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 نودهشتيا انجمن کاربر عشق شبح | من داشتني دوست نامزد

 

 

 

 : رمان مقدمه

 

 دلت که بخون اينو ولي ندارم اسمش به کاري.  دارم نامزد يه من.  بسوزه دلتون بگم خودم ميخوام!  ها نگي کسي به

 .... بسوزه

 

 

 نداره شآه دارم نامزد يه

 

 

 نداره ماه کُشي دختر از
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 دَم نمي کَسونش کَس به

 

 

 دم نمي نشونش دختري به

 

 

 باشم خودم که ميدم کسي به

 

 

 نداشتم رو نامزد اين من

 

 

 نوشتم خوب رو عشقم هاي مشق

 

 

 داد عيدي بهم خدا

 

 

 ! داد داشتني دوست نامزد يه

 

 (ح.مريم)  عشق شبح

 

 !« است مـن دوسـت تـرين داشتـني دوسـت کـه او نـام بـه»
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 ؟ ميکني نگاه رو آدم اينجوري چرا چيه -

 .  ميترسم من مهري:  گفت و انداخت سرش باال به نگاه يه

 .  ترسويي کنن جونت به جون اَه -

 .  شير ي لونه تو انداختت ماشاال شما بزرگ پدر.  نيستم که شما مثل من خب بله -

 .  بگو هم خدابيامرز يه -

 ؟ ميشه درست بگم اگه يعني -

 ! ؟ ميزني غُر چقدر -

 گُل هک بود دايي علي عين لحظه اون احساسم.  زدم لگد يه بود نزديکم که اي نوشابه در به...  زير انداخت سرشو کالفه

 .  ميزد

 .  شدم خسته من مهري:  گفت و بست دوباره رو شالش فرشته

 درک به -

 .  شدم گرسنه:  ناليد

  جهنم به -

 .  شدم خسته دستت از:  غُريد

 و شد قُفل هم روي هام دندون...  باال رفت هام ابرو از يکي هميشگي عادت طبق.  زدم زُل بهش و وايسادم جام سر

 .  شدم ببر شکل

 ؟ نه جهنم به:  گفت و رفت عقب قدم يه فرشته

 ؟ شد فهم شير بميره بره باس شده خسته کي هر مهري دست از -

 روز دو اين توي شايد.  کنيم مي کشف رو تهران ي کوچه به کوچه داريم که تمومه روز دو.  داد تکون خسته سرشو

 .  من نه ميزد غُر که بود فرشته اين ايندفعه.  باشيم خوابيده ساعت سه تنها

 .  بيرون اومديدم نمي خونه از کاش:  گفت ناله با فرشته

 ؟ ميفهمي کرديم فرار ما...  زَني قدم نيومديم که ما جون فري:  گفتم آروم يکم
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 !! بده همينش:  گفت و کرد کوله و کج لباشو

 ! اهلل اال اهلل ال...  ي خونه تو داشتي دوست تو -

 شوت ها اون و ميزدم لگد پام زير هاي سنگ به همش.  اومد مي هم بارون نم نم داشت حاال.  افتادم راه دوباره

 ابخو جاي.  زن غُر خانوم بيا:  گفتم و گرفتم رو فري دست.  پارک يه به افتاد نگاهم دفعه يک.  سمتي هر به ميشدن

 .  شد پيدا هم

 ؟ بخوابم دستشويي تو بيام که نداري توقع:  گفت و کرد نگاه چپ چپ فرشته

 ! ميخوابي درخت ي سايه زير,  چمن رو اما نخير:  گفتم و رفتم رو وحشتنکام هاي غره چشم اون از يدون

 .  ميترسم من مياد گربه:  زد جيغ

 .  نميشه چيزيت بريم بيا ردي ديپلم خانوم -

 .  دارم ديپلم من:  گفت راضي خود از هاي دختر اين عين

 .  نکن مگه و اگه گفتن به شروع خواهشا,  فقط.  بريم بيا گمشو حاال.  دارم سيکل منم خوشبختم -

 واقعا...  کرد ميشه چه اما بود خيس ها چمن ميگفت راست.  درخت يه زير اومد من با زور به و کرد راست و چپ سرشو

 !  بوديم نياز خواب

 ؟ داري دوست شوهري جور چه.  کنيم تکرار دوباره بيا فري:  گفتم و کشيدم دراز زمين روي

 .  پول خر:  گفت لبخند با فري

  زياد سن با -

  باشه داشته خون فشار -

  نکنه تحمل رو هيجان -

  باشه پاتال پير و خرفت -

  باشه نداشته بچه -

  باشه داشته کلون ثروت -

  بشه عاشقم -

 .  بشه ام ديوونه -
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 !  همينه:  گفتيم و ديگه هم دست کَف زديم

 از بعد...  بود ما همسايه فرشته.  دوستم اين با که متاسفم خودم براي واقعا.  اومد فري پُف و خُر صداي ربع يک از بعد

 امون کوچه توي.  نبود ثابت موادش چون چي نداشت فرقي. بود کرده مخدر مواد کشيدن به شروع پدرم, مادرم مرگ

 دار از اما فرشته اين.  من پيش اومد مي راست يک ميشد خورده که کوچيکي هر حق.  بودم وحشت مهري به ملقب

.  بکني پيداش غريبه هاي مرد هاي خونه و بري که کافيه بکني گمش اگه.  بود خرابي دختر که داشت خواهر يه دنيا

 درکم اون نه.  فري نه داشتم پول من نه اما.  خونه از کرديم فرار نشيم هستيم که اين از تر بد اينکه براي فرشته و من

 !! خماره که همش.  کردم فرار من نفهميده اصال حاال تا بابام مطمئنم!!  من نه داشت تحصيلي

 و ميزنه ليس داره هاشو انگشت فري ديدم و چرخيدم.  کرده بغلم يکي کردم حس که ميرفت هم روي چشمام داشت

 !!  پيشم بمون عشقم.  نرو نه:  گفت که کنم جداش خودم از خواستم.  کرده بغل منو

 .  کنب بخير ختم رو بچه اين و من عاقبت خدايا!  باشه گذاشته تاثير روش ترشيدگي درصد حد اين تا کردم نمي باور

 .  خوابيدم گرفتم که نگذشت ثانيه دو به و گذاشتم هم روي رو چشمام همونجوري

 .  من صورت تو نکن تُف اينقدر فري اَه -

 .  برات ميزارم هم سبزي قرمه چشم چشم,  عشقم -

 .  ديگه شو بيدا فري اَه -

 ؟ بارونه ؟ ميپاشه داره چيه آب اين:  گفت زده بيرون حدقه از هاي چشم با.  پاشد خواب از دفعه يک فرشته

 کمي پاشو.  شد عاشقت اين کردي عشقم عشقم بس از.  کرده گير دوتا ما روي المصب.  هاست شيلنگ اين از بابا نه -

 .  بشيم خشک بريم راه آفتاب تو

 ؟ زد دوچرخه ميشه:  گفت انرژي با.  تکوند رو پشتش و پاشد فري

 !  خوابه خونه االن دوچرخه,  بانو خير:  ميکردم هاش بازي خنگ موقع هميشه که کردم بهش هايي نگاه اون از

 .  سُک سُک بيا:  گفت و درخت پشت پريد فرشته

 !  سالته 32 تو...  دختر بکش خجالت -

 .  بزرگتر تو از روز دو.  ماه چهار و سال سه و بيست -

 .  شونزدهم تو اومدم بدنيا مرداد چهاردهم من.  بزرگترم تو از روز دو من.  نخيرم:  گفتم و مانتوم به کشيدم دستمو

 .  چهاردهمم من نخير -

 .  داره ما به هم اي عالقه چه المصب اَي...  چرخيد شيلنگه که ميگرفتيم پيش رو قديمي بحث دوباره داشتيم
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 .  کن جمع هم رو شوهرت اين.  ديگه وَر يه برو گمشو:  گفتم و بستم چشامو

 !  خودت شوهر:  گفت و سرم توي زد

 

 ! نميشه خودمون پيرپاتال و خرفت پيرمرد مثل هيچي اما مياره در پول خوب اينم.  ميرم قربونشم:  گفتم خنده با

.  بود شده متفکر هاي آدم عين فرشته.  افتاديم راه پارک خاکستري هاي سنگ روي.  داد تکون سرشو و خنديد

 ؟ چته:  گفتم و مانتوش جيب تو کردم دستمو

 ؟ نيومد اِرشاد گشت چرا -

 .  بود کرده رو سفارشمون خودمون پيري اون چون -

 هک زمين روي اُفتم بي بود نزديک بود جيبش توي دستم چون.  ميداشتم بر قدم اون از جلوتر منم و وايساد يکدفعه

 فتگ بجوشم اومدم تا!  ميکنه حمله داره که شيري گارد,  قفل دندون,  باال ابرو,  برگشتم.  کردم حفظ رو خودم تعادل

 ؟ تهرانيم کجاي االن ما اصال ؟ نيومدن چرا واقعا نه: 

 .  نيومدن که شهره باال شايد:  گفتم و پايين دادمش.  بود باال ابروم يه خشم همه اون از فقط

 .  ريخته اينجا اس پوره پاره شلوار و تنگ مانتو چي هر.  بدتره که شهر باال -

 .  جنابالي خواهر همون.  بود بدتر که خودمون منطقه تو -

 ؟ هستيم کجا حاال!  ميگي راست:  گفت و داد تکون سرشو

 پايين به سرمون همزمان فرشته منو.  شد ظاهر ما ي فاصله وست گل يک يکدفعه که ميدادم رو جوابش داشتم

 سهوا حاال!  نچايي بپا:  گفتم و زدم پوزخند بهش.  بود گرفته دستش گل و بود زده زانو زمين روي پسره يه.  چرخيد

 ؟ هست کي

 .  هميش صاحبش فرشته اين بگيريم شوهر يه ميايم ما تا!!  همينه هميشه.  فرشته سمت گرفت رو گُل و پاشد جاش از

 !؟ من داداش زن به اونم ؟ ميدي گُل باردار زن يه به:  گفتم پسره گوش دَم

 دَک رو پسره.  ميداد فُش بهم لب زير فرشته ور اون از...  من سمت برگشت پسره!  زردچوبه عين شد رنگش پسره

 ادتي که رو پيري...  ضمن در.  ميگيريم ازدواج مراسم هم با:  گفتم بکشه ناله و آه فرشته اينکه از قبل.  رفت کردم

 .  نرفته

 .  حلقم تو پيري:  گفت و شد آويزون اش لوچه و لب

 .  ميکنم پيداش تو جون به -
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 ! خرخاکي ممد جون -

 ! دارآباد ميرفت ميزدي مُشت يه.  بود ريقو زيادي اما بود محله تو من هاي خواه خاطر از يکي خرخاکي ممد

 .  بميره بره بهتر چه خُب -

 صورت و من پاهاي رو پاشيد بود چوله و چاله تو آب چي هر و شد رد ماشين يه که ميشديم خارج پارک از داشتيم

 .  فري

 ! شدي خوشگل چه فري هِه -

 ! مهري نکن اذيت و من اينقدر... !..  بمير برو -

 .  مهربانم من!  عمته مهري -

 .  مهربوني خيلي.  مياد بهت اسمت هم چقدر:  گفت و داد تکون سرشو

 .  کردم ردش خيابون از و گرفتم دستشو و خنديدم

 وريبخ حسرت بري ميخواي!  نداري که پول:  گفت فرشته که توش برم خواستم.  بود پاساژ يه درست پارک روي به رو

 ؟

 .  شدم منصرف حاال! نه -

 دزد آهاي:  زد داد يکي تر دور يکم...  رفتن و زدن تنه ما به آدم سري يه که ميشيديم رد ها مغازه کنار از داشتيم

 ! برد رو کيفم

 ! دزدي!...؟ دزدي!.. ؟ دزد

 ؟ ميکني فکر ميکنم فکر که چيزي همون به:  کردم نگاه فري به و زدم رو نادرم هاي لبخند اون از يدونه

  ؟ ميکني فکر فالفل به داري يعني:  گفت زده ذوق

 .  بود دزدي و دزد ي کلمه منظورم نخير:  پيشونيم به زدم دستم کَف با محکم

 ! داره ربطي چه ؟ چي که خب:  گفت و انداخت باال رو هاش شونه

 تو . کرمون بريم هم با هم بعد بيارم بدست پول دزدي راه از تونيم مي ما منِ  خر ببين:  گفتم و کنار يه کشوندمش

 ؟ قبول.  ميام منم بزرگت ننه پيش ميري

 ! ميخوري هم فالفل اونوقت:  گفتم بزنم رگشو اينکه براي.  رفت هم تو يکم صورتش

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا  شبح عشق | ست داشتنی منونامزد د سایت نگاه دانلود
 

 ارهد دردسر خوردن فالفل.  ندارم مشکلي:  گفت و زد لبخند يه.  داشت تاثير فرشته روي زيادي فالفل ي کلمه اين

 ! ديگه

 .  بزنم رو پيري يه جيب من و بياد آخ -

 ؟ بزني جيب بلدي مگه -

 ؟ بلدي تو.  ديگه ميداري بر و ميچسبي بهش ميري...  بابا نه -

 .  دزدي به برسه چه نگرفتم قرض چيزي کسي از حاال تا عمرم به من -

 بخ.  بکنه زندگي سالم کرد رو سعيش تمام اما باشه ساده و احمق خيلي شايد.  انداختم آبيش هاي چشم به نگاه يه

.  خرابه ي خونه اون تو گردم بر نميخوام يکي من هم طرف اون از.  نزديم غذا به لب روزه دو...  کرد چيکار بايد ديگه

 آوردن در پول راه تنها. بودم گرفته رو تصميمم.  کردم نزديک چشمم به رو يکي اون و باال انداختم رو چپم ابروي

 ! دزدي.  بود همين

 ؟ باهام هستي -

 .  رفيق خرابتم:  گفت و دستم تو گذاشت دستشو فرشته

 .  نيستم اصال من ولي:  گفتم و خنديدم

 از رجلوت فرشته.  اونها از يکي هم دزدي.  ديگه بکنه تجربه رو چيزا سري يه بايد آدم واقعا ولي آخ.  خنديد هم فرشته

 برتري من, قد به نسبت ولي بود کوچيکتر من از متر سانتي دو فرشته قد.  بود يکي هيکلمون تقريبا.  افتاد راه من

 .  من اي قهوه چشماي تا ميکرد توجه جلب بيشتر فرشته رنگي هاي چشم البته.  ميکردي دقت فقط اگه داشتم بيشتر

 ...  فرشته -

 ؟ هان:  گفت و برگشت

 ! امه گشنه منم فري.  بله و نه هان -

 .  بشه پيدا چيزي شايد بگرد:  گفت و کرد جيباش توي دستشو فرشته

 يه فري.  تومني پنج و بيست يه و کردم پيدا تومني صد سکه يه.  کردم خودم کوچيک و تنگ هاي جيب توي دستمو

 .  داشت هزاري

 ؟ نکردي رو و داشتي -

 .  بود جورابم تو بابا نه -

 .  ميده بد بو اينقدر چرا ميگم -
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 ؟ خريد اين با ميشه چي!  بيشوور -

 .  مارکت سوپر تو بردم و کشيدم و فري دست.  بکنم پيدا رو سوپرمارکت تونستم کردم نگاه که يکم

 ؟ خريد ميشه چي تومن صد و هزار با بگيد ميشه: گفتم و کردم سالم فروشنده به

 .  بگيريد سانديس و کيک يه ميشه البته.  شيک آدامس بسته دوتا:  گفت و خنديد فروشنده

 خوش.  بود گندمي جو موهاش و داشت خاکستري هاي ريش ته.  بود گنده زيادي شيکمش که بود پيري مرد فروشنده

 .  بود رو خنده و رو

 .  بدين کيک يه با سانديس يه کنيد لطف:  گفت فرشته

 سوراخ تو زد رو نِي ميرفت راه که همونجور فرشته.  مارکت سوپر از بيرون اومديم خريدم که رو کيک و سانديس

 .  من براي کيک يه تو براي کيک يه:  گفت و سانديس

 ؟ چي سانديس -

 ؟ شريکي -

 .  شريکي -

 همين براي نداشت دوست هُلو زياد فرشته خوشبختانه.  کرديم خوردن به شروع بيچاره و بدبخت هاي گرسنه عين

 .  خوردم من رو سانديس بيشتر

 ! انداختم آشغال سطل توي رو کيکي پالستيک و سانديس خالي قوطي

 ؟ چي اُفتيم بي پليس گير.  ميترسم من مهري:  گفت فرشته

 .  اُفتاد نمي اتفاقي اما!... ؟ بودم نکرده رو اينجاش فکر اَه

 .  کرمون ميريم اُتوبوس با و مياد گيرمون تومن سي يه.  اُفتيم بي پليس گير چيو چي بابا نه -

 ردنک پرتاب براي ريز هاي سنگ دنبال من و پايين افتاد سرش دوباره.  شد خيالش بي و نزد حرفي ديگه حرفم اين با

 !  اُفتادم

 .  نکن پرتاب رو سنگا اين اينقدر:  گفت کالفه فرشته

 ؟ چه تو به -

 .  تربچه -

 .  فوضولچه -
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 ....  مهري.  کردم غلط بابا اَي-

 .  مهربانم من مار زهر و مهري مرض و مهري کوفت و مهري -

 .  داشتم عرضي يه جونم مهربان حاال.  جونم مهربان چشم چشم -

 .  بنال -

 .  باش ادب با:  رفت هم تو هاش اخم

 .  همينم من -

 ! نباشه ديگه روز سه دو ميشه...  جونم مهربان,  کردم عادت ديگه نيست مهم حاال خب -

 ؟ چطور:  رفت و باال هام ابرو از يکي

 .  دارم دوست زيادي فالفل من آخه:  گفت بالخره ولي بگه تا کرد پا اون پا اين يکم

 هم ما به دادي شريک کنن دزدي ميخوان که کسايي ي همه به خدايا:  گفتم و دادم تکون تاسف ي نشونه به سرمو

 .  دادي شريک

 ! نه دزدي:  گفت و کرد اخم دوباره فرشته

 نخودمو براي رو شما پول ميخوايم ما.  محترم خانوم يا آقا ببخشيد:  ميگيم محترمانه ميريم کردي فکر ؟ چي پس -

 .  بريم و کنيم خالي رو جيبه ثانيه دو ارض در سريع بريم باس.  من عزيز نخير!  داريم بر

 و دنبالم نيومد فرشته لحظه يک اما بشيم رد خيابون از که خواستم و گرفتم رو دستش.  انداخت باال رو هاش شونه

 اين با که بود فرشته اين من خداي وااااي.  کرد عقب به برگشت به مجبور منو ماشين يه چرخش و الستيک صداي

 .  ماشاال هست هم ماشيني چه! ؟ کرده تصادف ماشين

 !« مُرد فري نکنن گورت تو خاک اَي »

 ام آقا...  من روي افتاد فرشته بدن...  بودن شده جمع همه.  ميزنه بال بال داره فرشته که ديدم و افتاد زمين به چشام

 !  شد پياده شيم عصباني اومديم که همين تا

 يرونب ديگه مرد يه و شد باز هم راننده دست بغل در.  بود پوشيده مشکي لي شلوار با طوسي پيرهن يه که بود مرد يه

 و.  اومد در آخش فرشته.  بود پوشيده کمرنگ آبي جين شلوار با سفيد آبي ي چهارخونه بلوز يه اون.  اومد

 !!  عالــــــــيه!!!  بـــَـــنگ

 نکن خون من دل اينقدر نزن داد...  بشه پرپر برات خواهر الهي...  رو خواهرم کشتيش:  کشيدم جيغ و پاهام روي زدم

 . 
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 دهمي جون خواهرم داره ببين:  گفتم و دوختم طوسيه پيرهن پسر به خشم با رو چشام.  ميشد بيشتر هي فرشته داد

 .  ميشه پرپر بغلم تو داره... 

 !؟ چرا ؟ نداره درد چرا پَس.  پاهام روي زدم تر محکم

 تر کوتاه يکي اون از قدش يکم و بود بور موهاش که پسره يکي اون.  کردم داد و جيغ بيشتر و شدم فکر اين بيخيال

 .  بياريدش هم شما ميکنم آماده رو پشت من.  درمونگاه ببريمش بايد:  گفت و نشست من جلوي اومد بود

 .  ميکرد نگاه رو ما داشت ماست عين يکي اون...  اين معرفت به بازم

 ؟ مياري در بازي کولي چرا:  گفتم که ميکردم بلند رو فرشته داشتم

 !! من پاي روي ميزدي محکم بودي شما که اين مثل ببخشيدا:  گفت تپه تپه با

 ! شد نمي اما خنده زير بزنم داشتم دوست.  فري پاي روي ميزدم همش نگو نداره درد چرا ميگفتم

 !  خفنيه ماشيني عجب...  ماشين تو بردم رو فري

 .  نشستن هم پسرا اون.  ام شونه روي افتاد فري سر.  نشستم هم خودم

 ! ها مايه اين توي چيزي يا!  شده رگ به رگ کنم فکر:  گفت بوره مو اون

 .  داشته مشکل پاش من خواهر باشه شده که هم رگ به رگ...  بالخره:  گفتم غره چشم با

  . داره زيادي مشکالت قوزکش و خورده بخيه ناحيه سه از چپش پاي فرشته...  گفتم راست خودم جون به ديگه اينو

 ؟ گفتي خواهر چرا:  گفت آروم فرشته

 .  ميدم توضيح -

 .  ميکنيم کمکتون ما باشه چي هر:  گفت و برگشت پسره

 ! احمق ي دختره اين دست از بده نجات منو خدا اِي.  زد لبخند يه فرشته

 درمونگاه ميبريمشون داريم که هم همين ما ؟ کمکي چه ؟ فرهود ميگي داري چي:  گفت بود راننده که پسره اون

 !  خيليه

 ! امونه وظيفه ما.  پرهام شو خفه:  گفت و دوستش سمت برگشت بود فرهود اسمش کنم فکر که بوره مو پسر

 .  نميزارين ام زنده ديگه دارم اي نقشه چه براتون بدونين اگه که آخ...  کردن اَخم دوشون هر مونگاه در تا ديگه

 نه ليو شکستگيه ميگفت چون گرفت گچ رو پاش براش دکتر.  نگو که آورد در بازي کولي فرشته اينقدر درمونگاه تو

 !  زياد
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 قاآ اينکه مثل ؟ بکنيد ميخوايد چيکار:  گفتم و شکستم رو سکوت ماشين توي.  هم سر آخر نياورديم در سر که ما

 !؟ نه! ؟ دادن پيشنهادي فرهود

 هروز چند که گفتيد من به که هم شما..  سوخت خواهرتون براي دلم خودم من...  ببينيد خب:  گفت و برگشت فرهود

 !؟ نه.  کردين برخورد ما با که بودين کار دنبال هم شما انگاري و...  کردن فوت باهم پدرتون مادر

 !؟ اش بقيه..  درسته بله -

 ! هموند شما نظر فقط!  ما ي خونه بياين نکردين پيدا کار که وقتي تا ماه يک براي که بگم ميخواستم خب...  خب -

 .  ميشه درست مطمئنم صد در صد من.  ميگيره عالي ام نقشه حاال...  اين از بهتر چي

 ؟ دختريم دوتا ما اما:  ندادم نشون خوشحال خودمو زياد

 ! پسرين کرديم فکر من:  گفت و خنده زير زد پرهام

 خواهرتون.  رسونيم نمي آسيبي هيچ ها دختر به ما...  نباشين نگران:  گفت من به رو و رفت بهش چپ چپ يه فرهود

 خودم طرف از من و...  برسين بيشتر بهشون ما ي خونه توي ميتونين!  ديگه ميشه خوب پاشون ماه يک حدود تا هم

 ! کنين قبول ميکنم خواهش

 . بود مشکوک يکم اما.  يکي اون عکس بر...  اين بود مَرد چقدر واقعا

  ؟ خوردي رو خونيت کم قرص..  جان فرهود:  گفت زده تعجب پرهام.  بود خوب فرهود بود بد چقدر هر پرهام

 چطور؟ آره:  گفت و جلو سمت برگشت فرهود

 .  هيچي:  گفت و کرد اي خنده پرهام

 يا ؟ اس الهيه تو اشون خونه يعني اَه!  اس فرشته خيابون اسم ديدم کردم دقت که بيشتر.  وايساد کوچه يه سر پرهام

 ! درياب خودمو خودت...  عباس حضرت

 وکيلي خدا پرهام.  مشکوک چقدر.  افتاد راه هم پرهام و وايسادي چرا که زد اشاره پرهام به اشاره و ايما با فرهود

 هاي لب و باال سر دماغ.  گندمي پوست و سوخته اي قهوه هاي چشم..  باال بود داده که مشکي موهاي.  بود خوب

 يپت...  تيپ نظر از ولي بود پرهام برنده قيافه نظر از.  متوسط هم قدش!  بود متناسب خيلي هيکلش فقط.  متوسط

 .  بود فرشته قد هم فرهود دقيقا.  بود باالتر يکم پرهام و عادي فرهود کل در.  نداشت حرف فرهود

.  بودن ادهد واکر يه بهش.  شديم پياده ماشين از فرشته با.  باغ يه تو رفته ماشين نشدم متوجه که بودم فکر تو اينقدر

 از بود پُر همش باغ هاي ديوار روي به رو.  بودم شده ها گل و ها درخت محو من اما و جلو اومد مي کم کم واکر با

 اما نبود درخت ديگه...  اومد در دايره شکل به باغ کم کم.  بود شده کاشته گل از اي دايره درخت هر پاي و درخت

 .  بود بزرگ حوض يه دايره اين وسط
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 . بود شمال هاي ويال مثل.  بود ها فيلم تو که هايي همون عين.  ميخورد چشم به بزرگ عمارت يه....  حوض از بعد ولي

 که هايي پله از که کردم فرشته کمک.  زد رو در فرهود.  بزرگ رنگ کِرم در يه و ميخورد چشم به پرده و پنجره کلي

 .  بود پله تا سه.  بياد باال عمارت در به ميرسيد

 غره چشم هي فرهود و ميخنديد فرهود به پرهام.  تو بريم کرد اشاره ما به و کرد باز رو در فرهود....  باال اومد فرشته

 .  ميرفت

 رشف و سلطنتي هاي مبل با سالن.  بزرگ سالن يه به پله دوتا وسايل بدون دايره نيم از بعد...  شديم که خونه وارد

 !  بافه دست بود معلوم فرش.  بود پهن ها مبل زير که کوچيکي

 و پرهام سمت برگشتم.  چرخيدم مي قيمتي هاي وسايل بين من اما انداخت ها مبل از يکي روي رو خودش فرشته

 ! بينمتون مي ناهار براي داريم کار پرهام و من.  کنيد پيدا رو اتاقتون ميکنه کمکتون پريا:  گفت فرهود که فرهود

 .  رفت و گفت لب زير چيزي يه فرهود.  رفت باال ها پله از و خنده زير زد پرهام

 .  سوم طبقه يعني...  باال رفتيم هم دوباره اما باال ي طبقه برد هم رو ما بود مپل تپل و ساده دختر يه که پريا

 ! کنيد صدام داشتين کاري.  دوتاتون هر اتاق اينم:  گفت و کرد باز رو در...  بود بزرگ در يه سوم طبقه توي

 فرش يه که بود شکلي مستطيل اتاق....  خوابوندمش تخت روي بردمش...  گرفتم رو بغلش زير من و زد لبخند فرشته

 چپ سمت.  بود آباژور دوتا آرايش ميز کنار.  بود بزرگ آرايش ميز يه روي به رو که گنده تخت يه....  داشت کوچيک

 قرار تراس روي به رو که کوچيک ميز يه و بود هم صندلي دوتا کوچيک ميز سمت همون...  بود کوچيک ميز يه تخت

 .  بود حمام و دستشويي احتماال که در يه کنارشون و بود ديواري هاي کمد راست سمت.  داشت

 !  بود ام نقشه اون از بهتر.  اومد گيرم اتاقي عجب

 .  بده توضيح سريع تند زود....  ميکنه هم دردي چه آخ:  گفت فرشته

 .  بزني جيب نيست نيازي ديگه...  راحت خيلي:  تخت روي کردم پرت خودمو

 ؟ چطور:  پرسيد متعجب

 .  ميدزديم هم بعد و بگيريم ياد رو دوتا اين پوالي جاي ماهه يک اين تو کنيم تالش بايد فقط -

 ! نبودي اينجوري تو مهري ؟ نميکشي خجالت:  وگفت کرد اَخم فرشته

 .  بري پياده کرمان تا ميخواي نکنه -

 رو اغب اين.  نگيرن عزا تومن هزار صد براي که دارن اينقدري اينا:  گفتم و گذاشتم دستش روي دستمو.  نگفت چيزي

 و حموم خودت اتاق تو حاال تا ؟ داشتي آرايش ميز حاال تا ؟ بودي خوابيده تخت روي قبال تو...  اتاق همين...  نديدي
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 ديده رو اون مثل پذيرايي سال يه حاال تا ؟ بزنيد صدام داشتين مشکلي بگه که داشتي کنيز يه ؟ داشتي دستشويي

 تو خواست خدا...  بهتر چه اما کنيم دزدي مردم از خواستيم اول...  پوليم به محتاج ما.  کن عمل منطقي پس ؟ بودي

 گيزند ما عمارت تو...  کنم عرض چه که خونه تو ماه يه بگه و بسوزه برامون دلش يکي بکشنه پات ماشين به بخوري

 .  بشه خوب خواهرتون حال تا کنيد

 !؟ خواهر گفتي چرا حاال -

 .  بهتره خواهر همين براي.  اُفتن مي شَک به اونا مطمئنا و نميخوره دوست چون -

  ؟ چي اسمامون -

 .  بخوان شناسنامه ممکنه چون داد تغيير نميشه -

 !؟ من ي خونه بياين ميکنه خواهش دل و جون با مياد پسري کدوم آخه...  مشکوکن چقدر...  مهري.  هست اينم آره -

 .  بکنم فکر چيزي به نميخوام پول و نقشه جز به ديگه.  شده پيدا اين که فعال -

 ميز هاي کشو...  آرايش ميز صندلي روي نشستم.  گذاشت بالش روي سرشو فرشته....  پايين اومدم تخت روي از

 الک و رانگشت.  ناز و خوشگل هاي گوشواره و پالستيکي هاي دستبند و النگو کلي!  که بود پُر اينا.  کردم باز رو آرايش

 !  ديگه چيز کلي و عينک... 

 .  کردم پرت تخت روي و آوردم در رو شالم.  بود پُر هم اينا.  کردم باز هم رو ها ديواري کمد پاشدم

 همشون داشتم دوست!  وارنگ و رنگ هاي مانتو...  روسري و شال....  شَب و مجلسي هاي لباس...  خونگي لباس کلي

 .  ناهار بفرماييد:  اومد پريا صداي و شد زده اتاق در اما بکنم امتحان رو

 .  اومديم باشه -

 .  باال ميارم رو خواهرتون ناهار نه -

 .  پسرا دوتا پيش برم تنها باس من پس اوه اوه

 بدون دايره نيم همون به برد منو پريا.  اومدم پايين يکي دوتا رو ها پله.  شال و مانتو همون با...  بيرون زدم اتاق از

 فقط که اش طبقه يه.  خونه اين چيزيه عجب ؟ داره هم زيرزمين.  پايين رفت رو ها پله و چپ سمت رفت...  وسايل

 ! داند خدا چيه ديگه زير طبقه.  پذيرايي همش هم اول طبقه...  ميخوره چشم به در آخر تا اول از دوم طبقه...  اتاقه

 ناهار سالن:  گفت و کرد باز رو چپ سمت دومي در پريا.  بود در دوتا سمتش هر در که پهن راهرو يه...  پايين رفتم

 ! خوري
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 هم پرهام.  شلوارش و ورزشي کن گرم يه فرهود.  بودن کرده عوض رو هاشون لباس فرهود و پرهام...  سالن تو رفتم

 ! مرغ و کشيدم برنج يکم.  پرهام روي به رو فرهود دست کنار نشستم.  ورزشي شلوار يه و خونگي بلوز يه

 ...  خانوم ببين:  گفت فرهود

 .  احمدي مهربان:  گفتم و دادم قورت رو غذام

 ناي توي هست اتاق در چي هر که بگم ميخواستم...  بمونيد اينجا داديم اجازه بهتون ما که ميدونيد...  خانوم مهربان -

 ؟ خواهرتون اسم...  هستش خواهرتون و شما به متعلق ماه يک

 .  فرشته -

 .  پرهام عموم پسر هم اين و فرهود من.  هستيد خونه اين از عضوي ديگه شما...  البته و.  خانوم فرشته -

 ! پواليي خر عجب!  همن عموي پسر پس اوه

 .  بدين توضيح زندگيتون مورد در بيشتر:  گفت پرهام

 مادر.  بلق هفته يک البته افتاد اتفاق اين اينکه تا ميشستيم پونک ميدون تو ما راستش خب:  گفتم و خورد آب يکمي

 امروز همين دقيقا...  کار دنبال افتاديم راه خواهرم و من.  بَس و گرفتيم ختم يه هم ما...  نداشتن هم رو کسي ما پدر و

 ؟ هست هم اي ديگه سوال.  افتاد اتفاق اين که ميرفتيم شرکتي سمت به داشتيم صبح

 ؟ دوتون هر سن:  گفت خشک خيلي پرهام

 .  سال سه و بيست:  گفتم خشم با منم

 .  عقب برد سرشو يکم و خورد جا من خشن لحن از پرهام

 .  تر آروم يکم:  گفت بود نشسته ميز سر که فرهود

 .  همينم من -

 ؟ چي دوتا شما سن:  پرسيدم.  داد تکون سرشو فرهود

 .  سال هفت و بيست من و نه و بيست فرهود:  گفت خشک و رسمي خيلي دوباره پرهام

 صندلي روي از و کردم ول نصفه رو غذام.  شد آماده مشتم و شد قفل هم روي هام دندون,  باال رفت هام ابرو از يکي

 .  ممنونم خيــلي:  پاشدم

 !!!  حقشونه!  رفتم دوشون هر به وحشتناک ي غره چشم يه بعد و

 ! چيه ها در بقيه ببينم برم که بود شده ايجاد من تو فوضولي حس يه....  بستم محکم رو در
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 روي به رو در.  نداره غصه هيچ االن ميکنم کشفش خب...  بود چي رويي به رو هاي در اما بود آشپزخونه که بغلي در

 در.  ميگيرن اينجا رو چيزا اينجور و پارتي کنم فکر که بود بزرگ سالن يه!!  عباس حضرت يا.  کردم باز رو آشپزخونه

 !! بابا ايول!  ديگه دستگاه و دَم کلي و ماساژ وسايل و بزرگ استخر يه.  کردم باز رو در يکي اون و بستم رو

 مشغول اينقدر.  آب توي پاهام دادن تکون به کردم شروع و زدم باال رو شلوارم هاي پاچه...  استخر ي لبه نشستم

 ! ميکنه نگاه منو داره کسي نکردم حس که بودم

 ؟ هستيد خوب سالم -

 زدم داد بلند.  مالوندم رو چشمام و آب روي اومدم!  بودم بلد شنا ذره يه خوبه حاال...  آب توي افتادم ترس از يکدفعه

  ؟ هستي کي ديگه تو: 

 دبو پوشيده روش اي حلقه جليقه يه با طوسي و مشکي هاي راه راه تنگ بلوز که ديدم رو پسر يه و کردم باز چشامو

 .  بود رنگ سبز چشماش و داشت اي مشکي موهاي.  مشکي جين شلوار ويه

 .  من بده دستتو.  فهميدي کردم فکر ببخشيد:  گفت زده شرم

 لپش شلپ و اومدم بيرون آب از.  دم نمي دست غريبه مرد به کنن کفنم به کفن گرنه و دستش دادم دستمو مجبوري

 .  بود خوشگل وکيلي خدا.  وايساد روم جلوي پسره.  صندلي يه رو نشستم

 ؟ شما:  گفتم حرص با

 .  شما اول:  گفت و خنديد

 ؟ شما.  هستم مهربان:  گفتم و رفتم بهش اي غره چشم

 ! هستم پرهام و فرهود عموي پسر من.  خانوم مهربان خوشبختم.  هستم کسري -

 .  شد تر جدي يکم اش قايفه و کشيد دستشو.  دادم تکون سرمو من اما جلو آورد دستشو

 .  برم من اتون اجازه با:  گفتم و شدم بلند جام از

 ؟ هستين کي نگفتيد شما اما -

 .  نداره ربطي هيچ شما به:  گفتم خشم با

 گوشام توي.  بود شده خيس بدنم تمام.  ميداشتم بر زمين روي محکم هامو قدم خشم و حرص با.  رفت عقب قدم يه

 .  ميکردم حس رو آب حرکت

 مه خُروپُفي چه!  خوابيده فرشته ديدم کردم باز که رو در.  اتاق تو رسيدم بالخره...  باال رفتم ترس با رو ها پله تمام

 .  حموم رفتم راست يک!!  ميکنه
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 .  ميکنه نگاه برش و دور به داره هي و تخت رو نشسته فرشته ديدم بيرون اومدم که حموم از

 . نيار در بازي ضايع اينقدر:  گفتم مقدمه بي

 .  ترسيدم:  گفت و قلبش روي گذاشت دستشو

 ؟ بيني مي رو اتاق اين باره اولين مگه -

 .  نکردم توجه داشتم درد موقع اون -

 ! هستن عمو پسر اينا...  فري راستي.  نميکني توجه هم من به که نکنن گورت تو خاک -

 ؟ بزرگتره کدوم:  گفت و شد گرد چشاش

 ! فرهود -

 ؟ کي -

 ! بوره مو اون -

 ! خوشتيپه چقدر وااي.  آهان -

 ! داره باحالي دماغ چه...  يکي اون ولي.  خيلي -

 .  بپوش لباس خواستي:  گفت و کرد چپ نگاه يه

 .  کن درويش چشاتو -

 ؟ خجالت چرا ديگه ديدم رو جات همه که من بــُرو -

 .  بکنم چيکارت ميدونم بپوشم لباس بزار...  ديدي کردي غلط تو -

 .  جين شلوار يه با پوشيدم رو داشت جوجو عکس روش که کوتاه آستين بلوز يه هم من و خنديد

 ! مياري در سر زيادي زدن خوب تيپ از تو نيست منصفانه:  غريد فرشته

 استفاده دارن همخوني هم با که رنگي دو از.  پوشم نمي رنگ يک پا تا سر که اينه من موفقيت رمز...  نداره کاري -

 .  ميکنم

 ! شد چي نفهميدم هم سر آخر -

 تفاميلي گفتم بهشون.  نکن باز رو دهنت زيپ اصال..  فرشته نده موتي سوتي دوتا اين جلو فقط.  سرت تو خاک -

 ! ديگه خواهرمي چون...  احمديه
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 ؟ محمدي دوتامون نگفتي چرا خب -

 ! کرديا شروع باز بابا اَي -

 .  مهري -

 ...  مهري گفت باز مهري گفت باز -

 هو يک...  ميومد در مگه حاال...  توش رفت موهام سرم باالي بگيرم اومدم تا اما کردم روشن رو شسوار موقع همون

 خودم مشکالت خودم بزنم جيغ که نبودم آدمي من.  کن کمک خودت زمان امام يا..  ميچرخه توش موهام داره ديدم

 فشار محکم رو سشوار.  ميشدم ديوونه داشتم ديگه.  ميکردم حل شده قفل هاي دندون و باال به رو ابرو يدونه با رو

 پيشرفته هاي سشوار از دل ته از.....  ديدم که چيزي از اما شد تبديل تيکه هزار به.  زمين روي انداختمش و دادم

 .  شدم متنفر

 ردمميک حس که خودم اما شد نمي ديده که بود پشت پر موهام اونقدر البته.  بيرون افتاد سشوار از مو دسته يه دقيقا

 . 

 .  خنده از ميميره داره ديدم و برگشتم عصبانيت با.  اومد فرشته قهقه صداي

 ؟ شده چي ببينم بنال کوفت:  گفتم بلند

 .  گرفت ام خنده ديدم رو موهات هيچي:  گفت خنده با

 هب دستامو...  کشيدم هام دندون روي رو زبونم.  بشه تيکه تيکه طرف هر از ميکردم کاري بود نشکسته پاهاش اگه

 ديگه.  گفتم مي کوفت دلم تو هي ميشد باز نيشش دوباره که بار هر.  کردم نگاه فري ي خنده به و زدم هام پهلوم

 اب دختر يه.  شد باز در دفعه يک که بدم نشون بهش رو آميز خشونت هاي صحنه ميرفتم داشتم و بود شده عصباني

 .  کرد نگاه بهمون خوشحال با در جلوي افتاده ي مقعنه و مشکي مانتوي

 !  انداختم سرش پشت به نگاه يه ، داد دست بهم و ما سمت اومد

 .  چيزي همچين يه دونم نمي ؟ بود کبري...  اتاق در دم اومد بود کبري همون که پسره يه ديدم کردم دقت

 .  دخترم اينم:  زد داد پسره

 .  هستم کسري دختر من خوشبختم:  گفت دختره.  گرفت امون سرفه فرشته هم و من هم گفت که اينو

 .  کرد بغل محکم منو دختره بعدش

 .  شد زده ذوق يکم دخترم ببخشيد:  گفت و خنديد پسره

 .  خوشبختم:  گفتم بگه چيزي اومد تا فرشته
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 .  اينجا بيا مارلين: گفت زده متعجب پسره...  شد ساکت معمولي خيلي فرشته

 ! ؟ چي چي مار ؟ چي چي

 .  بچه براي بزاريد ساده و قشنگ اسم يه بابا

 !  بود خوشگل و بامزه ولي.  بود نرفته باباش به هيچيش....  شد قايم باباش پشت رفت

 ! بيرون گمشو:  زد داد و شد قطع اش خنده هو يک...  خنديد پسره به رو فرشته

 !  اوخي.  زمين خورد پشت با که عقب رفت قدم دو فري داد با پسره دفعه يک

 «؟ سوزوني مي دل داري »

 ؟ ببيني نداري چشم

 « ندارم حرفي ديگه من »

 .  شدي بامزه پاپا:  گفت و خنديد چي چي مار

 ؟ دل عزيز بود چي اسمت:  گفت فرشته.  بست رو در بعد

 . مارلين:  گفت و خنديد

 ؟ چي يعني!  مارلين -

 .  پناهگاه -

 ؟ کردن انتخاب رو اسم اين چي براي -

 .  داشت دوست رو اسم اين بيامرزم خدا مادر -

 .  شد بسته کامال " بيامرزم خدا مادر " ي کلمه شنيدن با بود شده باز گوش بنا تا نيشامون که فري و من

 ؟ مُرد مادرت شد چي:  گفت و کرد گرد چشاشو فرشته

 .  ميداد ادامه هي منتهي نزنه حرف ميکردم اشاره بهش هي

 .  پايين کرد پرت خودشو:  گفت و صندلي روي نشست مارلين

 ؟ طبقه چند از:  بود شده جذاب

 ! مجتمع يه -
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 از داشتم ديدم رو فري ي قيافه وقتي ولي.  موند جا همون و زمين زير رفت کنم عرض چه که زمين به من دَهن يعني

 .  مُردم مي خنده

 . تبرگش..  آهان.  ميکنه باي باي خدا با داره کنم فکر.  دنيا اون بود رفته و بود باز يکم دهنش...  بود شده کج سرش

 ؟ مونده ازش هم چيزي:  فرشته

.  کردن ازدواج باهم زور روي از مامانم و بابام اينکه مثل.  دونم نمي ازش هيچي من ولي!  نه:  گفت و خنديد مارلين

 .  دارن کارتون پرهام عمو و فرهود عمو.  پايين بياين هم حاال.  ميگردم زن دنبال بابام براي االن

 ؟ يُختي مَرد درد:  گفتم و فرشته سمت رفتم.  بيرون رفت زدن بهم چشم يه تو و در سمت رفت گفت که اينو

 .  باال داد رو ابروهاش و خنديد

 !؟ داشت درد اولش فقط.  کلک اَي:  گفتم و گوشش تو زدم شوخي به يدونه

 !! دارم ديپلم سرم خير.  گرفتم آوردي در بازي کولي به شروع وقتي.  ديگه نگير کم دست رو ما بابا -

 .  هستم سيکل هم بنده -

 هي . کردم عوض سفيد شلوار يه با بود ربع سه آستين که مشکي پيراهن يه با رو هام لباس.  خنده زير زديم دوتامون

 .  کردم سرم رو مشکي ي زمينه و داشت سفيد هاي گل که روسري يه.  نبودم بلد اما بکنم آرايشي يه ميخواستم

 ونمج اِي.  افتاد آسانسور به چشمم که بيرون اومديم مي داشتيم هم با.  کردم فرشته تن هم خوشگل و شيک لباس يه

 .  داره چيز همه که خونه اين قربون.... 

 در . ميگرفتم ضرب زمين روي پام با هي منم.  بود چسبيده ديوار به ترس از که فرشته.  ميزد داد هي يارو آسانسور تو

 .  گرفته قرار هم بدي جاي چه آسانسور اين...  عباس حضرت يا ديدم شد باز که آسانسور

:  گفت مارلين.  خنده زير زد دفعه يک فرهود.  زد لبخند يه افتاد من به چشمش تا پرهام.  ما سمت چرخيد سرا همه

 ؟ شده چي

 ! شده زشت فرشته چقدر:  گفت خنده با فرهود

  ؟؟؟ اين ؟ فرهود ؟ اين ؟ فرهود ؟ بود فرهود اين.  پايين اومد متر دو همه دهن

 ؟ نميکشي خجالت:  زدم داد و باال رفت ابروم يه

 .  بودم عصباني خب ولي.  نياوردم جوش تازه.  شد قطع اش خنده

 .  ها ديوار روي هاي تابلو به بود زده زُل که فرشته
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 همه عزيزتون نامزد اون ماشاال ؟ داريم اينا از خونه تو کم...  اينا به زدي زُل گوسفند عين که يکي تو:  زدم داد سرش

 بايد قطف...  ها تابلو اين به زده زُل گوسفند عين هي!  بچسبونه دستشويي تو بره مونده کم.  کرده تابلو از پر رو خونه

 ؟ نميشيني چرا ؟ نميکشي خجالت.  کن نگاه من به.  دهنت تو بکشي گاو عين جلوت بزارم سبزي بشقاب يه

 ! بشيـــن

 ات.  گرفت ام نقشه اما بيرون اومد مي ام کله از دود داشت ديگه.  صندلي يه روي نشست سريع فرشته حرفم اين با

 !  اينه مهري بفهمن

 .  ميرقصيد بندري هم يکي عربي يکي ترتيب به که کسري و پرهام.  ميلرزيد خودش به داشت فرهود

 و کردم گره هم توي دستامو.  هم روي انداختم رو پاهام و صندلي يه روي نشستم.  بود شده قايم پريا پشت مارلين

 ! گفتيد مي:  ام چونه زير گذاشتم

 ... عموم پسر کسري:  کرد اشاره پدرجوونه به و شد صاف جاش سر فرهود

 ؟ دارين چيکار من با.  ميدونم:  زدم داد

 ! نبرا باال صداتو ببين:  گفت و کرد اَخم پرهام

 .  بسوزه دلت تا ميبرم -

 ... منم -

 .  برده رو بوده بيابون چي هر روي ماشاال که خونه اين.  دلم عزيز بزن ؟ ميزني جيغ ؟ چي هم تو -

 .  بزن حرف درست من ي خونه با ببين -

 ؟ شده چي باز:  گفتيم پرهام و من.  خنده زير زد دوباره فرهود

 ! ريخته بي چقدر مارلين عينک فهميدم تازه:  گفت فرهود

 من با...  مهـــربان خانوم ببين:  زد داد پرهام.  کرد کشيدن به شروع رو موهاش و فرهود کول و سر روي افتاد مارلين

 ! کردي توهين.  نکن لج

...  باشه توهين يه بزرگه چقدر اتون خونه که اين گفتن کنم نمي حس:  دادم تکيه سينه به دست و زدم پوزخند

 !؟ کبري آقا اينجوريه

 ! کسري نه کبري:  گفت زده معجب کسري

 ! تقي گفت مي من به من بيامرز خدا بزرگ مادر.  داره فرقي چه حاال خب -

 ؟ شده چي باز:  زديم داد دخترش با خودمون کبري همين,  پرهام,  فرشته,  من.  خنده زير زد دوباره فرهود
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 .  گشاده کسري شلوار چقدر که فهميدم تازه:  گفت و کرد پاک اشکشو فرهود

 ؟ گشاده اينقدر چرا اين ميگفت راست.  انداختم کسري به معروف کبري شلوار به نگاه يه

 .  عمو پسر برات متاسفم:  گفت و داد تکون تاسف ي نشونه به سرشو کسري

 .  بوده توهين قصدت تو من نظر به:  کرد شروع پرهام دوباره ولي شد ساکت فرهود

 .  نيست مهم هستن اينجا که کسايي از يک هر و من براي شما نظر....  خان پرهام اقاي -

 .  نيست مهم زياد کنيد بس حاال:  گفت فرشته!  تر دنده يه و تر مغرور اون از هم من و.  بود دنده يه و مغرور پرهام

 .  صندليش به چسبيد سفت که رفتم بهش غره چشم يه

 ؟ بردي باال صداتو من ي خونه تو...  مهمه هم خيلي:  زد داد پرهام

 ؟ ميزني داد محترم خانوم يه سر زياد داري کني نمي فکر -

 ! بـــَسه:  زد نعره کسري که ميشد کشيده باريک هاي جا به داشت

 ! ترسناک تا بود دار خنده بيشتر:  گفتم خنده با.  بودم مرده خنده از.  چسبيدن صندلي به من جز به همه

 ؟ نترسيدي:  گفت ترس با فرهود

 ؟ ترس و مهري:  گفت و داد قورت رو دهنش آب فرشته

 ؟ مهري:  زدن داد پسر تا سه هر

 .  ديگه فري اونم.  مهري به ملقب مهربان ؟ کي پس:  گفتم

 ؟ هستين شهري پايين مگه:  پرسيد مشکوک فرهود

 .  مياد بهت بيشتر فرعي البته..  فرهي ميشه تو مال مثال...  باشي کجايي نداره فرقي -

 پرهي.  بزارم چي نميدونم رو يکي تو:  گفتم پرهام به رو.  رفتن غره چشم بهش فرهود و پرهام.  خنده زير زد کسري

 ! مضخرفه زيادي اسمت.  نداره فرقي البته(  دادم ادامه بزنه حرف اومد تا)  ؟ ميپسندي.... 

 با کسري.  ميخنديد صورتش هاي ماهيچه تمام و ميشد محو چشماش خنديد مي وقتي.  زد قهقه بلند بلند مارلين

 ! اوخي. ميکرد نگاه مارلين به لذت

 .  بيرون ميريم شيد آماده:  گفت اش شده قفل هاي دندون ميون از پرهام

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا  شبح عشق | ست داشتنی منونامزد د سایت نگاه دانلود
 

 هي فقط من ؟ بيرون بره شام غريبه دختر دوتا با مياد احمقي کدوم آخه.  ميزنن مشکوک حد از بيش اينا خدايا واااي

 مونه از.  ميترسيد فرشته.  کرديم نگاه بهم فرشته و من.  برم جايي اينا با نميخوام ولي.  ميخوام پول تومن هزار صد

 و خودش زندگي توي لوش و الش و رنگي هاي پسر وجود بخاطر فقط ترسش فرشته.  داشت پسر از ترس هم بچگي

 و تحمل.  زدم داد نه ريختم اشکي نه اما خوردم کتک بابام از بار صد سي.  نداشتم ترسي من ولي.  بود خواهرش

 .  کردم تحمل

 يک و مزاج دمدمي پسر يه ي نمونه.  نريختم اشکي مادرم مرگ براي حتي...  نديده رو مهري اشک کس هيچ حاال تا

 خيري قصد هميشه اما.  نکنه سالم بهم کرد نمي جرعت کسي.  وحشت مهري ميگفتن بهش که پسري.  بودم دنده

 .  ميکردم کمک هميشه.  داشتم

 وم اين.  نزنين مو اين به دست بابا واااي.  کشيد موهامو يکي...  ميگشتم قديمي خاطرات توي چقدر که نبود حواسم

 !  داغانه

 .  طور همين هم فرشته.  نميام من:  گفتم و زدم لبخند يه.  ميکنه نگاه بهم خنده با داره مارلين ديدم و برگشتم

 خوش بزاريد.  باشيم خوش هم با مياد هم کسري برادر.  ميريم همه:  گفت ميخورد پرتقال شربت داشت که فرهود

 .  بهمون بگذره

 ؟ زوره مگه ؟ بيام بايد من چرا اصال.  پُرو بچه چه تو به.  کردم رو عمو پسر دوتا هر کردن خفه هوس چقدر که آخخ

 .  خواهرت عکس بر.  داري خوبي تيپ:  گفت و کرد من به رو پرهام

 .  دارم تيپ من ولي.  داره رو و بَر خواهرم -

 .  بزنيم قدم باغ تو يکم رفتن موقع تا مياي.  بود خوبي جواب -

 اين وت چيزي يا گاوصندوق که بکشه دختره زبون از بتونه کاش.  ميزد حرف مارلين با داشت که کردم نگاه فرشته به

 .  بود پرهام کردن خَر عملياتم منم!  کجاست ها مايه

 ! نه که چرا بله -

 ؟ چيه خونه اين مورد در نظرت:  گفت و حوض دم رفت....  اومديم پايين ها پله از

 !؟ ديگه شماست مال!  خوبيه ي خونه -

 .  ايزدپناه هاي نوه همه مال.  آره که البته اوه -

 ! ؟ ايزد ؟ پناه! ؟ پناه ايزد.  عباس حضـــرت يا

 ! بزرگش پسر مخصوصا ؟ چي بيادش اگه.  شدم بدبخت اوه ؟ پناهن ايزد هاي نوه اينا.  بودم شده ميخکوب جام سر
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 ؟ شد چي:  گفت و خنديد پرهام

 .  هيچي:  گفتم و دادم تکون سرمو

 يه امون کوچه توي بود سالم دوازده وقتي يادمه.  کشيدم خجالت زير به سر من و ميکرد نگاه برگا به اون.  افتاديم راه

 . ميکرديم اذيتونش محل هاي بچه با تونستيم مي تا.  بود بزرگ پناه ايزد ي مغازه اون و ايزدپناه بود زده بود مغازه

 ! مشکيت موهاي اون با مخصوصا.  رو تو نميره يادم هيچوقت...  احمدي آهاي:  گفت بار يه يادمه

 .  اس خونده ام فاتحه ديگه

 ؟ اس زنده پدربزرگتون:  پرسيدم پرهام از

 .  شده فوت که ميشه سالي هفت:  گفت و خنديد

 رو خواهر همين تنها:  داد ادامه پرهام.  شدم ناراحت سريع بعدش اما.  ميشدم خوشحال يکي مرگ از که بود بار اولين

 ؟ داري

 .  آره -

.  بود فرهود مادر من ي خاله.  بَم ي زلزله تو.  کرد فوت پدرم و مادر با راستش.  کرد فوت اما.  داشتم خواهر يه منم -

 يخيل.  ميکنه مسخره رو همه که اينه بدش اخالق خب اما بود پسر تک فرهود.  بکنم زندگي اينا فرهود پيش و رفتم

 .  گرفت ديگه زن يه و داد طالق رو مادرش عموم که شد اينجوري وقتي از اما بدم ترکش خواستم

 ؟ درسته مارلين مادر ماجراي.  داستاني چه...  اوه -

 .  ميگفت رو چيز همه داشت.  بود کرده اعتماد بهم زود چقدر

 زنه . نبود خودش دست البته ؟ ميشي متوجه.....  ناخواسته...  شب يک کسري گرنه و.  گفتيم مارلين به اينو ما.  نه -

 . ميکنه بزرگش و ايستاد پاش.  کنه ول رو دخترش که نبود اونا از کسري ولي کسري گردن ميندازه رو مارلين هم

 ؟ داري قبول.  اس بچه خيلي اما.  دانشگاه اول ترم االن مارلين

 .  دارم قبول آره -

 .  خوره نمي شخصيتت به اسمت:  من به داد و کند گل يه پرهام

 .  گذاشت بزرگم مادر رو اسمم.  ميگن همه.  ميدونم:  خنديدم

 ؟ چرا -

 نوه عوضش در نداد دختر من به خدا اما مهربان بزارم رو اسمش و بيارم دختر يه ميخواستم گفت مي هميشه چون -

 .  داد دختر ي
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 ؟ تو چرا -

 ؟ چي يعني -

 ؟ نه فرشته چرا.  گذاشت مهربان رو تو اسم مادربزرگتون چرا -

 .  عاشقتم خدايا.  جلوش ميدادم سوتي کرد نمي راهنمايي اگه اوه

 .  بزرگترم من چون -

 ؟ دقيقه چند -

 ! دقيقه سه -

 ؟ درسته.  داره نامزد که گفتي ميزدي داد فرشته سر داشتي راستي.  زياده:  گفت و خنديد

.  بپوش خوب لباس و برو باشگاه...  کن بلند رو موهات ميخواي منو اگه بود گفته بهش فرشته.  افتادم نيساني علي ياد

.  کوچه تو اومد مرتب لباس و حالت خوش موهاي...  توپ هيکل ولي داغونش نيسان با نيساني علي بعد هفته يک

 !؟ بدم بله جواب آدمي همچين به ميام من مگه.  بابا کردم شوخي من ؟ گرفتي جدي چرا:  گفت همه جلوي فرشته

 .  بوديم خنديده فري با چقدر

 ؟ کجايي!  آهاي:  زد داد پرهام

 .  قشم رفته فعال البته.  عليه اسمش اره.  ببخشيد -

 ؟ چي تو:  گفت و داد تکون سرشو

 ؟ چي براي.  بود نگران يکم

 .  بگيره منو مياد کي بابا نه -

 کرده قايم کرم مشت يه و سيگار دود پشت رو خودشون که اونايي نه.  مياد خوشم معمولي دختراي از من اتفاقا -

 .  نيستي هم بد اما نيستي خوشگل.  تو مثل.  باشن

 .  ميده اميد آدم به ها وقت بعضي.  مرسي -

 ؟ چطورم من -

 ! نه تيپ اما خوبه ات قايفه -

 .  بپوشم خوب لباس يه کني کمکم ميخوام...  من اتاق مياي مهربان.  نيستم تيپ خوش آره -
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 رو دمخو ي قيافه ميتونستم.  بود تر بلند قد من از يکم.  بود وايساده من روي به رو.  ميشدم ديوونه داشتم ديگه وااي

 ؟ خب:  گفت مردونه لحن با و زد لبخند يه.  ببينم چشماش توي

 .  اوکي:  گفتم و کردم نگاه بهش دوباره.  پايين آوردم سرمو

 باال ي طبقه به راهرو وسط درست هايي پله.  دوم ي راهرو توي.  رفتيم باال ها پله از.  سالن تو رفتيم دوباره هم با

 ايه ترکيب و پسته مغز رنگ اتاقش.  داشت جالبي اتاق.  کرد باز رو بود سبز رنگ که دري و چپ سمت رفت.  ميخورد

 !؟ کدوم:  گفت و کرد باز رو کمدش در.  ليمويي و زرد رنگ از جزئي

 خهآ.  ميکرد نگاه منو مشتاق و بود نشسته تخت روي که خودش به نگاه يه...  انداختم کمدش هاي لباس به نگاه يه

 ؟ بکنم ات غراضه بدن اين تن چي من

 اي هوهق که بافت کُت يه.  ميشد تنگ ها عضله روي و بود ضخيم نسبتا.  تخت روي انداختم و برداشتم رو کِرم بلوز يه

 کُت هي.  کمد تو انداختم رو ها لباس.  بود اي پارچه ها کرم رنگ بيشتر ها شلوار بين.  انداختم بلوز روي رو بود رنگ پُر

 .  نفتي آبي شلوار يه.  ضخيم سفيد بلوز يه.  برداشتم طوسي رنگ به شکلي همون بافت

 ! شو حاضر برو هم تو حاال!  عالـــيه:  گفت و خنديد.  ديدم مي پرهام چشماي توي رو تحسين برق

 .  بوم:  گفتم و کردم باز رو اتاق در.  رفتم باال ها پله از.  بيرون زدم اتاقش از و زدم لبخند يه

 ! بترشي که الهي:  گفت و گذاشت قلبش روي رو دستش فرشته

 ! شکسته مثال پات که خانومي کنم انتخاب برات لباسي چه خب خب. طور همين هم تو -

 .  گذشت خوش پرهام آقا با...  راستي -

 ؟ گذشت چي شما به بود عالي:  گفتم بهش آيينه تو از و کردم پرت طرفش گشواره يه

 .  سالن تنهايي و فرهود و من.  اتاق تو رفتن دخترش و کسري.  گذشت خوش خيلي فرهود آقا با:  گفت و خنديد

 : گفت و خنديد فرشته.  رو و رنگ بي ور يه و قرمزِ قرمز لبم ور يه.  کشيدم لبم روي نصفه رو قرمز لب رژ و خنديدم

 !؟ موندي مات ؟ شد چي

 .  نيست قرمز زيادي فقط هيچي -

 ! قرمزه چقدر واي.  شود افسونگر که سِحر گيرد افسون -

 ! ؟ خانوم افسونگر فهميدي تازه -

 .  کردم دقت بيشتر نه -
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 رشتهف.  گذاشتم فرشته براي مشکي کفش و قرمز شلوار...  قرمز شال...  مشکي مانتو يه.  کردم باز رو کمد در و پاشدم

 يداپ اطالعات اينقدر کجا از کوره دهات اون تو نميدونم من! ؟ رو زدن تيپ همه اين ميدوني کجا از تو:  پرسيد تعجب با

 .  کردي

 خوب سفيد مشکي.  نداري خوبي سليقه تو نبود يادم اَه ؟ اي قهوه نارنجي يا مشکي سفيد تيپ.  ميفهمي بعدا -

 .  خوبه اي قهوه نارنجي نيست

 که ساعت يه و نارنجي کفش.  اي قهوه شلوار و نارنجي مانتو.  اي قهوه شال يه.  کردم سرم رو شالم زدم که رو تيپم

 بود المس شونزده پونزده وقتي يادمه.  نبودم پديد نديد آدم وکيلي خدا.  ببندمش بتونم که رفتم ور باهاش ساعت يک

 ها ويترين توي و ميزدم گشت ها مغازه توي.  بودم آدم اما بودم ول ها خيابون تو منم نداشت کارم به کاري هيچ که بابا

 .  خونه گوشه يه بود کرده کِز فقط فرشته ولي.  ميسپاردم خاطر به رو بود شده سِت هم با که هايي لباس

 و بود دهپوشي افتاده يقه و بلند آستين بلوز يه فرهود.  نبودن مارلين و کسري.  پايين رفتيم و گرفتم رو فري دست

 .  بود کرده شلوارش هاي جيب توي رو دستاش

 پاهاي چقدر:  خنده زير زد فرهود دوباره نزديکشون اومديم تا.  ديگه بود من رنج دست...  پرهام اما بود شده خوب

 ! شده قلمنبه فرشته

 ! شکسته چون:  گفت و گرفت رو اش خنده جلوي پرهام

 .  مياره رو ماشينش کسري االن:  گفت پرهام.  رفتم دوشون هر به غره چشم يه

 هفت موهاش.  بود رنگ سبز و کشيده چشماش که بود کشيده رو زني عکس ها تابلو از يکي.  ها تابلو سمت رفتم

 يک لوتاب زيبايي از.  بود زده دلربايي لبخند و بود هاش گونه روي دستاش.  بود شده پريشون و بود کمون رنگين رنگ

 بقيه به دقيقه ده از بعد.  ميکرد مجذوب رو آدم که بود رنگش سبز هاي چشم فقط اما شدم رنگ همه اون محو لحظه

 .  بود شده هَک من مغز توي زن چشماي هنوز اما.  شدم خيره

 ؟ نه بود خوشگل.  بود پدربزرگم زن اون:  اومد پشتم از صدايي که ميکردم نگاه روم به رو ي منظره به داشتيم

 ! نه:  گفتم,  انتظارش عکس بر

 .  ميکرد مجذوب رو آدم واقعا گرنه و بسوزه که گفتم اينو

 ؟ بشوني داري دوست داره جالبي داستان:  داد ادامه پرهام

 ؟ بگي ات خونواده از ميشه ببينم.  ندارم داستان ي حوصله.  ندارم دوست نه -

 !  ميشه من ي خاله هم فرهود مادر.  عمه دوتا و دارم عمو دوتا من آره -

 ؟ چي عمه پسر و عمه دختر -
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 .  عمه پسر تا اس عمه دختر بيشتر -

 .  بريم بيايد ها بچه:  زد داد فرهود

 اب اونم.  زد بيرون همه از تر زود فرشته البته.  نديده رستوران ي نديده غذا ي گنشه بدبخت.  زد جلوتر من از پرهام

 خودم جون به.  رفت کردن شَک...  ديگه هيچي.  بود مونده مبهوت که فرهود.  مارتونه انگاري.  واکرش و پاهاش اون

 !  نکردن بيرون رو ما ديگه هفته يه تا فري دست از اگه

 عقب صندلي مارلين.  مدادي نوک بلند شاسي ماشين يه.  بود بهتر هم پرهام و فرهود ماشين از حتي کسري ماشين

 !؟ بشيم جا چجوري حاال.  بود نشسته

!  جا همون بيا ؟ ميشناسي رو " آبي رز " رستوران,  ميايم خودمون ماشين با پرهام و من:  گفت کسري به رو فرهود

 ؟ باشي اومده کنم فکر

 .  مياد گفت کاميار.  آره -

 .  پرهام بريم بزن.  باشه -

 .  محترم هاي خانوم داخل بفرماييد:  گفت من به رو پايين بده اينکه از قبل رو اش پنجره کسري

 هي پاش گچ بخاطر هم سر آخر.  بود شده دار خنده خيلي اش گنده پاي اين و فرشته.  شديم ماشين سوار فرشته و من

 .  کردم تنش معمولي لباس

 دادن گوش آهنگ از کال.  بود اومده در اشکش ديگه فرشته.  مرده يا ميزد داد داشت زن يا ميزاشت چي هر مارلين

 .  اومد نمي خوشش

 راک هم رو خونه تلفن آهنگ حتي.  راکه هاي آهنگ عاشق مارلين ببخشيد:  گفت و کرد خاموش رو ظبط کسري

 .  گذاشته

 !!  راک.  ميگن چي آهنگا اين به که کردم کشف پس اِيول

 . کرد خاموشش که برم قربونش:  گفت گوشم دَم فرشته

 که بود خوب-

 .  ميده گوش اينا از همش مارلين ببخشيد:  گفت کسري.  نزدم حرفي هيچ ديگه که کرد نگام جوري يه

 .  بودين گفته-

 .  متاسفانه ندارم خوبي ي حافظه:  گفت کسري که کرد موافقت هم مارلين

 .  نيست مهم-
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 رز " بود نوشته سفيد با درش سر که داشت نگه رستوران يه جلوي کسري.  شهريم از بيرون ديدم کردم دقت که يکم

 .  نسبتا بود کالسي با رستوران.  داشت آبي ي زمينه و " آبي

 و هم بغل فرشته و من و ميز ته و سر دو هر پرهام و فرهود.  نفري شيش ميز يه سر نشستيم.  شديم رستوران وارد

 .  ما روي به رو هم کسري و مارلين

 !  ميارم االن.  بگيري خودت بايد رو منو اينجا:  گفت و پاشد جاش از کسري

 رفت دنبالش هم مارلين

 . داد تکون سرشو پرهام که گفت چيزي يه لب زير فرهود.  ميکردم نگاه رو پرهام و فرهود حرکات داشتم چشمي زير

 !! مرموز هاي عمو پسر

 .  بگو علي نامزدت از:  گفت و کرد فرشته به رو پرهام

 .  بکنه هماهنگي يه آدم نميزارين.  لعنت دوتاتون هر زات تو اَي.  کرد نگاه رو پرهام مات و گيج فرشته

 .  خوبه بگو:  گفتم فرشته گوش دَم

 ....  من و مهربونه خوبه:  گفت فرشته

 . دارم دوستش-

 !  دارم دوستش -

 و داد تکون رو سرش فرهود.  کردم نگاه رو فرهود چشمي زير.  کرد نگاه فرهود به ميزد موج نگراني نگاهش تو پرهام

  . هستين اينجا وقتي تا شايد.  بيشتر هم شايد داريم مهم خيلي خيلي حرف يه دوتا شما با ديگه هفته دو:  گفت

 کرف بگو منو...  داشتن ما با کاري يه هم اولش از پس ؟ بگن ميخوان چيو ؟ چي يعني.  کرديم نگاه هم به فرشته و من

 از پُر ساک يه با فري و من بگن رو موضوع اونا اينکه از قبل تا.  نيست مشکلي.  سوخته حالمون به دلش يکي ميکردم

 .  کرمون هم بعدش و ترمينال ميريم پول

.  مدادي سفارش فرنگي گوجه سُس با ماکاروني دو هر فرشته و من.  داد ما به رو مِنو کسري.  برگشتن مارلين و کسري

 .  هميشگي سفارش گفتن مرموز آدم تا چهار اين ولي

.  نزديم حرف هم کلمه يک حتي بعد به لحظه اون از فرشته و من اما بکنه درست رو جَو ميکرد سعي همش کسري

 ! دستشويي بريم:  گفت گوشم دَم فرشته
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 شونقصد بود معلوم هم اولش از ميترسم من:  گفت عصبي فرشته.  نبود توش کسي.  زنونه دستشويي رفتيم هم با

 مه دقيقه يک ديگه من.  بکنن ما با ميخوان غلطي چه نيست معلوم.  هستن تو و من از تر زرنگ اينا.  نبوده دلسوزي

 .  مونم نمي اينا پيش

 از.  يبش ها خيابون کوچه در به در ميخواي دوباره نکنه.  ميخوايم پول ما ؟ الکيه مگه.  فرشته شو خفه:  گفتم عصبي

  ؟ ميخواي چي ديگه.  کرمون ميريم.  خالص و ميداري بر تومن صد يه خونه اين

  ؟ چي بيارن سرمون باليي يه اگه-

 ؟ بگي ميشه ؟ چي مثال -

 .  ميدوني بهتر خودت -

 .  بمونيم بايد:  بود شده پاک لبم رژ.  زدم آب صورتم به و کردم باز رو آب شير

 ؟ شدن عصبي اينا چي براي:  گفت کالفه فرشته

 ! اشونه نقشه به مربوط هست چي هر-

 .  ميخوره بهم اس نقشه چي هر از حالم -

 . بريم بيا حاال.  تفاهمي چه -

.  ودب گذاشته باز سينه تا رو هاش دکمه و بود پوشيده تنگ بلوز يه که نشسته مرد يه من جاي ديدم رفتيم وقتي

 آقاي:  گفتم و سرش باال رفتم.  ميخورد غذاشو داشت و بود رفته باال به ژل با که داشت حالتي خوش مشکي موهاي

 ؟ بوده کسي جاي قبال اينجا نميکنيد حس محترم

 .  تفاوت بي و حال بي اي قهوه چشماي.  حالتي بي چشماي چه.  کرد نگاه من به و برگشت

 ! منه جاي هم حاال.  بوده قبال:  گفت و زد اي ثانيه يک لبخند يه

 .  بشينه جون مهربان بزار کاميار عمو اِ:  گفت مارلين

 ؟ مهربان:  گفت و کرد نگاه من به کسراست برادر ميکردم حس و بود کاميار اسمش که پسره

 . بله-

 من:  گفت و پاشد جاش از کاميار.  ميخوره غذاشو داره و جاش سر نشسته راحت چقدر شده گور به گور ي فرشته

 ! ببخشيد.  ميگيرم صندلي ميرم خودم براي

 .  ايزدپناه تا پناه مرموز بشه بايد اينا فاميلي کال.  مرموز چقدر
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 اين که ميکرديم کوفت رو غذامون داشتيم و پايين سرامون دوتامون هر فرشته و من.  پرهام کنار نشست کاميار

 ؟ سالتونه چند خانوم مهربان:  زد حرف کاميار

 ! هستند قلو دو:  داد جواب من جاي به فرهود

 ! سِن گفتم:  گفت و داد تکون سرشو کاميار

  ؟ تو.  سال 32 -

 23!  خوبه -

 سعي کسري.  خنده زير بود زده مارلين.  بود خيس صورتم ور يه.  ريخت من روي ميخور داشت که رو آبي فرشته

 .  ميکردن نگاه رو ما تعجب با کاميار و پرهام,  فرهود.  کنه پنهون رو اش خنده ميکرد

 .  حالت به واي:  غريدم وحشتناک لب زير

 . نمياد بهتون:  گفت لرزون صداي با و خودش تو رفت فرشته

 !! سالمه 23 من.  بااليم سن کال ما:  گفت ما به رو کسري

 .  موندن خوب چقدر اينا واي.  23 و 23.  نبود قصد از ولي.  فرشته رو ريختم آب من ايندفعه

 .  کرديم بشقاب به نزديک رو سرمون و باال انداختيم رو هامون شونه.  کرديم نگاه بهم فرشته و من

 ! شده زشت هاتون قيافه چقدر:  خنده زير زد دوباره فرهود

 .  بيريخت و زشتِ  بدبخت ي ساله دو و سي ي پسره.  کوفت اَي.  خنديد بلند بلند کاميار

 .  ممنونم و مرسي:  گفت فرشته

 ! رستورانه ؟ اس سفره سر مگه:  گفتم گوشش دَم

 .  ميکنم خواهش:  گفت خنده با کاميار

 .  شدن ساکت که رفتم وحشتناک العاده فوق و محشر ي غره چشم يدونه.  خنديدن پرهام با بلند بلند بعد و

  ؟ بگرديم يکم بريم:  گفت فرشته به رو و پاشد جاش سر از فرهود

 ؟ شد چي! ؟ جانم.  داد تکون سرشو فرشته

 .  نمياد شخصيتت به اسمت:  گفت و فرهود جاي سر نشست اومد کاميار

 .  گفتيد بَس از آورديد در پدرمو بابا اَي
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 .  ميدونم -

 .  بپرسم سوال يه:  گفت کسري

 ... ! بپرس -

 ؟ شدي عاشق حاال تا -

 .  خوردم خر مغز مگه نه -

 ؟ ميخواد خر مغز عاشقي مگه:  گفت و وسط اومد پرهام

 .  گرديم نمي دردسر دنبال ما داره دردسر ولي نوچ -

 .  طور همين منم:  گفت و خنديد کاميار

 . نداريم هيچم نوچ ؟ داريم تفاهم بگي ميخواي االن -

 .  پايين انداخت سرشو کاميار و خنديد پرهام

 ؟ ميکني چيکار شدي عاشق وقت يه اگه:  گفت کسري

 ! مدارا -

 ؟ ميکني مدارا چجوري -

 .  ميکنم مدارا عشقم با -

 ؟ داري دوست چي بچه.  خوبي فکر چه اوه -

 .  نميره ها بچه با جوب توي آبم زياد -

 .  نمياد خوشش ها بچه از اصال پرهام.  پرهام عين:  گفت و خنديد کاميار

 هاش لبخند به حاال تا.  شدم لبخندش محو لحظه يک.  داد تکون سرشو و زد لبخند يه.  کرديم نگاه بهم پرهام و من

 !! داره و کرده حفظ رو خودش ي مردونه جذابيت اما نباشه خوشگل و خوب زياد شايد.  بودم نکرده دقت

 .  هام بچه عاشق من عوضش ولي:  گفت کاميار.  کاميار سمت برگردوندم سرمو

 ! شکر رو خدا خب -

 .  دارم بچه منم:  گفت و کرد اشاره مارلين به کسري

 .  ممکنه غير هايي خنده همچين ميگيري که اي قيافه اون از:  گفتم کاميار به رو,  خنديد کاميار
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 دمق از کنم فکر.  بود نزده هم لبخند حتي حاال تا اين.  اينجوريه چرا دونم نمي منم:  گفت تعجب با من به رو کسري

 .  شد باز نيشش ايشون که بود دوتا شما

 راستم سمت چشم روي روبه رو نوشابه قوطي,  انداختم هم روي رو پاهام ها کالس با مثل و انداختم کاميار به نگاه يه

 .  زدم اي ثانيه سه لبخند يه و گرفتم

 ! پيري....  ديدمش که ميخورم نوشابه داشتم

 !!  تيپه خوش چقدرم جونم اِي.  بود لبش گوشه پيپ يه و بود پوشيده سفيد شلوار و کُت يه

 روي نشستن فرهود و فري ديدم.  بيرون رفتم عوضش اما.  پيري اين با ميکردم حال چقدر...  نبودن اينا اگه آخ

 .  شدم قايم بود جلوشون که اي بوته پشت رفتم.  ميخندن و ميگن دارن و صندلي

 .  دارم خواهر يک که من ؟ بودن فرزند تک داره حسي چه واقعا:  فري

 ؟ خوبيه خواهر مهري,  آره.  نيست خوب هم زياد:  گفت و خنديد فرهود

 ! نداره اعصاب زيادي راستش -

 « ميدم نشون بهت رو نداره اعصاب »

 ؟ داره عصبي مشکل -

 « بوزينه داري عصبي مشکل خودت »

 !  همينه کال,  نه -

 « کنم چه تو با من که اِي »

 ! باشه ميام االن.  نديدم رو مهربان نه.  پرهام جانم:  اومد فرهود صداي و شد بلند يکي موبايل زنگ هو يک

 .  شد سبز يکي روم جلو که ميرفتم راه داشتم.  تخت چندتا و حوض يه سمت رفتم سريع.  پسه هوا ديگه

 .  پرهامه که اين اَه....  باال بردم سرمو

 ؟ چيه هان -

 ؟ زدي گشت ؟ خبرا چه:  گفت و داد تکون سرشو

 .  چه تو به -

 ؟ خوبه حالت.  داريا مشکل -
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 ! عالـــيه...  تو وجود با -

 .  باش جدي -

 !؟ ميکردي تعقيب منو.  جديم من -

 !؟ چيه تعقيب!  نه -

 .  نگرد من دنبال پس دزد من نه پليسي تو نه.  دزدکي اونم يکي کردن دنبال يعني -

 ؟ شدي گم مگه -

 .  نيا من دنبال که بود اين منظورم يعني -

 .  برسون درست رو منظورت -

 .  باشم تنها ميخوام ؟ بري ميشه:  گفتم و نشستم تخت يه روي کالفه

 .  نميرم!  نه -

 رس آخر که کرديم تکرار رو کار همين.  من به چسبوند رو خودش دوباره ولي گرفتم فاصله ازش من.  من کنار نشست

 .  رسيدم تخت پشتي به

 !؟ تر کنار بري ميشه -

 ! باشي راحت بايد که تو ؟ هست هم مشکلي مگه -

 .  نيستم راحت خير من به بچسبونه خودشو گنده مرد يه وقتي تا -

 .  نميرم -

 .  ريخت صورتم روي دهنش هاي تف که گفت سفت رو نميرم اين اينقدر

 .  کارت نيست منطقي اصال.  تر کنار يکم برو -

 مدست تو رو تيغ.  آوردم در رو تيغش يه.  کندم گل يدونه.  بود گل بوته يه تخت کنار.  نشستم جام سر راحت من -

 .  دادم فشار و گذاشتم دستش روي روي دستم....  کردم قايم

 !  آااااااااااااااي:  زد داد

 .  ميپريد پايين و باال ها ميمون عين و بود پاشده تخت روي از.  خنده زير زدم بلند

 !!  حقته:  گفتم خنده با
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 .  مهري بدجنسي خيلي:  گفت و دهنش تو گذاشت دستشو

 .  مهربان...  عمته مهري -

 .  هستي که چي هر -

 ؟ داري کاغذي دستمال:  گفت و من کنار نشست اومد

  چي؟ براي -

 .  اومده خون يکم -

 .  ببينم بزار -

 رد جيبم تو از دستمال يه.  بودم گرفته گُر دستام با دستاش تماس از.  گرفتم دستام توي رو اش شده مشت دست

 بيا : گفت که کردم نگاش متعجب.  گرفت دستمو که بيارم در ديگه دستمال يه خواستم.  زخمش روي گذاشتم و آوردم

 .  ميکنم کاريش يه خودم.  بريم

 !  ها ماشين سمت افتاديم راه هم با و کشيدم دستش توي از دستمو

 ! نيست شمشير زخم خوبه..  دستت تو حاال رفته تيغ يه گنده خرس.  ميکرد اوخ و آخ هي پرهام

 رو شا شيشه.  شد سبز روم جلو ماشين يه که ميگشتم فري دنبال داشتم.  دادم تکيه کسري ماشين به تَخم و اَخم با

 .  من مياد بدم بشر اين از چقدر اَه اَه,  پايين داد

 .  اينا پرهام ي خونه ميبرم رو فرشته و تو من بيا:  کاميار

 .  مياد ما با:  اومد سرم پشت از فرهود داد صداي يکدفعه

 !  گوشه:  غزيدم لب زير

 ! ديگه ميان ما با:  زد داد دوباره اما گفت ببخشيد يه لب زير اونم

 ! رفتيم که ما:  گفت و باال انداخت رو هاش شونه کاميار.  شد باز نيشش که رفتم بهش غره چشم يه

 .  بريم بيا:  زد داد گوشم يکي اون دَم يکي که ميکردم نگاه ماشين به داشتم...  شد کنده جاش از کاميار ماشين

 .  ميشه دور راهتون خونه ميرين دارين هم مارلين و تو.  ميان ما با:  زد داد فرهود دوباره.  ديدم رو کسري و گشتم بر

 ! بينمت مي شرکت.  باشه:  زد داد کسري که فرهود سمت برگشتم

 .  نيست من کاري روز.  نميام فردا من:  زد داد فرهود که کسري سمت برگشتم
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 !! باي باي.  ميگي راست اوه:  زد داد کسري دوباره که فرهود سمت برگشتم

 نظر زير رو فرهود حرکات.  برگشت ماشينش سمت ميرفت داشت که کسري سمت به سرم خود به خود ايندفعه

 !  تو و ميدونم من بزني داد ديگه بار يک فقط ديگه بار يک ببين:  غريدم و برگشتم بزنه داد اومد تا,  داشتم

 تنشس فرهود.  پشتش فرشته و بود فرمون پشت دوباره پرهام.  افتادم راه سرش پشت.  افتاد راه و داد تکون سرشو

 .  پشتش هم من و راننده کنار صندلي رو

 !؟ آخه داره درد اينقدر تيغ يه!  بکنن ات جنبه بي سر تو خاک.  زده زخم چسب ديدم کردم نگاه که پرهام دست به

 .  کرد روشن رو ظبط فرهود

 گرگ و جغد صداي آهنگ اول.  هام بازو تو بود کرده انگشاتشو فرشته.  بود تاريک هم بيرون...  بود جوري يه آهنگه

 .  ميکشيدن زوزه که بود

 :  زد داد صدا دفعه يک...  شد ساکت دفعه يک بعد

 

  ميجنگم من

 بدو بدو ميگه بهت زندگي اين/  جلو برو بشکاف

  و کنن سُک سُک مرگ ديوار به و کنن ذوق ذوق خستگي از پاهات تا

 

 زيادش فرهود,  کرد کم رو صدا پرهام.  بودن ترسيده که هايي گربه عين بود شده فرشته....  بعدي آهنگ زد فرهود

 .  کرد زيادش فرهود,  کرد کمش پرهام,  کرد

 !؟ نه يا ميکنيد بَس:  غريدم که بود شده خُرد اعصابم اينقدر سر آخر

 خونه دَم رسيديم بالخره ساعت يک از بعد.  نشست آروم جاش سر پرهام و کرد خاموش رو ظبط دستپاچه فرهود

 .  اشون

 پاک رو لباسام داشتم.  اتاق تو رفتيم بعدش و راهرو تو رفتيم آسانسور با.  ميزدم حرف فري اين با بايد واقعا من

 ؟ ميکنه درد پات:  گفتم که ميکردم

 .  نوچ:  گفت و خنديد

 قدم آقا با رفتي اومدي.  درد از ميميري داري انگار که کن بازي دوتا اين جلو جوري يه ديوانه,  احمق,  خدا خنگ -

 .  بهتري منم از االن تو که کنن مي فکر همه بخدا.  بيرون اومدي و دستشويي تو رفتي صاف صاف بعد زدي
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 ! کنه نمي که درد خب:  گفت متعجب

 .  کالسيم با مثال ما.  نيار در بازي خر اينقدر....  ضمن در.  کن بازي نقش -

 .  باشه -

 .  باشه بگه بلده فقط.  کوفت و باشه مرض و باشه -

 رشتهف.  ميخوابيدم کم هاي لباس با بودم که هم بابا ي خونه تو.  کردم عوض شلوارک يه و سفيد تاپ يه با هامو لباس

 .  ام شونه روي سرشو و گردنم دور انداخت دستاشو معمول طبق.  کنارش هم من و خوابيد تخت تو

 تيپ خوش و خوشگل بيشوور خيلي...  بود جالب چقدر دوني نمي.  ديدم رو پيري امروز:  گفتم و دادم بيرون نفسمو

 وت المصب پاي کاشکي اَي...  بود زياد هم سنش.  بود پول خر کنم فکر بود هم پولدار,  بود دستش هم پيپ يه.  بود

 ؟ فري ؟ اي زنده يا مُردي فري! ؟ فري.  پيري اين ماشين به ميخورد

 ! پُف خُر -

 .  بودن خوابيده خانوم اونوقت زدم زِر ساعت يک ببين منو -

 !  خوشگل پيري يه اميد به:  گفتم و زدم چرخي يه جام تو

 !  ميکنه درد گردنم چقدر آخ آخ.  زدم چرخي يه دوباره جام توي

 هاي دهن آب و باز دهن با فرشته.  کردم نگاه پشتمو و کردم باز نيمه چشامو.  شده خيس گردنم کردم حس دفعه يک

 که دهني آب به و زدم دست چندشي با گردنم به.  کردم ور اون سرشو.  بود گذاشته گردنم روي سرشو,  افتاده راه

 .  کردم نگاه بود انگشتام روي حاال

 .  فري بميري اَي -

 بود خيس گردنم و بود خورده گره هم توي موهام.  وايسادم آرايش ميز ي آيينه روي به رو رفتم و اومدم پايين تخت از

 رو مرطوب دستمال ديدم کردم باز چشامو يکم.  بود خيس هم دستماله چرا دونم نمي ولي کردم خشک دستمال با.... 

 .  گرفته نعنا بو گردنم حاال اَه.  ميداد نعنا بو دستماله تازه.  گردنم به ميزنم دارم

 رفتهگ بغل توي رو متکا دستاش.  بود صاف هم اش گرفته گچ پاي اون بود طرف يه پاش يه که فرشته به آيينه تو از

.  بود گرفته وِز حالت يه حاال موهام.  کردم نگاه دوباره خودم به و کشيدم دهنم دور شستمو.  بود باز دهنش و بود

 رو ودب شيکم زير تا که جين کُت يه بود کافي تنها.  بود خوب شلوارک و تاپ اون با.  رسيد مي نظر به تر کشيده چشام

 .  من بشم چي که آخ....  و بپوشي

 لندب آستين لباس يه.  آوردم در رو لباسام و بستمشون پشت از.  کردم شونه رو موهام و برداشتم بافي خيال از دست

 .  پاشد فرشته که ميزاشتم کشو توي رو ها لباس داشتم!  ميدادم نعنا بو هم هنوز.  پوشيدم جين شلوار يه با ساده
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 .  بخير صبحت -

 ! من گردن روي نه کن خالي ديگه جاي رو دهنت آب:  غريدم

 .  ببخشيد:  گفت و شد قرمز هاش لپ

 .  ميدم نعنا بو االن من -

 !؟ ميده نعنا بو من دهن آب مگه -

 .  ميده نعنا بو دستماله اين.  نخيرم -

 !؟ داره ربطي من به خب -

 همون.  بکنم پاکش گندو بو دستمال اين با من که گردنم رو ريخت نمي ميکردي جمع رو دهنت آب اگه:  زدم جيغ

 ! حاضره صبحونه:  اومد پريا صداي و شد زده اتاق در موقع

 .  نکردم هم بازش حتي حاال تا ديشب از.  تراس سمت رفتم,  رفتم فرشته به غره چشم يه

 گاهن پايين به و زدم نرده به دستامو.  بود گل از پُر که کوچيکي ي دايره نيم يه توي گذاشتم پامو و کردم باز رو در

 .  چرخوندم چپ سمت به سرمو.  شنيدم رو صدايي دفعه يک.  کردم

 ؟ نداره نامزدي واقعا يعني ؟ مطمئني -

 مي رو کي ديگه.  فرصته بهترين اين کني نمي قبول چرا فرهود.  نمياد فعال ميگفت که اونجوري اما داره که نامزد -

 .  ميخواي رو جان شاداب نکنه ؟ کنيم پيدا تونيم

 ؟ چي بهار....  که تو.  عمرا -

 ....  خب...  بهار...  که بهار....  که من -

 !  نه داري دوستش -

 .  نه -

 ؟ ميکني مِن مِن چي براي پس -

 .  ميچسبه بهم خب -

 ؟ چسبه مگه.  کن وازش تو -

 ! اَس کنه ولي نه -
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 .  خرابه جنسش يکم...  ولي هيکليه خوش و خوشگل العاده فوق دختر بهار -

 ...  ديگه...  ميده شماره پسره به من جلوي وقتي.  خيلي نه يکم -

 .  نداري دوستش که تو.  باش آروم پرهام -

 .  بگيرم انتقام ازش ميخوام.  بودم من مقصر کنن فکر همه شد باعث ولي -

 !؟ چجوري -

 خونه اين از دليل دو به من.  قضيه شده جالب ؟ شاداب ؟ بهار!  شد تموم موقع اين که بهت تف اَه.  شد قطع ديگه

 .  بودم چيزا اين عاشق کال.  چيزا اين و انتقام و بهار موضوع اين يکي پول يکي.  نميرم

 اهنگ رو جا همه متعجب فرشته. زمين زير ي طبقه رفتيم هم با.  بود شده آماده هم فرشته.  بيرون اومدم تراس توي از

 .  کن رفتار وارانه آدم...  نيار در بازي خنگ:  گفتم که بوديم نشده سالن داخل هنوز. ميکرد

 رخچ به شروع من ولي صندلي يه روي نشست فرشته.  نبود کسي شديم که سالن وارد.  داد تکون مات و گيج سرشو

 .  کردم زدن

 بود پرهام عکس.  بود ها نوه عکس بيشتر البته پناه ايزد خانواده هاي عکس هاي تابلو از بود پُر خوري ناهار سالن توي

 .  بود خواهرم:  گفت يکي که بودم شده خيره دختره عکس به.  کوچيک دختر يه و

 .  متاسفم:  گفتم دادو تکون سرمو.  ديدم رو پرهام و برگشتم

 شباهت اما خرمايي موهاي و داشتن اي عسلي چشماي.  بودن دختر دوتا.  بعدي عکس سراغ رفتيم هم با و خنديد

 ( .  پاييني دختر)  مهتاب و(  بااليي دختر)  آفتاب.  هام عمه دختر:  گفت پرهام.  نداشتن

 .  هايي اسم چه:  گفتم و خنديدم

 در رو قلب عکس دستش با و بود سرش روي آفتابي عينک يه که بود کسري عکس بعد عکس.  خنديد هم خودش

 انيهث دو هاي لبخند اون از و بود گذاشته باز اش سينه روي تا دوباره رو پيرهنش که بود کاميار بعدي عکس.  بود آورده

 يدهپوش آبي بلند ساتن لباس يه.  بود خوشگل و زيبا العاده فوق دختر يه.  بود سالن ور اون بعدي عکس.  ميزد ايش

...  بهار:  گفت و کشيدم عميق نفس يه پرهام.  سفيد پوست و سبز چشماي با قرمز به مايل اي قهوه موهاي...  بود

 .  ام عمه دختر

 ! بود خوشگل واقعا.  بود اش عمه دختر بهار پس اوه

 هکشيد پارچه روش ولي بود هم ديگه عکس يه انتظارم خالف بر ولي!  کرده خوشتيپ چه اوه.  بود فرهود بعدي عکس

 رفته.  ميکرد نگاه رو پنجره داشت و اي قهوه چشماي و داشت پسرونه موهاي که بود دختر يه بعدي عکس.  بود شده

  ؟ باشه ميتونه چي يعني.  بود شده کشيده پارچه روش که عکسي اون جلد تو بودم
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 .  نيست خودش هست خواهرش عکس ؟ نيست شادمهر عکس چرا:  داد رو جوابم فرهود شکر رو خدا

(  ايينپ کشيد رو پارچه)  هم اين.  بودن اينجا بيشتر که بود پدربزرگم دوست ي نوه,  دختر اين:  گفت من به رو پرهام

 .  برادرش شادمهر

 و آبي چشماي اي قهوه موهاي ؟ گذاشته اين نقاشي براي وقت چقدر خدا يعني.  بود مونده وا دهنم ها خُل عين يعني

 !  توپ هيکل و قد

  ؟ بود نشده انساني شاهکار اين متوجه يعني.  ميخورد خامه داشت ميمون عين...  ديدم رو فري و برگشتم

 ! نه...  خواهرش ولي.  خارجه البته:  گفت پرهام

 .  جريانو دونم مي که من هِه ههِ.  گفت حرص با رو نه اين چقدر

 و سريک يکي بود قايفه خوش پرهام يکي اينا خاندان توي.  بودم فرهود عکس روي به رو...  فرشته کنار نشستم رفتم

 !  خرابه جنسش...  ولي....  بود عالي بهار.  بهار فقط گفت ميشد....  دخترا بين از

 ؟ فرهود نميري شرکت:  گفت پرهام که ميگرفتم لقمه خودم براي داشتم

 ....  تو.  نوچ -

  ؟ لطفا ميديد ادامه ؟ چي تو ؟ شد چي...  وايسا وايسا اِ اِ.  خورد رو حرفش هم فرهود...  رفت چپ چپ بهش پرهام

 .  ميخورد تکون هامون دندون و بود کرده باد هامون لپ دوتامون هر.  کرديم نگاه بهم فرشته و من

 .  گرفتم مربا و کره لقمه يه خودم براي و زير انداختم سرمو

 ؟ فرشته مياي.  روي پياده ميرم من:  گفت و پاشد فرهود دقيقه دو از بعد

 .  ميکنه درد پاش فرشته ولي ببخشيد -

 ؟ گرفته درد االن:  گفت و زد پوزخند پرهام

 .  بله:  گفتم حرص با

 ؟ زبونشي تو -

 .  بله -

 ! ميگم تبريک.  شيريني و خوب زبون چه -

 ؟ بله:  گفت پرهام به گيج فرشته
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 االن ميده حالي چه جونم اِي!  بهتـــر.  بيرون رفتن فرهود همراه.  پاشد صندلي رو از و داد تکون سرشو پرهام

 ! پوالتون دنبال بگردم

 ! پوال:  گفتم و فرشته به زدم بازوم با

 .  کرد پيدا پول ميشه هم ديگه جاي يه بخدا.  مهري بشيم خيالش بي ميگم -

 ؟ ياريمب گير پيري يه ميتونيم کردي باور حتما ؟ مياد گيرت اينجا مثل جايي ديگه ؟ اينجا از بهتر کجا ؟ اي ديوونه -

 ...  ميشه بخدا ولي خوبه اينجا ميدونم واي -

 ؟ آره رفت کرمون تا هم پياده ميشه -

 ... خونه ميريم نه -

.. . کثافت ي شده خراب اون تو برگردم من عمراً:  افتاد پشت از صندلي که جوري پاشدم عصبانيت با صندلي روي از

 .  ميرسه مشامت به کاري کثافت مواد بوي عطر و گالب بوي بجاي که جايي

 ؟ خب.  کرمان بريم و برداريم پول که هامون خونه ميريم:  گفت سريه

 ؟ شد فهم شير!  نه ،نه، نه -

 .  هستن مرموز خيلي آدما اين محل اين ميکنم حس ولي...  خواستي خودت جور هر.  باشه -

 .  دارم نياز هم پول به ميکنم حس اما ميکنم رو حس همين منم تفاهمي چه -

 .  داره استخر حال کي بابا نه ؟ برم...  استخر آخي.  بيرون زدم سالن توي از....  باال انداخت رو هاش شونه

...  داره دکمه هم چقدر.  بود کنترل دوتا ميز روي.  مبل روي انداختم خودمو و سالن تو رفتم....  باال رفتم ها پله از

 ! ماشاهلل

 يه . بود تلويزيون مثل...  شد سبز روم جلو سياه و بزرگ صفحه يه دفعه يک.  زدم رو اش دکمه يه و برداشتم رو يکي

 سوخت عباس حضرت يا واي!  نميشه روشن ديدم دفعه يک ميکردم بازي که دکمه با.  شد روشن که زدم ديگه دکمه

!! 

 .... ! برم و کولم رو بزارم پامو بهتره نيومده کسي تا

 دمق که جور همين...  باال اومد نمي نفسم که بودم دويده تند تند اينقدر.  دوم طبقه رفتم و پاشدم مبل روي از سريع

 رهودف اتاق با کردم باز که رو در..  بود رنگ نارنجي در يه.  ميگشتم ها مايه اين تو چيزي يا کاري اتاق يه دنبال ميزدم

 .  نيست چيزي اينجا نوچ.  شدم رو به رو

 .  کردم پيدات بالخره....  جونم اِي...  کردم باز که رو در.  بود سفيد بعدي در...  بستم رو در
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 لقف همشون ولي ميگشتم رو ها کشو بايد اول.  بود گوشه اون هم صندوق گاو يه.  بود ساده خيلي خيلي کار اتاق يه

 .  ميشم ديوونه دارم خدا واي...  باشه گاوصندوق براي بايد کليدي يه!  بودن

 موقع همون...  بيرون زدم اتاق از اميد نا!  هيچي...  نشد دستگيرم هيچي....  نريزم بهم رو اتاق که ميکردم رو ام سعي

 . کيه ببينم که دادم گوش باال ي طبقه از.  باال طبقه رفتم سريع.  شنيدم رو کسي پاي اومدن باال صداي

 ! ها نميگي فرهود -

 .  ميفهمن که سر آخر اما گم نمي االن ؟ بگم چرا -

 .  نه االن...  خب -

 .  ميکشم رو کاميار اين من...  راستي.  بابا اوکي -

 ؟ چرا -

 ! ميزاره باز رو لعنتيش هاي دکمه اون بَس از -

 « طور همين منم قربونت آخ »

 .  داره خودشيفتگي مرض بابا کن ولش -

 ! نداري تو که نه -

 ؟ زدي زنگ خاله به.  اونه از بهتر باشه چي هر -

 . زدم زنگ ديشب -

 ؟ گفتي بهش -

 .  ميشه کار به دست جدي جدي مياد فردا پس! ؟ خرم مگه -

 .  شوخيه بگو بهش -

 .  باشيم گذاشته کاله سرشون ميترسم همش.  پرهام دارم بدي حس -

 !! حلقم تو مضخرفت حس اون و تو.  بابا برو -

 .  مطمئنم من...  ميشه خوب.  بدم ادامه هام وايسادن گوش فال به بايد.  نيومد ازشون صدايي ديگه...  خنديد فرهود

 دمز اتاق از و زدم هام لباس به دستي يه.  بستمش دوباره و آوردم در رو شالم.  وايسادم آيينه روي روبه و اتاق تو رفتم

 نکرد شلوغ و هاش رنگ ترکيب.  بود ايزدپناه زن از نقشي که شدم اي تابلو جذب دوباره....  سالن تو رفتم.  بيرون

 .  بشل روي دلنشين لبخند و زن رنگ سبز چشماي...  هم شايد باشه تابلو اين جذب راز ميتونست سفيد ي صفحه يک
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 ؟ جالبه -

 ور موهاش ايندفعه.  بازه اش سينه روي تا هاش دکمه هم باز اَه.  کاميار اين باز.  برگشتم و قلبم روي گذاشتم دستمو

 .  باال بود داده

 .  تره جالب خيلي جلومه که ايني از:  گفتم حرص با

 ؟ رفتي دکتر داره اشکال زيادي چشمات:  گفت حرص با اونم

 .  ميکنه کمک بهت خيلي خودشيفتگان دکتر...  بري دکتر تو بهتره -

 .  راست اومد اونم برم راست از اومدم...  چپ اومد که برم چپ از اومدم

 ! نکنيم بازي بهتر چه پس نمياد خوشم بازيا اين از من پسر آقا ببين -

 .  بازيم اين عاشق من ولي -

 .  ديگه جاي يه ميفرستم رو عاشقا -

 ! هستيد بازي اين عاشق هم شما گفتن من به -

 ؟ گفته کي -

 .  يکي -

 .  گفتم ناسزا تو به همه اين من که بود خودت تقصير البته.  آبادت جد هفت و تو با کرد غلط يکي اون -

 ؟ من به چرا -

 .  ايزدپناه کاميار اونم...  هستين يکي خودت و نفر يه اون هم مطمئنم چون -

 ! آفرين.  هوشي چه -

 .  ميکنم کارايي باهات تهديد بدون.  نميکنه اثر تو روي اما هستم تهديد اهل -

 ؟ چي مثال جالب چه -

 .  نشه گفته بهتر چه پس تهديده جور يه بگم اگه -

 .  ايول بابا -

 ! کنار,  جناب....  هم حاال -

 ؟ کجاست در به در فري اين راستي...  بزنم قدم يکم باغ تو تا رفتم.  بيرون خونه از رفتم من و کنار رفت
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 .  هست يکي کنارش و نشسته آالچيق يه توي فري ديدم رفتم که کاج هاي درخت دَم تا

 .  بود من به پشت پسره ولي ديد منو فرشته.  آالچيق به رسيدم که تا کردم حرکت مخفيانه طور به

 .  جناب سالم:  گفتم که ميزد حرف داشت

  ؟ کيه ديگه اين.  برگشت و خورد جا

 ؟ بلديد ببخشيد:  گفت و کرد اخم پسره

 ؟ بلديد سالم -

 .  ميخوام ببخشيدمو من حاال سالم:  گفت و رفت غره چشم يه

 .  باشيد گذاشته جا خونه تو شايد...  نزديدمش که من -

 .  شماست دست تو اتفاقا -

 .  نيست خوبي کار زدن تهمت -

 ؟ ببخشيد بگيد سخته براتون خيلي -

 .  نکردم کاري من اما نيست سخت نه -

 . هستن سامان آقا هم اين مهربان.  خواهرم مهربان:  گفت خنده با فرشته.  فرشته کنار نشستم و آالچيق تو رفتم

 .  ايزدپناه ي خانواده وکيل پسر

 .  خوشبختم -

 .  خوشبختم منم:  سامان

 .  هستيد شاکي...  نيستيد خوشبخت شما -

 نداري؟ زبون زيادي -

 .  کنم نمي فکر اينطور -

 .  اس فايده بي -

 .  کردي شروع رو فايده بي بحث اين شما -

 ؟ کني بس ميشه -

 .  کردي شروعش شما -
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 .  بود گفتنا شما شما اين منظورم نه -

 .  باشه خب -

 ؟ تو بريم کني کمکم مياي:  گفت من به رو فرشته

 .  اوکي -

 ؟ يکم بگرديم بريم:  گفتم گوشش دم و گرفتم رو فري دست.  بود تلخ گوشت چه سامان اين

 .  باشه -

 .  افتاد عمارت هاي پنجره از يکي به چشمم که ميزديم قدم ها درخت ميون داشتيم

 .  ميزدن حرف باهم پنجره جلوي داشتن فرهود و پرهام

 . کنم پيدا رو ها پول جاي نتونستم:  گفتم فرشته گوش دَم

 ؟ دست جلوي ميزارن رو پوالشون اينا کردي فکر.  گفتم ديدي -

 ... صندوق گاو کليد -

 .  رمزش البته و -

 ! ميخواد رمز صندوق گاو ؟ بود رفته يادم چطور

 .  برامون کردن درست نقشه که هم اينا.  ميشم ديوونه دارم -

 .  بريم بيا -

 .  ميشه چي ببينيم بزار حاال -

 ؟ منو ميکشه داره پام واي:  ناليد زديم قدم که يکم فرشته

 !  ها داره مشکل حسگرت....  اومده دردش تازه جالب چه اِ -

 .  تو بريم بيا.  ميدونم آره -

 .  ببينيم رو ها جناب اين قيافه بايد همش ؟ بشه چي که بريم -

 ؟ اومده کي مگه -

 !! خودشيفته کاميار اون -

 .  خورد بهم حالم اَه -
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  ؟ چيه نظرت خب:  گفتم و انداختم باال هامو شونه

 .  اين بدون ولي بيابون تو برم حاظرم هست اين که حاال -

 .  برگرديم بيا:  زد ضدحال فري دوباره ولي.  ميشه عاقل خودم مثل فري وقتا بعضي ميکنم حال

 . بابا بمير خفه اَه -

 .  کن صحبت درست -

 .  نميکنم پيدا رو اينجا مثل جايي ديگه من فري -

 ! ميکنه دزدي داره هاست سال انگار ميزنه حرف جوري يه -

 .  نکردم دزدي هم بار يه حاال تا,  نه -

 .  بيرون خونه اين از گمشو پس....  خب -

 .  پولدارن خيلي اينا بابا -

 رو اژدها که تويي اونم غريبه دختر دوتا پسري کدوم...  جون خر آخه.  کني پول طلب ازشون راحت خيلي ميتوني -

 حاال...  کاره تو نقشه يه پاي که بفهميم بعدش و بسوزه هم دلش تازه.  خودم واس هارديم پا يه که مني و ميدي فراري

 ؟ ميدونه کسي چه...  بفهميم فردا هم شايد بعد هفته دو بعد هفته يه

 ؟ نه يا هستي....  خوردي رو مخم واي -

 ! رفيق خرابتم:  گفت و من سمت برگشت...  وايساد جاش سر

 .  ديگه هم گوش تو زديم هم چَک يه سر آخر و هم به زديم رو دستا هميشگي عادت عين

 ؟ يُختي مَرد درد ببينم -

 ! يُختي -

 !  کلک اَي -

 .  تو بريم بيا:  گفت و گرفت دستمو فرشته.  زديم بهم شيطوني لبخند يه دوتامون

  . کنه روشنش ميزد زور پرهام و بود نشسته وي تي روي به رو فرهود سالن تو.  داخل رفتيم باهم و دادم تکون سرمو

 .  دوباره شده خراب:  گفت کالفه پرهام.  هم کنار نشستيم.  دادم تکون سرمو هم من کرد سالم که فرشته

 .  کن ولش:  گفت و داد تکون سرشو فرهود
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 ؟ خبرا چه:  گفت سامان به رو و فرهود کنار نشست پرهام

 ؟ نميره يادت که رو ديگه روز چند...  هيچي -

 ... ! بابا نه -

 ؟ شده چي مگه:  پرسيد متعجب فرهود

 ! سامانه خواهر عروسي:  گفت و خنديد پرهام

 !!  تبريک بابا:  گفت متعجب فرهود

 .  بيايد هم خواهرت و تو ميشم خوشحال:  گفت من به رو و زد لبخند يه سامان

 ودفره به نگاه يه... )  جان سامان.  ميان حتما بله:  گفت پرهام بگم چيزي يه اومدم تا..  کرديم نگاه بهم فرشته و من

 .  داريم کارت(  کرد

 ! باي.  تونه نمي گفت کسري...  مارلين دنبال برم من:  گفت کاميار که پاشدن تاشون سه هر

 ! بود هيز زيادي...  داشتم بهش نسبت بدي حس کال!  ايکبيري ايش....  بهتر برو

 ! فري اين و موندم من فقط و رفتن همه

 ! ميشه چي ببين بده آب گوشي و سر يه برو:  گفت آروم فرشته

 ! درش دَم رفتم.  اومد مي پرهام اتاق از صدا...  باال طبقه رفتم.  پاشدم صندلي روي از و زدم بهش چشمک يه

 ؟ ميکنن قبول ؟ مطمئنيد -

 .  سامان ميگيره رو همه چشم پول...  بالخره -

 .  ميرسيم پدربزرگ صندوق گاو و پول به هم ما.  سامان ميگه راست فرهود -

 ! گذاشته رو شرط دوتا شما براي فقط پدربزرگ چرا نميدونم -

 .  بوديم اش عالقه مورد هاي نوه از دوتا ما چون -

 ؟ بزنين حرف باهاشون ميخواين کي,  خب -

 ! بکنه درد پاش فرشته نيستم مطمئن من.  داره بستگي -

 هدفشون به ما کار اين با.  پولن دنبال باش مطمئن:  گفت پرهام دقيقه چند از بعد,  شدن ساکت همه لحظه يک

 ؟ بزنيم حرف باهاشون نظرت به کي سامان.  ميرسن
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 ؟ مطمئنيد کامال:  گفت دقيقه چند از بعد.  نگفت چيزي سامان

 ! آره:  گفتن دو هر

 و بشه عوض نظرشون دخترا اين ممکنه.  ميان ديگه دوماه تا فهميدم که اينجور هم اينا عموت.  بهتر زودتر چه هر -

 .  بگيد بهشون زودتر چه هر بهتر...  برن

 .  اينجان اونا که روزه يک فقط ولي -

 ...  شاداب نميخواي که تو فرهود.  ميان دارن شاداب و شادمهر و پريوش عمه....  بود من نظر اين -

 ؟ مياد کي عمه.  بشه گفته تر سريع که اينه نظرم منم:  گفت سريع فرهود

 ؟ شد چي حاال خب!  زدن زنگ من به.  ديگه هفته يه -

  باشه -

 ! باشه -

 خودمو سريع.  بود نشسته مبل روي فرشته,  پايين رفتم رو ها پله سريع...  شد نزديک در به هاشون قدم صداي

 .  کنارش انداختم

 ؟ شد چي:  گفت فرشته

 ...  من:  گفتم نفس نفس با

 ! داريم کاري يه باهاتون...  ها خانوم:  اومد سامان صداي بگم چيزي اومدم تا

 ! کنه بخير خدا:  گفت و پاشد جاش از فرشته....  کرديم نگاه بهم فرشته و من

 .  نداشت زيادي وسايل که اتاقي سمت کرد راهنمايي رو ما سامان....  باال رفتيم ها پله از هم با

 .  افتادم زندان ياد...  صندلي دوتا روي نشستيم

 ...  کرده فوت ميشه سالي چند من پدربزرگ:  گفت و کشيد عميقي نفس فرهود

 !  خدابيامرزتشون:  فرشته

 بجز ما و پرهامه ي خاله من مادر...  بوديم اي عادي هاي آدم....  پرهام و من.  حرفم وسط نپريد لطفا....  مرسي:  فرهود

 مسخره رو همه من و نميشه سرش زياد منطق که آدميه پرهام...  بگذريم.  هستيم هم خاله پسر بودن عمو پسر

 فرهود و ايزدپناه پرهام ازدواج.  گذاشت شرط يک آخرش ولي نوشت بزرگ ي نامه وسيعت يک پدربزرگ.  ميکنم

 و اهواز امالک تمام و شمال زمين تا پنج و خونه اين تمام ولي.  نيستيم ازدواج به حاظر پرهام نه,  من نه ولي.  ايزدپناه
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 چقدر هر پرهام و من.  من پدر و مادر حتي کردن ازدواج به زور رو ما همه و.  بشه تقسيم بايد مشهد وياليي ي خونه

 ......  دوتا شما...  سال دو براي...  داريم تصميم ما...  کنه کمکمون بتونه که نکرديم پيدا رو دختري کرديم فکر

 ...  شد ساکت

 بتهال بشن راضي همه و برسه همه به امالک که وقتي تا.  بشين ما نامزد دوتا شما:  گفت پرهام.  بود مونده مات فرشته

 ؟ چيه شما نظر حاال...  زياده بشه گرفته جدي که اين امکان

 .  نيستيم عروسک ما:  گفت حرص با فرشته

 مامت من.  کنيد بازي نقش کافيه فقط...  ميرسه دوتا شما به زيادي پول...  باشين داشته نظر در:  گفت سريع سامان

 ! نميرسه شما به آسيبي که ميخورم قسم رو ام خانواده

 ؟ درسته کرد فکر ميشه:  گرفتم دستاشو که ميشد پا داشت فرشته

 .  البته:  فرهود

 .  ميخوايم وقت روز يک تنها -

 .  چشم روي -

 .  اتاقمون تو رفتيم فرشته همراه

 ....  من اما ميزد غر لب زير هي فرشته

 ! فري -

 ؟ گفتم ديدي ؟ چيه هان -

 !!  فري فري فري فري...  فري -

 ؟ داري اي نقشه چه -

 !  فري واي واي فري واي:  گفتم و رقصيدن به کردم شروع

 ؟ شده چي:  گفت کالفه

 ! آخ پول پول...  پول فري فري.  گرفت نقشم...  گرفت....  گرفت -

 .  ديگه بگو آدم عين اَه -

 .  ميکنيم قبول ما:  گفتم ميرقصيدم داشتم که همونجور
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 .  عمرا:  زد جيغ فرشته

 ! حتما -

 .  عمرا -

...  خونه اين...  شمال تو زمين تا پنج مشهد تو خونه اهواز تو خونه...  بزرگه بابا داره پول چقدر نشنيدي مگه خره -

 ! لي لي لي قرمزي کاله قول به!  گاوصندوق..  ماشين کلي

 ؟ چي بشه چيزي يه فردا پس.  بابا برو -

 ؟ خورد قسم نديدي مگه -

 .  کنم فکر بايد -

 ! من مال پرهام -

 ! بابا خفه -

 !! جونم اِي!  رفت شديم پولدار!  واي واي واي واي حاال فري فري فري -

 ؟ نه يا ميشي خفه -

 !!  خورد ماشيني خوب به که پات اون قربون:  گفتم و کشيدم رو لپش

 !!  ماشاال نيست هم کم!  سال دو:  گفتم و تخت روي انداختم خودمو.  داد تکون تاسف روي از سرشو

 ! نيست کم...  بعــله -

 .  کن نگاه پول به فقط.  نکن نگاه منفي هاي چيز به اينقدر بابا -

 ! کني بازي باباشون ننه جلوي سال دو بايد بدبخت -

 !!! عاليه کردنمون بازي که تو و من.  نداره اشکال خب -

 ؟ داريم وقت فردا تا -

 !؟ کنيم قبول بيا من جون فري...  من جون.  ميکردم قبول دربست بود من به اگه البته.  بعله -

 ؟ زياده پولش:  پرسيد ترديد با فرشته

 .  خريد رو دنيا کل ميشه که اونقدر اووووف -

 ! خدامونه از نکنن حس که جوري ولي....  ميگيم شب آخر:  گفت و داد تکون سرشو فرشته
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 ؟ کردي قبول تو -

 ! آره نگي بگي -

 !  فري عاشقتم:  زدم جيغ و پاشدم تخت روي از

 ! باشه فرهود من مال.  شرط يه به:  گفت و جلو آورد دستشو فرشته

 ! بگيم االن بيا فري.  افتادم فروشي مغازه ياد:  گفتم و خنديدم

 ! کرده کورت پول ؟ بچه داري دستشويي مگه -

 ! من جون..  ديگه بيا -

 ! نوچ -

 ؟ ديگه شب پس -

 .  داد تکون سرشو

 ؟ ديگه کردي قبول -

 .  داد تکون سرشو دوباره

 ؟ کني باز رو زبونت ميميري -

 !  بکپم ميخوام...  جان بچه باش ساکت:  تخت روي افتاد و داد تکون سرشو

 .  بيرون آوردم در رو زبونم براش

 . سالم:  اومد سرم پشت از صدايي که ميزدم قدم ها راهرو تو داشتم.  بيرون اتاق از رفتم

 !؟ ميکني سالم بار چند:  گفتم فرهود به رو و برگشتم

 .  ميکشيد خجالت يکم

 ؟ ميکشي خجالت چي براي -

 .  ميترسيديم همش ما راستش -

 « زدي سامان به که حرفايي اون از...  عمت جون آره »

 ؟ خب -

 ؟ چي خب -
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 ؟ نميدي ادامه چرا -

 ! اِ...  آخ...  اوه...  اَه...  آهان ؟ خب بگم چي -

 .  برم من وسط نکشيدي رو اعراب تمام تا -

 .  رستوران بريم شب.  اومد يادم نه نه -

 « نبود خونه هم نون تيکه يه بود خودتون مال اگه گرنه و ديگه بابابزرگه مال پول »

  ؟ شد تموم.  باشه -

 .  آره -

 ...  کنار -

 ! ميزدي قدم داشتي تو رفتم مي داشتم من.  کنار بري بايد تو -

 .  حداقل شيم رد ما کن جمع رو غولت نره هيکل اون ماشاال بابا اَي -

 .  رفتم پايين رو ها پله هم من و کنار رفت

 .  نميخوره دردي هيچ به خالي عمارت يه وکيلي خدا.  نبود خبري هيچ سالن توي

 .  شد باز دفعه يک در که بودم سالن توي

 .  بود قاجار هاي بزرگ خانوم عين که ديدم رو زن يه و برگشتم

 ! پرهام..  فرهود:  زد نعره

 ؟ کجان دوتا اين:  گفت و من سمت اومد.  ديد منو دفعه يک بعد

 .  قبرستون:  گفتم خونسرد.  داغونه اعصاب خودم عين هم خانومه اين ايول

 ؟ کدومشوني مال ؟ بهار ؟ شاداب ؟ هستي کي تو -

 ! سلطان ملک سالم اِ:  اومد پرهام و فرهود دستپاچه صداي بشه بسته اين دهن بگم چيز يه اومدم تا

 ؟ باشه کي ديگه اين ؟ جانم

 ؟ فرهود کيه اين:  گفت اخم با خانومه اين

 ! منه نامزد:  گفت سريع پرهام

 ؟ چي:  گفتم لبخوني با چي چي سلطان اين پشت از

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا  شبح عشق | ست داشتنی منونامزد د سایت نگاه دانلود
 

 ! من جان:  گفت لب زير و زد لپاش به دستشو فرهود

 .  رفتم دوشون هر به مشت ي غره چشم يه

 .  گرفته شيري زن همچين پرهام که خوشحالم:  گفت و برگشت سلطان

 .  نامزد باشين داشته دقت -

 ؟ بشي زنش نميخواي مگه -

 ! خدامه از من بله بله -

 !« ام عمه جون آره »

 ؟ نگرفتي زن تو:  گفت فرهود به رو و کرد پرت مبل يه روي رو خودش سلطانه

 «؟ نامزد بگي ميميري »

 .  ميارمش االن.  اتاقه تو(  کرد اشاره من به)  مهربان خواهر فرشته چرا:  گفت و خنديد فرهود

 .  که ميکنه سکته ببينه رو فرهود اگه!  خوابه ؟ کجاس فرشته اِ...  جاش از پاشد فرهود

 .  جان فرهود بود خواب فرشته:  گفتم بلند

 ؟ وايسادي چرا من پيش بيا عزيزم مهربان:  گفت و خنديد پرهام

 .  گفتنت عزيزم با سرت تو خاک

 .  بزنه دوري يه رفت پاشد سلطان.  پرهام کنار نشستم

 .  کن ول دستمو:  گفتم پرهام گوش دَم

 .  شديم نامزد...  نخواين بخواين چه حاال متاسفم....  بابامونه ي عمه اين.  ميکنم خواهش -

 ؟ چرا -

 .  فاميل کل بعد و ها عمو بعد و هام عمه نفر اولين.  ميرسه همه به خبر االن چون -

 ؟ هات زاده عمو اون حتي -

 ؟ کاميار و کسري -

 ! بله -

 .  ميدونن اونا -
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 من و راست سمت پرهام.  کرديم بغل رو ديگه هم سفت پرهام منو.  اومد فرشته جيغ که ميگفتم چيزي يه داشتم

 .  کشيديم جيغ هم ديدن با و گشتيم بر.  ميکرديم نگاه رو چپ سمت

 .  کوفت:  زد داد سلطان

 ؟ بود کي:  گفت تپه تپه با پرهام

 ... ! خواستم نمي بخدا فرشته:  زد داد باال از فرهود

 ؟ فرشته:  گفت گيج پرهام

 .  شده در به در آره:  گفتم لب زير

 .  بوديم سلطان اين بين ذره زير پرهام و من حاال

 .  کرديم تميزش ؟ باغ نميريد چرا...  خانوم عمه:  گفت سلطان رو پرهام

 ؟ گرفتيد فاصله هم از چرا:  گفت خانوم عمه

 .  زد بهم رو حالم اَه اَه.  من به چسبيد اومد پرهام.  کرديم نگاه هم به من و پرهام

 ؟ کنيد نمي نگاه بهم عاشقونه چرا:  داد ادامه خانوم عمه

 .  بود اومده کار سر از تازه.  اس خسته يکم پرهام راستش -

 ؟ هست...  باشه کننده خسته کارش پرهام کنم نمي حس -

 ! ميکني تو نکرده کاري خراب فري که هم دفعه يه.  مهربان بميري اَه

 ! کارا بود زياد امروز...  يعني...  نه:  گفت دستپاچه پرهام

 .  ميدادش فشار اون هي ولي بيرون بيارم پرهام دست تو از دستمو ميکردم سعي هي

 شدي؟ آشنا کجا مهربان با:  گفت و زد پوزخندي خانوم عمه

 اي ميشه جا جيب تو مهربان ميگه حتما بعدي سوال االن ؟ جان عمه آخه سواليه بيست چه ديگه اين بابا.  موند پرهام

 ؟ نه

 .  زباله سطل دَم:  گفتم و رسيدم پرهام داد به

 .  نزد هم لبخند حتي خانوم عمه اما.  خنده زير زد بلند پرهام

 !! بود بهتر قبرستون ميگفتم اگه کنم فکر
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 ؟ اينجايي چي براي:  گفت خانوم عمه

 ! هستن خارج پدرشون مادر:  گفت خنده با پرهام

 ! بود خوب...  فرهود اما ميزد گيج يکم فرشته.  اومدن هم دست تو دست فرهود و فرشته موقع همون

 ؟ نيستيد هم شبيه چرا:  گفت فرشته به رو خانوم عمه.  ما روي به رو نشستن اومدن

 .  نباشن هم شبيه که داريم قلو دو کلي ؟ سواليه چه ديگه اين

 .  مهتاب آفتاب مثل.  نباشن هم شبيه ممکنه...  خانوم عمه:  گفت پرهام

 .  فرهود گشنمه.  نيست مهم حال هر به.  ان شبيه يکم اونا -

 !!  حداقل کنيم ناز يکم پرهام و فرهود براي ما نزاشت!  اومد بدم زن اين از چقدر.  پايين طبقه رفت سريع فرهود

 .  بردار رو چندشت دست اون:  غريدم شد دور نظر از قامتش و قد تا.  افتاد راه سرش پشت هم خانوم عمه

 .  کنيم فکر نشد حتي:  گفت حسرت با فرشته.  برداشت دستشو

 هي فقط!  ببخشيد منو واقعا....  اومد خب اما بياد نبود قرار خانوم عمه اين.  متاسفم واقعا:  گفت فرشته به رو پرهام

 !! کنيد بازي طبيعي کامال خانوم عمه اين جلوي....  خواهش

 .  ختم هفت مار خودم من ؟ ميدي ياد داري من به -

 .  نداشتم خط هفت نامزد!  خوبه -

 ؟ داشتي نامزد چندتا هم سر مگه -

 .  بود تو از قبل هم يکي -

 « بهتر چه ديگه »

 .  رفت بندري جيبش توي پرهام گوشي.  باال دادم رو هام شونه

 .. ! اَلو:  گفت و برداشت رو گوشي پرهام

- ...... 

 .  حرفيه چه اين.  هست گلي دختر مهربان بله...  چرا غريبه....  جان عمه بابا نه -

- ....... 
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 هعم شوهر با نه و بهار با نه شما با نه ديگه پدرم خاک ارواح به بديد ادامه رو قديمي بحث اين ميخوايد اگه جان عمه -

 ! نميزنم حرف

 !« وسط اومد جون بهار اوه »

- ..... 

 ... ! جان عمه نيستم مهموني زحمت به راضي نه.  هستم منتظرتون -

- .... 

 ! شما خداحافظ.  چشم -

 .  فرهود پيش بري بهتره:  گفت فرشته به رو و کرد قطع رو تلفنش

 .  پاشد اش شکسته پاي اون با فرشته

 .  بدونم بايد که چيزايي کل و اشخاص...  رو فاميلتون تمام...  بدي توضيح بايد:  گفتم و کردم پرهام به رو

 .  شب ايشاال -

 ؟ شب که چيه منظورت -

 .  ديگه هميم پيش شب -

 .  باشم اتاق يه تو,  تو با بکنم غلط:  کشيدم جيغ

 .  بکنيم که نميخوايم کاري...  ديگه کن قبول خواهشا.  مهري ميکنم خواهش بابا -

 .  نميام.  هلل اال اهلل ال....  ميخواي خدا رو تو نه -

  خواهشا -

  نوچ -

  من جان -

 نوچ -

 ! خدا رو تو -

 .  باشه:  ميزنه زور حد از زيادي داره ديدم

 !!! جناب ميکنم زهر برات رو شب چجوري ببين فقط.  ديدم چشماش تو رو خوشحالي برق
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 ؟ داشته هم اي ديگه نقش,  عمت دختر جز به بهار:  گفتم اي مقدمه هيچ بدون

 ! نه:  گفت که کنم تکرار خواستم,  نگفت چيزي

 ! ورزشي سالن تو بياين گفتن خانوم عمه,  آقا:  گفت و ما سمت اومد پريا

 .  شد بلند و داد تکون سرشو پرهام

 

 ...  رفتي تو که روزي

 . نشوم عاشق دادم قول خودم به

 ! نبود تو عشق مثل عشقي هيچ چون بودم دار وفا قولم به

 رو فرهود سينه به دست خانوم عمه.  مُردم مي داشتم خنده زور از کردم باز که رو در.  سالن سمت افتاديم راه هم با

 .  جلو قدم سه بيايد....  دوتا شما:  گفت و کرد جا به جا رو عينکش ديد رو ما تا.  بود کرده ورزش به مجبور

 ...  تو:  گفت و کرد فرهود به رو.  جلو اومديم قدم سه پرهام و من

 ؟ من ؟ کي:  پرسيد تعجب با فرهود

 .  عقب برو قدم دوازده...  آره -

 .  ميشم يکي ديوار با که قدم دوازده خانوم عمه بابا -

 .  برو نباشه حرف -

 و ندچرخو صندلي يه روي بود نشسته که فرشته سمت به سرشو خانوم عمه.  ديوار ي سينه به چسبيده دقيقا فرهود

 .  بزن قدم پاشو يکي تو:  گفت

 .  شکسته پاش فرشته يعني...  فري:  کرد اعتراض فرهود

 ؟ بکنيم رو ها کار اين بايد چي براي:  پرسيدم رويي پُر با.  شد بلند ناچار فرشته.  نکرد کاري هيچ خانوم عمه

 ! عشقه امتحان:  گفت و کرد جا به جا رو عينکش

 !؟ نـَ مـَ نَـ.  کرديم نگاه بهم زده متعجب پرهام و من

 ؟ چيه عشق امتحان:  پرسيد متعجب فرهود

.  نداري دوستش که بگي و بگي ناسزا کلي فرهود به بري بايد فرشته:  گفت و کرد جا به جا عينکشو خانوم عمه

 .  کنين بازي ميتونين چجوري ببينم ميخوام
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 .  ميزدم اژدهايي هاي داد اون از گرنه و بود بزرگ خانوم عمه که حيف

 . بده نجاتت نبايد پرهام و دوچرخه اين هاي چرخ الي بنداز خودتو مهربان:  گفت ما به رو بعد

 ؟ باشه تفاوت بي پرهام که بکنم ناقص خودمو برم من.  اومد مي بيرون ام کله از دود داشت ديگه

 ! برو برو مادرت جان مادرت جان:  ميگفت لب زير هي پرهام

 اِي...  باال رفت هاش ابرو از يکي فرهود. )  کثافتي خيلي.  شووري بي خيلي:  گفت و فرهود سمت افتاد راه فرشته

 (  اصال من اما داشت زاپاس اشک هميشه اين.  اومد در اشکش. )  ندارم دوست ديگه.  پستي خيلي! (  منه مثل جونم

 .  نکن بازي دل اين با اينقدر....  نکن ديوونه منو فرشته:  گفت التماس با فرهود

 ؟ نه شد شعر:  گفت گوشم دَم پرهام

 " نــه " نوشتم بزرگ بزرگِ دستم کف روي و آوردم در جيبش توي از خودکار يه

 .  دادم نشون رو ام شده قفل دندوناي براش من و داد تکون سرشو

 .  برو:  گفت من به رو خانوم عمه

 ! کنه نمي که کارا چه پول بخاطر آدم ببين ؟ کاريه چه اين آخه.  کردم نگاه بزرگه دوچرخه اون به

 م...  م ک....  ک...  ک:  گفتم لرزون صداي با.  کرد چرخيدن به شروع دفعه يک که خوابيدم چرخه دو هاي چرخ روي

 ! ک...  ک م.... 

 نم به تفاوت بي ظاهر به که پرهام به و شدم سينه به دست.  بزنم جيغ که نبودم آدمي ولي ميشد خورد داشت کمرم

 .  رفتم آسيايي ببر غره چشم يه ميکرد نگاه

 .  هنکن شک که بگير:  گفت و جلو آورد دستشو پرهام...  شد خاموش دستگاه کمرم پوست شدن تيکه تيکه از بعد

 کرد قهحل کمرم دور محکم دستاشو...  بود داغ چقدر تنش.  بغلش تو افتادم که کشيد جوري منو گرفتم دستشو وقتي

 .  بوسيد رو موهام و

 .  اَمن چقدر..  گرم و داغ چقدر...  بود خوب چقدر...  شد فراموشم دنيا تمام لحظه يک

 « ؟ مهربان شده چت تو »

 .  عزيزم خوبم:  گفتم و بيرون کشيدم بغلش تو از خودمو سريع

 .  ميشد تر جذاب ميزد لبخند اينجوري وقتي هميشه.  رفت باال لبش گوشه يه فقط که زد لبخند يه

 .  نبود خانوم عمه.  ما سمت اومدن فرهود و فرشته
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 .  بزرگه اتاق تو رفت عمه:  داد فشار رو اونا و هاش شونه روي گذاشت دستشو فرهود

 ؟ بزرگه اتاق:  زديم جيغ فرشته و من

 ؟ بخوابيم کجا ما:  داد ادامه فرشته

 ؟ داريم بر لباس چجوري -

 ؟ بريم حموم کجا -

 .  ميخوابيد ما هاي اتاق تو:  گفت کالفه پرهام

 ! آره:  گفتم اما نه بگو ميگفت نگاش...  کرد نگاه من به باورانه نا فرشته

 ؟ مونم مي سالم که باشم مطئمن:  گفت و گرفت فرهود سمت تهديد ي نشونه به دستشو فرشته

 !! نميشه چيزيت تضميمناً و مطمئناً حتماً:  گفت فرهود.  جلو رفت قدم يه فرشته...  عقب رفت قدم يه فرهود

 .  ميکنه درد پام.  يارو اين اتاق تو ميرم من:  گفت من به رو فرشته

 ؟ کنم کمک:  گفت و فرشته جلوي آورد دستشو فرهود

 .  نکرده الزم -

 .  افتاد راه فرشته پشت و کشيد پس دستشو فرهود

 ؟ خوبه کمرت:  پرسيد پرهام

 .  ميشدين تيکه تيکه فرشته هم و فرهود هم و تو هم و سلطان عمه اون هم..  تو هم گرنه و روش نموندم زياد -

  ؟ اتاقم مياي:  گفت پرهام

 .  بريم برو -

*** 

 .  زمين رو تو تخت رو من:  گفتم و افتادم پرهام ي نفره دو تخت روي

 .  ببخشيد دارم کمر مشکل من -

 ؟ بخوابيم تخت رو يعني -

 .  شب تا مونده هنوز عصره که حاال.  ديگه ور اون تو اينور من -

 ! شب ميگه هِي -
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 ؟ بگم چي ميخواي -

 .  ميخوابي تر عقب ميري متر دوازده خانوم عمه قول به شما اصال -

 ؟ نه يا ميفهمي -

 ! نه -

 .  نفهمي پس -

 .  خودتي -

 شک همه چون.  نگرد من مخصوصا و خانواده جلوي بلند آستين لباس و مانتو يا روسري با...  خواهشا مهربان ببين -

 .  ميکنن

  ؟ چرا -

 .  نامزديم االن ما...  باش راحت.  ميکنم دارم خواهش ازت.  نداره چرا -

 .  ميشيم محرم يا نمايشي صورت به حاال -

 .  ميشيم محرم بابا نه -

 .  برداشتم رو روسريم و کردم عوض تري راحت هاي لباس با هامو لباس اش گفته اين با

 .  زد لبخند بودم وايساده اش آينه جلوي که من به و کشيد دراز تخت روي پرهام

 ؟ چته ؟ چيه:  گفتم و کردم نگاه بهش آيينه تو از

 !  کالغيه پر مشکيه موهات -

 ؟ بده.  آره خب -

 .  دارم دوست...  نه -

.  رکوچيکت باال اتاق از يکم.  بود بزرگ خيلي پرهام اتاق.  باال انداختم رو هام شونه تفاوت بي!  جهنم به ؟ داره دوست

 هک در دوتا و اتاق چپ سمت آيينه و ميز يه.  تخت کنار ديواري هاي کمد.  بود ديوار نزديک که بزرگ نفره دو تخت يه

 و موسيقي باند کلي و تاپ لپ يه.  بود زده ديوار روي خودش از عکس هم کلي.  بود دستشويي يکي و حموم يکي

 .  زد رو اي دکمه يه رفت و پاشد.  بود گوشه يه هم نميشناسم من که فالن و فالن
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 شيفته خود اما نبود مغرور زياد...  بود آرومي آدم نسبتا پرهام.  کالم بي آهنگ يه....  کردن خوندن به شروع ها باند

,  خودشيفته بسيار بسيار کاميار,  مغرور سامان اينجا تا اما.  شناخت رو ها آدم از خيلي نميشه روز يک توي.  بود

 !  ناشناخته پرهام,  خونگرم و مسخره آدم يه فرهود,  شخصيت با مرد يه و گوگولي باباي يه کسري

 !!  ايه شناخته نا آدم واقعا

 . کردم خالي و باد لپامو.  کشيدم زمين روي پامو و دادم تکيه ميز به دستامو,  برگشتم

 ؟ اينجاين هست کي از -

 .  ماه دو -

 ؟ نکردين پيدا دختر ماه دو تو يعني -

 بد...  خب ديدم منم داد پيشنهاد من به فرهود خورد ماشين به فرشته پاي که روز اون.  نکرد اعتماد ما به کسي -

 .  نيست

 .  شدم ولو صندلي يه روي و دادم تکون سرمو

 .  ميشنوم...  خب -

 و هستش رامش عمه,  مهتاب و آفتاب مادر يعني بزرگم ي عمه.  داشت دختر دوتا و پسر تا سه من پدربزرگ خب -

 و آفتاب مادر اما مادرش مثل درست داره نيش زبونش يکم...  بهار خب.  بهاره دخترش که پريوش عمه يکي اون

 .  مهربونه خيلي مهتاب

 ؟ کاميار و کسري پدر...  خب -

 هست اردشير,  خانواده پسر و ميشه من بزرگ عموي که پدرشون...  زياده سنشون يکم کاميار و کسري خب...  آره -

 .  هستن فريبا و مهران که هم فرهود مادر و بابا.  سيران همسرش و

 ؟ اينا شادمهر اين -

 .  هستن پدربزرگم دوست هاي نوه و خارجن شاداب و شادمهر ؟ نه بودم گفته -

 ؟ ايران ميان -

 !! بله....  السلطان ملک دهي خبر سيستم با -

 دست واست خوب شوهر يه ميدم قول...  نگير غمبرک:  گفت و خنديد پرهام.  انداختم هم روي رو پاهام و کردم پوفي

 .  کنم پا و

  ؟ کي مثال -
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 ...  اس خودشيفته يکم منتهي داريم رو کاميار:  گفت و خنديد

 ...  خيلي -

 .  کني تحمل بايد رو عقلش بي دختر اون منتهي خوبه خيلي کسري.  خيلي باشه -

 .  بکش خط دورشو -

 مغروره ها آسمون ي اندازه بشر اين فقط.  ميرسيم شادمهر ي گزينه به اينجا و:  داد ادامه اون و خنديديم دوتامون هر

 .  نکنه هم سالم حتي بهت....  نشي شناخته من نامزد عنوان به اگه شايد. 

 . بهتر چه -

 .  خوشگله ولي -

 .  بهتره بميره بره -

 .  گذاشت گو بلند روي و برداشت رو گوشي اي حوصله هيچ بدون....  زد زنگ پرهام تلفن

 ...  اَلو -

 ؟ بگيره منو جاي تونست کي...  پرهام نامردي خيلي -

 ديوار و دَر به نشده چيزي مثال که هايي آدم مثل هم من کرد نگاه من به پرهام.  زد بهش رو حرفا اين گريه با دختره

 .  بيرون رفت و کرد خفه رو بلندگو صداي پرهام.  زدم زُل

 .  ميميرم فوضولي از دارم االن! ؟ ميگفتي اينجا مُردي مي خب ايـــش

*** 

 ؟ نميخوابي -

 .  نشستم جام سر صاف,  سينه به دست و کردم جا به جا يکم رو ها دندون خالل

 رو ها دندون خالل اون بخواب بگير.  داريم کار فردا...  صبحه دو ساعت.  ندارم کاريت بخدا:  کرد تکرار دوباره پرهام

 .  کن دور چشمام جلوي از هم

 .  هوشيارم من -

 ؟ چي هوشيار:  گفت و چسبوند متکاش به بيشتر لپشو

 ...  جيغ صداي -
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 .  کن جمع پاتو:  غريدم لبم زير.  من به خورد پاش و چرخيد جاش توي

 با که کردم نگاه بهش چپ چپ.  من به چسبيد و پريد جاش از پرهام.  اومد سگ واق واق صداي موقع همين توي

 .  پايين شد پرت تخت از و زد جيغ من ديدن

 .  داريم نامزد هم ما دارن نامزد همه:  ناليدم

 .  ميزنه برق شب تو چشمات چه:  گفت ناراحتي با.  کرد روشن رو چراغ و پاشد گيجي با

 .  جغده مهربان ميگن من به -

 .  بخوابي روزا نديديم که ما واال -

 ؟ ميبره خوابت چطوري:  پرسيدم خودم کلفت صداي با.  داد لَم جاش تو دوباره و کرد خاموش رو چراغ

 .  خواب يک راحتي به:  گفت آلود خواب صداي با

 .  بود ايش کالمم تيکه کال.  گفتم لبم زير ايش يه

 .  موني مي دبيرستاني هاي دختر عين:  گفتم لب زير

 .  داري لطف:  گفت و زد لبخند يه

 !! گند شناس اين به لعنت.  شکست ها دندون خالل دفعه يک

 . بابا بخواب بگير:  گفت و خنديد پرهام

 زير زد دفعه يک پرهام ميرفت هم روي داشت چشام تا....  گذاشتم بالشت روي سرمو.  نخوابم اگه منطقيه بي ديدم

 ؟ شده چي:  گفتم تعجب با و پرهام سمت برگشتم.  خنده

 .  بخواب بگير هم حاال.  گرفت ام خنده افتادم جيغم ياد هيچي:  گفت خنده با

 .  کن حفظ رو فاصله -

 هم به هامون صورت دقيقاً.  هم به چسبيديم پرهام منو.  شد باز بدي شدت با در,  تر عقب يکن بره اومد پرهام تا

 من.  زد مشتي رگبار يه و گرفت بارون موقع همون.  شد پديدار قامتش و قد و خانوم عمه عصاي صداي.  بود چسبيده

 .  گچ عين بود سفيد خانوم عمه صورت.  کشيديم بنفش جيغ يه پرهام و

 ؟ داري آخرت دعاي:  گفت لب زير پرهام

 .  برم بعد کنم شوهر,  آره -

 .  نميکشه طول يکم -
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 .  ميخوام شوهر من..  نيست مهم -

 ؟ ميکردين چيکار:  گفت و داد تکون سرشو خانوم عمه

 .  بوديم خوابيده:  گفت لرزون صداي با پرهام

 .  کن جمع رو بدنت اون:  غريدم لب زير دوباره . بيرون رفت اتاق از حرفي هيچ بدون خانوم عمه

 !! چيه کارش بپرسم رفت يادم اَه.  خوابيد و شد ولو تخت روي,  گرفت فاصله من از

 بريد گفت و بيرون کرد رو ما هم خانوم عمه اين.  اينجا اومد مي قلوش دو دختر دوتا با اينا پرهام بزرگ ي عمه امشب

 .  خريد

 هآخ...  اش مسخره عينک اون با.  ميکرد رانندگي داشت پرهام.  بودم نشسته راننده کناري صندلي روي ماشين توي

 ؟ قرمزه اش دسته که ميزنه عينکي پسري کدوم

 لهمج خوندن با داشت هم فرشته.  بود خوابيده باز دهن با و بود داده تکيه پنجره به سرشو خوابي بي از که هم فرهود

 ؟ بخريم لباس بايد حتما حاال:  گفتم پرهام به.  ميکرد سرگرم رو خودش

 براي...  بزرگيه جشن کال.  ميان هم پدرم عموي و پدرم ي عمه يکي اون,  فرهود مادر پدر.  نيستن اونا فقط آخه -

 .  بينه مي تدارکات داره خانوم عمه روزه دو همينه

 ؟ ميايم در رسميت به کي -

 .  باشن همه که وقتي:  گفت و خيابون يه تو پيچيد

 بعدش بخوريم چيزي يه.  شاپه کافي يه پايين طبقه برين اول...  ميارم رو فرهود من:  گفت و داشت نگه رو ماشين

 .  ميگرديم لباس دنبال

 .  شديم پياده ماشين از فرشته و من

 .  بوديم شده آسانسور سوار

 ؟ سراغتون نيومد شب اون که بزرگ عمه اين -

 داشتم که من...  ديديم اينو ما زد برق و رعد دفعه يک نديديم ما بود اومده.  گياهيش ماسک اون با...  بابا چرا -

 .  اومد شما اتاق از جيغ صداي ولي رفت که ميکردم خيس شلوارمو

 .  پرهام اتاق -

 .  هست هم تو مال ديگه االن -
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 ؟ نکرد کاري که فرهود -

 ؟ کيه شاداب.  شاداب شدم خالص دستت از ميگفت همش راستي.  ميزد حرف بلند بلند خواب تو فقط بابا نه -

 .  خارجن.  پدبزرگشون دوست ي نوه -

 . طويله چقدر.  اووووووف -

 .  نشستيم و کرديم انتخاب گوشه توي ميز يه دوتا ما و وايساد آسانسور

 کنار فرهود و من کنار پرهام.  کرد پيدا رو ما و داد باال رو عينکش پرهام.  اومدن فرهود و پرهام دقيقه چند از بعد

 .  نشست فرشته

 .  بيارن قهوه کاري اول که رسمه اينجا...  نکنيد تعجب:  گفت پرهام.  آوردن قهوه فنجون يه برامون

 را کار فالن توانيد نمي ايا ؟ داريد را مشکل اين آيا:  اينجوريه.  افتادم ماهواره هاي تبليغ ياد:  گفت و خنديد فرهود

 .  ايم کرده پيدا شما براي حلي راه ما نباشد نگران ديگر ؟ دهيد انجام

 .  کن مسخره خودتو برو:  نخند کرد سعي پرهام.  خنده زير زديم فرشته و من

 .  جناب چشم روي:  گفت و چشمش روي گذاشت دستشو فرهود

 ؟ داره اخالقي چه بزرگتون ي عمه حاال:  گفت فرشته

 مهربونه:  فرهود

 وقار با:  پرهام

 متانت با:  فرهود

  زير به سر:  پرهام

  پسند سخت:  فرهود

 .  مغرور گاهي:  پرهام

 .  بهتره کارمون رد بريم ما اگه ميکنم فکر فقط دادين خوبي گرافي بيو چه مرسي اوه -

 ! پرهام ميکرديم حذف رو آخريه اون کاشکي -

 .  فرهود ميگي راست -

 ؟ گرفتي سکوت ي روزه چرا:  پرسيد فري از اش خنده از بعد فرهود.  خنده زير زدن دوتاشون هر
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 ؟ خب بگم چي -

 .  بخنديم بپرون چيزي يه -

 .  خنديد خودش فقط دفعه اين

 ؟ چيه شغلتون شما:  گفتم و اومد ذهنم به سوالم دفعه يک

 .  ديگه دکتر مهندس:  گفت خونسرد خيلي فرشته...  کردن نگاه ديگه بهم

 .  کسرام شرکت حسابدار من:  گفت و بست چشاشو فرهود

 .  خوبه هم باز:  گفت فرشته

 .  خوندم آشپزي...  من...  من: ...  گفت و کرد من به رو پرهام

  ؟ پرهام ؟ آشپزي ؟ گفت چي ؟ شده چي ؟ چي

 ؟ پــزي آشــ:  گفتم و کردم صاف رو صدام

 ؟ بديه چيز:  گفت و خنديد فرهود

 .  غريبه عجيب يکم...  چيزه يعني...  نه -

 .  داشتم آشپزي عشق هميشه:  گفت و چرخوند رو فنجونش پرهام

 !! خوبيه کار عاليق دنبال رفتن واقعا...  کنم مي تحسينت:  گفت خاصي لحن با فرشته

 ؟ داره نظري چه عزيزم نامزد:  گفت من به رو پرهام

 ؟ بودي که هستي کسي همون من براي:  گفتم و رفتم غره چشم يه

 ؟ گُل همون يعني:  گفت پرهام و خنديد فرهود

 ! خُل همون يعني نخير -

 .  باش مؤدب:  گفت و کرد جمع خودشو پرهام

 !! بيامرزتش خدا ؟ مؤدب -

 ؟ چيه شما کار:  پرسيد فرهود

 فهمن االغ اما فرشته به " پزشکي دندون " گفتم لب زير نبينن پرهام و فرهود که جوري و عقب کشيدم خودمو يکم

 !!! دامپزشکي:  گفت برگشت
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:  پرسيد تعجب با و کرد پاک رو دهنش دور فرهود.  هم تو رفت پرهام قيافه.  بيرون زد آبشار عين فرهود دهن از قهوه

 ؟ ميگذره خوش ها حيوون با

 ؟ ها حيوون کدوم:  گفت گيج فرشته

 .  خوندم زبان هم من:  گفتم بلند کنم درستش اينکه براي

 ? how are you:  پرسيد پرهام

  ؟ نـَ مـَ نَـ

- hi  

 ? how old are you:  پرسيد ; رفت توهم اخماش يکم

- im good to  . 

 ؟ مهربان خوبي -

 .  ميکنه درد سرم نه:  گفتم همين براي زيادي کردم ضايع آره بگم اگه ديدم

 هم فرشته و تو بخريم لباس ميريم مهربان و من:  گفت کردو فرهود به رو.  پاشد صندلي روي از و داد تکون سرشو

 .  بخريد چيزايي يه بريد

 بايد.  ردک سر اتاق تو ها لباس اون با شد نمي...  ديدم راحتي لباس يکم ويترين پشت.  بااليي طبقه رفتيم پرهام و من

 ! تو برو:  گفت ; گذاشت لبش گوشه و آورد در سيگار يه پرهام.  ميگرفتم گرم چيزاي يه زمستون براي

 .  بود بخش لذت بشر اين هاي لبخند چقدر که واي.  زد لبخند يه لبش روي سيگار همون با

 رفتم.  نيومد خوشم ازش اصال.  شد صاف سرجاش ديد منو تا که بود جوون پسر يه مغازه صاحب.  شدم مغازه وارد

 .  بهتره بپوشيد تر تنگ يکم.  نمياد ها لباس اون شما بدن به:  گفت که هاش پالتو سمت

 ميشد بدتر اوضاع چون بشم سر سه اژدهاي پسره براي خواستم نمي.  رفت غره چشم و نشست صندلي يه روي پرهام

 حيف ؟ ميداريد بر چرا کلفت شال داريد زيبايي موهاي:  گفت دوباره که شال سراغ رفتم و گذشتم پالتو خير از. 

 !؟ کنيد محروم رو ها پسر نيست

 گردنش هاي رگ و دستش کف به بود چسبونده سيگارشو پرهام ديدم و برگشتم ; بود اومده جوش به خونم ديگه

 رينبهت عزيزم بريم:  گفت و گرفت منو دست پرهام.  زد زُل بهم بيشتر پسره که رفتم عقب قدم يه.  بود شده متورم

 .  پاکه چشم هاي آدم ي مغازه تو ها جنس
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 بعدي مغازه توي و جلو کشيدم يکم رو شالم.  کرد روشن ديگه سيگار يه بيرون اومديم تا.  افتادم راه دنبالش برَه عين

 .  ببين اينو بيا:  زد صدا منو پرهام مجلسي لباس خريد موقع.  خريدم راحتي لباس دست چندتا

 مربندک يه.  ديدم رو بود زانو باالي تا و پوشوند مي رو هاش بازو روي کُتي که اي دکلته لباس به چشمم و سمتش رفتم

 ؟ چطور تو اومد خوشم که من:  گفت و زد لبخند يه پرهام.  بود صورتي رنگش و داشت سَگَک

 .  کنيم امتحان بريم:  گفتم و کردم نگاه هام کفش به.  بود شده خيره لبخند با بهم

 !  اندازمه ي اندازه ديدم کردم امتحانش وقتي

 : گفت و داد من به رو ها لباس ي کيسه پرهام اومدم بيرون که اتاق از.  پوشيدم رو هام لباس و دادم پرهام به رو لباس

 ؟ شده خوب چه ام سليقه کردي دقت

 ؟ کردي نمي انتخاب نامزدي براي منو که نبود خوب سليقت اگه -

 تا.  شدم زمين نقش که خوردم کي به نديدم و ميخنديدم داشتم هنوز من.  اومديم بيرون مغازه از خنده با و هم با

 .  بود گرفته سرشو و بود نشسته من روي به رو درست زمين روي که ديدم رو گنده و هيکلي مرد يه کردم باز چشامو

 .  ببينم پاشو:  گفت و جلوم گرفت دستشو پرهام

 .  آقا ميخوام معذرت:  گفتم و پاشدم زمين روي از

 .  باشين خوش..  ندارم کاري عشاق با...  نترس:  گفت و خنديد

 .  کنه اذيتت بياد که بکنم روشنش برم بزار:  گفت پرهام و زديم لبخند بهم پرهام و من.  گذشت کنارمون از

 !! ميکشمتا -

 !  بگيريم رو چيزا بقيه بريم نکشتي تا -

 ندارم خوبي ي ميونه بلند پاشنه کفش با که من خدا يا.  فروشي کفش مغازه يه جلوي آورد و کشيد دستمو پرهام

 !! نداره صورتي خوشگل کفش يه ببينم برو:  گفت پرهام!!!

 روي منشست.  داره بند هم چقدر.  سراغم اومد بلند پاشنه و سنگين خيلي خيلي کفش يه با پرهام...  تو رفتم مجبوري

 . بندم مي برات من:  گفت پرهام...  صندلي يه

 رو آب سطل يه ميخواستم که بود شده داغ تنم اونقدر.  کرد هاش بند بستن به شروع پرهام و آوردم در هامو کفش

 ندشوب که جلو آوردم دستمو.  ببنده تونست نمي رو يکي.  ميلرزيد ها بند بستن موقع دستاش.  کنم خالي خودم روي

 مبودي نزديک بهم خيلي!  آورد باال سرشو.  خورد سرش به هم سرم که جلو آوردم سرمو.  دستش به خورد دستم ببند

 مونده همونجوري من ولي عقب کشيد خودشو يکم.  ميخورد بهم داشت هامون بيني نوک که نزديک اونقدر!!  خيلي. 
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 رد سريع رو ؟کفش چي براي!  بود کالفه پرهام...  رفتم راه کفشه با يکم.  بريم مي اينو:  گفت سريع پرهام.  بودم

 هم اب.  پارکينگ بريم:  گفت و داد بدستم رو پالستيک.  اومد هم پرهام بعدش ثانيه نيم.  بيرون زدم مغازه از و آوردم

 يچسو پرهام.  بود خريد از پُر هم اونها دست...  بودن داده تکيه ماشين به فرشته و فرهود.  افتاديم راه پارکينگ سمت

 . گذاشتن عقب صندوق رو ها خريد فرهود و پرهام.  عقب نشستيم فرشته و من.  زد رو ماشين هاي قفل و آورد در رو

 . ندارم مهموني حوصله واي:  گفت و کرد پوفي فرهود...  شدن سوار فرهود و پرهام

 . خاندان و نوه و بچه کلي هم اون:  گفت و خنديد پرهام

 ؟ امشب داريم مهمون چقدر:  پرسيد فرشته

 . نفر 06 حدودا:  گفت پرهام

 ! پرهامه آقا هم آشپزمون:  گفت کردو مسخره رو پرهام فرهود.  موند باز دهنش فرشته

 دلم ايول:  گفت و خنديد دل ته از فرشته.  سرش تو خورد که کرد پرت فرهود طرف به رو کاغذي دستمال پرهام

 . شد خنک

 ؟ بانو ساکتي:  گفت و کرد نگاه من به آيينه تو از پرهام

 . ميکنم آماده کردن بازي نقش واسه خودمو دارم-

 . عزيزم بگو هم سر پشت فقط:  گفت کردو من به رو فرهود

 . بگم من که بگو تو-

 . ميگن تر راحت اصوال زنا -

 مطمئناً -

 بامش بايد راستي:  گفت باشه اومده يادش چيزي که انگاري فرهود.  بزار آهنگ يه:  گفت فرهود به رو و خنديد پرهام

 . جون مهري بزنه گيتار داشتنيتون دوست نامزد

 . دارم هم اي ديگه استعداد يه آشپزي جز به منم...  بالخره...  خب:  گفت که کردم نگاه پرهام به متعجب

 ! ميزد گيتار مدت يه هم مهربان:  گفت پرهام به رو فرشته

 ؟ بلدي:  گفت آيينه تو از پرهام

 . يکم -

 . گيتار دوتا شما ميزنيم بندري فري و من:  گفت و کوبيد بهم دستاشو فرهود
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 . کرد روشن رو ظبط فرهود.  خنديديم امون همه

 زرنگي که کني مي فکر که هستي کي مگه بازم

 جنگيبه مي داري کي با ببين و کن وا چشماتو

 شه چي که اخه زني مي در اون و در اين

 شه نمي که اينجوري دلو اين بازي دادي

 هميشه براي ساکتم من کني فکر که خوندي کور

 شه مي بازيچه داره من عشق اين کنم مي حس

 ندارم ميلي بهت مديونمي زندگيتو

 ندارم حسي بهت دل اين که نبينمت

 ندارم وقتي هيچ ديگه تو حرفاي واسه ديگه

 ندارم حوصلتو ديگه حرفام کلوم ختم

 

 کارا اين خونه دَم تا.  ميکشيديم هلهله هم فرشته و من.  ميکشيد جيغ پرهام و ميزد دست ها بندري عين فرهود

 که پريا....  بود تميز چيز همه.  برد ماتمون خونه اصلي در دَم تامون چهار هر شديم پياده ماشين از تا.  داشت ادامه

 خونه اين به داريد باز دهن و دست به پالستيک اتون همه.  شدين باحال خيلي واي:  خنده زير زد بگه آمد خوش اومد

 !! ميکنيد نگاه

 يب من:  افتاد ها پالستيک که برد باال دستاشو فرهود.  کرديم نگاه فرهود به پرهام و پرهام به من...  من به فرشته

 ! تقصيرم

 .  گذاشت رو قدم اولين و برداشت رو ها پالستيک فرهود.  خنديديم اَمون همه

 .  نيست که مين ميدون:  گفت و خنديد ما به پرهام

 !! تانکه يه خانومتون عمه اون رفته يادت انگاري -

 هم من.  شد خونه وارد اي ديگه کس هر از تر سريع هم فرشته.  خنده زير زد بلند بود جلوتر ما از قدم دو که فرهود

 . رفت همه از آخر بره اول ميخواست که فرهود هِه...  بعدش
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 اهارن.  کنيد آماده رو خودتون و هاتون اتاق بريد:  گفت خانوم عمه.  بود کرده تقير وسايل تمام....  شديم که سالن وارد

 !! نداريم هم

 ؟ چرا آخه:  ناليد فرهود

 ! ها اتاق تو تند سريع زود.  زيرا که چون -

 .  دويديم مي داشتيم اتاقش تا.  ها پله سمت برد و کشيد منو دست پرهام

 ! کنم چپ رو صورتت بزنم دارم دوست خيلي:  گفتم و گرفتم رو هام پهلو شديم اتاق داخل وقتي

 .  حموم برو حاال داري لطف -

 .  گمشو برو هم تو -

 .  ندارم کاريت بابا نترس -

 سريع و شد دگرگون حالم بدنش ديدن از.  آورد در رو پيرهنش و داد تکون سرشو.  رفتم چپ چپ و کردم نگاش بد

 ؟ ترسيدي:  گفت و خنديد.  گردوندم بر رومو

 ! چپه سمت حموم کالغي پر مو:  اومد پرهام ي خنده صداي.  دستشويي ديدم که در يه تو انداختم خودمو سريع

 ! شووري بي خيلي:  گفتم سريع.  ميکرد نگاه منو داشت کمر به دست بيرون اومدم دستشويي از

 .  بانو داري لطف -

 . سبد تو انداختم و آوردم در حرص با هامو لباس.  حموم تو انداختم خودمو

 !  اس پيچيده دوش و حموم وسايل اين اينقدر چرا نميدونم واقعا من

 ؟ نداره فلکه اين چرا اصال ؟ کاريه چه ديگه کاسه يه و بزار تشت يه بابا

 ؟ کاريه چه اين آخه.  سرم روي ريخت يخ آب که بردم دوش زير دستامو

 !! ايــــش

 ؟ يخ چرا حاال

 .  ميکنم حموم يخ آب با چون يخه آب ببخش:  اومد پرهام صداي بندش پشت و خورد در به اي تقه

 ؟ اي ديوونه -

 ؟ چي -
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 ؟؟؟ اي ديوونه

 .  ميکنم درستش برات االن.  دلم عزيز رفتم تو به -

 .  شد گرم کم کم که بودم وايساده يخ آب زير اي دقيقه ده يه

 .  اومدم بيرون حموم از حوله با کردم که رو حمومم

 حين در...  کردم خشک رو موهام و زدم برق به رو سشوار.  کردم عوض هامو لباس راحت پس نبود اتاق تو کسي

 ؟ موهات خيسه چرا:  پرسيدم تعجب با.  بود خيس موهاش...  تو اومد پرهام موهام کردن خشک

 ؟ چي -

 !؟ موهات خيسه چرا:  گفتم و کردم خاموش رو سشوار

 ؟ بانو داره اشکال.  حموم کارم اتاق تو رفتم -

 .  بهتر چه نه -

 .  کنم صافش بشين:  گفت و زد لبخند يه پرهام.  هوا روي رفت شد خشک که موهام

 ؟ چي با -

 ! اتو با ؟ ديگه چي با خب -

 !!! عباس حضرت يا ؟ لباس ي اتو ؟ اتو ؟ اتو

 .  مو اتوي اينم:  گفت و بيرون آورد جعبه يه پرهام

 .  باشم ديده کنم فکر.  مو اتوي آهان

 .  بود آورده مو اتوي کجا از پرهام بود شده سوال برام ولي صندلي يه روي نشستم

 ؟ داري مو اتوي تو -

 .  بود قبليم نامزد مال...  چيزه...  يعني نه -

 ؟ داشتي نگهش:  گفتم و کردم اي خنده تک

 .  ديگه خوبه روزا اين براي -

 .  جالبيه چيز چه.  ميشد صاف دسته دسته موهام دقيقه چند از بعد دادم تکون سرمو

 .  ميخواد سر گل دوتا فقط.  شده خوشگل خيلي:  گفت و زد زانو من پاي جلوي پرهام شد صاف که موهام
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 ؟ بيارم کجا از -

 .  جا همين وايسا...  ميگم بهش االن.  داره پريا -

 .  داشت آبي ريز هاي گل که سر گل دوتا با اومد ربع يه از بعد

 .  زد سر گل رو نبود کج که قسمتي اون و صورتم روي ريخت کج رو موهام

 .  شدي دبستاني هاي کوچولو دختر عين:  گفت و زد زُل من به پرهام

 ؟ چنده ساعت:  گفتم و شدم بلند صندلي روي از.  ميشدم ذوب داشتم نگاهش زير

 ؟ چنده ساعت:  پرسيدم دوباره.  کرد اخم و داد تکون سرشو

 ! ميان ديگه االن شو حاظر.  ربع و پنج:  گفت و کرد نگاه ساعتش به مزاجي تلخ با

 .  بزارم معدني حيواني گياهي ماسک که خانومت عمه پيش برم من -

 ؟ کرد تقيير درجه هشتاد و صد دفعه يک چرا اين.  نکرد کاري هيچ

 خانوم يه و کاميار,  مارلين,  کسري که افتاد سالن به چشام اومدم مي پايين ها پله از داشتم...  رفتم بيرون اتاق از

 . بودن سالن توي شيک مسن مرد يه و پوش خوش مسن

 هک مشکي تاپ يه و مشکي جين يه.  نبود بد زياد لباسم شکر رو خدا.  کردن نگاه من به همه رسيد سالن به پام تا

 .  بود سفيد ژاکت يه روش

 .  پرهام عزيز نامزد مهربان,  بابا مامان:  گفت کسري و زد لبخندي پوش خوش خانوم اون

 .  زدم لبخند بهش که داد تکون دستشو مارلين.  بودن پدرشون و مادر پس

 .  آورده گير تو مثل خوبي و زيبا دختر يه پرهام که خوشحالم:  گرفت آغوشش توي منو و شد بلند کسري پدر

 .  داريد لطف شما -

 .  زد لبخند يه مهربوني با کسري مادر

 ؟ بکنم بايد چيکار بزارم ماسک ميخوام من خانوم عمه:  گفتم و وايسادم خانوم عمه کنار رفتم

 اونجوري.  بکن آرايش و بزن پودر کرم يکم برو.  بزاري ماسک خواد نمي:  گفت و کرد جا به جا رو عينکش خانوم عمه

 ! بهتره

 .  قربان چشم:  کردم جفت پاهامو و بردم چشام نزديک ها ارتش مثل دستمو
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 .  ببرن شورتو مرده اَي...  کرد نگاه من به چندش لبخند يه با کاميار.  خنديد کسري پدر

 اي پارچه شلوار و طوسي ي جليقه و سفيد پيرهن يه با هاشو لباس پرهام.  دوباره اتاق تو رفتم و بيرون اومدم سالن از

 .  بود کرده عوض طوسي

 .  اومدن اينا عموت:  گفتم و بستم پام با رو در

 .  ميريم هم با -

 هامپر...  بکنم آرايش بودم بلد شکر رو خدا.  بودم گرفته آرايش لوازم سري يه.  آيينه جلوي,  صندلي روي نشستم

 .  فرهود پيش رفته شايد.  ميريم هم با گفت که اين وا.  بيرون رفت

 .  بکشم هم چشم خط بزار.  لب رژ و گونه رژ,  ريمل.  کردم نگاه خودم صورت به شد تموم که آرايشم

 .  کردم درستشون و بردم فرو موهام توي رو دستام

 ! بود خوب...  کردم نگاه خودم به آيينه توي....  پوشيدم و آوردم رو لباسم

 .  شده ام غصه کفشا اين براي واي

 .  رفت تر باال قدم پوشيدم که رو کفشا

 ! دارما خوشگلي نامزد:  گفت و زد رنگي پُر لبخند من ديدن با.  اتاق تو اومد پرهام که پوشيدم مي رو کتُم داشتم

 ! نگير جدي زياد حاال -

 .  چشم -

 .  نبود پريا جز کسي سالن توي.  شديم سالن وارد باهم و انداختم پرهام دست تو دستمو..  پوشيدم که رو کُتم

 . ميشه برگزار جشن اونجا کردن تخليه رو ورزشي سالن پايين:  گفت پريا بگه چيزي پرهام که اين از قبل

 ... ! ديگه ندين عذاب منو اينقدر بابا.  افتاديم راه ها پله سمت به من و پرهام

 ؟ هبش چي که بيايم پله راه از هست آسانسور وقتي آخه.  پايين طبقه رسونديم رو خودمون بود که اي بدبختي هر با

 سالن وارد هم دست تو دست بعدش و کرد صاف رو اش جليقه پرهام.  کردم صافشون و زدم دست موهام به دوباره

 .  شديم

 !! تر شيک يکم البته ميزدن حرف بودن نشسته خرفت پير تا چهار...  و جي دي و مارتي پارتي االن کردم فکر بگو منو

 !! که آورده کرده جمع رو بود چي هر و کچه و بچه و نتيجه و نوه اوه
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 .  ميشيديم راست و خم ميزي هر جلوي

 .  خانوم عمه داداش يا بود پرهام پدر عموي ميز اولين

 ؟ هستين خوب جان عمو سالم -

 اپيد رو خوبي بسيار دختر.  پرهام ميگم تبريک بهت واقعا:  گفت و بوسيد رو پرهام و من پيشوني پاشد جان عمو

 ! کردي

 .  ادبي چه اوه

.  خوبيه مرد واقعا هم پرهام:  گفتم و گذاشتم اش سينه روي دستاهامو از يکي.  دادم فشار بيشتر رو پرهام دست

 ! مهربون و باک بي جسور

 تبريک.  ديده رو نديديم ما که چيزايي اون تمام.  زني چه...  پرهام وااي:  گفت بود سوشيا اسمش که جان عمو دختر

 .  ميگم

 .  بوسيد منو موهاي و خنديد پرهام

 .  بوديم تا چهار ما نداشتن عالقه که کسايي تنها ولي ميکردن نگاه عالقه با همه آخي

 .  جان عمه ميگفتن بهش و بود خانوم عمه خواهر که بعدي ميز رفتيم

 هب گردنبند انداختن موقع پرهام.  بودن سفيد که داشت هايي پروانه روش که بود خريده من براي گردنبندي جان عمه

 احت نفس يه اون هم و من هم بست وقتي.  نخوره گردنم به دستش که ميکرد رو تالشش تمام و لرزيد مي گردنم

 ينميکن رو کار اين چرا.  ميکنم بوسش,  همسرم گردن ميندازم گردنبند وقتي من:  گفت جان عمه شوهر اما کشيديم

 ! مياد آدم دست بيشتر ها خانوم دل ؟ جان پرهام

 .  مياد بدست دلم بيشتر من تر ور اون بره اگه اين مادرم ارواح به خودم جان به

 بابا.  ميکرد تشويقش اش عمه شوهر.  ميکرد مور مور رو بدنم موهاي تمام و ميخورد گردنم پشت به پرهام هاي نفس

 !!! ايـــش!  ديگه بشين جا يه

 .  گرفت آتيش بدنم تمام.  کردم حس گردنم پشت رو هايي لب گرمي دفعه يک

 نگاه من به بيرون زده حدقه از چشماي با و بود گزيده رو لباش پرهام که ديدم و برگشتم.  اومد همه دست صداي

 ولي ردخو جا اولش.  بغلش تو پريدم دبيرستاني هاي دختر عين همين براي برم نقش جلد تو دوباره بايد ديدم.  ميکرد

 .  بشم قربونت:  گفت بلند و ماليد محکم پشتمو.  گرفت رو موضوع بعدش

 .  اومدن هم نامزدش و فرهود:  زد داد که اومد اش عمه دختر صداي
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 !! دختر نگيرتت بال اَي

 و پرهام.  فاصله با ولي بوديم وايساده خط يه توي دقيقا.  زد چشمک پرهام به و آورد در جيبش تو از جعبه يه فرهود

 .  زدن زانو فرشته و من جلوي فرهود

 رفط از رو کوچيک گردنبند اين.  ميدم براش رو وجودم تمام که کسي,  مهربانم:  گفت بلند و کرد صاف صداشو پرهام

 ! نيست اين تنها...  تو گردن ارزش چند هر...  کن قبول من

 .  عزيزم:  گفتم و قلبم روي گذاشتم دستامو نمايشي صورت به

 .  ميخوره بهم حالم اَه.  ميکنن نگاه عشق با دارن همه االن

 دستاي براي قابل نا دستبند يه اين.  من دنياي مهربون حوري....  من ي فرشته:  گفت بلند فرهود و پاشد پرهام

 !! طاليت

 .  فرهود و پرهام االلخصوص مهمونها اين تک تک روي باال بيارم زيبا خيلي و قشنگ ميخواستم

 االيب که اشرافي هاي صندلي روي رفتيم هم با و گرفت منو دست پرهام.  فرهود بغل پريد و کرد پاک اشکاشو فرشته

 .  شد خاموش ها چراغ دفعه يک که نشستيم صندلي روي.  بود مجلس

 .  دهنش تو کرد موز يدونه و برداشت بشقاب يه پرهام

 .  بشه کوفتت اَي -

 !! مهربانم.  رواني احمق مردک:  غريدم لب زير که کرد نگاه من به متعجب,  دهنش توي موز و کرده باد هاي لپ با

 .  خنديد بعدش و خورد رو موزش

 .  بود داده باال رو موهاش و بود پوشيده خاکستري شلوار و کت فرهود.  نشستن ما کنار اومدن هم فرهود و فرشته

 ديوونه دارم واااي.  بود پوشيده هم رنگ شيري شلوار و کت يه,  بود ريخته دورش و بود کرده فر رو موهاش هم فرشته

 ؟ نيست پاش بلند پاشنه هاش کفش چرا اين ميشم

 !! حتما بپوشم رو بلند پاشنه کفش اين بايد بدبخت من فقط

 اين صداي...  بود خاموش ها چراغ هنوز.  ميکرد کوفت اومد مي دستش چي هر که هم پرهام.  نشستم سينه به دست

 ؟ رفته برق فرهود,  پرهام:  گفت که اومد جوون عمو

 .  کنم نمي فکر نه:  زد داد فرهود

 .  گوشه -
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 .  نميشه وصل اصال برق ولي....  ولي ببخشيد آقا:  اومد پريا داد صداي دفعه يک

 .  من روي افتاد تلپي و صندلي به کرد گير پاش,  بشه پا جاش از خواست که همين پرهام

 ! کمـــــرم آآآآآآآآآآآآي:  زدم داد وجود تمام با منم

 همراهيش همگي بعد لحظه چند...  زد وحشتناکش هاي جيغ اون از فرشته و چسبيد سفت رو فرشته فرهود من داد با

 .  کرديم

 .  کوفت اَي:  اومد خانوم عمه اين صداي

 .  بودن چسبيده هم به سفت فرشته و فرهود و بود افتاده من روي پرهام.  شديم ساکت امون همه

 .  شده چي ببينم ميرم من:  گفت جون عمو

 دوست,  جان پرهام:  غريدم بلند يکم.  گذاشتن شمع يه سالن جاي هر و کردن روشن شمع خدمتکار چندتا و پريا

 .  دارم مشکل بدنت اين با ندارم مشکل چيت هر با.  کن جمع من روي از رو بدنت اون خودشيفته...  داشتني

 .  تو مني جوجوي:  خنديد و پايين اومد پرهام

 ! عمته تو جوجوي -

 .  بکشه رو نازت آدم که نميشي لوس اصال تو.  احساسات همه اين از ممنونم مرسي -

 ؟ مشکليه...  هست که همين -

 ! اصال نه -

 .  ليوان دوتا پرتقال، آب,  پريا:  گفت پريا به رو بلند بعد

 .  ميز روي گذاشت و ليوان دوتا با بطري يه با پريا موقع همون

 ؟ ميخوري هم تو:  گفت و کرد من به رو پرهام

 .  ندارم ميل االن نه -

 .  شد روشن سالن هاي چراغ موقع همون درست.  ريخت ليوان يه خودش براي و داد تکون رو هاش شونه پرهام

 ؟ ديگه باشه خوب فردا پس فردا کنم فکر ؟ کنيد مي عقد کي ها شما:  گفت بلند برگشت جان عمه

 زود فردا پس فردا:  گفت و کرد پاک رو دهنش.  بيرون زد آبشار عين پرهام دهن از پرتقال آب ولي شدن ساکت همه

 ؟ نيست
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 ....  جميعاً:  زد داد بود چسبيده صندلي ي دسته به سفت که فرهود.  نگفت چيزي کس هيچ

 .  صلوات:  گفتم بلند که کرد من به رو

 .  ندارن خوبي ي ميونه صلوات با:  گفت گوشم دَم پرهام

 ...  جان فرهود بگو.  شد اشتباه ببخشيد خب:  زدم داد بلند دوباره

 .... جميعاً:  زد داد فرهود

 ! هورا و جيغ و دست -

 زد دوباره ميخورد پرتقال آب دوباره داشت که پرهام.  شد پيدا آدم چهارتا يه ي کله و سر که زدن دست بيشتريا

 ؟ رامش عمه:  گفت و بيرون

 ! آفتاب مهتاب اِ -

 .  کوچيکتره مهتاب.  مهتاب آفتاب:  گفت و خنديد فرهود

 هب بزنم ماشاهلل ، هستم پرهام ي عمه رامش من.  خوشبختم بسيار:  گفت و جلو اومد اي کرده شيک و مسن خانوم يه

 !  شما کرديم انتخاب هايي فرشته عجب تخته

 ! مفصلي تبريکات چه بابا ؟ جانم

 دکر بغل رو فرشته منو شوق و ذوق با دختره يه عوضش.  نکرد هم سالم حتي نشست جا يک فقط که عمش شوهر اون

 .  بخت خونه ميرن دارن يابو دوتا اين که وشحالم چقدر:  گفت و

 .  خانوم مهتاب خودتي يابو:  گفت فرهود

 .  جان مهتاب فرشته خواهرم اينم و مهربان من -

 .  خانوم فرشته همچنين و جون مهربان خوشبختم -

  . باشه آفتاب ميزدم حدس که بود وايساده عينکي و بلند قد دختر مهتاب سرش پشت.  داد تکون سرشو فرشته

 !  خوشبختم.  هستم آفتاب هم من:  گفت دختره

 .  مياين خيلي بهم:  گفت و کرد بقل مارو

 .  رفت سرش پشت هم مهتاب.  نشست باباش کنار رفت و گفت رو کلمه همين

 ؟ نه بودن خوب اينا االن:  گفتم پرهام گوش دَم
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 ! نسبتا -

.  گرفتيم قرار هم روي به رو پرهام و من.  برقصيم وسط بريم کردن مجبور رو ما.  شد بلند آهنگ صداي موقع همون

 .... کرديم حرکت به شروع.  داشت عجيبي برق چه چشماش تاريکي توي

 

 کردم اذيت تورو ازت خوام مي معذرت

 برگردم خوام مي من بگذر گناهم از

 رنجوندم تورو که ازت خوام مي معذرت

 فهموندم اشتباه باز احساسمو اگه

 ي قفسه از االن ترسيدم مي و ميزد تاپ تاپ دلم.  چسبوند اش سينه به سرمو و زد زُل عميق من چشماي به پرهام

 .  امشب بود شبي عجب.  بيرون بزنه ام سينه

 تو دنيام همه

 تو آرزوهام

 تو نفسام تو

 تو هام خاطره

 ! بود کسي دنبال.  نکرد نگاه من چشماي به ديگه...  چرخيد سرش پرهام

 تو شبام روزو

 تو تنهام وقتي

 تو حرفام همه

 تو خوام مي که اون

 تو خوام مي که اون

 بودن کرده تعجب همه.  بيرون زد جمع توي از...  بود شده جمع اشک پرهام چشماي توي.  اومد دست و جيغ صداي

 ؟ ميري کجا پرهام..  پرهام:  دنبالش دويدم بلند پاشنه هاي کفش اون با... 

.  ساختمون خروجي در سراغ رفت راست يک درست.  اومدم باال ها پله از بدبختي با...  باال رفت ها پله از پرهام

 .  اومد مي بارون بيرون ؟ بود شده چش.  ميزدم نفس نفس.  کرد زياد رو سرعتش که بگيرم رو بلوزش خواستم
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 خواستم وقتي ولي پايين اومد باغ زياد و پهن هاي پله از.  اومد مي خون و بود شده زخم پام.  کردم زياد رو سرعتم

 زدم داد.  اومد در اشکم کمرم و سر درد از.  کرد برخورد ها پله به شدت با سرم و خورد ها پله از يکي به پام پايين برم

 .  پـــرهام: 

 صداي صداش ولي پرهامه که کردم حس و ديدم رو کسي اشک هاي پرده ميون از.  بود شده گلي بدنم چپ سمت

  ؟ خوبيد:  نبود پرهام

 ؟ پرهام -

 ! من بدين رو دستتون.  شده زخم پاتون.  هستم نهاد...  من نه -

 .  ميخوام رو پرهام من:  گفتم گريه با

 .  بگيريد منو دست هم شما ولي ميکنم پيدا االن رو پرهام من -

 .  ميخوام رو پرهام من گفتم -

 ...  اما ميکرد پاک رو صورتم روي هاي خون بارون.  زدم دست سرم به من و رفت نهاد

 ! توه دست از ميکشم چي هر:  گفتم بلند کفش به رو

 .  مضخرفي شب چه...  گندي شب چه...  گريه زير زدم بلند

  ؟ مهربان:  اومد پشتم از صدايي

 .  پرهام بغل تو انداختم خودمو و برگشتم

  ؟ بودي رفته کجا:  گفتم هق هق با

 ؟ ميکني گريه چرا.  دلم عزيز بخورم هوا رفتم -

 .  بودم ترسيده من -

 وم جوجوي ميکنم کمکت خودم االن.  اتاق تو بريم که بچسب منو سفت.  بودم نديده رو مهربان ترس:  گفت و خنديد

 .  کالغي پر

 رو کسي!  نه:  گفت و داد فشار سفت منو ولي بزنم داد که خواستم کرد بلند منو وقتي.  چسبيدم سفت رو گردنش

 .  باشه ديده ضرب پات کنم فکر.  رو خواهرت مخصوصا نترسون

 .  بياد ام عمه شوهر بگو برو...  نهاد:  گفت دستپاچه.  بيرون زد حدقه از چشماش سالن داخل رفتيم تا

  ؟ نداري درد سر:  داد ادامه من به رو بعد
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 .  نيست مهم:  گفتم و ريختم اشکي قطره

 ...  نگفتي بهم چرا:  گفت و کرد وحشتناکي اَخم

 ...  مهم -

 ؟ شد چي پس نهاد(  زد نعره)  ؟ کنم چيکار من بشه چيزيت اگه:  زد داد سرم

 .  پرهام تو و مهربان شدم من حاال:  گفت که چسبيدمش سفت

 گردنش تخت رو بزاره منو خواست تا و بست پاهاش با رو در.  اتاقش تو ميره سريع سريع داره که ميکردم حس فقط

 .  نکن ولم.. . ميکنم خواهش:  گفتم بلند و چسبيدم محکم رو

 .  ميشينم کنارت بعدش تخت روي بزارمت بزار -

 .  شنيدم رو در خوردن بهم صداي بالخره.  نداشت حسي پاهام و ميکرد اذيتم درد سر.  تخت روي گذاشت منو

 ! ميکنه گريه داره بهار ابر عين ؟ خان هوشنگ ميبيني:  گفت و خنديد پرهام

 ؟ اون دوباره ؟ شد بد حالت چرا راستي.  پسر بکش نازشو يکم:  گفت و خنديد بود هوشنگ اسمش که اش عمه شوهر

 .  بيارم روز اين به رو داشتنيم دوست نامزد بزنم شد باعث اون...  ولي.  ديگه ياده -

 .  نميگه هم ببخشيد يه:  گفتم گريه با

 .  نزاشتيم اما باال بياد خواست بود نگرانت خيلي خواهرت:  گفت و خنديد بلند بلند اش عمه شوهر

 .  اش عمه جون آره

 و گرفت دستاش توي دستامو.  نشست کنارم دوباره پرهام بعد و کردن پچ پچ لحظه چند يه پرهام و خان هوشنگ

 .  کن فکر خوب چيزاي به.  دلم عزيز:  گفت

 .  کردم فکر پول به

 ؟ ميشه چجوري نظرت به...  هامون فردا به -

 .  احساسي هيچ از خالي و تاريک

 .  لبام روي گذاشت رو لپش پرهام که بزنم داد خواستم.  اومد تَق صداي دفعه يک

 ... ! سرش حاال:  گفت و برداشت رو المصبش لپ اون بالخره
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 بايد بعدش و بندم مي رو سرش من.  شده زخم فقط سرش.  جان بچه نباش نگران اينقدر:  گفت خان هوشنگ

 .  نزنه سر بهتون کسي ميکنم کاري منم پايين نيا شب اصال.  کنه استراحت

 ؟ خوبي.  ببخشيد:  گفت و کرد پاک اشکامو دستش پشت با پرهام.  رفت و بست سرمو

 ؟ کيه نهاد.  بهترم:  گفتم و کشيدم عميقي نفس

 .  فاميالمون از يکي -

 .  بخوابم تونم نمي که ها لباس اين با -

 .  بيارم در رو لباسات:  گفت,  کرد مکث يکم

 ؟ چي:  گفتم و شد گرد چشام

 .  بدم بهت آزاد لباس يه بزار.  کن عوض رو لباسات...  هم تو روت ميندازم مالحفه من هيچي خب -

 .  من به بده هم رو هات مهموني لباس:  گفت و داد بهم خوابمو لباس

 منم : گفت و کرد درست روم رو پتو پرستار يه عين پرهام.  آوردم در هامو لباس بود اي بدبختي هر با مالحفه زير رفتم

 .  نترسي که کنارت ميخوابم بکنم عوض هامو لباس

 .  ترسم نمي من -

 .  کرد خودش محو منو چشماش توي خاص برق همون هم باز...  کرد نگام خاص جور يه

 .  مني خوشگل کالغي پر مو جوجوي تو.  من جوجوي نگو هيچي:  گفت اش مردونه صداي با پرهام

 . گزيدم رو لبام و برگردندونم سرمو.  بود کرده تپيدن به شروع که شنيدم رو قلبم صداي دوباره

 .  رفت و تخت روي گذاشت رو سيني.  باال اومد غذا سيني يه با پريا موقع همون

 . نشست صندلي يه روي رفت و ريخت خودش براي آب ليوان يه پرهام

 .  باشم ناراحت بايد نکردم حس وقت هيچ تو کنار واقعا....  مهربان:  گفت ميخوردم که رو غذام داشتم

 . هميم کنار که اس هفته يک فقط -

 .  رفت يادم از عالم هاي غم تمام...  هفته يک اين توي اما -

 .  ارزشم با من که بدون پس...  خوبه -

 .  آب از کرد پُر رو ليوانش دوباره و خنديد

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا  شبح عشق | ست داشتنی منونامزد د سایت نگاه دانلود
 

 .  نشي دستشويي جون بالي شب...  که نخور زياد:  گفتم تهديد با

 .  چشم چشم چشم:  گفت و خنده زير زد بلند

 .  بال بي -

 .  نکنه درد دستت:  گفتم و زدم کنار رو سيني آب يکم خوردن از بعد

 ؟ خوري نمي بيشتر چرا:  پرسيد تعجب با

 .  مياد خوابم ام خسته -

 .  کردم نگاه پشت از هيکلش به.  کرد باز رو اش پنجره در و اش پنجره کنار رفت.  باال انداخت رو هاش شونه

 چشامو و چسبيدم سفت رو پتو.  شد خاموش ها چراغ و خورد خفيفي تکون پرهام موهاي...  داد تکون رو ها پرده باد

 .  بستم

 ارکن پرهام ديدم و نشستم تخت روي.  بود نخوابيده من کنار پرهام.  کردم نگاه برم و دور به و کردم باز نيم چشامو

 ! بود صبح سه ساعت.  بود خوابيده زمين روي,  پنجره

 پرهام کنار.  ميکرد زيادي دردِ چون ميزدم لنگ رفتن راه براي....  پرهام کنار رفتم و برداشتم تخت روي از رو پتو

 .  نشد بيدار ولي خورد تکوني يه.  پرهام رو انداختم رو پتو و نشستم

 .  بود ريخته پيشونيش روي موهاش....  بود شده تر سفيد صورتش

 صوممع چقدر.  رفتم عقب قدم يه باش گرفته برق منو که انگاري پوستش با پوستم تماس موقع...  زدم کنار رو موهاش

 .  ميخوابيد

 .  بودم شده پرهام محو انگاري اما ميکرد درد شدت به پام...  نشستم زمين روي

 .  کرد باز چشاشو که زدم زل بهش اونقدر

 ؟ شده صبح:  گفت و مالوند دسش پشت با چشاشو

 .  نيومده باال خورشيد هنوز...  زود صبح نه -

 ؟ نيستي تخت تو چرا -

 .  سوخت برات دلم:  گفتم و زدم پوزخندي

 .  بغلم بيا:  کرد باز دستاشو و زد جذابي لبخند

 .  بغلم بيا گفتم:  گفت و گرفت دستمو ولي تخت تو برم که ميشدم پا داشتم
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 ...  اما -

 .  ميکنم خواهش -

 سينه وير دستم.  شديم صورت به صورت دقيقا و بغلش تو شدم پرت.  بغلش تو کشوند منو ولي رفتم کنارش ترديد با

 .  کمرم دور دستش اونم و بود هاش

 .  شيد..  ببخش..  بب:  گفتم تپه تپه با

 .  اينجا بزار سرتو:  گفت و خنديد چشماش

 .  ميخواست که کردم رو کاري همون اما ترسيدم مي يکم.  موند منتظر و گذاشت اش سينه ي قفسه روي دستشو

 .  دادم گوش قلبش تند ريتم به و بستم چشامو...  ميزد گنجشک يه قلب مثل قلبش

 .  دارم عجيبي آرامش چقدر:  کرد زمزمه و گذاشت سرم روي رو اش چونه

 .  طور همين منم:  گفتم لب زير

 .  ديدم حال به تا که هستي دختري بهترين تو:  گفت و زد پوزخندي

 .  نشست لبم به دلنشيني لبخند تعريفش اين از

 ؟ هست مرض موجب عادت ترک که موافقي:  گفت بلند يکم

 .  موافقم آره -

 .  ميشه مرض موجب تو ترک و مني عادت تو حاال -

 .  بودم شنيده که بود اي جمله بهترين...  من براي تعريفش اين

 ؟ شد چي ديشب.  برد ماتم لحظه يه بازش چشماي و پرهام ديدن با.  دادم کش خودمو و کردم باز نيم چشامو صبح

 ؟ شد چي ديشب:  زدم داد دفعه يک.  ميکردتم نگاه تعجب با پرهام من حرکات از

 ؟ نمياد يادت -

 ؟ کردي غلطي چه:  گفتم و شدم اژدها عين

 .  هيچي خدا به:  گفت و باال برد دستاشو

 .  بگو راستشو -

 .  گفتم رو راستش تو جان به -
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- stop stop  !؟ نه خوابيدم تو بغل تو من ديشب 

 .  داد تکون سرشو

 ؟ نيومد پيش که چيزي -

 .  داد تکون منفي ي نشونه به سرشو

 .  پام آخ آخ.  اوکي -

 ؟ ميکنه درد:  شد نگران

 ! پـَ نـَ پـَ -

 فرهود و فرشته ي قيافه به من و زد داد يه پرهام.  شد باز دفعه يک در موقع همون.  پاشد و باال انداخت رو هاش شونه

 .  کردم نگاه

 هفرشت که دادم تکون يکم رو واکر ي پايه همين براي بريزم کرم يکم داشتم دوست ، من سمت اومد واکر با فرشته

 .  تخت رو افتاد

 ؟ خوبي:  پرسيد فرهود

 .  خوبم آره -

 .  بودم نامزدم با نبودم تو با -

 ؟ چطوري تو:  گفت و داد تکون سرشو فرشته.  تخت رو نشستم پرهام کمک با و باال انداختم رو هام شونه

 .  بهترم -

 .  دارم کار خواهرم با بيرون آقايون:  گفت خاصي حالت با فرشته

 .  بيرون برد و کشيد رو پرهام دست فرهود

 ؟ فهميدم چي بزن حدس:  گفت که کردم نگاه فرشته به تعجب با

 ؟ فهميدي چي:  پرسيدم تفاوتي بي با

 ميشناسي؟ رو بهار -

 .  آره -

 .  بوده پرهام قبلي...  نامزد...  بهار -
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 .  اومد بيرون کاسه از و شد گرد چشام

 !!!؟ نه -

 هبکن ازدواج پرهام با نميخواد که ميگه بهار عروسي به مونده روز دو حتي کردن نامزد باهم اينا ببين.  تو جون به -

 .  داده گير بهش هنوز هم االن ولي

 ؟ فهميدي کجا از -

 !! بيرون کشيدم زبونش زير از هم چيزا سري يه تازه.  گفت بهم اينو ميکرد دل درد فرهود ديشب -

 .  فري خودمي عين:  گفتم و خنديدم

 ! ها نياري پرهام روي به -

 ! ؟ ميگي من به -

 .  بدوني گفتم صورت هر در -

 ؟ نداشته چيزي نامزدي فرهود:  گفتم و شدم جا به جا يکم

  ؟ هست شاداب اين....  بابا چرا -

 .  شادمهر خواهر -

 ...  منتهي ميان در هم نام به اينا و ميخواسته رو فرهود شاداب.  آفرين -

 .  ديگه بزن حرفتو بياد باال جونت اَي -

 .  رو اش بقيه نميدونم:  گفت و کرد نگام شيطنت با

 شپي کم خيلي.  ميخواسته لذت براي رو اشون همه ولي بوده دختر تا پنج با هم شادمهر تازه:  گفت و خنديد فرشته

 .  بياد خوشش کسي از شادمهر مياد

 !؟ دروغ -

 .  خودم جان به -

 .  خنده زير زد هم فري که خنده زير زدم بلند

 .  خوبن کسري و دوتا اين فقط نظرم به...  چيه ميدوني:  گفتم خنديديم سير دل يه که اين از بعد

 .  جنتلمنه خيلي.  عشقه کسري واي:  گفت ذوق با فرشته
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 .  مونده هم کاريش خراب پاي تازه -

 .  مرده خيلي!  آره -

 ؟ خواهرا هست اجازه:  اومد مهتاب صداي و خورد در به اي تقه موقع همون

 .  تو بيا:  گفتيم هم با

 .  کردنم غيبت عاشق آخجون:  گفت بلند و تو اومد

 ؟ ديگه چيه غيبت بابا نه:  گفتم باکالس هاي خانوم مثل من و خنديد فرشته

 .  ميدونم رو چي همه من:  گفت و ام کله پس زد مهتاب

 ؟ رو چي:  زديم نفهمي به خودمونو بعدش کرديم نگاه بهم فرشته و من

 بازي خوب رو هاتون نقش عجب ولي حفظم رو اينا من.  نقشه اينا همه که اين:  گفت و کرد باد آدامسشو مهتاب

 .  ميدادم سوتي همش بودم من.  ميکنيد

 .  نميديم ما که نه:  گفتم و خنديدم

 ؟ خوندي چي درس:  پرسيد فرشته

 .  نخوندم بيشتر ديپلم تا:  گفت تعجب کمال در

 ؟ چرا:  پرسيد تعجب با فرشته

 .  ازدواج:  گفت و خنديد مهتاب

 .  برگشت و خورد زمين به دهنش فرشته

 .  ديگه نگو دروغ:  گفتم و کردم کوتاهي اي خنده

 .  گرفتم طالق...  البته.  تو جون به -

 ؟ چي بچه -

 .  چيکار ميخوام بچه بابا نه -

 .  بفهميم هم ما کن تعريف کامل رو جريان بابا -

 مکرد کفش يه تو پامو.  فهميدم دير خب اما اشتباهه ميدونستم هم اولش از:  گفت و نشست ما روي به رو,  تخت روي

 بود سرپ يه صابر.  کنم ازدواج صابر با بخوام بيشتر من که ميشد باعث هم آفتاب هاي اصرار البته.  کنم ازدواج بايد که
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 نامه کلي.  داشت رو نظر همين هم آفتاب.  دنياست تو پسر بهترين ميکردم فکر منم و اومد مي مدرسه جلوي که

 ؟ کني ازدواج واقعا ميخواي گفت اونم بگم رو چيز همه شدم مجبور و فهميد بابام اينکه تا.  باهم بوديم کرده نگاري

 همه عصبيش هاي داد هاش زبون زخم!  چيه و کيه صابر فهميدم تازه سال دو از بعد.  آره گفتم جوون و خام منم

...  فهميدم موقع اون تازه.  گرفتيم طالق بالخره.  بخوره بهم دقيقه هر و ثانيه هر ازش حالم که ميشد باعث چيزش

 .  نهجنتلم واقعا.  وفا با پدر يه اون و بيوه زن يه من اما داره عالقه من به ندارم دوستش ميکردم فکر که کسي..  کسري

  . بشکنم بزنم رو سرم من خواست خدا ببين بيا.  خداست خواست چي هر:  گفتم و گذاشتم مهتاب دست روي دستمو

 .  بشي پرهام نامزد خواست خدا يا:  گفت و خنديد

 .  کرد ديوونه فرهود اين نامزد منو يا:  گفت فرشته.  دادم تکون آره ي نشونه به سرمو

 .  نيادا پيش اتفاقي باشه حواستون:  گفت آهسته مهتاب

 .  خنده زير زديم بلند بلند تامون سه هر

 .  خانوم عمه و اينجاست اون فقط که ميگفت.  پايين بريم که کرد کمک من به مهتاب

 .  ميمونه وحش باغ مثل خونه ماشاال.  کف هم طبقه رسيديم آسانسور وسيله به بالخره

 .  نبودن هيچکدوم پرهام و فرهود کرديم باز رو در وقتي

 .  ميخورم خودم رو اش همه...  بهتر چه:  گفت و خنديد مهتاب

 .  نکن فراموش منو:  فرشته

- me too 

 .  ميشه خوبي روز ميکردم حس کال...  بود خوبي صبح چه.  خنده زير زديم دوباره امون همه

 .  جنگين مجروح دوشون هر خواهرا دوتا:  گفت و خنديد مهتاب

 .  زمي باالي مهتاب و نشست روم به رو هم فرشته.  بودم ديشب از بهتر خيلي.  صندلي روي نشستم و زدم لبخند يه

 .  بابا اي...  که همون يعني... ما که فهميدي چجوري:  پرسيدم مهتاب از

 .  گوييش راست پرهام خوبه دالش و درد فرهود:  گفت و خنديد دوباره مهتاب

 .  گفت رو راستش که فرهود مورد در آخ:  گفت فرشته

 .  بده توضيح يکم -
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 باخبر زندگيش بم و زير از.  ميگه رو چيز همه ميکنه که دل و درد هوس فرهود:  گفت و کرد صاف رو صداش مهتاب

 .  مرموز البته و ميشه آروم و جذبه با مرد يه عين بکنه ميخواد دل و درد وقتي...  پرهام ولي.  شي مي

 .  نديديم ازش هيچي که ما:  گفتم و باال انداختم رو هام شونه

! ؟ هبخند اين جاي ميتونه کي...  گذشتت سر اون با ولي.  بود رو خنده همش که بود چاقي نسبتا دختر.  خنديد مهتاب

 .  ميريختم بهم رو زمان و زمين بودم جاش اگه من مخصوصا

 .  شد باز در که ميزدم هم رو شيرينم چاي داشتم

 !! خانوم عمه هم شايد پرهام فرهودي االن گفتم.  گلوم تو پريد پسره يه ديدن با که ميخوردم رو چايم داشتم

  ؟ پارسا چطوري:  گفت و زد دلنشيني لبخند مهتاب

 .  بود خواب که ببينم رو مادر بودم اومده:  گفت بود پارسا اسمش که پسره

  ؟ بودي خونه -

 ؟ مهتاب نميکني آشنا.  بودم شرکت نه -

 هب که شو آشنا ها خواهر مهربان و فرشته با پارسا.  آفتاب شوهر و خانوم عمه پسر پارسا:  گفت و کرد ما به رو مهتاب

 . هستن پرهام و فرهود نامزد ترتيب

 .  شده کثيف يکم دستم:  گفتم من ولي بده دست که جلو آورد دستشو پارسا

 .  خوشوقتم بسيار حال هر به:  گفت و کشيد دستشو

 .  درامه که اش ننه اوضاع البته.  ميزنن حرف ادبي خانوادگي کال اينا بابا اَي

 داره؟ شوهر هم آفتاب:  پرسيد مهتاب از اروم فرشته

 .  کردن ازدواج ساله پنج.  بابا آره: مهتاب

 ؟ سالته چند تو:  گفتم لب زير

 .  سال 32 -

 سال نه و بيست...  بابا نداره تعجب.  خاندانيم بزرگ دختراي افتاب و من:  گفت که کرديم نگاش تعجب با فرشته و من

 ؟ هست نيست زياد که

 .  نمياد بهت:  گفتم و کردم کوتاه ي خنده يه.  بيرون رفت هم پارسا موقع همون

 .  خب آره -
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 ؟ حاال فهميدي چي دل درد آقاي از:  گفت فرشته

 .  ميگرده بر داره بهار....  اينکه دوم و الکيه شما نامزدي اينکه -

 ؟ کيه بهار:  گفتم و نفهمي به زدم خودمو

 ستدو بوده نامزد پرهام با که مدتي تو هم کاميار با بهار خب ولي نه يا ميدوني نميدونم بود پرهام قبلي نامزد بهار -

 .  پرهامه آويزون هم هنوز اما ميکنه ولش هم پرهام.  بوده

  اينطور که -

 .  حسودي از بترکه و ببينتت بهار که وقتيم منتظر واي -

 .  نکش وسط رو ما خدا رو تو -

 ؟ چرا -

 .  نمياد خوشش مهربان:  گفت فرشته

 ؟ نمياد خوشت رقابت از يعني -

 .  بهار نه ميخوام عالي رقيب يه ولي چرا -

 .  کنم کار روت يکم بايد فقط....  عاليه بهار -

 ؟ ميان کي -

 .  ديگه ي هفته -

 .  حاال ديگه ي هفته تا -

 .  پرهامه تولد ديگه ي هفته بدبخت -

 رو خانوم مانتال سانتي اين حال ميخوام...  من به بسپارش:  گفت که کردم نگاه مهتاب به...  زد خشکم لحظه يک

 .  بگيرم

 .  بدبخت من وسيله به اونم:  گفتم و دادم تکون سرمو

 .  پاشد جاش سر از و خنديد بلند بلند مهتاب

 .  ميره راه راحت اش شکسته پاي اون با چجوري نميدونم من....  پاشد هم فرشته

 .  تابيد مي هم آفتاب ولي بود سرد هوا....  باغ تو رفتيم.  افتادم راه سرشون پشت و خوردم رو ام لقمه آخرين
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 .  بود زنده هم بابابزرگ وقتي بخير يادش:  گفت و نشست نيمکت يه روي مهتاب

 ؟ مرد چجوري.  بيامرزتش خدا -

 .  کشتنش -

 !؟ کي -

 .  کشتنش اونا و بود سياسي فعال من پدربزرگ -

 ؟ چي مادربزرگت -

 ! اَفسون.  پدربزرگمه سوگولي بيني مي که تابلو اون.  مرد ام خاله اوردن دنيا به از بعد مادربزرگمون -

 ؟ نه بود خوشگل خيلي -

 ! ببيني تونستي نمي رو نظيرش.  بود عالي -

 ؟ تو بريم ميشه:  گفت.  بود رفته خودش تو سرما از فرشته

 .  بريم:  گفت و پاشد مهتاب

 .  عقب برگرديم شد باعث ماشين يه بوق صداي که تو ميرفتيم داشتيم

 !! لعنتي اَه.  بود کاميار ماشين

 .  بازه سينه روي تا که هايي دکمه و جلف و تنگ لباس يه و زده ژل موهاي هم باز...  شد پياده ماشين از

 .  پيدايي کم...  خانوم مهتاب به به.  ها خانوم سالم:  گفت و داد تکون هوا توي رو سويچش

 ؟ کني تور رو کي اومدي.  کرد سالم بهمون داييمون پسر و نمرديم:  گفت کالفه مهتاب

 .  ميخوره هدف به من تير.  نکن دخالت من کار تو:  گفت و شد مهتاب فيس تو فيس و باال اومد کاميار

 .  بينيم مي:  گفت و زد پوزخندي مهتاب

 هبچ باي باي:  گفت,  کرد نگاه مچيش ساعت به و آورد در شکلک براش مهتاب.  داخل رفت و زد کنار رو مهتاب کاميار

 ! کودک مهد برم بايد.  ها

 داري؟ چيکار اونجا:  گفت و خنديد فرشته

 .  مهدم معلم -
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 ليصند يه روي کاميار.  سالن تو رفتيم هم فرشته و من.  داره بر رو وسايلش ميخواد کنم فکر....  خونه تو رفت سريع

 .  رفتن و کردن خداحافظي ازمون...  پايين اومدن پارسا و مهتاب.  بود کرده خوش جا

 ؟ جان مهربان چطوري:  گفت مهتاب رفتن از بعد کاميار

 .  زدم زل بهش و کردم سکوت

 .  داخل اومدن گرمکن لباس با که ديدم رو فرهود و پرهام و برگشتم.  اومد نفر دو پاي صداي هم موقع همون

 .  سالم:  گفت و داد تکون دستي يه جا همون از کاميار

 ااينج برادري تفاوت واقعا.  گيره نمي تحويلش کسي مياد خوشم.  داد تکون سرشو فرهود ولي نگفت چيزي پرهام

 .  هيزي اين به کاميار آقايي اون به کسري...  ميشه معلوم

 اومدي؟ اينجا شده چي کاميار باشه خير:  گفت و گذاشت هام شونه روي دستشو پرهام

 .  کرده دعوتتون شب براي مامان:  گفت و کرد من به نگاه يه کاميار

 ؟ نيست خوب خواهر دوتا اين حال که نکرد فکر اين به عمو زن -

 ...  ولي کرد فکر چرا -

 !؟ نه کردي اسرار تو:  گفت ريلکس خيلي فرهود

 .  دنبالم بيا:  گفت و کاميار سمت رفت عصباني پرهام

 !! شده چي ندارم خبر من خدا به:  گفت که کرديم نگاه فرهود به فرشته و من.  باال طبقه رفتن هم با و پاشد کاميار

 .  مهربان جون به:  گفت که رفتم چپ چپ بهش

 ؟ من چرا عمت جون -

 .  نشو عصبي فقط تو چشم چشم -

 .  شد مشت دستام و شد قفل آسيايي ببر عين هام دندون باال رفت هام ابرو از يکي که رفتم غره چشم يه بهش

 .  نرسيده اوج به هنوز نباش نگران:  گفت گوشش دم فرشته.  ديوار گچ عين شد رنگش فرهود

 .  برسه اوجش به روزي نکنه خدا:  گفت و گرفت گاز دستشو فرهود

 يه که ميرفت در سمت داشت...  پايين اومد مي داشت ببر عين ها پله از کاميار...  اومد در محکم شدن بسته صداي

 .  رفت شدم راحت آخيش.  بيرون رفت خونه از و انداخت ما به نگاهي
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 ؟ ايا دعوتيم جايي شب:  پرسيد فرهود.  پايين اومد لبخند با پرهام

 .  نيستيم نوچ -

 .  هورا:  گفت و کوبيد بهم دستاشو فرهود

...  کرده جور هم با خوب رو تخته و در خدا.  هست واقعا خب...  خنگه انگاري که کرديم نگاش جوري يه امون همه

 .  ديوونه و خل فرشته يدونه يکي فرهود

 .  بود خوب خيلي کرد رد ميشد هم رو خانوم عمه اين اگه:  گفت و مبل روي داد ول خودشو پرهام

 ؟ نميشد گلو تو برو هلو يکم ببخشيد ديگه -

 .  ميخاره:  گفت و کشيد پاشد گچ روي دستشو فرشته

 بخارونمش؟:  گفت و خنده زير زد فرهود

 .  نه:  گفت ريلکس خيلي فرشتخ

 .  رفت سر ام حوصله:  گفت و کرد پوفي پرهام

 ؟ بديم دو مسابقه ميخواي -

 .  ممنونم نه -

 ! نيست که رو ماشاال -

 ؟ بازي ميايد:  گفت فرهود...  کرد کوتاهي ي خنده يه

 ؟ کني بازي ميخواي متل اتل حتما -

  نوچ -

 ؟ پوچ يا گل -

 نوچ -

 ؟ فاميل اسم -

 نوچ -

 ؟ سنگ پرتاب -

  نوچ -
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 ؟ سنگ هفت -

  نوچ -

 ؟ سوالي بيست -

 .  حقيقت جرئت!  نه نه نه...  کردي ام خسته اَه -

 ؟ ميگه چي -

 ادافت کي هر به تهش و بده انجام رو کاري بايد افتاد کي هر به بطري در.  ميچرخونم ميدارم بر بطري يه من ببين -

 ؟ حقيقت يا جرئت...  اينه هم سوال.  بده دستور باس

 .  کن شروع اما نفهميديم که ما -

 شلوار اون قربون الهي مشکيت موهاي قربون الهي...  برم باالت قد اون قربون الهي:  گفت و کرد پرهام به رو فرهود

 بياري بطري ميري فدات به مادر...  بزنم فلک و چرخ دورت بشم پروانه الهي...  بشم پات زير خاک من الهي...  راحتيت

 ؟

 .  ميکردم قبول ميگفتي سوالتو اول از:  گفت و برداشت خنديدن از دست پرهام

 .  نکردم نفرينت تا مادر برو برو:  گفت و رفت هم تو صورتش فرهود

 .  ها پله سمت رفت و پاشد صندلي روي از پرهام

 .  کنيم بازي زمين روي بشينيد نميشه که اينجا:  گفت فرهود

 .  گذاشت پاش زير بالشت يه کردو دراز پاشو فرشته.  زمين رو نشستيم فرشته و من

 .  فرهود کنار نشست اومد نوشابه بطري يه با زنون نفس نفس پرهام ربع يه از بعد

 .  زمين روي گذاشت و گرفت رو بطري فرهود

 ؟ ايد آماده:  گفت فرهود

 .  ديگه بچرخون خب ؟ بدي انجام عمليات ميخواي مگه -

 .  پرهام سمت به تهش و فرشته سمت به افتاد سرش.  چرخوند رو بطري فرهود

 ؟ حقيقت يا جرئت:  پرسيد پرهام

 ! حقيقت:  گفت و کرد فکر يکم فرشته
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 ؟ داري دوست رو نامزدت چقدر -

 .  هيچي...  رو فرهود -

 .  قشمه ميگفتي که اوني نخير -

 ! ؟ مونده يادشون اينا چجوري اومد نمي يادم منم خدا واي

 .  دارم دوستش:  گفت من و من با فرشته

 .  چرخوند رو بطري و باال انداخت رو هاش شونه پرهام

 .  پرهام و فرهود به افتاد ايندفعه

 ؟ حقيقت يا جرئت:  پرسيد فرهود

 .  جرئت:  گفت ريلکس خيلي پرهام

 .  ببوس رو خانوم عمه ماسکي صورت برو:  گفت و فکر يکم فرهود

 .  نگو که رفت توهم همچين پرهام صورت

 .  ميشينه هم لرزش پاي ميخوره خربُزه کي هر:  گفتم و اش شونه رو زدم

 در چوب چهار تو من ولي شد اتاق وارد پرهام.  کرديم باز رو بزرگ اتاق در.  باال طبقه رفتيم آروم و پاشديم جامون از

 .  بهتر تر سريع چه هر:  گفت و برد جلو يکم رو عصاش فرشته.  وايساديم

 باال آورد مي سرشو داشت وقتي...  کرد بوس رو خانوم عمه لپ سر آخر.  ميبرد جلو عقب رو صورتش همش پرهام

 ؟ گشتي بر عزيزم شوهر:  گفت و پرهام گردن دور انداخت دستشو خانوم عمه

 درش خانوم عمه چنگال از و پرهام کمک رفتم.  بود اومده در اشکش فرشته و بود خوابيده زمين روي خنده از فرهود

 .  آوردم

 .  فرهود و من به افتاد.  چرخوند رو بطري کالفه پرهام..  ميخنديد هنوز فرهود.  سالن تو رفتيم دوباره

 ؟ حقيقت يا جرئت:  پرسيد فرهود

 . جرئت -

 .  دهنت تو بکن بعدش دماغت تو بکن دستتو...  آهان...  کنم فکر بزار.  بازين جرئت کنن جونتون به جون -

 .  موند مات فرهود...  دهنم تو کردم بعدش دماغم تو کردم دستمو راحت خيلي
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 ؟ چطوريه اش مزه:  پرسيد پرهام

 ... ! نبود دماغم تو هم چيزي آخه.  دهنم تو نيست چيزي -

 .  اين بازيه حقه چه -

 ؟ ديدي رو کجاش -

 . فرشته و من به افتاد.  چرخوند رو بطري دوباره فرهود

 ؟ حقيقت يا جرئت:  پرسيد فرشته

 .  حقيقت -

 ؟ داري دوست رو ها مرد:  گفت و کرد فکر يکم فرشته

  عمراً ابداً اصالً -

 .  مرسي:  گفتن پرهام و فرهود

 .  ميکنم خواهش -

 .  شرکت بري باس پاشو پاشو:  گفت پرهام که گرفت رو بطري فرهود

 ؟ نميري رستوران تو:  گفت پرهام به رو و پاشد فرهود

 .  تعطيله -

 ؟ چرا -

 ؟ شد شيرفهم.  کربال رفته شرکت صاحاب چون -

 .  شي دچار من درد به ايشاال -

 .  نکردم نفرينت تا مادر برو برو -

 .  بينيم مي دبش فيلم يه االن:  گفت و کرد روشن رو وي تي پرهام,  باال رفت فرهود

 ؟ چي مثال -

  جنايي مثال -

 .  عمرا:  گفت و رفت هم تو صورتش فرشته

 ؟ خانوادگي خب -
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 نوچ:  گفتيم هم با

 ؟ عشقوالنه -

  آره:  گفت فرشته

 .  عمرا:  گفتم من ولي

 .  کني حال ميزارم عاشقونه فيلم يه...  يک به دو:  گفت پرهام

 .  ببينيد هم شما.  کنم درست فيل پف ميرم من:  گفت که رفتم غره چشم بهش

 .  کن جمعش منو نامزد اين بابا:  پرسيد فرشته رفت تا

 .  خره نميشه -

 .  آخه کردم گناهي چه من -

 .  اينا بزرگ بابا ماشين به خورد خر توي پاي -

 .  زياده ضداش چقدر.  اومد فيلم بلند صداي دفعه يک

 .  داره صحنه اولش از که اين اِ

 .  فيلمه چه اين:  گفت و برگردوند روشو فرشته

 .  نبينم اينو ببينم متل قتل بودم حاضر -

 تاريخي فيلم خود گرنه و تبليغه اين:  گفت و خنديد ديد وضيعت اون توي رو ما...  اومد فيل پف کاسه يه با پرهام

 .  است عاشقونه

 .  رو عاشقونه - تاريخي هاي فيلم اين کن جمع -

 ؟ بزارم چي خب -

 .  نيست معمايي از بهتر هيچي -

 .  بزارم جنايي.  ندارم -

 .  بابا بزار -

 .  گذاشت ديگه يدونه و آورد در رو دي سي...  دستگاه سمت رفت

 .  داره زياد خشن صحنات اينم:  گفت و ما کنار نشست اومد
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 ؟ ميکني تهديد منو -

 .  بکنم غلط -

 .  گشت پديدار خوني صورت يه ي صحنه شد شروع فيلم تا

 ؟ آخه فيلمه اينم:  گفتم و کردم خاموش رو وي تي,  گرفتم پرهام دست از رو کنترل

 ؟ چرا:  گفت زده متعجب پرهام

 ؟ نه نداري خوب فيلم يه تو...  درد و چرا مرض و چرا -

 .  نه -

 .  خورد زنگ پرهام تلفن که دادم تکون تاسف روي از سرمو

  برداشت رو تلفن پرهام

  الو -

-.... 

 ؟ خوبه شادمهر خوبه شادب ؟ چطوريد جان عمو سالم -

- ..... 

 .  خوبه هم ما نامزد بله.  خوبن همه -

-  ..... 

 ؟ مياين کي حاال ؟ جدي اِ -

- ..... 

 ؟ رسيدين ؟ چي -

- ..... 

 ؟ نيومديد راست يک چرا.  هستيد پاريس پس...  آهان -

- .... 

 .  داشت خريد شاداب که -

-...... 
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 .  کار سر رفت خوبه هم فرهود...  جان عمو چشم -

- .... 

 .  استراحتم تو من...  ديگه آره( خنديد) -

- ..... 

 .  مراقبه هست هم خانوم عمه نه -

- .... 

 . ميکنه پُر ديگه کس هر از بهتر رو اون جاي مهربان.  نيست مهم اصال -

- .... 

 .  دار خدانگه...  مراقبم چشم -

 .  ميان روز يه تو دارن همه انگاري:  گفت و کرد قطع رو تلفن

 ؟ روزي چه -

 .  روزي يه -

 . مياد خوابم...  اتاق تو ميرم من:  گفت و پاشد فرشته

 .  بهم بود زده زنگ شادمهر باباي االن:  گفت و گرفت فاصله يکم پرهام رفت فرشته تا

 ... ! خب -

  ايران مياد ديگه ي هفته هستيم پاريس االن که ميگفت -

 ... ! خب -

 .  ميان ديگه هفته هم شوهرش و ايکبيريش دختر اون و پريوش عمه بعدش -

 ... ! خب -

 .  بگيره جشن زياد احتمال به هم کسري مادر يعني عمو زن -

 ... ! خب -

 .  بخونيم محرميت ي صيغه بايد ما گرفت که جشن -

- stop stop  . 
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 ؟ نگفتي خب چرا -

 .  نداشتم اينو انتظار آخه -

 .  بشه خونده صيغه بايد که روز يه بالخره -

 ؟ هفته دو از بعد -

 .  نامزديم که ماهه دو ؟ چي هم با فرهود و فري يا تو و من همه نظر در االن -

 .  بهش لعنت اَه -

 !؟ هنوز که هستين مهربان -

 .  هستيم بعله -

 .  خوبي خيلي -

 .  بابا برو -

 .  احساسي از خالي خيلي -

 .  هستم که همينم -

 ؟ نداشته اي ديگه نقش عمه دختر جز به دقيقا بهار:  پرسيدم که داد تکون سرشو

 .  خودتي خر:  گفتم که کرد نگام متعجب

 ؟ فهميدي چجوري -

 . فرهود -

 .  زاتت به تف اَي:  گفت باشه خودش با که انگاري

 .  سريع تند زود بده توضيح -

 مي که دختري اين کردم نمي باور.  اومد خارج از ام عمه ليسانس از بعد:  گفت قديم روزاي به باش رفته که انگاري

 چگيب از يعني.  ميان بهم خيلي پرهام و بهار ميگفتن هم اش همه.  سانتيمانتال و خوشگل دختر يه.  باشه بهار بينم

.  نيومد که داشتم قرار باهاش نيلوفر کافه...  ظهر از بعد دو ساعت...  نامزدي از قبل روز دو...  درست.  بوديم هم مال

 سما جاي به ايزدپناه کاميار بزنه بگو برو و بردار رو عروسي کارت پرهام:  گفت و جلوم اومد ديدم که اشون خونه رفتم

 نظر داشتم دوستش که کسي به من ي عالقه مورد عموي پسر.  شکست قلبم همه از تر مهم..  غرور...  شخصيت.  تو

 اما ميکنه ازدواج کاميار با و ميره ميکردم حس واقعا.  داد قرار بازيچه منو هم بهار...  مهربان بود سخت باورش.  داشت
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 حس البته هستن من بر و دور که هست دخترايي دنبال بعد به اون از کاميار.  سخته باورش هم هنوز.  آب ور اون رفت

 .  چيز همه زير زد عروسيمون به مونده روز دو فقط که کسي...  بهار.  ميکنم

 ؟ بودين عقد:  پرسيدم ناراحتي با

 کردن پاک حلش راه تنها نفهميد کس هيچ ولي...  طور همين منم براي.  گرفتن جديد شناسنامه براش ولي آره -

 همش...  مغزم ولي...  پذيرتش نمي قلبم.  مغزمه تو از کردنش پاک راهش تنها...  نيست ام شناسنامه از اسمش

 .  هست ذهنم توي خاطراتش

 .  ميشه درست:  گفتم و گذاشتم دستش روي دستمو

 .  بخور:  گفت و کرد اشاره فيل پف ظرف به.  برداشت دستشو و زد لبخند يه

 .  نيست حسش -

 .  دقيقا -

 .  کردم درست فيل پف بيهوده من پس:  داد ادامه و خنديد

 .  بخور خودت -

 .  نيست حسش ميگم -

 !؟ ميگي دروغ -

 .  داد تکيه مبل ي پشته به سرشو و خنديد

 دوري؟ بهار از ساله چند:  گفتم و کردم هام ناخن به نگاهي

 .  نيستم دور هم لحظه يک حتي -

 ؟ چيه منطورت:  پرسيدم تعجب با

 .  نميشه دور هم لحظه يک حتي.  منه مغز تو هميشه که اينه مهم بره يا باشه دور چقدر نيست مهم -

 .  نکردنيه باور واقعا....  ميزد پرسه پرهام و بهار بين که عشق اين.  کردم نمي باور راستش

 ويت رفتار اون و شمايل و شکل اين با پرهام يا بکنه رو کار اين بهار که نميشه باورش کسي.  باشه عجيب که اين نه

 .  نبود,  بود خورده دل زخم که آدمي يه به اصال بود اولش نگاه

 .  خاطرات:  گفت که کشيدم عميقي نفس

 .  تلخه...  دردناکه...  سخته -
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 ؟ نشدي عاشق واقعا.  ميکشه رو آدم....  نه -

 .  نه -

 . هم خانواده تو حتي...  بکنه درک منو که نيست کس هيچ.  ميکردي درک و ميشدي عاشق کاش -

 رو چيز همه.  گرفتم رو دهنم جلوي...  خب ولي داري دوست رو کسري مهتاب که بيرون پريد مي دهنم از داشت

 .  گفت جا همه نميشه

 ؟ چي فرهود:  گفتم باشه افتاده يادم چيزي که انگاري

 .  نه....  فرهود:  گفت و زد پوزخندي

 .  زد تلخي لبخند که کردم نگاش مشکوک

 ؟ کجايي هي:  گفتم و جلوتر يکم رفتم

 .  بود مشکي موهاش بود بچه وقتي:  گفت و کشيد دهنش دور دستشو

 .  ميگفت رو کي...  کردم تعجب

 هک بود سالش شونزده اون.  بود خودت عين درست اخالقش.  مشکي مو جوجوي ميگفتم بهش:  گفت تلخي ي خنده با

 .  رفت

 ؟ چته:  گفتم و دادم تکون رو هاش شونه

 افتاد,  زمين روي افتادم و داد هُل منو اما بزنم يدونه که کردم بلند دستمو..  جلو بردم صورتمو.  موند مات دفعه يک

 .  گرفت دستامو دوتا هر و من روي

 ؟ نه باحاله:  گفت و خنديد

 .  اصال:  گفتم عصباني خيلي

 ؟ چطوره احوالت و حالت -

 ؟ کردي رو کار اين چي براي -

 ؟ نه بود خوب.  بگيرم رو حالت چون -

 .  پاشو هم حاال.  اصال -

 .  ميگذره خوش که من به ؟ چرا -
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 ... خيلي -

 ؟ چي خيلي -

 .  هستي عوضي -

 ؟ چطوري فشار با.  داري لطف -

 .  کنار گمشو حاال داري زور هم تو بابا باشه -

 .  کشيدم عميق نفس يکم و نشستم زمين روي.  پاشد روم از

 .  صورتم تو خورد بالشت يه که دادم تکون تهديد ي نشونه به دستمو

 ؟ اينجوريه اِ:  گفتم و کندم زبونم روي از رو ها پر

 .  اوهوم -

 .  کردم پرتاب بهش شدت با و برداشتم رو متکا

 وت خورد ديگه متکا يه سمتش گردوندم بر سرمو وقتي...  دادم خالي جا که کرد پرت دوباره.  شکمش تو خورد قشنگ

 .  صورتم

 روي حد از زيادي تونستم نمي ميکرد درد پام چون.  کردم پرت رو متکا و پاشدم زمين روي از.  بيرون آورد رو زبونش

 .  بايستم پاهام

 صداي پرهام.  پر و بود پر پامون تا سر.  کردم نگاه هوا روي معلق هاي پر به بازي اين از خسته و نشستم مبل روي

 .  ميکرد مسخره منو و اورد مي در مرغ

 ؟ نشدي خسته -

 . نوچ -

 .  مضاعفي انرژي چه ماشاهلل -

 .  بازي بيا پاشو -

 ؟ ام بچه من مگه -

 .  هاست بچه براي بازي مگه -

 . عروسک ها کوچيک کنن مي بازي قمار ها بزرگ.  بازي تا داريم بازي -
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 ؟ کني مي بازي عروسک من با بزرگه خانوم حاال.  ايول:  گفت و داد تکون سرشو

 .  نوچ -

 .  خواهش -

 .  عروسک کدوم با -

 .  بيا من با تو هست کجا عروسک ميدونم من -

 .  ندارم حال بابا کن ولم -

 .  خواهشا -

 .  کردم قبول همين براي ميکنه اسرار زيادي داره ديدم

 .  نداشتم دوست خورشيدي رو پاييز هواي.  تابيد مي خورشيد و بود آفتابي هوا.  باغ تو برد و کشيد دستمو

 ؟ کني ولم ميشه:  گفتم خودم خاص اخالق با که ميکشيد تمودس داشت هنوز

 نوچ -

 ممنونم مرسي -

 .  ميکنم خواهش -

 از رو تعادلم....  کرد ول دستمو دفعه يک.  من هم ميزد نفس نفس اون هم.  شدم کنده جام سر از من و کشيد دستمو

 .  گرفتتم که زمين رو افتادم مي داشتم و دادم دست

 ؟ بازي عروسک بود اين:  گفتم عصباني

 ؟ بيني مي کلبه يه تو!  نه -

 دهش پنهان درخت کلي پشت.  ديدم باغ گوشه رو چوبي ي کلبه يه.  انداختم ورم و دور به نگاهي يه من و کرد کمکم

 .  بود

 .  هست توش عروسک کلي.  کردم کشفش تازه:  گفت که کردم نگاش تعجب با

 ؟ عروســک ؟ عروسک:  زدم داد تعجب با

 ؟ چيه مگه:  گفت و کرد نگاه راست و چپ به

 ؟ کيه مال -
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 ؟ چي -

 .  ديگه ســک عــرو -

 .  مادربزرگ مال -

 !؟ سوگولي -

 .  بود سالش پونزده فقط آخه.  اونه براي آره! ؟ ميدوني هم تو پس اِ -

  ؟ سال پونزده -

 .  ميکنم تعريف برات منم تو بياي باهام اگه...  آره -

 .  فوضولم فهميده...  آورده بدست منو ضعف نقطه...  عوضيه خيلي

 .  پشتش منم و ميرفت جلو اون.  ها درخت الي به ال رفتم

 ؟ کاريه چه اين آخه:  گفتم که کرد باز پاش با رو در.  رسيديم چوبي ي کلبه اون به بالخره

 .  ميده حال -

 .  بزنم تو به لگد يه که وقتي اونم ميده حال خيلي آره -

 ؟ من کي يعني که کرد نگام جوري يه

 .  شد بد حالم ميديدم که چيزي از اما تو رفتم

 ردمک تميز رو اونجا باال طبقه بيا:  گفت و گرفت دستمو پرهام.  بود شده ريخته ها پنجره هاي پرده روي خون هاي لکه

 . 

 هي تو عروسک و بازي اسباب کلي ولي بود کوچيکي فضاي.  باال طبقه رفتم ميکردم نگاه ها پرده به که جور همون

 .  بود کوچيک و چوبي قفسه

 پارچه عروسک يه.  نشستيم هم روي به رو پرهام و من.  بود درخت هاي شاخه نزديک که داشت کوچيک پنجره يه

 .  ميشنوم:  گفتم و گرفتم دستم اي

 ياهس هاشون بيشتري.  ميگرفته عرب اسير کلي و بود سياست کار تو من پدربزرگ....  خب:  گفت و کرد صاف صداشو

 چهلم از بعد.  شد ناراحت نداشت دوستش اصال پدربزرگ اينکه با مُرد اصليم مادربزرگ وقتي اما بودن پوست

...  بودن مرد اشون همه.  بود آورده اسير گله يه خودش با برگشت وقتي و اعراق رفت ماه يک پدربزرگ مادربزرگ

 دختر يه ميگفت پريوش عمه که اونجور اما.  ها اسير اين از شد پُر بود جا اين از تر بزرگ که قبليمون ي خونه توي
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 افسون که ميگفت عمه.  عربستان رفت مدت يه پدربزرگ اينکه تا.  سوگولي کردش و گرفت اسيري به رو عربي ايراني

 .  ميکنه فرار افسون اما ميده رو مرگش دستور هم پدربزرگ.  بارداره که ميفهمن بالخره و بوده بد حالش موقع اون

 ؟ چي تابلو اون.  الهي -

 .  پدربزرگمه خود کار -

 ؟ بوده بلد نقاشي مگه -

 .  بوده بلد آره -

 .  دارم هم هايي کار يه يعني.  دارم دوست نقاشي منم -

 ؟ کار تا چند ؟ واقعا:  گفت باشه زده شگفت که انگاري

 .  تا پنج -

 ؟ ميکردن قبول منو کجا داشتم سيکل وقتي ولي.  داشتم نقاشي به خاصي ي عالقه واقعا

 ؟ نخوندي نقاشي چرا -

 .  نشدم قبول -

 .  ميگم رو هنر رشته نه -

 .  شدم قبول زبان هنر از -

 ؟ بازي توپ مياي:  گفت و کوبيد کلبه ي ديواره به,  برداشت رو توپي يه و داد تکون سرشو

 اينجــا؟:  گفتم و کردم اشاره برمون و دور باريک و تنگ جاي به

 .  بيرون بريم بابا نه -

 .  وايساديم شده سنگفرش راه توي و بيرون زديم کلبه از.  دادم تکون سرمو

 .  آورد در رو ساعتش کنيم شروع رو بازي اينکه از قبل

 ؟ نداره فرشته به کاري خانوم عمه نظرت به -

 .  خورتش نمي نترس:  گفت و زد لبخندي

 .  ترسم نمي -

 .  شکمش تو زدم رو توپ که شد تر رنگ پر لبخندش
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 .  کردم غلط:  گفت و گرفت دست با رو شکمش

 !؟ باشه داشته فنگ و دنگ همه اين کردن باز ساعت يه کنم نمي فکر...  آفرين -

 .  ميام االن کردي فکر درست -

 که ميزدم ساعد داشتم.  ميداديم بهم پاس که بود ساعت نيم.  زد من به پنجه پاس يه و وايساد من روي به رو اومد

 .  ها گل تو افتاد توپ

 .  ميارم من -

 ...  تو به لعنت اَي.  اومده فرود گِل کلي وسط درست ديدم که توپ دنبال ها درخت الي به ال رفتم

 ؟ داشتي برش:  زد داد پرهام

 ؟ کمک مياي:  زدم داد.  شد گلي هام کفش گذاشتم ها خاک روي که پامو.  آقا ميده هم دستور چه

 ؟ ميخورين درد چه به شما اصال...  نيستن بلد ميگي ها خانوم به که هم کار يه:  زد غر

 . دار برش برو:  گفتم و کردم نگاش چپ چپ

 ؟ برم باس من چرا گفتي اول تو -

 .  دار برش برو بلدي چيز همه که تو مردي که تو -

 ؟ قبول ميريم هم با -

 .  قبول -

.  کرد رگي سنگي به پام که ميزاشتم ديگه قدم يه داشتم.  بود شده گلي هامون شلوار تمام.  برميداشتيم قدم هم کنار

 .  گرفت منو پرهام دوباره که ها گل روي ميشدم پرت داشتم

 .  ميشم شهيد اينجوري هم سر آخر:  گفتم و زدم کنار فوت يه با صورتم روي از رو موهام

 .  برداشت رو توپ و خنديد بلند بلند

 .  برداري منم نره يادت:  گفتم تهديد با

 .  ميکني سنگيني يکم -

  داري اضافه گوشت خودت تو.  کردي غلط -

 .  ميخوره همين درد به عضله -
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 .  داروه با همش -

 .  کردي غلط -

 .  کن تکرار ديگه بار يه ؟ گفتي چي -

 .  کردم..  غلط -

 .  شد گلي شلوارم پاچه که باال بکش منو يکم حاال...  آفرين -

  خب ميشوري -

 .  ميشوريم -

 .  ميشوريم...  هي:  گفت و کرد نگاه شلوارم به...  زمين گذاشت منو و بيرون اومد ها گل توي از

 !؟ کجا -

 .  ديگه خونه تو ميريم خب...  شجاع آقا ي خونه -

 ؟ نداريد اينجا ميلنگي شيلنگي يه...  ميشه گل جا همه نه نه -

 .  بزرگ حوض دم بريم بيا:  گفت و کرد فکر يکم

 تمگذاش پامو.  رسيديم بزرگ حوض به بالخره.  ميکرديم خُرد پامون زير رو پاييزي هاي برگ راه سر.  افتاديم راه هم با

 ميبردم پايين هي سرمو.  کرد پاک شلوارمو و آورد در دستمال يه جيبش تو از پرهام.  کردم خيس دستمو و حوض لبه

 سرمو.  ميريزم پام روي دارم شلوارم روي ريختن آب جاي به که نبود اين به حواسم که بود پايين سرم اينقدر.... 

 .  آب تو افتاديم هم با و گرفتم رو پرهام بلوز...  خورد سُر پشت از زمين بزارم رو پام اومدم تا و باال آوردم

.  کردم بسته و باز بار چند رو چشام.  آب رو اومدم خودم و دادم فشار رو پرهام ي کله بيرون بيام آب از که اين براي

 .  باال اومد هم پرهام

 .  باال زد پيشونيش روي از رو خيسش موهاي و خنديد

 .  ميشيم شهيد هم با:  گفت که کردم نگاه بهش سينه به دست

 .  جوونم هنوز من -

 .  جوونم منم...  جالب چه -

 .  خوشبختم -

 .  کنم کمکت بزار حاال.  طور همين منم:  گفت و جلو کشيد يکم رو خيسش لباس
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 .  نيست نيازي -

 زلي دوباره بزارم پامو يکي اون اومدم تا.  کرد نگاه حوض ي لبه ميزاشتم داشتم پامو که من به و بيرون اومد حوض از

 .  گرفت منو بلوز پرهام اما خوردم

 !؟ نه شدم نجاتت ي فرشته من:  گفت و خنديد

 .  نه:  گفتم و رفتم غره چشم يه بهش

*** 

 .  صاف دستا:  کرد تکرار دوباره فرهود

 .  مسخره چقدر -

 .  ببندين رو چشماتون -

 ؟ داره الزم مواد اينقدر مگه هم روح احضار بابا -

 .  ميخواد مقدمه...  ديگه فهمي نمي -

 .  بيا ما مجلس به و بپذير رو ما....  وار بزرگ روج اِي.  ميخواد مقدمه:  گفتم و آوردم در اداشو

 .  ديگه بشين خواهرت عين ببين.  نخيرم:  گفت فرهود و خنديد پرهام

 .  نکن مقايسه رو فري منو اينقدر -

 .  بشين آدم عين خدا رو تو.  چشم چشم -

 .  ميکنيم شروع حاال:  گفت فرهود.  نشستم صاف و چسبوندم بهم ها هندي عين دستامو

 ؟ شد چي مقدمه پس -

 .  خفه -

 .  تربيت بي -

 ؟ چيست تو اسم:  گفت و گذاشت ورق اون روي رو نلبکي يه.  ميکردم دنبال هاشو کار چشم زير از

 .  پوکيد دفعه يک بعدش "م" حرف رو رفت نلبکي

 ؟ شد چي:  گفت و زد خفيف جيغ يه فرشته

 . بوده چيني جنسش:  گفت و فرهود ي شونه روي گذاشت دستشو پرهام
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 .  شد اينجوري زد غر مهربان بس از...  نخيرم:  گفت اميدانه نا فرهود

 .  نداريم چرنديات اين به عالقه کدوم هيچ ما...  نکش وسط منو پاي بيخودي -

 ؟ نشستين اينجا چرا پس -

 .  بزنيم ذوقت تو نخواستيم -

 .  بابا برو -

 .  دراز جاده بازه راه...  برو خودت -

 .  رفت سرم.  ديگه کنيد بس بابا:  دعوامون وسط پريد کالفه پرهام

 .  بره خب -

 ؟ مهربان ميکني بس -

 ؟ حاال کنيم چيکار:  گفتم سکوت دقيقه چند از بعد

 ؟ بکنيم روح احضار دوباره:  گفت و کشيد دراز زمين روي فرهود

 .  نــــه -

  ؟ کنيم چيکار پس خب -

 ؟ ميايد مشاعره:  گفت فرشته

 !؟ حافظ شعر با حتما -

 .  امروزي شعر با بابا نه -

 .  قبول:  گفتن فرهود و پرهام

 .  فري کن شروع.  قبول:  گفتم ناچارا

 ؟ باشه هم قديمي ميشه -

 .  بابا باشه -

 ديوار روي عکس به بموني خيره ميخواي کي تا من ي ساده دل من دل آخه -

 .  بوده تو شکست قلبم هاي ترک بوده دست تو دل اين خواب رگ...  اِممم....  ر؟ با -

 .  بميرم ميخواد دلم غم و قصه از ديگه ميگيرم آتيش دارم هي....  ه با:  گفت پرهام
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 .  بود واي با اون نيست قبول -

 .  کن ولمون بابا -

 . هوش از ميرم دارم واي واي کوش من پارميداي واي واي...  و با:  گفت و پيشونيش رو گذاشت دستشو فرهود

 .  بدين ادامه بيخيال حاال ؟ بود کجا و...  داشتا ورت جو هم تو -

 .  نيستم بلد...  ش با:  فرشته

 .  نيستم بلد منم -

  اس ساده من تابيه به ب و شما شخص ش است ساده حرف دوتا ترکيب شب.  بلدم من:  پرهام

 ؟ چيه بازيا سوسول اين:  گفتم و هم تو رفت صورتم

  دارم دوست هاتو سادگي بگم ساده بگم ساده....  س:  گفت فرهود.  خنديد

 .  بشم دنيا درياي بزرگترين ميخواستم...  بشم دريا ميخواستم روز يه که همونم من:  فرشته

 .  غروره رنگ صد ديوار ما بين هميشه دوره خيلي دالمون اما باهميم تو و من...  م با -

 .  جونم نه ؟ خانوم هستي ؟ جونم ؟ خانوم هستي:  پرهام

 .  هميشه واسه ميرم بخدا گردم نمي بر ديگه ميرم بخدا ميرم...  م با:  گفت و کرد پوفي فرهود

 .  نمياد يادم چيزي ه با:  گفت کالفه فرشت

- me too  . 

 ؟ چطور شما جان فرهود.  کردم رو داشتم چي هر که من -

 .  نکنيد حساب يکي من رو -

 .  بيخيال پس:  گفتم و کردم قوز يکم

 .  رفته سر ام حوصله چقدر واي -

 ؟ نمياد خوابت صبح سه ساعت االن...  جان پرهام نظرت به -

 ؟ فري مياي.  بخوابيم رفتيم که ما:  گفت و کشيد خميازه فرهود

 .  آره:  گفت و پاشد فرشته

 .  نمياد خوابم:  گفت پرهام رفتن که فرهود و فرشته
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 .  رفتم که رفتم...  مياد خوابم من اما -

 .  بهار شايد...  بود ديگه عالم يه تو.  کردم نگاه پرهام به دوباره...  ها پله سمت رفتم.  پاشدم زمين روي از

 پتو زير.  کردم باز رو موهام...  کردم عوض رو لباسام.  بستم رو در و اتاق تو رفتم...  باال رفتم آروم خيلي رو ها پله

 صداي با در که ميرفت هم رو چشمام داشت...  بود خواب نيازمند بدنم تمام...  بودم خسته چقدر خدايا واي.  خزيدم

 .  شد باز بدي

 ؟ ميشد چي تو اومدي مي آدم عين:  گفتم عصبي که اتاق تو اومد ريلکس خيلي پرهام

 .  هيچي -

 ؟ تو اومدي گوريل عين چرا پس -

 .  کنم غافلگيرت ميخواستم -

 .  داري لطف خيلي -

 .  ميدونم -

 .  گودزيال احمق ي خودشيفته -

 يبيخبر خدا از يه که ميبرد خوابم دوباره داشت.  بالشت روي گذاشتم سرمو دوباره و کردم صاف دستم با رو بالشت

 .  زد بوق گوشم دم

 .  کردم نگاه بوده خودش کار ميزد داد اش چهره که پرهام به و نشستم تخت روي تير شصت عين

 از اسکل راوني احمق....  گودزيال...  گوريل اين خدايا ؟ آخه آدمي تو نميدونم من نه:  گفتم و وايسادم تخت روي

 ؟ نبود اين از بهتر تقلبي ؟نامزد کردي من سهم چرا ؟ دادي من به چرا رو رفته در تيمارستان

 .  بخواد دلتم تا:  گفت و خنديد

 .  بخوابم ميخواد دلم فقط.  نميخواد دلم اصال -

 .  نداري اجازه -

 .  کردي غلط -

 با جري و تام عين وقتا بعضي ميشه تلخ گوشت عين وقتا بعضي ؟ کيه ديگه اين بابا.  باال داد شيطنت با رو هاش ابرو

 .  ميشه بحثش آدم
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 رو فرهود ي پريده رنگ ي چهره کردم باز که رو در...  در سمت رفتم آلود خواب.  پاشدم در تق تق صداي با صبح

 .  ديدم

 ؟ شده چي:  گفت و کرد باز نيم چشماشو پرهام.  تو اومد و زد پس منو

 .  نارگيل:  زد داد فرهود

 ؟ نارگيل -

 ؟ نارگيل:  پرهام

 .  نارگيل:  فرهود

 ؟ نارگيل -

 !؟ نارگيل:  پرهام

 .  ديگه جون شاداب بابا اَي:  زد داد فرهود

 ؟ کجاست کو -

 .  فرودگاه -

 .  ميگردم بر بابا باشه:  گفتم که کرد نگاه بهم رفته باال ي ابرو يه با فرهود...  کمد سمت رفت...  پاشد پرهام

 .  بودم وايساده بهشون پشت بپوشه رو لباسش پرهام که موقعي تا

 ؟ خانوم عمه فرهود.  مهربان گرد بر:  گفت پرهام

 . باش خونه مواظب مهري.  بريم بيا بدو.  حاضره و آماده -

 .  نمياد خوشم فرهود از من واي.  آوردم در اداشو

 صاف و کشيدم سشوار رو موهام بيرون اومدم حموم از که اين از بعد...  حموم رفتم و آوردم در رو رنگم آبي ربدوشام

.  وايسادم آينه روي به رو.  پوشيدم رو روش جين کت و سفيد تاپ يه و تنگ جين شلوار يه. هام شونه روي ريختم

 .  باشم زيبا واقعا همه جلوي ميخواستم ولي نميدونم

 خط دقت با و برداشتم رو آبي چشم خط.  کردم پخش هام گونه هاي استخون روي دستام با رو صورتي ي گونه رژ

 بود آبي رنگش و بود لب شکل که هايي گشواره.  کشيدم لبم رو ظريف خيلي رو رنگ صورتي لب رژ.  کشيدم رو چشم

 .  ام سينه روي انداختم بلند آبي گردنبند يه و کردم گوشام توي رو

 .  فرشته و فرهود اتاق سمت برم افتادم راه.  پوشيدم هم جين کوتاه پاشنه کفش يه
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 کناره و بود اتاق وسط تخت.  بود ما اتاق ي اندازه هم که رنگ آبي اتاق يه...  شدم اتاق وارد.  شد باز در که زدم در

 سمت....  پشتش هم صندلي دوتا که بود روش شکوالت بسته يه و ميز يه.  بود شده ساخته گردو چوب از تخت هاي

 .  تو اومد چپيه در از فرشته.  ما مال عين درست..  بود در تا دو اتاق راست

 .  بخير صبح و سالم به به -

 ؟ کيه نارگيل اين.  سالم:  غريد

 .  جونه شاداب کردم فکر واال -

 .  بگيرتش گند اَه -

 ؟ دُم يا آوردم در شاخ:  پرسيدم تعجب با...  کرد نگاه بهم دقت با که نشستم تختشون روي

 .  بودم نديده خوشگل اينجوري رو مهري فقط هيچکدوم -

 .  کنم خوشگل هم رو تو ميخوام ؟ ديدي رو کجاش تازه -

 .  کنم گوگوليت ميخوام بشين...  خواهر بشين:  گفتم و زدم چشمک بهش.  خودتي که کرد نگاه جوري بهم

 .  بستم سرش باالي بزرگ مشکي کليپس يه با ولي کردم صاف رو موهاش و زدم برق به رو سشوار

 .  زدم قرمز لب رژ و صورتي ي سايه براش.  کردم پخشش کمي و زدم قرمز ي گونه رژ

 روي رنگ کم صورتي شال يه و پوشيد رو صورتي گردني پشت لباس يه.  صورتش روي ريختم رو موهاش تار چندتا

 کفش يه.  بود شده جيگر خيلي.  پوشيد صورتي بلند دامن يه اش شکسته پاي بخاطر.  پوشوند رو هاش شونه

 .  اينه:  گفتيم و زديم بهم دستامونو.  پوشيد هم سفيد عروسکي

 .  پايين طبقه رفتيم.  آسانسور دَم رفتيم فرشته و من.  اومد ماشين بوق صداي موقع همون

 جلوي اومد هم پريا.  ميخورد قهوه داشت کالس با فرشته و گرفتم دستم مجله يه من.  نشستيم ها مبل روي اومديم

 مي ما سمت به که بلند هاي پاشنه تق تق صداي.  داديم ادامه کارمون به ما اما اومد در شدن باز صداي.  وايساد در

 .  بود چاقي پاهاي توي بلند پاشنه هاي کفش.  کنم نگاه چشمي زير کرد مجبورم اومد

 معذرت من سالم اوه:  گفت فرشته.  باال برديم کالس با خيلي رو سرمون همزمان فرشته و من.  کرد سرف يه فرهود

 .  پاشم تونم نمي زياد ميخوام

 تمرف.  نيست مشکلي:  گفتن رو خوش مسن ي کوتوله قد و چاق خانوم و مسن و بلند قد مرد يه.  کرد اشاره پاش به و

 .  هستم جان پرهام نامزد مهربان من سالم:  گفتم و جلوشون

 .  خوشبختم:  خانومه
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 .  رو زيبا هاي نامزد اين با فرهود و پرهام حال به خوش.  عزيزم خوشبختم هم من:  آقا

 .  متشکريم شما از خواهرم و من -

 .  واال داشتن حق.  بودن مونده مات فرهود و پرهام

 .  ديدمش جا يه ميکردم حس که اومد پسر يه خانوم و آقا اين پشت از

 .  گل شادمهر آقا هم اين:  گفت بلند فرهود

 محو هنوز من.  اومد شاداب خواهرش هم سرش پشت.  خوشگله چقدر اين...  خدايا وااااااي.  شادمهره اين پس

 و جلو آورد دستشو.  اومد مي بهش خيلي که جيني شلوار و بود چسبيده هاش عضله روي که شرت تي اون با شادمهر

 .  هستم شادمهر من.  خوشبختم:  گفت

 .  هستم مهربان هم من:  گفتم و دادم فشار دستشو

 .  بدون رو قدرش.  داره ارزش تو از بيشتر خيلي:  گفت پوزخند با و کرد نگاه پرهام به شادمهر

 .  نپلک برش و دور:  گفت شادمهر گوش دم و گرفت دستمو...  من سمت اومد پرهام

 ! هست زيبايي خانوم.  ندي فراري بهار مثل رو يکي اين:  داد ادامه شادمهر

 .  جان پرهام....  بشينيم بريم بهتره -

 .  نشستيم و رفتيم پرهام و من

 .  جذب سفيد شلوار با بود پوشيده آبي شرت تي يه پرهام

 ودب چسبيده رو فرشته دستي دو فرهود اما ميکرد نگاه فرهود به هي شاداب.  بود سفيد آبي هامون لباس دوتامون هر

 . 

 .  شدي خوشگل:  گفت گوشم دم پرهام

 .  داري لطف -

 .  بشي شادمهر اين زن هم سر آخر کنم فکر:  گفت و کرد چشمام به نگاه يه

 .  باش خودت فکر به تو:  گفتم و خنديدم الکي صورت به

 و مامان اين به که بهش کرد اشاره فرهود.  شد وارد بدست ميوه آب پريا.  ميدوني خودت جور هر که کرد نگام جوري

 .  کنه تعارف شادمهر باباي
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 يا جان عمو هم ايشون و روزبه خانوم سرکار بگم بهتره يا جان خاله ايشون:  گفت فرهود که برداشتن پدرش و مادر

 .  روزبه آقاي

 .  روزبه خانم و آقا خوشبختم هم باز:  گفتم و کردم کج طرف يک به سرمو

 آينده دکتر خانم و روزبه شادمهر شيمي مهندس استاد:  گفت و کرد پوفي فرهود.  دادن تکون ادا و ناز با رو سرشون

 .  روزبه شاداب

 .  نگو که اومد اي کرشمه و ناز يه شاداب ولي کرد نگامون جدي و خشک خيلي شادمهر

 .  فرشته به شد تر نزديک يکم و شد چندشش فرهود

 گرنه و بود ما بين بشقاب فقط.  بود روم جلوي ميوه از پُر بشقاب يه و عاشقونه لبخند يه با رو پرهام چرخوندم سرمو تا

 .  نبود اي فاصله

 .  جان مهربان عاشقي نامزد چه:  گفت و خنديد روزبه آقاي

 .  ميکنه عوض رنگ روز به روز نامزدم.  روزبه آقاي نزنيد چشمش:  گفتم و خنديدم مستانه

 خانواده اين مورد در که حدسي.  کرد اي خنده ريز يه و گرفت دهنش جلوي دستشو هم روزبه خانم.  خنديد بلند بلند

 . ميزدن حرف کالسيک و ادبي خيلي خودشون هاشون بچه جز به.  بودن اصيل خيلي....  بزنم ميتونستم

 دست آخي:  گفت و زد پوزخندي شادمهر.  برداشتم سيب يدونه که بود داشته نگه رو رو بشقاب همينجور پرهام

 .  شد خسته دلخسته عاشق

 .  باشه رفاه تو عشقم که ميکنم رو کار اين من:  گفت و کرد عصبي ي خنده پرهام

 . بود من مثل چپاش چپ هه.  رفت چپي چپ شادمهر

....  ديگه ديده خطاي.  ميرن چپ چپ من به دوتا اين ميکنم حس همش من بابا اي.  رفت چپ چپ يه هم پرهام

 .  چشم رنگي کور اين دل بسوزه

 ؟ شادمهر اونجا ميکردي تدريس:  گفت و داد تکون رو اش ميوه آب از خالي ليوان فرهود

 .  نه:  گفت جدي و خشک خيلي شادمهر

 ؟ ميکردي چيکار پس -

 .  خوشگذروني -

 ؟ ميره انتظار اين از غير چي تو عين مهندس يه از:  کرد زمزمه لب زير پرهام.  باال رفت هاش ابرو فرهود
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 .  ميدادم ادامه رو درسم منم:  گفت شاداب

 !؟ نه نکردم سوال شما از من:  گفت و شد جدي فرهود

 .  شد خالي جاش سر بادکنک عين شاداب

 رو شادمهر هاي رفتار بيشتر چقدر هر.  لجبازيه کار تو من مثل اين هه.  رفت فرهود براي اي قروچه دندون يه شادمهر

 .  ميديدم آينه توي رو خودم رفتار انگاري ميديدم

.  شد سالن وارد که اومد خانوم عمه عصاي صداي موقع همون.  اومد قهوه خوشگل و ريز هاي فنجون با دفعه اين پريا

 .  ندارم رو کسي حوصله.  نکنه سالم کسي:  گفت بلند صداي با و کرد جا به جا رو عينکش

 .  جامون سر نشستيم دوباره ولي بوديم شده خيز نيم همه

 .  پرهام,  فرهود:  گفت و نشست بااليي مبل روي خانوم عمه

 !؟ بله:  گفتن پرهام و فرهود

 . پرهام:  گفت و کرد جا به جا رو عينکش خانوم عمه -

 ؟ بله:  پرهام

 ؟ مياد کي نامزدت...  بهار -

 .  خانوم عمه مهربانه من نامزد:  گفت عصبي خيلي پرهام

 .  بود بهتر بهار ولي.  خوبه:  گفت و انداخت من به نگاهي خانوم عمه

 .  نداري رو مهربان لياقت فهميد هم خانوم عمه:  گفت و خنديد شادمهر

 هر ما.  محترم آقاي بکشيد خجالت:  خورده بر بهم انگار که کردم رفتار طوري.  داد فشار رو صندلي ي دسته پرهام

 .  هستيم هم مال باشيم هم چي

 .  ميرفتن چپ چپ هي روزبه آقاي و خانم

 . نميشم اين عين باشم چي هر من ميگيرم پس رو حرفم االن.  نبود درست اصال شادمهر رفتار

 .  ميخوام مشروب من:  زد داد وحشي هاي ارباب عين بود بدست سيني گوشه يه که پريا به و خنديد شاداب

 نمهربا و من.  نداريم:  گفت بلند پرهام...  کرد نگاه پرهام به پريا.  گفت چيزي لب زير و گزيد رو لبش روزبه خانوم

 .  اتاق تو دقيقه يه ميريم

 .  باال رفتيم ها پله از و پاشديم هم با.  دادن تکون رو سرشون روزبه آفاي و خانوم

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا  شبح عشق | ست داشتنی منونامزد د سایت نگاه دانلود
 

 .  کار اتاق بيا:  گفت رسيديم باال ي طبقه به تا

 ؟ کجا -

 .  دنبالم بيا -

 دوتا جز به.  شديم اتاق يه وارد.  نداشتم عادت دار پاشنه هاي کفش به کال...  ميکرد درد پام مچ....  دنبالش رفتم

 .  نداشت اي ديگه چيز صندلي

 راستش پاي روي رو چپش پاي و گذاشت ميز روي مجلسي و شيک خيلي پاهاشو.  نشست ها صندلي از يکي روي

 .  گذاشت

 .  گفت چيزي يه لب زير که کردم نگاه بهش سينه به دست.  کرد نگام بد اونم که کردم نگاش بد

 ؟ گفتي چي -

 ؟ خوبه دادم فش -

 !؟ شادمهر ؟ کي به -

 ! "نداري لياقتشو".  نداره اخالق باشه داشته قيافه چقدر هر.  ميخوره بهم ازش حالم -

 ؟ چته بگو راستشو:  گفتم و باال دادم رو هام ابرو

 .  مقصرم من ميکنن فکر همه.  زخميم من:  گفت حسرت

 .  کرد خيانت تو به بهار ؟ کرده رو فکر اين کي -

 .  گرفتم گردن من ولي -

 .  کردم تعجب شنيدم که چيزي از

 ؟ گرفتي گردن:  گفتم ترديد با

 و هتابم با تنها.  بمونم تک بايد من ميکنن فکر همه...  بهار بخاطر فقط.  زد بهم بهار که بود من تقصير گفتم...  آره -

 .  خوبه م رابطه فرهود و کسري

 ؟ بودي ديوونه -

 .  بودم خورده زخم -

 ؟ کردي بازي شطرنج حاال تا:  تلخ ي خنده يه...  خنديد که نشستم روش به رو صندلي روي
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 .  آره -

 ؟ بردي -

 .  نميدونم -

 ؟ نميدوني:  پرسيد گنگ حالتي با

 .  اون نه بردم من نه ولي...  کردم شروع شطرنج زندگي با من -

 .  ميبازي -

 ؟ ميبندي شرط:  گفتم و جلو آوردم دستمو

 .  ميبندم شرط:  گفت و داد فشار محکم دستمو

*** 

 ( بعد روز دو) 

 ؟ زدي زنگ ما به شد چي ؟ خبر چه خوبي مهتاب سالم -

 .  مهم خبر يه راستي.  بزنم زنگ يه گفتم گرفتي تازه موبايل ديدم -

 .  گوشي دقيقه يه:  گفتم و بيرون اومدم اتاق از

 .  گذاشتم گوشم دم رو گوشي دوباره.  ورزشي سالن تو کف هم طبقه رفتم

 .  ميگفتي خب -

 ! چندمه فردا گفتي اگه -

 .  مهره چهاردهم....  فردا -

 ... ! تولدِ...  هست هم ديگه روز يه حاال...  ايول -

 ؟ تو -

 .  نه -

 ؟ من -

 .  نه -

 ؟ فرشته -
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 .  نــه -

 ؟ فرهود -

 .  نه -

 ؟ خب کي -

 .  عزيزت نامزد -

 ؟ پرهام تولد! ؟ چهاردهم.  زد خشکم جام سر لحظه يه

 .  مهري اَلو -

 ؟...  جانم -

 .  نمياد يادش خودش.  نگو که پرهام براي بگيري تولد يه همه جلوي ميخوام.  بيرون بريم هم با ميام من ميگم -

 ؟ حاال مياي کي باشه -

 .  بده اس بهم ظهر از بعد -

 ؟ باري کاري.  اوکي -

 .  باي باي.  قربانت نه -

 . بيرون بزنه حدقه از کاميار و شادمهر چشماي کنم کاري يه ميخوام ؟ کنم چيکار حاال.  بود فردا پرهام تولد روز پس

 .  نداره رو کسي لياقت پرهام بکنه فکر کسي خوام نمي

 .  اومد موبايلم براي اس يه که ميزدم قدم سالن تو داشتم

 .« بخوريم ناهار ميخوايم بيا ؟ کجايي»

 « ميام االن.  پرهام ورزشم سالن من»  زدم

 .  ميکشيد کنار دفعه يک کار وسط...  بود همين اخالقش کال.  نزد چيزي ديگه

 .  اينجا بيا کردم اشاره بهش.  پايين اومد فرهود که بستم مي رو در داشتم.  بيرون اومدم سالن از

 ؟ بود امري:  گفت و کنارم اومد

 ؟ پرهامه تولد فردا.  بود امري بله -

 .  ميگي جدي:  زد داد تعجب با و بلند
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 .  تره شوت منم از ؟ کيه ديگه اين

 . بگيرم توپ جشن يه براش ميخوام من و تولدشه...  بله -

 .  جوجه نيستي حد اين در:  گفت و خنديد

 .  جوجه خودتي:  گفتم و رفتم چپ چپ

 .  متاسفم:  گفت و بست نيششو

 !؟ پرهام داره دوست کيکي چه.  کيک سراغ بري بايد هم حاال.  آفرين -

 .  کاراملي -

 .  تزئيني وسايل دنبال برو تو.  کن ولش اصال -

 ؟ بگيري ميخواي کجا -

 ؟ نميره که يادت.  ميگم بهت -

 .  نميره يادم نه ؟ ديگه تزئيني وسايل -

 ؟ کوش فرشته.  خوري ناهار سالن تو بريم بيا...  حاال خب -

 .  مياد داره خانوم عمه با -

 !؟ نه نميشي راحت ندي کشتن به رو ما خواهر اين سر آخر تو -

 .  جويدش و کرد دهنش توي رو ناخنش و کرد مرموزي ي خنده

 .  زن بهم حال...  اَه

 .  افتاد که گرفتم پايي زير براش...  صندليش سمت دويد دبستاني هاي بچه مثل.  شديم سالن وارد هم با

 دويدن کلي از بعد.  بود برداشته رو خونه هامون خنده صداي.  من دنبال افتاد و پاشد زمين روي از.  خنده زير زدم من

 .  بوديم شاد چقدر.  هامون خنده و ها بازي.  افتادم دبستان دوران ياد:  گفت که ها صندلي روي نشستيم

 .  نداره صفايي اصال بزرگا دنياي -

 .  نگم چيزي و باشم الل.  نبينم رو بد هاي اتفاق و باشم کور.  نشنوم رو تلخ هاي چيز و باشم کر ميخواد دلم -

 .  خوشبختم.  طور همين منم -

 . طور همين منم:  گفت و کرد کوتاهي ي خنده
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 ؟ چطورن بابايي هاي بچه:  گفت خنده با و اومد هم پرهام موقع همون

 .  بابا با برسه چه باشي پسر توني نمي تو -

 .  نميخوره خونيش گروه به:  گفت و خنديد فرهود

 .  صندلي روي نشست و زد کجي لبخند پرهام

 .  باشيم نداشته مرغ اميدوارم -

 .  کردم درستش خودم.  ماکارونيه ناهار نترس -

 . ايول بابا -

 .  ميشه پيدا وجق عجق هاي چيز توش االن:  گفت و خنديد فرهود

 و برداشت خنده از دست.  کرديم نگاش حوصله بي پرهام و من ولي خنديد بلند بلند خودش ي گفته به خودش

 .  بست نيششو

 حسش ولي چرا نميدونم.  ميخورم دارم که کردم وانمود.  نخوردم اما لبم روي گذاشتم و برداشتم رو ام نوشابه ليوان

 واکرش با فرشته.  پيچيد گوشم توي خانوم عمه عصاي صداي موقع همون.  بکنم حلقم توي رو دار گاز مايع يه نبود

 .  کردم نگاه بهشون و ميز روي گذاشتم رو ليوان.  پشتش هم خانوم عمه.  شد سالن وارد

 گفت و وايساد پرهام پشت اومد خانوم عمه.  بشينه راحت تا عقب کشيدم رو صندلي هم من که من سمت اومد فرشته

 ؟ نشستيد هاتون نامزد پيش چرا: 

 .  بشينيد شما تا ميشه پا فرهود هم حاال...  نبود حواسمون:  گفت سريع پرهام

 بلندش صداي با و صندلي روي انداخت تلپي رو خودش خانوم عمه.  پاشد جاش سر از و کرد دلسوزي ي ناله فرهود

 .  ناهار....  پريا:  زد داد

 .  ميترسه هم گربه از که پريا به برسه چه!  من تازه.  کردم خيس شلوارمو بودم بغلش که من

 . کردم نگاه ميکرد درست رو عينکش همش که خانوم عمه به چشمي زير

.  شدن وارد مخلفات از پُر سيني دوتا با ديگه خدمتکار يه و پريا که ميداشتم بر رو ام نوشابه ليوان دوباره داشتم

 و گذاشتن امون همه جلوي رو ماکاروني هاي بشقاب.  شد وارد ها غذا با ديگه خدمتکار يه و چيدن ميز روي رو وسايل

 .  رفتن

 .  بخشنده خداي نام به:  گفت و ماکاروني تو برد فرو چنگالشو فرهود

 .  نخور:  زد داد خانوم عمه دهنش تو بزاره اومد تا
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 .  چسبيد رو صندلي دستي دو و کرد پرت چنگالشو ترس از فرهود

 . بوديم شده کر بوديم خانوم عمه کنار چون پرهام و من.  گرفت محکم دستمو فرشته

 .  دعا اول:  گفت و آورد در رو عينکش خانوم عمه

 .  گفتم که من:  گفت آروم فرهود

 .  نگفتي نه -

 .  بمير خفه:  گفت آروم و فرهود پهلوي تو زد آرنجش با پرهام

 .  شد صادر خوردن غذا اجازه ربع يه از بعد.  باال آورديم دعا حالت به رو دستامون.  زير انداخت سرشو فرهود

 .  بدبختي تو ما ميخورد آرامش تو خودش.  دهنت تو بزاري رو قاشق تونستي نمي که ميکرد نگات اينقدره خانوم عمه

 سرشو پرهام.  بيرون داد رو اش کرده حبس نفس فرهود.  رفت و پاشد خانوم عمه که ريختم نوشابه فرشته براي

 .  کشيدم عميق نفس يه من و ميز روي گذاشت رو ليوان فرشته...  ميز روي گذاشت

 .  سوال يه -

 .  بپرس:  گفت همونجوري پرهام

 ؟ اينجاست خانوم عمه اين کي تا -

 .  نميکنه معلوم...  ماه يک تا شايد.  نميدونم -

 .  بهتره منم از...  ميکشه نفس هنوز ميشه سالش صد داره عجوزه اَه...  اس زنده کي تا:  گفت عصبي فرهود

 آرزوي که نميشه دليل اما نداري ازش خوشي دل ميدونم....  فرهود کن بس:  گفت و گرفت رو اش خنده جلوي پرهام

 .  براش کني مرگ

 . بميره بره -

 .  رفتم رو معروفم ي غره چشم بهشون که کردن نگاه من به پرهام و فرهود

 .  بشه کوفتت اي:  گفتم که ميخورد غذاشو آرامش تو داشت فرشته.  پايين انداختن رو سرشون

 .  رفتم غره چشم بهش که کرد نگاه من به پر دهن با

 .  بود خطي خط بد اعصابم

 .  ميبرد منو خانوم عمه ي راننده.  رفتم اونها از بعد منم که بيرون رفتن فرشته و فرهود ظهر
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 .  رنگ آبي مانتوي يه و سفيد شال يه.  کردم درست رو شالم.  صالح امامزاده بيا بود گفته مهتاب

 .  بود خوابيده بود گرفته تخت راحتي مبل روي پرهام.  پايين طبقه رفتم و کردم آرايش ساده خيلي

 - امير...  باغ تو رفتم سريع.  زد جاش تو چرخي پرهام...  داد صدا يکم که کردم باز رو در.  در سمت رفتم آروم آروم

.  زد دور رو ماشين و بست رو در.  ماشين توي انداختم خودمو.  کرد باز برام رو ماشين عقب در - خانوم عمه ي راننده

 ؟ ميرين کجا خانوم:  گفت و شد سوار اومد

 .  هاش پاساژ...  صالح امامزاده -

 .  چشم -

 هي به پاساژ روي به رو مهتاب شدم پياده ماشين از.  رسيديم تا بوديم ترافيک تو ساعت يک.  کرد روشن رو ماشين

 .  چرخوند من سمت به سرشو که دادم تکون دست براش.  بود داده تکيه برق چراغ تير

 ؟ چطوري سالم:  گفتم و سمتش رفتم

 .  بزنيم حرف باهم که پايين طبقه اين کافه يه بريم اول بيا.  خوبم:  گفت و کرد بغل منو

 کاغذي دستمال جعبه يه.  بود پالستيکي گل شاخه يه و گلدون سه وسطش که چوبي نفره دو ميز يه.  کافه رفتيم باهم

 ؟ ميخوري چي:  گفت سريع و نشست هم مهتاب.  صندلي روي نشستم و عقب کشيدم رو صندلي.  بود هم

 .  بستني -

 .  ترک قهوه يه و بستني يه:  گفت و داد تکون گارسون سمت به دستشو

 .  رفت و کرد ياداشت رو چيزي گارسون

 ؟ چيه ات برنامه خب -

.  نيست مهم ولي.  بشه گير غافل پرهام تولد تو ميخواستم شد بد خيلي.  نمياد فعال بهار ميدونم من که اينجور -

.. . بزرگه نسبتا.  کردم هم تميزش.  دارم ولنجک تو ويال يه من.  عاليه بشن کنف شاداب و شادمهر و کاميار که همين

 .  کني سوپرايزش تو مونده فقط کردم دعوت رو پرهام دوستاي

 ؟ چجوري يعني -

 . خوبه همينش بودن زن -

 .  فهميدم بعدش ولي نشدم منظورش متوجه اولش

 ؟ کنم کار چي يعني:  گفتم بلند تعجب با
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 .  ويال بکشونش -

 .  شد سخت يکم قسمت اين

 .  تونم نمي من نه -

 !! ها خواهش اون از.  ميکني خواهش هم تو ميخوام ازش من پس خب -

 .  کرديم که بوديم نکرده کارا اين از خدايا

 ؟ چي ديگه خب -

 ...  وسايل -

 .  سپردم فرهود دست -

 جون به ميندازم رو پارسا.  ميايد زودتر پرهام و تو بعد ميخريم لباس االن.  خودت هاي لباس مونده فقط.  خوبه -

 .  بترکوني ميخوام.  ميکني آماده رو خودت هم تو پرهام

 ؟ ميان هم ها بابا مامان ببينم -

 .  هستيم ها جوون ما فقط نه -

 .  رفت ميز روي قهوه و بستني گذاشتن از بعد و اومد ها سفارش با گارسون.  خنديدم

 ؟ بيارم کم بهار از من نکنه:  گفتم و کردم نگاه روم به رو شکوالتي بستني به

 .  آدم هم خوشگلي هم تو.  نيست آدم اما خوشگله بهار:  گفت و گرفت منو دست مهتاب

 .  بکنم کمک پرهام به ميخوام فقط -

 .  ميکني اون به بزرگ خيلي کمک يه تو.  ميکني و -

 .  کنه فراموش رو بهار نميتونه پرهام -

 .  کنه فراموشش کن کمکش پس:  گفت و داد فشار محکم دستمو مهتاب

 . کرد شکر از پر رو اش قهوه و برداشت دستشو مهتاب,  گذاشتم دهنم توي بستني قاشق يه

 ؟ چيه پرهام عالقه مورد آهنگ ميدوني:  گفت و گذاشت ميز روي رو اش قهوه از خالي فنجون مهتاب

 . دوني نمي بله.  متاسفم:  گفت که کردم نگاش جوري يه

 .  نميدونم چيزي اصال من-
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...  بيشتر ميپوشه اسپورت تيپ.  داره دوست زياد رو قرمز رنگ.  فسنجونه اش عالقه مورد غذاي خب.  آفرين -

 و ميزنه گيتار.  بدمينتونه عاشق و هست هم ورزش اهل.  هست هم کالسيک کار تو ولي ميده گوش زيادي رپ آهنگ

 .  بخونه که بلده

 ! داره دوست آهنگي چه نگفتي گفتي همه اين -

 .  داره دوست رو کولي گيتار آهنگ...  ببخشيد هم باز:  گفت و عقب زد رو موهاش

 ؟ جانم:  گفتم و باال رفت هام ابرو از يکي

 .  داره دوسش خيلي...  رپه نسبتا آهنگ يه:  گفت و کرد بازي اش قهوه فنجون با

 ؟ االن کنم چيکار باس من خب.  اينطور که-

 .  ميخوره بدردت...  باش داشته رو اطالعات اين -

 .  ميخواد رو اطالعات اين کي مثال -

 .  ميفهمي:  گفت و کرد نگام شيطنت با.  داد تکيه صندليش به و عقب رفت

 .  کن کمکمون خدايا:  گفتم و باال بردم دعا صورت به دستامو

 .  بود دونگي البته...  بکنه حساب که رفت مهتاب.  خوردم سريع رو بستنيم

 از ودب پر پاساژ طرف دو هر...  باال رفتيم رو ها پله.  بيرون رفتيم کافه از قهوه فنجون يه و بستني کردن حساب از بعد

 .  ميزدن برق که مجلسي لباس هاي مغازه

 رمزق ي پارچه سينه زير تا که پيرهن يه به نگاش که ميچرخيديم داشتيم.  اول مغازه تو برد و کشيد دستمو مهتاب

 .  بود بادي سند و قرمز هم هاش آستين.  بود مشکي دامن اش بقيه و ميخورد زيرش کش يه و بود

 کي براي.  رسيده تازه اون:  گفت ميکرد باد آدامسشو همش و بود من سال و سن هم دختر يه که مغازه صاحب

 ؟ ميخوايد

 .  بردن کار اين از ها خيلي...  ترکه کار.  اس اندازه دقيقا:  داد ادامه دختره که کرد اشاره من به مهتاب

 ؟ چند:  پرسيدم کالفه

 .  تومن پنج و هشتاد:  گفت و خاروند دماغشو دختره

 ؟ کنيم امتحانش ميتونيم.  خوبه خيلي:  گفت مهتاب ولي کشيد سوت مخم
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 که اين بخاطر فقط ولي بله:  گفت و انداخت مغازه بيرون به نگاه يه دختره.  بود خورد پول اينا براي پوال اين البته خب

 .  ندين طولش هم زياد.  نداريم مشتري زياد

.  بود ما اندازه دقيقا لباس.  نشه پاره وقت يه که پوشيدم دقت با خيلي رو لباس.  پرو اتاق تو رفتم و گرفتم رو لباس

 هوووي:  گفتم و دادم تکون چشماش جلوي دستامو.  ميکرد نگاه منو همش که مهتاب...  بود خوشگل هم خيلي

 ؟ کجايي

 .  کنم حساب ميرم:  گفت و داد تکون سرشو

 که هايي پول شمردن به کرد شروع لذت با و پالستيک توي گذاشت رو لباس.  دختره به دادم و آوردم در رو لباس

 .  بود داده بهش مهتاب

:  فتگ و گرفت دستم از رو پالستيک مهتاب.  بود شلوغ نسبتا پاساژ.  رفتيم بيرون مغازه از و کشيد دستمو مهتاب

 يه و ميکنم فر هم رو مشکيت موهاي.  بشي چي اووووف.  قرمز کالج کفش يه با بگيريم مشکي ساپورت يه االن بايد

 .  پرهام حال به واااااي.  توپ آرايش

 .  نيستم پرهام نامزد واقعا که من....  جان مهتاب:  گفتم کالفه

 داره منو ببينه رو تو پرهام که اين تصور وکيلي خدا ولي.  بودم کرده فراموش...  متاسفم:  گفت و وايساد جاش سر

 .  ميکنه ديوونه

 ؟ ميشه شروع برنامه کي فردا...  سوال يک:  گفتم و جلو کشيدم شالمو

 و تو بعدش.  ميکنيم درست هم پارسا و آفتاب و من...  بياره شب رو وسايل و کيک کنم هماهنگ فرهود با بايد من-

 . تو صورت جون به افتيم مي آفتاب و من بعدش.  مونن مي بيرون پارسا و پرهام ولي سالن تو مياي تو مياين پرهام

 ؟ چي جان فرشته گلم خواهر اونوقت -

 .  ميان هم فرهود و فرشته...  خب.  بود رفته يادم...  متاسفم:  گفت و وايساد جاش سر دوباره

 !؟ متاسفم دوباره حتما:  گفتم سريع.  وايساد دوباره که دادم تکون سرمو

 . کردم پيدا فروشي کفش مغازه نه-

 نستمدو نمي دقيقا.  بودم شنيده رو اسمشون فقط که من....  کالج هاي کفش دنبال رفت سريع...  مغازه تو رفتيم هم با

 .  شکليه چه و هست چي

 !؟ کالجن اينا اِ.  کالج هاي کفش از رديف يه سمت آورد و کشيد دوباره دستمو

 !؟ واقعا
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 ....  سايز قرمزش رنگ ها کالج اين از:  گفت و کرد اشاره بود وايساده گوشه يه که هيکلي مرد به

 ؟ چنده سايزت:  گفت من به و برگشت

- 23  . 

 .  لطفا بدين رو هشتش و سي سايز -

 .  ميخوره ببينيد:  گفت و بيرون کشيد ها جعبه کوه از رو جعبه يه جدي و خشک خيلي مرد

 و ودب خوشگل خيلي قرمز کفش.  ها کفش قفسه کنار کوچيک و اي قهوه صندلي روي نشستم,  گرفت رو جعبه مهتاب

 .  ميزنه جلوش ديدم پوشيدم که رو کفش.  بود رنگ طاليي زنجير يه جلوش

 .  بدين بزرگتر سايز يدونه:  گفت و فهميد مهتاب خود

 .  بهتره خيلي ديدم کردم پام که رو يکي اين.  داد بهم کفش مدل همون از دقيقه چند از بعد مهتاب

 ؟ چجوريه:  پرسيد مهتاب

 .  اس اندازه -

 ؟ ميشه چقدر:  گفتم مرد به رو و

 .  تومن پنجاه تخفيف با:  گفت سينه به دست مرد

 رو کفش جعبه مرد.  پوشيدم هامو کفش.  مغازه ميز روي گذاشت پنجايي تراول يه و آورد در پولش کيف مهتاب

 .  سالمت به:  گفت و پالستيک توي گذاشت

 هم ذره يه.  بهتر چه.  داريم وقت چقدر اوووف:  گفت و کرد نگاه مچيش ساعت به مهتاب.  بيرون اومديم مهتاب و من

 .  ميکنيم الزم غير خريد

 .  خنديد بعدش

 .  ميترسم من واااي:  گفتم و زدم لبخند يه

 .  بريزي عشوه يکم و بخوني بايد شعر يه بابا.  گفت باز اَه:  گفت و گرفت دستم از رو ها پالستيک

 ؟ شه چي که:  گفتم و هم تو رفت م چهره

 .  بماند....  که -

 ؟ کني چيکار ميخواي واقعا تو مهتاب -
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 .  برات ميگم:  گفت و باال داد رو موش تار يه فوت با مهتاب

 ؟ ميگي پس -

 .  ببينم برو.  آره -

 .  مغازه اين بيا:  گفت که ميرفتيم راه ها راهرو تو داشتيم

 .  دارين رنگ مشکي ساپورت خانوم ببخشيد:  گفتم من مهتاب جاي به.  بود زير لباس ي مغازه.  مغازه تو رفتيم

 ؟ گلم سايزي چه:  ما سمت اومد و خاموش رو سيگارش,  کرد جا به جا رو عينکش,  بود رومون به رو که مسني خانوم

 .  پنج و سي -

 ؟ رنگي چه گفتي.  دارم آره:  گفت و چرخيد ها رگال تو يکم

 .  مشکي -

 ؟ ساده يا توري -

 .  لطفا باشه ساده نه -

 .  گلم بيا -

 ؟ خواستيد نمي اي ديگه چيز.  عزيز خودته خور تن ماشاال:  گفت و انداخت کمرم به نگاه يه

 ؟ داره بندي رنگ صورتيه خواب لباس اين:  گفت چرخيد مي داشت که مهتاب

 .  ميخواي رو قرمزش:  گفت و خنديد خانومه

 خواهرم براي رو قرمزش.  ميخواستم رو مشکيش نه:  گفت و زد اي قهقه مهتاب.  زدم لبخند يه و پايين انداختم سرمو

 .  ميگيرم

 ؟ سايز همون.  ميارم برات بزار.  دارم رو رنگ دوتا هر:  گفت و خنديد خانومه

 .  بدين چهل رو قرمز نه:  گفت و کرد فکر يکم مهتاب

 .  ديگه پاساژ يه بريم کردم خواهش مهتاب از خواب لباس و ساپورت خريد از بعد

  . نيستم خريد اهل:  گفتم و کشيدم راحت نفس يه نشستم ماشين تو وقتي.  شديم خانوم عمه ماشين سوار هم با

 .  هستم من ولي -

 .  چيه ات نقشه نگفتي راستي -
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 حال در پرهام پاي روي رو تو ولي ميزنه رو خونه در شب هفت ساعت دقيقا.  مياد بهار:  گفت و کشيد عميق نفس يه

 .  بينه مي آهنگ خوندن

 ؟ دونه نمي بهار مگه:  گفتم و باال رفت هام ابرو

 .  ميشه بزرگي سوپرايز چه.  کرده نامزد پرهام که نميدونه.  نوچ -

 !! خيلي!  ميشه جالب.  کردم تجسم رو صحنه اون لحظه يه

** 

 .  شدن روشن ها چراغ دفعه يک اما برداشتم آروم هامو قدم

 .  ميکشيد سيگار داشت صندلي روي که ديدم رو پرهام

 .  سالم اِ:  گفتم و شدم خشک جام سر

 ؟ بودي کجا -

 .  خريد بوديم رفته مهتاب با -

 !؟ بودي نگفته من به -

 .  بودم داده اِس -

 .  باال داد نه نشونه به رو هاش ابرو و انداخت موبايلش به نگاه يه

 ؟ فرهود به دادي اِس.  مهري مخت تو خاک اَه.  کردم نگاه گوشيم به

 .  فرهود براي بود رفته ببخش -

 ؟ خريدي چي حاال.  نيست مهم:  گفت و کرد خاموش رو سيگارش پرهام

 ؟ خبرا چه.  نيست مهم:  گفتم و برداشتم بزنه دست که اين از قبل رو ها پالستيک

 .  کردم پيدا رو گيتارم...  باحال خبر يه.  هيچي:  گفت و کرد نگام مشکوک

 .  کرد پيداش مهتاب...  مِستر نخير

 ؟ بزني ميتوني.  جالب چه اِ -

 ؟ بزنم چي:  گفت و بيرون آورد آرايش ميز پشت از گيتار يه

 .  داري دوست چي هر:  کردم باز رو مانتوم هاي دکمه و کمد تو گذاشتم رو ها پالستيک
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 .  کمد توي انداختم ام ديگه هاي لباس با و آوردم در شالمو,  کرد کوک رو گيتارش

 .  روش به رو...  تخت روي نشستم بلند آستين بلوز يه و لي شلوار با

 .  انداخت گيتارش به نگاه يه و من به نگاه يه

 .  زد چشمک که زدم آروم دست يه براش شد تموم که اين از بعد.  زد ريتميک و تند کالم بدون آهنگ يه

 .  بود قشنگ خيلي -

 .  بود شل تو دست ولي -

 .  مشهد تا روي پياده يعني مهتاب با کردن خريد.  م خسته کن قبول -

 از... !  خب اما داشت دوستش مهتاب.  افتاد نامرد يه گير نخواست يا خواست خدا.  انرژيه از پر مهتاب:  گفت و خنديد

 .  ميشن پيدا زياد ها آدم جور اين

 ... ! فرشته و فرهود:  گفتم و دادم تکون سرمو

 .  بيرونن شام گفتن:  گفت و کرد قطع حرفمو

 ؟ نخوردي شام تو -

 ؟ چي تو نه -

 .  هيچي نه -

 .  در سمت رفتيم هم با,  پاشدم تخت روي از.  جاش سر گذاشت رو گيتارش و پاشد تخت روي از

 .  کنيم بازي يه باهم ميخوام:  گفت و گرفت دستمو.  شديم رو به رو تاريک راهرو يه با کرديم باز که رو در

 ؟ چي:  گفتيم کالفه

 .  بازي دنبال:  گفت و زد برق تاريکي تو چشماش

 .  بابا اي -

 هم پرهام.  نگو که کردم بلندي خنده يه.  دويد مي سريع...  نبود خودم دست پاهام.  کشيد محکم دستمو دفعه يک

 يه ونزن نفس نفس دومون هر بستم که رو خونه آشپز در.  خونه آشپز تو رفتيم و رفتيم پايين دو با ها پله از.  خنديد

 .  داد حال:  گفتم زدن نفس نفس با و خنديد.  شديم ولو گوشه

 وير نشستم و پاشدم.  بودم خونه آشپز کف که بود ساعتي نيم يه من.  شد پا سر من از زودتر اون.  داد تکون سرشو

 .  شدم خيره پرهام آشپزي به و صندلي يه
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 ؟ ميخوري املت:  پرسيد پرهام

 .  نه که چرا -

 .  ميخورن املت مادمازل به به -

 هر روي به رو و بود صندلي تا پنج پشتش که داشت تويل ميز يه خونه آشپز.  زد لبخند يه که دادم تکون سرمو

 به کرديم شروع.  وسط گذاشت رو املت ي تابه و چيد رو وسايل ميز روي پرهام.  بود ديگه صندلي يه هم صندلي

 .  تولدشه فردا دونيم نمي که کرده فکر کنم فکر.  کشيد آه يه پرهام که املت خوردن

 عوض رو لباسام سريع من و حموم رفت پرهام.  بخوابيم که رفتيم شستيم رو ها ظرف و خورديم رو شام که اين از بعد

 .  خزيدم پتو زير و کردم

 . برد خوابم بياد پرهام اينکه از قبل

 ؟ چطوري مهتاب سالم -

 ؟ بيرونه پرهام.  تو بيا.  دختر کردي يخ چقدر:  گفت و گرفت تعجب با دستمو

 : گفت که دادم تکون سرمو.  ميزدن حرف باهم داشتن پارسا و فرهود,  پرهام.  کردم نگاه بيرون به پنجره از نگاه يه

 .  اومد مهربان,  آفتاب(  زد داد بلند, )  فرشته جون به افتم مي من

 .  بود بسته نخ گردنش به و بودشون بسته اي گوجه که موهايي با آفتاب

 .  خوشگله دنبالم بيا:  گفت و داد سالم بهم

 .  بگيرم ياد بلکه دادم گوش رو پرهام ي عالقه مورد آهنگ رو صبح تمام.  افتادم راه آفتاب دنبال

.  گذاشتم گوشم توي رو هندزفري و کشيدم دراز صندلي يه روي.  بود آرايشگاه عين دقيقا که شدم اتاق يه وارد

 رو صندلي ي دسته و پيچيدم مي خودم به درد از.  افتاد صورتم موهاي جون به و پيچيد انگشتش دور رو نخ آفتاب

 .  ميدادم فشار محکم

 واال.  موهام کردم درست به کرد شروع و برداشت صورتم از دست آفتاب آهنگ شروع با.  کردم پلي دوباره رو آهنگ

 .  شدم خفه که زد اينقدر بود چي هر اما نمياريم در سر ها دستگاه و دم اين از که ما

 .  ميکرد کار موهام روي که بود ساعت دو حدود

 کنم آرايش من که برگرد دوباره بزن چرخي يه برو:  گفت بلند و زد ام شونه روي شد تموم کارش که اين از بعد

 .  رو صورتت
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 اشتد اتاق کلي اما بود طبقه يک که اين با.  بود بزرگي خيلي ويالي.  بيرون زدم اتاق از و ميز روي گذاشتم رو موبايل

 .  تزئيني وسايل از بود شده پُر اصلي سالن.  بود بزرگ خيلي خيلي و

 .  بود پرهام و من اختصاصي کنم فکر.  بود هم نفره دو مبل يه

 .  نبودم آرايش اهل زياد.  دستکاري به کرد شروع دوباره و اتاق تو برگردوند منو آفتاب

 .  بياد قراره بهار که نميدونستم کاشکي.  داشتم استرس کلي

 .  واي...  ديدم آينه تو خودمو وقتي.  بشه شروع مهموني بعدش ساعت يک بود قرار و ظهر از بعد چهار بود شده ساعت

 کوچيکي چشم خط و بود چشمم پشت طوسي ي سايه.  موهام گوشه قرمز سر گل دوتا با شده خُرد و فر موهاي

 واقعا حاال...  شلواري جوراب و کفش با,  قرمزم و مشکي لباس با.  بود کرده کشيده و درشت رو چشمام که داشتم

 .  چجوريه مهتاب تصور ميکنم درک

 وبر.  دختر بهتري مرتبه صد بهار از...  سرخت هاي گونه اون و قرمز لب رژ اون با:  گفت و وايساد من پشت اومد آفتاب

 .  تو مياد هم پرهام االن.  اومدن همه

 .  بودن اومده ديگه هاي خيلي و کاميار,  مارلين,  کسري,  شادمهر,  شاداب.  شديم سالن وارد آفتاب با

 گاهن ولي بود پاک شادمهر نگاه اما ميکرد نگاه کاميار که همونطور.  ميکرد نگام لبخند با شادمهر.  دادم سالم همه به

 .  ايـــش...  کاميار

 .  بود اونجا هم کيک.  وايسادم بزرگ ميز جلوي و سالن باالي رفتم

 .  روشن شده خاموش هاي چراغ همه و شد باز ويال در

 ودب پوشيده سفيد شلوار با آبي ي ساده بلوز يه که مهتاب.  کرد نگاه من به زده متعجب پرهام و زدن جيغ و دست همه

 . شين ساکت:  گفت

 .  عزيزم مبارک تولدت:  گفتم ناز با آروم خيلي

 ؟ بود يادت:  گفت تعجب با پرهام

 .  نميره يادم هم مرگ پاي تا که دارم دوست اونقدر -

 و چپ سمت ريخت موهام.  گرفت بغلش تو محکم منو.  سمتش دويدم دبستاني هاي بچه عين من که جلو اومد قدم يه

 اشاره بهم پرهام پشت از مهتاب.  کردم اي مستانه ي خنده و رفت باال يکم پاهام.  بوسيد رو گردنم راست سمت اون

 .  خوبه که کرد

 .  گرفتمش محکم پشت از ولي زمين گذاشت منو پرهام
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 .  شدم غافلگير واقعا:  گفت و داد سالم همه به

 .  ناقال اي...  که هم تو:  گفت و کرد اشاره فرهود به

 .  کن فوتش سريع برو...  خورد رو کيک شمع عزيزم:  گفتم پرهام به رو خنده با

 و زديم دست امون همه.  شد فوت پرهام سالگي هشت و بيست شمع...  عکس چندتا با.  رفتيم ميز سمت پرهام با

 .  شاداب مخصوصا لوليدن مي هم تو بيشتر.  برقصن تا وسط اومد ها خيلي

 و ودب زده اسپرت تيپ يه شادمهر.  بود کرده آرايش کيلو نيم و بود پوشيده صورتي جذب و تنگ ي دکلته يه شاداب

 .  باال بود داده ژل با رو موهاش

 هي هم مارلين.  نکردم نگاش اصال که کاميار.  بود زده عينک و بود پوشيده کتون شلوار و اسپرت کت يه هم کسري

 .  بود نشسته,  بود نشسته کسري که اي صندلي ي دسته روي و بود پوشيده دخترونه پيرهن

 .  مشکي مو شدي خوشگل خيلي:  گفت گوشم دم پرهام

 ؟ نه شدي غافلگير -

 ؟ کردي رو کار اين چي براي -

 .  بماند:  گفتم و برداشتم رو ام ميوه آب ليوان

 .  موند که چيز همه:  گفت و کمرم دور انداخت دستشو

 .  بماند هم باز -

 ساعت يک ميخوام.  داره ادامه شب دوازده تا که ميدونيد:  گفت و نشوند جاشون سر برد رو همه مهتاب.  خنديد بلند

 .  بخونن برامون شعر يه بخوام عاشق زوج دو اين از

 ؟ چيه پرهام ي عالقه مورد آهنگ مهربان خانوم:  گفت پوزخند با شادمهر.  کردن موافقت و زدن دست همه

 .  کولي گيتار ميزنه:  گفتم نفس به اعتماد با من ولي ريخت چشماش تو ترس پرهام.  زد لبخند يه مهتاب

 .  دستش دادم و برداشتم رو پرهام گيتار.  تعجب از شد پُر شادمهر و پرهام نگاه

 .  زدن به کرد شروع ولي بود تعجب تو هنوز پرهام

 

 :  پرهام

  ميشناسم عجيبي ي خونه يه ولنجک تو کوه باالي
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  شمع نور با شب بوي

  جمع توي ميخوام اونو فقط

 

 : من

  رولي سيگار ميکشه

  کولي گيتار ميزنه

 

 :  پرهام

 (3) کني چيکارش ميخواي تو

 .  کنار گذاشت رو گيتار اون و نشستم پاهاش روي

 

  تره سبز پوستش:  من

  منه جذب نگاش

  بزنه لبخند کاش

 : باهم

 ! بزنه لبخند کاش

 .  بودم شده خوشحال....  بود خوشحال.  ميزد برق.  شدم پرهام اي قهوه نگاه محو

 .  بينم مي رو خوشحالي برق که باره اولين.  کنم خوشحالش تونستم بالخره

 .  شده باز در و گذشته زمان نشدم متوجه که بودم چشماش محو اينقده

 ؟؟ پرهــــام -

 يه کسري و مهتاب.  کرديم نگاه بود وايساده در دم چمدون يه با که قرمزي مو دختر به و چرخيد سرمون پرهام و من

 !؟ بهار:  گفت کاميار که زدن لبخند

 و عزيز نامزد مهربان....  اومدي که خوشحالم البته.  عزيزم ميکنم معرفي:  زد داد مهتاب که جلو قدم يه اومد بهار

 .  پرهام داشتني دوست
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 .  بود گرفته رو وجودم تمام استرس

 .  باشه مبارک:  گفت بغض با بهار

 .  ربها جاي به..  مهربان....  بنويسيد عــروســيش کـــارت تو:  گفت و کرد جا به جا رو عينکش,  پوزخند با کسري

 .  زد ريزي چشمک که کرديم نگاه کسري به مشکوک لبخند يه با پرهام و من

 ؟ بهار چطوري:  گفت و خنديد شادمهر

 .  خوشبختم:  گفت و آورد دستشو.  ما جلوي اومد بهار

 خب اما ؟ کني ول رو پرهام کردي جرئت چطوري نميدونم واقعا.  طور همين منم:  گفتم غرور با و ندادم دست باهاش

 .  منه مال االن...  پرهام.  ممنونم... 

.  تهخوشبخ نفري يه با کسي هر.  بالخره:  گفت و اومد خودش به بهار.  کرد تر محکم و بيشتر کمرم دور دستشو پرهام

 .  نمياين بهم هم زياد...  نصيحت تو به من از

 ؟ پرهام نه مگه.  خوشبختيم هم با ما.  بشه کور حسودا چشم تا:  گفتم و باال دادم رو هام ابرو

 .  هميم مال ما.  نکن شک اصال:  گفت من به رو احساس از پُر نگاه يک و زرنگي با پرهام

 .  شد دور ما از و گزيد رو لبش خشم با بهار

 .  متشکرم دنيا يک ازت:  گفت لبخند با که پاشدم پرهام پاي روي از

 .  شد بلند آهنگ صداي موقع همون

 ؟ ميدونستي تو.  داره آستينش تو حلي راه يه مهتاب هميشه:  گفت که پرهام کنار نشستم

 .  آره خب -

 ؟ شد چي...  بياد ديگه هفته يک بود قرار بهار -

 زدم زنگ بهش:  گفت که کرديم نگاه بهش تعجب با.  ما ي شونه روي زد پشت از مهتاب که باال دادم رو هام شونه

 .  هميش خوشحال.  بکنه فوت شمع قراره هفت ساعت.  بشه سوپرايز بيا پرهامه تولد ؟ خوبي خاله دختر سالم گفتم

 .  مهتاب چيزي خيلي:  گفت و کرد اي مردونه ي خنده پرهام

 وديدب هم فيس تو فيس وقتي اش قيافه ببيني نبودي.  حسودي از ميشه جزغاله امشب آخر تا:  گفت و خنديد مهتاب

 .  بود چجوري

 .  من ندارم رقص ي حوصله.  ديگه کن ولم بابايي:  اومد کسري صداي که خنديديم تامون سه هر
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 .  بابايي من بخاطر:  گفت نازکي لحن با مارلين

 بود جلوشون چي هر و بودن نشسته گوشه يه صندلي روي اولش از که فرشته و فرهود.  شد سرخ هاش گونه مهتاب

 .  ديگه برو:  گفتن هم با ميخوردن

 .  برد فرو کيک توي رو چنگالش دوباره فرشته و خورد و کند پوست موز يه فرهود

 ؟ بارداريد خانوم فرشته:  گفت خودش ي کننده مسخره لحن همون با شادمهر

 خواهرم يول روزبه آقاي ببخشيد:  گفتم که خنديد بلند بلند کاميار.  برد ماتش فرهود و پريد فرشته گلوي تو کيک

 .  هست مقوي مواد نيازمند...  شکسته پاش

 زياد...  داره چربي کيک ميدونم من که جايي تا...  خب ولي شک بدون که اون بله:  گفت و داد تکون سرشو شادمهر

 .  نميشه تجويز

 ؟ فوضولي شما:  گفت و اومد خودش به فرهود

 .  بدونم خواستم نه -

 .  ندوني بهتره -

 .  مار زهر..  کوفت:  گفتم لب زير.  بگيره رو اش خنده جلوي که بود گرفته دهنش جلوي دستشو پرهام

 ... ! مرض:  گفتم که کرد نگاه بهم.  پاش به زدم پام با که کردن لرزيدن به شروع هاش شونه

 .  ديد نمي رقص يک افتخار عاشق زوج دو:  گفت بلند شادمهر

 .  ميکردم راضيش داشتم تازه...  نکنه لعنتت خدا اي:  گفت و شادمهر سمت گرفت جبهه مارلين

 تتدس:  گفت و کرد نگاه مارلين به زده متعجب کسري.  خنديد بلند بلند بخنده که بود اشاره يه منتظر که پرهام

 .  شادمهر درست

 .  بمونه دور همه از بود شده باعث غرورش و خودخواهي حس اون...  خب اما نبود بدي پسر شادمهر

 اشه گونه و بود زده سبز ي سايه هاش چشم به.  داشت خوبي و قلمي هيکل بهار.  بودن نشسته هم کنار بهار و کاميار

 کل در.  بود بسته آناناسي رو موهاش و بود پوشيده رنگ سبز شلوار با گردني پشت سبز بلوز يه.  بود کرده صورتي رو

 .  بود کرده خراب رو کار تخمش و اخم اون اما بود شده جذاب

 .  پسر و دختر از بود پُر سالن

 .  کنار رفتن سالن وسط از همه.  گرفت دستمو و شد بلند پرهام
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 هامون صورت....  هم دست تو دست.  افتاد ما روي سفيدي نور و شد خاموش ها چراغ.  وايساديم سالن وسط باهم

 .  ميخورد بهم هامون بيني نوک که بود نزديک اونقدر

 .  بود وايساده من براي ساعت....  ميچرخيديم هم با...  کرد زدن به شروع آهنگ

 .  بکشم نفس اون عطر با بود شده باعث و بود کرده پُر رو هام ريه تمام پرهام تلخ عطر بوي

 .  بود ريخته چپم چشم روي بود زده برام اصرار با آفتاب که هايي چتري

 .  شد شروع زدن دست صداي و شد تند آهنگ.  ببينم رو پرهام دقيق تونستم نمي

 روي افتادم من و گرفت پشتمو دستش با.  بخودم ليز شد باعث که زدم چرخ يه.  چرخوند و کرد جدا منو پرهام

 .  دستش

 .  اومد جيغ و دست صداي.  چسبيد لبم باالي به لبش و خورد دماغم به دماغش

 !! اس العاده فوق:  گفت لبش زير پرهام که بستم چشامو...  گرفت آتيش هام گونه

 ندهکن خيره...  ميخندن...  ميزنن برق.  بودم نکرده نگاه چشمات به نزديک اينقدر حاال تا:  گفت که کردم باز چشامو

 ! است

 .  شدي محشر:  گفت که رفت باال لبم ي گوشه

 .  شدم برداشته دستش روي از من و برداشت رو بينيش نوک

 .  برگردوند روشو که زدم لبخند بهش.  بود دستش کاغذي دستمال که افتاد بهار به نگام

 .  ميزد سوت شادمهر

 .  پت و مت هاي تعجب عين بود شده فرشته و فرهود

 ؟ بود چجوري ببينم:  گفت و ما سمت اومد مهتاب

 ؟ چي:  گفتيم پرهام و من

 .  ديگه لب -

 .  هم تو رفت هامون قيافه من و پرهام

 ؟ چي:  گفتيم بلند هم با

 .  بگم چجوري بابا اي....  هم با مهربان و تو مگه -
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 ؟ نه بود خوبي ي منظره.  لبش باالي به خورد پايينم لب فقط بابا نه:  گفت و خنديد پرهام

 .  بدين ادامه حاال خب.  العاده فوق:  گفت و باال داد رو هاش ابرو مهتاب

 دم که کرديم رقصيدن به شروع پرهام و من.  شدن جمع ما دور پسر و دختر کلي و شد بلند شادي موسيقي صداي

 .  اومد در ش گريه:  گفتم گوشش

 گاهن چشمات به نزديک اينقدر حاال تا " گوشمه توي هنوز هاش حرف.  گرفتم فاصله ازش يکم که خنديد من به پرهام

  "!  است کننده خيره...  ميخندن...  ميزنن برق.  بودم نکرده

 و باال داد رو هاش ابرو.  ديدم رو شادمهر که برگشتم سريع...  يکي به خوردم.  ميرفتم عقب عقب که همينجور

 ؟ نه گذشت خوش:گفت

 !؟ کي؟من: گفتم و کردم نگاه راستم و چپ به

 ؟ محرمين... !  پرهام آقا با.  شما بله -

 ؟ چطور.  نه -

 . جرعتي و دل چه -

 ! همين يعني عاشقي:  گفتم و باال دادم رو گردنم و سر

 .  اومده سامان...  عزيزم:  اومد پرهام صداي که داد تکون سرشو

 .  عزيزم ميام(  گفتم بلند.... )  متاسفم:  گفتم شادمهر به رو

 .  بود گرفته بغلش توي رو کوچولويي ي بچه که پرهام پيش رفتم و.  کردم باز راهمو جمعيت بين از

  ؟ خوبي چطوري مهربان سالم:  گفت سامان.  وايسادم پرهام کنار

 .  نکردم هم سردي پرسي احوال و سالم ولي ندادم دست باهاش

 ؟ چطوري تو خوبم -

 ؟ کوشي نارين اِ.  نارين همسرم....  ميکنم معرفي.  خوبم -

 .  نشست ام شونه رو دستي يکدفعه

 هاي گونه و بزرگ دماغي..  کوچيک هاي لب و داشت اي طوسي هاي چشم که ديدم رو جوون دختر يه و برگشتم

 .  سالم:  گفت انرژي از پُر صداي با.  نبود جذاب کل در.  استخوني

 .  سالم -
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 .  نارين همسرم:  گفت سامان

 .  نازي دخترمون اينم:  گفت و گرفت پرهام بغل از رو کوچيک ي بچه نارين

 .  مادرش از تر تپل ولي بود مادرش کپي.  گرفتم بغلم توي رو نازي

 .  اس بامزه چقدر کوچولو اين...  خوشبختم:  گفتم نارين و سامان به رو

 .  کنيم تازه گلويي يه هم سامان و من تا شما دست امانت ساعت يک:  گفت خنده با نارين

 !  کردم قبول اما نداشتم خوبي ي ميونه ها بچه با اينکه با

 .  شد شروع بچه ي گريه شدن دور نارين و سامان که موقع همون

 .  کرد انداز بر منو و سرم رو ريخت رو بچه کرد باز دهن دنيا رسيد که ما به -

 !! خنديد هم نازي که خنده زير زد بلند پرهام

 .  ميشد ريز چشماش و ميشد پيدا دندونش بدون ي لثه ميخنديد وقتي

 .  باشه داشته بچه و زن سامان کردم نمي فکر هم درصد يک:  گفتم پرهام به رو

 ؟ الشهس چند نارين کن فکر.  بود ديده رو نارين که پرورشگاه بود رفته تحقيقي يه براي سامان.  پروشگاهيه نارين -

 .  پنج چهار و بيست -

 .  بزرگتره سامان از سال دو و سالشه نه و بيست -

 !! دروغ -

 .  من به بده رو خانوم خوشگل اين:  گفت و خنديد

 .  مياد بدمون بچه از تو و من ميدونن همه خوبه:  گفتم و دستش دادم رو نازي

 ...  خب ولي نازه ها بچه هاي خنده -

 .  اعصابه روي هاشون گريه:  گفتم عصبي

 .  تو ميشي نازي مامان چه:  گفت و خنديد بلند

 ! ميشي اي گوگولي بابايي چه توهم:  گفتم و آوردم در اداشو

 . سال هر از بهتر.  داشتم خوبي تولد جشن چه:  گفت و خنديد دوباره

  ميام االن من.  منه وجود بخاطر همش -
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.  گذاشتم باز رو در...  ها اتاق از يکي توي رفتم...  ميکنه اذيتم هام کفش ميکردم حس.  گذاشتم تنها رو نازي و پرهام

 ور اتاق ديوار تا چهار از يکي بزرگ ي خونه کتاب يه.  بود نشسته وسايلش روي خاک و گرد يکم و بود اي ساده اتاق

...  ودب در به پشتم و نشستم تخت روي.  بود توش وسايل دوتا همين.  داشت تخت يک تنها بقلي ديوار و بود گرفته

 .  اومد در شدن بسته صداي که آوردم مي در رو کفشم داشتم و بودم بسته چشامو

 ؟ ندارم من که داري چي تو:  اومد بهار صداي سرش پشت

 . بود قرمز هاش چشم و بود مشکي هاي خز صورتش روي که کردم نگاه بهش و اومدم پايين تخت روي از

 .  بده منو جواب:  گفت تر بلند

 .  دارم معرفت من -

 بيچاره.  هيچي پرهام با مقايسه در تو....  قيافه و موها و هيکل اين با تو...  خوبي اون به پرهام:  گفت و زد پوزخندي

 .  نفسشي به اعتماد اومدن پايين باعث تو که پرهام

 !؟ بودي گرفته تولد براش حاال تا ؟ کردي ولش ؟ کردي چيکار ؟ کردي کار براش خيلي تو که نه -

 .  تولدش به برسه چه سالشه چند پرهام حتي که نميدونست بهار که بود گفته بهم مهتاب

 .  وايسادم چندقدميش و روش به رو اومدم.  ميرفت پايين و باال تند و سريع عصبانيت از اش سينه

 . رحـــم.  دارم رحم اما باشم نداشته قيافه شايد من -

 سريع و کرد باز رو در دستش با و در سمت رفت عقب عقب.  رفتم رو معروفم هاي چپ چپ منم که کرد نگاه بد بهم

 .  تخت روي نشستم و بستم رو در.  بيرون رفت

 برهنه پاهاي با من کال.  رفت نمي جوب توي آبم ها کفش اين با زياد.  مالوندم پامو هاي انگشت و آوردم در هامو کفش

 .  کفش تا بهترم

 يدد منو تا.  کرد باز رو در که بود کسري.  شد باز در که ميدادم ادامه کارم به داشتم.  بودم اتاق توي که بود ربع يک

 .  پاشو.  نيستي تو اونوقت ميخورن رو کيک دارن...  خوب دختر بيرون بريم بيا پاشو:  گفت

 دستش کيک بشقاب يه پسري و دختر هر.  سالن تو رفتيم کسري همراه.  پوشيدم هامو کفش و پاشدم تخت روي از

 " باد مبارک تولدت عزيزم پرهام " بود شده نوشته روش که شکالتي کيک.  بود

 .  برداشتم کيک بشقاب يه و شدم ملحق بهشون.  بودن کيک خوردن مشغول گوشه يه فرشته و فرهود و پرهام

 .  کردم رقص هوس واي:  گفت فرهود

 .  نگرفته جلوتو کسي -
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 .  بارداره خانومم آخه:  گفت بلند يکم

 .  جو اينو ميگيره برق رو همه:  گفت و کلش پس زد فرشته

 .  ها ميگذره خوش بهت داره خيلي:  گفت فرهود که زد لبخند پرهام

 .  دلت به سوز:  گفت بدجنسي با پرهام

 .  فرهود ميگيرم توهم براي.  ديگه بسه بابا اي -

 .  پرهام خودت دل به سوز:  گفت زده ذوق دبستاني هاي بچه عين فرهود

 .  اونجا ميرقصيد هم فرهود ايندفعه.  وسط ريختن پسرا دختر دوباره ها ظرف کردن جمع و ها کيک خوردن از بعد

 !  بود خوب خيلي کنم کمک بهش تونستم که همين!  بود خوشحال پرهام.  بود خوبي تولد

**** 

 پرهام پرسيديم مي رو همه اسم که بوديم کنجکاو فرشته و من اينقده...  مختلف پسراي و دختر مختلف هاي آهنگ

 دخت اين چقدر يعني...  خريده من طرف از پرهام براي خوب خيلي کادوي يه ميگفت مهتاب.  ميداد جواب کالفه هم

 .  بکنم حساب تونم نمي ديگه من رو بندازه کار به رو مخش ميتونه

 ميز روي رو هاشون کادو ها بيشتري...  ربع يک فقط.  بود نمونده ميداديم رو ها کادو بايد که ده ساعت به چيزي

 .  اومدن مي جلو بدست پاکت ها بعضي و ميزاشتن

 ؟ خريدي چي جان فرهود.  هاست فاميل نوبت االن ديگه خب:  گفت مهتاب بالخره

 دارم دوست خيلي...  موني مي من داداش عين...  جان پرهام:  گفت پرهام رو و بود دستش رنگي پالستيک يه فرهود

 .  گرفتم مخصوص چيز يه برات همين براي

:  تگف تفاوت بي پرهام.  خنده از پوکيد جمع.  بيرون اومد نمکي پفک بسته يه که بود پالستيک به زوم چشا همه

 .  ممنونم خيلي

 .  شم راحت من بميري خوردي که اينو ايشاال:  گفت خنده با فرهود

 بيرون حدقه از هاي چشم با که کسري چشماي توي.  نبود حواسش اما کسري به خورد بود خنديده بس از مهتاب

 خريديد چي شما مارلين و کسري:  گفت و من بغل انداخت رو پفک پرهام.  نشست برق ، ميکرد نگاه رو مهتاب داشت

 ؟

 .  کن بازش:  گفت و آورد رو بود شده پيچيده کادو کاغذ دورش که جعبه يه مارلين

 .  خنديد وحشيانه بعد و i love u:  زد داد و بيرون پريد توش از دلقک يه که کرديم باز رو جعبه من و پرهام
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 .  داداش درست دستت ايول.  مخصوص ميگن اين به:  گفت و خنديد بلند بلند پرهام

 ؟ بودم خريده اينو من مگه بابا دختر:  گفت تعجب با کسري

 .  کردم عوضش من نوچ:  گفت شيطنت با مارلين

  ؟ مياري رو کادوت شما جان بهار:  گفت و گرفت فاصله کسري از مهتاب

 من ي کادو که ميگم اينجا از ولي...  بگيرم کادو نکردم وقت:  گفت بلند.  ما جلوي اومد و رفت راه کبک عين بهار

 .  بشناسه بيشتر رو پرهام بتونه که....  مهربان براي است نکته چندتا

 از مرسي جان بهار:  گفتم خنده با.  بود شده ويج و گيج پرهام و ميخوردن حرص آفتاب و مهتاب...  بود ساکت جمع

 پرهام که دارم مار ي نقطه من.  ندارم راهنمايي يا نکته هيچ به نياز پرهام داشتن نگه و شناختن براي من اما زحمتت

 .  نزنم کاري هيچ به دست من که شده باعث و شده من جذب

 ميزد داشت چشماشون از که بودن خوشحال اونقدر آفتاب و مهتاب.  گزيد رو لباش و شد قرمز بهار صورت رنگ

 .  بينيم مي:  گفت آروم...  جلو آورد رو صورتش و کرد عصبي خنده بهار.  بيرون

 .  بينيم مي -

 .  ما جلوي اومد شادمهر بگه چيزي مهتاب که اين از قبل.  شد دور ما از محکم و بلند هاي قدم با و برگشت

 که خارج.  خودخواهم و خودشيفته خيلي ميدونم هم خودم خب اما بکنيم حرفي بحث باهم يکم شايد...  جان پرهام -

 .  خريدم اينو برات بودم

 .  نبودم زحمت به راضي...  نکنه درد دستت مرسي:  گفت پرهام.  پرهام دست داد رو شيک خيلي ي بسته يه

 هب و آورد در رو بود شيک خيلــــي و بود شده ساخته طال ريز هاي دونه از هاش عقربه که ساعتي و کرد باز رو بسته

 .  داد نشون همه

 .  شادابه و من مال اين...  باشه مبارکت:  گفت جذابي خيــلي ي خنده با شادمهر

 .  داد دست شادمهر با و شد بلند خوشحالي با پرهام

 بعد مهتاب.  دادن هديه خوشگل ي مردونه پيرهن يه باهم هم آفتاب و مهتاب.  رفت و کرد ول بالخره دستشو شادمهر

 ؟ نميدي رو کادوت جون مهربان...  مهربانه نوبت حاال:  گفت ها فاميل شدن تموم از

 .  دلم عزيز باشه مبارکت:  گفتم و پرهام جلوي گرفتمش و برداشتمش...  کرد اشاره بود کوچيک که اي جعبه به
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 و زرق.  کرد نگاه بودن کرده حک رو اسمامون روش و بود دوتا که اي حلقه به و کرد باز رو جعبه در کنجکاوي با پرهام

 ندازمب بايد:  گفت و برداشت رو پرهام بود نوشته که اي حلقه پرهام و کرد پيدا انعکاس پرهام چشماي توي حلقه برق

 ؟ تو دست يا خودم دست تو

 ! من:  گفتم و کردم نگاه انگشتم به

 قهحل به يکم پرهام.  رفت پرهام دست تو مهربان بود نوشته که اي حلقه و من دست تو پرهام بود نوشته که اي حلقه

 .  مونه مي يادم هميشه:  گفت و کرد نگاه

 .  کن بوسش کن بوسش کن بوسش کن بوسش:  گفت بلند جميعت و خنديدم

 .  آخه چيه بازيا سوسول اين...  ديگه کنيد ولمون بابا اي

 ؟ آيا حاظري:  گفت و کرد صورتم به نگاه يه پرهام

 .  اصال بخواي منو نظر اگه -

 .  ديگه لپ از:  جلو اومد و خنديد

 .  بابا برو -

 شامچ و شد باز لبخند حالت به لبم.  نشست هام لپ روي پرهام هاي لب بگم چيزي يه اومدم تا گفت تر بلند جميعت

.  بغلش توي کشوند منو و هام بازو دور انداخت دستشو پرهام و تابيد ما روي پسرا دختر دوربين فلش نور.  بيرون زد

  ؟ نشسته بغلش کي کرده فکر واقعا اين

 کاري هر و بود شده حبس ام سينه توي انگار نفسم.  بود انداخته گل هام لپ و بود شده سيخ بدنم موهاي تمام

 .  اومد نمي بيرون ميکردم

 .  من مهربان دارم دوست:  گفت بلند و برداشت رو لباش بالخره

 .  پرهامم ديوونتم:  گفتم اون از تر بلند منم

 بغل توي پرهام منو.  شد ميخکوب جاش سر که رفتم غره چشم بهش.  آورد در زدن اوغ اداي پرهام پشت از فرهود

 .  دهنم تو رفت بود گونه رُژ چي هر:  گفت گوشم دم پرهام و رفتيم ديگه هم

 .  نکني غلطا اين از باشي تو تا -

 ماا ميکشه نقشه انتقام براي داره انگار که ميکرد نگاه جوري بهار.  کرد جدا بغلش از منو و کرد کوتاهي ي خنده يه

 رهب در دستم از پول همه اين که کنه کاري زارم نمي...  هميم براي خوب رقيب تا دو بهار و من بعد به اين از...  تونه نمي

 . 
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 تدس از براي من و ميکشيد نقشه پرهام گرفتن پس براي اون که حالي در بهار و من ولي شد بلند آهنگ صداي دوباره

 .  کشيديم نشون و خط هم براي و کرديم نگاه بهم پول همه اون ندادن

  ؟ کجايي:  گفت و داد تکون صورتم جلوي دستشو پرهام

 .  شجاع آقا ي خونه:  گفتم و دادم تکون سرمو

 ؟ گذشت خوش -

 جدي خيلي ايندفعه اما اومد مي لبش به چيزي لبخندي يه هام حرف با معموالً...  نبود لباش روي لبخند از اثري

 .  پرسيد

 .  گذشت خوش آره:  گفتم اخم با و جدي منم

 ! ؟ شده چش اين.  شد فرهود با صحبت مشغول

 و بودن رفته ها خيلي.  ميشدن رد بدست سيني ها خدمتکار...  سالن ي ديگه سمت يه رفتم و پاشدم صندلي روي از

 مارلين و کسري با رقص پست توي شادمهر و شاداب.  ميرقصيدن و بودن هنوز هم ها خيلي اما بودن کرده خداحافظي

 يه هم پرهام و فرهود و فرشته.  ميزدن حرف باهم و بودن وايساده هم پارسا و آفتاب و مهتاب.  ميزدن حرف داشتن

 .  ميگشتم خودم براي منم...  گوشه

 گينيسن.  برداشتم بدونه...  کنم فکر بود ميوه آب يه ها ليوان توي.  جلوم گرفت رو ليوان از پر اي سيني خدمتکار يه

 .  بود نيومده خوشم شاد جمع اين از زياد و داشتم درد سر...  کيه نميدونستم اما ميکردم حس رو يکي چشمهاي

 .  رفت گيج سرم لحظه يک براي و سوزوند رو گلوم يکم.  خوردم رو رنگ قرمز مايع اون و دادم تکون رو ليوان

 هک خدمتکاري از.  کردم بسته و باز چشامو و گذاشتم ميز يه روي رو ليوان.  گرفتم صندلي يه ي دسته به دستمو

 ؟ هست چي ها ليوان تو ببخشيد:  گفتم گيج ميشد رد داشت

 .  مشروب:  گفت خشک خيلي

 ... ! ميوه آب جاي به خوردم مشروب.  شدم اينجوري چرا من بگو پس

 رشادمه. کردم نگاه شادمهر به نگام مات ي صفحه پشت از و برگشتم.  يکي به خوردم که ميرفتم هقب عقب داشتم

 ؟ دفعه يه شد چت:  گفت و خنديد خودش مدل

 .  خوردم...  مشروب -

 .  جاش سر بياد حالت بخوري هوا بيرون بريم بيا:  گفت ، گرفت دستمو شادمهر که ميخوردم تلو تلو داشتم ديگه
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 تحال شايد بخوري هوا:  گفت و نشوند صندلي يه روي منو شادمهر.  بيرون رفتم شادمهر به تکيه و دادم تکون سرمو

 .  جاش سر بياد

 همون هم باز اما کشيدم عميق نفس چندتا.  آورد در لرزه به موهامو باد.  بستم چشامو و دادم تکيه صندلي به سرمو

 .  داشتم رو گيجي حالت

 .  نديدم دختر تو از تر ساده حاال تا ميدوني:  گفت شادمهر

 همش گذروندم پاريس و لندن و آمريکا توي رو زندگيم بيشتر من که اونجايي از:  داد ادامه.  اومد نمي دقيق صداش

 دختر از...  همين براي.  ببينم مشکي ابرو چشم دختر يه بود نشده حاال تا.  ديدم طاليي مو و روشن چشم هاي دختر

 .  نيستي خواهرت شبيه اصال تو.  مياد خوشم مشکي ابرو چشم هاي

 .  پرهام:  ناليدم.  نميشدم متوجه هيچي و ميسوخت ام سينه ي قفسه

 ؟ خوبه حالت:  پرسيد تعجب با شادمهر

 ...  پرهــام:  گفتم جون کم صداي با

  ؟ بده حالم من اينقدر يعني...  نبودم برم و دور صداي متوجه

 خوبه حالت...  مهربان:  اومد پرهام صداي دفعه يک.  بود بد زيادي حالم...  نبود خودم دست....  خنده زير زدم يکدفعه

 ؟

 ؟ کردي چيکارش:  گفت شادمهر به رو خشم با پرهام که خنده زير زدم بلند ايندفعه

 ؟ خورده مشروب:  گفت خشک شادمهر

 ؟ مشروبه اون نميدونستي مگه:  گفت عصباني پرهام

 .  کرده مست مهربان...  پرهام باش آروم:  گفت شادمهر

 ...  مست تا داريم مست -

 ؟ چيزي اتاقي يه ببريمش کن بلندش.  خودته عين..  شده احساسات دچار که هاست مست اون از -

 .  بياد مهتاب بگو برو:  گفت شادمهر به رو پرهام

 ؟ ميشوني صدامو مهربان...  مهربان:  گفت و گوشم به زد آروم سيلي يدونه پرهام.  شنيدم رو شادمهر هاي قدم صداي

  ؟ ميري کجا:  زد داد پرهام.  پاشدم صندلي روي از و دادم تکون سرمو.  بود محو پرهام تصوير.  کردم باز چشامو

 !؟ چه تو به -
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 .  لجباز:  گفت و گرفت دستمو اومد پرهام.  صندلي به خوردم و خوردم تلو تلو که برداشتم قدم يه

 ..  کن ولم -

 ؟ نه يا ميکني بس -

 ؟ کرده مست ؟ شده چي:  اومد مهتاب صداي.  شدم ساکت اش نعره صداي با

.  رنب ديگه که بگو ها بچه به توهم خونه بريم مي رو مهربان شادمهر و من.  ميزنم حرف باهات بعدا:  گفت کالفه پرهام

 .  نميدونم...  بگو کجان تا سه اين پرسيدن هم اگه

:  گفت شادمهر به رو کرد بلند منو و کمرم زير انداخت دستاشو پرهام.  خنده زير زدم من و داد تکون سرشو مهتاب

 .  کن روشن رو ماشينت

 .  ها ميکني درست دردسر:  گفت گوشم دم پرهام.  رفت و داد تکون سرشو شادمهر

:  گفتم و چسبوندم ش سينه به سرمو.  ديدم چشمم مات هاي پرده بين از لبخندشو که کردم اي مستانه ي خنده

 .  هست که همين

 ...  هم مستي وقتي حتي -

 من:  گفت شادمهر به رو و عقب صندلي روي گذاشت منو پرهام.  کنه تموم جملشو پرهام نزاشت و زد داد شادمهر

 .  ميشينم عقب

 . کرد روشن رو ماشين شادمهر و کنارم نشست

 .  مست تا داريم مست ما:  گفت و خنديد شادمهر.  پرهام ي شونه روي افتاد سرم

 .  شادمهر کن خاموش رو ضبط اون:  گفت کالفه و بود کالفه پرهام

 ؟ نکنم اگه -

 !؟ من با ميکني کل کل ؟ سالته دو ؟ شادمهر سالته چند -

 .  نيست خوب مهربان براي اين -

 ؟ دکتري تو -

 .  نيستي توهم ولي نه -

 .  بيرون ميريم کي عزيزم:  گفتم مست صداي با

 .  ميريم فردا:  گفت آروم پرهام
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 ؟ مياي توهم -

 .  ميريم باهم ، آره -

 ؟ ميدي قول -

 .  عزيزم آره:  گفت و بوسيد رو موهام پرهام

 .  خوبه مست يه براي کشيدن ناز و بازي لوس...  خب آره:  گفت و کرد دخالت دوباره شادمهر

 ...  مست مهربان:  زد داد پرهام

 !  مسته االن اما نيست مست آدماي اون از که معلومه مهربان پرهام:  گفت جدي شادمهر

  ؟ عزيزم کرده اذيتت کي:  گفتم که کشيد صورتش روي دستشو پرهام

 .  بيرون ميريخت کلمات...  نبود خودم دست

 .  هيچکي:  گفت جدي و آروم دوباره پرهام

 .  ديگه بگو:  زدم داد

 .  ميکني اذيت داري تو:  گفت و گرفت گاز رو لبش

 .  رسه نمي کسي به آزارم من.  عزيزم نکن اشتباه:  گفتم و خنديدم مست هاي آدم مثل

 هاي آدم مثل.  بود سردم.  اش سينه به چسبوند رو من و کمرم دور انداخت دستشو پرهام.  شد زياد ماشين سرعت

 .  سرده:  گفتم آلود خواب

  نيست باز پنجره اما -

 .  سردمه من -

 .  رسيديم:  گفت گوشم دم پرهام.  وايساد ماشين

 ينم چيزي ميکردم باز هم اگه نبود باز چشام.  ميرفتم راه داشتم پرهام به تکيه من و بيرون کشوند ماشين از منو

 ؟ کنيم چيکارش حاال دکتر آقاي:  گفت کالفه صداي همون با پرهام.  نشستم صاف سطح يه روي.  ديدم

 .  بگيره دوش ببرش -

 ؟ من:  گفت و کرد عصبي ي خنده پرهام

 .  نامزدته اون.  آره خب -
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 .  نيستيم محرم ما -

 .  وايسادن هم روي به رو پرهام و شادمهر ديدم و کردم باز چشامو

 .  آدم مشت يه جلوي اونم...  شديد لب به لب چرا نيستيد محرم اگه:  گفت عصبانيت با شادمهر

 .  خورد بهم لبمون باالي ما ؟ نه تو داري ديد خطاي -

 .  بهتره باشه کم لباساش.  بخوابه صاف يا بگيره دوش يا:  گفت و باال داد رو هاش ابرو شادمهر

 .  بيرون من ي خونه از گمشو:  زد داد و داد باال رو هاش ابرو پرهام

 رو هيچکس لياقت تو.  مهربان نه داري رو بهار لياقت نه تو...  بدوني اينو بزار اما راحتي جور هر:  گفت آروم شادمهر

 .  کرد نمي ازدواج افسون با داشت رو مادربزرگ لياقت اگه اونم.  بابابزرگي کپي...  نداري

 محال يکم.  لپش روي گذاشت دستشو زده تعجب شادمهر.  شادمهر گوش توي خوابوند يکي و باال برد دستشو پرهام

 .  نداشتم گيجه سر ديگه.  بود اومده جاش سر

 يکي هم بهار...  بود من خون هم هم بابابزرگ.  ميشه من زن مهربان:  گفت اش شده کليد هاي دندون بين از پرهام

 از...  باشم چي هر.  ات شبونه هاي بازي دختر نبود پنهون من از.  نداري رو هيچي لياقت هم تو بگم بزار!  خودته عين

 ! سرم خيلي تو

 ! بود شده خيس چشام.  افتاد من به نگاش.  ميلرزيد پرهام.  رفت و کرد عصبي ي خنده شادمهر

 ؟ ميکني گريه چرا:  گفت و سمتم اومد پرهام

 .  بودم نديده رو عصبانيتت -

  ؟ کني عوض رو لباسات ميتوني:  گفت و زد زانو من جلوي

 و گرفت پشتمو اومد پرهام.  خوردم تلو تلو و رفت گيج سرم رفتم جلوتر که قدم چند يه.  پاشدم و دادم تکون سرمو

 .  بکني عوض هاتو لباس ميکنم کمک بهت بعدش باال بريم:  گفت

 ! رممجبو اما مهربان متاسفم:  گفت پرهام که انداختم سرمو...  بود افتاده تخت روي خوابم لباس.  رفتيم اتاق تا هم با

 عوض خودم:  گفتم که ميکشيد باال سمت به رو لباسم داشت خورد گردنم به دستش...  لباسم سمت رفت دستش

 .  ميکنم

 ؟ مطمئني -

 .  آره -
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 ؟ هست اجازه...  پايين بکشم پاهات از.  بيارم در رو ساپورتت حداقل بزار:  گفت و برداشت لباسم روي از رو دستاش

 .  باش مواظب:  گفتم و دادم تکون سرمو

 رد رو ساپورت بود فنگي و دنگ هر با.  کردم نگاه ميخورد تکون و بود پاهام روي که دستاش به و نشستم تخت روي

 .  کنم عوض رو لباسم ميتونم حاال:  گفتم و دادم بهش رو سرم هاي سنجاق.  انداخت گوشه يه و آورد

 .  تو بيام بگو کردي عوض:  گفت و افتاد ام کشيده پاهاي روي نگاش

 کوتاهي عصبي ي خنده و ميرفت گيج سرم وقتا بعضي...  کردم عوض رو لباسام.  بيرون رفت اونم نگفتم چيزي

 .  ميکردم

 .  تو بيا:  گفتم جون بي صدايي با و پوشيدم رو سفيدم ربدوشام بالخره

 کاري هستم پيشت منم.  بخواب برو حاال:  گفت و زد کوچيک لبخند يه.  کرد نگاه من به پرهام و شد باز آروم در

 .  کن صدام داشتي

 .  گذاشتم هم روي آروم چشامو و خزيدم پتو زير

 ارشگيت با پنجره زير...  بود افتاده پرهام صورت روي ماه نور.  نداشتم گيجه سر ديگه اما بود گذشته چقدر دونم نمي

 . کرد نگاه اش حلقه به و بود نشسته

 چه به...  بود شده دور ها فرسنگ انگار.  کالم بي اما ميزد رو اش عالقه مورد آهنگ همون.  کرد زدن به شروع دوباره

 ! بهار شايد.  نبود معلوم بود فکري

 .  ودب نشسته گيتار و مسخره ي حلقه يه با االن اما بود تنها پرهام دفعه اون.  افتادم زمين بودم خورده که شبي اون ياد

 کشيد دراز تخت روي.  بستم چشامو سريع.  پاشد زمين روي از.  کنار يه گذاشت رو گيتارش و برداشت زدن از دست

...  کجا تو کجا مهربان.  بودي شده خوشگل چه...  کنم فراموشت چجوري بهار:  گفت ميزد حرف خودش با که انگاري و

 من . شکستي نمي خودت تو اونقدر تو تا..  بازيه مسخره يه اينا ي همه که بگم بهت ميشد کاشکي ؟ کيه مهربان اصال

 . بهار ندارم رو تو با مقابله قدرت

 چيکار اينجا من اصال...  بگه بهش بره داره دوستش هنوز اگه ميگه راست خب...  شد ساکت ديگه که زدم غلتي يه

 ! ؟ ميکنم

 ! پول

 . پرهام آقا ميخوام رو پولم فقط من:  گفتم خودم با و گزيدم رو لبم!  پوله چي هر به لعنت
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.  بود آورده صبحونه برام پريا و سرکار بود رفته پرهام.  نبود يادم چيزي و ميرفت گيج سرم بودم پاشده که صبح

 باز رو کمد در رفتم و چرخيدم ذره يه اتاق توي.  آوردم در رو لباسم خوردم که رو ام صبحونه.  نبود خونه هم فرهود

 شلوار هي.  ميداد نشون رو گردنم نسبتا و هام شونه که افتاد قايقي يقه لباس يه يه چشمم که ميگشتم داشتم.  کردم

 .  آوردم در هم مشکي کتون

 .  شده قشنگ چقدر تنم تو ديدم پوشيدم که رو لباس

 !  بودمش نديده حاال تا...  کردم باز رو درش.  افتاد آرايشم ميز روي جعبه يه به چشم

 رنگش و بود اي حلقه که رو ها گوشواره از يکي.  خورد چشمم به گوشواره و دستبند مشت يه کردم باز که رو درش

 .  بود روش سياه ي نوشته يه اما.  برداشتم رو بود سفيد

 .  ببينم بهتر تا کردم تنگ چشامو يکم

 .  بهار بود نوشته انگليسي به روش

 .  ميکنه رو داره رو خانوم بهار ي گنجينه پرهام آقا...  بودم نديده اينو چرا بگو پس

 هچي کارا اين پس...  پرهام آقا کني فرامواشش ميخواي اگه:  گفتم خودم به و دادم فشار محکم دستم توي رو گوشواره

  ؟

 .  لباسا کمد هاي ته ته انداختم رو جعبه و جعبه توي کردم پرت رو گوشواره

  ؟ کنه ناراحت منو بخواد که بود کي اون اصال...  ميکرد اذيتم بهار آوري ياد.  کشيدم عميق نفس يه

 .  پايين اومد باال از خانوم عمه بااليي راهروي دم که فرشته و فرهود اتاق سمت ميرفتم داشتم...  بيرون زدم اتاق از

 ؟ مهربان چطوري:  گفت و رفت من به چپ چپ يه

 .  خوبم ممنونم مرسي.  خانوم عمه سالم اِ -

 ؟ نه بود خوب پرهام تولد -

 .  خالي شما جاي بله -

 .  داد تکون سرشو و کرد نگاه بود توش حلقه که دستم به

  ؟ بيداري فري:  گفتم و زدم در رسيدم که فرهود اتاق به.  رفتم سريع منم و رفت راهم جلوي از يواش يواش

 .  تو بيا -

 .  کردم باز رو در
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 ؟ چطوري:  گفتم و نشستم کنارش.  ميخوند کتاب داشت و بود خوابيده تخت روي فرشته

 .  مضخرف:  گفت و اتاق ي گوشه يه کرد پرت رو ميخوند که کتابي فرشته

 .  خوبه -

 .  سنگين پاي اين از.  شدم خسته خونه اين از مهربان واي -

  ؟ ميکني بازش کي...  فري ميگم:  گفتم و دادم تکون سرمو

 جا به جا هم يکم ديده شديد کوفت نيست شکستگي گفت ؟ گفت چي دکتر که شنيدي اخه.  ديگه هفته دو حداقل -

 .  شده

 . ميگي راست آره -

 .  هست بهار اين:  گفت و مالوند چشماشو

 ...  خب -

 ؟ خوشگله -

 .  نيست بد اِي -

 .  بود خوشگل...  چرا دروغ خب

 .  مياد بدم برادر و خواهر اين از:  گفت و چونش زير گذاشت دستشو فرشته

 ؟ کيا -

 .  شادمهر و شاداب -

 .  نميدونم رو شاداب ولي نيست بد شادمهر -

 وسط بيايد ميگفت هي بيرون بود انداخته هم رو بدنش تمام...  ما سمت بود اومده بود کرده مست.  گنده شاداب -

 .  بگذرونيد خوش بيايد

 .  ايمونن و دين بي برادر خواهر بابا -

 .  دارن کار شما با اومدن کاميار آقا ولي ببخشيد:  شد بلند پريا صداي و شد زده اتاق در که داد تکون سرشو

 !؟ دوتامون هر با:  پرسيدم بلند من

 .  بله -
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 .  ندارم حال من.  برو تو:  گفت و باال داد رو هاش ابرو فرشته

 .  کردم باز رو در و در سمت رفتم.  پايين پريدم تخت روي از و دادم تکون سرمو

 اه ايزدپناه براي جد در جد اش خانواده که ميگفت پريا.  بود پريا قد از باالتر خيلي قدم.  بود وايساده در پشت پريا

 .  سرخدمتکار شد اون برادرش ازدواج و پدرش و مادر مرگ با اما ميکردن کار

 .  اومد نمي خوشم اصال کاميار از.  ميکردم حرکت يواش خيلي.  افتاد راه من از جلوتر پريا

 .  ميزاشتم سرد هاي کاشي اين روي رو لختم پاهاي هم من و بود سرد ها پله.  پايين اومدم آروم آروم رو ها پله

 .  نبود حواسش و من به پشتش اون..  وايسادم روش به رو.  ميکرد نگاه رو ها تابلو داشت کاميار

 .  اومدي خوش:  گفتم و شدم سينه به دست

  ؟ عزيزم چطوري تو خوبه:  گفت و داد تکون سرشو

 ؟ عزيزم بگي ديگه يکي ناموس به داري عادت -

 .  مونيم مي برادر عين هم با پرهام و من:  گفت و برگشت

 قدم يه داشتم.  ميکرد برخورد بهم هامون لباس که بوديم نزديک بهم اونقدر!  بزرگ قدم يه...  جلوتر اومد قدم يه

 .  اون مال هم مني مال هم.  بهار عين توهم:  گفت و گرفت دستمو که عقب ميرفتم

  ؟ اينجا اومدي مالکيت براي.  عقب برو:  گفتم ام شده قفل هاي دندون بين از و کردم نگاه بهش خشم با

 .  بدم اطالع بهت اومدم -

 .  بيرون برو گمشو حاال.  ممنونم مرسي -

 .  بزنم خوشگل صورت اين به دست ندارم جرئت من.  عزيزم نترس:  گفت و جلو کشيد منو

 .  عقب برو:  گفتم و زدم پس دستشو.  ميکرد حرکت پوستم روي داشت دستش

  ؟ ميکني چيکار نرم -

 ولي . بياد فري بزنم داد بخوام که بود اون از زيادتر طبقه ي فاصله...  بود ظهر نزديک.  ديوار به چسبوند و گرفت منو

 .  بشه نزديک نداره جرئت هم پريا.  شکسته پاش اون...  بکنه کاري تونه نمي بشنوه هم اگه خب

 .  خونه نيستن پرهام نه و فرهود نه

 .  خدايا واااي
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 هم من مال : گفت و صورتم به چسبوند صورتشو کاميار.  ميرفت پايين و باال ام سينه که بودم کشيده نفس تند اينقدر

 ؟ هستي

 .  شدم دهنش بد بوي ي متوجه تاره

 .  مستي تو -

 .  عزيزم کردي مستم تو -

  ؟ خبره چه اينجا -

 .  عقب رفت و کرد ول منو شنيد رو پرهام صداي تا کاميار

 .  هيچي..  هي:  گفت من من با کاميار

 . ميگيره دلش به رو اي کينه هر که ام کسي من گرنه و.  ندارم کاريت عمو و داداشت بخاطر فقط...  کاميار.  هيچي اِ -

  ؟ ميفهمي.  ميکنم ات تيکه تيکه بخوره مهربان به چشمت ديگه دفعه يک.  بيرون من ي خونه از گمشو

 .  ميلرزيد و بود وايساده گوشه يه هم پريا.  ميزد داد پرهام

 .  يکن تکرار و ببينم رو صحنه اين ديگه بار يه اگه البته.  تويي اينم:  گفت و آورد در جيبش تو از کاغذ يه پرهام

 . بيرون زد خونه از و کرد فرار پرهام دست از کاميار.  کاميار صورت تو ريختش و کرد تقسيم تيکه هزار به رو کاغذ

 .  بيار آب ليوان دوتا:  گفت داد با پريا به رو و گوشه يه انداخت کيفشو پرهام.  مبل يه روي انداختم خودمو

 .  پايين رفت سريع و داد تکون سرشو پريا

 .  پرهام کن جمعش:  گفتم و کشيدم عميق نفس يه

 .  ترسيدم يکي نگاه طرز از بار اولين براي.  بودم نديده حاال تا که کرد نگاه بهم جوري يه

 .  کردمي باهات چيکار که ميکردم نگاه وايميسادم ميخواستي:  گفت و زد پوزخند يه.  کردم نگاه بهش اون از بدتر منم

 .  نبود هم دعوا به نياز -

 !  مني نامزد تو -

 .  نيستيم هم محرم.  هميم با توافقي ما ؟ نه داشته برت دور خيلي -

 .  بنداز دستت توي ي حلقه به نگاه يه -

 .  تو اومد خانوم عمه کرد تموم هاشو داد که پرهام
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  ؟ پرهام شده چي -

 .  هيچي -

 ؟ خونيه صورتت چرا.  مهربان:  گفت و کرد نگامون مشکوک

 .  کرد نگاه منو نگراني با پرهام.  خونيه ديدم زدم دست لپم به

 .  ميشورمش االن.  خانوم عمه هيچي -

 .  بود کرده خوني صورتمو که بود کاميار هاي ناخن جاي لبم پايين تا چشمم زير از

 .  بودم نشده متوجه که بود داغون اعصابم اونقدر

 .  کن زنت کمک پرهام:  گفت بلند خانوم عمه

 .  رومه نامزد عنوان به اسمش فقط.  نيستم هم دوستش هنوز من!  زن

 .  باال رفتم سريع ها پله از

 .  گرفتم رو زخم جلوي کاغذي دستمال يه با شستم که رو صورتم.  کردم باز رو دستشويي در و اتاق توي رفتم

 جر وسط از رو هاشون بيشتري که ميکردم عجله اينقدر.  کرد پيدا رو ها زخم چسب اوليه هاي کمک ي جعبه توي

 .  ميدادم

 .  کنم باز من بده -

 اون و برداشتم رو کاغذي دستمال.  دادم بهش رو ها زخم چسب.  کردم نگاه ميزد نگران يکم که پرهام به و برگشتم

 .  زد صورتم به رو ها زخم چسب تک تک

 .  ممنونم:  گفتم و گرفتم ازش شد تموم کارش وقتي رو ها زخم چسب آشغال

 .  کنه نمي درد -

 .  باش خاطراتت مواظب تو.  نه:  گفتم جدي خيلي

  ؟ چي -

  ؟ کنم فراموشش ميکني کمکم مهربان -

 .  نميشم متوجه -
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 که خواستي بار يه يادمه ؟ کني شارژش داشتي احتياج موقع هر ؟ کوکيم عروسک من:  بهش زدم زل و برگشتم

 وششفرام اگه.  کنم فراموش رو بهار کن کمک بيا هستي نامزدم که حاال گفتي هم بار يه بگيري پول که بشم نامزدت

  ؟ بشي نامزد بهار با نميري چرا کني نمي

 منم.  بدي دست از رو پول همه اون نداري دوست هم تو.  ندارم غرضي و قصد هيچ من.  خب کن بس مهربان ببين -

 .  نيست ممکن فاميلي ازدواج که شده قيد نامه وصيعت توي و.  نيستم کسي فراموشي فکر به

 !  ميشي خوشگــل ميشي عصبي:  گفت و زد جذاب لبخند يه که دادم تکون پاهامو عصبي

 .  سمتش کردم پرت و کردم مچالش ، برداشتم رو تخت روي بود افتاده که رو پيرهنش

 .  ميشي باحال ميشي هم حرصي:  خنديد و گرفت هوا تو رو پيرهن

 .  شو غيرتي شما-

 هب نياز که هستي قدرتمند قدري به ميکني حس ميدونم ، مهربان:  گفت و نشست کنارم اومد..  تخت روي نشستم

 .  داره فرق بهار بحث حاال.  نميشه مرد غيرت زن غيرت بدون هميشه اما باشي نداشته مردي غيرت و تعصب

 .  کني فراموش رو بهار ميخواي مثال تو که اينه مشکلم من-

 ..  زمانه به نياز اما ميخوام من -

 .  نميشه هيچوقت نشده االن تا اگه.  کني فراموش رو بهار ميکني تالش داري تو که ساله چند -

 .  سازم حلوا غوره زِ کني صبر گر -

 اون و جذاب صورت به بعد و کردم نگاه ميزد چشمک اش حلقه توش که دستش به اول.  پاهام روي گذاشت دستشو

 .  ميکرد شدنش پهن ديدن به وادار رو آدم که...  که لبخندش

 ؟ ميگي چي خواهرت به:  گفت و پاشد تخت روي از.  برداشت دستشو اون و برگردوندم سرمو

 .  صورتمه روي زخم منظورش فهميدم

 تيزش نوک ديدم چاقوهه پشت کردم فکر بود دستم چاقو ميخاريد صورتم ميگم:  گفتم و زدم دست ها زخم چسب به

 .  صورتمو بريده

 ؟ گيجه حد اين در خواهرت يعني-

 .  ديگه اس فرشته -

 . اسم نه رفتار نه قيافه نه... نيست هم شبيه شما چيز هيچ چرا -
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 ؟ همن شبيه ها قلو دو ي همه مگه -

 .  مياد آشنا...  لباس اين...  ولي همه نه -

 .  برداشتم کمد تو از خب -

 .  بود بهار ي عالقه مورد لباس:  گفت دقيقه چند از بعد.  بود شده خيره لباسم به پرهام

 .  کردم نگاه لباسم به لحظه يک

 .  منه مال االن.  اصال باشه خريده اون...  باشه اش عالقه مورد خب

 .  خورد پيوند بهم هاش ابرو بود کرده که اخمي با

 ؟ بيرون ميري:  گفتم و کردم نگاه مستقيم بهش

 .  بيار درش-

 ؟ چي -

 .  بيار درشون...  کن عوض هاتو لباس -

 ربطي چه من به اصال.  باشه بهار مال خب.  بدم گوش حرفش به بايد چرا اصال.  دارم دوست خيلي لباسو اين من اما

 .  دارم دوست لباسو اين من ؟ داره

 .  نميارم در من-

 .  نروم روي بره هي نزار.  مهربان بيار درش.  نکن لجبازي -

 ؟ داري هم مغز مگه اِ -

 .  بيار درش -

 .  ميارم درش بيرون بري:  گفتم و رفتم عقب قدم يه دادش با

 .  کرد بهم وحشتناک نگاه يه و برگشت بيرون بره اينکه از قبل...  در سمت رفت

 بلوز يه روش که تاپ يه با هامو لباس...  بست محکم رو در.  بيرون رفت و کرد باز رو در ، دادم قورت رو دهنم آب

 و در به زدم دوتا.  پوشيدم هم لي شلوار يه.  زدم تا هاشو آستين و گذاشتم باز رو هاش دکمه ، پوشيدم خونه چهار

 .  تو بيا:  گفتم

 .  برسي صورتت به هم ذره يه چطوره کردي عوض تيپ که حاال:  گفت من ديدن با و کرد باز رو در
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 ؟ هاست زخم چسب منظورت-

 .  بيرنگه اينقده چرا.  هاته لپ منظورم...  نه:  گفت و خنديد

 !؟ داره ربطي چه من به-

 بخاطر هه.  بود گلي گل هم آرايش بدون هاش گونه.  چشمم جلوي اومد بهار لحظه يه ؟ پرسيد رو سوال اين چرا اصال

 .  پرسيده اين

 .  نيست مهم هيچي-

 ؟ بود چطور رستوران:  گفتم و دادم تکون سرمو

 .  بود خوب-

  ؟ آشپزي سر تو -

 .  مونده هنوز..  نه:  سرش زير گذاشت دستاشو و افتاد تخت روي

 .  اينطور که-

 ...  مهربان -

 ؟ هان -

 !!  هستي خوبي بازيگر -

 .  ميدونستم هم نميگفتي -

 .  نداره حرف لجبازيت -

 .  همين يعني مهري -

 !؟ کنم عوض اسمتو ميشه مهربان -

 .  شده الزمون آخر!!  پسرا اين شدن چي جديدا ببين خدايا.  غلطا چه -

 ؟ داره اشکالي چه مگه خب -

 ...  حتي..  نداري حقي هيچ تو که اينه اشکالش -

 ؟ حتي:  گفت و کرد تنگ چشاشو

 .  بگيري اجازه اگه حتي:  گفتم پوزخند با

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا  شبح عشق | ست داشتنی منونامزد د سایت نگاه دانلود
 

 ؟ ميدي درس چي راستي.  من دارم بدي معلم خانوم چه-

 .  رو شيطون -

 ؟ ميگيري حقوق چقدر.  آفرين -

 .  ميگيرم بدم درس چقدر هر -

 .  بله بله -

 ؟ نشستي عقد ي سفره سر -

 ؟ چي -

 ؟ وکيلم بنده آيا پرهام خانوم -

 ؟ کيه شوهرم.  بله -

 ؟ کـي:  گفت که گفتم لب زير چيزي يه

 .  خيکي مرد يه:  گفتم جدي خيلي و برگشتم

  ؟ کردي پيدا کجا از اينو مادر:  گفت و خنده زير زد بلند

  . ميده بو يکم فقط مادر خوبيه مرد.  گرفتمش که آب جوب تو افتاد مي داشت:  گفتم و آرايش ميز پشت نشستم

 .  من به زده زل ديدم که کردم نگاه آينه توي از

 ؟ مادر شد چي -

 ؟ نبود بهتر -

 .  گفتي رو بله ديگه که تو -

 .  کرديما غلطي چه -

 .  آفتابه ديدم که عقب آوردم امو کله يکم.  کرد باز رو در و پاشد تخت روي از پرهام.  خورد در به اي تقه موقع همين

 ؟ پرهام خوبي سالم -

 .  خوبم سالم -

 .  آفتاب سالم -

 ؟ خوبيد.  مهربان سالم اِ -
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 .  خوبيم --

 ؟ اومدي ظهر از بعد اينوقت که شده چي ببينم -

 ؟ تو بيام ميتونم.  داشتم خوب خبر يه...  هيچي -

 .  بيا آره --

 ماش به ميخواستم.  نميدونه پارسا خود راستش:  گفت و تخت روي نشست آفتاب.  بست رو در پرهام و تو اومد آفتاب

 .  بعد بگم

 ... !  خب:  گفت و خاروند رو اش کله پرهام

 ..  من..  من...  بگم چجوري..  من..  م...  راستش..  ر:  گفت لکنت با آفتاب

 .  ميشم مادر دارم من..  دارم...  من:  گفت که دادم تکون سرمو کالفه

 .  مهربان نه دارم دوست بچه من نه که ميدوني.  باشه مبارک...  اِ:  گفت و شد باز اش چهره پرهام

 ؟ هست ماهش چند.  عزيزم شديم خوشحال ولي --

 .  ماهشه دو:  گفت و زد لبخند يه

 .  آخي --

 ؟ کني سوپرايز رو پارسا ميخواي.  الهي -

 .  نيست رفتن بيرون اهل زياد که يدونيم.  رستوران بکشونيش امشب ميخواستم.  آره -

 .  من با ترتيبش باشه -

 .  پاشدم هم من که پاشد آفتاب

 .  ناهار بمون --

 .  بمون آره -

 .  مهربان خداحافظ..  پرهام خداحافظ..  پرهام ازت مرسي.  بسوزه ميترسم گذاشتم غذا خونه برم نه -

 .  خداحافظ --

 .  باي -

  ؟ چيه:  گفت که رفتم غره چشم پرهام به رفت که آفتاب
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 ؟ باي -

 .  باش راحت کن مخفف رو ها کلمه بابا آره -

 بهم هم سر پشت هاي زخم چسب.  آرايش ميز پشت نشستم دوباره منم.  تخت روي انداخت رو خودش دوباره پرهام

 .  ميزدن چشمک

  ؟ مهمه من براي چي اصالً...  باشه مهم برام که نبودم هايي آدم اون از راستش

 .  هيچي

 ...  بچگيم اول از يعني

 باسل هميشه و ميکردم کوتاهِ  کوتاه قيچي با رو موهام...  ميکردم بازي فوتبال محله پسراي با بودم بچه وقتي...  هي

 !  مذکره جنسيتم واقعا انگاري که ميکردم رفتار جوري يه.  پوشيدم مي پسرونه هاي

 تونم نمي هيچوقت و ظريفم موجود يه من که اين...  شکست وجودمو تمام تلخ حقيقت يه راهنمايي دوران توي ولي

  . ميشه من مال اشاره انگشت و ميکنه نگاه من به چشما تمام بزارم کج پامو اگه که اين.  باشم مذکر جنس يه واقعا

 .  کني فرار واقعيت اين از ابد تا نميشه...  کرد کوتاه ابد تا رو موها نميشه ديگه ديدم

 ! ؟ ضعيفه و رنجور اينقدر چرا.  مياد بدم زن از هنوزه که هنوزم

 .  مهري هي -

 .  عمته مهري -

 .  نميشه تکرار ديگه ببخشيد -

 ؟ چيه:  گفتم و کشيدم عميق نفس يه

  ؟ بيرون شام بريم اي پايه امشب ميگم -

 .  ميره سر ام حوصله من نيستي تو وقتي پرهام.  نه:  گفتم و کردم نگاه بهش

 .  هست که خواهرت -

 ؟ بنويسم کالس يه ميتونم...  ميگم.  کرده سرگرم خودشو که اون -

 ؟ چي مثال:  انداخت هم روي رو پاهاش و گذاشت سرش زير دستاشو

 .  رانندگي...  مثال...  مثال -
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  ؟ نيستي بلد -

 .  نوچ -

  ؟ مطمئني.  رو قضيه ميگم بهش ميزنم زنگ سامان به من...  خب -

 .  آره...  خب -

.  کوتاه و بشه خُرد ميتونه صاف موهاي اين.  کني تقيير ميتوني خيلي...  مهربان ميدوني.  آرايشگاه يه برو فردا بيا يا -

 .  بکني ميتوني بخواد دلت کاري هر اوووف...  صورتت يا.  بدي مدل بهش اصال يا

 ...  خب -

 .  لحظه يه وايسا...  ميکني خب خب چقدر -

 .  سامسونتش کيف سراغ رفت و پاشد تخت روي از

 کافي مقدار به کارت اين توي:  گفت و آرايش ميز روي کرد پرت رو کارت...  کارت يه بعدش و آورد در پول کيف يه

 .  بده پول بهش فرهود کنم فکر اما.  خواهرت براي هم شايد.  هست پول برات

 . بودم همين منتظر اصال.  درست دستت:  گفتم و برداشتم رو کارت

 .  خاکستري راحتي شلوار و بود پوشيده سفيد بلوز يه.  جيبش توي گذاشت رو پولش کيف و خنديد

 ؟ خوردين غذا.  امه گشنه خيلي که بيارم خوراکي ذره يه برم من:  گفت و پوشيد رو روفرشيش هاي کفش

 ؟ خوردي تو نه -

 .  خوردم چيزي يه کار سر آره -

 منظورم يعني ؟ نموندي کردن درست ناهار براي تو که چجوريه.  خورد رو چيز همه ميشه آشپزخونه تو...  ديگه بله -

 ؟ اونجا نيستي تو اما مياد ناهار براي مشتري که اينه

 .  دادم ديگه يکي به جامو من...  خب..  خب:  گفت و کرد تغيير يکم رنگش

 .  بيرون زد سرعت با پرهام و دادم تکون سرمو

 کسي به رو جاش کسي رستوران هاي آشپزخونه توي نميکنم فکر.  بودم نشده قانع هم هنوز...  ميزد مشکوک يکم

 .  بده ديگه

 «؟ کردي کار آشپزخونه توي ، تو مهربان »

 .  نه خب

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا  شبح عشق | ست داشتنی منونامزد د سایت نگاه دانلود
 

 « نزن اضافي زر پس »

 پل بغل گذاشته و گرفته وي تي يه جديدا پرهام.  پاشدم آرايش ميز پشت از کردم آرايش يکم که صورتمو بالخره

 .  تاپش

 .  اومد موسير ماست يه و چيپس بسته دوتا با پرهام موقع همون.  کشيدم وي تي باالي به دستي يه رفتم

 .  ببينيم بزارم فيلم يه ميگم -

 .  باشه -

 .  ميکردم آماده رو نشستنمون جاي من و ميکرد روشن رو وي تي اون

 .  وي تي جلوي نشست و گذاشت رو فيلم

 .  بودم گذاشته کوسن همين براي کمد به ميخورد پشتمون.  پشتمون بودم گذاشته کوسن مشت يه من

 .  بخور بيا:  گفت و کرد باز رو ها چيپس از بسته يه پرهام

 .  کرد نگاه بهم خنده با که کردم نگاه بهش.  خورد دستش به دستم که برداشتم چيپس يدونه

 .  کنيم نگاه فيلم به همزمان شد باعث فيلم بلند صداي

 .  بود مسخره هاي رمانتيک اين از متاسفانه

 .  بود شده کالسيش هم عاشق بود دبيرستاني دختره

 ؟ نبود تر چرت اين از -

 .  نيستم رمانتيک فيلم طرفدار من:  گفتم که کرد نگام تعجب با

 ؟ داري دوست چي خب -

 .  بکش و بزن:  گفتم ذوق با

  ؟ بيارم...  آهان -

 !؟ داري -

 !  داره احتماال فرهود.  آره -

 .  منتظرم پس -

 .  بست رو در و بيرون رفت ، پاشد جاش سر از پرهام
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 .  پرهام گوشي به افتاد چشم و کردم خاموش رو وي تي رفت تا

 ؟ نداره رمز تلفنش چرا هه..  هاش inbox قسمت تو رفتم و برداشتمش

 .  دارن رمز بيشترشون ها لمسي اين

  کردم نگاه هاش پيام به

 « پنج ساعت نه شيش ساعت خره»  فرهود

 ! «؟ مهربان! ؟ رانندگي ؟ چي چي کالس»  سامان

 . « ميدم انجامش حتما...  سرگرد چشم»  فرهود

 « ميشم ممنونت بيايد دفترم اگه..  سرگرد بخير ظهر»  امير

 « ميره حميدي...  پرهام نميرم ماموريت من بابا نه»  رحيمي

 «؟ کنم چيکار رو نهاد پرهام»  مهتاب

 .  گذاشتم قبلي جاي همون رو موبايل و بيرون اومدم inbox قسمت از سريع و شنيدم پا صداي

 .  دي وي دي جلوي نشست و اومد پرهام

 !؟ پليسه پرهام مگه...  سرگرد چي يعني

 ...  آشپز گفت اون ولي

 .  ديگه هاي يارو اون و فرهود حرف..  اينجا ولي

 .  نشست من کنار اومد گذاشت رو فيلم وقتي پرهام

  ؟ آشپزي گفتي -

 .  خب آره:  گفت و کرد نگام متعجب

 .  بگو و کن نگاه چشمام توي آشپزي واقعا اگه ؟ ميگي راست:  گفتم و کردم نگاش مشکوک

 .  نيستم آشپز من.  نه:  گفت و نکرد نگاه چشمام توي

 ...  خب -

 ...  ولي متاسفم مهربان -

  ؟ ولي -
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 .  بگم رو چيزي يه بايد.  ميام منم فرهود اتاق تو برو:  گفت و کرد خاموش رو وي تي

 .  فرشته و فرهود اتاق تو رفتم يواش خيلي.  بيرون رفتم اتاق از و پاشدم جام سر از

 .  داره کارمون گفت پرهام:  گفتم بگه چيزي فرشته اينکه از قبل

 ظرن به خسته يکم و بود زده عينک فرهود.  اومد فرهود با پرهام...  نزديم حرفي هيچ بياد پرهام که وقتي تا فري و من

 .  ميرسيد

 .  وايساد سرش باالي فرهود و صندلي روي نشست پرهام

 .  ايزدپناه فرهود سروان و ايزدپناه پرهام سرگرد.  هستيم پليس مامور دوتا من و پرهام...  خب:  گفت فرهود

 .  موند مات فرشته

 ...  خب -

 زن.  بود افسون..  تو پدر مادر...  مهربان.  کردن اعتماد ما به اينا چجوري باشيد گفته خودتون با واقعا شايد -

 بفرستن رو قيمتي اشياء و مواد تا ميکرد مامور رو پدرت و فرشته خواهر مادربزرگت!  فاميلي ما با تو.  ما پدربزرگ

 دوتا چون و.  کنه استفاده فرشته و تو از تا خواست شد معتاد پدرت وقتي ولي بوده عربي مادربزرگت چون.  عربستان

 ود پرهام و من.  بدزديد اشياء براش دخترونه هاي عشوه با ميتونستيد راحت خيلي پولدار هاي پسر راه از بوديد دختر

 .  شديم دوتا شما حضور متوجه اينکه تا.  دنبالشيم که ساله

 ور شما فهميديم و.  کرديم تصادف شما با که شما ي خونه دم بيايم خورد ما ماشين به فرشته که روز اون خواستيم

 .  کرديم پيدا تر راحت خيلي

  ؟ منه مادربزرگ افسون...  بيرون بود زده حدقه از چشام

  ؟ چي نامه وصيعت پس:  پرسيد فرشته

 .  کنيم ازدواج پرهام و من که صورتي در داده افسون به رو اموالش تمام...  ما پدربزرگ ي نامه وصيعت:  گفت فرهود

 نه.  ودنب نامزد براي هم يکي افسون کردن پيدا براي يکي.  بوديم وسيله دوتا فقط فرشته و من پس:  گفتم پوزخند با

 ؟

 .  مجبوريم ما کن باور...  مهربان:  گفت جدي پرهام

  ؟ بگين ندارين چيزي ديگه -

 .  بندازيم گير رو افسون ميتونيم.  کنيد کمک ما به و...  باشيد ما با اگه -

 .  باش خيال همين به:  گفتم و زدم پوزخندي
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 واهرخ ما که ميدونيد حتما.  هامون شده خراب تو ميريم.  کن جمع رو وسايلت ميتوني اگه:  گفتم و کردم فرشته به رو

 .  نيستيم

 .  حسابي و درست ي خونه نه و داريد تحصيالت نه شما ميدونيم و.  ميدونيم.  بله -

 .  دادم تکون سر و کردم نگاه بهشون تاسف با

 .  ديگه بدو دِ:  زدم داد سرش.  بود نشسته سرجاش هم هنوز فرشته

 .  ميکنم خواهش مهربان:  گفت و سمتم دويد پرهام

 .  بود افتاده من التماس به راهرو توي

 .  پناه ايزد آقاي بگم بهتره يا.  پرهام کن ولم -

 .  کُشت منو خواهر تو پدر مهربان:  زد داد و وايساد من جلوي

  ؟ چي -

 رو مادرم يادگاري تنها که نميخواست خواهرم چون کُشت منو خواهر گلوله با دزديد مي وسيله داشت وقتي..  بله -

 .  ببرن

 ؟ چي بهار.  محترم آقاي وايسم اينجا نميتونم هم من اما متاسفم -

 .  مهربان بود نامزدم واقعا اون -

 ..  هم حاال.  متاسفم -

 .  ميکنم تمنا ازت...  مهربان -

 .  نميزنه برق نگاه اين چرا فهميدم بالخره.  کردم نگاه ايش قهوه چشماي به

 .  پدرم و افسون از انتقام...  خواهرش دادن دست از غم...  غمه توش.  انتقامه توش

 ! ؟ پدرم

 .  بوده چي پدرم نميشه باورم هم هنوز

 .  نداري خوشي دل پدرت از ميدونم...  مهربان -

 .  شد مادرم مرگ باني و باعث اون -
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 شر از هم ميدم قول من.  بگيريم انتقام ازشون بيا.  ميکنه کمک وقتا خيلي انتقام ميدوني...  کن کمکمون بيا پس -

 .  ميدم بهت نامزدمي نقش حق در که رو پولي هم و...  هم و ميشي خالص پدرت

 ؟ سرگردي تو ميدونن همه -

 .  فرهود و مهتاب و سامان فقط...  نه -

 .  پرهام ميشه باورش کي -

 .  ازت ميکنم خواهش...  مهربان -

 .  باشه...  -

 .  ممنونم ازت:  گفت و کشيد راحت نفس يه

 .  بگيرما ياد رانندگي بايد من ولي:  گفتم که اتاق تو ميرفت داشت

 . حتماً باشه -

 .  بزنم قدم باغ تو يکم بودم کرده هوس.  پايين رفتم ها پله از منم و اتاق تو رفت

 .  بود برده خوابش مبل روي خانوم عمه پايين

 .  بستم آروم رو در و باغ تو رفتم آروم و سريع

 .  بزرگ حوض سمت رفتم مستقيم و ها پله از پايين رفتم

 کدوم نميشه باورم ، فرهود مال ولي بود سفيد ماشينش پرهام.  ديدم رو پرهام و فرهود ماشين که زدم دور رو حوض

 ؟ آلبالويي رنگ عاشق پسري

 ودمنب آشنا عقل نام به چيزي با اومدم بدنيا وقتي از خودش قول به.  نداره وجود عقل هم يکم مخش تو بشر اين يعني

 . 

 .  فري عين

 اهامونپ بعدش و ميخوابيديم نيسان پشت که موقعي به رفتم و ميدادم تکون پاهامو.  پرهام ماشين کاپوت رو نشستم

 .  خنده زير ميزدن مردم و ميداديم تکون رو

 . چشمم جلوي اومد افسون ي چهره بعدش

 .  مرده که ميگفت مامانم اخه بودم نديده رو بابام مادر هيچوقت من

 .  داشته فعاليت ميکروب عين و بوده زنده ولي
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  آورد خودم به منو پرهام صداي که بودم فکر تو اينقده

 ؟ هان -

 کجايي؟ -

 .  جا هيچ-

 .  بگرديم بيرون يکم بريم بپوش چيزي يه برو بدو پس -

 ؟ کجا مثال -

 .  ميگيريم تصميم حاال -

 . در سمت رفتم عقب عقب و پايين پريدم کاپوت روي از

 ! بيايا سريع -

 .  باشه -

 .  بود خواب هنوز خانوم عمه ، تو رفتم.  کردم باز رو در و برگشتم

 .  باال رفتم يکي دوتا رو ها پله و نرده به گرفتم رو دستم.  ها پله سمت رفتم

  ؟ کنن چيکار نخندن باهم ديوونه دوتا.  اومد مي خنده صداي فرشته و فرهود اتاق از

 رفتم اول.  ميداد تکون رو ها پرده باد و بود باز پنجره.  داد بدي صداي که بستم محکم پام با رو در و اتاق تو رفتم

 .  نشسته ماشينش توي پرهام ديدم که ببندم رو پنجره

 .  کردم عوض کتون سفيد شلوار يه با شلوارمو و پوشيدم بلند سبز مانتوي يه تاپم روي و آوردم در رو پيرهنم

 .  نموند هم مو تار ذره يه که جوري بستم محکم و سفت باال از موهامو

 .  پوشيدم هم سبزم عروسکي هاي کفش.  کردم سردم عطر غرق خودمو و سرم روي انداختم رو سفيدم شال

 .  بزنم رُژ يه و دستم توي بندازم رو مچيم ساعت شد وقت فقط

 .  بيرون زدم اتاق از و جيبم توي انداختم گوشيمو.  ميداد اِس هي پرهام

 کرد نگاه ها زخم چسب و صورتم به اول ديد که منو.  ميچيد رو ميز روي هاي ميوه داشت پريا.  پايين ها پله از رفتم

 ؟ خانوم ميريد بيرون:  پرسيد ، وضعم و سر به بعدش

 .  ميايم دير.  آره -
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 .  باشيد خودتون مواظب.  چشم -

 .  خداحافظ.  باشه -

 .  توش نشستم و کردم باز رو درش.  بود در جلوي پرهام ماشين.  بيرون زدم خونه از سريع.  نشدم جوابش منتظر

  ؟ شدي خوشگل -

 !  ها زخم چسب با -

 .  البته صد -

  ؟ بريم کجا خب:  داد گاز و کرد روشن رو ماشين

 .  گشنمه من...  رستوران بريم اول -

  ؟ بعدش.  چشم -

 .  بازار بريم -

 .  چشم به اونم -

 .  رستوران يه به رسيديم ترافيک عالمه يه تو موندن از بعد

 .  کرد باز برام رو ماشين در بعد شد پيدا اول خودش

 .  رگ تو بزنيم خوشمزه چيز يه بريم هم با بده رو دستت:  گفت و زد چشمک بهم

 . بود پنجره کنار که ميزي يه سمت کرد راهنمايي رو ما آقاهه يه.  بود شيک خيلي رستورانش.  رستوران تو رفتم

 .  من روي به رو نشست اومد هم خودش.  صندلي روي نشستم من و عقب کشيد من براي رو صندلي پرهام

 .  آورد رو منو برامون گارسون

 ؟ ميخوري چي:  پرسيد پرهام

 .  بخوري تو چي هر -

 .  بياريد مخصوص پيتزاي دوتا -

 .  رفت و نوشت رو منو گارسون

 .  پرهام سوال يه -

 .  بپرس:  گفت و چرخوند من طرف به رو سرش منو سوال با که ميکرد نگاه داشت بيرون به
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 .  ديگه ميشه معلوم خب.  پليسين ها شما نميدونن ات خانواده چطور -

 .  ميکنم هم آشپزي هم من.  ميکنه کار هم کسري شرکت تو فرهود خب -

 !  آشپزي واقعا پس اِ -

 .  ميکنم کار کم خيلي ولي آره -

 .  جالبه -

 .  نيست سوالي ديگه خب -

 ؟ نيست پليس که اون ؟ چي مهتاب...  هست چرا -

 ؟ نه ميکنه کار کودک مهد تو کنم فکر...  نه -

 .  نيستم مطمئن -

 .  بود چيزايي همچين يه -

 ؟ نمياد خوشت ها بچه از چرا -

 .  مياد بدت بگم بهت -

 .  بگو نه -

 .  داشت کينه ها بچه از بهار چون -

 ؟ دور بريزي رو داره ربط بهار به چي هر نميخواي بهار شده تو دنياي:  گفتم و کردم پوفي يه کالفه

 .  عزيزم نامزد ميکنم رو ام سعي -

 .  خوبه -

 .  آوردن هم رو هامون غذا موقع همون

 .  کردم دهنم وارد چنگال با و کردم نصف رو پيتزا چاقو با ها کالس با عين

 .  ميخورد دست با داشت پرهام ولي

 .  پرهام بردي آبرومو -

 .  چي ييعن خوشي نفهميدي بگذروني چيزا اين با رو وقتت بخواي دنيا اين تو اگه.  راحتن همه ببين.  باش راحت بابا -
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 تو مانداخت رو پيتزام از تيکه يه.  کرديم دست با پيتزا خوردن به شروع پرهام با و گوشه يه انداختم رو چنگال و چاقو

 .  من دهن تو انداخت قارچ يه اون و پرهام دهن

 .  ميخنديديم هر هر بعدش و ميزديم گاز ديگه هم هاي پيتزا از و ميخورديم رو هم هاي نوشابه ليوان

 .  بکنه حساب تا رفت پرهام و کردم پاک رو دهنم دور شد تموم غذامون وقتي

 .  شديم ماشين سوار رفتيم و بيرون رفتيم هم با کرد که حساب.  دنبالش رفتم و پاشدم جام از

  ؟ چطوره.  بريم پياده بازار تا کنم پارک رو ماشين اينجا من ميگم -

 .  موافقم -

 .  شديم پياده همزمان هم با و کرد پارک رو ماشين

 .  کردم حلقه دستش دور دستمو من و وايساد من کنار اومد

 ؟ بله:  خورد زنگ پرهام گوشي که بوديم بازار نزديک.  افتاديم راه و دادم تکيه بهش

- .... 

 .  بگو راستشو فرهود ؟ شده چي -

-  ..... 

  ؟ کجا -

-  .... 

 .  خونه ميام نه.  مهربانم با االن من -

- .... 

  ميگيرم هم شيريني باشه -

- ..... 

 .  خداحافظ -

 ؟ شده چي:  پرسيدم نگران کرد قطع تا

 .  اومده ام عمه يعني بهار مادر -

 .  وااااي -
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 .  بريم بايد.  مهربان متاسفم -

 .  بريم برو پس -

 .  شديم ماشين سوار دوباره

 .  ميزنه بد بزنه اگه اما نميزنه حرصي حرف زيادي ام عمه.  بيار در بازي کالس با خواهشا:  گفت بهم راه توي پرهام

 .  نزنم جوش باشم مواظب بايد پس -

 .  نميگه چيزي عمم شوهر.  آفرين -

 ؟ ميکنه چيکار پس -

 .  ميبينه تلويزيون بيشتر -

 .  خودته کپي -

 ؟ وي تي به چه و من:  گفت و کرد نگاه بهم تعجب با

 .  ميکنه جمع فيلم ميشينه که عممه پس -

 .  ميبينه سريال اين.  فيلمه اون -

  ؟ جنگي سريال -

 .  ميپرسي سوال چقدر.  ديگه بياد دستش چي ره -

 .  ميکنم کسب اطالعات دارم خب -

 .  ميزنه حرف زيادي عمم راستي -

 .  عباس حضرت يا:  گفتم و شيشه به چسبوندم سرمو

 .  ميخواستي اطالعات آخه.  بدوني که گفتم -

 .  سرت خير بده گاز يکم -

 ؟ اي راننده -

 .  ايشاال ميشم ولي نه -

 ؟ چي که اونوقت -

 .  بيرون بزنه کف دهنت از که ميدم گازي يک باند جيمز عين ها اتوبان تو -
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 . ديگه ميبينيم -

 .  باشه -

 .  ماشين ي پنجره دم اومد گل دسته يه با بچه يه که بوديم قرمز چراغ پشت راه چهار سر

 .  خانومم به بدم که بده هاش تازه اون از تا دو:  گفت و کرد جيبش تو دست پرهام

 .  ببرين هم بچتون براي ؟ دوتا فقط حاال.  آقا خوشگلي خانوم چه:  گفت بود کوچيکي دختر که بچه

 .  بده رو خوبش تا پنج يه...  بده حاال.  جون عمو نداريم بچه که ما -

 .  من پاي روي انداخت رو قرمز رز گل شاخه تا پنج پول دادن از بعد پرهام

 ؟ نه بفرماييد يعني اين -

 .  بفرماييد يعني ساده زبان به آره -

 .  شد قفل هم روي هام دندون و باال رفت هام ابرو

 .  مهربان نگير گارد پرهام جون رو تو -

 ... بزرگ مامان -

 : گفتم که کرد نگام بد

 .  مادرم مادر -

 : دادم ادامه و دادم تکون سرشو

 تلطاف اصال.  باشم خشن اينقده من خواسته سرنوشت.  بجنگه سرنوشتش با نميتونه هيچکي مهربان ميگفت -

 .  نيست من تو دخترونه

 ولونيبقب خودت به واقعا مدتي يه از بعد ميشه باعث باشي پسرا عين هميشه اينکه.  کني پيداش بايد...  هست چرا -

 خب.  نازمو بکشه يکي که کنم ناز اونا مثل نميتونم يا باشم جيغو جيغ دخترا عين نميتونم من.  پسرم من...  آره که

 .  مهربان نيست خوب اين

 ؟ چيه نظرت -

 و دنگ و باشه ساده که داشتم دوست رو دختري هميشه خودم من اما داره خودشو زندگي کي هر...  من نظر به -

 .  قشنگتره هاش ساده هميشه.  ساده.  باشه زشت اينکه نه.  باشه نداشته فنگ

 .  سالته هشت و بيست ؟ بگيري زن نميخواي واقعا تو راستي.  موافقم -
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  ؟ سرگرده يه ازدواج مشکلت االن تو -

 .  پرسيدم همينجوري.  بيخيال -

 من به افته بي خطر تو دختره خود جون يا بميره ممکنه لحظه هر که پليس يه با که کردي پيدا رو دختري اگه -

 .  بده نشونش

 .  ميشم راحت که بميري -

 .  لطفته نظر:  گفت و خنديد بلند

 .  نيستم مطمئن رو آخري اين البته...  اي چهره خوش.  پولداري تو خب -

 ؟ نميکني شوهر تو.  بگو تو حاال خب:  گفت و کرد نگاه بهم جذابش لبخند با

 ؟ ميگيره رو ما کي -

 که راحت و التي دختر يه.  باشي شيطون اينکه نه.  ميره يادش هاشو غم آدم تو با.  مهربان هستي عالي واقعا -

 تمنيس مطمئن رو آخري اين خودت قول به البته.  هستي تيپم خوش.  مغرور و لجبازي تو ولي.  بگذرونه خوش ميخواد

 ؟ چي من. 

 لمث.  نداري رو ها چيز از بعضي ي جنبه و مغروري ميکنم حس ميدوني.  فيله حضرت کار تو شناختن ميکني باور -

 .  نداري رو ها چيز از بعضي انتخاب قدرت و لجبازي خودم

 .  خودموني موقعش به و هستي هم دلنازک البته و

 .  مرموزم اينقده نميدونستم کن باور ولي.  خوبه -

 .  شد کنده جاش از ماشين و شد سبز چراغ

 . نزديم حرف زياد ديگه راه توي

 ؟ نخوري سرما...  مهربان هي -

  ؟ چطور:  گفتم و پنجره از بيرون کشيدم سرمو

 .  دکتر ببرم رو نامزدم ندارم حوصله من آخه -

 .  رو راه همه اين ميره کي -

 .  سر تو خاک بدبخت من -

 .  سرت تو خاک -
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  گرخيدم جمعيت همه اون ديدن با کردن باز که رو در.  خونه تو رسيديم بالخره

 ... ! اومديمـ ما -

 .  بود خوب ما بدون ناهار...  نمونه آشپز:  گفت پرهام به بلند فرهود

 .  بيايم شديم مجبور که خريد بريم ميخواستيم.  بود عالي:  گفت بجاش مهربان

 .  بشين بيا هم تو جان مهربان.  ببينم اينجا بيا پرهام..  جان خاله:  گفت فرهود مادر

  بعد بکشيم رومون و سر به دستي يه بريم ما:  گفت و گرفت پشت از منو هاي شونه پرهام

 .  رسيديم اتاق به و رفتيم باال يکي دوتا ها پله

 .  کنم عوض هامو لباس من باش بيرون:  گفتم و بستم پام با رو در

 .  ميپوشم هامو لباس حموم تو ميرم من:  گفت و انداخت نگاه يه بهم

 .  حموم تو رفت بقلش زير لباس مشت يه با اون و دادم تکون سرمو

 .  بود زده جديد تيپ پرهام ولي پوشيدم رو ظهرم هاي لباس همون و کردم عوض هامو لباس

  شکالتي بلوز و اي قهوه کتون شلوار

 ! خوري ناهار سالن ميريم ما مهري و پري:  اومد فرهود صداي که اومديم مي بيرون اتاق از داشتيم

 .  ميگه هم باز ولي ها رو پري اين ندارم دوست ميدونه:  خورد حرص پرهام و خنده زير زدم من

 .  نکردم پيدا چيزي تو براي.  ميگشتم براتون مخفف اسم دنبال من...  بخير اول روز ياد -

 ! برو راهتو.  لطفا نده ادامه -

 .  شديم آسانسور سوار و پايين اومديم ها پله از

 .  فري و فرهود کنار هم کنار نشستيم.  بوديم ها نفر آخرين ما که شد باز آسانسور در وقتي

 ؟ چيه براي ها زخم چسب اين:  پرسيد فرشته

  ؟ شده چي...  ميگه راست فرشته:  گفت هم فرهود مادر

 .  چرخيد کاميار سوي به همه سر که انداخت کاميار به بد نگاه يه پرهام

 و نيست تهش که نبود حواسم.  بود دستم چاقو...  ميخاريد صورتم:  گفتم حرص با و کردم قفل هم توي هامو دست

 .  مياد خون داره ديدم که خاروندم.  سرش
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 .  باش خودت مواظب.  جان خاله واي:  گفت دلسوزي با فرهود مادر

 .  حتما چشم -

 .  بشيد آشنا جان بهار مادر ، من کوچيک ي عمه با:  گفت دوتا ما به رو و شد بلند فرهود

 شا شده فر موهاي که برد ميکرد رفتار کالس با خيلي و بود پوشيده دامن و کت که زن يه سمت به رو دستش بعد و

 .  داشت خوبي ي ورزيده و کشيده هيکل تر مهم همه از و اش شونه روي بود ريخته رو

 .  خوشبختيم:  گفتيم زمان هم فرشته و من

 .  نبود حواسم من ؟ فرشته کدوم مهربان کدوم اما ببخشيد:  گفت عمه

 .  فرشته خواهرم اينم و منم مهربان:  گفتم و پاشدم

 در زياد بازي احمق چند هر.  نبوده تو براي واقعا من دختر شايد.  سعادتت به خوش.  جان پرهام.  خوشبختم خيلي -

 .  آورد

 .  گفت حرص با رو قسمتش اين

 .  ميشن پيدا کم خوب دخترهاي.  ميگم تبريک هم تو به جان فرهود:  داد ادامه دوباره اشون عمه و کرد تشکر پرهام

 خجالت.  بگو هم رو اسم پس...  مني با ميدونم.  جون عمه:  گفت بلند بود پوشيده زننده و زشت لباس يه که شاداب

 .  بکنه جمع رو خودت دختر بايد يکي.  نکش

  . بگه چيزي من دختر به نداره حق.  کن جمع رو دخترت.  امير ببين:  گفت روزبه آقاي به رو و پاشد اشون عمه شوهر

 .  بود گر نظارت گوشه يه بهار

  ؟ هستي کي کردي فکر.  جات سر بشين:  گفت روزبه آقاي

 .  بابا بفرست صلوات خان داريوش:  گفت اش عمه شوهر به رو فرهود.  پاشديم جامون از من و فرهود و پرهام

 .  ميگيرم حقتو دارم.  بگير خون خفه تو:  گفت فرهود به رو و برگشت خان داريوش

 .  بگيريد منم نامزد حق پس:  گفتم خان داريوش به رو و شدم خم ميز روي

 .  کرد اشاره بهار به سر با و

 امزدن:  گفتم که ميکردن نگام تعجب با داشتيم فرهود و پرهام و فري حتي همه.  کرد نگاه من به خنده با خانوم ي عمه

 .  بود گرفته عروسي کارت يه ؟ مگه کرده چيکار.  کرد پايمال حقشو داشت دوست کي هر.  داره حقي منم عزيز
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 از لطفا.  روزبه آقاي و عزيز ي عمه شوهر...  خان داريوش.  مَنَن سوپر کردن فکر ها بعضي:  گفت پوزخند با کسري

 .  منو برادر حتي.  زدن نيش رو همه که دادين پرورش رو مار دوتا خونتون تو که نزنيد حرفي حقوق

...  خان داريوش.  خودم ي خانواده براي متاسفم:  گفت و کرد زدن دست به شروع شادمهر.  بود باز دهنا ي همه

 .  شد شروع سريالتون

 نتلفنتو دفتر تو نيست معلوم اما دانشگاهي استاد مثال.  باش متاسف خودت براي تو...  خان شادمهر:  گفت مهتاب

 .  داره وجود دختر تلفن چندتا

 .  مربوطه خودم به:  داد جواب محکم خيلي شادمهر

 .  شادمهر کن بس:  گفت کسري

 .  ميخوردن حرص داشتن جا يه همه.  بود بدي خيلي وضع

 .  کندم پوست خيار يه پرهام براي و نشستيم پرهام و من

 نمميبي رو تاوانش دارم االن اما.  شکوندم دلشو.  نوشتم ديگه چيز يه عروسيمون کارت تو من...  آره:  زد داد بلند بهار

 .  دارم دوست هنوز من...  پرهام ولي. 

 .  کني قبول منو هم باز که ميخوام ازت:  گفت که کردن نگاه تعجب با همه

 و ارمد دوست بگي اينکه جاي به.  خانوم بهار.  نميکنه توجه ديگران مال به کسي جديدا:  گفتم و زدم بلندي ي قهقه

 تو تبر قتيو تا نميکنه نگاه تو به پسري هيچ.  بيرون بکشي غرورت و تنهايي باتالق تو از خودتو يکم.  کني قبول منو

 ...  االن که داره قلب يه هم پرهام.  دستته

 . منه مال:  زدم داد همه به رو و شدم بلند جام از

 هميم مال ما.  بيرون کشيد يکي تو دست از رو فرهود دل که داشت ماري ي مهره من خواهر و:  گفتم هم شاداب به رو

 .  مونيم مي هم مال و

 .  بود گرفته گاز رو لبش و بود کرده مشت دستاشو بهار

 .  کرد نگاه بهم لبخند با پرهام

.  تمنگف چيزي من ولي دوختيد چشم ديگرون مال به و کشيديد هم رُخ به و گفتيد ناسزا بهم:  گفت بلند خانوم عمه

 .  هديگ سال دو تا بريد...  هم حاال.  اومد پيش مسئله اين که بدم توضيح بهتون رو برادرم ي نامه وصيعت ميخواستم

 .  هم تو رفت جور بد تا چهار ما جز به همه ي چهره

 ..  مهتاب.  کنيد ناراحت رو عزيزم دختر نميخوام.  ميشه مادر داره...  بگم که گفت آفتاب...  راستي -
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 ؟ خانوم عمه بله -

  ؟ باشه.  نميفهمه چيزي ها دعوا اين از آفتاب -

 .  حتماً چشم -

 .  رفت و پاشد خانوم عمه

 .  پاشدم و عقب کشيدم محکم رو صندليم مم که گرفت سنگيني جو جا همه رفت تا

  ؟ خريد بريم.  نشده دير هم هنوز.  عزيزم:  گفتم بلند گوشش دم و پرهام پشت رفتم

  ؟ ميايد دوتا شما:  گفت ما به رو و زد جالبي لبخند پرهام

 .  بيايم هم مهتاب و مارلين و من ميريد اگه:  گفت کسري

 . گرفت گُر مهتاب هاي گونه

 .  ميايم هم فرشته و من:  گفت فرهود

 .  ميايم هم فرشته و فرهود و مهربان و من باشيد باغ تو شما.  بريم برو پس.  گفت کسري به رو و پاشد پرهام

 .  حموم تو رفت دوباره پرهام و اتاق تو رفتيم

 .  بود نگرفته تصميمي هنوز من اما کرد عوض هاشو لباس پرهام

 .  مشکي جين شلوار و خاکستري اسپرت بلوز يه.  کردم نگاه پرهام تيپ به

 .  پري بکن کمکي يه -

 ؟ کنم سر به خاکي چه:  گفت ، زدم سوت که رفت چپ چپ بهم

 .  بپوشم چي...  شوخي بيخيال.  خوبه رُس -

 .  چادر -

 .  ميکنن زندگي چادر با همه هاتون همکار ديگه آره -

 ؟ اينجا داريم چي خب -

 .  تنگ يکي بزرگ يکي کوتاه يکي بلند يکي...  مانتو تا چهار -

 ؟ چي ديگه -

 ! اي پارچه يکي عادي يکي چسبون يکي پاره يکي.  زرد آبي قرمز سبز...  شلوار تا چهار -
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 ؟ ديگه و -

 .  خوشگل و گرون يکي..  ريخت بي و زشت يکي...  شال دوتا -

 من تا اتاق از گمشو برو اصال.  شد شب پرهام ببين:  زدم داد سرش.  کرد نگاه ميزدم حرص که من به خنده با پرهام

 .  بپوشم لباس

 .  تره برازنده برات گوني....  که باشيم داشته ياد به البته:  گفت ميرفت که داشت پرهام

 ! بــــيـــرونـــ گمشو:  زدم نعره

:  ردمک شروع باال از.  نشده بد ديدم کردم نگاه خودم به آيينه تو وقتي.  پوشيدم چي نفهميدم من و چاک به زد اتاق از

 رت تپل براق رژ اون با هام لب.  بود کم رنگش نسبتا هام لپ و بود شده تر گنده چشم خط و قرمز هاي سايه با چشمام

 .  ميرسيد نظر به

 .  بودم زده قرمز هاي خال با مشکي گرد ي گوشواره دوتا هام گوش به

 هاي کفش و بودم پوشيده هم قرمز ساپورت يه.  بود زانو باالي تا و مشکي مانتوم و بود سرم روي هم قرمز شال يه

 .  مشکي کالج

  ؟ تو بيام من:  اومد پرهام صداي که فرستادم بوس خودم براي آينه تو و گرفتم هم شيرين عطر بارون يه

  ؟ داري چيکار -

 .  بردارم موبايلمو ميخوام -

 .  تو بيا -

 .  دادم باال يکم دستم با هامو ابرو

 .  موند باز دهنش من ديدن با و اومد پرهام

  ؟ شد چت:  گفتم تعجب با

 .  رو راه همه اين ميره کي...  اوالال -

 ؟ نه داره رو گوني حکم شما براي اين -

 ؟ ميزني چرخ يه:  گفت که شدم خيره هاش کار به تعجب با.  گرفت رو دستم و من پشت اومد

 .  زدم چرخ يه براش و خنديدم اش گونه بچه لحن از

 .  ميکنه تبديل هلو به رو لولو آرايش لوازم:  گفت که کردم نگاه بهش
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 .  کنم آرايش نبودم بلد اينجا اومدم که اولي روز من...  پرهام ميدوني.  نيست بلند پاشنه کفشم که حيف -

 .  کرده چيکار ببين حاال -

 .  شد خسته دوماد آقا ؟ مادر شد چي ها چايي جون پري:  اومد فرهود صداي که ميکرديم بحث هم با داشتيم

  ؟ کوش من زن اين پس:  اومد هم فرشته صداي

 .  اومدم...  آقا اومدم:  گفت و خنديد پرهام

 .  ميرفت ور اون ور اين پشه عين فرهود و بود داده تکيه ديوار به عصا با فرشته.  بيرون رفتيم پرهام و من

 ؟ بريم آسانسور با:  گفت پرهام

 !  پـَ نَ پـَ:  فرهود

 خاطرب خوب.  بود نکرده هم چنداني آرايش.  بود پوشيده سفيد شلوار و آبي مانتوي يه فرشته.  شديم آسانسور سوار

 .  منه از تر خوشگل فري اينکه

 .  بودن افتاده هم جون به پايين هم شايد نبود خونه اون تو کسي ديگه...  وايساد آسانسور بالخره

 .  ميخوند کتاب داشت ماشين تو مهتاب و ميزدن حرف هم با داشتن کسري و مارلين باغ تو

 ؟ بريم ماشين يه با ميگم:  گفت و پاشد کسري

 ؟ ميشيم جا:  گفت و باال داد رو هاش ابرو پرهام

 .  بيايد هم با چهارتا شما پس.  نميشه نه:  گفت و کرد دستاش با کتابي حساب يه کسري

 .  بياد هم من نامزد وايسين آقا:  گفت و داد تکون سر فرهود

 ينيب نمي وايسادم پشتت ساعت يک من...  ميکني سير کجا نيست معلوم شما:  گفت و پشتش زد فرشته موقع همون

 . 

 رو خودشون ماشين فرشته و فرهود ولي.  شديم هامون ماشين سوار.  کرد نگاش عصبي فرشته و خنديد فرهود

 .  ميريم باهم گفتن و آوردن

 .  پريد جاش از ماشين و کرد روشن رو ماشين پرهام

 ...  افتاد راه کسري سر پشت

  ؟ کني روشن رو ضبط ميشه -
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 .  برات ميخونم خودم ؟ ضبط چرا -

 .  ميکردم روشن بودم بلد اگه.  نکرده الزم -

 . کرد خوندن به شروع ضبط دکمه يه با و برد دستشو

 

  خاطراتو تک تک مينويسم ها ديوار روي

 هاتو بدي تو با گذشته از

  هاتو خوبي ميکشم ميسوزونم

  من ميکنم زندگي و اهم زنده باتو بدوني تا

  توام انتضار چشم توام قرار بي

  ام تو گاه تکيه من مني مال گفتي

 نبست دل عاشقم دل به تو احساس اما

 شکست عشقمونو ششه تو سنگي قلب

 منه روي روبه تو عکس طرف هر

  کمه ديدن واسه اسمون هاي چشم

 ميمونه باقي واسم چي بگذرم توام از

  بدونه قدرتو که بمون کسي با الاقل

  توام انتضار چشم توام قرار بي

 ام تو گاه تکيه من مني مال گفتي

 نبست دل عاشقم دل به تو احساس اما

 شکست عشقمونو ششه تو سنگي قلب

  خاطراتو تک تک مينويسم ها ديوار روي

  هاتو خوبي ميکشم ميسوزونم هاتو بدي تو با گذشته از

  من ميکنم زندگي و اهم زنده باتو بدوني تا

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا  شبح عشق | ست داشتنی منونامزد د سایت نگاه دانلود
 

  توام انتضار چشم توام قرار بي

  ام تو گاه تکيه من مني مال گفتي

 نبست دل عاشقم دل به تو احساس اما

 شکست عشقمونو ششه تو سنگي قلب

 

 ؟ نه بوده من زندگي تو بهار که ميدوني تو..  مهربان:  پرسيد پرهام شد تموم که آهنگ

 .  آره خب -

 ؟ نداشتي رو کسي تو ؟ چي تو -

 قتيو ميکرد نگاه من به کي.  پسرونه هام کار و بود پسرا عين موهام وقتي ميکرد نگاه من به کي:  گفتم خودم دل تو

 ؟ نداشتم دخترونه ظرافت هم ذره يه

 وير چاقو با ها صبح و فوتبال ها ظهر از بعد فکرم تمام چون...  که نبودم عاشقي فاز تو من تازه ؟ ميکرد قبول منو کي

 .  بکشم تازه نقاشي يه خونه ديوار و در

 !  فرشته با گلدوزي ساعت دو يه هم شايد

 .  نداشتم هم خواستگار حتي من.  نبود هيچکي...  نه -

 .  هستي خوشگلي دختر که تو ؟ چرا -

 .  بودم پسر يه مثل...  ها موقع اون من...  ضمن در.  معموليم من...  نه -

 .  نداره خنده:  گفتم که خنديد پرهام

 هبکش رو نازم مامانم که.  باشم دختر يه ميخواستم هميشه من که اينه جالبش قضيه آخه:  گفت و خورد فرو اش خنده

 بخاطر که مامورم يه من حاال.  ميگيره ام خنده ام موقع اون فکر طرز از حاال ولي.  بخوابونم بقلم هامو عروسک شبا و

 و ام شونه روي ستاره چندتا و سرگرد شدم نفهميدم که شدم غرق قدر اون.  بدم انجام رو کار اين خواستم انتقام

 چرا نميدونم اما گذاشتم افسون کردم پيدا براي رو عمرم از سال سه من.  ميدن نظامي دار خبر من جلوي ها خيلي

 .  نميکنم پيداش هيچوقت

 .  نميمونه ابر زير هيچوقت خورشيد.  ميشه پيدا بالخره -

 .  اميدوارم -
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 ؟ ور اين پيچيد چرا کسري اِ -

 .  پاساژ بره ميخواد حتما -

 .  تره باحال که بازار -

 .  کنم صحبت هات با بايد...  مهربان -

 ؟ کردي پنهون چيو ؟ نگفتي من به چي باز -

 .  بخونيم محرميت ي صيغه بهتره تو و من باشيم راحت اينکه براي -

 ؟ االن -

 نقش براي مگر زنيم نمي دست بهم هم زياد.  نخوره من به پاهات و دست که ميشي مچاله خودت تو شبا خودت تو -

 .  کردن بازي

 .داري شدن نزديک به زيادي ي عالقه تو...  تو انگاري ولي.  ميفهمم آره -

 مراقبت من از که آوردم گير رو کسي که االن.  تنهام من...  مهربان ميدوني:  گفت و موهاش تو کرد دستشو پرهام

 دو باهاش بتونم که هست کسي و نيستم تنها هم زياد ميفهمم تازه.  خوشحالم ، وايميسته همه روي توي و ميکنه

 شوخي با چند هر آدم دوتا مثل...  تو و من اما ميشه منجر شوخي به کسري منو هاي حرف هميشه.  بزنم حرف کلوم

 ؟ نه مگه.  ميزنيم حرف باهم خوب خيلي

 ؟ شديم آشنا باهم که است هفته چند ما نظرت به:  داد ادامه.  دادم تکون مثبت عالمت به سرمو

 .  ماهه يک نزديک -

 ؟ کرديم اعتماد بهم زود اينقدر چرا خب -

 ...  چون -

 نم ميگفت فرهود.  ندارن اعتماد بهم هم هنوز فرهود و فرشته ولي بود نکرده اعتماد ما به کسي و بوديم تنها چون -

 نهمي.  نميکنه اعتماد من به زياد و ميزنه داد سرم بره راه تر راحت که کنم بلندش ميخوام و ميخوابم زمين روي شبا

 .  ميخوابيم هم کنار اما مچاله يکم چند هر.  تو و من ولي.  بزنه دست فرشته به نميخواد هم فرهود...  فرهود خود طور

 .  مهربان گُلي خيلي.  اومدي در بهار روي به رو من بخاطر تو

 مه رو انتقامت و گرفتي رو پولت وقتي روز يه اگه ميدوني.  نمياد گير من براي دخترا اين از:  داد ادامه و زد پوزخندي

 .  خوبي چقدر تو ميگم بهش پسري يه با بري.  گرفتي

 .  رسيده جدايي وقت و بودم عاشقت هم من و مني عاشق انگار ميزني حرف جوري يه -
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 .  نميشيم هم عاشق هيچوقت ما...  نه:  گفت و خنديد

 .  اُفته نمي اتفاق اين که ببندم شرط حاضرم من -

 .  نميشيم هم عاشق ما...  پس -

 که يپول اون با و بگيرم پدرم از رو انتقامم ميخوام من و بندازي گير رو افسون و برسه بهت پولي يه ميخواي تنها تو -

 هاي شب روياي که چيزي.  ميزنيم رقم رو نباشه توش پسري هيچ که رو لوکسي زندگي يه.  مياد گيرمون فرشته و من

 .  بود بچگيمون

 تهداش نگه بزرگ پاساژ يه دم کسري.  بود گرفته درد فکامون که بوديم زده حرف اونقدر.  بوديم زده حرف راه تو کلي

 .  ديگه جاي يه بودن رفته بودن کرده دره دو هم فرهود و فرشته.  بود

 .  پارکن که گفتن زد زنگ بهشون که پرهام

 .  بوديم گر نظاره فقط کسري و پرهام و من و بودن فروشي لباس هاي مغازه تک تک تو هم با مارلين و مهتاب

 .  خودته خور تن.  عاليـــه.  کردم پيدا چي ببين مهري واي:  گفت و زد صدا منو دفعه يه مهتاب

 .  مجلسي هاي لباس ي مغازه تو برد منو و کشيد دستمو

 ساده . بودن کشيده گُل طرح يه منجوق با رو پايينش و داشت بندش تک روي گل يه که داد نشون بهم کرم پيراهن يه

 .  بود شيک ولي

 ارشچيک..  خب:  گفتم تفاوت بي.  نکردم کاري هيچ که بکشم جيغ لباس اين ديدين با االن من داشت انتظار مهتاب

 ؟ کنم

 .  بکن امتحاني يه برو -

 .  پُرو اتاق تو رفتم و برداشتم رو لباس

 .  ببند رو لباسم زيپ اين بيا مهتاب:  زدم صدا رو مهتاب همين براي ببندم تونستم نمي رو لباسم زيپ

 .  نيست مهتاب.  بيام من:  اومد مارلين صداي

 .  تو بيا -

 .  مياد بهت خيلي:  گفت ديد منو اول مارلين

 .  ببينه رو تو پرهام که بره بگم پاپا به ميخواي:  گفت بست رو زيپش که بعدش

 .  بکنه رو خودش کار رفت وروجک نه بگم بيام تا
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 .  آورد در هاش جيب توي از دست و برگشت پرهام و گذاشتم باز رو اتاق در

 ؟ نظرت به چطوره:  گفتم و زير انداختم سرمو

 .  العاده فوق:  گفت و زد بلند دار کش سوت يه

 ؟ اس اندازه.  بخرم برم من بيار درش تو پس:  گفت مهتاب ، زدم لبخند يه دوباره

 .  آره -

 .  مهتاب دست داد رو پولش کيف و کرد جيبش تو دست پرهام

 .  بود بجا:  گفت و کرد تشکر مهتاب

 هاي رگال به داشت پرهام.  بيرون که اومدم.  پوشيدم رو مانتوم و شلوار دوباره و آوردم در هامو لباس مارلين کمک به

 ليقهس من کن انتخاب برام خوشگل پيرهن يه اينجا بيا...  مهربان:  گفت و کرد نگاه بهم.  ميکرد نگاه مردونه پيرهن

 .  ندارم

 الدنب دوباره و بغلش تو انداختم پيرهن دوتا.  چرخوندم محکم رو رگال و سمتش رفتم بلند هاي قدم با سريع خيلي

 .  پوشم نمي صورتي من:  گفت که گشتم ديگه پيرهن يه

 ؟ ميپوشي چي خب:  جاش سر گذاشتم و گرفتم رو صورتي

 .  گلي گل دامن -

 ؟ داري دوست رنگي چه واقعا.  خنديدم هرهر -

 .  سفيد کرم اي قهوه خاکستري مشکي -

 .  مرسي مرسي -

 .  خريدشون نکرده امتحان که دادم پيرهن چندتا يه بود گفته که هايي رنگ همون از

 متس دويد مارلين.  ميکرد نگاه رويي به رو مغازه هاي کفش به داشت کسري.  بيرون اومديم پالستيک کلي با وقتي

 ؟ شيطون ميکردي چيکار:  گفت و کسري

 .  ميديم کفش -

 .  ميکردي هم ديگه کار يه -

 . بابا نه:  انداخت قرمزش صورت به نگاهي يه کسري و آورد جوش مهتاب.  کرد اشاره بود مغازه تو که دختري به بعد

 ؟ بده مگه ميديدم رو ها کفش داشتم
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 دهش صورتت.  بابا باش آروم:  گفتم بهش که کشيد عميق نفس دوتا مهتاب.  کشيد رو باباش دست و خنديد مارلين

 .  لبو عين

 .  افتاد راه ما ي همه از زودتر عميق نفس چندتا با

 .  افتاديم راه سرشون پشت و باال انداختيم رو هامون شونه پرهام و من

 ؟ خريد ميارن رو ها مرد چرا ميدوني:  گفت پرهام گوش دم کسري

 ؟ چرا:  گفت و کرد نگاه بهش اخم با پرهام

 يم پالستيک يه ور اون ميپره زنه.  نديدي ها فيلم تو مگه.  کنن نقل و حمل باهاش باشن داشته وسيله يه که چون -

 .  ميشه اضافه ديگه يدونه تر ور اون ميپره.  بدبخت اون دوش رو افته

 .  خودت از نوشتي جوک باز:  گفت و خنديد پرهام

 .  ميمونه حقيقت عين...  بابا نه -

 ! ديگه خودته از خب -

 .  حدي تا بله:  گفت و خاروند رو موهاش کسري

 .  نخري ديگه ميکنم پيشنهاد خب -

 .  نديدم شما از تر عالف:  گفتم وايسادم بينشون وقتي و جلو زدم ازشون

 و ردميک حرکت کسري و پرهام کنار هم مارلين.  گرفتم رو مهتاب دست رفتم من و کردن نگاه من به اي بامزه تعجب با

 . مزاحمي هيچ بدون زديم مي حرف هم با مهتاب و من

 ؟ داره دوست دختر -

 .  کردم ازدواج و کردم رو خريت اون من چرا.  نداره ديگه:  گفت بغض با

 .  ديگه کردي خب اِ -

 . دارين سوخته ي مهره يه دوتاتون هر شما.  داره دختر يه اونم خب:  گفتم که رفت چپ چپ بهم

 ؟ شدي عاشق:  گفت و زد زل من به اشکي هاي چشم با مهتاب

 ! نه -

 .  نزن زِر ولي ببخشيدا پس -
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 .  ممنونم و مرسي.  ميکنم خواهش -

 .  ساله سي من نه باشه جوون و تازه پسرش براي که بگيره رو دختر يه ميخواد دلش دايي زن -

 ..  خب نشاط با و شاد دختر يه عنوان به من -

 .  خب -

 هم چقدر هر و باشم عاشقش چند هر کنم ازدواج اينقدره سنش و داره دختر يه که کسي با ندارم تمايلي هيچ من -

 .  باشه داشته زيبايي و پول ميخواد

 ؟ ميگي راست -

 ! چيه دروغم -

 و زمغ اين برسي بهش نميتوني که ميزد سرکوفت هم آفتاب حتي.  بوده بيخود شنيدم چي هر ها سال اين ميدوني -

 .  بکن کسري از خالي رو دلت

 .  قول اينم ميرسي بهش تو! ؟ بشه خالي بايد چرا -

 ؟ بُکشين رو ما که داديد قول بهم:  گفت کسري که دادم قول کوچيکم انگشت با بهش

 .  شايد:  گفتم و برگشتم

 .  الفاتحه -

 هب اشکيش هاي چشم لحظه يک.  کرد پاک رو چشمش زير بود پالستيک از پر که دستي با مهتاب و خنديد مارلين

 .  رفت باشه شده خيس هاي چشم اون غرق انگاري کسري و افتاد کسري

 هب رو که کسري و مهتاب پي همش چشمم اما رفتم دنبالشون منم.  مغازه يه تو کشوند و گرفت و مارلين دست پرهام

 .  بود بودن مغازه روي

 .  بخريم چيزي يه بيا مارلين:  گفت پرهام

 ؟ بزنيم حرف که جا يه بريم.  نيستم احمق اما باشم ها بچه مثل شايد:  گفت مارلين

 .  ماشين تو بزاريم رو ها خريد ميريم ما:  گفت پرهام و بيرون اومديم مغازه از

 .  نگفتن هيچي کسري و مهتاب
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 عکس شب هر.  داره دوست خيلي رو مهتاب پاپا که بگم بهتون ميخواستم:  گفت مارلين.  نشستيم که ماشين تو

 " شدم حفظ کرده تکرار بس از قشنگ.  مينويسه رو جمله اين توش دفعه هر که داره دفتر يه و ميکنه نگاه هاشو

  " بوديم باهم تو و من و ديدي نمي رو مرد اون هيچوقت کذايي روز اون کاش

 .  رمانتيک چه آخي -

 ؟ کنيم چيکار بايد االن ما خب:  گفت پرهام

 .  ما زبون از نه بياد بيرون اونا قلب از عشق اين که بهتر چه.  هيچي -

 .  موقوف فوضولي خانوم مارلين پس.  آفرين:  گفت و کرد نگاه بهم تحسين با پرهام

 نداريم باري کاري است جمعه فردا شکر رو خدا:  گفت بزنه حرف خودش با که انگاري و هم تو رفت اش چهره مارلين

 . کوفتي دانشگاه تو

 ؟ داري خواه خاطر چندتا دانشگاه تو ببينم راستي -

 ؟ نه زياد بگم ميشه باورت -

 ؟ چرا -

 .  هستم نميشه سرش هيچي که چلفتي پا و دست ننر لوس يه من ميکنن فکر همه چون -

 .  نيستي اينطوري ولي -

 .  هستم نه -

 ؟ اومده اينا سر باليي چه ببينم شيد پياده.  ننر لوس من اصال:  گفت کالفه پرهام

 .  پاپات يا بابات و مهتاب ماشين ميرم من پرهام پيش بيا تو مارلين ميگم.  ميکن حال دارن.  ها اي ديوونه -

 .  کرد موافقت مارلين که چرخوندم چشامو

 .  مهتاب الو:  مهتاب به زدم زنگ و شدم پياده ماشين از

 .  ميايم:  گفت بغض با

 .  کسري ماشين تو ميايم تو و من -

 .  باشه -

 از هک بگم اگه خب.  بودم کرده کز ماشين ي گوشه يه من.  ميکرد گريه همش مهتاب و بود عصبي کسري رفتنه موقع

 .  دروغه نرفتم مارلين به فوضولي نظر
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 ؟ خوشي و خوب االن:  گفت کسري

 کرده بو رو دستم کف من مگه اما کردم ازدواج نامرد اون با و کردم اشتباه درسته.  خوبم آره:  گفت بغض با مهتاب

 .  ميشه اينطوري که بودم

 .  بزنيد رو هاتون حرف.  نکنيد توجه من وجود به لطفا -

 .  نميکنه توجه من به هم کسي فهميدم که نگفت چيزي کسي ديدم

 ؟ بگي چيزي نميخواي:  زد داد کسري

 ؟ مثال چي:  گفت گريه با مهتاب

 .  دارم دوست:  گفتم لب زير

 . لعنتي رو دلت حرف اون:  گفت کسري که ميکردم بازي داشتم شالم هاي ريش با

 .  ندارم دلي حرف من:  گفت و گريه زير زد بلند مهتاب

 وبخ جاي اون بودم ديوونه مگه وگرنه رو قلبيشون ي عالقه بگن بهم اينا ميخوام که حيف.  گو دروغ:  گفتم خودم با

 !؟ بشينم اينا پيش کنم ول رو

  ؟ ديوار يه عين باشه بينمون غرورت اين کي تا.  ديگه بسه:  ترسيدم هم من که زد جانانه ي نعره يه کسري

 .  بکني خرابش که نگرفتي دستت تبر تو وقتي تا:  گفت و شد شير مهتاب

 مآد دوتا عين.  ميزنن اي فلسفي هاي حرف چه..  ها خودمونيم ولي ؟ ميکنن خراب ديوار هم تبر با آخه:  گفتم لب زير

 .  ديگه بزنيد حرف

 ؟ ميگي چي تو:  زد داد که شدم خيره کسري داغون ي قيافه به و وسط نشستم

 .  نزن داد من سر ببين:  کشيدم غره ببر عين

 .  گوشم:  گفت آروم مهتاب و نگفت چيزي ديگه

 .  درک به -

  ؟ هان ميخوريد درد چه به دارم دوستت که بگيد بهم تونيد نمي وقتي:  گفتم کالفه که کرد نگام چپ چپ کسري

 ؟ گفتي چي:  گفت و کرد پارک گوشه يه کسري

 زا نه بياد بيرون اونا قلب از عشق اين که بهتر چه" گفتم پيش دقيقه چند خوبه.  دادم اي سوتي چه فهميدم تازه

  ".  ما زبون
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 .  پيچي پيچ -

 .  بگو ديگه بار يه:  گفت تعجب با مهتاب

 ؟ رو چي -

 .  ديگه رو ات جمله -

 .  که نگفتم چيزي من -

 .  ببينم کن تکرار مهربان -

 ينع ولي.  بزنيد حرف باهم شما شد اضافه خونم قند به بود جيز.  خوردم شکر اصال.  نگفتم چيزي من پري جان به -

 .  آينده نه گذشته ي درباره نه.  آدم

 .  دارم دوست:  گفت و بست هاشو چشم کسري يکدفعه

 ! ايول بابا ؟ منو کي -

 ؟ بگي که نکردي نگاه چشمام تو هيچوقت تو:  گفت و لرزيد چشمش ي گوشه مهتاب

 .  خب کنيد استفاده!  فالني يارو هي هو همچو هاي ضمير از يا.  خب بگيد رو ديگه هم اسم بابا اي ؟ من کي -

 !؟ نه نيومده خوبي ما به:  گفتم که رفت چپ چپ بهم کسري

 . کن نگاه چشام تو:  گفت و مهتاب صورت تو رفت کسري

 .  فالني:  کردم اضافه حرفش به

 .  باال انداختم رو هام شونه که رفت چپ چپ بهم همونجوري

 .  کسري دماغ به خورد دماغش و چرخوند رو سرش مهتاب

 .  بود مهتاب چشم تو چشم کسري

 .  دارم دوســـت...  المصب دارم دوست:  زد داد

 .  بهتون ميدادم حال گرنه و خودمم آبروي مواظب و نيستم بلد کل که حيف -

 .  دارم دوست منم:  گفت آروم مهتاب

 .  ديگه خوب هاي ضمير همون يا.  لعنتي يا المصب...  ميکنم اضافه -
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 من جلوي:  بوسيد رو مهتاب هاي چشم و کرد باز رو کمربندش کسري که چکيد مهتاب چشم از اشک قطره يه

 .  باشه هم شادي سر از اگه حتي.  نميکني گريه هيچوقت

 . پرهام و من عين.  کنار بزاريد هم رو حيا و حجب.  نداره آموزي بد نترسيد...  خب بريد جلوتر يکم -

 ؟ خونه بريم:  گفت و گرفت رو کسري صورت دستاش با مهتاب

 .... ميکنيم اضافه -

 .  ضمير يا فالني:  گفتن باهم کسري و مهتاب

 . عشقم ميگفتيد بايد.  گفتيد اشتباه...  ديگه نه -

 .  ها نکني ديگه:  گفت اخم با کسري و خودش صورت تو زد باشه خواب انگار مهتاب

 رو ديوار من تبر با.  بود خوب چقدر قدمم پا من ببين.  رفتن دست از.  نچ نچ:  گفتم لب زير من و خنديد مهتاب

 .  شکستيم

 ؟ شکستيم رو ديوار مهربان قول به امروز ولي بود دوخته هامون لب بود سال پنج ما:  گفت مهتاب

 ؟ عروسي اهلل حق به ايشاهلل کي -

 .  ني گل وقت -

 .  خان کسري خنديدم هرهر -

 چپ چپ هي منم ميگفت دار خنده هاي چيز باشم جدي ميخواستم هي.  کرد من حق در بدي يه مهربان ولي -

 .  ميرفتم

 ؟ ها خودتت براي هستي شيري ام تو -

 ؟ چطوره -

 .  داد نظر از -

 ؟ تويي فقط بيابون شير کردي فکر ؟ چي پس -

 .  آمازوني شير تو.  آره خب -

 دست روي گذاشت رو خودش دست و دنده روي گذاشت و گرفت رو مهتاب دست.  انداخت راه رو ماشين و خنديد

 .  مهتاب

  ؟ نيست زود يکم -
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 !!! ميشه خوشحال چقدر مارلين.  ديره هم خيلي -

 ؟ نکنه قبول نکنه:  گفت ترس با مهتاب

 !! ميکنه قبول حتماً.  داره دوست بيشتر هم من از حتي رو تو اون -

  . بريم بودن رفته فري و فرهود که پارکي اون به زودتر چه هر ميخواستم!  ميدادم گوش هاشون بحث به حوصله بي

 ؟ بگيريم کجا رو عروسيمون داري دوست:  گفت کسري

 .  ديگه کنيد اضافه ضمير يه بابا اي

 اين.  ديگه خداحافظ و بگو بله يه تو.  ميخوره درد چه به عروسي نميدونم من آخه!  جوب لب:  گفتم حرص با لب زير

 ؟ کاريه چه.  کنن کوفت بديد پلو و چلو يه و تاالر تو بکشونيد ديگه جاي يه از رو آدم عالمه يه که

 .  برد و برداشت رو من دختر.  برس نامزدت به تو -

 .  رسيديد نمي بهم هم ديگه سال صد تا شما که اومدم نمي اگه سرم خير -

 ؟ خانوم عروس:  گفت کسري.  گفت نمي چيزي مهتاب

 .  برداره بند رو از رو آقاشون رخت رفته -

 ؟ خانوم عروس:  کسري

 .  کن پخش شعله زير بزار رو غذاش رفته خب -

 ؟ خانوم عروس -

 .  بندازه جا رو تو کُردي شلوار کش رفته بابا اي -

 .  پوشم نمي کردي شلوار من:  گفت و برگشت کسري

 .  ماًحت ميخوابي جين شلوار با هم شبا شما ميليوني صد جيبي تو پول و بلند شاسي ماشين...  اوضاع اين با.  بله -

 .  ام افسرده بکنم خريد خوب نتونستم:  گفت کالفه مهتاب

 .  که واقعا يعني که زديم زل مهتاب به جوري کسري و من

 انوز بود فرشته و فرهود نيمکت جلوش که بوته يه پشت مارلين و پرهام.  پارک همون به رسيديم دقيقه چند از بعد

 .  ميگن چي ببينيم ميخوايم:  گفت مارلين.  باال داديم رو هامون شونه و ها چمن رو نشستيم هم ما.  بودن زده

 ؟ اينجاييم چرا ما:  گفت مانند جيغ صداي با فرشته
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 .  بخوريم هوا يه بريم گفتي سرت خير:  گفت کالفه فرهود

 .  ها ميکني اشتباه ؟ گفتم من -

 .بزن قدم يکم برو.  فرشته کن بس -

 ؟ چي با -

 .  پا با -

 .  دارم منم که -

 .  ميرقصيدم عربي بود شکسته پام من -

 .  بستي پشت از رو نيوتن دست.  هستي کي ديگه تو بابا -

 . داشت خدا بنده اون يه ربطي چه -

 .  تر ور اون يکم هستن بچهه و ننه اين ميگم فرهود.  بابا کن ولمون -

 ...  خب -

 .  نيست ناز بچهه -

 ؟ کنم چيکار من خب -

 ؟ نداري ذوق تو فــــــــــــــرهـــود.  بده عمو واسه قر يه باال بپر هيچي -

 .  بسه من واسه داري تو -

 .  خوبه چقدر.  آقاست چقدر ببين ؟ ميرفتي پرهام به تو ميشد چي يعني -

 نم ي خانواده جلوي گشاد هاي لباس با اينقدر ميگم بهت هي.  خونسرد و عصباني ، ميرفتي مهري به تو ميشد چي -

 .  نمياد خوششون نچرخ

 .  هست که همين.  درک به -

 ؟ نيست اينجور مهري چرا خب -

 ؟ نه سالته نه و بيست تو راستي... !  نداره فرقي براش مهربان -

 ؟ چطور آره -

 .  تو فسيلي چقدر هه -
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 .  لطفته نظر -

 ؟ و بيست پرهام و سالته نه و بيست تو...  ميگما -

 .  هشت -

 ؟ هفت يا هشت و بيست آره -

 .بود پيش هفته چند تولد -

 ؟ فرهود.  گرفتم آهان -

 ؟ هان -

 .  بله و نه هان -

 .  بگو خب -

 ؟ ميخوابي زمين رو شبا چرا تو ميگم -

 .  ميخواي تو چون:  گفت و شد بلند جاش از پرهام

 .  بشينيم ميندازم انداز زير چمن رو من بيايد:  گفت کسري.  هوا رو رفت جيغش فرشته و زد خفيفي داد فرهود

 ؟ شد چي:  گفت گوشم دم پرهام

 .  کردن انتخاب هم رو ها بچه اسم -

 .  مبارکه پس -

 .  بگو امد خوش جديد مامان به مارلين:  گفت کسري

 .  زمين روي تکه تو مثل ماماني:  گفت و مهتاب بغل تو پريد زده ذوق مارلين

 .  هستن همسرم:  گفت کسري که بودن کرده هنگ فرهود و فرشته

 ؟ کردين ازدواج:  گفت فرشته

 . دارم دوست گفتن بهم تازه اينا.  خره نه:  گفتم و اش کله پس زدم

 .  اهان:  گفت و داد تکون رو سرش

 .  متکا رو گذاشت رو پاش و نشست زمين روي فرشته من کمک با

 .  بگيرن خوراکي بودن رفته پرهام و فرهود
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 ...! فري:  گفتم فرشته گوش دم.  نميخورد تکون مهتاب کنار از مارلين

 ؟ هان -

 ؟ نيستي خوب فرهود با چرا تو -

 .  ميگن ديگه چيز يه فرداش ميشنون رو چيزي يه نيستن تو مثل که همه -

 ؟ چي -

 .  گفت رو موضوع اون پرهام يادته -

 ...  خب -

 .  دوتا شما نه اما سنگينم سر نسبتا فرهود با االن تا موقع اون از من -

 .  يکيه حسمون ما ميدوني -

 هست جا همه به چشمشون که شادمهر و کسري اونم ؟ ميپوشي خانواده اين جلوي رو ها لباس اين چرا تو.  درک به -

 . 

 .  دختر بيخيال -

 ؟ نيستي من شبيه اصال تو -

 ؟ فهميدي تازه -

 مشتي لحن با و کردي جيبت تو دست اومدي و خونمون ي شيشه تو خورد توپت که موقع همون از.  وقته خيلي نه -

 .  بخر تر تازه يکي و کن درست رو خونه ي شيشه لب رژ جاي به اينو بگير گفتي خواهرم به

 ؟ خاطراتِ مرور -

 . داري فرق دخترا ي همه با تو فهميدم موقع اون از.  آره -

 .  که ديد رو من فقط نبايد.  زياده هم من مثل ، فري ببين:  گفتم و مالوندم بود رفته خواب که رو پاهام دستم با

 .  حرفيه اينم خب -

 .  رسيديم کجا به فرهود بحث از ببين -

 ؟ رو پيري يادته:  گفت و کرد کوتاه ي خنده يه فرشته

 .  ها ميگي راست اَه -
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 .  بگيم دوباره بيا -

  باشه -

 

 .  پول خر:  گفت

  زياد سن با -

  باشه داشته خون فشار -

  نکنه تحمل رو هيجان -

  باشه پاتال پير و خرفت -

  باشه نداشته بچه -

  باشه داشته کلون ثروت -

  بشه عاشقم -

 .  بشه ام ديوونه -

 ! همينه:  گفتيم و ديگه هم دست کَف زديم

 .  اومدن هم پرهام و فرهود که.  خنديديم بلند بلند

 .  هستن پول خر اما نيستن پير اينا ببين:  گفتم فري گوش دم

 .  وسط گذاشت و کرد باز رو چيپس ي بسته و داد تکون رو سرش اونم

 .  برسيم بهم ما شد باعث که کنم تشکر مهربان از بايد:  گفت کسري

 .  که نکردم کاري ميکنم خواهش -

 .  ميگيره خودش به چه:  گفت فرهود

 ! که نيستم تو مثل -

 ! بسه.  بسه خب:  گفت و داد تکون دستشو پرهام

 .  بياد برف و بارون بابام عروسي تو دارم دوست من:  گفت مارلين

 .  نميگيره عروسي بابات اما رمانتيک چه آخي -
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 ؟ چرا:  گفتن کسري و مهتاب

 !! سرم خير رسوندم بهم رو شما من.  ميگم من که چون -

 .  کوچولو جشن يه بابا.  که بدتري هم ارشاد گشت از تو:  گفت و کرد پوفي کسري

 .  ميکشيد بيرون قبر تو از رو ها مرده حتي عروسي تو ميکشونين رو فاميل ته تا.  کوچولو جشن و کردي غلط -

 ! ميگياااا زور داري:  گفت مهتاب

  ؟ چيه زور -

 ؟ چيه زور -

 .  دارم مشکل عروسي با من...  خب ولي رو معنيش چي يعني ميدونم -

 ؟ چرا:  گفتن همه

 بهتون بچسبه يکي داريد دوست خودتون شما.  ميشه خسته آدم چون...  داره مکافات چون.  را به چسبيده چ چون -

 وفتک لبخند با دوماد آقا بگه هي شام سر يا.  بگيريد عکس يه ؟ بشه چي که بکن رو کار اين بکن رو کار اون بگه هي

 .  داره مصيبت وکيلي خدا.  کن کوفت خنده با خانوم عروس کن

 .  خنده زير بودن زده اشون همه

 مه بعدش.  گوشت تو بياد خانباجي مشت يه جيغ صداي تو مياي وقتي تازه ؟ نداره خنده که حق حرف ؟ چتونه هان -

 دوماد اله دوماد شده خوشگل چه شده زشت چه عروس بود بهتر بود اينجور عروس.  ميگيريم قرار قضاوت مورد همه

 .  ديگه خداحافظ و شيريني يه و عقد يه.  کنيد بس بابا و بله

 ... هم ميشي بامزه هم ميشه حرصي:  گفت و برداشت خنده از دست پرهام

 ؟ هم -

 ! حرصي هم -

 .  خنده از مردم بگيره منو يکي خدايا واي خنديدم هرهر -

 .  اخمت مثل نميشه باز وقت هيچ تو نيش چند هر ، ببندي نيشتو گفتم بخندي که نگفتم -

 .  دانيد خود ديگه.  گفتم که من حاال:  گفتم و باال رفت هام ابرو

 .  ديگه بديم ميخوايم قر دوتا خونه تو.  نگيريم که ميشم ملتفت دارم من:  گفت و خنديد کسري

 ؟ برم کجا من عروسي شب:  گفت شيطنت با مارلين
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 اگه اريميز رو مرگت ي کپه ميگيره.  ديگه اتاقت تو خب.  آب جوب تو:  گفتم بلند ولي لب زير کردم فکر نبود حواسم

 .  بمون جات تو نکن توجه مياد بد صداي ديدي

 ! خوابيم هم ما عروسي شب.  عزيزم نه:  گفت و خنديد مهتاب

 ؟ چرا آخه:  گفت ناراحت کسري

 !! کسري.  کوفت و چرا -

 ؟ بله -

 .  خوابيم عروسي شب ما -

 ؟ بزاريم هم رو ها بچه اسم ميخوايد اصال:  گفت و گذاشت دهنش تو چيپس يه پرهام

 .  نميخوايم هم بچه ما:  مهتاب

 ؟ ميخواد برادر خواهر مارلين ؟ چي يعني:  کسري

 .  سال بيست حدودا ميشه ؟ آخه سني تفاوت اين با -

 ! کنن نمي دعوا هم با.  بهتر چه -

 .  ندارم رو بچه ي حوصله من!  کســــــري -

 .  ميخواد هم مارلين ميخوام بچه من تازه.  جووني خيلي.  اي خورده و بيست ؟ سالته چند مگه -

 .  باشه پسر:  گفت زده ذوق مارلين

 .  بگيد جمع از غير جايي يه اي خونه اي کافه تو اينا:  گفت کالفه فرهود

 .  من به بده رو پفک اون:  زد داد فرشته

 ؟ ميخواي هم باز کردي کوفت رو بود چيپس چي هر.  نشي خسته تو:  گفتم حرصي

 ؟ داره اشکال -

 ! داره آره -

 خونه بريم پاشيد.  پارک اومديم ما ظهره کردم فکر من.  شبه دوازده ساعت اِ:  گفت و کرد نگاه ساعتش به کسري

 .  ديگه

 .  رفت و شد ماشين سوار کس هر و تکوندن رو انداز زير ها مرد
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  . بپره سرش از خواب تا گذاشتم شاد آهنگ يه ضبط به رفتن ور کلي با بالخره ، اومد مي خوابش پرهام ماشين توي

 .  مردم مي داشتم خستگي از خودمم.  خونه رسيديم دردسر کلي با بالخره

 .  ديگه کاراي و بزنه مسواک هم بکنه عوض رو لباسش هم تا دستشويي تو رفت اون و اتاق تو رفتيم

 . برد خوابم نکشيد ثانيه دو به!  تخت زير خزيدم و پوشيدم رو خوابم لباس

*** 

 ! پاشو.  مهري هــــي -

 .  ديگه بزارم رو مرگم ي کپه بزار.  بگيري درمون بي درد اي -

 .  ميگم پاشو -

 .  نميدونم رو بود چي حاال.  خورد جسمي يه به هوا تو پام که چرخيدم

 ؟ ميکردي کار تکواندو:  غريد

 ؟ چطور:  متکا زير کردم رو سرم و شد غنچه لبام

 .  کرد کج رو بنده دماغ پاتون عالي فن با االن همين -

 .  داره چيکار آدم با نيست معلوم شبي سر ، بخواب برو هم حاال.  بود کج:  گفتم و زدم لبخند

 .  ظهره دوازده ساعت پاشو.  چيه شب سر -

 ؟ باشم راحت منم بيرون نميري چرا.  خوب چقدر -

 .  مهربان پاشو -

 ؟ چيه هان:  گفتم و تخت روي نشستم و بيرون آوردم متکا زير از سرمو

 !  مسخره:  گفتم و خنده زير زد بلند

 .  بکن خودت به نگاه يه -

 ! کردي پيرم تو.  شدم پير.  فرزندم ميدونم -

 .  ديگه نظر يه از نظر اون از نه -

 !  ماتچش جفت تو ميرم پا جفت نظر نظر بگي هي و وايسي اونجا طور همين اگه ببين.  خوشگلم خيلي.  ميدونم بازم -
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 فرهود از تر راحت پرهام با راستش.  بيرون کردم سرمو و پتو زير رفتم من.  اتاق تو اومد سراسيمه فرهود موقع همون

 .  بودم

 .  ماشين...  پرهام شدم بدبخت:  گفت نفس نفس با فرهود

 ؟ ماشين کدوم:  گفت تعجب با پرهام

 ! شده دزديده بود قديمي خيلي که بابابزرگ ماشين -

 .  فرهود بود نامه وصيعت اجزاي از يکي.  شديم بدبخت:  گفت و زمين روي نشست و سرش تو زد پرهام

 .  کنه پيداش که احمدي بزنم زنگ من:  گفت و داد تکون رو سرش فرهود

 .  هم ما خود بريم بايد.  وايسا -

 .  بپوش هاتو لباس سريع پس:  گفت سريع فرهود

 .  باش خودت مواظب:  گفت ميرفت داشت پرهام.  بود گرفته خوابم دوباره من رفت فرهود تا

 .  ببخشيد:  گفت باشه افتاده يادش انگاري لحظه يک اما لپم نزديک جلو آورد رو صورتش

 .  رفت هم بعدش و

 .  بهارم من کرده فکر هه

 .  خداحافظ:  گفتم لب زير

 .  بيرون زد اتاق از سريع اما

 و بيست و هشت ساعت!!!  ظهره دوازده که.  کردم نگاه ميز روي ساعت به.  بود پريده سرم از خواب ايشون لطف به

 .  ميزد پوزخند من به که بود ثانيه دو و دقيقه چهار

 .  آوردم در هامو لباس راحت خيال با و آوردم در زبون براش

 .  ميکرد ذق ذق و بود رفته خواب پاهام و ميکرد درد گردنم بودم خوابيده بد بس از

 .  شستم خودمو حوصله با و قشنگ.  حموم تو رفتم و خواب تخت روي انداختم و آوردم در هامو لباس

 خونه چوبي هاي سراميک روي ريخت مي موهام از آب.  موهام و خودم دور پيچيدم رو حوله بيرون اومدم که حموم از

 .  بشن خيس که ميشد باعث و

 .  کردم خشکشون حوله با و پيچوندم موهامو
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 رعط بوي ديدم که صورتم سمت بردم.  کردم انتخاب يدونه بسته چشم ، بردارم حوله يدونه تا کردم باز رو کشو در

 .  ميده مردونه

 .  ميزد عطر بهش هميشه که بود پرهام محبوب ي حوله اين ديدم و کردم باز چشامو

 !  تلخ تلخِ.  بود تلخ عطرش بوي

 .  جاش سر گذاشتم رو حوله و کردم بسته و باز چشامو

 ابرو ايدب گفت اونم باهم بريم آرايشگاه يه گفتم مهتاب به ديشب.  آرايشگاه برم ميخواستم امروز.  کردم نگاه آينه به

 .  بودم نزده بهش دستي بود سال دو.  بودم شده خسته خودم ي قيافه از.  برداره

 . باشه تنها بود کرده عادت ديگه که هم فري

 وهامم کشيدن سشوار موقع.  کشيدم سشوار موهامو و پوشيدم ورزشي خاکستري شلوار با قرمز کوتاه آستين بلوز يه

 .  ميره سالسا داره موبايلم که شدم متوجه

 .  شدم خيره مهتاب اسم به و داشتم برش

 ... الو:  گفتم و برداشتم

 .  عزيزم سالم الو -

 ؟ مهتاب خوبي:  گفتم و کردم خاموش رو سشوار

 به ستد وقته خيلي گفتي بهم تو راستي.  ميام منم.  شما ي خونه مياد آرايشگره اين که بگم ميخواستم.  عزيزم آره -

 ...  پرهام تولد روز براي آفتاب مگه.  نزدي صورتت

 اون به نه اما کرد کارايي يه چرا.  نزنه زياد صورتم و ابرو به دست کردم درخواست ازش:  گفتم و کردم قطع حرفشو

 .  کنم درست يکم هم رو موهام ميخوام.  صورت

 .  اونجاييم ده ساعت ما...  پس باشه -

 .  بستم سرم باالي سر گل يه با و کردم خشک کامل رو موهام منم و کرد قطع رو تلفن

 ور در.  ميرفتم ور بودم کرده دستم که ساعتي با داشتم.  بيرون زدم اتاق از.  بود شده تنگ خودم چل و خل براي دلم

 .  ميخوند کتاب داشت دوباره فري کردم باز که

 .  کتابو اون زمين بنداز.  شدي مهندس سرت خير بابا -

 ؟ ميکني نگاه اينجوري آدمو چرا:  گفتم که کرد نگام جوري يه
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 .  مُرد يارو اومدي تو تا.  نحسه قدمت کال -

 ؟ نه شده تخت کلت اين زدم بس از فري ببينم:  گفتم و ش کله پس زدم

 .  متاسفانه آره -

 .  بميره برات فرهود الهي -

 .  بردن گفت اومد دفعه يک که دکتر بريم بود قرار.  بميره بره -

 .  بردن رو بزرگ ددي ماشين آره -

 ؟ بوده گرون -

 ...  فري راستي.  بيرون زدن جت عين.  جورم چه اووووووف -

 اه ابرو اون به بده صفايي يه توهم.  مياد آرايشگر داره:  دادم ادامه و فرهود کار ميز روي نشستم و باال کشيدم خودمو

 ؟ ميخوره بهم پهن هاي ابرو از حالم ميگفت سرت خير بود کي. 

 .  دارم دوستشون االن من...  خب -

 .  کردم غلط:  گفت و باال رفت هام ابرو

  ؟ اي حوصله بي اينقدر چرا ؟ چته فري -

 .  نميدونم خودمم -

 ؟ پاته بخاطر:  گفتم و نشستم تخت روي کنارش رفتم

 .  داد تکون آره ي نشونه به رو سرش

 ؟ خوردي صبحونه -

  . کتلت دوتا با بربري و تست نون و شير يکم و پرتقال آب و خاويار با نيمرو کرد صدامون خانوم عمه.  چجورم آره -

 زا بعدش بيرون بريزه ميخوري چي هر بيرون بريزه اش همه بشه سوراخ الهي فضل به ات معده اون.  شه کوفتت اي -

 . شم راحت من بميري گرسنگي درد

 .  ممنونم و مرسي -

 .  ايــــش -

 . مهري بود شده تنگ گفتنات ايش براي دلم واي -
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 .  عمته مهري -

 .  ندارم عمه -

 ؟ بگيري ياد رانندگي ميخواي:  گفت که آوردم در زبونمو

 .  آره -

 اليي ها خيابون تو جيمزباند عين ميرفتي بودي کرده سواري بچه مشت يه بودي برداشته رو ممد نيسان يادته -

 . نيومد در ديگه بودنش معتاد و دزدي بخاطر و گرفت رو ممد پليس بعدش!!  ميکشيدي

 .  زندان تو بندازم رو تاتار قوم اين ميخوام ايندفعه.  بخير يادش.  آره آخ:  گفتم و خنديدم

 .  شادابه من مال بهاره تو مال حالت به خوش واال.  شادابه اون هم ترينشون تاتار.  ميکنم کمکت -

 ؟ شده چي.  نميدونم رو موضوع اصال من راستي -

 ارقر و ميکنه روي زياده فرهود که بودن دوست فقط هم با شاداب و فرهود انگاري:  گفت و باال کشوند خودشو فرشته

 من ميگه بهش ميبينه فرهود از خوبي همه اين وقتي هم شاداب.  ميخره براش ميخواد شاداب چي هر و باهم ميزارن

 رفاح اين از و کنم چيکار من بري تو اگه که ميچينه عاشقونه حرف براش هي فرهود ؟ ميکني کمکم آمريکا ميرم دارم

 ريکاآم به ميرسه پاش که شاداب ، بره شاداب که ميگيره پول کلي پدربزرگش از فرهود.  ميکنه خرش بالخره شاداب و

 .  هست هم فرهود ميره يادش اصال و ميشه زده غرب

 فتهگ فرهود به روزبه خانوم که هتلي همون به وقتي منتهي ببينه رو شاداب آمريکا بره که ميکشه زحمت کلي فرهود

 .  دنميز بهم عاشقونه حرف و ميخنديدن فرهود به که مياد ديگه يارو يه و شاداب صداي بزنه در اينکه از قبل ميره بود

 .  مياد بدشون شاداب از همه بعد به اون از.  ايران مياد و ميگه پرهام به خورده شکست هم فرهود

 .  زياده معرفت بي چقدر اينا فاميل تو اه -

 .  آدميم تو و من فقط.  آره -

 !  تو و من فقط:  گفتم و خنديدم

 !  اوهوم -

 .  امه گشنه من:  زدم داد بلند لحظه يک

 بزرگ راستخ کنار ميتوني کف کم ي طبقه:  گفت و گرفت نشون در سمت به دستشو ميخوند کتاب دوباره که فرشته

 .  بخوري کاملي ي صبحونه

 ! ايـــش -
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 .  بيرون رفتم و پايين پريدم ميز روي از

 .  کف هم ي طبقه رفتم

 .  نيستم...  بلد...  شنا من.  کردم نگاه رو سالن ي گوشه به گوشه و استخر سالن تو رفتم

 .  کنم بازي آب يکم ميخواد دلم خيلي ولي

 .« خودت روي بگير شيلنگ يه برو خب »

 .  کالسيه بي

 « کالس با بابا »

 . شد بلند گوشيم صداي که ميزدم قدم استخر کنار

 .  اَلو -

 ؟ تو کجايي -

 ؟ بااليي.  مهتاب ميام -

 ؟ کجايي تو مگه -

 . آشپزخونه -

 .  باش همونجا.  پايين ميايم داريم ما خب

 ينع هي حاال.  استخر تو افتادم خوردم ليز آشپزخونه برم تند تند کنم بازي مَن سوپر اومدم کردم قطع رو تلفن تا

 .  پايين و باال ميرفتم کاسه

 .  مهري سرت تو گل:  گفتم و بيرون آوردم سرمو بالخره

 ي وشهگ سيگار يه که گانگستري هاي زن شبيه خرفت پير زن يه و مهتاب من عالي شانس از که بيرون اومدم تند تند

 !  لبشونه

 .  بياره حوله پريا ميگم االن:  گفت و خنديد بهم مهتاب

 ؟ هاتو ابرو کنم درست چجوري.  صندلي رو بشين:  گفت و جونم به پريد زنه نه بگم اومدم تا

 .  ميشدم رد روش از چرخه چهار و بيست تريلي با ميکردم آسفالت رو دهنش نبود بزرگتر اگه فري جان به

 ؟ ميکنه رشد خوب کني کچل رو موهات:  گفت که ميچکيد آب روم و سر از.  صندلي يه روي نشستم

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا  شبح عشق | ست داشتنی منونامزد د سایت نگاه دانلود
 

 .  احتماالً گفته چي نفهميده هم خودش.  هام ابرو به چسبيد چشام که کردم نگاه جوري يه

 .  ميکنه وز وز زيادي برم و دور هست مگسه يه فري قول به

 .  ميکنن سکته مردم هاي بچه.  ننداز اينجوري القل ميندازي آدم جون به مگس خدا ببين

 .  هاش ابرو اول شريفي خانوم:  گفت و اومد مهتاب

 ؟ گلم بزنم مدلي چه:  گفت شريفي اين

 ؟ شدي آدم اِ

 ؟ مياد چجوري -

 ؟ چجوري!  شيطوني ، هشتي ، قشنگه پهن -

 .  ميشه خوب پهن ميکنم حس.  کردم مقايسه اشون همه با قيافمو لحظه يه

 ! پهن -

 ؟ ميکردي شنا:  گفت و کرد خشک حوله يه با پشت از موهامو مهتاب

  ؟ چي -

 ؟ ميکردي شنا -

 .  استخر تو افتادم که ميرفتم راه نه.  آخخخخ -

 .  اينطور که -

 .  آخخخخ -

 ؟ کارن سر فرهود و پرهام -

 !  نه نه ؟ چي.  آره -

 .  شده دزديده بابابزرگه اه چيزه يعني ددي ماشين:  دادم ادامه و خنديد لحنم به شريفي

 .  دروغ:  زد داد مهتاب گفتم اينو تا

 .  حناق -

 !! باي باي.  بردنش آره:  گفتم ، خنديد گودزيال عين بلند شريفي
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 ور خدا.  کنم درست ابروهاتو درست نخور تکون:  گفت من به رو.  ميشد جادوگرا شبيه صداش مخنديد وقتي شريفي

 .  نيست مداد به نياز پره چون شکر

 .  الحمداهلل -

 .  شد درست الهي فضل به که بود ابرو و مداد همين اساسيمون مشکل تنها

 ؟ نميکني رنگ تو مهري ميگم.  ميخوادا رنگ موهام من شريفي خانوم:  گفت مهتاب

  ؟ رنگي چه مثال -

 .  تو بشي جيگري چه بشه بلوطي آخ:  گفت شريفي

 موهات براي هم تصميمي يه خوبه هات ابرو ببين:  گفت ساعت يک بعد و شد کارش مشغول که رفتم چپ چپ بهش

 . بگير

 .  بود خوب کارش وکيلي خدا.  کردم نگاه پهنم هاي ابرو به کوچيکش ي آينه با

 .  عالي:  گفت و کرد نگاه تحسين با بهم مهتاب

 يخيل. کنم رنگ مو به مو پاستل با رو خانوم اين موهاي ميگم.  افتاد يادم چيزي يه خانوم مهتاب آهان:  گفت شريفي

 .  ميشه قشنگ

 ؟ ميخواي...  ها ميشه قشنگ:  گفت و داد نشون بهم بود صورتي که رو موهاش از يدونه مهتاب

 ؟ ميره رنگش حموم برم:  پرسيدم ولي بود اومده خوشم خيلي راستش

 .  مونده ماهه دو خانوم مهتاب مال االن.  صورت اون به نه -

 .  بعد کنيد کوتاه رو موهام فقط:  گفتم و دادم تکون آره ي نشونه به سرمو

 فر پايينش چون.  بياد هام شونه تا و بشه خالي بودم پُر همه اون از موهام شد قرار.  کرد موهام کردن کوتاه به شروع

 .  ميشد قشنگ بود

 عقط اينکه از بعد.  ميزد حرف کسري با هم مهتاب.  کرد کار به شروع قرمز پاستل با خودم درخواست به شد که تموم

 و ارزشه با بوده نامه وصيعت از قسمت يک چون ميدوني.  هست ماشين پيگير هم کسري:  گفت و اومد سمتم به کرد

 .  نبود مهم زياد ها نوه ما براي ، گرنه

 فتعري هي مهتاب.  قرمز تارش و مشکي مو تار يه.  موهام بود تار به تار خودش ي گفته به.  کرد کار ساعت دو شريفي

 .  ببينم زودتر ميخواست هي دلم من و ميکرد
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 برداشت که دستشو.  گذاشت چشمام جلوي دستشو و سالن تو قدي آينه روي به رو برد منو مهتاب شد که تموم

 حالبا همه از بياد نظر به بهتر هام چشم بود شده باعث هام ابرو و بود تر روشن صورتم پوست.  بزنم جيغ بود نزديک

 .  بود قشنگ واقعا.  بود قرمزم مشکي و کوتاه نسبتا موهاي تر

 .  درست دستت:  گفتم شريفي به

 . ميگيرم پري از رو پولش مهري نباش نگران تو ؟ کنم تقديم چقدر:  گفت مهتاب

 .  نميدادم هم نميگفتي -

 قدري همون يعني اينجا ولي خيلي يعني تومن چهل ما ي محله تو.  رفت و گرفت دوتامون هر براي تومن چهل شريفي

 .  ميخري شيک آدامس يه و ميدي که

 ؟ حموم بري نميخواي که توهم.  خوبه هوا بيرون بريم بيا:  گفت من به رو مهتاب

 ! نه -

 .  آورد شکالتي کيک با برامون اسپرسو ي قهوه دوتا پريا و نشستيم حياط هاي صندلي رو رفتيم باهم

 ؟ اي زده هيجان اينقدر شده چي -

 .  کرده قبول منم مامان.  تو براي مهتاب از بهتر کي گفته هم مامانش زده حرف مامانش با رفته کسري -

 .  بادا نريم عروسي ايشاال بادا مبارک بادابادا پس اِ -

 .  مو بدون دختر يعني عروسي بدون زوج دوتا.  مهري بيخيال -

 .  بابا برو -

 ؟ ميبيني رو پريا اين

 ؟ مگه شده چي...  خب -

 .  اينا خانوم عمه پولدار ي خانواده از...  چي اونم.  شده پيدا خواستگار براش -

 ؟ ميشناسم من ؟ هست کي.  اوالال -

 ؟ ميشناسي.  اسمش نهاده -

 اومدم خودم به تا.  رفت راه چشمم جلوي فيلم يه عين ذهنم تو بود خورده پيچ پام که شب اون اتفاقات لحظه يک

 ؟ پريا و اون.  نگو دروغ.  آره:  گفتم سريع

 .  شده پريا ي ديوونه -
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 ؟ فهميدي کجا از -

 .  خانوم عمه هم پارسا ، پارسا هم آفتاب ، آفتاب -

 ؟ چطوره آفتاب راستي.  اي چرخه چه -

 هم رو تو که شده رو پُر حاال حتي.  نميخوام بچه من ميگه پارسا.  نيست خوب:  گفت و ميز روي گذاشت رو اش قهوه

 .  کرد زورم خانوم عمه نميخواستم

 .  آدميه عجب -

:  که زد ادد بلند آفتاب اما بنداز رو بچه نپاشيده زندگيت تا گفت آفتاب به مامان.  گفت آفتاب به شد که بچه بحث -

 دکتر اون و دکتر اين سال پنج من.  منه عمر منه جون.  منه استخون و پوست از منه مال بچه اين فهميد نمي انگاري

 بندازمش خودشه اخالق مشکلش که مزاج دمدمي دماغ گند يه بخاطر اومده که حاال.  باشم داشته رو بچه اين تا رفتم

 من حسرت ها بعد بزار.  بيرون بزنه چشماش از تا ميدم دل و جون با خواست طالق پارسا هم اگه ميدارم نگهش اصال ؟

 .  بخوره رو بچه اين و

 .  بگو بهش اينو.  آفتابم پشت من.  کنه نگاشون حسرت با بايد پارسا.  داره حق خب -

 .  نميرسه پرهام پاي به ولي.  اس مزه خوش پريا پخت دست.  بخور کيکتو:  گفت و زد کوتاهي پوزخند

 ؟ نه ايزدپناه سرگرد:  گفتم پوزخند با

 !؟ ميدوني تو:  گفت و گلوش تو پريد قهوه

 !  گفتن بهمون خودشون...  خب آره -

 .  کرد سرفه سير دل يک و ميز روي گذاشت رو اش قهوه

 .  ميکرد اذيتم و گردنم تو بود رفته مو.  خورديم رو امون قهوه و شديم ساکت دومون هر لحظه يک

 .  کرد باز بدجور رو دمون هر چشاي دفعه يک صدايي يک

 ؟ بود گلوله صدا:  گفت زده تعجب مهتاب...  شليک صداي

 !! ترسيدم...  که ميکنم اعتراف بار اولين براي...  دادم تکون سرمو

 .  پرهام ميزنم زنگ من:  گفت و پاشد جاش سر از چي عين مهتاب

 .  آورد اون ياد منو فرشته جيغ صداي
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 دبي عين ها خدمتکار سري يه و پريا رسيدم که هال به.  ميرفتم باال يکي دوتا رو اونا و ها پله سمت دويدم جت عين

 .  ميلرزيدن

 .  فري:  زدم داد صدام ترين بَم با اما اومد نمي جيغ صداي.  باال طبقه دويدم و شدم اونا بيخيال

 ! مهرييييييي:  اومد جيغش صداي

 .  اومده زمين به آسمون يعني نترسه فري....  بودم ترسيده من وقتي

 .  ميزدم نفس نفس.  بود شده مچاله تخت توي.  کردم باز رو اتاقش در سريع

 ؟ بود چي صدا:  پرسيد.  ميرقصيد بندي داشت

 .  اينجام من نترس.  گلوله -

 .  من به خورد يکي موقع همون

 ؟ پرهام به زدي زنگ:  گفتم و اتاق تو دادم هُلش.  مهتابه ديدم و برگشتم

 .  ميايم سريع ما ميده انجام رو ها کار کسري گفت.  آره -

 .  ميزدم قدم اتاق تو کالفه من و چسبيدن رو ديگه هم مهتاب و فرشته

 .  خطره تو فرشته و من جون االن.  ميام کوتاه همش من چرا

 خام ؟ چي...  ميکنه خام منو همش که اصال کيه پرهام ؟ ميام کوتاه پرهام جلوي همش من چرا...  منه تقصير همش

  ؟ ميکنه

 کلي بايد فرهود و پرهام از هم جاش همين تا.  پول باباي گور.  ميريم فرشته با اينجا از من.  کن بس مهري اه ؟ پرهام

 .  کرديم تحمل همه اين.  بگيريم پول

 .  بشين بيا مهربان:  گفت مهتاب

 .  ميزد موج ترس نگاش تو...  کردم نگاه بهش

 .  نه کردم اشاره دست با و بستم رو اتاق در

 .  چسبيدم ديوار به من و زدن جيغ باهم مهتاب و فرشته.  اومد شليک صداي دوباره

 .  اومد اتاق ي پنجره شکستن و گلوله صداي دوباره

 .  مُرد مي داشت بود زده جيغ بس از فرشته
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 .  بودم داده تکيه ديوار يه به فقط من ولي.  طور همين هم مهتاب

 .  اينجاست کسري چرا.  اتاق تو اومدن پسر تا سه و شد باز در موقع همون

 .  ميگشت من دنبال که دوختم پرهام به چشامو و دادم تکيه ديوار به سينه به دست

 و شتبرگ پرهام ، ميکردم نگاه رو پرهام من ولي نشست فرشته سر باال فرهود.  گريه زير زد و کسري بغل پريد مهتاب

 ؟ نشد چيزيت که تو:  پرسيد نگراني با و کرد نگاه من پاي پايين هاي شيشه به.  بود تاسف چشماش تو.  کرد نگاه منو

  ؟ مهمه:  گفتم پوزخند با

 .  بيرون رفتن هم مهتاب و کسري.  بيرون برد و کرد بلند رو فرشته فرهود

 .  خونيه ديدم که کردم پاهام به نگاه يه.  کردم احساس بدي سوزش پاهام توي جلو اومدم که قدم يه

 ..  مهربان:  گفت بلند يکم نگراني با پرهام

 .  بيرون چشام جلوي از گمشو.  نيا جلو:  زدم داد

 ؟ منه تقصير مگه -

 .  بهت کردم....  اعتماد که منه تقصير نه -

 .  شد سرازير هام اشک و گرفت ام گريه

 ايبر همکار يه نه باشم دروغيت نامزد ميتونم نه.  کنيم اعتماد بهم نبايد:  گفتم و کردم نگاه پام روي هاي خون به

 هم النا ميگيد اومده خوشتون بچگي توي تفنگ از ميبينيد تا ؟ چطونه پسرا شما.  هاتون بازي تفنگ و بازي جاسوس

 .  بود جنازش تشيع االن بود پنجره جلوي يکيمون اگه.  کنيم بازي بچه بيا

 .  گوشش توي خوابوندم يدونه و اومدم که جلو بياد خواست پرهام

 .  داره هم رو ها کار اين ها بازي اين ميگفتي بايد تو -

 .  خطرناکه بازي پليس که ميدوني تو...  ديگه چيزاي نه اي بچه نه خُلي نه.  مهربان سالته سه و بيست تو -

 نفر يک دوجو تمام با بخوان که بودم نديده تو مثل دنيا اين تو.  کنم کمکت و بمونم من که نگفتي تو.  بازيه يه همش -

 خطرناکت هاي بازي همکار که يکي وايسه بخاطرت همه روي تو که يکي.  کردي استفاده حداقل من از تو.  کنن بازي

 من.  بسه . کني خر منو نميتوني ديگه بيام کوتاه نميتونم ديگه.  برسي اموالت و مال به اون ي وسيله به که يکي بشه

 .  نياد چه بياد فرشته چه.  ميرم اينجا از

 .  بمون:  گفت ، برنگشته.  گرفت دستمو که بيرون ميرفتم داشتم
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 ! عمراً:  گفتم پوزخند با

 .  ميکرد درد واقعا پام.  کردم باز رو در و کشيدم محکم دستمو

 .  کنم درست رو پات برات پايين بريم کنيم کمکت بيا:  گفت نگراني با ديد منو تا کسري

 ؟ کو فرشته -

 .  ورزش سالن بردتش فرهود -

 ...  کسري -

 ؟ بله -

 .  برم ميخوام...  ميکني پا و دست جا يه برام -

 ؟ ميري کجا ؟ مهربان کجا:  گفت اشکي چشماي با بود ساکت که مهتاب

 .  نه اينجا ولي جا هر.  ديگه جا يه ميرم -

 .  بعد کنم درست رو پات بيا:  گفت و گرفت دستمو کسري

 شکاما ريخت رو بتادين وقتي.  ميکنم پانسمان رو پاش من گفت مهتاب.  بود خانوم عمه مال که بزرگه اتاق تو برد منو

 .  المصب برديه بد.  ميخواد بخيه اين کسري:  گفت و آورد در شيشه تيکه يه.  شد سرازير

 .  بيمارستان ببرمش کن حاضرش پس -

 .  بود آفتاب پيش بيشتر روزا اين خانوم عمه.  پوشيدم روسري و مانتو مهتاب کمک با

 .  دوره مدت يه بگو فرشته به:  گفتم بهش و مهتاب کول روي انداختم دستمو

 .  بعد ميري کجا ببينيم بزار -

 .  باشه -

 .  ميمونه که گفت مهتاب.  شديم کسري بلند شاسي ماشين سوار بالخره

 .  افتاد راه و کرد روشن رو ماشين کسري

 ؟ ميري تر سريع يکم:  گفتم و زدم کنار رو مشکيم - قرمز هاي چتري

 ؟ داري درد.  آره -

 .  آره -
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 .  شدم ماشين سوار کسري کمک به خورده بخيه پاهاي با بعد ساعت يک

.  بياد هم فرشته شايد.  من ي خونه بياي مدت يه براي کنم خواهش ازت ميخواستم...  مهربان ببين:  گفت کسري

 .  پليسن اينا فهميدم تازه من.  امنه من ي خونه بالخره

 .  بشه قطع ارتباط که برم جايي ميخوام من کسري ببين -

 .  ميشي وصل ما به هم هنوز افسون راه از تو.  نميشه -

 ؟ مدتي چه براي:  گفتم و چسبوندم شيشه به سرمو

 .  ديگه مدتي يه -

 .  باشه:  گفتم و کردم فکر يکم

 .  بيام بخرم چيزي يه مارلين براي من:  گفت و داشت نگه فروشي بستني يه دم رو ماشين

 .  باشه -

 .  رفتم فرو فکر به من و شد پياده ماشين از

 تو سوال يه ميکنم فکر چقدر هر.  کردم اعتماد آدم اين به چرا.  ذهنم توي اومد پرهام هاي خاطره تمام لحظه يک

 ؟ من يا اونه تقصير...  ذهنمه

 نترس.  بخوري باهاش خونه تو نگهدار:  گفت و من پاي روي انداخت رو يخ هاي بستني و کرد باز رو ماشين در کسري

 .  مهتابم با بيشتر رو روزا اين که منم تازه.  بموني تنها نميزاره مارلين

 ؟ نداري کار تو -

 .  ندارم رو کارخونه و شرکت ي حوصله.  ميگردونتش بابا اما دارم بزرگ ي کارخونه يه چرا -

 ؟ نمياد که کاميار ببينم -

 ؟ کجا -

 .  خونت -

 چه ميکنه سالم من به زور به اون.  داريم فرق حسابي هم با اون و من.  باشه من داداش اون نميکنم حس اصال من -

 .  خونه بياد برسه

 ؟ کجاست خونت -

 .  زعفرانيه -
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 .  نيستيم خواهر فرشته و من:  گفتم و دادم تکون سرمو

 .  ميدونم -

 .  نداريم هم مدرک و سواد.  پايينيم ي طبقه از -

 .  ميدونم -

 .  بود مونده جا خونه تو من از تيکه يه انگاري.  نداشتم زدن حرف حال...  نبود خوب حالم

 ممونهيچکدو کسري ي خونه به رسيدن تا ، پشت صندلي انداختم رو بستني پالستيک.  بودم کرده خاموش موبايلمو

 .  نزديم حرفي

.  بتهمراق اومد دانشگاهه فعال.  گفتم مارلين به:  گفت و کرد باز رو در کسري.  در دم رفتم لنگون لنگون و شدم پياده

 .  باش خودت مراقب.  خداحافظ.  بابايي ي خونه برم بايد من

 .  بست محکم رو در و رفت بعدش.  کرد همراه خونه توي تا منو و داد رو ها بستني پالستيک

 ؟ من براي ؟ کي براي.  بود انگيزي غم پاييز چه.  تخت روي انداختم خودمو

 .  مُرد مي خندوند نمي روز يک رو کسي اگه که مهري...  داشت باهم رو اخم و خنده که اوني ؟ مهري براي

 .  ميکشيدم زمين روي مرده جسم يه عين پامو.  کشيدم سرک ها اتاق تو يکم

 هال از قسمتي يه و داشت هال خانوم عمه اتاق حدود کردم باز که رو درش.  بود واحدي تک آپارتمان کسري ي خونه

 نباريا هم تا سه هر.  بود در تا سه پذيرايي توي و بود پذيرايي که باال ي طبقه به ميخورد پله دوتا.  بود آشپزخونه هم

 هاي عکس راهرو راست سمت در و بود مارلين اتاق راهرو ته.  راهرو يه به ميخورد پله تا چهار پذيرايي وسط از و.  بود

 خواب اتاق يکي ، حموم و دستشويي يکي.  داشت وجود در تا سه چپ سمت توي اما نبود دري هيچ و کسري و مارلين

 .  کارش اتاق يکي و کسري

 .  کردم گريه بلند صداي با من و روم ريخت سرد آب.  کردم باز رو آب شير و حموم توي انداختم خودمو

 .  اومد در صدام هق هق که کردم گريه اونقدر

 مکرد تنم رو ها حوله از يکي و آوردم در هامو لباس ، بستم رو آب شير.  نميکرد ياري صدام ولي...  بزنم داد ميخواستم

 .  پرهام هم بود زده زنگ فرشته هم.  کردم روشنش و برداشتم موبايلمو رفتم. 

 .  کردم خاموش موبايلو.  کرد قبول اونم بياره هامو لباس گفتم و کسري زدم زنگ

 .  کنم فکر چيزي که نميکرد ياري مغزم.  بزرگونه کامل ست با.  سياه و مشکي اتاق يه.  مارلين اتاق تو رفتم

 .  خوابيدم تختش روي و پوشيدم رو مارلين هاي لباس از يکي
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 .  جلوم اومد ميخوابيد روم به رو شبا وقتي پرهام قيافه لحظه يک.  کردم جمع شکمم توي پاهامو

 .  ميخنديد ببنده چشماشو ميخواست وقتي.  ميخوابيد معصوم چقدر پرهام

 ؟ شکوندم رو دلش چرا...  ؟ گفتم بهش رو چيزا اون چرا

 .  ببخشيد پرهام:  گفتم خفه و آروم

 .  بستم چشامو که شد وارد سفيدي نور يه اتاق تاريکي توي.  شد باز اتاق در که ميرفت هم روي چشمام داشت

 .  ايشاهلل در الي بري:  غريدم

  ؟ کجا اينجا کجا تو...  مهري اِ -

 تو از هاش دفتر و بيرون بود زده موهاش.  کردم نگاه بود کرده سرش مقنعه با مشکي ي ساده مانتوي يه که مارلين به

 .  زمين روي بود ريخته کيفش

 .  هوا رو رفت صدام ، زمين روي پام گذاشتن با و پاشدم

 .  بود وايساده هنوز مارلين

  ؟ گودزيال يا ديدي جن:  توپيدم بهش

 ...  و هات ابرو.  است ديگه رنگ يه موهات چرا ؟ مهري خودتي -

 ؟ بده دادم صورت به صفا يه.  خودمم بابا آره -

  ؟ ميخوابي اتاق اين تو ، تو.  اصال نه -

 .  نيست معلوم -

  ؟ شد چي راستي -

 .  بخوريم کنم درست چيزي يه ميرم من کن عوض هاتو لباس.  ميزني حرف چقدر -

 .  کردم پيش رو در و بيرون رفتم.  اتاق تو اومد و داد تکون سرشو

 .  افتادم خونه اون ي آشپزخونه ياد.  وايسادم لحظه يک و آشپزخونه تو رفتم.  آوردم نمي فشار راستم پاي به

 يه ؟ خوردي ضربه چقدر مگه.  باش قوي مهري:  گفتم خودم با و مالوندم چشامو.  خورديم املت پرهام با که شبي اون

 .  ديگه کن بس.  نبوده خوب اعتمادت فهميدي حاال و کردي اعتماد

 .  شد روشن که رفتم ور باهاش اينقدر ، فهميدم نمي زياد اينکه با.  کردم روشن رو برقي سماور
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 رو ها يکک و کاسه.  کشمش و پولکي از کردم پُر کاسه يه.  برداشتم پرتقالي کيک دوتا ، گشتم رو ها کابينت تک تک

 ست يه.  هال تو رفتم و برداشتم رو سيني.  پولکي کنار گذاشتم شد آماده وقتي هم چاي و سيني توي گذاشتم

 .  ها دستگاه و دم اين از و وي تي کامل سيستم يه روش به رو و داشت مانند اِل مشکي و سفيد مبلمان

.  بود هبست باال رو موهاش و بود پوشيده رو بود بامزه سيبيل جفت يه عکس تاپه روي که تاپ و راحتي شلوار يه مارلين

 .  دستش تو گرفت رو چايش و من کنار نشست

 ...  اما گفت چيزايي يه برام پاپا:  گفت

 .  بابا بگو و شو بيخيال رو پاپا اوال -

 .  نميشه خب -

  ؟ چرا -

 .  نمياد در مغزم تو رفته -

  ؟ ميفهمي ميکنم آدمت من -

 .  نميشه بدون اينو:  گفت و کرد کوتاهي ي خنده

 .  ميشه:  کردم نگاش و برگشتم

 .  بزن زنگ يه بهش بيا.  زده زنگ بهم پرهام راستي -

 .  کردم اشاره موبايلم به و کناريمون مبل سمت بردم دستمو.  دستش تو گرفت رو موبايلش

 ..  اما بزنم زنگ ميتونستم ميخواستم اگه -

  ؟ گفتي پرهام به چي.  نميده اجازه غرورت اما بزني زنگ ميخواي -

 .  مرد پرهام.  مارلين بيخيال -

 .  خوبيه آدم پرهام -

 .  حتماً آره:  گفتم پوزخند با

 اييچ.  شد سرد هوا گرفت بارون يکدفعه:  گفت و ميز روي گذاشت رو چاييش مارلين.  دهنم تو گذاشتم پولکي يدونه

 .  ميچسبه خيلي

 .  خوبه آش -

  ؟ کني درست ميتوني.  کردم هوس آخ -
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 ؟ تو نداري درس:  گفتم و پاهام روي گذاشتم دستمو

 .  درس بيخيال.  درسي چه بابا نه -

 .  کنم نصيحتش ميخوام کرد فکر که نگفتم چيزي...  پشتش زدم

 .  روزه دو دنيا.  درس بيخيال...  آره:  گفتم

 .  بگيره نخود بگو بابات بزن زنگ:  گفتم و دهنم تو انداختم پولکي ديگه يدونه

 .  بزن زنگ تو خب -

 .  بخيالش ؟ بکنه موهامو مهتاب که بزنم زنگ -

  ؟ نخود فقط -

 ؟ داريد فرنگي رشته -

 يه ازت ؟ بشي بانو کد ميخواي چجوري تو پس:  گفتم و انگشتام با پيشونيش به زدم يدونه. باال انداخت رو هاش شونه

 .  اينجام وقتي تا ميسازم سفت دختر

 .  نکن تالش بيخود -

 .  لوسي واقعا تو -

 .  ميدونم -

 کشهب صبحا رو نازت بايد شوهرت حتما.  ميکني شوهر ديگه سال دو.  سالته نونزده تو ؟ نميکني طرفش بر چرا خب -

 ملتح ماه نُه.  بزنه برق خونه نشده پا شوهرش وقتي که زنيه اون زن ؟ کنم درست برات چي صبحونه دلم عزيز بگه و

 ! ميترشي متاسفانه ، تو ، حساب اين با.  باشه داشته رو بار يه

 ؟ نترشم ميکني کمکم پس:  گفت و خنديد

 .  چيزا جور اين از و کن کمکم و نميخوام من نه ميگن مياد ترشيدن ي کلمه تا ؟ اينجورين دخترا چرا واقعا -

 .  دختره يک طبيعت -

 .  نترشيدم ، نترشيدم.  ترشيدم ، ترشيدم.  نيستم اينجوري من ولي -

 .  سخته کردنش عمل آسونه زدن حرف -

 .  برداشتمش و آيفون سمت رفتم.  اومد در زنگ صداي موقع همون
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 ؟ بفرماييد -

 .  پارتي اومديم کن باز ماري -

 ؟ ندادي خبر ما به بودي گرفته پارتي:  گفتم تعجب با مارلين به رو و جاش سر گذاشتم رو آيفون

 ... مهربان ميگم...  بود رفته يادم واي:  گفت و پيشونيش به زد دستش کف با مارلين

 يخوراک منم.  نداره کار بهتون هم کسي پذيرايي تو بشينيد.  تو بيان کن دعوتشون برو ، ندارم کاري من نترس -

 .  براتون ميارم ميکنم درست

 .  بوسيد لپمو و کرد بغل منو اومد

 .  ماهي بخدا:  گفت و کرد باز رو در

 .  نگم چيزي بابات به ميخواي ميدونم.  منو نه کن سياه خودتو برو -

 ؟ فهميدي کجا از -

 .  رازه ديگه اين -

 .  پذيرايي رفتن بودن دختر اشون همه که دوستاش با لحظه چند از بعد

 .  ذرت از پُر بود کابينت توي قوطي يه

 تنريخ به شروع بشه حاضر که وقتي تا و قابلمه توي ريختم رو ها ذرت.  روش گذاشتم قابلمه يه و کردم روشن رو گاز

 .  شدم قهوه

 ! چايي بيا...  مارلين:  زدم داد.  گذاشتم هم کيک تا پنج چهار و سيني يه تو گذاشتم رو ها چايي

 .  ممنونم بازم:  گفت و برداشت رو سيني مارلين

 .  ميگم بهت برو -

 بودن نشسته.  بودن دختر تا شيش.  شدن ساکت اشون همه من اومدن با.  بردم براشون خودم شد آماده که ها ذرت

 .  وسطشون گذاشتم رو ذرت.  زمين روي

 .  مارلين داري خوبي مامان چه:  گفت دخترا از يکي

 .  پيشش اومدم امروز هستم هاشون فاميل از يکي من...  من.  بيرونه مادرش.  نيستم مادرش من:  گفتم و برگشتم

 .  ندارم مادر من که نگفته دانشگاهش هاي بچه به که فهميدم.  کرد نگاه بهم تشکر از پُر هاي چشم با مارلين
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 با فرشته اصرار به و بودم کرده بلند رو موهام موقع اون.  چشمام جلوي اومد بود سالم نونزده خودم وقتي لحظه يک

 چسبونده زور کلي با.  بود اژدها خالکوبي دوتا توش که بوديم گرفته آدامس يه.  بودم کرده سوراخ رو گوشام سوزن

 .  بازومون به بوديم

 اين اب من چقدر.  کنم درست عالي خيلي رو اينا نسکافه و قهوه بودم شده بلد و ميکردم کار سيا ي کافه تو موقع اون

 هر بازومون روي هاي خالکوبي فقط ما ؟ چي ما ولي.  مو مدل يه مانتو مدل يه روز هر اينا خب.  داشتم فرق دخترا

 .  اومد مي خون ميشستي سيم با وقتي که بود سفت اينقدر هم ها بعضي.  ميشد عوض دفعه

 .  کردم روشن رو وي تي و نشستم مبل روي رفتم

 . کردم پايين باال رو دکمه تا چهار سختي يکم با

 !  بود فارسي نويس زير با.  بود کرده شروع تازه فيلم يه کانال يه

 وير گذاشتم و برداشتم رو بود شکل مربع و اي شيشه ميز روي که چاي سيني.  کنارم گذاشتم و برداشتم موبايلمو

 .  داشتم دوست پولکي.  کنارم مبل

 .  کشيدم دراز مبل روي.  اپن روي گذاشتم رو سيني و پاشدم ، شد تموم که ها پولکي

 کنم روشن رو گوشيم که بودم دل دو.  شدم خيره موبايلم به.  سرم روي گذاشتم رو آرنجم.  بود خيس هم هنوز موهام

 .  کنم دور خودم از رو پرهام کردم سعي و شدم خيره سقف به.  چشمم جلوي اومد پرهام هاي چشم لحظه يک...  نه يا

 .  مهربان:  ميگه و ميخنده من به.  ديدم سقف توي رو صورتش گردي اما

 وشگ محکم.  ميپيچه گوشم توي گفتنش مهربان صداي.  باشن ديده کابوس که کسايي عين.  ميشم پا مبل روي از

 .  ميگيرم هامو

 يلمموبا و پرهام اسم به نگام.  ميخوره زنگ داره و کردم روشن رو موبايلم که بودم نشده متوجه.  ميشد بلندتر صدا اما

 .  افتاد لرزيد مي داشت که

.. . مهربان اَلو:  پيچيد گوشم تو پرهام ي کالفه و عصبي صداي.  برداشتم رو موبايل.  چکيد چشمام از اشک قطره يه

 ارک اين از بيشتر باهات من خودت قول به چون.  باشي دور ازم اينکه از بهتره خيلي اين خب ؟ هستي کسري ي خونه

 .  دارم

 .  دادم کابينت به تکيه و نشستم زمين روي.  آشپزخونه تو رفتم پاشدم.  افتاد راه اشکام سيل

 چيني به دادش ميشه قيمته ارزون.  بشکونه بزنه خواست کي هر.  گلدونه يه عين هم من دل ميدوني:  داد ادامه پرهام

 .  زن بند
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 عذرتم بگه بايد اون.  بگه بايد اون.  بگم بايد من چرا اصال.  نميداد اجازه لعنتيم غرور اما ببخشيد بگم ميخواستم

  . کنه خواهي معذرت بايد خورده بخيه االن که پامم بخاطر تازه.  کردم استفاده ازت و بودم نگفته بهت که ميخوام

 .  ميگردي بر ميدونم:  گفت اخم با پرهام

  باش خيال همين به

 .  مادرش از بيشتر شايد.  داره دوست خيلي پول خانوم مهربان -

 .  دادم فشار محکم دستامو

.  کردي خراب خودت رو چيز همه.  نيست شوخ و مهربون پرهام از خبري ديگه برگشتي...  بگم زدم زنگ فقط -

  ؟ بزني که هست هم حرفي

 کي هر حقته.  نميگردم بر تو پيش هيچوقت:  زدم بهش سيلي يه غرورم تمام با و کردم پيدا خودمو قدرت بالخره

 .  بکنه ترکت

 .  ديوار سمت به کردم پرتش و کردم قطع رو گوشي

 هگذشت مدت يه.  پاهام روي گذاشتم سرمو و کردم جمع دلم توي پاهامو.  آشپزخونه کف افتاد و شد تيکه هزار گوشي

 .  کردم احساس ام شونه روي رو دستي که بود

  ؟ خوبي...  جون مهربان -

 .  شدم خيره بهش اشک از داغون چشماي با و آوردم باال سرمو

 .  مارلين خوبم -

 .  کرد جمع رو گوشي هاي تيکه و زمين روي نشست.  کنم پيدا رو کارتت سيم بزار.  گوشيت واي -

  ؟ رفتن دوستات -

 .  صورتت روي شده خشک اشک جاي.  بشور رو صورتت برو جون مهربان.  نکنه درد هم دستت.  آره -

 .  دستشويي تو رفتم و باال رفتم رو ها پله.  پذيرايي تو رفتم و پاشدم آشپزخونه کف از

  "داره دوست خيلي پول خانوم مهربان " برام شد تکرار پرهام هاي حرف

 .  بود شده تر گرون برام هاش حرف ي همه از حرفش اين

 مه حاال حاال.  ميشي پشيمون خودت اومدن بدنيا از.  گشتني بر چه اما.  ميگردم بر آره:  گفتم و کردم مشت دستمو

 .  نميگردم بر
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 .  اومد بابا:  زد داد مارلين.  شد خورده خونه زنگ ، بيرون اومدم.  کردم خشک و شستم صورتمو

 !  بـابـا ، عجب چه

 .  کردم نگاه سوال عالمت يه با ميکرد حمل رو خريد هاي کيسه که کسري به و هال توي رفتم

 .  بياد خودش که ميبره وقتي گفت.  بيارم نزاشت پرهام:  گفت آروم

 .  ميام منم خب.  برم خودم که ميبرم وقتي.  پرهام آقا ميکني بازي خوب:  گفتم خودم با و گرفتم گاز لبامو

 .  عمارت ميريم.  بشم آماده ميرم:  گفتم کسري به رو

 .  بدم مانتو بهت بيا:  گفت من به مارلين.  اُپن روي گذاشت رو کيسه دوتا و کرد نگاه بهم تعجب با

 .  بودم وايساده اونجا ها مرده عين هنوز من اما شد رد کنارم از

 .  ست نيمه و نصفه اون نيستي تو وقتي انگاري ، بود کالفه پرهام:  گفت و ريخت خودش براي آب ليوان يه کسري

 هک پذيرايي تو رفتم آروم و برگشتم.  ها پله به خوردم اينکه تا رفتم عقب عقب.  نگفتم چيزي اما زدم پوزخند يه

 به ببينه کسري حاال ميدادم جواب نبايد و ميزدم زنگ پرهام به نبايد!!!  نه ، واي.  افتاد ميز روي وسايل به نگاهم

 بست ور پذيرايي در و اومد مانتو با مارلين که ميکردم نگاه هنوز داشتم.  افته مي دردسر تو مارلين و ميده گير مارلين

 .  خورديم باهم ميگم خودم اتاق تو ميبرم نباش نگران:  گفت و

 .  شيطون:  گفتم و کردم نگاه بهش لبخند با

 ؟ نه خوبه شلوارم:  گفتم و پوشيدم و مانتو

  ؟ کني عوض نميخواي -

 .  ماشين تو دوباره هم بعدش ديگه خونه ميرم بعدش ماشينم تو -

 .  دستم داد مشکي شال يه و داد تکون رو سرش

 .  کردم باز رو در و کردم سر رو شال

  ؟ بريم:  گفتم و بيرون اومدم

 .  بريم:  گفت و روم به رو اومد کسري

 .  شديم ماشين سوار و کرديم خداحافظي مارلين از

 ؟ چطوره پات:  پرسيد کسري ماشين توي
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 .  خوبه -

 .  نيستي خونه اون تو چرا نشدم متوجه من ، مهربان -

 .  کرد استفاده سوء خواست چقدر هر من از پرهام چون -

 !! نداره امکان -

 بهش هي باشي آورده گير رو نفر يه انگاري.  وايسا ام خانواده جلوي هم بعد بازي پليس همکار بعد باش نامزدم اول -

 .  نکن چيکار کن چيکار بگي

 .  داره نياز تو به پرهام -

 .  بازيش عشق براي هم خانوم بهار و هاش کار براي بله -

 .  نخند:  توپيدم بهش که کرد کوتاهي ي خنده

 .  داد بيشتري گاز و داد قورت رو اش خنده

 .  داشتم خاصي حس يه ، رسيديم عمارت به وقتي

  ؟ ميکرد نگاه رو ما سينه به دست پنجره دم باال اون بود کي ، افتاد اتاقمون ي پنجره به چشمم

 .  تو ميرم مهتاب عشق به من:  گفت و گذشت کنارم از کسري

 .  حالت به خوش:  گفتم لب زير و کردم کوتاهي ي خنده

 .  ميکشيدم نفس داشتم.  برگشتي زود چه اَه:  گفت ديدي منو تا.  بود فرهود ديدم که کسي اولين و تو رفتم

 .  ميرم و ميدارم بر رو وسايلم نترس:  گفتم خنده با

 ؟ هميشه براي -

 .  ميبرم هم رو فري برم اگه -

 .  کرد کمکت شايد برو.  باالست پرهام.  ميده ام سکته داره که ببرش آخ -

 .  حتما:  گفتم لب زير

 .  کردم استفاده آسانسور از ، ميکرد درد پام چون

 نهسي ي قفسه از ميترسيدم و ميکرد تلوپ تاالپ قلبم ، اتاق در جلوي رفتم راست يک رسيدم که ها اتاق راهروي به

 .  ديدم پنجره جلوي لخت نيمه رو پرهام و کردم باز رو در.  بيرون بزنه ام
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 .  ميکرد نگاه باغ به تراس تو از و بود زده کمرش به رو هاش دست

 .  بهاره مال که اونايي نه.  ببر خريدي که رو اونايي فقط:  گفت که کمد سمت رفتم

  ؟ نه نخريدي چمدون تو:  گفت که آوردم در چمدون يه

 که ميکردم نگاه ها مجلسي لباس به داشتم.  ساک توي انداختم اومد دستم دم لباس چي هر هاش حرف به توجه بي

 .  کردم نگاه بودم خريده پرهام تولد براي که لباسي

 .  بهار به بدش هديه اما خريدم من اينو:  گفتم و پاش جلوي انداختم و آوردم در رختي جا از رو لباس

 توي ميکردم حس بود داده فشار رو دستام مچ بس از.  گرد دستامو و من سمت اومد.  موهاش تو کرد دستشو عصبي

 .  هم چشماي به بوديم زده زل. نداره وجود خون دستام

  ؟ پول بخاطر فقط ؟ اومد دلت چطور:  گفت عصبي پرهام

 .  پنجره سمت رفت دوباره و کرد ول دستامو

 يکردمم کار داشتم صورتش تو بکوبونم هامو حرف بودم بلد گرنه و بدم حرص خودمو نميخواستم چون نميگفتم چيزي

 .  موهام روي افتاد بودم پوشيده تولد تو که لباسي که

 و جواهرات سري يک ، بندازم پرهام به نگاهي اينکه بدون.  تخت روي انداختم رو ساک و پاشدم زمين روي از

 .  ساک ي گوشه يه انداختم و برداشتم رو بود خودم مال که زيورآالت

  ؟ ميري چرا:  ميلرزيد پرهام صداي

 کنمنمي امنيت احساس اينجا من اينکه مهم.  پول باباي گور...  اما داشت خوبي پول تو قول به اينجا بالخره ؟ نرم چرا -

 هي صورت تو بکوبونم رو دروغينم احساسات.  بگم ناسزا ها فاميل به پاشم.  شما داستان هر کوکي عروسک شدم و

 .  باشم تو هاي بازي پليس همکار و کار حماقت ي بيچاره دختر

 .  نکردم استفاده ازت من:  گفت آرومي لحن با ولي وايساد عصبانيت با من جلوي اومد

 .  داشتي نياز تو آره -

 .  شديم هم دوستاي بهترين هفته يک توي ، کرديم اعتماد بهم ما.  کن بس مهربان -

 سنگين اول همون از اگه.  ميارم در بازي سبک من فرشته قول به.  شديم آشنا ما که بود زودگذري زمان ما مشکل -

 .  اومد نمي پيش برامون ها اتفاق اين بودم

 !؟ خودته تقصير پس -

  ؟ مقصري دنبال تو -
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 گآهن يه صداي يکدفعه ، رفت ور يکم موبايلش با.  برداشت صندلي روي از رو لباسش و پنجره دم رفت ، نداد جوابي

 :  شد بلند

 

 ميفهمم پري بغض از دلخوري

 ميفهمم داري غصه ناراحتي

 بودني من با فرداي دلواپسه

 مني درگيره اما من از دلگيري

 کم کم تو ميکني دل ميزني دل داري

 ميفهمم و حالت من ميدم حق بهت من

 کم کم تو ميکني دل ميزني دل داري

 ميفهمم و حالت من ميدم حق بهت من

 نيست خوش حالت و ميگيرم و احساست نبض

 نيست خوش فالت تو خيره من نيت دفعه اين

 بيداد داده اي ميبازمت دارم

 باد خودم بر لعنت که کردم خودم

 بيداد داده اي ميبازمت دارم

 باد خودم بر لعنت که کردم خودم

 ميفهمم پري بغض از دلخوري

 ميفهمم داري غصه ناراحتي

 بودني من با فرداي دلواپسه

 مني درگيره اما من از دلگيري

 کم کم تو ميکني دل ميزني دل داري

 ميفهمم و حالت من ميدم حق بهت من
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 کم کم تو ميکني دل ميزني دل داري

 ميفهمم و حالت من ميدم حق بهت من

 نيست خوش حالت و ميگيرم و احساست نبض

 نيست خوش فالت تو خيره من نيت دفعه اين

 بيداد داده اي ميبازمت دارم

 باد خودم بر لعنت که کردم خودم

 بيداد داده اي ميبازمت دارم

 باد خودم بر لعنت که کردم خودم

 

 

 !  بود من هاي حرف اينا:  گفت آهنگ شدن تموم از بعد

 ! من نه کردي خودت...  پس -

 .  نرو:  اومد آلودش بغض صداي که ميرفتم داشتم و برداشتم رو ساک

 ، عمر يک و بهار با برو تو بعدش و شديم جدا هم از ما که بود مهربان از مشکل ايندفعه بگو همه به برو ؟ چته تو -

 .  کنيد زندگي باهم خرم و خوش

 .  دهش فراموش بهار که بفهم اينو:  گفت و ديوار به چسوبند منو.  بست رو در و داخل کشيد منو شنيد منو هاي حرف تا

 .  پرهام برم بزار کن ولم -

 .  بري نبايد چون.  نميري و ميچسبي اينجا تو...  نميخوام -

 .  کنار برو ميگم..  کن ولم -

 .  ور اون گمشو:  زدم نعره

 .  کردم صاف رو پريشونم موهاي من و کرد ول منو

 ....  ازت:  گفتم بهش رو و کشيدم هام لباس به دستي يه

 .  کرد نگاه بهم سوال عالمت و غم با
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 تو ضمن در.  بشي ناراحت نخواسته واقعا شايد.  باشه نداشته بدي قصد اون واقعا شايد مهربان:  گفت صدايي يه

 .  بشي متنفر اون از نميتوني

 عاشق تو.  هم از دور نه کنيم بازي رو در رو بزار بمون پس!  باختي رو بازي اين تموم ، بري ميخواي اگه ؟ چي ازم -

 !  بمون...  فقط بده شکست منو و بمون پس ؟ نه بردني

 ببازه اي ببره کي نيست مهم برام ، نه:  گفتم و چرخوندم يکم دستگير روي دستمو.  در سمت رفتم و برداشتم رو ساک

 ! بهتري بهار با تو اينه مهم. 

 هام لب روي گذاشت هاشو لب و نداد کاري براي مهلتي ، ديوار به چسبوند و برگردوند منو که ميکردم باز رو در داشتم

 . 

 .  بهم نميداد رو چيزي هيچ فکر ي اجازه مغزم.  شد خشک اراده بي دستام

 .  کرد زنداني خودش ي محوطه توي منو و ديوار روي گذاشت رو دستاش ولي کرد ول منو بالخره

 ...  ازت من ميخوره بهم ازت حالم ، مياد بدم ازت...  ازت:  گفتم و کردم پاک هامو لب مانتوم آستين با

 .  باشي متنفر من از نميتوني تو:  گفت و لبم روي گذاشت رو اش اشاره انگشت

 .  متنفرم اتفاقا نه:  گفتم و گرفتم گاز رو انگشتش

 .  ميشم ديوونه من نموني اگه...  اينجا بموني بايد تو -

 من.  بهار حتي.  نداره دوست منو هيچکي دنيا اين تو ميکنم حس:  گفت و زد چرخ يه اتاق دور و برداشت رو دستاش

 تو...  تو اما.  بشه تکرار نميخوام که بود اشتباه يه اون.  باشه زندگيم تو نميخوام هيچوقت گرنه و بهاره از انتقام قصدم

 .  هست داره دوست منو هم يکي بفهمم اينکه براي طلوعي تو مهربان.  بودي طلوع يه

 .  کردم نفرين خودمو گريه زير زده مغرور پرهام اينکه از.  ميلرزه داره هاش شونه ديدم

 مبد ياد رانندگي بهت خودم ميخواستم مهربان.  مونم نمي زنده من بري اگه.  نميارم دوم من بري اگه:  گفت هق هق با

 تو.  دارم آرزو تا هزار من مهربان.  دارم دوست که بگم بهت ميشيم هم مال محرميت ي صيغه با وقتي ميخواستم.. 

 .  کرد پيدا دست بهشون ميشه بفهمم که کردي کمکم

 ؟ رحمم بي من اينقدر چرا.  گرفت گريم هاش حرف از

 مقصر قسم خدا به خودمو ديشب ؟ يادته خورد پيچ پات بعد و دنبالم بودي افتاده که شبي اون مهربان:  داد ادامه

 .  نميکشيدي درد اونجوري تو.  قديم زمان به رفتم نمي آهنگ اون با من اگه.  ميدونستم

 .  پرهام -
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 ؟ جانم:  گفت سرخ چشماي با و برگشت

 ؟ چيه منظورت:  گفتم و برداشتم جلو به قدم يه

 .  کردم نگاه اش چهره به و کردم بلند سرمو.  جلو اومد

 ... ! من...  من:  گفت آروم

  ؟ چي تو -

 ... ! من -

 ! ديگه بگو دِ:  گفتم و افتاد چشمام از اشک قطره يه

 ! خيلي خيلي...  خيلي من....  من -

 .  دارم دوست خيلي خيلي من:  گفت و بست رو چشماش که کردم نگاش کالفه

 بعدش.  متفاوتي چقدر تو فهميدم اول نگاه تو.  دارم دوست خيلي:  گفت و چشمام توي انداخت رو ايش قهوه چشماي

 اذيت ديوار ي سينه رو تو داشت کاميار ديدم که وقتي اون.  جذابي اما نيستي خوشگل تو.  کردي خودت مجذوب منو

 ! نابود نابودِ.  کنم نابود رو کاميار ميخواستم.  نديدم رو تو زجر جر چيز هيچ ديگه ميکرد

 .  بگم بايد چي نميدونستم احساس همه اون مقابل در

 من ، هامنيت موضوع اگه!  نميري که بگو.  ميموني که بگو:  گفت و گرفت دستاش توي چونمو که پايين انداختم سرمو

  ؟ مهربان بري ميخواي کجا آخه.  ميدم برات جونمو

 .  ندارم تو به عادت جز احساسي هيچ من...  من پرهام:  گفتم و کردم خالص دستاش از صورتمو

 .  کنم تمومش اينجوري نيومد دلم شکسته همه اون ديدم وقتي.  زمين روي خورد سُر و رفت عقب قدم يه

 .  پيشت ميمونم من ولي:  گفتم و کردم مشت دستامو

 هم من گرفتم تصميم اينکه تا بودن حرکت بي دستام.  گرفت بغلش توي سفت منو و شد بلند جاش از شنيد اينو تا

 .  ميخونيم رو محرميت ي سيغه فردا همين.  دادي بهم رو دنيا يک:  گفت خوشحالي از پُر صداي با.  کنم بغلش

 .  نيست زود:  گفتم خنده با

 ! داره ارزش دنيا يک...  کنارم که همين:  گفت و انداخت صورتم ي همه به کامل نگاه يک و کرد و جدا خودش از منو

 .  کوچيک عادت يه واقعا ؟ چي من اما داره عالقه من به اون که بودم معذب.  زدم کوچيک لبخند يه

 ..  ميتونم فردا من:  گفت و برداشت رو شالم.  گوشه يه انداخت و گرفت ازم رو ساک
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 .  نميبينم اي عالقه من...  ميکنم خواهش پرهام -

 ؟ بيرون بريم شام مياي.  متاسفم:  گفت و داد تکون رو سرش

 .  بخورم باغ تو اينجا ميخوام!  نه -

  ؟ ميخوري چي...  کنم درست خوب شام يه برم من پس -

 .  فسنجون -

 .  رفت و شد خيره روحم بي هاي چشم به شادش چشماي با

 ! داره...  دوست...  منو...  داره دوست منو پرهام.  گرفتم دستام توي سرمو و نشستم تخت روي کالفه

  ؟ بزارم دلم کجاي اينو.  لعنتي:  گفتم آروم و کردم مشت دستمو ؟ نداره بهار که دارم چي من مگه ؟ چجوري آخه

 .  شدي خوشگل خيلي.  بودم نکرده دقت امروز راستي:  گفت که برداشتم.  بود پرهام موبايل.  خورد زنگ اتاق تلفن

 .  کردي توجه اين به خوبه -

 .  ميکنم توجه تو به هميشه من -

 .  برس کارت به برو -

 !  لجباز و مغرور خانوم مهربان ، کي بگو تازه...  چاه تو افتادي ، هــي:  گفتم خودم با و کردم قطع رو گوشي

 .  کسري ي خونه برو پاشو که زد سرم به لحظه يک

 .  در به زد محکم يکي که برميداشتم رو ساک و ميکردم عملي داشتم

 ! موندي:  گفت و واکر روي گذاشت رو پاش ، تخت روي نشست و تو اومد.  ديدم واکر با رو فرشته و کردم باز رو در

 .  ميشم ديوونه دارم فري واي -

 .  دارم دوست من گفته بهم پرهام:  گفتم و عقب دادم موهامو ، کنارش نشستم

 . کوفت:  گفتم حرص با.  خنده زير زد فرشته

 يه براش خودت قول به دوباره تا بموني تو گفته شايد ؟ نميکرد شوخي:  گفت جدي و برداشت خنديدن از دست

 .  باشي وسيله

 ! نميدونم.  شايد -

 ؟ گفتي چي تو راستي ، پرهام زن بشي ، بکن فکرشو مهربان واي.  داره دوست واقعا هم شايد -
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 .  عادته حس يه هست تو به قلبم توي ميکنم فکر من که چيزي تنها ندارم بهت اي عالقه من پرهام گفتم -

 .  برادري هم شايد -

 .  دادم دست از رو برادري حس اون ديگه من ها اتفاق اين با ، نه -

 کنب فکرشو.  کرديم استفاده سوء بد هم پرهام و فرهود از ما.  اي وسيله اون براي تو که نکن فکر فقط مهربان ببين -

 گرمه ناال پرهام البته.  باشي ميده بهت که پولي اون فکر به تو اما دارم دوست بگه بهت وقتي تازه بموني نفر يه با... 

 ... ميدي اهميت بيشتر کرده عالقه ابراز بهت که يکي از بيشتر پول به تو بفهمه وقتي اما

 .  ميرسه همه به ويروسش که جدايي يه.  افته مي وحشتناک اتفاق يه:  گفت و کرد نگاه من به

 .  ميکنم فکر ام آينده به دارم بار اولين براي من واي ، کنم چيکار ميگي -

 .  داد تخت به تکيه و عقب رفت فرشته

 ؟ کنم چيکار فري -

 ! مُدارا و صبر:  گفت و باال انداخت رو هاش شونه

 .  فرهود مخصوصا ها نميگي کسي به -

 .  کنم سالم فرهود به عمراً من -

 ؟ ميکردين غلطي چه پاييني سالن تو امروز پس.  عمت جون آره -

 .  داد قند آب بهم -

 ؟ همين -

 .  همين:  گفت و کرد نگاه تعجب با بهم

 .  شد چي بگو دقيق فري بزن حرف درست.  عمت جون آره -

 .  فضوليه بلدي دختري از که چيزي تنها.  فضول هم ، خشن هم ، لجباز هم ، مغروري هم -

 .  ببينم بنال -

 .  نبود هيچي بخدا -

 .  فرشتـــــــــــه -

 ...  کرد خواهي معذرت خب:  گفت و داد پايين صدا با رو گلوش آب که اومدم براش اي قروچه دندون يه
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 همم گفتي جونت حفظ براي حتما ميگيري سخت افتاده پا پيش هاي موضوع براي که ام تو:  گفتم و کرد نگاه بهم

 .  نيست

 .  دقيقا -

 .  ديوار به کوبوندم سرمو و وايسادم روش به رو.  ديوار سمت رفتم و پاشدم تخت روي از

 ؟ برگشته بچگي عادت:  گفت عادي خيلي فرشته

 .  شدي اضافه توهم بود کم پرهام.  فرشته بگير خون خفه:  گفتم گريه حالت با و ديوار به زدم دوباره

 درست پرهام احساس اگه پس بمونيد هم از دور روز دو يکي از بيشتر نميتونيد پرهام و تو کردم حساب جور هر من -

 .  خاله ميشم منم ميکنيد ازدواج شما باشه تو قلب تو هم احساسي و باشه

 ! بابا بمير خفه:  غريدم بلند و زدم تر محکم ايندفعه

 .  نداري کتاب:  گفت فرشته

 خوندي کتاب يکم.  بودي خُل هم اول از تو چند هر ، گذاشته اثر مغزت روي کتابا همين:  گفتم و سمتش برگشتم

 .  پزشک دام خانوم ، باال رفته علميت سطح

 .  نيست بد بخوني هم تو -

 ! هستي ردي ديپلم هم شما دارم سيکل من ميدونن همه ديگه -

 .  گرفتم رو ديپلمم من.  گمشو برو:  گفت جيغ با

 .  بود چي "ح" از بعد نميدوني ميبندم شرط من -

 ؟ بود چي راستي -

 .  چميدونم -

 . نميدوني هم تو ديدي -

 .  فرشته نيست مهم اصال اين:  زدم داد

 ؟ مهمه چي خب -

 ! هشکست پات...  چند هر ، بده خودت به تکوني يه حداقل کنم آدمت نتونستم که من.  بشي آدم کن سعي.  شو آدم -

 .  مهري بشي در به در الهي:  گفت و کرد نگاه پاش به
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 .  رهنخو من به دستت باشي مواظب بگي هي هم تو بياره قند آب برات اون ، جونت فرهود پيش برو حاال.  لطفته نظر -

 !!!  ديگه برو.  بلرزه خونه که ديوار به ميزنم سرمو جوري ايندفعه:  گفتم که کرد نگاه چپ چپ فرشته

 مواظب امشب:  گفت و در چهارچوب تو اومد سرش رفته کردم فکر وقتي.  بيرون رفت اتاق از بدست واکر فرشته

 .  نده دستت کار پرهام حد از بيش عشق ، باش خودت

 .  ديوار به زدم محکم دستمو و پيشونم به زدم دستم کف با بعدش ، کردم اشاره ديوار به

 .  رفت و کرد خداحافظي

 .  شد باز اتاق در که ديوار سمت ميرفتم داشتم.  بزنم هم ديگه بار يک ميداد حال ولي

 ؟ فرشته ميخواي چي باز:  گفتم و داد تکيه ديوار به سرمو ضربه اين از بعد ، ديوار به زدم سرمو برنگشته

 .  عزيزم حاضره شام -

 ؟ کردي درست زود اينقدر رو فسنجون چطوري:  کردم نگاه پرهام به و برگشتم

 !؟ چطوره بندري سوسيس.  نکردم درست فسنجون آخه -

 ! باشه ، باشه چي هر -

 ، برو:  گفتم.  ميکردم رفتار داشتم سنگ مثل من پرهام احساسات همه اون مقابل در که اومد بدم خودم از لحظه يک

 ؟ بيرون خنکه.  ميام کنم عوض هامو لباس من

 .  آره -

 .  من سرد رفتار از خورده جا کردم حس.  دادم تکون سرمو

 ؟ چيه من تقصير آخه

 « ميزدي لبخند يه حداقل »

 ؟ بشه چي که

 گير تو پيش دلش ، نيست که خودش تقصير.  ذوقش تو بزن سگيت اخالق اين با تو حاال ، داره ذوق بچه اين همه اين »

 . « نداره تو جز رو کسي اونم نداري رو کسي توهم که طور همون ، کرده

 .  کنم رفتار باهاش بهتر پايين رفتم گرفتم تصميم

 بدم بهش فرصت سر بايد ، بود مارلين مال تنم هاي لباس.  انداختم هام لباس روي شال يه و بستم پشت از موهامو

 .  رو هاش لباس
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 رو مپرها و رفتم صدا دنبال.  اومد گيتار صداي که ميگشتم پرهام دنبال باغ توي بعد ثانيه نيم و بيرون زدم اتاق از

 . هم به رو صندلي دوتا و بود گذاشته ميز يه کلبه کنار که ديدم

 ؟ ميزدي آهنگ:  گفتم لبخند با و صندلي يه روي نشستم

 .  مينويسم دارم -

 .  آفرين ، اوه -

 ! گرفت انرژي اون منم لبخند با

 ؟ نه نميري جايي ديگه:  گفت جذابش هاي لبخند همون با

 که بود قشنگ وقتي عاشقونه هاي حرف.  نداشتم هم رو اش حوصله حتي و نداشتم رو اي عاشقونه حرف هيچ انتظار

 ... ! خب ولي بودم عاشقش منم

 .  بشنوم چيزا اين از ندارم دوست:  گفتم و زدم سرد لبخند يه

 .  باشه:  گفت و داد قورت رو لبخندش

 .  بيارم رو غذا ميرم:  گفت و کرد غليظ اخم يه

 ! بودم کرده تعجب شدت به بود شده عوض که اخالقش از

 روز دو سر...  کرده اخم نداري هيچي ذوق بي توي فهميده هم حاال.  تعويضه قابل اخالقش تو مثل...  نترس هِه»

 .« ميسوزه وجودت ته تا توهم...  جونش بهار پيش ميره نرسيده

 ؟ بسوزم بايد من چرا.  نيست مهم من براي...  بره بزار اصال

.  ردمک نگاهش و برداشتم.  خورد برگه يه به نگاهم که ميدادم تکون رو صندلي داشتم و بودم نشسته سينه به دست

 ! بود لبخند اسمش

 ربخاط من از ميخواد ميکنم فکر واقعا من.  بهار يا منه مال لبخند اين نميدونستم...  خوندم رو هاش بيت از چندتا يه

 ذرتمع يه نيستم بهار من افتاد يادش اما ميبوسيد لپمو داشت صبح امروز چرا پس.  کنه استفاده بهار کردن فراموش

 ؟ چرا.  رفت و کرد خواهي

 .  کردم گرما احساس سرما اون توي.  گرفت گُر يکدفعه تنم تمام.  افتادم کرد لبام از که بوسي ياد

 .  ديدم رو پرهام اخموي ي چهره کردم باز وقتي...  بستم چشامو محکم

 ؟ داري رو شانس يعني
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 . نوشابه ليوان يه و گذاشت جلوم بندري سوسيس از پُر بشقاب يه

 .  بود عالي...  خوردم و گرفتم لقمه يه

 .  ممنونم..  اَس خوشمزه خيلي:  گفتم دادم قورت رو غذام اينکه از بعد

 .  داد تکون سرشو اخم با

 ؟ نميخوري:  پرسيدم!  بود نخورده هيچي خودش

 .  بخور تو ، نه -

 . پرهام -

 ؟ چيه -

 ؟ ناراحتي من از:  گفتم ناراحتي با

 تيداش کاري.  کارمم اتاق هم امشب.  بخير شبت:  گفت و برداشت رو ورقش و گيتار ، پاشد و کرد نگاه بهم بدي اخم با

 .  اونجام

 تنداش جاشمعدوني تو که شمعي دوتا به نگاه يه.  نوشابه هاي ليوان و کردم نگاه بشقاب دوتا به...  خونه سمت رفت

 .  کردم فوت رو ها شمع و پاشدم.  کردم نگاه ميشدن آب

 پرسيدم دلسوزي تمام با وقتي.  کرد تحقير منو اون.  ريختم شدم خُرد غرور بخاطر اشکي ، شد خاموش که ها شمع

 .  کرد نگام قبل از بدتر ناراحتي

 وجهمت.  پيچيد بدجور شکستنش صداي که زمين روي کردم پرت بود دستم توي قدرت چي هر با رو اش نوشابه ليوان

 .  ميکرد نگاه من به داشت بزرگش اتاق از خانوم عمه کردم که نگاه.  شدم باال ي پنجره کنار بلند قد يه

 .  تو رفتم و دويدم سريع

 .  آرايش ميز سمت رفتم کنان نفس نفس و بستم رو در.  اتاق تو رفتم بود پاهام تو سرعت چي هر با

 روي رو بدنم فشار تمام و دادم ميز صندلي به تکيه دستامو.  عقب زدم رو موهام و تخت روي کردم پرت رو شالم

 .  وايسادم صاف و برداشتم دستامو.  گذاشتم دستام

 ! خورده جا هم شايدم عصبي و بودم کالفه...  بود شده چم نميدونم

 .  تخت تو خزيدم و کردم عوض خوابم هاي لباس با هامو لباس

 .  کردم گريه بلند بلند و متکا توي کردم سرمو.  کرد خيس رو متکا و شد جاري اشکام
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 ناي من با چرا!  هيچوقت.  بشناسمش نتونستم هيچوقت.  پرهام نقيض و ضد هاي رفتار حتي.  شدم خسته چيز همه از

 ؟ کرد رو کار

 .  برد خوابم که کردم گريه اونقدر

 .  بود بريده رو امانم سردرد و بود مونده صورتم روي اشک جاي.  پاشدم نسيم نوازش با صبح

 .  ميخوند رو دفتر يه داشت و بود وايساده پنجره کنار که پرهام به نگاهم

 .  سالم:  گفتم گرفته صداي با

 .  ميخونيم صيغه ما بگي تو موقع هر ، شدم منصرف من:  گفت من به توجه بدون.  داد تکون رو سرش برنگشته

 .  بيرون رفت اتاق از که کردم نگاه بهش تعجب با

 ! بهش بده نشون رو غرورت توهم.  مهربان باش مغرور:  زد نهيب بهم صدا يه که ميگرفت گريم دوباره داشت

 آقا مميد نشون بهت پس.  نيستم ميخواي که اوني ديگه ميگردم بر وقتي بدم نشون بهت بود قرار:  گفتم و پاشدم

 ! پرهام

 .  سرم گذاشتم هم کاله يه و بستم موهامو.  پوشيدم جين شلوار و آبي بلند آستين بلوز يه با هامو لباس

 ! بخير صبحت سالم:  گفتم و سمتش رفتم.  ديدم رو فرشته بيرون اومدم مي داشتم

 ؟ ديشب گذشت خوش.  سالم -

 .  کارش اتاق رفت گذاشت و کرد اخم اي دفعه يک آقا!  خيلي آره -

 کاشکي ميگم.  ميزد دار رمز هاي حرف سري يه سامان با داشت هال تو ديدمش ديروز:  گفت و فکر تو رفت فرشته

 .  پيشت بيام ميخواستم منم.  اومدي نمي

 .  ببينم برو.  آد در چشمت تا...  اومدم که حاال -

 يروزد:  گفت فرشته که کرديم خوردن به شروع دوتايي.  نبود کسي.  خوري ناهار سالن رفتيم و شديم آسانسور سوار

 .  ماموريت بفرستن رو پرهام ميخوان ميگفت فرهود

 ؟ ماه چند.  ندارم رو آقا تخم و اخم ي حوصله.  کردي خوشحالم ، خوب چقدر -

 !!! ماه سه -

 (بعد ماه سه)
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 که کوچيکي ميز وسط گذاشتم رو قهوه فنجون.  بود ماه دي دوازدهم االن و خونه اين تو بودم اومده که بود ماه چهار

 مکک من به فرهود.  ميگرفتم ياد نقاشي آموزشگاه يه تو و بودم گرفته ياد رانندگي االن.  بودم گذاشته تراس توي

 نامزد واقعا پرهام و من نميدونن که همه خب.  بکنه کاري يه ميکرد سعي تنهام من ميديد که کسي هر و ميکرد

 .  که نبوديم

 

 .  کردم باز رو موهام و شونم روي انداختم رو بافتم شال!  يخ و سرد ، بود قبال که بود همونطوري هم رفتن از قبل پرهام

 

 هم باز.  اومد ماشيني اليي صداي پنجره سمت از.  اتاق توي رفتم و پاشدم صندلي روي از ، لرزوند رو بدنم سرد باد

 . ببينم رو خانوم عمه اومدم ميگه هم همش ، اينجاست روز هر رفته پرهام فهميده وقتي از.  شادمهر

 ميگه ميبينه منو موقع هر که بهاره شادمهر از بدتر.  ميزنه حرف شادمهر با ساعتي چند حدود هم خانوم عمه البته

 مميزار سرمو کالفگي با شب هر ، رفته پرهام وقتي از.  کنم خفش ميخوام وقتا بعضي واقعا! ؟ شده تنگ براش دلت

 و شدن هم نامزد رسمي طور به هم کسري و مهتاب.  بخوابم بعدش و کنه مست منو عطرش خوب بوي تا بالشتش روي

 ودب گفته اون تو و فرهود به نوشت نامه يک فقط رفت وقتي از پرهام!  خوند روانشناسي و داد رشته تغيير هم مارلين

 .  باشه ماموريت تو بيشتر ماهي چند يه شايد

 

 .  داره من زندگي رو تاثيري چه پرهام نبود ببنم و کنم فکر تا بود خوبي وقت من براي فرشته قول به البته

 

 " مياري دووم پرهام بدون هم ماه چند ميفهمم حاال " گفت و گرفت پس رو حرفش فرشته

  . برده خودش با هم رو من از نيمي ميکردم حس پرهام رفتن از بعد.  کشيدم دستي ملحفه روي و نشستم تخت روي

 

 .  يدبفرماي اَلو:  گفتم و برداشتم رو تلفن...  اومد بند نفسم لحظه يک...  بود ناشناس اش شماره.  خورد زنگ موبايلم

 

 ؟ اَلو:  گفتم دوباره ، نيومد صدايي هيچ

 .  نيومد صدايي هم باز

 

 !؟ پرهام:  پرسيدم ترديد با
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 اييکس از غير!  بود شده بدتر اعصابم رفته پرهام وقتي از.  ميکرد عصبي منو اين و اومد مي کشيدن نفس آروم صداي

 .  پلکيدن نمي من بر و دور زياد بقيه ، نيستيم نامزد ما ميدونستن که

 

 .  ميکنم قطعش يا ميزني حرف يا -

 

 ...  مهربان:  اومد اي خسته و آروم صداي

 

 ! پرهام:  زدم داد

 

  ؟ خوبي سالم:  گفت و شد سفت صدا

 

 .  خوبم:  گفتم غرور با و گرفتم رو بغضم جلوي

 

 !؟ شدم سنگ دل من چقدر!  چطوري تو نپرسيدم ازش حتي

 ؟ نه مياد زياد شادمهر که.  دارم رو ها خبر:  گفت پوزخند با پرهام

 ؟ چي که.  آره خب -

 تو مثل ممن.  کني کمکم بتوني و بموني که گفتم ، بود محض شوخي يه ، گفتم بهت موقع اون چي هر بگم ميخواستم -

 .  پرست پول ، شدم

 

 ؟ ديگه خب:  گفتم حرص با و کردم دستم پوست توي هامو ناخن

 اعالم ما و ميگيره مهموني يه هم فرهود ، ميام کوچيک مرخصي به براي من.  دارم دوست رو بهارم هم هنوز من -

 .  بهارم با من جونت شادمهر با ميري تو موقع اون(  گفت حرص با. )  زديم بهم رو نامزديمون که ميکنيم

 

 " منوشت آينه روي رژلب با.  برداشتم هامو لب رژ از يکي و آيينه جلوي رفتم.  تخت رو انداختمش و کردم قطع گوشيو

 " ايزدپناه پرهام سرگرد متنفرم ازت
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 يه بهش داشتي دوست که دفعه هر ؟ بازيم شب خيمه عروسک من مگه:  گفتم و کردم مشت دستمو نفرت تمام با

 مونه دقيقا.  داره دردي چه يکي با بازي بفهمي که قلب توي بخوره تفنگت هاي گلوله اون از يدونه الهي ؟ بگي چيزي

 .  ميکني حس قلب تو ميخوره گلوله وقتي که دردي

 

 بگم بهتره يا مني مزاحم تو گفت بهم مستقيم غير خيلي.  کنم خفه رو پرهام بزنم وجودم بخاطر داشتم دوست

 .  مني عروسک

 

 اب.  اتاقم توي اومد بود کرده باز پاشو ديگه که فرشته و شد باز اتاقم در موقع همون!  کردم نگاه قرمزم دستاي به

 ؟ زده زنگ پرهام:  گفت تعجب با آيينه روي ي نوشته و من دستاي ديدن

 .  آره -

 

 ؟ گفت چي خب -

 هر داره پرهام ميگفت فرهود ديشب ، کنه آزمايشت خواسته:  گفت و خنديد کردم تعريف براش رو چيز همه وقتي

 ...  تا ميکنه کاري

 

 ريمب کنم دعوتتون ميخواستم ، شدم مزاحم که ببخشيد:  گفت و اتاق توي اومد شادمهر بده ادامه رو حرفش فرشته تا

 ! جان مهربان بخوريم شامي يه بيرون

 .  شادمهر نمياد جايي مهربان:  گفت من بجاي ي فرشته!  ندارم رو يکي اين ي حوصله خدايا واي

 

 چي ؟ هان ؟ ميخواي من سر از چي ، ديگه بيرون برو گمشو:  زدم داد سرش که پرسيد رو سوالش دوباره شادمهر

 !! هري هم حاال.  نيار منو اسم هم ديگه!  ديگه کن کوفت خونت بتمرگ ؟ کنيم کوفت بيرون شام بريم ؟ ميخواي

 .  بيرون رفت کنم تکرار اومدم تا ، کرد نگاه بهم تعجب با شادمهر

 

 ؟ نه شدي عصبي:  گفت فرشته
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 ؟ ميشي حالي چه!  بکنه استفاده تو از همش!  باشه داده بازي به رو تو مدت همه اين يکي کن حس تو!  مطمئنا -

 از رو بهار زبون هم بيارم در کاسه از رو پرهام هاي چشم ميخوام هم ، ميخوام رو بهار هم هنوز من ميگه بهم برگشته

 !! نپاشه نمک من زخم رو اينقدر که بيرون بکشم حلقومش تو

 ؟ بکني ميخواي چيکار يعني ؟ ميکني چيکار:  گفت و وايساد من روي به رو اومد فرشته

 !  ميشه غافلگير بکني فکرشو که چيزي اون از زودتر:  گفتم و دادم تکون عصبي رو سرم

 

 ! کني کمکم گيج توي اگه البته دارم خوبي ي نقشه من:  گفتم که کرد نگاه بهم گيج فرشته

  ؟ تو يا گيجم من:  گفت و بهم پريد فرشته

 .  تو -

 ! تو -

 ! تو ، فري -

 ! خودتي ، مهري -

 ... تو -

 !  تـــــــو -

 .  خَرت خود:  زدم داد عصبي

 چيکارش ميخواي رو شادمهر اين مهري:  گفت خنده با که ميرفتم راه عصبي و سينه به دست.  نگفت چيزي ديگه

 ! نه ميره اسکي تو اعصاب رو مطمئنا و ، منه اعصابه رو واال ؟ کني

 !؟ نه خوبه خيليم اتفاقا!  نه:  گفتم و بست نقش لبم روي شيطاني لبخند ، دادم تکون سرمو

 !؟ شده چي.  عزيزم آفتاب:  شد شنيده پايين از خانوم عمه بلند صداي موقع همون که کرد نگاه تعجب با فرشته

 يرشز که سفيدي بلوز و بلند ي مانتو به با آفتاب باغ تو ، پايين رفتيم و ترسيديم فرشته و من شده چي اين از

 .  بود نشسته ميز جلوي چشم به عينک و چمدون يه با بود پوشيده

 ؟ چيه چمدون اين ؟ کوش پارسا پس جان آفتاب:  گفت خانوم عمه

 .  ديگه جور يه ما با ميکرد رفتار ديگه جور يه عروسش با خانوم عمه

 .  کرد بيرونم پارسا:  گفت گرفته صداي با آفتاب
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 زير که زمين رو اُفته بي بود نزديک و رفت گيج سرش که پاشه اومد آفتاب.  داخل رفت و پاشد اخم با خانوم عمه

 ! پريــــا...  پريا:  زدم داد.  گرفتم رو بغلش

 اکِسن ببين.  مهربان وااااي:  گفت من به فرشته و افتاد آفتاب هاي چشم روي از عينک.  گرفتيم رو آفتاب فرشته و من

 .  آفتاب با کرده چيکار

 فقط هم هايي جا يک و بود شده کنده پوستش همه چپش ي گونه تا چپش چشم سر از.  کردم نگاه آفتاب صورت به

 ور صورتش از گوشه يه وضع اون تو آفتاب ديدن با و اومد سراسيمه پريا ، کرد کمکم فرشته.  بود صورتش گوشت

 .  زد چنگ

 .  من اتاق تو برديم رو بود ماهش پنج االن که شکمش توي ي بچه و آفتاب زحمت کلي به

 .  دادم آفتاب خورد به زور به من و آورد قند آب به پريا

 ؟ دلم عزيز خوبي:  پرسيدم آروم کرد باز چشم آفتاب تا

 ، تنيس مهم حاال عزيزم:  گفت فرشته.  گرفت دستشو و کنارش نشست فرشته.  گريه زير زد ديد رو فرشته و من تا

 .  نباش هم پارسا نگران تازه.  ميموني ما پيش(  بچش)  کوچولو تينا با مدت چند يه

 تابآف حال حساب ولي خنده زير بزنم بود نزديک.  کنار داد هُلش و زد رو فرشته آفتاب کنه بغلش خواست فرشته تا

 .  کردم رو

 ؟ شده چي ميکني تعريف:  پرسيدم

 هب شرکت چون امروز.  بخرم سبزي ميرفتم داشتم من صبح امروز ولي شد چي نميدونم:  گفت و کرد پاک رو اشکاش

 رستد پلو سبزي با کوکوسبزي بخرم تازه سبزي کوچه سر رفتم آروم خيلي ، بود خواب خونه بود داده مرخصي پارسا

 خريد ناي از خورده يه بيايد شما نيست زحمتي اگه که گفتم - نگهبانمون - محمد آقا به که ميگشتم بر داشتم.  کنم

 مياد کنم باز رو در که انداختم کليد ، رفت و در دم گذاشت خدا بنده برام.  خانوم چشم گفت اونم.  بياريد برام رو ها

 رو ها خريد.  کردم باز رو در سر آخر.  بکنه باز رو در نيومد کسي زدم زنگ هي زدم زنگ هي ، خونس پارسا افتاد

 . کردم باز رو در و انداختم کليد يه.  قفله درش ديدم که اتاق تو ميرفتم داشتم...  آشپزخونه توي گذاشتم

.  ميکردن نگاه منو داشتن هم بغل تو دختر يه و پارسا ، بودم آورده در شاخ ميديدم که چيزي اون از ولي شد باز در

 .  آفتاب ميدم توضيح من:  گفت و پايين اومد تخت از سريع پارسا

 هيدون که خاروند رو اش کله پارسا ، بودم وايساده پارسا روي به رو.  گذاشت فرار به پا و پوشيد لباس سريع دختره

 چتب که اولش بکني باهام رو کار اين نداشتي حق اما نداشتم دوست رو تو منم:  گفتم.  گوشش توي خوابوندم محکم

 .  ميدادي طالقم خب!  منو هم بعدش و بندازمش من کردي کاري هر و نخواستي رو
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 ، اومد خون دماغم از.  گوشم زير خوابوند تر محکم يدونه اونم و جلوم اومد که بردارم چمدون تا چرخيدم لحظه يک

 .  اينجا اومدم برداشتم لباس چندتا که شد چطوري نفهميدم سر آخر

 هم آفتاب ، گريه زير زد بلندتر که گرفتم بازشون از نيشگون يه.  ميکنه گريه هم فرشته ديدم که گريه زير زد آفتاب

 .  کرد زدن عَر به شروع ديگه اون ي گريه صداي با

 .  تخت رو انداخت غش حالت به خودشو که کردم نگاه رو فرشته بد خيلي خيلي خيلي

 .  نميدونم رو بريزيم سرمون تو خاکي چه تينا و من حاال:  گفت و کرد کوتاهي ي خنده آفتاب

 ونبد و سرش تو زد ، بود وايساده تر عقب يکم پنجره دم که فرشته.  افتاد آينه روي ي نوشته به نگاهش دفعه يک

 ! رفت شديم بدبخت:  گفت صدا

 ؟ کرده چيکار تو قلب با پرهام:  گفت و کرد اي خنده آفتاب

 .  بيخيالش:  گفتم و باال انداختم رو هام شونه

 .  کرد پاک رو آينه و کرد تُف توش ، برداشت دستمال يه فرشته

 !! شده بسته عنکبوت تار هم قبرم سنگ روي شدم پير کنم آدم رو فرشته بيام تا من يعني

 ! بياد زودتر بگم بزنم فرهود به زنگ يه بزار:  گفت فرشته

 .  ديگه نزن حرف اِ:  گفتم بکنه نو و نه خواست آفتاب تا

 و پرهام با عشق روي از واقعا فرشته و تو فهميده فاميل کل مطمئنم من مهربان ببين:  گفت و گرفت محکم دستمو

 ؟ نه ، خبرايه يه انگار اما.  نکردين واقعي نامزدي فرهود

 .. خبري نه -

 اون بهار به دادن دل روي از.  ميده همه به رو دلش اينه مشکلش پرهام ولي.  بندي نمي دل تو ميدونم:  گفت آفتاب

 يه بخواد ازت وقتي که ميمونه بچه يه مثل اون.  نکن بدي پرهام به ميکنم خواهش ازت مهربان...  خورد ضربه همه

 .  نکن بازي پرهام با دارم تمنا ازت.  ميشه ناراحت و ميشکنه دلش ، نخري براش ولي باشه بگي تو و بخري آبنبات

 يچه کينه جز که ميفهمم االن اصال!  نميخوام اونو که من! ؟ چيه من تقصير خب...  رفتم فرو فکر به و نگفتم هيچي

 .  ندارم بهش حسي

 تاثير من روي باردار زن يه التماس که نکرده اثر من روي حرفي هيچ حاال تا ، ميکنم خودمو کار من...  نيست مهم اما

 .  بزاره
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 لد نميتونيم پرهام و من پس.  نميشه فراموش هيچوقت اول عشق...  آفتاب ميدوني:  گفتم و کردم نگاه اتاق آباژور به

 تهگف هستم منم ديده...  بکنه فراموش رو بهار ميخواد هم پرهام.  بدم دل که نيستم آدمي من تو قول به ، بديم هم به

 دوست.  کنن استفاده ازش که باشم ابزار يه نميخوام من اما بکنم فراموش ميتونم هست هم مهربان.  بهتر چه خب

 نتونسته کسي حاال تا.  لجباز و مغرورم ، خودخواهم من.  بکنن استفاده بقيه از من کردن فراموش براي ها مرد دارم

 .  نميتونه هم ديگه پس...  بده تغيير منو

  ؟ دلم عزيز شدي اي کينه که کرده چيکار تو با پرهام ، مهربان:  گفت و کرد نگام متعجب آفتاب

 رو ارک اين کي..  مهربان نبودي اينجوري تو:  گفت و باال آورد صورتمو و گرفت چونمو دستش با.  پايين انداختم سرمو

 ؟ باهات کرده

  ؟ آفتاب شدي مادر از تر مهربون ي دايه -

 گها بود گفته خانوم عمه چون کرد ازدواج من با پارسا.  چي يعني آدم از استفاده ميدونم ، ميکنم درکت...  عزيزم نه -

 .  برسه ارثش به اون تا شدم اي وسيله منم.  محرومي ارث از نکني ازدواج

 ؟ آفتاب بپرسم سوال يه -

 .  بپرس عزيزم آره -

  ؟ داري دوست رو پارسا تو...  تو -

 هم نم پارسا سرد رفتار با مدت يه از بعد ولي ؟ دلمه تو که آتشينيه عشق چه اين ميگفتم ، بودم ديوونش اوايلش -

 ان وابسته بهم اشون همه که داريم جوني جون دوست تا چهار ها احساس تو ما...  مهربان بدون اينو.  کردم فراموشش

.  بود نفرت از تر خطرناک عشق اما کردم تجربه رو اينا تاي چهار هر من.  نفرت و عشق ، هوس يکي ، عادت يکي. 

 کن عادت فقط...  نصيحت تو به من از...  کرد پرهام که کاري همون دقيقا.  کردم غرور و زندگي قمار من عشق براي

 ستا بقيه از تر کم عادت تاوان اما داد تاوان بايد تا چهار اين براي.  بشو عاشق نه بکن هوس نه شو متنفر نه...  مهربان

 . 

 ! ميمونه يادم:  گفتم و دادم فشار دستشو

  ؟ بخوريم چيزي يه پايين بريم ؟ چطور تو..  گشنمه من:  گفت و زد لبخندي

 . باال بياره پريا ميگم االن نه -

 بيار بکش غذا تا سه بزرگ سيني يه تو:  گفتم و کردم پيدا سالن توي رو پريا.  پايين رفتم من و داد تکون رو سرش

 .  باال

 ؟ چطوره نهاد:  گفتم و کشيدم تپلش هاي لپ از که گفت چشم يه
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 .  ميرسونه سالم -

 ؟ ميکنيد ازدواج کي -

 .  بعد بيان پرهام آقا داشت اصرار نهاد ، خانوم ولي نميدونم -

 .  بهش برسون سالم:  گفتم و گرفتم خودم به سردي حالت پرهام اسم شنيدن با

 .  ميگه چي که نشنيدم و باال رفتم و دويدم سريع

 بالي خدايا واي.  ديدم رو بهار و برگشتم ، کرد جلب منو توجه يکي هاي قدم صداي که ميرفتم باال رو ها پله داشتم

 ؟ آدم براي ميفرستي رو جون

 .  وايسا:  زد داد بلند که برم که ميکشيدم داشتم راهمو ، انداختم بهش تفاوت بي نگاه يه

 .  کردم نگاه پالتو توي بود داده رو شالش و بود پوشيده اي قهوه پالتوي يه که بهش و برگشتم

  ؟ ميخواي چي:  گفتم و کشيدم صورتم به دستي

 .  نيست نوازي مهمون رسم اين:  گفت و آورد در هاشو دستکش

 !؟ مهموني کردي فکر واقعا تو ؟ مهمون ؟ چي -

 .  بکني فکرشو که چيزي اون از بيشتر:  گفت و داد تکون رو سرش

 .  بشين پس خب:  گفتم و پايين رفتم

 . کرد بازي به شروع زمين روي کوچيک فرش هاي ريشه با بلندش هاي بوت با و صندلي يه روي نشست

 ! مهمون ، ؟ ميخوري هم چيزي:  گفتم بلند يکم

 .  لطفا قهوه يه:  گفت و خاروند رو سرخش دماغ

 .  خودش گوش ، گوش فقط پريا قول به ، پريا ميزدن داد همه خونه توي

 !! پـــــــــريــــــا:  زدم داد بلند

 .  خانوم بله:  گفت و اما سمت دويد اش بامزه هيکل اون با پريا ربع يه از بعد

 .  گوگولي رسيدي دير:  گفتم و کشيدم رو لپش

 .  ميدونيد که خودتون:  گفت و کرد اي خنده يه

 ... قهوه تا سه.  دلم عزيز باشه -
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 .  خانوم آفتاب بده برو يدونه:  گفتم!  بگه چيزي خواست بهار تا

 ؟ شير با يا شير بدون:  گفت و کرد خودش با حسابي يه پريا

 ؟ گوگولي باشه.  ببر شير با -

 .  چشم -

 ؟ چشه آفتاب:  پرسيد بهار

 ؟ مهمه برات -

 .  زانوم کاسه روي کردم قالب دستامو و هم روي انداختم رو پاهام

 .  نيستم منفور شخصيت واقعا من:  گفت و داد تکون رو سرش

 .  عمت جون آره:  گفتم لبم زير

 ؟ اس شده تموم پرهام و تو ي رابطه:  گفت و کرد نگاه بهم

 .  چونم زير گذاشتم دستامو و انداختم رو پاهام

 ؟ داري دوستش واقعاً:  بپرسم ميخواستم

 .  ميکنم خراب رو ام نقشه خودم هاي دست با دارم کار اين با چون نه بپرسم نبايد نه ديدم که

 .  نميدم دستش از ها راحتي اين به...  نباشه پرهام دنبال چشمت:  گفتم بهار به

 ... ميکردم فکر که بودم زده غرب خام دختر يه من ميدوني:  گفت بغض با بهار.  آورد رو ها قهوه پريا

 ؟ کنم گوش بايد چرا:  زدم داد

 که درسته واقعا اما کردم شوخي يه فقط من تازه ، عاديه آمريکايي پسراي مثل هم پرهام رفتار ميکردم فکر که -

 يه از چيز همه.  دارم دوستش هم االن من ، کردم بازي پرهام وجود با فهميدم تازه.  شد جدي شوخي شوخي ميگن

 فتمر تحصيل براي من اما.  ميان بهم چقدر پرهام و بهار تخته به بزنم ماشاهلل ماشاهلل ميگفت همه...  شد شروع تحميل

 ههم ولي.  ببينم رو عشق برق و خوشحالي برق تونستم برگشتم وقتي اما ، شدم فراموش پرهام ذهن از کنم فکر و

 تولد روز تا زد زنگ بهم مهتاب.  شديم تموم هم از پرهام و من ، رسيد پايان به شوخي و کردن امتحان يه با چيز

 ضربه هي منم ميخواسته انگاري اونم اما داره نامزد پرهام که ميدونست مادرم.  باشه گفتم منم بکنم غافلگير اونو پرهام

 صداي وضوح به.  کردم چيکار پرهام با فهميدم تازه ، ديدم خوندن حال در پرهام پاهاي روي رو تو وقتي.  بخورم اي

 .  ممغز ديوار به شد زده هميشه و شد گرفته قاب من براي شما از صحنه اون انگاري و وايساد دنيا ، اومد قلبم شکستن

 ؟ چيه اينجا به اومدن از تو هدف:  پرسيدم که ميز روي گذاشت رو اش قهوه کوچيک فنجون
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 .  خداحافظ.  هيچي:  گفت و پاشد

 .  رفت و پوشيد رو پالتوش زدن بهم چشم يه توي

 ؟ خوابه آفتاب:  گفتم که اومد قهوه کردن جمع براي پريا

 .  خانوم عمه پيش رفت ولي کردم اصرار هي خانوم نه -

 دويدم جِت عين خانوم عمه از بعد بودم ريلکس خانوم عمه از قبل تا...  بود جالب پريا براي خيلي من حالت تفاوت

 اه پله راه بقل دقيقا.  بود دويدن به نياز هم خانوم عمه اتاق براي ماشاهلل.  باال رفتم نفس يک رو همه و ها پله سمت

 .  کردم باز رو بزرگي اون به در و باال رفتم رو ها پله.  بود فرهود و پرهام اتاق

 .  بود صورتي وضيعت خب.  ميرفت راه عصبي خانوم عمه و ميکرد گريه دوباره داشت آفتاب

 ! کردي چيکار رو مرد دختر صورت ببين.  مرد دستت بشکنه:  گفت من به اعتنا بي و دستش رو زد خانوم عمه

 .  زائو زن تازه:  گفتم مدرسه هاي بچه عين

 .  زائو زن:  کرد تکرار طوطي عين خانوم عمه

 !! بابا سَنَنه و من ، من به پريد دفعه يک

  ؟ ديدي ؟ کرد چيکار رو گلم دختر ديدي -

 .  تريلي زير بره..  بشکنه دستش.  بله:  گفتم و پايين انداختم سرمو

 ؟ گفتي چي...  زير بره:  کرد تکرار حرفامو خانوم عمه

 !!! لهيا فضل به انشاهلل تريلي زير بــرم...  چيزه....  که اينه منظورم:  گفتم و کردم نگاه عصبيش و سرخ هاي چشم به

 .  تيناست مهم ، درک به من:  گفت و پاهاش روي زد آفتاب

 عدشب.  بزنم حرف پارسا با بايد ، آفتاب ي خونه ميبري منو ، مهربان:  گفت و کرد رفتن راه به شروع دوباره خانوم عمه

 .  باش دخترم مراقب خونه بيا هم

 .  نفهميدم هم هيچي و زدم گپ عجوزه يه با که االنم همين.  گشنمه من...  بابا اَي

 شکيم شال يه.  کوتاه پاشنه سياه هاي بوت با پوشيدم سفيد پوست پالتوي يه.  بشم آماده رفتم و دادم تکون سرمو

 دم پايين من از زودتر خانوم عمه.  افتادم راه و مشکيم جين شلوار جيب تو انداختم رو موبايلم.  کردم سرم هام

 مميکردي باز خودمون معموال.  باغ در سمت افتادم راه من و شديم سوار!  مشکي بلند شاسي لکسوز يه.  بود ماشينم

 دمبر دستمو و زدم بوق يه داشتم دوستش بيشتر هم خودم باباي از که بابا مش براي داشتم عجله چون دفعه اين اما

 .  زعفر بپر:  گفت خانوم عمه افتاديم خيابون تو اينکه از بعد.  دادم دست باهاش و بيرون
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 .  گذاشتيم تاثير هم خدا بنده اين رو بخدا.  بيان لحن ايول بابا ؟ بپرم

 !! نداشتم مزاحم ي حوصله وکيلي خدا.  خورد زنگ موبايلم که ميرفتم داشتم

 " کچله فرعي " بود نوشته اش صفحه روي

 .  کچل فرهود آقا سالاام:  گفتم و برداشتم

 .  خودتي ، سالم -

 ؟ ميکردي چيکار ؟ خبرا چه ، قربونت چشم -

 ؟ اونجاست هم آفتاب ببينم ، خونه اومدم مي داشتم ، بودم شرکت -

 ؟ نگفته فري مگه -

 . نه -

 . باي باي.  فرمونم پشت االن من.  ميدم توضيح واست بعدا خب -

 .  نگردي بر ديگه بري -

 .  لطفته نظر -

 .  ديگه برو خب -

 مبمون شايد:  گفت من به رو و خونه به رسيد خانوم عمه بالخره.  دادم ادامه رانندگيم به و کردم و کرد قطع رو گوشي

 . خداحافظ!  نه هم شايد

 .  گرفتم رو دهنم جلوي که ، گوگولي باي باي بگم ميخواستم

 ومن اول همون از که ديدم رو ماشين يه آينه تو که ميرفتم رو خونه راه داشتم.  رفتم و گرفتم رو گازش شد پياده تا

 .  من سراغ مياد هست روزي چند يه...  امروز فقط نه ، ميکرده تعقيب

 .  بچرخيم تا بچرخ:  گفتم خودم با

 .  ميرفت ويري قيري دلم تو قهوه همون که جوري ميرفتم پيچ وا پيچ هي راه توي

  ؟ آخه کاريه چه بابا اي...  زد زنگ تلفنم موقع همون ، که نميکرد ول ناکِس اما

 .  آيفون روي گذاشتم و برداشتم ، پرهام نوشته ديدم

 .  سالم اَلو -
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 ؟ بخوني برام...  رمزه توش که پروندس چندتا يه کني باز رو کمدم در بري ميتوني...  مهربان سالم -

 .  ميکنه تعقيب منو داره هست يارو يه راستي ، ميکنم رانندگي دارم من پرهام ببين -

 ؟ چيه ماشينش -

 .  مشکي بنز يه -

 ؟ بببيني ميتوني رو يارو -

 .  مشکيه کال...  پوشيده مشکي لباس.  ببينم نميتونم نه -

 ! مهربان واي -

 ! نبود خطر در االن من جون نبودي تو اگه ، ايزدپناه آقاي ببين -

 ؟ ترسيدي ؟ چيه -

 .  يمشهر از بيرون ديدم کردم دقت يکم.  اون و منم فقط هستيم که خيابونه توي ديدم که دادم بيرون حرص با نفسمو

 . رهام پـَ:  گفتم ترس با

 ؟ شد چي ؟ چيه:  گفت نگراني با

 ... بيرون ب بـ مـا..  م -

 ؟ چي بيرون خب -

 .  شهريم -

 .  دختر خونه برو بپيچون -

 .  کُل عقل ميرفتم ميدونستم رو منطقه اگه..  شهريم بيرون ميدونم فقط آخه -

 .  من از بهتر تو عقل بابا خب -

 .  پـــرهام:  زدم جيغ زندگيم تو بار اولين براي.  شدن اضافه ديگه ماشين دوتا ديدم کردم نگاه آينه تو از

 ؟ جانم -

 .  تا سه شدن -

 .  مهربان واااي -

 .  درک به برو اصال.  مهربان واي ميگه هي..  کوفت -
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 .  کرد جلب رو ام توجه ماشين بنزين چشمک دفعه يک موقع همون ، کردم قطع بزنه حرفي اومد تا

 ؟ بنزين نداري االن آخه.  شانس بخشکي -

  . بودن مشکي بنز هم همشون.  کردن پارک من بغل ماشين تا سه ديدم که شدم پياده ماشين از.  شد خاموش ماشين

 ؟ ايزدپناه مهربان:  پرسيد يکيشون

  . ميکنه شوخي وضيعت اين تو داره.  شو بيخيال تو:  گفتم و زدم نهيب خودم به.  بيـــخــيال ؟ ايزدپناه ؟ جانم

.  پليسي هاي فيلم عين بود شده.  بودن زده دودي عينک و بودند کرده قالب پشتشون رو هاشون دست همشون

 .  هستن قلو دو همشون اينا کردم فکر لحظه يک.  بودن وايساده هم هم کنار که بودن مرد تا چهار

 .  دارين چيکار بگين بهتره.  بنزين نه دارن وقت نه من ، ها قلو چهار ببينيد:  گفتم و کردم عصبي خنده

 ... ايزدپناه خانوم:  کرد تکرار بود پرسيده سوال که هموني

 ! مهربان.  هستم احمدي بنده:  گفتم و کردم قطع حرفشو

 نمادربزرگتو ، بانو نترسيد:  گفت ، عقب رفتم که من سمت اومد يکيشون.  کرد نگاه وسطي ماشين به و برگشت

 .  داشتن کاري باهاتون

 و يکي دست داد رو تفنگش.  شد پياده ماشين از شيک و مسن خانوم يه که ميکردم مزه مزه رو کلمه لب زير داشتم

 .  بوديم هم قد هم.  من سمت اومد

 چه.  گلم دختر کردم پيدات بالخره.  مهربانم:  گفت افتخار با.  ديدم رو سبزش هاي چشم که برداشت رو عينکش

 !! کردي نامزد...  ايزدپناه خاندان ي نوه ترين محبوب با رفتي ؟ نه مني مثل توهم...  شدي بزرگ

 .  اونور برو:  گفتم و زدم پس دستشو بزنه دست بهم اومد تا

 ؟ چرا آخه:  گفت و کشيد دستشو

 . داشتم دوستش چون:  زدم داد

 که من به حتي.  ميخورن همو خون خانواده اين ؟ شدي عاشق حقي چه به:  کرد ميخکوبم بلندش صداي طنين يا

  ؟ کرد آدم رو تو چجوري غيرتت بي پدر.  بيارم بدنيا آرامش کمال در بچمو ندادن اجازه بودم سوگولي

 .  باشه خوبي کار دزدي نميکنم فکر.  بشيد آدم بايد شما.  بودم آدم من -

.  نماشي تو بيا کنم تعريف رو چيز همه برات ميخواي اگه.  ايزدپناه خان فريدون عشق اسير...  مهربان بودم اسير من -

 ! خونه ميرسونمت
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 تهپش اون هم ليموزين يه...  ها بنز نه البته.  کردن ماشين وارد زور به منو هاش دستيار که کردم نگاه بهش ترديد با

 ولي ، نداشتم هم سوادي و بود سالم شونزده.  بودم اسير دخترک يه من:  کرد شروع که شديم سوار دومون هر.  بود

 خان فريدون موقع اون.  ميشد تموم جا يک چيز همه اما(  کرد اي مستانه ي خنده)  ميکرد جذب رو همه من جذابيت

 اعتقاد نميدونم.  افتاد من به نگاهش بعدش و خريد رو جون سگ پوست سياه مرد مشت يه.  بود اومده اسير براي

 مميبر هم رو اين:  گفت و گرفت من سمت به رو اش اشاره انگشت اون ، باختم بهش دلمو نگاه يه تو من اما ، نه يا داري

 . 

 کجاست اينجا.  خدايا وااي ديدم شدم که خان فريدون ي خونه وارد.  بودن ناراحت بقيه که صورتي در بودم خوشحال

 امپره اتاق دقيقا.  دادن جا بهم ساختمون خود توي تعجب کمال در اما بدن جا بهم بقلي ساختمون تو داشتم انتظار ؟

 ؟ نه..  پريوش يعني کوچيکش دختر سال اون يادمه.  خان فريدون مال هم بزرگ اتاق اون.  بود من اتاق تو و

 فريدون فهميدم.  مادرشم من ميکرد فکر.  بود ساله چهار کوچيک دختر يه:  داد ادامه که باال انداختم رو هام شونه

 به رو پريوش شبا اون ي همه ؟ بيارم بدست رو دلش نتونم چرا...  بودم لوندي زن که منم خب.  مُرده اولش زن خان

 رو پريوش تا رفتم شب يک.  کرد رو خودش کار بالخره.  بشه مجذوب من به هم فريدون که ميکردم نزديک خودم

 .  اَفسون:  گفت اش مردونه صداي همون با ها پله راه باالي از که بخوابونم اتاقش توي

 رو نگاش که بودم پوشيده لختي و بلند خواب لباس يه ، برگشتم ، ميکرد سنگيني احساس هام شونه روي پريوش

 .  ميگذروني من با رو امشب...  اَفسون:  گفت.  ميکرد جذب

 اون خالصه.  فريدون اتاق تو رفتم و گذاشتم اتاقش تو رو پريوش.  ام زده هيجان و شدم سرخ نمايشي صورت به من

 سوم پسر مهراد اول همون از.  منه سوگولي اَفسون کرد اعالم همه به خان فريدون بعدش ، بود موندني ياد به شب

.  دبو باردار زنش موقع اون.  طور همين منم و بود متنفر من از.  پرهام پدر ؟ کي يعني ، افتاد لج سر من با خان فريدون

 و بود مهراد مشکل فقط.  ميکرد صدا مامان منو هم رامش حتي.  بود اومده کنار خوبي به من با کاميار و کسري پدر

 خراب رو چيز همه من شدن باردار ولي.  مهربانم بود زندگيم هاي سال بهترين ها سال اون.  فرهود پدر يعني برادرش

 چمب بوي ميخواستم.  داشتم بچه حسرت عمر يک من اما.  ميندازيش االن همين:  گفت گفتم فريدون به وقتي.  کرد

 دست از موقع اون.  داشتم دوست هم رو هاش گريه حتي ، ميخنده وقتي يا و ميزنه پا و دست وقتي.  بچشم رو

 که ميزد جيغ و دست هم پريوش ، بودم پريوش اتاق تو اوقات بيشتر.  بود ماهم چهار و بودم شده خسته فريدون

 . کردي بد رو زندگيمون تو ميگفتن.  عجوزه ميگفتن من به.  کرد جدا من از رو پريوش رامش ولي.  مياد داره داداشي

 و بود زاييده تازه مهراد زن.  بيرون اومدن خان فريدون و مهراد ها اتاق از يکي توي از که ميرفتم راه داشتم روز يک

 رو اسمش.  اومد بدنيا سالم پدرت و زاييدم ماهگي هفت سر من.  پريناز بودن گذاشته رو اسمش.  بود دختر يه

 الگيس هفت و بيست تا رو فريدون و محله اون تو رفتم.  گرفتم مکافات کلي با هم رو اش شناسنامه.  فريدون گذاشتم

 از انتقام دنبال من اما اومد بدنيا توهم.  شده تموم کردم فکر کرد ازدواج مادرت با پدرت وقتي.  کردم خشک و تر

 کل در.  بِلم و اِلم من که بود خونده خان فريدون گوش تو مطمئناً ، بود کرده خراب رو من زندگي اون ، بودم مهراد

 تو مغازه يه خان فريدون ها موقع همون.  نکشيدن ها ايزدپناه اين از کس هيچ رو کشيدم من که هايي زجر.  دخترم
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 بعد به روز اون از.  داشتم دوستت چقدر ميفهمم حاال.  اَفسون متاسفم:  گفت که خريد رفتم روز يه.  زد ما ي محله

 بدنيا دخترم که نوشت نامه برام مادرت اينکه تا.  مواد کار تو زد هم پدرت.  نديد محل اون تو رو اَفسون کسي ديگه

 .  مادر کنيد کمک خدا رو تو ، شده معتاد پسرتون و اومده

 و مهراد اينکه تا.  ميخوندم رو ام نقشه ي همه پدرت گوش تو بعد به اون از.  بعد تا مادرت پيش برو نوشتم نامه منم

 ".  کردم يکسره رو کارشون و آوردم گير اراک توي رو زنش

 !؟ نموندن آوار زير اونا يعني ؟ کشتي رو اونا تو يعني...  يعني:  زدم داد

 .  کردم خراب سرشون روي رو خونه من:  گفت و کرد سردي نگاه بهم

 .  نميشد باورم.  کردم نگاه بهش عصبي و زده تعجب

 مخ کمرش فريدون.  کردم رو کار اين که ميگرفتم انتقام بايد من.  نکن نگام اونطوري:  گفت و کرد کوتاهي ي خنده

 هواي هنوز دلم ولي.  داد جون روز دو سر و گرفت درد کليه اش بچه اولين و رسيد اعمالش سزاي به هم رامش ، شد

 بخوام...  سال همه اين که نميدي حق بهم تو حاال.  دارم دوستش بيشتر هم عرضت بي پدر از حتي.  کرده رو پريوش

 ؟ بگيرم انتقام ها ايزدپناه از

 .  ميشم پياده:  زدم داد

 .  عمراً -

 .  ميشم پياده گفتم -

 .  خونه مياي من با تو...  نميشي -

 .  پايين ميندازم خودمو نداري نگه:  گفتم و داشتم نگه باز رو ليموزين در

 .  خونه مياي تو...  نکن اصرار:  کرد تکرار هم باز اما بود ترس نگاهش تو يکم

 توانم تمام با بعد ولي ، خوردم قِل زمين روي يکم.  بيرون انداختم ماشين از خودمو بالخره اما بودم دل دو يکمي

 داد صداي.  ديدم رو اَفسون که بيابوني اون سمت دويدم مي.  دوئه مي دنبالم ماشين يه کردم حس.  دويدم و پاشدم

 .  بگيرينش...  مهربان:  اومد اَفسون

 اون کسي ديدم کردم نگاه که پشت به.  شدم بيابوني اون داخل.  دويدم و کردم جمع پاهام توي بود قدرت چي هر

 مزخ سرم.  جاش سر بياد نفسم تا کشيدم عميق نفس چندتا.  زدم رو مرکزي قفل و شدم ماشين داخل.  نيست اطراف

 . ميداد جر رو ام سينه ي قفسه داشت قلبم و ميکرد ذُق ذُق هم پاهام.  اومد مي خون کمي ازش و بود شده

 نمک فکر.  ميدم توضيح برات بعدا...  کمک بيا ، فرهود:  گفتم برداشت تا ، زدم زنگ فرهود به و برداشتم رو موبايلم

 .  ميبينمت باشه.  ندارم بنزين نه.  ميکنم راهنماييت بيا.  کرجم تهران ي جاده
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 سرمو.  کرد جلب خودش به منو توجه ماشين يه هاي چراغ دفعه يک ، گذاشتم فرمون روي سرمو بياد فرهود تا

 از.  ميکرد درد حاال تنم تمام شب ي سرما اون توي.  منه روي به رو فرهود ماشين و غروبه نزديک ديدم برداشتم

 حال بي.  کردم نگاه بود داده تکيه ماشين به و بود کرده جيبش توي دستاشو که فرهود به و شدم پياده آروم ماشين

 ! خونه بريم.  ندارم رو چيزي ي حوصله:  گفتم

 ؟ اَفسون:  پرسيد سوال يه فرهود.  کشيدم دراز و پايين دادم رو صندلي و شدم ماشين سوار.  داد تکون رو سرش

 ! البته صد:  گفتم و بيرون دادم نفسمو

 .  مرخصي مياد ديگه هفته دو پرهام...  راستي:  گفت فرهود

 .  بياد...  خب:  گفتم و کردم نازک چشمي پشت

 .  بدوني گفتم -

 .  لطفت از ممنون -

 .  بوده اون مقصر و ماشين يه با کردي تصادف بگو هم تو.  بگيرم زخم چسب يه داروخونه برم بزار -

 .  چشــم -

 .  نگو چيزي هم فرشته به -

 گهدي هفته دو ؟ مرخصي مياد پرهام.  زخمم روي گذاشتم و برداشتم دستمال يه.  شد پياده و لرزيد که کردم نگاش بد

 .  عالــيــه. 

 پرهام پدر از رو انتقامش من بزرگ مادر هه " بودم مهراد از انتقام دنبال من " افتادم افسون حرف ياد لحظه يک

 دوم بار براي ، پرهام آقا ميکني چه دفعه اين ببينم.  بگيرم انتقام خودش از ميخوام وجودم با بازي بخاطر منم گرفت

  ؟ ميکني چه.  شکست اگه شخصيتت و وجود و غرور

 جوني سگ چه:  پرسيد فرهود.  زدم سرم روي زخم به زخم چسب يه و کردم درست رو صندلي من ، اومد فرهود

 .  ماشين به رسوندي رو خودت و رفتي راه و پاشدي افتادي ماشين از وقتي که بودي

  ؟ چيه خب:  گفت که رفتم چپ چپ بهش

 .  خونه برو...  شد شيش ساعت -

 .  بودم نخورده هم ناهار چون بودم کرده ضعف.  خونه رسيديم ترافيک کلي با هشت ساعت بالخره

 .  بَس و بود کوچيک تصادف يه گفتم همه به هم من.  شد شروع ها سوال خونه رسيديم تا
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 ارمند حوصله:  گفتم بلند ، اومد هم فرشته که ميکردم جمع هامو لباس داشتم و بودم در به پشت ، اتاقم توي رفتم

 .  فري

 .  آوردم غذا برات -

 .  سرت روي شويد تا چهار اون قربون من الهي ؟ ندارم حوصله گفته کي:  گفتم بودم بهش پشت که همونطور

 بگو يقدق و قشنگ:  گفت و کامپيوتر ميز روي گذاشت.  برام بود آورده انگور دلستر ليوان يه و نون و الويه بشقاب يه

 ! شده چي

 و کرد هم نمايي معصوم چندتا يه ، گفت رو زندگيش داستان آخر تا اول از.  بزرگم مادر ، بود کرده دنبالم اَفسون -

 مه بد بخت از.  دويدم بود ماشينم که اونجا تا و کردم پرت ماشينش از خودمو منم خونه مياي من با تو گفت سر آخر

 .  فرهود به زدم زنگ نداشتم بنزين من

 ؟ خب -

 .  نشستم اينجا سالم و زنده هم االن جمالت به خب -

 ممقا از دوشون هر بندازيم گير رو اَفسون اگه ميگفت فرهود.  شد جنايي هاي فيلم عين:  گفت و باال داد رو هاش ابرو

 .  ميپردازن اصليشون کار به و ميشن منصرف هاشون

 !؟ کشته رو پرهام پدر مادر اَفسون ميدونستي -

 !؟ دروغ -

 .  کردم خراب سرشون روي رو خونه گفت بهم خودش -

 ! داري خرفتي بزرگ ننه عجب مهري -

 .  مُرده ميکردم فکر که من -

 .  تره سالم هم تو از که حاال -

 ! نديدمش ؟ کوش آفتاب پس.  واال آره -

 رو آفتاب من نميخواستم رو بچه اين من که ميزد نعره بود اومده...  مهري بود اومده پارسا.  بردتش اومد مهتاب -

 خوبت...  در به در رو آفتاب هم کردي قصه بد منو هم گفت خانوم عمه به بعد ، ميخواست زن اصال کي ، نميخواستم

 .  بزرگ ي عمه ؟ خانوم شد

 .  افتاده اتفاقا چه نبودم من.  اوالال -
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 هي اصال.  ميکرديم نگاه گوشه يه هم پريا و من ، باش آروم پارسا ميگفت هي فرهود و بود ساکت خانوم عمه بعد آره -

 .  آموزشگاه بري بايد فردا تو راستي.  وضعي

 . آره -

  ؟ کني چيکار ميخواي...  مونده اونجا ماشينت خب -

 .  ديگه ميرم يکي با -

  ؟ کي -

 .  بجاش کن کوفت نزن زِر اينقدر:  گفتم و دهنم تو گذاشتم الويه لقمه يه

 .  رفتم ريسه زمين روي اش قيافه ديدن از.  دهنش تو چپوندم لقمه يه بعدش

 يه هک بومي سراغ رفتم پوشيدم رو ربدوشامم و پوشيدم رو ميپوشيدم خواب براي که بلندم ساتن لباس وقتي شب

 .  بود روغن رنگ با کار يه.  بدم تحويل ديگه هفته دو براي بود قرار.  بودم گذاشته اتاق ي گوشه

 هامو روغن رنگ ي جعبه ، خورد مغزم به ساحل کنار بازي بادبادک حال در زوج يه تصوير دفعه يک ، کردم فکر يکم

 .  شده تموم نصفيش ديدم که برداشتم

 ؟ اَلو:  گفتم و برداشتم ، خورد زنگ موبايلم که بودم حين همين تو

 .  نديدم رو مخاطب اسم که بودم درگير اونقدر

 ؟ داري وقت..  مهربان سالم -

 .  دارم وقت خيلي خيلي تو براي بعد به اين از..  دلم عزيز آره.  بود شادمهر

 .  دارم وقت آره.  شادمهر سالم:  گفتم و کردم ناراحت صدامو يکم

 ؟ ناراحتي چرا -

 (  گريه زير زدم دفعه يک... )  نيست مهم -

 ؟ شده چت..  مهربان:  پرسيد نگراني با

 .  پرهام..  پرهام -

 ؟ شده چيزيش پرهام:  پرسيد

 .  تمومه امون رابطه گفت و داد اِس بهم پرهام فقط...  نـه -
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 .  شد تر بلند ام گريه

 .  خداحافظت.  ميگم تو به چرا اصال:  گفتم و باال کشيدم رو دماغم

 .  پناه ايزد پرهام سرگرد...  خداحافظ:  گفتم کرده مشت دستاي با و کردم قطع و گوشي

 زندگي بعد به امشب از ، گرفتم بازي به انگشتام الي موهامو.  تخت روي انداختم خودمو و کردم خاموش رو گوشي

 ! من دست به اونم ، ميکنه تغيير همه

*** 

 .  پناه ايزد خانوم -

 ؟ قنبري خانوم بله:  گفتم و کردم نگاه بود نقاشي معلم که قنبري خانوم به و برگشتم

 داشته باهات ديداري يه ميخواست.  اومده خوشش آبت و گلدون نقاشي حال و حس از نقاشي هاي استاد از يکي -

 .  باشه

 .  ميشم ممنون بديد بهشون اگه رو من تلفن شماره ، حتماً چشم -

 .  بري ميتوني:  گفت و داد تکون رو سرش

 افتادم راه و شدم ماشين سوار سريع بيرون زدم که آموزشگاه از.  آوردم در هامو کار لباس و مخصوص اتاق تو رفتم

 تدس بهم غريبي حس يه رسيدم که خونه به.  بود ريخته بنزين توش و بود آورده صبح رو ماشين فرهود.  خونه سمت

 شد خوب ، خانوم مهربان واي:  اومد پريا صداي که ميرفتم باال ها پله از داشتم.  بيرون يا خوابن همه يا هم باز.  داد

 .  اومدين

 ؟ شده چيزي:  گفتم و برگشتم

 .  داريم مهمون يک منتهي نترسيد البته ، خانوم بله -

 ؟ کي...  خب -

 ! خانوم ، خانوم سروناز -

  ؟ کي -

 .  ميشناسن منو خانوم مهربان ميگه.  واال نميدونم -

 ؟ هست کجا..  باشه -

 .  ورزشه سالن تو -

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا  شبح عشق | ست داشتنی منونامزد د سایت نگاه دانلود
 

 .  ميرم و ميکنم عوض هامو لباس.  باشه -

 .  نفهميدم...  کيه سروناز که آوردم فشار مغزم به چقدر هر

.  بستم باال از موهامو.  کردم عوض ، بود مشکي هاي گل اش يقه روي و بود سفيد که اسکي يقه بلوز يه با هامو لباس

 باال که موهام.  چکمه توي دادم رو شلوارم هاي پاچه و کردم پام هم اي قهوه ي چکمه جفت يه و پوشيدم لي شلوار

 .  بياد نظر به بيشتر بلندم هاي ابرو و بشه باز صورتم بود شده باعث بود رفته

.. . رسيدم بالخره.  اومد نمي يادم چيزي اصال.  ميکردم فکر داشتم پايين تا.  شدم آسانسور سوار و بيرون زدم اتاق از

 .  راست سمت سالن اولين تو رفتم.  بود پايين سالن هاي پله راه زير آسانسور

 .  گوشه يه بود نشسته چادري زن يه

 .  سالم:  گفتم و رفتم پشت از

 ، خستم هم من ببين جون خدا ؟ آخه االن چرا ؟ عزراييله اين.  ديدم رو عبوسش وحشتناک ي چهره من و برگشت

 .  نرسيدم هيچکي به من ، تر مهم همه از هم ، مياد خوابم هم

 .  هستم مجد سروناز سرگرد:  گفت زنه

 .  ينيدبش بفرماييد ، ايزدپناه مهربان منم ، خوشبختم:  گفتم و دادم فشار دستشو و کشيدم آسودگي سر از نفس يه

 از خطرناکه بسيار مادربزرگتون عمليات ، کنم خواهش يک فقط ميخواستم:  گفت مقدمه بدون و نشست مجد سرگرد

 مداري احساسي ي نقطه به نياز هم ما.  بپيچونن رو ما راحت ميتونن هستن باهوشي آدم مادربزرگتون که هم جايي اون

 يخيل...  نامزدتون جون اما باشين مطمئن نيست خطر توي شما جون.  بگيريد تماس داشتين دوست منه کارت اين ،

 .  شدم آشناييتون از خوشحال حال هر به.  خطره در خيلي

 ايبر ميخواد اشياء راه از اَفسون!  نميکنم فکر ؟ ميکنه کم رو خطري من وجود يعني ، بودم کارت به خيره رفت وقتي

 .  ومن حتي.  نميبينه رو هيچي که ميکنه ريشه آدم تو اونقدر انتقام حس.  بگيره خانواده اين از رو انتقامش هميشه

 " شادمهر " زد زنگ موبايلم که بودم نشسته همونجوري

 .  دارم زياد خور زنگ جديدا

 ؟ نه رفت پرهام ، خانوم مهربان مبارکه بگي اومدي ؟ چيه ؟ هان:  کردم عصبي يکم صدامو و برداشتم رو گوشي

 .  بيرون بريم بيا بگم زدم زنگ ، نه:  اومد اش کالفه صداي

 !  بشي راحت که برو...  برو خودت ، گمشو:  زدم داد
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 هيچ هم پرهام.  بدم همه نشون رو ديوونه و عصبي مهربان يه بايد مدت يه.  خنديدم بلند و کردم قطع رو گوشي

 ؟ اَلو:  اومد کلفتش صداي ، پرهام به زدم زنگ موقع همون.  بکنه نميتونه غلطي

 . سالم -

 ؟ شده چيزي مهربان سالم -

 .  تمومه چيز همه بگي و بدي بهم اس ام اس يه بکني لطفي يک اگه -

 ؟ بکنم رو کار اين بايد چرا ؟ چي -

 .  بده بهم رو اِس اين پس بکني من به بازي همه اين بعد لطف يک ميخواي اگه -

 " شده تموم چيز همه ولي متاسفم " داد اس ام اس بهم دقيقه دو از بعد و کرد قطع رو تلفن

 .  پرهام آقا بچرخيم تا بچرخ:  گفتم و بست نقش لبم روي شيطاني لبخند يه

 رهزا به رو کارت.  بيرون زدم ورزشي سالن از و دادم تکون هوا توي يکم رو بودم بسته سرم باالي باالي از که رو موهام

 .  پرهامه دستام توي کردم حس موقع اون ، کردم تبديل کوچيک ي تيکه

*** 

 (  بعد هفته يک) 

 

 ؟ کنم سورپرايزت امشب ميتونم:  گفت و کنارم اومد شادمهر

!  بود پرهام به هم ها چشم بيشتر.  خورده بهم کامل صورت به پرهام و من ي رابطه فهميدن همه هفته يک اين توي

 .  بوده من از مشکل...  نه بگم نميشد راضي غرورم که من

 ؟ باشه چي تا:  گفتم غمگيني لبخند با و کردم نگاه شادمهر به

 .  ميفهمي:  گفت و زد زل چشمام تو

 نظر زير رو من حرکات هي آفتاب و مهتاب.  شادمهر يکي و بهار يکي بودن خوشحال نفر دو تنها اتفاق اين از بعد

 .  ترم پيچيده اشون همه از من اما ان پيچيده زنا درسته.  بفهمن چيزي نميتونن مطمئنا البته ، داشتن

 تداش کاري شادمهر کنم فکر:  گفت و کرد قطع رو آهنگ کسري.  بود خوشحال خيلي کسري و بود مارلين تولد امروز

 . 
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 زعزي پرهام و مهربان که ميدونيم هممون:  گفت بلند صداي با همه به رو.  مجلس باالي برد و گرفت منو دست شادمهر

 بشه شيطون دختر همون دوباره مهربان که ميخوام من..  خب اما.  شدن جدايي به مجبور نداشتن تفاهم هم با چون

 هاي نامزد بعدش و باشيم پسر دوست و دختر دوست هم با ماه چند مدت به ميخوام(  چرخيد من سمت)  همين براي

 .  رسمي

 .  افتادم پرهام هاي لبخند ياد که کرد نگاه بهم جذاب لبخند يه با

 ادهد تکيه ستون يه به و بود پوشيده مشکي شلوار و کت که پرهام به شادمهر و من ، اومد دست صداي سالن ته اون از

 نگاه رو پاش تا سر از.  اومد نمي خوشم ازش من که بود چيزي پرهام نگاه تو.  کرديم نگاه ميزد دست محکم و بود

 ستد همه.  شنيدم بلند خيلي خيلي رو پرهام وجود شکستن صداي ، حتما گفتم شادمهر به و برگشتم وقتي.  کردم

 اومدن پدرش و شادمهر مادر.  داد تکون رو سرش پرهام.  گفت چيزي گوشش دم و پرهام سمت رفت مهتاب ، زدن

 پيدا واقعا تو از بهتر جان مهربان:  گفت و کرد پاک رو چشمش روي اشک مادرش.  بوسيدن رو من روي و من سمت

 .  نميشه

 فرشته و تو ميخواست اون ؟ ميفهمي ، کردي بدبختش مهربان ".  کرد خُردم صدايي يک و گرفت ام غصه لحظه يک

 اون اما دادي دست از ذهنت توي مضخرفات چندتا و گلوله يه بخاطر رو اعتمادت ي همه تو.  باشيد امان و امن در

 " ؟ بودي کور اينقدر يعني ، داد دست از رو داشت که چيزي هر و آبرو ، شخصيت ، غرور دوبار

 ؟ چيه هان:  اومدم خودم به فرشته نيشگون با که بودم پرت خودم توي

 ؟ گوريل اين به چسبيدي کردي ول رو پرهام ؟ تو اي ديوونه -

 .  بود ام نقشه جزو -

 ؟ نه گرفتي انتقام االن.  نکنن گورت تو خاک -

 طوس اون فرهود با برو و شو خفه:  گفتم قُلپ يه خوردن از بعد ، گرفتم دستم توي و برداشتم رو پرتقالم آب ليوان

 .  برقص

 .  گرفت هم رو من دست شادمهر.  رقص پيست وسط رفت و باال انداخت رو هاش شونه

 هم روي به رو هم پرهام و بهار ما کنار که بوديم رقص پيست وسط مهتاب و کسري ، فرهود و فرشته ، شادمهر و من

 .  گرفتن قرار

 .  کرديم رقصيدن به شروع خط يه توي ما ي همه و شد شروع آهنگ

 

 ( طعمه اردالن - بسالمت) 

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا  شبح عشق | ست داشتنی منونامزد د سایت نگاه دانلود
 

 

 ساعت به خيره دوباره شدي چرا

 راحت خيال با عزيزم برو پاشو

 جا هيچ نميگم

 خيانت کردي بهم چجوري که

 

 سالمت به

 عادت کردم بهت ولي

 سالمت به

 نکرد باور منو دلت

 سالمت به

 برنگرد اينجا و برو

 

 پيشم نيستي تو ميشم بيدار جام تو

 گردي برمي باشي رفته هرجا خوب

 شک بي

 موبايلت با صبح تا عاصي ميشم مدي ردي نيستي وقتي ميدوني

 ديشب ميزدي حرف کي با

 نميشه باورم

 باشه داشته دوستم ميکنم هرکاري

 نميشه آخرم ولي
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 سالمت به

 نکرد باور منو دلت

 سالمت به

 برنگرد اينجا و برو

 

 سالمت به

 نکرد باور منو دلت

 سالمت به

 برنگرد اينجا و برو

 

 بميريم تا باهميم هميشه گفتي مي تو

 ميري ميزاري که شده چي مگه حاال

 هميشه ي واسه ميري که ميگي

 ميري دوباره اما ميکنم صدات

 ميري دوباره

 

 

 سالمت به

 نکرد باور منو دلت

 سالمت به

 برنگرد اينجا و برو

 

 سالمت به
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 نکرد باور منو دلت

 سالمت به

 برنگرد اينجا و برو

 سالمت به

 سالمت به

 

 .  اونم از بهتر من کن باور:  گفت شادمهر آهنگ شدن تموم از بعد

 .  ميکنم باور:  گفتم و کردم نگاه اش کشيده و جذاب چشماي توي

 .  ماست رو چشماشون ها زوج ي همه االن:  گفت و خنديد

 .  هستيم آنتوني مارک تو و لوپز جنيفر من که نه:  گفتم و خنديدم

 .  کنم خوشبختت که خودم به دادم قول:  گفت و خنديد بلند

 .  بکنم پيدا بدي احساس اگه حالت به واي پس:  گفتم و دادم تکو تهديد ي نشونه به دستمو

 ...  بوديم هم مال شادمهر و من واقعا شايد.  زد جذابي چشمک

 آخر ولي شادي ميدي نشون هم حاال ؟ ميفهمي ، بهار با ميره اونم.  زدي کنارش خودت که بود پرهام تو جفت ، نخير »

 ميخوام من پسرت دوست ي خونه برو گمشو ميگه ديگه حاال.  کارشه اتاق تو پرهام شبِ چند.  ميفهمي اينو شب

 « اينجا بيارم رو اولم نامزد

 ميشد تکرار تر بلند و تر بلند لحظه هر صدا اين اما.  شو خفه بزنم داد بلند و گوشم روي بزارم دستامو دوتا ميخواستم

 .  بخورم هوا يکم بيرون ميرم:  گفتم و کردم شادمهر به رو! 

 يکم داشتم.  افتادم راه ميخورد باغ انتهاي به که بزرگ اي شيشه در دوتا سمت و بيرون اومدم عمارت ورزش سالن از

 بوديم وايساده برق چراغ يک زير.  ديدم رو پرهام و برگشتم.  کرد جلب منو توجه يکي هاي قدم صداي که ميزدم قدم

 و ؟ نه نيست خوبي چيز انتقام!  ميدونم ، مياد برف:  گفت پرهام.  شدم زمين روي سفيد هاي دونه متوجه دفعه يک. 

 کاري خوب چقدر اما ديدي رو خودت فقط ، کردم اعتماد هم تو به روزي يک من که نداشتي هم رو اين باور تو حتي

 .  رسيدم بهار به مانعي هيچ بدون منم!  کردي

 ! تبريک.  رسيدي ات گمشده ي نيمه به تو.  شدم خير سبب پس خب -

 .  بلدم هم تقلب من...  دار نگه خوب رو هات کارت ولي.  کنم بازي رو بيا:  گفت و آورد گوشم دم رو سرش و جلو اومد
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 .  بلدم خوب رو کردن کُت هم من -

 .  زديم زُل هم نگاه تو عجيبي برق يه با دوتامون هر ما و کرد باريدن به شروع برف

 .  ميبينم چشمات توي رو پشيموني روزي يه:  گفت و باال داد رو هاش ابرو

 .  عمــراً:  گفتم و دادم تکون هوا توي رو موهام اي زنونه خاص مهارت با و وايسادم کنارش رفتم

 .  کشيدم نفس به رو داخل گرم هواي بشم سالن وارد اينکه از قبل و ساختمون داخل رفتم

 .  ميرقصيدن وسط اون داشتن کسري و مارلين.  اينا فرشته سمت رفتم و کردم باز رو در

 .  بره بندري ميخواست ، بود شده خوشحال چه خانوم بهار ببيني نبودي:  گفت و کرد بهم رو فرشته

  ؟ چه من به..  خُب -

 ... اون.  دادي دست از پرهامو تو مهربان ؟ شدي ديوونه:  گفت و وايساد من جلوي اومد فرشته

 چيز همه که داد اس ام اس خواسته خدا از اونم.  بگيرم رو انتقامم که شد تموم چيز همه بده اس ام اس گفتم بهش -

 ؟ کردم بدي کار.  دادم نشون بقيه به کاري دست با کمي هم رو اس ام اس اين.  تمومه

 بفهميد که امتحان يه اينم خب.  اومد خوشم نقشت اين از اما نيومد خوشم انتقامت از اينکه با:  گفت و زد پوزخندي

 . هيچيد هم بدون پرهام و تو باش داشته نصيحت من از اينو.  مياريد دووم چقدر هم بدون

 ، دابع:  گفتم بلند يکم که بيا گفت و زد چشمک بهم مهتاب.  اينا مهتاب سمت رفت اون و کردم نازک چشمي پشت

 .  گشنمه بخورم چيزي يه برم

.  دنميش کت اين متوجه زياد کسي که جوري ميگرفت قرار کت يه روش که بود دکلته پيراهن يه.  داد تکون رو سرش

 و گوشه يه رفتم ، بودم کرده هم مليحي آرايش يه.  بودم آورده در پاپيوني صورت به رو موهام و بودم پوشيده مشکي

 .  گرفتم مکزيکي ذرت يه خودم براي

 صداي.  شکست ها پنجره و اومد گلوله شليک صداي که ميخوردم رو مکزيکي ذرت داشتم و دادم ميز يه به تکيه

 .  بود بعدي ي شيشه...  ميکردم نگاه کنارم بزرگ ي شيشه به مبهوت من.  شد بلند همه جيغ

 .  پايين بخواب مهربان:  زد داد شادمهر

 جسم يه.  زمين روي افتادم دفعه يک که گرفتم دستام توي سرمو ، شکست شيشه.  ندادم گوش حرفش به من اما

 .  بود افتاده من روي هم سنگين

 .  بياره قند آب ليوان يه يکي ؟ خوبيد خانوم عمه...  خانوم عمه:  زد داد که اومد کسري صداي

 ؟ چي ميمردي اگه اما ، شجاع تو...  باشه:  گفت گوشم دم صدايي يه
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 به.  بست رو گلوم راه بغض و شد جمع چشمام توي اشک.  زدم زُل ميکرد نگاه بهم خنده با که پرهام به و پاشدم

 و داد ماساژ دستش با پشتمو شادمهر.  شادمهر بغل تو افتادم و گريه زير زدم.  کردم نگاه بود سرم باال که شادمهر

 .  خوبه چيز همه.  دلم عزيز نشده چيزي:  گفت

 .  بهار سمت رفت.  شد دور و زد لبخند يه که کردم نگاه بود بزرگ غم يه چشماش توي که پرهام به

 .  مُردم مي داشتم:  گفتم شادمهر به هق هق با

 .  اينجايي که هم حاال.  ميميرم منم بميري تو...  دلم عزيز نه -

  ؟ کجا کسري:  اومد پرهام داد صداي

 .  بيمارستان ميبريمش اينا بابا با.  بده حالش خانوم عمه:  گفت عجله با هم کسري

 .  باشن اينجا ممکنه.  نميره بيرون کسي:  زد داد پرهام

 اهارن سالن ببريمش بيا.  ميگه راست:  گفت کسري به رو شادمهر ، جلو رفتم بودم داده تکيه شادمهر به که همونجور

 .  ميندازم نگاهي يه من.  نداره پنجره که خوري

 .  بردن رو خانوم عمه زحمت کلي با کسري پدر و کسري

  ؟ خوبه حالت:  گفت و کرد نگاه ام چهره به.  نشست مبل روي من کنار اومد لرزون و ترسون فرشته

 ؟ پرهام چيه جريان:  گفت خانوم رامش.  دادم تکون منفي ي نشونه به سرمو

 .  شده بيدار دوباره اَفسون..  اَفسونه -

 .  منه بخاطر همش:  گفتم لب زير

 تمام و بيرون رفتم کننده خفه هواي اون و سالن اون از که ميشد هق هق به تبديل داشت و شد جاري اشکام بعدش و

 يکم و باال رفتم بلند ي گريه صداي با ها خدمتکار ي همه جلوي از رسيدم که سالن به.  باال رفتم يکي دوتا رو ها پله

 داشت و کمرش به بود زده دستشو که ديدم رو آفتاب که باال ميرفتم داشتم.  نکنه گير پام که باال گرفتم رو پيرهنم

  ؟ شده چي دلم عزيز ، مهربان:  زد داد ديد منو تا.  ميرفت راه عصبي

 رو شليک صداي احتماال و کنه عوض رو لباسش بود اومده حتما آفتاب.  شدم رد دو با کنارش از و دادم تکون سرمو

 .  نشنيده

 .  ودب پرهام کار اتاق اينجا.  کردم باز چشامو و نشستم در پشت.  اتاقه کدوم بدونم اينکه بدون کردم باز رو اتاقي در

 ؟ دارم وجود من چرا اصال ؟ کردم چيکار من.  گريه زير زدم بدي صورت به ديدم رو اتاق تا

 ؟ بله:  گفتم و باال کشيدم دماغمو ، اومد زدن در صداي

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا  شبح عشق | ست داشتنی منونامزد د سایت نگاه دانلود
 

  ؟ تو بيام ميکني باز رو در...  جان مهربان -

 آفتاب نگران ي چهره کردم باز رو در تا.  کرد سياه رو صورتم و ريخته چشمم ريمل ميکردم حس.  پاشدم در پشت از

 .  ديدم رو

 ؟ شده چي -

 .  هيچي -

 ؟ پرهامه بخاطر -

 از ، شده چم نميدونم خودم حتي.  ببينم رو تعجبش و رفتار ميتونستم.  کردم قفلش و بستم محکم رو در گفت اينو تا

 ابلمق در وجدان عذاب ور اون از و بوده پدربزرگشون و پدر سوگولي من بزرگ مادر و کيم من بگه بقيه به پرهام اينکه

 گفتم حوصله بي ، اومد زدن در صداي دوباره.  ريخته من روي شبه يک ها درد ي همه انگاري.  کردم پرهام با که کاري

 .  اَه ديگه برو آفتاب: 

 .  شادمهر من...  مهربانم گرفتي اشتباه -

 نک قبول.  دختريم دوست و پسر دوست فقط ما ببين:  گفتم که کرد باز رو آغوشش شادمهر.  کردم باز رو در و پاشدم

 پناهم بي ميکردم احساس چون بغلت پريدم هم امروز اگه بدي وقت بهم بايد.  نيست آسون من براي پرهام فراموش

 .  وقتم نيازمند.  ميگم باز ؟ خُب نزن صابون هم دلت.  همين

 .  بشور رو صورتت برو.  ميدوني صالح جور هر:  گفت و انداخت رو دستاش

 .. خانوم عمه -

 نگهبان يه ما از يک هر ي خونه در دم فردا از انگاري.  بندازن برا و دور به نگاه يه رفتن فرهود و پرهام.  خوبه -

 .  ميزارن

 .  بود وايساده در چوب چهار دم شادمهر.  کردم حرکت خودم اتاق دستشويي سمت و دادم تکون رو سرم

 اب.  بودن نشسته جا يه همه.  پايين رفتيم شادمهر با نداشتم آرايش تجديد ي حوصله بيرون اومدم دستشويي از

 ؟ خوبي:  گفتن و من سمت اومدن مارلين و مهتاب دوتا ما ديدن

 .  نيستم بد ، آره -

 .  شد خراب تولدت:  گفتم مارلين به رو ، کشيد منو دست مهتاب

 ؟ شد چي ، کني آدم منو ميخواستي تو راستي...  نيستم بچه ديگه من.  بيخيال -

 .  شدي آدم انگاري:  گفتم که نشستيم مبل يه رو
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 پرهام از:  گفتم ، گرفتم صورتش روي به رو و باال آوردم ايست ي نشونه به دستمو بزنه حرف خواست مهتاب تا

 .  بشنوم نميخوام

 رو پاهاش و مبل ي دسته روي بود گذاشته رو دستش رو به رو مبل روي فرشته.  داد تکون رو سرش و بست رو دهنش

 فتهگر دستمو مارلين.  خريدم رو نگاهش ام کالفه نگاه همون با منم که کرد نگاه نگراني با بهم.  بود انداخته هم روي

 .  دوخت چشم بهشون نگران چشم جفت يه و تو اومدن فرهود و پرهام.  ميداد فشار و بود

 وت " نوشته توش.  گذاشتن بجا...  هم رو نامه اين.  بودن اَفسون افراد سري يه:  گفت و پايين انداخت رو سرش پرهام

 من هم.  کنيم بازي رو خودت قول به بيا ، ايزدپناه پرهام سرگرد کنيم بازي مساوي بيا...  ندارم من که داري چيزي

  " بلدي تقلب خوب تو هم ميکنم کُت خوب

 ردمک عصبي خنده.  کردم نگاه ، ميکرد نگاه بهم تعجب با که پرهام به و باال بردم سرمو شنيدم رو هاش قسمت اين تا

 ؟ چي:  گفت نگاهم با و

 .  کردن فرار زود هم خيلي.  شنيدن رو هامون مکالمه:  گفت پرهام

 ؟ پرهام پليسي تو:  گفت کسري پدر

 کار دنبال فقط.  هستش پناه ايزد سروان فرهود و پناه ايزد پرهام سرگرد من بله:  گفت پرهام و سرش تو زد فرهود

 !  همين.  اَفسونيم

  ؟ چي يعني.  ندارم من که داري چيزي يه تو ميگه اَفسون:  گفت شاداب

 .  تويي منظورش:  گفت گوشم دم مهتاب

 .  قيمتيه هاي اشياء منظورش شايد:  گفت پرهام که دادم تکون رو سرم

 .  ميخوره بهم افسون از حالم:  گفت بود ساکت که خانوم پريوش

 !!! داشت دوستش خيلي پريوش ميگفت افسون ولي ؟ چي

 شما ميدونم ، پرهام آقا:  گفت پرهام به روزبه خانوم.  موندن خودش و شادمهر مادر ، رفتن همه شب اينکه از بعد

 ، شادمهر خود با خونه يکي اون تو بره بياد کرد اصرار شادمهر اما ، کنيم جدا خواهرش از رو دختر اين نمياد خوشت

 چشنب رو زندگي هاي سختي طعم هم چجوريه بينشون مشترک زندگي ببينن ميتونن هم ، بهتره من نظر به اينجوري

 مهربان هم خواهرش پيش بياد ميتونه جان فرشته هم است فاصله کوچه تا سه يه جاست همين نزديک هم خونه. 

 .  بزنه سر يه اينجا بياد ميتونه

 .  ميخواد مهربان جور هر.  صالحه جور هر:  گفت آرومي صداي با.  پايين انداخت رو سرش پرهام

 .  ندارم حرفي من:  گفتم
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 .  کنم جمع رو وسايلم برم:  گفتم من و نشست خوشحالي برق شادمهر چشماي توي

 .  کرد توقف دفعه يک که ميرفتم داشتم آسانسور با.  بيرون بردتش مادرش که بياد ميخواست شادمهر

 با مشکي شلوار و پيرهن روي اي نقره کروات و زيرش سفيد پيرهن ، مشکي کت يه.  وايساد من کنار اومد هم پرهام

 .  بود اومده که ميشد روزي سه دو.  براق مشکي هاي کفش

 ! ميري داري:  گفت و ايستاد آسانسور ي ميله به چسبيده من کنار

 .  آره -

 ؟ چي بازي پس -

 (  زدم پوزخند! ) ؟ تو با بازي -

 رو عشق براي من که زجرايي همون هم تو ميرسه روزي يه.  جديدت عشق با بازي ، نه:  گفت و باال داد رو هاش ابرو

 .  ميکشي هم رو کشيدم

 وومد اون بدون بفهمي و بشه بيشتر خانوم بهار عشقت به حست تو بشم مانع يه من که ، بود سرنوشت دست همش -

 .  دراز درازِ...  دراز جاده و بازه راه هم حاال.  ميشي کامل اون با و نمياري

.  دادم توضيح رو چيز همه فرشته به من ، ها خواب اتاق ي طبقه به رسيديم وقتي.  کرد شُل رو کرواتش و برد دست

 ؟ چته:  گفتم و سرش تو زدم.  ميکنه گريه داره ديدم بکنم خداحافظي که کردم بغلش وقتي

 .  کردي بد باهاش.  ميسوزه پرهام براي دلم -

 .  نميدونم واقعا ، فرشته نميدونم -

 ؟ باشي شادمهر با ميخواي مطمئني:  گفت و کرد پاک رو اشکاش فرشته

 .  نمياد پيش بدي چيز مطمئنم پس ، فرشته نميدم امتحانش براي سنگيني بهاي -

 .  کچـــل خداحافظ:  گفتم و اتاق تو بردم رو سرم يکم ، داد تکون کوچيکي لبخند با رو سرش فرشته

 .  نگردي بر ديگه بري:  گفت بهم برگشت.  ميخوره چيپس داره و داده لم تخت روي ديدم

 ! من نرم قربونت:  گفتم خنده با

 ! بري -

 .  نرم -

  بري -
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  نرم -

  نري -

 .  باي باي رفتم من...  شد قاطي اه ، برم -

 .  اتاقم سمت افتادم راه و کردم بغل رو فرشته دوباره

 .  چمدونم توي ريختم رو خودم مال جواهرات و ها لباس و برداشتم چمدون دوتا

 .  کردم عوض رنگ مشکي شلوار و مانتو يه با هامو لباس

 اميلف وقتي و بود طال از و داشت پروانه شکل که گردنبندي به چشمم که جعبه يه تو مينداختم رو ها گردنبند داشتم

 : گفتم لب زير ، کردم نگاه بود خريده گردنبند يه من براي پرهام که بود مهموني اولين و بودن اومده پرهام دور هاي

 .  پرهام آقا ، يادگاري يه اينم

 از رو چمدون و سمتم اومد شادمهر ديدم جا اون از.  بود مهموني که همونجا رفتم آسانسور با و برداشتم هامو چمدون

 .  گرفت دستم

 .  شديم رنگش مشکي مازراتي سوار هم با

 .  شده شيطون چشمات چه:  گفت و کرد نگاه بهم لبخند با نشستم وقتي

 ! بودي اخالق بد هم اول روز از يادمه ؟ نميدي نشون جمع جلوي رو ات قيافه اين چرا:  گفتم و خنديدم

 ادوت يه زدم حرف پرهام با راستي!  کرد تبديل واقعي استاد يه به ، کوچولو ي بچه يه از منو ، کرد عوضم تو عشق -

 .  خونمون دم بزاره نگهبان

 .  خونمون شده حاال هِه

 خانواده عروس....  هم فردا پس ، اي صيغه نامزد هم فردا پس ، شادمهر رسمي دختر دوست رسما ديگه تو ، آره خب »

 ! « روزبه ي

 بوجود من توي شبه يک که وجداني عذاب.  بشه خاموش صدا اين شايد تا بستم چشامو و چسبوندم پنجره به سرمو

 .  داشتم شب اين از قبل که بود انتقامي حس اون از بدتر بود اومده

 .  رفتم خواب به من و شد گرم بود هم روي که همونجور هام چشم که بودم خسته چقدر نميدونم

 بلند منو شادمهر ديدم و کردم باز نيم چشامو.  شده حلقه گردن يه دور دستم و شناوره هوا روي پاهام کردم حس

 .  کرده
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 رمن سطح يه روي دقيقه چند از بعد.  بودم خسته و بود کوفته بدنم.  بره منو ميخواد جا هر گذاشتم و بستم چشامو

:  گفت و زد لپم به کوچيک سيلي چندتا يه.  آورد در رو روسريم ي گره و کرد باز رو مانتوم دستي يه ، شدم گذاشته

 ! پاشو.  کردم باز رو مانتوت هاي دکمه من.  بيار در رو شلوارت پاشو عزيزم.  مهربانم ، مهربان

 کردم هنگا بود وياليي ي خونه هال يه مثل که بزرگي اتاق به.  تخت ي لبه نشستم مات و گيج من و بيرون رفت اتاق از

 روش به رو نانويي صندلي دوتا و گردو درخت چوب از ميز يه ، آلبالويي رنگ به پادشاهي طرح ي نفره دو تخت يه. 

 يه ميون درخت شکل به آباژروي دوتاشون هر روي که بود کوچيک عسلي دوتا تخت بغل ، بود گنده ي پنجره يه کنار

.  بود آلبالويي چوبي هاي کمد آرايش ميز راست سمت و بود آرايش ميز تخت روي به رو.  داشت وجود پيچک سري

 رد چمدونم از مکافات کلي با رو خوابم لباس.  آوردم در رو شلوارم و پاشدم تخت از.  خالي نسبتا ولي بود بزرگي اتاق

 که دري اين با من اتاق:  گفت و آورد برام چاي فنجون يه شادمهر.  شد باز در که ميخوابيدم داشتم.  پوشيدم و آوردم

 . بشي گرم بخور اينم.  اتاقم تو بيا کن باز رو در همين فقط داشتي کاري ميشه پيدا کمده اين کنار

 . ممنونم:  گفتم و گوشم پشت زدم رو موهام ، داد دستم به رو فنجون و روم به رو نشست

 دشخو احساس آدم اما نيست عشق اين گفت گفتم کي هر به ، شدم عاشقت نگاه يه تو:  گفت و کرد نگاه صورتم به

 ؟ نه ميدونه بهتر رو

 ؟ باشه!  ميکنم بيدارت صبح.  بخوابم برم من پس:  گفت ، دادم تکون رو سرم

 .  عزيزم بخير شبت:  گفتم هاش مهربوني سر از لبخندي با

  کردم خاموش رو ها آباژور و خوردم زود رو چايم ، زد برق چشماش

 بکنه بلند منو ميخواست سرش خير ، بود نشده بيدار شادمهر هنوز...  هال توي اومد حموم رفتم اينکه از بعد صبح

 چپ سمت به و بود طرفه يک و ميخورد بودن توش ها اتاق که راهرو يه به پله تا چهار با که بود جوري خونه ، زود صبح

 .  ميرفت

 و دنگ کلي با و شدم خونه آشپز وارد ، بود خونه آشپز هم هال توي ، ميشدن جدا هم از پله يک با پذيرايي و هال

 .  کنم آماده رو صبحونه براي نياز مورد وسايل تونستم فنگ

 .  چشمام روي گذاشت دستاشو يکي پشت از که ميزاشتم ظرف توي رو هاي کره داشتم

 .  منو کن ول شادمهر:  گفتم بلند

 ...  داره شرط يه ولي باشه خب ميخواي اگه -

 ؟ چي -

 .  دارم دوست شادمهر بگي و بزني داد بلند -
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  ؟ شدي ديوونه -

 ؟ چيه مگه خب -

 .  ديوونه دارم دوست ، رواني دارم دوست ، شادمهر دارم دوستت -

 رو زدم.  روش ماليد پنير دست با و برداشت بربري نون تيکه يه.  برداشت چشمام روي از دستاشو و خنديد بلند

 .  ببينم نخور اِ:  گفتم و دستش

 .  کن نگاه بهم:  گفت و کرد نگاه بهم لذت با

 .  کردم نگاه بهش ميريختم چاي داشتم که همونجور

 دوستت اون حتي.  چشمام جلوي مياد پرهام لحظه هر انگاري ولي چرا نميدونم.  گرفتم ازش چشامو سريع بعدش

 ...  خب ولي ميدونه هم شادمهر خود.  بود ساختگي همش گفتم شادمهر به که هايي دارم

 ؟ خجالت يا بخوريم صبحونه ما بابا:  گفت شادمهر

 ! ميکشه کدوم به معدت ببينم -

 .  ميخورم منم بخوري تو چي هر اصال -

  ؟ چي بخورم نخوام من اگه خب -

 .  ميدونم من ، ميخوري شما نخيرم -

 هب رو نشستم و ميز روي گذاشتم رو ها چاي منم.  روش نشست و بيرون کشيد رو خونه آشپز ي نفره دو ميز صندلي

 .  روش

 ؟ کردي پيدا رو حموم چجوري:  گفت و زد هم رو چايش شادمهر

 ميکنن استفاده آبي رنگ از حموم براي معموال -

 ؟ ميدوني کجا از -

 ميده آرامش آدم به آبي رنگ هم هميشه باشه داشته آرامش ميخواد آدم حموم تو ، آموزشگاه تو ميخونم نقاشي من -

 . 

 .  ديدم رو تحسين رنگ نگاهش توي و داد تکون رو سرش

 .  دهنم تو انداخت رو لقمه که کردم باز رو دهنم.  دهنم دم آورد دستشو و گرفت برام پنير نون لقمه يک
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 ستادا ديگه ، هفته اين براي فقط البته ، دانشگاه برم بايد فردا از ولي ندارم کاري امروز من ميگم:  گفت که خنديديم

 .  نيستم دانشگاه

 ؟؟ چرا -

 .  بکني حسودي تو ميترسم من ميدن گير بهم دخترا آخه -

 .  نميکنم حسودي خودمي مال ميدونم چون:  گفتم و چونم زير گذاشتم دستامو

 ؟ ميکني چيکار زد مخمو يکي وقت يه اگه يعني -

 .  رواني معرفت بي:  گفت و زد داد.  دستش روي زدم داغ قاشق با که بود نگاهم توي غرق

 !! بدم نشونت خواستم منم!  ميکني چيکار گفتي خب:  گفتم و خنديدم

 .  باهات نکردم کاري تا بدو چشمام جلو از:  گفت و زد قهقه بلند

 جام سر از.  ديدم چشماش توي رو شيطنت برق پاشد جاش سر از که همين اما نگرفت جدي گفت شوخي لحن با

 ؟ کني چيکار ميخواي:  گفتم خنده با بهش.  افتاد صندلي که پاشدم جوري

 .  نخوردمت تا بدو...  خوشمزه برو ، بره تو گرگ من -

.  دويد مي من دنبال خنده با هم شادمهر ، پذيرايي هاي مبل سمت دويدم و بيرون زدم آشپزخونه از داد و جيغ با

 کنار بکش هيکلتو:  زدم داد خنده با.  من روي افتاد هم شادمهر که مبل يه روي کشيدم دراز و آوردم کم نفس بالخره

 .  ببينم

 مي رو صورتش داشت.  بود کرده فرق وضعيت يکم حاال..  هام لب به دوخت چشم و هام گوش کنار گذاشت دستاشو

 .  شـــادمهر:  زدم داد که جلو آورد

.  کردي بوس رو پرهام حتما تو ؟ باشيم داشته مشکلي نبايد ما...  خب ولي ، متاسفم:  گفت و داد تکون رو سرش

 . نيست مشکلي باشه ؟ کني بوس منو نميخواي اونوقت

 اجازه هم غرورم اما ببينمش دلخورده و ناراحت اينقدر نميتونستم.  آشپزخونه سمت رفت و پاشد من روي از دلخور

 .  ببوس منو بيا بگم بهش که نميداد

  ؟ خبر چه فري سالم:  گفتم و برداشتم رو موبايل.  اومد فرشته اسم و خورد زنگ موبايلم موقع همون

 ...  پرهام!  مهري ميکشي زجر تو حاال ؟ مهربان شدي راحت:  اومد فرشته غمگين صداي که مبل روي نشستم

 ؟ مگه شده چي:  گفتم آروم ، کردم ميکرد جمع رو وسايل داشت که شادمهر به نگاه يه
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 بودن اومده هم بقيه ، اومد بهار هم امروز.  غمگينه اما ميزنه شاد ، شده جوري يه رفتي تو که موقع اون از پرهام -

 زد تشر بهش پرهام ، پرهام کنار بود نشسته و بود اومده هم بهار خالصه.  بزنن حرف افسون مورد در ميخواستن چون

 ردنبندگ يه من و کرد باز رو اش کرده مشت دستاي پرهام بعد.  بهش چسبيد بيشتر کنه عين بهار منتهي کنار برو که

 .  نده عذابش بيخود پس داري دوستش توهم ميدونم که من!  مهربان دارم دوستت هم هنوز اون.  ديدم تو مال از آبي

 دوستم اگه ، فرشته نيستم خر ديگه من.  بودي مانع تو گفت بهم ديشب ، داره دوست رو خانوم بهار اون نخيرم -

 .  برم نميزاشت داشت

 ...  ديدم من که چيزي اون ولي.  واال نميدونم -

 ..  من مال اما جزئي تو نگاخ طرز فرشته -

 .  داري دوستش پس -

 ! نه -

 .  نزار کاله منو سر -

 .  فرشته نه ميگم -

 چشم به که من و ميره ديگه هاي چيز به فکرت داري دوستش تو چون حتما ؟ داره فرق تو و من نگاه طرز چرا خب -

 .  نميره جايي به چشمم ميکنم نگاهش برادري

 ..  فرشته -

 بود پنجره کنار روز اون هم بهار ببين.  تري مهم هم بهار از اون براي تو..  خره ضمن در!  داري دوستش...  کن قبول -

 .  داد نجات رو تو پرهام ، بودي پنجره کنار که تو ولي.  کنار کشيدتش کاميار منتهي

 .  بيخيال اَه -

 .  چطوريه شادمهر و تو ي رابطه راستي.  کن فکر بهش -

 هشب اينکه با.  باشيم بهم تر نزديک ميگه مثال.  نيستم حد اون در و کنم قبول نميتونم که ميخواد چيزايي ازم -

 .  کنم چيکار بايد نميدونم..  اما دادم هشدار

 عشقت همون يا پرهام به نميخواي چون اما اي ديگه چيز هر يا ميکردي بوسش داري ضعيفي اعتقادات تو چون -

 . نداري کاري باهاش کني خيانت

 ؟ ميکني بس فري -

 . بعداً.  نميشنوم خوب زياد زدم زنگ بهت شلوغي تو االن...  ديگه برم من خب.  داني خود -
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 يه سني توي.  نشست وي تي جلوي من کنار اومد سيني يه با شادمهر.  کردم قطع هم من و کرد قطع رو گوشي

 .  بود صبحانه از مختصري

 ؟ بود کي:  گفت اخم با

 . نيست آسون يکي کردن فراموش کن قبول.  ميخوام وقت من شادمهر ببين:  گفتم و دستش روي گذاشتم دستمو

 . بشه درست چيز همه ميدم قول ، ميخوام وقت ماه يک ازت فقط

 ؟ ندادي رو سوالم جواب.  بخوري چيزي نتونستي بخور حاال.  عزيزم باشه:  گفت و شد باز هاش اَخم

 .  شدن جمع اينجا افسون بخاطر ميگفت.  بود فرشته -

 .  کرد روشن رو وي تي و داد تکون رو سرش

 .  بخور اينو ، بيا:  گفتم و گرفتم لقمه يه

 .  بخور تو سيرم من:  گفت و کرد نگاه بهم خنده با

 .  دستش به زدم آرنجم با و کردم نگاه بهش خنده با

 .  بخور:  گفتم و باال انداختم هامو ابرو که کرد نگام تعجب با

  ؟ ميکردم اميدوار رو شادمهر پرهام کردن فراموش براي ؟ ميکردم چيکار داشتم من.  گرفت رو لقمه اون دستم از

 رو هامون شونه.  کرديم نگاه بهم من و شادمهر.  اومد در زنگ صداي موقع همون ؟ بود ساختگي ها شادي اين ي همه

 .  کن سرت روسري يه برو:  گفت من به رو برگشت.  کنه باز رو در بره که پاشد شادمهر ، باال انداختيم

  ؟ بکنم سر روسري من ؟ چي

 . شو گور و گم جايي يه برو يا ، ديگه برو:  زد داد که بودم نشسته هنوز

 اومدم من.  گلم داداشي سالم:  رفت راه مخم روي شادي صداي موقع همون.  هال تو رفتم من و کرد نگاه در چشمي از

 .  پيشتون ناهار

 ؟ خوبي جون مهربان سالم:  گفت که بيرون اومدم هال از

 .  بود کرده فراموش رو من رفتار اون شاداب که نبود کردني باور برام

  ؟ دادي آب به گلي دسته چه باز:  گفت بلند شادمهر

 .  باش نداشته کاريش:  گفتم و زدم چنگ شادمهر بازوي به

 ؟ نميگي بهش تو چرا اما.  نميگم دخترت دوست به چيزي..  نباش نگران:  گفت شاداب
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 .  شو خفه:  زد داد عصبي شادمهر

  ؟ ميدونه ؟ داشتي رابطه دختر تا صد با تو ميدونه مهربان:  زد داد اون از تر بلند شاداب

 هرشادم به من بالخره ، نبود مهم برام.  زدم رنگي کم لبخند بهش و دادم تکون رو سرم.  کرد نگاه بهم ترس با شادمهر

 .  نداشتم دوست يه جز احساسي

  ؟ نداري دوست منو چرا:  گفت بغض با شاداب

  ؟ داره دوست منو بابا چون:  داد ادامه شاداب که بزنه حرفي ميخواست شادمهر

 .  بيرون برو:  گفت آروم شادمهر

 .  باشين خوشبخت:  گفت و وايساد ما روي به رو اومد اشکي هاي چشم با شاداب

 .  رفت شاداب و پايين انداخت رو سرش شادمهر

 .  ديوار به زد و برداشت محکم رو بود دستش که اي مجسمه شادمهر بست رو در وقتي

  . بشکنه رو هست چي هر داشت دوست..  بزنه داد داشت دوست.  قلبم روي گذاشتم دستمو و کشيدم خفيف جيغ يه

 ؟ چته ، شادمهر:  گفتم بغض با و شد جمع اشک چشمام تو

 .  ميکردم سکته چشما اون ديدن از داشتم.  کرد نگاه من به قرمز و خوني هاي چشم با

 .  اي کلمه نه اومد صدايي نه اما بزنم حرف که کردم باز دهن

 .  عقب رفتم که من جلوي اومد

 .  مهربان متاسفم:  گفت و مالوند دستش با چشماشو

 گريه چرا...  مهربان:  گفت و کرد اخم من اشکاي ديدن با شادمهر.  صورتم روي ريختن اشکام ، جلو اومدم قدم يه

 ؟ ميکني

 ؟ خوبي:  گفتم بغض با

 .  نيستم وحشتناک واقعا من ، دلم عزيز ببخش:  گفت و زد غمگيني لبخند

 هق با گوشش دم و بودم زده چنگ رو پيرهنش.  کردم گريه و هاش شونه روي گذاشتم سرمو که کرد بغل محکم منو

 .  نترسون منو وقت هيچ ، وقت هيچ ديگه:  گفتم هق

 .  شدي نازک دل شايد ؟ شد چي!  بودي شجاع که تو:  گفت و کرد کوتاهي ي خنده
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 .  يچ يعني بلرزه بدنت و تن همش که نميدونه.  اشياست هاي قاچاقچي ي دسته سر مادربزرگم من که نميدونه ديگه

 .  بزنيم گشتي يه بيرون بريم کن تنت هاتو لباس برو:  کرد زمزمه گوشم دم

 .  ميشدم بلند پاهام نوک روي بايد بود بلند قدش چون ، بيرون اومدم بغلش از

 ؟ چنده ساعت:  گفتم ، بوسيد رو موهام

 .  يازدهه ساعت گفت ميشه تقريبا -

 .  معطلي ام وضع و سر بخاطر هم ساعت يک پس -

 .  ديگه برو خب -

 .  نداشتم دوست رو بزرگم اتاق.  کمد توي گذاشتم رو وسايلم تمام زود صبح ، باال رفتم ها پله راه از و خنديدم

 .  زياد خيلي خيلي.  داشتم دوست خيلي رو بودم پرهام با که قبليم اتاق

 .  پوشيدم هم رو مشکيم هاي کالج و کردم سرم رو قرمزم شال و پوشيدم قرمز ساپورت با مشکي بلند مانتوي يه

 .  کردم پخش هام گونه روي رو قرمز ي گونه رژ و زدم مات رژ يه.  نشستم آرايش ميز صندلي روي آينه جلوي

 هگرفت برام مهتاب رو ساعت اين.  دستم مچ به بستم رو ايم نقره ساعت و ساعت و زدم چشمام به هم تيره ي سايه يه

 !  بود

 .  بيرون زدم اتاق از و برداشتم رو کيفم

 .  بود وايساده اتاقش در دم شادمهر

.  DC مشکي - قرمز هاي کفش و مشکي تفنگي لوله شلوار ، روش قرمز ي پسرونه ژاکت با تنگ مشکي بلوز يه

 .  کرد بارون عطر رو خودش و صورتش روي بود ريخته رو موهاش

 .  بزنم عطر رفت يادم واي

 قدرچ من ببين:  گفت و کشيد سوت يه ديد منو وقتي شادمهر ، بيرون اومدم.  گرفتم عطر بارون يه و تو رفتم سريع

 .  منه دختر دوست خانوم اين که شانسم خوش

 .  نريز مزه اينقدر برو:  گفتم و بازوش به زدم

 .  شديم ماشين سوار و پارکينگ تو رفتيم باهم.  دستم توي گرفتم و آوردم در کيفم از رو عينکم

 .  کنيم بازي برف باهم دربند بريم اما زمستونه درسته ، خنک جاي يه بريم:  گفت ميکرد روشن داشت وقتي
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 .  بيارم ژاکت ميگفتي خب -

 .  هست عقب صندوق تو!  کردم هم رو اونجاش فکر ، نترس -

 !  خنديدم اش بامزه ي قيافه به

 .  دربند رسيديم ساعت دو از بعد

 چون من البته!  بعد بخوريم چيزي يه جايي يه اول ميگفت!  افتاديم راه باهم و کردم قفل بازوش دور دستامو من

 .  رسيديم سنتي رستوران يه به رفتيم راه که يکم.  نبود م گشنه بودم خورده دير صبحونه

 .  بشه حاضر بود کباب که اصلي غذاي تا داد سفارش چاي دوتا و قليون يه شادمهر.  تخت روي نشستيم و رفتيم

 ؟ گفت اونو شاداب چرا:  پرسيدم کنجکاويم حس تمام با

 ، ردک جدا هم از رو شاداب و من بابام.  کنيم برقرار ارتباط راحت نتونستيم وقت هيچ بابام و من ، مهربان ببين خب -

 فهميدم ولي اومد هم شاداب مدت يه از بعد ، اومد هم مامان که بودم تنها غربت تو ، کرد ولم و خارج بُرد رو و من

 خوبي ي رابطه فرهود و پرهام و من.  گفتم هم پرهام به حتي.  خوند رو اش فاتحه بايد رو شاداب و فرهود ي رابطه

 تو که ميزد سرم تو همش هم بابام.  بشه خراب امون رابطه که کرد کاري شاداب.  رفت باد به شبه يه همش.  داشتيم

 گاهن بهم بچه يه چشم به هم هنوز اما باشم بابام افتخار تا خوندم درس کلي منم!  نيستي بلد هيچي و نيستي آدم

 براي پدر و افتخار پدر براي پسر.  بابايي بگه من به شاداب جاي به.  ببينه منو هم بابام بود اين آرزوم ي همه.  ميکرد

 ؟ که ميفهمي.  بشه قهرمان تونست بابام نه بشم افتخار تونستم من نه ولي.  قهرمانه يه پسر

  ؟ داري رو آرزو اين هم هنوز تو...  خب آره -

 .  آره -

 ادمهرش پدر.  بديه درد خيلي نبينتت وقت هيچ پدرت اينکه ، بکنم درکش ميتونستم.  سوخت براش دلم لحظه يک

 .  مخدر مواد به منو ، من پدر ولي فروخت شاداب به رو اون

  ؟ کنم افتخار پدرم چي به ؟ چي من ولي پدرمه من اول عشق ميگفت فرشته هميشه

  ؟ بشم پدرم خماري عاشق

 .  خوشگلم شد سرد بخور رو چايت بيا:  گفت و دستم روي زد شادمهر

 .  اومد دختر تا چهار صداي سرم پشت از

 .  ببين رو موهاش خدا رو تو واي -

 .  دختره بشه کوفتش اَي -
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 .  نمياد پسره به اصال دختره نگذريم حق از -

 ؟ بود من پسر دوست ميشد چي واي -

 .  داري رو ميالد که تو -

 .  نميزاره هم قرار من با ترسو بدبخت.  بميره بره ميالد -

 ؟ سالشه چند پسره نظرت به -

 .  داره رو هشت و بيست -

 .  سالمه هشت و بيست ، درسته:  گفت لب زير شادمهر

 .  خنديد که خنده زير زدم

 شتپ بقيه و کنه حساب رفت دخترا از يکي.  ديد رو حسابداري ميشد که بود جوري بوديم نشسته روش ما که تختي

 .  ميکردن نگه ما به سرش

 .  بيرون داد دهنش از رو قليون دود اونم.  هاش شونه روي گذاشتم سرمو و نشستم شادمهر کنار رفتم

 .  حسودين کنن جونتون به جون:  گفت گوشم دم شادمهر

 .  بابا بمير خفه -

 .  افتاد سرفه به که خنديد بلند

 .  دارم اي داشتني دوست نامزد چه:  گفت خنده با

 حتي...  شده ذره يه برات دلم!  پرهامم واي ؟ من بدون ؟ ميکنه چيکار داره االن يعني.  افتادم پرهام ياد حرفش اين با

 بري تو اگه ، پرهام دوريم هم از چيزي هر از بيشتر االن.  ميکشم زجري چه من خنده همه اين پشت نفهميد شادمهر

 ينم اصال.  کنم باورش نميتونم نه واي ؟ چي کنين ازدواج باهم اگه...  اگه ؟ چي باشي عاشقش واقعا اگه ؟ چي بهار با

 .  بکنم رو تصورش تونم

 .  اومدم خودم به شادمهر صداي با که بودم ذهنم افکار سرگرم

 ؟ کجايي ، مهربان -

 .  تو پيش -

 .  ممنونم خوب حس اين بخاطر ازت:  گفت و کرد کوتاهي ي خنده

 .  بود لطف -
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 .  نبود وظيفه يعني -

 .  اصالً -

 .  شيطــــون -

 .  گشنمه کنم فکر...  شادمهر!  کردي فکر چي پس -

 .  نخندون منو اينقدر دختر:  گفت و خنديد

 .  جرمه مگه -

 .  نيست خوب زياد من براي ولي ، نه -

  دادم هشدار.  هستم غيرتي آدم من:  گفت و جلو کشيد رو شالم ي گوشه

 .  همينن پسرا همه -

 .  بيشتر من ولي -

 .  ميکنم رو عروسي شب سازي تصوير هي شب هر:  گفت که اش سينه روي زدم مشت با

 .  کنم ازدواج نخوام من شايد اصال ؟ خبرته چه.  ميري داري زود زود چقدر اووووه -

 .  ميگيري جدي چرا بابا کردم شوخي حاال:  گفتم و خنديدم که کرد نگاه بهم و برگشت.  موند دفعه يک

 .  ميشه جدي شوخي شوخي آخه -

 .  اومد هم کباب بيا.  نشده که حاال -

.  خورد زنگ موبايلم که ميرفتيم راه ماشين دم تا باهم داشتيم.  بريم راه يکم شد قرار خورديم غذا اينکه از بعد

 .  بزنم حرف تر راحت من ميخواست ولي بياره رو ماشين ميره که گفت شادمهر

 ؟ اَلو:  گفتم و برداشتم ، بود ناشناس شماره

 .  نيومد صدايي

 .  شکر رو خدا خب ؟ اللي ؟ اَلو -

 .  ميشنوم رو کوچيک ي خنده يه کردم حس ولي نيومد صدايي دوباره

 چيزي ماماني بابايي شايد.  باال بنداز هم بعدش برو کِش يا بخر کفتر تخم تا چهار عطاري برو ، دلم عزيز نداره اشکال -

 .  بگي
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 !  پرهام ، اومد آشنايي ي خنده صداي

 !؟ پرهام:  گفتم آروم

 .  شد قطع تلفن

 !  زده زنگ بهم ، شد جمع اشک چشمام توي

 و روشن هاي فردا با رابطه در دارم بهار با االن من رفتي شد خوب چقدر بگه که زده زنگ آره:  گفت بهم صدايي يه

 ؟ آخه ميخوره تو درد چه به طرفه يک عشق يه ؟ بشه چي که ، داري دوستش بيخودي اَم تو.  بزنيم حرف روياييمون

 .  کنه خوشبختت ميتونه کي هر از بهتر بخدا ، شادمهر پاي به بريز رو عشق اين بيا

 .  بشه خفه صدا اين تا هام گوش روي بزارم رو دستام داشتم دوست

 فقط من ميگفت شادمهر چي هر.  شدم ماشين سوار ساکت خيلي.  کرد پارک من جلوي ماشين با شادمهر موقع همون

 .  نميزدم هم حرفي و ميکردم گوش

  ؟ چته:  گفت کالفه شادمهر سر آخر

 ...  ميگفتي داشتي.  ميکنه درد سرم يکم..  هيچي -

 .  شدم فيزيک رياضي استاد خب ولي کردم پاس هم دکتري واحد چند يه من آره -

 .  نميشنوم رو اطرافم هاي صداي و داغم درون از ميکردم حس.  دادم تکون رو سرم

 ؟ خريد بريم:  اومد شادمهر صداي ، چسبوندم ماشين ي شيشه به رو سرم

 ! خونه بريم ، نيست خوب حالم:  گفتم سختي با

 ؟ چرا:  گفت و ترمز روي زد محکم شنيد اينو تا

  ؟ يهو شد چي...  بودي خوب که االن همين تا ؟ ميسوزي داغي تو داري مهربان:  گفت و دستم روي گذاشت رو دستش

 .  خونه برو خب! ؟ ميزنه حرف انقدر چرا

 .  بودن ماوج و کج من براي ها نگهبان.  داشت نگه خونه جلو دقيقه چند از بعد بالخره

 وشه بي و بيارم طاقت نتونستم کردم باز رو در تا...  در به رسوندم خودمو و گرفتم خونه بيروني هاي ديوار به دستمو

 .  شدم

*** 
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 که زدي صدا رو من تو مهربان...  پرهام منم ، کن وا چشماتو ميکنم خواهش مهربان ؟ خوبي تو دلم عزيز ، مهربان -

 روز چهار از بعد بالخره و ميشه خوب حالش باشي پيشش تو اگه ميگفت شادمهر.  اينجام هم حاال پيشت بيام

 نگز بهت اگه...  منه تقصير همش مهربان ، من حتي...  نگرانتن همه که نميدوني.  ميشه بيدار خواب رخت تو خوابيدن

 يداغ اينقدر چرا.  خب بخور تکوني يه...  کن باز رو لعنتيت چشماي اون نکن ديوونه منو اينقدر مهربان!  بودم نزده

 باز چشماتو اگه ، ميکنم تمنا ازت مهربان.  نکردم دقت من اما بود تو روي زيادي فشار.  منه بخاطر همش ؟ دلم عزيز

 ميدم مردونه قول.  بسازي شادمهر با رو زندگيت بزارم ميدم قول.  باشم نداشته کار باهات وقت هيچ ميدم قول کني

 .  بهت

 داد خوشحالي از کردم باز رو چشمام تا.  بشنوم رو پرهام آخر ي جمله نتونستم.  شد باز کم کم هام چشم موقع همون

 .  شکرت خدايا:  زد

 .  کرد باز چشماشو مهربان ، شادمهر ، فرشته:  زد داد و بيرون رفت و کرد ول دستمو بعد

 .  بکنه کمک بهم و بمونه خواست فرشته از شادمهر ولي رفت پرهام ساعت نيم از بعد

 ؟ چيه جريان فرشته:  گفتم بودم خواب رخت تو وقتي شب

 که شادمهر ، پرهام پرهام ميگفتي هي سوم روز.  نيومد بند کرديم هم کاري هر کردين تب شما ديدم من که اينجور -

 تا رهامپ.  بکنه باز رو چشماش خانوم بلکه بياريم رو پرهام اينه راه تنها گفتم بهش ولي.  عصبانيت از بود شده سرخ

 ميکنيد اعتراف عشقتون به اون هم تو هم االن کردم فکر يعني خوب چيز همه ، بود سرخ سرخ هم چشما ، اومد شنيد

 براي تو.  آخه چيه رفتار اين که بيرون بود اومده من چشماي يعني.  قرار سر بيام نميتونم من که بهار به زد زنگ آقا اما

  ؟ ميزاري قرار ور اون از سرخه چشمات مهربان

 .  داشت دوست رو بهار هم اول از پرهام ، گفتم ديدي:  گفتم و کشيدم عميق نفس يه

 ؟ چي تو حاال.  اوهوم -

 ...  شدم عاشقش وضعي چه تو ببين -

 ؟ وضعي چه ؟ عاشق -

 هک بودم مهم براش يعني.  ديگه خط يه با البته زد زنگ من به شدم مريض که روز اون.  بود عشق تب اين فرشته -

 .  هستم روزبه شادمهر رسمي دختر دوست من که وضعي تو.  ميزاره قرار داره بهار با حاال اما زده زنگ

  . باشي نگرانش نميخواد تو ميشه درست چيز همه.  خدا به کن توکل:  گفت و گرفت دستاش توي دستمو فرشته

 !؟ شادمهر براي يا خودم براي ، پرهام براي ، باشم نگران کي براي نميدونم من ؟ نگراني ؟ ميزنه حرف چي از فرشته هه

 .  ميرهن جوب يه تو آبشون فرهود و اين آخه ميزنه مشکوک نظرم به.  بزنم فرهود به سري يک ميرم گفت فرشته صبح
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 ستيکپال يه با ، آب و نون کم يه و بود سوپ ي کاسه توش که سيني يه با شادمهر.  بود آورده برام کتاب چندتا فرشته

 .  اومد قرص

 ؟ خوبي:  گفت.  تخت ي لبه نشست و عسلي روي گذاشت رو سيني.  کرد متعجب منو پيشونيش رو اَخم

 خوب زندگي يه نبايد من چرا ، کشيده من از دست و ميزاره قرار باهاش و ميره بهار با پرهام بودم فهميده که حاال

  ؟ باشم داشته

 .  دلم عزيز مرسي:  گفتم بهش لبخند با

 ؟ خوبــي:  کرد تکرار و کرد نگاه بهم تعجب با

 ! گذشته سخت بهت روز چهار اين تو ميدونم.  عزيزم آره -

 دهب خيلي يعني.  نداشتم پاشي بخوام خدا از که اين جز کاري و ميديدم رو تو ، بود بد خيلي:  گفت و گرفت دستمو

 !  بود االب واقعا تبت.  بدم دستت از ميترسيدم همش.  بکني کمکي بهش نتوني ولي باشي کَست ترين نزديک پيش

 .  نميرم يا ميرم تو با يا من.  عزيزم نباش نگران:  گفتم و صورتم روي گذاشتم رو دستش

 .  کرديم بغل رو ديگه هم و تر جلو اومد

 از هترب کسي چه تازه.  بندازم ديگه يکي پاي به رو طرفه يک عشق اين بايد واقعا من اما کرده تعجب يکم ميدونستم

 تدرياس ي اندازه و مهربونه خيلي شادمهر قلب.  نيست ميکني فکر که اونطور کس هيچ ميگن راست واقعا...  شادمهر

 چشماش ميخنديد وقتي...  نميشه پيدا هيچوقت پرهامم دگرگوني هاي حالت و ها اخم خب اما.  انرژيه از پُر هميشه. 

 و بستم محکم چشامو!  هاش چپ چپ و ها غره چشم ، ميکرد خالي رو آدم دل ته که جذابي هاي لبخند ، زد مي برق

 چشماي جفت اون جاي به رو شادمهر خوشگل هاي چشم کن سعي مهربان.  بشه فراموش بايد اينا ي همه ، کردم باز

 که پرهام تک و خاص صداي جاي به رو مهربان ميگه وقتي شادمهر صداي طنين کن سعي.  کني حَک اي قهوه درشت

 .  کني زمزمه خودت براي ، من مشکي مو جوجوي ميگفت هميشه

 .  بودم بيدار کامل رو ديشب..  بخوابم يکم برم من.  بخور رو سوپت حاال:  گفت و کرد جدا بغلش از منو شادمهر

 ينع ، خدا به نابه.  اينجا مياد مريم عموم دختر:  گفت و برگشت که ميکرد باز رو در داشت.  کردم همراهيش لبخند با

 . بدتر تو از وضيعتش حتي...  خودته

 .  خنديديم و سمتش کردم پرت رو ابريم دمپايي

 .  خودشه بدون جون شادي گفت و زد داد يکي ديدي اگه داده کليد خودش:  داد ادامه

 .  خنده زير زدم بلند
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 .  خوردم هامو قرص با سوپم من و اتاقش تو رفت

 از هاينک از بعد.  دستشويي سمت رفتم و بيرون اتاقم از رفتم همين براي برم راه ميتونم و بهتره حالم ميکردم حس

 و بود ازب که شال و مشکي مانتوي با سربازي طرح شلوار و پشتشه کوله يه که دختره يه ديدم بيرون اومدم دستشويي

 .  وايساده شادمهر اتاق در دم ، سرش روي سربازي طرح دار نقاب کاله

  ؟ باشي مريم بايد تو سالم:  گفتم و سمتش رفتم

  ؟ شادي قلب به دُخوله از قصدت رسم اسم.  خودمي عين گفت من به...  نيگا جونو شادي زن به به:  گفت و برگشت

 .  اس وامونده دل اين هم قصدم االصل ايراني مهربان:  گفتم و خنديدم

 ...  بهتري و تر ساده همه از خدايي ولي:  گفت و کرد پام تا سر به نگاه يه.  بود من از تر کوتاه قدش

  ؟ مرگت خبر کوشي.  شادي اوهووووو:  زد داد

 هريخت بهم جذابي صورت به حالتش خوش موهاي ، کرد باز رو اتاقش در مشکي تنگ بلوز يه و راحتي شلوار با شادمهر

 .  باقالي بگيري کوفت اَي:  گفت شادمهر.  بود

  ؟ خودم براي بگيرم قرض دقيقه چند رو اِفت جي ميتونم:  گفت و خنديد مريم

 .  عشقه رو خودت و خودم...  بابا بيخيل رو شادي:  گفتم و گرفتم رو دستش

  ؟ داشتيم ؟ روشن روز تو عشق به خيانت:  گفت تعجب با شادمهر

 ؟ باشه بخوابم بزار مادرت جون مريم:  گفت آروم شادمهر.  خنده زير زديم بلند مريم و من

 .  جون شادي اوکيه:  زد داد مريم

 .  وروجکيه چه مريم فهميدم اول همون از

 داشته کار خواهرت ميگفت شادمهر ، بشين بيا:  گفت و آورد در رو اش کوله.  هال تو بردمش و کشيدم رو دستش

 .  دانشگاه بره بايد ديگه ساعت نيم االن.  داره کار هم خودش و هستي مريض هم تو رفتي

 .  کن معرفي بيشتر خب:  گفت که نشستم کناريش مبل روي و اومدم

 . شادمهر دختر دوست و سالمه سه و بيست مهري ميگن بهم مهربان -

 .  ميگن بهم بکشه عشقشون چي هر مريمم منم.  عاليه -

 ؟ سالته چند خب...  کني خراب خونه معلومه:  گفتم و خنديدم
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 با ااينج ميام وقتا بعضي و شدم خسته بخون بخون گفتن بابام مامان بس از.  دارم کنکور ديگه سال...  سال هيفده -

 و نميکنم مزاحمي احساس اصال من هم االن.  فرانسه بعدش و آمريکا بره اينکه از قبل البته.  بيرون ميزديم شادمهر

 .  بيرون ميزنيم تايي سه خالصه

 ؟ نميکني احساس اِ:  گفتم و باال دادم هامو ابرو

 خوبي بازي هم مارلين و من ؟ خبر چه مارلين و خوشگله کسري ، آفتاب و مهتاب ، پرهام ، فرهود از راستي.  اصالً نه -

 .  بوديم

 .  ميخوره هاتون سن آره -

 .  خوند جهشي سال يه اون -

 .  اينطور که...  اوه -

 .  کچل پرهام از مخصوصا ؟ خبر چه نگفتي خب -

 تو شخص کني فراموش رو ها خاطره ميخواي اگه ميگن راست واقعا...  پرهام اسم اين نداره تمومي من خداي واي

 .  کن فراموش رو خاطرات

 .  ندارم خبري -

 ضيمري تو که نيست اين به حواسم هيچوقت خر منِ اَه.  نگيم هم شادي به بيرون بزنيم مياي ميگم ، هي.  اينطور که -

 . 

 .  واست ميارم ميکنم درست خوراکي يه منم باشي راحت دربيار هاتو لباس برو پاشو.  فلجم انگاري ميگي جوري يه -

 و بگير رو شماره اولين تلفن ميز رو هست تلفن دفتر يه عشقم:  زد داد اتاقش تو از شادمهر که داد تکون رو سرش

 . امروز نمياد روزبه استاد بگه

 ؟ ميخوري چيزي.  عزيزم چشم:  زدم داد که خنده زير زد مريم

 .  بخوابم ميخوام.  نـــه -

 اج هال از گوشه يه که تلفن ميز سمت رفتم آروم.  اَپن روي گذاشتم و اوردم بيرون يخچال از سبزي پنير نون ذره يه

 تمهس روزبه آقاي همسر من سالم:  گفتم که برداشت آقايي يه.  گرفتم رو شماره و برداشتم رو تلفن.  بود کرده خوش

 .  خداحافظ.  ممنونم بله.  نمياين امروز ايشون فقط نيافتاده بدي اتفاق نه ممنونم.  روزبه شادمهر بله.. 

 .  بکنه عوض رو هاش لباس تا من اتاق تو رفت و برداشت رو اش کوله مريم که کردم قطع رو تلفن
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 شادمهر:  زدم داد.  شدم گوجه و خيار سري يه کندن پوست به شروع و خوري ناهار ميز پشت ، صندلي روي نشستم

  ؟ بيداري

 .  بخوابم من بيداري تو وقتي ميشه مگه.  عشقم آره:  رسيد گوشم به نزديک خيلي صداش

 .  ميکرد نگاه منو داشت جذاب لبخند يه با و بود داده تکيه اُپن به دستشو که کردم نگاه بهش

  ؟ نه ؟ ديگه ميخوري:  گفتم

 .  منه شکم مال بشه پخته دستا اين از چي هر.  مطمئنا -

 .  ببينيم بزار خوب فيلم يه برو.  گمشــو -

 .  چشــم -

 .  دادم ادامه کارم به هم من و رفت

 ( بعد ماه دو) 

 ؟ نداري کاري آموزشگاه ميرم دارم شادمهر -

 شلوار و ميداد نشون خوب خيلي رو فرمش خوش عضالت که تنگ پيرهن يه معمول طبق ، بيرون اومد اتاقش از

 .  راحتي

 . برسونمت بزار:  گفت و بوسيد رو ام گونه

 .  نباش نگران تو خودم ميرم عزيزم نه -

 .  بيرون زدم خونه از و کردم خداحافظي ازش

 ! باش آقامون مراقب:  گفتم بود کرده انتخاب پرهام که نگهباني ، امير به و شدم ماشين سوار

 .  بست نقش لباش روي کوچيکي ي خنده اما بود خشکي مرد اينکه با

 ينقاش ديگه روز سه که گفت قنبري خانوم تمرين ساعت دو از بعد.  افتادم راه آموزشگاه سمت به و بيرون زدم باغ از

 .  کنيم آماده بايد رو بود خواسته که هايي

 سوار اون.  کردم خداحافظي بوديم شده دوست تازه هم با و بود سالش بيست که نسرين با بيرون زدم که کالس از

 .  رفت و شد برادرش ماشين

 .  افتاد کن پاک برف روي کارت يه به چشمم که ميکردم روشن رو ماشين داشتم منم

 .  برداشتم رو کارت و شدم پياده
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 .  کردم باز رو کارت و ماشين تو رفتم

 ...  خوشگل خانوم سالم "

 فتنميگ ها خيلي.  بيام شما خواستگاري به من بدين افتخار اگه که هستم اين خواستار و ميبينم رو شما روزه سه من

 اب که مغروري اونقدر شما ، کردم ابراز اينجوري اگه متاسفم هم باز.  نديدم چيزي يا اي حلقه من اما اين رابطه يک در

 خانواده اب بيارم تشريف خير امر براي بگيريد تماس گفتين پدرتون يا مادر به اگه منه ي شماره اينم.  نداري کار پسري

 ".  منش سعادت ، شما مند ارادت. 

 .  هست اش کاسه نيم زير اي کاسه يه منش سعادت ميدونستم واي

 .  ميريزه بهم رو چيز همه اين حاال عالي بود شده شادمهر با ام رابطه تازه

 .  ماشين پشت گذاشتم و کردم خريد يکم راه سر ، خونه سمت افتادم راه و داشبُرد تو انداختم رو کارت

 چقدر و بيرون ميزديم دليلي يه به روز هر البته بود خونه تو وقت ي همه و کرد نمي تدريس دانشگاه ديگه شادمهر

 ولي.  کردم نمي حس رو بود دويده اون به نسبت قلبم توي که اي عالقه حس و شادمهر جز چيزي.  ميگذشت خوش

 وريج ميزد تند تند قلبم و ميشد گرم بدنم اومد مي اسمش که بار هر.  تپيد مي پرهام براي قلبم از قسمتي هم هنوز

 .  بيرون بياد و بشکافه رو م سينه ي قفسه ميخواد انگاري که

 .  تو بردم رو ها خريد و رسيدم خونه به

 .  بود ظهر از بعد شيش ساعت

 .  خوابه مبل روي شادمهر ديدم کردم باز رو در تا

 روي انداختم بردم و آوردم بيرون کمد تو از پتو يدونه.  اتاقم سمت رفتم و آشپزخونه اُپن روي گذاشتم رو ها خريد

 .  شادمهر

 .  عقب زدم رو موهاش

 نديد با ميترسيدم.  ميترسيدم من اما!  اونجا شمال بريم خانواده با داشت اصرار شادمهر و بود عيد ديگه روز بيست

 .  بگيره آتيش وجودم ي همه پرهام ي دوباره

 .  ژاکتش و صورتي ورزشي شلوار با پوشيدم سفيد کوتاه آستين بلوز يه.  کنم عوض هامو لباس که اتاقم تو رفتم

.  دمدا در به تکيه نيافتم اينکه براي ديدم که چيزي از اما بيرون رفتم و بستم اسبي دم ، محکم سرم باالي موهامو

 .  دستش بود گرفته رو کارت همون و بود بيدار شادمهر

 .  ميلرزيدن عصبي دستام

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا  شبح عشق | ست داشتنی منونامزد د سایت نگاه دانلود
 

 .  شد متورم گردنش رگ و سرخ صورتش شادمهر

 .  مهـــــربان:  زد نعره وحشي ببر يه عين کنم صحبت اومدم تا

 .  ببين...  ميدم توضيح:  گفتم و جلو رفتم قدم دو

 .  گوشم تو خوابوند محکم يدونه و سمتم اومد

 .  زمين روي افتادم جون بي و نشست چشمام تو اشک

 ؟ داره صنمي چه تو با ؟ کيه مردک اين:  گفت و لرزيد صداش شادمهر

 کاري من خدا به مجيد قرآن به.  ديدم اينو که بيرون اومدم آموزشگاه از من هيچي خدا به شادمهر:  گفتم گريه با

 .  نداشتم باهاش

 .  اينجوري نه اما ميشد زياد غيرتي.  ميترسيدم ازش که بود عصبي اونقدر

 هک زدم دست لبم پشت به انگشتم با.  ميکنه حرکت لبم پشت داره گرمي مايع کردم حس که پاشدم زمين روي از

 من ؟ نه بکني خودت براي منو نيستي بلد حتما ؟ چته:  زدم داد خودش مثل و ندادم اهميتي.  مياد خون داره ديدم

 من.  ميشکست بدبخت منِ سر ها کوزه کاسه همه ميشدي غيرتي وقتي تو اما زدم سازش سر تو با مدت همه اين

 اواقع ؟ ميزني منو ؟ ميکني خالي من سر داري ازتون اومده خوشم خيلي گفته يکي که حاال.  ميکردم سکوت هميشه

 اينو ميتوني.  اس روزبه مهربانه خانوم هم نامزد و دارم نامزد من بگي بگيري اونو خر بري که داري هم ناموسي رگ تو

 عيموق.  بشنوهه رو تو هاي داد بايد که مهربانه هميشه.  نکردي رو کار اين هيچوقت تو اما!  اون به نه من به تازه ؟ بگي

 هيچ هات کار اين که ميفهميدي بودي آدم اگه.  ميزنم داد منم ميزني داد که حاال ولي نميگم چيزي ميکني نازم که

  ؟ درسته کار اين(  گفتم و زدم لبم روي خون به دست. )  نميفهمي حيف اما نميده معني

 خب.  رفت چپ چپ بار يه فقط.  نميشد غيرتي زياد برام ، افتادم پرهام ياد لحظه يک.  پايين انداخت رو سرش

 .  نيستم هيچيش که من نه ميره چپ چپ بهار براي که معلومه

 زمين روي اومد که اونه بخاطر کرد فکر شادمهر ولي.  کردم گريه زار زار پرهام آوري ياد با و زمين روي انداختم خودمو

 بايدن تو ولي کردم اشتباه من ميدونم.  دلم عزيز ندارم رو ات گريه طاقت ، نکن گريه مهربان:  گفت و زد زانو من جلوي

 .  کني گريه

 !  پريد هم عالقه ذره يه اون ؟ ميگيري خودت به چرا ؟ ميگي چي بگم بزنم داد ميخواستم

*** 
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.  بود هپريد من ي عالقه ي همه.  کردم نگاه پنجره به و گرفتم دستام توي رو پرهام گردنبند ميخوابيدم داشتم که شب

 يه نکنه ميگفتم فرشته به همش.  برگشت پرهام آتشين عشق اون دوباره...  عوضش ولي.  عادي ي عالقه يه تازه

 .  نيست نه که ميداد اطمينان بهم اون اما باشه هوس

 .  بود اعصابم روي و بود شده بلند هام ابرو.  آرايشگاه برم ميخواستم امروز ، گرفتم دوش رفتم زود صبح

 .  ميديد فيلم و مبل روي بود نشسته شادمهر

 راه راهرو تو کنم عوض هامو لباس اونجا اينکه بدون و خودم دور پيچيدم رو حوله همين براي برده خوابش کردم فکر

 .  کردم بزرگي اشتباه فهميدم خورد شادمهر به چشمم تا اما افتادم

 .  ميکردم برخورد باهاش خشک من و بود پشيمون يکم ديروز اتفاق از بعد

 .  اونور بکن روتو:  زدم جيغ ديدمش تا

 ؟ داره اشکالي -

 .  شدي خوشگل:  گفت و خنديد

 .  شدي شيطون هم تو:  گفتم و عقب رفتم قدم يه.  برام گرفت گارد و پاشد جاش از

 ؟ جلو بيام...  ميشه -

 .  خب..  چيزه يعني ، نــه -

 سر آخر که ميزدم جيغ هم همزمان.  دويدم و گرفتم دستم با رو حوله من و دنبالم افتاد بجنبم خودم به بيام من تا

 .  انداخت گيرم

 .  مبمير ميخوام و ميگيره دلم ميکنم اذيتت موقع هر.  کنم اذيتت نميتونم که من خوشگله آخه:  گفت و زد اي قهقه

 اشينمم.  آرايشگاه ميبري منو هم حاال:  گفتم و شکمش تو زدم يدونه.  جاش سر بياد نفسم که کشيدم عميق نفس يه

 .  نيستم راحت هم تو ماشين با.  نداره بنزين

 .  کوچولو بوس يه:  گفت و کرد نگام شيطنت با

  نه -

  کوچولو -

  نه -

  ميشه تموم زود خيلي -
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 نه ميگم -

 ...  مهربان -

 .  نگيريا گاز:  گفتم و لپم روي گذاشتم رو ام اشاره انگشت

 از غير نميدادم اجازه ولي بوديم هم ي صيغه اينکه با.  کرد لپم از طوالني و دار آب بوس يه و داد تکون رو سرش

 !  تونستم نمي چون.  بکنه اي ديگه کار صورتم بوسيدن

 مال کردم کسي لب از که بوسي آخرين و اولين.  نداشتم هم دوست اما نداشتم سخت و سفت مذهبي هاي اعتقاد

 ! پرهام...  هي.  آوردم بدست اعتمادمو دوباره که روزي.  بس و بود پرهام

 ؟ منو بخشيدي:  گفت و برداشت هام لپ روي از رو لباش بالخره شادمهر

 .  آره باشي خوبي ي بچه اگه اما...  کامال نه -

 .  کن دستت حلقتو:  گفت جدي لحظه يک

 ؟ چرا -

 .  نياد پيش ديگه اتفاقات اين از چون -

 ؟ گفت رو پاکت ماجراي تو به کي بودي خواب تو اومدم که من ببينم -

 فکر ، داشبرد تو گذاشت پاکت يه خانوم گفت من به اومد و دنبالت رفت.  بره ميريم جا هر داده دستور امير به پرهام -

 .  آورد برام و مادربزرگته طرف از کرد

 هفرشت ولي بود نزده آسيب کسي به مدت اين توي.  افسونم ي نوه من که فهميدن همه پيش ماه.  دادم تکون رو سرم

 .  بکنه استفاده تو از که ميخواد و بکنه نابودمون تا ميکشه اساسي ي نقشه يه داره ميگه فرهود که ميگفت

 کسري و مهتاب شايد خونه بمون تو.  شادمهر ميرم خودم:  گفتم و بيرون اومدم.  پوشيدم هامو لباس و اتاقم تو رفتم

 ؟ باشه.  بيان

 ؟ مطمئني:  گفت ترديد با

 .  آره -

 ؟ دنبالت بياد امير بگم -

 .  نيست نيازي نه -

 .  داشتم ديگه تصميم يه اما داشتم آرايشگاه وقت روز اون
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 هي سمت افتادم راه دادم رو دستمزدش اينکه از بعد.  بکنه تر کوتاه رو هام ابرو خواستم فقط آرايشگاه رفتم وقتي

 تو تمنميخواس.  افتاده مهم اتفاق ميگفت آخه بده بهم خبر تا اونجا بياد گفتم فرشته به!  ها نزديکي همون شاپ کافي

 .  بشه باخبر هم شادمهر خونه

 ! نيست شادمهر ي حلقه اينکه اما ، شدم خيره دستم توي طاليي ي حلقه به

 .  کردم نگاه بود شده حک پشتش که پرهام به تعجب با و آوردم درش

 .  شد زنده برام پرهام تولد ي خاطره و شد جمع اشک چشمام توي خداگاه نا

 .  قهوه دوتا:  گفتم که اومد گارسون

  ؟ خوبي سالم:  گفت و سمتم اومد ديد منو اينکه از بعد ، گشت من دنبال چشم با و تو اومد فرشته موقع همون

 .  کرديم تشکر گارسون از دومون هر.  نشست فرشته و گذاشت رو هامون قهوه گارسون.  دادم تکون رو سرم

 ؟ خبرا چه:  گفتم حوصله بي

 ...  من که بگم بايد مورد اين در و شديم اي صيغه نامزد فرهود و من اينکه يک:  گفت معطلي هيچ بدون

 ازدواج فردا پس و کردين اعتراف بهم راحت خيلي ، شد تو عاشق اونم شدي فرهود عاشق:  کردم قطع رو حرفش

 ؟ نه ميکنين

 .  ندارم رو تو غرور من.  داره دوستم معلومه اون رفتار از اما نکرديم اعتراف خب -

 .  خوب هم خيلي -

 ؟ داري رو شنيدنش تحمل...  دوم خبر ولي -

 ؟ شده چيزيش پرهامم:  گفتم بغض و نگراني با و پريدم بهش

 ؟ نکردي فراموشش پس -

 که هپرهام هم باز بزنم بجاش رو شادمهر ميکنم کاري هر.  هيچوقت.  نميشه فراموش هيچوقت لعنتي:  گفتم پوزخند با

 .  فهميدم اينو ديشب.  اس فايده بي همش تالشم.  ميشه برنده

 به ديشب بهار و پرهام...  و پرهام.  رو شادمهر و تو ي رابطه حتي.  ميکنه عوض رو چيز همه ميگم بهت که چيزي اما -

 .  ميکنن ازدواج کردن اعالم همه

 .  وايساد لحظه يک براي قلبم کردم احساس گفت که چيزي از
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 حاال ؟ چرا آخه.  آورد فشار بهم خيلي گلوم توي بغض و چشمام توي اشک.  نميشد درست ميکشيدم نفس چقدر هر

 ؟ ازدواج چرا

 لقاب برام فرشته صداي حتي.  در سمت رفتم آروم آروم و پاشدم صندلي روي از که کرد نگاه نگراني با بهم فرشته

 .  نبود شنيدن

 ؟ کردم چيکارت من مگه ؟ بگيري انتقام ازم ميخواي اينجوري چرا ؟ پرهام چرا

 .  ترمز روي کردم خالي رو قدرتم تمام و شد ماشينم سوار سريع

 .  شد تر سوزناک ام گريه آهنگ شدن شروع با و خورد سُر صورتم روي از اشک

 

 نگاهت با دوباره باز

 شد رو و زير من دل اين

 قلبم کالس سر باز

 شد شروع عاشقي درس

 شد رو و زير دوباره دل

 

 تو سادگي تموم با

 تو ميگي داري حرفتو

 مونم مي عاشقت ميگي

 آخريتو عشق ميگم

 تو ميگي داري حرفتو

 

 است همه از بدتر روزا اين حالم ميدوني

 شکست رو من ي ساده دل رسيد کي هر آخه

 نري پيشم از تو که بده قول

 است طرفه يک جاده عاشقي ديگه من واسه
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 است دفعه آخرين بري ميميرم

 

 شدم نفس بي شدم قفس تو پرواز

 خودم بدون دنيا توي شدم تنها ديگه

 بازيه يه اين بگو راستشو

 همه حرفه مثل تو حرفاي همه نکنه

 بازيه يه اين سازيه صحنه

 

 کن نوازشم هوا بي

 کن کم هامو غصه و اشکو

 قرارت بي نگاه با

 کن عاشقم دوباره باز

 کن کم هامو غصه و اشک

 

 داره بهونه من قلب

 داره عاشقونه حرف

 نداره اي ديگه راه

 دوباره باز اينکه از غير

 بذاره هات شونه رو سر

 

 است همه از بدتر روزا اين حالم ميدوني

 شکست رو من ي ساده دل رسيد کي هر آخه

 نري پيشم از تو که بده قول
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 است طرفه يک جاده عاشقي ديگه من واسه

 است دفعه آخرين بري ميميرم

 

 شدم نفس بي شدم قفس تو پرواز

 خودم بدون دنيا توي شدم تنها ديگه

 بازيه يه اين بگو راستشو

 همه حرفه مثل تو حرفاي همه نکنه

 بازيه يه اين سازيه صحنه

 ( پاشايي مرتضي - طرفه يک ي جاده) 

 

 .  شهرم بيرون ديدم کردم که دقت

 .  زمين به کوبيدم هامو مشت با و زمين روي افتادم بود اي کارخونه کنار که بيابوني يه توي

 من با...  کردم خُرد اونجوري رو پرهام که کردم غلط بخدا ؟ بدم پس تقاص بايد من چرا ؟ خدا چرا آخه:  زدم داد بلند

 .  بشه خوشبخت نميتونه بهار با ميدونم اما ميخوام رو خوشبختيش من!  نکن رو کار اين

 ؟ کردم کار چي من مگه ؟ ميکني من با رو بازي اين چرا ؟ من چرا آخه

  ؟ بهار با تازه ؟ ازدواج چرا آخه

 لعنتيت عشق اون به لعنت..  پرهام تو به لعنت:  گفتم و کندم گردنم از رو پرهام ي پروانه گردنبند و گريه زير زدم بلند

.  ميشه جمع چشماش تو لحظه هر اشک و شده ترسو که کسي به.  کرد تبديل اين به بودم که چيزي اون از منو که

  ؟ آخه داشتي چي ؟ داشتي چي تو مگه

 .  لعنتي دِ چرا ؟ کردي شروع رو عشق بازي من با چرا ؟ هــــان ؟ بهار با خاطراتت جز داشتي چي

 .  رفتم و گرفتم رو گازش و شدم ماشين سوار

 .  ميرفت تندتر و بود من از بهتر شادمهر ماشين

  ؟ چي عروسيش واسه کنه دعوتم اگه..  گرفت ام گريه دوباره اتوبان توي
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 ؟ برم اصال ميتونم چجوري.  دارم نگه رو غرورم کنم سعي چطوري ؟ نگيره ام گريه کنم سعي چطور ؟ برم رويي چه با

 ؟ کنم فراموش رو پرهام چون ؟ شادمهرم با چرا من اصال

  ؟ ميشه مگه آخه

 هب ماشين يه بوق با و کردم ول رو فرمون و گوشي صفحه به دوختم چشم و برداشتم.  اومد موبايلم صداي موقع همون

 .  بود دير انگاري اما اومدم خودم

 .  نيومد يادم چيزي ديگه و خورد ماشين فرمون به سرم

 .  آب:  ناليدم.  بود آب يکم نيازمند و بود شده خشک هام لب.  کردم باز چشامو بدي سردرد با

 .  بدم تشخيص نتونستم اما اومد نفر يک خوشحال صداي

 .  پاشدي تو مهربانم...  مهربانم -

 .  بود کوچيک ضربه يه گفتن دکترا.  نکن ذوق اينقدر شادمهر:  اومد آشنايي صداي

 .  کن باز کامل چشاتو عزيزم:  گفت و گرفت سفت يکي رو دستم

 .  عزيزم ميخوام آب ؟ شده چي:  گفتم و کردم باز آروم چشامو.  بشنوم رو شادمهر نگران صداي تونستم تازه

 يبود رفته صبح امروز:  گفت شادمهر که بيرون رفت اتاق از فرشته.  داد دستم تو آب يکم و کرد بلند منو شادمهر

 چيزي يه انگاري و بودي گذاشته قرار اون با ميگفت فرشته.  شدم نگران و زدم زنگ بهت برگشتنه که آرايشگاه

 رو خدا البته.  کرده فرار زده بهت که يارو و کردي تصادف ديده که دنبالت اومده نگهبانش ماشين با.  کرده ناراحتت

 ونهديو داشتم نبينم رو خوشگلت چشاي ديگه اينکه فکر از اما بود جزئي ي ضربه يه.  خوبه خيلي حالت االن شکر

 . ميشدم

 که پرهامي.  ديدمش و در سمت برگشتم.  زده زل بهم مشکي چشم جفت يه کردم حس که دادم فشار محکم دستشو

 .  کنه ازدواج ميخواست

  ؟ اينجايي چرا:  گفت و کرد اخم شادمهر.  شد جمع چشمام توي اشک

  ؟ مشکليه.  دارم حرف باهاش -

 گيج يکم و داشتم درد سر هم هنوز...  کنه صدا رو دکترم تا رفت.  بيرون زد اتاق از و کنار رفت کنارش از شادمهر

 .  نبينه رو اشکيم چشماي تا زير انداختم رو سرم و زدم چنگ رو ملحفه.  ميرفت

 از يحت...  عاليه بهار.  نميشه اول عشق هيچي ميگفتي راست.  ميکنيم ازدواج داريم بهار و من! ؟ نه بدوني کنم فکر -

 .  بهتر توهم
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 .  گريه زير بزنم بلند ميخواستم

 .  بچشم رو آغوشش طعم بار آخرين براي ميخواستم

 عروسيم کارت مرداد چهاردهم براي شخصا ميخواستم.  رفت خودش خب ولي باشه هم شادمهر ميخواستم راستش -

 .  بدم بهتون رو

 .  بود کرده هم دقيقي هاي حساب چه!  بود تولدم روز دقيقا

 ؟ نه نکردين نامزد:  گفتم و دادم قورت بغضمو

 ميخواي شادمهر با تو چون اما متاسفم.  بخونه رو وصيعت کرده قبول هم خانوم عمه.  هميم اي صيغه نامزد االن چرا -

 .  ميگيري اونو سهم فقط کني ازدواج

 نهميخندو رو آدم اش موقع به هم ميشه غيرتي هم.  ميگم چي که ميدوني ، ايه داشتني دوست نامزد:  گفتم پوزخند با

 .  نيست اش گذشته خاطرات تو ها بعضي مثل اما ذليله زن چقدر بگي شايد ، منه براي وقتش تمام هم

 تمام اينکه و خوشگله هم نميشه عصباني هم هنرمنده هم...  خوبه هم بهار خب:  گفت و جيباش توي کرد دستشو

 ؟ اين از بهتر چي ديگه.  ميخواستم رو اون که منم ، داده من به رو دلش

 .  خداحافظ:  گفت و ميز روي گذاشت رو گل دسته يه

 نفهميدي هيچوقت چرا...  داره نياز تو به من دل اين.  وايسا خرابکاريت پاي...  لعنتي ميري کجا بزنم داد ميخواستم

 اريد دوستم گفتي که روزي اون به برگشت ميشد کاشکي ؟ نفهميدي هيچوقت چرا.  نيست ميخوام که اوني شادمهر

 .  ميگي هم االن ؟ چي االن اما.  دارم دوست منم لعنتي آره ميگفتم بهت و

 .  گوشه يه کردم پرت رو گلش دسته و ريختم اشک قطره يه رفت تا

 ؟ کرد ناراحتت ، برم قربونت من الهي:  گفت نگراني با.  کردم پاک رو اشکام اومد شادمهر تا

 پس کنم چيکار من کني گريه تو:  گفت لرزون صداي با و گرفت آغوشش توي سرمو.  دادم تکون نه ي نشونه به سرمو

  ؟

 .  مهربانم نکن گريه:  گفت گريه با اونم که گريه زير زدم بلند

 هيچ:  گفت و زد دستم پوست روي آروم بوس يه.  گرفت دستاش توي دستمو و بيرون آورد آغوشش توي از سرمو

 !! هيچوقت.  نکن گريه من جلوي وقت

 .  بوسيد رو چشمام و کرد پاک رو اشکام

 .  شادمهر ميکنه درد سرم:  گفتم و گرفتم محکم دستشو
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 .  عزيزم مياد دکترت االن -

 .  آسيب نبوده جدي زياد ولي زياده سرگيجه احتمال.  بمونيد رو امشب بهتره:  گفت معاينه از بعد اومد که دکتر

.  نميشي آدم بخدا ، کسري:  اومد مهتاب صداي و اتاق در به خورد يکي موقع همون.  رفت شادمهر و من تشکر از بعد

 . در به خوردي دويدي بس از

 .  بود در تقصير همش ؟ چيه من تقصير:  ناليد کسري

 .  تو بيايد:  گفت خنده با شادمهر

 .  کرد بغل منو اومد مهتاب و کشيدن راحت نفس يه من ديدن با تو اومدن که کسري و مهتاب

 .  بگيره غذا رفت:  گفتم که گشت فرشته دنبال چشم با بعد

  ؟ چطوري:  گفت و داد دست باهام کسري

 .  نميدن بهم رو غذا ، بيا شادمهر:  گفت و اومد موقع همون فرشته

 .  رفت و کرد خواهي عذر شادمهر

 ؟ بود قرمز چرا چشماتون:  گفت مهتاب رفت تا

 ؟ کي با نظرت به تازه.  بکنه ازدواج ميخواد پرهام...  پرهام ؟ آخه کردم گناهي چه من مهتاب:  گفتم و ترکيدم گريه از

 .  بهار با

 ؟؟ بهار:  زدن داد دوتاشون هر گفتم اينو تا

 .  بيمارستانه اينجا تر آروم لطفا:  گفت و کرد باز رو در پرستار يه

 ؟ گفته اينو کي:  گفت عصبي و داد تکون رو سرش کسري

 . شدم اينجوري و بيرون زدم منم.  گفت بهم فرشته -

 ؟ يادتونه:  گفتم و دادم نشون بهش پامو ي بخيه

  ؟ چطور اينو:  گفتم و کردم اشاره صورتم روي هاي زخم به

 ؟ چيه منظورت:  گفت مهتاب

 پاي به اما.  دارم دوستش من که ميدونه هم نامزدم حاال حتي ، دادم ها تقاص خيلي پرهام عشق خاطر به من مهتاب -

 ؟ ميکنه رو کار اين پرهام چرا.  مونده من
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  ؟ ميري کجا:  گفت مهتاب که پاشد عصبي کسري

 .  کرده فکر چي نيست معلوم!  سرشه تو چي بچه اين ببينم ميرم -

 .  اومدن ها غذا با هم شادمهر و فرشته رفت کسري که موقع همون

 لب با.  کردم مزه مزه رو سوپم من و بوسيدن رو هم روي مهتاب و فرشته.  نگفت چيزي رفته کسري ديد که شادمهر

 ! نيست منصفانه اصال.  رو مضخرف سوپ اين من ميخوريد فالفل شما ، نيست درست اين:  گفتم آويزون هاي

 .  اونور از تو ميزنم گاز اينور از من:  گفت و آورد در رو هاش فالفل از يدونه و خنديد شادمهر

.  کرد برخورد هاش لب به هام لب که ميزدم گاز داشتم دوم بار براي.  زد گاز يه هم اون و زدم گاز يه و کردم قبول

 .  خنده زير زديم شادمهر و من که کردن نگاهمون مرموزي ي خنده با فرشته و مهتاب

 با که ميخوابيد کوچيکي مبل روي داشت.  مونديم شادمهر و من و رفتن باهم مهتاب و فرشته خواب موقع شب

 .  بخواب پيشم بيا عزيزم:  گفتم دلسوزي

 .  ميشديم جا توش دوتامون هر بود بزرگي تخت چون

 .  بکنم فراموش رو پرهام دادم قول خودم به ، بوسيد رو موهام.  دادم اش سينه به تکيه من و خوابيد من پشت اومد

 ؟ شادمهرم:  گفتم لب زير

 ؟ جانم:  گفت تعجب با

 .  خوش شبت -

 .  خانومم خوش هم تو شب:  گفت و کرد کوچيکي ي خنده

 همچين.  بپره بهش ببر يه عين داشت دوست فرشته.  اومد بهار که ميشدم آماده داشتم فرشته کمک به زود صبح

 .  نگو که ميکرد برامون اي افاده و فيس

  ؟ خوبي جون مهربان:  گفت ادا با

 .  عاليم:  گفتم لبخند با

 .  شادمهر پيش برو تو.  ميپوشم هامو لباس:  گفتم و کردم فرشته به رو بعد

 ؟ چيکار اينجا اومدي ؟ شده چي:  گفتم رفت فرشته تا

 .  ميشم عروس دارم که ميدوني:  گفت و صندلي روي نشست

 ؟ نــه.  ديگه پسراي هم شايد يا.  کاميار نشه پرهام وقت يه که باش ها عروسي کارت مواظب -
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 ؟ نميکنيد عروسي به اقدام چرا خوبه اگه ؟ خوبه شادمهر با ات رابطه:  گفت و گزيد حرص با رو لبش

 ور زندگيت عشق داري خودت.  کردي اشتباه بگم بايد منه چزوندن هدفت اگه:  گفتم جدي و شدم بلند تخت روي از

 گمشو و کولت رو بزار رو دمت االن همين پس.  تره نفوذ پُر مارم ي مهره تو از من.  باشه يادت اينو...  ميندازي يادم

 .  برو

  بچرخيم تا بچرخ ها حاال حاال:  گفت و برداشت تختم روي از رو کيفش

 سر تو بوديم زده کال و بود اومده هم فرهود صبح امروز.  رفت اومد مي داشت آب بطري يه با فرشته که موقع همون

 .  نه يا داره دوست رو فري واقعا ببينم که بود بهش نگاهم همش ولي هم

 .  بفهمم رو چيزي نميزاشت اصال نامرد اما

 شادمهر صداي با اما بيرون اومدم بشه کم بدنم کوفتگي يکم تا حموم رفتم اينکه از بعد ، خونه اومديم شادمهر با

 ؟ شده کبود پات ، مهربان:  شدم ساکت

 .  تصادفه بخاطر کنم فکر ، آره:  گفتم و کردم نگاه پاهام پشت به

 .  شده بهتر يکم هوا چون ميپوشم کوتاه آستين ديگه.  پوشيدم هامو لباس و اتاقم تو رفتم

 ؟ بکنم درست يا کردي درست ناهار:  گفتم و بيرون اومدم

 .  منه مال از بهتر تو پخت دست.  کن درست چيزي يه:  گفت و گوشه يه انداخت رو کنترل

 .  آشپزخونه تو رفتم من و مبل روي نشست اون و هال تو رفتيم هم با

 ؟ بکشم بايد رو بخيه اين کي نظرت به شادمهر:  گفتم

 دافر پس گفت اس خسته يکم مهربان گفتم بياد خواست هم مامان راستي.  ميکشه طول اي هفته يه گفت دکتر -

 .  ميام

 .  بخوريم ناهار باهم بياد بگو بزن بهش زنگ يه پاشو ميگم ، ندارم کاري من.  بياد ميگفتي کاشکي -

 تلفن دايص اين ببينم.  خالمه ي خونه احتماال.  نميداره بر:  گفت که ميداشتم بر گوشت يکم داشتم ، برداشت رو تلفن

 ؟ توهه

 .  پرهام ي عالقه مورد آهنگ ، بودم گذاشته کولي گيتار رو موبايلم زنگ

 .  اتاقم سمت رفتم و بيرون اومدم خونه آشپز از سريع

 .  بود ناشناس شماره هم باز
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 ؟ اَلو:  گفتم و برداشتم رو تلفن

 .  سالم -

 ؟ آوردي گير کجا از منو ي شماره:  گفتم زده تعجب

 ؟ بهت ميگذره خوش.  هميد محرم تازه ، شدي نامزد روزبه با که فهميدم ؟ گلم نوي مهمه -

 ؟ گفتي دروغ بهم تو.  ميخوره بهم ازت حالم -

 ؟ دروغي چه -

 ؟ نه داره دوست رو تو پريوش که -

.  کنه باور رو اطرافيانش حرف نبايد هيچکي ، جان مهربان.  گفتن بد ازم کردم دورش من از منتهي داشت دوستم -

 فکر فقط که زاته بد آدم يه اون ، کن دوري پرهام از..  ضمن در.  من سمت از کمک يه هم اين.  ببيني خودت بايد

 مطمئن نشده خوشبخت عمر يک که کسي.  هيچوقت.  بکنه خوشبخت رو کسي تونه نمي هيچوقت.  خودشه خوبيه

 .  نيست بلد هم رو خوشبختي معني باش

 .  کردم قطع رو تلفن

 .  تخت روي انداختم رو موبايلم ي شده باز اجزاي ي بقيه و آوردم در رو کارت سيم سريع

 .  ميکرد در سرم روي هاي بخيه جاي.  بيرون اومدم حرص با اتاق از

 هبخي تا سيزده که پاک کف و ميسوخت داشت امروز اما نميکرد درد بود کرده ايجاد برام کاميار که هايي زخم امروز تا

 .  ميکرد گز گز بود خورده

 .  بود فرشته:  گفتم که ميکرد نگام سوال عالمت يه با شادمهر

  ؟ ميخوري چي:  گفتم و آشغال سطل توي انداختمش بعدش.  ريختم آب روش و سينک توي انداختم رو کارت سيم

 ؟ بود کي ، نبوده فرشته ميدونم که من -

 .  بود خودش:  گفتم و کردم کشي آب رو برنجم حرص با

 ؟ مهربان ميزني حرص اينقدر چرا -

 . کرد بلند منو يکي يکدفعه که بود افسون هاي حرف پي حواسم اونقدر.  نشنوم رو صداش که کردم باز رو آب شير

  ؟ نه نميگي:  گفت که زدم جيغ
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 پشيمون که ميکنم کاري منم نميزني حرف وقتي ، کنم چيکار باهات ميدونم حاال:  گفت و کولش روي انداخت منو

 .  بشي

 .  ببينم کن ولم:  گفتم و خنديدم

 .  تخت روي کرد پرتم و اتاقش تو برد منو

 .  باشااا نداشته کاري من با:  گفتم خنده يکم و تحديد با

  ؟ چي بکنم کاري اگه -

 .  ميترسوند منو که بود عجيبي برق يه چشماش توي ، شد محو لبام روي از خنده

 ...  شادمهر:  گفتم پوزخند يه با

 .  چشمم جلوي اومد پرهام هاي اخم لحظه يک.  لبام روي گذاشت رو لباش و نداد زدن حرف ي اجازه بهم

 .  نکرد اي افاقه که بدم هُلش خواستم و شادمهر ي سينه به کوبيدم مشت با

 .  شد بيشتر پام ذق ذق و صورتم هاي زخم سوزش

 جمع چشمام توي اشک بود اومده وجود به که بدي درد از.  گرفت گاز لبمو و داد دست از رو تعادلش شادمهر يکدفعه

 .  شد

 .  شادمهر کن بس:  ناليدم که موهام توي برد رو سرش.  نبود بردار دست شادمهر ولي زد زنگ تلفن موقع همون

 .  کن بس خدا رو تو...  کن بـــس:  زدم داد گريه با

 ميرفت گوشم و چپ سمت به داشت لبم از که خوني و چشمام ي گريه به تعجب با و برداشت سرم از دست شادمهر

 .  کرد نگاه

 !!؟ کردم چيکار من...  من:  گفت زده حيرت

.  لعنتي شو خفه:  کردم اش خفه دادم با که بزنه حرف خواست شادمهر.  کردم پاک هامو اشک ، شد قطع تلفن صداي

 .  شو خفه

 کردي خراب رو تصوراتم ي همه ، کردي خراب رو چيزا خيلي کارت اين با:  گفتم و کردم پاک رو لبم روي خون

 . شادمهر

 اون هيچوقت چرا ؟ خودمي مال موقع اون ؟ چي موقع اون اونوقت ميشي زنم ديگه روز دو...  مني محرم تو:  زد داد

 يدار دوست رو پرهام تو ميدونم که مني ؟ کردي فکر من به خودت از غير به اصال ؟ نميکني فراموش رو لعنتي پرهام
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 ؟ انمهرب کردي فکر چي واقعا.  کني فراموشش بالخره بلکه نميگم چيزي اما ميکني استفاده وسيله يه مثل من از و

 .  حداقل ببين هم رو بقيه خودت از غير به...  نباش مغرور و خودخواه اينقدر

 .  تونستم نمي اما بودم محرمش من.  داشت حق اونم.  زدم زُل بهش اشکي چشماي با

...  هستي صبوري پسر تو.  دارم زمان به نياز هم هنوز من اما هست هم تو با حق:  گفتم کالفه...  زدم سرم به دستمو

 .  کن درک هم اينو.  بکنن زندگي خونه يه تو باهات نميکردن قبول حتي بودن من جاي اگه بقيه

 .  متاسفم ، خب آره:  گفت و پايين انداخت رو سرش

 اين خدايا.  آشپزخونه تو رفتم و بيرون زدم اتاقش از حرفي هيچ بدون.  بکنم عذرخواهي ازش نميداد اجازه غرورم

 افسون.  بهم ريخت دارن رو هم با ازدواج قصد بهار و پرهام فهميدم وقتي از چيز همه ؟ آخه چيه زهرماري هاي روز

 ! قوز باال قوز شد هم

 چيزي هر صداي با روزا اين ، اومد شکستن صداي شادمهر اتاق از.  کردم روشن رو زيرش و گاز روي گذاشتم رو برنج

 مي در اشکم تلنگري هر با ، بود داده تغيير منو که بود شده جوري پرهام به من ي عالقه.  پايين ميريخت هُري دلم

 . افسونه بخاطر ميگفت شادمهر البته.  ميلرزيدم بيد عين صدايي هر با و اومد

 . نميکنه رو اما داره هايي نقشه افسون بودم مطمئن

 . کردنش فراموش سخته عملش در ميدونم اما ميکنم فراموش رو پرهام ميگفتم هي اينکه با

 شد جدي شوخي شوخي و.  شوخي صورت به ، جدي صورت به نه اما کرديم شروع رو زندگي يه پرهام با ماه چهار من

. 

 رفتم . بيرون بيام آشپزخونه تو از کرد مجبورم خونه تلفن صداي که ميکندم پوست داشتم رو ها زميني سيب پوست

 . برداشتم رو تلفن و تلفن ميز سمت

 ؟ اَلو-

 . نداد جواب کسي زدم زنگ بار دو ؟ خوبي جون مهربان سالم -

 . نيومد صدا ميکرديم جمع رو وسايل داشتيم بوديم اتاق تو شادمهر با ؟ هستين خوب جان مادر سالم -

  ؟ بودي زده زنگ ؟ جان مادر بهتره حالت.  اينطور که -

 . نيستيد ديدم که بخوريم ناهار باهم اينجا بيايد گفتم آره.  نيست مهم زياد ولي اس کوفته بدنم يکم -

 . کردين قطع بده رو تلفن بياد خدمتکاره اين تا بودم باغ تو -

 . ميشيم خوشحال ؟ اينجا نمياريد تشريف.  اينطور که -
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 . چشمش به زد رو عينکش و مبل روي نشست اومد کرده مشت هاي دست و قرمز هاي چشم با شادمهر

 خوب.  بدنت به بخوره باد نزار امشب.  نکني اذيت رو خودت زياد توهم که ميام فردا.  ندارم حوصله زياد جان مادر نه-

 . نيست

 . حتما جان مادر چشم -

 . نزد حرف آدم عين که شادمهر اين ؟ شد چي مادر راستي -

.  زد بهم ماشين يه که کردم ول رو فرمون من و زد زنگ تلفن يکدفعه که...  بود کرده گم رو راه يکم ، ميرفتم داشتم -

 . شدم بيدار بيمارستان تو ديگه بعدش

 . دلم عزيز ميشن ناراحت همه بشه چيزيت تو.  کن جمع رو حواست جان مادر -

 ؟ نداريد کاري ديگه برم من.  جان مادر ممنون -

 . خداحافظ ، باش هم شادمهر و خودت مراقب.  دلم عزيز نه -

 ؟ شکوندي رو چي:  گفتم خشک شادمهر به رو و کردم قطع رو تلفن

 . آشپزخونه تو برو بيا.  کردم جمعش خودم:  اومد صداش که ها پله سمت رفتم.  نزد حرفي

 ؟ چته تو:  گفتم و نشستم کنارش هال تو رفتم و کشيدم آه يه

 . ديدم رو پرهام ي حلقه من و کرد باز مشتشو

 ؟ نه منه ي حلقه اين:  گفت حرص با

 . کنم فراموشش کن کمکم ، شادمهر-

 ؟ ميکني فراموشش يعني:  گفت و زد زل چشمام توي نافذش هاي چشم با

 . داشتم قبال که آرامشي همون.  ميخواستم رو زندگيم آرامش من.  نداشتم اي چاره ولي نه ميدونستم

 پرهام اصال ، کنم فراموشش ميدم قول ، آره:  گفتم ميزدم مرد يه جذب موقع هميشه و بود خونَم توي که لبخندي با

 . شادمهر تويي مهم...  کيه

 . ميکردم فکر ميکرد بهم که اعتمادي به هميشه جاش به است ساده نکردم فکر هيچوقت ، کرد نگاهم دل دو

 . خنديدم و بغلش توي افتادم.  کشيد و گرفت پشت از دستمو که ميشدم بلند داشتم

 ؟ بکنم لبات از بوس يه ميشه ، مهربان-
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 که هايي کار تمام با ميخوام رو امشب يه اما..  ميندازه پرهام ياد منو هم آغوشت حتي ، شادمهر ميفهميدي کاش

 . عمر آخر تا.  اَم تو مال من.  کنار بزارم ميندازه يادم رو پرهام

 رو لبام.  بود تر بلند اون از حاال من قد.  کردم قفل کمرش پشت پاهامو و پاهاش روي نشستم ، رفتم پيشواز به خودم

.  کرد نزديک خودش به بيشتر منو و کرد قفل کمرم پشت دستاشو.  کرد همراهي منو هم اون و گذاشتم لباش روي

 . رفت يادم رو پرهام دقيقه چند براي.  کشيد نفس موهام توي اون و گذاشتم گردنش گودي توي رو سرم

 . غذا واي:  زدم داد ها زميني سيب ديدن با و داشتم نگه باال يکم سرمو

 . خانوم خوشگل تويي من غذاي:  گفت و خنديد جذاب شادمهر

 وسيله به فاصله يه با هم خودش و مبل روي انداخت حرکت يه با منو.  زدم لبخند عشق همه اين و مهربوني همه اين از

 مهربان:  گفت باشه ديگه دنياي يه تو که انگاري.  کرد نگاه چشمام به نشسته حالت به من سر باالي دستاش ي

.  نهميک توقف زندگيم لحظه يک ميزنم زُل چشما اين تو وقتي هميشه.  ميکنه چيکار آدم وجود با چشما اين نميدوني

 خوشگلي صورت به هميشه که موهايي اين يا ، ميده نشون رو مرواريدت مثل هاي دندون که لبخندت اون تو

 جذابيت تو جز کدوم هيچ.  نداشت من خواب هم تا هزار که داري چيزي تو مهربان واي.  ميزاري بازش يا ميبنديش

 . خطرناک مرد يه و ميکني طور رو مثبت مرد يه...  ربايي آهن عين تو.  نداشت

 ! تويي اونم.  کردم جذب رو مرد يه فقط حاال:  گفتم و خنديدم

 و تگذاش هام سينه روي رو سرش حسابي بوسيدن يه از بعد.  لبام روي گذاشت رو لباش دوباره و کرد نگاه بهم لذت با

 . ميزنه تند اينقدر قلبت چرا:  گفت

 . هيجانه بخاطر کنم فکر:  گفتم و کشيدم عميق نفس يه

 تو بزار هم رو برنج ضمن در.  ميخورمت بعدش.  آزادي ساعت دو تا االن از:  گفت و زد گردنم روي آروم خيلي بوس يه

 ؟ ميخواي تو...  نميخوام ناهار.  يخچال

 ؟ تو يا من اتاق:  زد داد و پذيرايي تو رفت و پاشد روم از.  بودم زده هيجان آغوشش براي.  نداشتم اشتهايي منم

 . من مال-

 اين هتون نمي شادمهر نه...  من و بخوابيم باهم اينکه يعني ؟ بود چي تو يا من اتاق از منظورش.  گفت اي باشه و خنديد

 . بکنه من با رو کار

 . دهنمه تو االن کردم حس که اونقدر.  بزنه زيادي شدت به قلبم بود شده باعث زياد هيجان و ميرفت گيج سرم

 . گفته ناهار بخاطر شايد.  نداشتم آزاد وقت ساعت دو من مگه...  کرد صدا منو شادمهر
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 محري شادمهر نکنه اينکه از بودم ترسيده.  ميشنيدم رو قلبم صداي فقط هيجان از من اما زد صدا منو ساعت نيم يه

 ... و بزاره کنار رو ها

 وت وقتي تونم نمي من نفسم نترس:  گفت و گوشم پشت زد موهامو.  من روي به رو نشست و هال تو اومد نگراني با

 . بکنم کاري نميخواي

 ؟ گنجيشک يا توهه قلب اين:  گفت خنده با و ام سينه روي گذاشت دستشو

 ... تو...  تو:  گفتم سختي با و کردم لمس رو دستش

 يکم..  ازت ميخوام رو همين بخدا.  بخوابيم نوازش با هم آغوش تو بيا رو امروز يه فقط:  گفت و کرد قطع حرفمو

 ! يکم فقط.  آرامش

 . شد کم استرس همه اون از ديگه زد رو حرف اين وقتي

 ؟ خواهش يه فقط:  گفتم و خنديدم.  کرد بلند منو و گردنم پاهامو زير انداخت دستشو

 ؟ جانم-

 ؟ بود گل طرح دامنش رو که بودي خريده سفيد خوابه لباس يه يادته -

 ! يادمه آره آره -

 ؟ بياريش بري ميشه ، گذاشتم کمدت تو اشتباهي -

 ؟ داري هم گيجه سر ؟ نه ميکنه درد سرت -

 . آره -

 . بيارم ميرم تخت رو بزارمت خب -

.  ودب سخت برام کشيدن نفس يکم و داشتم عجيبي سردرد.  گذاشت تخت روي آروم منو و کرد باز پاش با رو اتاقم در

 . نميدونستم واقعا.  شدم ضعيف اينقدر چرا نميدونستم

 . نکنم نگات ميدم قول.  ميکنم عوض هامو لباس گوشه يه منم:  گفت و آورد برام رو خواب لباس شادمهر

 . مني محرم تو...  کني نگاه ميتوني تو:  گفتم و کشيدم دستشو

 ؟ نشدم داشت که اي گونه چال ي متوجه حاال تا چرا.  شدم اش گونه چال متوجه که زد جذابي لبخند

 . ميکردي سير پرهام تو که تو:  دادم خودمو جواب خودم
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 رو پيرهنش و زد موهاش به چنگي کالفه شادمهر.  آوردم در هم رو لباسم و آوردم در رو شلوارم و دادم تکون رو سرم

 حس پوشيدم هم رو لباسم اينکه از بعد.  کرد عوض سفيد شلوارک يه با رو شلوارش و آورد در خاص حرکت يه با

 ؟ خوبه حالت عزيزم:  گفت شادمهر که گرفتم کمد به دستمو.  گرفته تنفسم راه و ميره گيج سرم کردم

 . بيرون نيومد صدايي اما کردم باز دهن

 . ببينم چشماش توي رو نگراني ميتونستم.  داد فشار رو ام سينه ي قفسه و خوابوند تخت روي سريع منو شادمهر

 ميداد فشار محکم شادمهر...  ميشنيدن هام گوش اما شد بسته و رفت سياهي چشام.  اومد نمي باال نفسم هم هنوز

 . کن باز رو چشمات مهربان مهربان ميزد داد هي و رو ام سينه ي قفسه

.  کرد کار به شروع هام شُش بالخره کارش اين با.  داد مصنوعي نفس و گذاشت هام لب روي رو هاش لب دفعه يک

 . گذاشت ام سينه روي رو سرش و گفت شکري رو خدا شادمهر

 ميگيره نفست ميشه وارد بهت هيجان يکم وقت هر چرا ؟ مهربانم شدي ضعيف اينقدر چرا تو:  گفت بغض يکم با

 کنم چيکار من نزنه من براي کوچيک قلب اين روز يه اگه ؟ عمرم بدي ادامه رو زندگيت تا ميدي دق منو چرا ؟ نفسم

 ؟ دلم عزيز

 با و بوسيد رو چشمام.  بود گريون هم اون چشماي.  باال آورد رو سرش که کردم گريه به شروع عشقش همه اين از

 . گلم نکن گريه.  نفسم نکن گريه:  گفت و کرد پاک رو اشکام شستش

 تبديل داره اومده سرم که هايي بال همه اين و فشار همه اين.  شدم اما باشم ضعيف اينقدر نميخوام:  گفتم هق هق با

 . ميترسم...  شادمهر ميترسم هيجان از.  ميشه رواني روحي بيماري يه به

 . هيچوقت.  بترسي نبايد هيچوقت هستم من تا.  خانومم هيــس:  گفت و گرفت ستبرش ي سينه توي سرمو

 به هم هنوز من و جلوش خوابوند منو و زد کنار رو پتو آروم.  شد منظم هام نفس و کردم آرامش حس آغوشش توي

 رو آهنگ اين چقدر.  دادم گوش قلبش ضربان به و ش سينه روي گذاشتم رو سرم.  بودم چسبيده کمرش و گردن

 . داشتم دوست

 . بخواب آروم.  خانومم بخواب آروم:  گفت و کرد نوازش رو موهام

*** 

 . ترسيدم شادمهر داد صداي با که ميشدم بيدار داشتم

 ي همه.  ميشه بسته نفسش راه هيجاني هر با و ميزنه گنجشک عين قلبش صدايي هر با ، پرهام توهه تقصير همش-

 ميکرد شوخي لحظه هر که اوني ؟؟ ها نيست روم جلو ديگه سخت و سفت مهربان اون چرا.  توهه تقصير هاش بدبختي
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 از و بچشي رو عذابش ها حاال حاال بايد بگم زدم زنگ...  بگم رو اينا نزدم زنگ نه ؟ نيست نميترسيد صدايي هيچ از و

 . خداحافظت زدم زنگ چرا اصال!  نداري دوستش که. بيرون بکش من و مهربان زندگي از پاتو بعد به اين

 کاش و خوردم فرو رو بغضم کشيدم که عميقي نفس با.  بود ريختن ي آماده ها پلک اين پشت اشک اما بستم چشامو

 . کردم دور هامو

 گذاشت رو سرش و خوابيد کنارم اومد.  ببينم رو حرکاتش ميتونستم و بود باز نيمه چشمام.  شد اتاق وارد شادمهر

 . شادمهر:  ناليدم لب زير.  سرم روي

 ؟ عزيزم شده چي:  گفت نگران

 ؟ ميکني بغلم-

 دوست منو پرهام که نداشتم شکي ديگه بود زده شادمهر به پرهام که هايي حرف با ، گرفت آغوشش توي منو آروم

 . عزيزم دارم دوستت:  کردم زمزمه شادمهر گوش دم آروم.  نداره

 .  مهربانم دارم دوستت منم:  گفت گوشم دم و داد فشار خودش به تر محکم منو

 .  زد زنگ تلفن

 ؟ بله:  گفتم و برداشتمش.  تلفن سمت رفتم و شدم جدا بغلش از آروم.  بود برده خوابش شادمهر

 . خانوم عمه منم ، مهربان سالم-

 ؟ هستين خوب ، بله بله:  گفتم ها گرفته برق عين و پريد سرم از خواب

 . ميشي خوشحال آشنا يه ديدن از ، بزنم حرف باهات بايد که هست مهمي موضوع يه.  ندارم چيني مقدمه ي حوصله-

 که رمب عقب از خواستم و گذاشتم رو گوشي.  کردم گوش پيچيد مي که متمددي بوق به تعجب با.  کرد قطع رو تلفن

 . ميکنه نگاه بهم تعجب با که ديدم لخت رو شادمهر و برگشتم.  محکم ي تنه يه به خوردم

 . بود خانوم عمه-

 ... ! خب -

 ! بگه بهم بايد رو مهم چيز يه ميگفت -

 . ميريم باهم شو آماده برو -

 ؟ نيستي خسته تو -

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا  شبح عشق | ست داشتنی منونامزد د سایت نگاه دانلود
 

 من:  تمگف لبخند با اما بود خسته وقتا بيشتر و ميداد درس اي حرفه استاد يه عنوان به ديگه دانشگاه يه توي شادمهر

 . نخوردمت تا بدو.  ميره تو براي جونم

 ميکنم جبرانش:  گفت و خنديد بلند که سمتش کردم پرت مبل روي از رو کوسن

 . سفيد آبي دار طرح شال و سفيد شلوار با پوشيدم زانو تا بلند آبي مانتوي يه.  اتاقم تو رفتم و زدم اي قهقه

 . بودم گرفته قلب طپش پرهام ديدن از.  کردم مليحي آرايش و آوردم در هم رو سانتيم سه پاشنه هاي کفش

 . کنه قفلش ميتونست اون و کنم باز که داشتم اي دستگيره فقط من.  زد رو بود هامون اتاق بين که در شادمهر

 ؟ مهربانم ي آماده:  گفت

 . عزيزم آره:  گفتم و کشيدم مانتوم به دستي يه

 شديم من ماشين سوار.  بيرون زديم خونه از باهم و بازوش ي حلقه توي انداختم دست.  بيرون اومديم اتاقمون از باهم

 . نزديم حرف کدوممون هيچ عمارت به رسيدن تا.  تعميرگاه داده رو خودش ماشين. 

 . ميزنم چرخي يه من.  تو برو تو:  گفت بهم عمارت بزرگ در دم رسيديم تا

 من و شد باز در بدم هُل رو در اومدم تا...  دهنم تو اومد مي داشت قلبم.  باال ها پله از رفتم و دادم تکون سري

 ؟ نکردم نگاه بهش بيمارستان تو چجوري.  بود گذاشته کمي ريش ته.  ديدمش

 با و کرد برانداز منو مات و حرکت بي.  بود نکرده کم جذابيتش از هيچي اما بود شده بلند يکم مشکيش موهاي

 به داري رو ملت يک ؟ شده شکسته چيت تو ؟ شده شکسته مهربان ميگه ميرسه من به کي هر چرا:  گفت پوزخند

 ؟ نه باشي ناراحت نبايد پس ميگيري بازي

...  نتده تو نزنه آقاتون بعدا که برو برو، آره:  کرد ميخکوبم صداش که برداشتم در سمت به اون به توجه بدون قدم يه

 ؟ تصادف يا بزنشه دست مال ها کبودي اين ببينم

 !چقـــدر داشت، دقت چقدر.  بود مونده هام شقيقه کنار هنور شادمهر سيلي هاي انگشت جاي...  ميگفت راست

 اما غريبه مرد به و کشيدم عميقي نفس.  آورد هجوم سردم صورت به چي عين عمارت گرم فضاي...  تو رفتم سريع

 . بود نشسته بزرگ مبل روي هميشه عين هم خانوم عمه.  کردم نگاه ميخوند رو اي روزنامه که اي شونه چهار

 . مهربان بشين بيا:  گفت و زد گرمي لبخند بهم بار اولين براي ديد منو تا

 ؟ آخه داشت من به ربطي چه اون.  ديدم رو نهاد ي قيافه من و برگشت غريبه مرد

 اين تونست بدبختي کلي با ايزدپناه خان فريدون برادرم.  ميکنم شروع رو چيز همه اول از:  گفت خانوم عمه و نشستم

 جون سگ هاي مرد هميشه.  خدمتکار و بود حاکم نيازمند ملک همه اين براي کم کم اما بياره بدست رو خونه همه
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 رايب رو چشمش خاتون افسون نام به عربي مادري ي ريشه با ايراني دختر يه اما ميگرفت اسارت به رو عربي آفريقايي

 رو مونا ميخواي چرا ؟ چرا که بهش کرديم اعتراض همه آوردتش وقتي.  بود سالش شونزده کنم فکر.  گرفت اسارت

 . بکنه پُر رو مادرمون جاي نبايد هيچوقت اون ميگفت که بود مهراد همه از بدتر ؟ کني فراموش

 اينکه تا ميزدم مخالف ساز ميسوخت بچه اين براي دلم چون هم من.  داشتن رو نظر همين هم کسري و فرهود پدر

 آرزو تمام مهراد ولي.  کرد راضي خودش بودن سوگولي براي رو همه.  کرد رخنه ماها وجود توي گري موذي با افسون

 رو افسون وجود هيچوقت من ولي نه يا کنيد محروم منو ارث از نيست مهم گفت پدرش به و کرد آب بر نقش رو هاش

 از يکي از.  فريدون از نه تازه.  شد باردار افسون که بکنه محروم ارث از رو مهراد ميخواست فريدون.  پذيرم نمي

 ولي.  بيرون انداختن رو افسون که بود اونجا از.  بود نزده هم دست بهش حتي فريدون چون.  عربيمون هاي خدمتکار

 که اي کوچه تو مغازه يه فريدون اما نميدونم رو اش بقيه.  کرد فرار و آورد بدنيا رو اش بچه کلبه اون توي افسون

 ي زاده حروم ي بچه روي رو خودش اسم فهميد وقتي اما.  کرده گير افسون پيش دلش ميدونستم.  زد ميکرد زندگي

 بوده بد هم افسون خود با که افسون عروس فهميدن و گذشت.  کشيد دست هميشه براي افسون از گذاشتن افسون

 باردار دوباره مدت يه از بعد ولي ميزاره(  افسون عروس)  شهال خود رو اسمش.  بوده نهاد اون و آورده بدنيا پسر يه

 نهاد مهراد ولي داره نگه خودش پيش ميخواد و ميدزده رو نهاد افسون اما.  مياره بدنيا مهربان نام به دختري و ميشه

 . ميشه بيشتر هم از دوتا اين نفرت موقع همون از.  مياره در دستش از رو

 روز يه.  شکست فريدون چطوري که ديدم.  ميزارن گور توي رو زنش و مهراد شده تعين پيش از ي حمله يه با افسون

 افسون اما ميده نجات افسون و پدرتون دست از رو مادرش با بود افسون ي طعمه که رو مهربان که داد قول بهم

 بازي توي هميشه و بودن هم هاي دوست بهترين کاميار و شادمهر و فرهود و پرهام.  کشت هم رو خان فريدون

 منم منم ميگفت و ميکرد سرش روسري يه هم فرهود که ميکرد خطاب ايزدپناه خان پرهام رو خودش پرهام هاشون

 . افسون

 ! ميخنديد اشک همه اون ميون...  خنده زير زد لحظه يک

 نهاد براي دلم.  مرده هم شهال فهميديم و داده تغيير رو مکانش احمدي فريدون فهميديم.  نکرديم پيدا رو مهربان-

.  داره خواهري نيومد يادش هيچوقت هم نهاد و باشه نداشته خبري نهاد از که بود کوچيک اونقدر مهربان.  ميسوخت

 جلوي کرديم، پيدا رو فرشته دوستش و مهربان که دادن خبر من به فرهود و پرهام.  مهربان شد پيدات تو اينکه تا

 به من نزديک هاي فاميل از يکي توسط هم نهاد.  ميکرديم بازي نقش بقيه و پرهام و فرهود و من فرشته و مهربان

 ازدواج دارين دوتون هر که حاال و مناسب فرصت يه تو بودم داشته نگه رو چيز همه.  شد پذيرفته خوندگي فرزند

 . بگم بهتون خواستم ميکنين

 پيدا رو ديگه هم نهاد و مهربان حاال.  بميرم و زمين بزارم سرمو راحت ميتونم عمر يه از بعد:  گفت نهاد و من به رو

 . کردن
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 و گرفت رو من کتف زير شادمهر و کرد بلند رو نهاد خوشحال پريا.  کرده پُر رو صورتم اشک شدم متوجه يکدفعه

 . کن بغل رو نهاد برو.  گلم برو:  گفت

 . ميديدم اشک ي پرده با رو برادرم ي چهره.  بودم کرده بغض.  افتاده شالم که نبود حواسم

 . رو هاش مهربوني بوي.  ميداد رو مامان بوي.  پاش به افتادم من و ترکيد بغضم بالخره

 . خدا شکرت ، شکرت خدايا:  زدم داد و کردم بوس رو پاهاش

:  گفت و بوسيد رو صورتم تمام نهاد.  شد بلند هم خانوم عمه ي گريه صداي.  کرد بغل منو و پام به افتاد هم نهاد

 . خوشگلم کوچولوي خواهر...  مهربانم

 بمقل بود شده باعث هيجان اين و بود افتاده بد فشارم ولي اومد بيرون بغلش از.  افتاديم هم بغل تو و شديم بلند

 . بزنه تند دوباره

 نگهش محکم نهاد:  گفت و سمتم دويد وضيعت اون تو من ديدن با اما ميريخت اشک داشت.  کردم نگاه شادمهر به

 . دار

 . گرفت رو هام شونه زير که ميکردم سقوط داشتم من و بود دير اما

 . عمرم بکش نفس.  عشقم بکش نفس.  نفسم بکشي نفس کن سعي:  گفت و زد صورتم به دوتا شادمهر

 خدايا:  گفت و چسبوند خودش به منو و ام گونه روي افتاد شادمهر چشماي از اشک.  دادم بيرون رو نفسم سختي با

 . شکرت

 . گرفتم رو نهاد دست و کردم بلند بود افتاده کنارم حالت بي که دستم

 . ميشه آروم ، کن بغلش يکم:  گفت و سپرد نهاد دست به منو شادمهر.  ميريخت اشک هم نهاد

 هميش ماهي يک مهربان نترسيد.  گفتيد شد خوب:  گفت و خانوم عمه سمت رفت.  کردم نگاه شادمهر به چشم زير از

 . ميشه ضعيف هيجان از يکم قلبش که

 دوباره نميخوام ، نزن حرف هيـــس!  ميدي رو مامان بوي ، مهربان:  گفت و اش سينه روي گذاشت رو سرم نهاد

 . دلم عزيز بره نفست

 . نمبک نگاهت سير دل يه بزار.  نباشن چشم تا سه اين که جايي ببر منو:  گفتم و چسبوندم سرش به محکم سرمو

 . اجازت با ميبرم رو خواهرم:  گفت شادمهر به رو خنده و بغض با و کرد بلند منو

 ... شد چيزيش دوباره اگه فقط اختياري صاحب:  گفت شادمهر

 . بلدم خوندم دکتري نترس-
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 روي آروم منو و خانوم عمه اتاق تو باال، برد منو.  ميکرد آروم منو قلبش ضربان.  بود اش سينه روي سرم هم هنوز

 . گذاشت تخت

 . ميبينم رو خواهرم االن من نميشه باورم:  گفت خنديدو

 . برادرمي تو.  درسته اين ميکنم حس ولي.  طور همين منم-

 ؟ نميخواي...  ميخوام مدرک من نه بگي ميتونستي -

 . نيست بد بگيريم آزمايش يه چرا -

 کجا رو مهربان اين خدايا گفتم اولمون ديدار از بعد حتي.  هموني ميدونم ، شده حک ذهنم توي چشمات ولي آره -

 . هاش گريه و نگاهش حالت حتي.  منه موهاي رنگ هم موهاش.  که منه چشماي کپ چشماش اين ؟ ديدم

 و تميگرف دستش رو پسرونه لباس يه وقتي ، اومد يادم مادرم هاي گريه که نيست يادم رو تو من ولي بگم ميخواستم

 . ميکرد گريه من سر باال شبا

 !؟ آوردم دووم چجوري تو بدون سال سه و بيست من:  گفتم و گرفتم رو دستش

 . بهم بگو..  کرده چيکار باهات بابا بگو بهم:  گفت کينه با

 دهش کسي بي و مادري بي مرز از ؟ کنم شروع کجاش از ؟ بگم چي!  نهادم نهادم، نهادم،:  گفتم و کشيدم عميقي نفس

 گاهم يهتک يه نيازمند دخترا از خيلي مثل منم ميفهمم حاال اما باشم قوي تا کرد کمکم بودنم پسر همين پسر، يه بودم

 روز سرنوشتم دفتر سياه هاي ورق ولي.  نبود هم خوب اما!  بود بد بگم نميتونم.  نهاد ندارم خدا از شکر جز چيزي. 

 . نبود پدريم بي و مادري بي هاي

 ؟ بود کي پس:  گفت و بوسيد رو سردم دستاي نهاد

 ... کندم دل که چندماهي اين.  هام امروز:  گفتم و کشيدم عميق نفس يه

 . موندي پرهام و شادمهر بين پس:  گفت و کرد شيطوني ي خنده بعدش ولي کرد نگام گيج اولش نهاد

 ؟ ميشه ممنوعه عشق يه عاشق آدم هميشه چرا.  نيستيم هم سهم پرهام و من.  نيست موندني نه-

.  يستيمن مقايسه قابل اصال اون و من چون بکنم نامزد پريا با که نميکردم فکر هيچوقت من.  بگم بهت چيزي يه بزار -

 به دست هاش نوکر و کلفت که شدم بزرگ اي خونه تو سالگي چهار همون از من ولي بود خدمتکار جد در جد اون

 سخهن توي رو فرمولش که گرفت برام اي پيچيده شکل بعدش ولي.  لرزيد دلم اول نگاه همون از.  بودن وايساده سينه

 ارک فعليم باباي و مامان مخ روي اينقدر.  عشقه اسمش فهميدم بالخره ولي.  بنويسم تونستم نمي هم دکتريم هاي

 هات ولگلب تک تک تو که بديه احساس يه عشق...  نداره سختي عشق نکن فکر پس.  بشم نامزدش تونستم که کردم

 مهربان اون چون شدي ضعيف چرا ميکنم درک من.  بکشي نفس آدم اون با ميتوني فقط که جوري ميکنه ريشه
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 من.  آورد در روز اين به رو تو عشق احساس اما اومد نمي در پا از دردي هيچ با ميديدم من که قدرتمندي و سرکش

 تو دل اما ميده تو براي رو جونش شادمهر.  موندم شادمهر و پرهام بين هم خودم من مهربان، کنم کمکت نميتونم واقعا

 ... ميدونم من که جايي تا ولي پرهامه با

 . بکنه ازدواج بهار با تولدم روز ميخواد پرهام ، ميدونم:  گفتم و کردم پاک رو اشکام

 رو طرفه يک عشق اين. گرفتم رو تصميمم من ولي:  گفتم و کردم جمع شکمم توي پاهامو داد، تکون رو سرش

 . ميدم شادمهر به دنيامو و ميکنم فراموش

 ؟ بدي خوب عشق يه منم به نميشه:  گفت و باال انداخت رو هاش شونه نهاد

 . باشي خوبي پدر و برادر بده قول هم تو.  مادري هم کنم خواهري برات هم ميخوام-

 ؟ قول:  گفتم ، جلو آورد رو دستش

 . قول-

 . بوسيد رو موهام و کرد بغل منو و داد دست بهم

 . نوچ نوچ نوچ:  اومد شادمهر صداي

 ؟ کنم بغل رو زنم برادر ندارم اجازه من مگه ؟ کردي فراموش منو بانو:  گفت من به شادمهر

 . من گوگولي که کردي ش ديوونه:  گفتم گوشش دم و کردم بغل رو پريا رفتم و بيرون اومدم نهاد بغل از

 . خانوم خوشحاله چقدر ميدونه خدا:  گفت و خنديد

 . مهربان بگو بهم-

 نبيرو بريم باهم بشه حاضر بره پريا.  حاضره که نهاد:  گفتم من که کردن بغل رو همديگر هم نهاد و شادمهر.  خنديد

 . بزنيم هم گشتي يه

 . کردن قبول بعدش ولي کردن مخالفت اولش پريا و نهاد

 دکتر يه پيش ببرمت روز يه بگير رو بيمارستانش آدرس نهاد از:  گفت و کرد بغل منو شادمهر نهاد رفتن از بعد

 ... ! ميکنه نگرانم واقعا داره.  متخصص

 آرومش ي بوسه اين.  گرفت پشت از رو کمرم.  کرد قفلشون و لبام روي گذاشت رو لباش که کنم مخالفت خواستم

 نقش من و ميزنه گنجيشک عين سريع من قلب اين ماجرايي هر با...  ميگفت راست.  کرد دعوت آرامش به رو قلبم

 . اومده بدم بودن ضعيف همه اين از فهميده هم شادمهر انگاري.  ميشم زمين

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا  شبح عشق | ست داشتنی منونامزد د سایت نگاه دانلود
 

 خنديد خانوم عمه.  کردم نگاه بودم در دم که خانوم عمه به زده شرم من و اومديم خودمون به اي سرفه تک صداي با

 . خوشحالين که خوشحالم:  گفت و

 . پايين رفتيم رو ها پله خنده با بيرون زديم اتاق از شادمهر منو

 ؟ شدي تو.  نشدم سير که من:  گفت و ديوار به چسبوند منو شادمهر

 .بکش خجالت:  گفتم و خنديدم

 . اعصابمه روي جور بد فرنگي توت رژلب اين آخه-

 ؟ نميده خوب مزه من لباي يعني:  گفتم ساختگي اخم يه با

 . کنم مزه رو لبات آلبالويي طعم بالخره تا ميخورم رو رژ اين من.  عسلم نخير-

 فرو موهاش الي دستامو.  ميکردم همراهيش منم.  دوخت لبام به رو لباش هويي يک هم باز بگم چيزي خواستم تا

 . ميکردم بازي باهاشون و بردم

 يک کردم حس.  کردم نگاه ميزد، دست پرهام به اشک و تعجب با من و کرد متوقف رو دوتا ما يکي زدن دست صداي

 . بود اينجا بهار کاش کردم، هوس منم ، بود جالب.  بديد ادامه:  گفت ، شده خنک دلش لحظه

 پشت هنوز شادمهر دستاي.  کردن نگاه ما به و راهرو تو اومدن هم دست تو دست هم فرشته و فرهود موقع همون

 که خوشحالم دلم عزيز:  گفت زده هيجان فرشته.  فرشته بغل تو انداختم خودمو و زدم کنار رو اشکام بود، من کمر

 ؟ ديدي رو داداشت نهاد، راستي ؟ نداري درد...  خوبي

 !! خيلي...  فرشته خوشحالم خيلي ، آره:  گفتم و دادم تکون آره ي نشونه به رو سرم

 . باشه دهش چيزيت ميزد شور دلم ديدم بيمارستان تو صبح امروز اينکه با.  ببينمت بيا:  گفت و کشيد رو دستم فرشته

 . عزيزم نه-

 . اتاقش تو برد منو و کشوند دستمو

 ؟ ميکرديد چيکار:  گفت هيجان با بستم رو در تا

 ؟ چه تو به:  گفتم و دويد صورتم توي خون

 . بدم شادمهر به نميتونم رو عشق اين من هم ذره يه چرا که نداري وجدان عذاب ، مهري:  گفت ناراحتي با يکم

 . بخوابيم هم کنار شبا از بعضي و کنم بغلش من که راضيه اين به...  نميزنه دم شادمهر ولي چرا،! هه-

 . شادمهر پاي به بريز رو پرهام عشق:  گفت و پايين انداخت رو سرش فرشته
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 بازي سلو اين و برگردم ميکرد تشويق منو که اوني فرشته، که بوده چجوري ببين.  بشنوم حرفا اين از نداشتم دوست

 ! شادمهر پاي به بريز عشق ميگه بهم االن بزارم، کنار رو ها

 . بيرون بريم شو حاضر:  گفتم فرشته به رو اومد، شادمهر صداي

 . گفت رو همين و تو اومد هم فرهود

 . نديدمش اما گشتم شادمهر دنبال و بيرون رفتم من

 . ميخوابيديم هم با پرهام و من که اتاقي همون.  شد کشيده قبليم اتاق سمت به پاهام اختيار بي

 . نومنش نتونستم رو پرهام گفتگوي صداي ولي کردم کنترل بزنه در ميخواست حاال که رو دستم.  وايسادم در پشت

 ؟ نفسم خبرا چه ، عشقم سالم-

- .... 

 ؟ ميکني گريه داري چرا فدات، به من الهي -

- .... 

 . نميکنه جدا هم از رو ما هيچکس...  هميم مال ما بهارم، عسلم، دلم، عزيز! ؟ کرده اذيتت مهربان که -

 . کرد گير گلوم توي بدي بغض

 !؟ ميشناختم من که پرهامي ؟ بود پرهام اين عقب، رفتم قدم يه

 !؟ پرهامم ؟ بود من پرهام

 نرم، ميکرد التماس بهم روزي يه که پرهامي همين.  بود زده حلقه چشمام توي اشک.  بود افتاده شمار به هام نفس

 ؟ خودشه

 . در سمت مياد داره کردم حس که ميريخت اشکم داشت

 ودموج تو که دردي به.  زمين افتادم و خوردم ليز که بود کرده تميز رو اونجا کي نميدونم که ها پله سمت دويدم سريع

 . اومدم پايين يکي دوتا رو ها پله و ها پله سمت دويدم و نکردم اعتنايي بود

 . گرفتتم که افتادم مي دوباره داشتم و يکي بازوي به خوردم دفعه يک.  دويدم مي و ميکردم نگاه عقب به

 کجا:  گفت جاش سر اومد نفسم وقتي.  بودم بسته چشامو من و ميزد ام سينه ي قفسه ي ديواره به محکم قلبم

 ؟ من جوجوي ميرفتي
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 : گفتم و بغلش تو انداختم سريع خودمو.  ديدم رو شادمهر و کردم باز چشامو.  کنم حس رو عطرش بوي تونستم تازه

 . تو به خوردم بعد دويدم که دنبالم اومد مي داشت گذاشتم فرشته سر به سر

 . بکش عميق نفس دوتا:  گفت و کرد نوازش دستش با پشتمو

 . که گوشم تو کردي همشو:  گفت کوچيکي ي خنده با که کشيدم عميق نفس دوتا گوشش دم

 . خنديدم گلوم، توي بغض وجود با

 بزني بارانت هاي قطره ميان تبسمي که است آن لحظه ترين زيبا

 . منتظرن بقيه ماشين تو بريم بيا:  گفت و بوسيد رو موهام

 . بريم اونا با وايسا!  ميان هم فرهود و فرشته االن-

 . پريا و نهاد پيش برو تو.  وايسادم من -

 رو ها وجز.  فرشته و فرهود باال ي طبقه هستن پريا و نهاد پايين طبقه يه.  وايساديم ميانه تو االن ما:  گفتم گوشش دم

 ؟ ميکني حال

 . ميخوامت خيلي:  گفت و زد جذابي لبخند

 خيلي " اين بود، پرهام مال آغوش اين اگه ميشد چي.  چسبوندم اش سينه به سرمو و کردم حلقه کمرش دور دستمو

 تزندگي تو بودم چي من پس!!  بهار نه بود من به پرهام عشقم و نفسم اون ميشد چي.  بود پرهام ي گفته " ميخوامت

 ؟ داشتني دوست نامزد يه يا ؟ تقلبي نامزد يه فقط ؟ پرهام

 . افتاديم راه و شديم هامون ماشين سوار همه.  اومدن هم فرهود و فرشته

 که من البته.  دردسر بي اما شده عاشق اون وقتي ميخورم غبطه چقدر.  خنديديم مي و ميزديم حرف هي فرشته و من

 . ندارم خبر جزئيات از

 وبخ منظره يه کنار نفره شيش ميز يه ديد رو نهاد گارسون تا.  غلغله توش اما بود سه ساعت.  رستوران يه به رسيدم

 . داد نشونمون

 . ديگه داره رو خوبيا همين رستوران اين بودن صاحب:  گفت نهاد

 ؟ رستوراني اين صاحب تو:  پرسيد ميکشيد عقب رو صندلي برام که همونجور شادمهر

 . نميام اينجا زياد ولي آره-

 . ديد رو ديگه هم راحت ميشد و بود گردي ميز.  نشستم ها اون کنار هم من.  گرفت رو نهاد دست پريا
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 . کرد نگاه من به ولي شد چي نميدونم.  خورد زنگ موبايلش فرهود

 . شد دور ما از و برداشت رو موبايلش

 ؟ کجا مهري اين کجا مهري اون.  افتادم ميرفتيم جا همه دوتا اين با که اولي هاي روز ياد

 . نپايي نريزه اشکم تا دادم فشار بهم محکم چشامو.  هستم روزبه مهربان من ، نيستم ايزدپناه مهربان ديگه من حاال

 ؟ عزيزم ميخوري چي:  گفت و داد دستم رو منو شادمهر

 . بخواد دلت هم خيلي:  گفت و خنديد هم شادمهر.  خنديديم امون همه که آورد در زدن عُق اداي فرشته

 !! کنيااا کار نميزارم ازدواج از بعد:  گفتم و کردم پريا به رو

 . نيستم مطمئن زياد البته.  عمارت مياد ازدواجش از بعد پريا خواهر...  آبجي نترس:  گفت نهاد نهاد، به کرد رو

 رو ها غذا تا.  دادن سفارش کباب آقايون و جوجه ها خانوم ما.  جوجه گفتم که ميخوري چي پرسيد دوباره شادمهر

 . شدم سير!  آهـــه:  گفتيم هم با شد تموم وقتي.  ميخورديم سريع رو غذامون ها گشنه عين شادمهر و من آوردن

 . بودين تر گشنه هم ها بچه از شما.  معلومه خب بله:  گفت نهاد

 . بزنيم قدم بريم بيايد:  گفت و پاشد فرشته.  خنديديم

 . بکشم قليون برم ميخوام من.  بره بزنه قدم بره ميخواد کي هر.  هست تخت چندتا بيرون:  گفت نهاد

 رفتم . کردم نگاه ميکشيدن خجالت هم ديدن از که فرهود و فرشته به.  بشينن تخت رو تا بيرون رفتن پريا و شادمهر

 ؟ بگيرم رو وقتتون نداره مشکلي:  گفتم و وايسادم جلوشون

 ؟ چرا:  گفت فرهود ولي نه گفت فرشته

 . بشم صحبت هم تو با اينکه براي ميره جونم من:  گفت سريع که کردم نگاش بد

 . نشوندم جداگانه تخت يه رو بردم و کشيدم رو دستشون و کردم لبي زير ي خنده

 . بيرون بنداز ماجرا تمام با رو لعنتي احساس اون:  گفتم فرشته به رو

 خوشم اول ازت فرهود، ديدم رو تو که اولي روز از خب:  گفت ، دادم اطمينان بهش چشمم با کرد، نگاه بهمون دل دو

 يعني... ميزني خُل خودم مثل فهميدم بعدا.  ازت نيومد بدم نيست غرور زياد هات کار توي فهميدم وقتي اما نيومد

 دور رو احساس اين تو با انداختن کل با ميخواستم همش و بود داشتن دوست يه حد در موقع اون خب.  چهار و شيش

 و زدم گچن پيرهنت به کنم باز رو پام گچ خواستم وقتي.  شد تر پخته رفته رفته تو رفتار ديدم تا.  نميشد ولي کنم

 يرز هم رو من روز اون.  ميکنه رو و زير آدمو تو هاي عزيزم چون عزيزم بگي نبايد واقعا.  عزيزم نيست چيزي گفتي تو

 اما نداشتم مخالف جنس به حسي هيچ هيچوقت من چون بود تعجب جاي خودم براي.  شدم عاشقت ديدم.  کرد رو و
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 که ميکنم اعتراف و!  داشتن دوست ميکنم تاکيد.  کنم زندگي تونم نمي داشتن دوست حس اين بدون ميبينم حاال

 . دارم دوست رو ايزدپناه فرهود سروان محمدي، فرشته من،

 شاداب هم تو اينکه ترس از ولي.  فرشته دارم دوست منم راستش:  گفت فرهود زد رو هاش حرف فرشته اينکه از بعد

 اين نه ديدم که ميرفتم پيش داشتم هم جدايي مرز تا حتي.  بکنم دختري هر وقف ميخواستم رو زندگيم بياي در دوم

 هک هايي شب.  ميشي ساله چهار ي بچه يه عين ميخوابي وقتي.  کنم زندگي تونم نمي اون بدون که زياده اونقدر حس

 ام ديوونه ها شب اون ميزدي، صدا منو که هايي شب ميدي، کابوس که هايي شب ميکردي، ناله و ميکرد درد پات

...  داشتم شاداب به که حسي از بيشتر.  عشقه اسمش فهميدم ولي...  هوس يا عادته اين ميگفتم خودم با.  ميکرد

 ور محمدي فرشته عاشقونه ايزدپناه، فرهود سروان من، که ميکنم اعتراف من و.  بکني رو فکرش که چيزي از بيشتر

 . دارم دوست

 حسودي هم باز ولي.  بودم خوشحال برسونم بهم رو دوتا تونستم اينکه از.  کرد بوس رو فرشته دست فرهود بعد و

 ؟ داره وجود عاشق دوتا بين غرور هميشه چرا ؟ ندارن غرور اينا چرا که ميکردم

 ؟ اينجا آخه:  غريدم بدجور.  ببوسن همو تا ميشن نزديک دارن ديدم که کردم باز چشامو

 ؟ کجا خب:  گفت فرهود و قلبش رو گذاشت دستشو فرشته

 . ترين راحت که اونجا...  خب ماشين تو-

 . عشقم بريم پاشو.  ميگه راست اَه -

 . شد جمع چشمام تو اشک عشقم ي کلمه با

 . ميترسم من ولي:  گفت ترس با فرشته

 . نداره درد نترس:  گفتم بکنم فکر اينکه بدون

 ! مهري نکنن گورت تو خاک.  گفتم چي فهميدم تازه که کردن نگاه بهم بد

 . بود لب...  منظور...  نه:  گفتم سريع

 . سرت تو خاک:  گفت لب زير فرشته که خنديد فرهود

 . اينا شادمهر تخت سمت رفتم و خنديدم

 : گرفتم ازش رو قليون و کنارش نشستم.  کرد اشاره کنارش به ديد منو شادمهر تا

 . نکش اينقدر -

 . نميميره...  خواهري نترس:  گفت نهاد
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 . ميرم جنون مرز تا ميکشه دودي چيز يه وقت هر:  گفت پريا

 . عشقم ميکنم جبران اشاهلل:  گفت و کرد نگاه پريا به عشق با نهاد

 ؟ هست کي عروسيتون:  پرسيد شادمهر

 . خودم تولد روز.  باشه ارديبهشت ميخوايم:  گفت و باال کشيد يکم رو آستينش نهاد

 . من دارم خودخواهي داداش چه:  گفتم و خنديدم

 . دارم ازت خواهش يه شادمهر:  گفت جدي بعدش ولي خنديد،

 ؟ چي:  گفت تعجب با شادمهر

 اگه.  بلدم مطالعه روي از هم روانشناسي خب اما عروقه و قلب تخصصم اينکه با.  بلدم هم روانشناسي خودم من-

 خودم پيش مهربان بايد مدت اين تو.  بکنم مهربان به کوچکي کمک يه هست، هم سپهر دوستم باشم من نميخواي

 ؟ چيه حرفت.  بهش ميزني سر خواستي هم موقع هر ولنجکه، من ي خونه نترس.  باشه

 . نهاد ي خونه برم زيادي مدت يه براي من اينکه به برسه چه.  ميشه ديوونه شادمهر من، شدن دور فکر از ميدونستم

 . باش مواظبش فقط.  ميکنم کاري هر شدنش خوب براي:  گفت و کرد ناکي غم ي خنده

 نه و ميکنه گير گلو تو که هايي نفس و کردن غش و بيهوده هاي طپش اين ميشه واقعا يعني.  داد تکون رو سرش نهاد

 ؟ بشه درست باال، نه و ميره پايين

*** 

 خوشي ديدن از بلکه نميشه تنگ شادمهر براي دلم ميدونستم.  بوسيدم رو شادمهر گردن زير و کردم پاک اشکامو

 . گرفته م گريه پرهام ي مکالمه و عاشقشون هاي زوج با فرشته و نهاد هاي

 . ميزنم سر بهت بار يه اي هفته:  ميگه بغض با و ميبوسه موهامو

 : بگم بهش ميخوام

 برو هرشادم.  ديدم کافي ي اندازه به رو تو من.  تو نه بياد اون بگو.  بهم بزنه سر بگو نامرد پرهام اون به نزن، سر تو نه-

 . پرهامم به.  بياد بگو پرهام به برو... 

 . گريه زير زدم بلند افکار اين با

 . منتظرته نهاد:  گفت گريه با و بوسيد رو اشکام

 . خداحافظ:  گفتم و آوردم در دستاش قاب توي از صورتمو.  دادم تکون سرمو
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 تو هن که جايي برم برم، ميخوام من.  شادمهر نيستم منتظر من ولي.  منتظرمه چقدر االن همين از ببينم ميتونستم

 . غروري و عشق هيچ نه و پرهامي نه و باشي

 کوه اين تحمل من...  مهربانم کن پاک رو اشکات:  گفت من به و زد شادمهر براي بوق يه نهاد.  شدم نهاد ماشين سوار

 . ندارم رو تو غم

 . رو اونا کن پاکش:  گفت و داد بهم داشبردش توي از دستمال يه

 . ممنون:  گفتم و گرفتم رو دستمال

 . بودم خسته آره بودم، خسته من بود، شيش ساعت

 ودب گرفته مرخصي بيمارستان از اي هفته چند براي هم نهاد ميدونستم.  کردم بازي به شروع ام زده يخ هاي انگشت با

 . بود زده من بخاطر پريا با رو روي بيرون قيد و

 ؟ ميبيني رو پريا:  پرسيدم ازش

 . بترسي نميخواد عزيزم، داره زن اون البته.  ببينتت مياد سپهر نيستم من که موقعي...  آره خب-

 . خوشحال يا باشم ناراحت بايد نميدونستم بود خونده رو سپهر از ترسم اينکه از

 . بود جور و جمع آپارتمان يه اما.  ببينم نتونستم رسيدم خونه به وقتي که بود بد حالم اونقدر

 . نفره يک تخت يه با کمد دوتا و داشت تحرير ميز يه که اتاق يه تو برد رو من

 جااين اميدوارم.  دلم عزيز درمانت براي هست هم اتاق يه.  حاال ميخوابم کارم اتاق تو منتهي منه اتاق اينجا:  گفت بهم

 . باشي راحت

 هب ميخوان که ميشم هايي خمار مثل.  بيارم دووم نميتونم نباشه پرهام از بويي که جايي من نه، بزنم داد ميخواستم

 . بود کاش بود، عشق از اعتياد ترک نام به جايي کاش.  بدن ترکشون زور

 . بسوزونه رو اونا بود گفته شادمهر به و.  نمياري رو پرهامه آوره ياد که چيزي هر بود گفته بهم نهاد

 من شب اون.  آتيش تو انداخت رو بود خريده برام اون که هايي سر گل و حلقه گردنبند، اي، قهوه پيرهن شادمهر و

 يه حتي يا گردنبند يه...  حلقه يه فقط اگه ميشه چي مگه ؟ شدن رحم بي همه چرا...  کوبيدم اتاق کف به.  زدم زار

 ؟ باشم داشته رو خريده برام اون که سري سنجاق

.  کردم حس لبام، گرفتن گاز بخاطر رو، خون شوري.  اتاق کف انداختم خودمو.  نداشت رو وزنم تحمل قدرت پاهام

 هيچکس چرا.  ميخوام پرهامو من نه بگم و خودمو بزنم ديوار و در به.  بزنم عر...  بزنم هق...  بزنم داد ميخواستم

 . پرهامه اونم...  داره درمون يه فقط من هاي درد اين نفهميد

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا  شبح عشق | ست داشتنی منونامزد د سایت نگاه دانلود
 

 . پـــــــــــرهــــام:  زدم داد بالخره

 نمنبي رو پرهام عروسي ولي بميرم بزار!  نه بيارم، دووم کن کمکم.  من خداي!  خدا ؟ من چرا.  گريه زير زدم بلند بعد و

 . ميشکنم همه جلوي.  ميميرم من موقع اون.  ميرقصه تانگو بهار با چطوري که نبينم. 

 . ميبازم رو پرهام تمام.  ميبازم رو زندگيم تمام.  ميدم دست از وجودمو تمام

 ! مهربان:  گفت نگراني با نهاد و شد باز در

 چرا ؟ عاليه بهار ميگه من روي تو چرا ؟ عسلش شده بهار چرا نيستم، نفسش من چرا:  ترکيدم بالخره ترکيدم،

 وزير يه نميگي ؟ کردي وابسته خودتت به منو چرا ؟ کردي عاشقم چرا نميخواستي منو اگه لعنتي دِ ؟ همينه هميشه

 برد رو قلبم...  ندارم قلبي ديگه من.  درون از بلکه ظاهر روي از نه ؟ شده شکسته نميگي ؟ من بدون ميميره دختر اين

 . ميکنه له پاهاش زير هم عروسيش روز. 

 که ببينم رو روزي و بمونم زنده بزاري اگه انصافي بي خيلي ؟ بگيري ميخواي من از رو پرهام چرا.  خدااا:  زدم نعره

 . ميکنه معرفي زنش عنوان به جا همه اونو و ميبوسه ديگه يکي هاي لب داري پرهام

 . بود شده خشک صورتم روي هام اشک.  بودن شده حس بي بودن خورده ديوار و در و زمين به بس از دستام

 . پرهامم.  ميخوام رو پرهامم من:  شدم زمين پخش بعدش و زدم رو ام ناله آخرين

 ؟ من چرا:  گفتم ناله با.  اشکه خيس هم اون صورت ديدم.  خواب تخت تو برد منو و گرفت رو بغلم زير نهاد

 بيارم بخش آرام برات تا بخواب:  گفت و کرد عوض هامو لباس.  کرد باز رو مانتوم هاي دکمه و آورد در رو روسريم اون

. 

 ؟ باشم داشته يادگاري ازش تونم نمي من چرا...  نامردي هم تو:  گفتم که ميرفت داشت

 . بهاره مال پرهام..  مهربان کن فرو مغزت تو اينو ، کني فراموشش تا:  گفت برنگشته

 ؟ تلخ اينقدر چرا.  گرفت نفسم دوباره حقيقت اين از

 دوباره بزار...  بکش نفس حاال.  ميخوام معذرت ازت...  عزيزم ميخوام معذرت:  گفت سريع من ديدن با و برگشت نهاد

 . بکش نفس خواهشا ولي..  برسي پرهام به که ميکنم کاري خودم اصال...  بکنه کار کوچيکت قلب اون

 اين ولي...  غرورش حتي.  چيزش همه به.  ميکردم فکر پرهام به فقط من اما زد، داد و ام سينه ي قفسه روي زد محکم

 . کرد خراب رو هام رويا نهاد حرف

 . اومد باال نفسم که زد ام سينه ي قفسه روي دوباره
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 ديگه هاي خيلي هم ، فرشته هم ، شادمهر هم ، تو هم ؟ ميکنيد گريه چرا.  کرد گريه و ام سينه روي گذاشت رو سرش

 ؟ هن ميگه بهار به رو اينا حتما ؟ عشقم بکش نفس بگه من به نيومد هيچوقت اون چرا ؟ نميکنه گريه پرهام چرا ولي. 

 ؟ داره دوست رو بهار پرهام،:  گفتم گرفته صداي با

 من هک بهاره مال پرهام بگو ديگه بار يه.  نگو دروغ نه،.  بخونم چشماش توي رو ترس ميتونستم باال، آورد رو صورتش

 داره تشدوس.  آره بگو.  نفسم ميگه بهار به پرهام که نشنوم ديگه و بميرم بزار.  نهاد بميرم بزار.  بدم خاتمه زندگيم به

! 

 ؟ کجايي ؟ من مشکي مو جوجوي بگي ديگه بار يه که کجايي ؟ کجايي پرهام.  شد داغ تنم تمام

 . سخته همه براي سوال اين جواب ميدونستم.  کرد بغل منو و تخت روي اومد نزد، حرفي نهاد

 ؟ بپرسم بايد چرا پس.  ميدونستم رو جوابش ديگه که من اما

 . نهاد:  گفتم م گرفته صداي با

 تو هاي گريه.  ندارم رو تو زجر طاقت من.  بگو چيزي نه بپرس سوالي نه...  مهربان هيــس:  گفت داري خش صداي با

 . ميزنه آتيش منو

 هب است موقع اون.  دارم دوست عاشقانه رو بهار من بگه و کنه نگاه چشمام تو بار يه پرهام کاش.  ريختم اشک دوباره

 . است مرده جسم يه از بدتر مرده روح يک...  ميميره که نيست جسم فقط.  ميميرم روحي معناي

 ياريب دووم من بدون ميتوني چطور...  پرهامم:  گفتم لب زير بست رو در وقتي.  بره که شد بلند نهاد ساعت يک از بعد

 روز اون تو بزارم تونستم چطوري ؟ بيارم دووم تو بدون تونستم چطوري من...  نيست من به نيازي اصال شايدم ؟

 ؟ چطوري ؟ کنم خوردت...  مهموني

 خيلي.  اس خسته آره...  اس خسته روحم هم شايد.  نميبرد خوابم خستگيم تمام با.  کردم جمع شکمم توي پاهامو

 ! خسته

 .  برد خوابم بالخره بخش، آرام هاي قرص اون با و گذاشتم هم روي بالخره رو چشمام

 ؟ زندم هنوز من کردم، نگاه هام لباس به شدم که بيدار

 با رو خاليش جاي.  گردنم روي بود مونده اش پروانه جاي بستم، مي رو پرهام گردنبند بس از.  زدم گردنم به دست

 . کردم حس وجودم

 ؟ بود مهربون ؟ پرهام از تر شونه چهار ؟ بود شونه چهار.  ديدم رو مرد يه هيکل تاريکي بين از من و شد باز اتاق در

 ؟ من پرهام از بدتر ؟ ميکرد اخم ؟ پرهامم از تر مهربون
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 . نفسم بخير صبح:  گفت طنيني پر و کلفت صداي

 ؟ صبحه:  گفتم بغض با و کرد گير بغض گلوم توي...  مال هم بهار و...  بهاره مال نفسم ؟ نفسم

 ؟ چطوره...  کنم حال کلي کوچولوم آبجي با ميخوام:  گفت و داد تکون رو سرش

 . خوبه:  گفتم لب زير و دادم تکون رو سرم حوصله بي

 کار هنوز من قلب چرا پس.  وايساده هم زمان.  کرد نمي حرکت پاهام.  کشيدم رو کرختم بدن و پاشدم تخت روي از

 ؟ ميکنه

 . خوبه هم پرهام حتي ؟ نهاد نه خوبه، چيز همه روزا اين:  گفتم و کشيدم کنان لخ لخ رو پاهام

 . شد تبديل قهقه به که خنديدم اونقدر کردم، مصنوعي ي خنده

 

 مصنوعي بخند

 بودي مست کن وانمود

 .  زوري هست اگه حتي

 

 ؟ مهربان خوبي:  گفت نهاد

 ؟ بپرسي گفته بهت کي رو مسخره سواالت اين-

 نميدونم!  ميزد چرخ اتاق يا ميزدم چرخ من نميدونم.  زدم چرخ اتاق دور و خنديدم مست هاي زن عين دوباره بعد و

 . نميدونم هميشه مثل... 

 ازب)  ؟ س زنده چرا پس.  مونم نمي زنده تو بي گفت موقعي يه نهاد،:  گفتم و شد تعجب و غم يه به تبديل ام خنده

 ... داره نفس اون خـر، معلومه خب(  خنديدم

 ...  هم نفسش...  هم نفسش:  گفتم حرص با.  نميدونستم هم باز که گفتم خودم به رو خر

 ستيني نفسش تو بگم و کنم خفش ميخواستم.  جلومه بهار ميکردم حس.  ميشد بسته و باز نفرت با دماغم هاي پرده

 . هستم نفسش من... 

 .  نده عذاب رو خودت اينقدر مهربانم:  گفت گريه با نهاد.  عقب رفتم قدم يه که جلو اومد نهاد
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 : گفتم و شدم خيره چشماش تاريک ظلمت به.  نشست روم به رو اومد.  زمين کف به خوردم سُر و ديوار به چسبيدم

  ؟ بوده بابا عاشق هم مامان ميکني فکر

 هم پرهام يعني!!  چي يعني درد کوه فهميدم!  چيه مرد اشک فهميدم من و.  لرزيد هاش شونه مامان اسم شنيدن با

 ؟ شد پير ؟ شد غم ؟ شد کوه ؟ لرزيد غم از اينجوري من رفتن از بعد

 اکپ رو افسون.  تغيرات با اما.  بچگي دوران به برگردم دوباره ميخوام نهاد،:  گفتم باشم، گذشته هاي روز محو انگاري

 خودم!  سياه مداد با نه.  ميکردم رنگشون رنگي مداد با و ميکشيدم رو بابا و مامان و خودت و خودم عوضش و ميکردم

 و خودم ، ميشدي غيرتي تو ميشد مزاحمم پسري مدرسه راه تو وقتي خودت و خودم.  ميکشيدم پارک تو رو خودت و

 روز که.  رو مامان با رو خودت و خودم...  نه...  رو خودت و خودم.  بوسيديم مي رو مامان هاي دست وقتي رو خودت

 . باشيم نخريده مواد براش بابا تولد

 دراينق ديگه تا بگو.  بشي راحت تا بگو...  بگو برام.  نکن خون رو دلم مهربان، کن بس:  زد زجه و کرد بغل منو نهاد

 ؟ چيه ها رويا اين پس...  ها روز اون بود خوب بگي ميخواي کي تا.  نکشي زجر

 ؟ بهت بگم:  گفتم بغض با

 . بخورم داد صبحونه يکم و آشپزخونه تو برد منو اول.  داد تکون رو سرش

 . گلم من اتاق تو بريم بيا:  گفت بعدش

 . نميدونم هم باز ؟ بود سردم من يا بود، سرد هوا.  اتاقش تو برد منو

 . سرده هوا:  گفت و هام شونه روي انداخت بافتني شنل يه.  ايش گهواره صندلي روي نشستم

 ؟ مامان مرگ از ؟ کنم شروع اول از:  گفتم بودم دوخته چشم بيرون به که حالي در

 . داد تکون رو سرش

 مامان غم من که برگرده کاشکي ميگفتم خودم دل تو اما نميشناختمت اينکه با ميدوني،.  بگم رفتي وقتي از بزار نه،-

 باعث خونه داغون وضع اما داره دوستش بابا ميدونستم.  مريض و بود گريون همش مامان تو رفتن از بعد.  نبينم رو

 بابا...  بود داده دست از رو مامان تازه و بود شده سالم دوازده.  باشه خمار همش خونه، بياد الکل بد بوي با شبا شد

 و بودم برداشته رو بابا ماشين ، کردم ول رو مدرسه!  داغون.  بودم داغون من اما شوکه و بود ناراحت مامان غم توي

 که مامان با ميکشيدم خودمو نقاشي تو اتاق توي.  کردم کوتاهشون قيچي با و نيومد دلم اما بزنم رو موهام ميخواستم

 نتقاما يه ميخواستم.  ميدونستم بابا رو مقصر.  نياورد اما.  واسم بياره ني ني بود داده قول بهم آخه شده، گنده شکمش

 ور صورتش.  کشتيش زدم داد و بابا سمت رفتم ديوار و در روي ميکشيم نقاشي که چاقويي همون با.  بگيرم بزرگ

 از...  ولي داره دوست هم رو من حتي ميدونستم.  کردم خيس رو شلوارم خوني هاي چشم اون ديدن با من و باال آورد

 نمک فرار خواستم تا.  داغون هم مسته هم ميدونستم.  بود گرفته مشروب و سيگار بو خونه بود روز دو.  پريد جاش سر
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 ستني حواسش ميدونستم.  کرد باز رو پيرهنش هاي دکمه و تخت روي انداختتم.  اتاقش تو کشوند منو و گوشم تو زد

.  کردم التماسش و زدم جيغ که کمربندش سمت رفت دستش اما.  دخترت مهربان، منم، بابا که زدم نعره زدم، داد. 

 ديگه من اما شد پيداش ماه يک از بعد.  بيرون زد خونه از تعجب با دخترشم من که باشه فهميده تازه انگاري اونم

 و اه برجستگي نميشد.  کنم زندگي پسرونه و بيام بار پسرونه که خوردم قسم شبم، اون ضعف اون از.  نبودم دختر

 مشغول مدرسه تو دوباره.  اومد مي بدم جنسيتم از و بودم دختر من.  کرد کاريش رو چندش هاي پسر هيز هاي چشم

 هاينک تا.  گرفتم سيکل سالگي پونزده سن تو و نرفتم مدرسه ديگه.  ميکرد اذيتم بقيه هاي حرف اما شدم درس

 ونيکيش.  بگيرن رو خونه اون تونستن التماس کلي با که اومدن خواهر دوتا جاش به و رفتن چپيمون دست ي همسايه

.  بود تر کوچيک من از روز دو فقط اون بود اين مهم و بود من سال و سن هم فرشته.  فرشته يکيشون و بود فرناز

 ميگفت ؟ الغري چرا تو ميگفتم هميشه و بود الغر اون.  گفتيم بهم رو هامون دل و درد ي همه...  خواهر مثل شديم

 ي خونه گفت ؟ گفت چي ميدوني ؟ ميکني کار کجا مگه گفتم.  ميرم مدرسه هم ميارم در پول هم ميکنم کار هم من

 خجالت اولش ؟ چيکارس مگه پرسيدم من و حرومه مياره در پول ازش خواهرش که راهي ميگفت.  ميکنم کلفتي عمم

 سبز شراه سر که آشغالي هر به...  کثافتي هر به.  ميفروشه تن خواهرش گفت اونم گفتم رو وضعيتم وقتي ولي کشيد

 ي خونه آشپزِ هم فرشته.  ميکردم کار کافه يه تو و بود شده سالم بيست من.  شديم بزرگ هم با ما و گذشت.  بشه

 ولي نميرفت فرشته اما خونش به کرده دعوتشون و ميکنه کار اونجا که ناراحته اش عمه ميگفت.  بود شده اش عمه

 . بکنه رو هاش کار تونه نمي و فلجه چون داره دوست اونو خودش

 هفرشت اون از بدتر.  داره اي نقشه فهميدم..  خونس تو بيشتر بابا ديدم که وقتي تا بهم، ريخت چيز همه کم کم اما

 فرشته خواهان خواهرش هاي پسر دوست از يکي ميگفت.  بکنه فروشي تن هم فرشته که ميخواد خواهرش ميگفت

 با هم بعدش و کرديم فرار خونه از مهر هاي اول و بود سالمون سه و بيست ما.  روحش نه فرشته جسمِ البته.  شده

 .... و فرهود

 .... اما کشيدي سختي ميدونم ، عزيزم:  گفت و کرد پاک رو اشکاش نهاد

 هم...  تو هم...  من هم.  هستم خدا شاکر من.  نهادم نه:  گفتم و کردم نوازش بود گذاشته پاهام روي که رو سرش

!  هميم با هم االن.  داشتيم رو اينا ما اما.  غذا نه دارن خونه نه.  پا نه دارن دست نه هستن ها بعضي.  سالميم فرشته

 . نگو هيچي پس

 ؟ کني درمان منو ميخواي چرا:  پرسيدم بوسيد، دستامو نهاد

 ... فـرامـ رو پرهام ميخوام.  فقط اس حمله يه اينا چون...  بشي درمان نميخوام:  گفت و برداشت رو سرش نهاد

 پرهام عاشق هميشه هم، بميرم اگه حتي بشم، هم شادمهر زن اگه من نداره، امکان:  گفتم.  بزنه رو حرفش نزاشتم

 بره غزم از اگه اون.  کردم قبولش وجودم تمام با من اما.  نيست تحمل قابل و سخته اينکه با دردناکه، اينکه با.  ميمونم

 !! نميره قلب از
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 آغوش تو چون ميگيره نفسم.  ميبينه اونو دور از داره چون شده ضعيف من قلب:  گفتم که داد تکون رو سرش نهاد

 پرهامم نهاد، پرهامم...  پرهامه من درد هر دواي.  ميشم قوي پرهام با من...  اونه پيش روحم اما جسمم اس ديگه يکي

!! 

 و.  چسبوند در به زور به منو اون.  افتادم امون بوسه آخرين و اولين ياد.  شد جمع اشک چشمام توي.  نزد حرفي نهاد

 .  متنفره من از اون و اشم ديوونه من حاال.  کرده تغيير چيز همه اما...  ازش شدم متنفر لحظه اون من

 اونم که ميدم اطمينان بهت من...  بهش کني اعتراف فقط رو بزاري رو غرورت اگه.  داره دوستت هم پرهام:  گفت نهاد

 .  دارم دوستت ميگه

 ؟ مطمئني -

 .  آره -

 . نيستم مطمئن من ولي -

 .  بزنم قدم يکم بشم حاضر ميرم:  گفتم و پاشدم صندلي روي از

 .  خوبه برات برو، باشه:  گفت و داد تکون رو سرش

 بيآ سانتي ده پاشنه هاي کفش و سفيد شلوار با.  کردم سرم آبي روسري و آبي مشکي مانتوي يه.  اتاقم تو رفتم

 .  نفتيم

 .  بود کالس با ولي جور و جمع آپارتمان يه.  بيرون زدم خونه از و جيبم توي گذاشتم رو موبايلم

 رد رو موبايلم و زدم کنار موهامو تار دستم با.  نشستم نيمکت يه روي پارک يه تو رفتم.  افتادم راه و بستم رو در

 .  ميرفت بهار براي نفسش اگه حتي.  بودم صداش ي تشنه...  موند پرهام اسم روي دستم.  آوردم

 .  شد گرفته اش شماره ناخواسته که کشيدم موبايلم روي دستي

 ؟ بله:  گفت و برداشت.  گذاشتم گوشم دم رو تلفن مجبوري

 .  سالم:  گفتم داري خش صداي با

 ؟ ندارم رو صدا اين من چرا.  گرفت ام گريه اش مردونه صداي از

 ؟ کني توجه من به ميخواي کي پرهام:  پيچيد هم دختر يه صداي موقع همون

 ؟ شما ولي ببخشيد:  داد ادامه پرهام

 .  دوست يه:  گفتم لب زير
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 .  نداشتم رو اش حوصله اصال من پسر آقا ببين:  گفت که نگفتم چيزي

 .  بهاره فهميدم.  نزديک از اما اومد دختره صداي دوباره موقع همون

 : گفت

 يادش رو تو اصال مهربان ؟ ميفهمي ميکنه رو خودش زندگي داره مهربان!  مهربان نه.  بهار...  منم اين پرهام، ببين -

 نداره فايده ولي کردي پاک شمارشو تو.  آرومه زندگيش حتما خب ؟ بود خوب شادمهر با چقدر نديدي مگه.  نمياد

 .  کني فراموش رو خودش بايد

 : بهار به برسه چه ترسيدم من که زد اي نعره پرهام

 .  ببينمت نميخوام گمشو برو -

 .  رو بانيش و باعث کنه لعنت خدا:  گفت بغض با بهار

 .  زده رو بهار پرهام فهميدم که اومد سيلي صداي

 .  مهربانم خداحافظ:  گفت که کنم خاموش ميخواستم رو گوشي

 نيستيم هم مال ما اما ؟ چسبوند مالکيت "م" ؟ مهربانم ؟ مهربانم گفت بهم اون.  موندم مات من و شد قطع گوشي

 ! خودت.  بگي بهم بايد خودت.  نميشه حرفا اين با اما داري دوستم هم تو ميدونم!!  پرهام

 ( بعد هفته يک) 

 

 رشادمه پاي بود مونده هم نهاد داشتم، ارتباط دفعه دو شادمهر با هفته يک اين توي.  عيد به بود مونده روز چند فقط

 .  رو پرهام يا کنه باز رو

 .  هاش بچه بگم بهتره اومد، بدنيا اش بچه آفتاب ديروز

 .  سالمن ها بچه شکر رو خدا:  گفت و اومد دکتر که بيمارستان بوديم رفته همه

 !  کرده حساب بچه هم آفتاب دکتر خانوم کنم فکر:  گفت کسري و خنديد فرهود

 .  سالمن ها بچه و مادر نخير:  گفت دکتر خانوم

 . دوتا نه بچه، يه گفتن ما به ولي:  گفت کوبيد مي سينه به دلم باالش و قد ديدن از من که پرهام

 .  دختر دوتا.  هستن بچه دوتا حال هر به -

 .  کوفت:  گفتم که خنده زير ميزد دوباره داشت فرهود.  کرديم نگاه بهم فرشته و من
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 .  بوديم اتاقش تو فرهود و فرشته و کسري و مهتاب و من آفتاب شدن بيدار از بعد.  کرد جمع رو نيشش

 .  بهمون نگفته و ميدونستم گفت گفتيم که بهش

 .  ميسوزه چقدر هام بخيه...  اينجا آورد منو کي هر نبينه خير:  گفت و شکمش رو گذاشت دست

 تو پرورشگاه، ميزارم رو هات بچه از يکي.  نداره اشکال حاال:  بهش ريخت کرم فرهود که شد اشک از پر چشماش

 .  کنيم نگاه روت تو نميتونم ديگه ما ميزني جوش نخور اشو غصه

 دفرهو.  شکمش تو خورد که فرهود سمت کرد پرت و برداشت کاغذي دستمال جعبه يه بود فنگي و دنگ هر با آفتاب

 .  پريده ور نبيني خير الهي:  گفت و آورد در رو زنا اداي

 ميرفتم داشتم.  نديدمش من البته خونه رفت هم فرهود.  موندن پيشش مهتاب و فرشته شب.  خنديديم امون همه

 ؟ مهربانم:  کرد ميخکوب منو يکي صداي که نهاد ماشين سمت

 ؟ کردم اذيتت چقدر ببينم که ؟؟ اومدي چرا ؟؟؟ چرا.  کردم نگاه بهش و برگشتم.  بود شادمهر سوز از پر صداي

 .  بود شده تنگ دلش فقط ولي بود جذاب هم هنوز شادمهر

 ؟ نداري دوستم ديگه:  گفت که ميگشتم بر داشتم

 .  بودم بريده..  بودم بريده.  بدم ادامه رو بازي اين تونستم نمي

 بخو هم خودت تو.  کنم اذيت ميخوام رو تو نه بدم ادامه اينجوري ميتونم من نه.  کنيم تمومش بيا:  بگم ميخواستم

 . بسازيم هم از جدا رو زندگيمون و کنيم باطل رو صيغه اين بيا پس.  اس ديگه يکي مال من روح و جسم که ميدوني

 ...  ولي ممنونم دادي بهم که هايي آرامش از يک هر بخاطر

 ؟ نداري دوستم:  اومد صداش

 ؟ نشکنه دريا وسعت به دل اين نزارم چطوري ؟ نکنم خيس رو چشما اين چطوري.  کردم نگاه رنگش خوش چشماي به

 ؟ کردي من با بود اي بازي چه اين خدايا

 .  ميزنيم حرف بعدا:  گفتم بغض با من و زد موج چشمام تو اشک

 .  ينماش سمت کردم فرار فقط.  بود چي نفهميدم که بودم خسته اونقدر زد، عجيبي برق يه چشماش شب تاريکي توي

 که افتاد يارو يه به چشمم که جام تو زدم چرخ يه.  ميکنم بافي خيال خودم براي دارم من و شبه نصف چهار ساعت

 ؟ هستي کي ديگه تو:  گفتم تعجب با.  بود نفره دو حاال تختم.  بود خوابيده کنارم

 .  عزرائيل عمو:  غريد

 .  کرد همراهي زدن جيغ تو منو پريده رنگ و تعجب با اونم.  زدم جيغ و پاشدم جام از دفعه يک
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 ... !  نميکردي رو و بودي زنکي خاله چه!  کوفت:  گفت دفعه يک.  بود شده دار خش صدام که زدم جيغ اونقدر

 ؟ ميکني چيکار اينجا تو ؟؟؟ فرهود:  گفتم تعجب با

 که بخوابم اومدم اتاقشه اينجا کردم فکر.  نيست ديدم که نهاد خونه اومدم نميده حال خونه ديدم:  گفت خميازه با

 .  کردي بيدارم کثافت توي

  ؟ خوردم چقدر حاال، تا صبح از واقعا:  گفت گريه حالت با که سرش تو زدم رو متکام

 ؟ چي -

 .  چي ميگيد بعدش و ميريد و ميزنيد..  ديگه همين -

 .  ميکنه سکته يکي نگفتي:  گفتم و تخت رو نشستم

 .  ميفهمم االن ولي نميکنه کارا اين از ادبه با نهاد گفتم خودم با...  ميکردي خُر خُر داشتي هار سگ عين اولش -

 ؟ ميکنه خُر خُر چجوري هار سگ احتماال ببخشيد بعد ؟ ادبم بي من يعني:  گفتم و کردم نگاش بد

 .  خر ي خنده عين:  گفت و سرش زير گذاشت دستشو.  پتو زير خزيد و کشيد خميازه

 .  خانوم گودزيال نکشتت خدا:  گفت زنانه حالت با که بازوش به زدم آروم و گرفت خندم توصيفش از خودمم

 .  بشيااا پشيمون زندگيت از کنم کاري نزار:  گفتم و شکمش روي گذاشتم حرص با رو متکام

 .  ميشه پشيمون زندگيش از ميبينه رو تو ي قيافه آدم که همين -

 ؟ ندارما شوخي من ببين:  گفتم و کردم گرد چشمامو

 .  ميشي سير کني نگاه آيينه تو هم خودت تو.  کردي شوخي نکردم فکر منم -

 .  بود پرهام تو جاي کاش:  گفتم لب زير و سابيدم هم روي هامو دندون حرص با

 ! مياد هم روز اون ايشاهلل:  گفت بلند

 ؟ نه باشه بهتر شبش کنم فکر البته:  گفت خنده با بعد

 .  داره دوستت ميدوني:  گفت که خنديدم خودمم ايندفعه

 ؟ نميگه چرا پس:  گفتم و شدم جدي هم من جديش، حالت از

 ! فرصته منتظر شايد -

 .  خب بخواب هال تو برو گمشو:  گفتم بعدش و گفتم شايدي لب زير

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا  شبح عشق | ست داشتنی منونامزد د سایت نگاه دانلود
 

 .  تره خنک اينجا -

 آروم و بود بسته رو چشماش.  اتاق تو برگشتم و کردم آب از پُر ليوان يه.  آشپزخونه توي رفتم و پاشدم حرص با

 .  زد رو سکته کنم فکر که روش ريختم رو يخ يخ آب ليوان.  بود خوابيده

 .  مهربان ميکنم خفت خدا به:  زد داد و پاشد جاش از

 !! بکني توني نمي غلطي هيچ:  گفتم و خنديدم دل ته از مدت اين تو بار اولين براي

 .  نميبره خوابم ديگه...  خودت دل ور افتادم حاال خب:  گفت و خنديد اونم

 ؟ بکني ميخواي چيکار...  بيکاريم خب:  گفتم و تخت رو نشستم

 ؟ بگم خاطره عشقت از -

 ؟ داري دوستش خيلي:  گفت که کشيدم خجالت

 چي که ميفهمي نبود، زياد ها خواستن اين موقع اون.  پشيمونم کردم باهاش که کاري از:  گفتم و دادم تکون سرمو

 ؟ ميگم

 و فکر تمام ميشه بعدش و ميخوره جرقه ديدار اول ي دفعه تو که احساسيه يه ميکنم فکر من ميدوني.  اوهوم -

 .  ذکرت

 .  پليسي براي بره خواست که بگو روزي از حاال خب.  موافقم -

.  تداش پا يه مرغش ولي.  حرفا اين از و کن ولش...  بابا بيخيال گيري جو تو گفتم بهش.  بود سالش سه و بيست -

 بود دهش.  حرفا اين از و بديم دست محرم نا هاي زن با نبايد باشيم داشته ماهواره نبايد ميگفت رفت وقتي باشه، گفتم

 گوب بعد اومدي، بدنيا اي خانواده چه تو ببين اول پرهام گفتم و کردم باز رو گوشش و چشم بالخره که همه جون بالي

 شآغو از و داره حيا و حجب دختري کمتر ميخونه، نماز کسيمون کمتر که شديم بزرگ اي خانواده تو ما...  بايد و نبايد

 گرم پسرا با زياد بود، گرفته و خونده رو اش روزه و نماز که بود آفتاب فقط دخترا تو.  ميکنه دوري پسرونه هاي

 از همه ها دختر.  خونده رو هاش نماز تمام کاميار اما باشه دار خنده برات شايد هم پسرا تو.  حرفا اين از و نميگرفت

 تا نم.  نيست ميبيني که طور اون چون.  نيست بدي آدم کاميار من نظر به اما پسرا از بعضي با.  مياد بدشون کاميار

 و کاميار خورد، بهم همه از حالش کرد پرهام با بهار که کاري از بعد فقط.  کنه درازي دست دختري به نديدم حاال

 ربها که فهميد وقتي کاميار که شاهده سر خدا ولي کامياره کار ميکرد فکر همش پرهام ولي بودن نزديک بهم پرهام

 ارکامي.  داره نگه کنارش رو کسي نتونست که بود خراب زاتش اونقدر بهار اما کشيد بهار از دست داره دوست رو پرهام

 برامون قرار يه گفت من به و بزنه حرف تو با ميخواست.  کنه اعتماد بهش تونه نمي ولي داره دوست رو بهار هم هنوز

 .  اون واسه نه بشه دردسر تو واسه نه که کنه جور
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  . بخوابم هال تو ميرم:  گفت و برداشت رو متکاش.  صبحه چهار ديدم که کردم ساعت به نگاه يه.  دادم تکون سرمو

 .  بخير شبت:  گفتم لب زير

 ي هخون بياد گفتم بهش.  کاميار به زدم زنگ دلي دو با.  نيومد ديگه هم بعدش و فرشته دنبال رفت فرهود زود صبح

 .  ميام که گفت دادم که رو آدرس نيست، بلد گفت اون و نهاد

 بلوز يه.  يخچال تو بودم گذاشته و بودم کرده حاضر شربت دوتا هوا گرمي بخاطر.  اومد که بود صبح يازده ساعت

 که ياسترس.  کردم پرواز در سمت به زدن که رو زنگ.  بودم پوشيده قهوه گشاد پا دم شلوار با ليمويي ربع سه آستين

 تا زبلو هم باز که ديدمش کردم باز رو در تا.  نداشتم خوشي دل داشتيم، که آخري ديدار از.  نبود توصيف قابل داشتم

 کاميار دفعه يک.  ميکرد خودنمايي هاش رگ با هم اش مردونه هاي دست.  باال زده رو هاش آستين و بازه سينه روي

 .  بهتره همه از.  بهتره خيلي من پرهام...  نه.  کردم مقايسه پرهام با رو

 ؟ نيست که نهاد شدم، مزاحم ببخش:  گفت و مبل روي نشست

 .  زياده شيفتش شبه چند نه -

 ! ممنون:  گفت و برداشت کردم، تعارف بهش.  آوردم رو ها شربت رفتم من و داد تکون رو سرش

 ؟ اومده پيش مشکلي:  گفتم و روش به رو صندلي، روي نشستم عصبي

 اريهمک که شرطي به.  بکنم کمکت ميخوام:  گفت و پاش رو انداخت پاشو و مبل گاه تکيه پشت گذاشت رو دستاش

 .  کني

 ؟ چيه منظورت -

 کنم کمکت ميخوام من.  ميشيد دور هم از داريد غرور يا لجبازي روي از اما هميد عاشق پرهام و تو که ميدونن همه -

 موقع اون...  تمومه رابطه اين ميگي شادمهر به هم تو.  ميکنم دورش پرهام از کم کم و خودم طرف ميکشونم رو بهار... 

 هم چون ميکشنه دلشون نگو لطفا ؟ نه باشه خوب کنم فکر.  ميکنيد بازي اضافي ي مهره هيچ بدون دوتاتون هر

 .  ان وسيله بهار هم شادمهر

 ؟ ميگي داري چي:  گفتم و شد گرد چشمام

 اين ننک کاري و باشن شما مواظب گفتيم بهار و شادمهر به ما پرهام و تو جدايي از بعد.  گفتيم پرهام به نه و تو به نه -

 داييص هر با ميشه، رواني داره پرهام.  کرديم مريض رو دوتاتون هر ما...  هيچ نشد که بيشتر ولي.  بشه بيشتر فاصله

 به روز و ميشي تر ضعيف داري روز به روز هم تو و ور اون و ور اين ميکنه پرت رو وسايلش دادني گير هر با و ميخنده

 و تو حق در بهار هم شادمهر هم.  ميدونم بيشتر امو وظيفه من اما کنن جبران ميخوان همه حاال.  ميري تحليل روز

 .  نيست اونا براي دلسوزوندن جاي ميدونن خودشون و کردن بدي پرهام
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 فکرش که چيزايي اون از تو شده اگه تا اينجا اومدم:  گفت و در سمت رفت.  بودم نشسته هنوز من ولي پاشد جاش از

 .  رو پرهام نه بده عذاب رو خودت نه.  بشي بيخيال ميکني رو

  ؟ بشيم دور هم از پرهامم و من که ؟ بود بازي يه همش يعني...  بودم مونده من ولي رفت و کرد باز رو در

 ! ؟ بازي همه اين از يا بود شوق از.  گريه زير زدم بعدش و خنديدم

 .  ميرفتم بايد...  نبود وقت.  سينک تو گذاشتم و بردم رو ها ليوان

 فرهود آخه.  رفتم مي پرهام ديدن اميد به هميشه من که جايي.  هميشگي ي کافه بياد دادم اس ام اس شادمهر به

 .  بلده رو اينجا پرهام ميگفت

.  فتها بي اي ديگه کس بدست ميزارم نه بکنه عروسي ميزارم نه.  برسم پرهام به تا دارم بر قدم خودم ميخوام ايندفعه

 .  هميم مال ما...  منه مال پرهام

 هاي کفش کفشي جا تو از.  بيرون زدم اتاق از شلوارم همرنگ شال با و پوشيدم مشکي شلوار با سفيد ي مانتو يه

 .  کردم قفل رو در بيرون زدم که خونه از و برداشتم کليدي جا روي از رو کليد.  کردم پام و برداشتم رو عروسکيم

 شادمهر به ميخواستم که هايي حرف به کافه به رسيدن تا.  گرفتم دربست يه و خيابون سر رفتم پياده و بيرون رفتم

 .  بدم خودم به تکوني يه بالخره من شدي باعث که بيامرزه رو پدرت خدا کاميار.  دادم نظم بگم

 . نبود شلوغ.  کافه تو رفتم و کردم حساب رو کرايه.  رسيديم کي نفهميدم که بودم ور غوطه هام فکر تو اينقدر

 .  رفت وا سردم نگاه با که زد لبخند بهم.  اومد هم شادمهر مدت چند از بعد.  دنج گوشه يه نشستم

 .  دادم کيک با قهوه دوتا سفارش.  روش به رو نشست

 .  مهربانم سالم -

 اون که اومد دلت چطور نميدونم..  داد توضيح برام رو چيز همه کاميار.  نيستم تو مهربان ديگه من دوما سالم اوال -

 مبه تو ولي داشتم رو حال ترين خراب من که مارلين تولد روز..  بدي بهم پيشنهادي همچين تو بودم خراب من که روز

 زدنام با اما.  بيارم در سرش رو پرهام ي نکرده هاي کار تالفي ميخواستم و داشتم کرم منم اما.  دادي دوستي پيشنهاد

 ؟ نه باشم تو مال من ميخواستي تو...  نبودي مطمئن آدم اون ديگه تو.  خودت جز نشد عوض هيچي تو و من شدن

 دوست نامزدي، هيچ بفهمم شد باعث.  عزيزم ازت مرسي اما.  نرم در دستت از ديگه که داري نگهم ميخواستي

 شتربي تو از شرفش بهار شايد.  ازت مياد خوشم نه و متنفرم ازت نه حاال که بدون اينو ولي!  نبود پرهام از تر داشتني

 .  بهم دادي عادت حد در آرامش يه بود اين اونم کردي خوب کار يه بالخره،.  نيستم دلگير ازت من ولي باشه

 ؟ کنيم باطلش کي:  گفت بزنم حرف دوباره و بگيرم نفس خواستم تا..  بود خيره اش قهوه به سکوت توي شادمهر

 .  امونه صيغه منظورش ميدونستم
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 .  کن تعريف اول از:  گفتم بدجنسي با

 هچ گفتم بکشونم، خودم طرف رو تو نقشه با بايد که فهميدم وقتي ولي.  جدي حد در نه اما داشتم دوست من آره، -

 اربه و بودم شاه من....  بازي اين تو و پرهام، از بودن دور بخاطر بازي همش مهربان، بود بازي همش.  ديوونتم بگم بهتر

 االن کن باور ولي...  ولي داري حسي يه بهم ميدونستم اينجوري.  ميشدي متنفر ازم حداقل کاشکي...  متاسفم.  سرباز

 .  ديوونتم

 زا پرهام و من که بريزيد نقشه بهار و تو اينکه جز ميکردم رو چيز همه فکر:  گفتم خشکي لحن با و زدم اي خنده زهر

 تو که بار هر.  پرهامه من دنياي چون...  پرهام براي ميدم رو دنيام تمام من...  جناب خوندي کور اما.  بشيم دور هم

 يکنيمم باطلش امروز همين.  حقته ميبينم ميکنم فکر که حاال اما بوده خيانت ميدونم کردم، فکر اون به بودم آغوشت

 سست اينقدر که ميخوره بهم خودم از حالم.  داشته تماس کثافت توي لباي با لبام که ميخوره بهم حالم خودم از. 

 .  االن نه اما ميشه پُر نفرت از دل اين روز يه...  عزيزم نترس.  شدم عوضي توي دست ي بازيچه که بودم اراده

 .  هميشه براي خداحافظ:  گفتم لب زير و کردم مرتب رو شالم برداشتم، رو کيفم

 .  نيست دلسوزي جاي هيچ ميگفت، راست هم باز کاميار.  بيرون زدم کافه از

 .  گرفتم دربست يه راحتي حس با من و کرديم باطل بالخره

 ؟ خوبي داداشي سالم:  گفتم و برداشتم.  زد زنگ موبايلم به نهاد ماشين تو

 ؟ خانوم مهربان احوال.  گلم آبجي سالم -

 ؟ زدي زنگ شده چي.  ميدم توضيح برات ميام...  عالي:  گفتم و بيرون دادم نفسمو

 .  باشيم شمال ويالمون عيد ميخوايم کن جمع رو وسايل که بگم ميخواستم هيچي ؟ کجايي مگه -

 ؟ مياد هم پرهام ببينم ؟ واقعا.  داشتم قرار شادمهر با بيرون -

 .  ميده سکتت ميدونم که خوش خبر يه راستي -

 ؟ شده چي -

 .  ميرم تنهايي هم هميشه براي.  فرانسه ميرم هميشه براي دارم من که گفته فرشته به بهار امروز -

  ؟ نه کردي رو بهم بالخره خدايا.  بدم سر گريه يا بزنم جيغ نميدونستم

 ؟ نشدي خوشحال:  گفت که گريه زير زدم

 .  کردم باطل شادمهر با صيغمو امروز منم.  ميارم در بال دارم ؟ ديوونه ميگي چي:  گفتم ذوق با
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 کمي البته.  ميايم داريم پريا با که ببند چمدون دوتا خوشحالي با خونه رفتي وقتي خب.  هورااا:  گفت بلندي هوراي

 !باباي ميکنم قطع ديگه من.  بهار نه بياد شادمهر نه نکنم فکر.  ميايم ولي دير

 .  باي -

 ياخدا:  گفتم لب زير و کردم پاک رو اشکام.  بيرون کشيدم دستمال يه من و داد بهم رو کاغذي دستمال جعبه راننده

 .  شکرت

 بودم کرده رو ها کار سريع منم ميريم، امروز گفت نهاد.  کردم چِک رو چيز همه و بستم رو ها چمدون رسيدم که خونه

 .  زدن در که ميکردم آماده چاي و ميوه آشپزخونه تو داشتم. 

 رو وندوتاش هر و ماليدم شلوارم به رو بود کثيف پرتقال آب اثر بر که دستم پريا، نهاد ديدن با و کردم باز رو در رفتم

 درچق اتو صيغه کردي باطل گفتيم پرهام به وقتي نميدوني:  گفت پريا که برد رو ها چمدون نهاد.  کردم مالي بوس

 .  بود شده جمع اشک خوشحالي از چشماش تو.  شد خوشحال

 که اس موقع اون.  دارم دوست مهربان بگه بهم ديگه بار يه ميخوام فقط:  گفتم و کردم بود هام شونه تا که پريا به رو

 .  ميشه تموم خوشي و خوبي به چيز همه

 .  عمارت سمت رفتيم و بستيم رو بنديل و بار بالخره

 يدع دوم هفته گفتن ها بزرگ.  مياد ها بزرگ با آفتاب البته.  ميان هم اينا مهتاب و فرشته:  گفت و کرد من به رو نهاد

 ماش بين غرور جز حاال اما بکنه ميخواد چيکار نميدونم رو شادمهر.  بره که فرانسه براي گرفته بليط هم بهار.  ميان

 ؟ هست...  نيست چيزي

 .  گرفتم بغلم تو رو فرشته و مهتاب تک تک و شدم پياده دمش رسيدم که عمارت به.  دادم تکون نه عالمت به سرمو

.  ودب پوشيده مشکي لي شلوار با اي سرمه بلوز يه و بود کرده تيغه شيش رو صورتش.  افتاد بهش چشمم هو يک بعد

 ؟ خوبي..  پرهام سالم:  گفتم و سمتش رفتم.  اومد بند نفسم جذابيت همه اين ديدن از.  باال بود داده رو موهاش

 ؟ شما خوبيد.  خانوم مهربان سالم به به:  گفت و خنديد بهم

 .  مسخره:  گفتم و بازوش به زدم

 .  خاليه.  بيا پرهام ماشين با تو مهربان:  گفت بلند نهاد

 خيلي.  دنبالش رفتم ارباب مطيع ي بره يه عين که ماشين سمت رفت.  زد برق پرهام چشماي که دادم تکون سرمو

 .  مهربان خوشحالم:  گفت که شدم پرهام ماشين سوار.  زندگيمه هاي روز بهترين از يکي امروز بودم خوشحال

 .  بزنم حرف زبونش همين با منم بزار پس.  دارم دوستت ميگه بهم داره زبوني بي زبون به ميدونستم
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 . خوشحالم بيشتر تو از من -

 .  افتاد راه ها ماشين بقيه سر پشت و کرد روشن رو ماشين

 ؟ پرهام:  گفتم راه توي

 .  بود فرمون روي راستش دست و پنجره از بيرون چپش دست

 ؟ جانم:  گفت جذابش لبخند با

 .  بود شده تنگ برات دلم:  گفتم خجالت با

 .  عزيزم منم -

 عذابي ديگه.  داشتم دوست هم رو حس همين اما دارم دوستت بگيم بهم که نميخوايم کدوممون هيچ چرا نميدونستم

 .  نميکشم

.  کردم نوازشش و دستش روي گذاشتم دستمو.  فرمون روي رو چپش دست و دنده روي گذاشت رو راستش دست

 .  کردي ديوونه منم اي ديوونه جوري.  ديوونه...  اي ديوونه:  گفت و خنديد بهم و برگشت

 ما از رو خوشبختي اين نميتونه هم کسي...  خوشبختم اينجوري من آره،.  خنديديم و داديم فشار محکم همو دست

 .  نميتونه هيچکس...  بگيره

 .  نميدونستم که هايي چيز شادمهر، هاي حرف...  کاميار هاي حرف...  بودم خسته

 .  بازي اين از خسته

 .  ندارم رو ات دوباره دادن قورت طاقت من!  لعنتي شو باز.  بشه باز ميخواست دلم...  بود گلوم تو بدي بغض يه

 .  گريه زير زدم بگه چيزي اونکه از قبل ولي شد باز دهنش پرهام

 .  کرد پارک گوشه يه و کرد نگاه من به تعجب با

 .  بود اومده در هم صدام حاال

 ؟ دفعه يک شد چي ؟ مهربانم ؟ مهربان:  گفت ميکرد آب هم رو سنگ دل که لحني با پرهام

 !؟ آوردم دووم آغوش اين بدون چجوري.  بغلش تو کردم پرت خودمو دليلي هيچ بدون من و کرد باز رو آغوشش

 ؟ کني دعوا باهم نميخواي ديگه:  گفت خنده با و داد مالش دستش با پشتمو

 من سپ کني گريه اگه...  مهربانم:  گفت مهربوني با و شد نرم دوباره صداش.  دادم تکون منفي صورت به سرمو گريه با

 ؟ نميدي جواب نفسم ؟ هان ؟ عسلم کنم چيکار
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 .  نفسم ميگه بهش که بودم هموني من حاال.  بودم نفسش من ديگه حاال...  نفسش شدم من...  آره آره

 .  برو.  بود گرفته دلم:  گفتم دار خش صداي با.  کردم پاک اشکامو و بيرون اومدم بغلش از

 رديک شلوار کِش عين ميگفت گرفته دلم ميگفتي فرشته به موقع هر بخير يادش:  گفتم که کرد روشن رو ماشين

 .  بشه وا بلکه بکشش

 .  خنده زير زد بلند

 .  بخنده که صدايي.  بودم صدا اين نيازمند چقدر

 .  ايزدپناه ي خانواده ويالي شيرگاه، بريم ميخواستيم بوديم، فيروزکوه

 .  داره زياد ديدني هاي جا ميگفت پرهام آخه بخوابم نميخواستم

 و صندلي روي گذاشتم رو ام برهنه پاهاي و ماليدم بهم دستامو.  نميشدم گرم هم بخاري وجود با و بود سردم خيلي

 .  خودم روي بودم انداخته ژاکت دوتا.  کردم حلقه دورش دستمو

 .  نيست سردش ميگفت ولي پرهام

 .  کرده ريزش کوه ميگفتن....  بود شلوغ هم چقدر

 ؟ کردي خاموش چرا:  گفتم که کرد خاموش رو ماشين پرهام

 . نميشه باز راه که فعال -

 ؟ پس ميشه چي بخاري...  بگم چي من آخه

 ؟ کني روشنش ميشه:  گفتم ميخورد بهم که هايي دندون با

 ؟ نه بخاري،:  گفت وضيعت اون تو من ديدن با و انداخت بهم نگاه يه

 رو بخاري و کرد روشن دوباره رو ماشين.  "ميکني؟ فکر چي خودت" بود اين معنيش که کردم نگاهش جوري يه

 .  کرد تر زياد ايندفعه

 .  ميده حال چقدر چاي با کلوچه يه االن که آخ.  افتاد فروشي کلوچه به چشمم پنجره از دفعه يک

 .  تنداش فالکس دوتا که بشه کوفتشون پس بود آورده هم پريا ولي بود، نهاد ماشين تو اما آوردم چاي فالکس خونه از

 .  پرهام سمت ماشين، ي شيشه به زد تقي تق يکي دفعه يک

 .  ديدم رو نهاد من و برگشت پرهام
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 ؟ نچايي:  گفت و پايين داد رو شيشه پرهام

 زنت رماد کن فکر...  بگير رو فالکس اين بيا:  گفت ميکرد، گرم رو خودش پريدن ور اون و ور اين يکم با داشت که نهاد

 .  داره دوست

 .  ميشيم داريم خوشبخت پسرت و من ميديدي کاش...  مامان بودي کاش.  افتادم مامان ياد من اما خنديد

 .  رفت سريع نهاد و گرفت رو فالکس پرهام

 .  ميچسبه کلوچه با چقدر چاي اين که آخ:  گفتم و ورچيدم ها ني ني عين لبامو

 .  ميخرم برات ميرم بپوشم اينو:  گفت و برداشت رو کتش و عقب صندلي برد دستشو پرهام

 هيچکي!  پرهام فقط مرد.  رفتم باالش و قد قربون که ميشد رد ماشين جلوي از داشت.  رفت و پوشيد رو کتش

 وقتي . کردم درست چاي مصرف بار يه ليوان دوتا منم.  اومد پالستيک يه با دقيقه چند از بعد.  بگيره رو جاش نميتونه

 .  داشتم نگه دستم توي رو يکي اون و دستش دادم رو يکي اومد

 .  خورديم کلوچه با شد سرد يکم اينکه از بعد

 ؟ پرهام:  گفتم و کردم پرهام به رو

 ؟ جانم:  گفت و کرد جا به جا دستش توي رو چاي

 !؟ نيست اينجا که افسون نظرت به -

 ؟ ميترسي چي از:  گفت و شد من لحن متوجه

 .  تو يا من يا...  بياره سرم باليي بخواد اينکه از -

 ..  باهم اگه حتي...  بموني هميشه ميدي قول:  گفت و گرفت محکم دستمو

 !  نگو . نباشيم باهم اگه نگو...  نه:  گفتم بغض با و لبش روي گذاشتم رو ام اشاره انگشت...  بده ادامه حرفشو نزاشتم

 .  بود تشنه..  کردم نگاه هاش چشم به

  ؟ پرهامم چي ي تشنه

 ؟؟ چي ي تشنه

 ؟ مني ي تشنه.  افتاد هام لب به نگاهش کرد نگاه چشمام به اينکه از بعد

 .  شدم عاشق من:  گفتم که جلو آورد رو صورتش
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 ؟ کي:  گفت مِن مِن با...  خورد جا

 نمي من بدون.  مهربونه يکم و مغرور.  شونه چهار هيکل و بلند قد.  سوخته اي قهوه هاي چشم با مشکي مو مرد يه -

 .  نميگه اما داره دوست منو اونم.  بياره دووم تونه

 اخالق و غرور عاشق من.  لجباز و عصبي که شدم مشکي چشم و مشکي مو دختر يه عاشق منم.  ميگه...  چرا -

 .  کرد فراموشش نميشه هيچوقت که کسي.  شدم عاليش

 .  شدم احمدي مهربان عاشق من:  گفت که کردم نگاه بهش

 .  نميگه بهم هيچي اون ولي.  شدم ايزدپناه پرهام عاشق منم:  گفتم عشق با

 .  بگه چيزي يه مهربان منتظره شايد -

 .  بهش بگم من شده که هم بار يه براي بزار آره،

 اما رفتهگ ام نقشه ميدونستم گريه، زير بزنم ميخواستم.  شکستم تو با هم خودم مارلين تولد شب شب، اون نميدونم -

 دل، ته از نه اما ميخنديدم شادمهر با شايد.  مرد روحم شدم، جدا ازت وقتي.  کرد قهر جسمم با هميشه براي روحم

 وجدان عذاب اولش.  ميدونست هم شادمهر خود.  ميشد مانع تو ياد هميشه اما ميکرديم، اي معاشقه هم با شايد

 اما دادمت بازي من گفت اون.  بکنم رو فکرش من که نبود کسي اون فهميدم امروز همين اما دادنش بازي از داشتم

 يرونب کشيد پاشو سريع.  نيست بد ميکنم فکر که همه اون بهار ميفهمم االن حتي...  کنم باور چجوري.  شدم عاشقت

 . مرگه از بدتر خيلي اين.  ميشدم تموم لحظه هر من و نبودي تو.  زياد خيلي.  کشيدم زياد سختي من پرهام.  رفت و

 بلکه.. . نيست دلتنگي لعنتي حس اين فهميدم.  شدم عاشقت ولي.  مردنه دفعه يک از بدتر بميري بار صد روزي اينکه

 پرهام.  رو بهار يا داره دوست منو بودم مونده که بودم شده مغرور پسر يه عاشق من.  عشق ميگن بهش که حسه يه

 منفس گفتي و بهار به زدي زنگ ديگه هم بوسيدن حال در شادمهر و من ديدن از بعد که وقتي...  که وقتي شدم رواني

 جهنم تو قبال.  بودم برزخ تو شب دو.  شدم ديوونه بيشتر من و سوزوند رو تو هاي يادگاري تمام شادمهر موقع اون. 

 ابوسک هم بيداري تو.  ميکردم زندگي رفتنت کابوس با شب.  ميزدم پا و دست تو نبودن برزخ تو من شب اون اما بودم

 .  مينداختم شادمهر ي حلقه جاي به رو تو ي حلقه يادمه.  خيلي...  بود بد خيلي.  ميديدم

 شکر رو خدا.  اش سينه به چسبوند منو و بوسيد رو صورتم اجزاي تمام و کردم پاک اشکامو انگشتاش سر با پرهام

 .  بود گرفته رو جلو ي شيشه روي برف و بود دودي کناري هاي شيشه

 .  بوييد و بوسيد موهامو.  بود کننده کر قلبش ضربان

 مزد زنگ.  شدم رواني ميکني بوس رو شادمهر ديدم وقتي.  نزدم دست بهار به هم دفعه يک رفتي وقتي هم من:  گفت

 حست هم ها فرسنگ از حتي من اما.  بود کرده هنگ سامان بيچاره(  خنديد. )  دادم قرار مخاطب رو بهار و سامان به

 اينکه از بعد.  گذاشتي فرار به پا تو و در سمت اومدم.  دري پشت ميدونستم.  ميکردم حس رو تنت بوي.  ميکردم
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 من به و اومد نهاد روز يه.  نازک دل و بودم حساس.  نبودم سابق پرهام اما کشيدم راحت نفس يکم نهاد ي خونه رفتي

 بود دار خش صدات چون ؟ زدي زنگ بهم يادته.  داري دوستم تو فهميدم زدي که حرفايي اون از.  گفت رو وضيعتت

 رو دلم از يا رفت در دهنم از ولي چرا نميدونم.  مهربانم شد بعدش ولي.  پسر آقا گفتم بهت پس بود پسرا شبيه

 ولي...  ينباش تنها تا پيشت بياد شب يک گفتم فرهود به.  ميري دستم از تو نکنم کاري اگه ميدونستم اما.  نميدونم

 تا . بود قدم يه من براي همين و بودي خوشحال شب اون ميگفت.  بکنه جور دليلي يه و نگه چيزي من از گفتم بهش

 توهم فهميدم که.  کردم خونش راهي و کردم ول رو بهار منم.  داده بازي منو بهار گفت و اومد کاميار روز يه اينکه

 .  ميدونستم.  ميشيم هم مال روزي يه بالخره ميدونستم...  مهربانم بودم ها ابر روي.  کردي باطل رو ات صيغه

 اونقدر امون فاصله.  جلو آوردم رو سرم جلو، آورد رو سرش.  کردم نگاه هاش لب به و برداشتم اش سينه روي از سرمو

 ور لبش.  کردم حس پوستم زير به رو خون هجوم.  کردم حس رو پوستم روي هاش، نفس دويدن ميتونستم که بود کم

 به رو موهاش.  ميکردم همراهيش لذت با.  بوسيديم مي رو ديگه هم طوالني ولي آروم.  لبم روي گذاشت و کرد تر

 خآ شبيه چيزي يه.  گرفتم گاز رو لبش که ميشد طوالني داشت ديگه.  ميداد مالش رو کمرم اون و بودم گرفته بازي

 .  ناليد

 .  هميشه براي..  کنيم فرار کاشکي:  گفتم و کردم جدا صورتش از صورتمو

 .  شده بد خيلي.  کن پاک رو رژلبت:  گفت و خنديد

 : گفتم و کردم پاک رو بود ام چونه روي حاال که کالباسيم رژلب.  پايين دادم رو داشت آيينه توش که آفتابگير

 .  ها بوده تو خرابکاري

 ؟ هميم مال االن ما يعني:  پرسيد که بپرسم چيزي يه خواستم شد، ساکت دفعه يک

 .  نگاهش توي شدم غرق

 ؟ چيه عالمت سکوت اين االن -

 .  مني مال هم تو...  تواَم مال من...  رضايت -

 .  بوسيد آرومي به و دستش توي گرفت دستمو

 ؟ کرد داغون منو چقدر بهار يا سامان به "نفسم" اون ميدوني:  گفتم و اش سينه روي زدم محکم يدونه

 جذاب ميشي حرصي وقتي:  گفت و گرفت بازي به بيرون بود زده روسريم زير از که موهامو.  کرد نگاه بهم لذت با

 وممعص ميکشي خجالت وقتي ميشي، کننده ديوونه ميخندي وقتي ميشي، خواستني ميشي عصبي وقتي ميشي،

 .  مهربانم تويي وجودم ي همه...  مني چيز همه تو.  ميشي

 .  رفتيم خنده با رو راه بقيه ما و شد باز راه بالخره.  کردم نوازشش و گرفتم دستم توي رو دستش
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 .  بزرگ نسبتا ويالي يه به رسيديم بالخره رفتن کوچه پس کوچه کلي از بعد

 .  تو رفتيم ما و کردن باز برامون رو در

 ور چمدونم پرهام که برداشتم رو فالکسم و چمدون و شدم پياده.  کرد پارک ديگه ماشين تا سه کنار رو ماشين پرهام

 .  رفتم فالکس و کيف با و لبم روي نشست لبخند.  کرد شيريني اخم و گرفت ازم

 : گفتم و خنده زير زدم اش قيافه ديدن با.  ميشست قابلمه داشت گوشه يه و بود زده رو شلوارش هاي پاچه کسري

 ؟ ميشوري چي براي قابلمه

 ؟ ميشورن چي براي قابلمه ديگه، بود کثيف:  گفت و خنديد هم خودش

 رو راستش دست برامون و زده تراس کوتاه هاي حصار به دست ديدم و برگشتم.  اومد بزرگي تراس از مهتاب صداي

 .  ميده تکون هوا تو پرچم عين

 از پر سيني يه و بود سماور اش گوشه يه که اول ي طبقه روي گذاشتم رو کيف.  باال اومدم رو بلند و پهن هاي پله

 با پذيرايي و هال و آشپزخونه اول ي طبقه و بود طبقه دو.  کردم ولش کجا نميدونم و آوردم در هامو کفش.  فنجون

 توي.  بودن نشسته اونجا بقيه که مانند راهرو تراس يه و بود خواب اتاق فقط تا، پنج چهار با باال ي طبقه و بود انباري

.  کردم باز رو مانتوم هاي دکمه و کردم سالم بهشون.  بودن يخچال تو وسايل چيدن مشغول نهاد و پريا آشپزخونه

 .  باال رفتيم باهم و گرفتم رو چمدونم...  اومد هم پرهام

 ...  خنده از ترکيدم ديدم که چيزي از

 هک چيزي اما.  ميکشيد فحش به رو همه و ميکرد غُر غُر لب زير ميکشيد، جارو و بود بسته سرش به دستمال يه فرهود

 .  عربي هاي رقصنده عين.  کمرش به بود بسته هم روسري يه بود اين کرد جلب رو ام توجه

 ؟ داره خنده چي کــــــــــوفت،:  غريد فرهود که کرد همراهيم هم پرهام.  زدم قهقه و نشستم زمين روي

 ؟ آورده ما عموي پسر سر کي رو بال اين:  گفت بلند و کرد پاک اشکشو پرهام

 .  نشه جريمه صدتومن حدود يادبگيره تا:  گفت و تو اومد ميشد باز تراس به که در يه از فرشته

 !! نشي دار بچه بپا فرهود:  گفت و خنديد پرهام

 دن،افتا مي کوچيکشون ي بچه دنبال که مادرا اين ياد.  پرهام دنبال افتاد جارو با فرهود و خنده زير زديم فرشته و من

 .  افتادم

 بود مدک يه.  گذاشتم گوشه يه رو چمدونم و کردم باز رو بود بنفش رنگش که اتاق يه.  برداشتن هم سر از دست بالخره

 .  نفره دو تخت يه و
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  . آورد در وزش به هامو لباس تمام باد که کردم باز رو کوچيکي ي پنجره.  بود جالب ولي بود اي دايره صورت به اتاق

 : اومد پرهام صداي

 .  ميخوري سرما وقتي يه سرده...  ببندش -

 ؟ پيشمي تو:  گفتم ذوق با و زدم لبخند چمدونم کنار چمدونش ديدن با و برگشتم

 !! خودمي زن بري جا هر تو.  باشم دور ازت نميتونم ديگه:  گفت جذابش لبخند با و برگشت

 .  بدبخت خودخواه:  گفتم و خنديدم

 هيچوقت:  گفتم و اش سينه روي گذاشتم سرمو.  فشرد اش سينه به منو و کرد حلقه کمرم دور دستشو و سمتم اومد

 . نگير ازم رو گاه تکيه اين

 .  نشو دور ازم هيچوقت:  گفت و بوسيد رو موهام

 .  بودم پوشيده دکلته تاپ يه زيرش.  اش شده باز هاي دکمه و مانتوم سمت رفت ناخداگاه دستم

 توي رو سرش.  شدم داغ هم من پوستم، با داغش هاي لب تماس از.  بوسيد رو هام شونه و پايين يکم کشيد رو مانتوم

.  يدمکش بريده بريده هاي نفس و بردم فرو سينش داخل بيشتر سرمو.  کشيد عميق نفس يه و برد فرو گردنم گودي

 و چونمو زير گذاشت دستشو کرد، جدا خودش از منو.  گرفت بازي به رو موهام پايين انگشتاش سر با و بوسيد موهامو

 .  بود توش عشق و شادي برق يه.  کردم نگاه چشماش به.  باال آورد چونمو

 .  پرهامم دارم دوستت:  گفتم وجودم تمام با

 .  عاشقتم:  گفت و زد لبم به کوچيک ي بوسه يه

:  اومد فرهود صداي دفعه يک که کرديم جا به جا رو وسايلمون آرامش با و شديم جدا هم از بالخره دقيقه چند از بعد

 ؟ ميکني غلطي چه....  ضعيفه هوي

 . نيستم بلد عصبانيت که حيف:  اومد هم فرشته صداي

 .  بلده خوب هم خيلي که دوستت -

 من به شده باز دهن و دستمال و جارو با که فرهود به.  بستم رو مانتوم باالي ي دکمه تا چهار و بيرون اومدم اتاق از

 : گفتم.  کردم نگاه ميکرد، نگاه

 ؟ داشتي کاري -

 منو خواهشا حضرتا اوليا باشم، داشته کاري شما با بکنم غلط من ؟ من کي:  گفت و داد قورت دار صدا رو دهنش آب

 .  کنين عفو
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 : گفت بگم چيزي اينکه از قبل فرشته.  ميره راه داره شده خم کمر با ديدم که رفتم رو معروفم هاي غره چشم بهش

 .  رو کمرت ميدم ماساژ برات بعدا

 : زد غر ها پيرزن عين و صندلي رو نشست

 ....  فرزندم آه.  شده خم زمانه درد از نشده، خم که جارو درد از کمر اين آخ، آخ -

 .  ردمک نگاه مارلين به و برگشتم من و خنده از رفت ريسه فرشته.  صورتش تو خورد کفش لنگه يه بزنه حرف اومد تا

 :  گفت و بيرون آورد رو زبونش مارلين

 ؟ نه نميشي آدم -

 .  خنديديم امون همه.  ديوار به خورد و داد خالي جا مارلين که کرد پرت سمتش رو دمپايي هم فرهود

 و بود راهرو آخر ما اتاق.  کردم کوتاهي ي خنده.  ديوار به چسبوند منو.  بست رو اتاق در و داخل کشيد منو دستي

 .  نميشد بلند ازش صدا

 ؟ کني عوض رو لباسات ميخواي:  گفت و بوسيد دوباره لبمو

 .  آورد در رو مانتوم و کرد باز دوباره رو مانتوم هاي دکمه.  دادم تکون مثبت ي نشونه به سرمو

 توي بردم دستمو من و لبام روي گذاشت رو لباش دوباره.  آوردم در هامو کفش خودم...  گوشه يه انداخت رو شالم

 گيري نفس هيچ بدون.  ميشه کبود االن کردم حس که جوري بوسيد رو لبام تر محکم و زد چنگ رو کمرم.  موهاش

 .  گرفتن فاصله هم از لبامون بالخره اينکه تا ميداديم ادامه اي

 وت و بيرون ميرم:  گفت و کرد نگاه چشمام به.  بود کرده عوض اي سرمه بلوز و کن گرم شلوار يه با هاشو لباس اون

 .  کن عوض رو لباست

 هاي صندل و پوشيدم رو رنگم اي سرمه جين شلوار با کاربني آبي هفتِ يقه خفاشيِ آستين بلوز يه من و بيرون رفت

 .  زدم هم رنگ آبي تِل يه و ريختم ام شونه روي بودم کرده صاف که موهامو.  کردم پام رو تختم

 دارن و نشستن همه ديدم و بيرون رفتم.  اومد مي تراس توي از صدا.  بيرون زدم و گرفتم هم خنک عطر دوش يه

 .  پرهام و پريا و نهاد جز به البته.  ميکنن بازي ورق

 .  پرهام و نهاد وسط نشستم

 ؟ بُري مي چي براي منه دست شاهش ميگم بهت وقتي خره آخه:  گفت و کسري دست رو زد دفعه يک فرهود

 .  کردم اشتباه بابا خب:  گفت و خنديد کسري

 .  برگشت و دنيا اون رفت فرهود که کرد رو کارت يه و زد فرشته به چشمکي مهتاب
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 !بياد بده کن رد...  هيچ به دو:  گفت کسري به رو و گفت بلند هوراي يه فرشته

 .  مهتاب و فرشته دست کف گذاشت تومني پنجاه تراول يه و کرد جيبش تو دست کسري

 !! يار نميگذرم ازت يار، نگذره ازت خدا:  گريه زير زد نمايشي حالت به فرهود

 پس ندارم، پول ديگه چون ولي.  کنم مهمون رو همه امشب ميخوام:  گفت فرهود که فرهود ي کله پس زد فرشته

 .  بخوريد رو املت همون

 زده تکيه ماشين به که ديدم رو سامان و چرخيديم پشت از.  اومد ماشين بوق صداي که مسخره زديم داد امون همه

 رو گورت عجب چه...  مهندس جناب به به:  گفت و کرد کوتاهي تعظيم و پاشد فرهود.  داد تکون دست ما به و بود

 !؟ کردي گم اينجا

 .  کنم آب رو دلت اومد زنم با!!  باو بينيم بيشين:  زد داد سامان

 نارين سالم...  سامان تو بيا:  زدم داد.  رفت ضعف براش دلم لباس اون تو نازي ديدن از.  شد پياده نازي با هم نارين

  ؟ دلم عزيز چطوري جون

 نناري.  ميشدي خونه وارد که کوچيکي هاي پله دم پايين رفتم.  خونه سمت اومد نازي با و شد پياده ماشين از نارين

:  تمگف و گرفتم بغلش.  بغلم تو انداخت رو خودش و من سمت اومد کنان تاتي تاتي نازي.  ميخورد آب ليوان يه داشت

  ؟ نازي يادته منو

 .  مهربان ميگه بگه منو اسم اينکه جاي به:  گفت و خنديد نارين

 !  بودم دختر اين عاشق.  من پيش ميزاشت رو نازي نارين باري چند

 :  کرد زمزمه گوشم دم پرهام

 .  مياريم همين شبيه کوچولو دختر يه اش موقع به -

 : گفتم معترضانه

 ! پـــرهام -

 :  گفت و خنديد

  ؟ پرهام جان -

 . باش آدم -

 .  مهري:  گفت بچگونه نازک صداي با نازي موقع همون
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 .  خنديديم و کرديم نگاه عشق با بهم من و پرهام

 .  هاش گفتن مهري اين با کرد ام ديوونه:  گفت نارين

 .  ميگيرم قرض من اجازه با رو دخترت:  گفتم و کردم نارين به رو من.  داد دست پرهام و من با و اومد هم سامان

 ! نداره حسي هيچ نازي به نسبت ميکنم حس ولي چرا نميدونم.  داد تکون رو سرش نارين

 .  بود سامان شبيه صورتش بيشتر گرنه و داشت رو نارين خاکستري چشماي فقط بود شده بزرگ که حاال نازي

 .  بشينيم کنم آماده رو پايين برم من:  گفت و روش انداخت شنل يه مهتاب

 باورم:  اومد فرهود خفيف جيغ صداي ميکردم باز رو اتاق در داشتم وقتي.  اتاقم تو بردم رو نازي و دادم تکون سرمو

 ! باشين کرده عمل سرعت همين به نميشه

 ؟ چي:  گفتم تعجب با و برگشتم

 تو دقيقه دو.  شده سريع عمل سرعت چقدر ببين ؟ نه ديگه پرهامه و تو مال االن بچه اين...  اين اما سخته باورش-

 ! اين شد نتيجه بوديد تنها اتاق

 ... چشمام جلو از:  گفتم و شدم منظورش متوجه.  کرد اشاره نازي به دست با و

 .  شو خفه:  داد ادامه اون رو حرفم بقيه

 ؟ چي...  آره-

  ؟ خوشگلم ديدي..  گذاشت کارمون سر:  گفتم نازي به رو خنده با.  رفت و خنديد

 گذاشتم.  شديم اتاقم وارد و زدم کنار پيشونيش روي از رو مشکيش موهاي.  داد تکون رو سرش تاخير يکم با نازي

 .  من گوگولي بود شده تنگ برات دلم آخ:  گفتم و تخت روي

 .  پرهامه فهميدم عطرش بوي از.  شد باز در که ميکردم ماليش بوس داشتم

 .  عزيزم تو بيا:  بود پرهام صدام مخاطب اما ميکردم نگاه نازي به

 .  ميکردم بازي نازي با داشتم تخت کنار منم.  نازي به پشت تخت روي نشست پرهام

 ؟ دنبالش نيومد نارين:  پرسيدم پرهام از

 ؟ نه نميدوني:  گفت و کشيد باري حسرت آه پرهام

 ؟ چيو-
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 .  کردن ازدواج ماهه چند و سال يک فقط سامان و نارين.  نيست نارين و سامان ي بچه نازي -

 ؟ کيه مال پس:  گفتم تعجب با.  ميداد گوش پرهام هاي حرف به دقت با که کردم نگاه نازي به

 شدت از مياره بدنيا رو نازي وقتي.  بود نازي کپي درست سارينا يعني سامان خواهر.  سامان بيامرز خدا خواهر-

 يگهم بهش نارين و ميکنه ازدواج نارين با بعد ماه چند.  کنه بزرگ رو نازي که بوده داده قول سامان و ميميره خونريزي

 رو کسي نميتونم ميگه.  زده جا نارين اما کن بزرگ دخترت عين رو نازي بيا ميگه سامان و بشم دار بچه نميتونم من

 .  زده جا ولي داره نارين به هم جالبي شباهت چند هر.  نيست من وجود از که کنم بزرگ

 ؟ برم قربونت بچشي مادري بي طعم بايد االن از چرا آخه...  کردم نگاه نازي مظلوم ي قيافه به

 کرد بلند منو.  سمتم اومد و کرد هل اشکام و من ديدن با پرهام.  کرد باريدن به شروع و شد جمع اشک چشمام توي

 .  نکن گريه...  نکن گريه.  هيس...  دلم عزيز:  گفت و بوسيد موهامو.  بغلش توي گرفت و

 ناي تحمل نازي:  گفتم و زدم اش سينه روي مشت يه.  ميکرد خيس رو پرهام پيرهن هام گريه و ميکردم گريه صدا بي

 .  نداره رو سختي همه

 شد باعث کار اين.  زد اي بوسه بهشون طوالني ولي آروم کرد، نزديک بهشون لبشو و گرفت دستاش توي مشتامو

 پرهام.  کشيدم آغوش توي رو نازي و بيرون اومدم پرهام بغل از.  اومد در نازي ي گريه صداي موقع همون.  بشم آروم

 .  کني بغلم تا گريه زير ميزنم منم پس...  آي آي آي:  گفت خنده با

 .  خودخواه:  گفتم و خنديدم

 ؟ نه حسوده، و خودخواه چقدر پرهامت عمو اين:  گفتم نازي به رو بعد

 تازه دوماد و عروس هوووي:  اومد کسري داد صداي موقع همون.  داد تکون آره ي نشونه به رو سرش تاخير با بازم

 .  نميديمااا برسيد دير.  ميکنيم قاچ هندونه داريم که بکشيد هم از دست کار،

 .  مثل توليد ديگه بسه:  اومد فرهود صدا بعدش

 ؟ کچل نچايي:  گفتم بلند حرص با منم.  بگيره رو اش خنده جلوي کرد سعي پرهام

 .  شد بلند همه ي خنده صدا

 .  بيژن زاده امام يا:  گفت لب زير ديد منو تا فرهود.  پايين اومديم پرهام با

 .  ندارم کاريت فعال...  نترس:  گفتم و سامان دست دادم رو نازي

 و کردم عوض بيژامه بود، خرس يه روش طرح که بلند آستين بلوز يه با هامو لباس شب.  گذشت خنده با هم روز اون

 .  تخت زير خزيدم
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 .  من پيش اومد و پوشيد راحتي شلوار و رکابي يه هم پرهام

 .  گذاشتم کمرش پشت و اش سينه روي دستامو من و سرم زير گذاشت دستشو

 ؟ کنيم نامزد دوباره کي...  پرهام-

 ؟ کنيم نامزد بازم:  گفت و کرد نگاهي بهم

 ؟ نه شيرينيه دوران نامزد-

 ؟ داري اعتقاد مردم حرف به تو.  نه تو بي اما آره تو با:  گفت و باال داد رو هاش شونه

 يستن مهم ها غريبه حرف:  گفتم که بوسيد رو پيشونيم.  بودم فکر توي هنوز من ولي بوسيد موهامو.  کردم فکر يکم

 . ميريزه بهم رو دنيات هات آشنا هاي حرف از بعضي اما

 ؟ پرهامم:  گفتم اي کننده اغوا لحن با.  سرم روي گذاشت چونشو و داد تکون رو سرش

 ؟ جانم:  گفت آروم و کشيد عميقي نفس

 ؟ چطوره.  بشيم محرم بيا حداقل پس:  گفتم و آوردم در حرکت به اش سينه روي انگشتامو

 .  تهران بريم کنيم صبر بايد فقط.  خانومم عاليه:  گفت اي زده ذوق لحن با

 ؟ کني پيدا رو افسون نميخواي:  پرسيدم ازش سوال يه و زدم لبخندي

 .  کشيدم اي نقشه يه ولي.  ميکنم گم رو ردش همش اما کردم تالش خيلي نهاد و تو هاي تماس روي از من...  چرا-

 !؟ پرهام نباشه خطرناک:  گفتم نگراني با سريع

 ازيب من از ميگفتي روزي يه.  ميخرم جون به تو براي باشه خطري هر:  گفت و پاشيد لبخندي ام پريده رنگ صورت به

 .  هستم احساساتت ابراز ي تشنه من.  نباشه خطري ميگي بهم حاال کردي

 خوابيده آرومي به که پرهام ديدن با و جام تو چرخيدم پاشدم که صبح.  زدم پهلوش تو کوچيک مشت يه و خنديدم

 .  اومد گريه صداي بغلي اتاق از موقع همون ولي.  زدم کوچيکي لبخند بود

 صداي کنم فکر.  ميومد سامان اتاق از صدا.  بيرون زدم اتاق از خوابم هاي لباس همون با و پوشيدم رو شنلم سريع

 .  نازيه

 و باز رو انگشتاش و باال آورد رو دستاش ديد منو تا.  ميکنه گريه و جاش سر نشسته نازي ديدم کردم باز که رو در

 .  کرد بسته

 .  کردم نگاه نارين و سامان خواب غرق ي قيافه به.  ام شونه روي گذاشت رو سرش.  کردم بغلش و سمتش رفتم
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 .  باش داشته دوست هم رو خواهرش ي بچه پس داري دوست رو سامان اگه:  گفتم دلم تو و شدم خيره نارين به

 . بيرون زدم سريع که خورد تکوني يه سامان

 . تخت روي خوابوندمش و اتاق تو رفتم...  کرد جا به جا رو سرش.  بود، گرفته خوابش انگاري نازي

 . نداشت حد که بود خوردني اينقدر.  ميکرد نگاه بهم خاکستري چشماي اون با داشت

 . نديد رو کوچولو اين و رفت...  سوخت سارينا براي دلم شده که هم لحظه يک

 اون اب.  بود کرده تنش پسرونه لباس يه فرهود بار يه يادمه.  بود من پيش نازي وقتا بعضي بود ماموريت پرهام وقتي

 . بردم يادم از رو نازي اسم اصال لحظه يک.  بود پسرا شبيه واقعا روح بي و سرد خاکستري چشماي و مشکي موهاي

 . بخنديم کنه حسودي يکم کن بيدار پرهامو عمو برو بدو:  گفتم و زدم بهش چشمکي

 آزاد عدب به اونجا از و ميشد تنگ هام سينه زير که بلند آستين پيرهن يه با هامو لباس که ميکرد نگام داشت همينجور

 . پوشيدم هم لباسم همرنگ آبي شلوار يه و پوشيدم بود

 که نازي ديدن با.  کرد باز آروم چشماشو پرهام.  شکمش رو افتاد تلپي و پرهام سمت رفت پا و دست چهار نازي

 منو دادي سکته:  گفت و زد لبخند يه من ديدن با ولي.  کرد سنگکوب اش سينه روي بود گذاشته کج رو سرش

 ! خانومم

 ؟ خانوم خوشگل خوبي خانوم نازي به به:  گفت و کرد نازي به رو بعد و

 وندخترم تو روز يه ميشه يعني:  گفتم و زدم لبخندي بهش.  کردم پرهام موهاي با بازي به شروع و تخت روي نشستم

 انومخ بهم بگي و کني ناز منو تو بعد ؟ مياد داره هم پسرمون بگم گنده شکم يه با من و کني بوسش و کني بغل رو

 . خودم خوشگل

 . دماغم نوک به زد انگشتش نوک با و کرد نوازش رو صورتم

 ... پايين انداختم سرمو

 ... مهربان منو ببين -

 . بشيم هم مال بالخره که بودم روزي اون توي...  نکردم نگاهش

 : گفت و زد چشمکي بهم و کنار زد رو بود ريخته چشمام روي که موهامو.  کرد نگاه من به و دستش توي گرفت چونمو

 . زود خيلي خيلي.  مياد زود خيلي روز اون...  آره

 . کنيم انتخاب رو بچمون اسم بيا:  داد ادامه پرهام و خنديد بلند بلند نازي موقع همون

 . ميکردم فکر پرهام و من ي بچه اسم به بودم شادمهر ي خونه تو وقتي.  بودم کرده فکر اينم به
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 ؟ چطوره.  مهربان مال مين و پرهام مال پار.  توهه و من اسم از ترکيبي.  پارمين:  گفتم که کرد نگاه بهم منتظر

 من دفعه اين که بود نوسان در چشمام هامو لب بين چشمهاش.  رومون به رو گذاشت رو نازي و تخت روي نشست

 . بوسيدم آروم رو لباش و شدم قدم پيش

 . نکن ترکم هيچوقت.  باشيم باهم بزار...  پرهام نکن ترکم:  ناليدم شد جدا هم از لبامون وقتي

 خشمش که اوني.  ميخواست پرهام که مهرباني اون به برگردم بودم داده قول خودم به اما شد جمع چشمام توي اشک

 . بود تر خطرناک هم ببر خشم از

 . ميشه قوي پرهام کنار در خودمون ي کوچه وحشت مهري همون يا مهربان

...  نم...  من اگه.  ميلرزه چونت نه ميشه اشکي چشمات نه مني پيش وقتي تا:  گفت و پيشونيم به چسبوند رو سرش

 . نميزارم زنده رو بشري هيچ ببينم رو ات گريه وقت يه

 . نشست ما بين نازي که کشيدم عميق نفش يه

 ؟ تو يا حسودم من حاال:  گفت پرهام و خنده زير زديم من و پرهام

 . تو:  گفت تاخير با يکم نازي

 . شدم شادي و خنده غرق شيرينش لحن اين از

 . پايين رفتيم هفت ساعت

 . بود برده خوابش مبل روي که خورد نهاد به چشمم دفعه يک

 . نهاد سمت رفتم و پرهام دست دادم رو نازي

 ؟ نميشي بيدا...  داداش نهاد،:  گفتم و دادم تکونش

 . پريا برو:  ناليد

 ؟ کچل هووووي...  مهربان منم...  ديگه کيه پريا -

 ... که بودم کچل من:  اومد فرهود صداي

 . نکنم اميدت نا زندگي از ديگه گفتم بود صورت روي شويد دوتا ديدم:  گفتم و برگشتم

 . کرد نگاه بهم غريبي عجيب جور يه و موهاش تو کشيد دستي

 . هووووووي:  زدم داد و نهاد گوش دم رفتم
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 . کرد نگاه من به و پاشد ها زده جنگ عين جاش سر از دفعه يک

 ؟ کني بيدار آدم عين نيستي بلد:  گفت و رفت من به غره چشم يه نهاد.  خنده زير زد پقي فرهود

 . کنم عمل خودت روش به گفتم نيستي آدم تو اما بلدم چرا -

 . خنده از بود مرده که فرهود

 کردي چيکار من خُل خواهر اين با:  توپيد بهش نهاد.  ميگرفت رو اش خنده جلوي هم پرهام.  رفت چپي چپ نهاد

 ؟ هان

 . عشقه اثرات:  گفت فرهود که کرد جا به جا بغلش تو رو نازي پرهام

 عشق...  آهان نه....  چي...  ازدواج از بعد...  عشق يعني...  چيزه...  چ:  گفت و رفت وا که رفتم بدي چپ چپ فرهود به

 . خوشي و شادي کل در...  خانواده....  بچه...  ديگه....  و ازدواجه از قبل

 ... که حضورتون به عرضم...  ميکنه گير زيادي سوزن اين نکنه درد دستت آخ:  گفت که اش کله پس زد پرهام

 . نيست نهاد ديد نهاد سمت بچرخه اومد تا

 ؟ رفت کجا:  پرسيد تعجب با

 : دادم جواب بهش و گرفتم پرهام بغل از رو نازي

 . الفرار النهاد -

 . ميخندن ها پله باالي دارن پريا و مارلين ديدم برگشتم.  اومد خنده صداي

 . خنده زير زدم هم خودم

 : گفت حرص با فرهود ولي خنديد هم پرهام ثانيه چند از بعد

 . کــــــوفت -

 گفتيم و خونه مونديم اينا سامان با پرهام و من.  جنگل ميرن گفتن ها بچه شد تموم و خورديم صبحونه که صبح

 . نداريم حوصله

 . بود سرد هوا

 . ميکرد عوض رو نازي پوشک داشت نارين و بوديم نشسته باال ي طبقه نارين با

 ؟ پوشکيه هنوز....  ناري -
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 . مهري ميگفت من به اونم ناري ميگفتم نارين به

 . که کشيد دستمال نميشه هم همش ميشه نجس خونه ميگه سامان.  ميترسم:  گفت و کرد پوفي

 امانيم بهت بگه بده ياد بهش و بزار بازش بار يه.  داره گناه معصوم طفل اين آخه:  گفتم و کردم نگاه نازي ي قيافه به

 . دارم دستشويي

 . بشم نزديک بهش نميتونم حتي من.  ميدوني ميدونم:  گفت و کرد نگام جوري يه

 ؟ نميتوني چرا ؟ چرا خب:  پرسيدم عصبي يکم

.  اشهب دخترم نازي کنم قبول ميتونم من.  ببينه منو نخواد ديگه فهميد رو چيز وهمه شد بزرگ که فردا پس ميترسم -

 بچه براي باشم خوب مادر يه داشتم آرزو هميشه فقط...  مهربان نيستم بدي آدم من.  کنه قبول نتونه اون شايد اما

 . نيست مشخص بعدا ولي داره دوستم االن.  ميگه هم االن...  مامان بگه بهم نازي دارم دوست...  هام

 ه،باش اون به اميدت.  ميگيري خدا از رو پاداشش...  کني مادري نازي قبال در االن اگه:  گفتم و گرفتم محکم دستشو

 مطمئن.  کني خوبي نازي حق در هم کني خوشحال رو سامان هم کن سعي پس ميبينن مادر چشم به رو تو االن همه

 . توئه به سارينا اميد تمام باش

 . داد فشار محکم دستمو و داد تکون رو سرش

 . مامان:  گفت يکدفعه نازي

 . ببينم رو هاش چشم به نارين بدن هاي آب تمام هجوم ميتونستم.  دوخت چشم نارين به بعد و

 . ميشه آلي ايده مادر ميدونستم اما نبود خونش و گوشت از اينکه با

 . حرفا اين از و ميايم بعدا گفتن بازم بقيه اما اومدن هم خانوم عمه و آفتاب.  گذشت هم بعدش هاي روز و روز اون

 . نخوابيديم هم پيش ديگه پرهام و من اومد خانوم عمه وقتي

 . بود من ي غريبه آشناترين پرهام البته...  بخوابم غريبه مرد يه پيش نيست جايز ديگه که ميدونستم هم خودم

 رفتمگ براش من هم يدونه.  بزنن رو خودش اسم بود گفته پشتش.  کردم نگاه بود خريده بازار از برام که گردنبندي به

 . داشت M حرف که

 ايبر اينا ميگه و ميخره بينه، مي اي بچگونه چيز هر و نيست بردار دست گفتم بهش رو پارمين اسم که روزي اون از

 . پارمين

 . دريا بابلسر برن که ميبستن رو بار داشتن ها بچه روز اون

 . کردم رد رو دريا پس بهتر جاي يه بريم داد قول من به پرهام ولي

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا  شبح عشق | ست داشتنی منونامزد د سایت نگاه دانلود
 

 . داره کار پرهام و من با خانوم عمه که گفت اومد مهتاب زود صبح

 !؟ شده چي باز.  باال ميرفت داشت خونسرد که کردم نگاه پرهام به تعجب با

 . اومد مي تراس تو از چاي و استکان صداي...  باال رفتم

 . مبشيني صندلي دوتا روي روش، به رو که کرد اشاره ما به صندلي، يه رو نشسته خانوم عمه ديدم که تراس تو رفتم

 ؟ شده چيزي...  خانوم عمه:  گفت پرهام که نشستيم

 . داد ياد بهم و بود عاقد پدرم...  بخونم محرميت صيغه براتون ميخوام:  گفت قدرت با هميشه مثل خانوم عمه

 ... آخه:  گفتم و کردم مِن مِن يکم

 مادرت آداب به نياز که سني اون توي تو، و کرد فوت مادرت...  مهربان نيست تو از مشکل:  گفت و سمتم برگشت

 ... پرهام تو ولي.  گفت بايد اما سخته ميدونم.  اومدي بار پسرونه و کردي قهر خودت خداي با شدي، تنها داشتي

 : گفت و پرهام سمت چرخيد

 اما.  پريوش عين درست.  نداشت اعتقادي روزه و نماز به هم پدرت و بود مسيحي يه مادرت.  نيست هم تو تقصير -

 و!  انتقام.  ديدم رو چيزي يه فقط پدرت مادر مرگ از بعد.  بود جا به ها خوندن قرآن هم ميخوندن نماز هم...  نه بقيه

 اينکه . نخوندي هم رو اش يدونه حاال تا تو و ميخونن نماز که ببيني رو بقيه اينکه.  بود سخت اما شدي پليس و رفتي

 تو ؟ پرهام کرد ميشه چيکارش.  اي ماهواره هاي فيلم پا ساعته چهار و بيست تو اما ندارن اشون خونه تو ماهواره اونا

 رو قايمکيت هاي کشيدن سيگار ولي!!  نخوردي هم مشروب.  نرفته هم کج پات که شاهدم من اما اومدي بار اينجوري

 . ديدم

 . خنديد ريز پرهام

 براي البته...  ميمونديد هم کنار هم خجالت با يکم اما...  نبوديد محرم هم نامزديتون دوران تو شما:  گفت خانوم عمه

 . معلومه چيز همه االن اما.  کردن بازي نقش

 ؟ ميخونيد کي خب:  پرسيد پرهام

 . خنديد ريز که پهلوش تو زدم آرنجم با

 از هم شايد...  ميکشم خجالت ميشم محرم پرهام با اينکه براي شايد...  نميدونم...  پايين انداختم خجالت از سرمو

 . گذشته تلخ حقايق

 . کرد جاري بينمون رو صيغه خانوم عمه

 . پرهام بغل تو پريدم ترس از من که زدن دست آدم عده يه شد که تموم
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 . اتاقم تو قشنگ ميبرم زنمو االن...  دستتون قربون:  گفت و خنديد بلند پرهام

 لمد آخ:  گفت و خنده زير زد فرهود.  پيچيد بدنم تمام تو درد.  زمين رو انداخت منو که گرفتم بازوش از نيشگون يه

 . شد خنک

 . کرد بلند و گرفت منو دست فرشته

 . بابلسر بريم شيد حاضر سريع اوباش ارازل...  ديگه خب:  گفت کسري پايين، رفت آروم خانوم عمه

 . گرفت گاز درد از رو زبونش که پاش رو کوبيدم رو پام کف حرص رو از.  پرهام و موندم من و رفتن همه

 ... مهربان:  گفت ناله با که ميرفتم داشتم و کردم اخم

 يک هک بودم مونده مهربانمش توي.  ميشد داغ بدنم و ميکرد تپيدن به شروع وار ديوونه قلبم مهربان ميگفت وقتي

 . شدم بلند هوا رو دفعه

 . خودمي زن ديگه:  گفت که زدم خفيفي جيغ

 !! همين...  شده خونده بينمون محرميت صيغه يه...  بابا برو:  گفتم خنده با

 . چي همه يعني اين -

 . ديوونه -

 . بوديم پيش روز چند که اتاقي تو برد منو

 ؟ بکني ميخواي چيکار:  گفتم و تخت رو از شدم بلند.  ميزد برق چشماش..  تخت رو انداخت منو

 . بزنه تند قلبم بود شده باعث ترس اين و بودم ترسيده

 . بيرون رفتن فهميدم و خوابيد ها بچه صداي

 . آورد در رو بلوزش پرهام

 . آورد مي در رو شلوارش داشت که روزي...  افتادم بابا ياد

 جلوي که بود بابا...  نميديدم رو پرهام...  ميکردم سکته داشتم ترس از.  پايين خوردم سُر و دادم تکيه ديوار به

 . بيرون زده حدقه از هاي چشم و خشمگين هاي نفس با...  گرفت نقش چشمام

 . نزن دست من به...  ميکنم خواهش نه...  نه:  گفتم و زدم جيغي اختيار بي

 . کن ولم داري دوست کي هر جون رو تو....  ميکنم خواهش...  نه...  نه:  گفتم هق هق با که کرد بلندم يکي يکدفعه
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 دمز بلند و کردم قايم لختش ي سينه تو سرمو.  بيرون اومدم خاطراتم از عطرش، بوي از...  بغلش تو گرفت محکم منو

 . بشم آروم من گذاشت و نگفت چيزي...  گريه زير

 . چقدر...  بود احترام قابل برام کارش اين چقدر

 ويق قبل مثل ديگه نميتونم که گفتم اين از...  گفتم هام روز اين ترس از.  گفتم روز اون چيز همه از....  گفتم خودم

 ... باشم اقتدار با اونقدر نميتونم ديگه...  باشم

 . ميگفتم چيز همه از اون به توجه بي من و کنارش بود خوابوند منو

 . گرفت منو که بود برق عين هاش لب گرمي...  هام لب رو گذاشت دفعه يک رو لبش اينکه تا

 . بود اومده بند نفسمون که بود طوالني اونقدر.  بوسيدم رو هاش لب و اومدم کنار شرايط با آروم

 ؟ بپرسم سوالي يه:  گفت زدن نفس نفس با و کرد جدا آروم رو هاش لب

 ... آره -

 ؟ بود کجا تا ؟ بود چجوري شادمهر با ات رابطه:  پرسيد که کردم قايم اش سينه توي سرمو

 . سوال اين پرسيدن سخته براش چقدر ميدونستم

 : دادم جواب

 همين اما تويي ميکردم فکر هميشه تازه...  نبود بينمون کوتاه هاي بوسه جز چيزي...  نه...  اما بوديم محرم ما خب -

 . پيچوندمش مي بده ادامه بيشتر ميمود که

 يجوجو...  خودمي ملوسک تو...  ميموني پيشم تو ميدونستم:  گفت و کشيد آسودگي سر از نفسي و کوتاه ي خنده

 . کالغي مو

 ؟ شدم کالغي مو حاال بودم کالغي پر مو جوجوي که قبلنا:  گفتم و بازوش به زدم

 . شدي بزرگ امروز تازه...  ميکشي خجالت...  شدي بزرگ آخه -

 ؟ فهميدي کجا از -

 . بکشم رو نازت من تا کن ناز من براي اما بکش خجالت همه براي بعد به اين از...  خجالت يکذره اون از -

 . عالي و خوب جاي يه ببرمت ميخوام کن، عوض رو لباسات برو:  گفت و کرد نوازش موهامو

 . کرد گل فوضوليم

 ؟ کجا -
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 ... نپرس سوال اينقدر برو...  برو -

 : گفت و گرفت گردنم از گاز يه...  بغلش تو افتادم که کشيد محکم دستمو برم اومدم تا

 . بودم مونده گاز يه حسرت تو -

 . چندش...  شد خيس گردنم تمام.  بزن گندت اَه:  گفتم که دادم مالش رو آرومش گاز جاي

 شب مخصوصا...  نيست ها مالحضه اين از خبري بعداً...  ميکنم رو ات مالحضه دارم االن:  گفت و کرد کوتاهي ي خنده

 . عروسي

 . صورتش رو کوبوندمش و برداشتم رو متکا

 !؟؟ پرو اينقدر هم سرگرد آخه.  پرو بچه...  بود داده حرصم بدجور

 ... نيستم هم پرو سرگرد يه من...  نيستم پرو من:  گفت باشه خونده رو فکرم که اينگاري

 . ميشنوم باشه هم صدا بي حتي...  نگو چيزي من جلو هيچوقت لبت زير:  گفت که کردم نگاه بهش تعجب با

 ؟ اونوقت چطوري -

 . ديگه ديگه -

 . دار نگه من براي هميشه رو نگاه اين و لبخند اين هم تو:  گفتم دلم تو...  کرد نگام هميشگيش جذاب لبخند با

 . باشه:  گفت بلند

 حس رو عطرش بوي باز...  دادم تکيه اتاق در به يکم.  بيرون رفتم اتاق از سريع...  ميترکيدم داشتم حرص از ديگه

 . ماليم و شيرين...  داشتم دوست رو شيرين عطر اين چقدر...  کردم

 رومح آدم به خوابو و ميکردن صدا و سر بودن تارا و تينا که هاش بچه شبا.  ميخوابيديم آفتاب با که اتاقي تو رفتم

 .  ميکردن

 هاي گوشواره و سرم روي انداختم هم اي قهوه شال.  رنگ کرم تفنگي لوله شلوار و پوشيدم شکالتي مانتوي يه

 . زدم گوشم به رو بود شوکوالت شکل که ميخيم

 .  اي قهوه لب رژ با و زدم چشمام به ريمل يه

 .  پوشيدم هم کرمم بلند پاشنه هاي کفش

 .  زدم خودم براي چشمک يه و کردم نگاه خودم به قدي آينه توي
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 رنگ کرم پيرهن و اي قهوه کتان شلوار يه.  زديم زل بهم.  بيرون اومد رويي به رو اتاق از پرهام ديدم که بيرون رفتم

 .  ميکرد نگاه من به و باال بود زده ژل با موهاشو.  وجودم تو پيچيد تلخش عطر بوي.  بود پوشيده

 ؟ ميزنم اي قهوه تريپ فهميدي کجا از ببينم:  گفت شيطنت با

 .  زديم تيپ هم رنگ هم فهميدم تازه

 .  رسيدم نمي قدش به هم بلند پاشنه کفش با.  بود وايساده روم به رو اومد.  پايين انداختم سرمو زده خجالت

 .  موند خيره چشمام تو نگاهش.  خودش سر سمت آورد سرمو و گرفت دستش توي چونمو

 ...  که برقي داشت، عجيب برق يه چشماش.  کردم نگاه بهش

 .  بريم:  گفتم و کردم آزاد چونمو

 .  بريم:  گفت و زد آرومي لبخند

 .  شديم ماشينش سوار رفتيم باهم و گرفتم دستشو

 .  مزد لبخندي اما بود پايين سرم اينکه با.  دستم رو گذاشت خودشم دست.  دنده رو گذاشت و گرفت دستمو راه توي

 .  بود درخت و دار کلي جاده کنار و بود سربااليي که ميکردم نگاه راه به

 ؟ ميريم کجا:  پرسيدم آروم

 .  ميبيني خودت:  گفت و زد بهم جذابي ي خنده

 بود درخت و دار کلي ميون که اي العاده فوق شاپ کافي به من و کرد پارک رو ماشين بودن راه تو ساعت يک از بعد

 ؟ اومد خوشت:  گفت و کرد قفل دستم توي دستشو پرهام.  شدم مکان و جا محو.  کردم نگاه

 .  است العاده فوق:  گفتم باز دهن با

 هک داخل رفتيم.  بود دلنشين و خلوت خيلي.  چرخوند هوا توي منو پرهام و شد جدا يکم زمين از پاهام بغلش، پريدم

 .  بخونن و بزنن که ميکردن کوک ساز داشتن پسر يه و دختر يه گوشه يه.  خورد صورتمون به گرما از موجي

 .  بودم کرده رزرو جا.  هستم پناه ايزد:  گفت گارسون به پرهام

 .  برد بود گل کلي روش که ميز يه به رو ما گارسون

 ... ! خب:  گفت و صندليش رو نشست رفت.  روش نشستم من و بيرون کشيد صندلي براي پرهام

 ؟ خلوته اينقدر اينجا چرا راستي...  خب بگم بايد من:  گفتم و کردم اطراف به نگاه يه
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 ! کوهه تو چون -

 .  هديگ نفر چند و مايم هم امروز.  نمياين هفته وسط زياد.  کافه اين کوهه دل تو:  گفت که کردم نگاه بهش تعجب با

 بشکن يه پرهام.  بود خانوادگي هم ميز يه و بودن من از کمتر شايد و سال و سن هم هاي دختر از پُر ميز يه گوشه يه

 ...  کردن نواختن به شروع پسر و دختر.  ميدادم گوش ميومد که صدايي به تعجب با.  شدن خاموش ها نور و زد

 

 .  کردن زدن به شروع گروه باند و کرد خوندن به شروع داشت نازکي صداي که دختره

 

  ولنجک تو کوه باالي

  ميشناسم عجيبي ي خونه يه

  شمع نور با شب بوي

  جمع توي ميخوام اونو فقط

  رولي سيگار ميکشه

  کولي گيتار ميزنه

 

  کني چيکارش ميخواي تو

 

  کني چيکارش ميخواي تو

 

 

  تره سبز پوستش

  منه جذب نگاش

  بزنه لبخند کاش

 :  ديگه پسر يه با دختره

 ! بزنه لبخند کاش
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 .  بوديم آهنگ تو پرهام و من اما زدن دست و شدن بلند ميز چندتا

 .  خاصشون مخاطب به ايزدپناه آقاي طرف از اختصاصي:  گفت بلند پسره يه

 من . دادي من به رو دنيا تو...  کمترينشونه اينا:  گفت و خنديد که کردم نگاه بيرون زده حدقه از چشماي با پرهام به

 .  کردي برنده منو تو...  بودم باخته

 .  بوسيدمشون و گرفتم محکم دستاشو

 .  بهرام:  زد داد دختره يه و شد روشن ها چراغ

 .  بهرام گفتم پرهام جاي به و شدم گيج منم

 ؟ کجا بهرام کجا پرهام.  پرهامم من مهربان:  گفت و کرد نگاه بهم تعجب با

 ...  ببين...  يعني...  چيزه نه -

 .  خنده زير زد بود شده متوجه تازه انگاري که پرهام.  بهرام زد داد دختر دوباره که پرهام بگم خواستم

 .  کوفت:  گفتم حرص با

 .  کاپوچينو دوتا با شکالتي کيک:  گفت پرهام که اومد گارسون.  شد قطع اش خنده مدت يه از بعد

 ... و ميگذره ماه سه اما...  اما.  مياد خوشم کاپوچينو و شکالتي کيک از من ميدونست خوب.  داد تکون سري گارسون

 ؟ يادشه چجوري

 .  رو اشون همه.  اخالقياتت همه...  عاليقت همه.  يادمه چيز همه...  رفته يادم نکن فکر:  گفت و پاش رو انداخت پاشو

 .  ميگن چي ببينيم که شديم ساکت پرهام منو.  شد بلند دخترا صداي که کردم کوتاهي ي خنده

 .  افتادم کاوه ياد آخي...  اي عاشقونه زوج عجب: -

 .  ميان هم بهم چه.  ها ميگي راست ولي...  بابا برو --

 ؟ ميزنن چند نظرتون به ميگم -

 .  دو و سي هم پسره پنج و بيست دختره احتماال --

 .  ميزنه بزرگتر دختره ؟ ميکني زِر زِر چي: -

 .  هست سالش سي ميگي حتما --
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 .  نميزنه پنج و بيست به ولي نه: -

 .  اي قهوه کرم.  زدن همم تيپ چه.  جونم اي --

 .  آره آخ -

 .  بده اينا از يدونه هم ما به خدا کاش.  شد تنگ محمد براي دلم: -

 .  بابا گمشو برو -

 .  چطوره من ي ساله چند و بيست زن:  گفت و بوسيد دستمو پرهام

 .  نگفتم چيزي و خنديدم

  شد بلند دوباره صداشون

 .  ميزنه موج چشماشون تو هم عشقي چه آخــــي.  بشن خوشبخت الهي...  خدايا واااي --

  ؟ ديدي ؟ خوندن براشون آهنگي چه ديدي: -

 .  ميخورد اينجا حال به دقيقا -

 .  آورد رو سفارشاتمون گارسون

 ! اينجاييم چي براي نگفتي هنوز:  گفتم و کردم پرهام به رو

 .  بهت ميگم بخور -

 .  شد خالي سالن و بيرون رفتن همه بخوريم ما تا

 مقلب صداي سکوت تو.  شدن خاموش ها چراغ دوباره ولي خونه ميريم االن کردم فکر برد رو سفارشاتمون که گارسون

 .  ميشنيدم خوب خيلي رو

 .  داد فشار محکم پشتمو پرهام دست

 ويب دوباره...  کولي گيتار دوباره...  کرد نواختن به شروع گروه.  کردم نگاه بهش تعجب با.  زد زانو من جلوي دفعه يک

 .  شب نور و شمع

 چشماش...  دوختم چشم پرهام به و گرفتم ازشون چشمامو کردم، نگاه بود اومده در قلب شکل به که هايي شمع به

 .  خواستن برق...  عشق برق.  عجيب برق يه.  ميزد برق

 .  عشق از...  زد برق منم چشماي
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 بتعج روي از دستمو بود روش اي نقره نگين که طاليي ي حلقه ديدن با.  کرد باز رو درش و گرفت روم جلوي جعبه يه

 ...  ميشد خونده همينجور آهنگ...  گذاشتم ام شده باز دهن روي

 

  منه جذب نگاش

  بزنه لبخند کاش

  بزنه لبخند کاش

 

  ؟ ميکني ازدواج...  من...  بامن... نفسم...  عمرم...  اميدم...  مهربانم:  گفت خوشحالي صداي با

 .  نيومد بيرون اي کلمه اما...  بگم چيزي که کردم باز دهن...  پايين چکيد چشمام از اشک قطره يه

 .  آره(  زدم داد... )  آره...  آره:  گفتم ميشنيدم زور به خودمم که صدايي با من و.  شد بلند من کمک به.  گرفت دستامو

 .  دادم سر گريه خوشحالي روي از و

 ... چرخوند هوا توي و کرد بلند منو

 

  رولي سيگار ميکشه

  کولي گيتار ميزنه

 

  ؟ ميکني ازدواج من با واقعا يعني:  گفت و زمين روي گذاشت منو سر آخر چرخوند، و چرخوند منو

 !!  آره آره.  نفسم آره:  گفتم و کردم بغلش محکم

 خانوم عمه اما.  بود پيچيده بمب مثل من ي بله و من از پرهام خواستگاري خبر.  عيد به بود مونده روز دو تقريبا

 .  داشت اي نقشه چه ديگه نميدونم.  باشيم نامزد هم باز بايد ما ميگفت

 .  ميديدن فوتبال داشتن تلويزيون از ها مرد پايين، بوديم نشسته

 .  بود نارين پيش آشپزخونه تو هم فرشته.  رو تارا مهتاب و ميخوابوند رو تينا آفتاب

 .  ميکرديم خورد ساالد داشتيم هم پريا منو

 .  ميخوند کتاب داشت هم خانوم عمه
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 .  فرشتــــه:  اومد ميخورد تخمه و بود کشيده دراز وي تي جلوي که فرهود صداي يکدفعه

 ؟ چته.  کوفت:  زد داد آشپزخونه تو از فرشته

 !! ها نميشه چيزيت کني رفتار بهتر يکم عزيزم -

 .  زياديه سرت از همينم:  گفت و جلو کشيد رو شالش ميکرد، خشک دستاشو داشت که فرشته

 .  خنده زير زديم

  ؟ بياري رو موبايلم ميري دلم عزيز:  گفت فرهود

 .  کرد پرت براش و برداشت رو موبايل فرشته.  بود آشپزخونه اپن رو فرهود موبايل

 .  کسري پشت به خورد و نرسيد فرهود دست به

 .  اومد ماشين بوق صداي موقع همون

 .  بودم نداده خبر کسي به که من ولي:  گفت و باال داد رو هاش ابرو فرهود

 .  کيه ببينيد بريد:  گفت خانوم عمه.  کنار کشيد رو هاش بچه و خودشو يکم آفتاب.  کردم درست شالمو

 و سالم به به:  گفت اونم که دادن تکون دست براش پرهام و فرهود ديدم، رو کاميار تعجب کمال در که بيرون رفتيم

 .  گرفتين تحويل رو ما بالخره عجب چه.  عليکم

 .  شد خشک جاش سر ديد رو آفتاب تا هم کاميار.  زير انداخت رو سرش کاميار ديدن با و بيرون اومد آفتاب

 .  شدم کاميار و آفتاب هاي نگاه رنگ شدن عوض متعجب...  سمتش رفتن فرهود و پرهام

 .  جوووون مهتاب:  گفتم مهتاب به رو

 ؟ خودتي...  مهري:  گفت و کرد نگام تعجب با

  ؟ بوده چيزي کاميار و آفتاب اين ببين.  کن ولش رو اينا آره -

 .  داخل رفت و کرد سالم ما با کاميار

 .  تراس تو باال برد و کشيد منو دست مهتاب

 مدهميو خوشش آفتاب بودن محجوب از.  بوده آفتاب قرص پا و پر خواستگار کاميار آره،:  گفت که سماور دم نشستيم

 هم اميارک ميکنه ازدواج پارسا با آفتاب اينکه تا نميکنه ول رو آفتاب اما ميشه هوايي يکم کاميار مياد که بهار منتهي

 و بهار که کنه پيدا ازدواج براي رو يکي کردن فراموش براي مياد.  نکنه نگا اصال دار شوهر زن به ميده قول خودش به

 .  مياد پيش ماجراش

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 کاربر انجمن نودهشتیا  شبح عشق | ست داشتنی منونامزد د سایت نگاه دانلود
 

  ؟ آفتاب يا بهاره عاشق واقعا...  حاال ببينم -

 ! نميگي کسي به:  گفت ترديد با و کرد نگاه چشمام تو

 .  نه -

 .  هم به بودن زده زل عشق با چه نديدي مگه.  بهار گفت همه به اما ميخواد آفتابو -

 .  شده شيري تو شير چه -

 .  واال آره -

 ؟ کچلن چرا هات بچه اين آفتاب:  اومد کاميار صداي

 .  پرسيد مي سوال آفتاب از و بغلش تو بود گرفته رو تينا و تارا کاميار.  پايين رفتيم

 .  رفتن خودت به:  گفت و داد دست باهاش مهتاب

 .  آشپزخونه تو رفت سريع گفته چي باشه فهميده تازه انگاري

 .  مديونيد نکنيد فکر اصال:  گفت و زد چشمکي بهمون هم، کنار ما ديدن با کاميار.  پرهام کنار نشستم

 .  نميکنيم رو فکر اين اصال:  گفت پرهام که کردم کوتاهي ي خنده

 .  نشست ما پيش اومد هاش بچه با هم آفتاب.  خوابيدن مهتاب و کسري.  باال رفتيم خورديم که رو شام

 .  نکرديم عيد خريد هيچي...  ها بچه:  گفت پريا

 .  ودنب گوگولي و ناز خيلي ولي بود ماهشون چند فقط.  کردم بازي کلي باهاشون منم.  من بغل داد رو تارا با تينا آفتاب

 يکنهم نگاه تينا و تارا به داره حسرت با که ديدم رو نازي که باال بردم سرمو.  ميکشه رو موهام داره يکي ديدم يکدفعه

 . 

 .  رو ماماني ببين برو.  جون نازي:  گفتم و کردم تلخي ي خنده

 .  ميکرد نگاه نازي به اشک با نارين کرد، نگاه نارين به برگشت نازي

 .  ماماني بغل برو:  گفتم نازي به

 .  ميکردن نگاه صحنه اين به حسرت و اشک با همه

 .  ماماني:  گفت و نارين بغل تو انداخت خودشو.  نارين سمت رفت ميخورد تلو تلو يکم که نازي

 .  کرد بوس غرق رو نازي و ريخت اشکي نارين
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 .  شد بلند فرشته فين فين

 .  ها نکني رو اينکار من هاي بچه با:  گفت گوشم دم آفتاب

 .  نخواستيم...  اصال بيا:  گفتم و کردم نگاه بد بهش

 .  خدمتم بيارشون و کن عوض رو پوشکشون هم شب...  دستت قربون:  گفت و خنديد

 .  کوچيکش تشک تو خوابوندم هم رو تارا.  دستش دادم رو تينا

 .  بخوابيم بريم که زد بهم اي اشاره يه پرهام

 .  گفتيم بخيري شب و پاشديم جامون از

 هب پشت و کرد عوض راحت خيلي اون اما کنم عوض پرهام جلوي لباسمو ميکشيدم خجالت جورايي يه اتاق، تو رفتم

 .  پتو زير خزيدم و کردم عوض خوابم هاي لباس با هامو لباس سريع کارش اين از.  خوابيد من

 .  عيده ديگه روز دو:  گفت و کرد نوازش موهامو

  ؟ نداري خريدي تو:  گفت که دادم تکون سرمو

 .  خريد بوديم رفته زياد روزه چند اين توي

 .  برد خوابم سريع خيلي و بازوش روي گذاشتم سرمو.  بود خسته خيلي.  دادم تکون نه ي نشونه به سرمو

*** 

 رو اتين و تارا دوشون هر که آفتاب و کاميار جز به بودن نشسته همينطور ها بيشتري بودم، نشسته پرهام پاهاي روي

 ؟ نرفته يادت که رو عيديت:  گفت که دادم خفيفي فشار رو پرهام دست.  داشتن بغلشون تو

 .  دادم تکون منفي ي نشونه به سرمو

 .  باد مبارک 2223 سال:  کرد اعالم راديو و اومد بمب صداي

 .  کشيديم هورايي بلند امون همه

 .  طور همين هم بقيه.  کردن بغل محکم همو کسري و مهتاب

 .  ميداد چيزي يه زوجش به کسي هر ها عيدي موقع

 ؟ بديم باهم:  گفتم رسيد که ما به نوبت

 .  داد تکون موافقت ي نشونه به سرشو
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 .  ديگه بود عيدي خب اما...  خانوم عمه جلوي اونم ، ميکشيدم خجالت

 چيزي يه که ميشد طوالني داشت.  کرد همراهي منو اونم.  شد بلند ها بچه هووي صداي.  لباش روي گذاشتم لبامو

 . سرم تو خورد

 .  سرم تو زده کاغذي دستمال جعبه فرهود ديدم برگشتم

 :  گفت خنده با

 .  اتاق تو منکراتي کار -

 .  بود عيديمون:  گفتم و بيرون آوردم زبونمو

 .  آوردم در جعبه يه و کردم رنگم صورتي پوليور تو دست بعد

  ؟ ميکني ازدواج من با:  گفتم و پرهام جلوي گرفتم

 .  بودم گذشته غرورم از من و...  ميگذرم چيز همه از تو بخاطر بگم ميخواستم کارم اين با.  کرد سکوت جمع

 .  بود کرده تعجب هم خانوم عمه حتي.  بود شده بيشتر تعجبشون ها بچه.  کرد نگاه چشمامم تو تعجب با

 .  کشيدم بيرون رو اي مردونه طالي ي حلقه و کردم باز رو جعبه در

 .  مهربانم:  گفت که دستش تو بکنم خواستم

 .  ميزد موج توش چيز همه...  افتخار غرور، عشق، تحسين،.  شدم خيره چشماش تو

 .  بوسيد دستمو بوسيد، رو حلقه

 .  آره:  گفت بلند و کرد دستش تو رو حلقه

 .  اومد همه زدن دست صداي

 .  بود وله ول پايين.  بخورم هوا تا باال اومدم يکم ها گفتن تبريک کلي از بعد

 .  بود ناشناس.  خورد زنگ تلفنم باال اومدم تا

 ؟ اَلو:  گفتم و برداشتم

 ؟ ميکني ازدواج پرهام با....  ميگم تبريک -

 .  افسونه فهميدم صداش از

 . خواي نمي يا توني نمي يا ؟ خوشبختم ببيني توني نمي ؟ من جون از ميخواي چي -
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 : گفت و خنديد

 پرهام ؟ داري پــرهام از رو خوشبختي انتظار تو حاال.  کشتم رو فاميلش تمام من مهربان، اي ساده چقدر تو -

 .  توئه از انتقام منتظر پرهام.  موندي مي شادمهر با بايد.  کنه خوشبختت نميتونه

 .  مببين ها ميله پشت رو کشت منو مادر که کثيفت پسر اون هم تو هم ميرسه روزي يه.  کردم باور منم و گفتي تو -

 .  ديد خواهيم -

 افتنيب يا هان دکتر مطب تو يا االن ها بزرگ ننه همه...  بزرگيه ننه چه ديگه اين.  کرد خاموش بگم چيزي اينکه از قبل

 !!  هااا گانگستريه.  مياره در بازي جينگول ما واسه اين اونوقت ميبافن

 .  پرهامه فهميدم عطرش بوي از.  قلبم رو گذاشتم دستمو و گفتم هيني.  کرد بقل منو پشت از يکي

 .  بود انداخته انگشتش توي منو ي حلقه.  کردم نگاه دستاش به

 بدنم و بود هوا روي پاهام.  اتاق سمت برد منو.  بوسيد رو گردنم هاي رگ تک تک و برد فرو گردنم گودي توي سرشو

 .  زدم اي طوالني و محکم ي بوسه چونشو زير و کوبوندم اش سينه به سرمو.  پرهام چنگال تو

 !! تو فقط.  ميخوام رو تو فقط.  نميخوام تو آغوش جز رو اي مردونه آغوش هيچ...  پرهام آخ

 .  ها شيطوني خيلي:  گفت و داد قلقلکم يکم

 .  خنديدم

 .  بود زده خيمه من روي.  بهش کردم رومو و برگشتم.  بودم زيرش من و تخت روي افتاديم باهم

 ...  مشکوکن ما به همه االن:  گفتم و خنديدم

 جان امپره:  گفتم که ميکرد پيشروي داشت.  بوسيد رو گردنم لبام از بعد...  کردم همراهيش منم.  بوسيد ولع با لبامو

 .  پرهامم.. 

 .  کنترل قابل غير و بود شده تند نفسش

 ي خنده يه.  کشيد موهاش تو دستي و کرد صاف رو بلوزش باشه، اومده خودش به تازه انگاري.  رفتم در دستش از

 .  هوليا:  گفتم و کردم مصنوعي

 .  داد تکون سرشو و کرد کوتاهي ي خنده

*** 

 .  پاشو جان مهربان...  مهربان -
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 .  زدم کوتاهي لبخند پشتش خاطرات و مشکي در اون ديدن با.  بوديم عمارت روي به رو.  کردم باز چشمامو

  ؟ کردي من براي شومي فکر چه:  گفت و زد کنار رو بود چسبيده پيشونيم به که خيسمو هاي چتري

 .  جوونما هنوز من:  گفت که شد تر خبيث لبخندم

 .  خنديدم غش غش بود گرفته خودش به که اي بامزه ي قيافه از.  کردم نگاه بهش و برگشتم

 .  جـــون اي:  گفت لب زير

 .  شديااا خطرناک:  گفتم ماشين ي پنجره از و شدم خم.  شدم پياده ماشين از

 .  بودم:  گفت و زد چشمکي

 سروي و بيد درخت همه اون از نمايي و خورده آب هاي خاک بوي.  اومدم پياده در همون از من و داخل برد رو ماشين

 .  گرفتم انرژي بودن شده نشاط با که

 انداخت رو سويچ و شد پياده ماشين از پرهام.  عمارت سمت دويدم اومدن مي مدرسه از که دبستاني هاي بچه عين

 .  گرفتش هوا تو و هوا رو

 .  زدم اي کننده اغوا لبخند و انداختم بهش زيرکي زير نگاه يه

 چشمامو و دادم باسنم و کمر به قوسي.  بيرون انداختم روسريم از رو مشکيم موهاي و برگشتم.  برداشت قدم چند

 .  شد جدي يکم و شد عوض حالتش.  دادم نشون خمار

 .  در سمت دويدم داد و جيغ با منم.  طرفم دويد ديد منو ي خبيثانه لبخند وقتي

 .  اتاقمون سمت دويدم و کردم باز رو در

 کنم باز رو در ميخواستم.  بودم بلد رو اتاق راه هم بسته چشم.  نداشتم جلو به اي توجه و ميکردم نگاه عقب به داشتم

 .  قفله ديدم که

 تمپوس به.  ميکردم حس رو هاش نفس هرم.  بستم محکم چشمامو.  کردم نگاه پرهام ي خبيثانه لبخند به و برگشتم

 چشم به نرمي و آروم ي بوسه.  اومد فرود ام بسته هاي چشم روي داغش هاي لب.  ميشد مور مور پوستم و ميخورد

 .  گذاشت خيسم پيشوني روي رو داغش لب دوباره بعدش و زد هام

 .  دادم فشارش محکم و کردم قالب دورش دستامو.  آغوشش به چسبوندم سفت سرمو

 .  تهران اومدن بقيه اما گذرونديم ويال توي رو ماه فروردين کل پرهام و من

 چون.  اون نه بودم ناراضي من نه افتاد مي اتفاقي هم اگر که چند هر نکرديم کاري نوازش و بوس جز ماه يه اين در

 .  نميکنم قبول همسرم عنوان به پرهام، جز رو مردي هيچ هيچوقت
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 .  شد زنده برام خاطرات تمام اي پسته مغز اتاق اون ديدن با.  داخل رفتيم پرهام منو و شد باز ترقي با در

 .  زد رو اش بوسه اولين پرهام...  کردم نگاه در به

 .  کرد بغلم بار اولين پرهام...  پنجره زير اتاق ي گوشه به

 .  خوابيد من کنار پرهام...  تخت به

 .  متنفرم ازت پرهام ي جمله...  آرايش ميز به

 .  کوليش گيتار گيتار؛ به

  ؟ ميکني نگاه چي به:  گفت و گذاشت ام شونه روي رو سرش

 :  زدم لبخندي و کشيدم عميقي نفس

 .  خاطرات به -

 .  هست هنوز پات جاي اما...  رفتي تو -

 ...  ميکنم دنبال رو پاهات رد تمام

 ..  ميرسم بهت روزي يه ميدونم

 ميگم، و ميرسم بهت

 !؟ رفتي چرا

 ميفهمي.  ميرم مي من بکني بغض تو.  خوشگلم نکن بغض:  ميگه و ميکنه اي خنده.  ميکنم بغلش و برميگردم بغض با

 .  ميرم مي ؟ ميگم چي

 .  نکنه خدا:  گفتم گرفته صداي با

 .  حموم ميرم منم.  کن عوض رو لباسات:  گفت و بوسيد موهامو

 .  زدم لبخندي اومدم بيرون آغوشش از

 .  بست درو و حموم رفت

 که ودب جوري اصل در.  ميشد بسته دکمه با و بود هام سينه زير تا که مشکي -قرمز کت يه با پوشيدم دکلته تاپ يه

 .  لباسه خود مال ميکردن فکر همه

 .  بود مشکي قسمت يه و قرمز قسمت يه هم کوچيکم کت و مشکي هاي خال با بود قرمز لباسم
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 نکردم اي توجه هيچ موهام و سرم درد به.  بستم محکم باال از و کردم باز موهامو.  پوشيدم هم رو مشکيم جين شلوار

 . 

 .  بخوريم باهم کنم درست چيزي يه پايين برم گفتم حمومه تو پرهام ديدم

 .  زد چنگ دلم تو ترس همه و همه و سالن و ها اتاق سکوت از...  پايين رفتم

  ؟ اينجوريه چرا

  ؟ فرشتــــه:  زدم داد بلند و ترس با

 .  نداد جوابي ديدم

 .  باال دويدم

 ؟ ممکنه چطور ؟ چي يعني...  بود قفل در که کنم باز رو در رفتم

 ناديده اما دادم هشدار بهت " خوندم رو داشتم که اِسي و داشتم برش.  لرزيد وحشتناکي طرز به جيبم توي موبايل

 داروي با اتاق توي هم عزيز فرهود و جون فرشته.  بيهوشه ساعتي چند تا احتماال حمومه تو که اوني....  گرفتي

 ".  عزيزم دختر باش خودت مواظب...  نيست که هم خانوم عمه سالم، اما خوابن بيهوشي

 .  قفله اينم لعنتي.  فرشته اتاق سمت دويدم و زمين رو انداختم وحشت با موبايلو

 . پاشو خدا رو تو پرهـــام:  زدم داد و اومد در ام گريه

 .  کمک آره...  ميخواستم کمک.  نمياد صدايي هيچ ديدم

 .  شد بيشتر جيغم ها نگهبان ي جنازه ديدن با اما پايين رفتم

 .  شد بسته داري صدا و وحشتناک طرز به عمارت در

 .  ميرفت دوران به سرم

 .  گرفت دهنم روي دستمالي و کرد بلند زمين روي از منو قوي و هيکلي دست

 تمنا ازت.  بده نجات منو بيا پرهـــام.  پرهام ميکشيد فرياد ميزد، داد مغزم اما ميرفت خواب به داشت چشمام

 ! بده نجات منو ميکنم

 .  نبودم هوش بي هنوز اما افتاد هم روي چشمامو

 : اومد مرد صداي

 .  گاه مخفي ميارمش پس باشه،...  شده بيهوش خانوم، -
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 .  افتادم زمين روي هوش بي و نشنيدم چيزي ديگه

  ؟ کوش پرهام پس.  خالي تخت يه...  کردم نگاه بغلم به...  کردم باز چشمامو

 .  من...  من.  نــــه...  نشستم تخت روي آروم

 .  پرهام...  افسون...  بيهوشي....  اومد ذهنم به چيز همه

 .  کرد اذيتم همه از بيشتر پرهام خالي جاي

 .  شدم بلند تخت رو از

 .  کردم وحشت آيينه تو خودم تصوير از.  کنار کشيدم رو رنگ سفيد ضخيم ي پرده.  بزرگ ي پنجره سمت دويدم

 .  ميزد کبودي به که هايي لب و پريشون موهاي...  ها مرده عين سفيد ي قيافه

 .  بود رفته گود وحشتناکي طرز به هام چشم زير

 .  شدم رو به رو سنگي هايي حفاظ با کردم باز که رو پنجره.  شدم خودم قيافه بيخيال

 .  بود چسبيده شيشه به که افتاد ورقه يه به چشمم يکدفعه

  " برق داراي " بود نوشته روش

 !  لعنتي

 زمين روي واکنش بدون من و شد باز اتاق در.  بود تنم ها مرده لباس عين گشاد سفيد لباس يه.  نشستم زمين روي

 .  بودم نشسته

  ؟ روز هفت از بعد ؟ پاشدي -

 !!!؟ شادمهــر:  گفتم و پاشدم تعجب با

 ؟ افسونم راست دست من نميدونستي ؟ داره تعجب ؟ چيه:  گفت و کرد خبيثانه ي خنده

  ؟ کجايي پرهامم...  نشستم زمين روي.  اومدم در پا از

 .  نيستم.  نيستي...  نيست هات لبخند...  نيست شيرينت عطر بوي...  نيست آغوشت...  نيست

 داره ميبينم...  ميره تحليل داره پرهام که ميکنم حس...  ميده جون داره پرهام که ميکنم حس...  چکيد هام اشک

 ...  ميريزه اشک

 ...  ميشه بيشتر اشکام
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 .  ميزنه فرياد منو ميبينم...  ميلرزه هاش شونه ميبينم

 .  پــرهـــامــَـم.  پرهامم

 ؟ نه رسيديم بهم بالخره ؟ من براي ؟ ميکني گريه ؟ شده چي ؟ خانومم شده چي:  ميگه و ميشنه روم به رو شادمهر

 .  ترکيدم ساعتي بمب يه مثل...  ترکيدم

 اون نبدو...  ديوونشم که گرفته اوني براي دلم...  کثافت نه آشغال نه عوضي نه:  ميگفتم و ميزدم مشت اش سينه به

 واقعا اگه...  اگه....  بودي عاشقم اگه...  داشتي دوستم اگه...  ميخوره بهم ازت حالم که عوضي توي نه.  ميرم مي من

 تف.  عوضي کثافتي خيلي...  آشغالي خيلي.  برسم خوشبختي به تا کنار ميرفتي...  بکنم زندگيمو ميزاشتي بود روانيم

 .  تــف...  کردي جدا عشقم از منو که وجدانت تو تف...  روحت تو

 .  پرهام نه....  ميشي من زن تو نخواي چه بخواي چه....  مني مال تو:  زد داد و زد محکم سيلي يدونه

 .  نيستم دختر ديگه من:  گفتم ولي چرا نميدونم

  ؟ ميفهمي.  مياد داره:  گفتم و دادم قرار شکمم روي دستمو بعد

  . نميزنه پرهام بدون که قلبي براي...  پرهام براي.  آوردم مي در بازي غريبم من ننه بايد.  کرد نگاه بهم ناباورانه

 :  ميکردم هق هق و ميدادم مالش رو شکمم روي.  گرفت شدت ام گريه

 دونب اگه...  مياي داري بگم بابات به نتونستم اگه...  ازمون دوره بابات اگه منو ببخش ماماني....  ببخش منو ماماني -

 تو...  ماماني رو همه ببخش...  هيچه بابات بدون که ببخش رو مادرت خدا رو تو...  نميدونه حتي اون اگه...  اومدي اون

 کن دعا...  بياره دووم من بدون کن دعا...  نشه چيزيش کن دعا...  بابات براي...  کن دعا...  صافه قلبت...  کوچولويي

...  کن اعتراض هات لگد با تو...  کن اعتراض من به تو کردن اذيتت اگه.  کن دعا فقط...  ماماني کن دعا...  برسه بهمون

 .  بابات نه مونم مي من نه...  بري اگه...  بري اگه.  ماماني ميدونم من...  بيرون مياي سالم تو...  خودت تو نريز

 .  ببخش منو پرهام...  ميکردم گريه هم هنوز من اما شد بسته اتاق در...  ميکردم گريه زار زار

 .  هيچم تو بي من...  بيا پرهام

 

  گرفتم ياد تو از را پرواز

  رفتي که حال

  ؟ تو به برسم تا بزنم بال چگونه
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 .  افسون مخفيگاه.  بود عمارت مثل اينجا.  کردم گريه و نشستم گوشه يه شب تا

 .  فايده چه اما....  بود داده ها پرنسس اتاق عين اتاق يه من به

 .  جهنمه پرهام بدون...  باشه هم جا بهترين

 .  پرهام فقط...  ميخواستم رو پرهام فقط من اما گرسنگي از ميرفت مالش دلم

 .  جلوم گذاشت رو سيني و نشست من روي به رو.  تو اومد غذا از سيني يه با شادمهر و شد باز اتاق در

 .  کردم نگاه بود روم به رو که پلويي و مرغ به

 .  نداشتم ميلي نه

 .  زانوم کشک روي گذاشتم سرمو و کردم جمع هامو زانو

 .  خوبه بچت براي:  گفت و کرد کوتاهي ي خنده

 .  ميخواد بابا فقط من ي بچه -

 .  ميخواد رمز يه فقط پرهام از افسون -

 .  ميره مي پرهام من بدون ؟ اينجا آورديد منو چرا:  کردم نگاه شادمهر به خواهش با

 .  پرهام پيش ميري توهم و ميکنيم ول رو تو ما بگي رو رمز و کني همکاري اگه مهربان ببين:  گفت و کرد پوفي

 .  برم بزاريد.  نميدونم هيچي من سري باال اون به قرآن، به خدا، به:  گفتم عجز با دوباره

 پاشدم هلي هل که ببوسه منو بياد خواست.  شد جمع چشماش تو اشک من ديدن با.  ديدم رو افسون من و شد باز در

 .  بچم:  گفتم و کردم اي ناله.  افتادم ميز با و ميز به خوردم و

 .  ميشه مادر داره من مهربان:  گفت اي دلسوزانه لحن با افسون.  نيست خاصي چيز ميدونستم اما

 .  کثافت متنفرم ازت:  گفتم نفرت با

 چهي.  بري که نداره امکان.  بگي رو رمز تا ميموني اينجا تو.  مهربان نده فش مادربزرگت به:  گفت و شد جدي لحنش

 .  نميشي هم اذيتي

 چه بهشت چه.  ميشم اذيت من نباشه پرهام که جايي هر...  پرهام پيش برم ميخوام من ؟ آشغال نميفهمي چرا -

  ؟؟ ميفهمي.  جهنم

 سمت رفتم و دهنم جلوي گرفتم دستمو.  باال مياد داره دلم محتويات تمام کردم احساس.  ميرفت گيج سرم

 .  لرزيدم مي و آوردم مي باال.  ريختم مي اشک و آوردم مي باال.  دستشويي
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  ؟ خوبي:  اومد شادمهر صداي و افتاد دوشم روي ژاکتي

 .  دادم تکون سرمو

 .  کنه معاينت مياد دکتر االن:  گفت

 .  بدم دست از رو نجاتم راه تنها خواستم نمي...  ترسيدم

 .  ميزد زار ام قيافه چون...  ميکرد شک خوبم ميگفتم اگه اما

 به من ... ميکنم خواهش:  گفتم و گرفتم دستشو کنه معاينه بياد تا.  بيرون رفتن همه.  اومد دکتر دقيقه چند از بعد

 .  ميکنم خواهش.  نگو کسي به ميکنم تمنا از...  باردارم گفتم دروغ

 و بارداري شما.  باشم شما مواظب بايد.  ايزدپناه سرگرد...  هستم سرگرد طرف از من:  گفت و داد فشار محکم دستمو

 . نيست شکي توش

 .  هست آره.  هست من به حواسش پرهامم...  کشيدم آسودگي سر از نفسي

 .  برگردوندم رومو خورد افسون به چشمم تا.  تو بيان تا داد دستور من ي معاينه از بعد

 ونبراش استراحت يکم دارن، تب هم يکمي.  باشين مواظبشون بايد فقط...  خوبه بچشون و خودشون حال:  گفت دکتر

 .  نشست تخت ي لبه افسون و کرد تشکري شادمهر.  نيست بد

 .  مهربان نازي چقدر:  گفت و کرد نوازش موهامو

 .  بکش دستتو -

  ؟ مياد بدت من از چرا گلم ي نوه -

 .  گرفتي ازم رو خوشبختيم وجودت با تو.  گرفتي ازم رو خوشبختيم چون -

 رو غذام از يکم.  زدم گرمي لبخند بوده من به حواسش تمام پرهام اينکه فکر با دوباره.  بيرون رفت و کشيد آهي

 .  خوابيدم و خوردم

 .  ببينه منو عوضي شادمهر اون خواستم نمي.  پوشيدم شال و مانتو.  کردم عوض هامو لباس.  پاشدم زود صبح

 .  دويدن مي و دو روي بودن افتاده کارگر مشت يه.  بيرون اومدم اتاق از

  ؟ چيه براي عجله همه اين ميگفتم خودم با.  ميرفتم راه ها آدم همه اون بين يخي چشماي با جون، بدون و آروم

 .  شناختم رو شادمهر هاش قدم و موهاش رنگ از.  باال اومد يکي ها پله راه از

 ! نيست خوش حالت داري، تب ؟ پاشي گفته کي:  گفت داد با و کرد اخمي ديد منو تا
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 .  کردن خم سر شادمهر براي و کشيدن کار از دست صفي صورت به ها خدمتکار و کارگرا

 ؟ خدايي تو:  گفتم و زدم پوزخندي

 .  نميگه چيزي

 .  شدم نفرت از پُر.  شده خالي وجودم يه...  نميزنه قلبم...  نيست پرهامم...  بده حالم

 : پرن مي جاشون از همه که جوري قوي، و محکم ميزنم، داد

 بازيم طرف نه...  من طرف نه.  من طرف نيا وقت هيچ و گمشو برو....  کنار برو بازي، از هم...  شادمهر کنار برو گمشو -

 .  زنديگيم طرف نه... 

 ؟ پرهام غريبم من چقدر.  ميشينم زمين روي.  ميشه خم هام زانو...  ميخنده بهم...  ميگيره نقش چشمام جلوي پرهام

.. . مهربانم تو بدون...  اَم مهري تو با من...  نيستم مقاوم تو بدون من.  نميارم دووم تو بدون اينجا من....  بيا ؟ کجايي

 .  بده نجات منو بيا.  ميزارم برات رو تاش هزار من...  بزار قدم يه تو...  بيا فقط.  نيستم قوي ديگه...  نازکم دل

 .  شد ناپديد.  ميره و ميره...  ميره...  نميزنه لبخند ديگه

 خواستم من ؟ شد چي مگه.  رفته...  ميشه سياه برام دنيا.  ميکنم فرياد اسمشو و ميزنم چنگ مانتوم به زده وحشت

 .  رفت اون ولي...  ولي بياد که

 .  مُردم من و رفت.  رفت هم پرهام...  ميره پرهام...  ميشه تار دنيا.  ميرزه صورتم روي گلوله گلوله اشک

 عطر اون.  نيست شيرين عطر اون اين...  نيست عطر اين کشيدم، بو...  موند اتاق تو دوباره و کرد بلند منو دستي

 .  نبود شيرين

 اينطوري چرا ؟ جان مهربان:  افسون انگيز نفرت صداي و کرد پر گوشمو جيغ صداي اومدم، فرود صافي سطح يه روي

  ؟ شادمهر شد

 .  کرد گريه بعدش زد زانو زمين رو يکدفعه نميدونم،:  گفت دار لرزش صداي با شادمهر

 .  شد گذاشته داغم سر روي دستي

 .  کنم خبر رو دکتر برم.  داغه خيلي -

...  پرهام ي بچه...  بچه هِه بچه، دارو، تشنج، احتمال باال، تب مثل چيزايي يه اما بود مبهم برام حرفاش...  اومد دکتر

 .  شيرينه هم تصورش حتي

 . پرهامم:  ناليدم لب زير

 .  شد خفه ها صدا
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*** 

 .  بستري اتاق تو روز دو و تب توي روز دو بازم...  دوختم درخت به رو روحم بي چشماي...  ميخورد موهام به بهاري باد

 .  بياد نميخواد شايد.  نيومده پرهام که اينه مهم...  نيست مهم برام

 .  ميشکنه رو اتاق سکوت شادمهر صداي

 اد،خو نمي الکي هاي دارم دوست نميخواد، عاشقانه حرف ميخواد، مسئوليت زندگي مهربان، نيست بازي بچه زندگي -

 يه عين...  نداره زندگي براي هيچي پرهام....  وابستگي يه ميخواد، ساده داشتن دوست يه! ميخواد شوهر ميخواد، زن

 .  ميچسبه بهت که مونه مي کنه آدم

 ثلم گرفتم ياد اون آغوش تو من....  بدتري پرهام از تو.  شناسمت مي من نشناستت کسي هر:  گفتم ريلکس خيلي

.  ميخواد عــشـق ميخواد، وابستگي زندگي آره.  شدم واقع تر ضعيف هميشه از تو آغوش تو اما باشم، مرد خودش

 ودمب تقصير بي که مني.  من صورت تو بود مشت چندتا غيرتت نداري، نه ؟ داري غرور تو. نداشتيم تو و من که چيزي

 که ادمي خوشم کسي از...  بگم بهت بزار فقط.  نيست تو با مقايسه حد در اون چون تو، با رو پرهامم کنم نمي مقايسه. 

 .  ميکنه سپر منو که کسي از نه ميشه، سپرم

 .  نيست مهم برام اما.  خورده بر بهش ميدونستم...  نزد حرفي

 رهامپ عشق شايد مهربان، نمردي من براي هنوز.  نيستي هم دختر اما نيستي حامله تو:  گفت و کرد باز فکشو دوباره

 .  باشه هيچ جلوش من عشق که جوري...  باشه زياد اونقدر تو به

 . ميکشه عميق نفس

 تو نامزد عنوان به که نفر يه عنوان به نه...  کن اعتماد بهم.  ميشي پر پر داري ببينم تونم نمي...  ميکنم کمکت -

 ؟ نه نيستم اي داشتني دوست نامزد پرهام مثل من چند هر.  دوست يه عنوان به بود، زندگيت

 .  ميخنده

 .  منه داشتني دوست نامزد پرهام.  نيست داشتني دوست پرهام مثل هيچکي:  ميگم پوزخند با

 سيليت صداي وقتي کنم اعتماد بهت چجوري.  پرهام جزء به زمين رو زدتم کردم، اعتماد کي هر به من:  ميدم ادامه

  ؟ گوشمه تو

 .  کني اعتماد بهم بايد فقط.  ببرمت بيرون سالم که ميدم قول بهت -

 ههفت يک...  ديگه هفته يک فقط:  گفت که زدم جوني کم لبخند.  ديدم رو بودن صادق چشماش ته کردم، نگاه بهش

 .  پرهامت پيش ري مي ديگه
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 .  شد تر رنگ پُر لبخندم پرهام آغوش تصور از

 اما.. . باشه قرن يک نميتونه هفته يک نه...  قرن هزار مثل!  ساله هزار مثل اما.  هفته يک فقط آره.  ديگه هفته يه فقط

 .  ساله يک پرهام بدون ثانيه هر.  هست

 .  هست بغض اما نيست اشکي.  ميزنه چنگ گلوم به بغض

 

 .  ميکنم نگاه ها درخت به و ميکنم قالب دورشون دستمو ميکنم، جمع شکمم توي پاهامو

 : ميکنم زمزمه لب زير

 

 رولي، سيگار ميکشه

  کولي گيتار ميزنه

 

  ميدم ادامه لرزشي صداي با.  ريزه مي هام اشک

 

  ؟ کني چيکارش ميخواي تو

 ؟ کني چيکارش ميخواي تو

 تره، سبز پوستش

 

  هست هنوز بغض.  ميگيره شدت گريم

 

 منه، جذب نگاش

 .  بزنه لبخند کاش

 

 گرمي...  عطرش بوي...  گيتارش پرهام، هاي لبخند ياد...  ميکنم گريه وجودم تمام با و ميزارم زانوم روي سرمو

 بين...  نزار تنها منو پرهام...  پرهام.  شست مي سردم پوست روي که داغش هاي لب....  هاش بوسه گرمي...  آغوشش

 .  ترم بره هم بره از تو دونب.  باشي تو که ميشم گرگ وقتي منم...  گرگ همه اين
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  زدم هق

 هدار ببينم نزار اما بکش منو نکن، اذيت رو پرهامم ندارم، رو سختي همه اين تحمل من نکن، رو اينکار من با خدايا -

 داشتيم عادت! خدا بخوره، غذا من دست از داره عادت پرهام! خدا.  ميکشه سختي من بدون ببينم نزار...  ميکشه زجر

 دوباره اربز...  بزنه گيتار دوباره بزار...  بشينم پاهاش روي بزار دوباره! خدا.  بخوابيم ديگه هم قلب صداي شنيدم با شبا

 سري يه دوباره بزار...  عاشقيم که بزنيم داد دوباره بزار...  ولنجنک روي است خونه يه که بخونيم...  بخونيم هم با

.. . ميکنه گريه داره که ببينم نزار ولي بکش.  خدا نده زجر اما...  بکش.  بگن عاشق، زوج يه ما، به رو حسشون دختر

 هميشه من پرهام.  لرزه مي هاش شونه ببينم نزار...  ببينم رو مرد اين ي گريه نزار....  من پرهام...  من نامزد....  من مرد

 خدا ينبب ؟ نه خدا ديگه ميگي...  کافيه براش باشي قوي تو خوبه، مهربان بگو بهش...  باشه قوي بگو بهش.  بوده قوي

 پا و دست کثيف خوک همه اين بين االن...  رو برادر يه....  رو عشق يه....  رو خانواده يه...  رو مادرم...  باختم من.... 

.. . نداشت مشکلي برام محرم نا يه با خوابيدن که بودم دختري....  بودم پسر که بودم دختري من....  خدا آره...  ميزنم

 اومد، پرهام.  زدن اومد،کنارش عشق. زدم کنارش اومد، غرورم ؟ شدم چي پرهام عشق از بعد ببين....  خدا ببين

 کار اين آره ؟ زدم دست نامحرم به ؟ نگرفتم روزه رو ماه يه ؟ کردم قهر ؟ نخوندم نماز ؟ کردم چيکار من مگه.  بردنش

...  کجام نميدونه حتي...  پرهام ميکشه زجري چه ميبينم ولي دورم من...  نبود من حق مجازات اين ولي...  کردم رو

...  پرهامه مهم...  خدا نيستم مهم من...  نيست مهم.  يومد مي کله با ميدونست اگه.  نميدونه نه،...  ميدونه هم شايد

 رو ما بخواي توهم اگه....  هميم مال ما.  هميم با ما.  نيستيم جدا ديگه پرهام و من.  ماييم مهم....  بينمونه عشق مهم

 !!  نميزارم نه!  نميزارم کني جدا

 

 ( بعد هفته يک) 

 .  بشه باز در شد باعث من يواش بفرماييد.  شد زده اتاق در

 .  بود(  دکتر)  مومني که اين

 تو هرظ از بعد امروز...  چيه بگم بزار اينجا از نجاتت راه تنها مهربان، ميگم چي ببين:  گفت و نشست تخت ي لبه اومد

 هي.  ميکنم کاريش يه رو خونريزي منم شده، سقط بچت کنه فکر که زمين ميندازي افسون جلوي جوري يه رو خودت

 از . ميام منم.  بيرون برين احوالت و حالت شدن بهتر براي ميده پيشنهاد شادمهر بعدش کن زاري و گريه ساعت چند

 .  ميشه درست چيز همه.  گذاشتيم قرار بيابوني يه تو.  مياد هم پرهام اونجا

 .  دل ته از دار، صدا.  دار پوزخند نه تلخ نه...  خنديدم.  ديدمش مي بالخره.  ديدم مي رو پرهامم بودم، خوشحال

 مي قرن همه اين از بعد بالخره آره،.  ميکردم فکر پرهام به فقط من....  من اما باشه طبيعي که داد هشدار دوباره

 .  بينمش
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 راحت خيلي ميخواستن انگاري.  اتاق تو اومدن شادمهر و افسون ناهار از بعد بالخره.  کردم تمرين کلي ظهر از بعد تا

 .  بزنيم حرف

 .  حاال:  گفت و زد بهم چشمکي يه بود، افسون پشت شادمهر

 .  پايين اُفتم بي و بخورم بهشون که بودم چيده جوري رو ها صندلي و ميز...  عقب رفتم.  شد جمع چشمام تو اشک

.  خورده بهم تعادلم که دادم نشون مثال.  کمرم تو خوردم تيزي يه که رفتم انقدر...  تر عقب رفتم...  جلو اومد افسون

 .  روم افتاد هم بزرگ صندلي دوتا.  پايين افتادم و زدم جيغي

 .  فهميدم رو ماجرا عمق شادمهر " عباس حضرت يا " صداي با

 .  بچم...  بچم:  زدم ناله بلند.  شلوارم رو ريختم و ترکوندم رو بود داده مومني که خوني ي کيسه

 .  ريختم مي اشک بهار ابر عين که من به و کرد نگاه خون به تعجب با شادمهر.  رفت کنار روم از ها صندلي

 .  بود کنم فکر ؟ بود نگران افسون.  کرد بلند منو سريع

 مي ينا از:  گفتم اي دلسوزانه لحن با و زدم چنگ بلوزش به شادمهر بغل تو افتاده بچم کرد تاييد دکتر اينکه از بعد

 داري هامپر ميگفتم...  ميگفتم بهش شد مي کاشکي...  ميگفتم کاشکي...  هست نميدونست هم باباش حتي که سوزم

 .  رفت زندگيم تمام.  رفت اميدم تمام...  نديد رو مادرش و رفت...  رفت بچم.  ميشي بابا

 .  بود شده زخم و ميرفت گيج صندلي با برخورد اثر بر سرم

 يموزندگ من نبودي من زندگي توي تو اگه.  لعنتي توئه تقصير همش:  شدم براق افسون به.  ميکرد نوازشم شادمهر

  ؟ نه يا ميفهمي ؟ ميشه چي بيارم بچه نتونم ديگه من اگه کردي فکر اصال داشتم، بچمو داشتم، شوهرمو داشتم،

 .  دوتاتونه هر کار ديگه االن از.  بود خوب:  گفت و زد لبخندي دکتر.  کرد ترک رو اتاق ناراحت افسون

 ؟ کنم عوض لباسمو ميشه:  گفتم خجالت با

 .  پرهام به کنه کمک خدا:  گفت و خنديد شادمهر

 .  شدم مي تر دور من اما بشه نزديک بهم ميخواست هفته يه اين توي همش اون.  زدم کوچيک لبخند يه

 .  گرفتم افسردگي فاز و درخت روي به رو نشستم.  کردم عوض هامو لباس و گرفتم دوش يه

 هي بريد بهتره گفت بهم شادمهر...  متاسفم واقعا مهربانم:  گفت افسون.  اومدن شادمهر و افسون ساعت يک از بعد

 .  برو و شو حاضر پاشو. عاليه منم نظر به...  بزنيد دوري

 .  آمادم:  گفتم شادمهر به رو.  سرم رو انداختم شال و پوشيدم مانتو يه و پاشدم.  کردم نگاه بهش سردم چشماي با
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 .  کرد ورزشيم شلوار به نگاهي شادمهر

 .  برات دارم سورپرايز يه برگشتي:  گفت افسون که ميرفتم داشتم.  رفت و نگفت چيزي

 .  شديم ماشين سوار و پايين رفتيم شادمهر همراه و زدم پوزخندي

 اصد رو پرهام وجودم تمام من...  نداشت فرقي برام.  ميکرد حرکت نجومي سرعت با.  افتاد راه اون و بستم رو کمربند

 .  کرد پارک بيابوني يه تو کرج تو ساعت دو از بعد.  ميزد

 .  افتادم گانگستري هاي فيلم ياد.  اومد مي باد

 .  اومديم ما:  شد پيچيده شادمهر داد صداي

 ...  من و شد باز يکيشون در سريع.  اومد ماشين تا پنج ترمز صاي

 !! شده شکلي اين چرا

 .  بود اشک برق چشماش توي و بود شده بلند موهاش.  بود رفته گود چشم زير و کم ريش ته

 .  بود سروناز اسمش که زنه سرگرد اون حتي شاداب، کاميار، و کسري نهاد، فرهود، و فرشته

 .  ديدم مي رو پرهامم فقط من ولي

.  يمگفت نمي هيچي.  افتاد سرفه به که کشيد عميق نفس يه....  کرد بو موهامو...  کرد بغل سفت منو.  سمتش دويدم

 .  هيچي

 نواو من و اومد نهاد.  زدم چنگ پيرهنش به ترس با.  اومد گلوله صداي که بوديم کرده بغل همو ساعتي نيم کنم فکر

 .  کردم بغل هم

 . مرد يه دار خش صداي و گلوله صداي دوباره

 . هم کنار پسرم و دختر....  هم کنار برادر و خواهر.  بينم مي دارم چي -

 !!  بود بابا...  کردم نگاه اش چهره به

 .  اومدن پوش سياه مرد مشت يه هم سرش پشت

 .  بود گرفته چپش دست توي رو تفنگ.  بود لبش ي گوشه هميشه عين سيگار و بود شده چاق بابا

 .  اومد هم افسون

  ؟ چطوري آخه ولي
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 ؟ ديگه اومدي چطوري تو المصب دِ:  زد داد شادمهر

 .  نداشته خبر چيزي هيچ از شادمهر فهميدم

 .  بود پشتمون اما بود نيومده ما با فهميدم تازه.  ما سمت اومد هم مومني

 .  کرد ول منو نهاد

 : داد ادامه بابا

 . بودم شده بد...  ميزدم غر همش زنم به.  ميگيره بهونه همش هم مهربان و نيست نهادم ديدم کردم باز چشم وقتي -

 ديگه مهربان.  مرد هم من زن اينکه تا.  بده آدم بودم شده منم زنش و مهراد فوت از بعد.  باشم بد که بود دستور

 ميگفتم خودم به...  بود مونده دخترم فقط دنيا تو.  ندم نشون که خماري به زدم خودمو...  پسر شد.  نداشت مهري

 اگه ميشه چي مگه ؟ چرا.  متنفره ازت دخترت که ؟ نيستي دخترت عشق اولين که هستي پدري چه تو...  فريدون

 دخترم فهميدم خاليش جاي ديدن با اما دخترم عشق به...  کنم ترک ميخواستم ؟ بکنه قبول معتاد پدر يه مهربان

 ونفريد ميگفتن يا بفروشه، تن رفته مهربان ميگفتن...  زدن مي بد هاي حرف همسايه و در...  شکست غرورم...  رفته

 ور مهربان خالي اتاق وقتي.  نبود خونه تو دخترت نبودن تحمل از تر سخت مردم حرف تحمل ولي.  نداشته اشو عرضه

.  گفت رو چيز همه اومد ام ننه تا بودم شده بازنده من..  نبود هم نهاد.  بست مي رخت وجودم تو عالم غم ديدم مي

 .  هستن همه.  بودم ديده تدارکات امروز براي خيلي...  خالصه

 ؟ ميخواي ما جون از چي:  گفتم و زدم زانو زمين روي

 ! ميري مي يا ميگردي بر يا -

 ! بزن ؟ منتظري چرا...  مرگ يعني پرهامم بدون زندگي باش مطمئن -

 اگه:  زدم داد دوباره.  من سمت گرفت رو گلوله.  بودن رفته عقب پرهام جز به همه.  پاشدم زمين رو از سختي به

 .  لعنتي بزن دِ.  بکش منو برگردم ميخواي

 سح شکمم توي رو گرم جسم يه رفتن فرو حس.  پيچيد داد و جيغ و شليک صداي اما بگيره رو تفنگ تا اومد افسون

 و شدم خم.  پام توي خورد که اي گلوله و ديگه يکي صداي دوباره.  ميزد فواره خون...  کردم شکمم به نگاه يه.  کردم

 .  ـــان مهــــــــــــربـــــــــ...  مهربانم:  اومد پرهام داد صداي.  زدم زانو زمين رو

 !!!!؟ کردم چيکار من...  من:  اومد بابا داد صداي.  تونستم نمي ديگه...  بيرون زد خون لبم ي گوشه از

 گريه داشت...  داشت...  من مردِ...  زد کنارش و اومد پرهام.  بود وايساده روم به رو نشسته اشک چشماي با نهاد

...  ش..  خو...  ته...  ق...  ح...  تو...  ت:  گفتم و کردم لمس رو صورتش خوني دستاي با.  دويد و کرد بلند منو.  ميکرد

 .  بدونه...  قدرتو که...  کسي....  کس با...  بکن...  واج...  ازد...  مردم...  من...  اگه.  بشي... ب...  خت... ب
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 .  شدم هوش بي و رفت سياهي چشمام

*** 

 ازم داري چرا ؟ خدا چرا.  چکيد صورتش روي اشکام.  بود دستام روي خوني و هوش بي من مهربان...  کردم نگاه بهش

  " بدونه قدرتو که کسي با بکن ازدواج مردم من اگه " افتاد حرفش ياد دوباره ؟ ميگيريش

 .  شد عربده به تبديل ام گريه

 و ماشين توي گذاشتم رو مهربان.  ريخت مي اشک نهاد و بود ناراحت شادمهر.  شدن ظاهر کنارم نهاد و شادمهر

 .  وخيمه وضعش:  گفت و ماشين تو اومد هم دکتر.  نشستم خودم

 .  دوخت چشم مهربان به جلو صندلي از نهاد.  شد کنده جاش از ماشين گاز، رو گذاشت پاشو شادمهر

 .  بود کرده قرمز رو مانتوش تمام خون و بود کبود لباش

 .  ببندم پاشو بده پارچه يه يکي:  گفت و آورد در رو مانتوش مومني

 .  کردن دستگير رو فريدون و افسون ها پليس:  گفت و برگشت نهاد

 ...  ميرفت داشت مهربانم....  نبود مهم برام

 .  بده پارچه يه:  گفتم شادمهر به رو داد با

 .  بستش مهربان پاي به سفت مومني.  داد رو لونگش

 .  بگير رو نبضش:  گفت من به رو...  باال کشيد رو مهربان پيرهن

 .  ميزد کم خيلي.  گرفتم رو مهربان نبض عجله با

 ..  ميزد ولي

 ! ميزد آره

 .  بيرون اومد مي ازش سياه خون که اي نقطه روي گذاشت دستشو و فهميد مومني

 .  بميره ميتونه آن هر...  شادمهر برو زودتر:  گفت نگراني با

 .  بره نبايد نه...  بره نبايد.  بره مهربانم نميزارم...  نميزارم من!  نه...  نه.  شد خراب سرم رو دنيا حرف اين با

 . اگه.. . اگه...  بره دستم از اگه....  بکن ميتوني کاري هر مومني:  گفتم لرزون صداي با
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.  دبو چسبونده شيشه به سرشو من از بدتر نهاد.  کردم نوازش رو مهربان مشکي موهاي.  کردم گريه...  ترکيد بغضم

 دهش خيره مهربان صورت به.  ميکنه چيکار که ببينم نتونم بود شده باعث اشک ي پرده.  گرفت نبض دوباره مومني

 .  ميخوابي هميشه براي تو ببينم نميخوام...  نخواب ميکنم خواهش...  نه.  بود خوابيده...  بودم

 .  گذاشتيم برانکارد روي رو مهربان سريع.  داشت نگه بيمارستان يه جلوي بالخره

 .  شد جدا دستم از دستش عمل اتاق رفت وقتي.  بودم نکرده ول دستشو من اما سرش رو ريختن ها دکتر

 و گرفت قرار ام شونه روي دستي.  برگردونه دوباره رو مهربانم خواستم خدا از وجودم تمام با و زدم زانو زمين روي

 نه...  شمال تو کردم تعقيبتون من اما...  باردارم من گفت دروغ به که...  که ميخوادتت اونقدر:  اومد شادمهر صداي

 . داشت دوست خيلي.  نيست هم دختر ميدونستم اما نيست باردار که فهميدم پس.  داروخونه نه سونوگرافي رفت

 همش..  بره نمي خوابش من بدون گفت مي...  سختشه ميدونم ميکشه زجر داره پرهام ميدونم من ميگفت همش

 هاد،ن براي تو، براي...  جنگه مي اون.  کنار کشيدم شما نفع به ندارم، جايي زندگيش تو فهميدم!  پرهام پرهام، ميگفت

 .  ميگرده بر که مطمئنم من ولي....  باش اميدوار...  تو ديدن براي.  تو براي بيشتر اما.  جنگه مي همه براي

 .  شد بد حالم دوباره نباشه مهربان وقت يه اينکه فکر از اما...  کرد آرومم شادمهر هاي حرف

 .  دنبو مهتاب و فرشته فقط.  اومدن هم اينا مهتاب و فرشته دقيقه چند از بعد.  بود نشسته صندلي روي حال بي نهاد

 و غم همه دل به و ميکرد تعريف رو بچگيشون خاطرات همش فرشته.  ريختن مي اشک هم آغوش تو فرشته و مهتاب

 دوباره.  نشد اما بزنم لبخند کردم سعي.  بود زده زل من به نهاد.  بيرون بردتش شادمهر سر آخر.  ميداد راه غصه

 ...  ميکرد نرم پنجه و دست مرگ با داشت من مهربانِ...  ريختم اشک

 .  اذونه دم ؟ نمازخونه بريم مياي:  گفت نهاد

 هر ميدم قول بکنه باز چشماشو مهربان اگه اصالً...  ميکنم کاري هر مهربان براي اما...  نبودم نه ؟ بودم خون نماز

 .  بخونم و بگيرم هامو نماز و هامو روزه ي همه....  بپذن بدم زرد شله تاسوعا

 اشهب سالم مهربانم بزار فقط...  خودت به ميبرم پناه خدايا...  ميکردم دعا سجاده سر ربع يه.  خونه نماز تو رفتيم باهم

 .  ببينمش دوباره بزار.... 

 هم فيزيکي هم.  ميرم مي.  ميرم مي من ؟ کنم چيکار نبينمش ديگه اگه...  خدا دار نگه سالم منو مهربانِ...  مهربان

 .  ميرم مي روحي

 .  خدا به شدنم نزديک...  داشتم شدن نزديک حس شد تموم نمازم وقتي

 تهگرف دستش کوچيکي قرآن هم فرشته.  ديوار به کوبيدم سرمو و در پشت نشستم...  عمل اتاق سمت رفتم دوباره

 دعا داشت اونم.  بود نذاشته باز هاشو دکمه ديگه کاميار.  بودن هم کاميار و کسري فرشته، و من جز به حاال.  بود
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 تهفرش.  بيرون اومد پرستار يه يکدفعه.  کردم خوندنش به شروع و گرفتم کوچيک قرآن يه کسري از منم.  ميخوند

  ؟ خانوم شد چي:  پرسيد سريع

 .  داده دست از زيادي خون...  وخيمه وضعش:  گفت من ديدن با.  کرد نگاه ما به

 اما ريخت مي اشک ميخوند قرآن داشت که جوري همون فرشته.  شدن اتاق وارد آدم نفر شيش بعد و رفت سريع و

...  ذهنم تو اومد مهربان ي چهره.  بستم محکم چشمامو و کسري دست به دادم رو قرآن.  شد خراب سرم رو دنيا من،

 .... ! هاش اشک....  هاش لباس....  بودنش متفاوت....  هاش داد...  عصبانيتش...  هاش خنده

 ؟ شد چي:  اومد نهاد صداي

 .  ميده جون داره خواهرت...  وخيمه وضعش:  گفت لرزون صداي با فرشته

 .  گرفت دستاش بين سرشو و صندلي رو نشست سريع نهاد

 !!  نزار...  بميرم تو بدون نزار...  زندگيت به برگرد من بخاطر...  من بخاطر مهربان

 .  کرديم اش دوره سريع.  اومد مخصوص دکتر.  بيرون رفتن آدم کلي و شد باز در ساعت سه از بعد

 .  بود گرفته رو فرشته بغل زير بود اومده تازه که فرهود

 .  ميکنم خواهش ازت...  ميکنم خواهش ازت....  اس وابسته االن به چيز همه....  خدايا

 مه مرگ از حتي بود، داده دست از زيادي خون اما بياريم در رو گلوله دوتا تونستيم:  گفت و داد تکون رو سرش دکتر

 .  بياد بهوش بايد...  نيست مشخص وضيعتش فعال.  کرده پيدا نجات

 .  بودن خوشحال بقيه اما بوديم شده خشک فرشته و من.  رفت دکتر

 .  مهربانم ممنونم ازت خدا، ممنونم ازت

 .  شد زياد تخت سرعت که بچسبم بهش خواستم.  بود روش هم مهربان.  اومد بيرون تختي و شد باز در

 .  بود برگشته رنگش.  نبود کبود هاي لب و جون بي هاي چشم اون ديگه کردم، نگاه مهربان ي قيافه به

:  گفت گوشم دم و کرد بغل محکم منو.  شد جمع منم چشماي تو اشک.  شد خيره بهم اشک از پر چشماي با نهاد

 .  جنگيد تو براي

 .  نيست معلوم هيچي اما -

 ! رو راه ي همه.  مياد اونم...  زدي صداش تو باش، مطمئن -

 .  دلم تو بود اميدي نور هاش حرف
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 ؟ چيه ها خون اين:  گفت اومدم بيرون که بغلش از

 .  افتادم خونيش دستاي جاي و مهربان هاي حرف ياد تازه

 .  بودن شده خشک.  روشون کشيدم دستي

 .  پايين ي طبقه گفت بهم اونم کجاست دستشويي پرسيدم پرستار از

 دختر يه و زمين رو ميزد رو خودش مسني خانوم يه.  ميکنن زاري و گريه دارن خانواده يه ديدم که پايين طبقه رفتم

 .  کنه بلند رو زن اون داشت سعي هم ساله بيست پسر يه.  ميزد صدا رو خواهرش هي ساله دوازده يازده نسبتا

 .  کمکش رفتن نفر چند يه

 وشک سخت بايد...  نميکنه کاري گريه ميگفت خواهرم چون کردم نمي گريه من بود ختمش که روزي.  افتادم بابام ياد

 شد هگرفت گروگان وقتي اشک، قطره چندتا هم رفت وقتي.  بودم نکرده گريه رفت پيشم از مهربان که روزي تا.  باشي

 .  گريه سيل يک...  خورد گلوله وقتي بيشتر، چندتا

 رنهگ و نشدم دکتر من شد خوب.  نبود خانواده اون از خبري ديگه اومدم که بيرون.  شستم صورتمو و دستشويي رفتم

  ؟ بگن بهشون رو عزيزانشون مرگ خبر مياد دلشون چجوري.  ميکردم خودکشي

 ما خانوم اين دکتر آقاي:  گفتم و بهش رسوندم خودمو.  شد رد چشمام جلوي از دکتر يکدفعه.  خلوته ديدم باال رفتم

 ؟

 ؟ خانومتون -

 .  بود خورده بهش گلوله که همين -

 ! ويژه هاي مراقبت.  وايسيد لحظه يک.  آهان -

  ؟ ببينمش تونم مي -

 ؟ هستيد شوهرش -

 .  بله -

 .  کم بلکه...  زيادي وقت براي نه داخل اما ميتونيد شيشه پشت از -

 .  بود عالي هم همين

 ؟ ميتونه اي ديگه کس ببينم -
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 هم اونا داره، هم برادري يا خواهر اگه البته.  بقيه نه.  داره نياز تو به اون:  گفت و ام شونه روي گذاشت رو دستش

 .  ميتونن

 .  رفت و

 .  گرفتم رو ويژه هاي مراقبت قسمت آدرس بخش پرستار از و دادم مالش بهم چشمامو

 .  باال ي طبقه سمت رفتم

 .  کردم خداحافظي باهاشون.  ميرن دارن کسري و کاميار ديدم رفتم که همين

 .  کرده گير سوره يه رو هم همش.  ميخونه قرآن دوباره داره گريه با و نشسته پنجره يه زير فرشته ديدم

 .  سمتشون رفتم.  ميداد تکون رو سرش اون و ميزد حرف باهاش هي هم فرهود

 .  ديدم مي چي.  من خداي...  کردم پنجره به نگاه يه

 .  دستگاه همه اون بين تخت روي مهربانم نحيف بدن

 .  نيافتم که گرفتم ديوار به دستمو.  چرخيد سرم دور دنيا

 .  بيرون اومدن کردن وصل که رو ها دستگاه.  بودن باالسرش هم دکتر يه با پرستار يه

 .  خدايا کن کمکش خودت:  گفت لب زير و بوسيد رو قرآن فرشته

 .  نک صداش دوباره.  کنه باز چشماشو که بزن صداش دوباره:  گفت و کرد نگاه مهربان به.  من کنار اومد و پاشد بعدش

 .  جانم بگه اون و کنم صداش سال هزار بودم حاضر من! ؟ دوباره

 ستدر شام برم من گفت رفتن ها بچه اينکه از بعد...  افتادم شمال خاطرات ياد.  روش نشستم و کردم پيدا صندلي يه

 .  بکنم

 : گفتم

 ؟ ميشه خوشمزه شامت حاال -

 ؟ کردي فکر چي پس:  گفت و خنديد

 .  نميخوام شام من اما:  گفتم شيريني اخم با

 ؟ ميخواي چي پس!  وا:  گفت و کرد نگاه بهم تعجب با

  . ميخوام رو تو من:  گفتم و بوسيدم نرم رو گوشش ي الله.  بغلم تو کشوندمش و کردم حلقه شکمش دور دستمو
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 .  کشيدم نفس عميق رو اش بچه شامپو بوي و موهاش روي گذاشتم چونمو بوسيد، چونمو زير

 .  کردم نگاه فرهود به.  آورد بيرون خاطرات از منو و نشست ام شونه روي دستي

 .  نبود افسوني هيچوقت کاش مهربان، اومديم نمي شمال از هيچوقت کاش

 :  گفت فرهود

 .  بزني حرف مهربان پدر با و بري ميخواست محمود سرهنگ -

 .  کُشت مي رو دخترش داشت.  بود پدري چه ديگه اون.  گرفت رو وجودم تمام خشم

 ؟ بريم کي.  باشه:  گفتم و کردم مشت دستمو

 . االن -

 زنب زنگ بهمون شد چيزي.  باش مهربان مواظب:  گفت فرشته به رو فرهود.  انداختم مهربان اتاق ي پنجره به نگاه يه

 . 

 .  ديديم رو شاداب که رفتيم مي داشتيم.  داد تکون رو سرش.  ميخوند قرآن داشت دوباره فرشته

 .  باشم مهربان پيش اومدم من:  گفت و زد لبخند بهمون

 ! کن باور.  ميشه خوب:  گفت شاداب.  داد دست شاداب با من اما رفت سريع فرهود

 .  ميکنم باور

 .  بگه داره چي مرد اين ببينم ميخواستم اما بود سخت مهربان از کندن دل.  بيرون رفتم و دادم تکون سري

 فتمگ باشي آزاد.  دادن نظامي سالم و کوبيدن پا برام ها سرباز ي همه.  شدم پياده.  مرکز به رسيديم ساعت يک از بعد

  . کارش سر بود رفته فرهود.  داخل برم شد باعث بفرماييدش زدم، در.  سرهنگ دفتر سمت به کردم حرکت سريع و

 .  گفت باشي آزاد.  دادم نظامي سالم و شدم وارد

 ؟ چطوره همسرت:  پرسيد

 .  نشه پا اصال ممکنه.  چيه العملش عکس ديد بايد.  بيهوشه -

 .  رفت دست از ولي بود شده مهربان مثل دخترش.  ناراحته بود معلوم

 هم افسون که خانوم اون.  منتظرته زنت پدر االن.  پناه ايزد ميشه خوب ايشاهلل:  گفت و خوند اي سوره يه لب زير

 .  باهاش باشي داشته هم حرفي کنم فکر.  زنته پدر مهم.  اوين رفت هست
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 .  مخصوص اتاق سمت رفتم و دادم تکون رو سرم

 .  شد کشيده سياه تخته روي ناخن عين من مخ روي نگرانش صداي.  ميز پشت نشستم و شدم وارد

 ؟ خوبه -

 وت.  ميکردم يکيت خاک با گرنه و شماست ژن از مهربان که حيف.  بزرگتريد ازم که حيف ؟ مهمه:  گفتم پوزخند با

 ؟ پدري واقعا ؟ پدري

 زندگي.  بدبخته آخرش تا اول از بدبخت آدم.  سياهه من بخت فهميدم اومدم دنيا به که وقتي همون از...  نيستم نه -

 يه من...  داماد چيه ميدوني.  شدم نمي اينجوري اومدم نمي بدنيا اگه شايد.  خواستم نمي اما کردم سياه رو بچم و زن

 افسون.  نبود هيچکي من براي.  قهرمانه اولين پدر ها مرد براي هميشه...  کيه بابات ندوني بده خيلي.  ام زاده حروم

 قاطي خودمو.  بگيره انتقام ها پناه ايزد از داره دوست اينقدر چرا نفهميدم هيچوقت.  بود انتقام فکر به فقط هم

 وقتي.  شدم رواني شدم، ديوونه.  کردم قاطي من و رفت مهربانم اينکه تا.  دزديدم مي اشياء براش فقط و نميکردم

 ايزدپناه ي خانواده فهميدم بعدش! ؟ نداره پدرش که دارن چي ها ايزدپناه گفتم خودم با شماست پيش گفت افسون

 ...  اما.  هستن خانواده يه داره، صميمت داره، مهر اما کم چند هر

 .  نبودم اعترافات اين دنبال من.  نزد حرفي ديگه

 .  بگو رو رمزتون اسم:  پرسيدم سريع

- coca 23 

 ؟ coca گذاشتي که مياد خوشت خيلي کوکائين از -

 .  بيرون زدم اتاق از.  نگفت چيزي

 .  افسون ديدن برم خواستم دادم سرهنگ به که رو رمز

 مکرد اشاره بهش اومد، هم افسون بعد دقيقه چند.  اتاق يه تو رفتم شناساييم کارت دادن نشون از بعد و اوين رفتم

 ؟ مهربان:  گفت جوني کم صداي با و نشست.  بشينه

 .  اس زنده نمرده، -

 . دادين دست از هم رو بچتون من بخاطر.  ببخش منو پرهام -

 .  باشين نداشته بهش کاري که گفت مهربان.  نبود کار در اي بچه -

 ...  داشتم ازش سوال يه فقط من.  پايين انداخت رو سرش

 ؟ من پدر چي براي:  گفتم و جلو به شدم خم يکم
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 : دوخت ديوار به چشماشو و باال گرفت رو سرش

 زنش و داره زن ديدم اما.  باشم مهراد زن ميخواستم.  باشم پدربزرگت ي*قه*شو*مع نميخواستم داشتم، دوستش -

 خيلي طرفه يک خواستن.  بيارم بدست اونو وجود تمام با ميخواستم من اما داشت دوست خيلي زنشو مهراد.  بارداره

 و مادر.  داستان ي بده آدم شدم.  شدم متنفر منم ديدم رو مهراد نفرت وقتي و اومد بدنيا خواهرت اما.  بد خيلي.  بده

 به...  کردم خشن رو مهربان.  کردم جدا مادرش از امو نوه.  کردم سياه رو پسرم زندگي.  کُشتم رو پدربزرگت و پدرت

 هنوز لعنتي توي اما کرد تموم رو خواهرت کار فريدون.  رفت دست از که مهربان مادر الي باشن گرگ دادم ياد همه

 وسط کشيدم رو همه وسط، کشيدم رو فريدون.  شدم ديوونه شديد هم نامزد مهربان و تو فهميدم وقتي.  بودي زنده

 . نميشد باورت که داشت لطيفي روح اما خشنه ميدونستم.  بزنم اي صدمه مهربانم به دخترم، به خواستم نمي چون

.  بخونه غذا خودش بعد و بده رو ها گنجيشک غذاي ببره، شير ها گربه براي داشت عادت بود بچه وقتي مهربان

 شده، لجباز شده، مغرور.  ده نمي نشون اما مهربونه واقعا مهربان.  ميکرد کمک مادرش به خياطي هاي کار تو هميشه

 که بودم احمق چقدر.  هيچيد هم بدون واقعا شما ميفهمم تازه.  مهربان شد مهري از...  تو کنار در اما!  شده خشن

.  شد نمي اينجوري مهربانم هم هيچوقت و نبودم کاشکي...  نبودم کاشکي.  کنم جدا هم از رو شما ميخواستم

 .  هيچوقت

 .  خداحافظ.  گفتي رو چيز همه تو...  اما خواستم جواب يه ازت من -

 . باش مراقبش...  پرهام:  گفت که ميرفتم داشتم

 .  مهربانم مراقب جونم پاي تا...  هستم ولي.  نگفتم چيزي

 .  زدم فرشته به زنگ يه.  شدم ماشين سوار بيرون، اومدم که زندان از

 ؟ خوبي فرشته سالم:  گفتم برداشت،

 ؟ شده چيزي.  ممنون خوبم -

 ؟ چطوره مهربان -

 ....  ميکني لطفي يه راستي.  نکرده فرقي هيچ -

  ؟ چي -

 .  داره رو سوره همين همش قرآن اين.  بگير ديگه قرآن يه(  پريا خواهر)  محدثه از خونه، برو -

 .  کردم کوچ خونه سمت به و گفتم اي باشه
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 نمازمو و بگيرم وضوع گرفتم تصميم منم.  بود خالي بخش بيشتر و بود اذان دم.  بيمارستان رفتم قرآن گرفتن از بعد

 آره،.  هست هم من به حواسش خدا فهميدم مي تازه انگاري...  ميکردم پيدا اعتقاد خدا به داشتم تازه انگاري.  بخونم

 !! ميکنه نگاه هم منو خدا

 .  مهربانم و من جز نبود هيچکي.  بود ساکت بخش بيشتر بود، شب...  ميگذره روز پنج

!  مهربان آخ.  رو گرمش هاي بوسه.  ميخواست رو تنش بوي دلم چقدر...  ميکردم نگاه بهش پنجره پشت از داشتم

 ؟ من با کردي چه مهربان

 .  بود گم دستگاه همه اون ميون که بود نقشي ريز موجود به حواسم ي همه

 و گندمي جو موهاي با سال ميان مرد يه.  بود دکتر.  بگيرم مهربان از نگامو شد باعث ام شونه روي نشست که دستي

 .  مهربون نگاه و بلند قد

 ؟ جوون شده چي -

  ؟ بزني حرف باهاش ميخواي.  دلتنگته اونم:  گفت و خنديد.  نگفتم چيزي

 ؟ چيه منظورش بودم، گيج يکم.  برم همراهش کرد اشاره.  کردم نگاه بهش تعجب با

 اعتس يک و بهت ميکنم لطف:  گفت گوشم دم.  مهربان اتاق تو رفتيم و پوشيدمشون ماسک، يه با داد سبز لباس يه

 .  ساعت دو ميکنم رو

 .  کردم تشکر لب زير من و رفت سريع

 .  بود وصل بهش دستگاه و دم و سيم تا هزار.  کردم نگاه مهربان تخت به

 نمي گريه من جلوي هيچوقت من مردِ:  پيچيد گوشم توي صداش.  چکيد اروم قطره يه.  شد جمع چشمام تو اشک

 .  کنه

:  گفتم لب زير و دستش روي چکيد چشمام از اشکم ي قطره.  کشيدم دستش روي انگشتامو آروم و سمتش رفتم

 ...  ميخورد من به گلوله کاشکي...  بودم تخت اين روي تو جاي من کاشکي...  عمرم...  نفسم...  من مهربانِ مهربانم،

 بود زخم چسب سرش روي.  صورتش روي بود ريخته موهاش.  کردم نگاه معصومش ي قيافه به و صندلي روي نشستم

 يرو گذاشتم رو دستش....  بوسيدمشون.  گرفتم دارم تب دستاي توي رو سردش دستاي بود، بدنش کنار دستاش. 

 .  کنه نگاه من به دوباره و شه بيدار...  شه بيدار خواستم ازش.  بهش کشيدم رو صورتم و لپم

 کت داشتم دوست.  ميکرد نگاه لبخند با ما به که ديدم رو شادمهر و برگشتم.  کردم حس رو نگاهي سنگيني احساس

 ... ! نبود اون اگه.  کنم خورد هاشو دندون تک
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 اومدم...  نفسم بود باال خيلي تبت ؟ کردي تب شادمهر ي خونه يادته:  گفتم مهربان به رو.  نرسيد ذهنم به چيزي

 پامو که دادم قول بهت و اومدم.  شد ضعيف شد، مريض شد، دار تب تو وجود بخاطر مهربان که گفت شادمهر، ي خونه

 لقو چي هر زير....  خودم جون و تو جون بالي هم ميشه شادمهر ميدونستم اگه قرآن به ولي.  بيرون بکشم زندگيت از

 تو غمي يه.  داشتي غمي يه اما.  بودي شاد پيشش آخه.  خوشبختي کردم فکر من.  ميگفتم بهت و ميزدم رو بود

 .  مهربانم فهميد نمي شادمهر و ميکرد ديوونه منو که بود چشمات

 کردم اعتراف من اول ي دفعه.  جداييم االن اما...  شديم هم مال دوباره ما اما:  دادم ادامه و بوسيدم دوباره رو دستاش

 او چشماتو اگه آره،.  داري دوستم که بگو بهم دادنت نشون واکنش با تو سوم، ي دفعه و بيا.  دومون هر دوم ي دفعه. 

 !! انممهرب.  بچشم رو آغوشت طعم دوباره بزاري.  ببينم رو چشمات تاريکي تو بزاري اگه.  ميخواي منو که ميفهمم کني

 .  شد خيس من اشک از مهربان دست و کردن پيدا راه هام اشک

 !نبود کردني باور...  زدم زل بهش اشکي چشماي با

 خوب ؟؟ نبود ؟؟ بود واکنش...  کردم ول دستشو.  کردم عصبي ي خنده.  ريخت پايين آبي قطره چشمم ي گوشه از

  ؟ بود ؟؟ بود

  ؟ گلم شده چي مهربانم،:  گفتم

 .  اومد هم ديگه قطره يه.  ريختم اشک دوباره

 ؟ شده چي مهربان ؟ شده چي:  گفت ديد اونطوري منو تا شادمهر.  بيرون زدم اتاق از سريع

 .  رمهمس...  همسرم دکتر،:  گفتم زدن نفس نفس با کردم پيدا که رو دکتر.  دکتر دنبال رفتم و زدم تنه بهش سريع

 .  ميزدم حرف باهاش داشتم:  گفتم راه تو.  دويد من دنبال و شد نگران

 .  ميکرد نگاه من به هم شادمهر.  کرد نگاه بهم برگشت و وايساد

 .  ريخت اشک قطره يه که ميزدم حرف باهاش داشتم:  گفتم و کشيدم عميق نفس يه

 : کرد خراب سرم روي رو دنيا پرستار صداي اما زد لبخندي دکتر

 .  بود دهنم توي قلبم.  سرش پشت منم.  دويد جت عين دکتر.  نيست خوب اصال مريض حال...  دکتر -

 .  ميومد من دنبال هم شادمهر

 .  ميخواستم رو مهربان فقط من...  نبود مهم برام.  گرفتن رو جلوم مرد دوتا که بشم اتاق وارد ميخواستم

 .  نميزنه نبضش...  بياريد رو شوک دستگاه:  گفت سريع دکتر

 . باش قوي پرهام:  اومد شادمهر صداي.  نشستم زمين روي و شد خم زانوم
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 .  تونست نمي.  بره تونست نمي نه نه...  اومد ذهنم جلوي مهربان ي چهره

 نهات که نشد قرار مگه ؟ باشيم هم با نداديم قول ما مگه ؟ بري ميخواي کجا انصاف بي دِ...  مهربان:  زدم بلندي ي نعره

  ؟ همو نزاريم

 رو بود آدم چي هر.  کنار انداختم رو مردا دوتا من اما بيرون ببرن منو داد دستور که اومد دکتر صداي.  گريه زير زدم

 .  دستم توي گرفتم دستشو و تختش دم نشستم.  مهربان تخت سمت رفتم و کنار زدم

 .  بيرون کشوند زور به منو شادمهر سر آخر.  ميکردم التماسش و ريختم مي اشک

 .  صندلي روي گذاشت و برد منو

 ؟ کنم کار چي...  مهربان بدون.  ميلرزيد وجودم تمام

 .  کن دعا:  اومد شادمهر صداي

 ؟ ميره کجا ؟ کوش من مهري...  مهربان:  بشه بيشتر ام گريه شد باعث فرشته داد صداي

 نشوندش و کرد بلندش اشکي چشماي با فرهود.  زمين روي زد و زمين رو افتاد فرشته.  بودن هم نهاد و پريا و فرهود

 .  ديوار به داد تکيه رو سرش و گوشه يه

  ؟ شده چش:  اومد نهاد آلود بغض صداي

 .  تو بريم داد نمي اجازه کسي و بوديم دور مهربان بخش از

 .  ميزاره تنهام داره:  گفتم بدي بغض با

 .  من جلوي زمين روي بود نشسته نهاد

 .  هامون قرار تمام زير ميزنه داره...  قولش زير ميزنه داره...  نريم هم بدون داديم قول هم به ما نهاد:  گفتم گريه با

 .  کرد گريه هم نهاد

 اما.  شد باز در ساعت نيم از بعد.  نکنم گريه ديگه که کشيدم عميق نفس يه.  ديوار به کوبيدم سرمو و بستم چشمامو

 .  کردم تيز هامو گوش فقط.  کنم باز چشمامو تونستم نمي ترسم از من

  ؟ دکتر شد چي:  گفت حالي بي با فرشته

 .  کنيم مي منتقلش بخش به داريم.  داده نشون واکنش:  گفت و کشيد نفسي دکتر

 ؟ ميگفت چي...  کردم نگاه بهش تعجب با.  کردم باز چشمامو
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 بيرون انداختيم اتاق از رو تو تا.  داد جواب بالخره هات بازي غريبم من ننه همه اون:  گفت و کرد نگاه بهم دکتر

 رستارپ يه روش ميکشيديم رو سفيد ي پرده داشتيم وقتي.  نداشتيم بودنش زنده به اميدي ما و رفت کامل ضربانش

 . برگشت قلبش ضربان دفعه يه گفت اينو تا.  جاست همين شب هر...  داره دوستش خيلي...  شوهرش بيچاره گفت

 هن اما بهتره حالش.  بخش ببرنش دادم دستور.  هاست مسکن اثرات خوابيد دوباره و کرد باز يکم رو چشمش هم االن

 .  خوب خوبِ

 صداي ؟ گذاشته تنهام ميکردم فکر که خدايي ؟ کنم شکر منم...  نميدونم.  کرد شکر رو خدا فرشته.  رفت و گفت اينو

  ؟ نزدي که هات قول زير.  پهلوون:  اومد نهاد

 .  ها روزه نماز تموم...  زرد شله:  گفت که کردم نگاش گيج

 .  نرفته يادم...  نخيرم:  گفتم نهاد به رو و شکرت خدايا گفتم بلند دلم تو...  خنديدم

 يبر اول تو بهتره.  شده انتقال بخش به.  پرهام برو:  گفت بهم پريا.  بود داده انرژي بهم مهربان ي دوباره جنگيدن

 .  ببينيش

 .  دوم ي طبقه.  بود داده بهم پريا رو اتاق ي شماره.  شدم دور ازشون

 .  گرفتم رو اتاق ي شماره و دوم ي طبقه رفتم

 .  تو رفتم سريع بعدش و زدم در اول

 .  آقا بيرون:  کرد اخم ديد منو تا پرستار.  پوشيد مي لباس داشت پرستار يه با

 .  هستن شوهرم:  گفت و پرستار بازوي به زد چنگ پريده رنگ با مهربان

 .  حالن بي خيلي.  کنيد عوض رو خانومتون ها لباس ميتونيد اگه:  گفت من به رو و گفت ببخشيدي پرستار

 ردارهب قدم يه خواست تا.  زد جوني بي لبخند.  کردم نگاه مهربان به شيطنت يکم و دلتنگي با.  بيرون رفت اتاق از

 .  گرفتمش که بشه زمين پخش بود نزديک و رفت گيج سرش

 .  خورد دماغش نوک به دماغم نوک

 ! خنديد خنديدم،

 .  برگشتي دوباره که مرسي...  نفسم مرسي:  گفتم و بوسيدم دماغشو نوک

 ؟ کردي م ديوونه چرا ؟ کردي گريه چرا:  گفت ضعيفي صداي با و کرد صورتم قالب رو دستاش

  ؟ ديدي مگه:  پرسيدم تعجب با

 !  کردم حست -
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 روي از رو شلوارش.  نبود پاش شلوار.  بياد نظر به تر مريض بود شده باعث بلند سبز لباس اون.  تخت روي گذاشتمش

 ؟ کنم پات يا ميپوشي:  گفتم و زدم چنگ صندلي

 .  بودم کردناش نگاه بد همين عاشق.  نکنه نگاه بد که بود نرفته يادش وضعش اون با.  کرد نگاه بهم بد

 .  کنار زد رو پتو و کرد پاش رو شلوارش.  روش کشيد رو پتو و گرفت دستم از رو شلوار

 .  عشق از پُر...  نياز از پُر.  بوديم دلتنگي از پُر.  کرديم نگاه بهم

 .  اصالً.  نميزارم ديگه.  بري در دستم از نميزارم ديگه:  گفتم و کشيدم اش کرده يخ صورت روي دستامو

 .  زدم روشون کوچيک ي بوسه يه.  کردم نگاه رنگش بي هاي لب به.  بوسيد هامو ريش ته

  ؟ ميخوابي پيشم:  گفت و زد لبخند بهم

 .  پيشت ميخوابم چشم..  رفتن همه وقتي.  ها بچه بعد.  مياد دکتر االن -

 .  کردم نگاه مهربان به.  شديم مي جا اما اومد مي کم بازم جا چند هر.  کردم بزرگ تخت به نگاهي

 صدام اگه...  کردي صدام که مرسي:  گفت ضعيفي صداي با و کرد بازشون دوباره گذاشت، هم روي هاشو پلک

 ... کردن گير برزخ توي...  تو بدون.  بود بد چقدر نميدوني... !  ميرفتم نميکردي

 االن تو و من.  نکن خسته زدن حرف با رو خودت...  سيس:  گفتم و لبش روي گذاشتم انگشتمو که بده ادامه خواست

 .  خدا حتي.  کنه نمي جدا رو ما هم هيچي.  هميم مال

 .  مهربان سمت برد يوروش ها زده جنگ عين همه از اول فرشته و شد باز در.  خورد در به اي تقه.  کنار زدم موهاشو

  . لوس اَه اَه:  گفت و کنار زدش هميشگيش خشم با دوباره.  بود شده خالي تف با مهربان که بود کرده بوسش بس از

 .  داداش بشه قربونت مهربان:  گفت افتاد نهاد به چشمش تا مهربان.  دادم مالش رو پشتش.  افتاد سرفه به

 مواظب داد اخطار بهش کرد معاينه رو مهربان که دکتر.  رفتن ها بچه آه و اشک و خنده و حرف و روبوسي کلي از بعد

 .  بکنه داخلي خونريزي ممکنه چون باشه شکمش

 .  بشنوم رو قلبت صداي ميخوام:  گفت و شد جا به جا تختش روي يکم مهربان دکتر رفتن از بعد

 ماا ميکرد اذيتم جينم شلوار.  ام سينه روي گذاشت رو سرش و خوابيد پهلو به من به رو هم مهربان.  خوابيدم پهلو به

 .  نيست مهم هيچي ما جز.  نبود مهم

 .  رفتم خواب به آروم و شد گرم چشمام.  کشيدم عميق نفس يه و بينشون بردم سرمو کردم، نوازش موهاشو

 ؟ شد چي اسفند اون محدثه...  بفرست صلوات -
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 .  ميشه درست االن:  گفت و کرد درست رو روسريش محدثه

 .  بود چسبيده بهم...  بود حال بي يکم.  بودم گذاشته مهربان کمر گودي روي دستمو

.  بود اشکي چشماش درد از هميشه يادمه...  داشت درد اول هاي روز چقدر.  عمارت بوديم اومده هفته يک از بعد

 اما...  داشت درد هم امروز.  ميکرد ديوونه منو و ميکرد گريه.  ميکرد گريه هم ميرفت خواب به مسکن با وقتي حتي

 .  بده نشون نميخواست

 راجهم فيزيوتراپي به بهتره.  هست اينجوري روزي چند گفت داديم نشون که دکتر به.  لنگيد مي رفتن راه موقع پاش

 .  کنه تمرين يکم و کنيد

 .  بکنه استراحت و اتاق تو بره کرديم کمک مهربان به من و نهاد

 .  برو تو.  ميکنم عوض رو لباساش من:  گفتم نهاد به رو رسيد اتاق به پامون اينکه از بعد

 .  بيرون رفت و داد تکون سري نهاد

 .  کني عوض هاتو لباس توني نمي ميدونم که من:  گفتم و کردم نگاه مهربان به شيطنت با

 .  نکن چيني مقدمه بگو زودتر يعني...  کرد نگام رفته باال هاي ابرو با

 .  بيارم در هاتو لباس بزار پس -

 .  آوردم در هم رو ليش شلوار.  آوردم در رو مانتوش.  نزد حرفي اما شد سرخ يکم

 .  هم تو رفت هام اخم لحظه يک کبودش پاهاي ديدن از

 .  روم افتاد ميز...  بودم افسون ي خونه وقتي:  گفت حالش بي صداي همون با

 ! بودم مجبور.  گذشته ديگه:  کردم نگاه چهرش به مهربان صداي با.  هم تو رفت بيشتر و شد بيشتر اخمام

 .  شد سرخ بيشتر که بيارم در رو بلوزش اومدم.  زدم بهش لبخندي.  ميده توضيح بعدا ميدونستم

 .  خودت با اش بقيه:  گفتم و باال کشيدم زانوش تا و آوردم براش دخترونه ي بيژامه يه رفتم اول

 .  کردم لباسش آوردن در به شروع باشم داشته اش برهنه نيمه بدن به نظري اينکه بدون

 خودش.  ميکنم شکر رو خدا بازم ولي.  ميشم ناراحت.  سفيدش شکم روي ي بخيه تا چهار و بيست روي رفت دستم

 .  پوشه مي رو گشادش لباس که ميکنه درخواست

 .  خزيد تخت زير پوشيد که رو لباسش

 .  اس خسته آدم اون که کنن نمي درک هيچوقت چرا.  ميرفت و ميومد آدم يکي يکي
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 .  سفيد نماي بدن بلوز با يخي جين يه.  بودم پوشيده حموم توي رو لباسم!  بود مهربان اتاق توي خاله

 خداحافظي بدون خاله يعني.  شد آدم از خالي بالخره عمارت و بود خواب مهربان.  بيرون رفتم و شدم موهام بيخيال

 .  حتماً ؟ رفت

 .  ميکنم عمل...  مهربان ميکنم عمل قولم به منم امروز.  بوسيدم آروم رو مهربان هاي لب و شدم خم

 اما نميشه ميدونستم.  بودن سرگرد از بدم استعفا و برم افسون دستگيري از بعد بود خواسته ازم شمال توي يادمه

  ميگم بهش بعدا.  بهش نگفتم چيزي

 .  ستاد سمت افتادم راه و شدم ماشين سوار.  داره کار باهام بود گفته بهم بودم کرده صحبت که امروز سرهنگ با

 هام ابرو روي هم هميشه.  بودم جدي خيلي کارم تو چون ميترسيدن من از همه.  نظامي سالم هم باز رسيدم وقتي

 داد ياد.  باشم ترسناک داد ياد من به اون اما.  نبودم اينجوري مهربان اومدن از قبل تا.  ترسناک نگاهم و بود اخم

 .  باشم انگيز وحشت

 .  داد من به قول يه هم مهربان اما

 .  سال بچه مهربان همون عين...  باشه مهربون که خواستم ازش

 يبد استعفا توني نمي ديگه که ميدوني خوب هم خودت:  گفت لبخند با.  دادم نظامي سالم.  شدم سرهنگ اتاق وارد

.  ناهپ ايزد متاسفم اما باشي پليس ديگه نميخواي شده که هم خانومت بخاطر ميدونم.  ميدونم بهتر رو چيز همه من اما

 ها ماموريت فقط شد قرار اما کرد نو و نه اولش.  زدم حرف حيدري سرهنگ با.  ندم ماموريتي بهت ميتونم اما...  اما

 .  ميگم چي که ميفهمي بدن بهت کاراگاهي

 .  بودم کرده خوش چي به دلمو واقعا اما....  اما ميدونستم اينو.  دادم تکون سرمو

 .  ميايم خانواده با حتما.  کن دعوتمون عروسيت براي:  گفت و کرد بغلم که بدم دست خواستم

**** 

 .  پاشدم خواب از فرشته صداي و سر با

 .  خانوم تنبل پاشو -

 ؟ کوش پرهام:  گفتم ميخورد، بهم ازش داشت حالم ديگه که ضعيفي صداي با و کردم ريز چشامو

 .  دارم چي برات ببين بيا.  پزه مي سوپ برات داره -

 .  بودم گيج يکم.  دادم تکيه بالشتي به و نشستم جام سر کمکش به

 .  اي قهوه پاپيون با کرم کارت يه.  کردم نگاه بود دستش تو که کارتي به
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 .  داد نشون بهم و کرد باز رو توش

 .  ميکنه ازدواج داره.  برم داداشم قربون به الهي.  خنديدم بلند پريا و نهاد ي کلمه دو ديدن با

 .  اومدن نهاد و پريا شد، باز در موقع همون

 وير خواهرانه ي بوسه يه خالصانه.  جلو اومد نهاد.  وايستم پا روي تونستم نمي زياد.  جلو بيايد گفتم پريا و نهاد به

 .  بشي خوشبخت که الهي:  گفتم و زدم پيشونيش

 .  نکنه اذيت هام بخيه که جايي تا.  کردم بغل محکم رو پريا

 .  ردميک درد بدجور افتادم مي سرفه به که وقتا بعضي اما کرد نمي درد زياد و بود سينه ي قفسه دم معده سر ها بخيه

 .  ببين هم رو يکي اين بيا:  گفت و کشيد يکم موهامو فرشته

 .  کسري و مهتاب بود نوشته روش.  آوردم درش.  داد دستم به هم سفيد کارت يه

 .  خرداد ي سه و بيست.  کردم نگاه تاريخ به دوباره....  خنديدم

 .  روزه يه تو عروسي دوتا هر

 .  شد خوشحال اونم من ي خنده ديدن با.  اومد هم پرهام موقع همون

 .  عروسي:  گفتم بود شده گم سرفه ميون که صدايي اما ذوق با

 .  بود شده زياد هام سرفه.  کرد نگاه بهم نگراني با

 .  بشم بهتر شد باعث کارش اين.  داد مالش دستش با رو پشتم و سمتم اومد

 الدنب اُفتيم مي محدثه و خودم.  بشم قربونت:  گفتم پريا به رو و تخت روي گذاشتم رو سوپ.  بيرون رفت فرشته

 ؟ زدين رو عروسي کارت زود اينقدر چرا حاال.  برسين ها لباس به فقط نهاد و تو وسايل

 لک.  زديم زود رو ها کارت همين براي کنيم تشکر جنگيدنت بخاطر ازت ميخواستيم من و پريا:  گفت و خنديد نهاد

 .  ميکنن امون مسخره االن فاميل

 .  خانومي سوپت:  گفت و کرد اخمي بهم.  کردم نگاه پرهام به و خنديدم

 .  ميخورم:  گفتم دار خش صداي با

 .  نکن خسته خودتو:  گفت و دستش تو گرفت دستامو.  نشست کنارم اومد رفتن که پريا و نهاد

 .  بزارم تموم سنگ براش ميخوام.  برادرمه تک عروسي -
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...  داداش...  من نهادِ...  بره قربونت مهربان...  کردي نگاه برادرت به فقط...  برادرته.  آره:  گفت عصبانيت با و کرد اخمي

 .  چغندرم برگ منم وسط اين.  رشيدت باالي و قد قربون...  داداش خان

 ؟ کرد حسودي يعني ؟ کرد اينجوري چرا.  بيرون رفت اتاق از عصبانيت با

 ؟ ميکنه حسودي نهاد به يعني...  آخه ولي...  ديگه حتما

 .  برم در تا تونستم اتاق توي وسايل زور به...  پاشدم جام از سختي با

 ؟ تو کجايي پرهام.  کشيدم عميق نفس چندتا

 .  بود خالي راهرو.  کردم باز رو در

 ردد بيشتر.  افتادم سرفه به.  ميکرد درد هام بخيه.  تونستم نمي ديگه.  جلو رفتم آروم آروم و دادم تکيه ديوار به

 .  گرفت

 .  بود شده بيشتر ام سرفه...  بود شده تار چشمام ديد.  ميسوخت پام ي بخيه

 .  شکست چيزي يه کردم حس

 ؟ بيرون اومدي چرا ؟ شد چي مهربانم...  مهربان:  اومد پرهام صداي

 .  شد چت:  گفت نگراني و مهربوني با و گرفت دستامو.  شد قطع کم کم ام سرفه.  نشست روم به رو اومد

 .  ميدوني خوب خودتم...  حسودي خيلي:  گفتم لبخند با

 نهاد.  شيرينه هم هات دادن زجر چند هر...  خودتو نه بده زجر منو نه:  گفتم و کردم اي سرفه تک يه.  نگفت چيزي

 به چي هر.  رسه نمي هم ميدم بهت که هايي فحش پاي به...  ميرم براش که اي صدقه قربون از کدوم هيچ...  داداشمه

 . شيرينه برام...  مربوطه تو

 ؟ بديم بهم قول يه:  گفت و خنديد پرهام

 ؟ چي -

  ؟ باشه...  همو نزاريم تنها هيچوقت -

 .  قبوله -

*** 

 .  بودم وايساده بود کرده بزرگ خودش پسر مثل عمر يه رو برادرم که کسي جون پروانه کنار.  دادم دست دوباره

 .  نيست خوب برات...  بشين برو تو.  وايميستم جات من:  گفت و سمتم اومد پرهام
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 .  رقصيدن مي داشتن مارلين و فرهود رقص پيست وسط.  گفتم چشمي

 .  بود خوشحال مارلين چقدر

 .  عروس خواهر افتخار به:  گفت بلند و کشيد دستمو فرهود

 .  دوماد خواهر:  گفتم و سرش تو زدم

 .  دوماد خواهر افتخار به...  بود خودش تقصير ببخشيد اِ -

 .  کردم رقصيدن به شروع مارلين به رو و خنديدم

 ور موهاش و بود پوشيده صورتي کت با زانو باالي تا صورتي ي دکلته يه.  کردم نگاه مارلين به بود، قاطي عروسي

 .  بود کرده درست سرش باالي خوشگل خيلي

 تا گردن از پشت، از جاش به بود باز اش يقه بودم، پوشيده ميزدن برق جواهر تا هزار روش که سفيد پيرهن يه منم

 هب سرم باالي رو مشکيم موهاي.  بود باز چين با کمي بعد به اونجا از و تنگ رون روي پاينش و بود باز باسنم باالي

 مارلين.  داشتم ماليمي آرايش و بودن کشيده گل طرح حنا با چشمام از يکي کنار.  بودم کرده جمع اي گوجه صورت

 .  دختر شنگولي چقدر:  گفتم و خنديدم.  زد چرخي

 .  کنيد عشق بزارم نفره دو...  کنن عوض رو آهنگ بگم برم بزار:  گفت و بازوم به زد مشت با

 .  شيطون اَي:  گفتم لب زير

 .  جي دي سمت رفت

 پف و ساده پيراهن يه مهتاب.  ها بچه سمت رفتم.  گرفتم رو اش گوشه يه دست با همين براي بود بلند يکم پيرهنم

 .  بود پوشيده رو اش دکلته منتهي مدل همون پريا.  بود پوشيده پفي

 .  بودن هم روي به رو صندلي تا چهار سکو روي

 .  بترکونم ميخوام من االن...  ديگه آهنگ يه با دوماد عروس....  شديا نمي پا:  گفتم بهشون رو.  بود خاموش ها چراغ

 ... ! آبجي چقدر خودخواهي:  گفت و خنديد نهاد

 .  ميرقصم جونم پرهام با ميرم االن ؟ کردي فکر چي پس -

 .  جون پري با:  گفت و کرد پاک رو هاش عرق کاغذي دستمال با کسري

 .  کرد غلط:  گفت مهتاب که کردم نگاش بد تاريکي اون تو اينقدر

 .  کردم غلط...  آره -
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 .  رقصيدن مي باهم داشتن ها زوج سري يه.  شدم دور ازشون

  . کردم نزديک صورتش به صورتمو.  کردم قفل گردنش دور دستامو.  کمرم گودي روي گذاشت دستشو...  اومد پرهام

 .  شدي خوردني خيلي:  گفت گوشم دم پرهام

 .  بخورتم...  خب -

 .  خدمتيم در شب -

 يچه نخواي تو وقتي تا...  گلم نترس ؟ ترسناکم اينقدر من يعني:  گفت و خنديد آروم.  شد قاطي هم تو ترس و هيجان

 .  اُفته نمي اتفاق چيزي

 .  دارم دوست:  گفتم و بوسيدم رو لبش ي گوشه

 .  دارم دوست -

 .  شد نمي پا زياد هاش بچه بخاطر.  آفتاب ميز سمت رفتم.  شديم جدا هم پرهام و من شد تموم که آهنگ

 .  اينجاست کي ببين به به:  گفتم و کنارش رفتم

 .  باشي مواظبشون بهتره نشستن و پاشدن موقع ميگفت دکتر.  کنارش نشستم و هام بخيه روي رو دستم

 .  آرايشگاه تو رسيدي عروس دوتا اين به من بجاي ببخش.  خوشحالم چقدر:  گفت و خنديد بهم

 .  داشتم کار خودمم ؟ آفتاب حرفيه چه اين -

 .  کردم اشاره موهام و صورت به دست با و

 ؟ گرفتي طالق -

 .  ميکنم راحتي احساس.  صبح امروز -

  ؟ داشتي دوستش:  گفتم ناراحتي با

 براشون حتي ديدم وقتي...  کنه نمي بغل هم بار يه حتي رو تينا و تارا ديدم وقتي اما...  داشتم:  گفت حسرت با

 .  بگم چي.  مهربان بگم چي....  چيه اسمشون نگفته حتي...  نگرفته شناسنامه

 .  بگو اون از:  گفتم و کردم اشاره کاميار به

 بلند.  رشزي مشکي بلوز با اي نقره شلوار و کت.  بود کرده خوشگل خيلي کاميار.  خنديدم بلند بلند انداخت گل لپاش

 .  کاميار سمت رفتم و شدم
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 ؟ شما خوبيد.  خانوم مهربان...  به به:  گفت و باال داد رو هاش ابرو ديد منو تا

 .  درياب رو يار برو...  برو.  مسخره -

 .  پرهام سمت رفتم و خنديدم.  پايين انداخت رو سرش کاميار.  کردم اشاره آفتاب به ابرو با

 .  کمرش روي گذاشتم سرمو و کردم حلقه شکمش دور دستمو.  ميزد حرف داشت و بود من به پشتش

 .  داد مي قلقلکم داشت کار اون و چسبيدم مي بهش موقع هر...  گرفت خندم.  داد قلقلکم يکم دستش با

 .  گشتم دوباره رفتم و کردم ولش

 مهتاب و ما هاي فاميل.  کرد زياد رو ماشين آهنگ پرهام.  کرد شارژم بيشتر همه و همه و شادي و ها بوق صداي شب

 .  بودن مشترک که هايي فاميل بيچاره.  بودن شده جدا هم از

 .  کرديم خداحافظي هم اونا با.  مهتاب ي خونه رفتيم نهاد و پريا رسوندن از بعد

 غذا تو...  امون خونه بريم ماهم...  برسه ماهم عروسي...  بکن فکرشو:  گفت پرهام که خونه گشتيم مي بر داشتيم

 ...  بچه هم تا چهار.  سرکار برم من کني درست

 ؟؟؟؟ تا چهــــار:  گفتم جيغ با و کردم قطع حرفشو

 ! پسر دوتا دختر تا دو ؟ چيه مگه:  گفت متعجب

 کسي ضمن در کمر، درد شکم، درد پا، درد....  هاش بخيه درد...  زايمان درد ؟ آوردم راه سر از جونمو من کردي فکر -

 رايب ميخرم قرمز لباس تينا براي کال ميگه...  بدبخت آفتاب همين.  ها بچه ونگ ونگ بعدش.  کنه کمکم ندارم هم رو

 .  تااا چهار بکن فکرشو بعد.  آبي لباس تارا

 .  کردم غلط...  باشه بابا خب -

 يدارمب که زدم اس پريا موبايل به...  بودم بيدار من اما.  خوابيد تخت به نرسيده سرش که بود خسته اينقدر پرهام شب

 .  بزن زنگ سريع اومد پيش مشکلي

 .  نگو که کنم درست اي صبحونه يه ميخواستم.  کنم درست نبودم بلند کاچي...  آشپزي هاي کتاب سراغ رفتم

 .  نبود بيشتر سالش هيفده هم خواهرش.  داشت آرتروز و بود پير مادرش.  داشت مادر يه و خواهر يه فقط پريا

 و گيره دوتا به فقط موهام شکر رو خدا...  صورتم جون به افتادم.  اتاق تو بردم و نوشتم رو اش تهيه طرز برگه يه روي

 ربدوشامم.  کردم عوض ساتن خواب لباس يه با هامو لباس.  آوردم در رو ها گيره و کشيدم رو کش.  بود وصل کش يه

 .  داشتم انرژي هم هنوز.  اومد نمي خوابم.  پوشيدم رو

 .  خوابيده هاش لباس همون با...  براش بميرم الهي...  پرهام سمت رفتم
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 .  آوردم در هم رو کتش.  آوردم در هاشو جوراب و ها کفش

 شدم خيره اش برهنه تن به.  آوردم در رو لباسش.  کردم باز دونه به دونه رو پيرهنش هاي دکمه و کردم باز و کرواتش

 .  خوابيدم لباسي، بدون بغلش، تو شب يه تنها. 

 .  زدم لبخند بهش وجودم تمام با...  عشق با.  ميرفت پايين و باال آروم اش سينه ي قفسه

 اب در.  زدم زنگ اما بود داده کليد بهم پريا.  برداشتم رو سبد من و نشست اون.  نهاد ي خونه دم رفتم پرهام با صبح

 .  کُشون عروس اومده شوهر خواهر:  گفتم و زدم در.  باال رفتم.  شد باز کوچيکي صداي

 .  براتون آوردم صبحونه:  گفتم و کردم بغلش.  کرد باز رو در.  اومد نهاد ي خنده صداي

 .  آشپزخونه تو رفتم

 ؟ کجاست پريا:  گفتم نهاد به

  ؟ کشيدي زحمت چرا.  حمومه -

 ميکردم تمرين داشتم هم صبح تا.  ديدم رو کاچي تهيه طرز ديشب:  گفتم و دستش رو زدم که ميزد ناخنک داشت

 .  خودمه کار اش بقيه اما.  کرد درست پرهام آخرش نشد، که نشد اما

  ؟ کردي نمي رو و بودي بلد هم ها کار اين از:  گفت و زد برق چشماش نهاد

 ؟ خوبي:  گفتم لب زير و کردم بغلش.  اومد پريا.  سرش تو زدم

 .  داد تکون رو سرش خجالت با

 ؟ پهلوون اي کاره چه امشب:  گفتم نهاد به رو

 .  عسل ماه براي ميريم هم فردا...  داريم سالم زن مادر -

 .  ميزارم تنها رو عاشق کالغ دوتا شما...  برم ديگه من.  سالمتي به -

 .  عشقم بتاز:  گفتم و شدم ماشين سوار.  بيرون زدم خونه از بگن چيزي اينکه از قبل

 .  خنديديم

 .  بگرديم يکم رفتيم بعدش و خورديم رستوران يه توي رو ناهار روز اون

 .  کرديم عروسي هاي کارت به نگاهي ويترين پشت از.  عروسي هاي کارت سمت بود برده منو پرهام

 هاي ناخن جاي بعد و...  بود کارت باالي پاپيون طرح.  اومد خوشم طرش از خيلي.  بود سفيد و قرمز که بود کارت يه

 .  بود توش هم سفيد ي برگه يه و بود کارت طرح هم بلند
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 ؟ بديم سفارش ميخواي:  گفت گوشم دم پرهام

 ...  اما -

 کمکتون ميتونم.  اومديد خوش سالم:  گفت ديد رو ما تا سال ميان مرد يه.  مغازه تو کشيد منو بگم چيزي اومدم تا

 ؟ کنم

 .  داشت ناخن و کروات طرح که ميخواستيم رو قرمزه کارت اون ما.  سالم:  گفت پرهام

 ؟ شريفتون اسم:  گفت و کرد باز رو دفترش.  داد تکون سري مرد

 .  پناه ايزد -

 ! بگيد بهم ميشه رو چيزا اين و ساعت و تاريخ -

  ؟ چي يعني...  بوديم نکرده درست رو چيز هيچ که ما

 .  تاالر آدرس اينم.  يازده تا هشت ساعت.  بزنين مرداد چهاردهم رو تاريخ:  گفت پرهام

 .  زد چشمکي بهم که کردم نگاه بهش تعجب با

 .  بديم بهتون که ميگم شد آماده.  پناه ايزد آقاي ممنونم خيلي -

 .  ممنونم -

 باغ هي رفتم عروسي، از قبل:  گفت پرهام ميرفتيم راه داشتيم که همينجور.  بيرون اومديم و کرديم خداحافظي يارو از

 طراح که ببينيم بريم االن ميخوايم هم رو خونه.  زدم حرف هم طراح و جي دي با.  اومد خوشم خيلي...  ديدم رو

 ؟ قبوله...  بکنه رو کارش دکوراسيون

 ؟ قبوله:  گفت گوشم دم.  بودم شده گيج

 .  قبوله آره،:  اومدم خودم به بالخره

  ! من خداي واي ؟ ببينيم خونه بريم گفت ؟ گفت چي.  آوردم مي در بال داشتم.  نداشت حد که بودم خوشحال اونقدر

 .  ميشد شروع کم کم پرهام و من هاي خريد

 .  بوديم خريده فرشته تو متوسط نسبتا وياليي ي خونه يه

 .  بخريم باهم رو جهازيه بود شده قرار

 .  بود ما با هم فرهود و فرشته عروسي
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 .  بودن گرفته خونه ما از تر پايين کوچه يه هم اينا فرشته

 ؟ نه خوشگله مبال اين...  جون پري:  گفتم و پرهام پهلوي تو زدم بازوم با

 .  نه:  گفت حرص با

 .  هال براي هم مبال اون...  پذيرايي براي ميگيريم رو اينا.  خوشگله هم خيلي...  چرا -

 .  هال براي اينا پذيرايي براي مبال اون...  نخيرم -

 ؟ پذيرايي تو بزارم راحتي بعد هال تو بزارم مجلسي من!!  راحتيه اينا بيني نمي مگه کور احمقِ -

 .  تخته و تير خريد رفت پرهام با نبايد اصال.  آورد مي در رو شورش داشت ديگه

 ؟ کرديم رنگي چه رو هالمون:  گفتم و کردم مبل هاي رنگ هاي ژورنال به نگاه يه

 .  مشکيه قرمز:  گفت و مالوند چشماشو

 ؟ بزنن رنگي چه مبل رنگ بگم نظرت به -

 يمشک که ميگيريم هم کوچيک فرش يه.  بگير قرمز رو ها مبل پس مشکيه دي اِي اِل چون:  گفت و کرد بهم نگاه يه

 .  باشه قرمز -

 ارک همين بياد خوشش يکي اون که ميگفت چيزي يه نفر يه موقع هر...  بود شده عادتمون...  مشتش به زدم مشت با

 .  کرديم مي رو

 و حمام تا پنج و خونه آشپز يه با خوابه سه ي خونه يه.  بکنيم رنگي يه رو خونه فضاي هر بوديم گرفته تصميم

 .  دستشويي

 .  بود جا يه دستشوييش و حمام که بود اين اومد بدم خونه چيز تنها از

 .  گشتيم دوباره رفتيم ها مبل سفارش از بعد

 .  بوديم خواب اتاق وسايل دنبال

 رهامپ با بود هاش کار دنبال هم فرشته بود، هاش بچه با آفتاب عسل، ماه بودن رفته اينا مهتاب و نهاد چون متاسفانه

 . بود چيزي يه واقعا.  بگيرم جهازيه خونه براي بودم اومده

 .  خواب اتاق وسايل از پُر بزرگ ي مغازه يه تو رفتيم

 .  ميگشتيم آرايش ميز دنبال

 .  ميشد قشنگ سفيدش رنگ.  داشت کِشو تا پنج و بود سفيد.  داد نشون بهم يدونه پرهام
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 .  باشه آبي خوابمون اتاق که بوديم گرفته تصميم پرهام و من

 .  عمارت برگشتيم خريد کلي با شب

 .  بيارم در داشتم سعي کالفگي با رو بود شده پيچيده گردنم دور که شالم...  اتاق تو رفتم

 .  شالم کور ي گره کردن باز به کرد شروع خوش و برداشت رو دستم.  سمتم اومد پرهام

 .  زد پيشونيم روي داغ ي بوسه يه شد تموم کارش وقتي

 .  کردم باز رو پيرهنش هاي دکمه آروم.  سرم روي گذاشت چونشو

  ؟ خونه يه تو بريم هم ما ميشه يعني:  گفت و سرم رو گذاشت کج رو سرش

 .  مهمي مال ما چون.  ميشه آره:  گفتم و بوسيدم رو اش سينه و آغوشش تو رفتم.  بودم کرده باز رو باال ي دکمه چندتا

 ! نکن....  خانومم نکن:  گفت و بوسيد رو گردنم پشت

 .  چسبوندم بهش بيشتر خودمو

 .  گوشه يه انداخت و آورد درش آروم کرد باز که رو مانتو.  ميکرد باز رو مانتوم هاي دکمه داشت آروم آروم دستش

 ! حموم...  ميرم...  ميرم...  چيزه:  گفتم و بيرون اومدم بغلش از

 .  ميزد گنجيشک عين قلبم زيادي هيجان از.  نشستم پشتش و بستم رو در.  حموم تو رفتم تر سريع

 بوست وقتي...  ها ساله هيجده عين شدي ؟ دختر تو چته هي:  زدم تشر خودم به و گذاشتم قلبم روي رو دستم

 ...  ولي.  نميکني اينجوري که ميکنه

 .  پرهـــام آخ...  پرهام آخ.  کشيدم عميق نفس يه

*** 

 .  مياد بهت خيلي لباسه اين فرشته واي -

 .  کردم نگاه بود نباتي هم رنگش و بود پفي پايينش که بندي دو لباس به

 .  شدي محشر که تو:  گفت و کرد نگاه من به فرشته

 .  کردم نگاه خودم به

 .  بود دوزي مونجوق هام سينه روي و بود ساده دامنش روي که دکلته لباس يه

 .  ميشيم عروس داريم.  نميشه باورم واي:  گفتم و گرفتم دستم با رو لباسم پفي پف دامن
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 .  فروشنده به داديم و آورديم در رو لباس

  ؟ ميکردي فکرشو اصال واي:  گفت و گرفت دستمو فرشته

 .  اُفته بي اتفاقي يه وقت يه ميترسم.  ميترسم من ولي:  گفت ترس يکم با فرشته.  دادم تکون نه ي نشونه به سرمو

 .  داريم کار کلي که بريم بيايد:  گفت پرهام که بگم چيزي اومدم.  دادم فشار محکم دستاشو

 .  بوديم اومده هم با حداقل دفعه اين

 .  بود کامل دومون هر ي خونه هفته اين توي

 .  بوديم افتاده راه آرايشگاه و لباس دنبال

 .  دومادي کت سراغ رفتيم خريدم هم رو ها عروس لباس

 .  ميشه عالي باشه کنارش هم اي نقره پيرهن يه.  افتاد شلوارش با مشکي کت يه به چشمم

 .  اينجا بيا... عزيزم -

 .  خانومم جانم:  گفت و سمتم اومد لبخند با پرهام

 .  شد آب قند کيلو کيلو دلم تو گفتنش خانومم از

 جيب تو بزار هم ياس گل شاخه يه.  ميشه خوب خيلي سفيد کروات يه با هم اي نقره پيرهن يه...  خوبه اين ببين -

 .  کتت

 .  بسازم جواب ازت يا ميدي جواب يا:  گفتم خشم با.  ميکرد نگاه لبخند با من به فقط.  کردم نگاه بهش

 .  ميشه عالي بگيريم فاکتور رو ياس گل:  گفت سريع

 .  باشه بايد ياس گل.  نخيرم -

 .  ندارم دوست...  نوچ -

 .  دادم سفارش ليليوم و ياس هم رو گلم دسته...  دارم دوست من ولي -

 .  بيخيال اينو...  هست که گلت دسته خب -

 .  خريد سفيد پيرهن با مدادي نوک شلوار و کت يه هم فرهود.  شدم تسليم بالخره

 .  گرفتيم وقت.  بوديم رفته مهتاب و پريا با دفعه اون که آرايشگاهي همون رفتيم فرشته و من
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 بزنم برات بازم حنا.  دوتا شما از من بسازم ماهي عروس چه:  گفت تحسين با بود کرده درست منو روز اون که کسي

 ؟ چشمت کنار

 .  کردم قبول هم بار اين پس اومده خوشم خيلي که دفعه اون

 .  بودن کرده ها کارت کردن پخش به شروع پرهام و فرهود

 هم با همه و همه و پرهام به عشق هيجان، ترس، استرس،....  هفته دو فقط....  عروسيمون به بود مونده هفته دو فقط

 .  بود شده قاطي

 .  ميکنم جمعشون استرس با منم و ميشکنم رو خونه وسايل بيشتر.  شدم هوا به سر جديدا

 .  دَدَر بودن رفته فرهود و فرشته و بود خوابيده تخت روي پرهام خوابي، بي و استرس کلي از بعد

 .  مبل رو نشستم و سالن تو رفتم

 .  کردم نمي وي تي به نگاهي اصال ولي کردم روشن رو وي تي

 .  سوزوند منو شادمهر اِس اِم اِس

 ...  بچگونه کار يه براي...  کردم چيکار فهميدم تازه

 يتو پرهام من کردن بغل بار هر با ميدونستم...  نه بودم احمق نکن فکر...  هستي خوبي خيلي دختر تو...  مهربان »

 سهم تو.  ميکنم خوشبختي آرزوي برادرانه برات حال اين با.  بودم زودگذر عادت يه فقط من و بود ذهنت و قلب

 دمر هم ميخواد زن هم زندگي...  مسئوليته يه زندگي...  نکن بازي بچه و نکن اذيت رو پرهام.  تو سهم پرهام و پرهامي

 تولد شبِ شب، اون من.  نمياره دووم زندگيت کني، سير خودت ي دخترونه دنياي تو تو و باشه مردت بخواي اگه... 

 کردي بد.  خورد مي ترک ديد مي هم با رو ما وقتي...  شکست پرهام...  پرهام شکست چجوري که ديدم مارلين

.  دارم برات رو خوشبختي از پُر و آروم زندگي يه آرزوي فقط و فقط.  پرهام هم کشيدي رو زجرش تو هم اما...  مهربان

 «  بده نشون بهش رو اِس اين و برسون سالم هم پرهام به.  مهربان باشي خوشبخت

...  دادم بازي رو شادمهر...  کردم تلخ پرهام به رو زندگي ي همه منفي فکر يه با فقط.  آوردم در بازي بچه من...  آره

 پرهام و من بين عشق همه اين نبود اونا اگه شايد...  نه...  نبود بچگونه افکار اون هيچوقت کاش.  دادم زجر خودمو

 .  اُفتاد نمي اتفاق

 صفر به ديدم و گرفت قرار چشمام روي دست دوتا دفعه يک.  نشدم هيچي متوجه که بودم گم خودم دنياي تو انقدر

 .  رسيد

  ؟ ميداري بر سرم از دست.  پرهـــام:  گفتم و کردم پوفي

 ؟ شده چيزي:  گفت نشست، کنارم و برداشت دستشو.  فهميد منو حال اونم انگار
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 .  ميشي متوجه بخون، بگير:  دادم نشون بهش و آوردم رو شادمهر اِس

 .  تفاوت بي گاهي اخم اوقات گاهي.  ميکردم نگاه هاش حالت به چشمي زير

 اس ام اس بهت نه نداره حق ديگه که بگو هم مرتيکه اين به اما کردي شروع رو اي بازي بد...  آره:  گفت شد که تموم

 ؟ نه يا فهميدي.  بس همينو.  خداحافظ يه سالم يه ديد همو موقع هر.  بزنه زنگ نه بده

  ؟ تعصب فقط...  کردم هنگ دادش با

 .  بود نزده داد من سر حاال تا پرهام...  شد جمع اشک چشمام توي

 .  مهربانم نکن ديوونه منو اينقدر...  نريز اشک....  لعنتي نکن بغض دِ:  زد نعره که کردم نگاه بهش اشک و بغض با

 .  ميزد تند چقدر قلبش.  اش سينه روي گذاشت و گرفت سرمو

 .  کردن خيس رو لباسش و شدن راهي اشکام

 ... خانومم ببخش...  نده عذاب منو اينقدر...  نباش بدجنس اينقدر:  کرد زمزمه گوشم تو و بوسيدم رو گوشم باالي

 .  زنم نمي داد سرت ديگه.  ببخش

 .  مهربان شدي لوس چقدر:  گفتم خودم به

 .  اومدن ها دوماد:  اومد ها آرايشگر از يکي صداي

 .  خنديدن ها بعضي

 هب سرش باالي اش شده فِر موهاي.  ميومد چشم به خيلي اکليل همه اون ميون آبيش چشماي.  کردم نگاه فرشته به

 .  شده بسته اسبي دم صورت

 .  کرد نگام تحسين با اونم.  زدم لبخند تحسين با بهش

 .  صورتي رنگ کم ي رژگونه و قرمز رژلب با طوسي ي سايه.  کردم نگاه آينه تو خودم به

 و شده مانيکور هم هام ناخن.  بود شده زده اکليل ها ستاره رو و بود شده کشيده ستاره حنا با هام چشم دوتا کنار

 .  شيک خيلي

 هب آفتاب صداي با بالخره...  بودم اون مات منم.  برد ماتش ديد منو وقتي.  اومد پرهام.  پوشوند برام رو شنلم آفتاب

 .  اومديم خودمون

 .  بيرون اومديم باهم و بازوش تو انداختم دستمو.  جلو آورد رو بازشون پرهام

 .  بشينم کرد کمک بهم و کرد باز برام رو ماشينش در پرهام.  اومد مي ما دنبال هم بردار فيلم
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 .  نشست اومد و زد دور رو ماشين اونم نشستم وقتي

 .  ميزد بوق برامون ميديد رو ما کسي هر راه تو.  افتاد راه کرد روشن رو ماشين

 .  العاده فوق...  شدي محشر:  گفت پرهام

 ؟ نرفته يادت رو چيزي يه -

 ؟ رو چي:  گفت تعجب با

 ... امروز اينکه -

 .  کنم فراموش رو زندگيم ي فرشته بهترين تولد روز ميشه مگه...  نکردم فراموش نه -

 .  دل ته از...  خنديدم

 دوتا.  شدم پياده فرشته با همزمان.  بود شيرين برام.  اومد مي جيغ و دست صداي.  شد پياده پرهام.  وايساد ماشين

 .  ميزدن دست برامون و بودن پاشده همه.  رفتيم داخل به هم کنار در زوج

.  من براي حداقل.  بود نخواهد و نيست...  نه اما مضخرفه زيادي عروسي جشن ميکردم فکر هميشه...  شيرين چقدر

 ! نبود اينطوري من براي حداقل آره

 تمدس توي سفيد هاي نگين با زرد ي حلقه به....  بوديم کرده عقد محضر تو ديروز.  نشستيم مجلس باالي و رفتيم

 .  ايزدپناه مهربانِ...  مهربان...  منم...  ايزدپناه پرهام همسر...  پرهام همسر...  کردم نگاه

 .  بودم کرده عرق.  گرفت دستمو پرهام

 .  بيار کاغذي دستمال جعبه يه ميشه اگه:  گفتم و کردم پريا به رو.  سمتمون اومدن پريا و مهتاب

 با.  خورد بهم و رفت دستمال برداشتن براي پرهام منو دست همزمان.  آورد برامون اي جعبه و داد تکون رو سرش

 .  کرد نگاه بهم عشق با.  کردم نگاه بهش لبخند

 .  کشيد يدونه هم خودش.  بهم داد و بيرون کشيد رو دستمال

 .  صورتم روي کشيدم رو دستمال آروم خيلي

 .  بودن ريخته وسط ها فاميل از سري يه.  اومد مي آهنگ بلند صداي

 .  رقصيدن به کردن شروع جمع وسط رفتن و پاشدن هم فرهود و فرشته

 .  نه االن کردم اشاره دست با که برم کرد اشاره بهم پريا
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 خالي رو وسط همه.  شدن خاموش ها چراغ موقع همون.  کرديم صحبت به شروع و نشست ما کنار اومد هم نهاد

 .  ميکنيد چه ببينم بدويد.  دوتاست شما مال...  اس نفره دو:  گفت نهاد...  کردن

 .  کردم قفل گردنش دور دستامو منم و کمرم پشت گذاشت دستاشو.  وسط رفتيم آروم من و پرهام

 .  بود کرده پُر رو وجودم ي همه خواننده صداي....  کرديم چرخيدن به شروع هم با

 

 

 نيست هيشکي چشماي تو که داره آرامشي چشات

 نيست هيشکي جاي من بجز قلبت توي که ميدونم

 غم از ميکنه دورم که داره آرامشي چشات

 کم کم ميشم عاشق دارم ميگه بهم احساسي يه

 بخشيدي خوشبختي بهم آرومت چشماي با تو

 ميدي منم ياد داري رو خوبي و خوبي خودت

 دادي نشون عشقو بهم شيرينت لبخند با تو

  دادي تکون دست من واسه که بودم تو توروياي

 هام رويا ، کل تو باشي ميخوام ، خوبي تو بس از

 هام فردا ، اميد باشي تو با ، بگيرم جون تا

 

 .  عاشقتم...  ديوونه دارم دوست:  گفت پرهام

 .  رواني بيشتر من:  کردم زمزمه منم

 

 ميشم نگات پابند که داره آرامشي چشات

 ميشم مات و کيش دوباره چشمات بازي تو ببين

 کن آسموني نگاهت با زندگيمو و بمون
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 کن مهربوني و بمون باش من عاشق و بمون

 

 

 .  بود شيرين برام هم باز همه و همه و سوت و جيغ و دست صداي...  شد تموم آهنگ

 .  اومد مي دست و آهنگ و بوق صداي شب آخر

 .  بوديم شاد خيلي پرهام و من

 .  بود تر نزديک چون.  ما ي خونه دم اومدن ها مهمون اول

 .  کرديم خداحافظي هم با همه

 .  ريختم اشک نهاد و پريا بغل تو

...  احساسه از پُر کوهه يه مهربان.  نيار در اشکشو هيچوقت...  نزار کم هيچي براش:  گفت و کرد بغل رو پرهام نهاد

 .  نکن کم هيچوقت عشقت از.  ميدوني بهتر اشو بقيه تو....  اس شکننده...  لطيفه

 در شدن بسته صداي.  خودش بعدش و رفتم من اول.  شدم رو به رو حياط با.  کرد باز رو در پرهام همه رفتن از بعد

 خودمي بار خونه تا اينجا از:  گفت و خنديد عشق با پرهام...  کشيدم خفيفي جيغ.  هوام رو کردم حس آن يک و اومد

 . 

 گذاشت و برد راست يه منو اون و کردم باز من رو در رسيدم که خونه به کردم حلقه گردنش دور دستمو.  خنديدم منم

 .  هال تو بزرگ مبل روي

  ؟ نه بگيرم دوش برم:  گفت که خنديدم

 .  برو آره -

 .  بودم پرهام زن من واقعا ديگه حاال...  بودم زده ذوق.  ديدم رو ها اتاق تک تک رفتم من و حموم رفت پرهام

 « بزن زنگ حتما بود مشکلي...  بيدارم صبح تا مهربان، سالم»  بود آفتاب.  شد بلند موبايلم صداي

 .  بودم دختر اين عاشق واي

 بيشتر ؟ ميشد مگه اما کردم موهام روي از گيره کندن به شروع و آينه روي به رو نشستم.  خوابمون اتاق تو رفتم

 .  پيچيد مي هم به موهام
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 جالتخ با و گرفتم اش برهنه بدن از چشممو.  بود لخت اش تنه باال و بود پوشيده شلوارک يه فقط.  اومد پرهام بالخره

 راتب ميخوام...  تخت پايين بشين بيا:  گفت پرهام.  شدم بيخيالش همين براي رفت نمي ها حنا.  کردم پاک آرايشمو

 .  کنم باز رو موهات هاي گيره

 تک کت حوصله با و تخت ي لبه نشست هم پرهام.  تخت پايين نشستم و رفتم عروسيم پفيه و سنگين لباس همون با

 ؟ خوشگلم عروس بيارم در رو لباست:  گفت ها گيره آوردن در از بعد.  آورد در رو ها گيره

 .  تخت رو انداخت منو و پايين کشيد لباسمو زيپ آروم.  زد گردنم روي نرم ي بوسه يه بعد و

 .  کردم بوسه غرق رو گردنش لذت با منم و موهام توي کرد رو سرش

 اون....  عاشقونه احساس از پُر دنيايي...  شدم زنونگي دنياي وارد...  ميزد لبخند ما به ماه...  بود عالي شب اون چقدر

...  شب اون...  ديگه هاي چيز کلي و ها آرزو و ها دلتنگي و اعترافات و من...  پرهام ي عاشقونه هاي حرف و من...  شب

 .  داشتيم دوست رو شدن يکي اين و شديم يکي!  ما شديم پرهام و من

 .  شدم بيدار دستي نوازش با صبح

  ؟ خوبي.  خانومم بخير صبحت:  گفت آروم پرهام

 .  نشستم تخت روي و خودم دور پيچيدم رو پتو.  کردم بسته و باز چشامو آروم

 .  بدو بدو.  برامون کرده چه آفتاب ببين بيا و کن حموم برو:  گفت و کرد نگاه بهم

 .  نشستم وان توي و کردم آب از پُر رو وان.  اتاقم داخل حموم رفتم آروم.  بيرون زد اتاق از

 .  کرد بهتر رو ام کوفته تن گرم آب

.  بيرون اومدم و پوشيدم بنفش ي دکلته تاپ با صورتي شلوارک و کردم خشک موهامو بيرون اومدم که حموم از

 .  کردم خوردن به شروع هم خودم و روش به رو نشستم.  ميخورد صبحونه داشت آشپزخونه تو پرهام

 همه...  شيرين هم باز اما بود آه و اشک هم گاهي و دعوا گاهي...  قهر گاهي...  بوديم شادي غرق ما و ميگذشت ها روز

 .  چي همه.  بود شيرين چي

 مزه بود شده هاش بوسه با شدن بيدار و خوابيدن عشقش از پُر آغوش تو ها شب....  کيش تو پرهام کنار در عسل ماه

 .  زندگيمون ي

 ! ما...  پرهام و من...  من و اون....  اون هاي کشيدن ناز و من هاي قهر...  اون هاي بوسه و من هاي نوازش

 .  يخچال تو گذاشتم و گرفتم رو کيک رفتم.  پرهامه تولد امروز....  ميگذره سال يک
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 ميدونمن اصال کنه فکر مثال که کردم رفتار جوري صبح از.  مياد شب که بود گفته بهم.  بودم کرده آماده صبح از رو ميز

 .  روزيه چه روز اون

 .  بود شيش نزديک

 مه ربع سه آستين مشکي تونيک يه.  ميداد نشون فرم خوش پاهامو که برداشتم سفيد برموداي شلوارک يه رفتم

 .  کردم ماليم آرايش يه و پوشيدم

 مخصوصي ميز روي گذاشتم رو کادوش.  کردم خاموش رو خونه هاي چراغ.  کردم پام هامو صندل و گرفتم عطر دوش

 .  بودم گذاشته هال تو که

 .  بودم کرده روشن دونه به دونه رو ها شمع

 .  بسازم رو پرهام اسم خونه، کف هاي سراميک روي ها شمع با تونستم تا کشيد طول ساعت يک

 .  اومد خونه زنگ صداي و هشت شد ساعت.  شدم منتظرش و مبل روي نشستم

 .  کردم باز رو در سريع

 ... ! بود خسته.  زد لبخندي و ديد منو پرهام

 چي.. . پرهامم:  گفتم نگراني با.  افتاد دستش از کيفش کادوش و تولد کيک و ها شمع ديدن با و تو اومد...  کنار رفتم

 ؟ دلم عزيز شد

 ؟ بود يادت:  گفت بهم تعجب با و برگشت

 .  عشقمه روز امروز...  بره يادم ميشه مگه:  گفتم و زدم برويي دل تو لبخند

 .  کردم روشن رو ضبط و برداشتم رو ضبط کنترل

 .  رولي سيگار و کولي گيتار...  پيچيد من و پرهام صداي

 .  چرخوند هوا تو و کرد بلند منو پرهام

 .  بلعيد نه که بوسيد هامو لب وجود تمام با زمين گذاشت منو وقتي

 .  شدن آب ها کيک:  گفتم شديم جدا هم از وقتي

 .  محشري تو:  گفت خورد ها شمع به چشمش وقتي.  کيک سمت رفتيم باهم....  کرد نگاه بهم قدرداني با

 .  کن فوتش بعد و کن آرزو.  ممکنه کار کمترين -

 .  دل ته از...  بوسيدمش و زدم محکمي دست.  کرد فوت رو کيکش و کرد باز...  بست چشماشو پرهام
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 .  محشره اما کوچيک چند هر:  گفتم و دادم دستش به رو جعبه

 .  پاکت يه جعبه اون تو از و برداشت رو اي ديگه ي جعبه توي از.  گرفت رو جعبه هيجان با

 .  کرد نگاه ها آزمايش به تعجب با و کرد باز رو پاکت

 ؟ بارداري:  گفت تعجب با.  پايين انداختم سرمو

 .  تر پايين انداختم سرمو و نگفتم چيزي

...  شکرت خدايا:  اومد پرهام شاد صداي و بلوزم روي افتاد خيس ي قطره يه.  آغوشش تو رفتم فرو محکم دفعه يک

 .  ميشم بابا دارم

 .  ندارم طاقتشو ديگه پرهام واي...  نيمشه و ماه دو:  گفتم که شکمم روي گذاشت دستشو بعد

 کم کم داشت که بود ما زندگي...  بود ما زندگي اين....  کرديم هم بوسيدن به شروع دوباره.  بيرون اومدم بغلش از

 .  ميشد تکميل

 .  شو خفه سنا اَه -

 .  ميکنه غلطي چه اينجا فريد اين...  پارمين اوه -

 .  بود زده تکيه مشکيش وي ام بي به دانشگاه در جلوي که انداختم نگاهي فريد به

 .  رفتم اش صدقه قربون بار هزار دلم تو

 .  خورديش ؟ بابا چته:  گرفت نيشگون ازم سنا

 .  نهاد دايي هم بشم راحت من هم بميري اي -

 نمي نزايدم بچه تا چهار و نکنيم ازدواج باهم و نکنه ازدواج درخواست ازم نياد پيمان تا...  نکن خوش رو دلت زيادي -

 .  ميرم

 .  بابا بمير برو -

 .  بانو پارمين و خانوم سنا به به:  گفت ديد رو ما تا فريد.  فريد سمت رفتيم هم با

 .  بانو ميرسه که ميمون اين به خانوم ميرسه که ما به:  گفت گوشم دم سنا

 .  کنم خفت يا ميشي خفه:  گفتم گوشش دم

 .  باال انداخت رو هاش شونه
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 .  ديگه خونه ميري...  سنا خب:  گفت فريد

  . ميرم دانشگاه بچ برو از يکي با منم پارمين با برو...  نميده حال تنهايي:  گفت راستش و رک اخالق همون با سنا

 .  شد سوار هم فريد.  ماشين تو نشستم کامل هيجان با.  کرد باز رو جلو در و زد بهم چشمکي فريد

 .  افتاد راه و کرد روشن رو ماشين

 ؟ ما يا شما ي خونه ميريم:  گفتم هيجان و خجالت با

 ؟ اس خونه خاله -

 ؟ چطور...  اس خونه مامان آره:  کردم فکر يکم

 ؟ چطوره.  شاپ کافي يه ميريم داريم....  خب -

 .  کردم اکتفا خوبه يه به و گرفتم خودمو جلوي اما.  بهتر هم عالي از...  عاليه

 .  شديم پياده شاپ کافي به رسيديم وقتي

 اما نبودم معتقدي دختر من....  کرد نگاه بهم چشمي زير.  مانتوم جيب تو کردم دستمو که بگيره دستمو خواست

 .  ام جنبه بي ميدونستم

 .  داديم سفارش قهوه دوتا.  دنج ي گوشه يه نشستم

 .  دارم درخواست يه ازت:  گفت سريع

  ؟ ميکني ازدواج من با...  پارمين:  گفت که کردم نگاهش منتظر

 .  کردم نگاش شده گرد چشماي با

 بايد که کشيدم مي رو فرشته مامان موهاي بچگي همون از.  پارمين کردي جادو منو تو...  نکن نگام اونجوري:  گفت

 ودمب اين عاشق نميدونست اما ميکنم بازي پيمان با واقعا من که ميکرد فکر هم مامان.  پيمان پيش ببري منو روز هر

 هم خوشگل هم...  بودي جذاب هم بچگيت همون از.  زنش تو و خونه مرد بشم من و بشه شروع تو با هام بازي خاله که

 هر من...  خب...  عشق ميگن بهش که داره وجود توم حسي يه فهميدم شدي بزرگ و شدي خانوم که وقتي.  جذاب

 .  تواَم جواب منتظر...  اما بود کم حرفام چند

 .  کنم فکر بايد:  گفتم دستپاچه

 ايه گريه همه اون پس ؟ داشت دوست منو فريد واقعا يعني.  نگفتيم زيادي چيز شاپ کافي اومديم که مدتي تمام تو

 حرف بابا با هم مامي با هم بايد.  ميکردم فکر بهش بايد اما...  داد جواب بالخره هاش عکس قاب با خوابيدن و شبونه

 .  ميزدم
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 ور خونه در.  کردم رد رو ميداد آبشون بابا دفعه هر که رو بزرگ حياط و کردم باز کليد با رو در.  خونه رسوند منو فريد

 .  اومد پارمين:  زدم داد و کردم باز

 .  ميبرد خوابم داشت.  اومد که درک به:  شد بلند پيمان ي ناله صداي

 هديد رو جوونيش هاي عکس....  بودم نديده مامي از تر فرشته.  بيرون اومد آشپزخونه تو از معروفش کفگير با مامان

 شقع با فقط بابا و مامي که داشتيم اعتقاد پيمان هم و من هم.  بود شده اضافه بهشون چروک چندتا فقط شايد.  بودم

 .  موندن خوب اينقدر که همه

 .  بکپ اتاقت تو برو پاشو:  گفت و پيمان سراغ رفت کفگير با مامان

 ؟ شد شيرفهم.  ناهار مياي هم بعدش کمد تو ها لباس شسته، رو و دست:  گفت و اومد من سمت به بعد

 .  داديم تکون رو سرمون پيمان هم من هم

 .  تو اومد هم بابا موقع همون

 .  کرد بغل رو بابا هم پيمان.  کردم بوسش و بغلش پريدم من

 ؟ چطوره گلم خانوم:  گفت و کرد بغل رو مامان عشق با بابا

 .  ميسوزه غذا...  پرهام کن ولم:  گفت خجالت با مامي

 .  ميچسبه هم اش سوخته:  گفت و بوسيد رو مامي پيشوني بابا

 !! پيمان نامردي خيلي.  کرد فرار و کرد اي سرفه پيمان

 .  بود مامي و بابا ي بچه اولين پيمان

 .  سالشه پنج و بيست عبارتي به ميشه يعني...  بزرگتره من از هم سال پنج

 .  بود سالش هشت و بيست نزديک که بود فريد ما ي همه از بزرگتر

 .  بوديم هم همسن هم سنا و من

 هواي دلم چقدر که آخ...  طور همين هم فرشته خاله و فرهود عمو براي...  بود شده تنگ نهادم دايي براي دلم چقدر

 .  کرده رو دايي زن هاي صدقه قربون

 يها شيطوني و آفتاب خاله براي تينا و تارا هاي زبوني شيرين بدون اصال...  هيچي که آفتابم خاله و مهتاب خاله از

 زنهب حرف زياد اش بچه بخاطر نتونست بيچاره...  بود زده زنگ بهم مارلين صبح امروز.  کسري عمو و خاله براي پرسام

 . 
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 .  بود پيمان ايه قهوه و کرم اتاق کنار که صورتيم و بنفش اتاق...  اتاقم تو رفتم

 تبابا مادر يعني مادربزرگت مال آبيت چشماي ميگفت مامي.  کردم نگاه خودم به آينه تو هام لباس تعويض از بعد

 کيمش مو و ابرو چشم...  بود مامان اصل برابر کپي کثافت پيمان ولي.  بردي ارث به اون از رو پُرت تو هيکل اين و بوده

 .  بلند قد با

 و اباب.  گفتم رو فريد خواستگاري جريان ميخورديم ناهار داشتيم وقتي.  ناهار براي رفتم و دادم فشار رو گردنم يکم

 هيچي اما دارن دوست همو سنا و پيمان که ميدونستم خوب.  خنديد غش غش هم پيمان و زدن لبخندي بهم مامي

 .  نميگن بهم

 پيمان مثل اي ورزشکاري هيکل.  آبي چشماي با مشکي موهاي.  گرفت جون چشمم جلوي فريد ي قيافه لحظه يک

 .  کم اما بود اي عضله نداشت

 ؟ چيه نظرت تو:  گفت مامي

 .  مثبت:  گفتم خجالت با

 .  ميکنيد نامزد اول پس:  گفت بابا

 ؟ موافقيد هم شما يعني:  گفتم تعجب با

 .  نباشيم که چرا...  آره:  گفت مامي

 .  تو بيا:  گفتم.  شد زده اتاقم در.  اتاقشون تو رفتن بابا و مامي ناهار خوردن از بعد

 ؟ ميگن چي مامي و بابا ببينم مياي:  گفت و تو اومد پيمان

 .  کردم قبول همين براي.  بدجور بودم شده فوضول خودمم

 .  ميکرد نوازش رو موهاش بابا و بود خوابيده بابا ي سينه روي مامي.  کرديم باز رو در کمي و در پشت رفتيم

 .  کرديم تصادف فرهود و تو با فرشته و من که بود ديروز همين...  بود ديروز همين انگاري:  گفت مامي

 ؟ مهربانم:  گفت و بوسيد رو مامي موهاي عاشقونه بابا

 ؟ پرهامم جانم:  گفت و کرد نگاهي بابا به مامي

 .  مني با هنوزم که مرسي...  نزاشتي تنهام که مرسي -

 .  مينويسم رو نامزديمون خاطرات دارم و برداشتم رنگ کرم دفتر يه...  پرهام راستي.  تو از مرسي و:  گفت مامي

 .  کرديم نامزد دوبار ما -
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 ؟ نه مگه.  بود شيرين هم دوبار هر.  آره:  گفت و خنديد مامي

 ؟ من داشتني دوست نامزد نه مگه:  گفتن هم با مامي و بابا

 .  جوجه اتاقت تو برو...  ديگه خب:  گفت و بست رو اتاق در پيمان

 وادع هم.  ميکنن زندگي ديگه هم عشق با دارن که ساله شيش و بيست.  کردم فکر بابا و مامي به و اتاقم تو رفتم

 .  ميزنه موج عشق هم باز اما...  اما غرغر هم و اشک هم هست

 بابا هم باز اما بود اومده بابا دست زيادي پول ميشه، داده هام نوه به اموالم بيشتر ميگفت که بابا پدربزرگ وصيعت با

 نه و من نه حال اين با اما.  ميکنه درست غذا بابا عشق با مامي.  خونه مياد مامي عشق با بابا که ديدم مي.  ميکرد کار

 .  بابا امن هاي آغوش نه مامان هاي نوازش نه.  نشديم دريغ کدومشون هيچ از...  پيمان

  " ؟ من داشتني دوست نامزد نه مگه " افتادم بابا و مامي حرف ياد

  پايان
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