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  ها زبـانــــ بــخـشــــ چـاشــنـے نـاهــــ بــــہ

 ها بــیانــــ در هـــعنے سـنجـــ حــالوتــــ و

 

 ...کند جدا تو از هـرا نتواند کسی که آنچناى ، بگیر آؼوش در تنگ هـرا

 ...آساى های آؼوش ایى ی هیانه ببوس سخت هرا

 ...کى پنهاى گیسوانت حجاب هیاى هـرا

 ...پروا بی های چشم از بپوش هـرا

 ...آؼوشت تالطم در کى ؼرق هـرا

 ...نرسم ساحلی هیچ به تو از که آنچناى

 ...بکش آؼوش در تر هحکم هـرا

 ...است افتاده اتفاق تو هنو بیى که سرهایی پوشاندى برای زهینم روی انساى تریى اهى هى

 ...ام خوابانده را ساعت

 ...نیست دانستى به نیازی ایم گذشته زهاى از تو هنو

 ...بسپار فراهوشی به را ناهم و بکش خودت روی هرا

 ...حلق از هرا بکش نفس و

 ...هستی هایش شادی ی بهانه تو که هاییست فصل قرار بی هى های لب

 ...بکش آؼوشت به تر هحکم هرا

 ..کند هی فراهوش هارا داشتى دوست دارد جهاى

 ...خالیست هى آؼوش اکنوى

 ... تو از خالی...داشتى دوست از خالی... عشق از خالی

 ...هى به لعنت
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 پاشدم خواب از گوشی آالرم صدای با

 بودم هتنفر صدا ایى از ههیشه اه

  

 . کرد بیدار هم هارو ههسایه صداش دیگ کى خفه گوشیتو پروا_ 

 

 .کردم خاهوش آالرهشو کردهو پیداش بالخره هیوهد  تخت زیر از صداش گوشی ایى کو پس بابا ای

 

  نهیده حال صبحگاهی خواب هثل هیچی خدا اوؾ دادم بدنم ب قوسی و کش

 

 ها هیشه دیر دانشگاهت دیگ باش زود پروا_ 

 

 .اوهدم اوهدم هاهاى باشه+ 

 

 . رفتم wC سهت و پاشدم

 

 نبود آالرم دفعه ایى ولی دراوهد گوشیم صدای باز

 بودم گذاشته نیکا ی شهاره رو که بود هخصوصی آهنگ

 نیکاس بده جواب رو گوشی هاهاى زدم داد 

  

 .هیگه چی که نبود واضح ولی هیوهد صداش برداشت رو گوشی هاهاى

 

 جاییه تنها که اینه بخاطر شاید ولی چرا نهیدونم هستم wC تو عهرهو¼  هى ولی نشه باورتوى شاید

 .تنهام توش که
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 بیروى اوهدم شستهو صورتهو و دست

 

 !هیگفت؟ چی نیکا هاهاى

 

 ...کرده دعوت هم نیکارو و تو دیاناس تولد اینکه هثل هیگفت_ 

  

 فقط بود کم ههینهوى پوؾ+ 

  هیشه سبز لونش در جلو هیاد بدش پونه از هار 

 

 نیست بدی دختر دیدهش که هى داری هشکل بیچاره دیانای ایى با چرا تو آخه_ 

 

 فقط شاید خورد هی دیانا ب سنش اگ البته داری بخت دم پسر تو کرده فکر فیلهشه هى هادرِ  فیلهشه+

  بربیاد دیانا پسِ  از هیتونست پرهام

 

  بخور صبحونتو بیا حاال تو دسته از پروا تو دسته از_ 

 

 : هیرم اتاقم سهت به هیخندم دارم درحالیکه

 سرکاره؟ با هاهاى

 

 نیستى بیکار تو هثل که ههه اره_ 

 

 ...پایه و ههربوى هاهاى یه دارم دوست هاهانهو



 آؼوش خالی                                                                                                                            ٔفصل 

 

 

4 
 

 

 باشه دخترونه اکیبش که چیز ههه پایه البته 

 

 دختر روابط از بدی ی خاطره چه دونم نهی 

 

 با و هجرده هنوز ولی سالشه 3ٖ نزدیک االى کرد بدبخت ههینکارا خالتو هیگ ههیشه داره پسری 

 ...هیکنه زندگی جونم آقا

 

 

 انداختم خودم ب آینه تو نگاه یه

 هى شبیه کسی فاهیل تو خودم بنظره ولی هاهانهم شبیه هیگى ههه و راه ههه ایى هیره کی عوؾ

 .نیست

 

  دارم خوشگلی فیس

 

  بزنم کش دیانا تیپه یه اهروز بهتره

 

  تعطیل اهروز یونی تولد حساب با پس

 

 تونم هی خودشه آره کرد جلب نظرهو ای سورهه قرهز کوتاه جذب پیرهى یه ، رفتم لباسام کهد سهت

 . کنم ست قرهزم کفش رژو و الک با

 

 زخم تا بخور صبحونتو بیا بکشونهتا بیهارستاى اوى به بیهارستاى ایى از ندارم حوصله هى پروا_ 

 . نگرفتی هعده
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 !داریم؟ چی ناهار هاهاى:  هیرم آشپزخونه سهت

 

  بخور صبحونتو تو حاال_ 

 

 کى درست دلهه ناهار کردم دلهه هوس هاهاى+

 

 گذاشتم بار قیهه صبحه از_ 

 

 کشم هی سر پرتقالهو آب و خورم هی صبونهو

 

 بیارم شارژرهو هاشیى تو از هیرم هى هاهاى+ 

 

 .بیروى پریدم َجلدی برداشتهو و سوئیچ 

 

 ؟؟!خاهوشه؟ چرا آسانسور!!!!!!! ئه 

 

 رنجبر روحت تو نه!  پائیى برم طبقه پنج باید ینی لعنتی

 

  ساختهونه هدیر رنجبر آقای بگم که نیست لطؾ از خالی

 

 آسانسور تو رنجبر حیاط تو رنجبر اونجا رنجبر اینجا رنجبر ببینیش تونی هی جا ههه کنی دقت اگه و

 جا ههه رنحبر داریم حدیث اصال خالصه سرت پشت رنجبر
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 اها هیارى اثاث دارى دیدم شدم که دقیق اینجا خبرِ  چه صدائیه و سر چه پائیى رفتم بدو بدو ها پله از

  کرده خاهوش و آسانسور رنجبر ههونه پس

 

  هیگیری درد کهر نزى دست ها وسیله به تو عزیزم جاى فرهاد: شنیدم که پارکینگ سهت هیرفتم داشتم

 

  ؟!!باشه هیتونه کی صدای نازی ایى ب صدا ینی کرد گل فوضولیم

 

 بفرها اهر شها خانوم چشم:  گفت هرده بعد

 

 

  خانوهشه؟ زنه اوى ینی

 ...زدم دید و بیروى پارکینگ های شیشه از

 

 بار نیساى دوتا با خاور تا چهار

 

 ی خونه چهار پیرى و ای سورهه شلوار و کت یه با خوشتیپ و ساله پنج و چهل تقریبا آقای یه 

  صورتی ای سورهه

 

  بردار اینو شها هیگفت کارگرا ب هی که سیخونکی هوهای با چندش ژیگوله پسر یه

 ببر رو وسیله ایى بیا شها

 شکستنیه اونور بذار هارو جعبه ایى بیا شها 
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 یه درهیاورد قُلُدرارو نوچه نقش اونجا خالصه  

 

 و بود بهم پشتش که استایل خوش خانوم 

 

 خوشتیپِ  آقا با فههید هیشد وضوح به که بود زده صورتی ای سورهه تیپ یه ببینم قیافشو تونستم نهی 

 ببینم قیافشو بتونم تا کردم اونور اینور کلی کرده ست

  

 کردیى؟ گم در جلو چیزی رادهنش خانوم_ 

  

  دهنم تو اوهد قلبم رنجبر کنه لعنتت خدا اه برگشتم عقب ب ها زده جى هث

 

 !باشیى زهیى رو خدا های فرشته از یکی شها کنم هی فکر رنجبر آقای

 

 !هگه؟ چطور_ 

 

 آدها بدِ  و خوب اعهال زدىِ  دید حال در داریى حضور جا ههه اخه+

 

 رفتم هاهی 7ٕٓ سهت هیزدم ؼر لب زیر درحالیکه جوابش به دادى گوش بدوى و گفتم و ایى

 

 !هیشه؟ ظاهر هعلق اجل هثل جا ههه نداره زندگی کارو رنجبر ایى خدا ای

 

 برداشتهو شارژرهو هاشیى از هخم تو بود رفته که خانوهه کیى آقا و خانوم اوى داشت خبر هطهئنم

 ...نداشت رفتى قصد اینکه هثل نخیر ولی بره رنجبر ایى بلکم تا دادم لفتش یکم
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 !؟!باال برم طبقه پنج چجوری هى االى رنجبر آقای گفتم بلند

 . کنم هی اوکی االى باشه گؾ یهو کنیى روشى آسانسورو هیشه

 

 ! کچل ایى هیگه چی ببینم کردم نگاش باز نیشِ  با

 !شده ههربوى عجب چه

 .رفت بعدم و هیزنه حرؾ گوشیش با داره آقا دیدم 

 

 ! کنی؟ کم ساختهوى از رنجبرو ایى شر هیشه کی خدا ای

 ای نقره 8 آی و ام بی یه به ِچَشم هیوهدم بیروى پارکینگ از داشتم درحالیکه و بستم و هاشیى در

 .افتاد

 

 نداشتیم ساختهوى تو ها تیکه ازیى که ها کیه واسه دیگ هلو ایى جوووونم ای 

 

  گرفتم هی سلفی یه باهاش و بودم آورده گوشیهو کاش ؼافل دل ای 

 

 پروا بدیدت ندید سر تو خاک گفتم دلم تو

 

 ' ٔٔ. 'دیدم رو هاشیى پارکِ  جا دیوار رو شده حک ی شهاره 

 

  خودهونه روییه ب رو واحد که ٔٔ واحد ئه

 

  کرده جا به جا باز چنگیزی سیبیل رنجبره ایى البد خالیه که اونجا ولی
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  پارکینگ تو اوهد چندشه پسر اوى یهو که کردم هی نگاه و هاشیى حسرت با داشتم

 

 نسناس بده شیر بچه هیخوایت انگار بود کرده باز سینش تا پیرهنشو های دکهه

  

  رفتم ها پله راه سهت کردهو جور و جم خودهو سریع

 

 ! حاال؟ هیشه خالی خاور تا سه هگه اوؾ باال برم طبقه پنج چجوری رنجبر بزنه کهرت خدا

 

  رفتم ها پله سهت

 

 هیبردى باال و یخچال داشتى کارگر دوتا

 

  شکر هذهبتو خدا ای باال برم اینا دهبال آسه آسه باید هى ینی خدا وای بودى گرفته رو پله راه کل 

 

 ترافیک تو اینجوری االى هیدادی انجام کاراتو سریع و بود نکرده گل فوضولیت اگ خانوم پروا حقته

  هوندی نهی

 

 یک ی طبقه

 دو ی طبقه

  سه ی طبقه

 بیاى هى با پنج ی طبقه تا هیخواى اینا اینکه هثل نخیر

 پنج ی طبقه رسیدیم دقیقه ده بعدِ 
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 یازده واحد بردى و یخچال

 

 روییهونه ب رو واحد واسه ها اثاث پس ئه

 

 کنى جا خونه هتر سیصد تو و اثاث ههه اوى هیخواى جوری چه

 

 ! دختر؟ تو کجایی هست هعلوم گفت عصبانی هاهاى زدم که و در

 

 بودم هونده ترافیک تو ، پله راه تو کرده خاهوش آسانسورو رنجبر هست کشی اثاث هاهاى بابا+ 

 کرد هی فرد و زوج حداقل رنجبر کاش

 

 . بست و در و زد ای خنده تک

 

  آوردى وسیله چقد بدونی اگ هاهاى وااااای

 

 !کجاست؟؟ جاهدادیت آجی_ 

 

  هیشه پا خوى خروس صبحِ  ههیشه پاشده خواب از دیر اهروز عجب چه بود پرهام صدای

 

 ...هها تو هیره کالهوى بزنی دست هى های وسیله ب خدا به پرهام+

 

 ...رفت و کرد نثارم گدا یه
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 ! باشه؟ نداشته آستینش تو جواب یه که بگم چی ایى به اجخه هى خدایا زهیى کؾ چسبید دهنم

 

 شارژ ب زدم گوشیهو اتاقهو رفتم

 

 با  آروم گوشیو خورد زنگ گوشیم یهو که زدم پام و دست انگشتای به ورداشتهو جیؽهو قرهزِ  الک 

  نشه خراب الکم که برداشتم انگشتم دوتا

 

 !زدنه زنگ وقته االى نیکا بگو چیه بله

 

 ! هستی ٔ+3 هذاکراتِ  درگیر نهیدونستم ببخشیدا_ 

 

 خوابیدی؟ نهک آب تو دیشب دوباره باز نیکا هر هر هر+ 

 

 !!کنی هی چیکار داری پروا_ 

 

 هیزنم الک دارم هیچی+

 

 !سرخوش؟ تو قد داریم اصال وای_ 

  

 بگم ندارم حوصله نیکا وای گفتم بندش پشت تند تند! حاال؟ هیخوای چی دراد چشت تا:  گفتم خندیدهو

 کنیا ست چی با و چی
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 دیانا واسه ببریم هیخوایم چی کادو پروا بگیری درد_ 

 

 !دیگه بسشه هیشه هزیى هجلس تولدش هیرم هى که ههیى نهیخواد کادو بابا ای+ 

 

 بگیریم واسش چی یه بریم بیا بخور زود ناهارتو هسخره_ 

 

 فعال. هیشه خشک شیرت بزى ؼر کم باوشه+ 

 

 !بده؟ بهم هاشینشو  که بزنم و هاهاى هخ جوری چه حاال خدا ای

 

 بود چیده رو هیز برم قربونش. آشپزخونه رفتم

 

 ! هى؟ عشقه جونم هاهاى هاهانی+ 

 ! کرده؟ تور تورو آورده شانسی چه بابا هیدونستی هاهاى راستی

 

 !!هیگیرها تحویل سالم هیدم تحویل سالم و هاشیى پروا_ 

 

 .خوند فکرهو ههیشه هثل ای دونه یه هاهاى جیگرتو عوم

 

 !که هیشم بیچاره اونجوری هیفههه؟؟؟ زرتی هاهاى شم عاشق روزی یه هى اگ یعنی

 

 دختر بخور ناهارتو_ 
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 کیفم تو گذاشتم برداشتم پیرهنهو و کهد سهت رفتم اتاقم تو پریدم و خوردم ناهارهو

 

 کنارم ریختم و کردم باز وسط فرق کردم لختش و کردم اتو هوهاهو 

 

  زدم قرهز رژِ  و کردم جیگر آرایشه یه

 

  کردم سر اوهد هی بهم خیلی که آبی شال یه با لوله جیى شلوار و کرم هانتوبه ی

 

 جوى:  انداختم خودم به نگا یه آینه تو

 

ُ  َفَتباَرکَ 
ٰ
  اْلخالِقیى ااْلْحَسىُ  للّا

 

  بروى آروم پروا:  هعهول طبق هاهاى

 باش خودت هراقب پروا

  ببند کهربندتو پروا 

  نکنا دیر پروا

 

 نهیرم که قندهار سفر چشم هاهی چشم

 

 بیروى زدم کردهو پا بلنداهو پاشنه

 

 پیس پیس و درآوردم کیفم از ادکلنهو
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  برداشت رو راهرو کل   بوش

 

 به به عوم

  

   بود کرده روشى آسانسورو رنجبر و بود شده تهوم کشی اثاث خداروشکر

 

 دینگ دینگ 3 4 ٖ ٕ ٔ. زدم دکهشو

 

 پنجم ی طبقه کردم ههخونی باهاش 

 

 نباشه پائیى رنجبر کردم خدا خدا و توش پریدم 

 

 ببینتم هنو وضع ایى تو نهیخوام 

 

 ... اهاى و اهى جوى آخ کردم باز یواشکی آسانسورو در

 هم نزدیک خونهوى زدم نیکا به زنگ یه کردهو روشنش رفتم هاشیى سهت سرعت با و بیروى پریدم

 بود

 

 ...اوهدم پائیى بپر نیکا+

 

 گرفتی هاهیتو عروسک ایول_ 

 

 رفتم کنی دیر فرفری هو آره+
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 .زدم ترهز خونشوى دم کردهو حرکت

 

 خانوهی برسونیهت: زدم بوق یه بود در جلو و بود کرده خوشتیپ نیکا 

 

 !شد آب زهرم بیای آدم هثل تونی نهی تو هار زهره گؾ و هاشیى شیشه به کوبید کیفشو

 

 شد دیر بشیى گفتم؛ خندیدهو

 

 نداره بنزیى اینکخ وای ای کردم نگا یه

 

 بود شلوغ چقدم که بنزیى پهپ سهت رفتیم 

 

 بزى تا ٕٓ گفتم آقاهه به شد و هى نوبته 

 

  رادهنش خانوم سالم گفت یکی دیدم یهو

 

  ایى کیه خدایا بود آشنا چقد صداش

 

 .کنه خفتم جا یه  باید نبینهش ساختهوى تو هى اگه یعنی رنجبر خدا نه وای

 

  دادم خالی و خشک سالم یه
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 کردم حرکت و کردم حساب و بنزیى پول سریع 

 

 بگیریم کادو بود کالسی چوس خدایی که دیانا واسه شیک پاساژ یه سهت رفتیم

 

 نیکا؟؟؟+ 

 

 ها؟ -

 

 باشه؟ نکرده عهل دیانا که هست بدى تو عضوی نظرت به! ادب بی چیه ها+

 

 .کى عهل برو توام خب هیکنه عهل داره پول داره چیکارش زهرهار هه -

 

  بگیریم؟ چی دیانا واس بزى حرؾ کم حاال فرستاده کرده عهل خدا خود که و هى کوب گوشت آخه+

 

 . داره چی ههه اونکه -

 

 !خرید؟ اوهدیم چرا اصى داره چی ههه اگه نیکا بهیری ای+

 

 ...جیگره خیلی ببیى رو سفید لباس اوى پروا هیگها-

 

 بود جیگر واقعا انداختم بهش نگاه یه+ 

 هؽازه سهت رفتیم
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 بود هؽازه تو لباسه از جیگرتر پسره یه

 

  سالم+ 

 

 ...اوهدیى خوش خانوم سالم -

 

 !بزنیم؟ تى یه رو هست ویتریى تو که لباسی اوى هیشه ببخشید+

 

  سایزی؟ چ البته+ 

 

  لطفا 6ٖ+ 

 

 بفرهاییى-

 

  شده پسره هحو دیدم بزنه تى بگم نیکا به که گرفتم لباسو

 

 نکبت کى درویش چشاتو:  بهش زدم آرنج با

 

 ؟!چی!! گفتی چی ها ها:  گفت بود اوهده خودش به تازه که نیکا

 

 بزى تى اینو گهشو بهیری نیکا+ 

 

 کى تى خودت تونم نهی هى:  گفت هیزد دید رو بیچاره ی پسره داشت باز دهى با هنوز درحالیکه
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 پرو اتاق رفتم و دادم عهش به فحش یه

 

 بود شده کاری هروارید هاش سینه رو و بود باسى تا سفید ی دکلته لباسه

 !هیزنه الس جور چه پسره با داره نیکا دیدم که کنم صدا نیکارو کردم باز درو اوهد هی بهم چقدرم

 

 ... ههیى آقا گفتم و درآوردم رو لباسَ 

 

 .گرفته شهارشو بعله دیدم بیروى اوهدیم که هؽازه از

 

 . شناخت نهی پا از سر و بود شده هرگ ذوق چقدر 

 

  افتادیم راه و شدیم هاشیى سوار

 

  بودى دار هایه خیلی اینا دیانا بود باغ یه تو هههونی

 

  داد نشوى بههوى پارک جا اوهد نگهباى رسیدیم که باغ به

 

 شدیم پیاده هاشیى از برداشتیهو هاهونو وسیله

 

 خدایی توپیه جایه چه پروا وااااای -

 

 بدید ندید نیشتو ببند+ 
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 !کجاس؟ دیانا حاال 

 

  ههندسنا دکتر اینا دیانا خانداى کل هیگى پروا -

 

 ؟!سیرابی بهت گفته اینو کی+

 

 هیگفت یونی تو خودش -

 

 تو برو هیزنی حرؾ چقد دیگه بسه نهیگه ترش خودش هاست به بند هاست جاى ابله آخه+

 

  اینجا خبره چه اوؾ دیدم شدیم که وارد

 !اینجاس؟ تولد گفت هطهئنی نیکا

 تولد اال هست چی ههه شبیه

 

 تولدهه گفت تو جوى به پروا -

 

 ...نشو سفید و سرخ حاال باشه+

 

 

 .هیکرد خودنهایی پلیسا شبرنگای چراغ هثه داشت دور از لباس یه باغ تو

 

 دیاناس دیدم رفتیم که جلوتر 
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  باغ تو اوهد که گرفتم ازش نیشگوى یه بود شده گم گوشیش تو که نیکا

 

  دیانارو ببیى نیکا+

 

 اصى که داهنی یه با هشتاده هاش سینه سایز بفههى ههه که بود پوشیده زرد ی دکلته تاپ یه

  بود بهتر نهیپوشیدش

 

 کرد دراز دست و جلو اوهد هیوهد ها سهت داشت

 

  کرد دراز بههوى دستشو و جلو اوهد پسره یه گفتیم تبریک تولدشو و دادیم دست 

 

 ارسالى فابم هیکنم هعرفی ها بچه: گفت دیانا

 

 آشناس هى واسه ارسالنه ایى فیس چقدر خدایا

 

  بودهش دیده در جلو که ژیگولس پسر ههوى ایى ئه دیدم شدم که دقیق 

 

 که الزایهر ببینه ساختهوى تو هنو کرد دیانا که هعرفی ایى با ولی نشناسه هنو ایى کنه خدا بابا ای

 هیشناسه سوت ٕ نیست

 

 دادم شانسم به فحش تا چند دلم تو

 

  کنیى عوض لباساتونو باال بریى جوى پروا_ 
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 بود تنش شیکی طالئیه شلوارِ  کت یه نیکا پوشیدم لباسهو و رفتیم باال طبقه نیکا با

 

  قرهزم بلندای پاشنه با قرهز ای سورهه کوتاهِ  پیرىِ  یه پوشیدم لباسهو هنم

 

 ... کردم خلقت آفرینش به نگاه یه و کردم رنگتر پر رژهو

 

  رفتیم باغ سهت نیکا با

 

 هیزدى داد وحشیا هثه و بودى وسط که عده یه 

 

 نبینتم که بود ارسالى دنبال چشم فقط هى

 

 نکردم تیکش6 گوشیتو تا بیروى بیار گوشی از سرتو بهیری نیکا

 

 برقص وسط برو تو پروا داری چیکار تو ئه_

 

 ...بگردم دیانا دنبال رفتم شدم پا کردهو پوفی

 

 

   سالى داخل رفتى: گفت ندیدی و جوى دیانا گفتم پیشخدهت به

 

 شنیدم باال ی طبقه از دیانارو ی خنده صدای که برگردم خواستم نبود کسی سالى تو رفتم
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  رفتم باال ها پله از

 

  هیوهد دیانا ی هستانه های قهقهه صدای و بود باز نیهه اتاق یه درِ 

 

 رفتم جلوتر

 

  نکــــى شیــطونی ارســــــــالى ئه_

 

 !بدی؟ هى به حالی یه نهیخوای تولدت شب عشقم+  

 

 دیانا کهر رو انداخت دست گفت که اینو

 

 دیدم هی چی هى خدایا وای

 

  داشت ههخونی حسابی برنزش بدى با دیانا زرد تاپ

 

 دیگه دید فرهشو خوش های سینه که ارسالى

 

 تخت رو داد هلش و نیاود طاقت 

 

 هیداد سر شهوت روی از هایی خنده که دیانام
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 هنه هاله چیزت ههه هنی هاله تو دختر جوى_ 

 

 گشتم نیکا دنبال و پائیى رفتم ها پله از سریع کنم نگاه تونستم نهی واقعا دیگه

 

  شدم زهیى پخش و پیشخدهتا از یکی به خوردم هحکم یهو

 

  شد دراز سهتم ب دستی

 

 بودیم فیس تو فیس تقریبا کشید خودش سهت هنو هحکم بود حرارت پر چقدر گرفتم دستشو

 

 بود تنش هشکی کراوات با سفید پیرى و ای پسته هؽز کت ی بود العاده فوق چشاش 

 

 tOm fOrd nOir blaCk کردم بو عطرشو

 

 پروا اینجایی تو زد صدام کسی یهو که بودم شده هحوش 

 

 بود نیکا صدای

 

 .نرسید بهم خیرت هیچوقت که بهیری بود اوهدى وقت چه ایى نیکا اه

 

 ازهوى شد دور و کرد ول دستهو سریع پسره

 شد هحو چشهام جلو از که زهانی تا کردم نگاش
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 !بود؟ اوهدى وقته چه االى دختر بزنى گندت نیکا+

 

 !جنتلهى؟ اقای اوى بود کی. هیکنم چک شها با آهدهو رفت بعد ِهى خانوم ببخشید_ 

 

 !خانوم؟ انتر کیه ببینم گذاشتی چهیدونم هى+ 

 

 ! چه؟ هى به پروا وا_ 

 

 !گندیه هههونیه چه. شو خفه باشه+

 روهم ریخته ارسالى با باال هرده ذلیل دیانای ایى

 

 صورتش تو زد هحکم نیکا یهو

 

 هیکردى چیکار پروا هیگی راس سرم به خاک_ 

 

  بابا هیچی+

 

  دیگه بگو پروا_ 

 

 !ببیى باال برو داری دوست خیلی نیکا شدیا زیگیل باز بابا ای+

 

  نیست؟ دیانا اوى ببیى پروا کنم ؼلط هى_ 
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 نداشت حال اصال هیاد داره ریخته بهم آرایش و ناجور وضع و سر یه با دیانا دیدیم

 

 سهتش رفتیم

 

 شدم هی شنگول بودم هنم دیانا دهیه سرویس با هعلوهه بود شنگول حسابی ارسالى

 

  هونده کاره نصفه کارشوى اینکه هثل بزنه حرؾ نداشت نا دیانا

 

 خورد زنگ ارسالى گوشیه

 

 تو کجایی داداش -

   دیانام پیش هى-

 سالى جلو بیا آره-

 

  گرفتم سهتش دیانارو کادوی و جلو رفتم

 . بگیری تولد ارسالى اجقا کنار هم بعد ساالی ایشاال عزیزم

 

  اوهدیى که هرسی:  گفت حالی بی با

 

 ِِ  جنتلهى بازم ببیى پروا:  بازوم به زد نیکا

 

 داد دست دیانا و ارسالى با و اوهد جنتلهى
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 ارسالى برادر هستى اردالى ها بچه:  گفت هعتادا هثل دیانا

 

 برد هاتم گفت که و ایى

 

 نیکا و پروا دوستام جوى اردالى -

 

 داشتم ایشونو با آشنایی افتخار قبال: اردالى

 

 کردم خداحافظی ازشوى بخیری شب با و گرفت خندم ههسایهوى شدى نهیدونست خدا بنده حاال

 

 . کردم حرکت خونه سهت نیکا کردى پیاده از بعد

 

 بود تخسی پسر خیلی بود، اردالى هشؽول ههش فکرم

 

 ... بود چندش خیلی ارسالى داداشش عکس، بر 

 

 کردم باز درو بود ٔٔ نزدیکای ساعت ، خونه رسیدم کی نفههیدم اصال

 

  رفتى؟ کجا اینا پس که نیست خونه کسی عه

 

 . رفتم فرو نازی خواب به و کردم تنظیم گوشیهو آالرم بودم خسته حسابی

 

 :شدم پا خواب از هاهاى صدای با صبح
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 پاشو پروا-

 !نهونی؟ خواب باشگاه هیرم دارم هى پاشو

 

 بیدارم برو باشه+ 

 

 زدى درو که بود شده گرم چشهام تازه-

 

 بخوابم گذاشتى اگه بابا ای

 

 بودم ندیده حاال تا که دیدم در پشت خانوهی کردم باز که درو

  

 ! خوشگل و ههربوى فیس یه بود، سرش قناری زرد شال یه با سبز هانتو یه

 

 عزیزم سالم-

 

  بفرهایید سالم+

 

  اینجا اوهدیم تازه ،  عزیزم هستم روییتوى ب رو واحد هى-

 

  داریى؟ الزم چیزی بله، بله آهاى+

 

 .بیارید تشریؾ حتها هستى دعوت ها خونه ساختهوى کل آشنایی هحض اهشب عزیزم نه-
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 ... هیگم هاهاى به چشم+

 

 ..دادم ام پی هاهاى به سریع و تو اوهدم

 

 بودم نکرده پاک دیشبهو آرایش هنم؟ ایى خدا یا:  کردم وحشت دیدم خودهو کخ آینه تو

 ژولیده هوهام 

 بودم شده جنیا شبیه 

 

 ! پیک و شیک اونجوری خانوم اوى وقت اوى

 

 ! خاک پروا سرت تو خاک یعنی

 

 زدم آب صورتهو و دست و wc رفتم

 

 بود 8 ساعت 

 

 پر که اولم کالس 

 

 ای قهوه کفش و کیؾ پوشیدم هو وهقنعه آبی جیى و هشکی هانتو شدم آهاده و خوردم صبحونه اوهدم

  برداشتهو هو

 . کردم حرکت دانشگاه سهت به و گرفتم تاکسی کوچه سر
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 بود پر ورودی در هعهول طبق رسیدم که دانشگاه به

 : شدنی رد باز

 

  کوتاهه؟ هانتوت چرا خانوهم

 تنگه؟ شلوارت چرا

  گشاده؟ ت هقنعه چرا 

  نوشت اسههو هعهول طبق و

 

 .جهنم هاهورای حراستیام بود صراط پل یونی در جلو اصال

 

 انصافه؟؟ ایى آخه هیگیرى پول هیدى گیر اونجا نشستى کنیى فکر

 

 بدبخت هنه اال بودى کرده گیری جفت ههه یونی تو هاشاهلل

 

 . سوم ی طبقه رفتم کالس سهت

 

  کنیم؟ استفاده آسانسور از نهیشه چرا

 

  نیاوردم شانس آسانسور از

 خونه تو نه

 یونی تو نه 

 ! هیگیرم آرتروز بگیرم لیسانس یه هى تا
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  بود کالس سر استاد اوه

 

 هست؟ اجازه استاد تق تق 

 

 رادهنش خانم تاخیر ساعت نیم -

 

 استاد ببخشید+

 

 .بود هشؽول گوشیش با و بود نشسته کالس ته نیکا

 

 آوردم در گوشیهو هنم نشستهو کنارش 

 

  ندارم دانشگاه و درس حوصله اصال هى!  هیشه؟ تهوم دانشگاه ایى کی خدایا

 

 بیروى زدیم نیکا با شد تهوم که کالس

 

  هیای؟؟ هم تو دارم قرار اهیر با پروا-

 

 !رفته سر حوصلم بریم آره+

 

 آرایشگاه ههوى یا یونی wc رفتیم

 

 بودى کردى آرایش حال در ههه
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 کیلو سه ، کیلو دو ، کیلو یه

 

 ...بخواد دلتوى تا  ، هالیدا هی بخواد دلتوى تا هم نیکا

 

 افتادیم راه  و کردم تهدید رژهو هنم

 

 ... عقب هنم شد سوار جلو نیکا اوهد هاکسیها یه با اهیر که بودیم هنتظر یونی جلو

 

 داد وولومُِ  هوزیک کردو پرسی احوال گرم اهیر

 

 TM BAX دوپس دوپس دوپس دوپس

 

 نگات عهق اوى توی        شم ؼرق هى بزار

 سیات چش اوى توی      شم گم هى هیخوام

 بیاى دردا اینکه قبل شیم هی ؼرق ، بیاد فردا تا شیم فید و اهشب

 

 شیم فید اهشب بیا قیچی کنیم دنیارو شیم ؼیب عشقت توی شیم فِید و اهشب

 

 دوپس دوپس دوپس دوپس

 

 هاشیى پشت بود بسته سیستمُ 
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 لرزید هی تکوى داشت هاشیى 

 

 هی تکوى گردنهو آهنگ با ههاهنگ و ترکوندم هی هیکردمُ  باد آداهس ، بودم کرده حال کلی کخ هنم

 دادم

 

 !بام؟ بریم گفت بلند اهیر

 

 ...شنیدیم هی صداشو زور به که بود زیاد آهنگ صدای انقدر

 

 ...کردیم قبول چی ههه پایه که هم ها

 

 جهع پسرا دختر بام سهت

 

  دست به قلیوى

 

 .. رقصوند هی هاشینشو و بود گذاشته سکسی آهنگ یه جنسیس یه

 

 . بود انرژی تخلیه واسه خوبی جای ایول

 

 ...بیاد بده و بوس جوى: گفت هستانه و نیکا سهت رفت  اهیر یهـو

 

 ...هم رو رفت لباشوى
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 چپ علی زدم و خودم که هى

 

 اونجام هى انگار نه انگار دیوثا

 

 نبودى کى ول نخیر زدیى بهم حالهو دیگه بسه عوضیا

 

 نبوسیده ذو کسی ساله یه اهیر اینکه هثل 

 

  کردى هالی تؾ ههو حسابی 

 

 کرد هی خودشونو کاره اونا نبودم چه بودم هى چه البته باشى راحت تا شدم پیاده

 

 .خوردم تهش تا نشستم گرفتم بالل یه رفتم

 

 اگه بودى هم تو هنوز عاشق خروس تإ کنم عرض چه که کفتر تإ اوى به انداختم نگاه یه

 شدم هی خاله زودی به هیرفتى پیش ههینجوری

 

 خورد زنگ گوشیم

 

 بود خونه از 

 

 بله+
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 رشیدی و رعنا جووىِ  چه هى ببینی اگه. بزى خونه به سر یه کندی دل خوشگذرونی از اگه آجی_

 شدم

 

 عایا؟ هیاد زهیى به آسهوى نریزی نهک تو پرهام+

 

 !خانوم آبجی نبره باد کالتو بپا کى سوا درشتاشو ریزه چه نبیى فلفل_ 

 

 بزنم؟ آفتو دکهه یا هیگی کارتو نداره آفت بم بادهجوى نباش هى نگراى تو+

 

 پارسا آقای خونه دعوتیم شام خونه بیا پاشو_ 

 

 کیه؟ دیگه پارسا پارسا؟+ 

 

  جدیده ههسایه_

 

 . اوهد یادم آره آره آها+

 

 !هست اردالنم ینی وای

 

 الو آجی الو_ 

 

 اوهدم باشه باشه ها+
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 :شیشه به زدم و هاشیى سهت رفتم

 

 !برم؟ خودم یا هیرسونیى هنو

 

 شها شخصیه راننده ها اصى حرفیه چه ایى داریى اختیار:  گفت اهیر

 

  دادم اس نیکا به و هاشیى تو نشستم

 

 "خونتوى برو سریع توام تا دیگه بسه اهروزت واسه"

 

 ؟!پیشهی که تو دادی اس چرا پروا وا:  گفت بلند برگشت ابله یهو 

 

 کیو ای سرت تو خاعک گفتم دلم تو

 

 بدم هاهی به هیخواستم دادم؟ تو ب ئه؟؟+

 

 ...رفتى و کردى پیادم درخونه جلو

 

  تو رفتم و کردم باز کلید با درو

 

 .اوهد خونه نهک سالم+

 

 ...هیادا نهک قحطیه نریز نهک انقدر آجی_ 
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 دهنتا تو هیزنم پرهام+

 !هاهاى؟

 

 بریم شو آهاده زود دختر تو کجایی_ 

 

 !بپوشم؟ چی هى حاال وای+

 

 .بزنم کش اردالى تیپ یه باید پس بود هههونی تو اردالنم حتها

 

 :کردم برانداز لباساهو کهد

 کرد خودش جذب نگاههو زرشکی شنلِ  ی

 هیپوشم و ههیى ایول

 .کردم سشوآر هوهاهو اوهدم گرفتهو دوش یه رفتم

 . کشیدم ای گربه چشهه خط یه ههارت با زدهو پودر کرم  

 . بود فرم خوش و گوشتی لبام. شه برجسته هام گونه حسابی تا زدم گونه رژ

 .زدم بود سکسی رنگش حسابی ک براق رنگ کرم هایع رژ یه

 . بود شده خهار خیلی فیسم 

 

 نازک شال یه پوشیدهو هشکی شلواریه جوراب یه کردم تى شنلهو پوشیدهو سفید تاپه یه زیر از

 .کردم سر هشکی

 

 .انداختم نگاه خودم به آینه تو 
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 !ام؟ بچه بگیرهحاال خودشو جلو جوری چه اردالى بیچاره جوى ای

 

 !ام آهاده هى هاهاى+

 

 توئیم هعطله ههه زودباش_ 

 

 اوهدم+

  شدم؟؟؟ اوجهل جونم بابایی

 

 !شدی هحشر دخترم آره_

 

  بودم که هحشر+

 

 شدم هی خوب هالیدم هی کیلو یه هنم اگه آجی_

 

 هیکنها کتلتت هیزنم پرهام+

 

 بریم دیرشد نکنیى دعوا-

 

 . دیدیم ههو تولد تو که هیاد یادشوى و هیشناسنم حتها ببینى هنو اگ

 

  دیانام دوست هى بفههه وقتی دیدنیه ارسالى قیافه 
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 تق تق

 

 ...کرد باز درو و اوهد ارسالى

 

  اوهدیى خوش رادهنش اقای سالم_

 

 برد هاتش هى دیدى با

 

 ارسالى آقا سالم+ 

 

 .کردى وصل ولت ٓٓٓٔ برق بهش که هیهونه پشه یه هثل توروخدا قیافشو خخ

 

 

 دادم سالم شیطانی لحى یه با و شدم داخل

 

 عشق نهیدونه بیچاره حاال آخی اتاقش رفت زودی و داد سالم بود کرده گم پاشو و دست که ارسالى

 . دیدم هم دیانارو با بازیاش

 

 بودى دعوت ساختهوى کل تقریبا

  بودى چیده شیک دیزایى یه با و خونشوى

 

 . بود توش وسیله کلی. بود سفید و ابی سته خونه کل
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 ...بودم چیدهانشوى هحوِ  که هى دیوار به بودى زده فرشایی تابلو چه پسر

 

 داد سالم بلند یکی یهو که هیزدم دید رو خونه داشتم

 

  اوهدیى خوش ههگی به سالم_ 

 

  بود اردالى کردم نگاش

 

 . جذبه پر شب اوى هثل و بود داده باال هوهاشو بود تنش جیى یه با سفید جذب تیشرت ی

 

 . هیخوردش چشم با داشت رنجبر دختر که دیدم وضوح به

 

 .کى درویش چشاتو پرو ی دختره

 

 بود نداده آتو دستم بدبختانه ولی بود دیده هههونی تو هنو اونشب که شد هتوجه خورد جا دید که هنو

 کنم اذیت و ارسالى تونستم هی فقط

 

 .نخورد چشهم به اصال دیگه هههونی آخر تا ارسالى

 

 کرد هعرفی خودشو و پاشد پارسا آقای

 

 . هستم پارسا فرهاد -
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 ناهور ی کارخونه رئیس

  هعاونهه بزرگم پسر اردالى 

  وکالت دانشجوی ارسالى و

  هستى شیهی ههندس ساناز ههسرم

 

 ای فرهیخته ی خونواده چه ایول  اوه

 

 بود؟؟؟ وکیل پشه ارسالى اوى یعنی

 

  وکیل تا بود اوباشاس ارازل شبیه بیشتر واه واه هیش 

 

 هیشه؟ وکیل یه زنه خانوم انتر اوى بگیره دیانارو اگه یعنی 

 

 شانس بده خدا 

 

 پوشیده شلواری جوراب با ای سورهه زانو تا داهى و کت یه داشتى هلویی هاهاى چه الهصب ولی

 . بود

 

 . بود کرده جهع باال بلوندشو هوهای

 

 . بود ساله 8ٔ دخترای هثل

 

 . بوسید گونهو کردو احوالپرسی گرم حسابی هى با
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 . چید هیز روی و آورد ؼذارو خدهتکارشوى

 

 دسر و سوپ  و ساالد و ؼذا هدل چند

  

  کردم تست ههشوى از هى

 

 .دختره ایى بدیه ندید چقدر گفته خودش با حاال کرد هی نگام بدجوری اردالى

 

 خندیده؟؟؟ عهرش به اصال بود نچسب و عنق بد چقد اردالى ایى چقد اه اه اه

 

 نکنم فک

 

 نهی ذهنم به چیزی چجوری ولی بریزم کرم هیخاست دلم خورد هی ؼذاشو آروم و بود پاییى سرش

 .رسید

 

 رفتم سرش پشت هنم wC رفت و پاشد

 

 بود خونشوى تهِ  بهداشتی سرویس 

 

  بهداشتی سرویس به هیشد ختم تهش و بود راهرو یه

 

 انداختم پشت از درشو چفته و کردم خاهوش پشت از چراؼشو و رفتم
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 دربیاد جونش تا تو اوى بهونه انقدر حاال شد خنک دلم آخیش

 

 کردم گیر دسشویی تو هى کهک بزنه داد جهعیت ههه ایى هیوى بده اجازه ؼرورش نکنم فک

 

 کردم حال گردم دهت خانوم پروا ایول

 

 .ههه پیش برگشتم ریلکس خیلی

 

 اردالى بیچاره آخی

  وقت یه نشه خفه

 

 حقشه. نداره آفت بم بادهجوى شی نگراى تو نهیخواد پروا بابا نه

 

 .بود درنیوهده اردالى صدای هنوز و خونه گشتیم برهی داشتیم کم کم دیگه ساعت نیم بعد

  هه ؟؟!هرده نکنه

  فرنگی توالت رو بود نشسته خخ کردم باز درو و دسشویی طرؾ رفتم

 

 :گفتم کشداری لحى با و گرفت خندم کردم که نگاهش

 ندیدهتوى هى بودیى تو ایى شها خخ وای ای

 

 :گفت و بود شده عصبانی حسابی
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 کنیى؟ خاهوش رو دسشویی برق گفته شها به کی اصال_

 

 .  کى خوبی و بیا: گفتم دربیاد حرصش که جوری تند تند

 نیوهده خوبی بهتوى اصى

 . نداره نهک که دستی بشکنه بشکنه

 .  شهام برقه پول فکر به بگو هنو

 . الیق چه هر خالیق

 

 .هیکنى خداحافظی دارى دیدم که بقیه سهت رفتم

 

  و کردم روبوسی جوى ساناز با 

 .خونه اوهدیم

 

 . روتخت کردم لش اتاقم رفتم و کندم لباساهو بودم خسته حسابی که هى 

 

 پسرا از انقد هى چرا اخه نیستم؟ دوست کسی با چرا نداشتم؟ و کسی هى چرا روزگارررررر هعی

 !سهتم نهیاى پسرا بگم که نیستم زشت خدایی هیاد؟ بدم

 

 .بزنم هسواک برم باباشوى گور بابا ولش

 

 . بگیرم یاد زباى هیخام هى که هیکرد جیػ جیػ داشت پرهام

 هیخواد خصوصی تیچرِ  که داده گیر که وقتیه چند ولی رفت هی آهوزشگاه سالگی 6 از
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 دار خونه هاهانم و بود بانک رئیس پدرم

 

 .بود حساس خیلی پرهام و هى درسایه به بچگی از بابا

 

 زبانش که و یکی آهوزشگاه تو خودت پسرم باشه: هیگفت پرهام به که اوهد هی داشت بابا صدای

 .بهش بده هنو ی شهاره کى صحبت باهاش خوبه

 

 .شدم ولو تخت رو و زدم هسواک رفتم

 

 .برد خوابم کی نفههیدم اصال آخیش

 

 بود 8 ساعت کردم باز چشاهو که صبح

 

 .بودم شده کرخت خیلی

 

 .هیخواست استخر دلم

 

 . زدم صورتم و سر به آبی یه و پاشدم 

 

 .هیگشتم هایو دنبال. کردم باز هاهو کشو از یکی اتاقهو اوهدم

 

 .ورزشیم ساک تو انداختم و برداشتم آبی سرخ بیکینیه یه
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 .شدم آهاده و خوردم صبونه لقهه دو رفتم. بود خوابیده هاهاى

 

 سفید کاله و کتونی کوتاه هانتوئه یه با اسلش شلوار یه

 

 . بود شده باحال خیلی تیپم

 

 دیدم کردم باز درو ههینکه رفتم کش کلیدی جا از و هاهی سوئیچ و گذاشتم هاهاى واسه یادداشت یه

 . آسانسورِ  هنتظرِ  اردالى

   

 کرم کتاى شلوار یه با هشکی ی هردونه پیرهى یه

 

 خونه از بیروى اوهدم. ای هردونه تیپ چه جوى

 

 بخیر صب سالم+

 

 بخیر شهام صبح سالم_ 

 

 پنجم ی طبقه دینگ دینگ

 

 توش پریدم و کردم باز آسانسورو در

 

 !کجا؟ کردم اشاره دست با که تو بیاد خواست 
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 .نرو آسانسور یه تو ها ؼریبه با گفته هاهانم 

 

 .بستم آسانسورو درِ  و گفتم و ایى

 

 .بود دیدنی قیافش خدا وای

 

 گذاشتم باز و درش و بیروى اوهدم آسانسور از 

 

 هیشد چیکار دیگه بود باز درش خب ولی باال بره که هیزدى و آسانسور 3 ی طبقه از هی 

 ...!کردم هی کهکش وگرنه اوهد نهی بر دستم از کاری!کرد؟

 

 .واسش خوبه خیلیم پاییى بیاد که ها پله از تنبل ی پسره

 

 هه درهیاد جونش هم هیکنه ورزشی یه هم 

 

 ... کردم روشى و هاشیى

 

 درو ریهوته و کردم دستی پیش.  کرد روشنش و رفت وش ام بی سهت وحشیا هثل که دیدم و اردالى

 . شدم پیاده و کردم خاهوش هاشینو پاکینگ دره جلو دقیقا زدم

 

 .دادم فشار و 3 ی دکهه و اسانسور تو رفتم

 

 .دادم لفت یکم خونهوى در جلو الکی
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 .بره نهیتونست اردالى پس بود در جلو هاشیى

 

 . بدم حرصش که کردم و اینکار قصد از 

 

 .شده برزخی چقدر که هیدونه خدا االى

 

 !هگه؟ هیشه چی بهونه هى هعطلِ  یکم خب

 

 هیکنی؟؟ اذیتش انقدر که داری چیکار هردم پسر با تو آخه کرهی خیلی پروا وای

 

 .گذشت دقیقه3 

 

 .خبره چه ببینم پاییى برم بسشه دیگه خب

 

 .رفتم پارکینگ سهت و شدم اسانسور داخل 

 

 . بود دستاش تو سرش و هاشینش به بود داده تکیه اردالى

 

 . هى دسته از گرفته درد سر البد آخی 

 

 پروا نکنه ذلیلت خدا
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 ها گرفته خودشو جلوی زوری بود هعلوم

 

 سهتم اوهد حرص با دید که هنو

 

 شده دیرم خیلی هى کنیى جا جابه تر سریع رفتیى و در جلو گذاشتیى و هاشیى چرا رادهنش خانوم_

 

  کردم کجی دهى

 

 ؟؟؟ دیگه اهرِ  آقا چشم+

 

 .گشتم و هاشیى تو گشتم اونورو گشتم اینورو. جیبم تو کردم دست

 

 .نیست سوئیچم نیست

 ندیدینش؟؟؟؟؟؟ شها پارسا آقای کجاست سوئیچم دونم نهی  

 

 ...زدم هی حرؾ جدی خیلی و بودم داشته نگه و خودم زوری که هنم هیزد بیروى آتش چشهاش از

 

 کردم چیکارش نهیدونم دیگه نیست+

 ..کردم گهش کنم نهی پیداش

 

 نکنیى اذیت توروخدا رادهنش خانوم وای_ 

 

 !!چی اذیته+
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 ! نیست هیگم 

 

 کنم؟ چیکار هى حاال_ 

 

 . بریى پیاده تونیى هی+

 

 .  برم پیاده چی چی_ 

 

 :زد زنگ و درآورد گوشیشو

  

 .خواستم هی آژانس یه هستم ٓٔٔ اشتراک سالم

 

 . گرفتى اشتراکم نیوهده زود چه

 

 پس؟؟ بهونه اینجا هیخاد کی تا هاشیى:  گفت و هى سهت برگشت

 

 .کنم هی حلش خودم هى بریى شها باشی هى نگراى نهیخواد شها حاال+

 

 .بیروى رفت و قبلیش جای سر گذاشت هاشینشو و کرد پوفی

 

 .نیست بلد خداحافظیم ادب بی 

 

 گیرم هی حالتو االى  جوى آخ. بود عروسی دلم تو
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 . در جلو رفت 

 

 . کردم نگاش و وایسادم شد باز در و زدم و ریهوت

 کرد هی نگام کنجکاوانه داشت گیجا هثل اونم

 

 !هیده؟ نشوى العهلی عکس چه ببینه 

  

 شد سوارش اردالى و اوهد پراید یه

. 

  بودم لحظه ههیى هنتظر که هنم

 

 .گرفتم گازشو و هاشیى تو پریدم َجلدی افتاد راه نکه ههی

 

 . دادم گاز تونستم هی تا و بهشوى رسیدم کوچه سر

 

 . دوربینش تو زدم و درآوردم ساکم تو از گوشیهو

 

 . دادم فشار شاطرشو و فیلهبرداری رو زدم گوشیو ، پاییى دادم رو شیشه

 

 . گرفتم سبقت بود نشسته اردالى که هاشینه راسته سهته از دقیقا و

 

 .دادم تکوى دست اردالى واسه و بوق رو گذاشتم دستهو گرفتى سبقت حیى در
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 . بود درآورده شاخ دوتا.  بود خنده کرِ  قیافش بود عالی خدا وای 

 . کرد هی نگاخ هنو زده ُبهت و بود گرفته قرض دوتام داشت چشم دوتا

 

 . ناجور شد عصبانی گیرم هی فیلم دارم دید وقتی یعنی

 

 .شنیدم نهی هى که گفت چی یه آژانس راننده به

 

 . شدم دور ازشوى کردهو سیوش فیلهو 

 

 هیاى هى سر پشت دارى اینا دیدم

 

 . هستى هى سر پشت اینا دیدم هی کردم هی بیشتر فاصلهو هرچی 

 

 . کنه تعقیبم هنو که گفته راننده به زدم حدس

 

 .باشتش داشته احتیاط برای اونم که نیکا به فرستادم تلگرام با و اردالى فیلم سریع! اینجوریاست؟ ئه

 

 .  کردم زیاد سرعتهو کردهو پلی و هوزیک ، کردم سفت کالههو 

 

 . اوهد هی دهبالم پرایدیه هیدادهو ویراژ خیابوى تو

 

 .اتوباى یه به هیخورد تهش که کوچه توی انداختم
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 کارات به بذارم عهرا بزى جونتو بابا ی کارخونه قید اهروز. درنیفتی هى با بهتره اردالى اقا 

 ...برسی

 

 

  قزویى اتوباىِ  تو افتادیم که بودى دنبالم جوری ههیى کوچه تو

 

  هیخواد؟؟؟ گریز و تعقیب دلت بازم پسر آقا ببینم هه

 

 .برسه عهرا دیگه االى بود شده دیرش فقط بچه آخی

 

 .هیاد پشت از داره دیدم.  برسه بهم بیاد تا ٔ الیى انداختم و کردم کم سرعتهو

 

 .بودیم هم روی به رو تقریبا

  

 و پاییى انداختم رو شیشه

 : دادم ولوم و گذاشتم رو هایده آهنگ

 

 :خوندم هی بلند باهاش هیدادم تکوى آهنگ با سرهو

 

 داریم و اهشب ههیى          عشق شبه اهشب یه

 

 نذاریم فردا واسه                و درد ی قصه چرا
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         بخووووووووونیم                هم با ههه عزیزاى

 

 عشقه شبه اهشب که           عشقه شبه اهشب که

 

 گفتم اردالى چشم تو چشم و آوردم بیروى پنجره از هو کله

 

  عشقه شبه اهشب که    عشقه شبه اهشب که

 

  بود شده زخهی گرگ یه هثل اردالى

 

 داد هی تکوى تهدید ی نشونه به اشارشو انگشته هی

 

 زدم هی قهقهه سرخوش که هنم

  گرفت هی حرصش بیشتر اینجوری

 

 کردى هی نگاه هارو داشتى اتوباى تو ههه تقریبا

 

 و زدم دور سریع عوارضی َدمِ   پیچوندهشوى هی باید گرفتم فاصله ازشوى و کردم زیاد سرعتهو

 .قزویى تا رفتى هستقیم کنم هی فکر ولی نهیدونم اونارو برگشتم کرج سهت

 

 .بود ٓٔ تقریبا ساعت استخر سهت رفتم. بودم راه تو دقیقه 43
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 .داخل رفتم و کردم پارک و هاشیى

 

  آب تو زدم شیرجه و کردم تى هو هایو

 . داد حالی چه که آخ

 

 .چسبید هی شنا حسابی حالگیریه یه بعده

 

 . هیشم آویزونش بقیه هثله هنم کرده فکر سقؾ به اعتهاد ی پسره 

 

 .هیگیرههههم حالتو.  نیست خبرا ازیى نخیر

 

 .گرفتم دوش یه و بیروى اوهدم

 

 اگه عهرا خونه هیرفتم اینجوری اگه وگرنه بود ههرام آرایشم لوازم کیؾ خداروشکر گشتم ساکهو 

 .هیشناختم کسی

 

 .بود حقش ولی هیکنه چیکار و کجاست اردالى االى نبود هعلوم 

 

 کردم نگاه گوشیهو. هیکردم رضایت احساس کارام از  

 

 یاخدا نیکا از دوتا هاهاى از کال هیس 6  اوه

 

  گرفتم رو هاهی گوشیه



 آؼوش خالی                                                                                                                            ٔفصل 

 

 

33 
 

 

 !هاهاى؟ بله+ 

 

 !بردی؟ چرا و هاشیى هیکشم سیخ جیگرتو خونه بیای پروا_ 

 

 بدم چی رو هاهاى جواب حاال  ابوالفضل یا

 

 خونه هیام زودی بگیرم خوشگل چیزه یه واست بیروى اوهدم هى عزیزم جوى هاهاى+

 

 هخهلیه گوشام که هنم خانوم پروا_ 

 

 حرفیه چه ایى خانوم جیگر جوى از دور+

 

 خداحافظ خرید هیرم جوى ساناز با هى پروا_ 

 

 اردالنه؟؟؟ هاهانه نکنه دیگه کیه جوى ساناز.  کرد قطع رو گوشی و

 

 .شده جیک تو جیک باهاش هاهاى زود چه ولی.  که نداریم ساناز اوى جز دیگه اره

 

 .  هیکردم پیدا و اردالى ی شهاره جوری یه باید بیشتر حالگیریه واسه هى

 اونجوری ولی بره کش ارسالى گوشیه از که بگم دیانا به هیتونم حاال بیارم گیر چجوری شهارشو

 .اس ضایه خیلی
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 .اونجوری آقام ی هرده کشته کنه هی فکر

 

 .   نبود جالبی فکر اصال دیانا نه

 

 .برم کش هاهانش گوشیه از تونستم هی فقط هیشدم کار به دست خودم باید

 

 .بکشم شیطانی های نقشه و بشینم باید

 

 داد جواب نخورده بوق تا ٕ داشته چیکارم ببینم نیکا به زدم زنگ

 

 !نهیدی؟ جواب گوشیتو چرا پروااااااا_

 

 .بودم استخر زیگیل داشتی چیکارم+

 

   بیام؟ بگی هنم به هیهردی_ 

 

 !بهت هیگم دیدهت حاال اوهد پیش  قضیه یه بهت بگم خاستم هی+

 

 !واسم؟ فرستادی چیه فیلهه اوى سرت تو خاک پروا_ 

 

 .گرفتم حالشو بدجور نیکا کردی حال خخ+ 

 

 . اس تشنه خونم به هطهئنا 
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 .فیلهه بخاطر بره کش گوشیهو شاید گفتم هیکرد تعقیبم داشت

  باشم داشته ازش نسخه یه تو به فرستادم ههوى واسه 

 

 هی که هى. نیستیا بردار دست نکنی کچلش تا  داری؟ چیکار بدبخت اوى با ای دیوانه تو پروااااااا_ 

 !!بریزی کرم هیخوای فقط دونم

 

 !کنم تخلیه اردالى رو کرهاهو دارم دوست ناجور کرده ریزی تخم درونم کرهای آره+

 

  شهربازی؟ بریم اهیر با ای چیکاره ؼروب پروا بیخی اینارو_ 

 

 دیگه؟ کیه اهیر+ 

 .  آهاى

 هها رو ریختی بدجور باهاش سرت تو خاک

 فعال. هیدم خبر بهت حاال

 

 . کردم قطع زودی و بده جواب نذاشتم بزنه فک بازم هیخواد دونستم هی

 . زد حرؾ چلهنگ ی دختره که بس کرد کؾ دهنم

 

 .نبود یادم و هاهاى اوؾ

 

 ؟؟!بیارم گیر کجا از خوشگل چیزه یه هاهاى واسه حاال قوز باال قوزه  

 

 .بیروى زدم استخر از و برداشتم هاهو وسیله
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 .بودى ریخته قابلهه استخر جلوی 

 

 هاى؟؟؟ بگیرم قابلهه هاهاى واسه چطوره

 

 .هیکشتم اینجوری قابلهه اونم گرفتم قابلهه ببینه اگ خخ 

 

 داشت رنگی ههه هاش قابلهه بود خوشگل خیلی انداختم نگاهی یه رفتم

  گرفت چشهو فسفریش ست یه

 

  هیکنیى؟؟؟ لطؾ هاتوى قابلهه ازیى ست یه آقا

 

 نبینم و رنجبر روز یه هیشه که کردم هی فکر داشتم.  خونه سهت کردم حرکت و کردم حساب پولشو

 .گرفتم جوابهو حیاط تو رنجبر دیدى با که

 

 .دادم تکوى واسش سری یه هاشیى تو از الکی.  هیداد آب و حیاط تو گالی داشت رنجبر

 

  کردم پارک و هاشیى

 

  کردم باز درو و انداختم کلید

 ... هیوهد داشت پرهام صدای

 

 ... کنا ردیفش گرم دهت باباجونی_

 بهت هیزنه زنگ بهش دادم شهارتو هى 
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 . هیکنم حال باهاش حسابی که هى خوبیه تیچره خیلبی العادس فوق زبانش هیگى ههه اره 

 

  هیزد حرؾ تلفنی بابا با داشت پرهام وای

 .کنه کار خصوصی پرهام با هیخواست که بود تیچره اوى به راجع کنم فکر

 

 گذشت؟؟ خوش دور دور خانوم آبجی_

 

  بود عالی اره

 

 !بریا کش رو هاهی هاشیى نبینم دیگ_ 

 

 .کنی تهدید هنو فسقلی تویه هونده ههینم!!!  بابا نه+ 

 

 کرده خلق تو واسه بدبختی ی بنده ههچیى یه خدا نکنم فکر بگیرتت کسی اگه البته شوهرت بیچاره_ 

 .باشه

 

 !!!پرهام+

 

  هیگیره؟ تورو ای برگشته بخت کدوم اخه_ 

 

  نیوهده تو به فوضولیا ایى+

 

 .  بودم خسته خیلی اتاقم رفتم گذاشتهو اپى رو هارو قابلهه
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 زد خشکم خواب تو هاهاى صدای با که بود شده گرم چشام تازه. خوابیدم

 

 !! چیه ها قابلهه ایى پروا_  

 

  نهیخواد تشکر خوشگله خیلی هیدونم دیگه گرفتم واست که اس خوشگله چیز ههوى گفتم+ 

 

 گرفتی؟؟؟ قابلهه ضایعاتی از هى واسه رفتی کشتهت پروا_ 

 

 گرفتهش؟ چند هیدونی اصال خوشگلی اوى به قابلهه هاهاى

 ذوقم؟ تو هیزنی انقدر چرا 

 

 هیاد خوشت چقدر کردم فکر بگو و خنگ هنه: کردم هظلوم صداهو

 

 .هیزنم زر دارم که بفههم تونستم هی دیوثم خود فقط

 .هیکرد آب سنگم حرفام 

 

 کنی؟؟؟ هالی هاست هیخوای ها قابلهه ایى با االى رفتی پیچوندی و هاشیى_ 

 

  کردم اشتباه نه وای ای

 

 کنم؟؟ ؼلطی چه حاال. اینکه هثل نداشته هاهاى رو تاثیری هیچ+

 



 آؼوش خالی                                                                                                                            ٔفصل 

 

 

6ٔ 
 

 کرد قطع و هاهی و هى بحث و جر پرهام گوشیه خوردى زنگ

 

 بود کنده سرهو هوهای ی دونه به دونه هاهاى االى که وگرنه رسید دادم به خدا

 

 _Hi teaCher 

 

 _im sO happy 

 

 هیگفت؟؟ چی چی داشت فنچول ایى

 

 هکالهشو کله.  بود پرهام زدیى حدس درست 

 . کردم هی نگاه فقط بز هثل هنم زد حرؾ انگلیسی 

 

 .نرفتم چرا دونم نهی ولی برم زباى کالس داشتم دوست بچگی از

 

 جرئت یعنی. بودم نکرده پاس عهوهی زباى هنوز ولی بودم دانشگاه 6 ترم بود صفر زبانم ههیشه

 . بردارم نداشتم

 

  اینجا هیاد داره خالت پروا_ 

 

 خاله؟ کدوم+

 

 نگیى خاله_
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 .ازش بودم هتنفر اه

 

 .  بود تر کوچیک هاهاى از سالٕ.  بود هاهانم اصله برابر کپی قیافه نظر از

 

 .حهاقت یعنی ازدواج بود هعتقد و بود خونده درس آلهاى تو دبیرستانش دوراى از

 

 .بود زنک خاله و داشت پایینی فکره سطح بود آلهاى ی شده بزرگ اینکه برخالؾ

 

 هنه واس درآوردى حرؾ فکره به هههیشه

  نهیکنه کار خونه تو چرا پروا 

 هیکنه تى چیه وجق عجق لباسای ایى

 هیکنه آرایش انقد چرا 

 داره برهی زنا هثل ابروهاشو چرا 

 دیگه کنه هاشور ببره دفعه یه

  باشه توپر باید دختر الؼره انقد پروا چرا 

 

 .کنه اذیت هنو داره قصد فقط دونم نهی نبودها الؼر حاال

 

 .پوله دنبال چشش چوى نکرده  ازدواج االنم تا

 

 . شهربازی برم نیکا با هیدادم ترجیح نداشتم و نگیى حوصله اصال 
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 .بود نگیى خاله های تیکه از بهتر خیلی نیکا های وراجی تحهل

 

 باشه نقو نق و نچسب هیتونه چقدر آدم آخه

 

 . گرفتم نیکارو شهاره و برداشتم گوشیهو

 

 نیکا الو+

 

 چیه_ 

 

 زدنه حرؾ طرزِ  چه ایى ادب بی+

 

 عسلم بگو جیگرم جونم_ 

 

 .  زدی بهم حالهو اه+ 

 

 .کنم رام تورو چجوری آخرش نفههیدم هى پروا بهیری ای_ 

 

 ی نظریه کال شده عوض ژنتیکت چرخیدیا اهیر با روزٕ کنی رام هنو بخای که حیوونم هى دیوث+

 هیکروسکوپ زیر بردی دانشهندش با و ژنتیک

 

 زبونشو فقط اونم ها خورده پاچه کله زیادی بودنی حاهله تورو هاهانت پروا؟؟؟_ 

 داری زبوى قزویى تهراى اتوباى قدر
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 ...هیشی هرگ ذوق بشنوی هلو واستت دارم خبر یه حاال باشه+

 

 پروا بگو هى جوى چی چی چی -

 

 هژدگونی اول نچ+

 

 کردی هرگم دق خبرتو بگو هیدم بخوای که هرچی بخدا هیدم_ 

 

 بازی شهر بیام باهاتوى قرارِ  که اینه خوب خبر خب+ 

 

 .هیکشى راحت نفس نفر هیلیوى 8ٓ بهیری اگه شه کم دنیا از شرت بهیری ای پروا آشؽالی خیلی_ 

 

 پروا یه و ایرانه کل اصى هیریزه بهم دنیا ارقام آهار ی ههه ببیى 79999999 هیشیى بهیرم هى نچ+

 خانوم

 

 .خونهوى در جلو بیا 4 ساعت باشه داریا آستیى تو جواب یه ههیشه هر هر هر_ 

 

 بای باشه+

 

 . دنبالت هیایم که هیزدی تعارؾ یه الکی حداقل درشها جلو بیام باید هى نیکا روحت تو

 

 !شهربازی برم بذاره که کنم راضی و هاهاى چجوری حاال
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 !! هاهاى؟+

  هاهاى؟؟؟

 تواها با هاهاى

 

 باز؟؟؟ هیگی چی چته_ 

 

 شهربازی هیرم نیکا با ؼروب هى هاهاى+

 

  نهیشه اینجا هیاد داره خالت ؼروب_ 

 

 ها هیشه حرفم خاله با باشم خونه اگه خدا به برم بذار دیگه نکى اذیتم توروخدا هاهاى+

 

 ؟!دختر تو داری نگه زبونتو جلو تونی نهی دقیقه دو_ 

 

 کنم یکسانش زهیى با بگه چی یه هنتظرم فقط تونم نهی نه+

 

 کجاس؟ بگم نیستی خونه تو ببینه بیاد آخه_ 

 

 .دانشگاهم بگو. بدیم پس جواب باید اونم به خدا وای+

  گشنهه خیلی. بههوى هیدی ناهار هاهاى حاال
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 خوردیم سهبوسه بیروى ساناز با. نکردم درست هیچی هنم نهیاد ناهار داره سهینار گفت بابات پروا_ 

 بخور کى درست نیهرو پاشو

 

 .هرغ تخم هیگی باز هیادا بدم هرغ تخم از هیدونی اوق+

 

 .بود گشنم باز ولی خوردم و درآوردم بیسکوئیت کیفم تو از

 

 .  بدى بر هیزنم هشتی ؼذای یه هیشم نیکا و اهیر چتره هیرم ایول 

 

 .هیرفتى هم با جا ههه دیگه. بود شده جیک تو جیک جوى ساناز با حسابی هاهاى

 

 شم؛ آهاده رفتم

 

 .سفید ی لوله شلوار و شال با پوشیدم کوتاه ای پسته هؽز هانتوئه یه

 

 .  گرم هوا ولی بود اردیبهشت  اواسط 

 

 .برداشتم کیفشم و پوشیدم تابستونیاهو کفش

 

 .هام شونه رو ریختم و بستم باال  از سفت هوهاهو 

 

 ... زدم عطرهو هلویی رژ یه و کردم ناز آرایش یه 
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 هاشینو داد هی اجازه عهرا خریدم هى که هایی قابلهه اوى با ولی ببرم هاهی هاشیى با تونستم هی کاش

 . ببرم

 

 .انداختم پارکینگ به نگاه یه کرد گل فوضولیم و پاییى رفتم

 

 .  برشداشته و اوهده پس. نبود سرجاش آقا رخش

 

 سرکوچه برم که افتادم راه

 

 خریداهونو اونجا از ههیشه چوى ههو شناسیم هی که هست بزرگ خیلی ی هیوه سوپر یه سرکوچهوى

 .کنیم هی

 

 . وایسادم هنتظر و دادم سالم هوسی آقا به

 

 .  بود هیوه سوپر جلو اردالى هاشیى کپی و ام بی یه

 

 .هیده دستم کار فوضولیام ایى روز یه بودم هطهئى کرد گل فوضولیم بازم

 

 کیه؟؟؟ هاشیى هلو ایى هوسی آقا+

 

 !هنه هاشیى اجازتوى با_ 

 

 ! هیکنه؟ چیکار هیوه سوپر تو اردالى یاخدا
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 کى جهع رو دادی آب که گلی دسته حاال خانوم پروا بفرها دیگه بگیره هیوه اوهده خب ابله

 

 ...حاال بگم چی 

 

 !کیه؟ واسه هلو ایى نگی هیهردی حاال رفت آبروم

 

 .بدیدم ندید هیکنه فکر حاال 

 

  ؟؟!شهاییى سالم ئه

 .باشیى قزویى هنوز هیکردم فکر هى کرج رسیدیى زود چه

 حاال؟ رسیدیى کاراتوى به بود شده دیرتوى خیلی که صبحی دادم اداهه و زدم پوزخند 

 

 .هیکنه کفشم تو پا داره هزاحم یه یعنی نرسیدم نه_ 

 

 ...هیدونم خودم طلبش یکی ولی:  داد اداهه هیکرد سوا خیار داشت درحالیکه و پاییى انداخت سرشو

 

 واسه داری و نهیدم گوش حرفات به اصال هى یعنی هثال جلوتر یکم رفتم و بگه حرفشو اداهه نذاشتم

 .هیزنی حرؾ خودت

 

 حرؾ خودت با داری پسرم: گذاشت تهوم سنگ که هم هوسی آقا و نیستم هى دید کرد بلند که سرشو

  هیزنی؟

 قهوه که هم هوسی آقا بود شده سگ بیچاره بودم ترکیده بگیرم خودهو ی خنده جلو تونستم نهی خخ

 .کرد ایش
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 ! عروسک؟ هیری جایی:  زد بوق واسم ٖ هزدا یه یهو

 قشنگ ببینه اردالى که تر عقب رفتم یکم جلوتر برم اینکه جای

 

 بهونه آفتاب زیر تو هثل ای تیکه حیؾِ  گرهه هوا دیگه نکى ناز دِ :  عقب اوهد و گرفت عقب دنده

 

  بشنونه اردالى که نشید هزاحم لطفا آقا گفتم بلند

 

  نداری؟ ناهوس خودت هگه بکش خجالت پسر برو: وسط پرید هوسی آقا

 

 .رفت هاشینه

 

 .بود پروندى وقته چه االى بزنى گندت هوسی آق بابا ای

 

 !هیشه گرفته اردالنم حال خوبیه تیکه ایى ایول سهتم اوهد هی داشت بنز یه

 

 .شد رد ازم و اوهد. کردم ؼنچه یکم لباهو و بهش زدم زل بهم برسه بیاد تا

 

 .شد رد اینکه لعنتی 

 

 .  هیگیره عقب دنده داره دیدم برگشتم اوهد بوق صدای

 

 .کردم هخش گرم دهم جوى
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 سهتم اوهد و شد پیاده

 

 هیده کیا به چیارو خدا تویی رانندش که بنزی حیؾ قیافشووووووو اه اه اه

 

 خانوم سالم_

 

 ! بفرهایید؟+

 

 باشم؟ داشته شهارتونو هیتونم_ 

 

 !"خانوم؟ پروا هیریى جایی"

 

  بود اردالى هه

 

  کرد باد ؼیرتش رگ باالخره پس

 

 . بیاد تاکسی یه اگه البته بله:  دادم جواب

 

 .رسونهتوى هی هى بشینید بفرهایید:  کرد باز هاشینشو در ریهوت با

 

 . نهیشم شها هزاحم ههنوى+

 

 هراحهید حرفیه چه ایى -
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 . گرفت م نقشه جوى

 

 .نشستم و کردم باز و عقب دره رفتم تفاوت بی خیلی

 

 کولش رو گذاشت ُدهشو سریع ام بیچاره ی پسره اوى

 

 بینم جلو بشیى پاشو نیستم که رانندت:  کرد باز و عقب در و صندوق تو گذاشت خریداشو اردالى

 

  واه واه هیش

 

 . افتاد راه و کرد روشى و هاشیى اوهد نشستم جلو و رفتم

 

 .داشت نگه و تر پاییى رفت کوچه دوتا

 

 شو پیاده_ 

 

 کجا؟؟+

 

 .نهیرسونم جایی تورو هى سیاه صدساله گرنه و بره یارو اوى که رسونهت هی گفتم الکی اونجا_ 

 

 

 .  شد تا شیش چشام
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 . کنم جهعش جوری چه حاال کردم ؼلطی عجب شدم ایى هاشیى سوار چرا هى خدا وای

 

 .کرد ایم قهوه هجلسی و شیک

 

 ...شدیم یِر به ِیر گرفتها حالتو خوب: گفت و خنده زیر زد بلندد یهو

 

 . هنگیدم لحظه یه تو کال. بود شده قفل دهنم هى

 

 .واست نیست بد روی پیاده یکم خوشگله شو پیاده حاال_

 

 سوته دوتا فقط هى واسه نهودیى هشاهده که خودتوى.  نکردم روی پیاده هترم یک تاحاال هى هه+ 

 .دوتا فقط

 وزغ کى تهاشا و بشیى فرهوى پشت حاال

 

 .بشر تو نهیاری کم شرایطی هیچ تحت هیاد خوشم_ 

 

 رسونهت هی بشیى بابا کردم شوخی:   کرد قفل و هاشیى در یهو که شم پیاده خواستم

 

 کى باز و در+

 

 هیبریى؟ تشریؾ کجا حاال  ، گرفت و گاز و هیرسونهت که گفتم ئه_ 
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 ارم پارک+ 

 

 تنها؟؟_ 

 

 . بودم اونا پیش االى بیام شها با که شدیى نهی سیریش شها اگه  ، هستى دوستاهم

 

 قزویىِ  پا سنگ نیست که رو عجبا شدم؟؟؟؟ سیریش هى_ 

 

 .کنیى هی قزویى قزویى ههش گذشته خوش بهتوى خیلی قزویى صبح اهروز اینکه هثل+

 

 شیا پیاده هیخواره تنت اینکه هثل_ 

 

 هیداره نگه بنز واسم وایسم دقیقه دو رفته  یادت اینکه هثل+

 

 .  انداختی راه اینکه هثل اینکه هثل بابا باشه_ 

 !هیایى کی با هیریى کی با که چه هى به وگرنه خوردیم رو ههدیگه نهک و نوى که حیؾ

 

 نبود؟؟ ههم واسش! هیگفت؟؟؟ راست واقعا یعنی

 

 نخوردیى هارو نهک که شها خوردم شهارو نهک و نوى هى+ 

 

 هرچی حاال_ 
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 .دهنش انداخت و برداشت یکی سهتش گرفتم و درآوردم اداهس کیفم از

 

 .شدیى گیرم نهک حاال دیگه خب گفتم و خندیدم

 

 .کاسته نیم زیر ای کاسه یه بود هعلوم ، شدی ههربوى چرا بگو پس_ 

 

 خریدتش االى ههیى انگاری که بود تنش سفید ی هردونه پیرهى یه

 

 کثیؾ لباسم کل آخرشم. باره هی واسم آسهوى و زهیى از بپوشم سفید چیزه یه بخوام هى نکنه خدا

 .هیشه

 

 .داشته نگهش تهیز انقدر چطوری نیست هعلوم عوضی

 

 شهربازی تا گرفتیم سکوت ی روزه بعدم

 

 . گیرم هی ندید االنشو کار کرده فکر براش دارم کنه صبر

 

 واسش دارم برناهه.  خونده کور

 

 نیستم بابا پروای ننشونم سرجات تورو هى اگه آخه دِ 

 

 ...کشیدم هی نقشه واسش و راه کل
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  خودم هیام هى بریى شها که نیکا به دادم هسیج

 

  ترهز رو زد ارم پارک دم

 

 کجاییى؟ شها رسیدم هى:  نیکا به زدم زنگ

 

 کجایی؟؟ تو هستیم شهربازی جلو اهیر هنو_ 

 

 .دیدهتوى آهاى+ 

 

  کوبیدم و در هحکم و شدم پیاده

 

 کرد ُکپ شدم پیاده اردالى و ام بی از که دید هنو تا نیکا

  

 بودی؟؟؟ توش تو کنیم هی آنالیز رو وَ  ام بی ایى داریم اهیر هنو ساعته یک پروا_ 

 

 ؟!!کردی حال: گفتم و خندیدم

 

 ...نیستی بلد که هشکرم تشکر:  گفت و شد پیاده اردالى یهو

 

 .برسونیى هنو شدیى سیریش خودتوى چه هى به:  گفتم پرویی با

 

 ... خندید
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  خندید هی وقتی هیشد جذاب چقدر خندید بار دوهیى برای خدا وای

 

 دختر تو داری رویی چه_ 

 

 ! خانوم؟ پروا نهیکنیى هعرفی:  اهیر

 

 بنده جدیده سیریشه پارسا اردالى آقای چرا چرا

 

 خنده زیر زدى نیکا و اهیر

 

 جاى نیکا دوسته هستم اهیر خوشبختم:   داد دست اردالى با رفت اهیر

 

 خوشبختم هنم:  اردالى

 

 خوشگذرونی؟؟ بریم نهیاریى تشریؾ شها: اهیر

 

 هیگذره؟؟ خوش بهتوى خانوم پروا وجود با هطهئنیى:  اردالى

 

 .نهیاریم کم تاییٕ حداقل برنهیام پسشوى از که هى:  اهیر

 

 بریم بزى.  هیبرم لذت پرو هوجوده یه دادنه عذاب از ولی دارم کار اینکه با:  اردالى
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 .هیاد اهیر با داره دیدم یهو اوهدم اردالى با چیشد که بودم نیکا با زدى حرؾ سرگرم هى

 

 ! بیاد؟ ایى گفته کی 

 

  گفتم؟؟ و کهرم به زدم دستهو جلو رفتم زودی

 

 کجا؟؟؟ کجا

 

 ؟!باشم کرده دعوتتوى نهیاد یادم  

 

 کرده دعوتم اهیرجاى_ 

 

 .بود گفتى هى از ها هیشه کوفتهوى شهربازی بیاد ایى باشم گفته االى از نیکا

 

 !!!گفت شها با رابطه در و حرؾ ایى اردالى آقا اتفاقا:  اهیر

 

 .خوردى شکر خیلی اردالى آقا چی؟؟ چی+  

 

 . دادم قرار لطؾ هورد هحترهشو ی عهه دلم تو

 .واست دارم باشه اردالى آقا باشه

 

 داخل رفتیم و افتادیم راه
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  بودم خوشحال خیلی داشت هیجاى چقد وای

 

 !اردالى؟+

 

 بله؟؟:  گفت تعجب با

 

 !گشنهه هى+

 

 سهت رفتم و گرفتم نوشابه با هرغ ژاهبوى یه و رفتم بوفه سهت کشیدم خودم دنبال و گرفتم دستشو

 اینا نیکا

 

 اوهد و کرد حساب بود هونده هبهوت و هات بیچاره اردالى

 

 بلعیدم و ساندویچ دودقیقه عرض در

 

 ...بود گشنم چقد آخیش

 

 ؟!ترى؟ بریم پروا:  نیکا

 

 !بدها هاهیشو جواب تونم نهی هى هیکنه سکته نبریم و اردالى هیگم ولی اره اره

 

  گرفت بلیط تا 4 و رفت بلیطا ی باجه سهت و زد پوزخند اردالى
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 که هیکردى بحث هایی هههوى که تو کردی حساب چرا  داداش اینکه سر داشتى اردالى با داشت اهیر

 با برو سریع تو گفتم نیکا به. گرفتم ولرم هعدنی اب آب بطری یه رفتم و کردم استفاده فرصت از هنم

 .بشیى اهیر

 

 زد صدا و اهیر و نشست جلو رفت برناهه طبق نیکا شد که ها نوبته

 

 بود جفت ههه نشست پیشش رفت خاسته خدا از اهیرم

 ...نهیشینها ایى با هى ایش گفتم بلند

 

  هاى هعطل ههه پروا بشیى:  گفت اهیر

 

 .بستیم کهربنداهونو نشستیهو اردالى با

 

 هیفته راه ترى ههینکه هیخاستم فرصت هنتظر و بود اردالى کهربنده ی دکهه رو دستم

 

 .کنم باز کهربندشو 

 

 ... و رسید فرا هلکوتی ی لحظه و

 

 ...افتاد راه ترى

 

 .کردم بازش و کهربند ی دکهه رو رفت هستقیم دستم

 



 آؼوش خالی                                                                                                                            ٔفصل 

 

 

8ٓ 
 

 جلو رفت هوا بی شد باز که کهربندش

 

 هی سفت کالشو باید بود افتاده راه ترى و بود گذشته کار از کار دیگ ولی ببنده کهربندشو هیخواست 

 ...نبرتش باد که چسبید

 

 بود چسبیده رو جلویی صندلی هحکم

 

  بودم شده ها زده جى هثل بود شده پاره حنجرم کشیدم هی جیػ فقط هى

  بودى ها جلویی صندلی نیکا و اهیر

 کرد هی کر و فلک گوش که هیزدم داد جوری

 

 باش هى گوش فکر نیستی خودت ی حنجره فکر خانوم پروا زد داد جلو از اهیر

 

 بود چسبیده و اهیر صندلیه شپش هثل اردالى

 ! شها؟؟ دیدیى تاحاال خوشتیپ شپش یه.  بود شده باهزه خیلی قیافش

 

 نهیکردم جرئت وجه هیچ به داشتم نقشه هى وای ای افتاد یادم لحظه یه

  هیکردم عهلی نقشهو باید ولی کنم ول صندلی از دستاهو که 

 

 هی دستام کردم باز رو هعدنی آب بطری در و کردم جدا صندلی از دستاهو از یکی لرز و ترس با

 ...لرزید

 

 خالی شلوارش خشتکه روی و آب بطری¼  و اردالى سهت طرؾ دستم بود که هکافاتی هر با ولی

 .  کردم
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 آب چوى طرفی از پاییى نشه پرت که بود فکر ایى تو فقط اردالى و کرد هی حرکت سرعت با ترى 

 .نشد هتوجه بود ولرم بطری

 

 . بگیرم حالشو که شیم پیاده زودتر هیکردم خدا خدا فقط 

 

 . درنهیوهد صداشم اصال عوضی

 

 بود کرده بؽلش سفت اهیرم و اهیر بؽل بود انداخته خودشو انداختم نیکا به نگاه یه

 

 .بودیم جدا اردالى هنو فقط بودى هم تو ههه هیکردی نگاه که هرجارو بود سینها انگاری

 

 وایهیستاد داشت و شد کم ترى سرعت کم کم

 

 حساس ی لحظه جوى آخ

 

 ی لحظه هنتظر که هى شدیم پیاده که ههیى

 خانوم؟؟ گذشت خوش گفتم نیکا سهت رفتم بودم حساس 

 

 نبود خالی خونه بودا ترى 

 

 . که نکردیم کاری دیگه بودم بؽلش آشؽال_ 
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 !!!!!شلوارتوى اردالى؟؟؟ اقا:  گفى تعجب با نیکا یهو

 

 اردالى شلوارِ  به بودیم زده زل نیکا و اهیر هنو

 

 شده؟؟؟ کثیؾ چیشده گفت اردالى

 

 .گرفت و بود خشتکش به که ها نگاه سوی

  

 کرد ُکپ یهو

 

  خنده زیر زدى اهیر و نیکا

 

 .هیکرد نگاه هنو هبهوت و هات اردالى

 

 ...آقا درنهیادد صداش چرا بگو پس: گفتم بلند 

 

 خنده زیر زدم 

 

 : طرفم اوهد

 

 آره؟؟ زلزله بوده تو کاره_ 

 

 ؟؟!شها شلواره تو کنم دسشویی هى هیشه هگه! چه؟؟ هى به+
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 بچرخیم تا بچرخ گردِ  زهیى خانوم پروا_ 

 

 نگات دارى ههه نکى بیداد و داد االنم. هى گردى ندازی هی چرا کنم چیکار هى!  چه؟ هى به وا+ 

 .هیکنى

 

 نگو چرند الکی پس نکردم کاری ههچیى هى_ 

 

  کنه چیکار نهیدونست اردالى بیچاره

 

 .روش بذارم بدی کیفتو هیشه گفت بهم ناچاری رو از و زهیى رو نشست

 

 بدم عهرا شه نجس کیفم هونده ههونم ؟؟؟!چی+

  

 گیرم هی واست یکی بده_ 

 

 !نهیگیری هیگی دروغ+

 

 الهصبتو اوى بده هیگیرم واست توپ کفشه و کیؾ یه هاهانم بجوى_ 

 

 ...زدم نشوى تا سه تیر یه با دادم کیفهو پس آبه دونستم هی هنکه

 گرفتم حالشو و اردالى هم

 نهیشد کثیؾ کیفم هم
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 افتادم کفش و کیؾ یه هم

 

 ! هیکنه؟ هارهوى زهره نیاریى اینو گفتم دیدیى حاال:  گفتم اهیر و نیکا به برگشتم

 

  هیشه خشک دریا بره دریا سر نحسه اصى

 

 شه خشک تا هیشینم اینجا هى بچرخیى خودتوى بریى شها داریى؟؟؟ چیکار هى به شها_ 

 

 .نهیخورم جم اینجا از هى بذارم؟؟؟ تنهاش تو با س وسیله پره توش کیفم بابا نه+

 هیپره کفشم و کیؾ هیری در کنم ولت تازشم

 

 سیریش ایى هنو بگذرونیى خوش بریى خانوم نیکا با شها اهیر داش دختر هخی تو چقدر تو وای_ 

 .ههینجاییم خانوم

 

 شاشو عهته سیریش+

 

 رفتى تعارفی هیچ بدوى اهیر و نیکا

 

 ببینیى رو ندیده اؾ بی دپوث نیکایه ایى

 

 هیگیرم اینم حال توروخدا
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 شه تهوم قضیه ایى کردی خودت هچل اینجوری هنو اهروز که گوشته بزرگت تیکه پارسا آقای+ 

 خوشتیپ باش جانانه حالگیریه یه هنتظر

 

 !کردی؟ وراجی اینقد نشد تهوم بدنت گلوکز تو دختر:  گرفت دستش تو سرشو و کرد پوفی اردالى

 

 !بگیرم خوراکی برم بده پول شده شاشی پولم کیؾ ولی هیخواد چی ههه دلم اتفاقا  چرا

 

 :  کرد نگام واج و هاج

 دختر برم روتو

 

 .برگردوى هم رو اش بقیه بگیر هیخواد دلت هرچی برو بگیر توهنوٕ ایى بیا_

 

 ٕٓٓٓ هى به اونوقت نهیشه توهنم ٓٓٓٔ سالت ٔ ی هزینه کل... ولخرجی چقدر تو پسر وای+

 . شدم دلبازیت و دست هحو اصى! هیدی؟؟؟

 

 . کنم تحریکش هیخواستم فقط

 

 صدی تراول چه و پولش کیؾ تو کرد دست

 

 هخهو و شه بسته دهنت دیگه که شیکهت اوى تو بریز بگیر هیخای هرچی برو گفت و سهتم گرفت 

 !نخوری

 

 بخوره جر که کشیدم دستش از پول جوری هنم
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 ...شد پاره چرا وای ای

 

  درآورد دیگه یکی بودم بسته قبلش دهنشو

 

 رو خورده جر پوله هم گرفتم ازش و اوى هم

 نکنی؟؟؟؟؟ فرار کیفم با هعلوم کجا از راستی

 

 هیاریا باال سگهو روی اوى داری دیگه_ 

 

 ترسونیم؟؟ هی اینجوری بزنم سکته وقت یه نهیگی.  ترسیدم هاهاى وای وای وای

 

 دستم بدش گرو و گوشیت

 

 کردی دیوونم بردار کچلم سر از دست فقط.  گوشیم بیا -

 

 رفتم و گرفتم گوشیشو

 

  لعنتی اه داشت پسوورد ولی داشتم برهی شهارشو باید

 

 خودم خط به هیزنم زنگ یه بعد عاره خودم گوشیه تو هیندازم و درهیارم سیهشو زد سرم به فکری

 .هیاد رفته دست از تهاس کنم روشنش که بعدا

 

 خوبیه فکر پروا ایول
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 .پس کنم چیکار حاال کیفته تو گوشیت کیو ای خانوم وای ای

 

 بود جواى پسر یه صاحابش.  رفتم بوفه سهت

 

 گفتم بهش هظلوم حالته یه با بعدش کردم خریداهو اول پسره سهت رفتم درآوردم و اردالى کارته سیم 

: 

 کنم؟؟ درخواستی یه ازتوى هیتونم آقا ببخشید

 بندازم لحظه چند کارتهو سیم هیشه کردم گهش دوستهو سوخت و آب تو افتاد االى ههیى گوشیم هى

 بزنم؟؟؟ زنگ دوستم به گوشیتوى

 

  دیگه بزنیى زنگ ههیى با کنیى عوض و کارت سیم چرا خب_ 

 

 (طرفه هالو با کرده فکر زرنگی بابا نه)

 

 .نهیده جواب و ناشناس های شهاره اصال دوستم آخه

 

 بدیى و کارتتوى سیم باشه_ 

 

 . باشش داشته اردالنه شهاره ایى که نیکا به دادم اس یه سریع گوشیش تو انداخت و دادم کارتو سیم

 

 و دادم پس گوشیشو.  نکنه شک یارو تا گفتم پرت و چرت یکم و گوشم دهه گرفتم و گوشی الکیم

 گرفتم سیهو

 



 آؼوش خالی                                                                                                                            ٔفصل 

 

 

88 
 

 بود نشسته بؽل تو کیؾ هظلوم خیلی بیچاره. بود نشسته اردالى که جایی رفتم

 

 وایسم تو هنتظر شب تا نهیتونم که هى ؟؟؟!لعنتیت اوى نشد خشک پس+

 

 بخور هاتو خوراکی بشیى فعال_ 

 

 . خوردم ولع با و کردم باز فلفلیهو چیپس نشستهو هنم

 

 نیسی بلد که تعارفم_ 

 

 بگیر برو خودت هیخاد دلت چه هى به+ 

 

  خودته کار هیدونم هنکه_ 

 

 هنه؟؟ کار چی+

 

 شلوارم رو ریختی آب که ههیى

 

 سوار چرا ترسیدی هی ترى از که تو کنی؟ توجیه کارتو تههتا ایى با تونی هی کردی فکر آب؟؟؟+

 کنی؟ کوفتهوى و اهروز که شدی

 

 !بری باهاشوى هیخواستی_ 
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 کیفم تو فقط هاشینت پول اندازه هى. هاش وسیله و کیفم به برسه چه نهیذارم تنها تو با جورابهم هى+

  دارم آرایش لوازم

 هیخوره هى درد چه به تو ارایش لوازش اخه_ 

 اوى به بدی ببری بدزدی هاهو وسیله.  داری ِجّنی دختر دوس یه هطهئنم داری تو که ای سلیقه به

 

 شه آدهیزاد شبیه بلکم بهاله

  هیبینی؟؟ زیاد هیلم فیلم هیره؟؟ کجاها تا افکارت تو دختر وای_ 

 ...بعضیااااا هثل که نبینم ترسناک فیلم هیکنم سعی ولی هیبینم زیاد فیلم اره

 .آوردی بار به رسوایی چه اهروز که بفههى ساختهوى کل نکى کاری

 .بدم انجاهش و نهیخام که کاری نذار هنه دسته ابروت االى

 

 .شه خشک شلوارش تا نشستیم ربعی یه  ، یه نزد حرفی دیگه

 

 بدی؟؟ گوشیهو نهیخای هوی_ 

 

 ...عتیقتو بگیر که نخوردهش گدا بهیربابا+

 

 ...هیرم دارم دیگه هى_ 

 

 ...گلدی خوش سالهت به+

 

 هیکنی؟ چیکار تو_ 
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 هگه؟؟ هفتشی چه تو به+

 

 بگیرم؟ کفش و کیؾ واست نهیخوای_ 

 

 .  کردم تحهلت کافی حد به اهروز بعدشم نیستم تو کفش و کیؾ گدای که اوال+

 

 خدافظ باشه_ 

 

 .  کنم ؼلطی چه حاال رفت عوضی!!!! رفت

 . خانوم پروا اوهدی خرکی عشوه زیاد

 .   رفت گذاشت 

  هیاد؟؟ خوشم ازش خیلی رفت که السافلیى و اسفل درک به

 .   افتاده فیل دهاغ از ی پسره

 کى ول رو یارو نکنه کچل تا کرده پیدا عتیقه اؾ بی یه خوبه حاال قبرستونی کدوم نیکا بشکنه پات قلم

 .نیستا

 

 . کنم تحهل تارو ٖ ایى نبودم هجبور خونهوى نهیوهد هخی تو نگینه اوى اهروز اگ

 

 . بهونه ها ی خونه و شب بخواد نکنه خدا

   

 .  رفته یا اونجاس نگیى خاله ببینم بزنم هاهاى به زنگ یه

 

 . گشتم گوشیم دنبال و کردم باز کیفهو زیپ
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  پس؟؟ کوشش

 .نکردم پیداش گشتم و اونور گشتم و اینور 

  نیست؟ چرا پس بود کیفم تو که گوشیم

  نکنه؟؟؟

 ! برشداشته؟؟ هارهوز اردالى اوى نکنه

 رکب. لعنتی ناکسشه خوده کاره هطهئنم برشداشته بگیرم خوراکی سرم خیر رفتم که وقتی آره

 .خانوم پروا خوردی

 .کنم ؼلطی چه حاال

 

 پس؟ هوندى کجا اینا نیکا ایى

 .داره نهی بر بدبخت ی پسره اوى سر از دست بدیدا ندید هثل

 .بهش چسبیده سوسک هثله

 . دستت از کنه فرار تا شو آویزوى انقد

 

 کنم؟ چیکار گوشی بدوى اصال وای

 

 .شد پیدا خانوم کله و سر باالخره تا شدم هعطل ساعتی نیم

  

 ؟!!بود تنها چرا ولی 

 

 . گرفتم بازوش از نیشگوى یه اوهد که ههیى. خندید هی داشت هر هر 

 

 هنتظرتم اینجا ساعت شیش هرده ذلیل بودی کجا+
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 .بذاریم تنهات اردالى با خواستیم-

 

 . کند خودش دستای با خودشو گور اردالى.  نیکا شو خفه+

  کنم چیکار باهاش هیدونم خودم

 

 .برکت بده خدا بزنیى رل بابا  آخه؟ هستیى جری و تام هثل اردالى و تو چرا شده؟ چی باز-

 

 .خونه برسونیى هنو سریع فقط پیچونده گوشیهو اردالى نیکا+

 

  بوگاتیم؟ با یا برسونهت شخصیم هواپیها با-

 

  کو؟؟ خستت دل عاشق اوى پس+

 

 بره شد هجبور اوهد پیش کار واسش اهیر-

 

 .  کرده فرار سیریش تویه دسته از کرده فرار.   نیوهده پیش کار واسش بیچاره+

 . بود هى واسه شرت ههیشه ، نرسید بهم هیچی ازت وقت هیچ که بهیری نیکا بهیری

 .   باشی داشته خیری هیدونم بعید چند هر

 .بده بهم اردالى ی شهاره یاال

 

 دادی؟؟؟ اس بهم که ههینیه شهارش.  رفته کش گوشیتو جنتلهى آقای خب چه هى به-
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 . ههونه آره+ 

 

 .  که نداری گوشی بهت بدم چجوری خو -

 

 داری؟؟؟ خودکار+

 

  دارم آره-

 

 هینویسم دستم تو بده+

 

 کنی؟؟ رفتار بیچاره ایى با آدم هثل نهیتونی واقعا پروا-

  

 خودش واسه کرد هی ؼرولند هی لب زیر 

 

  کردم حرکت و برداشتم کیفهو بدم نیکارو جواب اینکه بدوى

 

 !تواها با پروا کجااا؟ پروا-

 

 فعال هیبینهت، دانشگاه فردا خونه هیرم دارم+

 

 شق کله خدافظ-

 

 هیزدى بوق برام که هاشینایی به توجه بدوى و وایسادم شهربازی دم
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 ...دربست+

 

 !بگیرم رو بزهجه اردالى اوى حال چجوری هیکردم فکر ایى به فقط هاشیى تو نشستم

 

 ...هیگیرم بد حالشو ، داشت نیکا فیلهشو 

 

 .هیکرد هى کفش تو پا نباید

 

 .بدم گوش آهنگ درآوردم کیفم از هندزفریهو

 !!!که ندارم گوشی ِشت

 

 برم؟؟ کجا خانوم-

 

 عظیهیه+

 

 چشم -

 

 ... هاشیى ههه ایى آدم ههه ایى هیکردم نگاه و بیروى پنجره از

 !بود کننده کسل چقدر دنیا پوؾ

 

 .بود اوى و ایى کردى اذیت و ریختى کرم فقط دنیا تو انگیزم
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 .گوشیم نه بود جونم اردالى دسته االى پس بود بسته گوشیم به جونم

 . نبود خودم به حواسم کال

 

 برم؟؟؟ کجا کجاست؟؟؟ حواستوى خانوم؟؟؟ ، خانوم-

 

 هشتم خیابوى+

 

 .  در رو انداختم و کلید و کردم حساب رو کرایه.  رسیدم باالخره

 . پارکینگ سهت رفتم هستقیم

 . نبود هاشینش. نبود

 

 . نشستم هیشد ختم حیاط به رو که ای پنجره ی لبه

  هنتظر

  نشستم

  نشستم

 نشستم

 

 :ساعت

8 

8:ٔ3 

8:ٖٓ 

8:43 

8:47 



 آؼوش خالی                                                                                                                            ٔفصل 

 

 

96 
 

 

 .شد باز پارکینگ در

 .زد چشههو هاشیى نور

 .  چشم جلوب گرفتم دستهو

 .پاشدم ، بود خودش

 .هاشینش جلو وایسادم. بارید هی خوى ازش که عصبانیتی.  عصبانی ی قیافه با

 

 : بیروى آورد پنجره از سرشو

 

 کنار برو هگه کوری خانوم هوی-

 

 چشاش تو زدم زل فقط نگفتم چیزی

 

 نگرفتم زیرت تا کنار برو -

 

 .گرفت گاز نیش یه حرفش اثبات برای و

 

 .بودم وایساده ترسی هیچ بدوى هى ولی

 

 .. سکوت باز

 ...شد پیاده

 

  کردی؟؟ سد راههو چرا -
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 !گوشیم+

 

 چی؟؟؟ -

 

 !گوشیم+ 

 

 چی؟؟؟ گوشیت!!!! خب -

 

 هیارم زبوى به که ایه کلهه آخریى ایى.  نهیزنم حرؾ کلهه یه دیگه.  بده گوشیهو هیگم بهت دارم+ 

 "گوشیم" بد خیلی هیبینی بد بعدش

 

 نهیشد باورم خودهم.  هیزدم جدی خیلی حرفاهو

 

 چشام تو زد زل

 

 چشاش تو زدم زل

 

 فکر که ابروهایی.  شدم دقیق صورتش تو.  بود چشاش ی حدقه تو تیله جفت یه.  داشت برق چشاش

 .   نهیخورد تکوى.   لباش و تراشیدش و فرم خوش بینی.  باشه شده باز هم از تاحاال هاش گره نهیکنم

 .هاشیى نور فقط بود تاریک پارکینگ.  بود زده زل بهم فقط

 

 چشم ازش نتونی و شی خیره چیزی به که هوقعی هثل.  داد تکوى سریع چندبار سرشو ثانیه چند بعد

 . برداری
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 ... هى و آورد هاشیى از گوشیهو. رفت هاشینش سهت

 .  کردم نگاش فقط هى

 گوشیت بیا:  سهتم گرفت دستشو

 

 .بگیرم گوشیهو تا کردم دراز دستهو کنم نگاه دستش به اینکه بدوى

 

 ... اها بود دستم گوشیم.  کردم حس و چیزی گرهیه

 

 . شدم خیره دستام به

 

 ...اردالى دستای تو هى دست و هى دست تو گوشی

 

 پروا پروا

 

 بود درونم صدای ایى.  اوهدم خودم به

 

 و فکر بود رویا یا داشت واقعیت نفههیدم و نهیدونم که جوری کرد ول دستهو.  اوهدم خودم به تا

 ... وهم یا بود خیال

 

 ... کرد حرکت هاشینش سهت

 رفتم فقط هى و

  آسانسور
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 پنج ی طبقه ی دکهه 

 

 .آشنا نا صدای یه با اوهد هی پرهام صدای. کردم باز و در

 

 !هاهاى؟+

 

 نیست -

 

 اوهد هی اتاقش تو از بود پرهام صدای

 

 بیروى رفتى  و شام بابا و نگیى خاله و هاهاى تو بیا آجی-

 

 .کردم باز هوا بی اتاقشو در

 

 سالم-

 

 : دادم جوابشو تعجب با

 . سالم 

 نهیکنی؟؟؟ هعرفی  پرهام؟؟

 

 . کنه کار خصوصی باهام قراره که تیچریه ههوى آجی -

 

 .  بود پاییى سرش.  کردم نگاهش
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 ...زد لب و آورد باال سرشو

 

 .  هستم آرهاى رادههر.  خانوم شدم هزاحهتوى شرهنده-

 

 خوشبختم+ 

 

 یه و آشپزخونه رفتم.  بود هچ پرهام با خیلی کردم نگاشوى در الی از.  کندم لباساهو و بیروى اتاق از

 . شدم داخل و زدم اتاقشونو در. چیدم هیوه ظرؾ

 

  بفرهایید آوردم هیوه واستوى+ 

 

 .هچکرم:  گفت و انداخت پاییى سرشو

 ( خجالتی و هعذب چقدر)

 

  زدم زنگ هاهاى به زدم زنگ و اوهدم بیروى اتاق از

 

 !کجاییى؟؟ هاهاى الو+

 

 . بخور چی یه توام.  خورده شام.  کنه کار تیچرش با بود قرار پرهام بیروى اوهدیم شام ها پروا -

 

 (هیکشه گشنگی از هارو کنی ول هنو هاهاى)

 هیرنی؟؟؟ حرؾ داری بند یه نیاوردی کم نفس هاهاى اوؾ+ 
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 .  خداحافظ -

 .سفید چش ی دختره گفت که شنیدم کنه قطع و گوشی اینکه قبل صداشو

 

 !هظلوم؟ هى قدر داریم اصال هظلوهی و خانوهی ایى به هى! سفیدم؟ چش هى) 

 ( ههیى کرهم کوچولو یه کوچولو یه فقط.  نداریم که هعلوهه واال نه 

 

 هیگم گوشیهو.  گوشم جیگر سراغ رفتم

 . بود شده تنگ واسش دلم چقدر  جونم ای 

 

 !!چشاشه اوى تو چی.  داشت هنظوری چه واقعا گرفت؟ دستاهو چرا.  کردم یادآوری و اردالى کارای

 

 .تختم زیر ریختم بودم گرفته شهربازی تو که هایی خوراکی

 

 .هیکردم کارو ههیى ههیشه بود عادتم

 .خوردم هی و داشتم برهی تخت زیر از هیشد گشنم هروقت تخت زیر هیریختهشوى

 

 .  کشیدم دراز و گوشم تو گذاشتم درآوردم هندزفریهو

 

 کهنه عشق یه از

  دارم خاطره

  روح بی و هات و سرد

 دیوارم به خیره
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 کنار هیشینم

 ندارم دوستش که کسی

 بودى زنده و رفته

 عذابه هثل

 شد باورم و رفت

  خوابه یه زندگی

  اهشب هیکنم حس

  آبه زیر شهر تهوم

 هیشم عاشق اینجوری باره آخریى

 پیشم نهیهونه هیدم هرکی به دل

  روز به روز شهع هثل

 هیشم اب عشقش از

 و نهیبینم رو خودم اینه توی

 و بدبینم به دیگه اوى بعد

 سنگینهو بؽض بشکنم دوستدارم

  نهوند هى با نهوند هى با

  خوبهوى روزای اوى شد تهوم

 نهوند هى با نهوند هى با

 خوبهوى روزای اوى شد تهوم

 

 . پاشدم خواب از آهنگ صدای با

 

  بود برده خابم کی دونم نهی
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 .  کردم قطع و آهنگ بود ٔ ساعت کردم نگاه گوشیهو

 

 .بخورم آب آشپزخانه برم پاشدم.  بود تشنم خیلی

 .بود روشى اینا هاهاى اتاق چراغ  

 .کردم نگاه. بود باز یکم در الی

 . هیبوسیدش بابا و بود نشسته بابا پای رو هاهاى آخی

 

 . بود رهانتیکی ی صحنه خیلی

 .ههى عاشق بابا و هاهاى

 .بودم اینا بره ناهه کبوتر هى هیگه عهه

 . خوردم ؼبطه عشقشوى به ههیشه

 . بخور آبتو برو زشته خانوم پروا بسه فوضولی 

 .خوردم آب لیواى یه و درآوردم یخچال از و پارچ رفتم

 

 . اتاقم برگشتم

 .ببینهش رفتى هوقع نتونستم الهصب اه برگشته؟ کی پرهام تیچر یعنی 

 

 .  خارجیاس شبیه واقعا

 

 رادههر؟؟ یا تره خوشگل اردالى 

 

 !!!زیر به سر و خجالتی خیلی رادههر ولی شلوؼه و هارهوز خیلی اردالى
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 . بکشم پرهام زبوى زیر از آهارشو باید! داره؟؟ زى یعنی

   داره؟؟ و یونی ی حوصله کی. دارم کالس ظهر فردا 

 .  اردالى ی شهاره وای

 بار چند بود شده پاک آخرش ی شهاره کردم نگاه دستهو کؾ و کردم روشى و اتاق چراغ پاشدم سریع

 .بود رقم ٓٔ لعنتی اه شهردم

 .کنم چیکار حاال کرد پاک لحظه ههوى که نیکام

 

  کردم شروع صفر از آخرشو و کردم سیو شهارشو  اول رقهه ٓٔ

ٓ 

ٔ 

ٕ 

ٖ 

4 

3 

6  

7 

8 
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 .یافتهش آهاى و کردم چک تلگرام رفتم و کردم روشى نتهو 

  بود هشت شهارش رقهه آخریى پس 

 . کردم دانلود عکساشو و کردم پاک هارو شهاره بقیه

 . عکسایی چه جوى
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 . داشتم رادههرم ی شهاره کاش

 .   هیشد گرم داشت کم کم چشام

 .رفتم فرو ناز خواب به و بستم چشاهو

 

 

 

 پاشو پروا -

 .باشگاه هیرم دارم هى

 

 . آوردی سر هگه هاهاى خبرته چه+ 

 (پاشده صبحی اول صبح که خوابیدى هگه دیشب اینا) 

 

 هیاد آرهاى آقای االى پاشو.  نداری دانشگاه تو هگه.  ظهره لنگه پاشو -

 

 (هیبینهش دانشگاه به رفتى قبل پس ایول پرهاهه تیچره اهاى دیگه کیه آرهاى)

 

 هست حواسم هاهاى برو باشه+ 

 

 .  شستم صابوى با صورتهو و دست و wC تو پریدم جلدی

 .  بودم هتنفر صبونه از ؼذایی های وعده بیى. خوردم صبونه لقهه دو یکی نشستهو اوهدم

 بود 9 ساعت

  بود ٕ ساعت کالسم

  بود نیکا دادم جواب و اتاق دویدم خورد زنگ گوشیم
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 بله؟+

 

 !گرفتی؟ پس گوشیتو خنگ -

 

 .شدیا آدها قاطی نیکا+ 

 

 !بپوشم چی اهروز بگو هى جوى پروا -

 

 (کنه ست چی با و چی پرسید هی و هى به هیزد زنگ پوشیدى لباس قبل بود ههیشش کاره)

 

 هرچی هوندت عقب ی قیافه اوى با که نداره فرقی  ؟.بکشم تورو جورِ  باید کی تا هى نیکا بهیری+ 

 .ههونی بپوشی

 

 بیشوری خیلی پروا -

 

 فعال. دارم کار هى+ 

 

 دروهد صدا به در زنگ

 کرد باز و در و پرید پرهام

 

 تیچر های_
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 هنو ساعته یه نیکا بهیری هیگفتى چی نفههیدم اصال هى که زدى حرؾ انگلیسی هم با دوتایی یکم

 . گوشی پای کردی هچل

 

 چشام رنگ با که ابی کوتاهه پیرى یه.  کردم پام پا رنگ شلواری جوراب یه و کهد سهت رفتم

 . کالباسی رژ یه با.  زدم ریهل و آینه جلو رفتم. بافتم بلندهو هوهای و کردم تى داشت ههخونی

 

 کشید طول دقیقه 43 شدم آهاده

 

 . آشپزخونه جلوی خوردی ؼذا رو بودى نشسته ولی پرهاهى اتاق کردم هی فکر

 

 دادم سالم و آشپزخونه تو رفتم

 

 خانوم سالم -

 

 بودیم؟؟؟ نکرده کار هم با رو اینا دیشب ها هگه پرهام:  داد اداهه بعد 

 

  باهوشیم جد اندر جد ها پایینه کیوش ای یکم پرهام جداست ها از پرهام حساب آرهاى آقای+ 

 

 باالس هیکنم کار باهاش که لِِولی  سطح. باهوشه خیلی جاى پرهام اتفاقا -

 

 بگیره ازت کوئیز یه بیا هیگی راست اگه آجی:  دروهد صداش پرهام یهو

 

 (بود صفر زبانم هى خدا یا) 
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 هیکنی؟؟؟ کار سطح اوى تو داری تو که بدم رو کوئیزی بیام هى جاى پرهام+ 

 

 داره کالس افت:  گفتم لب زیر بعد

 

 بیا هیگی راست اگه آجی -

 

 بعدا پرهام+ 

 

 خنگم هى و باهوشى جد اندر جد خونوادهوى که کى ثابت بیا نه -

 

 (بریزم سرم به خاکی چه حاال اسطوقدوس یا) 

 نشستم رادههر چپ سهت و رفتم

 

 بود شده دیوار رنگه رنگم

 .کردم تقلب کنکورم تو حتی نبود بارم هیچی زباى هى پرهام کنه لعنتت خدا

 

 ...بنویس سواالرو گفت و داد برگه و خودکار رادههر

 

 .رفتم پاشدم و کردم هچاله برگهو ضایس خیلی دیدم. بنویسم نبودم بلد اصال که گفت هی چیزایی به

 . کنم خفه و پرهام ایى هى بره پاشه بودم هنتظرم فقط رفت آبروم حسابی  

  

 . عالی صداش و بود هظلوم خیلی رادههر
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 .هیرفت ضعؾ دلم هیزد حرؾ انگلیسی بلبل هثل اونجوری وقتی 

 

 . هزش با فیس اوى نشست هی دلم به چقد

 

 . نبود تخس اردالى هثل

 

 .ای قهوه کفش و کیؾ با.  هقنعه هشکی لوله شلوار.  کرهی هانتوئه یه.  دانشگاه برم شدم آهاده

 

 شدیم اسانسور سوار هم رادههر با

 

 . داد هی آراهش بوی هیداد بهم خوبی حس  milionٔ ادکلنش

 . خندید هی و گفت هی زیاد پرهام با ولی اوهد درنهی صداشم بود زبوى بی خیلی رادههر

 . بودم خیره بهش آسانسور ی آینه تو

 

  بفرهایید:  گفت و کرد باز و در ههکؾ رسیدیم

 

 بفرهاییى شها اول نه+

 

 

- Lady iS firSt 

 

 .ترى هقدم خانوها یعنی هه
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 .  کرد خدافظی ازم و بیروى اوهدیم بود بلد رو جهله یه ایى خوبه 

 . هیره کجا ببینم تا. رفتم آروم یکم

 

 . شد هشکی 6ٕٓ یه سوار و رفت

 

 .  شدم  راهی هنم

 

 اوهدم خودم به هاشینی صدای با که بودم خودم افکاره در ؼرق ههینجوری.  بود 6ٕٓ هاشینش پس

 

 . رسونهتوى هی بشینیى نهیاد گیرتوى هاشیى ظهره سر االى رادهنش خانوم-

 

 . شدم خوشحال چرا نهیدونم.  بود رادههر. کردم نگاش

 

 .شدم سوار حرفی هیچ بدوى

  

 .  دادم رو دانشگاه آدرس و جلو نشستم

 

 کرد پلی رو آهنگ و هاشیى ضبط رو رفت دستش

 

  هیری داری و بستی صداهو که هیدونه کی"

 

  راحت خیلی
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 هیری داری و بستی چشاهو که هیدونه کی

 

  راحت خیلی

 

 بپرسه ازت نیست هیشکی

 

 هیری داری کجا که

 

  هیری داری صدا بی چرا بگه نیست هیشکی

 

 هیری داری صدا بی هیری داری صدا بی

 

  بده حالم خیلی و تلخى روزا ایى هام قصه

 

 نده زجرم انقد بیا را دلم با روزا ایى

 

  بفههه که نیس کسی درداهو

 

  تو حسه از ؼیر

 

 "تو دست از وای نیستی هیخاهت که روزا ایى

 

 .کنم دانلودش خودم که کردم حفظ آهنگشو از جهله یه
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  نهیریختم کرم رادههر سر هى چرا

 

  بود ساکت انقدر چرا نهیزد حرؾ چرا

 

 داشت؟ دوست رو کسی یعنی هیداد گوش و آهنگ ایى چرا

 

  داره؟؟ دختر دوست یعنی

 

 . داره هى به ربطی چه حرفا اصال وای

 .  هیکنم کنجکاوی اینجوری دارم چرا

 

 . بودیم دانشگاه نزدیک

 

 خورد زنگ گوشیش 

 

 : داد جواب 

 

 عزیزم جونم-

 

 برهیگردم االى جاییم هى -

 

 هیرسونم خودهو زودی هى دار نگه گرم ناهارتو شها-
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 چشم برم قربونت هى الهی -

 

 نداری الزم چیزی-

 

 اوى بود کی یعنی.  بودم نشنیده تاحاال و رادههر زدى حرؾ اینجوری.  تلفى پشت بود زى یه صدای)

 حرفا؟ ازیى بلده رادههر اصال  خانوهه؟

 ( پروا داره ربطی چه تو به....  نکنه بود دخترش دوست نکنه داره ناهزد نکنه

 

 خداحافظ عزیزم باشه -

 

 .کرد قطع گوشیشو بعدم

 

 دانشگاتوى؟؟؟ اینجاست -

 

 .ههینجاست بله+ 

 

 و هسیر کل که نهیشد باورم خودهم اصى.  نهیکردم اذیتش چرا.  نبودم سابق پروای دیگه هى چرا)

 (نزدم حرؾ کلهم یه حتی

 

  سالهت به بفرهایید -

 

 .کردیى لطؾ ههنوى+ 



 آؼوش خالی                                                                                                                            ٔفصل 

 

 

ٔٔ4 
 

 

 . رفت و بستم هاشینشو در

 

 .  کردم نگاش دور از و وایسادم

 

 .شد هحو چشم جلو از اینکه تا رفت و رفت

 

 .نداشتم و حراست گیرای ی حوصله. کردم رنگ کم لبهو رژ دست با و کشیدم جلو هقنعهو

 

 اوهد هی سهتم که  دیدم و علیهردانی آقای دور از دانشگاه داخل گذاشتم پاهو ههینکه

 

 . هیزدیم صداش کتلت ولی چرا نهیدونم نیکا هنو

 

 بگیرم تونو بیوشیهی ی جزوه هیتونم رادهنش خانوم سالم-

 

 هیده؟ کسی به جزوه کی ترم آخر االى علیهردانی آقای بعدم نیست ههرام االى که اوال+ 

 

 توروخدا نکردم پاسش هنوز ام 8 ترم هى بابا هیکنم خواهش -

 

 نهیام دانشگاه دیگه هى+ 

 

  واسم بفرستیى تلگرام با عکسشو حداقل هیشه -
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 اس جزوه صفحه ٕٓٓ اوؾ+ 

 

  هیکنم خواهش -

 

  شهارتونو بدیى باشه+ 

 

- 9ٕٔ 

 

  واستوى هیفرستم باشه+

 

  نیکا به زدم زنگ

 

 نیکا کجایی+

 

  دانشگاه نهیام هى پروا-

 

 !چرا؟+

 

 !بیروى اوهدیم ناهار اهیر با-

 

 هنو؟؟ گرفتی نیکا کنی؟؟؟ ست چی با و چی که کردی کچلم زدی زنگ چی واسه پس+ 

 

 .هیرفتم باید اوهد پیش قضیه یه دیگه -
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  کردم قطع و گوشی حرفی کلهه یه بدوى

 

 . سهتم هیاد داره دیانا دیدم که بودم نشسته بوستاى تو

 

 نداشتم اینو گوزیای گنده حوصله اصال خدا وای

 

 . کنارم نشست و داد دست اوهد

 

 .هیزد حرؾ اینا و داده هشروب پوله توهى پنج تولدش شب که ازیى داشت

 

 .دیگت جای فکرم و بود دیانا به چشم 

 

 آوردی؟؟ هاشیى دیانا+

 

 آره-

 

 ( ندارم و دانشگاه ی حوصله اصال خونه برهیگردم ایول)

 

 روییهونى؟؟ روبه واحد اینا ارسالى هیدونستی دیانا راستی+ 

 

 هیگی؟؟ راست پروا وای جدا-
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 کجاست؟ خونشوى ببینی داری دوست+

 

 آره-

 

 بریم بزى پس+

 

 بریم هاشینم با پارکینگ بریم پاشو -

 

 (گرفت نقشم ایول)

 

 .شدیم دیانا زرد جنسیس سوار و پارکینگ سهت رفتیم

 

 بودنا دار هایه الهصب

 تولید کار تو باباش که هیگفتش ها بچه از یکی نهیدونم ولی دکتریم جد اندر جد هیگفت که خودش

  هخدره هواد

 

  داد ولوم و گذاشت خارجی آهنگ یه

 هیکرد کر و فلک گوش صداش

 

  خونه سهت رفت دادم آدرس

 

  آروم آروم دیاناا برو آروم+

  بود روشى در جلو اردالى هاشیى 
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 !شده؟ چی -

 

 .هیکنم تعریؾ واست بعدا حاال+ 

 

  شدم پیاده و کردم خدافظی

 

 .  کردم نگاه بودم خونهوى نزدیک درختی  پشت از آروم

 

 شد پیاده بود زده ای زننده قرهزه سفید تیپ که جلؾ دختر یه کرد باز رو جلو در و شد پیاده اردالى

 

 داخل رفتى و گرفت دستشو اردالى

 

 بود؟؟؟ اردالى دختر دوست یعنی. دختره اوى بود کی 

 

  نبود کسی خونه

 

 نبود خونه هعهول طبق که هاهانم

 

  زدم و درشوى رفتم جوى ساناز از آشپزی سواله یه ی بهونه به و کرد گل فوضولیم

 

 کیه؟؟:  اوهد اردالى صدایه طوالنی هکث با
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 .کرد باز درو و اوهد

  

 .ریخته بهم حسابی هوهاشم و بود لخت کال تنش باال

 

 .  خورد جا حسابی دید که هنو

 

 !پس؟ چیشدی جاى اردالى -

 

 .هیداد کش رو کلهاتش چقدم بود دختره صدای

 

 هستى جوى ساناز ببخشید ؛ کردم باز دهى بهت با 

 

  بست درو و.  نیست هاهاى نه -

 

 .بود برده هاتم. بسته دره پشت هوندم هى

 

 هیوهد دختره نعشگیه رو از های خنده صدای

 

 . هیکرد درد حسابی سرم.  خونه برگشتم

 

 نداشتم حوصله و حال اصال هیشد شروع اهتاحانام و بود گذشته روزی چند

 

  نهیزد زنگ بهم حتی دیگه اصال بود اهیر با کال که نیکا
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.  هیاى و هیرى هم با که دیدم پنجره از باری چند. هیپرید بود کی نهیدونم که دختره اوى با اردالنم

 . رفتى بیروى ساناز با تایی سه بارم یک حتی

 

 .   بودم شده نشیى خونه زنا پیر هثله رفتى بیروى نه داشتم درس ی حوصله نه

 

 بهه و زیر به کال دیگه.  هیکردى کار زباى پرهام با و خونهوى اوهد هی هعهول طبق که رادههرم

 .بود گرفته یاد هارو ی خونه

 

 توی باالیی کابینت اوى گفت بهم کردم نهی پیدا و گشتم هی نبات دنبال آشپزخونه تو که بار یه حتی

 اس کوچیکه ظرؾ

 .بود دیده برداشتنی هاهاى

 

 .  بود خوبی پسره خیلی

 

 . هیکرد زندگی هاهانش با و بود شده فوت باباش

 

 . بود رادههر سهت  افکارم درصده 9ٓ روزا ایى تو

 

 . هیشد بیشتر و بیشتر بهش ام توجه روز هر

 هیکردم فکر بهش هرشب

 . بود کرده باز جا دلم تو

 

 . بگیرم و اردالى ایى حال هیخواست دلم چقدر
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 . کرده دعوتهوى تولد ساناز که گفت بهم هاهاى

 

 .بودى کرده دعوتهوى هاروهم و بود اردالى تولد 

 

 بود نزدیکهوى که کالسی با پاساژه رفتم و پوشیدم لباس پاشدم

 

 بود خوشگل خیلی دیدم Friday 7 ساعت یه

 

  کردم سوال فروشنده از

 

  آقا ببخشید+

 ! بفرهایید؟ -

 هیخوام توپ ساعت جعبه یه هى+ 

 ! ساعتش؟ با -

 ساعت بدوى نه+ 

 نهیشه که اینجوری-

 

  لوس صداهو کردهو هظلوم قیافهو

 

 ازوناشه پسره بود هعلوم

 

  کنیى؟؟؟ کهکم لطفا هیشه باشیى ههربوى خیلی هیخوره که قیافتوى به+ 
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 کجاست؟؟ هنزلتوى -

 

 سرکوچه+ 

 

 ( حد ایى در دیگه نه ولی بودیم نزدیک زدم زر) 

 

  خیابوى نبش بود شیک خیلی آپارتهاى یه سرکوچشوى

 

 بود اسم به پاسارگاد برج یعنی

 

 پاسارگاده برج تو خونهوى+ 

 

  واقعا؟؟ -

 

  بله+ 

 (بودم رفته داخلش پرهام دنبال بودم رفته که بار یه بود اونجا پرهام رفیق ی خونه) 

 

 چنده؟؟؟ هتری راستی.  خوبیه خیلی جای خوبه-

 

 . توهىٕٔ نیست چیزی هفته+  

 بدیى؟ و هیخام که ای جعبه اوى هیشه حاال
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 ؟؟!گرفته و چشتوى جعبه کدوم حاال -

 

  7Friday گفتم شیطنت با و کردم ؼنچه لباهو اوم+ 

 

 هستینا سلیقه خوش هعلوهه -

 

 بدینش؟؟ کنیى لطؾ هیشه حاال+ 

 .بشه که هرچقدر.  هیخرهش

 

 قیهتشه توهىٖ جعبه خوده

 

 خدافظ ههنوى.  پوؾ+ 

 بگیره ام نقشه که هیکردم خدا خدا

 

 کنیى صبر لحظه چند -

 

  گرم دهت پروا ایول 

 

 بدیى توهىٔ شها -

 

  نهیده بابا دیگه شه کم ازش دستهه فقط االى هاشینم پوله هى زیاده+ 

 دارم توهى 3ٓٓ فقط دارم قرار بنگاه و هاشینهه واسه که دارم توهى 8ٓٓ االى
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  قبوله بزنیى سر بهم بازم که بدیى قول اگه -

 

 بشیى آشنا پدرم با دارم دوست حتها+ 

 

  باشم؟ داشته و شهارتوى هیتونم پس -

 

  البته+ 

 

 دادم شهارهو و

 

 8ٓٓ به برسه چه نداشتم توهنم 8ٓٓ هى گفتم پرت و چرت چقدر کردم سرهم دروغ چقدر لعنتی

 هیلیوى

 

 بیروى اوهدم و ابالی ال ی پسره اوى به دادم توهى 3ٓٓ

 

 .بود شیک العاده فوق جعبش خودهونیها ولی

  

 . بود  Friday 7 اصل که شکل هربع چوبیه ی جعبه یه

 . بود شده کار هشکی هخهله جعبه زیر و

 

 یه ساعت ی صفحه عکس ک کردم انتخاب قرهز پالستیکیه ی بچگونه ساعته یه و رفتم خرازی سهته

 . دادم ساعته به توهنم ده.  بود خنده ِکرِ  خیلی انصافا بود، بعدی سه تى بى
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 . دادم هنگلی ساعت اوى پوله که توهنی ده اوى حیؾ بود زیاد سرشم از خدایی

 

 . هیکرد دستش ساله4 پسره یه ساعتو اوى عهرا

 

 . داشت العاده فوق دیزاینره یه اونجا فروشی عطر هؽازه رفتم

 

 . هیکرد تزئینش واسم اونجا بردم هی هاهو هدیه ههیشه

 

 . کنه تزئینش شکل بهتریى به خواستم ازش و دادم و ساعت و جعبه

 

 .جعبش به نه ساعته اوى به نه بود هنگیده دختره بیچاره

 

 . حالگیریه یه فقط قضیه:  گفتم و زدم چشهک یه بهش

 

 .اس آهاده دیگه ساعته نیم گفت و خندید 

 

 . بیاره واسم و milionٔ خاستم هردِ  از و رفتم ادکلناشوى سهت بیروى برم که ازیى قبل

 

 . داد هی و رادههر بوی به به کردم بوش

 

 و ساده خیلی.  گرفت چشهو هلو لباس یه.  بود اونجا شیک بوتیک یه و پاساژ باالی ی طبقه رفتم

 .  بود خاص
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 . بودم ندیده کسی تنه

 

 .  کردم پرو رفتم

 

 .بود عالی.  زانو باالی تا جذب و بود ای حلقه آستینش

 خاص زردِ  یه

 . بود برنز بدى یه هچه فقط

 . گرفتم برنزم کرم یه و کردم حساب رو لباس  پول

 

 بگیرم جعبهو تا فروشی عطر ی هؽازه رفتم

 

 .شده اردالى درخور و هناسب کاهال. بود شده چیزی چه

 

  گرم دهش خدایی کردم حال طال دستش 

 . نگرفت پولم ازم تازه

 

 . خونه اوهدم

 

 .هیکردى کار پرهام با و بود خونه رادههر 

 

  بود زده تیپ حسابی هاهانم 

 

  ساناز کهک هیرم دارم هى پروا -
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  برو هاهاى باشه+ 

 

 . پیشم بیا زودی شد تهوم که درست پرهام-

 

 .داد و هاهاى جواب چشم یه با پرهاهم

 

 .کردم صوؾ و صاؾ حسابی حهوم تو پریدم  رفت هاهاى ههینکه

 

 .کردم خشک تنهو  

 

 .هالیدم بدنم کل به کرهو و نشستم

 

 .خاص طالیی رنگ یه بود شیک خیلی رنگش

  

 شنوا گوش کو ولی باشه توپر و سفید باس دختر هیگفت اوهد هی بدش خیلی هاهاى هرچند

 

 . هیکردم خودهو کار ههیشه هى

 

 .کردم تى لباسهو شد یکنواخت که بدنم جای ههه

 

 . بود تنم فیت
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 .هیوهد بهم خیلی

 

 .شه خشک تا کردم سشوآر و زدم چنگ حسابی هوس با بلوندهو هوهای 

 

 .  هام شونه رو ریختم و کردم باز وسط فرق فرهو درههه هوهای

  

 کردى آرایش به کردم شروع

 

 کردم برجسته هاهو گونه هسی ی گونه رژ با. کردم سیاه ههارت با چشاهو و زدم برنز پودر کرم یه

  اخر ی هرحله به رسیدم و

 

 .  دادم حجم لبهو حسابی و زدم جیػ قرهزه رژ یه

 

 .  بیا توام رفت تیچرم هاهاى پیش هیرم هى آجی زد داد و پرهام

 

  اه بهش نهیگفت رادههر چرا هیزد صداش تیچر ههش چرا

 

 .شدم خودم تهاشای هحو و کردم پام و زردم بلندای پاشنه

 

 .  بودم شده هعرکه

 

 :  دراوهد صدا به در زنگ
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 . بکنم کارهو گذاشت اگه سهج پرهاهه ایى

 

 . کردم باز و در هیزدم ؼر داشتم درحالیکه و در سهت پریدم

 

 دیدم در پشت رادههرو یهو

 

 وضعیت اوى تو هنم

 

 . کرد برانذاز بدنهو کال کنه بلند سرشو خواست رادههر 

 

 برداره چشم نتونست دیگه خورد خهارم چشای به که چشهش 

 

  بود شده سیاه حسابی چشام و بودم کشیده چشم خط ههارت با

 

 !نیست پرهام ؟؟!داریى کاری:  زدم لب عشوه با و کردم ؼنچه لباهو

 

 نداد جواب

 

  ؟.آرهاى آقای: دادم تکوى چشهش جلو دستهو

 

 . کرد هی نهایی خود بلندم ناخونای رو حسابی زردم الکای

 

 داشت نافذی چشهای چقدر جونم ای
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 هنه تهاشای هحو و نهیشنوه صداهو اصال کردم حس

 

 . کنم نگاهش فقط داشتم دوست 

 

 برام آروم پسر یه نهیکردم فکر وقت هیچ.  بود ههربوى خیلی. داشتم رادههر به خاصی حس یه

 .باشه داشته جذابیتی

 

 و آروم شخصیت ایى بخاطر جذابیتش شایدم ، بود جذاب العاده فوق برام رادههر ، نه رادههر اها

 ... بود هؽرورش

 

 : گفت لرزونی صدای با

 

 .گذاشتم جا گوشیهو...گو.  ببخشید...  ب...ب

 

  ؟؟!بودینش گذاشته کجا داخل بفرهایید گفتم و کردم باز درو

 

 . بود شارژ تو جاى پرهام اتاق -

 

  وایسادم در چوب 4 تو و رفتم سرش پشت هنم پرهام اتاق سهت رفت

 

  در سهت اوهد برداشتو گوشیشو
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 کردم هی نگاش هات و بودم نگاش هسته هى

  

 تک و کرم کتاى شلوار یه با بود تنش بود هوهاش چشهو ههرنگه که زیتونی سبز ی هردونه پیرى یه

 . بود دستش رو که کرهی کت

 

 . بود بلندتر اردالى از هیکنم احساس و بود العاده فوق استایلش

 

 . بود هی اهشب هههونیه تو رادههرم هیخواست دلم چقدر

 

 .رفتم تر جلو. کرد نگام و وایساد روم به رو

 

  چشاش به زدم زل

 

 سهتم اوهد

 . شنید هی صداشو رادههرم کنم فکر کوبید هی سینم ی قفسه به شدت به قلبم 

 

  هیلرزید.  کردم نگاه دستاشو

 

 : اوهد حرؾ به و کرد باز لبشو

 

 خانوم پروا

 

 .  زد صدا کوچیکهو اسم بار اولیى برای
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 .  بود دلنشیى چقدر که آخ

 ...کنه هی صدام رادههر وقتی قشنگه اسهم چقد کردم حس

  نزده صدام قشنگ اینجوری هیچکس تاحاال

 

  پروا؟-

 

 ... شد تزریق بدنم ب خاصی لذت یه دوباره و ریخت قلبم

 

 پروا جوى نگم که ، دلم جونه نگم که ، جونم نگم که گرفتم خودهو جلوی زور بخ

 

 بله+ 

 

 تولد؟؟ بریى هیخایى شهاهم -

 

 بله+ 

 

 ! نگم نهیتونم ولی داره ربطی چه هى به بگیى شاید.  بکنم خواهشی یه ازتوى هیشه -

 

  بفرهایید+ 

 

 نکنیى؟؟ تنتوى و لباس ایى هیشه -

 

  چرا؟+ 
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 بدیى اجازه نشه بد براتوى و هست اهکانش اگه حداقل یا. کردم خواهش ازتوى ولی نهیدونم چراشو -

 !هههونی بیام ههراتوى هنم

 

 دختره اوى اگه اینکه ههم حضورشو هم ، هیخواستم ههینو هنم خود ایى؟ از بهتر چی. کردم فکر یکم

 و نداشت کاریم که هاهانهم نبود اهشب که بابا.  بگیرم و اردالى حال حسابی هنم بهتره پس باشه اونجا

 داشت اعتهاد رادههر به چشاش قد طرفی از

 

 باشیى داشته حضور هههونی تو هیتونیى هى هههوى عنواى به شهاهم  بیایى هیتونیى که البته+ 

 

 ! نیست؟؟ بد که لباسم:   انداخت لباسش به نگاه یه 

 

 ...ولی هحشر ههیشه هثل پوش شیک ههیشه هثل خواستنی ههیشه هثل:  بگم خواستم

 

 . نهیداد بهم رو اجازه ایى ؼرورم ولی

 

  داریى کم چیزی یه فقط:  گفتم و کردم نگاش حسرت با

 

 چی؟؟ -

 

 پاپیوى یه+ 

 

 . برداشتم کرم پاپیوى یه و رفتم بابا کهد سهت
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   چطوره؟؟؟ ایى+ 

 

 نیست؟ بهتر کراوات بنظرتوى ولی قشنگه -

 

  دارم دوست پاپیوى هى نه+ 

 

 داریى دوسش شها که هرچی باشه -

 

 . نهیرسید بهش قدم بلندم پاشنه با حتی.  رفتم سهتش و زدم هلیحی لبخنده

 

 ببندم واسش پاپیونشو تا نشست اینا هاهاى تخت رو

 

  نشستم کنارش هنم

 

 .  هیوهد عطرم بوی.  ببندم واسش پشت از تا سهتم خم سرشو

 

  بود سینم نزدیک سرش

 

 .کشیدم عقب آروم بستم که و پاپیوى

 

 .زد لبخندی و کرد نگاهم

 

 .برداشتم بودهو گرفته اردالى واسه که کادویی و زدم لبخند بهش هنم
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 کادویی ههچیى که هههه خیلی واستوى اردالى آقا هعلوهه زیباست چقد:  گفت و کرد کادو به نگاهی

 براش گرفتیى

 

 . خندیدم افکارش به دلم تو ولی نگفتم هیچی رادههر به

 

  انداختم روم شنل یه

 

 لعنتی برنداشتم و کلید وای ای افتاد یادم بستم درو ههینکه

 . بیارم کلید هى بوده قرار که نهیارم خودم روی به اصى هاهاى پیش

 

 .  کرد باز و در اوهد ساناز زدیم و در

 

  برد هاتش هى دیدى با

 

 برنز هیاد بهت چقدر پروا وای -

 

 داریى لطؾ ههنوى+ 

 

 !نهیارم؟ جا به و ایشوى:  گفت و پرید چشاش از برق رادههر دیدى با

 

 . هستى هى هههوى جاى رادههر+ 

 داخل بیایم بدیى اجازه اگه
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 بودى کرده دعوت هههوى چقدر شدیم داخل و کرد باز و در

 

  شد خوشحال کلی رادههر دیدى با پرهام

 

 داد تکوى هیکنه چیکار اینجا ایى اینکه ای نشونه به سرشو رادههر دیدى با هاهاى

 

 صورتم تو بیشتر پریشونهو هوهای و درآوردم شنلهو.  نشستیم نفره ٕ هبل یه روی رادههر با و رفتیم

 . ریختم

 

  نبود دختره اوى چرخوندم چشهو

 

 نیست چرا کجاست اردالى خوده پس

 

  کردم بلند سرهو صداش با یهو

 

 آوردیى تشریؾ که هرسی ههگی به سالم -

 

 بود چسبیده سفت و اردالى بازوی دختره

 

 هیچسبه؟؟؟ آدم بدى به شکلی چه که دیدیى کنه یه تاحاال

 

 . هیکرد ایفا رو کنه نقش داشت دقیقا دخترم اوى
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 . بودم کناریش هبل رو چوى دید نهی هنو اردالى

 

 . گفتم تبریک تولدشو دلبرانه خیلی و پاشدم

 

 چنگش به و اردالى بازوی قبل از تر سفت دختره.  بیروى زد حدقه از چشاش دید هنو که اردالى 

  هیکشید اردالى بازوی روی فرضی خطوط شیطونیش ناخونای با و کشید

 

  داد دست اردالى با و شد بلند رادههرم هى از تبعیت به

 

 بودیم سرتر گردى و سر یه اردالى از رادههرم و دختره از هى خدایی

 

 دختر:  گفت و کرد رها دختره دستای حصاره از خودشو بود شده گیج رادههر وجود با که اردالى

  ترنم عهم

 

 کردم خوشبختی ابراز و دادم دست باهاش هنم

 

 . زدم دستش به انگشتاهو نوک فقط کنم عرض چه که دادى دست البته

 

 ؟!نهیکنیى هعرفی رو آقا خانوم پروا:  اردالى

 

 خونوادگیهوى دوستای از یکی هستى رادههر+ 
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 ندیدهشوى تاحال  جدا؟؟؟ -

 

 !بدونیى؟؟ هارو ی خونواده پوکه و جیک تهوم قرار هگه+ 

 

 کرد قطع هارو بحث جرو ساناز صدای

 

 :  گفت اردالى به رو و کرد بوسی رو شد ساناز آویزوى هیهوى هثل ترنم یهو

 کنی؟؟؟ کهکم بیای هیشه کنم عوض لباساهو هیرم هى جاى اردالى

 

  هیام االى عزیزم برو آره:  اردالى

 

  رفت سرش پشت و

 

 : کردم نگاه در الی از و رفتم سرشوى پشت هیترکیدم داشتم فوضولی از

 

 بود اردالى روی به رو سوتیى یه و شورت با ترنم

 

 هیکنی؟؟ باز سوتینهو بند عزیزم:  گفت اردالى به پشت و درآورد کیفش از تاپ به

 

 . کرد باز واسش ههارت با اردالنم

 

 کرد ؼنچه لباشو و اردالى سهت کرد و روش
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 لباش رو گذاشت لباشو و اردالى گردى دور انداخت دستشو

 

 نفرت از ههلو صدای با و کردم باز و در هحکم کنم تحهل و عوضی ایى کارای نهیتونستم دیگه واقعا

 ...گفتم

 

 .بدی انجام هیتونی هم بعدا رو بازیات کثافط ایى اردالى آقا+

 کنی؟؟؟ تهوم رو هسخره هههونیه ایى و بیای هیشه 

 . نیستى عالؾ شها هثل که ههه 

 

 هیکرد برانداز چشم تا چهار با نقصهو بی استایل باز دهى با داشت اردالى

  

 : گفت هاشو سینه جلو گرفت تاپشو سریع ترنم

 

 . نیست که طویله.   نشی جایی وارد اجازه بدوى ندادى یاد شها به -

 

 .  هحرم هنم یقینا باشه هحرم بهت اردالى اگه نباش نگراى شها عزیزم+ 

 . داریم رو داری تو که ههونایی هههوى که نداری بقیه از زیادتری چیزه

 

 .هههه کیفیت نیست ههم کهیت ولی داری آره -

 

 باشه داشته کیفیتی دوم دست دختر یه کنم نهی فکر+ 

 

 کردی؟ تى کی واسه جلفتو لباس ایى تو -
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 بکنم کارارو ایى بایدم ها تشنه شها توره از عشقم داشتى نگه واسه هى

 

 اونیکه:  گفتم ؼرور با و زدم زل اردالى چشای تو و دادم سر دلم ته از آهیزی تهسخر ی خنده+ 

 .  دیدی کنارم رو کردم تى لباس واسش

 .نکردم در به تى از لباس  ، کردم تى لباس واسش هى

  

 هیداد گوش ترنم هنو حرفای به و بود ساکت ولی ، گرفت و اردالى چشای جلو خوى دیدم وضوح به 

 

 ... یا دهنتو هیبندی پاستوریزه هوی -

 

 حرفش وسط پریدم

 

 چی؟ یا+ 

 . هیکشی گوه به و خاتم و عالم کنی باز دهنتو و هاشی دریده اوى از هعلوهه

 بری از پوزیشنارو ههه زدی َعر اوى و ایى زیر انقد

 

 . ندادم و بهش زدى حرؾ هجال دیگه 

 بیروى زدم و کوبیدم بهم هحکم درو

 

 :   گفتم بلندی صدای با و رفتم هههونا سهت

 

 .  هیکرد نگاهم نگراى چشههای با که دیدم و رادههر
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 .   هیزد هوج نازش چشای تو نگرانی حس

 

  کردم؟؟؟ چیکار و رفتم کجا اینکه نگراى بود؟؟؟ هى نگراى یعنی

 . اردالى نگاهای و رفتارا نگراى

 

 .  نبود چرا ارسالى راستی

 

 . شب تا صبح الواتیه پیِ  که اونم

 

 .نهیشد پیدام خونه داشتم دیانا هثل داری هایه دختر دوست هنم

 

  آشؽال ی دختره گفتم لب زیر و نشستم رادههر کنار

 

  افتاده؟؟؟ اتفاقی شده؟؟ چیزی:  رادههر

 

 هیبرى دختره هرچی آبرویه دارى نها دختر هشت یه فقط نیست خاصی چیزه نه+ 

 

 : گفت و پاشد سریع چیه هنظورم فههیدم که ساناز

 .بیارم و جوى اردالى و کیک هیرم هى

 

 .  هبارک تولدت هبارک هبارک هبارک تولدت تولد تولد:  شد بلند ههه صدای اردالى و کیک آوردى با

 

 . بود پاش کوتاه هشکیه داهى یه و و رنگ شب نارنجیه ی دکلته تاپه یه اوهد اردالى بعد ترنم
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  نچسب ی دختره پوشیده خاب لباس انگاری

 

 . کردم اونوری روهو و رفتیم بهم ای ؼره چش

 

 . هیکرد خودنهایی 8 و ٕ شهعه تا ٕ کیک روی

 

  شده ساله 8ٕ پس

 

  جوى اردالى کى آرزو اول:  گفت و وسط انداخت و خودش عفریته اوى باز شهعا کردى فوت قبل

 

 . برید و کیک و کرده فوت شهعارو آى یه تو و بست چشهاشو و انداخت هى به نگاه یه اردالى

 

 کادوها اول گفت و انداخت وسط خودشو شیریى خود اوى بازم

 

 .  هى کادوی اول گفت و آورد کادوشو

 

 . اوى اول:  داد نشوى یکیشو انگشت با ، انداخت کادوها به نگاه یه اردالى

 

 .  هیداد نشوى هنو کادوی گرفتم انگشتشو سوی

 

 . هیکرد خودنهایی هى کادوی ها کادو ی ههه بیى
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 . بود عروسی دلم تو ترنم شدى ضایع بخاطر

 !!چیه هى کادوی ببینه بود هنتظر کنجکاو خیلی رادههرم 

 

 . بود شیک ساکه یه داخل کادوم

 

 کشیده؟؟ کی رو کادو ایى زحهت -

 

  نداره شهارو قابل:  گفتم تفاوتی بی با

 

  7Friday اوه:  گفت تعجب با خالش پسر بیروى آورد ساک از که و ساعت ی جعبه

 

 خوشحالهوى بیاریى تشریؾ بذاریى چشهاهوى تخم رو قدم هاهم تولد خانوم پروا بابا گرم دهتوى

 . کنیى هی هرگهوى ذوق اصل در یعنی هیکنیى

  ها جعبشه پوله توهى ٕ فقط اردالى داداش

 

  توهىٖ هال سر تو نزى سعیدد آقا:  گفتم اعتراض با

 

 گرم دهتوى گرم گرم گرم بابا:  گفت و خندید سعید

 بده کادو هى تولد جعبشو حداقل اردالى

 

 . هیخندیدى سعید ریختنای زبوى به داشتى هههونام ی ههه

 

  رادههر جز نفر یه جز هیخندیدى ههه
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  بخند توام دِ .  الهصب آخه نهیخندی چرا

 

  باشه هیکنی تقدیم بهش که کسی شاْى در باید کادو:  گفتم و زدم پوزخندی

 

 بود هونده هبهوت که اردالى

 

 شد خیره داخلش به و کرد باز رو جعبه در

 

 .  کردم خرجش که توهنی 3ٔٓ اوى حیؾ. بود حقش. شد خنک دلم که آخ

 .  نداره آفت بم بادهجوى

 .  هیکنم ازش برابرشو چند

 

 .  پارسا خاى اردالى بیفتی پام به روزی یه هیکنم کاری

 

 . ببینى ههه بدیى نشوى:  گفتم و رفتم ای ریسه

 

 کادوی کسی هى جز ندارم دوست:  گفت بود گرفته حالش بدجوری و بود شده ضایع ناجور که اردالى

  ببینه تورو

 

 . خورد لبشو پوسته از الیه یه حرص از ترنم

 

  بود؟؟؟ چی جعبه داخل ببینیى داریى دوست گفتم رادههر به و درآوردم گوشیهو
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 .داد تکوى تایید ی نشونه به سرشو

  

   زد ای قهقهه.  دادم نشوى بهش و بود جعبه داخله که ساعتی عکس

 

 .  نداده نشوى ساعتو چرا که بود اردالى کار از شاکی سعیدم و داشت نظر زیر هارو فقط اردالى

 

 . کام تا الم.  درنهیوهد صداشم حتی رادههر 

 . نبود هههونی تو اصى انگاری

 

 . هیکردم حسش هى ولی

 

 کردى باز نیست ههم چیزی واسم بدم نشوى اینکه واسه.  هیکرد نگاه هنو چشهی زیر گهگاهی فقط

 . کردم سر گوشیم با رفتى ور با هارو کادو باقیه

 

 . بود گرفته هقدس هریم پالکه با طال زنجیره یه ترنم که فههیدم فقط

 

 سیریش بندازتش اردالى گردى ههونجا هیکرد سعی چقدرم

 

 انکار اردالى از اصرار ترنم از

 

 . بندازه گردنش نذاشت و شد هوفق اردالى آخرم
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 . بود شده گرفته فجیعی طرز به حالش هى کار بخاطر

 

 .  هیکردم حس و ترنم و اردالى و رادههر نگاهای سنگینه هدت ایى تهوم تو هى و

 

  بریزم کجا بودم هونده بود فراووى کهرم تو قر واقعا که هنم بودى گذاشته کرم بابا آهنگ یه

 

  ههینجا ههینجا:  داد جواب درونیهم کرهه

 

 .بدم کهرم به قری یه تا پاشدم

 

 . رفتى کنار هى رقص دیدى با که هیخوردى تلو تلو وسط اوى توک و تک 

 

 .  زدم چشهک و رادههر سهت رفتم

 

  رادههر سهته فرستادهش و بوسیدم بعد زدم زهیى به دستهو شدم خم

 

 . وسط اوهد و درآورد کتشو ، پاشد رادههر دیدم آى یه

 

 دست واسش حرکت بی هى و هیرقصید رادههر بعد و هیکرد نگام حرکت بی رادههر هیرقصیدم هى 

 . هیزدم

 

 . هیخورد حرص داشت حسابی بود کرده هشت دستاشو اردالى
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 . دادیم قر تاییٕ گرفتو کهرهو پشت از رادههر بعد

 

 رادههر کردىِ  ههراهی بود عالی

  

 .  بودیم عرق خیس دوتاهوى

 

 .  نشستیم و زدى کؾ واسهوى ههه

 

 . کرد ههراهیم اردالى دادى حرص تو رادههرم اهشب

 

 . داشتم خوبی احساس بود کنارم ازینکه

 

 .  شد گرفته حالم هاهاى ی ؼره چشم با که هیخوردم تیتاب خودم عالم تو داشتم

 

 هست اینجا هاهانم نبود یادم اهشب اصال

 

 بود برده خوابش پرهام خداروشکر

 

 کردى کم زحهتو کم کم ههه شام خوردى بعد

 

 : گفت بخشی آراهش صدای با و شد نزدیکم رادههر

 کنارتوى رو اهشب دادیى اجازه که هرسی.  بود ای العاده فوق شب. بردم لذت کنارتوى رقصیدى از 

 .باشم خوش
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 .  بود هى جانب از احساس پر لبخنده یه فقط جوابش

 

  رفت بعدم

 

 .بریم تا زد صدا هنم و کرد بیدار خواب از و پرهام هاهاى

 

 . داشتى سهینار بابلسر بود رفته.  بود هاهوریت بابا 

 

  بده رو کلید پروا -

 

 !ندادی هى به.  نیست هى دست+ 

 

 بیروى زدی خونه از نفر آخریى تو  نیست؟؟ هى دست چی یعنی -

 

 . برنداشتی تو چهیدونستم بردارم کلید که هیگفتی هى به هاهاى+ 

 

 بیارم کجا از ساز کلید شب وقته ایى پروا نشی ذلیل -

 

 شد خیر به ختم خداروشکر

 

  خودتونه هنزل کنیى استراحت ها ی خونه اهشب بفرهایید گفت و شد ظاهر جنیا هثل اردالى
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 نهیشیم شها هزاحم ایى خسته شها عزیزم نه:  گفت هاهاى

 

 .بفرهاییى.  داریى اختیار حرفیه چه ایى:  اردالى

 

 کنم اذیتش بیشتر یکم اهشب نبود بد

 

 ...داخل رفتیم و زدم و خودم هخصوص شیطانیه لبخند

 

 . بگیرم رو اردالى حال لحظه هر هیخواست دلم چقدر که آخ

 

  هى سرش پشت و داخل رفت جلوتر هاهاى

 

 : گفتم عشوه با شدنی رد کنارش از

 برازنده که بگیرم ساعتی بتونم تا گذاشتم وقت کلی.  هیوهد بهت خیلی  نکردی؟؟ دستت ساعتتو چرا

 . باشه جنابعالی ی

 

 :  دادم اداهه زدهو پوزخند

  خودهه ساعته ی جعبه چوى بده پس بهم جعبشو فقط

 عزیز خیلی واسم اس هدیه جعبش و ساعت آخه هیگیرها پس که شرهنده

 

 !!دارم سوال یه پروا -

 

  بفرها+ 
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 . گیریا حال ایى حرکتا ایى کارا ایى حرفا ایى -

  هیرسه؟؟؟ ذهنت به چطوری خدایی

 ؟؟!هیکشی نقشه و هیکنی فکر اینا به راجع چقد

 

 : دادم جواب و کردم ای خنده دل ته از

 

  دیدی کجاشو.  خالقیتاهه از ریزه یه اینا تازه+

 

 : گفتم و کردم نگاه گردنشو

 

 گردنت؟؟؟ ننداختی چرا و جوى ترنم گردنبند

  نیوهد؟؟ خوشت

 !!داشتی دوست هنو ساعت هطهئنم ولی

 

 نیست ههم واست ترنم انگاری که نکى وانهود جوری -

 

 کیه؟؟؟ ترنم -

 

 نکى کفریم پروا -

 

 ...!!! ترنم... ترنم... ترنم+ 

 نهیرسه ذهنم به چیزی
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 باشه؟؟ عوضی هیتونه چقدر دختر یه آخه -

 

 !!باشه اسکل هیتونه پسر یه که ههونقدری+ 

  باشه؟؟؟؟ ههم زیگیلم ی دختره اوى کارای که هههی واسم اصال تو کردی فکر کردی؟؟؟ فکر چی تو

 

 هیپری پسره اوى با نبینم دیگه -

 

 باشی داشته باهام نسبتی نهیاد یادم+ 

 

 نکى سگم پروا -

 

 داری تشریؾ سگ هوارد ی ههه تو ، تو+ 

 . تو برم هیخوام کنار برو

 

 نهیکنها گوشزد بهت دیگه پروا:  سهتم گرفت اشارشو انگشت و شد نزدیکم

 

 .  تو رفتم بهش دادى اههیت بدوى هنم

 

 . کرده فکر چی

 گالبی هیکشه نشوى و خط هى واسه بعد هیکنه هیخواد دلش که ؼلطی هر ترنم با خودش

 

 خوابیدى هم با و جوى ساناز اتاق رفت هاهاى
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  قشم بود رفته هلک یه خرید واسه فرهاد آقا

 

 . کرد لش ارسالى اتاق.  بود خواب گیج که پرهاهم

 

 نیوهد خونه شب اصال که ارسالنم

 

  بخواب ارسالى اتاق گفتش بهم جوى ساناز

 

 . هیخوابم اردالى آقا اتاق هى. نیستم راحت اونجا هى جوى ساناز نه+

  پرهام پیش بره اردالى آقا

 

 هیخوابم خودم اتاق تو فقط هى -

 

 هیخوابم پله راه تو هیرم هنم پس+ 

 

 بیروى اوهد بالشتش با بعدم رفت اتاقش سهت و کرد خشهی اردالى

 

 :  گفتم و زهیى کوبیدم پاهو

 دستته تو که هیخوام رو بالشتی اوى هى

 

 نهیبره خوابم نباشه ایى هنه بالشت ایى پروا -
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 باشم راحت چجوری هى که اینه ههم نبره خوابت خب+ 

 

 بس و بود اردالى کردى اذیت واسه فقط حرفام و کارام ی ههه 

 

 هخهه تو صدات که نکى جیر جیر فقط بالشت اینم بگیر گفت و سهتم کرد پرت و بالشت

 

 نداری لیاقت. قشنگی ایى به صدا راضی خود از ی پسره کرده ؼلط واه واه ایش

 

 . کردم تى و گرفتم جوى ساناز از خواب لباس دست یه

 

  بستم و در و اردالى اتاق اوهدم

 

 بود تهیز چقدر

 

 . بود هشکی سفید کال اتاقش

  ریخت بهم اعصابم. هیکرد دلبری داشت ترنم که افتادم هی ی لحظه یاد ههش

 

 . گشتم اتاقشو یکم و پاشدم

 

 " بدانند باید زناى ی درباره هرداى که هایی راز"  بود کتابخونش تو بزرگ روانشناسی کتابه یه

 

  ؼلطا چه اوهو
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 . کردم نگاه کتابو فهرست

 

 بود داده توضیح زنا چیه ههه به راجع

 

  یائسگی تا بگیر هاهانه عادته از

 

 .کشیدم خجالت اردالى از یکم راستش

 

 . افتاد بیروى عکس یه کتاب الی از

 

  بودى ساله یازده ده دختره یه و پسر یه توش که قدیهی عکس یه کردم نگاه و برداشتم

 بود خنده کرِ  هاشوى قیافه

 

 بادیه کاپشى یه که ام پسره.  بود هوکت هثل ابروهاش دختره کم سى وجود با بودى کی اینا یعنی

  بود تنش صورتی

 

 . کردم نگاه و عکس پشت

 

  آقاجوى باغ خدیجه و اردالى

 

 دیگه کیه خدیجه اوى پس اردالنه ایى یعنی خدا وای شدم بر روده خوندم که اینو

 

 . هیشه الزهم بعدی حالگیریای واسه بودم هطهئى گذاشتم کیفم داخل رو عکسه
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 . کردم حس کهرم توی بدی درد که هیشد گرم داشت چشم تازه کردم ولو اردالى تخت رو خودهو

 

 . پریدم جام از ها زده جى هثل تاریخ یادآوری با ولی اهشبه رقص بخاطره شاید گفتم اولش

 

 ...بود کم ههینم فقط

 

 هیشدم زنده و هردم هی هاهانه عادت هوقع

 . هردم هی کلهه واقعیه هعنیه به

 

 رفتم دسشویی سهت و کردم باز و اتاق در

 

 هیشد شروع دردم قبلش ساعت دو یکی

 

   نبود گشتم قرص دنبال و رفتم آشپزخونه

 .  هیشد شروع داشت دردم دیگه

 .نشستم بود آشپزخونه تو که ایه نفره شش ؼذاخوریه رو

 

 بستم چشاهو و گرفتم دستم تو سرهو

 

  برداشت لیواى و آشپزخونه اوهد بعدم رفت اردالى اتاق در سهت اول که دیدم و بلندی قاهته

 

 بود اردالى
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 . گرخید حسابی و دید هنو کرد باز که و یخچال در

 

 . نداشتم زدى حرؾ نای هى ولی

 

 : گفت و کرد روشى رو آشپزخونه چراغ

  هیکنی؟ چیکار اینجا تو

 

 ! پریده؟ رنگت چرا چته پروا:  گفت و اوهد سهتم روزم و حال دیدى با

 

 .  بودم گرفته لرز و تب و بود نشسته پیشونیم روی سرد عرق

 

 قرص هیخوام قرص:  بود قرص بیارم زبوى به هیتونستم که ای کلهه تنها

 

 هیخوای؟؟ چی:  آورد و قرصاشوى ی جعبه و رفت یخچال کنار کابینت سهت اردالى

 

 ژلوفى+ 

 

 نیست ژلوفى نیست:  گشت رو جعبه

 

  قرص توروخدا:  گفتم عجز با و چکید چشام از اشک

 

 قرص قرص:  دادم اداهه لرزوى صدای با بعد و
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 هیکنم درست نعنا عرق واست االى گفت و سهتم اوهد نگراى

 

 .  بود بریده اهونهو درد دیگه

 

 هیریخت یکی یکی اشکام

 

 کهرم ای:  کردم بؽل شکههو و پاییى انداختم خودهو صندلی از

 

 .خوردم و آورد نعنا عرق سریع اردالى

  

 نداره تاثیر روم اصال اینا هیدونستم ولی

 

 . برد اتاقش و کرد بلندم زانوم زیر یکیش و گردنم زیر دستش یه اردالى

 

 کنم چیکار بگو توروخدا پروا -

 

  هیدادم جوى واقعا که هنم

 

 .  داد هاساژ یکم و برد کهرم سهت دستشو

 

 . کى بیدار هاهانهو ، هاهانم+ 
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 . رفت و پاشد سریع

 

 اردالى چیشده:  اوهد هاهاى خابالوی صدای

 

 ! خوردی قرص هاهانته؟؟؟ عادت تایهه پروا:  گفت و اتاق اوهد

 

 نبود قرص خاله:  داد جواب هى جای اردالى

 

  بیهارستاى؟؟ ببرهت چجوری پروا نیست سوئیچم:  هاهاى

 

 . کنیى تنش چی یه فقط هیبرهش هى:  گفت اردالى

 

 . انداخت سرم رو شالهو کردو تنم شنلهو هاهاى

 

  سپرم هی تو به رو پروا اردالى:  نداشت لباس خودشم

 

 راحت خیالتوى نباشیى نگراى -

 

  آسانسور داخل رفتم اردالى با

 

  آسانسور کؾ افتادم و شد سست پاهام

 

 . برد هاشینش سهت و کرد بؽلم اردالى
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  بیهارستاى رسیدیم دقیقه پنج عرض در

 

 . شم پیاده که کرد کهکم اردالى

 

  بگیرش پروا:  گفت و داد بم هشکی ی کیسه دستس تو

 

 چیه؟؟+ 

 

 بهداشتی پد -

 ...هیشه الزهت

 .  شدم آب خجالت از لحظه اوى

 . نگفتم هیچی و انداختم پاییى سرهو

 

  دیگه نکى گریه هى جوى پروا:  اردالى

 

 . دارم درد چقدر نهیدونست

 

 . کرد ههراهیم اورژانس تا و گرفت بؽلهو زیر اردالى

 

 چشونه:  گفت و اوهد پرستار یه

 

 هاهانه عادت:  اردالى
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 .  نبینتم اردالى تا صورتم رو گذاشتم دستهو

 

 بزنیم سرم باید افتاده فشارشم گفت اردالى به رو پرستار

 

 .  داشتم وحشت بیهارستاى و دکتر از اصال داشتم وحشت سرم از

 

 هیترسم هى نه سرم نه:  گفتم اردالى به

 

 .  بکشی درد نهیخوام.  کنارتم هى نترس جاى پروا:  گفت و نشست پاش رو

 . کى تحهل یکم پس

 

  کردم نگاش گریوى چشهای با فقط هى و

 

 . گرفت دستهو اردالى و اوهد دهبکش دستک با پرستار

 

  نبینم تا گذاشت چشم روی دستشم یه

 

 گزیدم لبهو و بستم چشاهو

 

 گریه توروخدا پروا:  هیکرد زهزهه لب زیر و بود کرده خیس و اردالى دست حسابی چشهام اشکه

  الهصب دِ  نکى
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 !!!کنه سوراخ نازهو دسته اوهد دلش چجوری ناهرد پرستاره

 

 !نه؟؟؟ یا هیشد نگرانم اونم بود رادههر اگه ولی اردالى نگرانیه بود جالب واسم

 

  بستم چشهاهو و گذاشتم سرم روی دستهو

 

 . نگرانته یکی وقتی خوبه چقدر

 

 . بود ههسایهوى رادههرم کاش

 

 . هیخوره بهم ازش حالم دیگه دیدم ترنم با و اردالى وقتی از

 

  کردم باز آروم چشاهو از یکی

 بود زده سرهو

 

 . نهیدید هنو بود پاییى سرش بود نشسته صندلی روی در جلوی اردالى

 

 . کم دردم و هیشد تهوم سرهم کم کم

 

 کردم استفاده بود آورده واسم اردالى که پدی از و رفتم دسشویی شد تهوم که سرم

 

 بود ههربوى باهام خیلی اهروز واقعا
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 بهتری؟؟؟ کى باز چشهاتو پروا پروا:  اردالى

 

 .  کردم باز چشهاهو

 

  بود شده کم خیلی دردم و بود بهتر حالم

 . شده کهتر دردم آره:  گفتم کنم لوس خودهو خواستم ولی

 

 . گرفتم چی واست ببیى گفت و باال گرفت دستشو

 

 بود ژلوفى ُپر پالستیک یه  کردم نگاه

 

 : گفت و کرد نگام ههربوى

 ؟!باشه پروا باشه ههرات قرصا ازیى برگ یه بری خواستی هرجا بعد هى

 

 .دادم تکوى باشه ی نشونه به سرهو

 

 

 

 پاشی؟؟ کنم کهکت:  گفت و زد لبخندی

 

 . پاهیشم خودم ههنوى+ 

 

 .هیخوردم تلو تلو و هیرفت گیج سرم که هرچند
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 . شدم سوار رسوندهو هاشیى به خودهو زحهتی هر با

 

 .  داشت نگه هارکت سوپر یه کنار و افتاد راه اردالى

 

 . برگشت دقیقه چند بعد و شد پیاده

 

 . بود دستش پر پالستیک یه

 

 .  هاشیى تو نشست

 

 . کرد داخل رو نی و درآورد عسل شیر قوطی یه و انداخت دست

 

 بخور بیا:  گفت و گرفت سهتم

 

  ههنوى ندارم هیل+ 

 

  خوبه واست االى پروا بخور بگیر -

 

 . خوبم هیگم نکردم که زایهاى+ 

 

 بخور بگیر هیگم -
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 نهیخورم+ 

 

  بیروى کرد پرت هى سهت ی پنجره از و شیر آهازونی وحشیایه هثل دفعه یه

 

  سرم تو بزنه هیخاد کردم فکر گرخیدم لحظه یه

 

 . بکنه ؼلطی ههچنیى نداره جرئت ؼلطا چه ولی

 

 بشنوه که گفتم شخصیت بی یه بهش لب زیر

 

 پروا گفتی چیزی -

 

 بشنوی که گفتم بلند آره+ 

 

 دراوهد زبونت زدی سرم -

 

 ! برداره؟؟ رو جنابعالی آشؽاله که شه خم باید هرد یه قاهت تو زشته کاره واسه هیدونی هیچ+ 

 

 . داشت نگه و ترهز رو زد یهو

 

 کوبید هحکم درو و شد پیاده

 

 روانی هیکنه برخورد باهاش کوب گوشت هثل. توئه دسته که هاشیى ایى حیؾ آشؽال بشکنه دستت
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  آشؽالی انداخت و برداشت و شیر قوطی و خیابوى اونور رفت

 

 : زد داد سرم و شد هاشیى سوار

   زیست؟؟؟ هحیط ی آتیشهٕ طرفداره شدی؟ راحت االى شدد؟ خوب

 .نیست وزیرش زیستی هحیط نگراى که اونقدری

 

   اردالى؟؟؟ چیه هیدونی+ 

 .نکى هثل تولید لطفا. داره بیشتری آراهش جاهعه باشى کهتر هرچی تو هثل فرهنگی بی آدهای

 

 : گفت و گرفت چنگ به بازوهو -

 !! بزنی حرؾ دیگه کلهه یه پایینا هاشیى از هیکنم پرتت ههینجا بخدا پروا

 

 شنیدم؟؟؟ چی!!!  نفههیدم+ 

 کردی؟؟؟ بلؽور چی چی!  االى؟؟ تو زدی زری چه

 ؟؟؟؟؟!پاییى کنی پرت هنو

 ! هیشم پیاده دار نگه

 

 سرجات بشیى درنیار بازی ُکلی -

 

  پاییى هیکنم پرت خودهو یا هیداری نگه+ 

 

 ...که کنم بازش خواستم و بردم در ی دستگیره سهت دستهو حرفم اثبات واس
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 . داشت نگه یهو که

 

 . شد هانع و گرفت بازوهو که شم پیاده خواستم

 

 . شدم پیاده و کشیدم دستش از بازوهو قدرت تهوم با هنم

 

 . رفتم خودهو راه هستقیم

 

 شبِ  نصفه دو ساعت شو سوار نباش شق کله انقد پروا زد داد و دنبالم اوهد هاشیى با

 

 . رفتم هی خودهو راه اردالى به توجه بی هى

 

 کجا؟؟؟ تنهایی شب وقته ایى جیگر:  زد بوق واسم ٖ هزدا یه یهو

 

 . ندادم جوابشو

 

 . شو سوار نیار باال سگهو روی اوى پروا:  گفت و جلو زد ازش اردالى

 

 بهت قشنگتر هى ولی داره و ام بی اوى درسته هلوسک دیگه نکى ناز ؛ گفت و جلوتر اوهد هزدائیه

 هیدها حال

 شو سوار بیا هجانیه اهتاحانش
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 ازیى باشه بیروى شب نصؾ دو ساعت که دختری به خب هرتیکه هیگه چی ببیى عوضی آشؽال 

 هیگى بدترم

 

 . وایسادم ههونجا

 .  نداشتم رفتى راه نای دیگه و بود گرفته درد کهرم

 

 . شبی نصؾ داشت برنهی و بوق رو بود گذاشته دستشو عوضی اوى واسه اردالى

 

  گهشو نهیگم هگه الشی:  گرفت یقشو و شد پیاده

 

 هیذارى اختیارت در خودشونو ههیشه دخترا هاشینت بخاطر که تو -

 .داداش داؼونه حالم ببرم فیض هى بذا کى هردونگی و اهشب حاال

 

 شرؾ بی ناهوسهه  ریزم هی خونتو ههینجا زاده حروم:  اردالى

 

 نهیشه سوار چرا ناهوسته اگه:  گفت پسره

 

 نکردم الشت و آش تا چاک به بزى نیوهده تو به خوریاش گوه:  اردالى

 

 بست و فلنگ و شد سوار سریع پسره

 

 نکردم حالل خونتو تا شو سوار:  گفت اوهدو سهتم گرفته ُگر چشای با اردالى
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 شدم سوار چرا و چوى بی و ترسیدم ازش لحظه اوى خدایی

 

  هیبارید آتیش چشهاش از

 

 .بود شده شروع باز دردم و بودم گرفته خوى خفه هى

 

 !داری؟ آب اردالى+ 

 

 هگه؟؟ چطور -

 

 شده شروع دردم بخورم قرص هیخام+ 

 

 بخور هیوه آب با بودم گرفته هیوه آب واست -

 

 بستم چشاهو و انداختم باال قرص یه 

 

  ؟؟!خودت با و هى با هیکنی چیکار ببیى دختر آخه -

 

 خوبی؟؟؟ االى گرفت دستهو

 

 .دارم درد نه گفتم حالی بی با کشیدهو بیروى دستش از دستهو

 

 .  کرد باریدى به شروع باروى
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 . سال باروى اولیى

 

 . نداد اجازه اردالى ولی باروى زیر برم هیخواست دلم

 

 نبود خوب ههچیى خودهم حال

 

  سهتم برگشت و داشت نگه و هاشیى اردالى

 

 کنم؟؟؟ صحبت جدی باهات هیتونم پروا -

 

  بگو نه که چرا اوهوم:  گفتم و دادم تکوى سرهو

 

 .  کرد ِهى ِهى و کرد قفل بهم دستاشو

 

 چیه؟؟؟ هیدونی چیزِ .  پروا ببیى -

 

   بدونم بگو نهیدونم نه

 

 بگم چجوری نهیدونم آخه -

 

 .  اردالى آقا اینجوریاست اره گفتم دلم تو

 ! کردم؟؟ خلت چجوری کردی حال
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 !!!دیدی کجاشو تازه

 

  بگو راحت خیلی+ 

 

 !!!کنه صحبت هادرت با هیگم هاهاى به نهیشه روم هى -

 

  بگی بهم خودت دارم دوست هى نگو نه+ 

 

 چیزه آخه آخه -

 

 دیگه بگو بابا ای+ 

 

 کنی؟؟؟ نگاه چشهام تو هیشه پروا -

 

 کردم نگاه چشاش تو

 

 دقیقه چند کار بعد هخصوصا ترسیدم العهلت عکس از ولی بگم بهت چی یه هیخواستم وقته خیلی -

  پیشت

 

 دیگه بگو کردی لبم به جوى اردالى+ 

 

 ...دیدهت که هوقع ههوى از هى -
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 خب؟؟؟؟+ 

 

 ... که کردم حس افتاد چشهت تو چشم که هوقع ههوى از -

 

 بده اداهه تا کردم نگاهش+ 

 

 ببند چشهاتو.  بگم نهیتونم اینجوری نه -

 

 کنم یکسانش خاک با هنم بزنه حرفشو تا بودم هنتظر و بستم چشاهو 

 

 . حرفهو هیزنم تر راحت هیبندهو چشاهو هنم حاال خب -

 

 به آدم تنفر نهایت که فههیدم و کردم حس افتاد چشهت به چشهم و دیدهت که لحظه ههوى از هى پروا

 .اوهد بدم ازت اول لحظه ههوى از هى و.  باشه هیتونه چقدر شخصی یه

 

  گوشش زیر بخوابونم تا کردم باز چشاهو و ساییدم دندوناهو

 

 . هیگیره فیلم داره دیدم

 

 خندید ؼش ؼش و خنده زیر زد کردم باز که چشهو

 

 خوردم رو هوزی اردالىِ  گول چرا ابله هنه. نهیشه باورم خدا وای
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 فیلهم ازای به فیلهت:  گفت خنده با

 

  بود؟؟؟ دار خنده خیلی هسخرت کاره کردی فک هه هه:  کردم کجی دهى

 .   گرفتم سبقت ازت اونروزی وقتی بود تو شپشیه ی قیافه دار خنده

 اصال نیس قیاس قابل هى حالگیریه فیلم با تو ی هسخره فیلهه

 

 هیگیرم بد حالتو کیه خدیجه که دربیارم رو توش ته بذار فقط اردالى واست دارم

 

  خونه برسوى زود هنو ندارم تورو با زدى حرؾ حوصله االنم نهکدوى+ 

 

 . نیستم که هرسیت تاکسی -

 . برو خودت شو پیاده نهیای بیا هیای پارک برم هیخوام هى

 

 زد سرم به فکری یه

 

 شرطی یه به ولی پارک هیام باهات باشه گفتم و شدم لوس

 

 شرطی؟؟ چه -

 

  فرهوى پشت بشینم هى اینکه

 

 خطرناکه نه -
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  اردالى دیگه بذار فرهونهو دست دیدی که خودت ئه+

 

  فرهوى پشت بشینم هى تا شد پیاده باشه گفت و داد تکوى سرشو ناچاری با

 

 .  شدم جا به جا ههونجا سریع شم پیاده اینکه بدوى هى

 

 شه سوار که اینور اوهد اردالى

 

 ...رفتی که برو دِ  و گاز رو گذاشتم پاهو کنه باز و در خواست که ههیى

 

  بود هنگیده کردم نگاهش آینه از

 

 نیافریده هى دسته رو هوجودی خدا هنوز هه

 

 . هونده جا هاشینش تو که گوشیشم

 

 جاش سره انداختم و کردم پاک فیلههو بود َرهش تو فیلهم هه گوشیم تو انداختم و درآوردم ههوریشو

 

 .بود دستی خوش هاشیى چه جوى

 

 . قبل جای سر برگشتم و زدم دور

 

  بود وقت دیر
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 .باروى زیر بود شده کشیده آب هوش هثل وایساده قبلی سرجای اردالى

 

 . درآوردم واسش زبونهو و زدم واسش بوق تک یه

 

  هوشه آقا برسونهت:  گفتم و ترهز رو زدم کنارش

 

 . جلوتر رفتم یکم کنه باز درو خواست

 

 .  شد سوار و اوهد بدو بدو

 

 پروا -

 

  کردم قطع حرفشو

 

 ها+

 

 بخدا... بخدا... بخدا -

 

 !!چی؟ چی چی هاى+ 

 

  طلبت -
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 زدم پوزخند انداختهو گوشیش به نگاه یه

 

 کرد چک و برداشت گوشیشو فههید خوشو کاره سریع

 

 ؟؟؟!کو فیلهه پروا -

 

 فیلم؟؟؟؟ کدوم+ 

 

 !کو؟ فیلمِ  هیگم بهت دارم پروا -

 

 ...عوم+ 

 ؟!؟؟؟!فیلم

 

 ... برات دارم وایسا پروا پروا -

 

  بشینم؟؟ نهیشه وایسم هیشم خسته+ 

 

 فقط کى صبر حاال -

 

 .بپزم واست هیخوام آشی چه هى ببیى بشیى تو حاال:  گفتم سهتشو جهیدم یکم

 

 هخته اوى تو چی باز نهیدونم -
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 کى تهاشا و کى صبر+ 

 هى به بده اینو هى واسه ساختنش انگار نهیاد تو به اصال هاشیى ایى اردالى هیگم راستی

 

 تو پرویی خیلی -

 

 دیدی کجاشو تازه+

 

 بده گیر هیخواد االى وای نگرانهه هاهاى االى وای که گذاشتم کالس چس اردالى واسه هاشیى تو چقدر

 !!!بدم چی جوابشو هى وای کردی دیر چرا

 

 . خوابیده تخت گرفته دیدم خونه رفتم

 

 !!!بیخیال انقدر هاهانم آخه

 

  خوابیدم تخت نرهش تخت رو و اردالى اتاق تو رفتم

 

 .  کرده باز درو و آورده ساز کلید رفته که کرد بیدارم هاهاى ظهر های دم دم بگم بهتر یا صبح

 

 . خونه رفتم و پاشدم خواب از هکافاتی چه با 

 

  اینجا هیاد داره گفت و زد زنگ هاهانم به نگیى خاله یهو که هیکردم لش کاناپه رو داشتم

 

 ندارها رو نگیى حوصله اصال هیرم خونه ازیى هى اینجا بیاد نگیى بخدا هاهاى+ 
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 !!! نیا بگم!!  کنم چیکار هى اینجا هیام دارم هیگه زده زنگ -

 

 دراوهد صدا به خونه آیفوى صدای

 

 تیچره هاهاى هیس:  پرهام

 

 . خوردم خرها تا ٕ و یخچال تو پریدم تیچر اسم شنیدم با

 

  آینه کنار وایسادم و رفتم دستشویی بعد

 

 کهش کهه نهیزد کاهل سکته و هیکرد رحم خدا اگه حاال هیدید وضع و سر ایى با هنو هرکی خدا یا

 . بود شاخش رو ناقص سکته

 

 . بود شده وز و بود خورده گره حسابی دیشبم فره هوهای

 

 کنم باز شو گره هیخواستم چجوری نهیدونم

 

 . وجب صد چه وجب یه چه گذشته سرش از آب دیگه که هى هوهای

 

 . دستم کؾ ریختم عالهه یه ورداشتهو و ژل

 

 . هوهام به هالیدم بعدم
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 بودی آرایشگاه هیکنه فکر خدا بنده حاال کردی چه ببیى خانوم پروا هریزاد دست

 

 . کردم تنم صورتی شلوارک و تاپ یه و درآوردم رو جوى ساناز خواب لباس

 

 .  پاشدم تازه انگاری که رفتم خونه آشپزخونه سهت خاب اتاق از طوری و کردم آرایش کوچولو یه

 

 .  دادم سالم و آشپزخونه رفتم

 

 داد سالههو جواب ههربوى رادههر

 

 .   خونشوى هیریم پرهام هنو که گفتم نگیى به پروا گفت هاهاى

 

 . بفرستم بدبخت کتلت اوى واسه رو بیوشیهی های جزوه برم بذار راستی

 

 . دارم کال هیس یه دیدم گوشیهو سهت رفتم

 

 نیکا کردم نگاه

 

  زد ها به زنگی یه عجب چه

 

 کتلت واسه فرستادم گرفتهو عکس هام جزوه از
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 ؟؟!خوندیى فردا اهتاحاى واسه حاال گفت و کرد تشکر سریع بود آنالیى که کتلتم

 

 خدا یا اهتاحاى' چی؟

 

 چی؟؟؟ اهتاحاى کردم تایپ سریع

 

 دیگه آئیى -

 

  هیدونست؟؟؟ کجا از کتلت ایى پس نبود هختلط که عهوهیهوى کالسای

 

 ؟؟!هیدونیى کجا از شها+ 

 

 داره آئیى شها با خواهرم -

 

 !نهیشناسم خواهرتوى؟؟؟+ 

 

 ! هبینا بله -

 

 هیاد فرت و فرت چرا هیگها.  نزدم حدس چرا هى کتلته؟؟؟ خواهر علیهردانی هبینا ؼافل دل ای

 هى پیش هیشینه

 

   شناختهشوى بله بله+ 

 . هستى شها خواهر ایشوى پس
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  کاهله؟؟؟ جاى هبینا ی جزوه ببخشیدا

 

 خونتوى بیارم بدیى آدرس هیخایى کاهله آره -

 

 بگیره یاد خونهونو آدرس کتلت فقط هونده ههونم

 

  اونجا بیاد هیدم آدرس.   هى به بدیى و جاى هبینا ی شهاره ههنوى نه+ 

 

 بهش هیدم هى به بدیى و آدرس اوکی -

 

 اونجا بیاد برداره رو جزوه که دادم و پارکی یه آدرس

 

  باشیى اونجا دیگه ساعت یک -

 

 ههنوى باشه+ 

 

  زدم صدا و هاهاى و پذیرایی رفتم

 

 هبینا از بگیرم جزوه بزم باید فردا اهتاحاى واسه دارم الزم و هاشیى هاهاى+

 

  جوى آقا خونه هیریم پرهام با داریم. هیخوام و هاشیى -

 

  هیرسونهتوى هى:  رادههر
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 برو آرهاى آقای با پروا اره:  هاهاى

 

 !!خیال؟ بی هاهاى انقدر داریم آخه خدایا

 

  رفتى هاهی با و شد تهوم کارش پرهام

 

  رادههر و هوندم هى

 

 کرد کچلم نصیحتاش با هاهاى البته

 

.  بیروى ریختم فرهو هوهای و کردم بیشتر یکم رو آرایشم.  زدم سفید ای فیروزی آبی تیپ یه رفتم

 بیروى پریدم و زدم عطرهو

 

 ...شدیم هاشینش سوار و پاییى رفتیم رادههر با

     

  .کردم نگاه جارو ههه و شدم پیاده که ههیى

 

 هیاد داره کتلت شبیه یکی ها دست دور از دیدم یهو نبود هبینا از اثری

 

 ناکسش خوده نیست شبیهش دیدم شد که تر نزدیک

 

 عوضی هیکنه چیکار اینجا ایى
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 !هستیى؟؟ خوب سالم -

 

 کوشى؟؟ جوى هبینا پس!  ههنوى +

 

 آوردم واستوى هى بیاره نتونست هیخوند درس داشت -

 

 اونوقت؟؟؟ هیخونه چی شهاست دست که جزوش +

 

 خودش بخونه دادم رو هبینا ی جزوه  ، گرفتم کپی واستوى کوچه سر جزوش از -

 

 اش؟؟ هزینه شد چقدر.  کردیى لطؾ ههنوى +

 

 !!!!حرفیه چه ایى داریى اختیار -

 .که نیست چیزی بگیرم نداره اهکاى

 

 خدانگهدارتوى ههنوى پس باشه +

 

 برسونهتوى نیاوردیى هاشیى اگه رادهنش خانوم -

 

  .هست هاشیى ههنوى نه +
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 هیگه حاال شد بد خیلی کنم خداحافظی ازش رفت یادم هم شدنی پیاده رادی هاشیى از ؼافل دل ای 

 باباشم حهال کرده فکر پرو ی دختره

 

  . برگردم تاکسی با تا پارک جلوی رفتم

 

  .رادههره دیدم شدم که دقیق زد بوق واسم 6ٕٓ یه.  کردم تر شل یکم شالهو.  بود گرم خیلی هوا

 

 نرفته؟؟؟ ایى پس ئه

 

 زدم دور یه رفتم وایساد نهیشد اونجا کردیى دیر خانوم پروا -

 

 ؟!!بوده هنتظرم یعنی الهی

 

  .رفتیى کردم فکر.  انداختم زحهت به هم شهارو اهروز ببخشید بابا ای +

 

 برم کنم ول کجا شهارو ظهر ی کله. حرفیه چه ایى بابا نه -

 

  .بستم و در و شدم هاشیى سوار

 

  گذشت؟؟؟ خوش خانوم هبینا پیش -

  باشه هیتونه هذکرم نه فههیدم ولی هونثه هبینا هیکردم فکر هى واال

 

 دیده رو کتلت پس وای 
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   .دوستتوى پیش هیریى که هیگیى دروغ هاهانتوى به چرا -

 هیکنیى؟؟؟ استفاده سوء اعتهادش از چرا

 

  .کنم دفاع خودم از نداد هجال ، هیزد حرؾ داشت هم سر پشت ریز یه

 نکرده که فکرا چه بهم راجع رادههر حاال.  کتلت بگیری جیگر جز

 

 فقط قصدش که شیطوى البته و پاک و هعصوم دختر یه هیکردم دیگه فکرای یه شها به راجع هى -

 گذرونیه خوش و شوخی

  نه که هیبینم االى ولی

 برسونهتوى نهیشدم حاضر هیچوقت پسره اوى پیش هیریى داریى هیدونستم اگه

 

  . گرفت بؽضم پسر یه حرفای از بار اولیى برای 

  .هیکرد خفم داشت بؽض

 هى هگه.  هیبرد سوال زیر شخصیتهو داشت رادههرم و بود شده قفل دهنم ولی بزنم حرؾ هیخواستم

 بودم کرده چیکار

 

 : گفتم و آخر سیم به زدم

 

 بدیى؟؟؟ هى به دفاع هجال لحظه یه فقط هیشه

 

  گرفتم رو وکتلت درآوردم گوشیهو
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 :داد جواب

 ؟!!اوهده پیش هشکلی رادهنش خانوم بفرهایید -

 

 کشیدیى زحهتشو خودتوى و گرفتیى جاى هبینا خواهرتوى از رو جزوه که هرسی علیهردانی آقای+ 

 کنم تشکر ازتوى رفت یادم اونجا

 

  رادهنش خانوم داریى اختیار -

  بیارهش واستوى هى که خواست هى از ، بود نخونده هیچی اونم چوى ولی بیاد هیخواست خودش هبینا

 

 ببینم شهارو نداشتم انتظار کردیى لطؾ هرحال به+ 

 

 کردم احتراهی بی اگه ازتوى هیخوام هعذرت بنده-

 

 خداحافظتوى.  برسونیى سالم هحترم خانواده به چیه حرفا ایى کردیى لطؾ+ 

 

  خداحافظ ههچنیى چشم -

 

 دستم رو ریخت و چکید چشم از اشکم باالخره و کردم قطع و گوشی

 

  کردم حس دستم روی و رادههر نگاه

 

 بود گرفته ازش دلم بدجوری 
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 .  رسوندینم که ازیى ههنوى+ 

 هیشم پیاده داریى نگه

 

 فکر قبل هثل بهم راجع هنوزم و کردی باور حرفهو که بگو ندار نگه رادههر نه هیگفتم دلم تو ولی 

 هیکنی

 

 پروا هیخوام هعذرت -

 

 . پروا االنم و خانوم پروا به شدم تبدیل رادهنش خانوم از

 

 نیستیى هقصر که شها هیکرد فکرو ههیى بود ایم دیگه کس هر  ، نداره اشکالی+ 

 

  کردم قضاوت بهتوى راجع زود شرهندتونم هى -

 

  نزى آتیش دلهو هیزنی حرؾ شخص سوم چرا لعنتی آخه

 

 سکوت جز بدم بهش که نداشتم جوابی

 

 کى نگاه چشام تو پروا -

 

  هیریخت یکی اوى از پس یکی اشکم های قطره دیگه و نیاوردم باال و سرم

 

  دربیاره تورو اشک بخواد که زبونی شه الل نکى گریه توروخدا پروا -
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 هنو ببخش هیخوام هعذرت پروا -

 

 کشید عقب دستشو و شد پشیهوى راه های نیهه ولی دستم سهت کرد دراز دستشو

 

 پروا؟؟؟؟ -

 

  بله:  دادم جواب و کردم پاک اشکاهو

 

  بیروى کنم دعوتت ناهار هیخوام نباشی دلخور ازم دیگه که بدی قول اگه -

 هیکنیى؟؟؟ قبول هادهازل

 

 به نسبت خاصی گرایش بهش که کسی داری بقیه به نسبت خاصی حس بهش که کسی ازیى بهتر چی

 کنه دعوتت ناهار داری بقیه

 

 هوسیو قبوله:  گفتم و شد باز نیشم

 

 بلدیا کلک ای -

 

 بلدم که چی پس+ 

 

  نیستی بلد بود هعلوم شدی سفید و سرخ گرفتم کوئیز ازت که اونروزی اخه -
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 خندید بعدم

 

 : گفتم نیاوردهو کم بازم ولی.  برد آبروهو که بود سیریش پرهام تقصیر ههش بود یادش عوضی

 چیه؟؟؟ کنسرو های باکتری هیدونیى شها االى خب

 

 نه -

 

 . بوتولینوم باکتریوم کلستردیوم هیدونم هى ولی+ 

 داره رشته سر کرده تحصیل که ای رشته توی هرکسی

 

 درازیم زبوى و حالگیری کالس دانشگاه تو تحصیلیتوى رشته بر عالوه شها  ولی صحیح اینکه اره -

 گذروندیى

 

  کردم نگاش و خندیدیم

 

 برو دل تو و هزه با چقدر هیخندید وقتی ، اوهد هی نظر به انرژی پر آروهش و اخهو ههیشه فیس

 هیشد

 

  بودم نرفته اونجا قبال زد ترهز شیک رستوراى یه کنار

 

 . کردم هرتب شالهو و شدم پیاده

 

 خالیه؟؟ هى ههیشگیه جای:  کرد گرهی احوالپرسیه سالم گارسوى با رادههر و شدیم داخل
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  رادههر آقا شهاست به هتعلق فقط اونجا:  گفت و خندید ام هرده

 

  هنه ههیشگیه جای اونجا:  گفت و داد نشوى بهم و دنجی و خلوت جای

 

:  گفت لبخند با و سهتوى اوهد ناز صدای یه با ناز دختر یه که هیگذشت نشستنهوى از ای دقیقه چى

 قرباى؟؟ داریى هیل چی آرهاى آقای

 

 یلدا سالم:  پاشد و برگشت عقب رادههر

 

  کشید آؼوشش تو رو دختره و

 

  نتپید دیگه و شد فشرده سینم تو قلبم واقعی هعنای به لحظه یه

 

 . کرد بؽلش و شد خوشحال انقدر دیدنش از رادههر که کیه دختر ایى

 

 هیکنم هعرفی:  گفت و داد نشوى دختره به هنو رادههر و شدى جدا هم از رفتى صدقه قربوى کلی بعد

 دوستاهى از یکی خانوم پروا

 

 نهیکنیى؟؟؟ هعرفی و ایشوى:  گفتم خاصی لحى با

 

 بودهش ندیده بود وقت خیلی رفت یادم ببخشید آخ-
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  هستى کوچیکترم خواهر یلدا

 

  بود خاهرش پس جونم ای

 کردم حفظ خونسردیهو و کشیدم عهیقی نفس  ، اهانه و اهى چی ههه پروا باش آروم 

 

 فشرد گرهی به دستهو و اوهد سهتم یلدا بگم بهتر یا دختره

 

 . شدم خوشحال خیلی آشناییت از عزیزم:  یلدا

 

 خوشگلی ایى به دختر نکنی دل رو رادههر آقا:  گفت رادههر به رو بعدم

 

 یلدا تو دست از:  گفت و زد ای خنده تک رادههر

 

 گهگاهی یلدام رستورانه ایى صاحب بابک. کردى ازدواج ساله یک بابک و یلدا:  گفت هى به بعدم

 نجنبه گوشت و سر هستا بهت حواسم بگه و بگیره بابک از چشم زهر یه اینجا هیاد

 

 خنده زیر زدیم تایی سه بعدم

 

  صهیهی و بود خونگرم یلدا چقد

 

  هیشناستم ساله چى انگاری که هیکرد رفتار باهام جوری

 

  بخوریم ناهار تایی چهار کنم صدا و بابک برم هنم بشینیى ها بچه واینستیى سرپا خب:   یلدا
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 نهیشیم خصوصیتوى حرفای هزاحم اگه البته

 

 هراحهیى داریى اختیار حرفیه چه ایى -

 

 و گرفت نیشگوى و رادههر بعدم بزنیى دیگه جا یه و خصوصیتوى حرفای بابا آره:  گفت و خندید

 :  گفت

  داره؟؟؟ خبر هاهاى رادههر آقا روشى چشهم

 

 . هیخندید ههش که رادههرم

 

  بشینیى بفرهایید:  کرد اشاره صندلی به دست با رادههر و رفت یلدا

 داشته نگهتوى سرپا یلدا ساعته یک ببخشینا

 

 خوشگلى چقد خواهرتوى:  گفتم و زدم لبخند

 

  نهیرسى که شها پای به نفرهاییى نفسی شکسته -

 ؼیر دختری به شنیدم یلدا دهى از که بود باری اولیى نگیریى خودتوى به شها ولی هیگم اینو حاال

  خوشگل بگه خودش

 

  واقعا؟؟؟:  گفتم و کردم ذوق 

 

  بله -
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 .  بود ضایع خیلی ولی کنم نگاه خودهو دربیارهو آینهو داشتم دوست

 

 7 6 بدنش بود هعلوم لباسش رو از حتی که خوشتیپ پسر یه با یلدا دیدم که شدیم هنتظر ای دقیقه چند

 .هیاد داره تیکس

 

  باشه بابک باید زدم حدس  

 

   تا دو اوى اوهدى هی بهم چقدر

 

  بود شده حلقه بابک بازوی دور یلدا دسته

 

  هیکرد توجه جلب حسابی و بود برداشته و رستوراى کل یلدا بلندای پاشنه صدای

 

 و شال و هشکی شلواریه جوراب با بود تنش کرم بلنده هانتوئه یه و بود کرده بلوند الیت های هوهاشو

  زرشکی کفش

 

  اوهد هی سفیدش و کشیده دستای به حسابی که زرشکی الکای با

 

  پسر کردی گم راه خاى رادههر به:  رادههر ی شونه رو زد بابک و هیزهوى کنار رسیدى

 

 شدم پا رادههر از تبعیت به هنم و پاشد رادههر

 

 دفعه ایى آوردی که خانوهم عروس به به:  گفت رادههر به رو و دید هنو بابک
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 خانوم؟؟؟ عروس گفت کی به االى ایى شد تا شیش چشام

 

 :  گفت هى به رو و کرد گم پاشو و دست رادههر

 بابک های شوخی دست از

 

  کرد احوالپرسی گرم باهام بابک

 

 دسر نوشیدنی ساالد ؼذا نوع چند کردى پر و هیز کل گارسوى دوتا یهو

 

  ببینم هاهانشم داشتم دوست  بودى هچی گرم ی خونواده چقد

 

  هیکردم حس خودم رو رو یلدا و رادههر وقت بی و وقت نگاهای خوردى ؼذا هوقع

 

  کردى کوفتم بخورم سیر ؼذاهو نداشتى عوضیا

 

 . برسونتم خونه تا رفتم ههراش رادههر اصرار به بابک و یلدا از خدافظی و ناهار بعد

 

 . نداشتم و خوندى درس حوصله و حال اصال ولی داشتم اهتحاى فردا هثال

 

 . شم پاس که هیکردم خدا خدا فقط

 

 هیکنه تدریس اتهی فیزیک کرده فکر داده جزوه آئیى واسه انقدر استاد
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  داشتم خوبی حس رادههر کنار

 

 هرچی هوشیه با پسر هاشاال هونده پرهام کالسای از جلسه سه دو فقط:  گفت که بودیم ساکت جفتهوى

  هیگیره سریع هیگهو که

 

 وایساد تپش از قلبم ثانیه از کسری تو کردم احساس

 

 !!!!!!چی

 

 جلسه؟؟؟ چند فقط

 

 نهیبینهش؟؟؟ دیگه یعنی

 

 خدا نه

 

 کردم عادت بودنش به تازه هى

 

 هیفته اتفاقی چه نبینهش دیگه اگه

 

  هیکرد عبور ذهنم از سوال جور هزار

 

  داشتم خوبی حس بهش تدریس از که بود شاگردم اولیى پرهام:  اوهدم خودم به رادههر صدای با
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 ...خونتوى اوهدم هی وقت هر اینکه هخصوصا

 

  خورد حرفشو بقیه

 

 بود چی حرفش بقیه که نبودم کنجکاو

 

 نهیشنیدم حرفاشو اصال شاید

 

  افکارم نه ذهنم نه بود باهاش گوشم فقط ولی هیشنیدم اینکه یا

 

 اوهد حرؾ به بازم نیست ههم واسم رفتنش و هیشنوم و حرفاش اینکه فکره از و سکوتم از

 

  داریى عالقه ههسایتوى به که هیدونم برادرتونم استاد فقط شها واسه هى هیزنها دارم حرفایی چه هه

 

 دارم؟؟؟ عالقه اردالى به هى! هیگه چی ایى

 

 سخته واسم نبودش که نهیدونه چرا! کرده و فکر ایى چرا

 

 هیکنه نگاه رو لیواى خالیه نیهه چرا

 

  نهیکنه هعنی دیگه جور رو سکوتم چرا

 

  عالقهو نهیخونه چشام از چرا



 آؼوش خالی                                                                                                                            ٔفصل 

 

 

ٔ96 
 

 

 شاید کردم فکر چوى بگذرونم روزهو شها با خواستم اهروز آوردم درد و سرتوى حرفام با ببخشید -

 .  نیاد پیش واسم فرصتش دیگه

 نشم قلبم ی شرهنده ها بعد خواستم فقط

 

 ؟؟!بره هیخواد واقعا یعنی اوهد درهی جاش از داشت قلبم

 

 . کنم چیکار هى بره اگه

 

 نرو بگم نهیداد اجازه لعنتیم ؼروره

  لحظهه هر فکره چشاش بگم بهش باختم دلهو بگم

 

  بیاری زبوى به حرفارو ایى نباید پروا نه

 

 بذار نهیکنه نگاه سرشم پشت و هیره بشه هطلع خودش به دیگری حس از کسی اگه بوده ههیى بوده تا

  بس و داره رو پرهام استاد حکم فقط هى ی واسه کنه فکر بذا رفتنش نیست ههم واسم کنه فکر

 

 دادم جواب باشید هوفق یه گفتى با حرفاشو ی ههه

 

 .اوهدم خودم به هاشیى ترهز با که بودم افکارم در ؼرق

  بودیم خونهوى جلو

 

 کنارش که خوبی روز از تشکر بدوى بود داده هدیه بهم اهروز که لذتی از تشکر بدوى و شدم پیاده

 ...کردم سپری
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 . دیدم اتاقم تو خودهو و شدم پیاده

 

 . شدم ولو تخت روی

 

 .  کردم پرت زهیى رو جزوهو

 

 .بخونم درس جوری چه روزم و حال ایى با

 

 . کردم جهع زهیى رو از شدهو پخش های جزوه پاشدم

 

 . چشم جلو گرفتم

 

 اول سوال

 

 چیست؟؟ دانشجویی اخالق از هنظور

 

 عالقه؟؟؟ بهم رادههرم یعنی

 

 : دهید شرح را تفریط و افراط ی نظریه دوم سوال

 

 نهیگه بهم چرا داره دوسم اگه
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 : سوم سوال

 

 !!!کردم پرتش تخت روی جزوهو

 

 . نهیره بیروى ذهنم از اصال

 

 .  کردم داغ آب پر و حهوم واى  رفتم

 

 . کشیدم دراز واى تو و درآوردم لباساهو

 

 نهیره بیروى ذهنم از هم لحظه یک حتی

 

  اوهدم خودم به گوشیم زنگ صدای با

 

 .  کردم تنم حولهو و شدم بلند

 

 : بود هاهاى

 

 هاهاى جونم+

 

 هیهونیم نگیى کنار و شب ها پروا -

 

 باشم تنها هیخواد دلم بهونى بهتر 
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 هاهاى باشه+ 

 

 باشه بهت حواسش زدم زنگ سانازم به کنا قفلش پشت از و در پروا -

 

 کردم اکتفا ای باشه گفتنه به+ 

 

 کنه بیدارت هیگم ساناز به ها بپره اهتاحانت نهونی خاب صبح پروا -

 

 نه؟؟؟ یا هیکنی ولم جدت جوى هاهاى+ 

 

  چته -

 

 . گذاشتی تنها خونه تو رو ساله دو بچه انگاری هیکنی سفارش داری بند یه نیست چیزیم+ 

 

 ! نگرانتم؟؟؟ کردم بد. کى خوبی و بیا -

 

  فعال. حهوهم هى هاهاى+ 

 

  کردم قطع و گوشی و نشدم جوابش هنتظر

 

 کشیدم دراز واى داخل بازم و کردم پلی و شادههر آهنگ
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 دستاتو توی هنه دست

 

 دنیاتو ههه هنه سهم

 

 تو با هیهونم هنی جوى

 

 . شدم اینجوری هى چرا آخه خدایا+ 

 جونم به انداختی خوره هثل چرا و رادههر ایى فکره

 

 رویاتو خوابهی تو هرشب

 

 حرفاتو هى خوده به بگو

 

 جاتو نهیگیرى هیدونی

 

 هعرفت بی آخه بیارم دوام چهجوری بری اگه هیشم هریض فکرت از دارم رادههر+ 

 

 عشقم تو با فقط

 

  شم آروم هیتونم

 

  آؼوشم تو بیا هرشب هثل بازم
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 . شم آروم هیتونم عشقم تو با فقط:  کردم زهزهه+ 

 

 تو بجز هرکی رو

 

 هیبندم چشاهو

 

 آیندم تو هیبینم تورو

 

 رادههر؟؟؟ بخوره رقم کنارت آیندم هیشه یعنی+ 

 

 خوشحالم پیشهی که وقتی

 

 دنبالم تو با اوهده عشق

 

 اهسالم خوبیه ساله چه

 

 . رادههر باشی کنارم تو اگه ولی بود خوبی سال اهسالم اره+ 

 لعنتی واسم هیشه زندگیم سال تریى نحس اهسال بری اگه

 

  فههید دلم تا تورو عشق

 

  خندید هى ی واسه زندگی
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 بارید و شد باروى خوشبختی

 

  نگیرش ازم جوى خدا هیشم دیوونه دارم+ 

 بیارم تاب رفتنشو نهیتونم

 

 عشقم تو با فقط

 

  شم آروم هیتونم

 

  آؼوشم تو بیا هرشب هثل بازم

 

  تو بجز هرکی رو

 

 هیبندم چشهاهو

 

 آیندم تو هیبینم تورو

 

  زدم زجه و بستم چشاهو. ترکید بؽضم+ 

 

 هیخواستم خدا از و عشقم و هیزدم چنگ آب به

 

  هیداد و زهاى گذشتنه از نشوى جونم بی تنه ولی بودم چند ساعت نهیدونم
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 . کردم نگاه خودهو آینه جلو کردهو تى حولهو

 

  روح بی بود شده شیطوى بّشاشه پروای

 

 هوندى تهنای از پر التهاس از پر چشای با

 

 داداشم استاد به التهاس

 

 شبم هر فکر بود شده چشاش که پسری به تهنا

 

  کردم جهعش سرم باالی کنم خشک هوهاهو اینکه بدوى

 

 .کردم تى ساده و گشاد خواب لباس به

 

 کشیدم سر کاکائو شیر لیواى یه و رفتم آشپزخونه

 

 نداشتم هیل ولی بودم کرده ضعؾ

 

  اتاقم اوهدم و کرد قفل پشت از درو

 

  انداختم نگاه ساعت به

 

  بود ٓٔ ساعت
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 رادههر جز نهیرفت هخم تو هیچی بود هؽشوش افکارم.  نخوندم هیچی

 

  کنم پاس رو ههه ترم ایى باید بودم هجبور یعنی هیخوندم باید

 

 . خوندم سوال تا پنج بخونم وار روزناهه الکی شده حتی کردم سعی

 

 نداشت کشش ذهنم واقعا دیگه

  بود دو ساعت اهتاحانم

 

  هیخونم هیشم پا فردا هیخوابم االى گفتم خودم با

 

  هیبرد خوابم هگه اها بستم چشاهو گذاشتهو بالشت رو سرهو

 

 هیخواست دلم

 

 . کنم خالی خودهو و بزنم داد

 

  هیشدم خفه داشتم

 

  هیداد نوازش بالشتهو چشام اشک

 

 . نداشتم جونی دیگه افتادم هق هق به که نکشید طولی
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 ...نهیشد باز چشهام دیگه فقط

 

  پریدم خواب از ها زده جى هثل در زنگ با

 

 ٖٓ:7  کردم نگاه و ساعت

 

 صبح وقت ایى کیه یعنی

 

  کردم باز و در

 

 بود اردالى

 

 اوهدم اشتباه اینکه هثل ببخشید:  گفت دید که هنو

 

 ؟!!هگه کوری:  گفتم عصبی

 

  هستى؟؟ دارم کار رادهنش خانوم با هى ببخشید -

 

  هیخوای چی بنال اردالى+ 

 

 کارگرشونیى؟؟؟ شها -
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 :  گفت که ببندم و در خواستم+ 

 دزدیى؟؟؟ نکنه ندیدم اینجا رو شها تاحاال هى واال

 

 کنه باز در دیدی رو دزدی کدوم باهوش+ 

 

 !!!  آشناست چقدر صدات -

 خودتی؟؟؟؟ خدایی پروا

 

  کرد خفم آشؽاالت بوی.  برم هیخوام هیخوای چی بنال هیکنها شتکت هیزنم بابا ای+ 

 

 . دیگه بندازهشوى هیبرم دارم خب  -

 . نشه ترک زهره دیدت کسی بخواب کى آرایش شبا خدا یا

 نهونی خواب کنم بیدارت بیام گفت هاهانم

 

  سالهت به دادی انجام هاهوریتتو+  

 

  بستم و در

 

 شایدم اخالقش هم قیافش هم گودزیالستا شبیه هیشه پا خواب از:  گفت که شنیدم پشت از صداشو

 پریودیشه تاثیرات

 

 . برداشتم و آب شیلنگ و تراس دویدم شنیدم که رو آخری ایى
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 هوندم هنتظر گذاشتهو آب ی فلکه رو دستهو

 

 رفت بود تراس زیر دقیقا که آشؽالی سطل سهت و بیروى اوهد در از اردالى

 

  پائیى گرفتم و شیلنگ چرخوندهو آخرش تا و آب ی فلکه

 

 شد آب خیس پاش سرتا

 

 عوضی شد خنک دلم آخیش

 

 . کرد نگاه باالرو

 

  درآوردم واسش زبونهو و کردم باز نیشهو

 

  شد ناپدید یهو

 

 هیسوزونى و آیفوى دارى دیدم

 

  بود اردالى کردم نگاه

 

  بفرهایید:  گفتم برداشتهو گوشیو

 

 کنى گریه خوى حالت به آسهوى هرؼای که هیارم سرت بالیی یه پروا -
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  شها؟؟؟؟ خخ:  گفتم و خندیدم

 !! نهیارم؟؟ جا به

 

 پروا -

 

 آشناستا صدات+ 

 خودتی؟؟؟؟ اردالى خدا یا

 شدی آبکشیده هوش شبیه

 

 گردونی؟؟؟ برهی خودم به هنو حرفای حاال -

 

 هی بودنش خیس از و هیکرد علیک سالم اردالى با داشت و بیروى اوهد در از که دیدم و رنجبر

 پرسید

 

 چرا چیه بازیا دیوونه ایى ندارم ازدواج قصد هى بگم چقدر پارسا آقای:  گفتم عصبی صدای با و بلند

 هیکنیى؟؟؟؟ خودکشی به تهدید هنو که چی یعنی هیکنیى خیس خودتونو

 

  پارسا آقای:  گفت و انداخت اردالى به نگاه یه رنجبر

 

 جانم ؛ کنه آبروداری خواست ، کرد تبسهی اردالى

 

  پسرم انشاءللا بده شفات خدا -
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 بود آخرش دیگه ایى خدا وای

 

 هیرفت تر پاییى و باالتر کوچه دوتا تا هام خنده صدای بودم ترکیده یعنی

 

 هیاد داره عزرائیلت که کى باز و در:  گفت و شد وحشی اردالى

 

 ترسیدم ترسیدم وای وای+ 

 .بزنم سکته هى نهیگی هیکنی تهدید اینجوری 

 !!بگیری؟؟؟ هنو بیای هیخوای جوری چه اونوقت:  دادم اداهه و خندیدم

 

 رفت اینجا آبروم کنم عوض لباسهو کى باز و در پروا -

 

 . گذاشتم و آیفوى و کردم باز و در

 

  خوابم اتاق برگشتم

 

  خودشیفته ی پسره پروند سرم از خوابهو

 

 . خانوم پروا ایول بگه خودشم بگیرم ازش حالی َیک هیکنم اش بیچاره کیه خدیجه بفههم

 

 .  کردم خورد و شستم گوجه و شور خیار.  درآوردم ژاهبوى یخچال از و کردم روشى و گاز زیر
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 .بودم نخورده شام دیشبم بود شده گشنم حسابی خوردم صبونه سیر دل یه نشستم

 

 . رفتم اتاقم به و ریختم چایی یه بعدم

 

 . کنم حفظش کردم سعی و گرفتم چشم جلو جزوهو.  بخونم درس که دادم قول خودم به

 

 .  بودم شارژ حسابی بودم کرده اردالى از که حالگیری با

 

 :  زدم نیکا به زنگ یه و خوندم درس یکهی

 

 هاى -

 

 !!چیه؟؟ هاى زهرهار+ 

 

  نخوندم درس پروا -

 

 داری؟؟؟ اهتاحاى توام هگه+ 

 

  دارم ریاضی یک ساعت آره -

 

 .   نبود زهستانت فکر بود هستانت جیکه جیک که اونوقت خخ+ 

 . افتادی هی ریاضی یاد هیگذروندی خوش عشقت با که روزایی
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 هیبینهت یونی شو خفه پروا -

 

 فعال+ 

 

  ندیده اؾ بی ی دختره حقشه

 

 زدم آژانس به زنگ یه و شدم آهاده

 

  کردم کشیدش و زدم هداد ابروهاهو و بستم باال سفت هوهاهو

 

 . زدم کالباسی رژ یه و زدم چش خط چشهو ی گوشه

 

 دهپا جیى شلوار یه با کردم تى نفتی آبی کوتاه هانتوئه یه

 

  هقنعه و هشکیهم کفش و کیؾ با

 

 . شدم آژانس سوار و پاییى پریدم در زنگ صدای با

 

 . هیخورد هنو داشت آینه تو از هیز ی پسره

 

 هیشد هنحرؾ رادههر سهت باز داشت کم کم ذهنم

 

  نکى فکر بهش نه پروا نه
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  هیره یادت خوندی هرچی نکى فکر بهش

 

 . هیزد الس فوکلی هو یه با که دیدم نیکارو یونی جلوی

 

  کشید آؼوش تو هنو سهتهو اوهد هى دیدى با

 

 توله بود شده تنگ واست دلم -

 

 توله دیگه بود دلتنگیش ابراز اینم

 

 هیشه شروع اهتاحانت االى برو بعد واسه باشه وراجیات و زدنات زر:  گفتم و کردم جدا ازش خودهو

 

 . بود کتاب تو سرشوى ههه و بود شده انداز طنیى یونی تو اهتحاى هوای و حال باز

 

 رفتى دانشکده سهت ههه آیتالکرسی پخش با

 

 ؛ کردم زهزهه لب زیر صدا ههراه و بستم چشاهو

 

  بسم
ٰ
حیمْ  الّرحهى للّا  الرَّ

 

 ...الَقّیوم الَحی   هوَ  ااّل  الهَ  ال و للا
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  واسم بود بخش آراهش چقدر که آخ

 

 .شد خالی چی ههه از تالوت ی لحظه چند واسه ذهنم و قلبم

 

 . بود نیکا بعد ساعت یک هى اهتاحاى

 

 . رفتم اهتاحاى ی جلسه سر و کردم هرور و بودم خونده که هرچی دور یه

 

 . کنم پیدا نیکارو تا بیروى اوهدم دادم خوب خیلی اهتاحانهو خداروشکر

 

 . بود وایساده ها شده ؼرق کشتی هثل دانشکده در جلو

 

 : گفتم و بهش زدم خندوى

 

 سیرابی روباه یا شیری+ 

 

 پاستوریزش نوع از ولی پروا شیر -

 

 ؟؟!زدی گند سرت تو خاک+ 

 

 بردارم ریاضی دیگه ترم چجوری باز پروا وای -

 

 .  شد خفه گوشیش زنگ صدای با که بده اداهه هیخواست
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 : داد جواب لوس و نشست لبش رو لبخند کردم نگاه گوشی ی صفحه به تا

 

 زدم گند اهتاحانهو اهیر-

 

 کنم چیکار حاال -

 

 بردارم جوری چه دیگه ترم -

 

  بگم چی بابا به -

 

  ندارم حال اصال -

 

 پروام با دنبالهوى؟ هیای -

 

  هنتظرتم باشه -

 

 خدافط -

 

 دنبالهوى هیاد اهیر:  گفت هى به رو بعدم

 

 بازیات سیریش ایى با ندادی فراری اگه و بدبخت ایى تو نیکا+ 
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 خاستگاریم بیاد هیخواد'!! عاشقهه اوى فرار؟؟؟ اهیر؟؟؟ کی؟؟؟ هه -

 

 داره دیگه تا شست تو جز االى  ، باش خیال ههیى به هه+ 

 

 هنه پره تک اهیر.  نداره اهکاى -

 

 ببندیم؟؟؟ شرط+ 

 

 باشه -

 

 نذاشتم قرار اگه هى بده شهارشو+ 

 

 کى سیو باشه -

 

  بیاد تا شدیم هنتظر بیروى رفتیم از کردم سیو شهارشو

 

  اوهد رخشش با آقا هعطلی ساعت نیم بعد

 

 بود گذاشته باال ولوم با دوپس دوپس آهنگ یه هعهول طبق

 

 کرد هاچش بؽلشو پرید نیکا للا بسم اول و شدیم سوار

 

  نیکا ایى شده گستاخ و حیا بی چقد
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 هیارم جا حالشو

 

  نکنه شک ها به دید رو شهاره بعد اگه تا زدم اهیر به تک یه سریع

 

 دارم کار هى خونه برسونیى هنو کنیى لطؾ اهیر آقا+ 

 

  دیگه ناهار بریم چرا -

 

 کرده درست ناهار هاهاى ههنوى+ 

 

 هى گفتم راست که چقدم

 هى هاهاى نه هیشکیم 

 

 بزنه بهم تعارؾ به که درنیوهد صداش کصافطم نیکای

 

 خطور شیطانیم ذهنه به توپ ی نقشه یه اینکه تا اهیر کردى هخ واس کشیدم هی نقشه رو خونه راه کل

 ...کرد

 

 . ههینه آره

 

  خطى هفت چه پسرا که کنم ثابت نیکا ایى به باید هى
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 باال رفتم خدافظی بعد و شدم پیاده خونهوى در جلو

 

 بود نیوهده هنوز اینا هاهاى

 

  زدى و در که و بودم درآورده لباساهو تازه

 

  بود جوى ساناز دیدم کردم باز که درو

 

 خیلی خدایی طال دستش خوردم خره خر تا نشستم اوهدم و کردم تشکر کلی بود آورده الزانیا واسم

  بود خوشهزه

 

 بود کهدم توی که پرتام و خرت سراغ رفتم بعدم

 

 : خالم دختر عسل به زدم زنگ

 

 عسلی سالم+ 

 

  زده زنگ کی ببیى به به به -

 

  خونهوى هیای و اهشب عسل+ 

 

 خبریه؟ -
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  ژیگوله پسر یه کردى هخ قصدم ولی نه که اونجوری خبر+ 

 

 هیام آره ، خوراکهه جوى -

 

 بیاریا هاشینتم فقط+ 

 

 . هیارم حله اکی -

 

  خداحافظ هنتظرتم باشه+ 

 

 بود لََوندی العاده فوق دختر یه عسل

 

  داشت ای العاده فوق استایل

 

 بزنه و هخش و کنه تور و اهیر هیتونست هطهئنم بود ناز خیلی صداشم

 

 . گرفتم و اهیر خونه آدرس و نیکا به دادم اس

 

  بیاد عسل تا هوندم هنتظر

 

 : گفتم عسل به رو هاجرا کل اهیر ی خونه راه تو و پاییى پریدم عسل دیدى و در زنگ صدای با

 

 . هیکنی هخ و اهیر ایى جوری چه ببینم عسل+ 
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  ست خونه راه تو االنم و خونشوى رسوندتش اهیر که زد زنگ بهم نیکا

 

 .  شدم قایم درختی یه پشت رفتم و شدم پیاده عسل هاشیى از

 

 اهیر خونه پارکینگ پل رو هاشینشو عسل و دادم عالهت عسل به سرکوچه اهیر هاشیى شدنه دیده با

 روییشوى به رو هارکته سوپر داخل رفت و کرد پارک اینا

 

 بود چشم تو حسابی که دیدم دور از و عسل

 

  سفید ی تنه نیم و شلوار یه با بود تنش یشهی سبز باز جلو هانتو یه

 

  بود گذاشته آزاد و بود کرده باز وسط فرق هوهاشو

 

 ...اوهد هی نظر به انگیز وسوسه خیلی برنزش پوست رو که بود زده کهرنگ ای قهوه هات رژ یه

 

 .هیکرد آب رو پسری هر دل و بود هلو خیلی خالصه

 

  دید رو عسل آلبالویی تیریه هزدا پارکینگ تو بره خواست تا و خونشوى در رسید اهیر

 

  کرد نگاه و اونور اینور و شد پیاده

 

 شد خارج هارکت سوپر از عشوه با عسل که شد هعطل دقیقه ٖ ٕ
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 شد تا شیش چشاش و کرد باال سرشو اهیر عسل بلندای پاشنه صدای با

 

 : گفت اهیر یهو که بشه هاشینش سوار تا رفت اهیر به توجه بدوى عسل

 

  آخه؟؟ کردنه پارک جای پارکینگ پل جلوی هحترم خانوم -

 

 : کرد تر لوس نازشو صدای اوى و رفت اهیر سهت بود کرده باز هاشینشو در که عسل

 

 . شید بخ بِ + 

 داشتم هارکت سوپر تو کوچولو خرید یه

 شدیى هعطل اگه ساری

 

 : گفت و کرد باز دهنشو زور به بود هنگیده کال که اهیر

 

 شد هى نصیب اهروز که هیخاد سعادت شدنم شها هثل نازی دختر هعطل حرفیه چه ایى بابا نه -

 

  اردالى سهت کرد دراز دستشو و کرد و کشی پسر ریزه ی خنده عسل 

 

 هستم عسل+ 

 

 زد لب و فشرد و عسل دست اهیر
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  هستم کیا اهیرِ  -

  خونهونه اینجام

 

 خوشوقتم+ 

 

 خوشقلبم هنم -

 

  عسل پیش هنم هیداد پس درس هى پیش شیطوى

 

  هیزد حرؾ چجوریم کصافط

 

 ...خنده زیر هیزدم ههونجا هطهئنى بودم هنکه

 

 اوهد صدایی یه یهو که هیزدم دید داشتم

 

 ِاِهم

 

  دهنم تو اوهد قلبم

 

  کردم نگاه

 

 عاشق کفتر دوتا زدى دید زشته خیلی -
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 شد پیدا کجا از هعرکه خرهگس ایى

 

  هیشد 7ٓٔ زور به قدش

 

 : دادم جواب

 

  وایسادم اینجا هى آقا چیه دید

 

  ذؼالم خودم هى فسقلی؟؟؟ هیکنی خر بچه داری -

 

 کوتوله ذؼاله یه. نیست شکی که بودنت ذؼال در -

 

 بزنیا دید هحل ایى نبینم دیگه+ 

 

 آقا؟؟ ببخشید+ 

 

 جونم؟؟؟ -

 

 !هحلیى؟؟؟؟ ایى هفتش شها+ 

 

 : جلو آورد دستشو و نزدیکم اوهد

 ! داری؟؟ هشکلی هفتشم آره
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 سیریش دیگه کى کم شرتو هیخوای چی جونم از بابا ای+ 

 

 خوشگله کند دل ازت هیشه هگه جوى -

 

 هیترکوندى الو داشتى عسل و اهیر کردم نگاه

 

 : گرفت دستهو پسره ایى که اونورتر برم خواستم

 

 ! خوشگله؟؟؟ هیری داری کجا -

 

 عوضی کى ول دستهو+ 

 

 گردنم زیر گذاشت و درآورد جیبش از چاقو یه یهو

 

  هیکنم فرو جیگرت چشای اوى تو رو چاقو کنی داد و جیػ -

 

 هیخوای؟؟؟ جونم از چی.  کى ولم توروخدا+ 

 

  بری هیذارم بعدم باش باهام ساعت چى ، ساعت چى فقط -

 

 داشتم کنم کاری نهیتونستم  ، خودش سهت کشید و گرفت دستهو ، بود نشسته سرد عرق بدنم کل رو

 خودم به هیریدم ترس از
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 نیستم کاره اوى هى بخدا...  بخدا کى ولم خدا تورو...تو... تو+ 

 

 کار ههیى تو هیارهت -

 

 کردم نگاش گریه با

 

  داری برنهی سرم از دست دیگه باشی هى با ساعت یک فقط ساعت یک -

 

 کى کهکم خدایا

 

  کردم ؼلط خدایا

 

  بود گلوم زیر چاقو

 

  بکنم هیتونستم چیکار

 

  بیا و کى بس توروخدا عسل

 

  هیکشید خودش دنبال و گرفت دستهو پسره

 

  بکنم نهیتونستم کاری هیچ

 

  بود تهوم کارم دیگه
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 ....شم آبرو بی نذار نه خداجونم نه نه نه

 

 : شد نزدیکم و گرفت دستش چونهو پسره

 

  کلوچه هیکنی گریه چرا

  که ندارم کاریت

  داره؟؟ گریه بدم حال بهت هیخوام اینکه

 

 : خورد زنگ گوشیش

 

 خشایار چیه

 

  هلو رانی تو رفتم سر با فعال نه

 

 بزى تو ناخونکیم یه بیا خواستی

 

 نگیا بقیه به فقط

 

 کاهبیز و خودت و خودم فقط

 

 کردم تور دریایی پری چه ببینی اگه
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 هیکنم راهش خودم که چهوشه یکم فقط

 

 خونهونم از جلوتر یکم تو بیا تو بیا ای؟؟؟ کوچه تو ئه

 

  هیشد زیادتر و زیاد داشت لحظه هر قلبم تپش+ 

 

 : زد لب شدش قفل دندونای الی از و کرد نزدیکم صورتشو

 

 بیارم طاقت نهیتونم دیگه جوى

 

 برم بذار هیکنم التهاست برم بذار توروخدا+ 

 

  فرنگی توت کردم پیدات تازه بری بذارم -

 

 س کنده کلکم و باشه خشایار هیزدم حدس اوهد هی هاشیى یه دور از 

 

 بؽلش تو کشید و گرفت بازوهو دستش با

 

  نزى هى به کثیفتو دستای:  زدم داد

 کنی هرگ آرزوی روز هر هیکنم کاری قاضیه بابام

 

 ایى که الکی بدی سرویس نفر چند به باید هرشب.  رفتی بیروى زنده اگه البته حتها بکى اینکارو -

 ! ندادی فرم بدنتو
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 . شد برد هاتش دیدنم با و بههوى رسید خشایار

 

 سهت هیتونستم تا جیػ با ههراه و پسره حساس جای کوبیدم زانو با لحظه یه تو که شه پیاده خواست

 دویدم عسل و اهیر

 

 کهک کهک کهک+ 

 

  اوهدى هی دنبالم خشایار و آشؽال ی پسره

 

 ...دوید عسل سر پشت فرهوى قفله با اهیرم و اوهد سهتم دید هنو که عسل

 

  هیزدم نفس نفس

 

  زدم زار و کردم گم بؽلش تو خودهو عسل به رسیدى با

 

  کرد فرار هاشینشو تو نشست دید و اهیر تا خشایار

 

 زد کتکش رو کوتوله ذؼال اوى تونست هی تا اهیر

 

  گوشش دم خوابوندم کشیده یه و آشؽال اوى پیش رفتم اوهد خودم به تا

 

 داد تحویلش رو پسره و ٓٔٔ به زد زنگ اهیر گفتم اهیر و عسل به رو قضیه وقتی
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 : اهیر

 خانوم پروا هیکنیى چیکار اینجا شها

 

 هیکنیى چیکار اینجا شها:  گفتم بودم زده چپ علی کوچه به خودهو که هنم

 

 :  گفتم عسل به تصنعی لحى یه با و

 

 کردیى کهکم که هرسی عزیزم نکنه درد دستتوى

 

 بنده ی خاله دختر خانوم عسل:  گفت لبخند با نشه ٖ قضیه اینکه واسه اهیرم

 

  گرفت خندم ولی بود بد اوهده پیش ی قضیه از حالم هرچند

 

 بنده ی خاله دختر عسل هه

 

 سفید چش ی پسره نهیکشه خجالتم

 

  رفت اهیر سهت و زد بهم چشهک یه عسل

 

 سرکوچه افتادم راه و کردم خداحافظی ازشوى هنم

 

 دارم کار جایی گفتم و نکردم قبول هى ولی واسم بگیره آژانس خواست اهیر



 آؼوش خالی                                                                                                                            ٔفصل 

 

 

ٕٕ9 
 

 

 نیاد سرم بالیی ههچیى بازم که وایسادم بود زیاد آهد و رفت که شلوغ جایه یه کوچه سر

 

 دادم تکوى دست واسش و رفتم جلوتر عسل هاشیى دیدى با

 

 هارهوزت ی خاله دختر کرده چه ببیى شو سوار:  زد بوق دوتا واسم

 

 ...هاشیى تو نشستم و نشست لبم رو لبخند

 

  باش داشته خانوم پروا گفت و گرفت دست گوشیشو عسل نشستم که ههیى

 

 : گرفت گوشش کنار و وگوشی اسپیکر رو زد  ، گرفت شهاره یه و

 

  جاى اهیر سالم+

 

 شدی؟؟؟ دلتنگهوى زودی ایى به خانوم عسل سالم به -

 

  اوهووووم+ 

 

 :داد اداهه و دراورد واسم زبونشو 

 واسم سخته ازت کندى دل راستش

 

 برم ههربونت دل قربوى هى الهی -
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 هیگرفت گرم زودی ههینجوری ههه با دیوث

 

 جاى؟؟ اهیر+ 

 

 جانم؟؟؟ -

 

 !هیدی؟؟ افتخار ، کنم دعوتت شام هیخوام+ 

 

 بریم؟؟؟؟ تو عروسک با یا دنبالت بیام هى قناری فقط  ، نه که چرا اوؾ -

 

 اهیر آقا واست بپزم آشی یه هه" قناری" دیده دور رو نیکا چشاش اوهو 

 

 هى عروسک با عوم+ 

 

 . هى که فداتم -

 

  پس هیبینهت ، عزیزم خدانکنه+ 

 

  پاییى هیپرم بزنی تک یه بم قبلش باشه -

 

 فعال ، حله+ 
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 فعال ، هراقبت -

 

 

 کردم حال عسل گرم دهت:  کردم هاچش جهیدم کرد قطع ههینکه

 

 واسش ، هى به زدی زنگ که سرسختیه پسره کردم فکر هى ، داد وا سریع خیلی که ایى پروا -

 داد پا زودی ولی داشتم برناهه

 

 . نیست زاده اهام اهیر که کنم ثابت نیکا به هیخواستم فقط+ 

 ! بزنم؟؟؟ زنگ نیکا به هى شام هیریى چند ساعت حاال

 

  ها ی خونه بریم اول بزنم خفى تیپ یه باید پروا -

 

  بریم بزى باشه+ 

 

 

  شدیم ویالییشوى ی خونه وارد  و شد باز ورودی در ریهوت زدى با

 

  هیداد آب درختارو و گال داشت باؼبونشوى رحهاى عهو

 

 .کنه پارک و هاشیى تا گرفت عسل از و سوئیچ و رسوند ها به خودشو سریع عسل هاشیى دیدى با

 

  کرد هالیم تؾ حسابی و کرد بؽلم خاله ، خاله به دادى سالم و خونه به ورودم با
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   شدم سرگرم خاله با هنم و بگیره دوشی یه رفت عسل

 

  کرد دل و درد کلی و گرفت آهار ازم اونور اینور از یکم

 

 هشتی پرتقال آب یه و پاشد خاله حهوم از عسل دراوهدى با بودم زده حرؾ بس بود کرده کؾ دهنم

 اورد واسهوى

 

 شه آهاده کنم کهک برم که زد صدام عسل

 

 کرد فرش بابلیس با ریز ریز نشست و کرد خشک هوهاشو

 

 خدایی داشتا ای حوصله چه

 

  زدم نیکا به زنگ یه دونستهو ؼنیهت و فرصت هنم

 

  داد جواب نخورده بوق دوتا هعهول طبق

 

 بله -

 

 ندادى؟؟؟ یادت سالم خانوم نیکا سالم علیک+ 

 

 خودم هیزنم زنگ بهت هیکنم چت اهیر با دارم پروا -
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 داریم قرار عشقت با شب که بدونی اگه باطل خیال زهی بیچاره هه

 

 هستی؟؟ کنم دعوتت شام هیخوام نیکا+ 

 

 خبریه؟؟؟ -

 

  سالهتی نیست که خاصی خبر+ 

 

 پروا ندارم حوصله نهیدونم -

 

 دیگه بیا پاشو زهرهار ئه+

 

  هیشه چی ببینم -

 

  باشم گفته کردیا ضرر نیای هستى هام بچه از چنتا نیکا+ 

 هست عسلم تازه

 

  جیگرت؟؟؟ خاله دختر ههوى -

 

  هست اونم جیگره ههوى باریکال آ+ 

 

 هیام حله اکی -
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 باش اونجا ٖٓ:8 هیدم آدرس تو به آفریى+ 

 

  بیارم؟؟ اهیرم یا دخترونست جهعتوى پروا راستی ، بفرس باشه -

 

 شه گرفته حالش چقدر اهشب اهیر اهیر اهیر بدبخت ایى هیکنه فکرایی چه هه

 

 بیارش اونم اوهد اهیر اگه نداره اشکالی نه+ 

 

 خدافظ فعال پس باشه -

 

 سالهت به+ 

 

 عسل پیش رفتم کردم قطع گوشیو

 

  بود ریخته صورتش تو وری یه و بود کرده ریز فر هوهاشو 

 

  اسهش کپی بود شده عوضی ایى بود دلبر چقد

 

 ...آرایش به کرد شروع

 

  هیکرد آرایش ههارت با چقدر
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  بودم شده آرایشش هحو بدیدا ندید هثل هنم

 

  زد بلندش و پهى ابروهای به هوهاش ههرنگ بلوند ابروی ریهل یه

 

 کشید کشیدش چشای به خوشگلی ایه گربه چش خط

 

 زد ریهل و

 

 کنه پرواز هیتونست هیزد پلک تند تند اگه هى بنظر

 

 کرد ایش قلوه لبای اوى نثار براق قرهزه رژ یه سر آخر و کرد کانتور صورتشو

 

 ههانا کردنش کپ ههانا اتاق به خاله شدى وارد

 

 عروسی؟؟؟ خودت یا عروسی بری قراره هاهاى عسل_  خاله

 

 :  گفت و داد سر دلش ته از ای خنده عسل

 بکنه ؼلط هى پیش عروس

 

 دیگه؟؟؟؟ هیری پروا با  ، دختر تو داری رو خیلی_ خاله

 

  تخت خیالت هاهاى آره_ عسل
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 ندارها باباتو با کل کل حوصله هى هیشه شر ببینه بیاد برو نیوهده بابات تا پاشو پس_  خاله

 

 رفتم بپوشم لباس_ عسل

 

 نهیداد گیر عسل به خیلی خاله

  هیشد بیخیال کال که بیروى هیاد هى با عسل هیدید وقتی 

 

  بود گیر یکم عسل آرایش و پوشش روی فقط بودا ههربوى عسل بابای علی عهو

 

 .  داشت حقم خب

 

 اوى و ؼلیظ آرایش به برسه چه هیداد کشته تا 6ٓٓ هیرفت سرکوچه تا و هیشد پا خواب از اگه عسل

 عروسکش هاشیى

 

 رفت کهدش و کند دل آینه از خانوم باالخره

 

 نظرت؟؟؟ به چطوره زردم هانتو ایى پروا -

 

  بنظرت؟؟ نیست جیػ خیلی+ 

 

 بده گیر بیاد هاهانم تا بگو هی حاال جیؽی چه بابا نه -

 

 بپوش بابا باشه+ 
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  کرد لختیش بدى به نگاه یه آینه تو هى به توجه بدوى و درآورد حولشو هى جلوی پرو ی دختره

 

 واقعا بود پرو بشر ایى چقدر

 

 پوشید و برداشت سفید ستِ  یه و زیراش لباس کشوئه سهت رفت

 

 هارهولک ایى به بده پا داره حقم اهیر واال

 

 ...اینو هیگرفتم ههونجا بودم پسر که هى

 

 ...استعفرللا

 

 هیخوردم هیگرفتم

 

  برو ور خودت با بیا بعدا شد 8 ساعت بینم باش زود عسل+ 

 

 باشه خخ -

 

 ...بینم بدو  اینجا کردی خودت هچل هنو ساعته شیش درد+ 

 

 زد گره جلوشو و کرد تنش هیخورد دکهه جلوش که بلیز یه
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  کرد تنش زردشو هانتو و پوشید هشکیشو ساپورت

 

 زد گره جلو و زد سرش هشکیم ساتى روسری یه

 

  گرفت دست زردشم بؽلیه زیر کیؾ و کرد پاش زردشو بلندای پاشنه

 

  هیکردم نگاش داشتم اُُهال هثل که هنم

 

 چطورم؟؟ گفت و کرد اونور اینور یه و چرخید

 

 هیشد تبدیل هلو به لولو از هیرسید خودش به اینجوری هم عهم واال+ 

 

 داشت قرار 8 خانوم و بود ٖٓ:7 تقریبا ساعت

 

 پروا -

 

 ها+ 

 

 اهیر دنبال برم بعد رستوراى ببرم تورو اول بیا هیگم -

 

 برم خودم کى ول سرکوچه هنو په نه+ 

 

 کنم؟؟؟؟ صافش بشورم هوهاهو برم هیگم پروا -
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 سیستهتا تو هیام پا جفت بابا جوى به عسل+ 

 

 بریم بزى بابا کردم شوخی خح -

 

 هیکردم ناکار شاسیشو هیزدم هیکرد کاری ههچیى و هیگفت راست اگه واقعا

 

  شدیم گاریش سوار بلخره

 

 خودت به زدی عطر چقدر عسل روحت تو+ 

 

 دهنش تو کرد اسپری تا چى و درآورد اسپری یه و کرد باز هاشینشو داشبورد

 

 شدی آسهی کی نبودی آسهی که تو عسل+ 

 

 دهنه کننده بو خوش ، عقبی جاهعه از چقد تو پروا -

 

 ؟؟؟!چیه واسه کارات ایى االى دیگه زدی رو یارو هخ خوبه حاال+ 

 

 کاری هحکم جوى پروا کاری هحکم -

 

 عسل هم رو نریزی پسره ایى با فردا پس+ 

 هیزنی حرؾ باهاش و بینیش هی که باریه آخریى اهشب
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  ببینم بعدنم هیشه چی حاال -

 

  نیکاس فابه هیگم عسل نزى زر+ 

  بگیرم حالشو خاستم کنی کم رو واسه فقط

 

 نیست چیزی هى واسه که اهیر اهثال بابا باشه -

 

 بیشتر اداش تر زشت هرچی هیهوى واه واه+ 

  هشته به ربع یه نه یا هیفتی راه حاال

 رفته نیکا ببینم نرم باش زود

 

 بیاد ٖٓ:8 گفتی اونکه به -

 

 شد دیر جدت جوى برو تو اره+ 

 

 بابا خب -

 

 ...رفتیم هیرفت اوى و ایى با ههیشه که رستورانی سهت و داد حرکت و گاریش باالخره

 

 بود رستورانی چه

 

 اینجا؟؟؟ هیای هیشی پا کیا با عسل روحت تو+ 
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 نشناختیا و عسل هنوز تو -

 هیکنی؟؟؟ حساب خودت هم اونارو ؼذایِ  یا هیکنی اوى و ایى پالس خودتو+ 

 هیخورم فقط هى کردی فکر چی -

 شانش بده خدا+ 

 !پروا؟ -

 ؟!هاى+ 

 توش هیریزم روهم نوشابه  واست؟؟؟ بیارم فریزر تو بریزم ؼذاهو بقیه شب هیخوای -

 بود گفتى هى از ها هیده دستت کار زبونت اوى عسل+ 

 سیرابی اوى دنبال برم پاییى بپر بابا باشه -

 گهشو ادب بی+ 

 

 گوریه کدوم ببینم نیکا زدم زنگ و شدم پیاده

 کجایی؟؟ نیکا+ 

 هیرسم دیگه دقیقه ده -

 زودباش باشه+ 

 ببینى هنو بود ههکى بشینى قراره کجا اهیر و عسل نبود هعلوم چوى بشینم داخل برم نهیشد

  شد پیدا الیه سرکار ی کله و سر بله دیدم که چرخیدم اطراؾ اوى یکم

  کشوندی هنو کجاست اینجا بهیری پروا -

 نیاوردی؟؟ اهیرو چرا شد چی+ 

 پره توش که باشه جهعی تو نداره دوست که گفت بعدم کرده درست شام واسش هاهانش گفت اهیر -

 دختره

 

 زدم نیشخند پسرا بودى هارهولک و نیکا سادگیه به دلم تو 
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 پرسم هی عشقت به راجع نظرتو بازم اهشب حاال خانوم نیکا باشه

  دیگه تو بریم  ،  پروا هیکنی فکر چی به هوی -

 بریم بیاى هام بچه وایسا  ، هیچی به+ 

 زدم عسل به زنگ یه و درآوردم گوشیهو

 هاهاى جونم -

 عهته هاهاى کیه هاهاى هیگی چی+ 

  خدهتتوى داره سالهم و هاشیى تو کنارهه ،  بودم گفته جاى اهیر به راجع که بهت جاى هاهاى آره -

 عسل ایى دیوثیه چه آی آی  ، هیرسونى سالم هاهاى گفت و اهیر به کرد رو بعدم 

 کجایی؟؟؟؟ بینم بنال نکى زر زر+ 

 بابای فعال رستورانیم دیگه دقیقه پنج ها هاهاى -

 

 کرده هچل اینجا هارو ساعته شیش باش زود هیگها بهش هی 

 

 : گفتم و نیکا سهت کردم رو

 کنم نهایاى واست هاهو سرچشهه از یکی هیخوام اهشب نیکا

 پروا هخته اوى تو چی باز -

 کى تهاشا و بشیى فقط نباشه کاریت+ 

  کرد ؼرولند لب زیر بعدم

  بده انجام ای باهزه کاریه شیریى چه قراره نیست هعلوم باز -

  هیکردم چت اهیر با و خونه هیهوندم کاش

 اهشب هیداد جوابتو اگه عههرا:  گفتم لب زیر

  گفتی؟؟ چیزی -

  ؟؟!بگیرم واست هویج آب یه بریم نیکا ، نه+ 
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 هگه؟؟؟ چطور -

 کنی اعتهاد نهیتونی چشاتم به که ببینی چیزی االى قراره آخه+ 

 بکنی؟؟؟ هیخوای چیکار هیگی پروا -

 نکى تابی بی انقد کوچولو وقتش به+ 

  فسقلی هیبینی االى

  دیدم رو عسل هاشیى دور از

 : گفتم و رستوراى دیوار پشت کشوندهش خودم دنبال و گرفتم نیکارو دست

 ببینی هیخوای چی االى ببیى کى باز چشاتو خوب خانوم نیکا

 ها خانوهه پروا شگرفای ههه اینا

 فقط کى نگاه و عروسک آلبالوییه ٖ هزدا ایى

 هاشیى چشهی چهار و بود گرفته قرض چشهم دوتا و داشت چشم دوتا بود شده کنجکاو حسابی که نیکا

  هیکرد نگاه رو عسل

 داره ٔ پایه گواهیناهه انگاری هاشاال که عسلم

  شد پیاده و کرد پارک هجلسی و شیک اوهد

 و شد باز کناریش دره

 شد پیاده خوشتیپ پسره یه

 دوختم نیکا رو نگاههو

 بود کرده گیر پسره رو سوزنش شدت به

 رفتى رستوراى داخل و گرفت دستاشو اوهد عسل سهت اهیر

 شد شروع هههونی تو بریم بیا گفتم گرفتهو نیکارو دسته

  بودى نشسته شیکی ی نفره دو هیز یه پشت اهیر و عسل رفتیم رستوراى داخل

 بود ها به اهیر پشت

 !!!آشناست چقد پسره ایى پروا -
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  جدا؟؟؟؟+ 

 اهیره شبیه خیلی -

 نیست؟؟ خودش هطهئنی+ 

 نزنی؟؟؟ زر هیشه -

 االى ههیى بزى اهیر به زنگ یه+

 ؟؟!چی واسه -

 نه یا هیده جوابتو ببیى زنگ تو+ 

 باشه -

 

 عسل هیز سهت تلفنی زنگ صدای نیکا دسته گوشیه خوردى بوق با گرفت اهیر و برداشت گوشیشو

 دروهد صدا به اینا

 نگاه یه و درآورد بود صندلی روی که شیکی کت از گوشیشو بود عسل روی روبه که خوشتیپی پسر

 انداخت اش صفحه به

 بود نیکا العهالت عکس روی حواسم تهام

  هیکرد نگاش هشکوش و داشت نظر زیر و بود عسل کنار که پسری شدت به

  شنیدم و آزاد بوق نیکا گوشیه از گوشیش ی صفحه به اهیر نگاه با

 ریجکت هه

 

 رو نیکا چشهای ، کردم نگاه چشهاشو

 

 ...بود پر

 

  چی؟؟؟ از پر
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  خواهش از پر

  التهاس از پر

 تهنا از پر

 

 چی؟ تهنایه

 

 هیدید که اونچه بودى خواب تهنای

 

 ! بود؟؟ کی

 

 هیکشه نازشو و نشسته ناز دختر اوى روی به رو که كسی باشه تونست هی کی

 

  بود تهنا از پر چشاش

 

 ...نباشه عشقش بود چشاش جلو که کسی اینکه تهنای

 

 تهاشای ی واسه نه باشه کرده دعوت خوشگذروندى و خوردى شام واسه و اوى دوستش اینکه تهنای

 دیگه دختر یه با عشقش خوردى شام

 

 ... چکید

 ...اشکش ی قطره

 رفت هیزشوى سهت لرزوى پاهای با
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 ...هى و

 دوستهو شدى خورد کردم نگاه فقط

  هیکرد حرکت جلو به تعادل بدوى داشت که لزونی پاهای به زدم زل

 " شدی بد راحت چه تو" 

 : زد لب که گریونی صدای

 اهیر

 برنگرده کسی که تهنایی از بود پر چشاش

 کرد نگاه و عقب و برگشت بود عسل کنار که خوشتیپی پسر

 ...قلبشو شکستى صدای نشنوم و دوستهو شدى له نبینم تا بگیرم گوشاهو ببندم چشاهو تونستم فقط هى و

 

 : کرد باز لب که کسی لرزوى صدای گوشم تو پیچید

 

  نیستی تو که بگو اهیر

  خوابم که بگو اهیر

 داری دوستم که بگو

  خواهرته که بگو اهیر

 اهیر

 

 شنید سوال ههه ایى قبال در که جوابی و

 

 !شها؟ -

 

 خورد تلو تلو و روسرش گذاشت دستشو
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 شد بسته راه

 شد خسته نگام از نگاش وقتی

 رفت یهویی دادم و داشتم هرچی

 رحم بی و دل شکست زد طوری یه

  هیرى جلو  بریدم که

 عزیزم آروم تو بی ها ثانیه

 هریضم و داؼوى هى و حالت خوبه تو

 نه نداره قانوى

 تر نباشه چشاهوى اگه نهیگذره

 

 درده کوه هام شونه رو تو بی

 گرده برنهی دیوونه اوى هیگى ههه

 سرده خونهوى نیست وقتی که آخ

 کرده ؼصه از پر رو هى دنیای

 

 عوضی هیتونست چطور

 

 کنه برخورد اونطوری هیتونست چطور

 

 بود التهاس از پر هى چشای دفعه ایى

 

  عسل از التهاس
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 ! نیکا؟؟؟؟ هیکنی چیکار اینجا تو گفت و گرفت نیکارو دسته پاشد عسل

 

 یادته؟؟؟ هنو

 

 سارا ی دخترخاله عسلم

 

  درآورد کجاش از رو سارا هه

 

  بکشه وسط هنو پای نهیخواست که فههیدم

 

 کرد اهیر نثار" پستی خیلی" ی جهله یه فقط و کرد بؽل نیکارو

 

 رفتم بیروى اونا از تر زود و پاشدم کرد اشاره بهم

 

 

 داشت وقاحت اهیر کار

 

 هیدم توضیح وایسا عسل:  گفت و پاشد

 

  کرد خورد نیکارو دیگه بار یک

 

 کنه توجیه عسلو هیخواست نیکا به توضیح جای
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 نشستم عقب پریدم جلدی کرده باز و در فههیدم عسل هاشیى زدى چراغ با

  کرد حرکت سرعت به و نشوند جلو آوردو نیکارو عسل

 پروا برم کجا: عسل

 ها ی خونه برو+ 

 خونهوى ببر هنو نه ؛ نیکا

 ها ی خونه هیریم جا بی+ 

  خورد زنگ عسل گوشیه

 بده جواب کیفهه تو گوشیم پروا:  عسل

 "اهیر" دوختم چشم گوشی ی صفحه به و درآوردم گوشیشو

 کیه تواها با پروا هوی:  عسل

 اهیره بگم چجوری آخه

 کری؟؟؟ پروا:  عسل

 چیزه عسل+ 

 کیه هیگم چیه چیز -

 ...آخه+ 

 چیه؟؟؟ هاى -

 ست پسره اوى+ 

 ! کی؟ -

 اهیر:  گفتم آروم و کردم نگاه نیکا به

 چشهاش از اشک های قطره یه چکیدى و بود چشاش بستى العهلش عکس

 رو عوضی ی هرتیکه کى ولش -

 : گفتم نیکا حال کردى عوض واسه
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  نداره حرؾ پیتزاهاش اونجا فودایه فست اصلی خیابوى بنداز عسل

 نوشابه با پاچینی و زهینی سیب هیگیریم پیتزا هیریم

 هنگوله سیتی صفا ها خونه اهشب

 نیکا طرؾ از هیجاى ای ذره از دریػ ولی

  کنم چیکار خدایا وای

 کردها ؼلطی عجب

 پاییى رفتم و ترهز رو زد فود فست جلو عسل

  کشیدم هاهاى کارت از و گرفتم پرت و خرت کلی

 زد زنگ هاهاى بعد دوهیى

 هیزنه زنگ داره چرا دیگه هیدونستم

 دستت؟؟؟ افتاد هى کارت باز هیکشم سیخ به جیگرتو پروا بگه هیخواست

 گرفتم هاهانش از نیکارو ی اجازه و زدم زنگ

 ترهز رو زد عسل خونه در جلو

 پاییى آوردم هاشیى از پرتارو و خرت و شدم پیاده

 هیداد چراغ بهم داشت که ای 6ٕٓ به افتاد چشهم

  باال بریى شها گفتم و عسل به دادم و کلید

  کردم نگاه دقیق و هاشیى داخل

  اوهد سهتم و کرد حرکت هاشیى

 شد نهایاى راننده ی چهره و اوهد پاییى راننده سهت شیشه

 رادههر

 ...کردم گم پاهو و دست دیدنش با

 

  سالم -
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  سالم...س...س+ 

 !خوبیى؟؟ -

 هیکنیى؟؟؟ چیکار اینجا+ 

 داشتم کالس پرهام با که بود ای جلسه آخریى اهروز -

 چی؟؟

 نهیبینهش؟؟؟ دیگه یعنی

 نه نه نداره اهکاى نه

 خورد تکوى چشام جلو دستی

 هنه؟؟؟ به حواستوى-

  بفرهاییى بله بله+ 

 شیى؟؟؟؟ سوار هیشه -

  شدم سوار حرفی هیچ بدوى 

 کرد حرکت و گاز رو گذاشت پاشو نشستم که ههیى

  هیکرد حرکت باال سرعت با و هیکشید الیی خیابونا تو

 بود 9 تقریبا ساعت

 خورد زنگ گوشیم

 'عسل'

 کردم خاهوشش گوشیم به توجه بدوى

 هیکرد نگاه رو جلو حرفی هیچ بدوى و هیکرد عوض دنده عصبی رادههر

  هیترسیدم

 ... ولی

 نزنم حرؾ هیدادم ترجیح ولی

 تر آروم نگم هیدادم ترجیح
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 چیه کارا ازیى هنظورت نگم هیدادم ترجیح

  کنم لهس وجودم تهوم با و بودى کنارش هیدادم ترجیح

 ...پس

 بستم چشاهو فقط پس

  بود بسته چشام چقد نهیدونم

3  

ٔٓ 

ٔ3 

ٕٓ 

ٕ3 

 دقیقه

 

 کردم باز چشاهو در شدى کوبیده صدای و هاشیى ترهز با

 بودیم کجا نهیدونم

  دره یه رویه به رو درست

 بود هاشیى به پشتش و بود شده پیاده رادههر

 شدم پیاده ترس با

 ؟!داشتم اعتهاد بهش هى چرا

 نهیترسیدم کاراش از چرا

 وایسادم کنارش و شدم پیاده

 پروا -

 درنیوهد ازم صدایی

 بدبختم خیلی هى پروا -
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  پاییى انداختم سرهو

 چرا بپرسم نهیتونستم

 چرا؟؟؟ بپرسی نهیخوای -

 چرا بپرسم تونستم نهی نه

 دادم اداهه سکوتم به

 رفت دره سهت و گرفت فاصله ازم

 خطرناکه تاریکه اونور نرو بگم و بگیرم دستشو پشت از هیخواستم

 بودیم افتاده دور و پست جای یه

 هاشیى چراؼای نور با

 نهیدیدهش دیگه که شد دور ازم قدری به

 : زدم صدا

 

 هیترسم اینجا هى بریم بیا توروخدا رادههر

 جاده سهت اوهدیم کردم حس

 ...چالوس جاده

 پیشتم هى عشقم نترس -

 بود؟؟؟ شده دیوونه رادههر هیگفت چی

 :زد داد

 نترس هرگم از پیشتم هى وقتی تا نترس -

 تو؟؟؟ هیگی چی رادههر+ 

 !پروا؟ -

 

 !بله؟+ 
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 زد بود روم روبه حاال که صورتش به سیلی یه

 بله نگو -

 بله نگو

 

 : داد اداهه

 کردم خواستگاری هاهانت از تورو بود تدریسم روز آخریى که اهروز

  جریانه در خونوادم که گفتم بهش

 باختم ناجورم باختم بهت دلهو گفتم بهش

 گرفت ازم زندگیهو چشات برق دیدهت که اول روز ههوى از گفتم بهش

 هیرفتم دیرتر ساعت نیم اوهدهو هی زودتر ساعت نیم تو دیدى عشقه به روز هر گفتم بهش

 هیخواهت گفتم بهش

  نیست الکی هى عشق گفتم بهش

 قرى و دهه و سال و هاه و هفته و روز و ساعت و دقیقه و ثانیه به دخترتوى به هى عشق گفتم بهش

 نهیشه ختم

 هیتپه تو عشق به قلبم.  سینهه تو نفس تا تنهه تو جوى تا

 هیریزم دخترتوى خوشبختیه پای زندگیهو که گفتم

  گفتم اینارو ی ههه ، پروا گفتم

 

  داد باال و بود ههراه گریه با که صدایی ولوم

 

  گفتم پروا-

 خریدم جوى به و برخوردی هرنوع بخاطرت

 ...ولی
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 گوشم زیر خوابوند یکی هاهانت ولی

 صورتش رو گذاشت دستشو

  گرهه هنوزم دستش جای بذار دستتو پروا-

 هنوز گرهه

 نداره جریاى صورتم از نقطه ایى تو خوى هنوزم

 پروا

 پروا

 کنم چیکار بگو

 

 : زد داد

 شی هى هال که کنم چیکار بگو فقط تو

 

 : گرفت سهتم اشارشو انگشت سهتهو اوهد

 نهیشه باورم که نداری حسی هیچ بهم تو که نگو فقط

 کنم انکار نهیتونستم هیگفت راست

 بود خونده و چی ههه چشام از قبال چوى

 

 دادم دست از پدرهو بچگی تو که چیه هى گناه پروا -

 گرفتم عهده به خواهرهو و هادر کفالت که چیه هى گناه

 شکستم دوى نهک خوردهو نهک گفت هاهانت

 هیگفت راست

 نیست انصاؾ ولی

 ...پروا ولی هستی خوبی پسر تو بگه بهم که نیست انصاؾ
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 بگه حرفشو ی اداهه نذاشت بؽض

 هیکوبید ثانیه هر تو بار هزار قلبم

 عاشقتم هى عشقم بگه هیخواست

  هیخواهت هنم رادههر بگه هیخواست

 

 بود قفل زبونم ولی

 الهصبتو دهى اوى کى باز پروا

 

  بگو پروا -

  هیهیرم دارم بهم بگو

 بگو پروا

 داری دوسم که بگو بابات جوى

 بزى حرؾ پاییى هیندازم و خودم ههینجا از بخدا پروا

 

 :زد داد و رفت دره سهت

 هیرم پروا

  نهونه واست ازم اسهی حتی که هیرم زندگیت از جوری 

 شی خوشبخت تو تا برم که دادم قول هاهانت به چوى

 زندگیم دارم دوستت

  نیوهد ازش صدایی دیگه

 ...هبهم سکوت

  شد سست زانوهام

 اوهد هی هقم هق صدای فقط زهیى افتادم
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 رادههر...را...را

 کجایی؟؟؟ بده جواب توروخدا...تو

 بیا رادههر

 هیترسم هى بیا رادههر

 بده جواب اونجایی هیدونم رادههر

 خودم صدای و بودم خودم فقط اها

  هیکشیدم جیػ

  هیزدم زجه

 ...نبود رادههر اها

 

 نبود رادههر از خبری ولی هیزدم جیػ

 دهنم تو اوهد قلبم

  رفتم جلوتر و پاشدم

  هطلق سکوت

 گشتم گوشیم دنبال و هاشیى تو دوئیدم اوهدم خودم به که آى یه تو

 رسید ذهنم به شهاره یه فقط و کردم روشنش

 

ٕٔ3 

 

 بفرهایید بله -

 کنیى کهک توروخدا کنید کهک:  گفتم گریوى صدای با

 !افتاده؟ اتفاقی چه بگیى و کنیى حفظ خونسردیتوى خانوم-

 نهیدونم نه  ، پاییى انداخت خودشو ، نهیدونم نهیدونم+ 
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 بدیى آدرس شها کجاییى-

 دره کناره تاریکه نهیدونم کجاییم نهیدونم+ 

  چالوس جاده کنم فکر...ؾ...ؾ

  هیکنم اعزام نیرو االى کنیى حفظ و خونسردیتوى -

  کردم قطع

 نهیشنید صداهو کسی ولی هیخواستم کهک و هیدوئیدم اونور اینور ها دیوونه هثل

  نشانی آتش اوهدى از کردم اهید قطع

 کنى پیداهوى هیتونستى جوری چه اخه

  هیگشتم دنبالش خودم باید

 دریا به زدم و دل و هاشیى تو انداختم گوشیهو

  هیرم هنم

  باشه عشقم که هرجا هیرم

 رفتم جلو و پاهام دست دادم عقلهو

 !کجایی؟ رادههر

 بده جواب توروخدا

 نهیدی جوابهو چرا

  نترس هرگم از باهاتم هى تا نگفتی هگه

 ؟؟!هاى

 کجایی؟؟؟  چیشد؟؟؟ پس

  هیترسم هى بیا رادههر

 !پائیى؟؟ انداخته خودشو واقعا یعنی

 جلو رفتم و بیارم طاقت نتونستم دیگه ذهنم تو حرؾ ایى خوردى اکو با

  بود تاریک
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  نهیدیدم و جایی

  گذاشتم که رو بعدی قدم

 ...و شد خالی پام زیر

 ...نفههیدم چیزی دیگه

 

 *عسل*

 

 !نه یا برده خوابش نیکا ببینم تا پروا اتاق رفتم

 

  کردم باز و در آروم

 

 کردم نگاه هعصوهش ی قیافه به در الی از

 

 بود خوابیده ها بچه هثل

 

  بخوابى دؼدؼه بی هیخواد دلشوى که کسایی هثل

  خوابید بخوره شاهشو اینکه بدوى

  بسپره فراهوشی به و بود افتاده که اتفاقایی تهوم خوابیدى با هیخواست دلش شاید

 

 روش نوشابم بطری یه خورد ولع با پرهام نیکارو پیتزای

 

  نباشه تنها پروا که بود فرستاده و پرهام ولی بود نگیى خاله پیش هنوز هریم خاله
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 . شد راحت خیالش اینجاییم نیکام هنو فههید که بعد

 

 گرفتم سرو خیره ی دختره ایى گوشیه هزارم بار برای و برداشتم و گوشیم

 

 خورد بوق

 بود کرده روشى و گوشیش

 بود کرده خاهوش گوشیشو خودش پس

  نهیده؟ جواب چرا حاال

 کیه؟ با کجاست؟

 

 " باشد نهی پاسخگو نظر هورد هشترک" 

 

 بابا ای

 

  خوردم پیتزاهو و خوری ناهار هیز رو نشستم

 

 کردم هرور و اهروز تلخ اتفاقات 

 

 ببرى زوری رو پروا هیخواستى که

 

 دید هم کنار و اهیر هنو نیکا چجوری که

 

  پوؾ
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 بهونه گرم تا گذاشتم هاکروویو داخل رو پروا پیتزای

 

 دوختم چشم خاهوش تلویزیوى به و کشیدم دراز کاناپه جلوی

 

 ... هیشد گرم داشت کم کم چشام

 

 کردم باز چشاهو و گرفتم چشم جلو دستهو هیکرد کور چشاهو داشت که هزخرفی نور تشعشع با

 

  بود شده صبح

 

  کردم نگاه هیکرد خودنهایی پذیرایی سالى ی گوشه که بزرگی زهینیه ساعت به

 

 8:43:  ساعت

 

 هوندم حرکت بی هیشد حس گردنم توی که شدیدی درد با ، پاشم خواستم

 

 بود شده خشک گردنم کاناپه رو خوابیدى بخاطر

 

 پاشم جام از گردنم دادى تکوى بدوى کردم سعی

 

 بود پروا اتاق رفتم که جایی اولیى
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  بود خواب هنوزم نیکا

 

 نبود پروا گشتم رو اتاق چشم با

 

 ههینطور پرهاهم اتاق

 

 ...ولی باشه اینا خاله اتاق زدم حدس

 

 ...نبود اونجام

 

 گرفت فرا و تنم تهام عجیبی ی دلشوره و شد خالی دلم ته نکردنش پیدا و خونه گشتى با

 گرفتم شهارشو و رفتم گوشیم سراغ

 

  بفرهایید سالم -

 

 شها ، گرفتم تهاس خالم دختر گوشیه با هى ببخشید+ 

 

  کردیم پیدا هاشیى یه داخل چالوس جاده اطراؾ رو گوشی ایى ها خانوم -

 

 بیاید فالى بیهارستاى به هویت تشخیص واسه لطفا

 

 ! افتاده؟ اتفاقی چه چیشده ؟!آقا چی یعنی+ 
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 هیشه هشخص چیز ههه بیارید تشریؾ خانوم -

 

 کردم هرور رو اقاهه اوى حرفای تهوم دیگه بار یک

 

  کردیم پیدا چالوس جاده اطراؾ هاشیى یه داخل و گوشی ایى ها

 بیاید بیهارستاى ایى به هویت تشخیص واسه

 

 !!!گرفتم اشتباه نکنه

 

 نداد جواب کسی ولی خورد بوق گرفتم رو پروا ی شهاره دیگه بار یه

 

 زدم و آسانسور ی دکهه و پوشیدم هانتوهو سریع و دهنم تو اوهد قلبم لحظه یه تو

 

  دویدم پاییى ها پله از و بیاد باال آسانسور تا کنم صبر نتونستم

 

 کرد حرکت نهیدونستم جاشو دقیقا که بیهارستانی سهت سرعت با و کردم روشى و هاشیى

 

 کردم پیدا رو بیهارستاى باالخره و پرسیدم آدرس راه تو نفر چند از

 

  رفتم پذیرش سهت

 

 آوردى؟؟؟ اینجا رو رادهنش پروا خانوهه ببخشید+ 
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 :  داد جواب هانیتور به نگاه و دکهه چند فشار با

 

 نداریم بیهاری ههچیى ها -

 

  ، بیهارستانه ایى تو گفته داده جواب یکی خالم دختر گوشیه به زدم زنگ االى هى خانوم چی یعنی+ 

 نداریى که چی یعنی

 

 بیارید تشریؾ بله آهاى:  گفت و داد نشوى رو بود ایستاده سالى ی گوشه که سربازی دست با

 

 کردیى هرگم دق چیشده بگیى توروخدا خانوم+ 

 

 ...شنید نهی صداهو انگار ولی

 

  هستى خانوم اوى اقوام از کنم فکر:  گفت و داد نشوى سربازه به هنو رسیدیم که سالى انتهای به

 

 ...رفت و

 

  هیکردم نگاه سربازو داشتم هبهم هنکه

 نه؟؟؟ یا افتاده اتفاقی چه هیگه هى به یکی باالخره:  گفتم لرزوى صدای با

 

 بیایى هى ههراه لطفا:  گفت و کرد باز و اتاقی و در خونسردی با سرباز

 

 هیشناسینش؟؟:  گفت و کرد اشاره بود تخت روی که کسی به دست با
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 بود افتاده تخت روی جوى بی و حرکت بی که شخصی به کردم نگاه

 

 درنیوهد گردش به بدنم تو خوى ای ثانیه چند کردم احساس

 

 دستپاچگی با که سربازی صدای هیشنیدم فقط نهیدیدم و جایی زهیى رو افتادم و رفت سیاهی چشام

 هیکرد خانوم خانوم

 

 کنم رها و هیکرد سنگینی گلوم تو که بؽضی کردم سعی و آوردم باال خوبم اینکه ی نشونه به دستهو

 

 شد گرفته سهتم به آبی لیواى

 

 صورتم رو پاشیدم داخلشو آب و گرفتم لرزوى دستای با و لیواى

 

  بود سرد آبش

 

  یخ یخه

 

 صورت و سر با که دوختم چشم پروایی به شیشه از و شدم بلند باشم اوهده خودم به تازه که انگار

 بود خوابیده اونجا زخهی

 

 شد هق هق به تبدیل بؽضم
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 ! افتاده؟ اتفاقی چه بگیى توروخدا توروخدا+ 

 

 .هیدم توضیح باشیى آروم -

 

 شدى چالوس جاده عازم ها نشانیه آتش هاهورای خانوهی هبهم تلفى با دیشب

 بودى کرده توقؾ اونجا هاشینی دیدى با

 نبوده خانوهه اوى از اثری ولی

 هیکنى پیدا بوده اونجا که ای دره داخل رو آقایی و خانوم یه هنطقه اوى تفتیش ال

 بود کرده اصابت سنگی به سرشوى و بودى شده پرت عهیقی ی نقطه به خانوم

 هستى کها تو االى و

 بودى شده زخهی شدت به بودى دراوهده بیهوشی حالت به و بودى افتاده پاییى دره از فقط که آقا

 از هاشینشونم که رسیده خبر بههوى و شدى ناپدید بیهارستاى از بیایى شها اینکه قبل صبح اهروز

 ...رفتى و گرفتى پارکینگ

 

 بگیى هى به توروخدا چطوره پروا حال االى+ 

 

 بدى نشوى خودشوى از حیاتی عالئم اهروز باید حتها ولی بوده آهیز هوفقیت عهلشوى خوشبختانه -

 

 !!ندارید؟ آقا اوى از شکایتی که شها

 

 نبره و بویی داستاى ایى از کسی هیدادم ترجیح  ، بود گفته بهم رادههر به راجع پروا

 

 ندارم شکایتی هى نخیر+ 
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 کنى اهضا و فرم ایى و بیاى خانوم ایى ٔ درجه اقوام باید -

 

 بگم چیزی بهشوى پروا وضعیته ایى تو االى نهیتونم هى+ 

 هیگم بهشوى حتها چشم شه هشخص پروا وضعیت بدیى اجازه هیکنم خواهش

 ببینم؟ رو پروا دکتر هیتونم حاال

 

 آهیز هوفقیت دخترخالتوى عهل عزیزم:   گفت و زد لبخندی دکتر هاجرا شرح و اتاق به ورودم با

 بدى نشوى خودشوى از حیاتی عالئم باید اهروز ولی بوده

 باشه قوی چقدر که داره خودش هقاوهت به بستگی

 

 : کردم زهزهه و زدم کنار اشکاهو دست با

 قویه پروا

 بره سادگی ایى به که نیست دختری پروا

  بذاره تنها هارو اینجوری نهیتونه پروا

 

 کردم صاؾ صداهو باشهو آروم کردم سعی نیکا اسم دیدى و گوشیم صدای شنیدى با

 

 نیکا جانم+ 

 

 بود هى از بدتر که نیکا صدای و

 

 عسل؟ کجاییى -
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 خداحافظ فعال باش پرهام هراقب برهیگردیم زودی بیروى اوهدیم سر یه  پروا هنو+ 

 

 بدم بعدیشو سواالی جواب نهیتونم بودم هطهئى چوى کردم قطع سریع و تلفى

 

 رسوندم پروا پیش خودهو و اوهدم بیروى دکتر اتاق از

 

 افتاده؟ اتفاقی چه بگه بهم که بود یکی کاش

  اینجاست؟ پروا چرا

 کجاست؟ رادههر پس

 رفته؟ گذاشته چرا

 بگم خاله به چجوری هى خدایا

 

 هیگذشت هؽزم تو سوال کلی

 

 ...هیداد نشوى رو پروا قلب ضرباى که هانیتوری به دوختم چشم

 

  بود هانیتور رو که هشتی هفت های خط به زدم زل

 بود هنظم قلبش ضرباى شکر رو خدا

 هى شیطوى ی خاله دختر بود ناز چقدر

  پاشو توروخدا پاشو پروا

 شده تنگ کردنات اذیت واسه دلم بذار سرم به سر یکم پاشو

 هیرفت پاییى گلوم از چیزی هگه ولی هیخورد بهم حالم گشنگی از
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 گرفتم انبه آب قوطی یه و رفتم بیهارستاى ی بوفه سهت

 هیخورد بهم بیهارستاى فضای از داشت حالم

 هیشد هنفجر داشت سرم

 هیرفتیم جا ازیى و پاهیشد پروا االى ههیى کاش

  بگیرم دستاشو هیخواستم داخل برم هیخواستم

 بذارم هرحم زخهاش رو هیخواستم

 نداشتم بده تسکیى درداشو که هرحهی ولی

 کنم استشهام تازه هوای تا بیهارستاى بیروى رفتم

 بگم خاله به تا درآوردم گوشیهو

 بیهارستانه پروا هیگفتم چجوری ولی

 گفتى واسه داشتم چی تصال

 بگم که نهیدونستم چیزی

 بود پروا به اهیدم

 کنم چیکار نیاد هوش به شب تا اگه

 هیاد هوش به حتها نه نه نه

 کى کهکم خودت خدایا

 کى کهکش رو پروا خودت خدایا

 کى رحم جوونیش به خودت خداجوى

  هیخوام تو از رو پروا هى خداجوى

  بذارم تنهاش نباید

  نگرانشم و کنارشم هیفههه که هطهئنم ، هیکنه حس کنارش حضورهو االى توى

 بگیرم اجازه دکترش از برم باید

 کردم صحبت باهاش و دیدم پذیرش تو و کتر  ، داخل برم بده اجازه باید
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  داخل برم بده اجازه خواستم ازش

 کنه قبول تا کردم اصرار کلی

 

 وضع و سر و شده پیچی باند ی کله با جوونی هرد یه دیدم که پروا اتاق سهت هیرم داشتم خوشحال

 پروا به زده زل زخهی

 رفتم جلوتر

 نهیکرد احساس حضورهو که بود پروا نگاه ؼرق جوری

  بفرهایید:  گفتم آروم

 نشنید صداهو بازم

 هستها شها با آقا+ 

 ...کرد نگام هات و برگشت

 

 زدم زل اشکش از پر چشهایِ  تو

 

 بودم اینجا هى که نگید کسی به هیشه -

 !شها؟+ 

 رادههرم -

 شهاییى؟؟؟ رادههر آقا پس+ 

 هنم لعنتی اوى اره -

 ! افتاده؟ اتفاقی چه بگیى هیشه+ 

 چطوره حالش -

 ...گرنه و بده نشوى خودش از حیاتی عالئم اهروز باید+ 
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 حرفم وسط پرید

 

 هیگی؟؟؟ داری چی هست هعلوم بگیر گاز زبونتو -

 نهیذاره تنها هنو  ، حرفاست ایى از قویتر هى پروای

 ببینهش؟؟؟ لحظه چند فقط هى نیاد کسی وایسی اینجا هیشه

 ...آخه+ 

 ... ازت هیکنم خواهش -

  نذاره تنهاهوى که بخوام ازش هیخوام

  شده اینجوری هى بخاطر اوى 

  کنه کاری ههچیى نهیکردم فکر ای لحظه بخدا 

  بیهارستاى تخت رو بیافته عشقم شدم باعث که هیاد بدم خودم از 

  کى درکم بده حالم

  نیست دلم تو دل 

  بدم دلهو جواب نهیتونم هى شه طوریش پروا اگه 

  نباشم قلبم ی شرهنده تا دارم دوسش گفتم بهش 

  هیکرد خفم داشتنش دوست

  باشم تفاوت بی حسم به نسبت تونستم نهی دیگه

 کنارش برم بذار

 

  بگم بهش هیتونستم چی+ 

 ... هیچی

 ...سالى سهت رفتم و دادم تکوى سری
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  شد اتاق داخل و کرد پاک اشکاشو

 زد زانو تختش کنار و رفت پروا سهت که دیدم شیشه از

  بود شده زخهی حسابی پروا صورت

 زد بهش ای بوسه و گرفت دستش بود وصل سرم بهش که دستشو

 دراوهد حرکت به لباش و تخت رو گذاشت سرشو

 هیکرد ههراهی حرفاشو اشکاش ولی هیگفت چی شنیدم نهی

 هرد یه اشک دیدى بود سخت واسم

 نباشه هعذب تا کردم اونوری روهو

 ها لحظه ایى بود سخت چقدر

 هیچی هنوز و کردم سکوت که بود هى گردى هسولیتش ی ههه هیشد چیزیش پروا نکرده خدایی اگه

 نگفتم کسی به

 گرفت فرا وجودهو تهوم ترس

 خواستم خدا از رو پروا دل ته از و بستم چشاهو

 هیشد چی آخرش نهیدونستم

  سرنوشت دست بود سپرده و چی ههه و دریا به بودم زده دلهو

 کردم پاک بود پوشونده صورتهو حاال که اشکاهو و اوهدم خودم به رادههر دیدى با

 کردیى لطؾ خانوم ههنوى -

 هیکنم خواهش+ 

 راجع اصال ، بودم اینجا هى که نگیى بهش و بدیى خبر دکترش به سریع ، داد تکوى انگشتشو پروا -

  نگیى بهش چیزی هى به

  کردم خبر و دکتر و رفتم پذیرش سهت و شد جهع چشام تو شوق اشک

 نبود رادههر دیگه برگشتم وقتی

 ..بود رفته



 آؼوش خالی                                                                                                                            ٔفصل 

 

 

ٕ7ٖ 
 

 ...گرفتم و دستش و رسوندم پروا سر باال خودهو

 

 *پـــــــــــــــــروا*

 

 کردم باز چشهاهو هنه با کردم حس که صدایی با

 بود تار چی ههه و نهیدیدم خوب هنوز

 بودى سرم باال نفری چند یه

 سوزش دستم دادى تکوى با ولی رفت سرم سهت دسم ناخودآگاه سر ناحیه تو فجیعی درد احساس با

 شد ایجاد هم دستم تو بدی

  بودى گنگ خیلی صداها

 نهیدیدم رو کسی درست هنوز

 بستم چشاهو

  شد انداخته چشام جفت تو ترتیب به نوری یه

 

 هستى بهوش خداروشکر -

 کرد رحم بهتوى خیلی خدا -

 شده وارد بهش روانی شک یه -

  باشه هعجزه یه هیتونه -

 کرده هقاوهت خیلی -

 باشیى هراقبش بهتره-

 کنیى خبر خونوادشو اوهده هوش به که حاال -

 لطفا شه تزریق کهپلکسB آهپول یه پرستار خانوم -

 کنه شروع و خوردى ؼذا باید فردا از شده ضعیؾ بدنش -
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 هیشنیدم و بود گوشم تو صدا کلی

 کردیى لطؾ دکتر خانوم ههنوى -

 ...صدا ایى و

 بود آشنا واسم چقدر

  هیدادى تکونم که دستایی و

 کى باز چشهاتو! هیشنوی؟ صداهو  ، پروا...پروا -

 کى نگام پروا -

 کردم باز سختی به چشهاهو

 هیبینی؟؟؟ هنو پروا -

 دادم سرتکوى

 هیشناسی؟؟ هنو -

 ... بود عسل

 بود؟ کجا اینجا اها

  هیکردم؟ چیکار اینجا هى

 بود سوال از پر ذهنم

 بیارم بخاطر و اخیر اتفاقات کردم سعی و بستم چشاهو

 ...دره یه...بود بیابوى.... بود تاریک...بود شب

  بود دره یه... آره

  پیچید گوشم تو که هبههی صدای و

 

 "پروا دارم دوستت" 

 

 نهیدیدم خوب تاریکی تو قیافشو
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 خاهوشی و رفتم دره سهت یادهه

 ... رادههر

  رادههر آره

 بود" رادههر"  آوردم زبوى به که ای کلهه اولیى و کردم باز چشاهو

 کرد نگاهم فقط عسل

 پاییى کرد پرت دره از خودشو رادههر آره

 !کجاست؟ االى

 !کجاست؟ هى عشق

 شد هانع عسل که شم بلند خواستم

 ...رادههر ، عسل+ 

 باش آروم نیست خوب واست هیجاى گفته دکتر -

 !کجاست؟ رادههر عسل+ 

  پروا نهیدونم هى -

 !نهیدونه؟ که چی یعنی

 !داده؟ نجات هنو کی+ 

 !بودی کرده خبر که نشانی آتش -

 دیگه دادى نجات رادههرم البد پس+ 

 .ببینهش هیخوام اتاقه کدوم

 !! عسل چطوره حالش

 ! نشده که طوریش

 ؟!هاى

 بود عسل سکوتِ  فقط سواالم ایى تهام جواب و

 !!کجاست رادههر پس هیشدم دیوونه داشتم
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 .بدى سواالهو جواب تا کنم بیداد و داد هیخواست دلم

 کنم پیداش تا هیگردم و بیهارستاى اتاقای تک تک حالم ایى با شده

 !لعنتی بهم بگو عسل+

 چالوس جاده تنها و تک تو اصى کیه رادههر پروا هیزنی حرؾ چی به راجع:  کرد اونوری روشو

 هیکردی؟؟ چیکار

 ! نهیدونه؟ یعنی

 'چی؟ یعنی

 !آره راه اوى به هیزنه خودشو داره

 آره

  نداره اهکاى

  نکردى پیدا و رادههر نکنه

  رادههر

 ...بگو توروخدا هیکنم سکته دارم عسل:  زدم لب عجز به

 پروا بهت گفتم رو چی ههه هى -

 هاهانت به بزنم زنگ هیرم

 بهشوى بگی چی هیخوای فقط

 هیکردی؟؟ چیکار چالوس جاده تو

 بگی؟؟ هیخوای چی هاهانت به پروا

 کندم دستم از و ِسُرم اختیار بی رادههر به حرفاش و هاهاى اسم آوردى با

 دیوونه هیکنی چیکار زد داد عسل

  زدم داد بهش توجه به

 هاهاى

 هاهاى تقصیره
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 بده دلهو جواب بیاد بگو بزى زنگ

 هتحرکه ی ُهرده یه بعد به االى از ولی زندست دخترت بگو بزى زنگ

 کردی خودتو کار بگو بزى زنگ

 قاتلی تو بگو بزى زنگ

 دونفر قاتل

 دخترت روح قاتل و رادههر جسم قاتل

 کى تشویقش بزى زنگ

 بردی تو آفریى بگو بزى زنگ

 هیخوای چی جایزه بگو بزى زنگ

 کرد تهوم حقم در و هادری بگو بزى زنگ

 

 ...بزى زنگ هستی چی هعطل دِ 

 

 فشردم گلوم به دستهو

   عسل هیشم خفه دارم

 بودم آورده کم نفس

 هیزدم داد و هیزدم چنگ گلوم به

 هیکرد صدا پرستارو داشت درحالیکه دوید بیروى که دیدم و عسل

 

 اوهد بدست آهپول که پرستاری بعد و

 

 کنم تزریق و بخش آراهش ایى کنیى کهک:   عسل به خطاب
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  نهیخوام بخش آراهش لعنتی کى ولم:  زدم داد

 

  نهیخوام الکی آراهش

  نهیخوام تزریقی آراهش

  نهیخوام ساختگی آراهش

  کى ولم

 نیست آراهشم

 کجاست آراهشم

 

 : گفتم التهاس با گرفتهو دستشو

 

 کجاست؟ هى آراهش بگو توروخدا

 !کردیى؟ چیکارش هنو آراهش

 کـجـایــے آراهـشــهـ:   زدم داد

 ندارم نایی دیگه کردم حس بعد و

 شد تزریق بهم که بود بخشی آراهش اثرات

 ساعتی چند آراهش

 رادههرم

 دیوونه خودت با کردی چیکار

 

 دارم دوستت وار دیوونه دیوونه ای"

 ندارم آروم تو واسه هیدونه دل

 هم خدا حتی هیدونه دیوونه ای
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 " باهم تو هنو شیم خوشبخت هیتونیم که

 پیشم برگرد رادههر بیا

 بسازیم و خوشبختی هیتونیم تو هنو

  تو هنو دستای

 

 زندگیم با کردی چیکار دیوونه

 خودت بعد ، هى زندگیه به نکردی فکر چرا دیوونه

 کردی اینکارو چرا دیوونه

  کنی ثابت رو چی هیخواستی دیوونه

 داری دوستم اینکه

 کردم باور بخدا

 بیا فقط

 ای زنده که بگو فقط

 هیکشی نفس که بگو

 ...نیست تو نفسای که هوایی تو نفسم هیگیره آخه

 

 کردم باز چشهاهو هاهاى بازیای ُکلی و بیداد و داد با

 

 احهق ی دختره ایى کرده چکار -

  شده ذلیل کجاست -

 بدم چی باباشو جواب هى-

 هیکشهش -
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 ! گرفتی؟ تصهیم هى ی آینده واسه حقی چه به بگم و پاشم هیخواست دلم خیلی

  6ٕٓ هاشینش چوى نداره هنو لیاقته گفتی رادههر به حقی چه به بگم

 نداره؟؟ بنز چوى

  آخه دیدی لعنتی پول ایى توی چی بگم هیخواست دلم

 شد؟؟ راحت خیالت بگم پاشم هیخواست دلم

 ...ولی

 بزنم خواب به خودهو دادم ترجیح ولی

  نداشتم یؽازشو هى صد حرفای ی حوصله اصال

 شد بلند هاهاى صدای باز گذشت که هدت یه

 

  کرده چکار هى ی کرده تحصیل دختره هیبینی!  ساناز؟ هیبینی -

 اردالى آقا هیبینی

 ابالیش ال یه ، رو گذاشته دست زرت داره وارنگ و رنگ خواه خاطر ههه ایى

 دره انداخته خودشو جل آسهوى ی رسیده دوراى به تازه ی پسره یه بخاطر

  آخه بگم چی ایى به هى

 

 اوهد درد به هاهاى حرفای از قلبم

 

 ابالی ال بود شده نداشت پول چوى

 جل آسهوى بود شده

 پاس و آس بود شده

 خدا ای

 پول شده آدهات سنجش هالک
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 کرده خبر کی اینارو

 هیکنه چیکار اینجا اردالى

 !بذاری؟ جیگر به دندوى روز چند تونستی نهی هاهاى وای

 

 کى عوض هوایی یه بیروى بریم بیا کرده بچگی اس بچه جوى هریم باش آروم:   ساناز

  خوبه حالش که خداروشکر

 شدى دور ازم که بلندی پاشنه کفشای تق تق صدای بعد و

 داشت جریاى اتاق داخل عطری بوی هنوز ولی

 ...یعنی

 

 نرفته؟ باهاشوى اردالى یعنی

 نزنم پلک که کردم سعی چقدر

  هیشد تر قوی عطرش لحظه هر که کردم استشهام و رز گل بوی

 بینیم به چیزی برخورد بعد و

 : ههربوى و آروم صدای یه و

  خانوم پروا

 چشاتو کى باز خانوم پروا

  بیداری هیدونم هنکه

 هعلوم زدنات پلک از

 داری دوست رز گل بود گفته بهم هاهانت

 گرفتم گلی دسته چه ببیى پاشو

 !خواستگاری؟ یا عیادت هیریى داریى آقا هیگفت طرؾ

 خوشتیپم ههینجوری ههیشه هى چیه خواستگاری اقا بابا نه گفتم
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 رو داستاى کردی دقت پروا

 ...هیگفتا هى هیکل و تیپ بخاطر

 ببر حالشو

 هیذاری گالیل واسش دهاغِ  گنده چقد عیادتش هیریم که کسی بدونی اگه آقا گفتم تازشم

 هیده پیشنهاد بهم هیاد هی آویزوى ی دختره

 

 هیزدم( تکواندو تو فى یه)  آبدولیاچاگی یه پاهیشدم بخندونه هنو که هیگه اینارو که نبودم  هطهئى اگه'

 عیادتشا برم گالیل با خودم بعد که دهنش تو

 'بده حرصم اوهده باز پرو ی پسره

 

 :شد زهزهه گوشم کنار که صدایی و

 خوبه؟ حالت پروا

 

 سهتش جهیدم و برگشتم یهو

 

 چه تو به+ 

 شد؟؟؟ پیدا تو ی کله و سر باز

 

 گرخید و کرد گرد عقب بود نکرده بینی پیش و حرکتم چوى

 بود دیدنی قیافش

 

 اسطوقدوس یا -

  هیکنی خز که هنم های تیکه جدیدنه+ 
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  اسطوقدوس بگم هى اسطوخودوس بگو تو هیذاریم قرار یه خب -

 بیى از و هعدت و روده کرهایه که کنم دهنت خالی اسطوخودوس قوطی یه باشه یادم بعد ی دفعه+ 

 ببره

 هثل تولید درحاله سرِ  یه تو کرهایه چوى هیدونم بعید البته

  دکتر خانوم به به -

 بزى عطاری یه شها

 حفظی که هم رو دارویی گیاهاى ی ههه فواید زنکا خاله هثل

 هیکنم پیشنهاد کرچک روؼى تو به االى ههیى واسه دقیقا آره+ 

 

 : گفت و گرفت باهزه فیگوره یه

 بخوره؟؟؟ کرچک روؼى نیست استایل ایى حیؾ

 سرپام که هى

 هشکل کش زحهت پرستارای خانوم واسه شبا کنی تخلیه باره یه که بدى تو به باید و کرچک روؼى

 نسازی

 خصوصی که بیهارستانتم

 تر بیوتیفول یکی از یکی پرستارا ههه هاشاال

  باشی تو پرستارم شاید کنم تب الهی هیگه شاعر که اینجاس

 بخابم بیهارستاى تو جات حاضرم پروا

 

 'بشر ایى بود پرو چقد خدا وای' 

 

 هستى هایی تیکه چه که ندیدی دکتراشو آقای اتفاقا آره+ 

 هایه که ههشونم
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 پاس و آس بگه نهیتونه هاهاى دیگه

 هیزنى سر بهم چقدرم

  شو بستری اینجا توام

 ریزی کرم بیهاریه علت به هثال

 رسیدیم نوایی و نوى یه به جفتهونم بلکه

 

  دارم نوى هنکه -

  هیخوام نوا یه فقط

  هیدم اجازه خواستی اگه

 

 ...بشی هى نوایه شخصی هستخدم هیدم اجازه:  داد اداهه بعد و کرد هکث

 

 کنم کل کل تو با ندارم حوصله برو+ 

 کنه حوالی دیگه جایه روزیتو خدا برو

 

  نکرد کؾ دهنت زدی حرؾ ههه ایى پروا راستی -

 گرفتها کهپوت واست

 

  کردم اونوری روهو

 

 ها آناناسه پروا -

 

 زد سرم به فکری یه
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  اردالى+ 

 بلی -

 کنم؟؟؟ بازش خودم هیدی و کهپوت+

 هیکنی َپل و َشل خودتو هیزنی ، خطرناکه نه -

 کى باز تو باشه+ 

 

 بده قوطیش با هیخوام ههشو نریز نه:  گفتم یهو که بشقاب تو بریزه خواست و کرد باز درشو

 واست هیگرفتم هشتا هفت هیگفتی گدا -

 

 کشیدم سر کوچولو یه و گرفتم و قوطی

 

 اینجوری هیده کیؾ چقد چسبید چقد به به:  گفتم بعد

 نهیخوری؟؟؟ تو

 ها چیزیه خوب تعارفم ولی هیخورم چرا -

 بکش سر ور ازیى توام بیا خب+ 

 دهنیه -

  بخواد دلتم ایش+ 

  خوردم ور ازیى هى تازشم

 

 : گفتم که بگیره ازم و قوطی خواست جلو اوهد

 هیکنی تهوم هیخوری هى دسته تو نه

 باشه -
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 دهنتو کى وا+ 

 کردم خالی روش و کهپوت تهوهه بعد و

 سفید چش بود حقش

 بود شده دیدنی قیافش

 بارید هی آتیش چشهاش از

 بود شده نوچ لباسش و تى کل

 

 خاستگاری هیری داری تو که هست عقیدش رو هنوزم ببیى بزى گلفروشیه به سر یه بازم حاال+

 

 :  داد تکوى تهدید ی نشونه به اشارشو انگشت

 ....پروا....پروا

 گرفتی زبوى لکنت چیه هاى+ 

  دارم فیلم ازت شرایط ههه تو هنکه اردالى ولی

  هیگرفتم کردم خلق که انگیزی اعجاب ی صحنه ایى از فیلهم یه کاش

 بعد دفعه باشه نداره اشکال:  گفتم لب زیر بعدم

 

 وضعشو و سر کنه جور و جهع یکم کرد سعی و رفت بود اتاق تو که روشوری سهت

 

 ...کشیدم خودم روی  ، رو هلحفه سریع ساناز و هاهی دیدى با که هنم

 

 کردم نگاه و کردم باز سوراخ یه هلحفه زیر از

 

 شد دستپاچه اردالى ، ساناز و هاهاى رسیدى با
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 !خیسی؟ چرا چیشده هاهاى اردالى ِاوا:  ساناز

 بود گرم خیلی هوا هاهاى هیچی+ 

 هاهاى هیشه لک لباست که اینجوری -

 

 عهت خاک ارواح آره گفتم دلم تو' 

 دستشوى رو هیریختم رو پاکی آب خودم که بودم نزده خواب به خودهو اگه

 ! 'آره؟ دیگه گرهته که

 کنم جبراى شادیاتوى ایشاال کشیدیى زحهت جوى ساناز: هاهاى

 

 چیه حرفا ایى جاى هریم اس وظیفه:  ساناز

 ها بده انجام اردالى بگو داشتی چیزی کاری

 وقت یه نکنی رودرواسی

 

 هنه خواهر هثل خانوهم پروا خدهتم در جوره ههه بنده هریم خاله آره:  اردالى

 

 دروؼگو آدم کسِ  هفت بر اَی' 

 نسناس؟ خواهرتم هثل هى

 'حهال خواره پاچه

 

  رفتى و کردى بدل و رد تعارؾ ساعت یه

 

 : گفتم و برداشتم سرم از رو هلحفه
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 کرده خبر اینارو کی+ 

 هاهاى؟؟ نهیخوره خیس دهنت تو عدس تو

 

 گرفت ازم نیشگوى یه و سهتم اوهد بود هى با قضیه ایى بعد برخوردش اولیى که هاهاى

 

 هاى؟؟؟ کردی که بود ؼلطی چه ایى هرده ذلیل -

 ندارم باتورو کل کل حوصله که کى بس هاهاى+ 

 ...هیگیری تصهیم هى واسه باشه آخرت بار اینکه و

 

  احهق ی دختره کردی ؼلط تو -

 بابات هنو با تو زندگی واسه گیریا تصهیم% 9ٓ که بدوى اینم

 بگیر تصهیم خودت% ٓٔ اوى رو فقط تو

 

 

 بذارم دهى به دهى باهاش نهیخواست دلم اصال

  خوندم بلند گوشهو تو کردم انگشتاهو

 له له له له له له له له له له له

 

 هیشنیدم ؼرولنداشو درحالیکه

 

 کنه سودا ناله با نداره آه که یکی به چسبیده هنو خنگ دختر  ، هیتیؽى و اوى و ایى هردم دخترای -

 هیکردم تصورت حرفا ازیى تر عاقل هى 
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  پسره به هیپره عزرائیل هثل کنه جا اردالى پسره ایى دل تو خودشو اینکه جای

 ریختم آب خودم بود گرم گفت الکی طفلی ی پسره که بود داده آب به گلی دسته چه باز نیست هعلوم

 روم

 روی تو روت ندارم دوست پروا کنا بیروى ذهنت از و رادههر پسره اوى اسم و فکر:   گفت بلند بعدم

 شه باز بابات

 هیبنده دهنتو چجوری که هیدونی خودت وگرنه

 

  آخه بدبختم چقدر هى

 زندگی شد اینم

 کنی؟؟ زندگی باهاش هیخوای تو هگه+ 

  شده دراز که زبونتم -

 خودمِ  زندگی سر بحث چوى درازه آره+ 

  هاست آبروی تو زندگی -

 َبر؟؟؟ آبرو شده رادههر دیگه حاال+ 

 آرهاى آقای نشو خاله دختر سریع که اوال -

  تیچر یه به داده دخترشو کبکبه دبدبه اوى با رادهنش فرزیى بگى هونده ههونهوى دوها

  کردی ارزش بی خودتو انقدر که پروا سرت تو خاک یعنی

  کردی ذلیل کردی خوار

  نیست پول آدها سنجش هالک هاهاى کى بس+ 

 نهیاره انسانیت نهیاره ادب نهیاره هعرفت نهیاره شخصیت که پول

 هاست با چیپس کبوتر با کبوتر گفتى قدیم از ولی آره -

 هاهاى کى بس+ 

 کى بس
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 کى ولم

 هیشیا راحت شرم از هیهیرم هیکنم تشنج االى کى ولم

 کنی بازی خونوادت آبروی با اینجوری قراره اگه -

 بهتره هردنت

 

  زنگ رو گذاشتم دستهو یکی اوى دستهو تو گرفتم سرهو

 

  اوهده پیش هشکلی -

 ...هیترکه داره سرم هیخوام بخش آراهش یه+ 

 

 ی دختره ایى دسته از نکنم سکته که کنیى تزریق هنم به بخش آراهش یه لطفا پرستار خانوم آره -

 سر خیره

 

 رفت بیروى اتاقم از خشم با بعدم

 اوى یا هیکنم دق هى یا% ٓٓٔ باشه اینجا و اهشب هاهاى اگه

  نیست بیا پاییى شیطوى خر از که هاهاى

 نگه چیزی بابا به که کنم تا خوب باهاش باید فقط

  دره تو افتادم پسر یه بخاطر بفههه بابا اگه

 گوشهه بزرگم تیکه

 یعنی هیکشه سیخ به جیگرهو

 !کجاست؟ هى گوشیه اصال راستی

 !!کجاست بیچاره رادههره ایى پس

 !نهیده جواب کسی آخه بپرسم کی از
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 !کیه بعدیم اهتاحاى نهیدونم اصال اهتاحانام خدا وای

 !  شدم اینجوری هى که داره خبر!! کجاست نیکا ، نیکا

 !چطوره؟ خودش حال

 بدبختی پشت بدبختی خدا وای

 بزنم صورتم و سر به آبی تا پاشدم بدبختی هزار به

 بست یخ رگام تو خوى صورتم دیدى با

 .بود شده داؼوى صورتم

 دید قیافه ایى با هنو اردالى یعنی خدا یا

 نشم ناراحت که نگفت چیزی اهروز ، وسط هیکشه قیافهو حالگیری سر روزی یه که هیدونم

 کنه باز هوضوع ایى به راجع دهنشو کافیه

  کنم هی یکسانش خاک با

  بستم و هیزد زار تنم به حسابی که بیهارستانهو لباس های دکهه

 اوهدم بیروى اتاقم از و

 : اوهد سهتم و شد تنگ خلقش دیدنم با پرستار

  شها؟؟؟ هیکنیى حرکت داریى چرا خانوم کجا

 

 داروخونه برم هیخوام+ 

 ...اتاقتوى بفرهایید بخوریى تکوى نباید دادیى انجام جراحی عهل دیشب شها چی برای داروخونه -

 

 زخهام جای صورتم به بزنم بگیرم چیزی پهادی یه داروخونه برم هیخوام ، خوبه حالم هى خانوم+ 

 نهونه

 شده؟؟ داؼوى صورتم نهیبینیى هگه
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 هیارم هیگیریم خودم هى اتاقتوى بریى شها -

  پرستار خانوم نکنینا دیر+ 

  بفرهایید شها چشم -

 

 رفتم اتاقم سهت

 

 کردى هی رسیدگی پول خاطر به حداقل که بود ایى خصوصی بیهارستاى خوبیه

 بچاپنهوى چقدر ترخیص هوقع نبود هعلوم عوضش ولی

 رفت در دستم از افکارم ی رشته پرستار اوهدى با که بودم افکارم در ؼرق

  هیخواستی که پهادی اینم عزیزم بفرهایید -

  بده فشار رو تخته کنار که زنگی هیخواستی چیزی یا داشتی کاری اگه بعد هى لطفا

 هیشم؟ هرخص کی پرستار خانوم ، چشم+ 

 هیشی هرخص نبود هشکلی اگه هیدی انجام آزهایش تا چند صبح فردا -

 ههنوى بازم+ 

 ازش کى استفاده فعال هیگیرهش ازت بعدا خودهه واسه کوچیکه آینه ایى راستی -

 !خانوهی؟ نداری الزم چیزی دیگه

 کردیى لطؾ خیلی هرسی+ 

  ندادى؟؟؟ تحویل شها به چیزی ای وسیله کردى پیدام هنو وقتی راستی

  بیهارستانه اهاناته تو دستی کیؾ ههراه به گوشیت گلم چرا -

 هیکنیى؟؟؟ لطؾ هم اونارو زحهت بی+ 

 گلم واست هیارم -

 

  صورتم زخم جاهای رو هالیدنش به کردم شروع و کردم باز و پهاد در
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  آورد گوشیهو و دستی کیؾ پرستار ههینکه

 کردم روشنش و گرفتم ازش گوشیهو

  بود شده تنگ گوشیم واسه دلم چقدر

 واسم اوهد پیام تا 6ٓ گوشیم شدى روشى هحض به

 نیکا و هاهاى  ، عسل از رفته دست از تهاس کلی

 ایرانسل طرؾ از پیام تامٕ یکی

 بود نکرده فراهوشم و بود بهم حواسش که گرم دهش

 ...شفیقهه رفیقه ایرانسل هرحال به

 

  بود ٔٔ حدودای ساعت

 رفته سر گوشی با بازی از حوصلم

 کنم تجویز درهانی الک خودم واسه هیخواست دلم

 هیهوند پیشم اوهد هی عسل کاش

 

 هیچرخید خودش واسه بیهارستاى کجایه نبود هعلوم که هاهانم

 

 درهیاد دعواهوى وگرنه هى پیش نیاد که بهتر ههوى

 

 شدم هرخص صبحانه خوردى  بعد و ناشتا ازهایش تا چند انجام با صبح

 بود آورده لباس واسم خونه از هاهاى

  هیخورد بهم بود هریضا ی ههه تى تو که بیهارستاى صورتیه لباس از داشت حالم دیگه

 یافتم دوباره تولد تازه هوای استشهاهه و بیهارستاى از خروجم با

 هیکنى سر بیهارستاى خفگاى هوای تو چجوری دکترا و پرستارا
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 دادم تکیه هاشیى ی شیشه به سرهو و شدم هاهاى هاشیى سوار

 بی اظهار بودم افتاده دره تو بخاطرش هى که پسری به راجع بود سپرده پرستارا به حتی هاهاى

 کنى اطالعی

 ! کجاست االى رادههرم بفههم هیتونستم چطور

 ...یا اس زنده االى

 هیشد هنفجر داشت سرم

 ؟!اوهد برهی دستم از کاری چه اصال یعنی هیکردم باید چیکار

 شم دار خبر رادههر از هیتونستم چطوری

 بود آدرس یه داشتم ازش که چیزی تنها

 خواهرش شوهر رستوراى آدرس

 هیگفتم چی اونجا هیرفتم

 چی که هیگفتم

 اوهدم چی واسه هیگفتم

  دارم صنهی چه رادههر با هى اصال هیگفتم

 شده؟ ؼیب بعدم بیابوى یه تو برد هنو شب خانوهت برادر  چی؟ هیگفتم هیرفتم

 نهیدونست؟؟ چیزی عسل واقعا یعنی

 کردی هى با اینکارو چرا آخه هاهاى

 نهیذاری احترام دخترت ی خواسته به چرا

  نهیشم تسلیم هى ولی

 گذاشتیم بازی ایى پای جونهونو رادههر هنو

 نکشه پس پا رادههر اگه

 هستم پاش آخرش تا هى

 چیه؟ علی به راجع نظرت پروا -
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 علی؟؟ کدوم+ 

 دیگه عهه پسر -

 هى هادر چهیدونم هى+ 

 کرده خاستگاری علی واسه تورو و زده زنگ عهت گفت بود زده زنگ بهم بابات -

 کرده قبول و خاستگاری قرار شب فردا پس واسه و هونده رودرواسی تو باباتم

 کرده قبول چی چی+ 

 هاهاى چی یعنی

 نیانا هیگی هیزنی زنگ

 هاهاى باشم گفته

 ...بابات و هیدونی خودت هیچکارم هى نداره ربطی هى به -

 ...بابا به بگم چی هى آخه

 ها بره پاییى هى گلوی از خوش آب قلوپ یه نیست قرار انگار بابا ای

  خورد زنگ گوشیم که بودم هاهی با کل کل درگیره

 !آقاجوىِ  اینکه ئه+

  آقاجوى کدوم ، کیه آقاجوى -

 بابا بابای دیگه جوى آقا+ 

  آقاجوى سالم الو:  دادم جواب

 چطوره؟ حالت گلم دختر سالم به به -

 چطوری شها آقاجوى ههنوى+ 

   کجایی دخترم قربانت -

 هیخونم درس دارم خونم هى آقاجوى ئه+ 

 کرج سهت هیام فردا هى  ، عزیزم هبارکه راستی  دلم عزیز باشی هوفق -

 بود تبریز خونش آقاجوى
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 آقاجوى؟؟ هبارکه چی+

 دیگه ناهزدیت -

 ناهزدیم؟؟؟ چی؟؟+ 

 کی؟؟؟ با ناهزدیم

  جاى پروا دیگه هیکنی شوخی -

 خبرم بی هى آقاجوى نه+ 

 کرد خاستگاری علی واسه تورو هى به اول زد زنگ عهت -

 

 صاحابم بی هى هگه شها به زد زنگ کرد ؼلط عهه گفتم دلم تو

 

 زده زنگ شها به چرا عهه+ 

 بله قرار بابات به بزنه زنگ گفتم دادم بله جواب و کردم قبول که هى ، هى به زد زنگ اول که گفتم -

 بذارى بروى

 دادیى؟ بله شها آقاجوى خخ+ 

  هگه؟؟ داری هشکلی آره -

 هیخونم خودم صیؽتونم کرج هیام فردا هى

 بندازه راه رو ناهزدی سات و سور گفتم باباتم به

 گفته؟؟؟ چی بابا اونوقت+ 

 بزنه؟؟ حرؾ هى حرؾ رو هیتونه بابات هگه -

 

 هیتونم هى ولی نتونه بابام شاید 

 

 خدافظ دارم کار هى آقاجوى+ 
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 هاهاى+ 

 !بروى بله هیگه آقاجوى خاستگاری گفتی که تو هیگه چی آقاجوى

 شده بدل و رد بابات و جوى آقا بیى چی ههه ندارم خبر هیچی از هى پروا -

 هیکنیا کنسل هیرنی زنگ هاهاى+ 

 نیادا هیگی آقاجوى به هیزنی زنگ

 هیدیا فیصله رو قضیه خودت

 چه هى به -

 پیاز ته نه پیازم سر نه هى

 بکى هیخوای هرکاری خودت

 نیستم راضی وصلت ایى به زیاد هنم

  هیدونم علی از سرتر و اردالى که هى

 ها خوبه هم علی

 ست؟؟؟ دیگه چیزه یه اردالى الهصب داری قبول پروا ولی

 هیگی؟ چی داری هیفههی هیچ هاهاى+ 

 هیگیرى تصهیم هى ی آینده واسه دارى ههه چرا آخه

 هویجم خودم هى هگه

 هیکنیا اردالى اردالى باشه آخرت بار هاهاى

 داره اذیت و خنده حکهه فقط هى واس اردالى

 سرت تو خاک پروا سرت تو خاک -

 

 هیگرفت سهتم سرت تو خاک ی نشونه به دستشم حرفاس با ههزهاى
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 بود گیر پیشش کارم بعدا چوى ندم جوابشو کردم سعی

 زد خشکم بابا رخش دیدى و پارگینگ به ورودهوى  با

 چی ببینه وضع و سر ایى با هنو اگه

 بده لوم هاهاى نکنه

 بابا دسته کؾ بذاره و چی ههه نکنه

 برسیى دادم به کلثوم ام یا هوسی عصای یا هقدس هریم یا

 اوهده؟ بابا هاهاى+ 

 نهیبینی؟؟ هاشینشو هگه -

  برگشت زود چه ولی آره+ 

 زوده؟ -

 راحتی نباشه بابات زوده تو واسه البته اره

 بکنی بخوای که ؼلطی هر بزنی گند هیتونی تر راحت

  هى هگه کردم چیکار+ 

 پروا شه کم شرت بری روش هیندازهت بزنه رو خونه دره که قهری ننه اولیى -

 

 هاهاى حرؾ به خندیدم

 بهم هیزد و حرؾ ایى هیشد حرفهوى که وقت هر

 کرد باز و در و انداخت و کلید هاهاى

 

 گرفت هاهاى از صدا خوش و آبدار هاچ یه هى جلوی یه و اوهد استقبالهوى بابا

 بابایی دیگه شلؽهم که هنم+ 

 بابا دخهل سالم -
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 زد خشکش یهو که

 چیشده وضعیه و سر چه ایى پروا -

  کردم زوم هاهاى روی هظلوههو نگاه+ 

 زهیى  خورده دانشگاه های پله از:  هاهاى

 انگاری کور

 

  بوده ساز کار بابا بوسه انگاری ایول

 

 که نشده چیزیت بهتری االى دخترم نبوده حواست چرا پروا -

  خوبم هیبینم تورو که االى جونم بابا نه+ 

 خوب پوسته دکتر یه پیش بریم بعد کى استراحت یکم  ، برم بابا دختر قربوى -

 شه بهتر یکم شب فردا هراسم واسه صورتت که

 

 شب فردا هیگه بابا چرا پس شب فردا پس نگفت هاهاى هگه

 

 بابا هراسهی چه+ 

 ...تره پاییى کوچه دو چپ علی کوچه خانوم پروا:  هاهاى

 

 نکنه ایم قهوه شیک خیلی هاهاى بکنم ؼلطی یه بار یه نشد

 دیگه؟ گفتی بهش هریم -

 گفتم آره+ 

  داد هژدگونی زد زنگ آقاجونم پیش دقیقه چند

 هیاد داره فردا
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 حرفاشوى از هیخورد بهم داشت حالم

 

 هیگرفتى تصهیم و هیزدى حرؾ هى زندگی به راجع راحت انقدر ازینکه

 باشم خوشحالم داشتى خیال

 کجاست رادههر االى نبود هعلوم

  نه یا ست زنده

 نه یا هیکشه نفس

 هیاد درد به قلبم هیکنم فکر شب اوى به وقت هر

 کنم پیداش کجا از

 داری عالقه علی به  چیه؟ تو نظر پروا:  بابا

 

 پرسید هنم نظر یکی عجب چه هه

 

 کنم تهوم درسهو هیخوام فعال هى باباجوى+ 

  هونده یکسال فقط که درست از -

 بهونی ناهزد هیتونی یکسال اونم

 هیکنم تاییدش هى خوبیه پسر علی

 

 شها آخه  ، ندارم علی به حسی هیچ وقتی نیست باهاش دلم ولی هیخوره هى درد چه به تو تایید آخه

 حالیتونه چی

 

 : گفت هاهاى که کنم باز دهى خواستم
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 ست دیگه جای دلش دخترت اینکه هثل فرزیى

 

 که ، هیگه راست هاهانت پروا:  پرسید ازم جوری و دوخت هى به نگاهشو بابا هاهاى حرؾ ایى با

 دهنم تو اوهد قلبم

 

  بابا نه گفتم و دادم تکوى سرهو

 بگه و چی ههه و کنه باز لب هاهاى هیترسیدم خیلی

 : کردم تکرار دوم بار برای

  ها خوشه دلت باباجونی نه

 حرفام ایى از تر بسته گوشم و چشم هى

 

 : گفت لب زیر و زد پوزخند هاهاى

 عهت جوى آره

 

 ببندم رو هاهاى ایى دهى چجوری هى خدا ای

 کنه کشی گرو هیخواد دارم جوى تا

 دارم دوست رو کی بگم بابام به آخه

 نه یا هیکشه نفس نهیدونم که کسی  ، نداره خارجی وجود اصال که کسی

 بده بهم خودت از خبری یه تورو کجایی رادههر

  چی؟؟؟؟ بدى اوکی و بگیرى جدی و علی اینا بابا اگه

 بنشوننم سیاه خاک به بدى شوهرم الکی الکی نکنه

 !بگم؟ چی آقاجوى به هى

 قوز باال قوزه وای
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 کى کهکم خودت توروخدا خدایا

 

 : اوهدم بیروى خیال و فکر از هاهاى صدای با

 پرهام تیچره آرهاى رادههر بود پسره ایى فرزیى

 

 شدم بدبخت بگه هیخواد چی پیؽهبر یا

  بود شده گچ رنگ پوستم بودم هطهئى

 :داد اداهه هاهاى

 نکردیها کتاب حساب باهاش

 

 شد راحت خیالم  و کشیدم عهیقی نفس حرفش شنیدى با

 بشورم تنهو تونستم هی فقط بود پیچی باند سرم چوى ولی بود کرده حهوم یه هوس دلم

 حهوم رفتم و گذاشتم اتاقم داخل هاهو وسیله

 زد و حهوم در هاهاى که بودم کشیده دراز تازه کردم ولرم آب پر و واى

 

 عالیه بخشی آراهش واسه آب تو بریز اسطوخودوس ایى از یکم بیا پروا -

 ریختم آب تو یکهی و گرفتم هاهاى از رو شیشه و  کردم باز و حهوم در

 گرفت خندم و افتادم اردالى حرفای یاد هه

 بودم کرده پیدا اردالى اتاق از که ضایعی عکس سهت رفت افکارم

 کیه خدیجه هیفههیدم باید

 بود دار خنده خیلی قیافش

  نهیکرد گیر دهاؼش لباس پوشیدى هوقع خوبه
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 شده شکلی چه که ببینم رو خدیجه االى ی قیافه هیخواست دلم چقدر

 سرم تو اوهد رادههر فکر  ، دار خنده و هرخرؾ افکار ایى بیى

 نیست هعلوم باشه کنارم کردم باز چشم و اوهدم هوش به وقتی اینکه جای عوضی ی پسره گهشه بره

 کجاست

  وضعیتیه چه تو نهیدونی که تو نگو اینجوری پروا نه

 ؟!باشه هرده نکنه

 .هیکنی که فکراییه چه ایى دختر بگیر گاز زبونتو زهرهار

 باش اهیدوار

 کنم پیداش جوری یه باید

 حهوهم که اس دقیقه 43 دیدم اوهدم خودم به تا

 رفتم اتاقم و کردم تى حولهو

  بودى بسته درم و بودى اتاقشوى تو بابا و هاهاى

  بودى دور هم از وقت چند دیگه هعلوهه خب

 ...بازی بوس رفتى و شهردى ؼنیهت و فرصت حهوم رفتم هى که االى

 داشتم درد سر ، کنم تى لباس نداشتم نا اصال ، بستم و در اتاقهو رفتم

 زنده  ، بودم دعوا و ووجه ورجه و کل کل درحاله ههش هى ولی هطلق استراحت بود گفته دکتر

 خوبه بهونم

  زدم شارژ به گوشیهو

  داشتم ناشناس شهاره یه از پیام یه

 ایى به شها که هیدونم هنم و داده رو بله که آقاجوى  ، هیشیم هزاحهتوى شب فردا ها دختردایی سالم -

 کت فردا هیخوام چوى نهیاد بدتوى شلوار کت از که شها بدونم خواستم فقط ، هستیى راضی وصلت

 خانوم عروس بپوشم دوهادیهو شلوار

 هیگه چی ایى

 خندیدم بهش کلی دلم ته
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 ریخت بود تنم تو گوشت هرچی

 خانوم عروس خخ

  باطل خیال زهی

  ابله خودش پیش کرده فکر چی

 دیگه که بپزم واست آشی یه شب فردا حاال

 دوهاد عاق نکنه هندستوى یاد فیلت

 قزهیت هیکنه فکر بچه اسم به داره شدیم دارم بچه کرده عروسی هى با نشسته خودش خیال به

 

 زدم حرؾ باهاش و زدم نیکا به زنگ یه

  بود داؼوى

   نیکا آخه بستی دل زود چقدر ، نزده بهش زنگم یه اهیر حتی هیگفت

 اندیش هثبت و بودی خیال خوش چقدر

 رفت سرت از هوش یارو بشهه فدات و برم قربونت تا چهار با

 ها شده ای زهونه عجب ؼافل دل ای

  از هارو و کندى دل هم از بابا و هاهاى باالخره

 کردى راحت گشنگی

 داد سفارش ؼذا بیروى از و زد زنگ هاهاى

 بود شده تنگ پرهام واسه دلم

 کوره و سوت فسقلی اوى بدوى خونه هیکنم اعتراؾ دارم که باره اولیى

  سالم

 !کجاست؟ پرهام هاهاى+ 

 اینا عهت خونه گذاشتم بردم بودی که بیهارستاى -

 هیاد باهاشوى فردا
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 نداشتم خبر اهتاحانام و دانشگاه و درس از اصال

 آورده اردالى گفت اتاقهو اوهد سوپی ی کاسه با هاهاى دقیقه چند از بعد خورد صدا به که در

 

 ؟؟!کرده درست سوپ اردالى+ 

  واست بیارتش اردالى داده کرده درست تو واسه ساناز بابا نه -

 هیشه سبز لونش در جلو هیاد بدش پونه از هار اه اه اه+ 

 اللهی؟؟؟ بسم و جى هثل هرده ننه اردالنه ایى با تو چرا پروا-

 !آخه؟؟ فروخته تو به تری هیزم چه هگه

 هیاد بدم ازش+ 

 نباشه تنش به سر هیخواد دلم

 کنه صفا جیگرم که بگیرم حالشو جوری هرلحظه دارم دوست

  بود گفتى هى از هیشی پشیهوى چی هثل گرفت زى که فردا پس پروا سرت تو خاک -

 !!!عهرا!  هه اردالى؟؟ واسه پشیهونی؟و؟ هى؟ چی؟+ 

 ندارم هصاب اعصاب آدم ی بچه هثل بخورا و سوپ پروا بهشوى بده و کاسشوى ببر بخور و سوپ -

 هیخورم بابا باشه+ 

 

 ...کوبید و در هحکم و بیروى رفت

  رفتم الکام ی قفسه سهت و گذاشتم کنار و سوپ

 رفت ؼش دلم دیدنشوى با

 بپوشم؟؟؟ چی شب فردا واسه

 گرفت چشهو هاتیکی شیکه شلواره و کت یه انداختم نگاه یه و رفتم لباسام کهد سهت

 بیاد بهش که هیزنم جیگری الک پس

 زدم فرهم خوش و کشیده ناخونای به و برداشتم هاتهو جیگریه الک
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 زدم دستم به کننده هرطوب یکم شد خشک اینکه بعد

 گره نبود هعلوم االى هیکردم شونه هوهاهو هرشب که هنی برسم خودم به نتونستم اصال وقت چند ایى

 نه یا شه باز هوهام ی

 کنى عوض و باند تا بیهارستاى هیرفتم باید فردا

 نبود چاره ولی هیکردم چندشی احساس سر ی ناحیه از

 اوهد برنهی دستم از هیچکاری

 بکشم نقشه شب فردا واسه بشینم باید االنم

 کنم جا دلم کجای و آقاجوى

 بخوى عقد ی خطبه ش نوه واسه هیاد تبریز از داره آرزو و اهید هزار با خدا بنده

 عقد سر پروا که هیارم رو عزیز عروس چادر دارم گفته بهش آقاجوى که هیگفت بابا ناهار سر 

 کنه سرش

 هیزدیم گاز رو هیز ؼذا جای ناهار سر تایی سه یعنی

 افکارش و آقاجوى دسته از

 ها کرده خیال و فکر خودش واسه نشسته

 خوردم و کردم گرم رو سوپ

 بود خوشهزه خدایی نکنه درد دستش

 بود رفته سر حوصلم تنهایی از

 شه باز دلم بریزم کرم اردالى واسه یکم هم ببرم و سوپ ی کاسه ببرم هم گفتم

 کردم سر صورتی خوشگل ِهدِ 

 بدم تنوعی یه هثلنه هم نباشه هعلوم بانده هم که

 کردم پا صورتی ی لوله شلوار یه و درآوردم تنم  از حولهو

 صورتیهو سارافوى روش از و پوشیدم سفید سارافونیه زیر یه زیر از

 انداختم خودم به نگاه یه آینه تو و کردم سر و سفیدم شال
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 بود روح بی خیلی صورتم ولی نبود بد تیپم

 بود شده بهتر دیدم اردالى که روزی اوى از صورتم زخهای

 بود رژ بکنم هیتونستم که آرایشی تنها ولی

 سهت به رفتم و زدم کالباسی رژ یه ههیى واسه هیخورد ذوق تو خیلی زدى جیػ رژ آرایش بدوى

 ...ریزی کرم و اینا اردالى ی خونه

 دینگ دینگ

 !کیه؟:  اردالى بم صدای

 آوردم ظرفتونو:  کردم صاؾ صداهو اهم اهم

 

 : هیگفت ساناز به که هیوهد در پشت از صداش

 بده پس رو کاسه اوهده شده زنده پروا دختره ایى هاهاى ئه

 خندید هرهر بعدم

 ندم ِدِقت حرص از نیستم بابام دختر اردالى

  بفرهایید -

  آوردم کاستونو+ 

 کى فرار بزنی درو اوهدی کردم فکر هى ئه -

  اردالى حرفیه چه ایى ئه:  ساناز

 شدی هرخص که خوشحالم دلم عزیز سالم

 تو بیا

 نهیشم هزاحهتوى ههنوى نه+ 

 اینجاى اینام ترنم بیا هیره سر حوصلت خونه عزیزم چیه هزاحهت بابا نه -

 نکى اصرار زیاد حاال هاهاى:  اردالى
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  خودشیفته ی پسره شه ارتودنسی خودکار صورت به دندوناش بزنم هیخواست دلم

 

 :  گفتم ساناز جواب در و کردم اردالى نثار آهیزی جنوى لبخند

  بود شده تنگ ترنم واسه دلم هنم اتفاقا هیام هیکنیى اصرار که حاال جوى ساناز چشم

 

  نباشه تنش به سر هیخواستم وگرنه هثال الکی

 

 ها هیندازه ها ی خونه هیاره جاشم فردا پس نده رو بهش هیگم هاهاى:  اردالى

  داره گناه نکى اذیتش کرده عهل تازه اردالى:  ساناز

  شدم پذیرایی وارد و دادم بلندی سالم

  بودى اونجا اینا ترنم ی خونواده

 کرد گرهی احوالپرسیه سالم باهام و شد بلند جاش از اردالى پدر فرهاد آقا

 دخترم آهدی خوش -

 عیادت بیهارستاى بیام نتونستم هى شرهنده

  فرهاد آقا حرفیه چه ایى بابا نه+ 

 باشیى راحت اتاق هیرم هى:  فرهاد

 

 :فرهودند اردالى به رو عشوه با خانوم تحفه اوى

 !جوى؟ پروا بود شده چشوى هگه اردالى

 نکبت بپرسه خودم از هیهیره انگاری

 !بوده کرده سقوط بابا هیچی:  اردالى

 !کجا؟؟؟؟ از:  ترنم

 هواپیها از 
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 !!ست؟؟؟ زنده چرا پس

 ست گنده ُهرو ُسرو که ایى

 کرده سقوط هتری نیم دره از نیست حرفا ایى هال چیه هواپیها بابا نه:  اردالى

 .خندید و کرد باز نیششو کر کر هر هر بعدم
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 دوم فصل

 کنم شخصیت ترور و جفتشوى هیخواست دلم

 : اوهدم حرؾ به هنم باالخره

 اینجاییى؟؟؟ شها چرا اردالى آقا

 شها؟ هنزل باشم کجا پس -

 هیبودیى اتاق دوتایی باید شها االى اینجاست جاى ترنم که بود ایى هنظورم نه+ 

 : کرد کجی دهى ترنم

 نترکی حسودی از اگه البته اتاق هیریم ناراحتی

 جاى اردالى بریم:  شد بلند بعد

 خواسته خدا از توام بابا بشیى:  اردالى

 بگیرم عفریتشو حال هیتونستم راحت و بود جوى ساناز پیش آشپزخونه تو ترنم هاهاى

 ...که بگم خواستم

 

  خورد زنگ گوشیم

  کردم نگاه گوشیم نهایشگر به

 "خانوم خدیجه" 

  هیزد زنگ هى به چرا بود بابا دوست خانوم

 دادم جواب

 هستیى خوب خاله سالم+ 

  نداد جواب هاهانت گوشیه زدم زنگ گلم هرسی -

  خونه بزنید زنگ که ست خونه ئه+ 

 نداری؟؟؟ کاری گلم باشه -

  خاله نه+ 

 داد جواب هاهاى گوشیه به زدم زنگ

 پروا تو کجایی هست هعلوم -

 داخل اوهدم هنم کردى اصرار بدم پس و جوى ساناز ی کاسه اوهدم+ 
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 بدی؟؟؟ خبر ها به نهیتونی -

  نهیدی؟؟ جواب گوشیتو چرا هاهاى  ، رفت یادم+ 

 شدی؟؟ دیوونه ندادم جواب هى به زدی زنگ کی تو -

 گوشیتونو ندادیى جواب شها هیگفت هى گوشیه به بود زده زنگ بابا دوسته خانوم+ 

  بود؟؟؟ زده زنگ کی -

 دیگه خدیجه:  گفتم بلند

 سهتم برگشت ترنم خدیجه اسم آوردى با

 شد فعال شیشهم حس و کردم قطع و گوشی

 ترنهه خدیجه نکنه

 کجا ترنم کجا خدیجه بابا نه

 برگشت؟ خدیجه گفتم تا چرا پس

 بود فیل خرطوم هثل دهاؼش خدیجه ندارى هم با شباهتیم آخه

  هیکشه نفس دهاؼش اوى با زور به ترنم

 دربیارم رو قضیه توی ته باید

  کردی؟؟ عهل کجا بینینو جاى ترنم+ 

 ست کارخونه فابریک بینیم گلم -

 کى عهل اونجا دارم سراغ خوب دکتر یه ولی

 چی؟؟+ 

 فرستاده کرده عهل خودش خدا که هنو بینیه

  داره عهل به نیاز جاى پروا نه -

 بود دراوهده بازیش پرو ههه ایى از حرصم

 : گفتم ترنم به رو و دریا به زدم و دل

  ترنم ببخشید ئه!!  جوى؟؟ خدیجه

 : گفت زده بیروى حدقه از چشای با

 خدیجه هیگی هی چرا خدیجه خدیجه

  زبونم به هیاد خدیجه اسم کنم صدات هیخوام هروقت چرا نهیدونم راستش+ 
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 هیاد بهت خیلیم

  نهیاد بهم اصلنم نخیر -

  آشپزخونه سهت رفت پاشد بعدم

 بود داشته نگه هاشو خنده زور به که دیدم و اردالى

 داره ترنم با ِسری و َسر یه خانوم خدیجه ایى پس

 : گفتم اردالى به و زد سرم به فکری

 رفت سر حوصلم کنیم نگاه بیاریى و بچگیتوى خونوادگیه آلبوم هیشه اردالى آقا

 داد جواب آدم هثل بار یک عجب چه

 بدم نشونت اتاقم بریم بیا دارم عکس کلی حتها آره -

  بودى خریده بازار از االى ههیى هشکیشو سفید تخت سرویس انگاری هیزد برق هعهول طبق اتاقش

 داد بهم و درآورد کشو از آلبوم چندتا

  آلبوم توی خدیجه عکسای گشتى به کردم شروع  نشستهو تخت رو

  هیکرد تر راحت کارهو ایى و بود شده چیده نوجوانی به نوزادی از سى ترتیب به عکسا

 ...کردم نگاه دقت به

  بود اردالى کنار عکسا ی ههه تو بود خدیجه ههوى هطهئنم که دختر یه

 سالگی 3ٔ فوقش سى به هیشد هربوط هیکنم فکر بود  آلبوم توی خدیجه از که عکسی بزرگتریى

 هیرفتم کش و عکس باید

  خواستم آب اردالى از و انداختم سرفه به خودهو

 ِکشِ  بیى و درآوردم آلبوم از و بودى ساله 3ٔ 4ٔ  تقریبا که اردالى و خدیجه عکسای از تا چند رفت بیروى اتاق از اردالى تا

 کردم ساز جا شلوارم

 خوردم گرفتهو ازش رو آب و رفتم بیروى برگرده اردالى اینکه از قبل

 کنم خداحافظی جوى ساناز از تا رفتم آشپزخونه

  نرو دیگه بودی حاال جاى پروا:  ساناز

 شدم هزاحهتوى ههنوى+ 

 کردم خداحافظی و دادم دست ترنم ی ساده و ههربوى هاهاى و جوى ساناز با

 دیدم چشاش تو و حرص و کردم خطابش خدیجه ترنم دادى حرص واسه بازم

  کرد بدرقم در  دم تا اردالى
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 حاال بودی -

 تحهلِ  قابل ؼیر حضورت هستی توام که باشم جایی نهیتونم ایى از بیشتر+ 

 النظیری هراعات چه و اوه -

 ادبیات هعلم یا هیشدی وکیل باید تو پروا

  جوونا از یابی استعداد کار تو هیرفتی باید توام+ 

 بزرگیم اوى به کارخونه عاهل هدیر هعاوى که فعال -

 باجی خاى خاله ای خونه که چهاریم بیست باباته عاهلش هدیر که ای کارخونه ولی اره+ 

 برازندگی دارندگی هفتش -

 باباته پول ههیى بخاطر فقط هیکنه تحهلت کسیم اگه باش هطهئى+ 

 قیافه و -

  دختراست شبیه فیست بیشتر هه+ 

 دخترست ههیى نگاهه نیم یه فقط آرزوت تو که چقدرم -

 : گفتم شهرده شهرده و شدم تر نزدیک بهش

 بیشتر نه هیشکنى دست و سر تو واسه خدیجه هثل ای تحفه دخترای فقط باش هطهئى

 کشید خودش سهت هنو و گرفت چنگش تو بازوهاهو

  بود شده یکی نفساهوى طوریکه آورد صورتم نزدیک و صورتش

 : کرد حرکت که کردم نگاه لباش به

  باشه یادت و تاریخ ایى هیشکنی دست و سر آدم ههیى واسه روزی یه توام باش هطهئى پروا

 باش خیال ههیى به آش:  گفتم و کشیدم بیروى دستاش حصار از خودهو

 هیزنیا دست بهم که باشه آخرت بار بعدم

 !بزنه؟؟؟ دست بهت داره حق کردی خودکشی بخاطرش که پسره اوى فقط آهاى -

 خیر اهر واسه خونهوى بیاى اینا عهم قراره شب فردا نه+ 

 بزنه دست بهم باشه داشته حق عهم پسر فقط شاید

 کی؟؟؟ واسه خیر اهر -

 : گفتم و رفتم خودهوى واحد سهت+ 

 جنابعالی ی عههه واسه خیر اهر
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 کردم باز و در کلید با بعدم

 ...دارم کارت کى صبر پروا -

 خونه تو رفتم و کردم باز و در بدم جوابشو اینکه بدوى

 زشت ایکبیریه بود حقش

 هیذاره کالس هى واسه

 GEM هزخرؾ فیلهای با خودهو یکم

 :خورد زنگ گوشیم که کردم سرگرم

 شد نهایاى گوشیم نهایشگر رو بود آورده بیروى زبونشو  وار دلقک بصورت که عسل ی باهزه عکس

 شهارش رو بود گذاشته عکسشو ایى خودش

 بود گرفته خندم عسل بازیای دیونه واسه

 عسل؟؟؟ جونم+ 

 کى باز و پارکینگتوى در پروا -

 چی؟؟؟+ 

 تو بذارم و هاشیى بزى و پارکینگ در خونتونم در جلو -

 بزى و پارکینگ در نیست که عهم پارگینگ عسل+ 

 بابا جای گذاشتی هاشینتو نبود بابا اونروزم پارکینگ تو که نیست جا

  بابا ای -

 فکستنیتو دیگه بیروى بذار+ 

 فکستنی؟؟؟؟ شد هى عروسک دیدی رو اردالى آقا و ام بی دیگه که حاال -

 پیشت بهونم شب هیخوام آخه

 جیگرم هیارم فرهوى قفل و پدال قفل واست کى پارک آیفوى جلو رو هاشیى گرم دهت جوى آخ+ 

 تو بیام بزى درو حداقل اکی -

 باال بیا+ 

 بود رفته سر کلی حوصلم گرم دهش ایول

 پیوست جهعهوى به و شد پا خواب از هاهانم بش و خوش و روبوسی کلی و خونه تو اوهدنش با

  هیخندوندهوى و هیریخت زبوى دبیرستانش دوراى خاطرات از عسل
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 داشتى دوسش ههه هیکرد تعریؾ ههه از الکی و داشت زبوى که بس

 بابا هخصوصا

 هیزد صدا جنتلهى عهو رو بابا

 هیکرد حال حسابی هم بابا

 هى اتاق رفتیم و برداشت عسل کچل سر از دست هاهاى باالخره

 ...بخوابم زهیى رو ندارم عادت هى هیخابیا زهیى کؾ شب پروا -

 گرفتم تخت دیروزی ههیى هى انگاری بخوابم زهیى رو ندارم عادت هى هیگه جوری یه عوضی+ 

 هنه بدنه از تر کى گوش حرؾ تو بدى سیستم باز -

  بیاری تختتو هیخواستی کردی ؼلط+ 

 کردم؟؟؟؟ بد ، خانوم عروس بدم یادت رو خاستگاری شب هراسم اوهدم -

  نداره نهک که دستی بشکنه

 چی؟؟؟+ 

 هیدونی؟؟ توام هگه

  ها خونه انداخته دعوا بیاد قراره خاستگار واست گفته زده زنگ خاله بابا آره -

 ها شده لق دهى خیلی جدیدنه هاهاى ایى+ 

 ؟؟!دعوا چرا حاال

  هیکنی تللی یللی داری هنوز تو رفت پروا هیگه کرده کچلم هاهاى دیگه هیچی -

 بگیری یاد چیز هى پیش فرستادتت پس خخ+ 

 هیگها پروا  ، هثال اره -

 بری؟؟؟ هیخوای راسی راس حاال

  هیره سر حوصلم هى بری تو

 ها خوشه دلت عسل بابا نه+ 

 داری خبر رادههر جریاى از که تو

 هیکنی؟؟ فکر پسره اوى به هنوز تو -

 بره یادم روزه دو که اخه الکیه هگه عسل+ 

 ...جذاب بازم شده پیچی باند سر و زخهی ی قیافه اوى با خدایی داری حقم خب آره -
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 خورد حرفشو بقیه یهو

 ؟؟؟؟!چی+ 

  دیدی؟؟؟؟ و رادههر تو هگه

 ندیدم نه -

 عسل هیگی چی پس+ 

 دیدیش کجا تو نگو دروغ هى به عسل

 شده؟؟؟ پیچی باند سر و زخهی ی قیافه چی یعنی

  بودهش؟؟؟ ندیده اوهدنی بیروى خونتوى از بار یه هگه بابا -

  هیگم و اوى

 زخهی قیافه هیگی چی پس+ 

  دره تو افتاده هیگی تو دادیا گیر پروا بابا -

 ...جذابه زخهیم قیافه با حتها گفتم هنم

 هیکنی پنهوى هى از رو چیزی یه داری تو نگو دروغ عسل+ 

 پروا کردیا پیله -

 باشهش دیده هیتونم کجا شها ی خونه جز هى

 : گفتم و شد بلند نهادم از آه

  شو خفه بابا باشه

 گرفتم بؽل ؼم زانوی و شد ؼرق آرزوهام کشتی بازم

  عسل به داشتم اهید

 باشتش دیده و باشه داشته خبر رادههر از که داشتم اهید

  ندیدهش هیگه اینکه

 نه یا بیهارستاى آوردى تنها هنو بفههم باید بیهارستاى برم باید کنم پیداش کجا از کنم ؼلطی چه حاال

 سراؼم نهیاد چرا ست زنده اگه

 بگیریا ؼهبرک اینجا نیوهدم پروا هوی -

 !شدی؟؟؟ خسته دل عاشق چیشده االى نبودی ها برناهه ایى اهل که تو

 ندارم حوصله عسل نزى زر+ 
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  استؽرللا...  هنو اهیر پسره ایى عسل راستی -

 ها کرده سرویسم

 کیهدی؟؟؟ اهیر+ 

 دیگه نیکا فاب -

 هیزنه؟ زنگ تو به هنوز هگه اوى+ 

 خاستگاری بیاد داده گیر سهج بابا اره -

 هیگفت بدبختم نیکای به حرفارو ایى زده زر+ 

 بود زده زنگ بهم هاهانشم پروا بابا نه -

  جدا؟؟؟؟+ 

 بابا آره -

 ؟؟!گفتی چی تو+ 

  ندارم ازدواج قصد گفتم -

 کرده خاستگاری تو از نداره خبر نیکا روز و حال از ناهرد ایى سگیه توله عجب+ 

 نیکا دست کؾ نذاری زرتی حاال -

  زدی؟؟؟ حرؾ تو باز+ 

 کردم لقی دهى کی هى که اوال

 ندارم؟؟؟؟ عقل تو قد هى دوها

  وقت یه بپره دهنت از نباشه حواست شاید گفتم -

 دراوهد صدا به گوشیم

 دیگه کیه باز خدا یا

 بود داده اس پیش ساعت چند که بود ناشناسی شهاره ههوى شبیه چقد شهارش

 علی آره

 علیِ  ی شهاره

 ...نکبت هى به هیزنه زنگ داره چرا هیخواد چی ایى

 نداشتم رو یکی ایى اراجیفات به دادى گوش و دادى جواب ی حوصله

  آشپزخونه رفتیم عسل با و گذاشتم کنار گوشیهو
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 بود کرده درست اندونزی ساالد با ای خوشهزه هاکارانیه هاهاى

 چید رو هیز تا کردیم هاهاى کهک یکم

  کردیم جوى نوش و نشستیم تایی چهار بعدم

 هیخندیدى ؼش ؼش و هیکردى حال کلی اونام و هیکرد تعریؾ بابا هاهاى از سفره سر هعهول طبق که عسل

 بود رادههر درگیره فکرم هیگذشت اطرافم که اتفاقاتی تهوم از فارغ که هنم

  شدم؟؟ درگیرت اینجوری که کردی چیکار هى با تو لعنتی آخه

 هیدادی خودت از خبر یه حداقل

 نه یا ای زنده هیدونستم حداقل

 داری دوسم که گفتی بهم چرا

  کردی خودت گرفتار هنو چرا

 هیزنى حرؾ هى ی ههریه به راجع دارى دیدم اوهدم خودم به تا

 خوبه؟؟ سکه تا پونصد خانوم -

 

 پونصدتا که چی یعنی فرزیى+ 

 هزارتا حداقلش

 

 هیگى دارى چی اینا خدایا

 هیزنى حرؾ درهوردم راحت اینجوری که هى پفکم هگه

 هیگیرم بابات هنو و زندگیت واسه گیریا تصهیم% 9ٓ که بود گفته بهم هاهاى

 هیکردى اثبات حرفشونو ایى داشتى االى

 هاهاىِ  سر زیر هیکشم هرچی

  هیکرد خفم داشت بود گرفته گلوهو بؽض

  هیخوام رو دیگه یکی هى بزنم داد هیخواستم

 ست دیگه جای دلم هى

  گرفتیى ازم که عشقهو

 نگیریى ازم یادشو حداقل
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 داشتم تهوع حالت

  رفتم دسشویی سهت به و پاشدم جام از

  نهیکردى حس حضورهو حتی که اینا هاهاى به دوختم نگاههو

  کردم بیشتر سرعتهو دهنم به هعدم هحتویات هجوم احساس با

 نشم خودم ی آینده واسه گیریاشوى تصهیم هزاحم که ، نشنوى صداهو که کردم روشى رو دستشویی فى

 هیکردم گریه و هیزدم عق دستشویی تو

 کردم فکر بدبختیام به دادهو تکیه دستشویی دیوار به

 بود کرده خالی و پشتم و بود گذاشته تنهام شرایط ایى تو که رادههری به

 کردم احساس دهاؼم تو رو چیزی خیسیه

  کردم نگاه رو آینه

 هیشد جاری دهاؼم از که خونی به کردم نگاه

  کردم باز و آب

 ...هیزدم زجه آروم و هیکوبیدم  دیوار درو به صورتم به رو آب ها دیوونه هثل

 نبودم سابق پروای دیگه هى

 نبودم هیبردى لذت باهاش هصاحبت از ههه که هشربی خوش و شیطوى دختر اوى دیگه هى

  ُهرد

 ُهرد پروا

 کشتى یعنی

 کشتنش

 کشیدم سرم رو پتو و رفتم اتاقم به بیاد دستشویی به کسی اینکه قبل

  بستم چشاهو و کردم پاک اشکاهو اتاقم در شدى باز با

  خوابید؟ کی پروا خاله+ 

 جاى عسل نشدم هتوجه هى -

 

 هست؟ هى به حواست هگه اصال نهیشی هتوجه که هعلوهه
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 بخوابم؟؟ کجا هى خاله+ 

 بخواب پرهام اتاق و اهشب جاى عسل -

  داریم کار کلی فردا بخوابه پروا بذار ببند و اتاق در

  شد بسته اتاق در و

  کردم فکر فردا  به و کردم باز چشهاهو

  اوهد هی عقد واسه داشت آقاجوى

  هیکشیدى نقشه فردا واسه اینا هاهاى

 بچینه گل رفته عروس بگه چجوری هیکرد تهریى داشت عسل

  بود رفته عروس آره

 چیدى گل واسه نه

 بود رفته دنیا ایى از بلکه چیدى گل واسه نه ولی بود رفته عروس

  بودم هتنفر خیسم بالشت از

  هیخواست عهیق خواب یه دلم

 بسپره فراهوشی به و رادههر و علی و اخیر اتفاقات ی ههه که عهیقی خواب

 بود آورده هجوم بهم که گشنگی احساس با

 6:43 ساعت بود روم به رو که گردی دیواریه ساعت به دوختهش هستقیم و کردم باز چشاهو

 سرکشیدم شیر لیواى یه آشپزخونه رفتم و پاشدم جام از

 شدم بابا هتوجه حهوم در شدى باز با

 ببینتم نهیخواستم

 بره تا شدم هنتظر و رفتم اتاقم سریع

 آژانس به زدم زنگ رفت ههینکه

 انداختم سرم هشکیهو شال و کردم تى جینهو شلوار و هشکی هانتو

 کنه بیدار رو ههه و بزنه و زنگ آژانس اینکه از قبل تا رفتم پاییى زودتر

 بود درهوى جلو آژانس بعد دودقیقه

 بودیى؟؟ خواسته آژانس شها خانوم -

  بله+ 
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 عقب نشستم

 هقصدتوى؟؟ -

 ...بیهارستانه+ 

  بیهارستاى هیرم دارم چرا نهیدونستم

 هیرم کی بخاطر اصال

 بود ههم واسم جهله یه جواب فقط

 نه یا ست زنده رادههر اینکه

 بود ههم واسم دونستنش ولی هیکرد داؼونم جفتش اینکه با

 بودم فکر تو و بیهارستاى راه کل

 له بودم له

  بهونه هنتظرم اوهدنم تا خواستم راننده از و اوهدم خودم به هاشیى توقؾ با

 هیزد بهم حالهو بیهارستانم ایى دیدى حتی

 : گفتم پرستار به رو وایسادهو پذیرش جلوی

 داشتم سوال یه هیبخشیى+ 

 اهرتوى -

 داشتیى؟؟ پارسا رادههر اسم به بیهاری اخیرتوى روز چهار تقریبا بیهارای لیست تو تو ببینم هیخواستم+ 

  بذارم؟ اختیارتوى در و اطالعاتی ههچیى باید چرا -

 گفتم خشم از پر صدایی و جدیت با

 بگردم؟ دنبالش قانونی پزشکیه و ها خونه سرد تو بیهارستانا قبل داریى انتظار نکنه شده گم که روزه چهار خالم پسر هى خانوم+ 

  لحظه یه -

 گرفت شدت قلبم ضرباى باز'  آرهاى رادههر'  اسم تایپ با

 شدم جواب هنتظر بستهو چشاهو

 کى رحم بهم خدایا

 کافیه واسم ست زنده بدونم فقط

 خانوم بله -

 آوردى بوده کرده پیدا چالوس حوالیه تو ای دره از نشانی آتش رو جفتشوى ظاهرا که و خانوهی و آقا ایى پیش روز چهار تقریبا

  بیهارستاى
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 ...رفتى و کردى تسویه شب ههوى صبحه و داشتى سطحی جراحت فقط آقا ولی بود دیده ضربه شدت به سرشوى خانوم

 بودم شده هیخکوب جام سر و بود زده خشکم

 رفتى؟؟؟ اینجا از خودشوى پای با خودشوى بوده خوب حالشوى یعنی خانوم+ 

 بوده خوب حالشوى نباشید نگراى بله -

 رفته؟؟ گذاشته بپرسه و خر هنه حال بیاد اینکه بدوى و اوهده هوش به رادههر یعنی

 نداره اهکاى نه نه نه

 سرت تو خاک ای ساده چقدر تو پروا آره

 اوهده سرت به چی ببینه نیوهده حتی که هیکنی اذیت پسری بخاطر خودتو الکی

 نه یا راسته حرفاش نبودی هطهئى که کسی بخاطر کردی جهنم شبتو روزو الکی

 بیروى اوهدم بیهارستاى از

 چکید راستم چشم ی گوشه از سهجی اشک قطره

 هرد

 هرد دیگه

 هرد رادههر بعد به لحظه ایى از

 هرد آرهاى رادههر

 بریى آقا گفتم گریه با و دویدم هاشیى سهت

 خانوم؟؟؟ خوبه حالتوى -

  خوبم آره+ 

 نیستم خوب نه

 برو فقط توروخدا آقا برو

 برم؟ کجا آخه -

 زدم داد

 کنم دور دور کرج خیابونای تو شب خود تا هیخوام هى اصال برو برو نهیگیری؟؟؟ پول هگه تو+ 

 بود خاهوش گوشیم هیچرخیدیم خیابونا تو داشتیم که بود ساعت چند نهیدونم

 ٖٕ:ٔٔ انداختم هاشیى ساعت به نگاهی

  هیگذشت چشم جلو از فیلم یه هثل داشتهش نظر زیر هى و خونهوى اوهد هی رادههر که روزایی تهوم
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  داد بازیم چرا خواست نهی هنو اگه

 بهیرم بود ههکى

  کرد بازی جونم با چرا

 بده هنو ذهى چراهای تهوهه جواب تا بود اینجا هیخواست دلم

 رفتم رادههر دنبال و سپردم سرنوشت دست خودهو تاریکی تو که افتادم هی ای لحظه یاد وقتی اوهد هی درد به قلبم

 هرده یا زندم هى ببینه نیوهده حتی اوى ولی

 بودم ابله هى چقدر که آخ

  نه گفته بهش ههیى بخاطر و آدهیه چجور که هیدونسته هاهاى

  بوده هوس رو از عشقش

  بهیرم هى که خواسته هی فقط و دره تو بوده ننداخته خودشو اصال شاید

  کرده پیدا هى از بهتر و خوشگلتر یکی شاید

 شاید  ، شاید  ، شاید

 ...دیگه شایدِ  تا هزارتا و

 

 * رادههر* 

 

 زدم زنگ یلدا گوشیه به

  رادههر جانم -

 هعطلتم  اینجا ساعت یک هى باشی زود هیشه یلدا+ 

 اوهدم -

 هیجوشید سرکه و سیر هثل دلم

 کنم فراهوش زندگیهو هیتونستم چجوری ولی بیروى بکشم زندگیش از پاهو بودم داده قول هاهانش به

 کردی باز خونتوى تو هنو پای که پرهام تو به لعنت

 تو به لعنت

 شدم هحوش دیدهش که اول بار ههوى

 هیکرد عبور چشهام جلو از هیکنه باز قلبم تو بیشتری جای کاراش با لحظه هر بدونه اینکه بدوى اوى و شدم عاشقش هى
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 گفتم هاهانم و یلدا واسه رو افتاده که اتفاقاتی ی ههه دیشب

 کردم پاک و بودى زده حلقه چشام تو که هایی اشک یلدا دیدى با

 سالم -

 یلدا کردی دیر انقدر چرا+ 

 هیشدم آهاده داشتم هیخوام هعذرت -

  شه پیاده گفتم یلدا به کردهو پارک اینا پروا ی خونه از جلوتر کهی و هاشیى

 زد و خونشوى زنگ و رفت یلدا

  بفرهایید -

 بود پروا هاهاى صدای

 هستى؟؟؟ جاى پروا ببخشید+ 

  شها -

 دانشگاهشم دوستای از یکی هى+ 

 شه پیداش که االناست باال بیا نیستش گلم نه -

 نبود خونه پس

  پاییى بیاریى تشریؾ لحظه چند هیشه پس باشه+ 

 عزیزم باشه -

 پاییى بیاد شدیم هنتظر و وایسادم یلدا کنار

  کرد ُکپ هى دیدى با

 هیکنی چیکار اینجا تو تو -

  فکر بی بگیری ازم دخترهو هیخواستی

 بکشم جهنم به و زندگیت  هى شه طوریش پروا اگه نکردی فکر هیچ

 بگیری عشقتو جوى هیخواستی ولی عاشقی هیکنی ادعا چطور

  اینجایی چرا االى

 داری برنهی ها سر از دست چرا

  برنگردی و بری که بدم بهت چقدر

  شکستی نهکدوى و خوردی نهک اوهدی کنی تلخ ها کام به رو زندگی هیخوای چرا
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  بدیى اجازه لحظه چند لطفا رادهنش خانوم:  یلدا

 رادههر خواهر هستم یلدا هى

 خیر اهر واسه بشیم هزاحهتوى خانواده با که بگیرم اجازه ازتوى اوهدم

 نه گفتم برادرتوى به قبلنم هى هحترم خانوم -

  نیوهده پروا تا بریى اینجا از

 پرواست خواستگاریه هراسم اهشب بگم اینم ضهى در

 هیکنه ازدواج عهش پسر با داره

 بشه خوشبخت بذار داری دوست عشقتو اگه راضیه خودشم

 شد خراب سرم رو دنیا بده بله ای دیگه پسره به اهشب پروا قراره که حرؾ ایى با

 نهیشنیدم هى ولی هیزد حرؾ پروا هادر با داشت که دیدم رو یلدا

 نهیدید و جایی چشهام

 : زدم داد و جلوتر رفتم

 بکنیى پسر یه ؼرور با اینکارو تونستیى چطور

 کنم اهتاحاى شانسهو نذاشتیى چرا

 :  حرفم تو پرید

 شانسیه زندگی هگه

 :  دادم اداهه

 بزنم حرؾ پروا با نذاشتیى چرا

 هیگیریى ازم عشقهو داریى چرا

  هیریزم دخترتوى پای زندگیهو که نگفتم بهتوى هى هگه

 ندادم قول بهتوى هگه

 هیگیرینش ازم داریى چرا

  رادهنش خانوم توروخدا

 ... توروخدا

 ها هیکنیى تا هى با اینجوری داریى که کردم حقتوى در بدی چه هى هگه

  نبودم اشکام هتوجه اصال
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  هاشیى سهت هیبرتم داره و گرفته دستهو یلدا که دیدم لحظه یه فقط

 :  گفت پروا هاهاى

 تره خوشبخت کنه ازدواج عهش پسر با اگه پروا رادههر آقا

 هیکنی؟ درک که رو ایى

 بیشتر شایدم داره دوسش تو قدر عهشم پسر باش هطهئى

  نباش نگراى پس

 نکنی نگاه سرتم پشت و بری که اینه بدی انجام پروا حق در هیتونی که کاری تنها

 راضیه وصلت ایى به هم پروا چوى

 هیکنیى ناراحتش بازم کنیى صحبت باهاش شها اگه و

 ازیى بیشتر چیزی نه و وجدانه عذاب داره شها به نسبت پروا که حسی تنها کنیى باور

 

  بیشتر اشکام و هیشد تیکه تیکه قلبم هاهانش جهالت تکه تک با

 نداره بهم حسی هیچ پروا واقعا یعنی

 بیام کنار ازدواجش با یعنی

 قبل به برگردم هیشد کاش

 ببینم رو پروا باشهو پرهام تیچره

 ببینهش چشام جلو از شدنش رد بار یک ههوى حد در دقیقه یک فقط روز هر تا هیشدم پرهام تیچر داشتم عهر تا

 نشه ای دیگه کس هال ولی

 نشه ای دیگه کس هاله هى پروای

 رفت و گفت یلدا به چیزاییم یه و زد حرفاشو هاهانش

 : یلدا

 بریم بیا توروخدا داداشی

 بریم شو سوار بیا رادههر

 نهیدی جواب چرا رادههر

 بگو چیزی یه

 ...بزى حرفی
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 هیکرد حرکت که هیدیدم رو یلدا لبایه فقط هى و

 نهیشنیدم صداشو

 بردتم هاشیى کنار و کشید دستهو

 :  یلدا

 بریم بیا گفت چی هاهانش نشنیدی هگه رادههر

  یلدا برم کجا+ 

 برم کجا یلدا

 نشدیى هم عاشق بابک و خودت هگه

 نکردیى تالش هم به رسیدى واسه هگه

  کنم راضی رو هاهاى نخواستی ازم هگه

  کشیدی دست خواستت از هگه

 نهیدیى جوى هم واسه رسیدیى بهم که االى هگه

 نیستی خوشبخت هگه

 کنی جایگزینش رو کسی تونستی هگه

 

 : شد خراب سرم رو دنیا یلدا حرؾ یه با

 بود طرفه دو ها عشق رادههر

 

 نداره؟ بهم حسی هیچ عشقم یعنی 

 نهیاد خوششم ازم حتی پروا یعنی

 هادیاته؟ ثروته پوله هالکش هاهانش هثل هم پروا یعنی

 

 کردیم تالش عشق ایى واسه دوتاهونم-

 ... داشت دوستت هم پروا اگه

  داره دوسم پروا+ 

 راضیه ازدواج ایى با گفت هاهانش نشنیدی هگه -
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  شنیدم آره+ 

  چی که خب

  باشه نداشته دوسم

 دارم دوسش هنکه

 دارم دوسش جفتهوى ی اندازه به هى

 باشه نداشته دوسم که نیست ههم

 هنه قلبه تو پروا

 هنه روح

 هنه های قصه دختر اوى

 هیشه تر هظلوم خاتم و عالم از برسه پاش که شیطوى دختر یه

 هیکردم اونکارو شب اوى نباید

 بهش نرسه احدی دسته که جایی هیبرهش و هیداشتم برش باید

 ...خودش و بودم خودم فقط که جایی یه هیبردم

 

 گذشته حرفا ازیى کار دیگه داداشی -

 بریم سوارشو

 یلدا نهیتونم نه+ 

 ندارم رفتى پای یعنی

 ببینم رو پروا باید

 کنم صحبت باهاش باید

 قبول پوله هالکش اگه بپرسم ازش

  هیکنم کار روز و شب

 هیکنم کار سگ بوقه تا خوى خروس از

 بده فرصت بهم یکم فقط

 آره؟؟؟ یلدا هیکنه قبول

 : گفت و کرد پاک چششو ی گوشه دست با یلدا
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 بریم بیا بابا خاک ارواح تورو رادههر

  لعنتی نده قسهم+ 

  بیام کجا

 اینجاست قلبم

  روزه؟؟؟ دو یکی واسه یا هوس رو از هى عشقه هیکنی خیال

 گذاشتیم عشق ایى پای جونهونو پروا هنو یلدا

  آژانس به زدم زنگ و برداشتم گوشیهو

 برو آژانس با تو یلدا+

 هیام و هیبینم رو پروا هى

 برم نداره اهکاى -

 نهیخورم تکوى اینجا از نبینهش تا که گفتم نباش شق کله+ 

 هیهونم باهات هنم -

 : زدم داد

 برو نهیگم هگه

 چه تو به اصال

 هربوطه هى به هوضوع ایى

 کنی هاجرا ایى قاطی خودتو نهیخواد تو

  رادههر هنی داداش تو ولی -

 نبودی پدر یه از کهتر هى واسه تو بابا بعد

 نکى بدترش تو هیشه هنفجر داره سرم یلدا+ 

 برو هیکنم خواهش

  باشم تنها بذا

 بهتره واسم اینجوری

 نکنم هعقولی ؼیر کار هیدم قول

 بده قول رادههر -

 هیدم قول+ 
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 کردم حساب کرایشو و کردهش هاشیى سوار گریونش چشهای با

 کنه گریه یلدا گذاشتم که بود باری اولیى ایى بابا هرگ بعد

 ...بیاد پروا تا وایسادم هنتظر و شدم هاشیى سوار

 چقدر و کی تا نهیدونم

 ...بیاد تا وایهیسم ههینجا قیاهت تا شده ، هنتظرشم ولی

 

  گذاشتم فرهوى رو سرهو و بستم چشهاهو

 چشهم جلو اوهد هی پروا ی قیافه ههش

 بکنم دل ازش نهیتونستم

 بود گیر پیشش الهصبم دل

 بودم هنتظرش اینجا که که بود ساعتی یک تقریبا

 بودى شده هشکوک بهم ها ههسایه از چندتا

 شد پیاده پروا و ترهز رو زد خونه در جلو هاشیى یه که بیروى بیام خواستم هیشدم خفه داشتم هاشیى داخل

  هیکرد صحبت تلفنی داشت و بود دستش گوشیش

 زد لبخند و گوشش پشت زد هوهاشو

 کرد کجی دهى و کهرشو رو زد دستشو

 اوهد هی نظر به بّشاش و شاد چقدر

 بود هوافق ازدواج ایى با و هیگفت راست هاهانش شاید

 هیکرد صحبت داشت کی با یعنی

  هیهردم فوضولی از داشتم

 هیخندید واسش داشت پروا که بود کی خط پشت

 داشتم دوست رو هزه با ی قیافه ایى چقدر نبود دلم تو دل

 بودم هاش خنده صدای هعتاد

 کنی پشت بهم نداری حق تو بگم بهش و شم پیاده خواستم

 بگیری ندید هنو نداری حق

  یهو که شم پیاده خواستم
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 بیروى اوهد و ام بی یه و شد باز پارکینگشوى در

  پسرست ههوى دیدم شدم که دقیق

 ههسایشوى

  بود چی اسهش

 اردالى آهاى

 وایساد هنتظر و شد پیاده هاشیى از پروا دیدى با

 شه تهوم زدنش حرؾ تا بود پروا هنتظر اینکه هثل

 آوردم پاییى و هاشیى ی شیشه

 : برد باال صداشو اردالى دیدى با که شنیدم رو پروا صدای

 عزیزم آره+ 

 شه شب هنتظرم صبرانه بی هنم

 هیشیم هم هاله اهشب ، گلم شد تهوم چی ههه دیگه

  ، هیده گوش حرفاهوى به داره کرده تیز گوشاشو اینجا هزاحم شپش یه جوى علی کنم تى واست داری دوست چی اهشب عزیزم 

 هیزنم زنگ بهت باال برم

 عشقم باش خودت هراقب

 دارم دوستت هنم

 خداحافظ

 

 ...کرد قطع رو گوشی هم بعد

 

 افتاد تپش از قلبم کردم احساس لحظه یک برای

 نهیرسه هؽزم به خوى کردم احساس

 شده سست پام و دست کردم احساس

 نیست تنم تو جوى دیگه کردم حس

  رفت سیاهی چشهام

 هیگفت پروا به داشت چی هرتیکه اوى

  شد پیداش کجا از دیگه ایى لعنتی
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 عینک و شد پیاده هاشیى از ای پسته هؽز پیرى یه و کرهی ایه پارچه شلوار یه با پیرهرد یه و زد ترهز هى از جلوتر لندکروز یه

  درآورد دودیشو

 گرفت بؽلش جوى آقا کردى خطاب با و رفت سهتش دیدنش با پروا

 رفتى باال و کردى علیک سالم اردالى با

  بسته در و هوندم هى

 بود جهع جهعشوى اهشب اینکه هثل

  بودم اضافی هى فقط

  جدید زندگی یه پروا هنو نهیکردم که فکرا چه هه

 دارم دوسش که کسی کنار

  باشه کنارم پروام آهریکا هیرم تحصیل اداهه واسه دارم وقتی هیخواستم

  نباشم تنها ؼربت تو

 شد خراب چی ههه شد خراب چی ههه اها

 کشید رخ به زیباییشو آفتاب ؼروب که بودم ؼرق افکارم در چقد نهیدونم

  دوختم چشم آفتاب ؼروب به شدهو پیاده هاشیى از

  بود زیبا چقدر

  نهیشد عشقهم ی کوچیکه انگشت حتی ولی

 شد روشى چراؼاش که کردم نگاه پروا اتاق به

 گذاشتم لبم ی گوشه و هیکرد ههراهی درداهو تازگی به که سیگاری نشستهو بود اتاقش رویه به رو درست که درختی پشت

 و شد باز هیشد ختم اتاقش به که تراسی در

 اوهد تراس تو دختری یه

  سپرد ورزید هی که خنکی نسیم دست به و زد شونه هوهاشو

 بود سپرده باد دست خودشو که بودم دختری تهاشای هحو هى و هیداد نوازش نرهی به هوهاشو باد

 ...هیکردم خالی سیگار رو حسرتاهو هیگرفتهو سیگار از عهیقی های کام هوهاش شدى افشوى و بادی هر وزش با

  دوخت چشم بهم تراس از و شد خم دخترک

 نشناستم تا گرفتم پاییى سرهو

 بود کرده گیر روم سوزنش اوى ولی

 بودم کرده بػ
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 : کرد خطابم صدایی

 آقا؟؟؟ هی

 گرفتم باال سرهو 

  بود هى با

 لؽزید چشهام ی گوشه از اشکی ی قطره

 کردم باال سر کردهو پاک اشکاهو

 بود رفته دخترک

  بود رفته هى های قصه دخترک

 هیدیدهش که بود باری آخریى ایى شاید

  کردم لهش پام زیر زدهو سوبرانی به و پک آخریى

 برم هاشیى سهت تا شدم بلند

 دوید سهتم دختری و شد باز ای خونه در

 وایسا آقا هی+

 برگردم نهیتونستم -

 برگرد لحظه چند آقا+ 

 بود پروا صدای -

  هیگرفت جونهو صداش که آخ

 خودتی رادههر+

 کنم خراب شبشو نهیخواستم -

 گرفته وجداى عذاب هاهانش قول به باز و دیده هنو البد

 کنم آزرده دل عشقهو نهیخواستم

 : کردم زهزهه دلم تو

 هیبازم قلبهو بازم دارم تو به

 دنیاست دنیا تا هى عشق بهوى

 تو با هیتونم هى

 رویاهو کنم حس 



 آؼوش خالی                                                                                                                            ٔفصل 

 

 

ٖٖ4 
 

 دنیاست دنیا تا هى عشق بهوى

  بیقرارتم

 دارم تو از و حس ایى

 ...نیست خوبی دنیای تو بی دنیا

 برنگرد هیگفت عقلم

 برگرد هیگفت دلم

 دوراهی بیى بودم هونده

 برگشتم و دریا به زدم دلهو

  دارم دوسش ببینه تا برگشتم

 نبوده دروغ حرفام و وایسادهو پاش هنوز بدونه تا برگشتم

 شم ؼرق چشاش اقیانوس تو بار آخریى واسه تا برگشتم

 ...برگشتم

 هیکرد نگاهم زده بهت چشایه با هى پروای

 بود اوهده بند زبونش

  هیکنه ازدواج داره دیگه اونکه ولی دارم دوستت بگم خواستم

 هى عشق بود شده خوشگل چقدر

 بود تنش هاتیکی دوخته خوش شلوار کت

 بود آزاد کنارش و بود کرده لخت بلوندشو هوهای

 هیریخت چشهاش جلو و هیکرد آشفته هوهاشو باد

 بزنم زل چشاش تو و بزنم کنار هوهاشو هیخواست دلم چقدر

 کردم نگاش و رفتم جلوتر قدم یه

 بود کرده اختیار سکوت شب ههوى هثل

 نهیزد حرؾ چرا

 نهیگفت چیزی چرا

 بود حرؾ پره چشاش

 بزنه حرؾ که داد تکوى لباشو
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 ...حرفش تو زدم

 کنه ترحم بهم نهیخواستم

  ازدواج ایى به بود راضی اونکه

 طرؾ با هیزد حرؾ دلبرانه داشت

 هیکرد لوس واسش خودشو

  بهم بگه هیخواد چی

 نهیخوریم هم درد به تو هنو بگه هیخواد البد

 باشی خوشبخت بگه هیخواد البد

 کنه دعوتم عروسیش هیخواد شایدم

 بزنه حرؾ نهیذارم

 کنه رو زیرو زندگیهو حرفش آخریى با نهیخوام

 شه خطی خط ذهنم تو تصویرش آخریى نهیخواستم

 : حرفش تو زدم

 هیش پروا

 هیش

 نگو هیچی

 نگو هیچی

 کنم گوش حرفاتو که نیوهدم اینجا

 شدم عالقهند بهت که کردم اشتباه هى

 بوده هى از اشتباه

 بکنیم هستم که اینی از تر داؼوى حرفات با نهیخوام ولی

 برم ایراى از هیخوام بگم بهت اوهدم

 ههیشه واسه

 آره؟ خوشحالی

 !هیشی؟ خالص شرم از داری که خوشحالی

 شد اشک پر چشاش



 آؼوش خالی                                                                                                                            ٔفصل 

 

 

ٖٖ6 
 

 شوق اشک البد هه

 هیرم دارم شنید که شده آب دلش تو قند  گفتم دلم تو

 

 بچکه چشات از اشک قطره یه بخواد اگه هیکنم جهنم دنیارو لعنتی نکى گریه بزنم داد خواستم

 دربیاری هنو عشق اشک اگه هیزنم آتیشت بگم و بچسبم رو یارو ی یقه ، بهونم خواستم

 : گفتم وجدانش عذاب از راحتیه ی واسه و حرفا ایى جای ولی

 بود اشتباه اولم از داشتنم دوست

 ...خرسه خاله دوستیه هثل

 هیکرد نگاهم فقط

 گرفت ازم زندگیهو که بود چشها ههیى

 : گفتم و باال گرفتم دستهو که بیاد حرؾ به خواست نزدیکم اوهد

 بزنم حرؾ اوهدم بدم گوش نیوهدم

 : پیچید کوچه تو هاهانش صدای یهو

 زدی حرفاتو کافی ی اندازه به نهیکنی فکر

  هیخوای ها جوى از چی

  برنهیداری ها سر از دست چرا

 باشى؟؟؟ ههکفر طرؾ دو باید هیگى که شنیدی

  خودت ههکفر دنبال برو

 

 شد تیکه صد حرفاش با قلبم

  کرد له کرد خورد پروا جلو هنو حرفاش با اینکه

 بودى کرده پیدا خودشونو راه اشکاش دیگه کردم نگاش بار آخریى

 

 هیگه؟ راست هاهانت! هیگه؟؟؟ راست پروا-

 : گفت هاهانش یهو

 پرواست حرؾ ها حرؾ
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ٖٖ7 
 

 هیده رضایت باباش هیکنی خیال

 کنی جسارتی ههچنیى هیدی اجازه خودت به چطور

 : زد صدا هاهانشو گریه با پروا

 هاهاى

 بخدا کنم نهی حاللت شیرهو بزنی حرؾ پروا-

 بود افتاده هق هق به که پروایی و

 نداشتم اشکاشو دیدى طاقت دیگه

 نداشتم ریختناشو اشک تاب دیگه

 رفتم سهتش

 بشنوم صداشو نزد حرؾ کلهه یه پروا حتی

  هیخواست که طرفی هر هیبرد خودش با هوهاش باد

 شدم نزدیکش

 بوییدم و گرفتم دستم هوهاشو از طره یه

 هوهاش هیداد زندگی بوی که آخ

 هیشدم دیوونه داشتم دیگه

 زندگیم تهوم بود شده که رو هوجودی بکشم آؼوش در هیخواستم

 ...هیکرد نگاهم نفرت از پر چشهای با هاهانش

 بود هتنفر ازم اینطوری که بود دیده هى دروى چی نهیدونم

 هیکشیدهش آؼوش به هطهئنى نبود اینجا هاهانش اگه

 بدم دست از خودهو کنترل اینکه قبل تا

  دویدم هاشیى سهت و گرفتم فاصله ازش

 شدم دور اونجا از و دادم فشار گاز پدال روی هیتونستم تا پاهو و کردم روشى و هاشیى

 هیذارم کوچه اوى تو پاهو که باشه باری آخریى هیدادم قول خودم به

 برگشتم و گذاشتم جا توش و قلبم که ای کوچه

 نبود ههم واسم هیچی دیگه

 برم هیخواستم فقط
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 برم ایراى از

 شد آب بر نقش روز چند توی ههش و داشتم سر تو که ها نقشه چه

 بود نبودى هى کنار در خوشبختیش شایدم

  بودم شده بورسیه آهریکا به هدرکم گرفتى واسه و بود اوکی کارام ی ههه

 بسپرم کسی به رو پروا رفتنم قبل داشتم دوست ولی هیرم کجا نهیدونستم

 کی به اها

 بسپرم هیتونستم کی به برونشه بله اهشب که رو دختری اصال یا

 ...خدا جز

 خدا از خواستم خوشبختیشو و بستم چشاهو

 دیگه کس کنار حتی

 لعنتی قسهته گردى انداختم و اتفاقات ایى ی ههه هعهول طبق و

  شد خواهم هوفقی آدم که خوردم قسم

 ...برهیگرده ایراى به ای دیگه کس سال چند بعد ولی هیره ایراى از آرهاى رادههر که خوردم قسم

 

 *پــــــــــــروا*

 

 کرد عبور کنارم از سرعت با و کرد روشى هاشینشو

 ...رفت و

 نذاشت وزنهو تحهل دیگه پاهام

 زهیى افتادم و رفت سیاهی چشام لحظه یه تو

  اوهد سهتم سرعت با و نگرانی با که هاهاى و

  پروا

  پروا

 هیرسى هههونا االى پاشو شده چت دختر

 نکرده شک آقاجوى تا پاشو پروا

 کرد بلندم و گرفت بؽلهو زیر
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 خورد اکو ذهنم تو

 " داره دوسم پس" 

 اینجا بود اوهده که داره دوسم آره

 هههم واسش البد

  گرفتم جوى و اوهد لبم رو خنده اختیار بی

 هیکنم پیداش

 هیکنم پیداش و خاهرش رستوراى هیرم

  هیزنیم حرؾ باهم

  هیکنم درست رو چی ههه

 نشست لبم رو خنده بازم کشهکش پر روز چند ایى بعده

 گرفتم جوى باز

  چجوری ولی هیزدم بهم و چی ههه اهشب باید

  رفتم اتاقم تو

 هیکشیدم نقشه باید

 هیزدم بهم و اهشب ی قضیه باید

 نهیرسید ذهنم به هیچی ولی

 هاهاى به کنم کهک تا رفتم آشپزخونه اهیدی نا با

 ...گسیخت هم از افکارهو ی رشته آقاجوى صدای

 پروا -

  دادم جواب حوصلگی بی با

  آقاجوى بله+ 

 بود؟؟؟ کی بودی کنارش در جلو که پسری آقا اوى -

 : گفت گوشم زیر و گرفت ازم نیشگونی هاهاى

 !دیدتت؟؟؟ چلهنگ ی پسره اوى با آقاجوى پروا بهیری

 : گفتم آقاجوى جواب در و کشیدم دستش از هحکم بازوهو

 پارسا اردالى آقای
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  روییهونى روبه واحد

  ازش اوهد خوشم -

 ارزه هی تنش به سرش هیکنم فکر

 افتاد هم دل به ههرشوى شاید خونتوى بیار و بهار دوبار یکی

 هه

  بهار

 ننرم و لوس ی عهه دختر

 ...نباشه کهت آقاجوى گفتم دلم تو

 

 : بازوم تو زد باز هاهاى

 کنی تورش بود دستهوى دم که و جیگری ایى به پسر نتونستی که سرت تو خاک

 کنه سودا ناله با نداره آه که پسری به چسبیدی رفتی اونوقت

 کنی هعرفیش عهوهات زى به حتی بخوای نهیشد روت هطهئنم که پسری

 اوهد هی درد به قلبم هى و هیکرد خورد و رادههر حرفاش با هاهاى

 کنه صادر حکم بهشوى راجع و کنه قضاوت رو بقیه هیتونست راحت چقدر

 : گفتم لب زیر آروم صدای با

 کنم تورش نتونستم هیدونی کجا از

 : گفتی چی گفت کنارهو اوهد باشه شنیده حرفهو اینکه هثل

 : گفتم کشیده کشیده و واضح

 نکردم تورش هیدونی کجا از گفتم

 : گفت هسخره لحى با

 !!اونوقت؟ کردی تورش چجوری بودی پسره اوى درگیره که تو -

  آقا باخته دل ندادم رو بهش دیگه ههوى+ 

 هیگی چی ببینم بزى حرؾ آدم هثل پروا -

 که گفتم+ 

 نشدم حرفات هتوجه هى نه -
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 !هیگی؟ چی ببینم بگو واضح

 کردى ِهى ِهى یکم بعد و دراوهد جلوم اردالى برگشتم بیروى از وقتی+

 کرد خاستگاری ازم رسهی و شیک خیلی 

 پروا بگو راست -

 بود کجا دروؼم+ 

 ! جدا؟؟ -

 بذارم پیش پا زد اسهم به رو کارخونه سهام نصؾ بابا اینکه بعد هیخواستم گفت+

 کنى ردم نتونى خونوادت که 

 بیاد خاستگار واست قراره شنیدم وقتی ولی 

  بگم بهت اوهدم و نیاورد تاب دلم

 

 !! نهیشه باورم پروا وای -

 شم علی زى قراره هنکه فایده چه دیگه ولی+

 : زد لبخندی و زد برق چشاش حرفام شنیدى با هاهاى

 نشو زنش خب -

 !چی؟؟ یعنی+ 

 سرترِ  علی از اردالى هى بنظر -

  هیاد نظر به جنم با خیلی

  اردالى ایى از هیاد خوشم انقد چرا نهیدونم

 نهیاد خوشت تو که نگو پروا

 نشسته توام دل به واقعا که نگو

 ...زدم لبخند و پاییى انداختم سرهو

 بیچاره اردالى

 ... طرفه یک گیری تصهیم ایى از فرار واسه هى ی طعهه شد

 ... گذشت ذهنم از

  گذاشت سرم به سر و زد زنگ عسل که بودم هاشیى تو
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  بترکه که کردم تالوت بلند پرتارو چرتا اوى و دیدم جلوم و اردالى شدم پیاده که هاشیى از

 داد کار پیشنهاد بهم که بعدم

 کنم کار اینا اردالى ی کارخونه برم هى هه

 بود هونده دانشگاهم از ترم یک هنوز

 هیکنم تهوم ترهه هفت

 اردالى ی دوباره چزوندنه واسه هم علی کردى دک واسه هم بود خوبی ی نقشه

 : گفتم هاهاى به رو و اوهد لبم رو ای خبیثانه لبخنده

 شها با اردالى قضیه پس

 :  گفت و زد چشهک هیچید هارو هیوه داشت درحالیکه

 هى به بسپرش

 داره نفوذ بابا رو خیلی هاهاى هیدونستم

 بستم و در رفتهو اتاقم سهت

  کردم نگاه خودم به و آینه سهت دویدم

  کشیدم بزرگی لبخند آینه رو و ورداشتم قرهزهو رژ

 : گفتم خودم به

 داره دوستت رادههر

  هیخوای چی دیگه پس

  تعطیل گریه بعد به اهشب از دیگه

 تعطیل ناراحتی

 خنده فقط

 داره دوسم عشقم

 بخوام خدا از هیتونم چی دیگه

  بویید و گرفت دستش رادههر که جایی کشیدم هوهام رو دستهو

 در به چسبوندم گوشهو و در کنار رفتم بابا صدای با و کشیدم عهیقی نفس

 هیکرد پچ پچ بابا گوش دم داشت هاهاى

 ...بزنه بابارو هخ بتونه هاهاى که هیکردم دعا دعا دلم تو
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  بستم باال اسبی دم هوهاهو کشیدهو دوختم خوش شلوار کت رو دستی

 گفتم خوشاهد هههونا به هاهاى کنار و پریدم بیروى در زنگ صدا با

  کرد هالیم هاچ کلی بؽلهو پرید دیدنم با پرهام

 رفت دارش زبوى و سر پسره ی صدقه قربوى کلی هاهانم

 نشستى بش و خوش کلی بعد هههونا خالصه

 هیکردم نگاهم هیدونست هى هالک خودشو و بود نشسته روم روبه ای سورهه شلوار کت با که علی به هرازگاهی

 بود برده دلهو خودش خیال به و هیکرد نگام دلبرانه ههچیى

 هیزد صدام گلم عروس کلنه که عهه

 هیدادى تز حرفا ایى و ههریه به راجع هم عهم شوهر جونو آقا

 بودى نشده اضافه جهعهوى به هنوز بابا و هاهاى

 کنه راضی بابارو بتونه هاهاى که کردم نذر صلوات سالم و نیاز و نذر کلی

  هیکردم حس خودم رو و علی نگاه سنگینیه

 کرد باز و صحبت سر" خوبی"   ی کلهه یه با بعد و

 شدى اضافه جهعهوى به هههونا از خواهی هعذرت و هشاجره دقیقه ده بعد بابا هاهاى باالخره

 کردم نگاه و هاهاى نگراى چشهایه با

 بود لبش رو ههیشگی ی پیروزهندانه لبخندایه ههوى از

 نهیندازه زهیى هنو حرؾ بابات هنوزم اینکه یعنی ایى و

  شد باز بناگوشم تا نیشم کشیدهو راحتی نفس

 بازوم تو زد پرهام یهو

 خودت؟؟؟ واسه هیخندی ها هونده عقب هثل داری چرا نیشتو ببند

 کردم جور و جهع خودهو و اوهدم خودم به

 رفت هم تو اخهام عهه صدای با

 بکنیى وا هم با سنگاتونو بریى جوى پروا -

 بابا صدای بعدم

 فعال بهونیى هنتظر باید هیخوایى رو پروا اگه خواهر -

 داداش چی یعنی+ 
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 نداره و هشترک زندگی یه ی اداره تواناییه فعال پروا -

  باشه سرهدرسش فکرش فعال هیخوام

 دیگه چیزای درگیر نه

 قائلم ارزش علم کسب ی واسه چقدر که هیدونیى خودتوى

 شه تهوم پروا درس تا هیهونى ناهزد خب+ 

 بخونه درس هیذاره هگه که حرفا ایى و بازی ناهزد -

 دارم عالقه پروا به هى ولی دایی:  علی

 توئه هاله هم دیگه ساله صد پروا باشه قسهت اگه جاى دایی هیدونم -

  جنگید باهاش نهیشه نباشه قسهت اگه ولی

 

 : اوهد حرؾ به بابا حرفای بعد آقاجوى

  هیزنی چیه حرفا ایى فرزیى

 بخونم اهشب تارو دو ایى عقد اینجا اوهدم هى

  هیندازی پاشوى جلو سنگ چرا

 کردی خودت هچل خواهرتو هنو چرا نهیخواستی اگه

 اوهدى نهی هیگفتی

 

 هوندیم واسی در رو تو ها بخدا آقاجوى:  هاهاى

 بگیریى جوابشو پروا خود از نیستیم ای کاره ها اصال

 کنیم زندگی آقا علی با نیست قرار که ها

 

 : برگشت هى سهت به نگاها ی ههه هاهاى حرؾ ایى با

 : زدم لب و دادم قورت دهنهو آب استرس با

 ندارم ازدواج آهادگی هى راستش

 بدم خونواده تشکیل بخوام که نرسیدم سنی به هنوز یعنی

 نداره نقصی و عیب هیچ علی
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 کنه انتخاب خودش واسه دیگه ی گزینه یه هیتونه

 هى از بهتر هطهئنم حتی

 : حرفم تو زد علی

 کردم انتخاب تورو هى ولی

  دارم دوستت پرهام هثل تورو هى ولی عهه پسر هتاسفم+ 

 کنم نگاه بهت ای دیگه چشم به نهیتونم

  هیخوام هعذرت ههگی از

 نکنه وارد ای لطهه خونوادگیهوى روابط به بحث ایى اهیدوارم

 

 ...کردم ترک و هجلس ببخشید یه گفتى با بعدم

 

 کردم فکر کردم که کاری به و انداختم تخت رو خودهو

  هیکرد شقم شقه شک بی گفتم دروغ و اردالى ی قضیه هیفههید اگه هاهاى

 اوهد هی حرفاشوى صدای

 

  نشنوم حرفاشونو حتی کردم سعی بود شده شاکی حسابی جوى آقا

 

 زدم خواب به خودهو ولی کرد صدام شام واسه هاهاى

  بخوابم هیخواستم

  بودم فردا هنتطر فقط

 ...باید که فردایی

 رادههر دنبال هیرفتم باید که فردایی

 هیزدم بهش حرفاهو و هیکردم پیداش باید

 هیگرفت تصهیم بعد دارم دوسش هنم که هیفههید باید

 هیکردم چهارتا دوتا دو صبح خود تا

 کردم فکر چی ههه به
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 کردم تهریى و گذروندم ذهنم از و چی ههه

 بگم چجوری که کردم تهریى ، بهش بگم چی که کردم تهریى

 رفتم خواب به و شد گرم چشهام که بود پنج هوش و هول ساعت تقریبا دیگه

 پاشدم خواب از هاهاى ؼرؼرای با ده ساعت

 زدم آب صورتهو و دست

  رفتم کهد سهت

 کردم نگاه لباساهو ی ههه

  بپوشم چی

 شیک و ساده یا بزنم جیػ و جلؾ تیپ باید نهیدونستم

 :  کرد باز اتاقهو درو هاهاى

 صبحونه بیای نهیخوای تو -

 هیام االى هاهاى چرا+ 

 هیکنی چیکار کهد تو صبحی اول -

 بپوشهش بیروى ؼروب هیخوام که لباسیم دنبال+ 

 ببریى؟؟ تشریؾ کجا قرار ؼروب -

 بیروى برم نیکا با هیخوام+ 

 بریا بتونی نکنم فکر -

 چرا+ 

 کردم دعوت شام اینارو ساناز اهشب -

  داریم کار کلی

 خرید بریم باید که بخور صبحونتو زود

 

 هیکنه تیکم تیکه زدم زر و اردالى قضیه بفههه هاهاى زایید گاوم خدا یا 

 کنم ؼلطی چه حاال

 

 کردی؟؟؟ دعوتشوى چی واسه هاهاى+ 
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 دیگه بشناسیهشوى تا کنیم آهد و رفت بار چند باید پروا -

 هردم پسر دسته بدهت نهیتونم که ههینجوری

 

 باطل خیال زهی 

 هاهاى ها هیکنه فکرایی چه

 کنه عالقه ابراز هى به بیاد تخسیش و ؼرور اوى با اردالى

 نیستا هالیم البته

 باشه داشته بهم حسی نکنم فکر خب ولی

 ...تنفره حس باشه داشته اگرم

  آخه کاریه چه ایى خداهونه از ها هیکنى فکر حاال هاهاى+ 

 کنى فکر کردى بیجا -

 بیا نگفتیم که ها کرده خاستگاری ازت اوهده خودش پسره

 

 وای

 هیبره هنو آبروی هاهاى

 هیگیره دس واسم دارم عهر تا زدم زری چه بفههه اردالى اگه

 

 ساناز به نگیا هاهاى+ 

 ؟!چرا -

 نهیدونى خونوادش فعال گفت اردالى+ 

  پروا نگفته باباش ننه به چرا -

 ها بده بازیت هیخواد نکنه

  نداد که رفاقت پیشنهاد بابا نه+ 

 کرد خاستگاری

 نهیگم باشه -

 !کردی؟ راضی رو بابا چطور هاهاى راستی+ 
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  دیگه دیگه -

 دیگه بگو نشو لوس هاهاى ئه+ 

  ندارم دوست و علی هى هیگه پروا گفتم هیچی -

 هیرم هیکنم فرار خونه ازیى بدیى شوهرم زوری اگه

 : گفتم گشاد چشهای با

  هاهاى

  هاى -

 بابا به گفتی اینارو خدایی+ 

 کردی فکر چی پس دیگه آره -

 نهیندازه؟ زهیى حرفهو بابات که هیذاری کالس افتخار با بعدم گذاشتی هایه هى از رفتی+ 

 عجبا

 گفته چی رفته کردم فکر هنم

 کرده ایم قهوه بابا پیش هنو هجلسی و شیک قشنگ

  نگفته بابا به رو اردالى خوبه حاال

  بودم رفته فکر تو بدجور

 دوقلو اونم بود زاییده گاوم واقعا

 برم هیذاشت اگه عهرا هاهاى ولی رادههر دنبال بیروى برم هیخواستم

 کردم کوفت صبحونه لقهه دو هاهاى زوره با

 بود نرفته کاهل زخهام جای هنوز زدم کرم یکم کردهو تنم شال و اسلش شلوار یه با کوتاههو تونیکه

 ...بیروى زدیم خرید قصد به خونه از هاهاى با کشیدهو لبام روی و آبی سرخ رژ

 هاشیى تو نشستم حوصله بی

  نشد که نشد روشى لعنتی هاشینه زد استارت هرچی هاهاى

 بیروى هیرفتم ؼروب و هیشد کنسل خرید اینجوری چوى بودم خوشحال دلم تو

 شد پیداش کجا از لعنتی اردالنه نهیدونم

  نداره زندگی و کار انگاری

  کرد بش و خوش هاهاى با خوارا پاچه هثل و اوهد
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 : گفتم بشنوه خودشم که جوری بلند دیدنش با

 شه تقدیم پارسا آقای به و شه و سلب رنجبر آقای از ساختهوى هدیریت پسته بهتره

 

 ! چرا؟:  گفت خاصی لحى با هیکرد باز هاشینشو در داشت درحالیکه

 هیپلکى ساختهوى تو شب تا صبح که شدى انتخاب دلیل ایى به تنها رنجبر اقای آخه+ 

 دستشوى رو زده کسی جدیدا ولی

 

 رفت ؼره چشم و بهم کوبید آرنجش با هاهاى

 

 اوهدیى هی و هیرفتیى هیکشید عشقتوى که وقت هر بودیى باباتوى ی کارخونه هعاوى اگه شهاهم -

  بگیى چی نگیى و ایى+ 

 !بهتوى؟ هیسپارى هم رو ای دیگه ی کارخونه خدهات باباتوى ی کارخونه جز هگه

 دراد بعضیا چشهای تا بیارم خودم ههراه گرفتم کهبریج از که و هدرکی اهشب باشه یادم -

  هیبریى؟؟؟ تشریؾ جایی اهشب هههونیه بابته ههنوى رادهنش خانوم راستی:  هاهاى به رو بعدم

 

  نهیخوره استارت هاشیى ولی آره:  هاهاى

 کنم ردیؾ واستوى عروسک یه هیخوایى داره نهایشگاه دارم رفیق یه هى -

 بگم فرزیى آقا به باید جاى اردالى ههنوى+ 

 اورد درهی کتشو حالیکه در اوهد هاشیى سهت

 هشکی جیى شلواره و هشکی پیرهى

 ای نسکافه کته تک با

 باال زد و کاپوت و کرد پرت هى رو کتشو

  بریده تایم تسهه رادهنش خانوم -

 نشدیى هتوجه چرا

 دستتوى رو هیذاره خرج کلی

 بابا ای+ 
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 برسونهتوى هیریى جایی حاال -

 خرید هیریم داریم اهشب واسه+ 

 کشید دستم از حرفی بدوى کتشو باز

 

 باباشم خونه در نوکر انگاری ادب بی 

 

 دیگه انداختیى زحهت به و خودتوى بابا -

  هیرسونهتوى هى بفرهایید

 

 بود گرفته دوش ادکلى با انگاری

 نده سوتی هاهاى هیکردم خدا خدا فقط

 ...افتاد اتفاق راه تو که آبروریزی و شد و ام بی سوار خواسته خدا از هاهانم

  اردالى پشت عقب هى و نشست جلو هاهاى

 کردم نگاه بیرونو و کردم شیشه سهت روهو

 هى به بعد و هیکردى نگاه اردالى به حسرت با ههه قرهزا چراغ و ترافیکا تو

  باشه خوشگل شوهرم نخواستم هیچوقت هى ولی نبودم قیافش هنکر اوهد هی بهش عینک چقدر عوضی

 قیافه نظر از کم دست باشم سرتر ازش هى هیخواست دلم ههیشه

 داد اردالى به رو بریم هیخواستیم که پاساژی آدرس هاهاى

  هیزد چشهک و عقب برهیگشت هاهاى گهگداریم

 ...و اردالى سهت برگشت هاهاى یهو

  جاى اردالى -

 خاله جونم+ 

  اوهد خوشم ازت و نشستی دلم به دیدهت که اول روز ههوى از تو -

 بود پروا خاستگاری هراسم دیشب ولی نه یا هیدونی نهیدونم

 گفت بهم رو قضیه پروا وقتی

 کردیم رد و علی و کردم هوافقت نظرش با هنم



 آؼوش خالی                                                                                                                            ٔفصل 

 

 

ٖ3ٔ 
 

 !بدی بهم قولی یه باید ولی

 !خاله؟؟ قولی چه+ 

 حرفش تو پریدم

  بگیریم چی قراره هاهاى

 نظرته؟؟؟ هد خاصی چیزه

 

 بگم بهش حرفاهو بذار پروا -

 اخر صلح از به اول جنگ

 حرفی چه+ 

 

 نیست حرفا ایى جای اینجا االى توروخدا هاهاى

 

 نکى دخالت شها خانوم پروا -

 

  هیداد گوش هاهاى حرفای به بیشتری کنجکاوی با و هیشد گشادتر چشاش لحظه هر بود شده گیج که اردالى

 

  باشی کنارش شرایط ی ههه تو که هیخوام ازت: هاهاى

 فرقوى چه باشه پات زیر و ام بی چه

 

 هاهاى بزنم داد خواستم

 نگو دروغ

 کردی له ؼرورشو کردی خورد و رادههر پول بخاطر تو نگو دروغ

  ای بهونه چه به

 نیستیم ههکفر اینکه

 

 باشم کی کنار جوى خاله+
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 زود هیدونم بهت بگم االى نهیخاستم -

 بهم گفت رو چی ههه دیشب پروا ولی

 

 بهتوى؟؟ هگه گفتى چی خانوم پروا ولی ببخشیدا+ 

 

 اوهد درهی قضیه گند داشت

 

  اینا عهه به هیزد زنگ گفتم دروغ هیفههید اگه هاهاى

 بدم جواب هى هاهاى جای دادم ترجیح هیزدم سکته داشتم

 : بستم چشاهو

 کردی خاستگاری ازم در جلو ظهری که گفتم هاهاى به دیشب اردالى دیگه آره

 

  گذاشت ترهز پدال رو پاشو حرفم با

 شدیم هنحرؾ جلو سهت ههه

 خورد جا بدجور بیچاره

 

 ...کرد نگام آینه تو از

 

 کشید ای خفه جیػ هاهاى

 کرد بهونه رو انداز دست خواهی هعذرت بعد اردالى و

 نبوده درکار اندازی دست که هیدونستم هى ولی

  داشتم حالی و حس چه لحظه اوى که هیدونه خدا

 ببلعه هنو و کنه باز دهى زهیى هیخواست دلم

  بخونه چشهام تو از و کنه نگاهم ، کنه نگاهم هیخواستم

  بدم قرارش شده انجام عهل تو نخواستم هى که بخونه
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  بگم دروغ شدم هجبور که بخونه

  نکردم ناهردی که بخونه

 چشهم از ای قطره چکیدى با شد هساوی بهم آینه تو از نگاهش

  چی ههه به راجع هیزد حرؾ هنوزم هاهاى

  هوا و آب

 ترافیک

  اهشب هههونیه

  خونوادهوى فرهنگ از

 بابا اخالقای و

 

 بودیم شده کر جفتهوى اردالى هنو ولی

  الل و کر

 کنه انکار و چی ههه و کنه باز دهى اردالى که بودم هنتظر لحظه هر

 نشه بدتر هست که اینی از فضا بلکه تا دادم جواب و گوشی ناشناس ی شهاره دیدى و گوشیم خوردى زنگ با

 : زد خشکم خط پشت هردی صدای شنیدى با

 

 ! آره؟؟ کنی خوارم فاهیل تو که خونتوى در جلو کشوندی هنو

 بره پاییى گلوت از خوش آب یه نهیذارم پروا

  نهیخواستم تورو اولشم از هى

  هیخواستم و سحر هى

 سحر آره

 بودیش دیده تو فقط که دختری ههوى

 ست هؽازه صاحب گفتم و دیدیهوى دوستم ی هؽازه تو ههونیکه

 کردى اصرار تو رو هاهاى و آقاجوى ولی

 هثبت جوابت گفتى

 بندازم زهیى روشونو نتونستم وقتی
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  بگم نه آقاجوى به نتونستم وقتی

 نهیکنم حاللت شیرهو گفت هاهاى وقتی

 هیکنم عاقت گفت وقتی

 کردم بالکش و سحر

 زندگیم کل از کردم بالکش

 ذهنم از

 خاطراتم از

 گوشیم از

 کردم بالک دهنم از اسهشو حتی

 نه بگی بهم که جلو کشوندی ناهردی با هنو تو اها

  هیکشم تورو هى

 ساله 6ٓ هرد یه ی صیؽه رفته کنه تالفی هنو کار اینکه بخاطر دیشب فههیدم ولی کردم ؼلط بگم بهش سحر به زدم زنگ اهروز

 شده

 دادم دست از تو بخاطر و عشقم

 رفت سحر

 :  زد داد

 هینشونهت سیاه خاک به پروا

 ...اشؽال بوق بعد و

 

  افتاد دستم از گوشی

  شد ِسر انگشتام نوک

 بود اردالى با زدى حرؾ هشؽول هاهاى

 هیکرد خفم داشت بؽض

 هیدادم جوى بدبختی ههه ایى از داشتم

 کنه درکم نبود کسی و

 بفههه هنو نبود کسی

 کنارتم هى نترس بگه کنه بؽلم نبود کسی
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  هیکنم حهایتت هى

 رفت گذاشت که عشقم

 گذشت خودش از هى بخاطر که عشقم

 علی

 دوختم پاپوش واسش کشیدم نقشه واسش هیکنه فکر االى که اردالنی و

 ترهز رو زد فروشگاه جلوی

 رفت پرت و خرت و هیوه خرید واسه ها از جلوتر هاهاى

  هیهوندم باید ولی برم هنم هیخواست

 هیدادم توضیح اردالى به رو چی ههه و هیهوندم

 : کردم باز دهى اردالى اوهدى حرؾ به از قبل

 نکى قضاوت بهم راجع یکم توروخدا اردالى

 بدم توضیح تا وایسا

 کردى زورم

 بودم فشار تحت

 هیدادى شوهرم زوری داشتى

 بود اوهده تبریز از آقاجوى

 بخونه صیؽه بود اوهده

 کنه هم هحرهه و علی هنو بود اوهده

 نهیخواستهش که کنه کسی هال هنو بود اوهده

 باشم علی ام نوه بزرگتریى عروسیه تو هیخوام آخری دم بود گفته بابا به

  بودی گرفته رو هاهاى چشم تو

  شد بلند نهادم از آه' 

  بگیرم بؽضهو جلوی نتونستم دیگه

 'گریه زیر زدم

 بود اوهده خوشش ازت هاهاى

 بود دیده تو دروى و واقعی هرده هاهاى
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 و آل ایده هرده یه

 بودی راهم تنها

  نهیخواستم بخدا

  نداشتم ای چاره

 نداشتم ای چاره بخدا اردالى

 شدم هجبور

 کنم استفاده تو از شدم هجبور

 کردم قربونی تورو

 نرم ندارم بهش ای عالقه و کسی ی حجله تو تا کشیدم وسط تورو

 : کرد شکار چشاهو و چرخوند سهتم رو آینه

 ...هى پروا -

  اوهده پیش تو واسه هشکالت ایى که هتاسفم واقعا هى پروا -

 بدم چی هاهانتو جواب هى االى ولی

  بهش بگم چی

  پام جلوی بذار راهی یه تو

 

 : گذاشتم هم رو چشهاهو

 نگو چیزی فقط

 کى سکوت فعال هیکنم خواهش

  باشه -

 بگه هى به چیزی اینکه بدوى و شد پیاده هاشیى از اردالى

 فروشگاه داخل رفت

 زدم زجه بدبختیام به هیتونستم تا و گرفتم دستام تو سرهو

 کشید گند به زندگیهو و اوهد پیش هاجراها ایى ی ههه یهو که هیکردم زندگیهو داشتم

 بود شده تنگ دلم

 شیطونیام واسه بود تنگ
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 خوبم روزای واسه

  دانشگاه

  دوستام

 نیکا واسه

 خبرم بی روزش و حال از روزه چند که نیکا

  دؼدؼه بی روزای واسه بود تنگ دلم

  اوهدى هی هاشیى سهتم پر دست با که هاهاى و اردالى دیدى با

 کردم پاک صورتهو خیسیه و کشیدم صورتم رو دستهو

 بخوره صورتم به بادی تا دادم پاییى رو شیشه

 نشست اوهد و کرد اردالى باره و فروشگاه کل هاهاى

 ! نیوهدی؟ چرا تو پروا -

 برم راه نهیتونم هاهاى هیکنه درد پام ولی چرا نهیدونم+ 

 اردالى نشستى با

  نباشم چشم تو چش اردالى با ازیى بیشتر تا نشستم هاهاى سر پشت رفتم و کردم جور و جهع خودهو سریع

 کرد زیادتر داؼهو و اوهد حرؾ به هاهاى بازم

 داشت هایی وسیله چه هیدیدی اگه فروشگاه باالی طبقه پروا -

 جهیزیه پرتای و خرت خریده واسه اونجا بری هیداد جوى

 هیکرد زدم خجالت بیشتر حرفاش با لحظه هر هاهاى خدا وای

 ...پاساژ سهت رفتیم بعد و

 رفتیم پاساژ داخل تایی سه و شدیم پیاده هاشیى از هاهاى اصرار به

  رنگ خوش بادهجونیه تونیک یه رو گذاشت دست هاهاى

 کى تى اینو هههونا جلو اهشب پروا -

 هیاد بهت خیلی هطهئنم

 اردالى چیه تو نظر

 خاله قشنگه+ 

 ایى سلیقه خوش
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 بزى تى برو که پیچ سه گیر بعد و

 کردم تى و لباس و رفتم پرو اتاق داخل حالی بی با

 بود زانو باال

  دست هچ تا آرنج از که پفی استینای

 هیخورد هچ

 داشت اداهه سینه تا یقه از که هایی پؾ و سانتیٖ یقه

 انداختم خودم به نگاهی آینه تو

 ها افسرده هثل

 هیکرد آشکار وضوح به و بود دلم تو که بزرگی ؼم دور از حتی روحم بی صورت

 اوهد بیروى و کردم باز و در خورد در به که ای تقه با

  نهیکرد عوض حالهو هاهاى های چه چه و به به دیگه

  نهیکرد خوب حالهو خرید دیگه

 کردم ست باهاش و سفیدی شال و شلوار

 گرفت لباس دست دو خودش واسه هاهاى باالخره تا کردیم رو و زیر و پاساژ کل

 گرفت نفتی آبی پیرنه یه خودش واسه اردالنم بحبوحه ایى تو

 بزنى و اردالى هخ نحوی به داشتى سعی اسکالش تا بگیر پلنگاش از پاساژ تو دخترا ی ههه

 ...باشه اهاى در دخترا ایى دست از روز در اردالى اصال نهیکنم فکر

 آوردیهو خونه خریدارو اردالى کهک با

 چیزا ایى و ساالد و دسر و کیک کردى درست به کرد شروع  هاهاى

 افتادم کاناپه رو حوصله بی هنم

  و شد گرم کی چشام نهیدونم

 شدم پا خواب از بابا و هاهاى پچه پچ صدای با

 افتاد هیکرد خودنهایی سالى یه گوشه که بزرگی زهینیه ساعت به نگاهی

 هیداد نشوى و 7 کوچیکه عقربه

 : شنیدم بابارو صدای

 خوبیه؟؟ پسره هطهئنی هریم
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 هطهئنم ازش جاى فرزیى آره -

 هیبینیش هیاد اهشبم حاال

 پروا از بهتر کی گفت و شد خوشحال کلی کرده خاستگاری پروا از اردالى فههید ساناز که ظهر سر

 بدیم پیشنهاد اردالى به رو پروا هیخواستیم هم ها اتفاقا گفت

  بگیره ساهوى و سر باید اردالنم دیگه

 بشناسیهشوى کاهل باید هیپرسیم خودشوى از بیشتر اهشب باشه+ 

 علی رو نظرم هنوزم هى ولی

 اوه اوه اوه

 

 بود زاییده گاوم

  بود زاییده هم قلو شیش

  بودى فههیده ههه

 بود خبر بی شیرازی حافظ خواجه فقط

 بکنم هیخواستم ؼلطی چه حاال

 اوهد هی هؽور و چی ههه هیفههید اردالى

 بود زده جار جا ههه چرا هاهاى خدا ای

 

 هیکرد خاستگاری هى واسه و اردالى اهشب هاهاى قشنگ کنم فکر هیرفت پیش اینجوری اگه

 رفت اردالى پیش پاک آبروم

 

 ...اتاق تو دویدم پریدهو جا از در زنگ با

 کردم تى رو بودم گرفته اهروز که تونیکی و کردم عوض لباساهو

  پذیرایی رفتم پوشیدهو سفیدهو شال و سفید شلوار

 کردم سالم ههه به بلند

 بودى نشسته راحتی نفریه دو هبل رو فرهاد آقا و جوى ساناز

 بود نشسته کنارش پرهاهم خورد ارسالى به ها هدت بعد چشهم
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  بود کنده دل دیانا از عجب چه

 : کرد اشاره کناریش خالیه صندلی به جوى ساناز

 هى کنار اینجا بشیى بیا عزیزم

  انداختم اردالى به گذرایی نگاه

  بود کرده چفت هم تو انگشتاشو و بود پاییى سرش

 : کرد اشاره اردالى به و زد لبخندی ساناز

 کشید خجالت پسرم الهی

 هیاى بهم چقدرم هیگم ساناز:  فرهاد

  فاهیل تو بدم عروسهو پزِ  چقدر

 بابایی سلیقت به الیک

 

 اردالى داشت ای پایه بابای و هاهاى چقدر

 

  اوهد پرتؽال شربت با هاهاى

 بود لبش رو خنده درحالیکه

  بودى هشؽول هم با ههه

  فرهاد آقا و بابا

 جوى ساناز و هاهی

  بود گوشیش هشؽول که ارسالى

 ارسالى گوشیه هحتویات داره سعی  و درآورده زبونشم کرده چپ چشاشو هستقیهه گردنش درحالیکه و برداشته خیز دیدم و پرهام

 ببینه رو

 

 بگیرم خندهو جلو نتونستم

 دید پرهاهو و شد هى هتوجه اردالنم

 خنده زیر زدیم دوتایی

 بچه شه چپ چشاش بود هونده کم

  پرهام ایى بود کصافطی عجب
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 بود سوژه لحظه اوى تو قیافش

 هیکردى نگاه ها به چپ چپ داشتى ام بقیه

 گفتیم بهم چی اردالى هنو کردى فکر حاال

 

 : کرد سخنرانی ساعت یک فرهاد آقا بعدم

 گذاشته پیش پا خودش و کرده بچگی اردالى که ببخشید راستش

 بذاریم پیش پا ها که هیذاشتى جریاى در هارو اول که بود ایى درستش

 هیکنى دعوت هحضر هستقیم و خونوادشوى و هیدى انجام خودشوى کارارو ی ههه اهروزی جوونای دیگه کنیم چه ولی

  کرده انتخاب ذو داری خونواده و نجیب دختر و کرده رفتار عاقالنه پسرم خداروشکر حاال

  هیکنم حهایتش و هیکنیم استقبال تصهیهش از هادرش و هى

 پسرم

 ...وقتشه دیگه که بزى باال آستینارو فقط شها هى با عروسی هراسهات ی هزینه و خونه

 

 هینداختم تر پاییى سرهو و هیشدم زده خجالت بیشتر فرهاد آقا حرؾ هر با

 یکم کرده اؼراق کردم فکر هى ولی بهم بود گفته چیزایی یه رنجبر آقای که نهونه گفته نا البته -

 

 بود شده ها گرفته برق هثل باباش حرؾ ایى با اردالى

  فرهاد آقا دسته کؾ گذاشته برده و شنیده هیکردم اذیت و اردالى که روزی اوى کنم فکر رنجبر روحت تو' 

 ' نگفته بابا به خوبه

 

 کنى توافق خودشوى اردالى و خانوم پروا دیگه که ام ههریه-

 نداره هشکلی تعدادش که هى نظر از

 گرفته کی داده کی رو ههریه البته

 

 :  اردالى به کرد رو بعدم

 نزدیى؟؟ حرفی خودتوى شها باباجوى
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 : گرفت پاییى سرشو اردالى

 نزدیم حرفی جوى بابا نه

 زندگی عهر یه حرؾ بذار کنار رو خجالت دیگه پسرم -

 خندیدم فرهاد آقا حرؾ ایى به کلی دلم تو

 !!خجالت و اردالى

 هه زندگی عهر یه حرؾ

 بازیه یه ههش اینا که نهیدونى

 انداختم راه هى که بازی یه

 قربانیه یه اردالى و هنم اصلی نقش

 

 بچینم و شام هیز تا پاشدم

 بود گذاشته تهوم سنگ هاهاى

 چیدم نفرهوى دوازده خوریه ؼذا هیز رو زور به ظرفارو و ؼذا

  کهکم اوهد اردالنم

 هیچید یکساى ی فاصله با و سلیقه با بشقابارو داشت

  بود شده باهزه خیلی

 هیده؟؟ انجام ام خونه کار اخالقاش اوى با و اردالى یعنی

  گرفت اوج رادههر سهت فکرم

 چی؟؟؟ اوى

 هیکردم اعتراؾ هاهاى به و چی ههه هناسب فرصت یه سر باید

 هیکنه سرم از پوست بودم هطهئى

 نبود چاره

 کنم بدبخت رو بیچاره اردالى که نهیتونستم

  هیکردم بازی ؼذام با هى فقط و بودى شام خوردى هشؽول ههه

 گذروندیم سکوت به و شام
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 کرد خطاب داداش زى هنو ارسالى ظرفا کردى جهع هوقع

 ...هیکشوندى رسهیت به و بازی ایى داشتى ههه راستی راستی

 هیزد حرؾ جهیزیه به راجع ساناز با داشت هاهاى

 خونه به راجع اینا بابا

 بودى هشؽول ههه

 بودى نشونده هم کنار اصرار به که اردالنی هنو جز

 : گفتم لب زیر

 گرفتى جدی انقدر چرا اینا+ 

 هیخونى عقدهونم خطبه فردا تا اینا کنیى کاری یه خانوم پروا -

  بگم چیزی هاهانم به نهیتونم هى+ 

 انتظار صؾ تو علی

 !شیى؟ زنم هیخوایى راستی راست نکنه کنیى؟؟ چیکار هیخوایى پس -

 : کردم نگاش چپ چپ

 ها نداره ورت خیال و فکر اردالى آقا

  بگیرم حالتو چجوری که هیکشم نقشه شب تا صب که اردالنی ههوى تو

 : گفت و زد ای خنده تک

 بگیری؟؟ حالهو هیتونی هوقعیتم ایى تو ببینم

 هیتونم آره+ 

  هوقعیت ایى تو حتی

 چجوری؟؟؟ -

 ادبیه بی یکم هیزنم حرؾ هى جهع ایى تو که ببخشید:  گفتم بلند

 کنیم عقد دیگه ی هفته گرفتیم تصهیم اردالى آقا هنو ولی

  بدیى اجازه شها اگه البته:  گفتم آروهتر بعدم

 داشت وا خودش از تبعیت به هم رو بقیه زد که کفی و هبارکه گفتنه با فرهاد آقا

 شم تو زى عهرا نکه هى:  بود شده ها زده جى هثل که اردالنی به کردم رو بعدم

  بگیرم حالتو شرایطی هر تحت هیتونم بدونی که گفتم و ایى فقط
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  واست  دارم:  گفت و اوهد جلوتر

 گرفتیى جدی چرا شها حاال گفتى چی یه خانوم پروا:  گفت ههه به رو بعدم

 نیست درکار ازدواجی اصال

 ندارم ایشوى به ای عالقه هیچ هنکه

 

 شد خراب سرم رو دنیا حرؾ ایى گفتى با

 

 افتاد فشارم و ایستاد تپش از قلبم

 هیشنیدم صداشو فقط نهیدیدم و اردالى دیگه

 ....خخخ:  گفت و خنده زیر زد اردالى یهو که سرش تو بزنم یکی داشتم دوست

 ! کردیى؟؟؟ باور

 کنم اذیت رو پروا یکم خواستم

 که وگرنه

 عاشقشم که وگرنه:  گفت ای هسخره حالت ب

 

  درآورد زبونشو و زد چشهک هى به

 هثال الکی:  گفت لب زیر و

 دربیارم کاسه از زاؼشو چشهای جفت هیخواست دلم فقط لحظه اوى تو

 بگیرم؟ حالتو هیتونم هنم دیدی -

 قضیه ایى سر هخصوصا

 داد فشار هیتونستم وتا گذاشتم اردالى پای روی و بود پام تو که صندلی ی پاشنه

 دیدم وضوح به صورتشو شدى جهع

 درنیوهد صداش ولی

 شد خنک دلم آخیش

 زد ای جرقه هؽزم

  بود کرده خطر احساس انگاری
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 گرفتم دستم تو سرهو

 بود بدبختیام شروع تازه

 بندازه کار از و قلبم هیتونه لحظه هر اردالى بعد هى

 باشه حرفاش به حواسم باید هرلحظه وهى

 

 باشه داشته اداهه هیتونه کی تا بازی ایى ولی

  رادههر سراغ هیرفتم باید فردا

 هیکردم پیداش باید

 کرد جلب خوش به و هههوى توجه ساعت دینگه دینگ

 هیداد هشدار بههوى رو یازده ساعت داشت

 هیخواستى چایی هاهاى از و بودى کرده خوش جا اینا تازه

 بود اردالى هنو به راجع حرفاشوى ی ههه از گوشه یه

  نده وا که بودم اردالى نگراى فقط

 نبود بعید ازش هى از حالگیری کوچولو یه ولی کنه فاش دروؼهو بخواد که نیست پسری هیدونستم

  بیاره چایی پروا که داد گیر ساناز چایی آوردى هوقع

 ...بود ای هسخره سنت چه دیگه ایى نهیدونم

  رفتم آشپزخونه سهت و پاشدم جام از حرص با

  بدم انجام جراحی عهل هیخواستم انگاری هى سهت نگاها ی ههه

 بود سینی تو نلبکی و فنجوى تا هشت

 برداشتم فنجونارو از یکی

 گرفتم دست و سینی

 بود فرهاد آقا اول نفر

 کرد تشکر ازم خوشگلم عروس کردنه خطاب با

 هیخندید هرهر داشت و بود گرفته دهنش جلو دستشو که چرخید اردالى سهت چشم

 کردم ریز چشاهو

  اردالى آقا واست دارم
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 بابا

  جوى ساناز

 هاهاى

  ارسالى

 بودى بعدی نفرات پرهام و

 

  گرفتم دستم و آخری فنجوى

 نشوندم لبم رو صورتم عرض گشادیه به لبخندی و گذاشتم عسلی رو و سینی

 خوردم چایی از قلوپ یه نشستهو اردالى کناریه صندلی رو

 کرد نگاه چشهی زیر و بود شده خیت حسابی که و اردالى

 : دراوهد صداش هاهاى یهو

 نداره چایی اردالى آقا چرا پس بودم ریخته چایی فنجوى تا هشت هنکه پروا وای ای

  گذاشتم کنار و چایی

 !ندارى؟ چایی اردالى آقا ببخشید آخ+ 

 نبود بهشوى حواسم اصال

 

 برداشتم بودم گذاشته کنار که فنجونی و رفتم آشپزخونه سهت

 کردم خالی توش و فلفل هیتونستم تا

 حقشه

 نذاره هى سر به سر باشه اوى تا

 دادم اردالى تحویل هلیح لبخند یه با ههراه و فنجوى

  رهانتیکی ی صحنه چه الهی آخی

 ...بود عروسی دلم تو

 هیبرد دهنش سهت و چایی داشت که بود اردالى دستای به چشم فقط و

 ... بعد و

 بله
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 رهانتیک ی لحظه هکهل

 پس نه بده قورت هیتونست نه بود هونده دهنش تو چایی

  کردم تکرار خودشو کار دقیقا

 ...خنده زیر زدم و گرفتم دهنم جلو دستهو

 خورد آب چقدر نهیدونم دیگه و پاشد سریع

 لیترٔ

 لیترٕ

 اعلم و للا

 هیکشید نشوى و خط واسم چشهاش با

 بودم ترسیده یکم راستش

 باشه نداشته کارم به کاری تا کردم هظلوم هو قیافه

 بود زده زل هى به ههچناى ولی

 بدم شرکت اینا هاهاى بحث تو و خودم کردم سعی و کشیدم جلو شالهو

 بودم درآورده شاخ حرفاشوى از

 اردالى پیش آشپزخونه رفتم بدو بدو

 : گفتم تند تند

 !! هیزدى؟ حرؾ چی به راجع هاهانت هاهانهو هیدونی اردالى+ 

 باشى ناهزد زیاد اینا که نهیخوام هى هیگفت هاهانت

 بکشه ازدواج به نهیذارى که ام زهونه ایى جوونای

 ...که بخونیم هحرهیت صیؽه حداقل

 

  گرفتم پاییى سرهو خوردهو حرفهو بقیه

 

 بهتر -

 بدم طالقت بعد شناسناهت تو بره اسهم دارم دوست خیلی

  هیکنها لهت هیزنم شناسناهت بره اسهم چی چی+ 
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  شیم آشنا باید فعال بگو هاهانت به

  نهیدم طالقت نه نه-

 باشم داشته حرهسرا یه داشتم دوست ههیشه هى

 حرهسرام؟؟؟ سوگلیه و هووت بشه ترنهم چطوره پروا

 هیکنم عقد زى تا چهار

 صیؽه بیستام ده یه

 !چطوره؟؟؟

 هوافقی؟؟

  هیکردم نگاهش فقط هبهوت و هات

 :گفت هسخره حالت با

 دیگه زندگیهوى سرخونه بریم بیا پروا بابا ای -

 ندارم دوریتو طاقت دیگه هى

 رفت و خنده زیر زد بعدم

 ها کصافطیه عجب

 کى خالی چشاش تو و فلفل اوى هیگه شیطونه

 دربیاره هنو حرص هیزد زر داشت هیدونم

 کردى زحهت رفع و پاشدى بعد دقیقه چند

 ....تعریؾ کلی بابام

 بود اوهده خوشش اینکه هثل

 دادم اردالى به پیام یه و برداشتم گوشیهو

 هتنفرم ازت" 

 هتنفرم

 "هتنفر

 نداد جواب

 کیم بدونه نداشت شهارهو اونکه

 هنم بود فههیده اینکه هثل عوضی ولی
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 بود ندیده یا

  نداده جواب کال یا

 نهیده رو هیشکی جواب اصال یا

 بستم چشاهو و شدم ولو تخت رو

 اوهد گوشیم پیاهک صدای بعد ساعت نیم

 

 : کردم باز زور به خهارهو چشهای

 ...بود اردالى از پیام

 داده جواب بعد سال دو لعنتی

 کرد بیدارم بودا برده خوابم تازه

 هاى هتنفری هى از چرا برم قربونت جونم ترنم" 

 گفته هاهانش به رفته الکی سیریش پروای اوى بخدا

 کرد هیشه چیکارش دیگه شده عاشقم اوى ولی هیخوره بهم ازش حالم که هى

 نهیکنم ازدواج بیریخت اوى با هنکه نباش ناراحت حاال

 هنتظرتیم ها ی خونه بیا حتها ناهار فردا

  تویی هى عشق

 " بوس بوس دارم دوستت

 

 

 هیکندم سرشو هوهای تک تک بود دست دم اگه خدا وای

  نیست کى ول نبره آبروهو تل کشیدها پیش و اردالى کردم ؼلطی عجب

  خدا آخه هیگه دروغ ضایع چقدرم

 دارم واسش فردا حاال

 کردم نگاه کیفهو کهدم سهت رفتم و کردم روشى و چراغ

  بود توش خدیجه و اردالى عکسای

  کى تهاشا و بشیى واست دارم فردا اردالى آقا
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 تخت رو پریدم و کردم خاهوش و چراغ

  داشتم کار کلی فردا

 بود اردالى از حالگیری کارم اولیى

  رادههر دنبال هیرفتم باید بعدم

 هیکردم پیداش باید آره

 خواهرش رستوراى هیرفتم باید فردا

 هیزدم حرؾ باهاش باید شده که هرطور

 شم رو در رو باهاش هیکشم خجالت اصال

  برد نهی خوابم

 خوندم دوباره و اردالى پیاهک و برداشتم گوشیهو

 

 : کردم تایپ واسش

 کنه بیروى سرم از عشقتو نهیتونه چیزی هیچ و دارم دوستت خیلی هنم رادههرم

 بازیه سیاه که علی و اردالى

 توام عاشقم فقط هى

 برسم تو به که کشیدم پیش و اردالى

 هى عشقه آروم شبت

 

 هاچ استیکره یه بعدم

  بخوابم راحت هیتونم حاال شد راحت خیالم آخیش

 ..کشیدم آؼوش به رو خواب و فشردم هم رو چشهاهو

 کردم باز چشهاهو صورتم تو خورشید نور هسقیم تابش با ٖٓ:8 ساعت

 رفتم لباسام کهد سهت صبحونه خوردى از بعد

 هیزدم قشنگ تیپ یه باید هیدیدم و رادههر اهروز اگه

  کردم پا جینهو گشاد پا دم شلوار

  روسریش با کوتاه خردلیه هانتو
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 انداختم خودم به آینه تو نگاه یه بافتهو هوهاهو

 بودم شده الؼر خیلی

 باذخودم زدى حرؾ به کردم شروع ها دیوونه هثل

 

 دختر؟ شدی روح بی انقدر چرا تو+ 

 نهیزنه؟ برق چشات تو شیطنت ههیشه هثل چرا+ 

 شده؟ حروم لبت به خنده دیگه چرا+ 

 آخه؟ اوهد پیش داستانا ایى که چیشد اصال+ 

 ناراحتی؟ بازم چرا پس عشقت پیش هیری داری دیگه که االى+ 

 !دیگه بخند+ 

 !بخند پروا+ 

  

  نشست لبم رو هسخره و ساختگی ی خنده یه تا کردم تلقیى خودم به کلی

 داشت هنو حال حکایت شعر ایى واقعا

 است انگیزتر ؼم گریه از هى تلخ ی خنده"

 "هیخندم آى به گذشته گریه از کارم

 

 پوؾ

 

 بلندتر و تر سیاه هاهو هژه ریهل با پوشوندهو صورتهو پودر کرم با

 کشیدهو هام روگونه رو برنزهو ی گونه رژ

 دادم جلوه لباهو ای قهوه رژ یه با

 کردم خالی خودم رو و برداشتم ههیشگیهو عطر

 زدم بیروى اتاقم از برداشتهو هم هو ای قهوه کفش و کیؾ

 ...رفتم کش کلیدی جا از هاهانم سوئیچ

 شدم هتوقؾ سرجام هاهاى صدای با
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  خانوم خوشگل بخیر اوؼور -

 !هیبریى؟؟ تشریؾ کجا عروسکی تیپ با صبحی اول

 پاهیشد دیگه دقیقه چند اگه هیشد چی خدا وای

 کردم پنهوى نحیفم دستای تو و هاشیى سوئیچ

  بیروى هیرم دارم خونه تو پوکید حوصلم هاهاى هیچی+ 

 هیریم باهم بهوى نکرده الزم -

 دنبالم هیاد اردالى برگشتنیم هیاد آژانس االى زدم زنگ هى دادیا  گیر هاهاى بابا ای+ 

 دنبالت؟ هیاد اردالى که هطهئى -

 گفتم دادم پیاهک بهش دیشب بابا آره+ 

 باشا خودت هراقب پروا برو باشه -

 داری صاحاب دیگه تو نجنبه گوشتم سرو

 

 بزنه بهم حال ضد یه باید ههیشه هه

 پاییى رفتم ها پله از و بیروى رفتم بود نشده پشیهوى تا

 کردم روشى و هاشیى و کردم باز و در ریهوت با سریع

 بردم هاشینم که نشه هتوجه کنه خدا

 هیشد پنبه بودم کرده رشته هرچی وگرنه

 فتوکپی ی هؽازه اولیى سراغ رفتم و کردم حرکت سریع

  داره کره چقدر هاست هى یه بدونه تا هیگرفتم و اردالى حال باید اولش

 درنیوفته هى با دیگه تا

 طرؾ کی با هیکنم حالیش

 ...شدم پیاده هاشیى از و درآوردم کیفم تو از عکساشو

  کردم انتخاب ترینشو واضح و گشتم عکسا بیى

 : گفتم و دادم طرؾ دستِ 

 شه تایپ باید زیرش که هتنی یه با عکس ایى از هیخوام رنگی فتوکپیِ 

 ! تا؟ چند -



 آؼوش خالی                                                                                                                            ٔفصل 

 

 

ٖ7ٖ 
 

 تا چهل تا سی تا بیست نهیدونم+ 

 بزنم؟ چندتا خانوم -

 بزى تا پنجاه+ 

 کنم؟؟؟ تایپ هیگیى هتنشم خانوم

 گهشده گهشده+ 

 جوى ترنم به هلقب کاویانی خدیجه خانوم و پارسا اردالى آقای

 اند شده هفقوداالثر هشکوکی طرز به هیبرند سر به ذهنی هاندگی عقب در و بوده روحی و جسهی سالهتی فاقد که

 و گرفته تهاس زیر ی شهاره با ، داشته نگه خود نزد هارا آى هانده عقب دو آى ی هشاهده صورت در هیشود درخواست یابنده از

 . نهایید دریافت هارا آى نگهداری حقوق

 

ٓ9ٕٔ... 

 

 زیرش اردالنم ی شهاره

 

 !شدى؟؟ گم واقعا:  انداخت نگاهی یه بهم زده شک پسره

  دیگه آره+

 داد بهم هارو برگه زده بیروى حدقه از چشهایِ  با

  انداختم بهشوى نگاه یه

 پرفکت عالی

 داریى؟؟ چسبم نوار بخشیى هی+ 

 بله -

  بیروى زدم و کردم حساب رو پولش

 فرستادم خودم واسه بوس یه و انداختم خودم به نگاهی هاشیى ی آینه تو

  کردم حرکت خونه سهت سرعت به و کردم روشى و هاشیى

 زدم دید رو کوچه

 بود اهاى و اهى

 هارو اعالهیه چسبوندهبقیه خودهوى به نزدیک خونه تا چى دیوارای و در روی هارو اعالهیه و شدم پیاده دستم تو های برگه با
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  ورودی در  ، پارکینگ در رو چسبوندم

 ...به به

 ...شود چه

 بیروى بیا پاشو بگم اردالى به بزنم زنگ االى هیده جوى

 نه ولی

 ...ببینه خودش بذار

 

 انداختم در جلو تیکه یه ههوى به نگاه یه

 خانوم پروا هریزاد دست

  کردم حال واقعا گرم دهت

  بود باز گوشم بنا تا نیشم

  گرفتم گازشو و شدم هاشیى سوار

 !بود؟ کجا هقصد

 رستوراى

 اینا یلدا رستوراى

 بره یادم رو رفتم رادههر با که جایی هیشه هگه اصال ، بود یادم خوبی به و آدرس

 هیرم دارم چرا نهیدونستم هنوز ولی اونجا هیرفتم داشتم

 بگم چی اونجا هیرم اصال

 ؟؟!بگم چی کی به

 کرد پول یه ی سکه رو داداشتوى هاهانم که ههونم هى سالم بگم برم

  آخه کیم هى بگم برم

  کیم هى نیست ههم

 بزنم حرؾ رادههر با که هیرم هى

 بگم بهش حرفاهو که هیرم

 بگم بهش احساسهو
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 حرفام نهونه دلم تو که بگم

 بگم برم باید آره

 هیرم پیش رستوراى سهت قبل از تر هصهم

 هیکنم پارک و هاشیى

 هیشه خالی دلم ته باز

 چی؟؟ بزنه َپَسم اگه

 چی؟ نداره دوسم دیگه بگه اگه

 چی؟ نکنه اعتنا بهم اگه

  کردم توجیه جهله یه یا حرفاهو ی ههه جواب

  اوى بارم یه شکست و ؼرورش هاهاى ههه ایى

 چرخوندم چشم و شدم رستوراى وارد

 ندیدم رو یلدا ولی

  رفتم صندوق سهت

  آقا بخشیى هی+ 

  بفرهایید -

  نیستى؟ جاى یلدا+ 

 آرهاِى؟؟ خانوم هنظورتوى -

 بله بله+ 

 !هیزنى سر اینجا به گهگداری ایشوى ، نیستى نخیر -

 چی؟؟ بابک آقا+ 

 هدیریت اتاق بفرهایید دارى تشریؾ آقا -

 تو رفتم و زدم در به ای تقه

 شد بلند جاش از هتعجب دیدنم با بابک

  سالم-

 سالم+ 

 خانوم پروا آهدیى خوش-
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  بفرهاییى

 شدم هزاحهتوى که هیخوام هعذرت+ 

 هستى اینجا جاى یلدا کردم فکر

 ببینم و ایشوى بودم اوهده

 هاهانشه خونه یلدا -

 : داد اداهه هکث کهی بعد

 احواله ناخوش یکم هاهاى راستش

 ناراحته خیلی رادههر رفتى بخاطر

 چی؟" 

  رادههر؟

 هیره داره که چی یعنی

 "هیره؟ داره کجا خدا وای

 

 نهیشنیدم حرفاشو از یک هیچکدوم هى و هیزد حرؾ خودش واسه داشت بابک

 نهیزنه دیگه قلبم کردم حس

 بدیى هاهانشونو ی خونه آدرس هیشه...هی+ 

  حتها آره-

 هیخوردم تلو تلو و هیکشیدم زهیى رو کیفهو درحالیکه و گرفتم و خونشوى آدرس

 گفت چی که نفههیدم اصال بود بد واقعا حالم

  هیرفت؟ داشت کجا

 !آخه چی یعنی

 افتاده فشارم هیکردم حس

 گذاشتم دهنم تو و درآوردم داشبورد از شکالتی

 ...گرفتم دستام تو و دادم تکیه فرهوى به سرهو

 انداختم بود شده هچاله دستم تو ناخودآگاه که آدرسی به نگاههو

 ... جهانشهر
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 کردم روشى رو هاشیى

 نداشتم تعادل

 رفتم بود داده بهم بابک که آدرسی سهت و گذاشتم گاز پدال رو پاهو

 هیشد اضافه ؼهم به بیشتر لحظه هر واقعا

  چی بزنه پسم اگه

 چی؟ باشه نداشته دوسم دیگه اگه

 ترهز رو زدم خونشوى جلو

 کشیدم جلو کهی رو روسریم و شدم پیاده

 ...گذاشتم زنگ رو دستهو تردید با

 

 : اوهد یلدا صدای زنگ دراوهدى صدا به با

 کیه؟؟-

 در؟ دم بیایى لحظه چند هیشه ببخشید..بب+ 

 شها؟ -

  پروام هى+ 

 شنیدم پشت از و گوشی شدى گذاشته صدای اسهم گفتى با 

 ....شکست قلبم

 نخواست حتی که هیاد بدش هى از انقدر یعنی

 بزنه؟ حرؾ باهام کلهه یه

 ..کردم چیکار هى هگه

 بگیرم رو اشکام جلوی نهیتونستم دیگه

 شه صورتم ی روانه اشکام دادم اجازه و گرفتم دهنم جلو دستهو

  شدم سوار و رفتم هاشیى سهت

 بود اوهده درد به بدبختی ههه ایى از قلبم

  بودم افتاده سرفه به شدت به

 دوختم در سهت نگاههو در شدى باز صدای با
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 اوهد هی هى سهت بدو بدو که دیدم رو یلدا و

 هیسوخت شدت به گلوم و بود زیاد هام سرفه شدت

 : اوهدم حرؾ به زور به و گذاشتم گلوم رو دستهو

 ... آب

 آب هیشم خفه دارم

 

  شم پیاده هاشیى از کرد کهک و گرفت بؽلم زیر دستشو

 کرد قفل رو هاشیى و کشید دستم از رو سوئیچ

  نشوند صندلی رو و حیاط تو برد هنو

  افتاد حیاط داخل شیلنگ به چشهم

 گرفتم شیلنگ جلو و دهنم و شدم بلند

 نخوردم آب که بود سال صد انگاری

 شدم نهی سیر هیخوردم هرچی

 گرفتم صورتم رو و آب شیلنگ

 کردم آرایش پاشدم صبحی اول هه

 زدم تیپ

 کی واسه

 ...نیستم ههم واسش و نداره دوسم دیگه که کسی واسه

 گذاشت هام شونه رو دستشو و اوهد کنارم یلدا

 شد؟؟ چت عزیزم -

  دادم جواب زور به

 هى خوبم...خو+ 

 پس تو کجایی پروا -

 ببینهت که پاییى دوییدم و گذاشتم رو گوشی آوردی زبوى به رو اسهت تا

 دختر تو کردی پیدا کجا از اینجارو آدرس

 هیای االى چرا
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  اوهده داداشم روز به چی هیدونی

 باال اوى هاهانهو ببیى بیا

 گرفته افسردگی

 بره هیخواد رادههر

 ببره خودش با زور به هاهانم هیخواد

 کرده کاراشو

  آخه تو آوردی داداشم روز به چی پروا

 

 یلدا حرفای تک تک با

 هیشدم خوشحال هم

  ناراحت هم

 هیدونستى ایى هسبب هنو ههه و بود بد هاهانش حال اینکه از ناراحت

 بودم خوشحال ولی

 

 داره دوسم هنوز رادههر فههیدم که بودم خوشحال بگم دروغ چرا

 کردم پاک اشکاهو و بردم گونم سهت رو جونم بی دستای

 ...کردم ؼرق یلدا آؼوش تو خودهو و نشست لبم رو لبخند

 هیده رادههرو بوی هیکردم حس

  چرا نهیدونم

 بود خونش هم چوى شاید

 اوهدم حرؾ به

 نیست؟ رادههر+ 

 عزیزم نه -

 نیستش

 هیاد کی هیره کی نیست هعلوم وقتیه چند

 نداریم خبر کاراش از اصال
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 بره ایراى از هیخواد کرده کاراشو

  خودش با ببره هم رو هاهاى هیخواد

  خودش با ببره رو کسم تنها هیخواد

  بکنم باید چیکار هى بره هاهاى اگه

 

  هیزنم حرؾ دارم سره یک ببخشید

 باال بریم پاشو

  نهیام باال نه نه+ 

 برگردم زود باید

 باشیى اونجا شاید گفتم رستوراى رفتم

 گرفتم بابک آقا از هم رو اینجا آدرس

  بزنم حرؾ رادههر آقا با که بودم اوهده

 نیستى اینکه هثل ولی

 بیاد رادههر بزنم زنگ تا باال بریم بیا پروا -

  جوى یلدا ههنوى+ 

 برم باید ولی

  توروخدا پروا -

 بزى حرؾ رادههر با

 بگو بهش رو دلت حرؾ

  بره نذار

 هاهاى هنو دلخوشیه تنها رادههر

  هیکنم دق هى بره اینجا از هاهاى اگه

 ...دادم تکوى حرفاش تائید ی نشونه به رو سرم و فشردم دستم تو رو دستاش+ 

 نشستم هاشیى تو و کردم خداحافظی ازش

 : زد صدام که برم خواستم

  باشم؟ داشته رو شهارت هیتونم پروا -
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 حتها گلم آره+ 

 افتادم راه خونه سهت بعدشم

 بودم خوشحال دلم ته

 داره دوسم هنوزم رادههر اینکه از خوشحال

  دستش برگه عالم یه با دیدم رو اردالى رسیدم که در جلو

 شدم پیاده و کردم پارک رو هاشیى

 انداختم دیوارا و در به نگاه یه

 نبودى ها اعالهیه از هیچکدوم

 اردالىِ  دست ها اعالهیه ی ههه شدم هتوجه اردالىِِ  دست تو های برگه به دقت با

  انداختم اش قیافه به نگاه یه

  هیبارید چشهاش از حرص

  گفتم تعجب با

 هیشه بلند دود داره سرت از چرا اردالى+ 

 نباشه تو کار که هیکنم دعا فقط پروا -

 هاى+ 

  چیشده؟ باز

 هى گردى هیندازیش داری که دادی آب به گلی دست چه باز

 

  گرفت سهتم هارو اعالهیه از یکی

 پروا چیه ایى -

  چیه اینا

 ها اعالهیه ایى از پره کوچه دیوارای کل دیدم کارخونه برم پاشدم صبح

 

 خوندم و گرفتم ازش هارو اعالهیه از یکی

 

 خنده زیر زدم پق یهو
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 گرم دهم خدایی وای

  بود شده باحال خیلی

 

 بودم شدى هنفجر حاله در یعنی

 

 بیشتر افتاد هی اردالى ی قیافه به که چشهم

 هیگرفت خندم

  کشید دستم از رو برگه حرص با

 : گفتم ، هیگم چی باشه شده هتوجه اردالى اصال هیدونم بعید که خنده از ههلو صدایی با

 

 باشه هیتونه کی کار یعنی اردالى وای+ 

 گرم دهش

 نخند پروا -

 نخند اینجوری 

 نده حرصم

 ..تویی اونم هیاد بر جونور یه از فقط اینکارا

 خخ+ 

 ترنهه؟ ههوى خدیجه واقعا راستی

 بوده؟؟ خدیجه اسهش افاده و فیس پر دختر اوى یعنی خدا وای:  رفتم ریسه

  پروا کى بس -

 توئه کاره کار هیدونم هنکه

 آخه دارم تو به چیکار هى بابا برو+ 

  کیه کار باالخره هیفههم پروا -

 نیستی اهاى در هى خشم از اونروزی

 پشه خشم+ 
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 هه

 ترسیدم وای وای

 هیخندونی؟ رو هلت بدتر هیگیری جذبه وقتی هیدونستی اردالى

 ببیى حاال -

 بزنم؟ ناقص سکته نهیگی هیکنی تهدیدم اینجوری اردالى وای+ 

 ؟!کنی هسخره هنو که رسیده جایی کارت دیگه حاال -

 هیکنم هسخره دارم دوست آره+ 

 

 : گفت که برم شم رد خواستم

 ها؟ دنبالت هیام هى بیروى هیری که گفتی هاهانت به چی چی -

 بیروى برم ذاشت نهی+ 

 بده اجازه تا هیای تو گفتم الکی

 نهیام بهشتم تو با هى که وگرنه

 ...پروا -

 !هوم؟+ 

 بدی؟ اداهه رو بازی ایى هیخوای کی تا -

  هیخوره بهم داستاى ایى از داره حالم بیشتر هى اتفاقا اردالى+ 

  طرؾ یه از ایى

  سخته خیلی واسم تو کردى تحهل دیگه طرؾ از

  ههچنیى -

 دنبالم اوهدیا تو هیگم هاهاى به+ 

 باشه حواست

 هیذارى عقد هدار قرار دارى اینا-

 چی؟ یعنی+ 

 بگیریم باید توپ ناهزدی هراسم یه که کرده کچلم هاهاى صبح -

 خونه آورده زده صدا هاهانتو رفته بعدم
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 هیزنى باجی خاى خاله حرفای دارى

 نه فعال بگو هاهانت به گفتم دفعه شست بابا -

 هاى؟ نهیگی بهش چرا

 خانوم پروا بهش بگم چی برم هى -

 کردی؟ خاستگاری جلو جلو رفتی کردی ؼلط نبودی هول اگه نهیگه

 شیم آشنا بیشتر هیخوایم بگو نهیدونم هى+ 

  خانوم آوردی باال خودت که گندیه ایى -

 کى جهعش برو خودت االنم

  ندارم ازدواج قصد فعال هى

 

 : گفتم و رفتم نزدیکش

 وای وای

 هیاد؟ خوشم تو از خیلی هى کردی فکر نکنه

 بهیرم بود نزدیک خاطرش به که دارم دوسش رو کسی ههوى هى بگم اطالع هحض

 نداری جایی هى زندگیه تو هم تو

  بیچاره نهیگیرم حالتم حتی دیگه شه تهوم قضیه ایى اینکه بعد

 

 ...داخل رفتم بده جوابهو یا بزنه حرفی بخواد اینکه از قبل

 در کردى باز و پنجم ی طبقه به آسانسور رسیدى هحض به

 بودى زدى حرؾ هشؽول پاگرد تو که افتاد جوى ساناز و هاهاى به چشهم

 ؛ گفت و فشرد آؼوشش به هنو دیدنم با جوى ساناز

 اوهدی؟ اردالى با جاى پروا

 دنبالت؟ اوهد اردالى

 : دادم جواب و نشوندم لبم رو ساختگی لبخند

 اوهدم اردالى آقا با بله

 ؛ گفت و خندید
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 گلم نکش خجالت عسیسم

 اردالى آقا نه کنی خطاب عزیزم و عشقم و اردالى باید دیگه تو

 

 داشتم کم رو یکی ههیى فقط هى خدای وای

 اوهدم خودم به اردالى صدای با

 داریى؟ عجله انقدر خبرتونه چه هاهاى ، بابا نه -

 ترم راحت اردالى آقا ههوى با هى

 هیکرد نگاه رو اردالى شکاکانه داشت که هاهاى سهت رفت نگاهم

 بههوى هیکنه شک داره کردم احساس

 ؛ گفتم و خندیدم سریع

 هیکنیم صدا ههینطوری رو ههدیگه خودهوى خلوت تو اردالى هنو

 هیکشیم خجالت یکم جفتهوى جهع جلو ولی

 نترسیى شهاها ولی

 نداره آفت بم بادهجوى

 هیشه آب یخهوى رفته رفته

 

 خنده زیر زدى هى حرؾ ایى با ههه

 اردالى حتی

 ... یا بود الکی هى هثل اونم ی خنده نهیدونم دیگه

 اعلم و للا

 ...هیدونه خدا

 شد خشک لبام رو خنده که زد حرفی یه جوى ساناز هاهوى خنده وسط

 بگیریم واستوى دربیار چشم ناهزدیِ  هراسم یه هفته آخر گرفتیم تصهیم ها راستش -

  باشیى تر راحت که بشه خونده واستوى هحرهیت ی صیؽه اینکه هم و

  جوى ساناز دهى از حرفا ایى شنیدى با

 هیشد بیشتر استرسم لحظه هر
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 بود زده خشکهوى جفتهوى

 هیکردیم نگاه ههو فقط اردالى هنو

  زایید گاوم بازم خدا یا گفتم دلم تو

 هیکردم صحبت جدی اردالى با و هیِشستم باید

  هیکردیم پیدا ای بهونه یه باید

 بندازیم عقب رو ناهزدی ایى که اساسی فکر یه

 تبریک پیام یه ساعت هر و  بودى خبر با اردالى هنو ی قضیه از هاهاى های لقی دهى  لطؾ  با فاهیل و فک کل دیگه االى تقریبا

 هیشد فرستاده گوشیم به

 : ایى جز نداشتم جوابی هنم

 حرؾ یه حد در فعال وگرنه کرده اؼراق یکم هاهاى نیست خبری فعال بابا نه

 

 هیکردى هم دارهوى بچه هفته آخر تا هیرفتى پیش اینا که اینجوری

 خورد زنگ هاهاى گوشیه که بودم خودم افکار در ؼرق

 بکشیم نقشه بشینیم بریم رفتى بیروى ی بهونه به دنبالم بیاد ؼروب که بگم و اردالى نزدیک برم خواستم

  داد تکیه دیوار به و گذاشت سرش رو دستشو هاهاى یهو که

 : گفت بهت با و افتاد زهیى روی و شد سست پاهاش

 زهرا ی فاطهه یا

 دهنم تو اوهد هی داشت قلبم

 بودیم شده زده شک هههوى

 افتاد هاهاى دست از گوشی

 دویدیم هاهاى سهت ههگی

 : گرفتم بؽل و هاهاى

 هاهاى

 هاهاى

 چیشده؟ هاهاى

 بود؟ کی هاهاى
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 : زد حرؾ سختی به

 ...شدیم بیچاره پروا

  برگشت قند آب لیواى با و خونه تو رفت جوى ساناز

 دادیم هاهاى خورد به زوری رو قند آب از یکم

 هاهانیم+ 

 جونم هاهاى

  چیشد

 بود کی

 گفتى؟ چی

 

 پروا...پ -

 بود عهه

 عهه؟ کدوم+ 

 گفت؟ چی خب

 هاهاى؟ افتاده اتفاقی آقاجوى واسه

 پروا نه -

 علی

 علی

  دیگه بزى حرؾ توروخدا هاهاى+ 

 چیشده؟ علی

 کرده خودکشی علی پروا -

 کرده خودکشی تو خاطر به هیگفت عهت

 رفت آبروهوى پروا

  نزد بهم که حرفایی چه عهت

 آقاجوى پروا

  آقاجوى
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  کرده خودکشی رفته پسره

  نوشته هم ناهه یه

 کردم اینکارو پروا بخاطر که

 نیستم بردار دست نیارم بدستش تا

 بست یخ رگام تو خوى

 افتاد لرزه به پام و دست

 ریخت زهرشو باالخره پس

 هیگفت که بود تهدیدی اوى ، ایى پس

 بود ایى تهدیدش پس

 بگیره انتقام اینجوری هیخواد

  کنه خودش رام هنو اینجوری هیخواد

  پاشو پروا -

 بیهارستاى بریم باید پاشو

 پروا تو گردى بیفته خونش بهیره نکنه

 دختر پاشو

 چیشد نهیدونم

  نبودم خودم حال تو اصال

 اردالنم هاشیى تو دیدم اوهدم خودم به تا

  نشسته جلو هاهاى و

 هیرفتیم کجا داشتیم

 .خورد بیهارستاى یه به چشهم اطراؾ به نگاهم و اردالى ترهز با

 : کرد باز واسم در هاهاى

 شو پیاده دختر هستی چی هعطل دِ 

 برداشتم قدم هاهاى ههراه و شدم پیاده هاشیى از لرزوى پاهای با

  هیترسیدم یکم راستش

 !چیه العهلش عکس بیفته هى به چشهش عهه وقتی نهیدونستم
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 هیکرد حرکت هى از جلوتر هاهاى

 طرؾ ایى از بیا پروا -

 راهرو به ورودهوى با

  افتاد عهم شوهر و عهه به چشهم

 : گفت گریه به و اوهد سهتم هى دیدى با عهه

 اینجا؟ اوهدی چرا تو

 اینجا؟ آورده اینو کی

 

 هام شونه به هیزد تى تى

 ؟!قاتل اینجا اوهدی چی واسه -

 شد؟ خنک دلت

 شدی؟ راحت

 بردی؟ بیى از هو بچه

 برو حاال

 برو

 برو هیگم:  زد داد

 : اوهدى پرستارا

  لطفا تر آروم بیهارستاىِ  اینجا خانوم -

 هى سر هیزد داد ههینجوری عهه ولی

 : گفت شوهرش به رو

 ٓٔٔ بزى زنگ رضا

  باش زود

 بیاى سریع بگو بزى زنگ

 اینجاست علی قاتل بگو بزى زنگ

 : گرفت سفت دستاهو و سهتم اوهد

 هیکنه فرار االى رضا بزى زنگ
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 : گفت هاهاى به رو

  بده تحصیل اداهه راحت دخترتوى دیگه االى

 بکشی خط شوهرتو ی خونواده دور باید شه طوریش علی هریم

 قرهز خط یه

  فههیدی؟

 ...بودم هى توهینا ایى ی ههه هسببِ  و هیکشید نشوى و خط هاهاى واسه داشت

 پذیرش سهت رفتم و کشیدم بیروى عهه قدرتِ  پر دستای از دستهو

 خانوم ببخشید+ 

 هشفق

 هشفق علی آقای

  اینجا آوردنش

  چطوره؟ حالش

  کردى خودکشی ایشوى خانوم -

 خوردى بوده دستشوى دم قرص هرچی

 هعده شستشوی واسه بردنشوى

 بهونیى هنتظر باید

 

 هاهاى پیش رفتم

  کیه؟ رادهنش پروا:  گفت و اوهد بیروى اتاق از پرستار

 ُهرده پروا:  برد هجوم پرستار سهت عهه

 ببینه رو رادهنش پروا هیخواد هیگه و اوهده بهوش پسرتوى خانوم

  کرده ؼلط پسرم -

 کرده بیجا پسرم

 

 : رفتم پرستار سهت عهه حرؾ به توجه بی

 هستم رادهنش پروا هى
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 تو رفتم و زدم و اتاق و در ترس با

 بود افتاده تخت رو جوى بی و پریده روی و رنگ با علی

 شد قرهز چشاش هى دیدى با

 رفتم نزدیکش

 

 : گفتم بؽض با

 علی

 کردی؟ که کاریه چه ایى

 دادی؟ جلوه زشتت کار هقصرِ  هنو چرا

 هاى؟ برم سقؾ یه زیر باهات نخواستم اینکه جز کردم حقت در بدی چه هى هگه

 

 ؛ داد تکوى تهدید ی نشونه به رو اشارش انگشت به و گرفت باال زور به رو دستش

 تو بخاطر نه ولی کردم خودکشی پروا

 عشقم بخاطر

 کشیدم پیش تورو ولی

 شه پیر کفتارِ  یه ی صیؽه عشقم شدی باعث تو

 بره پاییى گلوت از خوش آب نهیذارم

 ...آشؽالی هیندازهت کثیؾ دستهال هثل ازت استفاده سوء بعد و هیکنم صیؽت

 هیدادم جوى هى و هیزد حرؾ علی

 

  خانوم باش هى هنتظر بعد به اهشب از -

 ها باشی خوش دیگه یکی با بری هیکنم ولت نکى فکر

  باهاتم سایه به سایه شم سرپا

  هیکشم رو خودم بازم نکنى قبول اینا دایی اگه

  بره فاهیل تو آبروتوى تا هیدم انجام رو کار ایى انقدر

 هاى؟ هیکنی آبرو بی هنو
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 خانوم پروا هیشی زنم اهشب ههیى

 هلسِ  خورت کتک چقدر که آخ

 

 داد سر خودش از کنترلی قابل ؼیر ی خنده

 

  ترسیدم

 ترسیدم ازش خیلی

 کنم فرار هیخواستم

 کرد فرار هیشد کاشکی

  افتاده اتفاق هدت ایى تو که هایی جریاى ی ههه از

 بود شده کند قلبم ضرباى

 بیروى بزنم اتاق از خواستم هی

 هیکرد تهدید داشت ههچناى علی که حالی در

 

  تعطیل خواب شدی که زنم-

 تعطیل خوراک

 هى گوش به حلقه ؼالم هیشی

 

 کرد عوض رو لحنش آشکار علی اتاق به عهه و هاهاى ورود با

 

  دارم دوستت خودم از بیشتر که نگفتم بهت هى هگه پروا -

 کردی ردم چرا

 کردی تیکه تیکه دلهو چرا

 خواستهت کم هى هگه

 

 ...کرد پرواز پسرش سهت گریه با عهه
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  هاهاى نگو -

 پسرم نگو نداره رو لیاقتش که کسی به رو حرفا ایى

 بیارش در ذهنت از

 

 نه هاهاى نه+ 

  نکى احتراهی بی

 رو عشقم نه هیشکنی هنو داری هیگی که اینجوری

 خواستگاریش واسم بری باید بازم تو هاهاى

 بشه آسوده خیالم بذار هیری بگو

  هاهاى هیرم بگو

  پسرم هیرم عزیزم هیرم -

 هیرم قافم ی قله خاطرت به

 

 هیکرد نگاهم نفرت با که هیدیدم رو علی های چشم

 

 هتنفرِ  هى از علی که کنم ثابت هیتونستم چطوری

 کنم برهال رو نقشش هیتونستم جوری چه

 نهیشد باورش هم هاهاى حتی زدم هی هارو حرؾ ایى اگه

 بقیه و عهه به برسه چه

 شدم خارج بیهارستاى از و کردم رها اتاق خفگاى فضای از رو خودم

 نداشت رو نحیفم وزىِ  تحهلِ  تابِ  دیگه پاهام

 افتادم بیهارستاى های پله رو

 گرفتم دستام تو رو سرم

 بود؟ هى پایاىِ  یعنی

  بود؟ ههیى رادهنش پروا پایاىِ 

 بود؟ ههیى داستاى تهِ 
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 نه نه نه

 ذارم نهی

 نیست ایى هى سرنوشت

  هیدم تؽییرش هى

 اردالى شدىِ  چشم تو چشم با شد یکی سرم آوردى باال

 هیکرد نگاهم جوری یه

 بود فههیده رو دردم انگاری

 شکستم چقدر وقت چند ایى تو بود فههیده انگاری

 هیگفت رو ایى نگاهش

 نشست کنارم و اوهد

 بزنم حرؾ یکی با هیخواست دلم

  کنه باور رو حرفام که یکی

 هیگه دروغ داره خودش خاطر به پروا نگه که یکی

 هیگه دروغ خودش خوشیه واسه پروا نگه

 : کرد پاره رو افکارم ی رشته حرفش با اردالى

 پـروا؟ شده چیزی -

 شکست بؽضم

 شده؟ چیزی هیپرسه تازه

  پروا - شده؟ چیزی هیپرسه تازه شدم بیچاره هى

 شده؟؟ طوریش علی

 هیشد طوریش کاش+ 

 هیهرد کاش

  بود؟ شده ِچم هى

  دیگه کسِ  واسه کنم هرگ آرزوی که بود رسیده جایی به کارم

 چیشده بگو پروا دِ  -

 شدم قربانی هى+ 
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  اردالى تو هثل

  داره فرق هوى درجه فقط

 رفته نشونه هنو علی انتقام تیػِ 

 بشکنه رو هى هیخواد علی

 نبودم دخیل توش هى که بگیره هى از رو کاری انتقام هیخواد علی

 کشیده رو از رو خنجر علی

 لرزید تنم

 اردالى+ 

 کنی هی باور رو حرفم تو فقط

 بگم تو به رو حرفم تونم هی فقط

 کى باورم توروخدا

 نکى شک بهم توروخدا

 کنه باورم یکی هیخوام فقط

 دارم باورت هى پروا بگو -

 هیدم گوشم بگو

 گفتم اردالى واسه رو هاجرا تهوم

 رو ههش

 اولش از

 بیاد جلو علی دادى اجازه هى گرفتىِ  نظر در بدوى که ای لحظه ههوى از

  کرد تهدیدم و زد زنگ که ای لحظه اوى تا

 اینجوری که االنم و

 کردم نگاهش عاجزانه

  هیشه؟ باورت رو حرفام اردالى+ 

 کردی باور که بگو

 بهم بگو راست

  کردی؟ باورم یکی تو حداقل که بگو اردالى
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 پروا -

 

 هاى؟ هیگه چی هرتیکه ایى

 نهیکنه باور رو حرفم کسی که اینجاست دردم اردالى+ 

 برد هجوم بیهارستاى داخل اردالى

 کنه چیکار هیخواد نهیدونستم

  ناشناس ی شهاره ، خورد زنگ گوشیم که تو برم خواستم

  دادم جواب

  الو+ 

 نیوهد صدایی

 الو+ 

 پیچید خط پشت که ضعیفی صدایِ  و

  سالم...س -

  بفرهایید+ 

 خانوم؟؟؟ پروا -

  بود آشنا صداش چقدر

  بفرهایید هستم خودم بله+ 

 نه؟ نشناختی هه -

 نهیارم جا به شرهنده ولی آشناست خیلی صداتوى+ 

 بزنم زنگ بهتوى نهیخواستم -

 بیاری جا به هنو عهرا هیدونستم

 کردش اصرار یلدا

 

  زد خشکم لحظه یک

  هى خدای وای

 رادههِر؟ یعنی
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 در جلو بودیى اوهده که گفتش یلدا -

 

 !ندارم یلدا اسم به ای دیگه دوستِ  که هى رادههرِ  خواهرِ  یلدا دیگه آره

  داشتیى؟؟ کارم -

 ؟!الو -

 خانوم؟ پروا -

 !هیاد؟ صدا -

 

 ...صداتوى هیاد بله بله...ب+ 

 سراؼم؟ اوهدیى که گرفتیى اجازه هاهانتوى از -

 گرفتیى؟ اجازه ازش

 خونهوى؟ در جلو بودیى اوهده که داره خبر

  نداره خبر هاهانم نه+ 

 ! باشم نداشته بزرگترم ی اجازه به نیازی کارام از سری یه واسه که شدم بزرگ قدری به هنم

 کنه؟ خوردم اونجوری هاهانتوى گذاشتیى چرا نداریى نیازی واقعا اگه -

 نگفتیى؟ چیزی بهش چرا

 خانوم؟ پروا کردیى سکوت فقط چرا

 ببینهتوى هیخوام+ 

 حضوری

 کرد صحبت تلفى پشت بشه نکنم فکر

 هوافقم هنم آره -

 : گفت آروم خیلی

  هیکشه پر داره واست دلم چوى هوافقم

 کجا؟+ 

 دنبالت درتوى جلو هیام -

 بیهارستانم که هى ولی
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 ِکی؟ فقط باشه باشه+ 

  چهار ساعت ؼروب -

 خوبه؟؟

 43:ٖٔ انداختم ساعت به نگاهی

 داشتم وقت چهار تا دوساعت

 ...کردم قطع رو گوشی و گفتم ای باشه

 گنجیدم نهی خودم پوست تو

 ها ؼم ههه از فارغ بودم شده

  بودم کرده فراهوش رو ههه اردالى علی

  بیهارستاى در جلو رفتم بدم خبر هاهاى به اینکه بدوى

 : کردم بلند دست دیدم که تاکسی اولیى واسه

 ...دربست آقا

 دادم پاییى رو شیشه و هاشیى تو نشستم

 بستم و هام چشم و دادم تکیه شیشه به سرهو

 کردم وارد هام ریه تو و اکسیژى هیتونستم تا

 :بود ایى اوهد ذهنم به که سوالی اولیى

 !بپوشم؟ چی

 بهش؟ بگم چی اینکه اول نه نه

 !خونشوى در جلو بودم رفته چرا بگم

  دارم؟ دوسش بگم

 کنم؟ اعتراؾ

 وایسم؟ پات که اوهدم بگم

 بجنگم؟ خاطرت به هیخوام بگم

  نشست لبم رو لبخند

 !هیشه پرو بهش ها نگی اینارو وقت یه خنگِ

 هى برم قربونش الهی آخ
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  هیکرد نگاهم چپ چپ راننده

 دیوونم کرده فکر البد

 حهوم هستقیم و خونه تو دوییدم کرایه کردى حساب و رسیدى هحض به

 زیرش رفتم بسته های چشم با و کردم باز و گرم آب

  هیبره هم رو هام خستگی خودش با آب هیکردم احساس

 هیبره هم هارو ؼم

 نداشتم وقت زیاد

 بود بریده رو اهونم گوشیم صدای

 بود هاهاى

 دادم جواب رو گوشی

 بیرونم هى هاهاى+ 

 خوبه حالم

  هیشدم خفه داشتم بیهارستاى تو

 هاهاى باشم تنها هیخوام

 ...فعال

 بزنه حرؾ کلهه به ندادم اجازه حتی

 پیچیدم هوهام دور رو حوله و کردم تنم لباس

 زدم صورتم و دست به و برداشتم کننده هرطوب یکم

 هیزد چشهک داشت قرهزم رژ بودم چیده آینم جلو که آرایشی لوازم تو

 پوشوندم رو صورتم پودر کرم با

 باشه داشته بیشتری ی جلوه تا کردم تر تیره رو ابروهام یکم

  بود ٖٓ:ٖ ساعت

 خورد زنگ گوشیم

 شد دوبرابر قلبم تپش دیدم که رو شهارش

 الو+ 

 ؟!پس کجایی درتوى جلو هى پروا -
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 نیستم آهاده هنوز هى که هونده ساعت نیم هنوز+ 

  ها بهالی ساعت یک نهیخواد -

  پاییى بیا روت بکش هانتو یه

 اوهدی؟ زود چرا اه+ 

 هیری؟ داری کجا نگفت هاهاى -

 !نیستش نه+ 

 تنهایی؟ ببینم -

 آره+

 ؟؟...باال بیام هى هیخوای -

  بهش بگم چی هى خدا وای

  شم بیچاره بیاد هاهاى نکنه

  پروا الو -

  هیام دارم بزى درو

 دوییدم لباسام کهد سهت و کردم قطع رو گوشی

 کردم تى قایقی یقه هشکیِ  پیرى یه

 زرشکی داهىِ  یه با

 هیزنى رو خونه در زنگ دیدم که درآوردم سرم از رو حوله

 در جلو رفتم و زدم و عطرم

 !باشه هیتونه کی یعنی

 !شم بدبخت باشه هاهاى نکنه

 کردم نگاه در چشهیِ  از

 نبود کسی

  کردم باز درو

 شد گرفته سهتم گل دسته یه یهو

 شد ظاهر جلوم قاهتی ثانیه چند بعد

 شدم هاتش و دادم قورت رو دهنم آب
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 بود لباش رو که لبخندی هاتِ 

 دقیقهٔ

  دقیقهٕ

 دقیقهٖ

 تو؟ بیام بذاری نهیخوای -

 ببیننم؟ ههه هیخوای

 : گفتم پِته تِته با شدم دستپاچه

  بفرهایید...ب

 کشیدیم بو جفتهوى شدنی رد کنارم از

 به به

 ...اوهد هی زندگی بوی

 ...عشق بوی

 ... اهید بوی

 برگردم نداشتم نا

 بود بهش پشتم ههونطور

 جفتهوى یعنی

 بهم پشتهوى جفتهوى

 زد صدام

 پروا؟ -

 بستم هاهو چشم

 بود آراهش صدای

  هیلرزید دستم

 ؟!برنهیگردی -

 بود شده زهیى چسبِ  پاهام ولی برگردم هیخواستم

 کى نگاهم پروا -

 ..شدم ؼرق چشاش تو و چرخوندم رو سرم
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 بود تنگ ها چشم ایى واسه دلم چقدر

 هیکرد آروهم ها چشم ایى چقدر

 ...شد نزدیکم

 بودیم چشم تو چشم هنوز

 اوهد تر نزدیک و لؽزید لبم سهت هام چشم از نگاهش

  آورد باال رو دستش

 نشست گونم رو که کردم دنبال رو دستش حرکت

 دستاش بود داغ

 شد نزدیکتر

 هیکردم احساس هاشو نفس دیگه

 هیشنیدم رو قلبش ضرباى حتی

 شد یکی هاهوى نفس بعد ثانیه چند

  کرد تار و دیدم اشک های حلقه

 ببینهش واضح نهیتونستم

 سهتم شد خم

 ...گرفتم باالتر رو خودم و وایسادم پاهام نوک رو

 کشید خودش سهت هنو دستم با

  بستم رو هام چشم

  چکید ازش اشکی قطره هام چشم شدى بسته با

 بودم دیگه عالم یه تو

 اوهدم خودم به رادههر صدای با

  ببخشید -

 ...کردم باز هاهو چشم و

 کشیدم لبم رو انگشتهو

 دادم بیروى رو نفسم
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 دختر تو هیکردی چیکار داشتی پروا وای

 رو خودت کى جهع سرت تو خاک

 بود نزدیک بهم خیلی

 ...کشید پس که خداروشکر

  ابله زدی گند

 خنگ دادی وا زود چه

 : گفتم حرص با کنم جهعش خواستم

 هیکردی؟؟ چیکار داشتی بود هعلوم

 

 کشیدم خجالت خودهم حرفم ایى از

 هى بودم پرو چقدر

 

 هیخوام هعذرت -

 نبود خودم دست کنترلم واقعا لحظه یه

  اوهدم خودم به صورتم رو اشکت چکیدى با

 پروا ببخشید

  پروا

 شدی؟ ناراحت توروخدا

  هیخوام عذر نبود خودم دست بخدا

 

  لعنتی اوه

  بچه شده نادم چه

  خجالتی انقدر پسر آخه

 ...بود اردالى اگه حاال

 

 بشیى:  زدم لبخند
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 ههنوى ها گل بابت راستی

  پروا؟ -

 آلبالو؟ یا هیخوری پرتقال شربت+

  چیشد؟ خواستگارت -

 عهت پسر

  کردم درست شربت لیواى دو و رفتم آشپزخونه سهت حرفش به توجه بدوى

  پرتقال یکی آلبالو یکی

 پذیرایی رفتم و انداختم یخ توش

  گرفتم سهتش رو سینی

 خورم نهی -

  گذاشتم عسلی رو حرص با رو سینی و برداشتم رو پرتقال آب

 بخورم شربت اینجا نیوهدم -

 

 خوردم رو شربت از قلوپ یه

 ها شهام با خانوم پروا -

 

 ندادم جوابی

 

 شد؟ چی پسرِ  اوى هیگم بهت دارم دِ :  برد باال رو صداش

 بردم باال رو صدام هتقابل

 نزنا داد هى سرِ + 

 هیشی؟؟ ههربوى باهام بخورم رو شربتم-

 گرفت خندم حرفش از

 ها بچه هثل

 دادم تکوى تایید ی نشونه به رو سرم و دادم سر آروهی ی خنده

 : کرد دستم تو شربتِ  به نگاهی
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 ...دارم دوست پرتقال هى ولی -

 خوردم دستم تویِ  پرتقال آب از دیگه قلوپ یه

 برداری اول خواستی هی کنم چیکار+ 

  باشه -

 خورم هی رو آلبالو ههیى

  خورم هی دل و جوى با رو باشی کرده درست تو که هرچی

 

 نهیکردم رو به ولی بود عروسی دلم تو

 کشید سر نفس یه رو شربت کلِ 

  به به -

 بود بهشتی شربت

 جاى نوش+ 

  خوردم رو شربت که حاال -

 هیدی؟؟ رو سوالم جواب

  سوال؟؟ کدوم+ 

 شد؟؟ چی خاستگاری -

 

 ذوقم تو زد

  افتادم علی یاد باز

 کاراش و علی

 حرفاش و علی

 تهدیداش و علی

 بهش؟ بگم چی خدا وای

 

 شده؟؟؟ چی دونی نهی واقعا+ 

 نه -
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 نبودم اینجا االى هى باش هطهئى افتاد هی خاصی اتفاق اگه+ 

 

 دیدم هاش چشم تو رو خوشحالی برق

 شد خیز نیم

 هیگی؟ راست پروا وای -

 

 شد ناراحت یهو

 چی؟ تلفى پایِ  روزت اوى حرفایِ  ولی -

 داری عالقه عهت پسر به که گفت هاهانتم

 کنه دک تورو خواسته که هاهاى+ 

 بود الکی هم روزم اوى حرفای اینکه و

  دیدم در جلو رو اردالى چوى

  کنم حالگیری خواستم فقط

 بود خط پشت عسل که وگرنه

 

 ...دید لباش روی  ، رو لبخند هیشد وضوح به

 بودم اوهده وجد به لبخندش از

 بود دلم تو عهیقی ؼمِ  ولی

  رادههر به هى دروغِ  اولیى بود ایى و

 پروا:  زد صدام خوشحالی با

 

 شد آب دلم تو قند

 پروا جاىِ + 

 هیکنم صحبت هاهانت با بازم -

 پدرت با اصال نه

 آهریکا؟ هیای باهام پروا
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  هاهانم  ، تو  ، هى

 هیای؟؟ آره

 ...آخه+ 

 

 هخالفی؟ هاهانم خاطر به نکنه:  حرفم تو زد

  نه نه نه+ 

  رادههر برم ایراى از هى که نهیدى اجازه هیچوقت بابا هاهاى

  پروا؟ -

 جانم+ 

 عالقهندم بهت هى -

 دارم دوستت یعنی

 

 زد زل چشهم تو

 زیاد هم خیلی -

 چی؟ تو

 عالقه ، نهیگم داشتى دوست نهیگم پروا

 نه یا داری حسی هى به که بگو فقط

 باشی نداشته بقیه به نسبت که حسی یه فقط

 آره؟؟؟

  بودم رادههر عاشق هى+ 

  باشم نداشته بهش حسی هیشد چطور

 دادم تکوى آره ی نشونه به رو سرم لبخند با و گذاشتم هم رو هاهو چشم

  نهیکنم پشیهونت پروا -

 باشم داشته دوستت هیدم قول

 دارم هتری ٓٓٔ خونه یه خودم

  کوچیکه هیدونم
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  هیکنم کار ولی

 هیرم کاری اضافه خودت جوى به

 هیدم قول هیکنم راضی رو خونوادت

 تو فقط

 پروا تو

 ...باش داشته دوسم تو فقط

 بده دلگرهی بهم و باش کنارم تو فقط

 هستی کنارم تو بدونم اگه

 هیرم قافم ی قله تا

 بده قول بهم پروا

 نذاری تنهام که بده قول

 

  هیگرفتم جوى رادههر حرفای تکِ تک با

 بزنم زار هیخواست دلم

 کهه ولی دارم خونه هیگفت عشقم وقتی هیشکست قلبم

 دونست هی پاییى رو خودش انقدر وقتی هیشکست قلبم

 هاهاىِ  حرفای بخاطر ههش اینا

 شکسته رو رادههر ؼرورِ  هاهاى

 بود آورده پاییى رو رادههر نفس به اعتهاد اینجوری هاهاى

 : زدم صداش بؽض با

 رادههر+ 

 پروا جانم -

 زندگی جانم

 بزنه؟ بیروى سینم از هیخواد قلبم هیکنی که صدام هیدونی

 کوچیکه خونم نگو هیچوقت دیگه+ 

 پایینه هدل هاشینم



 آؼوش خالی                                                                                                                            ٔفصل 

 

 

4ٓ9 
 

 کهم واسث هى نگو

 هیکنم کار شب تا صبح نگو

  نگو

 نگو

  رادههر نگو توروخدا

 نیستم اونجوری هى

 نیستم پرست آهى هى خدا به

 نیستم پرست پول هى خدا به رادههر

  دارم دوست رو خودت هى رادههر

 هیکنی؟ زدم خجالت اینجوری داری چرا

 سرم تو هیکوبی پتک هثل رو هاهاى حرفای داری چرا

 ندارم رو هاهاى فکر طرز هى

 نهیکنم فکر اوى هثل هى

 

 دراوهد اشکم

 نیست ههم واسم پول قراى به رادههر+ 

 پروا -

 بخشم نهی رو خودم کنی گریه اگه هادرم جوى به

 هایی بهتریى الیق تو هعتقدم چوى زدم رو حرفا ایى هى

 داری فرق ههه با تو پروا

 هى پروایِ  شدی که داری فرق ههه با تو

 

 ...شد باز آسانسور در یهو که بگیره رو هام دست هیخواست

  دهنم تو اوهد قلبم

 . کرد نگاه رو بیروى  ، در چشهیِ  از و پاشد سریع رادههر

 ؟!هاهانهه رادههر...را:  گفتم آروم صدای با  ، اضطراب و نگرانی ، ترس از آهیخته حالتی با
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 ریخت قلبم پروا وای -

 توىِ  ههسایه نه

 

 ...کشیدم راحتی نفس

  نیوهده هاهانت واقعا تا برم دیگه هى-

 

 شدم بلند اش بدرقه واسه و نشست لبم رو لبخندی

  هیزنم زنگ بهت فردا پروا -

  ناهار بیروى بریم باهم

  باشه؟

 

  شد باز گوشم بنا تا نیشم

 

 چهارتایی -

 چهارتایی؟+ 

 کی؟؟ و کی با تو و هى

  یلدا و هاهانم  ، جنابعالی ، بنده -

 بشی آشنا هاهانم با هیخوام

 هیاد فوضولم یلدایِ  هطهئنم

 ترم سنگیى تایی چهار بگم االى از گفتم

 

 نشست لبم رو لبخند بازم

 

 ؟؟!بریم دوتایی هیشه+ 

  چرا؟؟ -

 !کشم هی خجالت هاهانت از+ 
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 گفتیا جک خانوم پروا -

  خجالت؟ و پروا

  داریم؟ اصال

 نکى اذیتم ئه+

 ببینه رو عروسش هاهانم خوام هی -

 

 ...دادم تکوى ناچاری رو از رو سرم

 رستوراى هیام باشه+ 

 نهیای جایی شها -

 !دنبالت هیام خودم

  یلدا و هاهاى دنبال هیریم تایی دو بعدم

 خوبه؟

 باشه+ 

  عزیزم برم دیگه هى -

 نداری؟ کاری

 نداری؟ الزم چیری

 دادم تحویلش هلیحی لبخندِ 

 پروا؟ -

 جونم؟+ 

 ... فردا تا -

 هیشه تنگ واست دلم

 

  زدم چشهکی

 باز دقل برو+ 

  کرد باز درو و کرد پلیسی تعظیمِ  برام

 پاییى رفت پله از و داد تکوى دست واسم
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  رفت ها پله از چرا دیوونه

 ببینم قشنگ رو رفتنش تا تراس تو رفتم

 جونم ای

 داشتم دوسش رو آدم ایى هى چقدر

 افتادم هام بدبختی یاد باز رادههر رفتى با

 شد پارکینگ وارد که دیدم رو اردالى هاشیىِ  رادههر رفتى بعدِ  دقیقه دو

 کردا رحم بهم خدا اوه اوه

 کندم رو لباسام و اتاق تو پریدم سریع

 ...گرفتم بؽل ؼم زانوی و نشستم پذیرایی تو دپرس ی چهره با و کردم پاک رو رژم دستهال با

  اوهد نهی در اشکم هیکردم هرکاری ولی داشت گریه روزم و حال هرچند

 بود رادههر خاطر به شاید ولی چرا نهیدونم

  چرخوند در تو رو کلید هاهاى

  نگرفتم باال رو سرم

 : گفت هتاثر خیلی نشستنم وضع دیدىِ  با هاهاى

 هاهاى واست بهیرم الهی 

 پروا؟

 دخترم؟

 بگیر باال رو سرت

 ها کنی گریه نبینم

 

 اوه اوه

 نگزیده ککم که ست ضایع ام قیافه از بگیرم باال که رو سرم گرفته قرار تاثیر تحت چه هاهاى

 داد نهی نشوى رو ایى قیافم ولی بودم نگراى که هرچند

  بریزیم سرهوى به خاکی چه حاال پروا -

 هاى؟
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  هیگه دروغ علی هاهاى+ 

 گوئه دروغ آدم یه اوى

 هیکنیى؟ باور رو حرفاش چرا

 حرفاش؟؟ کدوم -

 داره دوسم اینکه+ 

  خورده قرص رفته هى بخاطر اینکه

 دروؼه هاهاى

 خوره هی بهم ازش حالت دونم هی پروا -

 نزى هارو حرؾ ایى الکی پس

 هیگفت چیزایی یه اردالنم

 آره؟ کردیى یکی به دست باهم جفتتوى

  نه نه هاهاى نه+ 

 هیگم راست خدا به

 کرده خودکشی دیگه دختر یه بخاطر اوى

 کى بس پروا -

  کنی؟؟؟ چیکار هیخوای بفههى آقاجوى و بابات اگه

 

 شم؟ بیچاره راستی راستی نکنه

 برداشتم رو گوشیم و اتاقم تو رفتم

  گرفتم و اردالى ی شهاره

  بفرهایید -

 اردالى الو+ 

  دختر؟ تو خوبی -

 ببینهت باید اردالى+ 

  توروخدا

  دنبالت هیام بخورم رو ناهارم بذار باشه -
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 خداحافظ باشه+ 

 

 هیکنه؟ چیکار بفههه رادههر اگه

 بهش؟ بگم یعنی

  هیده نشوى العهلی عکس چه وسطِ  رادههر پای بفههه هاهاى اگه

 اوهدم خودم به گوشی زنگ صدای با

 ...کردم نگاه گوشی ی صفحه به

 دادم جواب سریع. بود اردالى

  بیروى بیا پروا -

  خوردی؟ رو ناهارت زود چه+ 

 ناهار؟ خوردی تو -

 نه+ 

 بیروى هیخوریم ناهارم هیریم بریم بیا -

 بود خواب هاهاى

 بود هاشینش تو اردالى در جلو رفتم و کردم تنم کاربنی آبی هانتوئه یه سریع

 نشستم و کردم باز رو جلو در

 چطوری؟ -

 داؼوى داؼونم+ 

 گرفت خندم هاشیى تو  ، بودم کرده پخشش که هایی اعالهیه دیدى با

 افتاد ها اعالهیه به چشهش و گرفت رو نگاهم سویِ  اردالى

 ها هیشه باز بد های شرایط تو نیشت پروا -

 هیدی خودت دست کار

 گرخیدم وای وای+ 

 اس خدیجه ههیى لیاقتت

  شیطوى بر خدا لعنت -

 اردالى:  کردم لوس رو خودم
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 هاى؟ -

 هیخوای؟ چی باز

 کاسته؟ نیم زیر ای کاسه چه باز

 کفشته؟ به ریگی چه باز

 هیگفتى؟ خدیجه قبال ترنم به چرا+ 

 خدیجه نه ترنهه اسهش -

 نگو دروغ+ 

 چه؟ تو به اصال -

 ها عکساتوى از کنم پر و هحل کل دفعه ایى نکى کاری+ 

  ها بدم لو رو چی ههه نکى کاری پروا -

 ها کنم پخش رو فیلهت نکى کاری+ 

 پرو بچه بابا باشه -

 بگو حاال خب+ 

  بهونه دوتا خودهوى بیى هیدم قول

 قول؟ -

 آره آره+ 

 بود خدیجه ترنم اسم قبال -

  بود دیده خواب تو عهه یعنی

 کرد عوض رو اسهش شد بزرگتر که یکم

 ست خدیجه ههوى شناسناهه تو البته

  نیست ترنم شبیه اصال که خدیجه+ 

  زیبایی عهل رفت ترنم -

 ساخت نو از کوبید یعنی

 عهله کال

 خودش واسه بود چنگیزی اصلیش قیافه

  بگیره و اردالى بیاد خدیجه هیگفتى ههه بود که هى با گی بچه تو
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 ...خنده از بودم هرده اردالى حرفای با

 ببینم رو افتاده فیل دهاؼه از ی دختره ایى باز داشتم دوست چقدر

 ...بگیرم ازش حالی چه

 !تواها؟ با! پروا؟! پروا؟ -

 چیه؟ هاى+ 

 هیکنم صدات دارم ساعتِ  یک کجایی -

 چیه؟ هاى+ 

 هاى؟ هیکردی فکر چی به داشتی پروا -

  آره؟ هیکشیدی پلید های نقشه داشتی

 فههیدی؟ کجا از اوهوم:  زدم شیطانی لبخند

  افتادم علی یاد یهو

 کنم؟ چیکارش رو علی اردالى وای+ 

 بده حالم

  بیهارستاى هیریم االى که نداره کاری -

 هیکنی ضبط رو صداش

 هیدیم نشوى ههه به

  هیشه کنده قضیه قال

 نرسید خودم ذهى به چرا خوبیه فکر ایول+ 

 حرفاست ایى از تر فندقی تو هؽز چوى -

 پروا ها باشه حواست

 نفههه

 .... هست حواسم باشه+ 

  بیهارستاى برم باز خواست نهی دلم اصال عهه وجود با

 نبود ای چاره ولی

 بود درهیوى زندگیم پای

  گذاشتم راهرو داخل رو پام تردید با
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 بود نشسته اتاق  جلو هحسى آقا ولی نبود عهه

 دادم سالم بهش آروم

  داد رو جوابم

 اتاق تو رفتم ای دیگه حرؾ بدوى

 برگشتم عقب پرستار صدای با

 داخل بری و پاییى بندازی رو سرت که نیست خاله خونه خانوم -

 توروخدا خانوم+ 

 شوهرهه

 عههه پسر

 ببینهش ذاره نهی عهم

 ببینهش لحظه یه بذار نیست تا توروخدا

 هیکنم خواهش

 

  باشه هى شوهر کنه ؼلط علی سوخت واسم دلش و کرد باور رو حرفام انگاری

 انداختم کیفم تو و کردم آهاده  و گوشیم

 هیکرد ضبط داشت

 داد سر انگیزی نفرت ی خنده دیدنم با علی

 آره؟؟ شوهرتم هى که -

 کردی سگش تو آره که بیارى بهونه باز اینا هاهاى که باشه طوری حرفام نهیخواستم

 شم؟ زنت که نکردی خودکشی هگه آره+ 

  بیارم دست به تورو که کردم و کار ایى اتفاقا چرا-

  هیگفتی دیگه چیزه یه قبل ساعت چند آخه+ 

 گفتم رو ههیى پیشم ساعت چند هى نه -

  عاشقتم که گفتم

 شی هى هال که هیکنم کار ههه گفتم
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 !هیگه اینجوری داره چرا ایى خدا وای

 

  هیکنی و کار ایى هى با داری چرا علی+ 

 هاى؟ کردم حقت در بدی چه هى هگه

  نکردی بدی -

  پروا عاشقم هى ولی

 هنی جونه تو

 نزى آتیشم حرفات با علی+ 

 کنی؟ بدبخت هنو هیخوای چرا

 کنم خوشبختت هیخوام هى پروا -

 کردم هخالفت اولش از هى خدا به علی+ 

  کرد اصرار آقاجوى

 هى و آقاجوى -

 نهیخواستی؟ رو سحر تو هگه علی+ 

 کیه؟ سحر:  گفت ناباوری کهال در

  دایی دختر توام خلِ  فقط هى

  هیکنم پیدا سحرو هیرم علی+ 

 هیرسونهتوى بهم

  باشه؟

 هیزنی؟ چیه حرفا ایى پروا -

  سرت؟ به زده

 

  بود شده چش نهیدونم

 

  کردم قطع و ویس و درآوردم کیفم از حرص با رو گوشیم

 گرفتم و اردالى ی شهاره
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  کجایی؟؟+ 

 بیهارستانم جلو -

  شد؟ چی پروا

 روباه؟ یا شیری

 

 انداختم کیفم تو دوباره تو و کردم قطع رو گوشی حرفی بدوى

 پروا:  کرد صدام که برم خواستم

 چیه؟+ 

 

 : زد داد

 آشؽال خوره هی بهم ازت حالم -

 پستی خیلی

 : زدم داد هتقابل

 خوره هی بهم ازت حالم هى

  فطرت پست تو یا آشؽالم هى

 کردی قِی رو حیا خوردی رو شرم

  نبردی انسانیت از بویی تو

 بردی سوال زیر رو هردونگی تو

 هریض هریضی یه تو

 

 : حرفم تو زد

 هزارهشه یک هیگی که اینایی

 کنی هرگ آرزوی لحظه هر هیکنم کاری

 درتوى کشوندی نقشه با و هى تو

 شکست قلبش هى عشق

 شده پیر کفتارِ  یه ی صیؽه رفته



 آؼوش خالی                                                                                                                            ٔفصل 

 

 

4ٕٓ 
 

  شده سگ پبرِ  یه خوابِ  هم رفته

 هى خاطر به

 هیکنم دچارت اوى روز به پروا

  بکنی تونی نهی ؼلطی هیچ+ 

 : کرد بلندی ی خنده

  آره؟ کنی ضبط هنو صدای اوهدی فنچ

 بگیری؟ آتو هى از خوای هی تو فسقلی آخه

 باش عروس لباس دنبال برو

 کنی تنت عروس لباس بیاری شانش البته

 

 بود گرفته رو هام چشم جلو خوى

  گوشش زیر خوابوندم بدنم تو هونده باقی نیروی ته با کشیده یه و بستم هاهو چشم

 هیزدم نفس نفس

 ...چسبوند دیوار به و گرفت رو گلوم که بیروى برم خواستم

 چسبید رو گلوم سفت دستش با

 

 نکى بازی هى رواىِ  با پروا -

 هیبینی بد که نکى بازی

 باشه داشته تاثیر روش حرفا ایى که دیگه َکسِ  هنبر رو ببر هاتم خونی روضه

 آشؽال کى ولم+ 

 

 چسبوند لبم به رو  اشارش انگشتِ 

 هیششش -

 عزیزم درنیاد صدات

 خانوهم
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 کرد گوشم نزدیکِ رو لباش

 کردم دورتر ازش رو سرم

 شد تر سفت دستش حصار ولی

 

 شدم خفه کصافط کى ولم+ 

 هیکرد تر نزدیک لحظه هر رو لباش

 هیکردم احساس رو هاش نفس

 زدم داد هیتونستم تا و بستم هاهو چشم

  کشید عقب علی پرستار اوهدى و در شدى باز با

  خبرتونه؟ چه -

 بیروى بفرهایید خانوم

  نیست کارا ایى جای که بیهارستاى ولی ههسرتونه درسته آقا

 کردم سرفه و گذاشتم گلوم رو دستم

 : داد جواب پوزخندی با علی

  بودم ندیده رو خانوهم وقته خیلی آخه پرستار خانوم

 کنم چربش ی لقهه یه هیخواستم

  ببندی؟ عروسکی ههچیى رو هاتو چشم هیاد دلت دختریى که شها خودِ 

 

 نداشتم رو حرفاش تحهل دیگه

 ...هیگرفتى سبقت دیگه هم از اشکام

 دوییدم و گرفتم سفت دستام تو رو کیفم

  دنبالهه علی هیکردم فکر لحظه هر

  کردم بیشتر رو سرعتم اردالى هاشیى دیدى با

  کشیدم عهیق نفس تا چند و کردم پاک رو اشکام بهش رسیدى قبل

  شد عصبانی دیدنم با

 کجایی؟؟ هست هعلوم -
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 بیهارستاى جلو بیا زدی زنگ پیش ساعت یک

 کرد جریهم افسر

 !شدی؟ قرهز انقد چرا چیشد حاال

 

  کردم پلی رو ویسش

 نداره؟ دوستت هطهئنی پروا -

 عاشقته هیگه داره اینکه

 گریه زیر زدم

 فیلهشه اردالى+ 

 فیلهشه بخدا

 دارم نقشه بود فههیده

 کنم ضبط رو صداش هیخوام که بود برده بو

 گفت؟ چی دونی هی کردم قطع و گوشی اینکه بعد

 : افتادم هق هق به

 نبری گور به رو عروس لباس پوشیدىِ  آرزوی و بیاری شانس اگه البته عروس لباس دنبال برو گفت هى به

 بود؟ فههیده کجا از لعنتی -

 سهتش برگشتم

 اردالى دونم نهی+ 

  دونم نهی

  دونست هی فقط

 اولش ههوى از

 

 شد ثابت گردنم رو نگاهش

 

 گردنم رو گذاشتم رو دستم

 پاییى آوردش و گرفت رو دستم هچ
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 کردم نگاه رو گردنم و درآوردم کیفم از رو آینه

 بود شده قرهز شدت به گلم

  بود پوستم رو ناخوناش جای

 بود شده هرده خوى جاهاش بعضی و

 

 افتاد دستم از آینه اردالى فریاد  با

 پروا شده چی گلوت -

 شى سرازیر دادم اجازه اشکام به و گرفتم دهنم جلو رو دستم+ 

 

 شده چی گلوت پروا:  شد بلندتر  صداش

 !عوضی؟؟؟ اوى

 

 بود کرده فکری چه اردالى وای

 داد فشار و گرفت هحکم رو گلوم فقط اردالى نه نه نه:  اوهدم حرؾ به

 زدم حرؾ بد باهاش چوى

 خدا به داد فشار رو گلوم فقط

 

  کوبید رو هاشیى در و شد پیاده هاشیى از

  گرفتم رو گوشام

  شدم پیاده هاشیى از

 اردالى+ 

 اردالى

  توروخدا اردالى

 

 شنید نهی رو صدام انگار ولی

 نهیرسیدم بهش دویدم هی هرچی
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 ندیدم رو اردالى شدم که بیهارستاى وارد

 علی اتاق سهت رفتم سرعت با

  کردم باز که و در

 ...افتاد لرزه به بدنم تهام

  بود وایساده علی جلوی آتیشی های چشم با که دیدم رو اردالى

 : گفتم زار حال با

  توروخدا اردالى

 بریم بیا

 بود هى تقصیرِ  بخدا اردالى

 بیروى برو نباشه کاریت تو پروا -

 ... اردالى+ 

 بیروى گفتم:  زد خشکم فریادش با

 

 آوری؟ قلُدر بیروى از رفتی پروا:  گفت ای هسخره حالت با کیه اردالى دونست نهی هنوز که علی

 اوهدی؟؟ ترت بزرگ با رفتی:  خندید

 

  اوهده ترش بزرگ با آره:  گفت اردالى که بزنم حرؾ خواستم

 هنم ترش بزرگ

 ؼیرت؟ بی کردی ؼلطی چه تو

 کردی؟ بلند دختر یه رو دست

 داییت؟؟ دخترِ  رو دست

  هگه؟ هفتشی -

 !زنهه

 کنم هی بخواد دلم هرکاری

 نه؟؟ سنه رو تو

 شوهرشم نیستم هفتش~ 
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 قانونی و رسهی

 سینت؟ به زده رد دست چرا هیکنی فکر

 بیروى بکش هى زندگی از پاتو خوش زبوى با

 نیای بیروى بیهارستاى ایى از هیچوقت هیکنم کاری وگرنه

 بابا زرشک هه -

 هنه هال پروا

 هست گردنش رو دندونام جای هنوز

 

  انداخت بهم نگاهی خشم با اردالى

  هیخورد بهم وقاحت ههه ایى از حالم

 اردالى هیگه دروغ خدا به+ 

 هیگه دروغ بابا جوى به

 

 ثانیه چند عرض در

 زد بلندی فریاد علی

 زدم کنار بود گرفته رو دیدم جلوی که رو اشکام

 بود افتاده زهیى کؾ و بود گرفته دستاش تو رو شکهش علی

  طرفی هى با فقط بزنی هفت زر دیگه بارِ  یک~ 

 

 شد کشیده دستم بعد و

 بود اردالى

 هیکشید خودش دنبال و بود گرفته دستش تو هحکم رو دستم

  کرد باز واسم رو جلو در

 نشستم

 : گفتم و دادم نشوى رو گردنم التهاس با

 اردالى ببیى



 آؼوش خالی                                                                                                                            ٔفصل 

 

 

4ٕ6 
 

 ببیى

  اردالى ببیى دندونش نه ناخوناشِ  جای

 

  زد بهم لبخندی

  پروا هیدونم -

 نکى گریه هیدونم

 نکى گریه

 کنی عهلی رو هاش نقشه ذارم نهی

 

  کردم پاک اشکاهو

 بریم؟ کجا ناهار -

 بگی تو که هرجا

 !بدی سفارش تو که هرچی

 

 ...طرفم کرد خم رو صورتش

  دیگه نکى گریه پروا -

 هیشه درست چی ههه

 بهت هیدم قول

 

 زدم لبخند

 

  بیشتر -

  بیشتر

 کى باز بیشتر رو نیشت

  اردالى نکى اذیتم+

 خوام نهی
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 ندارم هیل خورم نهی ناهار

  کنم چیکار رو علی ایى هى

 دیگه هیکنیم کاریش یه -

 هیکنی هار چشم تو چوب که تو

 شدی عاجز انقدر چرا االى

 درهیاره رو هى دلیِ  و دق داره خوبه

 

  خنده زیر زد بندش پشت که کردم بهش اخهی

 

  بابا کردم شوخی -

 پروا هیشی ترسناک چقدر هیشی عصبانی وقتی

 

 بود شده تنگ رادههر واسه دلم

  بهش بگم هارو هاجرا ایى خواستم هی جوری چه

 رو  اردالى قضیه

 رو علی

 هیترسیدم خیلی

 شدم پیاده هاشیى از اردالى ترهز با

 بودیم شیک رستوراى یه جلوی

 نشست لبم رو لبخند یهو

 !اردالى؟+ 

 بله؟ -

  رستوراى ایى نریم+ 

 نریم؟ چرا -

 اوهدی؟ قبال

 نداری؟ دوست ؼذاهاشو
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 ها خوشهزست

 نه نه نه+ 

 کرده فالفل هوسِ  دلم

 !فالفل؟؟ -

 اوهوم+ 

  هیدونستی؟ پروا -

 رو؟ چی+ 

 ای دیوونه خیلی که ایى -

  هگه؟ چیه خب+ 

 خواست دلم یهو

 کردم هظلوم رو قیافم

  دیگه نیار نه اردالى+ 

 هیکنم خواهش

 

  زد بهم چشهکی

 بریم دیوونه باشه -

 خداهه از که هى

  هیهونه جیبم تو پولم

 

 هیرفتم راه شونش به شونه

 

 رادههرم کنار هیکردم احساس وقتا بعضی ولی چرا نهیدونم

 

 وزید هی ای سابقه بی خنکِ نسیمِ 

 رسیدم سرویس سلؾ فالفل یه به

  بود هیدوى تإ بیى که طرفه دو بزرگ خیلی خیابوى یه
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  شکم ایستگاه به بود هعروؾ خیابوى ایى

  آدهیزاد جوى تا بگیر هرغ شیر از

  هیشد پیدا چی ههه

 فالفل از هیکرد پر رو نوى داشت وقتی بود دار خنده اردالى ی قیافه

 بود دار خنده حسابی

  ساختم هی طنز هستندِ  یه و هیگرفتم فیلم صحنه ایى از داشتم دهاغ و دل اگه

 پارسا اردالىِ 

 هیکرد پر فالفل نوى تو داشت ابهتش اوى با

 ...پریدم جا از  پِِخش صدای با

 خنده زیر زد بلند

 

 ریخت قلبم کصافط هار زهره+ 

 کردم پر خرخره تا توشونو بیا پروا -

 قرضیه هم لباسات ای گشنه گدا هیکرد فکر دیدت هی دور از هرکی اتفاقا آره+ 

 بودها رفته تو خاطر به اینکه هثل سفید چشم -

 فالفلی؟؟؟ به چه رو هى وگرنه

 نری هیخواستی چه هى به+ 

 گشنهه ببینم بده حاال

 پروا؟-

  ها؟+ 

 نگرفتی؟ فیلم که فالفال کردىِ  پر ی صحنه اوى از دیگه بگو رو راستش -

 . نداشتم دهاؼش و دل ولی هیخواستا دلم اتفاقا+ 

  خداروشکر خب -

  بخوریم؟ بشینیم پارک تو بریم

 رو فالفل بابا هى بده+ 

 بزنم فالؾ پارک بشینم برم هونده ههینم
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 ها بوده جنابعالی تِزِ  خوبه-

 دیگه بریم

 بریم باشه+ 

 آره؟ دیگه گرفتی زیاد سس

 گرفتم سس بخواد دلت تا اوؾ -

 

  کرد پهى رو عصرونه کنم عرض چه که ناهار بساط اردالى و نشستیم ها چهى رو پارک تو رفتیم

 بود درآورده هاشم کفش

  بودیم شده ها بیچاره بدبخت هثل جفتهوى وضعم ایى با هنم

  کرد هی نگاههوى شد هی رد هرکی

  بههوى بدى پولیم یه خواد هی دلشوى بود هعلوم وضوح به هاشوى بعضی

 خورد هی رو ساندویچش داشت ولع با اردالنم

 بود خوشهزه خدایی

 بشورم اونجا رو دستام هیرم هى پروا:  پاشد اردالى خوردنش بعد

 برهنه؟؟ پا+ 

 هیده حال داره نم ها چهى -

 بردی هنو آبروی اردالى بهیری+ 

 

 ...افتاد اردالى های کفش به هام چشم که هیریختم پالستیک تو هارو سس ی هونده باقی داشتم

 بودى ریزی تخم درحال درونم های کرم

 

  کردم خالی اردالى کفشِ  ته رو ههه و کردم باز هارو سس

  اوهد هی سهتم داشت باز نیش با که بود هعلوم دور از دیالقش قدِ 

 بود آب بطری یه دستشم

 شد هی تشنم بودم هنم بود خورده فالؾ دوتا اسب هثل

  کرد اشاره بطری به دور از
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  کردم خونی لب

 بکشم؟ سر یا خوری هی -

 کشید سر بشه هى جواب هنتظر اینکه بدوى بعدم

 ادب بی

 واسش دارم

 کرد خالی سرش رو و آب بقیه

 بیروى بیام تو با باز بکنم ؼلط هى+ 

 کهته؟ که خوردی خرخره تا چته -

 بخور هنم بیا

 تو؟ هیکنی اینطوری چرا ها لوت و الت هثل+ 

  چطوری؟ -

 نرفته آبروم بیشتر تا بریم رو کفشات کى پا هیچی+ 

 

  کفش داخل پاهاش ورود با

 زد بیروى حدقه از هاش چشم

  پروا -

 پروا

 کفشمِ  تو لزج چیزه یه

 پروا

  پروا

 چیه هاى+ 

 تکرار؟ رو رفتی

 بیارم بیروى رو پام نهیتونم پروا وای -

 اه اه اه

 رفتم که هى+ 

 بیار در رو هام کفش بیا توروخدا پروا -
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 بزنم؟ دست تو کفش به هى بروبابا+ 

 

 کفشش سهت رفت دستاش

  گرفتم فاصله ازش سریع

 زد خشکش اول پاهاش دیدى با

 خوىِ  کرد فکر

 بود باز تونست هی که جایی تا نیشم

  کرد نگاه هنو و کرد ریز رو هاش چشم افتاد دوهزاریش که بعد

 هیکرد جدا تنم از رو سرم کفشش بود نداده خالی جا اگه ثانیه از کسری در

 هیکنی؟ پرت رو کفشت چرا بیشعور+ 

 !شم؟؟ هی سسی نهیگی

 برسه بهت دستم یعنی پروا -

 برسه بهت دستم یعنی

  بیروى هیکشم حلقوهت از رو زبونت اوى

 : خندیدم

  اگه

 اگه

 اگه

 ...برسه بهم دستت اگه

  گذاشتم فرار به پا و برداشتم رو سهتم بود کرده پرت که کفشی لنگه

 دوید هی دنبالم داشت پا لنگه یه اردالى

 هیشد تر نزدیک بهم داشت لحظه هر

 باشه نداشته باهام کاری گرفتم اگه که هیزدم جیػ باید رفته رفته

 بودم کرده کفریش حسابی ولی

 بگذره ازم ساده نداشت اهکاى

 نکنه نگاه هارو که نبود پارک تو کسی یعنی
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  بودم شده خسته حسابی

  آوردم کم نفس

 بود دنبالم ، سیریش که اردالنم

 کنم بازی نقش باز اینکه جز نداشتم ای چاره دیگه

 پایینی سر تا دویدم دیگه یکم

 خوردم قل دوبار یکی و انداختم زهیى رو خودم الکی بعدم

 گرفت دردم یکم خدایی

 دستم رو انداختم رو وزنم کل

  بود شده ِسرّ  دستم

 : کردم ناله و آه بهم اردالى رسیدى با

  دستم آی

 پام آی

 سرم آی

 اردالى بهیری

 بهیری

 جام ههه آی

 هیکنى نگاه دارى ههه درنیار بازی ُکلی -

 هردم؟ یا تره ههم هى دست+ 

  هعلوهه -

  هردم

 بود تو تقصیر ههش+ 

 بدم تکوى تونم نهی شکسته دستم

 

  کردم بلندم و کشید رو دستم دفعه یه

  پاشو فیلهته دونم هی که هى -

 دارم کارت حسابی
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 افتاد اردالى پای به چشهم

 

 خنده زیر زدم و بگیرم رو خودم جلو نتونستم دیگه

 

 نداشت کفش کال که پاش یه

 بود شده جا به جا کال پاشم یکی اوى کفش

 بود سسی پاهاشم کل

  نخند -

 نخند هیگم پروا

 

 دستشویی سهت رفت و برداشت رو کفشش لنگه

 ...سوخت واسش حسابی دلم

 تکوندم رو خودم

 بود شده تخلیه انرژیم کل اصال

 هیکرد درد واقعا دستم

  بیروى اوهد اردالى بعد  دقیقه چند

 بود شسته رو هاش کفش

 گرفتم بؽل رو دستم و کردم هظلوم رو قیافم

  شده چی -

 شکسته؟ دستت

 رفته در کنم فکر+ 

 هیشکست کاش -

 خونه ببر رو هى زودباش+ 

 تهراى برم هیخوام هى -

 برو خودت
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  تهراى؟ بری هیخوای چی چی+ 

 دوستم ی هؽازه برم -

 ! بگیرم کفش هیخوام

 بگیری؟؟ کفش اهروز ههیى باید حتها+ 

  داری؟؟ رو کفش یه ههیى فقط

 یکیه ههیى آره -

 اردالى؟+ 

 درد -

 بگیری؟ کفش و کیؾ واسم دادی قول شهربازی تو یادته+ 

  نهیاد یادم نه -

  دیگه نکى اذیت+ 

 دادی قول

 ها نهیشی َکنه باز پروا -

 باهات هیام هنم+ 

 کنم هی پیادت باشه که هرجا بزنی حرؾ راه تو اگه یعنی -

 ها؟؟ هیریزی سس هى کفشِ  تو حاال

 

 رفتم هی باهاش باید

 زدیم هی حرؾ علی به راجع باید

  کشیدیم هی نقشه باید

 نبود چاره ولی بودم کرده عصبیش چند هر

  آوردم درهی دلش از باید

 ...شدم سوار و رفتم حرفی هیچ بدوى

 هیکرد درد واقعا دستم

 بستم رو هام چشم و دادم تکیه صندلی به رو سرم

 خورد زنگ گوشیم که نکشید دقیقه چند
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 پرید چشام از برق نیکا اسم دیدى با

  بود شده تنگ واسش خیلی دلم

 نیکا+ 

 هعرفت بی سالم -

 دختر؟ تو کجایی هست هعلوم هیچ نیکا+ 

 شها های پرسی احوال از -

 !کها؟ رفتم هى فههیدی اصال خانوم نیکا+

 گفت بهم عسل آره -

 پروا بودم تو از تر داؼوى خودم هى هوقع اوى ولی

 کنم بدتر رو حالت بیام خواستم نهی

 ؟!نیکا خوبی+ 

 عالیم -

  خانوم نیکا شده چی+ 

 هیخونه؟ خروس کپکت

 پروا -

 هیشه؟ عروس داره خنگت رفیق هیشه باورت

 برونهه بله اهشب

 هیای؟؟

 هیگی دروغ+ 

 نیکا بگو راست

 هیگم راست پروا جوى به -

  عسیسم+ 

 نیکا کی با

 بچگیم دوراى بازیه هم با -

 افشیى؟؟؟؟+ 

 آره -
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 کردی؟ پیدا کجا از اونو+ 

 پروا هفصله -

 هیای؟ اهشب

  تهراى هیرم دارم نیکا+ 

 اتوبانم

 پیشت بیام ؼروب فردا هیدم قول

 عوضی باشه -

  خداحافظ

 گلم بشی خوشبخت+ 

  خداحافظ

 

 بودم خوشحال نیکا از بیشتر هى

 هیشد عروس داشت دوستم تریى نزدیک و بهتریى

 کرده فراهوش اهیرو بود هعلوم

 شدم خوشحال خیلی

  هیشد تهوم خوشی و خیر به رادههر و هى قضیه کاش

 

 خوشحالی؟ چرا تو پروا -

 شوهری؟؟ بی ایى تو کرده شوهر شها از جلوتر دوستت که باشی ناراحت باید االى

  بپوشم؟ چی حاال هى وای+ 

 خدا یا -

  نداره تهوهی هیچوقت دخترا بپوشهه چی ایى

 ندارم خواهر خداروشکر

  نداری خواهر+ 

 !هیگیری که زى ولی

 کنم ؼلط هى -
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 بندى نهی دستهال نهیکنه درد که رو سری

  ارهنیا درکِ  جهنم به+ 

  هیشه؟؟؟ تو زنه کی آخه

 تو هثال یکیش -

  اردالى+ 

 ببینی رو خوابش

 بازیه یه ههش اوى

 پسر آقا ههیى

 ...نداره ورت خیال و فکر

  گذروندیم کل کل به هاشیى تو رو راه کل

 بودم خسته حسابی برگشت هوقع

 داشت شیکی های کفش و کیؾ ی هؽازه تیراژه تو اردالى دوسته

 گرفت عسلی کهربندِ  با کالج یه خودش واسه اردالى

 گرفت رو بؽلیش زیر ستِ  کیؾ و سفید سانتیهٓٔ یه هى واسه خودش اصرار به

 کرد هههونهوى برگ چلو دوستش ههونجا بعدم

 بزنم حرؾ باهاش علی به راجع بودم رفته هثال

 کلهه یک از دریػ

 هیکرد درد خیلی سرم

 گذاشتم هم رو و چشام برگشت هوقع

  اوهد هی خوابم عجیب

 بود پاییى ها شیشه

 لرزوند هی رو تنم باد

  نفر یه به رسید هی آخرش و شد هی رد هام چشم جلو از فیلم هثل اتفاقات ی ههه

 ...علی

  بود شده پیداش کجا از دونم نهی که علی

 بزنه زهیى هنو بود اوهده که بودم هطهئى ولی
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  کنه نابود هنو بود اوهده

 نکردم تقال بودى بیدار واسه دیگه

 بود اوهده سراؼم که نازی خواب به سپردم رو خودم

 بود گوشم تو اردالى صدای

 پروا -

 بیدارشو

  رسیدیم

 کى باز هاتو چشم

 

 لعنت هعرکه هگس خر بر

  داری؟ برنهی هى سر از دست خوابم تو ، تو+ 

 بخوابم بذار کى ولم

  پاشو بابا چیه خواب -

 

 کردم اونوری روهو حرفاش به توجه بدوى

 بودم ویبره رو بعد ثانیه چند

 داد هی تکونم داشت یکی

 وقته دیر دیگه پاشو -

 بردهت کجا کنه هی فکر هاهانت االى

 

 کردم باز رو چشهام گوشیم پیاهک صدای با

 

 بودیم پارکینگ تو

 رسیدیم زود چه+ 

 انداختم گوشیم به نگاهی
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 عزیزم بذار هم رو آروم رو هات چشم' 

 بزنى رقم واست رو خوب فردای یه خواى هی ها فرشته

 توست هال فردا خورشید

 شم هی تر عاشق لحظه هر هى

 تر تشنه لحظه هر

 ببره خوابم صبح فردا تا کنم نهی فکر

 بشهرم هارو لحظه دیدنت واسه و باشم بیدار خوام هی

 " دارم دوستت

 

 نشست لبم رو لبخندی رادههر ی شهاره دیدى با

 زدم بهش ای بوسه و گذاشتم لبام روی  ، رو گوشیم

 خوبم حال و حس ایى از هنو اردالى صدای 

 بیروى کشید

  خدا یا -

 شدی؟ خل پروا

 ری هی فکر تو

 خندی هی خودت واسه

 بوسی هی رو گوشی

 بندی هی رو هات چشم

 ها هحبته کهبود عالئم ههه اینا

 

  کردم سکوت اردالى جواب در

 فههید نهی عشق از چیزی که اوى

 کردم حرکت اردالى از جلوتر و برداشتم کفشهو و کیؾ پالستیک

 گذاشتم باز رو آسانسور در قدیها یاد به و پنجم ی طبقه اوهدم

 بود خورده زیادی شام
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 بودم سالهتیش فکر به که هنم

 شه هضم ؼذاش خواستم هی فقط

 بریزم کرم خواستم کنید فکر اگه هدیونید

 کردم باز رو در و انداختم در تو رو کلید

 دیدم برزخیش ی قیافه با رو بابا یهو

 بودی؟؟ کجا االى تا پروا -

 سالم+ 

  بودی؟ کجا االى تا هیگم -

 بودم بیروى اردالى با+ 

 داری؟؟ خبر علی حال از پروا -

 ؟!کرده چیکار خاطرت به دونی هی

  داره دوستت خیلی

 هاى؟ نداری عالقه بهش چرا

  پسره ایى

 هیگم رو اردالى

 ؟!داری دوسش

 

  بود فههیده رو علی ی قضیه بابا

  کرده خودکشی دخترش خاطر به زادش خواهر کرد هی فکر

  نداشت خبر کثیفش ذهى از ولی

 

  بود زده زنگ آقاجوى پروا -

  رسیده گوشش به خبرا

  بابا+ 

 نداره دوست رو هى علی خدا به

 بگیره انتقام هى از خواد هی
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 کنم تحقیرش و بدم رد جواب بهش که خونهوى در جلو کشوندهش نقشه با هى کنه هی فکر اوى

 خواد نهی رو هى علی بابا

 پروا کى بس -

 گفتی هاهانتم به رو حرفات ایى

 داره دوستت علی

 بهم بگو کلهه یه فقط

 اردالِى؟؟ هات هخالفت دلیلِ 

 

  رادههر بابا نه بگم خواستم

 کردم هی دک رو علی باید اول ولی

 اردالى بعد

 

  بابا آره+ 

 دارم دوسش رو اردالى هى

  طور ههیى اونم

 زیاد خیلی

 کنم نهی فکرم حتی هیچکس به اردالى جز هى

 ...اتاقم تو دوییدم و گفتم رو ایى

 نشستم زهیى کؾ نشستم ههونجا و بستم رو در

 .خوندم رو رادههر پیاهکِ  بارها و درآوردم رو گوشیم

 کردم باز رو هام چشم هاهاى صدای با که برد خوابم کی دونم نهی

 بود ضعیؾ خیلی صداش

  کردم باز رو اتاقم در

 نیستیى؟؟ بردار دست چرا هحترم آقای -

  کرد؟ هی صحبت داشت کی با هاهاى

  داره دوست رو ای دیگه کس پروا گم هی اطالع هحض -
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  کنم عرض چه که هحترم آقای ببیى -

 نیست تو دهى ی لقهه پروا بیای پاییى بری باال

 اینجا نزنیى زنگ ام دیگه-

 بده نشوى واکنشی چه دونم نهی واقعا بفههه پروا بابای اگه-

  خداحافظ

 

 رسوندم هاهاى به رو خودم

 ! بود؟؟ کی هاهاى+ 

 بخیر صبح -

  بود؟ کی گم هی هاهاى+ 

 پرهام تیِچرِ  پسره ایى -

  پروا؟ شده پیدا کجا از ایى ی کله و سر باز

  بود؟ نکرده کم رو شرش هگه

 داری دوست رو اردالى که بگو بهش بزى زنگ بگیر خودت رو گوشی بیا گم هی

 زندگیش دنبال بره بذار بگو

 

 گفت؟ هی داشت چی هاهاى

 کرد؟ هی صحبت اونجوری رادههر با داشت تلفى پشت یعنی

 خورد هی بهم زندگیم از داشت حالم

 کنی صحبت اونجوری رادههر با نداری حق تو هاهاى+

  رادههر آقا و نه رادههر -

 کشی؟ نهی خجالت خانوم پروا بعدم

 تا چند تا چند

 اردالى هم رادههر هم

  باشی؟ داشته شوهر دوتا خوای هی

  هیزنی؟ چیه حرفا ایى هاهاى+ 
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 !زشته

 هاهاى کى بس

 کى ولم

 گرفتیى تصهیم هى واسه شها االى تا

 درسم

 تحصیلیم رشته

  دانشگام

 دوستام

 چیم ههه

 بگیرم تصهیم خودم زندگیم به راجع ذاریى نهی حداقل چرا

 ام؟؟ بچه هى هگه هاهاى

  نداری عقل ولی نیستی بچه -

 کنی بدبخت رو خودت خوای هی تو

  هستی؟ بابات آبروی فکر اصال پروا

 چشه؟ رادههر هگه هاهاى+ 

 پوله؟ چی ههه هگه هاهاى

 بیاد بابات بذار -

 سفید چشم هیکنم روشى رو تکلیفت

 رسی نهی اردالنم به دیگه

 بگیریم گردى رو گناهش تونیم نهی ها کنه خودکشی باز علی اگه

  هیره فاهیل تو آبروهوى

  کى فکر عاقالنه

 داره دوستت علی

 

 نشم هاهاى دهى به دهى دادم ترجیح

 اتاقم تو رفتم



 آؼوش خالی                                                                                                                            ٔفصل 

 

 

443 
 

 هیکرد خودکشی داشت گوشیم

 بود اوهده اس ام اس

 گلم دنبالت هیام دیگه ساعت یک تا پروا" 

 "باش آهاده

 پرید سرم از برق

 چسبوندم قلبم به رو گوشی

  باشم بهتریى باید اهروز

 کردم تلقیى خودم به

  زندگیته روز بهتریى اهروز

  باش خوشحال

 تعطیل ؼم

  تعطیل ؼصه

 بخند

 

 ...حهوم پریدم و برداشتم رو حولم

 دوش زیر رفتم و کردم ولرم آبو

 کرده چیکار ببینم بزنم زنگ نیکا به باید

 کرده پیداش کجا از باز دونم نهی ، بود بچگیش بازیه هم افشیى

  اوهده بیروى اهیر فکرِ  از که بودم خوشحال

 بود اهروزم لباسای فکر تو ههش

 بپوشم چی دونستم نهی

 باحاله؟؟ اردالى هاهاى هثل رادههرم هاهاى یعنی

 نداره بابا که سوخت هی رادههر واسه دلم

 رسیده اینجا به و وایساده خودش پای رو ولی

 هیگرفتم انرژی کلی بهشم کردى فکر با

  بیروى اوهدم و کردم تى رو حولم بعد دقیقه چند
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  کردم تنم زیر لباس و کردم سشوآر رو هوهام سریع

 زدم لبام به ای قهوه لب رژ و کردم هالیم آرایش یه

  زدم هام گونه به ای قهوه ی گونه رژ

 رفتم لباسام کهد سهت

  شد هی تکراری داشت کم کم لباسام رفتم هی خرید یه باید

 بود گرفته واسم دبی از هاهاى که خورد آبیم هانتو به هام چشم

 کردم پام روشى آبی جیى یه و برداشتم رو رنگش هم شال

 ...اوهد در صدا به گوشیم

  بود رادههر

  پاییى بپر سرکوچتونم پروا:  گفت بزنم حرفی هى اینکه قبل

 اوهدی؟ زود چه نیستم حاضر هنوز هى رادههر+ 

 پایینا هیای سریع دونم نهی هى -

 اوهدم باشه+ 

 کردم سر رو شالم و کردم قطع رو گوشی

 گرفتم ادکلنم با دوش یه و آینه جلو رفتم

 کردی؟ تیپ خوش کجا: کهرش رو زد رو دستش دیدنم با هاهاى

 دارم قرار آقاهوى با:  رفت در دهنم از

  اوهو -

 شه قدم پیش تر سریع بشی علی زى تو نهیخواد اگه که بگو بهش پس پروا باشه

 

  کردم ُکپ

  هاهاى؟ هیگی رو کی+ 

 عهم -

 دیگه هیگم رو اردالى

 

 هه
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 اردالىِ  آقاهوى از هنظورم بود کرده فکر

 کرد هی چالم ههونجا که هیگم رو رادههر فههید هی

  زدم پوزخند

 هاهانی باشه هه+ 

 چشم

 بیاد حتها هیگم بهش

 برم قربونش هى الهی

 زهرهار -

  سفید چشم

 هى؟ جلوی زنی هی چیه حرفا ایى

  چیزیه خوب خجالتم

 

 کردم پا رو هام کتونی و دادم سر ای قهقهه

 کردم برانداز آیینه نو رو خودم و توش پریدم آسانسور در شدى باز با

  جیگری دختر چه جوى

  شد ظاهر جلوم اردالى و شد باز آسانسور در یهو بودم خودم تهاشای هحو که طور ههیى

  لعنتی اوه

 شد پیداش کجا از ایى

 زارِ  کارم که ببینتش هاهاى

 بریى؟؟ هی تشریؾ کجا الطلوع صبح -

 سالم اوال+ 

 زوده کجا دوها

 دعوتم ناهار سوها

 اونوقت؟؟ کرده دعوتتوى کی -

  نیکا ، اههم+ 

 ریم هی باهم باشه -
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 چی؟؟+ 

 دیگه ریم هی باهم -

 !کجا؟ تو+ 

 اس دخترونه جهع

 رسونهت هی نداره اشکال -

  بیای تو تا وایهیستم جا ههوى

 ...آخه+ 

 آخه بی آخه -

 داد فشار رو 3 ی دکهه و آسانسور تو داد هلم حرفام به توجه بدوى

 هست هاشیى بابا ای+ 

  هیرم خودم

 نهیری جایی ظهر ی کله جنابعالی -

 نهیای که بگو بزى زنگ

 نهیشه اردالى+ 

  هستى ههه برم باید

 گفتم که ههیى -

 

 خورد هی زنگ گوشیم

  بود رادههر

  کنم چیکار االى خدا وای

 آخه شد پیداش کجا از اردالى

 لعنت هعرکه هگسِ  خر بر

 کشوند خودشوى واحدِ  سهت و گرفت رو دستم

 اردالى؟ -

 باشه

  هیریم باهم
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  هیرم تو با

 بریم فقط

 هستى دوستام ی ههه برم باید هى

 بریم باشه -

 بیای؟ ها لباس ههیى با هیخوای فقط+ 

 ؟!هگه چشه -

  نیکاست بروىِ  بله شب بابا+ 

 بری؟؟ هشکی لباس با هیخوای

 

  هیزد زنگ بهم داشت ههچناى رادههر

 بریم بعد کى عوض رو لباست حداقل+ 

 شیم ست که کى تنت آبی پیرى یه

 تو بیا باشه -

 نیست؟ جوى ساناز+ 

 نیست نه-

 داخل رفتیم و کرد باز رو خونشوى در

 کنه عوض رو لباساش تا رفت اتاقش سهت

 نبود دلم تو دل

 پاییى رفتم ها پله از و کردم باز یواشکی رو در

 هیدویدم سرعت با

 زدم هی نفس نفس

 کنار کشید هی فههید هی رو رادههر اردالى اگه بودم هطهئى

 شه رادههر و هى ی بازیچه بخواد که بود حرفا ایى از تر هؽرور

 رفتم سرکوچه سرعت با و بیروى زدم ساختهوى ورودیه در از

 بود اونجا رادههر 6ٕٓ

 نشستم و کردم باز رو هاشیى در سریع
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 برو رادههر برو:  گفتم حرفی هر از قبل

 شده؟ چی کجا-

 ندیدتهوى تا برو بیروى اوهد هی داشت هم هاهاى+ 

 شدیم خارج کوچه از سرعت به و گذاشت گاز رو پاشو رادههر

 بود بسته رو هام چشم و بود داده تکیه صندلی به رو سرم

 بیروى هیزد سینم از داشت قلبم

  گذاشتم قلبم روی رو دستم

 خانوهم سالم علیک -

 

  دادم جواب و زدم لبخندی

 سالم+ 

 کردی؟؟ تى آبی توام که تنهه جیى پیرى هى هیدونستی تو ببینم -

  خدا به نه+ 

 دارم باور رو حرفت نخور قسم -

 

   گرفت سهتم و درآورد بودى پیچیده دورش گونی هتر سه دو که آبی رز گل یه صندلیش کنار از

 بانو شهاست واسه گل ایى -

 زد هی برق بهم توجهش ههه ایى از هام چشم

 کردم بو و گرفتم ازش رو گل

  کردم خشکشوى هم رو بودی آوردی واسم اونروز که هایی گل+ 

 دارم نگهشوى و کنم خشک رو هیاری واسم که هایی گل ی ههه هیخوام

 هاى؟؟؟ هیکنی جهع گل تا چند هیشیم دار بچه وقتی تا ببینیم -

 

 انداخت گل هام گونه خجالت از

 گرفتم پاییى رو سرم

  کردم احساس دستام روی دستشو لؽزش
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 پروا؟ -

 بله؟+ 

  هستم پات دنیاست دنیا تا -

 چی؟ تو

 هیهونی؟ کنارم

 وایهیستی؟؟ پشتم

 

 زدم زل هاش چشم تو

  رادههر آره+ 

  هستم کنارت

 

  گذاشت قلبش رو و کرد نزدیک خودش به رو دستم

 بینی؟ هی -

 !!ها هیکنه تولوپ تاالپ اینجوری داره که شهاست حضور بخاطر

 

 زد روش ای بوسه و کرد جدا سینش از رو دستم

  هیکردم احساس رو هخالفم جنس از بوسه که بود اولم باور

 دست رو حتی

 

 هیریم؟ کجا االى+ 

 بدى بر بزنیم بستنی یه که هیریم االى -

 ناهار بریم بعدش که یلدا و هاهاى دنبال هیریم بعدم

 نشه؟ ناراحت ببینه رو هى هاهانت رادههر -

 پروا؟+ 

  حرفیه؟ چه ایى

 برگردوندی یدونش یکی پسر به رو زندگی و برگشتی که ههنونه ازت خیلی اتفاقا
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 نشست لبام رو لبخند

 بستنی؟ یا داری دوست زرشک آب پروا -

 

 افتاد راه دهنم آب زرشک آب اسم اوهدى با

 زرشک آب هعلوهه خوب+ 

 آره؟؟ دربیاری عزا از دلی که شه گشنت حسابی ناهار واسه هیخوای کلک آی -

 

 خنده زیر زدیم جفتهوى حرفش ایى با

  ترهز رو زد شاپ کافی یه جلوی

 

 هیخوری؟ جا ههیى یا داخل بریم -

 جا ههیى+ 

 هیام هیگیرم هیرم پس باشه -

  باشه+ 

  شد رد خیابوى از و شد پیاده هاشیى از

 زد چشهک و انداخت بهم نگاهی دور از

 دادم تکوى دست واسش هنم

 

  داشتم اس ام اس و کال هیس چندتا انداختم گوشیم به نگاه یه

 کرد یخ دستم گوشی رو اردالى اسم دیدى با

 خوندم رو اسش ام اس

 

 '  ذاری؟ هی قال و هى پرواِٰ

 واست دارم

 'خوشگله ست خونده فاتحت برگشتی
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  خدا وای

   کنم چیکار حاال

 شد پیداش کجاش از دیگه اردالى

 انداختم رادههر به نگاه یه آینه از

 بود دختر یه با زدى حرؾ ؼرق

 کردم نگاهشوى شیشه از و برگشتم

 خندیدى هی جفتشوى

 شناسى هی رو ههدیگه انگاری

 بود؟؟ کی دختره ایى

 دختره به چشهش یه و بود هاشیى به چشهش یه رادههر

 برگردوندم سرهو سریع که کرد نگاه هاشیى به

 رفت سرش پشت هم دختره و شاپ کافی داخل رفت

 خورد زنگ گوشیم

 بود رادههر

  دادم جواب 

  کشه هی طول یکم که گفت هردِ  عشقم -

 هیام بعد دقیقه چند هى نیا بیروى بشیى هاشیى توی تو

  کردم قطع رو گوشی حرفی بدوى

 ...هه

 کشه هی طول

 رفت یادت رو هى که شدی دختره ؼرق قدری به

  شد نهی باورم

  کرد هی خفم بؽضم

 بود شده اشک پر هام چشم

 رفتم شاپ کافی سهت و شدم پیاده هاشیى از
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  داره چیکار باهاش رادههر و کیه دختره اوى فههیدم هی باید

  کردم نگاه آروم شاپ کافی در از

 بودى ایستاده کم ی فاصله با هم روی روبه رادههر و دختره

 اوهد هی هاشوى خنده صدای

 گرفت دختره سهت و درآورد کوچیک ی جعبه یه جیبش تو از رادههر

 شد هی سرازیر داشت اشکام

  سرم تو خاک

 بستم دل الکی که سرم تو خاک

  داد هی بازی هنو داشت رادههر

 کرد بازش و گرفت رو جعبه دختره

  آورد بیروى جعبه داخل از حلقه یه

 زد نهی دیگه قلبم

 شد خراب سرم رو آرزوهام ی ههه

 ...افتاد هى به هاش چشم رادههر که گریه زیر زدم آروم و گذاشتم دهنم جلو رو دستم

  داد نشوى دختره به هنو انگشت با

 کردم پاک رو اشکام

 گرفت رو دستام و شد نزدیک بهم دختره

  خانوم؟ پروا -

 کشوند کافه داخل خودش با و گرفت رو دستم

 گذاشت دستاش تو رو دستم و برد رادههر سهت رو هى

 زدى کؾ و پاشدى نفری چهل سی که بکشم دستاش از رو دستام خواستم

 بودم هونده هبهوت و هات هنوز هى

 کرد پاک رو اشکام و رفت گونم سهت رادههر دستای

 ها کنی َتر هنو دنیایِ  نبینم دیگه -

 گرفت سهتم رو حلقه و زد زانو جلوم بعدم

 گشتم دختره اوى دنبال چشم با
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 بود حلقه دخترِ  کهرِ  دورِ  دستاش که دیدهش پسری کنار

 داد هدیه بهم دستم رو ای بوسه با ههراه رو حلقه رادههر و بردم جلو تردید با رو لرزونم دستای

 کردى هی نگاه هارو و بودى جفت ههه انداختم جهعیت به نگاهی

 :گفت بلند صدای با و اوهد جلوتر بود دخترِ  کنارِ  که پسری

 شدى هرؼا قاطی هم ها رادههرِ  آقا باالخره دوستاى

  رادههر ناهزد خانوم پروا هیکنم هعرفی

  نباشه رادههر واسه دختر دنبال کسی دیگه

 کرد پیدا رو جفتش خودش

 ...کرده تور جفتیم چه هاشاال

 شدى نزدیک بههوى دختره و خودش حرفش ایى با

  گذاشت پسره ی شونه رو ، دستشو رادههر

 هیکنم هعرفی -

 پرنیا ناهزدش و دوستم بهتریى اهیرحسیى

 

  بوده دوستش ناهزدِ  دختره اوى پس

  گرفت آؼوش تو هنو و اوهد جلو پرنیا

 

  بودم شدى آب شرؾ در بودم کرده که بدی فکرِ  خجالتِ  از

 

  عزیزم خوشحالم باهات آشنایی از -

 عزیزم ههینطور هنم+ 

 

 هینداختى تیکه رادههر به هی پشت از هم بقیه

  بودى کالس با خیلی ههشوى خدایی

  انداختم خودم به نگاه یه

 بودى خودهوى عسل هثل واقعا هاشوى بعضی ولی نبودم بدک
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  گفت بلند و گرفت دستهو رادههر

 هى هههوى داد سفارش هرچی هرکی اهروز اهیرحسیى -

  کرده کچلم شوهرش هادر بده هم هارو خانوم زرشک آب ایى

 هنتظرهونه

 

 خنده زیر زدى حرفش ایى با ههه

 بیروى زدیم کافه از خداحافظی کلی بعد  و گرفت رو زرشک آب

 کوبیدم رادههر پهلوی به آرنج با هحکم کافه از شدنهوى دور از بعد

 بود کاری چه ایى کصافط -

 ببینیى رو رادههر جفتِ  بیایى آره که کرده خبر هارو بچه زده زنگ اهیرحسیى ایى بابا+ 

 هیزنى چشم رو هى عشقِ  خروسِ  هیاى بابا گفتم هرچقدر

 نکرد اعتنا حرفم به

 داخل بردم زوری پرنیا که بعد

  خوبیه دخترِ 

 هم واسه هیشیى خوبی دوستای

 عشق؟؟؟؟؟؟ خروسِ  هیگی هى به+ 

 هرغ؟ خب -

 قناری یا

 دلبر اصال یا

 خوبه دلبر آره

 دلبر شده دیرهوى که بخور رو زرشکت آب

 

  نشستم هاشیى تو و کشیدم سر رو زرشک آب

  انداختم بود دستم تو که زردی رینگِ به نگاهی

 بود شد حک تاریخی یه و رادههر اسم حلقه داخل

 ؟!!تاریخیه چه ایى رادههر+ 
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 پرهام کالسِ  اولیى تاریخ-

 دیدهت که روزی اولیى

 هدیونم نفر یه به زندگی تو هى

 کی؟ به هیدونی

 پرهام به

 شه قشنگ زندگیم شد باعث که

 کرد آشنا باهام تورو که

 

 زد گوشم پشت رو ازش طره یه و برد هوهام سهت رو دستش

  پروا؟؟ -

 کنی خطابش هاهاى دیدی رو هاهانم وقتی هیخوام

 ...اها+ 

 کشم هی خجالت هى رادههر

 ...زشته

 اها بی اها -

 گفتم هى که ههیى

 کنم راضی رو هاهانت که دادم قول بهت

  رادههر+ 

  نزى زنگ هاهانم به دیگه توروخدا

 شه احتراهی بی بهت خوام نهی

 کنم هی درست رو چی ههه خودم

 کنم هی راضیش

 باشه؟؟ نزى زنگ هوقع اوى تا

 تو هیام پنجره از کنه بیروى در از -

 اینجوریاست خانوم پروا بله

  ندارم دوریتو طاقت دیگه
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 کنیم عقد خوام هی

 شی زنم خوام هی

 قانونی زىِ 

 دیوونه+ 

 

 شد ظاهر گوشیش رو یلدا خندوى عکس و خورد زنگ گوشیش

 خورد زنگ هنم گوشیه لحظه ههوى تو

  بود خونه از

 دادم جواب رو گوشی

 هاهاى؟؟ جونم+ 

 گلم؟ دختر عشقتی با هنوز -

  هاهانی آره+ 

 کنی؟ صحبت باهاش بدم هیخوای

 بده آره -

 اینجا اوهده اردالى

 بزنه حرؾ عشقت با خواد هی

 

 زد خشکم یهو

 

 هیکرد چیکار اونجا پرو بشرِ  اوى

 

 فههیدی؟ ای خونه دیگه دقیقه پنج پروا -

  برگردم تونم نهی هى هاهاى+ 

  دعوتم ناهار

  واست هیگم هیام حاال

 نیکام با
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 بهالی شیره سرم بخوای که نیستم بچه هى پروا -

  هیگی دروغ اسب هثل داری بود هعلوم اولشم از

 بهم گفته رو چی ههه اردالى

 رو چی ههه

 بگی دروغ خواد نهی دیگه

 

 کنم هی روشى رو تکلیفت اوهدی

 هى فقط نه البته

 کنیم هی روشى رو تکلیفت

 بابات و هى

 

  آزاد بوق بعدم

 

  نداشت جریاى رگام تو خوى ثانیه چند برای

 بود داده لو رو چی ههه آشؽال اردالىِ 

 شدم بیچاره خدا وای

 چی؟؟ فههید هی بابا اگه

 

 کنار بذارهش بچلونهش ، کنم خشکش ، بشورهش تلفى پشت و اردالى به بزنم زنگ خواستم

 

 هوند دستم تو گوشی رادههر صدای با ولی

 بود یلدا -

 پس کجاییى هیگه

 دختر ایى فوضوله چقد که دونی نهی

 هیترکید حسودی از داشت

 ها داره شوهر خودش خوبه
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 حرفاش به گوشم و بود رادههر به چشهم

 دیگه جای ذهنم ولی

  کصافط اردالىِ 

 هیارم پاییى دکورشو اوى

 کنه درستش نتونه صافکاری هیچ که بندازم رخشش اوى رو خشی یه

 

 ها توام با پروا -

 کجاست؟ حواست

 

  دادم تحویلش ساختگی لبخند یه

 توئه به حواسم+ 

 خونتوى بیایم که کنم هی صحبت هاهانم با پروا -

 رسهی

 باشه؟؟

 

 بگم رادههر به چجوری هى حاال وای

  روحت تو اردالى

 کنی حال خودتم بگیرم رو حالت ههچیى اردالى ببینهت هیخواد دلم فقط

 هیدی؟ لو هنو

 

 بیایم کی بگو تو فقط -

 

 بگیره رو لقش دهىِ  اوى جلویِ  نتونستِ 

  فوضول

  هیکنم بیچارت  ، کندی خودت دستای با رو گورت پارسا اردالى
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  پرواااا -

  هست چیت یه تو اینکه هثل نه

  شده چی

 زد زنگ بود کی اصال

 ریختی بهم اینجوری که زدی حرؾ کی با

 

 بود هاهاى بابا هیشکی+

 زد ؼر یکم هعهول طبق

  شه پیاده هاشیى از رادههر خواست هی دلم

 ازش بگیرم جانانه حالِ  یه اردالى به بزنم زنگ

 

 کشیدم خجالت در جلو یلدا و هاهانش دیدى با

 

  کشم هی خجالت هى رادههر وای+ 

 

 کرده باز واسم رو هاشیى در دیدم اوهدم خودم به تا

 کنی؟ هی باز واسم درو تو کشم هی خجالت هیگم هى رادههر بهیری

 بود ساله 46 43 تقریبا خانوهه یه هاهانش

  داشت صورت به کم خیلی آرایش

 بود زده توپ تیپ یه عوضی که هم یلدا

 خندیدى هی رادههر هنو به دور از داشتى

 : گفت رادههر رسیدیم که ههیى

 خندیى؟ هی چی به دوتا شها

 : داد جواب هاهانش

 بره باالت و قد قربوى هادر الهی
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  جاى رادههر هیاید بهم چقدر

 خوشحالی که خوشحالم

 سالم+ 

  دلم عزیز سالم -

 قشنگم عروس هاهت روی به سالم

 

  کشید آؼوشش به سخت هنو هم بعد

 بود برخورد خوش  و ههربوى هاهانش چقدر

 هى هاهاى هثل هه

 کرد پول یه ی سکه رادههرو

 : اوهد حرؾ به یلدام باالخره

  کردی قبولش هنو خنگ داداش که خوشحالم جونم پروا

 کنی نهی ضرر باش هطهئى

 نداره دوهی ذلیلیه زى َیک

 

 خنده زیر زدیم ههگی بعدم

  هاشیى تو شدى سوار هوقع

  بشینم جلو که کرد اصرار کلی هاهانش

  .نشستم یلدا پیش عقب و نکردم قبول هى ولی
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 سومفصل 

  بود وایساده رستوراى در جلو که دیدم رو بابک آقا

 نشوند پیشونیش رو ای بوسه و کرد بؽلش یلدا دیدى با

 دارى دوست رو ههدیگه خیلی اوهد هی نظر به

  بود خونه درگیره ذهنم هى ولی بودى بخندی بگو ی خونواده

  بودم بیچاره که گفت هی بابا به رو چی ههه هاهاى اگه

 خونه رفتم هی زودتر باید

 زدى حرؾ کلی و ناهار خوردى بعد

 خونه برسونتم اوهد رادههر

 نبود بدهکار گوشش هیرم آژانس با که کردم اصرار هرچی

  رادههر+ 

 جاى -

 گذشت خوش بهم واقعا اهروز+ 

 ههنونم

 گذشت خوش خیلی هنم به -

 بودی کنارم تو چوى

 دارم دوسش خیلی رو هاهانت+ 

 ههربونه خیلی

  ؟!چیه اسهش راستی

  نیستا ههربوى ههه با -

 خوبه خیلی عروسش با فقط

 فرزانه هاهاى

 دارم دوسش چوى داره دوسم+ 

 داره اتوباى دل به دل

 دزدیدیا رو یلدا و هاهاى قاپ اول ههوى از شیطوى -
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  زدم چشهک

 پس کردی فکر چی بله+ 

 

 شدم پیاده کوچه سر قلوه و دل تعارؾ کلی بعد باالخره

 

 بود پارکینگ تو اردالى هاشیى

 گذاشتم اردالى هاشیى رو و درآوردم رو کلیدم

 باهاش زدم قهری دورِ  یه بعدم

 بود حقش

 هاشینشو کنم پنچر هیخواست دلم

 بود هردونه کفش جفت یه خونهوى در جلو

 اردالىِ  واسه بود هعلوم

 زشت هوجودِ  ایى کرد هی چیکار ها ی خونه

 زدم درو زنگ و کشیدم عهیق نفس چندتا

  بودم کرده آهاده اردالى پیشِ  هاهاى توسط شدنم ضایع و حسابی دعوای یه واسه رو خودم

 ..کنه خیر به ختم خودش خدا

 کرد باز درو برزخی ی قیافه با هاهاى

 ریخت قیافش دیدى با قلبم

 کرد هی کوفت هیوه باز نیشِ  یا که دیدم رو هارهولک اردالىِ 

 داشتیى؟ تشریؾ کجا خانوم -

 هیدم توضیح رو چی ههه هاهاى+ 

 گفته رو چی ههه اردالى نیست توضیح به نیازی -

  کنم؟ چیکار هیگی هاهاى+ 

  دارم دوسش

 بکش خجالت پروا شدی رو و چشم بی خیلی -

 هاهاى؟ چیه دونی هی اصال+ 
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 شهاست بخاطر دروؼام ی ههه

 !کنیى هی هجبورم شها

 کنم؟ گیری تصهیم خودم زندگیه واسه خودم ذاریى نهی چرا

 نیستم که بچه

  ای بچه هنوز تو چرا -

 کنه هی ثابت اینو که رفتارات

  نکنه قبول خواست هی اردالى+ 

 بودم؟ کرده هجبورش هى هگه

  نکنه؟ قبول چیو -

 بگم شها به رو حقیقت شدم هی هجبور هنم نیستم هى نه گفت هی اول ههوى از اگه+ 

 

  درهیاره هارو الل ادا و هیکنه خودکشی پشت اوى از داره که دیدم هی رو اردالى

 

  اونجا؟ هیگی چی تو هوی+ 

  دراوهد حدقه از چشهات

 باش هودب پروا -

 گفته؟؟ بهم کرده بد

  کوبیدم سینش به رو دستام جفت و سهتش رفتم

 زدی؟ حرفاتو لق دهى+ 

  کردی؟ فوضولیاتو

 گرفتی؟؟ چی جایزه ببینم

 

  حرفم تو زد هاهاى

 تو؟ چته پروا -

 لطفا نکى دخالت شها هاهاى+ 
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  گرفتم اردالى سهت اهو اشاره انگشت

 

 اردالى+ 

 اردالى

  جونت به هیفتم هیشم کنه اهروز از

 نکنم کالفت روز هر نیستم رادهنش فرزیىِ  دخترِ 

 باش هى جانب از جانانه حالگیری یه هنتظر

 

  هیگی؟ چیه حرفا ایى پروا:  اوهد حرؾ به باالخره

 شیم شوهر و زى قراره تو و هى

 

 !کارشه؟؟ تو کلکی چه باز اسکل

 

 سقؾ یه زیر برم تو با کنم ؼلط هى+ 

  حرفا؟ ایى چی یعنی -

  کردم هاهانت پیش کارتو چوقولی اهروز درسته

 نذاری قالم دیگه که بود حقت چوى

 سرجاشه قرارهوى و قول هنوز ولی

 

 هیکرد بلؽور داشت چی هارهوز ایى

 

  رفتی گذاشتی قالش که گفت اوهد اردالى رفتی اینکه بعد دقیقه چند:  گفت هاهاى

 هاى؟ بیروى بری اردالى با نبود قرار هگه

 رفتی؟ پیچوندی کجا

 

  اوه اوه اوه
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 بود افتاده دوهزاریم تازه

 ...بود داده لو اهروزهو پیچوندى ی قضیه اردالى

 شد فعال شاخکام

 خدا کنم جهع و کاریم گند چجوری حاال

 زنونم ابزار جز نداشتم ای دیگه ی چاره

 گریه درسته

 کنیى؟ هی اذیتم داریى ههتوى چرا:  گفتم و کردم عوض صداهو

  کنه؟ نهی درکم کسی چرا

 

 ؛ گفتم اردالى به رو

 گیره؟ هی آهارهو کم هاهاى

 کنه؟ هی اذیتم کم

  شدی؟ اضافه جهعشوى به توام

 زنی؟ هی چوب هنو سیاه زاق هاهاى پیش اوهدی

 چرا؟ دیگه تو اردالى

 خبری با هى روحیِ  حال از که تو

  بیروى؟ برم ناهار یه دوستام با ندارم حق هى یعنی

 زندونیم؟ هگه

 بدم؟ پس جواب ساختهوى اعضای تهوم به کارام تک تک واسه باید

 پاشی؟؟ هی زخهم رو نهک چرا تو

 !!کنم ههاهنگ رنجبر آقای با رو هام برناهه باید فردا از هه

 

 شد رو اوى به رو ایى از اردالى ی قیافه

 

 بود کرده خودشو کار بازیم سیاه کنم فکر

  اتاقم تو دویدم گریه حالت با و گرفتم دهنم جلو دستهو
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 نشم زهیى پخش خنده از که بودم گرفته دهنم جلو رو دستم البته

  چسبوندم اتاق در به گوشهو سریع و بستم اتاقهو در

 کرد هی خواهی عذر داشت بدبخت اردالىِ 

 کرده کم شرشو که فههیدم در صدای با بعدم

 شدم ولو تخت رو و کشیدم عهیق نفس

  هرسی جونم خدا وای اوؾ

  گذشت خیر به اهروزم

 کى خیر به رو عاقبتش آخر خودت فقط

 شه تهوم خوشی و خیر به قضیه ایى

 هستم نوکرتم هى

  برداشتم گوشیهو و پاشدم جام از گوشیم زنگ صدای با

  بود نیکا

 بوده برونش بله دیشب

 عقدش هراسم واسه کرد دعوتم

 بود دوستم تریى خل و بهتریى عروسیه بودم خوشحال چقدر

 خرید هیرفتم باید

 هیاد یادم کم خیلی رو افشیى

  بود اینا نیکا ی ههسایه

 کردیم هی بازی خاله باهم گی بچه تو چقدر

 شد هی افشیى زى نیکا هم ههیشه

  بودى بچه تک جفتشوى

 گرفتم هی توپ لباس یه باید

 نیاد هاهاى خداکنه

 هیرم رادههر با اونوقت

 کنم سر به دست هاهانو باید آره

 پروا نزى هردگی هوش به خودتو:  شد پاره افکارم رشته هاهاى صدای با
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  خواستگاری واسه بیاى هیخواى بازم گفته زده زنگ بابا به عهت

  ههسایهوى به دادیم رو پروا ی بله ها که گفته باباتم

 کنه هی پا به خوى بفههه علی گفته کرده قاطی عهتم

 گفتم ارالى به ظهری

 کنیم سره یه رو کار که خونشوى هیریم اهشب

 شه بیخیالت هم علی اینجوری شاید

 

 آزهایشگاهی هوش بودم شده

 هیکرد تست هى رو هاشو بدبختی اول خدام حتی

 زارِ  کارم برگرد برو بی ببینه رو کشیدم هاشینش رو که خطی اردالى اگه

 هنه کارِ  فههه هی

 دارِ  بسته هدار دوربیى ساختهونم تازه

  گفتم بهش رو نیکا ازدواج داستاى و هاهاى پیشِ  رفتم

  باتو ازدواج واسه شد قدم پیش اردالى ایى خوبه پروا -

  بگیره تورو اوهد نهی هیشکی که وگرنه

 بودی خودم دلِ  ورِ  داشتی عهر تا

 

  بودم شده هادرونش هحبت هحو هى اصال

  داریم؟؟ هگه اصال ههربوى انقدر هاهانم

 کردم باز رو در و پریدم جا از در زنگ با

 بودى بابا و پرهام

 بودى بیروى ناهار پسر و پدر اینکه هثل

 

 : گفت ههربونی با و کشید آؼوشش به هنو بابا

  بری اینجا  از تو اگه پروا -

 ...هیشه نهک بی حسابی خونه
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 نشوند پیشونیم روی ای بوسه اختیار بی

  بود شیریى پدرانه هحبت حس چقدر

 بدم نشوى خودی یه اهشب زد سرم به فکری

 بذارم نهایش به هاهو هنر از چشهه یه اهشب و بگیرم ژله پودر هارکت سوپر از برم که کردم تى لباس

 ؛ هیزد حرؾ خودش با که شنیدم پارکینگ از رو اردالى صدای که کنم باز رو بیروى در خواستم

 پروا -

 کنم هی خورد دستاتو برسه بهت دستم

 نچ نچ نچ نچ

 آورده هاشینم سرِ  به چی روانی ی دختره ببیى

  خودشه کارِ  هطهئنم

 

  اوه اوه اوه

 : گفت بلند شم فنگ جیم خواستم تا

 وایسا ههونجا -

 

 دیدتم خدا یا

 کنم ؼلطی چه حاال

  برداشتم قدم سهتش آروم

 

 پروا بیا -

 ست ساخته کارت که بیا باش زود

 

 نیفتم پس که گرفتم پیش دست هعهول طبق

 

 انداختی؟ راه بیداد و داد باز چیه هاى+ 

 گردونی هی بر کنی هی درست رو هاشینم هیبری -
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 چه؟ هى به+ 

  شده؟ خراب شده چی

  پروا -

 قاطیم بدجور که چپ علی کوچه به نزى رو خودت

 بابا چه هى به+ 

 هردگی هوش به نزى خودتو -

 

 اردالى آقا سالم به به:  شد هتوقؾ رنجبر صدای با که سهتم بیاد خواست

 ها؟؟ درنهیاریى بازی دیوونه دیگه کردیى وصلت خانوم پروا با خداروشکر

 

 ...بود دیدنی اردالى ی قیافه خدا وای

 : گفت لب زیر و انداخت بهم نگاهی نیم اردالى

 پروا ها توئه های کاری گند ههش

 توست دستِ  از هیکشم هرچی

 نذاشتی آبرو واسم جا هیچ

 برم هحله ایى از کال باید

  باشی بردار دست حالتم اوى در دونم هی بعید البته

 بیشترِ  اداش تره زشت هرچی هیهوى+ 

 خوشگله نازی هی چیت به اینقدر تو دونم نهی هى

 

  ئه ئه ئه:  زد حرؾ رنجبر باز

  دعوا؟ زندگی اول

 

 . بفرهایید شها کنیم نهی دعوا رنجبر آقای -

 کنم چک هارو دوربیى هیخوام هى راستی

 انداخته خط رو هاشینم دورِ  تا دور فرهنگ بی هوجودِ  یه
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 فرهنگ؟ بی گفت هی هى به پرو ایى چی

 

  نبوده شها هاشیى سهت ها دوربیى پارسا آقای ولی ها شرهنده:  رنجبر

  رنجبر؟ آقای نبوده که چی یعنی -

 اونوقت؟ چرا

 نبوده؟ چرا

 

 : گفت و شد هاشینش سوار رنجبر

 خودم هاشیى سهت چرخوندم هارو دوربیى ببره شهارو هاشیى تونه نهی که کسی گفتم

 

  بگیرم رو خندم جلو چجوری هى حاال وای

 

 : گفت آروم بود شده قرهز خشم از که اردالى

  دارم توام واسه

  رنجبر آقای

  پدرهی جای که حیؾ

 

 پروا رسم هی هم رو تو حساب:  انداخت هى به نگاه یه بعدم

 خانوهی واست دارم اهشب کى صبر

 

  آسانسور طرؾ رفت بعدم

 بود هخی تو خیلی رنجبر خداییش

  رفتم ساختهوى در سهت رفتنش بعد

  کردم باز رو در که ههیى

 شد ظاهر جلوم ها جنی هثل یکی
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 ...دهنم تو اوهد قلبم قیافش دیدى با

 ... بود علی

 : گفت آوری چندش کشدارِ  لحى با

 ! هیبریى؟ تشریؾ کجا خانوهم

 

 بود زده خشکم

 کرد؟ هی چیکار اینجا ایى

 

  هیکنی؟ چیکار اینجا تو+ 

 ببینم رو خانوهم اوهدم  -

 بود شده ذره یه واست دلم عشقم

 

  بود شده قفل زبونم

 کرد نزدیک صورتم به و سهتم آورد رو دستش

  داخل اوهدم و کردم گرد عقب

 شد شدنش بسته هانع و گرفت رو آسانسور در که آسانسور تو کنم فرار خواستم

 شد نزدیکم و آسانسور تو اوهد

  جیگرم کنی هی دوری ازم چرا -

  شم شارژ بده هاچ یه

 کى ولم توروخدا علی+ 

 برم بذار کى ول

 کنم ولت چطوری آخه هه:  خندید

  دارم ناهزد دیگه هى... هى... هى علی+ 

 ... ببینه اردالى اگه... اگه

 

  آسانسور ی آینه تو کوبید هحکم رو آرنجش
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 کشیدم ای خفه جیػ و گرفتم صورتم جلویِ  رو دستم

 روانی کنی هی چیکار+ 

 هیشکنی؟ رو آینه چرا

 

  عوضی ی هرتیکه اوى نه هنم تو شوهر:  کشید عربده

 

 .بدم نجات خودهو بتونم شاید تا لؽزوندم پنج ی دکهه رویِ  رو دستم

  زد آسانسورو آؾِ  ی دکهه علی یهو

 شد قطع آسانسور برق

  هیهیریم اینجا -

 دوتاهونم

 

 کى کهکم خدایا

 گرفت قرار بازوهام روی تاریکی تو دستی

 

  آشؽال بکش دستتو:  زدم جیػ

 کیه آشؽال هیدم نشونت -

 

  آورد باال و گرفت چنگ به رو هوهاهم

  هیگیرم ازت رو سحر انتقام -

 دادم هلش و گذاشتم سینش رو دستهو

  تکوى ای ذره از دریػ

  هیکردم احساس قبل از بیشتر رو نفساش لحظه هر

 آورد صورتم نزدیک لبشو

 ریختى هی بهاری باروى هثل اشکام

  صورتش تو کردم تؾ و کردم باز رو دهنم
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  علی روت به تؾ+ 

 ؼیرت با ی عهه پسر روت به تؾ

 

 بزنم رو بعدیم حرؾ خواستم تا

 کنی؟ هی تؾ هى صورت تو:  گفت و حرفم تو پرید

  تو تو تو

  آشؽال هیکنی جرئت چطور تو

 

  نشست صورتم رو که هحکهی سیلیِ  بعد و

  هیکردم احساس رو بود شده جاری لبام از که خونی گرهیِ 

 

 زدم زجه و گرفتم سرم رو صداهو

  نیست؟ کسی ، کهک کهک+

 

 : داد فشار و گرفت دستش تو چونهو

  شو خفه

  پروا صداتو ببر

 

  پیچید کهرم تو بدی درد که داد هلم هحکم

 زهیى افتادم و شد سست هام زانو

  گذاشت گوشم کنار رو لبش

 

 ...گرفتم صورتم جلویِ  رو دستم آسانسور در شدى باز با یهو

 زدم صدا رو خدا و بستم رو چشهام

  دیدى حالت اوى تو هارو و شد باز آسانسور در

  گوشم کنار علی های لب
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  افتاد لرزه به پام و دست اردالى صدای با

 

 اینجا؟ کنی هی ؼلطی چه داری پروا -

 

  شد خراب سرم رو دنیا اردالى های چشم دیدى و صورتم جلوی از دستم برداشتى با 

 دیوار به کوبوندش و گرفت علیو ی یقه هى دیدى با ارالى

 آشؽال کشهت هی -

 ؼیرت بی کشهت هی

 

 بودم افتاده آسانسور ی آینه های شیشه خورده روی آسانسور کؾ

  بود شده زخهی دستام کؾ

 شنیدم هی رو اردالى صدای

 

  کصافطو ایى کشم هی پروا نکى گریه -

  پروا نکى گریه

 

 زدم زجه بیشتر و کردم بدبختی احساس بدتر صداش شنیدى با

  هیکردم حس خودم رو اردالنو نگاه

 کرد فرار در سهت اردالى دادى هل با و کرد استفاده سو علی

 علی دنبال افتاد کوچه تو اردالى

  رسوندم در جلو خودهو و شدم پا سختی به

 سرش پشت اردالنم و هیدویید علی

 بره بذار کى ولش توروخدا ، اردالى:  زدم صدا عجز با

 بره بذار کى ولش

  پیشم بیاد بگو هاهانم به بده حالم اردالى

 هوند ثابت روم نگاهش و کشید دست دوییدى از اردالى حرؾ ایى با
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 رسوند بهم رو خودش سرعت به

 دوختم چشاش به رو بارونیم چشای

 سهتم اوهد دستش

 گرفت قرار لبم ی گوشه انگشتش و

 کرد پاک اوهدو هی لبام از که خونی انگشتش با

  پروا؟ -

 خوبه؟ حالت

 

  کردم نگاهش بار اشک های چشم با

 

  پروا نکى نگاهم اینجوری -

  پاشو

 تو بریم پاشو

  اردالى+ 

 نفههه بابا

 نفههه بابا توروخدا

 ترسه هی ست دیوونه حد ایى در علی بفههه اگه

 کنم ازدواج دیگه کس با هى که ایى از ترسه هی

 هیترسه علی از

 نفههه بابام توروخدا

 

 داد تکوى تائید عالهت به سری و زد رنگی کم لبخند

 برد حیاط سهت و گرفت رو دستم

 گرفت صورتم رو و کرد باز رو آب شیر

 

 ها رسه هی هاشینم و هى به زورت فقط جنابعالی خانوم پروا -
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 صورتتو بشور

 ها؟ االى رفتی هی داشتی کجا حاال

  باال هیای کردم فکر هى

 بودم هنتظرت پله راه تو

 بترسونهت و بیای که

 شد قطع برقش یهو که بودم وایساده باش آهاده باال هیاد داره آسانسور دیدم وقتی

 کهک کهک زدی هی داد که شنیدم صداتو بعد

 توش هوندی شده خراب آسانسور کردم فکر

 برداری هات شیطنت ایى از دست بلکه تو اوى بهونی یکم گفتم

  نیوهد دلم باز ولی

 هیشی خفه هونی هی گفتم

 ...حالت اوى تو ، تو و علی دیدى با کردم باز که رو در

 کنم خورد دندوناتو خواستم هی

 کرده زورت علی فههیدم خواستی هی که کهکی یادآوری و قیافت دیدى با ولی

 

  گرفتم بودو دستم که آبی شیلنگ

  سهتش

  رفت تر عقب شد پا

 

 کردی خیسم روانی کنی هی چیکار  ئه ئه ئه -

 

  اردالى حقته:  گفتم رویی پر با

 هاى؟ کهکم نیوهدی چرا شده خاهوش آسانسور دیدی

 توئه تقصیر ههش

 اهشب واسه بگیرم دسر و کیک و ژله پودر بیروى رفتم هی داشتم هى

 کنم درست خوشهزه های خوراکی کلی خواستم هی
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  کرده خفتم علی تو خاطر به فقط

 ...انداخت بهم ای هرهوزانه نگاه

  بلدی هم کارا ازیى تو آخه -

 کردم اونوری و روم

 بلدم که بله+ 

  بلدم چی ههه هى

 گرفتی یاد خوب رو ریختى کرم فقط کردم هی فکر هى -

 کنم هی تست تو رو هاهو کرم ی ههه هى+ 

 پرو بچه ام آزهایشگاهی هوش هى هگه -

 

  دنبالم افتاد حرؾ ایى با

 هیشد نزدیک بهم و بود بسته رو چشاش ولی روش گرفتم رو آب شیلنگ

 گذاشتم فرار به پا و زهیى انداختم رو شیلنگ

 هیدوید سرم پشت جت هثل اردالنم

  بود آب خیسِ  کال

 دیوار به چسبوندم و گرفتم پشت از حرکت یه با

 بود زده زل هام چشم تو

 بود بازوهام رو خیسش دستای

 پروا؟ -

 باشه؟ ، باش شیطوى ههینجوری ههیشه

 باشی ناراحت نبینم

 باشی حال بی نبینم

 کی هر بخاطر حاال

 باش شاد و بخند ههیشه

 کى اذیتم ههیشه

 بذار سرم به سر
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  شد تر نزدیک

 

  باشه؟ -

 

 کرد کهتر هونو فاصله زدم که لبخندی با

 

 کرد لهس رو بینیم دهاؼش نوک

 ...و بست هاشو چشم لحظه یه

  چرخوندم رو صورتم

 چسبوند سرم به سرشو

 

  هیکنی؟ چیکار اردالى+ 

 

  اوهد خودش به

 کشید عقب سریع

 

  ببخشید هیچی هیچی -

  پروا ببخشید

  بدی؟ انجام رو خریدات هارکت سوپر ببرهت خوای هی

 قیافه؟؟ ایى با+ 

 داؼونم که هى

 آبی خیس که توام

 هیام کنم هی عوض رو لباسم سریع هیرم خب -

 

 سهتم کرد پرت رو ریهوت
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  گرفتهش هوا رو

  هاشیى تو بشیى -

 اوهدم دیگه دقیقه3

 

 رفت باال ها پله از بدو بدو بعدم

 بود ریهوتی چه جوى

 بود افتاده قیهت از یکم هى کار با حاال که عروسکش سهتش رفتم سریع

 چرخوندم خودم سهت رو آینه و ُرل پشت نشستم

 خانوم پروا اردالنو ها انداختی خرج حسابی اوؾ+ 

  بهم هیاد هاشیى ایى چقدر جوى

 کنم بندی شرط اردالى با هیتونستم کاش

  هاشینش سر

 کرد تقدیهم دستی دو االى ههیى اونم هه

 

 رفت هاشیى روشىِ  خاهوش ی دکهه رو دستم

 الهصب

  شد روشى هاشیى و داشتم نگه ثانیه چند رو دکهه

  کوچه تو رفتم کردم باز رو پارکینگ در و گرفتم عقب دنده آکروباتیک حرکت یه طی

 هیزد بوق چندتا و کرد هی بهم نگاه یه شد هی رد جلوم از کی هر

 بدم کشته آهبوالنس تا چهار سه بیروى برم هاشیى ایى با کنم فکر

 جلو پرید ها جنی هثل اردالى که بودم فکرا ههیى تو

  کردی داؼوى رو نازنینم هاشیى کردی کاری گند کم خیلی پروا -

 دادی؟ حرکتشم

 دارها گواهیناهه+ 

 نکوبیدیش دیوار و در به ببینم کنم چک پاییى برم دار نگه -

 دار نگه
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 ها رفتم گرفتم رو گازش شدی پیاده اردالى+ 

 ها لندکروزِ  بابام هاشیى خوبه حاال

 نیستم بدید ندید بچه

 رفت هی یادم داشت راستی -

  درآورد رژ و کرم یه و جیبش تو کرد دست

 واست آوردم هاهاى کهد از بیا -

 آوردی؟ چرا اینارو+ 

 آکبندِ  بابا نترس -

 بریم بهال یکم

 

 کردم نگاه و قاپیدم دستش از

 بود نو گفت هی راست

 ها هیکشه سیخ به جیگرهو برداشتم هى بفههه هاهاى -

 

  هالیدم صورتم به کرهو کردهو ای خنده تک

 بود خوبی کرم خداییش

 

 ها نهیدهش پس دیگه اردالى+ 

 خودمِ  واسه

 خور سگ باشه -

  تو واسه

  بود رنگی خوش آبی سرخ کردم نگاه رژِ  رنگ به+ 

 داره ای سلیقه چه بابا ایول

 کردم اش ؼنچه و کشیدم لبام رو ههارت با رژو

 گفتم و اردالى سهت کردم رو

 چطوره؟ رژم+ 
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  بیفت راه:  گفت و گرفت بازوم از ریز نیشگوى یه یهو

 گرفت دردم کصافط آخ+ 

 بیفت راه نکردم کبودت و سیاه تا -

 

  زدم چشام رو و قاپیدم کلش رو از رو اردالى عینک

 بود هشخص رژم فقط بود بهتر اینجوری

 انداختم خودم به آینه تو نگاه یه

  رو راه ههه ایى هیره کی اوؾ

 نیست شیفته خود تو هثل گلشیفته دیگه کى حرکت بابا ای -

 

 دادم قرار لطؾ هورد رو رجیم شیطاىِ  ی عهه و شدم پشیهوى که بگم چی یه کردم پر رو دهنم

 

 : دادم ولوم رو هوزیک و زدم خوشگل دور یه

  عزیزم اهشب شدی خانوهی چه

 بریزم پات زیر و دنیام هیخوام

 چشهات حد در زندگی یه هیخوام

 عزیزم دنیا از واست بسازم

  دارم که هرچی پات زیر بریزم

 ندارم و دار دارهت دوست بگم

 هستی تو دنیام و هى عشق بگم

 قرارم بی نیستی که وقتی بگم

  بوده تو از دارم که چی هر بگم

 بوده تو سههه زندگی ایى بگم

 ههتاب رویِ  زیبا خانومِ  بگم

 بوده عشق بی زندگیم تو بی که

 عزیزم گیرم هی جوى ههربونت و قشنگ لبخندِ  با هى
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 هى آرومِ  هى خانوم بخند پس

 بخند نهیرم هى تا

 بخند پس

 ...بخند واسم

 

 هیدی؟ گوش آهنگا ایى از توام اردالى بابا گرم دهت

 ...هیکنه خودکشی پشت از داره سراتو یه دیدم که حس تو بودم رفته تازه

 شم رد هیخوام کنار بکش گاریچی هوی زد؛ داد و کرد بیروى پنجره از اشو کله که بدم راه بهش خواستم

 

 شه رد بده راه پروا:  گفت و انداخت بهم نگاه یه اردالى

 !دیگه شه رد بیاد+ 

 شه رد بده راه پارکِ  هاشیى ورم اوى ور ایى تنگه کوچه -

 

  بوق رو گذاشت رو دستش پسره یهو

  راه وسط آوردم رو هاشیى

 کردم حرکت و ٓٔ سرعت با و دادم ولوم رو هوزیک

 هیزدى جلو ازهوى هام پیاده

 هستیا شر دنبال پروا -

 شه رد بذار بده راه

 

 بههوى بود چسبونده پشت از

 کرد اردالى نثار آبدار فحش یه و کنارهوى اوهد رسیدیم که کوچه سر

 اردالى بیچاره آخی

 شدی؟ راحت پروا بهیری -

 خورم هی هى فحششو کنی هی که کاری هر

 لوطی نا کرده ؼلط+ 
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  برداریم؟ خسارت واسه هاشینشو کل بهش بکوبم برم پشت از خوای هی

 هاییم هقصر بکوبی پشت از باهوش -

 نباشه کاریت تو+ 

 جرهم ی صحنه کارشناسِ  خودم هى

 

 کردم تر زیاد گاز پدال رو پاهو فشار

 داشت فاصله باهاهوى

 

 بابا شو بیخیال پروا -

  اردالى سرت تو خاک+ 

 ترسویی چقدر

 گیری حال رفتیم هی بود علی اگه االى

  

 : گفت سریع و کرد خیز نیم یه علی اسم آوردى با

 گیری حال بریم خوای هی

 ُرل پشت بشینم هى بذار

  فرهوى پشت هیشینم خودهم یافتم خودم هى رو سوژه کردی ؼلط+ 

 نکنی بدبختهوى پروا -

 ترسیدی؟ بودى پسر تا سه اونا چوى نکنه چیه+ 

 هه -

 حریفم رو آدم ایل یه تنهایی

  خوشگله بگیرم رو خوردی که فحشی انتقام بریم بزى پس+ 

 

 کردم حرکت سراتو با هوازی و کردم زیاد رو سرعتم

 فوکولی بچه دوتا ههوى ها بچه ئه:  انداختى بههوى نگاه یه

 بخورى فحش باز اوهدى
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 گشنشونه زیادی اینکه هثل

 

 جلوش کشیدم و گرفتم سبقت ازش

 جلوشوى کشیدم و هاشیى که جلو بزنه ازهوى خواست

  کردیم هی حرکت پایاپای و کشیدیم هی الیی خیابونا تو

 دراوهد صداش اردالى قرهز چراغ اولیى کردى رد با

 زدى فلش دوربینا پروا -

 در جلو هیره جریهه خودهوى قبل

 کنها نهی حساب هى

 خودته پای

 نکى پرت رو حواسم+ 

 

 بود سلیهوى حضرت قالیچه که نبود هاشیى خدایی

 کرد هی پرواز

 اوهد هی سرهوى پشت جت هثل هم یارو اوى و هیدادى راه بههوى ها هاشیى اکثریتِ 

 گرفتم رو گازش و خلوت ی کوچه یه تو انداختم

 اوهد هی سرهوى پشت و بود گاز رو پاش اونم

 کنه بینی پیش فکرهو بخواد اردالى اینکه قبل

 بههوى کوبید پشت از شپلق طرؾ و ترهز رو زدم یهو

  پروا گرم دهت جوى

 کردم حال ایول

  پروا روحت تو -

 !کردی کارو ایى قصد از دونم هی که هى

 دختر؟ آخه داشتی کرم

 دعوا واسه بریم شو آهاده حاال

  هست ابزار جعبه هاشیى پشت
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 کنی؟ باز بلدی انشاءللا که صندوقم درِ 

 بابا پاییى بپر+ 

  صندوق در

 کردم طراحی خودم هى رو و ام بی

 

 اردالى:  گفتم پوزخند با که شه پیاده خواست

 بیا بگیر آژانس خودت بندم هی رو فلنگ کیشهیشه اوضاع دیدم

 

 خنده زیر زدم بلند بعدم

 پروا کشهت هی -

 

  شد پیاده و داد باال رو آستیناش

  شدم پیاده بندش پشت

 بریى هی سر داریى هگه آقا خبرتونه چه+ 

 کنی؟ هی حرکت کوچه تو داری 4ٓٔ سرعت با

 

 هگه؟ کوری:  زد داد طرؾ یهو 

 کوچولوها؟ افتیى درهی هى با

  هیارم دخلتونو جا ههیى

 

  هستی؟ طلبکارم کوبیدی پشت از+ 

 

 .بکشه کروکی بیاد افسر بزى زنگ اردالى

 

 نه بکشه خودت واسه کروکیو بیاد افسر جیگرطال خودت به کوبم هی پشت از قبلش ولی افسر به بزى زنگ ببیى:  گفت رفیقش

 هاشینت
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 چاک به بزى بکشى خواهرتو کروکیه ندادم تا قرطی بچه هوی:  بست رو نیشش اردالى ی عربده با

  هیشى راست دوال دفعه 6ٓ واسش بیاری رو پارسا اردالىِ  اسم دنیا کجایِ  هر

 

 آوردم جنازتو گرنه و هیدی هاشینهو خسارت االى ههیى نیست حالیم هردالى اردالى هى* 

 

 هیخوای؟ خسارتم زدی پشت از هه+ 

 

 ...یا هیدی خسارتهو:  گرفت رو اردالى ی یقه اوهد یکیشوى

 

 شد جاری خوى دهاؼش از طرؾ صورت تو زد کله یه اردالى

  سرش ریختى و شدى وحشی دیگه تایِ  دو اردالى کار ایى با

  گاراشهیشِ  اوضاع اوه اوه

 دیگه هیاد کار به جاها ههیى تو هشکیم کهربند گرفتى کم دست و هى هه

 دعوا عهق رفتم و گرفتم گارد

 زدم یکیشوى سر تو رو لگد اولیى

 هاشیى تو بشیى تو پروا:  زد داد اردالى

 

 تو با دوتاشم هى با یکیش اردالى ها نباشه خیالت+ 

  گذاشتم فرار به پا که سهتم اوهد پسره

  برسه رو دوتا اوى حساب اردالى تا کنم دورش ههلکه از خواستم

  سرم پشت اوى و هیدویبدم هى

 

  گرفتم رو پلیس شهاره و درآوردم گوشیهو

 دادم بهش آدرسو

 

  بود شده نزدیک بهم
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  پایینی کوچه رفتم کردم زیادتر رو سرعتم

  زدم قهری دورِ  یه

 شنیدم اردالنو صدای که باال بیام خواستم

 

 پروا -

 

 رسوندم بهش رو خودم و کردم زیادتر سرعتهو صداش با

  بودى کرده خفتش

 هیزد داشت هم یکی اوى بود گرفته رو دستاش یکی

 

 خوردی؟؟ کتک اردالى سرت تو خاک+ 

 

 بود خورده هم بود زده هم

 کش نفس های:  زدم داد خنده با

 آوردیى؟ گیر هظلوم

  زدم رو صندوق در

 بود گرفته رو اردالى دستای که کسی کهر تو زدم و برداشتم رو فرانسه آچار

 

 داد نجات اونا حصار از رو خودش و یکی اوى شکم تو کوبید پا با اردالى

 

 حساسش هنطقه کوبیدم هحکم رو آرنجم که گرفت رو دستام پشت از بود دنبالم که پسره

 

 اوهدى هی بدو بدو داشتى نفر چند دور از

 پلیس آژیر  صدای با

   هاشیى تو نشستم

 نشدم پیاده هاشیى از ترسم از هى اصال که کردم وانهود طوری و
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  کردى گم پاشونو و دست تا سه اوى پلیس اوهدى با

 

 کرد؟؟؟ خبر پلیس کی* 

 

 ...گرفتم خودم به ترس و گریه حالت و پاییى پریدم پلیس دیدى با

  بیروى پریدم هاشیى از

 

 کردیى دیر انقدر چرا+ 

 گرفتم تهاس شها با پیش ساعت یک هى

 کردم الش و آش ناهزدهو زدى

 

  زدم دید رو اطرافم ثانیه چند برای

 کردى هی نگاهم باز دهى با و چشهی چهار ههه

 : دادم اداهه

  بههوى زدى پشت از آقایوى ایى یهو که هیکردیم حرکت هجاز سرعت با داشتیم ها

 هیاریم دخلتونو جا ههیى بدیى اطالع پلیس به اگه که کردى تهدیدهوى بعدم

 

 سرواى جناب هیگه دروغ:  گفت عجز حالت با و حرفم تو پرید پسرا از یکی

 فیلهشه اینا ی ههه

 هیاره رو ههه دخلِ  تنهایی به خودش

 کنیى استخداهش هاتوى کهاندو ایى جای اداره ببرینش

 

 کردم خیس رو خودم اونا جای هى که کرد بهش اخهی یه افسر

 ها نبوده هجازم ههچیى سرعتتوى خانوم:  انداخت تصادؾ ی صحنه به ای کارشناسانه نگاه

 : گفت تا یه اوى به رو بعدم

  هیندازه؟ کل و ام بی با عاقل آدمِ  آخه
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  شهاییى هقصر زدیى که پشتم از بله

 

  سرواى؟؟ جناب هیشه چی حاال:  پرسید شوى راننده

 

  بری بذاری خسارت عنواى به هاشینتو باید دیگه هیچی:  افسر

 بده کفاؾ اگه تازه

 

 شد سفید گچ عیى پسره روی و رنگ

 آوردم بیروى واسش هتر یه اندازه به رو زبونم افسر پشت از و کردم استفاده فرصت از هنم

 

 کنه هی درازی زبوى داره سرواى جناب ببینیى ئه ئه:  گفت بلند یهو

 

  بودم گریه و بؽض حالت ههوى تو هى برگشت افسر وقتی و بود گفته دیر که افسوس هزار صد و دریػ ولی

 

 هاشیى کارت گواهیناهه -

 داد اردالى تحویل و گرفت رو یارو هاشیى کارت اونا شدى شناخته هقصر بعد

 : گفت اردالى به رو بعد

 کنیى تنظیم ناهه شکایت و پاسگاه ببریى تشریؾ هیتونیى هم خوردتوى و زد بابت آقا

 بدیى بهشوى حسابی هالیه گوش یه تونیى هی قشنگ

 

 شد باز زبونم و برگشتم خودم اصلیه جلدِ  به کم کم افسر رفتى با

 

 هیندازهتوى کردى ؼلط به کنیى تهاشا و کنیى صبر+ 

 

 افتادم راه بدم اونا به زدى حرؾ ی اجازه که ایى از قبل و کردم سوار و خنگ اردالىِ 

 کرد هی نگاه و هى هبهوت و هات و بود گرفته هونی الل اردالى
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 !هستی کی دیگه تو یعنی پروا -

  کنم دو به یکی تو با بعد هى بخندم عهم گور به هى

  هریزاد دست واقعا

 

 سرش تو کوبیدم هحکم یکی دستم با

 

 اردالى سرت تو خاک یعنی+ 

 شد هی ادعات هى واسه ههه اوى

 کردی هی قُلدرم قُلدرم

 بود؟ قدر ههیى

  اوهدم هی خاکت سر هستقیم باید که بودم رسیده دیر

 بودى دوتا اونا ولی بودم زده هنم پروا بابا -

 زهیى خوردم و شدم گیج که سرم تو زد فرهوى قفل با ناهرد

  کردى خفتم بعد

 

 پا و دست بی:  رفتم بهش ای ؼره چشم

 

  شد؟ راحت خیالت خانوم پروا -

  شدی؟ آروم کردی داؼوى رو هاشینم

 گیری هی رو خسارتت خوبه حاال بابا اوؾ+ 

  هیشى راست دوال واسش نفر 6ٓ بیاری رو اسهش دنیا کجایِ  هر که پارسا اردالىِ :  خنده زیر زدم هر هر بعدم

 خخخخ

 رو ها حرؾ ایى درهیاری کجات از خدایی اردالى

 شناسى نهی رو هى رسمِ  و اسم الوات تا چهار که هعلومِ  -

  کیه پارسا بپرس سرشناس آدم تا شیش از برو تو
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 کنى هی حالیت اونوقت

 کنیم شکایت کالنتری بریم+ 

 کنه دفاع ازت بیار ارسالنم

 دوبی رفته که ارسالى -

 رفت؟؟ کی+ 

 رفته؟ کی با

  نیست هیگها

 وقتِ  خیلی -

 رفته دخترش دوست با

 دخترِ  حسابِ  به

 

 هارهوز دیانایِ  اَی

 پسره ایى به بندازه رو خودش نحوی چه به دونه نهی

 

 واال شانس بده خدا:  داد اداهه اردالى

 هیشه هتقبل رو هاش هزینه کلِ  داداشهوى دختر دوست

 ...دستهوى رو هیذاره خرج روز هر هم ها سیریشِ  ی ههسایه اونوقت

  وای وای+ 

 الیق هرچه خالیق

 هایه دخترِ  دوست یه رفتی هی توام

 کردی هی پیدا

 چه هى به

 پیچی هی پام و پر به روز هر روز هر تو

  کنی هی عاشقی ادعای هیای فردا پس

 کنم تحهل هاتو ناله ُچس باید روز هر هى

  هه -
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 عاشقی؟؟ و هى

 چی؟ اونم

 تو؟ عاشق

  کوچولو بیند خواب در شتر

 

 ها شکهش تو بریزم رو دندوناش دهنش تو بزنم دست پشت با خواست هی دلم

 راضی خود از ی پسره

 

 کردیا شهید خودتو هى بخاطر هیکنى فکر ههه ساختهوى تو بری وضع و سر ایى با+ 

 

 نهیکنه بافی خیال کسی تو جز نباش نگراى تو -

 ها بده انجام خریداتو دار نگه دیدی هارکت سوپر

  داری دردسر هى واسه فقط

 بشینی؟ فرهوى پشت بپری گفته تو به کی اصال

  بودی فرهوى پشت تو که نگفتى افسر به پسرا کرد رحم بهت خدا

 کشیدی هی جنابعالی رو ها هزینه تهوم زحهت وگرنه

 

 دارم گواهیناهه:  کردم کجی دهى

 که نشستم تو گاریه فرهوىِ  پشتِ  الکی

 درتوهده زبونت االى شده چی

 گوگولی؟ بود خورده رو زبونت هوش دعوا هوقع

 شم دهى به دهى اوى با نبود هى شاى در -

 بگی چی نگی رو ایى+ 

  هدیونی هى به جونتو خوبه حاال

 باشم هدیوى بهت جونهو که کردی دعوایی وارد هنو تو خودِ  خوبه -

 اردالى برسى حسابتو جا ههوى ذاشتم هی کاش+ 
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 نداره نهک که دستی بشکنه

 باش بعدیم حالگیریه هنتظر

 

 کردم خرید هوى ساله یک خوراکِ  و خرد ی اندازه به و ترهز رو زدم سوپرهارکت کنار

 کرد حساب خریدارو و هؽازه داخل کشوندم و اردالى تهشم

  بود حقش

 نکنه درازی زبوى هى واسه باشه اوى تا

 اردالنم و خوردم هی بستنی داشتم هى

  شست هی رو صورتش و دست هعدنی آب با هؽازه بیروى

 نشست هاشیى تو و کشید وضعش و سر به دستی

 ...داره دیدم که بترسونم رو اردالى و کنم پخی کنار از خواستم بستنیم شدى تهوم بعد

 

  دستش گرفته رو گوشیم دیدم

 

  هیکنه وارد پسورد خودش از داره هی و

 

 : کشیدم دستش از رو گوشیم و داخل انداختم پنجره از رو دستم

 

  جهنم بردى رو فوضول+ 

 

 : کرد جور و جهع رو خودش سریع بود شده ضایع حسابی که اردالى

 

 تولدته؟ تاریخ توام پسوردِ  ببینم هیخاستم هه -

 

 !چه تو به که اوال+ 

 کنه خطور جلبکت ذهىِ  اوى به هى گوشی پسورد اگه عهرا دوها
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  واال

 خودش با کرده فکر چی هؽز شل

 

 جلو رفت و گاز رو گذاشت رو پاش شم سوار خواستم تا و گذاشتم عقب هارو وسیله

 

  اوهد هی ش نکره های خنده صدای

 

  نسناس دیگه خنده هی هى به داره حتها

  هیاد بدم هوجود ایى از چقدر هى خدا وای

 

  هیکرد حرکت اونم رفتم هی جلوتر هرچی

 

 گفت؛ و ترهز رو زد

 

  کردم اذیتت کافی حد به

 بزرگوار  ، فیلسوؾ شو سوار بیا

 

 جلو رفتم و کردم حرکت کنم توجهی بهش اینکه بدوى

 

  اوهد هی آروم آروم سرم پشت زد هی بوق واسم هی پشت از

 

 بهم برسه تا کردم کم رو سرعتم

 

  کرد هی حرکت باهام هوازی
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  لوس دیگه سو سوار بیا -

 

 ها رفتم دیگه برم پروا -

 

 بیفتم راه تو دنبال ندارها حوصله هى -

 

 شد دیرم بابا شو سوار بیا -

 

 نهیدی؟؟ افتخار کوچولو خانوم -

 

 ها بشینی فرهوى پشت ذارم هی -

 

  برگشتم عقب به هردی صدای با

 

 شدى؟ هزاحهتوى خانوم -

 

  خدا گرم دهت هه

 کنی هی حواله واسم اردالى ایى از گیری حال ی وسیله یه هردفعه که گرم دهت

 

 : گفتم پلیسِ  آقا به پاسخ در و زدم ای خبیثانه لبخند

 

 هستى سهج هم خیلی ظاهرا بله+ 

 

  کرد علیک سالم پلیسا با و شد پیاده هاشیى از چیه به چی بود فههیده تازه که اردالى
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 ....دادم اداهه

  اوهدم بیروى سوپرهارکت از+ 

 

 هیکنى کهکم که گفتى بهم ایشوى بود زیاد خیلی خریدام

 

  شم سوار که دادى گیر گذاشتى هاشینشوى تو هارو وسیله اینکه بعد

 

 بگیرى دربست یه واسم کنى لطؾ خواستم ازشوى هى درحالیکه

 

 : اوهد حرؾ به اردالى

 

  سرگرد جناب هیگه دروغ

 ههسایهونه بابا

 ناهزدهه

 

 شناسم نهی رو ایشوى هى سرواى جناب هیگى دروغ+ 

 بدم پس نم باال هدل هاشیى یه دیدى با که اوناشم از هى کردى فکر البد

 

 بودا ههیى واقعیتم البته

 بودم اردالى هاشیى عاشق فقط هى

 

 : شد اردالى هاشیى سوار رفت پلیسِ 

 

 آقا بیفت راه

 

 سرگرد جناب کجا -
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  هیشه هشخص اداره

 

  نکى ناهردی عهت جوى پروا -

 

 بردارم؟ رو خریدام هیتونم سرگرد جناب+ 

 

 البته دخترم بله

 

  دادم تکوى دست هاشیى اولیى  جلو  بود عروسی اردالى از گیری حال واسه دلم تو درحالیکه و کردم پیاده هاشیى از هارو خرید

 

  دربست+ 

 

 بردم باال هارو خرید زحهت هزار با و شدم پیاده خونه در جلو

 

 کرد ُکپ دیدنم با بابا

 

 آوردی؟ کردی جهع رو هارکت سوپر کل رفتی پروا -

 

 ها کنی حساب باهام رو پولش باید خاى بابا+ 

  شد خالی کارتم

 

 دادم دروؼگو آدم به هم فحشی یه دلم تو

 

 شدم کار به دست و درآوردم هارو کیک پودر و ها ژله سریع
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 بره پروا بعد به ایى از بابا:  گفت هی بلند بلند داشت حالیکه در و کرد بؽلم بدو بدو بود خوراکی از پر دستاش جفت که پرهام

 .رفت اتاقش سهت کنه خرید

 

 کنه خرید بره اردالى با پروا بعد به ایى از بابا بگه بود بهتر البته

 

 هلفدوى ی گوشه افتاده االى شه هرگش پیش هاهانش الهی آخی

  کردم تنم و برداشتم قناری زرد تونیک یه و رفتم اتاقم سهت یخچال تو گذاشتنشوى و ها ژله کردى درست بعد

 کردم جیگر آرایش یه و پوشیدم هم بنفشی شال و بنفش ساپورت

  کردم آهاده ژله و دسر یکم که گفتم جوى ساناز به و زدم اینارو اردالى خونه درِ  رفتم

  بهشوى بدم بیارم

 کرد تشکر ازم کلی

  انداختم هنرام به نگاه یه

 بود گیر چشم واقعا

 بودم کرده کیؾ حسابی که خودم

 چه چه به به کلی و هیشد بیشتر شوقش و ذوق دیدنشوى با جوى ساناز

 گلم عروس طال دستت -

 ای سلیقه با عروس چه وای -

 خریدی؟ یا کردی درست خودت اینارو -

 افتادی زحهت به جوى پروا - سالم

 نباشی خسته -

 بیاى هم اینا هاهانت تا ها خونه بیا حاضری که تو اصرار کلی بعدم

 شدم خونه وارد

 نیست؟ اردالى جوى ساناز+ 

  نیوهده خونه هنوز نه -

 دردسر تو افتاده حسابی پس

  دروهد صدا به در زنگ که بودم افکار ههیى تو

 کردم نگاه چشهی از و در سهت رفتم سریع
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 بود اردالى خدا یا

 بود سگ قیافش چقدر اوه اوه

  کردم باز رو در آروم و نشوندم لبم رو لبخندی

 آقا نباشی خسته سالم+ 

 تو -

 تو

 تو

  هیکنی؟؟؟ چیکار اینجا تو

 

 کنم کهک جوى ساناز به اوهدم راستش+ 

 کردی؟ دیر چرا

 شدم نگرانت

 

 داخل اوهد و زد بهم تنه به -

  واست دارم اهشب

 

  پرو بچه گیرم هی رو حالت بازم هه

 

  اینا بابا بعدم و اوهد فرهاد آقا کم کم

 

 بود کرده تنش طوسی تیشرت و سفید کى گرم شلوار یه اردالى

 

 کرد پرسی احوال گرم اینا بابا با

 

 : گفت و شد بلند یهو هوا بی بعد
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 ...بگم ههه به رو چیزی یه  چیز ههه از قبل هیخوام اهشب -

 

  دهنم تو اوهد قلبم

 

 بگه؟ هیخواد چی خدا یا

 

 ... داد اداهه و انداخت بهم هرهوزانه نگاه

 کنى وسیله پرِ  دادم رو بود زده ناهم به بابا که رو ای خونه رفتم اهروز هى بابا ی اجازه با راستش -

  دوم بار واسه هیخوام هى

 ههه ی اجازه با البته

 کنم خواستگاری رادهنش آقای از رو خانوم پروا رسها

  بودم بیروى خانوم پروا با اهروز

 گرفتم ازشوى رو بله جواب و

 بزرگترا هوافقت هونده فقط

 ...هوى زندگی خونه سر بریم هاه ههیى آخر تا هیخوام

 

 : انداخت اردالى به نگاهی ساناز

 

 عزیزم بشه فدات هاهاى الهی

 هاهت شکل قربوى

  ببینم رو هات بچه انشاءللا

  هیشى هاه قرص جوى پروا و تو های بچه

 

 ؛ گفت چندش اردالىِ 

 

  بشه هاهانشوى شبیه هام بچه آرزوهه که هى
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 بده زجرم رو هى هیخواد فقط کصافط اَی

 

 : اوهد حرؾ به بابا

 

 پرواست خواهِ  خاطر هم زادم خواهر راستش

 هیدم انتخاب حق پروا به هى ولی

  ندارم حرفی هى هیخواى رو ههدیگه واقعا اگه

 

 : انداخت نگاهی بهم

 

  هوافقی؟؟ دخترم

 

 گفتم؟ هی چی باید

 کرد هی نگام باز نیشِ  با داشت اردالى

 

 نداره دوسم اردالى بودم هطهئى

 سقؾ یه زیر بره نداره بهش حسی هیچ که کسی با بخواد دلش آدم هیشه هگه

 

 کنه اذیتم خواد هی قطعا

 

 زدم لبخند انداختم اردالى به نگاهی

 

 : گفتم بابا به رو

 

 زدیم هم با رو حرفاهوى اردالى و هى جوى بابا آره
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 ...داریم عالقه هم به

 بود اردالى العهالت عکس روی فقط نگاهم

 

 کرد هی نگاهم گشاد های چشم با

 

 کنم قبول کرد نهی فکر

 

 کنه اذیتم خواست هی

 

 کنم هی کم رو روش

 

 کرد تعارؾ شیرینی جوى ساناز و زدى کؾ گی ههه

 

 چیدم ههکى نحو بهتریى به رو هیز و پاشدم

 

 بدم نشوى خودی یه بتونم تا گرفتم بکار رو م سلیقه تهوم

 

 بود گرفته نظر زیر رو حرکاتم تهوم اردالى

 

  داد هی خجالتم حسابی تعریفاش با فرهاد آقا

 

 کنه تشکر یا و بده نظر اینکه بدوى خورد هی و کرد هی هزه بودم کرده درست که چیزایی تک تک از آشؽالم اردالىِ 

 

  گلوش پرید ؼذا که بودم گفتى شه کوفتت و بهش دادى فحش حال در دلم تو

 

 اوهدا حال جیگرم یعنی
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 : گرفتم سهتش و کردم آب پر رو دهنیم لیواى

 

 خودته واسه ههش تر آروم عزیزم+ 

 

 بود گرفته خندم ترسیدى جای که رفت بهم ای ؼره چشم

 

  بودى زدى حرؾ حال در ههه شام بعد

 

 بدبخت هنه واسه عروس لباس و آرایشگاه به راجع ساناز و هاهاى

 

 خونه ی درباره اینا بابا

 

 هینداخت باال ابرو و هیزد نیشخند واسم هی که پرهاهم

 

 بودم شویی ظرؾ هاشیى تو ظرفا چیدى هشؽول آشپزخونه تو هنم

 

 کرد هی کوفت ژله و آشپزخونه تو بود نشسته اردالنم

 

 ها دسر ها ژله ایى هزس بد چقدر پروا -

 کردا نهی درست اینجوری هوقع هیچ هاهاى

 طعمِ  بد و ریخت بی انقدر اهروز چرا دونم نهی

 

 زد هی هفت زرِ 

 

 کردم درست اینارو هى دونست هی خودش
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 هیداد حرصم داشت ههیى واسه

 

 جونش؟؟ به افتادی چنگولی4 ههیىِ  واسه+ 

 

 درآد چشهت تا خورم هی -

 

  بخور آقایی بخور+ 

 تنت به بچسبه شه گوشت الهی

 

 هاسید اردالى دهى تو حرؾ و ژله

 

 کرد هی نگام و هى داشت هبهوت و هات

 

 کردم حرفم چاشنی شیطنت یکم

 

  باشه خودم واسه عروسم لباس خواد هی دلم هى آقایی+ 

 بدوزى واسم بدم سفارش خوام هی

  باشه چشهم جلو ههیشه ازدواجهوى روز تا دارم نگهش ههیشه خوام هی

 

 ..کردم هی آب گوشت کیلو کیلو گفتم هی که ای کلهه هر با

 

 سهتم اوهد و انداخت هیز روی  ،  رو ژله ظرؾ سریع اردالى

 

 پروا دونستم هی -

  دونستم هی خدا به
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 رو؟ چی+ 

  هیشی؟؟ عاشقم اینکه

 

 س نقشه اینا ههه دونستم هی -

  کنی قالبم رو خودت هیخوای دونستم هی

 !نشدم هتوجه زودتر چرا هى ؼافل دلِ  اَی

 

  عزیزم کرده کور رو چشهت عشق اینکه واسه+ 

 

  پروا -

 

  حرفش تو زدم

 

 نندازهت کردى ؼلط به نیستم پروا اردالى+ 

 ناهم به بزنی رو عروسکت که هیدم رد جواب بهت شرط یه به

 

 کنم نهی زندگی خونه یه تویِ   ، تو با روزم یه هى -

 پروا هیوالیی تو

 جنی تو

  نیستی آدم تو

 

 آره؟؟ شه هى شبیه ت بچه داری دوست که+ 

 

 بست و در بعدم و اتاقش تو رفت گوشیش صدای با
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 در به چسبوندم رو گوشم و اتاقش در جلو رفتم بدو بدو

 

 عزیزدلم آره -

 

 هیام که هعلوهه -

 

 بگیره رو دیگه کسِ  چَشم و باشی تو هیشه هگه -

 

  بزنم؟ گیتار اتاقت ی پنجره زیر بیام شبا هیخوای اصال -

 

 ...کرد هی صحبت آور چندش اینجوری داشت کی با آشؽال

 

  آشپزخونه تو دوئیدم سریع هیشد تر نزدیک صداش

 

 اهانه و اهى دید انداخت اطراؾ به نگاهی یه

 

 اتاقش تو رفت باز

 

 اتاقش درِ  کنار رفتم باز سرش پشت هنم

 

 ...یهو

 : پیچید گوشی پشت از ارسالى صدای یهو

 

 شدی؟ اسکل اردالى 

  هیزنی چیه حرفا ایى

 بزنم گیتار اتاقت ی پنجره زیر بیام چی چی
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  بابا هیچی -

 حرفام به هیده گوش داره هزاحم هوجودِ  یه کردم احساس

 بچزونهش خواستم

 

 !چی

 هزاحم؟ هوجودِ  گفت هى به ایى

 گیرم هی رو حالش

 

 پرسیدم بلند اردالى اوهدى بیروى بعد

 

 گفت هی چی ارسالى آقا+ 

 

 رفت و نداد رو جوابم بود خورده جا حسابی که اردالى

 

 ادب بی چه

 

 کردم تنم بود سفید قایقی یقه و کوتاه پیرهى یه که خوابم لباس و گرفتم گرم آب دوش یه اونشب خالصه

 

  زدم شونه رو هوهام و وایسادم آینه جلو

 

  فرستادم رادههر به پیاهک یه و درآوردم رو گوشیم

 

 " بودى تو کنارِ  واسه هى آرزوهایِ  زیباییِ  به شبت" 
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 شدم هوش بی و شد بسته هام چشم بده جوابی بخواد اینکه قبل

 

  پریدم خواب از هاهاى صدای با صبحی اول

 

  بده جواب زد زنگ کسی خرید ریم هی داریم جوى ساناز و هى پروا -

 

 شد بلند در زنگ صدای که بود گرفته خوابم باز تازه

 

  بود اردالى کردم نگاه چشهی از

 

  صبحی اول هیخواد چی ایى

 نیستا بردار دست نکبت

 

 کردم باز و در آلود خواب های چشم با

 

 بود دستش سینی یه

 

 کنی رو فکرش که هرچی و هرغ تخم و هربا و کره و تازه سنگک نوى توش

  پرتقال آب لیواى دو با

 : گفتم آلود خواب و کشیدم ای خهیازه

 

  خوى خروس صبح هیخوای چی باز چیه هاى+

 

 : گفت آروم و انداخت پام سرتا به نگاهی

 

  توئه سرِ  زیر کشم هی هرچی -
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  بخورم صبحونه تو با بیام که بیروى انداخته خونه از هنم دستم داده و ایى هاهاى

 هیشه کور اشتهام دیدنت با هرچند

 

 تو اوهدم و گذاشتم باز و در

 

 چاک به بزى خودتم هیز رو بذار رو سینی+ 

 

 سِرکار برم گشنه هى ادب بی -

 

 کیک شیرکاکائو یه رات سر جهنم+ 

 

 بخور بگیر

 

 نشه کور اشتهام که اتاقت تو برو تو بابا برو -

 هیرم و خورم هی رو صبحونم هى

 

 

 هزاحم ی پسره شه کوفتت ای

 

  برو و ببند و در کردی کوفت اینکه بعد+ 

 

  انداختم گوشیم به نگاهی

 

 "one new massage " 

 

 شد باز نیشم رادههر اسم دیدى با
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 دنبالت هیام ٔٔ صبح ها ببینهت خوام هی فردا پروا" 

 "هى عشق آروم شبت

 

 8:43 کردم نگاه رو ساعت

 

 نشده دیر تا بخورم رو صبحونم اردالى با برم بهتره

 

 بیروى اوهدم اتاقم از

 

  انداختم آشپزخونه به نگاهی

 

  خورد هی داشت گاو هثل

 

  برداشتم رو کاکائو شیر و رفتم یخچال سهت

 

 هوند دستش تو لقهه و شد ثابت روم نگاهش باز

 

 گذاشتم تستر توی و درآوردم فریزر از رو سنگگ

 

  گذاشتم هیز روی و درآوردم یخچال از رو آلبالو هربای و کره

 

  هیز سر نشستم

 

 کرد هی نگاهم داشت هات هنوزم
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 ندیدی؟؟ آدم چته چیه هاى+ 

 

  بود ثابت نقطه یه رو نگاهش باشه نشنیده رو حرفم اینکه هثل

 

 دادم تکوى و گرفتم چشهش جلو رو دستم

 

 ای؟ زنده اردالى هوی+ 

 

 پاییى انداخت رو سرش و اوهد خودش به

 

 افتاد لختم پاهای به نگاهم

 

 تنهه دیشب خواب لباس هنوز که افتاد یادم تازه

 

 ها اتاقت تو برو هیگه هی چرا هیگم اردالى بیچاره آخی

 

  کنم عوض برم خواستم

 

 بردم هی لذت اردالى کردى اذیت از ولی

 

 خواروندم و گذاشتم شونم روی و دستم ناز با

 

  بود دستام رو نگاهش

 

 : گفتم پوزخند یا
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 کنی؟ هی نگاه چی به

 

  هیچی -

 

  کردم باز رو یخچال در الکی و پاشدم

 

  دیگه کردی کوفت رو صبحونت -

  سالهت به

 

 شد پا و برداشت رو سینیش

 

 در جلوی تا رفتم دنبالش

 

 : گفت و زد شیطانی لبخند کنم اذیتش هیخوام باشه فههیده که انگاری

 

 خانوم عروس لباس دنبال بریم کی -

 

  دادم تحویلش ای گرانه عشوه لبخند

 

 عزیزم زود خیلی+ 

 

 خورد جا جوابم از

 

 خونده کور ولی کنه اذیت و هى هیخواد فوکلی جوجه ایى هه

 

 دادم اداهه سریع بعدش
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 دارم قرار عشقم با که برو زودباش ههسرم دیگه خب+ 

 

  رسید گوشم به قشنگ اردالى با در برخورد صدای و کوبیدم هحکم در

 

 آینه جلو پریدم و زدم ای پیروزهندانه لبخند

 

  کشیدم چشهم رو خوشگلی چشم خط

 هالیدم لبام به قرهزی رژ

 

 بستم خوشگلی کشِ  با و بافتم بؽل از رو هوهام

 

 کردم اتو و برداشتم کهد از رو نفتیم آبی هانتو سریع و

 

 کردم سر هشکیهم شال و هشکی جیى شلوار

 

 بود ٔٔ ساعت

 

  کردم باز رو خونه در

 

 نبود کسی

 

 اهاىِ  و اهى بریم بزى خانوم پروا

 

 کردم هی پرواز سرکوچه تا خونه درِ  از
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 نشست لبم رو لبخند رادههر هاشیى دیدى با

 

 : توش پریدم و کردم باز رو هاشیى در

 

 سالاااااااااام+ 

 

 بود فرهوى روی رو سرش

 

 خوابیدی؟ رادههر هوی+ 

 

 درنیوهد ازش صدایی ولی

 

 نکى اذیتم دیگه پاشو ئه+ 

 دالها دوناه

 

 نیست بشو بیدار اینکه هثل نخیر+

 

 دادم تکونش و زدم شونش به رو دستم

 

 در سهت افتاد یهو

 

 کشیدم ای خفه جیػ و گرفتم دهنم جلو رو دستم

 

 رادههر...را+ 

 رادههر

 نهیدی؟ صدا چرا توام با
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 کشیدم خودم سهت و کردم بلندش دستم با

 

 نهیدی جواب چرا پروام رادههر+ 

 

  کى باز رو چشهات توروخدا زدم جیػ و گرفتم دستم توی رو صورتش

 

 دهنم تو هیوهد داشت قلبم

 

 هیکرد خفم داشت بؽض

 

 :  گفت بلند و پاشد یهو

 

 پخخخخخخخخ -

 

  کردم سکته ترس از

 

  لرزید هی پام و دست

 

  گرفت سهتم گلی شاخه که بودم هپروت عالم تو هنوز

 

  نشوند دستم رو ای بوسه

 

 هى بانوی شها به تقدیم -

 دیروز از تر خوشگل روز هر
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 کشیدم دستش از هحکم رو دستم

 

  رادههر ای هزه بی خیلی+ 

 

 خنده زیر زد بلند

 

 هردم؟ کردی فکر چیه -

 

 :کردم اونوری روهو

 

 فقط شو خفه+ 

 

 داد قلقلکم و گرفتم کهرم سهت رو دستاش

 

 حساس که هنم

 

 کشیدم هی جیػ و خندیدم هی

 

  رادههر کى ولم+ 

 کى ولم توروخدا

 کى ولم گرفت درد دلم

 

 :  زد داد هیداد قلقلکم که ههونجوری

 

 آشتی -
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 نخیر+ 

 

  کرد بیشتر رو قلقلکش شدت

 

  هردم هی داشتم

 

 آشتی؟ حاال -

 

 آشتی باشه باشه+ 

 

 ...اول نیست قبول نخیر -

 بده بوس یه اول نیست قبول نخیر -

 

 نداریم نداریم+ 

 کردیم تهوم

 

   ئه؟؟؟ -

 هاى؟ نداری که

 بترکی که بخند انقدر پس

 

 کى ولم هیهیرها االى توروخدا رادههر وای+ 

 

 بیاد بده هنو هاشِ  اول نچ_ 

 

  باشه باشه+ 

 باشه
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 نده قلقلکم فقط

 

 آورد جلو رو لپش و کشید عقب حرفم با

 

  رادههر بدجنسی خیلی+ 

 

  فسقلی بینم باش زود -

 

  کاشتم صورتش روی ریزی ی بوسه و گذاشتم گونش روی رو لبم حرص با

 

 به به به به آخ -

  بریم بزى حاال شدم شارژ

 

  کردم نگاه و بیروى و گرفتم پنجره سهت رو صورتم حرفی هیچ بدوى

 

 : گرفت بازوم از ریزی نیشگوىِ 

 

 جهانی خلق با که باش ایى از بِه ها با خانوم پروا -

 

 داشت نگه هنزل دیزایىِ  یه جلویِ 

 

 فسقلی شو پیاده -

 

  شدم پیاده هاشیى از

 

 گرفت سهتم رو بازوش
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 بگیرش یعنی ایى

 

  کردم حلقه ورزیدش بازویِ  دورِ  رو دستم ناچاری از

 

 فشرد خودش سهت هنو

 

 !رادههر؟ کجاست اینجا+ 

 

 باشه جفتهوى ی سلیقه با گفتم کنم عوض رو هاهی خونه های وسیله هیخوام هیچی -

 

 ...داخل کشوندنش خودم دنبال و نشوندم لبم رو گشادی لبخندِ  هیده اههیت هى ی سلیقه به اینکه از

 

 باشه؟ رنگی چه ها کابینت بنظرت -

 

 رفتم فرو فکر به

 

 اوم+ 

 

 چطورى؟ ها طوسی ایى پروا -

 هاى؟ هیاد اینام و لباسشویی و ساید رنگ به

 

 هیشه تر قشنگ باشه رنگ دو نظرم به+ 

 طوسی رنجِ  تو رنگ دوتا

 روشى یکی تیره یکی
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  خوبه آره+ 

 رنگی ایى ها کابینت پس

  باشه؟ بگیریم اونا راهنهایی و شها ی سلیقه با هارو وسیله ببینى رو خونه که بریم هی خودهوى با آقا و خانوم یه فقط

 

 باشه+ 

 

 کرد صحبت آقا و خانوم یه با و رفت جلوتر

 

 : گفت بلند که بیروى بریم در از خواستیم

 

 هنتظرتونیم دیگه ساعت نیم پس -

 

 افتادیم راه و شدیم هاشیى سوار

 

 کرد هی حرکت عظیهیه سهت داشت ههچناى ولی

 

 جهانشهرِ  که اینا هاهاى خونه ریم هی کجا رادههر+ 

 

 کنم عوض رو خونه خوام هی -

 

 زد ترهز شیک ساختهوى یه جلوی

 

 رفتیم باال ورودیش درِ  های پله از و شدیم پیاده هم با

 

 کرد علیک سالم رادههر با و شد بلند نگهباى البی تو
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 رفتیم باال 6 ی طبقه تا آسانسور با

 

 کرد اشاره دری به و داد دستم کلیدی

 

 عزیزم کى بازش -

 

 بود دیوار روی که افتاد بزرگی عکسِ  قاب یه به چشهم در کردى باز با

 

 شد تا6 چشام تعجب از

 

 رادههر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟+ 

 

 رادههر؟ جوىِ  -

 

 آوردی؟؟ کجا از رو ایى+ 

 

 خندید

 

 رفتم ِکش پرهام اتاق از -

 

 بود هى عکس دیوار رو

 

 بود پرهام اتاق تو که عکسی

 

  بودم گرفته آتلیه تو رنجبر دختر عروسیه واسه عکس ایى
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 کردم نگاش چپ چپ

 

 پروا؟ -

 چطوره؟ خونه 

 

 انداختم خونه به نگاهی

 

  نخورده کلید و نوساز ی خونه یه

 

  خواب اتاق تإ با  ، گیر آفتاب و باز دل  ، هتر ٕٓٓ تقریبا

 

 بود قشنگ

 

 نیست؟؟ بزرگ هاهانت واسه یکم اینجا بنظرت رادههر+ 

 

 بزرگه اره که هاهانم واسه -

 بزرگتره اینجام از داره خونه هاهی تازه

 

 کیه؟ واسه اینجا پس+ 

 گذاشت کهرم روی رو دستاش پشت از

 

 :  گفت آروم و گذاشت گوشم کنار رو لبام

 

 باشه تو و هى عشقِ  ی خونه اینجا قراره -

 

 رفت هزار رو حرفش ایى با قلبم ضرباى
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 فشرد خودش به تر سفت هنو که برگردم خواستم

 

 پروا؟ -

 شه چیده تو ی سلیقه به اینجا هیخوام

 کنه پر رو خونهوى فضایِ   ، تو بویِ  ههیشه هیخوام

 هات خنده صدایِ 

 شوقت از پر های چشم

 باشی خانوهش تو که شرطی به بهشتِ  واسم خونه ایى

 

 شد جاری چشهم از اشکم

 

 زد هوهام به عهیقی ای بوسه و برداشت بود افتاده شونم روی حاال که شالم روی از رو هاش لب

 

 دارم آراهش چقدر

 

 خوشبختم هرد ایى کنار چقدر

 

 زدم زل چشاش تو و برگشتم

 

 بهترینهی تو+ 

 

  کرد نگام عاشقونه و گرفت دستش تو رو دستام

 

  گذاشتم سینش رو و کردم رها دستش از رو دستام
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 شد کهتر فاصلهوى و زد حلقه کهرم دور رو دستاش

 

  هیکردم حس بینیم با رو بینیش نوک تهاس

 

 بود شده خم روم و بود گرفته رو کهرم هحکم

 

 بکارم ورزیدم هی عشق بهش عاشقانه که کسی لبایِ  روی  ، و عهرم ی بوسه اولیى که بودم آهاده

 

 شد هانع آیفوى زنگ صدای اها

 

  کشید عقب و کرد باز رو هاش چشم رادههر

 

 کردم تصور رو هاهاى ی قیافه لحظه یه

 

 ببینه رادههر بؽل تو هنو اگه

 

 دور به خدا وای

 

 افته هی اتفاق چهارم جهانی جنگ

 

 اوهدى ها دیزاینر عزیزم -

 

 : کشید خودش سهت و گرفت و دستم

  ها؟؟ کنی نهی جدا دستم از هارو دست ایى شرایطی هیچ تحت

 نیست؟؟ دستت حلقت چرا ببینم راستی
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 کنم دستم بود رفته یادم وای بیداد دادِ  ای

 

 بگیرتش ازم ببینه هاهاى ترسیدم کهدم تو گذاشتهش راستش+ 

 بفههه هاهانت که داری اینو استرسِ  هنوز که هیخوام هعذرت پروا -

 خونتوى دم هیام بازم عزیزم

  کنم هی صحبت پدرت با دفعه ایى البته

 ترِ  هنطقی هاهانت از کنم هی گهوى

 ...هاهاى به بذار

 

 بزنه رو حرفش بقیه نتونست آقا و خانوم اوى اوهدى با

 

 افتاد بود خالی ی خونه یه دیوارِ  رویِ  که بزرگی عکس قاب به چشهشوى خونه به ورودشوى با هى هثل دقیقا

 

 خندیدى و کردى نگاه دیگه بهم

 

 کوبیدم رادههر بازوی به رو آرنجم خجالت از

 

 : گفت بلندتر

 

 تویی هى قلبِ  و خونه ایى اصلی صاحاب بدونى ههه بذار خب چیه

 

 شد بلندتر آقاهه و خانوم ی خنده صدای

 

 نداریم پذیرایی ی وسیله اینجا ها ببخشید+ 
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 . کنی هی پذیرایی ازهوى شد تکهیل خونت دیزایى وقتی ایشاال دلم عزیز نداره اشکالی:  گذاشت شونم روی  ، رو دستش دختره

 هادی ناهزدم ایشونم هستم سایه هى

 

 هیوهدى بهم خیلی و هیوهد نظر به ههربوى هم پسره

 

 کردى هی صحبت حرفا ایى و کتاب حساب و خرید قرارِ  به راجع رادههر با داشتى و انداختى خونه به نگاه یه

 

 کردم تصور رو رادههر و خودم اتاق و رفتم ها خواب اتاق سهت

 

  کنم شروع رو هشترکم زندگی توش قرارِ  که بود ای خونه اینجا

 

 خورد زنگ گوشیم که بودم افکارم تو ؼرق

 

  بود نیکا

 

  خانوم؟ عروس جونم+ 

 

 پروا؟؟ -

 

  سالم علیک+ 

 

 سالم -

  خونهوى هیای فردا پروا

 

 چی؟ واسه+ 
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 عقدهه فردا -

  نگرفتم لباس هنوز هیشه؟ باورت پروا وای

  نکردم کاری هیچ

 نکردیم دعوت هههونم حتی

 دارم استرس خیلی

  افشیى با لباس خرید واسه هیرم ؼروب

 هیای؟ باهام

 

 هولی چقدر نیکا وای+ 

 

 شدم پشیهوى که نپرونی اهیر هثل افشینم ایى بگم خواستم

 

 باهات هیام باشه+ 

 

 بیار؟؟ اونم گفتم زدم زنگ عسلم به پروا -

 

 چرا؟؟ دیگه و اوى+ 

 

 آخه خوبه خیلی سلیقش -

 ها هنتظرتونم

 

 بوقم؟ هى هگه کصافط+ 

  هیایم باشه

 بابای

 

 خدافظ هیبینهت -
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  رهانتیکی ی صحنه چه آخی

 گیرى هی ساهوى و سر دارى ههه

 !!بگیرم ساهوى و سر دؼدؼه بدوى هنم هیشه یعنی

 

 : گرفتم رو هاهاى ی شهاره

 

 خونه هیاها شب هى هاهاى سالم+ 

 

 پروا؟ کجایی باز -

 پیچوندی؟ کجا باز

 عقدت واسه کردیم تعییى رو هفته ایى اخر

 سرهوى؟؟ ریخته کار چقدر هیدونی

 

 

 کنه هی بافی خیال چقدر هاهاى ایى خدا ای

 

 بگیریم لباس واسش که هیریم عسل با نیکاس عقدکنوىِ  فردا هاهاى+ 

  ندارم لباس که خودهم

  بگیرم چی یه باید خودهم واسه

 

  نزى نق بابا باشه -

 ؟!دیگه هیری عسل با

 

 آره آره آره+ 

 هیرم پسرم دوست با پس نه

 خدافظ
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 بریم بیا پروا -

 

 بود رادههر صدای

 

  هاشیى تو نشستم و پاییى رفتیم

 

 افتاد راه

 

  رادههر؟؟+ 

 

 جونم؟ -

 

 !بپرسم چی یه+ 

 

 گلم بپرس -

 

  کردی سوارم خونه جلوی که دفعه اوى+ 

 چالوس بردی

 داری دوسم گفتی بهم

 بعدش ولی

 شدی؟ چی تو...تو

 ندیدهت دیگه

 

 ...عزی کى ولش -
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 حرفش تو زدم

 

 بدونم هیخوام بهم بگو+ 

 گذاشتی؟ تنهام بیهارستاى تو چرا رادههر

 

 پروا؟ -

  بیهارستاى اوهدم هى

 بودی کها توی  ، تو ولی

  بودی هوش بی

 رفتم و دیدهت شیشه پشت از یواشکی بار چند

 نیاوردم طاقت باز ولی

 زدم حرؾ دکترت با رفتم

 بود پیشت خالت دختر عسل

 دیدم کردم هی نگاهت یواشکی داشتم که باری اخریى

 ببینهت بذاره که خواستم ازش

 خورد تکوى دستت خواستم هی خدا از تورو و بودم کنارت وقتی

 نبینی و هى تا بیروى اوهدم سریع

 نگه بهت چیزی که خواستم عسلم از

  برم ههیشه واسه زندگیت از هیخواستم

 برگشتم و نتونستم ولی

 بود ههیى داستاى ی ههه

 ؟!خانوم شدی راضی حاال

 

 نیکا؟ شناسی هی که رو دوستم+ 

 عقدشه فردا

 کنیم کهکش لباس انتخاب تو که هیریم عسل با ؼروب



 آؼوش خالی                                                                                                                            ٔفصل 

 

 

3ٖٖ 
 

 باهاهوى؟؟ هیای هم تو

 

  جدا؟ -

  باشه هبارکش

 شى پیر هم پای به ایشاال

  هیام که هعلوهه

 

 ...گرفتم و عسل و برداشتم رو گوشیم

 

 دنبالش بریم که کردم ههاهنگ باهاش

 

  وایسادیم خونشوى در جلو

 

  رادههر هاشیى جز کرد هی نگاه جارو ههه عسل

 

 شد جلب ها سهت توجهش رادههر زدى بوق با

 

  کرد تعجب رادههر دیدى با

 

 داد سالم و جلو اوهد

 

 کرد پرسی احوال باهاش گرهی به رادههر

 

 : زد لپم رو ای بوسه و گرفت بؽلش هنو عسل

 دیگه؟؟ کردى پیدا رو ههدیگه عاشق کفترایِ  باالخره -
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 نکى لودگی سوارشو:  گفتم و رفتم بهش ای ؼره چشم

 

 : گفت و کرد پرونی هزه باز

 

 بدوى خودت از هارو نکى خجالت جلو بشیى بابا حرفیه چه ایى خانوم پروا نه

 

 گذاشت رادههر سرِ  به سر کلی هاشیى تو نشست که ههیى

 

 خوردم چی نفههیدم اصال خوردى ناهار هوقع

 

 خندیدیم و کردى شوخی تإ ایى که انقدر

 

 کردم هی تصور زیر به سر و ساکت پسر یه رو رادههر ههیشه

 

  شد هی آب یخش داشت رفته رفته ولی

 

 شدیم هلحق نیکا و افشیى به پاساژ جلو بعد ساعتٖ

 

  کصافط بود شده هپل تپل نیکا چقدر

 

 بود شاد و خندوى حسابی

 

 : گفت تعجب با دیدم با افشیى

 

 خودتی؟ آجی پروا

 هاشاال شدی بزرگ چقدر
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 شدینا خانوهی خودتوى واسه ههتوى

 

 چرخیدیم هی و پاساژ و بودى گرفته گرم حسابی که افشیى و رادههر

 

  کرد هی نگاه هیوهد افشیى کردیم هی تایید ها اینکه بعد و هیکرد تنش لباس هی نیکا

 

 کرد تصدیقش افشینم آقا و کرد تنش نباتی داره دنباله لباس یه خانوم نیکا گشتى کلی بعد خالصه

 

 رفت و پیچوند هارو سریع داشت قرار هیدم احتهال و بود شده دیرش که عسل

 

 کنى ههاهنگ آرایشگاه با که رفتى نیکام و افشیى

 

 ! رادههر؟؟+ 

  نه؟؟؟ بود قشنگ نیکا لباس

 

  عزیزدلم آره -

 بود قشنگ هانکى تى تو ولی ندیدم تنش که هى

 

 اتفاقا؟؟ بود شیک خورشم تى+ 

 

 ببینی؟؟ هنم ی سلیقه داری دوست -

 

 اوهوم+ 

 

 شیک ی هؽازه یه داخل کشوند خودش دنبال و گرفت رو دستم
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 : رفت نشونه رو لباسی انگشت با

 

 چطوره؟؟

 

  خورد لباسی یه به چشهم و گرفتم رو انگشتش رد

 

 : گفت که بودم لباس تهاشای هحو ههینطور

 

 نگیرنش عسل و نیکا که نیاوردم خودم رو به ولی دیدهش گشتى هوقع -

 

  رادههر وای+ 

 عالیه

 

 هیشه ترم قشنگ تو تى -

 کى تنش برو

 

 رفتم پرو اتاق داخل و گرفتم رو سایزم لباسِ 

 

 کردم تى و بود پرو اتاق تو که بلندایی پاشنه و کردم تى رو لباس بود اونجا که خانوهی کهک با

 

 وایسادم در به پشت و کردم افشوى کنارم هوهاهو

 

 هست؟؟ اجازه -

 

  اوهوم+ 
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 زدم لبخند و برگشتم طرفش رادههر برگشتى با ههزهاى

 

 پروا؟ -

 هنی ی فرشته تو

 هنی هال تو

 

 نه؟ قشنگه لباسم+ 

 

 توئه تنه تو چوى قشنگه لباس -

 

  هاکسی بلندِ  آستیى لباس یه

 

 زرشکی تنش پاییى و بود شده کار هشکی و طالیی باالتنش که

 

 رفتم بیروى لباس درآوردى بعد

 

 بود کرده حساب رادههر

 

 داد رادههر دست و گذاشت کاور یه تو و لباس خانومِ 

 

 شدم هاشیى سوار بهت با بودم رادههر کارِ  و لباس هنگه هنوز که هى

 

 زد لبخند بهم و نشست هاشیى تو

 

 گذشت ههکى شکل بهتریى به روزم تو کنار اهروز -
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 ! جدا؟؟+ 

 

  پروا؟ -

 ! خواستگاری؟ واسه بیام کی

 

 هیشد سیخ تنم به هو رادههر حرؾِ  ایى با

 

 هیکنه؟ پا به قشقرقی چه بفههه رو رادههر هاهاى اگه یعنی

 

 کنار به اینا ی ههه تازه

 

  نشده دک علی و گفتم دروغ بهش بفههه رادههر اگه

 

 هیشه؟ چی هیکنى هشخص اردالى با رو عقدم تاریخ دارى اینا هاهاى بفههه اگه

 

 هیترکه داره سرم خدا وای

 

 هیکنه خراب رو حالم چیزی یه شبش گذرونم هی خوبی به رادههر کنار رو روزم که وقت هر

 

 پروا؟؟ -

 

 جونم؟+ 

 

 عقد؟؟ بیام هنم فردا -

 

 هیای که هعلوهه+ 
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  هیریم هم با

 دوتایی

 !باشه؟؟

 

  پروا؟ نباشم هزاحم -

 ها نکى رودرواسی

 

  حرفیه چه ایى خنگ بابا نه+ 

  هیای باهام فردا

 

 افتاد راه و زد بهم چشهکی

 

 ههنوى لباس بابت راستی+ 

 

  نیست چیزی تو هقابل در که چیزا ایى -

 بگیرم جشى داشتنت هناسبت به باید روز هر هى

 

 هیشد آب دلم تو قند و کردم هی ذوق رادههر حرفای تکِ تک با

 

 نگى چیزی کسی به رادههر به راجع فعال که بودم کرده ههاهنگ نیکا و عسل با

 

 کردیم خداحافظی هم از دستم رویِ  ای بوسه با و داشت نگه کوچه وسطای رادههر ههیشگی هعهول طبق

 

 رفتم خونه سهت و برداشتم رو لباسم

 

 نهیداد جواب کسی هیزدم رو واحدهوى زنگ هرچی
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  زدم اینارو اردالى زنگ

 

 شد باز در حرفی هیچ بدوى

 

 نکرد باز کسی بازم ولی زدم رو خونهوى زنگ و باال رفتم

 

 !کنه؟ نهی باز رو در کسی چرا

 

 کجاى؟؟ یعنی

 

 اینجاییم پروا:  گرفت بیروى اینا اردالى واحد از رو ش کله پرهام

 

 اینکه هثل گذاشته جلسه هاهاى باز اوؾ

 

 دیدى واسم خوابی چه باز نیست هعلوم

 

 کنه بخیر خودش خدا

 

 عفونی ضد رو زخهاش پتادیى با داره جونم ساناز و افتاده هبل رو الش و آش که دیدم رو اردالى دادى سالم و خونه به ورودم با

 کنه هی

 

 بود شده پاره تیکه تنش تو لباسش یعنی

 

 ! اردالى؟؟ وای+ 

 شده؟؟ چی

 : کرد ناله پیچید هی خودش به شدت به که درحالیکه
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 رو آشؽال اوى کشهش هی

 هى؟ سرِ  ریزه هی آدم ایل یه با

 نشونم هی عزاش به رو هادرش

 

 کنه آروم رو اردالى داشت سعی و کرد هی گریه داشت هاهاى

 

 رفتم جلوتر

 

 !! چیشده؟ هاهاى+ 

 

 !داد؟ دستهوى کار علی دیدی پروا -

  آره؟؟

 دیدی؟

 ها؟ توئه خاطر به ههش

 

 شها؟ کارهای خاطر به یا هى خاطر به بزنم داد خواست هی دلم

 

 اوهد حرؾ به و پاشد سختی به اردالى

 

 گیریم هی رو عقد هراسم هفته ههیى آخر -

 

 : گفت بیشتری تحکم با

 

 هفته ههیى آخرِ  هاهاى

 نیستم اردالى ننشونم سرجاش و هریض ی پسره اوى هى
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 :  گفت کرد هی پاک رو اشکاش داشت که جوى ساناز

 

 اردالى شه فدات هاهاى

  توئه واسه پروا نترس

 درهیارم عقدت به رو پروا پسرم نباش نگراى

 

 گرفتم ازش رو کلید و رفتم پرهام سهت بزنم حرفی اینکه بدوى

 

 کشیدم دراز تخت روی و رفتم خونه سهت

 

  سوخت هی خودم واسه دلم

 

 بیاری بد پشت بیاری بد

 

  بود شده گرم هام چشم

 

 بود عادتم ههیشه

 

 بخوابم هیخواد دلم فقط باشه بد حالم وقتی

 

 ...گرفت خوابم که نکشید طولی هام چشم شدى بسته با

 

 نه یا خوابیدم اصال یا خوابیدم چقدر دونم نهی

 

 شنیدم هی ولی بود بسته هام چشم
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 کرد هی صحبت بابا با داشت هاهاى

 

  نبود واضح ولی هیوهد پچش پچ صدای

 

  دوختم اتاقم ی پنجره به رو نگاهم

 

 بود تاریک هوا

 

 پاشم نداشتم حال ولی خورد هی زنگ داشت گوشیم

 

 زدم بخواب رو خودم و بستم رو هام چشم اتاقم در شدى باز با

 

 فرزیى ببینش توروخدا -

 خوابیده چجوری

 دارى دوست رو ههدیگه خیلی هعلوهه رفتاراشوى از

 بگیریم هراسم باید هفته آخر گفت هاهاهش به اهروز اردالى

 نهیگه چیزی که پروا

  هیکشه خجالت کنم هی فکر

 بکنیم رو قضیه قال باید نشده بکار دست ایى از بیشتر علی تا فرزیى

 

 برداشتم پاتختیم داخل که ژلوفنی ی ورقه و کردم دراز رو دستم

 

 دادم قورتش آب بدوى و درآوردم ازش قرص یه

 

  بود خسته تنم
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 کندم کوه انگاری

 

 گرفت خوابم که گذشت چقدر دونم نهی

 

 گرفتم سرد آب دوش یه و شدم بیدار خواب از چشهم به آفتاب برخورد با

 

 کنم شروع بد رو روزم خواست نهی دلم هى و بود نیکا عقدکنوىِ  ؼروب

 

 خورد هی زنگ دیشب گوشیم که افتاد یادم تازه

 

  برداشتم اتاقم کنسولِ  روی از رو گوشیم سریع

 

  داشتم ازش هم هسیج یه بود زده زنگ بهم نیکا دیشب

 

 : هحتوا ایى با

 

 ! کپیدی؟ گرفتی االى از" 

 دارم رو فردا استرس هى پروا وای

 نباشه خوب آرایشگام ترسم هی

 ها دیدم رو کاراش

 دارم دلشوره بازم ولی

 واست فرستم هی رو آرایشگاه آدرس

 ها گرفتم وقت توام واسه

 بیا حتها

  پروا ها نکنی دیر
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 باش اینجا بیاى بردارا فیلم اینکه قبل

 هیرم ٔٔ ساعت هى

 ها هنتظرتم

 "بخیر شبت

 

 ندارم کردى درست هو و کردى آرایش ی حوصله هى گرفته وقت واسم که خداروشکر خب

 

 اوهد کش لبم بود افتاده صندلی روی که لباسم به کردى نگاه با

 

 انداختم کیفم تو نیازهه کردم هی حس که هایی پرت و خرت و برداشتم رو کیفم

 

 برداشتم رو بود گرفته واسم هاهاى که هرواریدی چسبوىِ  گردنبند و کردم باز رو آالتم زیور ی جعبه در

 

 ...رفتم اینا هاهاى اتاق سهت و کردم دستم رو کردم هی ست باهاش که دستبندی و انگشتر

 

   بود خواب هاهاى

 

  گرفتم هاشیى یه و زدم زنگ آژانس به

 

 نوشتم هاهاى واسه یادداشت یه

 

 کردم پام رو هشکیم بلند پاشنه کفش

 

  زدم هشکی تیپ یه

 

 پاییى رفتم و برداشتم کاورش با ههراه رو لباسم
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 کردیم حرکت و دادم آژانس به رو آرایشگاه آدرس

 

 کردم سند رادههر واسه هسیج یه

 

  عزیزم بخیر صبح" 

 نیکا پیش آرایشگاه هیرم هى

 بده انجام رو کارات ظهر تا

  هیدم خبر بهت ؼروب

 "دنبالم بیا کرده خوشتیپ

 

 

 شدم پیاده و کردم حساب رو کرایه آرایشگاه دم

 

 شدم آرایشگاه وارد و زدم رو در زنگ

 

 بود تهیزی و شیک آرایشگاه

 

 بؽلم پرید دیدنم با نیکا

 

 برید هی رو نفسم داشت هوهاش ی دکلره بوی

 

 نشوندم لپش رو آبدار هاچ یه و کردم دورش خودم از

 

 کرد هی نگاه رضایت با آیینه تو خودش به سشوآر و هوهاش شستى بعد
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 بود شده قشنگ هوهاش رنگ

 

 روشى زیتونیِ 

 

 ذاری؟؟ نهی رنگ رو هوهات تو پروا -

 ها دروهده هاش ریشه

 

  کنم هی رنگ چرا+ 

 االى نه ولی

 

 دادم لم هخصوص صندلی روی آرایشگر ی اشاره با

 

 بکشى هم رخ به رو خودشوى هنر خواستى هی آرایشگرا جفت

 

 نیکا رو هم یکی اوى کرد هی کار هى رو یکیشوى

 

 : گفتم شوخی به و زدم پوزخندی

 

 ها ایشونه خانوم عروس عزیزم

 بگیرى اشتباه ایشوى با و هى نکنی کاری

 

 دروهد به کرد هی ؼرؼر داشت هی که درحالی نیکا آهیز اعتراض صدای

 

  پروا؟ یا سرترم هى ها بچه خدایی نه -

 بگیدا؟ راست ها

 زشتم؟ هى توروخدا
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 اهروز؟ هیشم زشت یعنی

 دارم استرس خیلی هى وای

 

 کرد هی اعتراض و زد هی حرؾ تند تند

 

 خنده زیر زدیم نیکا حرفای به بلند تاهونمٖ

 

 گریه زیر بزنه بود هونده کم بچه

 

  بود دروهده اشکم صورتم اصالح هوقع

 

  زدم هی نق و بود دستم آینه سره یک که هم ابروهام کردى هرتب هوقع

 

 نزى دست اونجا به ئه ئه+ 

 کردی نازکش وای

 گرفت دردم آی

 نکى کوتاهش نه وای

 نکى قیچی رو دهش

 

 بیروى کنى پرتم آرایشگاه از بود هونده کم

 

  شد زده در زنگ یهو

 

 داخل اوهدى چرخوندى هی دهنشوى تو رو بزرگی آداهس داشتى که درحالی جلؾ و جووى دختر دوتا و

 

 هستى برداری فیلم گروه که بود هشخص دهبکشوى دستک از
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 : انداختى هى به نگاهی

 

 !ایشونى؟؟ خانوم عروس

 

 : گفت قاطعیت با و حرص با نیکا

 

  نععععخیر

  هستم بنده

 هستى دوستم ایشوى

 پروا

 

 شدى کار به شروع و کردى بشی و خوش یه خالصه

 

 بار ٕٓ  ، ٓٔ رو صحنه هر که بود هشخص نیکا حرفای و صداشوى از ولی دیدهشوى نهی و بودم بسته رو هام چشم که هى

 هیگیرى

 

 ندارم هارو بازی جنگولک ایى ی حوصله که هى وای

 

 سخت چقدر

 

 ببینم آینه تو رو خودم نذاشتى صورتم آرایش بعد

 

  گرفت دستش رو هوهام و اوهد بعدی نفر

 

 کرد کار به شروع و
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 بودى هشؽول و درگیر ههچناى هم برداری فیلم گروه و نیکا

 

 ؛ رفت کنار هوهام شینیوى بعد خانوهه

 

 کنی نگاه رو خودت هیتونی حاال

 

 شدم بلند و بستم رو هام چشم

 

 کردم باز رو هام چشم و رفتم آینه سهت

 

  کردم هنگ آینه تو خودم دیدى با

 

 بود شده گریم صورتم

 

 ابروهام واسه روشى هاشور

 

 بود بخشیده بیشتری ی جلوه آبیم چشایِ  به که هشکی ی سایه و چشم خط

 

  بود کشیده تصویر به رو هام گونه که هاتی ی رژگونه

 

 بود لباسم ههرنگ دقیقا که جیگری لب رژ و

 

 کرد هی توجه جلب سرم باالی که خوشگلی تاج و بود شده شینیوى سرم ی نقطه تریى پاییى تو که هوهام

 

  برداری فیلم گروه سهت رفتم
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 بود عوضی نیکایِ  کردم دقت که بیشتر بؽلم پرید دیدنم با دختر یه

 

  بود شده ناز چقدر

 

 بود کرده تى رو دکلتش لباسِ 

 

 بود شده ریخته بازوش روی که شده فر هوهای با

 

 خوشگل فرحیِ  تاج یه با

 

 ببینم رو لباست که شد پیچ سه نیکا هم کردى برانداز بعد

 

 رفتم بؽلی اتاق و برداشتم رو لباسم هنم

 

 انداختم رو هرواریدم گردنبند و کردم تى رو لباسم دیگه دخترِ  یه کهک با

 

 وایسادم خودم تهاشای به قدی آینه روی به رو و اوهدم بیروى اتاق از

 

 پرسیدى هی رو هؽازه آدرس لباسم دیدى با ههه

 

 شده کبود بودم هطهئى گرفت دستم از نیکا که نیشگونی با

 

 نداشتی رو لباس ایى که تو ورپریده -

 گرفتی؟؟ کی

 

 بودیم بیروى شها یا که روز ههوى+ 
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 گرفت واسم رادههر

 

 : نشوند لبش رو لبخندی

 

 پروا؟؟

 رسی هی خواستت به داری توام که خوشحالم

 

 هه زدم پوزخندی

 

 هى هشکالت از دونی هی چی تو

 

  بعد و کشیدیم آؼوش به رو ههدیگه نیکا با عکاس ی اشاره با

 

 چیک

 

 هم کنارِ  نیکا و هى یادگاری عکس

 

  بیاد زودتر که دادم خبر رادههر به و برداشتم رو گوشیم

 

 شد بلند ههه دادِ  و جیػ آرایشگاه به افشیى ورود با

 

 گرفتى بؽل و هم سخت و گرفت نیکا سهت گلی دسته افشیى

 

 بود زیبایی ی صحنه چه

 

 کردى هی شکار هارو صحنه و گرفتى هی عکس و فیلم هوشکافانه که بردار عکس و بردار فیلم تإ و
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 در زنگ زدى با

 

 کردم باز و در و رفتم آیفوى سهت

 

  بود رادههر

 

  وایسادم هنتظرش در جلوی و رفتم بیروى آرایشگاه از سریع

 

  هیاد باال ها پله از داره هشتاقانه که دیدم رو رادههر

 

 کرد نگاهم فقط و وایساد سرجاش ههونجا دیدنم با

 

 بود دستش قرهز رباى با قرهزی رزِ  گلِ  شاخه تک

 

 هنم عروس انگاری

 

 ...کردیم پرواز هم سهت جفتهوى ثانیه از کسری تو و شد جهع هام چشم تو اشک رادههر دیدى با

 

 فشردم آؼوشش تو سخت رو خودم

 

  باشم آؼوشش تو ههیشه برای هى و وایسه زهاى هیخواست دلم

 

  شدیم خارج آرایشگاه از اونا با ههراه و شدیم دور هم از افشیى و نیکا دیدى با

 

 بود پر اینا نیکا ی خونه در جلو
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 بود هنتظرشوى اسپند با که شوهرش هادر

 

 شدى قربونی هنتظرِ  ههونجا هم خوشگل گوسفندِ  یه

 

  نکشید طولی

 

 بچینه گل رفته عروس

 بیاره گالب رفته عروس

  خواد هی لفظی زیر عروس

 

 ... بعد و

 

 بله بزرگترها ی اجازه با

 

 بود شکوه با چه

 

 شدنشوى هم هال ی لحظه

 

  نیکا پیشونیِ  روی افشیى ی بوسه

 

 دستم تو رادههر دستایِ  حصار

 

  کرد هی تر قشنگ رو زندگیم که لبخندش و

 

 بودیم سکوت جفتهوى برگشت راه تو
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 کردم هی فکر آیندم به که هى

 

 ههینطور رادههرم شاید

 

 نبودى خونه اینا هاهاى

 

 چرا دونم نهی بود گرفته بدجور حالم

 

 خورد کارتی یه به چشهم هبل روی

 

  کردم نگاش و برشداشتم

 

 شد سست پاهام دوهاد و عروس اسم دیدى با

 

 اردالى و پروا

 

  اردالى و هى

 

  هه

 

 جالبیه روزگارِ 

 

 باشم جریاى در خودم اینکه بدوى

 

 کردى صادر عروسی کارت واسم
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 بپرسى رو نظرم اینکه بدوى

 

  دارى حقم البته

 

 هیشه جدی داره شوخی شوخی االى و بوده بازی یه ههش دونى نهی که اونا

 

 کردم صبح گریه با رو شبم

 

  نداشتم رادههرم های پیام به دادى جواب حال حتی ولی داشتم رادههر از پیاهک چندتا

 

  بود خودش کارای سرگرم هرکی و بودى برگشته اینا هاهاى

 

 نکردم فکر رادههر جز چیزی به دیگه اها گرفتم تصهیهی ههچیى چرا و زد سرم به فکری چه دونم نهی

 

 نوشتم واسش و برداشتم رو گوشیم

 

  خوام هی چیزی یه ازت رادههر" 

  ندارم ای چاره ولی نیست ای عاقالنه کار دونم هی

  راهه تنها ایى شیم هم هال اینکه واسه

  بشنوم توضیحات خوام نهی

 کنیم صیؽه باهم خوام هی ازت

  بگو کلهه یه فقط

 نه؟؟ یا آره

 

 بودم هردد و لرزید هی دستم سند ی کلهه لهسِ  هوقع
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  کردم ارسالش و زدم دریا به دل ولی

 

 داد جواب که نکشید طول خیلی

 

  پروا؟" 

 شده؟ چت

 سرت؟ به زده

 کردی؟ فکر خونوادت به اصال

 کنم هی راضی رو هاهانت و هیام که گفتم

  پروا دادم قول بهت

 سرت به نزنه احهقانه فکر

 "کنم هی درست رو چی ههه خودم

 

 آره

 

 بگه اینجوری بایدم

 

 نداره خبر چیزی از که اوى

 

 اوهده پیش اوضاع از

 

 علی تهدیدای

 

  اردالى قضیه
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 دوختى و بریدى واسم دونه نهی که اوى

 

 شده پخش عقدهم کارت دونه نهی

 

  بود شده دیر دیگه ولی بگم بهش خواستم هی

 

  ندارم کاری ؼلطش و درست با هى رادههر" 

 

 

 "بده جواب کلهه یک گفتم بهت

 

 

 بگی تو که هرچی پروا باشه' 

 'اشتباست کارت ولی

 

 "اهروز ههیى رادههر" 

 

 خواى هی پدر رضایت صیؽه واسه پروا' 

 'نهیشه

 

 "کى کاریش یه دونم نهی هى رادههر" 

 

 سرم به بود زده

 

  بودم شده دیوونه
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 برداشتم رو سفیدم شلوارِ  کت و رفتم لباسام کهد سهت

 

 هه

 

 برسه اینجا به کارم کردم نهی فکر وقت هیچ

 

 بود زانو باالی کتم

 و داشت تاپ زیر از

 خورد هی سینه سنجاق جلوش

 

 نیست شاد دلم که هى نه

 

 هیخواد شاد دلِ  سفید لباس

 

  کردم پرت کهدم توی رو لباس

 

 گفتم رو داستاى ی ههه و عسل به زدم زنگ

 

 نگه کسی به که دادم قسهش

 

 بریزم دلم تو تونستم نهی راستش

 

 باشه کنارم عسل حداقل خواست هی دلم

 

 بنشونهش کرسی به تا کردم پافشاری حرفم رو هى ولی کرد هخالفت خیلی
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 برداشتهش تختم رو از و رفتم سهتش گوشی زنگ صدای با

 

 الو+ 

 

 سالم -

 ؟!پروا خوبی

 

 شد؟ چی+ 

 کردی؟ چیکار

 

 هحضرداره اهیرحسیى پدر -

  کردم ههاهنگ حسیى اهیر با

 حله چی ههه

 ...فقط

 ...فقط

 

 !چی؟؟ فقط+

 

 !؟!پروا هطهئنی -

 

 چند؟؟ ساعت+ 

 

  باش آهاده -

 دنبالت هیام و هیدم خبر بهت

 

  خداحافظ+ 
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 باش خودت هراقب -

 

 کردم قطع رو گوشی

 

  ناراحت یا باشم خوشحال باید دونستم نهی

 

 ترسیدم هی

 

 شم رادههر واسه رسها خواستم هی ولی زد هی شور دلم

 

 نداشتم آرایش ی حوصله و حال

 

 کشیدم سرم روی رو پتو و کشیدم دراز تخت رو

 

 جوى ساناز خونه پاش یه بود اینجا پاش یه هاهاى

 

 زد هی صدام

 

 بودم زده خواب به رو خودم و دادم نهی جواب ولی

 

  ترکید بؽضم در پشت عسل دیدى با و شدم بلند در زنگ صدای بت

 

  کرد آروهش بشه که بودم اونی از تر داؼوى هى ولی کنه آروهم داشت سعی عسل

 

 باشم آهاده دیگه ساعته یک تا که بود داده پیام رادههر
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 کردم تنم رو شلوارم کت عسل اصرار به

 

 :گرفت باال رو چونم و کرد سرم رو سفید شال

 

  پروا؟ -

 برم قربونت الهی

 دیگه نکى گریه

  هیشه درست چی ههه

  هیدم قول بهت

 

 بافتم ساده رو هوهام و کردم هالیهی آرایش عسل اصرارِ  به بازم

 

 بیروى زدم در از و پوشیدم رو هام کفش

 

 کنم عوض رو سرنوشتم که هیرفتم داشتم

 

 نشست لبم روی تلخی لبخند سرکوچه رادههر دیدى با

 

  بود پاییى سرش و بود داده تکیه هاشیى به

 

  داؼوى  ، بودم داؼوى

 

 له لهِ 

 

 شدم سوار و کردم باز رو عقب درِ  حرفی هیچ بدوى هى ولی کردى پرسی احوال هم با رادههر و عسل
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 خوردم جا حسابی هاشیى تو یلدا دیدى با

 

 !کرد؟ هی چیکار اینجا ایى

 

 نشست جلو و رفت هى اصرارِ  با

 

  بود هطلق سکوت هحضر به رسیدى تا

 

  بودى وایساده حسیى اهیر و پرنیا هحضر جلویِ 

 

 کشیدم هی خجالت خیلی

 

  ههه از

 

  رادههر از

 عسل

  حسیى اهیر

 پرنیا

 یلدا

  خودم از

  بود تنم که سفیدی لباسِ  از هخصوصا

 

 سهتهوى اوهدى پرنیا و اهیر شدنهوى پیاده با

 

 نشسته؟ عقب خانوم عروس چرا ببینم -
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  ها خوشه دلش هم پرنیا ایى هه

 

  بوده خودش پیشنهاد صیؽه ی قضیه که بوده گفته بهشوى رادههر زیاد احتهال به هیوهد بوش که اونجور

 

 شم صیؽت بیا گفتم هى که نداده لو خداروشکر

 

  بودى زیادی های دوهاد عروس هحضر داخل

 

  بودیم اوهده کار و کس بی که بودیم رادههر و هى فقط

 

  کرده ههرم سکه تا ٓٓٓٔ رادههر که گفت بهم عسل فقط نداشتم خبر هیچی از

 

 انداخت گردنم و داد هدیه بهم هادرش طرؾ از خوشگلی گردنبندِ  یلدا شدنهوى هحرم و خطبه شدى جاری بعد

 

  بوده رادههر بزرگِ  پدر از خودش عقدیه سر کادویِ  اینکه هثل

 

 دادى بهم اینا پرنیا یکیم و عسل یکی یلدا سکه تهام یه

 

  کردم نهی قبول رو چیزی گردنبندِ  جز هى البته

 

 کى قبول شدم هجبور دیگه اصرارشوى به ولی

 

 رفتى هم با یلدا و عسل شدیم خارج که هحضر از

 

 بذارى تنها هارو خواستى هی کنم فکر
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 کرد هی خداحافظی پرنیا و اهیر از داشت رادههر 

 

  کردم هی بازی شالم ی ریشه با و بودم نشسته جلو

 

 افتاد راه و شد سوار حرفی هیچ بدوى رادههر

 

 برگشت گلی شاخه با دقیقه چند بعد و داشت نگه فروشی گل کنار

 

  گذاشت پاهام روی رو آبی رزِ  حرفی هیچ بدوى بازم

 

  گرفتم خیابوى سهت روهو گل به تفاوت بی

 

 بود شده چم دونم نهی

 

 زدم پسش که بگیره رو دستم خواست رادههر

 

 داشتم دوسش هنوزم وجود ایى با ولی بود گرفته رادههرم از دلم چرا نهیدونم

 

 بودم ازبر رو رفت هی داشت که هسیری

 

 بام

 

 شدم پیاده ازش تبعیت به شد پیاده وقتی

 

 زدیم هی قدم هدؾ بی هم از فاصله با
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 رفتم هی دنبالش هدؾ بی هى فقط شایدم

 

 ! پروا؟ -

 

 شکست رو سکوتش باالخره پس

 

 ! بله؟؟+ 

 

 دیدم هی تنت سفید عروسِ  لباس سفید هانتویِ  جای به خواست هی دلم -

  ببخشید

  هنه تقصیرِ  ههش

 کنم هجاب رو خونوادت نتونستم

 

 نداشتم رو حرفاش تحهل

 

 نداشتم رو نکردش کارای به اؼراق شنیدى تحهل

 

 نداشتم رو زدنش پس و دوری تحهل دیگه

 

 : کردم حلقه بازوش دور رو دستم

 

  هیشششش+ 

 نزى حرؾ

 هشاهم تو تنش عطر و بود دستم تو سفت بازوش
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 !کنیم؟ تکهیل رو خونه بریم اهروز -

 

 !خونه؟+ 

 

 خونه آره -

  خونهوى

 تو و هى ی خونه

 

 بود قشنگی ی واژه چقدر

 

  خونهوى

 

  رادههر و هى ی خونه

 

 دادم تکوى تایید عالهت به رو سرم

 

  بیروى رفتیم هادی و سایه و رادههر با ؼروب

 

 گرفتیم خونه ی وسیله کلی اونا راهنهایی با و هى ی سلیقه به

 

  خونه برگشتم و خوردیم بیروى رو شام شب

 

 دیگه روز 3 دقیقا یعنی اردالى با بود عقدم هراسم هفته آخر

 

 اتاقم رفتم بقیه و اینا هاهاى به توجه بدوى
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 بودم زده رو چی ههه قید کال دیگه

 

 نبود ههم واسم اصال

 

 طالقم و بزنم بهم رو چی ههه اردالى با سوری دعوای یه بعد و بگم رادههر به و چیز ههه اردالى با عقدم بعد بودم گرفته تصهیم

 بگیرم ازش رو

 

 کردى هی قبول تر راحت رو رادههر هى ازدواجِ  بار یک بعد شاید و کردى نهی شک اینام هاهاى اینجوری

 

  کردم نگاه بودیم گرفته که هایی وسیله عکس به و درآوردم رو گوشیم

 

 هخلفاتش ههراه به سفیدم تختِ 

 

  بود رادههر ی سلیقه به که هشکی سفید تختیه رو

 

 هشکی سفید های راحتی و طالیی استیل های هبل

 

 پرده دوختى واسه بودیم داده که هم رو ها اتاق و پذیرایی های پنجره ی اندازه

 

 بود ست هبالهوى با که نفره هشت خوریه ناهار هیز

 

 کردم تصور هارو وسیله تک تک جای ذهنم تو

 

 بیارى هارو وسیله ی ههه فردا بود قرار 

 

 ..برد خوابم فردا شوقِ  و ذوق با کوچولو های بچه هثل شب
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  زدم شونه رو هوهام و کردم تنم خوشگل تاپ یه و پاشدم خواب از زود صبحِ 

 

 برداشتم کوچیک ی سفره یه و خونه از ظرؾ تا چند شال و هانتو پوشیدى و هسواک بعد

 

 سرکوچه هارکتِ  سوپر  رفتم

 

  گرفتم صبحونه واسه پرت و خرت ی عالوه به پرتقال آب قوطی یه

 

  گرفتم سنگک نوى دوتا سنگکی از اوى از بعد

 

 خونهوى رفتم و گرفتم دربست

 

 کردم باز و در و انداختم و کلید

 

 بود زده رو هاهوى کابینت

 

 داد جواب خابالود صدای با بوق دوتا بعد گرفتم رو رادههر ی شهاره

 

 خانوم بخیر صبحت -

 

 خاى تنبل بخیر صبح سالم+ 

 پس؟ کجایی

 

 هوندم خواب ببخشید اوخ اوخ -

 دنبالت اوهدم شی آهاده تو تا
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 اونجا بری نهیخواد+ 

 

  زدم لبخند

 

  خودهوى ی خونه بیا+

 

  تو؟ اونجایی -

 هاى؟ رفتی تنهایی چرا

 

 بودیى هونده خواب شها چوى+ 

  رادههر دیگه باش زود

 گشنهه نخوردم صبحونه هى بیا

 

 اوهدم کنم تى لباس باشه باشه -

 

  خداحافظ+ 

 

  انداختم آشپزخونه ی جزیره روی رو سفره و شدم بکار دست گوشی کردى قطع بعد

 

  گذاشتم دستی پیش توی رو کره و ریختم ها پیاله توی رو خاهه و ها هربا

 

  گذاشتم سفره تو و ریختم هصرؾ یکبار های لیواى داخل رو آبهیوه

 

 رسیدم خودم به یکم و درآوردم از رو شالم و هانتوم

 

 انداختم بیروى به نگاهی چشهی از خونه در زنگِ صدای شنیدى با
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 بود رادههر

 

  کردم باز واسش رو در

 

  نشوند پیشونیم روی ای بوسه و کشید آؼوشش تو هنو دیدنم با

 

  نداری؟؟ کلید خودت هگه+ 

 

  کنه باز واسم رو در خونم خانومِ  خواستم -

 

  پرسید تعجب با چیدم که ای سفره دیدى با

 

 ؟!پروا توئه کار -

 

 دادم رو سوالش جواب لبخندی با

 

 گرفت نشونه رو هام لب هاش لب دفعه ایى

 

  گذاشت لبهام روی رو هاش لب هوا بی

 

 گرفت فاصله ازم

 

 خلتم؟ دونستی هی پروا -

 

  کرد خفم هاش لب با دوباره بدم جوابی اینکه قبل 
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 بود گرفته رو کهرم دستاش با و هیزد لبم رو ریزی های بوسه

 

 هیداد دست از رو خودش کنترل داشت کم کم دیگه

 

 کردم آزاد دستاش حصار از رو خودم کشیدم عقب سریع

 

 ! صبحونه؟؟ بریم+ 

 

 هى عشقِ  بریم -

 

 گذاشت دهنم تو رو هشترکهوى ی صبحونه ی لقهه اولیى بعد و

 

 رسیدى هی ها وسیله کم کم صبحونه بعد

 

 رسیدى هی هادیم و سایه دیگه ساعت چند تا

 

 داشتم ذوق کلی

 

 رفتى و کردى نصب رو شویی ظرؾ و لباسشویی و یخچال ها نصاب

 

 بود کاهل تقریبا انداختم آشپزخونه به نگاهی

 

 خونه دکوراسیوى بود هونده فقط

 

 خونه چیدى به کردیم شروع کم کم ها بچه رسیدى با
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 بود گذشته چقدر دونم نهی

 

  بود خسته حسابی ولی

 

  گذاشتم خوری ناهار هیز روی و دادم قرار شهعدونی داخل رو شهع

 

 انداختم خونه به کلی نگاه

 

  بود اهلت کردى درست هشؽول رادههر

 

 کردم آهاده ظرؾ. تعداد به و چیدم کابینت توی رو چینیم ظروؾ

 

 گذاشتم ظرؾ توی و بریدم هارو دلهه فلفل

 

 چیدم هیز روی رو ههه و ریختم پارچ داخل رو نوشابه

 

  ناهار بفرهایید ها بچه+

 

 ...و کرد بؽلم پشت از رادههر

 زد هوهام رو ای بوسه و کرد بؽلم پشت از رادههر

 

  گفتم آروم

 

 بینى هی االى کشم هی خجالت نکى رادههر توروخدا وای+ 
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  گرفت فاصله ازم و زد لبخندی

 

  بودى اهلت خوردى هشؽول ها بچه

 

 خونهوى تهاشای هحو هنم

 

  بود شده العاده فوق دیزاینش

 

 خونه گفت بهش شد هی دیگه االى

 

 اینجا ذاشتهش هی و خریدم هی لباس دست چند باید فقط

 

  بودى گذاشته تهوم سنگ واسهوى حسابی هادی و سایه

 

 خوره هی زنگ داره گوشیت بیا پروا -

 

 گرفتم ازش رو گوشی و رفتم رادههر سهت سریع

 

  بود هاهاى

 

 دادم جواب رو گوشی و تراس رفتم

 

 هاهاى جانم+ 

 

 کجایی؟ هست هعلوم -
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 هاهاى بیرونم+ 

 

  خانوم پروا گذرم نهی ازت ساده دیگه دفعه ایى -

 خوام هی توضیح ازت

  کنی هی چیکار و کجایی نیست هعلوم

 درنهیارم سر کارات از که هى

 هیری؟ کجا صبحی اولِ  صبحِ  روزه چند

 هیری؟ کی با

 

 یکم بکش نفس هاهاى اوؾ -

 خونه هیام االى بابا باشه

 

 رو هام خوشی ههه کنه کوفتم باید هاهاى ایى ههیشه اه

 

 برم باید هى ههگی از خوام هی هعذرت+ 

 

 پاشد رادههر

 

 ! شده؟ چی پروا کجا -

 

 زد زنگ هاهاى+ 

 داره کارم

 برم باید حتها

 

 رسونهت هی وایسا -
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 خودم هیرم نه+ 

 

 رسونهت هی وایسا گفتم -

 

  شدى بلند جاشوى از هادی و سایه رادههر حرؾ ایى با 

 

  گرفت پیش رو خودش راه هرکی و اوهدیم بیروى خونه از هم با حرفا ایى و تشکر و خداحافظی بعد

 

 بیارم هاهاى واسه که بودم عذر و بودم بهونه دنبال و راه کلِ 

 

  زدم رو خونه زنگ رادههر از خداحافظی بعد

 خوردم جا حسابی هاهاى برزخیِ  ی چهره دیدى با

 ! بودی؟ کجا -

 

 سالم+ 

 

 !هیری؟؟ کجا االطلوع صبحِ  روزه چند پرسیدم -

 

 هاهاى چیه روزه چند+ 

 رفتها اهروز و دیروز یه

 عقد لباسِ  دنبال بودم رفته

 

  پروا هى به نگو دروغ -

 !م؟ بچه هى کردی فکر

 

  بود؟ کجا دروؼم هاهاى+ 
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 کنم هی عقد دارم وقتی

 ! اعتهادی؟ بی بهم انقدر که کنم فکر تونم هی ای دیگه پسرِ  چه به اردالى جز

 

  ارتباطی در پسره اوى با هنوز کنم هی فکر هى ولی -

 

 !هى؟ هادرِ  پسره کدوم+ 

 

 دیگه پسره ههوى -

  پرهام تیچرِ  ههوى بود کی بود رادههر بود ههرداد

 

 هاهاى ایى ها بود هارهوزی عجب

 

 نداره حرؾ پلیسیش َشم  

 

 بره هی بو ایى کنم که ؼلطی هر

 

 نیست زندگیم تو ای دیگه پسره که گفتم هاهاى+ 

 نهیشه باورت چرا

 

  پروا -

 تِ  کاسه نیم زیر ای کاسه بفههم

  هیری آبی زیر داری

 ! فههیدی؟؟ تو با دونم هی هى بکشی هقشه نقشه هیخوای

 

  کردم حرکت اتاقم سهتِ  حرفی بدوى
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 : گفت تر قاطع و بلندتر

 

 ! شدی؟ هتوجه پرسیدم -

 

 : گفتم آروم

 

 آره+ 

 

 اتاقم تو رفتم و

 

 کردم تایپ و درآوردم رو گوشیم

 

  سالم" 

 کجایی؟

 ببینهت اهروز باید حتها

 "بزنم حرؾ باهات بایددددد

 

 کردم لهس رو پارسا اردالىِ  اسم انگشتم با

 

  نبود خبری اینکه هثل نخیر ولی دوختم گوشی به چشم دقیقه پنج

 

 پاشدم و کردم پوفی

 

  کردم آویزش و درآوردم تنم از رو هانتوم

 

 شستم رو صورتم و دست و رفتم روشویی سهت
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  رسوندم گوشی به رو خودم دو حالت با دروهد گوشیم از که صدایی شنیدى با

  کردم باز رو پیاهکش سریع

 

  پروا باز شده چی" 

 باشه خیر

 !دیدی؟ واسهوى خوابی چه باز

 "آره؟ دیگه دادی اس که خورده گیر بهم کارت بازم

 

 دادم جواب

 

 اردالى نیست ها بازی هسخره ایى وقتِ  االى' 

 ها بینیم هی عقد ی سفره سر رو ههدیگه بجنبیم دیر

 کردى پخش هم هارو کارت اینا

  کنیم فکری یه باید

 'کجایی؟

 

 پروا توست تقصیر ههش" 

 توئه های نقشه و تو خاطر به کشم هی هرچی

  سرکارم

 " گردم هی بر ؼروب

 

 دادم پیشنهاد هى' 

 کردی قبول باز آؼوشِ  با هم جنابعالی

 سرت بودى ریخته رفیقاش و علی وقتی بودی شده گیر جو چی چی

 بگیریم هراسم هفته آخر هاهاى گفتی هی هاهانت به اونهوقع
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 درآوردی؟ زبوى االى

 هگه؟ هیری سِرکارم تو عجب چه

 ها بده خبر بهم اوهدی ؼروب

 'هنتظرم

 

  فرستادم واسش رو آخر پیام

 

 نداد جواب ادب بی

 

  درک به

 

 چلهنگ ی پسره هیاد خوشم ازش خیلی

 

  آشپزخونه رفتم و اوهدم بیروى اتاقم از

 

 بود هاهی شستىِ  هشؽول هاهاى

 

 ! کجاست؟ پرهام هاهاى+ 

 

  هدرسه -

 

  کردم باز رو یخچال درِ 

 

 شدم کردنشوى خورد هشؽول و درآوردم رو کاهو و کلم

 

 جهیزیه خریدِ  واسه بریم فردا پروا -
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  جنگه هگه خبرته چه هاهاى+ 

 !داری؟ عجله انقدر چرا

 

 باشی کرده فراهوش رو رادههر که نهیشه باورم نکنی ازدواج تو تا -

 

 شستم هارو کلم هاهاى حرؾ به توجه بی

 

 ذارم هی رو سههش بگو بزى زنگ اردالى به -

 اینجا بیاد ناهار

 

 هیشه پرو هاهاى کى ولش+ 

 

 نذار سرش به سر انقدر پروا -

 

 کردم تزیینش و کردم خورد رو هویج و خیار و گوجه

 

  انداختم ساعت به نگاهی

 

ٔ3:ٓٓ 

 

 ...کردم باز رو در و پاشدم جا از در زنگ صدای با

 بود اردالى

 

 دستش هوز کیلو چند با
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 رفتم ؼره چشم

 

 !خودت؟ با آوردی هوز که هریض عیادت اوهدی هگه+ 

  خونهوى؟ بیای گفته کی اصال

 !بزى؟ زنگ بهم نگفتم هگه

 

 !تو؟ هگه هحلی هفتشِ  -

  بگیرم هوز خواسته ازم زده زنگ هاهانت

 خواست هی کیک واسه کنم فکر

 

 بده حرصم رو هى ههش هاهانم بابا ای

 

 ! پروا؟؟ -

 !کیه؟؟

 داشتی نگهش در پشت چرا

 دختر دیگه تو بیاد بگو

 

 تلویزیوى جلو رفتم خودم و گذاشتم باز و در هاهاى صدای شنیدى با

 

  کرد دعوتش ناهار واسه و کرد پرسی احوال گرم اردالى با هاهاى

 

 هوند خواسته خدا از که اونم

 

  انداخت ساالد به نگاهی

 

 کردیى؟ تزییى شها رو ساالد ایى جوى هاهاى -
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 بزنه بهم رو دیزاینش نهیاد دلش اصال آدم

 

 پرواس کار عزیزم نه~ 

 

 کرد نگاه بهم چپ چپ

 

 کنه جهع داده که رو سوتی کرد هی سعی داشت

 

 نیستا جالب زیادم البته -

 شکافى هی اتم پروا ساالیِ  و سى هم

 

 نگیرم رو قرتی بچه ایى حال که بودم گرفته رو دهنم جلویِ  زور با

 

 بچینم هیزرو که پاشدم

 

 کرد هی ؼرؼر لب زیر داشت اردالى

 

 دادم گوش تر دقیق

 

  اه اه اه -

 رو خودشیفته ی دختره ایى خورد نهیشه عسلم هى یه با

 

 بخوری هنو کرده هجبورت کی بگه بهش نبود یکی آخه

 بود گرفته نظر زیر رو حرکاتم تهومِ 

 

  کرد هی نگاه هشتری چشمِ  به هاهاى قول به
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 بگیرتم هیخواست واقعا انگاری  کرد هی نگاه جوری یه

 

 کشید هی دندوى هارو هاهی داشت ولع با ها گشنه هثل

 

  گفتم آروم لب زیر

 

 بدبخت ی زده قحطی+ 

 سوهالیه های گشنه گدا از انگاری

 

 کرد جور و جهع رو خودش چوى شنید کنم فکر

 

 : گفت بود دهنش ؼذا که ههینطوری

 

 خانوم هریم نکنه درد دستتوى -

 عالیه

 خوشهزس خیلی

 

 پسرم تنت به بچسبه شه گوشت~ 

 جاى نوش

 

 کردى هی بدل و رد ای قلوه و دل چه اوه اوه

 

 بلعید هی گاو هثل اونم و هیریخت ساالد واسش هاهاى

 

 بیاره لیهو تا پاشد هاهاى
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 پاش به کوبیدم صندلم پاشنه با هحکم

 

 بلنبونی اینجا اوهدی+ 

 آوردی؟؟ باال که گندی واسه باشی چاره راه دنبال یا

 

 زدم بد که بود هعلوم چهرش حالت از

 

 کى آسفالتم بعد لقهه دو کنم کوفت بذار -

  بره پاییى گلوم از لقهه دو نذاشتی

 گرفتی نظرم زیر عزرائیل هثل

 

 برید رو صداش هاهاى اوهدى با

 

  شیکهت اوى بخوره کارد اَی

 

 بخورم لقهه دو نذاشتی هیگه خورده رو کاهل هاهی یه

 

  شد تهوم کردنش کوفت باالخره

 

 کردم جهع رو هیز کرد کهکم

 

 بعیده ازش کارا ایى عجب چه

 

  دونستم ؼنیهت رو فرصت که بود خاله با کردى صحبت هشؽول تلفنی هاهاى
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 اردالى پیش رفتم

 

 دیدی؟ رو عقدهوى کارت+ 

 

 ! آره -

 'نداری؟ دوسش نهیاث؟ خوشت چیه

 

 درنیار بازی هسخره+ 

 کردیم صیؽه ها که هیگیم بهشوى هیریم الکی عقد قبل روز یک

 بزنى بهم رو هههونی تونى نهی که اونام

 هحضر بریم اینکه بدوى هیشه انجام هههونی

  شیم آشنا باهم بیشتر باید گه هیگیم هم بعدش

 هیدیم لفتش یکم

 شده تهوم صیؽه وقتِ  و نداریم تفاهم هعلوهه خب که بعدشم

 خود ی خانه رود که هر نخود نخود

 

 کشیدی ام نقشه نشستی چه -

 شناسناهم تو بره اسهت الکی الکی که نداری انتظار+ 

 بگیریم طالق بعدم

 هطلقه بشم هى ولی

 راهه تنها ایى باشم گفته اردالى

 بدم لو رو چی ههه هجبور هى بخوره بهم اگه

 هیره آبروهوى فاهیل و فک ی ههه پیش بعدم

 ها خونواده جفت آبرویِ 

 هحرهیم بهم که باشه خوش دلشوى فقط که کنیم هی اعالم عقد به هونده روز یک

 ههیى
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  هیشه بردار دست هم علی اینجوری

 

 پروا کنی هی بیچاره به هنو آخرشم هات نقشه ایى با تو -

 ؟!!!هیده نشوى العهلی عکس چه کردم صیؽه رو دخترش رفتم بگم بابات به

 کنه هی گورم به زنده قطعا

 

  کردیم صیؽه اهروز ههیى هیگیم+ 

 کردیم کارو ایى جدیدا هیگیم

 بشناسیم ههو بیشتر یکم فعال که دیدیم الزم چوى

 نیس الکی که ازدواج

 

 داد تکوى سری

 

  کرد قبول یعنی جوى آخ

 

 هینداختم راه سوری دعوای یه اینکه بعد رفت هی پیش نقشم طبق چی ههه اگه

 کردى هی قبول هم اینا هاهانم اینجوری و دربیارم هارو افسرده ادای هیتونستم

 

 هیشد عالی هیرفت پیش نقشم طبق چی ههه اگه

 

 ! بریم؟ خریدم باید هراسم واسه پروا -

 

  دیگه اره+ 

  ندارم حوصله اصال ولی

 

 نداشتم رو هراسم ایى ی حوصله اصال
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 بود هجلس دوهاده رادههر اردالى جای فردا  کاش

 

  هیرفت رادههر سهت افکارم ههش

 

  خونهوى و رادههر

 

 بودم هى خانوهش حاال که ای خونه

 

  خونم هردِ  رادههر و

 

 بود بخش لذت داشتنش دوست چقدر

 

 اینا و لباس دنبالِ  برم اردالى با ؼروب شد قرار

 

  نبودم راضی دلم تهِ  اصال ولی

 

 هیکنم خیانت خودم به رادههر به دارم کردم هی احساس

 

 نداشتم ای دیگه ی چاره ولی

 

 بود رادههر به رسیدى واسه کارام ایى ی ههه

 

 نه؟؟ یا ره هی پیش کشیدم ای نقشه طبق چی ههه آیا ولی

 شم حاضر که رفتم هنم و کنه عوض رو لباسش که خونشوى رفت اردالى
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  بیارم کم ظاهری لحاظ از اردالى پیش خواست نهی دلم اصال

 

 کردم تنم سفید پانچوئه یه

 

 زرشکی شال و شلوار با

 

  کردم بسنده جیگری رژِ  یه به نداشتم آرایش ی حوصله

 

  برداشتم رو کیفم و بستم باال سفت رو هوهام

 

  بود حال خوش حسابی هیرم اردالى با قطعا دفعه ایى بود هطهئى که هاهاى

 

 بیروى اوهد اردالى و زدم اینارو اردالى ی خونه زنگ

 

 بود زده باال آرنج تا رو آستینش که بود تنش جذب زرشکیه پیرهى یه

 

 کرهی شلوارِ  یه با

 

  انداخت بهم نگاهی

 

 !کردی؟؟ ست هى با چرا تو -

 

 ! تو؟ یا کردم ست هى+ 

 

 تو:  گفت و خندید
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  بخندی آب رو

 

 خرید هیری باهى داری حالیا خوش+ 

 

 گنجم نهی پوستم تو اوؾ -

 بدم هم تورو خریدایِ  پولِ  باید الکی الکی که حالم خوش خیلی

 بود قسهتش ههیى بخاطر انداختی راه که هایی بازی ی ههه شایدم

 خریدش بخاطر

 

 ندادم رو اردالى جواب

 

 واسش دارم ولی

  کوبیدم هحکم و در و شدم هاشیى سوار

 

  پروا خبرته چه -

 پیکاىِ  درِ  هگه

 

 سهتش شدم خیز نیم+ 

 گفتم کشداری لحىِ  یه با

 دوســــــــــــــــــــارم

 

  رفت ای ؼره چشم 

 

 لوس -

 

 ههستاى برو+ 
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 بود گذاشته چرتم خارجیه آهنگِ یه

 هیکنه بلؽور چی داره طرؾ که حالیته خیلی بگه نبود یکی آخه

 

 ههانا شدنهوى پیاده

 ههانا خوردى رو اردالى چشم با دخترا

 کردى هی نیگاش زاهبیا هثل

 دیدنا  هی کنارش رو شهشادی شاخه ایى به هى خوبه حاال

 

 خواهارو خاطر باش داشته خانوم پروا -

 

 اینا هاهانم ایش+ 

 هیشه خوردنی کنى سرکوچم گدایِ  تىِ  تورو لباسای

 داری خود جایِ  هیری ور خودت با شب تا صبح دیگه که تو 

 

 ها داری آستینت تو جواب یه ههیشه -

 اللی نهیگى نزنی حرؾ بار یه

 

 شدم پاساژ وارد و کردم زیاد رو سرعتم حرفش به توجه بدوى

 

 بهم برسه که رفت هی راه تند تند داشت سرم پشت

 

 رفتم هی راه گرفتنش نظر در بدوى هنم

 خرید اوهدم تنها انگاری

 

 خورد طالیی سفید لباسِ  یه به چشهم للا بسم اولِ 
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  کردم نگاهش هشتری چشمِ  به

 

 سانتیٖ یقه

 هچ تا استیى

 باسى تا جذب

 دار دنباله

  خورد هی بند و بود تور کهر تا که پشتش و

 

 بود قشنگ بنظرم

 

 نبود هشخص جاییم بقیه و ارالى جلوی و بود حجابی هم

 بود ناز و شیک هم

 

  گفتم و دادم نشونش اردالى به دست با

 

 هیخوام و ههیى+ 

 

 کنی؟ انتخاب بعد بچرخیم یکم نهیخوای -

 

 !هگه؟ چیه دیگه خریش هی خب پسندیدم هم ای دیگه چیزه اگه هیخوام و ههیى هى نه+ 

 شدم هؽازه  وارد

 

 کنم پرو رو هانکىَ  تىِ  که سفیده لباس اوى هیخوام آقا+ 

 

  سلیقه خوش چه به به -
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 !سایزی؟ چه

 

 اوم+ 

 

 وگفت انداخت بهم نگاهی بزنم حرفی  بخوام اینکه قبل

 

 باشه تنت فیتِ  هانکىِ  تىِ  که ههونی کنم فکر -

 

  دوختم چشم کرد هی نگاههوى حرص با داشت که اردالنی به و زدم ای خبیثانه لبخند

 

 پرو اتاق رفتم و گرفتم فروشنده از رو لباس

 

 آینه تو خودم کردى برانداز و رفتى ور کلی بعد

 کردم پام رو بود اتاق تو که بلندایی پاشنه

 

 کرد هی زر زر هی بیروى از فروشنده

 

 ببینیى کارو خورِ  تىِ  نور تو بیارید تشریؾ هست قدی آینه بیروى خانوم -

 

 بیروى اوهدم و کردم باز رو در اردالى حرص از هنم

 

 بودنش دوخته هى تىِ  واسه انگاری خدایی

 

 شد تا 4 هاش چشم دیدنم با پسره

 

 وایسادم اردالى به رو و زدم چرخی
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  کردم حرفم چاشنیِ  عشوه یکم

 

 اردالى؟+ 

  چطوره؟

 

 بریم بگیریم بیار درش تو برو -

 

 بداخالق چه اوه

 

 گفت بهم فروشنده یهو بحبوحه ههیى تو

 

 !هانکنیى؟ شها خانوم -

 

 زدم ای خنده تک

 

 بدم ههکاری پیشنهاد هیخواستم نیستیى خاصی برندِ  اسپانسرِ  اگه -

 

 داد جواب هى جایِ  آش هر نخودِ  اردالىِ  که هیزد برق داشت چشام

 

 هنه دستِ  ایشوى ی اجازه نخیر -

 بیاد خوششوى هى ههسرِ  تىِ  تو ، لباساتوى از بقیه ندم اجازه که دارم قدری به

 

  نداره ربطی~ 

  هست زیاد هدل

 تره جذاب خیلی ایشوى فیسِ  ولی



 آؼوش خالی                                                                                                                            ٔفصل 

 

 

393 
 

 هیشى هشهور حسابی هست خودشونم نفع به

 کنه پر دهى خیلی ها برندِ 

 

 هیشه هعروؾ حسابی شه هى ههسرِ  قرارِ  ههینکه -

 کنه پر دهى خودش پارسا اردالىِ  اسمِ 

 بکى دیگه کسِ  حقِ  در و لطؾ ایى شها نهیخواد

 

 افتاد هی راه دعوا یه هیداد اداهه ایى از بیشتر اگه

 

 حرفشوى وسط پریدم سریع

 

 !قیهِت؟ چند ببخشید آقا+ 

 

 ناقابل~ 

 خانوم توهنهٖ

 

  کشید کارت ثانیه جیک تو و درآورد رو  پولش کیؾ اردالى لحظه ههوى

 

 ...رفت رو خودش حسابِ  اردالى کارِ  ایى با پسره

 

 بیروى اوهدم لباس پرو از بعد

 

 بود هى تهاشایِ  هحو ههچناى پسره

 

 سهتم گرفت رو بازوش اردالى
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 ...دونستم هی رو کارش ایى هعنیه

 بچسبم رو بازوش هونده ههونم ؼلطا چه اوه

 

 زدم بیروى هؽازه از و گرفتم رو لباسم

 

 کردم هی نگاه ها وسیله و چرخیدم هی اونور اینور داشتم ههینجوری

 

 کشوند خودش دنبالِ  و گرفت رو کیفم اردالى که

 

 بزنه دست خودم به نکرده جرئت که کردم حال کلی

 

 کرد نگاه رو هاش شلوار کت و وایساد هاکوپیاى های شعبه از یکی جلویِ 

 

 اه اه اه هیش

 

 گالبی هیشه قائل ارزش خودس واسه چقدرم

 

 درآورد ِرگال از کت تا چند و رفت داخل

 

 پرسید سوال از و رفت فروشنده سهت بپرسه رو نظرم اینکه بدوىِ 

 

 هینازید خودش به آینه تو بیروى هیوهد و کرد هی تنش شلوار کت و پرو اتاق هیرفت هی

 

 بیشتره اداش تره زشت هرچی هیهوى جوى خدا وای

 

 کردم نهی نگاهش اصال و چپ علی کوچه به بودم زده رو خودم که هنم
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 بود برداشته خودش واسه کت چندتا یه

 

 : گفتم فروشنده به رو بلند کنه حساب خواست تا

 

 نکى حساب آقا -

 برداشته چی خودس واسه

  داره سلیقه خیلی

  کردیى هی کهکش شها حداقل

 

  داد جواب هرده

 

 کارهاهونه گرونتریى جزء برداشتى که کارایی اتفاقا~ 

 

  بیاد بهش که نهیشه دلیلی ولی گرونه درسته+ 

 

  دادم نشوى رو بود گرفته رو چشهم که رو کتی تک

 

 !کنیى؟ هی لطؾ کارو اوى+ 

 

 کردم انتخاب لباس واسش بیروى از خودم و پرو اتاق فرستادم رو اردالى

 

 بیروى اوهد که آخری ی هرحله

 

  هشکی شلوارِ  با بود تنش نباتی کتِ  تک یه

 هیکرد خودنهایی کتش زیر که دوختی خوش و شیک هشکیِ  پیرهىِ  و
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 بود دوهاد سرش خیرِ 

 

 کرد کاهل رو تیپش گردنش به سفیدی پاپیوىِ  بستى با هردِ 

 

 داشتم دوست کراوات بیشتر هى که چند هر

 

 شد هی رستورانا گارسونایِ  هثلِ  پاپیوى با

 

 نشست لبش رو رضایت لبخندِ  و انداخت خودش به آیینه تو نگاهی

 

 سلیقى خوش خانوم هاشاءللا~ 

 

  کرد باز لب که اردالنی و

 

 ...دیگه کرده تور هنو که بوده سلیقه خوش -

 

 ... حیؾ

 

  کنم ضایعش هردِ  جلو خواست نهی دلم که حیؾ

 

 هیزدى چشهک ویتریى پشت که هایی آرایشی لوازم به افتاد چشهم اردالى خریدای از بعد

 

 جوى

 

 گرفت رو داستاى چشهام برق دیدىِ  با اردالى
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 کردم خرید هیتونستم که هرچی و داخل رفتم

 

 بیشتر شایدم  ، گرفتم رو سالم یک آرایشیِ  لوازم

 

 شد انجام اردالى حساب و خودم ی سلیقه به هم خریدا بقیه

 

  کفش و کیؾ و هانتو دست چند

 

 بودم شده خسته حسابی

 

 بودم گرفته درد کهر و نداشتم حوصله هى ولی بخوریم بیروى رو شام خواست

 

 کردى رو و زیر رو هام خرید و اوهدى سهتم شوق و ذوق با پرهام و هاهاى خونه به ورودم با

 

 رفت کش رو هام آرایشی وسیله از تا چند هاهانم که بگذریم

 

 پیچید خونه تو پرهام صدایِ 

 

 شه؟؟؟؟ عروس خواد هی پروا هاهاى -

 

 هیشه عروس داره آجی گلم پسر آره عزیزدلم آره+ 

 خودت قسهت انشاءللا

 بیاری عروس هم تو انشاءللا

  بیاری دوقلو ی نوه جفت یه واسم
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 بود باز نیشش و بود شده کیؾ خر حسابی که پرهاهم

 

 درآوردم بال حالی خوش از خورد هی زنگ که گوشیم رویِ  رادههر ی شهاره دیدى با

 

 

 عشقم سالم+ 

 

 جونم سالم -

 گلم سالم

 عزیزم سالم

 

 هیشد تر تند قلبم تپش  هیوهد بیروى دهنش از که ای کلهه هر با

 

 ؟!پروا -

 ناراحتم خیلی

 !نزدی؟ زنگ بهم اهروز چرا

 اونجا رفتی شاید گفتم خونهوى رفتم

 نبودی اونجام اها

 

 عزیزم الهی

 

 عقد خرید واسه رفته عشقش نهیدونه

 

 پروا؟ -

 !!آره؟ دیگه داری دوسم
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 دیوونه دارم دوستت که هعلوهه+ 

 ! حرفیه؟ چه ایى

 

 کنی؟؟ هی هحلی کم بهم چرا پس -

 

  ببخشید+ 

 داشتم خرید یکم اهروز

  بیروى رفتم هاهاى با

 

  پاییى بیا بپر نداره اشکالی حاال خب -

 ببینهت لحظه یه

 

 !خونهونی؟ جلو+ 

 

  جونم آره -

 نبینهت نیاورد تاب دلم

 

 ... بپیچونم اینارو هاهاى چجوری حاال خدا وای

 

 بردارم آشؽاالرو که آشپزخونه رفتم

 

 نشد هى هتوجه و بود تلفى با صحبت هشؽول هاهاى خداروشکر

 

 جلوتر رفتم و کردم پرت آشؽالی سطل تو آشؽاالرو سریع

 

 بهم داد چراغ
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  بؽلش پریدم و شدم سوار

 

 کشیَدَتم آؼوشش تو سخت

 

 بودم تنش عطرِ  هستِ 

 

 بود هى شوهرِ  هرد ایى دیگه حاال

 

 بود دستاش تو دستم درحالیکه شدم جدا ازش و زد سرم به ای بوسه

 

 !پروا؟ خونهوى هیای فردا -

 س ؼریبه واسم تو بدوى اونجا

 

 زدم لبخندی

 

 عزیزم آره+ 

  هیام

 

 پروا؟ -

 !هاى؟ ذاری نهی که تنهام

 

  دیوونه حرفیه چه ایى+ 

 

  آورد جلو رو کوچیکش انگشت و کرد جدا دستم از رو دستش
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 قول؟؟ -

 

 گرفتم رو انگشتش انگشتم با

 

 قول+ 

 

  باشم کنارش لحظه هر خواست هی دلم

 

 شه شر بعدا کنه شک هاهاى بود ههکى رفتم هی باید اها

 

 کردم نگاش ناراحت

 

 برم باید هى رادههر+ 

 کنه هی شک هاهاى یهو

 

 ؼهگینم که شد هتوجه

 

  گلم باشه -

  باش خودت هراقب

 ها دارم دوستت که نره یادت

 

 زدم چشهک

 

 عاشقتم هى ولی+ 

 

  دادم تکوى دست و شدم پیاده هاشیى از
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 ...کرد هی نگاه رو رفتنم و شدم هی دورتر ازش لحظه هر

 

 3 ی طبقه رسیدم تا

 

 کرد قطع رو حرفش هى دیدىِ  با که دیدم رو جوى ساناز

 

 کرد هی نگاهم چپ چپ هم هاهاى

 

 تو رفتم و کردم علیک سالم باهاش

 

 بست هحکم و در و داخل اوهد هاهاى یهو

 

 !پروا؟ کردی ؼلطی چه تو -

 

  شده؟ چی باز خدا یا

 

 هاهاى؟ شده چی+ 

 

 کنه هی پا به شر بفههه بابات پروا -

 'هاى؟؟ کردی صیؽه رفتی خود سر چرا

 

 گفته هاهاى به اوهده اونم که گفته جوى ساناز به اردالى پس آهاى

 

 کردیم هی چیکار جاى هاهاى خب+ 

 گیریى هی تصهیم ها جای به داریى شهاها وقتی
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 هاهاى آخه کنیى هی دخالت انقدر چرا

 هیشناسید رو اردالى چقدر شها هگه

 شناسم نهی هنوز هى

  دارم شناخت به نیاز

  هنوز شناشهش نهی وقتی شناسناهم بره اسهش خوام نهی

 کردید خستم هاهاى

 گم هی هم بابا خودِ  به اینارو

 

 پروا شدی سفید چشم خیلی -

 

 شده که کاریه هرحال به+ 

 بود اردالى و هى تصهیمِ 

  کردیم صیؽه هاهِ  یک

 کنیم هی عقد رسها هیریم داشتیم تفاهم اگه

  باشیم کرده شرعی خالؾِ  کارِ  کنم نهی فکر

 بگیى بابا به خودتوى لطفا هم شها

 

 بستم و در و اتاقم رفتم

 

 هصرؾ بی ی پسره عهرش تو داده انجام هفید کارِ  یه بار یک اردالى خداروشکر

 

 خب خیله

 

 هیشه ریس و راست داره چی ههه کم کم

 

  بکشم پیش رو رادههر بعدش هیتونم هنم
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 هوندم عقب درسام از کلی تازه

 

  نرفتم که رو اهتاحانا

 

 در زنگ صدای با

 

 زدم خواب به رو خودم و تخت رو پریدم

 

 بود بابا

 

 زد حرؾ کالهی و سالم هیچ بدوى هاهاى یهو

 

 !!کرده؟ چیکار عقل بی ی دختره ایى دونی هی فرزیى -

 

 !شده؟ چی سالم+ 

 

 بیروى رفتى خرید ی بهونه به اهروز -

 اردالى با کردى هاهِ  یک صیؽه رفتى بعد

 

 !!چی؟+ 

 

 گفته بهم اوهده ساناز -

 شناسهش نهی هنوز هى هیگه بهم برگشته

 کنیى هی زورم داریى چرا

 کنیى هی دخالت چرا
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 فرزیى بینی هی

 کى بزرگ دختر عهر یه

 ایى بشه آخرشم

 

 نهیوهد بابا صدایِ 

 

 !فرزیى؟ نهیگی چیزی چرا -

 

 !کجاست؟ خودش+ 

 

  کنم فکر خوابیده -

 

 شد باز اتاقم در

 

  نکنه بیدارم که کردم دعا و بستم رو هام چشم سریع

 

 شد تر نزدیک

 

 هیوهد پاش صدای

 

 زد سرم به ای بوسه و کشید روم رو هلحفه

 

 گلم دخترِ  بخیر شبت+ 

 

 رفت بعد و
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 چکید بالشت رو اشکم قطره هام چشم کردى باز با

 

 بایایی دارم دوستت+ 

 هنو ببخش لطفا

 نبودم واست خوبی دختره

 هیشکنی حسابی دیگه یکی با کردم صیؽه رفتم خود سر بدونی اگه

 نداشتم ای چاره بخدا ولی

  بودم هجبور

 کردى هجبورم یعنی

 هاهاى

 ههه

 

 برگردوندم رو بالشت و کردم پاک اشکاهو

  بود خیس خیسِ 

  بود زخهام هرحمِ  رادههر بخیرِ  شب پیاهکِ  هق هق بیىِ 

 داره دوسم حداقل دونستم هی اینکه

  دارم دوسش

 کردم کارو ایى دلم بخاطرِ  اینکه

 

 نذاشتم هم رو چشم ولی شد صبح کی دونم نهی

 

 خونهوى برم که بودم داده قول رادههر به

 

  پاشم نداشتم نا

 

 د کرده پؾ هام چشم زیرِ 
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 بود

 

 بود آشپزخونه هاهاى

 

 داد جواب سرد که دادم بخیر صبح

 

 اینا و آرایشگاه دنبالِ  نیکا پیش برم هیخوام+ 

 برگردم دیر شاید

 

  برو هیخوای که هرجایی نیست هربوط هى به -

 

  بابا ای

 

 کیفم تو گذاشتم و هاهاى آشپزیه کتاب و کردم تى لباس نداشتم رو هاهاى ی حوصله اصال

 

 شدم پیاده و برداشتم رو بودم کرده که هایی خرید داشت نگه خونهوى درِ  جلو آژانس

 

 کردم باز رو در و انداختم رو کلید

 

 نو ها وسیله ی ههه

 

 عروس نو یه ی خونه

 

 هه

 

 قایهکی زندگیه
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 شدم بکار دست و درآوردم رو آشپزی کتاب

 

  نبودم بلد زیادی چیزه

 

 کنم درست هاکارونی هیخواستم

 

 کرد خورد و شستم هم هارو کلم و کاهو

 

 بود ٔ ساعت درآوردم رو گوشیم

 

 بود سرکار رادههر االى

 

  دادم پیاهک بهش

 

  عزیزم" 

 خونم هى

 هنتظرتم خونهوى بیا

 "دارم دوستت

 

 یخچال تو گذاشتم نوشابه با ههراه و کردم تزییى رو ساالد

 

 روش ریختم هارو هاکارونی و قابلهه کؾِ  انداختم هارو زهینی سیب

 

 بکشه دم گذاشتم و
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 بود شده گرم حسابی هام چشم

 

  درآوردم رو هانتوم و رفتم خواب اتاق

 

  بود تنم گردنی پشت قناریه زردِ  تاپِ 

 

 افتادم تخت رو

 

  برد خوابم کی نشدم هتوجه اصال و

 

 دیدم هی درهم خوابایِ  داشتم

 

 ...کردم باز زور به رو هام چشم شد زده گوشم کنار که ای بوسه با

 بود رادههر بوی

 

 انداخت کهرم دورِ  رو دستاش

 

  شده خسته عشقم الهی -

 

 کردم حلقه گردنش دور رو دستم

 

 نهیشه باز چشام خستم خیلی رادههر+ 

 

 گلم بخاب -

 

 !نیست؟ که گشنت+ 
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 بخواب دلم عزیز نه -

 

 گرفت بؽلم پشت از

 

 گرفت خوابم چطوری دونم نهی

 

  کردم باز رو چشهام بخش راهش صدایی با

 

 اوهدم بیروى اتاق از آروم و شدم بلند

 

 خوند هی نهاز داشت که دیدم رو رادههر

 

 شه تهوم نهازش تا کردم نگاهش و وایسادم

 

 کرد زهزهه لب زیر دعایی و بست رو هاش چشم  ، گرفت باال رو دستاش نهاز بعد

 

 کردم جهع رو جانهازی و نشوند لبش رویِ  لبخندی دیدنم با

 

 !عزیزم؟ شدی بیدار کی -

 

 پیش دقیقه چند ههیى+ 

 

 بؽلم بیا -

 

 سهش رفتم و کرد باز رو دستاش
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 فشرد آؼوشش تو هنو دست یه با

 

 شدم جدا ازش لحظه چند بعد و کردم قایم سینش تو رو سرم

 

 آهادس هم ناهار کنی عوض رو لباسات تو تا+ 

  برداشتم هارو ظرؾ و رفتم آشپزخونه

 

 دوتا چی ههه از

 

 گذاشتم هیز روی رو سس و ساالد ظرؾ

 

  ریختم پارچ  تویِ  رو نوشابه

 

 ظرؾ توی رو هاکارونی و

 

  کردم تزیینش زهینی سیب دیگِ ته و زیتوى و قارچ  ، جعفری با

 

 !!!!!!کردی چه پروا اوؾ -

 

 کشید بو و نشست هیز سر

 

 هحشری تو پروا وای -

 !خونه؟ بیام نهیاد دلم نیستی تو که وقتایی هیشه باورت

 

 بکشم واست بده+ 
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 ها بریزی زیاد -

  خوره هی رو بزرگه داره کوچیکه روده که بریز زیاد

 

 کردم دم چایی و کردم جهع هارو ظرؾ ناهار خوردى بعد

 

 گذشت خوش بهم خیلی اونروزی

 

 بود هوندنیم یاد به روزهایِ  از یکی یعنی

 

  خواستم هی زندگی از هى که بود چیزی اوى تهومِ  رادههر

 

  بود گرفته خوشگلی گلبهیه هاکسیِ  لباسِ  هراسم واسه  هاهاى نبودم خسته دیگه خونه رسیدم وقتی

 

 رقصید هی هوزیک با و بود کرده تى

 

  بود شده هجاب که بود گفته بهش چی بابا دونم نهی

 

 شه تهوم خوشی و خیر به چی ههه کاش

 

 بود شده جیگر قرهز پاپیوىِ  و هشکی شلوار و قرهز کتِ  تک یه با کصافطم پرهامِ 

 

  کردم تى رو عقدم لباس دیگه بارِ  یک هاهاى اجبار به

 

 بود تنم فیتِ 
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 بود کرده ههاهنگ دوستش آرایشگاه با عسل

 

 شه رسهی ناهزدیهوى هراسم یه طیِ  و باغ بریم آرایشگاه بعد بود قرار

 

 شده خونده عقد و هحضر رفتى خونواده دوتا قبلش روز چند که بگى بقیه به خواستى هی هم خطبه به راجع

 

 کنى هی فکری چه بقیه که نبود ههم برام اصال

 

 بدم توضیح رادههر واسه سرِ  رو چی ههه که بودم داده قول خودم به ولی

 

  پرسید بهشوى راجع رو نظرم و داد نشوى بهم شلوار و کت عکسِ  چندتا باباهم

 

 رسیدیم تفاهم و هم به باالخره و

 

 کاربنی آبی دوختِ  خوش و شیک شلوارِ  و کت یه

 

 نیست ست باهاش بابا لباسِ  چرا که زد هی ؼر کلی هاهاى ولی

 

 خوردیم شام ههی دورِ  و داد سفارش شام بابا

 

 نشینی شب اوهدى اینا اردالى بعد دقیقه چند

 

  بود شده روشى ارسالى جهالِ  به چشههوى عجب چه

 

 بود آورده سوؼاتی ههه واسه
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 ست نیم یه هنم واسه

 

 گرفته واسم دیانا اینو که گفت

 

 خوری هی آش قدر ههوى بدی پول هرچقدر گفتنی قولِ  به نبود بد ستش نیم

 

 خورده پاش پول بود هعلوم

 

 بود هونده کار کلی و بودیم نگرفته حلقه هنوز

 

  نکرد قبول کسی ولی نشه انجام برداری فیلم که کردم اصرار خیلی

 

 شه ثبت جایی هسخره روزِ  اوى خواست نهی دلم اصال

 

  آرایشگاه دنبالِ  رفتم هی باید فردا

 

 شد هی تهوم کذایی روزِ  اوى سریعتر هرچه کاش

 

 بودى شده رفتنی و بودى گرفته اقاهت ولی کجا واسه دونم نهی دقیق فرهاد آقا و جوى ساناز

 

 بودى ها عقدِ  هنتظر فقط

 

 ایراى هوندى هی ارسالنم و اردالى

 

 بود دیانا پابنده که ارسالى
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 بچرخونه رو کارخونه تا هیهوند باید که اردالنم

 

 خونوادش پیشِ  بره و بفروشه رو کارخونه اردالنم ها داستاى تهوم شدى کات و ساختگیهوى دعوایِ  بعدِ  بود قرار

 

 کردى هی نگاه رو اردالى چشم تا 4 با دخترا ی ههه آرایشگاه داخلِ  آرایشگاه دنبالِ  رفتیم و دنبالم اوهد اردالى زود صبحِ 

 نبود هم هالی خوبه حاال

 

 بود عقدم فردا

 

 بود زده لک رادههر واسه دلم

 

 ...گذاشتم قرار باهاش و زدم زنگ

  شدم هنتظرش و خونه رفتم رادههر از زودتر

 

 پیشوازش رفتم و پاشدم جام از در تو کلید شدى چرخونده صدای با

 

  بود پرت و خرت پرِ  دستش

 

 آقا نباشی خسته+ 

 

 گرفت سهتم رو رزی گلِ  دسته و گذاشت زهیى رو خریداش

 

 عزیزم ههسرِ  به تقدیم -

 

 بؽلش پریدم و شدم هرگ ذوق گل دسته دیدىِ  با
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 چرخوندم هوا رو و کرد بلندم زهیى از حرکت یه با

 

 گذاشتم زهیى آروم که کشیدم ای خفه جیػِ 

 

 گذاشتهش عسلی رو و ریختم آب توش انداختم گلدوى تو و گرفتم ازش هارو گل

 

 قشنگى خیلی رادههر ههنونم+ 

 

  پروا تو قشنگیه به نه ولی قشنگى آره -

  اوهدی تو که وقتی خونهونم عاشقِ 

  هیرم؟ تو با و اینجا هیام تو با هیشه باورت

 بهم چسبه نهی تو بدوىِ  اینجا

 

 دادم تحویل بهش لبخندی ریختم هی ظرؾ تو هارو بستنی داشتم که درحالی

 

  گفت و داد نشوى رو کنارش خالیِ  جایِ  دست با

 

 فسقلی اینجا بیا -

 

  کردم نگاه هاش چشم تو و نشستم کنارش

 

 فرستاد گوشم پشت رو هوهام از ای طره دست با

 

 گرفتم دهنش جلو رو بستنی قاشقِ  و زدم چشهک

 

 گرفت دهنش و قاشق
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 به به اوم -

 دیگه بخور خودتم

 

 خوردم بستنی از قاشق چند

 

 بینیش به زدم و بردم رادههر دهى سهت رو بعدی قاشق

 

 بود شده دار خنده حسابی قیافش

  سهتم دوئید که آشپزخونه تو کردم فرار پاشدم

 

  کنم هی بستنی رو هیکلت کلِ  برسه بهت دستم پروا -

 

 کردم درازی زبوى

 

 برسهههه اگه+ 

 

  هیدوئیدیم جزیره دوره تا دور

 

 سهتم پاچید رو داخلش آبِ  و برداشت و آب بطریِ 

 

 شد خیس هیکلم کلِ 

 

 شد چفت کهرم رو دستش یهو که کنم فرار خواستم

 

 وروجک آوردم گیرت -
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 کشم هی جیػ بزنی بهم دست+ 

 

  گرفت دهنم جلو رو دستش

 

 کنی چیکار خوای هی ببینم بزى جیػ -

 

 دوشش رو انداخت و کهرم دورِ  انداخت رو دستش

 

 پشتش کوبیدم هی هشت با

 

  زهیى بذارم+ 

 کى ولم

 برم بذار

 

 تخت رو کرد پرتم و کرد باز پا با رو اتاق درِ 

 

  دادى قلقلک به کرد شروع و روم افتاد

 

 بودم افتاده کردى ؼلط به

 

  نبود کى ول ولی کشیدم هی جیػ

 

 کردم ؼلط رادههر+ 

 ترکم هی دارم کى بس توروخدا
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 ! آره؟؟ کنی هی اذیت هنو -

 

 نهیشه تکرار دیگه خدا به نه نه+ 

  ببخشید

 

  کشید شکهم رو از رو دستش

 

 بودم افتاده نفس نفس به

 

 سهتم برگشت و تخت رو افتاد کنارم

 

 خوابیدم بهش پشت و گرفتم ازش و روم

 

 کرد پاهام قفلِ  رو پاهاش و کرد حلقه کهرم دورِ  دستاشو پشت از

 

  نشوند تنم رو ای بوسه چسبوند شونم به رو سرش

 

 فشردم آؼوشش تو رو خودم و گذاشتم دستش دور رو دستام

 دستاهه تو دنیا بؽلهی وقتی پروا -

 دنیایی حسِ  بهتریى تو

 

  کرد روشى رو سلفیش و درآورد رو گوشیش

 

  و بستم رو هام چشم بود گردنم تو سرش درحالیکه

  چیک

 شد گرفته عکس
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  بود شده عالی کردم نگاهش رو شده گرفته عکسِ 

 

 گرفت گوشش کنار رو گوشیش

 

 اهیرحسیى الو -

 واست هیفرستم عکس یه

  خوام هی رو شدش چاپ و شده بزرگ شب تا

 خوشگل قابِ  یه با

  اهیر دونم نهی هى

 خواهش هی ازت شب تا

 دادم قول پروا به

  قربانت

  خداحافظ

 

  آخه چیکار هیخوای رادههر+ 

 

 اتاقهوى تو بچسبونهش خوام هی -

 

 پاتختی رو گذاشتش و رفت ور گوشیش با یکم

 

  گذاشتم سینش رویِ  رو سرم

 

 نداد جواب که زدم صداش سکوت دقیقه چند از بعد

 

 کردم نگاهش و پاشدم
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  برده خوابش که هیداد نشوى هنظهش های نفس

 

 زدم پیشونیش به ای بوسه و کشیدم هوهاش رویِ  نوازشی دستِ 

 

 گردم برهی شب و پیشسم هى که بگه هاهاى به بزنه زنگ دادم ام پی عسل به

 

 ببینم سلایر که تلویزیوى جلو اوهدم

 

  بود برده خوابم چجوری دونم نهی

 

  دروهد صدا به در زنگ صدایِ 

 

 زد خشکم سِرجام کردم باز و در تا

 

 افتاد بود پذیرایی تو که بزرگی عکسِ  به چشهش و داخل اوهد هاهاى

 

 زهیى انداختش ای ضربه با رفت سهتش

 

 شد تیکه هزار عکس قاب

 

  کرد نگاهم  بهت با و اوهد بیروى اتاق از سریع رادههر

 

 گوشم زد هحکهی سیلیِ  و اوهد سهتم هاهاى

 

 پریدم جا از و کشیدم جیؽی
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 بود تاریک جا ههه

 

  گرفت بؽلم و اوهد سهتم ترس با که دیدم رو رادههر چراغ شدى روشى با

 

 !خوبی؟ پروا -

 ! شده؟ چی

 !دیدی؟ بد خوابِ 

 

 بود رادههر و هى عکسِ  طرفش یه که افتاد اتاق دیوار به چشهم

 

 هى گله باش آروم پروا -

 دیدی خواب

  بود برده خوابت وی تی جلو

 اتاق آوردهت

  آورد واسهوى اهیر هم رو عکسَ 

  شده خوشگل چه ببینش

 

 بود نشسته بدنم تهوهه رو سرد عرق و بودم ترسیده هنوز هى ولی

 

 .دوئیدم پذیرایی سهت و  زدم پس رو رادههر های دست دیدم که خوابی یادآوریِ  با و ترکید بؽضم

 

 زدم زل شکوندش هاهاى خواب تو که عکسی قاب به

 

  بود دیوار رو
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 کردم بازش و رفتم در سهتِ  ها دیوونه هثل

 

  نبود کسی در پشتِ 

 

 گرفت رو دستام رادههر

 

 !پروا؟ -

 پیشتم هى دختر باش آروم

 پروا؟

 گلم دیدی خواب

 نیست چیزی

 

 بودم افتاده هق هق به

 

 اینجاس هاهاى دیدم خواب...خوا رادههر+ 

 ترسم هی...هی

 ترسم هی هى

 

  فقط دیدی خواب عشقم -

 

 !!چی؟ بفههه هاهاى واقعا اگه+ 

 

 گذاشت لبم رویِ  رو انگشتش

 

 هیششش -

 نگو چیزی
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 هنی هالِ  تو

 بس و کنه جدا ازت هرگ با هنو تونه هی خدا فقط

 پروا کنه جدا ازم تورو تونه نهی ای دیگه چیزِ  هیچ

 هیدم قول بهت

 دختر هنی قانونیه زىِ  تو

 

 هنی پروایِ  تو

 

 س؟ هاهه چند هحرهیتهوى صیؽه رادههر+ 

 

 عشقم دوهاه -

  شه تهوم که وقتش

 کنم هی صحبت بابات با هردونه و هرد و هیرم هیدم قول

 باشه؟؟

 !بهم؟ هیدی  قول+ 

 

  عشقم آره -

 راحت خیالت

 

  کرد پاک رو اشکام دستش با

 

 ها شه بارونی ها چشم ایى نبینم دیگه -

 !باشه؟

 لعنتی گیره هی جونهو اشکات

  پاشو

 !!!کرده چه آقاتوى ببیى بریم پاشو
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  نخوردیم که ناهار

 بخوری باهاش انگشتاتم کردم درست واست شاهی یه

 

 هیوهد فسنجوى بویِ 

 

 پرسیدم ذوق با

 

 !!کردی؟ درست فسنجوى+ 

 

 !کلک؟ فههیدی کجا از -

 

  دیگه دیگه+ 

 

 خونه برگردم که شدم آهاده و خوردم رادههر کنار رو شام

 

 بود 9 ساعت

 

 بود شده دیرم

 

   خداحافظی هوقعِ  خونه در جلو

 

 جلو آوردم و سرم و کردم بؽل رو رادههر

 

 بوسیدهش عهیق و گذاشتم لباش رویِ   ،  رو لبم

 

 !!پروا دارها دوستت خیلی -
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 گفتم و شدم پیاده

 

 آقا بیشتر هى+ 

 

 رفت و شد رد بوقی تک با و زد چشهکی

 

 گذاشتم آیفوى رویِ  رو دستم

 

 !هادهازل؟ آالى تا داشتیى تشریؾ کجا -

 

 ریخت قلبم

 

 عقب برگشتم

 

 اردالى آشؽالی خیلی+ 

 ترسیدم

 فضول بودم کجا که چه تو به

 

 !گذرونیت؟ خوش پِیِ  هیری تو بعد فردا واسه نگرفتیم حلقه هنوز -

 

 !بدم؟ پس جواب باید توام به بابا ای+ 

 هستیا سیریشی عجب

 

 شدی آویزونم اوهدی چی ههه زیرِ  زدم که فردا -

  سیریشِ  کی فههیم هی
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 !!درازه؟ االى هثلِ  زبونت هم هوقع اوى ببینم

 

  کشم هی رو هنتش کرده فکر درک به

 

 بره لو چی ههه خداهه از که هى+ 

 کنم نهی کاری کردى پر رو خاتم و عالم اینکه بخاطره فقط

 بره ها خونواده جفت آبرویِ  ترسم هی

 !دعوته؟ هم خانوم خدیجه فردا هراسمِ  واسه راستی

 چه تو به -

 ! هیشه؟ حسودیت بهش نکنه

 

 کهرم رو زدم رو دستم

 

 شه حسودیم ترنم به هى دلیل اوى به هثال که کنی ذکر هورد یه هیشه ببخشیدا+ 

 

 خواد نهی هنطقی دلیلِ  که چی ههه -

 هیشه حسودیت بدبخت اوى به چرا که هبههه واسم هنوز ولی گشتم دنبالش خیلی راستش

  خوای هی چی دیگه کردی تور نقشه با که رو هى

 

 هه+ 

 هیدم فیصله رو قضیه و هیندازم راه دعوا یه هراسم بعدِ  که هى

 ببر لذت بودى هى کنارِ ِِ  خوش روزایِ  از تو

 

  هاهاى جاى اردالى~ 

 !دوتا؟ شها کنیى هی بحث هی داریى چی سر

 دیگه باال بیایى
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  اوه اوه اوه

 

  باشه نشنیده رو حرفاهوى جوى ساناز کنه خدا

 

  رفتم اردالى به ای ؼره چشم

 

 ! خواستی؟ هی رو ههیى+ 

 کشتهت باشه شنیده رو حرفاهوى

 

 چه هى به -

  شدیم که بدهکارم

 عجبا

 

  داخل رفتم بزنم ای دیگه حرؾِ  اینکه بدوى

 

 بود وایساده در چهارچوبِ  داخلِ  جوى ساناز

 

 !جاى؟ پروا~ 

 عزیزم سالم

 

  سالم+ 

 

  ها خونه بیا عزیزم~ 

 نیستى اینا هاهاى
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 بابا ای

 

  داخل رفتیم اردالى با

 

 بود گرفته خوشگلی زردِ  پیرهىِ  فردا هراسمِ  واسه جوى ساناز

 

 بگیرى اشتباه جوى ساناز با و هى فردا کنم فکر

 

 بیاد خانوهم دیانا زیاد احتهالِ  به فردا

 

 !نگرفتیى؟ حلقه هنوز اردالى~ 

 

 هاهاى بابا نه -

 بگیریم حلقه بریم بده افتخار ساعت چند بکنه دل دوستاش از تونه نهی خانوم پروا

 

 اردالى روحت تو ای

 

 کنه ضایع و هى هیخواد فقط

 

  واسش دارم

 

  جوى ساناز هیگه دروغ+ 

 دادم نشوى بهش حلقه یه

 گرونه ایى گفت

 واست بگیرهش تونم نهی

 کردم قهر هنم
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 خوام نهی کال گفتم

 

  کرد هی نگاهم فقط باز دهىِ  با اردالى

 

 !!!!!! اردالى؟؟~ 

 !حرفیه؟ چه ایى پسرم

 ! کردی؟ ناراحت رو پروا چرا

 

 !!!!!!پروا -

 ایول بگی خودتم که گیرم هی رو حالت جوری روزی یه ولی بیوفتم در تو با نباید که کرده ثابت تجربه

 

 گفتم بهش زرشک یه دلم تو

 

 بذارم سرش به سر تونستم نهی جوى ساناز جلو که حیؾ

 

 ... دروهد کیفم تو از صداش گوشیم

 

  خونه رسیدى که فههیدم هاهاى ی شهاره دیدى با

 

 کردم خداحافظی جوى ساناز از و برداشتم رو کیفم

 

  بود شده گور به گور کجا اردالى دونم نهی

 

 زدم رو خونه زنگ و شدم خارج خونشوى از اردالى نبودِ  به توجه بدوىِ 

 

 پیشم اوهد بدو بدو پرهام
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 تو واسه آوردم رو پیتزام نصؾِ  بیا پروا -

 

 بود کرده شرهندم برادرانش هحبتِ  اصال

 

 سهتم اوهد حرص با هاهاى

 

 کجایی؟ هست هعلوم هیچ پروا -

 دارم استرس تو جایِ  هى

 !گرفتیى؟ حلقه اصال

 ! اپیالسیوى؟ رفتی

 کردی؟ انجام کاراتو

 

 که نهیخواد اپیالسیوى بلندِ  لباسم هاهاى اوؾ+ 

 دیگه ندازم هی چی یه حاال ام حلقه

 

 چی؟ یعنی -

  حلقه دنبالِ  بریى اردالى با صبح فردا بزى زنگ

 

 چشم هاهاى چشم+ 

  توروخدا نده گیر فقط

 

 هیزد ؼر فقط لب زیر خوابشوى اتاق سهت رفت هی داشت درحالیکه

 

 کندم رو لباسام و خوابم اتاق رفتم
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 بودم خسته ولی بودم خوابیده کلی اهروز اینکه با

 

 افتاد گوشیم رو رادههر اسمِ  که بودم خوابیدى درحالِ  تازه

 

 !جونم؟+ 

 

 جونیم عشق سالم -

 !نبودی؟ که خواب

 

 گرفت هی خوابم کم کم داشت اتفاقا چرا+ 

 

 پروا ببخشید وای -

  بخواب بخواب عزیزم بخواب

 

 بستم رو هام چشم خورد هی گوشم به هاش نفس صدایِ  درحالیکه

 

 نبرده خوابت تا نکى قطع رو گوشی فقط -

 

 خندیدم

 

 دیونه  ، تو ای دیونه+ 

 

 تو ی دیونه دیونم آره -

 

 نفههیدم چیزی دیگه
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  بود خط ورِ  اوى رادههر

 اینور هى

 بود شهر سهتِ  اوى رادههر

 سهت ایى هى

 ...اها

 

 ...هم پیشِ  هاهوى دل اها

 هیزد شور دلم

 چرا دونم نهی

 چی واسه

 بود نگراى عجیب

 بود فردا هراسمِ  خاطرِ  به شاید

 گذاشتم قلبم رویِ   رو، دستم

 هى دلِ  باش آروم

 کنی هی قراری بی چرا

  کنی هی تابی بی چرا

 بگیر آروم

 

 کرد هی یادآوری رو زهاى گذرِ  ساعت تاکِ  تیک

 

 داشت نگه رو زهاى هیشد کاش

 

 خوای هی تو که بره پیش اونجوری چی ههه هیشد کاش

 

 بگه بهم خدا هیشد کاش
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 کى آرزو یه فقط

 

 کردم هی انتخاب رو رادههر هنم

 

 بود شده بیدار ههیشه از زودتر هاهاى

 

 هیوهد اردالى صدایِ 

 

 !کجاست؟ پروا هاهاى -

 ها شده دیرهوى

 حلقه دنبال بریم اول باید

 

 فشردم دستم کؾِ  رو بود دستم تو که ای حلقه

 

 چسبوندم قلبم به و کردم نزدیکم

 

 صبحانه هیزِ  سرِ  رفتم صورتم شستى بعد و پاشدم جام از 

 

 دادم قورت چایی زورِ  با رو ای لقهه دو

 

 بود گذاشته کاور تو رو کفشم و لباس هاهاى

 

  داد اردالى دستِ  رو ههه

 

 کردم تنم ای ساده لباسِ  و گرفتم دوشی
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 شدیم خارج خونه از اردالى ههراه هاهاى از بوسیِ  رو بعدِ 

 

 هنتظرتونیم باغ تو ؼروب جوى پروا -

  دیگه پروا جوىِ  و تو جوىِ  عزیزم جاى اردالى

 باش هراقبش

 

 بودم خودم هوایِ  و حال تو هى ولی

 

 کردم انتخاب رو حلقم فروشی طال اولیى دیدىِ  با

 

 سفید ی ساده رینگِ

 

 داشت پا یه هرؼم هى ولی بود هخالؾ اردالى اینکه با

 

 دوختم چشم عبوسم و ؼهگیى ی قیافه به آیینه تو و انداختم گردنم سفیدی ی ساده سرویسِ  اردالى اصرارِ  با

 

 داره ؼم دنیا یه قدرِ  عقدش شبِ  که بودم عروسی اولیى هى شاید

 

 ...رفت و کرد پیادم آرایشگاه جلو اردالى

 

 بود هنتظرم در جلو نیکا

 

 بگیرم رو بؽضم جلویِ  کردم سعی

 

  آرایشگاه دستِ  سپردم رو خودم ههیشه برخالؾِ  آرایشگاه تو
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 کردم هی تصدیق رو حرفاشوى به هم گاهی و شنیدم هی رو صداشوى چندگاهی هراز

 

 پام رو هام کفش و کردم تنم رو لباسم نیکا کهک با ساعتی چند از بعد

 

 کردم نگاه خودم ی قیافه به آینه به رو

 

 بود شده آراسته ساده شینیوىِ  یه با که پرکالؼی هوهایِ 

 

 داد هی  بیشتری ی جلوه بهش هشکی آرایشِ  که هایی چشم

 

 داشت خونی هم هشکیم هوهایِ  با که قرهزی لبِ  رژِ  و

 

 بودم نکرده هشکی رو هوهام بود وقت خیلی

 

 دروهد بقیه صدایِ 

 

  عزیزم هبارکه -

 نازی عروسِ  چه آخی -

 خجالتی انقدر چرا -

 

 نداشتم رو  بردار فیلم واسه بازی جنگولک و گرفتى ژست ی حوصله اصال

 

 برسه اردالى تا گذشت دقیقه چند

 

 بود شده هزخرؾ هام فیلم و ها عکس ی ههه هطهئنم
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  بودى شده هحوش ههه آرایشگاه به اردالى ورود با

 

  هیوهد بهش واقعا بودم کرده انتخاب که شلواری و کت

 

 انداخت بهم نگاهی

 

  بود چشهگیر تؽیراتم

 

 بود دستش سفیدی گلِ  دسته

 

 گرفت سهتم رو گل دسته و اوهد تر نزدیک

 

 ...بردار فیلم صدای با

 

  داد هى به رو گل دسته

 

 ببوسش آروم بستیى هاتونو چشم اینکه بعد و شو نزدیکش  ، بذار کهرش رویِ   ، رو دستت دوهاد آقا~ 

 

 شد نزدیکم و گذاشت کهرم رویِ  رو دستش

 

  بست رو هاش چشم

 

 کردم صداش آروم و دریا به زدم دل

 

  توروخدا اردالى+ 

  کنی هی داری چیکار
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 کنه بس بگو

 دیگه بریم

 

 کرد باز رو هاش چشم

 

 گفت بردار فیلم به رو

 

 شلوغِ  خیلی اینجا خانوم -

 نشده دیر تا باغ بریم فعال

 

 فیلم نشد که ایى آقا بابا ای~ 

 گرفته ژست حسابی درست نه بگیرم فیلم آرایشش هوقع گذاشته نه عروستوى

 زده لبخند نه

 کرده گوش رو حرفام نه

  اینجوری که االنم

  احساس ذره یه از دریػ

 ها باشیى نداشته اعتراضی فیلم به راجع فردا پس باشم گفته

 

 کنم خفش بگیرم خواست هی دلم

 

 لوس ی دختره

 

 کرد هی نگام نگرانی با نیکا

 

 کنه درکم تونست هی که بود اوى فقط کنم هی فکر
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 دادم هی دلداری خودم به

 

 پروا تهومِ  دیگه

 رسی هی رادههر به

  ساختگی دعوایِ  یه دیگه ی هفته چند

 هیشه تهوم چی ههه بعد و

 چی ههه

 کنى قبول رو رادههر هیشى هجبور که بعدم

 هیگم رادههر به رو چی ههه هى

 کارام ی ههه بوده اوى بخاطرِ  فقط که هیگم

 کنه هی درکم دونم هی

  شه تهوم هحرهیتهوى هدتِ  اینکه بعدِ 

 کنیم هی عقد و جلو هیاد

 رسهی رسهیِ 

 

 کردم حس رو اردالى دستایِ  تو دستام شدىِ  فشرده که بودم ؼرق خودم افکارِ  تو

 

  کشیدم بیروى دستش از رو دستم حرص با

  گیری هی رو دستم که شوهرهی واقعا هگه تو+ 

 گیری هی رو کهرم

 ببوسیم که هیشی نزدیکم

 کنی؟ هی ؼلطی چه داری هست هعلوم

 چیه ها بازی جنگولک ایى

 نیار بردار فیلم نگفتم هگه

 هى کردم ؼلط اردالى

 کردم ؼلط
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 کندم هی رو قضیه قالِ  و کردم هی اعتراؾ رو چی ههه رفتم هی خدا به بود دیروز االى اگه

 خستم بخدا خستم

 کردم خودم هشکالت واردِ  ناخواسته هم تورو

 رو داستاى ایى کى تهوم فقط توروخدا

  کى کهکم توروخدا

 کى کهکم وایهیسته داره قلبم

 خوره هی بهم خودم از داره حالم

 

 پرسید آروم و انداخت پاییى رو سرش  ، نگفت چیزی

 

 ! پروا؟ -

 !هیاد؟ بدت هى از انقدر یعنی

 

 زدم داد

 

 نه نه+ 

 نه تو از

 نهیاد بدم تو از هى اردالى

  هیاد بدم کثیؾ بازیه ایى از

  باشه نبوده گناه کارم که نیستم هطهئى حتی

 کنه هی خفم داره وجداى عذابِ 

 

 برداشتی دار آستیى لباسِ  هى بخاطرِ  نفههیدم نکنم فکر -

 

 نداشتم حرفش واسه جوابی
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 بود فههیده درست

 

 بود اوى بخاطر فقط

 

 بود شده کاری گل عروسِ  هاشیى به نگاهم

 

 قرهز های رز

 

  خرید هی واسم رادههر دفعه هر که هایی رز

 

  پروا باشه+ 

 بخوای تو که هرچی

  هیدم کارارو ترتیبِ  خودم

  شه هتنفر ازم هاهانت کنم هی کاری یه اصال

 هیرم بعدم

 هیرم ایراى از

 رسی هی دلت هراد به خواستت به هم تو و

 !باشه؟

 

 گفتم بؽض با

 

 ! هیشه؟ یعنی+ 

 ! شه؟ تهوم خوشی و خیر به چی ههه هیشه یعنی

  هیزنه شور بدجور دلم

 بده حالم

 داؼونم
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  نشستی هى کنارِ   عروس لباس با که اینه ذوقِ  از شاید -

 

 ها سیستهش تو برم پا با خواست هی دلم

 

  پرو ی پسره

 

 هیوهد پاهوى به پا سهجم بردارِ  فیلم

 

 گرفت هی فیلم داشت و بود زده بیروى هاشیى از تنش نصؾِ 

 

 کنم خفش داشتم دوست

 

 داشتیم نگه باغ جلو

 

 شدم پیاده و کرد باز واسم و در اردالى

 

 فیلهبردار هم باز

 

 بندازم اردالى بازویِ  دورِ  رو دستم کرد هجبورم

 

  اوهد جلو اسپند با ها خدهه از یکی

 

  چرخوند سرم دورِ  و برداشت اسپند از کهی اردالى

 

 داد انعام صدی چکِ  تراول یه و ریخت آتیش تو
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 زدى کؾ و ایستادى ههه باغ به ورودهوى با

 

  گرفت آؼوشم تو دیدنم با هاهاى

 

 زد پیشونیم به ای بوسه بابا

 

 نشستیم جایگاه تو و کردیم احوالپرسی هههونا با

 

 انداختم باغ به نگاهی

 

 هههوى چقدر اوؾ

 

 خبره چه

 

  ساده هراسمِ  یه نگفتم اینا بابا به هگه

 

  دیگه کى بس پروا بابا ای -

 گیری هی اسرائیلی بنی ایرادِ  هی

 آبیه آسهوى چرا

 سبزه سبزِ  چرا

 داره نیش زنبور چرا

 هخم رو هیری هی

 !نزنی؟ حرؾ کال اصال هیشه

 

 گرفت حالم
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 !اردالِى؟ هثلِ  رادههرم یعنی

 

 !کنه؟ هی خالی جا زودی بزنم ؼر یکم

 

 نه نه نه

 

 نیست اینجوری هى رادههرِ 

 

 داره فرق ههه با اوى

 

 بودى وسط ههه

 

 گفتى تبریک و اوهدى سهتهوى افشیى و نیکا

 

 شد اضافه جهعهوى به عسل دقیقه چند بعدِ 

 

 عوضی ی دختره

 

 بود شده خوسگل چقدر

 

 زد هی برق که هشکی سراسر لباسِ  یه با

 

 کرد هی خودنهایی فرسخی 6ٓ از که جیؽی قرهزِ  الکِ  و رژ و بود شونش تا که هایی گوشواره

 

 کرد بؽلم هحکم



 آؼوش خالی                                                                                                                            ٔفصل 

 

 

647 
 

 

  عزیزم الهی -

 ها نباشی ناراحت اصال پروا

  کى تحهل و اهروز یه فقط

 تهومِ  چی ههه دیگه

 

 زدم لبخند و فشردم رو دستش

 

 الیت آهنگِ  یه شدىِ  نواختِ  با

 

 بریم رقص پیستِ  سهتِ  که خواست ازهوى جی دی

 

 ...و گرفت رو دستام اردالى

 

 کشوند خودش سهتِ 

 

 شد بلند ههه سوتِ  و جیػ وسط رفتنهوى با

 

 چسبوند شونش به رو سرم و شد حلقه کهرم دورِ  دستاش

 

 هیداد تکوى خودش ههراهِ  هنم و خورد هی تکوى

 

 بودم سپرده اردالى به و خودم

 

 هتحرک ی ُهرده یه هثلِ 
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 کردى هی ثبت رو خیانتم ی لحظه هر داشتى که لعنتی بردارهای فیلم ایى بدتر ههه از و بود روهوى ههه سنگیىِ  نگاهِ 

 

 کنم آروم رو خودم تونستم هی چطور

 

 بودم خائى یه هى

 

 بود زده لک رادههرم واسه دلم

 

 !یعنی؟ بود کجا االى

 

 کردم باز رو هام چشم و برداشتم اردالى ی سینه از رو سرم

 

 نشوند لبم رو ای بوسه هوا بی

 

  انداختم بهش خشهگینی نگاهِ 

 

 داد تؽیر رو هاش چشم سویِ  هى به تفاوت بی

 

 کردم نگاه رو اطرافم

 

 کرد هی خفم داشت کسی نگاهِ  سنگینیه

 

 کردم نگاه جلوهو اردالى ی شونه رو از و کردم بلند رو سرم

 

 شناختم هی خوبی به رو نفر یه هایِ  چشم جهعیت زیادِ  خیلِ  هیوىِ 
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 بود آشنا نگاهش

 

 بست یخ رگام تو خوى چهرش دیدى با

 

 نه نه نه

 

 نیست اوى

 

 شد هانع اردالى که سهتش برم خواستم

 

 !چته؟ پروا هوی -

 کنی هی اینجوری داری چرا

 شه تهوم رقص بذا

 بکى خوای هی هرکاری

 تو بردی و آبروهوى

 ایه قیافه چه ایى

 گرفتی عزا

 کنى؟؟ شک ههه هیخوای

 

 کنه شک کسی که نبود ههم هى واسه دیگه ولی

 

  افتاد چشاش تو چشهام وقتی

 

 تپید نهی دیگه قلبم

 

 شد هحو چشهم جلو از زدى بهم چشم یه تو
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 چرخید جا ههه هاشم چشم

 

 نبود ولی

 

 بود بد حالم

 

 گشتم لعنتیم گوشیه دنبالِ 

 

 نبود کیفم ولی

 

 اردالى+ 

 !کجاست؟؟؟ کیفم اردالى

 

  هیپرسی؟؟؟ هى از توئه کیؾِ  -

 

 نکى سگم اردالى+ 

  خوام هی رو کیفم

  خوام هی رو گوشیم

 باش زود

 کردی؟ چیکارش

 

  نکرد حرفم به توجهی

 

 گفتى هی تبریک و هیوهدى جلو ههه
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 هیداد سرتکوى الکی

 

 بودى وسط بابا و هاهاى

 

  رقصم به باهاشوى که خواستى هی  ههه

 

  نبودم هساعدی وضعیتِ  تو هى ولی

 

 کنم صداش دل ته از و بزنم داد خواست هی دلم  ، نبود ولی کردم نگاه رو جهعیت

 

 شد نهی اها

 

 هنگ هنگِ بودم هنگ

 

 شه تهوم تر سریع چه هر هراسم که خواست هی دلم فقط

 

 نداشتم رو هیچکس ی حوصله و حال اصال

 

 بود هجلس ی ستاره عسل و رقصیدى هی هم دستِ  تو دست افشیى و نیکا

 

 دیدم نهی رو علی

 

  بودى اوهده اینا عهه ولی

 

 کردى هی کم رو زحهت ههه و هیشد تهوم داشت هراسم کم کم
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 بردارم رو گوشیم کیفم تو از و هاشیى تو برم کردم هی شهاری ثانیه

 

 بود اینا بابا با گرفتى سلفی هشؽولِ  اردالى

 

 لب رو خنده و شاد ههه

 

 بود چهرم تو بزرگی ؼمِ  یه ها عکس ی ههه تو که هنی و

 

  کرد توصیفش کلهات با بشه که بودم اونی از تر داؼوى

 

  شدیم هاشیى سوار و شد تهوم هراسم بدبختی هزار با

 

 گرفتم رو رادههر ی شهاره و برداشتم رو گوشیم سریع

 

 "باشد هی خاهوش نظر هوردِ  هشترکِ  دستگاه" 

 گرفتهش دوباره

 

 خــــــــــــــاهوش

 

 کنم چیکار االى خدا وای

 

  بوق بوق و بودى دنبالهوى هاشینا راه تو

 

  کشوى عروس بودى اوهده

 

 عروس کدوم ولی



 آؼوش خالی                                                                                                                            ٔفصل 

 

 

63ٖ 
 

 

 خونه سهتِ  دوئیدم و شدم پیاده هاشیى از خونه درِ  جلو رسیدیم که ههیى

 

 کردم قفل درو و اتاقم رفتم

 

 شدم خیره خودم به آینه  جلو

 

  رادههر آخ

 

  االى کجایی

 

 دارم نیاز بدجور آؼوشت به که بیا

 

 کرد هی خفم داشت بؽض

 

 َکندم هی رو لباسم و کشیدم هی جیػ

 

 کردم هی پاک وحشیانه و بردم صورتم سهتِ  رو دستم

 

 بود ریخته بهم صورتم آرایشِ  کلِ 

 

 رژی لبم دورِ  بود سیاه چشام زیره

 

 بود شده وحشتناک قیافم

 

 بیارم درش کردم هی سعی و هیزدم لباسم به رو کثیفم دستای
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  خاهوش ولی گرفتهش دوباره

 

 کردم پاک رو صورتم و درآوردم رو لباسم

 

 پاییى رفتم و کردم تنم هانتو یه

 

 دادم تکوى دست هیشد رد که هاشینی اولیى واسه

 

 دربست آقا+ 

 

 دادم بهش رو خونهوى آدرسِ 

 

 رفتم باال تا چطوری نفههیدم

 

 زدم صداش لرزوى صدایِ  با و کردم باز و در

 

 رادههر...را+ 

 !رادههرم؟+ 

 اینجایی؟

 بده جواب

 بود شده قفل پاهام

 بدم تکوى تونستم نهی

 گرفتى هی سبقت دیگه هم از اشکام

 

 کردم ؼلط خدا به رادههر+ 
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 هیدم توضیح

  رادههر

 بده فرصت بهم فقط

 بود بازی یه ههش بخدا رادههر

  بدم توضیح بهت خواستم هی بخدا

 بده جواب توروخدا رادههر

 

  نبود کسی ولی رسوندم ها خواب اتاق به رو خودم

 

  دستشویی حهوم تراس

 

  نبود اینجا رادههرم نبود خبری نه

 

  بودم افتاده زهیى کؾ

 

 حال بی

 

 رهق بی

 

 افتاد خوابهوى اتاق تویِ  عکسِ  به نگاهم

 

 کرد هی دیوونم عکسش دیدىِ 

 

 عکسش به بودم زده زل

 

 بدبختم انقدر هى چرا خدایا
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 کجاست رادههر االى

 

 کنم هی سکته دارم جوى خدا وای

 

 رادههر

 

 بیاد باید

 

 خونهوى نیاد هیشه هگه

 

 اره گرده برهی که هطهئنم

 

 سوپری به زنگ و برداشتم رو گوشی ها دیوونه هثل

 

 دادم سفارش وسیله کلی و

 

 پیشم هیاد شام حتها اره

 

  بود هاهاى خورد هی زنگ گوشیم

 

 نکردم توجهی بهش

 

 کردنش دار هزه به کردم شروع و درآوردم یخچال از هارو هاهی

 

 کردم خورد هارو خیارشور و ریختم جوش آب تو هارو هاکارونی
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 کنم درست هاکارونی ساالد هیخواستم

 

 دهنم تو هیوهد داشت قلبم

 

 هیاد حتها اره

 

 دادم هی تفت ؼذا و کردم هی گریه

 

 یخچال تو گذاشتهش و کردم تزیینش رو هاکارونی ساالد

 

  گذاشتم کنارش لیهوهارو و چیدم دیس تویِ  هارو هاهی

 

 کردم روشى رو هیز رویِ  های شهعِ 

 

 انداختم خستم و داؼوى ی قیافه به نگاهی

 

 له لهِ 

 

  گذشت ربع یک

 

  ساعت نیم

 

  دقیقه پنج و چهل

 

 نبود خبری ولی
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 بود شده تاریک هوا

 

 انتظار چشم و بودم نشسته در رویِ  روبه

 

 انداختم گوشیم ساعتِ  به نگاهی

 

8:43 

 

 بود زده زنگ بهم بار 6ٓ هاهاى

 

 ...گرفتم رو رادههر ی شهاره دوباره

  بود خاهوش بازم

 

 فرستادم هاهاى واسه هسیج یه

 

 بیهارستانم کرده تصادؾ دوستام از یکی هاهاى" 

 "گردم برنهی شب

 

  کردم خاهوش رو گوشیم و نشدم جوابش هنتظرِ 

 

 نهیاد رادههر چرا پس

 

 پاییى رفتم و برداشتم رو خونه کلیدِ 

 

  بود کرده ؼروب آفتاب
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  نبود خبری ولی نشستم پاییى تهوم ساعتِ  نیم

 

 نبود خبری رادههر از

 

 انداختم نگاه روشى هایِ  شهع و شده چیده هیزِ  به و باال برگشتم اهیدی نا با

 

 !پس؟ کجایی رادههرم

 

  رفت هی گیج سرم

 

 بودم نخورده هیچی هم هراسم تو حتی

 

  ترکید هی داشت دلم

 

 شه آوار زودی ایى به آرزوهاهوى ی خونه شد نهی باورم

 

  نه نه

 

 تونم نهی رادههر بدوىِ  هى

 

 کرد هی خفم داشت بؽض

 

  بگم کی به

 

 زدم داد
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 خدا کنم دل درد کی با هى آخه

 

 داد هق هق به رو جاش بؽض و چکید چشهم از اشک قطره اولیى

 

 کشیدم سر و برداشتم آبی لیواىِ 

 

 وایهیستاد داشت قلبم رادههر بدوىِ  خونه ایى تو

 

  کنم پیداش کجا از هى حاال

 

  اردالى بهیری

 

 عوضی بهیری

 

 شکسته بدجوری دلش البد ها صحنه و جشى اوى دیدىِ  با

 

 بده دفاع فرصتِ  هى به باید نهیشه دلیل ایى ولی

 

  گرده برهی اوى هیده فرصت بهم رادههر آره

 

 بذاره تنهام رادههر نداره اهکاى

 

  رفتم خواب اتاق سهت و کردم خاهوش هارو شهع

 

 کردم کز تخت رو
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  هطلق سکوتِ 

 

  بود تاریک جا ههه

 

 زدم زار دلم ته از

 

 !کجایی؟ عشقم

 برگرد رادههر

 ترسم هی تو بدوىِ  اینجا هى برگرد رادههر

  تو بدوىِ  دنیایِ  از ترسم هی

  تو بدوىِ  کردى زندگی از تزسم هی

 بشنوه رو حرفام نبود کسی ولی زدم هی زجه

 

 نبود شنیدنش واسه گوشی ولی زدم هی فریاد

 

 سوخت هی خودم روزِ  و حال واسه دلم

 

 برید دل ازم رادههر

 

  ندید و اشکام و رفت زود خیلی

 

 نکرد درک رو دلم ی خواسته رو حرفام کس هیچ

 

 نکرد کم دردام از یکم کس هیچ
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 جدایی ایى سخته واسم 

 

 رادههر دلتنگتم

  

 !کجایی؟

 

 !کسهی؟ ههه دونی نهی هگه

 نفسهی تو

 کنارم برگرد

 

 هیشم دیوونه اینجا تو بی بخدا

 

  نبودم تقصیر بی هنم شاید

 

 ناهرد نخواستم و کس هیچ تو از ؼیر ولی

 

 شم تنها اینجوری نبود حقم

 

  رادههر برگرد

 

  رادههر نداری دوسم که نگو

 

 !کجایی؟ هعرفت بی هیشه هنفجر داره سرم

 

  بدبختم انقدر هى چرا آخه
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 نیوهد چشهم به خواب صبح خودِ  تا

 

 کردم صبح رو شبم جوری چه دونم نهی

 

  بود کرده ورم چشم

 

 پاشدم جام از سختی به

 

  رفتم پذیرایی سهت

 

 افتاد هیز به چشهم

 

 کشیدم دیشب که زحهتی به

 

 کردم درست ؼذا ها دیوونه هثل

 

 کی واسه

 

 رفت و کرد ولم که رادههری واسه

 

 بگیرهش باز که کردم روشى رو گوشیم

 

  شد برقرار ناشناس ی شهاره از تهاس یه  کردم روشى رو گوشیم که ههیى

 

 رادههرِ  نکنه
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 دادم جواب سریع

 

 الو+ 

 

 کردم وحشت خط پشتِ  اردالى صدایِ  شنیدىِ  با

 

 !قبرستونی؟ کدوم هست هعلوم -

 زده ؼیبت عقد بعدِ  دیشبِ  از

 کجایی؟

 

 زدم داد

 

 داره ربطی چه تو به+ 

 قبرستونیم هر

 شوهرهی؟ واقعا کردی فکر چیه

 هاى بری هی باال هى واسه رو صدات حقی چه به تو

  هیرم بخواد دلم که هرجا بخواد دلم که هروقت هى

 هیدی ولوم هى واسه و صدات که باشه آخرت دفعه

 

 پروا بودی کجا و دیشب -

  برنگشتی خونه دیشب کی ی اجازه با

 گرفتى هی تورو سراغِ  هى از ههه

 کجاست؟ گفتم هی

  کجاست؟ هى زنه

 زده ؼیبش عقد بعدِ 

 بگه هى به اینکه بدوىِ  شده پدید نا
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  پروا

 کنی هی تهوم رو بازی ایى االى ههیى هیای

 !فههیدی؟

  هیگم بقیه به رو چی ههه هیرم نباشی خونه دیگه ساعتِ  یک تا

 ! هیگم؟ چی هیشنوی

 

 بفههى ههه خداهه از هى+ 

 خوبیه ی بهونه اصال

 کنم هی تهوم رو چی ههه شب

  بوده بازی که هیگم ههه به و هیام

  بوده الکی

  بوده فیلم

 شو خفه اردالى شو خفه فقط

 شو خفه شو خفه

 

  زهیى به کوبیدم هحکم رو گوشیم

 

 شدى یکی زهیى با ها ؼذا با ههراه ظرفا تهوم و کشیدم رو هیزی رو

 

 ظرفام ی ههه

 

 بودیم گرفته رادههر با که ظرفایی

 

 شدى تیکه تیکه هیز رویِ  گلدوىِ  و ها شهعدوى

 

 فشردم دستم تویِ  رو ای شیشه خورده و افتادم زهیى رو زانو با
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 ریخت هی زهیى رو و چکید هی خوى دستم بیىِ  از

 

 گرفتم دندوى به رو لبم و گذاشتم هم رویِ  رو چشهام دردم از

 

 هى شومِ  طالعِ  بود ایى

 

 بیروى زدم خونه از و کردم تى رو هانتوم چکید هی ازش که خونی و دستم به توجه بی

 

 کرد هی کالفم داشت درد

 

 زدم هی قدم هدؾ بی بود کجا هقصدم دونم نهی

 

 کردم هی احساس رو خودم رو بقیه آهیزِ  ترحم های نگاه

 

 بود اوهده درد یه بدبیاری و بدبختی ههه ایى از قلبم

 

 چرخیدم هی که بود ساعتی چند

 

 دیدم کوچهوى تو رو خودم کردم باز چشم تا

 

 برگشتم عقب هارکت سوپر تو از هاهاى صدای با

 

 !پروا؟ -

 !پروا؟
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  افتاد دستش از خریداش روزم و حال دیدىِ  با

 

 !شده؟ چی هاهاى پروا -

 

 رفت هی سیاهی هام چشم

 

  نفههیدم چیزی دیگه

 

 افتادم زهیى روی

 

 کرد هی صدام و هیوهد  سهتم که بود چشهم جلو هاهاى ی وارونه تصویرِ  فقط

 

 کرد هی عبور هام چشم جلو از فیلم هثل اتفاقات ی ههه

 

 بودم اردالى بؽلِ  تو وقتی هاش چشم دیدىِ  ی لحظه آخریى تا دیدهش خونه تو که اولی روزِ  از

 

  خواد هی هرگ فقط دلم خدا وای

 شنیدم نهی چیزی ولی دیدم هی رو هاهاى

 

 هیزد حرؾ و داد هی تکونم

 

 بود گنگ خیلی صداش ولی

 

 رو روزم و حال ببینی که کجایی رادههر

 

 سرم باال بقیه و بود دستم تو سرم اوهدم خودم به تا
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  بود وایساده سرم باالی نگراى هاهاى

 

 داد فشارش و گرفت رو دستم چشهم کردىِ  باز با

 

 !پروا؟ -

 !دختر؟ تو شده چت نازنینم دخترِ 

 

 چکید بالشتم رو اشکش

 

 هنه اهروزِ  حالِ  بانیه و باعث خودش دونست نهی

 

 کرد کبابم کنه صواب خواست هثال

 

  کرد هی نگاهم حرص با داشت و بود سرم باال اردالنم

 

 شدم بدهکار آقا ایى به هم چی یه اینکه هثل ازش طلبکاریام ههه ایى وسطِ 

 

 کردم باز لب

 

  هاهاى...ها+ 

 گوشیم

 بده رو گوشیم

 

 !خوبی؟ پروا -
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 بده رو گوشیم+ 

 

 گرفت سهتم و درآورد کیفم از رو گوشیم

 

 لؽزید رادههر ی شهاره رو انگشتم درنگ بی

 

 خانوهه اوى ی نکره صدایِ  بازم و

 

 " باشد هی خاهوش نظر هوردِ  هشترکِ  دستگاه" 

 

 کرد هی نگاهم داشت نگراى بابا

 

  اوهد حرؾ به باالخره

 

  جاى؟ پروا -

 !بابایی؟ خوبی

 

 بدم بهش که نداشتم جوابی

 

 بگم خواستم

 

 بابایی نه

 

 نیست خوب دخترت حالِ  بابا نه

 

 هردنه از بدتر روزش و حال
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 دادم رو جوابش لبخندی یا حرؾ خروار یه جایِ  به ولی

 

 تلخ لبخندی

 

 گفتم بلند جواباش سوال قبلِ  نداشتم رو هاهاى های جیم سیى ی حوصله

 

 هرد دوستم+ 

 هرد و کرد تصادؾ

 هرد اهروزم

 بذاریى تنهام

 بذاریى تنهام توروخدا

 باشم خودم حالِ  تو هیخوام

 

 کرد  ترک رو اتاق هتاسفم گفتىِ  با بابا

 

 کرد نصیبش ای بیاهرزه خدا و کرد پاک رو اشکش هم هاهاى

 

 دوستت کدوم نشد پیچ سه که خوب چه

 کرده تصادؾ چجوری

 سالشه چند

 هراسهش واسه بریم

 

 کرد جا تختم ی گوشه رو خودش اردالى

 

 پروا؟ خوبه حالت -
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 بهتری؟؟

 

  رو روزم و حال هیبینی داری+ 

 خوبی؟ پرسی هی بعد

 خوبم آره هه

 عالی

 

 شده؟ چت تو -

 ! پروا؟ کنی هی پنهوى هى از رو چی

 

 لعنتی بذار تنهام+ 

 

 ...روی رو دستش گرهیه

 کردم احساس دستم

 

 داد فشار قبل از تر سخت ولی بزنم پس خواستم

 

 !پروا؟ کنی هی فرار هى از چرا -

 

 کنم نهی فرار کسی از هى+ 

 کى ول رو دستم

 

  ؟!!پروا -

 ! شده؟ چت تو آخه

 

 !هاهاى؟ شدی توام اردالى+ 



 آؼوش خالی                                                                                                                            ٔفصل 

 

 

67ٕ 
 

 کى ولم

 بردار سرم از دست

 بذار تنهام

  باشم خودم حالِ  تو بذار

 آخه بهیرم خودم تنهاییِ  تو ذاریى نهی چرا

 

 هیش -

  نزى حرؾ

  پروا نگو اینطوری دیگه

 هیرى دیگه ی هفته اینا هاهاى

 شده اکی اقاهتشوى کارهای

 برم باید بعدشوى هاه یک هنم پروا

 گیرِ  اینجا دلم ولی

 دختر نگرانتم

 

 باشی هى نگراىِ  خواد نهی تو+ 

 برهیام خودم پسِ  از هى

 کنی ترحم بهم خواد نهی

 نداری هى به نسبت هسئولیتی هیچ تو

 بس و بوده بازی یه فقط چی ههه

 برو راحت خیالِ  با

 بدی تام ی ناهه وکالت وکیلتوى به و کنی اکی رو کارخونه کارایِ  م هفته ههیى هیتونی

 حسابتوى ریزه هی رو پولش و کنه هی درست کاراشو

 ! ایراى؟ بهونی چرا دیگه تو

 

 !پروا؟ -
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  دونم هی هنم

 برم تونم هی

 بهترِ  واسم خیلی اینجوری یعنی

 نهیشی هتوجه چرا ولی

 پروا؟

 اینجاس دلم

 

 کرد اشاره بهم انگشت با

 

 اینجاست درست -

 تو پیشِ 

 نهیشه باورم

 بگیرم رو حالت خواستم هی فقط که اولی روزایِ 

 هراسم اوى بعدِ  ولی

 شدم رو اوى به رو ایى از

 خانوههی واقعا کنم هی حس پروا

 !گفت؟ هی چی اردالى

 

 هیگه هزیوى داره کنم فکر

 

 شده دیوانه

 

 گرفته هنو شایدم

 

 زنی؟؟ هی حرؾ خودت با داری چرا شد چی پروا -
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 زد زل چشام تو

 

 کنی حساب هى رو تونی هی تو -

 شرایط ی ههه تو پروا پشتتم هى

 ...فقط

 

 !چی؟ فقط+ 

 

 گفت آروم

 

 کى قبولم فقط -

 

 بدم بهش که نداشتم جوابی هیچ

 

  بکشه نشوى و خط واسم کنه قاطی باز بود ههکى نبود جاش االى ولی بهش بتوپم خواست هی دلم

 

  رفت اتاقم درِ  سهت و پاشد کنارم از بزنم حرفی بخوام اینکه قبلِ 

 

 بود دلم تهِ  از و واقعیت عیىِ  حرفام -

 پروا کنی فکر حرفام به خوام هی ازت

 ولی بودیم هم از گیری حال هشؽولِ  فقط االى تا تو و هى

 

  بودم تو از حالگیری حالِ  در هى بگم حرفش تو بزنم خواست هی دلم

 هى از تو نه

 کنم سکوت دادم ترجیح ولی

 بود تر سنگیى
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 ...چرا دونم نهی پروا ولی -

 ...بهت چرا

 

 گرفتم ازش و روم بزنه رو حرفش ی بقیه خواست تا

 

 ...اتاقم در شدىِ  بسته صدایِ  فقط نشنیدم اردالى از صدایی هیچ دیگه بعدش

 

 بذاره تاثیر هام گیری تصهیم تو اردالى حرفایِ  نخوام که بودم داؼوى قدری به شرایط ایى تو

 

 دنده کدوم از صبح نیست هعلوم که اردالى حرفای به کردى فکر و دادى گوش جز هرگ حتی داشتم رو چیزی هر شرایطِ  االى

 شده بیدار

 

 حرفا ایى و اردالى آخه

 

 بعیدِ 

 

 گرفتم رو شق کله رادههرِ  هزارم بارِ  برایِ  و برداشتم رو لعنتی گوشیه

 

 !کردی؟ خاهوش چرا عوضی آخه

 

 دوختی هی و بریدی هی بعد خواستی هی توضیح ازم اول خب

 

 آخه رفتی قاضی پیشِ  طرؾِ  یه چرا

 

 بوده چی بدبخت هنه گناهِ 
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 درشوى جلو برم باید

 

  کنم پیداش باید

 

  نبود بدنم تو توانی ولی شم بلند خواستم هی

 

 نداشتم رو چیزی هیچ اشتهایِ  ولی بود گشنم شدت به

  شد وارد  سوپی بشقابِ  با هاهاى

 

 !رفت؟ پکر اینجوری که گفتی برگشته بخت اردالىِ  ایى به چی باز -

 بهش پری هی جنگی خروس هثل تو اونوقت اینجا هونده تو بخاطرِ  اردالى شوهریى و زى دیگه شها پروا

  دختر باش ههربوى باهاش یکم

  ها پره هی قفس از هرغ

  پروا کرده فوت دوستت درسته

  ناراحتی دونم هی

 هیدم حق بهتم

  حقِ  هرگ ولی

  خوابه هی ههه ی خونه درِ  که شتریه

  نداره سوز و سوخت ولی داره زود و دیر

  باشه اردالى به تر بیش حواست

 زنشی دیگه االى تو

  بذاری کم واسش نباید

 

 سرخوشِ  چه هاهاى پوؾ

 

 داشتم خوش دلِ  یه ولی نداشتم هیچی زندگیم تو هنم کاش
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  پروا نیست خوردى حسرت وقتِ  االى

 

  کنی؟ چیکار هیخوای

 چندی؟ چند خودت با

 آخه کردی جهنم خودت واسه رو زندگی چرا

 

 ذاشتم هی دهنم تو هم سرِ  پشتِ  رو سوپ قاشقِ  ِهیلی بی با

 

 خوردم هی شده که هم زوری باید

 

  شم سرپا باید

 

  بگردم رادههر دنبالِ  باید

 

 بوده عشقهوى خاطرِ  به کردم هرکاری کنم ثابت بهش باید

 

 دادی حرصم انقدر روز چند ایى که کنم چیکارت دونم هی خودم برسه بهم دستم اگه رادههر وای

 

  زدم زل بهش و درآوردم جیبم تو از رو حلقم

 

 داخلش حکاکیه به

 

 بود نهایاى توش رادههر اسمِ  که

 

 خواست هی رو آؼوشش عجیب دلم
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 بوئیدهش هی و کردم هی بؽلش سیر دلِ  یه بود اگه

 

 بود کرده هواشو دلم چقدر که آخ

 

 اوهدم بیروى افکارم از گوشیم صدایِ  با

 

  باشه تونه هی کی یعنی

 

 ...کردم بازش و برداشتم و گوشیم سریع

 اول ههراه هه

 

 باش و خیال خوش هىِ 

 

 رفت هی اکو ذهنم تو هدام اردالى حرفایِ 

 

 پاشدم جام از سختی به

 

 بود تنم هنوز هانتوم

 

  بود بریده رو اهونم بود وصل دستم به که سرهی

 

 پیچید دستم توی بدی درد که کردهش جدا دستم از هحکم

 

 برداشتم رو کیفم فقط و نکردم توجهی هیوهد دستم از که خونی به
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 بیروى برم ذاشت هی اگه عهرا هیدید هنو اگه بود اتاقشوى تو هاهاى

 

 برداشتم جاکلیدی از رو هاشیى سوئیچ و برداشتم قدم آروم

 

 نفههه هاهاى کردم هی خدا خدا

 

 سرکوچه رسیدم تا گرفتم رو گازش و شدم هاشیى سوارِ 

 

  داشتم درد سر و خورد هی بهم حالم

 

 اینا رادههر ی خونه درِ  رسیدم بدبختی چه با و چطوری که هیدونه خدا

 

 لرزید هی دستام و بودم هردد

 

 !بگی؟ خوای هی چی کرد باز و در هاهانش اگه پروا

 

 کنی توجیه رو کارت هیخوای چجوری

 

 انداختی راه سوری هراسمِ  رادههر بخاطرِ  بگی هاهانش به خوای هی چجوری

 

 ! هیشه؟ باورش اصال

 

 ! کنه؟ هی قبول عروسش عنواىِ  به تورو

 

  خرم هی جوى به اینارو ی ههه
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 بدم توضیح بهش و ببینم رو رادههر باید هى

 

 نداشتم رو دادنش فشار جرئتِ  ولی گذاشتم زنگ رویِ  رو دستم

 

 شم رو در رو هاهانش با تونم نهی هى نه نه نه

 

 بیاد رادههر تا هیشینم جا ههیى هونم هی هنتظر جا ههیى

 

 دوختم در به چشم و نشستم هاشیى تو

 

 کشیدم هی خجالت رادههرم رویِ  از حتی

 

 ... بودم هجبور ولی

  بودم کرده ضعؾ

 

  هیداد نشوى رو حالم پریدم رویِ  و رنگ

 

 بودى شده هشکوک بهم هم ها ههسایه از بعضی حتی تا نشستم هنتظر انقدر

 

 انداخت کلید و رفت خونشوى سهت جوونی پسرِ  ساعتی چند بعدِ 

 

 دیگه بود کی ایى

 

  پرسیدم حالی بی با و شدم پیاده هاشیى از

 

 آقا ببخشید+ 



 آؼوش خالی                                                                                                                            ٔفصل 

 

 

68ٔ 
 

 دارى؟ تشریؾ آرهاى آقایِ 

 

 !شها؟ -

 

 افتادم ِهى ِهى به

 

 هستم خونوادگیشوى دوستایِ  از یکی هى...م+ 

 دارم کار رادههر آقا با

 

 نیستى خانوم نیستى -

 

 

 نیستى؟ که چی یعنی+ 

 گردى برهی کی

 نیستى؟ هم یلدا یا خانوم فرزانه

 

 !رفتى؟ اینجا از که دونستیى نهی هیشناسینشوى کال که شها -

 

 چی؟+ 

 رفتى چی یعنی

 رفتى کجا

 

 رفتى خونه ایى از کال -

 

 افتاد کار از ای لحظه چند واسه قلبم حرؾ ایى شنیدىِ  با
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 !خانوم؟ -

 ! خوبه؟ حالتوى خانوم

 

 پرسیدم بؽض با

 

 !رفتى؟ کی+ 

 

 رفتى اینجا از دیروز -

 فروختى قیهت زیرِ  توهنم چند حتی و گذاشتى فوری فروشِ  واسه رو خونه پسرشوى

 ندارم ازشوى نشونی یا خبری هنم و رفتى اینجا از

 خداحافظتوى

 

 تو رفت و کرد باز و در

 

 بودم دوخته چشم شده بسته درِ  به هبهوت و هات

 

 بود شده سست پاهام

 

 نداشت رو وزنم تحهلِ 

 

  زدم اوغ تونستم هی تا و افتادم جوب ی گوشه

 

 ریخت هی بیروى هعدم هحتویات

 

 گرفتم دهنم جلویِ  رو دستم و نشستم هاشیى تو
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 زدم جیػ تونستم هی تا

 

 کردی خراب هارو پل ی ههه چرا آخه رادههر

 

 آشؽال نبود حقم ایى

 

 ندی دفاع ی اجازه که نبود بزرگ قدری به گناهم

 خدا بدبختم انقدر هى چرا آخه

 

  هنه تقصیرِ  ههش

 

 گفتم هی بهش رو چی ههه کاش

 

 لعنتی افتادی جونم به خوره هثلِ  و اوهدی چرا آخه  ، رادههر شدی نهی زندگیم واردِ  کاش ای

 

 تو بدوىِ  کنم ؼلطی چه هى حاال

 

 گذاشتی تنهام چرا کردی ولم چرا دادی بازی هنو چرا عوضی

 

 باشیم هم کنارِ  آخرش تا که نگرفتی قول ازم هگه کنارهی نگفتی هگه

 

 ناهرد کردی آوار سرم رویِ   ، رو ههش ولی ساختی عشق ی خونه باهام

 

 زدم هی زار و کوبیدم هی فرهوى به رو سرم

 

 هیزد زنگ گوشیم به داشت هی هاهاى
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 کیفم تو انداختم و سایلنت رو گذاشتهش

 

 برم کجا کنم چیکار هى آخه

 

 بگم کی به رو دردم

 

 هى برم کجا حالم ایى با

 

  چرخیدم هی هدؾ بی خیابونا تو

 

 کردى هی نگاهم ترحم با ها بعضی

 

 خندیدى هی روزم و حال به هم ها خیلی

 

 داشت خنده آره

 

 خندیدى هی بایدم

 

 خندیدم عهر یه

 

  عالم یه س خنده ی سوژه و هضحکه شدم االى

 

 هاهم بدبختی ی خونه جلویِ  دیدم اوهدم خودم به تا

 

 بود داؼوى حالم
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 زدم صداش ها دیوونه هثل و خونه رسیدم

 

  رادههر+ 

 کجایی؟ رادههرم

 !آخه؟ کجایی عشقم

 

 افتاد هیز به چشهم

 

 بود خورده شیشه پرِ  زهیى رفتم خونه از که روزی

 

 نبود زهیى چیزی که االى ولی

 

 بوده اینجا کی

 

 نداره کلید رادههر و هى جز کسی

 

 گرفتهش و درآوردم رو گوشیم

 

 خورد زنگ ناباوری کهالِ  در

 

 هیوهد خونه تو از صداش

 

 خواب اتاق سهتِ  دوئیدم دربیارم رو کفشام اینکه بدوىِ 

 

 بود تخت رو گوشیش



 آؼوش خالی                                                                                                                            ٔفصل 

 

 

686 
 

 

 بود نهایاى گوشیش رو عکسم

 

 انداختم گوشی رو اسمِ  به نگاهی

 

 ...هعرفتم بی عشقِ 

 اوهد درد به قلبم دیدنش با

 

 کشیدم دل ته از آهی

 

 کجایی بگو رادههر+ 

 بده جواب توروخدا

  ای خونه تو

 بده نشوى رو خودت

 هیرم هی دارم رادههر

 

 کردم رو و زیر جارو ههه و پاشدم جا از

 

 نبود اها

 

 گذاشته جا گوشیشم و رفته بعدم خونه تو بوده اوهده اینکه هثل

 

 هیوهدم زودتر کاش

 

 هیوهدم زودتر یکم فقط کاش
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 ببینهش تونستم هی اونجوری

 

 خونه گشتم برهی باید باشم بیروى تونستم نهی ایى از بیشتر

 

 بودى بسته رو بندیلشوى و بار اینا جوى ساناز

 

 هیرى کجا بپرسم نداشتم حوصله حتی

 

 هیشه تنگ واسشوى دلم برى اگه

 

 بود واحد انتخاب وقتِ  و هیشد تهوم تابستوى داشت کم کم

 

 نداشتم رهقی و دل هیچ

 

 بود زار حالم

 

 کردم ول رو دانشگاه که پیشم ترمِ 

 

 کردم هی شروع باید باز

 

  کرد هی رفتار سنگیى خیلی دید هی هنو وقت هر اردالى

 

 بود شده بیشتر و بیشتر هم اینا هاهاى فشارِ 

 

 آوردم هی کم داشتم دیگه
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 بگیره رو رادههر جایِ  کسی خواستم نهی

 

 داشتم دوسش هنوزم

 

 بودم عاشقش

 

 دنبالم دانشگاه بود اوهده دیدم رو اردالى که باری آخریى

 

 قهوه خوردىِ  واسه کرد دعوتم

 

 کردم قبول

 

 کرد خواستگاری ازم رسها و درآورد ای حلقه ههونجا

 

 یادهه حرفاش

 

 ...اهروز -

 کنم خواستگاری ازتوى رسها هیخوام اهروز راستش

 کى فکر پیشنهادم به لطفا

 کى فکر عهیق

 !رادهنش؟ خانوم هیدی هثبت جوابِ  ازدواجم پیشنهادِ  به

 

 برد هاتم کارش از ههیشه هثلِ  بازم

 

 کافه بیروىِ  رفتم و پاشدم جام از
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 بود ریخته بهم چی ههه

 

  گشتم رادههر دنبالِ  جا ههه

 

 بود شده آب  ، کرد هی کار فکرم که رو هرجایی

 

 نداره دوسم دیگه که هیشد باورم داشت کم کم کرده فراهوشم هنو که شد هی باورم داشت کم کم

 

 و دید هی جهیزیه تدارکِ  داشت هاهاى

 

 بودى ها هراسمِ  هنتظرِ  فقط هم اینا جوى ساناز

 

  بودم کنارم جا ههه اردالى

 

 رفتم هی که هرجا

 

 سایه هثل

 

  هرکاری واسه بود پشتیبانم جورایی یه

 

 بودم گرفته رو تصهیهم

 

 سرنوشت دستِ  سپردم رو خودم

 روزگار دستِ 

 فلک چرخِ  دستِ 
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 4فصل 

 دیدم آزهایشگاه تو رو خودم اوهدم خودم به تا

 

 خرید رفتیم اردالى با آزهایشگاه بعد

 

 اوى اصرارِ  با البته

 

 کنم پاک رادههر فکرِ  از رو ذهنم و خودم کردم هی سعی

 

  نبود برو بیروى یادم و ذهنم از هرچند

 

 کنم خیانت اردالى به تونستم نهی ولی

 

 بود کرده آسیم ترنم هایِ  زبوى زخم و ها حسادت

 

 کردم اردالى قالبِ  رو خودم هى که بود زده جار جا ههه

 

 کردم نهی هحل هى ولی

 

  نداشتم رو ای عقده ی دختره اوى با کل کل ی حوصله

 

  شد انجام اردالى ی سلیقه با ههش عقد برخالؾِ  عروسی خریدایِ 

 

 بود عروسیم هراسمِ  شبشم و عقد اول

 

 قلبم رو رادههر ی حلقه و دستم تو اردالى ی حلقه
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  گذاشتم داشتم که کوچیکی ی صندوقچه تو رو رادههر ی حلقه و پاشدم جا از

 

 گردنهه تو ههیشه که کردم زنجیری آویزونه رو کلیدش و زدم قفل رو درش

 

 بود خریده بزرگی ی خونه اردالى

 

 بهونیم اینا هاهانش واحدِ  ههیى تو خواستم ازش هى هرچند

 

 شروع جدیدی زندگیه جدید ی خونه ههراهِ  و بگیریم جدید ی خونه که ُیهىِ  خوش گفتى و نکردى قبول  خونوادش و خودش ولی

 کنیم

 

 سپردم اردالى به رو چی ههه و نکردم هخالفتی هنم

 

 بود اوى با کارا ی ههه

 

 بود قشنگ خونهوى

 

 ساختم رادههر با که ای خونه قشنگیه به نه ولی

 

 بود خیس بالشتم و ریختم هی اشک یواشکی شبا هنوزم

 

 ...دیدم آرایشگاه تو رو خودم جنبیدم تا

 

 بگیره تصهیم خودش واسه خودش نتونست هیچوقت که عبوسی عروسِ 

 

 نهیوهد خوشم بردار فیلم های بازی جنگولک از
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 نداشتم رو حوصلش یعنی

 

 بود آرزو واسم برداری فیلم ژستایِ  و  آرایشگاه بود رادههر با ازدواجم شبِ  اگه شاید

 

  کردم هی حالی خوش به اظهار دوربیى هقابلِ  که بود باری دوهیى

 

 شد ظاهر بود گذاشته شهارش رو خودش که اردالى خندوىِ  عکسِ  گوشیم زنگِ  دروهدىِ  صدا به با

 

 !ای؟ آهاده پایینم هى پروا -

 

 بدم قورت رو بؽضم کردم سعی و زدم چرخی

 

  زدم هصنوعی لبخندِ  و زدم پس رو بود چکیدى درحاله که اشکی قطره

 

 انداختم کردم هی خودنهایی تنم رویِ  که ای ساده ی دکلته رویِ  رو بود وصل هوهام زیرِ  به که بلندی تورِ 

 

 بود کرده دوچنداى رو هعصوهیتم و هظلوهیت  بود افتاده پیشونیم روی قسهتیش که ظریفی تاجِ 

 

 ها پله پاییىِ 

 

 بود هنتظرم اردالى

 

 رفتم ها پله سهت و برداشتم قدم بردار فیلم ی اشاره با

 

 بود وایساده بهم پشت هشکی شلوارِ  کت با اردالى
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 بودى وایساده طرفم دو و بودى کرده تى قرهزی کوتاهِ  لباسِ  نیکا و عسل

 

 رفتم پاییى ها پله از آروم آروم

 

 شد هی کشیده قرهز فرشِ  رویِ  تورم درحالیکه

 

 ...گذاشتم اردالى پشتِ  رو دستم

 

  برگشت آروم

 

 انداختم پاییى رو سرم و کردم دریػ ازش رو نگاهم

 

 نداشتم ها بردار فیلم حرفایِ  به توجهی

 

 داد دستم تو رزی گلِ  دستِ 

 

 بردار فیلم های صحبت با

 

 برد باال رو سرم و گرفت دستش رو چونم

 

 زدم زل هاش چشم تو

 

 خواستى از بود پر که هایی چشم

 

 شد خم روم و داد قرار کهرم رو رو دیگش دستِ 
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  کرد نزدیک گوشم به رو سرش

 

 توئه هاله هى زندگیِ  اهروز از -

 هى هالِ  تو و

 باشم پایبند عشقم به لحظه ایى از که خورم هی سوگند

  پروا دارم دوستت 

 

 بوسید نرم هکثی با و گذاشتم لبم روی رو هاش لب

 

 چیک

 

 شاسی رویِ  عکسِ  شد عکس ایى و

 

 شدیم خارج آرایشگاه از و گرفت دستش تو رو دستم

 

 گرفت سلفی یه بوسید هی رو دستم داشت حالیکه در و  درآورد رو گوشیش شدیم که هاشیى سوار

 

 جفتهوى گوشیه گرند بک هیره ایى خانوم پروا -

 

 زد چشهکی

 

 باشه -

 

 دادم تکوى رو سرم
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 بود تهاس در بردارها فیلم با دائم

 

 بده تکوى رو گلت دسته و بیروى بگیر رو دستت هیگى پروا -

 

 ندارم کارارو ایى ی حوصله هى توروخدا اردالى بابا ای+

 خستم

 

 !خانوهم؟؟؟ -

 ههش دیگه بارِ  یه ایى

 کى تحهل یکم

 هیشه تهوم زود

 شانس؟؟ خوش خانومِ  کردی تورم باالخره که نیستی خوشحال چرا تو ببینم راستی

 

 بازوش به کوبیدم و زدم آهیزی تهسخر لبخندِ 

 

 باشم حال خوش هى+ 

  جنابعالی یا

 کردی تصاحب هنو نقشه با که

 

 قبول اصال -

  کردم تور شهارو هى

  دادیى پا هم شها

 !هادهازل؟ داریى قبول دیگه که و ایى

 

 کرد باز واسم و در و شد پیاده اردالى باغ جلویِ 
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 خانوم بفرهایید -

 

 شدیم باغ وارد و بریدى سر پاهوى جلو گوسفندی

 

  گرفت آؼوش در سخت هنو دیدنم با هاهاى

 

 شد عروس دخترکم باالخره -

 

 کرد اکتفا پیشونیم بوسیدىِ  به بابا و

 

 ریخت آتیش تو و چرخوند سرم دور رو اسپند اردالى

 

  گفتیم آهد خوش ههه به و رفتیم هیزها سرِ 

 

 بود وایساده عسل کنار بود اردالى ساقدوشِ  که خوشتیپی پسرِ 

 

  کرد رو آقاشو عسلم پس

 

 کردم هنگ ارسالى و دیانا دیدىِ  با بعد دقیقه چند

 

  شد پیداشوى اینام عجب چه

 

 بود کرده تى نیکا و عسل کپیِ  لباسی دیانا 

 

  داشتم ساقدوش تاٖ دیگه حاال
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 گفت ای صهیهانه تبریکِ هنم به و کرد بؽل و اردالى ارسالى

 

 رفتیم عقد جایگاه سهت

 

  بود شده چیده گلم دسته هثل قرهز های رز با ههراه خوشگلی عقدِ  ی سفره

 

 گرفت دست هارو قند هم عسل و گرفتى سرهوى باالی سفیدی ی پارچه نیکا و دیانا صندلی رو نشستنهوى با

 

 ... کرد شروع و شد حاضر جایگاه تو عاقد

 

  هکرهه هحترمِ  ی دوشیزه

  ، شهعداى و آیینه دست یک  ، هجید للا کالم جلد یک  ی ههریه شهارا که دهید هی کالت و بنده به آیا رادهنش پروا خانومِ  سرکار

 دربیاورم؟ پارسا اردالىِ  آقای جناب دائم عقدِ  به آزادی بهارِ  تهام ی سکه ٓٓٓٔو  نبات شاخه ٓٓٓٔ

  وکیلم آیا

 

 بیاره گل رفته عروس:  پیچید که عسل صدایِ  و

 

 جوشید هی سرکه و سیر هثلِ  داشت دلم

 

 !رادههر؟ کجایی پس

 

 کردی دیر که بازم نیوهدی که بازم

 

 ...رفت یادت دیدی

 

 ...رفت یادت هنو دیدی
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 بینهت نهی هى و اوهدی باز شایدم

 

 ... اوهدی حتها آره

 

  کردم نگاه تک تک رو ههه دوباره

 

 نبوده حواسم هى و بودی اوهده اول ههوى از تو شاید

 

  هیشه تهوم داره دیگه

 

  بیا رو بار آخریى ایى حداقل کنم هی خواهش ازت

 

 ...نیست ههم بقیش

 

 بیاره گالب رفته عروس -

 

  اوهدنت از بشم اهید نا خوام هی

 

 نهیاد دلم  ، تونم نهی اها

 

 بودم هنتظرت آخرم های لحظه ههیى تا ببیى

 

 بیای شاید

 

 ببینی و هى بودىِ  تو هالِ  های لحظه آخریى و بیای
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 ریزه هی داره دیگه اشکام

 

  گذره هی ها ثانیه

 

 بردارم چشم جهعیت از باید

 

 ...تهوم دیگه  خداحافظی وقتِ 

 

 هونده کارِ  نیهه حرفام ی ههه و

 

 بگم تونم هی اشکام الیِ  به ال فقط االى

 

 " دارم دوستت"         

 

 دارم دوستت چقدر که بگم خوام هی شدى کسی هالِ  از قبل تا

 

 رفتی نداده گوش که قبل ی دفعه هثل  ، بدی گوش نخوای اگه حتی

 

   بودم یادت هم ها لحظه ههیى تا بدوى فقط

 

 تو یا هى شد وفا بی کدوههوى که دیدی

 

 هیشم هى بودی گفته

 

  بگیری پس رو حرفت باید  ، باختی ولی
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 ...شد تهوم...  شد تهوم

 

 کنم هی قفل قلبم ی صندوقچه تو  آرزوهارو و رویاها اوى ی ههه

 

  کنم هی عرض  سوم بار برای -

 ! وکیلم؟؟؟ آیا

 

  هیگم یادت به و گیرم هی باال رو سرم

 

 بله+ 

 

 گفت بلند صدایِ  با و گرفت دستش تو سفت رو دستام اردالى

 

  یزداىِِ  ناهی نامِ  به -

 خوباى ههه ایى هیاىِ  از برگزیدم هى تورا

 گواهاى ایى هیاى

 باتو سخى ایى آَرم لب بر

 باتو زیستى برایِ 

 بود خواهم تو وفادارِ 

 هرجا در لحظه هر در

 !آیا؟ شوی هی پذیرا

 دادم رو جوابش و کردم جزم رو عزهم

 

 یزداى ناهیِ + 

 جاى از تورا ههر شوم هی پذیرا

 تو با انجهى هیاى گویم هی باز اکنوى هم
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 بود خواهم تو وفادارِ 

 هرجا در لحظه هر در

 تو با زیستى برایِ 

 

  بوسید عهیق رو پیشونیم و گرفت قاب صورتم به رو دستش

 

  شد بلند هههونا کؾِ  و جیػ

 

 کردم روبوسی هاهاى با اولش

 

 گفتى تبریک و اوهدى نزدیک فرهاد آقا و جوى ساناز

 

 آویختى گردنم به و دادى هدیه بهم خوشگلی هرواریدِ  گردنبندِ  جوى ساناز و خودش طرؾ از فرهاد آقا

 

 آورد رو هاهوى حلقه هجلس یه کارِ  ههه بود شده که عسل

 

 زدم لبخندی و کردم دستش رو اردالى ی حلقه

 

 کرد دستم رو حلقه آروم و گرفت دستش رو چپم دستِ 

 

 داشت نگه دستش تو هحکم و زد دستم به ای بوسه

 

 گرفت دهنم سهتِ  و زد عسل داخل رو کوچیکش انگشت

 

 گرفتم ازش هحکهی گاز و گرفتم دهى رو انگشتش
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  گرفته دردش حسابی که بود هشخص صورتش حاالتِ  از

 

 کرد رها و زد کوچیکی هیکِ و گرفتم سهتش رو عسل به آؼشته انگشتِ  هم هى

 

 نکرد تالفی که خوبه

 

 گفتى شادباش و اوهدى سهتهوى هههونا ی ههه کم کم

 

  رفتیم باغ سهتِ  ههگی هم بعد

 

 شدم رقص پیستِ  واردِ  اردالى با ههراه

 

 اوهد در هههِِ  جیػ و دست صدایِ  شدنهوى وارد با

 

 کرد هی ههراهی رقص تو رو خوشگلی پسرِ  که افتاد ترنم به چشهم پیست داخلِ 

 

 ذاشت هی نهایش به رو جاش ههه که بود کرده تنش کوتاهی سفیدِ  ی دکلته لباسِ 

 

 رسید هی نظر به جذاب خیلی بود کنارش که ههونی هثل پسرایی واسه شاید برنزش تىِ  اوى با

 

  نبود هم عقد هراسم تو حتی

 

 بود عادی ؼیرِ  حرکاتش

 

 کرد بؽلش و گذاشت  اردالى ی شونه رویِ   ، رو دستاش هى گرفتىِ  نظر در بدوىِ  و اوهد سهتهوى دیدنهوى با
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 : گفت اردالى گوش کنارِ  داری کش و آور چندش لحىِ  یه با

 ...دایی پـــــسر باشه هبـــــــــارکا

 باشه؟ کنارت شــــانس خــر خـانـــوهـہ پـــروا هى جـایِ  بـاید اهشـب یعنی

 نهیشه باورم هى نه نه نه

 نیستی کار ایى به راضی تو و اجباریهِِ  ازدواج یه ایى دونم هی

 عـــــــــــشقم هستم هنتظرت پس

 

  خورد هی بهم ترنم ایى از حالم

 

 رفتم دوهاد و عروس جایگاه سهت و کردم رها اردالى دستِ  از هحکم و دستم

 

 اوهد هی پشت از ترنم هخیه تو صدایِ 

 

  وای ای -

  هه

 خانوم عروس به برخوردِ  چه

  اردالى ها فیلهشه

 نکى باور

 عروسیه دلش تو حاال

 

  کشیدم خودم واسه ؼذایی بشقابِ  و رفتم سرویس سلؾ سهت ترنم حرفایِ  به توجه بی

 

 بود ترنم با زدى حرؾ هشؽولِ  هنوزم که بود اردالى پیشِ  نگاهم

 

 هیشه ترنم هثل دخترایی جذبِ  که پسراییِ  ههوى از اردالنم شاید
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 کنه ازدواج هى با بودم نکرده اجبارش که هى

 

  کنه ازدواج ترنم ههوى با بره تونست هی

 

 کشیدم هی عذاب کهتر هى و بود هجلس عروس هى جایِ  به ترنم اهشب و

 

 کردم هی ش هقایسه رادههر با و رفت هی سوق رادههر سهت فکرم پسری هر حرکاتِ  دیدىِ  با

 

 بسه پروا نه

 

 کى اذیت رو خودت کم

 

 رفته دیگه رادههر

 

 گسیخت هم از افکارم ی رشته شونم رو دستی گرفتىِ  قرار با

 

 پوؾ -

 نهوندی پیشم چرا 

 شده دیونه ترنم

 هیزد حرؾ ریز یه

 کرد خستم

 

 گذاشتم دهنم تو رو بروکلی کلم چنگال با و دوختم ای دیگه جایِ  رو نگاهم حرفاش به توجه بی

 

  کشیدی هم ؼذا خودت واسه هى بدوىِ  که بینم هی -

 !پروا؟ چیه دونی هی
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 سوزه هی ترنم واسه دلم جورایی یه

 داشت دوسم خیلی

 بودیم هم ی کرده نشوى جورایی یه شی زندگیم وارد تو اینکه قبل

  تو اوهدى با ولی

 خواست ازم تورو دلم

  کردم ناهردی حقش در

  نشسته پام به وقتِ  خیلی

 

  کشید دستم از رو چنگالم

 

 کنه فراهوشم کنم کهکش باید -

 

 : گفتم بلندی صدایِ  با و کوبیدم هیز رو هحکم رو دستم تویِ  بشقابِ 

 

 !هونده؟ پات به چه هى به+ 

 بودیى؟ هم ی کرده نشوى قبال که هنه هشکلِ  هگه ایى

 برسم آراهش به خواست هی دلم چوى دادم تى هسخرهِِ  ازدواج ایى به هى اردالى

 بودم فشار تحت چوى

 گفت هی چیزی یه دلم چوى

  دیگه چیزِ  یه قلبم

 نبودم شها قبل قرارایِ  و قول ضاهىِ  هى

 نباشم عروس لباسِ  تو اینجا اهشب که گفتی هی بهم اهشب قبلِ  روز یک حرفارو ایى

 بری پیش وجدانت حرؾِ  با و بزنی دلت ی سینه به رد دست تونستی هی

 اردالى بود نکرده هجبورت کسی

 ندارم رو ترنم های کنایه و نیش ی حوصله هى

  کردم اختیار سکوت جوابش در که بود باری اخریى و اولیى اهشب اردالى
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 تو طور ههیى و

  هستى دورم که پسرهایی با رفتارم واسه هنه الگویِ  دخترا ی بقیه با تو برخوردِ  طرزِ 

 ...باش رفتارت هراقب و کى جهع رو حواست

 

 خلوتی یه برم تا کردم جهع رو عروسم لباس و پاشدم جام از

 

 خودم و باشم خودم فقط که خلوتی

 

  ترکیدم هی داشتم

 

 بشکنه اردالى جلو بؽضم بود سخت واسم

 

 هنی روزایِ  و ها شب ایى زارِ  حالِ  هقصرِ  تو بگم بگیرم و هاهاى ی یقه خواست هی دلم

 

 وایسادم آبشار جلویِ  درختی کنار

 

 بقیه چشم از نقطه دورتریى

 

 گفتم آروم و گذاشتم قلبم رویِ   ، رو دستم

 

 !بتپی؟ خوای هی کی واسه فردا از

 

 شد حلقه کهرم دورِ  هایی دست

 

 بود اردالى گرم هایِ  دست
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 کشید عهیقی نفسِ  و گرفت قرار شونم رو سرش

 

 پروا باشی رنج زود انقدر کردم نهی فکر -

 

 زد لبخندی

 

  حسود بگم بهترِ  شایدم -

 !بگم؟ چی هیخوام دونی هی ولی

 کنه حسودی کسی اهشب قرارِ  اگه بگم خوام هی

 ى دیگه دخترایِ 

  تو نه

 دختر ههه ایى بیىِ  از

 پروا خواستم تورو هى

 کنه خودش جذبِ  هنو داشت سعی که بود جلفی دخترِ  هى واسه ههیشه ترنم

 هیاد بدش ازم که شدم دختری جذب هى ولی

 دونم نهی نکى فکر

 ذاشتی هی سرم سربه که روزایی تهام تو

 داشتم تورو آرزویِ  هى

 خوابیدم تو یاد با ها شب که ببخش هنو

 پروا هنی گناهه تریى شیریى تو

 هنی هاله اهشب از

 هنی حقِ 

 هنی سهمِ 

 هنی زىِ 

 ...هى و

 !؟!ها؟ باشم داشته تونم هی دنیا ایى تو آرزویی چه دیگه هى و
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 آوردم زبوى به رو گذشت هی ذهنم از که چه اوى

 

  تونستم هی کاش اردالى+ 

 کنم روگوش اهشبت حرفایِ  کنم هی شک عشقت به هروقت تا دارم نگهش و کنم ضبط رو اهشبت حرفایِ  تونستم هی کاش

 

 نیست حرفام کردىِ  ضبط به نیازی -

 گم هی واست بهت عشقم از کنی اشاره که وقت هر

 

  نبود انگیزی خاطره شبِ  واسم شاید شب اوى

 

 داد گرهی دل بهم حرفاش با اردالى شب آخرِ  ولی

 

 بود هى جلبِ  حواسش ی ههه و نخورد تکوى کنارم از اردالى هراسم ی بقیه

 

 کشوى عروسِِ  هوقع

 

 دادم تکونش و گرفتم بیروى رو گلم دستِ 

 

  بودى خوشحال ههه

 

  بود گرفته دستش رو م دیگه دستِ  اردالى

 

 خیابونا و بام تو دور دور یکم بعدِ 

 

 داشتیم نگه رو هاشیى
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 گرفت دلم واقعا بقیه با خداحافظی هوقع

 

 کردم گریه آؼوشش تو و گرفتم بؽل رو هاهاى

 

 هادری آؼوشِ  از تر بخش آراهش آؼوشى چه و

 

 کرد هی اردالى پیشِ  رو سفارشم داشت بابا

 

 دستت سپرم هی رو دونم یه یکی دارم اهشب اردالى آقا -

 بهونه خودهوى بیى گم هی بهت چیزی یه

 بوده زندگیم تو هى ضعؾ نقطه پروا

 نذار هى ضعؾ نقطه رو دست هیچوقت

 

  کردم بؽل و پرهام

 

 !تو؟ اتاقِ  ببرم فردا از رو هام وسیله تونم هی هى پروا -

 

 کشیدم رو لپش و زدم لبخندی

 

 باشه؟ بزنی سر بهم تند تند که شرطی به تو واسه اتاقم عوضی+ 

 

  بوسید رو لپم

 

 جونیم آجی نباشی تنها که خوابم هی شها ی خونه شبا هیام هرشب اصال -

 !باشه؟؟
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 هیزد صدام آجی پرهام که بود باری اولیى

 

 خاى پرهام شی چتر هرشب اینکه نه بزنی سر بههوى گفت پروا -

 

 خنده زیر زدى ههه اردالى حرؾِ  ایى با

 

  َهردم ههراهِ  هى و 

 زندگیم هردِ  ههراهِ 

 ... بخوره رقم توش سرنوشتم قرارِ  که ای خونه سهتِ  رفتم

 

 وزید هی خنکی باد

 

 بستم رو هام چشم و دادم تکیه صندلی به رو سرم

 

 باشه رادههر که هباد گرفتم هی پاییى رو سرم هیشد رد کنارهوى از که هاشینی هر

 

 بودم شده اهید نا دیدنش از که هرچند

 

 گرفت فرا رو وجودم کلِ  قربت حس رسیدیم که خونه به

 

  رادههر و خودم ی خونه درِ  رو انداختم کلید که روزی برخالؾِ 

 

 بودم نذاشته خونه اوى تو پا دیگه که هیشد هاهی سه به نزدیک

 

 کردم درست ؼذا رادههر واسه ش آشپزخونه تو عشق با که روزایی تک تک واسه رفت ؼش دلم
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 دیدم هی رو هاهوى وسیله عکسِ  ذوق با که روزایی واسه رفت قنج دلم

 

 کرد بازش حرکتی با و انداخت در روی رو کلید اردالى

 

 شدم خونه وارد و زدم پس و ریخت هی چشام از که اشکایی

 

 بود سفید و آبی خونه دیزایى

 

  بود شده تزییى خوشگل

 

  نبود ههم رادههر از ؼیر کسی واسه هى ی سلیقه ولی

 

 گرفتى هارو پرت و خرت تریى گروى و تریى شیک و رفتى خودشوى

 

 سرم پشت اردالنم و رفتم هی راه خونه تو آروم

 

 انداختم نگاه خستم ی قیافه به و گرفتم قرار آیینه روی به رو

 

 ! بودم؟ شکلی ایى بازم بود اردالى جای رادههر اهشب اگه کردم فکر خودم با

 

 رفت هی اکو ذهنم تو صداش

 

 بخوره بهت کسی دستِ  ذارم نهی هنی زى دیگه تو پروا -
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 افتاد خواب اتاق به نگاهم

 

 کرد هی نهایی خود حسابی تختی رو سفیدیِ  روی قرهز ی شده پر پر های گلبرگ

 

 !ای؟ خسته -

 

 دادم تکوى رو سرم و بستم رو هام چشم+ 

 

 شد هاش لباس درآوردى هشؽولِ  و رفت خواب اتاق

 

 !آره؟ بینی هی شده کاهل رو خونه که بارِ  اولیى -

 

 بارِ  اولیى آره+ 

 

 !داری؟ دوسش -

 

 قشنگه آره+ 

 

 داشتم دوست بیشتر رو رادههر و خودم ی خونه ولی

 

  کرد عوض هشکی گرهکى شلوار و سفید تیشرت یه با رو لباسش

 

 !دربیاری؟ رو لباسات خوای نهی تو -

 

 ' بود؟ ههیى هى سرنوشت یعنی
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 !شد؟ خاکستر آرزهام ی ههه یعنی

 

 !برم؟ هی گور به خودم با رو رادههر کنار عروس لباس پوشیدى آرزویِ  یعنی

 

 !کنم؟ کهکت -

 

 !!!!هنی قلبِ  تهومِ  وقتی کنم فراهوشت جوری چه آخه آشؽال

 

 رفت لباسم زیپِ  سهت دستش

 

  کشیدم کنار و خودم

 

 هیارم درش خودم بگیر دوش برو تو+ 

 

 بودى کرده هنتقل اینجا به رو هام وسیله ی ههه اینا هاهاى

 

 کردم انتخاب رو ترینش پوشیده بود آویزوى اونجا که هایی خواب لباس بیى از و رفتم کهد سهت

 

  بود زانوم باالی تا که سفیدی پیرهىِ 

 

 گذاشتم آزاد  رو هوهام و درآوردم رو تاجم

 

 کردم خاهوش هارو برق و  کردم تى رو خواب لباس سریع

 

  زدم خواب به کاناپه رویِ  رو خودم و رفتم پذیرایی سهت
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 کنم پاک رو آرایشم نکردم فرصت حتی

 

 کنه درک رو حالم تونه نهی هیچکس

 ! پروا؟ -

 ! کجایی؟

 

 تندتر هى قلب ضرباى و شد هی تر نزدیک لحظه هر پاش صدای

 

 داد تکوى آروم و گذاشت لختم بازوی رویِ   ، رو دستش

 

 !خوابیدی؟ -

 

 نزنم پلک و بکشم نفس هنظم کردم سعی

 

 کرد بلندم حرکت یه با و رفت زانوم زیر دستاش

 

 گذاشت تختم رویِ  و زد پیشونیم رو ای بوسه

 

 کشید دراز کنارم و کرد خاهوش و خواب چراق

 

  کرد حلقه کهرم دورِ  رو دستاش و کرد بؽلم پشت از

 

  برده خوابش داد هی نشوى هنطهش های نفس بعد دقیقه چند

 

 زدم زجه و کردم گریه آروم صبح تا شب اوى چجوری هى نفههید کس هیچ و
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 رفتم آشپزخونه به و کردم رها هاش دست حصار از رو خودم آروم شب نصؾ

 

  کشیدم سر و برداشتم آبی لیواى

 

 نهیوهد باال نفسم

 

 کردم هرور رو خاطراتم و نشستم تراس تو هاه پایِ  به پا

 

 انداختم ساعت بع نگاهی

 

 بود صبح 8

 

 رفتم حهوم سهت و برداشتم رو حوله

 

  کشیدم دراز و کردم داغ آب پر رو واى

 

 بود برده خوابم آب توی ای دقیقه چند ولی چجوری دونم نهی

 

 بیروى اوهدم و کردم تى رو حوله

 

 زد خشکم خونه تو هاهاى دیدى با

 

 چید هی رو هیز داشت و بود کنارش اردالنم

 

 ! پروا؟؟؟ -

 دختر خالیه خونه تو جات چقدر تاحاال دیشب از بدونی اگه
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 آوردم صبحونه واستوى

 هرغ تخم و کاچی

  تازه سنگک نوى با

 

  گرفتم پاییى رو سرم خجالت از

 

  برم دیگه هى هنتظره پاییى بابات -

 

 دخترم باش خودت هراقب

 

 بوسید رو گونم و اوهد نزدیکم

 

 رفت خروجی درِ  سهت کرد هی سفارش اردالى به داشت حالیکه در

 

 کنم تى لباس تا رفتم خواب اتاق سهت

 

 خواب اتاق تو اوهد هوا بی اردالى

 

 گرفتم تنم روی  ، رو حوله سریع

 

 خانوهم بخیر صبحت -

 

  بخیر صبح+ 

 

 س آهاده صبحونه -

 



 آؼوش خالی                                                                                                                            ٔفصل 

 

 

7ٔ7 
 

 هیام کنم تى لباس برو تو+ 

 

 شه باز اشتهام تا بده هنو بوس اول ولی چشم -

 

 ... و شد نزدیکم

 

 گرفت قاب رو صورتم و شد نزدیکم

 

  نشوند هام لب رو عهیقی ی بوسه و آورد جلو رو لباش

 

 داشتم گناه احساسِ  هنوزم

 

 دیگه جایِ  هى دلِ  اها بود کنارم بود شوهرم اردالى

 

 رفتم آشپزخونه به و کردم تنم هشکی ساپورتِ  با سفید تاپ

 

 بود چایی ریختىِ  هشؽولِ  اردالى

 

 خانوها خانوم به به -

 صبحونه واسه کشیده زحهت کلی هاهانت که بشیى سریع

 هست چی ههه

 

 گذاشت جلوم رو چایی لیواىِ 

 

 هشترکهوى زندگیِ  ی صبحونه اولیى از اینم -
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 گذاشت دهنم تو و گرفت سهتم ای لقهه

 

 نه یا داشت دوستم واقعا دونم نهی

 

 دیدم کرده پیک و شیک رو اردالى که بودم خودم افکارِ  درگیره بازم

 

 کارخونه هیرم سر یه هى پروا -

 بلیط دنبال هیرم بعدم

 

  باشه+ 

 

 گردم برهی زود -

 ها نره سر حوصلت

 

 رفت و داد تکوى دستی

 

 شستم رو کثیؾ ظرفای تا4 و کردم جهع و هیز

 

 بودم ندیده رو خونه های وسیله از خیلی هنوز

 

 انداختم خودم به ننگاهی آینه تو

 

 نبودم بدک

 

 فیس بیبی قیافم و بود هشکی هوهام هنوز
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 بیروى بیام باطل و پوچ افکار ایى از هیخواست دلم

 

 شه هى پاسوزِ  نداشت گناهی که اردالى

 

 کردم باز رو کهدم در

 

 نداشتم جدید های لباس پوشیدىِ  واسه شوقی و ذوق قبل هثل

 

  کردم تى بود باسى زیر تا که هشکی دوخت خوش و شیک شلوار کت یه

 

 کردم آرایش یکم و کردم سر رنگی خوش طالیی ساتىِ  روسریِ 

 

 زدم چرخی یه و پوشیدم رو هام بلند پاشنه

 

 بود شده هتشخص های دکتر خانوم هثل دقیقا تیپم

 

 نبودم هاهاى هاشیى پیچوندى نگراىِ  ههیشه هثل دیگه

 

 پاییى رفتم و برداشتم رو اردالى هاکسیهایِ  سوئیچِ 

 

 دور دور برم قبل هثل خواست هی دلم

 

 دیگهِِ  هوقع هر از تر آزاد بودم آزاد دیگه االى

 

 شدم خارج پارکینگ از و کردم درست و روسری
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 بذارم کنار رو هنفی افکار و بگذره خوش بهم حسابی اهروز که دادم قول خودم به

 

  بودم ناهار فکرِ  تو

 

 ببینم تدارک خوشهزه چیزه یه خوام هی برگرده ناهارو اردالى اگه

 

 بگیرم رو شهارش تا و درآوردم و گوشیم

 

 گرفتم رو کارخونه ی شهاره و کرد گل شیطونیم ولی

 

 هشفق خانوم سالم+ 

 داشتم کار ههندس آقای با

 !هستى؟

 

  ههندس خانوم سالم -

 بهتوى هیگم تبریک

 رسیدى خودشوى وایسیى دقیقه یه

 

 کرد صدا رو اردالى

 

  هستى خانوهتوى ههندس اقای -

 

  پیچید گوشی پشت از که اردالى صدای و

 

 !پرواس؟ -

 کى وصلش
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 کردم دستی پیش بزنه حرفی بخواد اینکه قبل

 

 !گردی؟ برهی کی پس+ 

 

 خانوم سالم -

 

 ها هشترکهونه زندگیه روز اولیى اهروز هثال+ 

 رفتی گذاشتی

 رفته سر حوصلم هى

 

 کنم ردیؾ هارو کتاب حساب سری یه باید پروا جوى -

 خونه نهی هم با حسابا

 هرخصیِ  هالی اهور هدیر

  هنه دوشه رو کارا

 کنم جبراى شب هیدم قول ولی

 

  کردم لوس رو صدام

 

 !نهیای؟ ناهار یعنی+ 

 

 حتها برسم اگه -

 

 فعال پس باشه+ 

 

 خونه نیاد اردالى اگه خب



 آؼوش خالی                                                                                                                            ٔفصل 

 

 

7ٕٕ 
 

  کارخونه هیرم هى

 نداره ؼصه دیگه که ایى

 

 شد ثابت بود هانکى تى تو که خوشگلی زرشکیه پیرهىِ  روی نگاهم

 

 بود خوشگل خیلی

 

 هیشد هحشر اردالى تىِ  تو حاال

 

 رفتم بوتیک داخل و شدم پیاده

 

 دادى هی صدا حسابی کفشم های پاشنه

 

 گرفتم خدا از که عهری هدت ایى تو زدم شخصیتی تیپ یه هى باالخره

 

 بدم نشونش رو م حلقه روسریم کردى درست با کردم سعی ولی پرید سرش از برق دیدنم با پسرِ 

 شدم هم هوفق کنم هی فکر که

 

 گفت ؼرور با و انداخت خودش هیکل به نگاه یه

 

 !ترى؟ کوچیک هى از چقدر -

 

 گفتم شیطنت با  و کردم ریز رو هام چشم

 

 باشى تر جثه ریز شها از نکنم فکر عوم+ 

 دارم رو عکسش لحظه چند بدیى اجازه
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 دادم نشونش و کردم انتخاب بودم کنارش هم هى اتفاقا که رو اردالى ی پرجذبه و خوشگل های عکس از یکی

 

  کرد جور و جهع رو خودش سریع و خوابید ناجور بادش الهصب

 

  زدم آهیزی هوفقیت لبخند

 

 !حاال؟ هست برآزندشوى پیرهى ایى نظرتوى به+ 

 

 دیگه هیدی لباس هارک بابت پول داری خانوم -

 هیشه عوض نظرش جنس هارکِ  دیدى با باشه نداشته دوست رو لباس هدل اگه حتی

 

 کشیدم کارت تردید با

 

 بیاد خوشش م سلیقه از دارم دوست آخه+ 

 هههه خیلی واسم

 

 : گفت لب زیر

 

 دیگه کردیى تور و پسری ههچیى که بودیى شانس خوش

 

 خندیدم بهش حسابی دلم تو

 

 خدا بنده سوخته دروى از چقدر

 

 کردى هی خودکشی داشتى درونیم های کرم بودم نذاشته کسی سر به سر بود وقت خیلی
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 شدم هاشیى سوار و گرفتم ازش رو پیرهى ی جعبه

 

 کرد هی نگاهم داشت چشههاش جلو از شدنم هحو ی لحظه تا چروى چشم ی پسره

 

 باشه داشته دار هایه شوهرِ  آدم خوبه چقدر ها خودهونیم ولی

 

 ببینم هفصل ناهار یه تدارک باید حاال خب

 

 دادم سفارش دسر و ساالد و ؼذا هدل چند و رفتم بود کارخونه نزدیک که شیکی رستوراى اولیى سهت

 

 بود داده بهم کارت یه کردم قبول رو اردالى خواستگاریِ  رسها وقتی از

 

  هیوهد خوشم درکش از

 

 داخل رفتم و کردم پارک کارخونه جلویِ  رو هاشیى

 

 بیروى کشیدهش و گرفتم دهنم جلوی شدى ساکت ی نشونه به رو دستم هشفق خانوم دیدى با

 

 بود گرخیده خدا بنده

 

  کنم سورپرایز رو اردالى اوهدم که کردم تفهیهش ولی

 

 بود خالی هالی اهور هعاوى اتاق

 

 دادم قرارش هیز وسط و انداختم گلدوى تو رو بودم گرفته راه سر که خوشگلی گل دسته
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  چیدم رو هیز هشفق خانوم کهک با

 

  انداختم خودم به نگاهی

 

 ...رفتم اردالى اتاق در سهت و کردم تهدید رو لبم رژ

 

 خورد زنگ گوشیم بزنم در بخوام اینکه قبل

 

 س زاده حالل چه هه

 

 !جانم؟+ 

 

 شى آهاده خانوم -

 باشیم هم با و ناهار هیام دارم

 بفرهاییى شها که جایی هر

 

 دادم جواب و زدم لبخندی

 

 بیا زود پس باشه+

 

 سپردم هشفق خانوم به رو چی ههه و هالی اهور اتاق رفتم

 

 بودم وایساده آهاده در پشت

 

 هیوهد صداشوى
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  هیرم هى هشفق خانوم -

 بزنید زنگ اوهد پیش حیاتی کار اگه فقط

 

 داره کار باهاتوى یکی ههندس آقای* 

 هنتظرتونه هالی اهور اتاق

 

 !کی؟_ 

 

  بفرهایید لطفا* 

 

 شنیدم هی رو هاش قدم صدای

 

 نشوندم لبم رو نهایی دندوى لبخند و ریختم بیروى رو هوهام از بیشتری ی طره

 

  در شدى باز با

 

 گفتم بلند

 

 آقا سالم+ 

 

 کرد تعجب یکم اولش

 

 !کنی؟ هی چیکار اینجا -

 

 شد برابر چند تعجبش شده چیده هیز دیدى با
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 !دختر؟؟؟؟ تو کردی چیکار پروا وای -

 

 کرد هی چرونی چشم ذوق با داشت که دیدم هی رو هشفق خانوم

 

 گذاشتش دل به آرزو در بستىِ  با اردالى یهو که

 

 رفتم سهتش

 

 باشم کنارت ناهار خواستم+ 

 

  شد حلقه کهرم دور دستاش

 

  بوئیدهش و گذاشتم سینش رویِ   ، رو سرم

 

 کنم عادت بؽلش به باید کم کم

 

 باشه زندگیم آراهشِ  قرارِ  که کسیه آؼوشِ  ایى

 

 هام شادی و ؼم شریک و پیشتیبانم

 

 پروا دارم دوستت -

 هستی بینی پیش قابل ؼیر ههیشه تو

 دیگه دزدیدی کارات ههیى با و هى قاپ اصال

 

 ...شدم جدا ازش و زد پیشونیم رو ای بوسه
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 !قشنگی های گل چه -

 

 گرفتم سهتش رو پیرهى ی جعبه

 

 هست م دیگه چیزِ  یه تازه+ 

 

 ناقال چیه ایى -

 دادی کادو بهم تولدم تو که ساعتیه ههوى هثل چی یه نکنه

 

  خندیدیم جفتهوى

 

 !دارهش؟ هنوزم هیشه باورت -

 

 کى بازش+ 

 

 نداره خور رد م سلیقه هعهول طبق فههیدم هاش چشم برق از و کرد بازش رو جعبه کنجکاوی با

 

 پروا قشنگه خیلی -

 راضیم سلیقت از که هى
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 هارهوزی دخترای ایى از فههیدم  هى رو گذاشتی دست وقتی از 

 

 گرفتم بازوش از ریزی نیشگوى و رفتم سهتش

 

 ! کردی؟ تصاحب هنو نقشه با که جنابعالی یا هارهوزم هى+ 

 ...بله و کردی استفاده فرصت از شهام دادم پیشنهاد یه هى

 

  شد نزدیکم

 

 ...شدی هى هال االى که اینه ههم -

 ...کنی فکر هى به باید فقط االى که اینه ههم

 ...پروا هى به فقط

 ... دیگه چیزه نه

 

  کرد باز رو پیرهنش های دکهه و شد کار به دست

 

 !کنی؟ هی چیکار داری+ 

 

  کنم تنم خوام هی -

 

 !االى؟+ 

 

 !هگه؟ چیه آره -

 اونوری کى روتو

 

 گرفتم هام چشم جلو رو دستم و زدم چشهکی
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 کى باز حاال -

 

 بود تنش فیت لباس

 

 کرده پرو اونجا خودش انگاری

 

 کرد دکهه رو سرآستیناش و انداخت خودش به نگاهی

 

 دخترکش ههیشه هثل -

 

 کردم جهع رو لوچم و لب

 

  بیشعوری خیلی ئه+ 

 خوام نهی اصال

 بیار درش

 

 خودهه هال -

 گرفته خانوهم

 

 اردالى ها هیکنم پارش هیام+ 

 

 دختر هیخورهتا هیام -

 

 کرد بلندم زهیى از حرکت یه با و اوهد سهتم هوا بی
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 کشیدم ای خفه جیػ

 

 لؽزوند لبم رویِ  رو انگشتش

 

  هیش -

 بردی و آبروهوى

 

 انداختم چنگ رو بازوش 

 

 عشقم شدی خوشگل خیلی اهروز راستی -

 

 ! بخوریم؟ ؼذا خوای نهی+ 

 ها افتاد دهى از

 

  نبود یادم اصال اوه اوه -

 نکردم چرب ی لقهه یه رو خودت تا بریم بزى

 

 گذاشت دهنم تو رو ؼذا قاشق اولیى و کشید ؼذا واسم

 

 داشتم حسی چه دونم نهی

 

 خوشبختی به کردى وانهود یا لذت

 

 عشق به تظاهر یا عشق

 

 ...تهش کردم هی هرکاری
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 کنم بیاى کلهات با رو حالم و حس تونستم نهی

 

 خوردم رو ناهار اردالى کنار

 

 بود شده کور اشتهام که هرچند

 

  نبود کنم ول لعنتی رادههر ایى یاد اینکه هثل

 

  دیدم خونه تو و خودهوى که بودم افکارم درگیره

 

 برگشتیم کی دونم نهی

 

 بخوابم خواست هی دلم فقط

 

 ...بستم رو هام چشم اردالى کنار و کردم تنم خوابی لباس

 

 

 داشتم بدی حس

 

 هبهم و گنگ حس یه

 

 کنم پیدا رو ش هنشاء تونستم نهی کردم هی رو فکرش هرچی که کردم هی حس تنم تهوم تو کرختی حس یه

 

 بود شده عجیى تنم و گوشت تو رادههر عشق انگاری
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 بگیرم فراهوشی تونستم هی کاش

 

 کرد فراهوش و چی ههه یکباره هیشد کاش

 

  بود سرد تقریبا خونه

 

  کردم هی احساس دورم رو اردالى دستای گرهیه

 

 شدم بزرگ زود چقدر و گذشت زود چقدر

 

 نبودم قبل کىِ  خالی شونه و شیطوى پروایِ  دیگه االى

 

 بودم هسئول قبالش در و بودم شده هشترک زندگیه یه وارد

 

  بود شده تنگ اتاقم و خونه واسه دلم عجیب

 

 ...اتاقم...اتاقم

 

 داشتم که بود جایی تریى بخش آراهش اتاقم

 

 بسته درهایِ  با اتاق یه

 

 ...خدا آخ

 

  بگیره رو دستام تونه هی که هستی کسی تنها تو االى
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 ...کى کهکم

 

 بسپرم فراهوشی دست به رو گذشته بتونم که کى کهکم

 

 کنم خیانت اردالى به زندگی ایى تو خوام نهی

 

 فکری خیانت حتی

 

 باشم داشته دوسش کى کهکم

 

  هام چشم شدى سنگیى با

 

 نفههیدم چیزی دیگه و گذاشتم هم رویِ  رو پلکام

 

 کردم باز زور به رو هام چشم هیوهد پذیرایی از که هایی صدا و سر با

 

 بود تاریک

 

 بود تاریک اتاق

 

 شم بلند خواست نهی دلم اصال

 

 کیفور هنم و بود شده گرم حسابی پتو زیر

 

 خوردم جا حسابی ارسالى صدای شنیدىِ  با
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 نشستم جام تو ها زده برق هثل و پاشدم سریع

 

 هیکنه چیکار اینجا ایى

 

 بابا ای

 

 ها بوده عروسیم دیشب هثال

 

 هههونیه وقتِ  چه

 

 تنم لی سارافوى یه و کردم پام هشکی ساپورت

 

 رفتم پذیرایی سهت و کردم سر رو شالم

 

 سالم+ 

 

 بود قهوه کردىِ  درست هشؽول اردالنم و بود نشسته ارسالى کنار دیانا

 

 داد جواب و زد لبخندی اردالى

 

  عزیزم سالم -

 ! خوابیدی؟ خوب

 

 کردم بوسی رو دیانا با و دادم سالم بهشوى دوباره

 

 اوهدیى خوش خیلی+ 
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 !نکردی؟ بیدارم چرا اردالى

 

 کرد دستی پیش دیانا

 

 عزیزم نذاشتیم ها -

 کنم بیدارت نیوهد دلم بودی خوابیده ناز خیلی

 

 خانوم فوضول کشیده سرک خوابهونم اتاق به اینکه هثل بله

 

 اوهدم باهاش هنم شد اجباری توفیق که اینجا بیاره چک یه بود قرار ارسالى -

 

  حرفیه چه ایى داریى اختیار+ 

 دیگه اینجاییى شام

 

 دیانا بندش پشت و پاشد ارسالى

 

  دارم کار هى داداش زى دیگه نه -

 برسونم هم دیانارو باید

  دیگه وقتِ  یه للا انشاء

 

 کردى کم رو زحهت باالخره و نبود ساز کار اردالنم تعارؾ و اصرار

 

 نشست کنارم و اوهد سهتم قهوه فنجوى دوتا با اردالى

 

 .. . فشرد آؼوشش تو هنو و کرد باز رو دستش
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 !نیست؟ که گشنت -

 

 سیرم نه+ 

 

 برم قربونت که نخوردی چیزی آخه -

 

 رفته سر م حوصله اردالى+ 

 

  بریم کجا داری دوست  -

 

  گیره هی سر م حوصله اینجام ولی باشم خونه تو خواد هی دلم+ 

 

 !پروا؟ -

 !عسل؟ هاه بریم

 

 !بریم؟ کجا+ 

 

  باشی داشته دوست تو که هرجا -

  کى تعیى رو هکانش و جا شها

 هى با کارا بقیه

 

  بودی ههربوى هى با ههیشه ولی بدجنسی خیلی که درسته+ 

 هرسی

 

 سوخته پدر هیدم نشونت رو بدجنسی اهشب -
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 رسوند بهم پشت از رو خودش که گذاشتم فرار به پا پاشدم

 

 انداخت شونش رو و کرد بلندم کاه پرِ  هثل

 

 نبود خیالشم عیى ولی پشتش کوبیدم هی هشت با

 

 روم افتاد و تخت به کوبید رو خودش هحکم

 

 بودیم شده ساکت جفتهوى

 

 کرد هی نگام خهار اردالى

 

 بود خورده هوش رو زبونم ترس از

 

  بود گردش تو هام لب و چشم بیى نگاهش

 

 کاشت لبم ی گوشه ریزی ی بوسه آروم

 

 شد بسته هام چشم شدنش جدا با ههزهاى

 

 ... گرفت نشونه رو گلوم هاش لب و برد فرو گردنم تو رو سرش بار ایى

 

  کشیدم عقب اختیار بی

 

  هیشد تر نزدیک اردالى ولی
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 کنم دورش خودم از کردم سعی و گرفتم چنگ به رو هوهاش

 

 ...اردالى بسه+ 

 !اردالى

 ...کنم هی خواهش

 ...بسه

 

 بود گرفته رو بازوهام هحکم

 

  هیش -

 

 بگیرم رو جلوش تونستم نهی دیگه

 

 بود داده دست از رو کنترلش

 

 کنم هی خواهش اردالى+ 

 ندارم رو آهادگیش هى

 

 بود شده کر انگار ولی

 

 کرد خاهوشش و بود تخت کنار که خوابی چراغ سهت رفت دستاش

 

 بود تاریک

 

 هطلق تاریکیه
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 داد هی قلقلکم هوهام الیِ  هاش دست حرکت

 

 کشید پاییى رو سارافونم زیپ دست با

 

 !هست؟؟ اجازه -

 

 آورد درش تنم از و کشید پاییى کاهل رو زیپ سکوتم با

 

 کرد هی کهتر خجالتم و استرس از اتاق بودىِ  تاریک

 

 گذاشتم اختیارش در رو خودم و سپردم اردالى به رو تنم

 

 کردم ههراهی و گذاشتم هاش لب روی رو هام لب

 

  حرارت پر و داغ های بوسه

 

 ... شد یکی تنهوى بعد دقیقه چند و

 

 کردم تجربه اردالى کنار رو م رابطه  اولیى و

 

 رسوندم صبح به گرهش آؼوش تو و اردالى کنار رو شب اوى

 

 کشیدم سرم رو  ، رو پتو چشهم تو آفتاب هستقیم تابش با

 

 ! خانوم؟ شی بیدار خوای نهی -

 



 آؼوش خالی                                                                                                                            ٔفصل 

 

 

74ٔ 
 

  نداشتم هم رو اردالى به دادى جواب ی حوصله

 

  کشید سرم از رو پتو

 

 خانوم تنبل دیگه پاشو -

 نرفتم سرکار جنابعالی بخاطر اهروز

 

 بخوابم خوام هی اردالى نکى اذیتم+ 

 

 نبود بردار دست انگار ولی

 

 اونور انداخت و کشید رو پتو حرکت یه با

 

 هوهام نوازش به کرد شروع

 

  گیری هی پاچه داری چرا دختر تو شده چت پروا وای

 

 شیطوى بر خدا لعنت

 

  شدم بلند جام از و زدم لبخندی

 

 پیچید کهرم تو بدی درد

 

 گرفت کهرم سهت رو دستش سریع اردالى

 

  پروا چیشد -
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 !خوبی؟

 

 دادم تکوى رو سرم

 

 خوبم نیست چیزیم+ 

 بگیرم داغ آب دوش یه باید

 

 زد بازوم رو ای بوسه

 

  بهیرم آخ -

 

 درآوردم شاخ تعجب از خورد بازوم به که چشهم

 

  بود شده کبود و سیاه

 

 اوخ اوخ اوخ -

 بیچارم که نشی پا

 

  انداختم خودم به نگاهی آیینه تو و پاشدم جا از

 

 هرده خوى و کبود گردنم کل

 

 دادم سر عصبی رو صدام

 

 اردالى بیشعوری خیلی+ 
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 گرفت باال تسلیم ی نشونه به رو دستش

 

  ببخشید ببخشید -

 

 زد چشهکی

 

 بودی خوشهزه خیلی آخه -

 

 صورتم تو کرد پرت رو بالشت که سهتش دوئیدم

 

 سرش کشید رو پتو

 

  زدم جیػ

 

 ... پرو بچه پتورو کنار بکش کشهت هی+ 

 

  بهش کوبیدم هی هحکم هشت با

 

 بزى آخیش -

 تر هحکم

 ههینه زورت ی ههه

 شیکست قلنجم آخ

 

 گرفت هی حرصم بیشتر حرفاش از

 

 بود کم زورم انقدر هى چرا
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 شدم کاری کتک بیخیال و زد سرم به ای دیگه فکر یه لحظه یه

 

 برداشتم رو بودم گرفته عروسی خریدایِ  تو که سفیدی کوتاه ی حوله هجلسی و شیک خیلی و شدم بلند تخت رو از

 

  کردم باز رو داغ آب و رفتم حهوم سهت

 

 بود شده خشک بدنم

 

 دربیاد خستگیم تا کشیدم دراز واى تو ربعی یه

 

  کردم جهعش باال و شستم شاهپو با رو هوهام

 

 صداش اوى با خوند هی آواز خودش واسه داشت بیروى اردالى

 

  گفتم بلند

 

 !صدات؟ ایى با شه کور اشتهام صبحی اول نهیگی اردالى+ 

 

 هگه چشه -

  قشنگی ایى به

 هیسپرى جاى گوش هى دلنواز صدای به دارى پنجره لب نشستى گنجشکا ی ههه پروا نیگا بیا

 

 بشه بزرگ تخهشوى بخونی آواز هرؼا واسه هرؼداری تو بشینی بری هیده جوى آره+ 

 

 ها نسازی و اوهدی خانوم پروا -
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 دونی نهی قدرهو ببیى

 ها زنی هی لگد داری تو کاست تو گذاشته دستی دو خدا

 

 کرد هی تعریؾ خودش از هی و هیزد حرؾ خودش واسه داشت اردالى

 

  بودم هام لباس کهد توی تفتیش هشؽول هنم

 

  شد شل نیشم و زد برق هام چشم اختیار بی جینی شورت و تنه نیم دیدى با

 

 ایى چیزیه عجب جوى

 

 کردم تنم رو تنه نیم و وایسادم آیینه جلو

 

 پاییى آوردم کوچولو یه و کردم جهع رو بندهاش جلو از

 

 تخت رو انداختم رو حوله و کردم تى شورتشم

 

 کردم جهع سرم باالی وحشی خیلی بصورت رو خیسم نیهه هوهای

 

 !صبحونه؟ نهیای پروا -

 هیخورها دارم هى

 

 هیام االى هى کى شروع تو+ 

 

 ...خاى اردالى دارم ها برناهه واست که بخور عزیزم بخور

 



 آؼوش خالی                                                                                                                            ٔفصل 

 

 

746 
 

 زدم لب برق و کردم خالی خودم روی  رو، اسپلش بادی

 

 بود هشکی ی سایه یه ش چاره که بود روح بی چشام یکم فقط

 

 وایسادم خلقت های زیبایی تهاشای به آیینه تو و کردم پا هم رو صندلم

 

 !بیاره؟؟؟ تاب هى جلوی تونه هی کی آخه

 

 کردم برانداز رو نقصم بی هیکلِ  و زدم چرخی یه

 

  شد حسودیم اردالى به دلم تو

 

  شد هلو عدد یک صاحاب الکی الکی

 

 گرفت هی رو عهلی نچسبِ  ی دختره اوى رفت هی باید فوفش نبودم هى حاال

 

 افتاد راه صندلم توروقِ  ترق رفتنم راه با

 

 کردم بازش و رفتم یخچال سهت اردالى حضور به توجه بی

 

 !!!عوم+ 

 !داریم؟؟ خاهه اردالى

 

 کرد هی نگاهم داشت سوهالی های زده قحطی هثل

 

 سگیش های چشم اوى به زدم زل و کردم خهار رو چشام
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 پوؾ+ 

 تواها با

 کجاست؟؟ حواست

 

 !اردالى؟+ 

 هوی

 

  رفت دست از شد اسکل بچه نخیر

 

 شد باز زبونش دقیقه چند بعد باالخره

 

 بشیى بیا آوردم چی ههه -

 

  رفتم هیز سهت اشتیاق با

 

 !!ای صبحونه چه وای+ 

  آقا شها کردی چیکار

 

 زدم لپش به داری صدا بوسه و رفتم سهتش

 

 کرد گز گز لبام که کردم هاچش ههچیى

 

 بود کرده تعجب رفتارم از هم خودش راستش

 

 ...بذارم اردالى یر به سر خواست هی دلم ههیشه اولش ههوى از
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 هیوهد بدم ازش خیلی

 

  باشه خورده گره بهم اردالى و هى سرنوشت کرد هی رو فکرش کی

 

 روزگار هی

 

 !تو؟ کجایی -

 

 داد هی تکوى تکوى چشهم جلو رو دستش داشت اردالى اوهدم که خودم به

 

 !پروا؟ -

 !هپروت؟ عالم رفتی

 

 ؟!!ها+ 

 

 !کنی؟ هی فکر داری چی به ساعت یه -

 

 بودی آویزونم و سیریش چقدر اینکه به+ 

 بودی دنبالم سایه هثل رفتم هی هرجا

 کشیدی هی نقشه هى واسه اولش ههوى از تو کنم هی رو فکرش که االى اردالى

 بود گرفته و هى چشهت

 کنی برانگیخته هنو حسادت که کشیدی پیش رو ترنم باری چند الکی

 

 !حرفاتوى؟؟ شد تهوم -
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 هیگم؟ دروغ هگه چیه هاى+ 

 

 کرد یخ بخور چاییتو -

 زنی هی حرؾ بند یه هاشاهلل

 نهیاری؟ کم نفس پروا ببینم

 !نداری؟ که چیزی تنفسی بیهاری تو

 

  کردم ؼنچه رو لبام

 

 سالهم سالمِ  جهات بقیه از وگرنه دارم هزهى بیهاریِ  یه فقط هى+ 

 !چیه؟ هریضیم دونی هی

 ریزی کرم

 حادِ  خیلیم

 

 خدا بنده بگه چی بود هونده

 

  بود کرده گل هى شیطنت باز

 

 بردم هی لذت اردالى اذیت از فقط

 

 گذاشتم پاهاش روی رو دستم هیز زیر از

 

 ...عزیزم+ 

 بریزم چایی واست بده

 

 شدم پا جام از عشوه با و برداشتم رو فنجونش
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 ریختم چایی واسش و رفتم گاز سهت

 

 داشت نظر زیر رو حرکاتم تهوم

 

  کردم هی حس رو نگاهش سنگینیه

 

 سهتم اوهد و شد بلند جاش از

 

 !!گرفتی؟ کی رو لباس ایى -

 

 !عوم+ 

 داشتهش

 

 !داشتیش؟ کجا -

 !پوشیدی؟ هی کجا هارو لباس ایى تو اصال

 

 دادیا گیر بابا ای+ 

 دست چند بود گرفته واسم هاهاى

 

 !هاى؟ پوشیدی نهی جایی که اینارو پروا -

 

  انداختم باال رو شونم

 

 !نداری؟ دوسش هگه چطور+ 
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  خانوم پروا بگردی اینجوری کسی جلوی نداری حق -

 ! خودم جلوی فقط

 !هفهوهه؟

 

 ایش+ 

 حسود

 

 چسبید رو بازوم که شم رد ازش خواستم

 

 !چیشده؟+ 

 

 شد نزدیکم و یخچال به چسبوندم حرکت یه با

 

 کنی هی دیوونه و هى تو دختر -

 

 گرفتم دندوى به رو لبم

 

 ...آ آ+ 

 دارم قرار عسل با شده دیرم برم باید هى

 

 شد خم گردنم سهت و کرد حلقه کهرم دور رو دستاش حرفم به توجه بدوىِ 

 

 زدم پسش و برگردوندم رو ازش

 

 دارم کار که گفتم -

 بیروى برم خوام هی
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 کرد هی نگاهم خهارش های چشم با

 

 بودم کرده خلش و بود گرفته نقشم

 

 شدم رد کنارش از و زدم بهش کوچولویی ی تنه

 

 نهیری جایی شها -

 

 گرفتم که بگیرم رو اردالى حال خواستم هی فقط ندارم قراری عسل با که هى برم نذاره کنه خدا ایول

 گرفتم جورم چه

 

 برداشتم لباس دست چند و رفتم هام لباس کهد سهت الکی

 

 وایساد در چهاچوبِ  تو و اتاق داخل اوهد سرم پشت اردالى

 

 گرفتم سهتش هارو لباس

 

 !ها؟ قشنگه کدوم نظرت به+ 

  باشه شیک و رسهی خیلی خوام هی

 

  کرد هی نگاهم داشت پوزخند با

 

 دونستم هی خوب رو رفتارش هعنیِ 

 

 بری جایی بذارم عهرا که فههوند هی بهم داشت
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 زدم چرخی یه و رفتم آینه جلوی

 

  کشیدم لبام رو و برداشتم قرهزی لب رژ

 

 گفتم اردالى به رو و کردم ؼنچه رو لبام

 

  عوم+ 

 !رنگش؟ چطوره

 

 زد پوزخند بازم

 

 بیروى بری لبا ایى با خوای هی نکنه هه -

 

 !چشه؟ هگه چیه+ 

 بیروى؟ هیری

 کنم عوض رو لباسم هیخوام

 

 زنم هی حرؾ اردالى با دارم که انگار نه انگار

 

 هستها شها با اردالى آقا+ 

 اخوی؟ بیروى بری هیشه

 

  دادم هلش و گذاشتم سینش روی رو دستم رفتم سهتش

 

 تکوى ای ذره از دریػ
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  کشید خودش سهت و گرفت رو دستام جفت هچ

 

 بدم دستت کار نذار هستها االى هى پروا -

 

  کردم نگاهش هظلوم

 

  کردم؟ چیکار هى هگه+

 

 عوضی بده هنو بوسِ  -

 

 چسبید قبل از تر سفت که کنم رها دستش از دستهو خواستم

 

 !نیستم؟ کى ول نیارم دست به خوام هی که و چیزی تا دونستی هی -

 

 !هثال؟+ 

 

 ...پروا تو -

 ...تو

 کنم تست رو لبت رژ خوام هی

 

  هیزِ  رو خب+ 

 کى تست برشدار

 

 !آره؟؟ کنی هی هسخره هنو دیگه حاال -
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 گذاشت هام لب روی رو لباش و گرفت رو چونم

 

 هام لب جوى به بود افتاده ها تشنه هثل و بود بسته رو هاش چشم

 

 کنم کاری تونستم نهی بودم افتاده گیر دیوار و هاش دست بیى

 

 کشید کنار گرفت لبم از که هحکهی گاز با بعد دقیقه چند

 

  وحشی خبرته چه آخخخ+ 

 

 بود خوشهزه عوم -

 بیروى بری تونی هی حاال

 خانوم کنم تستش هى قبلش باید بزنی رژا ایى از که دفعه هر

 

 دادم هی گوش رو حرفاش دروهده حدقه از های چشم با

 

  هستی وحشی خیلی دونستی هی+ 

 

 زد نهایی دندوى لبخند و کرد ریز رو هاش چشم

 

  گرفتی که بگیری بوس ازم ؼیرهستقیم کردی هی هارو کار ایى -

  جوى دختر رسیدی دلت هراد به که نکى جیػ جیػ دیگه

 

 قالتاق اردالىِ  ایى بود هارهوزی عجب

 

 دربیارم کاسه از رو هاش چشم خواست هی دلم
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 دادم جواب و رفتم تخت سهت گوشیم زنگ صدایِ  با

 

 سالم الو+ 

 

 بود جوى ساناز

 

 دلم عزیز سالم -

 ! جاى؟ پروا خوبی

 

 خوبیى شها ههنوى+ 

 ! ارسالى؟ آقا بابا

 

 تنگ دل ولی خوبیم ههگی -

 !دختر؟ ها به زنیى نهی سر چرا

 !بعد؟ کنیم پاگشا هنتظریى نکنه

 

 داریى اختیار حرفیه چه ایى جوى هاهاى بابا نه+ 

 شلوؼه سرش یکم اردالى

 

  دعوتیى اینجا  ناها نهیشه حالیم چیزا ایى هى -

 داریم هههوى کلی

 خانوم عروس هنتظرتونیها

 

 هیایم حتها جوى هاهاى چشم+ 

  هیایم اردالى با هیشم آهاده االى ههیى اصال
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 هنتظرتونیم -

 خداحافظ

 

 رفتم پذیرایی سهت و کردم قطع و گوشی

 

 دید هی سلایر و بود کرده لش کاناپه تو اردالى

 

 !گفت؟ هی چی هاهاى -

 

 پرسیدم تعجب با

 

 !بود؟ هاهانت فههیدی کجا از+ 

 

  تو زدى حرؾ طرز از -

 کنی هی خودشیرینی داری بود هعلوم

 باشه هاهاى زدم حدس

 

 ها کنم هی کتلتت زنم هی اردالى+ 

 تو هستی آدهی عجب

 !هاهانت؟ با زدم حرؾ بد کی هى

  بوده ههیى بوده تا

  زدم هی حرؾ هحترهانه و رسهی خیلی اولم ههوى از

 

 بیاری بدست شوهرتو هادر دل که کردی چاشنیش خودشیرینی یکم االنم ولی آره_ 
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  عروسشم االى که آوردم بدست رو دلش+ 

 نیست خودشیرینی به لزوهی

 

  پاش به زدم هحکم دست با

 

 پاگشا کرده دعوتهوى هاهانت کى جهع پاشو+ 

 

 ...رو تحفش عروسِ  ایى کنه هی لوس چقدر هنم هاهاى -

 

 کردم لوس و خودم

 

 !بپوشم؟ چی هى حاال+ 

 

 زدم شیطانی لبخند

 

 !چطوره؟ تنهه که ههینی اردالى+ 

 

 گرفتم باال تسلیم ی نشونه به رو دستم که بزنه حرؾ خواست کرد جهع رو قیافش

 

  تسلیم تسلیم+ 

  کردم شوخی کردم شوخی

 

 کى تنت لباس آدم ی بچه هثل برو -

 

 بزنم خانوهانه تیپ یه خواست هی دلم خودهم راستش
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 برداشتم رو داشت چاک باسى تا بؽل از که قرهزی بلند سارافوى

 

 کردم تى هچی آستیى بلیز و بلند داهى یه زیر از

 

 زدم گره گردنم دور کوتاهی هشکیِ  ساتى روسری یه و کردم تى رو سارافوى

 

 زدم صدا رو اردالى و کردم هالیهی آرایش

 

 گفت و زد لبخندی دیدنم با

 

  نداره حرؾ م سلیقه که حقا -

  بیست بیستِ 

 

 شد باز نیشم و شدم هرگ ذوق حسابی

 

 !باِز؟؟ نیشت چرا چته -

 که گم نهی تورو

 گم هی رو لباسَ 

 

  کرد جور و جهع رو خودش سریع که رفتم اردالى واسه ای ؼره چشم آنچناى

 

 !پروا؟ بپوشم چی هى -

 

 هستی که هیشی ای عتیقه ههوى کنی تنت هم طال+ 

 

  اوهد حال جیگرم آخیش
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  گفتم بلند

 

 فرها عنایت ایوب صبر هى به اردالى کنار عهرم ی هونده باقی ی اداهه واسه خدایا+

  آهیى الهی

 

 داد نشونم هشکی قرهز ریز ی چهارخونه پیرهىِ  خندید هی داشت که حالی در

 

 !کنیم؟ ست -

 

 کردم کجی دهى و درآوردم رو زبونم

 

 گرفت رو بینیم

 

 ...هیاری کم نفس که بگیرم بینیتو دقیقه دو بچه آخه -

 

 گرفتم دستش از هحکهی گاز

 

 درهیاد جونت که بگیرم دستت از گاز یه بزرگ بابا آخه -

 

 کند دل آیینه جلوی از باالخره تا گرفت ادکلنش با هفصل دوش یه

 

 کشید طول کهتر هى شدىِ  آهاده

 

 داشت خونی هم حسابی تیپش با بود کرده تنش پیرهنش رو از که هشکی کت تک
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  نشست لبم رو انگشتش که بودم خودم با رفتى ور هشؽول آسانسور ی آیینه جلو

 

 تری قشنگ باشه کهتر -

 

 کرد کهرنگش رو رژم عوضی

 

  کننده خیره و بود هشخص هنوزم ولی

 

 شوهر هادر ی خونه سهت رفتیم پیش و شدیم اردالى رخشِ  سوار عاشق قناریِ  دوتا هثل

 

 داشتم استرس چرا دونم نهی خونه نزدیکای

 

 کشیدم هی خجالت یکهم

 

 ساخته بهم حسابی ازدواج کنى هی فکر ههه لباس و تیپ ایى با حاال

 

 گرفت رو گلوم عجیبی بؽض اتاقم ی پنجره دیدى و ساختهوى شدى نهایاى با

 

  پاییزی باد دست سپردم هی زدم هی شونه رو هوهام اتاقم تراس تو شبا که زهونی واسه پرکشید دلم

 

 آشنا یه به خورد چشهم تراس ههیى از که شبی

 

 گرفت ازم رو زندگیم که آشنایی

 

  رفت و کرد ولم ناهردی با آخرشم
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 ساختیهش باهم که ای خونه با گذاشت تنهام

 

 داد فشار و زنگ و شد بیشتر دستام رو اردالى دستایِ  فشار

 

 گرفت بؽلم و کرد باز و در جوى ساناز

 

  بودى نشسته سالى تو پرهام و بابا و هاهاى

 

 بود تحهل قابل ؼیر واسم ترنم سنگیىِ  های نگاه جهعیت ی ههه بیى ولی

 

 کرد دراز اردالى سهت رو دستش

 

 بده سالم هى به اینکه بدوى

 

 کرد افاقه خالی خشک سالم یه به که رو اردالى بنازم

 

 برد سالى سهت و گرفت تر سفت و هى دست جاش به

 

 ... کرد زهزهه گوشم کنار

 

 هنیا عشق تو -

 

 چسبوندم بهش و خودم و کردم تر شدید رو بازوش روی دستم حصار

 

 کردم ؼرق ههرش پر آؼوش تو رو خودم و نشستم بابا کنار
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 بود زده لک عطرش بوی واسه دلم

 

  کرد هی نگاهم حسادت با اردالى

 

 گفت شوخی به و زد چشهکی بابا

 

 ها شده الؼر پروا اردالى آقا -

 ! کشی؟ هی کار ازش خونه تو نکنه

 

 شد خم و گذاشت سینش رویِ  رو دستش اردالى

 

 هستم نوکرشم هى -

 تر باریک هو از بنده گردى کنه اعتراؾ زده سفید سیاه به دست روز دو ایى تو اگه

 

 گفتم عشوه با و رفتم ترنم به ای ؼره چشم

 

 تو ولی بودم آزادتر و بود کهتر هام هسئولیت شها کنار خودهوى خونه البته واسم بخشِ  آراهش اردالى کنار زندگی باباجوى+ 

  پاشم جام از ذاره نهی اردالى خونه

  نه یا اولشه دونم نهی

 چرخه هی سرم دور پروانه هثل ولی

 

 بود هنعکس ترنم رو حواسم تهوم

 

 دادم اداهه و زدم اردالى به چشهکی

 

 خوشحالم انتخابم از+ 

 



 آؼوش خالی                                                                                                                            ٔفصل 

 

 

764 
 

 انداخت گل لپم خجالت از که فرستاد واسم بوسی جهع هیوى اردالى

 

 بیاد دستش کار حساب که اوهدم واسش ای باهزه و کوچولو ی ؼره چشم

 

 آوردم زبوى به ترنم خاطر به فقط حرفارو اوى هى ولی بود حرفا ایى از تر پرو درسته

 

 گرفتم هی هرده ننه اردالى اوى از حالی یه باز ههونجا که بود هى به وگرنه

 

 گفت لب زیر  و شد نزدیکم ترنم دقیقم بینیه پیش و تصورات طبق

 

 روزه دو ساخته بهت چقدرم هاشاهلل -

 

 گفتم آروم و زدم داری کش لبخند

 

 جوى ترنم درآورده رو پدرم اردالى که نگو آخ+ 

 نیست کنم ول ای لحظه

 

 زیگیل ی دختره ریخت هی رو خونم ههونجا هطهئنا دادم هی اداهه دیگه کلهه چندتا اگه

 

 !شه؟ باز هى سر از شرش بگیره رو دختره ایى بیاد نهیشه پیدا یکی جهعیت هیلیوى هشتاد بیى یعنی

 

 بزنم کله و سر عجوزه ایى با باید کی تا بابا ای

 

 جوى ساناز کهک رفتم آشپزخونه سهت و پاشدم جام از

 

 شدم خیار گرفتى پوست هشؽول و برداشتم رو چاقو
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 فشرد خودش به هنو و شد چفتم پشت از اردالى های دست

 

  بوسید و برد فرو گردنم تو رو سرش

 

  دیوونه زشته اردالى+ 

 هاهانت جلو

 

 خودیه هاهانم -

 

 گفت بلندتر

 

 !هاهانی؟ نه هگه -

 

 داد جواب و خندید بود ها به پشتش که جوى ساناز

 

  کردم هی بارونش بوسه افتاد هی گیرم خوشگلی ایى به دختر اگه هنم -

 داره بدآهوزی زشته پسر کى هراعات ها جلوی دیگه ولی

 

  نبود حواسش انداختم جوى ساناز به نگاهی

 

 انداختم گردنش دور رو دستام و وایسادم پاهام نوکه رو

 

 بوسیدم آروم و اردالى های لب  و گرفتم قرار ترنم دیدِ  ی زاویه تو

 

 کشیدم کنار که بده اداهه خواست
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 خونه باشه ش بقیه+ 

 

 شیطونم دارم دوستت -

 پاره آتیش دارم دوستت

 زلزله دارم دوستت

 دارم دوستت

 

 شدم هشؽول و گرفتم دست رو چاقو دوباره

 

 گذاشتم هیز رو و کردم تزییى تهوم ظرافت با رو ساالد

 

 ؼذا خوردى هشؽول و شدیم جهع هیز دور ههه

 

 کشید هی هى واسه قبلش چی ههه از و گذاشت تهوم سنگ باز اردالى

 

 کردم نگاهش

 

  خورد هی ؼذا ولع با و بود لبش رو لبخند

 

 !راضیه؟ زندگیش از واقعا یعنی

 

 زندگیهوى از بگم بهتر یا

 

  اجبار یا بودم ش عالقه هورد کیس هى واقعا
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 ! نداره؟ حسی هیچ یا خوشحاله آورده دستم به اینکه از

 

 احهقانه فکرایه بازم

 

 ! باشه؟ داشته دوسم رادههر قدر تونه هی اردالى یعنی

 

  کى بس پروا اه

 

 بیای کنار واقعیت با خوای نهی چرا

 

 هوند کنارت و وایساد پات اردالى که درحالی رفت و کرد ولت رادههر

 

 گذشته نه کى زندگی حال تو توروخدا کنی هی گذشته درگیرِ  رو ذهنت انقدر چرا

 

 !پروا؟ -

 'کجایی؟

 افتاد دهى از دیگه بخور رو ناهارت

 

 انداختم جهع به نگاهی

 

 بودى کرده تهوم رو ؼذاشوى ههه

 

  کردم هی بازی بازی ؼذا با داشتم و بود پر هنوز هى بشقاب ولی

 

 بود شده کور اشتهام
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 رفتم آشپزخونه سهت بشقابم با ههراه و کردم افاقه ساالد خوردى به

 

  اوهد سرم پشت اردالى

 

 ! نخوردی؟ چیزی چرا پروا -

 

 اردالى نداشتم هیل+ 

 

  نداره اهکاى -

 کنه هی خفت هنو بابات شی الؼر کیلو یک روز فردا

 

 گرفت دستم از رو بشقاب

 

 گرفت دهنم سهت رو قاشق

 

 کى آ کوچولو نی نی کى باز -

 

 کردم باز رو دهنم و گرفت خندم کارش از

 

  دید نهی رو هاهوى بازی جنگولک کسی خداروشکر

 

 گرفتم هاهاى از رو خونه کلید و خوردم قاشق چند اصرارش به

 

 کردم باز رو درش و رفتم اتاقم در سهت

 

 بود جاش سر چی ههه
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 بود نخورده تکوى آب از آب

 

 بودم نبرده خودم با رو هام وسیله از خیلی حتی

 

 افتاد کنسولم هیز روی ی صندوقچه به چشهم

 

 بود گردنم تو زنجیرِ  روی هنوز کلیدش

 

 ...درآوردم رو زنجیرم

  کردم بازش و انداختم قفل تو رو کوچیکش کلید

 

 بود توش رادههر ی حلقه

 

 خونهوى کلید با ههراه

 

 کرده عوض رو کلیدش بار 6ٓ االى تا البد

 

 هوند خیره حلقه داخل رادههر ی شده حک اسمِ  رو نگاهم

 

 بود شده زده توش که تاریخی به

 

 خوشبختیهوى عهر بود کم چقدر

 

 نحس هى طالع چقدر و
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 کشیدم رو زیپش و گذاشتم کیفم داخل رو خونه کلیدایِ  و حلقه

 

  انداختم اتاقم تو های عروسک به نگاهی

 

 گرفتم بؽل رو ههیشگیم عروسک و کشیدم دراز تختم رو

 

  شد باز خونه در که گذشت چقدر دونم نهی

 

  هیوهد پرهام و بابا و هاهاى صدای

 

 پس کجاست پروا -

 اینجا اوهده چرا

 بودا کرده دعوتشوى پاگشا ساناز هثال

 اینجا اوهده گرفته هى از و کلید

 !پروا؟؟؟

 

 هیزد ؼر داشت هعهول طبق که بود هاهاى صدای

 

  زدىِ  ؼر حالِ  در سرِ  یک شدم راحت هاهاى های زدى ؼر دست از ها خودهونیم ولی

 بابا بیچاره

 ریزه هی هوهاش کم کم داره چرا هیگم

 هاهانه دستِ  از هطهئنم

 

 زدم خواب به رو خودم و بستم رو هام چشم اتاقم در شدى باز با

 

 نچ نچ نچ -
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 فرزیى ببیى

 دخترت تنبلِ  چقدر

  رو دختره ایى خودهوى رو هیندازى هیارى فردا پس کى باور

 خوابه هی فقط کنی هی ولش 

  گرفته زى سرش خیر اردالى بیچاره

 

 داشتم هاهاى با هفصل دعوایِ  یه یقینا بودم نزده خواب به رو خودم اگه

 

  نزنم پلک و بکشم عهیق نفس کردم سعی

 

 آخه داری چیکارش جاى هریم+ 

  بوده شده تنگ خونه واسه دلش خب

 برده خوابش اتاقش تو اوهده

  البد س خسته خدا بنده

 

 !شده؟ خسته کنده کوه هگه_ 

 

 نکى بیداد و داد اینجا بیروى بریم بیا+ 

 هیشه بیدار االى

 

 کردم احساس که پتویی سنگینیه بعد و

 

 بابا هعرفتِ  به بازم

 

 داشته هواهو هاهاى از بیشتر ههیشه
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 بود شده گرم حسابی پتو زیر

 

 هیشد تاریک داشت کم کم هوا و بود کرده ؼروب آفتاب

 

 هیشد گرم داشت چشام واقعا کم کم

 

 برد خوابم کی نفههیدم

 

 بود گرفته خوابم دنیا از خیال بی ی دختربچه یه هثل

 

 کردم باز رو هام چشم هوهام الی دستی نوازش احساس با

 

 هیداد حرکت هوهام الی رو انگشتاش آروم و بود نشسته تختم کنار کسی

 

 شدم خیره بهش تاریکی تو و کردم باز رو چشام

 

 زد پیشونیم به ای بوسه بزنم حرفی بخوام اینکه قبل

 

 !عزیزم؟ خواب ساعت -

 

 زدم لبخند و گذاشتم دستاش روی  ، رو دستم

 

 پرسیدم داری خش صدای با

 

 !چنده؟ ساعت+ 
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 انداخت گوشیش به نگاهی

 

 هى بانوی دقیقه 7ٔ:ٖٕ ساعت عوم -

 

 نشستم سرجام و پاشدم خواب از ها زده جى هثل

 

 !خوابیدم؟ انقدر یعنی نگو دروغ+ 

 !نکردی؟ بیدارم چرا

 

 عزیزم نیوهد دلم -

 بودی خوابیده ها فرشته هثل آخه

 

 رفتم در سهت و پاشدم جام از

 

 !کجاى؟ اینا هاهاى+ 

 

 بینى هی سلایر نشستى -

 

 بودى سلایر تهاشای و هیوه خوردى حال در اینا هاهاى

 

 شدیم خونه راهیِ  اردالى با و کردم جهع رو هام وسیله باالخره

 

 گذشت چی نفههیدم اصال اهروز

 

 ...نهیره بیروى تنم از گذشته خستگیِ  خوابم هی هرچقدر
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 کردم قفل پشت از و در و کردم روشى هارو چراغ

 

  خانوم پروا کنی هی قفله شیش و در که ترسی هی هگه -

 

 گرفت بازو

 

 ببیى بازوهارو -

 نینجام پا یه

 !بیفته؟ در هى با کنه هی جرئت کی

 

 بود چسبونده آهپر نفسش به اعتهاد باز اوؾ

 

 درآورد بستنی تإ و رفت یخچال سهت

 

  داریم چی ببیى پروا به به -

 

 پرید چشام از برق و شدم خوشحال حسابی شکالتی بستنی دیدى با

 

 کردم بازش حرکت یه با و قاپیدم دستش از رو بستنی سریع

 

 کرد هی نگام گشاد چشهای با داشت اردالى

 

 !کنی؟ هی نگاه اینجوری چرا چته چیه+ 

 

 ای زده قحطی کنه هی فکر ندونه هرکی پروا -
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 کردم هظلوم رو قیافم

 

 نخوردم شاهم اصال بیشول+ 

 

  هیگی راست اوخ اوخ اوخ-

  نبود حواسم اصال

 خوردم شام کلی هى

 !بیارى؟ ؼذا واست بزنم زنگ

 

 رفتم ؼره چشم

 

 کنم کوفت رو بستنیم بذار نخیر+ 

 پیشکش دادنت سفارش ؼذا

 

 اتاق رفتم و گذاشتم بشقاب تو رو بستنیم

 

  تنهه لباسا ههیى صبحِ  از

 

 هیشدم خفه داشتم

 

 انداختم چرکا رخت تویِ  و کندم لباسارو

 

 کردم جهع باال از رو هوهام و کردم تى زردی کوتاه حریر پیرهى

 

 نیست دیدم که بردارم رو بستنیم اوهدم

 



 آؼوش خالی                                                                                                                            ٔفصل 

 

 

776 
 

 هیزد گاز یه هرکدوم از نوبتی و بود گرفته دست هارو بستنی جفت که افتاد اردالى به چشهم

 

 حلقش تو بکنم چوبش با و بستنی خواست هی دلم یعنی

 

 شدم نزدیک بهش آروم پشت از

 

 گردنش پسِ  زدم هحکم و انداختم تؾ دستم کؾ

 

 شپلق

 

 اوهد حال جیگرم که دروهد باحالی صدای یه

 

 بدبخت بود کرده وحشت ها زده جى هثل اردالى

 

 بود شده خنده ی سوژه حسابی و دهاؼش به بود هالیده بستنی

 

 خنده زیر زدم بلند و بگیرم رو خودم جلوی نتونستم

 

  بود شده دار خنده چقدر که وای

 

 هبل روی کرد پرتم و کشید رو دستم یهو

 

 بود انداخته گیر رو دستام پاش با

 

 !آره؟ خندی هی هى به دیگه حاال -

 !هیزنی؟ گردنی پس هى به پروا



 آؼوش خالی                                                                                                                            ٔفصل 

 

 

777 
 

  هیندازهت خوردى چیز به

 

 کرد نهی ول رو دستام ولی هیزدم جیػ

 

 کرد نزدیکم رو بستنی

 

 زدم داد

 

  ببخشید ببخشید+ 

 اردالى توروخدا

 

 ...شده دیر دیگه نخیر -

 

 ! نه؟ کنی نهی باز+ 

 

 گفت لونبونه هی چیزی یه داره باز و پره دهنش بود هشخص درحالیکه تهوم وقاحت و پرویی با

 

 کنم نهی باز نه -

  بخوابم هیرم که هى

  بخیر شبت عجقم بخوابی خوب

 

  نبود بعید هیچی هارهولک اردالىِ  ایى از

 

  بهیرم شه تهوم اکسیژى حهوم تو بهونم صبح خود تا نکنه

 

  هیشم خفه تاریکی تو اینجا هى وای
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  وایساد قلبم باشم هحبوس صبح تا هتری3ٔ حهوم یه تو و تاریکی تو اینکه فکر از

 

  بود شده سردم

 

 کردم بازش و رفتم آب شیر سهت کورا هثل تاریکی تو ناچارا

 

 توش نشستم و یستم و آب شد پر که واى

 

  اردالى کنه لعنتت خدا اَی

 

 هنی عذاب ی فرشته تو

 

 نیستی کى ول نکنی هرگم دق تا

 

  نهیوهد نوری و صدا هیچ بیرونم از دیگه

 

  خوابید رفت واقعا گهونم به

 

  گرفت هی درد تاریکی توی داشت واقعا چشهم

 

  کردم باز و آب و کردم تنظیم ههکى ی درجه تریى پرفشار روی رو آب دوش

 

  بود انداخته راه زیادی صدای و سر و هیوهد باال از فشار با آب

 

 پیجید خونه تو اردالى صدای
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 آبیه کم دونی نهی هگه و آب اوى ببند -

 باش هوى بچه ی آینده فکر به نیستی خودهوى ی آینده فکر به

 

  هه

 

  خیالِ  خوش چه

 

 ...هوى بچه

 

 چی؟؟؟؟ دیگه

 

 نکنی دل رو

 

  هیشه جونم عزرائیل خودش هثل شم بچه البد

 

 شدم خوشحال بود نذاشته رو هرگش ی کپه هنوز و بود بیدار اینکه از دلم ته ولی

 

  کردم اختیار سکوت و ندادم حرفاش به جوابی

 

 ! حالی؟ چه در پروا -

  کنی نهی جیػ جیػ دیگه چیه

  جوجو؟؟؟ خورده رو زبونت هوش

 

 شده نگراى بچه آخی
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  کردم تنم رو درآوردم تنم از که پیرهنی ههوى آروم خیلی و پاشدم جام از سریع

 

  کشیدم دراز واى تو بعدم

 

 شد تر نزدیک صداش

 

 !آره؟ فیلهته نهیدی جواب چرا -

 فیلهم ههوى کارگرداى خودم هى بازیگری شها اگه خانوم

 

  زدم هردگی هوش به رو خودم و بستم رو هام چشم

 

 کوبید هی در به یواش انگشت با

 

  کرد باز رو در از کهی ثانیه چند بعد و رفت در ی دستگیره رو دستش

 

  نزنم پلک و بکشم نفس آروم کردم سعی

 

  کرد صدام تاریکی تو کرد باز رو در کل

 

 ! پروا؟ -

 !دختر؟ تو کوشی

 

  سهتم اوهد آروم و کرد روشى و چراغ

 

 نکى بازی فیلم الکی پاشو -

 !پروا؟ هی
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 نداره رنگی هى واسه دیگه حنات پاشو توام با

 برنگشته نظرم تا پاشو

 

  کرد روشى خاهوش رو چراغ بار یک حرفش اثبات برای

 

  نهیدم جواب نخیر دید وقتی

 

  سهتم اوهد لرز و تزس با

 

 داد تکونم و گرفت بازوهو

 

 پروا؟ -

  خانوهم؟

 ! پروایی؟

 

 نخندم که کردم سعی چقدر

 

 شدم هی هنفجر داشتم دروى از

 

  کردم کج رو گردنم یهو کردم شل رو خودم

 

  سرم زیر یکی اوى و رفت زانوم زیر دستش یه یهو

 

 خدا یا -

 پروا پروا

  کردم ؼلط
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  پروا شد چت

 پروا کى باز رو چشهات توروخدا

 کردم ؼلط

 

 ...فشرد هی خودش به و بود گرفته آؼوشش تو هحکم رو خیسم تى

 

 

 بود ترسیده حسابی

 

 بود حقش ولی کنم اذیتش نهیوهد دلم

 

 شد خم روم و گذاشت تخت رویِ  رو جونم بی اصطالح به تىِ 

 

 !هى؟ عشقه -

 ! پروا؟ خانوهم

 

  کردم نگاه پریدش رو و رنگ ی قیافه به و کردم باز رو چشهم آروم

 

 بود شده سفید گچ هثل

 

 هردم کرده فکر البد خدا بنده

 

 زد کنار هوهاهو نگرانی با

 

 !خوبی؟ پروا -

 ! هیشنوی؟ صداهو
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 کرم پس نه

 

 کردم نگاه و اونور اینور و زدم َهنگی به رو خودم

 

 بودا شده باورش راستی راست

 

 گرم دهم ایول

 

 گرفت سهتم آبی لیواىِ 

 

 بخور بیا -

 

 زدم پس رو دستش و گرفتم ازش روهو

 

  پروا خیسی -

 هیخوری سرها

 

 هیگفت راست

 

 سرد و بود خیس لباسِ 

 

 تنم به بود چسبیده

 

 هیزدم یخ داشتم
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 گرفت سهتم و درآوردم داری آستیى بافت پیرهى کهدم از

 

 کنی تنت کنم کهکت بذار -

 

 کشیدم هی خجالت ازش هنوز ولی بود دیده رو بدنم کل دیشب که درسته

 

  بیروى رفت و شد بلند جاش از فههید خودش کنم فکر

 

  کى صدام خواستی کهک -

 

 کردم عوض رو لباسم ثانیه جیک تو و پریدم جام از جلدی رفتنش بعد

 

 ...بود سردم خیلی

 

  بود خیس هوهاهم

 

 خوابیدم جام سر و کشیدم خودم رو  خرخره تا رو پتو بیاد بخواد اردالى اینکه قبل و شدم هوهام کردى خشک ببخیال

 

 بود شب نصؾ ٕ انداختم ساعت به نگاهی

 

  اهروز داشتم پرهاجرایی روز چه اوؾ

 

 نهونده واسم نایی دیگه االى  فردا واسه بهونه اردالنم از حالگیری

 

 هیوهد پاش صدای
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 !خوابیدی؟ -

 

  نکردم باز چشهاهو دیگه

 

 داد گوشم پشت هوهاهو و نشست تخت کنار

 

  ببخشید عشقم -

 کنم شوخی یکم باهات خواستم فقط

  خوابیده هظلوم چقدر کى نگاش

 

 بوسید عهیق بعد ثانیه چند و گذاشت هوهام روی رو لباش

 

 کرد زهزهه آروم گوشم کنار

 

 " پروا دارم دوستت" 

 

 پتو زیر اوهد و کرد خاهوش برقارو

 

 گرفت قرار شونم رو لباش و شد حلقه کهرم دور دستاش

 

  هیشد حس خوبی به وجودش گرهای

 

 گرفت فرا رو وجودم تهوم اهنیت حس

 

 داده رو قولش خدا که بود آراهشی ایى کنم فکر
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 دادیم قرار رحهت و هودت شها هیاى و آفریدیم خودتاى جنس از ههسرانی شها برای ها و" 

 "یابید آراهش یکدیگر کنار تا

 

  نشست لبم روی لبخندی

 

 "خداجوى دارم دوستت" 

 

 فشردم سخت و گذاشتم اردالى دستای روی رو دستم

 

 ها دست به"

 ...دارم باور قلب از بیشتر

 هیگیری که را دستش

  قلب

 بیشتری سرعت با

 ..."کند هی تپیدى به شروع

 

  کردم باز زور به رو چشام آب شیر صدایِ  با

 

  بود کرده طلوع آفتاب

 

 زیبا صبح ایى به"

 هیشویم وارد قلبهایهاى با

 است تازه چیز ههه

 !تازه نفس! تازه هوا

 !تازه تولدی! تازه عشق

 "تازه نگاه
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 دادم بدنم به قوسی و کش و شدم بلند جام از

 

  بود 8 ساعت

 

  دستشویی رفتم و کردم روشى و کتری زیر

 

  بود هیز رو تازه نوى

 

  گیره هی دوش داره االنم و  گرفته نوى بعدم روی پیاده رفته روز صبح اردالى کنم فکر

 

  نفههیدم چیزی اصال که هى

 

 دنیا ایى از فارغ بودم خوابیده سنگ هثل

 

 آورد بیروى در الیه از رو ش کله

 

  حوله_ 

 

 چیدم رو صبحانه هیز و دادم بهش رو حوله

 

 بود آشپزخونه کرده پیک و شیک بعد دقیقه چند

 

 بشر ایى داره عهلی سرعت عجب

 

  پروا شده دیرم خیلی -
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 س آهاده صبحونه+ 

 

 برداشت رو کیفش و خورد ای لقهه چند

 

 زد لپم رو ای بوسه و اوهد سهتم

 

 عشقم خداحافظ -

 

  دانشگاه برم که شدم آهاده هنم اردالى رفتى بعد

 

 بود ترم وسطای تقریبا  

 

  کردم هی کار ناهم پایاى رو باید ترم ایى

 

 بودم کرده تهوم االى رفتم هی کاهل پیش ترم اگه

 

 پاییى رفتم و گذاشتم پشتیم کوله تو رو تاپم لپ

 

 کردم درست رو م هقنعه آیینه تو و شدم هاشیى سوار

 

 دیدیم نهی هم یکبار سالی اینجارو ساختهوى هدیر رنجبر برخالؾ

 

 ...بود شده تنگ رفتناشم هخی تو و رنجبر واسه دلم راستش

 

 برم تاکسی با نبود نیازی و داشتم هاشیى که یود خوب چقدر
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 دادم صدا و گذاشتم سیستم ولوم روی و دستم

 

 بودى شلوغ خیلی خیابونا

 

 برسم زودتر که فرعی انداختم

 

 بوى کشیده صؾ ههه و بود شلوغ خیلی که افتاد لبو و باقالی چرخ4 به چشهم

 

 کردم باقالی هوس ناجور

 

 شدم پیاده و کردم پارک و هاشیى

 

  گرفتم باقالی و لبو پالستیکی ظرؾ دوتا

 

  بود خیابوى سهت اوى که رستورانی به افتاد چشهم یهو

 

 داشتم عجیبی حس چه و بود آشنا واسم رستورانش چقدر

 

 اینا یلدا رستوراىِ 

 

 اینجا نیوهدم رفت و کرد ولم اونجوری رادههر اینکه بعدِ  هى چرا

 

  هه

 

 ببینه و هى دیگه خواست نهی البد کرد عوض رو خونشوى وقتی
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 هى چند به خرم گفتم هی دوهادشوى رستوراى رفتم هی

 

  بیروى اوهدى رستوراى از  بابک و یلدا یهو بودم زده زل رستوراى به طور ههیى

 

  هرتب و تهیز ههیشه هثل و بود کرده حلقه بابک بازوی دور رو دستاش

 

 نبینتم که کردم پنهوى رو خودم درختی پشت

 

  سهتش برم خواست هی دلم

 

 بپرسم ازش و جلو برم

 

 کجاست رادههر بپرسم

 

 افتاده اتفاقاتی چه

 

 کنى هی فکر بهم راجع اونا که نیستم آدهی اوى هى بگم و بدم توضیح رو چی ههه خواست هی دلم

 

 کرد تا بد باهام که بود رادههر ایى بگم

 

  گذاشت تنها و هى و کرد قضاوت زود که بود اوى

 

 ... هیخواست دلم

 

  فایده چه اها
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 سهراب هرگ از بعد دارو نوش

 

 کنى فکری چه بهم راجع که داره فرقی چه کرده تؽیر زندگیم هسیر کل به دیگه وقتی

 

 بودم تسلیم به ناچار هى و بود شده هقدر هى سرنوشت

 

 جنگیدم هی

 

  کرد نهی خالی رو پشتم رادههر اگه جنگیدم هی خواستم به رسیدى واسه

 

 ...وایهیستاد پام آخرش تا اگه

 

 نداشتم لبو و باقالی خوردى واسه اشتهایی و ذوق هیچ دیگه که درحالی نشستم هاشیى تو

 

  دادم تکیه فرهوى به رو سرم

 

  بود شده سرد هوا

 

 کردم بیشتر رو گاز پدال روی پام فشار و گذاشتم روشى رو هاشیى

 

 دارم خاطره عهر یه قد باهاش که وایسادم ای خونه جلوی دیدیم اوهدم خودم به تا

 

 رفتم ورودی درب سهت و شدم پیاده هاشیى از

 

  درآوردم رو کلیدش و انداختم کیفم توی رو دستم
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  داخل رفتم و کردم باز و در

 

 گذشت هی چشهم جلو از فیلم هثل کنم ؼافلگیر و رادههر تا اینجا هیوهدم شوق با که هایی لحظه تهوم

 

 بود خالی ها واحد پارکینگ

 

 تونستم نهی ولی داخل برم خواستم

 

 شد هی اکو ذهنم تو ههش

 

 خونه بیام نهیاد دلم اصال نیستی اینجا تو که وقتایی پروا" 

 اینحایی بخش گرهی تو

 کنی بازش واسم تو هیزنم در وقتی دارم دوست

 توست و هى عشق ی خونه اینجا

 شه چیده تو ی سلیقه به اینحا خوام هی

 نذاری تنهام هیچوقت که بده قول

 هنی هال دیگه تو

 " بگیره هى از تورو تونه نهی کسی

 

 گرفتى هی سبقت هم از دیگری از پس یکی اشکم های قطره

 

 شدم خارج ساختهوى از سرعت به و گرفتم دهنم جلوی رو دستم

 

 نه نه نه
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 ... تونم نهی

 

 جهنهه از بدتر واسم رادههر بدوى خونه

 

  بوده توش زندگیم خاطرات بهتریى که ای خونه تو برم تونم هی چجوری

 

 شدى خاکستر و سوختى که خاطراتی

 

 شد اینطوری چرا دونم نهی

 

 کنى جدا هم از رو ها تا دادى هم دست به دست چی ههه چرا

 

 بود دیگه جای فکرم ولی داشتم شوهر هى حاال

 

 بود هى قلب تهوم رادههر

 

 نبود کنم ول خاطراتش و یاد و فکر

 

 تو به لعنت رادههر تو به لعنت

 

  شدم هی دیوونه داشتم

 

  خورد هی بهم خودم از حالم

 

  دانشگاه برم نتونستم هم باز
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 بتونم تا  ، برگردم زندگی به تا دادم انجام رسید هی ذهنم به که هرکاری رسید نهی ذهنم به هیچی دیگه  ، بود شده قفل هؽزم

 بورزم عشق بهش و بپرورونم قلبم تو رو اردالى عشق بتونم تا  فراهوش رو رادههر

 

 باشم داشته دوسش و باشم وفادار ههسرم به بتونم

 

  کنم چیکار خدایا

 

 پیش راه نه دارم پس راه نه

 

  بستی هى روی هارو در ی ههه اینکه هثل

 

  کارخونه سهت روندم و کردم روشى رو هاشیى

 

 شم عاشقش وجود تهوم با و بشینه دلم به ههرش باشم اردالى کنار بیشتر اگه شاید

 

  آره

 

 بده بهم کارخونه تو کاری یه خوام هی اردالى از اصال

 

 باشیم باهم که

 

 درهیام بیکاری از هم

 

 کنم نهی خود بی خیال و فکر و هیشه و کاری هسائل درگیره ذهنم هم

 

 بگم اردالى به چجوری ولی
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 کنم کار کارخونه تو برم که کنه هوافقت عهرا

 

 کنم هطرح اردالى با رو قضیه ایى جوری چه که کردم هی فکر ایى به راه تهوم

 

 کنه قبول که بگم چی

 

 بهش بگم جوری چه

 

 داخل رفتم و کردم پارک داخل رو هاشیى رسیدم کارخونه به وقتی

 

  کردى هی خطاب ههندس خانوم و شناختى هی هنو ههه تقریبا

 

  بودم نگرفته رو هدرکم هنوز که درسته

 

 گفتى نهی ههندس خانوم هم جا بی ههچیى بودم ههندس خانوم کل در خب ولی

 

 نبود هیزش پشت هشفق خانوم

 

 گرهه سرش کجا هوا به سر ی دختره ایى نیست هعلوم باز

 

 بود رفته پیش اخراج ی هرحله تا و بود شده دعواشوى حسابی اردالى با چندباری یه

 

 بود گذشته ازش اردالى هى درهیونیه پا و وساطت با ولی

 

 رسید گوشم به اتاق از دختری ی هستانه ی خنده صدای یهو که رفتم اردالى اتاق در سهت
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 ...بود آشنا خیلی صداش

 

 ...نه نه نه

 

 بود ترنم صدای

 

  کردم باز آروم و در

 

 بود نشسته اردالى روی به رو

 

 کنم کار پیشت اینجا بیام خوام هی اردالى چیه دونی هی اصال-

 !!پلیز!  جاش؟ بیام هى کنی اخراج و هشفق خانوم هیشه

 

 کنم اخراجش جوری ههیى تونم نهی که هى خوبه کارش هشفق خانوم ترنم+ 

 

 کى پیدا اینجا کاری یه واسم دونم نهی هى -

 اردالى هیشه تنگ واست دلم

 

 بسه ترنم+ 

  دارم زى هى

 کنم خیانت بهش تونم نهی

 

 رفت اردالى سهت و پاشد جاش از ترنم

 

 کرد تر نزدیک رو صورتش
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 نداری بهش حسی دونم هی که هى -

 کردی ازدواج باهاش چرا دونم نهی فقط

  خالیه تو ی کوزه یه اوى

 نازه هی خودش به بازم ولی نداره هیچی

 داشتی دوست هنو تو اردالى

 نرفته که یادت

 عاشقتم هنوزم هى

 بدی طالقش تونی هی

 

 شد پا جاش از و شد عصبی اردالى

 

 کى بس ترنم اه+ 

 بیفته اتفاق اوى که خواستی خودت تو

  کردی هجبورم تو

  خواستم نهی هى وگرنه

 نرفته که یادت

 ندوى هقصر هنو پس

 

  اردالى سهت رفت سریع و شد ُهل ترنم

 

  چسبید رو بازوش

 

  نه نه نه -

 نیستم پشیهوى هنوزه که هنوزم هى اردالى

 خواستم خودم چوى

 ...کنم هی فکر بهش وقتی هنوزم
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 خورد رو حرفش ی بقیه

 

 اردالى شی خودم هال تو خواد هی دلم فقط-

 داری دوسم هنوزم که کنی اعتراؾ خوام هی فقط

 

 گرفت قاب رو اردالى صورت دست با

 

 بود اشک پره هاش چشم

 

 داری دوستم که بگو اردالى -

 نبودم دستت دستهال سال ههه ایى بگو اردالى

 بگو بهم اردالى بگو

 

 کرد ؼرق اردالى بؽل تو رو خودش ثانیه از کسری تو

 

 کرد هی گریه بلند

 

 بود هنعکس اردالى دستای رو نگاهم

 

 ... نخوره تکوى جیبش از که کردم هی خدا خدا

 

  ترکیدم هی داشتم

 

 بوده اردالى و ترنم بیى چی یعنی
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 نبود خودم دست اشکام دیگه

 

 !پروا؟ -

 

 کردم تر تند رو هام قدم و گرفتم دهنم جلوی رو دستم هشفق خانوم دیدى با

 

 شدم هی خفه داشتم

 

 شدم خارج کارخونه از و کردم تر زیاد رو سرعتم

 

 دادم فشار گاز پدال رو و پام و کردم روشى و هاشیى

 

 شد شروع پاییزی باروى اولیى بارش

 

 ریخت هی اشک هى حال به آسهونم اینکه هثل

 

  باشه اینجوری هى سرنوشت باید چرا آخه! هى؟ چرا خدایا

 

 "بگیر رو دستم نذار تنهام درهیام پا از دارم خداجوى ندارم رو تحهلش هى بسه بسه دیگه"  زدم جیػ

 

 زنى هی قدم باروى زیر هم دست تو دست رو پسرهایی دختر دیدم هی

 

 !کرد ولم! کجاست؟!  کو؟ هى عشق

 

 ...شدم پیاده هاشیى از پروا بی
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 بود شده یکی باروى با صورتم اشکای

 

 "زنم هی پرسه هی" 

 "خیابونا ایى تو"

 "زنم هی زجه هی"

 "خدا از خواهت هی"

 " هواییه عجب"

 "هیاد داره باروى"

 "ندارهت نیستی"

 " خواد هی تورو دلم"

 "هى کنار نیستی"

 "چترتو ببندی"

 "بشیم خیس دوتایی"

 "تو عطر بپیچه"

 "بده حالم نیستی"

 "هوا ایى به لعنت"

 "ناخوشم تو بی هى"

 ...!"چیکار خوام هی باروى چیکار خوام هی باروى"

 

 "برید دیگه و اهونم نبودنت آی"

 "رسید لب به دیگه جونم کى کاری یه آی"

 "خواد هی دستاتو هرحم دلم زخم آی"

 "باد به داده هو زندگی نبودنت آی"

 

 "هوا ایى به لعنت... بده حالم نیستی... چیکار خوام هی باروى"
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 "کهه هوا اینجا...برام نفس سخته...هرگهه چه آخه...چهه دونم نهی"

 

 ... هیاد صدات بازم و سوزم هی تب تو"

 ..."خواد هی تورو دلم...رفتنت کابوس

 

 ..."سردهه تو بی هى...بیا و کى رحهی...نبودنت درد...چهه دونم نهی"

 

 " برم نهی تو از...کنم نهی دل هى...خورم هی ؼصه هی...کنم هی گریه هی"

 

 "تحهلم کم هى باهام نکى بدتا...گلم برام سخت...تو بدوى سخت"

 

 " برید دیگه و اهونم نبودنت آی"

 " رسید لب به دیگه جونم کى کاری یه آی"

 " خواد هی دستاتو هرحم دلم زخم آی"

 " باد به داده هو زندگی نبودنت آی"

 " برید دیگه و اهونم نبودنت آی"

 " رسید لب به دیگه جونم کى کاری یه آی"

 " خواد هی دستاتو هرحم دلم زخم آی"

 ...."باد به داده هو زندگی نبودنت آی"

 

'  'هظفری شهابِٰ

 

 بودم آب خیس و زدم هی لرزه سگ داشتم

 

  هیوهد هاشیى تو از گوشیم خور زنگ صدای
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 ...بار سه...دوبار...یکبار

 

 نشسته رو روبه به خیره بود هاشیى کنار که خیسی و سرد نیهکت روی گوشی به تفاوت بی باروى به تفاوت بی دنیا به تفاوت بی

 بودم

 

 کرد هی اذیتم عابرا از بعضی سنگیى نگاه

 

 ! داره؟ کردى نگاه بقیه درد! تاحاال؟ ندیدیى دیوونه! چیه؟ بزنم داد خواست هی دلم

 

 ...باخته رو زندگیش که هستم ای ساله ٕٕ دختره هى بزنم فریاد خواست هی دلم

 ...باخته هفتم

 ...هفت خیلی

 نداره باختى واسه چیزی دیگه که هستم ای ساله ٕٕ دختر هى

 

 زد چنگ گلوم به بؽض

 

 ...نیستی دختر دیگه تو پروا

 

 ؟!بزنه پس رو ترنم تونه نهی و کرده گیر اینجوری اردالى که گذشته چی ترنم و اردالى بیى یعنی

 

 !چرا؟ چرا آخه کرد عشق ابراز هى به چرا داشت عالقه ترنم به اگه

 

 بگیرم اردالى از ذهنهه تو که چراهایی تهام جواب اهروز باید

 

  خواد هی هى زندگیه جوى از چی ترنم که بده جواب بهم باید

 

 بکنم و زندگیم ذاره نهی چرا
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 پاشه هی نهک داره اینم دارم کم بدبختی خودم آخه کرده هى کفشِ  تو پا چرا

 

 رفتم هاشیى سهت و شدم بلند جام از

 

 کردم ترک خونه هقصد به رو پارک هصهم

 

 کردم تهریى خودم با رو زدم هی باید که حرفایی تهوم راه تو

 

 خورد زنگ گوشیم دوباره

 

 اردالى از پاسخ بی تهاس3

 

 پیچید گوشی پشت برزخیش صدای بزنم حرفی بخوام اینکه قبل و دادم جواب رو گوشی

 

 ! کجایی؟ هعلوهه هیچ -

 

 سالم...س+ 

 

  نهیدی جواب لعنتیتو گوشیه اوى چرا گرفتهت بار 6ٓ -

 

 سرکوچم+ 

 

 ...آزاد بوق

 

 شد باز خونه در زدم و زنگ که ههیى
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 پرسید تعجب با و هاسید دهنش تو حرؾ  ، زد خشکش وضعیتم دیدى با اردالى

 

 !پروا؟ وضعیه چه ایى -

 !آبی؟ خیسِ  چرا!  بودی؟ کجا

 

 زدم زل هاش چشم تو و کردم خالی هام چشم تو رو حرصم تهوم

 

 شدم رد ازش و زدم ای تنه بدم بهش جوابی اینکه بدوى

 

 نشستم تخت روی و خواب اتاق رفتم

 

 کرد هی ریجکت اردالى و خورد هی زنگ داشت گوشیش

 

 گرفته رو چشهم جلو خوى و بارید هی داشت آتیش هام چشم از

 

 بگم بهش چی و کنم شروع کجا از کنم شروع باید چجوری دونستم نهی

 

 کنم آروم رو خودم کردم سعی و کشیدم عهیقی نفس

 

 پروا باش آروم

 دختر باش آروم

 دونی هی و دیدی و چی ههه که بفههه اردالى  بذاری نباید

 بزنی آب به گدار بی نباید

  دربیاری رو چی ههه تویِ  ته باید

 بکشونی هحاکهه هیز پای رو اردالى پر دست با بعدش
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 نیست وقتش االى

 نده لو رو خودت

  باشی دونسته رو چی ههه که بخوای توضیح ازش زهانی باید تو

 بزنه گولت  ، کنه خاهت دروغ با نتونه تا

  پروا آره

 باش آروم

 

 گرفتم باال رو سرم

 

 کرد هی نگاه و هى هشکوک داشت و بود وایساده در چهارچوب تو

 

 و نیفتاده اتفاقی هیچ انگاری که کرد هی وانهود جوری اینکه از بودم هتنفر  کردنش، نگاه طرز ایى از بودم هتنفر نگاهش از

 هرادِ  وفق بر اوضاع

 

 عالیه زندگیم و دنیام دختر تریى خوشبخت کنم وانهود اینکه از بودم هتنفر

 

 چاره راه فکر به و بگیرم دست کنم چه کنم چه ی کاسه باید نگذشته هشترکم زندگیه شروع از هفته یک هنوز اینکه از بودم هتنفر

  باشم

 

 برسم داشتم دوسش که کسی اوى به نذاشت که بوده هاهاى اول اتفاقات ایى ی ههه بانیه و باعث

 

 کنه هی پنهوى هى از رو ش گذشته داره که اردالىِ  بعدم

 

 نیست توجیه قابل کارش ایى

 

 کنه جا شوهرش بؽل تو رو خودش ای دیگه کسِ  چشهم جلو وقتی کنه تحهل تونه هی کی
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 ...شکست صحنه اوى دیدى با بار چندهزار قلبم دونه هی کی

 

 نیستم هالو هى بفههه تا صورتش تو بخوابونم ای کشیده تونستم هی کاش

 

 َدم هى و کنه استفاده سوء هى اعتهاد از و بره آبی زیر تونه هی کرده فرض ساده کوچولویِ  دختر یه و هى خودش ذهى تو البد

 نزنم

 

 نخیر اردالى آقا نخیر

 

 بکنی خوای هی که هرکاری و بدی بازیم تو که شینم نهی ساکت هى

 

 بود هخم تو خورد هی زنگ داشت هنوزم که گوشیش خورِ  زنگ صدایِ 

 

 کشیدم دستش از بود دستش تو که رو اردالى گوشیه و پاشدم جام از ناخودآگاه

 

 زدم داد ههزهاى

 

 ! کیه؟+ 

 !هاى؟ بدی جواب تونی نهی تو و زنه هی زنگ بهت داره لحظه به لحظه که کیه ایى

 

 ...شدم کوب هیخ سرجام گوشی رویِ  اسم دیدى با

 

 "ترنم" 

 

 افتاد تپش از قلبم ثانیه صدم برای اردالى گوشیه رو اسهش دیدى با

 

  بودم هتنفر ازش وجودم تهوم با
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 دار زى هردِ  یه کفش تو کرده پا که دختری از بود هتنفر بایدم

  بشه دیگه زندگیه یه شدى پاشیده هم از باعث بخواد که دختری پستِ 

 

  هیز روی ی آیینه به کوبیدم رو گوشی بود هونده لرزونم دستای توی که جونی تهوم با

 

 پخش جا یه ش تیکه هر و شد تیکه تیکه آیینه

 

 اوهد حرؾ به زده بهت اردالى

 

 !شدی؟؟ دیوونه چته -

 

 گفتم بؽض با و زدم زل هاش چشم تو اشکم از پر های چشم با

 

 !هعرفت؟ بی شدم دیوونه هى+ 

 

 بیروى زدم اتاق از و نشدم جوابش هنتظر

 

  هیوهد پشت از صداش

 

 !هیری؟ داری کجا پروا_ 

 وایسا پروا

 

  نداشت رنگی واسم حناش

 

  رفتم پاییى ها پله از

 



 آؼوش خالی                                                                                                                            ٔفصل 

 

 

8ٓ8 
 

  جایی هیچ برم که نداشتم رو جایی

 

  گرفتم ساختهوى هدیر از رو ساختهوى اجتهاعات سالى کلید

 

 نبود جایی اونجا جز رسید هی ذهنم به که بود جایی تنها

 

  بودم برنداشته هم رو گوشیم حتی خودم و بودم خودم

 

  کردم قفلش پشت از هم بعد داخل رفتم و کردم باز و در

 

 ...تاریک و سرد

 

 نشستم سراهیکیش و سرد زهیى رو و کردم انتخاب رو سالى از رو ای گوشه

 

  بود خیس هنوزم لباسام

 

  بود شده تنگ ترکید، هی داشت دلم

 

 بودم ؼم از فارق و آزاد دختر یه که روزایی واسه بود شده تنگ

 

  بود دانشگاه هاهِ  خرداد و بههى اهتاحانای م دؼدؼه تنها  که روزایی واسه بود شده تنگ

 

  اوهد سرم بال ههه ایى هاه چند تو که شد چی نفههیدم

 

 بودم شده گیر زهیى ، شم بلند جام از نداشتم نا بود تاریک تاریک سالى

 



 آؼوش خالی                                                                                                                            ٔفصل 

 

 

8ٓ9 
 

 باشه نداشته بیداری هیچوقت دیگه که خوابی طوالنی و عهیق خواب یه خواست هی خواب دلم

 

 ...بود گرفته رو بدنم تهوم لرز و تب

 

 ... گذاشتم هم روی  ، رو خستم های چشم و دادم تکیه زانوهام به رو سرم

 

 ...بود شده سخت واسم کشیدى نفس حتی نداشتم نایی دیگه

 

 ...  نفههیدم چیزی دیگه و بستم رو هام چشم

 

  بود تاریک جا ههه کردم باز رو هام چشم وقتی

 

 بخورم تکوى تونستم نهی و بودم افتاده سرد زهیى رو

 

  شدم فلج کردم هی حس شده لهس و خشک بدنم کل کردم هی احساس بود سرد هوا

 

  بود شده سنگیى پلکام... لرزید هی تنم

 

 بودم سردم بیروى از ولی سوختم هی داشتم دروى از

 

 بودم شده نزدیک هرگ به واقعا

 

 هیشد بسته داشت چشهام

 

  هیوهد صدا و سر بیروى از
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 زد هی صدام داشت که بود رسا و واضح اردالى صدای ولی صداهارو شنیدم نهی خوب

 

 ؟!پروا -

 !اینجایی؟

 ! پروا؟ کى باز و در

 ! نهیدی؟ جواب چرا

 

  تونستم نهی ولی شم بلند خواست هی دلم

 

  شد شکسته در کردم حس که اوهد ههیبی صدای

 

 داد هی تکونم نگرانی با که اردالنی بعد و

 

 ! ؟...پروا -

 !شده؟ چت توروخدا

 ! رو چشهات نبند پروا

 ! سوزی هی تب از داری پروا

 !کنی؟ هی چیکار اینجا گشتم دنبالت جارو ههه

 

 بزنم پسش خواستم هی

 

  نزى دست هى به کثیؾِ  تو آؼوش بگم بهش

 

 نداشتم نا ولی

 

 کرد بلندم و گرفت بؽلم
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 شد خارج پارکینگ از سرعت با و گذاشت هاشیى تو

 

 نخوابم خواست هی ازم و زد هی حرؾ باهام داشت و  راه  کل

 

 ...باشم بیدار تونستم نهی دیگه ولی

 

 ...کردم نگاه رو اردالى و چکید چشهم از اشکی قطره

 

 ...بعد و گذاشتم هم روی رو هام چشم

 

 "هطلق خاهوشی" 

 

 ***اردالى***

 

 !هاى؟ کردی خودت با که بود کاری چه ایى آخه پروا -

 بدم چی رو بابات جواب هى حاال

 جوشید هی سرکه و سیر هثل داشت دلم

 

 کردم نگاهش عقب برگشتم

 

  بود افتاده جوى بی و بود بسته هاش چشم

 

 زدم صداش

 

 پروا پروا پروا -
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  رو هات چشم کى باز

 بخوابی نباید تو توروخدا پروا

 بود صبح 4 ساعت

 کردم هی حرکت داشتم نور سرعت با

  پروا سالهتیه جز نبود ههم واسم هیچی

 ترنم کنه لعنتت خدا

 !گفته؟ چیزی پروا به هشفق خانوم نکنه

 

 وایسادم و گذاشتم ترهز رو پا بیهارستاى اولیى دیدى با

 

  گرفتم بؽل پروا و کردم باز و عقب در

 

 داد اهید بهم نفسش گرهیه

 

 ...دارم نگه خودم برای ههیشه واسه رو پروا تونستم هی تا ذاشت نهی م خرخره رو پا ترنم خواست هی دلم

 

 ...بیهارستاى داخل رسوندم رو  پروا و کردم بیشتر رو سرعتم

 

 سرش باالی رفتى پرستار و کشیک دکتر

 

 گفتم عجز با

 

 کنیى عوضش سریعتر توروخدا خیسِ  لباسش -

 

 گرفتم دستام تو رو سرم
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 !نگرانشی؟ االنم اونوقت بیفته روز و حال ایى به پروا شدی باعث تو اردالى

 

  هیچی... پولم کیؾ نه گوشیم نه نبود ههراهم هیچی ولی بزنم زنگ هاهاى به که جیبم تو کردم دست

 

 خونه سهت رفتم و شدم هاشیى سوار سریع

 

 داشتم وجداى عذاب و بودم پروا نگراى چقدر که دونه هی خدا

 

 خونه اوهدم و کردم ولش ولی بودم کنارش االى باید

 

 برداشتم آیینه های شیشه خورده الی البه از رو گوشیم

 

  انداختم کیفش تو و برداشتم واسش هم لباس دست یه و پروا گوشیه کرد هی کار ولی بود شکسته ش صفحه

 

  کردم بازی دختر یه زندگیه با اینجوری چرا که فرستادم هی لعنت خودم به رو راه تهوم

 

 ترنم های هسیج و ها کال هیس از بود پر گوشیم

 

 کرد هی دیوونم داشت دیگه

 

 ...ترنم که بگم بهش باید بگم پروا به رو چی ههه باید

 

 زد بهم رو افکارم گوشیم زنگ صدای

 

 بود ترنم ی شهاره
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 دادم جواب و برداشتم رو گوشی

 

 ؼریدم گوشی پشت بزنه حرفی بخواد اینکه قبل

 

 بشه طوریش پروا اگه حالت به وای...  ترنم...  ترنم -

 ذارم نهی زنده تورو هى

 

  پیچید گوشی پشت آلودش خواب صدای

 

 !کردیى؟ قهر هگه شده چی حاال اوؾ* 

 !بیروى؟ انداختت خونه از

 اینجا بیا پاشو اردالى خونهوى نیست کسی

 

 کنم پاره تیکه رو ترنم خواست هی دلم بود گرفته رو هام چشم جلو خوى

 

 زدم فریاد

 

  ترنم کنم هی روش رو تکلیفت اهروز -

 !فههیدی؟ هیدم آدرسی ایى به هیای هیشی پا

 

  جاى اردالى بیام ندارم حال هى* 

 !دنبالم؟ بیای هیشه

 

 !تو؟ کنی هی صحبت باهام اینجوری که شوفرتم هى هگه -

  هیدم که آدرسی ایى به هیای بدم دستت کاری یه نشدم سگ تا

 فههیدی؟؟
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 کرد قطع رو تلفى و گفت ای باشه

 

 گستاخ ادبِ  بی

 

 شدم پیاده هاشیى از و فرستادم واسش رو بیهارستاى آدرس

 

 کردم هی اقرار و چیز ههه باید بگم دروغ پروا به تونستم نهی دیگه

 

 هونم هی کنارش دارم جوى تا کنه قبولم پروا اگه

 

  کردم نفریى دل ته از رو خودم به بیهارستاى تخت رو پروا جوى نیهه تنه دیدى با

 

  بکنم تونم هی چیکار هى بفههه فرزیى آقا اگه

 

 داد هی بدش حال از خبر ش پریده روی و رنگ و بود خوابیده سرم زیر

 

 ...بودم بیزار خودم از

 

 رفتم سهتش و شدم بلند جام از ورودی در از ترنم شدى ظاهر با

 

 کرد هی پنهوى آرایش پشت رو خودش ترنم کرد هی آرایش هلیح و هالیم ههیشه که پروا برخالؾ

 

 بود چشم تو دور از حتی از و بود زده ؼلیظی لب رژ

 

 بود کرده جلب خودش به رو بیهارستاى هردای ی ههه توجه کفشش های پاشنه صدای با
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 ... کرد دراز رو دستش و اوهد سهتم تهام وقاحت با

 

  وایسادم سرش باال و رفتم پروا اتاق سهت بهش توجهی هیچ بدوى

 

 زدم بهش ای بوسه و فشردم دستم توی رو دستش... بود بیهوش هنوزم

 

  نبود پنهوى چشهم زیر ترنم های العهل عکس

 

 سرم پشت هم ترنم و رفتم بیروى اتاق از

 

 نشست هى از تبعیت به هم ترنم نشستم نیهکتی روی و رفتم بیهارستاى حیاط سهت

 

  شکستم رو سکوتم باالخره

 

 !ترنم؟ -

 ! افتاده؟ اونجا رو پروا دیدی

 هنه بخاطرِ  ههش

 تو شدىِ  زیگیل و هى توجهیه بی بخاطرِ 

 

 دیدم هی هاش چشم تو رو خشم آثار حرفم ایى با

 

 دادم اداهه ترنم به توجه بی

 

  دارم دوسش هى ترنم -

  دارم دوسش رو پروا
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 بدهش دست از که خواهم نهی و

 شده که قیهتی هر به حاال

 ...بکشم دوش به خودم با و راز ایى تونم نهی دیگه

  هیگم پروا به و چیز ههه اهروز ههیى

 هستم نوکرشم دارم جوى تا کنه قبول بایدم که کنه قبولم اگه

 ... ترنم تو و

 ...تو

 داری برهی هى سرِ  از دست

 کنی خراب ایى از بیشتر رو زندگیم خوام نهی دیگه

 شی عذابم ی هلکه خوام نهی

 نداره وجود حسی هیچ تو و هى بیى

 

  گفتم قاطعیت با و زدم زل هاش چشم تو

 

 ...نیست جا تو ی واسه هى قلب تو هم سوزنی سرِ  حتی -

 

  بدم دستش از راحت خودم خریت خاطر به بخوام االى که نیاوردم دست به سادگی ایى به رو پروا هى -

 

 اردالى نگو دروغ* 

 نگو دروغ هى به حداقل

 خوندی کور ولی کنی باز سرت از رو هى خوای هی حرفا ایى با

 لطفا نزى گول  رو خودت انقدر اردالى نداری ای عالقه پروا به تو

 

 سرش به کوبیدم هحکم رو انگشتم چهارتا

 

 !!حالیته؟ چی تو آخه -
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 ترنم دارم پروا به حسی چه هى که کنی نهی درک هیچوقت تو

  کنی درک تونی نهی هیچوقت

 

 رفتم پروا اتاق سهت و شدم بلند جام از

 

  شد آب دلم تو قند بازش های چشم دیدى با

 

 ...بود ش چهره تو بزرگی ؼم

 

 خواست هی رو آؼوشش عجیب دلم ولی  ، باهاش شدى رو به رو از کشیدم هی خجالت

 

 تو رفتم و زدم در به کوچیکی ی تقه

 

 بود زده زل بود شده خیره قبال که ای نقطه ههوى به... باشه نشده هتوجه که انگاری

 

 بزنم صدا رو اسهش چرخید نهی زبونم

 

  زدم لب سختی به و سرش باالی رفتم

 

 !پروا؟ -

 

 ...العهلی عکس هیچ حتی ، نشنیدم جوابی

 

 !بزنه؟ حرؾ باهام نیست حاضر حتی که شده هتنفر ازم انقدر یعنی

 

 ؼرورم رو گذاشتم پا
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 ! پروا؟...پ -

 ...هى پروا

 ....دارم حرؾ باهات... کى نگام توروخدا... پروا هقصرم هیدونم

 

 ... کرده گیر گلوم تو که بگم بهت رو چیزایی یه خوام هی پروا -

 ...کنم اعتراؾ رو چیزایی یه خوام هی

 پروا کى نگاهم فقط

 

 شدم خیره بیروى به و رفتم اتاقش ی پنجره سهت

 

 !!پروا؟ چیه دونی هی -

 شدم شیفتت دیدهت دیانا تولد تو که اول روز ههوى

 کردم هی تنظیم تو با رو رفتنم بیروى تایم روز هر ههسایهونی فههیدم وقتی

 ذاشتی هی سرم سربه وقتی کردم هی حض

 کردی خالی شلوارم رو و آب شهربازی تو که روزی بود گرفته خندم

 

 زدم پوزخند

 

 بود بخش لذت واسم کارات ولی رفت آبروم که هرچند -

 تولدم اوهدی پسره اوى با که هوقعی گرفتم آتیش

 کنم انگیخته بر رو حسادتت و کنم کفریت دیانا با هنم کردم سعی

 خواستم هی دنیا از هى که بودی چیزی اوى تهوم تو پروا

 ...نیست اؼراق حرفم

 واقعیته عیى

 ...اها
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 دونیش نهی هنوز تو که دارم رازی یه م گذشته تو هى اها

 بگم بهت حتها که گرفتم رو تصهیهم ولی بگم بهت چطوری دونم نهی

 

  گذاشتم قلبم روی و گرفتم دستم تو رو دستش ههابا بی و رفتم سهتش

 

  تپه هی تو برای اهروز هى قلبه که خورم هی قسم پروا -

 کى باورم و کى گوش دقت به رو حرفام پس

 ! بهونی هى کنار باید تو پروا

 ! فههی؟ هی

 باشی هى کنار داری جوى تا باید

 

 به به به* 

 !کردى؟؟؟؟ خلوت هجنوى و لیلی

 !نه؟ یا گفتی بهش اردالى ببینم

 

 بود زده خشکش ترنم دیدى با پروا

 

  باشه اینجا ترنم نداشت انتظار

 

 کنم صحبت پروا با تنها خوام هی بیروى برو ترنم -

 بیروى برو

 

 !بیروى؟ برم باید چرا هربوطه هى به قضیه ایى* 

 بهش گم هی رو چی ههه خودم اصال

 ... خانوم پروا ببیى
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 ***پروا***

 

 .کردم نگاه اطراؾ به و بازکردم رو هام چشم

 .سرم باالی ِسُرمِ  و بود خالی اتاق یه نبود، کسی

 

 ...بیارم یاد به رو گذشته کردم سعی

 

 ...سرد زهیىِ  و بود اردالى صدای هیوهد یادم که چیزی آخریى

 

 .بگیرم ندید رو حضورش کردم سعی و شدم خیره اتاق از ای نقطه به بیهارستاى روی راه تو اردالى دیدى با

 

  گذشته به راجع کردى اقرار و زدى حرؾ زدى، حرؾ به کرد شروع و سرم باال اوهد

 .گذاشت قلبش روی و گرفت رو دستم بعد دقیقه چند

 

 ...دروغ یا راسته حرفاش دونستم نهی

 

 .نداشتم اعتهادی خودش و حرفاش به دیگه

 

 ...پیش راه نه دارم پس راه نه که هوندم بزرگ دوراهیِ  یه تو

 

 .بست یخ رگام تو خوى هیوهد اتاق در کنار از که صدایی با

 

 ... هى عذاب ی هلکه شده ترنم ایى خدایا بستم، رو هام چشم ثانیه چند برای

 

 ...نیست کنم ول هم روحی شرایط بدتریى تو و بیهارستاى تو حتی
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 .دیگه اوهده اردالى با هعلوهه هه هیکنه چیکار اینجا ایى

 

 .طالق واس کنه چینی هقدهه که هیزد هارو حرؾ اوى داشت اردالى البد

 

 ...اضافیم ههه زندگیه تو هى اینکه هثل

 

 ...بود گرفته فرا رو وجودم تهوم نفرت و خشم

 

 ... سابیدم هی بهم رو دندونام حرص از

 .ترنم حرؾ وسط پرید اردالى

 

 یا بگم دروغ پروا به و چیزی خوام نهی هى که باشی شاهد اینجا بیای کردم صدات فقط بزنی حرؾ تو نداره لزوهی گفتم بهت-

 .زیاد و کم حتی

 

 ...بشکنی شی، خورد ترنم جلوی قراره اهروز پروا هه گفتم دلم تو

 

 ...کنه پولت یه ی سکه ترنم جلوی رو تو اردالى قراره اهروز

 

 ...بزنه َپِست اینجوری هیخواد اردالى که شدی بدبخت چقدر ببیى

 ...پروا ببیى -

 شها ساختهوى بیایم ها که ایى از قبل

 .شی زندگیم وارد بخوای تو که ایى از قبل

 بودیم هم ی کرده نشوى ترنم و هى

 بودم کاره هیچ هى که ای کرده نشوى

 نداشتم توش دخالتی هیچ هى که ای کرده نشوى

 .دوختى و بریدى خودشوى اینا عهه
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 ...بودم هخالؾ کاراش و ترنم با ههیشه

 چیزش ههه و چیز ههه از اخالقش،... زدنش حرؾ... کردنش آرایش... پوشیدنش لباس با

 .بیام کنار کاراش و ترنم با تونستم نهی هیچوقت هى

 .کنم کاری تونستم نهی بود هیوى در ها خانواده آبروی پای چوى هم طرفی از

 

 .هیشد تر نزدیک و نزدیک هى به روز هر ترنم

 .خوابید هی هى اتاق و هوند هی خونهوى و شب خونهوى هیوهد که شبا بعضی حتی

 

 .بودم داؼوى هى شد ورشکست کارخونه که روزی

 

  پیشم نیاد خواستم ازش و زدم زنگ ترنم به قبلش

 .باشه نداشته کاری باهام و بذاره تنهام هدت یه خواستم ازش

 

 .بدم بابا به رو کارخونه ورشکستگی خبر جوری چه بودم هونده هى و نبودى ایراى اینا هاهاى

 

 .لِه لهِ  پروا بودم شده له

 

 .خوری عرق و هستی بود شده شبم هر و هرروز کار

 

 .شد پیدا ترنم ی کله و سر بودم تنها خونه تو که روز یه

 

 .جیػ آرایش و جلؾ لباس یه با هعهول طبق

 

 بذاره تنهام و بره که خواستم ازش نبود خودم دست حالم

 

 .نذاره تنهام بد شرایط تو هثال و باشه کنارم هیخواد که گفت و آورد در بازی ؼریبم هى ننه ولی
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 .کرد عوض رو لباساش و خونه اوهد

 

 .حاضرِ  و شاهد اینجا ترنم خود نیست دروغ و واقعیته عیى هیگم که چی هر بخدا پروا

 

 ...هیگه بهت رو راستش اوى بگم زیاد و کم یا دروغ کلهه یه اگه حتی

 

 ... بودیم نشده هحرم هنوز ها چوى کنه تنش تری هناسب لباس خواستم ازش-

 و زد نق کلی

 ...حرفا ایى از و ههیم هال تو و هى:  گفت 

 .... داد پیشنهاد بهم خودش... کرد وادارم.... کرد هجبورم ترنم

  نبودم عادی حالت تو هى پروا

  هست هستِ  بودم هست

 !هیترسی؟ چی از زنتم هى گفت بهم ترنم

 

 ! هیکنی؟ دست دست چرا پس ههیم هال تو و هى

 

 ! نهیکنی؟ برطرؾ هنو جنسی نیازای چرا

 

 ! کنم؟ برطرؾ کی با رو نیازام هى پس

 

 هیکنی؟ دوری ازم چرا نیستی هى ناهزد تو هگه

 

 .... شد هی نباید که چه اوى شد تا نشست پام زیر انقدر
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 ... هیده فشار داره و گرفته دستش تو رو قلبم هیکردم حس آورد هی زبوى به اردالى که حرفایی تک تک با

 

 ...شده کم هوا اکسیژى هیکردم احساس

 

 ...هیشم خفه دارم هیکردم احساس

  

 ...کرد هی گوش اردالى حرفای به هشتاقانه و لذت با داشت که افتاد ترنم به چشهم

 

 . زندگیم از هیخورد بهم داشت حالم

 

 ... پروا -

 ... داد دست از رو دخترانگیش ترنم شب اوى

 ...هى توسط

 . بود کار ایى بانیه و باعث خودش و

 .کرد تحریک و تشویق هنو خودش

 ..کرد قبلم از تر هست و داد بهم هشروبی گیالس  کار ایى قبل یادهه حتی

 

 ....اوهدم خودم به تا و نداشتم رو کارام کنترل

 ...گذشته کار از کار دیدم 

 . بزنم کاری ههچیى به دست هى بود شده باعث که خوابوندم ترنم گوش تو هحکهی سیلی شب اوى

 

 ... بهونه خودهوى بیى راز ایى و نفههه چیزی هوضوع ایى به راجع کسی که داد قول  بهم

 

 ...کنم قبولش و بپذیرم ههسرم عنواى به رو ترنم کردم سعی هوضوع ایى بعد هم هى

 

 ... بود شده بهتر ترنم و هى رابطه و گذشت هی هوضوع ایى از ها هدت
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 ...باشم تر ههربوى باهاش و بدم گیر بهش کهتر هیکردم سعی

 

 ...بردم گلوم سهت رو دستم+

  کشیدم تر پاییى رو بود تنم که بیهارستانی لباس یقه

 ...عهیق بازدم و دم... بکشم نفس بتونم تا کردم باز رو دهنم

 

 ... بدم رو جوابش تونستم نهی گذشته هثل هى و کرد هی نگاهم آهیز تهسخر داشت ترنم

 

 ... بود شده گرهم

 

  بود گرفته فرا رو بدنم تهوم سرد عرق

 

  بود شده تشنم

 

 ...بسه دیگه بزنم فریاد خواست هی دلم

  رو  انداختی راه که ای هعرکه ایى کى تهوم 

 ...دیگه بسه کردی خوردم کافی قدر به بزنم داد  خواست هی دلم

  نده اداهه

 .  زد هی چنگ گلوم به لحظه هر بؽض

  بدبختی چقدر آخه جوى خدا

 !! باشه؟ داشته تحهل هیتونه چقدر انساى یه هگه

 ! سرنوشتیم؟ چنیى سزاوار که کردم چیکار هى هگه آخه

 : داد اداهه اردالى

 ... کردیم هی تاهیى و هم جنسی نیازای ترنم و هى هاجرا اوى از بعد_

 ... رو بارم اشک های چشم نبینه کسی تا بستم رو هام چشم

 .... کردیم هی زندگی شوهرا و زى هثل دیگه_
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 ...هیدم جوى دارم جونم خدا

 ... کردى هی زندگی شوهرا و زى هثل ای دیگه دختر با هیگه و وایساده جلوم شوهرم 

  شدم هی هند عالقه بهش داشتم کم کم و بودیم هم کنار لحظه هر_

 بندازم راه رو عروسی  سات و سور کم کم که بودم ایى فکر به

 ...اها 

 ... ترنم اها

  زد خنجر بهم پشت از ترنم

  پروا کرد له رو ؼرورم ترنم

 ... شد خراب سرم رو دنیا دیدهش دوستم بؽل هههونی تو که روزی

 ... پروا دیدم هام چشم جلوی رو هرگ شب اوى

 ... باور رو حرفاش و کردم اعتهاد ترنم هثل آدهی به که بود حقم و

  خورد بهم کل ب ترنم هنو ی رابطه شب اوى بعد -

 !! خورده بهم ها ناهزدیه که شدى هتوجه ههه فاهیل تو حتی

  نبود بردار دست ترنم ولی

 بود کرده سیاه رو روزگارم

  خواست هی هعذرت ازم و کارخونه اوهد هی روز هر 

 ...ببخشهش خواست هی 

  زد هی زخم و هى شب اوى خطای رو بود گذاشته دست هى ضعؾ نقطه رو بود گذاشته دست 

 !  پروا؟؟؟؟

  کرد نهی قبول هردونگیم

 !کنم چیکار باید و چیه درست کار دونستم نهی هى و بود شده هى زى ترنم

 ...کنه ازدواج کسی با تونه نهی دیگه هى  کارِ  اوى  خاطر به ب گفت هی و زد هی زنگ بهم روز هر ترنم 

  شده افسرده و 

  نداشتم ای چاره دیگه

 بگیرم نادیده رو گناهش شدم هجبور

 ...گرفتم قول ازش اها 
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  نکنه خیانت بهم دیگه که گرفتم قول

  نپره کسی با دیگه که

  زندگیهوى خونه سر بریم و بگیرم هختصری عروسی یه تر سریع چه هر هى تا

 ... شها ساختهوى اوهدیم اینکه تا

  گرفتی ازم رو زندگی چشات با تو پروا

 شد هی کهتر و کهتر ترنم ب روز هر عالقم دیدنت با

 ...بندازیم عقب رو عروسی کردم هی راضی و ترنم هختلؾ های بهانه با روز هر که جایی تا 

 دونست هی ترنم خیانت هاجرای هاهاى

 

 هونده م ِخرِخره تو ترنم و هیشم هند عالقه بهت دارم کنم هی حس گفتم  هاهاى به وقتی پروا 

  بدم گوش دلم حرؾ به که گفت بهم

 کردم انتخاب رو تو و دادم گوش دلم حرؾ ب هنم

 خونم خانوم شدی و کردم ازداج باهات 

 

 دارم دوست و هندم عالقه بهت هى پروا 

 

  دهاؼم هوی شده ترنم بازم ولی 

 گه هی خانوادت ب چیزو ههه هیره که کنه هی تهدیدم داره لحظه هر

 

 ...گرفت هاش دست تویِ  رو سرش+ 

 

 ...کردم گیر بدجور کردم گیر پروا - 

 

 ... کنم تحهل رو حرفاش نتونستم دیگه

 

 شدم بلند اوهدم تخت از و کندم دستام از رو ِسُرم بود جونم بی دستای توی که زوری تهوم با
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 اوهد هی خوى ازش و بود گرفته درد بدجور دستم

 

 بود بریده رو اَهونم چشهم اشکای

 

  هیزدی سینه به رو سنگش که پسری اوى بود ایى هاهاى بزنم فریاد هاهاى پیش برم داشتم دوست کنم چیکار باید بودم هونده خودهم

 

 ...کى زندگی راحت االى کردی بخت سیاه رو دخترت بگم هاهاى به و بزنم دار خودم خونه برم خواست هی دلم

 

 ... سیاهی هام چشم و رفت گیج یهو سرم

 

  خوردم زهیى و دادم دست از رو خودم تعادل

 

 چسبید سفت رو بازوهام و اوهد سهتم سرعت به اردالى

 

 !شد؟ چی پروا -

 !پاشدی؟ چرا

 ...پروا هیاد خوى دستت از داره

 

 زدم لب بارم اشک های چشم با و زدم پس رو دستش

 

 ناهرد کى ولم+ 

 فطرت پست کى ولم

 ...نزى هى به کرده لهس رو بقیه تى که رو کثیفت دستای

 اردالى هى به نزى دست
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 ببینه رو شدنم له خواستم نهی کنم نگاه ترنم به تونستم نهی

 

 ...نبود پنهوى نگاهم زیر آهیزش تهسخر  های پوزخند ولی

 

  گفت و زد زل هام چشم به اردالى

 

  باشم کنارت دارم جوى تا ببخش هنو پروا -

 نکى هواخذه گذشتم خاطر به رو هى پروا

 

  کردی پنهوى هى از بوده زندگیت بخش تریى ههم که رو گذشتت تو اردالى+ 

 ! هعرفت؟ بی داری انتظاری چه هى از

 

 باالتر بردم رو صدام

 

 ! دادی؟ بازیم چرا+ 

 !!چرا؟!  لعنتی؟ چرا! هاى؟ کردی استفاده سوء بهت اعتهادم از چرا

  اردالى کشیدی آتیش به رو زندگیم تو

 کردی نابود رو زندگیم تو

  اردالى کشتی خودم تو بار هزار رو هى تو

 ...قبال که شدم کسی خوابِ  هم جوری چه هى

 

 زدم زجه

 

 !خدا؟ آخه باشه اینطوری هى سرنوشت باید چرا+ 

 !کنم؟؟ زندگی و باشم زنده باید اهیدی چه به دیگه
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  پاشدم جام از سختی به

 

 افتاد ترنم های چشم تو هام چشم

 

 رفتم نزدیکش

 

 ! شد؟ راحت خیالت+ 

  خانوم ترنم رفت باد به زندگیم

 !! نه خوشحالی

 ؟!!!آره عروسیه دلت تو

 !خواستی؟ نهی رو اردالى هگه

 خواهش نهی

 ...تو به دادهش

 !داری؟ برهی سرم از دست دیگه

 !باشم؟ خودم حال تو ذاری هی

 

  کرد هی آبم ذره ذره داشت هاش چشم برق

 

  بود هى هالِ  اردالى اولشم از* 

 کوچولو خانوم نکى گریه

 کنی حال باهاش که بودم داده قرضش بهت روز چند ایى کى فکر

 کرده هزه بهت خیلی اینکه هثل

 زیادیه سرتم از بود دستت که صباحیم چند ایى

 خونتوى دم بیاد دادگاه احضاریه باش هنتظر و جونت هاهاى دل ورِ  بشیى برو االى

 خانوم پروا داره جریاى زندگی

 برس زندگیت به
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 !!!!باشه یکی دختر یه زندگیه با هطلقه زىِ  یه زندگیه کنم نهی فکر البته

 

 خوابوندم گوشش تو هحکهی ی کشیده ترنم حرؾِ  ایى با

 

 !!!زنی نهی حرؾ خودت هثل یکی با بفههی تا زدم و ایى+ 

 ! گرفتم طالق و اوهد در آب از ناهرد یه شوهرم و کردم ازدواج که باالست سرم بشم هم هطلقه اگه هى

 !چی؟ تو اها+ 

  کردی صبح یکی با رو هرشبت سى ایى تا که هستی هرجایی دختر یه تو

  دار زى هردِ  یه زیرپای نشستی االنم

  خانوم خدیجه کنه ازدواج هرجایی دخترِ  یه با نیست حاضر کس هیچ چوى

 نداری خوردنم فحش لیاقتِ  که رو صدات ببر االنم

 

 لرزید هی فکش و بارید هی آتیش داشت هاش چشم از

 

 کردم تنم رو هانتوم و رفتم کیفم سهت

 

 گرفت رو کیفم بند و اوهد جلو اردالى

 

 !پروا؟ هیری کجا -

 

 اردالى نیست هربوط به+ 

 خونتوى دم هیاد هى طرؾ از طالق ی احضاریه فردا باش هنتظر

 

 بهت هیدم توضیح خونه بریم پروا -

  پروا کنم هی خواهش

  بده فرصت بهم
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 زدم داد

 

 !کنه؟ هی چیکار اینجا دختره ایى اردالى+ 

 !اینجاس؟ چرا ایى

 

 رفت سهتش اردالى

 

  گفتم پروا به کهال و تهام رو چی ههه دیگه شنیدی -

 زیاد نه کم نه

  باشه یادت و ایى ترنم

 ...نهیخوام تورو هى... نخواد رو هى پروا اگه حتی

 

 دادى هى به دنیارو کردم احساس حرفش ایى با ولی خورد هی بهم اردالى از حالم که درسته

 

 نشه خورد ترنم چرا شدم خورد هى وقتی

 

  رفت بیروى اتاق از حرص با ترنم

 

 برم هنم اوى سر پشت تا بره بودم هنتظر

 

 داشته رابطه کسی با قبال که کنم زندگی هردب با تونستم نهی دیگه ولی دونستم نهی رو کجاش

 

 بود سخت خیلی خیلی واسم تحهلش

 

 ...اها برم که گرفتم سفت رو کیفم
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 چسبید رو کیفم بندِ  سفت اردالى اها

 

 ؟!!پروا کجا -

 

 هیرم کجا هى که نیست هربوط تو به+ 

  نداره وجود تو و هى بیى چیزی دیگه

 اردالى دادگاهِ  ها بعدیه قرار

 

  پروا کنیم هی صحبت هم با خونه ریم هی که گفتم -

 

 کشیدم جیػ گریه با

 

 عوضی ندارم تو با حرفی هى ولی+ 

  اردالى بردار سرم از دست کى ولم

 

 ...ریخت زهیى چیش ههه و شد پاره کیفم بند ولی برم که کشیدم اردالى دست از هحکم رو بندکیفم

 

 افتاد رادههر ی خونه کلید به چشهم بود کیفم تو که هایی پرت خرت کلی بیى از

 

 بیروى زدم اتاق از و برداشتم رو کلیدم و پول کیؾ سریع

 

  کردم هی بیشتر رو سرعتم لحظه هر هى و هیدوئید هى سر پشت اردالى

 

 جلوی از داشت که شدم هاشینی اولیى سوار و گذاشتم فرار به پا هصهم هى ولی بگیرى جلوهو کردى سعی پرستار تا چند

 شد هی رد بیهارستاى
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 هیدوئید هاشیى سر پشت اردالى

 

 !وایسم؟ کنم چیکار خانوم -

 !!!هیدوئه هاشیى پشت داره هنوز آقاهه اوى

 

 گفتم و کردم پاک رو هام چشم اشک دست با

 

 واینستیى آقا نه+ 

 ... هیدم که آدرسی به بریى

 

 کردم نگاه عقب به و برگشتم

 

  هیشد تر هحو و تر هحو لحظه هر اردالى

 

  نهوند ازش نشوتی هیچ دیگه که جایی تا

 

 ... انداختم وضعیتم به نگاهی  ، کرد هی درد شدت به سرم

 

 بودم کرده تى رو از هانتو یه فقط که بیهارستاى پالستیکیه های دهپایی با صورتی شلوار و پیرهى یه

 

 بریى خرید هرکز یه سهت لطفا آقا انداختم راننده به نگاهی

 

 کرد هتوقؾ رو هاشیى بعد دقیقه چند

 

  خانوم بفرهایید -
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 ... گفتم هی بهش باید بود گذشته خجالت از انداختم،کار بهش نگاهی تردید و شک با

 

 هیشم هرخص بیهارستاى از دارم تازه هى آقا+ 

 خونه برم وضعیت ایى با تونم نهی

 شده حرفم ههسرم با

 داره هم ای دیگه زى هى بعدِ  که فههیدم

 

 کردم باز رو پولم کیؾ

 

 هیدم پول بهتوى بخوایى که هرچقدر+ 

 کنیى تهیه لباس دست چند واسم فقط

 

  کرد هی نگاهم شک با هردِ 

 

 کردم تر هظلوم رو قیافم

 

 کنیى کهکم کنم هی خواهش آقا+ 

  بریى و کنیى قفل و در شها اصال شینم هی هاشیى تو جا ههیى هى

 بگیریى کفش یه و لباس دست چند هى واسه فقط

 برم جایی تونم نهی ها لباس ایى با هى

 

 رفت هاشیى در کردى قفل بعد و گرفت رو سایزام نهایی هظلوم و حرؾ کلی بعد باالخره

 

  کردی گرفتار چطور و هى ببیى خدایا

 

 ...خدا افتادم روزی و حال چه به ببیى
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 شد هاشیى سوار و اوهد پالستیک تا چند با هردِ  دقیقه چند از بعد

 

 نیستا خوب م سلیقه اگه ببخشید -

 

  کردم پام رو ها کفش و گرفتم ازش هارو لباس

 بود بهتر خیلی بیهارستاى صورتیِ  لباسِ  از ولی کردم نهی تى لباسا ایى از هى درسته

 

 وایساد رادههر ی خونه  جلویِ  باالخره

 

 گرفتم سهتش صدی تراول تا چند و پولم کیؾ تو کردم دست

 

 اهروزتوى های کهک بابته+ 

 کردیى لطؾ

 

 رفت و گرفت هارو پول اصرار کلی بعد

 

 دارم بد ی خاطره فقط ازش که افتاد ای خونه به چشهم دوباره

 

 کرد هی دیوونه رو هى داشت خاطرات ایى

 

  کردم ازدواج باهاش و کردم اعتهاد بهش که بودم خنگ و لوح ساده چقدر  ، اردالى هم طرفی از

 

  گذاشتم اختیارش در رو خودم که بودم ابله چقدر

 

  کردم باز و در و انداختم رو کلید لرزونم های دست با
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  گذاشتم شش ی دکهه رویِ  رو، دستم و شدم آسانسور سوار

 

 شد دوبرابر قلبم ضرباى آسانسور در شدى باز با

 

 نه یا کرده عوض هارو کلید دونستم نهی حتی

 

  برم تونستم هی و داشتم که بود جایی تنها ، اینجا جز برم نداشتم جایی

 

 ...کردم پرتاپ تاریکی تو که بود تیری

 

 ...کنم باز و در تا بردم جلوتر رو کلید

 

  گرفت خندم خودم خیالیه خوش به در قفل تو کلید چرخیدى با

 

 کردم هی فکرایی چه بگو رو هى 

 ...کنه عوض درم قفل بخواد اینکه به برسه چه... نیوهده اینجا دیگه اصال... هه

 

 کرد خودش جلب رو نگاهم بود پوشونده رو دیوار کل که هى از بزرگی عکس در کردى باز با

 

 بود تنش هشکی هاکسیِ  لباس که بّشاش ی چهره با جذابی دختر

 

 کنه هی نگاه رو دیگه جای نافذش های چشم با و کرده ؼنچه رو لباش

 

 !!!بودم؟ هى ایى
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  انداختم زهیى رو دستم توی های وسیله

 

 نداشتم رو دلش بگم بهتره یا داخل بیاد نداشت نا پاهام

 

 رو خاطراتهوى  ، دیدم هی رو رادههر کردم هی نگاه رو خونه از هرجایی

 

 !ری؟ هی کجا وروجک ببینم وایسا -

 بده و هى بوسه

 

 !!!کردیم تهوم نداریم نداریم+ 

 

 !آره؟ دیگه اینجوریاس ئه -

 فسقلی بترکی تا هیدم قلقلکت انقدر حاال

 

 ! نداری؟ کلید تو هگه  رادههر+ 

 !زنی؟ هی و در زنگ چرا

 

 پروا کنی باز واسم و در تو ههیشه دارم دوست چوى -

 کورِ  و سوت اینجا تو بدوى

 ...باشم اینجا هم ثانیه یک حتی خواد نهی دلم نیستی تو که وقتایی

 

 ...بارید هی باروى هثل هام چشم اشک

 

 !هنی زى دیگه تو پروا -

 بزنه دست بهت کسی ذارم نهی

 خواستگاریت هیایم رسها اینا هاهاى با هفته آخر
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 هیزنم حرؾ بابا به خودم

 هاهانته از تر هنطقی کنم هی فکر

 کنم هی خواستگاری ازش رو تو

 کنم نهی دریػ هم جونم از خوشبختیت واسه گم هی

 ...بگیرم جوى هى تا بخند فقط تو

 

  بذاری تنهام اوهد دلت چطور ناهرد

  بری و کنی ولم تونستی چطور رادههر

 س زنده توش هنوز تو خاطراته که باشم ای خونه تو ای ثانیه تونم هی چطور آخه

 

 ... خرابه حالم تو بعد...  هحاله خنده تو بعد

 

 ...گیره هی رو سراؼت داره...بدم چی رو دلم جواب

 

 رفتی و گذاشتی اینطوری که تو از اوى

 ...کرده زندگی شوهر و زى یه هثل ش عهه دختر با هى قبل گفت و زد زل هام چشم تو که اردالى از اینم 

 

 ...هیدم پس رو نکردم گناهِ  کدوم تقاص دارم دونم نهی

 

 کى زندگی کردی انتخاب خودت که کسی با هى جایِ  بیا گفتم هی هاهاى به و خونه رفتم هی باید االى

 

 ...بودم ای دیگه وقتِ  هر از تر پشیهوى

 

 نجنگیدم واسش ولی کردم تالش اینکه از نکردم پافشاری م خواسته رو اینکه از

 

  کرد نهی حل رو چیزی گذشته به کردى فکر و بود شده تهوم چی ههه دیگه االى
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 ذارم نهی...  کنه گیری تصهیم هى جای کسی ذارم نهی کنه دخالت قضیه ایى تو کسی ذارم نهی دیگه

 

 ...گرفت آخر روز رادههر که بزرگی عکس و بود باز خوابهوى اتاق در

 

 ندیدهش هیجوقت دیگه و شد ختم رفتنش به که آخری روز

 

 ... ببره و بشوره خودش با هم رو هام بدبختی که خواست هی داغ آب دوش دلم

 

 ... وایسادم زیرش و کردم باز رو داغ آب

 

 دادم دلداری خودم به

 

 باشی قبل از تر قوی باید پروا+ 

 ...بشکننت بذاری نباید بشکنی نباید

 ...بودی که سابقی پروایِ  بشی باید

 

 ... بودم کرده ضعؾ

 ...نبود خوب زیاد حالم

 ...اوهد هی خوابم

 

  هیگم بابا واسه رو چی ههه و هیرم

 

 ش گذشته از هیگم اردالى های ناهردی از

 

 ... کرده جهنم رو زندگیم ترنم اینکه از نگفته هى به ش گذشته به راجع چیزی اینکه از
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 ...باشه کوتاه انقدر اردالى با زندگیم عهر نهیشه باورم

 

 اوهده سرم بال انقدر که گذره نهی هشترکهوى زندگیه از هم هفته یک هنوز

 

 کوتاهه ها خوشبختی عهرِ  ههیشه

 

 بشورم رو خودم بخوام که نبود حهوم تو چیزی

 

 گرفتم آب زیر و زدم چنگ رو هوهام

 

 ... پیچیدم خودم دور رو شالم و بستم رو آب شیر

 

 ... اوهدم بیروى و کردم باز رو حهوم در

 

 ...بپوشم و بردارم رو لباسام که رفتم پذیرایی سهت

 

 ...زد خشکم آشپزخونه تو ای سایه دیدى با برداشتم رو ها لباس پالستیک که ههیى

 

 ...هى خدای

 

 ! ؟!دیدم هی چی داشتم

 ...بود سخت واسم باورش

 پروا شدی خیاالتی باز...  توههه آره آره سرابِ 

 ...نه ولی

 وهمِ  از تر شفاؾ چی ههه
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 ...کنم هی بسته و باز رو هام چشم چندباری

 ...خوره نهی تکوى هام چشم جلویِ  از ولی

 ...خودشه

 ...ها چشم اوى

 ...گرفت ازم رو زندگیم که هایی چشم

 ...گرفتم هی ُگر دیدنش با ههیشه که هایی چشم

 کوبید هی م سینه ی دیواره به قلبم تپش

 

 باشه هى رادههرِ  تونست هی چطور بود جلوم که اونی

 

 شده هخفی بلند های سیبیل و ریش پشت که صورتی... بلند قد با الؼر پسر یه

 

 بود ها چشم ههوى هاش چشم ولی

 

 .. نافذ ههیشه هثل ولی نداشت رو قبل درخشندگیه

 

 کردم زهزهه لب زیر ناخودآگاه

 

 ...!رادههر...را+ 

 

 ...خورد ُسر هام لب روی هام چشم از نگاهش

 

 کنم گریه و بزنم زار تونستم هی کاش بشکنم، رو لعنتیم بؽض تونستم هی کاش

 

  شم خالی هیشد کاش
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  کنم گریه جلوش نداشتم دوست بود شده ؼریبه واسم رادههر

 

 ...کنم عجز اظهار و بشکنم رو خودم نداشتم دوست

 

 ...کنم اؼراق بودنم ضعیؾ به نداشتم دوست

 

 ... اوهده سرم بالهایی چه و کشیدم چی رفتنش بعد بفههه نداشتم دوست

 

  شکستم رو سکوت باالخره

 

 ! رادههر؟ شدی اینجوری... چ+ 

 

 ...گرفت سر رو صداش و زد زل بهم خیسش های چشم با... نشست لباش رو تلخی پوزخند

 

 تنها ادم یه-

 ؼصه پر 

 شکسته قلب و خیس چشای با 

 عالم یه کنار

 هاتم و ؼم 

 نشسته تنها ها یادگاری با 

  کهنه ساعت یه

  دیوار روی

 گیتار روی هاش خستگی خاک

 ؼهگیى هوزیک یه

 ... باروى هثل 

 ...تکرار رو هونده که وقته خیلی
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 هیاره آدم روز به چی عاشقی دونی نهی تو

  روزم یه قلبهوى تو هیشینه

 هیزاره تنها دوتاهونو

 اهشب

 خستم شکسته قلب شده تنگ دیگه جور یه 

 

 ... بود گوشم تو هنوز آهنگش

 

 بره یادم هیشه هگه

 

  بود شده اشک پر هام چشم

 

 ...دادم اداهه هى رو ش بقیه

 

 رفتی چرا هستم تو کنار دنیا آخر تا گفتی که تو+ 

 هیزنه داد اسهتو دیوارا و درد ی ههه اهشب

 هیگى اینو ههه نهیگردی بر دیگه هیدونم هى

 …رفتی چرا

 

 بود هى دل حرؾ آهنگش تکست انگاری... بود دلم حرؾ

 ... رفتی چرا

 

  زهیىِ  رو پاره کاؼذای-

 رفته سایه رو شعرای پره

 ...ساده لباس یه

 هفته آخر قرارای تو هیپوشی که
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  کوتاه های ناهه

 ...خشک گل با

 هاشه خاطره دفتر الی 

 به رو که نگاهی

 آسهونه 

 نباشه دنیا دیگه کاش هیگه 

 دونی نهی تو

 عاشقی 

 هیاره آدم روز به چی 

  روزم یه قلبهوى تو هیشینه

 هیزاره تنها دوتاهونو

  اهشب

 خستم شکسته قلب شده تنگ دیگه جور یه

 هستم تو کنار دنیا آخر تا گفتی که تو

 ...رفتی چرا 

 اهشب

 هیزنه داد اسهتو دیوارا و درد ی ههه 

 هى

 هیگى اینو ههه نهیگردی بر دیگه هیدونم 

 …رفتی چرا

 

 ! پروا؟ خوبه حالت -

 

 ...زد آتیشم سوالش با

  زدم داد گریه با
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 ...خوبم آره+ 

 ...عالیم

 کوکه کیفم که هعلوهه روزگارم و وضع از

 ...قراراش و قول رو گذاشت پا ناهردی یه چوى کوکه کیفم

 ...گذاشت تنهام زندگیم شرایط بدتریى تو

 ...داشتم احتیاج گرهش آؼوش به خودش به که روزایی

 بگه بهت چشهاش با هستی تنهایی اوجِ  تو وقتی که بخواد خودت واسه فقط و فقط رو تو که هنت بی آؼوشِ  یه به داری نیاز گاهی

 ...نباش نگراى ، هستم

  نداشتم آؼوشی ههچیى هى ولی

 ...رادههر نداشتم

  دادم هی رو خـوب  روزهای ی وعـده خـودم بـه گرفت هي که دلـم

 کردم خطـی خـط رو تقویـم بهشوى رسیدى اهیـد بـه ها هاه که خوبـی های وعده ههـوى از

 ...نخواستی...نبودی...نیوهدی تو اها

 باشی کجا کنه نهی فرقی بگیره که دلت

 هیشی گیر بهونه و هیشی دلتنگ

 ...هیشى جهعه هفته عصرهای تهام و

 ...ببره و بگیره رو دلت کسی وقتی

  کردی تسخیر رو قلبم تو

  رادههر نهیره یادم حرؾ ایى هیچوقت

 ... ناهردند ناهنتهایی وسعت به هرداى... عشق هسیر در" 

 کنند هی هحبت گدایی نیافتند ایهاى زى قلب تسخیر به که زهانی تا

 ..."آورند هی جای به هردانگی کهال در را ناهردی آى تسخیر هحض به اها

 

 !پروا؟ دوزی هی بری هی خودت واسه داری چی -

 !شدم؟ بدهکارم

 !پروا؟ آره
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 ! زنهه؟ عقد هراسم دیدم وقتی شدم بدهکار

 

 ...انداخت پام سرتا به رو نگاهش و جلوتر اوهد

 

 ...شدم لباسم هتوجه تازه

 

  گرفتم جلوم رو دستم توی پالستیکِ

 

 ... ههیشه از تندتر هى قلب ضرباى و هیشد تر نزدیک لحظه به لحظه رادههر

 

 ...خب خب خب -

 ...خانوم پروا بده اداهه

 ... گرفتی هعرکه خوب

 ... پروا زنی هی حرؾ خوب

 ... ههیشه هثل

 ...هیده تو به رو حق بده گوش حرفات به هرکی ههیشه هثل

 ... جوى دختر کنم بازی کلهات با نیستم بلد هى

 ...کنم هجاب رو ههه زبونم با نیستم بلد هى

 ... کهرنگ اهـا بودی ههیشه پروا حکهتیه چه نهیدونم

 ... تلخ اهـا هیزدی َحرؾ 

 ...  َسرد اهـا کردی هی هحَبت 

 !؟؟!هى؟ داشتىِ  دوست بود اجباری چه

 ...!!پروا بزنی زخم تهش که ذاشتنی دوست بود اجباری چه

 عطـرت و قلبم تو ههرت بود فکـــرم تو یادت ههیشه نداشتم باور رو بودى تو بی وقت هیچ که بودی ساخته عادت واسم بودنت از

 ...هام لحظه لحظه تو

 هیگه که بزرگی یه قول به پروا نکردم فراهوشت هى

 کنند نهی فراهوش ها آدم"
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 ..." شوند هی ساکت دیگر فقط

 ...شدم ساکت هنم

 ...پروا نشم خورد ایى از بیشتر تا رفتم

 ...پروا شکستی رو هى تو

 

 حرفش تو زدم

 

 ناهرد رفتی و کردی ولم حقی چه به+ 

 !بری؟ که اوهد دلت جوری چه

 ... بذاری تنهام اوهد دلت جوری چه

 !؟؟...زندگیت پیِ  بری و بزنی تههت بهم شی هطهئى چیزی از اینکه بدوى تونستی چطور

 !بدم؟ توضیح بهت نداشتم حق هى یعنی

 ! رادههر؟ کنم دفاع خودم از ندی اجازه حتی که بودی اعتهاد بی هى به قدری به یعنی

 ؟!بودم بسته دل هردی ههچیى به هى

 ذاری نهی تنهام گفتی بهم

 ... بخوره بهت کسی دست ذارم نهی هنی هال گفتی بهم

 !!بود؟ قدر ههیى

 

 زدم داد

 

 !بود؟ قدر ههیى عشقت رادههر آره+ 

  ههیشه برای بار یک آدهها ی ههه روزی یه

 افتى هی چشهات از

 باشه نزدیک چقدر نسبتشوى نیست ههم

 ... دور چقدر یا

 باشی داشته تونی نهی اونا به حسی هیچ ابد تا تو که اینه ههم
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 ...طوالنیه راهِ  یه آؼاز ایى و

 ...نرسید راه از هى ی واسه وقت هیچ چرا روز ایى دونم نهی ولی

 بگیرم رو جلوش تونستم نهی هى و هیشد تر عجیى روحم و قلب با عشقت لحظه هر و روز هر

 ...حتی

 ...حتی

 

 ...گرفتم پاییى رو سرم

 

 ...کردم ازدواج کسی بی و تنهایی اجبارِ  به که وقتی حتی

 ... نشد که کنم جایگزینت رو کسی خواستم که وقتی حتی

 ...نذاشت تنهام و هوند پشتم تو جایِ  اردالى که وقتی حتی

 کردی نابودش و دادی قرار هدؾ رو هى زندگیه افکارت با رفتارات با کارات با تو رادههر

 نیست، ای فاصله جنوى تا دیگه االى

 ...هستم هى که اینجا از

 

 بدم طالق درخواست برم قرار فردا

 اردالى از... قانونیم شوهر از

 کردیم هخفی هم از رو هوى گذشته جفتهوى اردالى و هى رادههر چیه دونی هی

 ...نه هى ی گذشته اها شده هال بر اوى ی گذشته که اینه فرقهوى تنها

 

 ...گرفت رو هى آهت بخواب بگیر راحت شبا دیگه االى

 

 باشم داشته عادی زندگیه یه سابق هثل تونم نهی کنم هرکاری دیگه االى

 

 ...گذشتم چیم ههه از تو به رسیدى واسه هى که بدوى رو ایى فقط
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 ...خودم از حتی

 

 ... هیشه درست چیز ههه برگرده رادههر اگه کردم هی فکر ههیشه

 

 کنم هی حیثیت ی اراده خودم از و هیگم بهش رو حقیقت کردم هی فکر

 

 کنم هی خالی شونه ها تههت سنگیى بار از اینجوری کردم هی فکر

 

 ...اوهد وقتی اها

 ...برگشت وقتی

  بود نهونده خودم از دفاع واسه نایی دیگه که دیدهش وقتی

 

 ...دیر خیلی...  رادههر اوهدی دیر:  گفتم لب زیر

  نهونده جبراى واسه وقتی دیگه

 

 داد هی عذابم... داد هی زجرم داشت رادههر نگاه

 

 ... اوهد در صدا به خونه زنگِ  صدای سهتم رادههر شدى نزدیک با 

 

 کرد باز و در و رفت در سهت رادههر

 

 ...شد سست پاهام بود در پشت که کسی دیدى و در رفتىِ  کنار با

 

 ...نداره وجود هوا تو اکسیژنی هیچ دیگه کردم احساس

 

 بود زده زل بهم خشهگینی اژدهایِ  هثل 
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 ...بود شده قفل بود گرفته رو دیوار کلِ  که بزرگی عکس قاب رو نگاهش  ، لرزیدم هی خودم به ترس از

 

 ...انداخت پام سرتا به نگاهی

 

 ...بود شده هچاله دستاش فشار از که بود ای برگه رو نگاهم

 

 بود نترسیده حد ایى به زندگیم تو وقت هیچ

 

 بیارم زبوى به رو ای کلهه تونستم نهی و بود شده قفل زبونم

 

 داد فشار رو گلوم و آورد یورش سهتم بزنم حرفی بخوام اینکه از قبل

 

 ...پروا کشهت هی -

 ...کشهت هی خدا به

 

 !کیفت؟ تو بود چی برگه اوى -

 ...تو...تو... تو

 ...اینجا اوهدی تو

 ...هرتیکه ایى با

 

 بیاره زبوى به کاهل رو حرفش تونست نهی و لرزید هی بدنش تهوم خشم از

 

 کنم جداش گلوم از کردم سعی و گذاشتم دستاش رویِ  رو دستم هیشدم خفه داشتم

 

 ...بیاد پیش تفاهم سوء اینکه نه ولی فههید هی رو قضیه باید باالخره
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 آره؟؟؟ بپوشی واسش اینجا گرفتی لباس واسش بازار رفتی -

 !!گذشته؟ سرتوى از آب دیگه یا کردیى تهدید رفتیى گذشته توى صیؽه هدتِ  که شها

 

 زد پوزخندی

 

  شدم هزاحم که هوقع بد ببخشیدا -

 بیام بعد شه تهوم کارتوى دادم هی احازه باید

 

  کردم زهزهه لب زیر

 

 ...اردالى..ا+ 

 ... هی اشتباه تو... تو

 

 بست یخ رگام تو خوى که کشید ای عربده چناى

 

 پروا شو خفه -

 ... شو خفه

 ...زهیى رو ذارم هی رو جنازت اهروز که شو خفه

 نیارم هات چشم جلو و هرگ اهروز اگه نیستم هرد

 

  رو دستت بکش* 

  نیست هقصر پروا

  اوهده پیش تفاهم سوء

 بهت هیدم توضیح
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  ندارم کاری یکی تو با هى -

 ...ریزم هی رو زنم خوى اهروز فقط

 

 اردالى سهت آورد هجوم

 

  کردی ش خفه کى ولش نفهم زبوى* 

 !!!کنی هی اشتباه هیگم

 

 گرفت رو رادههر ی یقه و برگشت عقب زخهی گرگ هثل اردالى حرؾ ایى گفتى با

 

 جوى بچه کشم هی عشقت چشهایه جلو تورو اول -

 

 ...کردم هی سرفه شدت به و بودم افتاده زهیى رو

 

 گرفت اوج دعواشوى کرد وارد رادههر صورت به اردالى ای ضربه با

 

 کرد هی وارد رادههر صورت و شکم به پی در پی ضربات و بود افتاده رادههر رویِ  اردالى

 

 زدم جیػ

 

 کى ولش توروخدا اردالى+ 

 

 گرفت زیر رو اردالى و شهرد ؼنیهت رو فرصت رادههر هى سهت برگشت اردالى که ههیى

 

 زدى هی کتک کشت قصد به رو ههدیگه
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 زدى جیػ و کردى گریه جز اوهد نهی بر دستم از کاری

 

 نداشتى خوردى تکوى نایِ  و بودى شده زهیى پخشِ  الش و آش جفتشوى دقیقه چند بعد

 

 گفت اردالى به رو کرد هی پاک رو بینیش خوىِ  داشت درحالیکه رادههر

 

 هجبور هاهانش شدید هخالفت خاطر به ولی کنیم ازدواج هم با بود قرار و بود باباش خونه که زهانیه واسه پروا و هى ی صیؽه* 

 کنیم صیؽه شدیم

 ...بود پروا و هى ی خونه اینجا

 کنیم زندگی توش بود قرار که ای خونه

 ...کنم گیرش ؼافل تا خونشوى جلو رفتم که خبر بی روزی یه ولی

  شد جنابعالی هاشیى سوار دیدم

 آرایشگاه رفتیى دیدم کردم که تعقیبتوى

 ... عقد هراسم و باغ بعدم

 نباشه هى تحهل به هجبور تا بیروى رفتم پروا زندگیه از

 بختیش خوش دنبال بره راحت تا

 

 کرد بؽض

 

 6ٕٓ هى هاشیى ولی بود و ام بی تو هاشیى چیه دونی هی آخه* 

 

  اوهد هی درد به حرفاش از قلبم

 گرام هادی هاهاى هثل هنم کرد هی فکر که ایى از

 کردم خیانت بهش پول خاطر به کرد هی فکر که ایى از

 

 رفتم و کنار کشیدم کاهل طور به زندگیش از* 

 ...اهروز
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 خونهوى بیام کرد هوس یهو دلم که اهروز

 جوریه چه ببینم

 نه یا هست قبل هثل هنوزم

 دیدم اینجا رو پروا یهو رسیدم وقتی

  برسی سر شها اینکه از قبل دقیقه چند دقیقا

 هحترم اقای بود ههیى ش ههه

 پوشیدهش و درآوردم رو هانتوم پالستیک از اردالى زدنای حرؾ هوقع

 

 !کنم؟ هی باور رو پرتات و چرت کردی فکر هه -

 

 !ها؟؟ اردالى کنی بازی رو خواستگارم نقش خواستم ازت چرا کنی هی فکر+ 

 نداشت خبر هیچی از رادههر

  نداشت خبر علی از

 کنه هی تهدیدم داره علی دونست نهی

 برسم رادههر به هى و شیم جدا هم از الکی دعوایِ  یه با هم و بکشه کنار علی هم تا بندازیم راه سوری ناهزدیه یه خواستم ازت

 ...رفت و کرد ترکم کنم دفاع خودم از بذاره اینکه قبل و رسید سر عقد هوقع رادههر بدم شانس از اها

 نداشتم کردنش قبول جز ای چاره هنم و دادی ازدواج پیشنهاد بهم تو

 شد خراب گذشتت  تو،  ، ترنم خاطر به زندگیم که بعدم

 ... اینجا اوهدم بیهارستاى از

  نداشتم رو جایی چوى

 بود خونه تو که دیدم رو رادههر بیروى اوهدم حهوم از وقتی

  نکردم خیانت تو به هى اردالى

 بوده زندگیهوى تو ای دیگه کسِ  که نظر ایى از داشیم هشترکی تقریبا   ی گذشته درسته

 شه آروم بؽلت تو و کنه جرئت ترنم دادی هی اجازه بودم زنت هى وقتی تو ولی

 افتادم کی رادههر یاد هام دلتنگی هوقع که بوده ایى گناهم بزرگتریى زندگیم تو اوهدی تو اینکه بعد هى ولی

 شده دیر خیلی دیگه االى ولی
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 اردالى کنم زندگی باهات تونم نهی دیگه

 

 اردالى هیگم ههه به رو چی ههه اهروز ههیى

 

 هونه نهی ابر پشت هاه

 

 ...یهو که پاشدم جام از

 

 چسبید سفت رو بازوم اردالى

 

  پروا نیست توجیه قابل واسم حرفات -

 بدی توضیح واسم باید

 ! چرا؟! ها؟ ؼریبه هرد یه  ، ی خونه اوهدی چرا تو اصال

 خونه هیریم شو آهاده

 داشتیم ههی به شبیه ی گذشته جفتهوى

  ببخشیم رو ههدیگه باید

 

 حرفش تو زدم

 

  ههه به نزدیک هوى گذشته آره+ 

 نگرفتم بؽل رو کسی شدم تو زنه وقتی هى ولی

 !هاى؟ اردالى کنی کاری پنهوى خواستی هی کی تا دیدم نهی کارخونه تو  رو ترنم و تو روز اوى هى اگه اصال

 !کنی؟ خیانت خودت به نسبت اعتهادم به هى به خواستی هی کی تا

 !م؟ عهه پسر بؽل برم هى ذاری هی االى

 !آره؟

 بخششه ؼیرقابل تو گناه ولی نبوده کم هى گناه
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  اردالى تونم نهی

 نخواه ازم

 نداره آراهش و اهنیت بوی واسم تو آؼوش وقت هیچ دیگه

 ...خوام نهی رو باشه شده کثیؾ که رو آؼوشی هى

 

 ...پروا اها -

 

 اردالى هیدم طالق تقاضای هیرم فردا هى+ 

 باش داشته حضور دادگاه تو لطفا

 ...بگیریم طالق توافقی قوسی و کش بدوى

  آسونه هى واسه نکى فکر

 ...نیست نه

  اردالى وایسادم سرپا االى نکى نگاه

 شکسته کهرم

 شکوندى یعنی

 ...شکستی تو اردالى تو

 ...برم هی گور  به رو دؼدؼه بی زندگیه یه آرزوی دارم

  رفت هی ویبره داشت که بود دستش تویِ  گوشیه قفل نگاهم

 ...خوددنهایی گوشیش ی شکسته ی صفحه باالی که ترنم اسم و

 

 خندیدم اختیار بی

 

 !آره؟ کردی هی زندگی داشتی دیدهت هی ترنم با که روزایی اوى تهوم پس هه+ 

 خونتوى تو بودیى تنها دوتایی که روزی

  تولدت روز

 !شدیى پیاده هاشینت از هم دست تو دست که روزی
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 ...درهیارم هم بازی طلبکار دارم تازه اوى زندگیه وسط اوهدم که بدهکارم ترنم به خواهی هعذرت یه هى االى خدا وای هه

 

  کشید آؼوشش تو هحکم حرکت یه با

 

 بستم رو هام چشم

 

 کردم هی حس رو آؼوشش گرهای که بود باری آخریى

 

 کشید هی بو سخت و بود برده فرو گردنم تو رو سرش

 

 بود پاهاش رو سرش و بود گرفته بؽل رو زانوهاش که بود رادههری به هام چشم

 

 شم جدا اردالى آؼوش از خواستم و بستم تر عهیق رو هام چشم

 

  کرد هی هقاوهت داشتنم نگه واسه قبل از تر سخت ولی

 

 کردم زهزهه گوشش کنار

 

  اردالى بسه دیگه+ 

 برم باید هى

 

 داد آزارم اردالى از شدى جدا هوقع که بود حسی بدتریى گردنم خیسیه

 

 بزنم رقم رو بودم کرده انتخاب که سرنوشتی تا بابا ی خونه سهت رفتم بود دستم که پالستیکی با هى و

 

 نداشتم ای برنده برگ چوى بود گذشته سرم از آب
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  نداشتم باختى واسه چیزی چوى بود گذشته سرم از آب

 

  گرفت بؽلم دیدنم با هاهاى

 

  دخترکم -

 ...پروا

 !داره؟ ؼم کوه یه قدر االى که هنی کوچولویِ  دختر ههوى تو

 

 کردم رها آؼوشش تو رو خودم

 

 !کردی؟ چیکار باهام دیدی هاهاى+ 

 !آوردی؟ دخترکت روز به چی دیدی

 

 بود حاکم سنگینی سکوت خونه تو روز تهام

 

 گذشت سال یه قدر واسم روز اوى ؼروبِ 

 

 کرد نهی آروهم دیگه بود آراهش واسم ههیشه که خوابی اتاق

 

 داد نهی رو قبل بوی دیگه

 

 ... داد نهی شادی و شیطنت بویِ  دیگه

 

 کردى هی خش خش بقیه پای زیر که بود خشکی های برگ رو نگاهم چسبیدم هی تر سفت رو دوشم روی شال که حالی در
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  بود انگیزی ؼم پاییزه چه

 

 کنه جویی دل ازم و بیاد اردالى بودم هنتظر لحظه هر

 

 کنیم شروع صفر از رو هوى زندگی بخواد ازم و بیاد بودم هنتظر

 

 ...اول روز ههوى از

 

  اینکه هثل بود گرفته رو تصهیهش ولی

 

 ...واینسته کارش پای تونست نهی... بگذره ترنم از تونست نهی

 

 شده پیرتر سال چند کردم احساس بابا های چشم دیدى با

 

  بودم م خونوادهِِ  تلخ روزِ  ایى باعث هى و

 

 ...کردم تى رو بارونیم و رفتم اتاقم سهت

 

 ...م خونه برم خواست هی دلم

 

 ...بودم دلتنگش عجیب که ای خونه

 

 ...خواست خودش ولی بود سخت واسم اردالى از جدایی

 

 ...خونه رفتم هام وسیله کردىِ  جهع ی بهونه به
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 هیرم کجا بپرسه نخواد هاهاى که بودم داؼوى قدری به

 

 ...کرد عبور کوتاه فیلم یه هثل هام چشم جلوی از هفته یک ایى تهوم در کردى باز با

 

 کردم جهع رو هام لباس و برداشتم رو چهدونم

 

 بود اتاقم کؾ هنوز آیینه های شیشه خورده

 

  بود در پشت که آشنایی ی خنده صدای

 

 کشوند در سهت و هى

 

 کرد هی سیخ تنم به هو که هیستریکی ی خنده

 

 دوئیدم در سهت سرعت به و پاشدم جا از

 

 ...شد آوار سرم رو دنیا تهوم دیدنش با

 

 ... بود وایساده پشت بزرگی گل دست با ترنم

 

 باشم اینجا کرد نهی فکر خورد، جا یکم خونه تو هى دیدى با راستش

 

  کنه هی باز روش به رو در اردالى خودش خیال به

 

 ...شدم هام لباس کردى جهع هشؽول و رفتم خواب اتاق سهت حرفی هبچ شدى بدل و رد بدوى و بهش توجه بدوى
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 کنم هی خالیش دارم نیتی چه با و چیدم کهد تو اینارو اهیدی چه با هه

 

 لرزید قلبم اردالى صدای با بعد دقیقه چند

 

 ....تو... تو...تو -

 ترنم کنی هی چیکار اینجا تو

  خونه داخل اوهدی چطوری

 

 نیستم خونه هى انگاری که کرد وانهود جوری هى حرص درآوردى واسه هم ترنم

 

 بزنه حرؾ اردالى با تر راحت بتونه تا

 

 !!چیه اردالى العهل عکس بدونم داشتم دوست نبود بد هنم واسه البته

 

 اردالى باشم کنارت اوهدم* 

 بذارم تنهات خوام نهی هى

 اردالى کنم ولت که نیستم پروا هثل هى

 دارم دوستت هى

 

  بردار سرم از دست ترنم وای -

  نیستی کنم ول چرا

 توئه دست از کشم هی هرچی

  ترنم بذار راحتم

  نیست خوش حالم

 بذار راحتم
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 دل ته از عهیقی آه و انداختم خوابهوى اتاق به عهیقی نگاه

 

 ... بود هونده هبهوت و هات دیدنم با اردالى

 

 !!!!پروا؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -

 !برگشتی؟ تو

 ...پروا دونستم هی

 ذاری نهی تنهام دونستم هی

 

 ... پرید نگاش برق چهدونم دیدى با ولی

 

 نه نه نه -

 ...بری ذارم نهی

 بری جایی نباید تو

  پروا توئه ی خونه اینجا

 

 هه+ 

 اردالى کى بس

  وایساده کنارت خونه صاحب

 برم ذاشتی هی حداقل

 ...هیاوردی جایگزیى واسم بعد

 ...انداختم نهی راه رو بازی اوى وقت هیچ کاش اردالى

 رفتم نهی رو کردم انتخاب که هایی راه وقت هیچ گشت هی بر عقب به زهاى اگه

 بذاره سرت به سر خواست هی دلش که بودم شیطونی پروایِ  هنوزم کاش

 اردالى بودم بابام کوچولویِ  دختر هنوز کاش

 ...نداد نشوى هى به رو خوشش رویِ  وقت هیچ زندگی
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 اردالى شد خشک چشهم تو اشکام

 

 ... بود هام چشم تو نگاهش

 

 نیست عهیق بهم اردالى احساسات کردم هی حس چرا دونم نهی

 

 ...داره نگهم تونست هی خواست هی اگه کردم هی فکر چرا دونم نهی

 

 ...رفتم در سهت و شدم رد کنارش از حرفی هیچ بدوى

 

 ...گذروندم چشهم زیر از رو خونه کل و چرخیدم

 

 ...شدم بابا ی خونه راهیه لباسام چهدوى با و بستم و در

 

 نکنم رهاش و بهونم کنارش خواست هی ازم جونش و دل با بار یک کاش

 

 ...دریػ صد و افسوس

 

 ...نهیره پیش خوای هی تو که اونطوری ههیشه 

 

 ...گذاشت فروش واسه رو خونشوى و کارخونه اردالى طالقم تقاضای از بعد روز چند

 

 برى خواستى هی واقعا دیگه

 

 ...هطلقه زى یه شدم هى و گرفت صورت طالق جفتهوى اهضای با و بخشیدم رو م ههریه خودم اصرار به دادگاهم روز
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 بود شده هشکش َدمِ  اشکش و بود شده افسرده شدت به هاهاى

 

 ... خونهوى بدتر ههه از و بود شکسته سال چند قدر بابا

 

 ...کور و سوت

 

 بود هاهاى آروم های گریه صدای پیچید هی توش ها وقت بعضی که صدایی تنها

 

 شم چشم تو چشم بابا با تونستم نهی دیگه چیدیم زندگی خونه خودهوى واسه و کردم صیؽه رادههر با قایهکی فههیدى که وقتی از

 

 بود شده سنگیى سر نگفته بهش رادههر هورد در چیزی و گرفته تصهیم سرخود چرا اینکه سر هاهاى با بابا هم روزی چند

 

 بدى آشتیهوى و شى واسطه که کردى سعی خیلی فرهاد آقا و جوى ساناز

 

 فقط خونه از رفتنت هوقع خواستت هی واقعا اردالى اگه بکى رو قضیه قال پروا گفت هی درونم حسی یه چرا دونم نهی اها

 کرد نهی نگاهت

 

 ...بری ذاشت ونهی گرفت هی جلوتو

 

 

 ... شد ختم جداییهوى به هى تصهیم حال هر به

 

  گذاشتم کردم اهضاش که دفتری کنار و درآوردم رو دستم تو ی حلقه

 

 ...بیروى زدم دادگاه از بقیه به توجه بدوى

 

 زد هی صدام سر پشت از که شنیدم هی رو هاهاى صدای
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  بدوام خواست هی دلم

 ...بذارم هسابقه خودم با خواست هی دلم

  بودم خسته

  ههیشه از تر خسته

 بستم دنیا دردای رویِ  رو، هام چشم دیگه

 کنم چال ههیشه واسه رو اردالى خاطرات خواست هی دلم

 هاهه چشم جلو هنوزم نگاهش

 ... گذشت ازم

 ...گذشتى هى از ههه

 ...وایسه کرده کاری پای تا گذشت هى از و جنگید خودش با اردالى

 بچشه و هى داشتىِ  طعم خواست هی دلش شایدم

 ...شده نوشته سرنوشتش ورق تو که کسی سراغ بره بعد 

 

  دادگاه در به بود زده زل و بود داده تکیه اردالى هاشیى به دادگاه بیروى که دیدم رو ترنم

 

 بود سازی سرنوشت های لحظه جفتهوى واسه

 

 ... شدم هی جدا ههسرم از هى و رسید هی عشقش به اوى

 

 ...بودم وایساده کردم که کاری پای ولی داشتم عالقه رادههر به هنوز

 

 برم نذاره تونست هی خواست هی اردالى اگه

 ... گذشت هى از

 

 شانسش به اقبالش به هوندم ترنم به خیره دقیقه چند
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 بخواه شانس ازش فقط نخواه توپ شوهرِ  نخواه خوشگلی نخواه پول خدا از پروا گفت هی بهم ههیشه گی بچه از خاله

 

 ...رسیدم هی حرؾ ایى به داشتم االى

 

 ...بود دار خنده ی کلهه یه هى زندگیه تو که شانسی

 

 زد داد حالی خوش با و گرفت دهنش جلو رو دستش دل ته از لبخندی با ترنم و اوهد بیروى دادگاه از اردالى دقیقه چند بعد

 

 ! اردالى؟؟؟ -

 ...!! شد تهوم چی ههه بگو

 ...شدیم هم هال باالخره ها بگو

 

 ... حرفاش و بود ترنم رو که هردم نگاهای و

 

 کرد تایید رو ترنم حرؾ سر با و نشوند لبش رو تلخی لبخند اردالى

 

 کوبى هی سرم به پتک با دارى کردم هی حس

  گرفتم قرار دوتا ایى زندگیه وسط که بودم هى ایى کردم هی حس

 کرد ازدواج هى با ترحم رو از اردالى کردم هی حس

 ...نبودم بیشتر اضافی هوجود یه زندگیش تو کردم هی حس

 

  گذاشتم هم روی رو هام چشم ثانیه چند برای

 

 بود شده خیره هى های چشم تو اردالى و بود کرده ؼرق اردالى بؽل تو رو خودش ترنم کردم باز وقتی

 



 آؼوش خالی                                                                                                                            ٔفصل 

 

 

869 
 

  کردم پاک رو اشکام هشکیم شالِ  ی گوشه با

 

 ...دادم تکوى دست بار آخریى برای واسش  و زدم بهش تلخی لبخند 

 

 ...بیروى رفتم دادگاه از نیوهده اینا هاهاى تا و برگشتم سریع

 

 ....نبود بخش لذت دیگه زیرپام ها برگ خش خش صدای

 

 ... داشتم برهی قدم هدؾ بی و کشیدم هی دیوار رویِ   رو، دستم

 

 ...داشت ؼم دنیا یه قدر که پوشی هشکی سرتاسر دخترِ  پاییز خشک و سرد هوایِ  تو

 

 ...بود شده قفل بود کوچه ته که بلندی ی کاره نیهه ساختهوى رو چشهم

 

 ...داشتم احتیاج تنهایی به هرچیزی از بیشتر االى

 

 پام زیر شهر و باشم بلندی رو داشتم دوست

 

 ...رسیدم بوهش پشت  به و رفتم باال هاش پله از

 

 ...ترسیدم هی تنهایی از

 

 ... زیاد خیلی

 

 کشیدم آؼوش تو رو خودم
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 کرد جلب رو توجهم کرد هی صدام پشت از که کسی صدای

 

  ؟...!!پروا -

 

 شدم خیره جلو به و چرخیدم بهش تفاوت بی اردالى دیدى با

 

 هیشد تر نزدیک بهم لحظه هر هاش قدم صدای

 

 زدم داد

 

 ...نیا جلو+ 

 ... نشو نزدیکم

 ...نرفته که یادت

 ...شدیم ناهحرم پیش دقیقه چند ههیى

 کردی اهضا رو طالقهوى ی برگه زیر پیش دقیقه چند ههیى

 

  گفتم آروم دفعه ایى و کردم بؽض

 

 ...گرفتی بؽل رو جدیدت عشق پیش دقیقه چند ههیى -

 

 کرد بؽلم سفت و آورد هجوم سهتم ها روانی هثل حرفم شنیدى با

 

 پروا نزى آتیشم حرفات با -

 نکش زنده زنده و هى حرفات با

 ...خورم هی و زهستونی سردِ  برفایِ  رو زدى قدم و دستم تو گرهت دستای گرفتى حسرت هنوزم هى لعنتی

 



 آؼوش خالی                                                                                                                            ٔفصل 

 

 

87ٔ 
 

  بزنم دم تونم نهی ولی سوزم هی عشقت آتیش از دارم هى پروا -

 خورم هی رو م گذشته گناهایِ  چوب دارم

 بخوابم تو فکر با شبا و کنم زندگی ندارم بهش ای عالقه که دختری با باید

 ...هیشد چی بودی ترنم جای تو اگه که کنم فکر ایى به هرلحظه باید

 ...چهه بگم کسی به تونم نهی و هیشم آب ذره ذره دارم پروا

 

  برد باال رو صداش

 

 کنه زندگی اینکه بدوى گذرونه هی رو عهرش داره فقط که هتحرکم ی هرده یه بعد به ایى از دیگه هى پروا -

 ...شده عشقش و خودش زندگیه تباهیه باعث که هتحرکیم ی هرده هى

 پروا هجبورم

 هجبورم خدا به

 هجبورم پیؽهبر به پیر به

 ...وایسم کارم پای باید

 ...عاشقتم هنوزم هى پروا

 ...دیدهت که باری اولیى هثل

 ...زدم حرؾ باهات که باری اولیى هثل

 ...گذاشتم سرت به سر عشق روی از که روزایی هثل

 ...کردم بازی رو ناهزدت نقش که روزی هثل

 ... کردم خواستگاری ازت رسها که روزی هثل

 ....و کردم لهست که روزی هثل

 شدی هى هال تو

 ...عاشقتم هنوزم هى

 

 : لرزید صدام
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 ... اردالى کنم هی خوشبختی آرزوی واست...وا+ 

 

  کشید بو و چسبوند سرم به رو لباش وار دیوونه

 

 شد هی بیشتر و بیشتر لحظه هر دستاش حصار ولی بکشم بیروى آؼوشش از خواستم

 

 ...پروا تونم نهی -

 شم جدا ازت تونم نهی

 ...پروا بهوى بؽلم

 ...باش بؽلم... آراهشم باش بؽلم

 

 ... برسه آسهوى به هقم هق صدای تا زدم زار اردالى آؼوش تو بار آخریى برای

 ...بیارم طاقت نتونستم دیگه

 شدم دور ازش حرفی هیچ بدوى و کردم رها آؼوشش از رو خودم

 

 اوهد هی پشت از صداش

 

 ....نرو لعنتی نرو -

 ...پروا نرو

 

 ...هوندنم به کنی اصرار دادنم طالق بعد داره لزوهی چه دیگه:  گفتم دلم تو

 ... گیری هی بؽلم هیای چرا

 ...دنبالهی چرا

 

 ...رفتم هی راه هدؾ بی خیابونا کوچه تو ساعتی چند
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 ...ندارم کاری پنهوى واسه چیزی دیگه که بود ایى داشتم که خوشی دل تنها

 

 کنم رو و حقایق شدم هجبور هنم و شد اجباری توفیق یه اردالى ی قضیه اینکه

 

 کرد نهی سنگینی دلم رو چیزی دیگه

 

 اینا اردالى ی خونه کرد هی آهد و رفت هی که دیدم رو ترنم روزی چند

 

 بود شده سرد اها بود نشده قطع اینا جوى ساناز با هوى رابطه

 

 ...داد هی هى به رو حق جورایی یه بود کرده سکوت و داشت خبر پسرش ی گذشته از چوى

 

  نداشتم کاری کسی با دیگه اردالى از طالقم بعد

 

 ...گذروندم هی رو روزهام و رفتم هی رو رقصم کالس دانشگاه بعد و بودم کرده سرگرم دانشگاه با رو خودم

 

  دیدم دانشگاههوى تو رو رادههر چندباری

 

 ...نیست بردار دست فکرش یا خودش یا برم هرجا انگاری 

 

 هیکنه تدریس زباى دانشگاههوى تو که شنیدم ها بچه از

 

 ...زد هی هوج توش عجیبی ؼم ههیشه که هایی چشم با اها تهیز و شیک دیدهش هی وقت هر

 

 ...شکوندى هی دست و سر واسش هاشاهلل که دانشگاهم دخترای
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 ...بودم ناهم پایاى درگیره هنم بود شده تهوم کال درسش که نیکا

 

 ... بود شده دپرس ناجور دیانا و بودى زده بهم چی سر دونم نهی دیانا و ارسالى

 

 کردى رفتى قصد و دادى انجام رو کاراشوى ههه طالقهوى بعد هفته یک تقریبا ارسالى ههراه به فرهاد آقا و جوى ساناز

 

 کنى زندگی ها رویی روبه واحد ههیى که بود قرار کنم هی فکر و بود اینا اردالى ی خونه روز هر ترنم

 

 بهونه جا ههیى داره اصرار ترنم که گفت جوى ساناز البته

 

 ...بود هى دادى حرص کار ایى از هدفش بودم هطهئى

 

 برى هیشه گرفته خونه ههیى تو که کوچیکی و ساده عقد بعد اینا جوى ساناز بود قرار

 

 کردم نگاه و پاییى اتاقم ی پنجره از عقدشوى روز

 

 بود وایساده اردالى کنار نفتی آبی هاکسیه لباس با ترنم

 

 درخشید هی ههه بیى بود کرده تنش که ستی شلوارِ  کت تو هعهول طبق اردالى

 

  کردى پر نو های وسیله با رو خونه و سهساری دادى رو قبل های اثاثیه اسباب ی ههه قبلش روز چند

 

  بود چسبیده سفت رو اردالى دستای ترنم

 

  بود رسیده عشقش به باالخره  ، گنجید نهی خودش پوست تو
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 باشه هتنفر ازم که داشت حق واقعا شاید بود شده خراب زندگیش هى اوهدى با  ، بود اوى با حق شایدم دونم نهی

 

 خورده گره چشام به که دیدم رو اردالى های چشم اوهدم خودم به تا

 

 تخت رو کردم پرت رو خودم و کنار اوهدم سریع

 

 رو قرهزم های چشم نبینه کسی تا کشیدم سرم روی  ، رو پتو

 

 !!هیده هسیج کی هیزنه زنگ کی نبود ههم واسم دیگه هى و خورد هی زنگ داشت گوشیم

 

 گذاشتم جا رو گوشیم دیدم هی بودم دانشگاه تو که وقتا بعضی حتی

 

 ... بزنه زنگ بهم که نداشتم رو کسی دیگه

 

 ... زدم کنار رو پتو

 

 .... لرزوند هی رو تنم تهوم که بود گوشی رو ای شهاره

 

  دونم نهی... بود آشنا

 

 ... اها... بودم زده توهم شاید

 

 ... بود خودش ی شهاره

 

 ...نه یا بدم جواب بودم هونده
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 ...شدم هی هرگ ذوق دیدنش با که ههیشگی ی شهاره ههوى

 

 ...چسبوندم گوشم به رو گوشی بزنم حرفی اینکه بدوى و کردم وصل رو تهاس اختیار بی

 

 ...پیچید گوشی پشت صداش

 

 ...الو -

 !خودتی؟ پروا

 !ساکتی؟ چرا

 بزنی؟؟ حرؾ باهام خوای نهی

 !هى؟ با قهری

 

 ...بود شده قفل زبونم ولی بزنم حرؾ خواستم هی

 

  بود زده بهم رو تهرکزم اوهد هی رویی روبه واحد از که جیؽی و دست صدای

 

 ببینهت خوام هی پروا -

 پروا ازت کنم هی خواهش

 کنم صحبت باهات باید

 

 بزنم حرؾ باهات هى که دادی اجازه تو هگه گفتم دلم تو

 

 ؟!!دادی بهم زدى حرؾ فرصت تو هگه که هیگی خودت با داری االى دونم هی -

 ...کنم هی خواهش ازت پروا

 

  کردم قطع رو گوشی بزنه ای دیگه های حرؾ بخواد اینکه از قبل
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 ... نبودی بودی هی باید که هوقع اوى

 ...باشی که نخواستی

 ...کار چی خواهت هی شدم هطلقه و کردم شروع رو ای دیگه کس با زندگی یه هى دیگه که االى

 

 انداختم ساعت به نگاهی

 

 ... ربع و سه و بیست

 

 ...نداره تهوهی اهشب اینکه هثل

 

 ببره خوابم کردم سعی  و کردم تنظیم رو گوشی آالرم

 دیگه جای فکرم ولی بودم کالس سر خودم زودِِ  صبح

 

 ...بریم اونجا از و کنیم عوض رو خونه هیشد کاش

 

 ...دق ی آیینه شدى اونجا اردالنم و ترنم خوبه حالم خیلی

 

 کرد هی خطی خط رو دستش زیر ی برگه داشت و بود نشسته کنارم دیانا

 

 ...هنه از تر داؼوى اوى بود هشخص

 

 ...بود داداشا جفت خوى تو ناهردی اینکه هثل

 

 بدم رو م گرسنه شکم جواب تا شدم دانشگاه ی بوفه راهیه کالس بعد
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 زد خشکم سرجام پیچید پشت از که صدایی با

 

 !رادهنش؟؟ خانوم ببخشید -

 

 ...زد بیروى حدقه از هام چشم برگشتم که عقب به

 

 ...بود رادههر

 

 بگیرم؟؟ رو وقتتوى لحظه چند تونم هی -

 

 ...رسوند بهم رو خودش پشت از ولی دادم اداهه راهم به حرفش به توجه بی

 

 دارم کارت پروا -

 

 استاد ، شنیدى واسه گوشی نه دارم گفتى واسه حرفی نه هى ولی+ 

 

 گفت تحکم با

 

 کنی؟؟ هی فرار ضعیؾ دخترایِ  هثل داری چرا بزنم حرؾ باهات خوام هی گم هی بهت دارم -

 !کنی؟ فرار خوای هی چی از

 ! گذشته؟ از

 ! کرد؟ کاریش نهیشه دیگه و افتاده اتفاق که چیزایی از

 

 شدم خفه خشهش از پر های چشم دیدى با که بشنوم چیزی خوام نهی بگم خواستم

 

 هیش -
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 ...نگو هیچی

 

  کشید و گرفت سفت رو کیفم یند بودى کنارهوى که وآدهایی هوقعیتش  دانشگاه، هحیط به توجه بدوى

 

 .داشت هی بر قدم آهسته جلو سهت نه یا هیرم دنبالش هى بیینه اینکه بدوى و بود دستش که کیفم با رادههر و شد رها دستم از کیفم

 ...رفتم راه سرش پشت ناچار به

 

 ...داشت بدی سوزِ  هوا

 

 ...کردم بؽل رو خودم دستام با و پیچیدم دهنم دور رو گردنم شال

 

 نشست لبش رو ریزی لبخندِ  و انداخت بهم نگاهی نیم

 

 !فسقلی؟؟ سردته -

 

 دادم تؽیر رو نگاهم سویِ  و کردم نثارش ای ؼره چشم بدم رو سوالش جواب اینکه بدوى

 

 داد هی آزارم رادههر به چاپلوس دخترای دادىِ  سالم

 

 برسم بهش تا کردم تندتر رو هام قدم  و شدم عصبانی خودآگاه نا

 

  کشیدم دستش از رو کیفم

 

 !بگم؟؟ تبریک دانشگاه تو تدریستوى بخاطر اینکه یا باشم باالتوى اجتهاعیه روابط شاهدِ  که کشوندی خودت دنبال و هى+ 

 

  کرد اشاره دانشگاه سبز فضای ی هحوطه ی گوشه رنگ نارنجی نیهکتِ  به



 آؼوش خالی                                                                                                                            ٔفصل 

 

 

88ٓ 
 

 

 بشیى -

 

 راحتم+ 

 

 ...بشیى گفتم -

 

 ....نشستم و کوبیدم صندلی به هحکم رو خودم رؼبت بی

 

 رو حرفات کى تهوم زودتر ببندم قندیل اینجا هى حرفات آخر تا خوای نهی اگه+ 

 

 !شه؟؟ تهوم زود داری دوست که هیلی بی انقدر یا بشنوی رو حرفام که داری عجله انقدر -

 

 بودم گفتم دروغ دوهی گفتم هی اگه

 

 ....نیارم زبوى به حرفی و بگیرم گاز رو لبم دادم ترجیح

 

 ...وایساد بودى شده قرهز پاییز لطؾ به که درختایی به رو هى به پشت

 

 بود کرده دوچنداى رو جذابیتش و بود اوهده زانوش تا بود کرده تى هشکیش ی ژیله روی که عسلیش پالتویِ 

 

 !بوده؟ هى هردِ  روزی یه خوشتیپ استادِ  ایى که دونه هی کی

 

 ...کرده نجوا ها عاشقانه گوشم تو هرد ایى روزی یه که دونه هی کی

 

 !پروا؟ -
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 شدم عاشقت که بودی خوب انقدر

 چیه داشتى دوست َفههوندی بهم که بودی بزرگ ِانقدر

 ...نیوهد چشهم به کس هیچ دیگه که بودی كاِهل ِانقدر

 هیشم نابود دارم که نیستی انقدر حاال

 نهونده واسم اشکی دیگه که دلتنگم انقدر

 شدم تنها آخرش که خواستهت هی انقدر

 ...هیشدم که ِدلتنگت

  پِناَهم تنها

 بود تو های عکس

 پروا کردی هی نگاهم چقدرخوب

 باشه قرار اگه هى

 "تو هاله" هى بارش هزار هر کنم زندگی بار هزار

 !!پروا؟ باشه

 ...کنیم هی فراهوش رو گذشته

 رو چی ههه سازیم هی صفر از

 ...کنم رو و زیر رو دنیا بذار بگو بله یه هى به فقط تو

  ؟؟!پروا

 خواد هی تو احساس جنس از نفر یه دلم

 خودت هثل نفر یه

 خواد هی تورو خود دلم اصال

 

 ...رفتم سهتش و شدم بلند جام از

 

 ...شدم دور ازش حرفی هیچ بدوى ولی

 

 نداشتم گفتى واسه چیزی هیچ
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 ...شد نهی کنم خارج ذهنم از رو حرفاش که کردم هی هرکاری...  کرد آشوب رو دلم حرفاش با باز لعنتی

 

 !؟...بود شده چم

 

 ...کنم هی دور ازش رو خودم دارم چنگهه تو کنارهه که االى ولی دادم هرکاری به تى و خوردم ؼصه داشتنش واسه عهر یه

 

 ...بود شده هؽشوش شدت به ذهنم

 

 نداشتم هم رو دانشگاه ی حوصله دیگه کردى هی هدایتم دانشگاه خروجیه سهت خودشوى پاهام

 

 اینجا چرا اصال شد پیدا ها دانشگاه تو رادههر ی کله و سر چرا دونم نهی

 ...ها ی دانشکده چرا

 ....چرا...چرا

 

 داد هی آزارم داشت که بود ذهنم تو جواب بی سوال کلی

 

 کنم سوال ازش نبود که روزایی از خواست هی دلم

 

 ...برگشت که چیشد اینکه یا

 

 ...شدم لعنتیم ؼرور ایى پاسوزه ولی

 

 بود سرجاش ؼرورم هنوز ولی نداشتم باختى واسه چیزی

 

 ضعفم نقطه رو گذاشت دست رسید راه از هرکی که هرچند
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 "ؼرورم" 

 

 ...دادم تکیه شیشه به رو سرم و شدم تاکسی سوار

 

 بهتر زندگیه واسه کردى هی تالش که بود عابرایی به نگاهم

 

 کرد نهی آروهم دیگه داشت رو آراهش حکم هى واسه ای خونه

 

 بود شده هم آور عذاب واسم حتی

 

 شم رو به رو اردالى با نکنه اینکه عذابِ 

 بزنه زخم بهم بازم و ببینم رو ترنم نکنه

 بدم بروز خودم از العهلی عکس چه باید ندونم و ببینهشوى باهم نکنه

 

  کرد هی م دیوونه داشت خیال فکر

 

 ...کردى آهد رفت قایهکی و کردى زندگی دزدکی از بودم شده خسته

 

 نباشه کسی تا کردم نگاه رو راست و چپ عادت طبق شدم که خونه نزدیک

 

 ...کردم بازش کلید با و رسوندم در به رو خودم سریع

 

 ...نشم چشم تو چشم اردالى با ولی برم باال ها پله از پنجم ی طبقه تا بودم حاضر

 

 ذاشت نهی سرم به سر قبل هثل دیگه هاهاى
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 ...واسش بهیرم

 

 "خوره هی رو ش هطلقه دخترِ  ی ؼصه" 

 

 ... شد جهع هام چشم تو اشک اوهد ذهنم به که فکری با

 

 کشیدم آؼوش تو رو هاهاى و کردم پاک رو اشکام هقنعه ی گوشه با

 

 !!چطوره؟ خودم گلِ  هاهانیه+ 

 

 !پروا؟ -

 !اوهدی؟؟ باال ها پله از باز

 

 رفتم اتاقم سهت و انداختم پاییى رو سرم

 

 فههه هی هاهاى کنم هرکاری که بدِ  چقدر

 

 بود شده کم خیلی ؼذام و بودم شده اشتها کم بود روزی چند...  نشستم تخت رو و درآوردم رو لباسام

 

 شدم تر الؼر کیلو چند کردم هی حس...  افتاده گود هام چشم زیر کردم هی احساس

 

 ...شد هی تز نزدیک لحظه هر هاهاى پاهای صدای

 

 بود لباش رو لبخند
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 ! پروا؟ -

 هاهاى برگشتی زود اهروز چرا

 ...نشد تشکیل کالسم+ 

  خونه اوهدم زودی گرفتم تاکسی هنم

 

 !کنی؟ کهکم نیستی که خسته_ 

 

 !خبریه؟! هگه؟ چطور+ 

 

 ... داریم هههوى اهشب راستش -

 ...پروا کنی کهکم باید

 تنهام دست

 

 زدم بهش لبخندی و دادم تکوى رو سرم

 

  قرباى چشم+ 

 شهام اختیار در کهال و تهام اهروز بنده

 

 ...خوشیش دل واسه حرفام و ساختگیه لبخندم نفههه که کردم هی دعا دعا فقط

 

 ...رفتم آشپزخونه سهت هاهاى ههراه و پاشدم جام از

 

  هاهانی هست کی هههوى حاال+ 

 

 پروا قدیهیه دوستای از یکی -

 ...شناسی نهی تو
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 شد تهوم کارا تا کردم هاهاى کهک آشپزخونه تو رو ساعتی چند

 

 هیزد چرت داشت و بود برگشته سرکار از بابا

 

 ...کنم کهکش لباس انتخاب تو تا کرد صدام هاهاى ها هدت بعد

 

 کنه تنش تا کردم انتخاب رو خوشگلی کرهیه زرشکی داهىِ  سارافى

 

 !هاهانی؟؟؟+ 

 

  عزیزم؟؟ جونم -

 

  کردم بؽض

 

 باشی ناراحت هى بخاطر نباید دیگه+ 

 بده قول بهم هاهاى

 بشی قبل هثل بده قول

 ...کنی خوشگل قبلنا هثل بده قول

 ... کنی دعوام

 ...بذاری سرم به سر

 ...بدی حرصم

 ...کنی اذیتم

 

 فشردم دستام تو رو دستاش
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 کنم نهی عوضتوى دنیا با که شهام کوچولویِ  دختر هنوزم هى هاهانی+ 

 

 ...کرد هی گناه احساس که هادری آؼوش بود آراهش از ههلو

 

 

 را آؼـــوشــت ام زده تـــى هادرم

 آیـــد هــے هـــى بــــه چــقــدر

 اش انــدازه و جنسـش رنـگــش

 هایـم کسے بـے تهام قـد بـه کـه

 !!اســـت نشستــه دلــــم بــــر
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 3فصل 

 ...وایسادم اتاقم قدیه آینه رویِ  به رو

 ...زدم گوشم پشت رو پریشونم هوهای

 ...کشیدم لبام رویِ  رو دستم

  فروغ بی هام چشم و بود شده الؼر خیلی صورتم

 

 !پوشی؟ هی چی تو پروا -

 

 ... بود شده خوشگل چقدر  ، برگشتم هاهاى سهت

 زدم لبخندی

 

 !!عشقم بگی تو که هرچی+ 

 

 کرد برانداز رو هام لباس و رفت لباسام کهد سهت ذوق با

 

 کرد جلب رو نظرش داشت سفیدی سانتیه سه یقه پیرهى زیر از که کاربنی آبی هخهلِ  داهىِ  و کت

 

 !نه؟ قشنگه -

 پرا؟؟ چرا نپوشیدیش تاحاال

 

 گرفتم ازش رو لباس و دادم قورت رو حرفم ولی گرفتیم عروسیهوى خرید تو اردالى با و ایى بگم خواستم

 

 !پوشم هی رو ایى اهشب هاهاى باشه+ 

 

 ...وایسادم آینه جلو لباس کردىِ  تى بعد
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 بپوشم خودش جلو بار یک نشد قسهت رو گرفته واسم اردالى که لباسی هه

 

 ...رفت آرایشیم لوازم کیؾ سهت دستم ها هدت بعد و زدم گره گردنم دور رو روسریم

 

 ...دادم بیشتری ی جلوه بهش گونه رژ کهی با پوشوندم پودر کرم با رو صورتم

 

 زد صدام هاهاى در زنگ دروهدى صدا به با

 

 رسیدنا هههونا بیا پروا-

 

  بزنم لبخند کردم سعی و کشیدم هام لب به رو لبم برق

 

  اوهد هی هههونا با  ، بابا و هاهاى سالهتیه چاق صدای

 

 ...رفتم ورودی در سهت آروم های قدم با و کردم باز رو اتاقم در

 

 شدم کوب هیخ سرجام پرسی احوال  سالم هشؽول و بودى در جلوی هنوز که هههونایی دیدى با

 

 سالم...س+ 

 

 چرخید سهتم ها نگاه ی ههه

 

 بود بابا با روبوسی هشؽول بزرگی گلِ  سبد با بلندی قد پسرِ 

 

 کرد قفل هام چشم رو و افتاد بهم هاش چشم
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 کرد صدام بود شده اشک پر هاش چشم حالیکه در و زد عهیقی لبخند هاهاى

 

 !پروا؟ -

 ...بیا گلم بیا عزیزم بیا

 

 نبود خودم دسته اشکام کنترل بگیرم رو خودم جلو تونستم نهی دیگه

 

 بود اینجا رادههر

 هاهانش با دفعه ایى

 

 !پروا؟" 

 خونتوى هیام اینا هاهاى با هفته آخر

 کنم راضی رو هاهانت هیدم قول

 کنه جدا هى از رو تو تونه نهی کسی

 ...هنی هال تو

 عشقم بخند پس

 ..."بپیچه خونهوى تو هات خنده صدای تا بخند

 

  سرشوى پشت هم بابا و کرد راهنهایی پذیرایی سهت رو بابک آقا و هاهانش  ، یلدا هاهاى

 

 ...هیشد تر نزدیک و نزدیک بهم لحظه هر رادههر

 

 ...بزنه بیروى م سینه از خواست هی قلبم انگاری

 

 ...برداشتم سهتش قدهی و کردم پاک رو اشکم دست پشت با
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 کرد دستی پیش رساش صدایِ  با بزنم حرفی بخوام اینکه قبل

 

 !پروا؟ -

 !شنوی؟ هی... شنوم هی

 

 ! رو؟ چی پرسیدم ابروم انداختى باال با بود قفل هنوز زبونم

 

 گرفت قرار قلبش رو دستش

 

 رو قلبم صدای -

 

 ...کردم هی حسش و شنیدم هی رو قلبش صدای  ، شنیدم هی آره

 

 گرفت سهتم رو گل سبد

 

 ! پروا؟ -

 بهونم که اوهدم

 بهونم ههیشه واسه که اوهدم

 قبل هثل نه

 قبل از تر هحکم بار ایى

 ...رفتم

 هست زندگیم تو بزرگ خیلی خال یه تو بدوى دیدم اها

 ...پروا نیستم ضعیؾ دیگه

  شدی هى ضعؾ قربانیه تو چوى نیست ههم واسم ات گذشته

  واسم االنه ههم

 ...شده قفل زبونت و وایسادی روم به رو گریوى های چشم با که االنه
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 پروا بکشی سختی ذارم نهی دیگه

 راهى تو خوب روزایِ 

 خونهوى هیریم پروا

 کنی بازش واسم تو تا هیزنم در ههیشه هثل هى و تویی خانوهش ای خونه

 نه قایهکی دیگه

 

 شد هی رد چشهام جلو از و هیشد زنده واسم ها گذشته حرفاش تک تک با

 

  آوردم زبوى به رو بود افتاده جونم به خوره هثل به که رو چیزایی و کرد حرکت لبم

 

 ! رادههر؟+ 

 ناهرد رفتی نهی کاش

 ذاشتی نهی تنهام کاش

 

 زد چنگ گلو به بؽض

 

 ...گذشت سال یک قدر واسم روزا تو بدوى+ 

 ... کشیدم چیا بدونی اگه

 نزدم که کارایی چه به دست داشتنت واسه بدونی اگه

 کنی خالی رو پشتم نبود حقم

 

  کشیدم عهیقی نفس و بستم رو هام چشم

 گفتم هی بهش رو بود هونده دلم تو که رو حرفی باید ولی لرزید هی دستام

 

 ! رادههر؟+ 

 ...سختی ههه ایى بعد خواد نهی دلم
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 ... باشه هطلقه زى یه زندگی از سههت

 

 دویدم اتاقم سهت و گرفتم دهنم جلو رو دستم

 

 شد هانع پاهاش با که ببندم و در خواستم

 

 عزیزم بزنم حرؾ باهات خوام هی کنم هی خواهش کى باز و در پروا -

 کى باز و در لطفا

 

 کرد بؽلم سفت و کشید خودش سهت هنو ها دیوونه هثل در کردى باز با

 

 گذاشت لبم روی رو اش اشاره انگشت

 

 !!!پروا بزنی و حرؾ اوى نبینم دیگه -

 !باشه؟

 دستام تو بذار رو دستت و بگو بله یه فقط

 

 نشوند لباش رو عهیقی لبخند

 

 !!!بله بگو -

 

 !خدا؟ بود هام بدبختی آخرِ  یعنی

 

  وهمِ  اینا ی ههه و خوابم تو ههش کردم هی فکر

 

 هیشه ختم هى تنهاییه به تهش که هیشم بازی یه وارد دارم بازم کردم هی احساس ههش
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 زیاد خیلی  ، ترسیدم هی

 

 بود هى هیل باب چیز ههه که االى

 بود پیشم رادههر

 بود آرزوم پیش هاه چند که چیزی تنها

  بود هشتم تو بود کنارم االى

 بود گرفته فرا رو تنم تهوم عجیبی ی شوره دل ولی

 

 سپردم بهش رو دلم و گذاشتم دستاش تو رو دستم ثانیه از کسری تو و زدم دریا به رو دلم

 

 بله:  دادم تحویلش هتقابلی لبخندِ 

 

  زد دستام جفت رو آروهی ی بوسه آهیزی شیطنت چشهکِ  با

 

 پروا کنم خوشبختت هیدم قول -

 ! بقیه؟ پیش بریم حاال

 

 ...شدیم خارج اتاق از و گرفتم سفت رو دستاش

 

 بودى زدى گپ هشؽول اینا هاهاى

 

 کشید آؼوشش تو هنو و پاشد جاش از دیدنم با هاهانش

 

 هیداد رو هاهاى بوی
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 ...تخت خیالت عزیزم بگیرى پسرم از تورو ذارم نهی دیگه:  کرد زهزهه گوشم کنار

  هیلرزونه رو رادههر پاهایِ  اشکات که نکى گریه دیگه فقط

 !عروسم؟ باشه

 

 ...نشستم کناریش هبل رو و دادم تکوى تأیید ی نشونه به رو سرم باشى کرده آب دلم تو قند که انگاری حرفش با

 

 هیداد جواب رو ههه هودبانه رادههرم و کرد هی سوال رادههر تحصیالت و کار از بابا هراسهات ی بقیه طبق

 

 خورد نهی تکوى رادههر کنار از و بود خوشحال خیلی پرهاهم اینکه هثل

 

 رادهنش آقای ببینید -

 هنزلتوى اوهدم هی تدریس واسه که زهانی ههوى هى

 خدهتتوى بیاریم تشریؾ هادر با خواستم اجازه و کردم خواستگاری رسها ههسرتوى از رو خانوم پروا

 ندادى بهم رو اجازه ایى چیزی هر یا هصلحت حاال دلیلی چه به دونم نهی اها

 کنیى قبول ؼالهی به رو بنده که اوهدم باز هى ها هدت بعد حاال

 نیستم پایی و سر بی و ابالی ال پسرِ 

 بودم تحصیل و کار هشؽول هدت تهوم

 کنم هی زندگی هادرم با و دادم دست از رانندگی ی سانحه یه تو گی بچه تو رو پدرم

 پدر هم بوده هادر هم واسم

  هادرهه زندگیم ضعؾ نقطه

 هیشنوم بنده داریى شروطی و شرط هر اگه حاال

 کنم خوشبخت رو دخترتوى هیدم هردونه قول بهتوى که نه اگه

 

 کرد نگاه هى به و زد لبخندی داد هی گوش رو رادههر حرفای دقت با که بابا

 

 ...عرق دستام کؾ و بود شده سرخ خجالت از هام گونه
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 !بابایی؟  ، پروا -

 ... داریى دوست رو ههدیگه دونم هی

 عزیزم هوافقم هى

 ؟!!چیه خودت نظر

 

 گفتم آروم و اندختم پاییى رو سرم

 

 بابا بگیى شها که هرچی+ 

 

 گرفت سهتم رو شیرینی ظرؾ یلدا و زدى کؾ به کردى شروع ههه بابا گفتىِ  هبارکه با

 

 داداش زى کى شیریى رو دهنت -

 

 ...شده نگاهم قفل بازم ها هدت بعد که بود هایی چشم قفل نگاهم

 

 نکرده فراهوشم و داره دوستم هنوزم رادههر دیدم هی وقتی داشتم خوبی حس

 

 شدى داشته دوست و داشتى دوست بود خوبی حس

 

 گنجیدم نهی پوستم تو کردم هی تنم عروس لباس دیگه بار یک اینکه از عروسی هدار قرار و عقد روز تعییى با

 

 ...بود رادههر دوهاد که بود ایى فرقش دفعه ایى البته

 

  کردى تعریؾ خونوادش و رادههر از کرد شروع بابا رفتنشوى با
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 کردم جلب هم رو بابا نظر رادههر اینکه هثل

 

  برسم رادههر به بابا رضایت با تونستم که بودم خوشحال

 

 شدم افکارم در ؼرق و  کردم عوض رو لباسام

 

 ... کردم بازش رو  هسیج و رفتم تخت سهت اوهد گوشیم به پیاهکی با

 

 " پروا بره هی خوابم تو بخیرِ  شب با بعد به اهشب از بازم" 

 

  کردم لهس رو اسهش انگشتم با

 

 هیده آراهش بهت عشقتم اسم لهس حتی که آخ

 

 ...بستم رو هام چشم و گذاشتم بالشتم روی دؼدؼه بی رو سرم ها هدت بعد

 

 پاشدم خواب از ها زده جى هثل هاهاى صدای با

 

 هوندیا خواب باز پاشو پروا -

 

 ...پاشم جام از خواست نهی دلم اصال  ، گرم پتو زیر و بود سرد هوا

 

 بپره سرم از خواب تا شستم رو صورتم و دست و رفتم دستشویی سهت

 

 بود شده دیرم حسابی
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 کشیدم سر شیری لیواى و کردم تنم رو هام لباس سریع

 

  اوهد هی هاهاى ؼر ؼر صدای

 

 پروا بخوری کاهل رو صبحونت که پاشو زود بگم بهت چقدر -

 گیری هی هعده زخم آخرش

 

 بیروى زدم خونه از فرستادم هاهاى واسه دور از که بوسی با و کردم پام رو بوتام نیم

 

  گرفتم باال رو سرم هاشینی بوق با که بودم هام دستکش پوشیدى حال در بود شده سرد خیلی هوا

 

 !دیى؟ هی افتخار خانوم -

 

  برداشتم جلو قدم چند اذیت هحض و شد باز بناگوشم تا نیشم رادههر دیدى با

 

 دیگه سوارشیى خانوهی ئه -

 ...ها خوری هی سرها ، سرده هوا

 

 شدم سوار شیطانی لبخند با و کردم نازک واسش چشهی پشت

 

 سهتم گرفت رو دستش کاری هر از قبل

 

 "دستات"  سریع تند زود -

 

 گذاشتم گرهش دستای تو رو زدم یخ های دست
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  گفت کرد هی گرهش کردى" ها" با داشت حالیکه در و گرفت دهنش جلو رو دستام

 

 خانوم پروا دنبالت هیام خودم بعد به ایى از -

 

 رادههر دستای تو دستام و بود گرم حسابی پاهام زیر بستم رو هام چشم و دادم تکیه صندلی به رو سرم

 

 باشه خواب اینا ی ههه ترسیدم هی ولی کنم باز رو هام چشم خواستم

 

 شه تبدیل سراب به هام چشم کردى باز با که واقعیتی یا

 

 !ناهار؟ بریم کالست بعد -

 ! پروا؟

 هستها شها با خانوم پروا

 

  درآوردم رو رادههر ی حلقه جیبش از و کیفم تو انداختم رو دستم

 

  گرفتم سهتش لبخند با

 

 ...کى دستم دوباره+ 

 

 داد دست بهم قبلنا هثل حسی بازم دستم تو حلقه کردى وارد با

 

 : کردم زهزهه لب زیر

 

 ...ام دیده که چیزهایی تهام ازهیاى

 ... دهم اداهه اش دیدى به هیخواهم که تویی تنها
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 ...ام کرده لهس که چیزهایی تهام هیاى از

 ...دهم اداهه کردنش لهس به هیخواهم که تویی تنها

 ...دارم دوست را طعهت نارنج ی خنده

 ؟...عشق ای کنم باید چه

 ... است بوده چگونه عاشقی رسم که نیست خبرم هیچ

 ؟...اند ساى چه دیگر های عشق نهیدانم هیچ

 ...تو به کردى نگاه با هى

 ...ام زنده تو به ورزیدى عشق با

 ...است هى بودى،ذات عاشق

 

  داد دست بهم قشنگی حس رادههر پای به پا برداشتى قدم و دانشگاه به اساتید درب از ورودهوى با

 

 بگیرم رو دستاش تونستم نهی که بود اینجا بدیش فقط

 

 بود برده رو دانشکده درشتِ  و ریز دخترای تهوم دل دانشگاه واردِ  تازه و جواى استادِ 

 

  شده هى نصیب دختر ههه ایى بیى که بودم شانش خوش چقدر

 

 زدم رادههر به پوزخندی

 

 کنى هی نگام اینجوری دخترا چرا اوه اوه+ 

 بدى قورتم درسته خواى هی انگاری

 

 زد لبخندی

 

 برده رو استادشوى دل که کیه خوشگله خانوم ایى ببینى کنى هی آنالیزت دارى -
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 نیست بارش خارجی هم کلهه یه دخترت دوست بفههى اگه هیشی سوژه کلی+ 

 

 پروا کردم هی کشفت هى هیزدی حرؾ نخستینم های انساى زبوى به اگه تو -

 

 رفتم دستشویی سهت و کردم خداحافظی ازش کالسش دم

 

  بودم گرفته درد دل حسابی

 

 بود گذشته ام هاهانه عادت از که هیشد روزی چند

 

 ...کردم تر زیاد رو سرعتم دهنم سهت م هعده هحتویات هجوم با دستشویی در نزدیک

 

 ...شد خراب سرم رو دنیا کرد خطور ذهنم به ای لحظه که فکری با

 

 ... هى خدای وای

 

 ...نداره اهکاى چیزی ههچیى  نداره، اهکاى نه نه نه

 

 ...اردالى و هى

 

 کنم آروم رو خودم کردم سعی طالق قبل آزهایشات یادآوری با 

 

 وقته چند ایى های تنش و فشارها بخاطر هاهیانه افتادى عقب نیست چیزی پروا نه

 

 ...نداره اهکاى باش آروم پروا ههینه بخاطر آره
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 ...سرکالس رفتم زدم صورتم به آبی

 

 ...ترسیدم هی بازم بگم چرا دروغ بود هنفی طالقم قبل آزهایش اینکه وجود با

 

 ...دیگه جای فکرم ولی بود سرکالس جسهم

 

  کرد ترک رو کالس استاد و شد تهوم کی کالسم نفههیدم اصال

 

 نشست لبم رو لبخند کالس جلویِ  رادههر دیدى با که کردم جهع رو هام وسیله  ، کرد هی درد بدجور سرم

 

  خانوم نباشی خسته به به -

 

 دادم گوش درس که بس شدم خسته که چقدرم اوؾ

 

 !پروا؟؟؟ -

 !کجایی؟

 !کجاست؟ حواست نیستیا باغ تو

 

 خوبم نه نه+ 

 ... رادههر چیزه فقط

 

 !چیشده؟ چی -

 

 خونه بیا تر زود تونی هی اگه داریم هههوى اهروز که گفت زد زنگ هاهاى+ 
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 ...تو با قراره که گفتم گفتها بهش:  دادم اداهه هکث کهی با

 

 حرفم وسط پرید

 

 رسونهت هی عزیزم باشه -

 

 بگم دروغ بهش دارم بود فههیده که انگاری ، بود کرده سکوت رو راه هدتِ  تهوم

 

 گفتم دروغ که باشه فههیده ترسیدم هی ولی بشکنم رو سکوت خواستم هی

 

  نداشتم رو گذرونی خوش و رفتى بیروى ی حوصله که دونستم هی فقط زدم و حرؾ اوى که چیشد نفههیدم خودهم اصال

 

 بودم داؼوى و بود ریخته بهم اعصابم بازم

 

 ...تازه خیال و فکر یه روز هر تازه هشکل یه روز هر  باشم، داشته روزخوش یه هى نبود قرار اینکه هثل

 

 شدم پیاده هاشیى از و کردم رادههر با خالی و خشک خداحافظیه در جلو رسیدنم با

 

  زد خشکم سرجام صدایی با که رفتم خونه در سهت رفتنش بعد

 

 ؟!!خانوم پروا به به -

 

 ...فرستادم لعنت خودم شانس به اردالى دیدى با

 

 !!!گردم هی بر دارم هى که اوهد هی ای لحظه ههوى باید یعنی
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 رفتم در سهت و گفتم آروهی" سالمِ " لب زیر

 

 !شدی؟ پیاده هاشینش از بود کی یارو اوى ببینم وایسا -

 

 نکردم ههاهنگ تو با رو م روزانه ی برناهه که ببخشید:  گذاشتم کهرم رویِ  رو دستم

 

 بود کم خیلی بینهوى ی فاصله  ، شد نزدیکم حرص با

 

 پروا نکنا زبونی بلبل هى واسه -

 !بود؟ کی پرسیدم

 

 ...تو به+ 

 

 هاسید دهنم تو حرؾ فریادش با

 

 نده تحویلم پرت و چرت!  بود؟ کی پرسیدم -

 

 ...چسبید رو بازوم پشت از که تو برم خواستم و چرخوندم در تو رو کلید

 

 گفتم بلند صدای با و کشیدم بیروى دستاش حصار از رو بازوم حرص با

 

 !هاى؟ هیزنی هى به دست حقی چه به تو... تو+ 

 ...گرفتیم طالق هم از تو هنو رفته یادت اینکه هثل

 ... پارسا آقای ها بری هی باال هى واسه رو صدات که باشه آخرت بار

 

 !ندارم؟ خبر ازت و برؾ تو کردم رو سرم کنی هی خیال هه -
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 !بود؟ خستت دل عاشق ههوى با خواستگاریت هراسم دیشب دونم نهی هى کنی هی خیال

 ...پروا دونم هی رو ههه

 !بری هی گور به رو آرزو ایى باش هطهئى ولی

 

 ...شد سوار و رفت هاشینش سهت

 

  باشه خودت الک تو سرت نیوهده تو به هى زندگیه فوضولیه+ 

 ... کشیدم بیروى تو زندگیه از رو پام هى که طوری ههوى

 

 ... پروا دارم کار تو با ها حاال حاال هى ولی-

 !ببینم؟ اصال

 !اونور؟ نرفتم اینا هاهاى با چرا که نکردی فکر  ایى به اصال تاحاال

 !ایرانم؟ تو هنوز چرا که نکردی فکر

 !دارم؟ خاطره تو با جزءش جزء تو که لعنتی ساختهوىِ  ایى تو هوندم چرا اینکه یا

 !!فههی هی پیشهم دقیقه چند حرفای چرای کردی پیدا رو سواالم ایى جواب وقت هر

 

 ...بیروى بری هى زندگیه از تونی نهی راحتی ایى به باش هطهئى

 

 !هیگی؟ چی اردالى+ 

 !چته؟

 !شی؟ دهاؼم هویِ  علی هثل خوای هی نکنه

 

 !! کنی زندگی هى با بازم هجبوری تو نیستم دهاؼت  هوی -

 

 !باشم؟ هجبور باید چرا+ 

  ندارم دوست که کنی کاری انجام به وادار هنو تونی نهی تو
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  کردی ازدواج تو که ههونطوری کنم هی ازدواج دارم هى اردالى

 ...اجبار یا بوده عالقه رو از ازدواجت که نیست هربوط هى به

 س عالقه رو از هى ازدواج که بدوى و ایى ولی

 !بگیره جلوهو دفعه ایى تونه نهی هم ای دیگه کسِ  هیچ یا تو

 !هفهوهه؟

 

 ... زد زل هام چشم تو و کرد روشى رو هاشینش پوزخندی با

 

 ...تونه هی شکهت تویِ  ی بچه ولی بگیرم تورو جلوی تونم نهی هى آره -

 

 رفت گیج سرم و شد سست پاهام حرفش شنیدى با

 

 کنم حفظ رو خودم کنترل کردم سعی و گرفتم دیوار به رو دستم

 

 رفت هی اکو هؽزم تو صداس

 

 " تونه هی شکهت تویِ  ی بچه ولی بگیرم تورو جلوی تونم نهی هى آره" 

 

 ...رفت و شد هحو هام چشم جلو از ثانیه از کسری تو

 

  بود هنفی جوابش دادم بارداری تست هى نداره اهکاى ایى نداره اهکاى نه نه نه

 

 باشم باردار هى که داره اهکاى چطور

 

 ...خوردم هی تلو تلو داشتم هنوز حالیکه در وایسادم  پاهام رو سختی به
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 هیفههیدم اهروزش حرفای از رو هنظورش باید زدم هی حرؾ اردالى با باید رفتم، خیابوى سهت

 

 شدم سوار و دادم تکوى دست هیشد رد که هاشینی اولیى واسه

 

 ...گذاشتم شکهم رویِ  رو دستم و دادم بهش رو کارخونه آدرس

 

 بود ههیى فقط گذشت هی ذهنم از که سوالی تنها

 

 !"چی؟ بودی حاهله تو و بود راست اردالى حرؾ اگه" 

 

 داشت هرگ عذاب واسم بهش کردى فکر حتی

 

 ...کرد شروع جدید زندگیه یه و داد طالقم هوضوع ایى دونستى با باباش که باشه هى شکم تو ای بچه

 

 کرد هی تصدیق رو اردالى حرفای روحیم و جسهی عالئم و هیشد هنفجر داشت سرم

 

 شدم پیاده کارخونه جلوی

 

 بود پیدا کارخونه داخل هاشینش

 

  داشتم هی بر قدم کارخونه سهت اکراه با

 

 ...نبود شکنجه جز چیزی واسم االى که روزها اوى خوش خاطرات کرد هی خاطرات تجدید واسم هم اینجا

 

 ...داخل برم که داد اجازه و شد بلند جاش از دیدنم با نگهباى
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   کردى هی نگاه قبل هثل کارخونه کارهندای حتی و ها کارگر

 

 دادى هی سالم و هیشدى بلند جاشوى از

 

 هیکنى برخورد اینحوری هنوزم که گرفتیم طالق اردالى هنو که دونى نهی شاید هه

 

 کرد گرهی پرسیه احوال سالم و پاشد جاش از دیدنم با هشفق خانوم

 

 کردى وصل اردالى اتاق به و برداشت و گوشی

 

 

 !کنم؟ راهنهاییشوى آوردى تشریؾ رادهنش خانوم ههندس آقای -

 

 نهایاى در چهارچوب تو خودش و شد باز اردالى اتاق در بعد ثانیه چند

 

  خواد نهی اجازه هى اتاق به اوهدى واسه پروا هشفق خانوم -

 وایسه سرپا نیست جایز

 

 کرد اشاره بهم دست با و نشوند لبش روی لبخندی

 

 عزیزم تو بیا -

 

 بودم درآورده شاخ حرفاش و کاراش از

 

 رفتاراش از ترسیدم هی یکهم  بخواهید رو راستش بود زده خشکم ههونجا  ، کنم باور رو کارش کدوم باید دونستم نهی
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 بود سرش تو ای نقشه چه دونم نهی

 

 رفتم اتاقش سهت هحکم های قدم با و کردم هشت رو دستم

 

 کردم نگاهش حرص با و کوبیدم هحکم و در

 

 باشی سرپا نیست خوب واست بشیى پروا -

 نیست خوب واست عصبانیتم

 بگم بهت نباید هى دیگه که اینارو

 باش هى ی بچه فکر به نیستی خودت فکر به

 شیکهت تو ی بچه اوى فکر به

 

  بود اوهده جوش به خونم عصبانیت از

 

 زدم داد

 

 زنی هی حرؾ چی از داری بچه کدوم اردالى نگو چرت+ 

 بوده هنفی آزهایش جواب دادم آزهایش هى

 ...کنی خراب رو زندگیم و بدی آزارم حرفات با نکى سعی پس

 

 گفت و زد زل هام چشم تو تهام وقاحت با

 

 !آزار؟ کدوم اذیت کدوم -

 !هیگذره؟ هاهیانت از وقت چند ببینم بگو

 

 بودم شده کفری حیاییش بی و شرهی بی از
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 کوبیدم هیز رویِ  رو دستم

 

 !بود؟ چی لعنتی آزهایش اوى پس

 !هیگی؟ داری چی تو پس بود هنفی که جوابش

 

 اوهد سهتم و شد بلند جاش از

 

  پروا هیدی آزهایش هیریم االى ههیى -

 

 ترسیدم خیلی

 

 پارسا آقای نهیام جایی تو با هى+ 

 کهتری ؼریبه یه از هى واسه االى تو

 هنه کردىِ  اذیت واسه فقط حرفاتم هطهئنم

 بذار راحتم و باش نداشته هى کار به کاری هیگم بهت دارم که آخره بار فقط

 بس و هتحرکی ی هرده یه حد در االى هى واسه تو اردالى

 

 ...شدم هتوقؾ صداش با که بیروى برم خواستم و کردم باز و در

 

 !افتاده؟ اتفاقی چه بدونی نداری دوست -

 !هیزنم؟ حرؾ اطهیناى با اینقدر چرا بدونی نداری دوست

 ! کردم؟ خرجت چقدر دونی هی پروا

 

 !کردم؟ خرجت چقدر که چی یعنی  ، چی یعنی

 



 آؼوش خالی                                                                                                                            ٔفصل 

 

 

9ٔٔ 
 

 ...ترسیدم هی بیشتر هیزد حرؾ بیشتر هرچی! چیه؟ حرؾ ایى از هنظورش

 

 !حرفا؟ ایى چی یعنی هاى!  کردم؟ خرجت چقدر که چی یعنی+ 

 

 ...پروا بارداری تو -

 شکهته تو هى ی بچه

 

  نداره اهکاى هه+ 

 ! اردالى؟ کشیدی ای نقشه چه باز

 !کثیفته؟ فکرِ  تو چی باز

 

 ... پروا بود هثبت ، آزهایش جوابِ  گرفتى واسه رفتم که روزی ههوى -

  پروا هى از...  بودی باردار تو... تو

 ...گرفت هی شکل تو شکمِ  تو داشت هى ی بچه ی نطفه

 !کنم؟ هنفی رو آزهایش جواب بتونم که کردم خرجت چقدر دونی هی

 داره رو ارزشش البته

 ...پروا شی خودم زىِ  هجبوری دوباره تو

 

 ...شد نزدیکم

 

 ...پروا کنیم هی زندگی باهم دوباره -

 ...هوى بچه  تو  هى

  شیم جدا هم از نذاره که فرستاده خدا رو بچه ایى

 هونه بچه بخاطرِ  ایرانم هنورم هى اگه

 ببینهت که ساختهوى ههوى تو هوندم

  باشم هراقبت که
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 باشم ام بچه پیش که

 

 ...بود برده هاتم حرفای شنیدى با

 

 !! باردارم؟ واقعا هى یعنی هى خدای وای

 

 شکهم رو گذاشتم رو دستم

 

 !هیدم؟ پرورش شکهم تو رو اردالى ی بچه دارم االى یعنی

 

 ...داده تشکیل دیگه زندگیه یه باباش و گرفتى طالق هم از باباش هاهاى دونه نهی... خبره چه اینور دونه نهی که ای بچه

 

 !داده؟ طالقم پدرش که ای بچه هاهاى! هیشم؟ هاهاى دارم هى یعنی

 

 !بهونه؟ کی با!  شه؟ بزرگ جوری چه قراره هیشه؟؟ چی بچه ایى تکلیؾ پس...  پس

 

 انداختم نگاه اردالى به بؽض با

 

 اردالى تو به لعنت... تو به لعنت+ 

 ...گذاشتی سرپوش روش و کردی پنهوى رو چی ههه داری بچه ازم اینکه دونستى با که تو به لعنت

 بهونه اینجوری ذارم نهی هى ولی

 کرد صادر رو گواهی اوى که دکتری اوى و تو از کنم هی شکایت

 ...پستی خیلی اردالى

 

 خواهش هی رو بچه هى پروا -

 توئه داشتىِ  ی وسیله تنها چوى خوام هی
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 بدم دست از ارزوى و راحتی به تورو خوام نهی

 بچه بی چه بچه با چه

 نهیدم دستت از راحتی ایى به باش هطهئى

  کردم سر تو با که بوده ای هفته یک اونم کردم زندگی آراهش با هفته یک فقط سال9ٕ ایى تو هى

  پروا زبونهه زیر هات بوسه طعم هنوز

 

 ...هه+ 

 اردالى آقا خوندی کور

 شه بازی باهام نهیدم اجازه دیگه

 

 نبود دلم حرؾ که آوردم زبوى به رو حرفی و گرفتم گاز رو لبم

 

 خودت به هیدهش ات بچه اوهدى دنیا به بعد+ 

 ...کنم خودم گردى وبال رو دیگه کس ی بچه تونم نهی

 ...کردی اجاره رحم هاه نه ایى تو کى فکر

 

 کوبیدم بهم و در و شدم خارج اتاقش از

 

 اوهد هی پاهاش صدای و هیزد صدام پشت از

 

 هیزد صدام و بود افتاده راه سرم پشت کارخونه کارهندای و کارگرا به توجه بی

 

  دارم حرؾ باهات وایسا پروا -

 وایسا شق کله تواها با

 !!!پروا
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 شد سوار و رفت هاشینش سهت که دیدم و شدم خارج کارخونه از

 

 باشه یوده آدهی ههچیى اردالى نهیشد باورم

 

 !کنم؟ چکار هى حاال

 !خدا؟ بگم جوری چه رادههر به

 !هیشد درست داشت چی ههه تازه

 ؟...!شه شروع دردسرا باز باید چرا

 

 بودم شده خسته واقعا دیگه

 

 ... رادههر وای  ، بگم بقیه به جوری چه بودم هونده

 

 بخورم ؼصه باید باز باشم تنها باید باز بدم دستش از باید بازم

 

 آوردم باال رو ام هعده هحتویات و رفتم جوب سهت سریع

 

 هیزد صدام نگراى و بود رسیده سرم باال اردالى

 

 ! پروا؟ چیشده -

 !خوبی؟

 ! پاشی؟ کنم کهکت پروا

 

 نزنیا دست هى به:  زدم داد

 ...نخوره بهم دستت
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 ...کرد بلندم و چسبید رو بازوم حرفم به توجه بی

 

 نباشه تنش به سر خواست هی دلم  ، خورد هی بهم ازش حالم

 

 ...خوابوندم گوشش دم هحکهی ی کشیده

 

 عوضی کى ولم+ 

 

 ...کرد نهی ول و بود چسبیده هحکم رو بازوم

 

 بود شده بد حالم و هیزدم نفس نفس

 

 ...سهت رفت دستش یهو

 

 گرفت پشت از و کهرم

 

  بود شده یکی فریادام با اشکام دیگه حاال

 

 عوضی کى ولم:  زدم جیػ

  کى ولم

  انداختی روز و حال ایى به هنو تو

 ؟!!هاى خوای هی چی اینجا االى

 !خوای؟ هی جونم از چی!  داری؟ نهی بر سرم از دست چرا

 

 گذاشت گاز پدال روی رو پاش و کرد هاشینم سوار هام بیداد و داد و حرفام به توجه بی
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  آزهایشگاه یه ببر هنو+ 

 زودباش

 شم هطهئى باید

 کرد اعتهاد نهیشه ناهرد تویِ  حرفای به

 

 هیکرد تکرار هی طهأنینه با و ریلکس خیلی

 

 برهت هی برهت هی برهت هی -

  پروا باش آروم تو

  نیست خوب بچه واسه

 

 کنم حروهش گلوله یه داشتم دوست آورد هی زبوى به که رو بچه ی کلهه

 

 زدم زل رخش نیم به

 

 باشه هى شکمِ  تو هردی ههچیى ی بچه که نهیشد باورم  ، خورد هی بهم هرد ایى از داشت دیگه حالم

 

 خودت دست هیدهش اوهدنش دنیا به بعد یا باشه کار در ای بچه اگه باش هطهئى اردالى+ 

 هیشه سقط اوهدى دنیا به قبل یا

 ...بدوى و ایى

 

 هاشیى فرهوى به کوبید هحکم حرفم شدى تهوم قبل

 

 پروا کنی هی ؼلط تو -

 ذارم نهی زنده تورو هى شه طوریش بچه قسم واحد و احد خدای به

 بگیری تصهیم بهش راجع نداری حق هنه ی بچه
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  آقا کردی نهی طالقش ی بچه هاهانش دادىِ  طالق با که بود ههم واست ات بچه زندگیه اگه تو+ 

 نکى بازی فیلم هى واسه

 یکی هى واسه حداقل

 ! هاى؟ اردالى سرته تو ای نقشه چه باز

 ؟؟؟!اردالى بشم تو بازیه قربانیه باید هى که سرته تو کثیفی ی نقشه چه باز

 

 !فههی؟ نهی چرا پروا -

 ...بس و بوده تو بخاطرِ  کارا ایى ی ههه که فههی نهی چرا

 !کردم؟ کارو ایى بیارم دست به تورو بتونم باز اینکه واسه فههی نهی چرا

 

 اردالى کردی جا بی تو+ 

 !آره؟ شم ترنم هوویِ  بیام هى خوای هی نکنه

 آخه؟ کردی فکر چی تو

 !چاکتم؟ سینه عاشقِ  کردی فکر

  خواهش نهی تم بچه

 خوام نهی تورو هثل آدهی ی بچه.  خوام نهی! فههیدی؟

 خودت به هیدهش

 

 حرفه ههش که دونستم هی

 

  اردالى به بدم رو استخونهه از گوشتهه از خونهه از ای بچه دونستم هی چطور

 

 ترنم و اردالى به بدهش هاه نه بعد تونستم هی چطور

 

 ... خدا وای
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  باشه هحض دروغِ  حرفاش ی ههه کاش

 

 باشه کابوس باشه خواب ههش کاش

 

 ترهز رو زد آزهایشگاه جلوی

 

 انداخت بهم نگاهی

 

 راسته حرفاش هیداد اطهیناى بهم که نگاهی

 

  دیگه شو پیاده -

 'کنی؟ پیدا یقیى خوای نهی هگه

 !هیگم؟ دروغ دارم نهیگی هگه

 شو پیاده

 

 شدم آزهایشگاه وارد اردالى ههراه و شدم پیاده هاشیى از لرزوى های قدم و تردید با

 

 ترسیدم هی دادى خوى و آزهایش از ههیشه

 

 کنم ضایع اردالى جلوی خواستم نهی ولی

 

  دیگه سهت چرخوندم رو سرم و زدم باال رو آستینم

 

 نیاد در صدام تا گرفتم دندوى به رو لبم و فشردم بهم رو هام چشم رگم تو سرنگ شدى وارد با
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 کرد هی نگاه و هى و بود وایساده اردالى

 

 شدم بلند صندلی رو از تنهایی به و زدم پسش ولی بگیره رو دستم تا اوهد سهتم

 

 بگیریا رو آزهایش جواب نهیای سرخود+ 

 

 بیاد گیرم هاشیى یه تا وایسادم خیابوى کنار و شدم خارج آزهایشگاه از

 

  بود شده سرد خیلی هوا

 

 لرزیدم هی خودم به هوا سردیه بخاطر هم سیاهی چشهام و رفت هی گیج سرم هم

 

 دادم جواب و کردم کیفم تو دست گوشیم صدای با

 

 !هاهاى؟ جونم+ 

 

 !پروا؟ تو کجایی -

 

 هاهاى هیام دارم+ 

 

 !رادههری؟ با -

 

 تنهام نه+ 

 

 پس چیشد اینجا بیاد ناهار اونم که گفتم رادههر به زدم زنگ صبح آخه -

 !هیای؟ تنها داری چرا
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 ! رادههر؟ داشت کار

 

 انداختم کیفم تو و کردم قطع رو گوشی هاهاى حرؾ ایى با

 

 کرد هی رفتار اونطوری چرا بگو پس

 

 گم هی دروغ بهش دارم که بود فههیده و دونست هی

 

  گرفتم باال رو سرم هاشینی بوق صدای با

 

 لرزیدم هی خودم به بید هثل ترس از رادههر برزخیه ی قیافه دیدىِ  با

 

 دیده رو چی ههه پس خدا وای

 

 شد خفه نطفه تو رادههر دیدى با که اردالى صدای و

 

 ...َپر -

 

 کوبید بهم و در و شد پیاده هاشینش از رادههر

 

 !پروا؟ کنی هی چیکار اینجا -

 !آزهایشگاه؟ اوهدی چی واسه

 

 باش زود بشیى بیا پروا:  هیزد صدا هنو که درحالی رفت هاشینش سهت رادههر دیدى با اردالى

 

 هیشد تر عصبی و عصبی رادههر لحظه هر
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 کردم زهزهه یواش کردنش آروم واسه

 

  بریم رادههر+ 

 هیدم توضیح واست

 

  باش زود بریم بیا واینستا سرپا زیاد پروا:  بزنه طعنه خواست باز اردالى

 نیست خوب بچه واسه

 

 بدجنسه انقدر اردالى چرا آخه وای

 

 !هیگه؟ چی پسره اوى پروا -

 

 هیچی رادههر هبچی+ 

 توروخدا بهش نده گوش

  بریم بیا

 کاهل هیدم توضیح بهت

 

 نده شستشو رادههرو هؽز حرفاش با تا کنم دور رادههر از رو  اردالى خواستم هی فقط

 

 بود خونده رو دستم اردالى ولی

 

  اوهد سهتهوى و شد پیاده هاشیى از

 

  پروا دیگه بریم بیا -

 



 آؼوش خالی                                                                                                                            ٔفصل 

 

 

9ٕٕ 
 

 !!!!نهیاد چایی پروا* 

 

 !چکارشی؟ جنابعالی -

 

 !چکارشی؟ شها* 

 

 شکهشم تو ی بچه بابای هى -

 

 هیشدم هطهئى بدم اقباله و گند شانش به داشتم کم کم دیگه

 

  زدم جیػ

 

 ناهردیى ههتوى+ 

 ههیى هثل ههتوى

  اوهد نهی سرم بالها ایى االى کردی نهی ولم اول ههوى اگه رادههر ناهردی توام

 نهیشد اینجوری االى

 

 زهیى رو کردم تؾ و انداختم اردالى به نگاهی

 

 اردالى روت به تؾ+ 

 بردی پیش رو خودت کار نقشه با باز دارم بچه ازت و باردارم فههیدی وقتی که روت به تؾ

 !کردی؟ فکر بچه ایى ی آینده به اصال

 !کنه؟ زندگی جوری چه قراره کردی فکر

 ! کردی؟ فکر هاى

 ...بچه ایى هنو زندگیه زدی گند خواهیت خود با تو
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 هیکرد نگاهم هبهوت و هات چیه قضیه بود فههیده کنم فکر دیگه که رادههر

 

 باردارم ازش هى و راسته اردالى حرفای بودم فههیده خودهم

 

  بود فراگرفته رو وجودم تهام بودى هادر حس

 

 گفتم رادههر به رو

 

 !قراره؟ چه از قضیه دیگه فههیدی -

 داری ابهام جاییش هم اگه

 بپرس اردالى از

 

 هاش گیری تصهیم با که هیگه بهت+ 

 آورده زندگیم هنو سر بالیی چه

 

 زد هی چنگ گلوم به بؽض

 

 ! رادههر؟+

 ... اینکه هثل

 ... برسیم بهم وقت هیچ تو هنو نیست قسهت اینکه هثل

 نبینم رو خوشبختی روی هى کردى یکی به دست زهیى و آسهوى اینکه هثل

 ...دنیا ایى تو

 شیکهم تو ی بچه ایى و هوندم هى

 ...نهوند واسم کس هیچ دیگه

 ... رادههر برو

 کرد پیدات نشه که برو طوری هم بار ایى
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 شدم دور ازشوى آهسته و سست های قدم با و کردم پاک رو ریختى هی وقفه بی که رو اشکام دست پشت با

 

  بودى شده ساکت جفتشوى

 

 شدم جدا ازشوى حرفی هیچ بدوى

 

 دادم هی حق رادههر به

 

 کنه قبول رو شکهش توی ی بچه یه با هطلقه زنه یه چطوری

 

 !بگه؟ چی خونوداش به

 

 گرفت رو هیزنى که حرفایی جلوی هیشه هگه بست رو هردم دهى هیشه هگه

 

 تنهام ههیشه واسه دیگه شکهم تو ی بچه وجود با

 

 هیرى گور به خودم با هام آرزو ی ههه

 

 گذاشتم شکهم رویِ  رو دستم

 

 نیست حال خوش اوهدنت از کس هیچ انگاری جوى هاهاى+ 

 هاهانی نیست خوبی جای دنیا

 عزیزم کنم پر تو با هاهو تنهایی قراره بعد به ایى از

 تنهایی که کنی حس ذارم نهی

 عزیزم کنارته هاهاى
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 ذارم نهی تنهات

 

 نبود هشخص هسیرم

 

  داشتم برهی قدم هرؾ بی فقط

 بود سرد هوا

 ...سردتر دلم ولی

  بودم کرده گیر راهی دو بیى

 

 بگذرم ام بچه از تونستم نهی گرفته رو تصهیهم

 

 ...اینا هاهاى به حتی  ، بگم چیزی کسی به شم هطهئى اینکه قبل نباید

 

 ...بودم خسته کندى کوه سالها قدر که اخ

 

  هیهیره هقم هق توی تلخ بؽض یه بازم

 

  دونه نهی هى جز کی هیچ و خراب هنه ایى حال

  

 ... بارید هی شدت به باروى  و هیداد نوازش صورتهو اشکام

 

 هیکرد گریه هى حال به داشت آسهونم انگار

 

 ...آوردم کم خودت جوى به  بدم، پس زندگیهو ی برگه هیشه:  خدا اجازه 

 

  سپردم باروى به خودهو
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 خیابوى یه        

  باروى نم نم یه        

     کسی بی یه        

 دلواپسی ی قصه       

 شکى دل آهِ  یه       

  برگشت بی بسته بى یه       

 بلند گیسوی یه       

 ههربوى الالیی یه       

  جنوى یه       

  نیاز یه       

 ؼم یه       

 فاصله یه       

 

 کردم نگاه رو عقب و برگشتم

 

 س ههدیگه پیش فقط هى سرِ  دعواهاشوى اینکه هثل  ، رادههر نه اردالى نه  ، نبود کسی

 

 ! زنند هی ههه که رو حرؾ گرنه و فههید اونها توجه روی از هیشه رو ها آدم داشتى دوست

 

 کردم بازش رو اوهد گوشیم به که پیاهکی

 

 : رادههر

 تو از بهتر تواند هی کسی چه"

 باشد؟" تو" جای به

 ...هیکنی عاشق هم را خودت حتی تو کى فکر خودت به ثانیه یک تنها
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 گرفت خندم خودآگاه نا

 

 کرد خاهم حرفاش ههیى با ههیشه

 

 !بهونه؟ که  بو نیوهده هگه! تنهام؟ باز چرا! نیست؟ کنار چرا! کوش؟ االى

 ...رفت که باز نیست، که باز

 

 رفت هی اکو هؽزم تو حرفاش

 

 پروا دنیا ههه با داری فرق تو"

 "…تبعیضم حس ایى عاشق هى

 

  انداخت تنم به لرزه آسهوى ؼرش

 

 داشتم ؼم انقدر هى که بود آذری اولیى

 

 :  کردم زهزهه لب زیر

  هواست به سر عاشق دختر ههاى آذر

 بیى که

   زهستاى و پائیز عشق

 سوزد هی بالتکلیؾ

  گاهی 

 پائیز گرهای با

 ...زهستاى سوز با گاهی
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 : افتم هی هاهاى کالم تیکه یاده

 زى  یه

 رو زیادی هردای بتونه شاید

 ...باشه داشته دوست

 هرد یه دیدى با تنها اها

 ...!افته هی شهاره به نفسش

 

 انداختم گوشیم تو رادههر ی شهاره به نگاهی

 

 !بله؟+ 

 

 !تو؟ کجایی -

 

 ام خونه+ 

 

 !پروا؟ رسیدی زود چه -

 

 !داری؟ کاری+ 

 

  باشه راست اردالى حرفای اگه حتی بگم بهت زدم زنگ -

 ...پروا دارم دوستت باز هى

 پروا کنم فکر بچه به راجع یکم باید ولی

 کنم صحبت اینا هاهاى با باید

 خوام هی رو تو هى

 ...اها

 ... رو بچه اها
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 ...داد اداهه هکث با و کرد سکوت

 ... پروا تونم نهی -

  باباش به بده اوهدنش دنیا به بعد

 کنیم هی زندگی هم با هم بعد

 تو و هى

 خودهوى های بچه بعدش و

 

  نهیشد باورم

 

 زد هی حرفارو ایى که بود رادههر ایى

 

 کنم انتخاب رو یکی رادههر و ام بچه بیى باید که نهیشد باورم

 

  تنهایی بازم ، سختی بازم ، دوری بازم

 

  بود هى با انتخاب حق حاال

 

  باشم خودم زندگیه فکر به خودم و اردالى دست بسپرهش اوهدنش دنیا به بعد تونم هی

 

  بزنم رو خودم و رادههر قید باید اینکه یا

 

 سرم پشت حرؾ دنیا یه و هونم هی هى اونوقت

 

 ببندم کس ههه و چیز ههه رویِ  رو گوشم و چشم و بابام ی خونه بشینم بچه یه با باید
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 دادم رو خونه آدرس و گرفتم دربست

 

 اینا هاهاى به حتی بگم چیزی کسی به نباید شم هطهئى اینکه قبل

 

 نیافتاده اتفاقی و نشده هیچی که کنم وانهود طوری باید

 

  کرد پیچم سوال کلی هعهول طیق هاهاى خونه رسیدم وقتی

 

 زدم ؼهبرک اتاقم کنج و کردم بهونه رو درد سر

 

  رسید نهی ذهنم به هیچی

 

 باشه ایى باید هى سرنوشت چرا!  چیه؟ درست کار

 

 نکردم خیاالتی و فکر چه و رسوندم صبح به جوری چه رو شبم دونه هی خدا

 

 کردم فکر بچه سقط به حتی و نذاشتم هم رو چشم صبح خود تا

 

 نه یا داره وجود اصال که نبودم هطهئى و دونستم نهی ای بچه

 

 بود گرفته  حالش قانونی پزشکیه جواب گرفتى بعد چوى نهیگه دروغ اردالى کردم هی احساس دلم ته

 

 طالقه خاطرِ  به کردم فکر بگو رو احهق هنه هه

 

  خوردم رو حرفاش گول و هارهوزیه چه اردالى نشدم هتوجه اولش از بگو رو ساده هنه
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 بده آزارم تا نبود چشهم جلوی ساختهوى ههیى تو جا ههیى االى نبود هارهوزی اگه

 

 هى هرگ ی فرشته نشه تا بده عذابم تا

 

 تیکش تیک صدای به گوشام و بود دیوار رویِ  ساعتِ  به نگاهم

 

 بودى گذاشته هسابقه باهم ها عقربه انگاری

 

 بگذره زهاى نداشتم دوست که االى

 شه آشکار حقیقت خواست نهی دلم که االى

 گذشت هی نور سرعت به زهاى

 

 ...کرد طلوع ههیشه هثل خورشید که بودم افکارم درگیره

 

 هتحرک ی هرده یه هثل درست...  انداختم نگاه کردم پؾ های چشم به آینه تو

 

  کردم چک رو گوشیم

 

 نداره وجود پروا اسم به هوجودی انگاری اصال...  هیچی

 

 ...  باشه تنها تونه هی آدم یه چقدر

 

 برداشتم کهد تو از رو پالتوم و کردم پام کلفتی پشهیه ی شلواریه جوراب

 

  بود شده گشاد واسم یکم
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 بود شده گشاد واسم هیاد بهت خیلی هیگفتى ها بچه ههیشه که خوشگلی ایه نسکافه پالتویِ 

 

 نداشتم جذابیت خودهم واسه حتی دیگه

 

 برداشتم رو کیفم و گذاشتم سرم رویِ  رو کالهم

 

 بستم و در آروم و کشیدم رو هام چکهه زیپ

 

  نبینم رو اردالى کردم هی خدا خدا

 

 انداختم پارکینگ به نگاهی یواشکی و شدم خارج آسانسور از

 

 ...نبود هاشینش

 

 بخورم ازش قلوپ چند حداقل کردم سعی و گرفتم دربست آزهایشگاه هقصد به کاکائو شیر یه گرفتى بعد کوچه در

 

 ...نداشتم هیل ولی بود ام گشنه

 

 ...دیدم آزهایشگاه جلو رسیدم ههینکه

 

 چسبونده دیوار به به پاهاشم از یکی کؾِ  و داده تکیه آزهایشگاه دیوارِ  به اردالى

 

 !خدا؟ هیکنه کار چی اینجا لعنتی ایى

 

 بود هنتظر اینکه هثل کرد هی نگاه ساعتش به تند تند
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 !!گرفته خودش رو آزهایش جواب رفته باز نکنه

 

  شدم پیاده هاشیى از عصبانیت با و چسبیدم هحکم رو کیفم

 

 گفت طلبکارانه و انداخت  بودیم گرفته ست عروسیهوى خرید تو که هشکیش چرمِ  بند ساعتِ  به نگاهی دوباره دیدنم با

 

 !!! اوهدی هی دیر یکهم -

 

 !اردالى؟ اینجا اوهدی چی واسه باز دونی هی رو آزهایش جواب که تو+ 

 !!شه کم هى زندگیه از سیاهت ی سایه و خودت شر   نیست قرار اینکه هثل

 

 کنیم هی پیدا ربط بهم دوباره داریم تازه ها پروا -

 !پروا؟؟؟ چیه دونی هی

 ام بچه عاشق هى

 دختر هخصوصا

 باشی تو هاهانش که دختری

 باشه رفته تو به

 باشه تو شبیه

 ...پروا هاش چشم هخصوصا

 ...بده تورو بویِ  کنم هی بؽلش وقتی

 ...بگیره تورو بویِ  و رنگ باز زندگیهوى

 

  نداشتم رو اردالى های پرت و چرت به دادى گوش ی حوصله

 

 بکشم زجر و کنم گیر راهی دو تو اینجوری االى که داد نهی طالق رو اش حاهله زىِ  داشت ؼیرت جو یه اگه اوى
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  گفتم لحى ههوى با و انداختم بهش آهیزی تهسخر نگاه

 

 ...هه+ 

 !چی؟ دیگه! بابا؟؟ نه

 اردالى آقا باطل خیال زهی

 بری هی گور به رو افکارت ایى ی ههه

 زندگیه یه و خودم سرنوشت دنبال هیرم هنم خانوم ترنم و خودت دست هیدهش اوهدنش دنیا به بعدِ  باشه درکار ای بچه اگه

 ...جدید

 

 ...حرفم تو پرید

 

 پروا کنی هی ؼلط خیلی تو -

 ...نهیشه دار بچه ترنم

 کوره اجاقش قدیهیا قول به

 خوام هی بچه هى ولی

 

  کنیى بزرگش ببریى بهتر -

 اردالى خوام نهی تورو هثل آدهی ی بچه هى

 کى فرو گوشات جفت تو اینو

 

  شدم آزهایشگاه وارد

 

 اوهد هی دنبالم سایه به سایه اردالى

 

  انداخت بهم ههربونی نگاه پرستار خانوم

 

 !رادهنش؟ پروا خانومِ  -
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 شلوارم به رو ام کرده عرق دستمِ  کؾ بودم دستم های ناخوى جویدى حال در داشتم استرس شدت به دهنم، اوهد هی داشت قلبم

 ...کردم نگاهش نگرانی با و هالیدم

 

 هستى ایشوى بله:  کرد باز لب اردالى هى زدىِ  حرؾ قبل

 

 ...عزیزم هیگم تبریک -

 هثبته آزهایش جواب

 بارداریى شها

 

 ...آقا هبارکه:  گفت اردالى به رو بعدم

 

 بودم گرفته ُگر دروى از و بود سردم بیروى از

 

 ... شد خراب سرم رو دنیا تهوم یکباره به

 

  وایسم پاهام رو و پاشم جام از تونستم نهی

 

 !!کنم چکار حاال:  کردم زهزهه لب زیر و گرفتم دستام تو رو سرم

 !!بگم اینا هاهاى به جوری چه حاال 

 

 بیروى سهت آروم آروم و گرفتم پرستار از رو آزهایش جواب ناراحتی با  گرفتم، دیوار به رو دستم و پاشدم جام از سختی به

 رفتم

 

 اوهده کم کشیدنم نفس واسه اکسیژى کردم هی احساس

 

 کردم برقرار رو تهاس و لؽزید دستم خودآگاه نا گوشیم رو رادههر ی شهاره دیدى با



 آؼوش خالی                                                                                                                            ٔفصل 

 

 

9ٖ6 
 

 

 !پروا؟ الو -

 !چیشد؟

 ! گرفتی؟ رو آزهایش جواب

 

 ریختم هی اشک و بودم کرده سکوت تلفى پشت نداشتم گفتى واسه جوابی

 

  فرستادم لعنت نحسم سرنوشت و خودم به بود بدشانسی آخرِ  دیگه ایى

 

 !هاى؟ نهیرنی حرؾ چرا پروا -

 !  چیشد؟

 !کجایی؟

 

 بود هثبت:  کردم زهزهه آروم و گذاشتم شکهم روی دستهو

 

 ...کردم قطع رو گوشی و نشدم رادههر از جوابی هیچ هنتظر

 

 بزنم حرؾ باهاش و بدم رو جوابش بتونم که نبودم هوقعیتی در هى و زد هی زنگ سرهم پشت

 

 ...بکشم عهیقی نفس کردم سعی و کردم پاک رو اشکام شالم ی گوشه با

 

 ...شد کشیده پشت از دستم یکباره

 

 گرفت هحکم رو بازوهام سریع که عقب برگشتم

 

 !ها؟ هیری داری پاییى انداختی سرتو کجا -
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 ! جونم؟ از خوای هی چی کى ولم+ 

 بندازم رو بچه هیرم دارم

 خواهش نهی

 

 نکنا سگم پروا -

 هیدم خودت و خودم دست کاری یه

 هیشی زنم بیاد دنیا به بچه اینکه قبل آدم هثل

 هیدم طالقش ترنهم

 هیریم اینجا از بعدم

 نکنه اذیتت کسی دیگه که هیریم ایراى از

 ! پروا؟ باشه

 ...هیریم ایراى از تایی سه

 

 !کردی؟ تستش رو ترنم رفتی هه+ 

 ! نیوهد؟ خوشت

 !اردالى؟ بازی هوس تو چقدر

  خوره هی بهم ازت حالم

 

 پروا نیستم باز هوس هى -

 بود بچه دنبال ترنم

 کنه خودش واسه هنو بتونه که

 دارم خبر هنم که دونه نهی خودش البته ، نازائه فههیدم ههونجام که دکتر پیش هیرفت هشاوره واسه

 

 کاری پنهوى بازم هه+ 

 دروغ سر پشت دروغ
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  اردالى کى ول دستهو

 

 ! هیگم؟ چی نهیشنوی:  زدم داد بلندتر

 کى ولم

 

 شدم دور ازش بلند های قدم با و کردم رها دستاش حصار از رو خودم هحکم

 

 بود عسل رسید هی ذهنم به که کسی تنها

 

 فرستادم واسش هسیجی

 

 سالم عسل" 

 هیدم که آدرسی به بیا لطفا

 " بده خیلی حالم

 

 کرد هی نهایی خود گوشی باالی عسل اسم حالیکه در خورد هی زنگ گوشیم سرش پشت دقیقه چند

 

 ...الو -

 ...الو... پروا

 !دختر؟ شده چی تو کجایی

 

  عسل بیا فقط:  گفتم بؽض با

 ...بیا فقط

 

 هیام االى باش هنتظر دقیقه چند باشه باشه -
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 دوختم خیابوى به رو چشهم کردهو ولو بود خیابوى کنار که سردی نیهکت روی خودهو

 

 باشه عسل کردم هی دعا اوهد هی که هاشینی هر

 

  اوهد سهتم و شد پیاده هاشیى از ، کرد پارک رو هاشینش و شد پیداش ساعت نیم بعد باالخره

 

 ... زیبا و شیک هعهول طبق

 

  هیزد حرؾ داشت دور از

 

 !تو؟ کنی هی چیکار اینجا پروا -

 !شده؟ حرفت رادههر با چیشده

 

 شد هی سرازیر چشهم از اشکام ناخواسته بزنم حرفی اینکه بدوى

 

 کنه پاک دستاش با رو اشکام کرد سعی و گرفت قاب صورتم به رو دستش

 

 کردی لبم به جوى دختر بزى حرؾ پروا -

 شده چی بگو توروخدا

 

 عسل شدم  بیچاره:  زدم زار گریه با

 عسل شدم بدبخت

 

 کنه آروهم داشت سعی و کرد هی نگاهم نگرانی با عسل

 

 بگیره آروم دادى دلداری با بخواد که نبود چیزی هى درد ولی
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 شدى هی رد و انداختند هی بهم نگاهی دلسوزی و کنجکاوی با رهگذرا

 

 ام حاهله هى عسل+ 

 !حاهله؟ فههی هی

 شکههه تو اردالى ی بچه

 عوضی اوى ی بچه

 

 ...برد هی پی فاجعه عهق به داشت تازه که ایى کردهثل هی نگاهم بهت با عسل

 

 ... پروا هیگی دروغ -

 !هیگی؟ داری چی دختر گرفته شوخیت هه

 !چیه؟ حرفا ایى

 

 ... آزهایش ی برگه... بیا:  گرفتم سهتهش و درآوردم کیفم از رو آزهایشگاه ی برگه

 عسل بود شوخی ،کاش ببینش

 بود شوخی یه چی ههه کاش

  عسل خوره هی بهم زندگی ایى از داره حالم

 !کنم؟ چکار شده پر طالقش ی برگه که ای شناسناهه و شکهم تو ی بچه ابى با هى حاال

 هى؟ بگم چی اینا هاهاى به

 

 عسل شدم ببچاره:   گرفتم دستام تو رو سرم

 

 پروا باش آروم -

 نکردی اشتباهی کار که تو

  ؼریبه یه نه بوده شوهرت اردالى ولی بارداری درسته
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  بیاد پیش ههه واسه ههکنه اتفاق ایى

 بذاری هیوى در اینا خاله با باید شده که کاریه

 کنی پنهونش که نهیشه

 

 ...شد خشک رو به رو به نگاهش

 

 !نیست؟ اردالى اوى پروا -

 

  سهتهوى اوهد هی داشت که بود اردالى کردم نگاه

 

 بیا باش زود توروخدا عسل:  کشوندهش هاشیى سهت خودم با و چسبیدم رو عسل بازوی

 ...ببینهش خوام نهی

 

 بستم درشو و شدم هاشیى سوار

 

 هیزد صدام و کوبید هی شیشه به انگشت با

 

 ...افتاد راه و کرد حرکت اردالى به توجه بدوى عسل

 

 نبود دلم تو دل و خونهوى سهت هیرفت داشت

 

  رو قضیه ایى بگم اینا هاهاى به باید چطوری دونستم نهی

 

 داد هی دلگرهی بهم که عسل ههربوى نگاه سرش پشت و شد فشرده دستم

 

  پروا نباش نگراى -
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 عزیزم گم هی اینا خاله به رو چی ههه خودم

  بگیری تصهیم کورکورانه و زود نباید

 نیست خوب بچه واسه تنش و استرس فقط

 باشی ات بچه و خودت هراقب باید

 

 ...ات بچه هه

 

 ... بود قشنگی و ؼریب ی واژه چه

 

 ...بود هى از عضوی یه حاال و بود شکهم تو ای بچه... بچه یه هادرِ  ، هیشم هادر دارم شد نهی باورم

 

 داد تحویلم عهیقی لبخند عسل

 

 هیشیا هاهاى داری دیوونه -

 نهیشه باورم که هى وای

 الهی

 باش خودتم شبیه باشه دختر ات بچه کاش پروا

 ...هیشم فداش هى که اونوقت

 

  شکهم رو گذاشت دست

 

 !خوره؟ هی تکونم پروا ببینم -

 

 تازه هاهشه یه تکونی چه بابا نه:  گرفت خندم  یهو

 

 !ببینم؟ گونه بچه لباس بریم پروا -
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  توروخدا عسل کى ولم+ 

 ؟!!شه عوض هى حال که هیگی اینارو

 !هیشم بدترم هیچ نهیشم خوب ولی

 ...هیشم هنفجر قراى به نزى حرؾ بهش راجع

 

 هیشد بیشتر استرسم هیشدم تر نزدیک خونه به هرچی

 

 !اردالى؟ پیش برگرد نهیشه پدر بدوى بچه بگى اینا هاهاى نکنه

 

 کنه گیری تصهیم هى زندگیه واسه کسی نهیدم اجازه دیگه هى نه نه

 

 نزدم حرفی و شدم الل که خورم هی و اشتباهی بار یک ههوى چوب دارم هنوزم

 

 ...شده گیرم گریباى که اشتباهه ههوى حاصل ام بچه ایى

 

 بود شده هچاله دستم تو که افتاد آزهایشم ی برگه به چشهم

 

 کنه پارک و هاشیى عسل تا شدم پیاده

 

 ...نبود دلم تو دل

 

 ...آخه بیاد خوش خدارو که کنم چیکار بچه ایى با باید هى حاال

 

 ...کرد باز و در حرفی هیچ بی هاهاى و داد فشار و در زنگ عسل

 



 آؼوش خالی                                                                                                                            ٔفصل 

 

 

944 
 

 بگم چی و کنم شروع کجا از باید دونستم نهی اصال  ، بود کرده یخ وپام دست

 

 بودیم باهم هفته یک فقط اردالى هنو هیشه چطور آخه

 

 کرد کاریش نهیشد و بود گذشته حرفا ایى از کار دیگه

 

 ...داشت رو گذشته واسه تاسؾ حس بهم فقط بهش کردى فکر

 

 ...هیشد ختم رادههر به تهش کردم هی فکر که هرچیزی به

 

 ...شم جدا ازش باید بازم

 

 ...آخه زد گره بهم و نفر دو سرنوشت نهیشه که زوری

 

  شد ظاهر در پشت گریوى های چشم با هاهاى و شد باز در بالفاصله فشردم و گذاشتم در زنگ روی رو لرزونم انگشت

 

 گرفت فرا رو وجودم تهوم ترس دیدنش با

 

 !پروا؟ -

 ...دخترم بهیره برات هاهاى

 عزیزم ببخش هنو پروا

 خوری هی هنو اشتباه چوب داری تو

 

 هیدونه و چی ههه هاهاى که کردم احساس

 

 ... کرد گریه آروم و کشید آؼوشش تو سفت هنم
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 !آخه؟ بود فههیده کجا از هاهاى ولی

 

 ...چرخید پذیرایی سهت نگاهم سریع جاکفشی جلوی هردونه های کفش دیدى با

 ...بود پاییى سرش و بود نشسته هبل روی رادههر

 

 گفته هاهاى به رو چی ههه و اوهده فههیدم دیدنش با

 

 بود کرده تر آسوى هنو کار

 

  گفت گریه با هاهاى

 

 !اردالى؟ پسره اوى کجاست -

 !کرده؟ پنهوى و چی ههه طالق هوقع چرا

 

 : کنم آروهش و هاهاى کردم سعی

 هاهانی کرد هیشه چیکار دیگه

 برگرده باز بچه ی بهونه به خواد هی اوى

 کنم چیکار باید دونم نهی

 

  پروا اندازیش هی -

 کنی هی ازدواج داری دوسش که اونی با و هیکنی سقطش رو بچه

 عزیزم کشیدی سختی خیلی تو

  پروا بخوری ؼصه ذارم نهی دیگه

 !!ههینه راهش تنها
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 : گفتم هاهاى به رو و انداختم رادههر به نگاهی

 !هاهاى؟ بخوای ازم اینارو که خواسته ازت ایشوى

 

 نگفته هیچی رادههر پروا نه -

 بده حق بهش فقط

 

 اوهد حرؾ به خودش رادههر بده توضیح هاهاى اینکه قبل

 

 گفتم هاهانت به رو داستاى فقط هى -

 بگی بهشوى خودت بخوای سختته که کردم هی فکر چوى

 نکردم صحبتی باهاشوى تصهیهم به راجع

 بگم خودت جلوی خواستم هی چوى

 

 : حرفش تو زدم

 بگی چیزی تو خواد نهی نه

  رادههر خوندم تهشو تا خودم

 نگو هیچی هیش

  برو فقط

 نده زجرم ایى از بیشتر

 گیرم هی آتیش دارم

 

 !بدشانسم؟ انقدر هى چرا آخه پروا -

 ببرم گور به خودم با تورو داشتنه آرزوی باید چرا

 !!دادم؟ دستت از نحوی یه به باز رسیدم بهت که هروقت چرا

  خستم پروا خستم

 بگذر داری دوسم اگه
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 بگذر ات بچه از هى خاطر به

 ...باشیم هم هاله بذار

 !گفتى؟ هی داشتى چی اینا

 بگذرم تونستم هی چطور

 بگذرم ام بچه از تونستم هی چطور

  ؟!!باشم گناه بی ی بچه یه قاتل تونستم هی چطور

 

 :  گفتم رادههر به رو و گرفتم در سهت رو دستم گریه با و کردم پاک دست با رو اشکم

 ...بیروى

 آرهاى آقای بیروى بفرهایید

  کنه قبول رو جفتهوى باید بخواد هنو که کسی

 ... ام بچه و هى

 

 بیروى بره خونهوى از که خواستم رادههر از قبل از تز جدی و زدم کنارش ولی کنه آروهم کرد سعی عسل

 

  بیروى رفت حرفی هیچ بدوى و پاشد جاش از

 

 ... زدم زل هبل روی خالیش جای به و بستم و در سرش پشت

 

 بود هونده جا عسلی روی گوشیش

 

 پاییى دوئیدم ها پله از و برداشتم رو گوشیش سریع

 

 بود در جلوی

 

 !آرهاى؟ آقای:  زدم صداش
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 ...گذاشتیى جا گوشیتونو

 

 ...اوهد سهتم بود کرده بؽض که حالی در و انداخت بهم عهیقی نگاه

 

 ببینم هارو چشم ایى قراره که باریه آخریى ایى نهیشد باورم

 

 ...بود عاشقم انگار هم اوى ، نکردم باور اولش" 

 

 ...بود خودم دلِ  حرفای ، گفت بهم دلش از چی هر

 

 ...نگاهم تو دید خودشو ، گرفتم دستاشو وقتی

 

 ...خواهـم زیادی عشق توو هى ، نهیکرد باور اولش

 

 ...شه ههیشگی باورم ، ههیشه بهوى عاشقم

 

 "شه زندگی و هرگ فرقِ  ، نبودنت و بود فرق

 

 داشت گرفتى قصد اوى نه انگاری ولی بگیره گوشیو تا کرد دراز رو دستش

 دادنشو قصد هى نه

 

 بزنیم زل هم های چشم تو تونستیم هی فقط

 

 ...رقیبه هى با شهر کلِ  ، شاید که هیترسم گاهی"

 

 ...عجیبه باشه ایى از ؼیر ، هیگم چی هیدونی که تو
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 ...گاهی هیشی نگرانم ، اراده بی یا دلیل بی

 

 ...خواهی زیاده هم خودت ، عزیزم باشه عشق پایِ 

 

 ...شه ههیشگی باورم ، ههیشه بهوى عاشقم

 

 ...شه زندگی و هرگ فرقِ  ، نبودنت و بود فرق

 

 ...شه ههیشگی باورم ، ههیشه بهوى عاشقم

 

 ...شه زندگی و هرگ فرقِ  ، نبودنت و بود فرق

 

 ..."شه زندگی ، شه زندگی ، شه زندگی

 

 ؟ چیه دنیا حس تریى بد هیدونی ؟!پروا -

 بزنه َپِست هم  بشکنه ؼرورت هم

 یعنی زندگی

  نداری پول وقتی

 نداری هم داشتنشو دوست حق

 کرد باهام گذشته تو هاهانت که کاری

 و کنی سکوت سخته چقدر نهیفههی تو پروا

 ... نزنی حرفی هیدى نسبت بهت و نیستی که چیزهایی ی ههه درهقابلِ  

 شه هنفجر هیخواد وجودت ذره ذره درحالیکه

 هه

 ؛ که هست یکی ههیشه که رسیدم نتیجه ایى به
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 هیاد نداری، انتظارشو که جایی درست

 ...هیره بهونه باید  که جایی

  ذاری هی تنهام داری بازم پروا هیشم تنها دارم بازم

  یعنی تنهایی! چی؟ یعنی تنهایی هیدونی

 ...باشی نداشته رو کاری هیچ وحس پاشی خواب از کندنی جوى هر با صبح

 کنی فکر ، بشینی تخت لبه یعنی تنهایی

  کنی شروع باید رو دیگه کننده کسل روز یه بازم یعنی تنهایی

 ...نباشی کنارم اها پروا باشی تو یعنی تنهایی

 سختهه پروا سختهه تو بدوى

 

 سوزوند هی دلهو ههیشه هثل حرفاش شنیدى

 

 : هیداد عذابم فقط  عشق به تظاهرش و حرفاش با

 ! رادههر؟ چیه دونی هی

 !شیم نهی عاشق آدها ها اصوال

 ..!جداست هسئلش عشق.. اونو هاهم و باشه داشته دوست هارو که باشه یکی هیخواد دلهوى فقط

 !داریم بیشتری هحبت به نیاز فقط ها

 ...نیستیم عاشق اصوال ها

  رادههر نیستی عاشق تو

  کنم نهی فراهوش وقت هیچ

 هوند پیشم کی زندگیم سخته روزای که

 ...کرد ترکم کی

 ...گفتى هی بهم ههه که سوزوند نهی استخوانهو هؽز ایى از بدتر و بیشتر چیز هیچ و

 ...نهیرفت داشت دوستت اگه

  داره ابر گلوت هیدید وقتی که هیشد پیدا یکی کاش

 باروى چشهات و
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  شده؟ چی چته؟ بپرسه اینکه جای به

 ”کى گریه“ بگه و کنه بؽلت

 ...باشم اخرش تا  که اوهدم هى

 نداره وجود آدهی ههچیى که افسوس

 

 : دادم اداهه و کردم هکث

  هیکنی بؽلش روزی یه

 ...هیکنی زندگی کردنش بؽل تجسمِ  تکرارِ  تو بعد به روز اوى از و

 

 

 ...هیکنم که بؽلت

 ...را دنیا

 ...هیشوم بیخیال

 ...توست آؼوش دنیا

 ...تو خالیه آؼوش

 

 بود دنبالش شه هحو چشهام جلو از که ای لحظه تا نگاهم و رفت رادههر

 

  نیست راهی و شده خراب چی ههه باز که نهیشد باورم

 

 هوند ثابت ترنم اشکباره چشهای روی نگاهم و چرخیدم پشت به ساختهوى در شدى باز با

 

 کرد هی نگاهم تنفر با و بود دستش بزرگی چهدوى

 

  پیچید اؾ اؾ پشت اردالى خشهگیىِ  صدای یکباره
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 ...ترنم نبینهت دیگه -

 ... برنگرد دیگه

 

 اؾ اؾ رو اش دیگه نگاه و بود هى به نگاهش یه که ترنهی و

 

  نبود بهتر نباشه ترنم از بدتر هنم خودِ  روزِ  و حال

 

  چسبید سفت بازوهو که داخل برم و شم رد ازش خواستم

 

 دارم حرؾ باهات وایسا -

 

 ...حرؾ هه

  طعنه بذاره رو اسهش بود بهتر

 بگه هیخواد چی دونستم هی

 

 رادهنش پروایِ  هنی های بدبختی ی ههه باعث تو -

 

 : بگیرم هونی الل بخوام که نداشتم دادى دست از واسه چیزی دیگه

 !باشه هى تقصیرِ  تو بودنه نازا کنم نهی فکر

 

 زد خشکش سرجاش باشم داشته خبر کرد نهی فکر اینکه و حرؾ ایى گفتىِ  با

 

  بارید هی چشهاش از خشم آتیش و سابید هی بهم رو دندوناش حرص از

 

 با و گرفتم هوا تو رو دستش زورم تهام با و بود تر سریع هى العهل عکس ولی صورتم تو بخوابونه که آورد باال رو دستش

 : گفتم عصبانیت
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 !هاى؟ کنی هی بلند هى رو دست که هستی کی کردی فکر تو

 کردی عوض رو اسهت

 !خدیجه؟ خانومِ  چی رو انسانیت ولی دادی تؽیر عهل با هیکلتو کل قیافتو

 کرد تزریق آدها به جراحی عهل با هم رو انسانیت هیشد کاش

 عزیزم نداره صدا خدا چوب

 ...گیری هی پس دست ههوى از بدی دستی هر از

 کردی هی تالش زندگی یه پاچوندى هم از واسه تو روزی یه

 هیزنه رقم الیقشی که و چیزی واست داره تقدیر دست اهروزم

 

 زد داد بزنم ای دیگه حرؾ بخوام اینکه قبل

 

 ...شو خفه -

 چیز ههه بی ی دختره شو خفه

 ...جادوگری یه تو

 ...هطهئنم آره

  کردی جادو و ِسحر و اردالى هنو زندگیه تو

 

 : بود گرفته ام خنده حرفاش از

 

 رسیدی دیوانگی هرز به تو خدیجه چیه هیدونی

 روانی روحی بیهاریه یه بیهاری تو

 کى هعرفی پزشک رواى یه به رو خودت نکشیده باریک جاهای به کارت تا کنم هی پیشنهاد

 ...دوسته یه پیشنهادِ  ایى

 

 ...بود زندگیش حقایقِ  گفتم که اینایی ولی کنم ناراحتش حرفام با خواستم نهی
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 ...  گفت هی بیراه و بد ههه به و کرد هی گریه بلند ها دیوونه هثل

 

 !! برد هجوم سهتش در چهارچوبِ  تو اردالى قاهتِ  دیدىِ  با

 

 کنه آروهش داشت سعی و بود گرفته سفت رو دستاش اردالى گفت، هی ناسزا و کوبید هی اردالى ی سینه به هشت با 

 

 ...کى فراهوشم ترنم -

  نیستیم هم هال تو هنو

 زد گره بهم هارو سرنوشت نهیشه که زوری

 !کنی؟ قبول خوای نهی چرا

 نهیشی دار بچه تو

 نداره دواهی بچه بدوى زندگی

 ...پروا ولی

 

 : کرد تیز رو گوشاش و شد آروم اتوهاتیک صورت به یکباره به ترنم اسهم آوردى با

 ! پروا؟؟؟

 ! چی؟ پروا

 !اردالى؟ چی پروا

 

 باردارِ  پروا -

 ...هى از

 ...کردیم زندگی که ای هفته یه ههوى تو

 بگذرم ام بچه و پروا از تونم نهی

 ...بیروى بکش زندگیم از داری دوسم واقعا اگه

 

 کرد هی براندازم و هیشد تر نزدیک هى به لحظه هر چیه به چی بود شده هتوجه تازه که ترنم
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 پروا -

 پروا

 پروا

  خوره هی بهم اسم ایى از حالم

  خوره هی بهم اسم ایى از حالم

 

 ... پروا خوره هی بهم ازت حالم:  گفت ههزهاى و داد هلم قدرتش تهام با و  زد هام شونه به رو دستش هوا بی و اوهد تر نزدیک

 

 ...پبچیدم هی خودم به درد از  افتادم زهیى روی و خوردم جدول ی لبه به هحکم ؼاؼلگیرانش حرکتِ  خاطر به

 

  بهونه زنده بچه اوى ذارم نهی -

 باش هطهئى و ایى

 بکشى هم با تو وبچه تو که کنم هی اجیر آدم شده

 بگیرم آروم یکم بتونم بلکه

 

 ...دیدم هی تار و چیز ههه و شنیدم نهی چیزی دیگه

 

 داد تکونم و اوهد سهتم سرعت به اردالى

 

 ...دیدم هی رو لباش حرکت فقط

 

  هیزد صدام که لباش حرکت

 

 ...پروا...پروا...پروا -
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 برد یورش ترنم سهت و پاشد کنارم از اردالى

 

 کشید خودش سهت و گرفت دستش تو پشت از هوهاشو

 

 ...هیدم گوشزد بهت دارم ترنم -

 ...شه طوریش بخواد بچه

 ذارم نهی زنده تورو هى بیاره ام بچه سر بالیی یه پروا خودِ  اگه حتی یا

 کنم هی گورت به زنده که باش هطهئى

 

 بودم ندیده عصبانی و خشهگیى انقدر رو اردالى االى به تا

 

  پاشم جام از تونستم نهی و کرد هی درد هنوزم کهرم ولی کردم جور و جهع خودهو و ترسیدم یکم راستش

 

 :  کنه ولم کردم تقال که رفت گردنم سهت اش دیگه دست زانوهام زیر برد رو دستش یه و اوهد سهتم

 نزى دست هى به

 زهیى بذارم کى ولم

 !زدی؟ دست بهم باز حقی به

 

 بود" هیش"   یه فقط اردالى جانبِ  از سواالم ی هههِِ  جواب 

 

  برد خونه سهت خودش با هنو و نداشت ای فایده هیچ هم زدنام پا و دست

 

 گفت بلند و کوبید سرش به هحکم رو دستش وضعیتم دیدى با هاهاى

 

 سرم به عالم خاک -

 !پروا؟
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 !چیشده؟ هاهاى! دخترم؟

 

 !اردالى؟ آوردی سرش بالیی چه:  گفت اردالى به رو حرص با

 !کردی؟ چکارش هو بچه

 

  گفت آراهش با کنه آروهش هاهانو داشت سعی که اردالى

 

 ...نیست چیزی نیست چیزی -

 نشیى نگراى

 ...زهیى خورد رفت گیج سرش در کنار

 

 گفت هی دروغ راحت چه هه

 

 ...بگیره رو هار ترنمِ  اوى جلوی که گوشش زیر خوابوندم هی یکی بود خوب حالم اگه

 

 !!! راضیم اوهده پیش که وضعیتی ایى از هى انگاری ای عقده ی دختره

 

 داده قرار هوقعیت ایى تو هنو که اردالى به لعنت اردالى به لعنت

 

 گذاشت تختم رو جونهو نیهه  بدىِ  و رفت اتاقم سهت هستقیم پرویی کهالِ  در

 

  پرسید هی حالهو و کرد هی نگام نگراى بود گرفته دستش تو رو دستم درحالیکه نگراى عسل

 

 بدم تکوى تأیید ی نشونه به سرهو تونستم فقط بدم جواب بتونم که نبودم وضعیتی تو

 

 ... خودم حتی بود گرفته ههه از دلم
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 ...بچه یا رادههر گرفتم هی تصهیم باید

 

 خونش برگشتم شکهم توی بچه یه با االى و رفتم خونش از عروسی لباس با کنم نگاه چشاش تو چجوری بفههه بابا اگه حاال

 

 بیروى بفرهایید حاال آوردینش که ههنوى خب:  گفت اردالى به رو هاهاى

 

 ! خانوم؟ هریم کنیى هی صحبت اینطوری چرا -

 هنه از پرواس شکهه تو که ای بچه اوى

 بگذرم ازش تونم نهی

 خوام هی جفتشونو

 ام بچه هم پروا هم

 

 بشر ایى بود وقیح چقدر

 

 هحترم آقای نداره شها با نسبتی هیچ دیگه پروا -

 ...ببر خوای هی که هرکجا خودت با اوهدنش دنیا به بعد باش هنتظر هیخوای اگه هم رو ات بچه

 

 کنیم واگذارش اردالى به اوهدى دنیا به بعد رو بچه که شده گرفته تصهیم خونه تو واقعا که کرد فکر اردالى هاهاى حرؾ ایى با

 

 رفت فرو فکر به و کشید هوهاش به دستی که بود العهالش عکس به نگاهم شد گرفته عجیب حالش

 

  باشه ههیى درست کار شایدم

 

 باشه زده و حرؾ اوى اردالى دادنه حرص واسه هاهاى کاش که کردم هی خدا خدا دلم ته ولی چرا دونم نهی

 



 آؼوش خالی                                                                                                                            ٔفصل 

 

 

939 
 

 بودم بچه فکر تو  روز هر و روز هر هى و رفت اردالى

 

 هیشد تر شدید ام عالقه و گرفتم هی انس باهاش بیشتر گذشت هی که روز هر

 

 نبود دلم تو دل سونوگرافی که رفتم سوم هاه اواخرِ  تو وقتی

 

 ! دکتر؟ خانوم:  کردم باز لب باالخره

 !دختره؟ بچه

 

 ... بشه هونسم...  بشه ههزبونم بشه دختر ام بچه خواست هی دلم بودم دختر عاشقِ 

 ...هاهانش های زخم هرهمِ  بشه

 

 خوشگلم سالهه بچه -

 زری پسِرکاکول یه

 هاهانش هثل

 

 زد برق حالی خوش شدت از چشام

 

 ! بشنوی؟ قلبشو صدای خوای هی -

 

 . کردم تایید سر با و زدم لبخندی  کردم، ذوق بود خدام از

 

 ...شدى هادر بود خوبی حس چه که آخ

 

 داد تحویلم ای هادرانه لبخندیِ  و فشرد شونهو هاهاى
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 ...بودیم کرده اذیتشوى خیلی نینی هنو هدت ایى راستش

 

 بگیرم لباس واسش بود وقتش دیگه

  کردم هی تهاشا ها هؽازه ویتریىِ  پشت ها ساعت روز، هر که لباسایی

 

 بهونم اونجا ام بچه با و کنم اجاره کوچیک ی خونه یه یا بهونم خودهوى خونه اوهدنش دنیا به بعد که بودم نگرفته تصهیههو هنوز

 

 ...باشم کسی سربارِ  خواست نهی دلم

 

 ...نزدى َدم و کردم اذیتشوى خیلی هاه چند ایى اینکه هخصوصا

 

 کوزه درِ  گذاشتم کردم قاب و گرفتم هدرکهو دفاع از بعد و بود شده تهوم تقریبا دانشگاه

 

 هیاوردم در خودهونو خرج حداقل باید سرکار برم زایهاى بعد داشتم تصهیم

 

 گرفت دربرهی ذهنهو تهوم ؼم کردم هی فکر ام بچه سرنوشت به وقت هر

 

 "پدر بدوىِ  ی بچه"

 

 " پدر بدوىِ  ی بچه"  رفت هی اکو ذهنم تو ههش

 

 ...شدیم خونه راهیه هاهاى وههراه شدم پا خواب تخت از

 

 ...کنم قبل از تر قوی و خودم کردم هی سعی زهاى گذر با

 

 بسپرم فراهوشی دست به رو بود اوهده سرم که بالهایی و گذشته زهاى گذر با  کردم هی سعی
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 بدم اداهه بتونم تا هیشدم تر قوی باید

 

  خواستهش هی رو ام بچه خواستهش، هی بودم گرفته رو تصهیهم

 

  ام بچه بخاطر حتی  نبودم، اردالى با دوباره زندگیه به حاضر وجه هیچ به ولی

 

 شه بزرگ هادر بی تا اردالى دست  بدم رو بچه تونستم نهی ههینطورم

 

 ...بابا هم بشم هاهاى هم واسش خواستم هی

 

 "پسرم" 

 

 بود ام گذشته دردای ُهسکىِ  لهسش که بود قشنگی ی واژه

 

 بود ام احهقانه بازیای و سکوتم ی نتیجه اتفاقا ایى ی ههه

 

  کنه نهی عوض و چیزی افسوس ولی برگردوند عقب به رو زهاى هیشد کاش

 

 دادم هسیج اردالى به و آوردم در رو گوشیم

 

 سالم" 

 ...گرفتم تصهیههو هى 

 ...خودت به کنم هی واگذارش پسرت اوهدى دنیا به بعد

 "نبینهتوى وقت هیچ تا ببرش ایراى از
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  کردم هی عهلی رو ام نقشه باید

 

 ...بربیاد پسش از و کنه بزرگش تونه نهی یعنی ، خواد نهی رو بچه اردالى بودم هطهئى

 

 هى برگردوندىِ  واسه بود بهونه یه فقط بچه

 

 کنه هی نگاه اینارو اردالى واحد و اوهده هشتری دیدم خونه رسیدیم وقتی

 

 فروخت هی و چی ههه داشت پس هه

 

 ...بره و بذاره گرفته تصهیم فایدس بی اش نقشه دید وقتی

 

 ...کردم فرو پوستم تو رو ناخونام حرص از و کردم هشت دستهو دیدنش با

 

 ...اش بچه حتی نداره هیچکس قباله در هسئولیتی احساس هیچگونه که اردالى هثل هردی دست بسپرم رو بچه تونم هی چطور

 

 ...صحبت واسه شه قدم پیش باز که داد اردالى به رو جسارت ایى خونه داخل رفتنش با هاهاى

 

 : کردم دستی پیش بزنه حرفی بخواد اینکه قبل

 ...هبارکه

  پسره ات بچه

 نیست دختر خوبه

 ...تو هثل بندی و قید بی پدرِ  دست بسپرهش ذاشت نهی وجداى عذاب بود دختر اگه

 ...راحته خیالم پسره که حاال ولی

 بیروى بکشه آب از رو خودش گلیمِ  تونه هی خودش

 باباش هثل نالوطی یه هیشه تهشم
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 گفت و زد زل چشهام تو قبل از تر وقیحانه

 

 خوام نهی هاهانش بدوى رو بچه هى -

 بریزم پات به دنیارو کى تر لب

  خوام نهی هادر بی ی بچه هى اها

 ...نباشه کدوم هیچ هزاحمِ  که کنیم سقطش تونیم هی خواهیش نهی توام اگه

 

 ...گذشتم کنارش از و زدم زل چشاش تو نفرت از پر چشهایِ  با

 

 !!بزنه حرؾ کشه هی نفس داره جوى که آدهی یه سقط به راجع راحت انقدر تونست هی چطور

 

 ترسیده پسرم کردم احساس

 

 عزیزم نباش نگراى:  گذاشتم شکهم رویِ  رو دستم

  کنارته هاهاى

 ...پیشته

 نترس... عزیزم نیستی تنها

 

 هیزد سر بهم و خونهوى اوهد هی روزا بیشتر عسل

 

 بود اسم انتخاب درگیره جور بد

 

 هیشدم هاهاى داشتم هى و نکرده ازدواج هنوز عسل

 

 ...بود زندگیم روز آورتریى عذاب واسم داد تحویل رو خونه اردالى که روزی
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 دیدم هی رو رفتنش در چشهیه از وقتی شد کنده جا از قلبم

 

 ...انداخت خونه به عهیق نگاهی و داد تحویل و کلید

 

  شدى هی تداعی چشام جلو ها لحظه تهوم

 

 بودى کرده ست که خوشتیپی شوهرِ  زى

 بود دوستم پسرِ  دوست که ژیگولی پسر

 کشیدم هی نقشه کردنش خیت واسه روز و شب که هؽروری پسرِ  باالخره و

 

 ...هنه شکهه تو تخس پسرِ  اوى ی بچه االى که گذشت زود چه

 

 گذاشت هم روی رو اشکیش هایِ  چشم و کشید صورتش به دستی

 

 کرد هکث و رفت آسانسور سهت

 

 ...دراوهد صدا به خونهوى زنگ ثانیه از کسری در

 

 کرد هی تازه هو کهنه زخهم بدتر بود گذاشته هاهاى که آهنگی صدای

 

  هیزنى در دارى که اوهدم خودم به بعد ثانیه چند

 

 گرفتم قلب طپش در پشت اردالى دیدى با و کردم باز و در سریع بودم کرده هول

 

 داد هی آزارم گذشته خاطرات ولی نداشتم بهش ای عالقه هیچ دیگه که درسته
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  انداخت بهم تلخی نگاه

 

 پروا هیرم دارم دیگه -

 

 !شکست؟ دلهو تو هثل کی" 

  هست که هرچی رو دلم رو

 !"بست؟ چشهاشو کی تو هثل بگو

 

 کرد کوتاهی هکث

 

 ههیشه واسه هیرم دارم -

 

  برات بهیره که هنه هثل کی بگو" 

  بخواد هستی تو که جوری تورو

 " هات خاطره ی دیوونه شدی

 

  هیشه دیر چی ههه زود چقدر گذشت زود چقدر

 

 !!زدی؟ و عشق ایى قید جوری چه" 

 !!بلدی؟ شدنو بد جوری چه

 !! خوای هی تو بستم دل که حاال

 " ندی رو دلم جواب بری

 

 ! پروا؟ چیه دونی هی -

 ُکنندس گیج واقعا وقتا بعضی زندگی
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  بفههی شادیو که الزهه َؼم

  بدونی سکوتو قدر تا الزهه صدا سرو

 بشی قاِعل ارزش لودى واسه تا الزهه نبودى و

 

 ...نرو چشاهه تو ؼم دونی هی" 

 ...نرو باهاهه تو عطر هنورم

 ...بهوى نهیشه تو بی دونی هی

 ..."نرو هیشه خاطره چی ههه

 

 اوى بجز رو هیشکی نه هیخوای اونو نه دیگه بعد به جایی یه از-

 

 هه:  آوردم لبم رو نیشخندی

 اردالى کردم ادت ع هى

  نباشه نگرانم کسی کردم عادت

 نگیره سراؼهو کسی کردم عادت

 نکشه نازهو کسی کردم عدت

 باشم تنها کردم عادت

 نذاره روم هحبتشو هنت کسی عد ب تا

 

 نیست یادت" 

  هنو اسم دیگه دونم هی

 هنو به حس دیگه نداری

 ....بود که هرچی

  زود چه کندی دل و رفتی

 ولی آسونه واست

  نبود ساده هى واسه 
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 ! زدی؟ و عشق ایى قید جوری چه

 ! بلدی؟ شدنو بد جوری چه

 !! خوای هی تو بستم دل که حاال

 " ندی رو دلم جواب بری

 

 : دادم اداهه

 ،باشه نگرانت یکی قشنگیه حس اردالى

 .بده دستت از روز یه اینکه از بترسه یکی

 نکنه ناراحتت کنه سعی

 قشنگیهحس

 بده اس ام اس ازشجداهیشی وقتی

 ؟رسید دلن عزیز

 خوبیه حس خیلی دارم دوست بگه درگىشت جوع یه تى یهى قشنگه

 کنم اش تحربه نتونستم وقت هیچ هى که حسی

 داشتم دوستش که کسی با نه و تو با نه

  بذارى تنهات هیخواى  دنیا تهوم کنی فكر وقتی بدیه حس

 "خدا" حتی

 

 انداخت شکهم به نگاهی

 

 ؟!!پروا هستی ام بچه هراقب -

 ...کنی زندگی باهام خوای نهی دیگه دونم هی

 باش پسرم هراقب ولی

 ...کنه حس پدرشو نبودِ  نذار

 !!باشه؟
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 دادم تکوى سری و کردم پاک چشههو ی گوشه دست با

 

 ...رفت پاییى ها پله از آروم و انداخت پاییى سرشو

 

 ...کردم نگاه رو ام بچه بابای رفتنه تراس از و اتاقم تو دوئیدم رفتنش بعد

 

 کرد هخفی ایش نسکافه پالتویِ  جیب تو رو دستاش و انداخت ساختهوى به ؼهی از پر نگاه

 

 ... گرفت پیش رو راهش آروم قدهای با

 

 ...زد گره چشام آبیه به رو چشاش آبیه بار آخریى برای و

 

 : رفت شکهم رو دستم باز

 ...کى خداحافظی بابا از هاهانی

  هیره داره بابایی

 . . . ههیشه واسه

 

 ...رفتنت بعد

 ... نشد عوض چیزی

 ... برایم پاییز فقط

 ...شد تر زهستاى

 ...ههیى

 

  شد هور هور تنم وزید هی که سردی باد از
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 ...!هه

 !َحسودی خیلی ُدنیـــا،

 ...باشم یکی دنیای هنم خـورد هی بر کجات به

 

  رفت و شد ناپدید چشهام جلو از اردالى کم کم

 

 ... ههیشه واسه رفت

 

  هیشد تهوم باید رابطه ایى  نداشت اهکاى رابطه ایى ی اداهه

 

  هیهونه هرده آدم یه به دادى هصنوعی نفس هثل ها رابطه از بعضی دادى اداهه

 ...کنم خسته الکی خودهو تونستم نهی نداره احساس هرده آدم

 

 ...بجنگم سرنوشت با تونم نهی بجنگم تقدیر با تونم نهی

 

 بیاد پیش واسم که هرچیزی تسلیم تسلیهم هى

 

 روحهه و جسم عزرائیلِ  اوهد پیش واسهوى که اتفاقاتی و رادههر یاد ههیشه

 

  بیاد چشهات از اشک هیشه باعث اونیکه ههیشه

 ...کنه ناراحتت چیزی نذاره بوده داده قول ک ههونیه

 

 هیدادم گوش حرفاشو باید کردم هی گوشم ی آویزه و هاهاى حرؾ باید

 

  کرد زهزهه گوشم تو هدام کردم درک و پسری دختر روابط که رسیدم سنی به تا

 زهیَنى روی هوجوداتِ  تریى قوی پسرا که باشه یادت اینو پروا" 
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 قلب هیتونى خالی َدسته با چـوى

 بشکونى دخترُ  هزاراى

 دخترم کى جهع حواستو

 "بچکه پسری بخاطر نارت چشهای از اشکی قطره ندارم دوست

 

 شده خشک چشاش تو پسر یه بخاطر دخترت اشکای ببینی که کجایی جونم هاهاى

 

 نهونده چیزی فروغ بی و روح بی های تیله جز چیزی دیگه شیطنت از پر های چشم اوى از و

 

  بندم هی دنیا به رو چشاهو و هیرم خوابم تخت سهت

 

 ...بعد هاه چند

 

 کردهه باد شکهه کنه هی جلب نظرهو چشام شدى باز با که چیزی اولیى

 

 پاشدم جام از سختی به و کردم دلم ته از ای هستانه ای خنده خودآگاه نا

 

 وایسادم آیینه روی به رو کردهو پسرم نثار فحشی دلم تو

 

 ...شدم هرگ ذوق بودم گذاشته خودم کنار تخت رو که کوچولویی لباسای دیدى با که کشیدم برآوردم شکم رو دست

 

 عیدِ  هوای هوا و باشگاه رفته هاهاى هعهول طبق

 

 شه عوض اتاق هوای که کنم هی باز و درتراس

 

  نکردم انتخاب بچه واسه اسهی هیچ هنوز
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 ...زدم صداش بچه که بس شدم خسته هاهاى بقول

 

 ...هیره قنج دلم بینم هی که رو پستونکش

 

 خرید بریم بیاد قراره که افتم هی عسل یاد

 

 هیشم آهاده هفصل ی صبحونه خوردى بعد و هیام بیروى اتاق از

 

 ...خورم هی هقوی و سالم ی صبحونه پسرم سالهتیه بخاطر هاهیه چند

 

 کنم هی تنم و گشادم پانچوی با هشکی شلواریه جوراب

 

 هیزنه درجا قرهزم رژ روی قبل هثل نگاهم

 

 کشم هی لبام فیکس و برهیدارم و رژ

 

 ...آیفوى سهت هیرم زنگ صدای با

 

 ...آورد هی در شکلک داشت و بود وایساده آیفوى پشت عسل

 

 داخل اوهد هم حسام سرش پشت که کردم باز و در

 

 شق کله ی دختره آورده انداخته راه خودش دنبال چرا اینو

 

 ... بود زده رل حسام با خودش قول به عسل که بود دوهاهی تقریبا
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 ...نیاره کم عسل جلو تونه هی که اونه فقط کردم هی حس و بود خوشتیپی و خوشگل پسر

 

 کرد لوس خودشو بؽلهو پرید عسل در کردى باز با

 

 !پروا؟ چطوره نی نی بگو اول عوم -

 

  انداخت گل لپام یکم حسام جلو

 :کردم زهزهه آروم و گرفتم گاز لبهو 

 عسل زشته هیش

 ...جا ههه تو بردی آبروهو

 

  شدیم سالهتی چاق هشؽول و کردم نگاه حسام به

 

 بود استایلش فیت که بود کرده تنش بلندی هشکی بارونیه حسام

 

 اوهدى هی بهم واقعا انداختم بهشوى نگاهی

 

 : گفتم کنم درست نسکافه واسشوى تا رفتم هی آشپزخونه سهت درحالیکه

 هیاییدا بهم دوتا شها واقعا

 سرتره عسل بازم ولی

 

 :  گرفت بؽل پشت از و عسل و کرد ریزی ی خنده حسام

 هنه فسقلیه حاضر درحال شها ی خاله دختر

 

 دارم دوستت خیلی: کرد زهزهه عسل گوش زیر
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 چرخید سهتش و گذاشت حسام دستای روی رو دستش عسل

 

 بود زیری به سر و خوب پسر حسام

 بردم هی لذت ورزید هی عشق عسل به اینطوری اینکه از

 کنم دفنشوى کردم سعی که روزایی به برد هی هنو کاراشوى تک تک

 

 هیشدى تر نزدیک بهم لحظه هر هم چشم تو چشم

 

  دیگه جای ذهنم و بود بهشوى نگاهم

  گذشته درگیره

 ...شدى هی رد چشام جلو از کوتاه فیلم یه هثل که خاطراتی

 

  کردم احساس عسل لبای رو حساهو لبای داؼیه ثانیه از کسری تو

 

 کرد هی هور هور تنهو کرد هی لهس لباهو  دوربیى جلو آرزوهام ی خونه تختِ  رو که لبایی داؼیه حس هنوز

 

 نشنید هاهو خنده صدای دیگه که اتاقی دیوار روی شد بزرگی عکس قاب بوسه ههوى و

 

 نشد انداز طنیى توش خوشبختی صدای دیگه که اتاقی

 

 بهونه پایدار عشقشوى کردم هی آرزو کاشت هی عسل لبای رو حسام که ریزی ی بوسه هر با

 

 گرفت هی شکل داشت پدر بی ی بچه یه درونش  که دوختم چشم شکهی به و گرفتم ازشوى رو نگاهم

 

 ترسیدم هی
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  تنهایی از ترسیدم هی

 ام بچه و خودم ی آینده از

 دادم هی جواب بهشوى آینده در باید که سواالیی از ترسیدم هی

 

 بده هنو سواالی جواب که هیشد پیدا هم یکی کاش

 

 ...نبود کس هیچ دست جوابش که بود چراهایی از پر ذهنم تو

 

 هیخواست دلم زندگیم تو, وقتا بعضی  

 عقب به برگردم تونستم هی

 بدها روتؽییر چیزی بخوام اینکه نه

 ... نه

 رو چیزا بعضی اینکه برای فقط

  ... کنم تجربه و احساس دوباره

 

 هیگم لب زیر نهیاره طاقت دلم

 نباشه وقتی

 تنهایی تحهل

  چوى نیست ای ساده کار

 اوى از قبل تنهایی

 اوى از بعد تنهایی با

 هیکنه فرق آسهوى تا زهیى

 

  پروا نباش احهق هیزنه ذهنم به لحظه چند بعد ولی

 اعتهادکنی دوباره اینکه نه ولی بگذری و ببخشی که خوبه وقتا خیلی
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 کرد هههونهوى حسام که هفصل شام یه و حسام و عسل کنار خرید کلی بعد روز اوى

 

  ذارم هی هاهاى پای رو سرهو

 

 هیزنه گوشم پشت هوهاهو از ای طره که هاهاى دستای و

 

 هاهانم کوچولویِ  دختر ههوى حس و اهشب یه حداقل کنم تجربه بودنو هادر حس خودم اینکه از قبل هیخواد دلم بندهو هی چشهاهو

 ... باشم داشته رو

 

 !!داره؟ درد زایهاى هاهاى:  کنم هی زهزهه ترس با و هیگیرم سفت و هاهاى دستای

 

 

  گیره هی تر سفت دستهو و بوسه هی سرهو هاهاى

 

  عزیزم نه -

  کنارته هاهاى نترس

  هیاد دنیا به بچه و هیزنی جیػ یه

 

 هیگه بابا به دستپاچه

 

 برو تندتر فرزیى -

 هیره دست از داره ام بچه

 

 کنه هی نگاهم نگروى دل بابا

 

  بره هی اهونهو داره درد و کشیدم دراز هاهاى پای رو هاشیى پشت
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  بزنم جیػ دلم ته از خواد هی دلم

 

 درنیاد صدام تا هیگیرم دهنم جلو رو دستم

 

 : سرم به هیزنه هزخزؾ فکرای

 !چی؟ بهیرم اگه

 !چی؟ بیارم طاقت نتونم اگه

 !چی؟ بدم جوى بیهارستاى به رسیدى هوقع تا اگه

 !هیشه؟ چی ام بچه تکلیؾ

 !کردم؟ هی سقطش باید و گفت هی راست اردالى نکنه

 هیره هی کسی بی تو ام بچه بهیرم اگه

 

 ....هیشى جاری چشام از وقفه بی اشکام

 

 !باشه؟ خوش کی به دلم

 ! وایساده؟ سرم باالی نگراى کی زایهاى بعد

 !هیده؟ آراهش بهم و بوسه هی سرهو کی

 !راضیه؟ بچه اوهدى از کی

 !االى؟ کجاست باباش

 

 ...افتاده جونم به خوره هثل سواال ایى ی ههه

 

 ... گیره هی داره نفسم کم کم دیگه

 

 هیکنه هدایت هاشیى بیشتری سرعت با و ذاره هی گاز رو پاشو بابا هام ناله صدای با
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 ...گیرم هی سر صداهو و نیست خودم دست کنترلم دیگه

 

  هاهاى شدى پیاده و هاشیى ایستادى با

 

 هیبرى خودشوى با هنو و هیشى نزدیک برانکارد با پرستارا

 

  ندارم بودى زنده به اهیدی

 

 :گیرم هی جونم بی دستای تو هاهانو دست

 باش پسرم هراقب اوهد سرم بالیی اگه توروخدا هاهاى

 

 :هیشه بلند هقم هق هاهاى اشکای دیدى با

 ترسم هی هى هاهاى

 هاهاى نرو

  باش سرم باال

 

 ...کنه هی نگاهم گریوى های چشم با داره که هیبینم ای بسته دره پشت و هاهاى بعدش ولی

 

 کنم هی نگاهش فقط و گیرم هی سهتش رو دستم

 

 کنى هی تنم هخصوص لباس

 

  گیره هی فرا رو وجودم تهوم ترس اتاق تو دیگه زنای جیػ صدای با

 

  کنم تحهل تونم نهی نه نه نه
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 هیکنه پر و اتاق کل خراشم دل صدای بعد دقیقه چند  

 

  ذاره هی دنیا ایى به پا که ای بچه ی گریه صدای لحظه چند بعد و

 

 نفس دنیا ایى از فارغ و ببره خوابم دقیقه چند واسه شده تا ذارم هی هم رو چشاهو هیزنم له له و نهونده واسم جونی درحالیکه

 ...بکشم

 

 

  سکوتِ  جا ههه

 

 اس پراکنده فضا تو عجیبی سکوت

  نهیاد صدایی هیچ

 کنم باز چشاهو خواد نهی دلم

 کجام دونم نهی

 هیکنى سنگینی دارى هنوز پلکام

 

 چرخونم هی خالی اتاق تو سرهو و کنم هی باز چشاهو آروم

 

 کنه هی تهاشا و بیروى و ایستاده پنجره به رو هى به پشت بلندی قاهت

 

 نهیشه باز هم از لبام

 

 !کجاس؟ اینجا! کجام؟ هى:  بپرسم ازش و بیارم زبوى به حرفی کنم هی سعی

 

  هیشم خفه صداش با ولی
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 !پروا؟ شدی بیدار -

 

 هیزنه چشاهو نور ولی ایستاده پنجره جلوی که کسی به هیشم دقیق

 

  گیرم هی چشهام جلوی و کنم هی بلند سختی به رو دستم

 

 ...بینهش نهی باز ولی

 

  هیشه خفه نطفه تو حرفم باز صداش شنیدى با

 

 اوهدم هى -

 بهونم که اوهدم بار ایى

  ههیشه واسه

 ... بسه

 ...بسه تنهایی

 ...بسه ؼصه

 ...بسه بؽض

 ...بسه اشک

 !ههى؟ با هنوز لعنتیا اوى اوه بگى حسرت با هیشنوى اسههونو بقیه وقتی که بسازم ای رابطه اوهدم

 

 هیچکه چشام از هوا بی اشکی قطره

 

  هیگه قاطعیت با و هیکنه صاؾ صداشو باشه داشته چشم سرش پشت اینکه هثل

 

 !!!کنی گریه نداری حق -

 پروا ذارم نهی دیگه
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 شه نزدیک بهت احدی نهیدم اجازه دیگه

 

 هیزنه بیروى ام سینه از داره قلبم

 

 هیره باالتر هام گریه صدای هرلحظه صداش شنیدى با

 

 : هیگه لبخند با و بؽلشه تو ای بچه درحالیکه برهیگرده سهتم

 ...که خوبه وقتی ها رابطه شدى نفری سه پروا چیه دونی هی

 ...باشه کوچولو خیلی سوهش نفر

 

 ...هیکنه نفوذ قلبم تا حتی نافذش چشهای

 

 هیکنه زهزهه نزدیکم

 

  تریـى ؼهگیى -

 ...کنه عادت نبودنم به خواد هی زندگیم هوجود تریى ارزش با کردم احساس که بود روزی زندگیم ی لحظه

 

 هیده اداهه دوباره ای ثانیه چند هکث از بعد

 

 ! پروا؟ -

 !خوشگله خیلی

 ! هیگم پسرهونو

 ...تو شکل درست ، هاهانش شکل درست

 

 بهش هیزنه زل و هیده قرار آؼوشم تو رو بچه
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 پروا دارم بهش خوبی حس چقدر -

  بودم نگرانت عهل اتاق در پشت

 ببینهت قبلش خواستم هی

 نیست نگرانت کسی نکنی فکر عهل اتاق تو تا

  نیست هنتظرت کسی

  نیست حال خوش پسرهوى اوهدى از کسی نکنی فکر خواستم هی

 نکنی ؼریبی خواستم هی

 نخوری حسرت اوهدى آقاشوى با که دیگه زنای به خواستم هی

 ... پروا اینجا رسوندم رو خودم حهلته وضع وقته گفت خانوم عسل تا 

 بودیم نگرانت عهل اتاق در پشت ههگی

 تو نگراى

 ...بچه و

 

 داد هی دلگرهی بهم حرفاش

 

 زدم بهش ای بوسه و گرفتم دستم پسرهو کوچولویِ  دستایِ 

 

  بود دستام زومِ  نگاهش

 

 کرد نجوا آروم و گذاشت گوشم کنار لبشو و شد نزدیکم

 

 ! پروا؟ -

 !باشم؟ کنارتوى هیدی اجازه

 

 هیزد هوج درونش نگرانی که زدم گره نگاهش به و نگاهم
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 کنه خودنهایی لبام رو درونم خوشحالیه دادم اجازه و خورد ُسر لباش رو چشام

 

  هام دلتنگی تهومِ  وسعت به لبخندی

 

 کرد هی نفوذ هم قلبم به آتیش که کردم احساس دستام رویِ  رو کسی دستایِ  گرهیه

 

 هى دستایِ  تو پسرم دستای

 

  رادههر دستایِ  تو ها دستای و

 

 ....کردم ؼرق گرهش آؼوش توی خودهو حرکتی با و اوهد طاق صبرم دیگه

 

 ...کاشت هی ریزی های بوسه و کرد هی حرکت پیشونیم رویِ  نرهی به لباش

 

 :زدم لب بؽض با

 !نهیری؟ دیگه

 !نهیذاری؟ تنهام دیگه

 !نهیشم؟ تنها دیگه

 

 :دادم اداهه کوتاهی هکث با

  ترسم هی هى رادههر

 ترسم هی تنهایی از

  ترسم هی نداره بابا بگم ام بچه به باید جوری چه اینکه از

 ترسم هی هى

 ...دارم وحشت
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 فشرد آؼوشش تو هنو قبل از تر سخت

 

 ...پروا نترس دیگه -

 ... اوهدم هى

 ...بهونم که اوهدم

 ... تو کنار

 ...پسرهوى و

 

 هیشد جاری رادههر لبای از لحظه هر که بود قشنگی ی واژه" پسرهوى" 

 

  نهیذارم دیگه بخندم دل ته از دیگه بار یه واسه بتونم که روزی اوى بودم داده قول خودم به

 … بگیره ازم خوبهو حال کسی

 

 ... بود شده یکی هام خنده و اشکام

 

 هیشد تر کم و کم اش فاصله لحظه هر

 

 ... بستم چشهاهو صورتم به هاش نفس برخورد حس با

 

 ... یهو اها

 

 کردم بلندش و گرفتم فاصله ازش بچه ی گریه صدای با

 

 ....بود کوچولو چقدر دستاش جانم ای

 

 تو ریختى ههه بندش پشت و خورد در به ای تقه
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 رفت هی بچه و خودهو ی صدقه قربوى شد هی نزدیکهوى که ههچناى هاهاى

 

 کرد هی ثبت و لحظات و بود گرفته دست برداری فیلم دوربیى یه عسل

 

 بود کنارهوى لحظه ایى تو که انداختم رادههر به نگاهی

 

  بوسیدش هی و بود گرفته بؽل رو بچه هاهاى

 

 بود گرفته خندم کارش از حسابی ، بود بچه لباسایه پره توش که بود گرفته دستش بزرگ ساک یه عسل

 

  انداختم برم و دور خودم به نگاهی

 

 بود لباش رو لبخند که پروایی

 هیزدى له له بچه گرفتى بؽل واسه که بابایی و هاهاى

 نی نی از گرفتى عکس هشؽول هم خاله و بود بچه واسه لباس دنبال ساک تو که عسل

 

  خوردم جا حسابی در شدىِ  باز با و دروهد صدا به اتاق در بعد دقیقه چند

 

 شدى وارد شیرینی قوطی یه و بزرگ گل دسته یه با بابک آقا و یلدا ، رادههر هاهاى

 

 گرفت قرار ام شونه رو دستش که پاشم جام از احتراهش به کردم سعی جوى فرزانه دیدى با

 

 عزیزم باش راحت -

 

 فراتر حسی جوى فرزانه زبوى از" کو هى ی نوه ایى پس" ی جهله شنیدى با اینا هاهاى با سالهتی چاق و احوالپرسی و سالم بعد

 .گرفت فرا وجودهو تهام خوشحالی از
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 باشى اوهده کنار بچه ی قضیه با رادههر ی خونواده که نهیشد باورم هنوز

 

 بچه ، بچه ، بچه

 

  کنم انتخاب اسم واسش که نداشتم رو دهاؼش و دل حتی

 

 اسهی هنوز و بود اوهده دنیا به بچه االى اها بدم خرج به سلیقه ام بچه اسم ی قضیه سر چقدر کردم هی فکر خودم با ههیشه

 بود نشده انتخاب

 

 . کردیم حرکت خونه سهت به شدم هرخص که بعد ساعت چند

 

 بود کرده دعوت خونه رو ههه هاهاى شب فردا واسه

 

  بودم بچه واسه اسم دنبال فقط روز یه ایى

 

 بود کرده اتاق اوى به اتاق ایى که بس بود درآورده رو بچه پدر پرهام

 

 ...وایستم سرپا تونستم هی و بود شده بهتر حالم

 

  بود آشنا شهاره رفتم سهتش گوشیم زنگ صدای با

 

 ...پیچید گوشی پشت رادههر انرژی پر و گرم صدای تهاس اتصال با

 

  خانوم سالم -

 

 سالم:  دادم جواب هبهم و گنگ
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 خونتونم جلو پروا -

 پاییى بیا شو آهاده بگی کسی به اینکه بدوى

 

 ...اها:  بگم خواستم

 

 هیش -

 !!پاییى بیا فقط

 

 شدم خارج خونه از و کردم تنم هانتو

 

 !اوهد سهتم و شد پیاده اپتیها یه از رادههر

 

 !بهتری؟ -

 

 خوبم آره:  زدم لبخندی

 

 هبارکه:  انداختم هاشینش به نگاهی

 

 ...گرفتهش وقته خیلی:  کرد رد هوهاش الی از رو دستش

 'نهیشی؟ سوار

 

 !کجا؟+ 

 

 !!'فههی هی شو سوار -
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 کردم هی بازی شالم های ریسه با و بودم انداخته پاییى سرهو ، بود برقرار کاهل سکوت هاشیى تو

 

 ...ترهز رو زد بام نزدیکِ

 

 ...گذاشت قلبش رو و گرفت دستش تو و دستم هوا بی

 

 افتاده تپش به قلبم ضرباى باز -

 هیشه کنده جاش از داره باز

 !پروا؟

  رفتم کلنجار خودم با خیلی هدت ایى تو

 خوام نهی تو بدوى رو چیزی هیچ

  کنم پاکت ذهنم از کنم فراهوشت خواستم

 کنم شروع صفر از خواستم

 ... پروا نشد ولی

 ...نشد

  تونم نهی واقعا تو بدوى هى

 

  دادم رد هى پروا:  زد زل چشام تو

  عاشقتم هى

 پسرهوى و تو عاشق

 دارم دوسش رو بچه کى باور

 داره جریاى رگاش توی تو خوى چوى

 خواهتوى هی هى پروا

 و جفتتوى

 !پروا؟ باشم کنارتوى هیدی اجازه
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 ...گفتم قاطع کردهو صاؾ صداهو

 ! رادههر؟

 ...نری دفعه ایى که بده قول

 نذاری تنهام که بده قول

 ...تنهاهوى یعنی

 ...گرفتی که تصهیهی از نشی پشیهوى که بده قول

 داری دوسم هنوز کنم فکر که کردی کاری یه کنم فراهوشت اوهدم تا دفعه هر

 !نه؟ ست هسخره 

 کنه پاک اشکاتو بخواد که نیست دستی وقتی گریه نداری حق پروا گفتم خودم با ولی شده سرازیر اشکام

 های تیکه تهام با بازم بشکنه قلبتو و بزنه صدهه بهت اگه داریحتی دوست رو نفر یه وقتی رادههر

 ...داری دوسش قلبت ی شکسته

 کنم اش هقایسه کسی با نتونم که بود زندگیم توی رادههری ههیشه

 : گفتم بهش بؽض با و زد حلقه چشام تو اشک

 ! رادههر؟ هیدی قول

 !آره؟

 

 ..شدنم کشیده آؼوش در با شد هساوی اشک ههیى و شد سرازیر چشهام از اشکی قطره چشهاش تو کردى نگاه با

 

 چسبونید هوهام به رو لباش ثانیه از کسری در و هوا بی رادههر

 

 کشیدنش بو صدای ، اوهد هی صداش

 

 عشقم نکى گریه -

 هى پروایِ  نکى گریه

 هى دنیای نکى گریه

 



 آؼوش خالی                                                                                                                            ٔفصل 

 

 

989 
 

 ...تر دار خش صدام و گرفت هی اوج هقم هق خاطر تصلی و شدى آروم جای به حرفاش شنیدى با

 

 ... کاشت هی سرم رو که کوتاهی های بوسه و کرد هی حرکت کهرم رو نرم دستتش

 

 عطرش بوی واسه بود کشیده پر دلم

  تنش عطر

 دستاش نرهیه

 ...ههربونش چشهایِ 

 

 گرفت اوج ؼهم افتادم عروس لباس و عروسی یاد وقتی

 

 کنم تى لباس دارم دوسش که کسی واسه نشد وقت هیچ

 

 : گفتم رادههر به رو کردهو پاک اشکاهو

  خونه سهت بریم

 ...کرده اذیت اینارو هاهاى کلی و گشنشه بچه االى

 

 !بچه؟ -

 !بچه؟ هیگی هى پسر به چرا

 ! نکردی؟ انتخاب اسم هنوز هگه

 

 نه:  انداختم پاییى سرهو

 !!!چیزی نکردم انتخاب راستش

 

 ...آرتا -

 !چطوره؟ آرتا
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  آرتا:  کردم زهزهه

 آرتا

 !چیه؟ هعنیش

 

 هقدس -

 

 : نشست لبم رو لبخندی

  قشنگه

 ...قشنگه خیلی

 

  کنی انتخاب تو دخترهونو اسم تونی هی جاش به -

 

 ...کى انتخاب رو یکی بینشوى از تو هیگم اسم چندتا هى البته داد اداهه و زد چشهکی

 !!! ؟!قبول

 

 بدجنس ؛ گرفتم بازوش از ریزی نیشگوى

 

 ...زدیم و زنگ و شدیهو پیاده هاشیى از خونه جلو رسیدنهوى با

 

 ...بود شده تا شیش چشام هههونا دیدى با شد باز که خونه در

 

 بودى اوهده ههه

 

 کردى هی پچ پچ و بود باز نیششوى ههه رادههر هنو دیدى با
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 !کنى؟ هی نگاه اینجوری چرا:  گفتم رادههر به آروم

 ... کشیدم خجالت

 

 ...رفت بابا سهت و گرفت دستاش تو رو دستم حرؾ ایى گفتى با

 

 بودم درآورده شاخ هواش بی حرکت ایى از

 

 : گفت بلند صدای با و وایساد بابا جلو

 

 هیخواهشوى رادهنش آقای

 خوام هی جفتشونو دفعه ایى

 ...پسرهو هم پروا هم

 

 ...کرد هی نگاههوى خیس چشهای با و بود هاهاى به نگاهم

 

 کردم حس خودم رویِ  رو بابا نگاه سنگینیه

 

 بخواد پروا که هرچی پسرم -

 بگه خودش که هرچی

 

 ...هیشد تر سفت و سفت لحظه هر دستم دور دستش حصار

 

 ...بود خواستى از پر نگاهش

 

  آره بگو ؛ کنم خونی لب تونستم هی

 اره بگو پروا
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 ...گفتم آروم و انداختم بابا به نگاهی

 

 !!!بله

 

 دخترم  هبارکه:  گفت و شد هلحق بهشوى بابا بعد که شد بلند هههونا زدى کؾ صدای

 

 کرد هی نگاه ههربونی لبخند با ههراه و بود گرفته دستهو ههچناى رادههر

 

 حرفای ازوى دارى بود هشخص هاشوى قیافه از و نشست بابا کنار رادههر کهک واسه رفتم آشپزخونه سهت هى اینکه از بعد

 هیزنى جدی و هردونه

 

 گرفتم بؽلش و دویدم خوابم اتاق سهت بچه ی گریه صدای با

 

 کرد هی گریه ناز چقدر جانم ای

 

 هاهانی جونم:  بوسیدهش گرفتهو دستاشو

 دلم عزیز جونم

 اینجا هاهاى عزیزم نکى گریه

 

 ...گرفت شدت اش گریه کنه لوس خودشو بخواد و شه هتوجه اینکه هثل

 

 نشست لبام رو لبخند یلدا دیدى با که فشردهش خودم به

 

 بود خوب هم با هم هوى رابطه و بود ههربونی دختر

 

 !تجربه؟ با هاهاىِ  -



 آؼوش خالی                                                                                                                            ٔفصل 

 

 

99ٖ 
 

 گشنشه بچه

 بدی شیر بهش باید

 

  برگردوندم یلدا سهت رو پشتم و نشستم تخت رویِ 

 

 ...گرفتم تر نزدیک رو بچه و دادم باال رو لباسم

 

 ...خورد هی شیر آروهی به و بود گرفته رو انگشتم دستش با

 

 شده دقیق بچه صورت تو که اوهدم خودم به رادههر صدای با دفعه یه نشدم هتوجه رو یلدا رفتى که بودم بچه تهاشای هحو جوری

 بود

 

 زد پوزخندی رادههر که افتاد دستم از لباسم یهو

 

 ... خدارو بنده کنی هی خفه داری بچه رو افتاده لباست! کنی؟ هی چکار داری پروا -

 

  گرفت چشش جلو دستشو شوخی به رادههر که گرفتم باال لباسهو سریع

 

 اصال کنم نهی نگاه هى آقا -

 ... شها نکى خفه رو بچه

 

 : پرسیدم ازش بود انداخته گل لپام که درحالی

 !بهت؟ گفت هی چی بایا

 

 :  داد جواب و داد تحویلم ای ؼره چشم

 خانوم فضول هردونه حرفای سری یه
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 هیزدى حرؾ چی به راجع که نگفت بهم عوضی

 

 ! خانوم؟ پروا -

 

 داد اداهه خودش بدم جوابی بخوام هى اینکه قبل

 

 شه جاری عقدهوى تا هحضر بریم هفته ههیى تو شده قرار -

 !نداری؟ هخالفتی که تو

 ! داری؟ 

 

  کردم هل حرفش از

 

 !!!بپوشم چی هى حاال:  پرسیدم هی حتها داشتم و قبل دهاغ و دل اگه

 

 ...بپوشم چی که نبود ههم واسم دیگه ولی

 

 :  گفت و گرفت گوشم نزدیک لبشو

 دوری کافیه دیگه

  تنهایی کافیه دیگه

 پروا شی هى هال زودتر خواد هی دلم

 

 داشتم ترس بازم ولی ، داد هی گرهی دل بهم حرفاش

 تنهایی از ترس

 ...خوب حس ایى شدىِ  تهوم زود از ترس

 

 کشیدم دراز تخت روی و گرفتم بؽل رو آرتا هههونا رفتى و شام صرؾ از بعد
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  بود روم پیش جدیدی زندگیه

 

 بود زده رقم واسم خدا که تقدیری

 

 شه پشیهوى گرفته که تصهیهی از روزی یه ترسیدم هی بازم ولی بود کرده قرص دلهو ته رادههر اینکه با

 باشه شده دیر خیلی دیگه که روزی یه

 پیش راه نه باشم داشته پس راه نه که روزی

  کنم انتخاب رو یکی ام بچه و رادههر بیى از بخوام که روزی

 

 کنی هی که خیاالت و فکر چه ایى پروا اه:  گذاشتم سرم رو دستهو

 داده قول بهت رادههر

 زنه نهی قولش زیر

 روته پیش که باش ای آینده فکر به

 ...بزنه زانو روش پیشِ  ات گذشته که بساز ای آینده

 

 دیدم چشم به رو هوا روشنیه که بودم خیاال و فکر ههیى تو

 

 زدم زل کرد هی طلوع آفتاب که جایی به و شدم پا جام از

 

 بودم ندیده چشم به و خورشید طلوع حال به تا

 

 ....ؼروبش هثل درست... بود قشنگ

 

 نبود انگیز ؼم ؼروبش هثل که تفاوت ایى با
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 کرد هی سنگینی داشت بدجوری پلکام

 

 ...برد خوابم کی نفههیدم که گذاشتهو آرتا کنار سرهو

 

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

 ...چرخوندم جهعیت تو سرهو

 

 !وکیلم؟ آیا:  کنم هی عرض سوم بار برای خانوم عروس -

 

  گیره هی سهتم و درهیاره کوچیک ی جعبه یه جیبش از رادههر

 

 هیاره بیروى ظریؾ گردنبند یه توش از و هیکنه باز درشو

 

 " پروا"  اسههه پالک بینم هی هیشم که دقیق

 

 هیده تحویلم لبخندی و بنده هی گردنم دور و گردنبند

  

 !!!بوسهش هی وجودم تهوم با و بندم هی و قرآى

 

 ... هیندازم اطراؾ به نگاهی چشهی زیر

 ...کنى هی نگاهم لبخند با هههونا ی ههه

 

 ...بیام حرؾ به زودتر خواد هی ازم دستم رو رادههر دستای فشار

 

 :  هیگم آروم هیارهو باال سرهو

 !!!بله بزرگترا بقیه و هادرم و پدر ی اجازه با
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 طرؾ یه از جوى فرزانه و بابا و هاهاى هجوم و طرؾ یه از یلدا و عسل کلِ  ِکل صدای

 

 !!هاهانی هیشی راحت دستم از داری باالخره:  هیگم گوشش در و گیرم هی بؽل سفت و هاهاى

 

 شینیم هی جاهوى سر بقیه با بوسی رو از بعد

 

 هیاره در جیبش از بود داده بهم دوستیهوى دوراى که ای ساده رینگ و گیره هی دستش تو دستهو رادههر

 

 ...گیره هی فاصله ازم دستم روی ای بوسه زدى با هیکنه دستم رو حلقه اینکه بعد

 

 ها ی خونه سهت هیریم رادههر هنو اها کنى هی حرکت جدیدهوى ی خونه سهت ههه

 

  جدیدهوى ی خونه ببرم هاهو وسیله تا هیرم

 

 ...کنه نهی جدا دستش از دستهو راه طول در

 

  درهیارم عشقهونو ی خونه کلید و گردنم دور هیندازم دست

 

 !!!هیکنه نگاهش تعجب با

 

 !داریش؟ هنوز -

 

  بوده گردنم دور اهروز به تا: هیگم قاطعانه

 کنی دستم تا دادم بهت عقد قبل که ای حلقه هثل درست
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  کنم هی جهع رو آرتا لباسای و برهیدارم و چهدونم

 

 !هیشه؟ تنگ اتاقت واسه دلت:  کنه هی بؽلم پشت از رادههر که هیندازم اتاقم به نگاهی

 

 ...کنم پنهوى بؽضهو کنم هی سعی و هیدم تکوى تأیید ی نشونه به سرهو

 

 ...هیکنه هخفی گردنم تو سرشو

 

 ...کنه هی ام دیوونه حرارتش

 

 ذاره نهی دستاش حصار ولی کنم دور ازش خودهو کنم هی سعی

 

 ...پروا بود زده لک تنت بویِ  واسه دلم که آخ -

 

 ...هوهاش رویِ  نوازشی دست هیشه یکی اوى و ذارم هی دستش رو دستاهو از یکی

 

 ...پروا شدى تهوم سخت روزای -

 

  هیشم خارج خونه از ههراهش و داره هی بر رو چهدوى

 

 بیننش هی که باره اولیى راستش ، ها ی خونه رفتى ههه

 

 !!!دیدى خونه تو رو عکساهوى ههه حاال پروا راستی -

 

 ...کشم هی خجالت بابا جلو هى رادههر وای:  گزم هی لبهو
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 زنهی خب:  هیزنه لپم به بوسه یه

 کنم بارونت بوسه دارم دوست

 

 زنه هی پر آرتا واسه دلم خونه برسیم تا

 ...دارم دوسش رو داشتنی دوست ی بچه ایى هى چقدر

 

 ...بینم هی آقاجوى بؽل رو آرتا رسیم هی که خونه به

 

 !بذاری؟ اسم بچه واسه خوای نهی دخترم -

 

 کردیم انتخاب اسهی یه اتفاقا آقاجوى چرا:  گیرم هی پاییى سرهو

 

 !چی؟ پرسى هی تعجب با ههه

 

 آرتا:  هیاد حرؾ به هى از قبل رادههر

 

 !!!!هیشه انداز طنیى گوشش تو که آرتا اسم بعد و هیگه اذاى گوشش تو و گیره هی بؽل رو بچه جوى آقا

 

 بوسهش هی و گیرم هی بؽل رو آرتا هههونا رفتى بعد

 

 عزیزم بخشیدی خونوادهوى به شادی اوهدنت با که هرسی پسرم

 

 کنه هی نگاه هو بچه هنو بازیه عشق داره که بینم هی رادههرو

 

 !قشنگه؟ خونهوى -

 !!!داشتی دوست تو ، چیدی تو که دیزاینی ههوى... نخورده تکوى
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 !!'پروا؟؟ داری دوست رو اینجا هنوزم

 

 : گم هی چسبونهو هی صورتم به رو آرتا صورت

  رادههر دارم دوسش که هعلوهه

 دارم دوسش هنوزم

 ههیشه هثل ، قبل هثل

 

 !خوابیده؟:  کنه هی اشاره آرتا به

 

 برده خوابش آره ، هیدم تکوى سرهو

 

 ...ای خسته هى به بدش -

 

 بره هی اتاقش سهت و گیره هی ازم رو بچه

 

  گیرم هی گرم آب زیر کاهال خودهو و دارم برهی هو حوله

 

 بشوره تنم از هاهو خستگی تهوم خواد هی دلم

 

 کردنشه نگاه ؼرق و وایساده بچه سر باال که بینم هی رادههرو هیام در که حهوم از

 

 !داره؟ دوست آرتارو هى ی اندازه رادههرم یعنی

 

 ...خوابیده دهى به انگشت که هیشم آرتایی تهاشایه هحو هنم و هیشم نزدیکش

 

 هیزنه هیک رو انگشتش جوری چه ببیى گشنشه کنم فکر پروا -



 آؼوش خالی                                                                                                                            ٔفصل 

 

 

ٔٓٓٔ 
 

 

 ...بگیرم پسرم با سلفی یه بذار

 

 قشنگه رادههر زبوى از"  پسرم" ی واژه

 دنیاست یه واسم دونه هی خودش پسر رو آرتا که ههیى

 

 ...کنم تى لباس تا هیرم خواب اتاق سهت هنم و هیشه سلفی گرفتى هشؽول رادههر

 

 !شده؟ قشنگ کدوم ببیى پروا:  اتاق تو هیاد سرم پشت

 

 کنم هی گلچیى رو یکی ها عکس بیى از

 

 اس فرشته هاهانش هثل -

 پروا دارم دوسش خیلی

 .باشم آرتا واسه خوبی بابای که هیدم قول ، هیدم قول بهت

 ... شی جدا ازم نذارم دیگه و باشم داشته دوستتوى هیدم قول

 

 هیزنه حلقه چشهام تو اشک رادههر احساسِ  با حرفای شنیدى با

 

  هیاره باال و هیگیره دستش تو چونهو

 

 ...پروا بزنه حلقه اشک چشهات تو نبینم دیگه -

 ...باشه نگاهت تو ؼم نبینم دیگه

 

 دوزه هی چشم بهش و هیده حرکت لبام روی نرهی به شصتشو انگشت
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 کاره هی لبام کنج ای بوسه و کنه هی نزدیک رو لباش

 

 کنه هی پر هو سینه راستِ  سهت قلبش و هیشه حلقه گردنش دور دستام

 

 ...تپه هی وجودم تو قلب دوتا دیگه حاال

 

 ...هیاد باالتر و کنه هی حرکت کهرم دور رادههر دستایِ 

 

 ... کنه هی زهزهه حرارت پر گوشم کنار

 

 ...پروا شه یکی هاهوى تى هیخوام اهشب -

 کشم هی عذاب خورده بهت کسی دست هى قبل کنم هی فکر ازینکه

 کشیدی عذابی چه تو که کنم هی فکر ایى به و

  عزیزم بخوره بهت كسی دست ذارم نهی دیگه

 هنی هال تو

 

 گیره هی قرار گردنم رو لباش و هیچسبونتم دیوار به

 

 کنه هی ام دیوونه هیزنه گردنم رو که حرارتی پر های بوسه

 

 کنه هی ترش جری و درهیاد حرکت به هوهاش الی به ال انگشتام

 

 هیاد سهتش و هیره نشونه لباهو لباش دفعه ایى

 

  رادههر ههراهیِ  واسه هیشم آهاده عهیقی نفس با و کنم هی تر زبوى با لباهو
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 بوسیدى با هیکنه شروع و هیذاره لبام رو داؼشو لبای

 

 هیکنم ههراهیش کوتاهی های بوسه با بندهو هی چشهاهو

 

 ... و هیره ام حوله کهربند سهت دستش

 ...نشوندم تخت رو رادههر و افتاد تنم از حرکت یه با لباسم

 بوسیدى به کرد شروع و گذاشت لبم رو نرم لبشو

 بوسید هی حرارت پر و نرم

  کردم ههراهیش بستهو چشهاهو

 ...بوسید هی داغ و کرد هی حرکت بدنم رو رادههر لبای

 رادههرِ  ایى که نهیشد باورم

 کنه هی پیدا تحقق داره رویاهام که نهیشد باورم

 کردم نگاهش دقیق کردهو باز چشهاهو

 بود خودش

 بود رادههر

 کردم نوازشش بردهو هو الی دستهو

 :  زد لب و برد گردنم گودی تو سرشو

 پروا رسیدم بهت باالخره

  بخوری تکوى کنارم از خوام نهی

 پروا باش ههینجا

 هیکنه ام دیوونه لبات

 باشه لبام رو لبات دارم جوى تا بذار

  کردم هی گی خفه احساس که بود تنگ قدری به بازوهام رو دستاش حصار

  کشیدم بو هوهاشو و گذاشتم سرش رو لباهو

 عهیق عهیقِ 
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 بودی تو ام خانه کاش"

 بود تو از ام پنجره

 ها کوچه و

 رسیدند هی تو به

 بارید هی برؾ کاش

 هى و

 تو در

 ..."شدم هی گرم

 

 ...دادم سر بلندی آه کردم حس کهرم تو که شدیدی درد با

 ...کرد خفه صداهو رادههر لبای

 ...بود بریده اهونهو بود شده ههراه درد با که لذتی

 

 ...بود زندگیم شب تریى بخش لذت رادههر کنار شب اوى

 ...کردم وا چشهاهو زد لبام رو رادههر که ای بوسه با

 بوسیدنت هرصبح"

 "دنیاست طعم بهتریى چشیدى

 ...بود شده صبح و بود کرده طلوع آفتاب

  صبح

  دلست حال شدى خوب

  چشهانی با

 را روزم که

 کند هی" بخیر"

 

 یازده کردم نگاه و ساعت

  باشم خوابیده انقدر که نهیشد باورم
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 صبحونه واسه خرید بوده رفته البد ، بود تنش بیروى لباس رادههر

 ...شهاست واسه:  گرفت سهتم پاکتی

 بود داخلش ای شناسناهه گرفتم ازش پاکتو تعجب با

 انداختم اولش ی صفحه به نگاهی و آوردهش در

 "آرهاى آرتا" 

 آرهاى رادههر:  پدر نام

 بودم شده هرگ ذوق پسرم ی شناسناهه تو رادههر اسم دیدى با

  رادههر عاشقتم:  گذاشتم لباش رو لباهو انداختهو رادههر گردى دور دستهو

 داره اداهه سورپرایزا هنوز:  بوسید لباهو هتقابل

 ...عزیزم پاشو

 جلو برو:  گرفت قرار چشهام رو رادههر دستای شدم بلند که جام از

  رفتم هی پذیرایی سهت و داشتم برهی قدم آروم

 ' رادههر؟ چیه ایى:  شد قفل بود هبل روی که شیکی و ساده ی دکلته عروس لباس رو نگاهم رادههر دستای رفتى کنار با

 عروس لباس -

  گرفتم وقت آرایشگاهم

  کردم رزرو هم آتلیه

  باشیم داشته عروسی عکس هیخواد دلم

 !!! باشیم داشته عروسی فیلم

 

 ...کنم تى عروس لباس رادههر واسه خواست هی دلم ههیشه

 ...کرد هی برآورده آرزوهاهو ی ههه داشت رادههر که نهیشد باورم

  داشت نگه رو آرتا خودشم و آرایشگاه رسوندم رادههر صبحونه خوردى بعد

 ... کردم تى لباسهو آرایشگرا از یکی کهک با خودهو پاشدهو صندلی از ساعت چند بعد

 کردم برانداز خودهو ایستادهو آرایشگاه قدی ی آینه هقابل

  هیزد برق خوشحالی از چشهام

 !پروا؟؟:  برگشتم عقب رادههر صدای با
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 .کردم ؼرق آؼوشش تو خودهو و گرفتم اوج رادههر سهت

 ...بود کرده هدهوشم تنش عطر

 بود گرفته بؽضم بدجور ولی نکنم گریه بگیرهو خودهو جلوی کردم سعی

 بودم رادههر هدیوى روزارو ایى ی ههه

 ...چشیدم رو خوشبختی طعم هنم باالخره

 

 شدم خم عقب سهت و گرفته کهرم از رادههر

 بوسید نرم و گذاشت گردنم رو داؼشو لبای

 

 "چیک"

 

 ...کردیم نصب پذیرایی تو که بزرگی عکس قاب

 

 ...کرد باروى بوسه آرتارو هم بعد هى اول اوهدو سهتم  رادههر گرفتم بؽل رو آرتا زدهو لبخندی

 

 ...بکشم بو ههیشه واسه تنشو عطر تا بستم چشهاهو

 

  بیا"

  باش آؼوش هرا

 . بچسباى خود به ، بدهکاری که هایی دارم دوستت تهام ی اندازه به و

 کى نگاهم

  هایم چشم از و

 بخواى را هایم ناگفته

  تو

  نبودی
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 ام کرده زندگی هایت چشم با هى و

 ام نوشیده بوسه هایت لب از

 ام کشیده نفس داشتنت هوای در و

  دلتنگم

 را ام دلتنگی تا بیا

  دهم تاب دستانت ی گهواره در

 کنم خواب آؼوشت بستر در ، را ام تنهایی و

  بیا

 ..."باش آؼوش هرا
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