _

 : گفتم پته تته با و شدم هل بودم خيالم فکرو توي که من

 !! نشده چيزي ، هيچي....  هي _

 ور ميذاشتي رو اونجا ميرفتي جا یه وقتي که تو ، نبودي اینجوري تو ، ميشناسم تورو من رها _

 !! نميگي هيچي و نشستي ساکت االن ، سرت

 !! ميگم راست کن باور نشده چيزي بنيامين نه _
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 چه این ، نيست آرشاویر رها!!  کني حساب غریبه بقيه مثل هم منو نداشتم توقع ازت نميکنم باور _

 ؟؟؟ ميده معني

 !! مسافرت رفته آرشاویر کن باور _

 هممنميف االن داري توقع اونوقت ميشناسم رو تو وقت همه این من رها ، کردم باور منم گفتي تو _

 ؟؟؟ ميدن لو چيزو همه چشمات نميدوني هنوز تو ؟؟ ميگي دروغ داري که

 ، بود رسوا نبنيامي پيش چشمام هميشه ميگفت راست ، کنم فرار نميتونستم بنيامين دست زیر از

 زیر زا نميتونستم پس ، راست کي ، ميگم دروغ کي ، بد کي ، خوبه حالم کي من فهميد مي هميشه

 بنيامين چون فهميده که شدم مطمئن بعدیش حرف با ، ميفهميد خودش چون برم در دستش

 : گفت ، بود زرنگ خيلي

 ؟؟؟ شده دعوات آرشاویر با رها _

 : گفت که ، کنم سکوت و پایين بندازم رو سرم تونستم فقط ، بگم چي نميدونستم

 یه اومدنت و کرده پف چشماي و وضع سرو اون با شب اون ، شده دعوات باهاش درسته پس _

 شده دعواتون چي سر!!  نميده خبر رو آرشاویر با تو دعواي جز چيزي ، مامانت ي خونه به اي دفعه

 ؟؟

 که ودب کسي اون ، کنه کمکم ميتونست اون شاید ، شده چي ميگفتم بهش باید ، ميگفتم باید

 نم دیدش وقتي ، شنيد رو اسمش بار اولين براي وقتي که بود کسي ، ميشناخت رو آرشاویر

 مي چيزي اون شاید ميگفتم باید ندارم خبر من و بوده دوتا اون بين چيزي یه کردم احساس

 و کيسب احساس سراغم اومد که حسي تنها بازم ، گفتم رو همه گفتم ، نداشتم خبر من و دونست

 : گفت شد تموم حرفام اینکه بعد ، بود آرامش

 !! نميدوني رو بوده آرشاویر و من بين روکه چيزا خيلي تو رها _

 : فتمگ همين براي بودم خبر بي ازش من و بوده دوتا این بين چيزي یه ميدونستم ، دونستم مي

 چــــــــــي؟؟؟ _

 ؟؟ بودیم صميمي العاده فوق دوست دوتا آرشاویر و من که ميدونستي تو _

 : گفتم و شد سبز سرم روي شاخ دوتا کردم احساس تعجب ز
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 ؟؟؟ چي یعني!!  نـــــــــه _

 هک دارم دوست یه گفتم یادته ، ميکرد تعریف تو براي هم رهام ميگفتم چي هر من که ميدونم _

 ؟؟ خوندیم معماري باهم دوتامون و بودیم صميمي باهم خيلي

 !! بود گفته رهام مياد یادم چيزایي یه آره خب _

 دوستاي ترین صميمي پيش سال چهار تا تقریبا که کسي ، بود آرشاویر همون دوستم اون _

 تپش برادر دوتا مثل ، ميخوردن حسرت دوستيمون به همه که بودیم دوست دوتا ، بودیم همدیگه

 .... اینکه تا بودیم هم

 : گفتم بود اومده وجود به درونم که هيجاني و تعجب با

 ؟؟؟ چي اینکه تا _

 ؟؟؟ بهت بود گفته رهام ؟؟ بود اومده خوشم دختري یه از یادته رها _

 ؟؟ نه ستاره ؟؟ بود چي اسمش آره _

 !! شدم متنفر ازش و کردم ولش یهویي چرا که نگفتم وقت هيچ ولي ، همون آره _

 !! نداشتيم تفاهم هم با گفتي ، گفت مي رهام یادمه آره _

 !! نبود این ماجرا اصل اما ، دقيقا _

 ؟؟ بود چي پس _

 !! بود اون ماجرا اصل ، بود آرشاویر _

 ؟؟ داره ربطي چه اون به ؟؟؟ آرشاویر _

 نمک قطع هم خودش با رو رابطم هميشه براي و بشم متنفر ستاره از شد باعث که بود اون چون _

!! 

 ؟؟؟ چيکارست وسط این آرشاویر آخه ؟؟ چيه موضوع چي یعني _

 ور شرکت که اولش ، ميخوند درس داشت ایليا هنوز موقع اون زدیم شرکت هم با آرشاویر و من _

 خداماست براي حميدي ستاره اسم به کارمندي یه اینکه تا ميرفت پيش خوب داشت چي همه زدیم
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 همين اما بود خوشکلي خيلي دختر ، اومد خوشم ازش اول نگاه همون با ، اومد ما شرکت توي

 خشک خيلي و بود مغرور هميشه مثل آرشاویر اومد وقتي ، شد تموم ضررم به خوشکليش

 من خواست به چي همه هميشه ميکردم فکر و بودم بچه هنوز من موقع اون ، کرد استخدامش

 ثلم آرشاویرو که من شد استخدام شرکت تو ستاره اینکه بعد ، نشد اینطور اما ميفته اتفاق

 جورایي یه و اومده خوشم ازش قدر چه که کردم تعریف براش معمول طبق ميدونستم داداشم

 ماا خندیدم حرفش به موقع اون ، اي بچه خيلي تو بابا گفت و خندید بهم اولش ، شدم عاشقش

 !! نفهيمدم که بودم بچه من و ميگه و واقعيت داره که نميدونستم

 ؟؟؟ چرا حاال خب _

 اینو آرشاویرم شدم عاشق ميدونستم ، بود اومده خوشم ستاره از واقعا دیگه مدت یه از بعد _

 ، رهنمي یادم وقت هيچ رو کنم خواستگاري ستاره از ميخواستم من که روزي دقيقا اما ، ميدونست

 ودب شرکت منشي ستاره ، ندیدم شرکت توي رو کس هيچ اما و شدم شرکت وارد شاد و خوشحال

 خودش اما بود ميز روي وسایلش و کيف ميومد همه از زودتر که دیگه روزاي خالف بر اونروز ولي

 در بزنم رد اینکه بدون توجه بي همين برا ، جایيه یا دسشویي حتما گفتم منم ، نبود ميزش پشت

 رآرشاوی از حداقل انتظارشو وقت هيچ که شدم رو به رو اي صحنه با اما ، کردم باز رو آرشاویر اتاق

 !! نداشتم

 : گفتم ميکردم کپ داشتم واقعا دیگه که من

 ؟؟؟ شد چي بقيش خب _

 !! نميتونم بگم اینو نخواه ازم رها _

 !!!توروخدااااااا بنيامين ميکنم خواهش _

 ... آخه _

 !! دیگه بگوو _

 فاصله یه توي ، بود شده خم آرشاویر روي ميز ور این از که دیدم رو ستاره کردم باز درو وقتي _

 لحظه اون ، من سمت برگشتن تعجب با دوتاشون هر من اومدن با که بودن کمي خيلي ي

 مياد یادم رو خوابوندم آرشاویر گوش توي که محکمي سيلي صداي فقط اما کردم چيکار نفهميدم
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 توجهي آرشاویرم توسط اسمم کردن صدا به و بيرون زدم شرکت از زیاد سرعت با بعدم و ،

 : گفت و داشت نگهم پشت از آرشاویر که ميدویدم راهو داشتم همينجور ، نکردم

 !!! ميکني اشتباه داري خدا به داداشي بنيامين _

 کس هيچ دیگه تو پات زیر گذاشتي رو بودنمون داداش حرمت تو داداشي نگو من به شو خفه _

 نم ميگفتي راست ، ميکردم تعریف برات آرزوهام از ميومدم بگو خرو من ، گمشو برو نيستي من

 !! بچم

 !! بدم توضيح برات باید نيس ميکني فکر تو که طور اون خدا به بنيامين _

 و قعش فکر به فقط که اي هرزه پسر یه تو بشنوم هيچي نميخوام گمشو برو ، شو خفه گفتم _

 !! دارم دوستشون من که هستي کسایي زدن تور دنبال فقط تو!!  حالتي

 : گفت و صورتم تو زد کشيده یه آرشاویر و گفتم اینو

 هرزه یه اونو و نميدي گوش رو داره رو برادرت حکم واست که کسي ، دوستت حرف وقتي _

 نجاهمي اصال ، هرزم یه من اصال آره ، ندارم بنيامين اسم به دوستي دیگه منم بدون پس ميدوني

 !!! ميدم قول بهت جا همين کنم مي خودم برا اونو ، شدي کي هر عاشق تو ميدم قول بهت

 ؟؟ کثيف اینقدر یعني ؟؟ نداشتم خبر من و بوده پست اینقدر آرشاویر یعني من خداي وااااااااي

 ، ماشين توي بنيامين اونروز حرف یاد لحظه یه ؟؟ نکنه رحم هم خودش دوست به که بد اینقدر

 عمل قولش به باالخره پس گفت یادمه ، افتادم رسوند منو اون کردو دیر آرشاویر که روزي همون

 : پرسيدم رو بود کرده مشغول رو ذهنم االن که سوالي ؟؟؟ چي یعني این اما ، کرد

 ، تيگف بهم ماشين تو چيزي یه ، رسوندي منو تو کردو دیر آرشاویر که روز اون یادمه بنيامين _

 ؟؟؟ چي یعني این ، کرد عمل قولش به باالخره پس گفتي

 : گفت و شد هول بنيامين

 !! نه ، هيچي...  هي _

 !!بگووو ميکنم خواهش بنيامين _

 .... آخه _
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 : گفت و کشيد موهاش توي دستي کالفه

 !! نياو براي بازم باالخره خب ولي شده دعواتون باهم درسته ، اوني زن االن تو نميتونم ، نميشه _

 !!! بگو من جون تورو بنيامين بگو چي یعني _

 تورو منم ، دارم تر کوچک خواهر یه من بود نگفته رهام که روزي تا یادته...  من آخه....  آخه _

 ؟؟؟ بودم ندیده

 !! آره _

 و رآرشاوی دیدن یعني اتفاق اون تازه که بود موقعي دقيقا ، دیدم تورو بار اولين براي که روز اون_

 اون زدنمي حرف کس هيچ با که تنها و گير گوشه پسر یه بودم شده ، بود افتاده برام ، باهم ستاره

 امبي خونه در از اومدم تا که ، بيرون بزنم خونه از گرفتم تصميم که بود بد حالم اینقدر ، روزم

 !! من به خوردي هوا بي کردیو با رو آسانسور در محکم تو بيرون

 !!خب آره _

 هم تو کردم فکر ، شدم متنفر دخترا ي همه از دیدم وضع اون توي رو ستاره که موقع اون از من _

 دمش دوباره قبل مثل بودم شده من ، تو هاي شيطنت دیدن با ، آمدا و رفت با اما ، اوني مثل یکي

 بقيه با وت ، نيستي دیگه دختراي مثل تو بودم فهميده ، تر تجربه با و تر پخته اما بنيامين همون

 یه و ميومد پيش سفر واسم من که سال یه همين تا ، داشتي فرق بودم دیده حاال تا که دخترایي

 و کردم سوارت و دیدم خونه جلوي تورو مدت چند از بعد اینکه تا ، بودم خونه ميون در هفته

 شدم مجبور ، کنم باور مجبورشدم ، ولي کردم نمي باور اولش ، کني ازدواج ميخواي که فهميدم

 تهخواس بازم که فهميدم آوردي و آرشاویر اسم وقتي اما نکنم فکر اي دیگه حساب رو تو به دیگه

 بهم رو زندگيم دوباره ازم تو گرفتن با ميخواد حاال دارم دوست تورو که فهميده حتما ، بده زجر منو

 امک به هميشه زندگي که بودم کرده عادت نگم هيچي و باشم سرد خون کردم سعي من اما ، بریزه

 !! نباشه من

 و بهنيا اومدن با که بودم خودم افکار توي ، نميداد قد جایي به مخم واقعا دیگه زد که حرفایي با

 یعني خهآ خدااااااا آخ بودم فکر توي رفتني از بيشتر من راه توي ، برگردیم گرفتيم تصميم سامان

 فکرشم اصال ، کردم مي پيدا جدید چيز یه ش تيکه هر با که پازل یه بود شده زندگيم ؟؟ چي
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 مخم عاواق باشن دیگه عقاید با آدمایي ، ميکردم باز دیگه حساب یه روشون که کسایي ، نميکردم

 .  نميداد قد

**** 

 از واقعا ، بود نداده هم اس ام اس یه حتي ، زنگ یه حتي آرشاویر اما ، ميگذشت روز اون از روز دو

 اویرآرش یعني ؟؟ بزنه بهم نباید زنگم یه حتي که کردم چيکار من مگه آخه ، بودم ناراحت دستش

 وکشفر نفسم به اعتماد دوباره ؟؟ شده اینجوري که بوده من تقصير مگه ؟؟؟ ناراحته من از اینقدر

 ، نبود امان در کس هيچ هاش شيطنت دست از که اون ، نبودم سابق رهاي اون دیگه ، بود کرده

 رستهد!!!  نداشت حد که بودم شده کسل اینقدر!!!  نامعلوم نقطه یه به زده زل گوشه یه افتاده االن

 بهش جورایي یه اما ، نکردم ازدواج باهاش عالقه و عشق با درسته ، بودم لج باهاش اولش

 ضعو بهش نسبت حسم ، بودم شده وابسته هاش مهربوني به محبتاش به ، بودم شده وابسته

 ونما ميکردم احساس ، نميکردم کل کل باهاش ، دادم نمي گير بهش سابق مثل دیگه ، بود شده

 ونا نداشتم توقع ازش بودم ناراحت دستش از خيلي!!  نزد زنگم یه حتي چرا اما ، داره حسو همين

 خودش تا هم طرفي یه از اما ، آرشاویر ي خونه برم داشتم دوست اینکه با ، کنه برخورد جوري

 ته ، افتادم مي بنيامين حرفاي یاد وقتي هم دیگه طرف از!!  نميرفتم منم کنه خواهي عذر نميومد

 يجگ واقعا....  نميدونم!!!  نبود کارا این اهل ميشناختم من که آرشاویري آخه ، ميشد جوري یه دلم

 !! بودم شده

 کي تا ، بودم شده تموم صبرم دیگه!!  زنگ یه از دریغ بازم اما گذشت هم دیگه ي هفته یه

 ؟؟ ونمبم منتظر ميخوام کي تا ؟؟؟ بزنم زل دیوار به ها دیوونه این مثل و گوشه یه بشينم ميخوام

 نگز یه حتي یا ، بود اومده االن تا ميخواست اگه اون ، ندارم تحمل این از بيشتر دیگه ، نميشه

 هک شدم عاشقش من ميکنه فکر اونم باشم همينجوري اگه ، خونه توي بشينم نباید ، بود زده

 نمک کار چي باهات ميدونم آرشاویر ولي ، بيام در حالي بي این از باید ، کردم حبس خونه تو خودمو

 بعد حاال ، کردي ازدواج باهاش عالقه عشق با ميکنن فکر همه که شوهري که سخته خيلي ،

 باید ، بابام و مامان حتي ، رفت همه جلوي عابروم ، نزنه زنگم یه حتي هفته دو نزدیک گذشت

 صهغ و غم بشينم روز هر نميتونم اونوقت ، ميشم جدا آرشاویر از هميشه براي زودي به کنم عادت

 آره داشتي تنفر ازش هميشه که اي کلمه!!!  بایـــــــــــــد کني عادت باید رها آره ، بخورم

 فکر داشتم روش بودم نشسته همينجوري که تختم روي از!!  مجبوري چون باید واقعيته یه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر پوش زره فاطمه | نميزنه در عشق رمان | حوریه خانم رمان

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

 

313 

 

 یا درسته کارم نميدونستم ، برداشتم تختم بغل عسلي ميز روي از رو گوشيم و شدم بلند ، ميکردم

 : برداشت رو گوشي بوق تا چند از بعد شد برقرار تماس ، کشيدم اسمش روي رو دستم اما ، نه

 ؟؟؟ رهاااا الو _

 : گفتم و کشيدم پوفي

 ؟؟ بنيامين الو _

 !؟ کردي ما یاد شما دراومده طرف کدوم از آفتاب خانوم ببينم سالم _

 !! هستم تو یاد هميشه من _

 !!نيست شکي توش که اون بعله _

 !! دارم کارت نکن مسخره _

 !!! شده بنده نصيب سعادتي عجب!!  داره کارم ما با خانوم به به _

 !! بنياميــــــــــن _

 !!!  وایميسه قلبم یهو ، نکن صدام اینجوري داداش جان _

 مششناخت مي ، نبود اهلش ميدونم ، کرد مي زیاد ها پروني مزه این از ، ميکنه شوخي دونستم مي

 : گفتم.  داداشمه واقعا ، داداش ميگم بهش وقتي ميدونست ،

 !! بنيامين نکن اذیت _

 : گفت و خندید

 ؟؟ دارن کار چي ما با خانوم این حاال _

 : گفتم و نکردم معطل زیاد همين براي ، بود کارم گفتن وقته االن

 !! دارید نيست بلد هيچي که خانومي یه براي شرکت توي کاري بنيامين _

 : تگف داشت هيجان که صدایي یه با بعد ولي کرده تعجب بود معلوم نيومد صداش لحظه چند یه

 و لدکارب مهندس اونم ، داریم کار شما براي هميشه ما ، نفرمایيد نفسي شکست خانوم ، اوالال _

 !!!! شما چون قابلي
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 ، ردميک خر متریش هفت زبون این با رو دخترا هم موقع اون ، بود باز زبون خيلي ، بود گرفته خندم

 : گفتم همين براي!!  داشت زیاد دختر دوست اما ، داشت تنفر دخترا ي همه از ستاره بعد درسته

 ؟؟؟ نه یا داري من براي کاري حاال ، شد دراز گوشام خب خيلي _

 !! کنيم کار شما چون ليدي کنار که افتخاره باعث ، داریم که معلومه حرفيه چه این _

 : گفت و خندید بعدم و

 مه حقوقش و بخوره شما شان به و کنه خستت نه که توپ کار یه شرکت بيا پاشو امروز همين _

 !! کنار ميزارم برات باشه خوب

 . کن اس برام رو آدرس پس اوکي _

 !! منتظرم پس ، چشم _

 !!! بمون منتظر باشه _

 !!GOOD BY LADY پس _

_ GOOD BY SIR !! 

 شرکت نزدیکاي ، شد بلند گوشيم اس ام اس صداي موقع همون ، شدم آماده و شدم بلند جام از

 سرم!!  کنم فراموشت تونم نمي چرا ؟؟ ذهنم تو مياي همش چرا آرشاویر ، آرشاویر ، بود آرشاویر

 تو غم هنوزم اما ، شدن خوشحال کلي هم اونا ، گفتم رو قضيه بابام و مامانم به و دادم تکون رو

 که گذشت نمي آرشاویر منو ازدواج از ماه چهار یه هنوز داشتند حق ، ميزد فریاد چشماشون

 بيرون ذهنم از افکار این تا دادم تکون رو سرم ، بابام ي خونه اومدم قهر براي من و شد اینجوري

 اومدم خونه در از بابام و مامان از خداحافظي از بعد ، شدم آماده و پوشيدم رو هام لباس ، برن

 به گاهن یه ، رسيدم وقتي ، افتادم راه سمت اون به نشستم ماشينم پشت ها مدت از بعد و بيرون

 با و زدم پوزخند یه ، دادم فشار رو 60 ي طبقه ، شدم وارد و کردم بود جلوم که بزرگي ساختمان

 دست چي همه چرا خدایا واااااي ، بود بيستم ي طبقه هم آرشاویر ي خونه و شرکت ، گفتم خودم

 دايص وقتي ، نشست لبم روي تلخ لبخند یه دوباره ؟؟؟ بندازن آرشاویر یاد منو دادن هم دست به

 در ، رسيدم که فهميدم و اومدم خودم به ، کرد اعالم رو بيست ي طبقه آسانسور ي شده ضبط

 قيافه که جوون دختر یه ، شدم وارد ، کردم حرکت شرکت در سمت به و کردم باز رو آسانسور

 يزشم جلوي وقتي ، بود چيزي تایپ مشغول سخت ، بود نشسته کامپيوتر پشت داشت هم نازي
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 مشغول کارش ي ادامه به و گرفت پایين رو سرش دوباره انداخت بهم اجمالي نگاه یه ، رسيدم

 : پرسيد ميکرد تایپ داشت که همونطور ، شد

 ؟؟ کنم کمکتون تونم مي _

 :  دادم جواب

 . داشتم کار آرماني آقاي با بله _

 : گفت و کرد بهم نگاه یه دوباره و گرفت باال رو سرش

 ؟؟ داشتيد قبلي وقت _

 رصح داشتم که همونطور!!!  بگيرم قبلي وقت که ببينم رو جمهور ریيس ميخوام انگار حاال واااي

 : گفت ميخوردم

 نميشه باورتون اگه ، کردم هماهنگ باهاشون قبال ، پوش زره رها ، هستم پوش زره من خير _

 !!! بپرسيد بزنيد زنگ

 : گفت و کرد بلند رو سرش تعجب با یهو گفتم اینو تا

 ؟؟ هستيد شما پوش زره خانوم ااااا _

 : گفتم شناخته اینکه از خوشحال

 . بله _

 : گفت لبخند با شدو بلند جاش از هول دفعه یه

 . بفرمایيد ، هستن شما منتظر وقته خيلي آرماني آقاي بله ، نشناختم ميخوام معذرت _

 هب کردم تشکري ، کرد راهنمایي منو ریاست بود شده نوشته روش که دري سمت به دست با و

 و کردم باز در منم ، بفرمایيد اومد صدا اونور از که زدم در به کوتاه ي تقه یه ، افتادم راه در سمت

 : گفت و شد بلند جاش از لبخند با دید منو تا بنيامين ، شدم وارد

 !!! بذاره ما شرکت به پا داده افتخار کي ببين به _

 : گفتم و خندیدم
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 !!!!  نریز مزه اینقدر خب خيلي _

 ، ادد قهوه دوتا سفارش تلفن با بعدم و کرد اشاره ميزش جلوي هاي صندلي به دست با و خندید

 : گفت و نشت من روي روبه مبل روي و اومد بيرون ميزش پشت از هم خودش

 ؟؟؟ خبرا چه خانوم خب _

 : گفتم و زدم تلخ لبخند به و هم توي رفت اخمام آگاه ناخود ، افتادم آرشاویر یاد باز

  ؟؟ خبري چه _

 : گفت و شد هم در هم بنيامين اخماي یهو

 !! دنبالت نيومده هنوز آرشاویر که نگو _

 لب یرز بنيامين!! شدم آرشاویر لطف به که بودم نشده خورد اینقدر حاال تا ، پایين انداختم رو سرم

 : گفت

 !!! لياقت بي _

 : گفت و من به کرد رو بعد

 !!! کنيااااا ناراحت خودتو نميدونه رو داره که رو چيزایي ارزش که اون خاطر به نبينم خدا به _

 و توپيدم خودم به ، کردم پاکش حرص با خرد سر گونم روي از مزاحم اشک قطره یه اختيار بي

 شبرا حتي که کسي براي اونم خري بریزي اشک دیگه قطره یه اگه خدا به توسرت خاک ، گفتم

 : گفت سریع بود تيز که بنيامين!!  نداشتي هم رو زنگ یه ارزش

 سپ ، نداره تورو اشکاي این لياقت اون ؟؟ ميکني گریه لياقت بي اون واسه تو یعني ؟؟؟ رهاااا _

 !! ارزشتو با اشکاي این نریز

 : گفت و موهاش الي کرد عصبي شو دست و شد بلند جاش از کالفه که باال آوردم رو سرم آروم

 !!!  ميدوني خودت بریزي اشک دیگه قطره یه اگه خدا به _

 : گفت و زد لبخند یه بعدم و

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر پوش زره فاطمه | نميزنه در عشق رمان | حوریه خانم رمان

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

 

317 

 

 از دیگه که کن امضا رو داد قرار این بيا هم االن دور ميریزي رو هات غم ي همه بعد به این از _

 !!! خودمي کارمند بعد به این

 لبخند هی نکنم ناراحتش این از بيشتر اینکه براي منم ، بخندونه منو تا ميگفت شوخي با رو اینا

 : گفت خنده با که کردم امضا رو بود گذاشته جلوم که رو هایي داد قرارا زیر و زدم زورکي

 !!! زلزله اومدي خوش من شرکت به _

 من ورود مناسبت به شد قرار ، کرد آشنا ي همه با منو و داد نشون بهم رو شرکت کل اون وبعد

 ول داره اینجوري که شده شرکتش وارد مهمي شخص چه انگار حاال ، بخوریم بيرون بریم ناهار

 من و خوردیم بنيامين هاي خنده و شوخيا با و ناهار و بيرون رفتيم ناهار براي ظهر!!  ميکنه خرجي

! ! ميشه خوشبخت کنارش قدر چه بنيامين زن حال به خوش ، رفت یادم رو هام غصه و غم از یکم

 . رفت خودشم و خونه رسوند منو اونم بعد

 و شرکت برم بود شده من کار مدت این توي ، نبود خبري آرشاویر از هنوزم اما ميگذشت هفته دو

 اینقدر بنيامين ، ميکردم فراموش رو دردام و غم از یکم بنيامين شرکت توي حداقل ، برگردم

 روز چند ، خندیدم مي فقط و ميکردم فراموش هم رو خودم واقعا دیگه که مياورد در بازي مسخره

 هاي شرکت ي همه رئساي ي همه که اومده شرکت براي سمينار ي نامه دعوت یه گفت بهم پيش

 . سمينار اون به بریم بنيامين منو شد قرار ، شدن دعوت سمينار این توي مهم

 هی قراره امروز ميکردم احساس ، داشتم استرس چرا نميدونم ، ميشدم آماده داشتم صبح از مروز ا

 ترساس خيلي بود شده باعث بود چي هر ولي چي نميدونم ، دارم سهم توش منم که بيافته اتفاق

 هاي نقش توش که اي قهوه زمينه روسري با عسلي شلوار مانتو یه ، پوشيدم رو لباسام.  بگيرم

 آورده برام روشنا که بود لباسایي اینا ، پوشيدم اي قهوه کفش و کيف با ، داشت طالیي و عسلي

 ، بود شدست حلقش هميشه اونم افتادم آرشاویر یاد ، بود دستم هميشه حلقم به افتاد چشمم ، بود

 ي طبقه دقيقا بود ما ي همسایه بنيامين چون ، کردم دستم رو حلقم و نکردم فکر چيز هيچ به

 امباب و مامان از شدم حاظر وقتي ، اومدیم مي و ميرفتيم باهم روز هر ، ميکردند زندگي ما پایين

 لمث امروزم ، وایميستاد منتظرم پارکينگ توي روز هر ، شدم آسانسور سوار و کردم خداحافظي

 بهش ، بود منتظرم و ماشين در به بود داده تکيه مردونه و شيک خيلي تيپ یه با دیگه روزاي

 : گفت بنيامين راه توي ، شدیم ماشين سوار هم با و کردم سالم

 !!؟؟ زدي تيپ _
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 ریيس پاي به رو خودم جوري یه باید باالخره چي پس دوما ، بودم خوشتيپ هميشه من اوال _

 !!! دیگه برسونم شرکتمون

 : گفت و خندید

 !!! مادمازل بله اوه _

 ، سيدیمر وقتي ، کردیم گوش آهنگ فقط و نگفتيم چيزي دیگه سمينار محل به رسيدن تا بعدم و

 زده نيامينب که حرفي به داشتم ، کردیم پارک پارکينگ توي رو ماشين نگهبان راهنمایي با بنيامين

 بغل درست مشکي آودي یه ، شد محو لبم روي از لبخند روم به رو دیدن با که ميخندیدم بود

 ؟؟ اینجاست آرشاویرم یعني خدایا واااااي ، نبود توش کسي اما ، بود شده پارک بنيامين ماشين

 ؟؟؟ شرکته ریيس اونم و هاست شرکت بهترین از یکي اونم شرکت که بود نرسيده فکرم به چرا

 خودم هب بنيامين صداي با ، ماشين به بودم زده زل ، شدیم پياده ماشين از هم با بود پریده رنگم

 : گفتم لرزون صدایي با و دادم قورت رو دهنم آب ، اومدم

 !!ااان..... هاااا _

 : گفت یهو که

 ؟؟ پریده رنگت چرا ؟؟؟ خوبي رها _

 نيميک هول اینقدر ماشينش دیدن خاطر به که شدي ضعيف اینقدر یعني رها سرت بر خاک وااااي

 من شدم اینجوري چرا ، غرورم خدایا ، مغرورم رهاي همون هنوزم من نه ؟؟؟ ميشه بد حالت و

 هب یکم و داد نتيجه تالشم ، باشم مسلط خودم به کردم سعي کردم باز و بستم رو چشمام ؟؟؟

 : گفتم بنيامين به رو ، باشم مغرور هميشه مثل کردم سعي ، شدم مسلط خودم

 . بریم خوبم نه _

 سالن متس به ، نبود خبري پيش دقيقه چند ضعيف رهاي از ، برميداشتم گام بنيامين کنار غرور با

 يصندل روي همه ، بود شده چيده صندلي دورش تا دور که بود بزرگ ميز یه ، افتادیم راه سمينار

 روي نگاهم که چرخوندم رو چشمم ، بشيم سالن وارد که این از قبل ، بودن نشسته هاشون

 همون اب و کشيدم عميق نفس یه ، بود مغرور و خوشتيپ هميشه مثل ، شد ثابت ایليا و آرشاویر

 از عدب بنيامين ، برگشتن ما سمت به همه ما اومدن با ، شدم سالن وارد بنيامين کنار ذاتيم غرور

 روي ينبنيام شرکت اسم که خالي هاي صندلي سمت به ميشناختشون که کسایي به کردن سالم
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 ، کردم نگاه ها صندلي به ، کرد حرکت بود شده نوشته داشت قرار ميز روي که تابلویي یه

 ایليا وير روبه درست ها صندلي دوتا ؟؟ بشينيم دیگه صندلي یه نميشد حاال آخه خدااااا واااااایيييي

 نگاهم داشت تعجب با خيره آرشاویر ، شدم سالن وارد که اول همون از ، داشت قرار آرشاویر و

 تداش دوست بيشتر انگار دید رو آرشاویر که بنيامين ، نکردم نگاهش اصال من ولي ، ميکرد

 شنگاه لبخند با منم و کشيد عقب برام رو صندلي و کرد نگاهم لبخند با بده حرص رو آرشاویر

 و تشيطن با داشت که ایليا به افتاد نگاهم ، نشست کنارم هم خودش ، کردم تشکر ازش و کردم

 یه اونم که کردم سالم بهش سرم با و زدم لبخند یه کردم نگاه بهش منم ، ميکرد نگاهم لبخند

 اي شونه خندیدم منم ، کرد اشاره آرشاویر به بعدم کردو اشاره بنيامين به سرش با و زد چشمک

 هب نگاهم ، شده تر الغر کم یه ميکردم احساس ، افتاد آرشاویر به نگاهم لحظه یه ، انداختم باال

 کاغذ توي هاي نوشته به زد زل حرص با ، کرد وحشتناکي اخم و زد پوزخند یه ، افتاد نگاهش

 داختمان پایين رو سرم و کردم اخم منم ، کرده اخم اینجوري بنيامين خاطر به دونستم مي ، جلوش

 از ، شد تموم حرفاش اینکه از بعد و کرد صحبت کلي و اومد سمينار کل مدیر لحظه چند از بعد ،

 هب نوبت وقتي ، کنن صحبت تا کرد دعوت یکي یکي بودن جلسه توي که هایي شرکت رئساي

 زعج با داشت ميکردم احساس نميدونم ، انداخت بهم نگاه یه شد بلند جاش از ، رسيد آرشاویر

 بهش اما ، اومد کجا از لبم روي لبخند نميدونم ، داره استرس ميکردم احساس ، ميکرد نگاه بهم

 شجمع زود که زد محو لبخند یه اما بود کرده اخم اینکه با اونم که ، زدم بخش اطمينان لبخند یه

 جدي کارش توي هميشه ميومد خوشم ، کردن صحبت به کرد شروع ، رفت سن سمت به و کرد

 چيزي حرفاش از ، ميدادن گوش حرفاش به سکوت تو همه ، ميکرد صحبت قشنگ اینقدر ، بود

 که روزایي همه این تالفي ميخواستم ، بهش بودم زده زل حسرت با آخر تا اول از چون ، نفهميدم

 رفت نگاهم باز ، زدم دست منم و اومدم خودم به همه دست صداي با ، بيارم در رو بودمش ندیده

 او ها حاال حاال نبایيد ، پایين انداختم رو سرم ، ميکرد نگاهم محو لبخند یه با آرشاویر سمت

 دستش از بازم اما ، بود شده تنگ براش دلم قدر چه فهميدم تازه دیدنش با درسته ، ميدادم

 صحبت هم با داشتند همه شدن بلند جاشون از همه ، شد تموم سمينار وقتي ، بودم ناراحت

 به ، يمرفت سمتشون به بنيامين با همين براي ، بيارم در رو آرشاویر حرص ميخواستم ، ميکردند

 : گفتم خنده و هيجان و ذوق با ایليا به رو اما نکردم توجهي ترین کوچيک آرشاویر

 !!!  عااااشق جناب سالااااام _

 : گفت و خندید هم ایليا
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 !!! زلزله سالم _

 : فتگ درار حرص لبخند یه با آرشاویر به رو بنيامين ، ميکرد نگاهمون حرص با آرشاویر ، خندیدم

 !! رادمهر جناب سالم _

 : گفت و کرد نگاهش بزرگ اخم یه با آرشاویرم

 !!آرماني جناب سالم _

 : گفت ایليا به رو خنده با بنيامين بود گرفته خندم آرشاویر خوردن حرص همه این از

 !! شدي بزرگ چه ، ایليا سالم _

 : گفت و خندید ایليا

  ؟؟؟ نگرفتي زن هنوز تو بزرگ بابا هاااا بزرگتري ازم سال سه فقط خوبه حاال اوه _

 : گفت خنده با بنيامين بعدم

  ؟؟ بيني نمي ایستاده بغلم خانوم پارچه یه بعدم ؟ داري کار چي من گرفتن زن به تو _

 رو صخال تير انگار بنيامين آخر حرف با که ميکرد کنترل رو خودش داشت ، بود شده قرمز آرشاویر

 : گفت آرشاویر به رو بنيامين ، زد

 من حاال ، گرفتي ازم منو عشق تو موقع اون ؟؟ کوچيکه قدر چه دنيا بيني مي رادمهر جناب _

 !!! بکنم کارو همين ميخوام

 : گفت و کشيد داد بلند آرشاویر دفعه یه

 !!!! عوضـــــــــــــي شو خفه _

 از که تيمش با بنيامين ، بود مونده باز دهنم تعجب و ترس از ، بنيامين صورت توي کوبيد مشت یه

 فتهر بقيه و بودن آشنا ورمون دور آدماي بيشتر خوبه حاال ، زمين روي بود افتاده بود خورده آرشاویر

 گفتم نم ميکشيد که بلندي داداي با و کرد حمله بنيامين سمت به آرشاویر دفعه یه ، بيرون بودن

 و بنيامين روي بود افتاده آرشاویر ميومد خون داشت بنيامين دماغ از ، ميشه پاره حنجرش االن

 : ميزد داد و ميزدش فقط
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 !! طرفم اومد خودش عشقت ، نداشتم کاري هيچ تو عشق به من عوضـــــــــي _

 : بود شده تر بلند هاش داد

 بکني اینکارو ميخواي جرئتي چه با ؟؟؟ هاااااان بگيري من از رو رها خواي مي جرئتي چه با تو _

 سک هيچ ، بگيره من از اونو نميتونه کس هيچ ؟؟؟ بگيري من از رو رها ميتوني کردي فکر تو ؟؟؟؟

 ؟؟؟؟؟؟ فهميدي

 هم از ميکردن سعي و دورمون بودن ریخته همه ، ميشد پاره داشت گوشم پرده زد که آخري داد با

 : زد داد بنيامين ، کنن جداشون

 تو ، گرفتي هم رو رها ، گرفتي ازم رو ستاره که قبل ي دفعه مثل ، بود من مال رها چرا _

 !!! نامرررررررررد ميدونستي ، ميدونستي

 : گفت و بنيامين صورت توي کوبيد مشت یه دوباره آرشاویر

 اريد که تویي ، تویيييييي نامرد ، شووووو خفه ، نگرفتم تو از رو ستاره من ، شوووووووو خفه _

 !!!عوضـــــــــــــــــي ، ميزني رو حرفا این شوهرشم که من روي جلوي

 ، تميکش رو بنيامين آرشاویر وگرنه ، ميکردم کاري یه باید ، نبود دارشون جلو کس هيچ دیگه

 : کشيدم جيغ فقط ، کردم چيکار نفهميدم

 !! کنيد بس!!!!  بســــــــــــه _

 رب دیگه هم زدن کتک از دست اي لحظه براي ، سمتم برگشتن دوتاشون هر بنيامين و آرشاویر

 : گفتم هق هق با زدم داد که بزنه رو بنيامين دوباره اومدم و زد داد دوباره آرشاویر اما ، داشتن

 !!! من جون خداااااااا تورو آرشاویر _

 خودم جون چرا نميدونم ، چشمام توي زد زل و برگشت من سمت به قرمزش چشماي با آرشاویر

 از دست ، ميخوردم قسم رو خودم جون وقت هر بود کرده ثابت تجربه اما ، خوردم قسم رو

 بود خوني هردوتاشون صورت ، کرد ولش زمين روي و انداخت بنيامين به نگاه یه ، ميکشيد کاراش

 کردم احساس دفعه یه ، ميریختم اشک صدا بي منم ، ميومد خون داشت دوتاشون هر دماغ از ،

 ، بودمن دنيا این توي انگار اصال ، کردم نگاه بود آرشاویر دست تو االن که دستم به ، شدم کشيده

 هب نگاه یه آخر ي لحظه ، کشيد مي خودش دنبال حرص با رو من آرشاویرم ، بود گرفته درد دستم
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 نگارا ، گفتم نمي هيچي منم ، ميکرد نگاه من به خوني صورت اون با داشت اونم ، کردم بنيامين

 وديآ کنا بنيامين بنز ، بود پارکينگ توي ، کردم نگاه اطراف به لحظه یه ، بود کرده قفل ذهنم

 سمت در از خودشم و صندلي روي کرد پرت منو و کرد باز منو سمت در آرشاویر ، بود آرشاویر

 با قدراین ، شد بلند الستيکا جيغ صداي بعد دقيقه چند ، کرد روشن رو ماشين ، شد سوار راننده

 تيح و ميومد چاه ته از که صدایي با!!  دنيا اون بریم داره امکان لحظه هر گفتم که رفت مي سرعت

 : گفتم شنيدم زور به خودمم

 !!! تر آروم خدا تورو آرشاویر _

 عيتوض اون با رو بنيامين چرا ، آرشاویرم ماشين توي االن من چرا که کردم نمي فکر این به اصال

 صورت هب حواسم فقط ، بودیم قهر هم با آرشاویر منو که نميکردم فکر این به اصال ، گذاشتم تنها

 ادد و دادم دست از رو کنتزلم دفعه یه ، بود باالش سرعت به حواسم ، بود خون پر که بود آرشاویر

 : زدم

 !!  برووووو آرووووم _

 : زد داد دفعه یه و کرد نگاه بهم نشستش خون به چشماي با

 لعنتـــــي اوووون پيش رفتي چرا ؟؟؟؟ شدي دوست من دشمن با رفتي چرااااا ؟؟؟؟؟ چرااااااااا _

 ؟؟؟؟

 

 

 : گفتم و کشيدم داد خودش مثل و دادم دست از رو کنترلم منم دفعه یه

 یه حتي که مدت این توي!!!  داره ربط خودم به کردم کاري هر!!!  بزني داد من سر نداري حق تو _

 االن ؟؟؟ بوووودي کجا بودي شوهرم مثال که تو زندگي یا مردم من نپرسيدي ، نزدي بهم زنگم

 تو!!  ميکنه چيکار داره کجاس زنش نميدونه حتي که شوهري ؟؟؟ داري شوهري ادعاي من واسه

 يربط هيچ تو به من زندگي اتفاقاي دیگه پس!!!  تري مقصر همه از چون ، بگي چيزي نداري حق

 هی با نميخوام دیگه ، بگيرم طالق ميخوام کن مشخص رو ميراثت و ارث تکليف تر زود ، نداره

 !!! بشم بنيامين زن برم ميخوام اصال.....  اصال!!  شوهر به برسه چه ، باشم همخونه حتي نامرد
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 حق اون.....  نداشت حق اون!!!  صورتم تو بود زده آرشاویر ، سوخت صورتم طرف یه دفعه یه

 بهت با ، صورتم طرف یه گذاشتم رو دستم یه ، برگشتم طرفش به!!  کنه بلند من رو دست نداشت

 : کشيد داد من دیدن با ، بهش بودم زده زل

 دواجاز اون با بذارم که بشي رد من ي جنازه روي از مگه!!  کني ازدواج بنيامين با ميکني غلط تو _

 کني ازدواج عوضي اون با بري که ميدم طالقت کردي فکر اگه!!!!  فهميــــــــــــــدي ، کني

 ؟؟؟؟ کنم حاليت دیگه طور یا فهميدي ، خوندي کوووور

 صورتم روي اشکام ناخودآگاه ، ميشه پاره گوشم ي پرده االن گفتم که ميزد داد بلند انقدر

 آرشاویر از که سيلي ، بود کرده قفل ذهنم دیگه که بود شده وارد بهم شوک اینقدر ، ميریخت

 خودم به لحظه یه ، کنم قفل بود شده باعث همه و همه ميگفت که چيزایي ، حرفاش ، خوردم

 : گفتم لرزونم صداي با و کردم پاک رو اشکام حرص با ، اومدم

 اجازدو باشم داشته دوست که کسي هر با تو بعد من!!  بگيري تصميم من براي نداري حق تو _

 تدس...... روم حاال تا...  بابام....  من ؟؟؟ ميکني بلند دست من رو حقي چه به تو......  تو!!!  ميکنم

 !!! نامررررررد ، پستــــــي خيلي!!!  نکرده بلند

 اطرافم به توجهي ، آرشاویره اعصاب رو هام گریه ميدونستم ، ميشد پخش ماشين توي هقم هق

 زا که آرشاویر داره کش نفساي صداي ميتونستم فقط اما ، ميره کجا نميدونستم ، نداشتم

 به اهينگ ، داشت نگه گوشه یه رو ماشين طوالني نسبتا راه یه از بعد ، بشنوم رو بود عصبانيت

 ماشين از آرشاویر ، بود زیرپامون شهر ، بودیم ارتفاع روي ، تهران بام بود اومده ، کردم اطرافم

 گریه اب فقط منم ، موهاش توي ميکشيد دست و ميرفت راه عصباني ، پایين به زد زل و شد پياده

 ره ميترسيدم که ميزد داد بلند اینقدر ، زدن داد به کرد شروع آرشاویر دفعه یه ، ميکردم نگاهش

 که بود راه بهترین آره ، کنه خالي رو خودش زدن داد با ميخواست انگار ، شه پاره حنجرش لحظه

 کردم شروع باهاش منم ، نبود اطراف اون کسي ، وایسادم کنارش رفتم ، کنم خالي رو خودم منم

 ويت واسم جوني هيچ دیگه ، بود گرفته گلوم که بودم کشيده جيغ و بودم زده داد اینقدر ، زدن داد

 نارمک خستگي شدت از آرشاویرم ، بود شده خاکي لباسام تمام ، زمين رو افتادم ، بود نمونده تنم

 خون زدن داد با انگار ، اومد مي خون داشت دماغش از ، کردم نگاه صورتش به ، زمين روي افتاد

 ، مياد خون داره و شده پاره لبم ميدونم سوخت مي لبم کنار هم خودم ، بود شده بيشتر دماغش

 و آوردم بيرون کاغذي مال دست یه جيبم توي از و کردم فراموش رو چي همه لحظه اون توي

 انگار ، بود اعصابم رو خون هميشه ، ميومد خون خيلي دماغش ، آرشاویر دماغ روي گذاشتم آروم
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 دماغش روي رو دستمال وقتي ، من نه ميگفت چيزي اون نه چون ، بودیم شده آروم دوتامون هر

 تمميدونس ، موند ثابت لبم روي نگاهش دفعه یه ، چشمام به زد زل برگشت سمتم به ، گذاشتم

 زمهزم و آروم و لبم روي کشيد آروم رو شستش ، صورتم سمت اومد دستش ، شده کبود حتما االن

 : گفت وار

 !!خدایاااا وااااي ؟؟ کردم کار چي من _

 ، بود شده داغ دستم ، بود دماغش روي که دستم روي گذاشت رو دستش و چشمام به زد زل بعد

 : گفت دفعه یه

 ، کنم بلند روت دست نميخواستم من رها!!!  بشه اینجوري نميخواستم من خدا به.....  خدا به _

 یه به آزارم من خدا به!!  دادم دست از رو کنترلم طوري چه من....  نميدونم ، شد چي نميدونم

 يدوستا دوتا بنيامين منو رها ، شدم دیوونه زدي رو حرفا اون وقتي.....  وقتي!!  نرسيده هم مورچه

 !!!  نميدوني هيچي تو رهااااا وااااااي ، ایم همدیگه دشمناي بهترین االن ، بودیم صميمي

 : گفتم که شه بلند جاش از اومد

 !!! دماغت آرشاویر _

 : گفتم آروم ، گفت سرت فداي شبيه چيزي یه لب زیر آروم ، جاش سر نشست دوباره

 !! ميدونم رو چي همه _

 : گفت و سمتم برگشت تعجب با

 ؟؟ ميدوني کجا از ؟؟؟ کجا از......  از _

 : گفتم آروم و پایين انداختم رو سرم

 !! بنيامين _

 : گفت و خندید ها دیوونه مثل ، زد پوزخند یه دفعه یه

 نم ميکني فکر تو بگه بهت رو اینا اگه کرده فکر ؟؟ کرده فکري چه اون!!  نميدوني هيچي پس _

 فتهگ بهت حتما ؟؟ ميکني ازدواج اون با من بعد تو بگه بهت رو اینا اگه کرده فکر ؟؟ پستم قدر چه

 ؟؟؟ نه ، پرتا و چرت این از و کرده خيانت من به آرشاویر ، دزدیده ازم منو عشق آرشاویر
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 : گفتم و دادم تکون رو سرم رودرواسي بدون

 !! آره _

 : گفت و زد پوزخند یه دوباره

 نکرد گوش حرفام به که بود خودش بازي شق کله و بازي غد خاطر به هم موقع اون ميدونستم _

 !! شدیم تبدیل دشمن دوتا به ما و

 : گفتم همين خاطر به بوده چي قضيه بدونم زودتر خواستم مي ، بود شده تموم صبرم دیگه

 ؟؟ چيه قضيه آرشاویر _

 : گفت پوزخند با آرشاویر

 به همه مبودی برادر دوتا مثل ، بودیم صميمي العاده فوق دوست دوتا بنيامين منو پيش سال پنج _

 مومت درسمون اینکه بعد ، ميخوندیم درس دانشگاه یه توي هم با ، ميخوردن حسرت دوستيمون

 ، اومد شرکت توي استخدام براي ستاره اسم به دختر یه موقع اون ، زدیم شرکت یه هم با شد

 از ، نميدادم سگ محل دختري هيچ به بودم معروف مغرور به دانشگاه توي یعني اول همون از من

 رايدخت ي همه مثل برام هم ستاره ، بود غریبه برام چيزشون یه نميدونم ، اومد نمي خوشم دخترا

 یه بود زده که نقابي این پشت کرد نمي رو فکرش کس هيچ حتي ، بود سنگيني دختر ، بود دیگه

 قدر هچ که گفتم و خندیم بهش کلي شده عاشقش بنيامين فهميدم وقتي ، باشه اي دیگه کس

 يرفتارای یه وقتا بعضي ، ميداد نشون خودشو داشت کم کم ستاره ، گذشت وقت چند ، س بچه

 وندمفهم مي مستقيم غير بنيامين به وقتا گاهي ، ميومد بدم بود دختر چي هر از که ميدیدم ازش

 هيچي ، بود کرده کور رو چشماش عشق ، بود شده عاشق بدجور اما ، نميخوره دردش به ستاره که

 وارد ، داشتم افتاده عقب کاراي سري یه شرکت اومدم زودتر من روز یه اینکه تا ، نميدید رو

 : گفت و کرد سالم بهم گشاد لبخند یه با ، دیدم رو ستاره شدم که شرکت

 ؟؟ اومدین زود امروز شده چي _

 : گفتم و کردم وحشتناک اخم یه بهش

 !!برسيد کارتون به شما ، بدم پس جواب شما به بينم نمي لزوم _
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 باز در که ميدادم انجام رو افتادم عقب کاراي داشتم ، شدم اتاقم وارد و شدم رد کنارش از اخم با

 اراک این از قصدش نميدونستم ، بود زده هم قرمز رژ یه بود کرده بيشتر رو آرایشش انگار ، شد

 نتظرم گذاشت رو ليوان وقتي ، گذاشت ميز روي قهوه ليوان یه و اومد ميزم سمت به لبخند با ، چيه

 نگام خاصي حالت یه با داره دیدم و باال آوردم رو سرم ، نشد خبري دیدم اما بيرون بره شدم

 : گفتم اخم با ، ميکنه

 ! بفرمایيد گذاشتيد رو تون قهوه _

 : گفتم و کردم بيشتر رو اخمم ، ميکنه نگاه منو وایساده هنوز دیدم اما کردم اشاره در به و

 ؟؟ افتاده اتفاقي _

 : گفت دفعه یه

  ؟؟ ميکني برخورد اینجوري چرا آرشاویر _

 : گفتم اخم همون با آرشاویــــــــر؟؟ باال پرید ابروهام تعجب از

 ؟؟ کنم برخورد جوري چه باید مثال ببخشيد دوما رادمهر آقاي اوال _

 : گفت دفعه یه

 دیدمت که اولي روز همون از ، کنم تحمل نميتونم دیگه من ، شدم عاشقت من..... من آرشاویر _

 !!! دارم دوست خيلي من ميکنم خواهش نيست کسي شرکت توي که االنم ، شدم عاشقت

 

 

 ، گهمي چي داره ميفهميدم ؟؟ خودش واسه ميگفت چي این ، ميشد بيشتر داشت لحظه هر تعجبم

 سرش اومدم افتاد کار به رادارام ، من سمت شد خم ميز روي دفعه یه بودم شک توي تعجب از

 بخندل با اولش بنيامين ، شد باز اتاق در دفعه یه که کنم اخراجش و بيرون گمشه بگم و بزنم داد

 شد ومح لبش رو از لبخند ، پرید رنگش وضعيت اون توي ستاره منو دیدن با ولي کرد نگاه بهمون

 ، سوخت صورتم طرف یه دفعه یه که ، شدي کي عاشق ببين سرت تو خاک بگم بهش اومدم

 در سمت به سرعت با سوخته دهن و نخورده آش بود شده ، چيه وسط این من گناه نميدونستم
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 ردمک اخراجش شرکت از بالفاصله و کشيدم ستاره سر بلند داد به منم زد بيرون شرکت از و دوید

 : گفتم و کردم صداش پشت از ميره راه داره سرعت با دیدم شرکت در سمت دویدم ،

 !!! ميکني اشتباه داري خدا به داداشي بنيامين _

 : گفت و کشيد داد سرم اونم

 کس هيچ دیگه تو پات زیر گذاشتي رو بودنمون داداش حرمت تو داداشي نگو من به شو خفه _

 نم ميگفتي راست ، ميکردم تعریف برات آرزوهام از ميومدم بگو خرو من ، گمشو برو نيستي من

 !! بچم

 !! بدم توضيح برات باید نيس ميکني فکر تو که طور اون خدا به بنيامين _

 و قعش فکر به فقط که اي هرزه پسر یه تو بشنوم هيچي نميخوام گمشو برو ، شو خفه گفتم _

 !! داشتم دوستش من که بودي کسي زدن تور دنبال فقط تو چون!!  حالتي

 و بده گوش حرفام به حداقل دوستم بهترین داشتم انتظار ، شدم عصباني خيلي گفت اینو وقتي

 ینا من با روزي یه نميکردم فکرشم ، زد رو حرف این و ميشناخت منو اون چون ، کنه قضاوت بعد

 توي دهکشي یه ، ميگفتم چي نميفهميدم و بودم عصباني واقعا دیگه که منم ، کنه صحبت طوري

 :  گفتم و زدم صورتش

 هرزه یه اونو و نميدي گوش رو داره رو برادرت حکم واست که کسي ، دوستت حرف وقتي _

 نجاهمي اصال ، هرزم یه من اصال آره ، ندارم بنيامين اسم به دوستي دیگه منم بدون پس ميدوني

 !!! ميدم قول بهت جا همين کنم مي خودم برا اونو ، شدي کي هر عاشق تو ميدم قول بهت

 پشيمون هم بعدا ، گفتم رو چيزا اون بودم عصباني موقع اون چون ، نزدم عمد روي از رو حرفا اون

 بهترین منم وقتي شاید ، ميدادم بهش رو حق ، ميذاشتم بنيامين جاي رو خودم وقتي ، شدم

 با رو تو آزمایش سر که روز اون حتي ، ميشد بد حالم جوري اون ، ميدیدم عشقم با رو دوستم

!!  ارهدربي سرم رو بودم نکرده که گناهي تالفي ميخواد ميکردم فکر ، شد بد حالم دیدم بنيامين

 !! بود نکرده تغيري هيچ و بود قبل مثل هنوزم ، خودشه فهميدم بعدش اما نشناختمش اولش

 : گفتم ميدادم گوش حرفاش به داشتم سکوت تو االن تا که من

 !! شناخت تورو اون اما _

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر پوش زره فاطمه | نميزنه در عشق رمان | حوریه خانم رمان

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

 

318 

 

 : گفت و برگشت سمتم به تعجب با

 ؟؟ جوري چه _

 نماو ، ترمز رو زد محکم گفتم رو فاميليت وقتي اما کرد شک یکم پرسيد ازم رو اسمت وقتي _

 فکر اما بودم برده بو چيزایي یه ، نگفت بهم چيزي پرسيدم ش از وقتي ، بود کرده تعجب

 !! باشه طوري این قضيه نميکردم

 : گفت و فکر تو رفت آرشاویر

 و موندم روزم اون حرف سر من ميکنه فکر االنم ، داشته دوست خيلي هم تورو که فهميدم امروز _

 ...... که نميدونه ولي!!  گرفتم ازش تورو

 : گفت و کشيد عميق نفس یه

 ؟؟ بود قهت جا مگه ؟؟؟ هااااان اون شرکت رفتي چرا تو _

 : گفتم و کردم بزرگ اخم یه

 دارم و نشستم تو پيش من چرا االن اصال ، ناراحتم بدجور دستت از که نزن حرف دیگه آرشاویر _

 !!! بودم قهر تو با من ميدم گوش حرفات به

 : گفت و گرفت رو دستم پشت از که شدم بلند جام از

 ؟؟؟ کني قهر من با داري جرئت تو _

 : گفتم و سمتش برگشتم ، بود زور چيزش همه

 يزد بهم حرفایي چه مهسا خواستگاري روز نرفته یادم هنوز ، نميزنم حرف باهات دیگه من برو _

 این خودت باشه یادت اما ، گرفتم ازت جوونيتو من کني فکر نميخوام ، خوشيت دنبال برو اصال ،

 !! کنم ازدواج باهات خواستي زور به و وسط کشيدي رو قضيه

 : گفت که ميگرفت حرصم بيشتر منم ميخندید من خوردن حرص از

 !!ميدماااا طالقت اونوقت ميشه خراب پوستت نخور حرص _

 : گفتم حرص با
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 !!! بدي طالق منو ميخواي هم االنش همين تو _

 طالق تورو کردم غلط من ميگفت داشت انگار فهميدم کلمشو چند فقط من گفت چيزي یه لب زیر

 : گفتم دوباره بعد ، بدم

 !!!! نامرد ، نامردي خيلي ولي _

 

 : گفت و خندید

 ؟؟؟ چرا ؟؟؟ مياد دلت ااااا _

 : گفتم و شد گرفته حالم نزد بهم زنگم یه حتي که دوهفته اون آوري یاد از دوباره

 که بود من تقصير ریخت بهم رو مجلس اومد آرشام مگه ، باشي نامرد اینقدر نميکردم فکر آره _

 حتي یعني ، بيشوري خيلي اصال مغروري خيلي کنار به اون حاال ؟؟ زدي بهم رو حرفا اون

 کنيب خواهي معذرت یه تونستي نمي ؟؟ نره خانوادم جلو عابروم من که بزني زنگ یه نميتونستي

 بار نای کشيد رو دستم دوباره که برم اومدم و کشيدم بيرون دستش از رو دستم دوبار حرص با ؟؟

 : گفت گوشم در آروم ، بغلش توي شدم پرت و دادم دست از رو تعادلم

 !! نرفته خانوادت جلو عابروت _

 : گفتم و کنار بکشم رو خودم ميخواستم حرص با

 !!! کن ولم ، رفت چرا _

 : گفت کردم تعجب کلي زد که حرفي با

 خود يوقت تا گفت ، ببينمت نذاشت بابات اما خونتون در اومدم باري چند مدت این توي نرفت نه _

 ، زنيب زنگ نه بهش نداري اجازه نبخشيدتت رها وقتي تا گفت بعدم ، ببينيش نميذارم نخواد رها

 !! ببينيش نه

 هی من به حتي بابام و بوده اومده آرشاویر مدت همه این یعني ، مياوردم در شاخ داشتم تعجب از

 .  بوده چي قضيه بپرسم ازش حتما باید ؟؟ چرا آخه! ؟ اومده که بود نگفته هم کلمه
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 در آؤوم بعد و داشت قرار صورتش از کمي ي فاصله تو حاال که چشمام توي شد خيره اون از بعد

 : گفت گوشم

 ؟؟؟ خونه ميگردي بر حاال _

 : گفت دید رو نگاهم وقتي ، کردم نگاهش دلخوري با

 اتباب چون نيست مشکلي هم مادرت و پدر طرف از ، نکن نگام اونجوري ، کردم اشتباه ميدونم _

 !! توئه با تصميم االنم ، تو به بود کرده واگذار اون ، رهاست با تصميم بود گفته

 : گفت مکس کم یه با و

 ؟؟ برميگردي _

 وقتي امروز ، بودم طرفش از اشاره یه منتظر فقط ، بودم تنگش دل خودمم ، کردم نگاهش آروم

 رو بود زده بهم روز اون که رو حرفایي هم طرفي از اما ، مهمه برام قدر چه که فهميدم دیدمش

 گاهن بهش تردید با همين براي نميکنم فراموش اما ميبخشم زود اصوال من ، نميکنم فراموش

 : گفت که کردم

 کدومشون هيچ کن باور ، زدم بهت شب اون که حرفایي اون بابت ميخوام معذرت من باشه _

 اون منم خب ، کنن نمي خيرات حلوا دعوا موقع که ميدوني خودتم ، بودم عصباني من ، نبود راست

 !! نداره واقعيت کدوم هيچ کن باور اما زدم رو حرفا

 : گفت و کرد مکث یکم باز و

 ؟؟ بخشي مي منو _

 : گفتم بودم خيره چشماش توي که همونجور

 ؟؟ ببخشمت که مهمه برات _

 : گفت و لبش ي گوشه اومد لبخند یه

 !! آره کن فکر تو _

 : گفتم و خندیدم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر پوش زره فاطمه | نميزنه در عشق رمان | حوریه خانم رمان

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

 

321 

 

 وقت هيچ اما بخشن مي زود زنا اینکه ، داره وجود مردا و زنا بين اصلي تفاوت یه دوني مي _

 ؟؟ نيست جالب!!  بخشن نمي اما ميکنن فراموش مردا ولي ، کنن نمي فراموش

 : گفت و زد لبخند یه

 ؟؟ کني نمي فراموش وقت هيچ اما ، بخشيدي منو االن تو اینکه یعني این اما ، جالبه ، چرا _

 : گفتم و دادم تکون رو سرم

 !! دقيقا _

 : گفت و خندید

 !! باشيم جدا هم از خوام نمي دیگه ؟؟ دیگه خونه ميگردي بر حاال پس ، باشه خب خيلي _

 

 

 : گفتم و دادم تکون رو سرم

 وقتش زودي به چون ، بودن جدا به کنيم عادت باید بعدم!!  کنم نمي فراموش اما ، ميگردم بر _

 !! ميرسه

 : گفت بعد و هم توي رفت اخماش وضوح به ، کنم مي صحبت دارم چي راجب ميدونست خودش

  ؟؟ نزني جدایي از حرفي مني ي خونه وقتي تا ميشه_

 : گفتم و کردم اخم منم ، بود کرده اخم

 !!! که نميگم دروغ _

 : گفت ميرفت باال داشت که صدایي تن با

 فهميدي؟؟ ، بشنوم خوام نمي رو راستش یا دروغ _

 خودمم ، ميزدم مفت حرف ، شم جدا ازش نداشتم دوست هم خودم ، دادم تکون رو سرم

 جدا ازش عمر یه ميخواستم حاال ، کنم تحمل رو دوریش ماه یه نزدیک نتوستم وقتي ، ميدونستم

 امتم ، شدیم بلند جامون از اون از بعد.  بودم کرده عادت بهش خيلي تونستم نمي عمرا ؟؟ بشم
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 یمافتاد راه ، شدیم ماشين سوار ، تکوندیم رو لباسامون اینکه بعد ، بود شده خاکي لباسامون

 که بودیم راه وسطاي ، آرشاویر ي خونه برم من و بگيریم اجازه ازش تا بابام ي خونه سمت

 تا ردک اونور ور این آهنگ تا چند و کرد روشنش و ماشين پخش سيستم سمت برد دست آرشاویر

 رو صداش ، بلکتس سخته آهنگ ، بود من دل حرف ، بود قشنگ خيلي آهنگش ، آهنگ یه به رسيد

 : کرد زیاد

 ميدونه خدا

 گذشته من به چي

 همه از دلم

 شکسته خودم از

 بوده که هرچي

 هم از پاشيده

 بغض یه مثل

 شکسته درهم

 درارو خودم

 رفتم بستمو

 اما خواستي تو

 نگشتم بر من

 کشيدم نفس

 تو نفس با

 نبودم سنگ من

 ..شکستم آخر

 سخته دلتنگي سخته
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 لحظه یه برام ساله یه قد

 تلخه تنهایي تلخه

 درده بدترین کسي بي

 بسه خودخوري بسه

 بلرزه تنم روز شبو که تا

 حرفه درحد عشقت

 ..محضه عادت یه من با بودنت

 دیدم کابوس چقدر بيداري تو

 کشيدم چي بفهمي نميتوني

 بمونم تنها بتونم باید

 جنونم به رو نيست مهم اصال

 مردمو تو واسه عمرمو اونهمه

 غرورمو شکستي نفهميدي تو

 هميشه واسه ميشکنم بغضمو

 نميشه درست مرده رابطه این

 مردمو تو واسه عمرمو اونهمه

 حسمو کردي دود نفهميدي تو

??? 

 سخته دلتنگي سخته

 لحظه یه برام ساله یه قد

 تلخه تنهایي تلخه
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 درده بدترین کسي بي

 بسه خودخوري بسه

 بلرزه تنم روز شبو که تا

 حرفه درحد عشقت

 ..محضه عادت یه من با بودنت

 قصد از چون ، بود چي آهنگ این از منظورش دونم نمي ، بود شده اشک از پر چشمام آگاه ناخود

 لاو از دوباره شد تموم آهنگ وقتي ، ميزد بهم رو حرفا این خودش داشت انگار ، بود گذاشته اینو

 آهنگ این خيلي حاال ، کردم مي خفگي احساس ، بود گرفته رو گلوم جور بد بغض ، کرد پلي

 امداد گوش بهش اول از دوباره بود بد حالم اینکه با ولي ، کرد مي پلي دوبارم ، کرد مي خوشحالم

 نگفتم هيچي بابام ي خونه تا ،

 من دیمرسي وقتي ، باال رفتيم باهم و زدم رو زنگ من ، شدیم پياده ماشين از هم با ، رسيدیم وقتي

 االخرهب داشت حق ، بود سنگين سر آرشاویر با اولش هم بابام و گفتم بابام و مامان براي رو قضيه

 یکم متریش هفت زبون اون با هميشه مثل آرشاویرم اما ، بودم عزیز براش بودم دخترش من

 يحت رها دیگه بار یه اگه که دستور کلي با بابام آخرم در و کرد خواهي معذرت کلي و ریخت زبون

 . بریم تا داد اجازه ، ببيني رو رنگش وقت هيچ نميذارم دیگه بشه ناراحت دستت از

 ، افتادم بنيامين یاد که بودیم راه توي ، کردیم حرکت خونه سمت به و افتادیم راه اون از بعد

 تيح ترسيدم مي اما ، بودم نگرانش باشه بيمارستان باید حتما االن زد اونو آرشاویر که اونجوري

 : گفتم و نياوردم طاقت بازم اما ، بشه عصباني آرشاویر یهو که بزنم حرف کلمه یه

 آرشاویر؟؟ _

 : گفت و انداخت بهم نگاهي نيم یه

  ؟؟ بله _

 : گفتم من من با

 .... ام......  چيزه......  ام _
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 : گفت دید رو من کردن من من وقتي آرشاویر

 ؟؟؟ بگي خواي مي چيزي _

 !! آره _

 !! بگو خب _

 : گفتم و کشيدم عميق نفس یه ، باشم مسلط خودم به کردم سعي

 !!! نشي عصباني دوباره بدي قول باید اما بگم ميخوام چيز یه _

 : گفتم مکث یکم با بعد و

 ؟؟؟ ميدي قول _

 : گفت و انداخت بهم نگاهي نيم یه دوباره

 !! باشه چي تا _

 !! بدي قول باید دیگه نه _

 !! ميکنم رو سعيم اما نميدم قول _

 تر ودز تا بگم کردم سعي تند تند کردم استفاده فرصت از همين خاطر به بهتره هيچي از این خب

 : گفتم همين براي شم خالص

 وتاد شما درسته ، باشه بيمارستان باید االن زدیش تو که اونجوري ، نگرانشم ، بنيامين خب _

 و ارهست مثل دختر یه ، بودید صميمي دوست دوتا که بيفتيد روزایي یاد اما ، دشمنيد دوتا االن

 تو رآرشاوی ، کنيد دعوا اینجوري باهم االن که نداره اینو ارزش اصال افتاده گذشته توي که اتفاقي

 خاک سر باید االن نبود من داداي و جيغ اگه نبود معلوم ، کشتي مي رو بنيامين داشتي امروز

 !!! نداره ارزش خدا به آرشاویر!!  بودیم کدومتون

 لطمس خودش به کرد سعي و کشيد عميق نفس یه شده عصباني دوباره بود معلوم که آرشاویر

 : گفت اما باشه
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 من واسه رو اي کليشه جمالت این داري االن تو که نيست ستاره سر اصال موضوع رها ببين _

 يلوک ستاره ؟؟؟ ميکني بلغور رو اینا هم سر پشت من واسه که ميدوني چي تو!!!  کني مي ردیف

 !!! رفته و شده تموم که بوده قضيه یه اون! ؟ چنده

 

 

 اب خودش مثل نبود بودنش عصباني به حواسم که منم ، باال ميرفت صداش تن داشت دوباره

 : گفتم باال ميرفت داشت که صدایي

 اااان؟؟ه ؟؟ ميشه عصباني تو ميزنم بنيامين از حرف من تا که چيه لعنتي قضيه این آخه پس _

 : زد داد دفعه یه

 ؟؟؟ شدي راحت حاال تویي قضيه _

 این اما ، زد رو حرفا اون آرشاویر لج آوردن در براي بنيامين ؟؟ داره ربطي چه من به آخه چي یعني

 : گفتم همين خاطر به منم!!  گرفته جدي اینکه مثل آرشاویر

 ؟؟ داره ربطي چه من به ؟؟؟ منم قضيه چي یعني آخه _

 : زد داد دفعه یه

 به هميگ بازم تو اونوقت!!  گرفتم ازش تورو قصد از من ميکنه فکر!!!  شده تو عاشق لعنتي اون _

 ؟؟؟ داره ربطي چه من

 : گفتم و خندیدم حرفش این با

 !! زده رو حرفا اون تو حرص آورن در براي اون _

 : گفت و شد تر عصباني انگار آرشاویر اما

 و نميشناسي رو مردا تو ، زدم مي رو حرف همين بودم تو جاي منم آره!!!  خيالي خوش چه تو _

 يم حرف دارن وقتي ميدونم و ميشناسم رو جنسام هم من ، ميشناسم من!!  ميزني رو حرفا این

 ، هبشناس رو مرد یه ميتونه مرد یه فقط ، مردم یه منم چون فهمم مي من آره ، چيه منظورشون زنن

 ، خانوم نباش خيال خوش اینقدر دیگه پس ، بشناسه رو زن ميتونه زن یه فقط که طور هممون
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 مثل تور اونا شاید اما ، ميدوني داداشت مثل رو اونا تو آره ، ميمونن داداشت مثل همه نکن فکر

 بيشتر داداش یه تو ، باشه داداشت تونه مي هرکي نکن فکر هميشه پس ، ندونن خواهرشون

 ؟؟؟ دوني مي داداشت رو همه تو که گذاشته کم برات چيزي اون مگه ، رهامه اونم ، نداري

 ، مبود نکرده فکر جنبش این به حاال تا ، بود حرف کلي کلماتش تک تک توي ، گفت مي راست

 خوب رو همنجانسام من که همونطور ، ميشناخت بهتر رو همجنساش و بود مرد اون ميگفت راست

 منو زماني یه درسته ، نبود کرد مي فکر آرشاویر که جور اون بنيامين ميدونم من اما ، ميشناسم

 فقط نبينامي ، ميدونستم اینو من ، باشه دار شوهر دختر دنبال که نبود آدمي اون اما ، داشته دوست

 یقين آرشاویر حرفاي بودن راست به اینکه با ، ميزد رو حرفا اون آرشاویر حرص آورن در براي

 : گفتم بازم اما ، داشتم

 !! ميبافه منفي ذهنت فقط تو!!  نيست ميکني فکر تو که اونجوري _

 دبيرستان دوران از من ، شماست همسایه بنيامين ساله پنج چهار اگه ، هست اینجوري چرا _

 ميکنه صحبت داره وقتي ميدونم ، ميشناسمش تو از بيشتر خيلي بدون پس ، کردم زندگي باهاش

 تک تک توي صداقت ميگفت اونارو داشت وقتي ميدونم ، دروغ کدوم و راسته حرفش کدوم

 !!! نميفهمي تو اما ميدونم رو اینا من ، ميزد داد کلماتش

 : گفتم عصبانيت با باشم داشته حرفام روي کنترلي اینکه بدون دفعه یه

 ؟؟؟ مهمه برات مگه ، ميخوري حرص داري چرا تو اصال ، فهمم نمي من ، نفهمم من اصال آره _

 که مثال فرض به ؟؟؟ داره اهميتي چه حرفا این ميشيم جدا همدیگه از که دیگه وقت چند از بعد

 !!! بمونم تنها نميتونم ابد تا که من ، بشيم جدا اینکه بعد ، باشه عاشقم اون

 مفهميد تازه ، چشمام توي بود زده زل نشسته خون به چشمایي با ترمز روي زد آرشاویر دفعه یه

 رايب االن همين خوبه ، باشم عواقبش منتظر باید االنم ، بودم کرده بازي شير دم با ، گفتم چي

 : گفت داد با دفعه یه ، شد شروع ما دعواي باز ، اومدیم بيرون بابام ي خونه از آشتي

 ؟؟؟ داده مزه بهت تنهایي چيـــــــــــــه ، ميزني طالق و جدایي از حرف داري خيلي جدیدا _

 به من کن فرو سرت تو اینو ؟؟؟ شي خالص دستم از ميخواي آره؟؟؟؟ ، واست شدم خر سر یه من

 فقط ، کني ازدواج عوضـــــــــــــي اون با بري که بدم طالقت بخوام اگه خندیدم بابام گور

 رو روزا این و باشم مرده من که موقعيه اونم ، بدون روهم این رسي مي خواستت به صورت یه در
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 هم تو و باشه اینطور اگه ، باشه من زن عاشق ميکنه غلط اونم ؟؟؟ فهميــــــــــــدي ، نبينم

 ؟؟؟؟؟ شـــــــد راحت خيالت حاال ، خودمو هم ميکشم اونو هم ميکشم تورو هم بدون نياد بدت

 ، ميمردم ذوق از داشتم اما ، ميشد پاره داشت گوشم ي پرده ميزد که هایي نعره و دادا از درسته

 تهنداش اهميت هم سوزن سر واسش اصال ميکردم فکر ، باشه حساس روم اینقدر نميکردم فکر

 نيبدو قشنگيه احساس اما ، چرا نميدونم ، بودم ابرا رو تقریبا زد که حرفایي این با اما ، باشم

 ور خيلي آرشاویر فهميدم امروز ، رفته باد به سرت کني خطا جا یه اگه بدوني ، مهمي یکي براي

 و همرد یه اون ، ميگه راست واقعا که ميفهمم ، ميکنم فکر حرفاش به وقتي ، حساسه بنيامين

 ، دهمي خرج به غيرت اینقدر مهمه براش که کس هر واسه فهميدم ، ميشناسه بهتر رو دیگه مرداي

 داشت اینجوري بنيامين حرفاي خاطر به االن اما ، نبودم مهم واسش اصال ، نبود اینجوري اوایل

 ذوق کلي خالصه ، رفته باد به سرت کني خطا پا از دست اگه گفت که جوري ميکرد فریاد و داد

 . کردم

 اام ، بودم شده الل واقعا بود زده که حرفایي از منم ، نزدیم حرفي کدوم هيچ خونه به رسيدن تا

 نوزه که بود این از نشون دارش کش و عميق نفساي ، عصبانيه دستم از هنوز بود معلوم آرشاویر

 ماا داخل مياورد رو ماشين هميشه ، کرد پارک خونه در جلوي آرشاویر ، رسيدیم وقتي ، نشده آروم

 رو وجل داشت اما ، اومد صداش در ي دستگيره سمت رفت دستم وقتي ، شم پياده من منتظر دیدم

 : گفت ميکرد نگاه

 !! برميگردم ميزنم دور یه منم باال برو تو _

 ماشين در جلوي ، شدم پياده وقتي ، بود خون ي کاسه دوتا چشماش ، نبود خوب اصال حالش

 آروم همين خاطر به ، کنم نامردي نباید منم پس ، بود شده اینجوري من خاطر به اون ، وایسادم

 زد لز قرمزش چشماي با و پایين داد رو شيشه ، پایين بده رو شيشه کردم اشاره شيشه به زدم

 : گفتم بود قفل نگاهش توي نگاهم که همونطور منم چشمام به

 ؟؟ آرشاویر _

 : گفتم همين خاط به بده جواب نداشتم هم انتظار ، کرد نگاهم فقط نداد رو جوابم

 . خونه بيا زود ، باش خودت مواظب _

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر پوش زره فاطمه | نميزنه در عشق رمان | حوریه خانم رمان

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

 

329 

 

 نگاه رو رفتنش داشتم منم ، رفت بعدم و برگردوند رو سرش و لبش رو اومد محو لبخند یه

 رد سمت به و کشيدم عميق نفس یه ، بود شده خارج دیدم از که اومدم خودم به وقتي ، ميکردم

 : گفت بعد و کرد سالم و اومد سریع دیدنم با نگهبان ، کردم حرکت ورودي

 !! مهندس خانوم بخير رسيدن _

 فتمگ و کردم نگاه بهش تعجب با همين خاطر به!!! ؟؟؟ بخير بابام ي خونه از رسيدنم کردم تعجب

: 

 !!؟؟ بخير رسيدنم ، نشدم متوجه ببخشيد _

 : گفت و کرد نگاه بهم باشه کرده تعجب اونم انگار

 !!سفر رفتين گفتن مهندس آقاي ؟؟ نيومدید مسافرت از مگه دیگه بعله _

 

 

 ور خرابکاریم زود همين خاطر به ، مسافرت رفتم بود گفته آرشاویر ، ميدادم سوتي داشتم آخ آخ

 : گفتم و کردم جمعش

 !!! اجازه با ، مرسي صورت هر در ، نبود حواسم اصال ببخشيد ، بعله آهان _

 با رو در رسيدم اینکه بعد ، ميدادمااااا سوتي داشتم واااااي ، شدم آسانسور سوار رفتم زودتر

 مبه اینقدر خونه وسط بود خورده اتمي بمب یه انگار اووووووووووف ، کردم باز داشتم که کليدي

 ، يافتهم راه بساط همين نباشه خونه تو که زن ، دیگه همينه واسه خونه زن ميگن ببين ، بود ریخته

 تهریخ بهم تختي رو که تفاوت این با ، بود اولش روز مثل و نخورده دست چيز همه اتاقم تو رفتم

 خوردم رو فکرم ادامه! ؟.....  چرا پس بودم کرده درست رو روتختي آخر روز که من چي یعني ، بود

 نيک فکر که این از ، بود خوبي حس چه ، خوابيده مي من تخت رو آرشاویر ، لبم رو اومد لبخند یه ،

 !!  باشه بوده دلتنگت یکي

 یهتو ، کردم تميزش و خونه جون به افتادم ، کردم عوض رو لباسام که این از بعد ، کردم ذوق کلي

 از اینکه از بعد ، انداختم برق رو جا همه حسابي ، بود گرفته گند نبودم که ماه یه نزدیک این

 ، مپخت شام براي خوشمزه سبزي قرمه یه ، پختن غذا به کردم شروع ، شدم مطمئن خونه تميزي
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 الاستقب شوهرشون از سبزي قرمه بوي با که زنایي همون عين بودم شده االن بود گرفته خندم

 پریدم عسری ، کنم استقبال آرشاویر از سبزي قرمه بوي با نداشتم دوست اینکه خاطر به!! ميکنن

 و پوشيدم اي فيروزه آبي دامن و تاپ یه ها مدت از بعد و گرفتم اي دیقه دو دوش یه و حموم توي

 تو ، بودم شده ناز خيلي ، کردم آرایش یکمم ، دورم ریختم و کردم شالقي لخت اتو با رو موهام

 سختي روز امروز ، کنم آشتي باهاش ميخواستم امشب ، فرستادم خودم براي بوس یه آینه

 ور وسایلم سریع اومد در صداي که ميکردم فکر داشتم ، ميکردم آرومش یکم باید ، بوده واسش

 : گفتم و بيرون رفتم اتاق در از و کردم جمع

 !!! سالم _

 ازمب ، بود شده من مات لحظه چند یه ، کرد نگاه بهم خستش نگاه با و باال آورد رو سرش آرشاویر

 : گفت و لبش رو اومد محو لبخند یه

 ؟؟ خبره چه ، شده چي ، سالم _

 : گفتم و خندیدم

 ؟؟ شوهرم استقبال بيام که باشه خبري یا باشه شده چيزي باید حتما مگه _

 : گفت تعنه با خندید

 !!! بود نشده استقبال ازم جوري این تاحاال آخه _

 !! نميکنم استقبال دیگه باشه ؟؟؟ ناراحتي ؟؟ کردم استقبال اینجوري بده االن خب _

 : گفت و اومد دنبالم که رفتم آشپزخونه سمت قهربه حالت به و

 !!! نبودي جنبه بي که تو ، کردم شوخي بابا باشه _

 : گفت که ندادم محل بازم

 کردين استقبال ازم اینجوري بس از خودته تقصير خب ، ببخش خودت بزرگي به شما بابا باشه _

 ؟؟؟ کردي نمي تعجب بودي خودت اگه خدایي نه!!  دیگه کردم تعجب

 : گفت که سمتش برگشتم

  ؟؟ کردي نمي تعجب خدایي _
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 : گفتم اخم با

 !!! نميزدم تعنه حداقل دیگه ، کردم مي تعجب اصال فرض بر حاال _

 : گفت دفعه یه

 ؟؟ بکنم نميتونم هم شوخي دیگه بابا!!  بزنم تعنه بکنم غلط من ؟؟؟ من _

 : گفت که نگفتم چيزي ، کنم خراب رو امشب نميخواستم چون

 !!! پختن هم سبزي قرمه خونه خانوم که بينم مي خب _

 : گفتم و سمتش برگشتم

 !!! بدم بهت اگه عمرا _

 : گفت و خندید

 ؟؟؟ توئه دست مگه _

 : وگفتم دراوردم زبونمو

 ؟؟ چي پس _

 دش تموم خندیدنش وقتي ، بود نخندیده جوري این بود وقت خيلي دل ته از ي خنده یه ، خندید

 : گفتم و زدم لبخند یه بهش

 !! کن عوض رو لباسات برو هم تو ، ميکشم رو شام من تا _

 : گفت و خندید

 !!! چشـــــــــــــــم _

 و نشست ميز پشت اومد وقتي ، نشد هم دقيقه پنج برگشتش و رفت ، رفت اتاقش سمت به و

 : گفت

 !!! ميدونه رو زندگيش خونه و زن قدر ها موقع اینجور آدم _

 : گفتم ميکشيدم غذا براش داشتم که درحالي و خندیدم
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 ؟؟؟ موقع کدوم _

 : گفت و خندید

 ، بودم نخورده حسابي و درست غذاي یه بود ماه یه بابا خب خيلي!! ؟؟ کنم اعتراف ميخواي چيه _

 ، ودب گرفته گند خونه ، مينوشتيم داد قرار باهم داشتيم دیگه ، بيرون غذاي یا فود فست همش

 .....  تو بدون خونه بودم شده خسته دیگه اصال!!  ميخورد بهم خونه این از داشت حالم

 : گفتم بدجنسي با منم ، نداد ادامه و خورد رو حرفش

 ؟؟؟ چي من بدون خونه _

 : گفت و کرد نگاه بهم

 !! هيچي _

 !!! بگي باید نخير _

 : گفت زدو خبيث لبخند یه

 !! بشي پرو ميترسم آخه _

 : کشيدم جيغ

 !!آرشاویــــــــر _

 : گفت و گوشش روي گذاشت رو دستش که

 !!! شدم کر! ؟ ميزني جيغ چرا _

 !! پرو نگي من به باشي تو تا _

 : گفت و خندید

 ؟؟ نيستي _

 !!! بگو نرو در زیرش از _

 عترافا بابا خب خيلي ، ميکني بيچارم هم نگم اگه ميدونم ، پيچوندت نميشه جوره هيچ بابا اي _

 !!! نداشت بویي و رنگ تو بدون خونه ميکنم
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 : گفت آرشاویر که ، شد باز بناگوشم تا نيشم هوا بي

 تو وگرنه ، بود خونه تميزي و غذا بوي همين ، بو رنگ از منظورم ، نشو خوشحال زیاد حاال خب _

 !! بزني جيغ بلدي فقط خودت

 !! ميدادم فحشش لب زیر منم ، ميزد قهقهه فقط اونم ، زدم جيغ دوباره

 ، مبکن رو فکرش که چيزي اون از تر سریع حتي ، باد و برق مثل گذشت خاطره کلي با شبم اون

 ، بود شده بهتر رابطمون مدت این توي ، آرشاویر منو آشتي از ، ميگذره روز اون از ماه یک حدود

 اهم یک این توي ، بود افتاده خودش عادي روال روي زندگي ، کردیم نمي کل کل قدیم مثل دیگه

 به بارهدو ایليا ، بکني رو فکرش که چيزي اون از تر سریع خيلي ، کردند آشتي باهم ایليا و مهسا

 خالصه ، بزنه بهم رو مجلس که نبود آرشام مثل هم خري سر بار این و ، رفت مهسا خواستگاري

 توي ، شد گذاشته دیگه ي هفته یک براي هم عروسي قرار و شد گذاشته ها مدار و قرار ي همه

 خرید مشغول بازار توي یا همش ، بودم خودم و مهسا براي خرید مشغول همش منم مدت این

 و بود خواهرم مثل که مهسا چون داشتم ذوق خيلي ، خودمون براي لباس خریدن یا ، بودیم جهاز

 خيلي خالصه ، بود عزیز برام برادرم مثل هم و خواهرم شوهر هم ، بود شوهرم برادر هم ، ایليا

 آرشاویر مدت این توي ، ميکردم خرید خودم عروسي براي داشتم دوباره انگار و بودم حال خوش

 مي داماد داشت اونم داداش باالخره خب ، بود حال خوش خيلي اونم ، ميکرد کمکمون خيلي هم

 چيزاي از پر بود شده مهسا و ایليا ي خونه ، گذشت باد و برق مثل هم هفته یه این!!!  دیگه شد

 !!  نو و جدید و خوشگل

 بود قرار و بود صبح.  آرشاویر هم ، من هم داشتيم بدو بدو همش صبح از ، بود عروسي روز امروز

 اریمج که منم باالخره خب ، باشم باهاش منم هم نباشه تنها هم تا آرایشگاه بریم باهم مهسا منو

 ور ساکم ، نشيم معطل صبح که بودم کرده آماده دیشب از رو وسایالم تموم!!!  جداست حسابم و

 بهش ، نشسته ميز پشت آرشاویر دیدم که بيرون رفتم اتاق از و پوشيدم رو لباسام و برداشتم

 : گفت که نشستم ميز پشت و کردم سالم

 هقرار منم ، بریم زودتر ماهم ، افتادن راه مهسا با گفت زد زنگ االن ایليا ، بکن رو کارات زودتر _

 . آرایشگاه برم خودم ورم اون از ، دیگش کاراي دنبال برم ایليا با

 : گفت که خوردم لقمه تا دوسه سریع

 !!! یواش!!!  بابا ميشي خفه االن بخور هولي هل اینقدر دیگه نگفتم حاال خب _
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 : گفتم پر دهن همون با و شدم بلند ميز پشت از سریع

 !!! ميکشه منو مهسا برسيم دیر ، شد دیر بریم بدو نه _

 : گفت و خندید

 !! بریم بدو باشه اما ، گفتي چي نفهميدم که من _

 آرشاویر راه توي ، افتادم راه آرشاویر سر پشت و برداشتم رو وسایلم و ساک و خندیدم منم

 : پرسيد

 ؟؟ دنبالت بيام کي ؟ ميشه تموم کارتون کي حاال _

 شد متمو کارم که وقت هر اما!!!  خداست با برگشتنم ، خودمه با رفتنم االن من ببين ، دونم نمي _

 !! ميزنم زنگ بهت

 !! دنبالت بيام بزن زنگ شد تموم وقت هر پس باشه _

 ادهپي خواستم وقتي ، نزدیم حرفي کدوم هيچ جا اون به رسيدن تا دیگه و دادم تکون و سرم منم

 : گفت آرشاویر شم

 ؟؟ رها _

 : گفتم و سمتش برگشتم

 ؟؟ بله _

 ؟؟ هست خوب گره آرایش این ببين _

 ؟؟ چطور _

 : گفت که ميزد موج شيطنت چشماش تو

 !!؟؟ نده تحویلمون بوزینه دوتا ، عروسک دوتا جاي به ميایم شب آخه ميگم _

 : گفتم و زدم جيغ و گرفت حرصم

 !!!! لياقت بي!!! آرشاویــــــــر _

 : گفت و کرد صدام دوباره که برگردوندم رو روم قهر حالت به و
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 ؟؟؟ رهاااا!!!  نبودي جنبه بي که تو!!  بابا کردم شوخي ؟؟ رهااا ااا _

 : گفت و خندید کردو نگام که برگشتم سمتش به

 !! نشو ناراحت دیگه کردم شوخي بابا _

 : گفت که کردم نگاش اخم با منم

 !! اژدها خشم اوه اوه _

 : گفت که گرفت خندم لحنش از

 !! خندیدي دیدي آهاااا _

 

 

 : گفت و زد لبخند یه خودش بعدم

 رها؟؟ _

 : گفتم دلخوري با

 ؟؟ بله _

 :گفت لبخندش همون با

 !! باش خودت مواظب _

 : گفتم منم که

 !! باشه _

 ؟؟ برم من نداري کاري خب ، خوب دختر آفرین _

 !! نداشتم کاري اولم از برو نه _

 : گفت و خندید

 !!! دیگه باشه _
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 : گفت دوباره آرشاویر که خندیدم منم

 !! بگي آرایشگره به نره یادت پس _

 : گفتم تعجب با

 ؟؟؟ رو چي _

 !! ميگم رو اینا و بوزینه عروسک همون _

 آخه خدا تورو!!  رفت و گاز رو گذاشت رو پاش بزنم جيغ دوباره اومدم تا اما ، افتاد دوهزاریم تازه

 !! نيست بلد هم کشي منت!!!  نگاه مارو شانس

 ، ميکرد درست رو موهاش داشت آرایشگر که دیدم رو مهسا بعدم و آرایشگاه داخل رفتم اون بعد

 : گفتم منم و سمتمون برگشتن همه که زد جيغ دید منو تا

 !! ميکنن نگاهمون دارن همه ؟؟ رواني چته _

 درست برام رو موهام خانومه همون تا نشستم من و زدیم خودمون ي کله و سر تو یکم اون بعد

 رو نماشي توي ي قضيه مهسا براي!!  آرایش یعني ، ساز سرنوش بخش به رسيد نوبت بعدم کرد

 : گفت آخرم و کرد داد و جيغ کلي اونم که کردم دعوت

 !! درنيارن ميمون آرایشگاهشکل توي امشب رو خودتون باشيد مواظب بگي بهش ميخواستي _

 رو لباسامون هم کمک با مون دوتا ، شد تموم کارامون ي همه که این از بعد ، خندیدم کلي منم

 بيآ لباس یه من لباس!!!  اینه ميگن که آرایش ي معجزه ، آینه جلوي رفتيم هم با و پوشيدیم

 مدلش و ميشد گشاد پایين به کمر از و ميشد تنگ کمر تا سينه از که بود دکلته خوشگل خيلي

 يليخ صورت به سينش روي ، بود بلند پشتش و بود زانو روي تا کوتاه لباس جلوي که بود طوري

 یه مه کمرش روي ، باشه چشم توي بيشتر لباس ميشد باعث که بود شده دوزي سنگ قشنگي

 یادمه ، بود لَخت هم دامنش و بود شده دوزي سنگ اونم روي که داشت خوشگلي آبي بند کمر

 مي اما!!  بود اومده در صداشون همه دیگه کردم پيدا رو این تا گشتم قدر چه لباش خرید براي

 بود شنگق خيلي دکلته یه ، گفتم کم بگم چي هر دیگه که هم مهسا لباس!!  بود قشنگ خيلي ارزید

 با سامه منو ، بود قشنگ خيلي ، بود شده دوزي سنگ هم پایين تا باال از بود پف از پر دامنش که

 : گفتم من اول و کردیم بغل رو دیگه هم و کردیم ذوق دیگه هم دیدن
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 !!! خوشحالم خيلي!!!  کصافط شدي ناز خيلي مهسا واااااااااي _

 : گفت ذوق با اونم که

 !!! خوشحالم خيلي منم وااااي!!  عوضي شدي تر ناز خيلي تو رها شو خفه _

 روعش هم بردار فيلم و اومده داماد که گفتن بيرون از ، کردیم خفه رو دیگه هم حسابي اینکه بعد

 عاشقانه امهس و ایليا اینکه ، بود نگاهم توي حسرتي یه اما بودم خوشحال خيلي ، گرفتن فيلم کرد

 امشب اما ، بود گرفته رو گلوم توي بغز ، نيست مصنوعي حرکاتشون و دارن دوست رو همدیگه

 زنگ رآرشاوی به منم و رفتند مهسا و ایليا اون بعد!!  ميشدم ناراحت نباید من و بود خوشحالي شب

 یدمد که بيرون اومدم در از و پوشيدم رو لباسام مانتو منم!!  بيرون بيا درم دم گفت که بياد زدم

 رو سرش دید منو وقتي اما ، بيام من تا منتظره و ماشين به داده تکيه سينه به دست آرشاویر

 راهنپي با مشکي شلوار و کت یه ؟؟؟ نيست آرشاویر مگه این ، کردم تعجب لحظه یه ، برگردوند

 یه هب قشنگ خيلي هم موهاش ، بود پوشيده مشکي ورني کفشاي و مشکي نازک کروات و سفيد

 ، رفتم صدقش قربون کلي دلم توي ، شده ناز این امروز قدر چه وااااي ، باال بود داده طرف

 کرد اخم که و کردم آرشاویر صورت به نگاه یه ، ميرفتم آرشاویر ماشين سمت به آروم که همونطور

 : گفت و

 ؟؟ اومده پيش مشکلي ؟؟؟ خانوم بعله _

 ذاشتهگ هم آبي لنز آخه ؟؟ نميشناسه منو که کردم تغير اینقدر یعني ، بودم کرده تعجب واقعا من

 زل همونجور حال این با اما!!  نشناخته منو اون خاطر به شایدم ، بود هماهنگ لباسم با که بودم

 : گفت که بهش بودم زده

 !! بفرمایيد ، هستم خانومم منتظر من ، نشيد مزاحم لطفا خانوم _

 : گفتم دفعه یه که

 ؟؟؟ کردي اسکل منو یا نميشناسي واقعا تو آرشاویـــــــــــــر؟؟؟ _

 : گفت هول و تعجب با دفعه یه

 ؟؟؟ تویي رها _

 !! عممه نه _
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 : گفت تعجب با

 ......  چشمات تو نيستي تو این نه.....  تو......  تو _

 : گفت و کرد اخم دفعه یه

 ؟؟؟؟ آره گذاشتي لنز رها _

 : گفتم لبخند با

 ؟؟ نه قشنگه آره _

 : گفت اخم با دفعه یه

 !! ببينم بشين ماشين تو برو _

 نشون منو زور به و بازکرد رو ماشين ي دیگه طرف در رفت اخم با خودش که بگم چيزي اومدم

 رانندگي سرعت با طرف یه از ، بود کرده اخم طرف یه از ، افتاد راه سرعت به بعدم و ماشين توي

 : گفت حالت همون در ، ميکرد

 ؟؟؟ گذاشتي لنز چي براي _

 روز توي ، دیگه گذاشتم لنز یه شده چي مگه خب ميکرد؟؟ جوري این داشت لنز یه براي یعني واااا

 النا گفتم من ، شدم ناراحت خيلي حرفش این از!!!  نگفت چيزي اما بودم گذاشته هم عروسيمون

 لخوشگ قدر چه ميگه آرشاویر ، بودیم شده خوب هم با کم یه که ها جریان این بعد و بيرون ميام

 هاممو فهميد مي اگه ، ميداد گير لنز به این حاال ، کنه خوش رو دلم که جمله یه از دریغ اما!!  شدي

 به مات که طور همون!!  کردم غلطي عجب خدا واااي ؟؟؟ بکنه ميخواست کار چي کردم رنگ رو

 : گفت آرشاویر ، ميکردم فکر داشتم و بودم زده زل روم روبه

 !! بده منو جواب ؟؟ هاااان ؟؟؟ نيستم باتو مگه _

 سنگين گلوم بغز افتادم مي مهسا و ایليا یاد وقتي اما ، نيست گریه وقت االن ، کنم گریه نباید نه

 اهآگ ناخود ، ميکرد تعریف مهسا هاي زیبایي از جوري چه ایليا که ميومد یادم وقتي ، ميشد تر

 : گفتم غرورم همون با و بریزه نذاشتم و داشتم نگهش اما اومد مي در اشکم
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 هک گذاشتم اصال ؟؟ االنه فقط مگه ، بودم گذاشته لنز هم عروسيمون روز ؟؟ شده چي مگه حاال _

 ؟؟ چيه مگه ، گذاشتم

 : گفت و سمتم برگشت برزخي ي چهره یه با

 االن ولي نبود مهم موقع اون ، ميدي انجام رو کاري خودت واسه سرخود کني مي خود بي تو _

 ؟؟؟ فهمي مي مهمه

 و ایليا یاد دوباره ، بزنه داد سرم لنز یه خاطر به نداشت حق بازم اما شدم جوري یه حرفش از

 که پایين اومد مزاحم اشک قطره یه آگاه ناخود ، افتادم عاشقونشون حرفاي و ها نگاه و مهسا

 یه رو ماشين و کشيد عميق نفس یه ، نموند دور آرشاویر تيز چشماي از اما کردم پاکش سریع

 : گفت آرومي لحن با و سمتم برگشت و داشت نگه گوشه

 ور روزمونه بهترین که امروز چرا آخه ؟؟ ميکني عصباني منو اینجوري ميکني کاري یه چرا آخه _

 ؟؟ ميکني خراب

 

 

 : گفتم بود چاشنيش بغزم که ناراحت لحني با

 واجازد حتي نيست آدميزاد مثل هيچيم من نه ؟؟ ميکنم عصباني تورو من ؟؟ ميکنم خراب من _

 شقشع با داره خواهرم ، دوستم ميبينم وقتي ، دخترم یه منم ، نداشتم شانس اولم از من!!  کردنم

 مي وقتي ، حسودم من آره اما ، حسود بگي بهم بخواي شاید آره ، کنم مي حسودي ميکنه ازدواج

 ، ميشم ناراحت ؟؟ گذاشتي لنز چرا که ميزنه داد سرم ، من از تعریف جاي به شوهرم ، بينم

!!!  ينمميب رو اینا وقتي ميخورم حسرت!!  نه تو اما ميکنه تعریف مهسا از ایليا چرا ميکنم حسودي

 زاچي از بعضي اما ، دیدم محبت بابام ي خونه توي اینقدر چون ، نميکنم محبت گدایيي من اما

 ، نکردیم ازدواج هم با عالقه و عشق با ما نبود یادم راستي آره....... اما ، بفهم اینو ، ست وظيفه

 ااین دارم چرا من اصال ، بره یادم نباید اما رفته یادم آره ، کردیم ازدواج هم با زور به ما نبود یادم

 ....من ؟؟ ميگم تو به رو

 ودب زده زل آرشاویر مدت تمام که نبود این به حواسم ، شد داغ بدنم تموم کردم احساس دفعه یه

 اشپ وقت هيچ اما ، بود کرده بغل منو آرشاویر بار چندمين براي آره ، ميکرد نگاه منو و چشمام به
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 همونطور ، ميداد آرامش بهم بود گرم برام هم آغوشش همين اما ، نميذاشت بيشتر حد این از رو

 : گفت کنه آرومم کرد مي سعي آرشاویر که

 ؟؟ خانومم باشه ، کردم اشتباه من ، ميگي راست ببخشيد _

 خوشي توي حرفش ي بقيه با که گرفت فرا رو وجودم تموم شيریني لذت احساس حرفاش از

 : گفت که شدم غرق

 بود رفته یادم ، نداره کس هيچ که دارم خوشگل خانوم یه ميره یادم ، ميره یادم همش من آره _

 ارهدوب نميخوام دارم بد ي خاطره لنز از من رها آخه ببخشيد ، نداره دنيا تو کس هيچ تورو زیبایي

 !! بشه تکرار برام بد ي خاطره اون

 : گفت و گرفت دستاش توي رو هام شونه و کرد جدا خودش از منو

 اختنس چشماش به لنز ولي ، گذاشت لنز فاميالمون از یکي عروسيه روز تو مثل مامانم من رها _

 عجزهم یه اینکه تا ، بشه کور ممکنه گفتن دکترا ، نميره یادم رو روزا اون ، کرد عفونت چشماش و

 ودتخ خاطر به فقط کن باور ، بشي اونجوري هم تو نميخوام ، نگرانتم رها ، شد خوب و افتاد اتفاق

 ؟؟؟ باشه ، گفتم

 : گفتم همين براي ، بودم شده تر آروم کم یه

 ؟؟ بگي اول از اینو نميتونستي خب _

 جلوي از بدم خاطرات تموم ، گرفت رو چشمام جلو خون دیدمت لنزها اون با وقتي......  آخه _

 !! بشي ناراحت نميخواستم کن باور ، شد رد چشمم

 نمم ميگفت همينو اول از اگه اما ، نگرانيش پاي گذاشتم اینو ، ميگفت راست ، ميدادم حق بهش

 : گفت آرشاویر لحظه همون در ، نميکردم لج

 بخشي؟؟ مي _

 : گفت خنده با که ، دیگه سمت برگردونم رو سرم ناز با

 !!! نبخش داري جرئت تو باشه _

 : گفتم و خندیدم منم
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 هک نميفهمم من یا!!  باتوئه حق یا ؛ داره حالت سه کال تو منطق فهميدم االن آرشاویر ميدوني _

 !!  توئه با حق بفهمم که ميزني منو اونقدر یا!!  توئه با حق

 : گفت و خندید

 !!! کردي اشاره خوبي نکته به آفرین _

 براي نم بعدم ، بندازیم عکس چندتا یه آتليه بریم بود قرار آخه ، آتليه به رسيدیم اون بعد دیگه

 هب ميخواستم آخه ، بياد همراهم آرشاویر نذاشتم و رفتم آتليه پشت اتاق به لباسام کردن عوض

 ودمب کرده عسلي رو ؟؟موهام چيه موهام رنگ به نسبت العملش عکس ببينم ، ببينه منو دفعه

 ودمب کرده پيدا رو موردعالقم رنگ اون تا بودم گشته خيلي ، داشتم دوست رو رنگش خيلي خودم

 .  ميومد بهم خيلي اتفاقا و

 حرفه صورت به شينيون اون با که عسليم موهاي به دستي یه ، کردم عوض رو لباسام اینکه از بعد

 داشت و بود من به پشتش آرشاویر ، بيرون رفتم اتاق از و کشيدم بود اومده در قشنگي شکل به

 با ، کردم باز درو من وقتي ، داشت قرار در روي به رو دقيقا آینه ، دید مي آینه توي رو خودش

 ، مطرف به برگشت بهت همون با ، موند مات لحظه یه که ، ببينه رو من تا باال آورد رو سرش خنده

 به باال از اسکن دستگاه مثل نگاهش طرف یه از ، ميکرد نگاه منو داشت طرف یه از منگا و گيج مثل

 دفعه یه و کرد بيشتري مکس موهام قسمت روي ، ميکرد اسکن منو داشت باال به پایين از ، پایين

 : گفت

 !!! رهااا _

 اونم که یدد مهسا فقط ، ببينه تنم تو رو لباس آرشاویر نذاشتم بخریم رو لباس اومدیم وقتي یادمه

 اما ، ميمرد کنجکاوي از داشت بود معلوم آرشاویرم ، ميکرد تعریف آرشاویر جلوي و کرد ذوق کلي

 عصباني االن که شدم مطمئن ، زد لبخند اینکه بعد خالصه!!  ببينه منو نذاشتم بازم من حال این با

 : گفتم خودش لحن همون با همين خاطر به نيست

 !!!آرشاویـــــــــر _

 : گفت دفعه یه که

 جانـــــــم؟؟ _
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 يبعد حرف با ، ميشد باز گوش بنا تا نيشم کم کم داشت و بود شده تر عميق لبخندم که من

 : گفت ، شد بسته نيشم آرشاویر

 !!! حافظ فدایت به جانم یعني _

 : گفت شد جمع لبخندم دید وقتي ؟؟ داشت ربطي چه اصال نگي اینو مردي مي حاال خب بيشور

 !!! ندزدنت باشم مواظب باید امشب شوخي از دور _

 امج سر همين برا ، ميکنه ضایم دوباره االن کن ولش گفتم که کنم باز رو نيشم دوباره اومدم

 : گفت دلخوري لحن با و طرفم اومد لبخند با ، که وایسادم

 ؟؟؟ کردي رنگ چرا رو موهات دیگه آخه!! ؟؟ بدي حرص منو داري دوست کال تو اینکه مثل نه _

 ؟؟ گرفتي مي آقاتون از اجازه یه نباید

 روي تمگذاش رو دستم و جلوتر رفتم یکم بيارم در دلش از مثال ، ميخواستم که لوسي لحن با منم

 :  گفتم ميکردم بازي باهاش که درحالي و کتش ي یقه

 !! بشه سوپرایز آقامون ميخواستم آخه _

 : گفت گوشم کنار آرومي لحن با و گرفت دستش توي رو دستام حرفم این با آرشاویر

 کار بدهااااا براش هيجان همه این ؟؟ شده سوپرایز زیادي امروز آقاتون کني نمي احساس _

 !! ميده دستت

 توي آوردم باال رو بود پایين االن تا که رو سرم ، نياوردم خودم روي به اما خوردم جا حرفش از

 چشماش توي شوخي از اثري ، ميکنه نگاه منو داره جدي چشماي با دیدم که ، زدم زل چشماش

 براي بود داده پس رو خودش امتحان وقت چند این توي بودم مطمئن آرشاویر از من اما ، نبود

 : گفتم همين

 !! داده پس رو خودش امتحان وقته خيلي آقامون ، دارم کامل اطمينان آقامون از من _

 علومم توش که لحني با و کرد جدا خودش از منو و کشيد عميق نفس یه آرشاویر ، گفتم که رو این

 : گفت شده هول بود

 !!! منتظره عکاس بریم بهتره!!  بسته دیگه خب _
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 همراهش و نياوردم روش به حال هر در اما ، بود گرفته خندم ایش دفعه یه موضع تغير این از

 . رفتم

 مون دونفره عکساي مخصوصا بودن شده قشنگ همشونم ، گرفت عکس ازمون خيلي عکاس

 هاش نزد زل ، گرمش نفساي ، بودیم هم حلق توي دقيقا ميگرفتيم که ژستایي ، بودن شده عالي

 . شمب وابسته بهش بيشتر منم و بره باال بيشتر بدنم حرارت لحظه هر ميشد باعث همه و همه ،

 رقد چه که بماند دیگه ، شدیم عقد سالن وارد باهم همه و کردیم حرکت تاالر سمت به اون از بعد

 رد رو ميکرد عقدم سر که رو مهسا هاي خوشمزگي تالفي منم ، خندیدم و آوردیم در بازي مسخره

 شبم آخر ، بودم وسط همش و ترکوندم من شب آخر تا و شد جدا مجلس دیگه اونم بعد!!  آوردم

 خيلي من اما گذشت خوش خيلي ، کردیم بوق بوق خونشون دم تا افتادیم راه عروس دنبال که

 بعدشم و رقصيدن وسط اومدن همه دوباره ، خونشون در جلوي رسيدیم وقتي ، بودم شده خسته

 ، کردم بغل رو مهسا پریدم من ، رسيد آرشاویر منو به نوبت وقتي ، شد خداحافظي موقع که

 : گفتم دوستم بهترین ازدواج از خوشحالي با ، کرد بغل رو ایليا هم آرشاویر

 رو اایلي که خوشحالم خيلي ، باشي خوشبخت هميشه ایشاال!!!  رسيدي عشقت به مهسا وااااي _

 !! کرده انتخاب رو تو که خوشحالم هم ایليا براي همينطور و ، کردي انتخاب

 : گفت مهسا که

 !! کردیم عادت شنيدن فحش به تو و من نزن حرف قلم لفظ من برا خدا تورو شو خفه اه _

 

 

 : گفتم من که

 !!!! بميري الهي کصافط!!!  خروس توله عوضي آشغال _

 : گفت و خندید غش غش مهسام

 !!! حلقومت تو درد مرض عوضي شو خفه چشمم جلو از _

 امهس منو که ، ميکردن نگاه مارو باز دهن با و ما سمت بودن برگشته تعجب با آرشاویر و ایليا

 : گفتيم و سمتشون به برگشتيم باهم همزمان
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 ؟؟؟ هاااان _

 : گفتن هم با و انداختن باال شونه دوتاشون که

 !! هيچي _

 : گفت مهسا که

 !!! توئم مدیونه االنمو خوشبختي و زندگي من رهاااا واااااااااي _

 ؟؟؟ اینه غير مگه مني مدیون هميشه تو _

 !!! بدم جو خواستم نشو پرو حاال خب _

 : گفتم بهش بعدم و

 و مهست جوره همه من که نره یادت داشتي مشکلي اگه ، بيدارم صبح تا من امشب مهسا راستي _

 ؟؟ اوکي ، نداریم هم خجالتي هيچ

 : گفت خندي با و شد جدي بعدم و گرفت خودش به رو خجالتي دختراي این تریپ مهسا

 !!تو نه!!  باشه داشته تجربه کارا این تو خودش که ميزنه حرفارو این یکي بابا گمشو _

 : گفت که شنيد کجا از آرشاویر نميدونم اما ، ميگفتيم آروم ما رو اینا

 !!! ميشه هم رها قسمت ، شيرین هاي تجربه این از ایشاال _

 : گفت که آرشاویر سمت به برگشتيم اومده در کاسه از چشماي و تعجب با مهسا و من

 !!! ببخشيدش شما نفهميد بشنوه نباید نميدونست!!!  شنوه مي دیگه گوشه ببخشيد آخ _

 داخ بگم آخه اما!!  نمياد دلم نه که ، بميري الهي بگم آخه ، پایين بودم انداخته رو سرم خجالت از

 کني مي دعا من برا داري وقت اون نميشه بلند بخاري هيچ ازت خودت تو بگو آخه!!  کنه چيکارت

 یه آرشاویر امروز بود هرچي ولي!!  سرم تو خاک!  شدماااا حيا بي جدیدا قدر چه من واااااي ؟؟

 !! برسه دادم به خدا رو امشب ، بود شده جوري

 ماهم و زندگيشون سر رفتن هم عاشق ي شامپانزه دوتا اون و کردیم خداحافظي همه اون بعد

 . زندگيمون سوي به رفتيم
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 برن عسل ماه براي ميخوان شنيدم مهسا از وقتي ، گذره مي مهسا و ایليا عروسي از روز چند

 کلي هيچي خودمون حاال ، ميایيم ماهم گفتم و ننشستم ساکت منم ، آرشاویر ویالي اونم ، شمال

 بود وقت چند که هم اونا ، بيایيد باید هم شما حتما که کردم اصرار جون پدر و جون سارا به هم

 هرز مهسا و ایليا به رو عسل ماه رسما دیگه هيچي ، کردن قبول خواسته خدا از بودن نرفته جایي

 روز دچن این خالصه ، گرفتم رو حالشون اینجوري منم کنن خوري تک ميخواستن حقشونه ، کردم

 مشکلي اونجا که ميده انجام رو شرکت کاراي زودتر داره هم آرشاویر ، ميکنم جمع وسایل دارم

 بود يدوم ي دفعه این ، بودم خوشحال خيلي ، کنيم حرکت بود قرار زود صبح فردا ، باشيم نداشته

 خوني دشمن هم با آرشاویر منو اول ي دفعه که تفاوت این با ، ميرفتم مسافرت آرشاویر با که

 و لک کل باهم قبل مثل دیگه بار این اما ، شرکت رئيس اون و بودم آرشاویر کارمند من و بودیم

 ، مبود خوشحال کلي خالصه ، کارمندش نه ميشم محسوب زنش عنوان به دیگه من و نداریم دعوا

 وریس راست رو شرکت کاراي که آرشاویر هم ، بودم کرده کار کلي صبح از که من هم شب آخر

 . خوابيدیم و خوردیم رو شام فقط کوفته و خسته هردو ، بود کرده

 فهميدمن بعدم ، بيفته هایي اتفاق چه قراره سفر این توي که ميکردم فکر این به فقط تخت توي

 . برد خوابم خستگي از کي

 وت بکوبونم رو گوشي ميخواست دلم ، ميشد بيشتر داشت لحظه هر گوشيم ساعت زنگ صداي

 و يدسشوی سمت رفتم کارائيب دریایي دزدان توي گنجيشکه جک مثل چشمي یه زور به ، دیوار

 قتو اما ، بخوابم بازم ميخواست دلم بودم خسته خيلي ، صورتم تو پاشيدم سرد آب مشت دوتا

 زخونهآشپ سمت به شدم حاظر اینکه بعد ، افتادیم مي راه و ميکردیم ردیف رو کارا زودتر باید نبود

 رد و کردم صداش ، بود باز نيمه درش ، وایسادم آرشاویر اتاق دم و کردم آماده رو صبحانه و رفتم

 خواب تو ، بود خوابيده حال با خيلي ، داخل برم کنم باز رو در شدم مجبور ، نداد جواب اما ، زدم

 بچه هی مثل ، نبود خبري شيطون هم وقتا بعضي و مغرور آرشاویر اون از ، بود معصوم خيلي قيافش

 : کردم صداش آروم ، بود خوابيده کوچولو

 آرشاویر؟؟ _

 اوا!!!  من پانداي خرس ، بود تر خرس من از خودش ، خرس ميگفت من به بيا بود خواب هنوز

 صداش دوباره و شدم حرفا این خيال ؟؟؟بي شد من پانداي خرس شد کي این ، سرم بر خاک

 : کردم
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  آرشاویر؟؟؟ _

 !!! دیگه شو بيدار آرشي_

 !!!آرشي ، کردم اختراع جدید اسم ااا

 !! ميارنااااا در رو پدرمون ها بچه برسيم دیر دیگه شو بيدار بابا ، آرشاویر _

 : گفت خواب عالم همون توي و خورد تکون کم یه

 !! خستم من!!  بخواب بگير بيا رها _

 : گفتم حرص با من اما بخوابم که کشيد منم دست

 !!! بيدارشو خدا تورو آرشي!!  بودم خسته منم ، ببينم پاشو چي؟؟ یعني آرشاویر اااا _

 بلند که عادي وگرنه کنم بلند اینو جرثقيل با باید االن من!؟ سنگينه خوابش اینقدر چرا این وااااي

 : گفتم دوباره!!!  نميشه

 !!! کشنمون مي ها بچه برسيم دیر ، داریم کار کلي ، شو بلند خدا تورو آرشاویر _

 : گفت خوابالو دوباره و خورد تکون یه بازم

 !! دقيقه یه فقط بخوابم بذار خدا تورو رها _

 پدر مهسا دیگه بخوابه ميذاشتم اگه اما سوخت براش دلم ، ميکرد التماس داشت ها بچه این مثل

 : گفتم همين برا ، مياورد در منو

 !!  ميشه دیر شو بلند نميشه جان آرشاویر _

 ، بده ابجو شاید کنم امتحان رو شانسم هم دفعه این بذار گفتم خودم با ، شه بلند اینکه از اميد نا

 : گفتم همين براي

 رو سرم موهاي دونه دونه مهسا برسيم دیر خدا به شو بلند رها جون ، آرشاویر آرشاویر؟؟؟ _

 !!!هاااا ميکنه
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 نگاهش داشتم باز نيش با ، کرد باز رو چشماش آروم آرشاویر ، خوردم قسم رو خودم جون دوباره

 روب بي آرشاویر ميخوردم قسم وقت هر که بود من جون این توي حکمتي چه دونم نمي ، ميکردم

 : گفتم شده بيدار اینکه از خوشحال! ؟ ميکرد گوش رو حرفم برگرد

 رد رو پدرمون مهسا و ایليا برسيم دیر ، شد دیرمون پاشو بابا!!  شدي بيدار باالخره جون آخ _

 !!! ميارن

 کردم باز گوش بنا تا رو نيشم ، نکردم سالم اینکه آوري یاد با گفتم هم سر پشت رو اینا اینکه بعد

 : گفتم یهو و

 !!!  بخير صبح سالم _

 : پرسيد و زد لبخند یه ، خوابالوش ي قيافه اون با ميشد خيز نيم جاش توي که طور همون

  ؟؟؟ بخير صبح سالم ميگي تازه زدي حرف کلي اینکه از بعد _

 : گفت و زد تر عميق لبخند یه بار این

 ؟؟ چنده ساعت ، بخير صبحت سالم _

 !! نيم و هفت _

 : گفت و شد بلند جاش از

 !! شو آماده هم تو ميشم آماده تا من پس _

 

 

 ، ونببریمش رفتن موقع که در جلوي گذاشتم رو وسایل ، بيرون اومدم اتاق از و گفتم اي باشه یه

 ، بود کرده پر رو خونه کل عطرش بوي ، اومد بيرون اسپورت تيپ یه با آشاویر بعد دقيقه چند

 توي اومد اون از بعد ، بودم بوش عاشق ، ميزد خریدیم عروسيمون روز که عطري همون از هميشه

 ردمک جمع رو ظرفا سریع من شد تموم خوردنمون اینکه بعدّ  ، خوردیم رو صبحونه باهم آشپزخونه

 سایلو آرشاویر ، پارکينگ رسيدیم وقتي ، شدیم آسانسور سوار چمدون و وسيله کلي با باهم و

 .  افتادیم راه دقيقه چند از بعد و کرد جاسازي عقب صندوق
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 و سالم هم با همه ، رسيدیم وقتي ، بشيم جمع جون پدر و ساراجون ي خونه در هممون بود قرار

 اویرآرش چون!!  نگو که خندیدم اینقدر راه تو دیگه ، شمال سمت افتادیم راه و کردیم پرسي احوال

 راینقد دیگه ، نگيره خوابش که کنم تعریف براش دار خنده چيزاي ميکردم سعي ، بود خسته

 آرشاویر ، شد تموم دارمون خنده چيزاي وقتي اون بعد ، بودیم گرفته درد دل که بودیم خندیده

 خشپ سيستم به زدم و آوردم در رو فلشم منم ، ماشينش پخش سيستم سمت برد رو دستش

 ، ميخندید فقط هم آرشاویر ، ميدادم قر ریز منم و ميخوندیم باهم ، بود شاد هاي آهنگ همش

 فقط بود لوممع هم مهسا ، بودیم جلو ما وقتام بيشتر و ميذاشتيم مسابقه اینا ایليا با وقتام بعضي

 کمی تا کنار زدیم خونه رود یه کنار راه وسطاي آرشاویرم و من ، جلو بزنه ما از که ميزد ایليا به غر

 : گفت نم به رو آرشاویر بشيم ماشين سوار خواستيم وقتي ، بخوریم چایي یه و کنيم در خستگي

 .  فرمون پشت بشين تو خستم من رها _

 : گفت ایليا به رو حسودم مهساي زد رو حرف این آرشاویر تا

 !! بشينم من بزار اي خسته تو عزیزم ایليا _

 و کردیم نگاه بهم آرشاویر منو ، بود گرفته خندم ، باشه گفت خواسته خدا از زليلم زن ایلياي

 سوار همه دوباره همين براي ، بودم آرشاویر ماشين عاشق ، بشينم بود خدام از من ، خندیدیم

 قيافم ، کردم نگاه آرشاویر به و زدم شيطاني لبخند یه راه وسطاي ، افتادیم راه و شدیم ماشينامون

 : گفت و خندید آرشاویر که کردم مظلوم رو

 ؟؟ بدي مسابقه ميخواي باز شيطون اي _

 : گفت که دادم تکون رو سرم ذوق با

 !! بکشيااااا رو ما نزني ولي نداره اشکالي باشه _

 : گفتم همين براي گرفت حرصم

 !!! بکشمت نميزنم ماشينم این توي خودمم نترس _

 : گفت و خندید

 !!! کني داغون رو ماشينم نزني پس _

 : گفتم گرفت لجم دوبار
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 !!! ميگي اینجوري داري االن که کردم داغون رو ماشينت زدم دفعه اون مگه ببينم _

 : گفت بعد و شد تبدیل محو لبخند یه به لبخندش اما خندید آروم

 !! نميدادم دستت ماشين که نداشتم اطمينان رانندگيت به اگه نه _

 : گفتم که کردم ذوق اینقدر ، بود قشنگ برام خيلي حرفش این

 !!! ميکنه کار چي رها ببين و بشين جوون آرشي پس _

 اممهس!!  پایين باال دادم بار چند رو ابروهام و زدم شيطاني لبخند یه و مهسا بغل رفتم و دادم گاز

 هخالص!!  درمياره منو پدر االن رها این که کردن جيغ جيغ ایليا سر کرد شروع چيه قصدم فهميد

 ادهج ، ميکردم حرکت ماشينا بين و ميکردم رانندگي خاصي مهارت با ، بود شده شروع مسابقه

 گذاشته هم مایا ادوارد از آهنگ یه ، دادم جولون ميخواست دلم تا پس نبود پليسم ، بود اتوبان

 و بود افتاده عقب مهسا ، ميکردم رانندگي و ميخوندم ، ميداد جو آدم به آهنگاش این اصال ، بودم

 : گفت و جلو آورد رو دستش آرشاویر ، زدیم جلو اینا مهسا از وقتي ، ميکرد تشویق هم آرشاویر

 !!! قدش بزن _

 ينم که من پاي به اما ، بود عالي هم مهسا رانندگي ، خندیدیم مهسا این دست از کلي و زدم منم

 : گفت آرشاویر دقيقه چند از بعد!!!  رسيد

 ؟؟ بپرسم سوال یه رها _

 : گفتم شوخي با خندیدیم کلي و بود پایه االن تا اینکه از منم

 !! بپرس دوتا شوما مهندس آق _

 : گفت و خندید

 ؟؟؟ گرفتي یاد کجا از رو رانندگي _

 ، رانندگي از منظورت اگه اما ، گرفتم یاد آموزشگاه از اونو که سادست رانندگي از منظورت اگه _

 !! گرفتم یاد سجاد از بگم باید ، ایناس فرمون دست و کشيدن الیي حرکاتو این

 : گفت و سمتم برگشت
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.  بود رانندگي تو زیادش مهارت از نشون ، شبش اون رانندگي اون ، بود درست حدسم پس _

 بود ادهد یاد بهش کسي و ميداد مسابقه جایي توي سجاد حاال ببينم ، گرفتي یاد اون از هم تو پس

 ؟؟

 رفتم بودم رانندگي عشق که منم ، ميداد مسابقه ، ميکرد کار رالي توي مدت یه سجاد ، آره _

 وت رانندگي ؟ چي تو ولي!!  ماشينا همين با ميدادم مسابقه منم ، دیدم آموزش مدت یه و پيشش

 مينه هم تو منو ازدواج دليل اصال!!  عاليه کنم اعتراف مجبورم کنم عرض چه یعني خوبه خيلي هم

 !! بود

 : گفت و خندید اونم که خندیدم بعدم

 که هم روز اون ، ميدادم مسابقه منم ، بودم رالي توي رو جوونيم دوران از مدت یه منم درسته _

 رطش این که بود محال نبودم مطمئن اگه وگرنه ، بودم مطمئن رانندگيم از ، گذاشتم رو شرط این

 وزر اون اما ، خوبه رانندگيت قدر چه فهميدم دادي مسابقه باهام وقتي کنار به اینا حاال ، بذارم رو

 !! دیدیم رو همدیگه که اول روز همون ؟؟ چي کردي تصادف باهام که

 : گفتم و خندیدم

 بي از اونم ، ميکردم تصادف ، بودم گرفته گواهينامه که سال چهار این توي بود بار اولين آره _

 ندليص روي انداختم رو گوشي کردم قطع وقتي ، ميکردم صحبت گوشيم با داشتم ، بود دقتيم

 نگز موقع همون اما ، ميدارم برش شم پياده خواستم کن ولش گفتم ، پایين رفت افتاد ، شاگرد

 خم سریع بود خلوت کردم خيابون به نگاه یه ، ندم تلفن جواب مياد بدم که اونجایي از ، خورد

 !!! تو به خوردم دفعه یه که بردارم رو گوشي شدم

 که همونطور آرشاویر ، بود شده خاطره هم خدایيش ، خنده زیر زدیم بلند دوتامون حرفم این با

 : گفت ميخندید

 و داد کردي شروع خواهي معذرت جاي به شدي پياده ماشين از وقتي بود باحال خيلي بعد آره _

 گرفتي تيشآ ، ميشيني ماشين پشت چرا نيستي بلد رانندگي گفتم بهت وقتي بعدم ، کردن بيداد

 داشتي حق فهميدم و دیدم رو رانندگييت اینجا که وقتي تا ، حساسي رانندگيت رو فهميدم

 !! بشي عصباني
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 ای آرشاویر دست از من یا ، خندیدیم مي فقط اونجا به رسيدن تا ، خنده زیر زدیم باهم دوباره بعد

 اینکه بعد ، شدیم وارد همه و کرد باز ریموت با رو در آرشاویر ، رسيدیم وقتي!!!  من دست از اون

 به وسيله باال بردیم همدیگه کمک با رو وسایالمون ، کردم پارک ویال پارکينگ توي رو ماشين

 : گفتم آرشاویر به رو دست

 !؟ بذارمشون کجا آرشاویر _

 : گفت خنده با

 !!!کردي غصبش قبل ي دفعه که جایي همون _

 اتاق اون سمت به باهم خندیدم ، توش رفتيم مهسا منو دفعه اون که بود اتاقه همون منظورش

 همون به افتاد چشمم و گذاشتم اتاق ي گوشه رو وسایال من و کرد باز رو در آرشاویر ، رفتيم

 دمش خيره ذوق با و وایستادم جلوش ، بود نقاشي قاب یه مثل توش دریا که سرتاسري ي شيشه

 : گفتم و آرشاویر سمت برگشتم ، بود کرده مشغول رو ذهنم بدجور سوال یه ، بهش

 ؟؟ آرشي _

 : گفت و باال داد رو ابروش تاي یه و خندید

 !! بود نکرده صدام اینجوري کسي حاال تا جالبه ؟؟ جدیده اسم آرشي؟؟؟ _

 : گفتم و خندیدم

 ؟؟ بد یا خوبه این حاال _

 !!! اومد خوشم جدیده نيست بد اي _

 !!! طوالنيه اسمت آخه _

 : گفت و خندید

 ؟ بگي ميخواستي چي حاال خب _

 : پرسيدم ازش سریع و افتاد یادم آخ

 ؟؟ خودته اتاق این _
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 ؟؟ چطور آره _

 : گفتم و نکردم معطل!!  ما به بود داده رو خودش اتاق ، بودم زده حدس درست پس

 ؟؟؟ نگفتي چيزي کردم انتخاب رو اتاق این من وقتي روز اون چرا پس اااا _

 : گفت و دریا به زد زل بعد و کرد خوش جا لبش گوشه لبخند یه

 قح کسي یعني ، بود نذاشته اتاق این به رو پاش خودم جز کس هيچ حاال تا!!!  نميدونم خودمم _

 ایدش نميدونم ، نگفتم بهت چيزي کردي انتخابش تو وقتي چرا نميدونم اما ، بشه واردش نداشت

 ليخي هم تو اما ، بود خودم کار اینجا طراحي چون ، استادم کارم توي که بفهمونم بهت ميخواستم

 اما!!  هعالي بگي و کني تعریف ازش ذوق با داشتم توقع خوبه اتاقت پرسيدم ازت وقتي ، بودي پرو

 يرپ دوسال اینجا من اصال ، خوردم حرص خيلي دستت از اونجا!!  نيست بد گفتي تعجب کمال در

 !!! دادي حرصم بس از شدم تر

 

 

 : گفت که خندیدم مي غش غش

 !!! شده سفيد موهام تموم ببين ، نداشتم سفيد موي من!!  بخند آره _

 : گفت شد تموم خندم وقتي ، بود گرفته خندش بست مي که هایي خالي این از خودشم

 !!!  ندادیاااا حرص منو کم خدایي ، خودمونيم رها ولي _

 : گفتم و خندیدم دوباره

 !!! سقف به اعتماد جناب نرفته یادم رو هات بازي غد هنوز ؟؟ دادي حرص کم منو مگه خودت تو _

 : گفت و خندید آرشاویر

 !!؟؟ بوده سقف به اعتماد شما پيش من اسم پس ااااا _

 دادبي دادو اتاق دم اومد مهسا که خندیدیم و گفتيم اینقدر خالصه ، دادم تکون رو سرم و خندیدم

 حاال ات ، بود گذشته خوش بهم کلي االنش همين از ، کنيم ناهار حال به فکري یه بيایيد که کرد

 به اج رو ها وسایل اینکه بعد خالصه ، بود خوشحال اونم انگار ، بخنده اینقدر آرشاویر بودم ندیده
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 آماده جون سارا و مهسا با رو مخلفات و ساالد و برنج بساط ما ، پایين رفتيم هم با ، کردیم جا

 رو ميز ، غذا شدن آماده از بعد ، کردن آماده رو جوجه بساط هم جون پدر و آرشاویر و ایليا ، کردیم

 رو فاطر باهم ، رسيدیم حسابي شکمامون به اینکه بعد ، نشست شوهرش کنار کس هر و چيدیم

 گيخست از من ، رفتن اتاقاشون سمت به همه ، کنيم استراحت یکم بریم شد قرار و کردیم جمع

 .  خوابيد کجا آرشاویر نفهميدم و برد خوابم خستگي شدت از ، تخت رو افتادم

 ماطراف به ، بودم خوابيده قدر چه اوه ، کردم نگاه ساعت به ، پریدم خواب از گوشيم زنگ صداي با

 رخاط به! ؟ ماهي تو قدر چه آخه ، بود خوابيده کاناپه روي ، افتاد آرشاویر به نگاهم که کردم نگاه

 ، دنبو روش هيچي ، بود شده سرد هوا بود ظهر سر ، بود خوابيده کاناپه روي باشم راحت من اینکه

 مامانم ، کردم نگاه ش صفحه به ، نکنه بيدار رو آرشاویر که داشتم برش زود ، گشتم گوشيم دنبال

 راننگ بزن زنگ من به رسيدي وقتي بود گفته آخه بزنم زنگ بهش بود رفته یادم پاک آخ ، بود

 روي انداختم آروم و برداشتم تخت روي از رو پتو ، ميدادم جواب رو گوشي که همونطور ، نشم

 : گفت مامانم که کردم مي صحبت آروم ، آرشاویر

 !! ميگي چي نميشنوم ؟ ميکني صحبت آروم اینقدر چرا رها _

 : گفتم آروم

 . شه بيدار نميخوام خستس ، خوابه آرشاویر مامان _

 : گفت مامانم

 . رسيدي که شد راحت خيالم برو پس باشه خب ااا _

 ، ميخوابيد معصوم خيلي ، آرشاویر به افتاد نگاهم باز و کردم خداحافظي مامانم از اون از بعد

 نکهای بعد ، بهش بزنه زل و بشينه همينجور ميخواست دلش آدم ، داشتم دوست خيلي رو خوابش

 هک ميکردن صحبت بودن نشسته ساراجون با مهسا بيرون رفتم اتاق از ، خوردمش نگاهم با خوب

 : گفتم و کردم جا وسطشون زور به رو خودم و رفتم من

 !!ميکنيدااااا اختالط باهم خوب شوهر مادرش و جدید عروس _

 : گفت و آورد در رو زبونش مهسا که

 !!؟؟ بزنم حرف گلم شوهر مادر با دقيقه دو ببيني نميتوني ، ميشه حسودیت ، خان حسود چيه _
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 : گفتم و خندیدم

 هم وت ماشين پشت بشين تو رها گفت آرشاویر تا که تویي حسود نخير ؟؟؟ بشه حسودیم من _

 !! بشينم من گفتي ایليا به و وسط انداختي خودتو فوري

 : گفتم و کردم بغل رو جون سارا بعدم

 !؟ داریم بيشتر خوب شوهر مادر یه مگه تازشم _

 : گفت مهسا

 ؟؟؟ اینجوریه ااا _

 : گفت ميشد خفه داشت وسط این که جونم سارا ، کرد بغلش و نشست ساراجون اونور اومد

 !!! شدم خفه ، دارم دوستتون منم خدا به عروسا بابا _

 ميکرد شکر رو وخدا ميخندید ساراجونم ، خنده زیر زدم و کردیم نگاه ساراجون به دوتامون یهو

 : پرسيدم من اون بعد!!!  افتادیم پسراشون گير ماها که

 ؟؟ کجان پدرجون و ایليا _

 : گفتن باهم جون سارا و مهسا

 !! خوابن _

 : گفتم گرفت خندم

 يمکن بيدارشون بریم ميخوابن قدر چه بسته بابا!!  دارن تفاهمي چه باهم پسرا و پدر ها خوبه _

 !! دریا لب بریم بسته خواب دیگه

 ، بود خواب هنوز ، شدم اتاق وارد ، کنيم بيدارشون بریم کردیم یکي به دست هم با همه خالصه

 دلم ، بود چشمم جلوي معصومش ي قيافه دوباره ، نشستم مبل رو کنارش آروم بود خسته خيلي

 رو رمس و زدم لبخند یه شومم افکار این به ، مشکيش پشت پر موهاي توي کنم دست ميخواست

 : کردم صداش آروم و بشن دور تا دادم تکون

  ؟؟ شي بيدار خواي نمي خوابيدیاااا زیاد ؟؟ آرشي!!  آرشي _
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 : گفتم که کرد نگاهم و کرد باز رو چشماش و خورد تکون

 !! دیگه پاشو بيدارناااا همه بابا _

 : گفت و کرد نگاهم خوابالو

  ؟؟ خوابيدم خيلي _

 !! ميشه ساعتي 1 یه _

 : گفت و شد بلند جاش از

 ؟ شدي بيدار کي تو ، خوابيدم خيلي پس _

 !! ميشه ساعتي یه نزدیک _

 : گفت راه توي و رفت دسشویي سمت به و شد بلند جاش از

 ؟؟ بریم جایي ندارید تصميم _

 . دریا لب بریم ميخوایيم چرا _

 . ميشم حاضر االن منم شو حاضر پس اوکي _

 ي مردونه پيرهن یه با جيب شيش شلوار ، زدم پسرونه تریپ یه ، پوشيدم رو لباسام منم

 وقتي ، پوشيدم رو ام سي دي کتوني کفشاي و گذاشتم شالم روي هم کپ کاله یه ، اسپورت

 : گفت بود گرفته خندش اومد بيرون دسشویي از آرشاویر

 !!! رها آقا زدي پسرونه تریپ _

 : گفتم و خندیدم

 !! خانوم آرشاویر بزن دخترونه تریپ هم تو خب _

 : گفت و گرفت خندش

 !!! سوال زیر ميره مردونگيم دیگه نه _

 : گفتم لب زیر حواس بي
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 !!! هست سوال زیر مردونگيت االنم همين _

 هر اگه ، بود آرشاویر جاي اي دیگه مرد هر ، ميگفتم راستم خب ، ميگم دارم چي نبود حواسم اصال

 این یعني ، نبود جوري این آرشاویر اما ، بگذره ازش بود محال ميدید رو زیبایي همه این روز

 یه برو فتگ مي و ميکرد نگاه یه ميرفتم راه این جلوي لختم اگه مطمئنم من ، بود من نفع به بيشتر

 !!!  ميخوري سرما بپوش لباس

 فتمگ چي که بود شنيده تيزش گوشاي اون با بازم انگار آرشاویر اما ، گفتم چي نبود حواسم من

 : گفت رفته باال هایي ابرو با چون

 ؟؟ ناراحتي وضعيت این از تو _

 : گفتم گنگي با و کردم نگاهش تعجب با

 ؟؟ چي _

 : گفت و کرد تکرار رو حرفش دوباره

 ؟؟ ناراحتي وضعيت این از تو گفتم _

 : گفتم هول با

 نمنميدو اصال من.......  ميخواستم یعني.....  نميخواستم اصال.....  من یعني چيزه....  نه ؟؟ چي _

 !!! ميخواستم چي

 چون هکن پنهانش ميکرد سعي اما بود گرفته خندش چون بودم نگفته قصد از فهميد خودش انگار

 : گفت

 ور مردونگيم که رو کاري بعد ي دفعه بدون اما ، ميگيرم نشنيده رو حرفت ایندفعه خب خيلي _

 !!باش زدنت حرف مواظب پس ، ميکنم کنه ثابت بهت

 و بيرون زدیم خونه از باهم همه اون از بعد ، ميکرد تهدید داشت جورایي یه ، دادم تکون رو سرم

 جونم پدر و ساراجون ، بودیم وسط ما ، بودن ما از جلوتر ایليا مهسا ، افتادیم راه دریا سمت به

 موج صداي و آرومش آب عاشق ، داشتم دوست خيلي رو دریا ، بود دریا به نگاهم ، بودن ما پشت

 کردم ول رو آرشاویر دست که بودم خوشحال دریا دیدن از اینقدر ، ميداد آرامش بهم ، بودم هاش

 : گفت و دراومد جيغش که کشيدم رو مهسا دست و
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 ميکني؟؟ چيکار دیوونه رهاي _

 ونچ چيه قصدم فهميد انگار ، زدم شيطاني لبخند یه بعد ، دریا لب کشيدمش و ندادم رو جوابش

 : گفت زود

 !! ميخوریم سرما رها نه _

 : وگفت دراومد جيغش شد خيس ، بهش پاچيدم رو ها آب تموم دستم با و نکردم توجه حرفش به

 !! ميکشمت!!!  رهاااااااااااااا _

 

 

 و دمميخندی بلند فقط بودیم شده خيس که نبود مهم دیگه ، من رو پاچيدن آب به کرد شروع اونم

 نم به آرشاویر ، پيوستن جمعمون به هم ایليا و آرشاویر بعد لحظه چند ، پاچيدیم مي آب هم به

 آب رآرشاوی و من به و کرد مي کمک مهسا به هم ایليا ، پاچيد مي آب ایليا و مهسا به و ميکرد کمک

 بعد ، کردن مي نگاه ما به لبخند با و بودن نشسته ها ماسه روي جونم پدر و جون سارا ، پاچيد مي

 دلبخن یه و کردن نگاه هم به ایليا و آرشاویر لحظه یه ، کردیم خيس رو همدیگه حسابي اینکه

 تا ، دارن سر در شومي افکار دوتا این که فهميدیم مهسا منو ، کردن نگاه ما به بعد ، زدن شيطاني

 ميخواست و بود کرده بلندش هوا رو ایليا ، ميزنه جيغ داره مهسا دیدم من ، کنيم فرار اومدیم

 چند ، نيستم زمين رو دیگه کردم احساس لحظه یه که ميکردم نگاه داشتم منم ، توآب بندازتش

 گاهمن لبخند با داشت آرشاویر ، کردم نگاه باال به ، پيچيد دماغم توي آشنایي عطر بوي بعد لحظه

 ئنممطم ، نبودم بلد شنا ميدونست خودش ، زدم جيغ آب تو بنداز منو یهو اینکه ترس از ، ميکرد

 سفت و گردنش دور بودم انداخته رو دستم ، آب تو بيفتم ميترسيدم بازم من اما ، بود نرفته یادش

 : ميگفتم و ميزدم جيغ و داشتم نگهش

 !!!! نيستم بلد شنا من خداااااا تورو آرشاویر _

 باعث همه عطرش بوي ، بدنش گرماي ، داشتم حالي چه ميدونه خدا ، بهش بودم چسبيده سفت

 آروم ، ودمب داشته نگهش سفت که همينطور ، ميزد تند تند قلبم ، بشه بدتر لحظه هر حالم ، ميشد

 : گفت گوشم دم

 !! ميدونم _
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 کردم احساس دقيقه چند از بعد ، داد نجات منو خودش ، بره یادش ميشه مگه ، بود یادش پس

 شخود به رو من چون سردمه فهميد آرشاویر انگار ، ميلرزیدم ، بود سردم ، نيستيم آب تو دیگه

 و جون پدر از ، شدن چي ایليا و مهسا دونستم نمي ، نداشتم خبر اطرافم از ، کرد تر نزدیک

 ، بود دریا تا ویال مسير ، ميرفت داشت که بود مسيري به حواسم فقط من ، نبود خبري ساراجونم

 به منو آروم ، اتاقيم توي درفهميدم کردن باز صداي با رسيدیم وقتي ، ویال سمت ميرفت داشت

 پسري که من ، بودم نکرده اعتراضي االن تا چرا نميدونم ، زمين گذاشت بعد و داد فشار خودش

 هک نداشتم اعتراضي هيچ و بودم ساکت آرشاویر بغل توي االن ، بشه نزدیک بهم نداشت جرئت

 : گفت بهم آروم ، زمين گذاشت منو وقتي ، نداشتم کردن اعتراض جرئت انگار ، کرده بغلم

 !! ميخوري سرما کن عوض رو لباسات برو _

 به و اومدم خودم به ، درم به خيره هاست مدت من و بيرون زده اتاق از که فهميدم در صداي با

 رت وابسته بهش داشتم لحظه هر چرا ؟؟؟ ميکرد کار چي من با داشت مرد این ، رفتم حموم سمت

 ؟؟ ميشدم

 اما ، آب توي انداخت رو مهسا که ایليا مثل آب تو بندازه منو موقع همون ميتونست آرشاویر

 فتگ نيستم بلد شنا گفتم اینکه جواب در و داد امنيت بهم جاش به ، نکرد رو کار این آرشاویر

 سبتن حسي همچين حاال تا ، برام بود غریبه و آشنا نا حسي یه ، بود حسي چه نميدونم ، ميدونم

 نمي ، بود جدید بودم کرده پيدا آرشاویر به جدیدا که احساسي این اما ، نداشتم مردي هيچ به

 . کنم درکش تونستم

 مکرد عوض رو لباسام سریع ، نبود اتاق توي کسي ، بيرون اومدم حموم از خيال و فکر تا هزار با

 ازب جا برام خودش کنار من دیدن با آرشاویر ، بودن نشسته مبل روي همه ، اومدم بيرون اتاق از و

 : گفت و کرد

 !! بشين خودم پيش اینجا بيا عزیزم بيا!!  باشه عافيت خانوم به _

 ، منشست آرشاویر کنار و زدم لبخند یه ، ميکردن نگاهمون لبخند با داشتن جون پدر و جون سارا

 مکشيد مي خجالت باید چي براي ، بود شوهرم اون ولي ، ميکشيدم خجالت ازش اما چرا نميدونم

 آره ، زد سرم به فکري یه ، بود رفته سر حوصلم که منم ميدیدن فيلم بودن نشسته همه خالصه ؟؟

 : گفت ایليا ، دراومد مردا صداي که کردم خاموش رو تلوزیون و شدم بلند جام از!!!  خودشه

 !!! بود حساسش جاي بود کاري چه این رها ااااا _
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 : گفت آرشاویر

 !! کردیماااا مي نگاه داشتيم دیگه ميگه راست _

 : گفتم کمرمو به زدم رو دستم

 !!!  ميخوره بهم حالش آدم کنيد مي نگاه چيه اینا آخه!!  رفت سر حوصلمون ما چي یعني _

 : گفت و شد بلند من از طرفداري به هم مهسا

 ؟؟؟ چيه اینا آخه شدیم خسته بابا دیگه ميگه راست _

 : گفتم و جون سارا سمت کردم گاه

 ؟؟؟ بگي چيزي خواي نمي شما ساراجون _

 : گفت ایليا و آرشاویر به رو و خندید ساراجون

 !! ميشه گرفته حالش آدم چيه اینا!!!  خودتونو کنيد جمع پاشيد ، دیگه ميگن راست _

 : گفتيم جون سارا به رو باهم مهسا منو

 !! ایــــــــــــول _

 : گفت ایليا بعد که

 ؟؟؟ کنيم کار چي ميگين مثال حاال خب _

 : گفتم من

 !!! کنيم بازي حقيقت جرئت ، شد االن خوب پسر آفرین _

 : گفتن هم با همه مردا دفعه یه که

 چـــــــــــــــي؟؟؟ _

 : گفتم من که

 !؟ نه مگه!!  گفتم که همين _

 : گفتن و خندیدن هم اونا که کردم نگاه ساراجون و مهسا روبه و
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 !! آره _

 ، بودم وسط من ، نشستيم هم کنار ساراجون و مهسا و من ، کنيم بازي کردیم مجبورشون

 خچالی توي ي نوشابه هاي بطري از بطري یه مهسا ، نشستن هم کنار جونم پدر و ایليا و آرشاویر

 سرش آرشاویر و ایليا به افتاد چرخوندمش که بار اولين ، بچرخونمش خودم شد قرار ، آورد رو

 : گفت و کرد جيغ جيغ زنا این مثل ایليا بود آرشاویر سمت تهش ، بود ایليا سمت

 !!!! مياره در منو پدر االن این چي یعني _

 : گفت و خندید آرشاویر

 ؟؟ حقيقت یا جرئت!!  بچه جات سر بشين _

 : گفت و کرد نگاه آرشاویر به ترس با ایليا

 !! جرئت _

 : گفت آرشاویر

 !!! خوبي چيز چه جووووون _

 : گفت ، خنده از بودیم مرده هممون گفت که چيزي از بعد و

 !!! قسطنطنيه بنویس هوا رو باسنت با _

 : گفت و سرش تو زد ایليا

 !!! شدم عابرو بي سرم تو خاک _

 ارهدوب شد تموم اینکه بعد ، خنده از بودیم گرفته دلدرد هم ما دیگه مينوشت هوا رو داشت بعد و

 یلياا ، ایليا سمت تهش بود پدرجون سمت سرش ، جون پدر و ایليا به افتاد ، چرخوندیم رو بطري

 : گفت

 !!! پدرم کن انتخاب _

 : گفت پدرجون

 !!! جرئت _
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 : گفت ایليا

 !!! شمایيم مهمون شام امشب جان پدر!!!  کرد انتخاب هم خوبي چيزي چه ایول _

 : گفت و خندید پدرجون

 ؟؟؟ همين _

 : گفت و خندید ایليا

 !!! نمياد دلم آخه ؟؟؟ ازت بخوام چي داشتي توقع ؟ چي پس _

 تهش بود آرشاویر سمت سرش ، آرشاویر و من به افتاد بار این ، چرخوندم رو بطري دوباره بعد

 : گفتم!!!  جووووون آخ ، من سمت

 !!؟؟ سقف به اعتماد آقاي حقيقت یا جرئت _

 : گفت و خندید

 !!! جرئت _

 : گفتم و خندیدم

 !!! خرید بریم زنونه ما به ميدي رو ماشينت با رو بانکت عابر کارت فردا _

 : گفت آرشاویر ، بودم کرده کار خودمون نفع به من خنده زیر زدن همه

 ؟؟؟ کني شکست ور منو ميخواي!!!  داریم زن هم ما دارن زن مردم بيا _

 : گفتم و خندیدم بدجنس

 !! نميشه ورشکست خرید بایه ، کبکبه و دبدبه همه این همه این با شرکت رئيس!!  نترس _

 مهمون چون بيرون بریم شام و شيم حاضر بریم شد قرار و کردیم بازي دیگه یکم اون بعد

 و شدیم پياده همه شيک خيلي رستوران یه دم ، افتادیم راه و شدیم حاضر همه.  بودیم پدرجون

 فتيمر هممون نشستيم هم دور یکم اینکه بعد ، ویال سمت برگشتم بعدم و خوردیم اونجا رو شام

 مامچش ، تخت رو شدم ولو ، بياد آرشاویر اینکه قبل و کردم عوض رو لباسام سریع ، بخوابيم تا

 خاک واااي ، خورد تکون تخت بعد دقيقه چند ، خواب به زدم رو خودم ، اومد در صداي که بستم رو
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 ، خورد تکون تخت کردم احساس دوباره بعد لحظه چند ؟؟؟ بخوابه اینجا ميخواد یعني سرم بر

 وستد خيلي ، خوابيد کاناپه روي ، برداشته تخت روي از پتو و بالش دیدم ، کردم نگاه چشمي زیر

 . برد خوابم خستگي از دیگه اون بعد ، ميکرد درک که داشتم

 !!!خرید بریم نبود قرار مگه یابوووووو!!  توئم با هووووي!!!  پاشوووو خرس رهاي رها؟؟؟ _

 سرو دوباره اینکه مثل اما!!! بودماااااا راحت دستش از بود وقتي چند یه!!  اومد باز خر مهساي این

 : گفتم حرص با!!!  شد پيدا نحسش ي کله

 يآرش اصال!!!  بودمااااا راحت دستت از وقت چند یه!!! شد پيدا کلت سرو تو که باز ؟؟؟ ميگي چي _

 ؟؟؟ کجاست

 : گفت تعجب با دفعه یه مهسا

 ؟؟؟ آرشـــــــــي!!!  شنوم مي جدید چيزاي به به _

 : گفتم و شدم بلند جام از دفعه یه

 !!!! چه تو به اصال خب.....  چي که خب _

 : گفت و خندید

 !!! کني نمي صداش اینجوري الکي ميدونم که من بيشرف _

 : گفتم و خندیدم

 !!! کردم کوتاهش منم ، بود طوالني اسمش بابا!!!  رواني گمشو _

 : گفت خندیدو

 !!! بپيچوني منو نميخواد دیگه کصافط نگو دروغ _

 : گفت که خندیدم

 ؟؟ خبرم بي من که افتاده مدت این در اتفاقاتي چه عوضي _

 هب جدیدا که حسي تا گرفته بنيامين ي قضيه از ، کردم تعریف براش رو ها قضيه ي همه منم

 و نشد باورم بازم من اما ، عشقه که گفت خندیدو بهم کلي هم مهسا اون بعد ، داشتم آرشاویر
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 و بشيم حاظر شد قرار و خوردیم صبحونه پایين رفتيم و شدیم آماده اون بعد ، خندیدم بهش

 يچسوئ ، شدیم حاظر وقتي ، آرشاویر کارت و ماشين با خرید بریم دیروزي شرط اساس بر زنونه

 و نشستم فرمون پشت ، شد ماشين سوار هممون و گرفتم رو کارتش با آرشاویر از رو ماشين

 رو شيشه ، شيشه به زد و وایساد من سمت ي شيشه کنار اومد آرشاویر ، کردم روشن رو ماشين

 : گفت که پایين دادم

 !!  باشيد خودتون مواظب _

 : گفتم و خندیدم

 !!!! نميدم قول ، نکنيم خالي رو کارتت که اینه منظورت اگه اما ، هستيم که مواظب _

 : گفت و خندید

 !!! بگم همينو ميخواستم دقيقا آخ _

 هک بودم فهميده ، بودم کرده زندگي باهاش که وقت چند این توي ، ميکرد شوخي داشت ميدونم

 و مکرد پارک جا رویه ماشين و بازار سمت افتادیم راه اون بعد.  نداره اهميتي کمترین براش پول

 باسل بيشتر ساراجونم ، کرد خفه خودشو مهسا این بود مفت چون خالصه ، شدیم پاساژش داخل

 ، مکرد خفه خودمو مهسا از بيشتر و کردم خرید کلي بود شوهرم پوالي چون دیگه که منم ، خرید

 دهش تموم خریدمون اینکه بعد ، خریدم دیگه چيز کلي و آرایش لوازم و اسپري تا گرفته لباس از

 راه يتو ، برگردیم تا شدیم ماشين سوار دوباره و خوردیم هم بستني یه و شاپ کافي یه رفتيم

 نمساراجو االن چون ، انداخت تيکه بغلمون اومد سمند با با سوسوليا این از پسره یه که بودیم

 محل اینقدر خالصه ، مياوردم در رو پدرش بود دیگه موقع اگه اما ندادم رو جوابش ، بود باهامون

 هک ، برم کنارش از زودتر که کردم زیاد رو سرعتم ، شدید شدم عصباني ، داد بد فحش که ندادم

 راب نداشتم دادن مسابقه ي حوصله ، بذاره مسابقه ميخواست ، بود اومده خوشش تازه انگار اونم

 ستم انگار پسره ، اومد مي پشتمون داشت اونم اما بمونه عقب که دادم گاز ميتونستم تا همين

 دلم هاینک هم و بودیم زن هممون چون بودم ترسيده منم ، ميکشيد الیي ماشينا بين جور بد ، بود

 عقب و بودن نگران همش هم مهسا و ساراجون ، بياد سرشون بالیي منن با که االن نميخواست

 ينم اینم از بيشتر ، اومد مي اونم ، ميرفتم سرعت قدر چه هر کرد نمي ول نه اما ، ميردن نگاه رو

 ينب بکشم الیي زودتر کردم سعي ، ميکرد جریمه پليس و بود شهر توي چون ، برم تونستم

 زد لبغ اومد دفعه یه که شدم رد و اومدم ، بودم افتاده خوردن چيز به بودم ترسيده خيلي ، ماشينا
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 کج ور فرمون باید یا ، بکنم تونستم نمي کاري هيچ لحظه اون در ، ماشينم جلوي پيچيد و جلو

 ، شدم مي من مقصر حالت اون در ماشينش شکم تو ميرفتم یا ، جدول توي ميرفتم و ميکردم

 تا سه هر و جدوال توي رفت ماشين ، کردم کج رو فرمون و کردم انتخاب رو اول راه همين براي

 هب خورد من سر بشه باز بگ ایر تا و شد وارد محکم ي ضربه یه ماشين جلوي به ، زدیم جيغ مون

 ور اطرافم صداهاي بعد لحظه چند ، بود بد حالم ، گرفتم بدي خيلي سرگيجه لحظه یه ، فرمون

 مهسا و جون سارا ، بود کرده فرار عوضي اون اما ، بودن شده جمع دورمون همه ، ميشنيدم

 ودب شده من متوجه که مهسا ، داشتم سرگيجه و ميکرد درد عجيب سرم من اما بود خوب حالشون

 : گفت و کرد بغل منو ،

 !! بگو چيزي یه خدا تورو رها ؟؟؟ خوبه حالت ؟؟؟ رهاااااا ؟؟؟ رهااااااا  _

 

 

 : گفتم آروم

 . ميره گيج سرم فقط خوبم _

 : گفت مهسا به رو نگراني با جون سارا

 !! برسونه رو خودش زودتر بگو آرشاویر به بزن زنگ مهسا _

 : گفت و کرد بغل منو بعدم

 !!! خورده سرت به ضربه یه فقط نيست چيزي رها ؟؟ خوبي رها _

 : گفتم آروم

 ..... ماشين اما ، خوبم _

 : گفت جون سارا

 !! باشه سالمت سرت ، سرت فداي_
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 ماشين عدب دقيقه چند زد زنگ مهسا تا همين براي افتاد اتفاق این که بودیم نزدیک تقریبا ویال به

 که ودب آرشاویر شنيدم که رو کسي اولين داد صداي ، رسيدن ما کنار وقتي ، شد معلوم دور از ایليا

 : کشيد داد

 ؟؟؟؟ رهااااااااا _

 الزم زمان دقيقه چند ، سمتم دوید ، دید حالت اون در منو وقتي شد رد جمعيت بين از بعدم و

 : تگف نگراني با آروم آرشاویر بودم آرشاویر بغل تو من ، ام موقعيتي چه توي بفهمم تا داشتم

 ؟؟ نشده که چيزیت رها ؟؟ خوبه حالت عزیزم ؟؟ رها _

 : گفتم و دادم تکون رو سرم آروم

 . ميره گيج و ميکنه درد سرم یکم فقط خوبم آرشاویر نه _

 : گفتم و کردم بغز بود شده داغون جلوش که ماشينش آوري یاد با باز و

 .... ماشينت آرشاویر _

 : گفت آروم و گذاشت لبم روي سکوت معني به رو دستش و بدم ادامه رو حرفم نذاشت

 !! درک به ماشين ، باش خوب خودت ، سرت فداي ، هيـــــــــس _

 همه به و عقب صندلي روي گذاشت منو و ایليا ماشين سمت رفت و کرد بلند بغلش توي منو بعد و

 ایستاد تحرک از ماشين دقيقه چند از بعد ، ميکرد رانندگي سرعت با ، بيمارستان برتم مي که گفت

 به ، بودم بسته رو چشمام ، بيمارستان داخل برد و کرد بغلم دوباره آرشاویر ، شد باز من سمت در

 : گفت و رفت پرستاري سمت

 ؟؟ کجاس دکتر ، خانوم _

 احساس بعد لحظه چند و شد اتاق یه وارد ، افتاد راه داد نشون پرستار جایي سمت به بعدم و

 تردک کنم فکر و شد باز اتاق در بعد لحظه چند ، بود آرشاویر دست توي دستم ، تختم روي کردم

 : گفت که بود

 ؟؟ چيه مشکل ؟؟ جوون شده چي _

 : گفت آرشاویرم
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 قايآ!  داره سرگيجه و درد سر یکم!!  خورده ضربه سرش به اینکه مثل ، کرده تصادف دکتر آقاي _

 !!  ميميرم نگراني از دارم! ؟ شده چي ببينيد توروخدا دکتر

 : گفت و خندید دکتر

 !! نميشه چيزیش کسي که سر به خوردن ضربه یه با ، جوون نباش نگران _

 : گفت و کرد معاینم بعد

 هم ش سرگيجه ، بوده سطحي خورده سرش به که هم اي ضربه ، شده وارد بهش شوک یکم _

 !! بشه راحت خيالت که ميگيریم سرش از عکس یه شما اطمينان براي حاال اما ، همونه براي

 : گفت آرشاویر به رو خنده با بعدم

 اینجوري و ميشينن ماشين پشت چي براي نيستن بلد رانندگي وقتي زنا این نميدونم من آخه _

 !!! ميکنن نگران رو شوهراشون

 فکر هک وقتي اونم ، بود بوسيده منو بار اولين براي آره ، شد داغ پيشونيم کردم احساس لحظه یه

 : گفت دکتر به رو اون بعد!!  فهمم نمي هيچي و بيهوشم من ميکرد

 صد تهش ماشين که داشتم اطمينان رانندگيش از!!  نيست دیگه زناي مثل من خانوم ، دکتر نه _

!!  دهبل عادي رانندگي از تر فرا و بوده رالي توي ، داده پس رو امتحانش ، دستش دادم رو ميليونيم

 !!! بوده اي قضيه یه حتما!!  شده اینجوري االن که شده چي نميدونم اما

 ور صورتم آزادش دست با ، بود دستش توي دستم ، شد خارج در از و گفت باشي موفق یه دکتر

 نگرانت اینجوري یکي وقتي داره حسي چه نميدوني ، بودم شده لذت غرق منم ، ميکرد نوازش

 اغوند ماشينمو بگه اینکه جاي به ، ميکني داغون رو ميليونيش صد هشت ماشين وقتي ، باشه

 هک بودم شده مطمئن واقعا دیگه امروز!!  جهنم به ماشين باش خوب خودت سرت فداي بگه کردي

 فتمميگ زماني یه که عشقيه همون شاید ، نيست معمولي حس یه ، دارم آرشاویر به که حسي این

 هک افتادم گردنبندي یاد ، نميزنه در ميگفت حنانه که عشقيه همون ، رماناس توي و نداره وجود

 قعش»  افتادم جملشس یاد ، داد کادو بعم عقد موقع آرشاویر که هموني ، بود گردنم توي هميشه

 ، گرفت جا قلبم توي یواش یواش و نزد در عشق ميگفت راست آره!!  باش مواظب«  نميزنه در

 از نوزه ولي!!  بشم عاشق برسه چه ، بشم وابسته مردي به اینجوري نميکردم فکر حتي که مني

 اون گها ولي ؟ نه یا داره دوست منو اونم نميدونستم ، نبودم مطمئن خودم به نسبت آرشاویر عشق
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 ودمب امانت من اینکه خاطر به فقط قبل مثل محبتاش این اگه ؟؟؟ چي باشه نداشته دوست منو

 انشدوست انسان حس ي واسه قبل مثل کمکاش اگه ؟؟ چي اون به بود سپرده منو بابام و دستش

 ؟؟ چي باشه

 رو زندگيم مرد که حاال ، شدم عاشق که حاال کنم مي خواهش ، ميکنم خواهش ازت خدایا وااااي

 تمخود ، گذاشتي پام پيش رو راه این خودت باشه طرفه یه عشقم نذار ، نگيرش ازم ، کردم پيدا

 . نباشه طرفه یه عشقم که کن کاري یه و کن کمکم شدم عاشقش که حاال

 : گفت ، ميکرد نگاهم مهربوني با که همونطور آرشاویر ، کردم باز رو چشمام یواش یواش

  ؟؟ خوابالو خانوم کردي باز رو چشمات باالخره _

 اب همين براي کنم خواهي معذرت ازش ميخواستم ، افتادم ماشينش یاد باز اما ، زدم لبخند بهش

 : گفتم اي گرفته صداي

 ..... من ، بشه جوري اون ماشينت نميخواستم من ، ببخش منو آرشاویر _

 : گفت و بدم ادامه رو حرفم نذاشت و کرد اخم آرشاویر

 وگرنه ، سالمي خودت االن که اینه مهم سرت فداي گفتم ، بزني ماشين از حرفي نبينم دیگه رها _

 رو ماشين اون تاي صد حتي ، بخشيدم نمي رو خودم وقت هيچ من ميشد چيزیت خودت اگه

 رقُ یکم سپرش فقط نشده چيزیش ، دیدم رو ماشين من بعدم ، بشي خوب تو فقط که ميدادم

 درست ماشين الکي خارجيا ، بشه اولش روز مثل کنن درستش ميدم نيست مهم اونم که شده

 ؟؟ باشه ، نزن ماشين از حرفي دیگه پس!!!  که نميکنن

 : گفتم و دادم تکون رو سرم آروم

 . باشه _

 : گفت و زد لبخند بهم بعد

 هواس ، داشتم کامل اعتماد رانندگيت به من ميدوني خودت ؟ شد چي ميکني تعریف برام حاال _

 !! بود عجيب یکم برام همين

 هم رد بيشتر آرشاویر اخماي لحظه هر ، کردم تعریف براش رو قضيه کل و کشيدم عميق نفس یه

 : گفت شد تموم صحبتم اینکه بعد ، بود شده عصباني ، ميشد
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 رو پدرش مياوردم گيرش موقع همون ؟؟؟ نگفتي بهم زودتر چرا آخه!!!  رها ، رها ، رها _

 بودم موقع اون اگه!!!  ميرفتين تنها ميذاشتم نباید اولشم از!!!  بيشور مرتيکه وااااي!!  درمياوردم

 ؟؟ چي ميومد سرتون بالیي اگه!! نامرد ، نميذاشتم تنش به سر

 : گفتم و گرفتم رو دستش کنم آرومش اینکه براي ، بود عصباني خيلي

 که نداشت رو ارزشش عوضي اون ، نشده چيزیمون شکر رو خدا که االن ، باش آروم ، آرشاویر _

 !!!  بدي حرص خودتو اینقدر خاطرش به االن

 : گفت عصباني دوباره

 اونوقت ، بودید تنها زن تا سه شما ؟؟؟ چي اورد مي سرتون بالیي اگه ؟؟؟ باشم آروم چطور آخه _

 ؟؟؟ بکنيد ميخواستيد چيکار

 براي نمک آرومش و کنم استفاده زنونه فناي از کردم سعي نبود شدني آروم ، بود عصباني خيلي نه

 : گفتم همين

 خدارو که داري رو االن تو ، گذشته و افتاده اتفاق اون ؟؟؟ کاریه چه این آخه ؟؟ جااان آرشاویر _

 ؟؟؟ جوونم آرشي باشه ، نباش عصباني اینقدر دیگه پس ، نيفته هم اتفاقي شکر

 دهش آرومتر انگار ، کشيد عميق نفس یه ، ميداد گوش حرفام به دقت با و چشمام توي بود زده زل

 زنونه ي ناشناخته فناي این از بعد به این از!!!  ميده جواب زنونه فناي ميگن راست پس ، بود

 رايب منو ، کنيم نگاه بهم این از بيشتر نذاشت و شد وارد دکتر اون از بعد!!!  آمد خوشمان ميزنم

 راحت هممون خيال و اومد عکسا جواب که موندیم منتظر ساعتي یه ، بردند سرم از برداري عکس

 . کردم شکر رو خدا کلي منم ، نبوده چيزي که شد

 و دنبو نگرانم کلي هم همه که ، رفتيم ویال سمت به و گرفت رو ترخيصم برگه آرشاویر اون بعد

 توي رفتم اون بعد ، ميداد فحش رو سوسول ي پسره اون همش هم مهسا ، پرسيدن مي رو حالم

 ربهت سرگيجم ، شدم بيدار خواب از که بود ظهر از بعد نزدیکاي ، کنم استراحت کم یه تا اتاق

 ، نپایي رفتم و پوشيدم رو لباسام ، شدم خوب گفت ميشد ، کرد نمي درد دیگه سرم و بود شده

 : گفت و گرفت رو دستم و اومد سمتم به من دیدن با آرشاویر

 !!! ميکردي استراحت ؟؟ عزیزم شدي بلند چرا پس _

 : گفتم من که
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 !! شده خوب ام گيجه سر و درد سر ، آرشاویر خوبم _

 : گفت مهسا که

 !! نکن لوسش اینقدر!!  دیگه خوبه آرشاویر دیگه ميگه راست _

!!  ميزد پر پر داشت قبلش وگرنه ، شدم خوب که بود شده راحت خيالش سوخته پدر مهساي این

 : گفت که آوردم در براش زبون یه ي همه چشم از دور خالصه

 !!! من واسه مياره در زبونم ، بهتره منم از حالش این بيا _

 ، دبو خوب سرگرمي براي ، کنيم بازي حکم باهم بيان گفتم ها بچه به اون بعد و خندیدیم همه

 ااون یا ، کردیم شروع رو بازي ما و شدند باهم هم ایليا و مهسا و شدیم باهم آرشاویر منو خالصه

 اختب هرکي گذاشتيم شرط ، کردیم مي جمع دستو ما وقتا بيشتر اما ، ما یا ميکردن جمع رو دست

 دهش خسته دیگه که کردیم بازي اینقدر خالصه ، کردن قبول هم همه ، بخره بستني بقيه براي

 رو شام اونم بعد ، بده بستني بهمون فردا ایليا شد قرار و بردیم آرشاویر منو سرم آخر ، بودیم

 ایليا که ، نره سر حوصلمون کنيم کار چي کردیم فکر نشستيم همه ، بود شب سر هنوز ، خوردیم

 ميزد قمبر رعد و بارون و باد هم ، تاریکه هم ، شبه هم ، ببينيم بزاره ترسناک فيلم یه داد پيشنهاد

 ترس از هم همه ، ترسوئه کي که بودیم گذاشته کورس کردن قبول همه ، بود نور الي نور دیگه

 کنار یلياا آرشاویر کنار من ، نشستيم همه ، کردند قبول نچسبونن بودن ترسو انگ بهشون اینکه

 یه ات هميشه اما داشتم دوست ترسناک فيلم ، شد شروع فيلم ، جون پدر کنار جونم سارا ، مهسا

 فيلمش!!  داشتم مرض کال ، ميترسيدم و ميدیدم جلوم رو فيلم توي آدماي این بعدش هفته

 تادهاف خوردن چيز به من!!!  ميشنوي چيزي یه ميگم چيزي یه یعني بوداااااا ترسناک واقعـــــــا

 ازويب تو کردم فرو رو سرم و بستم رو چشمام ترسم از که بود ترسناک اینقدر صحنش یه ، بودم

 گفت و کمرم پشت گذاشت رو دستش ، چون ترسيدم خيلي فهميد انگار اونم ، آرشاویر سنگه مثل

: 

 !!! فيلمه همش اینا نترس _
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 چراغ اایلي شد تموم فيلم وقتي ، کردم نگاه رو فيلم ي ادامه دوباره و برداشتم بازوش رو از رو سرم

 خيس رو خودشون بوده نزدیک همه بود معلوم بود پریده رنگ همه هاي قيافه و کرد روشن رو ها

 ریدمپ و درآوردم رو شالم مانتو سریع ، هامون اتاق توي رفتيم و گفتيم بخير شب اون بعد!!!  کنن

 براي ، بخوابه پيشم بياد بگم بهش نميداد اجازه بهم هم غرورم اما ، ميترسيدم خيلي ، تخت روي

 فکرم اما بخوابم کردم سعي بعدم ، روم کشيدم سرم نوک تا رو پتو و تخت رو خوابيدم همين

 ورج هزار با خالصه ، بخوره منو نياد فيلم توي جونوراي این از یکي یهو که بود این پيش همش

 . خوابيدم بدبختي

 بالفاصله ، اومد برق و رعد صداي ، ميشدند نزدیک بهم داشتند هرلحظه خوار آدم جونوراي این

 بودن نوري هيچ ، بودم تاریک جنگل توي ، ميدویدم بارون توي گرفت شدید بارون برق رعد از بعد

 ندیدندخ مي بلند بلند ، شدند نزدیکم خوارا آدم ، زمين افتادم و چاله یه توي کرد گير پام دفعه یه ،

 : گفتم و کشيدم جيغ دفعه یه ،

 !!  نخوریـــــــــــــد منو خداااااا تورو _

 مآد هنوزم ميکردم احساس ، بودم نفر یه بغل تو ، پریدم خواب از دفعه یه کشيدم که جيغي با

 : گفتم مي و ميزدم جيغ ، کرده بغل منو خوارا آدم همون از یکي ميکردم فکر ، اینجان خوارا

 !!!کـــــــــن ولم!!!  خداااااا تورو ، نخووووور منو خدااااا تورو _

 : گفت گوشم کنار آروم یکي

 آرشاویرت ، اینجام من رها!!  دیدي خواب رها!!  باش آروم نيست هيچي عزیزم رهااا؟؟ ؟؟ رها _

 !!! باش آروم ، اینجام من بزنه دست بهت نداره حق کس هيچ ، اینجاس

 پيشم یکي حداقل که شکرت ، شکرت خدایا وااااي ، گریه زیر زدم اما ، شدم آروم حرفاش با

 ، ميومد کمکم به داشتم نياز بهش وقت هر ، بود کنارم هميشه ، بود هميشه آرشاویر!!  هست

 خودش از منو آرشاویر ، بودم افتاده هق هق به ، ميکردم گریه که همونطور!!  بود نجاتم ي فرشته

 : گفت آروم ، بود روشن چراغ ، کرد نگاه صورتم به کرد جدا

 !!! باش آروم پيشتم!!  اینجام من رها ؟؟؟ ميکني گریه چي براي ؟؟؟ رهااا _

 رو آب از یکم ، بخورمش که کرد مجبورم و ریخت برام پارچ توي از آب ليوان یه تخت کنار از

 ، بخوابه کنارم ميخواست دلم ، بره پيشم از نميخواست دلم اما ، بودم آروم دیگه ، خوردم
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 و پيشمه هميشه که کنم حس وجودم تمام با ميخواست دلم ، کنم حس رو حضورش ميخواستم

 ستهنش کنارم آرشاویر ، گرفت گریم دوباره بره پيشم از قراره روزي یه اینکه آوري یاد با ، نميره

 : گفت من ي گریه بادیدن ، بود

 ؟؟ کرده ناراحتت چي ؟؟ ميکني گریه چي براي ؟؟ رهااا _

 ، کنه آرومم ميکرد سعي آرشاویر ، گرفت باال هقم هق و کردم پرت بغلش توي رو خودم هوا بي

 : گفتم بودم بغلش توي که همونطور

 ؟؟؟ آرشاویر _

 : گفت خاصي خيلي لحن با

 ؟؟ جانــــــــــم _

 : گفتم آروم ، لرزید دلم

 !!! بگوووو آرشاویر!!!  نميذاري تنهام وقت هيچ بگو!!  نميري بگو آرشاویر _

 : گفت کرد مي نوازش رو موهام که همونطور آرشاویر

 !! نميذارم تنهات وقت هيچ ، نميرم ، من رهاي نه _

 : گفتم آروم

 ؟؟؟ ميدي قول بهم _

 : گفت و اشکيم چشماي توي شد خيره کردو جدا خودش از منو

 !! ميدم قول _

 ، نارمهک آرشاویر اینکه فکر با صبح تا من ، خوابيد کنارم هم خودش و تخت روي خوابوند منو بعدم

 مقاومت برابرش در نميتونه کس هيچ و منه مرد اینکه فکر با ، نميذاره تنهام وقت هيچ اینکه فکر با

 . رفتم خواب به آرامش با کنه

 یه دیشب آوري یاد با ، نبود آرشاویر ، کردم نگاه کنارم به ، کردم باز رو چشمام ، بود صبح

 ، ودب بنيامين ، داشتم برش تخت کنار عسلي روي از ، خورد زنگ گوشيم ، لبم روي اومد لبخندي

 ميشه يعصبان بفهمه آرشاویر اگه ميدونستم که چند هر ؟ داشت چيکار من با صبح وقته این یعني
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 بجوا و کشيدم گوشي روي دستم همين براي ، بود نکرده خوبي حقم در کم هم بنيامين خب اما

 : دادم

 ؟؟ الو _

 : اومد خستش صداي

 ؟؟ رها _

 : گفتم آروم

 ؟؟ بله _

 !! مبارک تولدت _

 تقویم به ناباوري با ؟؟؟ شد خرداد 7 زودي همين به یعني ؟؟ بود چندم امروز مگه کردم تعجب

 ، بود نبنيامي بود گفته تبریک رو تولدم که کسي اولين و بود امروز درست آره ، کردم نگاه گوشيم

 : گفتم آروم

 ؟؟ نبود یادم خودم من وقتي ، بود یادت کجا از تو!!!  بنيامين واااااي _

 : گفت و خندید خسته بنيامين

 ؟؟ بره یادم رو عشقم تولد ميشه مگه _

 خيانت آرشاویر به داشتم من ، بود داداشم مثل اون ، کرد مي روي زیاده داشت بنيامين نه وااااي

 : گفتم همين براي خواستم نمي اینو من نه ، ميکردم

 روزت ونا حرفاي تمام که نگو!!  بيشتر نه ميدونم داداشم مثل تورو من نگو جوري این بنيامين نه_

 !! ميکنم خواهش!!  بوده راست آرشاویر به

 : گفت بنيامين

 آرشاویر رها!!  باشم تو داداش نميخوام من ؟؟؟ ميدوني داداشت مثل منو چي براي ؟؟؟ چي براي _

 !! بود باعثش اون ، گرفت من از تورو

 ، ارمد دوستش هم خيلي منم و منه شوهره االن اون ؟؟ ميزني چيه حرفا این ؟ بنيامين چي یعني _

 !! نذار!!  بخوره بهم برادریمون خواهر ي رابطه نذار بنيامين
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 دوست من که رو کسي هر اون ، گرفت من از تورو اون!!!  رها باشم تو برادر خوام نمي من _

 !! گرفت ازمن هم رو ستاره اون ، گرفت ازم داشتم

 نکرده یفتعر رو جریان برام آرشاویر اینکه قبل تا شاید ، ميکرد فکر بنيامين که نبود اینجوري نه

 براي ، يستن ميکنه فکر بنيامين که اونجوري ميدونستم االن اما ، ميدونستم مقصر رو آرشاویر بود

 : گفتم همين

 !! نبوده اون قضيه ميکنه اشتباه داري تو بنيامين _

 خی بدنم تموم آخرشم حرف با ، کنه گوش نميخواست بدم توضيح براش کردم سعي چي هر اما

 : گفت باشه آدمي همچين بنيامين نميکردم فکرشم حتي ، کرد

 زن بيا بگير طالق آرشاویر از ، نشده دیر خدا به ، عاشقتم هنوزه که هنوزم ، دارم دوست من رها _

 !!! کن ازدواج من با بيا فقط ، ميسازم برات رو زندگي بهترین رها ، شو من

 وردميخ بهم خودم از داشت حالم نه ، نه.......  ميتونست اون یعني ، کردم فکر حرفاش به لحظه یه

 قطع رو گوشي سریع ، کردم خيانت آرشاویر به ميکردم احساس ، داشتم وجدان عذاب احساس ،

 همشون اون بعد ، گفتن تبریک رو تولدم که داشتم رهام و روشنا از اس ام اس تا چند ، کردم

 تولدمه امروز که ميدونه آرشاویرم یعني.....  یعني اما ، بودن یادم به دورم راه از حتي ، زدن زنگ

 با منم ، بودن نشسته ميز پشت همه پایين رفتم و پوشيدم رو لباسام و شدم بلند جام از ؟؟

 حالخوش خيلي امروز ، خوردم رو صبحانه و نشستم آرشاویر کنار و کردم بلند سالم یه خوشحالي

 که ظهر تا خالصه ؟ نه یا یادشونه هم بقيه نميدونستم هم طرفي از اما ، بود تولدم روز ، بودم

 کس هيچ بودم شده مطمئن دیگه ، کردیم استراحت یکم و خوردیم رو ناهار حتي نشد خبري

 مي یکتبر رو تولدم نفر اولين هميشه و بود دوستم بهترین که مهسا حتي نيست یادش رو تولدم

 هی ، کرده فراموش هم رو دوستش بهترین تولد حتي کرده ازدواج ایليا با که وقتي از االن ، گفت

 رو ولدمت نفر اولين باید بنيامين ، شوهرم و دوستم بهترین جاي به ، بود گرفته رو گلوم بدي بغز

 دریا لب بره ميخواد گفت مهسا که بود غروب دم ، بود گرفته همشون دست از دلم ، ميگفت تبریک

 ، برد مي زور به منو مهسا هم نميکردم قبول اگر یعني ، کردم قبول بود گرفته بدجور دلم که منم ،

 غروب ، نشستيم دریا کنار هاي ماسه روي هم کنار ، افتادیم راه مهسا با و پوشيدم رو لباسام

 زده زل که همينطور ، بود گرفته و تاریک غروب این مثل منم دلم ، بود قشنگ قدر چه خورشيد

 ادتونی و نگفتين تبریک بهم و بود تولدم چون نگفتم ، کردم دل و درد مهسا براي ، دریا به بودم
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 ، فتمگ بودم کرده پيدا بهش جدیدا که حسي از آرشاویر به نسبت عشقم از اما ، ناراحتم بود رفته

 ، گفتم رو چيز همه بغز با ، نخواست ورود ي اجازه ازم و نزد در که عشقي از ، گفتم چي همه از

 ، آورد مي یادم رو ميزدم عشق راجب قبال که رو حرفایي و ميکرد نگاهم لبخند یه با فقط مهسا

 ویرآرشا صداي دفعه یه ، نشدیم اطرافمون تاریکي متوجه که بودیم صحبت غرق هردومون اینقدر

 حتي ، بودم دلخور دستش از ، برگشتيم سمتش به ، کرد مي صدامون داشت که شنيدیم رو

 شبه نسبت حسم بودم فهميده جدیدا که من ؟ بگه بهم خالي و خشک تبریک یه نميتونست

 این شاید که ميکنم فکر این به ، هنوزه که هنوزم اما ، بودم شده تر حساس االنم شده عوض

 نه ماا ، بره و بذاره تنهام روزي یه شاید ، باشه نداشته دوست منو شاید ، باشه طرفه یه من عشق

 قول قولش پس ، بود مرد آرشاویرم ، قولش و مرده ، نذاره تنهام وقت هيچ داد قول ، داد قول بهم

 و موندم من و رفت هم مهسا ، مياره منو خودش و بره که گفت مهسا به رو آرشاویر اون بعد ، بود

 ، گفتمي تبریک بهم که بود مهم برام که ميدادم نشون نباید اما ، بودم دلخور دستش از ، آرشاویر

 براي ، کنم خورد خودمو نشدم مطمئن اون احساس از تا نباید ، بذارم پام زیر رو غرورم نباید

 ، ردک باز رو ویال ورودي در دفعه یه رسيدیم که در جلوي ، برميداشتم گام کنارش خيال بي همين

 : گفت گوشم کنار صدایي که بودم شک توي ، درمياوردم شاخ داشتم تعجب از من

 !! مبارک تولدت _

 به ، اومد ها بچه خوندناي مبارک تولدت جون سارا و مهسا و ایليا جيغ و دست صداي بعدشم

 رو رکا همه این کي ؟؟ کنن تزئين رو خونه کردن وقت کي اینا ، بودم شده سوپرایز واقعي معناي

 ، کردم نگاه آرشاویر به هيجان با ، بود نکرده سوپرایزم اینجوري کس هيچ حاال تا ؟؟ دادن انجام

 هی ، ميخري نبات آب براشون که دوساله هاي بچه مثل بودم کرده ذوق ، ميکرد نگاهم لبخند با

 : گفتم و کشيدم جيغ دفعه

 ؟!؟!؟ بکنيد کارو همه این کردین وقت کي شما!!!  واااااااي _

 : گفت جون سارا که

 !!! عاشقمه پسر این کار همش _

 : گفت ایليا که ، کردم نگاهش شناسي قدر با

 ياين اگه ، ندارم طاقت یکي من بخوریم رو کيک زودتر ميخوایيم کن فوت شمعاتو بيا بدو رها _

 !! ميکنماااا فوت شمعاتو خودم من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر پوش زره فاطمه | نميزنه در عشق رمان | حوریه خانم رمان

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

 

375 

 

 بقل یه کيکش ، نشستيم باهم همه ، برد کيک سمت به و گرفت رو دستم آرشاویر ، خندیدم

 : بود شده نوشته کارامل با وسطش که بود شکالتي

 !! مبارک تولدت زندگيم ، شد ساله 67 زندیگم امروز _

 نهمچي ميشد یعني ؟؟ بودم آرشاویر زندگي من واقعا یعني ، بود شيرین حرف این برام قدر چه

 : گفت ایليا افتاد ها شمع به نگاهم اون بعد چيزي؟؟

 !! دیگه کن فوت _

 : گفت مهسا

 !! کن آرزو رها _

 ازت ، نگيري ازم رو آرشاویر ميخوام ازت خدایا ، بستم رو چشمام و کردم قفل هم توي رو دستام

 !!! نباشه طرفه یک عشقم خدایا ، باشه خودم مال فقط ميخوام

 ، کردم فوت رو ها شمع سریع بعدم ، کردم نگاه آرشاویر به اول لبخند با و کردم باز رو چشمام

 ، ها کادو به رسيد نوبت ، شد تموم گرفتن عکس و کيک بریدن و شمع کردن فوت که این از بعد

 ، بود ظریف خيلي که بود سفيد طال سرویس یه ، کردم شروع جون پدر و ساراجون کادوي از اول

 کردم بازش وقتي ، بود فرش تابلو یه ، بازکردم رو ایليا و مهسا کادوي بعدم ، کردم ذوق کلي

 دونم نمي ، بود شده بافته آرشاویر و من ي چهره از که فرش تابلو یه ، شدم سوپرایز بيشتر

 ناو بعد! ؟ بودم ندیده چيزي من چرا پس ، بود قشنگ خيلي ، گرفتن رو اینا کي ها پدرسوخته

 زئينت قشنگ خيلي به که بود مشکي قرمز کوچولوي ي جعبه یه ، آرشاویر کادوي به رسيد نوبت

 مونده باز دهنم که بود خوشگل اینقدر دیدم رو خوشگل خيلي انگشتر یه کردم بازش وقتي ، شده

 : وگفتم کردم دستم ذوق با ، بود عزیز خيلي برام بود عشقم از تولدم کادوي اولين این ، بود

 !!!مرســـــــــــــــي قشنگه خيلــــــــــي وااااااااااي _

 : گفت خندیدو آرشاویرم

 !! نيست اصلي کادوي این اما ، نداره رو خانومم قابل _

 غلب از ؟؟ نيست اصلي کادوي که چي یعني گروني و قشنگي این به این ، کرد تعجب حرفش از

 : گفت و درآورد کوچيک ي جعبه یه ميز
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 !! تولدته اصلي کادوي این _

 ينماش سوئيچ وااااااااااااي ، کردم باز رو درش ، چيه ببينم زودتر ميخواستم داشتم هيجان خيلي

 : گفت که بهش بودم زده زل ناباوري بهت با ، نميشد باورم اصال واااااي BMW یه سوئيچ!!!  بود

 !!! باشه مبارکت ، دارم اطمينان خانومم رانندگي به که اینه براي این _

 الح خوش وقتي که هميشه مثل و کردم چيکار نفهميدم و کشيدم جيغ یه درومدم بهت از دفعه یه

 آرشاویرم که کردم بوس رو آرشاویر لپ پریدم ، ميکردم بوس رو طرف لپ ميپریدم ميشدم

 همه این از دقيقه چند هنوز ، کردم تشکر همشون از و نياوردم خودم روي به منم ، خندید

 يدنکش نفس ، وایساد قلبم لحظه یه زد جون پدر که حرفي با که ، بود نگذشته بودنم خوشحال

 : گفت جون پدر ، بودم شده شکه ، بود رفته یادم

 براي بودم گذاشته که شرطي که اینه اونم ، بدم بهتون هم دیگه کادوي یه ميخوام امشب _

 هک کاري اولين تهران برسيم وقتي که اینه اونم ، کنم براورده رو بودم گذاشته آرشاویر ازدواج

 !!! ميکنم نامش به رو آرشاویر ي ارثيه ، ميکنم

 به ، اومد ها بچه خوندناي مبارک تولدت جون سارا و مهسا و ایليا جيغ و دست صداي بعدشم

 رو رکا همه این کي ؟؟ کنن تزئين رو خونه کردن وقت کي اینا ، بودم شده سوپرایز واقعي معناي

 ، کردم نگاه آرشاویر به هيجان با ، بود نکرده سوپرایزم اینجوري کس هيچ حاال تا ؟؟ دادن انجام

 هی ، ميخري نبات آب براشون که دوساله هاي بچه مثل بودم کرده ذوق ، ميکرد نگاهم لبخند با

 : گفتم و کشيدم جيغ دفعه

 ؟!؟!؟ بکنيد کارو همه این کردین وقت کي شما!!!  واااااااي _

 : گفت جون سارا که

 !!! عاشقمه پسر این کار همش _

 : گفت ایليا که ، کردم نگاهش شناسي قدر با

 ياين اگه ، ندارم طاقت یکي من بخوریم رو کيک زودتر ميخوایيم کن فوت شمعاتو بيا بدو رها _

 !! ميکنماااا فوت شمعاتو خودم من
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 بقل یه کيکش ، نشستيم باهم همه ، برد کيک سمت به و گرفت رو دستم آرشاویر ، خندیدم

 : بود شده نوشته کارامل با وسطش که بود شکالتي

 !! مبارک تولدت زندگيم ، شد ساله 67 زندیگم امروز _

 نهمچي ميشد یعني ؟؟ بودم آرشاویر زندگي من واقعا یعني ، بود شيرین حرف این برام قدر چه

 : گفت ایليا افتاد ها شمع به نگاهم اون بعد چيزي؟؟

 !! دیگه کن فوت _

 : گفت مهسا

 !! کن آرزو رها _

 ازت ، نگيري ازم رو آرشاویر ميخوام ازت خدایا ، بستم رو چشمام و کردم قفل هم توي رو دستام

 !!! نباشه طرفه یک عشقم خدایا ، باشه خودم مال فقط ميخوام

 ، کردم فوت رو ها شمع سریع بعدم ، کردم نگاه آرشاویر به اول لبخند با و کردم باز رو چشمام

 ، ها کادو به رسيد نوبت ، شد تموم گرفتن عکس و کيک بریدن و شمع کردن فوت که این از بعد

 ، بود ظریف خيلي که بود سفيد طال سرویس یه ، کردم شروع جون پدر و ساراجون کادوي از اول

 کردم بازش وقتي ، بود فرش تابلو یه ، بازکردم رو ایليا و مهسا کادوي بعدم ، کردم ذوق کلي

 دونم نمي ، بود شده بافته آرشاویر و من ي چهره از که فرش تابلو یه ، شدم سوپرایز بيشتر

 ناو بعد! ؟ بودم ندیده چيزي من چرا پس ، بود قشنگ خيلي ، گرفتن رو اینا کي ها پدرسوخته

 زئينت قشنگ خيلي به که بود مشکي قرمز کوچولوي ي جعبه یه ، آرشاویر کادوي به رسيد نوبت

 مونده باز دهنم که بود خوشگل اینقدر دیدم رو خوشگل خيلي انگشتر یه کردم بازش وقتي ، شده

 : وگفتم کردم دستم ذوق با ، بود عزیز خيلي برام بود عشقم از تولدم کادوي اولين این ، بود

 !!!مرســـــــــــــــي قشنگه خيلــــــــــي وااااااااااي _

 : گفت خندیدو آرشاویرم

 !! نيست اصلي کادوي این اما ، نداره رو خانومم قابل _

 غلب از ؟؟ نيست اصلي کادوي که چي یعني گروني و قشنگي این به این ، کرد تعجب حرفش از

 : گفت و درآورد کوچيک ي جعبه یه ميز
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 !! تولدته اصلي کادوي این _

 ينماش سوئيچ وااااااااااااي ، کردم باز رو درش ، چيه ببينم زودتر ميخواستم داشتم هيجان خيلي

 : گفت که بهش بودم زده زل ناباوري بهت با ، نميشد باورم اصال واااااي BMW یه سوئيچ!!!  بود

 !!! باشه مبارکت ، دارم اطمينان خانومم رانندگي به که اینه براي این _

 الح خوش وقتي که هميشه مثل و کردم چيکار نفهميدم و کشيدم جيغ یه درومدم بهت از دفعه یه

 آرشاویرم که کردم بوس رو آرشاویر لپ پریدم ، ميکردم بوس رو طرف لپ ميپریدم ميشدم

 همه این از دقيقه چند هنوز ، کردم تشکر همشون از و نياوردم خودم روي به منم ، خندید

 يدنکش نفس ، وایساد قلبم لحظه یه زد جون پدر که حرفي با که ، بود نگذشته بودنم خوشحال

 : گفت جون پدر ، بودم شده شکه ، بود رفته یادم

 براي بودم گذاشته که شرطي که اینه اونم ، بدم بهتون هم دیگه کادوي یه ميخوام امشب _

 هک کاري اولين تهران برسيم وقتي که اینه اونم ، کنم براورده رو بودم گذاشته آرشاویر ازدواج

 !!! ميکنم نامش به رو آرشاویر ي ارثيه ، ميکنم

 

 پریده رنگي با هم مهسا و ایليا ، نداشت خوبي حال اونم ، کردم نگاه آرشاویر به ، بود بد حالم

 از جدایي ؟؟؟ دادي بهم تولد کادوي ؟؟؟؟ چرا آخه!!! خدایاااا ، ميکردن نگاه دوتا ما به داشتن

 ازت ، خواستم ازت االن همين من خدایا ؟؟؟ شدم عاشقش االن تازه که کسي از ؟؟ آرشاویر

 خدایا ؟؟؟ ميدي رو هات بنده جواب جوري این خدایا!!  نگيري من از رو آرشاویر که کردم خواهش

 نگاه دب چشم یه به بودي کرده خلق که پسرایي ي همه به اینکه خاطر به ؟؟ کني تنبيهم ميخواي

 داره وجود هم استثنا بگي ؟؟؟ميخواستي کني شرمندم فقط ميخواستي خدایا ؟؟ ميکردم

 چرا پس ، فهميدم االن ؟؟؟خدایااااا نيستن هم مثل مردا ي همه بفهموني بهم ؟؟ميخواستي

 ؟؟؟ بگيریش ازم ميخواي

 : گفت اینجوریه دید که جون سارا ، بود هم تو هممون هاي قيافه

 ؟؟ نشدین خوشحال ببينم ؟؟؟ شدید اینجوري چرا ها شما ببينم _

 : گفتم و زدم زورکي لبخند یه

 !!! بود خوبي خبر خيلي ، شدیم خوشحال هم خيلي اتفاقا نه _
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 تر ينسنگ داشت لحظه هر گلوم بغز ، بيرون زدم ویال در از ببخشيد یه با و شدم بلند جام از بعد و

 مي ، ميریخت صورتم روي اشکام ، بترکه دادم اجازه و بگيرم رو جلوش نتونستم دیگه ، ميشد

 ويت ، رسيدم دریا به ، بود شده تبدیل هق هق به هام گریه دیگه ، برسم دریا به زودتر که دویدم

 آروم منو درد همه این اما ، ميداد آرامش بهم هاش موج صداي ، بود قشنگ هم تاریکي اون

 ، ميکردم صدا رو خدا و ميزدم فریاد آسمون به رو ، ميکردم هق هق ، ها ماسه روي افتادم ، نميکرد

 : ميگفتم و کردم مي گریه

 قبول انداختي دلم به خودت ، پام جلوي گذاشتي رو راه این خودت خدایاااااا ؟؟؟ چراااااااااا آخه _

 ؟؟؟؟ ميکني اینجوري داري االن چرا پس ، کنم

 عنيی ، ميشه تموم تهران به رسيدن از بعد چي همه یعني ، تهران به رسيدن از بعد گفت جون پدر

 به سيمبر نباید نه!!  ميره بين از ، ميکنم حس بودن آرشاویر کنار از دارم من تازه که شيریني این

 ازم رو آرشاویر یا ببينم رو روز اون من نذار یا ، خدایا ، ميميرم من تهران به برسيم اگه ، تهران

 !!! خواهش خداااااا ، نگير

 ، بودم شده تر آروم ، ميخورد صورتم به بارون نم نم ، ميکردم صدا رو خدا دلم توي همينجوري

 زدم خدا به که حرفایي این از دلم ته لحظه یه ، ميشدم آروم ميزدم حرف خدا با وقتي هميشه

 از ور چيزي زور به نباید نه ، دارم نگه خودم کنار رو آرشاویر ميخواستم زور به من ، شدم شرمنده

 این ي همه باعث که بود اون ، داد قرار راهم جلوي رو آرشاویر که بود خدا همون ، بخوام خدا

 !! کنم فضولي خدا کار توي نباید ، بود کارش توي حکمتي یه حتما پس ، بود اتفاقا

 : گفتم خدا به دلم توي کردم آسمون روبه دوباره

 داشته زور به نميخوام اما ، دارم دوست رو آرشاویر من ميدوني خودت ، کردم غلط خدایا _

 من ، کنم فضولي کارات توي نباید من پس ، توشه حکمتي ميکني کاري هر تو خدایا ، باشمش

 ونمنميت که خودش پيش خدایا ، داري نگه کنارم رو آرشاویر ، ميدوني صالح اگه ميخوام ازت فقط

 يميدون صالح اگه خودت پس ، دارم دوستش خيلي که ميکنم اعتراف تو پيش اما ، کنم اعتراف

 !!! نوکرتم ، کن جورش برام

 مصالح اگه ، خدا به بسپرم اگه ، شد بهتر االن ، لبم روي اومد لبخند یه زدم که جدیدي حرفاي از

 نننميتو بازم نخواد خدا اگه ، بگيرن ازم رو آرشاویر که بشن جمع هم دنيا ي همه اگه حتي ، باشه

 . کنه حلش ميدونه صالح جور هر که خودش به سپرم مي پس ،
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 آرشاویرم ، بودن نگرانم همه ، رفتم ویال سمت به اون بعد ، بود کرده آرومم خدا ، بودم شده آروم

 ته ، نيقتاده اقياتف هيچ که انگار ، نشستم پيششون رفتم لبخند با ، رفته کجا اونم نبود معلوم ، نبود

 نتظرم اتاقم توي ، بود نيومده هنوز آرشاویر ، بخوابيم که رفتيم همه اون بعد ، بود قرص خدا به دلم

 فکر داشتم بودم بيدار اما ، تخت روي خوابيدم ، نداشت اومدن قصد انگار اما ، بودم نشسته

 و بستم رو چشمام سریع ، شد بسته و باز اتاق در که بود شب سه ساعت نزدیکاي ، ميکردم

 که طوري چشمي زیر ، برميداشت قدم آروم ، بود خاموش اتاق چراغ ، خواب به زدم رو خودم

 دارمبي بفهمه ترسيدم ، من به بود زده زل و اتاق در به بود داده تکيه ، کردم نگاهش بيدارم نفهمه

 ندچ ، شنيدم مي رو برميداشت که قدمهایي صداي بعد لحظه چند ، بستم رو چشمام همين براي

 به داغش نفساي ، نشسته تخت روي کنارم که فهميدم تخت خوردن تکون از هم بعد لحظه

 به بزنم رو خودم بود سخت خيلي ، نزدیکه بهم خيلي که بود معني این به این ، ميخورد صورتم

 رو صورتم داشت آروم که کردم احساس صورتم روي رو داغش دست بعد لحظه چند ، خواب

 : اومد خستش صداي بعد لحظه چند ، ميکرد نوازش

 ؟؟؟ بخوابي آروم و راحت اینقدر ميتوني چطور_

 چي من دل توي داري خبر تو ؟؟؟ بخوابم آروم ميتونم چطور ، بزنم داد و شم بلند ميخواستم

 ميکرد صحبت خودش با داشت انگار اومد صداش دوباره ؟؟؟ ميزني رو حرف این داري که ميگذره

: 

 ره اميدوارم اما ، بيفته زندگيمون براي اتفاقي چه قراره نميدونم ، ميشه چي آخرش نميدونم _

 !! باشه دوتامون هر نفع به بيفته قراره اتفاقي

 الخي بي آرشاویرم پس ، شده بلند تخت روي از ميداد نشون این و خورد تکون تخت دوباره بعدم

 هم مونکدوم هيچ که بيفته اتفاقایي قراره ، تهران بریم اینکه بعد که ميدونست اونم پس ، نبود

 !!! بشه چي قراره دونستيم نمي کدوم هيچ ، نداشتيم خبر ازش

 حرفایي از ، گفتم دیشب از مهسا براي ، در کنار رفتيم بازم مهسا با ظهر از بعد ، روز اون فرداي

 : گفت لبخند با مهسا ، شدم پشيمون بعد و زدم که

 زدن حرف حق پسري که دختري ، پوش زره رها ، تو روز یه نميکردم فکرشم حتي!!  رهااا _

 زا اینا!!  داشت پدرکشتگي باهاش اولش که بشه مردي عاشق جوري این االن ، نداشت رو باهاش

 !!!  خداست هاي معجزه
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 آرشاویر ، بشه تموم چي همه تهران رسيدیم وقتي ميترسم ، ميترسم مهسا ، ست معجزه آره _

 ، مهسا وااااي!!  کني کم سرم از سایتو وقتشه دیگه اومدي خوش شد تموم چي همه خب بگه

 بتاشمح از من و باشه نداشته دوست منو اصال آرشاویر ميترسم ، باشه طرفه یه عشقم ميترسم

 راهو نای خودش ميدونم ، پشتمه خدا ميدونم ، ميميرم دارم!!!  باشم کرده برداشت اشتباه اشتباه

 دارم ، هست دلم ته که ایه شوره دل یه این اما ، ميکنه کمکم خودشم پس گذاشته پام پيش

 !!! ميشم دیوونه

 : گفت مهسا

 کت تک توي رها ، بکني رو فکرش که اوني از بيشتر حتي ، عاشقته آرشاویر که مطمئنم من _

 براش ، گرفت تولد برات و کرد سوپرایزت که داشتي اهميت براش ، مشخصه عشق حرکاتش

 ، ادد تولد کادوي بهت رو بشي سوارش بار یه حتي بود آرزوت هميشه که رو ماشيني که بودي مهم

 تو که کنه فکر خودش پيش اونم شاید ، داره غرور مرده اون ، بده فرصت بهش ، عاشقته اون رها

 هب رها!!  نه بگي و کني خرد رو غرورش تو داره دوست که بگه بهت اگه و باشي نداشته دوشتش

 که بفهمون بهش ، داره رو آرزوش کس هر که مردیه ، واقعي مرد یه ، مرده آرشاویر ، بده حق اونم

 !!! داري دوستش

 ؟؟ چي غرورم پس _

 يباش عاشق اگه ، نيستي عاشق یعني باشي مغرور وقتي!!  نداره معنایي عشق توي غرور رها _

 عاشق یعني ، باشه تر مهم برات غرورت اگه اما ، بگذري عشقت واسه چيزت همه از حاظري

 !! نيستي

 از احتير به نميتونستم بودم دختر یه منم باالخره خب اما ، بود حقيقت عين ، کردم فکر حرفاش به

 هباش برعکس دقيقا ميزنه مهسا که حرفایي این اگه ، دارم دوستش بگم بهش و بگذرم غرورم

 من محبتاي از بگه بخنده بهم و نميخوامت من بگه دارم دوستش گفتم بهش وقتي من اگه ؟؟ چي

 !!! ميشم دیوونه دارم ؟؟ کنم کار چي خدایااااا واااي ؟؟ چي کردي برداشت بد خودت براي

 ربيشت من استرس ، ميگذشتن هرچي روزا ، شماليم که آخریه روز امروز ، ميگذره روز اون از روز دو

 همه ، بود آخر روز امروز ؟؟ ميشد مگه اما ، نرسيم تهران به وقت هيچ ميخواست دلم ، ميشد

 رايب امروز ، روز هر معمول طبق ، بيفتيم راه ظهر از بعد که ميکردیم جمع رو هامون وسائل داشتيم

 به بودم زده زل ، نشستم ها ماسه روي رسيدم وقتي ، تنها بار این اما ، دریا سمت رفتم بار آخرین
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 صداي با که بودم شده افکارم غرق اینقدر ، نداشت آخر که دریایي به بودم زده زل ، دریا ته

 : گفت بود گرفته خندش ، پریدم دومتر آرشاویر

 ؟؟ نشي غرق _

 

 

 : گفتم لب زیر و خندیدم

 !!! نداره خبر کسي و شدم غرق وقته خيلي _

 : گفت سمتم برگشت آرشاویر

 . ميکنه آرومم ، دارم دوست خيلي رو دریا _

 هک تو ؟؟ چرا دیگه تو بگم بهش ميخواستم اما ، ميکرد آروم هم رو من دریا ، داشتيم تفاهم هم با

 !! آرومي االنشم همين

 : پرسيد ازم مقدمه بي آرشاویر که ، دریا ته به بودم زده زل دوباره

 حتي ؟؟ داري دوستش که ميگي ، داري دوستش که کسي به ، بشي عاشق روزي یه اگه ؟؟ رها _

 ؟ نه یا داره دوست اون باشي نداشته خبر اگه

 واي ؟؟؟ داشت دوست رو دیگه کس آرشاویر یعني ؟؟ چي یعني ، بود کرده یخ تنم سوالش از

 براي ، بدم رو جوابش درست و باشم مسلط خودم به کردم سعي!!  ميشم دیوونه دارم خدایا

 : گفتم همين

 ، بگه اول اون که شرطي به اما ، دارم دوستش که ميگم عشقم به بشم عاشق روزي یه اگه _

 ماا ، بشنوه نه من طرف از و کنه اعتراف اگه کنه فکر و باشه داشته غرور مرده چون شاید درسته

 مقابلش طرف از و دارم دوست بگه کسي به اگه دختر یه ، دارم غرور خودم براي ، دخترم منم خب

 نيدهش نه عشقش طرف از چون ، نداره زندگي براي اميدي دیگه ، ميشکنه ، ميشه خورد ، بشنوه نه

 اب دختر یه مثل بازم اما ، برداره ترک غرورش یکم شاید بشنوه نه دختري طرف از مرد یه اگه اما ،

 اشتهد بهش که عشقي تمام با اونو بعد وقت چند و جهنم به بگه شاید ، نيست شکننده و احساس

 مي زنا که اینه اونم ، داره وجود مرد و زن بين فرق دوتا گفتم بهت هست یادت ، کنه فراموشش
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 ممکنه دختر یه پس ، بخشن نمي اما ميکنن فراموش مردا اما ، کنن نمي فراموش اما بخشن

 رو يکس اون اما بخشه نمي درسته مرد یه اما ، نميکنه فراموشش وقت هيچ اما ببخشه رو عشقش

 !! ميکنه فراموش زود رو بوده عشقش روزي یه که

 ، هن یا بگه رو چيزي که بود دودلي و شک توي انگار ، ميداد گوش حرفام به فقط دقت با آرشاویر

 : گفت شک با بعدم

  ؟؟ شدي عاشق حاال تا تو رها؟؟ _

 : گفتم همين براي بدم رو جوابش چي نميدونستم ، پرسيد مقدمه بي خيلي

 ؟؟ چطور _

 : گفت خنده با

 !!بودي عاشق توهم روزي یه واقعا انگار ، داري اطالعات خيلي آخه _

 ، تو عاشق اونم ، شدم عاشق بار اولين براي آره ، گفتم دلم ته من اما گفت خنده با رو حرف این

 : گفتم و خندیدم بعدم!!!  بعيده من از چون بگي رو اینا داري حق

 ؟؟؟ شدي عاشق خودت حاال تا ببينم بگو ، ميزني رو حرفا این داري خودت که تو _

 : گفت و شد تبدیل لبخند یه به ش خنده بعدم و خندید

 !! شدم کن فکر تو آره _

 ؟؟؟ شدم بدبخت من یعني ؟؟؟ بود شده عاشق واقعا یعني ، بود کرده یخ تنم بود زده که حرفي از

 : گفت و کرد ترم متعجب بعدیش باسوال که بودم فکرا همين توي

 ؟؟ چيه من راجب نظرت _

 : گفتم تعجب با

 ؟؟ نظر چه از ، نشدم منظورت متوجه _

 : گفت و سمتم برگشت

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر پوش زره فاطمه | نميزنه در عشق رمان | حوریه خانم رمان

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

 

384 

 

 ینکها مثال یا ؟؟ دیدي آدمي جور چه منو ، ميکني زندگي من با که وقته چند این توي اینکه مثال _

 همچين یه اگه ، بگم تر ساده بذار اصال یا ، دختر یه خواستگاري برم بخوام روزي یه من اگه

 ؟؟؟ ميکني قبول تو خود خواستگاري بياد اگه من مثل پسري

 دگيزن اي دیگه دختر با من بعد آرشاویر اینکه فکر از ، بود نامفهوم برام حرفاش ، بودم شک توي

 سلطم خودم به کردم سعي حال این با ، بود شده گرفته حالم باشه داشته دوستش عاشقانه و کنه

 : گفتم خونسردي با همين براي ببينه رو ضعفم نذارم ، و باشم

 یکمم ، هستي هم یکدنده و لجباز مغروري خيلي تو ، باشم راحت باهات بذار ببين خب _

 ور کاري اجبار روي از ، خالصانست مهروبونيات ، مهربوني خيلي اینا ي باهمه خب اما ، خودخواهي

 خيلي ، داري رضایت کار اون انجام براي قلبت ته از بدي اگه اما ، دي نمي انجام کسي براي

 ، ازکهن خيلي دلت ، ميکني قبولش بدي انجام اشتباهي کار اگه ، حساسي یکمم ، هستي غيرتي

 ناراحت رو کسي نداري دوست که داري مهربون و صاف دل یه مغرورت ي چهره این پشت یعني

 هب اینا ، ميکني همدردي احساس باهاش و نداري طاقت ، ميبيني رو کسي ناراحتي وقتي ، کني

 يکس هر من نظر به فهميدم کردم زندگي باهات که مدت این توي من که بوده خصوصياتي نظرم

 خصوصيات!!!  نشيااااا پرو ميگم چيزي یه خب اما ، خوب خصوصيات هم ، داره بد خصوصيات هم

 !!! بيشتره بدت خصوصيات از کوچولو یه فقط ميکنم تاکيد ، کوچولو یه خوبت

 و خنده زیر زد آخرم ي جمله گفتن با که ميداد گوش حرفام به دقت با مدت این تمام آرشاویر

 : گفت

 !!! ندادي منو جواب اما خب _

 : گفتم تعجب با

 ؟؟؟ ميگفتم چي داشتم االن تا پس _

 ؟؟ کني ازدواج باهاش حاضري ، سراغت بياد من خصوصيات با پسري روزي یه اگه گفتم من _

 بود بد ماون خب نه ميگفتم اگه ، خبریه جایي ميکرد فکر خب آره ميگفتم اگه ، بگم چي بودم مونده

 نميشدي حاضر خودت اونوقت دارم خوب خصوصيات همه این ميگي داري خودت ميگفت اونوقت

 : گفتم و بدم بهش عاقالنه جواب یه کردم سعي بنابراین ؟؟ کني ازدواج باهام
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 سرپ یه که رو هایي موقعيت ي همه تو خب اما نشو پرو ، باشم صادق باهات بذار آرشاویر ببين _

 مثال اما باال ببرم رو نفست به اعتماد خيلي نميخوام ببين ، بيشتر شایدم ، داري رو باشه داشته باید

 گها خره دختره دیگه خب ، داري که هم شرکت و خونه و ماشين ، خوبه هيکلتم ، نيست بد قيافت

 !!! کنه ازدواج باهات نخواد

 بعد دقيقه چند ، آره فهموندم مستقيم غير ، ميخندید غش غش داشت آخرم حرف با آرشاویر

 : گفت و شد بلند جاش از خندید خوب اینکه

 !! هرانت بيفتيم راه کنيم جمع رو وسایالمون بریم باید پاشو دیگه بسه ، خندیدم خيلي وااااي _

 جمع ور وسایالمون همه اینکه بعد و رفتيم ویال سمت به باهم ، کرد بلندم و گرفت منو دست بعدم

 همه دیگه شاید برگردیم اگه که ميفتادم این یاد همش راه توي ، تهران سمت افتادیم راه ، کردیم

 ، کنم استفاده بودم آرشاویر کنار االن که لحظاتي تک تک از کردم سعي بنابراین ، بشه تموم چي

 راه توي ، بودیم گرفته دلدرد که بودیم خندیده اینقدر ، ميخندیدیم و ميگفتم جک همش منم دیگه

 و لواشک عاشق من که بود یادش انگار آرشاویر ، شدیم پياده ماشين از سوغاتي خریدن براي هم

 بعد که بشه دختري کوفت واقعااااا یعني ، خرید رو بود ترش ي آلوچه و لواشک هرچي ، م آلوچه

 تازه ، چشيدم مي رو هاش محبت طعم داشتم تازه من!!!  کنه زندگي آرشاویر با ميخواد من

 عيس اما ، ميکرد دیوونم هم جداشم ازش بخوام اینکه فکر حتي ، بود زده جوونه دلم توي عشقش

 . نکنم فکر چيز هيچ به ميکردم

 این فهميدم بعدش دقيقا و شدم عاشق فهميدم توش که سفري ، ميگذره سفر اون از روز چند

 عدب ي هفته که گفت و خونمون به زد زنگ جون پدر روز چند از بعد ، باشه موندگار نميتونه عشق

 روز هر ، کنه نامش به رو ميراثش و ارث و پدرجون تا رسمي اسناد دفتر بره آرشاویر شنبه پنج روز

 وزر درست ، داشتم تهوع حالت همش که داشتم استرس اینقدر ، ميشد بدتر حالم ميگذشت که

 تمداش آشپزخونه توي ، خورد بهم حالم ، بشه تموم چي همه اینکه قبل روز یک یعني چهارشنبه

 هر ، ميکرد نگاه فيلم داشت پذیرایي توي آرشاویرم ، ميکرم فکر فردا به و ميکردم درست شام

 دیدش سرگيجم دفعه یه ، داشتم تهوع حالت ، ميرفت گيج سرم ، ميشد بدتر داشت حالم لحظه

 زا تنها نه و کرد گير اپن روي بشقاب به دستم اما ، زمين نخورم تا بگيرم رو جایي اومدم و شد

 و تاداف آشپزخونه کف سنگاي روي اونم ، زمين روي من افتادن با بلکه ، نکرد گيري جلو افتادنم

 یه ددی منو وقتي ، آشپزخونه توي اومد بدو آرشاویر ، بشقاب شکستن صداي با ، داد بدي صداي

 : زد داد دفعه
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  ؟؟؟؟ رهاااااا _

 با ، نشه زخمي نره پاش توي اینکه براي ، بود شيشه خورد از پر زمين روي ، من سمت دوید

 : گفتم ميومد چاه ته از که صدایي

 !! ميشه زخمي پات آرشاویر نياااا _

 نهآشپزخو از رفتن بيرون با زمان هم و گرفت بغلش توي منو و اومد سمتم به ، من به توجه بدون

 : گفت

 !!! سرت فداي _

 : گفت بودم بغلش توي که همونجور

 رو شام اون بميرم من!!  کني درست شام من براي نميخوام من ؟؟؟ شدي اینجوري چرا آخه _

 !! نکنم کوفت

 : گفتم که ميگفت بيراه و بد خودش به داشت هم سر پشت همينجوري

 !!! بود بد حالم صبح از!!  نيست اون خاطر به _

 : گفت و بوسيد رو پيشونيم آروم

 ينمبب وضعيت این توي تورو االن باید من! ؟ بده حالت صبح از نميگي من به چرا دلم عزیز آخه _

 ؟؟

 : گفتم آروم

 !!! داشتي کار ، بودي شرکت تو آخه _

 : گفت و کرد نگاه بهم غمگين چشمایي با

 همم تو حال از من کار یعني!!!  چيکار ميخوام کارو بده تو حال وقتي سرم تو بخوره ، جهنم کارم _

 ؟؟ بود تر

 : گفتم که ميپوشوند منو لباساي داشت ، ميزد حرف باهام که حين همين توي

 !!! نه بيمارستان ميکنم خواهش آرشاویر نه _
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 : گفت و کرد نگاه بهم خستش نگاه با

 !! کنم ولت نميتونم که همينجوري بده حالت ، دلم عزیز کنم چيکار پس _

 : گفتم و کردم نگاه بهش مظلوم چشمایي با

 !!! مياد بدم بيمارستان از!!!  من جون ، خدا تورو آرشاویر _

 : گفت و تخت روي خوابوند منو و رفت اتاقم سمت به بعدم و کرد نگاه بهم شک با

 ؟؟ باشه ، کنم خبر رو خوانوادگيمون دکتر من تا کني استراحت کن سعي پس ، عزیزم باشه _

 تبدس گوشي بعد دقيقه چند و رفت بيرون اتاق از آرشاویر ، دادم تکون باشه معناي به رو سرم

 : گفت کرد معاینم وقتي ، اومد بود کرده خبر که دکتري بعد ساعت نيم حدود ، شد اتاق وارد

 ؟؟؟ کردي کار چي خانومت با آرشاویر _

 : گفت بریده بریده با و پرید رنگش آرشاویر

 ..... من ، نکردم کاري.....  من ؟؟؟ من _

 : گفت دکتر

 شدت از ، داره استرس خيلي چون ترسيده چيزي یه از معلومه ، بده خيلي حالش هرحال به _

 لوص براش سرم یه االن ، باشي مواظبش خيلي باید ، شده بد حالش اینجوري استرس و ترس

 . بشه بهتر حالش که ميزنم بخش آرام یه توش ، ميکنم

 داشت چشمام کم کم ، بود زده بهم که بخشي آرام تاثير از ، رفت و داد انجام رو کاراش بعدم

 : گفت بود آرشاویر دست توي دستم که همونطور ، شد داغ دستم کردم احساس که ، ميشد گرم

 رياینجو که کرده ناراحتت چي ؟؟ باشي داشته استرس باید چي براي ؟؟ ترسونده تورو چي آخه _

 ؟؟ شده بد حالت

 . برد خوابم جوري چه نفهميدم دیگه اونم بعد
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 بود ياایل و مهسا صداي انگار ، بود آشنا صداها ، شدم بيدار خواب از نفر چند صحبت صداي با صبح

 : گفت و کرد نگاه بهم گریون چشمایي با مهسا ، کردم باز رو چشمام وقتي ،

 ؟؟ خوبي ؟؟؟ رهاااااا _

 : گفت ایليا که دادم تکون رو سرم آروم

 کارات این با بدتر ، کني خوب حالشو اومدي تو!!  دیگه نکن گریه اینقدر جان مهسا اههههه _

 !!! که ميشه حالش

 : گفت هم مهسا

 ؟؟ شد چت دفعه یه تو آخه ، شدم زنده و مردم اینجا تا شده بد حالت گفت آرشاویر وقتي _

 : گفت لبخند با من به رو و شد اتاق وارد ليوان یه با آرشاویر موقع همون

 !!! خوابالو خانوم سالم _

 : گفت و نشست تخت روي کنارم اومد که کردم نگاه بهش لبخند با

 !! بشي خوب زودتر بخور اینو ، بيا _

 رآرشاوی و ایليا به رو مهسا که خوردم آروم آروم و گرفتم ازش رو بود دستش توي که پرتقالي آب

 : گفت

 !!! ميخوایيماااا ناهار ظهر براي ما ؟؟ ندارین زندگي و کار شماها ، ببينم _

 : گفت آرشاویر روبه خنده با ایليا

 ! ميکنن بيرونمون رسما دارن که بيا ، داداش بيا _

 : گفت مهسا سرش پشت ، بيرون رفتن در از باهم ایليا و آرشاویر که خندیدیم هممون

 من نگفتي ؟؟ ميکشم رو خودم من بشه چيزیت اگه نگفتي ، خریـــــــي خيلي!!!  دیوووووونه _

 ؟؟؟ ميارم در رو آرشاویر پدر

 : گفتم آروم

 !! نداره خبر هيچي از که بدبخت اون ؟؟؟ داري چيکار من شوهر به دیوووونه _
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 آرشاویر موقع همون یعني ، شد نامش به ميراث و ارث که فرضم بر ؟؟؟ بگم چي تو به من آخه _

 ؟؟؟ بدم طالقت بریم بيا رهااا ميگه

 : گفتم و شد جمع چشمام تو اشک دوباره همين براي ، ميگفت شاید نميدونستم

 !! نميدونم _

 : گفت عصبانيت با مهسا

 من ، شيد جدا هم از بخوایيد خودتون اگرم!!!  ميکشمت بریزي اشک قطره یه اگه خدا به _

 !!! يدبش جدا هم از شما نميذاریم هم ایليا و منم ، رسوندي ایليا به منو تو که همونطور!!!  نميذارم

 ؟؟ داره اي فایده چه بودن کنارش ، باشه نداشته دوست منو اون اگه ؟؟؟ جوري چه آخه _

 : وگفت زد مرموز لبخند یه

 !!! ميبيني حاال ؟؟ جوري چه _

 نرفت ، بده من حال بود گفته آرشاویر چون و گذشت روز اون ، نياوردم در سر چيزي حرفاش از

 يخيل ، داشت رو هوام بيشتر آرشاویر و ميگذشت روزا ، شنبه سه براي افتاد قرارشون و محضر

 نماز اتاقم توي صبح خود تا من شب اون ، اومد شنبه سه روز اینکه تا ، بود شده مهربون باهام

 خدا انگار اما ، چرا نميدونم ، بودم شده آروم خيلي ، کنه کمکم خدا که کردم دعا و خوندم شب

 فعهد این چون ، نبود خبري قبل نگراني از دیگه ، بود کرده سرازیر قلبم به رو دنيا آرامش تموم

 ، شد هآماد محضر به رفتن براي آرشاویر صبح وقتي ، ميشه همون باشه صالحم چي هر ميدونستم

 ، کنم آروم هم رو اون کردم سعي داشتم آرامشي با من اما ، بود دودل ، بره نميخواست اونم انگار

 تا موندم منتظر و مبل روي نشستم رفت وقتي ، بود شده تر آروم و داد جواب هم جاهایي یه تا

 خونهآشپز توي ، بود ظهر نزدیکاي ، ميکنه کار چي برامون و ميخواد چي خدا ایندفعه دیگه ببينم

 نگارا ، سمتم اومد لبخند یه با آرشاویر سرش پشت ، اومد در صداي که ميکردم درست غذا داشتم

 تگرف رو پول همه این اینکه از آرشاویر یعني ؟؟؟؟ شد تموم چي همه یعني ، بود خوشحال خيلي

 یه ؟؟ برم خونه این از هميشه براي باید من و نميبينه منو دیگه که خوشحاله یعني ؟؟ خوشحاله

 اخندهب همين براي ، شده چي ببينم کردم صبر افتادم خدا یاد باز اما ، شدم اميد نا ، اميد نا لحظه

 : گفتم آرشاویر به رو

 ؟؟؟ کرد نامت به رو چي همه بابات ؟؟ شد تموم چي همه ؟؟؟ خوشحالي چيه _
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 : گفت و خندید آرشاویر

 !!! داره فرق قضيه اصال ، نيست ميکني فکر تو که اونجور اصال نبابا _

 : گفتم همين براي چيه قضيه ببينم شدم کنجکاو

 ؟؟ شده چي خب _

 : گفت و خندید

 ؟؟ گفت چي بهم بابام محضر رفتم وقتي بزن حدس _

 جونپدر نه گفتم خودم با دوباره بعد ؟؟ بدي طالق رو رها باید گفته جون پدر نکنه گفتم دلم تو

 : گفتم همين براي ، داره دوست خيلي منو نيست مردي همچين

 !؟ گفت چي بگو نميدونم _

 : گفت و خندید

 به ميزنم رو ميراثت و ارث ي همه من آوردید بچه یه وقت هر ، شد عوض نظرم ميگه من به _

 !!! نامت

 حرف یاد حاال ، گرفت رنگ خجالت از هام گونه ؟؟؟ بذاره نبود دیگه شرط!!!!  بده مرگم خدا واااااي

 ؟؟ ونيبرس هم به مارو ميخواستي اینجوري ؟؟ بگم چي تو به من بيشعوووور بگو آخه ، ميفتم مهسا

 : گفت بود گرفته خندش من ي قيافه از که آرشاویر

 ؟؟؟ بکشه بلده خجالتم من خانوم _

 : تگف و خندید ميکرد تفریح داشت انگار که آرشاویرم ، کشيدم خجالت بيشتر زد که حرفي از

 !!! رها ميشه ناز خيلي تو منو ي بچه اتفاقا ، نه که چرا _

 : گفتم همين براي ميکنه شوخي داره ميدونستم ، خندید غش غش سرش پشت بعدم

 !!! خندیدم هر هر هر!!!  مسخره _

 التاحا که لحني یه با ، کشيد من سمت به رو خودش و لبش رو اومد لبخند یه آرشاویر ایندفعه

 : گفت بودم نشنيده ازش
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 ؟؟ داره ایرادي چه مگه ؟؟ چرا _

 : گفتم حرص با و شدم عصباني دفعه این

 !!! کنه ونگ ونگ وسط این بياد که داریم کم بچه یه فقط موقعيت این توي ، آرشاویر بسه _

 : گفت قبلش لحن همون با

 ؟؟؟ چشه ما موقعيت مگه _

 هيچ نميتونيم بگو ، صوریه ما ازدواج که بگو بابات به برو بسته شوخي!!  دماغه ، نيست چشم _

 رپد و مادر که اي بچه این بگو ، بدم طالق رو رها باید روز یه من بگو ، بياریم بچه براشون وقت

 !!! نميشه نوه براشون ، نباشن باالسرش

 : گفت آرشاویر دفعه یه که باالتر ميرفت کم کم صدام

 ، نميدم طالقت نخوام من که وقتي تا بفهم اینو!!  شوهریم و زن دیگه ما ، بفهم اینو ؟؟؟ رهااااا _

 !!! ميکني بزرگش و بچت سر باال ميموني شمام

 : گفتم و عصبي ي خنده یه ، خندیدم

 هر باید ؟؟ بدي طالقم که ميشي خسته من دست از کي جنابالي ببينم بشينم باید بنده پس ااااا _

 کنم زرگب رو بچم بشينم من بعدم ؟؟؟ بدي طالق رو بنده جنابالي که باشم منتظر و بشينم لحظه

 !!! دنيا به نياد اصال که بهتر همون باشه نداشته بابا که اي بچه ؟؟؟ تنها ، من ي بچه ؟؟؟

 : زد داد عصباني آرشاویر

  ؟؟؟ کارم چي اینجا من پس!! ؟؟ نداره بابا گفته کي _

 : گفتم و پرید دهنم از خنده با یهو ، بود گرفته خندم

 !!! داري هویج نقش که تو _

 : گفت و کرد نگاه بهم حرص با آرشاویر ، خنده زیر زدم سرش پشت خودمم

  ؟؟؟ دیگه هویجم من که _

 : گفتم و خندیدم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر پوش زره فاطمه | نميزنه در عشق رمان | حوریه خانم رمان

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

 

392 

 

 !!! نيستي ش شبيه کمم!!!  آره _

 : ميگفت همونجورم و سمتم ميومد داشت

 !! ميدم نشون بهت امروز رو بودنم هویج باشه ؟؟ هویجم من _

 دفعه یه ، بود من حلق تو کامال دیگه که بود نزدیکم ایتقدر ، ميخندیدم فقط و نگرفتم جدیش زیاد

 دیوونم داشت عطرش بوي بازم ، بودم آرشاویر بغل توي ، نيستم زمين رو دیگه کردم احساس

 : گفت من خواب اتاق سمت ميرفت که همونطور ، ميزد تند تند قلبم ، ميکرد

 ؟؟؟ دیگه هویجم من حاال _

 مي تخت سمت به داشت چشمام توي بود زده زل که همونجور ، کرد باز رو در پاش با همونجوري

 يشترب لحظه هر بدنم حرارت ، ميزد تند تند قلبم ، کنم توصيف تونم نمي رو لحظم اون حالم ، رفت

 بود زده زل ، نشست تخت روي کنارم و تخت روي گذاشت رو من آروم ، بودم شده داغ ، ميشد

 ، اومد مي جلو داشت آروم آروم ، دیدم نمي رو چشماش عسلي جز هيچي دیگه ، چشمام توي

 زده فلق دهنم به و بود شده شل بدنم تمام انگار ، کنم مخالفتي هيچ تونستم نمي چرا دونم نمي

 اومد يعسل روي کنارم از گوشيم صداي که شه تموم بينمون ي فاصله تا بود نمونده چيزي ، بودن

 موهاش توي دستي عصبي و شد بلند جاش از آرشاویر ، اومدیم خودمون به من هم اون هم انگار ،

 : گفت گرفته صدایي با و کشيد

 !! خدافظ ، شرکت ميرم من _

 رد صداي بعد دقيقه چند و رفت بيرون اتاقم در از سریع و کنم خداحافظي ازش من نذاشت حتي

 نتلف ، در به بودم زده زل گيجا این مثل من بود رفته آرشاویر که بود اي دقيقه چند ، اومد خونه

!!! )  ااااکنيم حال شوهرمون با دقيقه دو ما نذاشت که بود بيشعوري کدوم نبود معلوم ، بود شد قطع

 کنار عسلي روي از رو گوشي!!!  کنه چيکارش بگم خدا!!(  من شدم حيایي بي چه سرم بر خاک

 رو گوشي حرص با!!! بميـــــــــــري الهي ، بيشعووووووور مهساااااااااااااااا ، برداشتم تخت

 : پيچيد گوشي توي صداش بعد لحظه چند ، گرفتم رو شمارش و برداشتم

 !!! دوستم سالم _

 : گفتم عصبانيت با

 !!! کنم کفن تورو من الهــــــــــي ، زهرماررررر ، درد ، مرض _
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 : گفت و خندید غش غش مهسا

 ؟؟ بمونيد هم با بيشتر آرشاویر و تو خواستم بده ؟؟؟ ميدي فحش چرا مرض کصافط _

 : گفتم و کشيدم جيغ دوباره قبليش گند یادآوري با

 !!! کشم مي تورو برسه بهت دستم من مهسا خدا به ، بود رفته یادم اونو تازه االااااااااغ _

 : گفت که ميخندید فقط مهسام

 !!! کنيم صحبت باهم اینجا بيا ناهار پاشو ، نده فحش اینقدر حاال خب خيلي _

 !!! خورم مي کووووفت من _

 !!! ميخوریم اونم بيا حاال خب _

 : کشيدم جيغ

 !!!بيشعوووووور _

 : گفت و خندید غش غش دوباره مهسا

 !! بکنيم راجبش فکري یه اینجا بيا پاشو ، ميشه چروک پوستت نخور حرص _

 : گفتم و شدم تر آروم یکم

 !!؟؟ بود زدن زنگ وقت موقع اون آخه!!  خري خيلي مهسا _

 ؟؟ نبوده زدن زنگ وقت موقع اون که ميداده رخ داشته اتفاقي مگه ببينم _

 !!! آره _

 : کشيد جيغ دفعه یه مهسا

 ؟؟؟ نبابا چــــــــــــــــي؟؟؟؟ _

 !!! مرض _

 ميميرم فضولي از من وااااي ، شده چي ببينم کن تعریف اینجا بيا پاشو زودتر رها واااااي _

 !!! بياااا زودباش
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 !! افتم مي راه االن بگم آرشاویر به بذار ، بميري ، خب خيلي _

 !!! منتظرم باش زود پس باشه _

 دارم بدم خبر بهش تا زدم زنگ آرشاویر گوشي به ، شدم آماده و کردم قطع رو گوشي اون بعد

 شيمگو با که همونطور ، بيرون زد خونه از بدي وضع با ، ميکشيدم خجالت ازش ، مهسا پيش ميرم

 آسانسور سوار و برداشتم رو داد بهم تولدم کادوي آرشاویر که BMW سوئيچ ، گرفتم رو شمارش

 : گفت و برداشت رو گوشي که خورد بوق تا چند ، شدم

 ؟؟ رها بله _

 : گفتم آروم

 . سالم _

 ؟؟ داشتي کاري ، سالم _

 فتمگ همين براي ، بگم رو کارم زود کردم سعي ؟؟ ميکرد صحبت من با سنگين سر اینقدر چرا این

: 

 ازهاج هم ، بدم خبر بهت گفتم منم ، تنهاس پيشش برم ناهار گفت ، زد زنگ مهسا راستش آره _

 ؟؟ برم ، بگيرم

 

 

 : گفت و کشيد عميق نفس یه

 ؟؟؟ آسانسوري توي االن _

 : گفتم مظلوم ، شد ضایع اوه اوه

 !!  آره _

 : گفت و خندید
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 نمي تو ، نرو بگم من االن مثال یعني ؟؟ چيه براي دیگه گرفتنت اجازه ، ميري داري دیگه که تو _

 ؟؟؟ ري

 : گفتم و خندیدم

 !!! دیگه ميگفتم تو به باید باالخره خب ولي ، ميرم چرا خب _

 : گفت و خندید دوباره

 ؟؟ ميري خودت ماشين با ، برو باشه _

 !! دوتامونه ماشين ، نيست که تنها خودم ماشين _

 !! باش خودت مواظب باشه _

 ؟؟ نداري کاري ، چشم _

 !! خداحافظ برو نه _

 !! خدافردوسي _

 ، ودمب کرده ذوق ها بچه این مثل ، نشستم خوشگلم ماشين پشت و کردم قطع و تلفن و خندیدم

 راه توي ، رفتم صدقش قربون دلم توي کلي ماشين خاطر به ، بود رویایي مرد یه آرشاویر خدایي

 امپ زیر انداخته ماشين آقامون ببينيد ندارید چشم ؟؟؟ چيه خب ، ميکردن نگاه چب چپ بهم همه

 ، بودم اینا مهسا ي خونه جلوي بعد ساعت نيم حدود!!!  شدناااا حسود قدر چه مردم ایــــش!!! 

 وایساده در جلوي مهسا رسيدم وقتي ، شدم آسانسور وارد ، شد باز در اینکه بعد و زدم رو زنگ

 اهمب و کردم عوض رو لباسام من بعدم و کردیم عليک و سالم باهم داد و جيغ کلي با و رفتم ، بود

 : گفت سریع مهسا نشستيم

 !! ميمردم فضولي از داشتم من اینجا برسي تا ، شد چي ببينم کن تعریف خب _

 !! فضولي داري قبول پس _

 : تگف دفعه یه ميشد تر گشاد چشماش لحظه هر مهسام ، کردم تعریف رو قضيه براش و خندیم

 ؟؟ بودم زده زنگ بزنگاه سر دقيقا من یعني رهااااا واااااي _

 : گفتم و برداشتم رو بود گذاشته ميز روي برام مهسا که رو شربتي
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 !!! بيشعوووور آره _

 : گفت و فکر تو رفت و خندید

 تفاقایيا این با ، باشه عاشقت آرشاویر که داشتم شک ، بياد پيش اتفاقا این که این قبل تا اگه _

 !!! عاشقته که شدم مطمئن دیگه افتاد که

 هب ، فهمم نمي داره دوستم نگه بهم خودش که وقتي تا من مهسا ، دلم دو هنوزم من مهسا ولي _

 هب بذارم رو رفتاراش نميتونم وقت هيچ من نکنه اعتراف خودش اگه ، ترم خنگ خنگم از من خدا

 !! عشقش پاي

 اميدوارم و زد حرف کلي مهسام و خوردیم ناهار بعدم و کردیم صحبت هم با دیگه یکم اون بعد

 ودمخ براي رفتارش از نميتونم من ، داره دوستم نگه بهم شخصا خودش اگه ميگم هنوزم اما ، کرد

 . کنم برداشت

 توي ، رسيدم خونه به وقتي ، افتادم راه و شدم آماده و کردم رفتن عزم که بود غروب نزدیک

 با ، دمش پياده آسانسور از اینکه بعد ، خونه اومده که فهميدم و دیدم رو آرشاویر ماشين پارکينگ

 خونه توي شدیدا اما بود خاموش خونه چراغاي ، بود شده تاریک یکم هوا ، کردم باز رو در کليد

 اون از هميکش سيگار یکي ميدیدم وقتي هميشه ، داشتم تنفر ازش که چيزي ، ميومد سيگار بوي

 اصال ، هبکش سيگار بودم ندیده تاحاال ، نداره امکان نه...... آرشاویر االنم یعني ، ميشدم متنفر فرد

 یا بکشه سيگار بودم ندیده حاال تا اینکه ، بود کرده خودش ي دیونه منو که بود اخالقاش همين

 شده بد حالم ميدیدم جلوم که صحنه دیدن از کردم روشن رو چراغا....  االن اما ، بخوره مشروب

 رزی یه ، ميزد پک بهش داشت هم سر پشت و دستش سيگار یه قرمز چشماي با آرشاویر ، بود

 روي ادافت دستم از کيفم ، بود سيگار خاکستر و سيگار ته پر توش که بود ميز روي هم سيگاري

 آروم بهش بودم زده زل بهت با که همونجور ؟؟؟ چرااااا آخه ، فهميدم نمي رو خودم حال ، زمين

 ، بود اشک از اي حاله پشت آرشاویر ، بود شده تار اشک از چشمام ، ميرفتم سمتش به آروم

 اون با و کردم کار چي نفهميدم عصبانيت از ، بود روم به رو دقيقا االن که بودم رفته نزدیک اینقدر

 بهم خودم از حالم ، کردم بلند روش دست اینکه از لحظه یه ، گوشش توي زدم ظریفم دستاي

 و ميزدم زجه ، پاش جلوي زمين رو افتادم دوزانو و شکست بود گرفته رو گلوم که بغزي ، خورد

 : ميگفتم
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 سيگاري آدماي از من!!  متنفرم سيگار از من ؟؟؟؟ کشي مي سيگار چـــــي براي ؟؟؟؟ چراااااا _

 مردي ي چهره ميخواي چرا ؟؟؟؟ ميکشي سيگار چي براي!!!  ميخوره بهم ازشون حالم!!!  متنفرم

 ؟؟؟؟ چرااااااا آخه ؟؟؟ کني خراب رو ساختم ازت ذهنم تو که رو

 : زد داد بلند آرشاویر دفعه یه ، اومد نمي باال نفسم ، بودم افتاده هق هق به دیگه

 بپرس آشغال اون از!!  بپرس عوضي بنيامين اون از!!!  بپرس خودت از ؟؟؟ ميکشم سيگار چرا _

 اون مميکش این براي ؟؟ ميکشي سيگار چرا ميگي اونوقت!!!  گفته چيزایي چه و خونه زده زنگ که

 ...... من بعد که ميکشم این براي ، ميدي ترجيح من به اونو که ميکشم این براي ، تره مهم برات

 : زدم جيغ و گوشم روي گذاشتم رو دستم بده ادامه رو حرفش بقيه نذاشتم

 از!!!  نداره جایي هيچ من زندگي تو اون ؟؟؟ فهمي نمي چرا ، نيــــــــست مهم برام اون _

 برام تو االن!!!  مـــــــــــرد برام ميکرده نگاه خواهرش جز دیگه جور من به فهميدم که وقتي

 و ایسته مي که کسي ، ساختم ازت ذهنم تو که رو مردي ي چهره ميخواي چرا!!! توووووو ، مهمي

 چراااااااا؟؟؟ ؟؟؟ کني خراب رو ميگره رو حقش

 وارد رو ژناکسي تا لباسم به انداختم چنگ ، ميکشيدم نفس سختي به ، اومد نمي باال دیگه نفسم

 : کشيد داد آرشاویر ، کنم هام ریه

 !!! بکش نفس رها ، کردم غلط من!!!  بکش نفس رها بکش نفس رهاااا ؟؟؟ رهاااااااااااا _

 عطر مکشيد مي که نفسي هر با ، بودم آرشاویر بغل توي ، نيستم زمين رو کردم احساس لحظه یه

 خودش آغوش فقط شدن آروم براي انگار ، ميداد آرامش بهم و ميشد هام ریه وارد بوش خوش

 يرو رو من و شد اتاقم وارد آرشاویر ، بود شده منظم نفسام ، بودم شده آروم ، بود ساز کار که بود

 : گفت و گرفت رو دستم و گذاشت تخت

 ؟؟ بکشي نفس توني مي ؟؟ عزیزم خوبي االن _

 ، گریه زیر زدم دوباره و شدم ناراحت زدم بهش که سيلي آوري یاد از ، دادم تکون رو سرم

 : گفت بگيره نفسم دوباره ترسيد که آرشاویر

 آرشاویر جون ، نبود درست کارم ، کردم اشتباه من!!!  نکن گریه ميکنم خواهش دلم عزیز رها _

 !! نکن گریه
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 اتفاقي ترین کوچيک حتي نداشتم دوست ، بود عزیز برام جونش ، خورد قسم رو خودش جون

 : گفتم گرفته صداي با و نکنم گریه دیگه کردم سعي همين براي بيفته براش

 تونستمنمي ، متنفرم سيگاري آدماي و سيگار از من!!  گوشت تو بزنم نميخواستم خدا به آرشاویر _

 دست از رو کنترلم لحظه یه ، بکشه سيگار جلوم خونم هم ، عزیزه همه این براي که کسي ببينم

 !! دادم

 : گفت ميکرد نوازش رو موهام که همونطور آرشاویر

 !! ميشدم تنبيه باید کردم اشتباه ، عزیزم نداره اشکال _

 : کردم صداش داشت بغز توش هنوز که لحني با

 ؟؟ آرشاویر _

 ؟؟ جانم _

 ؟؟ نکشي سيگار دیگه ميدي قول _

 !! شد عبرت درس برام دیگه ، خانومم ميدم قول _

 : گفت که خندیدم

 !! اي خسته خيلي بخواب ، عزیزم بخواب _

 . خوابيدم بود الالیي مثل برام که صدایي با ، حرفاش تموم و دستاش نوازش با و

 یادز احتمال به ، نبود آرشاویر ، شدم بيدار خواب از ميخورد صورتم توي پنجره از که نوري با صبح

 ، دمش بلند جام از و اومد لبم روي لبخند به آرشاویر حرفاي و دیشب آوري یاد با ، شرکت بود رفته

 هک اي برگه به نگاهم که کنم باز رو یخچال در اومدم ، بود حاضر صبحانه ، آشپزخونه توي رفتم

 : بود نوشته داشتم برش ، بود آرشاویر خط دست ، شد جلب بود یخچال روي

 . بدم نشون بهت رو جایي یه بریم ميخوام باش آماده دنبالت ميام 3 ساعت امروز
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 سریع ، ببره کجا منو قراره شب بفهمم زودتر بودم شده کنجکاو ؟؟؟ ببره کجا منو ميخواست یعني

 ساعت از بعد و کردم مشغول رو خودم شيش ساعت تا ، کردم جمع و ميز و خوردم رو صبحانم

 وارشل یه ، کردم مليحي آرایش و رسيدم خودم به حسابي و گرفتم دوش یه و شدم بلند شيش

 داشتمبر هم رو مشکيم کفش و کيف و پوشيدم آجري شال با آجري بلند مانتوي با مشکي کتون

 تمبرداش بود آرشاویر ، خورد زنگ گوشيم که بود هفت ساعت دقيقا ، شدم آرشاویر اومدن ومنتظر

 : گفتم و

 ؟ الو _

 . پایين بيا _

 باز رو رد ، بود نشسته ماشين توي بيرون ، شدم آسانسور سوار سریع ، کرد قطع رو گوشي وبعدم

 : گفتم و نشستم و کردم

 !! سالم _

 : گفتم و نياوردم طاقت راه توي ، افتادیم راه و داد رو جوابم

 ؟؟؟ ميریم کجا داریم _

 !! فهمي مي خودت حاال _

 راه طايوس ، نگفتم چيزي دیگه!!  فضولي از ميميرم من که اونجا تا دیگه بگو کالم یه خب بابا اي

 عدب ، ميخواد چي اینجا بدونم بودم کنجکاو خيلي ، تهران بام سمت ميره داره فهميدم که بودیم

 متس ميرفت داشت ، افتادیم راه کوه باالي سمت به و شدیم پياده ماشين از باهم رسيدیم اینکه

 : گفتم تعجب با ، جانپينگ بانجي

  ؟؟؟؟ بپري باال این از ميخواي که نگو نه _

 : گفت و خندید

 !! دقيقا _

 لهپ اینقدر ، باال رفتيم بانجي هاي پله از هم با و گرفت رو دستم ، بودم هيجاني بازیاي عاشق

 خيلي ، يبانج باالي رسيدیم نفس نفس با دقيقه ده از بعد ، نميشد تموم مرفتيم چي هر که داشت

 اشتندد وقتي ، بودم نگرانش ، بيفته براش اتفاقي نکنه که بود دلم توي ترس اما ، داشتم هيجان
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 هنمد آب و کردم پایينش ارتفاع به نگاه یه ترس با بستن مي بهش رو ایمني هاي حفاظ و طناب

 : گفتم و دادم غورت رو

 !!! نپر ميخواي آرشاویر _

 : گفت و خندید

 ؟؟؟؟ ترسيدي چيه _

 !! بپرم ميخوام منم اصال ؟؟؟ ترس منو چـــــي؟؟؟ _

 !!! که نميشه _

 !!! بپرم ميخوام منم ، بپرم جانپينگ بانجي از که بود آرزوهم از یکي هميشه نميدونم من _

 يجانه عاشق ، بپرم داشتم دوست واقعا ، وایميستادم تهش تا ميگفتم چيزي یه اگه ، غد که منم

 آخر ، بپرم منم که کفش یه توي کردم رو پام همين براي ، بود آرزوهام از یکي هم واقعا ، بودم

 ادایست آرشاویر اون بعد ، خودته پاي عواقبش اما باشه گفت آرشاویر که کردم اسرار اینقدر سر

 ، برگشت سمتم به ، ميکردم فوت بهش و ميخوندم الکرسي آیت همش دلم توي ، پرتگاه لب

 پرهب خواست وقتي ، ميکردم نگاهش لبخند با داشتم لجبازي با بازم اما بود پریده رنگم ميدونم

 : گفت

 !!! منتظرتم پایين _

 ارانگ ، ميزد داد ، ببينم نميخواستم ، بودم بسته رو چشمام ، وایساد قلبم لحظه یه ، پرید و

 ، ميرفت پایين باال ، منم قلب ، ميرفت پایين باال که طنابش هر با ، کنه تخليه رو خودش ميخواست

 زیرش بادي هاي تشک روي آرشاویر و بردن پایين سمت به رو کش آروم آروم ، ایستاد که وقتي

 لوص بهم رو ایمني محاظاي و طنابا ، ميزد دهنم توي قلبم هيجان از ، بودم من نوبت حاال ، افتاد

 : زد داد پایين اون از ، کردم نگاه بود ایستاده پایين که آرشاویر به ، کردن

 !!! بپري نميخواد کردم شوخي من ، رهاااااا _

 : گفتم لجبازي با من اما

 !!! ميپرم ، نميخوام _
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 !!!! بپري خواد نمي ميگم _

 دونب لحظه یه در همين براي ميشم منصرف و ميشم تسليمش کنم نگاه بهش بخوام اگه دیدم

 دیگه ، کنم جيش خودم تو بود نزدیک خب اما ميداد حال خيلي ، ميکشيدم جيغ ، پریدم فکر

 : ميزدم جيغ بود شده بد حالم آخراش

 !!!!آرشــــــــــي!!!  خوردم چيز!!!  کردم غلط!!! آرشاویــــــــــــر _

 ، ينپای ميرفت داشت طناب ، بود شده تموم رفتنش پایين باال دیگه ، ميرفت گيج داشت سرم

 ارممفش ، بود پریده رنگم بودم مطمئن ، بستم رو چشمام و روش شدم ولو تشک به رسيد وقتي

 با و کردم باز رو چشمام ، کرد بغلم یکي کردم احساس بعد لحظه چند ، بود پایين درصد صد

 : گفت اخم با شدم رو روبه آرشاویر نگران چشماي

 ؟؟ نپر نگفتم بهت مگه ؟؟؟ پریدي چي براي تو کردم شوخي باهات من ؟؟ خوبي _

 : گفتم آروم

 !!!  خوردم چيز!!  پرم نمي دیگه کردم غلط _

 : گفت و گرفت بغلش توي رو سرم خندیدو آرشاویر

 !! بسه بار یه هوسه اگه ، برات شد تجربه یه پس _

 يمنشست بود پامون زیر شهر دقيا که صندلي یه روي رفتيم ، کرد بلندم و گرفت رو بغلم زیر

 و ترف ، باال بره یکم فشارم تا برگرده و بگيره شيرین چيز یه تا رفت و نشوند رو من آرشاویر

 داد رو یکيش ، برگشت شکالتي بک آیس دوتا با ، نکشيد طول بيشتر دقيقه دوسه برگشتش

 اخم با آرشاویر ، بود شده بهتر حالم ، خوردن به کرد شروع خودش هم رو یکيش اون و من دست

 : گفت دفعه یه ميکرد نگاهم داشت

 تا ردمنميک فکر!!!  ميشي منصرف و ميکني شوخي داري کردم فکر من ؟؟؟ پریدي حقي چه به تو _

 !!! باشي سرتق حد این

 : گفت که خندیدم

 تمدس قلقش و پریدم بار صد حاال تا من ، نبود اولم ي دفعه ، پریدم بيني مي که منو ، نخند _

 !!! بخشيدم نمي خودمو وقت هيچ ؟؟ کنم چيکار من بياد سرت بالیي اگه نگفتي تو ، اومده
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 : گفتم پوزخند با

 ؟؟؟ مهمم برات _

 : گفت و چشمام توي زد زل و سمتم برگشت

 ؟؟؟ مهمه براش آدم یه زندگي نظرت به _

 : گفتم و سمتش برگشتم

 !! مهمه که معلومه خب _

 : گفت و شد خيره پامون زیر شهر به برگردوند رو روش

 !!! مهمه برام منم زندگي بدون پس _

 حرفاش از هيچي که من ؟؟؟ بودم آرشاویر زندگي من یعني ؟؟؟ بودم من زندگي از منظورش یعني

 : گفتم بودم نفهميده

 ؟؟؟ داره من به ربطي چه زندگيت ، نفهميدم رو منظورت _

 شمامچ تو زد زل بود شده تر براق هميشه از که عسليش چشماي با اینبار و سمتم برگشت دوباره

 : گفت و

 !!! مهمه خيلي برام زندگيم بدون پس ، تویي من زندگي _

 هب داشتم ؟؟؟ بود عاشقم یعني ؟؟ داشت دوست منو آرشاویرم یعني ، بودم مونده حرفش بهت تو

 : داد ادامه خودش که ميکردم فکر حرفاش

 ذاتي غرور یه ، بشم مغرور بود شده باعث که بودن کرده تعریف ازم دیگران اینقدر بچگيم از _

 خوشم دخترا از ، شد بزرگ من با غرورم این شدم بزرگ که وقتي ، بود باهام بچگي همون از که

 توي حتي ، ندونم خودم حد در رو دختري هيچ که بود شده باعث غرور این یعني ، اومد نمي

 ، بشن نزدیک بهم کردن نمي جرئت کدوم هيچ اما ، بود دنبالم دخترا از خيلي چشم هم دانشگاه

 غرق توش رو خودم ، داشتم دوست خيلي رو کارم ، زدم شرکت یه شد تموم درسم اینکه بعد

 مهران که ميرفت پيش روال روي داشت چي همه ، بود شده تکراري و عادي زندگيم ، بودم کرده

 تازه که دختري دوتا براي خواست ازم و زد زنگ بهم روز یه دانشگاهم دوران دوستاي از یکي
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 واستمنميخ هم که منم ، بدم کار بهشون شرکتم توي جا یه ميگردن کار دنبال و گرفتن ليسانس

 که ودب قبل مثل چي همه ، کردم قبول داشتم نياز جدید کارمند به هم ، بندازم زمين رو دوستم روي

 مونداد قرار طرف شرکتاي از یکي طرف از ، دفترم بفرستتشون مهران بودم گفته که روزي دقيقا

 و بود شده اشتباه نقشه جاي یه چون شون پروژه سر برم سریع خواستن ازم و زدن زنگ

 دمز شرکت از عجله با خودم و ایليا به سپردم رو کارا منم ، ميرفت باال اشتباه داشت ساختمان

 که اونجایي از ، ماشينم به خورد پشت از یکي که ميرفتم سمت اون به سرعت با داشتم ، بيرون

 زده بهم کي ببينم که شدم پياده ماشين از برسم اونجا به ميخواستم زودتر هم ، بودم عصباني هم

 جاي به که دیدم رو دختري یه تعجب کمال با ، شدم پياده که وقتي اما ، بره کنم دکش زودتر

 بهش من شاید که کردم شک لحظه یه که طوري ، بهم بود زده زل طلبکارا این مثل ، شرمندگي

 این از که منم ، بهم بود زده زل همونجوري دختر اون اما ، نه دیدم کردم فکر هرچي اما!!  زدم

 جوابم روپ اینقدر ، نيست بد باشيد مواظب کمم یه گفتم بهش وقتي بعدم ، بودم خورده جا حالتش

 ميکردم فکر ، شدم دختر این شخصيت جذب همونجا از ، بود مونده باز دهنم واقعا من که داد رو

  ، ميکنه خواهي معذرت کلي مياد حتما ماشينم و من ي وقيافه تيپ دیدن با دخترم این

 

 فتمگ بهش وقتي ، ميداد هم رو جوابم تازه هيچ ميکرد نگاه بهم که طلبکارا مثل تعجب درکمال اما

 و گرفت و گاز بعدم و کشيد دستم از رو ش گواهينامه و ماشين کارت و زد جيغ ، ندارم وقت من

 دیوونس دختره کردم فکر لحظه یه ، بودم شُک تو هنوز ، کرد جوري این چرا بودم مونده ، رفت

 ازوگ سریع شده دیرم خيلي فهميدم که بودم فکرا همين توي ، باشه دیوونه نميخورد بهش اما

 نه ای ميخوردن شرکتمون درد به دختر دوتا اون شد چي که پرسيدم ایليا از روز اون ، رفتم و گرفتم

 حرفاش از هيچي روز اون ، ميخورن ما شرکت درد به فقط اصال آره گفت باز نيش با هم ایليا که

 داد قرار ايبر شرکت بيان که بگن و بگيرن تماس باهاشون استخدام براي گقتم اینکه تا نفهميدم

 از يوقت ، رسيدم شرکت ميرفتم که ساعتي سر هميشه معمول طبق من بيان بود قرار که روزي ،

 پر شهر این چون ندادم اهميت اولش ، دیدم ماشينم پشت رو سفيد 602 یه ، شدم پياده ماشين

 همون ، لبم روي اومد پوزخند یه آگاه ناخود ، شد پياده رانندش که وقتي اما ، بود سفيد 602

 دوست اما ، ميخواد چي اینجا نميدونستم ، کردم تصادف باهاش پيش روز چند که بود دختري

 بودمن پسري اصال من چون چرا نميدونم ، دربيارم سرش رو پيشش روز چند کاراي تالفي داشتم

 اما ، سمتم بياد وقت هيچ نميکرد جرئت دختري هيچ که بودم مغرور اینقدر ، بدم محل دخترا به که

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر پوش زره فاطمه | نميزنه در عشق رمان | حوریه خانم رمان

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

 

414 

 

 مثل ، انداختم تيکه بهش آسانسور توي وقتي خالصه ، ميکشوند دختر این سمت منو حسي یه

 مه ، بودیم کرده تعجب مون دوتا شرکت در به رسيدیم وقتي اما ، داد رو جوابم پرو قبل ي دفعه

 بهش وقتي پرسيد من از سوالو همين اونم ، داره چيکار اینجا پرسيدم ازش وقتي ، اون هم ، من

 بگه دیگه زچي اینکه بدون ، معاونتونم منم گفت و خندید و نشد باورش انگار ، شرکتم رئيس گفتم

 همون از یکي دختر این ميگفت بهم حسي یه ، ميشد جالب برام داشت قضيه ولي ، داخل رفت

 تتشونبفرس گفتم شرکت منشي انصاري به که وقتي اون بعد ، بود کرده معرفي مهران که دخترایي

 ممیک بود کرده تعجب خيلي اونم بود معلوم ، خودشه که شدم مطمئن دیگه ، دیدمش وقتي داخل

 هر براي ، ميداد رو جوابم ميگفتم که چيزایي مقابل در قبل مثل و نباخت رو خودش اما ، بود ترسيده

 راردادق سریع و رسيد سر ایليا که ميشد دعوا بينمون داشت ، داشت آستينش توي جواب یه حرفم

 يسرکش جرئت دختري هيچ حاال تا که من ، نکردم مخالفتي چرا نميدونم ، جلوشون گذاشت هارو

 ات گذشت مدت یه ، بودم کرده سکوت دختر این مقابل در چرا نميدونم حاال نداشت رو کارام توي

 مهسا از که فهميدم اول همون از ، آورد در رو اسما ایليا ، شمال بریم شد قرار پروژه یه براي

 دختري به که بود بار اولين براي ، ميکنه نگاه مهسا به جوري چه که ميدیدمش ، مياد خوشش

 یه سرشم پشت و آورد در قصد از رو مهسا اسم که ميدونستم روزم اون ، ميکرد توجه اینقدر

 مهسا ميدونست چون بيارم در رو جواب حاضر و مغرور دختر همون ، تو اسم من که کرد کاري

 داشتم دوست چرا نميدونم ، آوردم در رو اسمت اما نبودم راضي اینکه با منم ، نمياد تو بدون

 !! کنم اذیتت همش

 : گفتم حرفش ميون

 !!!! داشتي کرم که بس از _

 : داد ادامه و خندید

 مالش بریم ميخواستيم که روزي وقتي اون بعد ، کنم کل کل باهات و بدي رو جوابم داشتم دوست

 من سر تپش داشتي که دیدمت ، بيفتيم راه بگم همه به اومدم وقتي ، رسيدیم دیر یکم ایليا منو ،

 وقتي ، کني قطع رو بحث نميخواستي انگار ميکردن اشاره بهت که هم چي هر ، ميگفتي بد

 بدون زدي رو حرفت ي ادامه پرو پرو ، کني خواهي معذرت اینکه جاي به ، دیدي منو و برگشتي

 ددرص صد ميزد بهم رو حرفا اون و بود هرکي تو جاي ، کارمند تو و رئيسم من که بترسي اینکه

 همه توي ، داشتيم کل کل کلي هم اونجا توي شمال رفتيم اون بعد ، نميدونم....  تو اما ، بود اخراج

 اشمب بلد چي همه داشتم دوست خودم هميشه ، رانندگي ، واليبال ، ویولون ، داشتي رشته سر چي
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 اليبالو تا شدیم جمع هممون روز یه اینکه تا ، بلدم ميگفتي ميگفتم هرچي ، بود من مثل هم تو ،

 کنار ودنب رفته همه ، بود تو منو بين مسابقه دیگه ، کنار برین همه گفتي اومدي وقتي ، کنيم بازي

 تو ، ادافت توپ و زدي ساعد یه که وقتي تا ببازیم نداشتيم سعي هم کدوم هيچ ، بودم دوتا ما فقط

 دچن ، استخر توي افتادي و دادي دست از رو کنترلت شد چي نميدونم من اما دویدي دنبالش هم

 چه منميدون ، نيستي بلد شنا ميگفت که شنيدم مي رو مهسا جيغاي صداي فقط من بعد لحظه

 باشهن بلد شنا بود بعيد ، بود بلد چي همه که تو مثل دختري از ، رسوندم استخر به رو خودم جوري

 بودي خورده که هایي آب کردم سعي ، نميکشيدي نفس ، بودي خورده آب که دادم نجاتت وقتي ،

 مباه هميشه که دختري نگران اونم ، شدم نگران بار اولين براي اما ، چرا نميدونم ، کنم خارج رو

 وبيخ پرسيدم ازت کلمه یه فقط ، بود شده راحت خيالم ، اومدي هوش به اون بعد ، داشتيم کل کل

 هک کردي چرب رو ها پله ف کني تشکر ازم بياي اینکه جاي به اونم بعد ، دادي تکون رو سرت که

 !!!زمين بخورم

 : گفت که خندیدم

 ؟؟؟ بود تو کار نفهميدم من کردي فکر واقعا تو _

 : گفتم و خندیدم

 !! کردم قصد از _

 : داد ادامه دوباره

 شاز دستمال عنوان به که گلرخ به دادي رو خوشگليم و گروني اون به شالگردن حرصت از بعدم

 ودیمب شمال توي ، نداشت حد که ميخندیدم اتاقم توي دستت از اینقدر وقتا گاهي ، کنه استفاده

 رايب نميدونم من ، بکشي خط رو ميراثت و ارث دور باید نکني ازدواج اگه گفت و زد زنگ بابام که

 و نميخوام ميراث و ارث گفتم اون بعد ، بودم شده شکه واقعا چون بود زده رو حرف این چي

 خط هم مارو دور باید نکني ازدواج تهران رسيدي وقتي اگه گفت بابام اما ، کنم ازدواج نميخوام

 تناکوحش هم تصورش حتي ، کني ازدواج نگين با باید نکني انتخاب رو یکي خودت اگرم ، بکشي

 زد سرم به فکري یه زد رو حرف اون وقتي ، نميومد خوشم ازش اصال ، کنم ازدواج نگين با که بود

 ودب گذاشته بابام که شرطي به من هم ، ببازي من با کل کل توي ، تو هم که بود راه بهترین آره ،

 هات توانایي به بيشتر روز اون ، عاليه رانندگيت که فهميدم دادم مسابقه باهات وقتي ، کنم عمل

 ي آماده و بود اشک از پر چشمات ، بده حالت خيلي که فهميدم بردم من وقتي اما ، آوردم ایمان
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 وقتي روز اون اما ، مامانم ي گریه روي فقط اما ، بودم حساس گریه روي هميشه ، بودي گریه

 قولت زیر تو اما ، شد بد رحمانم بي شرط این از هم خودم حال ، دیدم رو اشکت از پر چشماي

 هک پيشنهادي راجب تا شرکت اومد خواسته ازخدا نگين روز اون ، تهران رسيدیم وقتي تا ، نزدي

 همون که ميکردم دعوا باهاش داشتم من ، کنيم صحبت بود داده بهش من ترسوندن براي بابا

 شرکت از بعدم و ميخوردي حرص جوري چه دیدم ، کنم اذیتت یکم بزار گفتم ، رسيدي تو موقع

 ، ميدونستم خواستگاري اومدیم ماهم و گذشت سریع خيلي چي همه که اونم بعد ، بيرون زدي

 اونم عدب ، کردي تعجب خيلي بود معلوم چون منم بياد برات قراره که خواستگاري که نميدونستي

 اب ، بدي جواب بهم فرداش بود قرار که روزي دقيقا اون بعد ، بدي بله جواب که کردم مجبورت که

 ههم و خوشتيپ خيلي پسر یه با ؟ جوري چه اما ، دیدمت که دریاچه بریم گذاشتيم قرار ها بچه

 ، بودم شده حساس اینقدر دختر یه روي بار اولين براي من رها ، خندیدن حال در اونم ، تموم چي

 !!! خوردم حرص قدر چه دیدمت سجاد با وقتي نميدوني

 : گفت که خندیدم دوباره

 !!! بخند _

 : داد ادامه و

 عيواق معناي به ، دیدمت بنيامين با که وقتي ، آزمایشگاه بریم خواستيم که وقتي اونم بعد

 االن و ودب رفيقم ترین صميمي روز یه که بنياميني از اینم ، سجاد اون از اون ، بکشمت ميخواستم

 هک طور اون واقعا اما ، باشي دختري همچين نميکردم هم رو فکرش اصال ، بودیم دیگه هم دشمن

 کپ دیدنت از واقعا روز اون ، شد عروسيمون روز و شد تموم همه اینا ، نبودي ميکردم فکر من

 يناول براي روز اون ، کنه خودش جذب منو جوري این بود نتونسته دختري هيچ حاال تا ، بودم کرده

 بودي باهاش که پسري اون که فهميدم شب آخر که بعدم ، لرزید دلم دختري دیدن با که بود بار

 ثلم واقعا چون ، نيست تو پاکي به دختر که آوردم ایمان ، بوده دایيت پسر و نبوده پسرت دوست

 !!بودین برادر خواهر دوتا

 : گفتم رسيد که اینجا به

 !! کني کوفتم مجلسو ميخواستي فقط آره _

 : داد ادامه و خندید
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 ، تيمداش بازي لج و لج باهم فقط اولش ، زندگيمون و خونه سر رفتيم شد تموم مجلس اونکه بعد ،

 جذب بيشتر روز به روز ، بودیم کرده عادت وضعيت به انگار ، بودیم شده بهتر کم کم اما

 اما ، داره دوست رو مهسا ایليا ميدونستم ، شد دعوامون ایليا سر باهم اینکه تا ، ميشدم شخصيتت

 !! ميشدم دیوونه ، کني ازدواج اون با بري من بعد روزي یه اینکه فکر از

 :گفتم حرفش ميون

  ؟؟؟ کنم ازدواج ایليا با ميخوام من ميکردي فکر واقعا تو _

 : گفت و خندید

 ینا من با بازي لج و لج سر شاید کردم فکر منم ، بود نقيض و ضد رفتارات ، کنم چيکار خب _

 !! بکني کارو

 !! بگو رو ادامش!!  که واقعا _

 : گفت و خندید

 وقتي ، نک کمکش فتوشاپ تو برو ایليا با گفت بهت مامان که وقتي مامانم ي خونه رفتيم وقتي _

 من کردي فکر گفتي وقتي ، شنيدم رو حرفاتون آخر تا اول از ، وایسادم در پشت منم رفتين

 رامب اینقدر تو ، بود جالب ، درآوردم بال دیگه که ميکنم ازدواج تو با ميام و ميکنم ول رو آرشاویر

 اینهمه ، بودي نگفته هم چيزي تازه که بودي زده که حرفي کلمه یه از که بودي شده مهم

 يليخ نگرانمي اینقدر دیدم وقتي ، شد بد حالم بعدش شب وقتي اونم بعد ، بودم شده خوشحال

 شخصيتت و خودت جذب بيشتر لحظه هر ، ميومد خوشم ازت بيشتر لحظه هر ، بودم حال خوش

 هک گردنبندي روي روز یه که عشقي ، شدم عاشقت فهميدم و اومدم خودم به اینکه تا ، ميشدم

 ودب شده خودم قلب وارد بزنه در اینکه بدون حاال ، نميزنه در بودم نوشته ، بودم داده بهت عقد سر

!!! 

 رو جوابم یعني خدایاااااا وااااااي ، ميکردم تعجب بيشتر حرفاش از لحظه هر ، من سمت برگشت

 : گفت آرشاویر ؟؟ ميشنوم درست دارم یعني عاشقتم خدایا!!!!  زوووود قدر چه ؟؟؟ دادي

 گمب ميخوام االن اما ، کردیم ازدواج باهم بود گذاشته بابام که شرطي سر ما ،ميدونم رها ميدونم _

 به بشي عاشق روزي یه اگه گفتي رها!!!  ميشه باطل هميشه براي شرط اون بخواي تو اگه که

 دارم ، دارم دوست ميگم بهت دارم من حاال ، بگه باید اون اول اما ، داري دوستش ميگي عشقت

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر پوش زره فاطمه | نميزنه در عشق رمان | حوریه خانم رمان

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

 

418 

 

 ، مواقعي خانوم ، واقعيم زن بشي ميخوام ، بذارم تنهات وقت هيچ نميخوام دیگه ، عاشقتم ميگم

 چي حاال ، دارم دوست من رها ، باشه دیگران جلوي کردن تظار فقط حرفام ي همه نميخوام دیگه

 ؟؟ داري دوستم من مثل هم تو ؟؟؟ ميگي

 تمدوس ميگه داره االن که این یعني! ؟ بيدار یا خوابم نميدونستم ، بودم شُک تو واقعا حرفاش از

 توي زدم زل و زدم لبخند یه آروم!!! مرســــــــي خدایا واااااي ؟؟؟ منه مغروره آرشاویر ، داره

 : گفتم و چشماش

 ؟؟ آرشاویر _

 : گفت لبخند با و سمتم برگشت

 ؟؟ جانـــــم _

 !!! باشم داشته دوست نميتونم ، نـــه _

 : گفت بریده بریده ، بود پریده رنگش سمتم برگشت

 ..... کم...  چيزي....  من.....  مگه ؟؟ چرا.....  آخه _

 : گفتم و بده ادامه رو حرفش نذاشتم

 !!!! عاشقتـــــــــم....  من چون.....  چون ، باشم داشته دوست نميتونم _

 : گفت چون بود شده وارد شُک بهش زیادي انگار ، کرد نگاه منو تعجب با آرشاویر

 ؟؟؟ چـــي _

 !!! عاشقتـــــم ميگم روااااااني _

 : ميزد داد آسمون به رو و شد بلند جاش از ، خندید بلند بلند ها دیوونه این مثل دفعه یه

 !!!  عاشقتـــــم خدایا!!!! مرســــــــي خداااااااا _

 احساس لحظه چن از بعد ، من سمت ميدوه داره آرشاویر دیدم دفعه یه که ميخندیدم بهش منم

 : ميگفت و ميچرخوند منو و ميخندید آرشاویر ، هوام رو کردم

 !!!! دارم دوست خيلي ، عاشقتم رهاااااااا _
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 : زدم داد خنده با ، ميخورد بهم داشت حالم دیگه ميخندیدم منم

 !!! ميشمااااا روت به گالب االن زمين بذارم آرشاویــــــــــر ، دارم دوست منم _

 ازم آرشاویر اون بعد!!!!  شکرت خدایا ، بودم خدا مدیون رو خوشبختيم ، خندیدم منم ، خندید

 : پرسيد

 ؟؟؟ ميدونستي کجا از رو من اسم معني تو که موندم این توي هنوزه که هنوزم من رها _

 : گفتم و خندیدم

 ماس رمان این توي ، خوندم رو توسکا اسم به رماني یه من ، بشي زندگيم وارد تو اینکه قبل _

 هب هميشه ، شدم آرشاویر اسم عاشق خوندم رو رمان اون وقتي از ، بود آرشاویر پسره شخصيت

 سما به رو سفيدم اسب بر سوار ي شاهزاده خياالتم تو ، آرشاویره من زندگي مرد ميگفتم مهسا

 ینکها بدون ، کردم تعجب واقعا آرشاویره اسمت گفتي خواستگاري روز تو وقتي ، ميدیدم آرشاویر

 ، منداشت اعتقادي من اما س نشونه یه این ميگفت مهسا ، گفتم لب زیر رو معنيش بخوام خودم

 !!! بوده حکمتي همشون توي و بوده خدا کاراي همش که ميفهمم االن اما

 ينم بازي نقش کدوم هيچ دیگه ، شد واقعيت مثل چي همه برگشتيم تهران بام از اینکه بعد

 ، شد خاص جاي یه برام پارک این ، داشتيم دوست رو همدیگه عاشقانه مون دوتا چون ، کردیم

 مرد آرشاویر ، آره ، شد ناپذیر پایان ي خاطره یه برام ، کرد اعتراف عشقش به عشقم که جایي

 رو آرزوش روز یه که آرشاویري همون شد ، زندیگيم مرد شد ، موند برام هميشه ، من مغرور

 دگيمهزن تموم که ، ميکنم زندگي مردي کنار دارم چون ، دنيام دختر ترین خوشبخت االنم ، داشتم

 بگم و بگذرم غرورم از شد باعث که مردي ، نيستن هم مثل مردا همه داد نشون بهم که مردي ،

 ، عشق ، آره ، کرد بزرگش کم کم خودش و کاشت دلم توي رو عشق که مردي ، دارم دوستش که

 ازش ، شد قلبم وارد اجازه بي که متشکرم ازش اما ، شد قلبم وارد اجازه بي و نزد در که عشقي

 . کرد عاشقم که ممنونم

 ، شينهب قلبمون توي بياد ناخونده مهمون یه مثل عشق بزاریم ، بدیم فرصت دیگه هم به زندگي تو

 . نبينيم هم مثل رو همه پس ، نيستن هم مثل آدما ي همه

 !! نزد در که عشقي و موندم من
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  نميزنه در عشق

  97 تير 03 پوش زره فاطمه
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