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  مقدمه
 رؤيايختري به نام مروا هست كه عاشق نويسندگي هست و دداستان در مورد 

كشـونه كـه    سرنوشت اون رو به راهي مـي ويسندگي در سر داره و در اين بين ن
  ...كنه ميجديدي رو تجربه  هاي حس واتفاقات 

چشماش مملو از اشك بود، پيراهني رو تـوي آغوشـش گرفتـه بـود و مـدام       -
، دود سيگار فضاي اتاق رو پر شيدك ميجلوي صورتش و عميق نفس  گرفت مي

  كرد ميبرگرد رو مدام زير لب تكرار  ةكلمكرده بود، 
جلو رفتم و كنارش نشستم، دستمو روي دستش گذاشتم؛ سرد بود درست عـين  
يه تيكه يخ، برگشت و زل زد تو چشمام، لب وا كرد چيزي بگه، كه بـا صـداي   

  ....وحشتناكي از خواب پريدم
  نمايان شد درگاهعصبي تو  تقريباً اي قيافهر به شدت باز شد و مامان با د
باشـيم،   شو آماده شو، ما بايد زودتر از بقيه خونه خالـت مروا تو هنوز خوابي، پا -

خـانم   رسه حوصله نداره براي بابات مياآلن  پاشو ديگه پاشو برو يه دوش بگير
  ها سه ساعت منتظر بمونه

؛ نگاه ماتم رو كه ديـد بـا حـرص داد زد    كردم ميهمينطور گيج داشتم نگاهش 
  ديگه پاشو
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 ، يـه زنـي  مـي چيه مامان چرا داد  :از تخت اومدم پايين و گفتم از ترس با عجله
  نفس بگير مامان جان، صورتت قرمز شده نگرانتم

  آماده شو بيا وخواد نگران من باشي فقط زود برو حموم  نمي -
 زيبـا  بلند قرمز لباس يه كمدم سراغ رفتم حموم از بعد رفتم و برداشتم رو حولم

بـا   لبـاس  ايـن  پوشيدم، را ايم پروانهرو انتخاب كردم و پوشيدم، گردن بند طرح 
  ...يومد خيلي به چشم مي خوشگلبند  اون گردن

  .چهره خوبي دارم و به آرايش نيازي نداره انصافاًآينه؛  جلوي نشستم
  .يه تغييري حتي كم توي چهرم ايجاد كنم خواست مي دلم حال اين با خوب ولي
بلنـد و   هـاي  مـژه  بـا  رنگـم  مشكي و درشت چشماي استخونيم، و ظريف بيني

عميـق لـپم ازم يـه تصـوير      هـاي  چالو  رنگم سياه و كموني شكسته، ابروهاي
اي كـردم، موهـامو بـه صـورت      آرايـش ملـيح و دخترونـه    ...بود ساخته نظير بي

 نگينـي  و باريـك  بنـداي  كه مشكيم صندالي كردم، درست شينيون باز و بسته
شـتم و بـراي   بردا رو دستيم كيف پوشيدم، رو مانتوم و شال كردم، پام رو داشت

  تو آينه به خودم نگاه كردم آخر بار
  زدم بيرون اتاق از و زدم خودم به چشمكي بودم، شده عالي كمم آرايش وجود با
- عزيزم خانواده به سالم هب.   

   :داد جواب مهربوني با و به من بود برگشت پشتش وبابا كه روي مبل نشسته بود 
 گـل  خـانوم  ولـي ، چقدر ناز شـدي ماشـاال   خوشگلم دختر ماهت روي به سالم
  اشد سبز نفر سه ما پاي زير علف كه دادي لفتش اينقدر
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  بينم نمي كه من كو عه...
  بيني مي جلوتر بيا يكم ايناها
 مـنم  بوسـيد،  رو پيشـونيم  كـه  كـنم  نگـاه  رو بابـا  پاي زير تا جلو بردم رو سرم

  صورتش رو موند رژم جاي كه كردم محكم ماچ يه صورتشو
خواد سرخاب سفيدآباتو بمـالي بـه مـن     حاال نمي :گفت و كرد پاك رو صورتش
   ...خانومه پروا شاهكار كنن همه فكر

با هم بخنديم، بابا  ماني و بابا وبه بابا رفت كه باعث شد من  اي غره چشممامان 
 تـا  دو بيا الاقل حاال دختر بابا :گفت زد ميبا همون صدايي كه خنده توش موج 

 كردي شوهر هم تو خالت دختر از بعد شايد بزن گره منو پاي زير علفاي اين از
   .هم يه نفس راحت كشيديم خونه زندگيت ما سر رفتي و
يكي نبـود بهـش بگـه     ،حرصي شدم از دستش و اين حرفش ياد آوين افتادم با

و شوهر كردنت تـوي   عاشقي و آخه دختر نونت كم بود، آبت كم بود اين عشق
بيراه  و بد داشتم دلم توي همين جور توي فكر بودم و ...هيجده سالگي چي بود

  كه صداي بابا از فكر بيرونم آورد كردم مينثار آوين 
و  كنـي  مـي خواد اينقدر غصه بخوري باالخره تو هم شوهر  نمي جون بابا خب -

  .خنديد ريز بعدم
نداشتيم از اين حرفاها بهادرخـان مگـه از مـن     :گفتم وكنارش  نشستم غرغر با

  خسته شدي
  هم كه نشستي كنارم جامو تنگ كردياآلن  همين حتي جورم چه بابا آره -
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 :گفـت  وكه بغلم كرد و روي موهام رو بوسيد  كردم ميكرده داشتم نگاهش  بغ
باهات نفس بابا تو هزار سالم كه داشته باشي مـن دوسـت دارم    كنم مي شوخي

يكي يـه دونـه    اصالًسالت بيشتر نيست،  دو كه بيست و اآلن پيش خودم باشي
  دم نمي خودمو شوهر

بابا مطمئن باش اين آبجي خانوم مـا بـا    :گفت و سرش تو انداخت صداشو ماني
شه باهاش ازدواج كنـه شـما خيالـت     نمي حاضر كسي آشپزيش فجيع اين وضع
  مونه پيشت راحت مي

 حاال پسرم شما زياد حرص نخور برا :گفت فوري برداشت نه گذاشت نه هم بابا
 اون وضع كه يه بينوايي حاضر شد با وقت هر نيست خوب ورزشيت هيكل اون

  .شش هم مروا رو بگيرهاگيم داد مي بشه زنت تو شلختگي
  به ماني چشمك زدم اي پيروزمندانه لبخند با بابا حرف اين با

 ترافيك سـنگين حـدوداي   بخاطر خونه زديم بيرون، كه از بود عصر پنج ساعت
 هشـت  سـاعت  مهموني اينكه وجود با .پريوش خاله خونه رسيديم هفت ساعت
  .بودن اومده مهمونا اكثر ولي شد مي شروع
 و گل عطربوي  ،خاله با اون حياط بزرگ و سرسبزش بودم خونه عاشق هميشه
اينجـا   بـرد  مـي سرم  هوش از كاشت مي خودش هميشه كه خونگي هاي ريحون

 و زد مي ذوقم توي كه چيزي تنها فقط بودم عاشقش، مونه برام مثل بهشت مي
 وقـت  هـيچ  كـه  بـود  حياطشـون  وسط عميق و بزرگ استخر ترسيديم ميازش 

تـا   من رو كنن اذيتم اينكه براي ولي گاهي وقتا آدرين و طاها رفتم نمي سمتش
 يـادآوري با  .يومدن نمي كوتاه كردم نميسكته  ترس از تا و بردنم ميلب استخر 

 كـه  آمريكـا  بود رفته كه شد مينصفي  روزا و آدرين دلم گرفت يك سال و اون




مانی
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قـدر تـالش كـرد كـه     ونا آرزوي دكتر شدن داشـت و  بچگي از بگيره تخصص
 متخصـص  بـه  ن هم كه ديگه تبديل شدهاآل تونست رشته پزشكي قبول شه و

 از كـه  اونـم امشـب بـود هـم بـراي مـن       خواست ميخيلي دلم  .اعصاب و مغز
 گير هاشو ياد خوب بود هم براي طاها كه قل بچگي مراسماي شلوغ خوشم نمي

  نه سال با هم آتيش بسوزونن بيست و بعد از بياره و
   .كرديم و وارد شديم طي روخاله  طويل و عريض حياط
 پريوش رفتم سمت آوين و خاله و آوين باباي برديا عموبا  احوال و سالم ازبعد 

 عشـق  بـا  سمتم، اومد ديد منو تا آوين .كركرشون به پا بود و كيارش كه هرهر
 شـتابان  چنـين  لحن شيطوني دم گوشش گفتم بـه كجـا   با و بغلم تو كشيدمش
  .شدي كار قدر زود دست بهترشي كسي نگيردت اينب ترسيدي مي دخترخاله،

  پيدا نشه كه بگيردم كسي وعين تو بترشم  ترسيدم مي آره -
 حـاال خوام بچگـي كـنم، زوده بـرام بخـوام      بابا من كه بچم هنوز مي !من !كي

  كنم شوهر حاالها
  كردم باور منم خودت جون آره -

هسـتي از ازدواج بـا    راضـي  چي خوبه؟ روبراهي؟ همه كن، ول اينارو حاال خب
  عاشق خان كيارش

كـه   كـنم  مـي شكر  بار هزار رو شكر همه چي خوبه راضي راضيم خدا رو خدا -
نبـودن آدريـن دلـم     دلـم گرفتـه بخـاطر   اآلن  مال خـودم شـده فقـط    كيارش

  اونم باشه خواست مي
 بيا بريم پيش اين داماد عاشق اآلنم ،شه ميراي عروسيت مياد تالفي ب بابا باشه

  حاله چه دربينيم ب




مانی



 مروا                            10

 يهـو آويـن گذاشـتن    به سـر  كلي سر هم رفتيم سمت كيارش بعد از با و خنديد
ها زندگي توي آلمان برگشته  سال از بعد پيش هفته كه پژمان دايي به اومد يادم

  .خودش باشه كشور خدمت مردم بود كه ادامه طبابتش رو در
خالف خودش كه عاشقش بـودم عجيـب بـه     نداشت كه بر بيشتر پسر يه دايي
  .رو اعصابم بود و نشست نميدلم 
در راه  .نيومـدن  هنوز ديدم كه نه يا اومدن ببينم كه جمعيت توي انداختم چشم
نگاهمو دور تا دور سالن چرخوندم تا يه جا پيدا كـنم   آخر ايستادم و ةپلروي  پله

 كـه بتونم با خيال راحت همه رو زير نظـر بگيـرم    كه خيلي توي چشم نباشه و
  :گفت و سمتم اومد ماني

  .استقبالشون بريم بيا اومدن اينا دايي مروا -
  .ماني؛ دايي و زن دايي وارد شدن با رسيدن من و ورودي، درب سمت رفتيم ماني با

 بريم توي سـالن كـه   زن ماهش خواستيم گرم با دايي و گويي آمد خوش از بعد
  :گفت يهو مامان

  عه داداش پس آريا كجاست مگه نيومده؟ -
  زنه شما بياين بريم داخل خودش مياد مي حرف تلفن با داره حياط توي آبجي اومده

 مامـان  :گفـتم  كردم بهش و رو .رفتن فقط مامان ايستاد همه دايي حرف اين با
  داخل؟ بريم نمياي چرا

 داداشـم  پسـر  طفلكـي  تـا  باشه اينجا يكي بايد بريم هممون كه مامان زشته -
  نشه! معذب
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، واقعـاً شه، چقدرم كه طفلكي هسـت   مي معذب ايشون كه چقدرم طفلكي آخي
گيره اين آقا شايد بخواد يك ساعت با تلفن  پاهات درد مي تو بريم بيا من مامان

  ؟!خواي منتظرش بموني مي شما حرف بزنه
تري به تو فروخته كـه اينقـدر ازش     بيچاره چه هيزمدونستم اين  مياگه  من -

 با آريا برخوردي نداشـتي جـز   اصالًكه  تو تو چته دختر آخر بود، خوب بدت مياد
  .رفتيم خونشون و برگشتن كه همين هفته گذشته

مثل زيردستا باهام برخورد كرد  لم همون هفته پيش كه ديدمش وخوشگ مامان
  تنفرم بشه دليل بر نازش بياد دستم و و قشنگ شخصيت كه برام كافي بود

 همـين جـا   تـو  رم وكنـه ميـ   من پاهام درد مـي  .نباف فلسفه من برا خبه خبه -
 بدون اينكه به من فرصت جواب دادن بـده در  و .بياين هم باو  واميستي تا بياد

  .مقابل چشمان متعجبم كه اندازه گردو شده بود رفت
  .شه مياد عين بال سرم نازل ميچي بدم  هر از شديما گرفتاري عجب
اومـدم، داشـتم    رفـتم و مـي   مـي  عرض راهـرو رو  انداخته بودم پايين و سرمو

اين آقاي نچسب اينجا بودم و  نيم ساعت بود كه منتظر اآلن ،شدم ميعصبي 
  .كردم ميگز  راهرو
از عصبانيت ناخونـامو تـوي دسـتم فـرو كـردم       .اومده بودن تقريباً مهمونا همه

كندن پوست لبم، با پاهـام روي زمـين ضـرب گـرفتم      و جويدن شروع كردم به
خواستم كه برم كه  تصميم نداشت تشريفشو بياره، سرمو بلند كردم و واقعاًانگار 

نگاهمو باال كشـيدم كـه    محكم خوردم به چيز سفتي، دستمو گذاشتم رو سرم و
 بـا  و جيـبش  تـوي  كـرده  دستاشـو  نشَديدم بله آريا خان غول تَ ببينم چيه كه

 افتـاد،  خـون  به كه حرص لبمو گاز گرفتم ، ازبهم خيره شده اي مسخره پوزخند
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 دقيقـاً اآلن  شـدين،  فرمـا  تشريفباالخره  :گفتم و زدم زل چشماش توي تنفر با
نيم ساعته كه من روي پا ايستادم واسه جنابعالي، خوبه آدم يكـم شـعور داشـته    

 اينا مهم نيست چرا اينطـور  اصالً خيال بيكه، آدم  واقعاًباشه، درك داشته باشه 
هـاتم عـين    اومدي اينجا ايستادي ماشاال وزنت هم كـم نيسـت عضـله    صدا بي

  ...گي ممكن بود سرم بشكنه سنگه نمي
 بدون اينكه كرد ميزدم و اون فقط با پوزخند بهم نگاه  مي دم غريك  همينطور
 ردگه ساكت شدم و خواستم كنارش بـزنم و   وقتي ديدم هيچي نمي .بزنه حرفي
  :باالخره لب وا كرد كه شم

  .خوبي عمه عروسك سالم -
اين حركتش خشكم زده بود به سختي زبونمو توي دهنم حركت دادم  از كه من

  .ميشمبريم داخل خوب  تشريف بيارين واگه  .سالم :و گفتم
 فقـط قبـل از   .همينطوريش هم خيلي اينجا منتظرتـون گذاشـتم   حتماً بله بله -

و  خنديد ،شي مي تر خوشگل خوري مياينكه بريم خواستم بگم وقتي كه حرص 
  بدون من رفت داخل

 .داخل ه با هم بريماين همه وقت منتظرش موندم ك بيشعور انگار نه انگار ةپسر
بـدون   يه جـاي دنـج و   تونم ميباره چشم انداختم كه ببينم رفتم داخل سالن دو

 از يومـد و  جاهاي شلوغ خوشـم نمـي   از اصالًصدا پيدا كنم و بشينم چون  و سر
نفـره   باالخره يه مبـل دو  .كسي مزاحم خلوتم بشه خواست نمي دلم تر اون مهم
خستگي بـه   پيدا كردم، پاهام ازلن كه ديد خوبي به همه جهات داشت گوشه سا

رفـتم   بيراه گفـتن و  و زق زق كردن افتاده بود، شروع كردم توي دلم به آريا بد
  .روي مبل ولو شدم
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زيبـايي   واقعـاً ؛ دادن ميقلوه  كيارش كه داشتن دل و و آوين به بودم شده خيره
 كيارش حق داشت براي به دست آوردنش عجله كنه وگرنه نظير بود و آوين بي

  پريد ميدستش  مطمئنم كه از
هاشونو كنـار همديگـه    ذهنم قيافه تو كيارش خيره بودم و به آوين و طور همين

كشـيد   عموي آويـن حواسـم رو   كه صداي پرهام پسر كردم ميتفسير  تحليل و
  :سمت خودش

  .دين رو به من مي زدن دور يه افتخار خانوم مروا -
بـه همـين    كـردم  ميردش  فعالً، بايد شكست ميشدت خستگي  از داشت پاهام
 پاهـام ايسـتادم   من خيلي رو متأسفانهببخشيد  :گفتم يرودربايس بي تند و خاطر
مايل باشـيد  اگه  كنه يكم خستگيم رفع كه شد اونوقت پاهام خيلي درد مياآلن 
  .باعث افتخاره حتماً

يكـم   وتونم تا خستگيمون رفع بشه كنـارتون بشـينم    خب پس مي .حتماً بله، -
  صحبت كنيم؟

  .كنم مي خواهش بفرماييد،
  :رو كرد به من ق كشيد وعمي نفس يه نشست؛

  شده؟ تموم دانشگاهتون خانوم مروا -
  .كه تموم شده درسم شه مييه چند ماهي اآلن  بله
  بوده؟ چي رشتتون -

  عمران مهندسي




دور رقص رو به من میدین ؟




خستگیتون
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  كار بريد؟ سر ندارين قصد نكرديد؟ پيدا كاري -
زنـن   امي مـي استخد كه جاهايي بيشتر كه اونجايي از ولي دارم رو قصدش واال

  .نتونستم كار مناسبي پيدا كنم فعالًپذيرن  براي اين رشته نيروي مرد مي
  داشتيد؟ دوست رو رشتتون -

كـارگرداني و   شـاخه نويسـندگي و   .بخـونم  هنـر  داشتم دوست خيلي خودم من
 كنـار  در هنـر رو تـونم رشـته    زيادي هم داشتم اما بابا بهم گفت كه مـي  ةعالق

همـين رشـته    رشته خودم ادامه بدم، خب منم ديدم كه حرف بابا منطقيه بخاطر
 اينقـدر درگيـر درس و   خودم رو كنكور دادم و مهندسي عمـران قبـول شـدم و   

  دانشگاه شدم كه وقت نكردم هنر رو دنبال كنم
  ؟كالً؟ بيكار هستيد كنيد ميحال حاضر چي كار  در خب -

از  كـنم  مـي  كـار  رمـان  يـه  نوشتن روي دارم هست مدتي نه كه بيكار راستش
زيادي بـه نويسـندگي داشـتم تـركش نكـردم، درسـته كـه         ةعالقاونجايي كه 

نتونستم به صورت تخصصي ادامش بدم اما چون استعدادش رو دارم و دست به 
  تصميم به ادامه اين كار دارمقلمم خوبه 

ممنـونم   ...بخـونم  منتظرم كه هرچه زودتر داسـتانتون رو  .خيلي خوبه !واقعاً؟ -
  .باعث افتخاره

 سـؤالي چيزي بگه،  خواست مي كردم مي حس .كرد سكوت و پايين انداخت سرشو
كـه حـس كـردم كسـي كنـارم ايسـتاد؛ سـرم رو         كردم ميو با كنجكاوي نگاش 

كردم آريا بود؛ طبق معمول دستاشو كرده بود توي جيبش و با  نگاش وبرگردوندم 
  كاري داريد پسر دايي؟   :؛ لب وا كردمكرد مياخم كمرنگي داشت بهم نگاه 



   15مروا                                                   

 

 هـاي  مهـره با اين حرف من پرهام به شدت سرشو بلند كـرد كـه حـس كـردم     
   .گردنش شكست

 پوزخند وگرفت و به پرهام چشم دوخت، يه جوري با خشم  من ازآريا روش رو 
پرهـام كـه    ،لحظه امكان داشت بهش حمله كنـه  كه هر كرد ميبه پرهام نگاه 

  .برده بود ماتش و كرد ميزده داشت بهش نگاه  بهت ومتعجب  من ازبدتر 
  .فهميدم نمي رو آريا نگاه دليل اما نداشتن مشكل همديگه با

 حق به جـانبي رو حالت  با حرف اومد اين آقاي عصباني و به و كرد وا دهن باالخره
اجازه اگه  مزاحم خلوتتون شدم ولي اينكه ازمهر  ببخشيد آقاي كيان :به پرهام گفت

  ؟!...مروا جون بزنيم ييه دور شه مي :داد ادامه وبعد به من نگاه كرد  بديد...
كه مـروا جـون،    اآلنم ن! اون از عروسك عمه گفتنش،جو مروا! گفت؟ چي اين

بگذرونـه تـو فكـر     عجيب و غريبش خدا بعدشو به خير هاي نگاه و ااين از رفتار
  دين؟ افتخار مي :خيره به آريا كه دوباره پرسيد بودم و

 ،كـرد  مينگام  منتظر ومبهم  اي قيافه با كه كردم نگاه پرهام به اومدم خودم به
پيشـنهاد رو   ايـن  مهـر  آقاي كيـان  شما ازقبل  :گفتم و كردم نگاه آريا به دوباره

عالي روي پـام ايسـتاده    دادن و از اونجايي كه نيم ساعت تمام به خاطر حضرت
ازشون خواستم كه اگر مايل باشن منتظر بمونن  كرد ميپاهام خيلي درد  بودم و

  .تا خستگيم رفع شه
 كـنم  ميفكر اآلن  خب :گفت خودش مخصوص و جانب به حق ژست همون با

منـو در   باشـن و  منتظـر  تونن بـاز  آقا پرهام هم ميتون رفع شده باشه و خستگي
  .مقابل چشماي بهت زده پرهام دنبال خودش كشوند




دور باهم برقصیم مروا جون؟! 
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كشـيدم بيـرون؛ برگشـت     دستش ازدستمو  محكم و ايستادم بود، گرفته حرصم
من پيشنهادتون رو قبول كرده  كنم نميفكر  :گفتم وسمتم زل زدم تو چشماش 

  .محضه خودخواهيباشم آقاي پسر دايي، اين رفتارتون 
يه قدم عقب رفتم؛ بـا   همه نزديكي خجالت زده شدم و اين از ،جلو اومد قدم يه

همون پوزخند هميشگي كه گوشه لبش جا خـوش كـرده بـود و آدمـو حرصـي      
خوام يكم با هم  فقط مي !خوام بخورمت كه دايي نمي نترس دختر :گفت كرد مي

  .همينهم شناخت پيدا كنيم  از بزنيم تا بيشتر حرف
بـه شـناخت    نيـاز  همديگه شناخت داريم كافيـه و  من همينقدر كه از بنظر ولي

  .اصالًبيشترنيست 
خوام باهات ازدواج كـنم كـه اينطـور گـارد      بابا نمي :گفت لبخندي زد و بار اين
 همديگـه رو  اگـر هـم دوسـت دارم بيشـتر     من خـودم نـامزد دارم و   .گيري مي

مـن هـيچ    بعد زياد بـا هـم برخـورد داريـم و    اين به  ه كه ازاين بشناسيم بخاطر
  .دختر عمم ندارم جز يه سري اطالعات كلي شناختي از

ه چـ دونـم پـيش خـودش     حجم گستاخيش عصبي شده بودم، نمـي  اين از واقعاً
 !طوري برخـورد كنـه  با من اين داد ميكه اين اجازه رو به خودش  كرد ميفكري 

فكـر   :گفـتم  زد مـي لحني كه جديت تـوش مـوج    با وراق شدم چشماش ب ويت
عمـه كـافي باشـه     دختر همين اطالعات كلي به عنوان يه پسر دايي و كنم مي

 منـو خيلـي كنجكـاوي كـه     هـم  اگرثاني  در شناختي الزم نيست، اين ازبيشتر 
كه به قول خودتون با هم  هايي مالقاتمرور زمان با  به و كم كمبشناسي  بيشتر

روي يه صـندلي بـا فاصـله از     رفتم وعجله نكن  شناسي ميو خواهيم داشت من
كيــارش نشســتم، ســردردي عجيــب گرفتــه بــودم، چشــمامو بــه زور   آويــن و
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تا دستم گرفتم و به زمين خيـره شـدم، دلـم    تونستم باز نگه دارم سرمو با دو مي
، زدم مـي سره گسـتاخ رو بـا گيـوتين    پ اين گردن تونستم و مياآلن  خواست مي

  .خورد ميحالم داشت از اين همه خود خواهيش بهم 
دادم تا يكم بهتـر شـد، حـتم داشـتم كـه       مالش روسرم  اي دقيقه ستيب حدود

كردم كه ديدم آريا كنار پرهام  بلند رو سرم ؛شده قرمزدرد سرم  شدت ازچشمام 
 بـا  پـيش  دقيقـه  چنـد  كـه  نه انگـار  بخند هستن، انگار بگو و مشغول ونشسته 
 ،چنـده  چنـد معلوم نبود كه بـا خـودش    اصالًخورد،  مي رو پسره داشت نگاهش

پسـره   مبِكَـن بگيـرم دونـه دونـه     برم موهاشو بلندشم خواست ميفقط دلم اآلن 
مردونـه و ورزشـكاريش،    هيكـل  وزشت؛ هرچند كه زشت هم نيست؛ قد بلنـد  

اون ابروهـاي   ومـاغ اسـتخوني   آبي رنگش، د و موهاي روشنش، چشماي خمار
جـذب   دختـري رو  هـر  كشيد ميرخ  به بيشتركشيدش كه خماري چشماش رو 

شخصـيت درسـت حسـابي     ولي خب چه فايده اينكه اخـالق و ، كرد ميودش خ
  .شه من زشت محسوب مي نداره از نظر

بودم كه دستي نشست روي شونم، برگشتم، كه ديدم ماني هست بـه   فكر توي
  .در آني اخمم جاشو با لبخند عوض كرد اتوماتيك طور
دونم از روي دوست  زاشت كه البته مي سرم مي به سر خيلي اينكه وجود با ماني

جونم بود، طاقت ديـدن يـه لحظـه نـاراحتي      داشتن زياديش بود برام عزيزتر از
نداشتم، خيلي به هم وابسته بوديم يه رفيق بـود كـه ريـز تـا درشـت       غمش رو

  .گفتم ميبهش  رواتفاقات زندگيم 
   .جانم عشق آبجي :گفتم لبم روي لبخند همون با

  .مهربون شدي :گفت وخنديد 
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  .ببيني نداشتي بصيرت چشم شما بودم مهربون
  !قرمزه؟ چرا چشمات -

  .به چشمامم فشار اومد به خاطر همينه كرد مي درد سرم
  چيكارت داشت؟عصبي شدي؟ اون پسره پرهام  كه اينقدر گفت مي بهت چي آريا - 

پام كه نيم سـاعت دم  كه بخاطر درد داد  قدم زدنبابا پرهام كه پيشنهاد  هيچي
پـرت   آريـا هـم هيچـي چـرت و     اون كردم، آريا خان ايستاده بودم رد منتظر در
  .خيالش بي گفت مي
  خوبي؟! اآلن -
  نگران نباش دلم عزيزبم خو
  قدم بزنمخوام با آبجي خوشگلم  مي شوپا پس خب -
انـرژيم رو جمـع كـنم كـه بـا       خواسـتم  مـي درد پاهام بهونه بود،  اصالً خب آره

  .كه حواسش هم به همه چيز هست قدم بزنمترين پسر اين مجلس  خوشتيپ
  .خانوم عسل حواسم به يكي يه دونه خواهرم نباشه به كي باشه :گفت و خنديد

 .بهـش نگـاه كـردم    قـدرداني  و محبـت  با شد؛ آب دلم توي قند حرفش اين با
  .داداشم يه تيكه جواهر بود؛ توي دلم قربون صدقش رفتم حقيقتاً

مثـل خـودم بـود عـين يـه       دقيقاً؛ به ماني خيره شدم، هم رفتيم پيش مهمونا با
سرم  به سربه شروع كرد سيب كه از وسط نصفش كرده باشي؛ نگاهمو كه ديد 

هـم   بعد و خنديدن و بازي مسخرهكردنامون؛ با كلي  كل كلشروع شد  .گذاشتن
  .رفتيم براي شام










برقصم.. 


برقصم 


رقص
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  .و آريا نكردم پرهام به نگاهي نيم حتي مجلس آخر تا هم شام از بعد
 نـور  سـرعت  بـه  كـردم،  خـاموش  رو گوشـيم  خونـه؛  رسيديم كه بود دو ساعت
  .بيهوش شدمخستگي  از وكردم و پريدم روي تخت  عوض رو لباسامو
 وبيـرون اومـدم    جام ازبه سختي  .از خواب بلند شدم صداي ماني و سر با صبح
داشت غذا  مامان توي آشپزخونه؛ رفتم ورو شستم  صورتم وبيرون؛ دست  رفتم

سـالم   :بغلش كردم و يه ماچ گنده چسبوندم روي لپش پشت از، كرد ميدرست 
  .مامان دنيا ترين خوشگلبر فندقي خودم صبح زيبات بخير 

سالم به روي ماهـت عزيـز دلـم،     :گفت وبوسيد  صورتموبرگردوند و  رو سرش
  مگه ساعت چنده ماماني؟ .ظهرت بخير

  .جان مامان هست يازده ساعتم -
  ! پس چرا زودتر بيدارم نكردي مامان! چرا گذاشتي اينقدر بخوابم؟!....يازده

  .تو كه كاري نداري شي مادر بيدار خواستي مي چي براي حاال -
حـرف حـق    ،آي قربونت بـرم مـن   :گفتم وزنه، خنديدم  مي رو حق حرف ديدم

كـه پـاي تلويزيـون     مـاني  سـمت  رفتم وآشپزخونه زدم بيرون  از جواب نداره و
  .ديد ميبا هيجان بازي رئال رو  نشسته بود و

شايد مـريض   يا وگي شايد يكي خواب باشه  بچه، نمي زني مي داد اينقدر چته -
  .به استراحت داشته باشه نياز وباشه 
مـاتش   چيزي بگه ولي چند دقيقه همينطـور  خواست و طرفم چرخوند رو سرش

  .خنده زيربرد بعدم با صداي بلند زد 
  !خندي مي چرا! چته؟! وا
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 دوماً سالم ظهرت بخير، اوالً :گفت و كرد صاف رو صداش خنديد، بهم كه كلي
شـكر   رو به استراحت هم نداري خدا نياز وكه مريض نيستي  بچه خودتي سوماً

بايـد يـه جـوري بيـدار      رفـت  مـي هوا رو به تاريكي  كم كمديگه داشت ماً چهار
صداي رسـا   با وشد  نصيب افتخارديگه و خوش به حالت شد كه اين  شدي مي
  .شدي بيدار خواب ازمن  شيواي و

مو بده چرا به من خنديدي باز دوباره سؤال، نكنا جواب ، سوماً، دوماًاوالً من واسه
 ببـين  خودتـو برو توي آيينه  :هاش گفت خنده الي البهشروع كرد به خنديدن و 
  .بنظرم خودتم خندت بگيره

پاي خودم كـردم كـه ديـدم موهـام      تا سره ب نگاه يه ايستادم آيينه جلوي رفتم
شلوارم يكيش باال  هاي پاچههام،  توي هم گره خورده و آشفته ريخته روي شونه

بود، يكيش پايين، نصف پيرهنم توي شلوارم بود، ريملم با وجود اينكـه شسـته   
يه وضعي شده بودم، ماني حق داشت  اصالًبودمش زير چشمام پخش شده بود، 

  .بهم بخنده ولي نميدونم مامان چرا چيزي بهم نگفت
، حاال نخند كي بخند، اينقدر خنديدم كه پخش شدم كـف زمـين   خنده زير زدم

  ؛خوردم مي غلت ودستمو گرفتم روي دلم 
حـاال گفتـيم    .چتـه؟ نميـري   :گفت و گرفت خندش ديد وضعيتمو اين كه ماني
  .شدي نه ديگه تا اين حد كه از خنده نفست بند بياد دار خنده
خـواد الكـي    مـي  دلـم  خـب  داره چيكـارم  بود، حال زِد متخصص بشر اين يعني

چشمايي كـه از خنـده زيـاد اشـكي     جور كردم و با  بخندم؛ به زور خودم جمع و
شده بود بهش زل زدم و گفتم كي گفت تو بخندي، من خـودم كـه بـه خـودم     

  .، رفتم جلو آيينه ياد يه موضوعي افتادم خندم گرفت بچه پروخنديدم نمي








ضدِ


؟
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  .باش تو خوبي بابا :گفت و خنديد قبلش دفعه از بلندتر صدايي با
پس چي؟! معلومه كه  :خوردم و بلند شدم، دستمو زدم به كمرم و گفتم رو خندم

اي و  اين باشگاه تو چجور باشگاهي هست كه تو همـش خونـه   اصالً .من خوبم
، مـرد هـم اينقـدر    گـردي  بـر مـي  شب هم يه سه چهار ساعتي ميري و تنـدي  

  .رو، يكم از بابا ياد بگير كار كردن پرور تن
 ميـرم دارم و همون چند ساعت شـب رو   سازي بدن باشگاه يه من كه خوبه حاال - 

 .خوابي مي و خوري مي و چرخي مي خونه عار تو بي و كار بيسركار تو چي كه همش 
 در رو شـورش  ديگه بسه :زد داد آشپزخونه از مامان كه بدم رو جوابش خواستم
 شـب  روزتـون  نكنيـد  كل كل و نذارين هم سر به سر روز يه تا دو شما آوردين؛

 !نه شه نمي
 مـن  بـه  رو و بيـرون  اومد بعدم كردين؛ كالفه منو شيد نمي خسته خودتون گها

 زنـگ  بـار  چهار سه حاال تا صبح از طفلكي بزن زنگ غزل به برو بيا مروا گفت
 نيسـتي  بلـد  الحمـداهللا  كنـي  مـي  خاموش كه هم گوشيت داره، واجبت كار زده

 .كني روشنش
 .زنم مي زنگ بهش ميرماآلن  چشم مامان باش
 بهـت  رو حرفـت  جـواب  ميام بزنم، زنگ غزل به :گفتم و كردم ماني به نگاه يه
 ...دخندي .دم مي

 عادت هميشه كردم، روشنش و برداشتم ميزم روي از رو گوشيم و اتاق توي رفتم
 .بشه خوابم مزاحم كسي نداشتم دوست كنم، خاموش رو گوشيم شب داشتم
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 محـض  بـه  نـدارم  شك غزل، از رفته دست از تماس تا بيست! خبره چه خدا يا
 يـه  هـم  بـا  حتي بچگيمه، دوست غزل .ميكنه تيربارونم بزنم زنگ بهش اينكه
 جـاي  بابـاش  داشتيم، خانوادگي آمد و رفت و خونديم درس دانشگاه يه و رشته
 خودم بودن، همديگه صميمي دوست و بود كرده پر براش رو پدرم نداشته برادر
 .بودم نكرده حس رو زندگيم تو خواهر يه كمبود وقت هيچ غزل وجود با هم

    :داد جواب كه بود نخورده بوق تا دو هنوز گرفتم، رو شمارش
 دختـر،  زدم زنـگ  بهـت  بار چند حاال تا صبح ميدوني تو كجايي معلومه هيچ -

 .باشم داشته باهات واجبي كار شايد گي نمي
 گلـوت  دستت، بده آب يه بگم مهناز خاله بزنم زنگ خواهر، بكش نفس يكم -

 مراسـم  از موقـع  ديـر  ديشـب  ميـري،  بند يه شده ضبط نوار عين چته شد، پاره
 سـاعت  نـيم  همين بودم خسته خيلي افتادم، جنازه مثل برگشتيم؛ آوين نامزدي
 ديگه زدم زنگ بهت اومدم زدي زنگ گفت مامان تا شدم، بيدار پيش

خـوش گذرونـدي    همش خب كنده، كوه انگار بودم خسته ميگي همچي اوه، -
 .كه نداره ناله و آه اينقدر ديگه،

 غرغر اينقدر كه واجبت كار اين هست چي حاال تسليم، من ديوونه، حاال خب -
 .من سر كني مي

 شناسيش مي كه رو بابام دوست پسر ضيايي ارشا ببين، اومد، يادم كار گفتي آها - 
 بودن؟ دعوتمون پسرش و خانومش با اونم خونمون، بودي اومده بار يه

 ا!؟ارش آقا اين شده چي خب يادمه آره، -
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 از دارن، لبـاس  و مد طراحي شركت يه دوستاش از يكي و ارشا نشده، چيزي -
 بـراي  كـه  گفـت  و گرفـت  تمـاس  بابـام  بـا  ديشب هست، معروف هاي شركت
 خواسـت  بابام از و دارن نياز شدن مدل براي دختر تا چند به جديدشون طرحاي

 حـرف  باهـامون  كه گفت بهش هم بابام كنه، استخدام كار براي رو تو و من تا
 ببيـنم  زدم زنـگ  حـاال  كردم، اعالم رو موافقتم من كنه، مي خبرش بعد زنه مي
 ؟كني مي قبول چيه؟ تو نظر

 يـا  ميشم مدل پرسي مي زدي زنگ يهويي و كاره يه غزل بگم چي دونم نمي -
 ه؟!آخ بگم چي من نه

 مسـتقل  اينطـوري  كه، بيكاريه از بهتر باشه چي هر بگي، چيزي خواد نمي تو -
 قبوله؟ .خودمون جيب تو ميره دستمون شيم مي

 بمونم دور هدفم از كنم قبول و كار اين ترسم مي بنويسم داستانمو خوام مي آخه - 

 جـوري  كـار  اين موني، نمي دور هدفت از كه دم مي رو اطمينان اين بهت من -
 كنـارش  در تـوني  مـي  كـه،  باشـي  كـار  سر وقت تمام بخواي روز هر كه نيست
 ديگه؟ قبوله پس بنويسي هم رمانت

 اونـا  شـايد  كـنم  چيكـار  اينـارو  بابا خب ولي موافقم من باشه خب دونم، نمي -
 .نشن راضي

 گيريم مي رو مثبتشون نظر خونتون ميايم مامان و بابا با شب نباش نگران تو -

 .بياد پيش همون صالحمونه به چي هر خدا، به توكل عزيزم، باشه -
 .رو دارمون دنباله حرفاي كرديم قطع باالخره و زديم حرف هم با ديگه يكم
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 تصـورم  خـالف  بـر  اينـا  بابا خونمون، اومدن مامانش و غزل و دانيال عمو شب
 .داشتن دانيال عموبه  كه اعتمادي بخاطر اين مطمئنم و پذيرفتن راحت خيلي
 ده سـاعت  حـدوداي  شـركت؛  سـمت  افتـاديم  راه غـزل  بـا  هشت ساعت صبح

 اسـترس  آدم بـود،  قشـنگي  و شـيك  و بـزرگ  شركت خيلي خداييش .رسيديم
 .كنه كار اينجا مدل عنوان به بخواد برسه چه بشه واردش گرفت مي
 از نشـه  پشيمون ضيايي ارشا اين غزل :غزل سمت كردم رو .شديم شركت وارد
 كنـيم  خراب ممكنه ايم تجربه بي اينكه و كرده انتخاب كار اين براي رو ما اينكه
 .بربيايم پسش از نتونيم و كارو

 هم تو دارم استرس كافي اندازه به خودم نزن بد نفوس اينقدر خدا رو تو مروا -
 .بهش زني مي دامن منفيت انرژي اين با

 ي!زن مي چرا! خب كردم سؤال :گفتم و كردم اخم مصنوعي

 ببخشيد! :گفت و بازوم دور انداخت دستشو گرفت خندش قيافم حالت از

 سـؤالتم  جـواب  براي .ميشم بدتر فرستي مي منفي موج هم تو دارم استرس آخه
 درجـه  و خوشتيپي خوشگلي، اين به دختر تا دو باشه هم خداش از كه بگم اينو
 هـم  مـا  تجربگـي  بـي  دربـاره  بـاال،  بندازه هم كالهش بايد ه،كرد انتخاب يكي

 حتمـاً  داده كـار  پيشـنهاد  قضـيه  اين از آگاهي با باالخره ديگه دونه مي خودش
 داره حل راه يه خودش

 ه!...بر پيش خوب چي همه اميدوارم -

 جمـالت  اون بـا  بخـواد  كـه  نبود منشي شكر رو خدا .مديريت اتاق دم رسيديم
 .كنه تلف رو وقتمون و اعصاب رو بره يشا كليشه
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 و زد در بـه  آرومـي  ضربه غزل شه، دور زمونا استرس تا كشيديم عميقي نفس
 .داخل رفتيم ورود اجازه از بعد
 اينجـا  آريـا  ،شـد  نمـي  بـاورم  زد، خشكم بود روبروم كه كسي ديدن از لحظه يه

 ؟!كرد مي چيكار

 رفتـيم  جلوتر اومدم، خودم به كه آورد دستم به فشاري زده خشكم يدد كه غزل
 مـاتش  آريـا  ولـي  داد رو سـالممون  جواب متانت و ادب با ارشا كرديم، سالم و

 كه ارشا بود، خورده جا اينجا من ديدن از اونم انگار ،كرد مي نگاه منو و بود برده
 بهـت  قيافـه  همـون  بـا  هـم  آريا بشينيم، خواست زمونا ده نمي جوابي آريا ديد

 .پايين انداختم سرمو و شدم معذب طوالنيش و خيره هاي نگاه از نشست، زدش
 خـودش  بـه  باالخره آريا كه و كردن صحبت و كردن معرفي به كرد شروع ارشا
 سـكوت  كه ارشا آريامنش، خانم خوشبختم آشناييتون از :غزل به كرد رو و اومد
 .من عزيز دوست و شريك ،هستن مهرگان آريا آقاي ايشون :گفت ديد رو غزل
 بـه  دشتشـو  ارشـا  و آريـا  بـه  رو بعدم و كرد خوشبختي ابراز و زد لبخندي غزل
 ارشـا  .نهاونـدي  مـروا  هسـتن  مـن  دوست هم ايشون گفت و گرفت من سمت

 رو دوسـتتون  بلـه  :گفـت  و اومـد  حـرفش  ميـون  آريـا  كـه  بگه چيزي خواست
 چطور؟ ؟شناسيد مي :گفتن هم با نهمزما ارشا و غزل شناسم مي

 .دونم نمي رو دارن چيكار اينجا، هستن من عمه دختر خانوم مروا شناسم مي بله، - 
 مـدل  تـا  دو همـون  خانوم غزل و خانوم مروا :گفت ارشا كه بدم جواب خواستم
 و بديم توضيح براشون رو شرايط تا اومدن امروز گفتم، بهت كه هستن جديدي
 .تفاهم صورت در ببنديم قرارداد
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 زد، بيـرون  پيشونيشي رگا و رفت كبودي به رو آريا چهره آني به كه ديدم چشم با
 اسـتخدام  با گفت و زد زل ارشا چشماي توي جديت با شه مي خفه داره كردم حس
 .مخالفم كه بگم بايد نهاوندي خانم مورد در ولي ندارم مشكلي هيچ آريامنش خانم
 تنفـر  و گستاخي و خشم همه اين دليل زد، چنگ گلومو بغض و كرد يخ دستام 

 بـود،  دوخته چشم ارشا به ناراحت اي قيافه و تعجب با غزل دونستم، نمي رو آريا
 .نريزه اشكام كه بودم كرده فرو دستام توي ناخونامو

 حضور با من ولي :شكست رو بود بينمون كه اي دقيقه چند سكوت باالخره ارشا
 رو خـانوم  مـروا  حتمـاً  كـه  كردم تأكيد خانوم غزل به من حتي و موافقم ايشون
 خـانم  كـه  خـوام  مي من و كني مي مخالفت الكي داري من بنظر جان آريا بيارن

 دوسـت  حرمـت  بـه  و قـائلي  احتـرام  من براياگه  هم تو باشن، اينجا نهاوندي
 روي اينكـه  از بعد كه مطمئنم بزار احترام من تصميم به سالمون چند و چندين
 .شي مي خوشحال نكردي اصرار مخالفت

 مـن  از رو نگـاهش  اينكـه  بدون دقيقه چند از بعد و شد خيره من به تنفر با آريا
 انتخـاب  ايـن  عواقب اما بكن خواي مي كه كاري هر :گفت ارشا جواب در بگيره
 .شد خارج اتاق از سرعت به و ؛خودت پاي

 بـا  گرفـت،  دسـتامو  غـزل  بود، كرده لرزيدن به شروع عصبانيت شدت از دستام
 خـانوادم  و مـن  كـن  بـاور  :گفـتم  لـرزون  صـدايي  بـا  و كـردم  نگـاهش  بغض
 اونـم  دونسـتم  مـي اگه  من شركته، ينا داران سهام از يكي آريا كه دونستيم نمي

 هيچـي  مـن  بخـدا  :گفـتم  و ارشـا  بـه  كـردم  رو بعد يومدم نمي اصالً اينجاست
 بشـه،  اينجـوري اآلن  كـه  كردم نمي موافقت اصالً دونستم مياگه  ،دونستم نمي
 .كنه آرومم كرد سعي و بوسيد صورتمو و هام شونه دور انداخت دستشو غزل
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 بـراي  رو شـما  مـن  خانوم، مروا باشيد آروم لطفاً :گفت و كشيد عميقي نفس ارشا
 راضـيش  زنم مي حرف هم آريا با مونم، مي هم انتخابم پاي و كردم انتخاب كار اين
 اينكـه  بـراي  و شين مي استخدام اينجا هم باز نشه هم راضياگه  چند هر ،كنم مي
 خانوم؟ مروا چيه اسمتون معني راستي :گفت كنه عوض رو محيط جو يكم

 از طـراوت  بـا  و تـازه  گيـاه  يه اسم مروا :گفتم و زدم لبخندي بودم، شده تر آروم
 اسم آهنگ وزن هم اسم يه خواسته مي چون مامانم و هست معطر ريحان طايفه
 انتخـاب  رو مـروا  اسـم  بـاالخره  و كنه مي تحقيق كلي كنه انتخاب برام خودش

 .بنظرم ميان بهم خيلي پروا و مروا بوده، تحسين قابل تالشش واقعاً كه كنه مي
 هست خاص و قشنگ مامانتون اسم هم و خودتون اسم هم واقعاً -

 .شماست لطف نظر ممنونم -
 مـوافقين اگه  خانوم غزل خانوم، مروا خب .گفتم رو حقيقت ،كنم مي خواهش -

 .ببنديم رو قرارداد و بگم رو قرارداد شرايط
 رضايت صورت در كه ساله يك موقت قرارداد يه غزل منو موافقت اعالم از بعد

 بـه  فـردا  از شـد  قـرار  و شد وضع بينمون شد مي تمديد سال يك از بعد طرفين
 آمـادگي  از بعـد  و كنن برگزار آمادگي و آموزشي كالس برامون هفته يك مدت
 .كنيم كار به شروع الزم
 بـا  كـه  ديدم رو آريا راهرو توي .شديم خارج اتاق از و كرديم خداحافظي ارشا از

 رد كنارش از بهش توجه بي و بگيرمش نديد كردم سعي بهم، بود زده زل نفرت
 از حـرفش،  از نه اما گرفت خندم .خودپسند گفت بهم آروم كه شنيدم ولي شدم
 .بود داده نسبت من به رو خودش صفت اينكه



 مروا                            28

 شـكر  رو خدا رفتيم مي شركت به كالسا گذروندن براي كه هفته يك اون توي
 .بودم نكرده برخورد آريا با

 خيلـي  بشـه،  برگـزار  شـو  فشـن  يـه  شركت جديد طرحاي براي بود قرار امشب
 كـه  مـاني  جـز  همـه  اينـا  مامان و خاله و دايي اينكه بخصوص اشتم،د استرس
 .باشن اونجا بود قرار آورد عذر كارش بخاطر
 .بشيم آماده كه شركت مد سالن رفتيم غزل با عصر شش ساعت

 بـار  چنـد  دلـم  تـوي  كـرد،  لرزيـدن  بـه  شروع بدنم و تن تموم ورود محض به
 .شدم آروم يكم تا خوندم الكرسي آيت
 زودتـر  گـريمم  كـار  كـه  من بود؛ گريمور دست زير غزل بوديم؛ گريماتاق  توي
 .بزنم چرخي يه سالن توي رفتم بود شده تموم
 كـه  لبخنـد  يـه  بـا  .شدم روبرو آريا با بيرون رفتم گريم اتاق از اينكه محض به

 نبـود  تمسـخر  و آوردن در حـرص  روي از كردم مي حس كه بود بار اولين براي
 .كردم سالم آروم لب زير ؛كرد مي نگاه بهم

 .شدي خوشگل عمه، دختر سالم -
 كـه  بـاري  آخـرين  از ضـمن  در دايي، پسر بودم خوشگل من :دادم جواب تندي

 باشـيد،  راضـي  اينجا من حضور از شما كنم نمي فكر كرديم مالقات رو همديگه
 .نياريد در رو چيز همه از راضي و خوب آدماي اداي لطفاً پس

 ،اينجـا  بودنـت  از ناراضـيم  هنوزم من ضمن در ،خانوم مروا گذشته ها گذشته -
 صـرفاً  نـزنم  حرفـي  مجبـورم  مـنم  خواد مي اينجا رو بودنت ارشا چون خب ولي

 كشيدن زحمت سال همه اين بابت كه احترامي و دارم ارشا با كه دوستي بخاطر
 مضـطرب  بگذريم هگا اين از حاال خب .قائلم براش بودنش آقا و شركت اين تو
 خوبه؟! حالت .رسي مي نظر به



   29مروا                                                   

 

 بـا  خـوبم  هم خيلي نيستم، مضطرب مهرگان جناب رسيده نظرتون به اشتباه -
 .ميشم هم تر خوب اينجا بودنم

 مضـطرب  تـو  كـنم  مي فرض منم باشه :گفت و لبش روي نشست كج لبخندي
 آدمـاي  و افراد تموم كه بگم بهت دونم مي الزم ولي كردم، اشتباه من و نيستي

 بـا  كـن  سـعي  يبشـ  مضطرب كه نيست نياز اصالً هستن آشنا هستن اينجا كه
 نـدارم  دوسـت  اصـالً  چون بشي حاضر جمعيت بين خونسردي و آرامش نهايت
 .سؤال زير بره برندم و شركتم وجه
 مطمـئن  :گفـتم  قاطع و محكم لحني با .خودش غالب تو رفت بازم احمق پسره
 ازش حرفي منتظر و گفتم اينو .دممي انجام ممكن نحو بهترين به رو كارم باشيد
 .رفتم و نموندم
 كـه  بـودن  حـدي  اون از زيادتر جمعيت، از بود شده پر سالن بود، هشت ساعت
 نگـاهمو  بـود،  آروم كـامالً  اون من برخالف كردم، نگاه غزل به :كردم مي تصور
 خـوب  چـي  همـه  ،دلم عزيز باش نداشته استرس :گفت و گرفت دستمو ديد كه

 .نكن فكر چيز هيچ به باش آروم بيايم، بر پسش از تونيم مي ما ميره پيش
 .شيم مي موفق ما :گفتم و زدم لبخندي شدم، تر آروم شد، منتقل بهم آرامشش
 .ميذاشـتن  نمـايش  بـه  رو لباسا و رفتن مي دوتا دوتا بودن اتاق توي كه مداليي
 يه كردم، نگاه تنم توي لباس به و كشيدم عميق نفس يه رسيد؛ غزل منو نوبت

 خـودم  بنظر كه بود كالسيك آبي رنگ به پوشيده كامالً دار دنباله و بلند ماكسي
 .بود كننده خيره خيلي
 بريم؟ عزيزم؟ اي آماده :گفت و گرفت دستمو غزل

 اهللا بسـم  يـه  افتـاديم،  راه هـم  كنار .گذاشتم هم روي مثبت عالمت به چشمامو
 .رفتم مي راه كامل تمركز با و تمام خونسردي با و گفتم دلم توي
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 تمركـزم  تـا  گـرفتم  ازشون رو چشمم ،كردن مي نگاه ما به و بودن ساكت همه
 بـه  خـورد  چشـمم  كـه  انـداختم  نگـاهي  يه چپ سمت به لحظه يه نخوره بهم

 كه شد نمي باورم ،كرد مي نگاه بهم داشت تحسين با كه آدرين خندون چشماي
 بـا  .بـود  عمـرم  سـورپرايز  بهتـرين  اينجا و لحظه اين توي حضورش اينجاست،
 .نشست لبم روي شوق از لبخندي شد، خوب حالم ديدنش

 برگشتيم. گريم اتاق توي غزل با و

 اسـترس  كـه  شـكر  رو خـدا  بودي، عالي دختر :گفت و من سمت برگشت غزل
 .بودي شاهكار سراغت، نيومد

 اسـترس  داشـتم  كه اي لحظه درست ديدم رو آدرين كه كنم مي شكر رو خدا -
 بهتـرين  شـد  بـرام  امشب غزل .بودم آروم كه بود آدرين وجود بخاطر گرفتم مي
 .عمرم شب

 .اومده كي نبود؟ آمريكا مگه آدرين -
 ،امشـبِ  اتفاق بهترين برام برگشتنش ولي اومده كي دونم نمي .بود آمريكا آره -

 چارچوب تو آريا عصبي ةقياف و شد باز شدت به در كه بگه چيزي خواست غزل
 .شد ظاهر در
 اومد جلو قدم چند ،كرديم مي نگاه بهش متعجب اي قيافه با اتاق توي افرادة هم
ـ  چشمام تو و ايستاد من روبروي و تـوي  :گفـت  عصـبي  لحنـي  بـا  و شـد  راقب 

 هـر  بـه  خواست دلت وقت هر صحنه روي بودن گفته جنابعالي به من كالساي
 تـو  نشسـت  سـنگين  بغضـي ! بزني؟ لبخند و كني باز رو نيشت و كني نگاه كي

  من...  اما :گفتم و دادم قورت سختي به دهنمو آب گلوم،
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 خراب اين از بيشتر وجهتو ...نگو هيچي! هيس :گفت و بزنم حرفمو بقيه نذاشت
 نگـاه  مـن  به نيشخند با كه ديگه دختر تا چند اون و غزل به كرد رو بعدم .نكن
 بايـد  سالن توي بريم بيايد گفت و بودم خورده رو پدرشون ارث انگار ،كردن مي
 مهـ  دختـر  تـا  چنـد  اون بيرون، رفت و بديد نشون حضار به نزديك از رو لباسا
 .افتادن راه سرش پشت زشت اردكاي جوجه عين

رو كردم به غزل: غزل مگه يكي از اصولي كه بهمـون تـوي كالسـا يـاد دادن     
 پسـره  ايـن  ميومـد،  در داشت اشكم و لرزيد مي بغض از صدام .نبود زدن لبخند
 .كرد زهر جونم به رو پيش لحظه چند شادي تموم لعنتي
 ملـيح  و آروم زدن لبخنـد  اصول از يكي عزيزم آره :گفت و گرفت دستامو غزل
 نتونسـتي  زيـاد  خوشـحالي  از ديـدي  رو آدريـن  كه لحظه اون تو شايد ولي .بود

 آريـا  نشـو  ناراحـت  شـده،  آريا عصبانيت باعث همين و كني كنترل رو لبخندت
 تـو  بـا  وگرنـه  فهميدم بوديم اينجا كه مدت اين توي اينو جديه خيلي كار توي

 كنتـرل  مـن  شـايد  باشـه  غزل با حق شايدم كردم، فكر خودم با .نداره مشكلي
 .شده عصبي همين بخاطر آريا و دادم دست از زياد خوشحالي از رو لبخندم
 ديـدم  ااينـ  مامان كنار رو آدرين وقتي سالن؛ توي رفتيم غزل با و نگفتم چيزي

 نياز آدرين بهاآلن  زماني هر از بيشتر سمتش؛ دويدم و كردم ول رو غزل ستد
 بغضـم  ناخودآگـاه  زنـدگيم،  عزيـزاي  از يكـي  و رفيقم صبورم، سنگ به ،داشتم
 پـري ! هـيش  :گفـت  وار زمزمـه  گوشم زير كردن، گريه به كردم شروع و تركيد
 عزيـز  چي جونم، به دردت چيه ،ها شه مي باروني قشنگ چشماي نبينم ،دريايي

 انداخته؟! گريه به منو

 بغـض  بـا  و شـدم  خيره حالتش خوش و عسلي چشماي تو و آوردم باال رو سرم
 ؟...بياي خواي مي نگفتي من به چرا :ناليدم
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 سـورپرايزت  خواستم مي آخه :گفت و نازكش و قشنگ لباي رو نشست اي خنده
 .دريايي پري كنم

 صـدا  دريـايي  پـري  كالغـيم  پر سياه و بلند موهاي بخاطر منو بچگي از آدرين
 رنگـش  عسـلي  چشماي و بورش موهاي و سفيدش پوست بخاطر منم ،كرد مي
 منتظـرت  خيلـي  :گفتم و زدم لبخندي و شدم تر آروم! زدم مي صداش طال شكر
 .استقبالت ميومدم و بياي قراره دونستم مي كاش طال، شكر بودم

 تونسـتم  اينجـوري  اومـدم،  اطـالع  بـي  اينطـوري  كـه  شـد  خـوب  ديگه خب -
 ...كنم سورپرايزت

 .سورپرايز آقاي حاال اومدي كي -
 بـه  داري مراسـم  اينجا امشب شنيدم مامان از هم وقتي .ديشب :گفت و خنديد
 .برات بشه سورپرايز و ببينمت بيام دعوت بي زد سرم

 تـازه ! اينجايي كه خوشحالم خيلي برام، بود اتفاق بهترين اينجا امشب حضورت - 
 بخـاطر  نميـاد  كـه  بـود  گفتـه  خوردم جا اينجا بودنش از شدم، ماني حضور متوجه
 نداشتي؟! كار مگه! پس؟ چي كارت .اومدي كه تو عه :گفتم و خنديدم .كارش

 غـزل  بـه  زيركي زير و انداخت باال رو ابروش تاي يه جيبش، توي كرد دستاشو
 اينجـا  بايـد  ديگـه  بلـه  :گفـت  و كـرد  نگـاه  بود ايستاده باباش و مامان كنار كه
 دو هنرنمـايي  شاهد اينجا بود قرار باالخره كردم، كنسل رو كارم امشب بودم مي
 .دوخت چشم غزل به هم باز و ؛باشم زيبا فرشته تا

 از .ديـدم  واضـح  طـور  بـه  رو هـاش  گونه سرخي .پايين انداخت رو سرش غزل
 .كردم تعجب اون شدن سفيد و سرخ و غزل به ماني هاي نگاه
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 بـا  نداشـتم،  اطالعـي  مـن  و بود خبرايي يه تا دو اين بين بود معلوم كه اينطور
 آب دلـم  تـوي  قند هم بشه روسمونع غزل اينكه تصور حتي كردم، فكر خودم
 بينـي  كشـيدش،  و رنـگ  طوسـي  چشـماي  بـود،  ها فرشته مثل واقعاً غزل كرد

 ساخته فرشته يه ازش واقعاً مناسب هيكل و قد و رنگش حنايي موهاي كوچولو
 كه ماني كنار بود؛ همه زد زبون كه هم مهربونيش و وقار و منش و اخالق بود،

 مـاني  سمت پريدم و شدم زده ذوق خوشي از .ميان بهم خيلي كنم مي تصورش
 حـوالش  چشـمكي  و خوشتيپ داماد اومدي كه مرسي :گفتم گوشش زير آروم و

 موهــاي تــوي دســتي گرفــت زدم كــه حرفــي از منظورمــو هــوا تــوي كــردم،
 غـزل  به هم باز، بودم مي بايد ولي كنم مي خواهش :گفت و كشيد حالتش خوش
 ريـز  چشـمامو  دوخـت،  من به نگاهشو كه كردم بازوش حواله مشتي شد، خيره
 !هـا  ، محترم آقاي اومديد عشقتون بخاطر فقط معلومه كه اينطور :گفتم و كردم

 درسته؟! كشك، هيچ، كه هم ما

 تـو  خـاطر  بـه  هـم  ذره يـه  حاال :گفت و انداخت هام شونه دور دستاشو و خنديد
 تـا  دادم مـي  ادامـه اگه  چون كنار بزارم باهاشو كردن كل كل دادم ترجيح ؛اومدم
 بـا  داشت كه آدرين پيش رفتم و شدم جدا ازش و خنديدم .كشيد مي طول صبح
 لحظه ونا .شدم زدن حرف مشغول و ايستادم كنارش .كرد مي نگاه ما به لبخند

 كـه  شـدم  مي غرق داشتم خوشم حال توي ابرام رو كردم مي احساس خوشي از
 .بمونم خوشم حال توي نذاشت جنگ وزير صداي

 ؟!بگيرم قرض ازت ساعتي براي رو عمه دختر بدي اجازهاگه  جان آدرين -

 كنـار  رفـت  و شد جدا ما از و كنم مي خواهش :گفت و زد مهربوني لبخند آدرين
 .ايستاد ماني
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 نمـايش  براي خواست ازش و غزل سمت رفت كنه نگاه من به اينكه بدون آريا
 رو ابروهـاش  بعدم حضار، بقيه پيش برن شركت مد طراح لطفي خانم با لباسش

 يـه  كـردم  مي نگاه بهش داشتم تنفر نهايت با ايستاد، روبروم اومد و انداخت باال
 تـوي  خـون  كـردم  احساس بودم نزديك بهش اينقدر اينكه از ،جلوتر اومد قدم

 همـون  بـا  كـردم،  نگـاش  گنگ حالتي با رفت، باال قلبم ضربان و دويد صورتم
 آنـي  يـه  ،كرد مي نگاه بهم بود صورتش هميشگي ژست انگار كه كجش لبخند
 ساييده صداي بيرون، زد پيشونيش رگ و خورد گره هم توي ابروهاش كه ديدم
 صـورتم  بـه  بـازدمش  كشـيد،  عميق نفسي شنيدم؛ رو هم روي دندوناش شدن
 .بستم چشمامو ناخودآگاه و شد گرم وجودم كل خورد،

 !داري؟ دوسش -
 ؟!كي :گفتم تعجب با و كردم باز نور سرعت به چشمامو

 ؟!داري دوسش .رو آدرين -

 بـد  و خـوب  هـا  لحظـه  تمـوم  شـديم،  بـزرگ  هـم  بـا  بچگي از آدرين منو خب
 .دارم دوسش كه معلومه عزيزتره برام جونمم از اون بوديم، هم با رو زندگيمون

 ؟!داري دوست هم منو چي؟ منو -

 معلومه خب :دادم جواب خونسردي و آروم لحن با ولي خوردم جا سؤالش اين از
 هم شما دارم دوسش و عزيزه برام جان دايي وقتي و هستي داييم پسر هم شما
 .دارم دوستون و عزيزيد و محترم برام

 داري دوسـت  منـو اگه  باشي، داشته دوست منو جوري اين خوام مين من ولي -
 .بابا خاطر به نه باش داشته دوست خودم بخاطر



   35مروا                                                   

 

 !متنفري؟ من از چرا :داد ادامه ديد كه رو سكوتم
 دوسـت  و بـودم  جـوابش  شنيدن مشتاق خيلي من كه پرسيد رو سؤالي باالخره
 .بپرسم ازش داشتم
 بهتـون  رو خودتون رفتار بازتاب فقط نيستم متنفر شما از من :دادم جواب بهش
 شـما  .بديد جواب پرسيديد كه سؤالي به خودتون بهتره من نظر به .دم مي نشون
 ؟!كنيد مي برخورد باهام اينطوري و متنفريد من از چرا

 .نكن استفاده جمع افعال از زني مي حرف من با وقتي -
 كنم مي سعي -

 خوبه -

 من با اال خوبي همه با چرا چيه؟ من با برخوردت طرز اين دليل نگفتي -

 امـا  باشم داشته بد برخورد باهات خواد نمي دلمم نيستم، متنفر تو از من مروا، -
 .بگم بهت رو حقيقتي يه بايد ...خب

 .كردم نگاهش سؤالي
 .گفـتم  دروغ دارم نـامزد  گفـتم  بهـت  آوين نامزدي توي كه شب اون :داد ادامه

 آورد رو دسـتش  كه داشت پرسيدم من كه سؤالي به ربطي چه اين بگم خواستم
 شد؛ زدنم حرف از مانع و باال

 .كنم تموم رو حرفم بزار نگو، چيزي لطفاً -
 بيشـتر  سـالت  دو تـو  رفتيم ايران از وقتي كه درسته ببين :داد ادامه و شدم ساكت
 بـراي  كـه  وقتـي  رو، اومدنت دنيا به يادمه خوب من اما نمياد يادت چيزي و نبود
 و اي پنبـه  و سـفيد  انگشتاي اون با تو و كردم مي ازن را كوچولوت دستاي بار اولين
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 نـازت  و كنم بغلت اينكه براي روز هر برات، رفت ضعف دلم گرفتي انگشتمو ريزت
 وجود به رفت مي تر پيش چي هر خونتون، بيايم كردم مي مجبور را بابا و مامان منك

 روي عميق چال تا دو اون و خنديدي مي كه وقتي ،شدم مي وابسته نازت و كوچولو
 بـزرگ  مامشچ جلو برات، بميرم خواست مي دلم ،شد مي پيدا نرمت و سفيد هاي لپ
 براي گرفت تصميم بابام روز يه اينكه تا ،شد مي تر عميق بهت حسم من و شدي مي

 روز بدترين داد بهم رو خبر اين بابام كه روزي اون بريم؛ آلمان به تخصص گرفتن
 ولـي  كردم گريه و كردم حبس اتاق توي رو خودم رو روز كل كه يادمه بود، عمرم
 و نميـام  باهاتون من كه بگم بابا به بتونم كه بودم چيزي اون از كوچكتر من خب
 جـا  ايـران  تـوي  رو وجودم از تيكه يه انگار اما رفتم من .بمونم جا همين خوام مي

 .كرد مي سخت برام رو آلمان توي كردن زندگي اون بدون كه گذاشتم
 كـه  وقتـي  تـا  كنم تحمل بودم مجبور خب اما نديدنت بود آور عذاب برام خيلي 

 از تـو  دوبـاره  ديـدن  شـوق  بـه  رو بـودم  اونجا كه رو مدتي اون تموم برگرديم؛
 خودتون از عمه كه فيلمايي و عكسا بود شده من زندگي تموم گذروندم، نزديك

 توي كم خيلي تو اما گرفت مي عمه كه بود تماسايي دلخوشيم تموم ،فرستاد مي
 همـون  بـه  مـن  ولـي  نبـودي  اكثـراً  و شـد  مي پيدات جمعي دسته تماساي اون

 بودم؛ شدنت تر خانوم و شدن زيباتر روز هر شاهد و بودم كرده دلخوش عكسات
 بـزرگ  اونـور  كـه  درسته نيستم، گفتن دروغ و وندنچپي اهل اصالً من راستش
 هـيچ  هيچوقت، اما داشتم زيادي دوستاي و بودن دوربرم زيادي دختراي و شدم
 .نبستم دل بهش عاشقانه و نداشتم دوست تو اندازه رو كس

 .كـرد  لرزيـدن  بـه  شـروع  بدنم گلوم، توي نشست سنگين بغض حرفاش اين با
 سـاله  دو كوچولـوي  دختر يه عاشق ساله دوازده پسر يه كه شد نمي باورم اصالً
 بوده شده



   37مروا                                                   

 

 از امـا  بـوده  كوچولـو  ني ني يه عاشق سالگي ده از آقا يعني هيچ كه ساله دو -
 حرفـا  ايـن  زدن موقـع  نگاهش توي غم و صداش تو بغض بگذرم كه اينا همه
 خبـري  بـي  و خوشـي  بـه  مـن  كـه  مـدتي  اين تمام يعني ،كرد مي خون رو دلم
 ،شد مي سرازير اشكم داشت ،كشيده مي عذاب من دوري غم از اون گذروندم مي
 كه باشه باور قابل غير برات شايد دونم مي مروا :گفت دوباره سكوت كمي از بعد
 ايـن  لـي و شـدم  عاشـقت  و بسـتم  دل بهـت  اومـدي  دنيـا  بـه  كه وقتي از من

 من حتي مروا، دارم دوست خيلي من هست، من زندگي توي اتفاق ترين حقيقي
 سـماجت  و اصـرار  بخاطر ايران برگرده هميشه براي بشه راضي بابا شدم باعث
 بـراي  و آوردنـت  دست به براي كنم دير ترسيدم مي من چون برگشتيم من زياد

 .بود غيرممكن برام زندگي صورت اون در كه بدم دستت از هميشه
 خواسـت  مي دلم دوري ها سال از بعد ديدمت فرودگاه توي بار اولين براي وقتي

 .ديوونتم چقدر كه بگم و سمتت بكشم پر
 كـه  كـردم  مـي  خـدا  خـدا  ،كوبيد مي سينم توي وار ديوونه من قلب و گفت مي اون

 حرفاشـو  ديگـه  نمونـده،  صـورتم  به رنگ كه بود مطمئن نشه، شديد بدنم لرزش
 مسـلط  خودم به كردم سعي ،كنه مي حركت كه ديدم مي رو لباش فقط شنيدم نمي
 .بود شده گوش وجودم تموم من و گفت مي اون و بشنوم رو حرفاش آخر تا باشم

 شـد  تموم تلفنم زود خيلي بودي، منتظرم در دم عمه خونه شب اون كه وقتي -
 شده دلبرتر وقتي هر از بيشتر كه قرمز لباس اون با ديدم رو تو اومدم وقتي ولي

 بـا  زيرزبـوني  داري ديدم وقتي يومد مي بند داشت نفسم تو، بيام نتونستم بودي
 قربون كلي بودي، شده بانمك خيلي ،خوردي مي حرص و زدي مي حرف خودت
  اون تو بيام تونستم نمي ولي دلم توي رفتم صدقت
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 هـم  نگـاه  صـورتم  تـو  ديگه حتي تو كه بكنم كاري يه بود ممكن چون لحظه 
 ازم تـو  كـه  شد همين و بيام خودم به تا موندم بيرون يكم همين بخاطر نكني،

 اومـد  مرهـا پ پسـره  اون و نشسـتي  تنها رفتي ديدم كه هم بعد شدي، عصباني
 اون و اونجـا  اومـدم  همـين  بخـاطر  بشـكنم  رو گردنش خواست مي دلم كنارت
 هم وقتي ،شي دور و بياد تدب ازم تو شد باعث كه زدم رو پرت و چرت حرفاي
 فهميـدم  كـه  هـم  وقتـي  و بهت گفته مي چي ببينم كه مرهاپ پيش رفتم رفتي،
 .شد راحت خيالم نبوده احساسي موضوع و بده كار پيشنهاد بهت خواسته مي
 دليـل  :گفتم و كردم وا لب باالخره بوده شنونده فقط كه طوالني سكوتي از بعد

 ؟!بود چي اينجا براي مخالفتت

 مـورد  در همـه  و بگيري قرار ديد معرض در خواستم نمي چون كردم مخالفت -
 باشـه  بهـت  خودم نگاه فقط خواستم مي بزنن، حرف تو خوشگلي و هيكل و قد
 .نشدم موفق متأسفانه كه

 .كردم سكوت
 ؟كني مي ازدواج من با مروا، -
 بسته دهنم و زد خشكم كردن، وصل بهم ولت هزار دو برق انگار حرفش اين با

 بگم؛ چي دونستم نمي مرده، آدم يه مثل بود شده سرد سرد دستام شد

 كـنم  مي خواهش ازت گفت التماس و خواهش از پر حالتي با ديد كه رو سكوتم
 .نگير تصميم زود و نگو نه

 كه طوري به كوبيد مي سينم توي برابر دو قلبم عوضش ولي كرد نمي كار مغزم
 .ديد هم لباس روي از رو ضربانش شد مي
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 آتـيش  آدمـو  چشـماش  تـوي  خـواهش  چشماش، درياي توي دوختم رو نگاهم
 بهم دايي، پسر كنم فكر بايد :زدم لب آروم بيام، حرف به تونستم باالخره ،زد مي

 دوسـت  كـه  وقـت  هر تا عروسك چشم :گفت و زد عريضي لبخند .بده فرصت
 .بگي تو چي هر كن، فكر داري

 شـلوغ  خيلـي  سـرش  چـون  بزنيم حرف هم با نكرديم فرصت ديگه شب آخر تا
 كـرد،  صـدام  آريـا  كـه  بـريم  خواسـتيم  و كرديم خداحافظي همه شب آخر .بود

 برق چشماش كلمه اين شنيدن از .جانم :گفتم هميشگيم عادت طبق و برگشتم
 صدام داشتي كاري :گفتم بهش نشست،ش لبا روي قشنگي لبخند و زد عجيبي
 :گفـت  و كشيد عميقي نفس اومد، خودش به .هستن منتظرم اينا مامان كردي؟

 .بيايي زودتر كن سعي داريم، عكاسي ده ساعت فردا بگم خواستم آره
  ! بيام؟ زودتر چرا

 ،حتمـاً  باشـه  .كنم تأييد و ببينم براتون خودم رو جديد طرحاي اول بايد چون -
 باهام؟ نداري كاري ديگه

   باشه؟ كن فكر خوب محرفا به -
 .باشه -
 .بخير شبت برو -

 .زدم بيرون شركت از و گفتم بخيري شب
 همـه  ايـن  تونستم نمي بستم، و در و اتاق توي رفتم خونه به رسيدن محض به
 كـه  شـه  نمـي  باورم اصالً ،كنم هضم شب يه توي رو خوبش نوع از البته وكش

 .كـردم  فكـر  صـبح  خود تا ،كشيده مي عذاب و داشته دوست منو مدت همه اين
 .برد خوابم پنج ساعت نزديكاي
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 آمـاده  زود و گـرفتم  دوش يـه  شدم بلند پريدم، خواب زا گوشيم الرمآ صداي با
 آخـر  ترسـيدم  مـي  بيرون، زدم خونه از و بخورم صبحونه ديگه نكردم وقت شدم
 .بره هم آبروم منك غش كار وسط نخوردنم حونهبص ايناز  سر
 مـدت  ايـن  توي كه ارشا اتاق سمت رفتم بود، خلوت شركت؛ رسيدم نه ساعت 

 از رو آريـا  صـداي  كه بزنم در خواستم بود؛ كرده حمايتم و داشت رو هوام خيلي
 :شنيدم سرم پشت

 بـر  و رسيد مي نظر به خوب خيلي حالش سمتش، برگشتم .بخير صبح سالم، -
 چـرا  بخيـر،  هـم  تـو  صـبح  سالم، :گفتم و زدم لبخندي .بود سرحال من عكس
 مگر؟! نيست هشت كاري ساعت قانوناً خلوته، شركت اينقدر

 اآلنم بكنن، استراحتي يه ها بچه كه كردم تعطيل امروز ولي هشته ساعت چرا -
 چـرا  كه بهم بفرستي لعنت دلت تو اينكه از قبل و اينجاييم مونا و تو و من فقط

 خواسـت  ارشا جديد طرحاي از عكاسي براي كه بگم كني، استراحت تو نذاشتم
 كـه  بـوديم  مجبـور  باشـن  آماده بايد فردا عكسا كه جايي اون از و باشي تو كه

 نشـونه  به دستاشو و ؛ندارم قضيه اين توي نقشي هيچ من كن باور .بيايم امروز
 .بردم باال تسليم
 يـه  فقـط  نكن، نمايي مظلوم نيست، تو تقصير فهميدم بابا، خب :گفتم و خنديدم
 ؟!گيره مي سعك كي پس چيزي

 بلدي؟ مگه! تو گفتم تعجب با و انداختم باال رو ابروم تاي يه .من -

 .بودم عكاس خودم كرديم شروع كارو اين كه اوايل بلدم، كه بله -
 .نبوده دليل بي امروزت تعطيلي مطمئنم ولي! خفن چه :گفتم لب زير و زدم لبخندي



   41مروا                                                   

 

 گريمـور  مونـا  گـريم،  اتـاق  سـمت  رفتيم هم با .نياورد خودش روي به اما شنيد
 بعـد  و داد انجام كارشو ظرافت و دقت با شركت داشتني دوست و اخالق خوش

 راجـب  فقـط  كـار  آخـر  تا .عكاسي به كرديم شروع آريا تأييد و لباسا پوشيدن از
 باهـاش  ديگـه  مسـائل  مورد در خواستم نمي ،زديم مي حرف گرفتن ژست نحوه
 .داشتم بيشتري كردن فكر به احتياج بزنم، حرف
 آريا زياد اصرار وجود با شد، تموم كارمون كه بود ظهر از بعد يك نزديك ساعت
 .كنم فكر و بزنم قدم يكم كه برم پياده دادم ترجيح رسوندنم براي

 برگردم شد باعث ماشيني درپي پي بوق صداي گرفتم فاصله شركت از كه يكم 
 كنـار  رفـتم  و خنديـدم  هميشـگيش،  قشنگ لبخند همون با بود آدرين سمتش؛
 .ايستادم ماشينش

 ؟!شه مي تموم كارم كي فهميدي كجا از ،كني مي چيكار اينجا طال، شكر سالم 

 معلـوم  خوشـگلت  چـاالي  اون نخنـد  خيـابون  تو كه اوالً دريايي، پري سالم -
 خانومي يه گوشيت به زدم زنگ دوماً گردنت ميفته مردم جووناي خون و شه مي

 تمـوم  كـارت  كـي  پرسـيدم  ازش مـنم  هستين عكاسي مشغول گفت داد جواب
 .بدن بر بزنيم هم ناهار يه و بزنيم دور يه بريم بپر حاال .گفت بهم اونم شه مي
 موضـوع  راجب داشتم احتياج بود، خوب برام اومده پيش فرصت اين شدم، سوار
 .آدرين از بهتر كسي چه و بخوام كمك ازش و بزنم حرف يكي با آريا
 رفتـيم  و شديم پياده .ايستاد شيك و بزرگ رستوران يه جلوي ساعت نيم از بعد

 آرامـش  هنريش و قشنگ دكوراسيون و رستوران داخلي فضاي رستوران؛ سمت
 تـرين  دنـج  كه بخاري كنار نفره دو ميز يه آدرين .كرد مي منتقل آدم وجود به رو
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 گارسـون  نشستيم اينكه از بعد .كرد انتخاب نشستن براي رو بود رستوران جاي
 بـودم،  شـده  رستوران شاعرانه فضاي محو .رفت و گرفت سفارشارو و اومد فوراً

 چـون  كـاش « :فـروغ  شعرهاي از يكي خوندن به كردم شروع و بستم چشمامو
 آفتـاب  ،شد مي ردز يكايك آرزوهايم هاي برگ بودم، انگيز مالل و خاموش پاييز

 بـه  انـدوهي  طوفـان  ناگهان ،شد مي درد پر ام سينه آسمان ،شد مي سرد ديدگانم
 دبو زيبا چه ...وه ،زد مي رنگ را دامنم باران همچو هايم اشك ،زد مي چنگ جانم
 مـن  چشـم  در شـاعري  بـودم،  آميـز  رنـگ  و شـور  پـر  و وحشي بودم، پاييز اگر
 دردي آتـش  شرار در زد مي شعله عاشق قلب كنارم در آسماني، شعري خواند مي

 هـاي  دل بر ريخت مي غم عطر شكسته، پر نسيم يزآوا همچو من ةنغم نهاني،
 عشـقي  تابستان آشوب :سر پشت جواني، زمستان تلخ چهره :رويم پيش خسته،

 »بودم... پاييز چون كاش ،بدگماني و درد و اندوه منزلگه :ام سينه ناگهاني،
 اي ثانيـه  چنـد  سكوت از بعد بود، زده زل بهم لبخند با آدرين كردم، باز چشمامو

 بود، غمگين خيلي ولي خوندي احساس با و قشنگ خيلي :گفت بود بينمون كه
 .شعر اين نباشه دلت حرف كه اميدوارم

 زادم،خفر فروغ عاشق من باشه، دلم حرف بخواد كه شدم عاشق كي من بابا نه
 و رمانتيـك  فضـاي  تـأثير  تحـت  اآلنم خونم، مي بار ده رو شعراش از كدوم هر

 .خوندمش و ذهنم توي اومد شعرش اين يهو گرفتم قرار اينجا هنري
 مـورد  در بايـد  آدرين :گفتم ديدم كه رو سكوتش .شد خيره بهم و نگفت چيزي

 .دارم احتياج كمكت و راهنمايي به بزنم حرف باهات موضوعي يه
 .كنم مي گوش بگو عزيزم، جونم -
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 دايي من بخاطر حتي و داره دوست منو بچگي از كه گفت بهم آريا ديشب راستش
 مـن  كـه  زد حرفايي يه و داد ازدواج پيشنهاد بهم و زياد اصرار به ايران آورده رو اينا
 بدم جوابي چه ،كنم چيكار بايد دونم ميناآلن  ،اصالً شدم شوك كردم، تعجب واقعاً
 تـا  كه مني براي اون داشتن دوست اينكه يا نه، يا دارم حسي بهش دونم مين اصالً
 چـي  دونـم  مين .بشم عاشقش تونم مي زمان مرور به من و كافيه نشدم عاشق حاال

 .بگم چي ،كنم چيكار بنظرت خوام مي راهنمايي تو از حاال غلط، چي درسته
 بـرق  ديگـه  خندونش هميشه چشماي و كشيد پر چشماش از خنده كردم حس
 جلـوي  رو دسـتام  گـه  نمي چيزي ديدم وقتي بود، مونده ثابت نگاهش و زد نمي

 توي تلخيش كه زد لبخندي .بياد خودش به شد باعث كه دادم حركت صورتش
 كرد. رخنه استخونم و جون

ــن دونســتم مــي ــو آدري ــل من ــاً و داره دوســت خــواهرش مث ــل حتم ــن دلي  اي
 .هست كنه مي من به كه مسئوليتي حس و برادرانش نگراني هم العملش عكس

 بگـم  تونم مين من مروا راستش :اومد حرف به باالخره سكوت دقيقه چند از بعد
 دونـم  مـي  خـوب  اينو خب ولي بگيري تصميمي چه يا و بگي آريا به چي تو كه
 ،گـه  مـي  چـي  دلـت  ببين كني، گوش قلبت صداي به بايد ها موقع جور اين كه

 بتونه كاراش و رفتاراش و باشي داشته كشش بهش نسبت هم ذره يه كه همين
 حسي يه و مهمه برات اون اينكه يعني بشه تو ناراحتي حتي يا خوشحالي باعث
 زد مـي  كـه  حـرف  .نباشي درونيت حس اون متوجه خودتاگه  حتي داري بهش

 .كردم مي اشتباه هم شايد خب ولي آلوده بغض صداش كردم مي احساس
 كـاراش  و رفتـاراش  و نشـينه  نمـي  دلت به جوره هيچ ديدياگه  ولي :داد ادامه
 كـه  توجيـه  اين با وجه هيچ به نداره، فرقي برات نبودش و بود و تاثيره بي روت

 زيـادن  نكـن،  قبـولش  بيـاد  وجـود  بـه  برات عشقي ازدواج از بعد هست ممكن
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 وجـود  بـه  زندگيشـون  رونـد  در عشـقي  و كـردن  ازدواج تفكر اين با كه افرادي
 و پاشـيده  هم از زندگيشون و گرفته صورت هم خيانت وسط اين حتي و نيومده

 شـايد  غلـط  يـا  درسـته  صـد  در صـد  طور به تفكر اين كه گم نمي يقين به من
 رؤيـايي  عشق اين درصدشون چهل براي كنن مي ازدواج تفكر اين با كه افرادي
 پشـيمون  فكرشـون  طـرز  و انتخابشون از بقيه درصد شصت اون اما بيفته اتفاق
 كني، گوش قلبت صداي به دقت با و خوب خوام مي ازت همين بخاطر شن، مي
 و شـاد  رنگـاي  وقـت  هيچ تا كن انتخاب درست قشنگيه، چيز خيلي عشق مروا

 مثـل  عشـق  بمونـه،  بـرات  سـياهي  فقـط  ازش و نشن كمرنگ برات قشنگش
 مـرگ  يـه  ،كنـه  مي غرقت دادي بهش دل هم وقتي و كنه مي آرومت درياست
 مثـل  جهـت  اين از ،كنه مي برابر هزار رو شيرينيش بودنش دوطرفه كه شيرينه
 و اهميـت  بـي  بـرات  چيز همه ديگه معشوقت و خودت از غير كه مونه مي مرگ
 همـه  از رهايي عشق ،كني مي زندگي اي ديگه دنياي يه توي انگار ،شه مي سرد
 كسـي  بـراي  باشي خوبي همسفر توني مي ديدياگه  مروا، كن فكر خوب چيزه،
 تـوي  اشتباه تصميم يه با اونو وگرنه شو همراهش رو تو پرسته مي وار ديوانه كه

   .دريا بجاي نكن فرو باتالق
 صـداقت  و مهربـوني  همـين  بخـاطر  كرد، سرازير قلبم به رو آرامش آدرين حرفاي

 :گفـت  كردم، نگاه بهش قدرداني و عشق با داشتم، دوسش خيلي كه بود انسانيتش
 ؟!درياييم پري بشي خوشبخت و بگيري تصميمو بهترين كه دي مي قول بهم

 خـالي  پشـتمو  هيچوقـت  بده قول هم تو فقط دم مي قول :گفتم و زدم لبخندي
 .خانم مروا دم مي قول گفت .باشي كنارم هميشه و نكني
 سـفارش  كلـي  از بعد و خونه رسوند منو آدرين خورديم رو غذامون اينكه از بعد
 .رفت بگيرم تصميم درست و خوب كه
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 از داشـت  تـأثير  روم آريـا  رفتـاراي  .كردم مي فكر آدرين حرفاي به رو شب كل
 باهـام  هـم  وقتـي  و شـدم  مي ناراحت ناراحتيش، و اخم و محلي بي و توجهي بي

 از خب اما عاشقشم بگم تونستم نمي داشتم، خوب حس و انرژي كلي بود خوب
 نسـبت  داشـتم،  خـوبي  خيلـي  حس بودم مهم براش اينكه و غيرتش توجهش،

 و كـردم  تعريف ماني براي رو قضيه كمال و تمام شب آخر ،منبود ميل بي بهش
 خواسـت  ازم و گفت بهم رو آدرين حرفاي عين هم ماني كردم، مشورت اونم با

 مثبـت  جواب بهش و بزنم حرف آريا با فردا گرفتم تصميم .كنم انتخاب درست
 اومـد  غـزل  صـبحانه  خـوردن  از بعد صبح .خوابيدم هيجان كلي با رو شب .بدم

 كه بماند كردم، تعريف رو ماجرا هم غزل براي راه توي شركت، بريم كه دنبالم
 وقتـي  خـب  ولي نگفتم بهش همه از اول چرا كه كرد حوالم لگد و مشت چقدر
 .شد زدنم كتك خيال بي نگفتم هم بابام مامان به حتي كه فهميد
 خودشـو  آرايش با كه دختره يه با داشت كه ديدم رو آريا شديم، شركت وارد وقتي
 اكبيـري  گفـتم  لـب  زيـر  و هـم  توي رفت اخمام يهو ،زد مي حرف بود كرده خفه

 صـورتش  بـه  ماليـده  كـه  مـوادي  همـه  اين با اتفاقاً :گفت و خنديد غزل نچسب،
 در بـازي  ضـايع  كـه  كردم كنترل خودمو ولي گرفت خندم .داره بااليي چسبندگي

 .گفتم چي نشدي متوجه كردم فكر من يشنيد گفتم و كردم نگاش نيارم
 ه!گ مي چي خانوم شنوم نمي و شم نمي متوجه كرم كه نيست من نه، پس -

 .نداره زدن كه بچه .تسليم من بابا باشه
 از آريـا  بـدي  نشـون  خودت از رو واكنشا اين بخواياآلن  همين از مروا ولي -

 .ها شه مي پشيمون انتخابش
 .كنترله تحت چيز همه نباش، نگران :گفتم و زدم چشمكي
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 گريم اتاق سمت رفت و شد جدا ازم و بود گفتن من از داني خود گفت و خنديد
 و آروم خيلـي  كنـارش  رسـيدم  وقتـي  آريـا  سـمت  رفتم و كشيدم عميقي نفس

 .بخير صبحتون مهرگان، آقاي سالم :گفتم جدي لحني با و خونسرد
 تـو  صـبح  عزيزم، سالم :لبش روي نشست لبخند من ديدن با و سمتم برگشت

 نگـاه  بهـم  گرسـنه  ببـر  يـه  عـين  داشـت  كه دختره اون به كرد رو و بخير هم
 آريـا  بـا  خلـوتش  زدن بهم براي رو موهام نخ تك تك نداشت اي چاره ،كرد مي

 از يكـي  و بنـده  مـه ع دختـر  هسـتن  نهاونـدي  مروا خانم ايشون :گفت و بكنه،
 خـانم  هـم  ايشـون  :گفـت  من به رو بعد و شركتمون دار آينده و خوب هاي مدل

 گفتم و زدم مصنوعي لبخند .شركت موفق لباساي طراح از يكي هستن لواساني
 صداي با و آورد جلو دستشو و زد لبخندي زور به اونم وقتم، خوش آشناييتون از
 باهـاش  ناچـار  بـه  .وقـتم  خـوش  بسيار شما با آشنايي از منم :گفت دماغيش تو

 بـا  بعداً مهرگان آقاي شم نمي مزاحمتون فعالً گفت و آريا به كرد رو دادم، دست
 .رفت و كنيم مي صحبت هم
 بـودم  مونـده  رسـوند،  رو تو خدا :گفت و كرد نگاه من به آريا رفتنش محض به

 كـرد  نگاه بهم يكم .زدم لبخندي تنها جوابش در .خالصشم دستش از چطوري
 دگرگـون  حـالم  رفـت،  غنج دلم حرفش از .بگي بهم خواستي مي چيزي گفت و

 و زد برق چشماش بدم؛ رو كردي ازم كه درخواستي جواب اومدم گفتم آروم شد
 امـا  گرفت خندم واكنشش از .هستم شنشنيد مشتاق صبرانه بي گفت هيجان با

 هـم  زيـادي  حـاال  :گفتم بذارم سرش به سر يكم خواست دلم خوردم، رو خندم
 .بشي ناراحت نه شنيدن با داره احتمال چون نباش مشتاق

 از قبـل  من :گفت و برد فرو جيباش تو دستاشو و انداخت باال رو ابروش تاي يه
 خنـدون  چشـماي  اين اآلنم و خونم مي چشماشون از اونو بزنن حرف آدما اينكه

 .زد بدجنسي لبخند و گه مين من به رو نه جواب تو
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 هـيچ  بپـذيرم  رو تـو اگه  من اينكه يعني اين پس! عجب :گفتم و خنديدم اينبار
 آره؟! ديگه خوني مي چشمام از و بگم دروغ بهت رو چيزي تونم مين وقت

 .مطمئنم گي نمي دروغ من به وقت هيچ شما ولي بله كه اون -
 .مطلب اصل سر ميرم راست يه پس خب 

 .مطلبم اصل عاشق من جون آخ گفت و بريد حرفمو
   !بزنم؟ حرفمو ميدي اجازه گفتم خنديدمو

 چـون  خـب  ولي كنم مي قبول رو پيشنهادت من ببين .گوشم سراپا بفرمائيد، بله
اگـه   بعـد  مـونيم  مـي  نامزد مدت يه نداريم همديگه اخالقي جزئيات از شناختي
 بـه اگه  كه ميگم اين بخاطر اينارو كنيم مي عقد داريم تفاهم هم با كامالً ديديم
 همـو  مـا  نيسـت  الزم نـامزدي  كه نگن كردي مطرح رو ماجرا دايي زن و دايي
 .كنيم عقد سريع پس شناسيم مي

 يكـي  براش جوابش در .بخواي تو كه چي هر چشم :گفت و زد مهربوني لبخند
 راه پايـان  گرچـه  اسـت،  داشـتن  دوسـت  آغاز آري« :خوندم رو فروغ شعراي از

 .»زيباست داشتن دوست همين كه نيانديشم دگر پايان به من ناپيداست

 .كردي نمي رو و داري دوسم هم تو پس عه :گفت و خنديد
 جـواب  در و شـعر  ايـن  مـن  نفـس  بـه  اعتماد آقاي :گفتم و كردم ريز چشمامو
 داشـتم،  دوسـتت  ترها قبل از نگفته شعر توي اينكه و فقط خوندم برات تشكرت

 .داشتنه دوست آغاز اين گفته
 دوسـت  ايـن  نداره پاياني دارم حتم من و قشنگه آغازشم همين باالخره خب -

 خـودم  مثـل  انگاري هم تو اومد خوشم ولي .شد خواهد نهايت بي چونكه داشتن
 .فروغي شعراي عاشق
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 دوست شعر هم تو كه خوبه خيلي اين .هاش بيت تك تك با كنم مي زندگي من
 .شه مي اشتراكمون وجه اين رو فروغ شعراي الخصوص علي و ريدا
 هـم  بـا  مـا  دم مـي  قـول  .خانوم مروا داشت خواهيم زيادي هاي اشتراك وجه -

 .شيم مي دنيا آدماي تريم خوشبخت
 :گفـت  جـوابم  در كـه  ؛كار سر بريم بهترهاآلن  خب :گفتم و زدم لبخندي تنها 

 .توپ جاي يه ببرمت خوام مي باشيم هم با بايد ناهارو ولي باشه
 .بيام تونم مين باهامه، غزل اما :گفتم 
 لـب  زيـر  اي باشـه  و خنديدم .بپيچونش طوري يه نداريم، تونم مين و شه مين -

 .ناهار براي رفتيم آريا با و گفتم غزل به رو قضيه شد تموم كه كارمون .گفتم
 كمـي  بـا  كـرد  مـي  زنـده  رو آدم روح كـه  سنتي رستوران يه توي رو ناهارمون 

 خيلـي  مغـرورش  و خشـك  ظـاهر  بـرعكس  پسـر  اين خورديم، خنده و شوخي
 رو سـنتي  رسـتوران  انتخاب بابت سليقش بود، داشتني دوست و شوخ و مهربون
 وجـه  دومـين  ايـن  شـدم  تر مطمئن بودم گرفته كه تصميمي از و كردم تحسين
 .داشتيم هم با كه بود اشتراكي

 و زديم تهرون شلوغ هميشه خيابوناي توي ماشين با دور يه ناهار خوردن از بعد
 بـراي  شـب  فـردا  گفـت  بهـم  و خونـه  رسـوند  منو ظهر از بعد چهار ساعت آريا

 مـن  جـواب  منتظـر  و داشـتن  خبر ماجرا از دايي زن و دايي و ميان خواستگاري
 از بعـد  باشـم،  آمـاده  شـب  بـراي  كه نرم سركار رو فردا كه خواست ازم و بودن
 .رفت و كرد خداحافظي ازم من كردن قبول
 پيـام  بـرام  كـه  دادم مـي  ادامه رو رمانم نوشتن داشتم و بودم نشسته اتاقم توي
 بـراي  رو تـو  :بود نوشته گرفت، ريتم قلبم رياآ اسم ديدن با كردم باز پيامو اومد،
 جواب در ولي كردم ذوق كلي دلم توي عروسك، پرستمت مي وار ديوونه عمر يه
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 تا چن دارم دوست رو خودم خيلي منم و كني مي خوبي بسيار كار :نوشتم براش
 ايـن  از خونـد،  رو پيام ثانيه دو گذشت از كمتر گذاشتم، براش هم خنده استيكر
 تلفنـي  عمـه  بـا  داره مامان نوشت برام شدم، خوشحال وصف بي توجهش همه
 رو و باشي جريان در كه گفتم اتاقته، توي عمه ديگه دقيقه چند يه زنه مي حرف
 .نكردي مشورت باهاشون چرا بشه ناراحت عمه كه نكني

 يكـم  مـن  گفـتن  بگـه،  دايي زن خواستم مي چون نگفتم :گفتم بهش جواب در
 خـداحافظي  و كـرديم  چت هم با يكم .دادي خبر كه مرسي ولي شد مي ادبي بي
 :اتـاق  تـو  اومـد  و زد در مامـان  كه رمانم نوشتن سراغ برم خواستم دوباره .كرد
 هست؟ اجازه

 خواسـت  ازم و تخـتم  روي نشسـت  مامـان  .خـانوم  پروا اي اجازه صاحب :گفتم
 دستامو !شده؟ چيزي ماماني، جونم :گفتم و نشستم كنارش رفتم بشينم، كنارش
 بهـم  بـود  كـرده  تلفن داييت زن دخترم :گفت و كرد نگاه بهم مهربون و گرفت
 گفتم منم كنن، خواستگاري رو تو آريا براي بيان شب فردا خوان مي اجازه گفت
  بدونم نظرتونو و كنم مشورت ماني و بابات و تو با بايد

 تـو  نظـر  خوام مي بابات و ماني به بعد بگم خودت به اول گفتم بدم، خبرش كه 
 بيان؟ بگم! چيه؟ نظرت بدونم، رو

 من من با پايين، انداختم رو سرم و كشيدم خجالت دونستم مي رو قضيه اينكه با
 هر دونين، مي صالح بابا و خودتو كه طوري هر مامان، بگم چي دونم مين گفتم
 رو پيشـونيم  نرم و گرفت قاب دستاش با صورتمو باشه همون گين مي شما چي

 رقـم  برات ها بهترين كه انشااهللا بزنم، حرف ماني و بابات با ميرم گفت و بوسيد
 آهنـگ  خزيـدم،  پتو زير مامان، رفتن از بعد رفت بيرون اتاق از و ؛دخترم بخوره
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 رقم برام اون با بود قرار كه اي آينده و آريا به و بستم چشمامو ،مگذاشت ماليمي
 از كـه  كسـي  با آينده به سفر داشتنيه دوست و شيرين چقدر و كردم فكر بخوره
 قراره بي آوردنت بدست براي و داره دوستت شوجود اعماق

 ميومـدن،  اينـا  دايـي  ديگـه  سـاعت  دو شدم، بلند خواب از كه بود شش ساعت
 موهـامو  و نشسـتم  آيينه جلو .گرفتم اي ساعته نيم دوش رفتم و برداشتم حولمو
 بـودم  نشسـته  طـوري  همين ساعتي نيم كردم، مختصري آرايش كردم، خشك

 بـا  مامان كه بود برده ماتم باشه خاصي چيز درگير فكرم اينكه بدون و آينه جلو
 مامـان  بـا  اومدن؛ اينا داييت بيا پاشو جون مادر مروا :گفت و كرد باز درو عجله
 بوسيدنم و كردن بغلم مهربوني با دايي زن و دايي ايستادم، در دم .بيرون رفتيم

 و سـمتم  گرفـت  رو گـل  دسـته  و جلو اومد قشنگش لبخند با آريا شدن، داخل و
 دوسـت  ايـن  و دارم دوسـت  را تو :كرد زمزمه آروم و گوشم نزديك آورد سرشو
 ...كند مي دلبسته زندگي به مرا كه است حقيقتي داشتن

 خوشـحالم  چطـوري  دونـي  مـي  كه خوبه چه شاملو، احمد :گفتم و زدم لبخندي
 .اومدي خوش كني،

 دلت و خندون لبات هميشه تو كافيه فقط دم مي جونم تو خوشحالي براي من -
 نگفتـه  فروغـي  شـعراي  عاشق بودي گفته جون دختر بعدشم باشه، شادي از پر

 .داري دوست هم شاملو بودي
 از مـن  و بخوني رو شعراش از يكي برام تو موقعيتي همچين يه توي كه نگفتم
 بـا  و خالصـانه  هـم  خيلـي  .اشـتراكمون  وجه همه اين براي بكشه پر دلم شوق

 .خونديش احساس
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 هـم  قـبالً  بعدشم خانوم، مروا كنه مي احساس از سرشار آدمو تو كنار در بودن -
 بـريم  بيا حاالم .داشت خواهيم هم با زيادي هاي اشتراك وجه ما كه گفتم بهت
 .واستاديم اينجا زشته داخل

 و بگـو  و حرف كمي با شب اون .داخل رفتيم هم با و كردم نگاه بهش عشق با
 بعـدم  و خـون  آزمايش بريم فردا گذاشتيم قرار و گذشت طرفين رضايت و بخند
 رو همديگـه  اخـالق  اينكـه  بـراي  اي ماهـه  چند محرميت صيغه و محضر بريم
 .بخونيم بشناسيم بيشتر
 رو آريا بيشتر هرچه نبود، دلم تو دل شدم، بلند خواب از هيجان كلي با رو صبح
 بـرام  ازش كنـدن  دل و كـردم  مـي  پيـدا  حـس  بهـش  نسبت بيشتر شناختم مي

 .شد مي غيرممكن
 شـد،  خونـده  بينمون محرميت صيغه و محضر رفتيم آزمايش جواب گرفتن از بعد
 مامـان  و بابا از آريا داشتم، رو دنيا حس بهترين ابرام، رو كردم مي حس لحظه اون
 سـمت  بـه  هـم  بـا  كـرد،  قبـول  هم بابا و باشيم هم با ساعتي چند تا گرفت اجازه

 راه و شـد  ماشين سوار شدم، سوار و كرد باز برام درو رفتيم رنگش مشكي رنجروور
 چشماش طرفم؛ چرخوند سرشو و كرد حسنگاهمو  بودم، خيره بهش لبخند با افتاد،
 آوردم دسـتت  بـه  كـه  خوشـحالم  خيلي :گفت و بوسيد و گرفت دستمو ،زد مي برق

 .نيستم كردنش توصيف به قادر كه خوبه حالم قدري بهاآلن  من؛ معصوم عشق
 رو شـاملو  اشـعار  از يكـي  آروم و شـد  خيره رو روبه به و برگردوند رو روش بعدم
 :خوند برام

 بـا  را ام شادي نان ،گويم مي تو با را خود نام ،داعتما به اينگونه من كه كيستي«
 ،روم مي خواب به اينچنين تو زانوي بر و نشينم مي كنارت به ،كنم مي قسمت تو

 ».كنم مي درنگ تو با خويش رؤياهاي ديار در جد، به اينگونه من كه كيستي
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 حـس  و كـرد  مـي  خـوب  حالمو شاملو از شعر خوندن با كه بود باري دومين اين
 هـم  بـا  شـب  تـا  .كـرد  مي تزريق پوستم زير به رو داشتن دوست و عشق خوب
 .گذشت خوش كلي بهمون و بوديم
 هميشـه  از بـود،  عمرم از دوران بهترين برام گذشت مي آريا كنار در كه هايي هفته

 هـم  كردن كار حتي ،خرسندتر آريا انتخاب بابت از و بودم تر سرزنده و تر خوشحال
 مـدت  به مد و طرح مسابقات براي آينده هفته بود قرار بود؛ شده تر بخش لذت برام
 اولـين  تـونم  مـي  كـه  بـودم  خوشحال خيلي بابت اين از هم كيش، بريم روز چهار
  بـاالخره  اينكـه  هـم  و بـرم  داشتم دوسش خيلي كه شهري به عشقم با رو سفرم
 هـم  سفر توي و بود عقدشون مراسم هفته آخر و بودن رسيده هم به غزل و ماني

 .برام شد مي مسافرت بهترين روزه چند كاري سفر اين شك بدون بودن، باهامون
 بـه  رفـتن  جـاي  به گرفتم تصميم من و رسيد باالخره غزل و ماني  نامزدي روز

 بلند ماكسي يه .بشم حاضر خونه توي خودم كردن آرايش قلم هفت و آرايشگاه
 ايـن  وجود با ولي كردم ماليم آرايشي پوشيدم، و كردم انتخاب رو رنگ ارغواني
 قـرار  مهموني پوشيدم؛ هم رو لباسم رنگ هم و شيك صندالي بودم شده عالي
 من بود قرار و بودن رفته بابا و مامان بشه، برگزار غزل باباي باغ خونه توي بود
 نفسـم  بـه  اعتمـاد  تمـام  با و كردم مي نگاه خودم به آينه توي داشتم .برم آريا با

 اتـاق  از رفتم هيجان با دراومد، صدا به در زنگ كه رفتم مي خودم صدقه قربون
 سرعت با و كردم باز درو و زدم رو آيفون دكمه كيه بپرسم اينكه بدون و بيرون

 شـال  يـه  دنبال كمدم توي داشتم بردارم، رو كيفم و مانتو تا اتاق توي برگشتم
 ،را احسـاس كـردم   آريـا  گـرم  دسـتاي  كـه  سرم رو بندازم كه گشتم مي مناسب
 خرماييش موهاي و رنگش مشكي شلوار و كت اون با زيبايش سمتش، برگشتم

 عشق دريايش چشماي توي بود، شده برابر دو بود، داده حالتشون باال سمت كه
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 بـود،  خواستن از پر نگاهش توي كرد، بهم نگاه يه ،زد مي موج داشتن دوست و
 بخـواد  اينكه بدون و مونم مي منتظرت ماشين توي :گفت و كشيد عميقي نفس
 و ايسـتادم  آينـه  روبـروي  داشـتم،  عجيبـي  حال بيرون، زد اتاق از بشنوه جوابي
 شـالم  و مـانتو  كشيدم، عميق نفس تا چند بود، شده قرمز زياد گرماي از صورتم

 رو سـرش  آريـا  شـدم،  ماشين سوار .بيرون رفتم و برداشتم رو كيفم پوشيدم، رو
 همديگـه  وجـود  محـو  اونقدر خونه توي اومد يادم يهو فرمون، روي بود گذاشته

 روي از رو سـرش  كـردم،  سـالم  .نكرديم هم سالم همه ب حتي كه بوديم شده
 و كـرد  سـكوت  دقيقـه  چنـد  و زد لبخندي دوخت، چشم بهم و برداشت فرمون
 مـروا  :گفـت  گرفتـه  صـدايي  با دقيقه چند از بعد باالخره كرد مي نگاه بهم فقط
 شـدن  تمـوم  از زودتـر  كنـيم  صـحبت  اينا بابا با برگشتيم كيش از وقتي شه مي

 كنيم؟ دائمي عقد ماهمون چند صيغه

 مـدت  ايـن  تـوي  كه بود اين دونستم مي كه چيزي تنها و بگم چي دونستم نمي
 بـه  خواست نمي دلم و بودم داده دل بهش عاشقانه و بودم شناخته خوب رو آريا
 و نخـواي  تـو اگـه   :گفـت  ديـد  رو سكوتم كه وقتي .بدم دستش از قيمتي هيچ

 لبخنـدي  .بخـواي  تـو  كه چقدر هر كنم مي صبر بازم باشي نداشته رو آمادگيش
 قـاب  دستام با رو صورتش زماني، هر از تر ضعيف مقابلش، در بودم ضعيف زدم،

 و كرد وا لب و صورتشو آروم بوسيدم، كردم نگاه خندونش چشماي توي گرفتم،
 و كـردم  بسـته  و بـاز  چشـمامو ! آره؟ ديگه؟ بزارم موافقتت حساب به اينو :گفت
 :گفـت  و بوسيد رو پيشونيم و زد لبخندي دادم، تكون موافقت نشونه به رو سرم

 داشـتن  بابت بار هزار رو خدا و كردم نگاهش ،»تنت مرزهاي به ام پناهنده من«
 از بهتـر  دنيـا  توي چيز هيچ بنظرم كردم، شكر زندگيم توي اي فرشته همچنين

 دل هـم  و فكـر  هـم  و خـودت  ساليق با خودت، مثل دقيقاً آدم يه كه نيست اين
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 فـردي  همچـين  كـه  بـودم  دنيـا  آدم تـرين  خوشبخت من و بشه نصيبت خودت
 اهـل  كـه  كسي ،فهميد مي و كرد مي درك عميقاً منو كه كسي بود، شده نصيبم
 عالقـم  مـورد  شـاعراي  قلم و زبون با رو احساساتش تموم و بود شاعري و شعر
 تـوش  كـه  مـوقعيتي  مناسـب  تعبيرهاي و جا به كلمات جا، به شعراي گفت مي

 ام پناهنـده  من« :كردم تكرار خودم با رو بود گفته شاملو از شعري مصرع بوديم،
 عاشق و مشتاق اي پناهنده خواهان تابانه بي چه مرزبان من و »تنت مرزهاي به

 .ببرم سؤال زير رو اگرها و اما و قانونا تمام باهاش كه بودم
 و شـوخي  كلي با هم زندگيم آدماي ترين داشتني دوست و بهترين نامزدي شب
 شـد  مي ناراحتيم باعث شب اون كه چيزي تنها گذشت، گذاشتن سرشون به سر

 بيـاد  بـود  نتونسـته  بود شيفت بيمارستان توي اينكه بخاطر كه بود آدرين نبودن
 .بود شده تنگ براش شدت به دلم و بودمش نديده اصالً مدت اين توي

 ايـن  عاشق افتاديم، راه كيش سمت به همگي و رسيد كذايي هفته اون باالخره
 داشـتم  دوست .كنه مي مسخ آدمو عاشقانش غروباي .بودم داشتني دوست شهر
 .ببرم رو لذتش نهايت رو هستيم اينجا كه روز چند اين

 تـو  دخترا كليدا، گرفتن از بعد و كرديم پارك بزرگي و شيك هتل جلوي رو ماشينا
 سردرد شديم، اتاق وارد .شدن ساكن ديگه اتاق تا دو توي هم آقايون و اتاق تا دو

 بـدون  ،كشـيد  مي سوت گوشم و سوخت مي شدت به چشمام بودم، گرفته شديدي
 غـزل  خودمو نفره دو تخت روي كنم عوض رو لباسام كه باشم داشته رمقي اينكه
 سـاعتي  چنـد  كـردم  سـعي  زور بـه  ،بريد مي رو امونم داشت سردرد كشيديم، دراز

 شـدم،  بيـدار  سـرم  درد با كه بود عصر شش ساعت حدود بشم؛ بهتر بلكه بخوابم
 تـنم  روي بزرگـي  وزنـه  مثـل  سـرم  يومـد،  نمي باال نفسم بود، شده بيشتر دردش
 انـداختم،  اتـاق  تـو  نگاهي بود داده دست بهم شديد تهوع حالت ،كرد مي سنگيني
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 سـختي  بـه  بـودن،  خـواب  هـم ) شركت مد طراح( لطفي خانم و مونا و نبود غزل
 امـا  گرفتم رو غزل شماره برداشتم، تخت كنار ميز روي از رو گوشيم و بردم دست
 متوجـه  آريا خواستم نمي بود، خاموش گوشيش اونم زدم زنگ ماني به نداد، جواب
 بـه  و نبود خوب حالم ولي كنم ناراحتش اوضاع اين توي و نيست خوب حالم بشه
 صـدام  زور بـه  !عروسـك  جانم :داد جواب بوق اولين با گرفتم، رو آريا شماره ناچار
 ميـرم  مي دارم :گفتم جمله يه در فقط و دادم بيرون بود شده خفه گلوم توي كه رو
 شـد،  كوبيـده  محكـم  و شـدت  به اتاق در كه نكشيد دقيقه ده به كردم، قطع ،آريا
 اي قيافـه  بـا  آريـا  كرد؛ بازش و در سمت دويد هراسون و پريد خواب از سريع مونا

 دور داشـت  اتـاق  گرفت، قاب دستاش با صورتمو و نشست كنارم و تو اومد نگران
 رو صـداش  امـا  گـه  مـي  چيزي داره كه ديدم مي رو لباش حركت ،چرخيد مي سرم
 قيافه عصبي و چشماي نگران آريا بود. ديدم كه چيزي آخرين ،شنيدم نمي

 سرشـو  آريـا  ديـدم  كـه  كردم نگاه رو كنارم بود، شده بهتر سرم كردم، وا كه چشم
 وقت هيچ ديگه :گفت و جلو آورد رو سرشچشماي بازمو كه ديد  ،تخت رو گذاشته

 .باشي خوب بايد هميشه تو شه، بد حالت نداري حق وقت هيچ نكن، اينكارو من با
 بغـض  كـرد،  دلـم  بـه  خـون  خونش، رنگ اشكي چشماي و صداش توي بغض

 همـون  بـا  .كـرد  خـيس  رو صـورتم  شورم اشكاي و زد چنگ رو گلوم سنگيني
 مـروا،  مـونم  نمي زنده من شه كم سرت از مو يه تو گها :داد ادامه خسته صداي
 آرزوي دفعه هزار من خوابيدي تخت اين روي بيهوش كه ساعتي سه اين توي
 نداشـتن  قـرار  و آروم مـاني  و غـزل  نبيـنم،  اينجـوري  رو تـو  كـه  كـردم  مرگ

! هـيس  :گفـت  .كـردم  نگرانتـون  كه ببخشيد :گفتم بغض با هتل فرستادمشون
 بهشـت  برات رو دنيا من باش خوب فقط تو هيچوقت، .نزن رو حرف اين اصالً
 .نكن باروني رو قشنگت چشماي اون و نكن خسته خودتو اآلنم ،كنم مي
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 منو بودنش عاشق همه اين و محبت و مهر بود، شده زندگيم آدم عزيزترين آريا
 دكتـر  :گفـتم  و كـردم  نگاهش عشق با ،كرد مي نازنينش و ارزشمند وجود محو

 .شدم اينطوري چرا نگفت
 فقط گذشت، بخير شكر رو خدا كه خستگيه و فشار افت بخاطر گفت فقط نه -

 بـريم  بايـد  حتماً نيستاگه  !نه؟ ديگه شي مي اينطوري كه باريه اولين اين مروا
 .متخصص دكتر يه
 داشـته  جـدي  بيمـاري  يه اينكه از داشت برم ترس تنم، توي پيچيد خفيفي لرز

 خواسـت  نمـي  دلـم  شد شديدتر اينبار ولي گرفتم مي سردرد هم قبالً چون باشم
 قـبالً  عزيـزم  نه :گفتم و زدم مصنوعي لبخند خاطر همين به كنم نگران رو آريا

 .گفته دكتر كه هست دليلي همين خاطر به احتماالً نبودم، اينطوري
 حواسم چهارچشمي بعد به اين از ولي گذشت بخير كه شكر رو خدا پس خب -

 .بيفته برات اتفاقي زارم نمي هست، بهت
 بـه  بودن، منتظرمون البي تو غزل و ماني هتل، برگشتيم سرمم شدن تموم از بعد

 نـدادن  جـواب  بابـت  كـردن  خـواهي  معذرت كلي و سمتم اومدن ما ديدن محض
 غـزل  با خورديم كه رو شام بود شده بهتر خيلي حالم .كردن بارونم بوسه و گوشيم
 .باشيم داشته رو كافي انرژي فردا مسابقه براي و كنيم استراحت تا اتاق رفتيم
 رفـتن  آمـاده  ناهار از بعد .شدم بيدار خواب از گذشته روز از بهتري حال با صبح
 هم و بود مهم خيلي آريا براي هم مسابقه اين شديم، مسابقه برگزاري محل به

 مـد  فسـتيوال  براي شدن مي فرستاده مسابقه اين هاي برنده چون شركت، براي
 زد حـرف  باهـام  كلي آريا مسابقه برگزاري محل به رفتن راه طول توي .پاريس

 .كنم تمركز كارم روي تمام آرامش با و شه دور ازم استرس تا
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 و رفتـيم  سـن  روي طرحامون بهترين پوشيدن و گريم از بعد و رسيديم باالخره
 از بعـد  .گذشـت  عـالي  امـروز  .داديـم  انجام رو كارمون ممكن شكل بهترين به

 كلـي  بهمـون  و كرديم خريد كلي و بازار رفتيم ها بچه با هم اولمون روز اجراي
 آريـا  بـا  هـم  بازار از بعد .شد عمرم روز بهترين برام روز اين .گذشت خوش هم

 لـذت  غـروب  تماشـاي  از هميشـه  .كنـيم  تماشـا  رو غروب تا ساحل لب رفتيم
 اي ديگه حال و لذت يه غروب تماشاي بود كنارم هم عشقم كه امروز و بردم مي

 رو سؤالي مقدمه بي و هاش شونه رو گذاشتم رو سرم نشستيم، ساحل لب .داشت
 :پرسيدم رو اومد ذهنم به كجا از نميدونم كه
 چكـار  تـو  كـنم  تركـت  باشـم  مجبـور  يـا  نباشم، من دليلي هر به روز يهاگه  آريا«

   »!؟كني مي
    ؟پرسي مي رو سؤال اين كه شده چي مروا؟ هست اي مسخره سؤال چه اين :گفت

 .رسيد ذهنم به يهو ،كني مي چيكار بدونم دارم دوست فقط نشده، چيزي كن باور  - 
 توي خودمو بخوام برسه چه شه مي بد حالم هم سؤالي چنين پرسيدن از حتي -

 راجـبش  خـواد  نمـي  دلم كن، تمومش رو موضوع اين لطفاً كنم، تصور حال اون
 .بزنم حرف
 سـكوت،  دقيقـه  چنـد  از بعـد  باالخره .شديم ساكت هردو و نگفتم چيزي ديگه
 .خوب جاي يه ببرمت خوام مي پاشو :گفت و گرفت دستمو

 كجا؟! :گفتم و كردم نگاش تعجب و هيجان با

 رسـيديم  وقتـي  شو سوار فقط شما :گفت بردم مي ماشين سمت به كه همينطور
 وقتـي  ببنـد  چشـماتو  :گفت و كرد نگام شدم، سوار حرفي هيچ بدون .فهمي مي

 .خوابيدم گرفتم خواسته خدا از منم كن، باز چشماتو اونموقع رسيديم
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 بـود،  شـيك  و بـزرگ  وياليـي  خونه يه روبروم كردم، باز چشمامو آريا صداي با
 و بلند درختاي از پر حياط دور تا دور و بود بزرگ و عميق استخر يه حياط وسط
 بـود  شـده  گذاشته درختا از دوتا وسط خوشگل تاب يه بود، نوعي هر از سبز سر
 پيـاده  ماشين از هيچان با بود، پوشيده رازقي ياس گالي رو هاش ميله روي كه

 گـل  عاشـق  بفرسـتم،  هـام  ريه به رو ياس گل عطر تا تاب سمت دويدم و شدم
 و گال از يكي به بودم چسبونده رو ببينم ،كرد مي تازه رو روحم بوش بودم، ياس
 :شنيدم سرم پشت از رو آريا صداي كه كشيدم مي بو هي

 !داري؟ دوست ياس گل -
 منـو  آخـرش  تو - :گفت آروم .عاشقشم دادم جواب كنم نگاه بهش اينكه بدون

 و سـمتش  برگشـتم  زدم، نشنيدن به خودمو .من معصوم دلبر كشي مي جنون به
 جارو؟ اين كردي پيدا كجا از قشنگه، خيلي اينجا :گفتم

 ،شـه  مـي  تـو  مال بعد به اين از ولي خودمه مال :گفت و كرد نگاه بهم عشق با
اينجـا   عاشـقانه  اينطـور  رو تو كه بودم روزي همچنين منتظر رو ساال اين همه
 و رنـگ  خـوش  چشـماي  تـوي  بـود،  رفته باال قلبم ضربان ،شد ساكت و ببينم
 متوقف چيز ههم انگار لحظه اون، كرد مي نگام فقط و شدم خيره حالتش خوش
 ...كـردم  نمـي  حس قلبم و ذهن توي آريا جز رو كس هيچ و چيز هيچ بود، شده

خواستم و شك نداشتم كه خواسته قلبي  فقط تنها چيزي كه توي اون لحظه مي
  بود...ح دنياي وجودش تي بينمون و ف اونم هست شكستن ديوار ممنوعه

 خواب از كننده كالفه سردرد همون با دوباره صبح بود، مسابقه روز آخرين امروز
 خـوب  حـالم  اصالً من و شد مي شروع ظهر از بعد دو ساعت مسابقه شدم، بيدار
 رو مونـده  مسـابقه  به كه ساعتي چند اين كه گفتم غزل به خاطر همين به نبود
 زدم. بيرون هتل از و برگردم و بخورم هوايي يه ساحل تا ميرم
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 بهتر حالم يكم تا كشيدم عميق نفس تا چند بستم، چشمامو و نشستم دريا كنار
 چيزي دستي كه بزنم حرف خدا با خواستم و كردم بلند آسمون به رو سرمو بشه
 .نفهميدم چيزي ديگه و گرفت دهنم جلو

 سـردرد  بخـاطر  بـودم،  شـده  بسـته  صـندلي  به اتاق يه توي كردم باز كه چشم
 گوشـام  و ديـدم  مي تار ور چيز همه بود برنداشته سرم از دست هنوز كه شديدم
 دو ايـن  و اينجـام  چـرا  ببينم تا باشم مسلط دردم به كردم سعي كشيد مي سوت
 مـويي  كـم  و بلند قد مرد داشتم، نگه باز چشمامو زور به هستن، كي مرد تا سه
 و بياد پايين شيطون خر از عوضيت شوهر اون كن دعا :گفت و شد نزديك بهم
 ايـن  برنـده  بكشـه،  بيرون مسابقه اين از رو پاش داره دوست رو زنش جوناگه 

 .شد دور ازم و ؛باشه من شركت بايد مسابقه
 كارشون گويا اينجام، چرا و هستن رقيبمون شركت از افراد اين كه فهميدم تازه
 مـن  بـا  اونو و آريا ضعف نقطه روي بودن گذاشته دست بودن، بلد خوب هم رو

 .بودن كرده تهديد
 مونـدم  مياگه  ميومدم، بيرون هتل از نبايد من ،كردم مي وجدان عذاب احساس

 رو آريـا  و بزنن كاري چنين به دست كه شد نمي مهيا براشون فرصت اينام هتل
 كشـيده  زحمت براش همه اين هممون كه اي مسابقه از من بخاطر كنن مجبور
 .بكشه كنار بود حياتي مسئله و بود مهم ارشا و آريا براي رو بوديم

 شد مي ساعتي سه .برن رو مسابقه و نكنه قبول آريا كردم مي خدا خدا دلم توي 
 درد شـدم  مـي  كالفـه  داشـتم  ديگه بود، رفته زد بهم رو حرفا اون كه مردي كه

 .ديگه طرف يه از وجدانم عذاب و مياورد فشار بهم طرف يه از سرم
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 آريـا  كـه  فهميـدم  سمتم، اومد سرخوشانه و شد پيداش كه بود غروب نزديكاي
 كـنم  تف خواست مي دلم زد؛ چنگ گلمو سنگيني بغض مسابقه، از كشيده كنار
 و كـرد  زشـتي  خنـده  نداشت، هم كردن تف لياقت حتي اما كريهش صورت توي
 بجـاي اآلن  وگرنـه  داره دوسـتت  خيلـي  شـوهرت  كه كن شكر رو خدا برو :گفت
 مـرد  تا دو اون به كرد رو بعدم و كرد مي پيدا رو جنازت بايد پيشش ببريمت اينكه
 سـاحل  تـوي  شـوهرت  گفـتن  و كردن باز دستامو كنيد، باز دستاشو گفت و ديگه

 نداشـت،  سـاحل  بـا  چنـداني  فاصله زدم، بيرون متروكه خونه اون از .برو منتظرته
 دلـم  آريا، به خورد چشمم رسوندم؛ ساحل به رو خودم بدبختي با ،خوردم مي تلوتلو
 اتفاقـاً  ايـن  ةهمـ  بـودم،  شرمنده ،كردم مي گناه احساس پيشش، برم خواست نمي

 نزديـك  بهـم  كـه  قـدمي  هر با رفتم عقب سمتم، اومد ديد منو تا بود؛ من تقصير
 دريـا،  سمت دويدم شه مي نزديك داره ديدم وقتي ؛رفتم مي تر عقب قدم يه شد مي
 كـه  رفـتم  جلـو  اونقـدر  نباشـه،  آريا كه جايي برم خواست مي دلم فقط لحظه اون
 گرفتـه  فـرا  رو وجـودم  تمـام  كه بود آب فقط ديگه آب، زير رفت بدنم كل كم كم
 ،كـنم  نمـي  برخـورد  آريا با ديگه كه بودم خوشحال ،شد مي قطع نفسم داشت بود،

 بهشاآلن  شدت به كه چيزي ،دم مي اينطوري اشتباهمو تاوان كه بودم خوشحال
 بـه  مـرگ  يه از بهتر هيچي بودم خونده جايي يه »موقع به مرگ يه« :داشتم نياز

 شـد،  بسته چشمام ،شد مي نصيبم داشت كه بود چيزي بهترين اين و نيست موقع
 .شدم كشيده بيرون آب زير از و كردم حس كمرم دور رو دستي

 و كـرد  مـي  نگـاه  بهـم  عصـبي  ديـدم،  سرم باالي رو آريا كردم باز كه چشمامو
 داد سـرم  حتـي  بزنـه،  حرف خواست مي دلم گرفت، آتيش دلم گفت نمي هيچي
 كـرد،  ماشينم سوار و كرد بلندم زمين از و شد بلند ،گفت نمي هيچي ولي بكشه

 بندبنـد  تا بود كافي من براي جمله يه همون و گفت جمله يك تنها هتل راه تو
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 بـدم  نجـات  رو زندگيم تا گذشتم آرزوم از من :گفت بهم وقتي بشه پاره وجودم
 مرده خواست مي دلم لحظه اون .داشت رو كشتنم قصد زندگيم كه افسوس ولي
 .شنيدم نمي و ديدم نمي رو صداش و نگاه تو غم ولي بودم
 مشكالت و مسائل سري يه بخاطر شد مجبور آريا تهران به برگشتنمون از بعد 

 موقـع  حتـي  نداشتيم، هم با تماسي هيچ هم مدت اين توي پاريس، بره شركت
 رو رمـانم  نوشتن بودم شده بيكار كه مدتي اين توي نكرد؛ هم خداحافظي رفتن
 كـردم  شروع و كردم باز رو دفترم و نشستم ميزم پشت .بودم كرده شروع دوباره

 كـه  لعنتـي  سردرد كه بودم نوشتن مشغول تمركز و عالقه و عشق با نوشتن، به
 خيلـي  بـار  ايـن  ولـي  سـراغم  اومـد  دوباره بود بريده رو امونم كه بود وقت چند

 رفـت  گيج سرم كه شم بلند صندلي روي از خواستم بود، قبل دفعات از شديدتر
 .نشدم چيزي متوجه ديگه و زمين رو شدم پرت صندلي با و
 بـاالي  دكتـر  يه و ماني و بابا و مامان بودم، بيمارستان توي اومدم كه هوش به

 اشـك  مـدام  و بـود  شـده  قرمـز  خـون  كاسـه  مثـل  مامـان  چشاي بودن، سرم
 هـم  سر آخر و كرد نمي هم نگاه بهم حتي كه بود پريشون اونقدر بابا ،ريخت مي
 همراه خواست ازش دكتر كه بپرسم رو قضيه ماني از خواستم زد، بيرون اتاق از

 يـه  دختـرم  :گفـت  و ايسـتاد  كنـارم  خـودش  بعـدم  بـرن،  بيـرون  اتاق از مامان
 كـه  دونـم  مـي  الزماآلن  و گذاشـتم  ميـون  در خـانوادت  با كه هست موضوعي

 كـه  عكسايي و عالئم به توجه با دخترم ببين بگيري؛ قرار جريان در هم خودت
 ولي بشي عمل زودتر هرچه بايد كه هست تومور يه سرت توي گرفتيم سرت از

 ...باالست خيلي عمل ريسك هم طرفي از خب
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 لحظـه  اون شـد،  تـار  و تيره چشمام پيش دنيا نشدم، دكتر حرفاي متوجه ديگه
 بـرام  كشـيدن  نفـس  شـو،  بيدار خواب از بگه و كنه صدام يكي خواست مي دلم

 فكرشم ،رفت مي رژه چشمم پيش داشت هام خاطره تموم و آريا بود، شده سخت
 دستمو بخوره باطل مهر آريا و من داستان به زود اينقدر كه بود دهنده آزار حتي

 .باريدم دل ته از و صورتم روي گذاشتم
 كـردم،  حبس اتاقم توي رو خودم روز شبانه شدم مرخص بيمارستان از اينكه از بعد
 و بمـونم  زنـده  تـا  كشـيدم  مي نفس كمي كه تفاوت اين با ولي بودم ها مرده مثل
 دنبـال  بـره  آريـا  تـا  بگـم  چـي  و بكـنم  رفتاري چه كه كردم مي فكر اين به مدام

 باهام بيماريم وجود با داره بهم كه احساسي بخاطر نداشتم دوست اصالً زندگيش،
 مـورد  در طرفـي  از بشـه؛  اذيت و بكشه عذاب من پاي به خواست نمي دلم بمونه،
 زده دكتـر  كـه  حرفايي به توجه با بگيرم، تصميمي چه بايد دونستم نمي هم عملم
 شـماره  و برداشتم رو گوشيم .بود صد در سي درصد، صد از بودنم زنده احتمال بود

 :شد انداز طنين تلفن پشت خستش صداي گرفتم، رو آدرين
 پسـر  يـه  اومـد  يـادت  باالخره كردي، من از يادي عجبي دريايي، پري جانم -

 ايـران  اومدم من تا كه آوين از اون داره، دوستت شدت به كه داري هم اي خاله
 زنـدگي  درگيـر  ختسـ  كـه  و تـو  مـاني  از اونم اروپا، رفت و بست بنديلشو بارو

 گـوش  فقط و بودم كرده سكوت .كردين فراموش رو نوا بي من و شدين متأهلي
 ازش خبـري  هـيچ  ديگـه  كيش از برگشتنم بعد از ،دادم مي حق بهش ،كردم مي

 دل بخـاطر  بلكـه  آدرين حرفاي خاطر به نه ولي بودم كرده بغض بودم، نگرفته
 شـد،  بلنـد  ام گريـه  هق هق گفت كه رو جملش آخرين خودم، درد پر و سنگين
 رو مـاجرا  تمـوم  هقـم  هـق  ميون ميومد، خط طرف اون از آدرين نگران صداي
 شـنيدم  مـي  رو دارش كـش  و بلنـد  هـاي  نفـس  صداي فقط كردم، تعريف براش
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 براي كنم مي كار خودم كه بيمارستاني توي برات :گفت و اومد حرف به باالخره
 ايـن  توي ،گيرم مي دكترت از هم پزشكيت پرونده ،زنم مي نوبت ديگه هفته دو

 نخـواي  تدخـو اگه  حتي كني، مصرف دارو و باشي كنترل تحت بايد هم مدت
  ...بياد سرت باليي زارم نمي من ،كنم مي مجبورت عمل اين به من
 اعصـاب  و مغـز  رشـته  كـه  وقتـي  دونـي  مـي  شـي؛  مي خوب باش مطمئن مروا
 بـه  منـو  كـه  نيـاد  پيش نزديكانم براي مشكلي كردم مي دعا هميشه خوندم مي

 بـرات  عصـر  .ولي خب حتما اين يه امتحان الهي هسـت  ببينن دكترشون چشم
 همـه  كن استراحت فقط هم عملت زمان تا مدت اين توي ميارم، گيرم مي دارو
 .باشـه  خـدا  به توكلت تو اولت روز مثل شي مي خوب خوب ،شه مي درست چي
 كه داشت رو توانايي اين هميشه آدرين بودم، شده تر آروم كشيدم، عميقي نفس

 .خدا به توكل باشه، :گفتم آروم كنه خوب منو حال هم شرايط بدترين تو
 ماني و بابا و مامان كه ديدم مي خودم چشماي با گذروندم، مي رو سختي روزاي

 .شن مي آب دارن من درداي پاي  به پا غزل و
 قيافـه  و شـد  بـاز  در و شـد  وارد در به آرومي ضربه كه كشيدم دراز تخت روي
 نشسـتم  تخت روي و شدم بلند آني به شد، ظاهر در چهارچوب توي آريا دلخور

   شد خيره بهم و نشست كنارم اومد و بست رو در كردم، سالم لب زير و
 بـه  كردن تماشا سكوت توي دقيقه چند از بعد ،سؤال از پر و بود ناراحت قيافش
 بودي، مشغول و ندادي جواب زدم زنگ بهت چي هر ديروز :گفت و اومد حرف
 اينكـه  بـا  بپرسـي  رو حـالم  نـزدي  زنگ هم يبار حتي رفتم كه مدتي اين توي
 ازت كـردي  مـي  غـرق  خودتـو  داشـتي  كه احمقانت كار اون بخاطر دونستي مي

 مشـغول  يـا  دادي مـي  رد يـا  گرفتم مي تماس كه خودمم بودم، ناراحت و دلخور
 چـرا  شده، عوض چي نبودم كه مدتي اين توي مروا چته .خاموش كالً يا بودي
 .المصب بگو چيزي يه د ها؟ ؟خواي مين منو ديگه نكنه ،زني نمي حرف باهام
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 بكنـه  دل مـن  از تا بزنم دلسردكننده حرف يه بهش كه بود موقعيتي بهترين ناآل
 ايـن  ببيـنم،  رو كشـيدنش  عذاب كه خواست نمي دلم اصالً زندگيش، دنبال بره و

 بشـه  آب من پاي به ذره ذره تا بود بهتر خيلي براش رحمانه بي جدايي و تلخ پايان
 خاطراتش، تو باشه رنجور و ضعيف و كشيده درد آدم يه هميشه زندگيش عشق و

 بفهمه رو ماجرا حقيقت كه بعدها حتي و شه مي زندگيش نقطه بهترين جدايي اين
 رو دلـش  خـودش  خـوبي  بـراي  بـودم  مجبـور  نداشتم اي چاره ،كنه مي تشكر ازم

 و هسـت  زنـدگي  بـاالخره  نيسـت  شكايتي بود، من سهم زندگي از اينم بشكونم،
 شـدن،  زرد هـا  سبزه شدن، سرد ها كوره« :گه مي كه شاملو قول به هاش، ناپايداري

 .شـن  مـي  درد ها خنده تموم آريا و منو زندگي بعد به اين از و» ...شدن درد ها خنده
 شـدم،  سـير  ازت ت،خوامـ  مـي ن ديگه كردي فكر درست اره :گفتم و كردم نگاش
 اآلنـم  ،كـردم  مي قبولت نبايد من بود اشتباه زندگيم توي تو پذيرفتن اول از اصالً
 .بردار هم من سر از دست زندگيت، دنبال برو ديگه اينجا نمون
! داري؟ دوست رو اي ديگه كس گفت اي درمونده حالت با و پريد نگاهش از برق
 تـوي  رو تـو  ديگـه  و دارم عالقه آدرين به من آره :دادم جواب كردن فكر بدون

 .خوام مين زندگيم
 مـن  مـال  رسماً تو هستي من زن تو مروا اما :گفت و شد بلند جاش از شد عصبي
 خيلـي  .بزني حرف اين از و باشي داشته دوست رو اي ديگه كس نداري حق شدي
 تعيـين  خودم من مورد در رو حق :گفتم و شدم خيره چشماش توي قاطع و جدي
 ...كن باطل رو نامه صيغه برو فردا همين و بيرون برو اتاقم از اآلنم بس و كنم مي

 برگرد فردا از هم شما فقط بخواي تو طور هر باشه، :گفت و كشيد عميقي نفس
 منتظـر  ديگـه  و بزني زيرش خواد نمي دلم داشتيم، هم با قراردادي يه ما سركار
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 بود، تر كشنده هم جسمانيم درد از كه دردي موندم من رفت، و نموند من جواب
 تخـت  روي خـورد،  رو حقـم  كه دنيايي و موندم من اشك، دنيا يه و موندم من
 .رو احساساتم تموم باريدم صبح خود تا و كشيدم دراز
 شركت به رفتن آماده تند تند و شدم بيدار خواب از گوشيم آالرم صداي با صبح
 اومـد  و كـرد  درسـت  بـرام  عسـلي  و كره ةلقم مامان رفتم، بيرون اتاق از شدم
 :گفـتم  و زدم بهـش  لبخندي شد، خيره بهم غمگين و داد دستم رو لقمه سمتم
 آريا :گفت بغض با و دويد چشماش توي اشك شده؟ چيزي! بانو؟ پروا دلم جان

 گفته هم بابات به كرده باطل رو نامه صيغه رفته رفت، اينجا از كه ديروز همون
 خفـه  دارم كـردم  حـس  زد، چنـگ  گلومو سنگيني بغض .آلمان برگرده خواد مي

 .زدم بيرون خونه از و كردم خداحافظي مامان از ،ميشم
 دماغ از ةدختر همون با داره ديدم كه گشتم آريا دنبال چشم با شدم كه شركت وارد
 بـازه،  بناگوشـش  تـا  نيشـش  قبل دفعه اون برعكس و زنه مي حرف لواساني افتاده
 كـه  بـرم  خواسـتم  داد دسـت  بهم مرگ حس كه بودن ايستاده بهم نزديك جوري
 شد قفل ذهنم زد، خشكم جام سر خودش، سمت كشيد رو دختره و شد من متوجه

 اون و كـنم  حركـت  كـه  نداشـت  جون پاهام كوبيد مي سينم به غم و درد از قلبم و
 زدم، بيـرون  شركت از و كردم جمع رو توانم و نيرو تمام كنم، ترك رو نحس مكان
 درد كـه  داشت درد و بود شكسته قلبم اونقدر ولي بود اومده سراغم دوباره دردم سر
 و دود از پـر  خيابونـاي  توي عصر تا كه بود بد حالم اينقدر ،كردم نمي حس رو سرم
 خـدا  از وجـودم  تمـام  بـا  بود، كرده بد بهم آريا كردم، گريه و رفتم راه تهران شلوغ

 سؤال از پر چشماي مقابل از و خونه رسيدم شب .خودش پيش ببره منو كه خواستم
 كـردم  فكر خودم با .كردم قفل درو و اتاق توي رفتم و شدم رد بابا مامان نگراني و

 .شد مي رو دلم دست هم رفتم نمياگه  اما شركت نرم ديگه كه
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 هـا  بچه از خيلي هنوز شركت، رفتم مقرر ساعت از زودتر و شدم بيدار زود صبح
 قبـول  راحـت  خيلـي  ارشا و بود كشيده بيرون كار از كه هم غزل بودن، مدهوني

 بـا  داره، غرامـت  كـار  سر مدنموني كه كرد مي تهديد منو خان آريا ولي بود كرده
 پيش رفتم شرايطم، اين توي خصوصاً كردم مي تنهايي احساس خيلي غزل نبود
 تمـرين  مشـغول  همگي شد، پيداشون همه كم كم شدم، صحبت مشغول و مونا

 اسـمش  بودم شنيده مونا از حاال كه لواساني دختره همونبا  آريا ديدم كه بوديم
 نزاشـتم  ولـي  كـردم  بغـض  وضعيت اون توي ديدنشون با ؛ياد داره مي بيتاست،
 ولـي  بدم دست از هم رو بود غرورم كه داراييم تنها داشتمن دوست بريزه، اشكم
 و برداشـتم  رو وسـايلم  كردم، خداحافظي مونا از بمونم، اونجا تونستم نمي ديگه
 كشيده پشت از دستم كه برم بيرون در از خواستم مي خروجي، درب سمت رفتم
 محكـم  رو دسـتم  چنان ،كرد مي نگاه عصبي اي قيافه با آريا عقب، برگشتم شد،
 بيـرون  دسـتش  از محكـم  رو دسـتم  شكنه، مي داره كردم حس كه داد مي فشار

 كه لحني با شكوندي، دستمو وحشي، چته :غريدم صورتش تو عصبي و كشيدم
 شـده  تموم كاري ساعت كنم نمي فكر :گفت زنه مي موج توش تنفر كردم حس
 قـاطعي  لحـن  بـا  .زودي ايـن  بـه  كردين كاله و شال كجا نهاوندي، خانم باشه
 مـنم  ،كـنم  مـي  فكـر  نمونده بيشتر كاري ساعت از دقيقه بيست يه :گفتم بهش
 دقيقـه  بيسـت  مـونم  مي نخواي مي اينطوري شمااگه  ولي ديگه شده تموم كارم
 نـداره  مشـكلي  نـه  :گفت و جيبش توي كرد دستاشو و زد پوزخندي ميرم ديگه
 هفتـه  آخـر  بگـم  بهت كه بود اين بخاطر اومدم دنبالت اگر اآلنم بري، توني مي

 همـين  بـراي  باشي جشنمون تو هم تو داشتم دوست هست بيتا منو عقد جشن
 كـردم  حس شد، حبس سينم توي نفسم .كنم دعوت ازت شخصاً خودم خواستم

 ازش گرفـت،  دلـم  دلـيش  سـنگ  همه اين از سرم، رو ريختن يخ آب سطل يه
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 بـاز  هـوس  آدم يـه  با دادم اجازه كه شدم متنفر خودم از اون از بيشتر شدم متنفر
 عـذاب  بـا  و بگـم  بهـش  رو واقعيـت  كـه  بـود  وقتش درستاآلن  ،زندگي كنم
 خـارج  دستم از بغضم كنترل باشه، داشته وجدانياگه  البته كنم تركش وجدانش

 ،شـد  محو صورتش روي از پوزخندش اشكام ديدن با شدن؛ جاري اشكام و شد
 خوشـبختي  آرزوي بـرات  :گفـتم  لرزيـد  مـي  كـه  صدايي با بغض و اشك ميون
 مـن  ولي كنيد زندگي هم با آرامش با سال هاي سال اميدوارم دايي پسر كنم مي

 بعد هفته من كه چون كنم شركت خوشحاليتون و جشن توي تونم مين متأسفم
 تا بايد مراسمات توي شركت براي نيست مساعد حالم زياد و دارم جراحي عمل

 شـركت  ايـن  تـوي  شـما  جلوي اينجااآلن  اگرم باشم مطلق استراحت اونموقع
 چشم با دارم، شركت قرارداد به كه هست تعهدي به شما تهديد بخاطر ايستادم
 :گفت ميومد بيرون چاه ته از انگار كه صدايي با پريد صورتش از رنگ كه ديدم
 چي؟! واسه جراحي عمل

 عمـل  زودتـر  بايد بود همين سردردامم علت دارم، سرم توي بدخيم تومور يه -
 بخـاطر  نـه،  يـا  بيـام  بيرون عمل زير از سالم و زنده كه نيست معلوم اونم كنم

 دلـم  و عاشـقمي  كـردم  فكـر  چـون  كـردم  تمـوم  باهـات  هـم  موضـوع  همين
 ازاگـه   و بشـي  آب و بكشـي  درد دردم با و بسوزي من پاي به كه خواست نمي
 اشـتباه  خـب  ولـي  بخـوره  بهـت  بزرگي روحي ضربه نيام بيرون زنده عمل اون
 شـدم،  خـارج  شـركت  از سـرعت  با و نشدم ازش حرفي منتظر ديگه و كردم مي

 ،باريـدم  مـي  دل تـه  از و دويـدم  مي خيابون توي بود، بد حالم بودم، شده ديوونه
 خـوردم،  زمين محكم و شدم معلق هوا و زمين ميون كه شد چي نفهميدم اصالً
 .يومدن مي سمتم ترس با كه بودن مرد تا چند ديدم كه تصويري آخريم
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 اتاق توي كسي كردم نگاه برم و دور به زد، چشممو اتاق نور كردم، باز چشمامو
 دلم بود، دهنم روي هم اكسيژن ماسك و بودن وصل بهم دستگاه تا چند نبود،
 مياوردم فشار مغزم به داشتم نداشتم، زدن حرف جون اما بزنم حرف خواست مي
 بـا  مـن  ديـدن  با شد داخل پرستار يه و شد باز در كه شده چي و اينجام چرا كه

 خارج اتاق از سرعت به بعدم و عزيزم اومدي هوش به من خداي :گفت هيجان
 آدريـن  ديـدن  بـا  برگشت، ديگه جوون دكتر يه و آدرين با بعد دقيقه چند و شد

 ديـده  اصـالً  كـنم  مـي  فكر منبود جون كم بخاطر كه نشست لبم روي لبخندي
 نفهميـدم،  رو معنيش كه گفتن بهم كلمه تا چند جوون دكتر اون و آدرين نشد،
 .بخش به بديد انتقالشون و كنيد قطع رو دستگاه :گفت پرستار به كرد رو بعدم
 خوشحال اونقدر پيشم، اومدن غزل و ماني و بابا و مامان بخش به انتقالم از بعد

 بـودن  پيشـم  كـه  سـاعت  نيم از بعد شد، خوب حالم خوشحاليشون از كه بودن
 كنـارم  خـودش  رفتنشـون  از بعد و بيرون برن كه خواست ازشون و اومد آدرين

 كرد رو خودش كار عشق ديدي خوشگل دريايي پري :گفت لبخند با و نشنست
 .كردي باز رو چشمات تو باالخره و
 .ديگـه  كـردم  ساده تصادف يه! نكنم؟ وا چشمم بود قرار مگه :پرسيدم تعجب با

 ؟!ينها از غير مگه

 يـه  كـردي  تـرك  رو شـركت  حال اون با اونروز كه وقتي جون مروا راستش -
 من بودي، شده يمغز خونريزي بيمارستان آوردنت وقتي و بود زده بهت ماشين

 در همكـارام  بـا  هـم  رو بيماريـت  ةقضي و رسوندم رو خودم فهميدم رو ماجرا تا
 اين و بشه انجام هم با عمل تا دو هر كه بود اين بر جمع نظر و گذاشتم جريان

 سـه  مدت به هم عملت از بعد برداشتيم، هم رو تومورت و كرديم عملت كه شد
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 كـه  زد خودكشـي  بـه  دسـت  كمـا  تو رفتي شنيد وقتي آريا بودي، كما توي ماه
 در پشـت  مـدام  نداشت، قرار و آروم ماه سه اين توي داديم نجاتش خوشبختانه

 بـه  گوشتي ديگه بيچاره ،كرد مي دعا برگشتنت براي و كرد مي گريه يو.سي.آي
 بـه  ؛زد مـي  حـرف  باهات و نشست مي سرت باالي ها ساعت حتي نمونده، تنش

 نفـس  بـود؛  پرسـيده  رو سـؤالي  ازم آريـا  كه اومد يادم رسيد كه حرفش اينجاي
 كجاست؟!اآلن  :گفتم و كشيدم عميقي

 .ببيندت بياد نتونست خونه، رفت اومدي هوشه ب فهميد تا -
 تـوي  تـا  رفـت  بيـرون  اتاق از ديد رو سكوت كه هم آدرين نگفتم، چيزي ديگه
 و يـاد  وقـف  رو وجـودم  تمـام  تا داشتم احتياج سكوت اين به باشم، خودم حال

 شـده  مـرخص  بيمارستان از كه شد مي اي هفته يه .كنم آريا قشنگ هاي خاطره
 بـود  خوب خيلي جسميم حال بود، نشده آريا از خبري هيچ مدت اين توي بودم،
 رو بودنمـون  هـم  با دوباره خواست ميرو  آريا دلم نبود، خوب اصالً دلم حال اما
 زنـدگيم  تـوي  بـار  آخـرين  و اولـين  بـراي  كـه  بود مردي تنها اون ،خواست مي

 بيـاد  كه بمونم منتظر و بزارم دست روي دست تونستم نمي بودم، شده عاشقش
 آريا و من جدايي توي داره، گذشت داره، فداكاري باشه عشقاگه  عشق ديدنم،

 شـايد  بگم، بهش رو چيز همه اول همون از تونستم مي نبودم، تقصير بي هم من
 بلنـد  جـام  از سـرعت  بـه  فداكاري؛ نه بوده خودخواهي كردم من كه كاري اون
 و شـال  پوشـيدم،  خـودش  همرنگ جين شلوار يه با مشكي بلند پالتوي يه شدم

 دستكشـامو  بود، اومده سنگيني برف و بود ماه بهمن اوايل كردم، سر رو كالهم
 و زد وسـيعي  لبخنـد  ديـدنم  محـض  بـه  ماني زدم، بيرون اتاق از و كردم دست
 كردي؟! كاله و شال خوشگله، آبجي باشه خير :گفت
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 و شـال  واقعـاً  و كـرد  صدق درست بار يه المثل ضرب اين باالخره گرفت خندم
 حـرف  آريا با بايد دايي خونه برم خوام مي :گفتم و كردم بغلش بودم، كرده كاله
 چشـم  بـه  اي :گفـت  هيجـان  با و شد بلند جاش از برسوني؟ منو توني مي بزنم
 .هستم هم خوشگلم آبجي نوكر
 خواستم و كردم تشكر ازش داشت، نگه دايي بزرگ خونه جلوي رو ماشين ماني
 داداشي؟ جانم :گفتم و سمتش برگشتم گرفت، دستمو كه شم پياده

 خـودم  چشم با بودي بيهوش كه مدت اين توي داره دوستت خيلي آريا مروا، -
 همـين  توي شد پير سال چند كشيد، درد ما پاي به پا ديدم، رو تدريجيش مرگ
 .شم فدات بشكنه دلش كه نگي بهش چيزي ماه، چند

 تو؟ بريم نمياي تو چشم، باشه :گفتم و زدم لبخندي

 .شدم پياده وگفتم  اي باشه .دنبالت ميام كن خبرم برگردي خواستي برو نه -
 كـه  دادم تكـون  دسـت  ماني براي كرد، باز برام رو در دايي فشردم، رو در زنگ
 بـه  سفيد لباس درختا تموم بود، شده برف از پر حياط كف شدم، حياط وارد بره،
 بـا  كردن استقبال ازم گرمي با دايي زن و دايي شدم؛ خونه وارد .بودن كرده تن

 عزيز بيا :گفت بود شده نگاهام متوجه كه دايي نبود، ولي گشتم آريا دنبال چشم
 كـم  كـم  بزنـه،  قـدم  يكم رفته بيرونه بياد، آريا تا كن استراحت بشين يكم دايي

 زن و داييم حرف به گوش و نشستم حرفي هيچ بي و زدم لبخند .شه مي پيداش
 لبخنـدي  اومـد،  در صـدا  به آيفون كه گذشت ساعتي نيم سپردم؛ مهربونم دايي

 كـه  ورودي در پشـت  و كـردم  باز درو رفتم و شدم بلند تندي لبم، روي نشست
 و ايستادم ببيني رو بيرون بشي ديده اينكه بدون شد مي و داشت دودي ها شيشه
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 و رنـگ  خـوش  موهـاي  از قسـمتي  پايين، بود انداخته رو سرش كردم، نگاهش
   هاش قدم بود، اومده بيرون رنگش طوسي كاله زير از و بود شده سفيد بورش
 بـاال  رو سرش بخواد اينكه بدون جيبش، توي بود كرده رو دستاش بود، سنگين
 هـم  نفره دو نيمكت يه كه حياط وسط بيد درخت تك سمت به رو راهش بياره

 و زد كنـار  رو نيمكـت  روي برفـاي  و آورد در رو شـالش  كـرد،  كـج  بود زيرش
 همـين  از كشـيد،  عميقي نفس يه كرد بلند آسمون سمت به رو سرش نشست،
 دسـتش  بـا  رو صـورتش  غمگينـه،  و خسته چشماش كه ديد شد مي هم فاصله

 خونـه  از و دادم دسـت  از طاقتمو لرزيد، دلم ديدم؛ رو هاش شونه لرزش پوشوند،
 كـرد  مـي  گريـه  درد با اونقدر اما رسوندم، بهش خودمو سرعت با و اومدم بيرون

 گذاشـتم،  بـزرگش  و پهـن  هـاي  شـونه  روي دستامو نشد، من حضور متوجه كه
 وجـودم  كل پژمردش، صورت و غمگين چشماي ديدن با دوخت، بهم چشماشو

 روي رو سـرم  نشسـتم،  كنـارش  و كردم حلقه گردنش دور دستمو اومد، درد به
 هميشه كه قشنگش صداي باالخره و كردم گريه دل ته از و گذاشتم هاش شونه
 :شنيدم رو لرزوند مي رو دلم

 كلمـه  ايـن  شـنيدن  بـا  .دريايي پري ها شه مي باروني قشنگت چشماي نبينم -
 پـري  گه مي بهم بچگي از ها، آدرينه مخصوص كلمه اين :گفتم و زدم لبخندي
 .سفيدم پوست و مشكي و بلند موهاي بخاطر دريايي

 و كـرد  مـي  صـدات  اسـم  اين به بودي بيهوش كه وقتي شنيدم آدرين از منم -
ـ  بروني خودت از منو اينكه براي تو كه درسته مروا ،زد مي حرف باهات  دروغ هب
 باهـات  داشت سرت باالي وقتي عاشقته، واقعاً اون اما خواي مي رو آدرين گفتي
 خواسـتگاري  ازت خواسـته  مـي  گفت مي كه شنيدم شنيدم، حرفاشو زد مي حرف
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 چيـزي  ديگـه  اونـم  كـردي  تعريف براش خودتو به من عشق جريان تو كه كنه
 از حسـابي  خواسـت  مـي  دلـم  زد مـي  رو حرفا اين كه لحظه اون راستش نگفته،

 .نبود درستي كار لحاظ هيچ از چون شدم پشيمون خب ولي بيام در خجالتش
 نظر يه به هيچوقت من داره، دوست خواهرش مثل منو كردم مي فكر من اما -

 .نكردم نگاه بهش ديگه
 گفت بهم زديم، حرف هم با خيلي ما خواهرشي، مثل براش رسماً ديگهاآلن  -

 مثـل  درسـت  خواهرش مثل شدي براش دادي مثبت جواب من به تو كه وقتي
 گفـت  و شـد  دلخور .داشته هم مزايايي من بيهوشي پس گفتم و خنديدم ،آوين
 رو تو كردم كه اشتباهي بابت ببخش منو مروا نزن، حرفا اين از وقت هيچ ديگه
 .رو احمقانم اشتباه كن فراموش و ببخش منو خدا

 و نبود درستي كار دختره اون به شدنت نزديك درسته :گفتم با نگاه به صورتش
 عشـق  آريـا  هميم، كناراآلن  كه ينها مهم بخشيدمت، من خب اما بود بد خيلي
 بـه  موفـق اگـه   كـه  بزرگـه  اقيانوس يه ته ناياب مرواريد يه مثل قشنگه خيلي

 گره بهم بخشش و عشق كني، مراقبت ازش وجودت تمام با بايد شدي صيدش
 ازم بيهوشـي  تـوي  كـه  بـود  سـؤالي  جواب هم اين شن، نمي جدا هم از خوردن
 .داره رو بخشيدن ارزش عشق و عاشقتم من نت،اآل جواب هم و پرسيدي

 داسـتان  خـودم،  رمـان  بجاي هست اجازه :گفتم بهش .بوسيد رو پيشونيم آروم
 بنويسم؟ رو خودمون زندگي

 .بر دستانم بود اي بوسه تأييدش مهر
  .شد هام قراري بي تمام پايان وجودش گرماي و گذاشتم سينش روي رو سرم
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