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 خوشبختی اوج

 ریماکاربرنودهشتیا

 :مقدمه

 

 پرنده به که خوشبخت پرنده یه..دؼدؼه بی و رها و آزاد پرنده یه مثل ای؟ پرنده کنی حس شده تاحاال

 میگیره بر در رو تو طوفان میرسی پرواز اوج باالترین به سرخوشی با که همین اما میباله؟ خودش بودن

 خواسته نا آخر در و.نمیتونی کنی پرواز طوفان مخالؾ برجهت تا میزنی بال چقدر هر... میکنه احاطه و

 !نبودم پرنده کاش میکنی آرزو که اونجاس..میشی طوفان چنگهای اسیر ناباورانه و

 نور سوره مقدس های آیه روی بقیه خیره نگاه زیر چشمانم شدند خیره من به ساکت همه عاقد صدای با

 .مهرداد: زندگیم عشق تنها به رسیدن بود رویاهایم تحقق به فکرم تمام ولی بود

 همان این میکشیم نفس که زمانی تا عمر اخر تا من مال او و شوم او مال من دیگر دقیقه چند تا بود قرار

 .بودیم داده هم به که بود مقدسی قول

 با همراه برادرم پرهام تردید از پر چشمان کردم بلند را سرم که میخواند را خطبه سوم بار برای عاقد

 و پدر نگاه در چرخاندم کمی را نگاهم دیدم که بود چیزی ؛اولین بود ایستاده روبرویم که ؼلیظش اخم

 .بود شده دوخته من به که فامیل دخترهای بار حسرت نگاه آخر در و میزد موج خوشی فقط مادرهایمان

 وکیلم؟ خانم عروس:گفت سوم بار برای داشت عاقد.میکردم حس وجود تمام با را خوشبختی احساس

 به را چوبی شیک جواهرات جعبه مهربانی لبخند با همراه برگشتم طرفش به کرد صدایم آرام مهرداد

 .داد قرار دستانم در لفظی زیر عنوان

 .......................اجازه با گفتم وبلند دادم پاسخ را لبخندش

 حاال که او به و برخاستم جا از نیوشا جیؽوی جیػ باصدای که بود نشده خارج دهانم از بعدی کلمه هنوز

 .کردم نگاه بودند برگشته بسمتش جمع تمام

 میکنی؟ ؼلطی چه اینجا تو زد فریاد بود شده سرخ عصبانیت از که مهرداد

 صدای....................؟حاملم میفهمی حاملم من عوضی داداحمق پاسخ مهرداد لحن همان با نیوشا

 . رفت باال همهمه

 . نمیرسد مؽزم به خون میکردم احساس و بود شده تلخ دهانم
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 .زدم چنگ مهرداد بازوی به اختیار بی

  شد تنگتر جمعیت حلقه. جلوترآمد نیوشا.دوختم او به را تردیدم پر نگاه برگشت سمتم به مهرداد

 داره؟ مهرداد به ربطی چه اینا نیوشا میگی چی:گفت نیوشا روبه پرهام

 .بچمه پدر مهرداد: گفت خنده با نیوشا

 ..عوضی شو خفه کشید فریاد مهرداد

 .بشه پایمال بچمون خودمو حق نمیذارم نمیشم خفه: زد فریاد نیوشا

 ببخش عزیزم مهرداد اوه:گفت میبارید شرارت چشمانش از که حال در. آمد ما سمت به بلند گام دو با بعد

 بزرگ پدر بدون بچمونو نمیتونم دیدم کردم فکر چی هر کن باور اما زدم بهم عشقتو با پیوندت جشن

 ................کنم

 . اومدم خودم به زد نیوشا به مهرداد که محکمی سیلی صدای با

 بخور قسم کوچولوت پری جون به مهردادم:گفت میگذاشت سرم روی را مهرداد دست که حالی در نیوشا

 من با پیش ماه دو تو که بخور قسم پریسا جون به بگم دیگه جور یه بذار نه نه.............. بچه این که

 نداشتی؟ رابطه

 .بود آمده سراؼم بدی تهوع حالت. میکردم حس سرم روی را مهرداد دستان لرزش

  . نمیخورم قسم من.کرد خراب سرم بر را آرزوهایم کاخ که مهرداد آرام صدای

 عزیزم؟ چرا آه گفت لذت با نیوشاکه مستانه خنده صدای

 . قلبم........ چیزی شکستن صدای میکشمت مهرداد: گفت که پرهام فریاد صدای

 به.... هیچ دیگر و میفشرد را اش سینه قفسه که حالی در شده مچاله صورت با مادرم کردم بلند را سرم

 سیاهی جز

 سوزن تا بود نشسته کنارم نازی و بودم اتاقم توی. گشودم سختی به را چشمانم دستم، سوزش احساس با

 .دربیاورد دستم از را شده تمام سرم

 ..............دیدم؟خواب کابوسی چه نمیدونی وای دیدم خواب چیزو همه من نازی-

 . بود راست چیز همه پس کردم نگاه داشت هایش اشک کردن پنهان در سعی که نازی به و کردم سکوت

 کرد خیانت میکرد را داشتنش دوست ادعای که کسی یعنی من به رویاهایم مرد مهرداد
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 «نداشتی؟ رابطه من با پیش ماه دو تو که بخور قسم پریسا جون»: پیچید سرم در نیوشا صدای

 میکردم ازدواج این به ام خانواده کردن راضی برای را تالشم تمام من که زمانی یعنی پیش دوماه

 ............. مشؽول ،مهرداد

 . میشوم دیوانه االن خدایا

  مامانم وای عقد لحظه آخرین یاد ناگاه به

 ؟کجاست؟ شد چی مامانم نازی-

  بیمارستانه عزیزم خوبه: گفت و زد تلخی لبخند

 کجاند؟ اونا.....پرهام..............بابا-

 .مامانند پیش اونا کن استراحت تو-

 خوبه؟ مامان میگی؟حال راست خدا را تو نازی-

 رفع خطر شکر را خدا ولی کرده خفیؾ سکته یک مامان: گفت اطمینان با و گرفت دستانش در را دستانم

 .شده

 باید چرا من چرا خدایا میپرسیدم خدا از مرتب. میگفتم باید چه اما بپرسم نیوشا و مهرداد از میخواستم

 ؟ نکردم گوش پرهام حرؾ به ؟چرا گرفت قرار راهم سر مهرداد چرا بشم مهراد عاشق آدم همه این بین

 . نداشت خوشی حال هم نازی کشیدم آهی

 . بود شب نیمه 2 افتاد تختم کنار ساعت به نگاهم

 .مامان پیش بریم صبح کنم استراحت یکم منم تا بخواب برو تو جون نازی: گفتم نازی روبه

 ......ولی نمیبره خوابم اینکه با گلم باشه گفت کشید آهی که حالی در نازی

 .شد بلند اش گریه صدای

 ...... نازی-

 پریسا ببخش منو-

 .نکن اذیت خودتو داره ربطی چه تو به-
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 ...........نبود اون اگه بود من دوست نیوشا نه-

 .نداشت موضوع اصل تو فرقی بازم-

 .............. اما آره-

 . کن بس خدا را تو-

 خیلی ما به مامان فعال نکن فکر چیز هیچ به و بخواب هم تو باشه: گفت و رفت در سمت به آرام نازی

 .داره احتیاج

 

 گذشته راهی هم خودم فکرم بر عالوه انگار.نمیدادند من به خوابیدن اجازه خاطراتم مرور و خیال و فکر

 .بودم شده خاطراتم و

************************************* 

 االن میزدی تیر با هم را پریسا سایه که تو که اومده در طرؾ کدوم از آفتاب: گفت تعجب با مامان

 شمال؟ بیاد همرات میخوای

 ..........خوب بده گیر همش هم تو مامان:گفت و کشید هم در را اش چهره پرهام

 درس اش عمه دل جون کنکور واسه خونه تو نشست انقدر پوسید دلش جون بابا... پریسام فکر به بده

 .کنم خوبی میخواستم که منه تقصیر اصال............ خوند

 پوسید دلم: کردم تکرار طوطی عین پرهامو حرفای بعدم.............خدا را تو برم باهاش منم بذار مامان-

 ندارم کاری دادمو که هم کنکورمو بودم خونه تو خوندمو درس بس از

 برم روتو هی...........خوندی درس بودی خونه تو همش کی تو گفتم چیزی یه من نشو گیر جو تو حاال-

 میگه؟ چی ببینم بیاد باباتون بذارید حاال دیگه بسه: گفت و پرید پرهام منو کل کل وسط همیشه مثل مامان

 از بودم شگفت در ولی.نمیزد حرفش ی رو باباحرفی میکرد قبول اگه مامان چون اکیه قضیه میدونستم

 .من نه باشه توش خودش نفع که میکرد کاریو همیشه اون چون پرهام کارای

**************** 

 ؟.آوردی همرات هم منو که چیه قضیه پرهام:پرسیدم ازش شمال راه تو

 ..............تو ندارمو کسیو تو جز که من که میدونی جونم پری خوب: گفت من من کمی بعد
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 .میخوای چی بگو کردی لبم به جون وای-

 میشناسی؟ که دوستمو مانی-

 . نمیزد بهشون راجع حرفی هم خونه تو و خونمون بیاند دوستاش نمیداد اجازه وقت هیچ پرهام

 مانیو؟ آقا بشناسمشون باید کجا از اونوقت: گفتم پس

 .بشناسی اونو میکنی بیجا تو گفت و رفت ای ؼره چشم

 ..............گفتی؟وا االن خودت-

 میدی؟ ادامه چرا تو کردم ؼلطی یه من.......واهللا-

  داشت احتیاج بهم یعنی که حاال حتی بود ؼیرتی شرایطی هر در میومد خوشم

 .داری درگیری خود میرسم نتیجه این به دارم پرهام میدونی_

 .بزنم حرفمو بذار میرسیم بهشون االن دختر اه.. نکن فکر انقدر بابا نه-

 و رفت خونشون دوستامه بهترین از یکی نمیشناسیش تو که همونی مانی: داد ادامه و کرد مکث کمی

 .........خوب. دارم اومد

 .بده لفت هی هم تو عجولم من میدونی پرهام وای-

 میزنی؟ چرا بابا باشه-

 .شه عاشق. میمیری واسش که همون جونت داداش گفت و کرد باز گوش بنا تا نیششو بعدم

 . ...............................وای.میمیرم واست کی من گورت تو خاک-

 ؟ شد چی-

 شدی؟ مانی عاشق یعنی -

 .شدم خواهرش نازی عاشق انیشتین: گفت نشم رو پر منم تا نخنده میکرد سعی که حالی در

 کارم؟ چی من وسط این خوب-

 باشیو؟ نداشته ذوق یکم وقت یه-

 ...............محسوسه نا ولی..دارم بابا نه-
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 میارم خواهرمو گفتم شمال بیاره نازیو مانیم اینکه برا من ببین....... تو دست از-

 .بشه عوض هواش حاال خونده درس کنکور واسه بس از سرش خیر تا

 .نمیدونم هیچچی نازی باشم گفته راستی

 .گیره کارش نگو اوفتاد من فکر به داداشم شد خوش دلم بار یه-

 .... دیگه نکن اذیت-

 

  .رسیدیم قرار محل به باالخره

 که اینم........اه: گفت و رفت هم در اخمهایش بودند انجا که پسری دوتا همراه به دختر یک دیدن با پرهام

 کنم؟ تحملش شمالم تو باید میاد خوشم ازش خیلی اینجاس

 کی؟-

 .کردم تبعیت او از هم من و شد پیاده ماشین از بدهد را من جواب اینکه از قبل

 .اومدند ما سمت به سه هر شدیم پیاده که ماشین از

 . بودم نازی صورت تحلیل تجزیه حال در فقط پسرها به توجه بی

 . آهسته صدای با من و کرد سالم بلند باصدای پرهام

 .پریسا خواهرم اینم: گفت ها بچه به رو پرهام پرسی احوال و سالم از بعد

 هستم نازی من عزیزم گفت و داد دست من با و آمد جلو نازی کند معرفی من به را آنها اینکه از قبل

 .خالمه پسر مهرداد اینم و داداشمه مانی ایشونم.

 .خوشبختم گفتم میکردم نگاه آنها هرسه به گذرا که درحالی

 .بیوفتیم راه باشید زود: گفت سریع پرهام

 مهرداد ماشین با هم دوتا شما و باهم پرهام و خانم پریسا منو داد ادامه پرهام صحبت ادامه در هم نازی

 . بیاید

 زور به 206 یه بابا وقتی اما بودم بلند شاستی ماشین عاشق همیشه ماند خیره مهرداد پرادوی به نگاهم

 .بود محاالت جزو ماشین این داشتن بخرد توانست قست
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 . دراورد حرکت به را ماشین هم پرهام نشستیمو عقب های صندلی روی نازی منو

 . میکردم مرور را ها بچه چهره داشتم خودم با

 عمل بود مشخص البته که باال سر کوچک بینی با کوچک چشمان داشت ای سبزه و نمکی با چهره نازی

 .است کرده

 .داشت بزرگتری بینی و بلندتر قد فقط بود نازی عین اش چهره هم مانی

 فقط بود درست نماند یادم را صورتش اجزای بقیه وای........... و رنگ میشی درشت چشمان مهرداد اما

 درشتو چشمان اما. باشم داشته یاد به را او از کلی شمای باید حداقل اما بودمش ندیده بیشتر لحظه چند

 ........... تنها مهربان و جذاب نگاه ان با کشیده

 .کشید بیرون خیالم دنیای از مرا حرفی کم انقدر همیشه گفتن با نازی

 ؟ بگو خودت از یکم عزیزم نه-

 شنیدم پرهام از راستی.هستم شؽلم عاشق. میکنم کار......بیمارستان تو دارمو پرستاری لیسانس من-

  بود؟ چطور دادی کنکور امسال

 بشم خوابگاهی باید یا میشم قبول تهران نمیدونم. نبود بد-

 .باشه قسمت چی هر-

 .خوب رفت سر حوصلم هستما منم: گفت بود ساکت لحظه ان تا که پرهام

 .خوب میشه پرت حواسش بزنیم حرؾ راننده با نمیتونیم که ما داداشی-

 .آمد دستم کار حساب که.رفت ؼره چشم من به آینه توی از پرهام

 . بکنه رانندگیشو راحت اونم که کنم تعریؾ داداشم خان این از یکم حاالمن اوه-

 فداکاری خواهر چه خوبه:گفت خندید نازی

  کرده تعریؾ برام شما از خیلی پدرام بگه براتو جونم.....شما قربون-

 بد یا خوب تعریؾ حاال.....جدا-

 .خوبیه فقط وجودتون همه شما:وگفت کرد پیشدستی پرهام

 .خورد بهم حالم ذلیل زن اه: گفتم اختیار بی
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 .نشدم عاشق حاال تا چون ببخشید معافم پرهام درک از من جون نازی دادم ادامه خوردند جا دو هر

 نمیدونه پریسا ببخشید شما خانم نازی....ای بچه خیلی که واقعا پری:گفت و بود شده سرخ کامال پرهام

 .....یعنی چطور

 . شد ساکت

  کردیم همراهیش هم ما......کرد خندیدن به شروع بلند صدای با بعد و ریز ریز اول نازی

 دارم خبر داداشت دل ته از وقته خیلی من نبود شما زحمت به نیاز جان پریسا-

 ایجاد باعث فقط هم به پرهام و نازی بیگاه و گاه نگاههای و برگرفت در را ماشین رمانتیکی سکوت

 .داشت ادامه مقصد به رسیدنمان تا سکوت این.میشد من در تهوع حالت

 

 دیدم عمرم تو که ویالییه قشنگترین مهرداد ویالی وای:  گفت هیجان با نازی ویال بزرگ در به رسیدن با

. 

 مهرداده؟ خود مال پرسید حوصلگی بی با پرهام

 .زده نامش به سندشو سالگیش 18 تولد واسه باباش آره-

 . گشود را در خمیده کمری و مهربان چهره با مردی پیر و زد بوق چندتا پرهام

 .کردیم سالم او از تبعیت به هم ما و کرد سالم پیرمرد به و برد بیرون ماشین شیشه از را سرش نازی

 .بود معرکه که واقعا. دیدم را بهشت از ای قطعه چشمانم مقابل در

 بود،در کرده احاطه را آن رز های بوته و درختان از انبوهی که شده سنگفرش جاده کنار کوچکی جوی

 . بود برده سرم از هوش رز گلهای خوش بوی. بود جریان

 پارک مهرداد پرادوی پشت و کرد طی را سنگفرش زیبای مسیر بود پدرم 206 همان که پرهام ماشین

 خیلی آبشار آن دیگر طرؾ و ساختمان طرؾ یک بزرگی استخر. شدم پیاده ماشین از هیجان با کرد

 . کرد می خودنمایی بودند کرده احاطه رز گلهای را اطرافش که زیبایی

 .دیگه بیاید زد داد بلند و رساند ساختمان به را خودش سرعت به نازی

 .دارم کارت وایسا:  گفت پرهام بردارم قدم از قدم اینکه از قبل

 .بفرمایید امر جونم-
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 عمرا ویالش تو بیایم پاشییم پسره این با قراره میدونستم اگه. میگم چی کن گوش خوب.نریز زبون-

 بشی؟ همکالم باهاش ندارم دوست حتی و نمیری طرفش باشه جمع حواست.میاوردمت

 چرا؟ اونوقت-

 .مربوطه خودم به دلیلش-

 ...............وا-

 ..................................بار یه فقط بار یه اگه علی والی به پری ببین-

 .افتادیم راه ساختمان طرؾ به هم با ما و کرد صدایمان دوباره نازی بشود تمام اش جمله اینکه از قبل

 .اومدید خوش حقیرم کلبه به سالم: گفت و کرد باز ساختمانو در رویی خوش با مهرداد

 .بمیریم بریم باید خونمون اون با ما پس حقیرانست کلبه اینجا اگه:  گفت خنده با نازی

 رفع داشتم اش چهر از که ابهاماتی تا کردم نگاهش قشنگ کم فرصت همان در. رفت کنار در مقابل از

 . شود

 .دخترهاست از خیلی سفید اسب بر سوار شاهزاده که هایی چهره آن از بود جذاب العاده فوق اش چهره

  .بترسم مهرداد از جهت بی که بود شده باعث پرهام حرفهای اما

 .گفتم بهت چی باشه یادت: گفت پرهام هم ساختمان به ورود از قبل حتی

 دست یک و راحتی دست دو کالس با و شیک مبلهای.بود تر رویایی و قشنگتر آن بیرون از ویال داخل

 آشپزخانه. بودند رنگ همین به هم تزیینی وسایل و ها پره بود رنگ مسی رنگشان مایه ته همه سلطنتی

 .ای قهوه مسی اؾ دی ام های سرویس با اپن

 دارید دوست که را اتاقی هر خانم پریسا با همراه جان نازی: گفت کشش دختر لبخند همان با باز مهرداد

 طبقه به نازی با و کردم فرار سنگینش نگاه زیر از ممنونم گفتن با کنم نگاهش اینکه بدون کنید انتخاب

 بود پال پخشو تخت روی که چمدانی و آب شر شر صدای. کرد باز را اتاقها از یکی در نازی رفتیم باال

 بود اتاق آن در شخصی حضور از نشان

 آخه بؽلی اتاق بریم بیا.برداشته خودش برای را خوشکله اتاق مانی این باز... اه: گفت حرص با نازی

 .باشه دریا به رو اتاقمون پنجره دارم دوست

 . خورد در به تقه چند که بودم بلندم موهای کردن خشک مشؽول و بودم گرفته دوش تازه
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 .بدم جواب خودم بودم مجبور پس بگیره دوش بود رفته من از بعد نازی

 . کیه گفتم کنم باز را در اینکه بدون-

 بیرون بریم ناهار واسه باشید پایین دیگه دقیقه 20 تا خانوما گفت که بود مهرداد ی مردونه جذابو صدای

 ......چشم-

 . رفتم من پس....اکی-

 . دادم خبر نازی به رفتمو حمام در پشت مهرداد رفتن با

 .رفتیم پایین سالن به و شدیم آمده و آمد بیرون سریع نازی

 

 . بیاید من ماشین با همه ها بچه: گفت میداد ب تا انگشتش دور را ماشینش سوییچ که حالی در مهرداد

 .گشنگی از مردم بدوید: گفت میکشد ماشین سمت به مرا که حالی در نازی

 .شدی بشکه مثل که نیست بیخود.که نمیمیری بخوری ؼذا دیرتر ساعت یه حاال اوه-

 .بشکس عین کجام من شو خفه مهرداد....ا-

 .هیکلت کل-

 .بمیر برو-

 ....... حتما گفتید شما چون-

 .جلو مهردادم و مانی و نشستم عقب پرهام و نازی بین من

 . بود همراهش تلفن با صحبت مشؽول ماشین به ورود ابتدای همون از مانی

 تو مجرد دختر گفت و زد او به محکم گردنی پس یک پرهام کرد استفاده عاشقونه های واژه از بس از

 .....ها نشسته ماشین

 تا آخه برده دلشو جوری بد یکی این اینکه مثل جدیدشه دختر دوست: کرد زمزمه گوشم زیر آرام نازی

 میبینمش وقتی.....ایکبریه خیلی دختره که اینه جالب. باشه یکی با فقط مدت یک مانی نداشته سابقه حاال

 .میکشه بد خیلی را اش گونه رژ آخه میوفتم کردند قرمز بینیشونو نوک که سیرک دلقکای یاد
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 .ببند نیشتو مار زهر گفت لب زیر پرهام. گرفت ام خنده اختیار بی

 را نگاهم نرسید ثانیه صدم به شاید. شدم خودم روی مهرداد نگاه سنگینی متوجه که بدم جوابشو خواستم

  . گرفتم نگاهش از

 . میشد حالل واسش خونم اونوقت چون بدهم پرهام دست آتو نداشتم دوست

 .ببوستش محکم آدم میده جون باحاله خیلی گونت روی چال دوتا مخصوصا.میخندی ناز خیلی گفت نازی

 . میده حال بهت بیشتر اون مال داره لپاش روی چالها این از پرهامم ارثیه: گفتم بدجنسی با

 .آمد در آخم که گرفت بازوم از محکم نشگون یک

 .باشید آروم میتونید دقیقه یک شما گفت میزد موج توش خنده که صدایی با پرهام

 .دیدیم خندتم امروز داداشی عجب چه-

  ایستادو شیکی رستوران روبروی مهرداد.هستم حرفم سر هنوز. نشو پررو-

 . بریزیم ؼذا خیکت اون تو باید پایین بپر بشکه: گفت نازی به رو

 ؟ کنم خفت خودم دستای با یا میشی خفه مهردادی:گفت و عصبانیت با نازی

 

 ادامه هم ؼذا آوردن تا حتی که مهرداد نازیو کل کل به نشستمو نازی پرهامو بین صندلی روی دوباره

 .میکردم گوش داشت

 .فریباست طرؾ اسم فهمیدم اینبار فقط میزد حرؾ شgf با هنوز مانی

 لحظه به منم و بود کرده کیؾ جوابیش حاضر خاطر به نازیو صورت روی بود کرده زوم که پرهامم

 .ترند مقدم خانمها گفت و گذاشت نازی منو جلوی را منو مهرداد میکردم فکر ؼذا سفارش

 ....بعیده واقعا کارا این مهردادو آقا... اوه اوه: گفت برداشتو را منو ذوق با نازی

 . کردم هوس دودی ماهی من داد ادامه بعد

 خیلی انگار ساالدشم اوه. میخوام هم هلو ایستک و پرورده زیتون تازه داد ادامه بزنم حرؾ اومدم من تا

 خوشمزست

 . بخوره شکمت تو کارت گفت خنده با مهرداد
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 .نکنه خدا گفتم اختیار بی ومن

 .نمیاد بارون سیاهه گربه دعای از کن ولش:  گفت و بوسید صورتمو محکم نازی

 .کردم هوس منم که دادی سفارش هیجان با انقدر جون نازی-

 باقالی پلو با دودی ماهی تا5 گفت و زد صدا را گارسون مهرداد

 . میخورم ساده من.... چهارتا:گفتم پریدمو حرفش بین من

 ها محشره باقالیهاش پلو: گفت و کرد نگاهم لبخند با مهرداد

 خوبه ساده همون داره حساسیت بهش داد جواب سریع پرهام

 بیار داری چی هر مخلفاتم: گفت گارسون روبه و برداشت من روی از را سنگینش نگاه مهرداد

................................ 

 .میچید میز روی را ؼذا گارسون که شد تموم وقتی نازی مهردادو کل کل باالخره

 .بود ای خوشمزه ؼذای بگذریم میشد بودنم معذب باعث که مهرداد خیره نگاههای از اگر

 میخوای؟ دیگه ؼذای دست یه نشدی سیر انگار بشکه: گفت نازی به رو د مهردا شد تمام که ؼذا

 . باش راحت نکن بهونه منو بخوری ؼذا دیگه بار یه خودت میخوای چیه-

 هم با نازی پرهامو اینبار و خورد زنگ دوباره بود خاموش خوردن ناهار زمان در فقط که مانی تلفن

 . دیگه بسه.........اه: گفتند

 .خنده زیر زدند کردندو نگاه هم به دو هر بعد

 .بزنیم قدم ساحل لب بریم میا کی ها بچه-

 میشیا آب کارو این نکن بشکه-

 ....................... درد-

 ها بچه گفت نازی اخر در و کردند بحث هم با حسابی مهرداد پرهامو حساب صورت کردن حساب سر

 .... بده خودشو سهم کی هر

  مهمونمهردادم که یکی من باشما گفته بزن حرؾ خودت طرؾ از نازی اه گفت مانی
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 ادامه هم ؼذا آوردن تا حتی که مهرداد نازیو کل کل به نشستمو نازی پرهامو بین صندلی روی دوباره

 .میکردم گوش داشت

 .فریباست طرؾ اسم فهمیدم اینبار فقط میزد حرؾ شgf با هنوز مانی

 لحظه به منم و بود کرده کیؾ جوابیش حاضر خاطر به نازیو صورت روی بود کرده زوم که پرهامم

 .ترند مقدم خانمها گفت و گذاشت نازی منو جلوی را منو مهرداد میکردم فکر ؼذا سفارش

 ....بعیده واقعا کارا این مهردادو آقا... اوه اوه: گفت برداشتو را منو ذوق با نازی

 . کردم هوس دودی ماهی من داد ادامه بعد

 خیلی انگار ساالدشم اوه. میخوام هم هلو ایستک و پرورده زیتون تازه داد ادامه بزنم حرؾ اومدم من تا

 خوشمزست

 . بخوره شکمت تو کارت گفت خنده با مهرداد

 .نکنه خدا گفتم اختیار بی ومن

 .نمیاد بارون سیاهه گربه دعای از کن ولش:  گفت و بوسید صورتمو محکم نازی

 .کردم هوس منم که دادی سفارش هیجان با انقدر جون نازی-

 باقالی پلو با دودی ماهی تا5 گفت و زد صدا را گارسون مهرداد

 . میخورم ساده من.... چهارتا:گفتم پریدمو حرفش بین من

 ها محشره باقالیهاش پلو: گفت و کرد نگاهم لبخند با مهرداد

 خوبه ساده همون داره حساسیت بهش داد جواب سریع پرهام

 بیار داری چی هر مخلفاتم: گفت گارسون روبه و برداشت من روی از را سنگینش نگاه مهرداد

................................ 

 .میچید میز روی را ؼذا گارسون که شد تموم وقتی نازی مهردادو کل کل باالخره

 .بود ای خوشمزه ؼذای بگذریم میشد بودنم معذب باعث که مهرداد مهرداد خیره نگاههای از اگر

 میخوای؟ دیگه ؼذای دست یه نشدی سیر انگار بشکه: گفت نازی به رو د مهردا شد تمام که ؼذا
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 . باش راحت نکن بهونه منو بخوری ؼذا دیگه بار یه خودت میخوای چیه-

 گفتند هم با نازی پرهامو اینبار و خورد زنگ دوباره بود خاموش خودن ناهار زمان در فقط که مانی تلفن

 . دیگه بسه.........اه:

 .خنده زیر زدند کردندو نگاه هم به دو هر بعد

 .بزنیم قدم ساحل لب بریم میا کی ها بچه-

 میشیا آب کارو این نکن بشکه-

 ....................... درد-

 ها بچه گفت نازی اخر در و کردند بحث هم با حسابی مهرداد پرهامو حساب صورت کردن حساب سر

 .... بده خودشو سهم کی هر

 . مهردادم مهمون که یکی من باشما گفته بزن حرؾ خودت طرؾ از نازی اه گفت مانی

 

 هنوز همراهش تلفن با که همانطور تنها او. بود ما از متفاوت خیلی دنیایش انگار مانی که بود اینجا جالب

 . داد تکیه آن به و رفت ماشین سمت به و جداشد ما از میکرد صحبت

 ماندم من و گرفت فاصله من از بود نازی با زدن حرؾ محو که حالی در من حضور به توجه بی پرهام

 .مهرداد و

 . بذاریم تنهاشون بهتره گفت آرام و کرد یکی من با را هایش قدم مهردا

 .باشم اونا با میدم ترجیح نه: گفتم مهرداد به سریع که بودم ترسیده پرهام حرفهای از آنقدر-

 . بشینیم بیاید صخره اون رو حداقل گفت و نرفت رو از

 حواسش اصال پرهام بودم مطمئن اینو رفتیم صخره آن طرؾ به مهرداد همراه و کردم قبول مکث کمی با

 .نیست من به

 هم با را ما پرهام اینکه از استرس. داشتم هم بدی استرس و نبودم راضی مهرداد با زدن حرؾ از اصال

 . ببیند

 دارم مگه.نیست من به یادشم خودشه گذرونی خوش پی اون. جهنم به گفتم خودم پیش کشیدمو عمیقی نفس

 میکنم؟ کار چی
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 حرفید؟ کم انقدر همیشه: گفت مهرداد

 .بزنیم میتونیم هم با حرفی چه مثال ما ولی نه-

 . بودید کنکوری: گفت و زد لبخندی

 دارم ریاضی دیپلم من.کرد شروع حرفو من با سوال همین با هم نازی جالبه گفتم و گرفت خندم

 .............و

 میشید؟ مهندس خانم پس-

 .بخواد چی خدا تا-

 . گرفتم پارسال عمرانمو لیسانس من-

 بدید؟ ادامه نمیخواید-

 .دارم خانوادگی مشکالت سری یه اما فرانسه برم میخوام اینجا نه ولی......چرا-

 .زدنم حرؾ طرز این با افتادم بزرگم مادر یاد لحظه یک خودم...............میشه رفع هللا انشا -

 از عمرا بابامم. بذاره تنها بابامو هم نمیتونه و نداره منو دوری تحمل مامانم که اینه قضیه. نکنم فکر-

 .بشه خارج ایران

 شلوارش پشت به که هایی ماسه که حالی در شد بلند موبایلش زنگ صدای.کنم سکوت دادم ترجیح

 : گفت میتکاند ودند چسبیده

 چه..............؟ عجب چه.عزیزم سالم... به به:گفت که شنیدم را صدایش اما شد دور من از و اجازه با

 بود کجا دریا صدای................. خونم نه............ شمال بیام تو بدون بکنم ؼلط من..............خبر؟

 .............میشورم دستامو دارم

 خانواده چه گرفت شکل لبام روی پوزخندی فقط گرفت فاصله من از چون نشنیدم را مهرداد صدای دیگر

 ....جالبی

 تماس موقع به مهرداد دختر دوست که کردم شکر را خدا دل در آمدند طرفم به نازی و پرهام موقع همون

 .گرفت

 . کردیم حرکت ماشین سمت به پرهام و نازی همراه
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 تو:گفت و رفت نازی سمت به راست یک بود هم در حسابی اخمهایش شد پیدا مهرداد سروکله موقع همان

 شمال؟ اومدیم ما گفتی سریش اون به

 شمال گفتم منم کجایی گفت و زد زنگ شمال بودیم رسیده که تازه.گفتم من آره... نیوشاست منظورت اگه-

 گفتم راستشو منم گرفت را تو سراغ

 گفتی؟ بهش چرا آخه...........تو دست از نازی آخ-

 نمیگم دروغ من -

 .شد راستگو رسید که من به. نزدیا هم راست حرؾ یه عمرت تو خوبه حاال_

  طفلک داشت گناه مهرداد......ا-

 زد پوزخند بعد و.  میگی را ؟نیوشا کی-

 من خوب.... عاشقته نیوشا احساسی بی چقدر:گفت میکرد نگاه پرهامو چشمی زیر که حالی در نازی

 . میکنم درکش االن

 .تلکابین بریم چطوره گفت و انداخت بحث وسط خودشو مانی

 .نپرسم چیزی نازی از تا گرفتم را خودم جلوی اما. بدانم نیوشا به راجع بودم مند عالقه شدید

 ..............اخماشو اوه کرد زمزمه آرام نازی ماشین در

 کی؟_

 .میگم و مهرداد_

 .انداختم نگاهی نیم بود رانندگی مشؽول همی در اخمهای با که مهرداد به

 ازش هم خیلی نیوشا چیه دونی می.اصال چه من به خوب داره طلب باباشو ارثه انگار:داد ادامه نازی

 این عاشق اونوقت میشکنند دست سرو واسش نفر هزار. شده آدم این عاشق که نیوشا حیؾ واقعا ه سرتر

 .......میپیچوندش همش مهرداد خوبه حاال......خره بس از. شده افتاده فیل دماغ از

 .گرفت ام خنده اختیار بی که میزد را حرفها این زنکی خاله نمکو با آنقدر

 .کردم تعریؾ جک واسش انگار............ هم تو کوفت: گفت حرص با نازی

***************************** 
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 زیاد و میاورند در بازی جلؾ که افرادی)هرو هر دختر نفره سه گروه یه با مانی شدیم که تلکابین سوار

 . هم با هم نفر 4 ما و شد همراه( میخندند

 به چشمی زیر یکبار ثانیه چند هر هم مهرداد و شدند گو گفتو گرم سر هم با نازی پرهامو معمول طبق

 . میشد خیره من

 .شدم پشیمان آمدنم از.........مثل گرفت حرصم پرهام دست از.  بودم معذب واقعا

 .نگفتم چیزی پرهام و نازی خاطر به ولی

 تا دو و بود کرده رمانتیک را فضا میارید که نمی نم باران. داشت ادامه روال همین هم آنروز فردای

 تعویض ماهواره کنترل با فقط که مانی. بودند کرده را باران زیر زدن قدم هوس هم جمع عاشق کبوتر

 اش بینی نوک روی کالس با عینک آن با هم مهرداد میکرد یو یو آدم اعصاب روی کال و میکرد کانال

 . بود تاپش لپ با کار مشؽول راحتی صندلی روی

 زمان تا بکشم دراز و بروم اتاقم به دادم ترجیح و کشیدم آهی.  میمردم داشتم حوصلگی بی از هم من

 .بگذرد

 رفت؟ سر حوصلتون:  گفت مهربانش لحن با مهرداد برخواستم جا از که همین

 خیلی بله-

  بزنیم دوری یه شهر تو بریم هم با میخواید-

  ممنون نه-

 چرا؟-

 چی؟ چرا-

 میترسید؟ من از-

 . نمیبینم تنهایی اونم شما با آمدن برای دلیلی فقط من بترسم شما از باید چرا-

 .............. و رفته سر حوصلم شما مثل منم که اینه دلیلش-

 .بزنید قدم یه تنهایی برید خوب-

 .نترسید.ببره را شما نیاد لولو میدم قول بیاید من با.ندارم دوست تنهاییو-

 .نمیترسم من گفتم بار یه-
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 .میخونم چسشمات تو از اینو میترسی من از تو چرا-

 من قبوله. بخونید درست را آدما چشمای توی حرفای تا کنید درست عینکتونو درجه پس گفتم حرص با

 .نمیترسم چیزی از من بدونید شما اینکه دوم و رفت سر حوصلم که دلیل این به اول میام باهاتون

 جون خدا......... وای.......بفهمه پرهام اگر کردم ؼلطی چه فهمیدم تازه شدیم خارج ویال در از وقتی

 کنم؟ چه حاال

 . رفتیم دستی صنایع بزرگ فروشگاه به

 .کردم را قصد همین هم من و بخرد سوؼات مادرش و پدر برای میخواهد گفت مهرداد

 . جالب و(حصیری) چوبی وسایل از بود پر و بود بزرگی فروشگاه

 کنید انتخاب کاؼذی دستمال جعبه یه مامانم واسه خودتون سلیقه با میشه: گفت جذابی لبخند با مهرداد

 .ندارم سلیؽه اصال ها زمینه این تو من آخه.....

 .............البته-

 . جالبه خیلی این من نظر به گفتم و کردم انتخاب را بود صدؾ از پر رویش که چوبی جعبه ها جعبه بین

 ....اید سلیقه خوش خیلی شما-

 .بخرم مامانم واسه همینو مثل دارم تصمیم منم............ ممنون-

 گفت و گذاشت سرم روی و برداشت را آنها از یکی مهرداد دخترانه حصیری کالههای سراغ رفتم بعد

 . عالیه این

 شبیه کاله روی مانند پاپیون بزرگ ربان آن با انداختم خودم به نگاهی بود حصیری دورش که اینه توی

 چوبی صندوق سمت به و برداشت خودش برای را ها مردانه کاله از یکی مهرداد. شدم ها پرنسس

 ؟ چطوره این گفت و رفت زیبایی و کوچک

 . قشنگه خیلی................ وای-

 . پدرهامون واسه میخریم اینم-

 ........... خوبه-

 . دادم خودم را وسایلم پول زور به کردن حساب موقع

 . منه به توهین کارتون: گفت و کرد قشنگی اخم من کار این با مهرداد



نمارودلنادل مح هگانگ البو  jafa-h.mihanblog.com 19 

 

 ؟ چرا-

 .نمیکنه جیبش تو دست میاد بیرون محترم آقای یه با محترم خانم یه وقتی-

 توی نکردم جیبم توی دست من ضمنا.باشند ؼریبه ما مثل نه باشه اونها بین نسبتی که درصورتیه اون-

 .کردم کیفم

 .نگفت چیزی ولی شد تر عمیق اخمش

 بریم؟ کجا االن ؼریبه خانم خوب: گفت داشت اخم هنوز که حالی در شدیم ماشین سوار

 . برگردیم بهتره-

  بیرون ویال از اومدیم تازه ما-

 .باشیم بقیه پیش بهتره نیستم راحت اینطوری من میدونید-

 بر ویال به هنوز پرهام که بودم نیاز و نزر مشؽول دلم در من و راند ویال سمت به دیگه حرؾ هیچ بی

 .باشد نگشته

 .رسیدند ما رسیدن از بعد دقیقه 10 نازی پرهامو و کرد مستجاب را هایم دعا خدا که شکر را خدا

 

 جا مهرداد ماشین در را هایم خرید زیاد استرس دلیل به که آوردم یاد به تازه نازی و پرهام آمدن با

 .نگوید پرهام جلوی را موضوع این که میکردم خدا خدا فقط. گذاشتم

********************* 

 کیفم داخل کیک میرفت ضعؾ دلم. بود خواب هنوز نازی شدم بیدار خواب از دریا امواج صدای با صبح

 لذت واقعا میوزید که خنکی نسیم کردم حرکت دریا سمت به آرام برداشتمو را همراهم گوشی همراه به

 قدم ماسه روی آرام آرام گرفتم دستم در را کفشهایم که حالی در و خوردم تمام ولع با را کیکم بود بخش

 ازدواج برای نازی و پرهام تصمیم بود پیدا امر ظواهر از که اینطور. بودم پرهام و نازی فکر در زدم

 تقریبا مادی لحاظ از. نداشت انچنانی حقوق و میکردو کار تاسیس تازه شرکت یک در پرهام. بود جدی

 نداشت ما با چندانی فاصله آنها خانه ظاهرا فهمیدم پرهام و مانی آشنایی طریقه از را این بودیم طبقه هم

 .بود ما دنیای سوای دنیایش که بود پولدار بچه یک مهرداد اما



نمارودلنادل مح هگانگ البو  jafa-h.mihanblog.com 20 

 

 ماشین سمت به بودم شده دور ویال از چقدر وای. آمدم خودم به ماشین بوق با که بودم ؼرق افکارم در

 بپر خیز سحر خانم سالم به به گفت بلند صدای با جا همان از میکرد نگاه من به لبخند با مهرداد برگشتم

 .بخریم تازه نون بریم که باال

 احساس بود مسخره خیلی اینطوری ولی ایم نمی میگفتم باید. کردم اخم و نیام خوشم کالمش صمیمیت از

 . شدم سوار و گفتم سالمی و رفتم ماشین سمت به میکنم جلو ترسو نه گفتن با میکردم

 .برگشتم سمتش به تعجب با نشستمو صندلی روی سیخ. میگردونم برت نشده بیدار پرهام تا گفت و خندید

 . میبری حساب ازش خیلی فهمیدم دیشب گفت و زد من به پوزخندی

 .نیست اینطور-

  بکوبم ماشین سقؾ به را سرش میخواست دلم شنیدم وضوح به را پوزخندش صدای

 چیزایی یه حتما دادم ادامه بدی لحن با بعدم.  خوب بزرگترمه برادر: گفتم برگشتمو سمتش به حرص با

 . نگرانه انقدر که میدونه شما از

 که را نانی از پر کیسه و رفت شد پیاده و زد ترمز روی محکم و کوبید فرمان روی را دستش عصبی

 مؽازه مقابل و راند حرفی هیچ بی شد سوار دوباره و گرفت نانوا از را داده سفارش قبل از بود معلوم

 با شو پیاده گرفتید اجازه داداشتون خان از اگه.  ام گرسنه خیلی من: گفت و داشت نگه فروشی پاچه کله

 .میگردیم بر نشدند بیدار ها بچه تا بگیریم صبحونه هم

 سر را عصبانیتم تمام و شدم پیاده و گرفتم قرار شده انجام عمل در و رسید اوج به عصبانیتم حرفش از

 .کردم خالی مهرداد خوشکل ماشین بیچاره در

 ؟. میخورند چی خانم: گفت صمیمی بالحنی مهرداد

 .بده شفات خدا طفلکی: کردم زمزمه لب زیر بودم مهرداد گانه دو رفتار ارزیابی مشؽول که حالی در

 .خوبه خیلی شنواییم حس بگم رفت یادم راستی گفت و خندید بلند صدای با مهرداد

 . میخورم گوش بنا من گفتم بودم شده سرخ خجالت عصبانیتو از که حالی در

 سر را ما سفارشهای سریع میکرد کار آنجا که کوچکی پسر و گفت بلند بلند را سفارش لبخند با مهرداد و

 . آورد میز

 یخ تنم تمام گوشی صفحه به نگاه با و خورد زنگ گوشیم که خوردم را دوم لقمه زور به

 پرهام وای............................................ .................بست
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 جانم: دادم جواب را ،تلفن بیام نظر به خونسرد مهرداد جلوی میخواستم که حالی در

 هستی؟؟؟؟؟؟؟؟؟ گوری کدوم تو معلومه-

 که بود آدمی پرهام اینکه از اما نمیترسیدم پرهام از هم اونقدرها اصوال دادم قورت سختی به را دهنم آب

 و کس هر جلوی هم آن میداد انجام را عملی و حرؾ هر و نمیفهمید چیز هیچ دیگه میشد عصبانی وقتی

 .میترسیدم ناکسی

 ...................... پاچه کله صبحانه آمدم مهرداد آقا با من....... من_

 میای میشی پا االن همین.مهردادت آقا با کردی ؼلط تو: زد فریاد شود تمام حرفم بده اجازه اینکه بدون

 .خونه گردونم برت میخوام

 .چشم گفتم مطیعانه

 .دنبالت میام خودم.... بده آدرس اصال نه نه-

 . بگید را اینجا آدرس میشه ببخشید: گفتم مهرداد به رو

 .کردم تکرار پرهام برای من و گفت را آدرس بود لبش گوشه پوزخندش که حالی در مهرداد

 ته که صدایی با مهرداد.کنم برخورد پرهام با چطور اینکه فکر به من و کرد قطع خداحافظی بدون پرهام

 . نیومده داداشت خان تا کنی تموم صبحونتو بهتره گفت داشت عصبانیت مایه

 ها بچه از من طرؾ از گفتم فقط من و دوخت من به را نگاهش هم او. افتاد چشمانش به نگاهم اختیار بی

 . کن خداحافظی

 . بگو هم نازی به لطفا.  کردم خراب مسافرتتونو که متاسفم

 . داد نشان خوردن مشؽول را خود و نگفت چیزی و زد تلخی لبخند

 .آمد ما سمت به و ایستاد وحشتناکی ترمز با پرهام

 اومدی؟ جت با ایول:گفت مهرداد

 ................ شو سوار برو باش زود گفت من به رو اون به کردن نگاه بدون پرهام

 نفس. افتاد راه ماشین سمت به و.  حافظ خدا.ممنون نوازیت مهمون از: گفت طعنه با مهرداد روبه بعد

 .مجدد دیدار امید به: گفت فقط اون که گفتم مهرداد به آرام حافظ خدا یک و دادم بیرون را ام شده حبس

 .برون یواشتر خبرته چه پرهام اوه-
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 . بیجنبه دختره................خفه-

 چی؟-

 خوند؟ گوشت تو چی-

 میزنی؟ حرؾ اینطوری چرا چیه منظورت-

 ؟هان؟ کرد خرت... گفت بهت چیا فطرت پست اون میگم-

 میگی؟ چی معلومه بفهم دهنتو حرؾ-

 .....................پسته هرزه یه مهرداد نمیشناسی اطرافتو گرگای ای بچه هنوز.... خامی خیلی تو-

 هم بچه.............. شدم خر من ونه زد حرفی من با نه اون نیست مهم برام باشه میخواد کی هر-

 .خودتی

 همین کنه خر طرفو که بزنه حرؾ چطوری میدونه اون من خواهر: گفت و کشید عصبی نفس پرهام

 ................................ دیگه نفر صد میدونم چه مهسا... فرشته... نیوشا

 .بشم خامش بخوام من که نداشت چیزی اصال میخوره هم به هم مهرداد از حالم.....نیستم اونا من-

 ؟ بیرون اومدی اون با چرا پس.....میگی راست که تو اره-

 بگیره صبحونه بره ماشین با اومد اونم شدم دور ویال از یکم و ساحل لب اومدم بود رفته سر حوصلم-

 .اومدم باهاش منم

 / بریم هم با کردی می صبر خوب-

 .حوصله بی منم و بودید خواب شما-

 . شد نرمتر کمی لحنش

 .بچرخه تو اطراؾ ندارم دوست....پاکی خیلی تو.... نیست درستی آدم مهرداد-

 ... قربان چشم گفتم و دادم نظامی باش آماده

 کندی؟ دل جون نازی از چطور:گفتم کنم منحرؾ را ذهنش میخواستم

 .بگیره دوش بود رفته ساعت دو هم مانی بود خواب که نازی.رفتیم ما نمیدونه هیچکس-
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 آوردی؟ چمدونمو-

 نیاوردم خودمم از. بیاردش نازی میزنم زنگ نه-

 . شده ذره یه مامان واسه دلم-

 .همینطور منم-

 

 خالی جات چقدر دونی نمی گفت و کرد بؽلم محکم مامان. شدند متعجب ما ناگهانی بازگشت از بابا مامانو

 .مردست و نداره روح انگار پریسا بدون خونه میگفت دیشب بابات بود

 . بوقیم اینجا که هم ما:  گفت خنده با پرهام

 دوری برامون. اونوری اینور همش نیستی خونه تو همیشه که تو: گفت و بوسید را او پیشانی مامان

 .بود سخت بود نیافتاده اتفاق حاال تا وقت هیچ که پریسا

 .کرد بیان ناگهانیمان رفتن علت را من حال نبودن وخوب.گفت چمدانها درباره و زد زنگ مانی به پرهام

***************************** 

 . شد وارد سریع و زد اتاقم در به تقه چند پرهام بعد روز دو

 چیه؟-

 نازیو مامان، نیست بهتر نظرت به. بدند ما به را چمدونها خونه در میاند دیگه ساعت نیم تا نازی و مانی-

 .خوامش می بگم مامان به رفتنشون بعد و ببینه

 سریع و داریم نگهشون ناهار واسه بهتره.نیست فکری بد: گفتم و کردم نگاه برادرم استرس از پر قیافه به

 پخت تو مامان به ساعت نیم اون و میاند ناهار واسه خواهرش با پرهام دوست:  گفتم و رفتم مامان پیش

 .کردم کمک ساالد کردن درست و سبزی قرمه

 در دم و کردم مرتب سرم روی را شالم منم رفت استقبال به سریع و پرید جا از پرهام زنگ صدای با

 متانت با نازی باشند ما پیش ناهار برای که دادند رضایت باالخره کردن پاره تیکه تعارؾ کلی با و رفتم

  .آمد اتاقم به من همراه بعد و کرد احوالپرسی و سالم بابا و مامان با خاصی

 .خوبه حالت که تو تهران برگشتید سریع شمال از که شد چی بگو راستشو: گفت سرعت به

 ................. و شد قلمبه پرهام ؼیرت رگ و بیرون رفتم مهرداد با من راستش.......... بگم چی خوب-
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 انقدر که متاسفم پرهام واسه بکنه؟واقعا خواست می کارت چی چاره بی مهرداد مگه............ واقعا-

 .میشه ؼیرتی خرکی

 .میکرد فکر اشتباه پرهام مورد در نازی نباید بدهم جلوه درست را پرهام کار کردم سعی اختیار بی

 .کرد اینطوری چرا نمیدونم مهرداد واسه اما نبود اینطوری وقت هیچ پرهام میدونی نه-

 گیر را نمیده دخترا به محل وقت هیچ که مهرداد اما..چیزی یه میشد ؼیرتی مانی با رابطه در اگه آخه-

 .......داداشت داره مشکل. داده

 . شده تو عاشق که داره مشکل آره....................اوه: گفتم خورد بر بهم

 .دیگه نیاری در بازی شور خواهر من واسه هوی: گفت و گرفت بازوم از محکمی نشگون نازی

 و میبری خودت واسه هوی:گفتم میدادم ماساژ بازویم روی را او نشگون جای که حای در خنده با

 .دانه پنبه بیند خواب در شتر...............بشه تو شوهر خواهر خواست کی میدوزی

 خورد در به ای تقه که داد بهم هم ابدار فحش تا چند و بگیره نشگونم هم باز که کرد حمله سمتم به نازی

  .کرد باز را در مامان و

 بی کردن سالم این به خنده از کردم ؼش منم و کرد سالم هولکی هول و نشت تخت روی فوری نازی

 .او انداخته گل خجالت از لپهای و نازی موقع

 .بود کرده درست را معروفش های قرمه خورشت آن از و بود گذاشته تمام سنگ ناهار واسه مامان

 های نگاه دزدکی هم پرهام و بود کشور اقتصاد و سیاست با رابطه در مانی با زدن گپ مشؽول هم بابا

 .میدوخت نازی به را اش عاشقانه

 نیش با انداختو بحث وسط را خودش پرهام. بود متینی و خانم دختر چه گفت من به رو مامان آنها رفتن با

 .خیلی:گفت باز

 میده؟ معنی چه خیلی این: گفت و کرد نگاهش خنده با مامان

  میده ایم دیگه معنی زیاد جز به خیلی مگه...... معنی -

  داری چکار مردم دختر زیاد متانت به تو سوخته پدر:گفت و زد او به آرام سری تو یک بابا

 ............. راستش..... من....... من خوب: گفت من من با پرهام
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 بگو........میخوام رو نازی من. بگی کامل جمله یک تو تا وایسیم اینجا باید کی تا خبره چه داداشی اه-

 ......خوب پسر آفرین بگیر نفس من مثل... که نداره کاری داداشی

 تو مثل خواهر یه آدم: گفت و میکرد نگاه را من حرص با پرهام و کردند خندیدن به شروع وبابا مامان

 .کار چی خواد می دشمن باشه داشته

 ؟ پسندیدی رو خانم نازی حاال نگفتی پرهامم: گفت مامان

 .میشم خوشبخت اون با دونم می..............و خوبیه دختر نازی.... مامان میدونی خوب-

 فضای بابا مامان خنده و ما بیداد و داد صدای و بکشد را موهایم تا گذاشت دنبالم پرهام و کشیدم کل من

 .کرد پر را خانه

 

 بار هزار و میرم کوچه سر کافینت گفتم مامان به. نشد که ببینم خانه اینترنت از میخواستم را کنکور نتایج

  .میام همراهت هم من کن صبر: بود بدتر من از حالش انگار که مامان. کنه دعا واسم گفتم بهش

 رتبه دیدن با داد دست من به تهوع حالت استرس از زدم را اینتر و کردم وارد را ام پرونده شماره وقتی

 همین شیمی مهندسی حتما رتبه این با: گفتم مامان به.  بوسیدم را مامان محکم و کشیدم جیػ تقریبا 2000

 . میارم رو جا

 نفره چهار کوچک جشن یک ترتیب بابا شب همان چون بود زندگیم های شب بهترین از یکی آنشب

 . داد را خانوادگی

******************** 

 ضمنا بخرم کادو براش میخوام نازیه تولد شب فردا:  گفت و آمد پیشم پرهام که بود ماه شهریور اوایل

 . بیایی من همراه هم تو که داشت اصرار

 . بخرم کادو باید منم طوری این ولی-

  خسیس ای-

 . بیاد خوشش که بخرم چی نمیدونم آخه میدونی نه-

 . خرید میریم هم با نداره اشکالی-

 دستبند هم من و خرید برایش بود شده حک love رویش که تیتانیم گردنبند یک وسواس هزار با پرهام

 . خریدم را آن ست
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 . کرد دعوت تولدش برای مرا شخصا خودش و زد زنگ موبایلم به نازی تولد روز صبح

 از پرهام تا شدم آماده و پوشیدم طوسی شال یه با تفنگی لوله دودی جین شلوار با را رنگم طوسی تونیک

 . بیاید بیرون اتاقش

 شدم؟؟؟؟؟؟ خوب نظرت به پری-

 . دیگه بریم بیا خدا به خوبی..... کالس ،با خوشتیپ بابا-

 ..... یا کنم شونه طرؾ این از موهامو نظرت به-

 شدم ،دیونه طوری همین خوبه بسه.....ااااااااااا-

 کردن درست همه این دیگه میندازینو سرتون روی شال یه که راحتید شماها اصال اخالق، بد خوب خیلی-

 . ندارین موهاتونو

 . دختر یک تولد تا داشت شباهت فشن سالن به بیشتر نازی تولد چون بود کرده اشتباه پرهام اما

 گوشه میز سمت به را ما گرمی پرسی احوال با و رساند ما به را خودش هیجان با نازی ورودمان بدو در

 یاسی دامن و تاپ با و بود کرده درست فشن صورت به را کوتاهش موهای نازی.  کرد هدایت سالن

 . بود شده تر خواستنی رنگ

 حدس که را دختر صورت وقتی بود رقص مشؽول داشت فجیعی آرایش که کوتاهی قد دختر همراه مانی

 رسیدمو میدانست سیرک های دلقک به شبیه را او که نازی حرؾ یاد تازه دیدم را باشد فریبا همان میزدم

 با دوباره و کرد من با هم سریع پرسی احوال یک و داد دست پرهام با مانی. گرفت ام خنده اختیار بی

 . رفتند رقص برای سالن وسط به فریبا

 .شد بودنم معذب باعث این و بود سرم شال من فقط آنها بین

 او های صحبت به و بود نشسته رویی زیبا دختر کنار که حالی در را او میگشتم مهرداد دنبال نگاه با

 .دیدم میکرد گوش

 . مهربان لبخند همان هم باز.  شدم ؼافلگیر من و برگشت ما سمت به مهرداد موقع همان

 این که باز.................اه: گفت دید را او تا پرهام. آمد ما سمت به و شد بلند

 .............................بشر

 . سالم-
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 دور ما از اجازه با گفتن با بعد و. گفت تبریک هم مرا قبولی و فشرد گرمی به را پرهام دست مهرداد

 .شد

 کنی؟ عوض لباستو نمیخوای.... اومدی کردی خوشحالم خیلی جون پریسا: گفت و آمد ما پیش نازی

 .راحتترم اینطوری ممنون نه-

  .میدید را بنده با رقص افتخار: گفت پرهام به رو

 .البته: گفت و گرفت را نازی دست سریع پرهام

 بی پسر دیدن با.شدم کنارم شخصی حضور متوجه که.  کردم نگاه را آنها ای دقیقه چند آنها شدن دور با

 بود؟ امری گفتم و کردم هم تو را هایم اخم نشست کنارم که ریختی

 چیه؟ خوشکلتون اسم.... خانما خانم به به-

 .نداره ربطی شما به-

 .......... اخالقی بد عروسک چه اوه اوه-

 نموند پنهان پسر دید از که. کردم نگاه مهرداد سمت به اختیار بی

 شیکونده؟ دلتو مهرداد که ای دسته اون از هم تو نکنه.... آخی-

 خریه؟ کدوم دیگه مهرداد: گفتم حرص با

 . میکنم باز دلتو خودم خوشکلم پس پاشو

 .بود ایستاده سرم باالی دقیقا برگشتم سمتش به آمد سرم باالی از مهرداد صدای

 .کن پهن دیگه جای یه دامتو..... پاشو کورش_-

 . تو دام رو افتاد دامم خان مهرداد به به-

 ...............شرمنده خانم پریسا:گفت او به توجه بی مهرداد

 ................. عروسک که بهت گفتم میشناسید همو شما پس.....ا-

 ......خریه کدوم دیگه مهرداد: گفت و کرد نازک را اش نکره صدای بعد

 ..بفهم دهنتو حرؾ هی-
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 .گفتند خانومتون پریسا مهندس نیار جوش-

 .انداختم پایین را سرم شرمنده من و کرد نگاه من به تعجب با مهرداد

 نمیبینی؟ من به هم یکیو این داری مرده کشته همه این که تو مهرداد: گفت وقاحت با کورش

 اجازه خودت به که کردی فکر چی من مورد در شما آقا باشید مودب:گفتم و شدم بلند جا از عصبانیت با

 ......میدی

 . باش را ما شانس نزن جوش بابا خوب-

 نثارش را بود الیقش که هایی فحش لب زیر و.میزدم نفس نفس عصبانیت از کرد کم را شرش بعد و

  کردم

 ...خوام می عذر شما از اون طرؾ از من گفت آرام مهرداد

 عشوه و ناز با آمد ما پیش. بود نشسته مهرداد پیش ورودمان ابتدای همان که رویی زیبا دختر همان

 چهره خلیجی آرایش با همراه او باز لباس. اینجایی تو هانی اوه:گفت انداختو مهرداد شانه دور را دستش

 .بود کرده دلفریبتر را اش

 نمیکنی؟ معرفی را خانم مهرداد عزیزم اوه: گفت من روبه

 .هستند جون پرهام خواهر ایشون:گفت سردی لحن با مهرداد

 . خانومید پریسا شما... اوه

 شما؟ و بله-

 حالت ایجاد باعث و میکشید مهرداد بازوی روی آرام آرام اش شده مانیکور بلند ناخونهای با که حالی در

 .. نازی دوست نیوشام من:گفت بود شده من در تهوع

 . خوشبختم....  بله-

 .برداشت فوری و گذاشت دستم در را دستش اکراه با

 رفتی؟ شمال مهرداد با که بودی تو پس-

 . بدیم ادامه رقصیدنمون به بریم نیست بهتر جان ننیوشا: گفت سریع مهرداد

 ....البته-



نمارودلنادل مح هگانگ البو  jafa-h.mihanblog.com 29 

 

 . ندادم را جوابتون هنوز من کجا-

 چی؟-

 .مهردادت نه رفتم شمال برادرم با من-

 ....اما-

 ....میکنم خواهش جان نیوشا-

 کردی؟ گم پاتو و دست چرا مهرداد چیه-

 خیلی مامانم بیا جون پریسا: گفت میکشید منو دست که حالی در و شد نازل نجات فرشته مثل نازی

 . ببیندت داره دوست

 .شدم همراه نازی با پایم تا سر به نیوشا کننده تحقیر نگاه و و مهرداد شرمنده چهره به توجه وبی.  حتما-

 .شدم آشنا هایش خاله و نازی مادر و پدر با آنجا در و رفتم باال سالن به نازی همراه

  . دادند را جوابم گرمی به هم آنها و کردم بلندی سالم

 .هستند بابام ایشون جون پریسا داد ادامه سریع.............پرهام آقا خواهر خانم پریسا اینم: گفت نازی

 . خوشبختم-

 .جوان خانم طور همین منم-

 . زد می پدرش از جوانتر خیلی مادرش لی و بود پیر خیلی نازی پدر

 ......مهری خاله و حوری خاله......... مادرم ایشون-

 شبیه مانی و نازی بودند هم شبیه و زیبا العاده فوق خواهر سه هر. دادم دست سه هر با و زدم لبخند

  . بود مادرش شبیه مهرداد و پدرشان

 ؟ کرده تعریؾ سلیقتون و شما از خیلی مهرداد: گفت لبخند با خانم مهری

 .بودند زیبا خیلی. ممنون واقعا شمال های سوؼاتی بابت داد ادامه دید مرا تعجب وقتی

 .میکنم خواهش-

 .........بود مهرداد پیش هنوز بودم خریده من که هایی سوؼاتی وای
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 .بپیوندم بودند آن در کورش و نیوشا که جمعی به تا باشم آنها پیش میدادم ترجیح

 .کردم قبول میل کمال با کرد نشستن به دعوت مرا نازی مادر وقتی همین برای

 . گفتم پاسخ من پرسید احوالشان و حال و پدرم و مادر درباره نازی مادر.بازگشت مهمانها بقیه پیش نازی

 .عزیزم میگم تبریک شدی قبول دانشگاه که گفت مهرداد راستی:گفت خانم مهری

 هم کنار روز هر مهرداد منو انگار میکرد صحبت مهرداد با رابطه در طوری خانم مهری.......ممنون-

 .خانم مهری حرفهای و رفتار این از بودم عجب در اما دهم نشان توجه بی را خودم کردم سعی.هستیم

 . بشینی پیرا ما پیش خواد نمی بقیه پیش برو دخترم: گفت میکشید را پیپش که حالی در نازی پدر

 .راحتم اینجا من ولی دارید لطؾ شما-

 .میگذره خوش بهت بیشتر اونطوری. خودت های نسلی هم پیش برو خانمی پاشو: گفت خانم حوری

 .اجازه با چشم-

 خالی میزمان خوشبختانه.  رفتم پایین سالن به همین برای جایزنبود نرفتن برای این از بیش اصرار دیگر

 هاش بازی ؼیرتی اون پرهام. بود جالب رقصیدند می هم با هنوز پرهام و نازی.  رفتم میز سمت به بود

 خواهر حاال از: گفتم خودم پیش گرفتمو گاز محکم را زبانم.......نازی برای و داشت من برای فقط را

 ..............بازی شوهر

 این. نباشید خسته همگی خوب: گفت گو بلند توی که پیچید سالن توی مهرداد صدای و شد قطع موزیک

 .بگم آمد خوش همه به دونم می خودم وظیفه من پس نداره شعور که نازی

 .خودتی شعور بی زد داد نازی

 ......... نازی این به مهرداد میاد دلت جون نازی.... وا: گفت جیؽش صدای آن با نیوشا

 کیا صندلی موزیک بازی با.بدم بهتون پیشنهاد یه خوام می: گفت نیوشا به نگاه نیم حتی بدون مهرداد

 .........موافقند

 نفریم؟ چند حاال: داد ادامه مهرداد و کشیدند هورا همه

 نفر 45 گفت سریع نازی

 .نیاد اضافه یکی وقت یه که داره آمارم همچین خسیس ای:گفت میخندید که حالی در د مهردا



نمارودلنادل مح هگانگ البو  jafa-h.mihanblog.com 31 

 

 ............ای مزه بی خیلی مهرداد-

 .بذارید صندلی تا 40:گفت مهرداد

 .شدند ها صندلی چیدن مشؽول همه

 .میده حال خیلی بازی بیا پری گفت و آمد کنارم پرهام

 .... نیستم بلد بازیو این من اما-

 میشینیم صندلیا روی میشه قطع که همین چرخیم می ها صندلی دور وصله موزیک وقتی تا نداره کاری-

 .میبازند بقیه و میشینند تعدادی یه دفعه هر

 .مسخره چه-

 همراه دخترش دوست و مانی اول دور همان در است جالبی بازیه چه فهمیدم تازه بازی شروع با اما

 .شدند حذؾ دیگه چندتا

 . کرد اخم فقط مانی و شلی چقدر میدادی نشون باید اول همان مانی گفت مهرداد

 شدند حذؾ تعدادی طور همین و میشد کمتر و کم ها صندلی تعداد مرحله هر در و کرد پیدا ادامه بازی

 روی و شد قطه اهنگ که همین است من سر پشت دقیقا مهرداد شدم متوجه که نبودیم بیشتر نفر 12 -10

 کفش پاشنه خاطر به بیچاره دختر گرفت جا کنارم سریع و زد تنه کنارش دختر به هم او نشستم صندلی

 او و من فقط هم آخر و کرد پیدا ادامه بازی اخر تا مهرداد کار این و افتاد زمین روی محکم سانتی 12

 .ماندیم

 میده؟ چی برنده به بگه نازی باید حاال رسیدیم فینال به گفت مهرداد

 .بده تاوان خودش باید ببازه مرحله این تو کی هر چه من به: گفت نازی

 بده؟ چی اما باشه خسیس ای-

 ندارید؟ پیشنهادی شما گفت من روبه

 .نه-

 و شام....سینما......برند هم با هم خرید یه و بده ناهار برنده به باید بازنده که اینه من نظر خوب -

 ....بازنده خرج به همه.....
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 برنده بؽل تو بره باید بازنده شبم داد ادامه بشنوم من فقط که طوری آرام بود ایستاده کنارم که کورش

 ......و بخوابه

 .نیست قبول. گفتم بلند صدای با و عصبانیت با

 چیه نظرت....... باشیم طرؾ دو از نمایندگی به پرهامم منو که شرطی به حاله با خیلی چرا گفت نازی

 پرهام؟

 .قبوله: گفت اخم با پرهام

 .......مزخرفیه شرط که واقعا گفت انداختو وسط را خودش نیوشا

 قبوله گفتم اختیار بی و شد شاد دلم ته نیوشا خوردن حرص دیدن از

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 . میچرخیدیم مانده باقی صندلی تک دور مهرداد و من و شد شروع موزیک مهرداد اشاره با

 .نشست صندلی روی زد من به که محکمی تنه با مهرداد موزیک توقؾ با

 .کردید زنی جر شما نیست قبول-

 ....... باختی. نشد دیگه نه -

 .کیک بعدا کادوها اول گفت و رفت ها کادو میز سمت به من اعتراض به توجه وبی

 .کیک اول نه گفت نازی

 .بشکه ای-

 کنم؟ خفت یا مهرداد میشی خفه-

 .ندار بر قدرتمندی تریپ من واسه بشکه برو-

 .لوسی خیلی-

 کرد کادوها خواندن به شروع نیوشا و کرد تقسیم ها بچه بین و یرید را شکلش خرگوش تولد کیک نازی

 کادوی که آرایشی لوازم کامل ست نیوشا. کرد می دانی قدر و تشکر کلی نازی کادو هر شدن باز با

 رفت مهرداد کادو سمت به نازی. کند باز آخر تا گذاشت را مهرداد بزرگ کادوی و بود نازی به خودش
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 همه آن درون در که کوچکی جعبه سر وآخر کرد باز را بودند هم در که هایی جعبه فقط دقیقه 10 حدود

 .گرفت دست به را بود جعبه

 را همدیگر و کشیدند بنفش جیػ نیوشا و نازی پرید بیرون جعبه درون از کوچکی قورباؼه کرد بازش و

 .است مانده زنده جعبه همه آن بین در چگونه بیچاره قورباؼه که بودم عجب در من و کردند بؽل

 به ترس با نازی. اصلیت کادوی اینم بیا گفت آمد می در زور به صدایش خنده از که حالی در مهرداد

 . میترسم من. کن بازش خودت........... عمرا: کرد زمزمه و شد خیره مهرداد دستان در کوچک جعبه

 

 به که طالیی زنجیر و گردنبند و کرد باز را جعبه در کرده بزرگ هیکل فقط.... بابا باشه:گفت مهرداد

 .نازه چقدر....مرسی..... مهرداد وای: گفت لبخند با نازی و داد نازی دست به بود زمین کره شکل

 .بزنم مهمونی این واسه خوشکل آهنگ یه تا بیار گیتارمو پاشو گفت پسری به رو مهرداد

 را خودشان نیوشا و نازی زد شادی آهنگ و گرفت دستانش در را گیتار و نشست صندلی روی مهرداد

 پیچید سالن در مهرداد زیبای صدای و.کردند رقصیدن به شروع و انداختند وسط

 

  میبینمت میرم هرجا

 تو بودن همیشه به کردم عادت

  پیشم وقتی میشم آروم

 تو دیدن به خوشه دلم فقط باشی

 

 

 تو و من بمونیم همینجوری کاش

 نشو ام تو و شم نمی عوض من

 همین فقط بمونیم هم با بیا

 نرو توام نمیرم جایی که من
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 هستم تو مدیون قشنگو حس این

 مستم تو عشق از من و منی با تو

 پرواز پر مثل میگیرم دستاتو

 باز منی پیش تو ابرا تو باال اون

 بیدار یا خوابم بگو بهم منی توبا کنم باور تونم نمی

 نگهدار خدا بگی روز یه بشی خسته دستم از ترسم می

 نداره رنگی دیگه روزام تو بی

 نذاره تنهام که بگو دلت به

 منی دنیای تو تویی فقط این

 میاره موندن دلیل واسم که

 هستم تو مدیون قشنگو حس این

 مستم تو عشق از من و منی با تو

 پرواز پر مثل میگیرم دستاتو

 باز منی پیش تو ابرا تو باال اون

 جونمو و قلب برد خود با تو نگاه اون که روزی

 پیشم بمونی همیشه که واسم بود آرزو یه مثل

 هستم تو مدیون قشنگو حس این

 مستم تو عشق از من و منی با تو

 پرواز پر مثل میگیرم دستاتو

 باز منی پیش تو ابرا تو باال اون

 

 هستم تو مدیون قشنگو حس این
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 مستم تو عشق از من و منی با تو

 پرواز پر مثل میگیرم دستاتو

 باز منی پیش تو ابرا تو باال اون

................................................. 

 دوباره و رساند نازی به را خودش کوتاهی تعظیم با ومهرداد کردند زدن جیػ و کؾ به شروع همه

 .گفت تبریک را تولدش

 .....میکردی قبول شرطشو نباید تو که میزد ؼر فقط پرهام

 مسخره ناهار یک بابت ماهمو یک حقوق باید میخوره ؼذا کجاها مهرداد میدونی اصال تو-

 .................بدم

 ..............قبوله گفتی میاید گفت نازی وقتی خودت چه من به-

 ..........خوب دارم بایستی در رو نازی با من-

 ................داداشی نخور حرص...... میکنم فکری یه ناهار واسه خودم من-

 بیایم؟ کجا ناهار فردا مهرداد منو:گفت احوالپرسی از بعد و زد زنگ شنبه 4 نازی. نشد خبری هفته یک

 .کنم درست خودم را فردا ناهار گرفتم تصمیم لحظه همان

 .میگم و ناهار خوردن محل میزنگم گوشیت به صبح فردا من جون نازی-

 ساالد لوازم با بخرد مرغ یک گفتم و گرفتم تماس پرهام با سریع کرد قطع را تلفن نازی که همین

 . میشد کمتر خرج و بود موجود فریزر تو گوشت خوشبختانه

************************* 

 در را ظروؾ و میوه و نوشابه و دوغ و ترشی و ساالد و برنج و سبزی قرمه با همراه پر شکم مرغ

 را لوازم تمام رسیدیم کوه دامنه به آنها از زودتر بیایند کجا که کردم هماهنگ نازی با و دادم جا ماشین

 در ناهار و نکرده یخ تا بکش را ؼذا سریع گفت پرهام رسیدند مهرداد و نازی که همین و کردم آماده

 . شد صرؾ دوستانه فضای

 .جان نوش میگفتم فقط من و میکردند تعریؾ ؼذا طعم از مرتب مهرداد و نازی

 .انداختی نمی دردسر توی مامانتو کاش بود عالی خیلی اینکه با وای: گفت نازی
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 .پریساست خود کار همش گفت و خندید پرهام

 .باشه خوب حد این در آشپزیش که بشه پیدا دختری زمونه دوره این تو نمیکردم فکر:گفت هیجان با نازی

 .بذارید نازی واسه آشپزی کالس یه دارید وقت اگه لطفا.... بود عالی خانم پریسا وای: گفت مهرداد

 .نمیدونه آشپزی دختری هیچ گرنه و استثناست یه پریسا:گفت حرص با نازی و

 .نیوشاست خودتو فقط منظورت حتما آهان-

 ...خفه مهرداد-

 داره وقت خیلی خانم نازی اوه: گفت کند باز را اخمهایش نازی اینکه برای پرهام و کرد اخم نازی

 ...کنه عالی و آشپزیش

 .کرد تشکر او از اش عاشقانه لبخند با نازی

 رفتیم باال کوه از ؼذا هضم برای نازی پیشنهاد به و گذاشتیم ماشین داخل را وسایل همه

 

 از هم کنار آرام مهرداد منو و کردند خلوت هم با معمول وطبق کردند حرکت ما از جلوتر پرهام و نازی

 به نازی که میرفت سر حوصلم داشت کم کم. شود بدل و رد ما بین حرفی اینکه بدون میرفتیم باال کوه

 .زیر به سر و ساکت چقدر. آرومی های بچه چه اوه: گفت و برگشت ما سمت

 .خوردی هم را بیچاره پرهام کله و کردی کؾ زدی فک بس از. بگیر یاد: گفت و خندید مهرداد

  .بردم لذت که من خانم نازی گفتند گل: گفت و انداخت وسط را خودش جل مثل پرهام

 که داد می دست من به چندشی احساس کارهایش و زدن حرؾ نحوه از بود شده دیووانه پرهام که واقعا

  . نداشت حد

 به را نازی بهای گران سخنان از تعریفاتش و بست را فکش باالخره پرهام و. رفتم او به ای ؼوره چشم

 .رساند اتمام

 .بیاید هم شما پایین میگردم بر. شدم خسته من:گفتم شرایط آن از شدن خالص برای

 .میایم االن هم ما نه-

 نوبت حاال:گفت مهرداد نرسیده ماشینها به هنوز و رفتیم پایین کوه از همه نازی حرؾ این دنبال به

 .خریده
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 . هست 3 ساعت تازه االن گفتم و فرستادم پایین را دهنم آب زور به

 .بازند ها مؽازه شده 4:30 -4 من نظر مد پاساژ به برسیم تا-

 .افتاد راه جلوتر ماشینش با مهرداد و گرفت جای کنارم هم نازی شدم سوار و زدمو زورکی لبخندی

 .خوردم می مفصل کتک یک احتماال نبود نازی حضور اگر پرهام های اخم به توجه با

 .رسیدیم مهرداد نظر مورد پاساژ به تا گفتند پرت و چرت پرهام و نازی آنقدر

 باید ملیون دو یکی احتماال........ اشتهاند کم چه آقا اوه... اوه: گفت و زد سوتی پاساژ دیدن با نازی

 .بشید پیاده امروز

 .نیاز و نزر مشؽول دلم در هم من و میزد سرخی به صورتش اما نزد حرفی پرهام

 ما سمت به و گذاشت موهایش روی را مارکدارش دودی عینک و شد پیاده خوشکلش ماشین از مهرداد

 . آمد

 .داخل بریم-

 .بفرمایید-

 اما. دنبالش منم و رفت پنجمی مؽازه سمت راست یک ویترینها دیدن بدون افتاد راه جلوتر و زد لبخند

 . کرد زدن حرؾ به شروع دوباره نازی و ایستادند اولی ویترین جلوی پرهام و نازی

 در را مهرداد و آمد جلو بود فری فر موهایی با مزه با پسر که فروشنده مؽازه به مهرداد و من ورود با

 باالخره کردن پاره تیکه تعارؾ از بعد بود شده ذره یه واست دلم پسر کجایی: گفت و کشید آؼوش

 .دادم پاسخ هم من و کرد سالم من پای سرتا به دقیقی نگاه با و افتاد من به نگاهش فروشنده

 شما از ایش سلیقه خرج کنید انتخاب شلوار و بلوز یک من واسه خان پریسا گفت من به رو مهرداد

 .من با مادیش

 .بدم خرجشو من بود قرار اما گفتم کنم پنهان را لبخندم میکردم سعی حالی درر

 . گذشت نمیشه شما سلیقه از اما میدم لباسامو خرج خودم پس.بردم زنی جر با من-

 گفتم و رفتم بود رنگ کاکایویی که اسپرتی کتان شلوار و کت سمت به اختیار بی مؽازه اجناس به نگاه با

  . میاد بهتون این من نظر به

 ؟.بپوشم شلوار و کت من: گفت تعجب با مهرداد
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 داره؟ اشکالی-

 . بکنم کارو این میخوام باره اولین آخه نه-

 . داره شروعی یه چیزی هر خوب-

 .رفت پرو سمت به و برداشت را شلوار کتو

 .میشه عالی اینطوری نظر به گفتم و دادم او به هم را رنگی عسلی پیراهن

 . کردم پزهام موبایل گیری شماره به شروع پرو اتاق در شدن بسته با

 .کجایی شماها هست معلوم-

 رنگو این اگه بگیره زرد شرت تی برام میخواد نازی کمک بیا خدا را تو: کرد زمزمه آهسته پرهام

 .نمیده راهم خونه تو دیگه پوشیدم بابا جلوی

 .کرده شیر خودش واسه را گربه من داداش انونوقت میکشند حجله دم را گربه مردم..... سرت تو خاک-

 .دیگه بیا. میگه المثل ضرب من واسه حاال هم تو خوبه-

 چطوره: گفت بلند و کرد باز را پرو اتاق در مهرداد که شوم خارج مؽازه از خواستم و کردم قطع خنده با

. 

 . شد قفل نگاهش در نگاهم و گشتم بر سمتش به

 تک صدای با حال هر به میکردم فکر مگر اصال میکردم فکر چیزی چه به و گذشت چقدر دانم نمی

 و انداختم پایین را سرم خجالت با و آمدم خودم به بود عمد از بود مشخص کامال که فروشنده سرفه

 به سریعی نگاه بود خوب شلواره و کت.....نگفتی گفت آرام مهرداد که شوم خارج مؽازه از خواستم

 . شدم خارج مؽازه از سریع و.قشنگه من نظر به گفتم و کردم جذابش و ورزیده هیکل

 صدای که رفتم پاساژ ورودی در سمت به داشتم آزاد هوای در تنفس به نیاز و بود خراب خیلی حالم

 . شنیدم را پرهام

 با دیدن رنگ زرد شرت تی در را پرهام و رفتم مؽازه سمت به میاد هم پریسا االن کن صبر جان نازی-

 مؽازه دونی نمی نازی وای گفتم و خوردم زور به را ام خنده نازی اخم دیدن با که زدم خنده زیر دیدنش

 .ببین هم را اونا نظرم به داره قشنگی شرتای تی چه مهرداد آقا دوست

  . مؽازه اون بریم بیار در را یکی این جان پرهام.  میگی راست وای گفت هیجان با نازی
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 خرید های کیسه با مهرداد رسیدیم مؽازه در به که همین. بود تشکر از حاکی فقط من از پرهام لبخند

 . که بده پولشو پریسا بود قرار: گفت فوری پرهام و شد خارج

 . کردند خرج سلیقه خانم پریسا:گفت مهرداد

 . نداد ادامه دیگر و زد لبخندی خواسته خدا از پرهام

 .بخره شرت تی میخواست پرهام گفت نازی

 شما کردی فراموش را قرار:گفت دارند خنگشون بچه دختر کردن قانع در سعی که پدرهایی مثل مهرداد

 کنید ریزی برنامه دیگه روز یه واسه خودتون خرید واسه پس منه روز امروزم هستید ما نماینده فقط

 .اکی.لطفا

 همراه ومهرداد من از تر زود و.میدند اسکار جایزه بهش االن انگار منه روز میگه همچین بابا باشه-

  افتاد راه ماشین سمت به پرهام

 . ارزشتره با اسکارواسم از حتی داد هدیه من به امروز خدا که پاکی نگاه:کرد زمزمه آروم مهرداد

 شکل لبهایم روی اختیاری بی لبخند تعجب درکمال و میکردم فکر او نجوای معنای به زده خجالت ومن

 .دهم انجام توانستم نمی کاری آن محو برای من و گرفت

 به همگی و کرد پارک او سر پشت را ماشینش هم پرهام و ایستاد شاپی کافی رویه روبه مهرداد ماشین

 . نشست مقابلم دقیقا مهرداد و نشستند طرفینم در نازی و پرهام.کردیم حرکت شاپ کافی سمت

 .دادند کیک و قهوه پرهام و مهرداد و هندوانه آب نازی و لیموناد سفارش من

 جرات من و کرد گرم سر موبایلش با را خودش نازی و رفت دستشویی به دستانش شستن برای پرهام

 شاپ کافی در که آهنگ. افتادم انگشتانم بیچاره های مفصل جان به پس. نداشتم را مهرداد به کردن نگاه

 دام در باز که من سرگردان نگاه و شد پخش فضا در صفوی بهنام زیبای آهنگ و شد تمام میشد پخش

 .سپردم جان گوش خواننده صدای به و بستم را چشمانم سریع خیلی اینبار اما افتاد مهرداد جذاب نگاه

 

 نیست هیچکی چشمای تو که داره ارامشی چشات

 نیست هیچکی جای من جز به قلبت توی که میدونم

 ؼم از میکنه دورم که داره ارامشی چشات

 کم کم میشم عاشق دارم میگه بهم احساسی یه
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 بخشیدی خوشبختی بهم ارومت چشمای با تو

 میدی منم یاد داری رو خوبی و خوبی خودت

 دادی نشون و عشق بهم شیرینت لبخند با تو

 دادی تکون دست من واسه که بودم تو رویایه توی

 رویاهام کل تو میخوام،باشی خوبی تو بس از

 فرداهام امید تو،باشی با بگیرم جون تا

--- 

 میشم نگات بنده پا که داره ارامشی چشات

 میشم مات و کیش دوباره چشمات بازی تو ببین

 کن اسمونی نگاهت با زندگیمو و بمون

 کن مهربونی و بمون باش من عاشق و بمون

 بخشیدی خوشبختی بهم ارومت چشمای با تو

 میدی منم یاد داری رو خوبی و خوبی خودت

 دادی نشون و عشق بهم شیرینت لبخند با تو

 دادی تکون دست من واسه که بودم تو رویایه توی

 رویاهام کل تو میخوام،باشی خوبی تو بس از

 فرداهام امید تو،باشی با بگیرم جون تا

 

 

 معلق آن در که عالمی از مرا( میکنه درد سرت پری شده چی) کرد زمزمه گوشم در که پرهام صدای

 ......کشید بیرون بودم

 .......................... شدم اینطوری چرا خدایا
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 . دادم تؽییر پرهام طرؾ به را نگاهم جهت سریع و.  دیدم را مهرداد خندان چهره چشمانم کردن باز با

 را جاها ،بقیه خونه برسونی منو بهتره میکنه درد سرم من داداش:گفتم بشنوند نازی و مهرداد که طوری

 .برید تایی سه خودتون هم

 زود که صبحم و خوابیدی دیر دیشب ؼذاها کردن درست خاطر به خوابیه کم مال سردردت:گفت پرهام

 .شدی بلند

 از بعد اعتراضی بدون ومهرداد نازی و کنه استراحت که خونه میبرم را پریسا من داد ادامه ها بچه روبه

 دوباره میشد ماشین سوار وقتی مهرداد آخر لحظه نگاه.رفتند فراوان تشکر و هایشان سفارش خوردن

  .بودم فراری آن از که کرد زنده من در را حسی

***************************** 

 کردم می فکر احساسم به بودم رفته فرو درفکر و بودم کشیده دراز خوابم تخت روی

 زشت دانستم نمی هنوز که احساسی................نمیآوردم در سر آن از خودم که احساسی...............

 از پر گاهی و بود اضطراب و دلهره از پر گاهی بود چه هر.........یاحالل است گناه....زیبا یا است

 رویاهای اسب بر سوار شاهزاده به درونی مکشهای کش این وسط ومن.......... سکوت و آرامش

 .بود مهرداد شبیه نظر همه از چقدر میکردم فکر نوجوانیم

 . کشید بیرون رویاها عالم از مرا و شد پخش اتاق روشن و تاریک درفضای موبایلم صفحه آبی نور

  بود ناشناس شماره

 روزهای بهترین از یکی امروز. ممنون جوره همه امروز بابت باشد شده بهتر سردردتان امیدوارم سالم"

 "(مهرداد.)بود عمرم

 دادم بود کرده درگیر را ذهنم که سوالی با را پاسخش اختیار بی و خواندم بار چندین را پیام تعجب با

 کجاآوردید؟ از مرا شماره ببخشید. کنم می خواهش سالم"

 .فرستاد خنده آرم یک و"رفتم کش نازی موبایل از" داد پاسخ سریع

 .ندادم جوابی

 آمد پیام او جانب از هم باز

 "بشی ناراحت کردم نمی فکر ببخشید"

  دادم جواب
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 "خوش شب نیست مهم"

 کرد ؼرق رویا عالم در مرا پاسخش و

 " باشه خوش هم تو شب.باشم مهم واست میشد کاش"

 ..میسنجیدم دلم و خودم برای را مهرداد اهمیت میزان خودم با داشتم صبح تا من و

********************** 

 شیر لیوان یک سریع من کرده پؾ و سرخ چشمان دیدن با مادرم شد نمی باز درد سر زور از چشمانم

 نگرانی با مامان خوردم هم را قرص و کشیدم سر را شیر اکراه با من و آورد کدیین قرص با عسل

 .دکتر ببردت تا کنم می صدا را پرهام االن:گفت

 .شدم همینطور هم دیشب نمیبره خوابم میشم خسته زیاد وقتی من خوابیه کم از مامان نیست احتیاج-

 . بخور را وپنیر نون لقمه چندتا این عزیزم پاشو-

 .ربود مرا باالخره خواب و بستم را چشمانم مختصر صبحانه خوردن با

 

 . نمیدانستم هم خوم را کارم این علت. کردم ذخیره گوشیم در مهری اسم به را مهراد شماره

 برای و کند صحبت بابا با شد قرار هم مامان و کرد صحبت مامان با نازی با ازدواج مورد در پرهام

 آماده را خودم دانشگاه به ورود برای من و کشید طول هفته 1 حدود کارها این همه کنند اقدام تحقیقات

 .میکردم

 . گذاشت نازی مادر با تماس با مامان را خواستگاری قرار

 به من دستان در شیرینی جعبه و پرهام دستان در بزرگ گل دسته با همراه و شدیم آماده نفرمان چهار هر

 .کردیم حرکت نازی خانه سمت

 وصلت این که داشت آن از حکایت همه.... نازی و پرهام دار معنی های لبخند نازی خانواده گرم استقبال

 و میکرد کوتاهی خواهی عذر گوشیش پیام زنگ صدای با یکبار دقیقه 10 هر مانی. میگیرد سر حتما

 . میکرد پیامک نوشتن به شروع

 سر حوصله کنند صحبت هم با تا رفتند حیاط به پرهام و نازی وقتی.  بود کن خورد اعصاب کارش واقعا

 که حالی در مانی زنگ خوردن با. کردم سیب یک خوردن مشؽول را خودم و رسید ماکسیمم حد به رفتنم

 ..... کرد باز را در و رفت آیفون در سمت به بود پیامکش تایپ حال در هنوز
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 بود؟ کی مامان... جان مانی-

 مهرداد-

 سالن وارد مهرداد تا کشید طول دقیقه چند میکردم کالفگی احساس و شد زیاد قلبم تپش اسمش شنیدن با

 .بوده پرسی احوال حال در پرهام و نازی با حیاط در احتماال شود

  سالم-

 پرسی احوال مادر با و داد دست مردها با او شد داده پاسخ همه جانب از جواب با مهرداد بلند سالم

 و. کرد آرامی سالم و گرداند سمتم به را نگاهش همه از اخر و بوسید را اش خاله پیشانی و داشت گرمی

 .دادم آرامی به را جوابش هم من

 . شد گو و گفت مشؽول پدر با و نشست مانی کنار مبل روی

 گره هم به نگاهمان ثانیه صدم در کردم نگاه چشمانش به اختیار بی. بود دلخور دستم از میکنم احساس

 . دزدیدم را نگاهم سریع من و. خورد

 شدند وارد پرهام و نازی باالخره. نیاوردم خودم روی به اما شنیدم وضوح به را کشیدنش اه صدای

 و پرهام بوسیدن و گفتن باد مبارک و زدن کؾ از بعد و داد بایستی رودر بدون را مثبتش جواب نازی.

 نظر در عدد 110 را اش مهریه های سکه تعداد نازی. شد عقد تاریخ و مهریه سر حرؾ باالخره نازی

  . شد گذاشته مهر اوایل یعنی یعد هفته 2 برای عقد تاریخ و گرفت

****************** 

 تجزیه حال در من و دادند نشان وصلت این از را خود خوشحالی طوری همه خانه به بازگشت راه در

 . مهرداد رفتار تحلیل

 ....... فکر در من و امد سراؼم خوابی بی هم باز

 کردم باز را مهرداد پیام گوشیم صفحه شدن روشن با

 (برگردونم بهتون را هاتونو امانتی رفت یادم باز بخیر شبتون سالم)

 (شما؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟)بنویسم برایش که زد نهیب من به ذهنم

 خواهند یاد از را تو همه بخوابی که روز یک ،اینجا شوخیست کهؾ اصحاب قصه)داد پاسخ او و

 (مهردادم..................برد

 (امانتی؟ کدوم..........نداشتم منظوری...... نیاوردم جا به ببخشید)دادم پاسخ
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 (شمال های سوؼاتی)داد پیام سریع

 ( باشه خودتون مال نداره قابل)دادم پاسخ

 (میدم بهتون خیابانتون سر 10 ساعت فردا......ممنون)داد پاسخ

 بودم تنها خانه در من و بود پرهام و نازی آزمایش قرار صبح فردا

 (میدم را جوابتون 9 ساعت فردا) دادم پاسخ

 .نباشد ها آنطرؾ پرهام میشدم مطمئن باید

 ( خوش شب....فردا دیدار امید به) داد پاسخ

 برد خوابم مشوش افکاری با دهم پاسخ اینکه بدون من و

 

 پریدم خواب از شود حاضر زودتر میخواست مامان از که پرهام بلند صدای با

 .بیاد اونم کن صدا را پریسا برو...... مادر پرهام-

 .....نداره کشی قشون همه این دادن ازمایش یه مامان-

 میمونه تنها بچم...........مادر برو-

  شو خیال بی من جون شه حاضر و شه بیدار میکشه طول ساعت دو مامان-

 .برم قدت قربون..... هولی چقدر گفت خنده با مامان

  زدم خواب به خودمو و بستم را چشمانم سریع خورد اتاقم در به تقه چند.نکنه خدا گفتم دلم تو

 ....میای ما با دیگه پاشو پری هی: گفت که آمد پرهام صدای

 .نخوردم تکان

 ..تنبل دیگه پاشو گفت میکشید را دستم که حالی در و شد نزدیک تختم به

 .... کندی دستمو کن ول..... اه-

  باشید اونجا 8 نباید مگه: گفتم کشیدم مصنوعی خمیازه که حالی در بعد
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 9 گفت نازی-

  بخورم صبحونه برم میخوام تازه من نمیام من برید-

 .نمیام میگه...... مامان: زد داد گوشم بؽل پرهام

 کردی کرم کوفت-ک

  گفتم بخیر صبح سالم من و شد اتاق وارد میبست را مانتویش های دکمه که حالی در مامان

 . کن خاموش خورشتو زیر دیگه ساعت نیم بخور صبحونتو.  پختم ناهار: گفت و داد سریع را جوابم

 .......باشه-

 است؟ درستی کار مهرداد دیدن آیا که فکر این در من و رفتند مامان و پرهام

 خیابانمان سر 10 ساعت زدم پیام او به هاست سوؼاتی گرفتن قصدم فقط من که فکر این با 9 ساعت

 .هستم منتظرش

 .حتما داد جواب سریع

  .گذشت شلوار مانتو انتخاب در کم ربع 10 ساعت تا

 سر که هم بابا شدم مطمئن پرهامم رفتن از.......کردم خاموش را خورشت زیر:ایستادم استرس با در دم

 .......کاره

 . رسیدم خیابان سر 10 ساعت سر و زدم دریا به دل باالخره

 لبخندهای آن از و زد موهایش روی را دودیش عینک دیدنم با بود داده تکیه شیکش ماشین به مهرداد

 داد تحویلم را جذابش

 .اومدید موقع به چقدر خانم پریسا سالم-

 رسیدید وقت سر هم شما... سالم-

 اینجام حاال تا 9 از من-

 .بود 10 ساعت مال قرار اما -

 .صبره بی خیلی.... کشوند اینجا منو دلم نبود خودم دست-
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 مهرداد: میگفت که دادم حق پرهام به و انداختم پایین را سرم شد سرخ خجالت از صورتم که حالی در

 .کنه خودش خام را دخترا که بزنه حرؾ چطوری میدونه

 ......که نیستم دخترا اون از من خونده کور ولی

 .بیاید شاپ کافی یه به و بدید افتخار من به میشه: شد پاره افکارم رشته مهرداد صدای با

 ....نه-

 شدم متعجب هم خودم که گفتم محکم آنقدر

 ...........نگشتند بر اینات مامان تا میگردیم بر چرا؟زود-

 برای چیزی چون میگم مادرم به حتما را مالقات این قضیه کنم نمی استفاده سوء خونوادم اعتماد از من-

 . نداره وجود کاری پنهان

 خوشحالم.میکردم فکر من که هستی طوری همون دقیقا:گفت و شد تر عمیق لبخندش تصورم عکس بر

 .نمیشم منظورتون متوجه-

 .......خودتم پاکه و معصوم نگاهت اینکه از ؼیر که فهمیدم حاال میدونی-

 کمی با...... شدید دور امروز قرار اصلی موضوع از شما اینکه مثل ببخشید:گفتم و پریدم حرفش وسط

 .شمال های سوؼاتی گفتم مکث

 . کردم فراموش پاک که بودم هول انقدر آخ: گفت و زد لبخندی

 .گذاشتم جا خونه:گفت تصنعیه بود تابلو کامال که ناراحتی با

 .... نمیخوامشون دیگه خودتون مال پس گفتم و کردم نگاهش حرص با

 ...خوبه جا همین میارم واستون فردا میخوام معذرت من حرفیه چه این نه نه-

 .بیام دیگه نمیتونم من نمیخوام که گفتم-

 .بیاره واستون پرهام به میدمشون نداره اشکال:گفت باری شیطنت لبخند با

 کی؟......میام خودم نکرده الزم: گفتم حرص با

 پیامک ن بهتو 9 ساعت فردا. شد این آهان:گفت رساند ماکسیمم حد به را عصبانیتم که لبخندی با

 اکی؟....میدم



نمارودلنادل مح هگانگ البو  jafa-h.mihanblog.com 47 

 

 . خداحافظ: گفتم حرص با

 چرا که میکردم سرزنش را خودم فقط راه در رفتم خونه سمت به و گرفتم شیطونش نگاه از را ونگاهم

 ازش روز همون چرا اصال.......خریدم را آشؽاال اون و رفتم پرهام به گفتن بدون مهرداد با روز اون

 فکرم بی انقدر که من به لعنت... نگرفتم

 که او داشتم بر را گوشی سریع زد زنگ خانه تلفن به مامان رسیدم خانه به که همین که شکر را خدا

 شربت و ساالد من و کرده دعوت ناهار برای را اش خانواده و نازی که گفت بود نبرده نبودنم به شکی

 خورشتی چون. بپزد نفرات تعداد به پلو و جوجه و کوبیده که بسپارم هم کوچه سر آشپزی به کنم درست

 .بود نفر چهار اندازه فقط بود پخته مامان که

 .رفتم استقبالشان به و برداشتم ساالد کردن درست از دست مادرش و نازی و پرهام و مامان آمدن با

 ناهار صرؾ برای او از دعوت و پرهام تماس وجود با روز آن مانی. شد خورده صمیمی جمع در ناهار

 .نیامد

 او نکند کاری نازی اینکه برای مادر و من اصرار وجود با شستیم را ها ظرؾ نازی و من ناهار از بعد

 کنار هم من و رفتند پرهام اتاق دیدن برای نازی و پرهام. شد تمام کارها ساعت نیم از بعد و داد کمک

 .نشستم مامان

 من کنم چکار دیگه نمیدونم راستش گفت و کرد خواهی عذر نیامد مانی اینکه از نازی مادر خانم ماهی

 ................رفتارش اما نکردم کوتاهی تربیتش در

 .شد ساکت و شد جمع چشماش توی اشک

 بده جوونا همه نشون راستو راه خدا هللا انشا. نخورید ؼصه: گفت مامان

 بختش بد و کنند خامش برش و دور دخترای همین از یکی میترسم داد ادامه و گفت آمینی خانم ماهی

 .کنند

 میشند بخت بد که دختراند این هیچی میشه چی بشند خام پسرا مثال کردم فکر خودم پیش گرفت ام خنده

 . بشه حامله فریبا از و بشه فریبا خام مانی.....

 .نشستم صاؾ ام بیچاره پهلوی به مامان آرنج برخورد با که گرفت ام خنده اختیار بی فکرم این از

 .شد گذاشته چیزها دیگر و حلقه خرید قرار که حالی در رفتند آنها 5 ساعت نزدیک باالخره

 فردا برای مهرداد اگر که ماندم تنگنا در من و بروم همراهشان خرید برای فردا خواست من از نازی

 ؟.کنم چه بگذارد قرار صبح
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*********************  

 بود شده پیاده ماشین از نازی از استقبال برای پرهام. بیاید نازی که بودم منتظر و بودم نشسته ماشین در

 :داد پیامک مهرداد که

 (شرمندم بیام نیتونم امروز.؟ هستید خوب. سالم)

 (... دیگه وقت یه نداره اشکال ممنون سالم)دادم پاسخ خوشحالی با

 (ببینمتون زودتر چه هر امیدوارم)داد پاسخ سریع

 (نباشید امیدوار زیاد)دادم پاسخ گشادی لبخند با

 (دید خواهیم)

 .کردم احوالپرسی و سالم او با و انداختم کیفم در را موبایلم نازی آمدن با

 .برسه مهرداد تا کن صبر جان پرهام_

 میاد؟ چی واسه دیگه مهرداد آقا پرسیدم اخم با من اما گفت چشمی پرهام

  تاالر واسه هم فروشی طال توی هم داره آشنا خیلی: داد جواب پرهام نازی جای به

 . اومدش:گفت نازی

 عقب نازی چرا که فهمیدم تازه حاال شد ما ماشین وسوار و کرد ترمز الستیکهایش جیػ صدای با مهرداد

 .نشست

 .اورد در را حرصم که کرد نثارم چشمکی بقیه چشم از دور و کرد سالم همه به لبخند با

 شده؟ طوری جان پریسا گفت نازی

  مگه چطور نه-

 شده قرمز خیلی صورتت آخه-

 .گرممه یکم فقط نه گفتم و دادم بیرون صدا با را نفسم

 .فهمیدم هایش شانه خفیؾ لرزش از را این من و میخندید ریز مهرداد

  ایستادیم داد را آدرسش مهرداد که فروشی طال مقابل
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  دارم دوست همشونو گفت لبخند با و کرد اشاره ویترین پشت های حلقه به نازی

 .کمه خیلی که اشتهاتم: گفتم و گرفت ام خنده

 ؟ قشنگتره سفید طال حلقه کنم انتخاب نمیتونم من پرهام وای-

 را داشت داری موج حالت و بودند هم کنار کوچک نگین تا 10 که ای ساده خیلی جفت های حلقه چشمم

 .نازند خیلی دوتا این اما کنما دخالت نمیخوام جون نازی گفتم نازی به رو گرفت

 .پرهام چیه تو نظر....عالیه گفت و شد خیره ها حلقه به نازی

 صورت سریع خیلی ها حلقه خرید داد مهرداد به فروشنده که تپلی تخفیؾ با. و بود مثبت هم پرهام نظر

 .گرفت

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 به همگی و کرد پارک پارکینگ در را ماشین پرهام رفتیم دیگر فروشی طال یک به سرویس خرید برای

 .افتادیم راه فروشی طال سمت

 سرویس و حلقه خرید زیاد شما اینکه مثل: گفتم بشنود بود من نزدیک که مهرداد فقط که جوری لب زیر

 .دارید آشنا انقدر که میکنید

 کشیده با. رفتم پرهام و نازی دنبال به و افتاد اش رنجیده نگاه به نگاهم لحظه یک فقط من و نداد جوابی

 حال همان در و کردم نگاه پرهام و نازی سمت به ترس با بود مهرداد دست در کیفم برگشتم کیفم شدن

 . کشیدم بیرون مهرداد دست از را کیفم

 میکنید؟ چیکار هست معلوم هیچ: گفتم کنم صحبت اهسته میکردم سعی که حالی در عصبانیت با

 فامیالم تولد مثل مناسبتایی برای. بابامند آشناهای همشون اینا.بگیر جوابشم وایسا میزنی حرفی یه وقتی-

 .میکنم خرید ازشون مادر روز و

 را خودم بودم کرده بؽل تقریبا را کیفم که حالی در بلند قدمهای وبا. بدید توضیح من واسه نخواستم من-

  .رساندم پرهام به

 هنوز. میام میخورمو تابی یه من کنید انتخاب مدلشو شما تا گفت و رساند ما به را خودش هم مهرداد

  خورد زنگ نازی تلفن که بود نشده دور ما از مهرداد

 جان نیوشا سالم-
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----------------- 

 ..خرید اینا پرهام با اومدم. بیرونم-

------------------ 

 کجایی؟ تو-

---------------- 

 ماست با مهردادم ضمنا..... کن کمکم سرویس انتخاب تو خوب اینجا بیا نزدیکی پس...ا-

---------------- 

 ..............اومدیا...........  تو بشی ذلیلی شوهر چه کردی بد حالمو سرت تو خاک-

 .بیاد بگی نبود ای دیگه کس: گفتم نازی به حرص با

 ..شدم ساکت پرهام ؼوره چشم و گفت نازی که ایشی با

 کلی پرهام و نازی به.  آمد نیوشا که بود کردن امتحان مشؽول و پسندید را سرویسها از دوتا نازی

 . چطورید شما: گفت و شد خیره من به ای مسخره پوزخند با و گفت تبریک

 .عالیم: گفتم و زدم پوزخند خودش مثل

 .کو مهرداد پس: گفت نازی به رو و کرد نگاه را آنطرؾ اینطرؾ چشم با و نداد جوابی

 .کرد اشاره مقابلش سرویسهای به و بهتره اینا از یکی کدوم ببین کن ولش اونو-

 که داشت ای زننده و زشت نگاه زیبایی انهمه وجود با بودم بیزار دختر این از حد این تا چرا نمیدانم

 بلوز اگر هم ولباسهایش بود کرده پنهان را صورتش آرایش خروارها زیر نشست نمی دلم به اصال

 سگک رنگ مسی زیبای کمربند آن با که بود کوتاهش و چسبان رنگ مسی مانتو از بهتر میپوشید

 . میرسید رانهایش روی تا زور به بزرگش

 . کشید هم در را هایش اخم نیوشا دیدن با و شد مؽازه وارد لبخند با مهرداد

 خوبی؟ بود شده ذره یه واست دلم سالم دلم عزیز اوه:گفت لوسی لحن با نیوشا

  .ممنون-
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 سمت به و گفت میکرد بیان لوندی و هیجان با که نیوشا حرؾ همه آن برابر در را کلمه یک همین فقط

 . آمد من

 میکنه؟ همچین این چرا... وا........... کردم نگاهش تعجب با

 .شد شما سلیقه که حلقه بشه انتخاب خودشون سلیقه به سرویس بدیم اجازه بهتره:گفت و ایستاد روبرویم

 .بشه کنده قضیه این قال زود بکنید نظری ابراز یه هم شما خدا را تو نه:گفت و ما سمت برگشت پرهام

 شما: گفتم و برگشتم میکرد نگاهمان حرص با و بود ایستاده مؽازه گوشه که نیوشا سمت به اختیار بی

 محکمی تنه هم آنطرؾ از و گذشت بود من به خشمگینش نگاه حالی در مهرداد و من وسط از نمیدید نظر

 . رفت نازی پیش و زد مهرداد به

 . شد انجام باالخره هم سرویس خرید

 .گرسنمه من گفت پرهام روبه نازی

 .............رستوران من مهمون همگی گفت پرهام

 میای؟ هم تو جان نیوشا-

 .حتما جون نازی آره-

 .کرد ام روانه را اش خصمانه نگاه هم باز و

 خودم نیست ناز اصال.......نازه خیلی نیست اکبیری اصال خداییش ولی.......ایکبیری.جهنم به گفتم دلم تو

 .داشتم درگیری خود واقعا زدم لبخند خودم افکار به.... خوشکلترم

 گفتم؟ داری خنده چیز:گفت من لبخند دیدن با نیوشا

 .برگشت من سمت به همه نگاه

 .............به داشتم من یعنی نه......هان-

 .بریم زودتر نیست بهتر گفت و پرید حرفم وسط مهرداد

 داری؟ ماشین جون نیوشا-

  آره-

 ........هم تو میایم پرهام ماشی با ما پس خوب



نمارودلنادل مح هگانگ البو  jafa-h.mihanblog.com 52 

 

 نیاورده ماشین مهرداد مگه:گفت و پرید نازی حرؾ وسط

 .....نه-

 .میاد من با مهرداد نمیدونم رستورانو آدرس من:گفت میکرد نگاه من به شیطنت با که حالی در

 .شد ؼلیظتر اخمهایش ولی نزد حرفی مهرداد

 .راحتید جور هر گفتم و دوختم نیوشا نگاه در را تفاوتم بی نگاه

 کردیم حرکت پارکینگ سمت به و ندادم اهمیتی اما دیدم را خوردنش جا

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 . بدهیم ؼذا سفارش و بیایند که بودیم ومهرداد نیوشا ومنتظر بودیم نشسته رستوران در

 نه؟ کردند دیر خیلی:گفت نازی به رو پرهام

 .میگیرم تماس مهرداد با االن-

................ 

 .خاموشه گوشیش-

 .بزن زنگ نیوشا به خوب-

 .آوردند تشریؾ نمیخواد: گفتم نازی به رستوران به آنها ورود با

 . بود رفته فرو فکر توی بدجور نیوشا و خونسرد چهره با مهرداد

 .کرد اشؽال را کنارش صندلی نیوشا و نشست مقابلم لبخند با مهرداد

 من گفت و کشید نازی دست از را منو نیوشا. دارید میل چی بفرمایید میشه: گفت حرص با پرهام

 .سلطانی کباب....ام.............

 عزیزم؟ میخوری چی تو

 .ماهیچه خوراک:گفت و انداخت نگاهی و گرفت دستش از را منو مهرداد
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 سلطانی هم پرهام و نازی میخورم میکس من: گفتم منو به سری سر نگاهی با گذاشت من مقابل را منو

 ....... و سلطانی تا3 گفت پرهام گارسون آمدن با خواستند

 .میکس تا2 گفت و پرید حرفش وسط مهرداد

 منو بین مدام که عصبیش نگاه و نیوشا خشم از سرخ چهره به من و داد سفارش هم را مخلفات پرهام

 .پوزخند اش گانه بچه حسادت به و زدم لبخند بود حرکت در مهرداد

 .شد صرؾ ارام فضایی در ؼذا

 .لباس خرید ی واسه بریم بعد و کنید استراحت یکم من خونه بیاید ها بچه گفت نیوشا ؼذا از بعد

 . نمیشیم خانوادتون و شما مزاحم ممنون نه:گفتم

 .میکنم زندگی تنها من ضمنا نیستید مزاحم-

 .بیاورم در دختر این کار از سر میخواست دلم چقدر

 میای؟ هم تو عزیزم: گفت مهرداد روبه نیوشا کردند قبول نازی و پرهام باالخره

 .م خبر بی حاال تا صبح شرکت برم سر یه میخوام دارم کار من نه: گفت خودش خاص بیتفاوتی با مهرداد

 وجود با نکنم فکر بکنید دوتا خودتون هم خرید بقیه.خونه برسونید منو جان پرهام: گفتم پرهام به رو

 .باشه من به احتیاجی جان نیوشا خوب سلیقه

 .عزیزم لطفته نظر:گفت ؼیض با نیوشا

 من ماشین با خونه برسونی هم را پریسا راهت سر میشه شرمنده جان مهرداد:گفت مهرداد روبه پرهام

 برید

 .میرم خودم نمیشم مهرداد آقا مزاحم جان پرهام نه-

 . میرسونمتون راهم سر میکنید تعارؾ چقدر میکنم خواهش-

 . ممنون-

 خفه دستهایش با میخواست دلش که بود این خواندم چشمانش از که چیزی تنها نیوشا از خداحافظی هنگام

 .کنه ام

 .خونه روید می:پرسید مهرداد
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 .ددر میام تو با پ نه پ: گفتم دلم تو

 .خونه میرم بله-

 . بدم توضیح نیوشا رفتار به راجع باید من-

 .نیست مهم برام-

 .میدونست هم اول همون از میدونه خودشم ندارم دوسش:داد ادامه حرفم به توجه بی

 . نمیشه پیدا نیوشا توی اصال آیندم همسر انتخاب برای من معیارای:گفت و انداخت من به نگاهی نیم

 

 .کردم پیدا میخواست دلم که کسیو اون جورایی یه

 شده خیره پرهام ماشین کفپوش به فقط من و شد سرخ خجالت از صورتم. شد ثابت من روی نگاهش

 .بودم

 .بشند اینطوری برم و دور دخترای ندیدم حاال تا میدونی-

 چطوری؟-

 .پرسیدم دوختم بیرون به و گرفتم پوش کؾ از را نگاهم که حالی در را سوال این

 .باشند خاص و متین اینقدر.......کنند فرار من از.....بشند سرخ خجالت از.....تو مثل همینطوری-

 بگی؟ واقعیتو که بدی قول هم شما و بپرسم سوالی یه میشه-

 حتما-

 میزنی؟ بهش داری را حرفا این که هستم دختری چندمین من-

 فکر چی من به راجع تو:گفت کردو نگاهم حرص با کوبید فرمان روی محکم را دستش و شد عصبی

 هان؟...کردی

 فرصته؟ یه منتظر و کنه حمله بهت میخواد لحظه هر که طرفی گرگ یه با کردی فکر

 ..............بده منو جواب

 .ترسیدم اختیار بی که گفت بلند را اخر جمله انقدر
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 ...من.....من-

 :گفت و شد مالیم لحنش چون ترسیدم فهمید اینکه مثل

 با را نیوشا که باشم هست تو ذهن تو که چیزی اون میخواستم من اگه خوب دختر اخه........هان چی تو-

 ........هان.نمیزدم پس داره من همجنسای واسه که جذابیتی همه اون

 به قسم میزنم بهش را حرفا این که هستی دختری اولین تو میخورم قسم من:داد ادامه و کشید عمیقی نفس

 .عزیزتره همه از برام که مادرم جون

 را سویچ.شد پیاده هم او شدم پیاده و کردم تشکر در روبروی. نزدم حرفی خانه در تا نیز من و شد ساکت

 . باش خودت مراقب.میرم اونجا تا پیاده ایناست خاله خونه در ماشین گفت و گرفت سمتم به

 دیگر که آمدم خودم به وقتی و میکردم تماشا را شدنش دور من و شد دور من از دیگری حرؾ وبدون

 .بود شده گم کوچه پیچ در

 . بود خان مهرداد از زیبا حرؾ همه این پذیرای که بودم دختر اولین من پس نشست لبم روی لبخندی

 و زیبا خیلی دارم مهرداد به که حسی شدم مطمئن اینبار اما آمده دینم دل سر بر چه نفیهمیدم هم خودم

 .است توصیؾ قابل ؼیر

 

 همه از و جدید دوستان کردن پیدا دانشگاه به ورودم:. داشت برایم زیبا شروعی شروعش با مهر ماه

 . قلبم در مهرداد عشق ی جوانه رشد مهمتر

 با که بود عقد بودن مختلط به مربوط همگی اؼلب که بود پرهام با مادر و پدر بحثهای ذهنیم دؼدؼه تنها

 خانودگی اصول با عقد در مردها و زنها بودن جدا طرفی از و آمد نمی در جور ما خانوادگی اصول

 .بود گرفته را نازی طرؾ داشتم انتظار ازش آنچه طبق هم پرهام و بود نمیآمد در جور نازی

 عقد که دهند توضیح خودمان فامیل برای بودند مجبور که حالی در آمدند کوتاه من مامان بابا هم سر آخر

 .بیاورید تشریؾ مهمانیها جور این به تمایل صورت در و است مختلط

 توضیح به ای خانه هر در باید ساعت نیم عقد به دعوت کارتهای پخش زمان در پدرم که بود جالب واقعا

 .میپرداخت بودن مختلط علت دادن

 احتیاج مو آرایش به خریدم سم مرا برای را همرنگش شال و بلند آستین کت با رنگ کالباسی ماکسی

 . بود دخترانه و ملیح صورتم آرایش ولی بود پنهان شال زیر موهایم چون نداشتم
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 .میکردم شماری لحظه مهرداد دیدن برای باشد خودم دست اینکه بدون

 فامیلهای و تاالر طرؾ یک روسری بدون بعضی روسری با بعضی و پوشیده لباسهای با ما فامیلهای

 .بودند کرده اشؽال را دیگر طرؾ هم نازی

 .بود نیامده هنوز مهرداد اما گرفتند تحویلم خیلی مهرداد مادر و پدر

 .کردم روبوسی دو هر با و رفتم سمتشان به سالن به داماد و عروس ورود با

 . بود شده زیبا واقعا عروس لباس با نازی

 تعویض اتاق به سریع و بود شده قبل دفعه برابر 10 فریبا آرایش ؼلظت. آمدند فریبا و مانی سرشان پشت

 . شد جمع وارد کوتاهش دکلته لباس با و رفت لباس

 از اختیار بی آمد نیوشا جیؽوی جیػ صدای باز که میگفت هایشان ژست و اتلیه مورد در داشت نازی

 کرده قبل دفعات از بیشتر را زیبایش که اش شده آرایش چهره و رنگ ابی لباس آن در دیدنش

 تمام عجیبی حسادت میشد عاشقش حتما میدید وضع و سر این با را او مهرداد اگر. شدم بود،عصبانی

 .گذشت آن از بتوان راحتی به که نبود چیزی نیوشا گیر چشم زیبایی کرد پر را وجودم

 کجاست؟ مهرداد پس:پرسید را نداشتم را پرسیدنش روی و بود من ذهن در که سوالی نیوشا

 .نمیدونم.... بپرس مهری خاله از: گفت و انداخت باال را هایش شانه نازی

 من سلیقه به که شلواری و کت در مهرداد. آمد مهرداد که بود صحبت مشؽول مهرداد مادر با نیوشا

 شده خشک مهرداد روی که را دختران خیره نگاه میتوانستم راحتی به.  بود شده جذاب واقعا بود خریده

 من و شد او با صحبت مشؽول و داد دست مهرداد با و رفت سمتش به هیجان با نیوشا. ببینم را بود

 .میآیند هم به چقدر دوتا این گفتند که شنیدم را ها بعضی آرام صدای

 .....اما نبودم نیوشا زیبایی به من که بود درست بود انفجار حال در حسادت از قلبم

 دیوانه من قلب که اندازه آن به را مهرداد هم نیوشا آیا..... کنم کامل را ام جمله چطور نمیدانستم هم خودم

 میخواست؟ میخواستش وار

 .بودم عاجز دادن جواب از خودم و

 . کردم حس کنارم را کسی حضور که بودم ور ؼوطه افکارم در

 خانم احوال: گفت شادی لحن با و داد پاسخ لبخندمرو هم او. زدم لبخند اختیار بی کنارم در دیدنش با

 مهندس؟
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 ................سالم-

 .کردم ادا زور به هم را کلمه یک همین

  سالم:گفت و شد تر عمیق لبخندش

 پس مهرداد: گفت و انداخت وسط را خودش جلبک مثل نیوشا باز که شدیم خیره هم به سکوت در دو هر

 .برقصیم بریم ایستادی؟بیا چرا

 را چیزی لب زیر دوخت من به را نگاهش خشم با و برگشت نیوشا بیام تا برو تو:گفت و کرد اخم مهرداد

 .شد دور ما از سرعت با بعد و بود مفهوم نا برایم کرد زمزمه

 .کرد اشاره نیوشا به سر با و......داره گیری در خود:گفت و کرد نگاهم لبخند با دوباره مهرداد

 میشه. نکردم پرسی احوال شما مادر پدر با هنوز من وای: گفت و کرد عوض را بحث سریع بعد

 .است اثر بی مهرداد روی نیوشا زیبایی که کردم شکر را خدا دل در و کردم قبول ذوق با کنید همراهیم

 میکرد اشاره که ام عمه دختر سمت به و گفتم ای اجازه با هم من و شد زدن حرؾ مشؽول بابا با مهرداد

 .رفتم بروم ش کنار

 ؟ کیه خوشکله پسر این هی: گفت و کوبید بازویم به مشت با درسا

 .نازیه ی خاله پسر......میگی و مهرداد.......شکوندی دستمو خبرته چه... اوه-

 چه هوی: گفتم عصبانیت با و شد برانگیخته حسادتم حس. کردند مهرداد وصؾ به شروع هم بقیه

 .دلونه آلن انگار میکنید توصیفش همچین.... خبرتونه

 ........میخوری؟نکنه حرص چرا تو حاال:گفت مرموزی لبخند با عمویم دختر فهیمه

 واسش ابیه لباس دختر اون اومد وقتی ندیدی مگه خودت واسه میگی چی:گفت و پرید کالمش بین درسا

 ...کرد چیکار

 .پریسا سراغ بیاد کنه ول اونرو خله پسره مگه

 ............ واسم خودشونو بهتر مهرداد از صدتا دوما.... سرترم دختره اون از من اوال-

 . آبیه لباس دختر با رفت آخرش...... بیا اهان:گفت و پرید حرفم بین درسا باز

 رفتند پیش شدن شکسته مرز تا گردنم استخوانهای که برگرداند رقص محل سمت به را سرم چنان
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 اینبار و بود پدرم کنار مهرداد گشتم مهرداد دنبال چشم با رقص حال در هم کنار نیوشا و مانی دیدن با

 . بود شده اضافه آنها جمع به هم پدرش

 .برگشتم درسا سمت به خشم با

 .جیگر دادی آب دلتو بند انگار:گفت و زد چشمکی و کرد نگاهم لبخند با

 .افتادم راه پدرم سمت به قهر حالت به و آزاری مردم خیلی..... کوفت-

 .کردم احوالپرسی پدرش با موقر خانم یک مثل من و کرد باز گوش بنا تا را نیشش دیدنم با مهرداد

 مهرداد. جان پریسا بودم دیدارت مشتاق خیلی:گفت و کرد حلقه مهرداد شانه دور را دستش مهرداد پدر

 .زیبایی و موقر تعریفاتش مثل درست. کرد تعریفتو خیلی

 لطؾ ایشون: گفتم میکردم بود شدنم مرگ ذوق نشانه که لبخندی از جلوگیری در سعی که حالی در

 .دارند

 روی باز نیوشا جیؽوی جیػ صدای که شدم ؼرق زیبایش چشمان در بود محض حقیقت گفتم چی هر-

 .انداخت خط اعصابم

 نمیای؟ پس چرا مهرداد وای-

 نگاهش که حالی در لب زیر و برقصه وسط نمیاد. بگید بهش چیزی یه شما بابا:گفت مهرداد پدر به رو

 .میکنه رفتار املی بعضیا مثل: گفت بود من به

 . بودم من امل از نیوشا منظور که فهمید هم بابا حتی بودم مطمئن

 ........که اینه از بهتر باشه امل آدم: گفتم حرص با

 . دوختم نیوشا به را ام توزانه کینه نگاه و کردم سکوت بابا گفتن هللا اال هللا ال با

 رقص همپای یه بهتره ندارم رقصیدن حوصله من نیوشا: گفت داشت جو کردن آرام در سعی که مهرداد

 .کنی پیدا دیگه

 . کشید و گرفت را مهرداد دست بعد و من با اوردنت حال سر بیا تو گفت ای عشوه پر لحن با نیوشا

 شدن دور نگاهم با من و شد همراه او با ای اجازه با گفتن با بود معذب ها پدر جلوی انگار که مهرداد

 . کردم نظاره را آنها

 .میکردند بحث موضوع یک سر نیوشا با مهرداد اینکه مثل
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 نامزدند؟: گفت مهرداد پدر به رو بابا

 .نداره عالقه بهش مهرداد.......نه-

 طوالنی رقص یک از بعد که پرهام سمت به شدم دور آنها از داماد عروس پیش برم من گفتن با من و

 .رفتم میگرفت را پیشانیش عرق دستمال با داشت و بود شده ولو صندلی روی

 و بود چسبانده مهرداد به را خودش چنان بود نیوشا به نگاهم میکردم بش و خوش پرهام با که حالی در

 . کرد بد را حالم که میرقصید

 .فهمید میشد هماهنگش حرکات از را این و بود ماهری رقصنده هم مهرداد

 .بودند دوخته چشم آنها به و بودند کرده خلوت را دورشان همه تقریبا

 مهرداد با اینطوری و باشه عروس لباس تو نیوشا کنید تصور وای:گفت و نشست کنارمان نازی

 .....برقصه

 سیر و میبینند و میذارند عروسیشونو فیلم روز هر عمرشون آخر تا داد ادامه بعد و کرد مکث کمی

 .نمیشند

 را مهرداد لبهای طوالنی نیوشا که زمانی دقیقا یعنی شد تمام هم من عمر از نیمی آهنگ شدن تمام با

 کرد ثابت من روی را گردانش سر نگاه آخر و میگشت کسی دنبال چشمانش با انگار که مهرداد و. بوسید

. 

 و گرفتم نگاهش از را نگاهم چشمانم در اشک حلقه ایجاد احساس با. بود تحملم از خارج دیگر یکی این

 . رفتم تاالر از خارج بهداشتی سرویس سمت به سریع

 .میشد پاک آرایشم تمام اشک با. کنم خفه نطفه در را اشکهایم تا دادم ؼورط را بؽضم بار چند

 با تا بود مچ بیشتر نیوشا با مطمئنا. است آسمان تا زمین از مهرداد و من تفاوت که میدانستم هم اول از

 .....من......ساختم رویا خودم برای احمقانه چقدر که اه.  من

 . کردم نگاه آینه در خودم به و کشیدم دست افکارم تمام از در صدای با

 .کن صبر.... قفله نبینی مگه گفتم عصبانیت با خورد در به دیگر ی تقه چند هم باز

 .کنم صحبت باهات االن همین باید پریسا-

 . بود مهرداد
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 ......من که فهمیدند همه کردم رفتار ابلهانه چقدر خدا وای

 .بدم توضیح را چیزایی یه باید من پریسا-

 اونم که شدم عاشق فقط نکردم کاری که من بکشه چی برای......میکشتم باشه فهمیده پرهام اگه وای

 .نبود خودم دست

 پریسا؟.نمیدی جواب چرا جون پریسا-

 دیوار به که مهرداد به رو و گشودم را در بگیرم خودم به خونسردی چهره میکردم سعی که حالی در

 داشتید؟ عجله بهداشتی سرویس به رفتن برای انگار گفتم بود کرده تکیه روبرویم

 خودش سمت به مرا و گرفت را بازویم خشم با مهرداد که شوم دور او از تند قدمهای با کردم سعی بعد و

 .گرداند بر

 .....ببینتمون یکی اگه من خدای وای....میکنی کار چی-

 داشتم بازویم کردن رها در سعی میکردم نگاه اطراؾ به ترس با که حالی در

 .دیوونه کن ولم-

 .کنی گوش حرفام به باید-

 . نداره وجود برام هم بایدی هیچ نمیخوام-

 ........رو نیوشا من نکن قضاوت ،زود پریسا-

 هان؟اینکه میده معنی چه تو نظر از داشتن دوست ببینم....گفتی بار چند اینو نداری دوسش تو میدونم -

 ............ ندادی انجام العملی عکس هیچ هم تو و شد طوالنی انقدر اون ی بوسه

 . میبوسید نرم را لبهایم مهرداد لبهای که آمدم خودم به وقتی فقط افتاد اتفاقی چه نفهمیدم

  افتادم لبهایم جان به دست پشت با و دادم هولش عقب محکم

 ؟ کردی ؼلطی چه تو....تو-

 .عزیزم کردم ثابت عشقمو-

 ..............کثا توی شو خفه-

 ؟ افتاده اتفاقی پریسا-
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 . داشتم کم را مانی فقط خدا وای

 پاک لباتو بهتره جان مهرداد:گفت بود نوسان در مهرداد و من بین نگاهش که حالی در و آمد جلو مانی

 .کنید تجدید رژتونو هم شما خانم پریسا.... کنی

 .انداختم پایین را سرم و شدم سرخ میکرد ما مورد در مانی که فکری از

 ...............داشتیم فقط ما ببین مانی: گفت مهرداد

 . میدونم.. میدونم: گفت و کرد کریهی خنده مانی

 حاال....کردی کار چی ببین:گفتم مهرداد روبه هم من و شد دور ما از کند نگاهمان حتی اینکه بدون وبعد

 .بریزم سرم بر خاکی چه

 . میبندم دهنشو خودم نباش نگران:گفت و کرد پاک را لبهایش دست پشت با مهرداد

 افتادم راه تاالر سمت به و گرفتم او از را نگاهم حرص با من

 پوسته لبهایم بودم کنده دندانم با را لبهایم پوست بس از من و بود رقص مشؽول من به توجه بی مانی

 فکر موردم در مانی شد باعث عشقش اثبات آن با احمق نبود پیدایش اصال که هم مهرداد. بود شده پوسته

 .بود حالل خونم ریختن میفهمید پرهام اگر خدا وای.کند بد

 ؟.میکنی اینطوریش که نیست طعمت خوش لبای اون حیؾ من کوچولوی پری-

 .متنفرم ازت بیخیالی چقدر که واقعا:گفتم و کردم نگاهش حرص با

 .باشی داشته من به نسبت ای دیگه حس بودن عاشق بجز نداری توحق:گفت و کرد نگاهم اخم با

 گرفته؟ من از حقو این کی اونوقت-

 .من عشق.عزیزم معلومه خوب-

 .میخوری چشم... نکن خرج نفس به اعتماد کیلو کیلو-

 .نیست یکی چشات و زبونت حرؾ ضمنا. نباش من نگران تو-

 منظور؟-

 .میگه سخن من از تنفر از زبونت و میخوای منو میزنه داد چشمات-

 . کردند ؼلط چشمام-
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 . نگو اینطوری موردشون در برم قوربونشون-

 .کنم رها نگاهش باتالق از را نگاهم تا کشید طول لحظه چند اینبار و شد قفل نگاهش در نگاهم لحظه یک

 .قلبته مکونات گویای نگاهت عشقم دیدی-

 .رفتم درسا کنار و برخاستم جا از او به دادن جواب بدون

 . بود ؼافل من از که بود نازی درگیر آنقدر پرهام

 .میگفت گوشت تو چی خوشکله آقا:کرد زمزمه گوشم کنار درسا

 . ندارم حوصله اصال بیخیال-

 چرا؟.....واه-

 . شو من بیخیال خدا را تو درسا-

 .اخالق بد....بابا باشه-

 و بودند کرده عقد پیش هفته محضر در نازی و پرهام چون بخواند خطبه صوری صورت به تا آمد عاقد

 پرهام و نازی سر باالی را خودم سرعت به. آمد عاقد دوباره شود قشنگ عقد فیلم اینکه برای فقط

 .شدم ساییدن قند مشؽول و رساندم

 . بودند گرفته را تور طرؾ دو درسا و نیوشا

 .داد را بله بار سه از بعد باالخره هم نازی و خواند را خطبه عاقد

 . شد سرازیر داماد و عروس طرؾ به کادوها سیل

 پنهان مهرداد و مانی دید از را خودم بود طریقی هر به من و میگذشت پرهام عقد جشن از هفته دو

 .میکردم

 .ببازه رنگ معشوق از دوری با که نیست چیزی ،عشق فهمیدم مدت این در و

 . بود انکار قابل ؼیر برایم موضوع این و بودم مهرداد عاشق من

 .بود اش عاشقانه پیامهای پذیرای دلم شب هر هفته دو این طول در

 .کنم پاک گوشیم از افسوس با پرهام ترس از بودم مجبور که پیامهایی
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 آنها ی خانه روز هر که پرهام نه گر و بود بسته طریقی به را مانی دهان مهرداد بود معلوم که اینطور

 . میشد دار خبر موضوع از بود

 بخوانی را پیامهایم حتی نیستم من،مطمئن کوچولوی پری: مضمون این به فرستاد پیامی هفته دو از بعد

 تک یک خوندی پیامو این اگه فقط ندارم زیادی توقع ازت.ندادی کدام هیچ به جوابی امروز تا چون.

 .بزن من به کوچیک زنگ

 مهری اسم روی و داشتم بر را گوشیم شد پیروز احساسم هم آخر و بوودند درگیر هم با احساسم و عقل

 را خودم آخر و پرسیدم خودم از مرتب و سوال این درسته؟ کارم آیا................ کردم مکث کمی

 .کوچیکه تک یه فقط کردم متقاعد اینگونه

 تو.ممکنه ؼیر این پریسا وای: پیچید گوشی در صدایش سریع خورد که بوقی اولین با زدم را تماس دکمه

......... 

 خیره گوشیم صفحه به من و میکوبید سینه در قلبم.......... کردم قطع را گوشی که بودم کرده هول آنقدر

 .بودم شده

 افتادو تختم روی گوشی خوشبختانه کردم پرت را گوشی ترس با من و خورد زنگ گوشیم موقع همان

 . نیافتاد برایش اتفاقی

  دادم پاسخ را گوشی و شدم احساسم تسلیم باز ومن

 .... سالم

 چطوري؟ عزیزم سالم-

 ...........دیگه و ندید پیام من واسه دیگه کنم خواهش ازتون زدم ،زنگ ممنون-

 . بزني گول خودتو میخواي کي تا دیگه بسه پرسا:گفت و پرید حرفم وسط

 .....که...که کنید تلقین من به دارید سعي شما چرا: گفتم عصبي

 .... و داشتم دوستش واقعا چون کنم کامل را ام جمله کشیدم خجالت

 به نسبت را دارم بهت من که عشقي از درصد یک حتي شده هم تو میخوام فقط من عزیزم:گفت و خندید

 تنها تو که بدم بهت اطمینانو این میخوام پریسا.میدم قول میکنم خوشبختت من پریسا....باشي داشته من

 ....کني قبول زندگیت مرد عنوان به منو توهم میخوام. دارم دوسش که هستي دختري

 



نمارودلنادل مح هگانگ البو  jafa-h.mihanblog.com 64 

 

 .باشم بچه یکم حرفا این به کردن فکر واسه نمیکنید فکر سالمه 19 فقط من-

 باید فقط میدم وقت بهت بخواي وقت هر تا من ضمنا دیدم که هستي دختري ترین وقار با و ترین خانم تو-

 .شی می من مال باشم مطمئن

 ............. براي خانوادتون با باید شما اینکه دیگه و دارم کردن فکر به نیاز من-

 بشم مطمئن جوابت از میخواستم فقط عزیزم میدونم-

 خداحافظ فعال.....بگم بهتون االن ندارم جوابي من: گفتم بدجنسي با

 .کردم قطع باشم جواب منتظر اینکه بدون و

**** 

 کم اینکه هم و داشتیم هفته درآن که تعطیلی روز سه برای هم.  کردند دعوت باغ به را ما نازی خانواده

 .کردند قبول ام خانواده میشد منتفی جاها جور ان به رفتن دیگر و میرفت سردی روبه هوا کم

 همراهشان اگر دیگر طرؾ از و میترسیدم مانی با مواجه از طرؾ یک از نبودم رفتن موافق زیاد من

 به سالش سن که کسی و میشدند جیم هم با ونازی پرهام معمول طبق چون میرفت سر ام حوصله میرفتم

 .نبود بخورد من

 .بروم درسا مادر ام عمه خانه را مدت این و کنم صحبت مامان با گرفتم تصمیم

 .رفت هوا به و شد دود هایم تصمیم همه مهرداد پیامک با اما

 .بروم باؼشان به ام خانواده همراه هم من بود خواسته مهرداد

 برای فقط رفتنم که میکردم توجیه اینچنین را ودم و بدهم دست از را فرصتی چنین بود ممکن ؼیر

 .است مهرداد بیشتر شناخت

 .ماشین جلو پرهام و مانی و نشستیم عقب نازی منو

 .نازی پدر ماشین با هم مادرهایمان و پدر و

 گوشیم وقتی مخصوصا. داشت نظر زیر مرا حرکات تمام انگار آمد نمی خوشم مانی نگاههای از اصال

 که بود آن خوبیش حاال. افتاد دستم از گوشی و شدم هول که کرد نگاهم جلو آیینه از ،چنان خورد زنگ

 . شود مطمئن گاز شیر بستن از میخواست که بود بابا طرؾ از تماس
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 داره گاز شیر رو وسواسی چه مامانم نمیدونی نازی وای گفتم بلند نازی به رو کردم قطع را تماس وقتی

 . رفته بابا مخ رو حتما هم حاال نه یا بستیم و شیر که میکنه تلیت مخمونو میایم بیرون ونه از وقت هر

 هم مانی و کرد تعریؾ نازی برای تاب و آب با را سفرهایمان از یکی مسخره ماجرای و برگشت پرهام

 .بود من پیش حواسش تمام بود رانندگی مشؽول ظاهر به اینکه با

 پسر جوار در دادم جواب مانی نگاههای به توجه بی پوسید دلم نرسیدید چرا کجایید؟پس داد پیام مهرداد

 .کردم قتل انگار میپاد مرا همچین خالتونم

 .کنه نگاه چپ من عشق به کسی کرده ؼلط_

 .دوختم بیرون به را نگاهم و کردم راپاک گوشیم پیامهای تمام فقط و ندادم جوابی

 . میکردم تصور که بود چیزی از زیباتر مهرداد پدر بزرگ باغ

 . بود صمیمی و گرم بسیار ما از مهرداد خانواده استقبال

 گفت و گرفت من از را بودم نگذاشته بیشتر لباس دست دو آن در که کوچکی کیؾ و آمد جلو مهرداد

 روی نگاهم من و میبره خودش بکشید زحمت نکرده الزم گفت اخم با پرهام.  میارم براتون من به بدید:

  . ماند ثابت مانی خند پوز

 و داد هول جلو به را او گذاشتو نازی کمر پشت را دستش بود دوخته من به را نگاهش که حالی در مانی

 یکم و بده نشون بهشون را خانم پریسا با مشترکت اوتاق جان نازی:گفت اش طعنه از پر صدای آن با

 .بزنیم صداتون تا کنید استراحت

 .رفتم باال ها پله از نازی همراه و کشیدم مهرداد دست از را کیفم حرص با

 رفتار تحلیل تجزیه فکر در من و میگفت پرهام با رفتنش بیرون خاطره درمورد داشت مدت تمام نازی

 .بودم مانی

 پرهام نباید حال عین در اما نکند دخالت من کارهای در دیگر تا بچینم را دمش امروز همین گرفتم تصمیم

 .میکند باز حساب خیلی مانی حرؾ روی پرهام بودم مطمئن چون میفهمید چیزی

 . بود نیوشا مهمترینش و بود هضم قابل ؼیر برایم چیزها از خیلی هنوز ضمن در

 .میاد باهامون جونم نیوشا اینجاند اینا مهرداد که حاال کردم فکر: پرسیدم نازی به رو

 احمق میگم بهش.........نمیذاره بهش سگم محل مهرداد ها خوشه دلت: گفت و خاراند را اش کله نازی

 .نمیشه سرش ؼرور عشق میگه.......شو قائل ارزش ؼرورت واسه یکم جون
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 هم مهرداد مطمئنا بخواد را مهرداد واقعا اگه داره راه دل به دل ما ا:گفتم بده توضیح بیشتر اینکه برای

 .میشه مند عالقه بهش

 .دستش رو ریخت پاکیو آب پیش وقت چند خوشه دلت بابا برو-

 چی؟ یعنی-

 ................... و شده دیگه نفر یه عاشق گفت بهش مهرداد هیچی-

 بله:گفتم من و کرد سکوت نازی در به تقه چند با

 .کنید عجله میاید اگه کنیم بازی والیبال میخوایم ما گفت که آمد مانی صدای

 حرفهای یا بودم من شدنش عاشق از مهرداد منظور آیا که میکردم فکر این به مدام شدن آماده حال در

 .میکنم فکر من که نیست کسی آن مهرداد و دارد صحت پرهام

 شلوار و تیشرت یک مهرداد شدند کشی یار مشؽول مهرداد و مانی و پیوستم بقیه به مشؽول ذهنی با

 را پریسا من گفت سریع مانی که انداخت من به نگاهی جذابش لبخند با و بود پوشیده شیک خیلی ورزشی

 را پرهام هم مهرداد. کرد عصبیم بدتر که زد فاتحی لبخند او و کردم نگاهش حرص با میکنم انتخاب

 . شدم نخودی وسط این منم پس گفت نازی.  کرد انتخاب

 . داوری تو: گفت مانی

 . ندارم بازی حوصله ،من من جای بیا تو جون نازی گفتم من و

 فقط که جوری آهسته و کرد نگاهم ریلکس خیلی زدم رویش به ای فاتحانه لبخند برگشتمو مانی مثل بعد و

 نیافتادی جونتم مهرداد گروه تو که خوشحالم:گفت بشنوم من

  . دوختم چشمانش به را متعجبم نگاه تنها ومن

 نشسته والیبال زمین به نزدیک بید درخت زیر ها بچه هیاهوی و مهرداد بیگاه و گاه نگاههای به توجه بی

 . بودم

 این به نه آشناییمان زمان کل در توجهش بی آن به نه. نبود توجیه قابل برایم اصال مانی حرفهای و رفتار

 .دارد نظر زیر مرا ثانیه به ثانیه که االنش رفتار

 جا از سریع میکرد نگاهم لبخند با خانم مهری کردم بلند را سرم کنارم در شخصی حضور احساس با

 و نشست کنارم هم خودش و کرد نشستن به وادار مرا و گذاشت ام شانه روی را دستش برخاستم

 .نیست حواصت میکنم نگاهت است دقیقه ،چند دختر تو کجایی:گفت
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 .درگیره فکرم میدونید اره-

 کرده؟ مشؽول قشنگمو دختر فکر چیزی چه بدونم میشه-

 مثال زدم لبخند سوالش به پاسخ در فقط و شدم خیره بود مهرداد چشمان همرنگ که مهربانش چشمان در

 .میگفتم باید چه

 .دخالتاش با میزنه قدم اعصابم رو خواهرت پسر یا شدم پسرت عاشق جورایی یه میگفتم

 . دارید زیبایی باغ گفتم و کردم عوض را بحث همین برای

 نظرت بگم همه به اینکه از قبل میخواستم حال هر به... نبود سوالم جواب این شیطون ای: گفت و خندید

 .بدونم را

 چی؟ به راجع-

 .کنم خواستگاری خانوادت از مهردادم ی واسه را تو میخوام امشب-

 چی؟: گفتم بلند و شدم شکه لحظه یک

 .داری دوستش که میخونم چشات از نمیشه باورم که نمیخوای و مهرداد نگو-

 .داشتند من چشمای خوندن تو اصراری چه پسر و مادر این نمیدونم

 نیست مناسبی فرصت اصال االن میدونید-

 . دربیاد تکیفی بال این از ام بچه تا کنم صحبت مامانت با بذار جون دختر نیار بهونه-

 یعنی نیست جالب زیاد پسرتون مورد در من خانواده ذهنیت اما رکم انقدر که ببخشید-

 .............. من البته..........شما پسر از داداشم چرا نمیدونم..............میدونید

 .شتافت کمکم به خودش که بگویم چه بودم مانده

 .نه یا بشند اشتباهشون متوجه خانوادت باالخره باید ولی... گفته بهم چیزو همه مهرداد عزیزم میدونم-

 .............شما.نمیکنه تؽییر چیزی خاستگاری قضیه کردن مطرح با اما. متین شما فرمایش بله-

 .نشستید زمین روی اومدید چرا میکرد درد زانوتون که شما جان خاله به به-

 . کردم نگاه بود ایستاده سرمان باالی که مانی به خشم با
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 .داری من کار به چیکار برس بازیت به برو جون خاله-

 .کنه بازی من جای بیاد بگم پریسا به اومدم ندارم شما با کاری من-

 .کرد صدا را اسمم بلند زمین داخل همان از پرهام

 . اجازتون با گفتم خانم مهری به رو

 . عزیزم برو-

 .خانم پریسا و نه پریسا: گفتم مانی به رو وبعد

 .شدم رد کنارش از خونسردی با اما دیدم را صدادارش پوزخند

 و من خواندن کری کر با بازی و مقابلمان گروه در هم مهرداد و نازی و بودیم گروه یک در پرهام منو

 شد شروع نازی

 

 .دادند ترجیح را کباب جوجه پخت هم وآنها.میگرفت صورت آقایان توسط خانمها درخواست به شام پختن

 .بودند ها جوجه کردن سیخ مشؽول هم مهرداد و ومانی داشت خاصی تبحر کار این در پرهام البته

 .میکردند نگاه آقایان کار به و بودند نشسته استخر کنار های صندلی روی خانمها

 .میافتم شوهرم جوونیای یاد میبینم را مهرداد وقت هر:گفت مادرم روبه و شکست را سکوت خانم مهری

 . کنه حفظش براتون خدا-

 هللا انشا-

 .مادریشه خانواده شبیه پوستش و چشما رنگ اما هست مهدی آقا شبیه مهرداد:گفت هم نازی مادر

 .داد بهم نیاز نذرو هزار با خداوند که ای زندگیمه،بچه ثمره مهرداد:گفت خانم مهری

 عکس شکل بدترین به موضوع این به نسبت شوهرم خانواده و نموندند واسم مهرداد از قبل بچه تا سه

 .دادند نشون العمل

 .بیارم بچه واسش نمیتونم و هستم زا مرده من میگفتند بگیرند زن مهدی واسه میخواستند اونا
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 مقاومت خیلی مهدی:داد ادامه و کرد پاک دست پشت با را میچکید چشمانش از که اشکهایی خانم مهری

 .مهمترم هم بچه از براش من که:گفت و کرد

 کنه صیؽه زن سال2 واسه مهدی که گفتند نمیشه راضی اینطوری مهدی دیدند که شوهرم خواهر و مادر

 ........ وبعدش بشه دار بچه ازش مدت این تو و

 نکن اذیت خودتو انقدر جونم خاله:گفت و داد دستش آبی لیوان سریع نازی.شد تبدیل حق حق به اش گریه

 .گذشته ها گذشته.

 ... و اعصابم شدن داؼون قیمت به اما گذشت خاله آره-

 که میخواستم چیز یه خدا از فقط.شد ضعیؾ چشمام ریختم اشک و نشستم بس از:داد ادامه و کشید آهی

 خاله دختر همون بشه صیؽه مهدی واسه قراره که دختری میدونستم چون.بگیره جونمو نشدم دار بچه اگه

 اینکه خاطر به مهدی که داشت،کسی درنظر براش هم اول از مهدی مادر که کسی همون یعنی هست اش

 مطمئن و زندگیم تو میگذاشت پا حاال.ایستاد خانوادش مقابل و زد باز سر اون با ازدواج از شد من عاشق

 .اون نه منم بره باید که کسی اون بیاد اگه بودم

 ماهه سه فهمیدم و بیمارستان رسوند منو مهدی خورد بهم حالم صیؽه شدن جاری زمان از قبل روز دو

 .بود شنیده صدامو خدا باردارم

 اومد مادرش نمیدونید.نمیکنه کاری هیچ نشه معلوم بچمون تکلیؾ تا داد پیؽام مادرش به هم مهدی

 .میشه قبلی بچه تا سه اون مثل هم یکی این:گفت کرد پا به قیامتی چه خونمونو

 .نمیده دخالت اجازه هم کسی وبه داره دوست زندگیشو منو که گفت و ایستاد جلوش هم مهدی

 را اش نوه نیامد حتی شوهرم مادر بخشید زندگیم به دوام آمدنش با اون.داد بهم رو مهردادم خدا باالخره

 هوو سرش شوهرش و نشد دار بچه خواهرشوهرم.درآورد دخترش سر را من آههای تمام نتیجه خدا.ببینه

 .شوهرش های بچه و هووش نوکر شد و آورد

 یعنی بودمش بخشیده که بود وقت خیلی من اما.ببخشمش تا افتاد پایم به و امد ماجرا این بعد شوهرم مادر

 دادم حق شوهرم مادر به هم کمی فهمیدم را مادری عشق معنی مهرداد،وقتی اومدن دنیا به زمان از دقیقا

 روز به روز ما و گرفت شوهرم کار و بود خوب خیلی برایمان مهرداد قدم.باشد پسرش زندگی نگران

 .گرفتنشه زن وقت که شده بزرگ اونقدر پسرم دیگه االن.رسیدیم اینجا به تا کردیم پیشرفت

 .انداختم پایین را سرم زده خجالت منم و دوخت من به را نگاهش

 و رفت سمتش به سریع دید را مادرش سرخ چشمان تا و امد کبابها جوجه با مهرداد موقع همان

 . شده چی مامان:گفت
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 میشم بهتر صورتم به میزنم آب مشت یک االن دلم عزیز هیچی:گفت و بوسید را پیشانیش خانم مهری

 در شد صرؾ شام مادرش و مهرداد برگشتن با آمدندو میز سر هم بقیه و شد دور ما از مهرداد همراه.

 .بود خانم مهری سرگذشت درگیر فکرم تمام که حالی

 

 داره نگه دست خواستگاری واسه گفتی مامانم به چرا که بدونم میشه: خواندم را مهرداد پیام دهم بار برای

 ؟

 من که دلیلی به نوشتم و زدم دریا به دل باالخره نشود ناراحت که بدهم را جوابش چطور نمیدانستم ولی

 .مخالفه ازدواجمان با شدیدا پرهام خبرم بی اون از

 بزنیم؟ حرؾ هم با ساختمان پشت بیای میشه-

 .طلبید می را او فقط احساسم اما نه میگفت عقلم زدم را پاسخ گزینه

 .شدم احساسم تسلیم قبل دفعات مثل هم سر آخر

 .میام نزنه چوب منو سیاه زاغ فضولت خاله پسر دوباره اگر-

 .منتظرتم.... خوابه حاالها حاال اون 7:30 ساعت-

 . رفتم خروجی در سمت به سریع بود ساکت خانه کل. شدم خارج اتاق از آرام.بود خواب خواب نازی

 احاطه را آن تمام زیبایی پیچکهای که رنگ ای نقره نفره چند بزرگ تاب بود زیبا بسیار ساختمان پشت

 .بخیر صبحت خانمی گفتسالم لبخند با و برخاست تاب روی از دیدنم با که مهرداد و بود کرده

 .قشنگه چقدر اینجا وای....سالم-

 .منه پاتق جورایی یه اینجا آره-

 .قشنگه خیلی... حالت به خوش-

 کرد اشاره تاب به و بشین بیا. اومدی که ممنونم-

 :گفتم نشستن حال در

 .نشده بیدار خواب از کسی تا بزنیم حرفامونو زودتر میشه-

 .بدی جواب صادقانه بده قول پرسیدم ازت چی هر من پریسا-
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 .میدم قول-

 داری؟ دوست منو-

 .انداختم پایین را سرم زده خجالت و شدم شکه حرفش از

 .ناقابله آره یه جوابش.....شدی قرمز انقدر چته،چرا اوه-

 .ناقابله نه یه شایدم: گفتم شیطنت با

 .بدی جواب صادقانه دادی قول تو چون نیست نه-

 ...........تو با حق:گفتم و دادم ؼورط را دهانم آب

 .م عاشقت...........یوهوووووووو:گفت و پرید حرفم وسط

 .میشند بیدار همه االن دیوونه میزنی داد چرا-

 .......بعدی سوال....اکی-

 داری؟ اعتماد من به:گفت و شد خیره چشمانم به

 ..........پرهام حرفای اما باشم داشته میخواد دلم-

 .....نه یا اره:گفت و پرید حرفم وسط باز

 قسم عشقمون به پیشت من اما میکنه فکر اینطوری من مورد در که شنیده چی پرهام نمیدونم من ببین

 .کرد نخواهم و نکردم سواستفاده دختری هیچ از االن تا میخورم

 نه؟ یا آره بده جوابمو حاال

 .آره...............خوب-

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 وسایل دنبال کنم درست چایی تا رفتم آشپزخانه داخل راست یک و شدم ساختمان وارد مهرداد از قبل

 شنیدم را مانی نکره صدای که میگشتم چایی

 .گذشت خوش-
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 شما بود خالی شما جای ممنون: گفتم کنم برخورد ریلکس میکردم سعی که حالی در و برگشتم سمتش به

 . میکردید هوا این تو حسابی نرمش یک میشدید بیدار زودتر اگر هم

 .صبحگاهیه نرمش جزو هم گرفتن قلوه و دادن دل نمیدونستم:گفت و زد پوزخند

 . بکن حسابی نرمش یک و بزن زنگ یک خانم فریبا ی واسه االن پس دونستی که شکر را خدا خوب-

 .زدیم بهم فریبا منو:گفت حرص با چون کنم عصبانیش توانستم باالخره اینکه مثل

 .فریباست مثل دخترای زیاده که چیزی نخور ؼصه: گفتم و زدم پوزخند من اینبار

 ........هم تو پس-

 .شده چیزی پریسا:گفت و شد ظاهر نجات های فرشته مثل مهرداد

 .میگند هزیون خیلی امروز چون نخوابیدند درست دیشب خالتون پسر اینکه مثل....... نه-

 . کنیم صحبت هم با باید تو و من مانی-

 .داداش آزاده وقتتون کی دقیقا شما.....خان مهرداد حتما-

 شده؟ مرگت چه هست معلوم مانی-

 .کوبید بهم محکم را در و رفت اتاقش سمت به مهرداد به توجه بی مانی

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 .مرگشه چه نمیدونم واقعا:گفت من به رو حرص با مهرداد

 . رفت مانی اتاق سمت به و

 اما بود سرد کمی هوا کردیم منتقل باغ داخل به را آن مهرداد کمک به و کردم محیا را صبحانه بساط

 . خورد صبحانه ساختمان داخل و گذشت باغ های زیبایی از نمیشد واقعا

 .بود رفته فرو فکر توی بود آمده بیرون مانی اتاق از که وقتی از مهرداد

 بهم حسابیم درست جواب. میکنه اینطوری چرا مانی نمیدونم: داد پاسخ افتاده اتفاقی چه که پرسیدم وقتی

 . نمیدونم.................و بریزه بهم اینطوری نداشت سابقه وقت هیچ. میکنه بارم متلک فقط و نمیده
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 .کردند تشکر من از صبحانه بابت همه و شدند بیدار خواب از کم کم همه

 .نکردم نگاهش هم یکبار حتی و گرفتم دیده نا را مانی وجود مدت این در

 سر اش حوصله شطرنج وسط معمول طبق بابا شدم پدرم با شطرنج بازی مشؽول هم صبحانه از بعد

 .ریخت بهم را شطرنج صفحه تمام و میرفت

 .افتاد آب دهانم دیدنش با که آورد خوشکل خامه کیک عالمه یک خانم مهری

 .شه باز دلمون بزن واسمون یکم بیارو بردار دستگاهتو دمو اون پاشو بابا:گفت مهرداد به رو مهرداد پدر

 .افتاد راه ساختمان سمت به و گفت چشمی کن گوش حرؾ های بچه مثل مهرداد

 . دارد تبحر سازها تمام در او که فهمیدم من ویالنش آوردن با

 .بخونید شما میزنم من:گفت جمع به رو

 . خواندیم بلند بلند بعد و وار زمزمه اول ما و زد را قلبها سلطان آهنگ

 .بخندم ؼش ؼش من شد باعث و کرد ادا ؼلط را کلمه چند بابا بین این در

 .ام کله پس زد یکی و نیاورد طاقت بابا هم سر آخر

 ..........و بدی خیلی بابا گفتم حرص با هم من

 ؼرق صورتم تمام و فشرد صورتم روی را ها ای خامه کیک از یکی بابا که بود نشده تمام ام جمله هنوز

 . شد خامه در

 ها ای خامه کیک سمت به بود تلنگر یک منتظر انگار که دهمجمع نشان العملی عکس اینکه از قبل

 .رسید آسمان به همه خنده صدای و بود خامه در ؼرق ها چهره تمام که نکشید ثانیه چند به و آورد هجوم

 .بودم نخندیده انقدر بود وقت چند خندیدم چقدر وای:گفت بود افتاده زدن نفس نفس به که مهرداد پدر

 .خوشند الکی همه چقدر که بودم فکر این در من و

-------------------------------------------------------------------------------- 
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 که نکنم فکر البته میکنیم کم را زحمت صبح فردا که:گفت میکرد تشکر میزبانان از که حالی در بابا شب

 زود صبح فردا تا کنید جمع را وسایلتان:  گفت مامان و من روبه و. بذاره تنها را نازی نیاد دلش پرهام

 .بیافتیم راه

 . نگذاشت تاثیر پدر نظر روی برگردیم فرداشب همگی اینکه بر مبنی بقیه اصرار

 که کنیم عرض خدمتتان را مطلبی فردا بود قرار خانم مهری و من اما راحتید جور هر:  گفت مهرداد پدر

 .بشه مطرح االن بهتره میرید شما صبح فردا اینکه به توجه با

 موضوع همان موضوع که فهماند من به من از نگاهش دزدیدن با او کردم نگاه مهرداد به سریع

 .است خاستگاری

 دلمان در بدجور مهرش دیدیم را خانم پریسا ما که جان نازی تولد جشن از راستش:داد ادامه پدرش

 بعد. پریسا مثل دختری داشتن آرزوی. داشتم را آرزویش من که بود همان زیبایش هم و متانت هم.افتاد

 .شد برابر صد دلمان در مهرش محترمتان خانواده با آشنایی و پرهام و نازی ازدواج از

 تعارؾ اصال من:گفت مهدی آقا که شدند است خودتان از خوبی و ممنونم گفتن به شروع پدر و مادر

 .ندارم

 جای بشه جان پریسا و کنید قبول ؼالمی رابه مهردادم و کنید اورده بر منو آرزوی میخوام شما از حاال

 .دخترم

 آنها به کمکی هیچ از بین این در هم من و میکنه خوشبخت دخترتونو پسرم که میدم اطمینان شما به من

 .نمیکنم دریػ

 .شد برقرار فضا در محض سکوت مهدی آقا جمله شدن تمام با

 .نکردم هم بلند را سرم خجالت از حتی مدت این تمام در که من

 .میرسیم خدمتتان خاستگاری برای هم رسمی طور به ما البته:گفت و شکست را سکوت خانم مهری

 او برای ازدواج حاال و.است بچه خیلی هنوز پریسا چون باشه کار این به احتیاج نکنم فکر:گفت پرهام

 .است زود خیلی

 .مونده پریسا درس از سال 4 هنوز: گفت پرهام حرؾ تاکید در بود ساکت لحظه آن تا که بابا

 زیر را آنها اینکه برای ای عجله هم ما و بشه تمام باید جان پریسا درس که البته صد:گفت خانم مهری

 .بشه راحت پریسا بابت بچم خیال میخوایم فقط نداریم بفرستیم سقؾ یک
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 .نداره خوراک و خواب شده آشنا دخترتون با وقتی از بچم اخه: داد ادامه لبخند با

 احتیاج کردن فکر واسه فرصتی یک به ما اما متین شما فرمایش:گفت بابا بزند حرفی پرهام آنکه از قبل

 .میدم خبر بهتون بعدا حال هر به....و بگه را نظرش باید هم پریسا ضمنا داریم

 .رفتم اتاق سمت به بخیر شب گفتن با

 صورتم.تویی برده مهردادو دل که دختری نمیکردم فکر هیچ پریسا وای:گفت و آمد دنبالم هیجان با نازی

 .میکنه خوشبختت مطمئنم. میاید بهم خیلی:گفت و بوسید را

 پرهام ولی-

 .بشه مانع نمیتونه احدی هیچ باشید هم قسمت شما اگر بیخیال-

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 از که چیزی تنها بودم ام خانواده العمل عکس و مهرداد فکر در و بودم نشسته بیدار رختخواب در هنوز

 بابا خواب رگ راحت پرهام چون گرفت نخواهد صورت رسمی خاستگاری که بود این بودم مطمئن آن

 .میگرفت دست در را

 .شوم وارد مامان طریق از که بود این راهش تنها

 بیدار نازی تا دهم قرار سکوت حالت در را گوشیم سریع و امدم خودم به گوشیم پیام زنگ صدای با

 .نشود

 :بود داده پیام مهرداد

 اطرافیانم ،رفتارهای شدم مجبور اما.کنه صحبت بابات با خواستم بابام از خود سر که ببخش منو عزیزم

 .بخیر شبت.کنم روشن را تکلیفمون زودتر بگیرم تصمیم شد باعث

 .بودم عاجز رفتارشان علت درک از هم خودم واقعا.بود مانی یا پرهام بقیه از منظورش

 .بخیر هم تو شب شد هم بهتر اینطوری شاید.میکنم خواهش:دادم جواب

 و مانی بجز.رفتم آشپزخانه سمت به شدن آماده از بعد و شدم بیدار خواب از بقیه صدای و سر با صبح

 صندلی روی گفتم بخیری صبح سالم داشتند حضور آشپزخانه در بقیه بودند خواب که نازی و پرهام

 جذاب لبخند ولی نخوابیده درست دیشب بود مشخص کامال چشمانش قرمزی از نشستم مهرداد مقابل

 .داشت بفردش منحصر جذابیت از نشان لبش گوشه
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 . کردیم حرکت تهران سمت به ما و داد قرار ماشین در را وسایل بابا صبحانه صرؾ از بعد

 . هستیم خبرتان منتظر که کرد تاکید باز مهدی آقا حرکتمان از قبل

 که بود دیروز همین انگار من و میشوند بزرگ زود چقدر ها بچه اینکه مورد در فقط بابا و مامان راه در

 .کردند صحبت بود رسیده فرا ازدواجم موعد حاال و بودم آمده دنیا به

 به راجع نظرت جان پریسا:گفت و دوخت من به را نگاهش آینه از بابا خاطراتشان مرور از بعد باالخره

 ؟ چیه مهرداد

 . میاد خوبی پسر نظر به ولی ندیدمش بیشتر بار چند من: گفتم انداختمو پایین را سرم خجالت با

 .شد همیشه از متفاوت کامال خانه فضای پرهام ورود با شب

 .ندهم را او جواب مدت این در که کردم را سعیم تمام من و کرد مهرداد از بدگویی به شروع باز پرهام

 باز داشت که پرهام به رو و دادم دست از را خودم کنترل و بود بخش ثمر هفته یک فقط تالشم تمام ولی

 چی هر داری فقط چرا...بیار شاهد حرفات واسه:گفتم میکرد خراب مهرداد علیه بر را مادرم و پدر ذهن

 شدی؟ ساکت چرا....دیدی؟هان چیزی اون از تو مگه/ .........میکنی قبول را میشنوی

 ...............ی پسره اون دوش روی جنازتم نمیدم اجازه من..... اوردی در زبون چیه-

 اینطوری دوتا شما که نمردم هنوز من......شید ساکت:گفت محکم لحن با پرهام بیداد و داد وسط بابا

 ...میکشید فریاد و میشکنید را خونه این حرمت

 ............که خورده قسم اون اما بد مهرداد اصال بگید پرهام به چیزی یه شما بابا: گفتم بؽض با

 میدونه اون نگفتم مگه نزن حرؾ اون با نگفتم تو به من مگه رو پر دختره شو خفه: کشید فریاد پرهام

 ؟؟.....نه یا کنه؟گفتم خامت چطور

 .دارم عالقه مهرداد به.... من.... من............نکرده خام منو کسی-

 . اون با که خوردی ه.گ تو-

 ربط تو به من زندگی چیه میدونی اصال.....بفهم دهنتو حرؾ ولی واجب احترامت داداشمی پرهام-

 ....نداره

 .کوبید دهانم به محکم دستش پشت با بدهم نشان العملی عکس انکه از قبل و امد سمتم به عصبانیت با
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 پدرم.میزند نفس نفس عصبانیت زور از عزیزم ،برادر پرهام نبود مهم نبود مهم برایم چیز هیچ دیگر

 بی خون و میگردد قلبش قرصهای دنبال دستیش کیؾ در مادرم.است نوسان در ما بین نگاهش مبهوت

 و من بین پاک عشق اثبات هم آن و بود چیز یک مهم فقط.است جاری لبم ی گوشه و دماغ از وقفه

 . مهرداد

 .پرهام نمیبخشمت وقت هیچ گفتم لبم درد به توجه بی و شدم خیره پرهام به اشکم پر چشمان با

  .دویدم اتاقم سمت به سرعت وبا

 یه باید خودت شدم خسته من مهرداد: گفتم بود بریده را امانم گریه که درحالی و زدم زنگ مهرداد به

 . اومدم پیش ظرفیتم از بیش هم اینجا تا. بیاستم خانوادم روی تو نمیتونم این از بیشتر دیگه من.کنی کاری

 .کن بس مهرداد ،جون پریسا میکنی گریه اینطوری چرا شده چی:گفت کالفه مهرداد

 بؽض با...... خوردم که بودم نخورده کتک برادرم از عمرم توی....بدونی میخوای هان... شده چی-

 . بابام جلوی اونم داد فحشم دادم ادامه

 .کنه بلند دست روت نداره حق کسی:گفت عصبانیت با

 . بگیره جلوشو میخواد کی کرد بلند اگه اونوقت

 .دنبالت میام شو آماده باش زود.....من-

  بشه چی که-

 .بزنه آسیب بهت کسی بدم اجازه نمیتونم-

 .... کنی ثابت گناهیتو بی تو که اینه فقط چارش.... کن بس مهرداد-

 چیزو همه نازی بود نازی دوست نیوشا......میدونم چه بزنه حرؾ پرهام با بگی نازی به باید ببین-

 .میدونه

 .............من مهرداد-

 من به را نگاهش خورده زخم شیر مثل پرهام و شد باز شدت با در که بودم نکرده تمام را ام جمله هنوز

 دستم از را موبایلم گوشی پرهام کنم حرکتی بتوانم اینکه از قبل و کشیدم خفیفی جیػ دیدنش با دوخت

 :گفت و کشید

 .هان میزدی فک خری چه با ببینم-
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 ......الو الو: گفت و گذاشت گوشش در را گوشی خودش و داد هول تختم سمت به را من

 خودمونه مهرداد همان مهری:  گفت و کشید سرک گوشیم توی سرعت به که نشنید جوابی اینکه مثل

 نکن کاری پریسا.....بکنم خواستم ؼلطی هر بذار نمیفهمه و ؼیرته بی خرو پرهام گفتی.. هان

 ...............که

 . میکنی بزرگتری واسش تو که نمرده بزرگترش هنوز پریسا پرهام بسه کشید فریاد بابا

 رو نازی که تو چطور:گفتم و کردم پیدا دوباره را ام رفته دست از نفس به اعتماد بابا حرؾ این با

 ...............من ولی نبود ی طور میخواستی

 .نکن مقایسه عوضی اون با رو نازی... شو خفه-

 اونوقت؟ چرا-

 و گفتمو بهت بار صد که دلیالیی همون به... معلومه میزنی خریت به خودتو داری یا خری واقعا تو-

 .خوندنه خر گوش تو یاسین مثل حرفام

 درسته؟... درست کار نازی... پاک نازی... خوب نازی-

 میگذره؟ مؽزت بی کله اون تو چی:گفت و کرد نگاهم مشکوک پرهام

 نه؟ یا داری قبول زنتو حرؾ تو پرهام ببین-

 نداره موضوع این به ربطی هیچ ولی... آره

 .....اینجا بیاد بگو نازی به بزن زنگ خوب خیلی-

 ؟ بشه چی که-

 .فهمی می خودت بزن زنگ....د-

 .ما خونه بیاد سریع خواست او از و زد زنگ نازی به بود دستش در هنوز که من گوشی با پرهام

 .آمد نازی که بود نشده هم دقیقه ده هنوز

 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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 جون مامان وای...... بیام خواست ازم اینطوری پرهام چرا شده چی:گفت و شد خانه وارد هراس با نازی

 گرفته؟ درد قلبتون دوباره چرا شما

 چه اینجا بگه من به یکی میشه شده چی.... من خدای:گفت داؼونم صورت دیدن با و برگشت من سمت به

 خبره؟

 .بیای خواستم ازت داشت کار باهات پریسا نازی:گفت حرص با پرهام

 مامانتون باشه آروم صداتون فقط میزنید حرفی هر:گفت میداد مالش را مامان های شانه که حالی در بابا

 . نیست خوب زیاد حالش

  بدونه متهم مهردادو جهت بی کسی بدم اجازه نمیتونم اما مامانم میخوام معذرت گفتم و بوسیدم را مامان

 میشناسی؟ خوب و مهردا نازی:گفتم و کردم نازی به رو

 چه داداشه عین برام مهردادم شدیم بزرگ هم با بچگی از همسنیمو تقریبا مانی مهردادو و من. معلومه-

 کردن خوشبخت توانایی که خاصه آدم یه اون من دید از.....کرده برادری من حق در مانی از بیشتر بسا

 .داره را پریسا

 .بگی نیوشا و مهراد رابطه به راجع میشه جون نازی-

 همون از که نیوشا.شدم نیوشا مهردادو آشنایی باعث من واقع در.  منه صمیمی دوستای از یکی نیوشا-

 نیوشا..... بود توجه بی خیلی احساسش اونو به نسبت مهرداد اما باخت مهرداد به دینشو و دل اول دیدار

 چند ینکه تا نداره نیوشا به ای عالقه هیچ گفت لحظه همون مهرداد ولی دارد دوستش گفت او به صریحا

 .داره دوست را دیگه یکی گفت بهش و دستش رو ریخت را پاکی آب پیش وقت

 .............اهل و کنه کاری پنهان میتونه یارو.... نمیشه دلیل اینا:گفت پرهام

 .همین.... کاره و موسیقی اهل فقط اون:گفت محکم نازی

 .نشست مبل روی و شد ساکت پرهام

 ما خانه به بزرگ گلی دسته با مادرش و پدر با همراه مهرداد شدو داده رسمی خاستگاری اجازه باالخره

 او به را چایی که حالی در بود شده خیره من به دلنشین لبخندی و شیک بسیار ظاهری با مهرداد.آمدند

 عمیقتر لبخندمرا فقط پاسخش در هم من و شد شکسته طلسم باالخره کرد زمزم لب زیر میکردم تعارؾ

 .کردم

 .نشستم.....نکنید تعارؾ خدا را تو... بفرمائید: میگفت مرتب که مامان کنار
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 .مطلب اصل سر رفت خودش قول به مهرداد پدر باالخره کردن صحبت دری هر از ساعت یک از بعد

 خدمتتون باؼم توی که همانطور:گفت بودند دوخته چشم او به حاضر افراد تمام که حالی در آقا مهدی

 ما هم حاال و برده را ما مهرداد ودین دل دارم دوسش نداشتم دختر مثل البته که دخترتون.کردم عرض

 خوشی و خوبی با تا هم دست تو بذاریم جوونو دوتا این دست بدید اجازه شما اگه که رسیدیم خدمت

 و ریش این حاال:داد ادامه پدرم به رو مهدی آقا و گفت ای هللا انشا خانم مهری.....کنند شروع زندگیشونو

 ......کنندو صحبتی هم با برند داماد و عروس بدید اجازه فقط.....شما دست قیچی این

 .اتاقت تو کن راهنمایی مهردادو آقا پاشو بابا پریسا..شماست با حق بله-

 .شد همراه من با اجازه با گفتن از پس مهرداد و گفتم بفرماییدی مهرداد به رو و گفتم چشمی

 بگیم آیندمون همسر از توقعاتمونو بقیه مثل باید الن:گفت و کاوید را اتاقم جای جای نگاهش با مهرداد

 .بگو تو اول من عشق خوب....

 مانع نه بشی پیشرفتم باعث مربونو و باشی وفادار...باشی داشته صداقت همیشه میخوام...........اوم-

 .همین.....دیگه و...

 .مهربون و االیش بی و پاک باشی االن مثل همیشه...تو از من توقعات اما توقعی کم خانم چه آخ-

 .. من واسه وفاداری همسر و باشی هامون بچه واسه خوبی مادر

 پرهام و خورد در به تقه چند که کردیم صحبت هم با هم دیگر ساعت نیم حدود و گفتم چشمی اختیار بی

 اما شدم مزاحمتون که مهرداد آقا ببخشید:گفت طعنه با خوردش نمیشد هم عسل من یک با که ای قیافه با

 . برید هم با که منتظرتند خانوادت

 ....االن:گفت من به رو

 .رفت بیرون اتاق از و

 .رفتیم بیرون اتاق از هم با و کردیم نگاه هم به تعجب با مهرداد و من

 . خوردم جا نداشت پرهام از کمی دست که بقیه قیافه دیدن با ورودمان با

 . شده طوری کرد زمزمه آرام مهرداد

 او از تبعیت به هم جمع و شد بلند و کنیم زحمت رفع باید بابا نه:گفت و زد تصنعی لبخند مهدی آقا

 .رفتند و کردند سری سر خداحافظی.

 رفتند؟ اینطوری چرا شد چی: گفتم مامان روبه ناگهانیشان رفتن از بعد
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 .بود حرفا این و مهریه سر....واال بگم چی:گفت و کشید آهی مامان

 نیست؟ مهم وسط این من نظر یعنی: گفتم و کردم نگاه پرهام و بابا به تعجب با

 اصال مورد یه این تو:گفت میداد تکان هوا در تهدید نشان به را اش اشاره انگشت که حالی در پرهام

 فهمیدی؟ نمیکنی دخالت

 . رفتید پیش من نظر طبق فقط موارد بقیه در اینکه نه: گفتم حرص با

 .شو ساکت-

 ...بابا کردم زمزمه و برگشتم بابا سمت به تعجب با

 این با داری اصرار که میفهمی؟حاال میخوایم صالحتو و خیر ما:گفت کند نگاه من به اینکه بدون بابا

 .بشه محکم پشتوانت باید کنی ازدواج پسره

 . میکرد قبول داشت اعتماد پسرش به باباش اگه نخواستیم بدی چیز که ما ضمنا

 خواستید؟ چی شما گفتم میآمد در چاه ته از که صدایی با

 سر اما چشم گفتیم هم ما گفتند خودشون که اینو تولدت سال همون سکه تعداد گفت اول همون باباش-

 خونه کل بشه مشخص مهرداد اخالقی صالحیت عدم هم اگه........هم اگه و خونه دنگ سه گفتم من خونه

 .عندالمطالبه مهریتم توو با هم طالق حق و

 بیای نشی بلند بؽلت تو بچه یه با فردا پس که خودته خاطر به اینها همه کنی درک تو باید ولی......همین

 .کرده خیانت بهم شوهرم بگی و اینجا

 کوبیدم بهم محکم را در و افتادم راه اتقم سمت به کنم صحبت کلمه یک نتوانستم حتی و بود شده قفل زبانم

. 

 .شد جاری اختیار بی اشکهایم و کشیدم عمیقی نفس.......داشت حضور اتاقم در عطرش بوی هنوز

 به االن که مهردادی... بود مهرداد خورد زنگ بود برگرداند من به اکراه با پیش روز دو پرام که موبایلم

  . بود شده ذخیره گوشیم در خودش اسم

 .....بله-

 .....و عقد سفره سر بدی بهم نباید االن که را بله-

 میکنی؟ گریه داری پریسا
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 .....نمیدونستم مهریه به راجع چیزی من متاسفم مهرداد-

 دار همه گرنه و ندارند اعتماد من به هنوز خانوادت که بود شده ناراحت این از بابا عزیزم میدونم-

 .موت تاره یه فدای وندارم

 ...بشه راحت خانوادت خیال که میزنه نامت به را خونه همه گفت بابا امشب اصال

 ..... خوبی خیلی تو مهرداد-

 .کردم خاموشش و کردم قطع را تلفنم و گرفت شدت ام گریه

 نمیتوانستم درد سر از شدم که بیدار فقط برد خوابم کی نمیدانم بود نمانده برایم اشکی که گریستم آنقدر

 .بایستم پایم روی

 .برساند ما به را خودش بابا شد باعث که کشید جیػ ام قیافه دیدن با مامان

 کردی؟ چه خودت با بابا شدی اینطوری چرا-

 ..... سرم گفتم زور به

 . کردم خالی ام بیچاره تخت روی را ام معده محتویات تمام بعد و

 بیرون را ماشین بابا بودم خوابید خاستگاری موقع دیشب لباسهای همان با چون نبود شدن آماده به نیازی

 دو من و آمده پایین فشارم شدید عصبی فشار دلیل به دکتر نظر طبق و رساندند بیمارستان به مرا و زد

 .کردند تزریق ام بیچاره دست به سرم مرتب و شدم بستری روز

 .سپریشد مهرداد از خبری بی در روز دو

 

 . کرد فرق من با همه رفتار بیمارستان از شدنم مرخص با

 . نمیشد بدل و رد ما بین چیزی مره روز حرفهای جز به و بود خودش کار به سرش کال پرهام

 چیزی ولی دارند نگه قبل مثل را خانه جو میکردند سعی افتاده اتفاقی که انگار نه انگار هم بابا و مامان

 تماس من با هم یکبار حتی مدت این در که بود من به مهرداد بیتوجهی میداد آزار مرا بین این در که

 . بود نگرفته

 .زد اشؽالی که خورد بوق آنقدر. گرفتم تماس او با خودم و زدم دریا به دل باالخره
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 دوباره که بع ساعت نیم اما بدهد را پاسخم نتوانسته که بوده بند جایی دستش حتما کردم فکر خودم پیش

 . بود کرده خاموش را گوشیش گرفتم تماس

 .بگیرم تماس نازی با مهرداد حال پرسیدن برای که شد باعث و افتاد جانم به بدی دلشوره

 گلم؟ خوبی جان نازی سالم الو-

 زنگیدی؟ و کردی ما از یادی بار یه تو نمردیمو ما گرام شوهر خواهر بر سالم به به-

 گوشیش چرا نمیدونم نداری خبر هرداد از نازی:گفتم جدی بعد........ عزیزم نشو خوشحال زیاد-

 خاموشه؟

 کارت تو فهمید وقتی از یعنی مرگشه چه نیست معلوم:گفت آرامی لحن با و کرد سکوت ثانیه چند نازی

 چطور...... شدی مرخصم نیستو طوریت گفتم بهش وقتی اما ریخت بهم اعصابش کشید بیمارستان به

 .......اوم.......بگم

 بگی؟ میخوای چی نازی-

 مرگشه چه ببینم خونشون برم بهم زد زنگ امروز خاله خودشه تو بیشتر حاال تا دیشب انگار اما نمیدونم-

 .نکرد باز روم به اتاقشم در حتی اون ولی

 شده؟ چی نفهمیدی-

 .نزد حرؾ من با اصال نه-

 . کردم خداحافظی نازی از چطور نفهمیدم اصال

 اسم دیدن با شد بلند گوشیم پیام زنگ صدای که میچرخید مهرداد حوش و حول فکرم تمام و نمیبرد خوابم

 کردم باز پیامو سریع مهرداد

 دنیا تمام اندازه هنوزم اما ببخش منو..... ندارم را تو خوبیه همه این لیاقت من که رسیدم نتیجه این به)

 (دارم دوست

 .پیچید گوشم در مهرداد خسته صدای اما کنم قطع میخواستم که خورد بوق اندر گرفتم تماس او با فوری

 سالم-

 .میشم نگرانت دارم شده چی مهرداد--
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 خدا به........نمیتونم..... دارم دوستت میکنی تصور که چیزی اون از بیشتر دارم دوست خیلی پریسا-

 نمیتونم

 ؟ نمیتونی چیو.... مهرداد میگی چی-

 من....... ندارم را تو لیاقت من-

 بهتره.دارم دوست منم..... چون............چون میگی چی داری نیست مهم برام:گفتم پریدمو حرفش وسط

 .خاستگاریم برا بیای بپوشیو آهنی کفش

 .بخواه جونمو تو-

 .سالمت جونت--

 خانه به تادوباره کند صحبت اش خانواده با مهرداد که شد این بر قرار کردیمو صحبت ساعت2 نزدیک

 بیایید ما ی

 

 .کنم مرور را خاطراتم ادامه نداشتم دوست دیگر

 تند دور روی چیز همه انگار. نکرد دخالتی کارم در کس هیچ بعد به ان از اینکه ،به زدم لبخند حماقتم به

 .شد جور دوماه مدت ظرؾ عشقم با پیوندم مقدمات اینکه از خوشحال من و افتاد

 عقدم روز من میخواست انگار شود کودنش خواهر خیال بی بود گرفته تصمیم انگار نشست ساکت پرهام

 . ببرم پی حرفهایش حقیقت به آن از بعد حتی یا

 از یکی روی حتی که آوردی،مهردادی احساسم و عشق سر بر چه بفهمی کاش مهرداد آخ..... مهرداد

 شکست را اتاقم سکوت صدادارم پوزخند.......صداقتو وفاداری نماند ام آینده همسر از توقعاتم و شرطها

 در کنم بخت بد عمری را خودم او به بله یک گفتن با بود نزدیک که کسی میکردم فکر مهرداد به من

 .بود جور االنم حال با بدجور که آمد یاحقی محسن آهنگ ذهنم

 دفنه خاطره هزار اشکم ی قطره هر کنار

 

 قرنه یک قد گوی که داریم خاطره قدر این
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 زهره مثل که عشقی عشقت از سوزه می گلو

 

 قهره من لبهای با خنده هردم تو عشق بی ولی

 

 نیازارم بودن این به اما منی با درسته

 

 دارم دوست آه گی نمی چشماتم با حتی که تو

 

 بود لبهات بازی فقط دارم دوست گفتی اگه

 

 بود چشمات توی نشسته خواهی خود رنگ نه وگر

 

 شه ما ماله خواستم می من دنیا توی عشقه هرچی

 

 نباشه ؼصه بینمون نزاشتی وقت هیچ تو اما

 

 مونم می خونه هم تو با بوسه یه با کردم می فکر

 

 تونم نمی تو بی اخه نمیشه دونستم نمی

 

 رحمی بی همه این که تو از تو از من کنم می گله
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 نمیفهمی وقت هیچ که تو عشقت از مردم بار هزار

 

  آهه ی همسایه دلم خون و اشک همزاد چشام

 

 روباهه مکر شبیه تو عشق و گرگ زمونه

 

 احساس گله کنار لوح ساده چوپان شدم

 

 دعواست گرگ سرچنگال گله این داره رسمی چه

 

 فهمه نمی گله این که هستی خواستنی قدر این تو

 

 رحمه بی و سنگ از دلت داری لب به لبخند اگه

 

 کرد رو تورو ی حیله عشق این اگه خوبم ببخش

 

 کرد خو تو چنگال به که ساده دله به نفرین

 

 نباشه ؼصه بینمون نزاشتی وقت هیچ تو اما

 

 مونم می خونه هم تو با بوسه یه با کردم می فکر
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 تونم نمی تو بی اخه نمیشه دونستم نمی

 

 رحمی بی همه این که تو از تو از من کنم می گله

 

 نمیفهمی وقت هیچ که تو عشقت از مردم بار هزار

 

 رحمی بی همه این توکه از تو از من کنم می گله

 

 نمیفهمی وقت هیچ که تو عشقت از مردم بار هزار

 

 رفتم دستشویی به و برخواستم سختی به جا از.سرخوردند گونه روی و یافتند را راهشان باز اشکهایم که

 افتاده روز این به بود خورده که زیادی تافتهای و ژل از که پریشان موهای با هیوالیی دیدن با آیننه در

 ضدآب حتی بود شده اشامها خون شبیه آب ضد آرایشگر قول به ریمل سیاه رد که چشمانم زیر و بود

 رنگ هنوز شدم خیره لبهایم به و کشیدم آهی. بیاورد دوام اشکم آنهمه برابر در نتوانست هم بودنش

 انقدر که دیدم من که دمادی این با ببین شد اکو گوشم در آرایشگر صدای. بود برجا پا ملیحش صورتی

 حتی آینه درون دیدنش با که پاشیدم خودم روی به تلخی لبخند.بزنم ساعته24 لبتو رژ بهتره تنده اتیشش

 . گرفتم زیرش را سرم و کردم باز را سرد آب کردم احساس گلویم درون را تلخش طعم

 

 

 افتادم لبهایم جان به حرص با نکرد فرقی هیچ لعنتی لب رژ فقط و شد پاک آرایشها همه از صورتم

 یاد به بود شده زد پرهام نامزدی روز لبهایم روی که مهرداد بوسه یاد به شستمشت صابون با با چندین

 که من و میبوسید را لبهایم ولع با مهرداد که حالی در انداختیم آتلیه در که عکسی یاد به آرایشگر حرؾ

 .نخورد چشم به رژ از ردی دیگر..... کنم دور خودم از را او کردم سعی بودم کشیده خجالت عکاس از

 میکنی؟ چیکار ساعته یه تو اون پریسا: نازی محزون صدای بعد و خورد در به تقه چند

 .ندادم را جوابش
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 . میزند تنه در به دارد که بود مشخص و شد بیشتر هایش ضربه شدت

 .میلرزید ترس از صدایش....  میکنی؟ چیکار احمق پریسا-

 گفتم و کردم باز را دستشویی در زدم تلخی لبخند بود کرده من مورد در او که فکرهایی تصور از

 .کنم کشی خود که ندارم جرات اونقدر نترس.....چته؟:

 . بیمارستان برم میخوام گفتم و شنیدم را اش آسوده نفس

 میاد؟ خون داره چرا شده چی لبات:گفت حرفم به توجه بی

 برم؟ تنها یا میای مامان پیش برم میخوام-

 . بشم حاضر کن صبر-

 که حالی در و آوردم در تنم از را بودیم دیده ژورنال چقدر مهرداد با انتخابش سر که عروسم سفید لباس

 .شدم آماده و رفتمم کمدم سمت به میشدم رد رویش از

 .شنیدم را صدایش که بودم برنداشته را اول قدم هنوز خانه از خروجم با

 .پریسا: کرد صدایم خشدار

 میکنی؟ چکار اینجا تو مهرداد:گفت حرص با من جای به نازی نگشتم بر سمتش به اما ایستادم جایم سر

 .بزنم حرؾ باهات باید:گفت او به توجه بی مهرداد

 .ندارم حرفی کسی با من بریم بیا نازی-

 ........................نمیتونی دلخوریو ازم میدونم-

 چی:زدم داد نبود خودم دست صدایم کنترل دیگر که حالی در و برگشتم سمتش به پریدم حرفش وسط

 نیوشا و تو روزگار من که نیاد مامانم سر بالیی کن دعا فقط........................؟هان بگی میخوای

 باش زود نازی زدم داد شد باز حرفی گفتن برای تالش در که لبهایش به بیتوجه بعد و میکنم سیاه جونتو

 . وایسادی اینطوری چرا

 دیگری حرؾ گفتن حتی بدون هم من و کرد روشنش و رفت ماشین سمت به و خورد سختی تکان نازی

 به که بود مادرم برای فقط اینبار اما افتادند راه باز اشکهایم گذشتیم کوچه پیچ از که همین شدم سوار

 . بود افتاده روز این به من حماقت خاطر
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 از لباسش و فشرد اش سینه توی را سرم بابا ولی نمیکرد نگاهمم حتی پرهام رفتم بابا و پرهام کنار

 .شد تر اشکهایم

 انشاهللا ظهر بعداز است ویژه های مراقبت بخش تو االن شده رفع خطر خوبه مامانت:کرد زمزمه آرام

 .بخش میکنند منتقلش

 من.....من بابا-

 چی؟ تو-

 .میخوام معذرت من-

 .........که میدونستیم باید کجا از نبودی مقصر تو نیست خواهی عذر به نیازی-

 .آمیخت در طوالنی سکوت با حرفش ادامه

 تو که کشتم خودمو من وقتی...........کجا از:کرد زمزمه بود ما بحث به گوشش بود مشخص که پرهام

 میخوام معذرت میگه داره االن اونوقت نکرد گوش نیست مناسبت مرتیکه اون کنم فرو اش کله

 . نمیذاشتمتون زنده وگرنه نیومد مامان سر بالیی کن شکر را خدا برو..............

 .نیست حرفا این وقت االن شو ساکت پرهام:گفت محکمش صدای با بابا

 وقتشه؟ کی پس-

 .نیست خوب هم پریسا خود حال نمیبینی...... پرهام بسه بسه-

 بود ساکت لحظه آن تا که هم نازی و شد دور ما از سریع و نشنیدم که کرد زمزمه لب زیر چیزی پرهام

 .رفت دنبالش

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 .............. نگاهها این از متنفرم

 و پرهام مثل کینه رنگ بعضی و پدرم و مادر نگاههای مثل داشت ترحم رنگ بعضی که نگاههایی

 بهم....... خوردن بهم این از بودند خوشحال که فامیلم اصطالح به نگاههای مثل شادی رنگ بعضی

 ........ آرزوهایم و امیدها خوردن
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 آشفتیمان وضعیت دیدن با االن اما بود حسرت با عقدم مراسم خوردن بهم از پیش تا اگرچه که نگاههایی

 . بود لذت با همه

 به که هایی کنایه و نیش بود هم زدن کنایه و نیش اما بود حرفهایشان در ناراحتی به تظاهر که حالی در

 .داشت را مرگ حکم مادرم برای دکتر قول

 .بروند مسافرت به خواستم بابا از و شد تمام صبرم دیگر

 کربال سفر به مامان همراه خواسته خدا از که هم پدرم و میماندم اینجا عمرا نداشتم امتحان من اگر گفتم

 . رفتند

 . دیدم را مانی دوباره که شد اینگونه و بیاید ما پیش شد قرار مدت این تمام نازی

 کذاییم عقد مراسم از که ماهی1 مدت در.  رفتیم خانه به گذاشتیم فرودگاه در را بابا و مامان که همین

 درنیار روسریتو و مانتو:گفت من به رو روز آن ولی کلمه یک حتی نکرد صحبت من با پرهام میگذاشت

 . میاد االن مانی

 مانی با باز که جهت این از شدم ؼمگین و شکست سکوتش ماه یک از بعد که جهت این از بودم خوشحال

 .میشدم رو روبه

 این انتقال در سعی اش مزه بی جکهای گفتن با و بود خوشحال همیشه از صداتر و سر پر آمد مانی

 .داشت ما به خوشحالی

 .میکنید چیکارا آشنا امسال دوست پارسال گل خانم پریسا به به:گفت من به رو

 .خوبم ممنون گفتم کنم نگاهش اینکه بدون لب زیر

 .نیست راه به رو اصال حالت یعنی تو گفتن خوبم این نشد نه-

 .من مهمون شام بعدم بیرون بریم هم با شید بلند اصال ها بچه:گفت دهم پاسخی آنکه از قبل

 نشنیده چیزای حق به بدی شام میخوای حاال نمیدی ازرائیل به جونم که تو وای:گفت تعجب با نازی

 خوبیم خدا را تو ببینید:گفت من به رو پهنی لبخند با مانی و کرد تایید را نازی حرؾ خنده با پرهامم

 . میکنم حساب فقط خانمو پریسا خودمو ؼذای پول من شد اینطوری که حاال. نیومده بهشون

 .نمونیم دل به آرزو عمرمون آخر تا حداقل بذار عالیه تو مهمون همون یکیه مرد حرؾ داداشی دیگه نه-

 .دیگه شو حاضر:گفت نازی. رفتیم اتاقم به نازی همراه
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 .حاظرم که من-

 . بکش صورتت و سر به دستی یه حداقل حاضری چیو چی-

 .ندارم حوصله خوبه طوری همین-

  تو دست از......اه-

 . بود اعصابم روی مانی کردن پاره تیکه تعارؾ

 .نشستیم آن باالی ی طبقه شدیم وارد که رستوران در از

 . بدید سفارش ها بچه:گفت و داد نازی منو دست به را منوها مانی

 . کردم نگاه ؼذاها اسم به میلی بی با

 .میخورید چی شما خانم پریسا-

 ............استیک-

 ...........سس با گفت من به رو گارسون

 . لطفا قارچ سس گفتم بیحوصله و پریدم حرفش وسط

 بود من به نگاهش که حالی در هم مانی و دادند سفارش دریایی ؼذای مخصوص بشقاب هم پرهام و نازی

 .استیک....خانم پریسا مثل منم:گفت

 ............. و دسر گفت و زد رویم به پهنی لبخند

 .ممنون کافیه همین گفتم پریدمو حرفش وسط باز

 .گرفتم او از نگاهم سریع و دوختم مانی خیره نگاه به آن یک را نگاهم من و رفت گارسون

 :گفت مانی به رو و شد لبریز صبرش هم پرهام که بود حدی به او پروای بی نگاه

 شده؟ چیزی مانی

 داداش؟ مگه چطور-

 . همینطوری:گفت و چرخید من سمت به پرهام نگاهی

 . آورد را دادند سفارش ها بچه که ؼذاهایی پیش گارسون
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 .رسید گوشم به آشنایی صدای ناگهان که کردم سرگرم اطراؾ میزهای دیدن با را خودم هم من

 .گرفت من از را عشقم و کشید گند به را زندگیم تمام که دختری جیؽجیؽوی صدای

 ..............داشتمو را او عشق مدتی برای من هم شاید

 .............. هم سرش پشت و میامد باال ها پله از میکردو تعریؾ هیجان با را چیزی داشت نیوشا

 . شود فشرده باز وقلبم شوم مطمئن که میدیدمشان هم با خودم باید انگار

 .بکشم نفس رفت یادم اصال انگار لحظه چند

 ............ یا آورد هجوم چشمانم به اشک شد باعث که بود خفگی احساس

 . بود پکر و زیر به سر میکردم فکر او به نباید من نه

 . میداد پس را من دلشکستگیه تاوان شاید..........نمیدانستم را چرایش

 .شدند دو آن متوجه همه

 .آشؽال عوضیهای: کرد زمزمه پرهام

 .میزد نفس نفس عصبانیت از و بود زده بیرون گردنش رگهای کردم نگاهش

 . بریم پاشو:گفت محکم من روبه

 اون یعنی که بدی نشون طوری یه باید تو گفت من به رو بعد بخوریم شاممونو وایسید کجا:گفت مانی

 .............دو تو هنوز میکنه فکر خودش پیش اون رفتید اگه نیست مهم برات

 در نگاهش و برگشت ما میز سمت به مهرداد نگاه لحظه همان بکنه فکرو این کرده ؼلط:گفت بلند پرهام

 .میکردم احساس هنوز را نگاهش سنگینی ولی گرفتم او از را نگاهم سریع شد قفل نگاهم

 فرقی برایم نبودش و بود پس باشم متنفر میکردم سعی یعنی بودم متنفر او از من: میگفت راست مانی

 .بخوریم شاممونو بشین داداشی:گفتم پرهام روبه نداشت

 از تر بلند میگوید چه باشم متوجه اینکه بدون من و اش بیمزه خاطرات کردن تعریؾ به کرد شروع مانی

 . میخندیدم معمول حد

 همراهیم در سعی همه حاال اما میکرد ام خفه پرهام میرفت باال ام خنده صدای اینگونه دیگری وقت اگر

 .شود تمام خوشحالیمان به تظاهر مسخره نمایش این زودتر که داشتند
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 . اید بامزه خیلی شما مانی آقا وای: گفتم مانی روبه بعد و

 صدا به و کرد ترک را رستوران عصبانیت با مهرداد و کرد اخم پرهام شد باز گوش بنا تا نیشش مانی

 .نکرد توجه هم نیوشا زدنهای

 مدیون را خودم شدن اول رتبه نکنم فکر چیز هیچ به دیگر تا کردم ؼرق درسهایم در را خودم آنقدر

 .زدم پوزخندی فکر این با بودم نیوشا

 را مهرداد با خاطراتم از کوچکی شرح قسمت هر باالی. کشیدم عذابی چه هایم جزوه خواندن با که بماند

 .میگرفتند را جانم ذره ذره انگار خواندنش با و بودم نوشته

 . کردیم تفریح و خرید فقط درسا با و گذراندم ام عمه ی خانه را ترم بین تعطیالت

 کرده پیدا اعصاب آرامش کمی بابت این از و نمیگفتند عقدم جریان به راجع چیز هیچ ام عمه خانواده

 . بودم

 .بود من از مانی منتظره ؼیر خاستگاری هم آن و شد آؼاز جدیدی مصیبت خانه به بازگشتم با

 .میاند اینجا امشب اش خانواده با نازی جان پریسا:گفت و آمد اتاقم به پرهام برگشتم که همین

 .نیست جدیدی چیز اینکه خوب-

 .میکنه فرق اینبار-

 فرقی؟ چه-

 خاستگاری بیاند میخواند مانی واسه-

 من؟ خاستگاری-

 .پرسیدم فریاد با را جمله این

 .من خاستگاری پ نه پ:گفت و خندید پرهام

 .گفتم اش خنده به توجه بی

 نه-

 نه؟ چی-

 .سالمه 20 تازه بابا ندارم ازدواج قصد من-
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 ......... حاال و نبودی بچه عوضی پسره اون خاستگاری واسه اونروز چطور..... ا-

 ........ بودم احمق بس از اونبار پرهام کن بس-

 .میکنه خوشبختت اون اعتماده قابل مانی..... کن بس تو-

 .کنه خوشبخت منو میخواد کرد خوشبخت را فریبا که همونطور نکنه-

 خود یکیش خونوادش و خودشه فقط میکنه ازدواج وقتی اما بوده خیلیا با مجردیش دوران تو پسری هر-

 میگفتی که نرفته یادم مهرداد قضیه سر هنوز نبود مهم واست چیزا این که تو ببینم اصال..........من

 میگی؟ اینطوری حاال و پرتا و چرت این از و حاالست مهم و پاکه عشقمون

 .اینو بفهم کنم ریسک دوباره نمیتونم پرهام مارگزیدم من-

 .خوبه... نه میگیم نخواستیش اگه بزنید حرؾ هم با بیاد بذار میگم که میفهمم اخه....د-

 .نداشتم را جدیدی مکش کش حوصله اصال کردم تائید را حرفش سر با کردمو نگاه چشمانش به

 و ساده خیلی ،اینبار گذاشتم تمام سنگ لباس و آرایش لحاظ از که مهرداد با خاستگاریم مراسم خالؾ بر

 گلی دست با نبود بدک مدادی نوک شلوار و کت با مانی شدم مهمانها رسیدن منتظر آرایشی هیچگونه بی

 . کوچک و شیک

 مانی گل دسته اما رز از پر و بود بزرگ مهرداد گل دسته میکردم مقایسه مهرداد با را او اختیار بی

 .لیلیم و بود کوچک

 پدر و نکشید طول زیاد خاستگاریم مجلس حتی. نبود هم مهرداد کوچک انگشت ظاهری نظر از مانی

 . مطلب اصل سر رفت سریع مانی

 .میاریم در بازی شوهر خواهر دیگه هم واسه نوبتی بگیره سر وصلت این اگه:گفت لبخند با نازی

 . بود ؼصه لبریز دلم اما خندیدم ظاهر به

 . رسید هم با مانی و من زدن حرؾ به کار زود خیلی

 . کردم راهنمائیش اتاقم به

 .کرد تشکر مؤدبانه و نشست لبخند با بنشیند کردم تعارؾ

 . کنم شروع من اول میشه:گفت او که گذشت سکوت در کمی
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 .راحتید هرطور: گفتم سردی به

 .................دارم خاص احساس یه شما به نسبت فهمیدم وقته خیلی من............من راستش-

 .گرفتم نادیده احساسمو ولی دیدمتون که روزی از شاید کی از نمیدونم دقیقا

 تو جایی دیگه که دیر اونقدر........... بود شده دیر خیلی شدم مطمئن احساسم از و اومدم خودم به تا

 اون که کنم آگاهتون کردم سعی من.......بگذریم.............بود تونسته ای دیگه کسه و نداشتم قلبتون

 حاال خوب.......نکردم ای دیگه کار کردم متنفر خودم از را شما ازاینکه ؼیر متاسفانه اما نداره لیاقتتونو

 .کنم امتحان دیگه بار یه شانسمو میخوام اومده پیش اوضاع این با

 میکنید؟ ازدواج.......من با

 (ببرم اسمشو دیگه نداشتم دوست)خالتون پسر که گفتید شما: گفتم کنم نگاهش اینکه بدون

 درسته؟ نداشت منو لیاقت

 .کرد تائید سر با کردم نگاهش

 .دارید لیاقتمو چی شما:دادم ادامه

 سعی. کشیدم قرمز خط یه کارامو تمام دور شدم مطمئن احساسم از که وقتی اون از:گفت و زد لبخند

 .باشم داشته میکنم

 .بودم خالتون پسر عاشق روزی یه من.....من که.. که نیست مهم براتون-

 .الخطاست جائز انسان... اصال-

 .دارم کردن فکر به نیاز من-

 .مثبتتونم جواب منتظر صبرانه بی من کنید فکر میبینید نیاز وقت هر تا-

 بقیه؟ پیش بریم پس..... بخواد چی خدا تا-

 . حتما-

 . رفتیم سالن به

 . نشستم مامان کنار

 .ندادند من به جوابی هنوز و دارند کردن فکر واسه زمان به احتیاج خانم پریسا:گفت جمع به رو مانی
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 .رفتند باالخر زدن حرؾ دری هر از ساعت نیم از بعد و کردند تائید را حرفم همه

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 . کرد صدایم پرهام که بروم اتاقم به سریع میخواستم خانیمان از خروجشان با

 .........خوب:فتگ کاری طلب لحن با

 .....جمالت به خوب-

 میکنی؟ قبول....... ندارم شوخی یکی تو با پریسا-

 نه-

 اونوقت؟ چرا-

 ندارم دوسش-

 حرفم به زندگیت تو بار یه ناقصه عقلت تو ین بب...........استؽفرهللا.............ی پسره اون که اونبار-

 .کن گوش

 . ندارم ازدواج قصد اصال من. بگید بهش چیزی یه شما خدا را تو:گفتم حرص با بابا مامان به رو

 مادرتونو تن و ببرید باال صداتونو و کنید بحث هم با میخواید اگه دوتونم هر با:گفت ما به رو بابا

 مسولیتشم تمام و میدونه خودش خودشه با پریسا زندگی تصمیم. برید خونه این از االن همین بلرزونید

 .خودش پای

 تنها تو پریسا:گفت آهسته و بست را در رفتیم اتاقم داخل و کشید را دستم بود شده کفری حسابی که پرهام

 . میخوام خوبیتو من خواهرمی

 .کنم ازدواج مانی با داری اصرار چرا-

 . میکنه خوشبختت چون-

 مطمئنی؟ انقدر کجا از-

 .میشناسمش ساله 8.نیست روز دو روز یه مال ما دوستی. دارم اعتماد بهش چشمام تخم مثل-

 .شکست قلبمو خالش پسر نمیفهمی چرا.. کنم فکر کسی به فعال نمیتونم من پرهام-
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 ........... بگیری عوضیو اون حال میتونی بیشتر اینطوری اتفاقا-

 .کنم فکر بیشتر باید-

 خوبه؟....... کنه صبر میگم مانی به-

 یادته؟ را فریبا...........مهرداده مثل یکی مانیم میکنم احساس.......... نمیدونم-

 .کشیده خط را دخترا همه دور وقته چند مانی.......کوچیکه آبجی خیال بی-

 .میدونه خدا-

 . ننویس همه پای را دیگه یکی گناه-

 . بخوابم میخوام بیرون بری میشه حاال...... باشه-

 .فندقی مؽز.......کوچیکه آبجی البته-

 .رفت بیرون اتاقم از هم پرهام و ندادم جواب

 که بپذیرم اجبارا شد باعث بود انداخته راه به پرهام که اعصابی جنگ و مانی حد از بیش اصرارهای

 . است حالج مرده چند دهد نشان خودش قول به تا دهم وقت مانی به را مدتی

 شده هم میشد گذاشته مانی منو بیشتر نزدیکی برای نازی توسط که خرید و نیک پیک مسخره های برنامه

 . ؼوز باال ؼوز بود

 صدا گلم عروس مرا نازی مادر مرتب و میدیدند نامزد چشم به را ما هم خانوادهایمان گذشته اینها تمام از

 کار و کسب به و بود شده متحول مادرش قول به هم مانی.  بود ظرفیتم از خارج دیگر این و میزد

 .بود چسبیده

 میرفتم خانیشان به تنها که بود باری اولین این کرد دعوت ناهار به مرا و گرفت تماس من با مانی مادر

 اصرار آنقدر و کنی رد را اونا دعوت زشته:گفت او کنم قبول کرد وادارم مامان اما نبودم راضی اینکه با

 . شدم راهی که کرد

 به زور به هم من و کرد سالم و زد لبخند ماشین به ورودم با بود منتظرم در دم و بود آمده دنبالم مانی

 . دادم پاسخ زدم لبخند رویش

 .شد منور جمالتون به ما چشم عجب چه خانم خوشکل-

 .دیدیم همو دیروز همین که ما-



نمارودلنادل مح هگانگ البو  jafa-h.mihanblog.com 98 

 

 .........صدم 25 و ثانیه 37 و دقیقه 24 ساعتو 13 االن-

 ؟ منظور حاال باشه خوب-

 . بود نشده تنگ واسم دلت-

 . نه که معلومه داری توقعایی چه......اومممممممم-

 هان؟ شده تنگ عوضی اون واسه ولی:گفت و داشت نگه خانیشان جلوی حرص با

 . کوبید بهم محکم را در و شد خارج ماشین از بماند من جواب منتظر اینکه بدون

  .رفتم دنبالش سریع و شدم پیاده نداشتم مانی از را حرؾ این توقع اما میدانتم مقصر را خودم اینکه با

 .بود کرده باز را در هم مادرش و بود ه زد را زنگ

 . برگشت سمتم به کشیدم را لباسش آستین شد خانه وارد تا

 .میکنم فکر اون....... به من میکنی فکر هنوز...تو:گفتم عصبانیت با

 .آره-

 ........من..... میخوره بهم ازش حالم..... متنفرم آشؽال اون از من نیست اینطور نخیر-

 کردم احساس لحظه یه زدم حرؾ اونطوری باهات که میخوام معذرت من نکن گریه عزیزم باشه باشه-

 ....... دی کر له منو احساس تو

 .داشتم کردنشان پاک در سعی شدمو اشکهایم متوجه تازه

 .............پس موندید کجا ها بچه: زد صدایمان مادرش

 . مامان میایم داریم-

 یاد منو که بزنی حرؾ طوری نمیخوام:گفتم مانی به رو و کشیدم عمیق نفس چند.  کردم پاک را اشکهایم

 .بندازی عوضی اون

 . کرد دعوت شان خانه به مرا شد من خنده باعث که فراوان اصول ادا با و گفت بلندی چشم مانی

 چند و آمد سمتمان به میخواند دعا آن به مرتب و داشت دست در که اسپنددانی با ورودمان بدو در مادرش

 . میاید هم به چقدر. حسوداتون چشم بترکه:گفت و داد تابش سرمان دور دور
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 .نشستم مبلهایشان روی و زدم تشکر نشانه به یخی لبخند

 ته بهانه به که نازی مادر بیچاره میکردم نگاه دیوار و در به و بودم نشسته نداشتم گفتن برای حرفی

 .بود گذاشته تنها را نفر دو ما ؼذا گرفتن

 .نداشت من از کمی دسته هم مانی که بود آنجا کار جالبی

 .میرفت سر ام حوصله داشت کم کم

 . افتادم مهرداد یاد باز

 .... االن اما نداشتم حوصلگی بی احساس هم ثانیه یک حتی اما بودیم هم با را کمی مدت اینکه با

 .کشید بیرون خاطراتم از مرا سکوت شکستن با مانی باالخره

 . بدم نشون اتاقمو بهت خوای می-

 . بود اینجا دیوار و در دیدن از بهتر ولی نداشتم اتاقش دیدن در ای انگیزه هیچ اینکه با

 . شدم بلند و گفتم ای باشه

 .افتادم راه دنبالش و کردم مرتب کمی را شالم

 . زدند را آنها ی خانه زنگ گذاشتم اتاقش داخل را پایم که همین

 .باباست احتماال میکنی باز مامان:گفت بلند مانی

 ؟ چیه نظرتون خوب:گفت رامی آ لحن با من به رو و

 .زدم اتاقش در چرخی

 ماشین یک عکس هم تختش باالی و بود زده دیوار و در به ا ر خارجی مرد و زن های خواننده عکس

 .بود زده را مشکی خوشکل

 .قشنگه:گفتم لبخند با. بود رسیدند بلوغ به تازه که نوجوانی پسرهای شبیه بیشتر اتاقش اینکه با

 . بدم نشون بهت خوشکلشو چیزای کن صبر تازه: گفت چشمکی با و خندید

 . کرد روشنش و رفت تابش لپ سمت به

  بود میکشیدم را نازی موهای و میخندیدم که حالی در من عکس خوردم جا آن صحنه پشت دیدن از
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 را جوابش منم و کرد کل کل مهرداد با نازی که بود مهرداد و من نامزدی روزهای که میاید یادم دقیقا

 و گرفتم را موهایش باالخره تا دویدم دنبالش آنقدر منم و کرد خالی رویم را آبش لیوان شدو عصبانی دادم

 .کشیدم

 . بگیرد من از را عکس این که بوده کجا مانی اما

 .میدیدم هم را ای دیگه کس مهرداد جز به من مگه گفتم خودم پیش و کشیدم آهی تازه

 عکسها از کدام هیچ در. گرفت جان چشمانم جلوی خاطراتم دیدنشان با من و کرد باز را عکسها بقیه

 . بگیرد نادیده را او فقط جمع بین بود کرده سعی عکاس انگار نبود مهرداد

 . شدیم احضار که خانمی پاشو:گفت و بست را تاب لپ مانی. کرد صدایمان مانی مادر

 . کرد تعریؾ مزه بی جوک یک دوباره مانی شدم خارج او از جلوتر

 .گرفت ام خنده بودنش مزه بی از من که مزه بی آنقدر

 . کردم نگاهش زده بهت من و کشید پر لبم روی لبخند رسیدم پله آخرین به که همین

 و کنم فراموشش بود کرده عشقم به که خیانتی وجود با بودم نتوانسته هنوز که بود کسی چشمان در نگاهم

 به مهرداد به نمیتوانستم اینکه بود همین هم بودم شده متنفر خودم از اینکه علت شاید. باشم متنفر او از

 کار خیانت و کار گناه او بود شده اثبات من به آنکه وجود با کنم نگاه باز هوس و هرزه مرد یک چشم

 .است

 مانی و من بین را نگاهش و کرد پر را اش چهره تمام خشم ثانیه چند از پس اما بود شده شکه هم او

 . چرخاند

 . کردم سالم و زدم عاری بی لبخند خانم مهری دیدن با و آمدم خودم به

 . شد داده سالمم جواب

 ........خانمي بشین اینجا بیا: گفت و برد مادرش کنار مبل سمت به مرا و گرفت را بازویم ماني

 .خبره چه اینجا بگید هم ما به میشه:گفت شده شوکه ماني رفتار از بود معلوم که خانم مهري

 . کردیم نامزد پریسا منو:گفت سریع ماني

 خشمگین و زده بهت چهره دیدن با که کنم یخ روی سنگ نیست اینطور اصال گفتن با را مانی میخواستم

 منو از که مهردادی بگیرم را مهرداد حال روش این با میتوانستم آره خورد وول درونم چیزی مهرداد

 . بود خوش دیگری با و گذشت سادگی به عشقم
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 . نزدم حرفی و زدم لبخند

 کرد زمزمه گوشم زیر و کرد قفل انگشتانم در را دستش انگشتان بود شده زده هیجان حسابی که مانی

 .عزیزم ممنون

 .اومده پیش برام کاری برم سریع باید:گفت مادرش به رو و شد بلند جا از عصبانیت با مهراد

 .میام منم کن صبر..... باشه:گفت بود کرده درک را او خراب حال انگار که خانم مهری

 .کرده نامزد پسرت بدونیم نباید شدیمو ؼریبه ما فقط حاال:گفت خواهرش روبه و

 .حرفیه چه این من خواهر نه-

 .کنم صحبت باهات باید بیا لحظه یه:گفت من روبه مهرداد

 .ندارم شما با حرفی من-

 .لحظه چند فقط دارم من ولی-

 .داداش باشی داشته خصوصی حرؾ من ی آینده همسر با نمیبینم دلیلی:ؼرید حرص با مانی

 ............ لحظه یه نیار باال منو سگ روی اون پریسا:گفت عصبانی مهرداد

 . کنید صحبت اینطوری من با ندارید حق شما:گفتم پریدمو حرفش وسط دهد ادامه را حرفش نگذاشتم

 .خونه برسون منو لطفا:گفتم مانی به رو

 .... نخوردی ناهار هنوز...... کجا:گفت سریع مادرش

 زحمت رفع دیگه ما:گفت و کشید خروجی در سمت به را او و گرفت را مهرداد بازوی خانم مهری

 .میکنیم

 مانی منو نامزدیه مقابل در مهرداد العمل عکس به و شدم ولوو مبل روی متشنج اعصابی با آنها رفتن با

 . کردم فکر

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 . بود زندگیم روزای بهترین از یکی امروز:گفت که شوم پیاده میخواستم رساند خانه به مرا مانی
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 .کردم نگاهش فقط من اما همینطور منم واسه بگویم هم من داشت توقع شاید شد خیره نم به

 که اونجایی از اما............ باشی داشته دوست باید که اونطوری منو نتونستی هنوز میدونم: داد ادامه

 روبرو به و گرفتم او از را نگاهم میشی عاشقم هم تو زودی به مطمئنم داره راه دل به دل گفتند قدیمیا

 . دوختم

 بگی؟ چیزی نمیخوای-

 و بیمحلیهات از بعد اونم شدی عاشقم خودت قول به تو یهو که شد چطور نفهمیدم هنوز من مانی آقا ببین-

 به فقط کردم قبول دعوتتونو امروز میبینی اگه......... سخته برام هضمش یکم میدونی.... فریبا با بودنت

 دستم دادم اجازه و نزدم حرفی نامزدیم ما گفتی اینا خالت به وقتی میبینی اگه و بود مامانم حرفای خاطر

 از مثبت جواب منتظر امیدوارم پس...بردم لذت خالت پسر خوردن حرص از که بود این مال بگیری را

 بهت احساسی هیچ اینکه و ندارم ازدواج قصد حاالها حاال من چون زندگیت پی بری و نشینی من

 ............. و بندازی جونم به پرهامو نخوای دیگه بهتره........ندارم

 ......کردم نگاه بود شده سرخ عصبانیت از که صورتش به و برگشتم پرید حرفم وسط

 به پرهامو من........میکشم کنار ،من منفی جواب یه با ؟که کردی فکر چی خودت پیش تو..... تو-

 ای بچه خیلی هنوز تو میگفت که میرسم پرهام حرفای به دارم حاال چیه میدونی.......؟هان انداختم جونت

 واسم میخواستم اگه که... نخواستم رو دیگه دختر صدتا و فریبا......... بستم دل تو به که احمقم منم و

 کنی فکر پیشنهادم به و بشینی عاقل آدم یه مثل دارم توقع ازت و خواستم را تو من میشکستند دست سرو

 . میدم وقت بهت بخوای چقدر هر من

 .. دیدار امید به کوچولوو خانم... نه خداحافظ زد داد شدم پیاده ماشینش از و خداحافظ گفتم فقط

 .شد بلند هایش الستیک جیػ صدای که آورد در حرکت به طوری را ماشینش و

 شدنش عاشق مسخره بازی که بود راحت خیالم بابت این از و نبود خبری مانی از که بود ای هفته دو

 .شد تمام

 

 نخوانده را همه که بود داده پیام تا ده چند و ندادم پاسخ که بود گرفته تماس گوشیم با بار چندین مهرداد

 . کردم پاک

 .برگردم سمتش به دوباره من و برود یادم از چیز همه میترسیدم نبودم مطمئن خودم از چون
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 نبود نیوشا و مهرداد ازدواج از خبری که بود این بود کرده مشؽول را ذهنم که چیزی تنها بین این در

 زندگیش و مهرداد که بقبوالنم خودم به داشتم سعی اگرچه بیاورم در را قضیه این توی و ته گرفتم تصمیم

 .نیست مهم برایم

 را خانیمان سکوت زدنش حرؾ بلند بلند و خنده با و بود صدا و سر پر معمول طبق آمد خانیمان به نازی

 . میشکست

 برداری؟ دست پیرزنیت اخالق این از ویکم خرید بریم میای امروز پری:گفت خنده با

 بخری؟ میخوای چی دوما خودتی پیرزن اوال گفتم حرص با

 .خوشکل مجلسی لباس یه-

 .پسرخالت عقد واسه: گفتم و کردمو استفاده موقعیت از

 مهرداد؟... کی

 ........ بچه اون اومدن دنیا به از قبل باید باشه که چی هر آخه جونش نیوشا با دیگه آره_

 نبوده حامله نیوشا شده معلوم عقدتون خوردن بهم از بعد روزای همون ونی نمید تو یعنی پری میگی چی-

 بوده؟ فیلم همش و

 هم با اونا ی رابطه همون میشه؟... نمیشه عوض که موضوع اصل...مثال چی که-

 من ندارم اونا به کاری من ضمنا.....نداره اونو با ازدواج قصد مهرداد که اینه مهم بوده که چی هر حاال-

 . بخرم لباس میخوام داداشم عقد برا

 .فریباست طرؾ اوم....بزنم حدس بذار...... شکر را خدا گی می راست وای: گفتم خوشحالی با

 . بودی تو منظورم سرت تو خاک:گفت و زد گردنم پشت محکم نازی

 . داریم شوخی ما مگه مار زهر-

 .جدیم کامال االن ولی آره اونکه-

 بالیی خیلی.......... نمیدونید شما یعنی چته؟میگه میگیم بهش.........لک تو رفته داداشم است دوهفته

 ......گرفته افسردگی بچم بردی داداشمو دل بدجور

 بخری؟ لباس میخوای که میکنم قبول من مطمئنی کجا از شما کنار به همش حاال خوب-

 ؟ کنی پیدا میخوای کجا گلی این به شوهر خواهر.......من داداش از بهتر کی....... عزیزم مطمئنم-
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 .کرد اشاره خودش سمت به و

 ..نمیرسه که تو شوهر خواهر پای به-

 . کنه انتخاب لباسمو خانم عروس میخواد ؟دلم نه یه میای من با حاال: داد ادامه و گفت ایشی نازی

 .نمیشم شما داداش اون زن یکی من ضمنا کرده جا بی دلت-

 خوب؟؟؟؟ چرا اوا-

 نمیتونم من........ میمونی خواهرم مثل چون چرا میدونی خوب ،خودت کنار بذار بازیو مسخره نازی-

 اینطوری ام آینده همسر به دیگست یکی گیره در احساسم و ذهن هنوز وقتی ندارم دوست چون کنم قبول

 .بمونه خودمون بین باید حرفا این ضمنا و دارم فرصت به نیاز من..... کنم خیانت

 کنی؟ فراموش مهردادو نتونستی هنوز تو:گفت و کرد نگاهم ناراحتی با نازی

 .میکنم سعیمو نهایت دارم-

 شدنو داشته دوست ارزش کسی هر چون امیدوارم دلم ته از باشی موفق امیدوارم:گفت و زد تلخی لبخند

 .نداره

 میدونم-

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 جنبه برایم فقط دوستهایم بهترین با حتی سرگرمیهایم و تفریح تا گرفته دانشگاه و درس از چیز همه

 هدؾ که میدانستم. فقط برسم کجا به زمانم کردن تلؾ از میخواستم دقیقا نمیدانستم داشت را وقتها گذراندن

 .نداشتم مشخصی و خاص

 آن برای فقط همه بودم آورده که تاپی نمرات کردم پاس هم را 2 ترم بود کندنی جان هر به حال هر به

 و سر کمی هم نازی و نبود مانی از خبری مدت این در. کنم گرم درس با را سرم داشتم سعی که بود

 هم من و گرفتند عروسی جشن گرفتن به تصمیم پرهام و نازی تابستان اوایل میکرد رفتار من با سنگینتر

 .گردم رو روبه مهرداد و مانی با چطور که گرفتم را آن عزای دوباره

 رفتم آرایشگاه به و دادم صفا را ابروهایم و صورت کردم انتخاب را تنم فیت و پوشیده ماکسی یک اینبار

 و بوسید را پیشانیم دیدنم با بابا آمد دنبالم بابا ،اینبار شد صورتم بخش زینت دخترانه و مالیم آرایشی و

 .نداریم را حرفا این و خاستگار حوصله چون نمیخورند جم من بؽل از امروز خانم شاهزاده خوب:گفت
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 پای و دست قربون گفته سوختش سیاه بچه به که شندید را سوسکه حکایت هم شما بابا گفتم و خندیدم

 .برم بلوریت

 .سوخته پدر نریز زبون: گفت و کشید را لپم بابا

 خوش دودی شلوار کتو با هم پرهام و بود شده تر خواستنی داشت که کمی و اروپایی آرایش با نازی

 .بود تک دوختش

 کم او به ام عالقه از ای ذره اما نبود قبل مثل روابطمان بعد به مانی خاستگاری از پرهام و من اینکه با

  بود نشده

 چطوره شما حال گفت و کرد کوتاهی تعظیم آمد من سمت به راست یک و شد وارد مانی آنها سر پشت

 . میکنند نگاهمون دارند بعضیا کن رفتار درست لطفا مانی گفتم حرص با.سرورم

 ارادت عرض میخوامش که وفایی بی دختر به دارم فقط نمیکنم که بدی کار.......خانمی سرت فدای-

 .میکنم

 صندلی هم مانی و نشستم بابا پیش گرفت ام خنده اختیار بی که بود کرده مزه با حدی به را اش قیافه

 که کردم را تالشم تمام اینکه با میگشتم دنبالش چشم با شد صحبت مشؽول بابا با و کرد اشؽال را کناریم

 من به متنفرم خودم از اینکه احساس باز....... داد دستم کار دلم باز اما باشم تفاوت بی او به نسبت امشب

 .زد دامن احساس این به باشم متنفر مهرداد از بودم نتوانسته هنوز اینکه و داد دست

 .گرفت دلم اختیار بی فکر این از.  آید نمی امشب یعنی بود نیامده هنوز

  کشید بیرون افکارم از مرا.. خبر چه دانشگاه و درس از گفتن با مانی

 . برقصی بقیه با بشی بلند نمیخوای........گیرم در ماهی یک یه و گرفتم تابستونه ترم فقط هیچی-

 نه: گفت و زد لبخند

 .....کردی خفه خودتو عقدشون واسه که تو آخه چرا-

 .بده را بله شما میکنم خفه خودمو عقدمون واسه.. انشاال-

 لوسی خیلی-

  .عاشقم البته و-

 .دوختم شیطونش چشمای به را نگاهم و کردم اخم
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 به رسیدن اش نتیجه که گرفتم را نگاهش رد دوخت چشم دیگری سمت به و شد عوض مانی نگاه جهت

 به را نگاهم میکشید آتش به را وجودم تمام اتشش های زبانه که چشمهایی و بود مهرداد خشمگین نگاه

 . بود ثابت صورتم روی نگاهش حاال دوختم مانی به و گرفتم او از سختی

 چیه؟-

 بگی؟ حقیقتو میدی قول بپرسم چیزی یه پریسا-

 از و نه گفتم حرص با است مهرداد و من مورد در مانی حرفهای میگفت من به احساسم که آنجایی از

 .کنم سپری آنها با را مانده باقی ساعت داشتم وتصمیم پیوستم پدریم خانواده جوانهای به و شدم بلند جایم

 خود از ؼیر بود عقدم مراسم خوردن هم به و من به کنایه و نیش فقط حرفهایشان از که آنجایی از اما

 . نکردم کاری خوردن حرص و خوری

 بارش حسرت نگاه هنوز من و داشت حضور عقدم مراسم در اتفاقا که دورمان فامیلهای از یکی پرستو

 طرؾ این به عقدت جشن از چقدر جون پری وای:گفت من به رو بودم نکرده فراموش زمان آن در را

 سمت آن به را نگاهش بعد و.......... داری حقم ،خوب شدی پیرتر سالی3..2 انگار اصال شدی داؼون

 .،دوخت بود دوخته چشم رقص پیست به و بود نشسته تنها مهرداد که سالن

 باعث که شده تر الؼر یکم فقط پریسا نیست درست حرفت اصال من نظر به ولی:گفت من جای به درسا

 . بشه تر جذاب اش قیافه شده

 قدم درختان بین هدؾ بی داشتم تازه هوای به احتیاج شدم خارج سالن از و شدم بلند جا از حوصله بی

 .دوختم چشم نگرانش چشمان به و کردم بلند را سرم کردم احساس کنارم را کسی حضور که زدم

 میخوای؟ جونم از چی: گفتم سردی به

 . بدی گوش حرفام به میخوام ازت فقط من پریسا-

 ......،بعد لحظه چند فقط میکنم خواهش:گفت بدهم را جوابش خواستم تا

 نمیتونی هم عمرت آخر تا نیومدمیدونم بخشش طلب برای من: گفت و کرد سکوت لحظه چند نداد ادامه

 . بده گوش حرفام به زندگیشی تموم تو که کسی عنوان به ولی ببخشی منو

 باشد داشته کردنم آرام در سعی یا کند نگاهم اینکه بدون او و شدند جاری ام گونه روی صدا بی اشکهایم

 .....،میدونم منه از بیشتر خیلی لیاقتت تو: گفت

 من ولی ساخته چطوری داشتنتو دوست مسخره داستان این نمیدونم نمیخوره دردت به مانی عزیزم اما

 ....تو به برسه چه نداره هم را نیوشا لیاقت اون میخورم قسم
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 خودمه زندگی مربوط چه تو چه؟به تو به زدم داد و کردم فوران فشان آتش کوه مثل نیوشا اسم شنیدن با

 ............ کاری هر میخواد دلم

 ؟ خبره چه اینجا:گفت که آمد مانی فریاد صدای

 . میدم مثبت جواب هم ازدواجت پیشنهاد به و مانی دارم دوست من:گفتم میرفتم سمتش به که حالی در

 بود دیر ،خیلی بودم کرده عصبانیت روی از و آنی تصمیم یک در که ؼلطی از پشیمانی برای دیگر

 مانی. بود اشتباهم بر تاییدی مهر مهرداد سرد و احساس بی صورت و مانی شنگول و شاد قیافه......

 . زندگیمه شب بهترین امشب کردی خوشحالم واقعا: گفت و گرفت را بازویم زیر

 روی که کتش با مهرداد شدیم سالن وارد صدا بی آرامو مانی و من که همین و رفت سالن سمت مهردادبه

 که کسی با امیدوارم:گفت من به رو و زد مانی به محکمی تنه شد خارج سالن در از بود انداخته دستانش

 و شی خوشبخت داری دوسش

 به او و گرفت بر در را تنم تمام عجیبی لرز که بود سرد حدی به نگاهش دوخت من به را سردش نگاه

 هیجانی و شور هر از خالی مهرداد رفتن با که قلبی ماندمو من و رفت و گرفت من از را نگاهش سختی

 شد

 عروس ماشین دنبال درسا همراه که گفت مامان وقتی حتی نفهمیدم برادرم تنها ازدواج مراسم از چیزی

 .... کردم خداحافظی نازی و پرهام از جا همان و کردم بهانه را درد سر و خستگی بروم

 اومد پیش ات بر که مشکلی هر و باش خودت به مواظب کوچولو آبجی: گفت و بوسید را صورتم پرهام

 .دهم بروز اشک قالب در را ؼمهایم تمام من ه شد باعث این و کشید آؼوش در مرا سخت. کن خبرم

 ....بود خودم کاری ندانم و بالتکلیفی از بلکه برادرم ازدواج برای نه... من ی گریه

 از باالتر کوچه دوتا که من کوچولو پری کن بس: گفت و کشید سرم روی دست دید را ام گریه که پرهام

 .........میبینمت هرروز کردم اجاره خونه خودم واسه.. خونه

 ؟.باشه میشی خوشبخت بده قول گفتم و خندیدم گریه میان

 . فرمانده اطاعت: گفت و داد قرار سرش کنار محکم را دستش و گرفت را ها نظامی حالت

 .افتادم راه بابا ماشین سمت به کردمو خداحافظی هم نازی با

 کی نظرت به پریسا:گفت پهنی لبخند با و آمد کنارم دیدنم با بود مهمانها از خداحافظی مشؽول در دم مانی

 .بریم خونمون سمت به هم با میشه ما نوبت

 ......پرو بچه: گفتم لب زیر
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 ....بشم خجالتیم خانم حاج قربون:گفت و خندید ؼش ؼش. کشیدم هم در را هایم اخم و

 راهم بدرقه مانی خنده صدای و رفتم ماشین سمت به سریع و شدم سرخ خجالت و حرص از دیگه اینبار

  .شد

 به مادرش تماس با که شده پشیمان که میدادم امیدواری خودم به داشتم نشد مانی از خبری هفته یک تا

 .نیست یار من با هیچوقت بخت که رسیدم نتیجه این به باز خانیمان

 ندارم ازدواج این به تمایلی که صورتی در کرد اضافه و گفت را مانی مادر تماس قضیه آمد اتاقم به بابا

 .بگویم اول همین از

 نمیشد وجه هیچ به زدم پرهام عروسی شب که گندی با اما ندارم ازدواج قصد من بگویم گرفتم تصمیم

 ..گرفتم تصمیم حرفهایش و او خاطر به من کند فکر مهرداد نداشتم دوست کرد رد را مانی

 دلم حال این با ولی میگذارد اثر زندگیم کل روی تصمیم این که میدانستم.... است بچگانه کارم میدانستم

 واسم شما نظر هم باز البته...... بیاند اونا نداره اشکالی من نظر از گفتم بابا به رو و زدم دریا به را

 ..................... مهمه

 هم بقیه بلکه نباشد یکی من برای فقط بعدا عواقبش باشد بوده اشتباه تصمیم اینبار اگر میخواستم انگار

 . بگیرم جبهه ام خانواده مقابل در اینبار نداشتم دوست بدانند سهیم تصمیم این در را خود

 خاستگاری مراسم حال این با ولی بودند نگشته بر بود ایرانگردی که عسلشان ماه از هنوز نازی و پرهام

 . شد گذار بر مانی زیاد اصرار با

 اینگونه خودش اما بود مجهوالت جزء برایم داشت مراسم برگذاری برای مانی که عجله آنهمه علت

 . دارد عجله خیلی آوردنم بدست برای که میگفت

 دیگر انگار که بابا و کرد دستم انگشتری شب همان نازی مادر و بود مثبت خاستگاریش به من جواب

 محرم هم به فقط مدتی یک باید ما که گفت مانی مخالفت وجود با باشد سریع من عقد مراسم میترسید

 .شود جاری عقد خطبه طرفین تائید صورت در آن از بعد و بشناسیم بهتر را همدیگر تا شویم

 .... شد گذاشته نازی و پرهام آمدن از بعد روز برای محرمیت صیؽه خواندن قرار

 سرعتی چنان ساعت های ،عقربه بگذرند آرامتر ها لحظه که میکنی آرزو وقتی که اینجاست جالب

 .میگذرد هفته یک زدن بهم چشم یک در که میگیرند

 .شویم محرم هم به فردا تا مانی و من است قرار که نمشد باورم آمدند پرهام و نازی باالخره

 . من جز میرسیدند نظر به راضی اتفاق این از همه
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 مانی شده باعث که دارد وجود چیزی اگر بخواهم او از و بگیرم تماس مهرداد با گرفتم تصمیم بار چندین

 نیوشا او جای است ممکن که فکر این با بار هر ،اما بگوید من ،به باشد نداشته مرا لیاقت مهرداد قول به

 .میگذاشتم میز روی را گوشیم عصبانیت ،با دهد را پاسخم

**************** 

 کنار میز روی آماده را بود من برای عسلشان ماه از نازی سوؼات که را زیبایی رنگ سفید مانتو مامان

 ست ای ساده لی شلوار با و پوشیدم را ایم نقره سفید شال و مانتو و کردم ملیحی آرایش ، بود گذاشته تختم

 . رفتم بقیه پیش و کردم

 . بود منتظرم ای نقره لباس و رنگ سفید شلوار و کت و کرده اصالح صورت با هم مانی

 .نیاوردم خودم روی به اما نازیست کار لباسهایمان ست میدانستم

 راند محضر سمت به او و شدیم ماشینش وارد میداد تاب سرمان دور اسپند مامان که حالی در مانی و من

 .افتادند راه سرمان پشت هم بقیه

 چطوره؟ خانمم خوب-

 .ممنون-

 زیبا تزئینات با کوچکی گل دسته.نزند حرفی فروشی گل تا و کند سکوت که شد باعث سردم لحن انگار

 با تقدیم:گفت مانندی تعظیم حالت به و کرد باز مرا سمت در شد خارج فروشی گل از و داشت دست در

 .عشق

 .قشنگه خیلی ممنون: گفتم و زدم زورکی لبخند

 .بوه خوش خیلیم............اوم

 چون بودند رسیده محضر به ما از زودتر بقیه. کرد حرکت و شد سوار و زد دور را ماشن و بست را در

 لحظه چند یه گفت که شوم پیاده میخواستم. داشت نگه محضر روی روبه. کردیم توقؾ گلفروشی در ما

 .دارم کارت بشین

 اجبار به انگار میدونم چه نداری دوسم میکنم احساس پریسا:گفت و برگشت سمتم ،به کردم نگاهش منتظر

 .............که کردی قبول

 دیره خیلی حرفا این گفتن برای حاال....منتظرمونند محضر تو خانوادهامون مانی-

 .میزنم بهم چیزو همه محترمانه نمیخوای منو تو اگه قائلم ارزش تو برای من.... عزیزم نه-
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 بیشتر که میکنم سعی دارم و دارم دوستت من: گفتم زدمو تلخی لبخند مامان قلبی ناراحتی آوری یاد با

........ 

 بریم بپر پس: گفت میزد فریاد صورتش اعضای تک تک در خوشحالی که حالی در و پرید حرفم وسط

 .خوشکله پایین

 خودم به زمانی و نشدم متوجه اصال که گذشت سریع حدی به زمان باز و شدم محضر وارد همراهش

 . بودند من ی بله منتظر همه که آمدم

 .بله داداشم و مامان و بابا اجازه با-

 .میگرفتی اجازه هم دیگه دونفر یه از: کرد زمزمه مانی

 شوق اشک از پر نگاه در چشمم کردم بلند را سرم که همین و خندیدم آرامی صدای با.گرفت ام خنده

 .افتاد مامان

 که بود درست ببندم مانی به دل و کنم فراموش را مهرداد شده طور هر گرفتم تصمیم که بود جا همان

 .میرفتم باید مردانه آنرا ادامه ولی بود بازی بچه روی از فقط مانی با زندگیم شروع

 دوست بیشتر برای را قدم اولین کردم سعی و شدم تنها او با ماشین در رد دعوت رستوان به را همه مانی

 .دارم بر داشتنش

 .جونم مانی.......مانی-

 ...جونم:گفت شده شکه بود معلوم کامال که مانی

 .کنی خوشبختم و بمونی قولت سر امیدوارم خوشحالم خیلی..... امروز-

 چشم: گفت و بوسید را دستم پشت و گرفت دستش در را دستم بعد و کرد عوض را ماشین دنده و خندید

 رئیس؟ چیه بعدیتون دستور........

 باشی داشته دوستم بیشتر که اینه...........بعدی دستور-

 .بزنم بیابون به سر مجنون مثل عشقت از میخوای-

 حسی هیچ من در باز میزند احساسی حرفهای و گرفته را دستم اینکه با چرا خدایا: میگفتم فقط دل در

 . مبهم حس یک یا شادی حتی ونه شدنی داغ نه......، نمیشود بیدار

 ندادیها جوابمو-
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 باهم باهاش رابطه در بعدا گرسنم خیلی که فعال: گفتم نمیاوردم یاد به هم را سوالش اصال که حالی در

 . میکنیم صحبت

 صحبت بسازند طبقه 2 کم کم و بخرند زمین یه پرهام همراه گرفته تصمیم اینکه با رابطه در کمی مانی

 .شدم پشیمون بگم پرهام به تا بگو فقط هم بشی همسایه اونا با نداری دوست اگه: گفت و کرد

 .عالیه نه-

 یه فقط میگذاشتیم نباید نظرم به:گفت مانی آخر در و کردیم صحبت دری هر از رستوران به رسیدن تا

 .نیست خبری جشن از بشه تموم صیؽمون که دیگه ماه 6 تا حاال بشه خونده بینمون صیؽه

 .کردی درست خونمونو کارهای تو عوضش در نداره اشکالی: گفتم

 .داشتیم وقت سالی دو ،یکی سقؾ یک زیر بریم نبود قرار میکردیم که عقدم خوب-

 .ریشتم بیخ عمرت آخر تا که من میترسی چی از مانی خیال بی-

 . مایید سرور شما-

 .مخلصتونیم ما-

 .حالیته چیزایی یه هم تو ،انگار بابا نه-

 لولوه عمو گلوی تو میری نباش مزه با انقدر شیطون ای:گفت و کشید را لپم و خندید کردی فکر چی پس-

 ..........ها

 .......لوسی خیلی-

 . میدم ؼورطت درسته که دیگه سال دو نه حاال.....کردی اخم چرا حاال اوه-

  بسه خدا را تو مانی-

  .نشو سرخ حاال انقدر بابا باشه..... لپاشو اوه-

 را ما ،باز میگفتم پدرجان او به روز آن از که مانی پدر آن از بعد و شد صرؾ صمیمی فضای در ناهار

 .. کرد دعوت کذایی باغ آن به

 .کنم حساس موضوع این به نسبت را مانی نمیخواستم ،اما کنم قبول نمیخواست دلم اصال

 .نزدم حرفی و شدم متناقضم احساسات تمام بیخیال پس
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 روی را دمش بابا هم در اخمهای با شب 10 ساعت فقط نگذاشت تنهایم هم لحظه یک مانی روز آن تمام

 برد حیاط ی گوشه را کردم اش بدرقه در دم تا که من رفتنش از قبل و رفت خانیشان به و گذاشت کولش

 . رفت و بوسید را لبهایم سریع و

 .نکرد بیدار من در را حسی هیچ اش بوسه و ندارم میلی هیچ مانی به که رسیدم نتیجه این به هم باز

 . برویم باغ به همگی پرهام ماشین با تا آمدند خانیمان به نازی و پرهام صبح

 نکردند قبول آنها ولی خونه توی بیاند که کرد الکی تعارؾ مامان و رسیدند در دم هم مادرش پدر و مانی

 . برویم است بهتر نشده گرم خیلی هوا تا گفتند و

 مادرش و پدر با همراه مانی ماشین در دهم انجام بود کرده مجبورم نازی که همیشه از بیش آرایش با من

 . نشستم

 .کرد اش مسخره های جوک تعریؾ به شروع باز مانی

 چرا میگند بهش.... مشکی یکیش سفید یکیش بوده رنگ دو جوراباش یارو که شنیدی را جوکه اون پری-

 شکلی این جفت یه هم خونه تو اینکه چیه به میدونی جالبیش داد جواب.... کردی پات رنگ دو جوراب

 .دارم

 در را کاذب نفس به اعتماد روحیه که هستند مادرها و پدر همین کردم فکر من و خندید بلند بلند باباش

 .میکنند ایجاد هایشان بچه

 با شد باعث همین و خندیدم او جوک به کند برداشت اشتباه به مانی شد باعث که زدم لبخندی فکرم به

 .کنه تعریؾ هم تر مزه بی جوک تا چند ذوق

 کارتون باشید داشته تشریؾ شما: گفت مانی شوم پیاده ماشین از خواستم که همین باغ به رسیدنمان با

 .دارم

 .چشم-

 . دوختم چشم مانی به منتظر من و شدند ساختمان وارد بقیه بال بی چشمتون-

 خانم حاج ببین-

 مامانته خانم حاج-

 وقتی که باشه آخرت ی شدی،دفعه تر برو دل تو و خوشکلتر همیشه از که کوچولویی دختر ببین آره اوه-

 چطوره؟ حالت سالم بگی فقط میبینی منو
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 خداحافظ،خوبه؟.... میگفتم چی باید-

 .ای عاشقونه حرؾ یه.. چشمکی یه بوسی یه عزیزم نه-

 .......گرفتی اشتباه قبلیت دخترای دوست با منو انگار پسر آقا... اشتها کم چه.... اوه-

 . داری فرق برام زمین رو مونثای تمام با که معلومه.....زنمی تو-

 .میکنم رعایت بعد به این از باشه: گفتم بدم خاتمه بحث به زود اینکه برای

 ............چی امروزو جبران ولی. قبوله-

 .....مانی-

 .... کردم ؼلط باشه نزن داد اوه-

 .شد وارد سرم پشت هم مانی و. افتادم راه ساختمان سمت به شدمو پیاده ماشین از خنده با

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 .افتاده اتفاقی گفتم بابا به ،رو بود آرام عجیبی طرز به حاکم جو شدیم که ساختمان داخل

 . میاد خونوادش با اونم گفت اینجاییم ما فهمید تا و زد زنگ االن ،مهری عزیزم نه-

 من العمل عکس منتظر که مانی مخصوصا بقیه کنجکاو نگاههای زیر و کنم حفظ خونسردیمو کردم سعی

 .باشم ریلکس بود

 یه قول شما جان پدر:گفتم پدرمانی به رو و نشستید آروم اینطوری چرا حاال چشم رو قدمشون بیاند خوب-

 . بودید داده من به نردو تخته دست

 . گرفتیم فاصله جمع از ما و برگشت عادی روال به جو دوباره جان پدر شدن بلند با

 بردم را بازی جان پدر از ، باشم مانی کنار او بودن با چطور اینکه و بود مهرداد پیش فکرم تمام اینکه با

  رفتم مامان کنار ناهار تهییه در بقیه به کمک بهانه به بعد و

 میکنی؟ چیکار:گفت و شد آشپزخانه وارد مانی که بودم نگرفته را خیارها پوست هنوز
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 چیو؟-

 .بزنه سفید سیاه به دست نباید من خانم-

 .شده چی گفتم حاال...اوه-

 .دادی را بله دیروز سالمتی نا پیشش برو پاشو داره حق بچم:گفت و گرفت دستم از را خیارها مادرش

 .چشم-

 یاد:گفت بود خبر بی جا همه از و بود شده آشپزخانه وارد تازه که پرهام به رو حرص با نازی

 . میبرند باال زنشونو چقدر مردم ببین..........بگیر

 مردا آبروی کاری اول همین که کردی چیکار سرت تو خاک:گفت و مانی کله پس زد محکم یکی پرهام

 . بردی را

 نازی به رو بعد و نکردند اعداممون تا پری بدو:گفت و گرفت دستمو و آمد سمتم به لبخند با مانی

 ..... نیار در بازی شوهر خواهر من خانم واسه خانم... هی:گفت

 شدیم باغ وارد سریع و رفتیم در دستش زیر از که بزنه دیگری ضربه تا کرد بلند را دستش دوباره پرهام

. 

 . بشی شوهر بی که بودا نزدیک: گفت و کشید عمیقی نفس مانی

 .نداره آفت بم بادمجون: گفتم خنده با

 .رفتیم ساختمان پشت طرؾ به هم با و گرفت محکمتر را دستم و نداد را جوابم

 تخمم و اخم خیال بی مانی اما شوم تنها او با نداشتم دوست نبودم راحت او با اصال بود محرمم اینکه با

 .گرفتم جای کنارش هم من و نشست تاب روی

 جورایی یه واسم بزنیم هم به خوشکل حرفای بشینیمو تاب این روی هم کنار تو منو اینکه پریسا میدونی-

 .بود رویا

 خوشحالی؟ کنارتم اینکه از چی تو: داد ادامه اون و نزدم حرفی

 ......آره معلومه خوب-
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 با اولش از که ،زندگیی برد فرو فکر به مرا میزدم مانی حرفهای جواب در پیاپی که دروؼهایی

 ؟ داشت دوامی واقعا آیا میشد شروع رنگارنگم دروؼهای

 عالقه جهت در را سعیم تمام که بودم داده قول خودم به من بدهم خودم به را پرسشم جواب نداشتم دوست

 میشد آیا ولی کنم گرم عشقم از را دلش داشتم سعی او به بیتفاوتیم تمام با و ببرم کار به مانی به شدن مند

 از کامال که بود چیزی این و بود مهرداد به متعلق من احساس تمام بزنم گول دروؼها این با هم را خودم

 ...........داشتم اطمینان آن صحت

 .نمیکردی هم مرا به خیانت فکر حتی میگذرد چه من قلب در میدانستی اگر مهرداد آخ

 .شدم خیز نیم رختخوابم در باغ به ماشینی ورود صدای با

 . بودم عاشقش تنفر عین در که کسی همان بود خودش

 .کنم ؼلطی چه االن که کردم فکر این به و گرفتم دستانم در را سرم

 میشدم حساب زنش و او محرم من اما داشت اعتبار و تاریخ ما پیمان چه اگر بودم بسته پیمان مانی با من

 ................قلبم از بیرون دنیای در حداقل.... مرده برایم مهرداد که دهم نشان همه به حاال از ،باید

 . بودم رفته کلنجار برهمم هم در افکار با فقط کنم استراحت مثال که بودم آمده اتاق به که عصر از

 .نبود جائز این از بیش اتاق در ماندنم دیگر

 .داشتم را عروس تازه حکم سرم خیر زدم رنگ کرم اسپرت تیپ و شدم بلند

 کردن آرایش به میگرفت،تصمیم نشات زیادم استرس از که صورتم پریده رنگ و آیینه درون نگاه با

 . گرفتم

 . بودم خلیجیم کلفت چشم خط کشیدن مشؽول فقط را آن دقیقه 4 اما کشید طول دقیقه 5 کارم

 دست هم واقعیت در بود اینگونه ظاهر در هم. که دیدم عروسکی شبیه را خودم آینه درون دیگری نگاه با

 چه نمیدانست درست هم خودش هنوز میرقصیدو روزگار ساز با که ،عروسکی نداشت عروسک از کمی

 .میخواهد

 خود به در به هایی تقه صدای با که بودم شده خیره تصویرم به آیینه در من که کشید طول چقدر نمیدانم

 .آمدم

  خانم تنبل خوابی جون پریسا-

 .شد وارد پهنش لبخند با مانی و آمد پایین که در دستگیره
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 . بریم هم با شو پیاده.............خوشکله جیگرتو..........ال..اول: گفت و کشید سوتی دیدنم با و

 خبریه؟:گفت و زد دورم چرخی و شد نزدیک من به

 .آره گفتم و کردم نگاه همش در اخمهای به برگشتم

 خبری؟ چه: گفت و شد ؼلیظتر اخمش

 . بیارم کم ازش ندارم دوست کردمو عقد خوشتیپ پسر یه با دیروز من خوب............اوم-

 اینه؟ دلیلت واقعا-

 مگه؟ داری شک-

 . کنند امر رئیس چی هر نه-

 ............ باید دیگه االن ولی گفت و انداخت من به خریدارانه را نگاهش

 .کرد اشاره لبم به دست با ولی نداد ادامه را حرفش

 .پررو بچه مار زهر-

 . کرد بوسیدنم به شروع محکم آنی حرکت یک در و شد نزدیکتر من به و شماست دست مگه-

 . شد خوب آرایشت حاال.........اوم: گفت و برد عقب را سرش فقط که دادم هولش محکم

 ...که واقعا.....پروی-

 دور که رژهایی به و کنید پاک آرایشتونو شما حاال گفتم و گرفتم سمتش به را میز روی کاؼذی دستمال

  کردم اشاره بود مالیده لبش

 ام سینه ،در شود محرمم بود قرار روزگاری که کسی دیدن برای قلبم ولی بود محرمم دست در دستم

 .میکوبید وار دیوانه

 . چرخید سمتمان به سرها سالن به ورودمان با

 .سالم-

 . بودم شده خیره مهرداد دهان به بقیه به توجه بدون

 . انداخت چشمهام درون را سردش نگاه و نداد را سالمم جواب
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 .میگم تبریک:گفت سردی به و بوسید مرا ،روی آمد جلو مادرش

 .گفت تبریک هم مانی به بعد و

 .خاله ممنون:گفت مانی فقط. ندادم را جوابش

 . نشستیم دونفره مبل روی هم با و گرفت محکمتر را دستم مانی

 دقیقه به دم داداشم که میکنی رو کارها همین... کردی خوشکل چه وای:گفت گوشم در و امد کنارم نازی

 . کنیم عروسی زودتر باید پریسا منو میگه

 .میکردی من داداش برای تو که را کارایی همون دقیقا:گفتم گوشش در هم من روش همان به

 چی بگو منم به:گفت و اورد گوشم دم را سرش کردو استفاده فرصت از هم مانی و خندید سرخوش نازی

 .کرد ؼش نازی گفتی

 بازی مسخره به شروع و آمد کنارمان هم پرهام.بود 18+ نمیشه:گفت و داد هل عقب را مانی سر نازی

 .کرد

 .خورد گره مهرداد نگاه با نگاهم

 .تنهاست داره گناه مهرداد پیش برید شما:گفت پرهام و مانی به رو و گرفت نگاهمو رد نازی

 . جهنم به:گفت بود نبخشیده را مهرداد هنوز که پرهام

 . بیاره جونشو نیوشا میخواست:گفت مانی و

 . شود نفرت از پر و کند عوض رنگ مهرداد به نگاهم تا بود کافی حرؾ همین

 . هواخوری بریم:گفتم مانی به رو

 .رئیس چشم-

 .آورد در را نازی صدای حرفش این با باز و

 . بگیر یاد پرهام-

 .هم با مانی پرهامو کل کل باز و

 .میشی عاشقونمون هواخوری مزاحم چرا نازی اه............ کجا تو:گفت نازی به رو مانی
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 .بازیات عشقوالنه این با کشتی را ما توهم مانی اه:گفت بلند و نشست مبلها روی و برگشت نازی

 این به اختیار بی شد باعث سردش نگاه و. دیدم فاصله آن از حتی که بود مشهود آنقدر مهرداد پوزخند

 . بود فکر این از قلبم شدن فشرده آن از بدتر و نیستم مهم برایش دیگر که کنم فکر

 . کردم گوش فقط من و گفت آینده در هایمان بچه حتی زندگیو عشقو از مانی زدیمو قدم یکساعتی حدود

 خوبه؟ حالت: پرسید مانی هم سر آخر

  مگه چطور آره-

 نمیدی؟ جوابمو آخه_

 .رفتیم راه که بس شدم خسته-

 . بازگشتیم

 سرش اما بود بسته چشمانش و بود کرده باز طرؾ دو از را دستهایش و بود نشسته تاب روی مهرداد

 .میداد گوش آهنگ گوشش درون هدزفریهای آن با یا بود خواب بود،نمیدانم آسمان روبه

 .رفتم بودند شده جمع اتاق توی که اینا مامان پیش من و شدیم ساختمان وارد او بیخیال

 او به نگران هم مامان دارد کردنش آرام در سعی خواهرش و میکند گریه خانم مهری که دیدم تعجب با

 . بود دوخته چشم

 شده؟ چی بپرسم اینکه از قبل و نشستم بود فکر در که نازی کنار آرام

 ها گریه این با فقط پس..... میکنه خودشو کار اون بکش هم را خودت تو خواهر بسه:گفت نازی مادر

 میکنی؟ نابود خودتو

 . دارم بچه چندتا من مگه نیست خودم دست... نمیتونم-

 . میگرده بر و میخونه درسشو میره.......... بسه خاله:گفت آرام نازی

 ............. مطمئنم من نیست کار تو برگشتی ،دیگه رفت اون اگه خاله نه-

 .برید باهاش هم شما خوب:گفت مامان اینبار

 دیگه من میگه مهردادم و نمیام من میگه باباش لجبازند و دنده یه هم عین پسر و پدر که اینه موضوع_

 .نمیمونم
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 .باهاش کنم مخالفت نمیاد دلم که داؼونه انقدر روزا این اما نذاشتم من و بره میخواد ساله 2

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 به در به تقه چند صدای با و رفتم اتاقم به چگونه نفهمیدم که بودم ؼرق جورواجور فکرهای در آنقدر

 . آمدم خودم

 .بفرمائید-

 .برخاستم جا از بست را در احتیاط با که خانم مهری ورود با

 .کنم صحبت باهات باید عزیزم بشین:گفت من به رو و نشست تخت روی خانم مهری

 .بفرمایئد گفتم و نشستم تعجب با

 .مطلب اصل سر میرم راست یه ،پس کنم پردازی حاشیه ندارم وقت-

 بهم چراشو.......کرد خیانت اون..... داری حق. نبخشیدی مهردادو هنوز تو که میدونم من پریسا ببین

 االن تو که ،میدونم میخواد را تو....... هست هنوزم و شد عاشق بار یه فقط مهراد میدونم اینو ولی نگفت

 اما......... ببندی مهرداد نابخشودنی گناه رو چشمتو که نمیخوام ازت و هستی مانی زن جورایی یه

........ 

 :گفت کند خفه را اش گریه صدای داشت سعی که حالی در و گریه زیر زد

 ......... کن منصرفش رفتن از بزن حرؾ مهرداد با داری دوسش که کسی ن جو را تو خدا را تو

 همین فقط بده بهش الکی قول بگم نمیخوام:گفت و آورد باال سکوت نشانه به را دستش بزنم حرؾ آمدم تا

 ..... ببینه پدرشو منو شدن نابود نمیتونه و کرده کور چشماشو تو عشق که طوری

 چه........... کنه فراموشت و بمونه همینجا باید که کن قانعش بزن حرؾ باهاش اما بگم چطور نمیدونم

 ....میدی قول........نره کن کاری فقط میدونم

 .بگم چی نمیدونستم..... میکردم گریه پاش به پا هم من کی از نمیدونم

 ......سخته... ،نفست تنت ،پاره بچت تنها از دوری چقدر بفهمی که نشدی مادر تو داد ادامه خانم مهری

  نمیشود تماشا به سوختن احساس

 .میکشم چه بفهمی که تا بگیر آتش



نمارودلنادل مح هگانگ البو  jafa-h.mihanblog.com 120 

 

 تمام خانم مهری که بود نشده ادا کامل دهانم از کلمه این هنوز اما باشه گفتم که شد چطور نمیدونم

 ...برسی بهترینا به زندگیت تو امیدوارم..... ای فرشته یه تو:گفت و کرد بوسه ؼرق را صورتم

 .گذاشت تنها خیال و فکر از دنیایی با مرا و شد خارج اتاقم از بعد و

 .یکبار هم شیون بار یک ،مرگ کنم صحبت مهرداد با شب همان که گرفتم را تصمیمم

 .میکرد سخت برایم را ام نقشه اجرای این و نمیگذاشت تنهایم لحظه یک حتی مانی که بود این کار جالبی

 سرم کنم استراحت برم من بهتره جان مانی: گفتم او به و بردم پناه مصلحتی دروغ گفتن به هم سر آخر

 . میکنه درد

 . من عشق بخیر شب باشه-

 بخیر هم تو شب-

 چگونه که رفتم کلنجار خودم با مدام مدت این طول در و بخوابند همه تا کردم صبر و رفتم اتاقم به سریع

 .کنم برخورد مهرداد با

 مانی و خورد در به تقه چند ناگهان که رفتم در سمت به و برخاستم جا از خوابند همه اینکه تصور با

 کاری:گفتم جالبی چندان نه لحن با و دادم بیرون عصبانیت با را ام شده حبس نفس شد اتاق وارد سریع

 داری؟

 بری؟ میخوای جایی:گفت و کرد نگاهم مشکوک

 . نکرده فرقی اصال سردردم میخوام ژلوفن قرص آره-

 .میارم واست کن استراحت تو... آهان-

 .برگشت آب لیوان یک و قرص با که نکشید دقیقه دو به

 .رویش هم آب لیوان یک و بخورم دلیل بی را قرص شدم مجبور و کشیدم پوفی

 .بخیر شب عزیزم ممنون-

 . بمونم پیشت امشب میشه........میشه-

 چی؟-

 .کند سکته ترس از مانی بود نزدیک که گفتم بلند را چی آنقدر
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 .بشه راحت احوالت حالو بابت از خیالم و بخوابم اتاقت تو میخوام فقط من میدونی خوب. نه-

 .میخوابم اونجا:گفت و کرد کاناپه به اشاره

 نه-

 چرا؟-

 که قرصی با منم بخواب برو نکن اذیت خدا را تو مانی............ نمیبره خوابم من اونطوری چون-

 .میشم خوب خوردم

 . کن خبرم داشتی کاریم اگه خوب خیلی-

 .جلدت تو نره شیطون وقت یه میکنم قفل درم ضمنا....... چشم-

 .گرفت درد سرت چرا پریسا راستی.....خودمی مال که آخرش و اول:گفت و خندید-

 میفهمی؟ متنفرم ازش چون........باشم هست خالت پسر که جایی ندارم دوست عصبیه فشار مال_

 .برمیگردیم فردا...........خوب خیلی-

 چشم تو چشم او با بازم اون با صحبت و مهرداد دیدن از بعد نداشتم دوست نمیشد این از بهتر. زدم لبخند

 . بشم

 گذاشت تنها وجدان عذاب حس با مرا و پیشانیم روی کوچک بوسه یک با رفت بیرون اتاقم از

................ 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 زدم زنگ مهرداد به موبایلم با شدم مطمئن همه بودن خواب از وقتی رساندمو ساختمان پشت به را خودم

 . بود تصور حد از زیباتر واقعا بود آمیخته در تعجب با که آلودش خواب صدای

 ...... پریسا الو-

 . ببینمت االن همین باید مهرداد آقا سالم-

 خوبه؟ حالت تو.... تو.....االن-

 . ساختمون پشت بیاید نشه متوجه کسی لطفا-
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 . نشستم منتظرش و کردم قطع

 مهرداد منو ؼیبت متوجه کسی که بود این از ترسم.  بود کم ساختمان پشت نور اینکه از نه میترسیدم

 .بریزد جهت بی آبرویم و شود

 خیره چشمانش در ثانیه چند فقط آمد خمارش چشمهای و ژولیده موهای و رنگ آبی تیشرت با مهرداد

 . بشینید لطفا گفتم دزدیدمو را نگاهم سریع شدم

 شده؟ چی..... شدم گیج..........من-

 که نداره لیاقت کسی هر خوب. میکردم،اما فکر اینطوری من... یعنی بود عمیق احساس یه تو منو بین-

 . باشه داشته دوسش جونش حد تا یکی

 ..........پریس-

 .بده گوش باشو ساکت فقط لطفا-

 .باشه:گفت و کرد پوفی و کشید محکم و کرد اش ژولیده موهای توی عصبی را دستش مهرداد

 میگفتم خودم پیش ایستادم پدرم روی تو خریدم جون به را برادرم قهر که اونقدر داشتم دوست خیلی من-

 روزی شد عقدمون مراسم تا. بگذریم............... کار هیچ اهل اون دروؼه عشقم به راجع حرفای تموم

 دوست الیق مردی هیچ فهمیدم که روزی.... شد نابودیم روز میکنم پرواز ابرا روی میکردم احساس که

 ...........نیوشا با اونم کردی خیانت من به تو نیست شدن داشته

 ؟ بود کجا کار جالبی میدونی..............هه: گفتم و زدم داری صدا پوزخند

 .میکرد نگاهم ،منتظر کردم نگاه ؼمگینش و سرخ چشمهای به و برگشتم

 ازش خودت قول به که کسی با بودن یعنی........ متنفری نیوشا از بودی گفته من به....تو:دادم ادامه

 . دادی ترجیه میکردی بودنتو عاشق ادعای که من به را بودی متنفر

 کنم رو و زیر قلبمو تو مونده خاکستر این تا اینجا بیای نخواستم ازت امشب اما: گفتم و کشیدم آهی

 تو هم و من هم............ میده اشتباهاتشو تاوان جوری یه کس هر بگم بهت تا بیای خواستم ،امشب

 .خیانتت خاطر به تو بستمو دل بهت راحت اینکه حاطر به من..................

 بکشی عذاب زندگیم و من دیدن با که اینه هم تو تاوان و مانیه با عشق بدون ازدواج یه من تاوان

 .............کردیو بازی پاکم احساسات با چطور اینکه......



نمارودلنادل مح هگانگ البو  jafa-h.mihanblog.com 123 

 

 و من مامان تقصیرند بی بقیه وسط این:گفتم ببرم باال را سرم اینکه بدون.  ایستاد مقابلم و شد بلند جا از

 مضخرؾ نمایش این اصلی نقشهای واقع در که تو منو از حتی کشیدند عذاب بیشتر همه از ولی تو مامان

 .بودیم

 تنها دادن دست از اضطراب با هم تو مامان و کشیده رنج و داؼون قلب یه و قلبی نارحتی با من مامان

 رفتن بشه نابود مادرت وسط این نذاری و بگیری را عاقالنه تصمیم امیدوارم فقط شد تموم حرفام...بچش

 . نمیکنه عوض چیو هیچ ایران از تو

 . گذشتم کنارش از بخیر شب گفتن با و برخاستم جا از آرام

 . برگرداند خودش سمت به مرا گرفتو را بازویم محکم

 ... کلمه یه حتی بشنوی حرفامو نخواستی حتی ولی زدی حرفاتو-

 ؟ مونده باقی حرفیم نظرت به-

 نفس راه سد که حرفایی این میکنه خفم داره و مونده(کرد اشاره گلویش به)اینجا که حرفایی این آره-

 . بدی گوش مجبوری....کشیدنمه

 :گفت و دوخت آسمان به را نگاهش کردم نگاه رنجش پر چشمان به نزدمو حرفی

 و قیافه عاشق نه....... شدم عاشقت شمال به رویایمون سفر اون تو اول بار همون........ دیدمت وقتی

 همسرم برای مالکم نوجوونی همون از که چیزایی...... خانمانت رفتار و متانت عاشق... ابروت چشمو

 . میشد خالصه تو توی همش بود

 تا گذشت اما نیارم درد را سرت............. کرد بیشتر داشتنت دوست برای عطشمو این و نذاشتی محلم

 داد هدیه بهم را دنیا تموم انگار خدا روز اون.......نیستی میل بی من به نسبت هم تو فهمیدم که روزی

 خبر بهم مانی که کذایی شب همون خورد بهم حالت که لعنتی اونشب و خاستگاری مراسمهای............

 وارد تو به عصبی فشار نبودم من اگر و منه تقصیر همش گفت داداشت که شبی همون بیمارستان برم داد

 خرخره تا و دوستام از یکی خونه رفتم و شدم حالی چه نمیدونی نمیافتادی روز و حال این به و نمیشد

 ......... شدم بلند خواب از که صبح ولی........ جا همه از فارق بودمو پاتیل و مست.............خوردم

 از کمی دست خومم و ممکن وضع بدترین در اونم بود خوابیده کنارم لعنتی اون داد ادامه و کشید آهی

 و هوس روی از نه....عالقه و عشق سر از نه افتاد نیوشا منو بین اتفاقی هر میخورم قسم اما نداشتم اون

 را حرفا این....روزم حالو از نیوشا سوءاستفاده و بود شدنم مست و من حماقت روی از فقط چیزا این

 که اینه خاطر به فقط میرم ایران از دارم من اگه بدونی میخوام فقط پیشم برگردی و ببخشیم که نزدم

 مادر هنوز رویام تو که کسی زندگیمه تموم که کسی عشقم چشمام جلوی باشمو اینجا نمیتونم....... نمیتونم

 ...... و باشه دیگه یکی دست تو دستش.....هامه بچه
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 اشک صورتمان پهنای به دو هر حاال...... دوخت چشم چشمانم به و گرفت آسمان از را نگاهش

 خوشبخت امیدوارم باشم که جا هر: گفت و کرد پاک را اشکهایم و اورد جلو را دستش........ میریختیم

 وجودم تمام خوره مثل که احساسی و ماندمو من و شد دور من از اش مردانه و بلند قدمهای با بعد و بشی

 .میکرد نابود را

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 که بگویم بزنمو حرؾ خانم مهری با کنم وقت آنکه از سریعتر شد انجام سریع تهران به بازگشتمان

 . ببرم پیش از کاری مهرداد با کردن صحبت با انستمنتو

 . همیشه برای شاید میکند ترک را ایران زود یا دیر مهرداد بگویم نتوانستم

 خوب نکرده خیانت میکردم فکر من که آنچنان مهرداد بودم فهمیده وسط این که چی؟خودم خودم به اما

 .نبوده مستثنی قائده این از مهرداد خوب و میکند ضایل را عقل هم مستی و بوده مست

 آدم زیباییش که دلبری و لوند دختر کرده برخورد نیوشا با مستی هنگام در که اورده بدشانسی بیچاره تازه

 ................ مست به برسد چه میکند دیوانه را هوشیار

 داشتنش دوست هنوز خاطر به که روحیی فشار اینهمه از رهایی برای.  زدم تلخی لبخند خودم افکار به

 برای فقط بود منطقی خودم نظر به که دالیلی با بخشیدم دل ته از............بخشیدم را او میشدم متحمل

 با دلیل با یا دلیل بی که است کسی همان این احمق:میکشید فریاد سرم دائما که بیدارم وجدان کردن آرام

 این با بود نزدیک که کسی. برد عقد روز هم آن آشنا و فامیل جلوی را آبرویت کرد بازی احساست

 وجدان از دل راه که کنم چه اما.کند پاره را برادریت خواهر محکم رشته و بگیرد را مادرت جان کارش

 به لعنت........ کند مکث ای لحظه حتی اینکه بدون میرفت را خودش راه او بود دور به عقل و منطق و

 ....... دل این

 و برد کار به شوم عاشقش اینکه برای را سعیش تمام مانی بین این در و میگذراندم هدؾ بی را روزها

 داشتم ای بهانه هم بود برم و دور کمتر مانی هم اینگونه حداقل کردم ؼرق درس در را خودم هم باز من

 را ایران مانی منو عقد شده مشخص تاریخ از قبل روز 2 بود قرار که مهردادی به نکردن فکر برای

 . کند ترک

 . شوم قبل از تر مرده دل بود شده باعث هیجان از خالی زندگیه

 .بگیرد رنگ کمی زندگی به بیرنگم دید شد باعث حداقل که بود نازی بارداری بین این قشنگ اتفاق تنها
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 قرصهای و بود وآه اشک وسط این کارش نمیاید بر کاری من از بود فهمیده که هم بیچاره خانم مهری

 .میخورد هم سر پشت که اعصابی

 خانیمان مانی عقدمان تاریخ معکوس شماره شروع تبع به و محرمیتمان صیؽه شدن تمام از قبل روز چند

 . خرید به هم با بهتره که گفت من به و آمد

 چی؟ برای-

 . مهرداد پارتی گودبای مهمونی واسه بخری لباس که-

 را پشتم سریع همین برای نکند سرایت ام چهره به بود شده پا به دلم در که آشوبی که کردم را سعیم تمام

 .افتادم راه اتاقم سمت به و بشم حاضر تا باش منتظر: گفتم کردمو مانی به

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 . کنند واصل درک به را تو زودتر تا میگذراند مسابقه هم با ها عقربه شود کند زمان میکنی آرزو وقتی

 را رویاهیم مرد بار آخرین برای آن در شاید که بودم مهمانی در من حاال و آمد پیش هم من برای این

 .میدیدم

 مطمئن که میکرد نگاهم چنان و داشت تن به بودیم خریده هم با که شلواری و کت بود ایستاده مقابلم او

 ......قیامت به تا دیدار.... من عشق بدرود....... ماست دیدار آخرین این بودم

 . کشید خود دنبال تقریبا مرا و انداخت بازویم زیر را دستش مانی

 سرسختانه او و بگیرم را شکستنش جلوی میخواستم سرسختانه من و بود نشسته گلویم توی لعنتی بؽض

 شده موفق که فعال............ سرازیر چشمانم از و شود اشک گلوله گلوله و کند مقاومت که میخواست

 .بودم

 .آوردم می کم نفس وقتها گاهی که بود داشته نگه آؼوش در مرا چنان مانی و گرفتم جای مانی کنار

 .کن شل دستاتو یکم میشم اذیت دارم مانی-

 .کرد هم بیشتر را دستانش فشار و گفت نوچی کند نگاهم اینکه بدون

 مانی از او بوسیدن بهانه به و دادم هل را مانی سریع نازی دیدن با که بودند رسیده تازه که پرهام و نازی

 .شدم دور
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 . عزیزم سالم-

 . میشدم لمبو آب داشتم اومدی شد خوب جون نازی سالم-

 . نیاورده بدست اسون را تو... بده حق بهش.. عاشقی پدر بسوزه-

 . نگفتم هیچ و کشیدم آهی

 ایران از رفتن فواید مورد در مرتب پرهام با و بود شده آرامتر مانی نفریمان چهار جمع وجود با حاال

 .میکردند صحبت

 فکر دیگه............سه دو یک کنید نگاه من به همه:گفت و رفت گو بلند پشت مهرداد دوستای از یکی

 واسمون آهنگ یه میخوایم مهرداد از چیز همه از قبل اما. شدیم جمع اینجا چی واسه بگم باشه نیاز نکنم

 . بخونه

 ..... مهرداد.... مهرداد: گفت خودش و

 .گفتند مهرداد.... مهرذاد هم با همگی و شدند صدا هم او با همه ترتیب این به

 تا اینجا اومدید امروز که کنم تشکر همتون از میخوام:گفت و کرد کوتاهی تعظیم آمد بلندگو کنار مهرداد

 هیچ بعضیاتونو شاید و دارم پرواز امشب من. کنید خاطره از پر واسم ایرانو تو بودن آخر های لحظه این

 . ببخشید منو کردم حقتون در بدیی اگه میخوام نبینم دیگه وقت

 که کسی به میکنم تقدیم بخونم میخوام ایران در که آهنگی آخرین داد ادامه مهرداد و گفت چیزی کسی هر

 .ببخشه منو دل ته از بتونه امیدوارم. خوشبختیشه آرزوم تنها. دارم دوسش بیشتر دنیا همه از

 .نواخت و گرفت دست در را گیتارش

 :خواند و دوخت چشمانم به را نگاهش

 عزیزم خداحافظ بی رفتی سادگی همین به

 بریزم که اشک من سهم تازه روز شد تو سهم

 .دهم فرو را لعنتی بؽض تا کن کمکم خودت خدایا افتاد لرزه به دلم دیدمو را اشکش از پر چشمان

 دستم تو گلبوته عمر شد کم سادگی همین به

 خواستم تو از اینو میدونم،خودم نیست تو از گله
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 االن نمینداختند سنگ پام جلوی و میکردند اعتماد من به یکم پرهام و بابا اگه.... نبود لعنتی نیوشای اگه

 ......اگه... اگه... اگه......عروسیمون جشن مقدمات مشؽول شاید و بودیم هم کنار مهرداد منو

  چشامی از عزیزتر تو هامون ستاره جون به

 صدامی بؽض ابد تا باش خوش و خوب هستی هرجا

 افتادم باغ توی آخرش حرؾ یاد..... میمیرم مهرداد بدون میمیرم من.... کنم تحمل نمیتونم دیگه خدایا

 ......شوم خوشبخت من است امیدوار هست جا هر اینکه

  وقتی یه باورت نشه هامون لحظه محض را تو

 سختی به گفتم خدا به اینو ندارم دوست که

 مهرداد اندازه مرا هم کس هیچ و داشت نخاهم دوست مهرداد اندازه به را کس هیچ وقت هیچ مطمئنم اینو

 به هم بار یه نشد چرا...... بزنه ناسازگار ساز من با زمونه انقدر همیشه باید چرا خدایا........ نمیخواد

 . بیاد راه من دل

 نمیموندم ؼمهات پای نداشتم دوست اگه من

 نمیخوندم دل ته از ترانه همه این واست

 وجودم تموم نمیدونست اون. برگیرم چشم مهرداد از تا میدهد فشار محکم را دستم مانی که نبود مهم برام

 .قلبم داشتنی دوست موجود به خیره همه و شده چشم

  میدیدم که بود این واسه خوبم برو گفتم اگه

 شنیدم همه از اینو میمیری میشی آب داری

 .منی عمر خود که تو. توست نبود میکند نابود مرا که چیزی بفهمی کاش مهرداد وای

  نسوزی من کنار تا میمیرم دوریت از دارم

 هنوزی که نفسامی عمرم نمیری دلم از

 بیاورم زبان به میکشند سلولهایم تک تک که فریادی این میتوانستم کاش نرو خدا به را تو نرو مهرداد

 افسوس ولی

  شد خدا نفس نفس که هامون خیره محض را تو

 شد جدا تنم از روحم رفتی که لحظه همون از
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 دق مردمو دختر مهرداد بسه میگفت او به یکی کاش..... ندارد تعریفی اصال هم من حال میفهمید کاش

 .کشتیش....... دادی

  کن دعا را تنها من نمیمونی تنها که تو

 کن رها دستامو اما دار نگه خاطراتمو

 گذاشت جا به خاطره دنیا یک اندازه بود کم انقدر هم کنار مهرداد و من بودنه مدت اینکه با چرا خدایا

 نمیارم دووم اون بی من...........بیشتره هم عسلی هر از شیرینیش که خاطراتی

 مرد آخرین به بسپارش عشقه اول تو دست

 ............ میکرد گریه چشمات واسه دیوار یه پشت که مردی

  میکرد گریه

  میکرد گریه

 نبود مهم نبودیم دنیا این در کدام هیچ انگار و بود ثابت ما روی نگاهها تمام میکردیم گریه دو هر حاال

 . بود مهرداد همراه لعنتی بؽض این شکستن مهم میگند چی موردم در بقیه

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 کردم بلند را سرم شد نگاه این سد کسی که بود خیره مهرداد اشک از شفاؾ چشمان به گریانم نگاه هنوز

 :گفت و گرفت را بازویم عصبانیت با مانی.  شدم خیره مانی شده سرخ خشم از چهره به و

 .بریم باید االن همین-

 : نالید نازی

 ببریش؟ میخوای کجا-

 :گفت پرهام دهد پاسخ مانی که این از قبل اما

 .نکن دخالت تو نازی-

 مانی که مسیر متوجه که بودم ؼرق خاطراتم در آنقدر.شدم همراه بقیه از خداحافظی بدون مانی با ومن

 من به عصبانیت با و کرد توقؾ مهرداد پدر باغ روی روبه مانی که آمدم خودم به وقتی. نشدم میرفت

 :گفت
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 . شو پیاده باش زود-

 :گفتم حرص با

 اومدیم؟ اینجا چی واسه-

 محکم و کرد باز را در آمد من سمت به و زد دور را ماشین و شد پیاده ماشین از سوالم به توجه بدون

 عصبانیت با.  برد ساختمان داخل به مرا کشان کشان و شدم پرتاب بیرون به تقریبا من و کشید را بازویم

 :زدم فریاد

 .کن ولم....بکنی؟ میخوای ؼلطی چه هست معلوم-

 : گفت و گشت بر سمتم به عصبانیت با مانی

 .میبینی بد گرنه و شو خفه فقط-

  کرد قفل داخل از را در ورودمان با..... شدم ساکت اختیار بی که بود جدی لحنش آنقدر

 :گفتم و افتادم گریه به بودم کرده خطر احساس که من

  میترسم طوری این من بریم بیا خدا رو تو مانی-

 :گفت و خندید بلند صدای با مانی

 بودی دوخته خستت دل عاشق چشم تو چشم که وقتی اون نیوفتاده اتفاقی که هنوز. بترسی که مونده تازه-

  میکردی االنشم فکر باید نبود خیالتم عین و

 :گفتم و شدم بلند جا از ترس با.  گشت بر مشروب شیشه با و رفت خانه آشپز طرؾ به و

 . برم جا این از میخوام...... میخوام االن همین من-

 حلقوم به کذایی مایع آن جرعه جرعه و کرد باز را شیشه در حوصله با من های حرؾ به توجه بی مانی

 .فرستاد خود

 در کردم سعی و رفتم در طرؾ ،به کنم توجه من به خیره و بود شرارت از پر که نگاهش به اینکه بدون

 دارای همه اما کردم چک را ها پنجره تمام........ نجات راه یک کردن پیدا از دریػ اما کنم باز را

 قبل اما دویدم سمتش به افتاد باال طبقه های پله به نگاهم میچرخیدم خودم دور مستاصل من و بود محافظ

 کرد زمزمه گوشم کنار مانی خشدار صدای و شدم معلق هوا و زمین بین برسد اول پله روی پایم اینکه از

 . بریم باهم کن صبر باال بری نمیده حال که تنها کجا؟تنها -
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 . شد من در تهوع حالت ایجاد باعث دهانش بد بوی

 پله بیاید خودش به اینکه از قبل و کردم پرت ها پله روی را خودم و دادم هل عقب به را صورتش محکم

 .رفتم باال را ها

 زنگ گوشیم که بود شده امید نا امیدم دیگر نبود آن در کلیدی هیچ ولی گشتم کلید دنبال و شدم اتاق داخل

 مرتب و زدم را تماس برقراری دکمه دهم تشخیص را مخاطب و کنم نگاه آن صفحه به اینکه بدون خورد

 .کنه کمکم یکی خدا را تو......................کمک زدم داد

 شدم خیره او سرخ چشمهای به شده مسخ من و شد رها دستم از گوشی در چهارچوب توی مانی دیدن با

 . بود شیطان چهره همان دقیقا اش چهره نظرم به لحظه آن دز

 داشتم فاصلیمان حفظ در سعی رفتن عقب با متعاقبا هم من و میشد نزدیک من به قدم قدم

 . نداشتم فرار برای راهی دیگر حاال

 ............که ما.... عقدمونه دیگه روز دو که ما باش نداشته کارم به کاری خدا را تو جان مانی... مانی-

 تو میره اسمت دیگه روز دو و محرمیم هم به االنشم ماکه جاست همین نکته شم فدات خوب-

 ..میخوادت خیلی من دل که دله به مهم..........شناسنامم

 .کردم التماسش دیگه اینبار

 . نمیداد من به زدن حرؾ مجال اشک...... را تو......... داری دوست کی هر جون را تو مانی-

 به را خودش بزرگ گام یک با................ من........... ندارم آمادگیشو االن من بگم تونستم زور به

 لذتم بلکه کنی پیدا آمادگیشو تنها نه که میکنم کاری عزیزم نترس:گفت و گرفت را بازویم و رساند من

 .ببری

 صدایم اصال انگار او اما. کند رهایم میخواستم او از التماس و جیػ با فقط من و انداخت دوشش روی مرا

 . انداختم تخت روی نمیشنید را

 ................. کمک خدا را تو کمک زدم داد بودم رهایی برای راهی دنبال و. میزدم پا و دست

 و بشه معجزه یهو و بشنوه صداتو که بشه پیدا اطراؾ باؼهای تو کسی کردی فکر:گفت و خندید مانی

 ................ خوشکلم نه کنی پیدا نجات

 فریاد انقدر نبود محیا حرکتم امکان بود کرده کیپ را دستانم پاهایش با و و بود نشسته پاهایم روی خودش

 .بود شده زخم احتماال میسوخت گلویم ته که بودم کشیده



نمارودلنادل مح هگانگ البو  jafa-h.mihanblog.com 131 

 

 وقت هیچ مانتویم های دکمه کاش میکردم آرزو دلم در تنها من و گشود را مانتویم های دکمه آرامش با

  .ماند ناکام آرزوهایم بقیه مثل آرزوهم این اما نشوند تمام

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 .متنفرم میزند نفس نفس و کشیده دراز کنارم که موجودی از. شود ریخته که بود نمانده اشکی دیگر

 . میکنم کوفتگی احساس میکند درد بدنم تمام

 اینبار و میگذارم گلویم روی را دستم میشود مانعم میپیچد کمرم در که دردی اما برخیزم جا از میخواهم

 . نکشم نفس دیگر کاش میکنم دعا دل ته از

 . ام گفته بلند را دعایم که میفهمم تازه.  میگردد بر سمتم به ناگهانی مانی

 . خانومی کن بیرون سرت از پوچو فکرای این-

 .میکشم خودمو من.........من-

 ؟. نبود عوضیت عاشق اون با رابطتت اولین چون نه ؟یا داشتی رابطه شوهرت با ؟چون چرا اونوقت-

 بده؟ جواب هان

 . متنفرم ازت-

 بیرون سرت از مردنو فکر ضمنا. کنم رفتار اینطوری باهات شدم مجبور همین واسه. خانومم میدونم-

 مامانت قلب نمیخوای که تو....... هوم...........بگی چیزی امروز به راجع کسی به اینکه فکر یا کن

 میخوای؟.....کنه استپ همیشه واسه اینبار

 . شد فعال اشکهایم خوشکیده چشمه دوباره

 .کنم چیکار نمیدونم..... نمیتونم..... مامان وای.....مامانم.............میگفت راست

 ای ملحفه ردمک که لرزی احساس با.عوضیه اون تقصیر همش........ نیست من تقصیر کدومش هیچ اینا-

 . کردم زمزمه و کشیدم ام برهنه و کبود بدن روی را بود کنارم که

 .توه تقصیر همش نه-

 . شدم مچاله خودم در ترس از من و برخاست جا از خشم با
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 . سرم تو زد رسید کی هر بچگی از که من؟منی ؟تقصیر هان منه تقصیر:گفت فریاد با

 .......توه برابر ده عقلش ولی کوچیکتره تو از ببین بگیر یاد مهرداد از یکم مانی سرت تو خاک

 .هایی بچه مثل تو و آقاست چقدر مهرداد ببین احمقی خیلی مانی

 .شدی 13 زور به نادون توی و شد 20 معدلش مهرداد دیدی کودن مانی

 . کمتره مهرداد از چیت تو مگه شو عاقل یکم مانی

 . بودم سر اون از چی تو من ؟پس چی من پس... مهرداد... مهرداد... مهرداد.همش

 تا بابام... نمیکرد حساب آدمم منو اصال که نازی..... خودم خانواده حتی بود اون به توجهشون همه همش

 بچه تو حتی داشته شانس چیز همه تو مهری:میگفت مرتب مامانم و سرم تو میزد و مهرداد میدیدم

 ازش بچگی همون از میکردم نگاه و مهرداد حسرت با باید فقط هم سر بر خاک من و................

 .کنم خفش دستام همین با...... بکشمش میخواس دلم که متنفر اونقدر.................متنفر بودم متنفر

 ........... من و داشت را بهترینا همیشه مهرداد نذاشت باباش پول یعنی نشد برسم بهش کردم کاری هر

 . نذاشته شانسی من برای مخافم جنس بین حتی اش چهره خاطر به دیدم شدم بزرگتر وقتی

 ..............میکردم خالی خودمو مهرداد از بدگویی با دوستام بین فقط

 . شم خالی تا میبستم ؟خالی نه جالبه....هه

 .دختراس شکار دنبال فقط و دوسره هیوالی انگار که گفتم بد مهرداد از دوستام بقیه پرهامو برا اونقدر

 ........................ نداشت خبر روحشم بیچاره مهرداد

 عاشقش نگاه یه تو بود لوند و دلبر خیلی شد باز خونمون به نازی دوست عنوان به نیوشا پای اینکه تا

 ............شدم

 .کرد زیادتر دلبریشو و عشوه و فهمید خودشم

 هان؟ کیه خر دیگه مانی کرد فکر خودش پیش بقیه مثل اونم و دید و مهرداد اینکه تا

 و. نمیذاشت سگم محل بهش مهرداد که بود اینجا کار جالبی.... ببینه که نخواست یعنی...ندید منو دیگه

 . داشت دوسش هنوز احمقم اون

 نمیکرد حسابش آدمم که کسی دنبال اون میدادمو جونمم احمق دختریه برای من... میبینی را خدا کار

 .میکرد(نمیذاشت محلش طرؾ اما میچبوند بهش خودشو اینکه از کنایه) موس موس
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 .... بیاره خواهرشو اونم تا بیام نازی با کرد اصرار پرهام و اومد پیش مسافرت ماجرای اینکه تا

 .داره دوست نازیو میدونستم بود خوبی پسر پرهام

 اونوقت و بیاد راه نیوشا با یوقت که نکنه بذارم تنهاش نیوشا با و مهرداد ترسیدم وسط این اما کردم قبول

 .کن بار باقالی بیارو خر

 داره بو قضیه فهمیدم جورایی یه شد آشنا تو با سفر این تو و بیاد ما همراه کرد قبول تا کردم اصرار

 شده عاشق حاال نمیشد هم نزدیک کدوم هیچ به و داشتند را قرمز خط حکم براش دخترا که مهردادی...

 . بشه نزدیک تو به میکرد سعی جوره همه و بود

 کرده باز حساب رفاقتمون روی خیلی که پرهامم و دادم اخطار بهش پرهامو مخ روی رفتم بازم

 .کرد اعتماد بهم و ترسید..بود

 بدست میخواد که چیزیو بود نتونسته اینبار مهرداد اینکه میکرد خنک دلمو خیلی وسط این چیزی یه اما

 نازی عقد تو اما........ برد لذت بازی این از میشد پس بود جالب برام این و نمیدادی پا بهش تو بیاره

 . اومدد در آب از اشتباه معادالتم تمام که فهمیدم میبوسیدید را همدیگه داشتید که گرفتم مچتونو وقتی

 بشه مات و کیش مهرداد که میکردم کاری یه باید من....نه دیگه اینبار نه... اما شد برنده مهرداد اینبارم

 ......... بود پرهام راه بهترین و

 . بود خواهرش عاشق پرهام چون شدم موفقم

 سه... دو...یک.......نقشمه اجرای وقت که فهمیدم خورده بهم حالت گفت نازی وقتی خاستگاریت روز

 واسه تحریکش و پرهام با تماس دوم راند...... ماجرا گفتن و مهرداد به زنگ یه اول راند شروع...

 مهرداد با برخورد

 رفیق پیش بردنش و مهرداد دنبال رفتن چهارم راند. نقشه گفتن و بود دپرس که نیوشا با تماس سوم راند

 .شفیقم

 مشروب جامهای کردن پر..... و میشی داؼون بره پیش اینطوری اینکه از..........تو از گفتن پنجم راند

 .مهرداد واسه

 ........شدن منتظر و............ نیوشا خونه بردنش ششم راند

 . نزد نیوشا به دست مطلقم مستی تو مهرداد نکته یه....آ....آ

 .............عاشقانه رابطه یه سازی صحنه هفتم راند
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  عقدتون ریختن بهم هشتم راند

  تو از خاستگاری نهم راند

 ..............دهم راند

 .بشنوم نمیخوام دیگه بسه..............بسه-

 شدم عاشقت واقع در و شدم مند عالقه بهت کم کم من که اینه اونم مونده نکته یه فقط خوشکلم باشه اوم-

 ایران از دیگه االن ناکامت عاشق راستی اوه................. مهرداد چرا فهمیدم جورایی یه

 .میکنم خوشبختت جورایی یه و دارم دوست منم که گفتم خوشکلم نکن گریه.....اوه..........پریده

 شو خفه-

 نکردی رحم خودتم زندگیه به حتی تو...............کردی داؼون زندگیمو ای عقده توی........... تو-

 .......تو................

 عقدت و بیاد مانی آقا تا بشینی منتظر و خونتون بری و تهران گردیم بر تا شو آماده و شو بلند خانمم بسه-

 باهات همیشه برای منم...... کردی خداحافظی دخترانه شیرین دنیای با که حاال نمیخوای که تو... کنه

  .کنم خداحافظی

 های خنده کارم مقابل در او واکنش تنها و کوفتم صورتش و سینه به کردمو گره مشتهای اختیار بی

 . بود اش مستانه

 فکرم.. داشت ناسازگاری سر من با که شوم سرنوشتی تسلیم همیشه مثل که بود این میکردم باید که کاری

 حرفی هم کسی به اگر میکرد سکته مادرم شک بی میاوردم خودم سر بالیی اگه داد نمی قد جایی به

 و بودم او صیؽه من حال هر به کرد نمیشد که هم قانونی شکایت.میرفت مامان فهمیدن احتمال باز میزدم

.... 

 ......بشمو پشیمون ممکنه آخه........ بشه گذار بر زودتر عروسیمون که کن اصرار پری راستی-

 ...............که بخرم واست دی ال بسته یه بیار یادم میگردیم بر داریم که االن دیگه چیز یه

 بودو بدتر فحش تا هزار از اش کاره نیمه های جمله.خندید و داد پائین و باال را ابروهایش بار چند و

 .بودم دیده عمرم در که بود ای خنده منفورترین اش خنده

 . رساندم دستشویی به را خودم زور به و گرفتم صورتش از را نگاهم
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 برگشت سمتم به لبخند با و گشود را در که همین و کند باز ر در تا رفت هم او شدمو ماشین سوار

 خواب دارم اینکه خیال به شدند پیاده آن از وپرهام مهرداد و کرد ترمز در جلوی سرعت به ماشینی

 از انگار من سمت به مهرداد دویدن و مانی سمت به پرهام ناگهانی حمله با اما زدم تلخی لبخند میبینم

 هیچ بی و گشود را ماشین در مهرداد.  کردم نگاه او به شکه و شدم پرت واقعی دنیای به خیال ورطه

 . کشید آؼوش در مرا محکم حرفی

 .میکنی چکار اینجا باشی هواپیما در باید االن که تو: نالیدم و شد فعال مؽزم تازه

 . میگم واست چیزو همه ماشین تو. بریم باید االن:گفت و کرد بلند جا از مرا و بوسید را پیشانیم

 . گذشتیم میکوفت صورتش به مشت با هنوز وو بود نشسته مانی سینه روی که پرهام کنار از

 . رفت پرهام پیش خودش و خواباند ماشین عقب صندلی روی بر مرا مهرداد

 . کردیم حرکت و شدند سوار هم پرهامم و مهرداد دقیقه چند از بعد

 . اینجام من فهمیدید کجا از گفتم سکوت لحظه چند از پس

 که بگم.....بگم تا گوشیت زدم زنگ من:گفت است ناراحت چقدر بیود مشخص که صدایی با مهرداد

 پرهام پیش سریع میخواستی کمک و میزدی داد مرتب تو..........اشکات و خوندم که آهنگی بابت متاسفم

 تازه نیست کسی اطراؾ باؼای گفتتوی عوضی اون که اونجایی و و کجایی تو بگه خواستم ازش و رفتم

 . رسیدیم دیر ولی رسوندیم خودمونو پرهام من و کجایی تو فهمیدم

 روی مانی صورت جای به که پرهام شده مشت دست و فهمیدم میکرد که فینی فین از را این میکرد گریه

 و کرد استفاده سوء من دوستیه از کثافت اون.......... بکشمش میذاشتی باید نالید و آمد فرود داشبورت

 ..............احمق من

 ؟ شنیدید چیزو همه نالیدم ومن شد ساکت پرهام

 . شد ساکت و گفت آرامی آره مهرداد

 ...... کنم چیکار باید حاال...... حاال-

 ................. بخواب فعال: گفت و برگشت سمتم به پرهام

 .....من..... ببخش منو پریسا:گفت و کرد م من کمی

 .ربود مرا خواب و نفهمیدم چیزی دیگر و بعد برای بذار لطفا خستم االن من پرهام-
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 بود داشته نگه خودشان خانه مرا پرهام راشکر خدا بود کرده حرام من بر را خواب میدیدم که کابوسهایی

 .بود پیچانده را مامان میماند تنها نازی و دارد کار خودش اینکه بهانه به و

 .گفته او برای را چیز همه پرهام که میداد نشان این و بود کرده بؽض و نمیکرد نگاه چشمانم به نازی

 . کشید بیمارستان به کارم باز و بود مزخرؾ روحیم و جسمی حال

 خدا را تو بسه..... کوچولو خواهر: گفت زد پیشانیم روی ای بوسه که حالی در و آمد کنارم پرهام

 این تو خودمو چون میکشم خودمو منم بیافته برات اتفاقی اگه....میکنی نابود خودتو اینوری..........

 .............. قلبش اون با مامانم......... میدونم مقصر قضیه

 ........ من....من... بکنم باید چیکار پرهام....نیست خودم دست ولی میدونم... دونم می-

 ؟ چی تو-

 .کنم ازدواج مانی با اینکه جز ندارم ای چاره من.......کنی درکم نمیتونی تو-

 یک دادو دست من به تهوع حالت باز و شد تار صورتم جلوی پرهام گریان صورت و برید را امانم گریه

 . شد تزریق سرمم به دیگر آرامبخش آمپول

 ..... باشه جا سر مانی با عقدم قرار فردا پرهام-

 .............آخه پریسا-

 تموم بین اتاق اون تو.... لعنتی باغ اون تو..... پرهام ُمردم من... شده تموم من برای چیز همه-

 . شدم تموم... کردم تموم التماسام فریادهامو

 .......... که زدمش اونقدر گوریه کدوم آشؽال اون نمیدونم-

 بذار.... بفهمند قضایا این به راجع چیزی بابا مامان نمیخوام... میکنم خواهش... دنبالش برو...میدونم-

 .قبله مثل چیز همه کنند فکر

 . شد راهی مانی کردن پیدا برای خودش و رساند اش خانه به مرا پرهام

 میام بدم انجام داریم کوچولو خرید تا چند مانی و من مامان گفتم الکی و کردم صحبت تلفنی مامان با

 .خونه

 تا بگیرم گرم آب دوش یک تا رفتم هم من و کند استراحت تا رفت اتاقش در شدید درد سر دلیل به نازی

 . شود کاسته بدنم کوفتگی از کمی
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 بار هر مامان قلبی ناراحتی از ترس اما بزنم را شاهرگم تا برداشتم را تیػ بار چند که بود بد حالم آنقدر

 .شد مانع

 چایی یک تا رفتم آشپزخانه سمت به و پوشیدم را نازی لباسهای. نداشتم را موهایم کردن خوش حوصله

 .دهم جواب نشده بیدار نازی تا که رفتم آن سمت به سریع ایفون زنگ صدای با. کنم درست خودم برای

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 کیه؟-،

 .مهردادم-

 به مهرداد ورود و اتاق از من خروج. کنم سرم را شالم تا رفتم اتاق داخل به خودم و کردم باز را در

 . شد همزمان خانه

 .........سالم:گفت و زد مهربانی لبخند دیدنم با

 .کنم دم را چایی تا رفتم آشپزخانه سمت به و دادم را جوابش چشمانش به نگاه بدون

 کجاند؟ بقیه:گفت و شد آشپزخانه وارد دنبالم

 .بیرونه پرهامم.....خوابید میکرد درد سرش نازی-

 چطوری؟ تو-

 .خوبم ممنون-

 و بگذرد زمان تا کردم دست ،دست قصد از هم من و کرد نگاهم فقط سکوت در و نشست صندلی روی

 . شوم رو رودر او با کمتر

 .نشستم هم خودم و گذاشتم مقابلش را چایی سینی

 ممنون-

 .عازمید کی سالمتی به شما پس مهرداد آقا راستی.....جان نوش-
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 ......مهرداد آقا:گفت و زد پوزخندی

 برم؟ باید کجا اونوقت داد ادامه و کرد مکث کمی

 ........همون منظورم-

 ....حاال ولی..... برم میخواستم چرا من میدونستی کسی هر از بهتر که تو.... چته معلومه پریسا بسه-

 .......ما.....کنم عقد مانی با قراره فردا من.... نکرده تؽییر چیز هیچ... مهرداد کن بس تو-

 ؟ بکنی ؼلطی چه میخوای هست معلوم هیچ-

  باشه مربوط تو به نکنم فکر-

 .... زندگیمی توی چیز مهمترین برام تو داره ربط که معلومه-

 .......نه و دوستمی نه... عشقمی نه مهمی نه نیستی هیچی من برای تو ولی-

 .... میگی دروغ داری چی مثل گی می دروغ-

 واسه ندارم دوست... مانی دنبال رفته که پرهامم منتظر من چون بیرون برو لطفا راستگوترم همیشه از-

 .بیاد پیش سوءتفاهمی مانی

 را نگاهم همین برای میکرد ام دیوانه داشت بود زده حلقه چشمانش در که اشکی... شد بلند جا از مهرداد

 ....... دوختم چایی نخورده دست استکانهای به و گرفتم او از

 . کردم نگاه خالیش جای به حسرت با و پریدمو جا از آپارتمان در محکم شدن بسته صدای با

 به نمیتونستم....... بهترینی الیق تو نبودم تو الیق دیگه من عزیزم متاسفم: گفتم بلند ها دیوونه مثل و

 . کنه ترحم بهم کسی نمیخوامم و کنم بازی زندگیت با خودم خاطر

 ......پریسا-

 . کردم نگاه میکرد نگاهم شده سرخ چشمان با که نازی به

 .دیدی آدم من از تر بخت بد عمرت تو بگو راستشو خدا را تو...نازی-

 .خوردن افسوس بودو گریه کارم فق ساعت چندین. کرد گریه من پای به پا و کشید آؼوشم در
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 زندگی مرد مانی........میشه باطل امروز از مانی و تو صیؽه میکنی بازی زندگیت با چرا... پریسا-

 گفتم بدم فرصت بهش میخواست دلم خواهری حس خار به اما میدونستم بود وقت خیلی من اینو نیست

 .ببخش ،منو میکنم نابود را تو فق اینطوری که دونستم نمی کنه آدمش تو عشق شاید

 و مهرداد به نسبت داوریم پیش خاطر به مقصرم قضیه این تو خودمم.... ندارم دل به ای کینه تو از من-

 ....عاقالنه کار ندادن انجام و دلم صدای به نکردن گوش

 از حقو این کنه خوشبختت میتونه که مردیه اون بمونه تو واسه میخواد مهرداد که شنیدم من... پریسا-

 ..نگیر خودت

 .کنه ترحم بهم بخواد کسی اینکه از متنفرم....... ندارم حقی زندگی این تو دیگه که من-

 ..داره دوست واقعا اون زد ترحم برچسب تو به نسبت مهرداد عشق رو نمیشه که ممئنم خوب اینو-

 .گرفت من از را دادن پاسخ مجال و برخاست جا از نازی در زنگ صدای با

 بود؟ کی-

 .پرهامه-

 تنهاست؟-

 .نمیدونم-

 اتفاقات تمام دیدنش با. شد وارد زخمی و کبود صورت با مانی هم سرش پشت و پرهام اول و شد باز در

 .گذشت جلویم از فیلم مثل دیروز

 .دزدید من از را نگاهش هم او کردم نگاهش تنفر با

 . متنفرم ازت.بود جمله همین بگم بهش تونستم که چیزی تنها

 زد سرش بر پرهام که فریادی با اما میریخت اشک نازی....... کلمه یک حتی نزد حرفی هیچ مانی

 احساس بکشم نفس میکشد نفس مانی که هوایی در نمیتوانستم....خودم اما و کرد خفه را هقش هق صدای

 . رساند خودمان ی خانه به مرا پرهام هم سر آخر شد خرابتر خرابم حال و داد دست من به خفگی

 . کنم نگاه بابا و مامان روی تو میکشم خجالت تو بیام نمیتونم: گفت داشت بؽض که حالی در

 بیشتر خواهرت از حتی صمیمیتو دوست حرؾ که بخوری اینو چوب باید تو: گفتم حالش به توجه بی

 ....... داشتی قبول
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 . کوبیدم بهم محکم را در پرهام به توجه بی شد باز که در و زدم را زنگ و بستم محکم را ماشین در

 این از پرهام و کنم خالی کسی سر روی را قلبم در انباشته نفرت از اندکی خواستم آن یک چرا نمیدانم

 .برد سهم اندک

 .گرفتم جا آؼوشش در تصنعی لبخند با آمد جلو خوشرویی با مامان شدم که خانه وارد

 گفتم کشیدمو عمیق نفس یک اختیار بی که شد تزریق خونم در انگار ساعت چندین از بعد امنیت احساس

 . میمیرم تو بی من............ نذار تنها منو هیچوقت خدا را تو مامان:

 ...... هنوز و کنی عقد قراره فردا....... دختر بکش خجالت:گفت و کرد جدا خودش از مرا

 ... بیشتر دنیا همه از دارم دوست خیلی مامان: گفتم پریدمو حرفش وسط

 ؟.شده چیزی:گفت نگرانی با و شد عوض نگاهش رنگ

 ..... فقط......اصال-

 شدم متوسل دروغ به همین برای شود قانع که بگویم چیزی چه نمیدانستم

 . کنی فراموشم رفتم که خونه این از... مترسم فقط_

 و نبود نگران دیگر مامان که بود این مهم ولی بود ربط بی خیلی حرفم فهمیدم خوردم که گردنی پس با

 .میدانست خوب را زدن ؼر و کردن نصیحت فقط که میشد قبلی مامان همان باز داشت

 . دارید محضر نوبت ظهر بعداز 2 ساعت فردا تا کن استراحت خوب برو دختر-

 تصنعی لبخند یک باز و چشم: گفتم میلی بی با و شد ریخته دلم به عالم ؼم انگار مامان آوری یاد این با

 .دیگر

 ....شام کن صبر-

 نیستم گرسنه....نمیخورم-

  پریسا-

  مامان جانم-

 ؟ داری دوست مانیو.......تو-

 آره:گفتم دزدیدمو چشمانش از را نگاهم. شدم شکه سوالش این با
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 .بگو و کن نگاه چشمام تو-

 داشتید؟ دوست همدیگرو ازدواج از قبل بابا خودتو مگه..... نده گیر مامان-

 .....تو ولی نمیخواستم را ای دیگه کس من حداقل ولی............ داشت فرق ما زمونه نه-

 . مامان بخیر شب-

 ... افتادم راه اتاقم سمت به بوسیدمو را او سریع

 ...نمیدونی چیز هیچ تو مامان کردم زمزمه دل در

 هایی کابوس شر از نتوانستم بار این اما. ربود را چشمانم خواب بخش آرام های قرص لطؾ به هم باز

 .یابم رهایی بود آنها خالق مانی منفور شخصیت که

 بیدار خواب از بود دیشب خوابی بی از ناشی که کوفته بدنی ،با شدم بیدار خواب از در زنگ صدای با

 . شدم

 خودم نبود او از خبری ولی زدم صدا را مامان بار چند و آمد زنگ صدای هم باز شدم خارج که اتاق از

 . قشنگم عروس کن باز:گفت هیجان با مانی مادر دادم را آیفون جواب

 . فشردم را آیفون دکمه و بفرمائید گفتم سرد لحن با و شد مور مور تنم تمام حرؾ این شنیدن با

 عوض برای هم وقتی اما نبود مناسب زیاد لباسم برگشتم و کردم سر به را روسریم و رفتم اتاقم به سریع

 . باشم پوشیده چه که نبود مهم برایم هم اونقدرها و نداشتم کردنش

 وارد افکنده سری با مانی آخر در و شدند وارد پرهام و نازی سرشان پشت و پدرش و نازی مادر اول

 . شد

 کجاست؟ مامان: گفت من به رو پرهام شد تمام ها پرسی احوال وقتی

 . شدم بیدار اآلن من نمیدونم-

 ....اینطوریه وضعت و سر چرا شد معلوم خوب. حاال:گفت ساعت به نگاهی با پرهام

 سر من با ها ساعت همیشه مثل هم باز برخاست نهادم از آه 12 ساعت دیدن با و برگشتم ساعت سمت به

  .نیست مهم واسم چیز هیچ دیگه: گفتم پرهام به رو و زدم تلخی لبخند فکر این با داشتند جنگ

 . بیاورم را پذیرایی وسایل تا رفتم آشپزخانه سمت به



نمارودلنادل مح هگانگ البو  jafa-h.mihanblog.com 142 

 

 نمیدونه مامانم و بگیره ناهار ،رفته راهه تو که بابا: گفت و شد آشپزخانه وارد پرهام بعد لحظه چند

 . کجاست

 . شود پذیرایی مشؽول خودش تا دادم دستش را بشقابها و دادم تکان سری

 برای و میبردم آشپزخانه از بیرون به را آنها فقط من و بود کرده آماده را پذیرایی وسایل همه مامان

 . کند پذیرایی خودش خواستم پرهام از مانی با برخورد از جلوگیری

 بودند برده مانی و من بین حاکم سرد رفتار به پی نوعی به هم مانی مادر پدر انگار بود سنگین کمی جو

 .مامانه گفتیم دو هر و شدیم بلند همزمان پرهام و من آیفون زنگ صدای با.

 .میکنم باز را در من بشین تو:گفت و زد لبخندی رویم به پرهام

 و کردم استفاده آمده بدست موقعیت از هم من کرد پرسی احوال همه با و شد وارد متفکر چهره با مامان

 و سکوت به مبرمی احتیاج من و بود بسته را تنفسم راه لعنتی بؽض این باز چون بردم پناه اتاقم به

 .داشتم آرامش

 . داد می را بابا آمدن خبر آیفون دوباره صدای

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ها ظرؾ.  باشد سکوت این زننده هم بر خاست نمی کس هیچ انگار شد صرؾ عجیبی سکوت در نهار

 اتاقم وارد برسیم محضر قرار به تا شویم آماده که خواست ما از که بابا فرمان به و کردیم جمع فقط را

  :گفت و داد دستم به و کشید بیرون کمد از را رنگم شیری مانتوی آمد سرم پشت هم نازی. شدم

 جور قضیه به میکنم خواهش ولی.. بود نامردی آخر کارش که میدونم اینم کرد بد حقت در مانی میدونم-

 .کن نگاه دیگری

 : گفتم حرص با

 جوری؟ چه مثال-

 نداشته دوست مانی از بیشتر اگه را تو اما منه برادر مانی که درسته پریسا: داد جواب آرامش با نازی

 خواهر نه کنی توجه بزرگترت خواهر عنوان به حرفام به میخام ازت پس ندارم دوست اونم از کمتر باشم

 .بشی رسمیش زن دیگه ساعت یک تا قراره که کسی

 :داد ادامه و دوخت من احساس از خالی نگاه به را نگاهش و کرد سکوت لحظه چند
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 دادن دست از ترس کرد کارو این داشت دوستت که این خاطر به مانی که کن نگاه طوری این قضیه به-

 بیای کنار باهاش عمر یک بتونی تا ببخشیش کن سعی.... کند عملی را اش احمقانه تصمیم شد باعث تو

 ..... و شوهرت عنوان به

 :گفت من به رو مامان.  شد ساکت نازی اتاق به مامان ورود با

 . میشه دیر داره شو آماده زودتر-

 .نمیکردم هم را فکرش پیش وقت چند تا حتی که بکشاند جایی به مرا سرنوشت هم باز نمیشد باورم

 و پدر فقط خودم خواست در به که جمعی به خانواده دو کوچک جمع به و گرفتم قرآن از را نگاهم

 . کردم نگاه بودند پرهام و نازی و مادرهایمان

 روحی فشار این از تا بگویم را بله اول بار همان گرفتم را تصمیمم که بود ام مهریه قرات مشؽول عاقد

 احساس کردم نگاه شود زندگیم مرد دیگر لحظه چند تا بود قرار که مانی چهره به شوم رها آور مرگ

  شود مشت دستهایم اختیار بی شد باعث او از تنفر

 . ندارد تمامی لعنتی های لحظه این چرا خدایا

 وکیلم؟ خانم عروس شد گفته معروؾ جمله باالخره تا شدم خیره عاقد دهان به

 . بدهم بله تا گشودم را ام شده خشک دهان

 ......مادرم و پدر اجازه با-

 . نمیدم اجازه من: گفت و آمد حرفم بین مادر

 چی؟-

 ...مامان کردم زمزمه و شدم خیره اشکبارش چشمهای به تعجب با من و برگشتیم سمتش به همه

 بازی بچه با و زندگیت نمیذارم ندارم خبر چیز هیچ از کردمو برؾ زیر سرمو کبک مثل من کردی فکر-

 کنی؟ حروم

 بیخبر جا همه از ام بیچاره پدر که هم واقعا و خبره؟ چه اینجا: گفت بیخبر جا همه از آدمهای مثل بابا

 .بود

 بچه؟ میفهمی عمر یه عمره یه حرؾ نیست روز دو یکی حرؾ زندگی:داد ادامه مامان

 ........که هستیم دخترت و تو دست بازیچه پسرم منو مگه:گفت مامان به مانی مامان
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 خواهی معذرت به مجبور بعد که نزنید حرفی میکنم خواهش مامان: گفت و پرید مادرش کالم وسط نازی

 بشید

 .ازدواجم این به مجبور من ندارید خبر هیچی از شما مامان: گفتم مامان به رو من

 .نکرده مجبور را تو کس هیچ-

 کنارش و رفت مامان سمت به راست یک برگشتم،مهرداد شد اتاق وارد که مهرداد سمت به تعجب با

 . ایستاد

 چرا تو مانی..... میشه بلند تو گور از آتیشا این همه میفهمیدم باید:گفت فریاد با مهرداد به رو مانی مادر

 میکنی؟ نگاه و ایستادی گوشه یه فقط ها مرده مادر مثل

 چرا.... میاد یادت..... بودم اضافه اولم از من:گفت میزد نفس نفس عصبانیت از که مادرش به رو مانی

 که کسیه همون این.....؟.بزنی؟هان داد عزیزت مهرداد سر اومد دلت چطور...آآآ..... میزنی داد بقیه سر

 رس دل..... من مونس.... من مادر نرفته که یادت.... سرم تو میزدی میومدی راست میرفتی چپ

 خریدن لباس و پختن ؼذا فقط مادری.....نزن حرؾ مامان هیس.......کردی؟ مادری برام کی تو......من

 نخور ؼصه:گفت بهش شد ده را امالش وقتی که همونی داره مهرداد که اونیه مادر...... نیست اینا و

 پسر اینم خدایا.... مهرداد از بگیر یاد مانی سرت تو ؟خاک چی تو اما..... بعد دفعه هللا انشا... عزیزکم

 دادی؟ من به بود

 کن بس..... نخور حرص انقدر خدا رو تو مامان:میگفت مرتب نازی و میلرزید داشت حاال مانی مادر

 . مانی

 . شد راهی هم مانی پدر سرش پشت و رفت خروجی در سمت به عصبانیت با مانی مادر

 : کرد زمزمه و بود ایستاده رویم به رو دقیقا حاال مانی

 بودی می کنارم اگه داشتم رو تو اگه چون برسیم هم به ما نمیذاره هم خدا..... میشه اینطوری میدونستم

 مهرداد باشی خوشبخت امیدوارم..... بودی شده آرزوم نهایت تو نمیخواستم ازش هیچی دیگه اونوقت

 ..... ببخش منو داره را لیاقتت

 .من عشق خداحافظ..... کردم بد حقت در من

 یک لبخندش و بود حرؾ دنیا یک نگاهش..... کردم نگاه مهرداد به و شد اشک از خیس صورتم

 .........دنیا

 فقط بودو شده محو زندگیم از همیشه برای بود رفته مانی آمدم خودم به که همین زدمو لبخند او به هم من

 ........من عشق خداحافظ شد حک ذهنم در اش جمله آخرین



نمارودلنادل مح هگانگ البو  jafa-h.mihanblog.com 145 

 

 .کشاند واقعیتها دنیای به مرا....من عشق سالم:گفت گوشم کنار که مهرداد و

 بی ازش من که شده چی: بگویم حرص با که شد باعث مهرداد به چشمکش و برگشتم مامان سمت به

 ؟ خبرم

 . بود آمیز موفقیت دامادام و من صبح نقشه: گفت لبخند با مامان

 ......کردم افتخار داشتنش به من و میکردند نگاه مامان به تعجب با بقیه و بابا

 ... مامان دارم دوست: گفتم و کردم بؽلش محکم

 باشی داشته دوسم بایدم-

 .شکرت خدایا.... خوشبختی اوج نقطه به رسیدم نقطه آن به حاال من و
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