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میکنم  اووووووم هوای ايرانو ببینننن!!! جونم هوا ازبس هواش تمیزه من دارم کف -از هواپیما اومدم بیرون  ? 

من و ارمیا هم مث بز دنبالشون  خخخ مامان و بابا فورا به طرف يه عده آدم که برامون دست تکون میدادن،رفتن!

پريـــــد بغل تک تکشون و  هم بطرف جمع ديگه ای که کنارش بود و بابا به طرف يه جمعي رفت و مامان  رفتیم!!!!!!!!!

فورااان کرده  ارمیااا؟؟ ... تو سیستم اب رساني مامان رو چک نکرده بودی؟؟؟ فجیــع -رســـمــا آب ياريشون کرد 

شوخي میکرديم  شد!صورتشون تفي  خخخ ارمیا : نه واالاا کف دست بو نکرده بودم که خخ بیچاره ها رو نگاااه سرو 

وگرنه مامان يجورااايي فقط گونشو به گونه های اونا میزد بعد از اينکه بساط ماچ و بوسشونو جمع کردن ،جای مامان و بابا 

...... و من و ارمیا هم همچنان  مامان رفت طرف جمعي که بابا توش بود و بابا هم اومد طرف جمه اين طرفي  عوض شد!!!

پسره :  خودمون آورد! خو چیکـــار کنیــــم؟؟نمیشناختیم کههههه! صدای پسر جووني ما روبه  بوديم!!! مث بز نظاره گر

ارمیا خندش گرفت ولي خندشو خورد ...  شماها بايد پسرخاله و دخترخاله من باشید ... درسته؟؟؟ رک گفتم : نمیدونیم!

منم -؟؟؟؟؟؟؟ پسر باخنده : من مازيار هستم.. پسرخاله شماهاااا مگه؟؟؟؟؟ خو نمیدونستیم ديگــــــــــــه ... زوره 

مازيار با بهت : شماها دوقلـويیــد؟؟؟ ولي هیچ شباهتي به هم  آرياناز هستم ... و ايشونم برادر دوقلوی من ،ارمیا!!!!!!!

شـرقي!!!!!!!!!بجز چشمای  ود و ارمیا کامال حق داشت بنده خدا ..... من قیافم کـامال غربي ب بجز چشماتون!! نداريد .... البته 

- دريايیش که همرنگ چشمای من بود ...... خنده ای کردو گفت  خب مگه تاحاال دوقلوی غیرهمسان نديـدی؟؟؟؟!!! 

مگه تو بودی که ارث بابامو -مازيار : دخترخاله .. حاال چرا انقد طلبـکاری؟ .... باورکن نیاوردمش منظورشو فهمیدم 

های فارسي  خوردی؟؟؟؟ که حاال نیاورديش؟ مازياربا حیرت : بابا دســـــتتتتت مريزاد ... اصال فکر نمیکردم از اصطالح 

بعـــــــضي از  درسته که تو پاريس بزرگ شدم ولي فارسي رو تقريبا خوب بلدم .... فقط -با لبخند گفتم  سردربیاری!!!!!

ارمیا  یفهمم مامان و بابا به طرفمون اومدن مامان : مي بینم که با مازيار اشنا شدين!!!!!!!!!!اصطالح ها و ضرب المثل ها رو نم

-: درسته .... ولي شماها نمیخوايد بقیه رو بهمون معرفي کنیــــــــــــــد؟  راس میگه ديگــه ... پوسیديم بس که مث  

ان و بابا خنده ای کردن و مامان دستمونو گرفت و مث کش تنبون مام کرديم!!!!!!!!!!! مجسمه ابوالهول شماها رو نگاه 

خودش کشییید دنبال   

 

ايشونم همرش هستن آقای  مامان : ايشون خاله پرويــــن هستن با پسرش مازيار هم که اشنا شدين ........  

 یا رو بغل کرد و بعد اينکه چلپ و خوشوقتم ارمیا : خوشبختم خاله پروين اومد طرف ما و همزمان منو ارم- احمد احمدی!

 چلپ بوسمون کرد ... رضايت داد که ولمون کنه مامان : ايشون خاله پری هست و ب خانم چشمو ابرو مشکي که موهای 

اقا  رنگ شده عسلي داشت ، اشاره کرد مامان : ايشونم همسرشون اقای مجید رحمتي ........ و اين گل پسر هم پسرشون 

پوست سفیدی داشت اشاره کرد مهران :  و به پسری چشم عسلي که ابرو و موهای لخت مشکي و مهران هستن 

همه زدن زير خنده و مهران هم چش غره نمايشي ای به من رفت  باش تا اموراتت بگـــذره!- چاکرتیـــــــــــــــــم!!

پسرباحالي بود از قیافش  ن تو ... ديروز خريديم!مهران : داشتیــــــم آريناز خانوووم؟؟؟ باخنده گفتم : نه به جووو
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 شیطنت و پااايه بودن شرشر میريخت لبخندی زدو چیزی نگفت از همین االن حس میکردم دوستش دارم ... اوووی 

 مشکي اشاره مامان : و اينم دايي پدرام شماها و مردی با چشم های سبزابي و مو اروی  منحرفا منظورم برادرانه بود..!

واقعا که خوب مونده بود دايي اومد جلو پیشونیم رو  کرد.... هیکل تقريبا رو فرمي داشت و سنش حدود پنجاه بود ... 

مـــردونه دست داد و گفت بوسید و با ارمیا   

 

خندی شیطوني میکنیــــــم و با لب دايي پدرام : از قیافه هاتون معلومه که شر و شیطونید .... از امـــروز باهم  

مامان با خنده : تعجب نکنیـــــــد.... دايي شما همیــشه ی  که باعث تعجب من و ارمیا شد ....  شیطووون چشمکي زد!!!

سنش آدم نشده خخخ  حتي تن ب ازدواج نداده که شیطنتش نخوابه!!! ..... هنوزم که هنوزه با اين  خدا شیطون بوده و 

انتضارايي دارنااااا .... میخان من ادم باشم!! بابا  مرده؟؟؟؟؟ ..... نچ نچ نچ .... عجب دايي : آباجي جون مگه حضرت ادم ن

زدم زير خنده .... واای خدا عجب فک و فامیل باحااالي ارمیا تو  شما من انساانم.. انسان! ب جون خودم نباشه ب جون 

 دايیش میره هاااااا .... حاال هي اينا انکار میکنن!!! ده به گوشم گفت : پس بگــــو ما ب کیا رفتیم ...!! مي گن بچه حالل زا

میشن با خنده های زيرزيرکي به  خخ آررره... عجب دايي باحالي! ... معلووومه ديگه خواهر زاده هاش چي  -

سالیرو نشون داد میان طرف خانواده پدری رفتیم بابا : خوووب اول از همه عمه آتنا بزرگترين عضو خانواده با دست خانم 

که با چشمای مهربون میشي رنگش ما رو نگاه میکرد اومد جلو و گونه منو ارمیا رو بوسید و ماهم متقابال همینکارو 

شیطونشون که مث خودته  کرديــم بابا : اينم رفیــق من... شوهر عمتون اقای بهروز پايدار ... ايشونم دختر شر و 

 آرياناز... باران خانوووم!

 

باران :  تیره ش بود،اشاره کرد ... و به دختری که از خصوصیات بارزش چشم های قهوه ای و موهای قهوه ای  

- بَـــــه! آريا خانوووم .. احوال شوما؟؟؟! مخلصتیـــم دخترعمه... شوما چطوررری؟ زده بوديم کانال الت و لوطي! ..  

 ل نداشتم .. چون توی پاريس همیشه باهم فارسي حرف میزديم!کردن مشک درکل من يذرررره هم توی فارسي صحبت 

بعدم  جلوش گرفتم که اونم محــــکم کوبوند کف دستم ...” بزن قدش“باران : ما هم خوبیـــم اباجـــي دستمو به نشونه 

شفیــق  رفیــــق  با نیش باز همو نیگاه کرديِـــم صدای عمه درومد : آراد جان)بابا( مث اينکه همین اول کاری باهم

- شدن!!!!!!!!!! دستو پای منو از پشت  ديگه ديگـــــه عمه جووون ... من که کال ادم خونگرمي هستم .. ولي دخترتون  

و پسری که شبیه  بسته و خونش ديگه ب داااغي میزنه ... خخخ بابا با خنده : اينم اقای خجالتي ما .. برادر باران ، اقا باربد!

بابا : اين دوتا  دست داد و حسااابي باهاش گرم گرفت ... بود رو نشونمون داد ... ارمیا فورا رفت سمتش و باهاش باران 

هم داداشای دو قلوی بنده هستن... عمو آرمان و عموآرمین به دوتا عموهام که کپ همديگه بودن نگاه کردم .... 

- بابا بود ... آبي تیره! چشماشون همرنــــگ چشای   خداوکیلـــــــي خانم هاتون شماها رو اشتباه نمیگیـــرن؟؟!!! 
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خانم : وقتي عــاشــق باشي میتوني حتي بین صدنفر که شبیه  خانمي جلو اومد و بازوی عمو ارمان رو گرفت... 

مسر عمو ارمان .... و همه يکصدا گفتن : اووووووو بابا : ايشون آذر خانم هستن ه تشخیص بدی ...  هم هستن هم عشقتو 

با همشون اظهار اشنايي کرديم و اونام کلي خوشامد گفتنو قربون صدقمون  ارمیـن.... ايشونم ستاره خانم همسر عمو 

عاشق و شیدای اذين  بابا : اين خانم خوشـــــکل خجالتیي و کمرو دختر عمو ارمان ... و اين اقا ساسان  رفتن !!!

-اذين با خجالت و شرم : هفته پیش عقد کرديم  نامزديـد؟؟!!-پســر عمو ارمینه  خانم)دخترعموارمان( هم پـــس  

ارمیا : عروس چقـــد خجالتیـــه ايشاااال مبااارکش  بادااا باداا مباررک باداااااا .. ايشاال مبارک بادا ارمیا هم با شیطنت خوند 

همه خنديدن و اذين بیشتر سرخ شد! ررکش باد .....عاااشــقشه ايشااال مبار باااد ... دوماد چقده   

 

خانمه که مث دايي پدرامتون  بابا : اين خانــــوم خوشکل هم کوچیکتريــن خواهرم .. عزيــزدل بنده ، اسايش  

اسمش!!!!!!!!!!!!!!!!! شیطوونه .. دررست برعـکس   

 

ذوووووق گفت عمه اسايش : آرااد  ولمون کرد و با عمه اسايش مارو گرفت تو بغلش و چلــــوووند!! ... بعد  

-خوشکل تررررر  خدا نکشتـت .. ببین چـي کاشته المروت! .. يکي از يکي  من اون خوووشکل تره ام...  

ل که من از تو خوشک ارمیا : نخیـــــــر .... عمه جون بهش بگو که کپسول اعتماد به سقفه!! .... معلومه  درستــــــه؟؟!!

- ترررم عمه آسايش: جفتتوووون خوشکــــــــــــــالی منید! عمه جون من که میدوووونم بخاطر رودربايستـي اين  

مجلس بي ريا ست!!! ... تعارف نداريم که همه خنديدن ....  حرفو میزنید ... ولي   

 

رذووووق شدم وقتي بهم گفت کلـي خ ارمیا : من که اخرشم نتونستم حريـــف زبون تو بشم آريا خانووم! 

کنن ... حس پسر بودن بهم دست میداد خخ خالصـــــــــه ...... همه از فرودگاه  کال خوشم میومد اينجوری صدام ” آريا“

ارمیا : ببند دهنتوو .. مگس میره توش و با دستش دهنمو  باااز موند!!! رفتیم خونه ما .. که البته من از بزرگیش دهنم 

که دو براابر خونه خودمون تو پاريس بود، جلوم قرار  .. خندم گرفت يه خونه بزرگ حدودا سیصد متری بست ...

نمای سفید و مشکیش واااقعا چشم رو خیره میکرد ...... داشت....  

 

 ...؟؟!!!! ... پس چطور ارمیا؟ .. ما که انقـــــــــــد پولدار نیستیم! ... و وضعمون يکم از متوسط باالتره  - 

... ولي اين خونه رو ب مناسبت برگشت  ارمیا : واال اونطور که من اطالع دارم پدر و مادرِ بابا، برای سفر رفتن اصفهان 

- بهمون هديه دادن!!! پسرشون بعد بیست و چنــــــد سال  حنده ای کرد و چیزی نگفت  اوالالااا .... چقد الاارج!!!!!! 
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شده بودن و ما هرررگز نديده بوديمشون ... ولــــــــــــي ... قراره  مادر بزرگ مادريمون که فوت ... پدر بزرگ و 

آق بزرگ و خانم بزرگ رو رويت کنیــــــــــــم!!! بزووودی اين   

 

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

 

- تو کافي شاپ نشته بودم که گوشیم زنگ خورد ....   - ران : سالااااااام بر دختر دايي گراااام!!!!!!!!!با بله؟؟؟  

 باران : هووی دختره! ... چلغوز عمته سعي کردم جلوی قهــقهه ام رو بگیرم! سالااام بر دخترعمه چلغوز خودم! 

 يعـــــــــني مامان خودت چلغوزه؟؟ تااازه فهمید چه سوتـي ای داده و جیــــــــــغش درومد -

 

-نخیــــــــــــــــــــر .... بیتربیییت مردشوررر  باران :  خیارشــــور .. برو کونتو بشوررر!!! ... بعـــدشممم ...  

باران جیغ زد : منــــــــــــــحررررف!!!! ..... نخیرم.. عاقا من گوه  نیـــست .... خالتهههه؟؟؟!!!!!!! يعني اگه مامانت 

- ـــــــه!اصال ... دِهَــــــــ خوردم  باران باخنده :  افرين افرين ... ولي اونو که هر روووز بعنوان میان وعده میخوری!!! 

حنديدمو گفتم : خب چیکارم داشتي خانوم چلغــوز که وقت  قُمه!! -خاک تو سرت کنم که زبونت اتوبان تهران

 اتم باشههه ... ملت ارزوشونه من بهشون زنگ بزززنم با حرص گفت : از خد گرفتــــــــــي؟؟!! گرانبهــــــــــام رو 

باران : ايـــــــــــــــــــش ... واای اره يه خبر  باخنده حرص دراری گفتم : کااارتو بنال چلغـــــوز جونم!! اونوقت تو ......

- دارم برات تـــــــــــــوووپ! - باران : مژدگوني بده اول!!!!!!!!!!! خب؟؟!  تو که میدونــــي من اهل باج دادن  

ازدواااااااااج  باران : مردشور خسیس بي احساستو ببرن!! ... واای خاله اسايش داره  نیــستم عزيززززم!!

با فضولي تمام گفتم : با کـــــــــي؟؟؟؟! میکنـــــــــــه!!!!!!!!!!!!!!  

 

ولت بهم  220دايي پدرام جــون شمااا احساس کردم شوک باران : اصل کاری همیـــــــــنه ديگــه!!!! با  

- کله م پريــــــــــد!!! وصــــــــــل کردن ..... رسمــــــــــا برق از   repeat) جااان؟؟؟ .... ريپیت اِگین پلییززز!) 

again please  باران :بعـــله خانوووم ... خاله من و دايي تو دار باهم مزدوج میــشن!!!!! - نـــــــــــــههههههه باران  

: آررررررره با موذی گری گفتم : آجر پارررره! ... بخوره تو فرق کله پوووکت باران : جیـــــــــــــــــــــغ!! ... بمیری 

بیام پیشت ملت جلوی زبـــــون من هاج و واج مینوندن ... االن من بايد  که من همیشه باس جلوت کم بیااارم ... قبال 

با پرستیژ مصنوعي گفتم : من به هــــــر کسي درس نمیدم عزيزززم خالصه يکم ديگه فک  خصــــوصي!! کالس 

خنده ای رو لبم اومد ..... عمه  دراوردم قطــــع کردم! زديــــــــــــم و بعد اينکه خــــــــــــــوووب حرص بارانو 

ـــود با همون خنده قهوه رو به لبم نزديک کردم که صندلي رو برويیم عقب کشیده شد اسايش و دايي پدرام!! ... چه شـــ
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ست فوق العاده سفیدش در تضاد بود و پو و دختری روش نشت ....... خوشکل بود .... موهای پرکالغي داشت که با  

ريلکس گفتم : ممنون تو چطوری؟ دختره : سالم خوبي؟ عادی و شــــادابي برق میزد! چشمای سبزلجنیش از شیطنت و   

 

کمي تعجب کرداز راحتي بیش از حدم ولي گفت دختره : مرسي ... از لبخندای شیطون و حرفات که داشتي با  

خیلي خوشم اومد و خنديـــدم ... میتونیم دوست باشیــــــم؟؟ تلفن حرف میزدی   

 

لبخندی زدم و دست دراز شده اش رو گرفتمو فشردم انگار منتظر همین بود که رودربايستي رو ببوســه بذاره  

-دختره : من رادا هستم ... تو چي؟  االن خیـــــــــلي رودربايستي داشت .. !!!!!!!!! کناار .. حاال نه که تا  آرياناز هستم ..  

شمارمو گفتم و اونم تک انداخت به گوشیم ....  دا : اوکي آريا ... شمارتو رد کن بیاد!بیشتر خوشم میاد آريا صدام کنن را

-و منم سیوش کردم  خــــــــب ... چه خبر خانم خوش خنده؟؟ نیششو شل کرد و گفت : خوش خنده چیه؟؟ ..  

- من همیشه خدا نیشم شله!  ديگه همرام يه پیچ گوشتي میارم بله دارم میبینـــــم ... ولي عیبي نداره ... دفعه  

- پیچــشو برات سفـــت میکنم ئکه دم به ديقه شل نشه!!! ... غمـــــت نباشه نیششو شل تر کرد ... باهمون  رادا؟؟! 

 نیش باز گفت : جانم؟؟!

 

 بره...!! گـونه هات فوق العاده نگران فکـت شدم ..!! ..... هرآن منتظرم که لبت جِـــربخوره و تا  - 

همونطور ريلکس يه نگاه گذرا به  يکـدفعه چنــــــــان زد زير خنده که کل آدمای کافي شاپ برگشتن سمتمون منم 

 همشون انداختم ....

 

رادا باخنده : خیــــلي باحالي بخداااا لبخندی رو لبم اومد که اگه خودمو کنترل نمیکردم مث نیش رادا کـاامال  

- !!!!..!! شل میشد  .....باور کن تو کف انعطاف  دِهَـــــــــــــه ..... من هرچي میگم نیشتو ببند بدتــــــــربازش میکنه!!!!  

رادا : مردشورتو  خنده ارومي کرد و گفت  بازشدن جا داره؟؟؟؟!!!!!!! پذيری دهنت موندم فقـط .....دقیقا تا کجا برای 

بیشتر از اين آبرومون نرفته!!!!! ببرن .... پاشو بريم بیرون تا  

 

اونوقت دوتا دوست خـوب واسه  خوشحال بودم .... تازه يه هفته بود که ازکه از فرانسه به اينجا اومده بودم ... و  

 وقتي از کافي شاپ اومديم بیرون طبـق معمــــــــــول کمي اخمامو کشیدم تو هم  خودم پیدا کردم!! ... به همین زودی!!
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- رادا : چت شد..؟؟ چرا اخم کردی..؟؟!!! ... خوشم نمیـاد تو خیابونا بخندم و جلــــــــــــف رفتار کنم..!! ... که هر  

يابـوی يالغوزی به خودش اجازه بده که بیاد طرفم االغ و   

 

آب - رادا : خرابتــــم...! مخلصتم ...- ..!رادا : نوکرتـــــــــــم. چاکرتیـــم..!!!- رادا : نه بابااااا .... ايول داری! 

-يهو ترکید از خنده  دماغتیــــــم آباجي..!!! وااا چته تو؟؟؟ ......چرا هي زرت زورت میخندی؟؟ رادا : بخدا دست  

ي حافظخودم نیست ... خیلي باحااال میحرررفي خخ خالصه اونروزم باخنده های رادا گذشت ... و در آخر ازهم خدا

من رفتم خونه کرديم و   

 

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

 

غر زدم : اه ..  کمر ايستادم ... با صدای آالرم گوشیم بیدار شدم و صورتمو شستم و جلوی کمد لباسام دست به  

لند شمم؟؟ ... اخه صبح به اين زودی من چرا باس ب اخه اين دانشگاهم که همیشه خرمگس زندگي منه ..!! پووووف ... 

اعصاب من و چیز مرغیش کردن .. اه ..... اول صبحي ترزدن ب   

 

يه مقنعه  همرنگ مانتوم .... خندم گرفت از وراجي خودم ..!! ... يه مانتوی لي پوشیدم با شلوار لي روشن  

سرشونه  و که تا زير دانشجويي سرمه ای هم ورداشتم رفتم جلوی آينه و کش موهام رو برداشتمو موهای طاليي رنگم

سرمه ايم که با رنگ چشام ست شده بود نگاهي کردم و  -هام بود رو دم اسبي بستم...و مقنعه رو سرم کردم به تیپ آبي

 شدم سـوار ...... دويیدم  ماشینم طرف به برداشتمو م کوله رنگ به کتوني يه و آبي –زدم يه کوله سرمه ای  لبخند محوی 

معده گرامي رو بخوابونم ، به طرف دانشگاه روندم  يه کوفتي بچپونم تو حـلقــــــم که صدای عز و جز  اينکه بدووون و

من يه توسان آبي نفتي و برای ارمیا يه  دو سه روز بعد اينکه به ايران اومديم بابا برای من و ارمیا ماشین خريد برای 

یمو مشـــــــــکلي نداشته باشیم بعد از اينکه ماشینو پارک کردم راحت تر باش توسان سفید ... که برای رفت و آمدمون 

قبل از اينکه بشینم چشمم به دختری با چشمای سبز لجني خورد  شدم ... رفتم تو محوطه دانشگاه و بعدشم وارد کالسم 

بهش اشاره زدم بیاد پیش من  با تعجب زير لب زمزمه کردم : رادا..!! شیطون و هیجان زده نیگام میکرد!!! که با لبخندی 

سريـــــع دويید طرفم و کنارم جا گرفت! بشینه ... اونم انگار از خدا خواسته بود چون   
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رادا : به نظرت من پیشگوام عايا؟؟؟ .... يا قیافم به پیشگو ها  نگفته بودی هم دانشگاهي هستیم..!! - 

-میخورررره؟؟؟  رادا : اوهوووووم ... من عــــــــــــاشق اين  طراحي داخلي بوده!! اينم حرفیه .... پس توام رشتت 

-آهي کشیدم  رشته امممم....  بود!! منم اين رشته رو دوست دارم ..... ولي رشته ای که عاااشقش بودم .... افسری  

-رادا با بهت : چـــــــــــــي!!؟؟ ... افسری؟؟؟  - هیچي ... ولي پس چرا ....؟؟؟!! رادا : اوهوم ... چشه مگه؟؟!! 

ازمون وروديش قبول نشدم حتي  چرا اومدم تو اين رشته؟؟! ... خب اين رشته دومین انتخابم بود ..متاسفانه تو  

قیافم مغموم شده بود ولي خودمو جمع و جور کردم پذيرفته نشدم .. وقتي کنکور دادم يا درخواست دادم هم   

 

ـــــــــده ديگـــه ... زور که نبود!! ... حتما صالح نبوده رادا : پسرخاله من هم حاال ديگه نشـ - 

يکـــدفعه هیــــــــني کرد و ساکت شد ..... پلیـــــــسه!!  

 

-با پوزخند گفتم   تا اومدم حرفي  رادا : حاال عیب نداره ... تو که از خودمـــــوني!!! نبايد مي گفتي که پلیسه!! 

مرتیــــــــــکه بوووق!!!.... يه کاره اومده بدون سالمي بدون  استاد اومد تو کالس و بکـــــــــــــوب درس داد..!!! بزنم

 نفس بکش برادر خفه نشـي يوقت؟؟!! ..... عاقااا ما نخواستیم تو درس بدی  نفـــــــس درس میده!!!!!!!!!!! علیکي .... يه 

نفس بکشه ،  ـس بکــــــــــــــــــش .... بذار دست بخت برگته ما هم ..... درسو ول کن يه نفـ

تايپ نیستیم  يه کلـه مث میرزابنويس داريم جزوه مینويسیم ... بابا ما هم آدمیم هااا .. ماشین  نکبـــــــــــــــــــــــت!!!

 کهههههه ....

 

يه  که میرفتم دنبالم میومد ... .. رادا مه مث دُم من هرجا بعد از اينکه کالس تموم شد رفتم تو بوفه دانشگاه .. 

گذاشتم رو میز و مث اســـــــــــــب شروع  نسکافه و يه کاپ کیک شکالتي سفارش دادم و بعد اينکه حاضر شد اوردم 

ــــــت ... آروم تررر .. سگ رادا : خفـــــــه نشي يوق از زمیــــن و زمان غافل شده بودم که ...... کردم ب خـوردن .....

کشیدم که يکـم بهتر  با شنیدن اين جمله غذا بشـدت پريد تو گلوم و به سرفه افتادم نسکافمو سر  دنبالت نکرده که ...

 شدم رادا : ديدی نزديک بوووود خفه شي؟؟!! .... خخخ عجب سق سیاااهي دارمااا

 

-و خنده موذيانه ای کرد    ــــوفت .... خرررمگس مزاااحم!! ... داشتم نوش جاااان کــــــــــــــــ 

-خندم گرفت  میکردم! میکردمـــــــــــااا رادا : راحت باش ... چرا لقمه رو دور سرت میپیچوني؟؟!! .. بگو داشتم کوفت 

م يادم میره چه برسه ببیینممم، خودمو ه شرمنده ...... من صبحونه نخوردم ... وقتیم که گرسنه باشمو غـــذا رو  

 به اطرافیانمووو
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چپووندم تو دهنم و با سرعت به  خنده ای کرد و ب ساعتش اشاره کرد .... سريـــع بقیه کیک و نسکافمو يجا  

 طرف کالس رفتیم

 

- پارک بودن رفتیم .... بعــــــــــــــد از اينکه کالس های اونروزمون تموم شد به طرف جايي که ماشینا  

- بیا میرسووونمت رادا : مرسي .. خودم ماشین دارم و اوپتیمای آجری رنگي رو نشون داد ....  اوووووه ... االن  

تک  خنده : نه که تو گداااايي؟!! .... اخه نیس که ماشینت پیکان جواناااانه... رادا با خواستي بگي من مااايه تیله دااارم؟؟!!

 خنده ای کردم و هرکدوم به طرف ماشینامون رفتیم ....

 

زدم .... دست فرمونم حـرف نداشت با سرعت از کنار رادا گذشتم و براش بوووقي    

 

و به بالکن اتاقم طنابي وصل بود  ن تو طبقه دومش بود رسیدم خونه به خونه دوبلکسمون نگاهي کردم ... اتاق م 

 به طرفش رفتم و تیکه چوبي برداشتم و يکم با گوشه طناب وررفتم تا از توی  که هنوز کسي ازش خبر نداشت!!!!!!!!!!!!!

دستمو به  ن رفت ...!راااحت بشه ازش باال و پايی سانت گره زده بودمش که 40سانت  40بالکنم افتاد پايین به اندازه های 

 گره ها گرفتــــــــــم و رفتم باال ... و وارد اتاقم شدم لبخنـد خبیثي زدم

 

اشپزخونه ان ... قبل اينکه بپررررم  بعد اينکه لباسمو عوض کردم رفتم پايیـن .... متوجه شدم که مامان و بابا تو  

مامان با خنده : االن  رد يا به عبارتي فضولیمو بر انگیییخت!!!توجهمو جلــــــــب ک طرفشون و بترسونمشون، مکالمشون 

اگه به آرياناز بگیم خونه رو میـذاره رو سرش بابا : چیــــــکارش داری دخترمو؟؟!! ... هنوز بچه ست ... بذار جوونیشو 

 بکنه

 

م مامان : باالخره که ای الـــهـــــــــــي من بیام دهنتو طـال با طرح های فیروزه بگیرم بابای گلممم 

 چـــــــــــي؟! .... تا کي میخاد بگه شوهر نمیخوام؟؟

 

کني، بدترلجبازی میکنه بابا : فعال کارش نداشته باش ... تو که میدوني تو هر چیزی بیشتر بهش اصرار    
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ااام مامان : چه میدونم واال اخالقا خخخخخ آخــــــــــي ..... بابامم منو شناااخته ... قربون خودم بررررم با اين  

اووووه پـــس قضیه خواستـــــــــــــگاريه!!! ... اخمام خود به  .... يعني بدون اينکه بهش بگم پسره رو رد کنم بره؟؟!!

. واال خودمو بدبخـــــتکنم .. توهم ..... عاقا من ب کـــــــــــــــــــي بگممم ... من نمیخوام شووور کنم و  خوووود رفت 

مث کوزت بايد کار کنم ...... هي بپز بشـور بسااااب بخوااب!!!!!! مگه شوهر کردن چه مزيتي داره؟؟ جز اينکه   

 

- گفتم : ديگه نذاشتم بیشتر از اين ادامه بدن و پريــــــــــــدم تو اشپزخونه و باصدای بلندی  

اوه اوووه حســـابم با  از دستش افتاد و شصتاد تیکه شد ..!!پـــــــــــــخـخ مامان که فنجون چايي دستش بود  

مامان : هیـــــــــــــن!!!! ... مرررگ نگیری دختر ريز ريز خنديدم که در کمال تهجب و ناباوری مامان  کرام الکاتبینه!!!

شغاليا دعوام کنه، زود خرده شیشه هارو جمع کرد و ريخت تو سطل آ بدون اينکه چیزی بهم بگه   

 

-رو به بابا کردم   بابا هروقت میخاست بگه  ارمیا کجاست؟؟؟؟؟؟؟؟ بابا : رفته خودشو شــــــــــارژ کنه! 

- خخخخ با مسخره بازی ولي با لحن مثال جدی ای داد زدم: طرف خوابیده مي گفت رفته خودشو شـــــــــارژ کنه 

اخه چـــــــــــــــرا؟؟!! ......  ... واااای برادرم معتـاد شد رفـت ... وااای چـــــــــــــــــــــــــــــي؟؟؟!!!! ... 

اينقـــد ريلـــــکس زل زدين به من؟؟؟!!! ...... پسرتون رفته معتاد شده االنم  برادرم جوووووون بوووووود .... شماها چرا 

وااای چقده فک زدم ... آرواره  میکنییین؟؟؟  یـــــــــگا رفته به خودش مواد بزنه شـارژ شه اونوقت شماها بر و بر منو ن 

خنده حاال نخند کي بخند يه دفعه صدای ارمیا اومد ارمیا  هام درد گرفت!! .... بابا زرررررتي زد زير 

ووو و ژولیدش :چخبرتوووووووووونه؟؟!! ..... بذاريد دو ديـقه بمیررررم ديگه برگشتم ديدم ارمیا با قیافه خوابالـــــــــو

بابا با ديدن ارمیا خندش شدت گرفت .... .. البته بماند که چند بارم نزديک بود کله پا شه!!! داره از پاله ها میاد پايین   

 

گفتم : دويیدم طرفش و خیلي جــــــدی يه سیلي اروم و نمايشي زدم در گوشش و با داااد    

 

معتاد شدی .. هـاااااان؟؟  شیدی ؟؟؟ ... مگه چب کم داشتي که رفتي از من و ننـــــه بابات خجالت نک - 

سر؟؟؟ ..... رفته بودی خودتو شارژ کني هاااان؟؟؟ .... مواد خوب  ... فکر آبروووی ما رو نکرردی پسره خیـــــــــــــره 

مبهـــــــــــــوت منو نیگا  ود و با قیافه ســـــــاخت؟؟ حاال ارمیا خواب که هیــــــــــچي ، برقم از کله ش پريده ب بهت 

يکدفعـــــــــه  شدی؟؟؟!!! با گیجي گفت : چي داری میگي؟؟؟ ... جن زده شدی؟؟ يا شايدم خواب نما  میکرد...!!!!!!!

ا نه برداشت، افتـــــاد ارمیا تـــــــــــــــــــازه فهمید سر کار بوده و نه گذاش قهـــقهه منو بابا تو کل خونه پیچید!!! ... 

-ااخ عمرا بتوني به گرد پام برسي  دنبالم! آق ارمیا يادته که من همیــــشه تو مدرسه رکورد دويیدن رو داشتممم ...  
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گرد پامم برسي هنر کردی داداشـــــــــي ... يوهاهاهااااااا ارمیا حررررصي شد و بیشتر و تند تر دويید ... با صدای  به 

ارمیا با شدددددت خورد به من و جفتمون با کله  گروووووومـپ!!!! که يکدفعــــــــــــــــــه...... امان من ايستادم داد م

- خونه رفتیم ...! به استقباااال پارکت های کف  اونم از رو من بلند شد و  آآآآخ .... بمیییییییییری ارمیای گیـج! 

به من رفت..... کله شو مالوند و يه چـش غره هم  

 

- با نیش بااااااز گفتم : میموووونن!!!! سالشونه ... مث بچها  23مامان : نگاه تــــــــــروخدااا .... انگااار نه انگااار  

...... به ما چه که کووودک درون  کوووودک درون مهمـه مادر من!!! ... کودک درون ما هنوز دو سالشم نشده  

خخخخخخخ ايندفعه مامان گذاشت دنبالم که زرنگي کردم و پله ها رو دوتا يکي  ع پیــــــرزن درونه!!!! شما ، در واقـ

واااااای که چه حااااااالي میده حرص دادن ديگران خخخ  خودمو رسوندم ب اتاقم و درو هم قفلییییدم!! ... کردم و 

 يوهاهاهــــــــــا....

 

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

 

چه عـــــــــــــــرض  وااااايي رادا دلم واسه زن اين مرتیکه میســـــــــــوزه!!!! مث وروره جادو که  - 

 ور ور ور .... اه فکش خسته نمیشه يه نفـــــــــــــس میناله؟؟؟!!!! کنم ..... مث راديو پیام میمونه هي ور ور ور ور .. ور 

میداد  تاد هم همچنااااان داشت به روضه خوندنش ادامه رادا ريز ريز میخنديد و اس  

 

فردا پس فردا دستمون افلیج  کفرررمو دراورده بود ..... اصـــــــــال امون نمیداد که به فکر دست ما هم نبود  

برازنده مون بود” میرزا بنويس ” واقـــــــــــــــــــــــعا صفت  شه اين میاد جوابگو باشه؟؟؟ حقاااا که االن   

 

بريم!!! داشتم تنـــد تند از کالس  تیش رو بســـــت و اجازه داد آخیییییییش باالخره اون دهن بي صاحاب کوف 

حرصي سرمو برگردوندم دوتا  يابـــــــــــــــــوی کور و عـــــن شدم رو زمین ...!! فرار میکردم که خوردم به يه 

و مث ازرق شـــــــامي  وروره هم مث من پهـــــــــن زمین شده فووووش ناموسي آبدااار بارش کنم که ديدم استاد 

انقـــد نیگا کن تا  هه االن فک کردی من از اون نگاهت میترسم يا از اون چشای بابا قوريـــــــت؟؟  نیگاااام میکنه!!!!

... واه واه انگار خونه  چشات دراااد منم پررو پررو يه چش غره مَشــــــــــــت نثارش کردم و بلند شدم خدومو تکوندم 

یه که میگم خودمو تکوندم!!!!!!!!!!تکون  
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-استادم عنـــــق و اخمو از کنارم رد شد و گوررررشو گم کرد   اه اه مرتیکه نچسب تفلـــــــــــون ! .. زن  

ص رادا : بیخـــــــــــــــي باوا ... نحررر عسل هم اين برج زهرمار رو قورتش بده!!!! بیچااارش فک نکنم بتونه با دو تُن 

نگااااتم نمیکنناااا با اعتماد به سقف کاااااامل گفتم :  موهای خوشکلت میريزه بعد ديگه ملت   

 

خوشکلمممممم ...  من حتــــــــــــي اگه خداااای نکرده زبوووونت الل ، موهام هم بريزه بازم  - 

-بغل کن حتما  رادا : جون من وقـــــت کردی خوووودتو هیشکي هم بپای من نمیرسه!!!!!! من همیــــشه برای بغل  

خانوم! .... تو نگران خودت باش که داری میترشي رادا : خخخ ... از  کردن و رسیدن به خودم وقت دااااارم ژيگوووووول 

- دستوری صادر نمیکنه!!! دســـــــــت تو! .... بیا بريم که فعال مخم قفل کرده و هیچ  خخخخخ ... رفتي خونه  

حتــــــــــــما وينوزتو عوض کن .. ناجورررر پوکیدی رادا : آره آره .... ولي خدايي تو ديگه کــــــــي هستي آريا ؟؟؟! 

تو حلـقم گییییر کرده  مینويسي!!! ... خداوکیلي دستت خیلي تنده .. بااااور کن سرعتت از پهنا رفته بود  مث جـت جزوه 

که ... خالصه اصـــن يه وضیییییي با خنده و شوخي رفتیم  ستم سررررفه کنم بیاد بیرون بود ..! ... وسط کالسم نمیتون

 طرف ماشین هامون و از هم خدافظي کرديـم.....

 

- در خونه رو باز کردم و رفتم تو ... خونه تو سکوت فرو رفته بود ....  رفتم  وااااا ... مامي و ددی کجان؟؟ !! 

هايي که جلوشه و بهشون  نشسته جلوی تي وی و مث اســـــــب افتاده رو خوراکي جلوتر که ديدم ارمیا 

 رحـــــــــــــــم نمیکنه ...

 

- رفتم جلو يه پس گردني خیـــــــــــــــــــــــلي خوشکل بهش زدم ....   شــتـــــــــــــــررررققققققققق  

فک کردم به جای داداشم به کانگرو پس  اااااان از جاش پريد که يه لحظه ولت وصل کردن ..!! چنااا 500انگار بهش برق 

 گردني زدم .. هخهخ

 

پیردختر بشـي ..... دست نیست کههههه  ارمیا : ای مررررررض بگیری!!! ... ای بترررشي بندازمت تو دبّه!!! ای  

- با خنده گفتم : .... گرز افراسیابه! چش غره ای نثارم کرد که فک  گرز رستمه .. نه افراسیاب!!!! اوال سالاام ... دوما اون 

- شکر داره! ارمیا : مگه تو برای من مغز و حواس میذاری؟؟ ... قطع نخاع نشدم جای نماز  کنم چشش درد گرفت!

بیشتر  سررررت پسرياااا از صدتا دختر هوش و حواس برادر من! ... نه مغز و حواس .... اه اه لوووووس! خیر  

ارمیا : خوبه مث تو باشم؟؟ ... هنوزم نمیفهمم چرا انقد  در حالي که خندشو کنترل میکرد گفت : قر و فر و نازو ادا داری!
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آخ! ... دست گذاشت رو نقطه ضعفم ... اين که من از جنسیت خودم  میکني و دوس داری پسر باشي!!! مث پسرا رفتار 

دوس دارن ... مخصوووصا مامانم!  ه پدر و مادرم ارمیا رو بخاطر پیسر بودنش بیشتر بودم چون حس میکردم ک ناراضي 

اخمام تو هم رفت و با لحني که سعي میکردم سرد  هم بهشون افتخارمیکنن!! ... يا اينکه پسرا همیِــــشه ازادن و همه 

 نباشه گفتم :

 

قیافه درهم منو ديد خواست چیزی بگه که لبخندی به هرحال هرکسي يچیزی رو دوست داره ديگـه ارمیا که - 

- تحويلش دادم و بدون حرف رفتم تو اتاقم ... نشتم لبه تخت ... مصنوعي  ای خــــــــــــدا قبال تو پاريس  

تو خونه نشتم  خونه نمیديدن! .... ولي حاال نیـگا تروخدا ... عین اين پیرزنا ازبــــــس اينور اونور میرفتم اينا اصن منو تو 

دادم که میرم دنبالشونو تا نیم  فکری کردم و بالفاصله گوشیمو برداشتم و تو ايکي ثانیه به باران و رادا اس   ور میزنم  و 

لي)آکار( ...  لبخند شیطوني رو لبم نشست ..... يه شلوار راسته لي پوشیدم با پیرهن مردونه  ساعت ديگه آماده باشن..!!

 رو سرم کردم و تو آينه به خودم خیره شدم ... با گیره طوری که پف نکنه جمع کردم و کاله کپ لي ای  موهامو هم

صورتم نکشیده بودم، ابروهای تقريبا  لبخندم پررنگ تر شد ... درست مث پسرا شده بودم ... چون هیچوقت دستي به 

با همون تیپم رفتم بیرون که تا  زابروی نازک بدم میومد ....اخه همیشه ا پُری داشتم که عــــــــــــــــاشقشون بودم 

باعث شده بود لپاش باد کنه بشدددددت پريد تو گلوش و مث  ارمیا چشمش به من افتاد غذايي که تو دهنش بود و 

رفتم با کُـــــــــــل زورم  اخه خر سرفه میکنــــــــــــه آرياناااز؟!!!!! ...... توام گااااويا میکرد!!! خـــــــــــر سرفه 

ارمیا : ارياناز عقلتو از دست دادی بسالاااامتي؟؟؟ ... اينجا فرانسه  کوبیدم پشتش که باالخـره اقا حالشون جا اومد!!!!!!!!!

آرياناز اينجا ايرااانه!! .. داری با اين سر و وضع کجا میری؟؟ نیــست   

 

من خبـــــر داری! ... تو که  من گیر نده!! ... که خودت از لجبازی های با تحکم گفتم : ارمیا بیخــــــوود به  

به دخترا نداره ...... پس کسي حتي يه درصدم شک نمیکنه کمي  داری میبیني قیافه من اينجوری هیــــــــــــچ شباهتي 

لبخندمو مخفي  شباهت نداشت ....  دخترا قانه شد .. چون واقعا وقتي تیپ پسرونه میزدم قیافم حتي يه اپسیلون هم به 

با رنگ طاليي روش خودنمايي میکرد رو پوشیدم و به NIKE کردم و به طرف در رفتم و کتوني های سفیدمو که مارک 

انقــــــــــــــده دوووسش داشتم ک نگووووو .. کال عشـــق ماشین شاسي بلند  خوشـــــــــکلم رفتم .... طرف توسان 

- بودم  بززززززن بريـــــــــــــــم که میخوايم حااال کنیم ... ويــــــــــژژژژژ همین که از در حیاط اومدم بیرون  

- آهنگو تا تهههه زياد کردم .. ولي بسررررعت نیشم بشته شد!!! نیــــــــــشم از بناگوشم در رفت و صدای  اه ...  

و غمگینم االن به اين وصــــــله؟؟!! .. پووووف  . اخه چرا فلش اهنگای ماليم مردشورمو ببره که ثبات سلیقه ای ندارم ..

بعد  چپووووووندم تو حلـق پخش ماشینم!!! با ضررررب و زوووور فلش اهنگای دوپس دوپسي و قر دارمو پیدا کردم و 
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-هااا ! خخخ  بشه دوباااره نیشم شل شد ... مث اينکه منم نیاز دارم که مث رادا پیچ نیشم سفت  او او او امید  

 جهااان ... حاااامد پهالاااانه وقتي میبینم ترو قلبُم وامیسته

 

فشااااارُم میوفته پايین دلم میلرزه واســــــــــه اون قلب مهربونت اون ابروی کمونت اون قلب مهربونت اون  

تت میدااارُم ....لِي کنوون داد میزنُم خیلي دوسابروی کمـــــــــــووونـــت واست عروسي میگیرُم لب شط کارووون هِ   

 

باران هم انگاااار دوربین گذاشته بود و پشت در  با رسیدن جلوی خونه باران اينا صدای پخشو کم کردم ...  

- با همون نیش بازم گفتم :  سريع پريـــــد تو ماشین و جلو نشت ... کشیــک میداد که با تک بوق من 

باران خواست چیزی بگه که تا نگاش به من خورد حرف تو دهنش  ـالم خانووومي ... شماره بدممم؟؟!!ســــ 

باران : بـ .. ببخشید اقا ...  نشنااااخت؟؟؟؟!!! تو نگاش اصال اثری از اشنايي نبود ..!! ... نـــــــــــههه يعني منو  ماسید!

- اشین که بازوشو گرفتم ...اشتباهي سوار شدم دستش رفت طرف دستگیره در م تگرررگ خانوم يعني با يه صدا  

 کلفت کردن من ، منو نشناختي ؟؟ تو چشماش بهت و نابااااااوری دااد میزد !!!

 

باران : نــــــــــــههههه ... نگو که تو آرياااانازی؟؟؟ دوباره نیشمو تا ته وا کردم که جیــــــــــــغش درووومد  

نکردی که تو ايرااااني؟؟؟ ..... کثااافت  الاااااااااااااااغ اين چه سر و وضعــــــــــــیه؟؟ ... تو هنــــو درررک باران : ا :

 با همون لبخندم که داشت لبمو جــــــــــر میداد گفتم  عوضــــــــــــــــي!! چقدم بهش میااد .. اصـــــــن نشناختمت 

- گرد شد باران : بي تربیــــــــــــــــــــــت!!!چشاش  بپا نگـــوزی!! - نوکرتیـــــم ... از شوما به ما ارث  

رسیده باران : بحث با تو بي فايدس باوا ... خو حاال داريم کدوووم گوری میريم؟؟؟ ريلکس گفتم : داريم میريم بهشت 

باران : تو حتـــــــــــي بهشت زهرا رو هم  وووت گفت :زهـــرا .. سر قبر توووو کال انگار جملمو نشنید چون دوباره مبه

فارسي صحبت کنم و هییییچ  با کالفگي گفتم : ای بابااا ... تو چرا انتظار داری من مث پخمه ها با لهجه  میشناســي؟؟؟؟!!!!!

که اسم اکثر جاهای تهران و اينکه بیايم مخ بابا رو تیلیت کردم  جا رو هم نشناسممم؟؟؟ من که مث تو نیستم .... قبل 

باران : بابا توو ديگـــه کي هستـي؟؟! .. چه حوصله ای! چه اعصااابي! يااادم بده!!! استان های ايراو   

 

اين میشد که از  اعتراف میکنم که بعـــضي اوقات اعصابم بهم میريخت ولي حس فضولیم مانع - خنديدم ....  

-اونم خنديد و گفت : حاال جـدی داريم کجا میريم؟؟  اين يادگیری دست بکشممم ... با  دنبال رادا .... 

باران : رادا کیـه؟؟ ... تو بهم خیااانت کردی .. اخه چطووور  شــــددددت برگشت طرفم و با کوووولي بازی گفت : 

-.... سرخوش خنديییدم  و الکي ادای گريه و شیون دراورد تو يه هفته دلتو زدمممم؟؟!!! تونستي؟؟؟... يعني  خاااک  
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باران : آهااا خوبه!!.. پس مشکلي نیست  آشنا کنم  تو مالجت کنممم .. رادا دوستمه .. امروز میخواستممم شماها رو باهم 

.. اخه از تو بعیـــدم نیست کلي از دست حرفای باران خنديدم تا رسیديم جلوی  ... فک کردم سرم هوو اوررررررردی 

اوســــکلوالی خننننگ  خونه رادا دقیقاااا دو تا خیابون با خونه ما فاصله داشت ... ولي نمیدونم چرا مث  رادا اينا ... خونه

زيرش  گوشیمو دراوردم و يه تـک به رادا زدم که اونم بدتررر از باران انگار که فنر  اول رفتم دنبال برف و بارون خانوم!

خواست چیزی بگه که با ديدن قیافه من اونم  ومد سمت ماشین و صندلي عقب سوار شد ... گذاشته باشن بپربپر کنون ا

 مث رادا دهنش باااز موند ...

 

رادا : آشغـال چقدررررر خوشکل شــــــــــــدی آريا جوووووونم  ولــــــــــــي يهـــــــو جیـغ زد : 

باران :  های غرغرو گفت : اش و مث خالــــــه خانباجي قهـــــــقهه ای زدم که باران دستشو گذاشت رو گوش

اول کاری زدن پرده گوشمو جــــــــــــر دادن  جفتشـــون لنگه همن!!! ... خدا درو تخته رو خوب جور کرده ... همین 

-با گیجي گفتم  چي؟؟؟ ..  نفهمیـدم!!! .... يعني ” خدا درو تخته رو باهم گذاشته ” اون لحظه منظورشو از  ..!! ها؟؟! ...  

در فلزی هم داريماااا ... ولي دقیقا چه ربطـي به  خل شدی ؟؟ .... خوب دَر از تخته و چوب درست شده ديگـــه البته 

صدای قهقهه های از ته دلشون  باران و رادا يخرده مث بچه خنگا نیگام کردن ... و بعــــــد .... بحث ما داشت ؟؟!!!!!

خودشونو  سرجااااش!!!!! .... شانس اوردن به ماشین نازم خط نیوفتاد وگرررررنه  يه دور برد هوا و برگردووووند ماشینو 

رادا : وااايي .... بتـ ... بترکي ... آريا ... مُردم  رادا بريده بريده گفت : ديگـه کم کم دارم هذيون میگم! خط میکررردم!!!! ...

دلم خداا ..خخ و دوبـاره ترکیــــــــد!!.. ازخنده ... آيییي ..   

 

باران :  تموم میشه ... منم دوباره مث بز و خنثـــــــــــي نگاشون مي کردم که ببینم کي هرهر کرکرشون  

 فتاد ...!!!تــــــــازه دوزاريم ا جفتتون شبیه همید!!!! دختره خنگول .... خخ .. اين يه ... اصطالحه .. منظورم اين بود که ... 

بعدم فرصت چرت گفتن بیشتر و بهشون ندادم و دوباره صدای  آهــــــــــــــــــــــان!! ... از اون لحااااظ ... -

برای  شدن!! اون دوتا هم با ايما و اشاره و اجرای پانتومیم! باهم اشنا شدن و کلي هم باهم مچ  زياااد کردم  اهنگو تا ته ته 

میخواااااام برم دربنـــــــــــــد ... يکي راهنمايیم کنه از - بهشون برسه عینهووو انسان های اولیه داد زدم :اينکه صدام 

کممم  باران : خب عقــــــــــــــل کل جوووون بجای داد زدن صدای اون کوفتي رو  کدوم طرف برررم باران هم داد زد :

 کننننننن

 

اععععع چرا به ذهن خودم نرسیــــد!!؟؟؟ کلمو مث گیجا خاروندم و صدای اهنگو کم کردم ... کال هي داشتم  

“!!دربند ” با راهنمايي های باران و رادا باالخـــره رسیديم به  دوباره زياد میکردم .. دِهَـــه! ک میکردم   
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- با ذوووووق گفتم :  جای خفففففففففـــني!! .. من که میخوام قلیوووون بکشم  ايــــــــــــــــــول عجب 

از ماشین پیغاده شدم و اونام به طبع همین کار رو   جفتشون داد زدن : چهار پايتیـــــــــــــــم!! ... پايه ايــــــــــــن؟؟!! 

صورتم  و صورتم ديده نمیشد و ماشین پیاده شدم و قفلش کردم ديگه اثری از شیطنت ت کردن .. به محض اينکه از 

رادا پیش دستي  باران که از تغییر موضع ناگهاني من جا خورده بوووود خواست چیزی بگه که  جدی و مغرور شده بود!

احتماال همون حرفای اون روز  نشونه تفهیم برد باال ...  کرد و خم شد تو گوشش چیزی گفت ... و اونم ابروهاش رو به 

بچه ها به هیـــــــچ وجه منو  گفته ديگـــه رفتم طرفشون و جدی گفتم : از کافي شاپ اومديم بیرون، بهش  منو وقتي که

که من دخترم .. اوکي؟؟ رادا : اوکي عقشمممم .. تو بي اف خودمي  آرياناز صدا نمیکنید ... فقـــط آريا!! ... نبايد لو بديد 

رادا : يکار نکن همین وســـط گیس و گیس کشي راه بندازمااااااا باران :  از اول! جوجوووو باران : نخیـــرم شووور من بود

-بچه میترسوووني ؟ ... من خودم الااات چاله میدونم همشیـــره  اهـــه ... میزنم دهن جفتتونو سرويــــــــس میکنمااا  

اسهالي پهــن زمینتون کنممم ... ... يکاری نکنین مث عن   

 

-: عـــــــوووووق ... حالمو به گنــــــــــــد کشیدی باران    تو حالت همیشه گند بود عزيیییززززززم .... 

- رادا هم با صورت سرخ از خنده های فرو خوردش نیگامون میکرد ... چتــــه تووو؟؟!! ... مث گوجه فرنگي شده !! ..  

سر و صورت منو  ـــــــــد!!! .. جوری که ترکش های اب دهنش ريخت رو و رادا واقعــــا ترکیـــــ  بتـــرک ديگــه ...

 شکــــــــــــــــوفه زد به قیافم!!! ....

 

جديدا هم کشف کرده بودم که  باران تا قیافه شکوفه زده من رو ديد اووونم قشنــــــــــــــگ پوکیــــد .... 

هم میزنه ..! .. واسه همین معلوم نیست داره میخنـــده يا داره شیون و  یه رو باران موقع خنده خودزني میکنه!!! ...تازه بق

فک و فامیله ” ها  عجــــــــــــــب فک و فامیلي!!! .. يکي از يکي بهتـــررر ... به قول اين جوک  میکنه!!! .. زاااری 

يه دستي محکممم  مازوخیسمي م چیکااار کنم يهو  خخ همینجور که داشتم فکر میکردم که با اين دوستای..” داريـــم؟؟!! 

خانومه که از خنده درحال تشنجه و اشکاش شرشر از  زد به شونه م!! ... نیگا کردم ديدم بعـــــــــــــله! ... خود باران 

حاال خوبه اشکاش   … 1يه لحظه واقعا بنظرم اومد که آبشار نیاگارا هم جلوی اشکای اين کم میاره!! چشاش میاد پايین!!

مردمم از کنارمون رد میشدن و با تاسف و ناراحتي  بیوفتهههه!! ... از خندس!! .. از گريه باشه که فک کنم سیـــل راه 

 نگاش میکردن ....... 
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- خندمو گرفتم و قورتش دادم ... فک میکردن که داره گريــــه میکنه .. خخخ ... با ضرب و زوووور جلوب  

بعد جفتشونو کشون کشوووون بردم تو محوطه .. رو يه تخت نشستیم  رررررد ... الل بمیرين بريم توووو ...درر 

باران : آريا به جووون تو دارم میترکم از  مشغول قلیون کشیدن بوديم کـــــــــــــه ..... برامون قلیون بیارن ....  و گفتیم 

به سمت راستم نگاه کردم که ديدم يه دختره عملي که هیـــــــــــــچ جاش  ...!  خنده ... سمت راستتو يه نگاااه بندااز

بازم خندمو قورت دادم ... اهه انگار غذاس ..  عمل و پروتز و ژله نبود ، مثــــال با عشوه داشت میومد سمتم .... بدون 

دختره :  رو به من با عشــــوه االغکي گفت : دختره اومد نزديک تخت ما و خوردم ... زرت زرت میگم قورت دادم و 

جدی گفتم :  سعي کردم جلوی ابروهامو که سعي داشت يپره باال رو بگیرمم ... سلووووم هاني ! ... خوفي جیگررر؟؟ ...

اشنايي  دختره : اسم من ملیسا ست ... افتخار دختره قشنــــگ جا خورد .. ولي خودشو نباخت ... ممنون ... عرضتون ؟؟!

خانوما میگنااا ... با چه کسي رو دارم گلممم؟؟ واا خدايا جای پسرا و دخترا عوض شده!! .. اين حرفا رو معموال اقايون به   

 

ولي مث اين که پررو تر از اين   متاسفانه يا خوشبختانه فعال قصد مفتخر کردن کسیو ندارم خانوم .... - 

بازوی ظريفي نداشتم که  و دست انداخت دور بازوم ... خدااااروشکررر کردم چون  نشست رو تخت حرفا بووووود ...

بازو ها و شکم و سینه سفتي داشتم ... يکمي هم عضله داشت ..  بخواد شک کنه ... اخه من تو فرانسه بدنسازی میرفتم و 

زير   دامي داااری .. چرا نمیری مدلینگ شي؟؟!!ملیسا : وااای عسلم تو چه ان خوشم نمیومد زياااد باد کنم  ولي فقط يکـم 

- لب گفت : فدات شم الهي .. نیگاش کن .. جوووووونم منم چون حرفشو شنیده بودم بازم جدی گفتم :  بپر تو  

م نثارم کردو بعد” بي لیاقت  ” و چش غره ای بهش رفتم که انگار ايندفه واقعا بهش برخورد و با حرص يه   کوووونم..!

انفجـــــــــــــــار اومد .... منم بي خیاااااال به قلیون کشیدنم ادامه دادم که دوباااره و طبق معمووول صدای  رفت!!   

 

بازش کرديــــــد ... يهو يه  بي حوصله گفتم : اه زير خاک بخنديـن ... ببندين اون دهناتونووو که مث يابو  

والی انگار بدتر قلقلکشون بدی بیشتر و  دادتونم تحمل کنیـم .... س جیغ و مگسي زنبوری چیزی میره توش بعد با

خلقت اينا اين بود که فقط چپ برن راست برن بخندن!!!!!!!!!! واالااا بلندتر خنديدن .. کال هدف خدا از   

 

باران : ايییول بهت  باران همونجورباخنده گفت :   ای رو تخــــــــــت مردشووورخونه بخنديییین .... - 

رادا : خخخخ عجب مبادله دل و قلوه ای  زدی تنگش ... آريااا .. قشنـگ شستیش انداختیش رو بند ... دوتا گیره هم 

- چش غره ای رفتم و زير لب دوتا لیچار بارش کردم ... بووود  انگار که منم با جووون و ”!! ... مبادله” يه جووور میگي  

یکردم ...م دل همراهیش   
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- تاريک شده بود ...  خالصــــــــــــــــــــــه انقدر گفتیم و خنديديم که وقتي به خودمون اومديم هوا تقريبا  

بعدم دست رادا رو  باران : خا باوااا ... برو بچــــــــززززز؟؟!!! ... بپرين برين تو ماشین که دير شدددد ... 

- ... عینهو کش دنبال خودش کشید همینجور که  اخــــي ... احتماال االن دست رادا از اون يکي دستش دراااز تر شده ... 

يکدفعه از خــــرشانسیم پام پیچ خورد و نزديک بود با  سوئیچ رو تو دستم میچرخوندم داشتم میرفتم طرف ماشین که 

دستي از ناکجا اباد اومد و بازومو گرفت ....ريده بشه به کل هیکـــــــلم که يه  کله مبارک برم تو زمین و   

 

- واسه خودم فک میزدم .... اصـن بخ خودم زحمت ندادم که طرفو نگاه کنم فقط دهنمو جنبوندم و زير لبي  

از پیريـت ببیني ... منم چشام  آخــــــــــــي خدا خیرت بده ....خبر از جوونیت ببیني .. حاال اگه پیری که خیر  

همینجور داشتم واسه خودم  اخه پامم هي هرز میره واسـه خودش ...!!!! شده ها جديـدا .. فک کنم دارم پیر میشم ..  چپ

خنده خفه ای باعث شد کله مبارکمو باال بیارم و يه نگاه کج کج به  ادامه میدادم و خودمو بررسي میکردم که صــــدای 

حرف زدن بود  چشام همــــــونجور کـــــــج و دهنمم که اماده  که از چیزی که روبروم ديم طرف بندازم 

خوش ”  يه پسر فوووق خوشکل و خوشتیپ و خوش هیکل و يه صفحه تهريف که همه با  همـــونجـــــور باااااز موند .....

سر با موهای قهوه ای تیـره يه پ واضحي بود ..... شروع میشه ،روبرووم بود .. که داشت میخنديد ولي تو چشاش يه غم ” 

عسلي و خاکستری بود .... لب و دماغشم به صورتش میومد .... ته ريش  و پوست تقريبا برنزه و چشايي که يه چیزی بین 

هم که رو صورتش بود يه تیـــــکه ای کرده بودش ... کیثافط آشغاال محوی   

 

” گرفتـــــــــــي” بعــــد میگي ” شما ” رياناااز .. اول میگي خاااک تو سرت ا اهم اهم .... شما منو گرفتي ؟؟!!!- 

- ؟؟؟؟؟؟ پسره : بعله درسته ... بیشتر مواظب باش ..  خنده بي حالي کرد  مرسي .. حتـــما ... حاال اسم ناجیم چیـه؟؟!!!! 

.... 

 

- د ... :((((((عوضـــــــــــــي اسمشم چه به اسمم میاااا پسره : آريوراد هستم .. .  خوشوقتم ... منم آريا  

نداريـــــــــم .... کم کم داشتماز ترس ضربه مغزی شدن گالب  هستم ... دستت طــالنقره که منو گرفتي ... تعارف که 

 .... ه تو مالجت يهوووو فهمیــــــــــــــــدم چي گفتمممم ... ای خاااااک باغچـــــــــــ میشاشیدم تو شلوااارم ... به روت 

خنده ..... حقم داره بخــــــــــــدا ... هنو  آريوراد خیلي سعي کرد جلوی خودشو بگیره ولي اخرم نتوست و پقي زد زير 

يهو در ماشینم که دقیـقاااا روبروم بود باز شد و رادا  سوتي ای دادم .. :((( ده ديقم ام نیست که میشناسمش و همچین 

حملـــه کرد  کرد بیرون .. يه نگا به من يه نگاهم به آريوراد و مث شیـــــــــــــــر زخمي  شو پررررررت رسـمااا خود

- طرف آريوراد و ..... پريـــــــــــــد بغلش!!!!!!!!!!!!!! ...  وااااا اينکه حمله کرده بووود ...چطوری يهو فیلم هندی  
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رادا :  من گفـــت : و شنیـــد .. چون با هیجااان از بغل آريو اومد بیرون و رو به مثل اينکه رادا حرفم راه انداخت؟؟!

کدوم  از اصفهان برگشتـــــــــــــــه .... وااااايي آريااا !!! .... اين همووون پسرخالمه که بهت گفته بوودم ... تااازه 

پلیـسه؟؟؟!! ... يکم قیافم رفت توهم و ناراحت  وونه که پسرخالش؟؟؟ ... يهووو چشااام گشاااد شد .... يعــني اين هم

صدای آروم آريوراد به گوش رسید که با اخم رو به رادا گفت : گلوووش بمـونه .... شدم ..... الهي کوفتش شه .. تو   

 

... شـ .. شوهر دوستمه  رادا : نـ ... نه بخـدااا رادا دستپاچه شد و با تته پته گفت : آريوراد : دوست پسرته؟؟! .... 

باران : همسر  .. بارااان ؟؟؟ ..... بااراااان؟؟ باران با آرامش از ماشین پیاده شد و انگار همه چیزو شنیــده بود چون گفت :

ببند پول گاز میادااا ... عزيــــــــــــــز!! ... لطفا گاز خالتو)به زبان گیلکي يعني دهان(   

 

رو ” گازخاله ” کلمه  ـــــــــب باز مونده بود کم کم بسته شد و از خنده جمـــع شد ...دهنم که از تعجـــــ 

بود و يه چندتا جمله گیالني به من و باران ياد داده بود که  خیـــــــــــــــــلي باحال گفتتتت ... خخخ رادا باباش رشتي 

- الکي دست انداختم دور کمر باران و گفتم :منم  استفاده کـــــــــــــــرد .... االن بارون ازش  معرفــــــــــــي  

اونا هم باهم اظهار اشنايي کردن وآريوراد شمارشو به من داد و  میکنم .. خانومم باران .... و ايشونم اقا آريوراد هستن ...

خدافظي کرديم و رفتیم  که باالخره ازهم گرفـــــــــــــت .... از خنده داشتم به ديارباقي میشتافتمممم  شماره منو هم 

فرمون مشت مي  که بااااالخــــــــــــــــــره من ترکیدم ... از خنده پهن شدم کف ماشیییین و به  سوار ماشین شديم ....

- وود نالیدم :با صدايي که بخاطر خنده های پرشدتم بريده بريده بو کوبیــــدم ..... راا و بارانم بدتر از مــــــن ....

میکنه ... خخخخ .. دور از جووون ...  واايي خداا ... خانوومم!!! ... پخخخخ مردممم .. االن يکي بفهمه ... فک  

 همجنس بازيم ....

 

رســـــوندم خونشون و باالخره خودمم  خالصـه کلي از سرکار گذاشتن پسرخاله رادا خنديديم و من بچه ها رو  

رفتم تو ديدم بابا نیــست .... مامانم جلوی تي  کردم ... هشت شب بوود .... به خونه رسیدم .... ساعت گوشیم رو چک 

- تماال توی اتاقش بود ..ارمیا هم اح وی دراز کشیده و فیلم میبینه ...  سالاام مامي جوابمو داد و من رفتم توی اتاقم  

مهرااان روی تخت من خوابیده بود ... فقط  داار و عجیبــي مواجه شدم .... ... ولي وقتي درشو باااز کردم با صحنه خنـــده 

 ود ...!!!!!! .. فقطم پاهاش روی تخت بود و بود و شلوارک باااب اسفنجي پاش بـ مشکلش اين بود که نیم تنه اش برهنه 

خیـــــــــــــــــــــــــــلي به خودم  کله و بدنش رو زمین ولـو بود ... دستاشم از دو طرف باز بود ...!!!

ـــــــي الهــــــ- به طرفش رفتم .. همینجورم قربون صدقش میرفتم : فشــــــــــــــــــــار اوردم تا بلند نخندم ....

مهران يکم خپلي بودو من عــــــاشق آدمای تپل  .....  قربونت نرم خرس خپل گنده من!!! .. الهـــــــي واست نمیرم من 
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رو صورتش خم شدمو لپشو يه  گـــــــــــــــــازشـــون بگیــــرمممم ........ و چاق بودم و دوست داشتممم 

ای جااانم منم همینو  پريد و شـــروع کرد به داد و بیداد کردن ... محکم گرفتم که از خواب گـــــــــــــــــــــــــتاز 

 میخوااام ديگهههه ..

 

مهران : آآآآآيیییي کمـــــــــــــــــــک .. اين کیه میخواااد منو بخورررررره؟؟ وقتي منو ديد چند ثانیه ماااات  

موقعیت خودشو دررررررک کرد و بچـــم قرررمــــــززز شد ... و پتو  . تااازه و مبهووووووووت و مث گیجا نیگام کرد .

- با خنده گفتم :  چنگ زد و کشید رو خودش ... رو  الهـــــــي فدای اون لپای نرمت نشم !! .. چقده تو  

- بیشتر قرمز شد  نرررررمااااالويي !! و خنده کنون از اتاق رفتم  ــــشد ...چته تووو..!!؟؟ .. تو که خجالت سرت نمیــ 

اشپزخونه که ديدم شام نداريــــــــــــــم ... خودم دست به کارشدم و  بیرون ... با همون خنده های زيرزيرکي رفتم تو 

ماکاروووني درست کردم و گذاشتم که بعد بیست ديقه برم سراااغش! تند تند يه   

 

مهران : بمیـــری الهي ... فک کردم دراکواليي  تم ، مهرانم نشست ور دلم ....همیــــــــــــن که رو مبل نشس 

- به شوخي گفتم :   میخواااد منو بکشه و بخوررره .... از ترس شلوارمو ريــدم .... خون آشامي چیزی افتاده روم و 

ارمیا از پله ها  نده من بیشتــر ....بیچاااره بازم سرخ شد و شدت خ منظوررررت همون شلوااارکه ديگــــه؟؟؟!! 

ارمیا : چیشده که خونه رو گذاشتین رو سرتووون؟؟؟!! اومد پايین و پرسید :  

 

بعد اينکه يه دل سیــــــــــــر  منم براش با آب و تاب و اضافه کردن مقدااااری پیاز داغ تعريف کردم و اونم  

نگرد ... آريا عااااشق ادمای  نصیــحــــــــــــــــت .... زياد دور و بر اين آرياناز ارمیا : مهران از من به تو  خنديد گفت : 

کلي مسخره بازی  !!!! .... از من گفتن بود .. حاال خود داني ... چاقالو و خپلیه .. يهو ديدی تن و بدنت کبووود شدااااا 

من بود رو خورديـــم ... خود شیفته هم عمتووونه ..  ــــــذ دراورديم و بعد اينکه بابا هم اومد شام رو که دستپخت لذي

 خخ

 

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

 

-صدای زنگ گوشي رو مغـــــــــــزم اسکیت میکرد ... جواب دادم   باران : ســـــلوم  بلـــه؟؟!! 

-ســـلوووم .. صدتا سلووم .. هزااار و سیصدتا سلووومممم  باران : وااااا ... چه   ... کاری داری ؟؟!! ...علیـــــــک  
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- بي اعصااااب ..حاال که اينطووووره .. منم خبرو نمیدممم بي تفاوت گفتم : قبل اينکه قطع کنم  باشه ... پس خداحافظ ... 

 داااااد زد ...: 

 

- ـــــــــــــــــــن ....باران : نـــــــــــــــــــههههههههه .... صبر کـــــــــــــــــــــــ   هوووم؟؟! ...  

که دايیت و خالم قرار عقد و عروسي رو  باران : خرررره .. ننه بزرگ و بابا بزرگمون دارن میاااان ... تازه بعدشم قرااره 

- بذارن .... - بعد يهووووو انگار فهمیـــــــــــــدم چي گفت!!! اعععع ... به سالاااامتي .. 

- باران : به جووووون تو اگه دروغ بگم ... دروووووغغغغغغغ ....  باران :  هووووو ... جون من بادمجون نیستاااا  

- هوو تو کالت ...  باران : اووووووه ... منحرف جااان به اعصاااابت مثلث باش ... چیزه يعني  تو شــــــــورتت ... 

-ت خندم گرف مسلـــــط باااش ..!! بعــــــــــــــــــــــــدم زرررت قطع  اوووکای اووکااای زود میام خونتون .. فعال  

عجــــــــــــــــــــب  در کماااااااااال ريلکسي و آراااامش گفتن میدونستن!!!!! کردم ... رفتم به مامان و بابا خبر دادم که 

 خانواده ای!!!! ... ذاتا بي خیالیم!

 

سه سوووته رسیدم خونه  اتاقم و يه تیپ آدمیزاااادی و دخترونه زدم و ... ويــــــــــــــــــژژژژژ  رفتم تو 

پاره کردن با عمه و شوهر عمه و باربــــد ، چپیـــدم تو اتاق باران  باران اينا و بعد از مراسم سالم علیک و تعارف تیکه 

- خودشو پرررت کرد تو اتاق ..... که اونم  باران : نه باباااا ... اومدم اخبااار  اوووی چته ؟؟؟ ... دنبالت کردن مگه ؟؟ ... 

- رو بهت بدمممم ... BBCيعــــني من تاا ترو داارم نیاز به   با اين  بستـي ..... ندارم ... تو دست اونو هم از پشـت 

- اتیـــم!!باران : خاااااک پ حرفم نیشش عین کش تنبون در رفـــــــت ... اوااا جدی؟؟ .... پس يادم باشه تف کنم گِل  

-يه چشم غره رفت که ککمم نگزيـــــــد ... خخخ باران : دو ديقه ببند دهنتوووو   شي ... نمیخواام ... بسته نمیــــشه  

ـرررر با مسخره بازی نگاهي به شلوارمکردم باران : دِهَــــــــــــــــــه .... دو ديـــقه اون زيپو بکش دختـــــــــــــــ ...

- و گفتم : با  باران : وااااااای زيپ دهنتو میگـــــــــــــــــــــم ... زيپ شلوارم بســــته ست بخـــداااا ... 

 خبااااااااثت گفتم :

 

ضــــــــــر فقط دکمه حااااا شـرمنده اخالق ورزشیت ... دهنم زيپ نداره ... ورژنش قديمیه .. درحال  - 

باران : شنیدم که  و گفـــــت: ديگه داشت قررررمززز میکرد پس ساکت شدم و حرفي نزدم که اونم آروم شد  داره ..!!!

میکنه ... و اون دوست صمیمي فقط و فقـــط دو تا نوه از تنها  پدربزرگ يه دوست صمیمي داره که تو اصفهااااان زندگي 

-با کنجکاوی گفتم  پسرش داشت .. پريدم تو  باران : هووولم نکن ديگههه ... دست بر قضااا ... خووووووب؟؟!!! .... 

- حرفشو بي حوصله گفتم : واااای غذا رو ول کـــــن ... من پذيرايي نمیخوام .. تو ادامشو بگووو يهو چناااااااااان قهقهه زد  
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..... شانس اوردم کلم به سقف نخورد وگرنه ننه بابام بي اريانااااز  شدم تو هوا که انگار زيرم فنر گذاشته باشن پرررررت 

باران : عزيزم اين يه اصطالحه ...  بعد اينکه خندش بنــــد اومد .... ... دوباره هذيون گفتنم شروع شد .. میشدن خخخ 

- ه با مواد مخدر بودن ...هم سرگرد نیروی مبارز داشتم میگفتم دست بر قضااا هر دوتا نوه اش  ايول ايول ...  

باران : بخاطر  خوش بحالشووون .. خووب؟؟؟ باراااان يکمممم اين دست اون دست کرد و اخررررررم با ناراحتي گفت :

کوچیکشو میکشن .... اينکه برادر بزرگتر از پرونده يه باند مهم دست بکشه ، برادر   

 

باران :  اخمام رفت تو هم ... بیچاااره ... ی دوست آقابزررررگ رو !!!!!!باران : يعني يکي از نوه ها 

همشون دستگیر میشن ... ولي چه فاااايده ...  هیـــــــــــــــــچي ديگـــــه ... پسره هم جری میشه خیلي سريــــــع 

 بزرگ رفته بود اصفهان نتا توی  عزيــــز بوده ، مرده ... واسه همین هم آقا برادرش که انگار خیلي هم واسش 

- مراسمش شرکت کنههههه .... باران : هیــــــــــــــــــــــچي ديگــــههه ...  آهااا .. الهـــــــي ... خوووب؟؟!!! ... 

اااد شد که باران اول نگرفنتم ... ولي بعــــد چشمام گشااا اش دارن میاااان اينجااااا ... االن با همون دوستش و پسر و نوه 

خیلي زوووود  باران : البته مث اينکه پســــــــــره تو تهرانه ...نمیتئنست اصفهانو تحمل کنه ...  پیش دستي کرررررد 

- اونجا رو ترک کرررده ... در  ... ايــــــــــــــــــــــــــــــــول .... کلیییییي حال میکنیم و کرررررررم میريزيــــــــم  

- حالي که سر جام وول میخوردم و بپر بپر میکردم گفتم :  وووووويــــــي ... کرم ريزی گرفتم  

- فجیــــــــــــــــــع .... نشات میگرفت  بعدم هم قهــقهه های سر خوش منو باران بود که از افکار پلیــــــدمووون  

!!!!.. 

 

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

 

و چیزی که برام جالب بود  اين يه هفته ای که گذشـت، چندبـار با آريوراد و رادا و باران بیرون رفتیم ....  تو 

گذشتشو فرامـــوش کنه ..!!!! ... چون خودم هم يک بار شنیدم که  اين بود که کنار من بودن بااااااعث میشد که آريوراد 

ولي بعد از مالقات هامون چقـــــــــــــــــــــــــدر منو رادا و باران  ....زمزمه کـــــــــــــــــرد  زيرلب همینو 

 کلیم باهام مچ شده بود ... هنوزم نفهمیده بود من دخترم و همچنااااان فکر میکرد پسرم..!!!!! ... و تااازه  میخنديديم ... 

.... يهني داشتم میترکیــــــــــــدم که  اااانقـــدرش!! بیان امـــــــــــــــروز ،روزيه که قراره آقابزرگ و مهمونای گراا

.... تنها  امروز منو رادا از صبح خونه باران بوديم ... چون قرار بود همه اينجا جمع شن  سرگرده رو ببینــــــــــم ... 

وک رادا بود..!!! ... خیلي خیــــلي کم رفتار مشک چیزی که تو اين يه هفته عجیـــــــــب و منو متعجـــــــب میکرد ، 
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که اکثرا اين حالتاش  بعضي وقتا خیلي يهويي تو چشاش اشک جمـــــــع میشد!!! ... جالبیش اين بود  حتي لبخنـــد میزد!

 مال زماني بود که پیش آريــــوراد بوديــم!!....

 

پوشیدم و يه بلوز استین سه ربع مشکي رنگ که  يه شلوار مشکي تا نیم ساعت ديگه اقا بزرگ اينا میرسن ... 

تنم بود و روی سرشونه  آستینش طرح های طاليي داشت ... و يه جلیقه خیــــــلي خووووشکل که جذب  بعضي جاهای 

 عااااااشق اين جلیقه م بودم چون همش توهم میزدم که لباس فرم مردونه پلیس  هاش سه تا خط به رنگ طاليي داشت ...

نمه و اون خط های طاليي هم درجه هام هستن!!!!! ...ت  

 

موهای طاليي رنگمو  توهم فااااااانتــــزی که حد و مرز نداره!!!! ... کم کم دارم خل و چلم میشمممم ... 

 ه ....باعث شد چشای آبیــــــــــــم کشیده تر جلوه کن سفـــــــــــــــــــــت با کش موی مشکیم دم اسبي بستم که 

داغدار بودن .. نمیتونستیم با لباس سفید و  لباسای باران و رادا هم تقريبا تیره بودن ... هرچي نباشه مهمونای آقابزرگ 

با شنیدن سرو صـدا و همهمه از پايیــــــن،بعد از چند ديقه از پله ها رفتیم  .... روشن بريم جلوشون جولون بديم که 

 میــــــــــــــــــــــــــــــــــخ شديم به زمیـن ..!!! تا پله تا تموم شدن پله ها مونده بود که منو رادا  ... هنوز چند پايین 

که وقتي قیافه های ما رو ديد، رد نگاهمونو  من چیزی رو که جلوم میديدم بااااااور نمیکردم ... باران برگشت طرفمووون 

روبرومون  اونم شیش در چهاااار شد و دست کمي از سکتـه ای ها ندااااشت .... دنبال کرد و چیزی نگذشت که قیافه 

بووودم، داشت روی مبلي مي نشست ولــــــي همین  آريوراااااد بووود که با همراهي آقابزرگمون که قبال عکسشو ديده 

ولي بعد  ک کردم از دســـــت رفــــت .... يعـــــــني يه لحظه ف از حدقه زد بیرووون!!! .... که نگاش به ما افتاد چشاش 

محوی زد و سری به نشونه اشنايي تکون داد و  در کمااااال ناباااوری و برخالف اينکه فک میکردم عصباني بشه، لبخند 

ما هم نفس های حبــــس شدمونو از روی آسودگي داديییم بیروون ..! نشست ...  

 

برادر عزيزم  ماه از مرگ  3گـــــــــــــــــــه چه مصیبتیه ... ؟! .. هنوز تاااااازه اه ... اين دي آريـــــــوراد : 

با کالفگي فک کردم که کاااااش آريا اينجا بود تا حداقل انقـــد خودمو  میگذره و اينا ما رو آوردن مثــــــــال مهموني!!! ...

نگاااهم روی پله ها  )دوست پدربزرگ( خواستم بشینم رو مبل که با تعارف دست آقای مهرآرا  ،نخورمممم ... مث خوره 

داشتن با  باران و رادا و يه دختــــــــــــــر که شباهت فوووق العاده عجیبي به آريا داشت ،  میـــــخکوووب شد !!!! .... 

دوباااره نگام روی دختر  ودن سر جاشوون ..چسبیده ب ترس و ناباوری و چشای ورقلمبیــــــده نگااام میکردن!!!!!!!!! .... و 

 چطـــووووور نفهمیدم که منو سرکااار گذاشتن؟؟!!! ... آريا يه دختره !!  بوری قفل شد کــــــــه ....... خدای من!!!!!

یااالشم نبوده بیرووون يومده و عیــــن خ ......واااای چه دل و جررررئـــتي داشته که با اون سر و وضع و شکل و شمايل 
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از اين که آرزوم به ايـــــــن زوودی  چقــــدر در هردو صورت زيبا و بي نقصه ..!! ... خفـــه شووووو پسرررر ....  ....

نشستــم ... براورده شد لبخند محوی زدم و سر جام   

 

بود که میخکوب شه  همونجور با شـــوووک به طرف پدر بزرگ رفتم ....اين باااااار نوبت پدربزرگ  آريـانــاز : 

 روی صورتممم!!! .....

 

گرمش گم شدم ..... منو تو  پس از چنـــــــد لحظــــه ، با شیفتگي خااااصي منو کشید تو بغلش و تو آغوش  

آقابزرگ : تو بااايد آرياناز شیطووونئ من باشي دختـــرم ... درسته؟ لبخندی پر از  آغوشش فشرد و زير گوشم گفت :

-شیطنت زدم و گفتم  با اجـــازه بزرگترا بعـــــــله ... شمام بايد آقابزرررگ من باشیین منو به طرف جايي هدايت  

بعد به جايي  هم ديديم .. . قبل از تو ارمیا رو آقابزرگ : ما در بزرگت خیــــلي مشتاقه که تو رو ببینه .. کرد و گفت 

میکردم .... ولي حدود چهل پنجاه سال پیر تـــــررر  اشاره کرد .. نگاه که انداختم انگـــــااارداشتم تو آينه به خودم نگاه 

حاااااال فهمیدم چرا آقا  ..! بودم مادربزرگم درســـــت کپي من بووود!!! ... يا بهتره بگم مـــــن کپي مادربزرگم  ...!!!

شبیه جووني های زنش بودم!! ... به لطف باران  بزرگ منو اونجوررررری بغل کرد ... به خاااطر اينکه  BBC خبر داشتم  

و ... بعـــــد ازينکه مامان بزرگ هم منو با کلي محبت  ، مادر بزرگو عاااشــــــــــقــاااانه مي پرسته!!!! ... که آقا بزرگ 

خوشاااامد  بوسید و کمي با هم خوش و بــــش کرديــــــــــــــم، رفتم که مثــــال به مهمونا  بغل کرد و چلپ و چلپ 

اول از همه به طرف  کل نقشه های شیطاني و پلیدی که کشییییده بودم پريییید!!! بگم ... اونم چه خوشااامد گفتنــي ...!!!

رفتممم و خوشاامد و البتـــــــه تسلیت گفتم و بعدم رفتم  ه تقريبا همسن بابا بود ، دوست اقا بزرگ و پسرش ک

بودم ، کنار آريو نشستم” آريا ” ريللللللکس درست مث همون زماني که براش  خیــــــــــــــــلي   

 

-ريلــــکس تر ازون گفتم   غافلگیــــر  اااقع خییییلي نمیدووونستم اين مهمونای ويــــژه شمايید!!!! .. در وا 

همیشه تو چشمات بود رو فهمیدم ...... بابت برادرت ...  شدم .. خب .... به هرحاااال خوشومدی .. حااااال دلیل غمي که 

 آريوراد : خیـــــلي تو نقش بازی کردن ماااااهری!!! آريوراد در سکوت و همونجور با لبخند نگام میکرررد ... متاسفم !

  رو بار ها بم گوشزد کرده بودن .... ن يکي رو فوووووق العااده باهاش موافق بودم .. همه هم بم میگفتن و اين نکته اي

- با حفظ همون لبخندم جواب دادم : آريوراد : حااال ... اسم واقعیت چیه خانوم پسرنما؟؟  لبخند شیطوني تحويلش دادم ..

لبخند محوی که  آريا صدا کنن ... ن آريانازه .... ولي خودم ترجییییح میدم منو من بهت دروغ نگفتم ... اسم م 

 آريوراد : مثل اينکه خدا منو خیــــلي دوست داشته .... چون دقیقا قبل از ايـــنکه  رو لبش بود کم کم پررنگ تر شد ...
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مث خـــری که کااارخونه تیتاب سازی ديده با اين حرفش  ببینمت داشتم آرزو میکردم که کاش آريا اينجا بود ...

تا پس کلم در رفــــتتتتت ..!!!!! ذوووووق کردم و نیشم   

 

خیـــــلي خوش گذشت و چیزی که  اون روز بر خالف تصورم که فک میکردم روز کسالت اوری خواهد بود،  

” آريا ” ــچ تغییری نکرد و حتــــــي هنوزم منو آريو با من هیــــــــــــــ بیشترررر خوشحالم کرد اين بود که رفتار 

میکرد.... صــــدا   

 

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

 

يه ماه از اون روز گذشت ... و تااازه بعد از اون مهموني  يــــــــــــــک مـــــــــاااااااااه بعــــــــــــــــــد ....  

و بعضي اوقات رفت و آمد خانوادگي داشتیم و   جون جوني و رفیـــق شفیـــق بابامه!!!آريوراد ، دوست  فهمیدم که بابای 

” استحکام  ” محکم تر بشه و استکاام بیشتری داشتــه باشه!!! ... ) يجـــــــــــــور میگم  اين باعث شده بود رابطمون 

آريوراد : امشب چیکاره ای  م با آريوراد اس بازی میکردم داشت انگار دارم راجع به زيربنا و مصالح ساختموني میحرفم!!! (

يه دفعـــه صدای نکره ی رادا اومد :  ؟؟!! ..  

 

- رادا : دو ساعته با کي اس بازی میکني که سرت تا گردن تو گوشیــــه؟؟؟ بي خیال جواب دادم :  با فضول  

- ريو نوشتم :و بـــي توجه به قیافه حرصي رادا برای آ سنــــــج !! امشب؟؟؟ .. بیکاِر خدااايي ... البته فعال که  

آروراد : )شکلک خنده( ... يه سورپرايز برات دااااارم ... حــــدس بزن  تیلیت میکنه ..!!! دختر خاله جنابعالي داره مخ منو 

آريوراد : ) چند تا شکلک  کااار افتاده!!!! نوشتم : بااااور کن از دست اين غرغرای ريز و درشت رادا ، قوه ی حدسائیم از  !

يه دفعــــــه افسااار  شمااال .. ويالی ما وو فقــــــطم ما جوونا .. خنده ( .... با پدر و مادرا هماهنگ کردم يه هفته بريم 

همااااهنگیدم ،خداحافظي بعـــــــد اينکه ساعت و مکان و ... رو باهاش  نیشم از دستم در رفت و تا بناگووووش باز شد ...

- رو به رادا گفتم : کردم و  جوونااا  رادا .... پاشو جمــــع کن بندو بساطتتو که پـــس فـــردا يعني جمعه فقط ما  

نیـــش رادا هم که همیـــــشه ی خدا شـــل!!! ... قشـــــنگ منو  میخواااااايم مجــــردی بريم شمال عشــــق و حاااال ....

با اون لبخند مکش مرگ ماش!!! گذاشت تو جیبش   
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 که بو میده!!!! ... اه اه اه ..... ببند نیشتوووووو .... چاه فاضـــــالب در مقابلش کم میاره بـــــس  - 

منم ريلکس  رادا : جواب ابلهان خاموشي ست!!! همونجور که پا میشد يه چش غره خووووشکلم به من رفت و فرمووود:

- جواب دادم : رادا هم انقــــد خوشحال بود که فقط يه زبون واسم دراورد و رفت که  جواب خران هم تو گوشیست!!! 

وسايلشو جمـــع کنه!!! .... از االاااان   

 

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

 

 ی فامیلمون بگم بیان .... يه دو روز با ســـــرعت برق و باد گذشــــت ..... آريو بهم گفته بود به بچهای پاااا 

 خیلیـــــم که چرخدارم طوسي –چمدون مشکي  قرار بود من و آريوراد و باران و ارمیا و رادا و مهران باهم بريم شمال ...

 اومد سرم پشت هم ارمیا !! ...ماشیـــنم عقـــب صندوق حلق تو چپووووندمش و  کشیدم خودم دنبال رو بود سنگین

.. .. بیرون  

 

- خمیازه ای کشیدم و گفتم : معلوم بود خوابــــش میاد ... درســـــت مثل من!!!  عجــــب گوهي خوردم  

قرار  موافقت کردم صبح کله سحــرراه بیوفتیماااا ارمیا : من بدتـــر از توووو .... از همین االن عیـــن خـــر پشیمونم ...

با صدای  به ماشینم و چـــــــرت میزديم!!!!! ... ما ... من و ارمیا هم تکیــــه داده بوديم بود بقیه بچه ها هم بیان دم خونه 

باران : جیــــــــــــــــــــغ ..... هر کي خواااابه شاش بنــــد بشه  يه گاااااومگس چرتم از هم دريـــــــده شد!!!!!!!! .....

عجــــب اصطالحي! .. شاش بند! ... خخخ سرمو گرفتم باال که ديدم آريـــوراد  منو ارمي خندمون گرفت .... ايشاالااا ...

بعد از سالم و احوال  نشسته و مهران و باران و رادا هم تو ماشینشن .... پشت فرمون يه بنز سي کالس مشکي رنگ 

- پرسي های معمــــــول گفتم : رادا و بارانم از  ال صفاااا کنیم ...عاقا .. دختـــرا بپرن تو ماشین من تا خووود شم 

همون اول کاری يه فلش که توش پر  آريوراد ... خدااا خواسته پريدن توی توسان من و پسرا هم نشستن تو ماشین 

ـــــــــم!! ويـــــــــــــــــــــــــــژژژژژژ!!! .... د بـــــــرو که رفتیــــــــــــ آهنگااای بپر بپری بود رو وصل کــردم و 

 ....  

 

برو بچـــــــــــــــــــزززز؟؟؟! ..... پايه ايد با پسرا کــــورس بذاريم؟؟؟ باران : دمت  - 

- رادا : دمت جیـــــز جیگررررر ... شـــــوفاااژژژژ ... برو که دااارمت ... هووووی عوضي جیگر خودتیاااا ... تو لفافه  

حاال شــــــــايد  باران هم کاله قرمزيه! ) و اشاره به کپ قرمز رنگ باران کردم(.... من  اازه طعنه نززززن!!! .... تا

رفتم طرف ماشین آريو اينا و پامو عیـــــن  باران : خخخخخخ ... بترررکي آريا ... رادا خر هم شدی! پسرخاله باشممم!!
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 اونم منظورمو گرفت و پا به پاااام میومد ... خدارو شکـر که جاده ها شلوغ  گاااازززز!!!!! ..... روانیا تا آخرررر گذاشتم رو 

اول رادا گفته بود بريم ويالشون توی رشت! .... ولي من  پلوغ نبووود ..... همونجــور تخته گاااز تا خووود رامسر رفتیم! ...

ساعت بکووووووووووب  4بعد  آريو اينا ... داشتم رامسرو ببینم ... واسه همین قرار شد بريم ويالی به شخصه دوست 

 چون عشـــــــــــــــــق رانندگي و سرعت بودم عیـــــن خیالم نبود!! .... رانندگي کردن يکم خسته شده بودم .... ولي 

يم .... بچه ها پیاده رفتیم توی ويالی آريوراد اينا و ماشینا رو پارک کرد مــــــرررررض دارم ديگـــــــــــــــــه!!! .... 

کف پام از انطاااافم!!!! منم بعد قفل کردن درای ماشین، يه کـــش و قــوس اومدم که خووودم دهنم افتاد  شدن و   

 

 اينور بريم بعدش بره در تنتون  از راه خستگي بخوابید يک –آريوراد : بچه ها ساعت دَهه! ...بريد تا دوازده  

 چشممو طوسي – مشکي –سفید  کردن و منم بي توجه به بقیه رفتم در اتاقا رو باز کردم و يه اتاق  موافقت همه ... اونور

... برد خوابم که بود نکشیده دقیقه به و کشیدم دراز نرررمش و گرررم  و نفره دو تخت رو و توش رفتم....  گرفت  

 

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

 

 هم داشتم خواب میديدم!!! .... حس میکردم تو خواب و بیداری ام ....... هم صداهای محیط اطرافمو میشنیدم و  

واسم دست میزنه ؟؟ .... يعـــــني من  واای اين میکزوفون تو دستم چیکار میکنههه؟؟؟ ... وااا .. اين جمعیت چرا داره 

با هیجان اينور اونـــور رفتم و شـــــروع کردم به خوندن  اسشووون بخوونم؟!!! ...و خواننده م؟؟!!! ... يعنــــي االن باس 

خیــلي زاقارت شده بود .... ..... ولي به نظرم صدام   

 

تو مرغــــدوني  مــــن بودمو جــــوجه خروووس ... فردی و مرغ ملــــوس .... !! .. کله شديم  - 

و  همینــــجور که راه میرفتم و مي خوووندم ، حس کرزدم به چیزی برخورد کردم  ...يهوووو ديديم شديم عروووس!!! 

- با هیجان بیــــتشتری ادامه دادم : صدای خنده های خفه ای شنیدم .... حااااال بیـــا منو ببووووس .... حیف که فقط  

ابرا  ییییم ... اگــــــــــــــه شوما اونجا بوديم االن روی بوديیییم ... بدون شوماها بودي ماهااا بوديــــم ... تک و تنها 

يهو حس کردم چیزی که بهش خوردم داره  رســــــــــــــما داشتم خزعبل میگفتم ... بودين يا قاااااطي نفتا بوديــــن ...

چشـــــــام  حـنه ای که جلووووم ديدم زووووور و زحمـت يکي از چشامو باز کردم که از ص ويبره میره و میلرزه!!!!! ....به 

خاله غزی!!!! ... اصن خاله غزی تخم مرغ داشت  بااااز شد ، هیـــــــــــــــــــــچي!!! ... چشام شد اندازه تخم مررررغای 

هنش گرفته بود د وااااج به آريـــوراد نگاه کردم که صورتش قرمـــــزززز شده بود و دستشو جلوی  عايا؟؟!! .... هااج و 

من تقريبا تو بغل آريوراد بودم و با  بعــــــد يهوووو پوزيشنو درررررررک کــــردم! .... و شونه هاش میلرزيــــد!!! ...
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اينور و اونور و نیگا کردم که ديدم رادا  ” !!!!! ...بیا منو ببوس” و میگم  اون صدای انکر االصواتم دارم نعــــره میزنم 

هرهرررر میخنده .... روی بارااان و دلشو گرفته و افتاده   

 

ارمیا و مهرانم داشتن سرو صورت همديگرو گاااااز میزدن!  باران هم خودشو رادا رو میزنه از خنـــــده!!!! .... 

اتااااقي که بودم و از  ون يه جیــــــــــــــــــــــــــغ فرابنفـــــــــــــــــــــــــــش کشیدم و با کله رفتم تو هم ....

با غرغر خودمو جمع و جور کردم  عــــــن شدم رو زمین!!! ... شانس خرکیـــــــــــــم پاهای بي خاصیتم پیچید تو هم و 

 توجهمو جلب کرد!!!! .... اععععععععع اينو که من دست آريـــوراد ديده بودم!!!  که يه چمدون عسلي رنگ ،گوشه اتاق 

من مهمونشم و نباس رو حرفم نه  نــــــــــــــــــــهههههه .. يعني اينجا اتاق اونههه؟؟؟ ... خو به من چهههه؟؟ .. ... 

- بیاره ....  میگیرممم .... من از اين  رو در پیش ” خود نفهم پنداری” اصن من خودمو میزنم به نفهمي و حیله ی  

 اتاق خوشم اومده خوووو .. خخخخ

 

لباسای آدمیزادی پوشیدم و  م تو دستشويي و صورتمو که مثـــــــل گودزيال شده بود مث آدم کردم و رفت 

- رفتم بیرون ... همه موافقت کردنو قرار شد سکم بريم  بريـــــــــــــــــــــــــممممم دريــــــــــــــــــاااااااااا ....... 

 رنگ هم فاصله همین از و داشت فاصله ديقه شش –دريا با ويال پنـــج  ... خوريم دريا بمونیم و بعدش بیايم ناهااار ب

... میزديم قدم ساحل تو باز نیش با عاشق آدمای عیـــن و رسیديم .... بود چشم  تو آبیش  

 

وقتي با چشاااای بودم که  من همیــــــــــــشه عاااشق دريا بودم .... میمررردم واسش ... از چندنفرم شنیده   

همینجـــــــــــور که سرخوشانه تو ساحل   خاااصي پیدا میکنـــه!!! .... آبي رنگم به دريا نگا میکنم ، چشمــــام شفافیت 

يه دختـــر  بپرسم که با ديدن صحنه روبروم سنسورای مغزم قفـــل کردن!! ... قدم میزدم برگشتم تا از آريــو سوالي 

دفــــن شده بود مثـــال با نااااااز و عشــــوه...  قلمبــــه با هفتاااااد قلم آرايش که صورت خودش زيرشون  چاااااااااق

نمیدونم چرا اخمام رفت توهم و جــــــــــــــووووش  دور بازوش!!!!!!!!!!!!!!!! .... رفت طرف آريوراد و دست انداخت 

 میکردم!!! را به راه جوش میاورد! ...نمیدونم چرا رو آريوراد احساس مالکیت  قبلیم که آوردم ... مثل راديات ماشین 

مجال ندادم و با سرعــــــــت به  اخمای آريـو کم کم داشــــت میرفت تووهم ... خواست به دختره حرفي بزنه که 

- طرفشون رفتم .. -با پوزخند گفتم  دختر چاقه : به شما ربطي نداره ... کاری داشتي خانمممم؟؟!  هه ... نترس با  

 حرفِ ربط، ربطش میدم ... حاال عرضتون؟؟ خودمم نمیدونستم چرا نخووود تو آش شدم ... جالب بود که بقیه هم حرفي 

دختره کالفه گفت : آخه به تو چه خانوم؟؟ .. شوهرمه اصالااا .. نمیزدن و بر و بر ما رو نیگا میکردن ...  
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- با حررررص آشکاری گفتم : های منو آريــوراد چسبیــــد به فررق سرمون!!! ...همزمان ابرو  بیخووود  

-دختر چاقه با پوزخند مسخره ای گفت : ريـــز میبینمت  کرج میکنماااا .... -چرت نگو که دهنتو مصادف با اتوبان تهران

هه...در حال حااااضر اگه وضعت  رفته باال  پس حتــــما برو به يه چشم پزشک مراجعه کن چون شماره چشمت 

- و زير لب گفتم : خیلي وخیمه ذره بین بدم بهت ... دختر چاقه : فعال که يه  ايکبیـــری انگار شنیــــد چون گفت : 

- هه فک کردی من کم میارممم؟؟؟ ... کور خوووندی .. عجـــوزه ی تمام عیار جلوم ايستاده .... ينه نگام انقد تو آ 

- ديگه کم کم داشت میرفت رو نروم  با حرص و خفه گفت : میزنم لهت میکنمااااااا .... نکن عزيـــــز ... میشکنه!!!! 

... اين کارا به گروه خونیت  جناااب تو اول بپا شست پات نره تو چشمت ... شلوارتو نمیتوني بکشي باال که  

ده کنتـــــــــرل شده ای پا در میوني کرد:مهران با خن نمیخوره اصالاا ...  

 

-مهران : آرياناز بس کن ... خانوم شمام تمومش کن .. مگه بچه ايد؟؟؟   به تو چـــــه که وسط دعوا نرررخ  

- دختره : اعجب زنیکه ی سلیطه ايه ... پرروووو .. بدبخت خیـط شد ..!!!! تعیین میکني؟؟!! ... اعتمااااد به با  بروبابااااا  

- دختره : زن باباااا ... نفس کاااامل و لبخند پیروزی گفت : هه .... طالقش داديم رفت بابااااا .... )خوب شد اينو از  

آخرم دختره ديد من خیــــــلي سیريشم راشو کشید رفت و تو  بودمااا .. وگرنه ضايع میشدم ..( تو يه رمان خونده 

آاااخ چي نالییییید اين؟؟؟!! .... اومدم هجووووم ببرم طرفش که آريوراد  نااامووووسي دااد .... همون حالتم يه فحش 

اونم همونجور يه نفس داشت  داد زدم : ببُر صداتوووو ... میزنم دکورتو کالاا عوض میکنمااا ... رو محکم گرفت ... بازوم 

 که نمیدن ... اب سگ بي صاحابي که تو خیابون پاااارس میکنه رو آريوراد : ولش کن ... جو فحش میداد ... آريو گفت :

خونســــرد و ريلکس شدم .... اين حرفش انگار آبي بود روی آتیش درون من!!! ..... تو يه صدم ثانیه   

 

- با لبخند و هیجان گفتم :  جفتشون باهم داد   ولـــــش کنید اونووو ... مهران،ارمیااا .. بیاين بپريم تو آب ...!!! 

ايـــش .. نترسین باااو ... - تفــــاهمشون منو خفیــــد..!!! .. زدن : گمــــشو بابااا حال داااااری!! .... GPS دارم گم  

کردن و ما هم خیــــلي شیک  خالصـــه با کل کل ها و بگو مگو هامون رفتیم ويال و پسرا جــــوجه به راه  نمیییشم!!! ...

ـــق زديم!!! ...س  

 

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

 

حرصـــــي اومد طرفم رادا : آريا اسممــــو ....  رادااااااااارررررر..؟؟؟!!! ....بیـــا اينو ببیـــــن!!! ... - 

- با خبااااثــــت گفتم : درررررست بگوووووو ... ختو رادارِ مني!!! ...خانوم ردياااب!! .. خخخخ   
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- رادا : بمیــــری..!! با حــــرص گفت :  تا تو هستي من چـــرا..؟؟! .. فعال قصد مُردن ندارم به جون تووو  

- خخخخخخخخخخ ... حاال باس اون يکیو اذيت کنم .. ... تگــــرگ؟!! ... بـــرررف؟؟!!! ... باران؟ .. بورااان؟؟ ..  

بیرون میزد، اومد طرفم که  ادا مث اژدهااااايي که از دهن و دماغ و گوشاش آتیش اوونم حررررصي تر از ر بوراني؟؟؟!!

باران : واااااااااای آريــــانــاز سر جدت اسممو مثــــل آدم  ..!!! مثال دستبندی که تو بازار داشتم نشونش میدادمو ببینه 

- صدا کـــــن.. اه با همون خباثت ذاتیم گفتم :  رو چه به آدم شدن ؟؟... نحررررص تگرگ جوونم ... فرشتـــــه 

آريوراد : اععع .. آريا کوتاه بیا ديگـــه ... کمتر کرم  آريــوراد با خنده ای که سعي در کنترلش داشت پا درمیوني کرد :

- بريز دختـــررر ... گرفتم  من االن کرم ريزی ” !!! ... راديو جووون“شرمنده ی اخالق ورزشیت  

ديگـــــه ... چه جايي بهتر از اينجا ...  فجیــــــــــــــــع ... کاريشم نمیشه کرد .. باالخره باس يجا تخلیه ش کنم 

آريو با تعجـــب پرسید : چـــي؟؟... راديو؟؟!!! .. .... خخخخخ ) خنده به سبک ارّه برقي!!!(   

 

جاهاشونم عوض کــــردم ...  آريو رو حذفیدم و ” آر“ون که داری ... ا” راد ...”اوووهوووم ديگههههه  - 

آريو : نترررکي دختر! ... اخه به  فک کردم اونم حــــــرص میخوره ولي بجاش ترتر زد زير خنـــده!!! شدی راديووووو!!

- کردم ...با نیــــش باز نیگاش  تو رو هم نمیشه کاريش کرد ... چه چیزايي فک میکني تووو ... المصب اسم  آريـــو  

به انبوه دستبند های چرمي که با فلز  خوشکلــــه؟؟!!! ... .. اينا که فقط بیخ گوش من غر زدن ... تو بیا ببین اين دستبنده 

 داشت و کنارش ” عقرب ” بود اشاه کردم ... و دستبند عسلي رنگي که نماد  نماد )سَنبُل( ماه های مختلف روش کار شده 

 نوامبر بود ولي وقتـــــي به تاريخ شمســـــي  11اخه تولدم توی تاريخ میالدی  رو نشونش دادم .... ” آبان ” ه بود نوشت

با نیش باااااز  آريـــوراد : پـــس آبان ماهي هستــــي!! .. آريو لبخندی زد و گفت : “..!!!! ...آبان  21” حسلب کردم شد 

- سر تکون دادم .. شیطون گفت : خودت چي فکر میکني؟؟!!! ... تولد چه ماهي هستي؟؟؟ ...تو م   

 

- ” ...مهر ” باشه يا ” تیر ماهي ” نمیدونم چرا همش حس میکردم يا بايد   آريــوراد :  اوووم ... مهر؟؟!! .. 

- نوووچ .. خواستم  ـــول به حس ششمممممم ...ايـــــــــ آريوراد : آفريــــــن ... درسته .. خـــــب .. تیر..؟؟! 

آريــوراد : اينو همیـــشه يادت باشه .. وقتي با مني نبايد  دستبند رو بردارم و حساب کنم که اخم ظريفي کرد و گفت :

- ... نذاشت اعتراضي بکنــــم و فـــورا پولو حساب کرد و دستبندو به طرفم گـــرفت  !!!! ... دست تو جیبت بکني 

- دستت درد نکنه ... مرسي آريوراد : قابلتو نداره .... مبارکت باشه ..   ولــــي ..... پس يه ديقه صبر کن .. 

عقرب چقده شبیه همن هااا( واسه  سريــــــع يه دستبد چرم مشکي که نماد خرچنگ داشت ) خودمونیمااا خرچنگ و 

با لبخند  چشمای متعجبش دستبندو به طرفش دراز کردم ...مقابل  برداشتم و زرتي حساب کردم و در ” تیر“

- گشــــااااادی گفتم :  ديگــــه بي حسااااب شديـــممم!!! .... 
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آريوراد : خیلي خل و يه دنده ای .... ولي  يه پس گردني آروم بهم زد و سری به نشونه تاسف تکون داد ... 

امروز قرار  متراااژ کنیــــم ...!! ا اداااامــــه ی بازار ها و مرکز خريد ها رو مرسي کلمو مث گوسفند تکون دادمو رفتیم ت

يکجـــا همه خريد ها رو بکنیم بره پي کارش!!!!!!!  بود فقـــط و فقـــط تو بازارا و پاساژا و مرکز خريد ها پالس باشیم تا 

ويترين يکي از بوتیک ها نظرمو  مشکي داشت تو يه تیشرت جذب عسلي رنگ که روش نوشته های التین با رنگ  ...

- جلــــــبید!!! .... رفتم نزديک ويترين  چند قدم با دو رفتم عقــــب و مچ دست آريو  وااای چه خوشکلهههههه ... 

- .... با نیــش گشااادم تیشرتو نشونش دادم .. رو گرفتم و کشیـــــدم دنبال خودم  ــلي به چشای ببینــــش ...خیــ 

چشامو مثال مظلووووم کردم ... هرچند خودم میدونم قیافم  بپوشیـــــش ..؟؟!! عسلیت میاد .. من میدووونممم ... میری 

آريـــوراد هم که پااااااايــــه!!! .. اوکي رو داد و  مظلوم نمیشه و االنم احتماال مث کودن ها شدممم!!! در هیــــچ حالتي 

منم داشتم واسه خودم تو بوتیک گشت میزدم که چشمم افتاد به يه  رفت تو اتاق پروو .. . تیشرتو برداشت و رفتیم تو ..

... عســــــلي تیره مايل به قهوه ای .. که يه کمربند چرم قهوه ای خوووشکل داشت  شلوار جین   

 

پروو رو زدم و بــــي اجازه  ـــت رفتم در اتاق به فروشنده گفتم سايز آريــو رو بهم بده ... و بعدم با ســــرعـ 

بعـــد چند ديقه که  در نهااااااايت در اتاق پروو رو بستــــــم..!!!! بازش کردم و شلوار و پرت کردم تو بغلــــش ... و 

- همشونو پوشید اومد بیرون ...  د ... مردشــــور وااااای کثــاااافتتتتتت آشغااال چقـــد به چشای عوضیـــت میا 

- آريوراد : واقعااا مرسي از اين تعريف صـــادقانه ت!!!! با خنده گفت : ريختتو نبـــره .... خواهش میکنم قابلتو  

با خنده نگام  باشه؟؟ ... اون لباساتو لنداز تو ساک بیار با خودت .. نداشت ... همینجوری با همین لباسااا بیا ديگـــهههه ... 

انقـــــــــــــــده  هم پرداخت کرد ... د و سری به نشونه موافقت تکون داد و پول تیشرت و شلوارشو کر

همینجور مث  خرکشش میکردم اينور اونور!!! .. خــــرذوووووووووق شدم که مثل کوآال از بازوش آويزون شدم و 

رادا هم پشت سر ما تک تک مغازه ها رو سرک  خجسته ها درحال گشت زدن بوديم ... مهران و باران و ارمیا و 

دختر اولي با جديت : بروبابااا ... صدف  يکدفعـــــــــه حرفای دوتا دختر توجه منو آريوراد رو جلب کرد .. میکشیدن!!! ..

 و  بیخودمون سوار اتوبوس بشیم مثال چي میشه؟؟ ... به خاطر چشم و هم چشمي اگه مثال ما واسه رفت و آمدای 

... خودخواهي اين مردمه که هوا انقــــد آلودس و اليه ی اوزون سوراخ شده ديگـــه   

 

تو چه آخـــه ....؟؟ با خنده و  دختــر دومي )صدف(: وااای اعصاب داريا تواممم ... وللش .. به درک به منو  

- لبخندی شیطون رو به آريوراد که اونم حرفاشونو شنیده بود گفتم : آريــوراد : چه  من يه پیشنــــهاد دارم!!! 

- پیشنهادی ؟؟ ... انگشتمونو فرو کنیم تو  ـل پتروس فداکــــار ، از خودگذشتگي کنیم و خخخ میگم چطوره ماهم مثــ 

.. هوووم؟؟ .. نظرت چیه؟؟ آريوراد : ههخخ .... نه نه ... من  سوراخ اليه ی اوزون تا يه جـــهــااااني نجات پیدا کنه 



 

 
32 

زنونه کرده بود و با عشوه اينا رو صداشو  بــــي حس میشههههه ... نمیتونم همچین فداکاری بزرگي کنم .. اخه دستم 

- کنارم!! .... میکرديم و مسخره بازی در میاورديـــم .... که مهران با قیافه پکری اومد  میگفت .... داشتیم هرهر کرکر 

مهران : من  با لب و لـــوچه آويزون گفت  چــیشده تپـــلي من..؟؟!! ... چرا پف های صورتت آويزون شده؟؟!! 

لپشو يه  الهــــــــي فداااش نشـــم که انققققققده ناز و کپل مپلـــه ... رهن میخواااااام ... ولي هیــــچي بهم نمیاااد ...پی

رفت تو طبقه همکف!!! بووووووس محکـــم کردم که چشای آريو افتاد کف مرکز خريد و فکش   

 

 ..) با لحن کش داری گفتم (  بیا بريـــــم .... خودم بران پیرهن پیدا میکنم - 

 بعدم دست آريوراد و مهری رو گرفتم و عیــــنهوووو کش تنبون دنبال خودم  مــــــــــیـــخرررررررررررم برااااات ..!!!

 راه میرفتیــــــم که چشمم خورد به يه کشیدمممم .... همینجور مثل ماشیني که بقیه ماشینا رو بکـــسل میکنه!! داشتیم 

بردمش تو مغازه و  اونجايي که مهری سفید بود مسلمــاااا خیلي بهش میومد ...  تیشرت خوووووشمل آبي تیره ... از 

بپوشه ... شلوارای اون مغازه رو هم نگاه کردم و يه شلوار  پررررتش کردم تو اتاق پروو و مجبورش کردم تیشرته رو 

 لجني -سفید –سبزابي  تم و تو قسمت پیرهن ها هم يه پیرهن چهارخونه شلوار لجني هم براش برداش جین سفید و يه 

 شلوارا و لباس بقیه و  تو دادم هولش دوباره که بیرون بیاد خواست و شد باز پروو اتاق در لحظه همون ....برداشتم براش

مهری : وااای  يم با ذووووق گفت :ديد ما و پوشید جدا جدا رو ست هردوتا اينکه بعد !!! ...بغـــلش تو انداختم هم رو

تو جشای آريــورادهم تحسین  لباس خوب بودم ....  نمیری آرياناااااز ... سلیقت خیــلي بیسته!! ... دو ساعت بود دنبال 

برخورد  خالصــــــــــــــــــه ... حساب کرديم و اومديم بیرون که به ارمیا و رادا و باران  موج میزد ...

ــــــــــم!!!...کرديـ  

 

 اوووووووفــــااااا .... يهو کــــل پاساژو میخريدين ديگــــه!! - 

 

- ..!!! ...باااااز  کلشوووون پس تا نیششونم...  بووود خريد ساک هشتا –دست همشون هفت    آخـــــي ... لباس  

گفتم االااان میـــخوره تو  یشتونو آبرو حیثیتمون رفــــت ...ن نديده هااا .. نیگا تروخدااا .. چه ذوقیم کردن ... ببندين 

خالصـــه ی کالااام، بعد از اينکه تا خرخره  حسابم نکردن!!! پرشون اخم میکنن که متاسفـــانه ضدحال خوردم و آدمم 

 وند ، به ناچاااااااار کوفت و زهرمار ديگه خريديم و يه قــــرون هم ته جیبمون نم خريد کرديم و سوغاتي و هزااار 

- رضايت داديم و لش برديم ويـــال .... عاقا .... يه خبر خوووب .... ناهاااار با خانووماااااا داااد باران و رادا درووومد  

... مارو شريک رادا : اععععععع ... يعني چـــــي .. به من چههههه باران : دِهَـــــــــــــه ... آرياناز از خودت مايه بذااار  :

زدم به  رفتم طرفشون و يدونه مشت ناناس کوبیدم تو شیکم بارووون و يه پس کله ای هم  ندون خواااهشاااا ... خودت 
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ديدم مهران و ارمیا و آريو دارن با نیشي که  ... راااداارررر خانوم!!! .. خخخ که خفــــه شدن .. خیلي شیک و مجلسي! 

گفتم : نیگام میکنن ... دلم نیووومـــد اول جوووني ذوق مرررررگ شن بمیرن پس  شده بود گوووش تا گوووش باز   

 

مثــــــل اينکه  البتــــه بعد از اينکه يکي دو ساعت استراحت کرديم دست به کاااار میشییییم ... - 

و  گفتن : فِـــسسسسسسسس ..!!فرو کرده باشن  خیــــلي خووووب عمل کردم چون مث الااااستیکي که توش میخ 

حــد،خودمو  پنچـــــر شدن!!!! .. خخخخخ منم خوشنوووووود از جلوگیری از مرگ سه نفر ناشي از ذوووق بیش از 

- درومد : پررررت کردم رو مبل راحتي چــــرم که دقیقا اين صدا ازش  انقــــده خووشممم  پــاااااااافـــفففففففف.... 

بعد اينکه يکي  کلي با مبله باااازی میکرررردمممممم ... گووو ... اگه از آبروی نداشته م جلوی اينا نمیترسیدم اومد که ن

 دو ساعت گذشــــــــــــت ......

 

-رادا : مررررررض  هوااار زدم : راااااااداااااااارررر...؟؟؟؟!!!  تو جــــووونت ... تو مغـــز استخونت .... بپر  

دو ديــــقه بعد  رادا هم با غرغر رفت فرمايشات بنده رو انجام بده ... همــشووووو .. د ماکاروني رو آماده کن ... موا

 دوباره صدامو انداختم پس کله م و عرررربده زدم :

 

ـــــــدت ريلکس داد زدم : تو معـــــ باران : ای زهـرمــااااررر ... تــــگرررررگ؟؟؟؟ .... برررف؟؟.. - 

باران غريد : پس تووو قراره دقیــقااا  و ناز رو بردااار ... میزو هم بچیـــن ... ... توام برو کمک رادا ظرف مرفای خوشکل 

- چیکار کنیي؟؟ ...  توعاااا .... من قـــــــراره ماکاروني رو بپززززم ... يکار نکن همونم بذارم به عــــهـده ی  

- ديدم پسرا خععععلي داره بهشون خوش میگذررره ... د و رفت چپیـد تو آشپزخونه ...!!دهن کجي ای کر

-راديـــووو ..؟؟ آريوراد : جــانم؟؟    رادا و باران خااااک برسرررتون .. يکم از راديو ياد بگیرين ...! اها  

خوابیدن شماها دربسـت در اختیار  ا موقع میخواستم يگم حاال که ما داريم واسه غذا زحمت میکشیم از بعد ناهار ت

باران : ايییییول به ولـــت ... هوررراااا رادا : دمت بخـــــااااااری  جیـــغ و هووورای بچه ها از آشپزخونه اومد ...  مايیـن!!!

.خنده شیطاني ای کردم .... چه کیـــفي میدادا .. هیچکس رو حرفم حرف نمیزد .. آريانااااززز ...  

 

 بعدا حتـــمااا تالفي میکنم ...  آريوراد با لبخند شیطوووني گفت : حاال يدووونه آرياناز که بیشتر نداريم ... ولي  

- با تهديد گفتم : بعدم زد کف دست مهری و اِرمي ... دوباره  مهری میام اون لپای گوگول مگولیتو گاااااز میگیرمااااا ... 

ارمیا : داداش تعجب نکن ... اين خواهر ما کم داااره .. بجای اينکه  ه ی خر بابای مش حسن!!!! ...چشای آريــو شد قد کل

آريو يجــــوری  داره ... شکم شش تیکه امثال من و تو رو دوست داشته باشه ، پسرای چاقالو رو دوس  هیـــکل خفن . 
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- ره گفتم :با چشـــــم غ نیگام کرد انگار يه مريخي جلوش نشسته..! چیه مگــــــــــــه ؟؟؟ ... خب هرکس يه  

-بعدم يهووويي نیشم تا بناگووووشم باز شد  داره ... سلیقه ای داره و به يه چیزی عالقه  مهررری جووون من بیا يه  

وقت منو گاااز میگیری  بدبخت مهران گفت : وااای نه ... تو هر نباشه ... ديقه گااازت بگیرممم ... قول میدم محححححکم 

پااااشدم پريـدم سمتش و با صدای جیـــــغي ای گفتم : صورتم سیاهو کبوووده ... تا دو روز   

 

بعدم بازوهای تپل مپل و نرمالوشو  اخــــه از بــــس که تو کپل مپلي منــــــــــــــــــــــي ...!!! - 

اِرمي و آريـو ترررکیده بودن  ندااره .. داره؟؟ ... واال منم مرررض دارم ديگــه ... فشــاااااار دادم ... مــرض که شااخ و دم 

سوووته ماکاروني رو درست  منم گذاشتم انقــــــد بخندن تا بمیرن .!! ..پاشدم رفتم تو آشپزخونه و ســـــه  از خنده ....

ن ترين غذاس ... بنظرم آسووووو کردم و گذاشتمش رو گاااز .... کال ماکاروني   

 

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

 

خودنمــــــــــايي میکرد و  میز با سلیـقه بارون خانوم چیده شده بود و ماکاروني من توی ديس وسط میز  

 دستپختم وقتي همه برای خودشون کشیدن، ناخوآگاه منتظر بودم تا نظر آريوراد رو راجب  بهمون چشمـــک میزد .... 

آخرم طاقتم طاق شد و   ماها توجهي نداشت!!! .... بدونم ......... ولي اون خیلي ريلکس و با لــــذت غذاشو میخورد و با 

 پرسیدم:

 

آريــوراد :  آريــو انگشت شصت و اشارشو بهم چسبوند و گفت : خــــب ..... چطوررره..؟؟!! - 

مهرانن با دهن پر دستاشو نمايشي کشید رو  یشم خود به خودی در رفــــــــت ...ن ناااايـــس ... عـــاالي ... بیست!!!

... بايد همش تـو ...  مهران : وااااای ... نمیدوني .. که چقده ... خوشمزس ... ازين به بعـــد ... اوووم  شکمش و گفت :

همه تعريف کردنو از باران و رادا  ه حرف میزنه(بريده بريد واسمون غذا درست کني ... به به ...)بخاطر جويیدن غذاش 

منم که اصـــــن تو اين دنیا نبودم ... مث خــــری که کارخونه تیتاب سازی  هم تشکر کردن که عقده ای نشن .. خخخ و 

خرذوقم کرد ....  به نامش کرده باشن ، رو ابرا سیــــر میکردم ... بس که بي جنبه م يه تعريف  رو   

 

 ******************************** 
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و ساکت و سنگیــــنه  امروز روز سومي هست که اومديم شمـــال .... نمیدونم چرا امروز انقد جو بینمون سرد  

..... 

 

تو اتاق مشترکش با باران  آريــوراد که از صبح تو اتاقشه و حتي واسه ناهار هم بیرون نیومد ... رادا هم خودشو  

باران و مهران هم که کله مبارکشونو تا بصــــل النـخاااع شون  حبس کرده و همش بغض میکنه و نمیدونم چرا ناراحته ....

شده و خوراکي  ه ی خدا خنثـــــــي ..!!!! ..... طبق معمووووول جلوی تي وی ولو ارمیا هم که همیـش کردن تو گوشي ..!!!

- ها رو مي لمبونه ... هوووووووفففف ... مردشورتونو ببررررن ... حوصلمو سربردين ... بي ذوقا غرغر کنووون به  

ش وارد نمیشــــدم ...از صحنـــه ای شدم که ای کا طرف اتاق آريــو رفتم .... طبق عادت خرکیم بدون در زدن وارد 

خوشکل  آريوراد همیشه شاد و خندون و مهربونِ من ، عکس پسری تو دستش بودو تو چشای  ديدم قلبم به درد اومد ...

 انداخت سرشو و کنارش گذاشت پشت به عکسو ديــــد که منو .... بود لبريز و بود شده جمع اشک عسلیش –طوسي 

- ... پايیـــن  امممم .... ببخشید ... ولي .. میشه بگي اون پسر کیه ..؟؟؟ با صدای خش دار و گرفته ای گفت : 

- میرممم ..!!!! الهــــــــــــي واست نمیییررره آريانااااززز ... قررربونت نرم من .. خب باشه قربونت  آريوراد : برادرم ....

کني تا خالي شي؟؟؟ عجـــب کثافت موذی ای هستم من ..!!! .. فضولیم متاسفم .. خوووب ... نمیخوای درد و دل  

الکي میگم درد و دل کن!!! تحريک شده .. برای راحت شدنم   

 

دهنـــم  آريــوراد : من که میدونم درد و دل من بهانه ست و ... مهم کنجکااااوی توعه!! لبخند تلخي زد و گفت : 

... اين ديگه کیــــــــه.؟؟؟ آريـو : ولي آره ... منم نیاز به درد و دل دارم مکثي کرد و آب دهنشو بااااااز موند ...عَــــــــه 

” رادوين ” منو  آريــوراد : حدووود يک سال پیــش بود که پرونده مهم و فوق العاده حساااسي به پُست  قـــورت داد ..

تازه درجه گرفته بوديم و جووونمون واسه شغلمون  خدر بوديم و داداشم ، خورد ... هردوی ما سرگرد مبارزه با مواد م

به عنوان نفوذی  بعد از شش هفت ماه تحقیق کردن و به دست آوردن اطالعات ، قـــرار شد که رادوين  در میـــرفت ...

... هر چقـــدر بهش اصرار و قاااال قضیه کنده شه . بره توی اون باند قاچاق تا زووود تر مدارکي بر علیهشون پیدا کنیم 

تو  برررم ، قبول نکرد که نکرد .... من به هیچ وجه دوست نداشتم جون يدووونه داداشم  کردم که بذاره من به جای اون 

خندش گرفت و  با فضوووولي تمام میخواستم بدونم ادامش چي میشه ... اريوراد وقتي قیافه منو ديد  ........ خطر باشه ..!!

به نشونه افسوووس تکون داد ... سری  

 

 و کردن شناسايیش که  گفتن و...  دادن تحويلم داداشمو ی شده سالخي ی جنازه ماه سه –آريــوراد : بعد دو  

... میـــزد اولو حــرف قلبم و فکرم و ذهنم تو انتـــقــاااام  فکـــر روز اون از.........  کشتنش شکنجــه و زجــــر با  
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اون ها اون باند کااااامـــال  يــوراد : ... خیلي زووووود تونستم مدارک سنگین و مهمي پیدا کنم و با رو کردن آر 

داداش کوچولوم رو قلبم سنگیــني میکنه ....... آرياناز ... تو  متالشي شد ... ولي .. هنوزم که هنوزه غم از دست دادن 

ازت خوشم  ... خیـــلي ... واسه همین بود که از همون اولیـــن ديدارمون  شبیه رادوين هستي خیلي از لحاظ اخالق 

ارمیا رو هم میکنم مو به تنم  واقعا ناراحت شده بودم ... خیلي سختــــه ...حتي وقتي فکــــــــر از دست دادن  اومــد ....

- وسش دارم ...و از ته قلبم د سیخ میشه ... با همه گاو بازياش باااازم برام عزيزه  ببخشیــد که ناراحتت کردم ... من  

لبخند زورکي ای زد و چیزی نگفت ... حس کردم بغض   کنندس ... هرگز نمیتونم درکت کنم وو ولي واقعــا ناراحت 

 ....واسه همین بي سر و صــــدا اومدم بیرون تا راحت باشه و با خودش خلــوت کنه  داره و من اونجا اضافیم ... 

آهســــته و بي صدا درو باااز کردم ... رادا پشت به در ، ئدو زانو  ايندفعـــــه رفتم طرف اتاق مشترررک رادا و باران ...

دستش ديدم چشـــاام  هق ريزی میکرد ..!!!!!!!!!! ... از پشت بهش نزديک شدم کـــــه با چیزی که تو  نشسته بودو هق 

سفیـــــد با چشمای  وشیشو تو دستش گرفــــه بود ..... و عکس پسری با موهای قهوه ای و پوست گ از کاسه درومد .....

با حیــــرت گفتم : زده شد ... نــــــــــــــهههههه ........ زمــــردی رو نوازش میکرد !!!!! .... جررررقه ای تو ذهنم   

 

رادا يکــــه  ــوراد هم دقیقا عکس همین پسر تو دستاش بود ..آخه آريـ اين .... اين که رادويـــنه .!!! - 

- اشکشو ببینممم ... ای خورد و با تــرس برگشت سمتم .... و من تونستم صورت خیییس از  نـــههه ... رادا نگو اون  

رو جلوی  ر گريه میکرد و دستش انگار منتظر يه تلنــــگر بووود که بتــــرکه!!! .. زااار زااا چیزی که تو ذهنمه درسته..

نگاش میکردم وقتي خوب گريه هاشو کرد و  دهنش فشـــار میداد که صداش پايین نره ... و من همونطور با شووووک 

رادا : آره .... حدست درسته ... من ... من عاشق رادوينم ... از بچـــگي  يکم آرووووم شد ، آروم و با سر پايین گفت :

بچگي همیشه حــــامي من  م.وقتي اون دوتا تیله ی سبز رنگ رو میديدم از خود بي خود میشدم ... اونم از بود عاشقش 

اون نديدم ... راستش اون ... خیلي از نظر اخالقي و شخصیتي به تو  بود ... هق ... هیچوقت آدمي به مهربوني و سر زندگي 

رادا :  دوباره گريش شديد شد و گفت : هم دقیقا عین همین جمله رو گفت!!!! چه جـــــاااالب ... آريــو ... شباهت داشت 

چندين و چند سالــــــمـو براش رو کردم  قبل اينکه به اون مــاموريت لعنتي بره ، اعتراف کرد که دوستم داره و منم راز 

 رگشت ، ... به خانوادش همـــه چیو بگه و بیاد از اون ماموريت نفرين شده ب .. هق ... هق .... قرار گذاشتیـــم وقتي که 

 خواستگاريم ... میدونستم که خاله خیلي دوسم داره و امکان نداره مخالفت کنه 

 

آروووم جلو رفتم و  هق ....  رادا : ولي .. انگار قرار نبود من به وصـــال پسرخاله عزيزم برسم ... هق .. هق ..  

دهنم در میووومد گريش بیشتر میشد .. آخرم با هق  میدادم ... ولي با هرکلمه ای که از کشیدمش تو بغلم و دلداريش 

همیـــشه میتونستم خودمو  رادا : امـــروز تولد رادوينه !! ... هق هـــق .. واسه همیییین اينجوری شدم .. من  هق گفت :
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..!!!!! با  . پس بگو چرا همین امــتروز همه ياد رادوين افتااادن کنترل کنم ولي امروز .... هــــق آهااااان که اينـــطوووور ..

 به ياد آوردن چشای اشـــکي آريوراد قلبم تیر کشید

 

و بااااالخــــره اون روز  رادا انقــد گريه کرد که آخرش تو بغلم خوابیـــد ... يا بهتر بگم ... از حال رفت! 

 کســـالت بار به پايان رسید 

 

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

 

 و شنگولن .....  خدارو شکــــر امروز ديگه بچه ها تیريپ شکست عشـــقي برنداشتن و همشون شاااد  

- مخفـــیش کنه ...  هرچنـــــد غم نگاه آريــوراد خبر از سِــر درونش میده ولي با لبخند سعي میکنه  بچه  

بگرديـــم ديگـــههههه .. بريم شهربازی ای  کنــــه که مث مااااست میمونییییین ... بريم  هاااااا ... مردشور بیاد جمعتون

.. پس واسه  آريوراد : راس میگه ديگــــههه ... نشستیم اينجا داريم در و ديوارو آنالیز میکنیمممم  جنگلـــي جااايي ...

-چیییي اومديم شمال؟؟؟  خاصیت  و گورتووون .. از آريـو ياد بگیريییین .. پخمه های بي آوريـــن آوريــن .... خاک ت 

-آريــو با اين حرفم زرتي زد زير خنده و مهرانم لبشو جمع کرد ...خخخ  نفـــــله ...!!!!!!!! آهاااا .. راستي آق مهری ..  

؟؟؟ ... نه بابااا الغر چیههه؟؟؟ ...من که داری الاااغــر میکني ... چرااا هااان؟؟؟ مهران هوووول شد مهران : ...... ها من؟

- چشامو ريز کردم و با بدبیني گفتم : ايییینهمه میخورم . منو خـــر نکن .... من که دارم میبینم چند روزه کم غذا  

حسرررررت به غذاها نیگا میکني و غصــه میخوری مهری بدتـــر هووول کرد و با دستپاچگي  میخوری و همش با 

ری گفت :آشکا  

 

با همون لحــــنم  میکنـــــن ... مهران : بابا .. چـ ... چرا پرررت و پال میگـــي؟؟؟ ...اععع .. االن بـ .. بچها باور  

- گفتم : باااااوشه ... منم عـــــــررر عــــــــــــررر عــــــــــــررررر ارمیا عن شـد رو زمین و هرهر خنديد ... باران  

میخنديد  میخنديــــد جفتک میپروند، هــــي به خودش و ديگران چک و لگد میزد و ترتر  ق معمووول که وقتــي هم طب

عــاقـــاااا يکي باااراانو جمعش کنههه ... عاقا جارو  ... آخه خیلي باحااال عرعر کردم ... خخخ با لحن خنده داری گفتم :

در کســـــری از ثانیه خنده ی باران  ن؟؟؟ .. پ*ر*ی*و*د نشـــي از خنده ..!!!!!!!!باروو برقي بیاريییین .. بارااان؟؟؟؟ 

حاال ســــرخ شدن باران همانا و عرعر  بناااگوووووووش ســــرررخ شد!!!!!!!!! جمع شد و سرش رفت تو يقه ش و تا 

ه يکـــي مي شنییید فک میکرد دشــمن با ارّه يجووور میخنديديم که اگ خنده های منو ارمیا و مهری هم همااانااا ..... 

مسلســــل حمله کرده .... خخخخ  برقي و   
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واااارد شهربازی که شديم ، فقط  خالصـــه بعد اينکه هرهر کرکرررمون تموم شد تشريف برديم شهرباااازی!!! 

ه کابیـــــــن!!!چیــــــز بووود!!!! تلـــــ و فقــــط چشای براق و پروژکتوریِ من رو يه   

 

با  خرررر کیییف میکردم ... وقتـــي نیگا میکردم و تصور میکردم که قراااره تا بااالی کوووه بريیییم ، عیـــن  

- ذوق بچگانه ای گفتم :  .کابیــن!...تروخداااااااا... بچه هااا بچـــه هاااااا ... اول تلـــه کابییین !! ........ اووول تلــــه  

که البتــــه  ارمیا : خواهرم از دست رفـت .... ارمیا اول مث بُز نیگام کرد ... بعدشم سرشو به طرفین تکون داد و گفت :

رادا : آريا راس میگــــهههه .... منم  نگزيـــد!!!!!!!!!! چش غره ی سگـــي من نصیبش شد ... و ناگفته نمووونه که ککشم 

ییین سوار شمممم باران هم که بعـــد اون حرف من مث داهاتیا هـــي سرخ و سفید میشد خیلي دوس دارم تله کابی

باران : عاقــاااا شما پسرا اگه نمي ياين ، نیاين ... ما خودموووون سه  زبوووونشو تو دهن مبارکش چرخوند : باالخره اون 

نخاله  ل خودش .. رفتیم سه تا بلیط گرفتیییم که اون سه تا بعدم دست ما رو کشیـــــد دنبا میريــــممممم ...... تاااايي 

همیــــــــن  نشستیـــــــــممم!!!!.... هم ديدن ما کوتاه بیا نیستیــــم ، بعـــد ما بلیط خريدن و شیش تايي تو يه کابین 

رسم!!!!!!!میت که تله کابین راه افتاد تازه يااادم اومد که عیـــــــن ســـــــگ از ارتفاع   

 

مهران با لحن  مووووز شده ....!!! نزديک بود بشاشم تو شلوارم از تـــرررس ..... االن مطمئنا رنگم عینهووووو  

 مهری : آرياااناز تو حالت خوبـــه..؟؟؟ برای اينکه جلوشون ضايع نشم و مسخرم نکنن جواب دادم : مشکوووکي پرسید :

سنگیني نگاه آريــوراد رو روی خودم  ور مگه؟؟؟ مهران : هیــچي ... همینجوووری ..آررره عااالییییم ... چط -

بعد تو کااامـــــال  آخه دختـــتره ی گاااو!! اعتماد به لوسترت منو کشته ... قلبت داره میوفته تو شورتت  حس میکردم..!!!!

رفتیم و به کوه نزديک تر میشديم گوشم بیشتر ريلکـــس میگي عالي م..؟؟؟ خـــری ديگهههه هرچي بیشتر باال می

- آخـــرم با لحن شاکي ای گفتم : رو يه جور مضحکي میشنیدم ..... میگرفت و صداها  ای باباااا ... اين کوهه  

حسو بقیه هم نااالیدن که همین  مزخرف و زاقارتي میشنــــوم .... قصـــد داره کرمون کنه .. حس میکنم صدامو يه جور 

وقتي رفتیم که  بخاطر ارتفاع يکم سرم گیج ويج میرفت .... دارن که باااالخـــــره رسیديم باالی کوه و پیاده شديم ... 

آداااامس چسبیدم رو زمین و پررررس شدم!!!!!! کوهه رو باال پايین کنییییم ، تو سراشیبي پام لیـــــــــــــز خورد و مث   

 

من يه عادت گنــــــدی که داشتم  دک هم نمیشد جمعـــم کــــرد ... اصـــن يه وضــي!جووووری که با کااار 

پا میشدم و در هرحال خییییط میشدم، اول ازهمه خودم هــرهــر  اين بود که وقتي جلوی ديگران میوفتادم زمین يا کله 

بقیه هم از خنــــــده ی من  ه هیستريک خنديدن ...االنم دقیییقا کامال بي اراده و ناخودآگاه شروع کردم ب میخنديدم ...
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ارمیا : مراااقب باش شصت  ارمیا با خنده دستشو به طرفم دراز کرد و گفت: خنديدن و روحشون شـــااااااد شد ..!!!!!!!!

- با غیـــض و البته خنده جواب دادم : پات نره تو چشـــمت خواااهری..!! ... ولي ممکنه تو  تو چشم من که نمیــــره 

وقتي همه دوباره راه افتادن آريــو تو  خداروشکر حرفم موثر واقع شد و خندشو خورررد ... صورت تو فرووود بیاد پام!!!

آريــوراد : آخه وقتــي میترررسي ،واسه چي خودت پیشنهاد مطرح میکنــــي؟؟ باااا حیـــرت  گوشم زمزمه کرد :

آريــوراد : از رنگ و روی زردت هـــتر کووودنــــي میفهمه که ترسیده بووودی  ره گفت :نیگاش کردم که خودش دوبا

آريــوراد : نمیدونــم ... شايد من زيادی  يعني خیــــلي ضايع بودم؟؟؟ تک خنده ای کرد و زيرلب جوابمو داد : -

 رو حاالت و رفتار افراد تیــزم ...

 

ع خودمو بهش رسوندم و باهاش همقدم شدم ...بعدم ازکنارم رد شد که سريـــ   

 

بگیريم ..!!!!!!!!! ..  اون روز خیـــــــــــلي خوش گذشت ... البته اگه قسمت ضايع شدن بنده رو فاکتور  

 خخخخخخ

 

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

 

- واااااای ننه جووون چشااام وا نمیــــشهههه ....  آخــــــي ... معده ی عزيزم  قاااااررر ... قـــووورر ... 

.اصـــــــــن عشقم میکشه غذا نخورم که داد و بیداتو درآرم ..  داری سرم داد و بیداد میکني ..؟؟؟ .. میزنم تو سرتااا 

- ااارم ...اختیارتو د پررو .. مال خووودمي  خداوندااا ... يه خرده عقل داشتم همونم دووود شد رفت هوااا ... کدوم  

نرماااالــي با معده ش میحرفه؟؟/ ... يعنــــي من آنرمالم؟؟؟ .. وللشااا بعــــــــــد از اينکه سرو شکلمو مث آدم  آدم 

ديدن هستن ... البتـــه بال استثنا چشمای همشون پف فـــک زدن و تي وی  کردم ، رفتم بیرووون ... ديدم همه مشغول 

االن ساعت چنده  .... آخه ديشب نزديکاااای ســـه صبح از شهربازی برگشتیم ويالاا ..!!!!!!!!!!!.. داشــــت 

جیـــغ  !! .... خورد و خمیازه م نصفـــــــــــه موووند!! يعنــــــــــــي..؟؟؟ .. در حین خمیازه کشیدن ،نگاهم به ساعت 

- زدم : باران : چته  همه دو متــــر پريدن هوااااا ..... ســــــااااعت چهــــــاااااار بعد از ظهــــرررررره؟؟؟؟...... 

ارمیا : مث آژيـــــر خطر میمونه اين آبجيِ  مهران : واای بمیییری قلبم افتا تو پاچه م ... تووو..؟؟!! .. ترسونديممم ..

ـــن!!!!م  
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آريوراد : آره چهار بعد از  آريـــوراد اما خونسرد گفت : رادا به يه چـــش غره بسنده کرد و حرفي نزد ... 

- با همون صدای جیـــغ جیـــغوم گفتم : ظهره .... چطــــور.؟؟؟؟!! چرا هیـــشکي بیدااارم نکـــرد ...؟!!!! ...  

 خواااابم نمیبــــره کـــهههه ... اه ايندفعـــه خونسرد تر از دفعه ی قبل گفت : ديگه شب  واااايـــي من اينهمـــه خوابیدم

منو میکشیدی رو تخـــت و  آريـــوراد : من اومدم بیدارت کنم ولـــي يه سری حرفای هذيوني گفتي و بعـــدم داشتي 

 نظر من هم پیشنهـــاد دادی که بــااااا هم بخوابیممم!!!!! جلب التماس میکردی بذارم بازم بخوااابـــي!!! ... و حتي برای 

 بعــدم لبخندی تحويلم داااد ....

 

بود با تونل بین  عاقا منـــو مي بینـــــي..؟؟ ... عضالت صورتم پهــن شده بودن و دهنم مصـــااادف  

ااره برگشـــت سرجاش!!!! ... درکل قیافم مث سکته دوبا المللــــي!!!!! ... چشامم که هرکدوووم يه دور افتاد کف زمین و 

- بـــووود!!!!!!!!!!!!!......... ای هاااا شده   چـ .. چرا درووووغ میگــــي..؟!!!؟ .. امکـــااان نداره همچین چیزی ... 

ش بودم .. پههخخ .. همرو ارمیا : خخخخخ ... نه بابا .. منم همرا ارمیا در حالي که سعــي میکزرد نیشش وا نره گفـــت:

 ديدمممم ...

 

برای  واســه خودش!!!!!!... بعدم شونه هاش از خنــــده لرزيد و کال زلزله ی هشت ريشتری ای راه انداخت   

- بي توجه به بحث درحالي که در و ديوارو نیگا میکردم پرسیدم : اولین بار در عمرم حس کردم سرخ شدم ..!!! ديگــه  

منم از خداخوااااستـــه لشمو بردم تو آشپزخونه  نمونده؟؟؟ رادا : چرا برات گذاشتـــم ... تو آشپزخونه رو میزه ....غذا 

حمــــله کردم طرف غـــذا و د ِ  با ريتم خوندم : وااااااای چقد مستـــم مـــن..! ... ... وااايــي بوی فسنجوون مســتم کرد 

رحـــم نمیکردم به غذاهه!! ... طبق معمـــووول هم از دنیا و  وری مشغووول لمبوندن بودم و بخـــووور ... همینجـــ

ککمم نگزيد ! ... ريلکــــس داشتم مث  که يهــووو صدای سرفه ی مصلحتي آريــو اومد ...  اطرافم غافــل شده بودم 

- ـــه قحطــي زده ی سووومالي نیومدی؟؟؟ بي خیال گفتم : آريـــوراد : احیانا شما از منطق خــر میخووورردم کـــه .....

اونم ديگـــه چیزی نگفت چون فهمید من سیب زمیني تر از اونم که با اين  چرا اتفاقا از همووونجا اومدم ... 

بخــوره!!!!! .... حرفا بهم بر   

 

و من همچـــناااااااان  ود رفت بیرون و با لبخندی که من خــــوووب فهمیدم همون قهقهـــه ی کنترل شدش ب 

 بعد از ظهر فردای اون روز برگشتــتیم تهراااان و دوبـــاره روز از نــو ، دانشگـــاه  درحال خوردن و لمبوندن بوودم!!!!!

 از نـــووو..!!!
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 **************************** 

 

آخیــــش باااالخره ترم آخرم هم تموم شد و االااان من  .... هـفــــــــــت مــــــاااااااااه بــعـــــــــــد 

خســته و کوووفته و له و لــورده از  بعــله ... بنده االن يه دکوراتووور محسوب میشممم!!!! لیسااانــــس دارم!!!!!!! ..... 

... يهو ديدی خـــر گازم گرفت و  البته کارای من که ثباااات نداره آخريــــن جلسه ی دانشگاه اومدم خووونه .... 

 ..!! ولــو شدم رو کاناپه و با خستـــگي چشامو بستم که صدای مامان رفــت رو مغــــزم  ..... !!!!!!!!! واااســه فوق خوندم 

استم بپرسم خاله ها يه لحظه خو ...  مامان : آرياناااز امروز خونه ی عمه آتنات دعوتیـــم ... خونواده ی خاله هاتم هستن 

هنـــگ کرده م جوابمو داد .... چند ماه پیش دايي پدرام و عمه آسايش  چـــه ربطــي به خانواده پدری دارن که يهو مغز 

- با بي حوصلگـــي گفتم : عــرووســـي کردن ... هـــوووووففففف ... باهم عقـــد و  مامان من خسته م ... دور  

 مامان با عصبااانیــت : يعني چـــي آرياناز..؟؟؟ .. دفعه پیش هم خونه خاله پری  خـــدااا .. :))))منو خط بکــش ترو

جووون؟؟ .... چي چي میشـــه؟؟؟ ... وااات؟؟ ..  نیومدی .و کلي ناراحـــت شد ... ايندفعــه اگه نیای کالهمون میره توهم!!

مث بچـــه خنگا گفتم : ريپیت اگین!!  

 

... اوال که ما کالااه  واااا ....مامان حالت خوووبه؟؟؟ ... فک کنم شمااااهم زيــــــاد کار کردی خسته ای  - 

بشکنیـــم و انقـد به هم نزديک بشیم که بر فرررض مثااال  سرمون نیـــست .... بعدشم چرا بايد فاااصله ی ايمني رو 

با بهت  دای قهقــهه ی مامان خستگي مستگي رو از سرم پرووووند ....!همديــــگــه..؟؟!!!؟ صــ کالهامون بره توی 

مامان : واااااايـــي دختـــر خدا نکشتت .... نزديک يه ســـــاله که تو ايران  نیگاش کردم که خودش به حرف اومد :

با خوابالودگـــي و  همــي .... نمیف میکنـــي و هنوووزم که هنوووزه معني يه سری ضرب المثل ها و اصطالحا رو  زندگي 

- گیجــي گفتم : بريم خونه ی  آهــاااا ... اينم يه ضرب المثـــل ديگه بووود پــــس ....حاال ســـاعت چند میخوايم  

 غروب .... دو ســـاعت وقت داری استراااحت کنـــي ... 7مامان : ساعت  عـــمه؟؟؟؟ مامان با رضـــايت لبخندی زد :

 اســـت ... نقطه سر خــط!!!!! ... خیـــــش همینم غنیمته ..... از قديم گفتــــن لنگه دمپايي ای در بیابان و کويـــر نعمت آ

همون لباسای بیرون خوابم برد و  ساعت ديگه تنظیم کردم ،با  2فـــورا رفتم تو اتاقم و بعد اينکه آالرم گوشیمو برای 

 خر و پفم رفت هــوااا ...

 

 *************************** 
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- ديــــررررريیییینگ .... ديرررررريیییییییییننننـــــگ .... ديرديريییننننگ....  اه خفــه شووووو ...  

پارازيت خـــرمگــس .... مردشور ريختتو ببره با هـــزاااار سختي و مشقت بلند شدم و صدای نکره ی آالرممو خفه کردم 

بعد اونوقت بجای ايـــنکه اونجا خووش  ـدم تو حموم و يه دوش گرفتم تا مث میت نرم مهمووووني!!! ...چپــیـ .

دراااز بکشم و بقیه برام نماز میت بخونن!!!!! ... وااال بوخووداااا ... بگذروونیم و گل بگیم و گل بشنويم ، من باس   

 

رفته ف جلوی کمد لباسام  کمر و طلبکار با يه ابروی بتاال  به دست و بیرون اومدم ساعت نیم –بعد بیست ديقه  

بیشتر شباهت  يه سارافون آبي نفتي خیلي شیـــک برداشتم که البته از بـــس کوتاه بود به جلیـــقه  ايستادم ....

يه مانتوی  ت ....تخ يه زيرسارافوووني خوشکل و ظريف سفید و يه شلوار دمپای سفید هم گذاشتم رو  داشـــت!!!!! ...

روی همون سارافونم پوشیدم و يه شــــال که  طوسي هم برداشتم ... بعد اينکه ســـارافون . و .... رو پوشیدم ، مانتو رو 

سانتي سفــــید هم تیپمو تکمیل  7يه کفـــش پاشنه  داشت رو ســـرم کردم ....  طرح های سفید ، آبي ،طوسي و مشکي 

- کرد ...  ــوووب .. آرايش کنم ؟ ... نکنم؟؟؟ ... عاااايا ؟؟؟خ   

 

زير ابروهامو  يه سااايه ی خیــــلي محو آبي و مشکي زدم و يه رژ صورتي هم به لبام زدم و يکم با مداد  

- مرتـــب کررردم .... ه با رفتم بیرووون ک خـــب ... بســـه ديگههه ... زياد خوشم نمیادآرايش غلییییظ باشه ... 

و بابا که مث همیشه خنثـــي و بي خیال بود ... منم اصــــــال به  قیافه های میـــرغضب مامان و ارمیا مواااجهیدم!! ...

و مامان هم درحالي که  نیاوردم و خیلي شیک و مجلسي دست بابا رو کشیدم و به طرف ماشین رفتیم .... روووی مبارکم 

من و ارمیا هم که پشت نشسته  میکـــرد ، سوااار شد .... دو مشت و لگــد نثارم با چشاش داشت فحش بارونم میکر

- آروم صداش زدم : بوديـــم ... -اِرمـــي؟؟؟؟ ارمیا : هـــوووم؟؟؟؟   تو میدونـــي مناسبت اين مهمووني چیه..؟؟؟  

- سااااده س!ارمیا : واال اونطووور که به اطالاااع بنده رسوندن ، فقط يه دورهمي   آهــــااااا ... اوکای اوکای .. تنکس!! 

.............. بعــــد يه ربع رسیديم در خونه ی عمه آتنا و پیاده شديم و رفتیم تـــوووو ... لبخندی زد و سکوووت کرد ....  

 

مامان گوش  در حالي که داشتم دکمه های پیرهنمو میبستم ، با کالفگي و استیصال به حرفای  آريـــوراد : 

شدی .. تا همین االنشم  مامان : آريووراد پسرم من بااايد ازدواج تورو ببیـــنم .... به اندااازه کافـــي بزرگ  میکردم 

مامان :  بعـــد درحالي که چشماش لبريز از اشـــک شده بود ادامه داد : ..ساالته هااا . 28دست دست کردی ،بســه!! .. 

با گوشه  حداقل بايد زن و بچه ی تو رو ببینم .... ازدواج رادوين رو که نتونســـتم ببینم .... بچم اول جوووني پرپر شد ... 

- کالفه گفتم : ی شالش نم اشکشو گرفت .. ام ازدواج کنـــم ... اصال فعـــال آمادگیشو ندارم مامان جاان من نمي خواا 

 پريدم تو حرررفشو به آخرين راهي که داشتم چنگ زدم : مامان : يعنـــــي چـــي آمادگیشو ندارم؟؟؟ ... تو بااايـ ... ....
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هم درحال انجام همیــشه  مامان من نمـــیخوااام يکــي ديگه رو هم اسیــر خودم کنممم ... من يه پلیسم و  -

اون بیچاااره .... ماموريت !!! ... شايــد اتفاقــي برای من بیوفته .. اونوقت   

 

میکرد مي گفت : مامان نذاشت حرفمو تموم کنم و منفـــجــر شد ... درحالي که زاااار زاااار گريه    

 

پلیس میشدم؟ ... يکیشون  پسرام هردو بايد  مامان : خدايـــااااا من چه گنااااهــي به درگاااهت کردم؟ ... دو تا 

در خطر باشه ... يعني منِ مادر نبااايــد تشکیل خانواده  که رفت زير خـــــــاک اون يکیشونم بايد همیـــشه جونش 

 پسرمو ببیییینممم؟؟؟

 

گ بزنم که يادم موهام چن بعدم هق هق کنون به طرف سرويس بهداشتي دويیـــــد .... با کالفگي خواستم تو  

- اه ......  اومد کلـــي وقـــت صرف مدل دادنـــش کردم!!!!!!!!!  پــووووووووووووفـــففففففففففف بابا از اتاق  

خووووند .... ولي فقط و فقط نگاهم کرد و اين  مشترکش با مامان بیرون اومد که تا جو خونه رو ديـــد تا ته قضیه رو 

تو راه خونه ی آتنا خانوم، خواهرِ دوست بابا از دل مامان دراوردم و باالخره  گذااشته ... عهده خودم يعنــي همه چیزو به 

تحويلم گرفــت ..... يکــــم   

 

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

 

 آريــانــاز : 

 

ــويه خووشمزس!! .... کیـ درحااال کیوی خوردن بودم و به اطراافم بي توجه بودم ... آخیییش چققققده اين  

يه جوجه تیغي ، يه کیوی میبینه داد میزنه ”  ياد اين جوک افتادم و نیـــشم شــل شد: قررربونت برم کیــوی جووونم !!!!!!

نمیدونم تقريبا يه چیزی تو همیــــن مايه ها بـــووود ...خخخخخخخ  ”برگشتـــي؟؟.. : وااای داداش باالخره از سربازی 

نیگا که کردم ديده  راهه!!!!!! ....  عـــه ديدم همه از جاشـــون پاااشدن و مـــراســم ماچ و بوس و تف ماالــي به يه دف

- عــــــــــــــــــه .... آريــوراد با مامان و باباش اومده .... يه پیرهن سورمه ای  نااااکـــس عجب تیپي زده ..... 

شلوار لي آبي تیره که کمـــربندش از دووور بنـــدری  ای ريــز قهوه ای داشت و يه مارک ديزل که روش توپ توپ ه

خخخخخخ نگـــــــــاهم به مامانش افتاد .... يه خانوم میانسال با  مـــن مـــااااارکم!!!! میرقصید و جیــــغ میـــــــزد : 
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 خیـــلي بهش میومد .... کتايـــون خانم، مامـــان که مـوهای نسکافه ای رنگ شدش  چشمای طــــوســـي خوووشکل 

 آريوراد زن با محبتي بود که خیلي دوسش داشتم .... 

 

عســـلــي ،که بازنشستــه  بابای آريوراد هم )آقا سپـــهـر( مردی با موهای جو گندمي و پوست برنزه و چشای  

کتايون خانوم به طرف مامان رفت و  برخورد و خاکـــي بود .... نیروی انتظامي بوود .... اونم خیلــي مهربووون و خوش 

که سراغـــي  کتايون خانوم : وااای پرينـــاز جان ) مامان ( دلم برات تنــگ شده بود عزيــزم ... تو  سفـــت بغلش کرد 

ـخخخخخخخ .... وااايیییي مرررردم پــ مامان : شرمنده م کتي جان .... باورکن سرم خیلــي شلوووغه!! از من نمیگیری ...

سرش شلوووغه!!!! .... همش جلوی تــي وی نشسته يا با دوستاش میــره  از خنــــده ..... آره آررره .. مامان خیـــلــــي 

ا باشه ، اين باالخره وقتــي زير دست بــــــابــــــــ ..... هر از گــــاهــــــي هم لطف میکنه و میره سرکار!!! بیـــرون 

 آريــو اومد طرفمو باهم دست داديم و اونم نشست رو مبل دونفره ای که من نشسته  خوبي هارو هم داااااره ديگـــه .....

 بودم خیلـــي مجلسي اوومد تو حلق بنده!!! خخخخ

 

... مامان روااااانیم آريــوراد : وااای آريا نمیدونـــي که . با کالفگي ای که تو رفتارش مشهووود بود گفت : 

- با فضولي و البته يه نمه نگراني گفتم : کرده!!!  چــراا..؟؟؟ .. مگه چیکااارت کــرده..؟؟ مستاصـــل گفت :  

 

 بالاااا بــااايــد زن بگیری!!! آريــوراد : اووووفــــفف .... از بعد ســالگرد رادوين گیــــر سه پیچ داده که اال و  

اين حس مزخرف رو که بهم فشار  دی که روی تیره کمرم نشست رو به خـــوبي حس کردم ..... سعي کردم عرق ســر

- میاورد ناديده بگیرم و عادی رفتار کنم ...... با تعجب نگام  اععععععع ... آخـــــي الهــــي ... اتفاقا درکـــت میکنم!!! 

- کنه توهــم..؟؟!!؟ دستمو تو هوا تکون دادم و گفتم :آريــوراد : ... چطــور..؟؟! .. ن کرد .... آررررره باباااا .... جديدا  

ببینشون بعد نظر بده ... که شــــاااااايــد فرجي شد و يکیشونو  مغـــزمو کرده تو فرقوون که بذار خواستگارا بیان يکم 

مدت کمي که ايــران  میان خواستگاری!!!! ...... تو همین  آخه من که میدونــم همشون بخاطر قیافم پسنديدی !!!!!!! ..... 

جزء قیافه های رووويااايـــي میدونن .... در صورتي که تو  بوودم، خـــوب فهمیدم که مردم اينجا چهـره های غربي رو 

آريــوراد  قبل تقريبا نالیــد: آريـوراد کالفه تر از همچین صورت هايي خیلي معـــمولــي و عاديه!!! فرانســه و اروپا و ... 

حـــرف تو  : اوووهــووم ... دقیقا فااارق از بحث های بزرگــتـرا داشتیم باهم حرف میزديم که با حرف کتايون خانوم .. 

 دهنمون مــاسیـــد!!!!!
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من که ديگــههه به اين  .. کتايون خانوم : ايشـــاال عروســي تو آرياناااز جوون ... ايشاال عروســي پسر مــن!!!  

- جمله عااادت کرده بودم ريـلکـــس جواب دادم : کتايون جووون؟؟ ... من چه بدی ای در حــق شما کردم  

متعجــبانه يه نیگا به  کتايون جون که زيــاد با اخالقای من آشنايـــي نداشت، فک کرد دارم جدی میگم و  عايــااا..؟؟!!!

 کتايون جون : وااا .. تو به اين خوبــي .. اصال تو وجودت بدی نداری که بخوای بهم  ا به مامان انداخت!!!!من و بعدم يه نیگ

- منم که منتظـــر همین جمله بودم بل گرفتم : بدی کنـــي ..!!!! تاااازه  خــــب پس چرا منو نفريـــن کردين..؟؟!!!؟! 

يه خرده ديگه از  کتايون جون : حقــااا که توام لنگه ی پسريه دنده ی منـــي..!!!! دوزاريش جا افتاد و با خنده گفــت :

مجلس هــي تو گوش هم پچ پچ میکردن و باران هي  اين چـــرت و پــرتا گفتیم که نگاهم روی ارمیا و باران که از اول 

- با شک در گوش آريو زمزمه کردم : موند!!!!!! نیشش درمیرفت ، ثابت  بنظـــرت داداش نخــاله ی من و باران ....  

 فجـــــیع مشکوووک نمیزنن؟؟؟ اونم يه خرده نیگاشون کرد و روشون دقیــق شد و درآخر با لبخند موذی ای گفت :

 آريــوراد : آخــــي چه کفتر های عااااشــقي داشتیم و خبر نداشتییییم!!!!!!!!!

 

چشمکي به آريو زدم و بعد با صدايي بلند  ـرووور نیگاشون کرديـــم....هردومون با لبخند هايي خبیث و شـ 

- گفتم : ارمیا : نـ .. نه  توجه ارمیا و باران و تقريبا همه بهمون جلـــب شد ... ارمیا يکم هول کرد  دادااااش خبريــه..؟؟!! 

- ـــي خـــر خودتــي!!!.. چه خبری؟؟؟ با همون لبخند خبیثم نگاه معني داری بهش کردم که يعن پـــس ... حاال که  

باران و ارمیا نگاهي رد و بدل کردنو در آخر باران با بي میلـــي پاشد اومد  اينطووره .. باران؟؟ بیا پیش ما بشییین!!!

دونفــره نشست  و رو همون مبل به زووووور خودشو تو همون يه وجب جا بین منو آريوراد جــــــــا کرد!!!... طرفمون و 

جــــواب، ابروهامو تند و تند مینداختم باااال .... يــوهــااااهــااااهـــااااا ... ... اِرمي هي چشم غره بهم میرفت و منم در   

 

- با موذی گری به باران گفتم :  صــورت سفیــــــدش به  خـــووووب با داداش ما گرم گرفتیاااااا .... 

موذيانه سرمو بردم نزديک گوشش و پرسیدم : آخــه!!!... .. سرررخ شدنــشم آدمیزادی نیست صورتي زد!!! ...  

 

موووذماری  تووورررش کــردی .. نـــه؟؟ ....بیچـــااااره داداشِ مــن!!! ... گیر چه عفريـــته ی  - 

-لبخندم پررنگ تر شد  اد ...باران : اعععع ... خیلـــي دلشم بخواا فووورا اعترااض کرد : افتاده!!! اوووهووو ... پس  

با خجاالت و شرمندگـــي نگام کرد ..... زدم رو شونش و لبخند شیطووونــي تحويلش  اعترااف کردی که تورش کردی!!!!

عمه آتنا :  توجه هممون بهش جلب شد و اونم وقتي ديد همه نیگاش میکنن ادامه داد : عمه آتنا : .. اهممم ..  دادم ... 

منتظر نیگاش کرديم عمه آتنا : راســـتش خیلي وقته که  خــب رااستش دعوتتون کردم که يه چیزی رو بهتون بگــم ...
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مسافرتامون ،برادر عزيزم آراد) بابا ( حضـتور نداشت .... چطوره  همه باهم مســافرت نرفتیم ... و هیچوقت هم توی 

ــي بريم؟؟؟مسافرت دسته جمعـ همگــي يه   

 

موافقتشون رو اعالم کردن،  همهمه ای به وجود اومدن و در نهايت همه حرفای عمه رو تايید کردن .. وقتي همه  

باران : چطــوره سفرمون هم جنبه زيارتي داشته باشه هم سیاحتـــي..؟؟!! باران مث نخود تو آش گفت :  

 

دايي پدرام : هــرچــي خانومم  دايي پدرام عینهو زن ذلیال گفت : عمه آسايش : راس میگه ... من که موااافقم!!! 

شد که  خاله پری و پروين و عمو آرمــان و آرمیــن و بقیه هم تايیــد کردن و قــرااار بر اين  بگه نظر منم همووونه!!!!

و کررررم بريزم ...!!!.. خخخ چه کنم که  به به قراره يکي ديگه از شهرای ايرانو ببینم هفته ی ديگــه بريم مشهــد!!! .... 

.... اين کرم ريزی عضو جدانشدنـــي منه!!!   

 

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

 

بیان فقـــط ... يه نگاه  مامان : الاله الي اهلل .... يعني چـــي اخه؟؟ .... بابا بذاار اه مامااااان ... گفتم نه!!!!! - 

- با عصبانیت گفتم : بنداااز بعد اگه نخواستــي بگو نه!!  به پسره  مثل اينکه من خیلـــي تو اين خونه زياديم که انقد  

ه داد و و بي توجــه ب دستم خستـــه شديـــن..؟؟؟ ... باشه .. اصال من میرم که رااااحت باشید! اصرار دارين!!! .... خیلي از 

چندتا لباس و وساايل ضروری رو چپووندم تو کوله م و  هواار مامان رفتم تو اتاقمو درو قفل کردم .... يه کوله برداشتم و 

سوار  رفتم پايیــن و به دااد و بیدااد مامان که دم در وايستاده بود ف اعتنا نکــردم .... فورااا  بعــد عصبي از طناب بالکنم 

گوشیم مدااام زنگ میخــورد ولــي من بي توجه فقــط  و زدم بیرون ... بي هدف تو خیابونا میچرخیدم ......ماشینم شدم 

درحالــي که صدام از بغض دو رگه شده بود به مخاطب  سر پدال گاز خالي میکردم .....  میروندم و همــــه ی حرصمووو 

- نامعلومي گفتم : .... اونوقت تو اين  سالمه!!!! 23اضافي شدم واسه خانوادم؟؟؟ ... منتااازه يعنــي انقد خسته کننده و  

بدم خواستگار بیاد تو خونه!!! ..... يعنــي انققققد  هفته اين سومیـــن باريه که مامان افتاده به جون من که اجازه 

معلوومه ديگهه..  .. هه  1اقدام نمیکنن..؟؟!! ارمیا کاری ندارن ؟ ... چرا واسه زن گرفتن اون مزاحمشووونم؟؟؟.... چرا به 

انتخـــاب کنه ..!!! ولي من چییي؟؟ بايد بمونم يکي منو  چون اون پسررره!!! .. باااايـــد خودش دختر مورد عالقشو 

...خوابیده!!!!. بخاطر ظاهرم!! ... که دو فردای ديگه نسبت بهم سرد شه چووون عطشش  انتخــاااب کنه ... فقطم   
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رو فرمــوون .... دلیل اصرارهای  يه قطره اشــک چکید رو گونه م .... ماشینو يه گوشه پارک کردم و سرمــو گذاشتم 

شايد منم از کسي خوشــــــم اومده ..... با وجود اين کاراش چطوری  مامانو درک نمیــکردم ... اخه چرا نمیفهمید که 

خواستگار بیاد من رد  گه خوشش میــاااد..؟؟؟؟ ... که بخاطــرش هرچــقققدرررم دخترت از يکي دي بهش بگم که 

يه دوست  چطـــور بگم از آريـوراد ِ لعنتـــي خوشم میومد .. در صورتي که اون منو فقط در حد  میکنم .... هـــااان؟؟؟ ... 

خوشم میاد .. اوايل فک میکردم برام يه  . . من ازش معمولــي میبینه !! .... آره ديگه به خودم که نمیتونم دروغ بگم ..

فهمیدم اينطــــور نیـــست .... و اين حسم زماانــي تشديد شد که حس کردم  دوست ســــاده ست!! .... ولـــي به مرور 

! ....بده!! رو از دست بدم ... و ممکنه يه روزی به خاطر مامانشم که شـــده ، تن به ازدواج  ممکنه آريو   

 

شـــدم!!...و تازه  سرمو با خستگــــي از رو فرمون بلند کردم که متوجه خشکــي گردن و بدنم  ................... 

- متوجه تاريکــي هوا شدم .. گوشیمو روشن کردم تا ساعتو  اووففف عجـــب احمقیم که اينطوری خوابیدم!!! ....  

 پوزخندی زدم و اس ام اس ها رو باز کردم : مواجـــه شدم!!! .... اس ها و میس کااال ها  چک کنم که با سیـــــــل اس ام

 مامان : آريــاااناز همین االن میای خونه .. فهمییدی؟؟ بعــدی ...

 

بابا :  بعــدی ... داشتم ... مامان : آريانااز اگه نیای خونه ديگه نه مــن نه تــو ... فراموش میکنم که دختری  

مامان : بیا  بعــدی ... خونه عزيزم ... دخترم اين موضوع قهــر کردن نداره که .... از خر شیطون بیا پايین و برگرد 

باران : معلووومه کجــايــي دختر؟؟ میدوني مامانت  بعــدی... خووونه قول میدم ديگه اصن حــرف خواستگارو نزنم ...

رادا : آريای خــر کجــااايیي؟؟ ... کدوم گــووری رفتــي االاغ ... بعــدی ... چندبار بهم زنـگ زده؟؟!!  

 

- بقیه رو بــــدون اينکه بخونم پاک کردم و نیم نگاهي به ساعت گوشیم انداختــم ....   شــــب؟؟؟ ...  9 

“همون موقع گوشیم زنگ خورد .... با ديدن اسم  هه االن مثالاا نگران شدن../؟!! ARIO RAD  ” ،مقاومتم  روی صفحه

- شکست و بي اراده دکمه برقراری تماس رو زدم :  الو..؟ با نگرانـــي و صدای بلندی گفت : 

 

ماليم  سکــووت ... بیروون ؟؟ ...  آريــوراد : آريااا معلوومه کجای توو..؟؟؟ .. چرا از خونتووون اونطوری زدی  

.. فک میکنن تو پیش  حداقل بگو کجــااايــي!! ...رادا و باران و ارمیا سیــصد بار بهم زنگ زدن آريــوراد :  تر گفت :
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- منــي!! انققققد کله خری که  آريــوراد : حداقل بیا خونه من!! ... من که توی کله شق احمقو میشناسم!! .. میدونم  هه!! 

ولي در جوابش با  ـد خووب حدس زد و منو میشناخت احســاس لذت کردم ....از اين که انقــ حتمــا االن تو خیابونايي!!!

- نیشخند گفتم :  هه.. بیام خونت که بعد خوودت يا مامان و بابااات به بقیه بگیــن؟؟؟ ايندفعه کمي عصبـــي گفت : 

-مجرديم!!....دوماً تو بهم اعتــماد نداااری..؟؟؟  آريــوراد : نه آريااای احمق!! ... اوال که خونه ی ماماان و بابام نه!.. خونه 

آريــوراد : نه عزيــز  کجــام!!!... بعیــد نیست برای راحت کردن خیالشون ، مخفیانه بهشون خبر بدی که من  

ونا نباشي!....!!!... فقط بیا خونه ی من که حداقل آواااره ی خیاب من!! .. به وهلل به کسي نمیگم.. به جون مامانم نمیگم   

 

شب رو تو خیابون  راسـتش پیشنهـــاد بدی نبود .... آخه وااااقعــا بدنم تو ماشین خشک شده بود .. بعدم  

- خوابیدن خطرنااک بود!!....... خیلــي خــب ... آدرستو بگوو با خوشحالــي آدرسو گفت و قطع کرد ...... منم به  

وارد  طبقــه پارک کردم و پیاده شدم ...  20ش تو زعفرانیه بود ..... جلوی يه برج خون طرف خونه ش راه افتادم .. 

ازش اومدم بیروون ...... يه طبقه ی دو  رو زدم ... بعد از چند دقیقه آسانسور ايستاد و منم  16آساانــسور شدم و دکمه 

- واحده بددو ...  ـــان با پررويــــي رفتم طرف اون وااحــدی که جا حااال کــدوم يکــي خونه ی آريوعه؟؟؟ .... آه 

توشو نییگا کردم ... کلمو کرده بودم توش و داشتم يکي يکي کفشا رو  کفشي ش بیرون بود و درشو باز کردم .. و 

-..خخخ  بررسي میکردم  اين  مال خــوووب اينا که کفشای آريــوراد نیست .. پــس نتیجه میگیريممم اون يکي واحد  

که با  رفتم جلو و زنگ خونشو زدم .. در کســــری از ثانیه در باز شد!!!!... بي توجه بهش  آريـتوراد خان هستش!!!!!!.......

رسمــــا خودمو ول داده بودم رو مبل!!!!!!!!.........خیلي  نگرانــي نگام میکرد رفتم تو و رو يه مبل سه نفره ولـــو شدم!!!

 نازنینم!!!!!! داشت میوفتاد رو هـــم که صدای نکره ی آريــو جفــت پا پريییید وسط چرت  کم کم چشام  خوااابم میومد

 آريــوراد : نمي خوای بگــي چرا از خونه زدی بیرون ؟؟؟ با خوابالودگي و در عیــن حال پوزخند ، گفتم :

 

با عصبانیت  ..... زور میخوان من شووهر کنم  بخاطـــر اينکه از قرار معلوم ، مزاحم خانوادمم ...به - 

هشــت پیچ دادن..  آريــوراد : يعنـــي چه؟؟؟ .... اه مامان منم بدتر از مامان تو!!! ....نمیدونم چرا گیــر  مشهودی گفت :

- دِهَـــــــــــه.... بعــد يهووو  میکشــــن ...ولشوون کن ... وقتي دو روز نرم خونــــــه، ديگــــه اين بحثو پیش ن 

- چشامو چهارطاااق باز کردم و زل زدم به آريــو !! اينجــا مزاحم تــو که نیستمم؟؟؟؟ آريو با بي خیالــي : نه بابااا ..  

م لبخندی زدم و درحالـــي که دوباره چشامو میبست پیش خودممم.... راحت باش! ... هر وقت از اين موردا پیش اومد، بیا 

- زيرلب گفتم :  مرســــي .... تو واقعــا دوست خوبي هستي!! 
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منو بلند کد و چند  کم کم چشام گـــررررم شد که تو خـــواب و بیداری حس کردم دستي اومد زير بدنم و  

ريــــــــوعه که منو تو همووووون خـــواب و بیداری ، حس اينکه االن آ ديقه بعـــــد، روی يه جای نرم فروود اومدم .... 

هووووووومممممممممم ......... برااام لذت بخـــــــــــش ترين چیز دنیـــا بوووووود ... بغــل کرده   

 

خــررررر پوووفففففف .... خـــــــــــرررر  و قند کیلوکیلـــو تو دلم آب شد .... و بعـــــــــــد: 

 پـــفففففففففففف !!!!!!!!

 

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

 

خمیااازه ی درست  درجـــه باااز کردم و يه 180آروووم چشمامو باز کردم و دهنمـــو عیـــن اسب آبـــي  

میکشــه!!..........خخخ  چشم چرخوووندم که ديدم سمت راستم ،آريــو خوابیده و دااره خرنااااس  درمون کشیـــدم ......

- خودش مچــــاله شده بود ..!!!!!! يــو گوشه ی تخت مظلومانه خوابیده بودو تو شوخیـــدم ... آر الهــــي چه  

- بعد يهو ياااد چیزی افتادم و با خجاالت زمزمه کردم : نااانااس خوابیده!!.. عوضي کثاافت ِ خوشکـــــل!!!!! نکنه باز  

اونطوری گوشه ی تخت کز کرده و مچاله شده؟؟!!! ن بیچاره طبق عادت خرکیم تو خواب جفتک پرونـــي کردم که اي  

 

 آريــوراد : 

 

چــرا يکدفعه از اينکه  دست انداختم زير بدن آرياناز که رو مبل خوابش برده بود و بغلش کردم ... نمیدونم  

وجهـــي نکردم و بطرف اتاق بردمش ت لرزيــــد!!!.... بدن ظريفشـــوکه البته کمي ورزيده هم بود، تو بغلم داشتم.. دلم 

خودمم کنارش دراز کشیـدم ... کم کم داشت خوابم میبرد که حـــس کردم يه  و گذاشتمش رو تخت دو نفره م!!!.... 

دويست کیلويي افتاد روم!!!!!! وزنه ی   

 

!!!!!... خندم گرفــت ... من! پلکامو از هم بااز کردم که ديــدم آرياناز تو عالم خواب غلت زده و افتاده رو  

هم يه جا آرووم نمیگیره!!خخ خدا بخیـــر کنه امشبوو ....  احتماال از اون آدمای جفتک پرونه هااا .. حتي تو خواب 

داشتم تو دنیــــای شیريـــن خواب غرق میشـــدم  .... هیکلشو از روم بلنــد کردم و دوباره پلکامو گذاشتم رو هم 

با سرعت  کوووبووند تو پهلوم!!!!!!!!!! و ازون ناحیه نااااقص العضو گرديدم!!! ..... چشام  ردم يکي با لگــــــد که..... حس ک
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- بووود ..!!! نــــووور باز شد و اولیـــن چیزی که ديدم، صورت غرق خـــواب آريا  دختره ی ديــووونه..!! ... مث آدم  

خواستـــم بغلش کنم که حداقل  وول میخــوره و ورجه وورجه میکنه .....  حتي تو خوابشم  نمیتونه آروووم يه جا بخوابه ..

بعد اونوقت  بشــه خوشش نیاد و از کارم ناراحت بشه ..... تا صبح امنیت جــاني داشته باشم ولي گفتم شايد اگه بیدار 

تخت و به خواب شیرينم برسم ...!!!!! گوشه  ديگه پیشم راحت نیست و معذب میـــشه .... پس ترجیــح دادم برم  

 

 آريـانــاز :  

 

 کرممو بريززززززم..!!!! الهـــي!! .... ولي چه کنـــم که روحیه ی لطیـــف ندارم و درهــرحــااال بايد  - 

- زيرزيرکي خنديدم و انگشت اشارمو نرم گذاشتم رو بینیش و ريز گفتم : آروم سرشو  .ويــــززززززززز ... 

-خخخههخخ ... ايندفعــهدستمو گذاشتم رو گونه ش و آرووم قلقلکش دادم  کج کرد..!! ويیییزززز ... ويز ويزززز  

و سريع تر دستمو  کمي اخماش رفت توهم و با دست محــــکم کوبووند رو گونه ش که من زرنگي کردم  ... ويــیییزز 

خــورد!!!!!!!!!!.........  که خودش به خودش زد، به ضرب رو تخت نشست که چشش به من  با سیــلــي خفني برداشتم ..... 

جوری شوووک زده بود که دلم میخواست تختو گاااز بزنم... واااايـــي خدااا قیافش آخـــــر خنده بوود!!!.....  

 

خــــــــــــــرررر  شتـــم مث بـــرق خبیث نگاش منو به خودم آورد ولــي قبل اينکه به خودم بجنبم ، دا 

بعـــله ... جناب افتاااده بود رو من و مث چـــــــــــي قلقلکم میداااد ..... میخنديدم..!!!!!!  

 

- ............خخخخ .... وااا ... يــي ... ترو...خـــ .... خداااااااا  -  جیــــــــغغغغغ ..... خخخخخ ...  

- آريــوراد : بگو غلط کررردم!!!! ــ ... ن ... تـ.. تروخدااااا آريــو با خبااااثت گفت :هههههههه .... نکـ خخهههخخخ ...  

 يااااا خوود خداااا .... من سابقه ی بــدی تو زمینه قلقلک داااشتممم ... يا تِــر  عمـ ... عمــراااا ... وااايي مــررردممم...

با همون صدای بي رمق و بريده بريده بخاطر خنده  میشدم از شدت خنده و پیچ و تاااب ...!!!!میزدم به شلوااارم يا بیهوش 

- گفتم : جیییییییییییغغغغغ .... تختت کثیــف ...  بــ ... بخــدااا ... غـــش .. میکنممم ...احــ ... احمـــ .. احمــــــق!! .....  

 م بهـــت زده دست از قلقلک دادنم کشید و من تونستم يه نفـــس راااحــت مي .. شـــههههههه.. خهخهخهخ با اين حرف

-آريــوراد : اينو گفتي که ولت کنم .؟؟ .. نه؟؟  با شَک پرسید : بکشم..!! نه بخداا ... من سابقه ی فوق درخشانـــي تو  

غشـــي ...  ه چندباری هم مث اين احمقای پخمه گالب به روت ريـــــــدم به خودم ... ي اين زمینه دارم .. يه چند باری 

 بیهوش شدم!!!
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آريــوراد :  کرد ..!!!!!! بعدم خودم هـرهـر زدم زير خنده .... آريو هم از شوک حرفم درومد و همراهیـــم  

ولي به نظرم ديدم مامانته ، ريجکت کردم .....  راستـــي صبح حدودای ساعت ده گوشیت چندبار زنــگ خورد که چون 

بعــد اينکه صورتامونو از حاالت میتي در  با سر حرفشو تايید کردم ..... برگردی خونه!!! بهتره ايندفعــه جوابشو بدی و 

- درستیدم و با پررويي تمام گفتم : آورديم رفتم تو آشپزخووونه و يه املــت  .. آريــووو کجايــي..؟؟!! ...بیا بییین  

اونم که بنده ی  کــردممم .... نچ نچ تشکرم نمیکني .. ياااال بیا دستمو ببوس ..!!!! ــاانه ای برات درست چه غذای شاه

.... مث ازرق شامي های ســاديسمي يه نیگا بهم  شکــــم!!! ... تندی اومد تو آشپزخونه و بعد اينکهههه غذارو ديــــد 

- .. اصن يه وضــــي ...خـــودم..!!!  انداااخت که شاشیـــدم به  مثل خنگا  اممم ... میگمااا ... شلوار اضافه نداری..؟؟! 

- آريــوراد : چطــور ..؟؟ .. دارم ولــي شلوارام سايز تو نمیشه کـــهههه..! گفت : خخخ .. خنگووول گااگوول !! ..  

اااااازه پنج هزاری کجش افتاااد و ترتر زد زير خنده ...تــــااا شدم.!! منظورم اينه که با اون نیگات شلواااار الاازم   

 

خودکشــــي میکنه ...  خالاااصـــه بعد اينکه خووب غذا رو لمبونديم و انرژی گرفتیـــم، ديدم گوشیم داره  

- باديدن اسم مامان روی صفحه ، تماسو برقرار کردم  ؟؟ .. از ديییشب بله؟؟ مامان با دااد : چــرااا جوااب نمیییدی..؟ 

- سرد گفتم : کجــااا بووودی..؟؟!! با عجز گفت : باشه دختــر ... اشتباه کردم .. برگرد خوونههه خالصه  مگه مهمه..؟؟! 

رو کردم به آريوراد که بر و  برگردم خونه!!!.... يکم ناز کردم و بعـــد اينکه مامان خووب منتمو کشیـــد قبول کردم که 

-نیگام میکرد بر داشت  آريــوراد :  سری به افسوس تکون داد و گفت : پــس فردا تو ايستگااه قطار میبینمـــت!!! 

 قهر کردنتم مث آدمیزاد نیــست..!!!.......

 

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

 

با قطااار عازم مشهد بود  که خوپه ی ما بود نشستیـــم..!!... امروز قرار  12خـــوش و خــرم رفتیم تو کوپه  

کل خااانواده و ايل و تبارمونو جمع کرده بوديم و داشتیـــم  ببینم!! بشیـــم ....و من برای اولیــــن بااار، حرم امام رضا رو 

دا به آريوراد و رادا ) را چهار تا کوپه ی شش نفره برای ما بود که من و ارمیا و مهران و باران و  میرفتیــم!!! .. خخخ .. 

- با نیش باااز گفتم : ما اومد ( تو يه کوپه بوديممم..!! اصرار ما و به خاطر اينکه خونواده خاله ش هم بودن با  بچه  

- هااا..؟؟ مهران : هووم..؟؟ باران : بچه خودتـــي رادا : بله..؟!! ما ” .. بچه ها ” آريــوراد : آخه گفتي  بقیه بووقیــن..؟؟! 

- خندم گرفــت ... یستیم جوااب بديم!!که بچه ن خیلي خــب .. خانوما.. آقايون .. پسرا .. دخترااا ايندفعــه همه  

- جوابمو دادن ...  میگممم ... میخوايم تا آخر راه مث مونگوال در و ديوارو نیگا کنیییم؟؟؟ 
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رادا :  مهران : موااافــقـممممم!! بیااين يه بازی کنـــیم!! باران : ارمیا : چه میدونم واالاا... آريــوراد : نمیدوونم ... 

-ارمیا : اوهووع!!.. زاارت  من بي طرفمم!! .. رای با اکثريته..!! اسم فامیل خووبه ” اععع ... خو چه بازی ای..؟؟ ..  

- بنويسییییممم بعــد پنج ديقــه .. ” س ” همه موافقت کردن و قرار شد از  ؟؟!!!“.. همه دست از نوشتن  اســــتُــــپ..!!! 

- کشیدن و نیگام کردن!! - ارمیا : سام ... آريــوراد : ساسان... اســم...؟؟؟ مهران : سارا ...   سپهــر باران : سَــنا 

 

-رادا : سیمین   ران :سَـنايــي مهران : سارايــي ارمیا : سیروسي با خـــب .. فامیل..؟؟؟ آريوراد : ساسانــي.. 

-رادا : سیمینــي  چسبووندين تنگ همون  ” ی ” ای خاااااااک بر سرتـــووون ....همه غیــر از ارمیا ورداشتین يدونه  

- باران : ايـــش .... خو خودت چي نوشتــي..؟؟؟ چـــاک نیشم در رفـــت .... اسمي که گفتین که مثــــال بشه فامیلــي!!!

- ارمیا با خنده : پس باازم آفرين به عقــل من!!!! کل کوووپه رفت رو هوااا....!!!!! !سپهـری..!!  بروبابااا ... تو که  

خخخ آدم نمیدونه اسمشه يا ” .. سامي“فامیلیش باشه  رو فامیلي کنیییي!!! ... فک کن طرفش ” سام“نمیتونستـــي 

هر و کرمون هوااا بود .....!!!!!خالااصه تا خود مشهد بازی کرديم و  فامیلیش!!  

 

هتل بزرگ و شیـــک پیاده  باالخـــره به مشهد رسیديـــم و عمه آتــنا واسمون تاکسي گرفت و ما جلوی يه  

رفتیم توش و چند تا اتاق برای خودمون  ”!!!!ستاره قصر طاليي 5هتل بین المللي ” به سر در هتل نگاه کردم..:  شديم..!!!

طرف  بماااند ... بعد اينکه متصدی هتل کلید هارو بهمون تحويل داد ، به نجووومیش  رزرو کرديم .... البته قیمت های 

 اتاقا هجــوووووووووم برديــــم..!!!!!!!!!

 

آتنـــا و شوهرش و مازيار و باربد  من و باران و رادا يه اتاق ، آريــوراد و مهران و ارمیـا اتاق روبروی ما ، عمه  

بودن....!!! شرمنده ی اخالق ورزشیتوون اگه بخوام همشــــونو دونه به دونه  رو گرفته يه اتاق، و بقیه هم اتاقای ديگه 

چون غروب رسیده بوديم، بعد از شام بدون اينکه جايي  دهنم کف میکنه هیچـــي، دستمم افلیج میشه..!!! :((((( بگم 

اشته باشیم همه جا بريــم!!!خوااابیديم تا فـــردا سرحال باشیم و جووون د بريم استراحت کرديم و   

 

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

 

ديدم که با يه لبخند ژکوووند  با احساس اينکه يکي داره موهـــامو نوازش میکنه، چشامو بااازيدم که رادا رو  

....آخه موهات خیلي  رادا : بیداارت کردم..؟؟!..ببخشیــد وقتـــي چشای بازمو ديد گفت : دستشو کرده تو موهااام..!!
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بي توجه  نبرم..!!! رنگهههه!!....هرکار کردم نتونستم خودمو منصرف کنم که تو موهات دست  خووووشکل و خوش 

- پرسیدم : - ساعت چنده...؟؟؟ رادا : اوال اينکه شستم رو بنده .... دوما اينکه ده و نیم..!!!!!!  بارون  

- س قطبــي گرفته خوابیده و خرناااس میکــشه!!کجااس..؟؟؟ رادا : عینهوووو خر خخ .. اعع پس بیا يکم اذيتش  

بعـــد اينکه دست و  چشــمای رادا بـــرق زد و همون برق چشــــاش تايیدی بود روی حرفــمممممم!! کنیـــم..!!!

دستای خیسمو گرفتم باالی صورتش  !!!باااروون خانــوم.. صورتمو شستم ، دستمو کاااامـــال خیس کردم و رفتم باالسر 

اول اخماش جمــع شد!!....... که آب چکه چکه ريخت رو صورتش....  

 

باالسرش ايستاديم، جفت  بعــد آرووم يه چشمشو وا کرد و وقتــــي منو رادا رو ديد که مث نکیــر و منکـــر  

- ــــــری آشغغغغاااااااال .....چشاش به ضرب باز شد و جیغــش رفت هواااا باران : بمیـــــ آغالو که گذاشتیم دم در ...  

-با حررص نیگام کرد باران : کثــااافتتتتت  بذااارم!!!!!!!! ولــي .. هیـــــن يادم رفت تورو هم باهاشون  ريدم تو اون  

ودشو مرتب کرد و يکمم بزک دوزک خودشم خندش گرفت و رفت زرتي خ قیااافــتتت ... با نرررمي و لطاافـــتتت..!!!!

بعــد ناهار قرار بر  ............. شنفتیـــم..!!! و اومد دوباره جلومون نشســت...... تا مووقع ناهار گل گفتیــم و سنبـل  کرد 

ته و لبخند هايي داشتیــم با دلي خجس جا قدم بزنن..!!! اين شد که ما جوونا بريم پاارک ملت و مامان باباها هم برن يه 

با  ارمیا : آريانااز يه چیز میگم نترسیاااا..!!! يــهوووو ارمیا هجووومي گفت : بســـي گشاااد، تو پارک ملت قدم میزديم که 

 ترس گفتم :

 

ديگــــــــه  ارمیا : يدونه ملخ گنــده ی سبززز دقیـــقاااا پشت سرته..!! چیــه..؟؟... چیــشده..؟؟!! - 

کررردم و يه صـــدای زيبـــاای فراصووتـــي از ته  فهمیـــدم چي داره میگه .... فقط فهمیدم چشــامو بستم و دهنمو باز ن

- دادم..!!!!! هنجـــره ی طاليیم، بیرووون  جیـــــــــــــــــــــــــــغغغغغغغغغغغغغغغغ طبـــق عادت ديرينه ام تو  

 و در دسترس بــود، چنگ زدم و بهش چسبیــــدم....!!!!!!! ه بازوی اولیـــن کسي که کنارم اينجـــور موااقع، پريدم ب

دقیــقا مث چسب دوقلو چسبیده بودممم به  يعني يه چیـــز میگم يه چیــز مي شنوينااا ... البته شماها که میخونین.. :(((((

يدم جمع مث بمب ساعتــي ترکیــــــد و رفت هوااا با ترس و لرز روو..!!!! يه دفعــــــه د طرف و ول نمیکردم بیچــاره 

ولــــي  آريوراد و بقیه هم عرعر دارن میخندن!!!! يه چشممـــو وا کردم که ديدم قشنــــــــــگ خودمو کردم تو حلللق 

- با صدای لرزوني پرسیدم : آريــوراد بدوون خنده و حتي ذره ای تمسخر نیگام میکرد ....  هنوووز پشتــمه..؟؟!! 

با اين حرف خیالم راحت شد و  باهات کــرد..!! آريــوراد : اصال ملخــي درکار نبود!!!... داداشت فقط يه شوخـــي بي مزه 

 تـــــــازه به زيباااايــي پوزيــشنـمون پي بردم!!
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چپ چپ به ارمیا نگاه کردم و با  نخنديد....واقعـــاا ممنونــش بودم که اونم مث بقیه مسخره م نکــرد و بهم  

- غیــض و خشــم گفتم : بي خیــــال نیگام کرد و دندوناشو نشونم داد .... باالخـــره  تالفـــي میکنم ... مطمئن باااش!! 

خیلــــي  وض برداشـــت و به راه رفتنمون ادامه داديــم ..... يکم که جلوتر رفتیم ديدم يه ح جمع دست از خنديدن 

و ما هم دقیییقـــاااا داشتیم میرفتیم به طرفش..... يه فکـــر  بزرگ که وسطش فواره ی آب داره، يکم اونطرف تره...!!!

وقتي بهش رسیديم و داشتیــم از کنارش رد میشديـــم، دويیدم  م.!!!... يــوووهاهاهااااا ... :((((( پــلیــــد اوومد تو کله 

باران :  جیــغ بارانِ ارمیا ذلیــــل ، رفت هوااااا .... هووولش دادم که با کـــله پرررت شد تو آب..!!!!!!!! و  طرف ارمیا

- جیــــغغغ ... چیکاااار کــردی .... و  يوهاااهاااهــاااا ..... حقـــته آق ارمیا ..!!!!.. تا تو باشي فکــر اوسکول کردن  

بعدم بـــي توجه به قیافه های سکته کرده و کــج و کـــوله ی بچه ها، دست  خطـــور نکنه..!!!!!!ترســوندن من به ذهنت 

ارمیا : خیلــــي خــری  ارمیا به خاطر خیس بودنش با لـــرز گفت : رو کشیییدم و بزوور آوردمش بیروون..!!! ارمي 

 من فقـــط، در آوردن ادای خودش و نشوون دادن دندونای سفیــدم و جــواااب  آريانااز ... کله خر تر از تو نديــدم ....

 بوود..!!!!

 

به خاطــر وضعیــت اِرمي تاکســي گرفتیمو برگشتیم هتل..خخخخ داشتیم از پله ها باال میرفتیـــمو اصال هم  

توی  ي يکي از يکي کودن تــر.....وقته که اخترااع شده..!!!!!!!... يهنـــ عقلمون نمیرســـید که آسااانســور خیلـــي 

تمیز میکــرد و زمین لیـــز بود،پاام رفت  پاگــرد دوم بوديم که بخـــاطر اينکه نظافتچي همونجـــا رو داشت با آب و ... 

کـــل، کل برآمدگــي ها و دست انداز های صندوووق عقبـــم بلکل آســفااالت  رو هـــوا و کلم اومد رو زمین و در 

- بلند شدم و زيرلب غر زدم : و دوووبااره طبق انتظـــارم صدای ترتر خنده ی بچه ها رفت رو نروم.... ...!!!!!!!! شـــد 

ايـــش ... کال امــروز از زمین و آسمون و در و ديـــواار واسه من مي باره بعدم يه چش غره به کف پاگــرد که  

هــرکس رفت تو اتاق خودش و ارمي هم رفت حموووم کنه ......خخخ گرفت!!خیس بود ، رفتم که چش خودم دررد   

 

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

 

که اينجاها رو بلد  اه حوصلمو سر بردن ايـــنااااا ..... اصن چطـــوره برم حــرم..؟؟؟ .. ولــي من  - 

...مــردشوور اين خرساای قطبــي رو ببرن که تا دو ديقه  نیستم .. بعد گم میشم اونوقت خــر بیار و باقالي بار کن 

و پفشون میره هــوااا .... اه ولشوون کنــي خر   
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بیرون ... طبـــق معمول مث  لباس پوشیدم و شالمو هم جوری سرم کردم که موهام بیرون نباشه و از هتل زدم  

- خنده زيرلب گفتم : با کسايــي که دنبالشوون کردن داشتم راه میرفتممم .... دِ آخه راه رفتنمم به آدم نرفته ...  

راه رفتن نیست که ... دويیدنه!!! خخخ همینجــور داشتم تندو تند عینهو اســـب يورتمه میرفتم که يهوو ديدم برااای 

گرفتم و سرمو بلند کردم که با  چشممو از کفاش باار در زندگیــم يه نفر همپاای من داره تند تند کنارم میاد..!!!! اولــیین 

- مواجه شدم ..... چهــره ی فوق خونســرد آريــو  - عـــــه تو اينجــايي..؟؟!!؟ آريــوراد : نچ .. اونجـــام!!  خخخ  

فتن و تند آريــوراد : من عاادت دارم به تند راه ر روانــي .... وايــــي باورم نمیشه داری مث خودم تند تند راه میای..!!

آرووم راه نرفتم!!!!!.... دويیدن ... تقريبا هیــــچوقت   

 

عادت داشتم هرجايي  اوهـــوووم ... دقیقاا .. منم از بچگــي بس که دقیقه ی نــود حاضر میشدم و  - 

اکـــي بودن که چرا دوراان مدرســه کل دوستام ازم شا پیــاده برم، تند تند راه رفتن عادتم شده ... متاسفااانه تو 

همیشه هم به زوووور  نفســشون میگیره و گرمشونه و عرق کردنو .... هــزاار جور بهانه ی ديگه ...  اينجوری راه میرم و 

سالنه راه برم که البته اين حاالت فقـــط دو ثاانیه طول میکشیــد .. خخ  کاری میکردن که به قول خودشون آرووم و سالنه 

-آريــوراد : پس تو اين مــورد تفاهم داريــم..!! .. حاال کجا داری میری؟؟  ی تکون دادو گفـــت:باخنده سر واال همه  

آريــوراد  پووکید اومدم بیرون که برم حـــرم..!!! عیـــن چــي دهناشونو باز کرده بودنو خرنااس میکشیدن منم حوصلم 

- کرد .... خیابونو که رد کرديم يه گنبــد طاليــي رنگ، چشممو به خودش خیره  يکي دوتا : باشــه .. پس باهم میريم ...

آريــوراد : تو از اونور برو  وقتي رسیديم به ورودی حرم، آريــو گفت : همـــووونه..؟؟!!؟ آريــوراد : اوهووم ... 

يه چادر رفتم و واردش شدم ... وقتي  سری تکون دادم و به طرف .. میدونــي که قسمت مردونه زنونه جداست ....

تو بود منو بازرسي کرد با مهربوني گفت : خانومي ک اون   

 

- خانمه : خانــومــي پس چادرت کوو..؟؟ گنگ تکرار کردم :  چــادر...؟؟ خانمه : آره عزيزم ... چــادر  

-نداری..؟؟  چادر  .. ولي عیبي نداره گلم ... ما اينجا يه عــالمه خانمه : حرم امام رضا حرمت داره . راستــش ... نه!!! 

- چادرو بنداز سرت و برو تو .... داريم که ديروز يه خانمي آورد داد و گفت نذرش بوده ... بیا عزيزم اين  ممنونم  

ي و مکافات چادره رو سرم بدبختـــ فقط لبخند مهربونــي تحويلم داد و به چادر توی دستش اشاره کرد .... با هــزااار  ...

يه شکنجه ی کااامل بود وااسم .. هـــي میرفت زير دست و پام و تا مــرز  کردم .. ازون بدتر نگه داشتنش بود ... يعني 

شدن میرفتم..!!!!!!!!! کله پا   
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ه وضــــــــــــي ...... اصن ي اوووففف ... هي يه صحــن تموم میشد ، يه صحن ديگه جلوم قرار میگـــرفت!!!  

وقتـــي رفتم توش ، اون ابهتــش منو  باالخره با کلـــي پرس و جو و آالخون واالخون شـــدن،حرمو پیدا کردم...... .....

دل کندم که  رفتم داخل و دو رکعت نمازی که باران يادم داده بـــود، خوندم و باالخرم از اونجا  مسحـــور کرد .....

ـورد ....گوشیم زنگ خـ  

 

- جواب دادم :   باران : جیـــغغغ ...... دختره ی عوضـــي خــرچــسوونه گاااو  بلـــه.؟؟!! 

- کجــــــــاااايــــي..؟؟!!!؟ با بهت لب زدم : باران : حــــرررم..؟؟؟؟ ... ولــي تو  ايندفعـــه اون با بهت گفت : حرم!!! 

- که جايي رو بلد نبودی!! باران : ای ناااامـــرد ناااکِــس..!!!.. خیلي خــب .. بمون ما هم نزديک  اومدم ... با آريــوراد 

- االن میايم... حرمیم ..  باالخره بارااان و بچه ها و البـــته بزرگــترا هم اومدن و يه يک  ......... اوکاای اوکاای .... 

ماشیت منتظرمون  ... پسرا و رادا زودتر رفتن و گفتن بیرون تو زيارت و راز و نیاز اونا گذشـــت . ساعتــي هم به 

گرفتیم کم کم برگرديم و  پدر مادرا گفتن میخــوان اونجا بمونن و دعا و نمـــاز بخونن .... ماهم تصمیم  میمونن .... 

 بريم پیش پســرا .....

 

ديگه از همونجا خودشو  ي رسیديم ... باران يه صحن ديگه مونده بــود ... اونو که رد میکرديم به خیابون م 

کــرد ..... داشتیم آروم آروم به طـترف خروجي میرفتیم که  راحت کردو چادرشو برداشت و شالشو يکـــمي شــل 

مون احتماال بخاطر ه های خانوم، اومد جلو و عصبــي نیگامون کرد .. مخصوصــااا باران رو..!!!!....  يــهوو يکي از خادم 

خانوم خادم : خانووم حرم امام رضــا حرمت  خادمه سعـــي کرد لحنش آرووم باشه : شـــالش که شلش کرده بود ..!!!

باران هم بي خیــال سرشو تکون  اگه حجاب داشته باشي خیلــي خوشکلتری که ...!! دااره ... اين چه وضعیههه..؟؟؟ ... 

قبل اينکه گوشیو بذاره دم گوشش صفحشو ديدم و فهمیـــدم ارمیا  زنگیـــد..!! داد و خواســـت چیزی بگه که گوشیش 

- باران : ســالاام عزيیزدلــمممم .... باران زل زد به چشای خادمه و رو به ارمیا که پشت خط بود گفت : زنگیده..!!!!

- باران : آرره عشـــقممم .... بااوشه... .............  باران : چشـــم ..... داريم میااايــــم فدات  .............. 

باران قشنــــــــــــــگ داشت چشای خادمه رو میکنــــدو شخــم میزد با نگاش!!! شممم ....  

 

خادمه عصبي پرسیــد که نه..!!... تقريبا پرخااش  بعدم تـــق قطع کرد .... باران : بـــووووسسسس ... فعــال ... 

ايندفعــه منم از سمجــي و فضولي زنیکه حررصم  خادمه : با کـــي داشتي اينجووری حرف میزدی خانووم..؟؟!! : کرد

بارانم واسه اين که حرصشو دربیاره با  مهربون و صبور و باحوصلــه... نه به ايــن..!!!!! گرفــت ... نه به اون خانوم 

يعنــــي در اومدن اين کلمه از دهن باران همااناااا ، و افتادن خادمه  رم..!!!!!!!باران : دوووســت پســرر عشـــوه گفت :
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خادمه هم  میخنديیید!!!! بارون دستمو گرفته بود و میکشیـــد و مي دويید و هرهر به ريش طرف  همانااا .... دنبالموون 

 امانو باباهاتون بگـــممم .... کجااان خانوم خادم : من بايــــد به م پشت سرمون با حررررص داد میزد :

خالصـــه تا وسطای صحن دنبالمون کردو وقتـــي ديد ما داريم  پدرومادرتوون..؟؟؟.... شماها بايــــد اصالاااح بشیـــد..!!!

اول کلـــي به  منو بـــارانم ايستاديم يه جا میدويیم ، بیخي شدو عقب نیشیــني کرد رفت پي کاااارش ..... عیـــن جــت 

هیجـــانــي شديم ... خخخخ ريش زنه خنديديــم .... و تخلیه   

 

باران : هیچـــي باااو .... داشت میپرسید کجايید .. زودتر بیاين  حاال واقعــا ارمیا چــي میگفــت..؟؟!!! - 

شنیدنـــي بوودااا ...  وااااقعــا تااازه صدای مبهوتش وقتي اونجوری پر عشوووه باهاش حرفیدم ،  بريم کوه سنگـي 

-خخخخ  جـــااان..؟؟؟.. اين موقــع روز چه وقت کوه رفتن و کوهنــورديه..؟؟؟ باران کرکر زد زيــر خنــده ... بعد  

به  باران : کوه سنگــي يه مکانه روانــي!!!.... میخواايم بريم اونجــا آبگووشت بزنیم  دهن مبارکشو وا کرد و زر زد :

- بدن!!! خالااصه با مســخره بازی های  ات ....” اوکای“باران : توام ريــدی مارو با اون  آهــاااا .. اوکای بريـــممم .. 

نمووونه که خیلــي خیلــي مــهــربــــااان نشسته بوديم!!!... باران که  باران رفتیم سوار ماشین شديم البتــه ناگفــــــته 

تو ايکــــیس ثانیه رسیديـم  رو پای بنده نشسته بود و داشت حسااااابي بهش خـــــوش میگذشـــت..!!! گ قشنـــــــــ

آبگووشت  بعد اينکه يه پنج شش ديقـه رو تخت نشستیممم و گل گفتیـــم و بلبل شنفتیــم،  به کوووه سنگـــي!!!...

شده بود، يه  رقـــي زد که باران به من که آب از پک و پوزم ولو چشام با ديدن غذاها چناااان ب هامونو آورررردن...!!

 چــش غره ی جیگــر رفت....

 

زده ی رادا نگاهمـــو  بعـــد اينکه يکم نون توش خرد کردم ، خواستم بخــورمش که يکدفعــه صدای هیجان  

باشــه..؟؟؟؟..  شــت پیازشو خوووررد کنه!! رادا : بچــه هااا بیاين ببینیـــم کي میتوونه با م به سمتش کشوند...

قضیه رو واسم  باااشــههه..؟؟؟؟ من اول گیج ويج نیگاشـــون میکردم که بقیه متوجه حالت منگ من شدن و مهران 

بهمون  اول از همه نوبت آريــوراد بود.. خیلــي عادی و خونســرد يه نگاه توضیــح داد و حاال منم مشتـــاااق بوودم..!!!!!

 تقسیم نامســاوی قسمت  چهار –بعدم مشت پرقدرتش فرود اومد تو مغــــز پیاز بدبخــت و قشنــگ به سه  کرد و 

- هوااا رفت هممون هورای و جیغ ..!!!!شد با محبت نگام کــرد و چیزی نگفت که  هــوووررااااا .... ايول آريــــووو ... 

بعــدی نوبت ارمیا  االغ بي جنبــه ی من واسه خودش ديــسکو راه بندااازه..!!!! بود که قلب البته همـــون نگاااشم کافــي 

و هم پارکــور..!!... واسه همین زورمون زياد بود و  بوود ... ِارمــي هم مث من هم جودو کار میکرد هم نینــجوتسو 

شت پیاز آريـتو دچااار شد... خخخ باران با هیجــاان و ذووق وقتي يه مشت زد، پیاازه به سرنو دستمون سنگیـــن!!....اونم 

منم چشمکــي زدم و گفتم : باران : ايول ايـــول ايـــــــول ... آفريـیییییین!!! زده گفت :  
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بعـــدی نووبت رادا بووود!!! ... رادا يه  بقیه هم فقط تک خنده ای کردن .... اليـــک داری داداااش!!! - 

که خنـــده ی هممون هوا رفت و  بیشتر شباهت دااشــت و پیازه آخ هم نگفت!!!! زد به پیاز، که به نــاااااز کردن  مشت

يه نیگا به ما کــرد و يه نیگااا به پیــاازه بعدم خیلــــي  بعــدی مهران بــووود.... لب و لـــوچه ی رادا آويزوووون شد!!!

تقسیمش کرد  ــــاقو ورداشت و دقیقــــــا پیازه رو به چهاار قسمت کــااامـــال مســـااااوی چــ ريلکـــس و شییییک يه 

مهران : آدم باايد تمیــــز باشه!!.... چیه آخه  و در مقــــااابل چشای ورقلمبیــــــده ی ما با خنــــــده گفــــــــت :

کم کم لبخندامون کش اومد و بعد اينکه هرکدوم  کنیدش تو حلقتووون!!پیاز بعدم می دستای میکروبــي تونو میمااالین به 

يجـــور به پیازه نیگا میکرد که انگار کیســـه بوکســه!! ... هرآن  باااران شــد..!!!! فحشي نثاارش کرديـــم، .. نوبت 

آمدن همااناااا و پرت شدنه پیازه تو غذای دستش رفت باال و پايیــــن  بزنه له و لـــورده ش کنه..... انتـــظاار داشتم 

حاال يکــي بايد میومد باااراانو جمع میکررد ... و البته پوووکیـــدن جمع هم همااانااا ...... ارمیا هماااناا   

 

- باخنده و بريده بريده گفتم :   جمـــع کن پــک و پووز آويزوونتووو .... انگاار تو مسابقاات المپیــک  

ارمیا : خانومم ناراحتـــي نداره کــههه .... تو هــروقت دلت خوااست  ارمیا هم بدون خجالت گفت : ست خورده ...!!!!شک

باران هم خرکیــــف شد و دووبااره نیشش وا شــد ..... کني من دربســت در خدمتتممم.... پیازو لــه   

 

باران میــشه..!! واسه همین بي  میکـــردن پیاز من هم مث رادا و ايندفعـــه نوبــت مـــن بود!!! ...... همه فک  

خنــده ی جانانه ی ديگــه بوود!!... منم بي خیاال تر از خودشون يه نیگا  خیــاال نیگا میکردن و دهناشون آماده واسه يه 

به چنـتد قسمت تقسیییم شــد..!!!!! مدنش پیازه آريــوراد انداختم يه نیگا به پیازه ..... مشتـــم رفــت باال و با پايین او به   

 

میکردن انگار روحـــي ، جنـــي  حااال فــک مهران افتاده بوود کــف تخت و باران و رادا هم يه جـــور نیگام  

ورااد بودن آري تنها کسايي که همچناان بي خیال و البــته با تحسیــن نگام میکردن ارمیا و  ف مريخي ای چیزی ديدن!!!!

بعــد اينکه غذامونو با خنده و شوخــي های  شدمااااا ... که کلــــي ذوووقیدم!!! .... خاک تو ســـرم نشه .. چه بي جنبه 

 همیشگي خورديم ......

 

! .... خودمونو جــا کرديــم .....!!!! به طرف هتل راه افتاديم البته بمااند که با چه مکاافااتي شش نفری تو ماشین  

خودش و افتاديم رو تخت و ... خـــرررر پــففففف ... خــررررر  بعد اينکه رسیديم هتل هرکــس رفت تو اتاق 

..... پــوووفففففف   
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 *************************** 

 

... بعــد  شکــر آب میشد ايستــاده بوديم .... تو دلم کیلو کیلو قندو ” سرزمین موج های خروشــان ” جلوی  

من  بزرگیش باااز موند و کلــــي ذوووق مـــررگ شدم .....  اينکه وااارد شديــم.. دهنم از اونهمه وسیله ی آبي و 

با ذووق کودکانه ای شیــــرجه زدم به طرف وسااايل تفريحــي و   همیــــشه عااشق آب و آب بازی و شنا بووودم .... 

نداشتیــم!!!........ به زووور  انقـــد مث بچه ها بازی و ورجه وورجه کرده بوديــم که ديگه ناايـي  ............. .........

 خريـــد نوبت...  بعــــــدش و طرقبه رفتیم ســـر يه بعد ....  کرديـــم  استراحت ساعتـــي سه –برگشتیـــم هتل و دو 

کرديممممم!!!! ....... بزرگترا هم که ديگه  ساژا و مرکز خريـــدها رو آســفاالت پا و بازارا همه دهن ما يعنــــــي !!!!!!شد

ازبس سوغــاتــي و ... خريـتده بوديم کمرمون داشت  کــردن..!!!!! ..خخخخ .....  فروشنـــده ها رو يه سرويــس اساسي 

- مي شکســت!!!! آريــوراد لبش از  خريـد!!....  خـــصه گو خوردم اومدم وااااايــیییي بچه ها ديگــه بريییم.... من به ش 

مهران با بـــي حالــي : واااای تــو رو خـــدااا بريییم ... من خستــه شدم .. من  خنده ی فرو خورده ش جمــع شد..!!!

نخوووررردم .... غـــذا   

 

دل کندن و رفتیم هتل و بعـــد  از خريــد  خالااصه از بـــس من و مهران غر زديم که به زوور و سختي بچه ها 

 جمــع کرديم ... چون امروز غروب لرای برگشتن به تــهراان ، بلیــط  اينکه خــوووب شاارژ شديــم، همه وسايالمونو 

 داشتیــم..!!!!

 

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

 

- دو هفــــتــه بعـــــــــد ...  .؟؟!!؟ .. اه بابا : همیــن که گفتم دخترم ... اين اولیــن بابا آخــه چــرااا . 

با  شرکــت برات تاســــیس کنم !!!....و مديريتــشو تنــــها به خــودت بسپااااارم و... تجربه ی کاريته و من نمیتونم يه 

- کالفگي و کمي دلخــوری گفتم : خونه  .. من خستــه شدم ازبـــس تو  ولــي باباااا .... شما به من اعتــماد نداری..؟؟ 

بابا فقط نگام کرد و چیزی نگفت ولــي ...  باشه!!!..... موندم يا هــي ول چرخیدم..!!! ... دلم میــخواد دستم تو جیب خودم 

ه خودت داشته واس بابا : خیلــي خــب .... ولي همونطور که گفتــم تو تاازه کاری و بااايد يه شريک  بعد از چند لحظه :

- چشام گــرد شد .... باشـــي..!!! ندارم  چــــــــــــي..؟؟!!!؟ ..... باباااااا من اعصــااب تحمل يه سر خرو تو شرکتم  

 مالکیــت استــفاده ” میم ” بابا : دخترجوون هنوز که شرکتــي درکار نیست که از  بابا اما با خنده ی مرمووذی گفت : .... 

و وقتــي قیافه ی آماده ی انفجاااار منو ديد قهقهه ش به هــواا رفــت .... ني!!!میک  
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 مامان : راست میگه بابات ..!! ... تو اولیــن تجربه ی کاريته و ما نمیتونیم کلي  مامان مثال پادرمیونــي کرد : 

مامان سو استــفاده گرم هم از فرصت استفاده کرد و  خــب البــته يکمم حــق داشتن.... سرماايه رو بیخوود هدر بديم!!

شووهر جوونت شريــک  ج کرده بودی بابات مشکلــي نداشت ..!! .. میتونستــي با مامان : االن اگــــه ازدواا گفت :

- جیــغ خفه ای از سر حرص کشیدم و گفتم : و بعدم پشت چشمي نازک کرد ... شـي!!!!! شمااها کال امــروز کمر به  

 س میگیــرم بعـــد میتــرشم میمونم رو نمیگیــد بعد من پیـــری زودر همت بستــین که منو حــررص بدين!! .... آخه 

بعدم با خنده ی موذيانه ای به قیافه ی آماده جیغ زدن مامان نیگا  دستتــووون..؟؟!! ... هــرچنـــد من که از خدااامه!!

- اتاقمممم ... کردم و رفتم تو   يــوووهــاااهــااهــااا .... 

 

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

 

وراد :آريــ   

 

مامان : پســرم هنوز تصمیمــي برای ازدوااج  چايــي رو به لبم نزديک کردم و يه جرعه خوردم ... 

-به چهره ی ناراحتـش نیم نگاهي کردم ... چــي میگفتم..؟؟  نگرفتــي..؟؟!! نه مامان جان يه دفعــه چشمای  

-با شــک نگاش کردم .. چه فکری تو سرته مامااان..؟؟  ادتــه..؟؟!رو ي” مینــو“مامان : دخترعموووت  مامان برقــي زد !!

مامان : به نظرم همسر خوبــي برات  مامان با يکدندگــي خاص خودش و با شوق گفت : چطــور مگــه؟؟! 

- ـي گفتم :خــداای من نه!!! .... با اخم غلیـــظـ زن زندگــي..!!! میشه!!.. هم خوشــکله . هم مهربوون .. هم  نه  

گفتـــم!! ...  مامان : نخیــر .. ديگه نمیذارم دستي دستي زندگیتو نابود کني!! .. همین که  مامــاان!! .. لطفااا اصرار نکــن!!!

از ترکیه بیان ايران و برای همیــشه بموونن!!! تاازه زن عموت هم دوس داره تو دامادش باشــي .. قراره همین هفته   

 

تقه به در زدم و  بابا رفتم .... ا غیــض از جام بلند شدم و بي توجه به ادامه حرفای مامان ، به طرف اتاق کار ب 

بابا : کااری داشتــي پسرم؟؟ مستاصل گفتم :  با محبــت نگام کرد و پرسید : صدای بابا اوومد .... درو باز کردم و رفتم تو!

بابا : تو خودت کســي رو  بابا پريد تو حرفمو با مهربوني گفت : بگید!!! .. میگه مینو ...بابا .. شما يه چیــزی به مامان 

بابا : پس چرا حرفــي نمیزني  سکـــوت کردم! .... چون هنووز اونققققدر به خودم اطمیناان نداشتم!!! دوس داری..؟؟!!

میکنه!! .... مگر  وراد!! ... حتي اگه منــم بهش بگم بدتر بابا : خودت مادرتو میشناشــي آريــ پســر..؟!!؟ سکــوت ...

به فکر فرو رفتم! ...... فعال که دستم به جايــي  دااری!!!..... اينکه خوودت کسیو پیشنــهاد بدی و بگــي که بهش عالقه 
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اين  . نمیــخوام با مطرح کردن فقط مثل يه دوست و يا حتي مث داداشش میبینه!! ... بند نبود .. به نظر من آرياناز منو 

آهــي کشیدم  من از ديدنش محــروم بشم!! موضووع اگه جوابش بهم منفــي بود ، همین دوستي ساده هم منتفــي بشه و 

 که صدای بابا توجهمو معطوف خودش کرد :

 

بشم ولــي به خاطر  شسته بابا : پســرم من ديگه خســته ام .... سني ازم گذشته!! ... وقتشه که ديگــه بازن 

بابا : ولــي پسرم  با دهن باااز نگاش کردم .... بگــیری ! کارای شرکت..!!! .... میخوام که تو مسئولیــتشو به عهده 

ت هم در اين باره نبووده ... و من هم از جواني برای  میدوونم که تو هیــچ تجربه ای در اين زمینه نداری و حتــي رشته 

- داری!!!!!!!!!! زحمت کشیدم !! .. میخوام که تو با يه شريــک اسم شرکتو زنــده نگه  کردن همچین شرکتي  برپا

خسته و کوفته م و تااازه  چــــــــي..؟؟!؟ ... شريــــــــــــک.؟؟!! ... ولي بابا من وقتي از ستاد میام کلي  

- ا : دقیقا به همین دلیله که میگم بايد شريک داشته باشـــي!!!باب وقتايــي هم هست که ماموريت میرم و .... فعال بايد  

بابا هم سری تکون داد و من با کالافگــي و کلي فکر به اتاقم پنااه بردم! .... راجع بهش فکر کنم .....  

 

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

 

 آريـانــاز :  

 

داشتم و سر از پا نمي  آريــوراد( دعوت بوديم و منم کلــي هیجان امروز خونه ی آقای سلووکــي )بابای  

-تو آينه به خودم نگاه کردم  شناختــم..!!! يه شلوار دمپای نسکافــه  چــي بپووشم..؟؟ ... اوووف .. آهااان خودشه!! 

ي خووشکل و شیــک به رنگ کرم تنم کردم و يه سارافـون خیلــ ای پام کردم و يه زيرسارافونــي نسکافه ای روشن هم 

يه شال کرم و قهوه ای هم سرم کردم و به  جذب تنم بود و انداممو خیلــي قشنگ نشون میداد ، پوشیدم .... شکالتي که 

 کردم!!! ... البته بعدش پشیمون شدم و يه ريمل هم به مژه های پرپشــت قهوه ای  زدن يه رژ صورتــي پررنگ اکتفا 

شدم و پیــــش به  يه مانتوی قهوه ای سوخته هم سرسری تنم کردم ورفتم بیرون ســوار ماشین بابا  !.....روشنم زدم!

يه کت  به ارمیا نیگا کردم که يه شلوار جین مشکــي و پیرهن مشکي پوشیده بود و روشم  ســـوی خونه ی آريـــوراد!!!!

- اسپرت زرشکي که خیلـــي بهش میومد!!  ارمیا : خبرا که پیش شمـــاااست!! تیـــپ زدی ... خبريــه.؟؟؟!!!داداش  

دوست دارم میدوونه؟؟؟ يه لحظــه لبخند رو لبم ماسیـــد!! .... يعني چــي؟ .. يعني قضیه اينکه من آريو رو   
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میخــوای ارمیا : قضیه ی شرکتو میگم خانوووم!!! .... پس که  منظوورت چیه..؟؟!!؟ بي خیال گفت : - 

 نامحســوس نفس راحتــي کشیدم! ... و يکم در اين باره با ارمیا صحبت کردم تا  خودت باشه!!!!!.. دستت تو جیب 

 رفتیم داخل خونشون که با استقباال گــرمشون مواجه شديم و به داخل خونه  رسیديم به خــونه ی آقای سلــوکـــي!!!

بود باال و  ريــوراد نگاه کردم که يه پیــرهن مشکــي پوشیده بود و آستیناشو تا آرنج داده به آ راهنمايیمون کــردن! .... 

میکشیــد و شلوار جین طوسي رنگي که پاش بود  سه تا دکمه ی اولــشم باز بود و سیــنه ی صــاف و ستبــرشو به رخ 

يه جور استیصال و ترديد تو همه ی حرکاااتـــش مـوج  ... ولــي به نظرم کالفه بوود!!! بیش از پیش جذابش کرده بوود 

شیک طوســي به رنگ چشماش  با صــدای کتايون جون يه خودم اومدم!! ... و به اون که يه کت شلوار ساده ولي  میزد!!

-کتايون جــون: سالم دخـتر گلممم ... خوبــي..؟!!؟  پوشیده بود نگاه کردم .... . شما مرسي کتايون جون .. 

يه صدايي تو ذهنم گفت برای کتايوون جون يا برای آريوراد دختره  .... چطورين؟؟ ... دلمـــون براتون تنــگ شده بوود 

زيرکااه؟؟ ی آب   

 

به  کتايون جون : قربــونت برررررررم که انقــده ماهــي.... بیا تو عزيـــزکــم!!!! با خوشحاالــي و ذووق گفت : 

- نشستم!! .....  هدايتـمون کرد که من رو مبل تک نفره ای که کنــار آريــو بود طرف مبال  چطــوری..؟؟ انگاار از  

آريــوراد: آهاا .. مرسـي خوبم .. تو خوبي.؟؟؟ چشامو  هپرووت بیرون اومده باشه اول گنــگ نیگام کرد ......بعـــــــد :

- ريز کردم و با تیزبیني گفتم : کالفه گفت : آره .. اين چنــدروز  ه خووبم!! .. ولــي تو به نظر خووب نمیای!!!من ک 

کتايون  بزنه!!.... خواست حرفشو ادامه بده که حرف کتايون جون باعــث شد خون تو تنم يخ  خیلــي فشاار رومه! .. .

وشکل و خانوومیه که نگووو ....اسمش مینوعه خو جوون : آره پريناز جاان )مامان( ... برادر زاده ی سپــهر انقده دختر 

مامان از همه جا بي  ترکیه بیان ايران ... به نظرم مینو همســر خوبــي برای آريوراده!! ........ قراره که همین هفته از 

ما يه نظر  داری مامان : آره عزيیزم .. وقتي تو بگــي حتما خوشکله ديگــه ... حاال عکسشو ن خبرم هم تايید کرد و گفت :

 ايشونو ببینیــم؟؟!!

 

مامان با يه لحــن شاد : وااای  کتايون جوون سريــع گوشیشو درآورد و يه عکس رو به مامان نشون داد ... 

- با بي حسي گفتم : خانومــي میباره ... عزيیزززم ... چقده ناازه .. از عکسشم وقاار و  ببخشیــد .. میشه منم  

کتايون جون : چـرا که نه عزيز دلــم!! .. توام يه  کتي جون هم خووشحاال تر از قبل اومد طرفم ... ینم..؟؟!!عکسشو بب

میچرخید .... وقتــي کتايون  به آريــوراد نیم نگاهي کردم که با همون کالفگــي نگاش بین من و مامانش  نظری بده!!

عسلــي و موهای قهوه ای روشن و پوست گندمي جلو روم قــراار  جون گوشیو به طرفم گرفت عکس دختری با چشای 

رقیـــــب..؟؟ تو ديگه شاانســي نداری  خوشکل بود!! .. واقعا خووشکل بود .... رقیبم واقعا يبا بوود!!!! ... هه  گرفت!!! .... 

سعي میکردم مخفیش کنم و لحنــي شاد ولي  با بي حالــي ای که زنش بشه! بیچــااره ..!!! .. نشنیدی مگــه؟؟؟ ... قراره 
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- مصنووعي گفتم :  و با سختي و مشقت و پس زدن بغضم ادامه دادم :  واايــي خیلي خووشکله خاله کتايوون!! ...  

دفعــه  کتاايون جونم که انگااار قنــد تو دلش آب کرده باشن صورتمو يه بووس کرد که يه  مبااارک باشه!!! -

کشید و با نگراني پرسید : عقب  

 

کتايون جــون : تو چــرا انقققده ســردی دختــر ..؟؟؟ متوجه شدم که سر آريــوراد با شدت به سمتم چرخید  

- .... و نگاش روم سنگینــي کرد  میشم  من ..؟!!؟ ... من سرد نیستم که .... نگران نباشید .. بعضي اوقاات اينجــوری  

عادی جلوه کنم ... رو کردم به  نگــار خیالش راحــت شد و رفت نشست سرجاش .... با بدبختــي سعي کردم اونم ا ...

- آريــوراد که يجــوری نگام میکرد :  کلــک نگفته بوودی میخوای زن بگیـری!!! ... چه بي خبر! .. ما رو اليق  

بحثو عوض کردم  آريـــوراد : هنووز که چیزی معلووم نیــست ... :  با ناراحتي زمزمه کرد ندونستي بهمون يه ندا بدی ... 

- چون واقعا داشا آزارم میداد و عذاب میکشیــدم .... راستــي .. تو از شغلت راضي ای ؟؟!!؟ متعجب نگام کرد ..  

ــب ... من خیلــي به شغلم عالقه آريــوراد : آره خ ... نمیدونم تعجبش از سوالم بود .. يا تغییر موضع ناگهااني من!! 

- دارم!! ... آريــوراد : رادا قبال يه چیزايي راجه به عالقت  هــووف ... خوش به حــاالت ... واقعـااا خوش بحاالت!! 

 برای پلیس شدن بهم گفته بود ...

 

سرمو به   حقیــقت داره يا نه؟؟!!آريــوراد : چیه ؟؟... حاال با شـــدت سرمو آوردم باال و خیره نگاهش کردم .... 

- معني آره تکون دادم ...آريــوراد : شايــد بشه کااری کرد که ...... و آهــــي  ديگه نمیــشه .... فايده ای نداره .... 

آريــو با خنده : راستش هیــچ فکر نمیکردم به همچین چیزی عالقه داشته  کشیدم که جیگر خودمو هم سوزووند ...

- ... به روحیاتت نمیخوره ..!!! باشــي  لبخندش پر کشید و با ناراحتــي و  اوهــووم ... ولــي عاااشقشممم ... 

رادوين  آريــوراد : ولــي اين شغل ممکنه بالهاايــي سرت بیاره که جبراان ناپذيرن ... مث  صدای گرفته زيرلب گفت :

- براادر من .... ال که نشد که بشه ..پس بي خیاال صدای آقا سپهر بابای آريــو که داشت با بابا حرف میدوونم.... حا 

گفتم  آقا سپـــهر : واال منم واقعــا خسته شدم و به استرااحت نیاز دارم ... به آريــو هم  میزد منو متوجه خودش کرد : 

 بفروشم به کســي تا شريک آريــوراد بشه!!! که مسئولیــت شرکتو به عهده بگیــره و حتي حاضرم نصف سهام شرکتو 

 يعنـــي اون لحظه داشتم پس مي افتااادم از خوشــي .....

 

خودشون ديــد، سری به عالمت  بابا برگشــت طرفم و وقتي چشمــای مشتاق و حوااس جمعم رو به طرف  

سلوکي کرد .... تايید کردن تکون داد و شروع به صحبت با آقای   
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اهم .. اهم ... تو برای شرکــت شريک الزم دااری..؟؟؟ آريـوراد : دقیقا يکــي از مسائلي که کالفــم  - 

 باشه و سلیقه ی خوبــي ” طراحــي داخلــي” اعتماد پیدا کنم که کاار و رشته شم  کرده همیــنه!!! ... نمیتونم آدم مــورد 

- با دلخوری مصنوعي گفتم : هم تو چیدمان و دکــور داشته باشه..!!! پــس من چي ام..؟؟؟ يــهوو چنااان برگشت  

 طرفم که فک کنم گردنش رگ به رگ شــد!! ....

 

 آريــوراد :  

 

يکدفعــه چناان با شدددت برگشتم طرفش که گردنم گرفت و  آرياناز با دلخوری گفت : پس مــن چي ام..؟؟!! 

با اشتیاااق گفتم : شــد ..... کمي چهره م در هم   

 

باشــي.؟؟ آرياناز : اوهـووم ...  چطــور به فکر خودم نرسیـــد..؟؟ ... تو حااضــری که .. شريک من  - 

بزنه ... ولي گفت تازه کارمو خوب نیس که تنهايي يه شرکتو  اتفااقا منم اين چند وقتــه مخ بابا رو خوردم که برام شرکت 

خیلــي خوشحال شدم .... اون شب  شريــک داشته بااشم .. و حااال اين بهتــــريــن فرصــته..!!! د يه اداره کنم .. و باي

خريــد و منو آريانــااز رســما شريک همديگه شديم ... معلووم بود که اونم  بابای آرياناز نصــف سهام شرکت رو از بابا 

من وااقعــا و از ته دل خووشحــاله ..... مث   

 

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

 

 آريـانــاز :  

 

ذووق دارم ... بااااالخره االن میتونم  امــروز اولیـــن روز کاريم تو شرکت مشترک من و آريــوراده..!!! .. خیلـي  

- ...ولـــي يهووو پک و پوزم آويزووون شد . میام!!خخخ ..... برم سرکــــااار!!!... اوه چه افاده ای هم  اه کي حااال داره  

ديروز باران و ارمیا و آريــو منو بزوور بردن واســم لباس رسمــي خريدن  لبااس رسمـــي بپوووشه..؟؟؟!! .. اوووف .. 

با غصــه جلوی کمد لباسام ايستاادم و يه مانتوی آبــي نفتي  من حالم از اون لباسای بي ريخــت بهم میخــوره ..!!! ولي 

واااقــعااا شیــک بود  قالب دوزی با رنگ های سفیـــد و آبي کمرنگ و يکمم زرد ،داشت ... وردم ...سرآستیناش درآ

میديدمش ..... پوشیدمش و يه شلـــوار جین سفیدهم پام  ولي قدش تا زاااانـــوم بود!!! ... اعصــابم ريده میشد وقتي 
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زدم و يه  موهای طاليیمو کج ريختم تو صورتم .... يه رژ صورتــــي کمرنگ سرم کردم و  کردم .... يه مقنعه ی آبــي 

بعــد اينکه با ننه بابام خدافظي کـــردم،کفشای پاشنه پنــــج  خط چشــــــــم هم پشت پلکم کشیـــــدم و تمـــااام..!!!

ويـــــــــــــژژژژژژ..!!!!! م و ..... رفت عزيــزم توسان طرف به و کردم پام سفیدمو  –سانتـــي آبــي تیــــره   

 

البته يه جاهايیش هم نمای  ســه سوووته رسیدم به برج بزرگــي که نماش تمااما شیشه های مشکي بود ... و  

ت قبل اينکه واارد بشم، اســـم شرک ساختمون شرکــت داده بوود .... طوسي کار شده بود .....که واااقعــا ابهت خااصي به 

خیلــــي از اين اسم خووشم اوومد .... هرکـــي اين اسمو انتخااب کرده چه  “شرکت آروين ” توجهمو جلـــب کرد!!!.. 

رو فشار دادم ... قسمــت مديريت  19ای دااشته تووله ســـگ!!!!!.... خخخ رفتم تو آســانســور و دکمه  سلیــقه 

- صدای چــرت و خز زن توی آسانسور گفت : طبقه نوزدهم بــود .......  شــرکت تو  وارد  طبقــه ی نــوزدهم! 

يه دختر جوون حدودا بیست ساله بود ...  شدم و به طرف در واحدی که تو اين طبقه بود رفتم و داخل شــدم ... منشــي 

- مخصــووص شخصیت بیرونم بود پرسیدم : رفتم طرفش و با صدای جديم که  ـــي تشريف دارن..؟؟ آقای سلوک 

 منشي : وقت قبلـــي داشتین..؟؟؟ انگاار اومدم مطب دکتر!!!!!! دختر نیم نگاهــي بهم کرد و با لبخندی محبت آمیز گفت :

عامل شرکت هستم!!! جدی تر ادامه دادم : خیــر ... من از اين به بعــد شريک ايشون .. و معـــااون مدير   

 

منشــي : شما باايد خانوم مهرآرا باشیــد!! ... شرمنده بجا  حرفم فورا از جاش بلند شــد ...دختره با شنیدن اين  

-لبخند کوچیک و البته خشکــي زدم  سلوکــي توی دفترشون منتظرتوون هستن!! نیاوردم .... بله آقای 

قدم های محکم و مغــروور به طرف  با عووووق .. اعصااابم به گ* ا میره مووقع رسمي حرفیدن!!! متشــکرم ... 

اما آريــوراد انگار عادت  عیــن گاااو انداختم پايین و پريیدم تو اتاقش!!! در دفترش رفتم و بدون در زدن سرمو 

-آريــوراد : اومدی ..؟؟ .. بشین  داشـــت!!  وااايــي چقده حووصله و اعصااب میخوااد واسه کارمندات افه بیــاای!!...  

- به شوخي گفتم : خندش گرفت و يه جــور خاصــي نیگام کرد ... ايـــــش!!! چیه..؟؟ .. عااشــقم شدی که نگاه  

آريــوراد :  های عااشقانه تحويلم میدی؟؟؟ آريــو اما رنگ از صورتــش پريد و همسااان شد با گچ ديوار!!! با هول گفت :

هه منو عاشـــق شدن؟؟؟؟ ف میگــي آريا .. چه چیزااا .. عـ .. عــااشق چیه؟؟ ... چرا مزخررر  

 

پـــس .... يعني عااشق  چشاامو باريــک کردم و با ريزبینــي نگاش کردم .. نبايد بیخودی دستپاچه میشد ..  

اينجا من توی نقش بازی کردن تبحــر خاصي دارم .. پس بايد  کسي شــده..؟؟؟ احساس کردم سر انگشتام يــخ کرد!!

با دستپاچگي نگام کرد ولي سريییع به خودش  عادی گفتم : مثل اينکه واااقعــااا عاشق کســي شدی!!! به کار بگیرمش!

- آريـتوراد : چطــور مگه..؟؟!! همییشگــي شد!!! مسلط شد وتبديل به آريوی خونسرد  آريــوراد :  پس شــدی!!! 
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- دونه که چقــد سخت بود گفتنش ولي باايد مي گفتم ....خــب ... حاال که چــي؟؟؟؟ خدا می هیچــي ... میخواستم زن  

منم بدتر از اون بودم  نمیدونم چرا حس کردم با اين حرفم يه عااالمه غــم نشست تو نگاش! داداش آيــنده م رو ببینم!!!

- .... با عذاب پرسیدم :  کــرد ولي حرفــي نزد ... لبخند تلخي مهمون لبام شد خــب .. اون ... مینوعه؟؟!!؟ يکم نگام  

خوب ديگه من برم به کارام برســم!!... سکــوت عالمت رضااست!! ... مبـ .. مبارکتون باشه .. خوشبخت بشید ...  -  

 

ارمو برام داد.......... و ک خواستم از در برم بیــرون که خودشو بهم رسووند و اومد همه جای شرکتو نشوونم  

آريــوراد : تو فقط وقتي  شکايت کردم با آراامش گفت : توضیــح داد .. وقتي از رسمي بودن بیش از حــد کارم 

 خااص میخواد میتونــي شخصا به عنوان دکوراتور بری!!! مشتــری های ثابتمون کاری داشتن يا طرف يه چیز خیلــي 

رم شرووع شــد..!!!!خوشحاال شدم ... از اون روز رســما کا  

 

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

 

تلفنو برداشتــم و داخلي رو گرفتم .... منشــي يا همون خانوم کاوه  يــــک هفـــــــتـــه بعــــــــــد ... 

- جواب داد خانوم کاوه : بفرمايیــد خانوم مهرآرا .... گوشــي رو فورا  سلوکــي هنوز خانوم کــااوه..؟؟ .. آقای  

-نیومدن..؟؟!!؟ خانوم کااوه : خیــر .. تشريف نیاوردن  بسیــارخــب ... پس اگه اومدن بهشون بگین من دارم میرم  

خانوم کاوه : چشم ... حتما تــق گوشي رو قطع  جديدا برای دکــور کل خونه مراجعــه کرده بود!! خونه ی خانومي که 

م تعويض کردم و رفتم  تنم کردم و شال مشکیمو هم از تو کیفم درآوردم و با مقنــعه  بارونــي سفید رنگمو کردم 

رفتم خونه ی طــرف و اونم که خانوم خوش مشربــي بود گفت  بیرون ... تو آبــاان ماه بوديم و هوا يکم ســرد بود .....

... خرپولیــه  شه ...هزيــنه هم براش مهم نیست ی رنگا براش استفاده کنم و بهترين برندها هم با که میخواد از همه 

چیزو به خودم سپــرد ...  وقتــي چندتا از بهترين برندا رو بهش معرفــي کردم فهمید تو کارم واردم و همه  ديگههه!! ...

... ولي تاکیــــــد کرد که بیشتر از رنگای شااد استفاده کنم   

 

مارک جديــد رو چیديم ......  کارگــر هايي که آورده بوودم سريــع وسايل  منم با کلــــي زحمت و به کمک 

و میز تلويزيون و عسلي ها از رنگ قهوه ای ســوخته استفاده  هالش رو ست نسکافه ای و شیری کردم و برای بوفه 

ومد رنگای مشکــي و آجری بود که پذيرايــي که وااقعا ازش خوشش ا نسکافه ای و طاليي بود ....  کردم ... پرده ها هم 

بنفــش پررنــگ و  دو تا اتاق خواب داشــت که يکیو ست طوسي و صورتي ..... و ديگــری رو  شده بوود ....  وااقعا زيبا 

وااقعا عااشقش شده بوود ... حتي ديگ های چند پارچه ش هم  زرد کردم .... آشپزخونه رو رنگ زرد و سبز کردم که 
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تازه خیلــي خووب تموم  شب کارا طول کشید ..  9باالخره با کلــي دنگ و فنگ تا حـــــــدودای ساعت  د ...و سبز بو

خانومه : وااايــي عزيیزم تو خیلــي خوش سلیقه ای ... نوه هام  شد چون من وســـــايلو از قبل آمــااده گذاشته بوودم .... 

خوششون میااد! ... واقعا  ی اينجا يه رنگ باشه .. ايندفعــه وقتي بیان حتما خیلــي ااشتن هرکدوم از اتاقا همیشه دوست 

-خونه م خیلي خوشکل شد .... چقــدر تقديم کنم گلم؟؟   متشکرم .. لطف دارين .. قابلــي نداره ) ....( تومن!! .... 

بعـــد  .......... محسووب نمـیـشد!! ........  ول خرد هم مبلغ کمـي نبود و در وااقع خیلــي زياد بود ولي برای اون خانومه پو

داادم ... برگشتم خـونه و بعد اينکه  اينکه فاکتـــور و ... رو بردم شرکت و يه سری کارا تو حساابداری انجام 

اش تعريف کردم ....چیکار کردم که منم تمااااام و کمــاااال بر شــــــــــــام خوردم ، .. آريــو زنگید و پرسید   

 

خوابیدم!!!!!!....  اونم رضاايت تو لحنش مــــوج میزد .... و بعدش هم مث خررس قطبــي گرفتم    

 

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

 

همون  ديگه نـزد...!!!! با خستگــــي وارد شرکت شدم که از چیـــزی که روبرووم ديدم حــس کردم قلبم  

ســــگ که خیلــي هم کوچولو نبوود ولي سفید و  دختــر که عکسشو تو گوشي کتايوون جون ديده بوودم ) مینو ( با يه 

- با صدای ســـردی گفتم : محبت و مهربوون نگاش میکرد..!!!ايستاده بود و با  پشماالو بود، روبـروی آريــوراد 

اد ... مینو با مهربوني  آريــو وقتي منو ديد همزمان تو چشاش غم و کالفگــي نشست و زير لب جوابمو  سالم ... 

لبحند سردی زدم  میکـرد!! مینو : تو باايــد آرياناز باشــي خانمي .. درسته؟؟؟ ... کتي جوون خیلي تعريفتو  نگام کرد ...

کمي باهام تعارف تیکه پاره کرد و من توی همون زمان کم  لطف دارن ... تعريف شما هم به گوش ما رسیده.... -

- به سردی گفتم : خفقان آور رو تحمل میکردم ..... به زووور اون فضای  عذر میخوام .. بنده کارای زيادی دارم که بايد  

دم .. با اجازه انجامشون ب  

 

میدونست که تو دلم چه غووغاايــي  و به طرف اتاق کارم رفتم و خودمو با کارام مشغول کردم ولــي فقط خدا  

 بوود ....

 

- بعد يه مدتي که گذشــت ... تلفن اتاقم به صدا درومد ...  تــق!! ..  بفرماايید؟؟ آريــوراد : بیا تو اتاقم  

- تم :قطع کرد زيرلب گف  بي فرهنــگ وارد اتاقش شدم که ديدم مینو هم اونجاست اون سگ عوضیش هم تا منو ديد  
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يه دور چشامو روهم فشــاار دادم و سعي کردم لبخند مصنوعیمو  پاارس کرد که مطمئنم رنـــگم شد مث گچ ديوار ....!!!!

- گفتم : ه بودم و چهارستوون بدنم میلرزيد کنم .... در حالــي که تو چهارچوب در ايستاد همچنان حفــظ  با من  

آريــوراد : آره .. خواستم سه نفری باهم يه چیزی  کااری داشتیــد ..؟؟؟ به وضووح تعجبو تو چشای آريــو خوندم ...

ـدم .. رفتمو روی ناچــااراً درحالي که سگه رو میپايی و به کیک و قهوه های روی میز اشاره کــرد .... بخوريــم ....

مینو : خانمي چرا رنگــت پريده..؟؟ آريــو مشکوک پرسید : چیزی شـده..؟؟!! دورترين مبل نشستم ...  

 

خواستم قهوه رو به لبم نزديــک کنم که سگه يه پاارس  نـ .. نه .. نه چطور مگه؟؟؟ آريـو : هیچـــي ... - 

- ــههه اختیارمو از دست دادم و در حالـــي که با جیییغ میگفتم : برداشت که ديگ بلنــد کرد و به طرفم خیز 

 میلرزيدم ... ووووويییـــــي پريدم پشــت آريــوراد پناه گرفتم و مثل زاالــو چسبیدم به باازوش .. مث ســگ  

- دام میگفتم :بودم م درحالي که از تررس چشامو بسته بوودم و کلمو تقريبــا تو بازوی آريــوراد کرده  اوونــو  

آريــو از شووک درومد و در حالــي که منو بغــل میکرد  از جلوی چشمم دووورش کن .. دورش کن ... تــورو خــدااا ....

آريــوراد درحالي که پشتمو  اشاره زد که اوونم سريــع اون ســگ نفرت انگیزشو جمع کــرد .... به مینوی مبهوووت 

منم  آريــوراد : نترس آريا .. نتــرس اون که وحشــي نیست ... کاريت نداره که ... ، دلداريم میداد .. نوازش میکرد

- مرتب و هیستريک وار میگفتم : اونم  نه .. نــه اوون سگــه هم اهلــي بود ولــي ... ولي نزديک بوود منو بکـــشه ...  

الن مــرده بوودم ....وحشــي نبود .. اگه صاحابش نمیفهمید من ا  

 

 آريــوراد منو رو مبل نشووند ... مینو برای اينکه ما راحت باشیــم يه خداحافظي سرسری کرد و رفت ... 

- با آستینام عرق روی صورتمو پاک کردم و آب دهنمو قوررت دادم ... آريــوراد : برام تعريــف کن چیشده آريااناز ...

خالــي اومد طرفم .. من اون  بودم يه روز که بیرون بوديــم يهوو يه سگ گنده ی خال  ساله 15 – 14وقتــي  

چند قدم با دو ازش دور شدم که اوونــــــــــم افتــااد  موقع بچه بودم و خب .. خب از هیبتش ترسیدم و 

بدنم شــاايد  ــرد و فاصله ی دندونااش با ک دنبالم متر پنجاه صدو –زيادی حدوود صد متر  دنبالـــــــــــم!! ... مساافت 

 از من روز اون از...  بردااشــت سرم از دست  اونم و کرد صداش صاحبش که...  بوود سانت شش –فقط پنج 

سگ  تو سگ!! .. گفتم چي اووه  !!!...........میترســــممم ســـــــــــــگا از ســگ عین و  دارم وحــشت ســـــــــــــــگا

- . گلومو صاف کردم : شد که!! خخخخ سرشو تکون داد و متفــکر نگام کرد . اهــممم ... ببخشید که باعث شدم  

وبه طرف اتاااقـــم راه افتادم ... اونم زيادی تو فکر بود و اصــــال متوجه  مینو بره ... منم بايد برم به کارام برســم ...

اداری زمان زيادی نمونده بووود ....نشد .... تا آخر وقت  رفتنم   
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کامپیوتر شخصیم، نفـــس  کارای عقب مونده رو انجام دادم و بعد از بايگانــــي کردن يه سری فايلها تو  

پلیــس میشدم .... اين شغل خیلــي روتینه و هیچ هیجان و  راحتـــي کشیدم ....شغلمو دوست داشتم امـــا ... کاش 

هـــــــــــي ..... ه !!!! ..... تنــشــي ندار  

 

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

 

يه زمین تو نکاء و انجام  به مامان و بابا نگــاه کردم که شــاال و کاله کرده بودنو قــراار بود برای بازديد از  

من که میـــدونم اينا همش بهوونه س  فتم :با شیطنــــت گ !!!... دادن کاراش .... دو سه هفــته ای برن نکاء تو مازندران 

دونفــری مجــردی برين عشــق و حاال!!! .... اوه ســاری ننه ی من!!!!!!!!.... شمــااها میخواين   (sorry)...  متـــااهلــي 

ــت و سری به نشونه بابا خندش گرف نمیبرين!!! برين عشق و حال و صفا سیتي!!!!.... ما رو هم بعنواان سرخر باخودتوون 

 و خنثي ... انگار که من دارم خدای نکرده با ديــواار حرف میزنم!!! افـــسوس واسم تکون داد ... مامان هم بي خیااال 

-مامان : آريا، ارمیا ... حواستون به خودتون باشه هاا . فهمیدين؟؟  آری ننه جوون .. اوکاای .. برگشتنتوون  

بابا : ای ســو استفاده گر  پــس سوغاتــي و کادوی تولدمو جدا بخريــن پلیییززز!!! ـد تولد بنده ... مصــاادف میشه با بعـ

-لبخند موذيانه ای زدم  فرصــت طلب!! بابا با خنده خیــز برداشت طرفم که  دســت پرورده ايم بابا جــووون .... 

کردم افااقه  ت بعد رفتن ننه و بابا حووصلم سررفت!!! هر چي م زيرشو کم يکي دو ساعــ ............. زرررتــي جیم شدم!!

 نکــرد!!خخخ

 

- به ارمیا که فــاارق از دنیا داشت واسه خودش تخمه میشکووند نیگا کردم ...  مــن نمیدوونم تو ايـــنهمه  

اه کردم درحال لمبوندن بودی .. نمیوفتــي؟؟؟...من هـروقت تورو نگ میخوری چجووری چاق نمیــشي و از هیکل 

ارمیا : نه آبجـــي  نمیشم!!!!! خودمم مث خودتم!!..تا صبحم بخورم ، محض رضای خدا يه کیلووو هم چاق  هرچنــد 

-چش غره ای نثارش کردم  همین مواقع ساختن!! من!!!.... بنده چااق که میشم .. ولي باشگااه بدنــسازی رو واسه 

نتون خووبه؟؟؟ ... نمیخوای بری خواستگاريــش؟؟؟ يهووو لبش چااک خورد و نیشش تا بناگوش باارووون جو 

قراره يه شب بريم خواستگاريش  ارمیا : چــرا اتفااقا .... به مامان گفتم و اونم بســي خشنوود شد .... هفته ديگه  وا شد!!!

- انداختم باال و با دلخــوری آشکاری گفتم :ابروهامو  .. فقط کافیه مامان و بابا از سفــر برگردن!! عه!؟ .. چه بي  

ارمیا : ببخشیـــد خواهــری!!!  نگاهــي بهم کرد و با پشیموني گفتم : خبر!!... ما رو محرم ندونستین بهمون يه ندا بدين!!!

ما خیلــي کم میبینمت .. اگرم بگم هم اينکه تــو همش سرکارتي و  .... آخه هم مــن از ذووق و شووق يادم رفت بت 

سرمو تکون دادم ... داليلش بســي قانع کننده بوودااهه!!! خسته ای که همش چـــرت میزني!!! ببیــنیمت ازبس   
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-آريــوراد : جـــ ... بله؟؟؟ پوزخندی زدم  شماره ی آريــورادو گرفتم و زنگیدم بهش ... بالفاصــله جواب داد : 

فکر کردی من مینوعم...؟؟؟!!آريــو جان    

 

 آريــوراد :  

 

” گوشیــم زنگ خورد .. اسم   Aria naz کرد ... جواب دادم .... خواستم  روی صفحه گوشــي قلبمو بي قرار ”  

- انگار يکم دير جنبیدم!! ... که سريــع جلوی خودمو گرفتم اما ” جانم ” بگم  جــ ... بله؟؟؟ صدای پوزخندش  

نمیدونم چرا از  آريـانــاز : آريــو جان فکر کردی من مینوعم..؟؟؟!! همو جلــب کرد ... با لحن سرد و ناراحتي گفت :توج

داره !!! ..که همچین حرفي میزنه ....خخخ چه حرفاااا  اين حرفش ناراحت نشدم ... بلکه حس کردم روم يجوراايي غیرت 

براش عزيزن و  آريانــاز بارها و بارها بهم گفــته بود که رو کسايــي که مرداست!!! ...ولي خود  غیرت که واسه 

- دوستـــشون داره، تعصب و غیرت خاصــي داره ....  نه! ... اسمتو ديدم رو گوشــي .... خوبي حاال؟؟؟ 

 

-آريانــاز : مرســي ... تو چطوری؟؟ .. چه خبرا؟؟  لحنش ماليــم تر شد :  آريـانــاز : آهــا  خوبم .. سالمتیت! 

- اينجا بريم صفــااسیتــي!!! ... خب میخواستم بگم اگـــه میتونــي بچه ها رو جمع کن بیار  پس شرکــت چي؟؟ .. من  

آريانــااز : بااااشــه جناب سرگــرد )با تاکید جناب  دوباره صداش ناراحت شد: م ....تاازه يه ساعــته که از ستاد اومد

استراحت کــن .. خداحافظ و بدون اينکه اجــازه بده حرفي بزنم قطع کرد!!!!! ....بسم اهلل ...  سرگردو ادا کرد ( ... پس 

سوپرايـــزش کنم!!!...  چند روز ديگه تــولدشه و من میتوونم يهووو يه فکری به ذهنم رسیــــد..!!!...  بوود؟؟؟؟.... چش 

از اول ماه واسه همون روز موعوود  هرچنـــد از باران شنیده بودم که آرياناز هــرگــزززز تولدشو يادش نمیره!!!.... و  

خخخخ لحظه شمــاری میکنه و هیجان داره!!...   

 

 آريـانــاز : 

 

.پسره بیــب!!. پسره ی سه نقطه! .. پسره ی خاجالــي!!پسره ی بـوووق!!  -   

 

 ايــــش واسه من افه میاد و میگه خسته م!!! ... ايش ايش ايیییش 
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 *********************** 

 

با ذوووق جواب دادم که  گوشیــم زنگ میخورد ... با بي حوصلگي نگاهي بهش کردم که ديدم بارانه!!!....  

- واد تولدمو تبريـــک بگه!!!!!!.........شــايد اون بخ - باران : سالااام خــره!!!....  الوو؟؟ .. بله؟ باران بي خیال گفت : 

- با خنده گفتم : باران : عمه ی خــود ... نه نه اشتباه شــد ببخشیید!! عمــته!!  خیلـــي بده با  

بدی .. نه دختر عمه جووون؟؟؟؟ باران : آرررره به  ش نتونــي فووحش دختردايیــت دعوا يا کل کل کنــي بعد به عمه 

 خداا ... عِــند ضدحاال و حال گیريه!!!

 

باران : آهــااا .. بیا بريم امرووز لباس بخريــم!! ... من هوس لباس  خــو حاال چیکاارم داشتــي؟؟  - 

- ی گفتم :باادم خالــي شد .....با ناامید کـررردم!!! خريدن  - همیــن؟؟؟ باران : آررره ديگههه ... پَــه چــي؟؟؟!! 

- و بعد از خداحافظي قطع کردم .... هیچي ... باشه نیم ساعت ديگه در خونتــوونم!!!  چقققققققــدر من  

انگااار ... فکر کنم يادشووون  گرفتن.....!!!! ... هع اصن انگااار نه محبووبم.... چقققــدر همه بهم تبريک گفتن و تحويلم 

- ايستادم .... هـــي بعــدم با ناراحتي لبااس پوشیدم و اومدم برم طرف ماشیــن که يه لحظه در جا  رفته ...  چـــرا  

پیش  آريــوراد بهم تبريــک نگفت ؟؟؟ اه آريااا خريااا توام ... اون از کجــا بدوونه که تولدت کیه ... نزديک يه ساااال 

سريــع سوار ماشین شدم و زررررررت رسیدم در خونه باران  بهش گفته بوديااا ... اوسکووول!!! .. چه انتظارايي دارم ....

- ............. اينا ... !!!!  سالاام ... کجا بريــم!!؟؟ .. تیراژه خوبه؟؟ 

 

با  داشتیم مغاازه ها و بوتیک ها رو شــخم میزديم  گازشو گرفتم و رفتیم تیراژه ... باران : آووره ... اوکیه!! 

- نگاهاموون!!!... باران : هــر چي که خوووشم  حااال چي میخواای بخری؟؟؟ بي خیال آدامسشو بااد کرد و ترکووند .... 

- بیاد!!!! نیگــا کردم  ممم!يه دفعــه حس کردم دستم کشیده شــد و با سرعــت نووور دارم کشیده میش اوکاای .... 

” پیتیکو پیــتیکــو ” میدووعه!! ... فقط يه صدای  ديدم بااران دستمو عیــن افسار اسب گرفته تو دستش و عییینهو اسب 

نگاهشو دنبــال  جلووی يه مغــازه متوقف شد و با شــوور و شووق به ويترينش اشااره کرد ... کم داريم اين وســط!!!

- خــوووشــم اوومد!! ...  قه ی خوووشکل و نااز مشکي رسیدم!! ... منم کردم و به يه جلی اونو میخــواای؟؟ .. منم  

رفتیم تو و وقتــي فروشنده برام آوردش  میخواااام باران : نه االاغ ... من که از اين چیزا نمیپووشم .. واسه تو گفتمممم ...

همونجا يه شلوار خووشکل سفید و يه بلوز برااق سفید  ... خیلـــي ناايس بوود!! رفتم تو اتاق پررو و يه دور پوشیدمش!!! 

.... هم برای زير جلیقه خريدم   
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راه رفتن يه کفــش چشممو  بالفااصله بعد اينکه پولو حساب کردم اومديم بیروون .... بعــد ده ديقــه بي هدف  

- دستشو گرفتم و بردمش به طرف ويترين مغازه .... گرفــت!! ...البته وااسه باراان مناسب بوود!! اون کفش  

باران : تــو میخواای اونو بپووشــي؟؟؟ ... باورم  با بهـــت نیگام کرد ... صورتــي جیییغ رو نگاه کن ... چه خووشکله!!

سانتــي  کفش پااشنه پونزده دخترونه حالیت بشه!! ... فک کن من يه بـــار تورو با اون  نمیشه که يکم ظرااافــت 

- با چشــم غره گفتم : ببینم!!.... فنا میره  االاغ خر احمــق وااسه تو گفتم!!! .... من که از اين چیزا نمیپووشم ... پام به  

وق هنری باران : بي ذوووقــي ديگه ... يه ذره احساس و ذ بعد بايــد جزء ناقص العضوين و معلولیــن به شمار بیام!!!!

- نداری کههه .... خخخخ ...آخه چه ربــطي به ذووق هنری داره؟؟؟ باران : چه میدوونم ... همینجوری خواستم برای  

با خنده رفتیم تو و باران وقتــي اون کفشه رو پوشیـــد، خوشش اومد و  زده باشــم!!! خالـــي نبودن عريضه يه زری 

اونجا رو هم ســانت کرديم!!!!!... و  ز اينکه تیراژه رو متــر کرديم رفتیم پاساژ الماس و بنفششو خريــد .... بعد ا رنگ 

برامون نمووند، گفتم : وقتي جیبموون سورااخ شد و يه قرون هم   

 

باران :  ديگهههه .... بســه ديگه بااران ... اينهمــه خريد کرديم! ... ساعت شیش غروبه .. بريم  - 

ســوار ماشین شديم و باران درحالــي که  رو کشیده و يجورايــي با ترديد گفت!! .... ” اوکي ” اون  ـي .... بريم..!!!اوکـــــ

- باران : امـــشب میخوام بیام خووونه ی شــما!!.... ورجه وورجه میکــرد گفت: اوکي ... بیا!!... به قول مامانم : قدمت  

هردوتا دستمون بــود،  ... رفتیــم و رفتیــم تا رسیديم به خونموووون!! ... درحالــي که توی  خنده ای کرد روی چشم ....

اولیه ... مث استفاده از آرنج يا دنــدون!! در خونه رو باز کرديم و  با هزاار ترفند غیر عادی و استفاده از روش انسان های 

به جمعـــیتي که روبروم بود و داشت با  شد سرجام خـــشکم بزنه!!!....يهوووو يه صدای کــر کننده باعث  رفتیــم تو که 

کم کم ويندوزم لود شد و باال اومد و اول از همـــه يه  مات نیگاه کردم ..!!!!”  تولـــدت مبااارک ” جیــغ و دااد میگفت : 

باران : آااااخ ... بشکنه دســتت!! ..  د؛ زدم ....حاال فهمیدم تا االن داشت منو معطل میکــر پس گردنــي به بااااراان که 

-جای تشکرته؟؟  و با خنده نگاه از  مرسي!!! شــرمنده .. ابراز احساسات من يکم خشنه!!! .. االن اين که خــوردی يعني  

چشم دوختم .... (!!!! .. گرفتم و به ارمــیا 0_0قیافه باران که شده بود اين: )  

 

ارمیا : تولــدمووون مبارک  ـي که يه کاله بوقـــي مسخره سرش کرده بود اومد طرفمو گفــت :ارمي درحالـ 

 ولي اونوقت من و آريــوراد بايد واسه جشــن تدارک ببینیــم!!! آبجــي!! ... خجاالت بکش خوبه تولد منم هســتااا ... 

- با شرمندگــي گفتم : شدم .... قلوويیم!! ... شرمنده اعععع راست میگه ... بلکل ياادم رفته بود خیر ســرمون دو 

بعــدم پريدم بغلش و پاهامو دور کمرش حلــقه کردم و درحالــي که  تولــدت مبــــاااارک ارمیا جووونم!!!! 

و فريـااد خودشو از ارمیا با جیغو داد  خفـــه شدن دور گردنش فشار میدادم ، لپــشو گااااز گرفتم!!!!!!! دستامو تا مرز 
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يکدفعــه چشمم به آريــو و مینــو خورد که با  ارمیا : بابا اين يه وحشـــيِ آمااازونیه اصـــن!!!! دستم آزاد کرد و گفت :

 از ديدن مینــو حالم گرفته شد ... ولــي دروغ چرا؟؟ .. مینو دختر فهمیده و با  لبخند به طرفمون میومدن .... کمــي 

خانومي بود!! ... خداروشکــر اين دفعه  ـي بود و جدای اينکه قــرار بود با .... آريــو ازدواج کنه ، دختر خووب و محبتـ

مینو : تولدت مبــارک باشه آريا  اومد جلو با مهربونــي بغلم کرد و زير گوشم گفت : اون سگــش همراهش نبود ....

- خانمي!!! .. ممنون مرسي .. لطــف کردی اومدی   

 

- کردم!!! .. آخرم اعصابم ترکید : خالااصــه ی کالاام، دو سااعت با همه به غیر از آريـوراد تعاارف تیکه پاره  

همه خنديدن و کنار رفتــن ... وقتي خواستم به  عاقــاا بذاريد من برم اين لباســاامو عوض کنم ... دِهَــــه!!! 

 آريــوراد : تولدت مبــارک ... افتاد که همون موقع چشمــکي تحويلم داد و لب زد : آريـتو طبقه ی دوم برم، نگاهــم به 

همــون جلیقه مشکي ای که خريدمو برداشتم و با همون پیرهن سفید و  لبخندی به روش پــاشیــدم و چپیدم تو اتاقم.....

ايستاد .... يه صندل  د و خیلي خوشکل تو تنم سفیدی که همراهش خريدمو پوشیــدم که چون فیت تنم بو شلوار 

 جلوی آينه ايستادم ...يه خط چشم کلفـــت کشیدم که خیلـــي چشامو ژيگووول و  مشکــي هم تیپمو تکمیل کــرد ... 

کثاافت هم  ديدم باران رفتـــم پااايیـــن.... درشت کرد!!!!!!! ... يه رژ پررنگ هم زدم و يکمـــــي هم رژ گونه زدم و 

نبــود به رنگ بنفش پوشیــده و يه شلوار جین مشکــي و در  لباسشــو عوض کرده و يه تاپ گردنــي که خیلــــــي باز 

با قدم  البـــته يه سايه ی خففففففــن مشکــي و بنفش هم زده بوود !!! بنفشي که خريده بووود ....  آخر همون کفش 

- فتم .... های شتر مرغــي به طرفش ر مردشـــورتو ببرن .... تو کــي رفـتتي اينهمه آراايش کردی؟؟؟ .. به  

گفتي زکــي!!! جــت   

 

- باران : خوووشکــل شدم..؟؟؟!!  خنده ای کرد و گفت :  يِـــس .... من چي؟؟؟ باران : تو که همیــشه  

- ی خدا خووشکلــي نفهممم خر!!! خندش گرفت .... به طرف پخش  ... چشات خــر میبینه!! نفهمي از خــودته!! 

از همه ساساان بزوور آذين رو کشیــد وسط و آذيــن با کلي سرخ و سفید  استريو رفت و صداشــو زياااد کرد .... که اول 

منم رفتــم  ــط ....بعــد از اون ارمیا و باران رفتن و رادا هم با مهران رفــت وس رقص همــراهیش کـرد ...  شدن تو 

.... البته رقص آريـتو خیلــي قشنگ ، سنگین و  دست آريــو و مینــو رو کشیدم و رفتیم وسط سالن سه نفری رقصیديم 

بعــد از  .......... کــرد ... قلبم تند و پر تپش براش میزد ... تاحاال رقصشو نديده بوودم ... مردونه بود و منو مااات خودش 

يا به عبارتــي بهترين قســمت تولد!!! خخخخ يه  ــي بزن بکوب و رقـــص، نوبت آوردن کیک و کادوها شـــد..!!!!کل

بودن .... خیلــي شیک بود ... روشم نوشته  کیک بــزرگ سفید که با ژله ی قرمز روشو به شکل گل های قرمز دراورده 

- بود : ولدتون مبارک !!!....دوقلوهــای غیــرهمسان افسانه ای ت   

 



 

 
74 

- بالفاصله بعد خوندن نوشتـته ی روی کیک گفتم :  مازيــار تو اين کیکو سفارش دادی .. نــه؟؟؟ کلشو  

مازيار : خیلــي تابلــو بود؟؟ ... خو به من چههه ... خواستم نشونت بدم  خــاروند و درحالــي که سقفو نگاه میکرد گفت :

همه متعجب نگاهمون میکردن ...  ــروز نذاری تو جیــبت و بدونــي که فمییییدم غیرهمسانیـــن!!!منو مث اون که ديگه 

 فــرودگاه رو براشون تعريــف کرديم اونام کمي خنديدن و سر به سر مازی  منو مازيار با خنده قضیه ی روز اول تو 

- رو باز میکردم ... يکي يکي کادوها گذاشتن و بعـــد .... نوبت کادوها شـــد!!! کاغذ  خــب اين از طرف بارانه!!.... 

- کردم!!! کادو رو باز کردم ... يه هلي کوپتر کنتــرلــي !!! ... مث بچه ها ذووق  وااايـــي دستت درد نکنه ... همیشه  

-ارمیا : خــااک تو سرت .. خیلي بچه ای خخخ  ازينا خوووشم میومد.... وضــي ... تو اول بپا نگوزی بعد ايــش ... ع 

ارمیا : خو منم هديه باران به خودمو بـــااز کنم حاال ..... چشم غره ای نیم بند رفت .... بحرف!!  

 

اسپرت مــاارک خودنمايــي  وقتي کاغذ کادوشو باز کرد، توش يه جعبه بود که با بـــاز شدنش يه ساعت  

- کرد!!!.... قققــد الاارج ارمیای زن ذلیلم کلــي قربون صدقش رفت و تشکــر کرد و حوصلمونو اوهووووع!! .. چق 

.... رسیديم به آخريــــن  يکي يکي کادوها رو باز میکرديم و لحظه به لحظه بیشتـــر خرذوووق میشديم   .... ســر برد 

“پالک  ارمي بازش کرد که يه کادو که مال ارمیا بود و از طرف آريـــوراد!! E ارمي بعد  نقــره با زنجیرش نمايااان شد!!!” 

 .... من اما با تعجب به آريــوراد نگاه میکردم!!! از تشکر شروع به وارســي کادوها و جداکردن کادوهامون از هم کــرد 

آريــوراد : االن  اهم ... شرمنـــده هاااا .... ولــي پس کادوی من کو آريو جان؟؟ لبخندی تحويلم داد .... -

آريـو چیه که بايد از بیرون  حاال همه نظرشون به ما جلب شده بود و با کنجکاوی منتظر بودن ببینن کادوی  میارمــش ....

من کامال غیر ارادی و ناخودآگاااه  (0_0اومد تو!!!!!!! )” ســگ هاسکــي ” بعــد از چنـتد لحظه آريــوراد با يه  بیارتش!!!

- .....  شدم و خودمو به طرف ارمیا متمايل کردم  بلند  او ... اوون چیه؟؟ ... تـ ... تو که ســـگ نداشتــي!!! 

 

چشام گرد شد  آريــوراد : اين کادوی من به تــوعه!!! آريــوراد اما لبخندی پر از آرامش تحويلم داد و گفت : 

روشن بود ... و درحالــي که زبونش بیرون بود، برام  .... سگه خیلـي خوشکل بود و رنگش سفید و طوســي بود و چشاش 

جیــغي کشیدم  بودم .... آريــو با سگه به طرفم حرکت کرد که ناخوآگاه  من ولـــي از ترس فلج شده دم تکون میداد!!!!

.... - آريــوراد : باشه باشه .... بعد  اشکم داشت درمیــومد .... نیا نزديــــک ... ببرش اونوورررر .... جیــــغغغغغ .... 

همه با تعــجب و شاخ هايي که رو  بیرون .... و دوباره سگه رو بردش از اينکه همه رفتن راجع بهش حرف میزنیممم ..

 ........... ولــي ما به روی خودمون نیاورديمو اوناهم پیگیــر نشدن خداروشکر .... سرشون سبز شده بود نگام میکردن!!!

باران مونده و ارمیا و آريــوراد و  بعــد يکي دوساعت باالخره همه عزم رفتن کردن .... و خونه خالي شد و فقط من 

- با اخم غريدم :  بوديم!!.... کني؟؟؟ چرا همچین کاااری کردی؟؟؟ ... میخواستـــي منو جلوی ديگران ضايع    
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 آريــوراد : آروم باش ... فقط میخوام ترست بريزه!! ... اون يه ســگ اصیل و  آريــوراد با آرامش نگام کرد ... 

- خوبي هم میتونه برات باشه!!.... البــته اهلیه!! ... تازه محافظ ولي من حتي وقتي از دوور هم میبینمــش موهام از  

 ارمیا : آريو راست میگه آرياناز!! .... باالخره که چــي؟؟ .. بايد ترست بريزه يا  ارمیا دخالــت کرد : ترس سیــخ میشه!

- گاهم میکرد چشم دوختم ...نفــس عمیقي کشیدم و به باران که در سکــوت ن نــه؟؟ ... خـــــب .... خوشکله!!!ولي  

ســگه برگــشت و ولش  آريــوراد لبخندی زد و بدون حرفي بلند شدو رفت بیرون ... چند ديقه بعد با  ازش میترسم ...

دونای تیــزشو تو شدم که دن سگه آروم آروم و پارس کنان اومد طرفم ... چشمامو با تررررس بستم و آماده  کرد ....

اما ... با احساس اينکه يکــي داره زبونشو میکشه رو دستم چشامو باز  پوستم حس کنم .... دستام بدجووور میلرزيد ...

آريــوراد : خووب ديدی؟؟ ... کاريت  ديدم سگه کنارم ايستاده و دستمو لیــس میزنه و دُم تکون میده!!!!!!!! کردم و 

ترس و  آرووم نوازشش کن اول يه خرده با شک و ترديد به سگه نیگا کردم .. بعد آرووم و صــد البته با نداره که ... حاال 

يه پارس کوچولو کرد و خودشو چسبوند به پام!! .... لرز دســتمو جلو بردم و کشیدم رو سرش ....!!!!!  

 

- نگرفت!!کم کم لبخندی رو لبم شکل گرفت .... وااای کاريم نداشت!!.. گاازم   واايــي .... اسـمشو چي  

رضايت درخشید ....  کم کم خنده روی لب هرسه تاشون اومد و بوضوح ديدم که تو چشمای آريــو برق  بذاارم حاال..؟؟!!

من کارهای زيادی کرده بود که هرگز نمیتونستم جبران  به آريــو نگاه کردم .. واقعا مديونش بودم ... آريــوراد برای 

- گفتم : کنم ... با لبخــند گشاادی   ” بابت هديه ات ممنونم ... واقعا ازت ممنونم .... به نظــــــرت اسمشــو بذارم  

- ؟؟؟؟ سرشو به نشونه موافقت تکون داد ...“..رکســي  بعدم دست  رکسي ... رکسي ... اســـمت از اين به بعــد رکسیه!!! 

گذاشتمش رو پــاام .... پشتشو نواازش کردم  وجــود اين که يکم سنگین بود بلندش کردم و  انداختــم دور بدنش و با

- پام و چشاشو بســــت .... که اونم کم کم خودشو ولــو کرد رو  وااايــي هیچوقت فک نمیکردم داشتن يه  

بخــش باشه .... اونــم يه ســگ!!!! حیوون خونگــي انقــد خوب و لذت   

 

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

 

درااز به درااز افتاده بود!!! توی دفتر کارم داشتم مگس میپــروندم ... به رکســي نگاه کردم که گوشه ی اتاق    

 

روتین، رســمي و تکراريه!!! ...  خســته شدم از اين کار کسل کننده!!! ... هیچ هیجانــي نیست!! ... همه چیــز  

قبل از   !!!....  يهو يه فکــری به سرم زد البتــه منم زدم تو سرش!! .... بیخوود کرد زد تو سرم  ار نیستم ....من آدم اين ک

رفتم طرف اتاق آريــوراد که رکسي جونمم مث  اينکه عقلم جلومو بگیره و پشیمونم کنه فورااا از جام بلند شدم و سريع 
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- رفتم تو و روی نزديــک ترين مبل به میزش نشستم .... آريــوراد : بفرمايید!! م ...در زد کش شلــوار دنبالم اوومد ...

-ام ... سالم آريــوراد : سالم .. خوبي؟؟ .. کاری داشتي؟؟    مرســي ... خــب آره .. راستش.... 

خــب راستش اگه بخوام  آريــوراد : راستــش چــي؟؟؟ رگبااری گفتم : زيرچشــمي نگاش کردمو ساکــت شدم!!

( ..... ولي بعد لبخند 0_0آريــو اول شد اين : ) میکنــي؟؟ ... واســه دانشکده ی افســری آزمون ورودی بدم کمکم 

بست .... پرمحبتــي رو صورتش نقش   

 

-آريــوراد : مطمئنــي پشیمون نمیشــي؟؟   ی بدوون هیجان و اوهووم .... خیلي فکر کردم ... من با اين کارها 

از  آريــوراد : باشه ... هماهنــگ میکنم برات .... چشماشو آروم گذاشت روهم و بعد باز کرد  سازگار نیستم ...  تنش 

- سر ذووووق از دهنم پريد :  آريو يه لحظه چشاش افتاد کف اتـــااق .... مرســـــــــــي .... عااااااشقــتم!!! 

نازک  با خودم گفتم معلومه که عاشقتــم و برات میمیرم ولي در ظاهر ...پشت چشمي  ـوون من؟؟؟؟ آريــوراد : جــ

- کردم : خوبه؟؟ چشاش غمگیــن شد  پررووووو نشــوو .... همینجـــــــــوری گفتم .. راستي .. ِاممممم ... مینو  

- آريــوراد : آ .. آره سالم میرســونه ... ستي آريـتو مطمئنــي که نیروی ناجا منو جذب میکنه؟؟ آريـوراد آها ... را 

-: آره .. گفتم که .. برات هماهنــگ میکنم  خنده ای کردو  مرســي ... پس من برم سايــت های ناجا رو شخم بزنم!!! 

 من و رکسي از اتاقش خاارج شديم .... 

 

دستم اومد ورداشتم خريدم ...  اجب افسری و ناجا و .... تو با هیجــاان رفتم به يه کتابفروشــي و هرچي کتاب ر 

ازبس سايت های نظامي رو زير و رو کــردم .... بعدم با رکســي رفتم خونه و چشامو درآوررردم   

 

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

 

يهوو يادم  ه کردم ....بهش نگا با صدای پارس رکســي سرمو با خستگــي از رو کتابا و لپ تاپ بلند کردم و  

- اومد چیزی بهش ندادم بخــوره ... الــهـــــي گشنتــه..؟؟؟ .... ببخشید .. صبرکن يه ديقه رفتم تو پآشپزخونه و از تو  

غذاش .... ظرفو گذاشتم جلوش اونم سريــع شروع کرد به  سیخچال يه تیکه گوشت برداشتمو گذاشتم تو ظرف 

... مامان و  يه هفــته بود که بکوووب داشتم درس میخوندمو خودمو با درس خفـه کرده بوودم  ............. بلعیــدنشون!!

مامان به جلز و ولز افتاد که منو منصرف کنه ولــي  بابا هم چند روز پیش از کرمانشاه اومدن و وقتي قضیه رو فهمیـــدن، 

 خرووس من يه پا دااشت!!!!
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که بخواد مخالفت يا موافقت  ز عالقـــه من خبرداشــت مانعم نشد و ارمیا هم که عددی نیــست بابا که از اول ا 

فردا قرار بود برم آزموون ورودی بدم .... ووويــي خیلي استرس دارم .... کنه!!!! .. خخخخ يوهاهاهااا .....  

 

- دو هفـــــــته بعــــــــــــد ...  بعدم زرت قطع  ... بیا بیرون تو ماشین منتظرتم  الو؟؟ آريــوراد : سالم 

چپیــدم تو ماشینش!!.... با استرس  کرد سريــع و با هیجان پله ها رو شیش هفت تا يکــي کردم و از خونه زدم بیرون و 

- پرسیدم : بووووول آريـوراد : ق لبخند خووشکلي تحويلم داد... چیشد؟؟ چیشد؟؟ .... بگووو دق مرررگم کردی!! 

اول مث خنگا و ناباورانه نگاش  میبری دانشــکده افسری!!..... شــدی خانــوووم پلیـــس !!!! .... از هفته ديگه تشريــف 

- کرد شد! .... کردم .... ولي بعــد چنااان جیییغي زدم که آريــو 

يــوراد : واايییي پرده گووشم جــر خورد .... آر جیـیییییییــــــــــــــــــــغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ ...... 

 شیريني من کو پــس؟؟؟

 

- بي حواس گفتم :  آره .. آره بريم يه رستوران بهت ناهار بدم .. يوهوووو گوشیمو درآوردم و به مامان  

 هدف و آرزووم برسم ....مامان هم ديگه بهم گیــلر نداد و گذاشت به  و بابا و ارمیا خبر دادم اوناهم بهم تبريک گفتن و 

- درحالي که داشتم ناهارمو میخوردم به شوخي با لحني طنز گفتم : بخور ديگه ... مفت باشه کووفت باشه ....  

آريــوراد : ام .. آرياناز .. خب میخواستم ..  خوب استفاده کن خخخ آريـوراد خنده مصنوعي ای کرد و کمي مِن مِن کرد :

میبــردم که  ؟ بي خیال نگاهش کردم تا حرفشو بزنه و همینطورم قاشــق غذا رو به طرف دهنم اممم .. چطور بگم؟

آريــوراد : آرياناز من ... من دوستت دارم ... باهام ازدواج میکني آريانازم؟؟ قاشق تو دستم وسط راه  يکدفعـــه .....

وقتي نگاهم به قیافه جدی و درعین حال کالفه و ولي  خشـــک شد!!!! .... هان؟ فک کنم گوشم مشکل پیدا کرده 

يه لحظه قلبم از شــاادی و هیجان از تپش ايستاد و دوباره تند تند شروع کرد  تااازه درک کردم!!! مضطرب آريــو خورد 

-بندری رفتن ... اما يهوو اخمام رفت توهم  به  د ... اين چرت و چي داری میگــي؟؟ ... تو و مینو قراره باهم ازدواج کنی 

چیههه؟؟؟ پرتا   

 

من که  آريــوراد : نه اينطــور نیست ... من و مینو به اجبار خانواده ها و مخصوصا مامان  با آرامش توضیح داد : 

و .... دروااقع مینو عالقه ای به من نداره  اصرار زيااادی برای ازدواج من داره ، داشتیم اين مدت باهم قــرار میذاشتیم 

 رادوين بود!! .... و ما اين چند وقت داشتیــم نقشه میکشیديم که چطــور خانواده ها  منم اينو میدوونم!! ... مینو عــااشق 

با شــک  منتفي میشه!!! ............ بگم که بهت عالاقه دارم همه چــي ” مامان کتي“رو منصرف کنیم ولي وقتــي من به 

-نگاش کردم  - ــت میگي؟؟؟ آريــوراد : اوهووم ... بخدا مینو عاشق رادوين بود!!داری راس  منظورم ... قضیه  
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آريــوراد : از همون وقتــاايي که فکر میکردم پســری ، احساس  با محبت و مهربوني نگام کردو گفت : عالقت به منه!!!

ترم شدم ... درحالــي که اين  دم دختری خوشحال صمیمـیتي عجیـــب رو باهات احساس میکردم .... وقتي فهمی خاص و 

نیستم که با دخترجمااعت ، نديده و نشناخته گرم بگیرم ولــي با  خوشحالي خودمو هم متعجب کرد ... من خــب آدمي 

شــک شووق ا عاشقــتم!!.... رو تجربه میکردم .... و االن صادقانه و از اعماق قلبم بهت میگم که ...  تو احساس عجیبي 

هرچقدرم سخــت بود باالخره بايد اون جمله رو میگفتم  توی چشمم نشست و قلبم رقص عربي رفت .... لبخندی زدم .. 

دوستش دارم .... .... بايد میگفتم که منم   

 

ولــي نمیتونستم ... رو زبونم نمیچرخید .. شايدم غرورم اجازه نمیداد زمان میگذشت و آريـوراد خیره چشم به  

- تو جونم نشســت ....  دهنم دوخته بود .... يهوو استرس بدی  من ... من بايد فکر کنم کمي حالش گرفته شد ولي  

تو اتاقم مداام رژه  ............ خورديم من رو رسووند خونه ........ و سری به نشونه تايید تکون داد و بعد اينکه غذامون

- با ماتم زدگي زمزمه کردم : میرفتم .... هي از اينور به اونور ... از اونور به ايــنور ... حاال چــیکار کنم؟؟؟ .. من  

احساســي دارم؟؟ .. اين ترديد چیه؟؟ ... البته  پس چرا االن همچین که مي خواستمش !! ... دوستش داشتمو داارم .... 

-دوباره قدم رو رفتمو هي فکر کردم و تو هپرووت غرق شدم  ...  حقم دارم  من خودمو میشــناسم!!... آره .. اگه  

 میشه  میکنم هم اونو ... اما اگه جواب منفي بدم تکلیف قلب من و آريــو چي بهش جواب مثبت بدم هم خودمو بدبخــت 

” همون لحظه گوشیم زنگ خورد ... طبق معمول اسم  ... ای خــداااا .... Ario Rad صفحه خاموش روشن میشــد  روی ”  

باالخره تصمیمو گرفتم و با يه تصمیــم آنــي گوشیمو جواب دادم : ... دو روز بود که مثال داشتم فکـــر میکردم ...   

 

-سالم خانوم خانومااا ... چرا جوابمو نمیدادی؟؟؟ ... فکراتو کردی؟ بله..؟؟ آريــوراد :  -  سرم  

آريــوراد : خــب؟؟ .. و  شلووغ بود ... آره فکرامو هم کردم کمي از لحن جديم تعجب کرد اما زياد بروز نداد .....

- تصمیــمت؟؟؟ با جون کندن و عذاااب گفتم : حبس شدن نفسش شدم و بعــد.. متوجه   جوابم ....... منفیه!!! 

-آريــوراد : میتونم بپرسم چرا..؟؟؟  مینشســت: لحن و صدای جديش بود که تو گوشم  آره .. میتوني آريــوراد :  

-اووووفففف ... خب چــراا؟؟  آريــوراد بعد از يه مکث  چون .. چون تشخیص دادم که با هم خوشبخت نمیشیم!! 

- خداحافظ .... اشه .. مهم نیــست ... هرطور میلته طوالني: ......... ب و بعــد صدای بوق بوق گوشي  خداحافظ .... 

 بود که شنیده میــشد ....

 

- يه قطره اشــک چکید رو گونه م ... ولي سريییع پاکش کردم ...   من نبايد ضعیف باشم!!! ... نباااايد!! 

از پله ها رفتم پايین و با صورتــي گرفته پشت میز  ريااااناااااز بیا شاام حاااضررره .....مامان : آ صدای داد مامان اوومد :
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-بابا : دخترم چیزی شده..؟؟؟  نشستنم همه سکــوت کردن ....  شام نشستم ... به محض   نه .. چي بايد شده باشه؟؟!! 

-ارمیا : تو چرا اين ريختـــي شدی..؟؟؟  ن : رنگ صورتت پريده و زيرچشات گوود رفته و يکمم چه ريختي؟؟ ماما 

- چشات قرمزه ... -مامان : مطمئنــي؟؟  آهـااا .. چیزه ... فک کنم يه سرماخوردگــي ساده باشه ...!!!  آره .. آره مامان :  

- باشه پس بعدا برو يه قرص بخــور ... فتم تواتقم .... برقو شام در سکــوت صرف شد و من سريع ر باشه حتما ... 

تختم درااز کشیدم که صدای برخورد چیزی با در اومد .... خاموش کردم و تو   

 

تکون میده .... لبخند نیم  از جام بلند شدمو درو باز کردم که ديدم رکســي مظلوم پشت در نشسته و دمشو  

منم  اتاق .... بي سروصدا رفت کنج ديوار خوابید ....و اومد تو  بندی زدم و درو بیشتر باز کردم که زبونشو آورد بیرون 

زيرلب زمزمه کردم  از اشــک خیس شد .... دوباره رفتم تو تختم دراز کشیدم .... و باااالخــره مقاومتم شکست و صورتم 

: - صورتمو فرو  .... میکنم .... آره من کاار درستـو کردم ... مطمئنــم خوشبختـتش نمیکنم و اونو از زندگي زده  

 کردم تو بالش و به حاال خودم گريه کردم .....

 

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

 

 آريــوراد : 

 

دلم چیکار کنم؟؟؟ ... حس  بااورم نمیــشه!! .... میدوونستــم بهم جوااب رد میده!! ... میدونستم ... خدايا با  

نفهمه که غرور و  ضعــف نشون بدم!! ... بايد مث ساابق باهاش رفتار کنم تا  نبايد جلوی آرياناز میکنم قلبم مچاله شده ...

آخ خدااياا چرا احساس میکنم قلبم درررد  کنم ....  قلبم هردو ترک برداشتن .... شادم بايد کمي جدی تر برخورد 

- میکنه؟؟ .... به خودم تشر زدم :  ه جواب رد شنیدی!! .. ديگه بــس کن پسر!! ... يه خواستــگاری کردی و ي 

کاش به همین راحتي و با دوتا تشر میششد فراموشش کــرد ...  تموومش کن!! .... خودتو جمع کن و فراموشش کن ....

 کااااش....

 

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

 

 آريـانــاز : 
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- دو مـــاااه و نیـــــم بعـــــــــد ...  ديگه بگووووو .... چـــــــي؟؟؟ .. يه بار   

 

-باران : به خدا رااس میگم ... تازه کشــف کردم   يعنــي ننه بزررگ ما يه فرانــسوی االصله؟؟؟ باران :  

- اوهوووم .. - باران : آرررره .... نـــهههههه ....  - باران : نمیگــــممممم .... دروووغ نگــوووو ....  پــس  

باران با خنده : سه رگه رو از کجاات  رگه ايم!! مامان تو دورگــه ان؟؟؟ ... خخخ بعد حتما ماها سه  يعنــي بابای من و

- درآورردی ..... باران : خیلـــي منحرفي آريانااز .... ولي خیلــي خرشاانسي که به  از يه جااايـــي حاال .... يوهاهااااهااا.... 

- ـشي اصن ...رفتــي ... فتوکپیـ مامان بزرگ  صدای  نوکرررتــم ... آب دماغتم ..آنتي هیستامین بخور فنــااا شممم .... 

- غش غش خندش از پشت تلفن به گوش رسید ... BBCخو دستت طــال نقره باران    ..... من برم به کارام برسم ...

افســری  تا شش هفت ماه ديگه میتونستم از دانشکده  باران : اووکــي برو .. بای و قطعید .... لبخندی رو لبم نشست ....

 فارق التحصیــل بشم ...

 

نینجوتــسو و پارکور قبال رفتم  خیلــي خووشحالم ... آخه جزء بهترين کارآمــوز های اونجام .... چون جودو و  

دوباره گفتم آريــوراد و دلم گرفت  ....  بهم کمک کرد و البــته میکنه خیلــي کارا برام آسوونه .... آريــوراد هم خیلي 

خیلــي عادی و مثل همیشه باهام برخــورد کرد ... نمیدوونم واقعا براش مهم  .... بعد از اون روز که بهش جواب رد دادم 

- خدشه دار بشه!.... نبودم و فقــط يه عالقه گذرا بود؟؟ .. يا اينکه نمیخواد غرورش بیشتــر از اين   قضیه مینو  آه ..... 

آريــو فهمید که مینو به رادوين عالقمند بوده،  هم با صحبــت هايي که با خانوادشون کردن منتفي شد و وقتــي مامان 

صدای در اتاقم اومد و پشت  بخاطر اينکه بهش فشــار آورده ازش عذرخواهــي کرد .... اصراری نکــرد و تازه کلي م 

- الی در اومد تو ...بندش کله ارمیا از  هنــوز ياد نگرفتــي منتظر اجازه من باشــي؟؟؟ با صورت شاد و بشاشش  

- چپ چپ نیگاش کردم .... ارمیا : نــوووچ .... آريا من و باران میخوايیم بريم بیــرون ... تو نمیای؟؟!!! گفت : آخــه  

ارمیا : سرخــر چیه خواهری؟؟؟ ... تو تــاااج سر مايي!! زد ... من بیام سرخــر شما دوتا بشم که چــي بشه؟؟؟ لبخندی  

 

- باخنده گفتم :  تیکه پاره کردن با  کمتر مزه بريــز ... نامزد جونت داره واست له له میزنه .. به جای تعارف  

پیش رفتیم خواستگاری باراان و چند هفته  با خنده گشاادی خدافظي کرد و رفــت .... من برو به اووون برس ... بدو ...

عقد و  شب جواب مثبــتشو داد و االن هم باهم نامزدن ..!!! ... و قراره چند ماه ديگه  اونم نه گذاشت نه بردااشت همــون 

- عروســي بگیرن ...  هــــــي ... فقط من اينجا عذب اقلــي باقي موندم .. خخخخ 
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در دفتر مشترکم با ستوان طلوعــي زده شد ... با همون صدای محکم و  ــد ...يــــک ســـــــاااال بعـــــــ 

- که اين چند وقته بهش عاادت کرده بودم ، گفتم : نظامي م  يکي از همکارهای خانوممون اومد داخل و  بفــرمايید !! 

- کارتون دارن ... به اتاقشون بريد ....  استــوار رحیمي : ستوان ، ... جناب سرگــرد سلوکــي گفتن احترام گذاشت ...

و بعدم از اتاق بیرون رفــت ....  باشه ... متشکرم استوار رحیمي : وظیفه بود ...   

 

البــته حاالم از ريختش بهم  نیم نگاهــي که به ستوان طلوعــي کردم که سخــت مشغول بود ... چادرمو که  

رفتم تو و  ... در زدم آريــوراد با صدايي محکم : بفرمايیــد ... ق آريــوراد رفتم میخورد رو مرتب کردم و بطرف اتا

آريــو با خنده : باز تو  نظامي نمیذاشتم ... ســالم کردم ... کال ازبس پررو بودم وقتــي تنها میشديــم بهش احترام 

-گشنــته ؟؟ ... احترامتو خــوردی؟؟؟  تم برم طرف نزديک ترين مبل بهش بشینم که اين خواس يِـــــــس..!!! 

با وحــــشت چشامو  مرده ، موند زير دستو پام و با کـــله پرت شدم به طرف میز آريــوراد ....  چــاادر وامونده ی ننه 

قلبم هزار تا  سريع شونه هامو گرفت و متوقفم کرد ... بستم و منتظر شدم که به ديار باقــي بشــتافم که دستــي خیلي 

میز بزوور آورده طرف منو در همون حاالــت شونه  در ثانیه میزد .... چشامو وا کردم که ديدم آريــو هیکلــشو از اونور 

- خودمو جمع و جــور کردم و صاف ايستادم ... هامو گرفته!!!!!  اهم .. اهم .. ممنون با خنده و البته با نگرانــي گفت : 

تو هنــوز به اين چادر عادت نکــردی .. نه؟؟ صادقانه گفتم : آريــوراد :  

 

خنــده ای کرد  بدم !!!... نه!! ... راستــشو بخــوای يکي از فانتزيام اينه که اين چادره رو جـــررررش  - 

به درخواستِ آريــو، من تو اين پرونده دستیارش بودم  و چیزی نگفت .... يه پرونده ای به آريــوراد محول شده بود که 

آريــوراد : اهمممم ... خــب قبل  حتماال برای همین منو احضــاار کرده .... خخخخ ... و االنم ا و باهم روش کار میکرديم 

-با تعجــب نگاش کردم  ازت دارم!!!.... از اينکه کارمونو شروع کنیم من يه سوالي  آريـوراد: خب  خوب بپرس!!... 

مکثي کرد و  ولي االن خیلي بهم فشار آورده ......  راستش بايد يکسال پییش اينو ازت میپرسیــدم ... ولي خـــب نشد 

آريــوراد : میخوام دلیل اصلـــي اينکه بهم جواب رد  بعــد درحالي که زل زده بود تو چشمام با لحن گله مندی گفت :

دلیلشو بپرسه میخواســت  قلبم درد گرفــت ... از اين که هنوز به اون موضوع فکر میکنه .... از اينکه  دادی رو بدوونم!!

- ... ... از اين که تا االن خودشو کنترل میکرده که نپرســه  خـ ... خب .. خب من که بهت گفتم!! ... تشخیص دادم  

- آريـتوراد : چــرا؟؟ ... بر چه اساســي؟؟ ... نمیشیــم .....  که باهم خوشبخــت   ............ 

 

دلیــل قانع کننده برای رد  انقد ارزش نداشتم که يکم فکــر کني ... تا حداقــل يه  آريــوراد با ناراحتي : يعنــي 

- کردنم داشته باشــي ... تحملم تموم شد و درحالــي که  آريــوراد : فکر میکردم حــداقل باهم دوستیم .... ........... 
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- فشو خورد و با منگــي به چشمای اشکیم زل زد ....ادامه حر اشک تو چشمام حلقـته زده بود نگاهش کردم ... که 

گنگ  اخالقامو میشناســم!! ....  میدونــي چرا؟؟ ... باشه بهت میگم .... چون .. چون من خودمو میشنــاسم ...  

ه تا وقتي آريــوراد : يعني چي؟ ... منظورت چــیه؟؟؟ با همون چشمای اشکیم گفتم : چون من همیــش نگاهم میکرد ...

نگااهشم نمیکنم !!! ...  برام دست نیافتنــي باشه!! .... به محض اين که اون چیز ماال من بشه ديگه  چیزی رو میخوام که 

 ...من تورو دوستت داارم ... خیلــي هم دوســتـت دارم ... چون خیلي زود دلمو میزنه و برام تکــراری میشه .... آره 

- ريــوراد مبهووت و گیج چشم دوختم ....مکثــي کردم و به آ ولي ... ولي میدونم وقتي که با هم ازدوااج کنیم ...  

.. میفهمــي؟؟  مطمئن بشمممم و بدونم که مـــاال مني ... نسبت بهت سرد و بي توجه میشــم  وقتــــي که از داشتــنت 

ا سیــخ سرجاش نشست ....آريــوراد فور  ... نمیخوام با زندگیمون بازی کنم!!  

 

آريــوراد : يعنــي ... اون موقع هم دوستم داشتي؟؟ سرمو به نشــونه تايید تکون دادم ... برق خوشحالي تو  

 خواستم اعتراض کنم که خودش ادامه داد :  آريــوراد : پس اگه دوستم داری باهاام ازدواج کــن .... چشاش نشســت ....

مکثي کرد و يکم شُــل  جدا شیم ... هت قــول میدم ... قــول شــرف میدم که اگه ازم خسته شدی از هم آريــوراد : من ب

آهــي کشیدم ... آريــو برای من کارهای زيادی کرده  آريــوراد : حتي ... حتي حق طالاق رو هم به تــو میدم .... گفت :

ذره  ت به جفتمون بدم ... تصمیممو گرفتم و با وجود ترديــدی که داشت ... بايد يه فرص ... پس بايد براش جبران کنم 

- ذره روح و روانمو میخورد و آزار میداد گفتم : لبخند  باشه قبوول ... ولــي من رو قوولت حساب میکنــم !!.... 

. هنوزم ترديــد داشتم ولي ديگه خواستــگاری!!! .. قشنگــي زد و چشاشو روهم گذاشت .... قرار شد تو همین هفته بیان 

 نمیشد کاريش کرد ....

 

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

 

- جــدی میگي؟؟ ... يعني تو همین ماه اون باند دستگیــر میشه؟؟؟ آريــوراد : بعـــله .... -  يعني ...  

- ي!!يعنـــي ممکنه بهمون ترفیع بدن؟؟؟ آريــوراد : نمیدوونم ... شايد ... راست هووم؟؟ آريــوراد : فردا میايم  

- با استرس گفتم : خواستگــااری !!.... خودمم از رگباری حرف  آره باشه حواسم هس!! .. میدونم خودممم ... 

- مامان : آريـــاااانـــاااااااازززز..؟؟؟؟!!! آريــو باخنده : آرووم تر بابااا ... زدنم خندم گرفــت .... مامان صدام  اووه 

- میکنه آريــو .. کاری نداری؟؟ .. بای اجازه خدافظي هم بهش ندادم و قطــع کردم ... بـــــلــههههه  

رفتم پايین و ديدمش که رو مبل نشسته و زيرچشمي منو  مامــــااااان..؟؟؟؟؟؟ مامان : بیــاااا اينــجا کاااارت دااااااارم .....

- میپائه!! .... مامان جاان؟؟؟بله    
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میدونستــم چي میخواد بگه که اين دست اون دســت میکنه ....  مامان : اهم .. چیزه .. میدونــي دختــرم!! ... 

- کردم لبخند گشاادمو مخفي کنم ... واسه همین سعي  نه نمیدوونم .. چیو بايد بدوونم؟؟؟ مامان يهـــوو عصبي شد و  

- ررره که چي؟؟ ... بايد يه خواستــگاار واست بیاد يا نــه؟ با ابرو های باال پريده گفتم :مامان : خووب باالخ گفت :

مامان : کتي  نفس عمیقــي کشید و سريع و پشت سرهم گفت : من که چیزی نگفــتم!! .. چرا عصبي میشي... 

و آماده برای شنیدن داد و فريادام  ن!!!گفتم فردا بیا خانوم زنگ زد واسه پسرش تورو خاستگاری کــرد منم بهشوون 

- بهم زل زد ... ريلکس گفتم : و در مقاابل چشای بهت زده مامان  باااوشه .... مشکلــي نیست .. خودم میدونستم!!!! 

 رو هم  حاال نخنــد کي بخنــد!! .... خالصه با بي قراری و استرس اون روز پاشدم چپیدم تو اتاقم و زدم زيــر خنده ... 

میتررســم!! ... ساعــت شیش و بیست ديقه بوود! ... ده ديقه ديگه بايد میومدن!! ... وااايي من  .............. گذرووندم ...  

 

نظرت اونا لولو خرخره ان  خااک تو سرت ... روز به رووز داری کودن تر و بي عقل تر میشــي!! ... به  - 

چیــزی با سرعت  همون لحظه صدای زنگ در اومد و وقتي مامان با خوشحالــي درو بااز کرد، يه   که میترســي؟؟؟....

کتايون جون : فدات بشم عروس گلم!! ... اگه میدونستم  نوووررر اومد تو و من و بغـــل کرد و هـــي فشارم میداد!!!

- زيرلب و آروم گفتم : م ....در نظر داره انقــد بهش فشاار نمیاورد پسرم گل دختری مث تو رو  االن  ممنون .... 

آقا  ... خواستم منم يه چیزی گفته باشم .... دقیقا واسه چي تشکر کردی؟؟ ... همینجوووری برای خالي نبودن عريضه 

و دسته گل  بعدشم آريــوراد اومد تو سپــهر بابای آريــو هم اومد داخل و با محبت پدرانه ای پیشــونیمو بوسید و 

عسلي هم  يه کت اسپرت عسلي رنگ پوشیده بود با پیرهن مشکي براق و يه کراوات  نرگس های زرد رو بهم داد .....

موهاشو هم فشــن ريخته بود تو صورتش که خیلي خواستني  زده بود و درآخــر يه شلوار جین مشکي هم پاش بود .... 

بود ... بخــــورمت  و نديده بودمش .. مث پسر بچه های تخس و شیطووون شده تاحاال با اين مدل م ش کرده بود ... 

گرديد!!! تو کـــوون خر چپــه شووو وجدان جــااان!!!... وجدان عزيزم در نطفه خفه  جیگــررر!! ... خفه شــــو آرياناااز!!!  

 

بابای آريــو رفت سر اصـــل  الخره همه نشستن و بعد يه ربع بیست ديقه حرفای چرت و پرت و مسخــره، با 

 برای پسرم خواستگاری کنیم!! آقا سپــهر : خب راستش در اصــل ما خدمت رسیديم که آرياناز خانوم گل رو  مطلب!!....

جازه آقا سپهر : خب آراد جان )بابا( اگه ا آقا سپهر لبخندی زد ... بابا : اختیاار داری سپهرجاان ... خدمت از ماست ...

مامان : دختــرم  بابا سرشو به نشونه موافقت تکون داد ... باهم بکــنن ...  میدی اين دوتا جوون برن يه صحبتــي 

ارمیا : زودباشین برين زراتونو بزنین کفــترای  ارمیا زيرلب با لحن مرموذی گفت : آريــوراد جان رو ببر اتاقت!....

میدونسته؟؟؟ ... آريـو رو  ی تحويلم داد که دهنم بااز موند .... يعنــي ارمیا ازقبل همه چیو و لبخند موذيانه ا عااشق!!....

آريــوراد : خیلي خوشحاالم که باالخره  ست چرم اتاقم نشستم ....  بردم اتاقم و اون روی تختم نشســت و منم روی نیم 
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لب باز  نزدم .... متوجه شدم که داره موشکافانه نگام میکنه .... حرفــي  نمیشه!! دارم بدستت میارم .. يه جورايي باورم 

 کردم :

 

آريــو چند لحظه هیچ حرفي نزد .. فقط خیره نگاهم  من .... من راستش هنوزم ... ترديــد دارم ....  - 

 اره بدم به تــو ... پــس ...قر آريــوراد : يعني به حرف من اعتمــاد نداری؟؟ ... من که حتي حق طالق رو هم  کرد ...

- پريدم تو حرفش : لعنتي به جونم  میدونم میدونم .... مسئله اعتماد نداشتن نیــست ... نمیدونم چرا اين ترديــد  

منو کشید تو بغلش ... طوری  با آرامش از جاش بلند شد و اومد کنار من نشست .... در يه حرکت غیرمنتظره  افتــاده ... 

آريــوراد : صدای قلبمو میشنــوی..؟؟؟ ... اين قلب  میکردم ....  سرم دقیقااا رو قلبش بود و ضربان تندشو حس  که

ترديد وپس  هرکاری بکنه ... حتي حااضره از خودشم بگذره ... پس ديگه نترس و شک و  حاضره برای خوشحالــي تو 

کتي جون : خــب  بیرون ....  کرد آروم شدم و بعد چند لحظه رفتیم  با همین چند جمله ای که در گوشم نجوا بزن ....

 يه با  و بستم چشامو....  انداختم آريــو رنگ طوسي –نگاهي به چشمای آروم عسلي  خوشکل خانوم نظرت چیه؟؟ ...

- : گفتم تصمیم نــي ترين صحنه جهاان بود ....دهنااای بـــااز مامان و بابا اون لحــظه ديد  جوابــم مثبــته!!....   

 

نیـــش باز داره نیگامون  با صدای فلــش دوربین ، همه به خودمون اومديم و ديديم ارمیا گوشي به دست با  

زدم  شکلــي شده بوود ...  ارمیا : شرمنــده ... نتونستم از اين صحنه بگذرم ... اگه بدووونیــن قیافه هاتون چه  میکنه ... 

کتي جون بعد از اينکه از از مامان و بابا اجازه  خنده که پشت بند من، آريــو ، ارمیا و سپس همه زدن زير خنده .....  زير

نگین رو بعنواان نشون دستم کرد .... آاااخ که من عااشق انگشــترای گنده و پر از  گرفــت اومد جلو و يه انگشتــر پر از 

ولــي همچنااان با ذووق نگام میکرد  ي جون چلپ و چلپ ماچم کرد رفت سرجاش نشســت .. نگیــنم!! ... بعد اينکه کت 

بابا : دختر خودتونه ... هرچي برای  آقاسپهــر : خب برای مهــريه .. شما چه نظری داريد؟؟... بابای آريــو فورا گفت : ... 

آقا سپهــر : چشم ... پس شش دنگ يه ويال تو اصفهان  .....  همین کارو کنید دخترتون در نظر میگیريد برای آرياناز هم 

- دخالت کردم : شاخه گل رز .... چطوره؟؟؟ .... 1371....  تا سکه تمام بهار  2000..  پدرجــون من مهريه  

. ولي کم کم لبخند پر شديم .. اونم به اين زووودی متعجب ” پدرجون ” همه حتي خودم از به کار بردن کلمه  نمیخواام ....

 مهری رو لبای پدرجون شکل گرفــت ...

 

سرمو  دخترم اينجــوری باشه ..... پدرجون : دخترم .. مگه تو دختر مــن نیستــي؟؟ ... من دلم میخواد مهريه  

ه عقــد و عروســي بزرگترا قرار شد که دو هفته ديگ انداختم پايین و ديگه تو کارشــون دخالت نکردم .... با مشــورت 
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مخالفت کردم که آريــو  رو بگیريم ....چ وقتــي پدرجون ازم پرسید که دوست دارم بینــمون صیغه خونده بشه يا نه .... 

خیـــااال دندونامو نشونش دادم ....!!!! با حررررص چشم غره ای نثارم کرد ولي من بي   

 

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

 

اجازه داد از هوای آرايــشگاه  خره خانوم آرايشگر اون هیکل کپل مپلــشو از روم برداشت و آخیـــش .... باال 

زور زوری لباس  هرچي گفتم بذار خودمو تو آينه ببینم و از هر ترفندی استفــااده کردم، نذاشت و  تنفس کنم .....

.... بعد از کمر  گ بود و به زوووور توش نفس میکشیدم لباسم يه دکلته بود که تا کمر تنگِ تنــ عروسمــو تنم کرد .....

فیروزه ای با سنگ دوزی های آبي و نقره ای کار شده بود  به پايین پف پفي میشد و روی کمرش هم يه روبان پهــن آبي 

همچین تغییری رو دااشتم !!... باالخــره رفتم جلوی آينه .... انتــظاار  و پايین دامنم هم دانتل بود ....  .... روی سینه لباس 

به خواست خودم ابروهامو نازک نکرده بود  عمری، اصالح کرده بودمو يه عـــالمه آرايش رو صورتم بود!!..... چون بعــد 

چنــد  داده بود که به صورتم میومد و با مداد رنگشو که قهوه ای مايل به بور بود،  ولي مدل خیلـــــي خوشگلي بهش 

باال جمع کرده  موهامو هم بعــضي جاهاشو هاياليت قهوه ای کرده بود و همه موهای طاليیمو  تیره تر کرده بود .... درجه 

و از همــه خوشـــکل  روی موهام خودنمايي میکــرد .... بود .... و يه تــاج خووشکل که نگین های آبي و نقره ای داشت، 

و خط چشم ، خیلــــي مسحور کننده شده بود .... يه رژ قرمز  ه مشکي و فیروزه ای تر آرايش چشمای آبیم بود که با ساي

آرايشــگر : چطوره..؟؟؟ لبخند عمیقي  بودن و گونه هامم به کمک رژگونه، برجسته تر نشون میداد .... هم به لبام زده 

 زدم ....

 

 د و تو افـــق محــــو شد!!!... اصن يه وضــــي ....اونم خــرکیــف ش عــــالیه!!.... خیلي خوشم اومد ... - 

رادا :  با ديدن من جیــغشوون رفت هــوا .... در اين بین رادا و باران که رفته بودن لباساشونو عوض کنن، اومدن بیرون و 

فقط اون قیافه ی تو باس به ننه  باران : ملت چه خرشااانســن!!... کثاااافتتتتتتتتتتتت عوضـــــي .... خیلي نااااز شدی ....

-تک خنده ای کردم  میرفــت؟؟ .. کوووووفتت شه ... تو گلوت بمونه .... بزرگمون  مرسي شماهاام خوشکل شدين ....  -

تا باران و رادا  اينهمه تعريف میکنین و القااب گهربار بهم میچســبونین!!..... ممنون که انققققـد بهم لطف دارين و 

راستش ترديد مث خوره به جونم افتاده  پشت دره..!!! واستن جواب بدن آرايشگرهجووومي گفت که آق دووماد بنده، خ

بازم شــک .. باازم ترديــد .... بس  میکنم؟؟... نکنه زندگي و احساساتمون نابود شه ....  بود .... يعني دارم کار درستــي 

 باش ... بي توجه به کشمکش درونیم رفتم در آرايشگاهو باز کردمو با چهره ی  مان داشته کن آرياناااز!!... به آريــوراد اي
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اون هم با ديدن من محــو شد و رفت تو هپرووت و کال در دنیای ديگــری  خووشکل کرده ی آريــو مواجه گرديدم ..!!!

میکرد!! ....  سیر   

 

 زده هم آبي –کراوات مشکي  يه کت شلوار مشکي براق پوشیده بود با پیرهن فیروزه ای برااق و در آخر يه  

 بود، ای فیروزه  رز دسته يه که رو گلم دست و زد دل ته از لبخندی و اومد خودش به باالخره !!....شیم ســت باهم که بود

چندتا عکــس فوووق  دست چرت و پرتای فیلمــبردار به آتلیه رفتیم و يه  از خوردی اعصــــاب با ....  گرفــت سمتم به

آريــوراد با شیطنت و موذی گری گفت تالفي اينکه نذاشتم  عشقوووالنه گرفتیم ... البته من اولش مخــالفت کردم ولي 

آريــوراد با انرژی : چیه ..؟؟ .. همین  خالاصه با خستگي تو ماشین نشستم و آريــو به طرف تاالر راه افتاد ...  صیغه شیم!!

- اول کااری خسته شــدی که!!! میشه  باااوااا توام اگه با اين کفشــا که مث نعل اسب میمونه، راه بری پاهات افلیج  

کن  آريــوراد : قربوونت برم من ... يکم تحمل خنده ای کرد و زيرلب يکم نازمو کشید : بعد ناقص العــضو میشي!!!

من که برخالاف اکثر دخترا از اين تهديدا نمیترسیــدم و تازه کلي  .... يوهاهاهااااا ... زوودی میريم خونه ... و بعـــد 

آريــوراد : راستــي ... با اينکه االن  با بــي خیالــي لبخند گشاادی تحويلش دادم که باعث تعجبش شد!!! خوشمم میومد 

تو همین روزا اعضای اون باند که داشتیــم رو پرونده ش کار میکرديم  . ولي بايد بگم که اين حرفا جاش نیست ..

- میشن ... دستگیر   جــدی میگي؟؟ ... يعني تالشمون به همییین زوودی نتیــجه داد؟؟؟ 

 

 ه مداام از آينه وقتــي حرفي نزد، برگشتم سمتش که با چهره نگرانش مواجه شدم ک آريــوراد : .............. 

- عقب رو نگاه میکرد .... با اين حرفش عرق  چــي ... چیــزی شده؟؟؟؟ آريــوراد : فکر کنم تو دردســر افتاديم!!!..... 

- گوشیش رو دراورد و يکم باهاش ور رفت ...... سردی رو پیشونیم نشســت .... آريــوراد بدون فوت وقت  داری  

پس قضیه از چیزی که فک  آريــوراد : به فیلمبردار اس دادم که بره ... و جشن کنسل شده ... چیکار میکنــي..؟؟

آريــوراد : به ســـــردار مقتدری قضیه  وارد کرد و گوشیو داد به من ...  میکردم بدتر بود .... با گوشیش يه شماره ای رو 

 همزمــــــان با تلفن هم صحبت کنم ..تمرکـــزم ازبین میــــره .... کنم نمیتونم رو بگو ... من بايد سريــــــع رانندگي 

-سردار مقتدری : بله؟ بفرمايید؟  سرمو به نشونه باشه تکون دادمو گوشیو گذاشتم دم گوشم ... سالم قربان ...  

سردار مقتدری : ... آ ... بله ستوان؟؟ .. مشکلي پیش اومده؟ مهرآرا هستم ...  

 

ولي يه ون مشکي رنگ  ـــش .. درجريانیــد که امروز، روز عروسیه من و سرگرد سلوکیه!!.... راست - 

باندی هستن که من و جناب سرگرد روش کار میکرديم .....  درحال تعقیب ماست ... حدسمون اينه که افراد همون 

مقتدری : بسیارخــب ... نگران نباشید .. سردار  دستور چیه؟؟ سردار با صدايي که کمــي نگراني توش پیدا بود گفت :
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- بريد .. من هم يه سری نیرو میفرستم کمکتــون ...  شماها به طرف بیرون شهر  حرفای  متشکرم .. خدانگهدار ... 

کم کم از شهــر خارج شديمو توی يه منطقه که همه جاش  سردار رو به آريــو گفتمو اونم به طرف بیرون شهر روند ... 

عرق سردی روی  .... ، رانندگي میکرديم .. ون مشکـــي رنگ از کنار، به در سمت من نزديک شد  بیابون و برهووت بود 

ما کوبوند ... کنترل ماشین از دست آريــو در رفت و  تیره ی کمرم نشست و هموون موقع ون با شـــدت خودشو به 

يا ” صدای جیـــــغ ممتــد من توی فريــااد  رحال رد شدن بوديم .... درّه ای که از کنارش د هردو پرررت شديم تو 

سیاهـــي و سیاهـــي ..... آريــوراد گم شد و بعـــد .... ” خدا  

 

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

 

.... با ديدن  چشمامو باز کردم سرم تیــر میکشیبد ... مچ پام هم به طــرز غیرقاابل تحملي درد میکرد ... آروم  

فورا سرمو به طرف  به ذهنم هجوم آوردن و همه چیــز يادم اومد ...!!! شیشه ی خوني ماشیــن، در يک آن همه اتفاقات 

جیغ خفیفي زدم!! ... ولي با ديدن آريــوراد که سرش روی  صندلي راننده چرخوندم که چناااان تیری کشید که از درد 

دست لرزونمو جلو بردم و آروم تکونش  قه ش خــوون جاری بود، همه چیـــز يادم رفت!!!گوشه شقی فرمون بود و از 

- وحــشت صداش زدم : دادم ولي هیچ حرکتي نکرد .. با  آريـــوراد؟؟ ...... آريــووووراااد؟؟؟ ....  

- دروغ نگفتم ...بازم هیچي ... اگه بگم قلبم داشت از جااش درمیومد،  آريـــــــووووووو؟؟؟؟؟؟؟!!! آريــو توروخــداا  

عزيیزززم؟؟؟؟.... هق هق ... هــق .. توروخــدااا ... تورو به جون  .... چشااتو باازکن ... خواهش میکنم ... آريــوراد؟؟ 

وی زمین بازم هیچــي به هیچــي؟... ماشین به طرف در سمت آريــوراد ر بااازکن چشای لعــنتیــتوووووو .... مامانت 

طرف خودم ... مچ پام ، افتــضاااح درد  بود ... به زور و با لگد در سمت خودمو باز کردم .... آريــو رو کشیدم به  افتاده 

بعــد چند دقیقه طااقت فرسا، که جوونم دروومد،  میخواستم آريــورادو ببرم بیرون ...  گرفته بود ... ولي با همه وجوودم 

... کم کم اشکام  نزديک ماشین خوابوندمش رو زمین .... بازم تکونش دادم ولي فايده نداشـت  بیرون و آريو رو آوردم 

اين وضع ببینم ....  سرازير شد .... برام سخت بود آريوی قوی و مهربوونمو تو   

 

از خون قرمز شده عروسیم ،  ببین تو لباس داماديــت چه باليي سرت اومد .... پاشو ببین لباس سفید  - 

ستبرش  طااقتم طااق شد و با صدای بلند زاار زدم و خودمو انداختم رووش ... به سینه ی  ... پــاااشــو آريــوراااد .... 

- مشت کوبیدم و با زاری گفتم : - فريااد زدم :  تو رو جوون من بیدار شــووو ... چشای المصبتو باازکن ...   تو رو به  

- دوباره مشت کوبیدم به سینه ش و با زجه گفتم :  راادويـــن چشاااتو باز کـــــــن !!!.... رووووح الهــي من بمیرم  

لعنتي همش الکي و پووچ بود ... االن میفهمم که بــــدون تو  ... الهي من پیش مرگت بشم .. االن میفهمم که اون ترديــد 
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- همه تواانمو جمع کردم و جیغ زدم : ي بي تـــو برام معنا نداره آريــو ...کنم .. زندگـــ نمیتـــونم زندگي  تو رو به  

حس کردم پلکش لرزيد .... با گريه و هیجان  ..... مــــررررگ مـــن چشاااتو وا کـــن .... بیـــــــــــدااار شووووووو 

 چشمای بازش گريه م شديدتر شد .. ولي ايندفعه از  خوشکلش باز شد!!.. با ديدن نگاش کردم ... کم کم چشمای 

- آريــوراد : ما زنده ايم..؟؟! خوشحالي گريه میکردم ....   آره .. آره عزيزم... 

 

آريــوراد :  تو بغلش ....  اولش با تعجب نگاهم کرد ولي کم کم نگاهش مهربون و با محبت شد و آروم کشیدم  

- ختي مخصوص خودم گفتم :با سرس ترسیده بودی؟؟! خنده ی بي حاالي کرد و بیشتر سرمو تو آغووشش فشرد  نه..!!! 

- بي اراده ناله ای کردم .... که با تیــری که سرم کشید  فورا منو از خودش جدا کرد و به سرو صورتم با نگراني  آآآخ ... 

از درد، تو هم  دستي به همون قســـمت کشید که چهره م گوشه ی سرم میخکووب شد!!.... آرووم  نگاه کرد که نگاش 

- رفــت ... -آريــوراد : خیلي درد میکنه؟؟  با نگاهي نگرانتر از قبل براندازم کرد .... آآآيــي ...  نه  

به  ايــي برسوونیم ....آريــوراد : پس پااشو بريم .. بايد خودمونو به يه ج ارواااح عمه م ....!!! عزيزم ... چیزی نیست ...

يه چاقو ضامن دار برداشت و اومد طرفم  طرف ماشین رفت و بعد از کمي جستجو البته با سختــي و مشقت!! دوتا کلت و 

... 

 

بي حرف ازش گرفتمو راه  آريــوراد : بگیر... شايد الزممون بشه .. يکي از کلت ها رو به سمتم گرفت .... 

 شديدی میــپیچید ولي سعــي میکردم به روی خودم نیارم !!.... قدمي که بر میداشتم توی مچ پام درد  افتاديم ... با هــر

بود ولي صدام در نمیومد  حــدوود دو ساعتــي میشد که درحال راه رفتن بوديم .. ديگه جوني تو تنم نمونده  .............

نمیخواستم الکــي نگرانش کنم ... به آريــو که جلوتر میرفت  ت و چون میدونســتم آريــو هم حالش بهتر از من نیس

- گفتم :  شده دور کیلومتری سه –آريــوراد : فکر کنم اون موقع حدود دو  چقــدر ديگه مونده به شهر برسیم؟؟.... 

ت تا منتظرم بمونه برم پیشش که با برگش و !!!....من کناار بیا...  برسیــم بتونیم ديگه ساعت نیم تا  احتماال..  بوديــم

آريــوراد : چـــــت شده؟؟ .. حالت خوب  با سرعت به طرفم اومد ...  ديدن صورتم رنگ از رخش پريــد و 

- با بي حالي نالیدم : نیــــست؟؟... چرا اينجــــوری شدی؟؟... آريــو با نگراني بیشتر : رنگ به  چجــوری..؟؟! 

کنیم .. بیاا ... تــر ... بیا يکم استراحت صوورت نداری دخ  

 

کوچولويي از بین دندونای بهم  و دستمو کشید و با عجله به سمت جايي راه افتاد که به خاطر درد پام آخ  

د آريــوراد : چرا آخ گفتي؟؟ ... کجاات در شنید و برگشت سمتم ..  فشرده م بیروون پريد ... که متاااسفاانه آريــوراد 

-میکنه..؟؟؟   آريــوراد : لجباازی نکن آرياناز.... بگو کجات درد میکنه؟؟... من؟... هیچ جااا .. من که آخ نگفتم!! 
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اومد جلوی پام  چپم اشاره کردم ... چون ديگه وااقعا داشتم از درد پام میمردم و عاصي شده بودم، به ناچاار به پای 

آريــو با داااد :  با داااد گفت : کبودی پام جااا خوردم !!...  ... خودمم از ديدن وَرَم و نشست و دامن لباس عروسو زد باال 

 کله خــری آريانااز؟؟... فک میکنم پات در رفته باشه ... تو دوو ســااعته داری با اين پا دنبال من میاای..؟؟؟... چرا انقــد 

با کمي تررررس نشستم و  در رفته .. فک کنم بتونم جاش بندازم .. بشین!!! آريــوراد : آره .. بعد از کمي بررسي گفت : 

چرا نیروهای سردار به کمکمون نیووومدن..؟؟؟ آريــوراد زيرلب : نمیدونم  به آريــو خیره شدم ...  

 

د طااقت بودم که در منم به فکــر فرو رفتم ... يعني نتوونستــن پیدامون کنن؟؟.... تو افکارم غوطه ور  

حاال رفتم .....  فرسايــي تو پام پیچید که از شدددت درد فريادی کشیدم و از   

 

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

 

نگراان آريــوراد مواجه  با حس سوزشي تو دستم، کم کم پلکامو از هم جدا کردم که با چشمای مهربون و  

- آمبووالنسه .!!... شبیه شدم ... نیم نگاهــي به دورو برم کردم .. اينجا چقد  ما کجاايیم؟؟... من دارم خوااب مي  

وقتي چشمای کنجکاومو ديد خندش عمق بیشتری گرفت و  آريـو با خنده ای نصفه نیمه : نه عزيزدلــم..!!! بینم؟؟!

. حدود بیست ديقه .. آريــوراد : وقتي بیهووش شدی من سعي کردم به هوشت بیارم ولي بهوش نیومدی  توضیح داد : 

وقتــي وضع تو رو ديدن به آمبوالانس زنگ زدن و االنم تو راه  بعــد نیروهای پلیس و البته سردار مقتدری سر رسیدن و 

با تعجب گفتم : بیمارستانیــم..!!!  

 

..  چجوری پیدامون کردن..؟؟ آريــوراد : واال منم نمیدونستم و قیافم مث تو عالمت سوال شده بود - 

نداشتم!.... و تو مدتي که پرت  پرسیدم گفتن که يه ردياب زيرپوستي بهم وصل کرده بودن که خودم خبر  وقتي ازشون 

بود و نتونستن پیدامون کنن!!.... ولي از خوش شانسیمــون اون موقع  شديم تو دره مث اينکه بر اثر ضربه از کار افتاده 

- لبخندی از ته دلم زدم و زمزمه کردم : اال شده بوود..!!!راه میرفتیم دوباره فع که داشتیم  به مامان بابا و کتي جون  

خالصه به بیمارستان رسیديم و پامو گچ گرفتن و  اينا خبر دادی ...؟؟؟؟ با آرامش پلکاشو رو هم گذاشت و گفت : آره ....

پدرجون به  ... و بعدش همراه مامان و بابا و کتي جون و سر آريــو هم پنج تا بخیه خورد  سرم هم سه تا بخیه خورد .... 

خونه راه افتاديم  دوتا خانواده از هم خدافظي کردن و من نشستم تو ماشین بابا و بعد هم به طرف  طرف خونه رفتیم .....

ن با بغض : ديدی بهت گفتم ماما سرمو نوازش کرد ....  ... از فرط خستگــي سرمو رو شونه ارمیا گذاشتم و اونم برادرانه 
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لبخندی به غرغرای مامان زدم و کم کم پلکام  بقیه شو به خیر کنه .... تو اين شغل لعنتي نرو ..؟؟... اينم نتیجــش .. خدا 

 ســنگین شد و خوابم برد ...

 

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

 

 مه، سرکار خانوم آرياناز مهرآرا آيا به بنده وکالت میدهید عاقد : دوشیزه ی مکر دو مــــــــــاااااه بعـــــد ..... 

سکه  2000دنگ يک ويال در اصفهان ...  شما را با مهريه يک جلد قران مجیــد .. يک جفت آينه و شمعدان ... سند شش 

آيا وکیلم؟؟؟ باران  به عقد و نکاح دائم جناب آقای آريــوراد سلوکي درآورم؟؟.. شاخه گل رز  1371تمام بهار آزادی و 

عاقد : برای بار دوم ... عروس خانوم  لبخندی زدم ... باران : عرووووس رفته خونه شو دکــوور کنه .... با شیطنت گفت : 

ی معلووم، به عقد و نکاح دائم آقای آريـتوراد سلوکي دراورم؟.. آيا وکیلم؟  آيا به بنده وکالت میدهید تا شما را با مهريه 

همه خنديدن ... عاقد برای بار سوم پرسید باران : خب عروس خونشو  : عروس رفته به خالفکارا دستبند بزنه ..!!!! رادا

کاری نداره .. االن میتونه بعله بده ... آهاان ببخشید هنووز کار داره  دکور کرده ... آدم بدا رو هم دستگیر کرده .. ديگه 

میداد ،  غش خنديدن و آريــو درحالي که سری به نشونه تاسف برای باران تکون همه غش  بگیره!!!! بايد زيرلفظي 

در جعبه رو باز کردم ... يه گردنبند طالسفیــد  دست کرد تو جیبش و يه جعبه مخمل مشکي دراورد و به دستم داد ..... 

“اسم  که روش نگین کاری شده بود و  Ario Rad روش خودنمايي میکــرد ....!!”   

 

لبخند شیطووني زد و چیزی نگفت ولي من که از قبل دزدکي فهمیده بودم  زيرلب گفتم : ای خودشیــفته ... 

اينکه عاقد بدبخت با دهن  چیه واسه ايــنجاااش هم نقشه داشتم .... پس لبخند خبیثي زدم و ساکت موندم .. تا  زيرلفظیم 

- با صدايي رسا گفتم :  .... ت کف کرده و مو دراورده برای با چهارم وکالت خواس با اجازه پدر و مادرم و ساير بزرگترا  

اينکه آريــوراد بعله رو  صدای دست و سوت و کل توی تاالر پیچید ... عاقد از آريــو هم پرسید که قبل از  .. بعـــله..!!!

- بده با صدای بلندی که ازش شیطنت میباريد گفتم : همه حتي آريو با تعجب و سوال نگاهم  ..!!!صبـــر کنیـــد 

- میکردن ....  باران و رادا که قضیه رو  دوماد به من زيرلفظي داد .. پس منم بايد بهش يه زيرلفظي بدم ديگهههه!!! 

زدم  رادا اشاره  آريــوراد با بهت نگام میکرد ... مامان و بقیه هم با دهن باااز .... به میدونستن از خنده ســررخ شدن!!....

با همون  ابرو به آريوی متحیر دادمش ....  که جعبه مخمل قرمز رنگي رو آورد و به دستم داد منم اونو با کلي چشم و 

” گردنبنــد نقره رو که اسم من به التین  تعجبي که تو چشماش بود نگاه ازم گرفت و جعبه رو باز کرد و يه  Aria Naz   ”

آريــوراد هم با  .... جمعیت جوون تر ها با ديدن زيرلفظي اهدايي من سوت و دست زدن و  دراورد روش بود از توش 

 خنده و عشق و البته افسووووس نگاهم کرد و در گوشم گفت :
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- آريــوراد : آی فضوول خانوم .. خواستي توهم روی من نشان مالکیــت بذاری؟ با غرور گفتم :  بعــله ...  

گرم گرفتي گردنتو میشکنم ... همه جا هم اين رو  نمیدوني من روی نامووووسم غیرت دارم ... بفهمم با دخترا  مگه تو

اينا رو با لحن به ظاهر بامزه و طنز و در عین حاااال جدی ای گفتم ...  بفهــمن صاحاب داری!!! میندازی گردنت که همه 

عاقد بخت برگشته هم  !!!!.... ت از خنده هم میترکید و روده بر میشد آريــوراد ضمن اينکه منظورمو گرفت داش که 

......  دوباره از آريو پرسید که با صدای محکــمي بله رو داد   

 

بشه ... دوست دارم برای  چقــدر زندگي تو اين لحظه ها برام شیرينه .... کاش دنیا تو همین زمان متوقف  

ديگه فهمیدم که هیــچوقت توی عشق ، نبايد ترديـــد  بمونیم ...  ين و نااب زندگي باقي همیشه تو اين لحظه های شیر

میکنه ....  عشق کسي مثل آريــوراد که خالصانه و صادقانه .. و با جون و دلش بهم محبت  کرد .... مخصوصا در مقابل   

 

اختالف هايي تو زندگیمونم  ... حتي اگه  مطمئنم که هیچــوقت و هرگز نسبت بهش دلسرد و بي تفاوت نمیشم 

خواهم داشت ... داشته باشیم ... مطمئنم که تا آخر عمرم دوستش   

 

.... خدايا ممنونم که  چرا که نسبت به اين مرد دوست داشتنــي نمیشه بي تفاوت بود و دوستش نداشت  

زندگیم بچشم و تجربه ش کنم ....  رو تو آريــوراد رو سر راهم قرار دادی و گذاشتي طعم عشـــق   

 

نويسنده : زهرا کريمي پايان    ( TANIA 2121 ) 1394مهر ماه  21تاريخ اتمام :    

 

 

 


