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 مقدمه

 ..نداده هرکسي به و نعمت اين خدا که خوشه دل نيست،،زندگي پول زندگي
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 ...کن زندگي و ببخش...بخشيدن آره...بخشيدنه زندگي

 ...زندگي ميشه اين...بگذره تو از هم يکي بزار...بگذر آره...بدياست از گذشتن...گذشته زندگي

 ...کردن خراب واسمشو نميشناسنش خيليا االن که مهمتر همه از

 کردنه،، نگاه هم به عشق با همديگست،،زندگي به ورزيدن عشق زندگي

 ??گذشت??بخشيدن??عشق??بردن لذت??خوش دل

 ..شده خالصه کلمات توهمين زندگي آره

 ..نيست برگشتي راه ديگه چون کن ودرک ببخش و ببر ولذت کن زندگي... پس

 خدا نام به

 بله-: دادم جواب آلود خواب همونطور..شدم بيدار خواب از گوشيم زنگ باصداي صبح

 رس داريم اخمو حقيقي بااين.ميشه شروع کالس ديگه ساعت ربع?کجايي..هان مارو بله-مهسا

 بيوفتم کردم غلط به بايد نياوردم ماشين امروزي يه حاال.بدووو..نميده راهت کالس

 تمانداخ ساعت به نگاه يه.کردم قطع وتلفنو.. اومدم صبرکن باشه.بابا ميزني حرف چقدر اه-من

 ورفتم پايين اومدم تخت از زود..ميشه شروع کالس االن خدا واااي.بود کم ربع01تساع

 شکف سمت رفتم و بيرون اومدم اتاق از سريع.شدم وآماده شستم وصورتمو ودست دستشويي

 رسيد گوش به مامان صداي ميبستم رو کفشام بند که همونطور.هام

 برو بخور صبحانه بيا?کجا خورشيد-مامان

 تاکسي سوار و بيرون زدم خونه از وزود..ميخورم چيزي يه دانشگاه تو شده ديرم انمام واي-من

 شدم

 (ميخونم درس پرستاري رشته توي و سالمه32من راستي)

 يرمد من محترم آقاي-گفتم بهش رو ميکرد رانندگي پشت الک مثل و بود مرد پير يه که راننده

 بريد سريعتر يکم شده

 ميرسيم االن صبرکن?ترتند اين از دخترجون-راننده
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 ردمک حساب رو کرايه زود رسيدم اي دقيقه بيست حدود.نزدم وحرفي دادم تکيه پشتي به سرمو

.. هست اخمو يارو اين چقدر اوه اوه..بود سرکالس استاد شدم کالس وارد وقتي..داخل ورفتم

 موندم خواب استاد ببخشيد-زيروگفتم انداختم سرمو

 خب بلندشين زودتر يکم.ميمونيد خواب هميشه اشم قاسمي خانم-حقيقي استاد

 گفتم چشمي لب زير

 نشستم بينشون..بودن نشسته کالس آخر.بچها سمت افتادم وراه کرد اشاره دست با استاد

 ..آلود خواب خانم وعليک سالم-مهسا

 تعجبه جاي بياي زود روز اگرتويه-سپيده

 تهپان چشم تو افتاد چشمام که دادم تکون وسرمو. شماهم بابا ساکت-گفتم اروم خنديدمو ريز

 همينطور.راضي خود از دختره ايشش..برگردوند روشو پوزخند بايه..ميکنه نگاه باغرورم چه..آ

 گفت سپيده که بود جمع هم تو صورتم

 ?همه تو قيافت چيه-

 مغرور دختره..بکشم موهاشو همچين ميخواد دلم-دادم ادامه کردمو ريز وچشمامو..آ پانته اين-من

 ساکت که رفت اي غره چشم مون سه هر به استاد.. داره مزمن خوددرگيري بابا وللش-مهسا

 برخاستيم جا از کالس اتمام از بعد که نشدم زمان گذشت متوجه..کرديم گوش در به و شديم

 سيرم توي سپيده که کرديم قبول ماهم. جايي يه نهار بريم بياين بچها..شديم راحت اخي-مهسا

 گفت حياط

 بگيرم جزوه ازش مازيار پيش برم من رکنيدصب

 بشين ها نميزاره محلتم خوبه برنميداري دست کارات اين از توهم دختر بگيري درد اي-مهسا

 سرجات

 ميکنم تور اينو من باش مطمئن.بخواد دلشم?ميگي چي واي-سپيده

 سپيده هک فکرميکردم اين به داشتم..نيمکت روي نشستيم حوصلگي بي با ماهم..سمتش ورفت

 دوست رصدنف وبا زيباييش از ميکنه استفاده سوء واونم ميکنه جذب رو پسري هر زيباييش بخاطر
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 قيقد بهش فاصله اين از..نشن خارج حدشون از اونا که ميکرد رعايت هميشه خداييش ولي..ميشه

 شدم

 به که يدميپوش بلند پاشنه کفش هميشه.بود بلند قدامون که مهسا منو برعکس بود متوسط قدش

 رشتد وچشماي مشکي بلند وموهاي سفيدبود مهتاب مثل پوستش.بود خوب هيکلشم..برسه ما

 خيلي هک گوشتي ولباي کوچيک قلمي بيني..ميکرد جذب ادمو چشماش واقعا صورتش توي..طوسي

  بود جذابي خيلي دختر کل در..ميومد بهش

 انداختم بود گوشي توي سرش بودو نشسته کنارم که مهسا به نگاه يه و چرخوندم سرمو

 رنگ خوش هاي ولب کوچيک وبيني سفيد الغر،پوست هيکلي و بود بلند من مثل قدش اونم

 توسرم زد مهسا که که بودم فکرها همين توي..زيبابود هم اين درکل.بود آبي هم وساده،چشماش

 ?زدي زل چي به ساعته نيم هيز مرتيکه-

 بياره بوجود زشت انقدر تورو بايد چرا هآخ.موندم خدا کار تو-گفتم پررويي با منم

 سيدر هم سپيده موقع همون که خنديدم ريز.. ترم قشنگ که اورانگوتان توي از بخواد دلتم-مهسا

 ..ماز ها ترشيده واي.بريم ها ترشيده خب-سپيده

 (زياده زنش به دست مهسا اين کال)ماند تموم نيمه حرفش خورد مهسا از که سري تو با

 عمته ترشيده.ترشيده و درد-مهسا

 گفت ميداد ماساژ سرشو که همونطور سپيده

 گفت زود سپيده که بزنه باز اومد مهسا لحظه همون.. ترشيده ميگم دروغ مگه خب-

 دور هسام منو اينکه خاطر به سپيده..ميخنديدم دوتا اين کاراي به فقط که منم..خوردم شکر باشه-

 من ليو ميکرد اذيت شيطنت واسه اوقات گاهي هسام ولي ترشيده ميگفت بهمون نميرفتيم پسر

 جلو من..شديم سوار..مهسا رنگ مشکي312پژو سمت افتاديم راه مون هرسه.. ميومد بدم کال

 بعد..ها هترشيد ميگفتم داشتم خب-گفت سپيده که بوديم مسير توي..عقب هم سپيده نشستم

 ..خنده زير زديم حرفش اين با مون هرسه که..کردم غلط ببخشيد-گفت شد هول انگار

 خدمتم در داشتي سوالي اگر شمارم اينم گفت داد شمارشو مازيار-سپيده
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 کردي قبول باکله توهم البد-من

 که نستآ من نگهدار گر:گفت لب وزير ميزاره پاپيش خودش که گفتم من ببين..کله با چرا-سپيده

 ميدانم من

 ?چي يعني_مهسا

 من به وچشمش حواسش وهميشه بياد خوشم ازش من شد باعث مازيار خود اينکه يعني_سپيده

 بود

 ?نه برنميداري دست کارات اين از تو-من

 کرديم همراهيش ماهم و خنده زير وزد.. ها ترشيده شمام از بهتر?چشه مگه خب-سپيده

 رسيديم باالخره که ميذاشت ما سر به سر سپيده همش مسير توي

 ابکب جوجه هرسه و نشستيم تخت يه روي..رفتيم غذاخوري سمت به و شديم پياده باهم هرسه

 اواقع..ميخنديدم فقط منم و دراوردند بازي مسخره کلي وسپيده مهسا غذا همراه..داديم سفارش

 شد تموم غذا باالخره..بودن شادي دختراي دوتا اين

 يدکن حساب بريد يکيتون.ميپوکم دارم خوردم بس از بچها واي_گفت ساختاري ي باناله مهسا

 يتونمنم بلند پاشنه هاي کفش اين خاطر به من واي-گفت سرش پشت سريع سپيده لحظه مونه

  کن حساب برو خورشيد.برم راه

 دربرن زيرش از ميخوان که شد خبردار شصتم هم من

 کنم حساب واستون من بده پول پس عزيزم-من

 کن حسا رو اغذ تا رفت کشداري(ايش) گفتن از بعد.تو هستي پررويي عجب ناقال اي-مهسا

 خنديديم و کرديم نگاه هم به همزمان منوسپيده

 نماشي ميکرد هرکاري مهسا.شديم وسوار کرديم حرکت ماشين سمت به هرسه اومد مهسا وقتي

 .نميشد روشن

 باز نميشه روشن اه،اين-مهسا
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 نيست بعيد هيچي غراضه ازاين-سپيده

 بخواد دلتم توچه به-مهسا

 پياده هم يدهوسپ ومهسا شدم پياده..کرد چکاربايد ببينيم بگيريد مونيالل لحظه يه بابا بسه اه-من

 شدند

 بود بجال خيلي.نميشد گيرمون دست چيزي ميکرديم نگاه وهرچي زد باال رو ماشين کاپوت مهسا

 تنيس مناسب خنديدن فهميدم شرايط اون توي.کاپوت توي بوديم کرده رو سرهامون مون هرسه

 کردم اکتفا گيپررن لبخند به همين واسه

 ?اومده پيش مشکلي خانما-عقب برگشتيم پسري باصداي

 بدوزيم چشم بهش دادن پاسخ بجاي که شد باعث پسر اون وزيبايي هيکل

 بزهس پوست.بود مشخص خوبي به لباس توي که ودرشتش پک سيکس وهيکل داشت قدبلندي

 بود جذاب درکل.مشکي وابروي وچشم

 ?اومده يشپ مشکلي پرسيدم-خنديدوگفت پسره

 من به زدن زل اينجور هستن اي نديده دختراي چه حتماميگه اه

 ما...ما-گفت لکنت با مهسا

 نميشه روشن ماشين راستش-گفتم سريع ميبره آبرومونو داره ديدم

 کنم کمکي بتونم شايد بندازم بهش نگاه يه نداره اشکال اگر-پسر

 ميشيم ممنون بفرماييد اشکالي چه-سپيده

 ردرس هيچي ولي ميکرديم دقت داشتيم ماهم.شد مشغول و کناررفتيم هرسه..زد رفح خانم عجبي

 ?اومده پيش مشکلي?شده چي نيما-برگشتيم نفرديگه يه صداي با که.آورديم نمي

 ناز با هک انداختم سپيده به نگاه يه.کرده گم وپاشو دست سپيده حتما.خوشگلن اينا چقدر خدا اي

 کردند کمک ستتوندو نميشد روشن ماشين بله-گفت

 يشعسل هاي محوچشم منم..انداخت من به نگاه يه گرفتو سپيده از روشو و گفت آهاني يه پسره

 .هرچي حاال اه..بود عسلي نه..بود سبز نبود عسلي اينکه نه نه..شدم
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 گرفتم ازش چشمامو سپيده بانيشگون

 مردمو پسر خوردي-سپيده

 بردي خودتو آبروي توباز رشيدخو بکش خجالت..پايين انداختم سرمو ازخجالت

 نيماست اسمش فهميدم که دوستش سمت رفت هم پسره

 ميشه روشن ببينيد بزنيد استارت بريد شد تموم خب-نيما

 شد روشن ماشين.زد واستارت رفت هم مهسا

 کشيديد زحمت ممنون خيلي-من

 .......بايد نميرسيديد دادمون به شما اگر ممنون-مهسا

 کنه قطع حرفشو شد باعث که رفشح وسط پريد پسره اون

 رو نيما ودست گفت زيرلب آرومي وخداحافظي.بريم مابايد نيست تشکر به نيازي-

 مشبا نيما-رسيد گوش به پسره صداي که ورفتن داد تکون دست ما واسه هم نيما..کشيدوبردش

 داشونص وديگه..ميدي لفتش انقدر تو اونوقت بديم انجام کارارو بريم اومديم خاستگاري برم بايد

 نرسيد گوش به

 خاستگاريش ميره اين که دختره چاره بي.راضي ازخود ايـــــــش-من

 بودنا جيگري عجب ولي-سپيده

  ديمش سوار و رفتيم دنبالش وماهم رفت ماشين سمت به چشمک يه وبا.دختره بحال خوش-مهسا

 رو من وبعدش رسوند رو سپيده اول مهسا

 برسون رو خاله سالم-اگفتمهس ميشدم پياده داشتم وقتي

 رفت هم اون.در سمت ورفتم شدم پياده و..خداحافظ.برسون وماهان خاله سالم توهم چشم-من

 من از بزرگتر فرزند وخاله بودم اولش فرزند من بااينکه من مادر.هست دخترخالم مهسا

 ارخانهک يه توي باهم پدرامون.متولدشدم دير کمي که گفت ميشد يعني.بود خاله از داشت،بزرگتر

 مادر ي چندساله انتظار.برنگشتند وهرگز دادن ازدست جونشونو سفرکاري يه توي که کارميکردند
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 شاهد.بابامه عاشقه هنوزه که هنوز مامان.انگيزه غم روزها اون ياد چقدر که آه فنارفت به وخاله

 رو امانم عشق نتونستم.ميکنه گريه صبح خود تا بابا باعکس تنهايي مامان که هستم هايي شب

 امانم ناراحتي بابت از من ونگراني دلسوزي اما،تنها.کنم درک رو هست پايدار سالها بعداز هنوز که

 هست

 هاجاز با زندگيمونم خرج.هست بزرگي نسبتا آپارتمان يه خونمون.کردم حرکت خونه سمت به

 نرفت هديگ ولي بود پالستيک جراح مامان.مياورديم بدست ميکرد کار داخلش قبال مامان که مطبي

 باال ميره باال داره سنش که گفت سرکار

 پشت از رفتم.ميشست ظرف داشت مامان.شدم خونه وارد.زدم رو3دکمه و شدم آسانسور سوار

 نباشي خسته جونم مامان سالم-بوسيدم گونشو کردمو بغلش

 .بود خاموش که گوشيتم تااالن بودي کجا.عزيزم سالم-مامان

 خورديم بيرون نهارو وسپيده مهسا با.رژنداشتشا گوشيم ببخشيد-من

 مثل وسپيده مهسا اما بودم فرزند تک خداروشکر.رفتم اتاق سمت به.نگفت چيزي هم مامان

 .داشتم دوستشون قلبم ته از و بودن خواهرهام

  شدم ديدن فيلم ومشغول بيرون ورفتم کردم عوض وشلوارک تاپ بايه هامو لباس

 هک بکن وکاراتو شو آماده وبرو کن استراحت يکم خورشيد-اومد ونهآشپزخ توي از مامان صداي

 بياد خاستگار واست شب قراره

 کنم ازدواج نميخوام بگم کي به من مامان اوفــــــ-من

 منميتون ديگه تنهام دست من زندگيت سرخونه بري روزي يه بايد توهم غربزن کم بسه-مامان

 .شدي بزرگ ماشاال توهم.کنم بزرگ بچه و کارکنم سالگي011تا

 هآ وبايه..ببينه عروسيتو داشت دوست هميشه بيامرزه خداپدرتو-گفت کوتاهي مکث از بعد

 ودب شده نصب ديوار روي که بابا عکس به و دادم تکيه مبل به سرمو منم..شد مشغول سوزناک

 شدم خيره

 .ميپرستيد وجود تمام با ومامانمو بود مهربوني مَرد بابام بود روزهايي چه

 مامان پيش رفتم شدمو بلند باناراحتي
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 بجوا منتظر.کمکت بيام که شم آماده ميرم االن چشم شي ناراحت نميخواستم ببخشيد-من

 شدم راضي نخوره غصه مامان اينکه بخاطر فقط...بزرگي تو خدايا..تواتاق ورفتم نموندم

 يه..لباسي کمد سمت ورفتم کردم خشک موهامو سريع..بيرون واومدم گرفتم ساعته ربع دوش يه

 تما صورتي رژ يه فقط هم آرايشم.پوشيدم سفيد وشال سفيد تونيک بايه يخي لي شلوار

 آماده هم مامان..بيرون ورفتم پوشيدم اي سورمه عروسکي کفش ويه باال دادم ساده موهامو.بود

  بود

 ?ميشناسن کجا از مارو اينا مامان-من

 .کرده معرفي تورو خالتم وآروم ميخوان دخترخوب فتنگ.کرده معرفي بهشون خالم اينارو-مامان

 ?چي کنم ازدواج نخواستم اگر من مامان ولي-من

 بري بايد نه که چرا بود خوبي مورد اگر-مامان

 ...مــ مامان ولي-من

 برو االنم نگو هيچي پس خوبين خانواده ميگفت خالمم ندارم بحث حوصله خورشيد ببين-مامان

 ادمافت پا از کن دم چايي

 راستش..دراومد صدا به در زنگ اخر لحظه همون که کردم دم وچايي آشپزخونه تو رفتم باغرغر

 .کارش رد ميره ديگه چندتاي مثل اينم مطمئنم چون نداشتم استرس زياد

 داخل اومد بود پوش شيک خيلي که مسني خانم يه اول.رفتم همراهش ومنم در سمت رفت مامان

 سمتم اومد.سبز باچشمهاي قدمتوسط داراي سفيد خانم يه..ردک روبوسي باعشوه مامان با

 آرومي سالم يه.ميکرد بوس هوارو داشت اين بهتربود نميکرد روبوسي اصال که کرد روبوسي

 گفت زيرلب

 .اومديد خوش سالم-من

 شد ووارد زد مليحي لبخند

 داشت شري ته صورتش روي که قدبلند مرد.پدرشه حتما هم اين.شد وارد مرد يه وبعدش

 سبز چشماي با بود گندمي جو وموهاش
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 من به رسيد وبعدش کرد سالم باخوشرويي مامان به اول

 دخترم سالم-

 داخل بفرماييد اومديد خوش سالم-من

 داخل ورفت..باشي زنده-

 داشت بلندي نسبتا وقد بود سبز اينم هاي چشم.شد وارد خوشگل خيلي دختر يه اونم از بعد

 . شدم عاشقش اول ديدار با منکه بود دخترنازي خيلي.دسفي الغروپوست وهيکل

 کرد روبوسي وباهام سمتم اومد

 عزيزم خوشبختم.آتوسام من جون خورشيد سالم-

 خانومي همچنين.سالم-من

 ..بود ارجمند آريا پسره اسم ميگفت مامان که تااونجايي.بود پسره خواهر فکرکنم اينم

 اينکه خــــدا واي..بود شده چهارتا چشمام..کردم کش ديدم که چيزي به..آريا به رسيد نوبت

 جبتع اونم..نگـــــو پس خاستگاري برم بايد ميگفت که ديدم.بود صبحي مغروره پسر همون

 يه.من به رسيد کردو سالم گرمي به بامامان.پايين انداختم وسرمو گرفتم ازش رومو.بود کرده

 قشنگ چه اومــــــم.شيريني ي جعبه همراه هب داد دستم قرمز،رو هاي رز از حاوي رز گل دسته

 رزم گل عاشق من

 سالم-آريا

 ينما.کردم نگاه رفتنش به.رفت دنبالشون هم ومامانم بقيه سمت ورفت..اومديد خوش سالم-من

 شده کار زياد روش هيکل اين بود معلوم که ال.داشت خوبي وهيکل بلند قدش دوستش مثل

 التح وبه بود لخت مشکي هم وموهاش بود روشن گندمي مپوستش رنگ.تربود قدبلند يکم آريا

 کمهد از وچندتا مشکي زيرشم پيراهن و بود پوشيده طوسي وشلوار کت يه.باال بود زده قشنگي

 کنارمامان گوشه يه ورفتم بيرون اومدم وهوا حال ازاون..بود جذاب خدايي..بود گذاشته باز هاشو

 نشستم

 ..اربي چايي برو دخترم خورشيد-مامان
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 نيم وحتي برداشت شو چايي تفاوتي بابي..آريا به ورسيدم کردم تعارف و ريختم هارو چايي رفتم

 صحبت به کردن شروع ها خانواده.مغروره و خودشيفته چه پررو اَه اَه..ننداخت بهم هم نگاهي

 .خانواده هردو وزندگي وکار بابام درباره کردن

 آقا سهوا دخترگلتونو مااومديم راستش خب-گفت رجمندا آقاي که ميبرد خوابم داشت کم کم ديگه

 هست اولي پسر آريا که هستيم کوچيک نسبتا چهارنفره خانواده مايه.کنيم خاستگاري پسرمون

 (خودمه سن هم پس..)سالشه32که آتوسا هست دخترکوچيکم که وخواهرش.سالشه32و

 انتخاب شغلو اين من از ويپير به آرياهم وپسرم عمرانه مهندس شغلم خودم من-ارجمند آقاي

 لشووپو کاره به مشغول جداگانه شرکت يه توي آرياهم.ميخونه درسو اين داره آتوسا االنم که کرده

 ونهخ تراز پايين چندخيابون داره هم خونه ويه کاره واهل نيست پسرتنبلي.مياره در خودش بازو از

 ....... و هست ازدواجش بعداز واسه اون که خودمون

 هزرنگ پسرتون فهميديم خب بابا اي.سرميرفت حوصلم داشت ديگه که وگفت گفت قدران    

 بهمون دخترشما و ميگشتيم ونجيب دخترخوب مادنبال.نيارم درد سرتونو خب-ارجمند آقاي    

 نداره کم خانوميت از چيزي که شد معرفي

 داريد لطف ممنون-مامان    

 شما جواب ميمونه فقط گفتم هارو گفتني خب-ارجمند آقاي    

 تصميم بايد خودشون عمره يه سر بحث.هست دوتاجوون آينده اين ندارم حرفي من-مامان    

 ميکنم پيوري تصميماتشون از منم.بگيرن

 باشماست حق بله-ارجمند آقاي    

 ننک صحبت يکم باهم برن دوجوون اين نباشه مشکلي اگر خب-گفت نازوعشوه با آريا مامان    

 زيرلب اي بااجازه باگفتن منم..کن راهنمايي اتاقت به رو آريا آقا دخترم?مشکلي چه-مامان    

 روي وآرياهم نشستم تخت روي من شديم وارد وقتي.اومد سرم پشت هم وآريا بلندشدم ازجام

 زده احرف اينکه مثل خب-شکست سکوتو آريا تااينکه بود سکوت بينمون.آرايش ميز صندلي

 (مردونست کلفتو اشصد چه نازي اوخي..)شده

 بپرسيد هست سوالي اگر-آريا    
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 بايد نمفکرک.زندگيه عمر سريه بحث.شناخت مقابلو طرف که نميشه صحبتا بااين راستش-من    

 باشيم داشته بيشتري شناخت

 شه ربيشت شناخت تا ميزاريم قرار بيرون چندجلسه باشه نداشته اگراشکالي پس.بله-آريا    

 داره هردوطرف رنظ به بستگي وبعدش

 .موافقم منم-من    

  ونبير بريم نداريد گفتن واسه اي چيزديگه اگر رودادن الزم توضيحات مادرتون خاله خب-آريا    

 ..نشستيم قبليمون سرجاي رفتيم وهردو بلندشدم سرجام از حتما گفتن با ومنم

 ?رسيدين توافق به گلم عروس خب-ارجمند آقاي

 ناختش تايکم بريم بيرون اي جلسه چند يه گرفتيم ماتصميم راستش-ددا جواب آريا من جاي به

 بيشترشه ها

 ?موافقين?شماچي قاسمي خانم.درستيه تصميم منم نظر از-ارجمند آقاي

 فکرخوبيه نظرمنم به-ماملن

 ?نياد پيش تامشکلي شه خونده بينشون چندروزه يک صيغه چيه نظرتون خب-ارجمند آقاي

 رگلتوندخت خانم باشه نداشته اگراشکالي فقط نباشن صيغه ميدم يحترج من راستش نه-مامان

 ..باشن همراهشون آتوسا

 حتما باشه نداره اشکال-ارجمند آقاي

 .شد تنرف وقت..بيرون بريم که دنبالم بيان شام واسه وآتوسا آريا شدفردا وقرار موندن ديگه يکم

 چرا زن اين نميدونم من.کرد خداحافظي زور به آريا مامان وبازهم کردن خداحافظي گرمي به همه

 !!داشت مشکل بامن کاري اول

 برد خوابم وهمونجا مبل روي افتادم رفتن که وقتي

 بود داختهان پتو فقط بود نکرده بيدارم که هم مامان.بود شده کوفته تنم.بلندشدم اوخ و آخ با صبح

 ..روم
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 گيمتاخست گرفتم دوش يه ورفتم درآوردم هامو لباس تواتاق رفتم.بازار بود رفته مامان شدم بلند

 شدم متوجه بود گذاشته که اي نامه از.بود عصربيرون تا مامان امروز.. شه رفع

  پوشيدم مشکي تاپ بايه سفيد ورزشي شلوار يه اومدم ازحمام وقتي

 تکه فقط االن گفته بهشون مامان حتما..خورد زنگ گوشيم که ميکردم خشک داشتم موهامو

 .ميپرونن

 الو-نم

 مرغا قاطي رفتي توهم.خانم عروس به به-مهسا

 ميدوزين و ميبرين خودتون واسه دارين نشده هيچي مهساهنوز زهرمار-من

 درست مامان نهارهم اونجا ميايم امروز ماهان منو نکن نهاردرست کن گوش.حاالهرچي-مهسا

 .مياريم کرده

 ?نمياد چراخاله.باشه-من

 بگم تبريک بهت گفت ولي کارداشت اون آخه-مهسا

 بيايد روچشم قدمتون خب خيلي....بابا اي-من

 تواتاق بعدرفتم.خوردم مفصل صبحانه ويه آشپزخانه توي رفتم.کردم تلفنوقطع کردمو وخداحافظي

 گلي لگ ربع سه آستين يه وبا بود تاپ که لباسم..تامهسااينابرسن روخوندم فردا درساي از ويکم

 رفتم..رسيدن بعد ساعت نيم حدود..بود زشت ماهان جلوي آخه کردم عوض وکمرنگ پررنگ آبي

 گرمي به شدو وارد ماهان اول اومدن وقتي..باال بيان تا موندم ومنتظر کردم وبازش در سمت

 داخل اومد مهسا وبعدش گفت تبريک باز واونم دادم دست باهاش

 خودم زشت عروس به به-مهسا

 ندادم جواب من که هنوز عروس نگو انقدر مهسا ببين-گفتم باحرص

 اومده دنيا به هاتونم بچه گفتم که توخونه زد کل مامان همچين.ميگي راست واي اي-مهسا

 رفتم.شديم وارد هردو وبعد..عروس نگي هي که کنم تعريف تاواست تو بيا.زهرمار-من

 اروکن برداشتم خودم ويکيم کردم تعارف وبهشون آوردم آناناس شربت وواسشون توآشپزخونه
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 خرمايي موهاي و آبي هاي باچشم اندام خوش و قدبلند پسر يه..کردم ماهان نگاه.نشستم مهسا

 ... بود مهسا به شبيه درست.بود خوشگلي پسر..گندمي وپوست روشن

 ?نيست مچه بچه از خبري?شد چي بگوديشب خانمي خب-مهسا

 رو چيز همه لاو از کردم شروع..شد خفه واقعي معناي به رفت بهش ماهان که اي غره باچشم

 .کردم تعريف

 داريا شانس.پولداري بچه عجب لَ لَ اُ-مهسا

 ?کني تحقيق واسم توميشه جان ماهان_گفتم ماهان وروبه.مهسا لحظه يه ساکت-من

 .ميکنم تحقيق ميرم بلدم روهم شرکاتو آدرس باباشوميشناسم..نه که چرا-ماهان

 .آقايي خيلي مرسي-من

 ماهان.زخانهآشپ رفتيم و بلندشديم باهم.کنيم غذاروگرم بيابريم گرسنمه خيلي خورشيد واي-مهسا

 .کرديم غذاروگرم وماهم شد تلوزيون ديدن مشغول هم

 .پلوهستم زرشک عاشق من.دردنکنه جونم خاله دست به به-من

 شروع ومنم.کرده درست داشتم دوست من چون نکرده تودرست خاطر واسه نناز خودت به-مهسا

 خورديم سکوت در رو نهارمون باهم.صداکرديم هم ماهانو.چيديم ميزو هموبا خنديدن به کردن

 شد مهسااول.شديم بازي منچ مشغول باماهان اون از وبعد هاروشستيم منومهساظرف نهار بعداز

 بلندشدمو شد تموم بازي وقتي.بودباختم درگيرامشب فکرم که انقدر..اخر هم ومن دوم وماهان

 اينجاست2ساعت آريا.بود دقيقه2:31ساعت واااي..انداختم ساعت به نگاه يه..کردم جمع منچو

 ?شده چي-سمتش برگشتم مهسا باصداي

 .شام واسه بريم که مياد2 ساعت-من

  شدم آماده مهسا وباکمک تواتاق رفتيم..شو آماده برو بدو-مهسا

 چين نچي صورت به ميرسيد که زانو تا شکم از وبعد ميشد تنگ شکم تاروي که اي قهوه مانتو يه

 نپايي وموهامو همرنگش وشال کرم تنگ شلوار بايه.داشت هم طاليي کمربند ويه ميشد گشاد
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 ورژلب ريمل بايکم کشيد چشم خط واسم زور به مهسا..زدم وسط فرق وجلومو کردم جمع

 گذاشتم داخلش پول مقداري همراه به وگوشيم برداشتم هم اي قهوه دستي کيف يه.کرمي

 ميرسه مامان االنم بمونيد شمااينجا مهسا-من

 ميايم مامي با ديگه روز يه.بدم انجام کارامو برم داريم دانشگاه فردا گلم نه-مهسا

 پايين بريم باهم پس باشه-من

 ببينم هم جيگرمونو داماد اقا اين اوکي اومممم-مهسا

 منا ضعف نقطه رو گذاشتي دست مهسا.زرشک-گرفت حرصم

 .برسه داماد آقا هست نااال که بريم بيا-خنديدوگفت مهسا

 ميکنه وبدتر نيست کن ول ديگه چون نزنم حرفي دادم ترجيح

 شيدمپو بلند پاشنه کفش جفت يه جاکفشي توي از.رفتيم در سمت به هرسه و شدن آماده اوناهم

 به رو آريا ميخواي اولي روز جان اي-زدوگفت سوت دوتا و انداخت سرتاپام به نگاه يه مهسا

 ?بدي کشتن

 .کردم اي غنچه ولبامو.بميره من واسه چادرم با بايد ايشون زيزمع-من

 کليپسم تو سقفت به اعتماد.گمشو برو اوق-مهسا

 .بريم بيايد بريزيد مزه کم بسه-گفت ميخنديد که همونطور هم ماهان

 نشماشي به که روديديم آريا بيرون اومديم درکوچه از وقتي.بيرون ورفتيم افتاديم راه ودنبالش

 .بود مشکي کمري يه.ماشيني چه.بود داده تکيه

  بود زده هم تيپي عجب.آريا سمت رفت هم ماهان که بوديم آريا وماشين تيپ مات مهسا منو

 اي چهارخونه اسپورت کت ويه مشکي لباس..مشکي جين شلوار..مشکي اسپورت کفش يه

 باال بود زده شيک خيلي هم رو موهاش..سفيدمشکي

 اين جيگريه عجب خورشيد اوفـــــ-مهسا

 جيگره اوهوم-گفتم نبودم خودم وهواي حال تو که منم
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 -ماوگفت وسط اومد جن مثل آتوسا دفعه يه

 منو داداش خورديد

 آخه نشدن متوجه ماهان و آريا شکر رو خدا ولي.آتوسا سمت برگشتيم ازترس مهساهم منو

 بل زير آرومي سالم و يينپا انداختم سرمو باشه فهميده اينکه ترس از..بودن زدن حرف مشغول

 .نياورد خودش روي به اصال ولي،مهسا گفتم

 خورشيد دخترخاله.هستم مهسا من سالم-مهسا

 .آريام خواهر آتوسا منم خوشبختم.سالم-آتوسا

 ?آره جيگره که-وگفت من به کرد رو وبعد

 دهنم از ـــهنـ..نــ-گفتم لکنت با.بشه آريا زن خداشه از دختره ميگه حاال.رفت آبروم خدا واي

 .پريد

 .نميگم بهش نترس بيخيال-زدوگفت لبخندي آتوسا

 اول.سمتمون برگشتن هردوشون ما بااومدن.رفتيم وماهان آريا طرف به هرسه زدو چشمک ويه

 ماهان وخواهر خورشيدم دخترخاله مهسا من سالم-رفت جلو مهسا

 راحته چقدر مهسا اين.وها اوه.شد تا چهار چشام..داد دست بهش ومهسا.خوشبختم سالم-آريا

 سالم-گفت من به رو آريا و کنار اومد مهسا.نگفت چيزي ولي بود کرده تعجب هم ماهان..ها

 خانم خورشيد

 .سالم-من

  ديدنتون از شدم خوشحال خيلي آريا آقا.بريم بايد ديگه ما خب-ماهان

 آخر هلحظ مهسا که ورفتن کردن خداحافظي هردوشون.دادند دست وباهم.همچنين-آريا

 فشار هم روي رو هام دندون باحرص.رفت سريع وخنديدو..ها برنگردي بچه با-گفت کنارگوشم

 ميادا بدم من ميدونه.نميکشه خجالت پررو دختر اه.دادم

 ..بريم شد تموم خوردنت حرص اگر جون خورشيد خب-آتوسا

 .شنيديم ماهم گفت بلند مهسا آخه-گفت خنديدو که سمتش برگشتم باتعجب
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 موگرفت دندون به پايينمو لب..شدم سرخ فکرکنم خجالت از..ميکشمت مهسا اي ـــــــيهــــ

 .خنده زير زدن آتوسا و آريا..پايين انداختم سرمو

 ميکردمفکر.شدم سوار کردمو باز عقبو در و گونم به کشيدم دست.ديگه بريم بيا لبو خانم-آتوسا

 هک بوديم سکوت توي.کرد حرکت هم آريا شديمو سوتر..عقب اومد برعکس ولي جلو ميره آتوسا

 ?بري ميخواي کجا داداش-گفت آتوسا

 خدا يا.من صورت روي افتاد دقيق که کرد تنظيم رو آينه وبعد.گفتين شما که هرجا نميدونم-آريا

 ميشم آب اين نگاه زير االن من

 ?خورشيد چيه تو نظر شهربازي بريم ميگم من-آتوسا

 ويت چشمام که چرخوندم جلو سمت به وصورتمو.موافقم منم وايبخ تو اگه ولي ندارم نظري-من

 نييع.نبود قيافه من نظر مد..خب ولي بود خوشگل خيلي خدايي.خورد گره عسلي چشم جفت يه

 .. دمش مشغول دستم انگشتاي با و پايين انداختم سرمو..رفتاره و اخالق مهم.نيست مهم جذابيت

 .پارک سمت به وتازوند داد فشار گاز پدال روي پاشوو..بازي شهر سوي به پيش پس باشه-آريا

 ارکيپ چنين واسه اخه باال بيام چجور کفشا اين با من واي اي.پارک به رسيديم ساعت نيم بعداز

 .ديگه يريم جور يه حاال خورشيد بيخيال.نميشه اصال که کفشي باچنين بري سربااليي از بايد که

 ويت کيفمو من نداره اشکال اگه-گفتم من که بشيم ادهپي وخواستيم کرد پارک رو ماشين آريا

 .بزارم ماشين

 پياده.دکر کارو همين هم آتوسا من از پيروي به گذاشتمو کيفمو.نيست مشکلي.راحتي هرجور-آريا

 فقط پس خوبه که اينم اوفــــ.انداختم آتوسا تيپ به نگاه يه.رفتيم شهربازي سمت به شديمو

 !مبپوشي؟ بلند پاشنه کفش چي واسه تو بگه نيست يکي آخه.ازمنه مشکل

 جمع مه موهاشو.مشکي وشال کفش و پليسي جيب شش شلوار بايه کوتاه مشکي مانتو يه آتوسا

 هم تيپش از بود شده خوب درکل.بود صورتي رژ يه فقط هم وآرايشش سرش باالي بود کرده

 ..آريا کنار ومنم.افتاد راه ما از جلوتر آتوسا شديمو وارد.اومد حوشم

 کفش ااينب نميتوني توکه-کردوگفت نگاهم وبعد کفشم به خورد چشمش بود پايين که سرش آريا

 بياي ها
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 ديگه ميام جوري يه کرد ميشه چه خب-من

 داشت قلبم..کرد دراز طرفم به ودستشو.زمين نخوري که من بده دستتو پس خب-آريا

 حلقه بازوش دور ودستمو نداشتم اي چاره منم.بود منتظر آرياهنوز.بودم دستپاچه يکم راستش.ميزد

 يسع.بره پيش.حد تااين نشده چيزي که هنوز نميخواستم.نداشتم خوبي حس راستش..کردم

 .ديگه ميشد زشت.شدم منصرف اما بکشم بيرون دستمو کردم

 واسه چندان هم من نظر اما بود خوب نظرم به.بدم نميتونستم خاصي نظر آريا مورد در تااينجا

 نکنم ازدواج تامن مطمئنم هم مامان و کرده ازشون زيادي تعريف خاله چون.نيست مهم مامان

  برنميداره دست

 زد نتباشيط لبخند يه ماافتاد دستاي به چشمش وقتي و کرد نگاه ومارو برگشت لحظه يه آتوسا

 ازمن داشت زيرلب آرياهم.شم سرخ بايد همش من امروز اينکه مثل..برگردوند وروشو

 ..کنن اذيت مياد خوششون برادري خواهر بابا اي.ميخنديد

 .تابرگرديم اگرنه?بري راه ميترني?خوبي االن-آريا

 ات نگفتيم چيزي ديگه.داد لبخند بايه جوابمو که زدم بهش لبخند ويه.مرسي راحتم نه-من

 ريمب.فلکم و چرخ عاشق من واي-گفت آريا روبه باذوق آتوسا.بازي وسايل به رسيديم خداروشکر

 .وفلک چرخ

 و ردمک جدا دستش از دستمو..تابيام باشين همينجا شماهم بخرم بليط ميرم من پس باشه-آريا

 ..باجه رفت اونم

 .دراومدين جور باهم ميبينم به به-کردوگفت نگام شيطنت با آتوسا

 کباچشم که زدم بهش ولبخند.زمين نخورم که گرفت دستمو کفشم خاطر به.حرفيه چه اين-من

 اومد بليط تا سه خريد بعداز هم آريا..ها ميزنه چشمک همش امروز اين..داد وابج ولبخند

 .پيشمون

 نشست نم کنار آتوسا کابين توي.نشستيم کابين توي ورفتيم افتاديم راه هرسه..بريم خب-آريا

 دوختم چشم بيرون منظره به سکوت توي.کرد حرکت وفلک چرخ..نشست من روي به رو هم وآريا

 هک ومخصوصا ديد شهرو همه اينجا از وميشد بود قشنگي نماي واقعا.دادم تکيه ها لهمي به سرمو.
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 امووچشم کشيدم عميقي نفس.ميداد نشون زيبايي به جارو همه شهر هاي وچراغ وتاريک بود شب

 . بستم

 همين رمنظ ديگه جلسه تاچند اگر پس باشه خوبي مورد آريا شايد..فکرميکردم آيندم به داشتم ره

 ودب بسته چشماشو اونم که آريا به چشم کردمو باز چشمامو..باشه مثبت شايد جوابم حتما بود

 دش بد چه وتي.کرد غافلگير منو نگاه کردو باز چشماشو.ميداد آرامش هم بهش کردن نگاه.دوختم

 دمخو روي به کردم سعي.ميکنه فکرايي چه باخودش االن حتما.شه اينجور نداشتم دوست اصال

 نم به داشت هنوز اون ولي.کردم نگاه بيرون وبه برگردوندم ورومو زدم کوچيک بخندل يه.نيارم

 خچر باالخره که ميشد آب نگاهش زير داشتم.کردم حس نگاهش سنگيني از اينو ميکرد نگاه

 به.شد پياده آريا هم سرمن وپشت من وبعد شد پياده آتوسا اول.خداروشکر اوه.ايستاد وفلک

 آريا که نپايي ميرفتيم داشتيم.برگرديم گرفتيم تصميم بود شده نشگرس که آتوسا درخواست

 .زمين بخوري ممکنه هست سرپاييني آخه?بگيرم دستتو ميخواي-گفت

 راه وناا وسط که بودم من ايندفعه.کرديم وحرکت انداخت باال اي شونه واونم.ميتونم مرسي نه-من

 .ميرفتم

 ?عزيزم گذشت خوش بهت-آتوسا

 يه که بوديم خروجي در نزديک.نگفتيم چيزي ديگه زدو لبخند يه آتوسا..،ممنونگلم مرسي آره-من

 يبانگران سمتمو اومد آتوسا.گرفت بازومو آريا زمين،که بخورم بود ونزديک خورد پيچ پام لحظه

 ونستماگرميد ببخشيد واي-وگفتم پايين انداختم سرمو وخجالت باشرمندگي?دختر خوبي-گفت

 .ميپوشيدم چيزبهتر يه حتما اينجا ميايم

 . اينجا بيايم گفتم که منه تقصير عزيزم نه-آتوسا

 از.ودب گرفته درد خيلي پاهام اما بود کمي راه هرچند.کنه کمکم تا بگيم دستشو که خواست ازم و

 سمت به شديمو خارج پارک از.داديم تحويل لبخند هم به و روگرفتم آتوسا دست جداشدمو آريا

 رهدربا داشت آتوسا راه توي..نشستيم عقب آتوسا منو شديمو سوار ههرس.رفتيم آريا ماشين

 نگاه ويت دختر اين.خنديديم کلي وماهم ميگفت ميداد انجام مدرسه توي که هايي وشيطنت بچگي

 تمدوخ نگاهمو.رسيديم باالخره.خانومه واقعا اون درکنار اما شيطونه فهميد صورتش از ميشه اول

 شده محوش منکه.بود قشنگ خيلي رستوران بيرون نماي.جايي چه به به.رستوران به

 ذوج ازپر اونجا.بود شيک داخلشم.رفتيم داخل به شديم وپياده اومدم خودم به آتوسا باصداي.بودم
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 گارسون ووقتي نشستيم نفره سه ميز يه روي.بودن اومده باخانواده هم باندکي بود جوون هاي

 ?ميخوري چي-گفت من روبه آريا اومد

 با داد سفارس کباب چلو تامون سه واسه هم آريا..شمابخوريد هرچي نداره رقيف-من

 همراه سکوت توي شام و اوردن غذاهارو بعد يکم.چلوکبابم عاشق من گرم دمش.مخلفاتش

 ردک اشاره آتوسا به چشمي زير آريا شام از بعد.شد خورده ميشد پخش اونجا که ماليمي باآهنگ

 وروبه دآور بيرون کيفش توي از گوشيشو فهميدوسريع آتوسا ولي بود چي منظورش نفهميدم که

 تخت اونجا.داشت راه حياط به که دري سمت رفت وسريع.بزنم مامان به زنگ يه برم من-ماگفت

 بيرونو ميشد که فهميد اي پنجره از ميشد اينو.بودن نشسته روش ها خانواده که بود هايي

 . بود قشنگ اونجا منظره واقعا.ديد

 ?بيارن واست بگم نميخواي چيزي-گفت آريا که ميکردم نگاه بيرون منظره به تمداش

 اين عاواق.پاشيد چهرم به زيبا خيلي لبخند يه آريا که..مرسي نه-وگفتم سمتش چرخوندم سرمو

 رونبي منظره به ودوباره گرفتم ازش نگاهمو سريع لرزيد قلبم ته..ميکرد ترش جذاب لبخنداش

 .کردم نگاه

 ?فکرنکردي جوابت به راجب هنوز تو رشيدخو-آريا

 ....من راستش-من

 رتخي خدا آخيش.رسيد هم آتوسا لحظه همون که بدم چي جوابشو که فکرميکردم اين به داشتم

 !بگم چي ميموندم اينجا من نميومدي اگه آتوسا بده

 کردم وسعي نپايي انداختم سرمو.ميکرد نگاه آتوسا به باحرص داشت که انداختم آريا به نگاه يه

 .بگيرم خندمو جلوي

 رسوندن سالم وبابا مامان جان خورشيد-آتوسا

 باشن سالمت-من

 بوقم من حتما-آريا

 داري خود جاي توکه-خنديدوگفت آتوسا

 ..بزنيم قدم يکم حياط تو ميريم ما باش منتظر تو آتو-آريا
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 ..حياط اون تو برم ميخواست دلم چقدر که واي.آرياکردم نگاه باخوشحالي..برين باشه-آتوسا

 گقشن بيرون واقعا ميزدم حدس که همونطور.رفتيم حياط سمت وبه کنارش ومنم شد بلند آريا

 قرار نشستن براي هايي تخت ها درخت وبين بود درخت پراز تادورش ودور بود بزرگي حياط.بود

 قشنگ يخيل رو اونجا منظره بود شب خاطراينکه وبه بود بزرگ حوض يه هم حياط ووسط داشت

  ميداد نشون

 مداشت.بود سرد هوا يکم حياط توي حوض و درختا وجود وبا بوديم پاييز فصل تو خاطراينکه به

 شمچ بهش باتعجب.گرفت وگرمش مردونه دستاي توي دستمو آريا که ميکردم نگاه اطرافو بالذت

 از دستمو کردک سعي.دوخت چشم رو وروبه گرفت ازم روشو خيال بي زدو لبخند يه که دوختم

 خيال يب و کنم مقابله نتونستم.بود اون پرقدرت دست اسير من دستاي اما بيارم بيرون دستش

 بود شده اونجاسرد هواي بخاطر دستام..هههه..نميومد بدم خودمم راستش.نگفتم وهيچي شدم

 اتدست-گفت چون فهميد فکرکنم.شه گرم منم دست بود شده باعث بودو گرم دستش اون ولي

 ?شده دتسر.سرده

 .هست اينجا هواي بخاطر دستام نيست سردم-من

 ?داخل بريم ميخواي-آريا

 اينجا قشنگه خيليم.خوبه جا همين نه نه-من

 .افتاديم راه وسط سمت وبه..قشنگه آره-آريا

 ?چيه جواب بگم ساده يا?چيه نظرت نگفتي خب-آريا

 .باشي بد فکرنميکنم يعني ندارم بدي نظر راستش-من

 ?آره.مثبته بتجوا پس-آريا

 شايد-من

 از محبتي که بود سالها چون شايد نميدونم..بقيه وهم مامان هم بودم راضي من هم..شايد آره

 که هست مردي آريا بودم مطمئن اما..بودم شده بودم،اينجور نديده مخالف جنس جانب

 ..امباب مثل هم آريا دقيقا و..کنم ازدواج بابام مثل مردي با ميخوام ميگفتم هميشه..ميخواستم
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 با راههم اونم که افتادم راه زدمو لبخند منم.کرد نگاهم بود چشماش توي که خاصي وبابرق ايستاد

 ..بود هم دست تو دستامون هنوز.افتاد راه من

 .نشستيم اونجا رفتيم که بود نيمکت يه حياط آخر

 ?چيه آيندت همسر از توقعت ببينم بگو خب-آريا

 يشخوشبخت واسه و باشه فکرزندگيش به.نباشه خيانت اهل.دارن عتوق بقيه که چيزي همون-من

 .نگه دروغم تازه کنه تالش

 اهل که اونجور نه باشه زندگي زن آيندم همسر دارم دوست منم.ميگم منم خب.اينطور که-آريا

 .. حرفا جور واين باشه خوشگذروني

 ..دادم تکون سرمو فقط نگفتمو چيزي

 ?ينبد جواب ميزنين زنگ کي-آريا

 ميگه چي اون ببينم ميکنم صحبت مادرم با نميدونم-من

 آتوسا افهقي.کرديم حرکت داخل سمت به وبلندشديمو..ميشه وقت دير که بريم بلندشو. باشه-آريا

 شده رهخي نقطه يه به حوصله وبي چونش زير بود گذاشته دستشو.بود ديدني واقعا لحظه اون توي

 .سمتش رفتيم..بود

 ميگرفت خوابم داشت يناومد عجبي-آتوسا

 .سررفت توهم حوصله ببخشيد-من

 ..تورگ زدم شکالتي دسر يه خالي جاتون ولي اشکالي چه-آتوسا

 کردو بحسا پولو رفتو هم آريا کرديمو قبول.ديگه وقته دير بريم تا موافقيد اگر خب.جان نوش-آريا

 چک گوشيمو.بود03/5عتانداختم،،سا ماشين ساعت به نگاه يه.بوديم ماشين توي.افتاديم راه

 اس ام اس...بخير شب خوابيدم من زشته برگرد زود خورشيد:بود داده اس ام اس مامان.کردم

 ?گذشت خوش خانمي:بود مهسا از بعدي

 ..گرفته سوژه االن از اين خدا اي

 ..ما خونه در رسيديم بعد يکم سکوت وتوي جيبم تو گذاشتم گوشيمو
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 گذشت خوش خيلي.خانمي شدم حال خوش تديدن از-گفت که آتوسا به روکردم

 .نکنه درد دستتون عزيزم همينطور منم-من

 امشب بابت ممنون-وگفتم آريا به وروکردم

 کردم روبوسي آتوسا با.شدن پياده هم اونا شدم وپياده.نکردم که کاري ميکنم خواهش-آريا

 وباهاش جلو بردم دستمو همين واسه ندم دست نتونستم کرد دراز دستشو که آريا به ورسيدم

 وارد بازکردمو باکليد درو و گفتم خداحافظي لب وزير کردم جدا دستمو وزود دادم دست

 ونهخ سمت به رفتن،منم يعني که ماشين هاي الستيک صداي ووقتي ايستادم در پشت.شدم

 رفتم اتاقم سمت به آروم آروم.خوابه که هم مامان پس بود خاموش چراغا شدم داخل وقتي.رفتم

 کالس فردا آخه کردم پاک هم آرايشمو کردمو عوض نارنجي وشلوارک تاپ بايه لباسامو ريعوس

 ..... برد خوابم کي نفهميدم گذاشتم بالش سرروي وتا.ميشد سياه چشمام زير که بود زشت داشتم

 دانشگاه بري بايد باش زود پاشو خورشيد-شدم بلند خواب از مامان باصداي صبح

 نشستم سرجام سيخ دانشگاه اسم با

 ?چنده ساعت-من

 .هست ونيم 9ساعت.ترسونديم?دختر چته-مامان

 ودوباره.بخوابم بزار?ميکني بيدارم چي واسه دارم کالس ديگه ونيم ساعت يک مامان واي-من

 .کشيدم سرم روي رو وپتو کشيدم دراز

 ?شده چي ببينم کن تعريف شو بلند خورشيد أه-مامان

 .نشست روم روبه هم مامان و نشستم تخت رو حوصلگي بابي

 .خورديم شام رستوران رفتيم بعدش پارک رفتيم اول هيچي-من

 ?نزدين حرف يعني?همين-مامان

 بله من جواب بدين اجازه اگه-وگفتم پايين انداختم سرمو باخجالت..زدم حرف مامان چرا-من

 .هست

 .گفت تبريک آخرشم و مالي تف هاي بوس به کرد شروع باخوشحالي مامان
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 گفتن چي ومردم کرده تحقيق ماهان تاببينم.نيست معلوم چيزي که هنوز مامان واي-نم

 شو بلند توهم.اينجا بيان نهار واسه وماهان(خالم)نگار به بزنم زنگ صبرکن ميگي درست-مامان

 .بري بايد کم کم که بخور صبحانتو

 ...گذشت زود چقدر.بود دقيقه9/55.انداختم ساعت به نگاه يه

 ايهب طوسي تفنگي لوله شلوار يه اتاقمو تو رفتم.چسبيد چقدرم خوردم صبحانه01/05تاساعت

 و چشمام ميشد باعث ميکردم اينجو موهامو وقتي.کردموکشيدم جمع باال وموهامو سفيد مانتو

 کموي کشيدم بود همزاد چشمام با که آبي مداد يه هم آرايش.ميومد وخوشم بده نشون تر کشيده

 مرفت و برداشتم هم طوسيمو کيف و پوشيدم هم مو مقنعه.مات صورتي ژلبر بايه زدم ريمل هم

 .بيرون

 ميرم ماشين با امروز مامان-من

 کفش پوشيدن از وبعد کردم خداخافظي بامامان و برداشتم ميز روي از سويچو..برو باشه-مامان

 انشگاهد سمت به شدمو سوار..بود سفيد سمند يه مامان ماشين.بيرون رفتم سفيدم استار آل هاي

 مهسا حياط توي.شدم پياده کردمو پارک مهسا312سر پشت ماشينو رسيدم وقتي.افتادم راه

 رموس رو ريختم گفتم سالم بهشون وتا سمتشون رفتم.بودن حياط توي ونگين ومژده وسپيده

 . کردند گفتن تبريک به شروع

 باال اي شونه که کردم گاهشن بااخم.کرده خبردار رو همه نشده هيچي هنوز هست مهسا کار حتما

 بهت تونمنمي ديگه عجبي-گفت سپيده شد تموم بچها گفتن تبريک وقتي.برگردوند انداختوروشو

 .ترشيده بگم

 .کردن بازي مسخره به کرديم شروع وبابچها.ترشيده بگم بهتون بايد من پس بله-من

 توي.سپهر دوستش با بود مازيار.صدا سمت برگشتيم نفرمون5هر..خانوما ببخشيد-باصداي که

 ادمي خوشش مازيار از سپيده ميدونستم که تااونجايي.اومد خاصي برق مهساوسپيده چشماي

 .سپهره عاشق ومهساهم

 بفرماييد-مژده

 .کنم صحبت چندلحظه خانم باسپيده خواستم.شديم مزاحم ببخشيد سالم-مازيار
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 ما يکنزد سپهر ولي.شدن دنکر صحبت مشغول ما از بافاصله وهردوشون..بفرماييد.حتما-سپيده

 .بود ايستاده

 ?اومده پيش مشکلي سپهر اقا-مهسا

 صحبت باهاشون مورد اين در وخواست اومده خوشش خانم سپيده از مازيار فقط نه-سپهر

 شيدهک باصورتي بود هيکل وخوش بلند قد پسر يه مازيار..رسيد خواستش به سپيده!!!عجب.کنه

 مشکي وموهاشم طوسي باچشماي.ميداد نشون وجذاب بانمک صورتشو که فرم خوش ولباي

 ..............سرکالس رفتيم وهمه اومدن اوناهم که گذشت يکم.بود

 وهک بريم که دعوتيم همه بچها-گفت نگين ماکه سمت اومدن ونگين شد،مژده تموم کالس وقتي

 شد خالي بادمون مژده باحرف که شديم خوشحال کون هرسه.نوردي

 ميادا مه آ پانته-مژده

 ?چي واسه عجوزه اون?چرا-سپيده

 ..ردک هماهنگ بچها از ديگه يکي نگفتم که من بعدم.نياد اون زشته ميان کالس کل خب-نگين

 .افتاديم وراه کرديم خداحافظي ومژده بانگين..نگفتيم وچيزي هم تو کرديم صورتمونو ماهم

 بايد توهم دعوتن خونمون نوماها خاله نهار واسه مهسا راستي.بياد نيست که چيزي خب-من

 بياي

 بريم باشه خب-مهسا

 اوردما ماشين من-من

 بياي ايدب ولي برو من باماشين توهم سپيده-گفت سپيده وروبه.من ميام شما باماشين خب-مهسا

 .ميمونم خورشيد پيش شب من.فردا ما دنبال

 وقتي.رفتيم وکرديم وخداحافظي..اونجام2ساعت من باشين اماده زود فردا پس باشه-سپيده

 .شديم من اتاق وارد مهسا منو کرديمو سالم باهم.بودن اونجا هم وماهان نگار خاله خونه رسيديم

 بپوشم بده راحتي لباس بهم خورشيد-مهسا

 بپوش بردار خودت هست توکمد-من
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 شماهستماااا مهمون من مثال-مهسا

 ثلم هم وخودم.دادم بهش فيدس لباس يه با آبي گشاد دمپا ورزشي شلوار يه..بيا باشه خوب-من

 بيرون باهم رفتيم ها لباس کردن عوض از بعد.مشکي هم لباسم و بنفش رنگ ولي شلوار اون

 يچاي مامان نهار از بعد.چسبيد خيليم به به.خورديم رو بود کرده درست ماکاراني مامان که ونهار

  ?رفت پيش چطور هات تحقيق ماهان خب-گفتم ماهان روبه که بوديم ونشسته اورد

 تو قبال آخه.پرسيدم هم هاشون همسايه واز سرزدم هاشون وکارخونه دوتاشرکت به-ماهان

 يه جديدا و بود عمران مهندس هم ماهان)بزنم شرکت ازاينکه قبل داشتم سهام شرکتشون

 (بود زده کوچيک شرکت

 نگفتن يوبد بود زياد تعريفشون.خوبين خيلي خانواده ميگفتن همه پرسيدم همه از-ماهان

 اآري اما داشت خوبي برخورد خيلي بودم،پدرش اونجا خودمم.ميگفتن پدرش آقايي از مخصوصا

 همين..شرکته يکي اون تو نميکنه کار اونجا

 .ميچرخه دستش زير شرکت يه يعني پس اوفـــــ

 همه.خوبه که اخالقشم خداروشکر شرکت هم خونه هم داره پول هم جون خاله.پس خوبه-خاله

 ?هستي چي منتظر پس.بهخو چيش

 باشماست حق آره-من

 ?بدم مثبت جواب بزنم زنگ پس-مامان

 ندارم حرفي من-من

 اومدن همشون.ميزد لبخند هم وماهان کشيدن کل به کردن شروع ومهسا وخاله مامان موقع همون

 راينجو داره دوست گفت آريا آخه..آريا مامان)جون سميرا به زد زنگ رفت ومامان گفتن تبريک و

 واين نامزدي قراراي واسه بيان شب قرارشد شدو خوشحال خيلي اونم داد وجوابو(بزنيم صداش

 ...چيزا

 فارسس کباب شام قرارشد کرديمو کمک مامان به.پيشم موند مهسا ولي رفتن بعد يکم اينا خاله

 .شدن آماده واسه ورفتيم کردم درست وساالد پلو زود منم.بديم

 ?بپوشم چي مهسا-من
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 .بپوش بنفشتو وشلوار کت اون نظرم به نميدونم-مهسا

 .بود مناسب اوهوم.انداختم لباسه به نگاه يه

 .بپوش بردار وشلوار کت يه توهم.فکرخوبيه آره-من

 اخه زيرش هم سفيد لباس ويه پوشيدم رو بنفش تا بود بادمجوني بيشتر که بنفشمو وشلوار کت

 موآرايش کردم جمع ساده هم موهامو.سفيد وشال سفيد عروسکي کفش يه و.بود باز يکم يقش

 کفش همراه و برداشت شيري دامن و کت يه شلوار و کت جاي به هم مهسا.بود ريمل يه فقط هم

 همزمان هم مامان.بيرون رفتيم باهم هردو.زد ريمل من مثل فقط نکرد هم وآرايش ياسي شال و

 .مشکي کفشو وشال اي سورمه دامن و کت يه هم اون.بيرون اومد باهامون

 .زد سوت تا سه وبعدم.امشب تو شدي خوشگل چه(مامانم)جون ندا بـه بـه-مهسا

 شيدخور-گفت من روبه و.ترشدين خوشگل که شما.نريز مزه انقدر دختر بسه-خنديدوگفت مامان

 .رسمب پلو به من تا کن درست چايي برو توهم مهسا.بيارن مخلفاتشو با ها کباب بزن زنگ برو زود

 لحظه يه مهسا.بودم کرده يخ داشتم استرس از.رسيدن موقع همين که داديم انجام کارامونو

 .شد متوجه و دستم به خورد دستش

 ...باش آروم?چته تو دختر-مهسا

 رز لگ دسته شدو وارد آريا سر وآخر.بود شده بهتر يکم جون سميرا ورفتار کرديم سالم باهمشون

 خيلي.زرد کراوات و طاليي لباس با مشکي وشلوار تک يه تيپش.داخل ورفت دستم داد سفيدو هاي

 .مهسا گردن پشت زدم يکي که بوديم ماتش مهسا منو.بود شده جذاب

 .خوردي شوهرمو-دادم ادامه ناز وبا..کن درويش چشاتو هــــــوي-من

 رفتيم هردو خنديدمو!ميکنه شوهريم شوهر چه.دارت به نه بارت به نه توسرت خاک-مهسا

 .آتوسا کنار هم مهسا و نشستم مامان ارکن من.نشستيم

 ?هستن چکارتون خوشگله خانوم اين-آريا باباي

 .دخترخالم مهساست اين-من

 ماشاال.ماشاال-آريا باباي
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 ?کنيم شيرين دهنمونو گلم عروس خب-سميراجون

 هک شيريني وااي اي.کردم مامان نگاه شدو گرد چشمام دفعه يه.شد شيرين دلم ته عروس کلمه از

 .بگيرم رفت دميا

 .بيار اونو گرفته جعبه يه خالت نترس-مامان

 .رفتيم آشپزخونه به بلندشديمو مهسا با.ميمردم داشتم آخيش

 ردک تعارف چايي مهسا.بيرون ورفتيم گذاشتم سيني توي هارو خامه ومنم ريخت هارو چايي مهسا

 کباب..کنيم نامزد شنبه5يعني موقع اين ديگه هفته قرارشد بود معلوم که اينجور.هارو شيريني منم

 و شام سرميز رفتيم همه.کمک اومد هم آتوسا.بچينيم رو شام ميز رفتيم مهسا ومنو آوردن هارو

 يفتعر وباهم بود پيشمون هم وآتوسا شستيم هارو ظرف مهسا منو شام از بعد..خورديم شاممونو

 ..ورفتند موندن ديگه يکم بعدش که ميکرديم

 .کردم پهن زمين روي تشک يه مهسا واسه بود نفره يک من تخت چون.خواب واسه رفتيم ماهم

 .بزنيم التي تيپ فردا بابچها چيه نظرت خورشيد ميگم-مهسا

 ...خوابيديم هم وبعدش داد اس ام اس بچها به مهساهم...خوبه.نيست فکربديم اوممم-من

 رتمونووصو دست هردو.بيدارکردم روهم ومهسا بلتدشدم گوشيم آالرم باصداي صبح

 ويه يمريخت گردو پنير نون ساندويچ کلي بزرگم کيف توي ومهسا من.بود خواب هم مامان.شستيم

 ولباسامون ورفتيمو گذاشتيم هم ضروري لوازم.وشکر ليوان وهمراه گذاشتيم هم چايي فالکس

 ..پوشيديم

 کالهو کيمش استار ال مشکي،کفش کوتاه،شال مشکي سبز،مانتو پليسي جيب شش شلوار يه من

 ..شلوارم همرنگ پليسي بگ

 کالهمشکي، زيرش،شال سفيد بالباس طوسي جلوباز طوسي،مانتو جيب شش شلوار يه مهساهم

 ..مشکي وکفش سفيدطوسي چهارخونه بگ

 .بود رسيده هم سپيده.پايين رفتيم

 ..ببينم پايين بپر-مهسا
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 بعد دقيقه31حدود.اديمافت وراه نشستم عقب رفتم منم کناري صندلي ورفت شد پياده هم سپيده

 ...غزل ودوستش آ پانته جمله از کرديم سالم باهمشون.بودن بچهاهم همه..رسيديم

 ردوز وکفش رنگي رنگ بگ مشکي،کاله مشکي،شال زرد،مانتو جيب شش شلوار يه هم سپيده

 تيپ نفرمون5هر مهسا خواسته طبق.افتاديم وراه سمتشون رفتيم.اومدن هم ومژده نگين..مشکي

 کاپشن بود سرد باال هواي وچون رفتيم باال کوه از ساعت نيم حدود.بوديم زده التي

 ور بود،،زيرانداز خوب همونم اما نبود چيزي درخت جز البته که داشت خوبي منظره اونجا..پوشيديم

 يه و منشستي.همينطور هم ونگين مژده.کردم پهن رو صبحانه وسايل منم.ونشستيم کرديم پهن

 ههفت که کردم تعريف همشون واسه.کرديم تعريف کلي وهمراهش خورديم نوصبحانمو سير دل

 جمع هارو وسايل صبحانه خوردن از بعد خالصه..کردم ودعوتشون هست نامزديم جشن ديگه

 سپهر که..هم پيش تاهم5ما..اون پيش بود رفته بود ديده مازيارو که سپيده..باز افتاديم راه کرديمو

 ..پيشمون اومد

 ?کنم صحبت باهاتون چندلحظه ميشه خانم يدخورش-سپهر

 .بود کرده تعجب مهساهم.کردم مهسانگاه به وبعد سپهر به اول باتعجب

 .. بفرماييد-من

 ..کنم صحبت باهاتون تنها ميخواستم خب-سپهر

 .داشتم بدي حس ميزد تند تند از قلبم

 بزنيد اينجا داريد اگرحرفي-من

 ميخواد چي ببين برو خب-مژده

 .ميکرد نگاه رو روبه به داشت تفاوت بي که ساکردممه نگاه

 .ازش بافاصله من البته افتاديم راه تر اونطرف يکم وهمراهش..خب خيلي-سپهرگفتم روبه

 بفرماييد خب-من

 ..بگم بهتون چطور راستش خب-سپهر
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 هند باالخره اما ميشد من کنجکاوي باعث بيشتر اون اضطراب.حرفش گفتن واسه داشت دلشوره

 .کرد باز

 هم آخه مبياري تشريف باخانواده امرخير واسه هفته اخر باشه نداشته اشکالي اگر ميخواستم-سپهر

 ..نداريد کم چيزي خانوميت از هم اومده خوشم ازتون

 بفهمه مهسااگر?کرد خاستگاري من از اون..اون نميشد باورم.بهش زدم زل باتعجب....ايستادم

 مخوش ازش اول هاي سال شايد..بود اومده بند نفسم..گمب چي نميدونستم.ميشه ناراحت قطعا

 مهسا فهميدم ووقتي.نميکرد ايم ديگه کس هيچ نگاه بلکه نميکرد من نگاه تنها نه اون اما ميومد

 هفته يه به من اما ميشد بيشتر حسش روز به روز سپهر غرور از مهسا.شدم زده داره دوسش

 ....شدم زده ازش نکشيد

 ?خوبه حالت خورشيد-سپهر

 آقاي نيدببي-وگفتم گرفتم جلوش تهديد نشونه به انگشتمو.زدم پسش که بگيره دستمو واومد

 نامزد نم...من..بزنيد حرفشو وحتي روکنيد فکري چنين نکنيد سعي هيچوقت ديگه...ديگه رادمهر

 ..نشيد نزديک من به اصال پس دارم

 مه سپيده حاال..بچها پيش ورفتم پايين انداختم سرمو.نميزد حرفي.بود شده تا چهار چشماش

 ..سپهر پيش بود رفته مازيار بودو اومده

 ?داشت چکارت-مهسا

 ..شه ناراحت مبادا که ميگفتم راستشو نبايد!?ميگفتم چي

 خوشش مازيار از سپيده ميگفت.ميزد حرف ومازيار سپيده درباره داشت نگفت خاصي چيز-من

 ..اومده

 ?گفت چي يگهد خب-وگفت سمتم اومد باذوق سپيده

 .بود دانشگاه و درس درباره بقيش ديگه همين-من

 که ودب چي اين خورشيد خب آره.نکرد باور حرفمو مهسا..افتاديم راه نگفتو چيزي ديگه هم سپيده

 ..بزنن حرف خصوصي برن که نميکنن اينجوري که دانشگاه و درس درباره آخه?گفتي
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 هک وهمين ظاهرشد جلومون آ پانته يهو نبود،که جااين فکرم من اما ميکردن تعريف بچها راه توي

 که زمين بخورم بود ونزديک پاش به خورد من وپاي رفت راه آروم عمد از آ پانته شيم رد اومديم

 .گرفتنم ونگين مهسا

 ?دختر کوري مگه-گفت جلوشو رفت باعصبانيت سپيده

 ?يااون کورم من-آ پانته

 نپيچ ما ي پروپاچه به ببين-مهست

 شکپز چشم يه به خودتو توهم-منوگفت به روکرد..بده دکترنشون يه به خودتو ها بده التح-غزل

 .بده نشون

 مژده که سمتش بره اومد مهسا..رفتند لبشون رو پوزخند بايه وهمراه خنده زير زدن وهردوشون

 گرفتش

  روانيه اين بابا کن ولش-مژده

 ..خورديم بستنيو نشستيم جا يه خسته تن وبا کوه پايين رفتيم هممون

 دشوبع رورسونديم سپيده اول.رفتيم کرديمو خداحافظي ونگين بامژده بلندشديمو بعد يکم

 ..ما خونه مهسااومد

 لباس کردن عوض از بعد امروز بود جمعه وچون بود00ساعت.بود بيدار مامان رسيديم وقتي

 ..خوابيديم2ساعت وتا گرفتيم دوش هامون

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

 ...رسيد من نامزدي روز يعني موعود روز و گذشت هفته يک

 وت جورايي يه اما نزد حرفي مورد اون دور ديگه سپهر..نيوفتاد خاصي اتفاق هفته يک اين توي

 نميدونم دليلشم نيومد دانشگاه هفته يه اين بگم چطور يعني نيومد طرفمون هم آ پانته..بود خودش

 .....بيرون رفتيم آريا با هم جلسه چند..عشقه درد از اينکه مثلو شده بد حالش ميگفتن فقط
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 هستم اتاق يه توي من.هستيم آرايشگاه وسپيده بامهسا.دارم استرس همش بلندشدم که صبح از

 داشتم ومنم ميکرد درست موهامو داشت(آرايشگر)خانم نرگس.ديگه اتاق يه توي دوتاهم اون و

 ..ميدادم گوش آهنگmp3 playerبا

 نگاهت مست بونقر

 نازت چشماي قربون

 دستات گرمي قربون

 پاهات آروم صداي

 نديدي بارونو چرا

 نديدي جونو رفتنه

 نديدي هامو خستگي

 نديدي اشکامو چرا

 بود چقدر دنيا اين مگه

 سحرگو چندتا هاش بدي

 نميزاشتي تنهام توکه

 نميذاشتي هام غم توي

 ستاره بادوتا گفتي

 بباره آسمون ميشه

 بارون ي يهوگر منم

 خيابون خيس غربت

 نگاهم باغچه توي

 آهم پر گريه پر
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 ميديدي بوديمو کاشکي

 چيدي هاشو گل همه

 هفته روزهاي تموم

 رفته شده پرغم که

 ميشينيم منوگلدونت

 ميبينيم عکساتو فقط

 دوباره شنبه پنج روز

 ياره ديدن ي وعده

 ازغم سردي سنگ روي

 خستم اشکاي ميريزه

 دوباره قاصدک تاکه

 بياره ازت خبري

 ارزون گل دسته بايه

 بارون زير من پيشتم

 (نگاهت مست قربون...فالحي مازيار)

 هم آرايشم ساعت ازنيم وبعد شد تموم کارموهام باالخره که دادم روگوش آهنگ اين دور چند

  شد تموم

 يه يوت ورفتيم.بعد بپوش لباستو اول جون خورشيد نه-گفت خانم نرگس که ببينم خودمو اومدم

 ..پوشيدم خانم نرگس باکمک ولباسمو اتاقي

 باسل وروي بود مانند کت هاش سرشونه.بود تنگ باالتاپايين واز قرمزبلندبود لباس يه لباسم

 ملباس.ميخورد چاک تاپايي چپ باسن باالي از.بود ساتن از جنسشون که بود قرمزي هاي نقش

 که دکردن اصرار ومهساوسپيده مامان چيهر.بودم عاشقش که من.زيبابود بسيــار سادگي درحين
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 توپ روش که مشکي مخمل متري سانتي01پاشنه صندل ويه.نکردم قبول تربخرم مجلسي لباس

 ..بود کرده دوزکي کفش مدلشو که بود قرمز هاي توپ

 احاالت گفت ميشه.بودم شده عوض خيلي.بودم کرده تعجب ميديدم که چيزي از..آينه سمت رفتم

 ..نداشتم مدلي اين آرايش

 تدرش چشمامو.بودند گذاشته مصنوعي مژه وواسم مشکي باسايه مشکي چشم خط دورچشمام

 بودند کرده لخت هم موهامو.بودند زده هم جيگري قرمز ورژلب صورتي رژگونه.بود ترکرده وزيبا

 گوشه هم کوچيک قرمز موگير ويه بودند داده حالت هم موهامو وپايين بودند زده وسط وفرق

 باسل تا ميپسنديدم وشيک ساده هاي لباس بيشتر.شيک هم ساده هم بود شده عالي.بود موهام

 ...عروسکي و جلف

 هک چيزيه همون دقيقا.دردنکنه دستتون.شده عالي خانم نرگس-وگفتم خانم نرگس به روکردم

 .ميخواستم

 .ميکنم خوشگلت انقدر عروسيتم واسه ايشاال.عزيزم ميکنم خواهش-خانم نرگس

 .اينجام صددرصد عروسيم واسه احتم-من

 .شدند اتاق وارد هم وسپيده مهسا لحظه همون

 شدي اي تيکه عجب دختر واااي-مهسا

 ندزدتت امشب آريا باش مراقب اوه-سپيده

 مجلس فراري عروس ميشه امشب که شک بي-مهسا

 . شماها دست از-گفت خانم نرگس ميخنديديم که به همونطور خانم منونرگس

 بود يدهپوش کمرنگ صورتي بلند لباس يه مهسا.بودند شده ماه هردوشون.کردم سپيدهو مهسا نگاه

 سينش قسمت روي.ميشد تر گشاد يکم تاپايين شکم واز ميشد تنگ شکم روي وتا بود دکلته که

 رتصو وبه بود هرکرده موهاشوهم.ميشد وکمتر کم تاشکم که بود کارشده سفيد ريز هاي سنگ

 .بود صورتي مه آرايشش.بود ريخته کج

 واز بود تنگ تاروشکم مهسا مثل اونم که بود پوشيده ابريشم جنس از سفيد لباس يه هم سپيده

 هاش تينآس.ميخورد سينش وسط قسمت هم شفيد بزرگ پاپيون ويه ميشد گشاد پايين تا شکم
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 همشوو بود کرده فرريز هم موهاشو(بود بندي يعني)بود مانند تاپ يکي واون بود کوتاه يکيش هم

 .بود وسفيد صورتي هم وآرايشش بود کرده جمع سرش باالي

 .شدين شماخوشگل چقدر کثافتا واي-من

 اب خودمونو وهرسه درآورد عطر تاشيشه سه توساک از و رفت سپيده..کردم بغل هردوشونو ورفتمو

 .گرفتيم دوش عطر

 ولوپ رفتمو..بازکرد وهار پنجره خانم نرگس خنديديمو ماهم.ميکنيد خفم االن دخترا-خانم نرگس

 .رسيد آرياهم. موقع همون که کردم حساب

 .شي خوشبخت ايشاال.جون خورشيد برو-خانم نرگس

 مخان نرگس از و پوشيدم وشالمو مانتو سپيده باکمک..دردنکنه دستتون.ممنون مرسي-من

 .بيرون رفتيم کرديمو خداحافظي

 ما که همين.شه برگزار اينا آريا باغ يتو جشن بود قرار.وسپيده مهسا دنبال بود اومده ماهان

 ايينپ سرم آخه ببينه منو نميتونست درست آريا.کردند نگاه ومارو برگشتن هردوشون رسيديم

 شدم سوار کردو دروباز.رفتيم ماشين سمت به گرفتو دستمو اومد.جلو بودم کشيده هم بودوشالم

 فتيمر شديمو پياده باهم.بود وشيک بزرگ آتليه يه.رفتيم آتليه طرف به اول..شد سوار هم خودش

 ودب خانم يه عکاس..اتاق توي فرستادنمون سريع آخه بود شده هماهنگ قبل از اينکه مثل..داخل

 .بود ساله23حدود

 مدرآورد مانتومو خانم باکمک.تکي بعد و ميگيرم دونفره عکس ازتون اول ارجمند آقاي خب-خانم

 وکراوات قرمز بالباس مشکي وشلوار کت يه آريا.بوديم هم ميخکوب هردو..آريا سمت ورفتم

 تيپ اينکه..مرد اين بود ماه که واقعا.باال بود زده شيک خيلي موهاشوهم..بود پوشيده مشکي

 ..بود من خواسته بوديم کرده ست هامونو

 ?ايد آماده جوونا خب-خانم

 عکس واسه شديم آماده بله باگفتن و گرفتم آريا از نگاهمو

 پشت هم آريا و بودم ايستاده من عکسمون اولين..بود مشکي ديواراش که شديم اتاق يه وارد

 هم نزديک صورتامون و بودم چرخونده عقب به سرمو ومن کمرم رو بود گذاشته ودستاشو سرم

 گفتن بعداز تااينکه خجالت از شدم وزنده مردم عکس چند اين باگرفتن من واقعا..بود
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 من هک عکسي تنها که گرفتيم نفره تک عکس کلي..هنفر تک عکس واسه رفتيم چندتاعکس

 راينطو آرياهم..بودم گرفته جدي خيلي وقيافه بودم ايستاده من که بود عکسي شدم عاشقش

 خارج آتليه مااز شدو هاگرفته عکس...بودند قشنگ خيلي دوعکس اين من نظر از که گرفت

 مکمک اومدن وسپيده ومهسا وباغت رفت آريا باغ رسيديم که وقتي..رفتيم باغ سمت به شديمو

 ..باغ توي رفتم وباهاشون درآوردم مانتومو ومن ويال توي ورفتيم

 ..بود شيکي خيلي باغ ميگفت راست...قشنگيه باغ خدايي-سپيده

 تگذاش دستاشو از ويکي گرفت ودستمو سمتم اومد آروم آروم آريا..ما سمت برگشت ها نگاه همه

 داغ دز اي بوسه از پيشانيم که ميکردم نگاهش باتعجب اشتمد.نزديک آورد وسرشو کمرم پشت

 .داد دست بهم خوبيم حس.بزنم حرف نميتونستم تعجب از..کرد

 شدي زيبا واقعا-زدوگفت لبخند بهم

 ..شدي جذاب خيلي توهم-من

 لمفي هارو لحظه اين تمام که بگم توجه قابل)مهمونا سمت کردورفتيم حلقه بازوش دور دستمو

 ردز لباس يه نگين..بودند هم ونگين مژده.کرديم سالم باهمشون(ميگرفت فيلم تداش بردار

 بود کرده جمع هم خرماييشو داشت،وموهاي خواني هم عسليش چشماي رنگ با که بود پوشيده

 وهاشوم بود چشماش رنگ باز دوباره واينم بود پوشيده تيره سبز لباس يه هم مژده..سرش باالي

 ..نداشت هم مدل به نياز که بود رهاکرده ساده بودو شکالتي اي قهوه نگر به ولخت کوتاه که هم

 آريا.شد ندهخو بينمون محرميت وصيغه اومد عاقد و نشستيم بودند گذاشته که رومبلي رفتيم باآريا

 ههم..کردم دستش بود خريده مامان که اي حلقه ومنم کرد دستم سفيد طالي از ظريف حلقه يه

 بالبخند لحظات اين تمام آرياهم.گفتند وتبريک اومدن تک تک و نميکشيد وکل وسوت جيغ

 .ميکرد نگاهم وعشق

 ?مابدين به خانومو عروس يکم ميشه آريا آقا ببخشيد-مهسا

 ندزدينشا ولي:داد ادامه وباخنده...نه که چرا-آريا

 . خنديدورفت آرياهم..خودت مال همش نترس جانم نه-سپيده

 .ميکردند نگام شتنددا ونگين ومژده وسپيده مهسا
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 ?ميکنيد نگام اينجور چرا-من

 .کرد بغلم واومد گريه زير زد مهسا دفعه يه

 خودت مواظب خيلي خواهري خورشيدم.کني ازدواج بخواي نمياد بهت جونم خورشيد-مهسا

 !عزيزي خيلي توواسمون.باش

 .يکردندم گريه ودختراهم ميکردم گريه همراهش منم.وميگفت ميکرد گريه ر همونط مهسا

 ?ميبينم درست سپيده..من خداي واي-نگين

 ميبيني درست آره..آشغال-سپيده

 اينجا اين.نميشه باورم خدا واي.ميکرد اشاره نگين که جايي سمت برگردونديم سرامونو همه

 ?چکارميکنه

 ?کردي دعوت رو عجوزه اين تو خورشيد-مژده

 .بود ايستاده غزل شعچضي دوست کنار که سمتش رفتيم نفرمون5هر..اصال نه-من

 ?ميکني غلطي چه تواينجا هي-من

 ?گندبکشي به اينجارو اومدي-مهسا

 ?بازيه بچه کارا اين مگه-مژده

 ..کردم نگاهش باتعجب...کنم معرفي خودمو بزاريد..لحظه يه خانما هي هي-آ پانته

-داد هادام من بهورو?نفهميديد که خنگين انقدر يعني..آريام دخترعموي ارجمند آ پانته من-آ پانته

 !کردي تور کسيو عجب خانم خورشيد خوبه

 وخواهد بوده من مال اولش از آريا.قاسمي خانم خوندي کور ولي-گفت کردو ريز وچشماشو

 .ميشي بازي اين خورده شکست که تويي اين.بود

 .گرفتم گلوشو سمتشو رفتم.ميمردم وناراحتي خرص زور از داشتم

 کنن امونجد داشتن سعي دخترا..نکن سعي پس کني نابود منو زندگي نميتوني عوضي ببين-من

 .کنم خفه مزاحمو اين ميخواست دلم من اما
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 ?خبره چه اينجا-آتوسا

 نبي وسرمو نشستم مبل روي.اومدن دختراهم.شدم دور ازشون وباعصبانيت کردم ول رو آ پانته

 اوفــــــ.شد نمي باورم.بودم گرفته ضرب زمين روي پاهام با و بودم گرفته دستام

 اينجا اون تو جاي االن بود اين مال آريا اگر.کنه کاري تونه نمي.کن ولش خورشيد اه-سپيده

 . رفتن بده حالم فهميدم اوناهم.نگفتم هيچي.بود

 .بود آريا.کردم بلند سرمو.نشست نفرکنارم يه کردم احساس

 ?شده چيزي-آريا

 .ميکنه درد سرم فقط نه-من

 ..وسط رفتيم باهم.زدم لبخند..ميشه خوب حالت صيمبرق بريم بيا پس-آريا

 ايجاد رو ورمانتيکي قشنگ فضاي که بود روشن چراغ چندتا وفقط شد خاموش باغ هاي چراغ

 حلقه مکمر پشت دستشو هردو آريا.ميشد نواخته هم ماليمي آهنگ والبته شد برقرار سکوت.ميکرد

 ..نشم نزديک بهش ليخي کردم سعي.کردم حلقه دورگردنش دستامو ومنم کرد

 روي رو آريا نگاه سنگيني اما بود ديگه هاي زوج به نگاهم.وسط اومدن ديگه هاي زوج کم کم

 يوحش دوتاچشم تو چشمام بود گردش حال در بقيه بين نگاهم که همينطور..ميکردم حس خودم

 آ تهانپ معلومه خب!?بود کي ميکنيد فکر..ميکشيد ونشون خط واسم باچشماش داشت.شد قفل

 هم اون زدم لبخند بهش.ميکرد نگام داشت.آريا طرف کردم رومو زدمو پوزخند بهش..بود

 ..همينطور

 ?بشينيم بريم شدم خسته-من

 ...جايگاه سمت افتاديم راه باهم...بريم.باشه-آريا

 ???جان آريا-

 صدا رو رياآ اسم نازوعشوه با داشت که آ پانته وبه برگشتيم صدا سمت به هردو کلمه اين باشنيدن

 ..کرديم نگاه ميکرد

 ?بله-گفت روبهش آريابااخم
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 باهاش نيست کسي.سررفته حوصلم آريا-گفت ساختگي ناراحتي با ترشدو نزديک آ پانته

 .برقصيم بيابريم.برقصم

 جمعيت همه اين.کن پيدا يکيو برو زشته.آ پانته نميشه-آريا

 ..کوچولو يه قطف بيـــا..دخترعمتم ناسالمتي..زشته کجاش وا-آ پانته

 االب اي وشانه کردم سکوت فقط من اما.بود من جانب از جوابي منتظر باچشماش..کرد آريانگاهم

 سکوتم از حتما..رفتند سالن وسط آ باپانته پيشانيش روي اخم همراه زدو لبخند بهم آريا...انداختم

 !!رضايته عالمت سکوت:گفته باخودش

 اشبر چشمامو..ميکرد نگاهم باخوشحالي داشت که کردم غزل نگاه..سرجام برگشتم باناراحتي

 با هک پيشم بيان وخواست ميکردند نگاهم بانگراني داشتن دخترا..برگردوندم سرمو کردمو ريز

 ...نيست چيزي اينکه معني به دادم عالمت دست

 خودشو همچين.ميکنه حاليم چه ببين هه..دوختم بودن رقص درحال که دوتا اون به نگاهمو

 باپوزخند و آريا شونه رو گذاشت سرشو...کنن جداش إريا از ميخوان انگار که آريا به وندهچسب

 . نداره شدن قصدتموم آهنگ اين اينکه مثل..کرد نگاهم

 جداش آريا از و آ پانته شونه رو گذاشتم دست..پيششون ورفتم شدم بلند جام از حرص

 بسه-گفتم آ پانته روبه.کردم حلقه آريا بازو دور دستمو که کرد نگاهم باتعجب.تر عقب رفت..کردم

 ..کوچولو يه گفتي ديگه

 .نشستيم رفتيم و کشوندم رو آريا بهش توجه بدون

 ?خانمي شده چي-گفت خنديدو آريا

 برقصي دختره بااون ندارم دوست اوفـــــ-من

 ?شد حسوديت-آريا

 .پايين انداختم وسرمو نگفتم چيزي اما لرزيد دلم ته لحنش از

 من..بمونه اينطور چي همه بزار.نکردم جدا دستمو..دستش تو گرفت ودستمو کرد آرومي خنده اآري

 يازن آريا محبت به واقعا االن.کردم زندگي سر باالي سايه مرد،،يه يه داشتن بدون و سال چند اين

 ..داشتم
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 !بود طوالني انقدر چرا نميدونم..رسيد پايام به آهنگ اين باالخره خداروشکر

 به وشروع وسط رفتن وهمه گذاشتند رو شادي آهنگ ارکستر گروه و شدند روشن ها چراغ

 .سمتم اومدن دخترا..کردند رقصيدن

 ?ميدي افتخار خانمي-سپيده

 برقصين برين خودتون..نه واي-من

 دروغ هالبت..رقصيدم باهاشون کلي اجبار به..وسط کشوندم زور به گرفتو دستمو..بابا برو-مهست

 اب داشت هم آريا..شدم خالص دستشون از زور به آهنگ چندتا از بعد..گذشت وشخ خيليم نگم

 ..ميزدند حرف داشتن بودو نشسته آتوسا کنار هم آ پانته..ميرقصيد مرد چندتا

 ..اومد آريا هم بعد کمي نشستم رفتم

 ?گذشت خوش-آريا

 ميشن کنده دارن پاهام.رقصيد ها کفش بااين ميشه مگه-من

 .آخراشه.شه تموم بايد نيمهمو ديگه-آريا

 کم کم هم ازاون بعد و گرفتيم عکس کلي و اومدن ها مهمان همه..شد خورده شام..گذشت يکم

 ..بسوزه خودش واسه بزار.ندادم اهميت..رفت خداحافظي بدون که هم آ پانته..رفتند همه ديگه

 ..بودن مونده نزديک هاي خانواده فقط

 ميراس اون از بعد.بوسيد هردومونو وپيشاني.باشيد شاد يشههم.. انشاا ميگم تبريک-آريا باباي

 ميگم تبريک-اومد جون

 ..داد دست فقط من با اما بوسيد رو آريا پيشاني...ممنون مرسي-من

 دنبال منگاه تو شايد.ميکرد نگاهم داشت آريا.کشيدم عميق نفس يه..نده اهميت خورشيد بيخيال

 سعي...آريا شدند،،،مثل متوجه هم بقيه..نياوردم دمخو روي به من ولي ميگشت غم يا ناراحتي

 ..بود سرد بامن دليل بي اوم..شدم ناراحت هم جورايي يه راستش خب اما..باشم تفاوت بي کردم
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 به نوبت..نشم وناراحت باشم بيخيال که کردند تاکيد دخترا و گفتند وتبريک اومدن هم ودخترا خاله

 هريک..ميدرخشيد هاش چشم توي بود خوشحالي از که اشکي برق..گفت تبريک.رسيد مامان

 .. خونه برم آريا با من شد قرار و رفتند همشون..کردند تقديم کوچيکي هديه

 ..ميفهميدم بايد.شکستم رو سکوت من بود،که سکوت بينمون ماشين توي

 ?آريا-من

 بله-آريا

 ?ماهست دانشگاه توي آ پانته ميدونستي تو-من

 آره-آريا

 ?کجا از-گفتم باتعجب

 ..ميخونه درس اونجا هم آ پانته که شدم متوجه دانشگاهت رفتم تحقيق واسه وقتي خب-آريا

 داره تو به حسي يه آ پانته فکرميکنم-دادم وادامه کردم مکث..آهان-من

 ?گفته کي-آريا

 ..مشخصه کردنش صحبت ولحن نگاهش از آخه-من

 ميرقصم حتي يا ميزنم حرف باهاش اگر مونهمي واسم آتوسا مثل آ پانته.نيست چيزي چنين نه-آريا

 ..زياده صميميت از کاراش اين حتما.منظوره بي

 دامها لب زير وآروم...مياد بدم ميشه متأهل داره ديگه که مردي به نسبت صميميتش از من اما-من

 .مياد بدم خودشم از هرچند-دادم

 .خنده زير زد چون فهميد آريا فکرکنم

 ?ميخندي چي واسه...وا-گفتم وتعجب باحرص

 ?شدي زده ازش اينجور کوچيک چيز يه بخاطر يعني-گفت خنده ميون آريا

 خوشم ازش قبل از نه-گفتم ميکردم نگاه رو بيرون که همونطور. پنجره طرف کردم رومو

 ..داشتيم مشکل بااين دانشگاه توي دخترا با هميشه..نميومد
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 چه پس..هست شري دختر آ پانته ميدونم که تااونجايي البته-وگفت کرد ريزي خنده..عجب-آريا

 ..شود

 ..نگفتم چيزي خنديدمو منم

 .شدم مانعش.ميشه پياده داره هم آريا ديدم که شم پياده ميخواستم..خونه رسيديم

 ..هستي خسته..ميرم خودم من نشو پياده تو نه-من

 ..شم مطمئن تا بيام بزار تاريکه?مطمئني-آريا

 انسورشس اگر البته.امشب بابت مرسي..نباش نگران..بياد نميخواد معزيز نه-وگفتم زدم لبخندي

 ..بود عالي گفت ميشه کرد

 ..برسون هم مامان سالم.باش خودت مراقب..ميکنم خواهش-گفت زدو لبخندي

 .خداحافظ.برسون سالم توهم حتما-من

 ..خدانگهدار-آريا

 ايه الستيک صداي..بستم درو و داخل رفتم..داخل ميرم شه مطمئن تا ايستاد آريا.شدم پياده

 دمکر عوض هامو لباس زود.بود خواب مامانم..باال رفتم..رفته ميداد نشون که شنيدم ماشينشو

 ........برد خوابم سريع باآرايش بودم،همونطور خسته خيلي وچون

 ..شدم بلند نازم خواب از مامان باصداي صبح

 روم از رو پتو...دختر ديگه شو بلند.ميخوابي چقدر.هست3ساعت بلندشو خورشيد واي-مامان

 ..کشيد

 !?ميکنه ول مگه نشم بلند که اگر..شدم بلند حوصلگي بابي

 راث در چشمام دور.بود شده باحال خيلي قيافم..گرفت خندم...انداختم خودم به آينه تو نگاه يه

 ربيشت..ودب ريخته هم وبه ژوليده هم وموهام بود شده پخش رژش هم ولبم بود شده سياه آرايش

 ..خنديدن بلند باصدتي کردم شروع..بودم شده جن شبيه

 ظهر نه که صبج البته?شدي خل صبحي سر?دختر چته-مامان

 شدم خوشگل چقدر ببين مامان واي-گفتم ميخنديدم که وهمونطور مامان به کردم رو
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 رو سفره تامن بيا بگير دوش يه برو.شدي جن شبيه بريز مزه کم-وگفت خنديد مامان

 رفتنمگ دوش..حمام توي پريدم منم.بيرون ورفت..بخور نهارتو بيا زود نخوردي که صبحانه..بچينم

 ... بيرون اومدم و کشيد طول دقيقه31حدود

 ونرهاش آزاد کنم خشک نداشتم حوصله هم موهامو.پوشيدم کاربني آبي تاپ با مشکي شلوار يه

 تمرف و شستم هارو ظرف مامان کمک با شد خورده نهار اينکه از بعد..آشپزخونه سمت رفتم.کردم

 دراز تخت روي.کردمplayآهنگ يه روي و برداشتم تاپمو لپ..بود سررفته حوصلم..اتاق توي

 :کردم زمزمه آهنگ وهمراه شدم خيره سقف به.کشيدم

 بارون بزن

 اروم ببار

 خستم پلکاي روي به

 بارون بزن

 هستم اون ياد هنوزم توميدوني

 دموپژمر رفت بااينکه

 مردم غمش بااز هزار

 نميزاره تنهام فکرش دارم دوسش بازم ولي

 بارون بزن

 اروم ببار

 خستم پلکاي روي به

 سنگينه خونه هواي بيرون ازخونه ميام هرشب دارن

 توغمگينه از نوشتم روزا اين که هرشعري من

 دوباره ديدم تورو خواب بازم برد خوابم باگريه بازم

 بباره بازبارون که ميخوام چقدر تنهام غمگينمو چقدر
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 بارون بزن

 اروم ببار

 خستم پلکاي روي به

 بارون بزن

 توميدوني

 هستم اون ياد هنوزم

 (بارون بزن)عسکري حميد

 رو امهس وشماره برداشتم گوشيمو.ميکنم دق که بره پيش اينجور اگر ديدم..بود قشنگي آهنگ

 داد جواب بوق تا چند از بعد..گرفتم

 بفرماييد-مهسا

 خوبي مهسا سالم-من

 ?شما-مهسا

 ندارم بازي مسخره حوصله و حال اصال سررفته حوصلم.کردي شروع باز مهسا اه-من

 مسافرت واسه ميريختيم برنامه داشتيم.ميکردم صحبت سپيده با داشتم االن همين دقيقا-مهسا

 روزه چند

 ?ميريم کي.گرم دمتون واي-من

 ميبريم تورو که گفته کي-مهسا

 کوفت-وگفتم خنديدم

 ?موافقي.کنيم حرکت صبح کنيم،،فردا خريد بريم شب شد قرار-مهسا

 ?ميان کيا?ميريم کجا خب.اوهوم-من

 تره باحال نفره سه.وسپيده من،تو.بوشهر ميريم-مهسا
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 منتظرم شب پس.ايول-من

 ماشين امروز.کنن کاريش روغن فردا واسه دادم ماشينو.کردي جاخوش?کجا.بابا برو-مهسا

 ..ما دنبال مياي جون مامي ماشين با ميکنيد طفل شماهم.نيست

 ..کردم قطع وتماسو..فعالخدانگهدار..بابا باشه-من

 ميريم داريم بگم آريا به که وگفت کرد قبول اونم دادم توضيح وواسش مامان پيش رفتم

 ..مسافرت

 ..خورديم ميوه هم وکمي کرديم نگاه تلوزيون و نشستيم مامان با

 ..سربزنم بهش خالم پيش ميرم دافر منم خورشيد-مامان

 . شم آماده که رفتم بلندشدمو..برو باشه-من

 مه ماشيتو سوييچ و برداشتم کيفمو..مشکي وشال مشکي مانتو و تيره آبي جين شلوار يه

 ..دخترا دنبال افتادم وراه کردم خداحافظي مامان از..برداشتم

 ?بريم کجا خب-من

 .بخريم خوراکي بريم بعدشم بخريم راحتي وشلوار ومانت تا چند اول جايي يه برو-سپيده

 راحتي هاي لباس تاييمون سه و زديم دور يه..شديم پياده وهرسه پاساژ سمت کردم حرکت

 که شد اين قرارمون..خريديم...و شام و نهار واسه خوراکي نوع همه فردا واسه ورفتيم خريديم

 مرفت مامان به وسايل دادن نشون از وبعد هخون رفتم..دنبالمون بياد مهسا که 2ساعت فردا واسه

 روها خوراکي هم سبد يه وتوي گذاشتم ضروري لوازم و هام لباس ساک يه توي..پيچيدم ساکمو

 و تمبرداش گوشيمو..نگفتم آريا به واي اي..نباشم خسته فردا که خواب واسه شدم آماده..گذاشتم

 وضع واسه ميمونيم روزي چند بوشهر ميرم سيپيده و مهسا همراه فردا من.سالم:دادم پيام بهش

 بدوني که گفتم..وهوا حال شدن

 ?ندارين الزم چيزي.دادي خبر که مرسي.سالمت به برين باشه.سالم:داد جواب بعد دقيقه چند

 فکري اينکه از ممنون نه-دادم جواب

 خوش شب.برين هم امني جاي يه.بده خبر بهم رسيدين وقتي پس،فردا خب-آريا
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 خداحافظ.باشه-دادم جواب

 ........وخوابيدم بستم وچشمامو کنار گذاشتم گوشيمو

 شدم بيدار خواب از مامان باصداي صبح

 هستن اينجا ديگه ساعت تانيم دوستات?دختر نميشنوي مگه.ديگه پاشو خورشيد-مامان

 تو هاي کردن غرغر با بايد هرروز چرا مامان واي-زدم غر بود بسته چشمام که همونطور

 االح.خنده زير زد مامان دفعه يه...ميکنه بيدارم باآرامش اون تازه.که هست گوشيم خب.مبلندشد

 شوييدست از..شويي دست تو پريدم بلندشدمو.ميشدم ديوونه داشتم آخرش.نخند کي بخند کي

 .شدم آماده و اتاق تو رفتم منم.ميکرد آماده صبحانه داشت مامان اومدم بيرون که

 شال راههم پوشيدم مشکي تاپ هم وزيرش پررنگ صورتي جلوباز مانتو با مشکي کتون شلوار يه

 صبحانه رفتم...بود لب وبرق آفتاب ضد کرم فقط هم آرايش..مشکي اسپورت کفش و مشکي

 که دنمان ناگفته البته)بيرون وزدم کردم خداحافظي بامامان سريع.موبايلم رو زد تک مهسا.خوردم

 گذاشتم رو وسايل.بودن رسيده دخترا..(ها حرف واين باشيد مراقب که کرد نصيحت هم کلي

 ..نشستم عقب ورفتم عقب صندوق

 ميشين خسته نکرده خدايي.ها نشين پياده وقت يه خدا تورو-من

 ..نخنديد به کرد شروع بلند بلند مهسا..فکرميکرديم همين به داشتيم ماهم گلم نه-سپيده

 دش بلند آخش که سپيده گردن پشت زدم يکي پشت از

 ميشيني جلو ميري همش داده اجازه تو به کي اصال-من

 ميشه ادفتص ميشه پرت ها راننده هواس قيافت بااين جلو بياي تو.بشينم جلو بايد من خب-سپيده

 بهتره که ميمونک توي از..مرض-مهسا

 خوشگل شما بابا باشه ووشششش-سپيده

 ?ها بچه اين آماده خب-مهسا

 ناخدا بله-سپيده
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 خمار ديگه چشمام که ميومد خوابم انقدر.بوشهر سمت افتاديم راه...خنده زير يمزد مون وهرسه

 ..بود

 راه توي به کيفش مسافرت.باشي بيدار بايد.ميدم زجرت بخوابي بخواي اگر خورشيد ببين-مهسا

 .بودنشه

 کن ولم عمت جون مهسا واي-من

 بلند آخر تا وصداشو گذاشت شاد آهنگ ويه کردplayرو ضبط..بخواب ميگي راست اگر حاال-سپيده

 خوابم انقدر.بودم خودم حال تو منم..ميدادن قر و ميکردن هــــو هــــو وسپيده مهسا.کرد

 ...برد خوابم چطور صدا سرو اون توي نفهميدم که ميومد

 شد متوجه مهسا کردم باز چشم وقتي

 ميگرفتم لتوحا وگرنه کنم بيدارت نيومد دلم که حيف.خوابيدي گرفتي شرف بي اي-مهسا

 بشه کوفتت-سپيده

 ?ميرسيم ديگه چقدر-وگفتم انداختم بيرون به نگاهي..غربزنيد کم بسه ديگه خب-من

 ..داشتيد تشريف الال ساعت2خانم.نزديکيم ديگه-سپيده

 ستيکپال داخل از.ميشد م گرسنه داشت کم کم ديگه.دوختم چشم بيرون منظره به نگفتمو چيزي

 داشتم عادت..رسيديم سکوت در ساعت نيم از بعد.خورديم باهم سه وهر آوردم در پفک تا چند

 ..باشم خودم حال وتوي باشم ساکت ماشين تو هميشه

 خانه مسافر برو-سپيده

 بخوابيم دريا کنار بريم شب بچها واي-من

 ايول-سپيده

 نداريم چادر بابا برو-مهسا

 ..کرد موافقت ناچار به مهساهم..تخت خيالت آوردم من-سپيده

 دوش تنگرف از وبعد باال رفتيم..باشيم ميخوايم شب تا وگفتيم گرفتيم تخت تا سه با اتاق يک

 کردن درست به کردم شروع بودم خوابيده ماشين توي چون من اما خوابيدند وسپيده مهسا
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 دبودن خواب هنوز اونا چون..کردم درست مرغ ساندويچ نهار واسه..داشتيم وسايل خداروشکر..نهار

 دارشونبي داد وبا رفتم.شن بيدار ندارند قصد اينکه مثل..يخچال توي وگذاشتم گرفتم چساندوي

 بلندشيـــــــــن-کردم

 شدند بيدار ها زده جن مثل من داد با هردو

 شخصيت بي زهرمار-سپيده

 اين داره زشتيم صداي چه اه اه-مهسا

 وهرسه بلندشدن...دمکر ضعف هستا5ساعت.بخوريم نهار بياين-گفتم ميخنديدم که همونطور

 ..کشيديم دراز تخت روي و خورديم نهارمونو

 بدم خبر رفت يادم آريا و مامان به واي اي-من

 ميگي راست آره-مهسا

 .آريا به وبعدش زدم زنگ مامان به بلندشدمو

 الو-آريا

 سالم-من

 خوبي خورشيد سالم-آريا

 رسيديم که بدم خبر خواستم.خوبم مرسي-من

 ?االن-آريا

 رفت يادم ببخشيد خب اما ميشه چندساعتي نه-من

 ?کجايين االن خب.نداره اشکال-آريا

 ساحل طرف ميريم هم شب هستيم خانه مسافر االن-من

 نرين خطرناکه-آريا

 مراقبيم نباش نگران نه-من

 باشين مراقب ولي باشه خب خيلي-آريا
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 ?نداري کاري ديگه خب.چشم-من

 خدانگهدار باشيد مراقب ميگم بازم عزيزم نه-آريا

 خداحافظ-من

 بودم ومتعجب زده هيجان.بود گوشم رو گوشي بودمو بهت تو هنوز من اما کرد زوقطع گوشي آريا

 .شد جوري يه دلم تو(عزيزم)گفت ازاينکه

 ?هپروتي?کجايي-مهسا

 ?شدي وراينج که گفت چي ناقال ببينم بگو.کرده قطع اينکه-گرفت ازدستم رو گوشي اومد سپيده

 ..معزيز گفت-من

 خنده زير زدن پقي وسپيده مهسا

 ?هپروت تو رفتي کلمه يک بااين فقط-سپيده

 گفته چيزي عشقمي يه حتما گفتم که شدي همچين-مهسا

 با عدب و.داد کيف انقدر واااااي.نميفهميد که شما سنگدال خب-گفتم ميخنديدم منم که همونطور

 ..خنده زير زديم باهم هرسه دفعه يه که ميکردند نگاهم خنده با دخترا..تخت رو افتادم غش حالت

 ?ماماناتون به زدين زنگ-من

 .دادند تکون(آره)عالمت به سرهاشونو وسپيده مهسا

 زدم زنگ آقامونم به تازه-سپيده

 ?کنيد ازدواج نداريد قصد شماها راستي-من

 شود چه واااااي..خاستگاريم بياد مازيار بخواد خدا اگر-سپيده

 شديا اشقع جدي جدي انگار-مهسا

  داره فرق بابقيه يکي اين خب ولي حد تااون نه-سپيده

 ?مياد خوشت کي از تو مهسا-من
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 رادمهر آقاي معلومه خب-سپيده

 ?سپهر-من

 آره...خب-مهسا

 بود آور عذاب واقعا ازش مهسا شدن دار خبر که روزي.لعنتي روز..افتادم روز اون ياد بازم

 ?سمتش بري نميزاري پاپيش چرا-من

 بياد بايد اون سمتش برم من که نميشه خب-مهسا

 بمونه منتظر ها قرن بايد صبرش بااين..اينو کن ول-سپيده

 ...نيست نگاهش تو وچيزي هست منظور بي مت به نگاهش اون خب-مهسا

 اما نبودم مطمئن چيزي از هنوز شايد..ميداد آزارم همين.ميزد موج مهسا هاي چشم توي ناراحتي

 ميدونستم مقصر ودموخ..ولي چرا نميدونم

 ميشه عاشق داره ما خانم خورشيد که معلومه ولي-سپيده

 جون خورشيد مبارکه-مهسا

 بسه خب-گفتم شيم خارج بحث اون از اينکه واسه...نشده چيزي که هنوز گمشين برين-من

 ميشه شلوغ ديگه که بريم االن از بلندشين

 ..نميشه ديگه هک کنيم درست شب واسه غذا اول اينجا ولي..باشه-مهسا

 کرديم حرکت کرديمو جمع هارو ووسال کرديم درست الويه ساالد هم باکمک بلندشديمو هرسه

 ساحل سمت

 هست مسافر از پر که سکوها اين مهسا واي-سپيده

 ساحل طرف ميريم خب-من

 ميبرتمون آب نه-سپيده
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 قبول هم دهسپي..موننبرت آب که ميشينيم دورتر ضمن در.هستن اونجا هم بعضيا ببين منگل-مهسا

 خوبه..هست نفره2يا5گفت ميشه بود بزرگي نسبتا چادر.زديم وچادر کرديم پياده هارو وسايل..کرد

 نميشيم له هم توي اينجور ديگه

 .هواتاريکه که االن مخصوصا اينجا قشنگه خيلي.آب سمت بريم پاشين واي-مهسا

 ميريم بعد بپوشيم راحتي لباس اول پس باشه-سپيده

 نمو هرسه تيپ خريديم باهم رو هامون لباس چون..دريا سمت ورفتيم کرديم عوض هامونو لباس

 ..داشت فرق هاش رنگ فقط اما بود مدل يک

 سفيد دمپايي و وشال آسماني آبي کوتاه ومانتو آسماني آبي گشاد نخي شلوار يک من

 اي فيروزه ودمپايي وشال تيره سبز سبز مانتو و شلوار هم مهسا

 بنفش ودمپايي وشال مشکي ومانتو شلوار هم سپيده

 خنک.زدم آب توي پامو انگشتهاي.نبود کسي هم ها طرف واين بود شده شب.شديم آب نزديک

 ميومدن ساحل سمت به کوچکي هاي وموج وزيد مي باد.بود بخش ولذت ميداد کيف بود،،خيليم

 بودم اين عاشق..ميداد تکون واه توي موهامو باد بود باز موهام چون.افتاد سرم از شالم.هم دنبال

 ايه موج درکنار.اونجا وسکوت آب صداي.آب توي ورفتم بستم چشمامو.باشه باز موهام دريا کتار

 چشمامو..ميداد انسان به بخشي آرامش و شيرين وحس بود بخش لذت واقعا وخروشان کوچک

 ?ايد آماده ترادخ خب-وگفت کرد باز هاشو چشم مهسا.بودند من مثل دوتاهم اون.کردم باز

 رو کار همين ماهم.ريختن آب هردومون روي کرد شروع بفهميم منظورشو اومديم سپيده و تامن

 . شديم خيس خيس هرسه که تاجايي داديم انجام

 ميشه کوفتمون مسافرت ميخوريم سرما االن مهسا توسرت خاک-سپيده

 کن عوض هاتو لباس برو چه من به خب-مهسا

 ميچسبه هم هوا تواين کنيم شنا بريم شديم يسخ خيس که حاال واي-من

 ?ميدي رو بابامون مامان جواب تو مرديم که بعد بابا برو-سپيده
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 بود سرد چون آب..آب توي وپريدم ندادم بهشون زدن حرف واجازه..رفتم من نيا تو خب وا-من

 داشتند دهوسپي سامه.بود رسيده گردنم به آب که جلو رفتم تاجايي تقريبا.موند آب زير زياد نميشد

 .شديم خسته که تاجايي کرديم شنا باهم کلي رسيدند که من به.سمتم ميومدن دور از

 نبود ردس هوا.کرديم عوض رو هامون لباس.وبرگشتيم کرديم موافقت ماهم.برگرديم بياين-سپيده

 .خورديم هم شام کنارش وهمونجا کرديم درست کوچک آتش يه بوديم خيس ماهنوز چون اما

 ?بريم کجا فردا-امهس

 خريد بريم واي-گفت ذوق با سپيده

 ?ميگي چي تو خورشيد-گفت من وروبه. بدي نظر نکرده الزم کردني خريد عاشق توکه-مهسا

 جايي هتلي بريم هم شب خريد اول بريم صبح نظرم به خب-وگفتم فکرکردم يکم

 بيان هم بقيه بزنيم زنگ ميگم من اومممم-فکرکردوگفت يکم مهسا

 ميشه خوب خيلي آره واي-هسپيد

 ?بيان کسايي چه مثال-من

 مازيار هب هم وسپيده ميگم ماهان به هم بگو،،،من وآتوسا آريا به تو مثال..بهتره باشيم شلوغ-مهسا

 ..کشيد عميقي ونفس..بياد هم سپهر-گفت زيرلب آروم فکرکردو يکم

 باشه-من

 ?بگيم هم ومژده نگين به-سپيده

 گمب اينو)باشه بايد هم مژده بياد خاستگار نگين براي فردا قراره زدم زنگ بهشون من نه-مهسا

 (هستن دخترخاله هم ونگين مژده که

 بيان زود صبح فردا که بزنيم زنگ بريم االن.پس باشه-سپيده

 تلفن به کرديم شروع هرسه.آورديم رو هامون وگوشي برديم رو شام وسايل...بريم باشه-مهسا

 ..زدن

 الو-داد جواب بوق اچندت از بعد آريا
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 ?خوبي جان آريا سالم-من

 ?چطوري تو خانمي ممنون مرسي-آريا

 خوبم منم مرسي-من

 ?شده چيزي-آريا

 آتوساو تو بگم خواستم.باشيم هم دور فردا کرديم هماهنگ بچها با که بگم ميخواستم فقط نه-من

 بيايد حتما هم

 ميايم ونيما وساآت با نفر چند دست ميسپارم هارو کار فردا..باشه-آريا

 منتظرتونم پس باشه-من

 بفرست واسم رو هستيد که جايي دقيق آدرس پس-آريا

 دکني حرکت ديگه هم زود وصبح ميدم بهت اينجارو آدرس پس هستيم دريا کنار االن باشه-من

 ?نداريد الزم چيزي.باشه-آريا

 ?نداري کاري منتظرم پس مرسي نه-من

 ..کردم قطع تلفنو...خداحافظ.قربانت نه-آريا

 مياد آيا-من

 مياد هم مازيار-سپيده

 خوبه-مهسا

 ?مياد هم سپهر-من

 شد مشغول دستش هاي انگشت با و پايين انداخت سرشو بعد..مياد بامازيار گفت آره-مهسا

 ?دختر چته-وگفت هاش شانه روي گذاشت دست سپيده

 کردنش صحبت طرز يعني.داره دوست رو ديگه يکي ميکنم احساس.سرده خيلي سپهر-مهسا

 ميگه اينو وکالمش
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 کن صحبت باهاش برو فردا.باشه چيزي فکرنميکنم که من-سپيده

 چادر توي رفت و گفت بخيري شب وآروم نگفت چيزي مهساهم

 بزنه حرف باهاش بگو مازيار به سپيده ميگم اوفـــــــ-من

 شن اب رو آتش...ريمدا کار کلي فردا که بخوابيم بريم باهم بلندشو حاال.فکرخوبيه آره-سپيده

 . چادر توي ورفتيم کرديم خاموش

 ...رفتيم خواب وبه کشيديم رو چادر زيپ ماهم.بود وخوابيده بود کرده پهن رو وپتوها تشک مهسا

 شالمو..دخترانبودن انداختم اطرافم به نگاه..شدم بيدار ميتابيد چشم به که خورشيد بانور صبح

 سمتشون رفتم.بودند زدن قدم درحال.بيرون ورفتم سرکردم

 ?نکرديد بيدارم چرا..بخير صبح-من

 شديم بيدار نيست وقت خيلي ماهم.بخير توهم صبح-سپيده

 موباه چادر توي رفتيم..بخوريم صبحانه بريم بيا.توبوديم منتظر نخورديم صبحانه-مهسا

 ودب اهر توي هم ماهان..ميرسن االن نزديکن زدوگفت زنگ سپيده به مازيار.خورديم صبحانمونو

 .ميان دارند آتوسا ودوست نيماوآتوسا با که گفت هم وآريا

 ميکشمش دفعه اين که نياد آ پانته اين خداکنه-من

 آرياميگفت که اگرميومد بابا نه-مهسا

 دقيقا آره-سپيده

 ?مازيار يا ميان سپهر باماشين-من

 ?کيا-مهسا

 ديگه مازيار-من

 سپهر باماشين فکرکنم-سپيده

 ?چيه ماشينش-مهسا

 مشکي آزارا-سپيده
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 آريا کمري پاي به البته ولي-دادم ادامه عشوه وبا.کرده انتخاب مهسا چيزيم عجب به به-من

 .زدم پلک چندبار سرهم وپشت..نميرسه

 ميکنم تورش امشب خودم اصال.مينازه نشسته دارش به نه بارش به نه.بابا برو-سپيده

 هک بده جوابمو اومد باحرص سپيده.نبره باد ربگي رو مازيار برو تو-گفتم خنده وهمراه خنديدم

 سرم پشت دوتاهم اون.بيرون رفتم چادر واز کردم استفاده فرصت از منم خورد زنگ گوشيش

 .بيرون اومدن

 از ارند وسپهر مازيار ديدم که برگردوندم رومو...کنيد درست هاتونو قيافه يکم.اومدن واي-سپيده

 هساوم من اما داد دست وسپهر مازيار با سپيده.سمتمون اومدن.ميشن پياده سپهر مشکي آزاراي

 .ديد مهسا چشماي توي ميشد رو خوشحالي برق.کرديم سالم فقط

 ?خوابيدين چادر تو ديشب-مازيار

 آره-سپيده

 ?نبود ناک خطر اينجا تنها تادختر سه-سپهر

 کرديم پهن ها شن روي رو انداز زير مهسا باکمک بلندشدمو.بوديم راحت ما.که بود خوب-مهسا

 دوستش.بود خوبي پسر ماهان.کرد سالم باهمه.رسيد هم ماهان موقع همون..نشستيم وهمونجا

 .ميديد مهسا مثل خواهري چشم به ومنو کرده کمک هميشه دارم

 ?سرنرفت حوصلت بودي تنها داداشم اخي-مهسا

 ?تو چطوري-کردوگفت من وروبه.گلم نه-ماهان

 خوبيت به-من

 ?نمياد آريا-ماهان

 ?آرياکيه-پرسيد باتعجب سپهر..هستن راه توي.مياد چرا-من

 بود نامزديشون پيش چندروز.خورشيد نامزد-سپيده

 ميگم تبريک-مازيار
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 گاهن زير از زدن تلفن بهانه به..ميکرد نگاه من به باتعجب وداشت بود بهت تو سپهر...مرسي-من

 ور راه.گفت چي-ماهان..هستن يکنزد که وگفت گرفتم تماس باآريا.کردم فرار سپهر تعجب پر

 ?کرد پيدا

 هستن نزديک که گفت آره-من

 جوريهچ ببينه ميخواد حتما..دوختم چشم بهش باتعجب.ببينم رو آقاآريا دارم دوست خيلي-سپهر

 اآتوس.رسيد آرياهم بعد وکمي آورد چايي سپيده..نزد حرفي کسي..دادم ترجيح بهش رو آريا که

 چشم.الغر وهيکلي داشت قدکوتاهي که دختر يه.شدم دقيق دختره به..شد پياده دختري همراه

 داشت خرمايي موهاي.بود چشم توي خوبي به اش شده پروتوز لبهاي..عملي وبيني طوسي هاي

 بهرسيد کردونوبت سالم آتوسا..داشت بانمکي چهر..بيرون کج صچرت به بودنشون ريخته که

 .دختر

  ?درسته.باشي خورشيد توهم ميزنم حدس..آتوسا هستم،دوست طرالن من سالم-گفت من روبه

 ردندک پارک رو ماشين هم ونيما آريا..کنار رفت زدو لبخندي..خوشبختم.هستم خودم بله.سالم-من

 وهمراه مشکي کتون شلوار يه.بود شده خوشگل خيلي.آرياشدم ومبهوت مات..ما سمت واومدن

 رو شزيبايي..شدم بود چپش ابروي توي که شکستگي متوجه تازه...مشکي وجليسقه آبي لباس

 دنکر سالم باهمه..ميکرد خودش جذب بيشتر منو مغرورش ونگاه جذابيت اين..بود کرده دوبرابر

 ريطو آروم..کرديم وروبوسي من به رسيد آريا..کرد برخورد سرد وسپهر،سپهر آريا برخورد وهنگام

 ?بدي کشتن به دوستامو اومدي-آرياگفتم به نشنون بقيه که

 ..ميشيم کباب اينجا هوا اين توي..اينجا اومديد چرا-آتوسا..نگفت کردوچيزي جذابي ندهخ

 ويال هي چندروز اين کنيدواسه قبول اگر.ميده اجاره کناردريا ويالي اينجا که دارم آشنا يه من-نيما

 وسوار کرديم جمع هارو وسايل هم وباکمک کرديم موافقت همه..اونجا بريم کنيم اجاره بزرگ

 رسوا اومد هم وخودش نيما دست داد ماشينشو آريا دوربود کمي اونجا مسير چون.شديم اشينم

 نم..نمونه تنها که ماهان پيش رفت مهساهم..خطرناکه ميگفت اخه.برونه که شد مهسا ماشين

 ..عقب هم وسپيده نشستم جلو رفتم

 ماوني شدن پياده ها نندهرا.داشت ونگه زد چراغ نيما سرهم،که پشت تاماشين5وهر بوديم راه توي

 ..شدند وسوار دادند تکون سرشونو واوناهم گفت چيزي بهشون
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 ?شده چيزي-من

 ولي.دادن اجاره واسه ندارن خالي دريا کنار ويالي گفته هم دوستش.دوستش به زده زنگ نيما-آريا

 ..کرديم قبول ماهم داره سرسبز جاي يه

 رد رو سنگي از پر مسير بايد ويال به رسيدن واسه.رسيديم ساعت نيم از بعد..افتاديم راه

 ديمبر هارو ماشين..ويال به ورسيديم ردکرديم رو مسير اون دردسر ازکلي بعد باالخره..ميکرديم

 حياط ياهمون باغ آخر..وگياه وگل بود درخت پراز دورتادورش که داشت بزرگي حياط..حياط داخل

 رفتيم ومادختراهم بدن رو اجاره پول که رفتن مردها..داشت وجود سنگي بانماي بزرگي خونه هم

 روهم وروبه قرارداشت بزرگي سالن چپ سمت..زيبابود خيلي هم ويال داخلي نماي..ويال داخل

 باال پله از..ها خواب اتاق طرف به ميخورد فکرکنم که بود پله هم راست سمت..آشپزخانه

 خواب اتاق به سري..خواب2گفت يشدم يعني..بود در تا2هردوطرف که بود باريکي راهروي.رفتيم

 هاي خواب اتاق..نفره0تخت هم ديگه دوتاي واون داشتند دونفره تخت ها اتاق از تا5هازديم

 مبل وروي پايين رفتيم..داشتند هم کوچکي ودستشويي حمام خواب وهراتاق بودند کوچکي

 ..اومدند پسرهاهم..هانشستيم

 تک تخت ديگه دوتاي اون ولي دارن دونفره تخت اه اون تااز5و هست تااتاق2فقط اينجا-إتوسا

 ?شيم تقسيم چطوري خب..نفره

 ..ببينيد خب-گفت سپيده که فکرميکرديم داشتيم همه

 ..سپيده سمت برگشت سرها همه

 يه ويت اتوسا با ميکنه غريبي احساس بقيه درکنار چون پس هست آتوسا دوست طرالن-سپيده

 ونيما بانامزدش ميره که خورشيد.نفر5شما وميمونه..باهم هرهموسپ مازيار.بامهسا ميرم منم..اتاق

 .نفره تک دواتاق اون توي هم وماهان

 ..شد اوکي آره-مهسا

 ...اما-من

 ..محرمين.نامزدته آريا نکن اعتراض خورشيد واي-سپيده

 دنت داشت قلبم..زد لبخند بهم که آرياکردم نگاه.ميکشم خجالت اتاق يه توي آريا با من..نه واي

 لندشدنب هم بقيه..ورفت برداشت وساکشو.اتاق تو ميرم من باجازه-وگفت بلندشد سپهر.ميزد تند
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 هک بودم آشپزخانه توي خوردن آب بهانه به من اما..بزنه تلفن که حياط توي رفت ومازيار رفتن

 توي برم گرفتم تصميم.نرسيدم اي نتيجه به فکرکردم هرچي..بريزم توسرم بايد خاکي چه ببينم

 نفره يک که اوکي دوتا اين خب?کدومه ما اتاق يعني..موندم لحظه يه..رفتم باال ها پله از..اتاق

 چيزي از.کردم باز رو راست سمت اتاق در..آخري هاي اتاق سمت رفتم..چهارتا اين ميمونه.هستن

 ترس از..بود کشيده دراز تخت روي برهنه تنه بانيم سپهر..خدا واه..چهارتاشد چشمام ديدم که

 نداختما سرمو شرم وبا اومدم خودم به سريع..ديد ومنو بلندکرد سرشو..بخورم تکون نميتونستم

 يدخورش واي.بيرون واومدم بستم رو در وسريع.ماهست اتاق اين فکرکردم ببخشيد-وگفتم زير

 در..اينه پس..داد جواب آريا..زدم در ايندفعه و رويي روبه اتاق سمت رفتم.ميزدي در خب احمق

 ..بود نشسته تخت روي.شدم وارد و کردم وباز

 کردي دير چقدر-آريا

 ميگشتم اتاق اين دنبال داشتم-من

 تس..دوختم اتاق نماي به چشم حرفي وبدون زدم لبخند..بگم بهت رفت يادم ببخشيد اوه-آريا

 باسل-آريابرگشتم باصداي..ديواري وکمد وميز دونفره باتخت بود کوچکي اتاق..بود اي قهوه اتاق

 هم وآريا گفتم اي باشه..ميام بگيرم دوش ميرم منم.من هاي لباس کنار کمد توي بزار هاتو

 ديگر طرف چيدم هامو لباس.اومد خوشم کارش ازاين..حمام توي ورفت برداشت لباسشو

 برداشتم هاشو لباس از يکي..بود وشيکي تلخ عطر بوي..مياد خوبي بوي چه اوممم..کمد

 رو کمد ودر سرجاش گذاشتم رو لباس سريع اومد شيرآب شدن هبست تاصداي..وبوکردم

 ونچ هم موهاش..بود پوشيده زرد تيشرت با ورزشي شلوار يه..بيرون اومد آرياهم بعد کمي.بستم

 ..بود کرده وجذابش وبامزه پيشانيش روي بود ريخته بود خيس

 نداشتم عادت..شد خارج اتاق از و.باشي راحت که بيرون ميرم من.بگير دوش يه برو توهم-آريا

 باسل بيرون اومدم حمام از وقتي..ورفتم کردم قفل رو اتاق در همين واسه بپوشم لباس حمام توي

 توي ميديدن،دختراهم وفيلم ميکردن صحبت سالن توي داشتن پسرا..پايين ورفتم پوشيدم هامو

 ..بودن آشپزخانه

 خانم خورشيد به به-مهسا

 ?ميکنيد درست داريد چي نهار واسه-من

 ..ميکنيم درست وساالد پلو داريم هم االن داديم سفارش کباب-آتوسا
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 منم.بودن نشسته زمين روي دخترا آشپزخانه بودن کوچک دليل به..دردنکنه دستتون.خوبه-من

 ?چندسالتونه شما جان طرالن-گفتم طرالن روبه..نشستم کنارشون رفتم

 يه توي باهم.هستم آتوسا سن هم من-داد هادام مکث بعدازکمي..گلم باش راحت بامن-طرالن

 ..ميخونيم درس دانشگاه

 ميخوني عمران مهندسي توهم پس-سپيده

 ?چيه رشتتون.هستيد ما سن هم شماهم شنيدم..آره-طرالن

 ..هست پرستاري هم رشتمون.ميخونيم درس دانشگاه يه توي هم تا ماسه-من

 .عاليه-طرالن

 ونهارمونو روچيديم سفره بلندشديمو..بچينيم ور سفره بريم شد آماده غذا بچها-مهسا

 توي رفتيم ماهم کنن تااستراحت تواتاق رفتن پسرا شد تموم نهار بعدازاينکه..خورديم

 ..مبل روي ونشستيم آورد هارو چايي طرالن..سالن

 ?بپرسم سوال يه مهسا-آتوسا

 .بپرس-مهسا

 ?چندسالشه برادرت..خب..اوممم-آتوسا

 ?شيطون چي واسه-کردوگفت نگاهش باشيطنت مهسا

 .روبدونم همه سن ميخواستم.طوري همين خب-آتوسا

 ماخر باشه-مهسا

 کوچکتر آريا از سال يک.سالشه32-وگفتم خنديدم..نکن اذيت مهسا نگاه-آتوسا

 خوبه-آتوسا

 ..کرد اعتراض هم آتوسا خنديديمو همه...ميايد هم به خوبه آره-سپيده
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 راتاقد ميخواستم..رفتم باال ها پله از وبلندشدمو..نشه نگران انمام به بزنم زنگ باال برم من-من

 نه..شنومب تابهتر تر عقب رفتم کمي..سپهربود اتاق از صدا ايم.کرد ميخکوبم صدايي که کنم باز رو

  اتاق اون سمت ميکشوند منو حسي يه خب ولي بودم فضول اينکه

 ...اما-من

 ..محرمين.هنامزدت آريا نکن اعتراض خورشيد واي-سپيده

 ندت داشت قلبم..زد لبخند بهم که آرياکردم نگاه.ميکشم خجالت اتاق يه توي آريا با من..نه واي

 لندشدنب هم بقيه..ورفت برداشت وساکشو.اتاق تو ميرم من باجازه-وگفت بلندشد سپهر.ميزد تند

 هک بودم زخانهآشپ توي خوردن آب بهانه به من اما..بزنه تلفن که حياط توي رفت ومازيار رفتن

 توي برم گرفتم تصميم.نرسيدم اي نتيجه به فکرکردم هرچي..بريزم توسرم بايد خاکي چه ببينم

 نفره يک که اوکي دوتا اين خب?کدومه ما اتاق يعني..موندم لحظه يه..رفتم باال ها پله از..اتاق

 چيزي از.کردم ازب رو راست سمت اتاق در..آخري هاي اتاق سمت رفتم..چهارتا اين ميمونه.هستن

 ترس از..بود کشيده دراز تخت روي برهنه تنه بانيم سپهر..خدا واه..چهارتاشد چشمام ديدم که

 نداختما سرمو شرم وبا اومدم خودم به سريع..ديد ومنو بلندکرد سرشو..بخورم تکون نميتونستم

 يدخورش واي.بيرون واومدم بستم رو در وسريع.ماهست اتاق اين فکرکردم ببخشيد-وگفتم زير

 در..اينه پس..داد جواب آريا..زدم در ايندفعه و رويي روبه اتاق سمت رفتم.ميزدي در خب احمق

 ..بود نشسته تخت روي.شدم وارد و کردم وباز

 کردي دير چقدر-آريا

 ميگشتم اتاق اين دنبال داشتم-من

 تس..دوختم تاقا نماي به چشم حرفي وبدون زدم لبخند..بگم بهت رفت يادم ببخشيد اوه-آريا

 باسل-آريابرگشتم باصداي..ديواري وکمد وميز دونفره باتخت بود کوچکي اتاق..بود اي قهوه اتاق

 هم وآريا گفتم اي باشه..ميام بگيرم دوش ميرم منم.من هاي لباس کنار کمد توي بزار هاتو

 ديگر طرف چيدم هامو لباس.اومد خوشم کارش ازاين..حمام توي ورفت برداشت لباسشو

 برداشتم هاشو لباس از يکي..بود وشيکي تلخ عطر بوي..مياد خوبي بوي چه اوممم..کمد

 رو کمد ودر سرجاش گذاشتم رو لباس سريع اومد شيرآب شدن بسته تاصداي..وبوکردم

 ونچ هم موهاش..بود پوشيده زرد تيشرت با ورزشي شلوار يه..بيرون اومد آرياهم بعد کمي.بستم

 ..بود کرده وجذابش وبامزه پيشانيش يرو بود ريخته بود خيس
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 نداشتم عادت..شد خارج اتاق از و.باشي راحت که بيرون ميرم من.بگير دوش يه برو توهم-آريا

 باسل بيرون اومدم حمام از وقتي..ورفتم کردم قفل رو اتاق در همين واسه بپوشم لباس حمام توي

 توي ميديدن،دختراهم وفيلم ميکردن صحبت سالن توي داشتن پسرا..پايين ورفتم پوشيدم هامو

 ..بودن آشپزخانه

 خانم خورشيد به به-مهسا

 ?ميکنيد درست داريد چي نهار واسه-من

 ..ميکنيم درست وساالد پلو داريم هم االن داديم سفارش کباب-آتوسا

 منم.بودن نشسته زمين روي دخترا آشپزخانه بودن کوچک دليل به..دردنکنه دستتون.خوبه-من

 ?چندسالتونه شما جان طرالن-گفتم طرالن روبه..نشستم ارشونکن رفتم

 يه توي باهم.هستم آتوسا سن هم من-داد ادامه مکث بعدازکمي..گلم باش راحت بامن-طرالن

 ..ميخونيم درس دانشگاه

 ميخوني عمران مهندسي توهم پس-سپيده

 ?چيه رشتتون.هستيد ما سن هم شماهم شنيدم..آره-طرالن

 ..هست پرستاري هم رشتمون.ميخونيم درس دانشگاه يه ويت هم تا ماسه-من

 .عاليه-طرالن

 ونهارمونو روچيديم سفره بلندشديمو..بچينيم رو سفره بريم شد آماده غذا بچها-مهسا

 توي رفتيم ماهم کنن تااستراحت تواتاق رفتن پسرا شد تموم نهار بعدازاينکه..خورديم

 ..مبل روي ونشستيم آورد هارو چايي طرالن..سالن

 ?بپرسم سوال يه مهسا-آتوسا

 .بپرس-مهسا

 ?چندسالشه برادرت..خب..اوممم-آتوسا

 ?شيطون چي واسه-کردوگفت نگاهش باشيطنت مهسا

 .روبدونم همه سن ميخواستم.طوري همين خب-آتوسا
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 ماخر باشه-مهسا

 کوچکتر آريا از سال يک.سالشه32-وگفتم خنديدم..نکن اذيت مهسا نگاه-آتوسا

 بهخو-آتوسا

 ..کرد اعتراض هم آتوسا خنديديمو همه...ميايد هم به خوبه آره-سپيده

 راتاقد ميخواستم..رفتم باال ها پله از وبلندشدمو..نشه نگران مامان به بزنم زنگ باال برم من-من

 نه..شنومب تابهتر تر عقب رفتم کمي..سپهربود اتاق از صدا ايم.کرد ميخکوبم صدايي که کنم باز رو

  اتاق اون سمت ميکشوند منو حسي يه خب ولي بودم ولفض اينکه

 بسه-داد ادامه وباعصبانيت..يواشکي هاي نگاه همش.ميکني روي زياده داري سپهر-مازيار

 نميفهمي-گفت ميزد موج صداش توي که باناراحتي سپهر..ميمونه دخترا مثله کارات.ديگه

 دست از کارنشدم به دست هخودم تقصير.گذشت سال3.ميميرم عشق درد از دارم..مازيار

 اون که بفهمم کردم سعي..داره دوست ديگرو يکي سپهر..ميگفت راست مهسا پس آهان..رفت

 !دخترکيه

 يبينيم حاال-گفت وجديت سپهرباعصبانيت..فکرکني بهش بخواي نداره امکان حتي ببين-مازيار

-فتگ نره باال صداش ميکرد سعي اما شديدتري باعصبانيت مازيار..ميارم بدست دخترو اون من

 دراتاق..نهنميک نگاهتم حتي..ميشي بدبخت بفهمه اي ديگه ياکس آريا اگر.داره نامزد خورشيد ببين

 عنيي..يعني..بيرون بود زده حدقه از چشمام..نميشد باورم..شد ميخکوب منوديد وقتي.کرد باز رو

 اومده بند نفسم..باشه اينطور نبايد...نه.نميشه باورم واي?بودم من..مهسا دختر،رقيب اون

 شوسر?شنيدم درست-گفتم مازيار روبه بابغض.بود خراب خيلي حالم..ميرفت گيج سرمم.بود

 رفتمگ ديوار به دستمو..ريختن به کردن شروع اشکام.درسته پس آره.نگفت وچيزي پايين انداخت

 .ميشد راحتنا قطعا ميفهميد اگر مهسا بود،چون بد من حال..ريختم اشک ومهسا خودم حال وبه

 ...ما خورشيد-مازيار

 .شد شکه ديد رو وتامن بيرون اومد هم سپهر..نگو هيچي.هيـــــــــس-من

 خيره اشه چشم توي وخشم بانفرت..ميدم توضيح کنيم صحبت بيرون بريم بيا خورشيد-سپهر

 ..داخل ورفت پايين انداخت سرشو..شدم
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 هستهآ هايي قدم وبا برگردوندم رومو..نهنميک سپهرکاري.نباش نگران.ميکنم درستش من-مازيار

 شده چي-وگفت سمتم اومد سپيده..ديدنم رفتم من تا..بودن سرگرم دخترا..پايين رفتم

 ودمخ توي..ايستادم اي وگوشه بيرون رفتم.نيست چيزي..کن ولم-وگفتم زدم پسش?خورشيد

-جداکردوگفت دستاشو آريا..برگشتم..هوا پريدم ترس از.نشست شونم روس دستي که بودم

 ..دپرسي?خوبي-ايستادوگفت کنارم اومد.نگفتم چيزي زدمو لبخندي..منم نترس

 شدم خوب بودکه گرفته دلم يکم فقط خوبم نه-من

 سمت هوب برداشتيم قدم هم کنار کردمو موافقت?بزنيم قدم جنگل توي يکم بريم چيه نظرت-آريا

 جاي..نگفت چيزي آريا.کردم فلق هم توي هامونو ودست ونزديک بردم دستمو..رفتيم جنگل

 برخورد کوچکي ي چشمه به دفعه يه که ميزديم قدم سکوت توي..درخت از پر..بود سرسبزي

 اهامونووپ نشستيم کنارش.رفتيم چشمه سمت به وباهم..قشنگه چقدر واي-گفتم باذوق.کرديم

 ..بود يخ آبش..آب توي کرديم

 مامانم وبه برگشت ديروز.آلمان بود رفته کاري قرارداد واسه.نبود عموم نامزدي جشن روز-آريا

 ..تاببينتت که دعوتت شام واسه شب يه که بود گفته

 امتحان هفته يک مدت به ديگه روز تاچند آخه.هامون امتحان از بعد واسه بزار اما.ميل باکمال-من

 .داريم

 ..باشه-آريا

 خدابه..ددا تکون تاييد عالمت به سرشو?هست آ پانته باباي همون عموت-من

 .بدنباشه اخالقش دخترش مثل باباش..انشاا..خيرکنه

 ..بخوني درساتو بتوني که برگرديم صبح فردا ميکنم هماهنگ بابچها-آريا

 پيش دقيقه چند اتفاق به کردم سعي..دادم تکيه آريا شانه روي سرمو نگفتمو چيزي

 مراهه درسکوت تيساع نيم..برميداره دست اشتباست کارش ميفهمه سپهرخودشم..فکرنکنم

 تيمرف بلندشدمو..ميشه هواتاريک االن.برگرديم بلندشو-آرياگفت که گذشت آب دلنواز صداي

 ..بودند نشسته ميز دور حياط نوي همه.ويال سمت

 . شستيمن وکنارشون رفتيم..بوديم شما منتظر.کنيم بازي ميخوايم که بيايد.باالخره اومدين-آتوسا

 ?شما کجاييد-سپيده
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 به اي غره چشم ماهان.مهسا نشي خفه اي..دارن خصوصي کاراي آقاشون با معلومه خب-مهسا

 ميگم کني ازدواج توهم صبرکن مهساخانم-آرياخنديدوگفت..شد مهساساکت که رفت مهسا

 کنه اذيتت همش خورشيد

 مهسا بازي مسخره از همه..شد هرچي بقيش پيداکن واسم شوهر يه تواول بده خداخيرت-مهست

 ميخوان که شدم متوجه?کنيم شروع خب-وگفت وسط آورد کوچکي بطري طرالن..ندهزيرخ زديم

 ومهسا من روي چرخوند،،،،افتاد رو بطري..کنند بازي ياحقيقت جرات

 .حقيقت-گفتم ميگه سخت کارهاي ميدونستم که ازاونجايي?ياحقيقت جرات-مهسا

 توي ببينم بگو خب-فتگ باشيطنت رسيده ذهنش به چيزي انگار دفعه ويه فکرکرد مهسايکم

 که تنهاکسي فقط.آريا آقا بخند آره.ميخنديد آرياهم.زيرخنده زدن همه?ميکرديد چکار باآريا جنگل

 سنگ روي پررويي از مهسا اين خدا اي..شده چي ببينه بود کنجکاو فکرکنم.بود سپهر نميخنديد

 ..زديم حرف-گفتم باحرص..کرده کم روهم قزوين پاي

 وسط از رو وبطري..سوال يه فقط-وگفتم رفتم اي غره چشم مهسا هب?ميگفتين چي-مهسا

 ..وسپهر آريا روي افتاد.وچرخوندم برداشتم

 ياحقيقت جرات-سپهر

 وببوس خورشيد-گفت آتوسا دفعه يه..جرات-آريا

 ..ترسيدم منم که رفت اي غره چشم آتوسا به آريا

 .گفتن بقيه هرچي بگم چي نميدونم-سپهر

 ?گمب من?بگم من-سپيده

 بگو مرض-مهسا

 ..دارم دوست بگو خورشيد به همه جلوي بلندشو-سپيده

 کردوباگفتن نگاهم باشيطنت آريا.کردن منو جون قصد امشب دوتا اين.کردم نگاهش چپ چپ

 همروب بود نشسته که همونطور..هههه.شده پشيمون حرفش از سپهر فکرکنم.بلندشد اي باشه

 که بودم شده زده ذوق انقدر..گفتم دروغ نياوردم در بال بگم اگر..خورشيد دارم دوست-گفت

 .زير انداختم سرمو.زد لبخند.زدن سوت به کردن شروع دخترا..بزنم حرف نميتونستم
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 ?خانم سپيده خوبه-آريا

 به.گرفت مردونش گرم دستاي توي دستمو ميز زير از و نشست هم آريا...عاليه-سپيده

 ...کشيدم ونشون خط واسشون هام باچشم.کردم نگاه مهساوسپيده

 من لبخند از مهسا..خانم مهسا ميدم مشونت حاال ايول..وآريا مهسا روي وافتاد چرخيد بطري

 ندگيتوز عشق اسم-گفت که دوختم آرياچشم به ومنتظر خنديدم ريز..حقيقت-گفت وسريع ترسيد

 جالتشخ آريا-آرياگفتم روبه آروم.بيرون بود زده حدقه از هاش چشما..ترسيد مهسا..بگو

 ويت هنوز مهسا..نگفتم وچيزي خنديدم..کنم تالفي خواستم کرد اذيتت خب-خنديدوگفت..نده

 که تماح-آرياخنديدوگفت..بود شده باحال خيلي قيافش..بگه چي ميگه باخودش داره حتما.بود شک

 ...کشيد راحتي مهسانفس..باشه پسرهم ميتونه.دخترباشه نبايد

 که روزي دلم مهسا،عزيز آه..کردم نگاه بهش خواهري عشقبا..زدن دست بچها..خورشيد-مهسا

 رموس کردمو مشت پيش،دستامو چندساعت باياد..مرگمه روز گفته چيزايي چه سپهر بفهمي تو

 ..زير انداختم

 ?چي من پس-گفت شيطنت با ماهان

 هک زدم لبخند بهش..سپيده وهمچنين..دارم خيلي هم رو خورشيد ولي.داداش جونمي توکه-مهسا

 .. کرد رو همينکار هم سپيده..داد هم جوابمو بالبخند

 هک کردم نگاهش..ميکني نگاهش اينطوري ميکنم حسودي مهسا به دارم-گفت گوشم آرياکنار

 که دچرخون سپهر.دوختم چشم ميز وبه گرفتم آريا از رومو.ميچرخونم من ايندفعه..خب-سپهرگفت

 .وطرالن نيما روي افتاد

 حقيقت يا جرات-طرالن

 جرات-يمان

 بخون واسمون بيار گيتارتو برو پس-طرالن

 رو گيتارش رفت بلندشدو نيما که کردند اعتراض هم بچها..بعد واسه نيست حسش االن نه-نيما

 مي اي ماهرانه طرز به..کشيد گيتار هاي سيم روي هاشو دست کرد وشروع آورد رو گيتارش.. آورد

 شدم متوجه..بودند خودشون وهواي حال توي همه..دبو زيبا بسيار که زد کالمي بي آهنگ..نواخت

 معلومينا نقطه به اون اما.کردم مهسا ونگاه زدم کمرنگي لبخند.بود مهسا روي بيشترنگاهش نيما
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 واقعا.رفتم اي غره چشم بهش.بود شده خيره بهم.سپهر نگاه توي افتاد نگاهم.بود شده خيره

 فتر وبلندشدو گرفت ازم نگاهشو.ميکردم بارش چيزي يه قطعا نبود کسي اپر.شدم عصباني

 نگاهت خيلي سپهر ميکنم احساس-گفت بهم آروم آريا..ندادم اهميت بهش.ويال داخل

 يزيچ آرياهم..ميکرد مهسا نگاه داشت.شدم متوجه منم عزيزم نه-گفتم سريع..ترسيدم..ميکنه

 ..بود عالي واقعا..زديم دست واسش همه شدو تموم آهنگ.کشيدم راحتي ونفس نگفت

 ..پيشش داخل ورفت شد سپهر غيبت متوجه مازيار

 چراغ..گرفتيم دوش آريا وبعد من اول.خواب واسه داخل رفتيم بود،همه شده وقت دير ديگه چون

 که ميشدن گرم داشتن هام چشم..کشيدم دراز آريا به پشت تخت روي و کردم خاموش رو اتاق

 .بلندشد ارگوشمکن آريا صداي.نشست بازوم روي دستي شدم متوجه

 ..تر عقب رفت هم آريا که برگردوندم رومو..ترسيدم کمي?بيداري-آريا

 ?شده چيزي-من

 .. نگفتم چيزي ولي ميومد خوابم خيلي من اما...برد نمي خوابم فقط نه-آريا

 نه-من..نظربيام به سرحال کردم مياد؟سعي خوابت-آريا

 غلت؟آرياب تو بيام من..م يعني-گفتم من من با.بود کرده باز دستاشو.بيااينجا حاال پس خوبه-آريا

 داره؟ اشکال مگه-وگفت باال داد ابروشو تاي يه

 ..داد فشار خودش به منو آريا..رفتم کشيدمو عميقي نفس..نه-من

 هب سريع بستمو چشمامو..خوابالو بخواب اره-گفت خنديدو بخوابم؟آريا ميشه مياد خوابم-من

 ....رفتم خواب

 ..نبود بردار دست اون ولي..شو خفه-گفتم خواب باحالت..شد بلند وشيمگ زنگ صداي صبح

 اآري بغل تو هنوز ديدم که کردم باز نيمه چشمامو.بلندشد آريا خنده صداي..کن خفه اينو-من

 ..بلندشدم سريع کردمو باز چشمامو ها گرفته برق مثل.هستم

 هم آريا..پوشيدم وشالمو مانتو مرفت وسريع..کنيم حرکت شيم اماده بايد هيچي-شد؟من چت-آريا

 رفت هردومون ساک با آريا..بيرون رفتيم اتاق از وباهم کردم جمع هردومونو هاي لباس..بلندشد

 ..بودن راهرو توي که دخترا پيش موندم من ولي..پايين
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 ..خانما بخير صبح-من

 بخير صبح-آتوسا

 پايين؟ نميرين چرا-من

 مونده پله دوتا.بود ماايستاده به پشت ها پله پايين سپهر..ايينپ رفتيم وباهم..توبوديم منتظر-مهسا

 وهردوشون روش شد پرت مهسا برگردوند سپهرروشو وهمينکه..داد هل مهسارو سپيده که بود

 ودمونوخ جلوي نتونستيم ماهم..خنديدن بلند بلند کرد شروع سپيده ولي زد ماخشکمون..افتادن

 کردو کمک مهسا به سپهر..بود شده لبوسرخ مثل ارهبيچ مهساي..خنده زير زديم و بگيريم

 ..خورد ليز پام ببخشيد-گفت باخجالت مهسا..بلندشدن

 اونجا ارمازي سپهرو فقط پسرا از خداروشکر..بيرون ورفت.باشيد مواظب بيشتر نداره اشکال-سپهر

 وبه تبرگش باعصبانيت مهسا رفت سپهر که همين..ميرسيد حسابمونو ماهان حتما وگرنه بودن

 ..خواست خودش دختره ميگه حاال رفت ابروم..داري مرض تو-گفت سپيده

 .رفتيم دنبالش ماهم.بيرون رفت نگفتو چيزي هم مهسا..بود شوخي خب چته وا-سپيده

 ..ميکنه آشتي مياد خودش حاال بيخيال-آتوسا

 ..نمياره دووم اين معلومه-سپيده

 رفتم من بود تنها ماهان چون..شد ماشين سوار هرکس داديمو اين؟سرتکون اماده خب-نيما

 وکرديم خداحافظي آريا بچهاومخصوصا واز شدن مهسا ماشين سوار هم وسپيده مهسا و پيشش

 .. کرديم حرکت

 هستي؟ خوبه؟راضي اريا:ماهان

 ..خوبه چي همه..خوبه اره-من

 ..خداروشکر-ماهان

 کني؟ ازدواج توچي؟نميخواي-من

 ..نشده پيدا نظرم مورد دختر که هنوز ميشه چي تاببينيم-ماهان
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 خيلي هنوز ماکه-وگفت انداخت بهم نگاهي نيم باتعجب خوبيه؟ماهان مورد آتوسا نظرم به-من

 .باشه تونظرش يکي هرچندشايدم نميشناسيمش

 خوبه؟ هم تو نظر به ببينم بگو حاال..خانومه خيليم تازه..نيست مطمئنم من-من

 ..ميومد خوب ظرن به خب ولي نکردم دقت زياد-ماهان

 ..واال چميدونم-گفت کردو کوتاهي خنده هستي؟ماهان راضي کنم جورش واست اگر-من

 چي؟ اومده خوشش ازت جورايي يه اونم اگربگم خب-من

 غرورتو يکم.نباش مغرور انقدر توهم-وگفتم پنجره سمت کردم رومو..اوهوم-من واقعا؟-ماهان

 تااينکه زديم حرف راه توي..نگفت چيزي هم اهانم..نيشه پيدا خوب دختر يه حتما کنار بزار

 فنتل با داشت مامان شدم وارد وقتي..باال رفتم کردمو خداحافظي ماهان از..رسيديم کي نفهميدم

 به ور ديگر هم اومدو سريع کردو قطع تلفنو..سمتش رفتم و زمين روي گذاشتم ساکمو..ميزد حرف

 کشيديم آغوش

 ماماني بود شده تنگ واست چقدر اخ-من

 ميزدي زنگي يه بود اگرشده خيلي اره-مامان

 نزدم مگه مامان خب-من

 زدن تلفن انقدر که چندروز خب وامامان-گفتم بوسيدمو گونشو..بود کم خب-مامان

 .....خوابيدم و کردم عوض لباسمو تواتاقو رفتم برداشتمو وساکمو..نميخواد

 خورب گذاشتم واست غذا برو..ميخوابي چقدر-مامان توسالن رفتم..بود تاريک هوا شدم بيدار وقتي

 غذا خوردن بعداز و گفتم اي باشه..افتادي عقب چندروزه که کن رو دانشگاهت کارهاي بعدبرو

 امتحان همش هفته يک مدت به ديگه چندروز از آخه..خوندم رو مونده عقب درسهاي و رفتم

 ..مژده به ردم زنگ برداشتمو گوشيمو..داشتيم

 ..خانم ورشيدخ به به-مژده

 ..عزيزم خوبي سالم-من

 توخوبي؟ مرسي-مژده
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 مياري؟ واسم نبوديم که رو چندروزي اين هاي جزوه فردا مژده ميگم..خداروشکر-من

 رفت؟ پيش چطور نگين خاستگاري خبر چه..مرسي-من..ميارم حتما باشه-مژده

 کرد قبول هم نگين بود که هم آشنا بود خوبي پسر..نگو واي-مژده

 تو سر رو راستش دست.مبارکه به به-من

 برم ديگه من گلم خب..ديد خواهيم-گفتم خنديدمو..شوهرداره حوصله کي..بابا کن ول وا-مژده

 نداري؟ کاري

 و گرفتم دوش رفتم دادمو انجام کارهامو ديگه يکم..کردم قطع وگوشيو..باي بوس فدات نه-مژده

 .............خوابيدم

 ؟حاال هست من؟؟کي جونه-سپيده

 زدينام جشن کي ميشه مشخص بعد تا شيم صيغه شده قرار فعال داديم بله جواب بخدا-نگين

 بگيريم

 خانم عروس مبارک-مهسا

 ..منم نفربعدي اوممم-گفت باناز سپيده..اومد اينم روسر خورشيد راست ست -مژده

 ..شيم خوشبخت هممون.. انشاا-من

 سرهم پشت کالس چندتا امروز..اهامونسرج رفتيم اومدو استاد لحظه همون..انشاا-نگين

-کرد بمونميخکو آ پانته صداي که بيرون ميرفتيم داشتيم..نبود چشممون جلو زياد سپهر..داشتيم

 خالي جات اره-گفتم سفر؟برگشتمو گذشت خوش

 ردوک باريک هاشو چشم..نگذره خوش بهش اريا با کيه-گفت نزديکو اومد..ديگه معلومه-آ پانته

 ببينتت مشتاقه خيلي بابام جون خورشيد-گفت مکث کمي بعداز

 بيرون رفتيم وبابچها..ميبينمشون بزودي..همينطور منم-من

 فهميده؟ ازکجا اين-مهسا

 هستنا خانواده اينکه مثل.ديگه آريا مامان حتما معلومه خب-من
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 ...................بريم بياين نيست مهم..اهان-مهسا

 خاطر به..سرنزد بهم زياد آريا هفته يک تواين..شد اتمومه امتحان باالخره و گذشت هفته يک

 آريا خونه کردن دعوتم نبوده من نامزدي روز وچون آلمان از(آ پانته باباي)آريا عموي برگشت

 رفتيم ابامهس ديشب همين واسه ببينم خونشونو ميخواستم بودکه بار اولين واسه راستش..اينا

 نيارم کم جلوشون که خريد

 شلوارو پوشيدم مشکي کتي مانتو يه..انداختم خودم به ديگه نگاه يه..ديگه شدي خوب-سپيده

 ورتص به هم موهامو..طوسي کيف همراه به طوسي بلند پاشنه وکفش مشکي وشال طوسي جين

 آ انتهپ اخه..ميترسم-گفتم مهساوسپيده روبه..صورتي رژ بودو ريمل مدادو هم ارايشم ريختمو کج

 مياد هم

 که هست آريا.ارهند ترس-سپيده

 مياد شب هست شرکت اون نيست نه-من

 سنف چندتا اضطرابم کمترشدن واسه..هست هم آتوسا چکارکنه؟تازه ميخواد مثال نترس-مهسا

 حياط وارد بااسترس..رفت بعدش رسوندو منو مهسا کرديمو خداحافظي مامان از..کشيدم عميق

 درخت پراز دورتادورش که بزرگ خيلي حياط يه..چقدراينجاقشنگه..شد باز دهنم..شدم

 زيبايي بسيار حوض وهمراه بزرگ االچيق يه هم راست قسمت بودو استخر يه چپ قسمت..بود

 ...ميکرد نمايان زيبايي به خودشو بود دراون که کوچکي آبشار که

 بزرگ خيلي هم خونشون..شديم وارد کردمو سالم باهاش..بيرون اومد جون سميرا دربازشدو

 وقسمت ميخورد پله جلو قسمت ميشدي وارد وقتي هم داخلش..بود سفيد بيرونش نماي..بود

 وبعدش کردم سالم امير آقا با همه از اول..آشپزخانه روهم روبه بودو بزرگ سالن يه هم راست

 فتگ ميشه البته..بود وشيک محترم امير آقا خود مثل..هست ايمان اسمش فهميدم که..آريا عموي

 بود اي وافاده فيس با خانم يه..بود ليال اونم اسم که آ پانته مامان هم عدشوب..ترهست جوون يکم

 مه وبعدش..کرد سالم خاصي باغرور..بود رسيده خودش به هم کلي..دخترش مثل گفت ميشه که

 داد سالممو جواب زور به هم آ پانته که..آ وپانته آتوسا

 اتاق از دريکي..بود در5 اونجا..باال رفتيم ها پله از همراهش..کن عوض لباستو بيابريم-آتوسا

 بود رگبز تقريبا اتاق يه..بيرون ورفت.کن عوض اينجا لباستو هست آريا اتاق اين بيا-کرد هاروباز

 رگبز عکسش هم تختش وباالي بود اتاق چپ قسمت دونفره تخت يه..وسفيد اي سورمه ست با
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 سعک جذابش اخم واون خاصي وربودوباغر پوشيده وشلوارسفيد کت يه..شده چقدرخوشگل..بود

 عطرو کلي روش که بود ميز يه هم ميزکناريش بودو کامپيوتر ميز يه هم راست قسمت..بود گرفته

  سليقست خوش واقعاکه..بود مشکي هم اتاقش ديواري کاغذ..بود چيزا اين

 مه وزيرش مشکي رنگ وبه بود مانند کت هم لباسم.تخت وگذاشتمرو وشالمو درآوردم مانتومو

 مرفت و دورم ريختم کردمو باز وموهاموهم بلندم پاشنه کفشهاي وباهمون پوشيدم طوسي تاپ

 روسع ببينم بيار چايي واسمون برو خانم خورشيد-ليالخانم..نشستم پدرشوهرم کنار..پايين

 نمفکرک بود مسني خانم اونجا..توآشپزخانه رفتم بلندشدمو لبخندزدمو..دختريه چجور آرياجان

 سالم-من..بود خدمتکار

 خوبي؟ دخترم سالم-خانم

 امير آقا عروس خورشيدم من-گفتم درازکردمو دستمو..ممنون-من

 هستم بتول منم..دخترم ميشناسمت-خانم

 ببرم چايي اومدم راستش..خوشبختم-من

 تداش آ پانته..بيرون رفتم تشکرکردمو..ببر کردم آماده بردار ميز روي دخترم بيا-خانم بتول

 شدم رتپ چايي باسيني کردو زيرپاييم شم کنارشرد از اومدم که همين ميشد رد خانهآشپز ازجلوي

 حواست عزيزم واي-آ پانته..گرفت درد دستمم راستش..شد هاخالي چايي وهمه زمين کف

-..متمس اومد باعصبانيت بلندشدو جون سميرا..نگاهشکردم بانفرت بلندکردمو کجاست؟سرمو

 ويه..نک جمع اينارو بتولبيا-گفت وبلندتر..چلفتي وپا دست رهدخت.بردي کجاست؟ابرومو حواسن

 واقعا ببخشيد-سميراجون...بقيه سمت رفت رفتو بهم اي غره وشم

 رفت زدو پوزخندي هم آ پانته..سميرا باشي داشته عروسي چنين نميخوره بهت-ليالخانم

 اوآتوس وآقاامير ماناي آقا..رفت کردو جمع هارو ليوان.بلندشدم کردو کمکم خانم بتول..نشست

 ويت رفتم بابغضتوگلوم..باغيض هم ليالخانم آوسميراجونو پانته و ميکردن بادلسوزينگاهم

 خانم بتول ببخشيد واقعا-من..آشپزخانه

 يرز زدم نشستمو وروميز..شد زشت خيلي ولي-من..مياد پيش دخترم نداره اشکال-خانم بتول

 از تيح..نکنم خراب که کردم تمرين کلي.ميکرد اينکارو دباي آ چراپانته..بودم ناراحت واقعا..گريه

 دخترم نکن گريه-توبغل گرفت منو اومدو خانم بتول..شدم ناراحت هم جون سميرا
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 يشمپ نيومدن کدومشون هيچ حتي ببينيد..بدشم چشمشون جلو نميخواستم من کنيد باور-من

 يک وگرنه بده اخالقش يکم مخان سميرا نباش نگران..دخترم ديدم-خانم بتول..بپرسن حالمو

 آرياهم آقا که بشور صورتتو پاشو حاالهم.اينجوررفتارکنه تو مثل خوبي دختر به مياد دلش

 نگاه ونتوروش برم چجور حاال دارم نگه خودمو هنوزم نميتونستم..دستشويي رفتم بلندشدمو..مياد

 اومد رانيبانگ ديد تامنو بود ايستاده دستشويي جلوي آتوسا..بيرون رفتم شستمو صورتمو..کنم

 تابخوري کرد دراز پاشو آ پانته که ديدم من برم خورشيد؟قربونت خوبي-گفت سمتمو

 مدماو آتوسا بغل واز.خوبم من-گفتم بودم داشته نگهش زور به هرچند که توگلوم بابغض..زمين

 ايينپ سرم..نشستم نفره تک رومبل رفتم ايندفعه..بقيه پيش رفتم وخجالت شرم با بيرونو

 مياد پيش کار تازه هاي عروس واسه نداره جان؟اشکال خورشيد خوبي-آ پانته..بود

 ميخوام عذر من-دادم تکون دخترم؟سرمو خوبي-گفت من وروبه..ساکت آ پانته-ايمان آقا

 اينجورشه نميخواستم

 ويجل نميتونستم ميزدم اگرحرف چون حرفينزدم..کرد کاريش نميشه..شد حاالکه-سميراجون

 سالم-رسيد من به کردو سالم باهمه..رسيد آرياهم موقع همون..ميگرفت وگريم بگيرم موخود

 خوبي؟ خانمي

 توخوبي؟ مرسي-من

 يمير خورشيد-گفت من روبه..نشست اومد کردو عوض هاشو لباس رفتو..خوبم منم ممنون-آريا

 آ پانته ورشيدخ نتوبشي-گفت خانم ليال بلندشم اومدم که دربره؟همين بياريتاخستگيم چايي واسم

 ميره

 مميترس زمين ريخت هارو چايي همه زمينو خورد پيش تاچنددقيقه اخه-خانم ليال...چي؟ واسه-آيا

 نشستمو مرفت..بشينم پيشش برم کرد اشاره بادستش آريا..اورد هارو چايي رفتو آ پانته..بريزه بازم

 اخه مکن نگاه توچشماش نستمنتو کرد نگاهم بانگراني آريا..دادم تکون خوبي؟سرمو-گفت آروم

 دهش تمام چايي من به رسيد..کرد تعارف هارو چايي آ پانته..بترکه بغضم بود ممکن پربودو دلم

 بيارم؟ واست برم ميخواي..نونيست واسه ببخشيد واي-آ پانته.بود

 يارب چايي خورشيد واسه خانم بتول-آقا امير..نشست رفتو هم آ پانته.ندارم ميل ممنون نه-من

 يه دوبع.تونياورد واسه که نبود حواسش ما آي پانته اين..دخترم بخور-آقاايمان..ندارم ميل اما-من

 ببا خورشيد-گفت روبهم آريا چايي خوردن بعداز آوردو چايي خانم بتول..رفت بهش غره چشم
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-گفت وبهمر بستو درو تواتاق رفتيم..باال رفتيم بااجازه باگفتن گرفتو ودستمو..دارم کارت باال بريم

 ..برد پناه گرمش آغوش وبه من آريا..گريه زير زدم بگيرم خودمو جلوي شده؟نتونستم خورشيدچي

 اآري..کنم زشت هم تورو بخدانميخواستم..ميکنن فرض عرضه بي يه منو همشون االن آريا-من

 چيه؟ واسه گريت نشده که چيزي-گفت کردو نوازش موهامو

 واقعا؟-گفت جداکردو خودش از منو باتعجب آريا..کرد زيرپام آ پانته اخه-من

 ..آره-من

 باهاش من هرکاريکرد اون چون ميشه حسوديش تو به اون خورشيد ببين..اشغال دختره-آريا

 رياآ که دادم تکون سرمو..نرو سمتش زياد باشه حواست االنم نذاشتم محلش من اما کنم ازدواج

 ببخش منو..کردن اذيتت چقدر نبودم..من خانم آخ-گفت کشيدو آغوشش به بازمنو بامحبت

 دراتاق که بود گونم رو لبش همونطور..بوسيد بالذت گونمو آريا..نداري تقصيري توکه-من

 دوآرياخندي..کوبيد محکم درو ورفتو حاضره شام بيايد-بود آ پانته..در سمت برگشتيم..بازشد

 يک ياتويآر منو آ پانته حسادت پراز هاي اميرزيرنگاه آقا درخواسته به....بيرون رفتيم گرفتو دستمو

 ونسميراج که جمعکنم خانم بتول باکمک رو سفره اومدم..خوببود خيليم که.غذاخورديم بشقاب

 خورشيد.بود اتفاق يه اون مامان-گفت باعصبانيت آريا..ميکنه جمع خانم بتول..نزن تودست-گفت

 روبه ياآر..برگردوند روشو ترس از آ پانته که انداخت آ پانته به نگاهي ونيم.اينجورشه نميخواست

 چون..کردم روجمع سفره خانم بتول کمک لبخندزدمو..کن داريکمک اگردوست عزيزم-گفت من

 خسته-اقاايمان..نشستم آريا کنار رفتم..بشورم ظرف نبودم مجبور ديگه بود ظرفشويي ماشين

 دخترم نباشي

 وروش باغيض ريزکردو چشماشو الخانملي..دورم انداخت دستشو زدو لبخندي آرياهم..ممنون-من

 ومن بدباشه باهات مادرشوهرت که بود سخت واقعا..پشتمه آريا که بودم خوشحال..برگردوند

 .... نشه خراب تاحالم ندم اهميت که ميکردم سعي

 .برم که حاضرشدم ومنم اينارفتند آريا عموي..نيفتاد خاصي اتفاق شب آخر تا ديگه

 شدي اذيت شبام دخترم ببخش-امير آقا

 که مخود ببخشيد-دادم ادامه پايينو انداختم سرمو.بود خودم پرتي حواس از چيه تقصيرشما-من

 به..نباش نگران توهم..نشده که چيزي دخترم نه-بوسيدوگفت سرمو..کردم زشت هم شمارو هيچ
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 نم ولي ميکرد نگام غيض با.جون سميرا سمت رفتم.بود واسم پدر مثل واقعا لبخندزدم روش

 نکردم توجه

 تقصير فکرميکرد اون شدم ناراحت..نداد جواب..سميراجون ميخوام عذر امشب بابت-من

 هب داره ديدم که بريم بگم که اريا به کردم ورو گفتم آرومي خداحافظي زيرو انداختم سرمو..منه

 افتاديم وراه کردم خداحافظي باآتوساهم.ميره غره چشم مامان

 ?نيستي ناراحت که مامانم از خورشيد-آريا

 چراباشم عزيزم نه-من

 ديمنکر قبولش منوبابام اما شه عروسش آ پانته داشت دوست هميشه چون بده اخالقش اون-آريا

 آروم بهتري آ پانته از تو که ميفهمه بعد نگير دل به توهم ميکنه لج باهات يکم همين واسه االنم

 ?نخواستي رو آ پانته چرا-آرياوگفتم به روکردم..ميشه

 خوشم ازش همين واسه من به ميچسبوند خودشو کوچيکي واز خودخواهيه دختر يه اون چون-آريا

 تکيه ندليص پشتي به سرمو نگفتمو چيزي..فاميل پسراي کل به نميچسبه من به فقط درکل نمياد

 ......ميکنه اينجور آريا حتماجلو آره..زدم پوزخند..نبود اينجور دانشگاه توي ولي آ پانته..دادم

 خونه رفتم کردمو خداحافظي باآريا..خونه رسيديم گذشتو کمي

 به نگران شده چي-گفت سمتمو اومد مامان..آره معني به دادم تکون سرمو?گذشت خوش-مامان

 !مياي نظر

 نيومد خوشم بود اونجا ا پانته فقط مامان خوبم نه-من

 نفشب وشلوارک تاپ با سامولبا..دارم کارت بشين بيا دربيار لباساتو برو پس خب خيلي-مامان

 يشپ چندروز..بگم نشدبهت درگيربودي-وگفت ريخت چايي واسم..مامان کنار رفتم کردمو عوض

 کنين مشخص ازدواج تاريخ تاشما منتظرن گفت بعدش زديم وحرف زد زنگ آريا مامان

 چشم دوب خوب چي اگرهمه بعد بشناسيم تابيشترهمو باشيم نامزد مدت يه گفتم که من مامان-من

 ايه عجله چه ميگيريم تصميم

 ?صبرکني ميخواي که چجوريه آريا مگه-مامان
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 يکم زهنو ترشيم صميمي يکم بايد گذشته نامزدي از دوهفته تازه..خوبه خيليم مامان هيچي-من

 نازکم دل..بودي وخجالتي ساکت توهميشه-گفت کردو ريزي خنده مامان..ميکشم خجالت ازش

 مادرشوهرم ببيني نيستي ولي مامان آره....نميکرد اذيتت يچوقته هيچکس همين واسه بودي

 ?يانه مياين حاال-نگين....... خوابيدم رفتم گفتمو بخيري شب..نباشه تنم سربه ميخواد

 ?هست کي-مهسا

 ديگه هفته-نگين

 ميايم بابا باشه-سپيده

 بايه ودب قرار..بود گينن نامزدي ديگه هفته..دادم تکون سرمو..بيا بااريا?مياي توهم خورشيد-نگين

 خوبه هم پسره حتما بودو ومهربوني خوب دختر هم نگين البته کنه ازدواج شمالي پسر

 ميکنين دارين شوهر همتون کثافتا واي-مژده

 ?دعوتن کيا نگين-مهسا......اوهوم-سپيده

 داشتن هوامو اول ازسال آخه دعوتن هم مازيار سپهرو-نگين

 ?نيستش که آ پانته-من

 رفتيم کرديمو خداحافظي بچها از..کشيدم راحتي نفس..نيست نه-نگين

 ?چرا-من....نميام فردا من-سپيده

 عدازب خونه رفتم.. رفتيم کرديمو وخداحافظي..اوکي-مهسا....نميتونم داريم مهمون فردا-سپيده

 گوشيمو..بود سررفته حوصلم خيلي ولي خوندم درس يکم هم وشب خوابيدم نهار خوردن

 مرسي-آتوسا...?خوبي عزيزم سالم-من....جون خورشيد سالم-.. زدم زنگ آتوسا به برداشتمو

 سررفته حوصلم فقط نه-من....?شده چيزي-آتوسا....ممنون خوبه-من.....?خوبه مامانت.ممنون

 لوغهش سرش توشرکت امروز آرياهم سررفته حوصلم منم دقيقا واي-آتوسا....پيشم بياي خواستم

-آتوسا...?مياي تنها-من....ميام باشه-آتوسا....?باشه ديگه بيا نتظرمم پس آها-من....نيست

 کردم قطع وتلفنو..منتظرم.باشه خب-من.....آره

 ستوپاد دختره نگن بشه ديشب جبران تا کنم درست مفصلي غذاي تا رفتم گفتمو مامان به رفتم

 داشتيم هم کيک و کردم درست الزانيا شام واسه..کرد ميشه چه ولي نبود من تقصير هرچند چلفتيه
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 روش هک مشکي لباس با تيره آبي جين شلوار يه..کردم عوض لباسمو رفتم و کردم تزئينش يکم

 زير عطر کمي فقط نکردم هم آرايش کردمو جمع هم موهامو. گ،پوشيدم.بود قرمز لب شکل

 توي يمرفت اهمب خورد چاييشو بعدازاينکه..استقبالش مامان با رفتيم..رسيد هم آتوسا..زدم گردنم

 نشستيم هم روي روبه تخت رو..اتاقم

 زدمو خيتل لبخند..بدبود باهات مامانم رفتار ببخشيد..شدم ناراحت ديشب خاطر به خورشيد-آتوسا

 گوب واسم آريا گذشته از آتوسا-گفتم کوتاهي مکث بعداز و..ميشه درست نداره اشکال-گفتم

 بايد رياآ که کرد تاکيد مامانم وقتي از آ پانته ولي..بود آينده هدفش فقط که بود پسري آريا-آتوسا

 دست دختراي دنبال من ميگفت هميشه هم آريا ميرفت آريا ور و دور خيلي کنه ازدواج باهاش

 نيست ميخوام که دختري اون آ پانته ولي هستم نيافتني

 ?نکرد ازدواج همين واسه يعني-من

 يعني مامانش و خودخواهيه دختر آ پانته بود وناخالقش اصليش دليل ولي گفت ميشه اينم-آتوسا

 شه عروسش اون ميخواد هنوزم مامانت پس-زيروگفتم انداختم سرمو..خودش کپي هم عموم زن

 کن صورت..نداشت توقع فقط مامانم..خورشيد نه-گفت گرفتو دستمو آتوسا..بده من با همين واسه

 غروره کوه آريا وگرنه نيس مغرور تو واسه آريا حتي.هستي خوبي دختر چه تو

 شدم معرفي من اما-من

 بعدش بوديم تحقيق درحال ماه0 اول نيومد که الکي آريا ولي شدي معرفي تو-آتووسا

 خب-اآتوس..نگفتم چيزي زدمو لبخندي..نبودن تو پاکي به اونا ولي بودن هم ديگه کساي..اومديم

 ?بوده زندگيت تو کسي..بگو گذشتت از تو

 عيس نداشتيم خونه مرد چون همين واسه رفت پيشمون از بابام بود سالم05يوقت من اصال نه-من

 .باشم خودم مراقب ميکردم

 اون تراز سخت ولي سخته پدر دادن دست از ميکنم درک ولي..آفرين..بيامرزتشون خدا-آتوسا

 داشته داداشمو هواي جوره همه خورشيد-داد وادامه بهم روکرد..برادره دادن دست از من واسه

 نگران-زدموگفتم لبخندي..سخته واسم کنين ازدواج ازاينکه حتي ميميرم بشه چيزيش اگر باش

 هست حواسم جوره همه..نباش

 ?ميکنين ازدواج کي حاال-آتوسا
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 ?ميکني ازدواج توکي..نميدونم-من

 مرسي-اآتوس.......بخوريم شام بريم بيا-.دادم تکون سرمو..نيومده پيش موقعيتش که هنوز-آتوسا

 هم آتوسا.خورديم وکيک چايي هم با شام بعداز.خورديم شام هرسه..کشيدي زحمت چرا..نميخا

 .. خوابيديم ماهم رفتو

 نگاه.يمشد وپياده کرد پارک ماشينو جوب کنار مهسا..دانشگاه رفتيم باهم دنبالم اومد مهسا صبح

 ميکنن نگاهمون باخنده دارن مازيار سپهرو ديديم کرديم

 ?شده چيزي-مهسا

 ماشين به نگاه يه مهسا با..توجوب ميوفته االن?شده پارک بد خيلي ماشين فکرنميکني-پهرس

 رفتمگ جلوشو ولي بود گرفته خندم بود شده پارک جوب به نزديک خيلي ميگفت راست انداختيم

 مازيار..خوبه خيليم-وگفت بهشون کرد رو..داد قورت خندشو ولي گرفته خندش هم مهسا ديدم

 جوب وت حتي ميخواد دلت وقتا بعضي ديگه دختري-گفت خنده با کشيدو دتشگر پشت دستشو

 مهسا..دهخن زير زدم پقي بگيرم خودمو جلوي نتونستم منم خنده زير زدن باسپهر بعد و..کني پارک

 ندموخ جلو کردم سعي..ميرسم تويکيم حساب خانم خورشيد بخند آره-گفت کردو نگاهم باحرص

 نگاهم داره اي خنده هيچ بدون سپهر ديدم که مهسا از دوندمبرگر رومو نشد ولي بگيرم

 مازيار سمت کرد روشو سپهر صورتم رو اومد اخم يه جاش به و شد محو کم کم خندم..ميکنه

 ?کجاست ما خانم سپيده اين حاال..ميخوام عذر خانم مهسا باشه-مازيار

 نيومده-من

 چي واسه تو-گفت حرص با منو به کرد رو مهسا..ورفتن کردن خداحافظي و..ممنون باشه-مازيار

 ?خنديدي

 گفت باحال خب-من

 داخل رفتيم دادمو تکون سر..داريم غرغرو حقيقي با امروز که بريم بيا کوفت-مهسا

 از يرونب مهساميومديم با داشتيم شد تموم کالس..داشتيم کالس يه فقط امروز خداروشکر..کالس

 شدم آريا ماشين متوجه که حياط

 ?اينجاست آريا-من
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 ?کجا-مهسا

 نميبيني-من

 که آريا ماشين سمت رفتم کردمو خداحافظي مهسا از خنديدمو.اومده عروسکش با آها-مهسا

 ينماش سوار و برگردوندم رومو توجهي بي با ميکنه نگاه داره ماشينش تو از سپهر شدم متوجه

 شدم

 نباشي خسته سالم به به-آريا...سالم-من

 يکنيم چکار اينجا..مرسي-من

-اريا..نگفتم چيزي دادمو تکون سرمو..دادم خبر هم مامانا به بيرون نهار ببرمت اومدم-آريا

 ?گذشت چطور امروز?چخبر

 فتهه راستي-وگفتم آريا سمت کردم رومو دفعه يه بعد..نداشت فرقي ديگه روزاي با بود خوب-من

 دعوتي توهم دوستمه همون نگين نامزدي جشن ديگه

 کرد زدنام اونم پس-آريا

 شمالي پسر يه با آره-من

 دوستت نامزدي واسه لباس خريد ميريم نهار از بعد پس..خوبه-آريا

 دارم لباس من اما-من

 انيد قدر با..باشي تک دوستات بين که ميخري ترشو قشنگ يه امشب باشي داشته خب-آريا

 .. زد لبخند بهم که کردم نگاهش

 تيپم به هنگا يه..داشت نگه شيک رستوران يه جلوي تااينکه نشد ردوبدل بينمون چيزخاصي ديگه

 به هم اهنگ ويه..خوبه اوممم..ومقنعه مشکي عروسکي وکفش مشکي وشلوار صورتي مانتو..انداختم

 بود عالي..سفيد ولباس طوسي کتون شلوار يه..انداختم آريا

 تموم غذا اينکه زوبعدا داديم سفارش کباب جوجه هردو نهار واسه..رفتيم داخل باهم..بريم-آريا

 شديم ماشين وسوار بيرون اومديم شد

 نيستن باز که ها مغازه هست2تازه ساعت-من
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 ميريم باهم شب ميکني استراحت يکم ما خونه مياي خب-آريا

 ..بيا تو نه-من

 رکتح خنديدو..ميام من باشه-گفتم خنديدمو..مياي تو ديگه نشد نه-وگفت انداخت باال ابرو آريا

 بگيرم خودمو جلوي نتونستم..مامانش ديدن خاطر به داشتم استرس..ونخونش سمت کرد

 ?هست خونتون کسي-وپرسيدم

 تيوق..کنه خير به خدا اوففف...دوستش طرالن خونه رفته دانشگاه از بعد آتوسا.مامان فقط-آريا

 استقبال اومد جون سميرا..واردشدم آريا همراه بااضطراب رسيديم

 ?خوبيد جون سميرا سالم-من

 ياار..نباشي خسته پسرم سالم-گرفتش بغل وتو آريا سمت ورفت..ممنون سالم-سميراجون

 تداش آريا..داخل رفتيم گرفتو منو دست و..مامان مرسي-جداشد مامانش از انداختو من به نگاهي

 يارهب وکيک چايي دوتا بگو خانم بتول به مامان-گفت مامانش به رو ايستادو ها پله سمت ميرفت

 لباس تواس کن صبر-گفت آريا شديم اتاق وارد وقتي..باال کشوند منو نموندو جوابي ومنتظر..اتاقم

 کن استراحت يکم کن عوض بيارم

 مامانت پيش پايين برم بزار زشته-من

 ومدا وقتي رفتو هم آريا دادمو سرتکون..پايين ميريم باهم بعدش کن استراحت نداره اشکال-آريا

 خواب لباس يه هم من وواسه کرده عوض اي سورمه وشلوار شکيم تيشرت بايه لباساشو ديدم

 نگاهش باتعجب شدو محو کم کم خندم..کرد نگاهم باتعجب آريا که خنديدم..آورده موس ميکي

 نشده متوجه?داري چال تو-وگفت روگونم کشيد دست و نزديکم اومد آريا?شده چي-کردم

 دادم تکون سرمو..بودم

 کم يخيل..ميشد نزديک داشت کردم نگاهش?ميشي تر خوشگل ميخندي وقتي ميدونستي-آريا

 آريا..بود هآورد هارو چايي بود خانم بتول.کنارکشيدم سريع..زد اتاقو در نفر يه که بود فاصله بينمون

-کشيد دراز تخت رو آريا شکالتي وکيک چايي خوردن از بعد کردمو عوض لباسهامو.بيرون رفت

 بوديم کشيده دراز هم روي روبه..کشيدم دراز کنارش تمرف زدمو لبخند..بخواب بيا توهم

 ?ببيني باشيمو اونجا آينده در قراره که اي خونه داري دوست-آريا

 ?اينجاست نزديک-گفتم کوتاهي مکث بعداز..خيلي اوهوم-من
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 تر اونطرف خيابون چندتا آره-آريا

 ?نزديکه ايناهم آ پانته خونه-من

 مياري اونو اسم ميشه هرچي چرا-گفت وخنديد..جورايي يه گفت ميشه-آريا

 داربي وقتي..برد خوابم نشده سه به بستمو چشمامو بود شده خمار داره چشمام..همينطوري-من

 النس توي ومامانش آريا..پايين رفتم کردمو عوض بيرونم هاي لباس با لباسامو..نبود اريا شدم

 بود من درباره آره..ميزدن حرف داشتن بودن نشسته

 دفه فکرميکرد..شدم ناراحت..ميشه پررو کني خرجش پول زياد االن از نميخواد حاال-جون سميرا

 تمورف انداختم زير سرمو..نداشتيم وکسري کم هيچوقت ولي نبوديم ماپولدار هرچندم..پوله من

 از باهم بلندشدو آريا..دادم سرتکون?اي آماده-آريا..برگشتن هردوشون من باورود.سمتشون

 رفتيم کرديمو حافظيخدا سميراجون

 يدخورش ببخش-فشردوگفت هاش پنجه بين رو فرمون آريا..توخونه دارم..لباس نميخوام آريا-من

 نه-مگفت دستشوفشردمو..اما ميگفت درست بااينکه..ميرنجونه داره باحرفاش تورو هردفعه مامان

 ستمود ندزدمولبخ..کنه اذيتت کسي نميزارم ديگه خانمم ببخش..هست چرا-آريا..نيست اينطور

 پخش که ماليمي آهنگ باصداي همراه ماشين توسکوت بيرون هاومنظره آدم وبه کشيدم عقب

 اونجا..اخلد رفتيم شديمو پياده باهم..بود بزرگ تقريبا پاساژ يه.رسيديم تااينکه.کردم نگاه ميشد

 مجلسي هاي لباس از پربود

 ?اونجا جداهست ومرد زن-آريا

 ما مال مثل يکيه نه-من

 که دمميکر ها لباس نگاه داشتم..شديم مغازه اولين وارد باهم..بگير پوشيده چيز يه پس خب-رياآ

 ...گرفت چشممو لباسي

 باال زا تاقسمتش چند بودو تنگ لباس..داشت هم بلندي هاي آستين بودو بلند مشکي لباس يه

 بود مشخص تور زير از بدن از قسمتي که بود مانند توري تاپايين

 لباس..کرد انتخاب لباس يه آريا که ديديم هم ديگه چندتا..مشخصه توش بدنت توريه نه اين-آريا

 شکم واز بود تنگ شکم تاروي که بود رنگ کرمي بلند لباس يه..شيک هم ساده وهم بود قشنگي

 که ردميخو رنگ ازهمون کمربند شکم قسمت روي..داشت دنباله هم يکم ميشدو گشادتر تاپايين
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 شده استفاده هم استيناش واسه کمربند مدل همون واز بود کارشده رنگ رمک هاي سنگ روش

 ..بود

 ?چطوره اين-آريا

 نم خانم سايز لباس اين از-وگفت بودن جوون دختر دوتا که فروشنده به کرد رو آريا..عاليه-من

 ييک همراه و دستم وداد آورد در رو لباس..سايزشونه همين-گفت کردو نگاهم ناز با دختره..بدين

 قشنگ نت رو خيلي..بود سايزم دقيقا..پرشيدم لباسمو دختره کمک با..پرو اتاق داخل رفتم دخترا از

 رستد تو مخصوص عاليه-سمتم اومد شدو بلند ديد وتامنو بود نشسته وآريا بيرون رفتم..بود

 ..هم ديگه هاي مدل-دختره..کرد نگاهم خاصي برق وبا..شده

 ايعض ديد هم دختره..ميبريم همينو-وگفت دختره حرف وسط پريد کردمي نگاه منو که هموطور آريا

 فشک يه آريا اصرار به..بيرون اومديم کرديمو حساب..ميز پشت رفت کردو نگاهمون غيض با شده

 خريديم بود ناز خيليم بودو رنگ مشکي پاپيون روش که رنگ کرم بلند پاشنه

 سفيد لباس همراه رنگ کرم وشلوار کت يه من اجبار به هم آريا..کن خريد بريم توهم خب-من

 که بود01هاي ساعت..ميومد آريا به خيلي اينکه مخصوصا بود العاده فوق..خريد طاليي وکراوات

 فتمر وخداحافظي تشکر بعد..خونه رسوند ومنو نکردم قبول من ولي بخوريم شام بريم گفت آريا

 ..........خواب واسه رفتم تساع نيم از وبعد دادم نشون هارو لباس مامان به.خونه

 آرايشگاه توي وسپيده ومهسا من االن..رسيد نگين نامزدي جشن وروز گذشت هفته يک

 باز وساده کردن فردرشت صورت وبه موهام خودم خواست به..جداهستيم اتاق وهرکدوم..هستيم

 کرم رژلب وهمراه بود سياه چشمام دور فقط هم آرايشم..ريختن کج وجلوشو گذاشتن

 همزمان دختراهم بيرون اومدم ازاتاق..کفشم وهمراه وپوشيدم خريديم باآريا که لباسي..نگر

 وشيدهپ دکلته مشکي لباس يه سپيده..بودن العاده فوق..کردم ونگاهشون ايستادم..بيرون اومدن

 ادهس هم موهاشو ميخورد چاک پاش چپ وقسمت بود دارهم دنباله بودو چين چين پايينش که بود

 هک توري سفيد لباس يه..کردم مهسا نگاه..بود عالي..قرمز مشکي هم وآرايشش بود دهکر لخت

 کرده جمع پشت وموهاشوهم بود گل برگ هاي طرح روش اي نقره رنگ وبا بود دار دنباله باز اينم

 ذتل با..بود عالي باز اينم..بود رنگ کرمي هم آرايشش بود کرده تاق صورت به موهاشو وجلوي بود

 شماها کردين چه واي-ميکردم نگاهشون ذوق و

 کردين چه شماها واو-مهسا
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 دهورسي بريم اريا با بود قرار آخه مانتوهامون سمت رفت زدو چشمک..ماهست شب امشب-سپيده

 لبخند شونبه وبعد کرد وسپيده مهسا نگاه اول آريا..بيرون ورفتيم پوشيديم مانتوهامونو سريع..بود

 ويت زياد فکرنميکني عزيزم خورشيد-گفت جلو اومد..شد شکه افتاد من به چشمش ووقتي زد

 وساده خوب خيليم عزيزم نه-گفتم عشوه با زدمو لبخند..همينطور دوستاتم..باشي چشم

 شعروسک مهسا قول يابه آريا ماشين وسوار اومد اجبار به اونم کردم وحرکت گرفتم وبازوشو..ايم

 رفت آريا..داخل رفتيم هم همراه شديمو پياده يديمرس وقتي..بود تاالر توي جشن..ورفتيم شديم

 روي ريابيشت نگاه..بيرون رفتيم درآورديمو ومانتوهامونو پرو اتاق رفتيم وماهم نشست ميز يه سر

 مابود

 بازي خانم برسه سالم به به-رسيد هم مژده موقع همون..خنديدم..ميکنه کلمونو آريا االن-مهسا

 نگين..ودب شوهرش پيش..نگين سمت رفتيم باهم گفتيمو ريکتب..ميگم تبريک.عزيزم سالم-من

 پوشونده وروت بود دار پف که پايينش قسمت که بود پوشيده رنگ طوسي پرنسسي دکلته لباس يه

 هم هب..بود خوبي مرد شوهرش..گفتيم تبريک بهش پيششو رفتيم..بود زيباشده خيلي..بود

 همه مک کم.سمتمون اومد هم مژده..سرميز برگشتيم باهم گفتو تبريک واونم اومد هم آريا..ميومدن

 ورشيدخ-گفت مژده که ميکردم جمعيت نگاه داشتم..ورقصيدن گذاشتن اهنگ کلي..رسيدن مهمونا

 خوبه-گفتم بهشونو کرد رو?طورميگذره چه نامزدي?خبر چه

 چشم مبه منتظر هم مهساونگين زد چشمک وبعد!?افتاده بينتون اتفاقايي چه اينه منظورم-مژده

 هستن ايناهم?إ..کردم بود سپهرومازيار پيش که آريا به نگاه يه..دوختن

  پرسيد سوال فکرکنم-سپيده

-گفتن وباهم شد گرد شون هرسه چشماي..هيچي خب-وگفتم اومدم خودم به سريع

 آره خب-گفتم خنديدمو?هيچي

 احساس بي مزخرف دختره اوق-مهسا

 ?چتونه وا-من

 دهز بعدم نميبنده دل بهت که نياي واسش وناز وعشوه نشي ديکنز بهش اگه چاره بي-سپيده

 ازت ميشه
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 واقعاباحرفاشون..ميکنه درش به راه واز بغلش ميپره سريع که بفهمه آ پانته اون اگه تازه-مژده

 مميکش خجالت يکم من خب-وگفتم زير بعدسرموانداختم?واقعا گفتم روبهشون..ترسوندنم

 تانگو آهنگ ديگه يکم خورشيد ببين-وبعدگفت..شوهرته ناسالمتي?چي واسه خجالت-مژده

 دربيار بازي رمانتيک ويکم ميرقصي باهاش وسط ميري توهم ميزارن

 آب..برو بدو-دادوگفت هلم سپيده..شد نواخته ماليمي موقع همون..خجالت بي خجالتم بله-مهسا

 نشدن من متوجه همين واسه بود کم نور..سمتش ورفتم دادم قورت دهنمو

 ميکردم حس روخودم رو سپهر نگاه سنگيني..سمتم برگشتن شون هرسه?آريا-نم

 ?جانم-آريا

 شلوغ وسط کم کم..وسط ورفتيم اومد همراهم حتما باگفتن زدو لبخند آريا..برقصيم بريم بيا-من

 کردم حلقه آريا گردن دور دستامو..وسط اومد پسر يه با هم ومژده اومدن هم ومازيار سپيده شد

 ترشدم نزديک يکم..کنم توجه ها بچه حرف به کردم سعي..کرد حلقه کمرم دور ستاشود واونم

 کرده تعجب بود معلوم چشماش از..چسبيدم بهش گفت ميشه وتقريبا

 ?داري من از توقعي چه تو-من

 ?چي مثال-آريا

 ميکشم خجالت ازت جورايي يه اينکه مورد در مثال-من

 فتمگ ميکنم درکت من خورشيد ببين خب-گفت کوتاه بتانس مکثي وبعداز..لحاظ ازاون اها-آريا

 نم چون داشتم نياز زمان به هم واقعا..نگفتم وچيزي دادم تکون سرمو..داري نياز زمان به شايد

 هسابام داشت که سپهر نگاه به افتاد نگاهم..ماهان حتي نشدم صميمي مخالف جنس با هيچوقت

 هب خورد صورتم مخالف سمت به بچرخونم اومدم هک همين سرمو..بود من به امانگاهش ميرقصيد

 يشترب منو آريا..ميزد تند تند داشت قلبم واقعا..مونديم موقعيت همون وتو شدم شکه..آريا صورت

 ديمش نزديک اونقدر شدو بسته منم چشماي..شد تر ونزديک بست وچشماشو چسبوند خودش به

 تند به ردک شروع ودوباره ايستاد اي لحظه سهوا قلبم..گرفت گر تنم..رفت ازبين بينمون فاصله که

 بود کمي نور فقط بودو هاخاموش چراغ..نميشد باورم..بيرون بزنه ازسينم ميخواست که جوري زدن

 دهش متوقف زمان انگار حرکتي هيچ بدون بوديم موقعيت همون توي..ميشد متوجه کسي وکمتر

 متوجه..نميکردم نگاه توچشماش مينه واسه ميکشيدم خجالت..جداکردم ازش آروم سرمو..بود
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 واي..ميکشيد سيگار وفکرکنم ميکرد نگاهمون دور ازاون وداشت نميرقصه ديگه سپهر که شدم

 پررو پسره..جلوچشمه همش اين چرا

 ?ميکشي خجالت-آريا

 اين چقدر خدا واي..ميشه عادي ديگه چيزا اين نکش خجالت-گفت خنديدو آريا.....نه..نـ-من

 کردم اکتفا کوچکي لبخند وبه گرفت خندم ودنشب رک از..رکه

 فحر اومدم..شده بدمتوجه حتما???گفت چي اين خدا وا..بوسيد بالذت گونمو وبعد..شد حاال-آريا

 دخترا سمت رفتم..برگرديم شديم مجبور شدو تموم آهنگ که بزنم

 شدم سرخ فکرکنم ازخجالت..خانمي ديدمت ميگم تبريک-مهسا

 وبعد..کوفت-وگفتم کردم نگاشون باحرص..نبود که هم مژده..کشيد التخج دخترم اوخي-سپيده

 ردک نگاهشو ناراحتي با مهسا..کردي تور سپهرو باالخره..تبريک توهم اومممم-مهساگفتم روبه

 دفعه يه زود بعد ولي داد وافتخار اومد تنهام ديد لحظه يه..کردني تور چه-وگفت ديگه سمت

 کردم عيس..فشارميدادم بادستم ميزو..کشيد سيگار ايستادو اي گوشه رفت کردو شد،ول عصباني

 باشم مسلط خودم به

 ميشه درست چي همه-من

 ردمک رومو نگفتمو هيچي..همين ميده ترجيح من به که دخترکيه اون ببينم ميخوام فقط-مهسا

 اومدو مژده..خودش توي رفت هم ومهسا نزد حرفي هم سپيده..ميرقصيد داشت که نگين طرف

 رقصيديم کلي..رقصيدم شه عوض وهواش حال که خاطرمهسا به فقط ومن وسط وندمونکش

 قشنگ خيلي بودم گفته بهت-وگفت کنارم اومد آريا..نشستيم دادورفتيم رضايت نگين تااينکه

 کرده اخم شدم متوجه که کردم نگاهش زدمو لبخند?ميرقصي

 ?شده چي-من

 غيرتي آقامون اوممم..کنه نگاهت کسي نمياد خوشم..نرقص غريبه مرد جلوي ديگه-آريا

 ... گرفت دستش توي دستمو اونم که فشردم نرمي به دستشو زدمو لبخند..شده

 به دمروکر..داشتم مامان از ميسکال چندتا انداختم گوشيم به نگاه يه..نرقصيدم ديگه اون بعداز

 بزنم زنگش بيرون ميرم نشدم متوجه زده زنگ مامان-وگفتم آريا
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 ?بيام باهات وايميخ-آريا

 موگوشي.دادم سرتکون..دورت بنداز اينو پس-دادوگفت بهم شالمو دادو سرتکون.ميام زود نه-من

 شماره وايستادم درخت کنار اي گوشه رفتم بود کسي کم خيلي حياط توي..توحياط ورفتم برداشتم

 جواب چرا.ترمدخ سالم-مامان?خوبي جونم مامان سالم-من....خورشيد الو-مامان..گرفتم مامانو

 دونمنمي-من?مياين کي اها-مامان....نفهميدم بود زياد سروصدا ببخشيد-من....شدم نگران ندادي

 اکهخطرن شب توي باشه حواسش بگو آرياهم به باشين مراقب باشه-مامان...برميگرديم03تا ولي

 کردمو قطع گوشيو..خدانگهدار-من...خداحافظ نه-مامان?نداري کاري مامان باشه-من...رانندگي

-وگفتم قلبم رو گذاشتم دست..سرمه پشت نفر يه شدم متوجه برگردم اومدم که همين

 عقب مرفت قدم يه ترس از..سپهره ديدم که تر نزديک رفتم..کيه نفهميدم تاريکي توي..ترسيدم

 شهمي-داد ادامه که نگفتم چيزي..بترسونمت نخواستم ببخشيد-وگفت جلوتر اومد سپهر..تر

 هب نگاهشو دادو تکيه درخت به سپهر?مورد چه در-گفتم کردمو اخم?کنم صحبت هاتبا چندلحظه

 تونمنمي ديگه ولي بگم بهت نتونستم..دلمه تو هاست مدت که چيزي مورد در-گفت. دوخت چشمام

 بگم بايد کرده گير اينجام چي مثل-داد وادامه گلوش رو گذاشت دست..شم تاخالي بگم بايد

 مرفت..بگه نميخواستم نه..لرزيدن به کردن شروع دستام..بگه يخوادم چي فهميدم..شم راحت

 هنوز..نشستم آريا کنار رفتم..داخل رفتم وسريع..بعد واسه بزار هست که هرچي..هر-وگفتم عقب

 ..بود تاريک اونجا چون نشدن حالم متوجه اي ديگه کس ونه آريا نه..ميلرزيدن دستام

 نارمک که مهسا..باشه-آريا..باشين مراقب گفت آره-گفتمو باشم آروم کردم سعي?زدي زنگ-آريا

 وکردر سپيده..داخل اومد سپهرهم لحظه همون..نديدم نه-من?نديديش نيستش سپهر-گفت بود

-مهسا..ورفتن بلندشدن وباهم..بريم باشه-مازيار..برقصيم يکم بريم بيا مازي-وگفت مازيار به

 مهسا..برو خودت ندارم حوصله نه-من..برقصيم بريم پاشو خورشيد برقصم ميخوام منم اوفــــ

 رقصيد مژده وبا رفت ايشي گفتن از بعد

 سرتکون هم آريا..عزيزم نه-نه معني به دادم تکون سرمو..برقصي ميتوني ميخواي اگه-آريا

 پانته..کيه ببينم تونستم بود نزديکم چون..ميشد خاموش روشن ميز روي آريا گوشي صفحه..داد

 :داد جواب اريا..برگردوندم رومو و..توهم رفت اخمام..آ

 آ پانته بله-

-.......... 
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 ?داري کاري.هنوز نه-آريا

-.......... 

 ميکنم هماهنگ باخورشيد ميشه چي ببينم حاال?عمو-آريا

-.......... 

 آ نتهپا-وگفت گوشم نزديک اورد سرشو آريا داشتم اخم هنوز..کرد قطع وگوشيو..فعالخدافظ-آريا

-گفت کوتاهي مکث از بعد..اونجا بريم شب يه باهم شد هروقت گفته کرده دعوتمون عمو گفت

 قبر کم نور اون توي که چشماش رنگ. عسلي وبه سمتش کردم صورتمو?خانومي کردي اخم چرا

 زد زنگ موقع اين چرا مني پيش تو ميدونست که اون حاال-گفتم شدمو خيره ميزد

 به گفتن وتبريک شام خوردن از بعد....نگفتم چيزي يدمخند..ديگه هست آ پانته نميدونم-آريا

 دانشگاه افرد-گفت شم پياده خواستم من ووقتي رورسوند وسپيده مهسا اول آريا..برگشتيم نگين

 ?داري

 ?چطورمگه نه-من

 نگفتم چيزي..عمو خونه بريم فردا چيه نظرت پس-آريا

 فردا هباش-زيروگفتم انداختم سرمو..کنه ادميخو هرکار اون نداريم آ پانته با کاري ما خورشيد-آريا

 وبعد دادم سرتکون..دنبالت ميام2ساعت فردا پس باشه-زدوگفت لبخندي..کردم آريا ونگاه..بريم

 بخوابم برم اومدم که وهمين کردم عوض هامو لباس...خونها رفتم باهاش خداحافظي از

 ميدونم خورشيد-بود وشتهن.کردم بازش..نميشناختم شمارشو..شدم اومد واسم کهsmsمتوجه

 دوست من خورشيد..نميشم راحت نگم که تاوقتي که گفتم ولي دربري زيرش از ميخواي هربار

 ميشدم وابستت بيشتر ميکردي دوري ازم هرچقدرم بستم دل بهت دانشگاه اول سال از دارم

 عشق تشآ تو دارم خورشيد..ميشم داغون دارم کردي نامزد فهميدم ازاينکه االن که تاجايي

 ..کن درک..ميسوزم

 حرفارو اين ميتونه چطور اين خدا واي..گذاشتم دهنم روي دستامو..افتاد ازدستم گوشي

 کردم سعي..ميزد چنگ گلوم توي بغض..ميگه اينارو بازم دارم نامزد من ميدونه آشغال..بزنه

 بمخوا زور به که بخوابم کردم سعي کشيدم عميق نفس وچندتا شدم موفق که بگيرم جلوشو

 ....برد
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 سالم-...سپيده به زدم وزنگ تواتاق رفتم صبحانه خوردن از بعد..بود03ساعت بلندشدم صبح

 راستش-من....خوبم منم ممنون-سپيده?توچطوري مرسي عزيزم سالم-من?خوبي خورشيد

 ندچ..ميخوام سپهرو آدرس ازت فقط نه-من?شده چيزي-سپيده...داشتم ازت خواهشي يه سپيده

 مهمي کار..نپرس سپيده-من?چي واسه-گفت بود صداش توي که باشکي کردو وتسک ثانيه

 گفتم محکم آخرمو جمله?نه يا ميدي..دارم

 داري ببين خورشيد اه...کردم قطع گوشيو.ممنون-من....ميکنمsms واست کن قطع باشه-سپيده

 شلوار يه..مبزن اي خيلي تيپ کردم وسعي کمدم سمت رفتم..ميکنه فکري چه االن..ميکني خراب

 سرم پشت کردم جمع هم وموهامو آرايش بدون مشکي ومانتو وشال اي سورمه لي

 مناسب لباس برم ميخوام آريا عموي خونه بريم قراره شب-من?سالمتي به کجا-مامان

 رو آدرس هم سپيده لحظه همون...بيرون ازخونه وزدم نموندم جواب ومنتظر..بخرم

 .. آدرس مونه به ورفتم گرفتم تاکسي..فرستاد

 ?کيه-سپهربود صداي..زدم درو..بود بزرگي خونه

 منم-من

 درد تا مميزد حرفامو بايد..ميگفتم بايد ولي داشتم استرس...زد ودرو.تو بيا.خورشيد تويي-سپهر

 دوطرف که بود بزرگ نسبتا حياط يه..داخل رفتم آهسته هاي وقدم اضطراب با..نشده سردرست

 بزرگ نظر وبه روداشت اي قهوه سنگ نماي هم ساختمان... وگياه گل از وپر بود سرسبز

 اومد ديد رو من وتا شد حياط وارد..بيرون بياد خودش تا موندم حياط توي نرفتم داخل..ميومد

 که بود چي حرفا اون-گفتم وبلند کنم تحمل نتونستم بودم پر واقعا..بود ايستاده من دورتراز..سمتم

 قطوف نميگفت هيچي..وبفهم باش داشته شعور حداقل دارم دنامز من?نميکشي خجالت?هان?زدي

 خون خفه اچر-زدم داد وبلند نزديکتر رفتم..بشم عصباني بيشتر ميشد باعث وهمين ميکرد نگاهم

 ودمخ دست واقعا بودم افتاده نفس نفس به..بيرون بکش من زندگي از پاتو..بزن حرف د?گرفتي

 رو کاش گرمي..ميکرد شک درميومد،آريا سرم پشت حرف غيرازاينکه به ميفهميد کسي اگر..نبود

 بفهم تو-گفت بلند کردو نگاهم.ميريختند سرهم پشت هام اشک..کردم حس هام گونه روي

 حملت نميتونم ديگه ولي ميگيرم خودمو جلوي دارم که هاست سال..ميسوزم عشقت از دارم..لعنتي

 زدواجا هم ديگه چندوقت تا کثافت دارم دنامز من?االن-گفتم بود جيغ شبيه که جوري بلند..کنم
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 برو..داره دوست که هست کسي اينجا-دادم ادامه تر آروم..کارت رد برو توهم..ميکنيم

 ?کي-پرسيد سپهرباتعجب..منتظرته هاست سال داره تورو حس اونم.سراغش

 پيدا حالي چه بشنوه حرفاتو اگر ميدوني-دادم ادامه بابغض..داره دوست اون..مهسا-من

 آخر ولحظه در سمت رفتم..شه خورد نزار..ميشه خورد-گفتم گريه همراه..ميشه خورد..ميکنه

 خونه از زدم و..شي نزديک بهمون نکن وسعي دارم دوست رو آريا من-وگفتم برگشتم

 هيچوقت..کنه خراب چيو همه من به نسبت سپهر حس نميخواستم..بود خراب حالم...بيرون

 سهب خورشيد نه..ميکردم وگريه ميرفتم عابرپياده از..بدم دست زا رو ومهسا آريا حاضرنميشم

 هک فکرکردم انقدر..باشم آروم ميکردم سعي..ديگه بسه..سمتت نمياد ديگه سپهر نکن گريه

 شدم خونه وارد و کردم پاک اشکامو..کردم طي تاخونه مسيرو اين چجور نفهميدم

 سالم-من

 ?شد چي خريد پس..سالم-مامان

 وبدون تاقا تو رفتم..کنن استراحت يکم ميرم االن..ميپوشم لباسامو از يکي نديدمنپس چيزي-من

 ردمک باز چشم وقتي......برد خوابم خستگي زور از که کشيدم دراز تخت رو کنم عوض لباس اينکه

 .. بيرون واومدم گرفتم دوش رفتم سريع..خوابيدم چقدر خدا واي..بود2ساعت

 مناسب بودو يشيک لباس..بود پفکي بودو توري آستيناش که بلند آستين سفيد لباس يه شب واسه

 ودب سفيد هاي خال خال روش که مشکيم کتي مانتو وهمراه پوشيدم موهم مشکي شلوار..بود هم

 يه و وريمل کشيدم مداد هم وآرايشم بستم پشتم وبقيشو زدم وسط فرق هم موهامو..سفيد وشال

 شکيموم مخملي بلند پاشنه کفش..اي گلبه لب رژ وهمراه..فتمگر ياد تازه اينو..چشم خط نازک اليه

 بيرون ورفتم برداشتم سفيدموهم دستي وکيف پوشيدم هم

 بامامان..منتظره که دادsms آريا..دادم تکون سرمو..باش سرسنگين دخترم باش مراقب-مامان

 شد پياده ماشينش از آريا..پايين رفتم کردمو خداحافظي

 سالم-من

 نشست هم خودش نشستم کرد باز واسم درو که دادم سرتکون..بريم سوارشو..سالم-آريا

 تو واسه-لبخندزدموگفتم?کي واسه حاال..کردي خوشگل ميبينم-آريا
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 از منو نميتونه چيز هيچ نه..کردم نگاهش..نگفت چيزي خنديدو..پس شانسم خوش چه-آريا

 ...بود واقعامرد..کنه منصرف گرفتم آريا با ازدواج واسه که تصميمي

 فکرميکردم داشتم هيچي..هي-گفتم اومدم خودم به?زدي زل چي به-آاريا

 ?چي به-آريا

 بخرنم چيزي يه برمم صبرکن بريم خالي دست زشته اينکه به-من

 تبرگش شکالت خوشگل جعبه بايه رفتو شم پياده من نداد اجازه..ايستاد گفتو اي باشه آريا

 مرسي-من

 ...رسيديم بعد يکم..کرديم حرکت.نداشت شمارو قابل-آريا

 تالشي منم گرفت دستمو وآريا شديم پياده ماشين از باهم...بود اينا آريا مثل تقريبا بزرگي خونه

 استقبالمون اومد عموش..کنم آزادش که نکردم

 ?خوبين دخترم سالم..پسرم سالم-ايمان آقا

 ممنون.سالم-من

 پانته مامان که شديم وارد..کرد اهنماييمونر داخل به..داد دست عموش به و..جان عمو سالم-آريا

 اومدين خوش.سالم-گفت آمد خوش وعشوه ناز با..اومد هم آ

 رفتيم بهشون شکالت جعبه دادن از وبعد گفتم لب زير سالمي منم..مرسي.سالم-آريا

 حرف مخود با داشتم..نميشه خورد اعصابم امشب حداقل نيست آ پانته خداروشکر آخي..نشستيم

 برگشتم آ پانته يعني زاده حالل باصداي ميزدم،که حرف آ پانته نبود به نسبت خوشحاليم ازو ميزدم

 تدرش هيکل که بلند قد دختر.انداختم بهش نگاهي...اومد باز اين خدا واي..سالم به به-سمتش

 آبي هاي چشم.بود سفيد پوستشم رنگ.انداخت مي تاي به رو هرپسري دل که داشت وتوپري

 مشخص که داشت هم اي تيره اي قهوه موهاي.رنگ خوش گوشتي هاي ولب قلمي ني وبي داشت

 تاپ يه هم تيپش..نداشت کم جذابيت از دخترچيزي اين.بود زيبا واقعـــا..تاحاال نشده رنگ بود

 ذاشتهگ باز دورش هم موهاشو مشکي بلند پاشنه وکفش کتون مشکي وشلوار آسماني آبي گردني

 آريا سمت رفت اول..شديم بلند وآريا من..بود

 ?خوبي عزيزم سالم-آ پانته
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 ?توخوبي مرسي سالم-آريا

 مامانش..مباش مسلط اعصابم بر تا کشيدم عميق نفس..ازش بود گرفته حرصم..گلم ممنون-آ پانته

-وگفت من به رسيد..نيومده خوشش کارش از بود معلوم باباش صورت از ولي نميگفت هيچي

 همين هه..آريا کنار نفره تک مبل رو نشست رفت وسريع..ونممن سالم-من..اومدي خوش.سالم

 بود اجبار از رفتارشم

 ?هستين راضي ديگه هم از?خبرا چه خب-آقاايمان

 البته-گفت عموش وروبه کرد نگاهم آريا

 تهپان قيافه که زد لبخند عموش..عاليه واقعاآريا آره-گفتم زدمو لبخند?دخترم چي تو-آقاايمان

 توهم رفت ومامانش

 شه وضع بحث اينکه واسه بود معلوم..کردم نگاهش..کن عوض لباساتو اتاقم بيا خورشيد-آ پانته

 بنفش بانماي اتاق يه..اتاقش تو باال رفتم همراهش اي بااجازه گفتن با..زده حرفو اين

 بود خوشگل..بود

 تمرف..کرد اشاره کنارش به و نشست تخت رو..بزنم حرف باهات ميخوام خورشيد ببين-آ پانته

 من-گفت کوتاهي مکث بعداز...باشم رک باهات ميخوام ببين-گفت که نشستم کنارش

 ها بعد ولي آجي ميگفت بهم اوالش بود مغرور پسر يه آريا..آرياشدم عاشق بود سالم02ازوقتي

 روال هب بعد ولي بود سرسنگين باهام چندسال تا..دارم دوسش گفتم بهش کنمو تحمل نتونستم

 کردم هرکار بود خوش دلم خاطرهمين به خب راستش..بود هم روي ما اسم اول از..برگشت عادي

 که کمي خشم وبا...نشد رامم.داشت فرق بابقيه آريا.بود فايده بي ولي کنم خودم جذب رو آريا که

 زا نداري بهش حسي اگر ميخوام ازت خورشيد ببين-ميزدگفت موج کردنش صحبت لحن توي

 ندازچ..کردم تجعب..برسم سالم چندين هاي تالش به بزار نشده دير هنوز..بيرون بري زندگيش

 ولش من ميخواست??ميگفت چي اون اينکه هم ديگر.زد حرف آروم باهام آ پانته اينکه يکي..تاچيز

 چي تو-من..وسطه آبروم پاي باشم نداشته درست اگرم حتي دارم دوست رو آيا من...نه..نه?کنم

 ?سرت بخ زده?ميگي

 مومت ضررت به وگرنه..وبرو بکش راهتو توهم.منه مال آريا..گفتم بهت خوش روي با بينب-آ پانته

 .. هم به کوبيد محکم درو بيرونو ورفت..بدزدتش کسي نميزارم و هست من مال آريا..ميشه
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 ?بزنه حرفارو اين ميتونه چطور..بودم شک تو هنوز..بود شده فقل ذهنم..ميلرزيدن دستام

 پهرس يکي..ميشه وارد فشار بهم داره طرف همه از..نميشه نه..گرفتم دستام بين سرمو...خدا واي

 رفتم..دنميش ولي باشم آروم ميکردم سعي.. کنم مقابله نميتونم..خدا کن کمکم اه..آ پانته يکي

 يکم..ميخورد صورتم به بود حياط درختاي باوجود که خنک باد..کردم وبازش اتاق پنجره سمت

 پايين رفتم کردمو عوض سمولبا سريع..شدم آروم

 رفح مامان با داشتم ببخشيد-گفتم زدمو لبخند..کرد نگاهم وبانگراني?کردي دير چقدر-آريا

 بود کرده ريز واسم چشماشو که آ پانته به خورد چشمم..بشينم ورفتم..ميزدم

 نه-وگفتم بود پاش روي که دستش رو گذاشتم دستمو?زده حرفي آ پانته?خوبي-گفت آروم آريا

 ناي..کنم ولش نميخواستم نه..فشرد نرمي به گرمش دست توي دستمو..نگفت چيزي عزيزم

 از که دستاشوفشردم منم..هست آلي ايده مرد آريا..آرامشن از سرشار همشون!!گرما اين!!دستا

 ...زد لبخند آريا عموي ولي گرفت ازمون روشو آ پانته..نموند دور آريا وعموي آ پانته نگاه

 ?کنين ازدواج ميخواين کي جوونا بخ-آقاايمان

 .نکرديم ريزي برنامه هنوز-آريا

 نمونده حرفي ديگه پس پسنديديد همو شماکه-آقاايمان

 عموي..ميکنيم ريزي برنامه بعدش شه تموم من دانشگاه ترم اين منتظريم..باشماست حق-من

 ارخدمتک..نونمم-بالبخندگفتم همراه.شين خوشبخت ايشاال خوبه-گفت دادو تکون سري آريا

 ....رفتيم بلندشديمو..زد صدامون شام اومدواسه

 نيمک بازي واليبال يکم بريم بيا آريا واي-گفت آ پانته که بوديم نشسته شام خوردن از بعد

 نيست وقتش االن-آريا

 ديگه بيا واي-آ پانته

 برو ميخواي اگر نميکنم بازي ولي-وگفتم دادم تکون سرمو?بلدي واليبال-وگفت بهم روکرد آريا

 کن بازي

 وايه بوديم نزديک پاييز به چون..دادم سرتکون..بشين آالچيق توي بيرون بيا هم تو پس-آريا

 عموي وهمراه دورم انداختم مسافرتي پتوي يه همين واسه نازک منم بود،لباس سرد يکم اونجا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انلودد نگاه انجمن کاربر parnia asad خورشيدنويسنده غروب رمان

 

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

 

92 

 

 روبه هم آ انتهوپ وآريا يمنشست آالچيق زير عموش منو رفتيمو..نيومد آ پانته مامان..بيرون رفتيم آريا

 هردوشون ماهرانه خيلي..کردن بازي کردن شروع آ وپانته آريا..آورد چايي خدمتکار..بودن ما روي

 ادوافت رفت کج آ پانته دست از توپ که بودم بازيش تماشاي محو..آريا مخصوصا..ميکردن بازي

 آ پانته دادو سرتکون اونم..مشميار من-گفت آ پانته که داره برش بره اومد آريا..آريا سر پشت

 شد رد آريا کنار از که همين..بودم گرفته نظر زير حرکاتشو همه..توپ سمت بره که کرد حرکت

 بغل تو رفت کامل معناي به يعني..گرفتش آريا که زمين بخوره بود نزديک خوردو پيچ پاش

 ?بابا خوبي-پرسيد نگراني با آريا عموي..بود عمد از بود معلوم..گرفت زورم کارش ازاين..آريا

 خوبم آره-دوختوگفت چشم من به بيرونو اومد آريا بغل از آ پانته

 روي زياده داره ديگه دختره اين..شدم خيره چاييم به دزديمو نگاهمو که کرد نگاهم آريا

 کو-نشست پيشم واومدو..ديگه بسه بازي خب-نکردم نگاهش ولي شنيدم رو آريا صداي..ميکنه

 همون..گذاشتم جلوش چاييشو کنم يانگاهش بگم چيزي اينکه بدون?خانم خورشيد ما چايي اين

 نشست رومون روبه اومدو هم آ پانته موقع

 نگاهم پوزخند با داره ديدم که دادم بهش چاييشو?ميدي منو چايي خورشيد-گفت من روبه

 گاهمن ميزد موج شتوچشما که زيادي بانگراني داشت..خورد گره آريا عموي نگاه تو نگاهم..ميکنه

 مينطوره االنم..ميگرفت گريم کنه دلسوزي واسم يکي وقتي داشتم عادت بچگي از راستش..ميکرد

 سرگرم چايي باخوردن وخودمو پايين انداختم سرمو..ميزد حلقه توچشمام داشت اشک

 صاخصوم شه باز زنديگم توي کسي پاي االن از نميخواستم که بود اين دليلش من ناراحتي..کردم

 که اومدم خودم به آريا عموي وجدي محکم باصداي..بياره بوجود مشکلي بخواد ازدواج از بعد اگر

 پشت هم آ وپانته رفت شدو بلند اي بااجازه وباگفتن..دارم کارت داخل بيا آ پانته-گفت آ پانته به رو

 سرش

 ?چي يعني..نميفهمم تورو ناراختي دليل من خورشيد-گفت بهم رو آريا

 تو پاش فردا باشيم نداشته کارش به کاري االن از اگه دختره اين-وگفتم کردم نگاه شتوچشما

 ميشه باز زندگيمون

 ناراحت زود کن درک يکم.زمين ميخورد نميگرفتمش من اگر نبود عمد از کارش اين-آريا

 هست گانه بچه رفتارات خيلي نميفهمم کاراتو دليل-گفت وباعصبانيت...نشو

  عمده روي از کاراش آ پانته-گفتم جديت با روبهش..ميزد چنگ گلوم به بغض..شدم ناراحت
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 اه ديگه بسه?ميگي چرت چرا-گفت خشم با آريا

 رنجم زود فقط..نه..ضعيفم اينکه نه..بود زده حلقه چشمام تو اشک

 داره دوست ميفهمي..داره دوست اون چون-گفتم روبهش

 شونبه توجه وبدون اومدن هم باباش و آ پانته موقع همون..رفتم شدمو بلند سريع..ريختن اشکام

 باش آروم..پاشيدم آب چندبار صورتم به..ورفتم پرسيدم رو دستشويي آدرس..داخل رفتم

 دختر بجنگ..بجنگ زندگيت واسه ضعيفي بگن نکن کاري..خورشيد

 برخوردم آريا به که بيرون رفتم

 خورشيد ببين-گفت بهم رو

 ولباسامو اتاق وتوي باال ورفتم..برم ميخوام فقط..بعد هواس بزار-وگفتم حرفش وسط پريدم

 اومدن داخل همه ديدم که پايين واومدم پوشيدم

 ?دفعه يه شد چت-آ پانته

 بهتره برم شده هم موقع دير.تنهاست زد زنگ مامانم-من

 دخترم ميموندي-آقاايمان

 بياريد تشريف هم شما.کشيديد زحمت.ممنون خيلي-من

 ..رفتيم باهاشون خداحافظي از بعد.بوسيد پيشونيمو..حتما-گفت شدو بلند

 ..پيش وقت خيلي آ پانته-گفت آريا که بوديم ماشين توي

 وجهمت.گفت لب زير پوفي هم آريا..ميزنيم حرف بعد خوره اعصابم االن..نگو هيچي هيسسس-من

 مبست وچشمامو دادم تکيه شيشه به سرمو..ميداد فشار دستش توي محکم فرمونو که شدم

 گاهشن برگشتمو..خدافظ-گفت آريا که بازکنم ماشينو در اومدم کردمو باز چشمامو..رسيديم-آريا

 بود رو به رو به نگاهش..کردم

 خونه ورفتم بستم درو سريع بيرونو رفتم.خداحافظ-من

 دخترم سالم-مامان
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 شده قرمز چشمات?خورشيد شده چي-وگفت سمتم اومد نگراني با مامان..مامان سالم-من

 تواشک آريا ببينم بگو-گفت شدو مانع مامان که اتاق سمت برم اومدم..مامان نيست چيزي-نم

 ?درآورده

 نه-گفتم پايينو انداختم سرمو

 .نشست کنارم هم مامان که نشستم مبل روي رفتم?چي پس-مامان

 بزنه هم به رو آريا منو بين ميخواد انگار..عجيبه کاراش آ پانته دختره اون مامان-من

 ?چي يعني کارا اين?نامزدين نميدونه مگه?چي يعني-وگفت دستش پشت زد انمام

 ..ميترسم مامان-گفتم مامان روبه..آرياست عاشق ميدونم فقط..نميدونم-من

 نميوفته اتفاقي هيچ باشه واقعي مرد اگر آريا.نترس نترس-مامان

 ....نيست عمد از آ پانته کاراي ميگفت چون کشيد داد سرم امشب آريا?آريا

 زور هب لباسام کردن عوض از بعد..نداشت کاريم نيستم خوب فهميد مامانم..اتاق رفتم بلندشدمو

 .. برد خوابم

 ...شدم بلند گوشيم زنگ باصداي صبح

 و شتمبردا هم مو لي وکيف تيره آبي لي شلوار با سفيدمو مانتو صبحانه خوردن بدون..نبود مامان

 ....نبيرو خونه از وزدم نکردم هم آرايش

 اب..نکردم توجه من اما سمتم اومدن ديدن منو تا بودن حياط توي دخترا دانشگاه رسيدم وقتي

 متس ميرفتم راه تند سرعت با..نبود حياط توي..ميگشتم مزاحم دختره اون دنبال داشتم چشمام

 کالس

 ?شده چت?ميري کجا خورشيد-گفت سرم پشت از مهسا

 تا چند و غزل و ومازيار سپهر آ پانته از غير به..اينجاست آره..شدم کالس وارد و ندادم اهميت

 متس برگشت ها نگاه همه ميز،که روي کوبيدم محکم دستمو سمتشو رفتم..بودن بچها از ديگه

 من

 ?توچته?هان-گفتم وبلندتر?چيه کارات دليل-گفتم عصبانيت با
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 دارهن اشکال?شدي ناراحت..زينا اوخي-گفت نيشخند با وهمراه باال انداخت ابروشو تاي يه آ پانته

 -ادد ادامه بهم رو بود صداش توي که ناراحتي يکم وشايدم عصبانيت با و...همينه بعد به ازاين

 من ترم داغون..بفهم بدتره تو از من وحال حس

 ?بود عميق عشقش انقدر يعني..بودم شک توي..بيرون ورفت

 کردو مبغل اومد مهسا..ميشم ديوونه دارم-وگفتم گرفتم گوشام به دستمو..ميشم ديوونه دارم واي

 مازيارو حتي.ميکردن نگاهم داشتن بچها کردم بلند سرمو..نده اهميت..بشم قربونت-گفت

 بعد و خوردم آب ليوان يه..بيرون رفتم ومژده ونگين وسپيده مهسا کمک با و ندادم اهميت..سپهر

 هنداشت آ پانته کار به کاري کردم عيس..داشتيم کالس تا3امروز..سرکالس رفتيم خوري هوا يکم از

 شدم آريا ماشين متوجه که بيرون ميرفتيم داشتيم شد تموم کالس وقتي..باشم

 اينجاست آريا-نگين

 .رفتن کردواوناهم سالم بابچها..سمتمون شدواومد پياده ماشين از آريا

 سالم-آريا

 سالم-گفتم بود پايين سرم که همونطور

 زنيمب حرف ميخوام خورشيد-آريا

 !?بگه ميخواست چي يعني..باال رفت قلبم ضربان

 روبهش باتعجب..رفت خونشون سمت به آريا..شديم ماشين سوار آريا همراه..دارم حرف منم-من

 ?خونتون ميري چرا-گفتم

 ارکپ ماشينو..رسيديم که نگفتم چيزي..زد حرف ميشه تر راحت اونجا نيست خونه کسي-آريا

 ونا خورشيد اه..يکم فقط..ترسيدم کم يه..خانم بتول حتي نبود کسي آره..شديم وارد باهم کردو

 شو ساکت نامزدته

 ?ميخوري چيزي-آريا

 هک شنيدم صداشو ميخوردم داشتم که همونطور..آورد آب ليوان يه واسم رفتو..مرسي..آب فقط-من

 ولي-تگف تر وبلند...نده اهميت ميشه حسوديش تو به آ پانته بودم گفته بهت من خورشيد-گفت
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 تو-گفتم روبهش ميزو رو گذاشتم ليوانو..ميشي ناراحت اون وکاراي باحرفا داري هردفعه تو

 ميشه پررو اون ميگيري گرم باهاش تو?چي

 گفت چي امروز ميدوني-وگفتم پايين انداختم سرمو ناراحتي با

 بدونم نميخوام-آريا

-مبلندگفت کردمو نگاه چشماش وت..داره فرق من با وحالش حس که گفت..گفت اون..بدون نه-من

 داغون?ميفهمي..داغونه گفت

 فقط اون حس.نيست مهم واسم-اومدوگفت خودش به سريع ولي شد شکه اول آريا

 ..همين..سرگرميه

 ورتق دهنمو آب..کرد کاريش نميشد ولي بود سخت هرچند گفتنش که حرفي..ميزدم رو حرفي بايد

 ..هترباشهب همه واسه جداشيم اگه شايد-گفتم دادمو

 ?آسودگي اون کو..اما کشيدم آسودگي روي از عميقي نفس.گفتمش باالخره

 ممحک دستمو مچ نزديکمو اومد..ميکرد نگاهم فقط نميزد حرفي..کرد نگاهم گرد چشماي با آريا

 ?ميخواي..ميخواي آشغال اون حرف خاطر به?ميگي چي ميفهمي-گفت داد با گرفتو دستش توي

 ?نيچکارميک-شدم مانعش جلوشو رفتم سريع..در سمت ورفت برداشت شينوما سويچ ندادو ادامه

 ?چيه هدفش ببينم ميخوام-آريا

 ..شدم خسته اه.. آريا کن ول-من

 آريا..ومدها پيش مشکل چقدر ببين..کرديم نامزد ميشه چندمدت تازه-وگفتم سالن سمت برگشتم

 ترزود ميخواي اصال..نکن توجه آ پانته حرفاي به خورشيد-وگفت ايستاد نزديکم سمتمو اومد

 نبي صورتمو آريا..نگفتم چيزي..لرزيد دلم ته ازدواج کلمه از?کارش رد بره اونم تا کنيم ازدواج

 عسلي چشماي اين..ميداد خوبي حس چشماش واقعا..کرد نگاه چشمام تو گفتو دستاش

 ???خورشيد-آريا

 کمي همون که تاجايي..شد تر ديکنز و نزديک که..بودم چشماش تماشاي محو فقط نگفتم چيزي

 رفيح حتي يا کنم کاري نميتونستم شدم شکه..بوسيدنم به کرد شروع بردو بين از رو فاصله
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 قند حرفش ازاين..ميزد شدت به..قلبم واي..خورشيد دارم دوست-شدوگفت جدا ازم آريا..بزنم

 نشست لبم روي لبخندي..ميشد آب دلم تو کيلو کيلو

 ......کردم همراهيش منم دفعه اين...دوباره زدو لبخندي آريا..دارم ستدو منم-گفتم روبهش

 سالم بعداز..بود خانم بتول..کرد بازش و در سمت رفت آريا..پريدم جام از خونه زنگ باصداي

 نشستم آريا کنار مبل روي رفتم ومنم اتاقش توي رفت باهاش کردن

 نگاهش عشق با زدمو لبخند..بزنيا فوحر اون نبينم ديگه-گفت کردو حلقه دورم دستشو آريا

 لبق توي آريا..داشتم دوسش واقعا ولي بود نشده عميق هنوز اونقدر شايد آريا به من حس..کردم

 .بود گرفته جا من

 ميشه نگران مامان..آريا برم ديگه من-من

 عزيزم هن-گفتم بالبخند همراه گرفتمو دستشو..برسونمت بريم بيا باشه-گفت بلندشدو-آريا

 اي خسته توهم..ميرم بگير آژانس..نميخواد

 حرفيه چه اين خورشيد -آريا

 فتر بوسيدو گونمو آريا.دعوتين خونمون شب که کن استراحت برو بعد آژانس بزن زنگ برو-من

 آژانس به زد زنگ

 عاشق..کرد حساب رو کرايه کار اول خودش آريا..رفتم شدمو آژانس سوار ازش خداحافظي بعداز

 ... بود خونه هم مامان خونه رسيم وقتي...بودم گيشمردون همين

 پيشش رفتم هام لباس کردن عوض از بعد کردمو سالمي    

 ?خوردي نهار-مامان    

 ?دادي انجام کاري ميان که شب وخانوادش آريا مامان راستي..خوردم آره-من    

 کامل جهيزيت داقلح گفتم..فروختمش.مطب واسه رفتم تو سر پشت صبح امروز..نه-مامان    

 خيلي مامانم-گفت کردمو بغل مامانو عشق با زدمو کمرنگي لبخند.. نياري کم بقيه جلو که باشه

 ودوب باباتم کاشکي..وظيفست جور يه.حرفيه چه اين-گفت کردو نوازش پشتمو مامان..ممنونم

 وديب بچه وقتي از حتي ببينه روزو اين داشت دوست هميشه.ميشه عروس داره دخترش که ميديد

 هبهون به و کرد جدا خودش از منو..سوزوند دلمو که کشيد آهي..ميکرد ريزي برنامه روزا اين واسه
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 بابا عاشق هنوز سال همه اين از بعد مامان..برد پناه آشپزخونه به شب واسه کردن اماده غذا

 تمهس ييها شب شاهد حتي.سخته براش مرگ اين باور کنه،هنوز فراموش نتونست هيچوقت..بود

 هنگ واسم رو آريا خدايا آه..ميريخت اشک بابام عکس پاي به پا صبح تا اتاقش توي مامان که

 ..خيلي.سخته سر باالي سايه دادن دست از داغ..داره

 درست ماهي شد قرار شام واسه..مامان کمک رفتم دادمو قورت بغضمو و کشيدم عميقي نفس    

 شد تموم کارها وقتي..ديگه کوچک وسايل اضافه به و کرديم درست چين ته هم يکم و..کنيم

 هي آخرهم..بپوشم چي که گشتم کمدو بيرون اومدم وقتي و گرفتم دوش يه رفتم..بود2 ساعت

 يدمپوش رو بود سفيد هاي خال خال روش که اي سورمه کوتاه اشتين لباس و تيره آبي جين شلوار

 آرايش..باال دادم هم وجلوشو کردم جمع رمس پشت هم موهامو..فرشيم رو مشکي دمپايي همراه و

 ومدا صدا به در زنگ که ميکردم مرتب اتاقمو يکم داشتم..مات صورتي رژلب و کرم يکم فقط هم

 مرفت سريع..شدن وارد ميداد نشون که ميرسيد گوش به وخانوادش اگآريا صداي سراون وپشت

 گفت هميش بازم ولي بود شده بهتر يکم جون سميرا دفعه اين..کردم سالم تکشون تک با و بيرون

 نشستم آتوسا کنار..آوردم وميوه چايي رفتم و نشستند..نداشت کمي دست

. .گذشته اي خورده و ماه يک.ها منتظريم ما..کنن ازدواج ندارن تصميم ما هاي بچه خب-آقاامير    

 ..ماهستن ازدواج منتظر ايناهمش خدا اي

 تو نظرم به خب.ميشيم آذر ماه وارد داريم ديگه االن شراست خب-گفت که آريا به روکردم    

 سرد هم خيلي موقع اون هواهم..بگيريم ازدواج جشن خورشيد تولد ميشه که دي2 يعني زمستون

 ?چيه نظرتون..نيست

 نداريم حرفي ما که دارين قبول اگر خودتون..مهمه شماها نظر.پسرم بگيم چي-مامان    

 ?چيه نظرتو خورشيد-آتوسا    

 خوبه ندارم حرفي منم خب-من    

 نکردين کاري هنوز شماکه?نيست زود-جون سميرا    

 عروسي کاراي واسه برن بچها ديگه فردا از خب-آقاامير    

 ميشه تموم دانشگاهش ترم اين کم کم ديگه هم خورشيد خوبه اره-آريا    
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 مه وبعدش نزديکه عروسيش گهدي آخه..دانشگاه بره ديگه ترم از نبايد خورشيد-جون سميرا    

 يويل قيلي دلم ته حرفا اين گفتن از..ندارن کم هم پول خداروشکر زندگيش خونه سر ميره که

 زد لبخند کردو نگاهم آريا..ميکنم ازدواج دارم ديگه نميشد باورم.ميداد دست خوبي حس..ميرفت

 شلوار کت..مرد اين هشد خوشگل چقدر که نشدم متوجه اصال امروز..زدم لبخند روش به ومنم

 بازي تننشس باباش با وآتوسا آوردم شطرنج رفتم که نشستيم يکم..کرمي لباس همراه به مشکي

 روي..من اتاق توي رفتيم آريا همراه منم..بودن زدن حرف مشغول هم خانم وسميرا مامان و کردن

 .خوبه ليخي-من?کنيم عروسي ديگه ماه يک?چيه نظرت خورشيد-گفت که نشستم کنارش تخت

 بده ادامه وباز بگير مرخصي رو ديگه ترم ميخواي اگر?چي دانشگاه-آرريا    

 برم خودمم نميخوام ديگه ميگيرم رو ليسانسم ترم اين..بهتره نرم عزيزم نه-من    

 ?عروسي کاراي واسه بريم کي از خوشگله خانم خب-اريا..بوسيد وپيشونيمو خنديد آريا    

 گفتي که عهرموق نميدونم-من    

 ?ميشه تموم کي امتحانات-آريا    

 فردا پس-من    

 بعدهم رهب در خستگيت تا ميگرديم بچها با يکم ميريم دادي امتحانتو وقتي پس خب..خوبه-آريا    

 غلمب که فشردم نرمي به دستشو و زدم لبخندي..عروسي کاراي انجام و خريد به ميکنيم شروع

 و مزدي حرف کلي شام صرف از بعد..بيرون رفتيم شام واسه مبري گفت که آتوسا باصداي..کرد

 ......... ورفتن بود شده موقع دير ديگه که خنديديم

 بودن ناراحت بچهاخيلي..بود من واسه دانشگاه آخر روز يعني هام امتحان آخر روز امروز

 ?ميکني ول دانشگاهو حاال چرا.بدي خيلي خورشيد-مژده

 که نميشه عزيزم خب-من

 نميبينمت ديگه شمال ميرم ميکنم ازدواج بعد منم خورشيد-ننگي

 بيرون بريم باهم همه شب گذاشته قرار آريا تازه.ميبينيم همو.نگين اينارو-من

 بياد مازيارم.ايول-سپيده
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 السک وارد قرمز چشماي با آ پانته لحظه همون..مازيار به چسبيده که يکي اين-خنديدوگفت مهسا

 سعي بود گلوش توي که بغضي با سمتمو اومد..بودن نرفته هنوز کالس بچهاي نصفه دقيقا..شد

 ترس زا که نزديکم اومد..ميکني نابودم داري?اينکاروکني ميتوني چطور اشغال-بزنه داد بلند کرد

 حتي..همينطور هم دخترا کردم تعجب..گرفت دستمو و نزديک اومد اون ولي عقب رفتم قدم يه

 يه..بودن هم مازيار سپهرو ازجمله ميکردن نگاه داشتن هم ودنب کالس توي که بچهايي بقيه

 نم نکن ازدواج..ميکنم التماست خورشيد..خدا تورو خورشيد-چکيد آ پانته چشم از اشک قطره

 کنده اج از قلبم داره..ميميرم دارم ببين ببين-گفت قلبشو رو گذاشت دستمو.ميميرم آريا بدون

 حس خاطر به?چي من ولي داشت دوست رو آريا کردممي درکش..گرفت بغضم..کن رحم.ميشه

 ..چي همه زير بزنم نميتونستم اون طرفه يک

 عاواق ولي ميکنم درکت آ پانته ببين-گفتم و زير انداختم سرمو کردمو جدا دستش از دستمو

 کرد کارش يه ميشد شايد ميزدي رو حرفا اين نامزدي از قبل اگه.نميشه االن اونم..نميتونم

 پولش واسه تازه..نداري رودوست آريا توکه..کردي نامزدي زود تو کثافت خب-آ پانته

 .شدم عصباني..ميخوايش

 به دوش خشمگين..اينو بفهم..دارم دوست رو آريا من..بفهم دهنتو حرف-گفتم روبهش عصبانيت با

 رکاريه دخترا..ميزد داد و ميداد فشار دستشو همينطور..ميکرد خفم داشت دقيقا کردو حمله سمتم

 هب رو آ پانته رسوند بهمون خودشو سرعت به سپهر دفعه يه که کنن جدامون نتونستن کردن

 رو..بود شده سخت کشيدن نفس..بيرون بردن رو آ پانته بچها از ديگه يکي و غزل..زد پس شدت

 يشترب قلوپ چند که دستم داد آب ليوان يه مهسا..بودم افتاده کردن سرفه به.بودم نشسته زمين

 کمي..دادم تکون آره عالمت به سرمو?خوبي-وگفت نشست زانو رو جلوم سپهر..بخورم تونستمن

 ..خونه ورفتم کردم تشکر سپهر از..بيرون رفتيم بابچها بهترشد حالم که

 و گينن و ميومد سپهرهم فکرکنم البته که ومازيار سپيده من،آريا،آتوسا،مهسا،ماهان، شب بود قرار

 ..نميومدند کرکنمف که هم ومژده نامزدش

 يه گرا وحتي کنم صحبت آريا با اگر شايد..فکرميکردم امروز به داشتم بودم کشيده دراز تخت رو

 ....ميگذرم خودم باشه،از داشته بهش هم کوچولو حس

 هم آرايش.مشکي عروسکي وکفش مشکي وشال حريرکرمي مانتو و مشکي شلوار يه..شدم آماده

 ..کرمي رژلب و چشم مداد و ريمل
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 تداش حق آ پانته..بود عالي واقعا..کردم نگاهش..کرد سالم شدو پياده بالبخند..دنبالم اومد آريا

 همراه رنگ اي قهوه شلوار کت کردم نگاهش..ميشدم عاشقش داشتم منم حتي.بشه عاشقش

 مشکي لباس

 ويت نقرارمو افتاد وراه نگفت چيزي..دادم تکون منفي عالمت به سرمو?خورشيد شده چيزي-آريا

 .. بود پارک

 ..نگفت چيزي همين واسه ميگم بهش که ميدونست ياشايد چيزيمه يه فهميد آريا حتما

 هک زيراندازي روي و کرديم سالم باهمشون..مژده بجز بودن همه گفتم که همونطور رسيديم وقتي.

 نشستيم بودن کرده پهن

 شد تموم ديگه ترمم اين نباشين خسته خب-نيما

 نميده ادامه ديگه خورشيد که حيف ولي ديگه آره-سپيده

 ديدم که زدم لبخند روبهشون.ببينيدش بيايد ازدواج از بعد ميتونيد داره فرقي چه خب-آريا

 کردم گوش بچها هاي تعريف وبه ازش برگردوندم رومو..ميکنه نگام بانگراني سپهرداره

 هم شام واسه بزنيم قدم کمي بريم ماشين توي بزاريم وسايالرو زيراندازو چيه نظرتون-مازيار

 دمق واسه رفتيم جفت جفت همه وسايل کردن جمع از وبعد کرديم قبول..من مهمون بيرون ميريم

 وماهان ومهسا آتوسا بود ومازيار،،ومونده ،،سپيده(حسين)نامزدش و آريا،،نگين منو:زدن

 کارداشت يجاي اخه اومد خودش ما بعداز يکم آتوسا(بگم رفت يادم راستي..)وسپهرونيما

 باما شمابياين وآتوسا مهسا خب-من

 هسام رنگ?بزنم قدم مهساخانم با ميشه باشه نداشته اشکال اگر ماهان آقا-گفت سريع سپهر

 ردهک تعجب که انداختم نيما به نگاه يه ولي..بود معلوم خوشحالي برق توچشماش قشنگ پريد

 هک کنم تموم کارارو شرکت برم يدبا من داداش-گفت آريا به رو و جيبش تو کرد دستشو..بود

 نباشه شلوغ سرت نداري وقت توهم

 باهات ميام خودمم بعد فعالبيا?حاال کجا-وگفت نيما شونه رو گذاشت دست آريا

 بهتره برم من نه-نيما
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 خداحافظي از بعد دادو سرتکون.ميام آخرشب منم نکنه درد دستم برو داداش باشه-آريا

 شد ناراحت سپهر حرف بخاطر حتما سوخت واسش دلم.مشد راهش بدرقه باچشمام..رفت

 باشيد خودم چشم جلو ولي نداره اشکال-ماهان

 بزن قدم آتوسا با توهم خب-مهسا

 مياد بامن آتوسا نه-گفت کردو اخمي آريا

 آريا.دارم حرف باهات باهم برن بزار کرده جرم مگه.خب داري چکارش وا-گفتم آروم بهش رو

 انداخت سرشو خجالت از چاره بي آتوسا..برو باشه خب خيلي-گفت اآتوس روبه کردو نگاهم

 ميشد ودمب نپوشيده بلند پاشنه کفش که االن..افتاديم وراه کردم حلقه آريا بازو دور دستمو..پايين

 دارم دوست بلند قد مرد من-گفتم زدمو لبخند.هيکله خوش و بلند قد واقعا آريا که فهميد

 ترکرد نزديک خودش به منو کردو اي خنده آريا

 لحظه..هبپرس ميخواد چي ميدونستم.کردم حبس توسينه نفسمو و بستم چشمامو?خورشيد-آريا

 ..بود سختي

 زدواجا تا آريا-گفتم بود صدام توي که خفيفي لرزش با.بازکردم چشمامو..خورشيد ميشنوم-آريا

 ?شده چي-پرسيد عجببات..بهم کرد رو ايستادو آريا..شيم دقيق چيز همه از ميخوام نکرديم

 قلبم..ختدو چشم بهم منتظر..بگير تصميم بعد باش آروم فقط ميگم بهت که چيزي آريا ببين-من

 ..باشم مسلط اعصابم به کردم سعي کردمو مشت دستامو..ميلرزيد دستامم ميزد تند تند

 مداو..دفهمي هم آ پانته کردم خداحافظي کالس بچهاي با که امروز-وگفتم پايين انداختم سرمو

 تگف..ميميره تو بدون که گفت-دادم ادامه کشيدمو عميق نفس..که گفت کرد زاري گريه کلي

 بود شده سرخ عصبانيت از چشماش کردم کردم آريا نگاه..داغونه

 نيستي ميل بي آ پانته به نسبت توهم و باشه نشده قوي ما بين حس هنوز واقعا اگر آريا ببين-من

 ..بزنيم بهم رو نامزدي اين اي بهونه يه به ميتونيم

 ازوموب باعصبانيت آريا..بشه چي قراره لحظه اين که ميکردم تصور.دادم قورت سختي به دهنمو آب

 .. رفت خلوت جاي يه سمت وبه گرفت
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 چي ميفهمي تو-گفت خشم با بهم رو نبود اونجا اطراف کسي که درختي زير رفتيم وقتي

 ودب کرده پاشو مامان که پيش چندسال از ميخواستم اونو اگر من خورشيد?هان-وبلندتر?ميگي

 خصوصام نيست زندگي دختر آ پانته.خاستگاريش ميرفتم کني ازدواج بااون بايد که کفش يه توي

 ..شد جمع چشمام تو اشک.. بست چشماشو کشيدو عميق نفس..من واسه

 شهميک عذاب هرلحظه داره اون خب ولي ميفهمم آريا ببين..بـ-گفتم بود صدام توي که بالرزشي

 ..ما زندگي توي بزاره پاشو ميخواد همش ازاالن اينکه مخصوصا

 حرفارو اين آ پانته خاطر به فقط مطمئني خورشيد-گفت کردو ريز چشماشو سمتمو اومد آريا

 شکاشچ عسلي به?داري دوست منو اصال?يانه کني ازدواج بامن ميخواي خودت ببينم بگو?ميزني

 ميکرد حبس سينه تو نفسو بهش کردن نگاه باهرلحظه که چشمايي..کردم نگاه

 ..کنه کاري يه بخواد که ميترسم.آريا ميترسم ولي..ولي دارم دوست من آره-من

 درآورد جيبش از وگوشيشو گرفت دندون به پايينشو لب آريا

 ?ميکني چکار داري-من

 آ پانته که بودم مطمئن.گرفت اي شماره که نگفتم چيزي..شو ساکت لحظه يه خورشيد-آريا

 ..هست

 ...الو-آريا

-............ 

 يدونيم خودت خورشيد سمت رفتي ديگه بار يک فقط اگر..آ پانته ميگم چي ببين کن گوش-آريا

-............ 

 کن گوش تو نه-آريا

-............. 

 تصميم قتيو من.نيستي من زندگي دختر تو ميگم بازم گفتم بهت بار هزار ببين آ پانته بسه اه-آريا

 نوم نميتونين اي ديگه کس ونه تو نه وايسادم چيشم همه پاي کنم ازدواج خورشيد با گرفتم

 کنيد منصرف
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-........... 

 باشه بگو فقط نکن گريه-آريا

-............ 

 ..باريدن به بودن کرده شروع اشکام..کرد قطع وتلفنو.. داني خود..بکن ميخواي که هرغلظي-آريا

 ?دکر تهديد-من

 سمتمو ومدا..دانشگاه بري نبايد که شد حتمي ديگه..نرو سمتش اصال توهم.کنه کاري نميتونه-آريا

 هرجا ديگه شد تموم که دانشگاهتم..هست چي همه به حواسم من.نکن گريه خورشيد-گفت

 نرمي هب دستشو که دادم تکون مثبت عالمت به سرمو?باشه.آتوسا يا مياي يابامن بري خواستي

 کردو پاک دستمال با اشکامو..بود احساس از هرچندسرشار کوتاه اي وبوسه کشيد مگون روي

 ..زديم حرف چيزا واين ازدواج خريد درباره يکم و زديم قدم هم تودست دست بازهم

 آماده بحص فردا خورشيد راستي..ببين ميبرمت روزا همين.ميبينيم-آريا?ميبينم کي رو خونه-من

 عقد سفره خريد هواس بريم دنبالت ميام باش

 حرف شام درباره داشتن که طرفشون رفتيم.شدن جمع هم دور بچها ديديم..باشه-من

 وشهگ يه بردم گرفتو دستمو بود کرده ذوق مهسا?گذشت خوش-وگفتم مهسا پيش رفتم..ميزدن

 و زد حرف يکم اولش-گفت سريع بزنم حرف نزاشت?شد چي بدوني اگر خورشيد واااي-وگفت

 بشيم ناوآش بزنيم حرف چندجلسه اينکه درباره نظرت گفت نه گفتم دوستي يباکس گفت بعدش

 نيست حرفي باشه گفتم منم?چيه

 باشه مبارک-وگفتم خنديدم

 تيمرف باهم..ميره آبروم سپهربفهمه که بچها سمت بريم بيا زود حاال.مرسي-خنديدوگفت مهسا

 سمتشون

 کشتممي آريا خونه رفتيم حاال خورشيد-کنارم اومد آتوسا

 ..داره اعتماد بهش هم آريا پسرخوبيه ماهان.نميگه چيزي نترس-وگفتم خنديدم

 ?حاال چخبر خب-گفتم باشيطنت
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 و شديم ماشين سوار...نگفتم چيزي.زديم حرف چيزا اين و درس درباره فقط بابا هيچي-آتوسا

 ندويچيسا يه توي رفتيم..بخوريم ترکي کباب بريم شد قرار بچها درخواست به..شام واسه رفتيم

 .. خورديم شاممونو و نشستيم آزاد هواي توي بزرگ ميز سريه همه و

 که بود چند ساعت نميدونم..خوابيدم کردمو عوض هامو لباس سريع..خونه برگشتيم ازشام بعد

 زنگ داشت بودکه آريا..بود?ساعت..کردم ساعت نگاه..پريدم خواب از گوشيم باصداي

 ..دادم جواب عسري همين واسه ترسيدم..ميزد

 ..آريا الو-

 ?اينجايي مگه?چي-گفتم باتعجب..پايين بيا خورشيد-آريا

 بيا نيست خوب حالم خورشيد-آريا

 شدم هول..باال ميام نياي اگه خورشيد-گفت باعصبانيت.. اما-من

 رنگ آبي که بود خواب لباسوشلوار لباسام..شدم بلند سريع..ميام االن صبرکن باشه باشه-من

 رفتم نفهمه مامان که جوري آروم آروم و پوشيدم روش مشکي شال و مشکي مانتو يه..بودن

 ..پايين

 دو اب..فرمون روي بود گذاشته سرشو..بود ماشين توي و بود کرده پارک در جلوي ماشينشو آريا

 و کمرش روي گذاشتم دست.ترسيدم.بود اونجوري هنوز اون اما..شدم سوار ماشينو سمت رفتم

 ?آريا-مزد صدا اسمشو

 بودن شده سرخ چشماش..کرد بلند آرومي به سرشو

 ?شده چي-گفتم باتعجب

 دادو تکيه صندلي به..امروزه جريان خاطر به فهميدم..خوردبود اعصابم يکم فقط هيچي-آريا

 متوجه اما..رفتم فرو گرمش آغوش به زدمو لبخند..کرد باز هم از دستاشو و..خورشيد بيا-گفت

 روبمش که فهميدم سريع و...دهنت-گفتم و گرفتم فاصله ازش..ميده يچيز يه بوي دهنش شدم

 ?آريا خوردي مشروب-خورده

 يکم فقط-آريا

 ?هست مهمي چيز مگه خوردي چرا?چرا آخه..ببين روزتو حالو يکمه اين-من
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 طفق-داد ادامه دادو قورت دهنشو آب...خورشيد نه-گفت دادو تکيه صندلي پشتي به سرشو آريا

 ..نترس.خورشيد مراقبتم من..بيفته واست فاقيات نميخوام

 تو بيارم و مست مرد يه ميکنه دعوا که مامان?کنم چکار واي..ميگفت هزيون داشت اين

 چاره دنبال منم ميزد حرف خودش واسه داشت آريا..خونشون برم نميتونم خودمم..خونه

 نبود همراهم که هم گوشي..رسيد ذهنم به چيزي يه تااينکه..ميگشتم

 ?کجاست گوشيت آريا-گفتم آريا روبه

 ?چي واسه-آريا

 کرد اشاره عقب صندلي به دست با..دارم کار بده-من

 آريا..گرفتم رو آريا باباي شماره و برداشتم رو گوشي شدمو خم..موبايله جاي اينجا آخه-من

 جواب قبو تا چند از بعد آريا باباي..ببره خوابش ديگه که هاست االن فکرکنم.بود بسته چشماشو

 داد

 ?کجايي معلومه آريا الو-آقاامير

 سالم-گفتم کردمو کوتاهي مکث

 ندادي جواب زدم زنگ تو گوشي به هم هرچي?شماکجاييد?خوبي دخترم سالم?خورشيد-آقاامير

 ميشه.بيارمش نميتونم منم کرده مست آريا.آريا ماشين توي هستيم ما خونه جلوي االن ما بابا-من

 برده خوابش?ببرينش بيايد

 ?خورده چقدر-آقاامير

 پيشش اومدم منم پايينه گفت زد زنگ من به.نميدونم-من

 يول زدم آريا صداي..کرد قطع تلفنو و..ميبرمش ميام االن.دادي خبر که مرسي دخترم باشه-آقا

 ...خوردنه مشروب وقت چه آخه اه..برده خوابش ديدم

 رو آريا هم باکمک کردن سالم از بعد..رسيد رانندشون همراه آريا باباي بعد دقيقه31 حدود

 سوار نم از خداحافظي از بعد هم آريا باباي رفتو ماشين يکي بااون راننده و کناري صندلي گذاشتن

 ...رفتند شدو ماشين
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 ..... شدم بيهوش سريع که ميومد خوابم انقدر.خواب رخت تو پريدم سريع و باال رفتم آروم

 آخه زياديه خواب خاطر به فکرکنم..بود شده کوفته دنمب اندقدر کردم باز چشم وقتي صبح

 ...مطب فروش کاراي واسه بود رفته نبود خونه هم مامان..بود??ساعت

 استفاده زياد ماشين از نه و رفت سرکار نه ديگه پارسال از و هست سالش55حدوداي مامانم)

 ...(ميکرد

 يل مانتو يه.آريا خونه برم شدم مادهآ نداشت بانهار فرقي ديگه که مفصل صبحانه خوردن از بعد

 ...کردم حرکت برداشتمو ماشينو..مشکي وشلوار کفش شالو همراه

 ودنب رفته زود صبح وآتوسا جون سميرا..داخل ورفتم کردم پارک کوچه تو ماشينو رسيدم وقتي

 بودن خونه آريا و خانم بتول وفقط اينا آ پانته خونه

 ?خوابه هنوز رياآ خانم بتول-گفتم خانم بتول روبه

 خوابيد هم موقع دير بود بد حالش ديشب دخترم آره-خانم بتول

 بتول که هآشپزخان سمت ميرفتم داشتم.کنيم اماده واسش مفصل صبحانه يه بريم بياين پس-من

 بخورين اونو شه نهارآماده صبرکنين خب دخترم-گفت خانم

 ..ميشه هم وقت دير بهتره صبحانه.اگررفتيم البته بيرون بريم قراره امروز نه-من

 يسکويتب چندتا و.گردو و پنير.عسل و خامه:جمله از کرديم آماده صبحانشو سيني توي رفتيم باهم

 و درآوردم شالمو..شير ليوان يه و داره دوست صبحانه واسه ميگفت خانم بتول که قهوه همراه و

 تاريک اتاقو چقدرم اوفــــ..مشد وارد و کردم باز روآروم اتاق در..باال ورفتم گرفتم رو سيني

 خوابه ظهر لنگه تا که هست همين.کرده

 وابخ برهنه تنه باال با آريا..نشستم تخت رو رفتم و تختش کنار عسلي رو گذاشتم رو سيني

 و گرفتم ازش چشممو.بازوهايي عجب.هيکلي عجب اوممم..بود پاهاش روي فقط هم پتو.بود

 زدم صداش

 شو بلند-من..نکرد باز چشماشو ولي خورد تکون..شد ظهر ديگه وش بلند آقاآريا...آريا-من

 آقاآرياروميخواد پيشت اومده خانم خورشيد.ديگه
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 شيدک منو حرکت بايه و..يکم بخواب بيا هم تو خورشيد اه-گفت بود بسته چشماش که همونطور

 بخوابم تخت رو کنارش شد باعث که سمتش

 مياد خانم بتول االن زشته شو بلند ميکني چکار-من

 نميشه وارد اجازه بدون خانم بتول-آريا

 نوم بسته چشماي با همونطور بود فايده بي ميکردم تقال هرچي..شم بلند بزار کن ول آريا اه-من

 به..نگفتم چيزي همين واسه فايدست بي کردن تقال ديدم..بود کرده اسير بازوهاش بين محکم

 دوست رو داشت بقيه به نسبت که غروري حتي ظلحا هر از.بود جذاب واقعا..شدم خيره صورتش

 يدوبوس گونمو سريع?خانمي زدي زل چي به-گفت لبخند با کردو باز هاشو پلک الي آروم..داشتم

 شده اعثب که لبخندي..خريد بريم بايد امروز که شو بلند-شد بلند و زد لبهام بر کوچک بوسه بعد

 ?شده بهتر حالت?خوبي-گفتم و نشستم تخت رو و دادم قورت بيادو لبم روي بود

 نشوندمش تخت رو گرفتمو دستشو..خوبم آره-آريا

 ?خوردي همه اين ديشب چرا-من

 هم ماني ديدم که وقتي مخصوصا. بود خورد خيلي اعصابم-گفت دوختو روش روبه به نگاهشو آريا

 ..کردم همراهيش و نزاشتم تنهاش ميخورد مشروب داشت و ناراحته

 ?چرا نيما-گفتم تعجب با

 رخاط به بازم خب ولي نيست جدي خيلي حسش..مهسا خاطر به-گفت کردو نگاه چشمام تو آريا

 دوش رفت فکرکنم..بود اتاقش توي که دستشويي توي رفت شدو وبلند..شد ناراحت ديشب

 ردس آخه آوردم ديگه يکي و پايين بردم شو قهوه بياد آريا تا شدم بلند.همه در چي همه اه..بگيره

 ميکرد خشک موهاشو وداشت بود پوشيده هاشو لباس داخل رفتم وقتي..ودب شده

 بخور صبحانتو بيا آريا-من

 من دهن هم لقمه دو يکي گاهي از هر خوردن به کرد شروع و تخت رو اومد و..مرسي به به-آريا

  ميکرد

 منم.هبد تحال توهم.نريم امروز بريم فردا ميخواي اگه ببين-گفتم بهش رو صبحانه خوردن از بعد

 سربزنم بهت فقط بودم اومده
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 رفت و..خيلي نکردم هم روي زياده ديشب.خوبم من.نميشه نه-گفت و انداخت باال ابرويي آريا

 ..اومد هم آريا که پوسيدم شالمو..پايين رفتم و برداشتم رو سيني منم هاش لباس سمت

 چيم ساعت همراه و..شکيم شلوار و رنگ آبي لي شرت تي يه.بود کرده ست من با تيپشو ديدم

 ..زد چشمکي بهم که کردم تماشاش بالذت..ميکرد خودنمايي دور از که شيکش

 کنم ددو اسپند يه برم ماشاال ماشاال-گفت سريع ديد هامونو لباس و ما تا بيرون اومد خانم بتول

 ميخورين چشم که

 ازش خوندچر سرمون دور اسپندو خانم بتول ازاينکه بعد مونديم منتظر خنديديمو

 بيرون زديم خونه از کرديمو تشکروخداحافظي

 آوردم ماشين من-من

 اونم فتوگ نگهباني به که دادم بهش کليدو.ميريم من ماشين با داخل بيارنش بگم بده کليدو-آريا

 ..برده رو آتوسا و جون سميرا حتما اونم که داشتن راننده يه..داخل بيارتش که رفت

 ..کرديم رکتح و شديم آريا ماشين سوار

 پاساژ يه به رسيديم اي دقيقه بيست حدود که دادم سرتکون..حلقه واسه ميريم اول-آريا

 داره شيکي هاي وحلقه هست آشناهاشون مغازه اينجا ميگفت آريا..شيک طالفروشي

 اهمه پروفسوري سبيل ازاين و بود الغر قدبلندو پسر يه که فروشنده با شديم مغازه وارد وقتي

 کرد استقبالمون گرمي به که کرديم مسال داشت

 من وروبه..شد داماد باالخره ماهم آرياي آقا به به-گفت بود شهرام اسمش فهميدم که پسره

 دارين لطف ممنون-وگفتم زير انداختم سرمو..داداش زن ميگم تبريک-گفت

 ?بکنم ميتونم کمکي چه خب-شهرام

 اورد انگشتر مدل کلي شهرام..باشه شيک.ميخواستيم حلقه ازدواج واسه راستش-آريا

 بودند زيبا همشون واقعا.بود مدلي همه..واسمون

 ارهودوب..قشنگن همشون-وگفتم دوختم چشم بهش. داري دوست کدومشو-گفت گوشم کنار آريا

 يطال حلقه جفت..گرفت چشممو يکيش اما بودن قشنگ همشون..شدم انگشترها ديدن مشغول
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 قشنگ واقعا..بود سفيد ريز هاي نگين رديف به هم کنار ونهد دونه هردوشون روي که بود سفيد

 ..داشت برشون چون شد متوجه آريا فکرکنم..بود

 اندازه..کرد دستم رو حلقه که دستش توي گذاشتم دستمو باخوشحالي..خورشيد بده دستتو-آريا

 ..ميومد يدمکش دستاي به خيلي اينم بودو سفيد پوستم مخصوصا بود قشنگ دستم روي خيلي..بود

 برميداريمشهرام همينو..عاليه-آريا

 دستش به..بود اندازش اونم.کردم رودستش وحلقه گرفتم ودستشو..کن امتحان توهم آريا-من

 نيست،دست حواسش شهرام ديدم..شه شوهرم مردي چنين قراره که نميشد باورم واقعا.ميومد

 يکنزد منو..کرد نگاهم عشق و خندلب با آريا..زدم بهش کوچک بوسه ويه لبام نزديک روبردم آريا

 بهم..ماشاال-زدوگفت لبخند شهرام.نموند دور شهرام چشم از که بوسيد پيشونيمو بردو خودش

 ..داداش شين خوشبخت ايشاال مياين خيلي

 قهحل گفتو چشمي شهرام.. اندازست سايزشونم..ميبريم اينارو ما جون شهرام خب..ممنون-آريا

 ...پاساژ از بيرون اومديم خريدشون از بعد و آورديم در هارو

 شديم ماشين سوار

 افتاديم راه کردمو موافقت..عروس لباس واسه بريم خب-آريا

 باهاشون بود کرده ازدواج قبال که دوستش ميگفت آتوسا.معروفه خيلي هست اي مغازه يه-آريا

 قشنگيه جاي ميگفت رفته

 موشدي پياده باهم..بزرگ فروشي عروس لباس مغازه يه جلوي رسيديم بعد يکم...پس خوبه-من

 باهاشون..دخترجوون يه وهمراه بود ميانسال خانم يه فروشنده..شديم وارد هم تودست دست

 ?رمدخت ميخواي لباسي جور چه-ميانسال خانم.. ميخوايم عروس لباس که گفتيم کرديمو سالم

 باشه قشنگ نميدونم اوممم-من

 اتاق هي وارد..افتاديم راه سرخانمه پشت آريا منو..ببين اروه لباس بريم دخترم بيا-ميانسال خانم

 دهز ذوق زيبا لباس همه اون وسط واقعا..بود قشنگ هاي عروس لباس پراز که شديم بزرگ خيلي

 نيکيشو يه کردم نگاه هارو لباس همه..کنم انتخاب لباس که خودم عهده به گذاشتن..بودم شده

 ..ميکردم نگاه رو لباس خاصي شوق با..گرفت چشممو
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 کرد نگاه رو لباس اونم کنارمو اومد شدو متوجه آريا

 .. کردم نگاه لباس به دوباره باشوق.. دار برش داري دوستش اگر.مياد بهتم.قشنگه خيلي-آريا

 اونم هک داشت آستين يه..بود تور هم جنسش و داشت هفتي حالت سينش قسمت که بود لباسي

 يعني لباس ادامه..بود مانند دکلته هم آستينش يکي واون بود شده درست گل شکل به تور با روش

 دنباله هم ويکم..نبود پف خيلي ولي بود شده پف تور با پايين تا شکم قسمت روي از

 تو ظرن..قشنگه-گفتم آريا روبه خاصي شوق با.بود قشنگي بسيار لباس واقعـــــــــا..داشت

 ?چيه

 ور همين..قشنگه خيلي آره..گلم بپوشي يخوايم تو-وگفت کمرم پشت گذاشت دستشو آريا

 نمهخا روبه..لباس پوشيدن واسه بودم زده ذوق خيلي..دادم تکون مثبت عالمت به سرمو?ميخواي

 جوونه خترد همون..بود بزرگي نسبتا اتاق..فرستادن پرو اتاق به منو و ميخوايم رو لباس اين گفتيم

 ..پوشيدم رو باسل کمکش با و درآوردم هامو لباس..کمکم اومد

 ..شد جمع صورتم درد از که پشت از کشيد موهامو کش کردو ودست..کن باز هم موهاتو-دختر

 اقات توي که بزرگي آينه سمت کردم رومو اخم با و ندادم جوابشو ?اومد دردت..ببخشيد آخ-دختر

 لباس اب و سفيد که هم من پوست..تن رو مخصوصا..بود عالي واقعا وااااي..داشت قرار پرو

 ستهنش آريا..بيرون رفتيم و گرفت دنبالشو هم دختره و باال دادم رو لباس پايين..داشت همخواني

 البخندب منم..کرد نگاه ومنو گرفت گوشيش از نگاهشو اومدم من تا..بود گوشيش توي سرش و بود

 رفت مادرش بااشاره هم دختر..سمتم اومد شدو بلند..کنه نگاه بتونه تر قشنگ تا ايستادم

 چشماش توي رو عشق برق بار اولين براي گفت ميشه..کرد نگاهم خاصي جور يه آريا..اونطرف

 ..ديدم

 اطراف نگاه آريا..پاشيدم چهرش بر پرمعنايي لبخند.اي معرکه واقعا من خانم خورشيد-آريا

 فراوان وعشق بالذت و نزديک اومد نيستن دوتاخانم اون که شد مطئن وقتي..کرد

 کامل رو وضعيت اين..رسيد مسن خانم لحظه همون ولي شه تمام لحظه اين يخواستمنم..بوسيدم

. .برميداريم همينو-گفت خانم به ورو نياورد مبارکش روي به آريا ولي خجالت از شدم سرخ..ديد

 پيداست شوهرت از دخترم شي خوشبخت-گفت من وروبه..چشم باشه-گفت زدو لبخندي خانم

 ..زدم خجالت روي از نديلبخ..داره دوست واقعا که
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 ،لباسمن و رفتيم دوباره دختر همون کمک با..کارداريم کلي که بيار در لباسو برو خورشيد خب-آريا

 قدارم و آورد در رو چکش دسته آريا..خوشگل بزرگ جعبه يه توي گذاشتند رو لباس..پوشيدم هامو

 ..بيرون اومديم وباهم نوشت رو پرداخت پول

 باشه مبارکت-آريا

 غذا جا يه بريم-من. شديم سوار و ماشين عقب صندلي روگذاشتيم جعبه. عزيزم مرسي-من

 بخوريم

 مشغول و داديم سفارش برگ کباب هردو..اونجا نزديک خوري غذا سمت رفتيم...بريم باشه-آريا

 شديم خوردن

 ?آريا-من

 شد شيرين دلم ته?جانم-آريا

 باشم داشته هم ساقدوش کردم ازدواج وقتي داشتم دوست هميشه راستش-من

 ?کيا خب ولي.نيست بديم فکر?ساقدوش-آريا

 از. ...و وماهان مازيار پسراهم از.وآتوسا وسپيده مهسا ميشن دخترا از خب-وگفتم فکرکردم يکم

 ..نميشه که اون آخه?سپهر..داشتم ترديد سوم نفر گفتن

 فکرخوبيه..نيما آره..دوختم چشم بهش..نيما-آريا

 نيما اوهوم-من

 ايدب فردا من خورشيد ببين-داد ادامه مکث کمي از بعد..بشه ريزي برنامه چيزا اين بايد خب-رياآ

 روز واسه ها ساقدوش کاراي..جهيزيه خريد واسه برو اينا مامانت با توهم..تاالر کاراي واسه برم

 وسايل:جمله از..کرديم شب تا اضافي خريد کلي دوباره نهار خوردن از بعد..کردم قبول.. ديگه

 هم هردومون واسه البته و..آريا واسه هم وکفش وشلوار کت خريد من،و واسه عقد،کفش سفره

 ...گرفتم وقت خانم نرگس آرايشگاه توي دوباره خودم خواسته به من..گرفتيم وقت آرايشگاه

 که گفت..رفت هم خودش و خونه رسوند رو من آريا..خونه برگشتيم خسته ي خسته..بود شده شب

 .............بود خوبي شب..سرميزنه بهم مياد شب فردا
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 رنگي اين نه-من

 بهتره اي سورمه..نه سفيد نه-مهسا

 بهتره ياسي بابا نه-سپيده

 زور به داشت ديگه که هم فروشنده.. باشه چجوري ميگم من.منه خواب اتاق آقا-گفتم باحرص

 صدام رسيدين تيجهن به شماهم برسم مشتريا به ميرم من خانما-گفت ميکرد تحملمون

 ورفت...کنيد

 ريدخ واسه رفتن خاله و مامان..هستيم جهيزيه خريد درگير صبح از وخاله ومامان وسپيده مهسا با

 .. هستيم وآريا من خواب اتاق وسال درگير هم تا سه ما و آشپزخانه وسايل

 ..قشنگه رنگ سفيد اتاق مهسا ببين-گفتم مهسا به رو

 زور به مه فروشنده.. کمه وقت که بخريم بريم..ميکنيم کل کل داريم تهساع نيم..بابا باشه-مهسا

 وروتختي بزرگ دونفره وکمد وقاليچه وپرده آرايشي وميز دونفره تخت..اومد کرديم راضيش

 ..بود عالي واقعا..بودند سفيد حرير ها پرده..خريديم سفيد رنگ به همه..و

 ميايم باز بخوريم چيزي يه جا يه بريم.گرسنمه من..هست5ساعت ديگه خب-سپيده

 ..خريد واسه رفتيم ودوباره خورديم ساندويچ جا يه و رفتيم....خريد

 متس رفتيم سفيد اي قهوه-گفتم فکرکردمو يکم ?باشه رنگي چه سالنت وسايل خب-مهسا

 اي قهوه کوچيک هاي بالش با سفيد چرم هاي مبل..خريديم اي قهوه حرير هاي پرده..فروشگاه

 با فروخت مطبو مامان که بگم هم رو اين..بود عالي چي همه خالصه.... و داشت قرار بلم روي که

 ...شد فروخته هم ماشين وهمچنين بااليي قيمت

 ربيادس يه صبح گفتم نکردم قبول بيادمنم که گفت زد زنگ آريا..خسته وماهم بود شب03ساعت

 تراح خيال وبا خوشحال..گرفتن يا قهوه رو آشپزخونه ست ميگفت مامان..خونه رفتيم..خونمون

 .......خوابيدم

 ديدم رو آريا که بيرون ورفتم بستم موهامو شدمو بلند..بود00ساعت کردم باز چشم وقتي صبح

 ..هستند کردن صحبت درحال و نشستن مامان با مبل روي

 ..سمتم برگشتن هردوشون.سالم-من
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 بخير صبحت-مامان

 اوهوم-من ?ببينيم رو خونه بريم امروز-گفت رياآ که نشستم کنارشون رفتم.سالم-آريا

 کن مه دعوتش بزن سربهش برويه.انگار نه انگار.کني تشکر خاله از نرفتي خورشيد زشته-مامان

 شدو راضي هم مامان.. پيشش آريا با ميريم فردا ميخريم هم دعوت کارت امشب مامان خب-من

 خونه سمت ورفتيم شدم بخوره،آماده کردم رشوادا زور به که آريا کنار در صبحانه خوردن از بغد

 ....بگذرونم اونجا در و زندگيم ادامه بود قرار که اي

 ..داشت نگه وشيک بزرگ رنگ مشکي درب يه جلوي..رسيديم

 پارکينگ طرف به ميخوره هم يکي اون حياطه روبه اين.داره در دوتا خونه اين خورشيد ببين-آريا

 ..داره قرار خونه پشت که

 قشنگ چه وااااي..شدم وارد من اول کردو باز درو..شديم وپياده کرد پارک بيرون رو ماشين آريا

 ودب درخت از پر راست سمت قسمت و بود چمن دورش تا دور که بزرگ نسبتا حياط يه..اينجا بود

 کرمي رنگ به هم کوچک دونفره تاب ويه بود کاشته توش وگياه گل پراز که باغچه يه که

 داشت قرار اونجا هم چوبي بزرگ آالچيق يه که بود چمن فقط هم خياط چپ سمت قسمت...بود

 هک کوچکي نسبتا مصنوعي آبشار يه هم حياط از قسمت يه.قرارداشت وسطش بزرگ ميز يه که

 يسنگ حالت هم ميشد طي خونه تا بايد که مسيري...بود،قرارداشت زيبا هم بسيار اندازه از جدا

 ادهخانو اين..بود زيبايي خيلي خونه..حالت چوبي نماي با بزرگ طبقه کي خونه يه هم خونه..بود

 وقذ زيبايي همه ازاين واقعا ومن بود ومدرن شيک بسيار سبک يه توي هاشون خونه کال ارجمند

 ..بودم زده

 .. رفتيم داخل به باهم

 اينم که بود سالن دور هم پنجره چندتا..بود بزرگ سالن يه راست قسمت ميشدي وارد که همين

 ..بود رنگ اي قهوه پارکت هم سالن زمين کف قسمت..ميداد قرار ديد توي رو حياط

 مه بودواپن سنگي آشپزخانه هاي ديوار که داشت قرار اپن آشپزخانه سالن راست سمت قسمت

 ..بود شيک خيلي عوض در ولي نبود بزرگ خيلي آشپزخانش.بود اي قهوه رنگ به

 راه يه..بود چپ قسمت ها اتاق..ها خواب اتاق سمت رفتيم..شدم نهخو اين عاشق تااينجا واقعا

 ودستشويي حمام ميگفت آريا که بود در دوتا راهرو توي فقط که قرارداشت کوچک روي
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 هب در تا سه راهرو توي..رفتيم باال پله از..بود چوبي پله بازم که بود راهرو اون در اي پله..هست

 فتگ آريا که بود بزرگتر کمي اونا از يکي ولي بودن اندازه يک اتاق هرسه..داشت قرار کرمي رنگ

 ..داشت قرار کوچکي ودستشويي حمام اتاق هرسه توي..ما اتاق ميشه

 که داشت قرار بزرگ پنجره يه چپ قسمت.رنگ سفيد هاي ديوار تمام با اتاقي وآريا من اتاق

 ..آريا به روکردم باذوق..بود حياط سمت به هم وپنجره..هست کوچکي بالکن فهميد ميشد

 ..بغلش توي وپريدم..عاليه اينجا آريا واي-من

 خانمي اومد خوشت که خوشحالم-آريا

 وسهب اولين اين..بوسيدمش کوتاه اي لحظه واسه کردمو نزديک بهش صورتمو..ممنون..خيلي-من

 ............درخشيد هاش چشم توي خوشحالي برق بعد ولي کرد تعجب اول آريا..بود من طرف از

 يها لباس باهاشون بريم تابيان بچها به بزن زنگ آريا-آرياگفتم روبه..بيرون اومديم خونه از

 بديم انجام وکاراشونو بخريم هارو ساقدوش

 مامانت خاله خونه ميريم کي پس-آريا

 زنگ نفرشون2هر به..کرديم وحرکت نگفت چيزي..هست وقت کلي هنوز..عصر واسه بزار اونو-من

 رياآ که بود وشيکي بزرگي پاساژ توي قرارمون.بيان نظر مورد محل به خواستيم شونواز زديم

 ......هست شيک هاش لباس ميگفت

 ?باشه چجور تا سه شما لباس نظرتون به خب-گفتم دخترا روبه..اومدن نفرشون2هر

 ..فکرکردن به کردن شروع هرسه

 باالخره تا تيموگش گشتيم انقدر...شنگهق کدومش ببينيم تا هارو لباس کنيم نگاه بريم بيا-سپيده

 ..شد پيدا نظرم مد لباسي من

 پايينش وقسمت داشت مشکي هاي خال وخال بود اي پارچه شکم روي تا سينش قسمت لباس

 ارد دنباله هم پشتش وقسمت بود زانو از باالتر وجب يک تا جلوش هم بود حرير تور جنس از که

 صورتي ياهمون پيازي پوست رنگ من اما داشت رنگي ههم..ميشد کشيده زمين روي وکمي بود

 ..کردم انتخاب رو کمرنک

 ?چطوره-گفتم نفرشون2هر روبه
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 سليقت به احسنت..عاليه-مهسا

 هم پسرا واسه..آقايون واسه ورفتيم تاخريديم2شون هرسه سايز اون واز کردن تاکيدش هم بقيه

 اليع واقعا..کراواتي هيچ بدون رنگکم صورتي وکت مشکي ولباس مشکي شلوار آريا سليقه به

 رنگ به مخملي بلند پاشنه کفش دختراهم وواسه مشکي کفش پسرا واسه هم کفش..بود

 شد رارق..پسرا برعهده گذاشتيم هاشونو ماشين کار ميشد وقت دير ديشت ديگه چون..لباسشون

 ..عروسي کارت خريد واسه رفتيم باهاشون خداحافظي از بعد..باشه رنگ سفيد312هاشون ماشين

 الييط پاپيون با که بود در شکل بودوبه رنگ سفيد.. بود خوشگل خيلي خريديم که عروسي کارت

 ضافها به داشت قرار دراون که هايي نوشته ميکردي باز رو پاپيون اون وقتي..بود شده بسته رنگ

 ارنو دورش که شکل مستطيل يه هم کارت پشت قسمت..ميشد ديده وآريا من خوشگل اسم

 بود شده ريزي برنامه که تعداد به..بود کننده دعوت اسم نوشتن داشت،مخصوص قرار طاليي

 که..کارت پشت کرد چاپ رو کننده دعوت هاي اسم فروشي کارت خود آريا خواسته به بنا..خريديم

 ..گرفت هم زيادي پول بابتش البته

 که هست ساله21حدود نز يه مامانم خاله.کرديم حرکت مامانم مريم خاله خونه سمت به

 که ميگه هنوزه که هنوزم..بود براش سختي لحظه خيلي..ميکنه فوت ازدواجش فرداي شوهرش

 يه توي هم االن..نداره هم وفرزندي نکرد ازدواج اون از بعد ديگه..سخته وعسش روز اون باور

 بهش که وشوعرش پدرش ارث از هم ماليش وضع..ميکنه زندگي وتنها تک يرشناس محل

 ..هست رسيده،عالي

 ازب رو در ميانسالي خانم..زديم درو زنگ..بود بزرگي همراهحياط بزرگي خونه..خونشون رسيديم

 ..استقبالمون اومد خاله..کرد راهنمايي داخل ماروبه..بود خدمتکار..کرد

 وهومي چايي..شديم وارد کردو سالم آريا با ازاونم بعد..گرفت آغوش در ومنو?دخترم.خورشيد-خاله

 ..آوردن واسمون

 به ماشاال که چقدرم-ولبخندگفت انداخت هردومون به نگاه يه..سرزديد بهم کردين خوب-خاله

 ..شيد خوشبخت ايشاال.نيايد هم

 ..شماست لطف هابه اين همه-من
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 وکارت زديم حرف ما ازدواج از کمي..پسنديدين هردوتون که خوشحالم.جون خاله بود وظيفم-خاله

 .. داديم روبهش

 تهداش ديگرو هم هواي جون خاله-گفت عميقي نفس کشيدن از بعد و انداخت کارت به نگاهي الهخ

 همب وروکرد..کنيد حل مشکالتتونو باشيد،،باهم باهم شرايط همه توي بدونيدو قدرهمو.باشيد

 زندگيم،شب روز بهترين توي که من..داديم دست از سرمونو سايه هردو من،مادرت-وگفت

 که گممي دارم اينو ولي کنم ناراحتتون نميخوام..نشد بلند ديگه مسعود خدابيامرز فرداش ازدواجم

 مامانتم که مطمئنم.بدميکنه حالمو گذشته روزا،ياد اون ياد هنوزه که هنوز..بديه درد بفهميد

 ..همينطوره

 مبل روي ورفتم بلندشدم. چکيد چشماش از اشک قطره يه..زير انداخت سرشو..نداد ادامه ديگه

 دادوحرفي تکون سرشو..بيايد کنار باهاش کنيد سعي شماهم..خاله ميفهمم-وگفتم نشستم نارشک

 بدون از ترس..وگرفت وجودم ترس لحظه يه..ميکرد نگاهم داشت اونم کردم نگاه آريا به..نزد

 ..زدم لبخند بهش..آريابودن

 اموش بريم بيايد حاال..کردم ناراحت شماروهم جون خاله ببخشيد-شدوگفت بلند مبل روي از خاله

 ..بخوريد باهم

 ..کنيم زحمت رفت ماديگه..نکنه درد دستتون جون خاله-من

 بريد بعدش بخوريد شام بيايد حرفيه چه اين-خاله

 ..هستيم عروسي کاراي درگير همش روزا اين بريم بايد..مرسي خاله-گفت که بود آريا دفعه اين

 کرديم خداحافظي ازش شام خوردن از وبعد شديم قانع ديگه به کرد اصرار انقدر خاله خالصه

 * * * * * * *خونه ورفتيم

 باز رو جديد زندگي از اي صفحه که روزي..من ازدواج روز به ورسيد گذشت هم روز31اين

 ...ميکرديم

 هستن اتاق يه توي شون هرسه هم دخترا..خانم نرگس دست زير هستم آرايشگاه توي صبح از

 ..باهم وپسراهم آريا..شن هم شبيه که وقراره

 ..شد خشک کمرم نشستم صندلي روي بس از
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 ..ميشه تموم کي خانم نرگس-من

 تموم آرايشت کار االن ديگه صبرکن..ميزني غر داري همش جون خورشيد واي-خانم نرگس

 آرايشم از قبل نهارهم..ظهرهست از بعد5ساعت انداختم ساعت به نگاه..ميشي راحت ميشه

 ..خورديم

 عروسمو لباس دختر تا چند باکمک رفتم شدو تمام آرايشم کار هم ساعت ازنيم بعد باالخره

 هک نداشتم کم چيزي..بودم ابرها روي..داشتم حسي چه من لحظه اون خداميدونه فقط..پوشيدم

 وهمراه خودت وخواسته ميل به ازدواجت که وقتي اونم عروس لباس پوشيدن..کنم پرواز بخوام

 ..بود رينباشه،شي وعالقه عشق

 نگاهشون شده گرد چشماي با..بودن ايستاده هم کنار شون هرسه بيرون رفتم وقتي

 خوشحالي از..بودند شده خودشون واسه پرنسسي شون هرسه..بودن شده عالي واقعــا..کردم

 ..ميکردند برانداز منو داشتند اوناهم..شديد عالي واي-وگفتم خنديدم

 بسته وپشتشون بودند کرده شالقي لخت اشونموموه بودن پوشيده هارو لباس همون

 کرده مشکي هاشونو چشم بود،دور رنگي شون هرسه هاي چشم چون شونم هرسه آرايش..بودند

 ..بودند زده صورتي لب رژ هاشونم لب به.. ميومد بهشون که طوسي چشم خط وهمراه بودن

 ?تويي اين خورشيد واي-آتوسا

 دنيا وسعر ترين خوشگل شم فدات من اي-سپيده

 ..سمتم واومد گريه زير زد دفعه يه..کردم نگاهش باتعجب..نميزد حرفي مهسا

 ميشي پاخانم يه خودت واسه داري ديگه..بشم قربونت الهي.خورشيد-مهسا

 ..نداره که گريه عزيزدلم-من

 ..جداميشي ازمون ديگه خورشيد-مهسا

 ?ميکنه چراگريه اين واي اي-رسيد خانم نرگس که ميزد حرف داشت مهسا

 هم به االن آرايشت که کن پاک اشکاتو بيا دختر-وگفت مهسا سمت اومد برداشتو دستمالي

 ..کرد کارو همين مهساهم..ميريزه
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 نشده هم شبيه خيليم آره..کردم نگاهشون?ميدي تشخيص تارو سه اين-گفت روبهم خانم نرگس

 ..بودند

 الط دستتون.عاليه اينجور..نشدن هم فتوکوپي آره،خوبه-من

 ?نديدي خودتو هنوز تو خورشيد-گفت خنديدو آتوسا

 تنميگف راست..بود بازشده دهنم..آينه سمت ورفتم خنديدم..نبود يادم اصال من..ميگفت راست

 .. بودم کرده تغيير خيلي دخترا

 کرده تاق صورت به هم جلوش قسمت..بودن کرده وجمعش بودن کشيده سرم پشت موهامو

 ..نشد رنگ وهامم خودم خواسته به..بودن

 ..ميرسيد کمر تا پشتش بودو پشت هم وتورم داشت قرار موهام روي هم کوچک تاج يه

 هم کلفت چشم خط..واسم بودن زده هم مصنوعي ومژه بودن کرده سياه چشمامو دور هم آرايشم

 مهه واقعا..بود کرمي رنگ هم لبم ورژ بودن زده هم کمرنگ خيلي رژگونه..بودند کشيده دورچشمام

 ..بود عالي چي

 ...شدم هم موفق که نريزه تا زدم پلک کلي هم سر پشت..زد حلقه چشمام توي شوق اشک

 منو دوشم رو انداختم شنلمو سريع..رسيدن هم وفيلمبردار مرد هاي وساقدوش آريا که خبردادند

 به ردک شروع گذاشتيم بيرون پامونو ما وقتي از فيلمبردار..سرم پشت ودختراهم کردم حرکت جلو

 ..گرفتن فيلم

 رنگ به ها ساقدوش گل..بود گل نفرشون5هر دست..سرش پشت هم تا سه اون بود ايستاده آريا

 ..بود قرمز رز هاي گل پراز هم من گل ودشته بود لباسشون

 ..ميکرد نگاهم باتعجب..نزديکم اومد فيلمبردار درخواست به بنا آريا

 ?هان?بگم که دارم چي من آخه..خورشيد-آريا

 کراه مشکي شلوار کت..انداختم تيپش به نگاه يه.. اي العاده فوق واقعا-گفتم کردمو ريزي خنده

 ..آريا مثل بزنم نداشتم حرفي واقعا..مشکي وکراوات سفيد لباس
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 نماشي سوار هم دست تو دست بهم گل دسته دادن از وبعد وبوسيد پيشانيم شدو نزديک آريا

 ..آتليه سمت کرديم وحرکت شديم

 نماشي تا دو..سرمون پشت مثلث صورت به هم ماشين تا سه واون ميکرد حرکت جلو ما اشينم

 ..بودن ومازيار سپيده هم دوماشين اين سر وپشت.وماهان ونيما،آتوسا مهسا پشتيمون

 عکاس..کسع گرفتن واسه رفتيم بود شده خوشگل خيلي که کليپ گرفتن از بعد..آتليه به رسيديم

 ...پشتي باغ توي رفتيم هم آريا ومنو عکس گرفتن واسه برو رو زوج سه اون

 تکي عکس چندتا..تکي عکس واسه اي ديگه عکاس با رفت آريا..بود نفره تک هاي عکس اول

 باسمول جلوي ميدوم دارم مثال هم بعدي عکس..بودم نشسته چوبي تاب توي عکس اولين..گرفتم

 کسع اضافه به..بود شده باز دورم ولباسم دمبو نشسته زمين روي به بعدي عکس..باال بودم داده

 ..ديگه هاي

 بود بازي العاده فوق که عکسامون از يکي...گرفتيم عکس باهم اومدو آريا تکي عکس گرفتن از بعد

 وهامون وصورت بودم کشيده رو آريا کراوات ومن بوديم ايستاده هم روي روبه آريا منو که بود اين

 ياوآر بودم ايستاده من هم بعدي عکس..ميکرديم نگاه هام چشم وتوي بوديم کرده نزديک هم به

 دست روي بود کرده بغل منو آريا هم ديگه عکس..بود ايستاده سرم پشت قهر صورت به هم

 آخرهم ودر دختر ساقدوش تا سه کنار در من جمله از گرفتيم هم ديگه عکس کلي..هاش

 ..گرفتيم عکس جمعي دسته تاييشون2با

 هکدوکو هاي تاالر بهتريم از يکي توي تاالرمون..تاالر طرف به تازونديم و بيرون ديماوم آتليه از

 ..بود بودم ديده عمرم به که هايي تاالر زيباترين جزء گفت ميشد واقعا که...ميشد برگزار

 رياآ بازوي دور دستمو من..بود پهن پات جلوي قرمز فرق ميشدي وارد که در از..بود قصرمانند تاالر

 ورد فيلم کلي گرفتن از بعد...ميومدن سرمون پشت هم دست در دست تاهم2واون کردم هحلق

 همه شديم وارد وقتي..داخل رفتيم چرخوند سرمون دور مامان که واسپندي قرآن زير از ما شدن

 توي رفتيم..بود هم آ پانته متاسفانه که بودند همه..کشيدن وکل زدن دست به کردن شروع

 دکلته لباس يه..ميکرد نگاهمون سالن ته از داشت که آ پانته به خورد چشمم..نشستيم جايگاهمون

 باز قلب صورت به هم کمرش قسمت وتوي بود تنگ تمامش که بود پوشيده اي سبزفيروزه

 لدرحا وسط که هايي مهمان به گرفتم ازش چشم..بود گذاشته وباز بود کرده لخت موهاشوهم..بود

 .. دوختم چشم بودن رقص
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 درکنارهم از که مازياروسپيده..بودند رقص درحال ديگه هاي مهمان اضافه به ساقدوش زوج ههرس

 ..ميبردند لذت رقصيدن

 بدون امهس اما بود مهسا به کمرنگي لبخند نيماهمراه اما،،نگاه ميرقصيدند اوناهم خب...ونيما مهسا

 ..ميکرد حس کنارش کسيو خالي جاي شايد.ميرقصيد حسي هيچ

 وصورت ونگاه ميکردند نگاه ديگرو هم چشمي زير گاهي گه وهردو ميرقصيدند هم هانوما آتوسا

 ..نميفهميدمش که بود حسي گفت ميشد هم وماهان بود زده خجالت آتوسا

 ?اومد خوشت جشن از-سمتش برگشتم آريا باصداي

 ..هستين العاده خارق امکاناتش وتمام جشن اين وهم تو هم-گفتم زدمو لبخند

 سمتمون باعجله اومدن جون ميراوس مامان

 رسيده تازه عاقد?ايد آماده-مامان

 کرده لطف عجبي-من

 بيارمش برم تامنم باشيد حاضر فقط نگو هيچي خورشيد-مامان

 که نداره اشکالي.داشته کار هم ديگه جاهاي عاقد جان خورشيد-آريا

 بداخالق عروسيش روز عروس نيست خوب غرنزن-گفت روبهم اخموش نگاه با سميراجون

 ..رفتن مامان وبا...باشه

 ..داشتم استرس هم کمي اما بودم خوشحال..اومد هم عاقد

 لخوشگ خيلي عقدم سفره..بودند دوخته عقد وسفره ما به چشم همه..بود شده درست ساکتي جو

 ..وطاليي سفيد رنگ به..بود

 به دستش توي رو قند جفت هم ومهسا گرفتن سرمون باالي رو رنگي سفيد حرير وآتوسا سپيده

 خواندن به کرده شروع عاقد قرآن خواندن از بعد وما نشست صندلي روي هم عاقد..مياورد حرکت

 ...خطبه

 آريا ايآق عقد به را شما وکيلم آيا قاسمي خورشيد خانم-کرد شروع وعاقد گفتم الهي بسم لب زير

 ?آورم در خودتان وميل قلبي خواسته وبا اجبار بدون ارجمند
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 بچينه گل رفته عروس-ميرسيد گوش به که بود مهسا وصداي

 هبگ نيست يکي خب وا..ميکرد وراست چپ قيافشو هي نداره اعصاب بود معلوم ازش که هم عاقد

 ميفتي بد فيلم توي نکن اينجور

 پروند تيکه باز مهسا که خوند رو عقد خطبه دوم بار براي عاقد

 ميخواد لفظي زير عروس-مهسا

 ..داد آريا به اي سورمه رنگ به اي وجعبه مداو هم جون سميرا

 ..انداخت گردنم رو بود آريا اسم به که وگردنبندي کرد باز رو جعبه هم آريا

 دونب ارجمند آريا آقاي عقد به را شما وکيلم آيا قاسمي خورشيد خانم ميگم سوم بار براي-عاقد

 ?آورم در خودتان وميل قلبي وباخواسته اجبار

 وبر جديد زندگي گام اولين لحظه اين از..بود وقتش خدايا واي..دوختند چشم بهم منتظر همه

 کردم باز لب برخدا وتوکل خدا اسم با..ميدارم

 بله مقدس وکتاب پدرم روح-دادم ادامه کوتاهي مکث از بعد....و مادرم اجازه با-من

 ...ميخنديدم خوشحالي از نداشتم کمي دست خودمم..ميشد بلند که بود وجيغ وکل دست صداي

 گوش به ،آريا(بله مقدس وکتاب ومادرم پدر اجازه با)وصداي خوند رو خطبه دوباره هم عاقد

 ..بست نقش همه لب روي خوشحالي از لبخندي هم وباز..رسيد

 مهسا هم عقد هاي شاهد..کرد اعالم وشوهر زن وخوش خوب وزندگي خدا بااميد مارو هم عاقد

 ..بودند ونيما

 العاده فوق واقعا...کرديم ديگري دست در وهريک آوردند رو بوديم خريده هم هک رو هايي حلقه

 هب وهريک هااومدن مهمان عاقد،همه از وتشکر عسل خوردن از وبعد بوسيد پيشانيمو هم آريا..بود

 ..گفتند تبريک نوبت

 يزچ همه خاطر به شکرميکنم خدارو دل ته از..نبود توصيف قابل من مخصوصا ما هردوي خوشحالي

 .....ميديد منو خوشحالي بابا لحظه اين ميخواست دلم چقدر..بود باباهم فقط،کاشکي
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 به ديگه که بچها با رقصيديم انقدر..رفتيم هم آريا منو..وسط رفتن همه شدو پخش شادي آهنگ

 .. بودم افتاده نفس نفس

.... يرهوغ کيک و ميز..برگشتند سرجاهاشون به همه ارکستر گروه صداي با که گذشت چندساعتي

 ..رقص پيست وسط گذاشتند رو

 ..بود روشن رنگي چراغ تا وچند شد هاخاموش چراغ

 هصحن..بريديم رو کيک وباهم هم کمک هم،با دست تو دست..ايستاديم ميز هردوپشت وآريا من

 نم....شاد آهنگ نواختن به کرد شروع ارکستر..کرديم هم دهن رو کيک باهم آريا منو..بود زيبايي

 .بود قشنگي آهنگ..رقصيدن به کردم وشرو رفتم ووسط گرفتم آريا دست از رو چاقو مه

 هستي هميشه تودلم

 نباشي اگه روم پيش

 باشم ميشه که عاشقت

 باشي ميشه که آرزوم

 جدايي وازم دوري

 داري جايي يه دل کنج ولي

 وجودم تو نبضي مثله

 صدايي وبي ميزني که

 پريشونه تنهايي تو وقتي شبا

 ديوونه دل اين ميگيره غتوسرا

 درمونم تويي هام خستگي به جواب

 توميخونم از هنوزم نيستي خودت

 مجنونم خود مثل توفکرداشتنت

 جونم شده عشقت آخرم اميد
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 خستم ديگه دلتنگي هاي شب ازاين

 نميدونم اسمشو که حسي ازاين

 توميخونه از ميگيره وقتي ديوونه دل اين نميدونه کس

 فداشم تو تابراي باشم هک ميخوام فقط من

 هستي هميشه تودلم

 نباشي اگه روم پيش

 باشم ميشه که عاشقت

 باشي ميشه که آرزوم

 جدايي وازم دوري

 داري جايي يه دل کنج ولي

 وجودم تو نبضي مثله

 صدايي وبي ميزني که

 پريشونه تنهايي تو وقتي شبا

 ديوونه دل اين ميگيره سراغتو

 نمدرمو تويي هام خستگي به جواب

 توميخونم از هنوزم نيستي خودت

 مجنونم خود مثل توفکرداشتنت

 جونم شده عشقت آخرم اميد

 خستم ديگه دلتنگي هاي شب ازاين

 نميدونم اسمشو که حسي ازاين

 توميخونه از ميگيره وقتي ديوونه دل اين نميدونه کس
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 فداشم تو تابراي باشم که ميخوام فقط من

 بيگي سامي(فداشم)

 ..ميزد دست واسم بود ايستاده که همونجا هم وآريا ميرقصيدم لبخند با من

 ه،آمادهکن هماهنگ ارکستر وبا نگه آريا به بودم گفته مهسا به که من درخواست به رقصيدن از بعد

 رقص پيست وسط ورفتم شدم جدا آريا از..داشتم آريا واسه که سوپرايزي واسه شدم

 ...شد شروع آهنگ وريتم دادند بهم رو ونميکروف..کرد نگاهم باتعجب آريا..ايستادم

 خودم باصداي رو آهنگي من گذاشتيم قرار که بود اين آريا واسه من امشب سوپرايز

 ...کنم اجرا رو عالقم مورد آهنگ که گفتم همين واسه بود قشنگ صدام راستش..بخونم

 ..خوندن به کردم شروع آريا چشم تو چشم منم شدو شروع آهنگ

 اومدم ناز با اما دماوم دلنواز چه

 اومدم عزير اما اومدم ريز شکوفه

 نکن دير بودي گفته آخه

 نکن دلگير عاشقو

 بيا زود بودي گفته

 بيا موعود لحظه

 شيرين يار اون منم

 ناز با يار اون منم

 دلتنگ عاشق واسه

 دلباز خونه دلم

 بهار اومد که انگار قرار بي بيا گفتي

 مدهاو عيد که انگار سرزده بيا گفتي

 کنم پيرهن و مهتاب بزار
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 کنم روشن چشمتو

 بشم ديدار سکه

 بشم يار واسه عيدي

 شيرين يار اون منم

 باناز يار اون منم

 دلتنگ عاشق واسه

 دلباز خونه دلم

 شيرينتم خواب من

 بالينتم کنار

 بگم خواهش قصه ميخوام

 بگم نوازش شعر

 بريز هم در زلفامو حاال

 بريز برهم خوابمو

 رفت وتاب شور شدو دير نگو

 رفت خواب خسته عاشق

 شيرين يار اون منم

 باناز يار اون منم

 دلتنگ عاشق واسه

 دلباز خونه دلم

  فروهر ليال(شيرين يار)

 ..ميکرد نگاهم ميزد موج چشماش توي که هيجان از برقي و وخوشحالي تعجب با آريا
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 احاالت که بود صداهايي ينبهتر از يکي اين واقعا-ميرسيد گوش به که بود ارکستر گروه صداي

 امشب گل خانم عروس افتخار به شنيدم

 من مهسا قول به..بودم خوشحال وهيجان شور همه اين از خودمم..زدن دست به کردن شروع همه

 محاله خوشبختي همه اين و

 ..بوسيد گونمو عشق وبا وسط اومد آريا آهنگ اتمام از بعد

 ..متعجبم زيبايي همه اين از واقعا..ميدي کشتن به منو امشب تو دختر خورشيد-آريا

 آريا دارم دوست خيلي-وگفتم زدم لبخندي

 ..بوسيد منو باعشق زدو لبخندي هم آريا

 (آ پانته زبان از)

 ..وعمو وبابا سميرا عمو وزن مامان کنار بودم نشسته

 چي دارم من که خداميدونه فقط..بود سخت خيلي وخورشيد آريا خوشي لحظات اين ديدن

 اموپ که نشدم حاظر وحتي ميکردم گريه کلي صبح از..منه زندگي شب بدترين امشب..يکشمم

 نميومدم کاش اي..ولي اومدم بابا اصرار به ولي بزارم اينجا

 وستد فقط بوسيد خورشيدو بود مشخص که باعشقي آريا اي تکه مخصوصا هردوشون خوشحالي

 ...بود اون بخاطر کردم هرکاري من?قعش?بوده چي من گناه مگه خدايااااا..بميرم داشتم

 چشمم گوشه از اشک اي قطره ناخواسته..بود خون دلم بازم ولي بود شده نفرت از پر وجودم

 نگاه کردم باز چشمامو..فشردم محکم دستم توي رو ميز دادمو فشار هم روي و چشمام..چکيد

 ..ديدم خودم رو،روي وبابا وعمو عمو وزن مامان خيره

 نجااو موندن..کنم تحمل نتونستم..ميکردن نگاهم بادلسوزي..داشتن خبر من القهع از نفر5هر

 يزيچ هيچکس..کردم وحرکت برداشتم صندلي پشت از مانتومو بلندشدمو..ميکرد بدتر حالمو

 ..بمونم نميتونم ميدونستم...نشدن هم مانعم حتي نگفت

 ميروندم...ميروندم ها خيابان ويت باسرعت شدمو ماشينم سوار..بيرون زدم لعنتي تاالر اون از

 ريزهب اشک راحتي اين به بخواد که نبودم دختري من..ميريختم اشک خودم حال به بلند وباصداي

 نميتونم ديگه...ولي
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 نوبت هم حاال کردي نابودم..کنم نابودت که باش روزي منتظر فقط...خورشيد...خورشيد

 ..باشه شما کام به فقط خوشبختي نميزارم..توهست

 ... کردن هق هق بلند باصداي کردم شروع غمگين آهنگ وباگذاشتن ايستادم اي گوشه

 (خورشيد زبان از)

 اليت آهنگ..شد خاموش ها چراغ همه..شد دونفرمون رقص نوبت استراحت وکمي اون از بعد

 ميک بافاصله کردو حلقه کمرم دور دستاشو هم وآريا آريا گردن دور دستامو..شد نواخته هم وآرومي

 ..رقصيدن به کرديم شروع

 ..بوديم شده خيره هم به تاريکي اون وتوي بوديم چسبونده هم به هامونو پيشاني

 منم..نميگفت هيچي..زد لبخندي..نميشم پشيمون تو همچون مردي با ازدواج از هيچوقت-من

 ...شه سپري سکوت در لحظه اين گذاشتم..نزدم حرفي

 خود پوست توي خوشحالي از...گذشت هم ازيب شب اين باالخره...بود خوبي شب

 ..ميديدم رو آريا خودمو فقط..نبود هيچکس به حواسم..نميگنجيدم

 عاشقش واقعا کن که گردون عروس تکه از بعد ماهم...ورفتن دادن هاشونو هديده ها مهمان همه

 اون منم که کردند گريه وبقيه مامان انقدر...خونه سمت رفتيم کرديمو خداحافظي همه بودم،از

 روز اين اومدن از ما همه خب ولي شم جدا مامان از بود سخت آره...نميومدم بند گريه از وسط

 .......خبرداشتيم

 ..بود زيبا واقعا بود بچها سليقه که ودکوري خونه نماي خونه رسيديم

 .......کردم آريا تقديم دخترونمو دنياي خودم وخواسته ميل با من اونشب

 ..بود حمام حتما نبود آريا..بود00ساعت کردم زبا چشم وقتي صبح

 ..بيرون اومد آريا..شدم بلند جام از

 ?خوبي-گفت روبهم بالبخند

 اييه لباس بين بيرون،از اومدن وقتي...بگيرم دوش که ورفتم دادم تکون مثبت عالمت به سرمو

 ..برداشتم رو لباسي بودند گرفته واسم وسميراجون مامان که
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 هم وهاموم..پوشيدم رو سفيد روفرشي دمپايي و زيبايي خيلي فسفري وتاپ فيدس بلند دامن يه

 عطر زدن از وبعد..زدم هم وريمل هم قرمز رژ..کردم رها دورم وآزاد کشيدمش برس کردمو خشک

 ..رفتم بيرون اتاق از

 ?نشستي اينجا چرا-گفتم روبهش..ميکرد تماشاTVداشت آريا

 ميارن هم صبحانه که گفتن ميان دارن اينا مامان-آريا

 يناا مامان باالخره که کردم دم عطري وخوش خوشرنگ وچايي آشپزخانه توي رفتم نگفتمو چيزي

 ...رسيدن هم

 ..نيومد که هم سپيده...جون،مهسا،آتوسا وخاله،سميرا بود مامان

 ..خورديم رو صبحانه و رفتيم سالم از بعد

 ?عسل ماه ميريد کي-مهسا

 ?ميکنيم حرکت بخواد خدا اگر فردا نميشه که امروز-ددا آرياجواب من جاي به

 ?ميريد کجا-گفت باذوق آتوسا

 از خارج فعالبريم نميتونيم زياده شرکت کاراي چون....شمال اونم از وبعد مشهد ميريم اول-آريا

 اهم به هم انقدر حاال-گفت سميراجون که زدم لبخندي..ميبرم خورشيدو روز يه حتما ولي کشور

 دارين زندگي کارو که بيايد زودي..نديد گير عسل

 مشغله کارو به برسن بشينن بعد کردن ازدواج تازه مامان وا-آتوسا

 ..کردن جمع رو سفره رفتو اي غره چشم بهش جون سميرا

 شکيم ورزشي شلوار يه..انداختم آريا تيپ به نگاهي آخر لحظه..بيرون رفتن آشپزخانه از همشون

 صلواتي لب وزير کردم خداروشکر باال قدو بااين شوهري داشتن از..بود پوشيده کرمي ولباس

 ..کردم فوت و فرستادم

 ...رفتند باالخره هم اينا مامان

 چمدون دوتا..شدم ساکمون کردن جمع ومشغول رفتم باآريا تنقالت وخوردن فيلم ديدن از بعد

 .. ميکنه کرايه ماشين آريا لشما وتوي بريم هواپيما با بود قرار...وآريا من هاي لباس از پرکردم
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 توي کردو باز دستاشو آريا..بخوابيم که ورفتيم در کنار گذاشت هارو چمدون. زدم آريا صداي

 ...برد خوابم سريع پرمهرش آغوش

 آشپزخانه توي ورفتم گرفتم دوش اي دقيقه5سريع..کردم باز چشم گوشيم آالرم باصداي صبح

 باهم هامون تاپ که شدن آماده از بعد و کردم بيدارش..بود خواب هنوز آريا..کردم آماده ووسايل

 ..بود نارنجي مشکي هردومون تيپ..بيرون خونه از زديم بود هماهنگ

 مشهد شهرمقدس راهي خوش دل با شديمو سوار پروازمون شماره اعالم از بعد فرودگاه توي

 ...شديم

 ..نشدم زمان طول متوجه همين واسه..بودم خواب همش من هواپيما توي

 ..شديم پياده وکوفته خسته تن با..کردم باز چشم رسيديم ميگفت که آريا باصداي

 شهر هاي هتل از يکي توي رفتيم و کردم قبول..حرم ميريم هم شب هتل بريم بيا-آريا

 تمرف هم من گرفت ودوش رفت آريا کمد توي وسايل چيدن از بعد..وتميز بود خوب اتاقش..مونديم

 ..پزمب چيزي گرفتم تصميم پس..ميداد وشام صبحانه فقط هتل اين اينکه مثل..آشپزخانه توي

 غذا اي دقيقه51حدود..سبزي قورمه پختن به کردم شروع..بود آشپزي واسه وسايل مقداري اونجا

 لحظه يه..خوابيده وبامزه ناز چقدر نازي اوخي..خوابيده آريا که وديدم اتاق توي رفتم..شد آماده

 لپاش روي آبدار اي بوسه ومحکم نشستم تخت روي کنارش رفتم..ترف غش واسش دلم

 ?آريا-زدم صداش..نشد بيدار ولي..زدم

 آريـــا؟-وگفتم دادم تکونش بلندي باصداي تقريبا.زد شور دلم لحظه يه نداد جواب بازم

 ?ميزني داد چيه-گفت کردو باز هاشو چشم

 ..شکرکردم لب زير خدارو..کشيدم خيال آسودگي از نفسي و قلبم روي گذاشتم دست

 ?شده چت خورشيد-آريا

 رو سفره ات..بيرون رفتم وبلندشدمو...بخوريم نهار بيا بلندشو هم حاال لحظه يه ترسيدم هيچي-من

 ..خورديم نهارمونو هم درکنار اومد هم چيدم،آريا

 آريا..شيدموپو آوردم در کيفم از چادرمو رسيديم وقتي..حرم سمت رفتيم بلندشديمو نهار از بعد

 ?چکارکني ميخواي-کردم نگاهش باتعجب..آورد در جيبش از وگوشيشو زد بهم لبخندي اول
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 آريا لبخند وهمراه ايستادم صاف..بگيره عکس ازم ميخواد که فهميدم....وايسا درست خب-آريا

 ...گرفت ازمون دونفره عکس واون نفر يه دست داد گوشيشو ودوباره..گرفت عکس ازم

 ..جداميشديم هم از بايد ديگه

 جمعيت اون توي نکن سعي بود شلوغ اگر باش مراقب ها باشه خودت به حواست خورشيد-آريا

 زنگ گوشيت به شد تموم کارم..باش مراقب توهم آريا-دادم سرتکون..آدم همه اون بين بري

 فکرشو اصال اوه..شديم حرم وارد وهرکدوم داد تکون سري..هستيم که جا همين بيا ميزنم

 بين يميشد له بزني حرم به دست ميخواستي اگر گه بود جوري جمعيت..بود شلوغ انقدر نميکردم

 وضو قبل از که بگم اينو)خوندم نماز رفتم اول همين واسه بود شلوغ االن..جمعيت همه اون

 برداشتم رو قرآن کتاب...خوندم بار چند که داد بهم آرامشي حس خوندم که نمازي انقدر(داشتم

 شلوغ اما،هنوزم بود کمترشده کمي جمعيت..خوندم رو عاشورا وزيارت سوره نوچندي

 سعي ساعت نيم حدود از بعد باالخره..جمعيت اين واسه بودم اومده راهو اين من..نميشد..بود

 اام حرم به اي بوسه شدمو نزديک..بستم هامو چشم اي لحظه واسه..خورد حرم به دستم وتالش

 ازم زندگيمو مرد.نگيره ازم خوشبختيموخدا اينکه واسه..زندگيم واسه اول..کردم دعا..زدم رضا

 تنم تو جوني ديگه که زدم حرف خودم وخداي امام با انقدر..خواستم هم رو همه سالمتي..نگيره

 اومدم زور به فاتحه فرستادن از بعد..بود خيس خيس..کشيدم صورتم به دستي..نموند

 ..يششپ رفتم..بود ايستاده اونجا که ديدم رو آريا..بيرون رفتم...بود شده کوفته بدنم ديگه..بيرون

 ...باشه قبول-آريا

 تسم آريا که شدم متوجه اما بوديم ماشين توي..شديم راهي باهم..مرسي-گفتم زدمو لبخندي

 ..نميره هتل

 ?ميري داري کجا-من

 شتيپ به سرموو نگفتم چيزي..بگرديم يکم بريم گفتم داريم بليط شب فردا واسه چون-آريا

 .. دادم تکيه صندلي

 آريا..مشدي پياده ماشين از باهم..بود زيبايي خيلي پارک..پارکي يه به رسيديم که گذشت کمي

 آباد يلوک باغ يا ميزطراز اسم به گذشته توي باغ اين.آباده وکيل جنگلي پارک اينجا-گفت روبهم

 مورد وقف صورت حسين،به خامه آقاي فکرکنم که آن مالک ،توسط0235درسال.ميشده شناخته

 ...شد گرفته قرار استفاده
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 ميدوني هم چيو همه اوممم-کردموگفتم نگاهش

 مه رو اطالعات اين مياورد اينجا مارو بابا مشهد ميومديم وقتي ماهميشه-کردوگفت ريزي خنده

 ..ميگفت بهمون خدابيامرزم پدربزرگ

 يه..بود جنگلي پارک اسمش مثل همونطور..بود بزرگي خيلي پارک يه..پارک سمت افتاديم راه

 که همونطور...بود مانندي پله هاي سنگ دورش تا دور که بود وسطش هم زيبا العاده فوق درياچه

 کافه از رفت آريا...ها بچه براي بازي وسايل وحتي رستوران،کافه..داشت چي اينجاهمه آرياگفت

 ..ودب بخش لذت خيلي..رودخونه کنار يمنشست..واومد گرفت نسکافه منم وواسه قهوه خودش واسه

 ?ميمونيم روز چند شکال آريا-گفتم ميخوردم نسکافمو از قلوپ چند آروم آروم که همونطور

 ميمونيم بخوايم که هرچقدر..بابا ويالي توي ميريم اونجا-آريا

 ?هست دريا کنار ويالي-من

 ..هست دريا کنار ويالهاي بهترين از يکي جزء.آره-آريا

 ..بادختراميايم ديگه دفعه.. انشاا..بودن دختراهم کاش اي ولي..ميگذره خوش احتم پس

 ..بگيريم عکس بيا-آرياگفتم روبه..زديم دور و پارک جاي همه..گذشت دوساعتي حدود

 که پسري دست داد رو گوشيش آريا..ايستاديم درياچه از اي گوشه رفتيم و کرد قبول هم آريا

 خب ولي..بودش گرفته برق انگار..بود کرده درست خودشو تناکوحش طرز به..بود عبور درحال

 ..نميکرد عبور زياد ها طرف اون کسي نبود اي چاره

 عکس گرفتن توي پسر که شدم متوجه..انداختيم باهم عکس وچندتا گرفت رو گوشي پسرهم

 به داشت بااخم کردم آريا نگاه..نياوردم خودم روي به اما ميکرد نگاهم بدي جور يه آخري هاي

 نگاهم آوري چندش بالبخند وداشت نبود آريا به حواسش پسره اما..ميکرد نگاه پسره

 ...بي آريا-وگفتم جلوش رفتم..پسره سمت رفت آريا که شدم متوجه..ميکرد

 هک بره در اومد ميکنه حمله بهش داره آريا که شد خبردار شصتش پسره که همين.داد هلم اون اما

 اج حالتو ميخواي مگه?ها زدي زل چي به مرتيکه-گفت روبهش باداد..چسبيد يقشو سريع آريا

 ..نشد بيخيال آريا کردم هرکاري...بيارم
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 ستر از..شد زمين پخش پسره که دهنش تو خوابوند مشت ويه?آره ميزني لبخند بهش که-آريا

 هم آريا رفتو پسره..کردند وجداشون اومدن عبور درحال مرد تا چند..کردن گريه به کردم شروع

 وروزد واسه ماشين آريا که بگم اينوهم)شديم ماشين سوار..رفتم دنبال..ماشين سمت افتاد راه

 پام روي دستي شدم متوجه که بودم کرده آريا مخالف جهت رومو ماشين توي(..کرده کرايه

 ?کردي دعوا چي واسه-گفتم روبهش بااخم..نشست

 ..عوضي نبود کنم ول..ميکرد نگاهت داشت اولش از هيز مرتيکه اون چون-داد جوابمو بدتر آرياهم

 شموآراي داشتم هام لباس کردن عوض از وبعد اتاق توي رفتيم..هتل به رسيديم که نگفتم چيزي

 ..ردک حلقه کمرم دور دستشو که نگفتم چيزي..سمتم مياد داره آريا شدم متوجه که ميکردم پاک

 ?قهري-آريا

 ............بوسيد گونمو کردو نزديک وسرشو زد نديلبخ..ترسيدم يکم فقط عزيزم نه-من

 اما زديم دور کمي امروز بازهم رفتيم باآريا..داريم پرواز ديگه ساعت يک..هست شب9ساعت االن

 .. نيومد پيش مشکلي دفعه ايم خداروشکر

 ياليو يه جلوي تاکسي..ويال سمت رفتيم يکراست بود شب چون..شمال رسيديم که بود0ساعت

 ود،درب پيري مرد که ويال ونگهبان شديم پياده کرايه دادن بعداز..داشت نگه شيکي انمايب بزرگ

 ..شديم ووارد کرد وباز

 هک.. انشاا..ميگم تبريک-داد وادامه انداخت به ونگاهي..اومديد خوش.ارجمند آقاي سالم-نگهبان

 ..باشيد خوشبخت هميشه

 ..شديم ويال وارد ردموک سالم منم...داري لطف مرسي..باقر مش سالم-آريا

 باز رو مشکي بانماي اتاقي در آريا..روببينم خونه نماي نشد حوصلم که بودم خسته انقدر راستش

 ..بود آريا اتاق اين فکرکنم..شديم ووارد کرد

 ...برد خوابم نکشيده سه به کردمو عوض لباسمو سريع

 زيبا واقعا..کردم باز رو اتاق پنجره..بازکردم چشم بود چشمم توي که خورشيد بانور صبح

 باسامل پوشيدن از بعد گرفتمو دوش سريع که بودم زده ذوق انقدر..بود دريا روبه پنجره دقيقا..بود

 لهپ از..بيرون اومدم اتاق از قرمز وشال مشکي راحتي مانتو وهمراه بود مشکي شلواراسپورت که
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 اون زا بعد..خوردم صبحانه سير لد ويه سرميز نشستم..بود آماده صبحانه سفره..پايين هارفتم

 وير دريا کنار داشت آريا..بيرون زدم ويال از کردمو خورده،نيزوجمع صبحانه آريا بود مشخص چون

 اخ..بود پوشيده مدادي نوک ولباس طوسي اسپورت شلوار يه..کردم نگاهش دور از..ميزد قدم شن

 که کمي..زديم قدم باهم کنارشو رفتم.ايستاد ديد تامنو..سمتش رفتم..مرد اين خوشتيپه چقدر که

 کردن درست به کردم شروع ومنم ميديد فيلم داشت آريا..ويال داخل رفتيم کرديم روي پياده

 درست چي نهار واسه آريا-آريازدم صداي آشپزخانه از همين واسه بپزم چي نميدونستم..نهار

 ?کنم

 داري دوست که هرچي-آريا

 ?بپزم ماهي-من

 خاطر به..داشتم دوست خيلي ماهي من عوض در..کردم تعجب...متنفرم ماهي از من نهههه-آريا

 ميپختم رو غذا داشتم که همونطور..پلو عدس پختن به کردم وشروع شدم ماهي بيخيال آريا

 :ودب نوشته...کردم باز..بود ناآشنا شمارش..سمتش رفتم..اومد پيام گوشين از که شدم متوجه

 !نميدانم را دلتنگي معني)

 ....بنشيند وگوشه بگذارد بغل زير را آرزوهايش کسي نيست گرهمانم

 ......نيست آن مگر

 ......باشد نداشته را آمدن بند کندوخيال گريه هواي بهانه بي دلت که

 !!!ام اينگونه مدتهاست من

 !(?گرفته نفسم چرا پس نيست دلتنگي اين اگر

 ول کنم ازدواج اين ميگفتم که من داخ آه..خودشه ميدونستم..لرزيدن به کردن شروع دستام

 به يگفتم بهم حسي نميدونم..کردم باز رو پنجره بلندشدمو..ميز روي افتاد دستم از گوشي...ميکنه

 ...نه ميگفت هم حسي بگم آريا

 ?خوبي عزيزم سالم-دادم پيام مهسا وبه برداشتم گوشيمو

 ?ميگذره شخو?توخوبي مرسي..جونم خورشيد سالم-داد جواب بعد چنددقيقه
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 ?چخبرا..خالي جات..گلم مرسي-من

 کنم تعريف چيزي يه واسن ميخواستم گفتي خوب خورشيد واااي-مهسا

 ?شده چي ببينم بگو.باشه خير-دادم جواب..وسط مياره داره رو بحث خودش خداروشکر

 مرفتي.کردم قبول منم.گفت خودش..بيرون رفتم سپهر با ديشب-داد جواب اي دقيقه چنج حدود

 ..نگفتم هيچي منم گرفت دستمو فيلم وسط خورشيد واااي..نماسي

 ..شه اينجور ميزاشتم نبايد نه..ميکرد بازي مهسا با داشت اون..شد محو لبخندم

 ...عزيزم خوشحالم-دادم جواب

 ...نميشد اينجور بزنم زنگ من تا بيرون بره خونه از آريا که ميکردم کاري يه بايد بلندشدم

 ..نشستم آريا کنار بيرون رفتم..نبود نوشابه خداروشکر..کردم باز و يخچال در رفتم

 ?بخري نوشابه ميري عزيزم-وگفتم پاش روي گذاشتم دست

 ?چي واسه?نوشابه-آريا

 وبلند بوسيد وگونمو خنديد..ميچسبه هم کردم درست که غذايي بااين.کشيده دلم خب-من

 آريا به دارم ميکردم احساس سپهر يکارا بااين..چکيد چشمم گوشه از اشک خود به خود..شد

 شوماشين سويچ آريا..بودم آريا عاشق دلم ته از من..شه اينجور نميخواستم من..ميکنم خيانت

 .. ورفت برداشت

 ...روگرفتم سپهر شماره..داشتم برش واضطراب باترس..موبايلم سمت رفتم آروم آروم

 ..رسيد گوشم به صدايي بوق تا چند از بعد

 بله..بـ-

 من مميگ بهت خوش باروي دارم ببين-وگفتم کشيدم عميقي نفس..بود عوضيش خود.بود ودشخ

 آشغال بردار من سر از دست دارم شوهر

 خيلي..خورشيد دارم دوست من..نشده شديد هم به عالقتون هنوز ميدونم من.خورشيد ببين-سپهر

 ..مميکن فراهم واست زندگي بهترين.نشي پشيمون ميدم قول کن ازدواج بامن بيا ببين.زياد
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 من..يزنيم حرفي چنين حقي به تو-گفتم بلند ميکردم گريه که همونطور..کنم تحمل نميتونستم

 از.نيستي بيشتر عوضي يه تو.دارم دوست بيشتر جونمم از رو آريا من..دارم شوهر من ميگم

 کن گم گورتو.بيرون برو زندگيم

 ..اوردمني خودم روي به ولي ترسيدم..ايستاد بمقل...نميخواد دلم که کنم کاري نزار ببين-سپهر

 بازي وارد اونو.بيرون مهسابکش زندگي از پاتو ضمن در..کني نميتوني غلطي هيچ..هـ-من

 نکن احمقانت

 نشه اذيت مهسا تا بگير طالق-سپهر

 گريمو جلوي نميتونستم..کردم قطع وگوشيو..متنفــــــــرم ازت-زدم جيغ تقريبا

 يه زاينکها بعد..ميرسونه آسيب همه به داره سپهر عالقه..ميکردم گريه داشتم ندبل باصداي..بگيرم

 هم رياآ موقع همون..چيدم رو سفره سريع نيومده تاآريا..شستم صورتمو رفتم کردم گريه سير دل

 ..اومد

 ?چته خورشيد-گفت باتعجب..گرفتمش بغلم تو محکم سمتشو رفتم

 نکن ولم هيچوقت.دارم دوست خيلي آريا-من

 ..دارم دوست منم..ميزني چيه حرفا اين-خنديدوگفت

 ..دادم تکون منفي عالمت به سرمو?افتاده اتفاقي?شده چيزي خورشيد-آريا..جداشدم ازش

 شد تنگ واست دلم نبودي که لحظه اين فقط نه-من

 .......خورديم ونهارمونو سرميز نشستيم خنديدو

 باش زود آريا-من

 ...اومدم باشه-آريا

 آريا کاري مشغل دليل به خب ولي بوديم اي دوهفته حدود..هستيم شمال که بود آخري روز امروز

 ..بود خوب خيلي واقعا آريا درکنار عسل ماه چندهفته اين..صبح فردا برگرديم مجبوريم

 ...دريا کنار بار آخرين واسه ميريم داريم هم االن

 ..کرديم حرکت ديگه هاي وسايل همراه برداشتم هارو وکباب زميني سيب
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 وشعله آتش گرماي واقعا هوا اون توي..کرد روشن آتش وآريا نشستيم ساحل کنار زمين روي

 دايص به سکوت توي..گذاشتم شانش روي وسرمو نشستم آريا کنار..بود بخش لذت خيلي آتش

 توي..دوختم چشم ميومدن ساحل سمت به سرهم پشت کوچکي کوچ هاي موج که دريا وخود آب

 ..بود زيبا درکنارهم چيز همه واقعا شب يکيتار اون

 خورشيد-آريا

 جانم-من

 دارم دوست بچه من-آريا

 بچـــــه؟؟-گفتم باتعجب

 دارم دوست بچه من آره خب-آريا

 ?پسر يا دختر-گفتم زدمو لبخند

 دختر-آريا

 ?اسمش-من

 تو مثل بچمون دارم دوست..باشه آرام هم اسمش مثل..خوبه آرام..نميدونم-آريا

 ..آروم،،ساکت،،خانم..شهبا

  نگفتم چيزي زدمو لبخندي

 ...رفتيم راه کنارهم هردو بلندشدو...بزنيم قدم بلندشوبريم-من

 آرياهم...سفيد وشال سفيد راحتي بلندسفيد،مانتو دامن يه من..انداختم هردومون تيپ به نگاهي

 ...سفيد ولباس مشکي شلوار

 بود بخش لذت خيلي..ميزديم مقد دريا کنار ها شن روي برهنه باپاي هردو

 ?چکارميکني جداکنه هم از مارو بخواد کسي روز يه اگر آريا-من

 ?ميپرسي سوالي چنين چي واسه حاال..نميتونه ميدونم من که تااونجايي خب-آريا

 بده درست جواب آريا...همينطوري-من
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 ..نهک تصور نتونه شمخود حتي که ميارم روزگارش به باليي کنه جدا بخواد اگر?بگم چي خب-آريا

 ?جداکرد واگر-من

 نمميک احساس..ميده بود حرفات خورشيد-کردوگفت ريز چشماشو وبعد کرد نگاهم باتعجب آريا

 ميزني حرفترو اين که شده چيزي

 صوصامخ..ميکنن حسودي ما ازدواج به بيشتريا يابهتربگم همه اخه..ميترسم فقط..عزيزم نه-من

 آ پانته

 ..کنه کاري نميتونه کسي پشتتم هميشه من نباش نگران-آريا

 ...هعالي مشکالت وبدون آريا درکنار زندگي چقدر..شد خيره بهش بود نگاعش توي که وباآرامشي

 ويت رفتيم باهم نزدو حرفي اونم ودويدم...آب توي بريم بيا آريا واااي-وگفتم گرفتم رو آريا دست

 اآري صداي..کردن شنا به کردم وشروع ريدمپ دفعه يه من که ميرفتيم راه آب توي داشتيم..آب

 ...سمتم واومد آب توي پريد اون،اونم از وبعد ميرسيد گوش به ميزد صدام که درحالي

 آب يگرفتوتو دستمو..گردوند وبرم گرفت کمرمو پشت از آريا شدم متوجه که ميکردم شنا داشتم

 ......گذشت خوش هم وکلي کرديم شنا کلي باهم

 ديگه خاص اتفاق کردمو عوض خطمو من ماه يک اين توي...ميگذره وآريا من اجازدو از ماه يک

 ...نيوفتاده اي

 مياد مست حتي هم شبا خونه،،بعضي مياد وقت دير ها شب..شده مشکوک خيلي آريا روزها اين

 ...شده دور خيلي هم من خونه،،از

 شبو سرکار ميره زود که ها صبح..ميده آزارش چيزي يا باشه افتاده اتفاقي ميترسم نگرانم همش

 ..زدم حرف باهاش نه ديدمش نه وحسابي درست روزه چند اصال من..خونه مياد دير هام

 ..نيومده هنوز ولي..نشستم آريا ومنتظر هست03ساعت االن

 که بود معلوم صورتش از..بود آريا..در سمت بردم هجوم سريع چرخيد در توي که کليد باصداي

 ..خستست

 سالم-من
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 ستمنش کنارش رفتم..بود کشيده دراز تخت روي..رفتم سرش پشت..اتاق توي ورفت...سالم-اآري

 ?بزنيم حرف ميشه آريا-وگفتم

 ديگه روز واسه بزار خستم خورشيد نه-گفت بود بسته هاش چشم که همونطور لب زير

 ..ميکردم تحملش داشتم زور به ديگه واقعا..دادم دست از کنترلمو

 ..بزنم حرف باهات ميخوام ميگم دارم آريا-گفتم ديبلن باصداي تقريبا

 ..ندارم حوصله اصال ميگم?نميکني درک چرا-گفت وروبهم نشست تخت روي

 ..نباريد به کردن شروع اشکام..شکست ميکردم تحمل زور وبه ميزد چنگ گلوم توي که بغضي

 حوصله..نمتميبي نه ميزني حرف نه..نيستي انگار اصال روزه چند االن..نميکني درک تو-گفتم باگريه

 ?داشتم وشوق شور همه اون واسش که ازدواجي بود اين?هان?چي يعني..نداري که هم

 ..حرفي هيچ بدون..ميکرد نگاهم فقط اون

 ومشکالتمونو دردا که کرديم ازدواج ما..زنتم من..بزن حرف بامن آريا ببين-دادم ادامه تر آروم

 ?چيه مشکلت گوب?چيه دردست بگو..بگو..کنيم حل باهم

 دخورشي-کرد زمزمه لب وزير گرفت دستاش بين سرشو..نشست تخت ولبه گرفت ازم نگاهشو

 ..بيرون برو..نميتونم

 .....ما آريا اما-من

 ميگم بهت بيرون برو-گفت باداد

 ..بود نکشيده داد سرم اينجور تاحاال آريا..لرزيدن به کرد شروع چونم

 گريه به کردم شروع کشيدم دراز کاناپه ورري کردم اموشخ هارو چراغ..بيرون رفتم اتاق از

 چه اين اخه..بزنه حرف باهام نميخواد حتي ببين..ببين خدايا..نگذشته ماهم يک هنوز...کردن

 ..اينجوريه اونم که داشتم رو آريا فقط دارن دشمني بامن طرف اون از..وضعشه

 برد خوابم باالخره تا کردم گريه انقدر

* * * * * * 
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 تماح..هست روم پتو که شدم متوجه..بودم کاناپه روي همونطوري هنوز کردم باز چشم وقتي بحص

 ..عجيبه واقعا کاراش هه..آرياست کار

 ..کردم آماده خودم واسه وصبحانه برق توي زدم سازو چاي بلندشدمو

 ...بيارم در آريا روز و حال از سر ميشه چطور که فکرميکردم داشتم

 تمبرداش تلفن دفتر توي از شمارشو بلندشدمو سريع...نيما به افتاد يادم هک فکرکردم انقدر

 ...زدم وزنگش

 ...داد جواب چندتابوق از بعد

 ?چطوري..داداش زن به به-نيما

 ?چطوري تو...ممنون مرسي.سالم-من

 خداروشکر-نيما

 داشتم ازت سوال يه نيما ميگم-من

 بفرما-نيما

 ?شرکتي-من

 آره-نيما

 ?رکتهش هم آريا-من

 اتاقشه توي االن آره-نيما

 آريا درباره ازت داشتم سوال خب-من

 بپرس خب-نيما

 من اصال..نيست خودش وهواي حال تو اصال که مدته چند آريا ببين..بگم چطور خب-من

 اتفاقي ميکنم احساس..نميزنه حرفم باهام حتي..خونه مياد ديروقت که ها شب..نميبينمش

 ?ميدوني تو..افتاده
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 اشتمد بود مست که اونشب....ولي نگفته من به چيزي بگم چطور يعني ندارم اطالعي من االو-نيما

 ..ميگفت چيزايي لب زير خونه مياوردمش

 ...داشتم ودلهره استرس نميدونم..گرفت نفسم

  ميگفت؟ چي...چـ-من

 مياد اهان-گفت باشه اومده يادش چيزي انگار دفعه يه..فکرميکرد داشت انگار...کرد مکثي

 ..دارم دوست خورشيد ميگفت...ميگفت رو جمله يه همش..اومد

 ...ولي..نشست لبم روي کمرنگي لبخند ناخواسته..شد بيشتر قلبم تپش

 ?چيه مشکلش آريا ولي

 !!شده چي يعني..من خداي-من

 ..نبود هم بردار دست..خطم پشت نفراومد يه

 ?باشه ميزنم زنگت کيه ببينم دارم خطي پشت يه نيما-من

 ميزنه حرف ببينم ميزنم آريا سربه يه ميرم منم ابجي باشه-يمان

 دادم جواب..مهسابود..کردم قطع وتلفنو..خدانگهدار...طال دستت-من

 ?ميزنم حرف باتلفن دارم نميفهمي-من

 ..ترم مهم من زهرمار-مهسا

 داري واجبي چکار بگوببينم خب-وگفتم خنديدم

 خب..هست ماهان تولد امشب ولي نيست يادت معرفتي بي انقدر که شما خب اوممم-مهسا

 ?مياي..تولده باغمون توي بگم ميخواستم راستش

 ..فکرکرد ديگه چيزاي به نميزاره فکري مشغله اصال..عشقم ساري اوخخخخ-من

 ?شده چيزي?فکري مشغله-مهسا

 ميکنم تعريف واست شب..بگم چطور آه-من

 ...خداحافظ..بيايا زود منتظرم شب پس..باشه-مهسا
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 خودم واسه داشتم..دادم تکيه پشتي به وسرمو نشستم مبل روي رفتم..کردم قطع رو تماس

 ..سرجام نشستم سيخ دفعه يه..فکرميکردم

 ..تلفن سمت رفتم دو با سريع..خودشه

 بله-داد جواب سريع نيما

 باهات منم..بزن حرف باآريا اونجا بيا توهم هست ماهان تولد شب..نگو آريا به چيزي نيما ببين-من

 ?باشه..ميگه چي بفهمم منم دارم کار

 ..بده آدرسو پس..باشه خب خيلي-نيما

 ..کردم قطع وگوشيو دادم بهش سريع رو آدرس

 ..خوردم سيب يه نداشتم خوردنش واسه ميلي که ونهار رفتم

 ..برسم خودم به امشب واسه بايد..گرفتم دوش رفتم سريع

 ..بودم حمام توي ساعتي يکي حدود

 ??بپوشم چي من خدايا..کمدم سمت فتمر سريع

 ..بپوشم لباس بايد خانمانه يکم..باشه باز خيلي نبايد

 باآريا رو لباس اين..بپوشم رو بود شيک تنم روي هم خيلي که سفيدمو وشلوار کت گرفتم تصميم

 ..بود اون سليقه..خريدم

 شمچ خط هم اون از دبع..زدم پودر کرم اول..آرايشي ميز پشت ونشستم پوشيدم رو لباس سريع

 رژلب وهمراه زدم هم رنگ هلويي رژگونه..زدم هم مصنوعي ومژده کشيدم چشمم وپايين باال

 ...رنگ هلويي

 لخت..کردن لخت به کردم شروع هم موهامو..زدم گردنم وزير دستم مچ به هم عطر..بودم عالي

 هم جلوبازمو سفيدم لصند..زدم تاق صورت به موهامو جلوي هم اون از بعد و کردم شالقيشون

 ...زدم اي گلبه الک پاهام وبه پوشيدم

 هديگ?چيه مشکلت پس داري دوست منو توکه آريا اخخخخ..ايستادم اتاق توي قدي آينه جلوي

 ..کنجکاوي همه اين از..دوري همه اين از شدم خسته
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 ..بود2ساعت..کردم ساعت نگاه..اومد سالن در شدن باز صداي

 تصميم..نبود خسته خيلي صورتش امروز خداروشکر..بود اومده آريا..دمش خارج اتاق از سريع

 ..باشم سرسنگين باهاش گرفتم

 ..سالم-من

 ?زدي تيپ چي واسه..سالم-وگفت باال انداخت ابروهاشو..کرد نگاهم

 توجهي بي بازم..کردم مشت دستامو

 يربگ دوش يه برو متوه.اونجا ميريم داريم.هست ماهان تولد امشب-وگفتم آشپزخانه توي رفتم

 ..ميشه دير که شو وآماده

 ها پله از آروم آروم اتاق توي رفته شدم مطمئن گذشت که يکم..رفت باال ها پله از حرفي بدون

 ...پايين رفتم..حمام توي رفته..نبودش..کردم نگاهش در الي واز ايستادم در گوشه..باال رفتم

 !!تيپي چه اوه..تمگرف باال سرمو..اومد پاهاش صداي که گذشت يکم

 عالي..زيرش واسه تري کمرنگ آبي وبالباس آبي وشلوار کت يه..بود زده کش خورشيد تيپ

 ..دادم قورتش سريع اما زدم لبخندي..بود

 توحرک...کرمي شال همراه پوشيدم رنگمو کرم مانند خز مانتو بلندشدمو...بريم بلندشو-آريا

 ...کرديم

 سرمو...ميشد پخش که بود کالمي بي وغمگين ماليم آهنگ فقط..بود سکوت بينمون ماشين توي

 ممن..بفهمه نيما که اميدوارم..رو امشب خيرکنه خدابه..بستم. وچشمام دادم تکيه پشتي به

 ازب چشمامو..رسيديم که وقتي تا..نکردم باز چشمامو اما شدم نگاهش سنگيني متوجه..بفهمم

 شلوغ تعداد...بود باغ توي که وياليي داخل رفتم..نموندم ومنتظرش شدم پياده سريع..کردم

 ..بودند نفر21يا31حدود..نبود

 دنوچندي...بود هم نيما..بود نشسته پسر يه پيش که هم زيار،مژده ماهان،مهسا،آتوسا،سپيده،ما

 درآوردم مانتومو همونجا..کردم سالم وبهشون داخل رفتم..نميشناختم که وپسر دختر

 .. پيشش رفت بلندشدو شد وارد اتاآري..بود هم نيما..ونشستم

 ?شده چي خورشيد-گفت گوشم مهساکنار
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 دستو بودن ايستاده کنارهم اي گوشه هم ونيما آريا..نيست ما به حواسش کسي ديدم کردم نگاه

 ..بود شراب جام يه هردوشون

 دنبال نگاهشو رد شدم خم..بود جايي يه به اون نگاه اما...اما ميزد حرف باهاش داشت نيما انگار

 ..شد راحت خيالم..بود ديوار به ديدم..کردم

 ...بزن حرف ميگم دارم?کري خورشيد-مهسا

 ..دوتا اون سمت شد کشيده نگاهش اونم که کردم تعريف واسش

 دارم نقشه يه من-مهسا

 ?اي نقشه چه-گفتم باتعجب

 گلخوش که االنم..نرقص جلوي ديگه گفته آريا گفتي که بود روز اون-گفت کردو نازک چشماشو

 ..شينيب خودش پيش بري ميکنه مجبورت مياد ميشه غيرتي اونم بامن ميرقصي وسط ميري کردي

 شروع امهس با..وسط رفتيم بلندشديمو..بود عالي نقشش..زدم لبخند..آريا نگاه وبعد کردم نگاهش

 يلو گذشت ساعت ربع حدود...کنم جلب نگاه ميخواستم..وعشوه ميومدم قر..رقصيدن به کرديم

 طور همون..نيومد آريا...ولي بود ما روي پسراهم بيشتر نگاه..بود دورمون پسر هم کلي..نشد خبري

 ...کرد بغلم اومد شدو متوجه مهسا..چکيد چشمام از اشک قرميدادم فقط حال بي که

 همش نگاهش که ديدم من ولي هست بهش توپشتت..ميشه درست نکن گريه خورشيدم-مهسا

 ..بود تو به

 شخود جذب اونو آ پانته اگر مهسا..نيومد اون ولي-گفتم بود صدام توي که وبغضي ريهگ ميون

 ?چي باشه کرده

 ..بودم ضعيف انقدر اينکه واسه..ميسوخت خودم واسه دلم..بيشترشد گريم شدت حرفم ازاين

 ......که بود پايين سرم..بشينم که رفتم کردمو پاک اشکامو دادو دلداري يکم مهسا

 آريا..بود خودش..شدم کشيده سمتي به اون از وپس چيچيد بازوم دور دستي شدم متوجه

 ..شدم کشيده ودنبالش نزدم حرفي..بود
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 اراتک دليل-وگفت گرفت محکم وبازومو ديوار به چسبوندم..نبود اونجا کسي..حياط توي رفتيم

 ?دربياري منو حرص ميخواي?هان?چيه

 !!باريدن به کردن شروع تند تند اشکام..بگيرم شکستمو دل جلوي نتونستم

 اخم اونم..هاش چشم ي ت زدم زل خشم با گريه وميون آوردم بيرون چنگش از شدت به دستمو

 ..داشت

 ودتخ زن منو اصال تو?تو کار يا چيه من کار دليل-گفتم ميشد خارج روز به گلوم از که صدايي با

 ?ميدوني

 ينميگ چرا?ميکني دوري چرا?آريا چته تو?زندگيت تو چيه من نقش-وگفتم باال بردم وصدامو

 همه اين?چيه اومدنت دير وشب داري،دوري درد اگه اخه..شدم تو همدم که نيستم من مگه?چته

 ?گناهه من رقصيدن بعدش..سردي همه اين..دوري

 تهنداش کارم به کاريم پس نميدوني خودت زن منو توکه-وگفتم سينش تخت به زدم بادستام

 باصداي..کردم خالي خودمو استادم اي گوشه..باغ ته ورفتم جداشدم وازش...آريا کن ولم..باش

 دليل ميدونم نه چشه ميدونم من نه..وداشت حس اين بود من جاي هرزني..ميکردم هق هق بلند

 !!!چيه کاراش

 ونيما امهس..بود گرفته دستاش بين وسرشو بود نشسته صندلي روي آريا...داخل رفتم بلندشدمو

 يه که مه آتوسا..نشستم اي نفره تک صندلي روي رفتم بهشون توجه بي..ميکردن اهمنگ بانگراني

 ..بود وسپيده اون دور بودن دوست ماهان با جورايي

 ..هست دونفره رقص که کردن اعالم..شد هاخاموش چراغ لحظه همون

 من طفق..وسط رفتن باهم دادو افتخار مهسا به هم نيما..وسط ورفتن بلندشدن جوون هاي زوج

 ..ميشه شروع داره مشکالتم نگذشته ازدواجم از ماه يک هنوز که مني..بودم

 کنارم کسي شدم متوجه که ميکردم نگاه رقص حال در وسط جمعيت به داشتم

 ..مرد يه بهتربگم يا..بود پسر يه برگردوندم.سرمو..نشست

 خوشگلي پسر..وجذاب هيکل وخوش مشکي وابرو چشم با پسري..بود ماهان اندازه حدود سنش

 ..بود مرد يه فقط من دل توي..ننشست من دل به اما بود
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 ?تنهاييد-پسر

 ..دوختم چشم رو روبه وبه نزدم حرفي

 کوتاه اي لحظه واسه برقصيم باهم ميديد افتخار اگر خواستم-پسر

 وزدم لبخندي بود شده که اونم خاطر واسه..ميکرد نگاهم داشت..کردم آرياهم نگاه..کردم نگاهش

 دتش به آريا کنم حلقه گردنش دور دستمو اومدم که همين..وسط رفتيم پسر همراه..شدم بلند

 نيما هک بهش بزنه مشت واومد?ها برقصي من زن با ميخواي-وگفت چسبيد پسررو يقه..زد پسش

 سشپ آريا که ببره رو آريا اومد هم ونيما برد پسررو مازيار..نشد نتوجه کسي.خداروشکر...گرفتش

 محکم انقدر..کرد حلقه دورم دستشو سمتمو اومد..عقب رفتم قدم يه..ترسيدم..سمتم ومدوا زد

 لشه عقب به کردم وسعي گرفتم بازوشو..بشيم يکي هردو که هست االن گفتم که بود فشرده

 ..بود بازوش روي همونطور دستم..بودم اسير دستاش توي اما بدم

 زيبايي خيلي آهنگ..شد پخش جهانبخش کباب از(طلب جاه)آهنگ دفعه اين شدو عوض آهنگ

 ..... بود

 پيش النا بااينکه..ميرقصيديم نه ميخورديم ماتکون فقط که گفت ميشه..بوديم سکوت توي هردو

 ..ميکردم حس رو دوري اما بودم آريا

 خورشيد-آريا

 ..بده ادامه تاخودش نگفتم چيزي..زد حرف باالخره

 ...من خورشيد-آريا

 بده خدامرگت..بلندشد ها مهمان ودست جيغ صداي شدو روشن ها چراغ لحظه همون

 تمام..کردم نگاهش باخشم..بود نيما..بود پيانو پشت که کسي طرف برگشتم باخشم...ارکستر

 سرشو باشرمندگي بوده بدموقع که فهميد..دوختم چشم وبهش نگاهم توي ريختم خشممو

 وشهگ بود رفته..نبود آريا..کردم ديگه سمت به نگاهمو چشمام توي اشک باسوزش..پايين انداخت

 منتتو همه اين بسه.بياي حرف به خودت که ميکنم کاري خورشيدم اگرمن..بود ايستاده اي

 ..کشيدم

 امانج خاصي کار مهموني تااخر ديگه..نشستم صندلي روي ساختگي اخم وبا سرجام برگشتم

 ..نگاهش به نسبت بودم محل بي اما ميشدم خودم روي آريا سنگين هاي نگاه متوجه..ندادم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انلودد نگاه انجمن کاربر parnia asad خورشيدنويسنده غروب رمان

 

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

 

147 

 

 گفت هم مهسا..دوستش لنگه اينم.نزاشتم نيما محل اما کردم خداحافظي بچها با..شد رفتن موقع

 نزارمش خبر بي که

 زارمب که بود زياد هم تحملم راستش..برد خوابم همونجا که بودم خسته انقدر...بوديم ماشين توي

 شدم هم موفق که......بود فتهگر کرمم خب اما بخوابم برم بعد خونه برسيم

* * * * * * 

 اما نهيا سرمه پشت آريا تاببينم زدم غلت..زدم لبخندي..بودم تخت روي کردم باز چشم که صبح

 ..بود جمعه امروز..کردم تعجب..نبود

 ..پايين ها پله از رفتم بلندشدمو سريع

 بحانهص ميز..آشپزخونه توي ورفتم کشيدم سرآسودگي از نفسي اوفــــــ..بود خواب کاناپه روي

 لاو..اتاق توي رفتم بلندشدمو..آريا واسه گذاشتم نخورده دست وبقيشو خوردم خودم..چيدم رو

 .پوشيدم مشکي گردني وتاپ جيگري بلند دامن يه گرفتم تصميم هم وبعدش گرفتم دوش

 به پيامي هک بيرون برم اتاق از خواستم..زدم هم جيگري ورژ دادم پيچ سرم باالي هم موهامو

 ...شد فرستاده گوشيم

 باز ور پيام..گرفتم بدي ي دلشوره يه..بود آ پانته طرف از پيام..موبايلم سمت ورفتم برگشتم

 :بود نوشته..کردم

 به اين از..منه مال آريا بودم گفته که بهت..ميکني سپري رو سختي لحظات شنيدم اخي..گلم سالم

 ....من به شده متعلق آريا روح ديگه که هرچند يبگير طالق خودت تا مياد سرت بدتر بعد

 منو داره آ پانته پس..من خداي..افتادم زمين روي..شدن سست پاهام...افتاد دستم از گوشي

 گهب ميخواست..بگه ميخواست ديشب حتما..نميخواد منو ديگه..سمتش رفت اون..ميکنه بدبخت

 گريه لندب باصدتي..بگيرم خودمو جلوي ونستمنت..باريدن به کردن شروع اشکام...ميخواد رو آ پانته

 گريه بلند باصداي...کنم خالي خودمو ميخواستم اما نبود خودم دست..ميزدم جيغ...ميکردم

 جيغو زمين کف به چسبوندم سرمو بودم نشسته که همونطور..ديوار توي زدم گوشيمو...ميکردم

 ...شدم خسته ديگه..وسپهر آ پانته دست از دارم مصيبتي چه من خدايــــــــا...ميزدم

 از خبري ديگه..شدم ساکت..جداکردم اززمين سرمو..داخل اومد آريا باز شدت به در لحظه همون

 ..بودم شده ها ديوونه مثل..نبود وگريه جيغ
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 چته؟ خورشيد-وگفت دستاش بين گرفت هامو شونه نزديکو اومد..کرد نگاهم ترس با آريا

 گاهشن سير دل يه کنه ترکم قراره که حاال ميخواستم..ميکردم نگاهش لحظات اين تمام فقط من

 ..کنم

 چت!ميکني نگرانم داري خورشيد-دادوگفت تکونم شدت به چون شده بيشتر ترسش بود معلوم

 تو؟ شده

 بودن مناسب من لباس سرما اون توي..نشستم تاب روي..حياط توي رفتم بلندشدمو...زدم پسش

 ي تهفنارف به زندگي مهم..نبودن مهم اينا..بودن سرد هم تاب هاي هميل اينکه مخصوصا وميلرزيدم

 . بودم اشکي هيچ بدون حال اون توي من ساعتي يک حدود...بود من

 ..نکردم نگاهش..نشست کنارم آريا شدم متوجه

 اضطراب حرفش گفتن براي انگار..ميشد شنيده دهنش آب دادن قورت سختي به صداي

 ..بياد حرف به تاخودش نگفتم چيزي..داشت

 ..کرد شروع بود کندني هرجون به باالخره

 که اتفاقي از ميشم مطمئن تاشب...تاشب..بده مهلت رو امروز يه فقط..خورشيد ببين-آريا

 ..ميگم بهت..افتاده

 نمطمئ ميخواد چي از?شده چي يعني..ذهنم توي جواب بي سوال وکلي موندم ومن..وبلندشدورفت

 ...شه

 هي وبا کردم روشن رو شومينه..داخل رفتم بلندشدمو سريع..لرزيدن به کرد شروع سرما از تنم

 ..زمين کف کنارش نشستم چاي ليوان

 درو..بود مهسا..دادم جواب رو اُف اُف و بلندشدم..ميزنن زنگ شدم متوجه که بودم شده گرم کمي

 ..زدم واسش

 خورشيد؟ شد چي..عزيزم سالم-گفت بانگراني..داخل اومد

 کنم تاتعريف داخل بيا..سالم-من

 ..نشستم وکنارش اوردم چايي واسش..داخل اومد
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 دوخت چشم منتظربهم

 يهوگر جيغ کلي..هست آ کارپانته فهميدم..مياد ايناسرت بدتراز که گفت.دادsmsآ پانته امروز-من

 بعدم.هميکن تعريف وبرام ميشه مطمئن افتاده که اتفاقي از تاشب که گفت پيشم اومد آريا.کردم

 رفت

 کرده کاري آ پانته شايدم..نيست بدي اتفاق مطمئنم..خيره-مهسا

 نميدونم-من

 ..بخوام کمک يه ازت اومدم..بيخيال اينارو حاال-مهسا

 ..گذاشته قرار چمران هتل توي فردا واسه سپهر-گفت که دوختم چشم بهم

 ..کردم نگاهش چپ چپ

 ?ميري توهم-من

 بهم رو مهمي حرف ميخواد گفت گذاشته قرار البي يتو خره-وگفت گرفت ازم نيشگوني يه مهسا

 بزنه

 ?داري دوست سپهرو مهسا-گفتم روبهش باناراحتي..اهان-من

 خيلي سپهر..شدم وابستش چقدر مدت اين توي بدوني اگر خورشيد..خورشيد خيلي-مهسا

 يحت..نديدم ازش تاحاالبدي اصال..نشينه دل خيلي غرورش درکنار شخصيت ميدوني..مهربونه

 هست خونم نماز ميگن که شنيدم

 ..بده سپهرو عشق تاوان نبايد مهسا..زد چنگ گلوم به بغضي

 ..باشه شده مهسا عاشق واقعا سپهر که خواستم ازخدا

 موند پيشم چندساعتي مهسا. وخورديم کرديم اماده نهار بامهسا..نگفتم وچيزي زدم تلخي لبخند

 ..ورفت

 رد ورودي در کنار از که همين..اتاق توي برم که ندشدمبل..مياد9ساعت آريا..االن هست2ساعت

 ..تاداف آشوب به دلم..ترسيدم..شده سرخ باچشماي..بود آريا..در سمت برگشتم...شد باز در شدم

 ..بوديم شده خيره هم به وضعيت اون توي هردو همونطور

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انلودد نگاه انجمن کاربر parnia asad خورشيدنويسنده غروب رمان

 

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

 

151 

 

 ادد نشون ينا..شدم خوشحال..گرفت بغلش توي منو محکم وبعد گرفت دستمو..نزديک آريااومد

 .نشده زده ازمن آريا که

 زير حرکاتشو تمام..نشست کنارم خودشم..نشوند مبل وروي گرفت دستمو

 ..دوخت دستش به چشم..کرد مشت هردودستشو..نظرداشتم

 توي که وقتي آ پانته شب اون..خونه اومدم دير من که شد شروع شب اون از چي همه-آريا

 نگز چندبار ولي ندادم جوابشو بود شلوغ سرم چون.بود آ هپانت..خورد زنگ موبايلم بودم شرکت

 نگفت براي حرفي گفتم..بزنم حرف بار آخرين براي ميخوام بيا که گفت..دادم جواب باالخره..زد

 ..بزنم حرف باهات ميخوام بيا گفت نيست

 توي هم اسمي حتي هيچوقت ديگه گفت-داد ادامه کردو موهاش توي عصبي حالت به دستشو

 ..نميفهمم ازش يمونزندگ

 همين بره زندگيمون از ميخواستم فقط من خورشيد-گفت کردو نگاهم

 تموم که کارم بزار گفتم بهش-داد وادامه گرفت گوشاش روي ودستشو گرفت ازم روشو ودوباره

 خونه عمو وزن عمو بود گفته..خونشون سمت ورفتم بلندشدم..شد تموم کارم9ساعت..ميام شد

 باز درو..خونشون رفتم....بودن خدمتکارا که بود راحت خيالم..زد حرف رميشهبهت اينجور.نيستن

 بيهوش..نفهميدم وهيچي سرم پشت خورد محکم پشت از چيزي شدم وارد که همين..کردم

 ..شدم

 مهني کردم باز چشم وقتي-داد ادامه عميقي نفس کشيدن بعداز..داد قورت سختي به دهنشو آب

 پزخونهآش توي..پايين رفتم بلندشدمو.کردم تعجب اول..نبود تنم سلبا فقط يعني..بودم برهنه

 بين که چيزي گفت?شده چي گفتم بهش..بود03ساعت موقع اون..بود پوشيده باز لباس يه..بود

 ...ميوفته اتفاق عاشقا همه

 ??????ميوفته اتفاق عاشقا همه بين که چيزي..شدن گرد چشمام

 ..ميکردم نگاهش باتعجب همچنان من ولي..کرد اهمنگ..گرفت دستمو..ديد منو تعجب آريا

 شک اول..نبودم هم مست حتي..نميومد يادم هيچي فکرکردم هرچي من کن باور خورشيد-آريا

 ..بودم ريخته هم به.بود شده بد حالم واقعا شد چي نميدونم بعد ولي کردم
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 فکرميکردم اشتمد2تاساعت..بيرون زدم خونشون از لحظه همون-داد ودادمه گرفت ازم روشو

 ..ميکردم بيداد ودادو

 اب تو...تو?کردي توچکار آريا-وگفتم آوردم بيرون دستش از دستمو..گرفت دستمو کردو نگاهم

 ...اون

 مطمئن اينکه واسه رفتم هم امروز..بودم پيگير شب اون از من..کن گوش خورشيد نه نه-آريا

 رو آ پانته..بدزدن رو آ پانته دانشگاه از بعد سپردم بچها به چون دادم قول بهت هم امروز..شم

 ..نبوده چيزي که گفت وکتک زور با اونجا..کارخونه انبار توي بردم

 ..بود من جانب از العملي عکس منتظر..دوخت چشم بهم وبالبخند

 ?کردي دوري من از چرا-من

 نيبدو گرا خورشيد..کردم خيانت بهت که ميکردم احساس..ميکردم گناه احساس..نميدونم-آريا

 ..کشيدم چي مدت تواين

 به يدست..گرفته بازي به منو زندگي اون..باشه پست ميتونه چقدر آ پانته..نميشه باورم خدا آه

 !?کردم گريه کي من..بودم خيس خيس..کشيدم صورتم

 ...فکرکنم بايد که ميدونست فکرکنم..نيومد دنبالم آريا..اتاق سمت رفتم بلندشدمو

 ودناب زندگيمو داره سعي که کسي به..بختم به..ريختم اشک خودم خلوت وتوي اتاق توي رفتم

 ....اونه نوبت حاال شد کم سپهر شر?من چرا..کنه

 ..نشست کنارم کسي شدم متوجه

 زشار توواسم اندازه به دنيا تواين هيچکس باش مطمئن..گفتم واقعيتو بهت من خورشيد-آريا

 ..نداره

 ..کردن گريه بلندبلند کردم شروع آغوشش وتوي بلندکردم سرمو

 چرا?کنه بازي بازندگيمون مبخواد چرا?اخه چرا آريا-گفتم هق هق ميون..ميکرد نوازش موهامو

 ?کنيم زندگيمونو نميزاره

 ..بدم ادامه نداد امونم گريه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انلودد نگاه انجمن کاربر parnia asad خورشيدنويسنده غروب رمان

 

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

 

152 

 

 ...کنه کاري نميتونه آ پانته ديگه..عشقم نکن گريه..نميزارم ديگه-آريا

 ..شد تموم دوري ديگه..شدم آروم باالخره که زد حرف باهام کلي

 ..کردم بغل رو آريا باعشق..شد درست چي همه بودم خوشحال

 ...بودي دور ازم وقتي کشيدم چي بدوني اگر.نباش توجه بي بهم هيچوقت..دارم دوست خيلي-من

 ..بود احساس از سرشار که زد سرعشق از لبخندي جاش به نگفت چيزي

 * * * * * * * * * * * 

 ايناهم وخاله جون سميرا گفت..خونه کرد دعوتمون شب واسه زد زنگ مامان امروز

 ..داره قرار باسپهر شب اخه نمياد مهسا که مطمئنم...هستن

 ..مياد زودتر شب که گفت زدم زنگ آريا به

 لواروش وشال سفيد هاي خال باخال کثيف صورتي پالتو يه گرفتم تصميم..شم آماده که رفتم

 ..سفيد عروسکي وکفش پررنگ صورتي

 همه..زدم وسط فرق هم موهامو وجلوي بستم شل پشت از هم وموهامو بود ريمل فقط هم آرايشم

 ..برداشتم هم سفيدمو دستي کيف..بود عالي چي

 نم من باران..شدم ماشين وسوار بيرون رفتم خونه از..منتظره پشتي در جلوي که گفت زد تک آريا

 ..ميباريد

 ?خوبي عشقم سالم-من

 ?توخوبي خانومم مرسي-گفت زدو بخنديل

 خوبم-من

 در امانم...داخل ورفتيم کرديم پارک بيرون رو ماشين..بعدرسيديم يکم..خونه سمت کرديم حرکت

 کرد وباز

 ..مامانم سالم-من

 ?مامان خوبي دخترکم سالم-مامان
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 ..مرسي-وگفتم بوسيدم گونشو

 ..شد وارد سرمن پشت هم آريا شدم وارد

 ..نبود مهسا بودم گفته که همونطور..کرديم سالم تکشون تک اب..بودن همه

 مونشست برداشتم وچاي سيب يه خودمم..کردم تعارف همه به وچاي ميوه مامان کمک..نشستيم

 ..همينطور هم خودم وواسه کندم پوست سيب آريا واسه..آريا کنار

 ونفس بستم چشمامو..زدم کوچيک عق يه لحظه يه دهنم توي بزارم رو سيب اومدم که همين

 هبهان به..نشد متوجه کسي خداروشکر..خوردي چيزي سرمايي حتما خورشيد اه..کشيدم عميق

 ..خوردم رو سيب اتفاقي بدون دفعه واين نشستم..زدم آب وصورتمو رفتم دستشويي

 خورشيد-گفت کنارگوشم آروم..نشست کنارم اومد آتوسا

 جانم-من

 مکن تعريف چي يه واست ميخوام-آتوسا

 ميشنوم-من

 شديم دوست جورايي يه گفت ميشه باماهان-آتوسا

 شدم خوشحال خيلي..خوب چقدر واي-من

 ميکنه خفم..نگياااا آريا به ولي..مرسي-آتوسا

 ?داريد هم عالقه هم به حاال..نميگم نترس-وگفتم خنديدم

 ..ميکنم پيدا عالقه دارم جورايي يه من ولي نميدونم رو ماهان-آتوسا

 ..فشردم نرمي به دستشو وزدم لبخند

 ..شديم ديگرون هاي تعريف به دادن گوش ومشغول...نگفتيم چيزي ديگه

 ور امشب وميخواد نياورده دووم ميدونستم چون..بود مهسا..ميخوره داره زنگ گوشيم شدم متوجه

 ..دادم جواب..بود نخورده دست همونطور هنوز که مجرديم دوران اتاق توي رفتم کنه تعريف

 انمج-من
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 مهسا-گفتم بادستپاچگي..ترسيدم..ميکرد گريه داشت که بود مهسا..اومد گريه صداي دفعه يه

 ?ميکني گريه چرا?شده چي

 خورشيد-گفت گريه هق هق ميون

 شده چي بگو ميترسونيم داري مهسا-من

 نشستم نيمکتي يه روي هتل کنار بيا..بيا بلندشو خورشيد-مهسا

 ميام ناال من باش توآروم باشه باشه-من

 ..سمتم برگشتن همه..بيرون رفتم وسريع کردم قطع گوشيو

 بده ماشينتو کليد آريا-گفتم آريا روبه

 چرا-گفت باتعجب

 (دنميش نگران وبقيه خاله اخه مهسا بگم نتونستم)شده چيزيش سپيده..جايي برم بايد-من

 بريم باهم وايسا-آريا

 ميرم باآتوسا نه-من

 بري کجا ميخواي شبي نصفه برو باشوهرت دختر-سميراجون

 گريه داشت االن داشت قرار امشب مهسا نفهمه چيزي کسي-گفتم وآروم آريا پيش رفتم

 ميرم باآتوسا ميکشه توخجالت جلوي پيشش برم ميخوام..ميکرد

 باشيدا خودتون مراقب ولي باشه-آريا

 عزيزم باشه-من

 باشم مطمئن-آريا

 آره-من

 ?بريم جان آتوسا-گفتم اآتوس روبه..داد کليدو زدو لبخندي

 ماشين سوار..بيرون خونه از زديم..رفت غره چشم هم مامان که کرديم خداحافظي..بريم-آتوسا

 چمران سمت به وتازوندم کنارم هم وآتوسا شدم
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 ..کردم تعريف رو جريان آتوسا واسه راه توي..رسيديم ساعت ربع بعداز

 دبو گرفته صورتش جلوي ودستشو دبو نشسته نيمکت روي مهسا..شديم پياده ماشين از

 ..سمتش رفتيم دو با

 ?شده چت مهسا-من

 کردن گريه به کرد وشروع بغلم توي انداخت خودشو مهسا

 کرد ولم سپهر خورشيد-گفت گريه ميون

 ومدما گفت بهم-کردوگفت جدا سرشو شد آروم که کمي..نگفتيم چيزي ماهم..گريه زير زد ودوباره

 تگف..هست اي ديگه کس عاشق که گفت....گفت...باشيم باهم يمنميتون ديگه که بگم بهت

 ?چرا گفتم بهش..نميتونم ولي کنم فراموش تااونو باتوباشم ميخواستم

 عشقش تب از دارم..کن درک گفت..دارم دوست من گفتم بهش-گفت گريه وميون گريه زير زد

 ميخواد ديگرو يکي..ميميرم سپهر بدون من خورشيــــــد....ميسوزم

 هم ساآتو..ميکردم گريه مهسا وهمراه بگيرم خودمو جلوي منم نتونستم..سرمنه زير همش فهميدم

 ميکرد نگاهمون باناراحتي

 ميشه درست چي همه..نکن گريه جونم مهسا-من

 يکنمم نابودش..کيه اون بفهمم فقط..ديگست يکي عاشق ميگه ببين?ميشه درست چيو-مهسا

 بود مامان..خورد زنگ گوشيم لحظه همون..دوختم چشم بهش...ترسيدم

 مامان بله-دادم جواب

 ?ببري منو آبروي ميخواي?توکجايي دختر-مامان

 ميام ديگه يکم مامان واي-من

 روي اون تا بيا بلندشو دختر..بميرم نفله توي دست از بايد من ميارن بچه21 مردم خدا واي-مامان

 نرفته باال سگم

 ..کردم طعق گوشيو...ميام مامان باشه واي-من
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 ..بريم بلندشو ديگه بسه جون مهسا-من

 ينباماش مهسا..ماشين سمت افتاديم راه وباهم گرفتم بازوشو..بلندشد بيزارش باحال هم مهسا

 دنبالش بود سپهراومده..بود نيومده

 بود زديکن خوردو پيچ هم پام..رفت گيج بد خيلي سرم لحظه يه که ماشين سمت ميرفتيم داشتيم

 وهردوشون شدن متوجه که زمين ميخوردم داشتم شدو خارج دستم از مهسا دست..زمين بخورم

  وگرفتنم سمتم اومدن

 ?خوبي خورشيد-آتوسا

 ...جداشدم وازشون تکون سرمو

 ..خورد پيچ پام لحظه يه فقط خوبم آره-من

 ..باش مراقب-مهسا

 ..بودن عقب هم وآتوسا ومهسا ميروندم رو ماشين من..افتاديم وراه نگفتم چيزي

 ..بود خراب خيلي وضعيتش..خونشون رسوندمش مهسا اجبار به

 ...........شديم خونه راهي ديگه شام از بعد....خونه رفتيم ماهم

 جيب توي گوشي شدم بخوابم،متوجه ديگه بال برم که ميکردم خاموش رو سالن چراغ داشتم

 ..اومد پيام واسش شلوارم

 هرسپ شماره...بود شماره همون از پيام

 ..گيرمياره کجا از منو شماره اين نميدونم..کنم بازش ترسيدم

 .................خوابيدم وراحت اتاق توي رفتم..کردم وپاکش نخوندمش

 اين کيه اه...بازکردم چشم موبايلم زنگ باصداي صبح

 دادم جواب کنم نگاه اينکه بدون

 بله-من

 سالم-
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 !?ميدي جواب چرا احمق دخورشي...کردم گوشي نگاه...سرجام نشستم سيخ

 ميخواي جونم از چي-من

 بدم انجام رو بکنم نبايد که کاري ميکني مجبورم داري خودت ببين خورشيد-سپهر

 شو خفه-من

 من با بيا بگير طالق آريا از-سپهر

 ?ميگه چي عوضي اين..شد گرد چشمام

 ميگي چيزي چنين حقي به-من

 ميوفته خطر در عزيزات عز يکي جون رينگي طالق اگر..بگير جدي حرفمو خورشيد-سپهر

 الکيه تهديدش ميدونستم

 ..کردم قطع وگوشيو..کني نميتوني غلطي هيچ-من

 آرياگفت نترس خورشيد نه نه?چي کنه کاري اگر....اگر...کرد شروع باز اين کثافت

 کنه جدا زندگي واين آريا واز من نميتونه هيچکس..مراقبه

 ...پايين ورفتم کنارتخت عسلي رو گذاشتم گوشيو

 جمع رو سفره که ميترکيدم داشتم ديگه...03ساعت تا خوردم صبحانه کلي..بود گرسنم خيلي

 ...کردم

 ...گرفتم ازش رو بزرگي بسته بيرونو رفتم..بود موتوري پيک..دراومد صدا به در زنگ

 مصيبت يه هرروز..نفر يه هرروز...چکارکنم بايد من خدا واي...سپهربود طرف از

 بازش..بود همشون تراز متفاوت که پاکت يه ودرآخر...عاشقانه هاي نامه از پر...بازکردم رو بسته

 :بود نوشته..کردم

 نميخوام..پاکه خيلي تو عشق..سرناچاره از باش مطمئن ميزنم هارو حرف اين اگر خورشيدم

 ...مجبورم ولي کنم ناراحتت
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 تصميم داري وقت روز2...ميشه کشته ادتخانو از نفر يه بامن نياي اگر ميگم بازم گفتم ببين

 ?عزيزت يا من....بگيري

 گرفتن شستن به هامو گونه اشکام..بود شده حبس نفسم..ايستاد قلبم

 پاره کاغذارو تمام..سپهر کنه لعنتت خدا...نههههه...خداااااا نه...ميکرد تهديد داشت اين

 ...کنه لعنتت خدا...کردم

 ...بدم دست از رو رياآ نميخوام خدايا....آريااااااا

 زدم سپهرزنگ وبه برداشتم وگوشيمو باال رفتم سريع

 بله-سپهر

 ..عوضي نگذره ازت خدا..کنه خدالعنتت-گفتم گريه ميون

 نيست اي ديگه راه ولي ببخش منو..شدم مجبور که گفتم خورشيد-سپهر

 ببين...نببي..متنفرم وازت من..ميميرم آريا بدون...عوضي نميتونم...شو بيخيال خدا تورو سپهر-من

 ندگيمباز..بيرون بيا کار اين غيد از ولي ميکنم بخواي هرکاري..ميشيد خوشبخت داره دوست مهسا

 ...نکن بازي

 ..بزنم حرف نميتونستم..گرفت شدت گريم هق هق

  توروخدا-من

 ...ميکرد گريه داشت اونم انگار

 مثل هرروزم حتي که هست جدي اونقدر من عشق..نميتونم بخدا خورشيد-سپهر

 که کهپا بهت نسبت عشقم انقدر..نداشتم ناراحتيتو قصد هيچوقت باورکن خورشيد..زهرميگذره

 ...کنم توصيفش نميتونم

 ميدم قول..ميکنم خوشبختت

 ..بمير بروم...کثافت نگذره ازت خدا-من

 خدا واي...کرد کاري نميشد..بود تهش ديگه..ميزدم زار بلند باصداي..ديوار توي کوبيدم وگوشيو

 ...کن کمکم
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 سپهر..ميکرد ديوونم هم فکرش لحظه يه حتي..بيارم دووم آريا بدون نميتونستم..ميمردم داشتم

 ..ميکني نابودم داري..کنه لعنتت خدا

 ..ميشه نابود آريا..ميدادم دست از روهم بقيه حتي..ومهسا آريا??کنم چکار من اخه

 نه??يچ باشه آريا حتي...حتي يا سپيده يا يامهسا...مامان عزيز اون اگر..کنم تحمل نميتونستم

 کن گوش..بزرگي تو خدايا..ببينم نميخواستم عزيزمو داغ..نميتونستم..ميزدم بلندزجه باصداي...نه

 رو آريا چطور?کنم زندگي چجور..دردمو بگم کي به?چکارکنم تنهايي..بده نجاتم..حرفام به

 ?ببينم آرو پانته اونو خوشحالي چطور?مببين رو مهسا شدن خورد چطور?کنم فراموش

 ..بکشم نفس نميزاشت حتي گريه

* * * * * * * * * * 

 وگود سياه چشمام زير..گريه هرروز..بودم خورد خورد مدت تواين...ميگذره جريان اون از روز سه

 ...ميريختم اشک فقط..نميزدم حرفي ومنم شده چي که کرد دعوام بار چند آريا..بود شده

 ?بگم چي بهش من...هست سوم روز...ميرسه ديگه آريا االن

-گفت داد با..سمتم اومد ديد منو آريا..کردم پاک اشکامو..شد وارد آريا شدو باز در لحظه همون

 گوب?چته...قيافتو ببين..ميخوري چيزي نه ميزني حرف نه روزه سه?هان?مرگته چه تو خورشيد

 ...کردم وبغلش گريه زير زدم

 ..نيست خوب حالم..گرفته دلم فقط کن باور آريا-من

 ...زد پس شدت به منو

 کرده کاري کسي?چته بگو...نکن فرض خر منو-بودگفت نعره شبيه که جوري باداد

 اومد دوباره گيجه سر لحظه همون...بيرون خونه از زد شدو عصباني..ميکردم گريه فقط من اما

 .........نفهميدم چيزي وديگه زمين تادماف...نتونستم که جايي به بگيرم دستمو اومدم..سراغم

 ?کو آريا?بودم بيهوش تااالن من يعني..بود0ساعت کردم باز چشم وقتي

 ...فعاليت به کرد شروع مغزم دفعه يه
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 تو خدايا...لرزيدن به کرد شروع بدنم...نيست آريا نــــــه واي.....سپهر...سوم روز...آريا

 جواب..سپهر به زدم زنگ..بود خاموش..گوشيش زدم گزن..تلفن سمت بردم هجوم سريع..بزرگي

 ...بگم کسي به هم نميشد..ميشدم ديوونه داشتم ديگه..نميداد

 ...نشه چيزي من آرياي خدايا..گرفت گريم

 عصبي حرکاتام..ميشدم رواني داشتم ديگه..نشد خبري2شد..نشد خبري...3ساعت شد

 که همونطور اشکام...داشت کليد آريا...شد حبس نفسم...اومد در صدا به خونه زنگ..بودند

 ...آيفون سمت بود،رفتم سخت برداشتنشون که هاي وقدم جون بي پاهاي با ميريختن

 شتباها که بگو...کنم اشتباه من خدايا نه...زمين روي افتادم...شدن سست پاهام...بود غريبه مرد يه

 ..بستم چشمامو...دادم جواب بلندشدمو باالخرع...ميکنم

 لهب-من

 ?هستيد ارجمند آقاي همسر شما-مرد

 فشردم شدت به مشتم توي گوشيو

 ?شما.بله-من

 ...رسوندمشون منم..شرکت توي بودن کرده مست ايشون..هستم ارجمند آقاي راننده من-مرد

 مرتبه هزار خدايا..شکرت خدايا..شدم خوشحال چقدر لحظه اون که خداميدونه فقط

 خدا فقط..بلندميخنديدم بلند خوشحالي از...گرفتن قدرت امپاه...سرجاش گذاشتم گوشيو..شکرت

 ...بودم خوشحال چقدر من که ميدونست

 ... بيرون ورفتم برداشتم چادرمو سريع

 لخوشحا بازه هاش چشم ازاينکه..بود بيدار...پيشش رفتم سريع..بود راننده ماشين توي آريا

 ملب روي لبخند باهمون..بود آريا مهم نبود مهم اون اما کرد نگاهم باتعجب راننده..خنديدم..شدم

 دستام بين وصورتشو جداشدم ازش..بوسيدم محکم گونشو..کردم بغلش..سمتش رفتم

 شدم خيره بهش منم..کرد نگاهم..گرفتم

 ..ميمردم من ميرسيدي تر دير لحظه يه اگه?بکشي منو ميخواي آريا-من
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 ..بلندشد..زد پسم

 کنم کمکت برار-من

 ..خوب خيلي نه اما بره راه ميتونست..توخونه ورفت..هنکرد الزم-آريا

 ..داخل رفتم سرآريا وپشت کردم تشکر راننده از

 شپشت..پيشش ورفتم صندلي روي گذاشتم چادرو..کرد خاموش چراغو..اتاق توي رفت يکراست

 بود بهم

 ..بازوش روي گذاشتم دستمو و شدم نزديکش رفتم ازپشت

 ودب من مشکل فقط...فقط..کنم ناراحتت نميخواستم بخدا..معزيز منو ببخش..ببخش آريا-من

 ...که

 ..ميکردم آرومش بايد..ميگفتم چي يه بايد..بگم چي نميدونستم

 تا که کردن هم دست در دست همه..ميفته اتفاقايي يه داره..جداشدنمون از ميترسيدم-من

 ..سخته خيلي..کنم تحمل فشارو همه اين نميتونم..کنن جدامون

 ..ميشد بدتر ميکردم تالش هرچي ولي کنم گريه نميخواستم..چکيد چشمم از اشک رهچندقط

 فهميد ميشد هاش نفس از اينو..بود خواب..کردم رونگاه آريا بلندشدمو

 بياي بر مشکالت اين پس از بايد تنهايي..تنهايي باز تو..نفهميد خورشيد ديدي

 (تو براي نه اما هست او يعني تنهايي)

 ونيج ديگه که بودم خسته قدر اون ولي..نه...خوابيدم راحت اينکه نه..وخوابيدم تمبس هامو چشم

 .....بود نمونده تنم توي

 بودم گذاشته ساعت..ميره2ساعت آريا..بود2ساعت..بلندشدم خواب از گوشيم آالرم باصداي صبح

 دکتر برم که

 اب ديدم آينه توي خودم از که تصويري..زدم آب وصورتمو کردم باز رو آب شير..دستشويي رفتم

 ..داشت فرق واقعي خورشيد
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 ..بودم شده پيرتر سال31انگار..بود گچ رنگ که رنگمم..بود شده وسياه گود هام چشم زير

 اونجا..درمانگاه رفتم..شدم تاکسي سوار..شدم خارج خونه واز زدم اي ساده تيپ..بيرون اومدم

 يمن اون..ميشه آماده ديگه ساعت نيم تا لوتهخ امروز چون که وگفتن دادم بارداري تست آزمايش

 ..گرفتم رو جواب..کردن صدام..گذشت باالخره تا نشستم بيکار رو ساعت

 روي داشتم خوشحالي از..نميشد باورم..حاملم من..خـــــدا واي..بود مثبت جواب...کردم بازش

 ..وجودمون از بچه يه..ميرفتم راه ها ابر

 خيالبي ميخواد خودشو باباي بچم ميفهمه هم سپهر..ميشه تموم ها بدبختي همه بچه بااين ديگه

 .. ميشه

 يخوامم..بگيريم جشن باآريا رو امشب بايد..بودم خوشحال خيلي..کشيدم شکمم روي دستي      

 ..بيرون زدم درمانگاه از عجله با سريع..بفهمه که باشه اون نفر اولين

 هارن واسه سريع..خونه رفتم..خريدم قرمز رز گل دتاچن جمله از غذايي کواد وکلي فروشگاه رفتم

 ..خوردم چيز يه

 مه قرمز بلند پاشنه وکفش سفيد اي دکلته تاپ ويه قرمز کوتاه دامن يه..گرفتم دوش رفتم

 دورش هم وچشمامو زدم هم قرمز رژ يه..کردم رهاشون وآزاد کردم لخت هم موهامو...پوشيدم

 هک خورشيدي شدم...پوشوندم کرم بار رو بود شده وسياه گودي که هم چشمم زير..کردم سياه

 چيزيش بچم نميخواستم اخه..ميکردم دقت بايد..پايين ورفتم زدم عطر هم کلي..ميخواد آريا

 يا بود پسر ولي..واسش بزاريم رو اتاق يکي اون بايد..کنيم مشخص بايد اسمم آهان..بشه

 !!!!!آهـــــــــان??اسمي چه ولي...دخترميشه مطمئنم..داره دوست دختر آريا?دختر

 ..کاراتوکن برو بيخيال اينارو خورشيد..داره دوست آرام اسم ميگفت آريا

 وژله ساالد مثل ديگه چيزاي اضافه به کردم درست وکباب الزانيا شام واسه

 روي وگذاشتم گلدان توي گذاشتم هم رو رز هاي گل..کردم تزئين زيبا خيلي رو ميز رفتم

 ...ميز روي گذاشتم روهم آزمايش جواب...ميز

 ...برسه االن بايد ديگه آريا..بود شده01ساعت

 ...کردم کم وصداشو گذاشتم هم وآرومي اليت وموزيک رفتم
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 ...............نشستم منتظرش

 وزنگش برداشتم رو بود خريده واسم آريا که جديدي گوشي رفتم...کرده دير چرا...00شدساعت

 هک منم آخه..شلوغه سرش هميشه مثل ميدونستم خب ولي..زد شور کمي لکد....بود خاموش...زدم

 ..داشتم سوپرايز واسش چون بياد زود که بودم نداده خبر بهش

 ...بود زده شور دلم واقعا ديگه...03ساعت شد...گذشت چندساعت

 خرهباال هک کشيدم عميق نفس..کشيد تير بد خيلي قلبم لحظه يه که ميزدم قدم همينطور داشتم

 باال رفتم عسري...بود خاموش گوشيش بازم...بشينم اينجا نميتونم...شده چيزي يه...اومد باال نفسم

 سريع..يدموپوش برداشتم لباس يه همينطور...پوشيدم سبزم وشال مشکي شلوار با مشکيمو ومانتو

 يوا اي...وردخ زنگ گوشيم شم خارج در از خواستم که وهمين کردم باز درو..پايين رفتم ها پله از

 ..ببرمش رفت يادم

 ..بود ناآشنا..سمتش رفتم

 بله-دادم جواب

 حرف نميتونست گريه شدت از..بود گوشم توي گريش هق هق صداي...بود آتوسا يه صداي

 ترسيدم هم خيلي..ترسيدم...بزنه

 ?شده چي آتوسا-گفتم باترس

 بيمارستان بيا..ميميره داره آريا...خورشيد-آتوسا

 آرياي??آريا..زمين روي وافتادم شدن سست پاهام..رفت گيج سرم..افتاد مدست از گوشي

 ??ميميره داره??من

 ...دروغه که بگو خدايا...نه..نه..نه..نداره امکان..نه

 جورايي يه بيمارستان...بيرون خونه از زدم سريع...آشغاااااال کنه لعنتت خدا...سپهـــــــــر

 بارون شر شر شدت به هام اشک...ميکردم کسته داشتم...گرفتم دربست...بود نزديک

 ..ميکردم دق داشتم..ميباريدن

 آ وپانته ونيما جون وسميرا امير وآقا آتوسا...داخل دويدم دو وبا دادم رو کرايه سريع...رسيديم

 ..آقاامير سمت رفتم...بودن باباش ومامان
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 ...ميکرد گريه قااميرمآ..کردم گريه بلندبلند وبعدش...خوبه که بگو?چشه آريا بابا-من

 ..وخيمه وضعيتش..داره داخلي ريزي خون گفتن-آقاامير

 احمق خورشيد..دار نگهش واسم?کنم چکار اون بدون من..خدايا...شد بيشتر باز گريم وشدت

 ?چکارکنم بچمو خدايا?چرا..نگرفتي جدي سپهرو حرفاي چرا?چرا

 ?شده چش آريا-من

 داغون داغون ماشينش که ماشينش به زده شدت به ييک خونه ميومده داشته وقتي-آقاامير

 که رگفتم باال سرمو...کردم وگريه نشستم زمين روي..گريه زير زد و..بدتر که خودشم..شده

 يتر عشقش آخه...نداشت ما از کني دست حالش اونم...خورد گره آ پانته باروني چشم تو چشمم

 ...بود عمل اتاق

 ..سمتش ديمبر هجوم سريع...بيرون اومد دکتر

 ميميرم دارم که بگو?چشه بچم بگو توروخدا دکتر آقاي-سميراجون

 بايد...ميشه منتقل بخش به االنم..کرديم خودمونو سعي تمام ما...واال بگم چي...باشيد آروم-دکتر

 جگي سرم...شد خواب سرم رو دنيا انگار...داره نگهش زنده ميتونه معجزه فقط...کنيد دعا واسش

 که رمبگي جايي به دستمو اومدم..ببينم نتونستم رو جايي...جدا جالمم اين جدا رداريمبا حال..رفت

 فقط..نفهميدم چيزي وديگه زمين روي افتادم بگيرمش اومدم که وهمين اومد دستم توي لباسي

  خيلي..داغونه خيلي حالم ميدونستم

 ونطورهم...بلندشم ستمنميتون..نبود اتاق توي کسي...بودم اتاقي يه توي بازکردم چشم وقتي

 از..دميز زنگ نفرداشت يه..بلندشد گوشيم صداي..ريختم اشک آريا بچمو خودم حال به خوابيده

 دادم جواب...بود عوضي سپهر..آوردمش بيرون جيبم توي

 کثافت بدجنسي انقدر چرا..بيرحمي انقدر جور چه تو اخه..کنه لعنتت خدا-من

 يرتقص بيوفته واسش هراتفاقي..خودته تقصير ولي شه اينجور نميخواستم..خورشيد-سپهر

 ...روز سه فقط گفتم بهت من..توهست

 کنم ولش چطور من کثافت-من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انلودد نگاه انجمن کاربر parnia asad خورشيدنويسنده غروب رمان

 

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

 

165 

 

 داخل طرفم از نفر يه االن...مونده فقط راه يه..کن گوش فقط..خورشيد ببين-سپهر

 ..ميميره آريا ندي جوابمو اگر...بيمارستانه

 ...ميکردم گريه فقط نميزدم حرفي

 وبامن ميگيري طالق آريا از....اون به ميزنم زنگ کردم قطع چون بده جواب حاال ينهم-سپهر

 ?کني ازدواج

 ...بگذرم منه زندگي تمام کسي از چطور...کنم چکار من خدايا

 ?يانه آره-بلندشد فريادش صداي

 ..ميکنم ازدواج آشغال باتوي..کثافت باشه...کنه خدالعنتت باشه...باشه-من

 بلند خيلي گريم صداي..بود جيغ شبيه که جوري...ميکنم گريه بلند بلند...مکرد قطع وگوشيو

 ..نبود مهم واسم هيچي ديگه..بميرم ميخواستم...بود

 ...شدن وارد ونيما وماهان وآتوسا وسپيده مهسا شدو باز اتاق در

 ..وجودم باتمام...ميزدم زجه...دل ته از...ميزدم جيغ فقط من

 ?آخه چکارکنم اون بدون..ميميرم من...اروآري از جدايي نميخواستم

 اتاق وارد وبقيه مامان کم کم..نميشد ولي بگيرن منو ميکردن وسعي ميکردن گريه همشون

 ...ها پرستار وهمچنين..شدن

 نميخوامــــــ...کنم زندگي آريا بدون نميخوام نـــــــه-من

 تواالن..ميشه خوب..ترکمدخ..خورشيدم-گفت ميکردم گريه که وهمونطور سمتم اومد مامان

 شده بهتر اون بيهوشي دوروزه

 ....قهوه همچو تلخ هرچند زدم کمرنگي لبخند...کردن تعجب همشون...شدم آروم سريع

 ?شده خوب-من

 ...ميکرد گريه مامان

 زندگيتون سرخونه برميگردين..ميشه خوب شوهرت..ميشم قربونت آره-مامان
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 ?دارم زندگي من مگه?زندگيم خونه

 نهيچکدومشو ديگه..من مهساي...ميکرد گريه سپيده بفل توي بلند بلند مهسا..زدم نديلبخ

 ميکردن ترکم همه...بفهمه چيزي نبايد کسي بودکه سپهرگفته..ميشن جدا ازم همشون...ونميبينم

 ..کردم پيدا نياز بهشون تازه من که درحال

 مامان نگاه اول...ميکردند نگاهم وباتعجب بودن شده آروم همشون..کردم تکشون تک نگاه

 ...بود سرم باالي هميشه..بود پشتم هميشه که ماماني...مامانم.کردم

 ..بود واسم خواهر يه مثل..بود پشتم هميشه که دوستي..سپيده وبعد

 آريا به رسيدن براي کرد کمکم..بود پشتم کوه مثل که برادري...ماهان وبعد

 ..بود من آرياي پشت که.کسي...کرد کمکم نزندگيمو بد شرايط توي که کسي...وبعدنيما

 دهنده نشون خانوميتش که کسي..ما ازدواج براي داشت ذوق که کسي...آريا خواهر...آتوسا وبعد

 آرياست بودن کرد

 سپهر به نسبته عشقش درد از...کرد دردودل باهام..بود باهام هميشه که خواهري..مهسا وبعد

 ..روميزنم بخوره ميتونه که اي ضربه بدترين بهش دارم...چي من ولي..گفت

 .. بدم دست از اينارو چطورميتونم من..خدا آه

 ...سخته خيلي

 شدي جوري يه?خوبي خورشيد-آتوسا

 خفم داشت بغضم..ريختم اشک...آغوشم توي اومد...فهميد...کردم باز مهسا سمت به دستامو

 اين خاطر به...شد بسته دوباره چشمام..کردم حسش وجودم باتموم و بستم چشمامو..ميکرد

 چي مهه ميشدم بيدار وقتي يا..نميشدم بيدار کاش ولي...بودن زده بهم قوي دتروي پرستارا بودکه

 .......ولي...باشه شده درست

 ...بودن سرم باالي وخاله مامان فقط بازکردم چشم وقتي

 ?بيهوشم چندروزه-من
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 خوب حالت دکترگفت..بيمارستاني يتو روز5ديگه هم روي...شدي بيهوش دوباره ديروز-خاله

 چته ببين بگيرن ميخوان.آزمايش ازت..نيست

 ..حاملم بفهمن نبايد..ترسيدم

 ?خوبه آريا....آ-گفتم مکث کني بعداز....نيست چيزيم نه-من

 دميخوا..توهست منتظر...ميشه چندساعتي تازه..اومد بهوش خداروشکر-زدوگفت لبخندي مامان

 ..بلندشدم ازجام سريع..بدشده يکم حالت ترسيديم چون گفتيم ماهم ببينتت

 ...بلندنشو-خاله

 داده پيام سپهر...اتاق سمت کردم حرکت...بيرون اتاق از ورفتم...بزنم حرف باهاش بايد نه-من

 ..زود کن تمومش بود

 آخرين ميخواستم...بود سختم..اتاقش سمت برم نميتونستم..بود زور به برميداشتم که هايي قدم

 ..متنفرميشه ازم ديگه..ببينم رو ميزنه آريابهم که يلبخند

 دستمو...در جلوي رفتم بهشون توجه بدون...بودن وبقيه سميراجون اتاقش در جلوي راهرو توي

 وارد...دش باز بدبختيم در...شد باز باالخره ولي کنم بازش نميتونستم...گذاشتم دستگيره روي

 بود تلخ ولي...زد لبخند..سمتم برگشت آريا..شدم

 ..شد بد تو حال که بميرم من عشقم..خورشيدم-آريا

 يگهد آغوش اين...کردم گريه شدت به وتوآغوشش سمتش دويدم..بگيرم خودمو جلوي نتونستم

 ..ميکردم گريه?چکارکنم آريا بدون من خدايا...نبود

 چته خورشيدم-آريا

 ..سختمه بخدا آريا?چکارکنم تو بدون من آريااااا-گفتم گريه ميون

 ..کردم نگاه هاش چشم وتوي بلندکردم سرمو

 خسته هديگ...کسم بي...تنهام خيلي?آريا چکارکنم...خيلي...دارم دوست خيلي..ببخش منو آريا-من

 ..ارمد دوست ميکشم نفس که وقتي تا من بدون ولي...نميکشم ديگه...مشکل همه ازاين...شدم
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 ارونيب کمي هاش چشم...ميکرد نگاهم عجبمت باچشماي هم آريا..ميريختم واشک ايتاروميگفتم

 بود

 دستاش بين گرفت صورتمو

 ?شده چي خورشيد-آريا

 ...ميگفتم بايد..سپردم ذهنم توي سپهرو حرفاي تمام

 رازوسرشا کوتاه اي بوسه...وبعد بوسيدم محکم گونشو وبعد...کردم وبغلش شدم نزديکش اول

 ..لبهاش به عشق

 ....آريا-من

 ??بگم چجور

 دست سپردم کارارو..کنيم زندگي ديگه باهم مانميتونيم...ميخوام طالق من...من....اآري-من

 ...جداشيم بايد...دستت ميرسه طالقم درخواست عصري تا...کسي

 گاهمن باتعجب...کردم ونگاهش سربلندکردم باالخره ولي کنم نگاهش نتونستم لحظات اين تمام

  ميکرد

 ...بود خون مدل...نميشد ولي نکنم گريه ميخواستم

 ?طالق...ط?چي-گفت لب زير آريا

 جيگرمو اشک قطره اون...چکيد چشمش از اي قطره دفعه يه آريا....ندادم نشون العملي عکس

 ...خورشيد بميري...ريخت اشک من مرد...کرد خون

 توهم...دارم دوست خيلي منکه?هان?داريم مشکلي ماچه مگه?ميگي چي خورشيدم-آريا

 چيه مشکلت پس...هستيم شبختمخو تازه..همينطور

 ميشدم بدتر من اون ازگريه..ميکرديم گريه وهردومون ميگفت اون

 بزن حرف خورشيد-آريا

 آريااااا-من
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 ...ببر زبونتو آشغال شــــــــو خفه-دادکشيد دفعه يه

 کني ولم نميخواي بگو...بگو...کثافت دروغه که بگو-گفت فشردو گلومو

 سعي...داخل اومدن همه...بود برداشته بيمارستانو کل آريا گريهو داد وصداي من گريه هق هق

 گريه بلندبلند...گرفت بغلم تو محکم کردو ولم دفعه يه آريا..نميشد ولي کنن جدا رو آريا ميکردن

 ...ميريختم صدااشک بي ومن ميکرد

 عاشقمي که بگو...عشقم ميکني شوخي بگو خورشيد-آريا

 گهدي دنيا اين...نداره من واسه جايي ديگه زندگي اين...برم ايدب..ولي سخته واسم آريابخدا-من

 ...نداره من واسه خوشبختي

 ...شدم جدا ازش?چيه دردت بگو?چرااااا-کشيد نعره آريا

 نگاهمون باتعجب داشتن همه...بودم گرفته دهنمو جلوي گريه وازشدت دادم تکون سرمو

 ببخشيد منو-گفتم روبهشون...ميکردن

 باش مراقبش-گفتم آ پانته وروبه

 خداحافظ...ببخش منو-آرياگفتم وروبه

 ها پرستار همه..کشيدن دادوفرياد به کرد وشروع.بيـــــــا خورشيـــــــد نــــــه-آريا

 نبود خوب حالش هنوز اون.اتاقش سمت دويدن من چشم جلوي

 ..ميشدن خبردار همه زودي به اما...نبود مهسا...بيرون رفتم سريع در از

 خواستممي...بود سخت خيلي...ميکردم وگريه ميدوييدم خيابون کنار...شدم خارج بيمارستان از دوبا

 ...ودننب مهم اينا ولي...بودم پوشيده مانتو فقط...بود سردم سرد منم...ميباريد هم بارون...بميرم

 شسر به چي دخترت ببين ماماني آه...کنم نگاه مامان چشماي توي نتونستم حتي لحظه اون

  ?بگم کي به دردمو آخه?اومد

 ...مامان به زدم زنگ...برم بايد کجا نميدونستم حتي

 زندگيت بروسرخونه?چکارميکني داري?چکارکنم تو ازدست من خدايا-مامان

 ..ميشد کاشکي مامان-من
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 ?شده چي ببينم بگو خورشيد-مامان

 ..ميفهميد روزي يه...بگم نميتونم مامان-من

 ?کجايي االح..بده خدامرگم-مامان

 آواره.نميدونم-من

 ..خونه بيا بلندشو-مامان

 ?قهرنيستي توباهام?بيام-من

 يکردمدعادعام...رفتم تاکسي با..داشتم همراه به کمي پول..کرد قطع وگوشيو...بيا اينارونگو-مامان

 ..دبون کسي..واردشدم..استقبالم اومد مامان..باال رفتم شدو باز در..زدم زنگو..نباشه خونمون کسي

 دمترکر لب باالخره ولي..داشتم ترديد بزنم ميخواستم که حرفي گفتن از..نشستم مبل روي

 چطوره حالش-وپرسيدم

 ليک تورفتي اينکه بعداز?باشه بايد چطور-وگفت دستش پشت زد يکي کردو بهم نگاهي مامان

 وگفت مبه روکرد هم مادرشوهرت..برد خوابش زدن قوي مشکن بهش پرستاراهم کرد دادوبيداد

 بايد چي منم..ميره داره گذشته پل از خرش حاالهم خورد همه اين..کرد خرابمون خونه دخترت

 خونه اومدم..ميگفتم

 ..بود اشک پراز لبالب چشمام..ميشن ناراحت خاطرمن به دارن همه ازاينکه..شدم ناراحت

 زانوهاش يرو وسرمو نشستم زمين روي جلوشو رفتم...ميکشم چي اگربدوني بخدا مامان-من

 ..ريختم واشک گذاشتم

 ودل درد بايکي ميتونستم کاش..چمه بگم ميشد کاش..بزنم حرف ميشد کاش مامان-من

 ...محرومم ازشون ولي دارم ودل ودرد همدردي به نياز فقط که پرم انقدر..کنم

 چته بگو خورشيد-ميکرد گريه هم مامان

 خود دست فقط..برنمياد هيچکس ازدست کاري ديگه..دعاکن برام فقط مامان-من

 ندهنمو توتنم جوني ديگه که کردم گريه انقدر..بستم درو...اتاق توي ورفتم بلندشدم..خداست
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 يچوقته که کاري..بشه سيو شمارش بايد ديگه..سپهربود شماره..ميخورد زنگ داشت گوشيم..بود

 ..نداشتم دادنش انجام به ميلي

 بله-دادم جواب

 ازت که بزن حرفي بزن زنگ بهش..کرده پارش ولي دستش به شده فرستاده درخواست-سپهر

 کنه امضا برگرو نفرتش خاطر به تا متنفرشه

 ?توهستم دست اسير تاآخرش من يعني?ميشه چي بعدش?متنفرشه ازم?نفرت-من

 بزن زنگش خورشيد-سپهر

 ..وضعتيه چه توي آريا ببين?نميزني حرف-زد چنگ گلوم به بغض

 هم ذهنم به حتي..نميومدي زندگيم توي هيچوقت کاشکي..تو حيفي..آريا آه..کردم قطع گوشيو

 ..چکارکنم بايد که نميگنجه

 ....... برد خوابم همونجا که ريختم اشک انقدر

 ..ميخورد صبحانه داشت مامان..توسالن ورفتم بلندشدم..بود01ساعت بازکردم چشم وقتي صبح

 بخور بيا-مامان

 ندارم ميل-من

 نيست روت به رنگي خودتو ببين..شي تقويت دباي بحور بيا-مامان

 مينه..بخورم يکم خاطراون به که سرميز رفتم..شه تقويت بايد اون..بچم به افتاد يادم دفعه يه

 يپا گذاشت بعد ولي کرد تعجب مامان اول..خوردم کلي..بازشد اشتهام سفره به خورد چشمم که

 ...نخوردم چيزي چندروزه اينکه

 مانند رکابي وتاپ مشکي ورزشي شلوار يه بيرون اومدم...گرفتم دوش رفتم صبحانه بعداز

 کنارش منم نشست تخت روي..اتاق توي اومد مامان..سفيدپوشيدم

 ?چکارکني ميخواي-مامان

 چيو-من
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 نتظرنم همه..چيه تکليفش بعدازطالق اين گفت زد زنگ خانم سميرا?چيه تکليفت منظورم-مامان

 بدونن که

 کنم ازدواج ميخوام-من

 ..کرد نگاهم زده متعجب مامان

 ?باکي?ازدواج-مامان

 ميگفتم بايد روزي يه خب ولي بگم نداشتم دوست

 سپهر-من

 ?دانشگاهيت هم همون-مامان

 بيرون ورفت ناراحتي از ميزد حرفايي لب زير مامان..دادم تکون مثبت عالمت به سرمو

 ..داخل داوم مامان که ميرفتم ور تاپ لپ با..بودم نشسته همونطور

 وزير يه بگو دخترت به..که گفت..تازه...ميزنه حرف باآريا گفت اونم گفتم سميراخانم به-مامان

 ميبيني رو باال همه اين داغ

 ...پايين انداختم سرمو

 خدا واي-وگفت توصورتش زد باشه اومده يادش چيزي بعدانگار...اينجا مياد داره مهساهم-مامان

 ...بود سپهر عاشق که مهسا

 مهساي..درمياد سرت پشت حرف کلي فردا از..مصيبتي چه-زيرگريه زد مامان...نگفتم يزيچ

 کارات به ميدي دق داري آريارو هم مهسا هم..بيچاره

 ...کردمplayآهنگ اولين وروي بازکردم ودوباره تاپ لپ...بيرون ورفت

 ... شد شروع دوباره گريم هق هق که بود حالم ووصف بود غمگين آهنگ انقدر

 حالم به گريت

 درد درو و کوه

 جدايي ازاين
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 غم از مينالد

 کجايي؟ فردا دمادم دل اين

 سفربخير،،،،

 سفربخير،،،،

 نکن،،،، گريه من مسافر

 نکن،،،، گريه

 من خاطر به

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

 امشب ميبارد باران

 امشب دارد غم دلم

 خسته جام ارام

 امشب ميسپارد رد

 چشمم مانده درنگاهت

 امشب ازفکرسفربرگرده شايد

 يادگاري دارم ازتو

 بردم پيوسته را بوسه اين سردي

 چشمم اشک قطره قطره

 دامم به باران نم بانم ميچکد

 را سفر بار اي بسته

 من ام بدکرده ترين عاشق باتواي

 دريا رنگ چشمت رنگ
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 ها غم دشت من سينه

 باران زير آيد يادم

 باتونتها باتوبودم

 باتوتنها زيرباران ودمباتوب زيرباران

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

 امشب ميبرد باران

 امشب دارد غم دلم

 خسته جام ارام

 امشب ردميسپارد

 آخرينت کالمه اين

 رو زندگي ميل برده

 بيايي شايد اي گفته سرمن از

 من باور نميشه اما سفر از

 باور کرده را رفتنت من

 نگاهم دراين راببين التماسم

 کردم گريه نزيربارا

 گناهم جانم از شويد باران بلکه

 ( باران)اميد

 مچش..ميخوند داشت همونطور آهنگ..شد مهسانمايان..شد باز اتاقم در ميکردم گريه که همونطور

 يا قطره..ايستادم روش وروبه بلندشدم..شده متوجه حتما..ميکرد نگاهم بانفرت..بود قرمز هاش

 ..داشتم رو بد برخوردهاي تمام آمادگي..بودم کرده شتم دستامو..چکيد چشمش گوشه از اشک
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 ?چرا-مهسا

 ..فشردم هم روي هامو چشم

 ?بکشم عذاب بايد منم?زجربکشم بايد منم?همينطور منم-مهسا

 ..هينطور اونم هاي اشک..ميريختن هام اشک

 درحال..بود پايين وسرش زمين کف گذاشت دستشو..نشست زانو روي زمين روي

 زهرآلود هاي خنده..تلخ هاي خنده...دگريه،،،ميخندي

 يکي گفتم بهت..سرده باهام گفتم بهت..دارم دوستش گفتم بهت..کردم دردودل باهات-مهسا

 اون پس..گذشتي وزندگيت خونه از خاطراون به تو..تو ولي..گفتم دردام از بهت..ميخواد ديگرو

 ...دخترتويي

 کوه هاي حرف..بود واضع چيز همه..احمقم من چقدر واي-وگفت گرفت بادستاش سرشو

 ادميخو ديگرو يکي گفته گفتم بعدازاينکه..چمران..هات گريه..بوشهر..بودي خودت توي..نوردي

 ..کردن گريه به کرد وشروع...بودم کور من که درحالي بود واضح چيز همه..شد بد توحالت

 من..بود راتشتصو برعکس دقيقا چيز همه که ميگفت چيزايي..ميکرد قضاوت بد داشت مهسا

 ..نبودم خوشحال مهسا به سپهرنسبت بودن حس بي از هيچوقت

 متاسفم من مهسا-من

 ..کرد نگاهم وبانفرت آورد باال سرشو

 ?بودي سپهر عاشق واقعا??چرا بگو فقط خورشيد-مهسا

 ?داري دوستش-دادزد بلندتر...ندادم جواب

 ..بودم ادارو حرف اين گفتن به...آره ميگفتم بايد...ميگفتم بايد چي

 آره-من

 رود مهسا..بود اتاق در پشت هم مامان..نميذاشت ولي بگيرم جلوشو کردم سعي..ميزد جيغ مهسا

 ..بود کرده قفل
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 کردو باز ودرو...مردي توواسم االن از..ندارم خورشيد اسم به خواهري ديگه..متنفرم ازت-مهسا

 ...بيرون رفت

 .....ريختم اشک خودم حال وبه زمين روي نشستم

 رابطه قطع هم بامامان حتي همه..ندارم هيچکس از خبري روز دو تواين...روز اون از ميگذره روز3

 ... کردن

 ونمنميت..بگم چيزي آريا به زودتر بايد..شده عصباني سپهر..زد حرفي حتي نه داد جوابي نه آريا

 ...دادم پيام وبهش آوردم در گوشيمو..ميدم پيام بهش جاش به..بزنم زنگ

 ظرمنت االن..ميکنم ازدواج دارم من ولي نه يا شنيدي نميدونم?نميکني خالص چرا آريا..سالم-

 داشته کارام براي پاسخي که برسه روزي اميدوارم..کن تموم چيو همه لطفا..هستم طالق

 يهو چرا..نميدونم چراهارو جواب هنوز منم باورکن ولي?چرا ميگي باخودت همش ميدونم.باشم

 بچه پدر سپهر..گرفت بازي به اي دفعه يک چيزو همه که بود تقدير ميدونم قطف..شد اينطور

 کن ولم لطفا.کنم جداش بچش از اگر ميکنه شکايت سپهر..منه

 کرد وصيهت کلي دکتر..نميگرفت هم گريم ديگه حتي..نبود توتنم جوني ديگه..کردم ارسال رو پيام

 پدر ربشهسپه حداقل که بگذره زمان بزارم بايد..چکارکنم بايد نميدونم ولي..برسم خودم به بيشتر

 ..باشيم داشته خودشو پدر ميتونستيم کاش اي ولي..بچم

 اين اونمو شدم ضعيف خيلي بودم گفته..بود کرده کباب جيگر انگار..ميرسيد گوش به مامان صداي

 ..خورديم ونهارمونو رفتم..ميکنه آماده چيزارو

 برگروامضا حتما ميشم مرخص عصر نباش نگران:داده مپيا آريا ديدم اتاق توي رفتم وقتي

 طالق..کني خيانت من به تونستي چطور.هستي. عوضي خيلي..پستي خيلي خورشيد..ميکنم

 هديگ بود هرچي فقط رسيد بهت زندگي اين توي چي نميدونم..ميشه تموم چي وهمه ميگيريم

 خدانگهدار..شد تموم

 تنفس با وهوارو کردم باز رو پنجره..بود سخت واسم سردش هاي واخالق رفتار تحمل..شده سرد

 تالش من که ميدونم فقط..نگيرم سخت خيلي ميکردم سعي..کشيدم هام ريه داخل به

 .....نماند نيز اين....نيستم ماندگاري من کنه تالش هرچقدرم سپهر..ميکنم
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 نوم بيشتر اينو نگفت هيچي.کردم خيانت بهش من چرا نپرسيد حتي..کرد امضاء باالخره آريا

 نکشه عذاب واون بميرم نن آخ.شکسته خودش توي ميدونم..ميده عذاب

 هواس خودمو دارم..آريا سرد و تفاوت بي نگاه از..ميترسم..دارم استرس صبح از..داريم دادگاه امروز

 ...ميکنم آماده شه داده نسبت بهم قراره که چيزايي و طعنه

 متس ورفتم شدم تاکسي سوار..نداشتم تر روشن رنگي به ميلي..هست مشکي سرتاپا تيپم

 من عشق...داره وجود وآريا من جدايي براي جايي چنين که نميکردم فکرشو هيچوقت..دادگاه

 بودن آتش خودشون آ وپانته سپهر مثل يکي ولي بود آتشين بهش نسبت

 مثل اوناهم..نبود اونجا جمعيت اندکي تعداد..شدم وارد کوتاه هاي باقدم..شدم پياده تاکسي از

 ..من

 کم هم بچم...شد خراب چيز همه شه خبردار بچش وجود از آريا بود قرار که روزي که بودم ناراحت

 .. من همانند شانس

 (آريا زبان از)

 اجازه بياد که کرد اصرار هرچي مامان..بوديم ايستاده خورشيد منتظر اي گوشه آتوسا کنار

 شيدخور نميخواستم من ولي ميکنه دادوبيداد يفتهب خورشيد به چشمش تا ميدونستم..ندادم

 دهندي بود چندوقتي..ببينمش داشتم دوست..متنفرشم نميتونستم چکارکنم..شه ناراحت

 دش چي خدا واي..نفهميدم رو کرد خيانت اينکه دليل هنوزم اما..بود شده تنگ واسش دلم..بودمش

 من عشق به حتي پست رشيدخو..بود سخت واسم ديگري کس درکنار اون تصور حتي..يهو

 من که داشت چي سپهر?نميدونم که کردم غلطي چه?هستن چي مجازات ها اين خدايا..فکرنکرد

 ?ندارم

 قطف خورشيد..نيومد دلم اما بزنم کتک هم رو خورشيد خواستم حتي..کردم بيداد دادو کلي اونروز

 ببخش نوم ميگفت فقط ميکردو گريه اونم?پستي انقدر چرا?چرا گفتم..نميگفت چيزي..ميکرد گريه

 

 يوونهد داشتم ديگه..گرفتم دستام با وسرمو نشستم قرارداشت اونجا که هايي صندلي روي رفتم

 هشکست چقدر..ميگشت ما دنبال هاش باچشم داشت..ديدم رو خورشيد.کردم سربلند...ميشدم

 بشه رو کاراش نميخواسته حتما?نيومده باکسي چرا..تنهابود..بود شده
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 نگاهم کمي اول..من به رسيد..کرد برخورد ساده باهاش آتوسا..سمتمون واومد ماروديد خرهباال

 چشم توي..شدم بود من دنياي تمام که رنگش آبي چشماي بگيرم،محو ازش چشم نتونستم..کرد

 ..پايين انداخت سريع سرشو..شد جمع اشک هاش

 سالم-خورشيد

 منو..لداخ ورفتيم زدن صدامون باالخره که يستادا اي گوشه حرفي بدون..گفتم آرومي سالم زيرلب

 ازش و بودم مرد بااينکه..دختر اين بود مظلوم چقدر..اي گوشه تنها واون نشستيم هم کنار آتوسا

 ووشکستنش وناراحتي مظلوميت انقدر وقتي ميشد خورد دلم ولي متنفر وشايدهم بودم دلگير

 من اسهو ديگه اون..باشم سرد باهاش کنم سعي يدبا..ميدونستم رو اينا همه دليل کاشکي..ميديدم

 کنم عادت بايد..مرد

 ?اومديد تنها چرا شما قاسمي خانم-قاضي

 بيارم که نداشتم رو کسي-وگفت پايين انداخت سرشو..کردم نگاهش

 مشتم توي رو صندلي ودسته گرفتم نگاهمو..چکيد هاش چشم از اشک اي قطره شدم متوجه

 اج همه باهاش که باکسي..کنه باسپهرازدواج ميخواست اون خدا آه..کردن ولش همه پس..فشردم

 من يعني..داره بهش نسبت آتشيني عشق چه مهسا که ميگفت دربارش خورشيد که باکسي..رفتيم

 ..نميزدم ودم ميديدم اينارو بايد چجور

 ?چيه طالقتون دليل-قاضي

 تس حامله اي ديگه کس از زنم هاينک و..مسائل واينجور تفاهم نداشتن..مشکالتي دليل به-من

 کرد نگاهمون تعجب با قاضي

 داره مجازات.قانونيه غير کار اين اما_قاضي

 ودب اجبار به فقط.ونداريم نداشتيم هم به اي عالقه هيچ ارجمند اقاي و من.قاضي اقاي_خورشيد

 نميگذره ازدواجتون از هم زياد اما-قاضي

 نزديم حرفي

 ?داريد وکيل-قاضي
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 رنگشتمب..ولي شدم نگاهش سنگيني متوجه...شه تموم زودتر هرچه طالق اين ميخوايم ببينيد-من

 قاسمي خانم بديد رو آزمايشتون جواب_قاضي

 انداخت بهش نگاهي قاضي..داد دستش اي وبرگه شد بلند خورشيد

 هست اي ديگه کس بچتون پدر پس_قاضي

 طالق زنم از نميخواستم من..نميشد تموم طالق اين چرا..کنم تحمل نميتونستم..بستم هامو چشم

 منم خوشحالي اون خوشجالي..ميميرم داره اي عجله چه طالق واسه ميديدم وقتي ولي بگيرم

 باشه خوشبخت بزار پس..هست

 ?نيومد همسرتون اون چرا_قاضي

 ميگيريم تماس باهاشون بخوايد اگر اما..شهرهستند از بيرون_خورشيد

 اب بوده سوري ازدواجتون شما اينکه هم..کردن فراهم رو الزم رکمدا همه وکيلتون..نميخواد_قاضي

 کنيد صبر پس.هستيد راضي دو هر اينکه و ايشون

 باورم..کرديم امضا رو طالق هاي برگه و رفتيم..کرد اعالم باالخره وقاضي گذشت ساعتي نيم

 بشه تموم چي همه زود انقدر نميشد

 سخت ميکرديم امضاء داشتيم که قسمتي..شد مانجا طالق کاراي چندساعتي از بعد باالخره

 ....ولي...کنار ورفتم کردم امضا سريع همين واسه بدم نشون خونسرد رو خودم کردم سعي..بود

 نظر به ناراحت انقدر که اون چرا?چرا...نميدونم واقعا..ميلرزيد خورشيد دستاي توي خودکار

 هست اي ديگه کس عشقش که اون?مياد

 بوجود ور شعله عشقي کم کم ولي نشد شروع عشق از که ازدواج اين..شد مومت چي همه باالخره

 نسبتي ديگه..نبود من زن ديگه خورشيد..سخت وجداييش راحت ازدواجش که ازدواجي..اومد

 ريمگ ولي بودم مرد بااينکه...ميکردم کنترل خودمو زور به داشتم?چکارکنم بايد من..نداشتيم

 ...کنم گريه بچه دختر يه مثل ميخواست دلم.بود گرفته

 نوم..گلم آشناييت از شدم خوشحال خيلي جان آتوسا-گفت آتوسا روبه..طرفمون اومد خورشيد

 ببخش
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 بوده اينطور تقدير..نداره اشکال-گفت وباگريه زد زورکي لبخند آتوسا

 گردش درحال واطراف اون بين من نگاه اما..زد زل چشام توي..من به کرد رو خورشيد

 جلوي..شدن زدنش حرف ومانع چکيدن هاش گونه روي هاش اشک که بزنه حرف خواستمي..بود

 ......شد خارج اونجا از وبادو گرفت رو دهنش

 سرم پشت هم آتوسا..شدم وسوارماشين بيرون زدم حرفي وبدون کشيدم موهام توي دستي

 رسوندم رو ساآتو...نداشتم رو زدن حرف توان اصال..نشد گفته حرفي اصال ماشين توي..اومد

 ي تپه...پهت به رسيدم که ورفتم رفتم انقدر...ميرفتم بايد فقط...برم کجا بايد نميدونستم..ورفتم

 خيلي نکهبااي..بميرم نداشتم دوست اما نميدونم..نزديک رفتم..داشت سرازيري پايينش که بزرگي

 بميرم نميخواست دلم اما ميکشيدم عذاب

 نعره..کشيدن داد به کردم شروع بلندي اصدايوب وجودم ته واز ايستادم دره لب

 نميشد اما شم خالي ميخواستم..ميکشيدم

 رخاط به...داشتي کم چي!بود؟ چي زندگي اين مشکل مگه لعنتـــي خورشيـــــــــــــد-من

 ..نامرد ميکشمت ــــــر? ?ه؟؟؟سپهـــــــ*د*ا*ز*م*و*ر*ح سپهر اون

 از دبع بار اولين...ميکردم گريه بار دومين براي گفت ميشد...کردم گريه و زمين روي ونشستم

 عاشق بخوام که نميکردم فکرشو هيچوقت..عشق درد از..اينجا هم واالن پدربزرگم مرگ

 دووجو جنس از آرامي منتظر..بودم دارشدن بچه منتظر چقدر که اخ..وزندگيم زنم عاشق اونم..شم

 حيفــــــــ ولي..خورشيد وشخصيت

 خورشيد چطور خدايا..ندارم قبول هرگز رو اين من.مياورد بدنيا بچه داشت پهرس براي خورشيد

 از حتما خرابش حال روز چند اون..کنه خيانت بود،بهم من با که حالي من،در خونه توي تونست

  نامردا..بوده بابت اين

 (خورشيد زبان از) 

 اشک بلندي باصداي سير دل ويه رفتم راحت باخيال..نبود خونه مامان خونه رسيدم وقتي

 آريا اخ..نامفهوم حرفي اما بود درونش حرفي هنوز..نگاهش اون ولي بود سرد چقدر..ريختم

 ردهک دستکاري رو آزمايشات جواب سپهر..ميکشت منو داشتي که اي وعجله امضا لحظه نميدوني

 بياره نه حرفش رو نتونه که کيه.بود
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 کلي روب زودتر بري اگرميخواي ميگفت بهم که هم مامان..باخودم ببرم که نداشتم کسيرو حتي من

 خودت داري هرکاري..نداره ربطي من به تو طالق کاراي ميگفت..دراومده سرمون پشت حرف

 .....بده انجام

 ..کسي بي اين..تنهايي اين بود بد چقدر که اخ

 ..سپهر به زدم وزنگ کردم پاک هامو اشک

 بله-سپهر

 شد تموم-من

 ?تموم-سپهر

 ?ميشد چي بايد پس?پس هستي چي منتظر آره-گفتم خشم با

 ...باشه باشه-سپهر

 ...وت مثل يکي وجود با اونم بمونم مامانمم پيش حتي نميتونم..بده انجام زودتر عقدو کاراي-من

 روزو اين ميخواد باالست سنش که ميدوني..داره عروسي جشن به اصرار مادرم-سپهر

 منتظره هم داداشم...ببينه

 واياگرميخ ميگه بهم زبوني بي بازبون مامانم که اوردي سرم به توبااليي?جشني چه?جشن-من

 ?کردن ترکم وخانوادم مامانم بگم?بيارم کيو من?کثافت ميخواي جشن تو بعد برو بري

 ميکنيم فکري اونجاش واسه..نميدونم-سپهر

 حرف نميتونستم که حيف..ميخواد خودش که چيزي همش عوضي..کردم قطع روش رو گوشي

 .....بودم رسيده حسابشو وگرنه بزنم

 دمز اي ساده تيپ..ببينه منو بوداونجا اومده مامانش...سپهر خونه توي بزارم پامو بود قرار امروز

 وارد که اول..کرد راهنماييم داخل به خدمتکار..بود بزرگ داخل نماي..شدم خونشون وارد..ورفتم

 ها خواب اتاق فکرکنم..قرارداشت درهايي دورش دورتا که قرارداشت جلوت بزرگ هال يه ميشدي

 راه آشپزخانه وبه بود چندقدمي فقط که بود هم کوچيک راهروي يه...بود چيزا واين وحمام

 بليم بانماي بود بزرگي سالن..شدم سالن وارد...بزرگي سالن به ميخورد هم راست سمت...داشت
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 طفق باسپهر...باشه مهجبي زن خوردمي بهش مادرش...جلو اومدن سپهرومادرش..شکالتي کرمي

 واستقبال داد جواب گرمي به که کردم سالم هم بامادرش..کردم زور به اونم وخالي خشک سالم

 ... نشستم نفره تک مبل يه وروي داخل رفتم...کرد

 که مشکي چشم..ساله51تقريبا خانم يه..شدم دقيق مادرش به..بياره چايي تا رفت سپهر

 ..داشت مهربوني خيلي صورت..سفيد باپوست..بود روشن اي هقهو رنگ به موهاشون

 ..پاشيد مهربوني لبخند صورتم به شدو نگاهم متوجه

 بگو ازخودت دخترم خب-سپهر مامان

 ...را خانم-من

 ..مامان بگي بهم راحتم-وگفت حرفم وسط پريد

 ..اينجا مدماو پسرت به اي عالقه هيچ بدون وقتي..مامان بگم جوري چه من اخه..زدم لبخند

 به هروسپ من..باشه گفته سپهرواستون فکرکنم-دادم ادامه کوتاهي بعدازمکث..مامان....باشه-من

 راضي يعني..قهرکرده باهام مامانم کنيم اقدام ازدواج واسه زودتر شد باعث که دليلي خاطر

 بهتره نشه برگزار ازدواج جشن که اينه من نظر پس..نيست

 کنارمادرش مبل روي کردونشست تعارف چايي..داخل سپهراومد لحظه همون

 جلوي نميخواد سپهرم..کرده ازدواج االن سپهر،سروش ببين،،برادر دخترم خب-سپهر مامان

 ااونت مطمئنم که مادرتم..کرده وتحصيل جووني ماشاال که توهم..بياره کم داداشش وزن داداشش

 ..ميکنه اشتي موقع

 ..نزدم حرفي

 ?دليلي چه..دليلي خاطر به گفتي..راستي-کردوگفت باريک اشوچشم لحظه يه سپهر مامان

 هب-وگفتم دوختم بودم کرده قفلشون هم توي که دستام به چشم..کرد نگاهم سپهرباتعجب

 حاملم من خاطراينکه

 نهک حرکتي نميتونست که سپهر...کردن نگاهم بود مشخص ظاهر به که فراواني باتعجب هردو

 ...بود شده خشک هم دستش توي فنجان حتي
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 حامله پس-زدوگفت ولبخندي اومد خودش به بعدش ولي کرد تعجب اول سپهر مامان

 يدار عزيزم-سپهروگفت به وروکرد..باشيد داشته عالقه هم به حد تااين نميکردم فکرشو...اي

 ...ميگم تبريک..ميشي پدر

 بهش هم نگاهي نيم حاي اصال من ولي بود من به خيرش نگاه هنوز اما اومد خودش به سپهر

 ..ميشدم وخيرش سنگين نگاه متوجه اما...نمينداختم

 ..خوشحالم خيلي-سپهر

 نفهميده تاکسي کنيد ازدواج زودتر بايد پس-سپهر مامان

 ?کي-سپهر

 ..بهتره باشه ديگه هفته نظرم به..ميگيريم ساده جشن يه-سپهر مامان

 هب اي ديگه چيز غريبه جز اسمآرياو?ميشم اي ديگه کس مال من ديگه هفته يعني?ديگه هفته

 ..پايين انداختم سرمو باناراحتي..نمياد حساب

 ..نبود اي ديگه راه..کردم قبول اجبار به منم کردو قبول سپهرهم

 ...فرارکردم دستشون از باالخره زور وبه نشستم يکم

 وحتي هننميک حاللم که گفت کردو گريه کلي اونم..هست ديگه هفته گفتم مامان به...خونه رفتم

 دق منو ميخوان فقط..تنهاست دخترم نميگه حتي..من مامان اينم هه..نميذاره اونجا پاشو

 من که عذابي..وعذاب وسرزنش جدايي نه داره همدردي به نياز پريشان حال..سرزنش فقط..بدن

 ..نميکشن ازاينا هيچکدوم ميکشم

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

 يک اين توي..رسيد من عذاب پراز دوم ازدواج يابهتربگم من دوباره ازدواج وروز گذشت ماه يک

 بارم ناجور حرف وکلي زد زنگ مهسا بارم ويه...بودم مامان هاي تکه تحمل درحال فقط ماه

 نبود من اليق که حرفي..بود قضاوت فقط که حرفايي..کرد

 ازدواج موعود از زودتر تونستيم نبود اجبار به که من هاي اصرار والبته سپهر هاي اصرار با

 شد گرفته سپهر از باج زيادي مقدار همچنين..کنيم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انلودد نگاه انجمن کاربر parnia asad خورشيدنويسنده غروب رمان

 

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

 

184 

 

 مجبور چون نباشه بردار فيلم قرارشد وبيداد وداد دعوا باکلي بگم اينجور يا من درخواست به

 ادهسواستف موقعيت ازاين وسپهرهم بدم انجام رو نميخوام که کاري بردار فيلم خاطر به ميشدم

 ....ميکرد

 شيدنک کل کلي ها بزرگتر..تاالر سمت رسيديم ديگه االن..گرفتيم ساده عکس اچندت اتليه توي

 .ردشديم قرآن مااززير وباالخره

 ردوک زدوگريه حرف کلي ام حامله فهميد که روزي سپهر...نشستيم جايگاهمون وتوي شديم وارد

 لتبدي مجهن به جوري زندگيشو..نميرم ديگه حرفاش زيربار من ولي بندازمش که کرد التماس

 برم بزاره که کردم والتماس کردم گريه کلي منم...شه پشيمون کردش از صدبار روزي که ميکنم

 .....نميتونه ميگفت اونم کنيم ول چيو همه

 درحال همه..نفربودن011همه کال..وبرگشتيم کرديم هاسالم بامهمان رفتيم بعد ساعت نيم يه

 ...رقصيدم کمي بعد آبروم ظحف براي شايد ولي..نداشتم حسشو اما بودن رقص

 بخ اما بودا نشده بزرگ شکمم..بود بهانم البته گرفتم راحت شکمم خاطر به من عروس لباس

 ...بود احتياط محض بازم

 بود ورت جنس از شکم تاروي که بود بلند وآستين داشت هفتي يقه..نداشت پف که بلند لباس يه

 کل..نميومد من چشم به زيباييش اما بود زيبايي لباس..بود مانند وتور ساتن پايين به وازاون

 مامانش جز ام حامله که نفهميد کسي ولي هست من دومي ازدواج اين که فهميدن خانوادش

 نامکا نميتونه هرگز که چيزي..نيست که چيزي درواقع..سپهره از گفتم اوناهم به که وبرادرش

 يحت..بود دوماه دوامش فقط ما ازدواج..يشدنم باورم هنوز... محال فرض يا اتفاق يه...باشه داشته

 ..کنم برتن سفيد لباس باردوم براي بخوام من که برسه روزي که نميکردم فکرشو

 بود روزي چه که اخ..دوختم,بودن رقص درحال باخوشحالي که وسط مردم به چشم

 ..عقدکرديم ديروز..سپهرم زن من االن..ميرقصيدم باخوشحالي..عروسيم

 برقص برويکم بلندشو نشستيم ميکنن نگاه مارو دارن ههم زشته-سپهر

 دزهرااوم..بود(زهرا)داداشش زن..کيه ببينم کردم نگاه..کرد نفراشاره يه سپهربه که نزدم حرفي

 ..سمتمون
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 بود يباز درکل..داشت بلوندي وموهاي سفيدبود پوستشم..بود توپري باهيکل قدبلند دختر زهرايه

 فهميد ميشد اول نگاه اينوتوي..بود سرد شوهرش بجز وباهمه بود دخترمغروري اما

 سپهر بله-زهرا

 سررفت حوصلش برقصيد برين بگير خورشيدو دست زهرا-سپهر

 خورشيد بريم بيا-گفت وروبهم نگفت چيزي هم زهرا

 هم ديگه هاي مهمان کم وکم رقصيدن به کرديم شروع..وسط ورفتيم بلندشدم باهاش

 يشعروس روز که کيه..ميرقصيد داشت اونم..سپهرنبود..سرجام برگشتم گذشت که يکم..اومدن

 گشتممي کسايي دنبال باچشمم من?چي من اما..ونرقصه داره،شادنباشه دوستش که باکسي اونم

 پريشان حال هيچکس..ميشد من واسه دلگرمي باعث حضورشون هرچند نداشتن حضور که

 من آره..تنهاست دنيا اين توي ميکنه احساس که روداشتم کسي حال من..نميکرد منودرک

 يه..هرزم يه من ميگن دارن همه ولي کردم ول زندگيمو وبقيه عشقم خاطر به که تنها يه..تنهابودم

 ...پاشيدش ازهم بکشه سال يک به زندگيش نذاشت که اي هرزه

 مازيار به خورد وچشمم چرخوندم سرمو..ايستاده کنارم کسي شدم متوجه

 ميزنم صدات دارم اعتهس نيم خانم عروس-مازيار

 پايين وسرموانداختم نزدم حرفي

 ?نيومد هم سپيده-من

 ..رسيد گوش به کشيد که عميقي نفس صداي

 يمونپش هيچوقت که پاکه انقدر سپهر وعشق سپهر..ميشه درست چي همه خورشيد ببين-مازيار

 ..وسط اون دختر همه اون ببين..زياده دختر خانوادش توي سپهر..نميشي

 نداشت ربطي من به اما بود دختر کلي ميگفت راست..کردم وسط معيتج نگاه

 نصف اينا نکن اينجورنگاه..نکرد ولي کنه انتخاب ازاونارو يکي سپهرميتونست-مازيار

 يکيه دومر زن ميدونستن بااينکه حتي که هستن ومتين پاک انقدر ديگشون نصف..دختراهستن

 برقصن نرفتن
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 بود اشک پراز لبالب که باچشمي..کردم اهشنگ..چکيد ازچشمم اشک قطره يه

 عشق خاطر به بايد?ببرم لذت زندگيم از نبايد من يعني?عشق?بود چي من گناه?چي من-من

 ?چيه من گناه مازيار بگو?بدم ازدست وشوهرمو ودوستام خانوادم سپهر،کل مزخرف

 باريدن به کردن شروع اشکام

 هوابخور بيرون بريم بلندشو..نکن گريه.خورشيد-مازيار

 ورهاد مهمان ديد از که بود بزرگي بالکن..بالکن توي رفتيم..بيرون ورفتيم بلندشدم باهاش

 ..کشيدم عميق ونفس گرفتم بالکن سنگي هاي نرده به دستمو..بود

 ?اينجاباشن اوناهم ميشد چي-من

 ودب زدربا..اومد مشکي کمري ماشين يه در جلوي شدم متوجه که ميکردم نگاه بيرون به داشتم

 !!!!!مشکي کمري...ديد ميشد همين واسه

 !؟!؟!؟!آريــــــا؟

 ..نميشد باورم..من خداي

 من هواس عروسي اين آريا بگم..پيشش پايين برم که برگشتم بودم خوشحال..اومد آريا..آريا-من

 ..جهنمه

 ستمننتو..ايستادم سرجام زد مازيار که باحرفي که بالکن از بيرون ميرفتم داشتم باخوشحالي

 ..کنم حرکتي

 رفت-مازيار

 ببره منو بود اومده اون..نميشد باورم..سمتش برگشتم

 ..شدم خيره بود اينجا پيش تاچنددقيقه آريا که جايي وبه تر نزديک رفتم

  تنهام چقدر من خداااا آه..نبود ماشيني. بود خالي اونجا..نبود

 ممن بزنه تلفن ميخواد که گفت رفت ونا..اومد دنبالم مازيارهم..داخل ورفتم زير انداختم سرمو

 نشستم جايگاه توي رفتم
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 ?کجابودي-سپهر

 ميکردم صحبت بامازيار داشتم-من

 ?چي درباره-سپهر

 ?توفضولي مگه-گفتم روبهش باخشم

 سهوا...ارکستربلندشد صداي لحظه بره،همون که بلندشد وبعد انداخت بهم غمگين نگاه يه اول

 آب..انداخت بهم ونگاهي برگشت..سرجاش بايسته شد مجبور سپهر..کرد اعالم دونفره رقص

 ردمک سعي..کشيدم عميق نفس..بود واسم سختي لحظه،لحظه اين..دادم قورت سختي به دهنمو

 گاهن دارن همه-وگفت نزديک اومد..شد پريشانم حال متوجه سپهر..نکنم اشکار حالمو دگرگوني

 ...ميکنن

 ..کرد دراز سمتم به ودستشو

 ويت گذاشتم ودستمو کردم حبس سينه توي نفسمو..بود سپهرنخورده به هم دستم حتي تاحاال

 من دست بعدازگذاشتن که بدنش خفيف لرزش متوجه..کردم آزاد شدمو حبس نفس..دستاش

 ...دستاش،شدم توي

 ..رقصيدن به کرديم شروع وباآهنگ وسط رفتيم

every night in my dreams I see you I feel you 

that is how I know you go on 

far across the distance and spaces between us 

you have com to show you go on 

near,far,where ever you are 

I believe that the heart does go on 

once more you open the door 

and you are hear in my heart 

and my heart will go on and on 

love can touch us one time 
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and last for a lifetime 

and never let go till we are gone 

loved was when I loved you 

one tru time I hold you 

in my life we will alwayes go on 

near,far,where ever you are 

I bilieve that the heart does go on 

once more you open the door 

and you are hear in my heart 

and my heart will go on and go 

your are hear there is nothing I feer 

and I know that my heart will go on 

we will stay fo ever thas way 

you are safe in my heart 

and my heart will go on and on 

go on)seline dion) 

 ميزنم خنجر ازپشت آريا به دارم ميکردم احساس..بود سختي لحظه خيلي

 ياد..مميکش چي ببين آرياااا آه..کنه سواستفاده نميخواستم..ترکرد نزديک خودش روبه من سپهر

 بهش کردم سعي..نفر دو ما نامزدي روز.افتادم بوديم رقص درحال باآريا پيست وسط که روزي

 فکرنکنم

 ?نيستي خوشحال هم ذره يک حتي تو-داد مهکشيدوادا عميقي نفس...خورشيد-سپهر

 ..بود خانوادم سمت ذهنم..بود شده قفل زبونم..ميگفتم بايد چي

 ميشم متوجه االن ولي بهتربود کمي حالم نميکردن ترکم خانوادم اگر حتي که پريشونم انقدر-من

 تنهام من
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 کنم درست چيو همه ميدم قول-سپهر

 ?چي پدرمو بي ي بچه?چي موتنگ دل..شکستمو دل-وگفتم کردم نگاهش

 از جوابي منتظر..ميکردم نگاهش باناراحتي منم..بود شده خيره..کرد نگاهم فقط...نزد حرفي

 ماقاع..لرزيد دلم خيرش نگاه از..بخونم نگاهش توي رو چيزي ميخواستم شايدم يا بودم جانبش

 عاشق..مبود عاشق من ولي پاکه دلش ميدونستم..بود مشخص هاش چشم توي از وجودش

 ودلشکسته

 منم کاش ميدونستم..کنم نگاهش نتونستم..زد حلقه هاش چشم توي اشک خيرمون نگاه از سپهر

  مياد در

 متس برم که بردارم رو اول قدم خواستم که وهمين کشيدم عميقي نفس..شد تمام آهنگ باالخره

 ياال ببوس رو عروس-صداميگفتن يک که بلندشد ها مهمان همهمه صداي جايگاه

 نزديک..نزديک سپهراومد..سپهرکردم نگاه باالتماس...نميتونم..نه...شد گرد چشمام

 ...ميفشردم مشتم توي لباسمو دامن..ميکردم نگاهش شده گرد هاي باچشم..ترشد

 کنارم غريبه يه که ميکنم احساس خدايا..گرفت گر تنم..بوسيد رو پيشانيم شدو نزديک

 ..جايگاه سمت رفتيم هم تودست دست اجبار به..زدن دست همه شدو سپهردور..هست

 اينجا االن ميخواست دلم..خاليه اينجا وبقيه شما خالي جاي چقدر نميدونيد...مهسا...مامان آه

 ...ميشه من دلگرمي باعث شما وجود ولي منه شب بدترين امشب که هرچند..بودم درکنارشما

 ميفهميدند،،، مردم کاش

 .....سرزنـــــش نه خوادمي دلگرمي است پريشان که حالي

 ساعت سپهر خونه رسيديم وقتي..شديم خونه وراهي گذشت هم کوفتي شب اين باالخره

 ..بود چشمام جلوي ازدواجم شب هاي لحظه تمام..بود0حدود

 ..ميزد چنگ گلوم به هرثانيه بغض

 مهمان اتاق ميرم منم من اتاق توي توبرو-سپهر

 ميرم من پس توهست اتاق اون نه-من
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 ...تو نه-پهرس

 ?کجاست اتاق-من

 ..بازکردم ودرو اتاق سمت رفتم..کرد اشاره دراتاقي به بادستش

 ادگيس درحين..بود شده تشکيل ريزي هاي گل از پتو طرح که دونفره باتخت..سفيد بانماي اتاقي

 ميگه..زشته خورشيد نه?کنم قفل بايد يعني..موند کليد روي دستم..بستم رو اتاق در..بود زيبا بسيار

 ..داشتم وامنيت آرامش احساس بچم باوجود فقط هرچند..نداره شعور دختره

 دستمو...کردن عوض واسه درآوردم سفيدرنگ خواب وشلوار لباس دست ويه کمد سمت رفتم

 ..نميرسيد بهش دستم...نشد ولي کنم بازش تا پشت زيپ سمت بردم

 ?هاااان?داره معني چه کارات...کن باز زيپو خورشيد اه

 وصلهح..کردم عوض سريع رو لباس..بازشد ايندفه که بردم زيپ سمت دوباره دستمو باعصبانيت

 آرايشمو..بود کارنشده روش زياد هم وموهام ساده هم آرايشم که هرچند نداشتم گرفتن دوش

 پاتختي به نياز که رو شون خانواده سرکرده به دست مامانش ميگفت سپهر...کردم پاک

 ....... خوابيدم کردم اموشروخ چراغ...نيست

 وير گشتم دنبالش بادست..پريدم خواب از موبايلم زنگ باصداي که بود چند ساعت نميدونم 

 ...مداد بندازم،جواب شمارش به نگاهي اينکه بدون..رسيد بهش دستم باالخره..کنارتخت عسلي

 بله-من

 که دمب تشخيص نتونستم..بود مانند هق هق گريش..ميومد تلفن پشت از دختر يه ي گريه صداي

 !کيه

 دادم جواب سريع..شدم دستپاچه..بود آتوسا...انداختم شماره به نگاهي

 ?ميکني چراگريه آتوسا-من

 ..خيلي..بودم ترسيده..ميکرد گريه داشت فقط امااون

 شده چي ميگم آتوسا-وگفتم باالبردم کمي رو صدام تن

 آريا...خورشيد...خو-گفت گريه ميون
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 ..شدن يخس تنم موهاي

 ?شده چش آريا...آ-من

 هک کمي..ميرسيد گوش نفربه يه ي ونعره داد صداي فقط شدو ساکت وخودش...کن گوش-آتوسا

 آريــــــــا؟؟؟؟....آرياست فهميدم کردم دقت

 داشتن سعي که آقاامير جون سميرا صداي وهمراهش ميومد وسايل وشکستن دادش صداي

 ..بگيرن جلوشو

 ..ريختن به کردن شروع هام اشک

 شده چي بگو توروخدا آتوسا-من

 ...رفت دست از آريا..خورشيــــد-آتوسا

 مال ديگه ازامشب خاطراينکه به..ازدواجت خاطر به...خاطر به-گفت کوتاهي بعدازمکث

 ...آريانيستي

 ...شد بيشتر گريش وشدت

 داد به کرد روعش بلندي وباصداي پريد خواب از دفعه يه..ميکنه دق داره آريا خورشيد-آتوسا

 ..بگيرن جلوشو نميتونن هم وبابا مامان..زدن

 گمب بهش ميشد کاش..زجرميکشه غيرممکنه که چيزي خاطر به داره آريا..کارکردم چه من!!!خدايا

 حيف ولي...بگيره تاآروم بگم ميشد کاش..رو واقعيت

 ?هست تووسپهر بين چيزي..بده جواب..خورشيد-آتوسا

 ..نداشتم روهم گفتن دروغ توان حتي..بزنم حرفي نميتونستم

 بده جواب خورشيد-آتوسا

 همين فقط..باش مراقبش آتوسا-گفتم گريم هق هق ميون

 گريه بلندي وباصداي نشستم زانوهام روي..اونجا برم ميشد کاش..کردم قطع رو وگوشي

 پستم چقدر من وااااي...ميکردم
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 ?چته خورشيد-وگفت سمتم اومد اترسب..شد نمايان در چارچوب سپهرتوي بازشدو در دفعه يه

 ...ميريختم اشک فقط امامن

 ?چته بگو خورشيد-سپهر

 ..کردن دادوبيداد به کردم شروع دفعه يه

 هاي خودخواهي خاطر به همش..ميشه نابود داره آريا..هست عوضي توي تقصير همش-من

 ..توهست

 احتيي تصور توي ازش اي رهذ حتي که بختي به..بختم به..کردم وگريه زمين روي گذاشتم سرمو

 ... نبود مجرديم آرزوهاي

 به رو در...بيرون رفت بلندشدو بعد اما کرد نگاهم بانگراني اول...صورتش روي کشيد دست سپهر

 ...کوبيد هم به شدت

 ...برد خوابم همونجا که کردم وگريه ريختم اشک صبح تاخود ومن

 من مثل هم ومهسا سپهر داشتم اطالع که تااونجايي..بود9ساعت بازکردم چشم وقتي صبح

 ....ومهسا من خاطر به سپهر..کردن ول دانشگاهشونو

 ...دگرگونش وحال سپهر نبودن خاطر به

 ..ميکنه کار رسيده ارث بهش ازپدرش که سيماني معدن کارخانه سپهرتوي

 به دلم ديشب باياد لحظه يه..خوردم صبحانه وکمي رفتم صورتم شستن وبعداز بلندشدم

 ..ورافتادش

 ميپرسيدم حالشو ازآتوسا بايد..خونشون به زدم زنگ ورفتم بلندشدم

 ..رسيد گوش به سميراجون بوق،صداي چندتا بعداز

 بله-سميراجون

 درک حالمو شايد..بهم گفت شدو خوب رفتارش شايد ولي..ولي کنم قطع ميخواستم اول

 اومدم حرف به باالخره..کرد
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 سالم...س-من

 ?خورشيد-ميزد،گفت موج صداش توي که شکاکيتي با کردو ثيمک...شم-سميراجون

 بپرسم رو آريا حال.....حال ميخواستم..خودمم سميراجون بله-من

 وبهخ خيليم تو بدون اون!چجوريه پسرم حال که توچه به..چه تو به-گفت باداد تقريبا سميراجون

 هم حاال ريختي هم به وپسرم زندگي خراب ي دختره..نداره تونياز نحس وجود به کسي اينجا.

 حلقه مچشما توي اشک...کرد قطع روم وگوشيو...برس بازيات کثيف به برو?ميپرسي حالشو مياي

 ??خراب گفت من به نميشد باورم..زد

 نکرده احترامي بي يا تهمتي هيچ تربود دگرگون ازهمه حالش بااينکه من آرياي حتي...خدا واي

 ...بود

 که بود کي..پربود حرف همه ازاين من گوش هرچند..بشم هام کاش ريزش مانع تا گزيدم لبمو

 !?نباشه خواب من درباره ذهنش

 اسهو ريختم يکم...باشه هم شب واسه که پختم ماکاروني کمي نهار وواسه آشپزخانه توي رفتم

 وبا کردم غذا پراز رو پشقاب رفتم..هست گرسنش واقعا بچم که شدم متوجه اما..وخوردم خودم

 شکمم روي دستي بالذت..هست شکمو که بشم بچم فداي من واي..خوردن به کردم عشرو ولع

 ...بست نقش هام لب روي دلنشيني ولبخند کشيدم

 طورهمون...کوچولوم ني ني براي شعر خواندن به کردم وشروع نشستم تخت وروي اتاق توي رفتم

 داشتم دوست چيب از روکه شعري زيرلب ميکشيدم نوازش حالت به شکمم روي دستمو که

 :کردم روزمزمه

 طاليي جوجه جوجه

 وحنايي سرخ نوکت

 راشکستي خود تخم

 ?جستي بيرون چگونه

 بود تنگ جايم گفتا
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 بود سنگ از ديوارش

 داشت در نه پنجره نه

 داشت خبر من ز هيچکس

 شکستم را خود تخم

 جستم بيرون يهويي

 بهم حسي يه داشت دختردوست آريا چون نميدونم..کردم دردودل بچم با يکم شد شعرتموم

 باباش اومدنش بدنيا تا مطمئنم...ماماني آرام...شود چه که اگربشه...دختره کوچولوم ني ني ميگفت

 برگشته هم

 به نگاهي?چندبود ساعت مگه...بود سپهراومده..بيرون رفتم ازاتاق..دراومد شدن بسته صداي

 ...رفته در زدستما زمان اوه..بود2ساعت...انداختم کوچک سالن توي ساعت

 سالم-من

 گاهن داشتم...بود گذاشته زمين روي وتعداديشونم بود دستش وپاکت جعبه کلي...سالم-سپهر

 ..دارم دوتاخبرواست-گفت کردوباخوشحالي دنبال ردنگاهمو که هاميکردم پاکت

 دوختم چشم منتظربهش

 ني ين واسه اينکه ويکيم..افرد واسه خريدم وسايل اينجا ميان اينا مامان فردا اينکه يکي-سپهر

 ..کردم خريد کلي کوچولو

 ...خريد واسه برم که بودم فکرنکرده بهش تاحاال..شدم زده ذوق اما نبود خودم دست

 .. هال توي ورفتيم برداشت هارو وپاکت آشپزخانه توي گذاشت هارو وسايل سپهر

 باذوق انقدر...خدايا..بود بچه لباس کلي..بازکردم هارو پاکت..نشستم ازش بافاصله مبل روي 

 ...بود بچم کاشکي خواست دلم لحظه يه که بودم شده خيره بهشون ولذت

 ونمهاش وبعضي سفيد رنگ مثال...پسر هم دخترباشه واسه ميشد هم که بود هايي رنگ ها لباس

 جفت يه..انداخت آب دلمو که بود داخل کفش جفت يه..بيرونش واسه..اي وسورمه تيره سبزه

 بودن خداعالي واي...ياسي رنگ به چولوکو کفش
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 ?هستن چطور-سپهر

 مرسي خوشگلن خيلي واي-گفتم هابود لباس به چشمم که همونطور

 (سپهر زبان از)

 کرشوف اصال خدايا..ميخواستش دلم بيشتر ميکنه هانگاه لباس به داره باذوق ميديدم که وقتي

 وجهمت که ميکردم لبخندنگاهش با مداشت...زيباميشه انقدر خوشحاله وقتي اين که نميکردم

 هب شام کردن گرم بهانه به بلندشدو..اومد پيشانيش روي اخم يه جاش محوشدو لبخندش...شد

 ...بود پناه آشپزخانه

 ..سپهر بهت لعنت اي

* * * * * * * 

 کاراي به کمي ورفتم خواندم ونمازمو بلندشدم زود صبح...وزهراميان وسروش مامانم امروز

 ..خونه برگشتم01حدودا وساعت رسيدم کارخانه

 نم متوجه...يخچال توي ميگشت چيزي دنبال داشت..بود آشپزخانه توي..بود بيدارشده خورشيد

 ...دادم جوابشو ومنم گفت آرومي سالم..سمتم برگشت شدو

 ..بگوتابخرم هست وکسري اگرکم?ميگشتي چيزي دنبال-من

 ...بيرون رفت آشپزخانه واز پايين انداخت سرشو

 حساب توهم خونه پس ميکني زندگي تواينجا..نيست من خونه تنها اين خورشيد ببين-من

 بگيرم تاواست بگو رو ميخواي که هرچي...ميشه

 ..بود کشيده چيزي يه دلم راستش-گفت وإروم زير انداخت وسرشو برگشت

 حاملگي دوران توي ازاينکه...بود کشيده دلش چيزي خورشيد ازاينکه...خيلي..شدم خوشحال

 ...بود زيباترشده داشت که کمي ورم بااون بازم اما نداشت برآمدگي زياد شکمش که هرچند

 ?چي-وگفتم اومدم خودم به...بيرون فکرابيا ازاين سپهر اه

 لواشک...اومممم-خورشيد
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 رشيدخو بپوشم،که رو کفشم که جاکفشي سمت رفتم حتما وباگفتن کردم ريزي خنده?لواشک

 ?کنم درست چي شب واسه-گفت

 ماهي-روگفتم عالقم مورد وغذاي کردم فکري

 ...بود ايستاده حرکت بي فقط نزد حرفي

 من..بود شده جمع هاش چشم توي اشک..بود ترشده چشماش...کردم ونگاهش کردم سرموبلند

 ?زدم بدي جرف

 ?شده چي-گفتم بانگراني...ترسيدم لحظه يه

 ذاغ اين با حتما..زدم هايي حدس اما شده چي که نفهميدم..اتاق توي رفت نيست هيچي باگفتن

 خورشيد که ميرسه روزي مطمئنم..اجبار به باشه شده...ميکنم تحمل روزهارو اين..داره اي خاطره

 ...ميشه وابسته من وبه ميکنه فراموش رو آريا

 .. بيرون زدم ازخونه

 ماومد کردنشون عدازحسابوب کردم جمع ها ولواشک ها آلوچه انواع از پر پالستيک يه مغازه توي 

 زنگ هک سبزهايي ليمو به خورد ماشين،چشمم سمت ميرفتم داشتم که فروشي ميوه جلوي...بيرون

 يه..ميخواد هم ليمو حتما پس کشيده لواشک دلش خورشيد اگر...بود چشم توي زيباشون

 شداخل شدن باوارد اي خونه..خونه سمت روندم و وسوارشدم خريدم ليمو پرهم پالستيک

 ..بود خورشيد گرم حضور از فقط اونم ميگرفت فرا وجودمو آرامشي

 مه دستش،جونمو روي کوچکي خراش نيوفتادن واسه خاضرم حتي...بود من زندگي تمام خورشيد

 ....ميخرم واسش دنياروهم من کنه اراده اگر هيچه که لواشک خريد...بدم

 ..اتاقش تسم رفتم..نبود آشپزخانه توي خورشيد خونه رسيدم وقتي

 گرم بود اومده اضاف که ديشب ازغذاي يکم ورفتم زدم کمرنگي لبخند...زيبا چقدر..بود خواب

 دوست شدت به غذارو اين چون..ها کباب کردن سرخ به کردم شروع وبعدش وخوردم کردم

 ..ماهربودم پختنش توي داشتم

 (خورشيد زبان از)
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 اشتسپهرد...آشپزخانه توي رفتم..بيدارشدم...ميکرد نوازش رو م بيني خوبي بوي که بودن خواب

 ..کشيد دلم لحظه يه..ميکرد سرخ ماهي

 دهبدش حالم..بود بيزار ازش عشقم که روميخوردم چيزي نبايد من...نه..متنفربود ماهي از آريا...اما

 تمام و برم داشتم دوست.بکشم آتيش به رو دارن ماهي که درياهايي تمام داشتم دوست.بود

 اما..کنم خالي بيرون وهار ماهي

 ريختم خودم توي و نزدم حرفي

 سمتم سپهربرگشت..شدم آشپزخانه وارد

 ?نکردي بيدارم چرا-من

 خطرناکه واست زياد کار ضمن در..بودي خواب چون-گفت آشپزي حين شدودر مشغول سپهر

 زا پاکت يه هم ودرکنارش بود وآلوچه لواشک از که پاکتي به خورد چشمم که بدم جوابشو اومدم

 ..ها لواشک سمت رفتم باذوق...لواشک بيشتر اما خواست هردوشو دلم اوممم..ترش ليمو

 هوروب ظرفي توي ريختم ها لواشک از زيادي نسبتا تعداد ورفتم ندادم اهميت..شد سپهرمتوجه

 ..بزن صدام داشتي کمکي يا کاري سالن توي ميرم من-سپهرگفتم

 که همينطور..شدم ديدن ومشغول کردم روشن روTV..نبيرو رفتم گفت اي باشه بعدازشنيدن

 احساس که وخوردم خوردم انقدر..ميخوردم لواشک باولع تندو تند هم ميکردم تماشا تلوزيون

 ...منفجرميشم دارم کردم

 ..دستشويي سمت دويدم ودنبالش زدم عقي يه

 ...کردم خالي رو بودم خورده که هرچي

 .. دميز در بانگراني..بود در سپهرپشت

 عيفض ومشکالتم من بخاطر بچم..شدم ناراحت..بهترشه حالم بلکه پاشيدم آب چندبار صورتم به 

 ..دکترسربزنم به فردا حتما بايد..شده

 .ميکرد نگاهم سپهربانگراني..بيرون اومدم ازدستشويي

 ?نيان بگم امشب ميخواي خورشيد-سپهر
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 ..دکترسرميزنم به حتما فردا.نيست جدي مشکل نه-من

 مامچش که گرفتم باال سرمو...کردم تعجب..نميزنه حرفي سپهر ديدم..بود پايين همچنان رمس

 ..لرزيد قلبم..شد قفل رنگش عسلي هاي چشم توي

 اما نبود خودم دست..بود جلوم آريا تصوير..منه آرياي هاي چشم رنگ هاش چشم..خدا واي

 ..بودم شده خيره بهش همچنان

 کم مک ديگه..آشپزخانه توي رفتم وباشرمندگي اومدم خودم به چکيد ازچشمم که اشکي باقطره

 ..ميرسيدن بايد

 ..کردم آماده رو پذيرايي وسايل

 شونن بايد چون..بود واسم سختي ي لحظه ها لحظه اين..استقبالشون رفتيم..رسيدن بعد يکم

 ..هست متفات چيز همه که درحالي..کنم بازي ونقش سپهرم عاشق که ميدادم

 وتيپ..پوشيدم اي فيروزه باشال مشکي بلند ودامن کت سپهر،يه برادر وجود خاطر به

 ..شدم دقيق بهش..سپهر

 ..صورتي ولباس طوسي گرمکن شلوار يه

 ..کرديم دعوتشون داخل به و کرديم سالم وزهرا وبرادرش بامامانش...گرفتم ازش چشم

 اما دمب انجام باسپهر رو ريکا اصال نميخواستم من...کرديم پذيرايي سپهر باکمک..نشستن همه

 ...کردن،بودم سکوت به مجبور ومنم ميکرد سواستفاده خودش اون

 لباس چرا-گفت روبهمون باتعجب اومدبيرون وقتي..من اتاق توي از بياره کيفشو که رفت زهرا

 ?اتاقه اين توي هورشيد هاي

 ..شد ماکشيده سمت به وسروش سپهر مادر ونگاه وزد حرف اين

 ...بود هام دندان حصار توي زبونم?بگم چي نميدونستم

 جا اتاقمون توي خورشيد هاي ولباس زياده هردومون هاي لباس تعداد که چون-سپهر

 هک نميشه باعث اتاقمون توي خورشيد هاي لباس نبودن-داد ادامه ريزکردو هاشو چشم..نميشه

 ...روکنه هرفکري آدم بخواد
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 ..ونشست نگفت زهراچيزي

 هواس رفتيم وماهم شدن خونه راهي همشون...شد تموم سريال اين بهتربگم يا بش اين باالخره

 ....خواب

 گرم لباس سريع..دکترداشتم وقت..بود3ساعت..بازکردم چشم گوشيم آالرم باصداي صبح

 ...بيرون زدم خونه واز پوشيدم

 مجيب توي دمبر فرو اونارو..بودن شده سرد دستم هاي انگشت نوک تمام اما نبود سرد خيلي هوا

 .........شدم مطب وراهي

 ..شدم اتاق وارد..شد تانوبتم نشستم کلي

 ...شد گرفته ديگه وچيزهاي خون،سونوگرافي،فشارخون جمله،آزمايش از مراحل تمام

 يشترب بايد شما...ميره ضعيفي روبه داره فرزندتون...ميگم چي ببينيد قاسمي خانم خب-دکتر

 مکان به ادزي کنيد سعي االن از پس..ميشه بيماري کلي باعث ها نگرفتن جدي اين..کنيد رسيدگي

 برسيد خودتون به خيلي وبايد هست ماهتون0شما االن...نريد هست روتون عصبي فشار که هايي

 ديگه مميد قول..ماماني ببخش..شکمم روي کشيدم دستي...فکرنيستم اصال من..ميگفت راست

 بودم قبل از پس?شده ماهم يک من نييع...نميشد باورم اصال..برسم خيلي بهت

 ....................ونميدونستم

 شکمم.جديدميگذره سال آغاز از روز چند... هست بدر سيزده روز با مصادف فروردين02 امروز

 که گرفتيم تصميم..ميکردم ذوق قبل از بيشتر بابت ازاين ومن بود کرده پيدا کمي برآمدگي

 وسروش زهرا?برم باکي پس سپهرنرم باخانواده اگه من..زيسرسب جاي بريم سپهر باخانواده

 يه بدليل اونم دروغ پشت دروغ..هه..شدم حامله ازدواج بعداز که گفتم اما هستم حامله فهميدن

 ...معني بي عشق

 جاي...ميگفتن راست واقعا...رسيديم باالخره..بود سرشون پشت ما ماشين..بوديم ماشين توي

 ..بود وگياهان درختان سبز رنگ از وسرشار زيبا بسيار

 هب خيلي روزديگه اون از...زديم وحرف خورديم خوراکي کلي..ونشستيم کرديم پهن رو انداز زير

 ...نداده رخ اتفاقي که خداروشکر بازم..ميکنم رسيدگي وبچم خودم
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 ..برميگردم دستشويي ميرم من-گفتم روبهشون...بود گرفته دستشوييم

 بيام باهات منم صبرکن-سپهر

 ..آوردم زبون روبه تربود سخت هم زهرخوردن از گفتنش که وحرفي کردم ومشت دستام

 زودميام ميرم..نزديک..عزيزم نه-من

 ...کردم حرکت دستشويي سمت وبه شد راضي سپهر باالخره

 ..بود دستشويي به رسيدن واسه سختي راه رفتم من که راهي

 که جستجوکنم بادقت رو مسير تا بلندکردم رموس..ميخوندم رو شعري وزيرلب ميزدم قدم داشتم

 .......ناگهان

 خـــــــدا آه..لرزيدن به کردن شروع دستام..بنداومد نفسم...شد قفل تيله دوتا توي چشمم

 ...بود آور عذاب واسم صحنه اين ديدن چقدر

 ..ميزدن قدم هم دست تو دست آ وپانته آريا که اي صحنه ديدن

 هب قادر اما بود اشک پراز لبالب هام چشم...بود فايده بي بازم اما دادم قورت سختي به رو بغضم

 ..نداشتند ريختن

 ?سختي اين به کرد فراموش منو يعني..آ پانته وهمچنين بود دوخته چشم بهم باتعجب آرياهم

 نزمي روي که خاري ي خوشه به کرد گير پام دفعه يه که دادم ادامه راهم وبه پايين گرفتم سرمو

 پاي ايصد شد وباعث...بلندشد کشيدم که بلندي آه صداي...زمين روي افتادم وباشکم بود يدهروي

 ..بشنوم کنارم رو کسي

 ...سمتم اومد وبادو...خـــــــورشيد-آريا

 بيارش کن پيدا رو سپهر برو زود آ پانته-آريا

 برو تو ميمونم پيشش من-آ پانته

 ..روب ميگم بهت-گفت بلندي باصداي تقريبا آريا

 ...ميداد رفتنش از نشان که رسيد گوش به آ پانته پاي صداي
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 ميشدم حرفاش متوجه گاهي گه که..ميزد حرف زيرلب آروم آريا

 االن چرا خدا..خورشيد-آريا

 ..کرد بلندم حرکت وبايه گرفت وپام کمر زير رو هاش دست

 دمبو نرفته حال از..بدتربود روم پيش صحنه ديدن با دلم درد...اما ميکرد درد دلم..داشتم درد چرا

 ...نداشتم هامو چشم کردن باز توان اما

 !!گريه زير زدم شدت به دفعه يه...کرد حرکت آريا

 زندگي..ميکشم چي بدوني اگر آريــــــا-گفتم گريه وبا فشردم سينش توي سرمو...ايستاد آريا

 ...جهنمه برام تو بدون خوشبختي بدون

 بياي که هستم روزي منتظر همش..ميسوزم عشقت تب از دارم آريا-گفتم بلندتري وباصداي

 شد تموم چي همه که وبگي بگيري دستمو

 کردي ازدواج چرا پس-آريا

 ..بزنم حرف بايکي ميشد کاش..بفهمي ميشد کاش-من

 ..يافت افزايش گريم شدت

 واسه که حرفي?بگم چي?باکي اما کنم دردودل دارم نياز..تنهام..تنهام چقدر بدوني اگر-من

 بيوفته هم بقبه دل توي شد باعث که دردي..شم خفه همه رو پيش بايد گفتنش

 حاضرم..بشه متوقف لحظه وهمين همينجا زمان ميشد کاش خدايا..کردن گريه به کردم وشروع

 ......اما باشه وضعيت اين توي ديگه لحظه يک تا بدم جونمو

 اياخد..چکيد گونم روي اشک از اي قطره که شدم متوجه..نميره پيش مراد وقف و طبق بر چيز همه

 ?ميکنه گريه داره من مرد?من آرياي يعني

 انجام رو نکردن من براي ديگرون که رو کاري بلکه تا کنم باز رو هام چشم اومدم

 .. کردن آروم..همدردي...بدم

 چشم ترس از...شد حرفم گفتن مانع که پيچيد دلم توي وحشتناکي درد يه ناگهان

 ..شکمم روي گذاشتم ودست..بچم-گفتم بلندي باصداي...بازکردم
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 دش بودنم حامله از نشان که برآمدگي متوجه..کرد نگاه شکمم به وبعد من به اول باتعجب آريا

 کردم فراموش چرا خدا واي?اي حامله تو....تو-آريا

 ها شمچ اين براي دلم چقدر که واي..بود درونشون من زندگي که هايي چشم به..کردم نگاهش

 ...بود شده تنگ

 ..نزدم وحرفي برگردوندم رومو

 واااااااي...خدا واي-آريا

 نميشه باورم خورشيد-گفت روبهم

 ودنب عصبي از نشاش هيستريکي حرکات..کشيد صورتش به ودستي زمين روي گذاشتم منو

 ...ميداد انجام

 هگوش رفت..کردم نگاه بهش اشک ي پرده بود،ازپشت شده ضعيفم ديد باعث اشک که همونطور

 ..درآورد جيبش از وسيگاري اي

 ?تقصيرمنه همش يعني?ممکنه مگه?سيگار?آريا

 هک روگفت چيزي زيرلب...کرد ونگاهم بود،شد روش من ازجانب که نگاهي سنگيني متوجه آريا

 ...ورفت کشيد موهاش الي ودستي نفهميدم

 به العملي عکس ويا حرکت هيچ بدون..بودم شک توي..دردتازه عالمه ويک موندم تنها من وباز

 ...بود اونجا آتش جنش از پيش،عشقي ثانيه تاچند که خاليش جاي

 ?خوبي خورشيد-سپهربرگشتم باصداي

 وکرد حرکت سريع...ميگشت آريا دنبال هاش باچشم که آ پانته به وهم اون به هم..کردم نگاهش

 ..رفت

 سيدنر واسه...برميداشتم قدم آروم آروم...بلندشدم باکمکش..شدم مانع که کنه بغلم اومد سپهر

 ...نداشتم اي عجله نبود اي چيزديگه نقش دراونجا،جز من وظيفه که جايگاهي به

 ..ميرفتم دنبالش حرفي بدون..کرديم حرکت کردو خداحافظي سپهر سريع...رسيديم باالخره

 ..سرميبردم به سکوت در دردم باوجود ماشين توي
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 ..چسباندم بود خنک بهاري فصل در بازهم ين،کهماش سرد هاي شيشه به سرمو

 ?درمانگاه..کردم نگاه اطراف به بادقت ماشين ايست با

 ...اشمب مراقب بايد بيشتر اما نيست چيزي خداروشکر دکترگفت..شديم پياده حرفي بدون باهم

 .............خونه سمت رفتيم

 فقط...نداشتم ازهيچکس خبري دوماه اين توي...من ماهگي5...گذشت دوماه

 جز...زدم زنگش که..بود شده تنگ داشتم ازش اي ديگه توقع که کسي واسه..مامانم واسه دلم

 ...نرسيد گوش به اي ديگه چيز جانبش از وسرزنش گريه

 ..ستنه نامزد واالن رفته سپيده خاستگاري به که بودم شنيده...خونمون بياد مازيار بود قرار امروز

 پيدهس قراره مطمئنم چون..خوشحالم خيلي من...نيوفتاد اتفاق که هايي خوشي چه من نبود توي

 المخوشح..کردم آماده غذا وکلي رسيدم خودم به کلي...بياد شايد گفت..اينوسپهرگفت..بياد هم

 ... بشه دردام مرحم بتونه اون شايد حداقل که مياد کسي ازاينکه

 شايد..شده من وشادماني اضطراب توجهم سپهرهم..هستم رسيدنشون ومنتظر نشستم آماده االن

 تکراري واسه که بااتفاقي هرچند نحس روز دراون صحنه اون ديدن بعداز..بازشد روحيش اونم

 ...داشتم بدي وروز حال ميکنم، شماري لحظه

 باز ودر...در سمت رفتم بادو..افتاد تپش به تند تند قلبم...خدا واي...دراومد صدا به در زنگ باالخره

 وارد سپيده سرش پشت تا داخل وفرستادمش کردم سالم باهاش سريع...شد وارد مازيار..کردم

 ......اما...بشه

 چرا?کنم خالي خودمو نبايد چرا?باشه داشته وجود سرراهم نبايد خوشي يه چرا?چرامن...خدايا

 ?کنه درکم اي ذره حتي که بفهمه نيست کسي

 وجودنداشت کسي سرمازيار پشت...نبود سپيده

 سدر امروز سپيده...خورشيد..اوممم-رسيد گوش مازياربه صداي بود بهشون پشتم که مونطوره

 ..حتمامياد اي ديگه روز..بياد نتونست نداشت
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 ليلد که بودم من واين..بقيه مثل درست...کرده ترکم بقيه مثل هم سپيده..ميگفت دروغ داشت

 ومهسا آريا احمقانه بازي ينا ي خورده شکست...بودم وبقيه خودم عشق به رسيدن ومانع

 آريا..بکشند عذاب نبايد بقيه اما هيچي من..بشه درمان بقيه درد که اينه من سعي تمام..هستن

 ...منم ترين لياقت بي که ميفهمه روزي

 توي مورفت زدم قهوه تلخي همچو تلخي سختي،لبخند بغض دادن قورت وبعداز سمتشون برگشتم

 نه االن...هن گريه خورشيد نه...آشپزخانه

 تکيه بلم پشتي به سپهرسرشو..بودن هردونشسته..سالن توي ورفتم روبرداشتم پذيرايي وسايل

 هم حتمااونا...بود گرفته هاش دست با سرشو هم ومازيار بود بسته رو هاش وچشم بود داده

 ..خورده اعصابشون

 ..اومدن خودشون به من ورود با

 چقدر که آخ..بودم خودم حال وتوي بود پايين سرمن نانهمچ اما ميزن حرف باهم داشتند دو اون

 لتنگد...آريا دلتنگ..خونم دلتنگ..مهسا دلتنگ..خانوادم دلتنگ..شاد روزهاي دلتنگ...بودم دلتنگ

 مامان

 تندونس بدون اونم..کرد ترکم هام سختي توي اونم اما باشم فرزندش من شايد که مادري دلتنگ

 ..دليل

 بيارمش يروز که ميدم قول خورشيد-بيرون ومدمازفکرا مازيار باصداي

 يدهسپ..نميکنم مجبور ديدنم به رو کسي من..نه-دادم وجواب شدم خيره نامشخصي ي نقطه به

 به فقط اونم..ردنک ترکم که بقيه مثل..ميبينه ميبينن،اونم بد چشم به منو که بقيه مثل..بقيه مثل هم

 ...خاطر

 ..منداد ادامه وحرفمو سپهرکردم نگاه

 همه کن باور ولي..تري لطيف هم گل برگ از تو که..ميدونه سپهرم..ميدونم من خورشيد-مازيار

 ميشن شرمنده بدشون وفکراي ها تهمت از همه..ميشه درست چي

 درد دراونق..تنهام اونقدر من ببين..ميشد کاش..نميشه-گفتم صدام توي بغض وبا کردم نگاهش

 ننيست که دارم نياز کسايي به من..نميکنه حالم به فرقي وروزم حال از شما دونستن که دارم
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 داغ..نداره تمومي داغ اين ميکنم گريه هرچي چرا نميدونم...اتاق توي رفتم وبادو وبلندشدم

 ..اشک داغ..دل

 من الح وصف دقيقا که افتادک آهنگي ياد...ميکردم گريه فقط اما نامشخصي اندازه به..کردم گريه

  کردم کليک آهنگ وروي شتمبردا گوشيمو...بود

 نيستي ميگه چشمام اما هستي که ميگه من قلب

 نيستي ديگه توپيشم که شه باورم سخته خيلي

 نبستي من عشق روبه چشاتو هنوز که بگو

 هستي ميگه قلبم اما رفتي تو ميگه من چشم

 دستاتوبگيرم بزار خياله همش که حاال

 بميرم تا باتوباشم محالم توفرض بزار

 بمونـــــم عاشقت بزار..بمونم عاشقت بزار..بمونم عاشقت بزار

 بمونم دلتنگت نزار روياست تو همش که حاال

 ميدونم خوب خيلي اينو من برا بيداري مرگ

 بمونـــــم عاشقت بزار..بمونم عاشقت بزار..بمونم عاشقت بزار

 ميموني نفس تومثه تونباشي ميشه مگه

 ونيبرس دستم به تو کاشکي گرمتو دستاي

 نيستي که وقتي ميميرم پناهه بي توقلبم بي

 نيستي ديگه پيشم تو که شه باورم ميشه مگه

 بگيرم دستاتو بزار خياله همش که جاال

 تابميرم باتوباشم محالم فرض بزارتو

 بمونـــــم عاشقت بزار..بمونم عاشقت بزار..بمونم عاشقت بزار
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 بمونم دتنگت نزار توروياست همش که حاال

 ميدونم خوب اينوخيلي من برا داريبي مرگ

 ...........بمونـــــم عاشقت بزار..بمونم عاشقت بزار..بمونم عاشقت بزار

 فالحي مازيار(محال فرض)

 ..(هست زيبايي بسياري آهنگ واقعا)

 ورفتم کردم پاک هامو اشک...نزد در هم کسي اما بود قفل اتاق در..ميريختم اشک دل ته از

 ...مازيار ونه سپهر نه..بودن خونه کسي..بيرون

 ..داخل سپهراومد شدو باز در لحظه همون

 ?رفت-من

 داد تکون مثبت عالمت به سرشو

 ميشه ساعتي نيم آره-سپهر

 پس بودم اتاق توي چقدر اوه

 ..ايستادم سرجام خونه تلفن زنگ باصداي که اتاق توي برگردم اومدم

 ..دادم وجواب سمتش رفتم بود نزديکم چون

 بله-من

 ...بود مازيار

 ميشيم بدبخت داريم سپهر-مازيار

 شدم متعجب

 خورشيدم من-من

 ميشيم بدبخت داريم بيايد زود خورشيد?تويي خورشيد-مازيار

 ?کجا?شده چي-گفتم باترس
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 مهسا-مازيار

 چي مهسا-گفتم باداد

 ...ميکنه خودکشي داره-مازيار

 زد گيج لحظه يه سرم..ايستاد قلبم..شدن گرد چشمام

 ?کجا..ک-من

 خاطرات اينکه ومثل اتاقت توي ورفت خونتون بود اومده..شما آپارتمان بوم پشت باالي-مازيار

 داده عذابش اونجا

 ريعس بايد..ميکنه خودکشي داره مهسا..بدو سپهر-گفتم سپهر وروبه کردم قطع رو گوشي سريع

 بريم

 ...رونبي خونه از وزديم شال نوباهمو پوشيدم شاده شلوار ويه لباسم روي انداختم مانتو يه سريع

 مگرفت مرگمو جلوي تااالن اگر..ميميرم..نشه چيزيش خدايا...ميکرد رانندگي باسرعت سپهر

 قربونت..ببخش منو مهسا آخ..نميتونم ديگه بشه چيزيش اگر ولي بوده داشتم که اميدي دليلش

 ..اومد سرت چي برم

 آپارتمان جلوي رسيديم بعد يکم

 نگاه بودن شده وخيره ميکردن اشاره بهش مردم که مسيري به..بود جمعيت پراز کوچه

 تنگ واسش دلم چقدر که واي...بود باز هم وموهاش بود مشکي سراپا تيپش..بود مهسا...کردم

 ..بود شده

 يدهوسپ کنارش هم مامان..ميزد جيغ داشت بود خاله..جلو رفتم..رسيد گوش به کسي جيغ صداي

 ...ودب درانتظارش کاروز که اي

 .. بود هم پليس..بود ايستاده مازيار کنار اي گوشه هم ماهان

 درخال سرش..گرفتم باال سمت سرمو..بود باال اون من مهساي..بود خودش واسه اي غلغله

 چشمم از اراده بي اشکي ي قطره..ديد منو..افتاد من به چشمش که بود اطراف مردم بين چرخش
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 روعش ميزد،چونم چنگ گلوم به که سختي بغض از..نشستزانو دو روي پرتگاه لب مهسا..چکيد

 ..لرزيدن به بود کرده

 تهشکس مامانم چقدر که آخ..ميکردن نگاهم همشون..سمتشون برگشتم خاله وداد جيغ باصداي

 چي داري االن ولي کردي ترک منو آبروت خاطر به فقط ديدي...ديدي..مامان آخ..بود شده

 ..ميکشي

 ..ميکرد نگاهم باتاسف داشت هم سپيده..سپيده..بود شده خورد هم خاله

 ماه چندين بعداز که هايي چشم..بودم ها چشم اين دلتنگ..بودم شده خيره بهشون همچنان من

 بود خوش بهشون شدن خيره

 تو ارايک بخاطر فقط اونم ميکشه خودشو االن ببين...دخترمو ببين..ببين..عوضي ي دختره-خاله

 داشتم...ومن بود من به ها نگاه همه..کردند سکوت جمعيت...کرد ارهاش باال سمت به وبادستش

 ببلعه ومنو کنه باز دهن زمين ميخواست دلم..ميشدم آب بار تاسف نگاه همه اون بين

 ..اون پي ودر...زد جيغي مهسا

 تو..تو ولي حسم از حالم از گفتم بهت..عوضي کردم ودل درد باهات من..خـــــورشيد-مهسا

 رذل پست توي..داشتم آرزو يه عمرم هميشه من-داد وادامه گريه زير وزد..زدي خنجر بهم ازپشت

 ..کردي دور چي ازهمه منو

 روي..گرفت آتيش جيگرم..مينشوند خون به رو همه دل گريش که جوري..ميکرد گريه بلند وبلند

 ..بودن همسايه چند فقط...بود شده خلوت پليس وجود با جمعيت..نشستم زانو

 خوب لتوحا که ميگم چيزايي..کنم آرومت که ميدم قول بهت من..پايين توبيا..پايين بيا سامه-من

 ميکنه

 ..بمونم بسته دهن ديگه نميتونم ولي بگم نبايد من..خدايا

 شووووو خفه..شو خفه-مهسا

 نه مهسا..نه..همينطور هم وبقيه خاله..زدم جيغ به بودم کرده شروع...وايستاد وبلندشد
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 هدقيق چند واسه..بود شده خيره بهش..انداخت بود ايستاده اي گوشه که سپهر به نگاهي مهسا

 ...پايين کرد پرت خودشو و کرد روزمزمه چيزي وزيرلب بست هاشو چشک اون وبعداز

 ...ميزدم وجيغ بودم بسته هامو چشم..زدم جيغ به کردم بلندشروع

 رسيد گوش به مهسا افتادن صداي ناگهان که

 .................رفتم حال از تيرکشيدو بدي شدت به سرم..دروغه که بگو خدا..نه مهسا...نه

 پا پيش اتفاق به يادم لحظه يه..بود بيمارستام..بود جاسفيد همه بازکردم چشم وقتي

 ...مهسا واي...افتاده،افتاد

 ادد نمينونستم حتي گه بدبود حالم انقدر..ريختم اشک صدا وبي آروم وآروم بستم هامو چشم

 از داشتم دوست..تو براي جونم بيا...تو براي زندگيم همه بيا..بشم فدات بيا..بيا مهسااااا بگم..بزنم

 نداشتم رو هيچي توان اما...کنم اعتراض چي همه از..بکشم فرياد...بزنم جيغ دل ته

 فقط من اما کيه نبود مهم برام..نشست کنارم کسي شدم متوجه...دراومد بازشدن صداي

 بزنم حرف تمميخواس

 وچي همه بهش بياد بگو..بياد بگو بهش?کرد وول من?رفت?شد چي-گفتم بسته هاي باچشم

 دنبو زنده از..زندگيم از..عشقم از..بچم از..بگين توروخدا..نمرد من خاطر به مهسا که بگو..ميگم

 ..بياد اون فقط ميگذرم کردن زندگي از..عشقم

 ..بود بد خيلي حالم..بود پر دلم..ريختم اشک زار وزار

 ..بود کنارم سپيده..بازکردم آروم آروم هامو چشم

 ?نبود مهم واسشون يعني?نبود تنش چرامشکي..کردم نگاهش اشک پراز هاي باچشم

 بود باروني هاش چشم هرچند..کرد نگاهم باغيض سپيده

 ..هست بستري االنم..بودن گذاشته بادي تشک ها پليس..زندست مهست-سپيده

 انبي چطوري نميدونستم..نبود توصيف قابل حالم لحظه اون..شکرت صدمرتبه..خدايا شکرت

 دل ازته من ي خنده اولين اين ماه چند بعدازاين..خوشحالي روي از اي خنده..خنديدم..کنم

 ورفتم بلندشدم..نبود مهم اما اومد بوجود بدي سوزش..کندم رو بود دستم توي که سرمي..بود
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 در دم رو ماهان باالخره..ميگشتم مهسا اتاق دنبال داشتم..اومد دنبالم سپيده..بيرون

 توي هم کسي..نيومد سرم پشت کسي..داخل رفتم بهش توجه بدون..اونجاست فهميدم..ديدم

 رچقد که خداميدونه فقط مهسا.نشستم کنارش رفتم..سرميبرد به خواب در ومهسا..نبود اتاق

 ..زدم بهش اي وبوسه گرفتم دستشو..خوشحالم

 من که دردي...ميکرد درک رو من حال نفر يه فقط کاش..مهسا-ميزدم حرف امامن بود خواب اون

 چرا?يدخورش چته بگه پيشم بياد يکي دارم دوست چقدر ميدوني..هاست اين بدتراز خيلي ميکشم

 هيچکس..نيست هيچکس من دنياي واسه..نداره وجود کسي ولي?چيه دردت?ميکني گريه

 ..رودادم امه اشک شدن جاري واجازه

 ..شدم خودم روي مهسا نگاه ومتوجه بلندکردم سرمو

 گمشو-مهسا

 ...م مهسا-من

 بيرون گمشو گفتم-مهسا

 تو روز يه مهسا..خوبه حالت که خوشحالم خيلي بدون فقط...ميرم باشه باشه-من

 باش خودت مراقب فقط ت..تونزديکه خوشبختي روز باش مطمئن...ميخندي

 ... ميرسيد گوش به مهسا گريه هق هق دايص..بيرون اتاق از وزدم

 ظهلح تاچند مهسا که بودم کنارکسي االن من...سوارشدم..بود سپهربيرون..بيرون اومدم سريع

 ...ميکشت باشه من جاي که لحظه اين واسه رو خودش داشت پيش

 ...دادم تکيه پشتي به سرمو

 مه وآريا وبچم من..ميشين خوشبخت هردوتون...ميشي خوشبخت بامهسا?نميکني ولم چرا-من

 ميشه درست چي همه..ميشن خوب همه..ميشيم خوشبخت

 ثلم منم..مهمه برات اطرافيانت خودتو حال فقط..نميفهمي..خورشيد-وگفت فرمون روي زد سپهر

 ..عاشقم بقيه
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 يشدن درست راه شرايطي هيچ تحت و داشتم که بدي حال به..ريختم اشک صدا وبي نزدم حرفي

 ...................نداشت

 ..منه مرگ روز امروز...گذشت روز اون از...گذشت ماه يک

 ازدواجش پيشنهاد هم ومهسا شده مهسا پيشه عاشق نيما...بانيما..مهساست عروسي روز امروز

 دعاميکنم دل ته از ولي..اجبار به هردو...منه عروسي همچو مهسا عروسي که هرچند...کرد قبول رو

 ..ببينم چشم به رو وآريا مهسا خوشبختي که برسه روزي

 اونجا پامو احترامش بخاطر وفقط فقط ومن زجربشکم تا کرد دعوتم مهسا..شديم دعوت ماهم

 ..ترشه آروم بلکه ببينه زجرکشيدنمو تا..ميزارم

 کرمي دبلن لباس يه..بپوشم گشادي لباس گرفتم تصميم..شده بزرگ ديگه شکمم..شده ماهم 5

 جمع سرم موهاموپشت..آزاد هم تنه وپايين راحتيم واسه بود دگشا کمي شکم قسمت..رنگ

 وزديم پوشيدم وشالي ومانتو..پوشيدم کرمي راحتي کفش يه..نداشتم هم آرايش..کردم

 ..بود وجودم توي بدي ي دلشوره..داشتم بدي حس..بيرون

 هب شممچ دفعه يه..شديم وراهي کرد سپهرپارک رو ماشين..بزرگي تاالر به..رسيديم باالخره

 حرف اما شد سپهرمتوجه..بود اونم..وبازکردم بستم رو هام چشم...افتاد مشکي کمري ماشين

 مادودا عروس که گذشت يکم..نشستيم اي وگوشه رفتيم..بود شلوغي جمعيت..واردشديم..نزد

 هزيباشد مهسا چقدر..شدن جايگاه راهي ها مهمان ودست سوت باصداي..رسيدن مهساونيما يعني

 ..بود چهرش توي غمي اما..ميزد برق سفيد لباس اون توي..بود شده ماه لمث..بود

 الهخ..بوده کرده بلوند رو موهاش سپيده..روديدم ومازيار سپيده...گرفت ازم روشو سريع اما..ديدم

 ..ديدم هم رو ومامان

 بهم دوهم اين پس..ميکردن صحبت بالبخند وباهم بودند ايستاده کناري هم وآتوسا مهسا

 ..بودن هم وآقاامير جون سميرا..يدنرس

 صرق واسه..شد هاخاموش چراغ ميگشتم دنبالش که همونطور..ميگشتم کسي دنبال باچشمم

 اام بود ديگه جاهاي به مهسا نگاه..کرد نواختن به شروع آهنگ..رفتن وسط ونيما مهسا..دونفره

 مهسا به نيما نگاه
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 ننگي...وبقيه وآتوسا ومازيار،ماهان سپيده..وسط رفتن ها ذوج همه کم کم...ميزدند حرف داشتند

 آشناشده باکسي تازگيا هم مژده....شمال ورفته کرده ازدواج بودم شنيده هم

 برقصيم بريم ميخواي اگه خورشيد-سپهرگفت که گذشت يکم..رفتن همه

 اونجا ميکشوند منو که بود وسط اون چيزي انگار..کردم قبول اما چرا نميدونم

 اصلهف بينمون شکمم خاطر به..رقصيدن به کرديم شروع..وسط رفتيم...بلندشديمو کردم قبول

 ..کمردم دور اون ودستاي بود سپهر شانه روي دستام..بود کمي

 شدم دقيق..بود آريا..شد قفل راهشم به چشم که کسي نگاه توي نگاهم که ميرقصيديم داشتيم

 آ پانته با داشت..بود مشکي هم پشتي..بود شکسته..بلندي ريش..بود آورده در ريش...بهش

 ?کرده ازدواج آ باپانته يعني..بود شده تنگ واسش دلم چقدر..ميرقصيد

 (آريا زبان از)

 عشقم-تگف کنارگوشم..شد متوجه آ پانته..ميده زجر منو نگاهش چرا پس?باسپهرخوشبخته يعني

 کنيم صحبت يکم بريم

 ته ميرفت داشت آ پانته..حياط توي تيمرف..کردم قبول شم خارج مکان اون از اينکه واسه

 ..روبزنه مهمي حرف ميخواد ميگفت..حياط

 ميشنوم-وگفتم بستم هامو چشم..دادم تکيه درختي به..باغ ته رفتيم

 کرد نزديک سرشو..روگرفت کتم يقه..اومدنزديک

 ?ببوسي منو نميخواي نامزديم که مدت همه اين بعداز يعني-آ پانته

 ..غيرممکنه چي همه ديگه بعدازخورشيد..غيرممکنه نه?ببوسمش?ميگفت چي

 نمياد خوشم کارات ازاين اصال..کنار برو آ پانته-گفتم عصبانيت وبا کردم جداش ازخودم

 ..نبود کن ول اون اما

 باشي فهميده ديگه اينوبايد...تورونداره لياقت خورشيد..دارم دوست من-آ پانته

 اي قطره اما..بشم ريزشش مانع تا ستمشب..بود اشک پراز هام چشم..هاموبستم چشم

 .. بود آور عذاب سپهر درکنار اون ديدن..چکيد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انلودد نگاه انجمن کاربر parnia asad خورشيدنويسنده غروب رمان

 

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

 

213 

 

 سواستفاده ازفرصت عوضي آي پانته..کردم باز رو هامو چشم..شدم داغ کردم احساس لحظه يه 

 ..فطرت پست اون ازجانت بوسه اولين..منوبوسيد وباالخره کرد

 با پانته روبه..نبود کسي اما...صدا سمت تمبرگش..دادم هلش عقب به سريع...اومد صدايي

 يدمچسب رو يقش...کشيد آرومي جيغ..گوشش تو خوابوندم ويکي?هان?کردي غلطي چه-دادگفتم

 کثافت ميکنم نابودت کرد رو غلطي چنين ديگه دفعه اگر-گفتم عصبانيت وبا

 داخل رفتم بلند هاي وباقدم

 (خورشيد زبان از)

 دنبالشون شويي دست بهانه به شدنشون خارج از بعد...وسيدنب دوتاهمو اون..نميشد باورم

 يداشت که اميدي از اينم ببين..ببين..پست..احمق خورشيد..کرده فراموشم آريا پس آه..رفتم

 ازسالن اي گوشه که روديدم آريا..بودند شده سرخ گريه از هام چشم..بيرون اومدم ازدستشويي

 ..ميکشيد وسيگار بود ايستاده

 ..دادم قورت دهانمو آب..سمتش رفتم..وديد من

 ندهده نشان که پيش لحظه چند تا ديدم رو چيزي ولي ديدم ناخواسته شايد..شي خوشبخت-من

 دوبارته شدن عاشق

 ..گردشد تعجب از هاش چشم آريا

 خورشيد-آريا

 يگمم تبريک که بگم خواستم فقط..بگي نميخواد چيزي هيسسس-وگفتم پريدم حرفش وسط

 سمت کشيد منو آريا..بستم اي لحظه واسه هامو چشم..گرفت بازومو که مکرد وحرکت

 ..سينش تخت توي خوردم عقب از نداشتم تعادلي چون..خودش

 ..بود بينمون کمي فاصله..سمتش برگشتم

 ..ماروببينن ميتونستن فقط کمي تعداد مابوديم که اي گوشه اون

 شردمف سينش توي سرمو..بودم دلتنگش قدرچ واقعا که ميشم متوجه االن..بوديم شده خيره بهم

 روحش،جسمش،عشقش،بوي واسه دلم..بود زيبايي لحظه اين چقدر..فشردمش خودم به ومحکم
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 من به نگاهش..جداشد ازم يکم آريا..کنم حلش خودم در داشتم دوست..بود شده تنگ عطرش

 موندهن باقي اي اصلهف..شديم تر نزديک..شد بسته هام چشم اختيار بي..آورد نزديک سرشو..بود

 رفت بلند هاي گام وبا کرد جدا خودش از منو سريع آريا بود،که

 عاشق اون گفتم ديدي خورشيد ببين..رسيد گوشم به شکستنش صداي که جوري..شکست دلم

 واقعا گهدي زندگي اين...رسيد ذهنم به فکري...ريختم اشک وکلي نشستم گوشه اون...شده آ پانته

 ...نزنم ودم ببينم نميتونم..کنم تحمل نميتونم..شده سخت

 آخر دقيقه اما..بيرون زدم در واز پوشيدم...برداشتم مانتومو..پرو اتاق سمت رفتم آروم..بلندشدم

 ..کردم نگاه رو همه

 پانته..سپهر..مازيار..سپيده.. نيما..آتوسا..ماهان..باخبرنشد ازوجودم حتي که مامانم..مهسا

 ...ياآر..اقاامير..سميراجون..آ

 نه ودب همراهم گوشي نه..ميزدم قدم ها پياده عابر.توي پياده پاي...بيرون ورفتم دادم قورت بغضمو

 ...کليدخونه فقط پولي

 غير چيزهاي تحمل..ميشه تموم واسم چي همه تحمل ديگه ازاينکه..چي همه از..بود پر پر دلم 

 سخت سخت..وسخت تحمل قابل

 ي مهه تاحاال..نشه ختم پشيموني به تهش کارم اين کن کمکم خدايا...وميدوييدم ميکردم گريه

 ..ندارن تمومي من مشکالت..نميتونم ديگه ولي بود بقيه خوش دل واسه کارام

 پراز رو بزرگ چمدون يه باگريه..اتاقم توي رفتم..شدم ووارد بازکردم درو باکليد..خونه رسيدم

 داشته وسايل پس..برنگشتم يچوقته ديگه شايد..کردم جمع بچم وواسه خودم واسه لباس

 عروسيم هردو کادوي وجواهرات طال هرچي..کشو سمت ورفتم بلندشدم..لباس پر پرتا..باشم

 به گهدي من...برنداشتم هم گوشيمو..پول مقداري همراه به کوچکي کيف توي گذاشتم هم روداشتم

 !?باشم داشته ممکنه احتياجي چه چيزا اين

 از همه از دردم از.نبود خاصي شخص مخصوص نامه..نوشتن به مکرد وشروع برداشتم کاغذي

 خودکار بر ليکنتر هيچ دستم انگار تند تند..ومينوشتم ميکردم گريه..مينوشتم کشيدم که چيزايي

 ..نداشت دستم در

 ازت سيرم زندگي آهاي..ازت دلگيرم دنيــا آهاي-
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 با خوشي روز..کردي عالقه برازا که روزي از..کشيدم سختي مدت اين تمام من..سپهر ميدوني

 با رو مدت اين تمام من...کرد داغونم که چيزي..ديدم تحملي غيرقابل چيز امروز..نداشتم تو وجود

 زرگب باهم وبچمونو مياد..ميخواد منو اونم..مياد آريا گفتم..صبرکردم داشتم دل در که اميدي نور

 اون..نميخواد منو ديگه اون..شدم غوندا..ديدم ازش وسردي جدايي امروز?شد چي ولي..ميکنيم

 اه سال اين ي همه که ماماني..که ميشناسيش..مامانم..آه..بوسيد رو آ پانته ولي ازم کرد دوري

 يول بودم کنارش زندگيش بد شرايط توي من..کرديم وزندگي بوديم هم پشت پدر وجود بدون

 ارانگ اتفاقات تمام مقصر ولي راچ نميدونم..رفت آبروم برو..خورشيد برو گفت..کرد ترکم اونم

 هم لرزشي حتي تو سنگ دل اما بودبميره قرار تو پستي خاطر به که مهسايي..مهسا..منم

 من که ميکنه رو کاري داره..ميشه نابود زندگيش امشب مهسا..خودخواهي فقط..نداشت

 براي هاش بدي براي دلم بازم ولي بود بد باهام بااينکه..جون سميرا..کردند ترکم همه ببين..کردم

 شده تنگ زدناش غرغر

 هيچوقت من..شد من مرگ باعث شما ترک..دارم دوستون خيلي بگو...بگو ومهسا مامانم به برو

 هرگز..نميبخشم کدومتونو هيچ

 ..بود وت کشيدن نفس بخاطر فقط من زندگي نابودي بگو..دارم دوست خيلي بگو...بگو هم آريا به

 جايي ممير..رفتم من..بود کثيف من به نسبت تو عشق ولي بودي پاک هآر..متنفرم ازت..سپهر وتو

 خدانگهدار..نيايد سراغم هيچوقت..وبقيه تو واسه نه کنم زندگي خودم واسه بتونم که

 خورشيد

 چمدون هام لباس کردن بعدازعوض..بود خيس خيس کاغذ..تختم روي وگذاشتم کردم تا رو کاغذ

 اما نبيرو رفتم اتاق واز برداشتم رو

 از زدم زار حالي و برداشتم رو باآريا ازدواجم هاي وعکس سرکمد برگشتم..آخربرگشتم لحظه

 ..بيرون خونه

 ?برم که دارم کجارو?برم کجا بايد من

 نداشت خداروشکربليط..ترمينال سمت ورفتم گرفتم تاکسي..بود03/5ساعت..کردم ساعت نگاه

 ?ميخوايد کجا واسه بليط-مرد

 ?بگم بايد چي
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 ?روداريد ها کجا-نم

 ناآشنا هک جايي برم گرفتم تصميم..روگفت شيراز نزديک وروستاي شهر چند نام گفتن به شروع

 وبليطشو کردم انتخاب رو بودم نشنيده ازش تاحاال اسمي که روستايي يه باالخره..باشه

 ..باشه چندساعتي مقصد تا ازاينجا مسير شايد..بود نزديک روستا..خريدم

 ربع زبعدا باالخره..بودن نشسته اونجا افراد کمي تعداد..نشستم ومنتظر شدم بوس ميني سوار

 ..روستا سمت کرد وحرکت اومد راننده ساعت

 بود تاريک چقدر..شديم پياده وهمه داشت نگه روستا از اي گوشه..بعدرسيديم ساعت2حدود

 کجابرم بايد نميدونستم..بودم سردرگم..اونجا

 قديمي هاي خانه پراز اطراف که خاکي هاي کوچه توي...رسيدم ييجا به تاشايد کردم حرکت

 ..ميزدم قدم داشت رو ترسناکي نسبتا نماي شب وتوي بودن وکوچک

 ..مشنيد سرم روپشت مردي صداي که ميرفتم راه تند تند داشتم همونطور...ميترسيدم خيلي

 اينجاست کي ببين-

 ته از...نزديک ميومد داشت..بود ووحشتناکي يدهژول باچهره باال سن مرد يه..عقب برگشتم باترس

 داشتن حد که بودم ترسيده اونقدر..ميدوييدم حالم وبااون ميزدم جيغ ميتونستم تا...زدم جيغ دل

 روشنه حياطش چراغ بود مشخص که اي خونه به رسيدم دويدن کلي از بعد

  زدن در به کردم وشروع رفتم سريع

 ..خداروشکرکردم..بود مسن خانم يه..کردم گاهن بادقت..شخصي توسط شد باز در 

 ?ادهافت اتفاقي..شب وقت اين..دخترم سالم-گفت سپس و دوخت چشم بهم تعجب با مسن خانم

 همجارو هيچ..غريبم من-گفتم گريم هق هق ميان...گريه زير وزدم بگيرم خودمو جلوي نتونستم

 اسيوباالتم دوختم چشم بهش..ندارم رو جايي هيچ..کسم بي..تنهام..هستم هم حامله..نميشناسم

 بحص شبمو اينکه واسه فقط..بديد سرپناه من به ميکنم خواهش-گفتم ميزد موج صدام درون که

 خونه دنبال برم صبح ميدم قول..کنم
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 يدارهاب شب وقت تااين همين واسه تنهام منم..داخل بيا..دخترم بيا-گفت بامهربوني مسن خانم

 ..ميمونم

 ويه راست قسمت در داشت سکويي يه که کوچک حياط يه..شدم وارد...کناردر جلوي از ورفت

 درونش وگياه گل پراز بود مشخص که باغچه يه هم چپ وقسمت کنارش هم کوچکي حوض

 مآرو صداي از اينو..بود ها مرغ خانه فکرکنم که بود شده درست باچوب هم کوچکي مکان يه...بود

 ...ميکردن،فهميدم قد قد که ها مرغ

 دخترم تو بيا-مسن خانم

 رفتيم باال کوچک ي پله چند از..شدم داشت که کوچکي کلبه ووارد تشکرزدم روي از لبخندي

 نگاهو واخالق چهره اما..ميکردم اعتماد ونبايد ميترسيدم بايد..شديم خانه ووارد بازکردم درو وخانم

 ..نداشت تريديدي يا شک به نياز که بود ومهوبان مظلومانه اونقدر زن اين

 در دوتا هم چپ قسمت...بود کوچک آشپزخانه يه سالن ته که بود روم روبه کوچک سالن يه

 بود حمام حتما اونم که بود درکوچکي هم آشپزخانه کنار..بودند خواب اتاق فکرکنم گه..بود

 ..بود مشخص حياط توي هم کوچکي در آخه بود حياط توي بيرون حتما هم ودستشويي

 ..بشين ترمدخ خب-مسن خانم

 هاي پشتي دادن تکيه براي که زمين روي رفتم و درآوردم رو وکفشم در کنار روگذاشتم چمدون

 سالن توي هم کوچکي تلوزيون ويه زمين روي هم کوچکي هاي وبالشتک قرارداشت بزرگي

 ..قرارداشت

 ?دخترم کني معرفي خودتو نميخواي خب-مسن خانم

 خورشيدم من-وگفتم شدم خيره بهش

 ?دخترم کجاست شوهرت...زيبايي اسم چه-مسن مخان

 من-گفت سريع چون.نزده خوبي حرف که شد متوجه فکرکنم..نزدم وحرفي پايين انداختم سرمو

 مهه بيشتره بقيه به نسبت سنم اينکه بخاطر محل اين توي..هستم مهري من..نکردم معرفي

 ...ردماکتفاک کوچکي لبخند زدن به فقط..مهري خاله هم ميکنن ياصدام
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 ستوا بريم بلندشو..بموني خسته نيست خوب هم واست..اي خسته انگار دخترم خب-مهري خاله

 ...ميزنيم رو ها حرف بقيه صبح بخواب کنم پهن جا

 پوست بارنگ تپل نسبتا زني..بود سال21حدود خانم يه مهري خاله...بلندشديم وباهم لبخندزدم

 ها چروک همون البته که بود سنش دهنده ننشو گه پوستش روي هايي وچروک مانند گندمي

 ...داشت برتن محلي لباس مهري خاله...بود کرده بانمک رو چهرش

 توپ پراز راستش قسمت که کوچکي اتاق يه..شدم اتاقي وارد سرش وپشت برداشتم رو چمدون

 حياط روبه که کوچکي پنجره کنار هم چپ وقسمت بود کشيده مالفه يه روش که بود وتشک

 خاله...بودم خسته خيلي اخه..نکردم عکس نگاه...بود عکس قاب يه روش فقط که کوچکي ميزبود،

 کرکردمتش..ميخوابه سالن توي خودش که وگفت کرد پهن...وبالشتي پتو همراه آورد بيرون تشکي

 و اخير اتفاقات به ازفکرکردن بعد...بردم پناه خواب رخت به هام لباس کردن عوض از وبعد

 ... فرورفتم عميقي خواب به کردم پيدا سرپناهي اينکه بابت دنخداروشکرکر

 موهامو..بود3ساعت..بازکردم ميتابيد،چشم چشمم به اتاق پنجره از که خورشيد نور تابش با صبح

 ..بيرون ورفتم سرکردم شالمو و بستم

 پيشش رفتم..بود آشپزخانه توي مهري خاله

 بخير صبح خاله سالم-من

 المس:بده،گفت دست بهم خوبي احساس شد باعث که دلنشيني بخندول سمتم برگشت خاله

 ..ميکنم آماده رو صبحانه وسايل دارم بيا..بخير توهم صبح دخترم

 صبحانه..بود خاله هاي مرغ از که بود مرغي تخم صبحانه..روچيديم صبحانه سفره هم باکمک

 اينکه تباب دردنکنه دستت..يمهر خاله-وگفتم نشستم کنارخاله صبحانه خوردن از بعد..بود خوبي

 ميگردم نقلي خونه يه دنبال ميرم امروز..نميشم مزاحمتون ديگه..دادي سرپناه بهم

 خطرناکه وواست نميموني تنها خودت هم..پيشم بمون دخترم.خورشيد..حرفيه چه اين-خاله

 ..نميمونم تنها من هم تنهايي

 بهش گرگ ده توي شب رو شوهرم..تنهام که هست سال01االن من-وگفت زير انداخت سرشو

 يه فقط..وتنها تک اينجا منم..ازايران خارج رفت کردو شوهر که داشتم دختر يه..کرد حمله

 بهمون سرميزنه يه وقتا بعضي اونم که دارم همسايه
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 ميشيد اذيت شما اينجور..جون خاله-وگفتم دستشوگرفتم

 دخترمي مثل توهم..باشه شمپي نفر يه سال01بعداز..خدامه از من?حرفيه چه اين-خاله

 بودم بزار تنهايي از ديگه..ميخواست دلم خودمم..زدم لبخند

 هوقت خيلي که بچم واسه هم خودمون واسه هم..بيام کنم خريد يکم برم من بديد اجازه پس-من

 شديد شده گرسنش

 اما هست اي مغازه همه اونجا..داره مغازه بعد ي کوچه..برو..دخترم باشه-خنديدوگفت خاله

 ..کوچيکه

 آورده بود تنم که يکي همون فقط مانتو..اتاق توي رفتم بلندشدمو زدمو لبخندي

 ..برداشتم رو بودم آورده که پولي..پوشيدمش..بودم

 نچمدو پنهان جيپ توي طالهارو خاطر اطمينان واسه..نبود زياد خاله به نسبت اعتمادم حس بازم

 ..گذاشتم لباس قسمت واون کردم قايم

 بزيسرس خيلي جاي قسمت اين..ميکردند بازي باهم کوچه توي ها بچه...بيرون ورفتم شدمبلند

 ..بود زيبا خيلي..کردم برخورد سرسبزي کشاورزي منظره يه به جلوتر رفتم که کمي..نبود

 ها اون از يکي که وجودداشت اونجا کوچکي مغازه تا چهار...شدم کوچه وارد کردمو کج مسيرمو

 هميو هم وآخري فروشي لباس هم ديگه ويکي فروشي گوشت هم ديگه ويکي بود مارکت سوپر

 ..فروشي

 ..لواشک مقداري اضافه با لبنيات انواع..شدم سوپري وارد

 آرياهم?نيستم من فهميده االن يعني..افتاد ش وخونه سپهر به يادم ها لواشک باديدن

 ?شدن نگران ومهسا مامان?ميگردن دنبالم دارن?فهميده

 مه کمي..بيرون رفتم و خريدم رو وسايل..اومدم خودم به بود دخترجووني يه که دار مغازه باصداي

 ..شدم خونه راهي و بچم تقويت واسه خريدم وجگر گوشت

 کنارم ونشست آورد چايي خاله..گذاشتيم يخچال توي هارو وسايل خاله باکمک

 اينجا اومدي چرا ونمبد شدم کنجکاو خب ولي بپرسم نيست وقتش که ميدونم دخترم-خاله
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 بازکردم لب و دوختم چايي به وچشم زمين گذاشتم چاييمو

 نداشتم تحمل ديگه که ميگذشت سخت چيز همه انقدر..فرارکردم-من

 ?کرده اذيتت کسي?مادر شده چي..بده خدامرگم-وگفت دستش پشت زد مهري خاله

 يکيبا داشتي دوست هميشه توکه خورشيد?بگم اززندگيم?بزنم حرف?بگم..دوختم چشم بهش

 رونبي بريز..فرصته بهترين پس...گذشته بهت چي بگي يکي به داشتي دوست..کني دردودل

 فتمگ انقدر..گفتم گذشته بهم که چيزهايي واز زندگيم از..وگفتم گفتم..زدن حرف به کردم شروع

 يوقت...مشد خالي کردم احساس که کردم گريه هم وکلي گفتم ها موقع اون توي حاالتم تمام واز

 دهش تنگ خيلي دلم...ميکردم گريه وبلندبلند کردم صورتم حصار دستامو شد تموم صحبتم

 ..دورم ازشون خيلي ميکردم احساس..بود

 هميشه گه آغوشي..مادري آغوش..کشيد آغوشش توي ومنو بازوم دور انداخت دست خاله

 هام درد واسه همدم يه که شکرت..خداياشکرت..کنم خالي اونجا خودمو تا بودم منتظرش

 جهمتو وقتي ديگه که ريختم اشک انقدر..کردم خالي وخودمو کردم استفاده موقعيت از..پيداشد

 ... جداشدم خاله از شدم وخالي آروم شدم

 ..پايين انداختم سرمو باشرمندگي

 بود گرفته دلم يکم جون خاله ببخشيد-من

 ..خيسه چشماش هم خاله که وديدم سرموبلندکردم

 کردم ناراحت روهم شما ببخشيد جون لهخا-من

 دردات واسه مرهمي که شدم خوشحال..حرفيه چه اين دخترم نه-کردوگفت پاک هاشو اشک خاله

 کردي پيدا

 دفهمي هم خاله..حياط توي رفتم حرفي وبدون سرم روي وانداختم برداشتم شالمو..زدم لبخندي

 وارد هام ريه به رو منطقه اون پاک وهواي نشستم ها پله روي..نگفت چيزي نيست خوب حالم

 فايده بي ميکردم گريه هرچي من..ريختن به کردن شروع دونه دونه هام اشک بازم..کردم

 وزر اون..بخير خاستگاري روز ياد..فکرکردم گذشته به..نداشتم مشکالتم حل واسه تواني..بود
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 ودشخ مال رو آريا..شد موفق بود گفته که طور همون آ پانته..بياد روزگارم به چي قراره خبرنداشتم

 ..بشم هام اشک ريزش ومانع فکرنکنم چيزي به کردم سعي و زانوهام روي گذاشتم سرمو..کرد

 وباکمک سمتش رفتم..ميکرد درست نهار داشت خاله..داخل ورفتم بلندشدم شدم آروم که کمي

 ديگه..خورديم يوهوم کرديم نگاه تلوزيون باخاله عصرهم..وخورديم کرديم درست رو نهار هم

 من پيش اتاق توي شب خاله من درخواست به..خواب واسه ورفتيم بلندشديم..بود شده هواتاريک

 بود مشکل واسم تنهايي ديگه..خوابيد

 ..نشستم وسرجام بلندشدم..بازکردم چشم مهري خاله باصداي صبح

 وربخ هوا يکم بيا توهم بخرم ميز چيز سرزمين يکم برم ميخوام..خورشيد بلندشو-مهري خاله

 ..بخوريم صبحانه اونجا بريم هست هم اي تلمبه يه اونجا

 مشکي وشال گشاد بنفش ومانتو مشکي راحتي ورزشي شلوار ويه بلندشدم باخوشحالي

 بود شکمم فقط نداشتم پف صورت از..بود ماهم5..بود شده بزرگ ديگه شکمم چون..پوشيدم

 ..نشده بزرگ خيلي شکمم که هست ميزه ريزه بود معلوم هم بچم..وپام دست بايکم

 دسب وبايه روش انداخت بود،چادري مشکي طاليي رنگ به که زيباش محلي لباس بااون هم خاله

 ...بيرون بگيرم،زديم دستم نداد اجازه خاله که کوچکي

 .بودن موادغذايي چيدن درحال ومرد زن تعدادي..شديم زمين وارد

 ..سمتمون اومد پيرمردي يه

 ممد مش المس-خاله

 ?هستيد خوب مهري خاله سالم-ممد مش

 بگيرم ازتون وسايل يکم اومدم..باشيد سالمت-خاله

 کنيد حساب کلبه توي بيايد بچينيد ميخوايد هرچي..بفرماييد-ممد مش

 اون..بودند موادغذايي چيدن درحال ومرد زن تعدادي زمين توي..شديم زمين وارد تشکرکردو خاله

 کمک که شدم خم..شدم مشغول خاله..بود وخيار گوجه زمين مابوديم که اييوج بود سرسبز منطقه

 بلندکردم سرمو...نشست شونم روي دستي شدم متوجه که کنم
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 بچينم تامن اي گوشه بشين..بده بچت خودتو براي..نکن خودتواذيت تو خورشيد-خاله

 ميچينم وکمي جاميشينم همين..حرفيه چه اين جان خاله-من

 يکم من..چيدن به کردم شروع نشستني همونطور منم..من شدکنار ومشغول نگفت چيزي هم خاله

 ..هرکدوم از پرکرد پالستيک دوتا خاله اما چيدم

 خاله..خاله نه ميتونستم من نه آخه درخونه دم تاببرن ممد مش پيش گذاشت هارو پالستيک خاله

  ميکرد درد کمرش که هم

 يسيب درخت به خورد چشمم که بوديم راه توي..گفتمي خاله که اي تلمبه سمت کرديم حرکت 

 دونه يه..سمتشون شدم کشيده ناخواسته..ازشون خواست دلم..وسرخ درشت هاي سيب پراز

 ..چيدم

 ?دخترم کشيد دلت-خاله

 ..دادم تکان مثبت عالمت به سرمو

 جان نوش بخور..دخترم باشه حاللت..نميده گير خيلي اينجا صاحب-خاله

 اييزيب خيلي جاي ميگفت خاله که همونطور..نظر مرد محل به رسيديم..شديم اهيور زدم لبخندي

 رو کوچکي قاليچه خاله..بود طرفش اون هم آب پراز ي تلمبه ويه درخت وپراز سبز جاي يه..بود

 بود خنک آبش..آب داخل کردم دست..تلمبه سمت رفتم من اما..ونشست کرد پهن سکو روي

 رفتم..شستم روهم بود دستم توي هنوز که سرخي وسيب شستم ووصورتم دست..تميز وهمچنين

 ..چسبيد خيلي..خورديم صبحانه باخاله..سيب خوردن به اول کردم وشروع نشستم کنارخاله

 سمت يمورفت بلندشديم که بود ظهر هاي طرف وديگه کرديم تعريف کلي وباخاله نشستيم که يکم

 ..خونه

 (آريا زبان از)

 لدنبا داشت همش عروسي توي شب اون سپهر شدم متوجه عروسي شب..مبود شده کالفه ديگه

 ونا اما بود دلخور ازش بااينکه مهسا..نيست خورشيد شدن متوجه همه بعد که نفرميگشت يه

 توي رفته شده آب دختر اين انگار..نيست ولي گشتن دنبالش همه..شد ناراحت ازهمه بيشتر

 ..ميگردم رو شيراز کل دارم همش شب اون از..زمين
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 که بدرک..ميکني خفه داري خودتو چندروزه سروپا بي دختره اون بخاطر ديگه بسه اه-مامان

 ديگه برنگرده هم ايشاال..نيست

 دخورشي?هان?داري من به توچکار..مامان ديگه بسه اه-بلندگفتم باخشم..بود اعصاب روي ديگه

 تونيست بداخالقياي اليق اون ميبيني کني توجه ذره يه تو اگر..وميشه شه پيدا بايد

 پيش رفت گذاشت تورو خودشو زندگي چيز همه بي اون?نيست-داد جوابمو خودم مثل هم مامان

 ول يشوزندگ خونه دليل بي بلندشدو نکشيده ماه يک به..بگذره يکم نگزاشت حتي..ديگه مرد يه

 رفت کردو

 يشدم کاش خورشيد اخ..شدمي تموم داشت تحملم ديگه..ساييدم هم روي دندونامو..مشت دستامو

 !?تودختر کجايي..ميکشم چي نيستي وقتي شدم متوجه االن که بفهمي

 کردم وحرکت شدم ماشين سوار..ندادم اهميت ميزد صدام داشت که مامان به..بيرون زدم ازخونه

 زنگو..شدم وپياده کردم پارک خونه جلوي..بعدرسيدم يکم..شرف بي اون خونه سمت

 هک کنم نگاه مردي به بود سخت واسم..کرد تعجب ديد منو وقتي..بيرون دبعداوم يکم..فشردم

 ?چکارکردم من نفهميدم هنوز?بيشتره من از اين چي اخه..بود داده ترجيح من به اونو خورشيدم

 ?شده چيزي-سپهر

 زمين روي..بستم ودرو داخل رفتم..زمين روي افتاد پشت از..عقب دادم وهلش چسبيدم يقشو

 روگرفتم يقش ودوباره کردم بلندش

 نکنه...نکنه?دستت از فرارکرزه که گفتي بهش چي..نيستش?چکارکردي خورشيدو مرتيکه-من

 ?کردي درازي دست بهش

 ?هان?دادزدم بلندتر

 جداکرد خودش از دادومنو هلم عقبم سپهربه

 ييالب ميتونم چطور..خورشيدم عاشق من-گفت بود نگاهش توي که کمي ناراحتي وهمچنين داد با

 شدوري از..ببينمش که بود اين دليل به فقط بود خونه اين توي خورشيد اگر?هان..بيارم سرش

 اي لحظه تاواسه باشم شما خونه در دم روز وهر دانشگاه برم بلندشم نشم مجبور

 وتور همش..تورومياورد اسم همش بود اينجا که مدتي تمام...توهست عاشق خورشيد...ببينمش
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 وصله بهش وبقيه ومامانت تو اونوقت...نکرد نگاه هامم مچش توي حتي..ميديد

 شرمنده که بگو..بگو..بزن حرف?هاااان?ميبندين

 ديگه..گرفتم دستام بين وسرمو نشستم اي گوشه رفتم...شو خفه زدم داد..بودم شده کالفه ديگه

 ذهنم به چيزي يه دفعه يه...کرد غلت بگم بهت که بيا..بيا خورشيد..ميشدم ديوونه داشتم

 عالقه بهت خورشيد اگر-وگفتم کردم ريز چشمامو..ايستادم سپهر مقابل ورفتم بلندشدم...رسيد

 ?کرد ازدواج باهات چرا پس نداره اي

 ..اومد خودش بعدبه کني ولي..شد سپهرمتعجب

 نيست مهم اونش-سپهر

 ?کردي تهديدش نکنه-غريدم

 توي شب اون..باشي نداشته اي قهعال توبهش شايدم معلوم چه...اومد خودش باميل اون-سپهر

 شنميخواي که کردي ثابت بهش تو..ديدتون خورشيد بوسيدي دخترتو دوست که وقتي عروسي

 ميکشم هرچي که بميري..بده خدامرگت آ پانته وااااي..بيرون زدم خونه از..گرفتم ازش صورتمو

 زا نميشه باعث...بگيري طالق تو نميشه باعث که کوچيک چيز يه خورشيد..سرتوهست زير

 ...واااي..بگذريم عشقمون

 سعيو گذاشتم فرمون روي سرمو..داشتم نگه اي گوشه..ميزدم داد..فرمون روي ميکوبيدم بامشت

  خوندن به کرد شروع آهنگ..کردم روشن رو ضبط...نميشد که نميشد ولي..باشم آروم کردم

 ونچ مردي واسه..کردن گريه هب کردم شروع..بگيرم رو خودم جلوي نتونستم..بود غمگيني آهنگ

 دوست خورشيدو چقدر من ميدونه خدا خود فقط..بود گرفته آتيش جگرم..بود سخت گريه من

 هرشب..ميکشيدم عذاب ماه سه اين توي..گذشت ماه سه(خورشيد زبان از)زياد خيلي..دارم

 بزرگ شکمم..ميکرد ديوونم داشت ديگه آريا از دوري هم حامگلي هم آخر هاي ماه ديگه..کابوس

 کسي..من دختر..دختره که گفتن سونوگرافي رفتم..ميزنه لگد همش هم دخترم..بود شده ترازقبل

 هموند واسم آريا از که چيزي تنها..من واسه ازآرياست شيريني ي خاطره يا يادگاري يه فقط که

 يداپ بستگيوا خاله به..خانوادم به رسيدن واسه ميدادم دست از اميدمو داشتم ديگه..بچست اين

 حياط توي نشستيم االن باخاله..اون بدون شيراز برگردم روزي بخوام بود سخت واسم..کردم

 درحال همش منم گرفته واسم خاله زمين از کلي..هستم سيب خوردن حال در هميشه مثل ومن
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 شدم همتوج که بشورم دستمو برم که بلندشدم..سيرنميشه چرا ما ني ني اين نميدونم..خوردنم

 يادب باترس خاله شد باعث که گفتم بلندي اخ..بود وحشتناکي درد..پيچيد دلم توي بدي ددر

 آبم هکيس..بود دراومده اشکم..بود بدي درد..نشستم زمين وروي گرفتم شکمم روي.دستمو..سمتم

 فتگ دکتر..بود بد خيلي دردم اون همراه ولي..بودم خوشحال خيلي..ميومد داشت بچم..بود پوکيده

 تاکمک خونه از بيرون رفت سريع خاله..شه چيزيش ميترسم..ميترسم..هست عيفض بچت

 به درد شدت از..اومد ساله21حدود مردي همراه بعدخاله يکم..بود دور اينجا به بيمارستان..بگيره

 گريه مه خاله..ماشين سمت وبردم کرد بغل منو مرد اون..بخورم تکون نميتونستم.ميباليدم خودم

 توي..دهز دست من به اي غريبه مرد که فکرکنم اين به نميتونستم اصال شرايط ناي توي..ميکرد

 يادز باسرعت مرد اون..کنم تحمل نميتونستم..ميکردم پاک عرقمو تند تند خاله..بوديم ماشين

 راهي دبرانکار روي من خوابوندن از وبعد اومدن پرستارا..بيمارستان رسيديم يکم..ميکرد رانندگي

 دخترم که انگار..بود سخت..ميزدم جيغ وجودم ته از..بود طبيعي زايمان..يمشد عمل اتاق

 درونم از چيزي کردم احساس وقتي که زدم وزور زدم جيغ انقدر..بيرون بياد وجودم از نميخواست

 ويت..ديدم خواب...نفهميدم چيزي وديگه شد بسته هام چشم وبعد زدم لبخندي اول شد کشيده

 نتااخري هميشه من اونو ميگفت..باش دخترمون مراقب ميگفت..باهام ميزد حرف..بود آريا خوابم

 دنبالش ودويدم زدم جيغ هرچي..شد ودور داد بهم گلي شاخه ويه سپردمش تو به عمرت لحظه

 هب وبادقت کردم پاک هامو اشک..بود شده ديدم مانع اشک..کردم باز چشم ترس از..بود فايده بي

 پف..نبود بزرگ ديگه..شکمم به کشيدم دست..بود يمارستانب توي من..شدم دقيق اطرافم

 خاله..در سمت چرخوندم نگاهمو در بازشدن باصداي..نبود کسي..کردم کنارم نگاه..نداشت

 ميگفت زيرلب همش..کرد بغلم اومدو..سمتم واومد گريه زير زد ديد تامنو..بود

 هخال?کو بچم خاله-من..گريهزير زدم منم..باشه چيزيش بچم نکنه..نکنه..ترسيدم..خورشيد

 بلندکرد سرشو خاله..باباش آرام..بود باباش از تنهاخاطره اون?چکارکنم اون بدون من بگوووو

 ي گوشه اومد لبخندي..خوبه حالش دخترت-گفت روبهم کردو پاک اشکاشو..کرد نگاهم وباتعجب

 همه..بودي بيهوش ههفت يک االن تو که اينه خاطره به من ناراحتي-خاله..شکرت خدايا..لبم

 وپرستارا من منظورم-وگفت روشوگرفت خاله?اومدن اينا مامان مگه?همه-من..بوديم نگرانت

 هيچکس..مامانم..شد جمع هام چشم توي اشک..زد چنگ گلوم به بغض..بوديم ها وهمسايه

 بي ازاين?باشه کسي ميشه مگه هم تنهاتر ازاين..خدا اه..اومده بدنيا بچم من نميدونه

 گرفتم خاله از رومو..هست ودرد تنهايي از خالي که شدي زندگي اين وارد توهم..دخترم..ناهيسرپ

 .. بشن روون هام اشک دادم واجازه بستم هامو وچشم
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 ..اومد مرد يه صداي..ندادم اهميت ولي شد درباز

 ?اومدي بهوش_

 اون..فشردم مشتم توي رو سفيد مالفه..نداشتم برگشتن توان ولي کردم باز رو هام چشم

 وباذوق زدم لبخندي?اومد?نيازدارم بهش من فهميد يعني خدايا..بود من آرياي صداي اون..صدا

 سمتش برگردوندم سرمو

 کمکم زياد مدت اين توي که بود پسرش صداي اين..وپيرش مرد همون جز نبود کسي اون...اما

 خورشيد هه..گردوندمبر سرمو..ميکردن نگاهم باتعجب..شدم خيره هاش توچشم..نبودش..کرد

 يا هست خورشيد که نيست مهم براشون حتي..کردن فراموشت همه..نميخواد تورو هيچکس

 نيست

 خانم خودت مثل..دخترخانمت اينم بيا_مهري خاله

 واي..بغلم توي گذاشتش خاله.بازکردم دستمو..زدم لبخندي..بود خاله بغل توي بچم..برگشتم

 زنده دوباره کردم احساس..بود عالي حسي..نداره دوجو اصال شيريني اين به حسي..خدا

 که تنش وعطر بردمش خودم نزديک..خداروشکرکردم دل ته از لب وزير بستم هامو چشم..شدم

 کوچولو چقدر واي?بود دخترمن اين..نميشد باورم..کشيدم هام ريه روبه بود کننده مست

 گفتم من?خاطره...مامان ميگه مبه من ي خاطره..بودم شده مادر من..بودم شده عاشقش...بود

 ..آرامه اون نه..خاطره

 وباهم باشه کنارم آريا روز اين توي داشتم دوست..زدم زار دل ته واز فشردم سينم به سربچمو

 اذان دخترم گوش توي امير آقا..کنه خوشبختي آرزوي واسم مامانم..بزاريم اسم دخترم واسه

 ..بزنن جيغ وسپيده مهسا..منه ذوق آتوسا..بخونه

 برروي غصه غم از اي کوله..تنهاي تنهاي ومن دخترم..محرومم چيزا ازاين من..حيف ولي

 ..کنيم ونقل حمل آرامش پيداکردن براي سنگين کوله بااين مکان ازاين بايد..دوش

 ?ميزاري چي رو کوچولو خانوم اين اسم خب-گفت بشه جوعوض اينکه براي خاله

 آريا منو چشم اما?اي قهوه. داشت اي قهوه هاي چشم..زکردبا هاشو چشم دخترم..کردم نگاهش

 لبحندي..بود اي قهوه هم بابام چشم..شده بابام شبيه فهميدم فکرکردم..هست رنگي که هردو
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 باز وهاش چشم..فشردمش بغلم توي..وفراگرفت وجودم قشنگي حس..بوسيدم بالذت گونشو زدمو

 ..کرد لمس گونشو..ميکرد نگاهم داشت..بود کرده

 آريا اي خاطره..خاطره-کردم زمزمه زيرلب

 هک حيف..حيف خاطره اه. برم وضعف غش بايد بچه اين براي من..بستم هامو چشم..خنديد دخترم

 ابنجاست پرنسسي چه ببينه نيست بابات

 (همسايشون)خانم ومعصومه موند خودش فقط کردو بيرون هارو ومرد نزد حرفي خاله

 حسش وجود باتمام ميزد ميک وقتي..شيردادنش به کردم وعشر آروم وباال دادم لباسمو

 باشيد..ضعيفه خيلي اون که گفت دکتر ولي..بدم فشارش بغلم توي محکم ميخواست دلم..ميکردم

 ..برسم بيشتربهش

* * * * * * * * * 

 توي..دگرگونه حالم صبح از..آريا تولد روز با برار..ماه تير09امروز..تمام دوسال..گذشت سال دو

 هم دخترم..بودم مرده من نبودن وخاله خاطره اگر..گذشت بهم عمرم روزهاي بدترين دوسال اين

 خرماييش لخت موهاي سفيدو وپوست رنگش اي قهوه درشت هاي چشم بااون..شده سالش دو

 رشدش يکم..بره راه ميتونست..بامزه..بود شيريني دختر..روز روزبه ميکرد خودش ديوونه منو

 ..خوبه باز اونم اما..تربود کوچک کمي بقيه به نسبت بازم خب ماا بود بهترشده

 . .بيرون زدم ازخونه مانتو وبعدازپوشيدن خاله پيش گذاشتم رو خاطره بلندشدم ازخواب صبح

 از زيچي دخترم..بودم وگذشته خودم روياي وتو ميزدم قدم داشتم..کنم روي پياده يکم ميخواستم

 که ميک..مسافرت رفته باباش که گفتم بهش آريا به رسيدن واسه مدار اميدي چون..نميدونه بابا

 ..کردم وبغلش سمتم دويد خاطره..بودن شده بيدار هردوشون..خونه برگشتم زدم قدم

 مي مي مامايي-خاطره

 ..خاله پيش اتاق توي رفتم بود بغلم توي که وهمونطور بوسيدم گونشو..توبشه فداي مامان اخ-من

 مثل..داد جوابمو باسر اونم کردم وسالمي نشستم کنارش رفتم..ميکرد نگاه آلبومي داشت خاله

 شير وبهش خوابوندم بغلم توي رو خاطره..بود شده زنده واسش هاش خاطره اونم اينکه
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 نگاه هام چشم توي ميدادم شيربهش که موقعي هميشه..کرد نگاهش..ميزد ميک داشت..دادم

 ..ودب قديمي هاي عکس..کردم آلبوم نگاه..رفتم صدقش قربون لب وزير بستم هامو چشم..ميکرد

 ?افتاديد گذشته ياد-من

 ..کرد پاک هاشو اشک روسريش با خاله

 نميشن فراموش ها خاطره بعضي دخترم-مهري خاله

 داشتيد عالقه وشوهرتون خانوادتون به چقدر شما-من

 موقع اون..بود سالم9 که دمکر ازدواج وقتي باشوهرم من..زياد اونم..داشتم عالقه من-مهري خاله

 که..بود سالش51اون موقع اون..شدم عاشقش شد سالم02وقتي خب ولي..نميدونستم چيزي

 نم عالقه عبارتي به يا ميگذره سال خيلي االن..تنهاشدم من..رفت دستم از سالگي 51نوي بعدها

 ..کرد بزرگم بابام مثل خب ولي بود بچگي دوران اون توي

 مخ بود بغلم توي که همونطور..بود نبرده خوابش هنوز خاطره..بيرون اتاق از ورفت روبست آلبوم

 صفحه..بازکردم اولو وصفحه زمين روي گذاشتمش..درآوردم کشو توي از رو خودم وآلبوم شدم

 ..گرفت بعضم..گرفتيم بوشهر توي باهم که عکسي..بود مهسا منو عکس اول

 دمدا اجازه زدمو لبخند..کنارم ونشست اومد يرونب بغلم از ميبينم عکس دارم شد متوجه خاطره

 ..بشه دردام مرحم قراره دختر همين روزي يه..ببينه عکس اونم

 (هست مهسا خاله اين)?هست مهشا آله اين-وگفت عکس روي گذاشت دست خاطره

 هست مهسا خاله اين..مامان آره-من

 هاي وعکس..بود مامان منو هاي عکس صفحه اون..کرد رد رو وصفحه نگفت چيزي هم خاطره

 وزهن دخترم..کنم گريه خاطره جلوي کردم سعي..اينا وخاله ما خانواده از جمعي دست کال هم ديگه

 بزرگ اصليش پدر اسم به ميخوام من ولي ميگرفت براش سپهر بايد..نداشت شناسنامه

 ميشم هم اي ويژه ي جريمه هرچندکه..شه

 رو نکردم بازش ميشه دوسالي که آلبومي رمدخت اصرار به شد هاتموم عکس بعدازاينکه

 نمک دوري گذشته از بيشتر که کردم سعي اومد بدنيا خاطره ازوقتي..بود سخت واسم..بازکردم
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 وسشد خيلي گفتم که ژستي همون..بود آريا منو عکس..زد چنگ گلوم به بغض..بازکردم رو آلبوم

 جاري آروم هام اشک..بوديم شده يرهخ هم به وهردو جلو به بودمش کشيده باکراوات من..دارم

 آ پانته امروز يعني..گرفت هم جلوشو نميشد خب ولي..نشد متوجه خاطره..صدا بدون..شدن

 ميکردم سعي..بود سخت واسم ازدواجمون سالگرد..دوسال اين?تولدميگيره باشادي واسش

 ..نميشد ولي کنم سرگرم خودمو

 ?کيه اين مامايي-خاطره

 باباته اين-من

 کرد نگاهم خشگلش هاي چشم نبااو

 ?بابايي-خاطره

 ..دادم تکون سرمو

 (گريه چرا)?گيه چال-خاطره

 شده تنگ واسش دلم نديدم باباتو وقته خيلي مامان خب-من

 دستش روي گذاشتم دست که بزنه رو بعد صفحه که واومد گرفت ازم روشو

 مامان باشه بزار-من

 ببينم ميخوام مامايي-خاطره

 ميام منم کنه آماده صبحانه واست بگو خاله به يرونب برو خاطره-من

 ..بيرون رفت بلندشدو حرفي بدون

 اون يشدم وي خدايا..زيرگريه وزدم گرفتم بغل به رو وعکس کنم تحمل نتونستم بيرون رفت وقتي

 ?نکشم سختي ديگه منم ميشد چي?بشه تکرار باز روزها

 گريه شدت از سرم..داد دست بهم شدن خالي احساس ديگه که وکردم کردم گريه انقدر

 .. بيرون اومدم اي دقيقه31 بعدازدوش..حمام رفتم بلندشدمو...دردميکرد

 آينه ويجل رفتم..پوشيدم مشکي ورزشي شلوار با يشمي سبز ساده شرت تي يه..اتاق توي رفتم

 به نم..ودب اشتباه من کار..من نبودم خورشيد اون ديگه..کردم نگاه خودمو بود ميز روي که کوچکي
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 تارش چند موهام..داره احتياج من به اونم?منو نميخواد اون?چي دخترم..کردم بازنده خودمو کل

 صدايبا..نميدادم اهميت بهش قبل مثل ديگه که صورتي..بود دراومده که ابروهامم..بود شده سفيد

 کردم بغلش سمتشو رفتم..عقب برگشتم خاطره گريه صداي سراون وپشت در بازشدن

 ?گلم ميکني چراگريه?ماماني چته-من

-تموگف فشردم سينم به سرشو(نيستي فکرکردم)نيشي فکرکردم..حمام منم مامايي-خاطره

 سرت به خودم مثل که?کنم ولت بايد چرا من?کنم ولت من ميشه مگه..دخترم بشم قربونت

 منو نيي-فتگ ترميکرد عاشق منو هرروز که دلنشينش کودکانه لبخند با جداشدو ازم خاطره?بياد

 (نميکني ول منو يعني)?نميتني ول

 لهخا-گفتم خاله روبه..خورديم ونهار بيرون رفتيم بلندشدمو..ميزنه حرفايي چه وروجک اخ-من

 ?نيست آرايشگاه اينجا

 ميده انجام آرايشگري خونش توي کرده ازدواج تازه که دختر يه اما نيست آرايشگاه-خاله

 ..شدم خسته اينجور ديگه..مبرس خودم به يکم برم ميخوام-من

 ..ميکرد نگاهمون باتعجب داشت دخترمخاطره ميکني خوب-خاله

 چرا?برم کجابايد من?کجا..گرفت آتيش دلم لحظه يه..گفت مظلوم کجاخيلي مامايي-خاطره

 ?من نبود از بترسه بايد خاطره

 کنه خوشگل ميخواد مامان-من

 ميام منم-خاطره

 چشم..چشم-من

 يباز اسم به گفت خاله که دختري ي خونه راهي باهم..نيومد خاله..شديم آماده باخاطره بلندشدمو

 هک گفتم بهش..داخل رفتيم..کرد استقبال گرمي به اومدم کي طرف از گفتم بهش...شديم بود

 اونم خاطره دست داد ومداد برگه يه بود تنها وچون کارکردن به کرد شروع..بشم مدلي چه ميخوام

 رشکا که گذشت چندساعتي..نمياورد سردر چيزي ازش کسي که کشيدن ينقاش به کرد شروع

 بودم شده..شد حاال...کردم نگاه بود،خودمو اتاق توي که قدي آينه جلوي رفتم..شد تموم

 به هم ابروهامو..بود زده کردم هم پوستمو..بود کرده اصالح خورشيدصورتمو همون..خورشيد
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 بلندشده..کرد کوتاهش دار حالت يکمي هم موهامو...نکرد ورنگشون بود برداشته هشتي صورت

 مخود خواسته به..مشکي رنگ وبه شدند کوتاه هام تاسرشونه...بود سخت بهش رسيدگي بود

 روشن خورشيد نور رنگ همچو هم موهاش که نبود خورشيدي ديگه..کرد مشکي موهامو

 ..سياه..تاريکي..شد کشيده شب به من زندگي خورشيد..باشه

 چيزي اما شد خوشحال خاله..بيرون رفتيم باخاطره پول کردن وبعدازجساب کردم رتشک ازش

 نگفت موهام رنگ درباره

 ردمک خوشگل تو واسه فقط..جان مامان نه-وگفتم خنديدم(ميريم عروسي)?ميريم علوسي-خاطره

 .بوسيد جلووگونمو اومد خنديدو

 (شدي خوشگل)شدي اوجل-خاطره.

 ماماني مرسي-من

 ميشه خوبي دختر خداروشکر..داره نگهتون هم سهخداوا-خاله

 * * * * *کردم نگاه زندگيم تمام به..دخترم به وباعشق زدم لبخندي

 دار نگه پولتو گفت..نه گفت اما. شمال بريم که کردم اصرار کلي خاله به..روزميگذره اون از دوروز

 ييک ديروز..بريزم پاش به رودنيا ميخوام من..ميخواد زندگي اونم?چي دخترم اما..کن انداز وپس

 کوچولو گوش گل ويه فروختم اونجا به نزديک شهر توي رو دانشجوييم دوران هاي گوشواره از

 صبح3ساعت االن...شمال ميريم داريم هم پول بابقيه..کرد گوشش اونو..خريدم خاطره واسه

 .. برسيم بايد کم کم وديگه هست

 خيلي تاقا بايه دريايي کنار کوچک سويت يه باالخره ماگر اين توي گشتن باکلي..رسيديم باالخره

 جاسازي هارو وسايل باخاله داريم االن..کرديم کرايه چندشب واسه پايين باقيمت کوچيک

 ميگه همش دهنش توي افتاده خاطره..کارکرديم عصرکلي خود تا..خوابه که هم خاطره..ميکنيم

 که شد راضي راراص باکلي خاله که نماند ناگفته البته..کناردريا يکم بريم گرفتيم تصميم باخاله..دريا

 بياد

 همراه ودب زيبا خيليم که بلند گشاد نارنجي ومانتو اي نقره راحتي شلوار يه..ها لباس سمت رفتم

 ونا پاي هم اي نقره راحتي شلوار يه..کنم خودم شبيه خواستم هم خاطره..پوشيدم نارنجي شال

 ور باهاشون ازبس کشت خودشو که روهم موهاش ذره يه اون ينارنج ناز شرت تي بايه..کردم
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 ريروس همراه پوشيد ومشکي بنفش محلي لباس هم خاله..بستم رنگي نارنجي کش با رفت،رو

 نگاه رو اطراف لحظه يه..ساحل طرف رفتيم..بيرون زديم در از..نکرد سر چادر وديگه مشکي

 خاطره دست..عسل ماه واسه اومديم باآريا که همونجا..همونجاست دقيقا اينجا....اينجا..کردم

 عميقي ونفس بستم هامو چشم..گرفت خاطررو دست ورفت فهميد هم خاله..کردم روول

 رقغ مرا که هستم کسي دلتنگ..تنگه دلم چقدر که اه..بست حلقه هام چشم توي اشک..کشيدم

 که اي نوادهخا..نشستيم ها شن روي هرسه رفتيم..ووجودش عشقش غرق..رفت کردو خودش

 هنگآ..نواختن به کرد شروع زيبا وخيلي درآورد رو ش ويالون ها اون از يکي بودن نشسته کنارمون

 موآرو داده تکيه بازوم به وسرشو نشسته خاله منو بين خاطره..غمگين وهمچنين بود زيبايي

 ...هامآر گذاشته واسش باباش که اسمي مثل که شم دخترم فداي من..خودشه حال وتوي نشسته

 به هم دنبال وبه هم پي در دوان دوان که دويا کوچک هاي موج وبه چونم زير گذاشتم دستمو منم

 اون به که هم خاله..ميکردم سير عسلم ماه دوران توي و بودم شده اومدن،خيره مي ساحل سمت

 ...بود شده خيره مينواخت که شخصي

 اسگ به زيبايي ي ثمره اون از که قيعش..بود ور شعله که عشقي..وآريا من عشق..دوراني چه

 درحال آريا دوري تب از من..داشت زياد وحسود دشمن که عشقي..اومد بوجود من خاطره

 ومهسا مامان محبت به همچنين. حدنداره که نيازدارم وعشقش آريا محبت به جوري..سوختنم

 آروم احلس ارکن بلندشدمو?شد عاشقس?شد چي نيما?سپهررسيد به?شد چي مهسا يعني..وبقيه

 بازم اما نيومد که کردم راضيش منم بياد که گرفت بهونه خاطره..زدن قدم به کردم شروع آروم

 مآرو خودم حال به داشتم..بود پايين سرم..ميبرمش وباخودم بعدبرميگردم..بياد داشت دوست

 سست نمکا اون به رفتن واسه پاهام اما آريا ويالي سمت برم ميخواستم..ميريختم اشک آروم

 ...اومد سرم به چي ببين آريا آه..نداشتم وتوانشو بودن

 ميداد،نگاه دست آدم به عجيبي حس اونها روي پا گذاشتن که هايي شن به..بود پايين سرم

 عسل ماه واسه من که جايي..آريا ويالي کنار..بودم اونجا من آره..بلندکردم سرمو..ميکردم

 زرگب هاي قدم برداشتن با کردم سعي...برگشتم...ديد رو داخلش نميشد اما سمتش رفتم..اومدم

 بودن سفت از..کسي شکم توي رفتم سر با ناگهان که برگردم مهري وخاله خاطره سمت به

 شخص اون از که بلندکردم سرمو..کجاست حواست خورشيد اه..مرده که شدم متوجه بدنش

 ..کنم خواهي معذرت

 .....مي عذر من-من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انلودد نگاه انجمن کاربر parnia asad خورشيدنويسنده غروب رمان

 

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

 

233 

 

 شدت قلبم تپش..چکارميکرد اينجا..اين..موند ناتمام حرفم بود روم پيش که شخصي ديدن با اما

 اسمو صحنه اين دوسال از بعد..نداشتم ايستادن توان ديگه..بودن شده سست پاهام..بود گرفته

 شپس..داشت نگهم شدو محافظم آريا دستاي که زمين روي ميوفتادم داشتم..بود باور غيرقابل

 شيدخور..گرفتم بادستام صورتمو..نميزديم حرفي هيچکدوم آريا نه من نه..زمين روي افتادم..زدم

 ..خوابه يه همش..نيست آريا..شو بيدار

-گفتم آروم گريم ميون..گرفت گريم..نبود کسي..کردم روم روبه ونگاه برداشتم دستامو

 ..بود خواب همش ديدي..آريااا..آ

 پس..بسته هاشو وچشم داده تکيه درختي به کنارم آريا ديدم برم که واومدم بلندشدم سختي به

 اشک..ايستادم..بود شده تنگ واسش دلم چقدر که اخ..شدم خوشحال..واقعيته همش..نبود خواب

 شکسته صورت اين چقدر..شدم خيره بهش بودن بسته هاش چشم که همونطور..شدن قطع هام

 ينا انگار..بود شده رترالغ..بود ترشده خميده..بود سرجاش داشت که ريشي همون هنوز..بود شده

 ..نيست آريا اون

 رومو سريع من اما سمتم اومد..کرد باز هاشو چشم چون شد نگاهم سنگيني متوجه فکرکنم

 ..برم که کردم وحرکت برگردوندم

 روم ردمآو سرش باليي چه خاطراينکه وبه شرمندگي شدت از..سمتش برگشتم..شد کشيده بازوم

 ..بود گلوش سيب به نگاهم..کنم نگاه هاش چشم توي نميشد

 خورشيد-آريا

 ..صدابودم اين دلتنگ وچقدر...بستم هامو چشم

 چهره اين چقدر..شد اشک پراز هام چشم..شدم خيره بهش..بازکردم هامو چشم آروم آروم

 بود شده تنگ مردونه صداي اين واسه دلم وچقدر بود تغييرکرده

 ..نداشتن اريدنب قصد کدوم هيچ اما بود اشک پراز اونم هاي چشم

 نبودي ولي گشتم دنبالت جارو همه من..من-آريا

 درخطره جونش اينجاست که هم تااالن..ميرفت بايد آريا..بگم نميتونستم

 ..آريا برو-گفتم سختي به ميشد زدم حرف مانع که گلوم توي بابغض گرفتم ازش نگاهمو
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 برم نزاشت

 نفهميدي رفتي دوسال!بزن ـــــان؟حرفهـ?بري بزارم چطور..کردم پيدات دوسال بعداز-آريا

 ـــوبگـــ..ديگه کشوراي حتي گشتم ميدونستم هرجاکه نداشتم خواب نفهميدي..کشيدم چي

 چـــرا؟

 ..تو خاطر به-من

 ..کرد نگاهم باتعجب

  ?من چرا-آريا

 ..توبود بخاطر فقط کردم هرکار من...برو آريا-من 

 شده چي بگو..خورشيد بگو-آريا

 

 

 سپهر?!?!?ببينمش ديگه چندسال وبايد ميره نگم اگر?فرصتمه آخرين اين يعني?!?!?ميگفتم چي

 ..بااون برم بايد ميادو

 نميخوام نهههه

 شم دور ازش نميتونم ديگه..بازکردم لب سختي به

 ..سپهر..داشتم..دارم دوست من..من-من

 زدن حرف واسم بود سخت

 هک گفت کوهنوردي توي خاستگاري روز از بعد چندروز..بود عاشقشم پيش چندسال از سپهر-من

 دش دعوت مهسا خاطر به بوشهر توي اونروز..دارم نامزد که گفتم منم خاستگاري بيايم ميخوايم

 هانيناگ زديم دور رفتيم وتو من اينکه از قبل ويال توي..نداشت من به ربطي هيچ کن باور وگرنه

 کسي هب نميتونستم..بود سپهر شقعا مهسا..ميگفت من به نسبت عشقش از سپهر که شنيدم

 منو..نکرد ولي ميکنه فراموش سپهر فکرميکردم..ميدادم دست از مهسترو هم تورو هم چون..بگم

 يرگ چجور شمارمو نميدونم..دادن پيام به کرد بعدشروع..نشد پيداش مدت تايه..کرديم ازدواج تو
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 من..برو گفتم..کردم گريه..کردم التماس بهش..نکردم توجه من..ميداد عاشقانه هاي پيام..آورد

 از عزيزات از يکي بامن نياي اگر گفت بهم روز اون تااينکه..نکرد توجه ولي دارم دوست رو آريا

 داري فرصت روز سه گفت..ميره دست

 ميکرد نگاهم عصبانيت با داشت..کردم آريا نگاه باگريه

 داشتم ميکردي دوري توازمو بود حالم من که روزي سه اون-دادم ادامه گريم هق هق ميون

 مردم من اومدي ودير بودي مست تو روز اون..بودم منتظر سوم روز..چکارکنم که فکرميکردم

 اريک نميتونستم خوشحالي از سالمي که فهميدم وقتي اما...آورده سرت باليي که فکرکردم..آريا

 ردک که تهديدي به واهميت شده بيخيال حتما گفتم..سپهرنشد از خبري..گذشت چندروز..کنم

 ينيومد تو روز اون اما ميداد تغيير زندگيمونو که بدم خبري بهت اومدم روز اون تااينکه..نکردم

 رزودت اگر گفت..اولشه اين گفت..بود کرده باهات کارو اين سپهر..بده خيلي حالت گفتن..خونه

 ...آريا ميميره نگيري طالق

 بود کي کار نفهميدم حتي..بودم احمق من قدرچ..واي واي-گفت لب وزير پيشانيش به زد آريا

 منميتونست اي ديگه کار من..بکشه ميخواست تورو آريا-دادم ادامه کردمو مشت هوا توي دستامو

 حرفش هب تامنم باشي توزنده ميخواست..نميخواست وسپهراينو..ميمردم من توميمردي اگر..بکنم

 من عموق اون..خونم از برو گفت بهم که ودمب مامان پيش..شد ناگهاني گرفتنمون طالق..کنم عمل

 واسه..کرد بيرون منو خودمم مامان حتي..شدن دور ازم همه..زد تهمت بهم اومد مهسا..شکستم

 فقط من..سوختم شما انتظار در من..نيومد هيچکس اونشب..شد گرفته ازدواج مراسم زود همين

 ..بود زهر واسم عروسي اون..نبودن نه ميگشتم کسايي دنبال شب اون

 حالخوش چقدر نميشه باورت..آريا توروديدم من..کنه صحبت باهام تا بالکن توي رفتيم بامازيار

 هميدمف..شدم خورد..تورفتي اما پيشت پايين بيام که دويدم..ميبري منو مياي االن گفتم..شدم

 ندارم ارزش کسي واسه

 ينزم روي نشستم..ميداد عذاب نوم سخت روزاي اون ياد..بدم ادامه نتونستم ديگه گريه شدت از

 ..شم تر آروم ميکردم وسعي گذاشتم ها شن روي وسرمو

 دستش خودتو لزدواج شب..تو بودي حامله?شد چي ازدواج شب-سربلندکردم آريا باصداي

 سپردي
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 نکردم نگاهي هم سپهر هاي چشم توي حتي من?ميگفت چي داشت اين

 بش نيمه که وخوابيدم رفتم من سريع شب اون...شب اون نخورد من به ناخونشم حتي سپهر-من

 ..بدم جواب نتونستم شده چيزي بينمون بعدپرسيد..بده حالت که گفت زدو زنگ آتوسا

 دهش تنگ واسش دلم..طور همين منم..ميفشرد خودش به منو محکم..کرد وبغلم سمتم اومد آريا

 ..مرد اين براي..آغوش اين براي دلم..بود

 نبود رافاط اون کسي خداروشکر

 دارم دوست خيلي آريا-من

 زندگيم دارم دوست منم..منم-آريا

 خيلي تاقا بايه دريايي کنار کوچک سويت يه باالخره گرما اين توي گشتن باکلي..رسيديم باالخره

 جاسازي هارو وسايل باخاله داريم االن..کرديم کرايه چندشب واسه پايين باقيمت کوچيک

 ميگه همش دهنش توي افتاده خاطره..کارکرديم عصرکلي خود تا..خوابه که هم خاطره..ميکنيم

 که شد راضي راراص باکلي خاله که نماند ناگفته البته..کناردريا يکم بريم گرفتيم تصميم باخاله..دريا

 بياد

 همراه ودب زيبا خيليم که بلند گشاد نارنجي ومانتو اي نقره راحتي شلوار يه..ها لباس سمت رفتم

 ونا پاي هم اي نقره راحتي شلوار يه..کنم خودم شبيه خواستم هم خاطره..پوشيدم نارنجي شال

 ور باهاشون ازبس کشت خودشو که روهم موهاش ذره يه اون نارنجي ناز شرت تي بايه..کردم

 ريروس همراه پوشيد ومشکي بنفش محلي لباس هم خاله..بستم رنگي نارنجي کش با رفت،رو

 نگاه رو اطراف لحظه يه..ساحل طرف رفتيم..بيرون زديم در از..نکرد سر چادر وديگه مشکي

 خاطره دست..عسل ماه واسه اومديم باآريا که همونجا..همونجاست دقيقا اينجا....اينجا..کردم

 عميقي ونفس بستم هامو چشم..گرفت خاطررو دست ورفت فهميد هم خاله..کردم روول

 رقغ مرا که هستم کسي دلتنگ..تنگه دلم چقدر که اه..بست حلقه هام چشم توي اشک..کشيدم

 که اي خانواده..نشستيم ها شن روي هرسه رفتيم..ووجودش عشقش غرق..رفت کردو خودش

 هنگآ..نواختن به کرد شروع زيبا وخيلي درآورد رو ش ويالون ها اون از يکي بودن نشسته کنارمون

 موآرو داده تکيه بازوم به وسرشو نشسته خاله منو بين خاطره..غمگين وهمچنين بود زيبايي

 ...هآرام گذاشته واسش باباش که اسمي مثل که شم دخترم فداي من..خودشه حال وتوي نشسته
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 به هم دنبال وبه هم پي در دوان دوان که دويا کوچک هاي موج وبه چونم زير گذاشتم دستمو منم

 اون به که هم خاله..ميکردم سير عسلم ماه دوران توي و بودم شده اومدن،خيره مي ساحل سمت

 ...بود شده خيره مينواخت که شخصي

 اسگ به زيبايي ي ثمره اون از که عشقي..بود ور شعله که عشقي..وآريا من عشق..دوراني چه

 درحال آريا دوري تب از من..داشت زياد وحسود دشمن که عشقي..اومد بوجود من خاطره

 ومهسا مامان محبت به همچنين. ندارهحد که نيازدارم وعشقش آريا محبت به جوري..سوختنم

 آروم احلس کنار بلندشدمو?شد عاشقس?شد چي نيما?سپهررسيد به?شد چي مهسا يعني..وبقيه

 بازم اما نيومد که کردم راضيش منم بياد که گرفت بهونه خاطره..زدن قدم به کردم شروع آروم

 مآرو خودم حال به داشتم..بود پايين سرم..ميبرمش وباخودم بعدبرميگردم..بياد داشت دوست

 سست مکان اون به رفتن واسه پاهام اما آريا ويالي سمت برم ميخواستم..ميريختم اشک آروم

 ...اومد سرم به چي ببين آريا آه..نداشتم وتوانشو بودن

 ميداد،نگاه دست آدم به عجيبي حس اونها روي پا گذاشتن که هايي شن به..بود پايين سرم

 عسل ماه واسه من که جايي..آريا ويالي کنار..بودم اونجا من آره..ردمبلندک سرمو..ميکردم

 زرگب هاي قدم برداشتن با کردم سعي...برگشتم...ديد رو داخلش نميشد اما سمتش رفتم..اومدم

 بودن سفت از..کسي شکم توي رفتم سر با ناگهان که برگردم مهري وخاله خاطره سمت به

 شخص اون از که بلندکردم سرمو..کجاست حواست شيدخور اه..مرده که شدم متوجه بدنش

 ..کنم خواهي معذرت

 .....مي عذر من-من

 شدت قلبم تپش..چکارميکرد اينجا..اين..موند ناتمام حرفم بود روم پيش که شخصي ديدن با اما

 اسمو صحنه اين دوسال از بعد..نداشتم ايستادن توان ديگه..بودن شده سست پاهام..بود گرفته

 شپس..داشت نگهم شدو محافظم آريا دستاي که زمين روي ميوفتادم داشتم..بود باور لغيرقاب

 شيدخور..گرفتم بادستام صورتمو..نميزديم حرفي هيچکدوم آريا نه من نه..زمين روي افتادم..زدم

 ..خوابه يه همش..نيست آريا..شو بيدار

-گفتم آروم گريم ميون..گرفت گريم..نبود کسي..کردم روم روبه ونگاه برداشتم دستامو

 ..بود خواب همش ديدي..آريااا..آ
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 پس..بسته هاشو وچشم داده تکيه درختي به کنارم آريا ديدم برم که واومدم بلندشدم سختي به

 اشک..ايستادم..بود شده تنگ واسش دلم چقدر که اخ..شدم خوشحال..واقعيته همش..نبود خواب

 شکسته صورت اين چقدر..شدم خيره بهش دنبو بسته هاش چشم که همونطور..شدن قطع هام

 ينا انگار..بود شده الغرتر..بود ترشده خميده..بود سرجاش داشت که ريشي همون هنوز..بود شده

 ..نيست آريا اون

 رومو سريع من اما سمتم اومد..کرد باز هاشو چشم چون شد نگاهم سنگيني متوجه فکرکنم

 ..برم که کردم وحرکت برگردوندم

 روم ردمآو سرش باليي چه خاطراينکه وبه شرمندگي شدت از..سمتش برگشتم..شد دهکشي بازوم

 ..بود گلوش سيب به نگاهم..کنم نگاه هاش چشم توي نميشد

 خورشيد-آريا

 ..صدابودم اين دلتنگ وچقدر...بستم هامو چشم

 چهره اين چقدر..شد اشک پراز هام چشم..شدم خيره بهش..بازکردم هامو چشم آروم آروم

 بود شده تنگ مردونه صداي اين واسه دلم وچقدر بود غييرکردهت

 ..نداشتن باريدن قصد کدوم هيچ اما بود اشک پراز اونم هاي چشم

 نبودي ولي گشتم دنبالت جارو همه من..من-آريا

 درخطره جونش اينجاست که هم تااالن..ميرفت بايد آريا..بگم نميتونستم

 ..آريا برو-گفتم سختي به ميشد زدم حرف مانع هک گلوم توي بابغض گرفتم ازش نگاهمو

 برم نزاشت

 نفهميدي رفتي دوسال!بزن هــــــان؟حرف?بري بزارم چطور..کردم پيدات دوسال بعداز-آريا

 ـــوبگـــ..ديگه کشوراي حتي گشتم ميدونستم هرجاکه نداشتم خواب نفهميدي..کشيدم چي

 چـــرا؟

 ..تو خاطر به-من

 ..کرد نگاهم باتعجب

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انلودد نگاه انجمن کاربر parnia asad خورشيدنويسنده غروب رمان

 

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

 

239 

 

 متمو چي همه که ميرسه روزي ميدونستم..کردم زندگي تو اميد به دوسالو اين من ?من چرا-آريا

 ميشه

 هک ماليمي باد دراثر..کرد باز موهامو حرکت يه توي بادست..انداخت سرم از وشالمو نزد حرفي آريا

 ..ميکرد بو..موهام توي کرد دست آريا..بودن پخش هوا توي موهام ميوزيد اطراف اون

 ?مشکين چرا موها اين-آريا

 زندگيشو بده ادامه باروشني بخواد که نداره وجود خورشيدي ديگه چون-من

 خورشيده همون من مهتاب پس..اينجام من االن-آريا

 .. شدم تبديل مهتاب به من که ميدونست خودشم..مهتاب آره..مهتاب

 يتاريک اون توي درخت رزي ورفتيم کشيد دستمو..ميکردم حسش دل ته از داشتم..نزدم حرفي 

 شانش روي وسرمن نشستيم کنارهم..بود،نشستيم کرده ترسناک کمي رو اطراف اون که شب

 براي دلم چقدر..بود من دست توي اونم دست يکي واون..بود موهام توي دستش اون هنوزم..بود

 ..بود شده تنگ دستا اين

 بمل نزديک دستشو..بود شيرين خيلي هک لبخندي..دل ته از..زدم لبخند..بوسيد موهامو روي آريا

 نشوندم روش عميقي ي وبوسه آوردم

 مامايي_

 نروشد روبه با اما ميزد صدا منو ميکردو گريه داشت..بود من ي خاطره..برگشتيم صدا سمت به

 تظرمن هردو انگار..بود ايستاده تر عقب هم خاله..بود شده خيره ما به وباتعجب ايستاد صحنه اين

 ..تربود ناشناخته االن هاش عکس ديدن باوجود هرچند که آريايي!کيه اين بدونن بودن

 رشيدخو-گفت بود خاطره به نگاهش که همونطور آريا..بلندشدم سريع منم..ايستاد بلندشدو آريا

 !?کيه بچه اين پس..بپرسم رفت يادم

 نشون ليالعم عکس وچه داره حسي چه ميبينه بچشو وقتي ببينم منتظربودم هميشه..زدم لبخندي

 ميده

 تو دختر-وگفتم شدم خيره هاش چشم توي
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 هاش چشم سريع وبعد زد گره هم توي رو ابروهاش اول..من چرخيدسمت حرکت يه توي نگاهش

 ..شدند باز تعجب از

 بود سپهر بچه که اون اما?دخترمن...د-آريا

 دمش مجبور مينه واسه نشد اما بگم بهت ميخواستم من بودي بيمارستان توي تو که روزي-من

 کنم معرفي سپهر بچه اونو

 چي شناسنامه-آريا

 نداره-من

 ..بود شده خيره باتعجب همينطور هم دخترکم..خاطره به دوخت نزدونگاهشو حرفي ديگه

 ..بود مشت هاش دست..سمتش رفت آهسته هاي باگام و آروم آروم آريا

 هب کرد شروع..آغوشش ويت کشيدش سريع اما کرد نگاهش اول..نشست زانو وروي جلوش رفت

 داشتن حسرت واونم کردم دور ازش بچشو من چون?چرا..ميکرد گريه داشت من مرد..کردن گريه

 ?موند دلش به بچش

 پيشش رفتم..ميکرد نگاهم گنگ..کردم خاله نگاه..ريختن منم هاي اشک

 شوهرته اين دخترم-مهري خاله

 گفت تبريک وبهم کرد خداروشکر خاله..دادم تکون مثبت عالمت به سرمو

 گذاشتم دست..نشستم کنارشون زانو روي منم..پيشش رفتم..بود حالت همون در همچنان آريا

 شانش روي

 دورکردم ازت دخترتو که ببخش منو-من

 هب دختري اونم..باباشدم من که نميشه باورم خورشيد-گفت روبهم باگريه جداشدو خاطره از آريا

 باباش آرام..نازي اين

 اي خاطره..هست خاطره اسمش اما دخترته اون آره عزيزم-وگفتم صورتش روي کشيدم دست

 ما ي ثمره..وتو من عشق از..ازتو

 (کيه اين مامان)?تيه اين مامايي-گفت خاطره که بزنه حرفي اومد آريا
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 روزمياد يه گفتم که بود بابايي اين..پدرته اين-وگفتم گرفتم دستشو

 وخنديد کرد آريا نگاه باذوق خاطره

 ردک وشروع گرفتش بغلش توي محکم که رفت ضعف خاطره واسه دلش من مثل هم آريا فکرکنم

 بودن شده سرخ باباش هاي بوسه از دخترم هاي لپ..بوسيدنش به

 مانيست شبيه چرا-گفت لبخندروبهم با آريا

 ..شده بابام شبيه-من

 دتم اين توي که کرد تشکر ازش وکلي وبوسيد دستش آريا..کرد سالم آريا وبه جلو اومد هم خاله

 ..داشته نگه مارو

 هدرش،خال دم رسيديم وقتي..اونجابوديم ما که وياليي سمت بريم که شديم آريا ماشين سوار

 رهخي بهش منم..بود شده خيره بهم..سمتش برگشتم..آريا پيش موندم ومن داخل رفتن وخاطره

 ارمتوکن االن نميشه باورم-آرياگفت حالت همون توي..عادي عادي..لبخندي يا حرکتي بدون..شدم

 باشي

 عشقم به..برسم خواستم به سال سه از بعد باالخره نميشه باورم منم-من

 کشيدي عذاب چقدر که توبشم فداي من-آريا

 دارم بهت که هست زيادي عشق بخاطر همش-من

 هکردب شروع قلبم..تر نزديک..نزديک اومد..لمس،ميکشيد حالت به آروم گونم روي دستشو

 عشقمو من بين ديگه..رفت ازبين ها فاصله تمام..رفت بين از فاصله که نزديک اومد انقدر..تپيدن

 ..مردم اين عاشق چقدر من که ميدونه خدا خود فقط..بود نمونده اي فاصله

 شه متوقف االن همين چي همه داشتم دوست..نميشد بهترازاين

 ..بود خمار هاش چشم..جداشد ازم

 واسه منم دل آره....شد نزديک ودوباره بود شده تنگ واست دلم چقدر که ميشم متوجه االن-آريا

 نفس ديگه نميتونم هم لحظه يه آريا بدون من که ميدوني خودت خدايا..بود شده مردتنگ اين

 .. دار نگهش برام پس بکشم
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 داخل بريم-من

 زندگيت سرخونه بيا..برگرديم بيا خورشيد-آريا

 ....فقط ميام که معلومه-وگفتم فشردم هم روي هامو چشم

 چي فقط-آريا

 ترين سخت توي من..ونميبخشم کردن دوري ازمون که کسايي هيچوقت من-گفتم باناراحتي

 رو امتم دوسال..شهرچيه نميدونه حتي..چيه پارک نميدونه حتي دخترم..کردم بزرگ بچمو شرايط

 يعني شلوغي جمعيت نميدونه..ديده تاحاال چندنفر فقط..کرد زندگي روستا يه توي

 يمدت توي من..داشت فرق چي همه االن نميکردن بامن اونطور وبقيه مامانم اگر من?ميفهمي?چي

 توي امودرد چي مثله..نبود هيچکس ولي کنه همدردي باهام نفر يه داشتم نياز بودم سپهر پيش که

 نکهبااي..مهسا يحت..من مادر حتي..مادرتو حتي..حتي..ببخشم کسيو نميتونم..داشتم نگه دلم

 نميتونم..کرد قضاوت بد اما خورد شکست

 آرومم داشت وسعي فشرد سينش توي سرمو..ريختم زاراشک زار و صورتم روي گذاشتم دست

 کنه

 ..ميگشتم قضيه اصل دنبال بايد..بود تقصيرمنم..ببخش منو..باشه..باشه-آريا

 ويت شدم متوجه ديگه..مردم ديبوسي رو آ پانته که شب اون-گفتم ميکردم گريه که طور همون

 باشم مهم براش من که نيست کسي دنيا اين توي..شهر اين

 مداشت..رقصيدي باسپهر چون نشکنم اينکه زور از..گريه زور از من اونشب بخدا خورشيد-آريا

 دمش ومتوجه تورفتي که بعد کرد کارو اين سريع کثافت آي پانته که ميگرفتم اشکامو جلوي

 ور آ پانته سپهرو کلي هم نبودي که مدتي اين توي حتي..داشتم بدي برخورد شباها ماروديدي

 ..بود دنبالت در دربه سپهرم..نميدونن ميگفتن..نميگفتن چيزي اما بگن که زدم کتک

 چي خانوادم-وگفتم جداشدم ازش

 کي..بدشد حالش بعدازيکسال اما نمياورد خودش روي به بودو نگران اولي روزاي مامانتم-آريا

 دخترم دخترم وميگفت ميزد خودشو..بود بيمارستان توي هفته

 ?بوده چي زندگي ازاين من گناه?چرا..شده تنگ واست دلم..مامانم اه
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 ?خوشبخته?چي مهسا-من

 ريهگ هرشب هنوزم..سپهره عاشق بازم ولي کنارمياد باهاش داره که ميگفت نيما..خوبه اونم-آريا

 ولي برو پس گفت مهسا که شد دعواشون چندبارم کنه موششفرا نميتونه هيچوقت ميگفت..ميکنه

 تميخواس وبقيه ما جلوي نميداد نشون العملي عکس نبودنت از مهسا...مهساست عاشق هم نيما

 بود هشد داغون کلي اونم مامانت حال بدشدن از بعد که ميگفت نيما اما بزنه بيخيالي به خودشو

 گکمرن مهسا با رابطش هم سپيده جريان بخاطراين..زد سپهرو رفت ماهان هم کلي..ميکرد وگريه

 هم دوستت مژده..هستن آشناهي دوران توي واالن شدن هم عاشق که هم وآتوسا ماهان..ترشد

 خورشيد کن باور ولي..نکرده تغييري هنوز که منم مامان..تهران برن وقراره کرده نامزد االن که

 هستن نگرانت همه

 ..ومهمعل هه-وگفتم زدم پوزخندي

 .....گرفت سروسامون هرکسي من بدون..نامرد..نامردن همشون..شدم پياده وازماشين

 اما بدم ادامه دوباره شيرينمو زندگي که برگرديم..شيراز برگرديم قراره امروز..گذشت دوروز

 نو از ايندفعه

 ليطب خاله سهوا...سربزنم بهش هرماه که دادم قول منم..نه گفت اما بياد خاله که اصرارکرديم کلي

 ...شيراز سمت کرديم حرکت ماهم روستا برگرده که گرفتيم

 چه..باهم..ميريم داريم نفري سه..خانوادگي..کرديم حرکت ميشه ساعتي نيم..هست2 ساعت االن

 فوق چالوس منظره..شيرميخوره و ميکنه نگاه بيرونو وداره نشسته پام روي خاطره..قشنگي حس

 ..عمرا وگرنه آرومه خاطره زيبايي اين بخاطر..العادس

 .. .فکرفرورفتيم توي زيبا شب اون ياد به وهردو گذاشته ازدواجمونو شب آهنگ آريا..سکوت توي

 هستي هميشه تودلم 

 نباشي اگه روم پيش

 باشم ميشه که عاشقت

 باشي ميشه که آرزوم

 جدايي وازم دوري
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 داري جايي يه دل کنج ولي

 وجودم تو نبضي مثله

 صدايي وبي ميزني که

 پريشونه تنهايي تو وقتي شبا

 ديوونه دل اين ميگيره سراغتو

 درمونم تويي هام خستگي به جواب

 توميخونم از هنوزم نيستي خودت

 مجنونم خود مثل توفکرداشتنت

 جونم شده عشقت آخرم اميد

 خستم ديگه دلتنگي هاي شب ازاين

 نميدونم اسمشو که حسي ازاين

 توميخونه از ميگيره تيوق ديوونه دل اين نميدونه کس

 فداشم تو تابراي باشم که ميخوام فقط من

 هستي هميشه تودلم

 نباشي اگه روم پيش

 باشم ميشه که عاشقت

 باشي ميشه که آرزوم

 جدايي وازم دوري

 داري جايي يه دل کنج ولي

 وجودم تو نبضي مثله

 صدايي وبي ميزني که
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 پريشونه تنهايي تو وقتي شبا

 ديوونه دل اين ميگيره سراغتو

 درمونم تويي هام خستگي به جواب

 توميخونم از هنوزم نيستي خودت

 مجنونم خود مثل توفکرداشتنت

 جونم شده عشقت آخرم اميد

 خستم ديگه دلتنگي هاي شب ازاين

 نميدونم اسمشو که حسي ازاين

 توميخونه از ميگيره وقتي ديوونه دل اين نميدونه کس

 فداشم وت تابراي باشم که ميخوام فقط من

 بيگي سامي(فداشم)

 وسرش خاطره..زدم لبخند بهش..فشرد نرمي به دستمو..گذاشت فرمون وروي گرفت دستمو آريا

 ..کرد دستمون ونگاه چرخوند

 (داري دوست رو مامان تو بابا)?دالي دوش رو مامايي تو بابايي-خاطره

 ترکمدخ دارم دوست هم تورو..خيلي-گفت خاطره روبه آريا که خنديدم هردو

 خوابش باالخره..شد خيره آريا وبه سينم قفسه روي گذاشتم وسرشو نگفت چيزي هم خاطره

 خوابيدم يکم منم..برد

 حرکت دوباره وصبح خوابيديم هتل توي هم وشب رفتيم طرف واون طرف اين کلي مسير توي

 خرجش وکلي اونجا ميبرد رو وخاطره ايستاد مي بود پارک که جايي هر آريا حرفم بخاطر..کرديم

 هرلحظه لحظات اين از من..ميکرد کيف کلي داشت تازگي واسش چون هم وخاطره ميکرد

 حتي..دادي زندگيمو دوباره بخاطراينکه شکرت..شکرت خدايا ميگم بازم..ميکردم خداروشکر

 ...چي همه از راضيم من..ميشه آرامش وجود و خوشبختي باعث من زندگي به خدا از نگاهي
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 مدل چقدر..بستم هامو چشم..شدم وارد..ما ي خونه..خونمون به رسيديم..شيراز مرسيدي باالخره

 هم رهخاط..نيست رويا اين که تابفهمم کنم لمس چيزو همه ميخواستم..بود شده تنگ اينجا واسه

 هاينک از قبل آريا..ميديد داشت واالن بود نديده زيبارو چيزاي تاحاال بچم چون ميکرد ذوق کلي

 ورشيدخ فرزند..زيبا خيلي..ارجمند خاطره..گرفتيم شناسنامه دخترم واسه وباهم رفت خونه بيايم

 اآري که درسته..بود ودلنشين زيبا خيلي کنارهم در نفر سه ما هاي اسم..ارجمند وآريا قاسمي

 خاطره که شد وثابت برديم هم رو وطالق ازدواج وسند داديم آزمايش و رفتيم اما نبود شوهرم

 تآرياس فرزند

 ..ميگذرونده زندگيشو داشته دونفر ما روياي از ميگفت..بود کرده آماده آريا..بود آماده خاطره اتاق

 ..بود نخورده دست چيز همه..همونطور هنوز..بود نشده ايجاد درونش تغييري ماهم اتاق

 وشود رفتم...خوابيد و دادم وبهش کردم گرم رو اومده غذا که نهاري همون..دادم شام خاطره به

 رفت هم آريا..کنم اماده شام شب واسه خوش دلي با رفتم گرفتم دوش ازاينکه بعد..گرفتم

 دونوب بود پوشيده شلوار فقط آريا..اتاق توي رفتم کردم درست غذا شام واسه بعدازاينکه..حمام

 تيپم هب نگاه يه..باسشوار ميکرد خشک موهاشو داشت آينه جلوي..لخت باباالتنه يعني بود لباس

 يجادا خوبي تضاد هم مشکيم وباموهاي ميومد سفيدم پوست به که قرمز کوتاه دامن يه..انداختم

 رژ هم وآرايشم بودم بسته هم موهامو..پوشيدم هم قرمز هاي باطرح مشکي تاپ يه..بود کرده

 نرسيده خودم به اصال سال سه اين توي وگرنه..بودم رسيده خودم به آريا واسه فقط..بود قرمز

 ..االن تا بودم

 کمر به سرمو..کردم حلقه کمرش دور دستمو پشت واز سرش پست رفتم..نشد اومدنم متوجه آريا

 دستم روي دستشو..کرد خاموش رو سشوار..شد متوجه..بستم هامو وچشم چسبوندم برهنش

 و مبرداشت ازش چشم..داشت هيکلي عجب..بردارم ازش چشم نتونستم..سمتم برگشت..گذاشت

 ..بود بسته هاش چشم..کردم نگاهش

 زندگيم توي سپهر ردپاي ديگه خداکنه فقط..بود سخت واسم باورش هنوز..شدم خيره بهش

 نباشه

 شيريني حس..بستم هامو چشم..بوسيد ومنو گرفت پايين سرشو کردو باز هاشو چشم آريا

 لرزيد دلم ته.داشت

 ?شد چش اي دفعه يه..شدم ناراحت..کردم نگاهش باتعجب..داد هلم عقب به و شد جدا ازم آريا
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 سرش باالي رفتم..گرفت بادستاش وسرشو نشست اتاق صندلي وروي بست هاشو چشم آريا

 ?دفعه يه شد چي-من

 شم نزديک بهت سپهري اون زن که تاوقتي نميتونم..نيستي من زن تو...تو-آريا

 بهش نسبت يبد حس ديگه بودم پيشش که مدتي اون از بعد.. نميدونم..سپهر..سپهر..بلندشدم

 کسيهر..بود پاک انقدر..نزد بهم دستم حتي بخاطراينکه بودم پيشش بخاطراينکه نه..نداشتم

 شکر بازم..ميکرد استفاده تنهابوديم که موقعيتي از بود اون جاي

 وهمه نم قلب..قلبأ نه اونم زن کتبأ من..آريا ببينم-وگفتم زانونشستم روي آريا پاي جلوي رفتم

 سموا وحروميش حالل..کنم نگاه اي ديگه کس به نميتونم حتي تو جز به من..توهست مال چيزم

 ببين..ببين.باشم تو کنار ميخوام فقط..نيست مهم

 مبستم،وفادار باهات که عهدي به هنوز:وگفتم کردم اشاره بود دستم توي هنوز که انگشتري وبه

 پاهاش روي و رفتم..ردک باز رو هاش دست.بود زده حلقه هاش چشم توي اشک..بلندکرد سرشو

 ..هستم آريا عاشق من..ميکشيد وبو بود برده فرو موهام توي سرشو.نشستم

 ....گذاشت هام لب روي رو هاش لب و سمتش چرخوند سرمو دستش با

 هسرب يه ورفتم گرفتم دوش رفتم بلندشدمو..بود خواب آريا..بود9ساعت بازکردم چشم وقتي صبح

 شم فداش نم الهي..بود خواب..زدم خاطره

 ..شستم هارو وظرف دور ريختمشون..بود کرده بو اوف...هنوز بود گاز روي شام...پايين رفتم

 گرفت بغل توي رو خاطره آريا..کردم روبيدار هردوشون ورفتم کردم آماده صبحانه مفصل ميز يه

 .. خورديم صبحانه وباهم ورفتيم

 دخترم اتاق يتو رفتيم هم خاطره منو..سرکار رفت شدو اماده آريا 

 ?اوجله اتاقم چه ديدي مامايي-گفت روبهم بود هاش چشم توي که خاصي وبرق باذوق خاطره

 خوشگله مادر آره-من

 سطو هم کوچک ميز ويه بود اتاق توي کمد ويه کوچولو تخت يه..بود رنگ صورتي ست کال اتاقش

 کردنش بازي واسه بود
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 بازي بيا مامايي-خاطره

 هههه..کرديم بازي دساعتچن نشستيم کردمو قبول

 کن بازي خودت ديگه شد خستم مامان-گفتم خاطره به رو حال بي

 نمياد االن که آريا?باشه ميتونه کي..اومد در صدا به خونه زنگ صداي لحظه همون

 که بوديم در نزديکاي هردومون ديگه که اومد دو با هم خاطره..پايين ها پله از ورفتم بلندشدم

 ..زمين خورد خاطره

 ميدويي چي واسه خاطره اه-من

 ..کردم وبغلش نزديکش رفتم..بلندشد آخش فقط نکرد گريه

 ..حياط توي رفتيم وباهم سرم روي انداختم شالي

 (گرفت درد پام)پرفت دلد پام مامايي-خاطره

 ?ميدويي چي واسه خب-گفتم بازميکردم درو که همونطور

 چيزي..بود بسته هام گوش من اما دويده چرا که مياورد دليل داشت خاطره..بازکردم ودرو

 اکندهج از داشت قلبم..نميشد باورم..دوختم چشم بودند روم روبه که کساني به فقط..نميشنيدم

 ..بود آور درد واقعا گذشتن ازم که کساني تصوير ديدن سال ازسه بعد..ميشد

 کشتي ومن?تو بودي کجا دخترکم..بشم قربونت خورشيدم-وگفت گريه زير زد مامانم

 ومهسا مامانم من روي روبه..نکنم گريه تا بگيرم خودمو جلوي کردم وسعي بستم هامو چشم

 ..هرسپ به هم وميزيار ميگه مازيار به..سپيده نه واي..قرارداشتند وآتوسا جون وسميرا وسپيده

 مونه به هم هنوز سپيده..بود شده تر شکسته مامانم..شدم خيره همشون وبه عقب رفتم قدم يه

 حال در چيزي من بدون انگار..تغيير بدون هم جون سميرا..زيبايي همون به هم آتوسا..زيبايي

 نبوده تغيير

 زههنو که هنوز انگار..فقط بود افتاده گود هاش چشم زير..لرزيد قبلم..دوختم چشم بهش...ومهسا

 ..ميکنه گريه داره من کار خاطر به
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 هآگا ناخود..رفت بازم آره..نشد متوجه کسي..ورفت برگشت کردو اخمي..بود شده خيره بهم اونم

 ..چکيد اشک قطره يه

 کنه بغلم وخواست نزديک اومد مامانم

 جلونيا-گفتم تروباخشم عقب رفتم

 ..کرد تعجب مامانم

 ببينم رو م نوه اومدم فقط-سميراجون

 سراغم اومد بغض اون بازم

 سگ يه مثله من با که وقتي?کجابوديد داشت نياز بهتون ت نوه وقتي?االن?ببيني کيو اومدي-من

 ...من?مرگته چه خورشيد بگين حداقل يا?چته بپرسيد اومديد يکيتون?چي ميکرديد برخورد

 شتمدا نياز من?ميدونيد رو کشيدم چي من-دادم وبلندترادامه سينم تخت توي زدم آزادم دست با

 ودمب من فقط..بودم تنها من ولي..کنه کمکم يکي..کنه همدردي باهام يکي..کنه راهنماييم يکي

 گفتي فقط?چي زيرهمه بزني گرفتي تصميم دفعه يه چرا?دخترم چته گفتي?توچي..تو مامان..ومن

 ?چي تو سپيده...بردي آبرومو که برو

 ..ميکردم وگريه بودم گرفته دهنم جلوي دستمو..بدم ادامه نتونستم ديگه گريه زور از

 ..ردميک گريه من گريه از هم خاطره..بود کرده پر وجودمو ينهک..نميشد خالي من درد...پربودم بازم

 ببينمتون نميخوام..بريد-من

 غمو درد از طوفاني توش که صدايي بااون مامانم..ميزدن صدام..خونه سمت رفتم دو وبا وبرگشتم

 کنم نميتونستم کاري اما ميشد خون دلم..ميزد صدام بود

 عيس دخترم..کردم وگريه نشستم در وپشت زمين روي گذاشتم رو خاطره..بستم ودرو داخل رفتم

 ..نميشد ولي کنه آرومم داشت

 وانلي ويه نشسته زمين روي کنارم خاطره ديدم بلندکردم سرمو..شدم آروم که کردم گريه انقدر

 طرفم گرفت رو آب ليوان بلندشدو سريع شد نگاهم متوجه..دستشه آب

 ..بخورم تونستمن بيشتر قلوپ چند..گرفتم ازش زدمو لبخند
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 دقيقه دچن تا که جايي به..بيرون ورفتم کردم باز آروم درو..ببينم بيرونو داشتم دوست..بلندشدم

 نشسته..کنارم اومد هم خاطره..نشستم تاب روي و رفتم..بود خالي..کردم نگاه بودند پيش

 ..برد خوابش پام روي که خاطره..بوديم نخورده هم نهار حتي..بود عصرشده ديگه..بوديم

 صدا سمت برگشتم آريا باصداي

 ميزنم صدات دارم ساعته نيم.کجايي خورشيد-آريا

 نبود حواسم ببخشيد-من

 گفتم نباشيد خسته بهش ومنم بوسيد گونمو کنارمو اومد

 ..داخل رفتيم وباهم کرد بغل رو خاطره

 اسلب مردن عوض وبعداز اتاقش توي گذاشت رو وخاطره رفت هم آريا..نشستم مبل روي

 نشست پيشم هاش،اومد

 نظرمياي به ناراحت?شده چي-آريا

 بودن اومده اينا مامان-من

 خبردادم من..ميدونم-دادوگفت تکيه مبل پشتي به سرشو

 ببخشمشون نميتونم من آريا-من

  بريزن فرو اضافي هاي اشک دادم اجازه صدا وبي شونش روي گذاشتم وسرمو

 ..ديگه بسه خانومم-آريا

 گرفتم دستشو وبلندکردم سرمو

 آريا..بدم دستت از نميخوام ولي..نميدونم..کنه سپهرکاري ميترسم..دارم بدي حس آريا-من

 بياد سپهر نزار..نکن ولم هيچوقت توروخدا

 بود نگران انگار هم آريا

 بيوفته اتفاقي نميزارم ديگه..پشتتونم هميشه من..نترس-آريا

 جداشم ازش بازم ونمميت چطور..منه زندگي همه مرد اين..زدم لبخند
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 خيلي..دارم دوست خيلي-من

 ..زد لبخند بهم

 ..دارم دوست خيلي منم-آريا

 که بحص از...کرد تماشا تلوزيون اونم برسم کارام به که رفتم بلندشدمو..بوسيدم محکم گونشو

 ..ميکنم درست چيزي يه حتما بعدازکارام..بودم کرده ضعف نخوردم هيچي

 شده کثيف مدت اين توي که اتاق هاي وپرده ها مالفه تمام وهمچنين شستم هارو لباس

 حياط ازاين..بود تاريک هوا..کنم پهن بود وصل اونجا که طنابي روي تا حياط توي رفتم..بودن

 ..ميترسيدم

 ولي خونه سمت برگشتم..مياد پا صداي کردم احساس..ها لباس کردن پهن به کردم شروع

 هب دهنمو آب..واقعا بودم ترسيده ديگه..صدا همون بازم..شدم ومشغول ندادم اهميت..بود دربسته

 از..بود جدي واقعا..آره...ايستاده کسي کردم احساس ها مالفه از يکي پشت..دادم قورت سختي

 قالت هرچي...شد گرفته دهنم جلوي دستمالي که بزنم آريا صداي اومدم..ميلرزيد پام دستو ترس

 هم ميکردم،گريه تقال که همونطور..بياد سرم باليي نميخواستم نه..بود فايده بي کردم

 ....نفهميدم چيزي وديگه شد بسته کم کم هام چشم..ميکردم

* * * * * * * * * * 

 هک اومد يادم دفعه يه...اما بخوابم داشتم دوست..بودم حال بي..ميديدم تار کردم باز چشم وقتي

 دزديدن منو نههه!!!!کجام

 دميتابي اتاق به پنجره از که کمي نور. بودم وتاريک کوچک اتاق هي توي..بازکردم چشم سريع

 هم وخيلي بودن سبزتيره ها ديوار..کردم نگاه بادقت..بشه روشن کمي اتاق بود شده باعث

 رنگ به االن که بود تنم رنگ سفيد راحتي وشلوار لباس همون..انداختم خودم به نگاه يه..کثيف

 نميتونستم..بود بسته ودهنم وپام دست..نبود سرم هم شال..بودند شده تبديل سياه

 نهک خدالعنتت..درسته داشتم که اي دلشوره اون..کن کمکم خدايا ?کجاييد..خاطره...آريا..بلندشم

 ..امانميشد ببرم باال صدامو که کردم ميکردم،سعي گريه که بسته دهن همونطور..سپهر

 تهشکس هم اين..سپهرعوضي..بود خودش...کيه ببينم کردم نگاه..شد باز بدي باصداي اتاق در

 اهنگ زير..بهم بود زده زل فقط بودو ايستاده..قرارگرفت جلوم..بودند دراومده هاش وريش بود شده
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 گريه صدا بي داره که شدم متوجه..کردم نگاهش باخشم..ميشدم له داشتم پست اون

 ..تر عقب برم کردم سعي..نشست زانو روي جلوم اومد کردو پاک هاشو اشک..ميکنه

 که ديفهمي?پيشم برگشتي..اينجايي نميشه باورم..خورشيد-گفت اشکيش هاي سپهرباچشم

 ?دارم دوست چقدر

 ?کجاست بود شکمت توي که بچم?بچم کو-گفت کردو اطرافش به نگاه يه

 ...شهب کنده جاش از ميخواست انگار..ميزد تند تند قلبم..بودم ترسيده?ميگفت چي اين من خداي

 ..کند دهنم از رو چسب حرکت يه با-سپهر

 ..برم بزار توروخدا..سپهر-من

 اين من?کجابودم دوسال اين من نگفتي..ورفتي کشتي منو تمام دوسال?کجابودي خورشيد-سپهر

 بودم بستري تيمارستان توي..بودم بستري رو دوسال

 ماالن..مردم من دوريت از چــــــرا؟چون ميدوني-گفت لرزيد بدنم ستون تمام که جوري بلندتر

 نبودم من ولي پيشم بياي که برگشتي گفتن بهم چون..پيشت بيام که کردم فرار

 ?چي کنه کاري اگه..رفتارش بر نداره کنترل اون?شده ديوونه سپهر خدايا..شدن گرد هام چشم

 اييج هيچوقت من واسه تو..آريا پيش..دخترم پدر پيش اومدم من..بفهم نيومدم تو پيش من-من

 دمکر سياه تو پيش عمرمو چندماه..برو..برم بزار هم حاال..بفهم...داشت ونخواهي ونداري تينداش

 نميدم اجازه ديگه ولي

 ..افتادم پهلو واز زدم بلندي جيغ که گوشم تو خوابوند محکم يکي

 ديگه کردم،االن مدارا باهات هرچي..بسه ديگه-وگفت گرفت دست توي وموهامو جلو اومد

 ميکنم بخوام که هرکار..مني زن تو..نميتونم

 ...کند تنش از لباسشو حرکت يه وتوي

 ميکردم التماس هم هام جيغ بين..زدم جيغ به کردم شروع ترس از..نه

 ..نه سپهر..خداااا تورو سپهر-من
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 همون توي لحظه يه...ميزدم جيغ همچنان من اما بشه نززيک بهم داشت سعي وجلو اومد سپهر

 بيرون ميزدن حدقه از داشتن چشمام..ترسيدم...نکرد حرکتي چهي..موند حرکت بي حالت

 امه چشم که وکردم کردم گريه انقدر..بيرون ورفت برداشت لباسشو بلندشدو اومدو خودش به

 ......شدن بسته

 نشسته صندلي يه روي سپهر..کردم بلند سرمو..بودم حالت همون توي کردم باز چشم وقتي

 نشستم سريع ترس از..بود

 ..بود بسته دوباره دهنم جلوي

 ?بزني حرف عشقت با ميخواي-وگفت آورد در سپهرگوشي

 ..فتنگر وبازوهامو اومدن هم گنده هيکل مرد دوتا..کنارم اومد..بزنم نميتونستم يعني..نزدم حرفي

 بلندگو روي زد..گرفت وشماره نشست صندلي روي جلوم سپهراومد

 بلندشد گوشي توي آريا صداي وقب چندتا از بعد باالخره..ميخورد بوق داشت

 بله-آريا

 ارجمند آقاي به به-سپهر

 ميکشمت برسه بهت دستم فقط شاهده بخدا?کجاست خورشيد عوضي نامرد...تو-آريا

 وهرشش..داره شوهر خورشيد..هستي عوضي تو..ميکنه تهديد کيو داره کي ببين..باش آروم-سپهر

 منم هم

 ?فکرکردي هم چيزا اين به يکرد تهديدش تو وقتي مگه..شو خفه-آريا

 دخورشي به من..نيمرسه من پاي به حست هم لياقت بي توي حتي..خورشيدم عاشق من-سپهر

 ميشه برخورد باهاش اي جورديگه االنم..نکرد توجه ولي ميکنم خوشبختش که گفتم

 نداشته باهاش کاري..منتظرشن همه..منتظره دخترش اون..باش نداشته کاريش توروخدا-آريا

 کن حساب بامن داري هرکاري..اشب

 نياد ونمبفهم آريا به ميکردم سعي بسته دهن طور همون..ميکشتش قطعا سپهر..بياد آريا نبايد نه
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 ....خورشيد-آريا

 بازکنيد دهنشو-سپهر

 بازکردن دهنمو

 آريااااا-من

 ميکنم آزادت نباش نگران من خورشيد..خورشيدم-آريا

 هداشت بامن کاري نميتونن نکن گوش حرفشون به توروخدا آريا..نيا تو فقط..باشه باشه-من

 باش وخودت خاطره مراقب توفقط..باشن

 ميبرمت ميام که معلومه?هان?ميگي چي-آريا

 نبايد..دمميکر گريه..بود فايده بي اما نبندن که کردم تقال..وبستن ببند دهنمو که کرد سپهراشاره

 ..بياد

 بياي اگر..خورشيد يا تو يا..اينجا وبيا دنبالت ميان اونجا..بيا ميفرستم که آدرسي به5ساعت-سپهر

 ميشه آزاد خورشيد

 کرد قطع وگوشيو..ميوفتم راه االن من باشه-آريا

 شتهندا باهاش کاري که کنم التماس ميخواستم..نميشد اما بازکنم ودهنمو دست که کردم سعي

 باشن

 ندارم رو الکي هاي حرف لهحوص چون کنم باز دهنتو نميتونم عزيزم..خورشيد نه-سپهر

 روي وگذاشتنم کردن بلندم دوتامرد اون..روش از وبلندشد کنارم روگذاشت صندلي سپهر

 ..بود بسته هم ودهنم پا چنان هم..بستن پشت از ودستمو..صندلي

 مياد نامرد اون االن-سپهر

 ..بيوفته بدي اتفاق نزار..بزرگي خودت خدايا..ريختم اشک صدا بي..بيرون ورفتن

 اآري بينشون که دومرد اون سرش وپشت..واردشد اول سپهر شدو باز در..گذشت ساعت يک حدود

 نزاشتن ولي طرفم بياد خواست افتاد من به تاچشمش...بود بسته هاش دست آريا..بود
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 ?خوبي خورشيد-آريا

 خاکيو کثيف..بودم اينجا که بود چندروز?خوبي چه ولي..شه ناراحت نميخواستم..دادم تکون سرمو

 ..بود نمونده تنم تو جوني..نداشتم توان ديگه..بود شده خشک دهنم..بودم شده

 بودن گرفته وبازوشو بودن کنارش دوتامرد اون..بودن داشته نگه رو آريا

 بره خورشيد بزار-آريا

 بعد ميشه روشن چي همه تکليف اول..نچ نچ-سپهر

 يبرگرد اينکه اونم..ميشي خارج در ازاين شرط يه به فقط تو خورشيد-وگفت بهم روکرد سپهر

 من خونه

 دادي عذابش هرچي بسه ديگه..نميدم اجازه-آريا

 دارم عشقش تب از که منم اين?داري دوست خورشيدو تواصال..شو خفه-سپهر

 نميفهمي...تو..ميسوزم

 مرتيکه بيا خودت به...کردي خراب رو همه زندگي..بيا خودت به...ديگه بسه-زد داد آريا

 چسبيد ويقشو برد هجوم طرفش به اخشمب سپهر

 ?هان?چي من زندگي-غريد دندون الي از

 ..زدن حرف به کرد شروع آروم..بود ما به پشتش...عقب ورفت

 .. مبکش نفس هم لحظه يه نميتونم حتي خورشيد بدون..دارم دوست خيلي خورشيدو من-سپهر

 نديدم درونش من چيزي وپوچ خالي دنياي اين..نامرديد همتون شما 

 ..آورد رو اي اسلحه کمرش پشت واز پشتش برد ودستشو

 بدي حسي..ميشد کنده جاش از داشت قبلم?چکارميکنه داره اين...اين..شدن گرد هام چشم

 ?ايناروچکارکنم..آريا..بچم?چي بکشه منو بخواد اگر..داشتم

 سپهر ناگهاني ازحرکت بود متعجب اونم..کردم آريا نگاه
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 ذهنم توي صحنه واخرين اخر هاي لحظه ميميرم که اگر ميخواستم..برنميداشتم ازش چشم

 من خدايا..داره وجود مانع هزاران واون من بين خوشبختي واسه که باشه مردي به متعلق ووجودم

 ?شه تموم بيهوده بخواد اخرش اينکه واسه?اين واسه کشيدم سختي همه اين

 کن من نگاه خورشيد-سپهر

 ازم چشم اونم..بود شده قفل شوهرم..عشقم چشم توي چشمم چنانهم..نکردم نگاهش من اما

 ..باهم يا بيرون اتاق ازاين ميره تنها يا که ميدونست انگار..برنميداشت

 من که ببين..منو ببين..کن نگاه من به گفتم بهت-کشيد نعره بلندي خيلي باصداي تقريبا سپهر

 راهتم به چشم هنوزم

 سرهم پشت تند تند هام واشک ميلرزيد اشک زور از چونم بود آريا به چشمم که همونطور

 ..فروميريختند

 چونم روي دقيقا سراسلحه..روم روبه سمت چرخوندم نگاهمو..خورد چونم به چيزي شدم متوجه

 بود نگاهش توي هم بزرگي غم اما..ميکرد نگاهم بانفرت سپهرداشت..قرارداشت

 ..زد حقه هاش چشم توي اشک

 فايده ديگه..برم دنيا اين از خوش بادل حداقل بزار..کن نگاه منو..بمون همينطور آره-سپهر

 طرفم نمياي بازم بميري اگرم حتي ميدونم..نداره

 که بفهمون..بفهمون خدايا...سپهر..بزنم حرف نميتونستم..ميکرد گريه داشت..برگردوند وروشو

 جگرم..بود خون دلم..کن حمر اون به خدا واي?چي دخترکم...من خاطره..ميشن نابود همه اينجور

 جيغ دل ته از..ومن باشم من فقط..بزرگي خيلي ي تپه باالي برم داشتم دوست..بود کباب

 که مني به..ت وسرگشته حقير بنده به..من به..کن نگاه من به يکمم خدايا بگم..بکشم فرياد..بزنم

 ..درده از خالي زندگيم

 ازت مبارميپرس اخرين واسه?بامن مياي خورشيد-سپهر

 من..داشتمن امنيتي حس سپهر وپيش خونه توي من..جداشم ازآريا نميتونستم ديگه..ميگفتم چي

 شدم خسته ديگه..ميخوام آرامش

 ..هست نه جوابت پس-گفت لب زير..سپهربلندشد
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 حرف لمد توي..انداختم آريا به نگاهي نيم..تمومه زندگيم ديگه ميدونستم..طرفم روگرفت واسلحه

 ..باهاش داشتم هايي

 دارم دوست شدم،بگم کالمم متوجه خودم فقط که بسته دهن همونطور تونستم فقط

 منات..ميکرد خواهش..ميکرد التماس...بلندشد آريا داد صداي..شدم رفتن وآماده بستم هامو چشم

 ..من روز هم امروز..هستن رفتني همه اما..ميکشيد نعره..ميکرد

 جوري..لرزيد هم ها ديوار که کردم وحس لرزيد دنمب ستون تمام که کشيد بلندي داد سپهر

 بازکنم چشممو نتونستم اما..ترسيدم که بلندبود صداش

 ..ميکشيد فرياد همچنان آريا

 تموم چي همه ديگه يعني..شد کشيده اي ماشه انگار..رسيد گوش به گلوله صداي اون پي ودر

 ?ميکشن چي وآريا خاطره..رفتم من?شد

 دهزن من يعني..بازکردم هامو چشم رسيد گوش به شخصي توسط که وميآر دارم دوست باصداي

 ..هستم من..شدم خوشحال?بودم

 تکون..بود شده خيره روش روبه وبه بود ايستاده حرکت بي سپهر..افتاد رو روبه به نگاهم

 ..نميخورد

 انضرب..بود افتاده خون در غرق زمين روي که خورد شخصي به چشمم..کردم دنبال نگاهشو رد

 يرو رو ويخي سرد آب سطل انگار..کردن يخ دستام..بود شده قطع نفسم..کارنکرد ديگه قلبم

 درخون غرق من آرياي..بود من آرياي شخص اون..شخص اون..نميشد باورم..کردن خالي سرم

 هب که دارمي دوست صداي اون..بود بسته هاش چشم..بود شده پهن اونجا وسرد کثيف زمين روي

 تموم منتظر ها مدت که زندگي..شد تموم زندگيم..شد تموم آره..بود آريا سطتو رسيد گوشم

 ?اينطوري چرا...اما...شد تموم باالخره بودم شدنش

 داشتم وسعي ميزدم جيغ دل ته از..زدن جيغ به کردم شروع بسته وپا ودست دهن همونطور

 وکندم دهنم سب سريع..شدن باز دستام باالخره که زدم وزور زدم جيغ انقدر..بازکنم دستامو

 ..بود زمين روي حرکت بي که کسي سمت..آريا سمت بردم هجوم..بازکردم وپاهامو

 ..آريـــــــــــــاااااااا نـــــــــــــه-ميزدم صداش وبلندبلند گرفتم دستام بين سرشو

 اينجام من ببين..ببين بلندشو..عشقم شو بيدار...آريا شـــــــو بيدار.
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 چرا خداياااااااا..باورکنم نميتونستم..بلندنميشد آريا...بود فايده بي اما...ميزدم ادود ميزدم جيغ

 ?من آرياي چرا??آريا

 ..ميکردم زني خود داشتم..ميکشيدم موهامو..زدن زجه به کردم شروع

 ..تونيست حق..توبشم قرباني من تا بلندشو..شو بيدار آريا?اخه چرا..خداياااااااا-من

 بود حرکت بي هنوز..هرکردمسپ نگاه بانفرت

 ...کشتييييي اونو...کشتيش..کثافت...نامرد-من

 از نوم خدايا..زمين روي محکم ميکوبيدم سرمو ميزدم زجه که وهمونطور زمين به چسبوندم سرمو

 نم جدانشدني وعشقي سپهر عشق بخاطر نزار..بره که نزار..کن بيدار کابوس ازاين..خواب اين

 ..بره

 خدايا..عقب به برگرده زمان تا بکشم آتيش به رو دنيا داشتم دوست?کنم باور نميتونستم چرا

 هيچوقت وديگه ميرم خودت بزرگي به..سپهر ميرم من..عقب بره يکم فقط بشم مرامت قربون

 همين باشه زنده فقط..نميارم آريا از اسمي حتي

 فتمر..بردارم ازش مچش نميتونستم..بود چشمم توي آريا کبود ولب خوني تن..بلندکردم سرمو

 چکه قطره قطره خون..بود صورتش روي روبه صورتم...کشيدم دراز کنارش..نزديکش

 که قلبي..ودب قلبش..کردم بود تيرخورده که جايي نگاه..بشکنه بزار..بود شکسته سرم انگار..ميکرد

 ..نداشت واسم جايي اماديگه..ميزد من مخصوص

 اومد سرم چيزي...ميزدم زار بلند وباصداي سبوندموچ سرش به وسرمو قلبش روي گذاشتم دست

 زچي همه بايد چرا?ميشد طور اين بايد چرا...زدم واتيش آب به خودمو لحظه اين نرسيدن واسه که

 به ميکنم شروع من بپرسه خدا ازاينکه قبال دنيا اون توي..بره پيش نميخواستم من که جوري

 زا که روزي به لعنت..شه هرکس نصيب بايد راچ..عشق اي...عشق اي کنه لعنتت خدا..پرسيدن

 به لعنت..فرستادم جهنم به خودم بادستاي خودمو من که روزي به لعنت..فرارکردم عروسي اون

 ?شد يتيم من مثل اونم?چي خاطره..ميکشيدم نفس که روزايي تمام

 يشپ ميرم دارم منم يعني..ميشن بسته دارن هام چشم کردم احساس که کردم گريه انقدر

 ?عشقم
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 نزار..شن باز هام چشم ديگه ونزار کن رو بزرگي اين حداقل خدايا..شد بسته هام چشم وسريع

 ..بيوفتم نحس روز اين باد به ديگه

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

 تاباالخره دادم فشار هم روي بار چند هامو چشم..ميديدم تار کردم،اطرافمو باز چشم وقتي

 ..چرخوندم سر..ميومد چشم به سفيد رنگ به قرارداشتم که جايي..ببينم درست تونستم

 نور مثل ردک نابودم که اتفاقي از تصويري که فکرکردم يکم?اخه چرا?بيمارستانم من يعني....يعني

 چه اين خدايا..برم بجاش من نميشد چرا?چرا?داشت واقعيت چي همه پس..شد رد جلوم از

 انقدر دلم عزيز هک ببينم نميتونم..نباشه اون که ببينم نميتونم من?نيست ديگه من آرياي..بدبختيه

 ..اون نه بود من حق مردن..ورفت زد پر زود

 گله همه از من..ميخواستم رو مرگ خدا از..ميزدم زار دل ته از..کردن گريه به کردم شروع

 ..يگرفت ازم کسمو همه..کنه لعنتت خدا سپهــــــــر..بدبختيام بخاطر..چي همه بخاطر..دارم

 چيزي بهم زور به هم ويکيشون بودنم گرفته چندتاشون..شدن وارد پرستار چندتا شدو باز در

 تيح..نميشدم آروم راهي هيچ از که بودم پر انقدر..نميشد خوب چيزا بااين من حال اما..کرد تزريق

 ..بياد بزار عزيزت جون خدايا..شم زنده اون ميخوام من..نميکنه آروم منو هم مرگ

 ن.پ

 توروخدا ميگي هم خدا به حتي که ميشه داغون حالت اونقدر ها وقت عضيب

 شيدنوک نفس بودنش بزرگ از که داره قرار گلوم توي چيزي ميکردم احساس..کنم باور نميتونستم

 النتاا اگر من..ميگرفت جونمو داشت اين..نه اين اما خورد ميشه رو بغض..نبود بغض..گرفته ازم

 اين اام..داشتم،بود آريا باوجود خوشبختي به که واميدي وجود بخاطر مکشيد ونفس کردم زندگي

 نميخوام نه..بکشم نفس نميخوام بود فهميده حتي هم گلوم درون موجود

 رو هبيچار من حال نميتونن وپرستارا ها دکتر اين..شدن بسته وباالخره شدن سنگين هام چشم

 وهمچ تلخي حقيقت با اينجور تا باشم وابخ هميشه بايد?چي فردا..بخوابم االن من..کنن درک

 ?بيام ميرفتند،کنار فرو قلبم توي دونه دونه تيزش خارهاي که خار

 ردمس لحظه يه..نشستم تخت روي..بودم لعنتي مکان اون توي هم باز بازکردم چشم دوباره وقتي

 سردم من اما نبود سرما فصل،فصل اين..گرفتم دهنم جلوي ودستامو پيچيدم خودم دور..شد
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 زا وهميشه بايد،هميشه من نبود اون اما ميشد شدنم گرم باعث آريا وجود چون?چرا ميدوني..بود

 به مورفت شدم خيره نامشخصي ي نقطه به..گرفتم بغل توي زانوهامو..بيفتم لرزه به سرما سوز

 روز ادي..کنم سير وگذشته روياهام توي بتونم شايد..ميکرد بدتر منو حال فقط حال زمان..گذشته

 زا هيچي روز اون..بود روزايي چه..گرفتم عشقمو دست بار اولين وبراي پارک رفتيم که روزي..اول

 ?اونجا بره زمان لحظه يه فقط ميشه چي خدايا..نميدونستم امروز

 سهوا من که شبي..بود زيبايي شب،شب اون..کرد پرواز نگين نامزدي شب سمت به ذهنم پرنده

 شتپ به داشت که زيادي هيجان خاطر به اونشب من قلب..چشيدم رو بمقل لرزش طعم بار اولين

 مه مال واقعا ما که شبي..زيبايي شب چه..ازدواج شب به..جلوتر زمان به رفتم ودوباره..بود افتاده

 تقديم بهش رو آهنگ اون وجودم وباتمام باعشق من..ميکرديم نگاه هم به باعشق..شديم

 پررنگي لبخند..لبم روي نشست يلبخند ها روز اون باياد..کرد

 بخندمول نفر اون تصوير باديدن..برگشتم صدا سمت وبه بيرون اومدم گذشته از کسي داد باصداي

 دادم قورت

 اون..هرزه دختره..تو بازياي کثيف بخاطر...رفت پسرم-کردوگفت نگاهم بانفرت سميراجون

 زيچي به واالن رفته اون ازاينکه?يميکن وذوق ميزني لبخند اينجا داري عوضي توي اونوقت..مرد

 ..عوضيت ي بچه توواون گير..مياد گيرت ارث داره?ميرسي داري ميخواي که

 نازاي اون بزار..نميشم آروم من..کردم نگاهش فقط..ندادم نشون العملي عکس حتي..نزدم حرفي

 ..بهترميشم منم ايمطور..بشه آروم راه

 ?بيام کنار چطور وفشار بدبختي همه بااين من اخداي..ريخت اشک زار وزار زمين روي نشست

 ?نيستش بازم يعني..مشکي..بود مشکي همشون لباس..ميکرد گريه هم آتوسا

 همراهو سفيد وشلوار لباس..بود سفيد..کردم نگاه رو تنم لباس..بيرون رفتن وباهم کرد کمکش

 من همگ?نيست يخوشبخت واسه مگه..سفيد چرا..بود وصل دستم به هم سرمي..سفيدي روسري

 ?خوشبختم

 سرم پشت که ديواري به کوبيدم ومحکم عقب بردم سرمو..دادم فشار هم روي هامو چشم

 باند..سرم روي کشيدم دست..دادم فشار هم رو هامو چشم..تيرکشيد بدي شدت به سرم...بود
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 مچشم گوشه از اشک اي قطره..بود شکسته پس سرم..افتادم اتفاق اون ياد بازم..بود پيچي

 کني گريه نبايد...نه..نکن گريه خورشيد..کردم پاکش اما..چکيد

 تاقا توي که پرويي اتاق توي ورفتم بلندشدم..نبود مهم اما داشت درد..کشيدم ازدستم رو سرم

 .. داشت قرار

 فتمر..بود قد تمام آينه يه فقط..کردم روشن رو چراغ..تاريک تاريک..بود تاريک..بود کوچکي اتاق 

 رزا بيمارستاني سفيد وشلوار لباس اون توي..انداختم نگاهي خودم به..ايستادم هآين جلوي

 اومده پيشانيم روي تا باند..انداختم نگاهي صورتم به..شدم هم الغرتر بودم الغر..ميزدم

 بود زده روسري واز بود باز رنگم مشکي موهاي..بود باند روي هم سفيد روسري..بود

 ارانگ..بود افتاده گود هام چشم زير..بود شده خشک هم لبم..بود سفيد گچ همچو صورتم..بيرون

 ابروم شکستگي از قسمت اون..بودن کرده وبخيش بود شده زخم هم ابروهم از يکي..بود کبود

 چرا?چرا?بشه اينجور چرابايد..بود اينطور دقيقا هم آريا..بود من آرياي مثل دقيقا اين..نداشت مويي

 ?کنم زندگي خوش ادلب اي ثانيه حتي نميتونم

 مهم کسي واسه اي ذره حتي..داشتم که بختي به..بختم به..زدم وزار نشستم زمين روي

 يدشا..کرد فرار شايد..مرد شايد..داده دست از عزيزشو بگن..سربزنن بهم نيومدند حتي..نبودم

 داغون قبل از بيشتر ايندفعه اما..دوري بازم..داره نياز کمک به بدشده حالش شايد..کشتنش

 ..ميکردم وبدبختي تنهايي احساس بيشتر ديگه ايندفعه..بودم

 با تنها..دبو اتاق توي مهسا..بيرون ورفتم ميريختم،بلندشدم اشک که همونطور کردم گريه که کمي

 ايستادم سرجام..زد خشکم..بود ايستاده مشکي لباس

 چکيد چشمش گوشه از اشک اي قطره ديد تامنو

 خورشيد...خ-مهسا

 بودند شدن جاري وآماده شد اشک پراز لبالب منم هاي چشم

 داري حالي چه خداميدونه خورشيد?اومد سرت به چي-مهسا

 مهساي..نميخوام کسيو من..نميخوام..نميخوام من?ميکرد دلسوزي واسم داشت اين

 ?اومده من سر به چي که وببيني بياي بايد االن?االن!!من
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 عزيزم داغ که حاال?داره وجود هم وبدبختي تنها ورشيدخ اومد يادتون شدم بدبخت که حاال-من

 دبختمب خيليم..بدبختم من آره?گرفت شما هاي نفرين که حاال?شدم نابود که حاال..نشست دلم به

 کشيدم کنم،جيغي نگاهش اينکه بدون..کنارم اومد مهسا..کردم وگريه نشستم زمين روي

 بيرون برو:وگفتم

 ببين..بيا اتوروخد آريا..ميکردن بدتر حالمو داشتن اينا..نميتونستم..بلند باصداي اونم..ميکرد گريه

 تو نفس به منفس که بيا..بکشي نفس باز تو تا ميدم جونمو..برم ميدم قول بيا..بيا..سخته چه تو بي

 ديگه..ترم نهاتوت بي که ببين بيا..ببينم رو خاطره نميخواد دلم حتي تو بي که ببين بيا..بستست

 شد تنها دخترمم..شد يتيم من مثل هم من ي خاطره..نميخوام چيزي ديگه..مندار اميدي

 ...خونه توي تنهاست نکنه?کجاست اون!?!?خاطره..اومدم خودم به سريع خاطره باياد

 داشتم..دويدن به کردم شروع..نبود راهرو توي کسي..شدم خارج اتاق از سريع برهنه باپاي

 آريا صداي اون...اون..بود آشنا صدا اون چقدر..دمايستا مذکري شخص باصداي که ميدويدم

 من از دورتر..بود خودش آره..عقب برگشتم سريع..?ميکرد چکار اينجا آريا.نميشد بودباورم

 چيزي به محکم ناگهان که ميدويدم همينطور..آريا سمت ايندفعه اما..دويدم باز..بود ايستاده

 آريايي..کردم نگاه اطرافمو..ديوار به بودم ردهخو..بلندکردم سرمو..زمين وخوردم کردم برخورد

 ببينمت تا بيا..بيا آريا...بود اينجا اونکه..نبود

 سريع..سمتم دويد جيغ با..بود مامان...صدا سمت برگردم شد باعث زني جيغ صداي

 طرفم بياد نزاشتم..بلندشدم

 نم الهي..دخترم..ورياينج تورو نبينم که بميرم..واست بميره مامان..دخترکم..خورشيدم-مامان

 ?مامان اي دفعه يه شدي چي..شم فدات

 هق هق صداي..گريه زير زدم بلندي باصداي ايستاده همونطور..گرفت گريم مامانم دلسوزي از

 بود شده پخش اونجا سکوت توي بلندم گريه

 ?مکن زندگي چطور اون بدون من?چکارکنم من..رفت آريا ببين..شد چي ببين مامان...ماماني-من

 روي وهردو گرفت بودم، محروم ازش من که مادرانش گرم آغوش توي سرمو نزديکمو اومد مامان

 محروم ازش چندسال که مادري آغوش توي حداقل شايد..ميکردم گريه دل ته از..نشستيم زمين

 ...بود فايده بي ميکردم گريه که هرچي اما..بشم آروم بودم
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 داخ تورو مامان-وگفتم زدم زل مامان اشکي هاي شمچ توي اشکيم هاي باچشم بلندکردمو سرمو

 آريا پيش بريم

 ميبرمت من شو توخوب..ميريم...ميريم باشه-مامان

 ..تنهاست..پيشش برم ميخوام..ميخوامش االن همين من..بريم االن توروخدا مامان نه-من

 کيمش وشلوار مانتو ساک توي از مامان...اتاق توي رفتيم بلندشديمو باهم...باشه باشه-مامان

 ي خونه سمت کرديم حرکت حرفي بدون..رفتيم وباهم آورد در رنگي مشکي باشال همراه رنگي

 جايي داخلش که ابدي ي خونه..ابدي خونه..کنه زندگي اونجا تنهايي بايد که اي خونه..عشقم

 نداشت من واسه

 مرگ ربخاط دوم بار واسه من يعني..آشنايي کلمه چه?قبرستان...قبرستان به رسيديم بعد يکم 

 !?شد باز نحس مکان اين به پام عزيزم

 هک ميکشوند منو چيزي انگار..ميلرزيدن پاهام..بودن شده سست پاهام..شديم پياده تاکسي از

 چي کنن درک ميتونن ديدن چشم به عزيزشونو مرگ که کسايي فقط..بود خون خون دلم..نرم

 ?ااونج برم?برم چجور من خدايا..ايستادم..ميکشم

 سمتم برگشت..ايستاد هم مامان

 ?تااونجا بيام چطور من-من

 که بود اومده سرم به جوري..بدبختم که مني..سوخت خودم واسه خودمم دل که بود جوري لحنم

 دستمو ميکرد گريه که همونطور مامان..ميکردم دلسوزي خودم واسه داشتم وسط اين

 اهر فقط..نبودم خودم حال توي..نداشت دوجو اشکي ديگه انگار..نميکردم گريه..کشيدورفتيم

 نم عزيز بخاطر ها اين همه..بود شلوغ اينجا چقدر..کردم نگاه اطرافو بادقت..ايستاديم..ميرفتم

 ..ميگرفت آتيش آدم دل که ميزدن جيغ جوري..ميومد جيغ صداي?بودن اومده

 تمرف..بازکردن رو راه..ميکردن ونگاهم شدن من متوجه بيشتريا..جلو رفتم..کردم ول مامانو دست

 تمرف?ببينم ميتونستم چطور من...قبر اون...اون باديدن..گرفت آتيش وجودم لحظه يه..نزديک

 زا پر..بود خاک فقط..نبود روش سنگ هنوز که قبري..نميديدم اي ديگه چيز قبر اون جز..جلوتر

 وير نشستم..ردميک گريه داشت قلبم از انگار..قبربود باالي عشقم عکس...عزيزم عکس..گل

 خاک به..زدم دست..کردم نزديک خاک به سختي به رو لرزونم دست..ميلرزيد دستام..زمين
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 چي روش چرا?ميخواد تنفس اون?نميکشه نفس اون..بود اون زير من عشق که خيسي

 فداش من..خورد عکسش به چشمم..ميشه گرمش حتما..هست گرمايي من آرياي?انداختن

 ..بود لبش روي ميکرد خودش ديوونه منو که دشلبخن همون عکس توي..بشم

 آرياااااا..بلندي نسبتا باصداي..ميکردم گريه..گريه زير زدم بلند وبلند خاک روي گذاشتم سرمو

 نهات منو بود قرار نامرد?تو بدون چکارکنم من..بيرون بيا توروخدا..تنها تنها چرا?چرا زيري تواون

 بيدار کابوس اين از ومنو بلندسو توروخداااا?خاليه تمپش چرا پس..پشتمي هميشه گفتي..نزاري

 ..ميکنه اذيتم کابوس اين..کن بيدارم بيا..بيا..ميترسم خيلي من آريا..کن

 به چي?ميشد اينطور بايد اي دفعه يه چرا..نميشه باورم..بميرم داشتم دوست...ميکردم بلندگريه

 کيال چي همه بگم يعني?چي االن ولي بمونه زنده اينکه بخاطر فقط گذشتم ازش من?اومد سرم

 ?بود فايده وبي

 توروخدا بيااااا..ميکشم چي دارم ببين بيا..بيدارشو...نامرد چرا...اخه چرا آريااااااااااااااا-من

 ودنب سرخ هاش چشم..ميکرد گريه داشت اونم..بود آتوسا..برگشتم..نشست شونم روي دستي

 ودب رسيده تازه که اون?چي خاطره?ميتونم يعني?مچکارکن من حاال?ديدي?رفت ديدي آتوسا-من

 ...بودم رسيده تازخ منم..باباش به

 ...ميکرد گريه فقط آتوسا

 ?اي دفعه يه شد چي..بميرم ميخوام..خونه دلم?هان?چکارکنم من بگوووووو-گفتم بلندي باصداي

 ..زديم زار وباهم گرفتم بغل توي سرشو..بود شده بيشتر گريش شدت

 گها باشه داداشم به حواست خدا تورو خورشيد:)ميگفت که افتادم حرفش اون ياد..ارهبيچ آتوساي

 (ميميرم بيفته براش اتفاقي

 کنم محافظت داداشت از نتونستم ببخشيد..ببخشيد آتوسا-من

 هم مورچه يه به حتي آزارش اون?دنيا اين توي داشت گناهي چه من داداش خورشيد-آتوسا

 نميرسيد

 بدترنکن منو..نگو قطف...نگو..ميدونم
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 پانته کنارش..بود جون سميرا..صدا سمت برگشت هم آتوسا..کردم نگاه..نفربلندشد يه جيغ صداي

 بايد قطف..شم دور ازاينجا نميخوام..بلندشم نتونستم..سمت اين ميومدن داشتن..بودن ومامانش آ

  هستم ها حرف اين سزاوار که هرچند..کنم آماده خودمو هاشون حرف واسه

 چي زنش نميگن حتي..تنهام من بازم..دورش رفتن همه..شد نزديک باگريه سميراجون 

 ?شدن دور ازم همه گرفتيم طالق چون يعني?ميکشيد

 سمتم اومد سميراجون..کردن ريز هاشونو چشم افتاد من به تاچشمشون آ وپانته سميراجون

 ?ميکني غلطي چه تواينجا-گفت وباخشم

 ميکردن نگاهمون همه..نگم يوچيز باشم آروم کردم سعي

 اشوفکراينج بايد گذرونيت خوش دنبال ورفتي زندگيش به زدي لگد که اي لحظه اون-سميراجون

 ميکردي

 برنميداره کاراش اين از دست بازم مرده پسرش بااينکه اين..شد تموم صبرم ديگه

 ايستادم روش وروبه بلندشدم

 که ودب اين واسه ورفتم کردم ول زندگيمو اگر من?بفهميد نميخوايد چرا?ميکنيد توهين چرا-من

 شمارو هاي وتهمت ها حرف..گذشتم همه از..کردم ول زندگيمو تمام سال سه من..نرسه روز اين

 سال سه بعداز...بعدها اما..اما..نرسه روز اين اينکه بخاطر فقط کشيدم عذاب..نزدم ودم شنيدم

 زسب سرراهمون اون..اون دفعه يه..بود بچم وپدر نم مرد هنوزم اون..کنم ردش نتونستم..اومد آريا

 چي من نميفهميد شما..ديدم خون در غرق اونو که شد چي نميدونم...اما بودم من هدفش..شد

 تکرار هرلحظه داره گوشم توي هنوزم آريا اخر حرف..ديدم چشم به رو لحظه اون من..ميکشم

 ديديمي دختر اين کنار اونو فقط رويات يتو عمرت تمام چونکه?چرا ميدوني..نميفهمي تو...ميشه

 کردم اشاره آ پانته به

 هاي خواهي فکرخود به فقط..عروسمه اين نگفتي..باشي خوب بامن روز يه نخواستي حتي-من

 متنفرم همتون از..بودين خودتون

 بودن همه..بقيه سمت روکردم

 آ پانته به اول
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 داشتي که درحالي ماجداشيم تا کردي اريهرک..مابودي زندگي توي توهم..بودي خودخواه توهم_

 ميکردي ماروبدبخت

 مازيار به اون از وبعد

 شدم نابود ببين..ببين اما..ميکني درست چيزو همه گفتي روز اون..تو به لعنت_

 مهسا وبعد

 تمداش نياز بهتون که زماني من..ببخشم نميتونم هيچوقت توروهم اما کشيدي عذاب بااينکه_

 نبوديد

 مانما ودرآخر

 بگه وبهش کنه ياريش و کنه همدردي باهاش مامانش که داره نياز دختر يه که ميدوني..مامان_

 رونبي خونت از کردي تومنو..چکارکنم نميدونستم..نداشتم اي تجربه من..وچکارنکن چکارکن

 کجاست بچم بگيد هم حاال

 خورشيد-مامان

 کو خاطره-من

 نيما پيش ماشين توي-سپيده

 نديدمت هست چندروزي..دخترکم..ديدم روهم خاطره..ديدمش..گشتم شينما دنبال باچشم

 عزيزکم

 نيما بي نگاهي اينکه بدون..ماشين سمت ورفتم برگشتم..انداختم عزيزم قبر به رو نگاه اخرين

 ?کنم نگاه هم اون به ميتونم چطور..بود آريا عزيز دوست نيما..ورفتم گرفتم رو خاطره بندازم

 روي..ارکپ يه توي رفتم..خونه برم نميتونستم..برم ميخواستم فقط..ميرم اکج دارم نميدونستم

 ..بودم دلتنگش..نميزد حرفي..کنارم هم خاطره..نشستم نيمکتش

 ?مامان خوبي-من

 کجابودي مامايي-وگفت زيرگريه زد خاطره
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 ريختم اشک پاش وپابه کردم بغلش

 نيسرماما ببين..دکتربودم منم..شديم تنها ديگه..نداريمش اونو ديگه..رفت بابات..دخترم-من

 شکسته

 مسافرت رفت بابا-خاطره

 نمياد ديگه ايندفه اما قشنگي جاي رفت..آره?مسافرت-من

 ?ميفهميد مگه?ميدونست چي بايد اخه..نگفت چيزي

 ييعن..بود دلستر شيشه يه..بود افتاده زمين روي که چيزي به خورد چشمم که چرخوندم سرمو

 رفتم دشدموبلن..باشم زنده نميتونم..نميتونم...نه?ميمونه اينجا تنهايي?چي هخاطر?کنم خالص?برم

 خاطره هب نگاهي..دستم توي گرفتم..برداشتم تکشو يه..شکست..زمين زدمش..برداشتم رو شيشه

 آرام..بود آرومي دختر داشت دوست باباش که همونطور..بود خودش وهواي حال توي..انداختم

 باباش ي وخاطره باباش

 دادم فشارش بغلم توي سفت..نشستم کنارش

 ?باشه..باش خودت تومراقب نباشم من روز يه اگر ماماني-من

 باشه-خاطره

 اون مردم از کمي تعداد..دستم نزديک بردم رو شيشه بفهمه خاطره اينکه بدون..زدم لبخندي

 دل..نتونستم ماا..بدم فشار اومدم رو شيشه..ببرن ودخترمو بيان..خوبه همين بازم..بودن اطراف

 ..نباشم دنيا اين توي فقط نداره فرقي?آريا پيش ميرم يعني اگربميرم من..نيومد

 خاطره لباس روي ريخت هم اون از کمي..زد فواره خون..دادم فشار تر محکم ايندفعه رو شيشه

 به خون..بودمش گرفته راستم وبادست بود راستم طرف هم وخاطره بود چپم دست..نشد متوجه اما

 متوجه خاطره تا کنارم گذاشتم دستمو..ميرفت گيج داشت سرم..ميشد خارج دستم از شدت

 خدايا?شه بزرگ ميتونه من بدون دخترم يعني..زمين روي ميکرد چکه چکه داشت خون..نشه

 ..کن کمکش خودت

 ..سمتم دويدن وباهم کشيد کوتاهي جيغ زن..شدن متوجه ميشدن رد ازکنارمون که ومردي زن

 ?باخودت رکرديچکا-زن
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 ببريد دخترمو فقط..بميرم خودم درد تابه بزار برو..کن ولم-من

 اما شدم مانع..بيمارستان ببرن که بلندکنه منو اومد هم وشوهرش کرد بغل رو خاطره خانومه

 ارجخ همچنان دستم از خون..بودم شده گيج گيج..ماشين سمت رفتن بادو کردو بلندم..نزاشتن

 خدا از رو خاطره خوشبختي فقط..اخرخطه ديگه ميدونستم..ميرفتم داشتم..دمميدي تار ديگه..ميشد

 ..رسيدم عشقم به دنيا اون توي روزي منم شايد..همين ميخواستم

 هيچوقت ديگه شايد..شد بسته هم هام وبدبختي هام درد روي به هام چشم...شد بسته هام چشم

 وچيزي رفتم حال از کامل ديگه....مينطوره اونم..آريام منتظر من..مرورنشه واسم اتفاقات اين

  ميخواستم که چيزي دقيقا..نفهميدم

 (مهسا زبان از)

 يدمد حال اون توي خورشيدو وقتي..نيست خوب اصال حالم..برگشتيم سپاري خاک مراسم از تازه

 دور ازش هيچوقت کاش..مقصرم منم آره..زد حرفارو اون وقتي..بميرم داشتم دوست

 خورشيد که دادن خبر بهم نيما با ازدواج از بعد..نشد که چيزايي چه ثباع عشق..نميشدم

 وقتي چندسال بعداز تااينکه..نبود ولي گشتيم کلي دنبالش..شد داغون حالم..نيست

 زمهنو من!?ميوفتاد ها اتفاق اين بايد چرا..کنم گريه داشتم دوست..بود شده شکسته..ديدمش

 سپهر هک قتلي بخاطر فقط حالم شدن خراب بيشتر..کنه درک نميتونه هيچکس اينو..سپهرم عاشق

 راگ فقط نميدونم رو مياد سرش به چي?ميشد اينطور چي همه بايد چرا سپهر..هست داده انجام

 پهرس فکرميکنن همه..بدم دست از رو عزيزانم تک تک نميتونم من..ميميرم بيوفته بدي اتفاق

 من عالقه شدن بيشتر باعث وجدايي دوري همين اما،نميدونن نيما مخصوصا مرده من واسه

 دلم..بود اي جورديگه چيز همه کاش..ميريزم اشک زار زار دارم..نشستم اتاق توي االن..ميشه

 سپهر يحت?چيه من گناه?چي من اما بود پيشش بازم ولي رفت عشقش بااينکه حتي خورشيد..پره

 ..بود ديگه يکي پيش فکرش قرارداشت جلوم که درحالي

 بود خاله..دادم جواب رو وتلفن بلندشدم گوشيم زنگ يباصدا

 خاله جانم-من

 شديم بدبخت مهسا-خاله

 کنم تحمل رو اي ديگه هاي اتفاق نميتونستم ديگه..ترسيدم
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 خاله شده چي-من

 کرده خودکشي..خورشيد-خاله

 زور زا کنم خودکشي ميخواستم من که که،زماني خورشيدي?خورشيد?خودکشي..شدن شل دستام

 يداپ رو جراتش که بدتره من از دردش انقدر يعني?کرد خودکشي خودش االن ميميرد داشت يهگر

 فرو لبمق به که تيريه مثل واسم هم بعد ي لحظه کشيدن نفس حتي بااينکه..نتونستم من?کرد

 ?مياد سرش به داره چه?ميشه داره چي..کرد خودکشي اون..نکردم خودکشي بازم ميخوره،هست

 چسبيدم سفت رو وگوشي اومدم خودم هب خاله باصداي

 خاله بله-من

 ميارتش داره نيما به دادم رو خاطره بيمارستان ميرم من ميگم دارم..دختر تو کجايي-خاله

 باشه بهش حواست..پيشت

 ميام منم خاله نه-من

 نيا توفعال-خاله

 توروخدا خاله-من

 برس بهش يکم..نخورده ابيحس درست غذا چندروزه..ميشه اذيت همش..داره گناه خاطره-خاله

 ازمون نگير خورشيدو..خدايا..نشه چيزي کن دعا فقط..ميرم دارم زود من..بيا بعد

 ..ميرختند تند تند هام اشک..کرد قطع رو وگوشي

 شوهر چشم به بازم خب اما نبود صميمي زياد بانيما من رفتار..اومد هم نيما بعد يکم

 تمس که بودم خورده انقدر سپيده نامزدي شب اما نشد نزديک بهم حتي ازدواج بعداز..ميديدمش

 ....شد چي که ونفهميدم بودم شده

 ..گرفتمش نيما بغل از رفتم باگريه..شه فداش خاله الهي..بود خواب..بود بغلش توي خاطره

 ميزدم حرف باهاش بود خواب که وهمونطور ميکردم گريه

 راچ?عشق?بود چي آريا گناه?بياد خانواده اينسر باالها اين بايد چرا?جون خاله چيه تو گناه-من

 گيزند بايد چرا..شي بزرگ پدر بدون سن اين توي تو بايد چرا..زجربکشه اينطور خورشيد بايد
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 اسمت لمث هم بختت که معلومه ميگفتيم خورشيد به هميشه..بشه کشيده سياه روز به خورشيد

 داره..رفت غروب به رو خورشيدش..ترف وتاريکي خاموشي روبه االن اون?شد چي اما نورانيه

 ..ميشه مهتاب به تبديل

 ..نشست شانم روي دستي

 نکن گريه مهسا-نيما

 کردم گرم هم وشير کردم درست سوپ واسش ورفتم اتاق توي گذاشتم رو وخاطره ندادم اهميت

 چشم..کردم بيدارش وآروم پيشش رفتم..ميکردم درست وغذا ميکردم گريه..کردم آماده هم وژله

 ..بازکرد رو هاش

 بخوريم غذا بريم بيا جون خاله-من

 داغون اونم حال..بود نشسته مبل روي نيما..آشپزخانه توي باهم ورفتيم کردم بغلش زدو لبخندي

 راهي يه از هرکسي...اما بده هم جونشو آريا واسه بود حاضر..بود داده ازدست رو برادرش..بود

 شد داغون

 گرسنش گلکم..دادم سوپ بهش کردم شروع آروم وآروم کنارم صندلي روي نشوندم رو خاطره

 خورد غذاشو همه ولع با..بود

 (خاله مرسي)اله ميسي-خاطره

 جانت نوش-گفتم بوسيدم گونشو

 کردم وبغلش پستونکش توي ريختم رو شير..خورد روهم واون آوردم واسش روهم وژله رفتم

 نيما عمو پيش تو کاردارم جايي بيرون برم بايد من عزيزم-گفتم خاطره روبه...نيما پيش ورفتم

 بيام تامن وبخواب بخور وشيرتو باش

 چي مامايي-خاطره

 ..مياد هم مامانت-من....اخه بگم بهش چي

 ..نزد حرفي

 بيام باهات منم بزار-نيما
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 ميرم خودم..باش خاطره توپيش نه-من

 مماشين..رفتم خودم ينباماش..کردم وحرکت پوشيدم هامو ولباس اتاق توي رفتم حرفي وبدون

 که ميکردم دعا همش مسير توي..شدم بيمارستان راهي باسرعت..بود مشکي312 همون هنوز

 .. نشه چيزيش

 (خورشيد زبان از)

 هه..انبيمارست..بيمارستانم توي که شدم متوجه بازکردني هرچشم مثل بازم بازکردم چشم وقتي

 ونهد اشک..بستم هامو چشم..بکشه هم ينجاا به نتونست حتي عشقم حتي که محلي..اي واژه چه

 ..بريزه بزار..ميچکيد چشمم از دونه

 نارک کشيد رو صندلي..بود دکتري سفيد بافرم زن يه..بازکردم هامو چشم در شدن باز باصداي

 ?بگه ميخواد چي ببينم بودم منتظر..دوختم چشم بهش..ونشست تخت

 کنم صحبت باهاتون ميخوام..شناسروان..معتمدم ليال دکتر من..قاسمي خانوم-دکتر

 ..دوختم سقف به چشم..گرفتم ازش رومو

 ذرهميگ بگيد..فکرنکنيد بهش بگيد?بيا کنار اتفاقات بااين بگيد?بگيد چي ميخوايد-من

 منو الح نميتونن اي ديگه کس ونه تو نه..بود شده تااالن که ميشد اگر بخدا-گفتم کردمو نگاهش

 اون تونممي نه من..نميتونم بايدبگم ولي درسته بله..کنيد اهنمايير منو شمااينه وظيفه..بفهمن

 ..کناربيام درد بااين ميتونم نه کنم فراموش رو لحظه

 ميفهممت من..سخته آره..ميفهمم-دکتر

 ?اينجاييد چي براي پس-من

 قراره چه از دنيا که بگم فقط ميخوام-دکتر

 هاموبگيرم اشک ريزش جلوي نميتونستم

 آوريشون وياد شدن ثبت ذهنمون از اي گوشه که داشتيم ناخوشايندي هاي تجربه ما همه-دکتر

 انسان خود رفتار بازتاب هم اي وعده ميدن نسبت سرنوشت به اينارو اي عده..آوره عذاب

 ?کناربيايم تلخ خاطرات بااين چجور بايد?چرا که روميشويم روبه سوال بااين ما همه..ميدونن
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 مرورو يادآوري که برسي نتيجه اين به..باشي روراست باخودت بايد اينکه همه از اول عزيزم ببين

 از ور انسان بعدازمدتي که ميمونن اي کشنده سم مثل..هستن آزاردهنده همشون گذشته خاطرات

 از..گذشته هاي تجربه مرور از..فکرکردن از..خوردن غصه از..گريه از.بشي خسته بايد..ميندازن پا

 ازهمين..کني آماده جديدي حس ساختن واسه خودتو بايد..افسردگي از..خوردن گذشته حسرت

 اين توي ادم..ميزنم واست مثال يه گلم ببين..بخوري غصه نميخواي ديگه که بگو خودت به االن

 تاخودشو..ميکشه که چيزي از..بگه هاش غصه از..کنه دردودل بااطرافيانش داره دوست شرايط

 بعدچي اما..ميکنه خالي وخودشو ميگه چيزو همه دردودل اين توي اينکه يعني..کنه آروم

 ونما..ميشنوي جمله يه فقط اخر در وميزني ميزني حرف همه اين رحم بي دنياي اين توي?ميشه

 دگيزن خودت براي پس..ميخوري ضربه بازهم که تويي وسط اين پس ببين(..آخي)ميگن که اينه

 داد دست از رو پدرش اون?ميشه چي دخترم بعدازمن بگو..بگو باخودت..دخترت بخاطر..کن

 باش مطمئن..مادر به داره نياز اونم?ميده دست بهش حالي چه بده دست از روهم مادرش

 درزمان هرچيزي..ميشه درست چي همه زمان مرور به..هست توهم خوشبختي دخترت خوشبختي

 چي همه سهوا هميشه بايد...نيست انسان دست واين هست رفتني هرکسي..ميده رخ خودش

 خوشحال باال ازاون هم شوهرت باشي خوشحال تو..فکرکن هم حرف به..کنيم آماده خودمونو

 اونا?يچ بقيه اما ميشي راهت تو فقط بامرگ..منتظرتن بيرون اون که هستن زيادي کسان..ميشه

 وقتش االن چون نگير االن رو قطعيت تصميم..کناربياي باهاش کن سعي پس?ميکشن چي

 ..نيست

 حال..نمک درک نيتونستم اوليشو هاي حرف?ميگفتم بايد چي..نزدم حرفي منم..نگفت چيزي گهدي

 خودم پس..بمونم دخترم بخاطر من..کرد فکرشو بشه که بود چيزي اون از تر خراب من

 ماون..رفت بيرون اتاق از بلندشدو حرفي بدون دکتر...بيام اخيرکنار اتفاقات بااين چطور?چي

 ..ندارم زدن حرف قدرت که ميدونست

 قه ميکردم وسعي بلند باصداي ميکردم گريه..دادم فشار بالشت روي وسرمو زدم غلط تخت روي

 از..شه بدبخت اونم بايد چرا?چيه دخترکم گناه..ميمونم خاطرم بخاطر من..کنم خفه گريمو هق

 مثل آره..ميکنن اذيت بچمو برم من..نيست مناسب اون سن واسه پدرومادر دادن دست

 درد بااين خاطره بخاطر..ميکنم وزندگي ميخرم جون به دردو واين ميمونم اون بخاطر پس..خودم

 .. ميدم ادامه زندگيمو نميشه فراموش هيچوقت که
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 صداي..برنگشتم..شد وارد وشخصي شدو باز اتاق در شدم متوجه که بودم وهوا حال همين توي

 شتمبرگ..ميکرد گريه بود صداش توي که وزيوس بلند باصداي..بود مامان..نفربلندشد يه گريه

 زير آروم..ميکرد وگريه بود گرفته صورتش جلوي ودستشو بود نشسته کنارم صندلي روي..سمتش

 رفح به کرد شروع گريش وميون بلندکرد سرشو ميکرد گريه که همونطور..زدم صدا اسمشو لب

 ..زدن

 هم وبعدش مرد تو شوهرخدابيامرز عدشب..نداشتم خوش روز ديگه مرد بابات که روزي از-مامان

 بايد معصومم طفل اون..ميکنم دق من..چکاريه اين اخه..ميکني بدبخت خودتو داري که تويي

 توي انداختي منو تمام دوسال..اوضاع يه هرروز..کردي خستم ديگه بخدا..ديگه بسه..زجربکشه

 ديگه بسه..خودتو حاالهم بيمارستان

 منم دباي چرا..بود چي زندگي ازاين من گناه..چيه من گناه..توبگو مامان-گفتم گلوم توي بابغض

 ور خوشبختي طعم تازه من سن توي همه..بشم بخت سياه سن اين توي بايد چرا..بميره شوهرم

 دلم به خوش روز يه حسرت بايد..عزيزم سرمزار برم هرروز االن از بايد?چي من ولي ميچشن

 ..بمونه

 ..اوردي سرت به چي ببين..نشه هيچيت تو که بميرم من..مبش قربونت نکن گريه-مامان

 قيهازب چيم من مگه?بخندم من ميشد چي..بود پيچي باند..چپم دست..دوختم دستم به نگاهمو

 ?کمتره

 ..سمتش برگشتم مامان باصداي

 ?خونه بريم ميخواي-مامان

 ?کجاست خاطره-من

 مهسا پيش-مامان

 نگر جز مگه?رنگي چه بدونيد ميخوايد..پوشيدم باسمول مامان کمک وبا بلندشدم..نزدم حرفي

 عزا ميکشم نفس که زماني تا االن از بايد من?هست پوشيدن قابل من واسه چيزيم مشکي

 ..ديدم چشم وبه عزيزم داغ..بگيرم

 هنمذ پرنده اما ميرفتم راه شايد..نميديدم جلومو..نبودم خودم حال توي..بود گرفته بازومو مامان

 ..بود داشتم آريا با که خاطراتي تمام پيش
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 نگاهش..داشت نگهم مامان که ميرفتم راه داشتم همينجور من..بيرون رفتيم اتاق در از

 هک قرارداشت شخصي من روي روبه..کردم دنبال نگاهشو رد..ميکرد نگاه روبهرو به داشت..کردم

 عشقش اينکه خاطر به?چرا اون اما..شکسته اونم انگار..داشت پريشاني چهره گريه زور از

 کنهن مجازاتش قانون اگر سپهر..نگفت چيزي سپهر درباره بهم روز بعدازاون کسي?ميشه مجازات

 آويخته گردنش دور طناب دار مثل مطمئنم داره االن که دردي هرچند..ميکنم مجازاتش خودم من

 فرو نم قلب توي گلوله اون کاش..ديدم چهرش توي رو پشيموني گلوله شليک بعداز..شده

 مدختر..بميرم ميخواستم من چون بستم هامو چشم من..بود من حق اون خدايا..نرفت اما..ميرفت

 ..بود بامن تراز خوشبخت باآريا

 ميخواست..تر ونزديک تر نزديک..نزديک اومد مهسا..چکيد گونم روي سوزانم اشک از اي قطره

 سال هس من که آغوشي..آغوشش توي برم من اينکه معني به بود بود بازکرده دستاشو..کنه بغلم

 وشگ به مامان صداي...نميکنه خوب منو درد دوايي هيچ ديگه االن..االن نه نيازداشتم بهش پيش

 ..رفت پيشمون از مرخصي گرفتن براي که رسيد

 چي آريا نبود از من بفهمه که يکي..کنه درکم بتونه که بودم آغوشي محتاج اما..نبود خودم دست

 نميشه خوب درد اين بفهمه..ميکشم

 سمت به وداره وداره گرفته ياد رو رفتن راه تازه که اي بچه همچون..برميداشتم گام آروم آروم

 دستاش..رفتم فرو آغوشش وتوي بستم هامو چشم..رسيدم باالخره..برميداره گام مادرش آغوش

 دلم منم..کردم گريه منم..شنيدم رو گريش صداي..ميفشرد خودش منو محکم..شد قفل دورم

 ..عزيزدلم واسه..خواهرم واسه دلم..بود شده تنگ واسش

 ميکشم چي که بفهمونه بهم ميخواست انگار..ميکرد آروم منو داشت گريش ميون مهسا

 ريزب ودردهاتو کن گريه..بيرون وبريز کن گريه..شي تاآروم کن گريه..عزيزدلم..برات بميرم-مهسا

 ..بيرون

 ..رميشدبيشت من گريه وشدت ميگفت اون

 پدر بي بچم ديدي..نشستم سياه خاک به ديدي?شدم بدبخت ديدي?شد چي ديدي مهسا-من

 ازم اونو..نمياد بميرمم من..نمياد هرکارکنم من..نمياد ديگه..رفت ديدي..مرد ديدي..شد

 ونا به وقتي?ميشه مگه?کنم بس چجور من..بسه ميگن همه..نميکنه درکم هيچکس..گرفتن

 خواممي بود،فکرميکنم کشيده دراز زمين روي بسته هاي باچشم مظلومانه دلم عزيزم که صحنه
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 ونيميد...ميگيره آتيش جگرم فکرميکنم شد خارج ازدهنش که اي جمله آخرين به وقتي..بميرم

 ?ميگفت چي

 بگو ميخواي هرچي..بگو-مهسا

 ...داشت منودوست نفسش اخرين تا من آرياي..دارم دوست گفت مهسا..دارم دوست گفت-من

 ..نداره تمومي درد اين..زمين روي خوردم وليز بدم ادامه بيشتر نتونستم ديگه

 طوفاني درياش که هايي چشم..زد زل هام چشم توي اشکي هاي وباچشم نشست کنارم مهسا

 ..بود شده

 عزيز..کرد بدبخت تورو من عزيز..شد قاتل يه من عزيز چون?چرا ميدوني!!ميفهممت من-مهسا

 بشينم بايد من حاال..ببينم چشم به داغشو که بشينم بايد من حاال..خورشيد..شتک عزيزتورو من

 هچونک..چرا..نزنم ودم ببينم بايد?چکارکنم من بايد ميدوني..ميدن شکنجه اونو که وببينم

 ..توهست مثل منم حال که خداميدونه فقط ولي..شوهردارم

 ..باهم کرديم وگريه کشيدم آغوش توي سرشو

* * * * * *  * * * 

 پيشم هم خاطره..اجبارخودش به البته..بودم مامان خونه هفته يک اين توي..گذشت هفته يک

 ومامان بامهسا حد تااين وديگه اومدم خودم به کمي جريان بعدازاون اما سرميزد بهم مهسا..بود

 يتو همش اما نميکردم گريه زياد خاطره خاطر به..شدن متوجه خودشونم نرفتم پيش صميمي

 انگار..ترميشه عصبي داره روز روزبه مهسا..ندارم خبري هنوز سپهرهم از..بودم خودم وهواي الح

 حتي..نميبخشم سپهرو هيچوقت من..هست بدي اتفاق منتظر من مثل اونم..منتظره

 کسي پس..نکرد وسپهرقبول پيشش بياد گفتم سپهر به چقدر من که ميدونه مهسا..بخاطرمهسا

 ..نداره دخالت حق يتمشکا نظرکردن صرف واسه

 هم خاطره..خودمم وهواي حال وتوي نشستم تخت روي شدم بيدار وقتي از..هست صبح االن

 ازاين ديگه حداقل نميخوام..ميخوابه آغوشم ودر کنارم ها شب..خوابه تخت روي کنارم

 مامان ديدم اما..ميره مامان..نکردم توجه..دراومد صدا به خونه زنگ صداي..جداشم

 يپستچ يه..دروبازکردم ورفتم کردم سرم چادرو..بود حمام مامان..بيرون ورفتم بلندشدم..نرفت

 ..بود
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 بفرماييد-من

 ?قاسمي خانم..سالم-پستچي

 خودمم بله-من

 ..امضاکنيد اينجارو..داريد نامه يا-پستچي

 زندان توي کي يعني..بود زندان آدرس..خوندم رو پستش...داد دستم به وپاکتي کردم امصا

 ?تهس

 :بود شده شروع مطلب بااين...بازکردم رو پاکت

 آورد بوجود را عشق که کسي نام به

 رکب فکرشونميکردي، که داري،عاشقشي،کسي دوسش نهايت بي که ازکسي سخته خيلي

 ازدوس کنه خيانت بهت اعتمادداشتي بيشتربهش خودتم ازچشاي که کسي...بخوري

 بهت کني دنياعوض باکل تارموشو يه اضرنبوديح که کسي کنه سواستفاده داشتنت،ازاعتمادت

 کنه نامردي

 وفقط تنيس توزندگيش اي ديگه وهيچکسي تنهاست ادعاميکرده که کسي بعدمدتهابفهمي سخته

 ميداده بازيت داشته مدت اين باتوبوده،توتموم وفقط

 ...سخت خيلي سخته خيلي

 اين طي نکشيدي که چيا يدونمم..آوردم سرت به چي بخداميدونم..ببخش منو..من خورشيد سالم

 ميخواستم..توبودي هدفم لحظه اون...من..گفتم کم پشيمونم بگم هرچقدر خورشيد..چندمدت

 القتع تمام..شدم ديوونه..شد چي نميدونم اما..نباشي اي ديگه باهيچکس من جز که توروبکشم

 که دمبو گفته من..دمروکشي لعنتي ماشه واون دادم ازدست وکنترلمو اومد ذهنم به آريا به نسبت

 منو ليسپ اونروز..ازتوبدتره من حال االنم..کنم نابودت اينجور نميخواستم..ميکشه منو تو ناراحتي

 وشالق دار از ميکشم دارم که اي شکنجه ولي..تودورم از چون..ندارم اينجارودوست..کرد دستگير

 مجازات آماده من..ببخش منو..بشکنمت نميخواستم..ميميرم دارم..بدتره چي وهمه

 رمب که ميگفتي من وبه داري دوست شوهرتو ميگفتي که افتاد روز اون به يادم..ميدوني..هستم

 صبح هرروز مياد..داغونه االن هم مهسا..ميدادم گوش حرفت به کاش..بود عاشقم مهسا..بامهسا

 امهس پاکي..ميکردم انتخاب رو مهسا من کاش خورشيد..ها نگهبان از ميپرسه حالمو يواشکي

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انلودد نگاه انجمن کاربر parnia asad خورشيدنويسنده غروب رمان

 

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

 

277 

 

 ولي..ولي..شم جذب ميسوختم،بهش تو سوزان عشق داغ تب از که مني حتي ميشد باعث

 چنگ رهدا گلوم توي بغضي يه..بگم چي نميدونم..ببخش منو..توبودي هميشه من انتخاب..گذشت

 سپهر..ميکشم که نفسي تاآخرين دارم دوست..منوببخش..بميرم ميخوام فقط که ميزنه

 هچ?چرا?پشيمونه..نحس روز اون..افتاد روز اون به يادم..نشستم زمين يرو..افتاد ازدستم نامه

 سهب آريا واي...گفت آرياهم?دارم دوست گفت?برميگردونه منو عشق اون پشيموني يعني?فايده

 شکنجه بايد هم جونم دادن ازدست قيمت به حتي..نميبخشم سپهرو هيچوقت من..ديگه

 .. دکر سياه رو همه زندگي که همونطور..بشه

 سمتش برگشتم مامان باصداي

 چته-مامان

 نيست هيچي-من

 عزيزک..من دخترک..کشيدم دراز کنارش..بود شده بيدار خاطره..اتاق توي رفتم بلندشدمو

 ..کشيدي سختي توچقدر..من

 داخل اومد مامان بازشدو در

 داره کارت در نفردم يه-مامان

 کيه-من

 هست مومني خانم يه..نميدونم-مامان

 ..بشوره وصورتشو دست که رفت مامانم با هم خاطره..در سمت از ورفتم مبلندشد

 همانند که هست زني همون اين..بود ايستاده من درانتظار به دوختم زني به وچشم بازکردم درو

 ..هست اي غيرمنتظره چيزهاي منتظر مهسا

 بدبخت سن اين توي..تقصيره بي پسرم..مادر کن رحم..بگردم دورت خورشيد-سپهر مامان

 هک عالقهراي بخاطر نزتر..بره دستم از پسرم نزار..بيوفته دلم به داغش سن اين توي نزار..شد

 نبينم بعدو هاي وروز بميرم..بچم بود شده عاشق بار اولين براي..بده تاوان اينجور توداشت

 ميکردم گريه همراهش منم..وميگفت ميکرد گريه
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 ودب نشده چندروز هنوز..ازدنيا رفت داشت که يينيپا سن توي اونم?چي آريا?فقط شما پسر-من

 من اما..ديدم شوهرمو داغ منم..ديد پسرشو داغ اونم مادر..نبود حقش اونم..بودرفت ديده بچشو

 باچشم

 پشيموني راه از داره رو کرد که کاري تاوان..زجرميکشه داره بخدا االن..ديد پسرمم-سپهر مامان

 ميده پس

 عملي رو تهديدش شما تاپسر پيشش برگشتم ازاينکه..پشيمونم منم..نداره فايده پشيماني-من

 ليو..بده حالم منم..شدم بخت سياه سن اين توي منم..شدم بدبخت منم بخدا رادمهر خانم..کنه

 چندسال از..نميبخشمش گفتم ديدم که اولي روز از شمارو پسر..بدميکنم اون به اينطور کنيد باور

 نميتونم من.بود هزهرکرد واسم رو زندگي پيش

 توي رفتم..کنم کاري نميتونستم..ميکرد التماس..ميزد زجه..ميکرد گريه..زد زانو..نشست زمين روي

 ..پيشش رفت ومامان اتاق

 رگبام حتي..پربودم..نميتونستم اما بود خوب بقيه چشم از هم هرچقدر سپهر..کردم گريه کلي

 .. گرفتم نمي آروم باز هم سپهر

 که اقات از..زندان ميرفتم بايد..سرکردم هم چادر ويه زدم مشکي تيپ..کمد سمت ورفتم بلندشدم

 اييج ميرم دارم که گفتم بهش..بود نشسته مبل روي هم مامان بودو سپهررفته شدم،مامان خارج

 وارد سختي به..رسيدم اي دقيقه بيست حدود..بيرون ازخونه وزدم نموندم ازجانبش حرفي ومنتظر

 هک کسي سمت ميرفتم داشتم..اونجاست شوهرم قاتل که جايي بودم اومده دنميش باورم..شدم

 ..گرفت ازم کسمو همه

 صندلي روي..نظر مورد مکان توي رفتم..رسيد مالقات وقت تا موندم منتظر ساعتي ربع حدود

 باالخره..ظاهربشه شيشه همين وپشت من روي روبه بود قرار االن سپهر..نشستم

 ..ودب شده تر رنجيده که انگار..داشت اي آشفته صورت..بود بلندشده هاش ريش..سپهراومد..رسيد

 خيره وبهم بود نشسته حرکتي بدون همونطور سپهر اما..گوشم روي وگذاشتم برداشتم رو گوشي

 رسمبپ ازش داشتم دوست..کنم نگاهش نميتونستم..ميشدم آب هاش زيرنگاه داشتم..بود شده

 شها چشم توي اشک..کردم ونگاهش بلندکردم سرمو..شنيدمنمي اي کننده قانع چيز ولي?چرا

 ونا چرا..ميشد نمايان خوبي به پريشانش حال..ميشد پايين باالو گلوش سيب..بود زده حلقه

 ?ميکرد گريه داشت
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 گوشش روي گذاشت..برداشت رو گوشي

 مياي ميدونستم-سپهر

 ايتشک از تا ميکنن التماس ميان خانوادت اينکه دليل?چيه ميفرستي که هايي نامه دليل-من

 ..نميبخشتت هيچوقت هم آريا..هيچ که من..ببخشم تورو من ميشه نظرتو به?چيه بگذرم

 به شمچ هنوزم عاشقته سالها که بدم نشون که بود اين نامه نوشته دليل..ميدونم..ميدونم-سپهر

 بايد ليو بودم ظهلح مناظراين دقيق..منتظرته داري دوستش که کسي بگن تابيان دوخته زندان در

 يشترب تا اومدي..کني بدترش تا اومدي..بده خيلي من جال ميدوني توکه..باشم ها سرزنش منتظر

 ?بدي شکنجم

 تدوس..کردي نابود رو همه زندگي تو?هان?روبگي اينا ميتوني چجور..شو خفه فقط..شو خفه-من

 ازم رو آريا..ميکردي هرکاري باشم خوشبخت من اينکه واسه بود واقعي اگر داشتنت

 ..تمميفرس لعنت دنيا اين توي وجودم بابت صدبار روزي که آوردي سرم به بد اونقدر..نميگرفتي

 ترلموکن لحظه يه..شد چي نميدونم..نبود اين منم هدف که گفتم من-گفت باالبردو کمي صداشو

 نجمشک ارهد دارم من که پشيموني..پشيمونم بخدا خورشيد..کشيدم رو لعنتي واون دادم ازدست

 ..ميکشم عذاب بيشتر داغونه تو حال ميبينم ازاينکه کن باور..ميده

 ودب گوشم روي گوشي..ميريختم اشک آروم وآروم صورتم جلوي گرفتم بادستم چادرمو ي گوشه

 ..نکنم گريه نميتونستم اما ميرسيد گوشم سپهربه هاي وحرف

 ونوا ميکنم کاري..روبچشي عذاب نگر ديگه نميزارم..بامن بيا...بلندکن سرتو خورشيد-سپهر

 کني فراموش

 ايه حرف داري بازم حال بااين?ميگي داري چي ميفهمي توخودتم-گفتم بلندي تقريبا باصداي

 ناي تمام اونجابرو..ميشي راهي مت عزيز مثل ديگه وقت تاچند تو مرتيکه..ميزني خودتو چرت

 اينکه از هرشب داره هنوزم بود شقتعا پيش سالها که کسي..من به نه بزن اون به هارو حرف

 دستت اون..کشتي منو آرياي تو?قاتل نيست حاليت چرا..ميکنه دق وغم درد زجرميکشي،از تواينجا

 ميدي پس تاوانشو دنيا اون توي..نگذره ازت خدا..کردي خراب زندگيمو..بشه قطع..بشکنه

 شتم با.ميريختم واشک زدممي حرف وبلندبلند بودم ايستاده..بود بلندشده زيادي ديگه صدام

 فقط سپهر..ميگفتم ميکشيدم که عذابي کردو که هايي نامردي از بلند وباصداي شيشه به ميکوبيدم
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 يه هگري مخصوصا گريش باوجود ولي متنفربودم ازش من..ميريخت اشک آروم واونم ميکرد نگاهم

 وبد ميزدم جيغ همچنان نم اما..بيرون بردن ومنو اومدن زن هاي نگهبان..ميشد بدتر حالم مرد

 فتتوج ناگهان،چشمم که ميکردم گريه وفقط شدم ساکت شديم دورتر وقتي..ميگفتم وبيراه

 .. شد قفل مهسا هاي چشم

 نگاه من هاي گريه به وداشت بود ايستاده..بود قرمز هاش چشم..بود سرکرده چادر من مثل اونم

 تيناراح..ورفت گرفت نگاهشو سريع هک سمتش برم خواستم..اومد بند گريم باديدنش..ميکرد

 شکا و نشستم بيرون هاي نيمکت روي..بيرون رفتم مکان اون از..ميداد کشتن به منو مهسا هاي

 ايدب عزيزمو?چي من ولي بودن عزيزشون ديدار منتظر باخوشحالي که بودن کساني چه..ريختم

 سمت تمرف بلندشدمو..شهمي سيخ تنش به مو منطقه اون اسم باشنيدن انسان که ببينم جايي

 برگشتم مامان باصداي که اتاق داخل ميرفتم خونه،داشتم رسيدم وقتي..خونه

 مامان بله-من

 ?بودي زندان-مامان

 ?مگه چطور آره-من

 کن ولش حاالهم شد بدبخت مردم پسر..اونجا نرو?پاکردي به زلزله اونجا رفتي-مامان

 ديدين چشم به اومد سرم اتفاق همه اين?انزند انداحتمش من?تقصيرمنه-گفتم بلندي باصداي

 ?ميکني دلسوزي قاتل يه واسه نشستي حاال

 اونجا رفته مهسا..ميومد حکمش..داشت دادگاه امروز مردم پسر..بسه..ديگه بسه-مامان

 به فقط..فکرميکردم چيزي به نه ميشنيدم چيزي نه..شد تبديل سکوت به واسم دنيا همه لحظه يه

 مهسا..دادگاه..حکم..سپهر..دمبو شده خيره مامان

 ?ببينتش بار آخرين واسه ميخواست?بود رفته همين واسه مهسا يعني?زود چراانقدر..نه

 ميرفتم دو با..ندادم اهميت ميکرد صدام داشت مدام که مامان وبه بيرون زدم در از سريع

 ردمک تحرک زيادي سرعت رسيدم،با وقتي..زندان سمت ورفتم گرفتم تاکسي سريع..سرکوچه

 گوش به جيغ صداي..خودش واسه بود اي غلغله راهرو داخل،توي رفتم وقتي..داخل سمت

 ازبين..جلوتر رفتم..بود رسيده گوششون به خبربدي که بودن کساني انگار..زجه صداي..ميرسيد

 و زدن جيغ درحال که زني وبه نشسته نيمکتي روي وتنها تک مهسا شدم متوجه..شدم رد مردم
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 گريه داشت چرا..سپهربود مادر زن اون..زن اون..کردم دنبال نگاهشو رد..ميکرد نگاه ودب زدن زجه

 بود کنارم که کسي از..زد چنگ گلوم توي بغضي ناخواسته?ميزد خودشو داشت چرا?ميکرد

 پرسيدم

 ?افتاده اتفاقي-من

 ميشه اعدام صبح فردا..اومده اعدامش حکم بيچارشون پسر-زن

 هواس که سپهري..سپهر?رسيد پايان به هم عمرسپهر..نميشد باورم?اعدام?ميگفت داشت چي

 کينه ازش عزيزم مرگ بخاطر هرچند..گرفت دلم..شد نابود زندگيش داشت که اي ممنوعه عشق

 مهسا قراره که چيزي..مهسا همه تراز سخت..بود سخت واسم اي ديگه شخص مرگ اما داشتم

 سپيده..بودن ايستاده ومازيار سپيده کنارش..بود حال همون توي هموز..کردم نگاهش..بکشه

 آريا سپاري خاک ي لحظه ياد..ميريخت اشک آرام آرام هم ومازيار ميکرد آروم رو مهسا داشت

 هک حرفي..نفرايستادم يه باصداي برگردم اومدم که همين..بود آشفته همه حال هم روز اون..افتادم

 مد دادم گوش مکررش نا هاي حرف به..رنگشتمب اما ايستادم..شد بعديم گام برداشتن مانع زد

 مفشرد مشتم توي چادرمو گوشه..شدم کوچيک اي ديگه کس دربرابر همه جلوي من دوباره..نزدم

 کنم اختيار سکوت کردم وسعي

 رمنتظ خودش که کردي کاري..کردي سياه پسرمو زندگي..نگذره ازت خدا?آشغال کجا-سپهر مادر

 ?ميشي بقيه زندگي وارد چرا کني جمع زندگيتو نميتوني وقتي?کنمچکار اون بدون من..بود مرگش

 کردناي نچ ونچ نگاه زير که بودم من واين..ميکرد توهين داشت هنوزم..ميزد حرف داشت هنوزم

 اون تحمل..ببلعه ومنو کنه باز دهن زمين لحظه اون داشتم دوست..بودن شدن آب درحال مردم

 ميرسيد گوش بودن،به هم دوگوش پچ پچ درحال مثال که دممر آرام صداي..بود سخت واسم حرفا

 ..ميکردند صحبت من وبدي پستي از داشتند که

 هب يادم..خاطرات مرور..ها لحظه اين بازم..بيرون سمت کردم حرکت سريع..اونجا بمونم نتونستم

 مدل..شده تنگ هات سرزنش واسه دلم چقدر ببيني که کجايي سميراجون اه..افتاد سميراجون

 چنين ازداشتن ومن کنه آروم منو که باشه آريا،پسرت واين کني ودعوام بياي دوباره ميخواد

 .. خداروشکرکنم شوهري

 قبل از تنهاتر حتي..تنهاشدم من..باشه پشتم کوه مثل که هست کسي ازاينکه
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 پاهام..هخون سمت کردم حرکت رو مسير همه اين پياده..ببينم رو روم پيش نميتونستم گريه زور از

 اين توي من چون گذشت زود واسم رفتم راه که مسيري..بدم راه ميتونستم بازم اما بود دردگرفته

 هشدن شکنجه درحال اينجا که منه جسم اين..رفت همراهش منم روح آريا مرگ بعداز...نبودم دنيا

 اما دش اومدنم متوجه..ميفرستاد صلوات باتسبيح داشت مامان..شدم صداوارد بي..خونه رسيدم

 دمبوسي گونشو..بود خواب خاطره..اتاق داخل رفتم صدا سرو بي منم..نزد حرفي وضعيتم باديدن

 ..کشيدم دراز تخت روي وکنارش رفتم هام لباس کردن وبعدازعوض

 کرده شکايت هم سميراجون اما بودم کرده شکايت من درسته..نبود من سپهردست مرگ

 اونم نزار..صبربده بهش..مهساکن کمک خودت ياخدا..تربود سنگين جرمش همين واسه..بود

 بشه داغون

 تاخود..ميدونه روخدا چکارميکنه داره االن مهسا..بشه صبح2ساعت بودم منتظر..بود دگرگون حالم

 روهم چشم که همين..برد خوابم که بود5 طرف هاي ساعت..نميبرد خوابم..موندم بيدار صبح

 مرفت سريع ترس از.پريدم زده وحشت خواب بود،از کردن گريه درحال که کسي باصداي گذاشتم

 ميکرد دعا وهمچنين ميکرد گريه وداشتم بود نشسته زمين روي..بود مامان..سالن توي

 مامان شده چي-من

 ينهم شد اعدام..سپهر..پسره اون-گفت باگريه گرفتو ازم روشو انداخت،سپس بهم نگاهي مامان

 دوار طريقي يه از هرکسي..نگذره وبانيش باعث از داخ..رفت هم خدا بنده اون..پيش دقيقه پنج

 شد مسيربدبختي

 عدينفرب خدايا?رفتن همه?رفت اونم?مرد سپهرهم?ميگفت چي..ميگه چي مامان نميفهميدم ديگه

 شه نابود که مونده عاشقي کدوم ديگه?کيه

 ميديدم بيخيالي چشم به چيزو همه که مني تقصير..تقصيرمنه همش..نشستم زمين روي

 سياه خاک وبه مادر دوتا..کردم رونابود مهسا..شدم وعزيزم سپهر مرگ باعث من..هست

 تنگ برات دلم..آريا..هستن شدن هالک درحال دوري غم از که اي ديگه وکساي..نشوندم

 همتو روز..ميرسه کردي اميد قطع بهش نسبت که روزي بگو..کن آرامم..کن بغلم بيا..بيا..شده

 ارنيرنگ واز باشه کسي نيازدارم..دارم دلخوشي به نياز فقط..اميدبده بهم وکمي بيا..خواهدرسيد

 نوعت کم به..هست روح بي کامال هستم درونش من که ومکاني زندگي فضاي..بگه برام دنيا اين
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 مونسي همون..دارم نياز بهش که مونسي همون وبشه بشه بزرگ دارم دوست..دخترم..نيازدارم

 ناآشنايي ي کلمه چه!?مونس..نمنميدو هم رو معنيش حتي که

 صداگريه بي..ريختم اشک زار وزار نشستم زمين کف..دستشويي توي رفتم بلندشدمو

 مچوه که چيزي.بود تکراري واسم گريه..کنم گريه ميخواستم فقط کجام نبود مهم برام..ميکردم

  بيابم هار گريه اين از نخواهم هيچوقت که ميدونستم شايد..بودم شده معتاد،معتادش شخص

 بيرون رفتم مامان باصداي 

 ?ميکني گريه توچرا-مامان

 چکارداشتي مامان بگو-من

 اومده واست اين بيا-مامان

 خواب هنوز خاطره..رفتم اتاق سمت وبه گرفتم ازدستش رو نامه..گرفت جلوم رو اي ونامه

 !کيه ببينم نکردم هم نگاه حتي کنجکاوي زور از..بازکردم رو ونامه نشستم ميز روي..بود

 :خواندن به کردم شروع

 بودي توکنارم اينکه هم کاش. نفسم)

 بودي بازتويارم وشبي دست در دست

 دلتنگم گلم تو بي.. بيا زود...دوقدم

 بودي؟ شکارم ؟ياتو شدم صيد تورا من

 وقفه مابي که بود شبي چه!!! شب آن ياد

 بودي گسارم غم وتو هم بالين سربه

 ريجا ازسردوشت شدم اشک من

 !!بودي دچارم هم تو.. نفسم.. زيبا چه! به

 عشق اي دوچشمت مست.. ام زليخاشده من

 بودي توشعارم.. توگفتم شعرچشمان
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 داني؟ مي ايي شده خرابم قلب يوسف

 بودي بهارم که اي...دل...تو تصوير قاب

 دلتنگم... .بيا باز ام شده بيقرارت

 !!بودي کنارم تو...اينکه هم کاش من عشق

 کن ولش هيچ...وکاش

 بود تو ازدوري دردم هميشه..ترميشم نزديک مرگم به هرلحظه که مينويسم االني دارم رو نامه اين

 درحال يا فاصله..اي فاصله چه!?شد چي ببين کن نگاه اما..ببرم ازبين رو فاصله اين داشتم وسعي

 هم خيلي..گرفته دلم..وجودنداره بردنش ازبين واسه راهي يا کاري ديگر که هست آمدن بوجود

 غم وجز کنم نگاه هات توچشم روز يه..بگيرم دستتو روز يه حتي داشتم دوست ميدوني..گرفته

 گرفتهن فرا رو وجودت تنفر حس بهم نسبت...باشه توش ديگه اي،چيز ديگه کس به نبست وعشق

 ...حيف..حيف ولي..کنه آروم کوتاه اي لحظه واسه سالمو چنديدن درد..بده آرامش بهم.باشه

 ذره ارمد بهت نسبت که عشقي بفهمي ميشد کاش..کني درکم ميشد کاش..خورشيد ميميرم دارم

 حتي..بميرم ميخواد دلم..کني فراموش رو گذشته ميشد کاش..بياي ميشد کاش..نميشه کم اي

 اينکه ايبر نه نوشتم رو نامه اين..بشم ميرسه مرگم زمان که ديگه دوساعت منتظر نميتونم ديگه

 در وت به نسبت که عشقي برار در زندم که اي لحظه تاآخرين من بفهمي اينکه بکشي،براي عذاب

 زد خواهم زد،زانو جوانه دلم

 خورشيد باش خودت مراقب..ميفهميدم ها ازاين زودتر اينو کاش..نبودي من براي توهيچوقت

 من بدون بدونم حداقل بزار.بلرزه گور توي نحيفم جسم هات گريه بخاطر نزار..من خانم

 (سپهر..راحتي

 مامان پيش رفتم بلندشدمو..نفربعدي مرگ بازم..کردم وگريه ميز روي سرموگذاشتم

 کجاست مهسا مامان-من

 بره باهاش کسي نزاشته..تنهارفته..دارالرحمه رفته گفت نگار-مامان

 پيشش ميرم من-من

 کن ولش..نرو-مامان
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 بدم انجام واسش من وبزار نکردن واسم ديگران که کاري..داغونه االن اون مامان-من

 بيرون رفتم دخترگلم گونه بوسيدن وبعداز پوشيدم چادرمو..شدم اتاق وارد حرفي وبدون

 باش خاطره مراقب مامان-گفتم مامان به رو

 رحمهدارال سمت وبه گرفتم تاکسي..بيرون زدم خونه واز شدم بيخيال..نشنيدم جانبش از جوابي

 .رفتم

 اينجا يديگر کس وبراي بارديگري براي من نميشد باورم..کجابرم بايد منميدونست رسيدم وقتي

 هب نميشد بازم اما نبود شلوغ زيادهم اونجا.بودم رسيده آخراش به ديگه..جلو رفتم کلي..اومدم

 الدرح بادقت..کردم نگاه واطرافمو برگشتم..رسيد گوشم به گريه صداي..کرد پيداشون راحتي

 رفتم...خودشه پس..هست شلوغ جمعيت سمت اون شدم همتوج که بودم کردن نگاه

 دلم..بود عزيزدلم عزاداري که اي منطقه اون شلوغي اندازه به نه اما بود شلوغ..اونطرف

 .آوره عذاب محل اين چقدر..گرفت

 وداشتن بود بدشده حالش سپهر مادر..مهسا جز ديدم رو همه که ميگشتم مهسا دنبال چشمم با

 تکهو سرزنش جز چيزي ميدونستم..منونبينن وقت يه تا جلوتر کشيدم موچادر..ميزدند بادش

 نيست انتظارم در پراندن

 به..عزيزم مهساي به...مهسا به افتاد چشمم اي ديگه سمت چرخوندم سرمو که همين

 شده رهخي اي نقطه يه وبه بود نشسته وتنها تک نيمکتي روي..بود شده شکسته چقدر..خواهرگلم

 همتوج نشستم کنارش که همين اما نشد اومدنم متوجه..سمتش رفتم..يکردنم حرکتي..بود

 گرفت ازم روشو سريع اما..انداخت بهم ونگاهي چرخوند سرشو...شد

 خيصتش ميشد دورهم از حالت دراون ديدنش حتي..بود افتضاح مهسا حال..بزنم حرف نميتونستم

 وبابغض دستش روي ذاشتمگ دست..چکيد چشمم گوشه از اشکي ي قطره..چجوريه که داد

 مهسا-گفتم

 هستي کي-کرد زمزمه لب زير وآروم برداشت دستشو کنه نگاهم اينکه بدون

 چي-گفتم باتعجب..حرف اين شنيدن از شدم متعجب

 برو..نميشناسمت-داد جواب حالت همون توي بازم
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 خوبي مهسا-من

 اومد سرمون به چي نميبيني..نميبيني..برو..عوضي برو-مهسا

 ..اما-من

 برو-ميزد،گفت موج صداش توي که تحکمي با

 دورتر کمي درخت زير اي وگوشه رفت..کردم نگاه رفتنش به..ديگري طرف طرف ورفت وبلندشد

 خاک اب قبر اون باديدن..وجلوتر جلو..جلو رفتم..قبر سمت شدم کشيده ناخواسته..قبرنشست از

 جيغ صداي جاي به..سپهربود سعک اينجا اما..ميومد چشمم جلوي آريا مرگ صحنه ترومعطر

 به رسيدن واسه که سپهري?رفت سپهرم يعني..نميشد باورم..بود مادرش جيغ صداي سميراجون

 ?رفت هم کشت بچمو پدر من

 .. ميشد کشيدن نفس مانع فقط منطقه اون هواي..کنم تحمل اونجارو نتونستم

 دچراباي..شم خارج نخواستم..ونجاا از بگذرم نتونستم لحظه اما،،،يه..شم خارج ازاونجا خواستم 

 شدم دلتنگش لحظه يه چقدر که آخ..هست شوهرم خانه اينجا...اينجا..بشم رد بيخيال من

 من هک اي خونه سمت..جايگاه سمت کردم حرکت..کشيدم عميقي ونفس بستم هامو چشم..بدجور

 ارانگ..بود گل رازپ روش..بود شده سنگ قبرعشقم..رسيدم باالخره..رونداشتم اونجا به ورود حق

 ?دلخوره ازم..سرنزدم بهش که منم اين فقط

 نوازش اسمشو روي بادستم..اسمش سمت شد کشيده آروم آروم دستم..نشستم زانو روي

 باگريه وحاال شد شناسنامم وارد وخوشي باخنده روزي که هست اسمي همون..اسم اين..ميکردم

 ..شد حک سنگ اين روي

 جااين بيام چطورميتونم من شم فدات..پيشت نيومدم..ببخش منو?ناراحتي ازم..عشقم..آريا_

 يچ که بيام..سخته واسم نيستي اينکه باور هنوز که درحالي اينجا بيام ميتونم چطور!?آخه

 فراموشت ميخوام..بره ازيادم اتفاقات اين ميخوام من..بدترکنم رو هردومون حال بيام?بشه

 جااون..تنهايي زير اون ازاينکه..ميترسم آريا..يشيم تنها کنم فراموشت من?توچي ولي..کنم

 تواس دلم..ميشي اذيت داري زير تواون که درحالي بخوابم راحت ميتونم چطور من..تاريک..سرده

 گوب بهم..کنم آرومت من..کني آرومم ودوباره کني وبغلم بياي..باشي االن دارم دوست..شده تنگ
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 اتاتنه پيشت وميام ميميرم من اگربخواي..زير اون ميگذره بهت چي بگو..بگو دردت از..عشقم

 ..کني موهامونوازش نيستي ديگه..ميگيرم آروم منم حداقل اينطور..نباشي

 ميزدم حرف وبلندبلند ميکردم بلندگريه باصداي..بود گرفته شدت گريم هق هق

 بانيقر تپا زير من توبيا..نکردم رنگش ديگه بخدا..بيا آريا..مشکيه موهات چرا بگي نيستي_

 پات به بشينم چقدر ديگه..صبرکنم چقدر ديگه..لعنتي ديگه بيا..ميشم

 ميکردم وگريه سنگ روي سرموگذاشتم..بدم ادامه نتونستم ديگت

 شدم خارج ازاونجا رمق بي وپاهاي وکوتاه آروم هاي گام وبا بلندشدم ترشدم آرام که کمي

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

 هک عهدوپيماني ي حلقه..بود حلقه همون اين..زدم در به اي تقه ودب دستم توي که باانگشتري

 نشد خارج ازدستم هيچوقت..بستيم ماباهم

 گاهشن..شدم وارد برداشتم انگشترم از چشم بود اتاق داخل که شخصي توسط تو، بياي:باصداي

 تخواسبر جاش از احترام به زدو لبخندي من باديدن بلندکردو سرشو..بود کامپيوتر صفحه به

 بفرماييد قاسمي خانم سالم_موسوي آقاي

 سالم_من

 وکيل که بودم مردي پيش من اينجا..نشستم ميزقرارداشت روي روبه که مبلي وروي ورفتم

 بدونم بودم کنجکاو..دفترش به اينجااومدم همين واسه داره کارمهمي که گفت..بود همسرم

 چکارداره

 ..اشهب آخرتون غم..ميکنم عرض تسليت_موسوي آقاي

 ممنون_زيروگفتم انداختم سرمو

 زاحمم بوديد عزادار بخاطراينکه..کنم صحبت ارث درباره که اينجا بيايد گفتم خب_موسوي آقاي

 کردم مراجعه دير ويکم نشدم

 چون البته..ميرسه وفرزندتون شما به ارجمند آقاي دارايي تمام_داد ادامه کردو کوتاهي مکث

 ميرسه شما به اييدار همه پايينه سنش فرزندتون
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 نميخوام من اما_من

 رمودهف قوانين..قوانين طبق ميدم انجام وکارمو وظيفه دارم من قاسمي خانم ببينيد_موسوي آقاي

 هوديگ ميرسه شما به ارث اين.نباشه راضي هيچکس اگر حتي..برسه شما به چيز همه بايد که

 کنيد چکارش ميخوايد که ميدونيد خودتون

 تهس چي ارث اين_من

 روبهم انداخت بهش که نگاهي از بعد بازکردو رو اي پرونده موسوي آقاي

 ايه حساب همچنين.وخونه. شمال توي ويال ويه زمين،باغ تا ? ?ماشين،کارخانه،شرکت،چن_گفت

 ميشه ملحق بهتون هم بانکيشون

 چقدر نمميدو که درحالي بگيرم هارو اين نميتونم..ندارم نيازي هيچ ارث همه اين به من اما_من

 درمياد سرم پشت حرف

 جهان کل توي بلکه..نيست شمااينطور براي فقط اين که ميدونن همه قاسمي خانم_موسوي آقاي

 ميشه اجرا دستور اين

 ?هستن راضي هم اونا?چي ارجمند ي خانواده_من

 سميرا خانم مادرشون اما کردن قبول وخواهرشون آريا آقا پدر همون ارجمند آقاي_موسوي آقاي

 ميکنن راضي رو اوشون که وگفتن بودن بقيه مهم که بودن ناراضي الکيم

 برسه اونا به ارث از مقداري نميشه خب_من

 به رو دميخواي که هايي مکان که ميتونيد شما رسيد شما به ارث وقتي يعني..ميشه_موسوي آقاي

 واگذارکنيد اونا

 کاهش روبه شوهرم واعتبار اسم..چکارکنم ها بااين من..دادم سرتکون فقط..نزدم حرفي

 به ميکنم واگذار هارو وزمين وکارخانه شرکت من..بده ادامه کارشو که باشه کسي بايد..هست

 ي خونه بايد..بره ازبين نبايد آريا از هيچي..ميمونن باقي نخورده دست اونا..بقيه واما..اميرآقا

 ها قرن تا وشايد..باشه پابرجا بايد بعد هاي سال تا وسايل باهمون همونجا وآريا من خونه..ما

 من به ميراث ارث وتمام کردم امضا رو همه ومن گذاشت جلوم وکاغذ مدارک کلي موسوي آقاي

 مالي عوض..نيستم چيز همه اين اليق ومن نبود چيزا اين به چشمم هيچوقت که مني به..شد واگذار
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 چشم..اومد يادم چيزي يه..بدم هادام رو آريا وضع نه باشم داشته وبايد داشتم ازدواج از قبل که

 گرفته طالق که وآريا من..موسوي آقاي_گفتم موسوي آقاي روبه باتعجب..شدن گرد هام

 نبودم زنش من که درحالي شد ملحق من به ميراث تمام چطور..بوديم

 زيرو..بودن نوشته نامه وصيت ارجمند آقاي..انداختيد يادم خوب_گفت زدو لبخندي موسوي آقاي

 کس به شما وجز برسه شما به ميراث تمام که نوشتن اي نامه وصيت ايشون کرديد واجازد که

 تنيس آدميت دست که،مرگ کردن عرض هم نامه وصيت توي?چرا ميپرسيد حاال..نرسه اي ديگه

 همين هواس کنه تغيير نامه وصيت ميشد..نوشتن اينو همين واسه ميرسه موقع چه که ونميدونيم

 !!زودنوشتن

 گونم روي دونه دونه هام اشک..لرزيدن به کرد شروع چونم زد چنگ گلوم به که غضيب بخاطر

 تموودس شکست بغضم اون بارفتن..کرد روترک اتاق اي بهانه وبه فهميد موسوي آقاي..ميچکيدن

 بشري هيچ پاي به ومردونگيت ومعرفت مرام..آريا آه..کردم وگريه صورتم جلوي گذاشتم

 ..نبود مرگ تو حق آخه..نميرسه

 کسي مصلحتي ي سرفه باصداي که بودم کردن گريه درحال چقدر ومن گذشت چقدر نميدونم

 برداشتم برگشو تا چند..گرفت جلوم رو دستمالي ي جعبه..بود موسوي آقاي..بلندکردم سرمو

 .. کردم پاک هامو واشک

 ببخشيد_گفتم باشرمندگي 

 داغونه ليخي حالم ميدونست اونم انگار..نزد حرفي موسوي آقاي

 تيدهس اي ديگه کس همسر االن شما ميدونم که تااونجايي_گفت من وروبه نشست صندلي روي

 بودم بله_من

 نشدم متوجه?بله_گفت چون نشد متوجه فکرکنم

 اما..بودم گفتم_گفتم بود دستم به نگاهم که وهمونطور گرفتم بازي روبه دستم هاي انگشت

 کردن فوت پيش چندروز هم ايشون

 اهمنگ داشت متعجب هاي باچشم..دوختم چشم وبهش بلندکردم سرمو..نشد شنيده ازش صدايي

 ميکرد
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 ?کردند فوت هم ايشون_موسوي آقاي

 نشوند سياه خاک به شوهرشو دوتا ميگه باخودش حتما..دادم تکون مثبت عالمت به سرمو

 شدم کنجکاو يکم ببخشيد..ميگم تسليت بازم_موسوي آقاي

 نداره اشکال_من

 ارث هم باز پس_موسوي آقاي

 ?چي_من

 ميشه ملحق ارث بهتون هم اوشون از که اينه منظورم_موسوي آقاي

 ندارم قبول اصال اينوديگه..نميخوام من اما?ازسپهر?ارث

 ارث اون نميتونم من..نيومدن حساب به من شوهرم هيچوقت ايشون..موسوي آقاي_من

 کنم ملحق مادرش به اونو ارث تمام ميخوام اگرميشه..روبگيرم

 کنيد هماهنگ خودشون باوکيل بايد اونو_موسوي آقاي

 ارجمند امير آقاي به رو ارث از مشخصي مقدار موقع چه ميخوايد_گفت که نزدم حرفي

 ?واگذارکنيد

 االن_من

 اينجا بيان بزنم زنگشون االن صبرکنيد..پس باشه_موسوي آقاي

 اينجا مياد که کرد قبول هم اونو زد حرف..آقاامير به زد زنگ..کردم تشکر زيرلب فقط

 نگاه هاش چشم توي رويي باچه من..ازديدنش بودم زده خجالت..شرم همچنين..داشتم استرس

 مرمع تاآخر بايد..سپهر مرگ مقصر همچنين..ميدونستم پسرش مرگ مقصر خودمو من هنوز..کنم

 ونهميت ازاين بدتر عذابي چه..کنم زندگي شده آزاد قاتل يه مثل بايد..بدم دونفرو اون مرگ تاوان

 !?باشه

 ادرموچ گوشه..باالرفت قلبم ضربان..رسيد گوش به خورد در به که اي تقه صداي گذشت که کمي

 اموتم کرد کوچک خارو منو بقيه مثل اونم شايد..داشتم استرس..ميفشردم محکم مشتم توي
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 کوتاه اي لحظه سهوا هامو چشم..هاش باحرف کنه مجازاتم ومنو کرد خالي سرمن روي دردشو

 ..کشيدم عميقي ونفس بستم

 که کسي..ميدونستمش پدرم مثل که کسي..شد نمايان در پشت..بازکرد ودرو رفت موسوي آقاي

 زهما زندگيشون من قدم باوجود?هاميوفتاد اتفاق اين چرابايد خدايا..منوداشت هواي پسرش مثل

 يچ همه ميشد معرفي من جاي مهسا اگر شايد..نميکرد معرفي منو خاله هيچوقت کاش..پاشيد

 سرجاش..افتاد من به چشمش شد وارد امير آقا که وهمين کردن سالم باهم..ميکرد فرق

 من که ميشد چندسالي انگار..بود شده شکسته چقدر..اون به ومنم ميکرد نگاه من به..ايستاد

 دمکر سعي اما شد اشک پراز هام چشم..هست پسرش عزادار که ميشد چندسالي انگار..نديدمش

 نريزه فرو که

 کردم سالمي لب زير..دوختم چشم زمين وبه گرفتم ازش نگاهمو

 سالم_من

 رسيد گوش به نداشت عزيزدلم صداي از کمي دست که مردونش وصداي

 دخترم سالم_امير آقا

 که تويي..قاتل تويي بگه نميخواد?کنه سرزنش منو نميخواد?نبود دلخور ازم يعني..بلندکردم سرمو

 !کردي نابود مونو همه ندگيز

 ?خوبي_آقاامير

 خوبي چه_من

 بيرون ميرم چندلحظه من_موسوي آقاي

 ..ورفت

 باورکنيد اما..بود تقصيرمن چي همه ميدونم..ميدونم..ميکشم عذاب خودمم دارم بخدا بابا_من

 ميکشم نفس دارم زور به حتي که جوري..پاشيده ازهم منم زندگي

 آتوسا..نيست قبل مثل سميرا آريا مرگ بعداز..نداريم ازتو کمي دست ماهم..ميفهمم_آقاامير

 الس که جايي وارد..شم شرکت وارد نميتونم خودمم..شده متحرک ي مرده مثله زده بهم نامزديشو

 وميگرفتم پروبالش وزير بود اونجا پسرم ها
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  شدمها شباهت وجهمت تازه..ميکنم رونگاه آريا دارم که ميکردم حس آقاامير باديدن..ميکردم گريه

 هموني اين..بودم آغوش اين محتاج من چقدر..کشيد پدرانش گرم آغوش به ومنو اومد آقاامير 

 همون..فروميرفت درونش شوهرم روزي که آغوشي همون..بودم محروم ازش که هست آغوشي

 ..نيست که کسي آغوش اما،توي فروميرفتم توش من ناراحتي تودوران که آغوشي

 نگاه بهش..بياد موسوي آقاي تا نشستيم مبل وروي جداشدم آقاامير از ترشدم آرام که کمي

 وپدرش شوهرم واين افتاد ازدست چاي سيني که روزي..افتادم روز اون ياد..فکربود توي..کردم

 رمصب هرلحظه..کشيدم سوزناکي آه روز اون ياد به..ميدادند ودلداريم ميکردند آروم منو که بودند

 خيلي..من حال بود سخت خيلي..کمترميشد زندگي به نسبت

 وموند..کردم ايشون نام به رو آريا هاي وزمين وکارخانه وشرکت اومد هم موسوي بعدآقاي کمي

 آقاامير از کارها اتمام بعداز..ميمونن باقي نخورده دست تاابد اونا گفتم که وويال وباغ وماشين خونه

 ورفتم کردم طلب ليتحال پدرشوهرم واز کردم خداحافظي موسوي وآقاي

* * * * * * * * * * * 

 اموه چشم نميتونم..ميباره خاطره وديوارش در از که شهري..شهربمونم اين توي نميتونم ديگه

 شتپ ها حرف انقدر..کنه سرکوفتم بياد يکي هرروز که کنم تحمل نميتونم..چيز همه روي ببندم

 تور شوهراشونو تا مراقبند همه که قدري هب.ميکنه وحشت ببينه منو دور از هرکسي که هست سرم

 ?عشق?چيه من گناه آخه..نکنم

 منو ابتنج?چرا..بدترشدم هم خيابوني يه از نجابتم،االن بخاطر داشتم خاستگار کوچکي از که مني

 ..ودهدارنب منظور کس هيچ به من نگاه که ميدونه خودخدا فقط..ميکرد درک آريا فقط پاکمو وعشق

 ..سپهر مرگ از گذشت ماه يک

 روز همش صبح از..نيست خوب حالم اصال..آريا منو ازدواج وسالگرد من تولد با برابر دي2امروز،

 بشم بود قرار اون خانوم ابد تا من واينکه رقص..امضا..عقد..عبورميکنه چشمم جلوي عروسي

 ديوار ي هوگوش بغلم توي گرفتم هارو عکس..بگيرم آروم هم لحظه يه اصال نميتونم..شدم ديوونه

 ينمميب که باهرعکسي..کردم قفل روهم اتاق در..نيست خوب اصال حالم..ميکنم وگريه نشستم

 رفتمگ دستامو..هست پخش درحال فيلم هم تاپ لپ توي..ببندم رو آلبوم نميتونم..بدترميشم

 ..ميزنم وجيغ کنارگوشم
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 بگيرم آروم لحظه يه بزار..شو خفه..ديگه بسه_من

 نميکوب در به محکم..ميرسيد گوش به ميزدن درصدام پشت از که فرديگهوچندن مامان وصداي

 ..شد تمام دردهام تمام اينطور شايد شه مزاحمم کسي نميخوام من اما..ميزنن وصدام

 بازکن درو توروخدا خورشيد_مامان

 هلحظ هي نميتونم چرا?باشم بدبخت انقدر بايد چرا?چيه من گناه ماماااان_گفتم گريم هق هق ميون

 ?بميرم که دعاکنم هرروز بايد چرا?باشه آروم

 ميشه درست چي همه بيرون توبيا_مامان

 چي ديگه..نشد درست بيرون اومدم زندگيم از..بيرون اومدم چندبار ميدوني?ميشه درست چي_من

 ?شه درست ميخواد

 دبلندنبل..ترسيد مامان..نزدم حرفي وديگه شد قطع گريم...شدم آروم رسيد گوش به که باصدايي

 بودم شده ميشد پخش تاپ لپ توي که اي صحنه ميخکوب من اما..ميزد صدام

 خيره بود تخت روي که تاپ لپ صفحه وبه نشستم زانو روي تخت جلوي ورفتم بلندشدم

 نشون بهش وعالقمو عشق آواز خواندن با عاشقانه من که بود اي صحنه،صحنه اون...شدم

 همه جلوي.دادم

 اومدم ناز با اما اومدم دلنواز چه

 اومدم عزير اما اومدم ريز شکوفه

 نکن دير بودي گفته آخه

 نکن دلگير عاشقو

 بيا زود بودي گفته

 بيا موعود لحظه

 شيرين يار اون منم

 ناز با يار اون منم
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 دلتنگ عاشق واسه

 دلباز خونه دلم

 بهار اومد که انگار قرار بي بيا گفتي

 اومده عيد که انگار سرزده بيا گفتي

 کنم پيرهن و مهتاب اربز

 کنم روشن چشمتو

 بشم ديدار سکه

 بشم يار واسه عيدي

 شيرين يار اون منم

 باناز يار اون منم

 دلتنگ عاشق واسه

 دلباز خونه دلم

 شيرينتم خواب من

 بالينتم کنار

 بگم خواهش قصه ميخوام

 بگم نوازش شعر

 بريز هم در زلفامو حاال

 بريز برهم خوابمو

 رفت تابو شور شدو دير نگو

 رفت خواب خسته عاشق

 شيرين يار اون منم
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 باناز يار اون منم

 دلتنگ عاشق واسه

 دلباز خونه دلم

  فروهر ليال(شيرين يار)

 ي پرنده و بستم..بستم هامو چشم ميخوندم آواز عشقم براي من که روزي روز،دقيقا اون باياد 

 روزها اون به دادم پرواز ذهنمو

 ?چيه من جرم بگو خدايااااا..خوشحالي شدت از..بوسيد ومن آريا آهنگ اتمام بعداز

 روي سرمو.اومدم خودم به سريع سرش پشت اما زدم کوتاهي لبخند..لبم روي کشيدم دست

 هق هق هب وسپس گريه به تبديل سکوتم بسته چشم طور همون..بستم هام وچشم گذاشتم زانوم

 صداميزدم اسمشو وبلند ميزدم زجه..شد تبديل

 من جيغ اما هستن کيا تاببينم نکردم بلند سرمو..شدن وارد اينا ومامان بازشد شدت به در دفعه يه

 دراونق اما شم مانع ميخواستم.شدم دستم توي تيزي چيز فرورفتن متوجه..داشت ادامه همچنان

 ...شدم پخش زمين روي حال اومدم،بي خودم به تا که بود شديد تاثيرش

 بود شده شب انگار..بود تاريک اتاق..دمبو اتاق توي بازکردم چشم وقتي

 اونجا به..به افتاد چشمم..کردم نگاه رو بيرون پنجره ازتوي..بلندشدم

 رهپنج سرد شيشه به سرمو..اومد اينجا بود مست که درحالي آريا نامزدي دوران توي که جايي به

 شده اديع چيز واسم اشک..فروبريزن هام اشک که وگذاشتم بستم هامو وچشم دادم تکيه

 شدند خسته ازمن هم ها اين شايد..فروبريزن تا بودن آماده ها اشک اين انگار..بود

 رو يننگ وشماره گوشيم سمت رفتم..ميکردم عمليش بايد که فکري..زد سرم به فکري دفعه يه

 رسيد گوش به صداش بوق تا بعدازچند..گرفتم

 الو_نگين

 بازکردم ودهن کشيدم عميقي نفس

 سالم_من
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 شما_نگين

 خورشيد_من

 شمارتو بخدا..اومد سرت به چي که بميرم برات من خورشيد..دختر تويي...خورشيد_نگين

 ...از.نداشتم

 نگين_وگفتم حرفش ميون پريدم گلوم توي بابغض

 دلم جان_نگين

 ..ميده عذابم اينجا..شهربمونم اين توي نميتونم نگين_من

 چکارکنم واست من بگو_نگين

 اونجا تابيام کني پيدا خونه شمال توي واسم ميخوام_من

 چي خانوادت_نگين

 مهسا حتي..مژده حتي..مامانم حتي..بفهمه هيچکس نميخوام نگين ببين_من

 چرا اما_نگين

 نميخوام نگين_من

 توبگي هرچي باشه..باشه_نگين

 شمال ميام ميکنم حرکت فردا_من

 خونه واسه ميريم حسين با فردا ماهم..باشه_نگين

 اشهب کناردريا_من

 باشه_نگين

 دش متوجه اگرکسي که کردم تاکيد بهش.کردم قطع رو خداحافظي،تماس از وبعد کردم تشکري

 نميمونم اونجا

 بيان بايد..حتماميان..نبود خونه هم خاطره..نبود خونه مامان..بيرون رفتم
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 بهو وآلبوم لباس پراز..پرکردم چمدون دوتا..لباس کردن جمع به کردم وشروع اتاق توي برگشتم

 واسه..بود دردستم حلقه همچنان...و کردم جمع هم عروسي هاي جواهرات..عروسي فيلم همراه

 به..نشه متوجه مامان که گذاشتم کمد توي هارو وچمدون کردم جمع بازي اسباب هم خاطره

 بلندميشد پرواز3ساعت صبح فردا..گرفتم شمال واسه وبليط زدم زنگ فرودگاه

 باشم سرحال صبح تا وابيدموخ کردم خاموش هارو چراغ

 هب تيره لي شلوار ويه کمد سمت ورفتم بلندشدم آروم آروم..بود2ساعت بازکردم چشم وقتي صبح

 بغلش توي هم خاطره..بود خواب..سرزدم مامان اتاق به رفتم..پوشيدم مشکي وشال مانتو همراه

 وخود وخاطره منم طفق ديگه..هرگز..شيراز برنميگردم ديگه من..زد چنگ گلوم به بغض..بود

 ميخواست اگرکسي..بندنيست کسي به من ودست زندگي ديگه..مردن همه من واسه ديگه..خدا

 نميکنه،بلکه خوب حالمو هيچکس کمک االن..ميداد انجام کاري زمان اون کنه کاري من واسه

 بخرا چي همه که وحاال ميکردن ترکم موقع اون چرابايد..بدترميشه حالم اينطور..ميکنه بدترم

 ?کمک بيان شده

 قبول باشه آروم گفتم بهش..کردم وبيدارش برداشتم بغلش ازتوي رو خاطره وآروم رفتم

 ..بود شده سالش2دخترم ماشاال..کرد

 بلندنشه گريم صداي تا گزيدم لبمو..ومامان موندم ومن موند ومنتظر اتاقم توي رفت خاطره

 ..کنم بارحسش رينآخ واسه ميخواستم..وبوييدمش بوسيدم آروم گونشو

 و گرفتم رو دهنم جلوي..کردم حک ذهنم توي کامل تصويرشو بار آخرين براي..کردم نگاهش

 ميکرد نگاهم نگراني وشايدم باتعجب خاطره..اتاق توي بيرون ورفتم بلندشدم

 ?گريه چال مامايي_خاطره

 کردم گريه ميشه تنگ بزرگ مامان واسه دلم مسافرت بريم ميخوايم..مامان هيچي_من

 درازکشيد تخت روي ورفت نزد حرفي اونم

 :نوشتن به کردم وشروع برداشتم اي وبرگه کاغذ تحصيلم دوران هاي وسايل ازتوي

 ...!!ام کرده زندگي را خستگي)

 ..!! کنم خسته را زندگي هم کمي ميخواهم
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 .!ميگيرد آدميست هرچه ،از دلم گاهي

 ..ميخواهد مهربانانه حرف دوکلمه دلم گاهي

 تو بي شکل به نه يا و دارم، دوستت شکل به هن

 .… ميرم مي

 .. ديگريست روز فردا ، نباش دلتنگ مثل ، باشد ساده

 کسي با کرد م?تقس د?نبا!  گفت د?نبا را دردها ?بعض

 ... کند باز سر زخمش گذاشت نبايد

 ... ت?ها چشم و دلت خودت، ن?ب بماند د?با

 ... را اش اندازه

 ... را عمـقش

 ... را ــمــشحجـ

 (وبس ?دان ?م خودت فقط

 ها حرف اين شايد.ميبينه پس اتاق ميادتوي حتما..گذاشتمش ميز روي وهمونجا تاکردم رو نامه

 نداشتم گفتن واسه چيزي ديگه.زدم بهش حرفمو من.برسونه بهش منظورمو

 .. وآريا من خونه..ما خونه سمت رفتيم..بيرون زديم در از سريع

 گه اي گذشته..شدم غرق گذشتم توي من..داد دست بهم گذشته شدم،حس هخون وارد وقتي 

 ميشم تر تشنه بهش نسبت هرثانيه

 تاب رفت خاطره..بودن شده کثيف اما..بندبودن روي ها مالفه هنوز..حياط توي..شدم وارد

 هک شد رد کسي ازپشتش که اي مالفه..روشون کشيدم دست..ها مالفه سمت رفتم منم..بازي

 بدم قورت بغضمو کردم وسعي بستم هامو چشم..آورد واسم رو مرگ

 اونجا هواي..بستم هامو چشم شد باز خونه در وقتي..اومد سرم پشت هم خاطره..خونه داخل رفتم

 زندگي روح وهمچنين خونه اين روح..هست روح بي فضا اين چقدر..کشيدم هام ريه داخل به رو
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 آريا اردرکن خانه کارهاي انجام واسه برم بخوام آنکه از پيش چنددقيقه دقيقا که مبلي به..رفت من

 سرمو..خيلي..بودم دلتنگش چقدر من..روش کشيدم دست..سمتش رفتم..شدم بودم،خيره نشسته

 بستم هامو چشم..تلخش عطر بوي..ميداد آريارو بوي..بوييدمش..کردم نزديک مبل پشتي به

 ميکردم حس..بشن متالشي مغزم هاي رگ تمام ميخواستم..دادم فشار پشتي به وسرمو

 ..ميريختن هام اشک!?اينجابمونم بايد چجور من..کنارمه

 بااينکه..نبود خودم دست اما بشم اتاق اون وارد نميخواستم..باال ها پله از ورفتم بلندشدم

 گفتم الهي بسم زيرلب..مرورکنم وخاطراتمو برم ميخواستم اما ميکشم عذاب بيشتر ميدونستم

 ويت زيادي هاي حرف..صبربده بهم خودت خدايا که بود اين من اهلل بسم گفتن معني..شدم ووارد

 کنه درکشون که خواستم خدا از ومن بود جمله يه همين

 شد کارم انجام مانع خاطره صداي که کنم بازش خواستم..دستگيره روي وگذاشتم دستم

 ?اتاق تو بلم من مامايي_خاطره

 برو مادر آره_من

 بود نيکند باهرجون اما..نداشتم در گشودن واسه تواني انگار..دستگيره سمت گشتمبر..رفت اونم

 معذاب اي ديگه هرچيز از بيشتر اتاق اين..بلندشد من ي گريه صداي شد باز در تا..کردم بازش

 زهنو..کردم رونگاه اتاق..برگشتم..بازکردم رو وپنجره رفتم سريع..ميشدم خفه داشتم..ميداد

 رفتم?برگرده گذشته به نميتونه زمان چرا..ميزدم ديد واطرافو ميکردم بلندگريه..دبو حال درهمون

 چهي به من نبود مواقع در آريا..ميکشيدم آريا بالش روي دستمو..کشيدم دراز روش..تخت سمت

 ?کنم نابود چيزو همه ميتونم چطور من نزد دست چيز

 اسخورد،لب که چيزي اولين به چشمم..بازکردم کمدخودمو..کمد سمت رفتم..بلندشدم تخت ازروي

 رفتم تاقا از..ميکردم بدترم اينجا من موندن..بستم درو محکم.کنم نگاهش نتونستم..بود عروسيم

 ينا خاطرات وتمام تصوير ميخواستم انگار..انداختم بهش ونگاهي آخربرگشتم لحظه اما بيرون

 آخر نگاه انداختن بعداز..کنم حک نمذه ي طاقچه از اي درگوشه قديمي اي دفترچه مانند رو اتاق

 بيرون زديم باگريه خونه از باخاطره و بستم درو

* * * * * * * * * * * * * 
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 خاطراتي خودش واسه شهر اين از هرجا..دارم خاطراتي اينجا بازم..بزنم در نميتونستم

 بعد..داشتم صتفر تاپرواز ساعت نيم هموز..باشه نميتونه زندگي محل من واسه ديگه شيراز..داره

 وازش کردم خداحافظي وازش سرزدم آرياهم ابدي ي خونه به شدم خارج خونه از اينکه از

 هميدف..خوابيده زير اين باباش که گفتم هم دخترم به..باشه پشتمون هميشه دعاش که خواستم

 تخت روي االن پدرش که کرد تصور رو زيبايي ي خانه خودش روياي توي..نکرد درک اما

 رفته فرو خواب به ميابريش

 نگز..کنم خداحافظي ازش نداشتم دل به اي کينه ازآتوسا فقط اينکه حرمت به اينجا اومدم االن

 فرض به اومد دخترجوان يه..رفتم داخل به آهسته هاي اگام ب..واردشدم..دربازشد..روفشردم در

 ?کجاست خانم بتول پس..ميومد خدمتکار نظر به..استقبال

 يدبفرماي_خدمتکار

 سالم_من

 بفرماييد..سالم_خدمتکار

 کجاست خانم بتول_من

 امرتون حاال..نيستند چندمدتي داشتن زايمان دخترشون_خدمتکار

 خورشيدم من_من

 متعجبش ها چشم با اومده يادش انگار که بسپاره خاطر به ميخواست انگار..کرد ريز هاشو چشم

 ارجمند آقاي همسر_گفت

 دادم تکون مثبت عالمت سرموبه

 باشه آخرتون غم ميگم تسليت_خدمتکار

 کرد راهنماييم داخل وبه اومد خودش به سريع که کردم تشکرکوتاهي زيرلب

 ?خونست کي_گفتم ميکردم رونگاه اطراف که همينطور

 آتوساخانم فقط هيچکس_خدمتکار

 خداروشکر پس
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 کجاست سميراجون_من

 بزننسر پسرشون به ميخواستن نگارا بيرون زدن ازخونه شما از قبل چنددقيقه همين_خدمتکار

 تابهش برد رو خاطره خدمتکار..ها پله سمت رفتم حرفي وبدون دادم قورت سختي روبه دهنم آب

 داده دست بهش شوق حس ديده رو آريا دختر ازاينکه واونم.گرسنشه ميگفت همش آخه غذابده

 بود

 ..سمت اون نرم تا کنم کنترل موخود کردم سعي..آريا دراتاق به خورد چشمم..باال رفتم ها ازپله

 از که اييصد باشنيدن اما بزنم در خواستم..بود دربسته..آتوسا اتاق سمت ورفتم کردم کج مسيرمو

  اتاق در دستگيره روي شد متوقف حرکت بي دستم ميشد خارج اتاق

 دلتنگم چه نميدوني جان برادر 

 غمگينم چه نميدوني جان برادر

 انج برادر نميدوني نميدوني

 ونفرينم طلسم کدوم گرفتار

 بودن در دربه سخته چه نميدوني

 سفربودن در هميشه طوفان مثه

 نميدوني جان برادر جان برادر

 بودن پدر درد وارث تلخه چه

 تنگه دلم جان جان،برادر برادر تنگه دلم

 اميد بي روزهاي اين از تنگه دلم

 ومأيوس خسته هاي شبگردي ازاين

 تنگه لمد بيهوده تکرار ازاين

 کابوس يک دردو يک و غم يک هميشه

 تنگه دلم جان جان،برادر برادر تنگه دلم
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 جان برادر غمگينم نيست خوش دلم

 لبخند وبي رويا بي تکرار ازاين

 من غيراز که غمگيني تنهايي چه

 وخورسند وعاشق،عاشق خوشبخت همه

 بافردا که شايد دلخوشم فردا به

 باشه من خوشبختي خوب طلوع

 سرکن من تنهايي رنج اب شبا

 باشه شدن عاشق روز فردا شايد

 تنگه دلم جان جان،برادر برادر تنگه دلم

 داريوش(جان برادر)

 خفه گريمو هق هق ميکردم سعي که جوري آروم وآروم نشستم در پشت..خوردم ليز زمين روي

 به نرسيد واسه بود مشخص ش ازچهره که دختري?دختراومد سراين به چي..کردم کنم،گريه

 زده اونو وقيد ميکنه گريه عزيزش بخاطر داره اتاق اين توي اينجا داره،االن عجله ماهان

 کرده ورم گريه شدت از که سرخش هاي باچشم..آتوسابود..باالگرفتم سرمو..بازشد دراتاق

 ميکرد نگاه رو من بود،داشت

 ونوا داشتم سعي ريهوباگ بودم کرده بغلش محکم..اومد آغوشم توي..بازکردم دستمو..بلندشدم

 خوب اون حال تنها نه..نداشت اي فايده اما تربشه آروم که ميزدم حرف باهاش..کنم آروم

 بدترميشد منم حال نميشد،بلکه

 رو آهنگ من خواسته به..نشستيم تخت وروي رفتيم وباهم جداشد ازم ترشد آروم که آتوساکمي

 کرد قطع

 کنم خداحافظي ازت که پيشت اومدم جون آتوسا_من

 ?خداحافظي چه?چرا_آتوسا
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 اينجابمونم نميتونم..شهربرم ازاين ميخوام..ميرم دارم_من

 ميشه درست چي همه?مردم حرف بخاطر?شدي احمق خورشيد_آتوسا

 ميده شهرآزارم اين کال..نميتونم نه_من

 مکن نگاه هاش چشم توي نتونستم..کرد نگاهم خاصي مظلوميت با..شد اشک پراز هاش چشم

 بشه رفتم باعث چيزي نميخوام..انداختم يرز سرمو

 بزار.اينجاست داداشم از وجودي فکرکنم ميبينمت که وقتي بزار.نرو_گفت دارش بغض باصداي

 کنم آروم رو آريا توبودن درکنار با حداقل

 بلندنشه،گريه تاصدام بودم گرفته دندان به لبمو که وهمونطور چرخوندم مخالف جهت به رومو

 ميلرزيدن هام شانه گريه شدت از?کنم پنهان چرا اما.کردم

 بلندميشد زمين از هواپيما دقيقه01..کردم ساعت نگاه

 بلندشد هم آتوسا..بلندشدم سريع

 ميکنه حرکت ديگه دقيقه ده..برم بايد_من

 لحظه همون..ميرفتم بايد..داشت پا يه من مرغ اما نرم که ميکرد والتماس گريه زير زد آتوسا

 خواهش هرچي بازم..کرد گريه اون بغل توي هم وکلي کرد بغلش وآتوسا داخل اومد هم خاطره

 رجاب پا خودش وجود بدون زندگيش حداقل.باشه زنش.باشه آريا بچه بزار گفت..نه گفتم من کرد

 زندگي چه اما.باشه

 کن حاللم آتوسا_من

 ميري بگوکجا حداقل_آتوسا

 ديدکشي عذاب من باوجود چندسال اين ويت اگر ببخش منو..ميرم بدون فقط..بگم نميتونم_من

 به وساآت بلند ي گريه صداي..بيرون ورفتيم روکشيدم خاطره ودست بوسيدم جلووگونشو ورفتم

 ..برنميومد ازدستم کاري هيچ..کنم کاري نميتونستم..ميرسيد گوش

  شديم فرودگاه ووارد گرفتم تاکسي سريع

 (بعد سال05) 
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 سخت خيلي برام سال05 اين..گذشت داشتم که زندگي از سال05..گذشت سال05

 چي ميفهمه دخترم فقط..بودم دور وبقيه مامانم از سال همه اين من..گرفته دلم..خيلي..گذشت

 ريهگ من..نداره مامانم زندگي با فرقي هيچ من زندگي که ميفهمم شدم متوجه که االن..ميکشم

 توي من که لجن از حاوي زندگي اين خاطره هم واالن نميزدم ودم ميديدم رو مادرم شبانه هاي

 نوزه من آرياي..ميبينه ام شبانه هاي وزجه ها گريه اضافه به رو کردم گير کثافت ازاين باتالقي

 ميشه سال05..ميکشم نفس اون هاي نفس بخاطر ومنم ميکشه ونفس ميکنه زندگي خياالتم توي

 بخاطر..ميکنم زندگي دارم خاطره خاطر به هنوز وهنوز هنوز..نکردم تن چيزي تيره رنگ جز که

 رو انسان زيباييش..گيرهست چشم زيباييش که زيبا دختري..سالشه03االن که دختري

 زجر با سال05 که دختري نميزارم هرگز من?بدم اجازه ميتونم چطور من اما ميکنه محوخودش

 رسيد،از من هب مادرم از که باليي شايد معلوم چه..باد دست به بسپارم رو کردم بزرگش وعذاب

 آه..ناپذير پايان ارثي..بودم گذاشته ارث را اسمش من که وبدبختي بال..رسيد خاطره به من

 بريخ هيچکدومشون از..وبقيه مهسا..مامانم..ميابد افزايش روز به روز که دلتنگي..دلتنگتم..آريا

 اين زا کمي داقلح تا بزنم تازنگ تلفن سمت رفتم بار چند..اومده سرشون به چي نميدونم..ندارم

 اما..نداشتم رو تلفن هاي دکمه فشردن قدرت..نميتونستم اما بريزه فرو دلتنگي

 الح که چيزي..کرد داغونم که شنيدم رو چيزي..زدم زنگ و بگيرم رو خودم جلوي نتونستم روزي

 نکام نقل..کرده کشي اسباب اونجا از مامان که گفت..ديگري زن صداي..ترکرد آشفته رو دگرگونم

 اونجا رو مجرديم رو،حتي بچگيمو،جوانيم من که محلي اون..قديمي محل اون..کرده

 سال05 اين خداميدونه فقط..بازکرد اونجا به پا من من،بخاطر آرياي که اي ومحله کوچه..گذروندم

 هالک..ام گذشته هالک امروز تاهمين االن،دقيقا اما صبرداشتم کمي قبال شايد..گذشت من به چي

 اما..زندگي به نسبت داره بااليي درک دخترم..دارم دوستشون که کساني ديدن الکه..آريا

 فراموش چيزو همه نتونستي چرا?زجرميکشي هنوزم چرا سال05بعداز مامان نپرسيد هيچوقت

 ?کني

 مهگ سردر که بود اين دهنده بهم،نشان غمناکش هاي نگاه اما..نداشتم جوابي من چون نپرسيد

 دختر اون ديگر..دارم سن سال50 االن..ساکت اما وشاداب جوان دختر..سميقا خورشيد..من آري

 آري?چيست جواني نميدانم من اصال..رفت باد به من جواني..نيستم گذشته ي ساله32

 ?نشوند سياه خاک به منو که چيزي?شد سياه دورانش توي من زندگي که چيزي?چيست
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 زير اون هنوزم اون..سربزنم عزيزم هخون به نتونستم حتي که ازاينه بيشتر من دلتنگي

 ودنب آرام که ببيني که آريا نيستي..بود وآرام سکوت عاشق که هرچند..کامل درسکوت..تنهاست

 درکنار فقط رو سال05 اين من..نمانده گفتنم براي حرفي ديگر..شده ابدي سکوت به تبديل من

 ي ودرکوچه دريا روبه نقلي ي هخون واسم شمال به رسيدن بعداز..نگين..گذراندم ونگين دخترم

 هنوز سال05ازاين بعد هم نگين..کرد هست،روپيدا بخش نشاط درونش زدن قدم که سرسبزي

 ي مژده..ميکردم نگاهش دور از ومن سرزد بهش اومد مژده چندبار..نزده کسي به حرفي هيچ

 زندگي تهران االن مژده..بود سالگيش3تولد ديروز پسرش..شده خانمي خودش واسه حاال عزيزم

 ارمد اطالع که تااونجايي..کردن ازدواج بامازيار هم سپيده..سرميزنه نگين به گاهي وگه ميکنه

 وخواسته حال از پيروي به هم سپيده شدو وداغون آشفته سپهر ازمرگ بعد مازيار..روسيه رفتن

 خوب بانيما انگار..داره ساله2پسر دوقلوي حاال عزيزم مهساي..مهسا واما..روسيه اون،رفتند

 شا شبانه هاي گريه من مثل اونم..سرميبره به سپهر نبود غم در همچنان ميگفت مژده اما..شدن

 ..وسهند سپهر..ميلرزونه رو پسرهاش دل

 درک منو بتونه االن شايد..من مثل اونم..سپهر گذاشت رو پسرهاش از يکي اسم..سپهر آره

 نبدو همه..سرميرن به عسل ماه توي واالن برگشت ماهان به که ميشه چندسالي هم آتوسا..کنه

 دلگير هم کمي..اما ميکنه خوشحالم همشون خوشبختي..خوشبختن من

 ..هست دخترم بيماري ميده وهنوزهم داد عذاب منو چندسال اين توي که چيزي ترين سخت

 ات چند خونش که نگين از تا ورفتم شد قطع ويال همون يا خونه برق زمستاني سرد روز يه توي

 مشغول هک همين..نباشه سرد خونه اينکه شومينه،واسه براي هيزم و بگيرم شمع کنارترهست ويال

 حالش ولرز تب از دخترم شب واون..نفهميدم ومن بود کرده تب سرما از دخترم بودم کارها اين

 شنجت شب اون از دخترم فهميديم..بيمارستان برديمش حسين وشوهرش نگين وباکمک شد بد

 مامان دل عزيز ي خاطره که وعذابي دخترم تشنج بابيماري دارم که هست سال01من النا..گرفته

 رو پرستاري درس!درسته..کردم مراقبت دخترم از گل مثل سال01اين..ميزنم وبال ميکشه،دست

 اشهب مراقب که کردم توصيه هم خودش به ميکنم مراقبت وازش هستم آشنا چيزها وبااين خوندم

 مامان_

 ..سمتش وبرگشتم روبستم ازدواجم آلبوم..اومدم بيرون فکروخيال از طرهخا باصداي

 مامان جان_من
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 ?ميدي اجازه..جنگلي پارک بريم دنبالم مياد داره(دوستش)بهار مامان_خاطره

 ?برنميداري پارک اون از دست ندي دق منو تا..خطرناکه_من

 باشم خودم مراقب که مداد قول بهت من..فايدست بي همش تو ودلهره ترس مامانم_خاطره

 هواسرده پاييزهست اواسط االن..نخوري سرما بپوش گرم لباس پس باشه_من

 ?برم ميتونم حاال..چشم_خاطره

 ..دخترم برو_من

 اباشب کپي مهربونيش دختر اين..بستم هامو چشم بابوسيدنش..ورفت..بوسيد وگونمو جلو اومد

 هک همونطور ببيني که کجايي..نداره کم تخانومي از هيچي دخترت ببيني که کجايي آريا..بود

 ومتين وآرام وخانوميت تو،اخالق آرام ياهمون من ي خاطره من آرياي..توهست آرام خواستي

 يطونش خيلي دوست اينکه بخاطر هم اين که شيطان کمي من گذشته ومثل شده من مثل بودنش

 آرام ور خاطره سيرميکنم گذشته توي که اوقات،وقتي بعضي هنوز من..بهارداره نام به طبعي وشوخ

 ..هست پرتيم حواس از که ميگم ومن ميپرسه رو دليلش ازم باتعجب واونم صداميکنم

 هنوزه که هنوز..داشتم دريا درکنار زدن قدم به نياز..کمد سمت ورفتم بلندشدم رفت که خاطره

 سلع ماه واسه که يهمونجاي دقيقا..ميزنم قدم ساحل وکنار ميرم اي دقيقه واسه شده حتي هرروز

 هيچوقت اما منه دست کليدش که وياليي..سرميزنم ويال اون به هم وهرازگاهي بوديم نشسته

 ماند خواهد بسته همچنان در اين وتاابد بازکنم رو درش نکردم جرات

 ?کدوم?اي قهوه?اي سورمه?مشکي?بپوشم چي نميدونستم

 اههمر کناردريا عسل ماه واسه که هموني..سفيد دامن همون به خورد دستم که بودم گشتن درحال

 ?رمدا امنيت هنوزم?چي االن اما..پوشيدمش همين واس داشتم امنيت کنارش..پوشيدمش عزيزم

 آوردم در رو رنگ سفيد ودامن وشال مانتو همون..بپوشمش خواست دلم اما نبود خودم دست

 رنگ ديگه هم موهام..شد پوشيده من برتن تيره رنگ سه همان جز رنگي سال05بعداز..وپوشيدم

 ديگه من..نبودم خورشيد اون ديگه خودم واسه که هرچند روداشتم طاليي موهاي همون..نکردم

 که خورشيدي غروب..اومد مهتاب جاش به ورفت کرد غروب من زندگي خورشيد..نبودم خورشيد

 هرگز..نيست دوباره طلوع به حاضر هرگز
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 رو لباس اين عسلش ماه واسه که اي ساله32يدخورش همون شدم..انداختم خودم به نگاهي

 سال05از بايد چرا..بود چشمم دور چروک از اونم که بود اومده بوجود کمي تغييرات فقط پوشيد

 بااين..خداروشکر بازم?دخترم دل بودن شاداب بخاطر فقط يعني?باشم کرده کمي تغيير فقط من

 ..ميکنم کرخداراش بازهم هستم دخترم کنار در ازاينکه اتفاقات

 سمت کردم کج مسيرمو همين واسه..ندارم ويالرو اون به رفتن هوس امروز..بيرون زدم خونه از

 به وشمال بوشهر هاي خاطره..ميداد نوازش پوستمو خنکي نسيم..ميزدم قدم ساحل روي..دريا

 ميشدن مرور ذهنم در نور سرعت

 به کردن شروع وپام دست..اومدبند نفسم..شدم شکه ديدم که ازچيزي..بازکردم رو هام چشم

 روي نجاوهمو گرفتم سرم به دستمو..بندبمونم سرجام نميتونستم..بود بريده هم نفسم..لرزيدن

 بهترشه ديدم بلکه تا دادم فشارشون هم وروي بستم رو هام چشم..نشستم زانو روي زمين

 سرپ ودوتا ونيما ومهسا امانم اونا..اونا..ميديدم درست خدايا..آره..بهترميديدم حاال..کردم بازشون

 دلم..باريدن به کردم شروع تندتند هام اشک..زد چنگ هام چشم به اشک..بودن وخاله مهسا

 ينچن ديدن زيادي زمان بعداز..وببره بشوره دردهامو تمام شدتش که باريدني..ميخواست باريدن

 مخوشحالي..ناراحت هم بودم خوشحال هم..نبود توصيف قابل حالم..بود سخت واسم باورش چيزي

 تولد که انگار..بودن گرفتن جشن درحال ها اون اينکه از وناراحتيم ديدنشون از

 ها شن روي که اي قاليچه روي از هم ومهسا آب سمت به دويدن وسپهر سهند..سپهروسهندبود

 هک اي گوشه رفتم وسريع بلندشدم..اومدم خودم به..سمتشون رفت بلندشدو بودن کرده پهن

 هنوز هم اون..بود سياه هم تيپش..زيبابود همچنان هنوز..عزيزم مهساي..دنباشهدي توي

 سمت برگشتن واوناهم برن که گفت روبهشون پسرهاش سمت رفت مهسا..عزاداره

 شده خيره آب به..شد خيره آب وبه برگشت..ايستاد لحظه يه اما..اومدبرگرده مهسا..قاليچه

 ردک رو پاش انگشت ونوک باال زد رو شلوارش پاچه مهسا..بود شدن تاريک درحال کم کم هوا..بود

 کاش شالش بالبه چون..ميکرد گريه داشت انگاري..وبرگشت کشيد عقب رو پاش سريع..آب تو

 لويج دستشو ايستادو..بود نشده تمام گريش انگار..ايستاد بازهم راه وسط اما کرد پاک رو هاش

 واستمميخ..بيرون ميزد سينه از داشت قلبم..دميکر گريه داشت خورشيد عزيزدل..گرفت صورتش

 ..نتونستم ولي..خورشيد منم وبگم جلو برم
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 گريه داشت اونم..کردم مامانم نگاه..کشيد آغوش در رو مهسا..سمتش رفت نيمابلندشدو

 خورشيد نميگن?زندست خورشيد نميگن?ميگردن دنبالم?فکرمن به هنوزم يعني..ميکرد

 ..صبر فقط..خوامصبرمي ازت بازم خدايا?مرده

 غروب داشت خورشيد..دوختم چشم بود غروب درحال که خورشيدي وبه گرفتم ازشون چشم

 خير?من مثل..ميکرد

 من..رفت ازبين پيش سال03 من زندگي من،نور زندگي خورشيد..کردم غروب پيش سال03 من

 که خواهمنمي هم ومن وبازنگشت رفت من خورشيد..ماند نخواهم دوباره طلوع منتظر هيچوقت

 شمچ که نوري..گرفت شدت زندگيم به آريا اومدن باوجود من زندگي نور?بازگشتني چه..بازگردد

 هميشه براي نور اون من باطالق اما بود شدن کور درحال وسوزانش گرم شعله از ديگران

 وتاابد هميشه براي رفت..رفت

 که بدونم من خاطره پ،کهالم يک نور اندازه به نوري هم آن ميگيرد نور زندگي زماني فقط

 ..هيچ وديگر اون خوشبختي فقط..خوشبخته

 ..مردم واسشون منم..مردن من واسه اونا..برگشتم

 :کرم زمزمه را دلم حرف لب وزير..کردم حرکت ويال سمت به زنان قدم کوچه توي

 !!است گرفته دلم پاييزي عصر دريک باز و

 ..اند وخسته وخشک پاييزي،زرد درختان هاي برگ همچو که دلي

 ..است بدجورگرفته ام شکسته دل آري

 ..سکوت پراز شهر هاي کوچه پس کوچه در ميزنم قدم

 وعشق وغصه غم از باري باکوله تنها ولي عاشق دل پاييزي،يک روح وبي سرد غروب يک

 ..نافرجام

 ..انديشم مي خويش سرنوشت وبه ميزنم قدم

 ..درخيالم محال روياي وجودم،يک رد رفته برباد احساس درگلويم،يک غريب بغض يک

 تنگ ودل شکسته دل باهمان قدم همچنان زندگي ازاين نااميد ودلي خسته باپاهاي
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 ..نميوزد بادي هيچ درآن که اي درجاده بودن قاصدک دلتنگ است سخت چه

 نبود ينا دليلش ولي بود تو حدواندازه از بيش زيبايي دليلش من عشق شعله اولين شايد!!!زيبايي

 التح ترين اسفناک به که قلبيست کردن پنهان بلکه..نيست مردن زندگي در درد ترين عميق

 !!شده شکسته

 

 پــــــــــايـانـــ

3/3/0295 

Parnia asad 
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