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 به نام تک نوازنده گیتار عشق 

 نویسنده : نیکو رسشت  

 

ی  که بخاطر مادرش با پرس ییک از دوستان مادرش ازدواج میکنه و اتفاق  ساله به اسم رها هست   ۱۷این رمان راجب دختر

ین براشون رقم میخوره   های تلخ و شتر

 هم وارد خونه شدم  

ون منم رفتم جلو بوسش کردم کردم و گفتم : سالم مامان جونم  خونه اومد بتر ز  مامانم از آشت 

 سالم برو لباسات و عوض کن بیا غذا باشه   -

 باشه   

خونه چون من امروز ساعت  ز از مدرسه اومدم باید تنها غذا بخورم غذا مو که  ۳لباسام و عوض کردم و رفتم سمت اشت 

احت کن که شب جای دعوتیم   ۶تموم کردم نشستم رو مبل و تلویزیون رو روشن کردم که مامان گفت تا ساعت   استر

 کجا مامان     

 خونه مریم دوستم  -

 راهنمایی مامانه که چند وقته همو پیدا کردن اما تا حاال منو ندیده (   ) مریم خانم دوست دوران

 مامان  جونم میشه من نیام   

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 مامان : چرا 

 چون نمیشناسمشون    

 مامان : نختر باید بیای  

 باشه نزن   

 تو نت چرخ زدم  ۵رفتم تو اتاقم تا ساعت 

 بعدش رفتم حموم 

 لباسا مو پوشیدم و رفتم تو پذیرایی  

 از تو اتاق گفت : رها زنگ بزن آژانس  مامان

ون و منتظر اژانس شدیم    زنگ زدم آژانس با مامان رفتیم بتر

. 

ز جلوی ییک از خونه های باال شهری نگه داشت   ماشیر

 مامان زنگ و زد درکه باز شد با یک حیاط بزرگ رو به رو شدم روبه روم یک خونه بزرگ بود که نماش سنگ سفید بود 

 نوم و اقا منتظر ما بودن که حتما مریم خانم و هرسش بودن سمت شون رفتم و دست دادیم  دم در یک خا

 مریم خانم رو به مامانم : ماشاال زهرا جان ) مامانم (  چه دختر خوشگیل داری  

 مامان : ممنون  بچه های شما کجان ؟ 

 ه بیاد پرهام هم باالس مریم خانوم : پارسا و خانومش تو راهن میان پوپک هم کالس داشت االناس ک

ز  ز موقع یک پرس فوق العاده خوشگل اومد پاییر  همیر

 چند دقیقه بعد پوپک و پارسا و همرسش نیلوفر با دختر کوچولو شون نسیم اومدن

 نیلوفر و پوپک باهم صحبت میکردن   

 پارسا و پرهام وشوهر مریم خانوم باهم 

 مونده بودم تنها مامان و مریم خانوم هم با هم من این وسط 

 #مریم _ خانم 
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 از وقتر زهرا عکس رها رو نشون داد مهرش به دلم افتاده  

 منم چند وقت بود دنبال یک دختر خوب برای پرهام میگشتم چه کیس بهتر از رها 

ز این مهمویز رو    گرفتم  موضوع رو با رضا ) شوهرم ( گفتم اونم قبول کرد فقط مونده بود زهرا و خود رها برای همیر

طه پس سیع کردم به حرفش بیارم   با زهرا هم که صحبت کردم خوشحال شد اما گفت نظر خود رها رسر

 #رها 

 مریم خانوم : رها جان  کالس چندیم  

ستان     سوم دبتر

 سالته  ١۷مریم خانم : یعتز 

 بله   

 مریم خانوم : قصد ازدواج نداری ؟ 

ل کنم گفتم : فکر کنم چشام شده بود اندازه گردو سیع کرد  م تعجبم رو کنتر

 میخوام درسم رو ادامه بدم   

 مریم خانوم : مگه وقتر که ازدواج کتز نمیتویز ادامه بدی 

 مامان : معلومه که میشه فقط مورد مناسب پیدا نشده 

 مریم خانوم : زهرا جان به نظرت پرسم پرهام مورد مناسبیه  

 پرهام که داشت چای میخورد به رسفه افتاد 

د پشتش پ ز  ارسا هم محکم متر

 وقتر رسفه پرهام قطع شد رو به مریم خانم کرد و گفت : مامان ما که صحبت کرده بودیم  

مریم خانم : بعدا با هم صحبت میکنیم االن میخوام رها جان رو برای شما از زهرا خانم خواستگاری کنم زهرا جان نظر 

 شما چیه؟ 

 اما نظر خود رها هم مهمه باید ببینیم نظر خودش چیه  مامان: واال یح  بگم من که حرفز ندارم 

م نظر خودت چیه ؟  آقا رضا : رها دختر
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وع    راستش نمیدونم یکم گیج شدم من که گفتم میخوام درسم رو ادامه بدم کمتر از دوماه دیگه امتحانات خرداد رسر

 میشه سال بعد هم که پیش دانشگایه ام و کنکور دارم 

م ویل  فکر نکنم پرهام با درس خوندن تو مشکل داشته باشه تازه کمکت هم میکنه   آقا رضا : دختر

 من فرصت میخوام فکر کنم   

م  نم که جوابت رو بگتر ز  مریم خانم : یک هفته خوبه عزیزم من چهار شنبه زنگ متر

 باشه چشم    

 ید چیکار میکردم بحث تموم شد و برق خوشحایل رو میشد تو چشم های مامان دید گیج بودم گیج تر شدم با

م   دلم میومد نه بگم و این خوشحایل رو از مادرم بگتر

 همه مشغول صحبت با هم شدن اما اینبار پرهام هم مثل من ساکت بود اون چطور پرهام هم راضز هست به این ازدواج 

ز شدیم موقع خداحافظز مریم خانم بغلم کرد و   گفت : امیدوارم خوب بعد از شایم که هیچ  ازش نفهمیدم اماده رفیر

 فکر کتز عزیزم  

 فقط تونستم لبخند بزنم و رایه خونه شدیم 

از توی آیینه خودم و نگاه کردم یه کت شلوار آیی تنم کرده بودم موهام رو هم باال بستم و داخل کت کردم یک رورسی 

ون دم در  مشیک هم رسم کردم آرایش ام هم فقط در حد یک کرم و ریمل و رژ بود زنگ رو زدن و ما مان صدام کرد رفتم بتر

 کنار مامان ایستادم اول مریم خانم اومد تو بغلم کرد و بوسم کرد و گفت : ماشاا... چه قدر خوشگل شدی عروس گلم  

 ممنون نظر لطف تونه   

پک اومد بعدش آقار رضا اومد تو پیشونیم رو پدرانه بوسید بعد نیلوفر بعد پارسا که نسیم کوچولو بغلش بود و بعد پو 

داخل و بغلم کرد و گفت : سالم زن داداش گلم پشت رسش پرهام بود سالم کرد و یک دسته گل بزرگ که پر بود از گل رز 

خونه گل رو گذاشتم تو گلدون و چایی ریختم و بسم ا... گفتم و 
ز قرمز رو داد بهم تشکر کردم و ازش گرفتم رفتم تو آشت 

ون اول به آقا رضا و مریم خ وع کرد : رفتم بتر انم تعارف کردم و اخر رس هم به پرهام کنار مامان نشستم که مریم خانم رسر

 وای زهرا جان نمیدویز وقتر جواب مثبت رو بهم دادی چقدر خوشحال شدم آرزوم بود رها زن پرهام بشه 

لش بود پدرش رو از دست مامانم : منم خوشحالم از اینکه اقا پرهام قرار دامادم بشه همون طور که میدونید رها چهار سا

 داد و من به تنهایی بزرگش کردم خوشبخت شدنش آرزوم هست 

 آقا رضا : خدا بیامرزه مهدی آقا سعادت دیدنشون رو نداشتیم 

ز اینطوری  سکوت شد اما چه کیس ختی داشت از دل من نگاهم رو دوختم به عکس بابا کاش بودی بابا اگه بودی هیچ چتر

 نبود 
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 #پرهام  

ه ییک از دوستاش رو برام خواستگاری کنه ام فکر نمیکردم انقدر بچه باشه ده سال از  مامان بهم گفته بود میخواد دختر

خودم کوچیک تره چطوری باید باهاش کنار بیام مونا رو چیکار کنم اگه بفهمه ولم میکنه دوسش دارم نمیخوام از دستش 

 بدم اما بخاطر مامان مجبورم که قبول کنم  

 ها#ر 

ز ما هم راجب مهریه   مریم خانم : ختی زهرا جان اگه اجازه میدید پرهام و رها جان برن با هم صحبت هاشون رو بکیز

 صحبت کنیم  

 ندارم رها جان آقا پرهام رو رهنمایی کن تو اتاقت  
 مامان : من حرفز

 یلپرهام باند شد و منم بلند شدم رفتم طرف اتاقم پرهام نشست روی تخت و من روی صند

ز من دارم بخاطر مادرم ازدواج میکنم چون نمیخوام از دستم ناراحت بشه از من نخواه دوست داشته باشم یا   پرهام : ببیر

ز   .... یا یه شوهر واقیع برات باشم فقط ازت یه خواهش دارم جلو بقیه نقش بازی کتز همیر

 
 

 میدم عاشق چشم و ابروت نیستم بهتر خوب  عصتی شدم با لحن تندی گفتم : منم بخاطر مادرم دارم تن به این زندگ

 جلو مادرم نقش بازی کتز که نفهمه 

ون که دستم و گرفت پیچوند و چسبوندم به دیواره رسش و آورد کنار گوشم و گفت :  قرمز شده بود بلند شدم برم بتر

 
 

ون جوابتو مییک ی بتر ه با من در نیفتر خانم کوچولو بلدم چطوری ادبت کنم حاال هم متر   بهتر

ز نفری بود که متوجه حضورمون شد  ون مریم خانم اولیر  دستم و ول کرد قرمز شده بود و درد میکرد رفتیم بتر

 مریم خانم : به به عروس و دامادم اومدن  

امروز شنبه اس قرار شد اخر این هفته عقد کنیم و امروز قراره پرهام بیاد دنبالم بریم خرید و آزمایشگاه اما خودم رو زدم 

 خواب   به

 _ رها پاشو چقدر میخوایی این بچه ده دقیقه اس منتظرته 

 میخوام نباشه من خوابم میاد   

 صبح بشیتز فیلم دانلود کتز  ۴_ مگه مرض داری دختر تا  

 مامانم من خ و ا ب م م ی ی ا د بزار بخوابم    

 صدای در اومد و پرهام تو چهار چوب در ظاهر شد 
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ون  _ بیا مادر بیا خودت   بلندش کن این بلند نمیشه هر کار میکنم بعدم رفت از اتاق بتر

ت و شلوارک و مو های ژولیده   اصال برام مهم نبود منو داره تو چه وضعیتر میبینه با یه ست تیرسر

 نبود االن ساعت چنده ؟  ۷_ مگه قرار ما ساعت 

 پشتم و کردم بهش و گفتم : چمیدونم  

 برو االن بزار به خوابم برسم 

 _ پاشو رها اون روی سگ منو باال نیار 

 باال میاد مثال میخوای چیکار کتز ...    

 هنوز حرفم تموم نشده بود که از جا کنده شدم 

ز   جیغ کشیدم : ولم کن بزارم زمیر

 و منو پرت کرد تو دستشویی 

 _ زود حاضز شو بیا

ز قرمز مردانه با شلوار و مانتو جلو ای بابا پرسه وحیسر دست و صورتم رو شستم رفتم اتاقم لباسامو عوض   کردم یک بلتر

 باز مشیک و یه شال مشیک حوصله آرایشم نداشتم کیفمم برداشتم و رفتم تو پذیرایی 

ز زود برو   مامان : رفت تو ماشیر

 باش خداحافظ   

 خب من چه میدونم ماشینش چیه  

ز روبه رو فکم افتاد در رو که بستم اطراف رو نگاه کردم که باصدای بوق پریدم با دیدن م  اشیر

 فراااااااااااری 

 ماشیتز که من عاشقشم 

 پرهام در رو برام باز کرد و گفت : زود باش

 سوار شدم وای چقدر خوبه 

ز و روشن کرد و راه افتاد  پرهام ماشیر
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 باید صتی میکردیم نوبت مون بشه  

 چقدر ادم اینجا بود 

 % خوشحال بودن 9/ 99دروغ نیست اگه بگم 

 وشحال نیستم ؟چرا ما خ

 نوبت مون که شد پرهام گفت : بلند شو بخش خواهران اونجاست 

ز نداشت   پاهام کشش رفیر

سیدم   از آمپول به شدت میتر

 به زور منو فرستاد داخل  

 خانیم که اونجا بود بهم گفت بشینم  

یس ؟  وقتر دید نمیشینم به زور اومد طرف و نشوندم گفت : میتر

 تکون دادم رسم رو به نشونه اره 

 _ ترس نداره که 

 اون آمپول نزدیکم شه جیغ میکشم    

 اومد آستینم رو بده باال که جیغ کشیدم 

 #پرهام 

ون و گفت : همراه خانم نریمایز کیه ؟  ون و داشتم آستینم رو درست میکردم که پرستار بخش خانوما اومد بتر  اومدم بتر

 منم   

 _ بیاید داخل 

ن  چقدر عصبایز رفتم اون  اره ازش خون بگتر ز  سمت داخل شدم دیدم رها رو صندیل واستاده نمتر

 رها این چه وضعشه   

 _ پرهام کمک کن 

 رو به پرستاره گفتم : اگه میشه یه چند لحظه بیاید این طرف 
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 رفتم طرفش  

ز     بشیر

 نشست  

 _ رها بخدا درد نداره چرا این کارا رو میکتز 

ک پ  ر اشک دیدم چشاش شد شبیه گربه توی رسر

سم   _ نمیخوام پرهام من میتر

 من قول میدم ، قول مردونه که درد نداشته باشه ، باشه ؟  

 رسش رو تکون داد 

 به پرستاره اشاره کردم آستینش رو زدم باال کش رو بستم دور دستش  

 اونم زل زد به دستش رسنگ که رفت نزدیکش صورتش رو برگردوندم طرف خودم زل زدم تو چشاش 

 که کارش تموم شد گفت : خدا بختر بگذرونه شب عروسیتون رو   پرستار 

ون  ز اومدیم بتر  من اخم کردم و رها رسش رو انداخت پاییر

 #رها 

فت که صداش زدم  فت کم خون بودم پرهام داشت جلو تر از من از پله ها باال متر  رسم گیج متر

 _ بله 

ه نمیتونم بیام باال    رسم گیج متر

ز و راه افتاداومد و بازوم و    گرفت و کمک کرد نشوندم تو ماشیر

 هنوز خییل نرفته بودیم که نگه داشت  

 دیدم رفت توی حلیم فرویسر 

 با دوتا کاسه حلیم برگشت  

 گرفت طرفم منم که خییل گرسنم بود مشغول شدم 

فر اومدن و منو بردن اون روز خریدا رو کردیم و پرهام منو رسوند خونه و رفت سه شنبه هم مریم خانم و پوپک و نیلو 
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 ارایشگاه از دست اون ابرو ها و موهای صورتم راحت شدم 

 امروز پنج شنبه روزیه که من رها نریمایز قرار به عقد پرهام رستیم در بیام 

 دلم برای بابام تنگ شد اگه بود منم مجبور به این ازدواج نبودم  

 نمیدونم کارم درست هست یا نه ؟ 

 آینده ام چطوریه ؟

 کاش بود و راه درست رو نشونم میداد 

 همه فامیل اومده بودن  

سالشه و  ۳۰مامان فرزند سوم هست و اول دایی حسن ام هست که اسم خانومش آذر هست و سه تا پرس دارن آرمان که 

عد آراد سالشه و ب ۲۶ازدواج کرده و اسم خانومش ترانه هست و یه دختر یه ساله هم به اسم آوا دارن و بعد آرتان که 

ن هست و سه تا پرس داره بهرام که   ر سالش هست و ازدواج کرده و اسم   ۳۰بعدش خاله زهره هست که اسم شوهرش بتر

سالشه و نامزد کرده و اسمش حدیث هست و بعد بهراد   ۲۷خانومش شیما هست یه پرس دوساله دارن و بعد بهروز که 

شم بعد دایی  ۲۴که 
ز ام هست که اسم خانومش سمیه هست و دوتا پرس سالشه بعد مامانم هست که من دختر حسیر

 سالشونه  ۲۳دوقلو دارن به اسم رسوش و سیامک که 

ز این   تا پرس گتر کردم  ۸بعد من تنها بیر

ون مشغول خشک کردن موهام   ۱۲به خودم اومدم دیدم ساعت  هست و هنوز حموم نرفتم رفتم دوش گرفتم اومدم بتر

 بود کوتاه نکرده بودمشون  شدم تا روی رونم بود خییل وقت

 ساعت یک بود که آراد اومد صدام زد برای نهار 

 بعد از نهار مامان نذاشت ظرفا رو بشورم و گفت برو حاضز شو 

 آرتان : آره برو یکم آرایش کنه اون بد بخت بتونه رغبت کنه نگاهت کنه 

ه   سیامک : کدوم خری بوده که راضز شده اینو بگتر

انه م  نتظر دیدنش ام بهراد : یی صتی

م رو تنها گتر آوردید 
 خاله زهره : بس کنید باز دختر

 رفتم تو اتاقم مامان برام یه کت و شلوار سفید گرفته بود پوشیدمش  

 که ترانه و شیما و حدیث اومدن تو 
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 ریخت رو رسم موهام رو صاف کردن و آرایشم کردن 

 ساعت دو بود راه افتادیم سمت حرم 

 #پرهام 

 بود دم در رواق منتظرشون بودم  ساعت سه 

 پارسا هم کنارم بود 

ز کارم به کجا رسید   ببیر

 اومدن این همه پرس چرا همراهشونه 

ز داخل منو پارسا هم پشت رسشون رفتیم رها یه کت و شلوار  سفید پوشیده بود و  اومدن سالم احوال پریس کردن رفیر

 چادر گل دار سفید  

 اقا مشغول خوندن خطبه شد  ما دوتا رو کنار هم نشوندن و حاج

 #رها 

 با اجازه آقا امام رضا بله   

یع پرهامم    حاال من زن رسر

 حس غریتی دارم 

 و بعد از حرم رایه محضز شدیم  

 مریم خانم با اضار منو همراه پرهام فرستاد توی راه هیچ  نمیگفت هر دو مون ترجیح دادیم سکوت کنیم 

 م و اینبار از پرهام هم پرسیدن  توی محضز هم یک بار دیگه بله رو گفت

ا کل میکشیدن    سیامک و رسوش مثل دختر

ز میشد عصبانیت رو توی چشماش دید بعد از اینکه بیست تا امضا از مون   یک گفیر پرسا تک تک اومدن و بغلم کردن تتی

 گرفت ولمون کردن  

 پرهام رفت پیش پارسا 

 منم رفتم پیش پرسا 

 یخوره سیاوش : االن شوهر جونت ما رو م
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غضب رو نگاه کن میخواد بکشمون    آراد : اره متر

 اه بسه انقدر شوهر شوهر نکنید بزارید دو روز بگذره   

 آرتان بغلم کرد و گفت : یعتز واقعا آبچی خانم ما شوهر کرد 

ز (   ) هر هشت تا مثل برادرم بودن و همیشه هوام رو داشیر

 بهرام : هیس هیس صاحبش اومد 

 بیا پرهام : رها 

 و رفت کیم دورتر واستاد 

 بیا از االن میخواد دستور بده   

 رفتم پیشش 

 بله کارم داشتر   

 _ بزار دو دقیقه بگذره بعد برو تو بغل بقیه  

 کارت رو بگو    

 _ باید بریم خونه ما ... 

مجبوری با پرهام همراه هنوز حرفش تموم نشده بود که آقا رضا همه رو به خونشون برای ضف شام دعوت کرد و منم  

 شدم 

 توی خونشون بزن و بکوب بود

 که شب یلدا با آراد هماهنگ کرده بودیم پخش شد و آراد 
 

دم که آهنیک ز منم نشسته بودم روی صندیل و با ترانه حرف متر

 اومد سمتم گفت : پاشو دیحز 

 شه پرسا وسط رو خایل کرده بودن  و دستش رو گرفت طرفم و دستش رو گرفتم و بلند شدم و خواست آهنگ از اول پیل ب

 دلبسته ایوان بند 

 

 دلم دلبسته شد وابسته شد 
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 جانم به جانت نشستم 

 

 توی طوفان تو عشق یی امانت 

 تمامم را بگتر از من تو اما باورم کن

 

م کن   نمیخوایه مرا آتش بزن خاکستر

 میخواهمت تو بگو از نامو نشانت 

 

 بدجوری بند است عزیزم جانم به جانت 

 برده از من آن دو ابروی کمانت بند است  دل

 

 ایوان بند دلبسته 

 

 عزیزم چه قدر جانم به جانت 

 

 تو در چشم منو در جان متز 

 

 تو دردی و خودت درمان متز 

 

  تو را دیدمو دل دادمو فهمیدم از آن متز 

 میخواهمت تو بگو از نامو نشانت 
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 بدجوری بند است عزیزم جانم به جانت 

 آن دو ابروی کمانت بند است دل برده از من 

 

 عزیزم چه قدر جانم به جانت 

 میخواهمت تو بگو از نامو نشانت 

 

 بدجوری بند است عزیزم جانم به جانت 

 دل برده از من آن دو ابروی کمانت بند است 

 

 عزیزم چه قدر جانم به جانت 

غضب رو نگا میخواد بکشمون   آراد : متر

 ارغوایز شده بود برگشتم پرهام رو نگاه کردم  رنگ صورتش

 خخخخ وللش   

ی   بعد از رقص پیش بچه ها بودم که پرهام اومد و رو به بچه ها گفت : اگه اجازه میدید بقیه جشن رو با همرسش ست 

 کنه  

 و بعد دست منو کشید و برد طبقه باال 

ی     منو کجا میتی
 هوی روایز

 در یه اتافر رو باز کرد و منو هل داد تو 

ز خوب   گوشات رو باز کن دختر خانم از اولم گفتم بخاطر مادرم راضز به این ازدواج شدم بهتم گفتم باید نقش بازی  _ ببیر

 کتز اما انگار یادت رفته که ما چه قراری گذاشتیم  

 نه یادم نرفته خب حاال که یح  ؟ مگه زیرش زدم ؟  

ی ... اینا  ز ؟ از موقع عقد یه لحظه هم کنار _ جلو خانواده ام با اون پرسا یم رقیص و بغلشون متر باعث نمیشه شک کیز

ز   من نبودی که اینا شک نکیز



 آرزو رویای  

15 
 

ز    ه بریم پاییر  پوووووف خییل خب باش قبول حاال بهتر

ون که باهم بریم  ون و پشت در منتظر موندم بیاد بتر  زود تر از اون از اتاق زدم بتر

ه ....   اول پله ها واستاد و گفت : دستت رو بده بهتر

ز دست های گرمش گرفت دست رسد  م رو بیر

ز هنوز به پله اخر نرسیده بودیم که دیدم مریم خانم و مامان اومدن سمتمون   و رفتیم پاییر

 مریم خانم: ماشاهللا هزار هللا اکتی  

 چقدر به هم میاین 

 مامان : من برم سپند دود کنم یه موقع چشم نخورن 

 مامان که رفت مریم خانمم دنبالش رفت  

 م رفتیم به سمت گوشه سالن  پرهام کنار یه دختر پرس جوون که غرق صحبت بودن واستاد  منو پرهام 

 سال داشته باشه  ۲۷پرسی هم قد پرهام و با چشم و ابرو مشیک و نگاهش جذاب بود بهش میخورد همون 

ز خوشگل  ز تر از شونش بود و چشم های ستی سال  ۲۴بود تقریبا دختر هم یکم کوتاه تر بود و مو های بلوند که کیم پاییر

 داشت 

 پرسه : به داداش پرهام چه عجب افتخار دادید که بیاید کنار ما همراه این عروس خانم زیبا 

 پرهام : محسن جان شما که ماشاهللا انقدر هواست به تیدا بود که یادی از ما نکردی

 محسن : هیع داداش تو تازه وارد این دوران شدی درکت میکنم  

 رد و گفت : خوب هستر عروس خانم تیدا رو به من ک

 ممنون   

 تیدا : چه خانم کم حرفز داری پرهام

 پرهام : اولشه صتی کن یکم بعد میبیتز که زبونش از تو هم دراز تره

 محکم زدم به بازوش و گفتم : بهتر از تو ام گوریل 

 محسن که میخندی گفت : خخخ خدا بهت صتی بده داداش
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ز اول بکشن ویل تو دم به تله نده تیدا : ول کن اینا رو میخو   ان گربه رو همیر

 نه مگه خر مخم رو گاز زده   

صدای پارسا اومد که همه رو به شام دعوت کرد ما هم همراه تیدا و محسن رفیم زیاد میل نداشتم محسن و پرهام و پارسا 

دن منم کنار تیدا و پوپک و  ز ز با هم حرف متر
یم  که صدای سیامک رو از نیلوفر  بودم و داشتیم با  داشیر ز هم حرف متر

 پشت رسم شنیدم : زلزله کجایی پس 

 سیاوش : آقا پرهام این زلزله ما رو کجا بردین  

ز دلمون برای آبجیمون تنگ میشه    آراد : نمیگیر

ه   آرتان : خوب نیست آدم خواهر بقیه رو ازشون بگتر

ز  پرهام که انگار فهمیده بود اشتباه فکر کرده گفت : دیگه یه  امشب رو به من قرضش دادین چقدر ناراحتیر

 بهروز : معلومه که ناراحتیم 

آرمان : خوب گوشاتو باز کن آقا پرهام بفهمیم اشک خواهرمون رو در آوردی یا از گل نازک تر بهش گفتر با ما هشت تا 

 طرفز 

ز پرهام در حایل که میخندید گفت : من غلط بکنم مگه از جونم ستر شدم ییک دو تا ه ز هشت تا هستیر  م که نیستیر

 ترانه : منو شیما و حدیث هم به رها کمک میکنیم 

 تیدا چشمیک زد و دستش رو انداخت در شونم و گفت : از اون ترفند های زنانه

 محسن : خدا بهت رحم کنه تیدا هم تو تیم رهاس

 پوپک : منو نیلو هم تو تیم رها هستیم  

ز  اره ؟ پرهام با حالتر گریون رو به پارسا   و محسن گفت : شما که تو تیم منیر

ارم  ز  پرهام  : اره داداش تنهات نمتر

 محسن : منم پشتتم داداش 

 پرهام : گفتم نه پدر زن دارم نه برادر زن خدایا داشتم هشت تا برادر زن آخه 

ن دست تیدا رو از رو نفر سکوت کرده بود ۱۷دلم گرفت نبود بابا برام زنده شد اشکام با رسعت یی سابقه رون شدن هر 

 شونم برداشتم و به رسعت رایه در ورودی شدم و رفتم تو باغ 
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 #پرهام 

رها به رسعت ازمون دور شد و رفت توی باغ من باعث شدم یاد پدرش بیفته باید از دلش در بیارم خواستم برم پیشش که 

 آرتان جلوم رو گرفت 

 آرتان : االن احتیاج به تنهایی داره 

 باعث شدم یادش بیفته من   

ه   بهرام : رها هیچ وقت یادش نمتر

 چرا ؟   

فت پیش شون مراقبشون باشه اون هفته نوبت   بهرام : مادر بزرگمون اون روز ها خییل حالش خوب نبود هر هفته ییک متر

د اما رها خییل مهربون بود و دوست نداشت خون از  دماغ کیس بیاد خاله زهرا بود خاله همیشه رها رو با خودش میتی

فت اونجا و حال عزیز ) مادر بزرگ ( رو میدید تا چند روز بعد از برگشت گریه میکرد عمو مهدی ) بابا رها (  وقتر متر

نه و  ز نزاشت اون رسی بره میگفت بچه اذیت میشه یه روز حال مادر بزرگ بد تر میشه و خاله به عمو مهدی زنگ متر

اشت عمو  میگه راه بیفته بیاد دامغان عمو هم ز شبونه راه میفته همراه رها چون رها این چند روز یی قراری میکرد و نمتر

نه به کوه جاده اون موقع سال خلوت بود و رها  ز ه و متر فت خسته بود و توی راه خوابش میگتر بخوابه و عمو رس کار هم متر

تنها میمونه و آسیب رویح میبینه و هم که صندیل عقب بود خییل آسیب جسیم نمیبینه ویل تا ساعت ها با جنازه عمو 

سونن شون بیمارستان رها پاش شکسته بود و اما عمو سه ساعتر بود تموم   ه وقتر متر بچه انقدر گریه میکنه که از حال متر

 کرده  

ز پدرش و درد پای خودش به سه اخه شب ، تاریک ، همراه جنازه خونیر د هنوز هم از تارییک میتر ز   آررها تا یه سال حرف نمتر

 کنار 

 آرتان : رها هنوز کابوس اون شب رو همراه خودش داره 

 بهرام : شاید خییل کوچک بوده باشه اما این تنها خاطره ای هست که لحظه به لحظه اش رو یادشه  

 تیدا : وای چه وحشتناک  

 میشه  
 

سه دچار نفس تنیک  بهراد : از اون موقع به بعد رها اگه عصبایز شه یا بتر

ان کتز یا نه ؟ آرتان زد  ز میگیم هواش رو داشته باش داداش حاال بگو ببینم میخوای جتی  پشتم و گفت : برای همیر

 معلومه ویل چطوری ؟   

ش بهشت رضا رس خاک پدرش    آراد : فردا بتی

 رفتم توی فکر این دختر بیشتر از اویز که من فکر میکردم شکننده بود 
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ریدم یهو رها رو دیدم که شیطون داره میخنده و چال روی گونش رو به نمایش  با صدای جییعز که تو گوشم پیچید از جا پ

اره  ز  متر

 رها دستاش رو به هم کوبید و گفت: آخ جون این روش هم روی پرهام جواب میده 

 مگه قبال روی گ امتحان کردی   

 رها یه اشاره به بقیه کرد که دیدم پرسا دستاشون رو آوردن باال و میخندن  

 هنوز مونده زا این وروجک ما آشنا بیسر  سیامک : 

 چه رسی    ع جو عوض شد  

 میکردن ازمون آخرین گروه دایی کوچیک رها بود که رها و 
ز خداحافظز کم کم مهویز داشت تموم میشد و همه داشیر

 مادرش رو برسونن 

 مامان : رها جان امشب رو باید پیش ما بمویز 

 رها : ویل .. 

م    بابا: ویل نداره دختر

م   رها :   اخه میخوام برم خونه دوش بگتر

ی آروم گفت ویل من شنیدم : مایه  ز  سیاوش کنار من واستاده بود یه چتر

ی با پرهام برید دوش بگتر بیا اینجا   پوپک : خب اگه اینجا راهت نیستر بری دوش بگتر

 مامان : اره نه هم نیار 

 بابا : پرسم برو سوی    چ رو بردار رها و مادرشون رو بتی خونه  

ز  مشون خداحافظز کردن رفیر  دایی رها هم که دید من قرار بتی

 رها اومد پیشم و گفت : یه کاری بکن راضز شن من خونمون باشم  

 مگه نمیبیتز نمیشه   

ون و رفت تو باغ   رها نفسش رو پر حرص داد بتر

ز    منو و مادر رها هم رفتیم توی ماشیر

 و رایه شدیم  
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 حمام هنوز نرسیده بودیم راه رفت تو 

 زهرا خانم : نمیدونم این دختر گ میخواد دست از این حمام های هر روزه برداره 

بت برگشت و نشست روی مبل کنار من   ز خونه و با یک لیوان رسر  و رفت توی آشت 

 _ بخور مادر راحت باش اینجا هم دیگه خونه خودته 

 ممنون دست شما درد نکنه زهرا خانم   

 دون مامان صدام کن  _ پرسم منو هم مثل مادرت ب

 چشم هر یح  شما بگید   

ون   رها حاضز و آماده از اتاق اومد بتر

م بریم    رها : من حاضز

 _ با اجازه مامان ما دیگه بریم 

 خدا به همراهتون   

. 

. 

. 

ز به مامان رفتیم توی اتاق من   بعد از شب بختر گفیر

 رها : حاال چطوری بخوابیم 

 خب معلومه رو تخت    

 با تو عمرا روی تخت بخوابم _ من 

ز نمیخوام بخورمت که خدا رو شکر اونقدر بزرگ هست که تو یه طرف تخت بخوایی و من یه طرف     ببیر

 #رها 

 انگار چاره دیگه نداشتم 

پرهام رفت به سمت کمدش و لباساش و برداشت و رفت داخل حمایم که داخل اتاقش بود و منم لباسام رو عوض کردم 
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ت آیی با یک ست ش
 لوارک و تیرسر

موهام هنوز خیس بود کلیپس م رو باز کردم تا موهام خشک شه یکم بعدم بافتموشون و رفتم گوشه تخت خوابیدم هنوز 

 رسم به بالشت نرسیده بود خوابم برد 

 #پرهام 

 صبح که از خواب بلند شدم رها توی بغلم بود 

 رد  خوب شد من زودتر از اون بلند شدم وگرنه داد بیداد میک

 رها رها پاشو پاشو باید بریم جایی   

 رسی    ع نشست روی تخت  

 _ تو گ هستر اینجا کجاست 

 خدا قبول کنه شوهرتم و اینجا خونه ماست   

 صبح بلند کردی  ۷_ خب بگو چیکار داری منو ساعت 

 پاشو باید بریم جایی   

 _ کجا 

 پاشو میفهیم   

ون  ونبلند شدم رفتم رسویس وقتر اومدم بتر شم رها رفت بتر  حاضز شده بود و منم رفتم که حاضز

ز خونه میومد   صدای خنده پوپک و رها از تو آشت 

 تا من رفتم داخل ساکت شدن مامان هم بود  

 سالم مامان    

 _ سالم صبحت بختر پرسم 

ا (شما ها  ) رو به دختر ون گفتم : صبح شما هم بختر ز میکشیدم بتر ز که  همینطور که صندیل رو از پشت متر یح  میگفتیر

 صدای خنده تون خونه رو برداشته بود  

ونه بود داداش   پوپک : دختر

 اره رها خانم داشتیم   
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 _ از این به بعد بله که داریم 

ون     باش .. صبحونت رو بخور بریم پوپک تو هم میای میخوایم بریم بتر

ی  پوپک :  رس خر میخوای بتی

 د بریم دیوونه این چه حرفیه زود صبحونه بخوری  

. 

. 

. 

یم اونجا  رها : چرا پرهام داریم متر

 بگو کدوم قطعه اس   

 ۵۹_ قطعه 

ز رو پارک کردم    ماشیر

 و پیاده شدیم رها دوید به طرف پدرش  

ی میخونه :  ز  من و پوپک عقب تر بودیم نشست رس خاک نزدیک تر شدیم دیدیم داره برای خودش یه چتر

 بخند دست تو رو رسم بکش پاشو بهم یکم 

 یه دنیا غم رو دوشمه زخمای شونمو ببند 

 همینکه میدونم دلت برای من دلواپسه 

ز برای من بسه   با سختیام کنار میام همیر

ز چقدر بزرگ شدم  ز گ اومده ببیر  پاشو ببیر

 همویز که خواسته بودی وایستم رو پاهای خودم

 نه نمیخوام گله کنم که رسنوشت من بده 

 هلم بده موقع تاب بازی چرا کیس نبود 

 باز نمیخوام گله کنم باز گله های بیخودی
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 بازم بگم برای یح  شب عروسیم نبودی 

ز چقدر بزرگ شدم   دلم برات تنگ شده و ببیر

 همویز که خواسته بودی وایستم رو پاهای خودم

 دلم برات تنگ شده و رس روی عکسات میذارم

 تو نیستر و حاال دیگه عکساتو خییل دوست دارم 

 ده و رس روی عکسات میذارمدلم برات تنگ ش

 حس میکنم کناریم چقدر تورو دوست دارم

 

 دست تو رو رسم بکش پاشو بهم یکم بخند 

 یه دنیا غم رو دوشمه زخمای شونمو ببند 

 همینکه میدونم دلت برای من دلواپسه 

ز برای من بسه   با سختیام کنار میام همیر

ز چقدر بزرگ شدم  ز گ اومده ببیر  پاشو ببیر

 سته بودی وایستم رو پاهای خودمهمویز که خوا

 نه نمیخوام گله کنم که رسنوشت من بده 

 موقع تاب بازی چرا کیس نبود هلم بده 

 باز نمیخوام گله کنم باز گله های بیخودی

 بازم بگم برای یح  شب عروسیم نبودی 

ز چقدر بزرگ شدم   دلم برات تنگ شده و ببیر

 همویز که خواسته بودی وایستم رو پاهای خودم

 دلم برات تنگ شده و رس روی عکسات میذارم

 تو نیستر و حاال دیگه عکساتو خییل دوست دارم 
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 دلم برات تنگ شده و رس روی عکسات میذارم

 

 بازم بگم برای یح  شب عروسیم نبودی 

ز چقدر بزرگ شدم   دلم برات تنگ شده و ببیر

 همویز که خواسته بودی وایستم رو پاهای خودم

 رس روی عکسات میذارمدلم برات تنگ شده و 

 تو نیستر و حاال دیگه عکساتو خییل دوست دارم 

 دلم برات تنگ شده و رس روی عکسات میذارم

 حس میکنم کناریم چقدر تورو دوست دارم

 حس میکنم کناریم چقدر تورو دوست دارم

 

 ) پدر مازیار فالیح ( 

وع  عجب صدایی داشت توی حال خودش بود اصال انگار یادش رفته بود ما  هم بودیم پوپک رفت نشست کنارش و رسر

 کرد به فاتحه خوندن منم رفتم نشستم کنارش 

چند دقیقه گذشت رها صدای که از گریه گرفته بود رو صاف کرد و گفت : پاشید خودتون رو جمع کنید این چه وضعشه  

ون اشکمون رو در بیاری ی   ) بعد دست منو کشید بلندم کرد ( ببینم نکنه ما رو آوردی بتر ون باید بتی حاال که آوردیمون بتر

ز منم االن میام   مون گردش پاشو پوپک پاشو با خان داداشت برو تو ماشیر

ز  ز سنگ شد با پوپک رفتیم تو ماشیر  بعد مشغول شسیر

 پوپک : نمیخواست ما رو ناراحت کنه  

 اوهوم   

 رها در رو باز کرد و نشست 

 خب خانم میگن کجا بریم   

 کنم .... آها بریم اول پارک ملت یه بستتز بخوریم بعد بریم سمت طرقبه نهار پوپک موافقر ؟_ اووووم بزار فکر  
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 پوپک : اره یح  از این بهتر 

 پس بزن بریم    

 #رها

ز تابلو توی پارکینگ پارک ملت البته این  ز دیگه اومده البته خوب شد با اون ماشیر چون سه نفر بودیم با یک ماشیر

 بلند بود باز هم کیم تابلو بود چون جمعه بود پارک شلوغ بود به زور جا پارک پیدا کردیم  ماشینش هم شایس 

. 

. 

. 

 مشغول قدم زدن توی پارک بودیم که چشمم خورد به بستتز فرویسر 

 پرهام من بستتز میخوام   

 _ حاال صتی کن یکم 

ز االن بستتز میخوام     نچ من همیر

 _ خییل کوچولویی 

  فرویسر و با سه تا قیقز برگشت بعد رفت سمت بستتز 

 سالش بود و رشتش وکالت بود  ۲۰با پوپک مشغول حرف زدن شدیم دختر باحایل بود 

 ساعت یک ظهر بود انقدر تو پارک راه رفتیم پام خسته شد حرفز هم بینمون رد و بدل نیم شد خسته شده بودم 

 پرهام من خسته شدم   

 _ خییل خب بریم 

ز   نشستیم تو ماشیر

ز رو بیخیال شو  پر   هام : رها جان هر گ دوست داری طرقبه رفیر

 لبم رو ورچیدم 

 باش هر طور راحتر   
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 پوپک : خب ساعت یک و رب  ع داداش کجا بریم برای نهار

ز ؟  ا موافقیر ز  پرهام : با پیتر

 منو و پوپک با هم گفتیم : بله 

ا فرویسر  ز  پرهام خندید و رفت سمت پیتر

. 

. 

ا یح   ز  میخورید پرهام: خب پیتر

 پوپک : مخلوط 

ویز     پت 

 پرهام : خب منم پس یک مخلوط میخورم و رفت سفارش داد

ز    اومد نشست رس متر

ی خونه مامان تنهاست     پرهام منو میتی

 _ اره اصال شاید خودمم اومدم امشب  

 چشام چهار تا شد

 بعد از خوردن غذا رفتیم خونه پرهام 

یم گفت یکم کار داره به کاراش برسه   بعد متر

ز رو توی پارکینگ پارک کرد و رفتیم داخل   پرهام ماشیر

 مریم خانم به سمت مون اومد منو بغل کرد و گفت : دلم برات تنگ شده بود عروس گلم  

 پرهام : ما هم آدمیم مامان 

 پوپک : داداش نو که بیاد به بازار کهنه میشه دل آزار 

 ارم دلم یه براش تنگ شه  مریم خانم : چقدر حسودین شما عروسمه دوست د

 ممنون لطف دارین مریم خانم   
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 مریم خانم : به من بگو مامان دیگه 

 چشم  

 _ یی بال عزیزم خب برید لباسا تون رو عوض کنید 

کت   پرهام : نه مامان اومدم وسایل ام رو بردارم امشب ذرو بریم خونه رها شون فردا هم از اون ور برم رسر

 یکنید دیشب سهم ما بودید امشب رو برید پیش زهرا مامان : اره خوب کاری م 

م دارن  ز یه دونه دختر  پدر جون ) آقا رضا (: اره بابا برید ایشونم تنهاست و همیر

. 

. 

. 

وع شد و من سخت مشغول درس  یک ماه از بیست اردیبهشت روز عقدمون میگذره او امتحانات هم از یک خرداد رسر

ا اینجا بود خییل کمک  خوندن بودم شب های که امتحان نداش  ا خونه پرهام بودم و شب های امتحان پرهام اکتر تم اکتر

 کرد توی امتحانات مخصوصا زبان و ریاضز 

 شاید ازدواجمون از روی اجبار بود و جدا از هم یم خوابیدیم و مثل بقیه زوج ها به هم ابراز محبت نمیکردیم 

ار نبودیم توی جم  ز فتیم و از هم بتر ون متر ع با هم شویحز میکردیم اما زمایز که تنها بودیم فقط سکوت و سکوت مگر  اما بتر

 اینکه میخواست توی درس به من کمک کنه 

د انگار عادت کرده بودم به حضورش به بودنش هر چند رسد   ز شتی که پیشم نبود خوابم نتی  اولیر

ون رفتنم حرفز جز کجا و یح  بخوریم  فتیم اما موقع بتر ون متر بینمون نبود انکار فقط میخواست کیم وظیفه همرسی بتر

 رو ادا کنه  

 زمایز هم که پیشم نیست خییل دلم براش تنگ میشه وابسته شدم بهش  

ه  ون رفتیم یا تو خونه دیدم داره با تلفن صحبت میکنه و قربون صدقه طرف متر اما میدونم مال من نیست چند بار که بتر

 گ خورد و عکس یک دختر به اسم مونا روی گوشیش افتاده بود یک بارم که حمام بود تلفنش زن

امروز اخرین امتحانم که ریاضز بود رو عایل دادم همش رو هم مدیون پرهامم دیروز خییل کمک کرد تصمیم گرفتم برم  

یتز فرویسر نگه داره با پو  کتش ازش تشکر کنم از مدرسه آژانس گرفتم از راننده خواستم یک گل فرویسر و شتر پک تماس  رسر

م   کتش رو ازش بگتر  گرفتم تا ادرس رسر
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 الو سالم پوپک   

 _ به سالم زن داداش گلم  

 ببخش مزاحمت شدم   

 _ نه این چه حرفیه  

کت پرهام رو میخواستم بهم میدی     پوپک آدرس رسر

ی ؟  _ کلک چرا از خودش نمیگتر

 میخوام سوپرایزش کنم   

 میفرستم  _ اوپس اره عزیزم دارم االن برات 

 ممنون دستت درد نکنه   

 _ خواهش میکنم کاری نداری با من 

 نه ممنون خداحافظ   

 رو قطع کردم ادرس رو که فرستاد دادم به راننده   تلفن 

 طبقه بودم  ۲۰یک رب  ع بعد جلو یک ساختمون 

کت پرهام بود  ۱۸اون طور که پوپک گفته بود طبقه   هم رسر

ونرو ز  ۱۸سوار آسانسور شدم و طبقه   دم آسانسور ایستاد و اومدم بتر

کت معماری فرداد ایستادم و در زدم   روبه رو تابلو رسر

 پتر مردی با چهره ای مهربان در رو باز کرد 

م با گ کار داری   پتر مرد : بله دختر

 با آقای رستیم ، پرهام رستیم    

 _ وقت مالقات دارین 

 از آشنا ها هستم   

 _ بفرمایید داخل 
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ز منیسر ایستادم رفتم داخل    کنار متر

ه هزار قلم آرایش کرده بود   دختر

یتز اینجا چیکار میکنه    با فرم مدرسه و گل و شتر
 تعجب کرده بود خب تعجبم داره یک دختر

 _ بله بفرمایید  

 اوف صدا رو حالم بد شد 

 با آقای رستیم کار داشتم    

 _ وقت قبیل هم که ندارین 

 از آشنایان هستم    

 مهمان دارن بفرمایید بشینید _ فلن 

 یک یه ربیع نشستم  

ون   اومد بتر
 کهدر اتاق باز شد بلند شدم و دست گل توی دستم بود چند دقیقه بعد پرهام همراه یک دختر

 چقدر آشنا بود این این که موناست  

ه بود   پرهام که مشغول خندیدن با دختر

با شما کار دارن پرهام چرخید سمت من چشماش گشاد شد یک با صدای منیسر به خودش اومد: آقای رستیم این خانم 

ز چرخید  یتز روی متر ز افتاد و شتر ز منو و گل روی زمیر  نگاهش بیر

 پرهام : تو اینجا چیکار میکتز ؟

 مونا : این همون زنت نیست 

 پرهام دستر تو موهاش کشید و گفت : چرا خودشه  

 چیکار  مونا : هه چه زن خوشگیل هم داری دیگه منو میخوای 

ون من موندم و کویه از خشم ) پرهام (  کت زد بتر  از رسر

 کوله ام رو برداشتم و راه خروج رو پیش گرفتم داد زد

 کوله ام رو از پشت کشید و بعد بردتم سمت اتاق 
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ون    همه از اتاقاشون اومده بودن بتر

 پرهام داد زد : برید رس کارتون

 منو برد توی اتاق 

 دیوار کنار در محکم زدم به 

 کمرم درد گرفت چونم رو گرفت تو دستش و گفت  

 _ چرا اومدی اینجا ها ؟ 

 سکوت کردم 

 اخ یه طرف صورتم سوخت 

 پرهام : چرا اومدی اینجا ها اومدی یح  رو ببیتز جواب منو بده 

 اومدم شوهرم و معشوقه اش رو ببینم   

 دوباره همون طرف سوخت 

 غرید : خفه شو مچ دستم و گفت تو دستش و 

ون  ش کت و کیفش رو برداشت و کوله ام رو داد به من دستم رو گفت و کشید بتر ز  مچ دستم ول کرد رفت سمت متر

آسانسور ایستاد پرتم کرد داخل چرخیدم و خودم رو از توی آینه دیدم از بینیم خون اومده بود و کنار لبم پاره شده بود  

 هنوز رد انگشتتاش مونده بود

 یه دادم به دیوار مچ دستم کبود شده بود  برگشتم تک 

ز باغ ییک   نم میگم امشب خونه مایی نمیخوام کیس با این وضعیت ببینتت مامان و بابا هم رفیر ز پرهام : به مامانت زنگ متر

 از دوستاشون امشب نیست 

 فقط منو پوپک هستیم  

ز    رسیدیم پارکینگ باز دست منو گرفت و پرتم کرد تو ماشیر

م خونه و زنگ زد به   مامان و بهش گفت که امشب نمتر

 وقتر رسیدیم خونه پوپک خونه بود 

 وقتر منو دید زد رو گونش و گفت : چیکار کردی پرهام
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 پرهام : دهنت رو ببند حوصله تو ییک رو ندارم

 بعد رفت باال   

ز و صورتم رو شست ون  گریم گرفت از حال خودم نمیخواستم پوپک ببینه رفتم سمت دست شویی پاییر  م و اومدم بتر

 رفتم تو اتاق دیدم خوابیده لباس برداشتم و رفتم حمام خوب بود اینجا چند دست لباس داشتم 

 فکر کنم یک ساعتر رو توی حمام بودم 

ون لباس مو پوشیدم و موهام رو خشک کردم   اومدم بتر

ز پوپک روی کاناپه دراز کشیده بود صدای پای منو که شنید نشست و ا  شاره کرد برم پیشش رفتم نشستم کنارش رفتم پاییر

 پوپک : چرا دعواتون شد ؟ تو که گفتر میخوای بری سوپرایز 

ز حتر از مونا   از اول همه یح  رو گفتم از شب خواستگاری تا امروز و قصد ام واسه رفیر

 با صدای داد پرهام از جا پریدیم 

 پرهام : داری چه غلظ میکتز ؟

 بلند شدم رو به روش واستاد 

 مون رو گفتم    
 

 من غلظ نمیکنم حقیقت زندگ

 اینبار طرف دیگه صورتم سوخت 

 پوپک : زورت به این بچه رسیده از جای دیگه ناراحتر برو رس اون خایل کن 

 پرهام : اره باید برم دنبالش باید برش گردونم 

 بعد صدای در 

ز و پوپک اومد و بغلم کرد و من گریه کردم تو   بغلش تا شب افتادم زمیر

 حدود ساعت دوازده شب بود که پرهام اومد و رفت تو اتاقش 

 پوپک : پاشو پاشو بریم بخوابیم 

 میشه پیش تو بخوابم   

 رفتیم توی اتاقش چشام از گریه باز نمیشد خویی اتاق پوپک این بود که تخت دونفره داشت 
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 رسم به بالشت نرسیده خوابم برد  

 جاده ای ترسناک و تاریک و صد البته خلوت باز اینبار من بودم و 

 #پرهام 

 با تکون های پوپک از خواب پریدم 

 پوپک : دادا پاشو پاشو رها حالش خوب نیست  

ون و منم دنبالش رفت طرف اتاق خودش   ز کنارم که نبود پس کجاست پوپک از در اتاق زد بتر  رسی    ع از تخت پریدم پاییر

 اشت حذیون میگفت  رها با صوریر خیس از عرق و دیدم د

 پوپک : هر کارش کردم بیدار نشد 

 رفتم طرفش دستم و گذاشتم روی پیشونیش خدای من چقدر داغه 

 چیکار کنم خدا 

 تنها رایه که به ذهنم رسید محسن بود خب اون پزشک بود 

سونه    رسی    ع زنگ زدم بهش خواب بود بهش گفتم یح  شده گفت خودش رو متر

 داخل اتاق خودمون رها رو بغل کردم و بردم 

ز که در رو باز کنه   پوپک رفت پاییر

د   ز  رها داشت حذیون میگفت پدرش رو صدا متر

 محسن و تیدا اومدن توی اتاق 

 محسن با دیدن حال رها رسی    ع مشغول معاینه شد 

. 

. 

. 

ز رو زدم کت رفیر  دیشب تا صبح باال رس رها بودم چون نتونستم خوب بخوابم امروز قید رسر

 رفت دانشگاه پوپکم که 
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 توی پذیرایی نشسته بودم که با صدای در به خودم اومدم

 سالم مامان سالم بابا   

 مامان : چه سالیم پوپک باید زنگ بزنه بگه حال رها خوب نیست  

 بابا : اخه پرس چرا همون دیشب نگفتر 

 اصال وقت نشد   

ه    بابا : حاال حالش بهتر

ه    اره بهتر

فت باال که  ز مامان داشت متر  دید رها داره میاد پاییر

 مامان : وای خدا مرگم بده  

ز و نشوندش روی مبل   رفت و زیر بغل رها رو گرفت و کمکش کرد بیاد پاییر

ز گچ دیوار   بعد رو کرد به من و گفت : االن حالش خوبه نگاه کن رنگش شده عیر

ی نیست مامان برم دست و صورت رو بشورم خوب میشم بعدم بلند شد  ز و رفت سمت دستشویی تلو تلو رها : جتر

 میخورد  

ز خونه و بابا هم رفت لباساش رو عوض کنه   مامانم رفت توی آشت 

 رها اومد نشست روی مبل رفتم پیشش نشستم دستم و گذاشتم روی پیشونیش 

 خب خدا رو شکر تبت قطع شده   

 _ اوهوم 

 چرا چشات رو بستر   

ه   _ رسم گیج متر

 قند اومد و داد دستم  مامان با یه لیوان اب 

 مامان : مادر بده به خانومت بخوره بچه ام رنگ به صورتش نمونده 

احت کنم  م باال استر  رها آب قند رو که خورد گفت : من متر
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 بلند شد که بره که نزدیک بود بیفته 

 بزار کمکت کنم    

 بغلش کردم و تا اتاق بردمش گذاشتمش روی تخت  

ون که صداش رو شنیدم  خواستم از اتاق بیام   بتر

 رها : پیداش کردی  

 گ رو    

ت بود مونا  ه که تو دفتر  _ اون دختر

 نه نبود همه جا رو دنبالش گشتم    

ی خونمون    _ منو میتی

 با این حالت میخوای بری   

 _ اوهوم

مت     باشه بعد نهار میتی

 _ ممنون 

یه نه از مونا ه مه جا رو دنبالش رفتم حتر رفتم در خونشون پدرش گفت رفته  دو هفته از اون روز میگذره نه از رها ختی

 سفر 

 عض بود که رایه خونه شدم مامان اوایل خییل رساغ رها رو میگرفت اما انگار فهمیده بود بینمون اتفافر افتاده 

ز  ن که با  وقتر رسیدم خونه دیدم صدای رس صدا و خنده میاد در رو که باز کردم دیدم رها و پوپک دارن باال و پاییر  میت 

 صدای در واستادن 

ه این جا      چه ختی

 پوپک : ختی سالمتر رها رو بعد چند وقت دیدیم خوشحالیم 

ز روی مبل  ز نشسیر  بعدم رفیر

 منم رفتم نشستم روی مبل روبه رو شون و نگاهم به رها بود که داشت با پوپک پچ پچ میکرد  

 چه عجب بعد مدت ها خانم خودشون رو نشون دادن   
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 _ چرا باید خودم رو نشون میدادم مگه کیس منتظرم بود

ون و پایان داد به این بحث  خونه اومد بتر ز  مامان از آشت 

 سالم مامان    

 _ سالم پرسم 

 مامان گشنمه میشه نهار بهم بدی نهار نخوردم   

یتز و میوه بخور تا شام اخه گ ساعت    نهار میخوره ۶_ بیا مادر شتر

یتز     چیه  مناسبت این شتر

 _ وا مادر مگه نمیدویز 

ز بود رو گرفت طرفم    بعد یک برگه که روی متر

  ۲۰کارنامه رها بود معدل 

 #رها 

ز رو توی چشاش ببینم    رسش توی برگه بود میتونستم برق تحسیر

 رسش رو آورد باال و نگاهم کرد و لبخند زد 

 پرهام : افرین یه جایزه خوب پیش من داری  

 بیخیال داداش باید شام بدی پوپک : جایزه رو 

ون راستر مامان بابا کو ؟  یم بتر ه باشه شام همه با هم متر ز چه خوب از ادم باج میگتر  پرهام : ای شیطون ببیر

 مامان : خسته بود رفت بخوابه 

احت کنم   پرهام : پس منم برم استر

 بعد اومد دست منو گرفت و کشید  

ی ؟   پوپک : رها رو کجا میتی

 : زنمه کارش دارم  پرهام

بعدم رفت از پله ها باال دست منم ول نمیکرد در اتاق رو باز کرد و رفت تو منو نشوند روی تخت و خودش رفت سمت  
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ز لباساش رو که عوض کرد اومد نشست کنارم   کمد رسم رو انداختم پاییر

 _ توی این دوهفته کجا بودی 

 کجا میخواستر باشم خونه   

 مامان شک میکنه  _ اون وقت چرا دو هف
 

 ته نیومدی نمییک

 نگاهم رو دوختم به چشماش فکر میکردم آقا دلش برام تنگ شده نگو به فکر این بوده کیس شک نکنه 

احت داشتم     امتحانام تموم شده بود احتیاج به استر

شون رو پید ون از اتاق پشت در اتاق تکیه دادم به دیوار و اشکام مستر  ا کردن  بعد ام بلند شدم رفتم بتر

 کاش هیچ وقت محکوم به اجبار نبودیم 

ز   اشکام و پاک کردم و رفتم پاییر

. 

. 

. 

 پرهام : خب یح  میخورید ؟ 

 مامان : من که کوبیده  

 بابا : منم کوبیده 

 پوپک : من جوجه 

 جوجه    

 پرهام : خب پس منم جوجه

 بعد گارسون رو صدا زد و سفارش داد

 صدایی جز صدای قاشق و چنگال نبودغذا رو آوردن و مشغول شدیم 

 بابا : با یک سفر شمال موافقید 

 پوپک : اره من که به شدت موافقم دانشگاه منم تموم شده 
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 پرهام : اره خوبه یک تنوع هست 

یم خوش میگذره   مامان : اره فقط اگه اشکال نداره خانواده رها رو هم بگیم بیان این طوری بیشتر

م    بابا : تو یح  دختر

 اره منم موافقم   

 بابا : پس هماهنگیش با شما خانم به پارسا هم بگو 

 پرهام : اگه اشکال نداره منم محسن و خانومش رو بگم بیان  

 بابا : اره چرا که نه 

 بعد غذا رایه خونه شدیم 

 دایی بیاد و منو پرهام تنها باشیم  
ز  امروز قرار راه بیفتیم سمت شمال مامان قرار شد با ماشیر

 ت قرار گذاشته بودیم رس جاده باشیم  ساعت هف

ز پیاده شدم رفتم سمت بقیه    رسیدیم رس قرار از ماشیر

 آرتان که منو از دور دید آغوشش رو برام باز کرد و منم خودم و انداختم تو بغلش  

 آرتان : کجا بودی دیحز یک ماه و نیمه ندیدمت دلم برات تنگ شده فسقیل 

 ما بزار  سیامک : آرتان یکیم ش رو هم برای

ز رسم    آرتان که ولم کرد هفتای دیگه ریخیر

 وقتر از رسر اونا راهت شدم تونستم برم پیش بقیه 

ز چنان بغلم کرد و لپم رو گاز گرفت که نگو    دایی حسیر

 اه دایی لپم رو کندی   

ز : زلزله به جای ابراز محبتت هست   دایی حسیر

 وقتر از رسر همه خالص شدم رفتم کنار پرهام 

 که  رسش 
 

ز پریدی بغلشون از دلتنیک رو اورد کنار گوشم گفت : خوش گذشت بهتون هر دفعه تو بغله ییک هستر همچیر

 بغل متز که شوهرتم نمیای 
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 چیه حسودیت شده نمیتویز بغلم کتز عزیزم    

 پرهام : نه عزیزم چرا حسودیم بشه چرا نتونم خوبم میتونم از امروز میبیتز 

 امان و پارسا رسیدن رایه شدیم  بعد از اینکه پدر جون و م

 پرهام به همه ادرسه ویال رو داد که اگه گم کردن راحت بیان  

ز  ز دنبال هم ریسه بشن ضایع اس کاش معمویل بود همه مدل باال و لوکس از همه بد تر هم ماشیر تو جاده هشت تا ماشیر

 پرهام بود فراری 

ز خودش ز با ماشیر  ون بیان  تازه خوب شد هر کدوم از پرسا نخواسیر

 از موقیع که راه افتادیم تا زمایز که برای نهار نگه داشت خوابیده بودم 

 پرهام از همه جلو تر بود نزدیک ساعت سه بود که پرهام دم یه رستوران نگه داشت  

 و دایی حسن مونده بودن  
ز  دایی حسیر

ز ز فقط ماشیر  از هشتا ماشیر

 پرهام به بقیه زنگ زد گفت کجا نگه داشته 

 رسیدن رفتیم داخل برای خوردن غذا  وقتر همه

 بعدش هم باز جاده 

 حاال دیگه خوابم نمیاد چه غلظ بکنم 

 یکم که گذشت حوصلم رس رفت 

 پرهام من حوصله ام رس رفته   

 چیکار کنم 
 

 _ مییک

 هیچ  بقیه شوهر دارن ما هم شوهر داریم    

ون نگاه کردم فضا داشت به سمت  فت بعدم روم رو برگردوندم به بتر ی متر ز  رس ستی

ز    _ همه با شوهراشون خییل کارا میکیز

 براق شدم طرفش 

 یعتز یح    
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 _ خودت خوب میدویز  

ه دیگه ای بود   ز  اما قرار ما چتر

_ منم نگفتم که مثل بقیه زن و شوهرا .... داشته باشیم منحرف منظورم این بود که زن و شوهرای دیگه توی بغل هم 

ن  ن میخوابن ، کنار هم راه متر ون متر نن ، بتر ز ز ، با هم حرف متر
ن و میشییز ز ، دست هم دیگه رو میگتر  و میشییز

 خب ما که همه اینا رو داشتیم جز اویل خودت کاری کردی که اینا نباشه   

 
ً
 _ من چیکار کردم مثال

   
ً
 اون روز دفتر و خونه رو یادت بیاد میفهیم چیکار کردی مثال

 اطالع من اومدی اونجا _ آها اون روز خب تو چرا بدون 

 بعد با بغض گفتم 

 مثال میخواستم ازت تشکر کنم من چه میدونستم عشقت اونجاست   

ای  ز ز ساده اس اگه عشقم بود االن اینجا نبودم دنبالش بودم دوما برای چتر _ اوال مونا عشقم نیست فقط یه دوست داشیر

 الیک بغض نکن سوما تشکر برای یح  ؟ 

 انات کمکم کردی اگه کمک های تو نبود من  معدلم بیست نیم شد  برای اینکه تو امتح  

 دستش رو آورد جلو فکر کردم میخواد بزنه صورتم رو گرفتم 

 نزن باشه میدونم کار اشتبایه کردم   

 _ دستت رو بردار 

 برنداشتم 

 داد زد اینبار 

 _ میگم دستت رو بردار 

 برداشتم  

ز رو پارک کرد و   به بقیه عالمت داد برن  رفت کنار جاده ماشیر

 برگشت سمتم 

 _ چرا فکر کردی میخوام بزنمت  
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 ببخشید    

بعد دستش رو آورد جلو و دماغم رو کشید و گفت : میخواستم دماغت رو بکشم خانم کوچولو بعدم وظیفه ام بود بهت  

 کمک کنم  

 بعد صورتش رو آورد جلو لپم رو بوسید 

ان اینکه زدمت   _ جتی

 گاز داد تا برسه به بقیه دوباره افتاد جلو تر از بقیه   بعد راه افتاد و 

ی بدی بخوره   ز  _ خب خانم کوچولو نمیخوای به شوهرت یه چتر

 چرا االن   

 مامان برامون میوه و تنقالت گذاشته بود برداشتم از جلو پام 

 سیب برداشتم و براش تیکه کردم میدادم دستش 

 ف بزنیم بخندیم  _ دیدی میتونیم مثل زن و شوهرای دیگه حر 

 اوهوم   

 _ رها 

 بله  

 _ میشه ازت یه خواهیسر بکنم 

 اره  

 _ میشه ما هم مثل زن و شوهرای دیگه باشیم فقط با این تفاوت که رابطه ای نداریم مثل دوتا دوست  

 اره چرا که نه    

 میشد خوشحایل رو تو صورتش دید  

 ساعت هشت بود که رسیدیم ویال
ً
 تقریبا

 خوشگیل بود دوبلکس بود ویال 

ز پنج تا اتاق داشت که موند برای بقیه   ز پاییر  جوونا اتاقای طبقه باال رو گرفیر
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 باال هم شش تا اتاق داشت هر زوج رفت توی یک اتاق پرسا مجرد هم توی یک اتاق 

 پرهام وقتر جای همه رو معلوم کرد 

ز چمدون های خودمون رو برداشت و رفت طرف یک اتاق که درش مشیک  رنگ بود وارد اتاق که شدم فکم چسبید زمیر

 اتافر با ست قرمز مشیک  

 پرهام پرده رو زد کنار دیگه فکم جمع نمیشد دریا چقدر از اینجا قشنگ بود

 خب بسه آبرمون رفت  

 چمدونم رو برداشتم لباسام و حوله ام رو از توش در آوردم رفتم حمام 

ون پرهام دراز کشید فت اومدم وقتر اومدم بتر  ه بود داشت با گوشیش ور متر

ز توالت داشتم با سشوار موهامو خشک میکردم که دیدم سشوار از دستم در اومد پرهام مشغول  نشستم روی صندیل متر

 خشک کردن مو هام شد و بعد شونه رو برداشت و مشغول شونه کردن شد  

ی حمام با این موها  _ اذیت نمییسر هر روز متر

 نه عادت کردم    

 موهات رو دوست دارم _ خییل

 کارش که تموم شد ازش تشکر کردم 

 دستت درد نکنه    

 _ خواهش میکنم وظیفه همرسی بود

 بابا همرس نمونه  

ز شام بخوریم   _ پاشو کوچولو بریم پاییر

ز شدم   بلند شدم موهام رو ریختم یه طرفم و مشغول بافیر

 من کوچولو ام   

 _ اره برای من کوچولوی

 بابا بزرگ ارهبله برای تو   

 بعد رفتم به طرف در اونم پشت رسم اومد و داشت آروم میخندید 
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 خانم رسایدار قرار بود برامون این چند وقت غذا درست کنه 

ه   ه دوش بگتر  بعد از خوردن شام پرهام گفت متر

 پرسا که باز ورق بازی میکردن 

ا هم نشستیم کنار هم به حرف زدن   منو دختر

 همه ساز خوابیدن زدن  ساعت دوازده بود که

 منو پرهامم رفتیم توی اتاق خودمون 

 پرهام خودشو انداخت روی تخت  

 _ الوعده وفا بدو بیا بغل عمو 

تش رو در آورد دوباره دراز کشید    خندیدم و رفتم لباسامو با یک تاپ و شلوارک عوض کردم دراز کشیدم پرهامم تیرسر

 منو کشید تو بغلش 

میکردم یک جا زندایز شدم بعد چند سال احساس ارامش داشتم یک خوابه راحت بدون   صبح که بلند شدم احساس 

 هیچ تریس

 یکم توی تکون خوردم بلکه این قفل آزاد شه  

 پرهام تکون خورد و منو محکم تر بغل کرد  

 _ وول نخور کوچولو بزار بخوابم  

 پرهام پاشو زشته تا االن حتما همه بیدار شدن   

 کردم   ۱۳_ ۱۲_ خستم رها دیروز 
 

 ساعت رانندگ

 خییل خب پس بزار من بلند شم    

 _ نچ

 یه رب  ع دیگه توی این وضعیت موندم ویل دیدم فایده نداره 

 توی یک حرکت رسی    ع نشستم روی تخت  

 آخیش یه نفس راحت کشیدم 
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 پرهامم سیخ نشست روی تخت و منو گیج نگاه میکرد  

 _ میکشمت رها 

تم رسی    ع   خودم و انداختم توی حمام در رو بستمبلند شد که بگتر

ون رها   _ میای که بتر

 نچ    

ون کاریت ندارم ساعت ده رها  _ بیا بتر

 راس راسیک کاری باهام نداری   

ون   _ اره خانویم بیا بتر

وع کرد به قلقلک دادنم   ون بغلم کرد و انداختم رو تخت و رسر ون هم پام رو از در حمام گذاشتم بتر  اومدم بتر

 خندیدم سکسکه ام گرفت بعدش ولم کرد بعد از نهار انقدر خسته بودم اومدم توی اتاق خوابیدم  انقدر 

 #پرهام 

 رها خواب بود همه برای غروب خورشید اومدیم ساحل

 هوا تاریک شده بود  

ی از روشنایی نبود مثل اینکه برق ها رفته بود    اما ختی

 دم از سمت ویال بودداشتیم با پرس ها صحبت میکردیم که صدای جیغ شنی 

 وای رها

 با پرسا دویدیم سمت خونه 

 در ویال رو که باز کردم صدای جیغ قطع شد 

 خونه تاریک بود نمیتونستم رها رو پیدا کنم  

 آرتان نور گوشیش رو روشن کرد 

 و دور خونه چرخوند  

ز از رسش داشت خون   میوند روی رها ثابت موند خدای من رها افتاده بود روز زمیر
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 با صدای خس خس نفس های رها به خودمون اومدیم همون لحظه برق ها هم اومد 

د   ز  رفتم طرفش بغلش کردم به لباسم چنگ متر

 دنبال هوا بود 

 ارتان اومد کنارم نشست  

 زد تو گوش رها داد زد : نفس بکش  

فت   رنگ صورتش داشت به کبودی متر

 آرتان ییک دیگه زد 

ی رو داد دستم  اما فایده نداشت  ز است   آراد از پله ها اومد پاییر

 گذاشتم تو دهن رها فشار دادم اما گویا جواب نداد 

 آرتان دستش و مشت کرد کوبید تو سینه رها 

 من جای رها دردم گرفت اما

 رها نفس کشید 

 نفس کشید 

 رها خودشو بیشتر به بغلم چسبوند و گریه کرد  

 بریده گفت :  بعد با مشت کوبید توی سینم و بریده

 کجا ... بودی ... چرا ... تنهام ... گذاش...یر  

 بعدش یی حال شد  

 تیدا رسی    ع اب قند آورد داد دستم دادم بهش وقتر که خورد یکم بهتر شده بود 

تم  خویز شده بود   تیرسر

 محسن اومد نشست کنارم به رس رها یک نگایه انداخت 

ه بریم بیمارستان رسش شکس  ته  محسن : محسن بهتر

 پوپک رفت باال و با لباسای رها برگشت 
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ز آب قند به مامانا  مانتوش رو تنش کردم و بغلش کردم بلند که شدم تازه حواسم رفت پیش بقیه حدیث و شیما داشیر

 میدادن و بقیه هم گریه شون گرفته بود  

 با محسن و تیدا و پوپک و ارتان رفتیم بیمارستان رسش شش تا بخیه خورد 

 که راه افتادیم تا لحظه اخر از بغلم تکون نمیخورد از موقیع  

 پانسمان رسش که تموم شد رایه ویال شدیم 

 وقتر هم رسیدیم خونه چون نمیتونست راه بره بغلش کردم رفتم باال گذاشتمش روی تخت 

 خواستم از روی تخت بلند شدم دستم و گرفت  

 روش رو کرد طرف مخالف و گفت : نرو 

 ارم به بودنت احتیاج د

 نشستم کنارش  

ون صدات زدم جواب ندادی ترسیدم اومدم   رها : وقتر از خواب بیدار شدم کنارم نبودی اتاق تاریک بود اومدم از اتاق بتر

ز تاریک بود جلو پام رو ندیدم   که از پله ها بیام پاییر

 از پله ها افتادم 

ز برام زنده شد   ز لعنتر همه چتر  دوباره صحنه اون ماشیر

 گریه اش اوج گرفت  صدای  

 بغلش کردم  

ون    اروم که شد از بغلم اومد بتر

اری ز  رها : قول بده تنهام نمتر

 قول میدم رها قول میدم حاال بخواب   

 رها خوابید 

 صدای در اومد 

 بفرمایید   

 آرتان و پوپک اومدن داخل 
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ز روی تخت    نشسیر

ز   آرتان : نمیای پاییر

 نه بهش قول دادم کنارش باشم    

 آرتان خم شد پیشویز رها رو بوسید  

 نمیدونم چرا حسودیم شد  

 در حق همه مون خواهری کرد فکر اینکه یک تار مو از رسش کم بشه  
 

ز هشت تا پرس از همون بچیک آرتان : یک دختر بیر

 کنه رها خواهرمونه سنگ صبور مونه رفیق مونه راز دار مونه دستم بشکنه که زدمش  دیوونمون یم 

نه نفهمیدم باید چیکار کنم تو به دادم رسیدی  موقیع که   ز  دیدم داره مثل مایه دور از آب دست و پا متر

ز از یه طرف حاله خاله زهرا و مامانم بد شده بود پرهامم تو شک   ز باید چیکار کیز پوپک : اره همه تو شک بودن نمیدونسیر

ل کردید   بود شما خوب خودتون رو کنتر

 کاری نکردم حق خواهر برادر ی بود آرتان لبخندی زد و گفت : من  

ون   ز بتر
 بعدم با پوپک از اتاق رفیر

 دستم و بردم الی مو های رها و نوازشش کردم 

 اولش میخواستم باهاش بد باشم اما اون خوب تر از اویز بود که فکر میکردم  

 رها یک ساعت بود خوابیده بود که مامان اومد توی اتاق 

 ین رها رو هم بیدار کن بیاد شام بخوره مامان : پاشو مادر بیا شام ا 

 بعد رفت  

ز   رها رو بیدار کردم و رفتیم پاییر

 شام هم با شویحز های پرسا گذشت  

بعد شام جوونا رفتیم ساحل بچه ها رو هم گذاشتیم پیش بزرگتر ها ) ترسا دختر آرمان _ شهریار پرس بهرام _ نسیم دختر  

ز دور هم نشستیم و  وع کردیم به حرف زدن پارسا ( روی زمیر  رسر

 #رها 

وع به صحبت کردن   بچه ها رسر
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 شیما : این چه شمال اومدیز بود همش تو ویال ایم 

 ی جایی 
ز  حدیث : اره بریم یک تلکابیر

 نیلوفر : یه بازار بریم کلوچه و تریسر بخریم 

ز مکافاته   آراد : وای با اینا بازار رفیر

 هستیم  ۱۱به  ۷بهراد : نگران نباش داداش فلن که 

 ترانه : چیه فکر کردید تعداد تون زیاده 

 تیدا : آرمان و بهرام و بهروز و پرهام و محسن و پارسا تو تیم مان  

 به پنج  ۱۳پوپک : پس میشیم 

 پرهام : گ گفته ما تو تیم شما هستیم 

 عزیزم مگه قرار بری تو تیم مجرد ها   

 بیام خرید پرهام : اره مگه خر مخم رو گاز زده با شما زنا 

 عزیزم پس شب رو توی پذیرایی روی کاناپه رس کن که خر مخت رو گاز نزنه   

ز بخندن  ا زدن زیر خنده پرسا هم جرات نداشیر  دختر

 پرهام : رها غلط کردم اصال بریم تو اتاق کارت مو میدم بهت خوبه  

 همه زدن زیر خنده حتر خود پرهام 

 ل کنیم آرتان : پس اینطور که معلومه باید قبو 

 بعد همه رفتیم بخوابیم که فردا بریم گردش 

 دوبار من موندم و قفس پرهام

صبح ساعت هفت بلند شدم اعصابم خورد بود نمیتونستم بخاطر رسم برم حرم نشستم به گریه کردن پرهام بلند شد  

 نشست روی تخت 

 گفت : رها یح  شده چرا گریه میکتز خواب بد دیدی

 با رس گفتم نه 
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ی ناراحتت کرده  _  ز  چتر

 بازم با رس گفتم نه  

 _ بخدا من کاری نکردم دیگه کردم نه نکردم پس چرا گریه میکتز 

 چون نمیتونم برم حمام   

 _ برای این گریه میکتز دختر ترسیدم  

 پاشو پاشو برو صورتت رو آب بزن حاضز شیم 

 باش  

 رفتم صورتم رو اب زدم و حاضز شدم پرهامم لباس پوشید   

ز صبحونه میخوردن   ز بچه ها داشیر  رفتیم پاییر

ز بعد بریم خرید    بعد از خوردن صبحونه راه افتادیم اول قرار بود بریم تلکابیر

د همش حواسش به پوپک بود  ز  خییل خوش گذشت اونجا این آرتانم بد مشکوک متر

رت خریدم وای موقیع که رفتیم بعد رفتیم خرید اونجا هم حسایی از خجالت جیب پرهام در اومدم یک عالمه خرت و پ

 مغازه آلوچه فرویسر یک کیلو قرقروت خریدم عاشقشم 

فت میگفت کوچولو  م راست متر  پرهامم چپ متر

 وقتر رفتیم ویال نهار رو که خوردیم 

 آراد گفت میخواد فیلم بزار ببینیم  

 دانند یه بار دیده بودمش اما دوست داشتم بازم ببینم فیلم آنچه مردان درباره زنان نیم 

وع شد    فیلم که تموم شد بحثمون هم رسر

 نیلوفر : اخ من اگه جای این زنه بودم موهای پارسا رو میکندم 

 تیدا : وای اصال تصورش برام سخته که حتر دوست دختر داشته باشه 

 شیما : خیانت خییل بده 

 حدیث : وی تصورش وحشتناک فکر کن یک زن شوهرش رو با مرد دیگه ای ببینه  
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ز  ترانه  : خدا رو شکر شوهرای ما اینجوری نیسیر

 رفتم توی فکر 

ز من حس کردم لحظه به لحظه  من دیدم خیانت همرسم رو دیدم با چشمای خودم اینای که انقدر دارن بحثش رو میکیز

 اش رو 

 بود یا شایدم  
 

مندگ ون زل زدم به چشاش توی چشماش رسر با دست پرهام که رو دستم نشست از توی فکر اومدم بتر

 ناراحتر نگاهم و ازش گرفتم 

کت کنم   ترجیح داد توی بحث رسر

یزه      اره سخته فکر کن توی یه لحظه همه تصوراتت راجب مردت بهم متر

 پارسا : واال خوبه ما خیانت نکردیم که انقدر دارین بحثش رو میکنید  

 نیلوفر با مشت زد تو بازوش و گفت : شما غلط کردی شلوارت دوتا بشه 

 ن جز منو پرهام همه خندید

ز : آراد این فیلم بود گذاشتر همه زن و شوهرا رو انداختر به جون هم    دایی حسیر

 دایی حسن : خوش ت میاد دعوا راه بندازی بچه 

 آراد خندید و رس تکون داد 

 همه باز خندیدن 

ز و میخوان بخوابن   ز خسیر  کم کم بزرگتر ها گفیر

وی از اونا رفتیم که یه   خوایی بکنیم  ما ها هم به پتر

 وقتر رفتیم توی اتاق خودمو انداختم روی تخت  

 پرهامم کنارم دراز کشید و بغلم کرد  

 پرهام : ببخش اگه تصوراتت از مردت بهم ریخت 

ی نگم و کم کم چشام گرم شد و خوابیدم ز  ترجیح دادم چتر

 با صدای پرهام از خواب بلند شدم 

 یح  شده    
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 ساحل _ پاشو بچه ها میخوان برن  

ون پرهام دستم رو کشید   بلند شدم و لباس پوشیدم قبل از اینکه بخوام از اتاق برم بتر

 _ بخشیدیم  

 خودت رو میکردی    
 

 همون روز بخشیدمت من اومدم تو زندگیت و زندگیت رو به هم ریخته ام تو که داشتر زندگ

ام رو خط میکشیدم باید یادم میومد اینکار خیانته _ نه اشتباه از من بود من باید زمایز که ازدواج کردم دور دوست د ختر

 اونم به تو که زنیم 

 بعد پیشونیم رو بوسید  

 دونم از یح  خجالت کشیدم نیم 

 پرهام رسم و آورد باال و نگاهم کرد  

ز االن بچه ها حرف برامون در میارن   _ خجالت از متز که شوهرتم دیگه خجالت نداریم بدو بدو بریم پاییر

 ن وقط میشه آش نخورده و دهن سوخته  اره او   

ون از اتاق دم پله  نمیدونم چرا این حرف و زدم پرهام جوری نگام کرد که  بد تر خجالت کشیدم رسی    ع خودم و انداختم بتر

 ها پرهام اومد کنارم 

یز واستا جوابش رو بگتر   ز  متر
 _ کوچولو وقتر حرفز

 بعد رس خوش خندید  

ز بچه ها هم   منتظر ما بودن باز راه افتادیم سمت ساحل وقتر اومدیم پاییر

 سیامک و سیاوش با گیتاراشون اومدن  

 نشستیم لب ساحل 

 بهراد : اوه باز این دوتا خروس میخوان بخونن 

 سیامک : افتخار بهتون میدیم که میخونیم 

 آراد : اوه اوه بابا افتخار 

 بهروز : حاال میخواید یح  میخواید بخونید 

 پیشنهادی بگید سیاوش : اهنگ 
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 آرتان : خودتون یه یح  بخونید  

وع کردن   سیامک و سیاوش باهم پچ پچ کردن بعد رسر

 

 روی بوم نقایسر با قلم رنگاوارنگ

، یه جاده تنهاو ما دو تا  مینوسیم عشقر

 یه عالمه حرف قشنگ تو خود عشقر 

 صدا زدم اسم تو رو، اسم منو صدا زدیم

 ون یه آسمون رنگینکمون کشیدم باال رسم

 هر بار دیدمت عاشقت شدم

نم عاشقونه تار  ز  فردا متر

 دریا حتر عشقو از چشمام بخونه 

 هر بار دیدمت عاشقت شدم

نم عاشقونه تار  ز  فردا متر

 دریا حتر عشقو از چشمام بخونه 

 مهربویز که تو حرفاته  جای امتز توی چشماته

 یه نشونس وقتر که میخندی

 حاال که تو قلب من جاته 

 دیدمت عاشقت شدمهر بار 

 دریا حتر عشقو از چشمام بخونه 

 هر بار دیدمت عاشقت شدم

نم عاشقونه تار  ز  فردا متر

 دریا حتر عشقو از چشمام بخونه 
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 اهنگ دریا کنار امید علویم 

 آرمان : فضا عاشقانه شد اقا

 بهرام : حاال اگه گفتید نوبت چیه ؟ 

 ترانه : نوبت اینکه رها برامون بخونه 

ز : یح  پرهام و   پوپک و محسن و تیدا و پارسا و نیلوفر هم زمان با هم گفیر

 سیاوش اومد سمتم و گیتارش رو گرفت طرفم  

 ازش گرفتم رفت نشست 

 آرتان : االن میبینید که یح  

ه   آراد : رها بخون کفشون بتی

 نگاه کردم به پرهام تو نگاش میشد تعجب و گیچی رو دید 

 مشغول خوندن شدم 

م ازت آی خدا دلگتر   ستر
 

 م ازت آی زندگ

 

م ازت م و عمرم و میگتر  میمتر
 

 آی زندگ

 

ز   این غصه های لعنتر از خنده دورم میکیز

 

ز   این نفسهای یی هدف زنده به گورم میکیز

 

 چه لحظه های خوبیه ثانیه های آخره
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ه   فرشته مردن من منو از اینجا میتی

 

م ازت آی م ازت  آی خدا دلگتر  ستر
 

 زندگ

 

 
 

م ازتآی زندگ م و عمرم و میگتر  میمتر

 

اف تلخیه انگار رسیدم ته خط   چه اعتر

 

ارم ازت ز  وقتر خالض از همست آی دنیا بتر

 

یک زجه های من بگو که گوشت با منه   رسر

 

ز که زخمهای تنم شاهد حرفهای منه   ببیر

 

م ویل احساس غم نمیکنم   آی خدا دلگتر

 

 چون با توأم پیش کیس رس رو مو خم نمیکنم 

 

م ازت آی خدا   ستر
 

م ازت آی زندگ  دلگتر

 

م ازت م و عمرم و میگتر  میمتر
 

 آی زندگ
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اف تلخیه انگار رسیدم ته خط   چه اعتر

 

ارم ازت ز  وقتر خالض از همست آی دنیا بتر

 

م ویل احساس غم نمیکنم   آی خدا دلگتر

 

 چون با توأم پیش کیس رس رو مو خم نمیکنم 

 

م ازت محسن یگانه   آهنگ ای خدا دلگتر

 

 بچه ها دست زدن 

 پرهام ساکت مونده بود  

 پرهام : تو بلدی گیتار بزیز 

 اره   

 پرهام: اما ندیدم توی وسایلت 

 آرتان : بخاطر اینکه خاله فروختش 

 نیلوفر : چرا  

 آرتان : بگم شاه کارت رو ؟ 

یا میدونن      بگو بشتر

ه تو اتاقش در رو قف وع میکنه به خوندن یک ساعت دو آرتان : پارسال سالگرد عمو مهدی رها خانم متر ل میکنه رسر

نه میگه اینطوریه قضیه فکر کرده تموم میکنه اما نه تموم نکرده ما هم رسیدیم داشت  ۶ساعت ساعت  ز ام خاله زنگ متر

میخوند چهار ساعت بعد صدا قطع شد هر یح  در زدیم باز نکرد در رو شکستیم رها بیهوش شده بود بردیمش بیمارستان  

ساعت خوندن مستمر فشارش افتاده بود انگشتاش زخم شده بود از گریه چشاش پف کرده بود خاله هم وقتر بخاطر ده 
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 دید اینطوریه فروختش  

 گیتار نازنینم رفت    

 آراد : تقصتر خودته 

 پرهام : خودم برات میخرم خانومم 

 بهراد : ایش کمتر لوسش کن

 شوهرمه دلش میخواد لوسم کنه   

 بهراد پرهام : خوردی اقا 

سه با سوسیس آتییسر موافق هستید   آرتان : بچه ها من امروز سوسیس خریدم به همه مون هم متر

 همه موافق بودن  

وع کردیم به بحث کردن  ز سیخ و سوسیس بیارن ما هم طبق معمول رسر  آرتان و آراد رفیر

 بعد از خوردن سوسیس آتییسر که خییل هم چسبید راه افتادیم سمت ویال 

وع کرد : وای مامان نمیدویز رها چه صدایی داره همه دور هم ن  شسته بودیم که پوپک رسر

 مامان مریم : جدی  

م برای ما هم بخون   بابا : خب دختر

 سیاوش رسی    ع بلند شد که بره گیتارش رو بیاره 

ز نخون فضا شاد ه   آرتان : فقط جان هر گ دوس داری غمگیر

 سیاوش گیتار رو داد دست 

اژ پایایز یه برنامه خب یح  بخونم من که  ز میخونم خییل شاد بلد نیستم یادم اومد از تیتر  همش غمگیر

 تاحاال نمیدونستم خوب میشه یانه اما همون رو زدم و خوندم

 

 گرفتر خستگیامو با نوازشت بستر دلشکستگیامو 

 رسد شدم سخت گذشت تو حوصله کردی شنیدی صدامو 
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 است عشق تو شانسه مثه معجزه ست واسه من خنده خو 

 قول بده تا ابد لحظه به لحظه بهم باشه حواست 

 هرجا بایسر نشونه همون جاست معتز خونه همون جاست 

ه دلشوره های مدامم   جایی که پرشه از عطر تازه تو متر

 

 به کامم مگه میشه کیس رو بخوام اندازه تو اندازه تو 
 

 میشه زندگ

ه میدی  اینکه مثه خورشیدی مریس از ز  روشن با تو شبام رسیدی هستر و انگتر

 مثه بارویز با تو قشنگه جوویز میشه همیشه بمویز عالیه حال و هوام

ه میدی روشن با تو شبام  ز  مثه خورشیدی مریس از اینکه رسیدی هستر و انگتر

 مثه بارویز با تو قشنگه جوویز میشه همیشه بمویز عالیه حال و هوام حال و هوام

 

 همیشه به تو نذار سایه بشم میخوام عکس تورو رو دیوار بکشم تا 

ه کجام   بده حال دلم وقتر از تو جدام تو کنار متز و بازم یادم متر

ه میدی روشن با تو شبام  ز  مثه خورشیدی مریس از اینکه رسیدی هستر و انگتر

 مثه بارویز با تو قشنگه جوویز میشه همیشه بمویز عالیه حال و هوام

ه میدی روشن با تو شبام  مثه خورشیدی مریس از اینکه رسیدی هستر و  ز  انگتر

 مثه بارویز با تو قشنگه جوویز میشه همیشه بمویز عالیه حال و هوام حال و هوام

 توی طول خوندن چند بار به پرهام نگاه کردم 

 چقدر این اهنگ به حال این روز های من میخورد 

ون اومدن و دست زدن   همه اولش تو شک بودن که صدای دست زدن پوپک از شک بتر

ز هم نبود اخه دختر خوب تو که میتویز عاشقانه   وقتر دست زدنشون تموم شد آرمان گفت : با اینکه شاد نبود اما غمگیر

یز تو فاز غم   ز  بخویز چرا همش متر
 

 به این قشنیک
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ز با پرهام هست   لبخند زدم بهرام که کنار پرهام نشسته بود زد پشت پرهام و گفت : همش نتیجه گشیر

ه میدی بابا گ بره این همه راه وآراد: مثل  ز  خورشیدی مریس از اینکه رسیدی هستر و انگتر

 مامان مریم : پاشم برم اسپند دود کنم برای عروسم 

 دوباره جمع به بحث قبلش برگشت ساعت یک دو بود که رفتیم بخوابیم  

   قبل از اینکه بریم توی اتاق از محسن پرسیدم عیتی نداره برم حمام گفت نه دیگه

 وقتر رفتم تو اتاق رسی    ع لباسامو برداشتم پریدم تو حمام 

 پرهام هم نشسته بود روی تخت و نگام میکرد و میخندید 

ون روی تخت دراز کشیده بود با باال تنه لخت   وقتر اومدم بتر

 اهای اقا شما راحتر   

 _ اره خییل توام بیا بخواب راحت مییسر 

 رفتم کنارش خوابیدم  

 نگ میخویز _ کوچولو خییل قش

 ممنون   

 _ بگتر بخواب که باز فردا باید بلند شیم 

صبح که بلند شدم پرهام نبود صدای رسر رسر آب از حمام میومد دیشب با همون موهای خیس خوابیدم حوله دور 

ون    موهام و باز کردم و مشغول شانه کردن شدم پرهام از حمام اومد بتر

 _ سالم چه زود بیدارشدی 

 سالم صبحت بختر   

 _ صبح توام بختر کوچولو 

 باز به من گفتر کوچولو   

 _ زنیم دلم میخواد اینجوری صدات کنم 

 خندیدم مشغول شانه کردن موهام شدم اونم اومد کنام ایستاد که موهاش رو شانه کنه  
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 اومدم کنار نشوندمش رو صندیل رفتم حوله آوردم خوب موهاش رو خشک کردم بعدم شونه شون کردم 

 ید آقابفرمای  

 _ دستت درد نکنه خانوم 

ز   موهای خودمم کامل باال رسم جمع کردم لباس پوشیدیم رفتیم پاییر

 بزرگتر ها بودن و پارسا و نیلوفر بقیه هنوز نیومده بودن نشستیم و صبحانه خوردیم و کم کم همه اومدن 

 امروز روز آخری بود که شمال هستیم فردا صبح راه میفتیم 

ز امروز رو قرار ش ی کنیم نهار رو هم آقایون جوجه کباب درست کیز  د کال کنار دریا ست 

 وسایل رو برداشتیم و رفتیم لب ساحل

ز والیبال بازی میکردن   زیرانداز رو پهن کردیم و نشستیم به حرف زدن اقایون هم داشیر

 تیدا : راستر رها رشته ات یح  بود  

یک   ز  ریاضز فتر

 تیدا : امسال کنکور داری 

 اره   

وع کتز بهتر ها   تیدا : از االن رسر

م    م کتاب تست میگتر  اره تو فکرش هستم برسیم مشهد متر

ه  وع کتز بهتر  نیلوفر : اره از االن رسر

 شیما : چه رشته ای میخوای بزیز 

 دونم تصمیم نگرفتم  نیم  

 عرویس و کنکورت توی یک تایم میفته  
ً
 حدیث : تقریبا

 افق باشند عرویس رو بعد کنکور میندازیم که به درسش لطمه نخوره  مامان : نه اگه خانواده پرهام مو 

 مامان مریم : اره چرا که نه  

 حدیث نگفتر عروسیه شما کیه   
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 خاله زهره : احتماال توی آذر میفته عروسیشون  

 ایول پس یک عرویس در راه است    

 چند دقیقه بعد آقایون هم اومدن کنارمون  

 آراد با رقص اومد سمتون  

 آراد : قر تو کمرم فراونه نمیدونم کجا بریزم  

ز جا   دایی حسن : همیر

سم بهش بگم دودقیقه قرض بده باهاش برقصم بعدش مال خودت   آراد : اخه میدونید یار منو کیس صاحب شده میتر

نه نصفم میکنه  ز  متر

ز   خانواده پرهام که از این یار و اینا ختی نداشیر

 ال که راضیش کنیم پارسا : صاحب این یارت گ هست حا

 آراد : آقا داداش خودتون  

 پرهام با تعجب گفت : من 

 آراد : اره تو اون روز عقد که داشتم با رها یم رقصیدم طوری نگام میکردی که داشتم اشهد مو میگفتم 

 همه خندیدن  

 پرهام برم باهاش برقصم   

 _ دوست داری 

 رسم رو تکون دادم  

 _ خب باشه برو 

 ایول آراد : 

 بعد دوید طرف ویال و با اسپیکر برگشت  

 منم بلند شدم که همراهیش کنم  

وع کردیم   آهنگ رو گذاشت و رسر
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 گل گلدون 

 

 گل گلدون من 

 توو رگام خون من 

 به خدا جون من بسته به جونت, بسته به جونت 

 خودم به قربونت 

 

 شوق آواز من 

 بال پرواز من

 محرم راز من 

م   خییل دلگتر

م   خییل دلگتر

م   یی تو یم متر

 

 به دنبالت میام هر جا که بایسر 

م نبایسر   آخه یم متر

 نیم ذارم دیگه از من جدا یسر 

م نبایسر   آخه یم متر

 یم دونم با وفایی الیه زنده بایسر 

 یم دونم با وفایی الیه زنده بایسر 
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 بیا دردت به جونم 

 بیا ای مهربونم 

 

 که قدرتو یم دونم 

 جدا یسر خدا نکنه خدا نکنه یه روز از من 

 خدا نکنه خدا نکنه که با من یی وفا یسر 

 

 الیه من به قربون دو ابروی کمونت 

 به قربون دو چشمو اون نگاه مهربونت 

 عزیزم عشق پاکت همدمه روز و شبامه

 بگردم دور اون اسمت که هر دم رو لبامه

 

 بگردم بگردم بیا دورت بگردم

 بگردم بگردم آخ بیا دورت بگردم 

 

 گل گلدون من 

 رگام خون من توو 

 به خدا جون من بسته به جونت, بسته به جونت 

 خودم به قربونت 

 

 شوق آواز من 

 بال پرواز من
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 محرم راز من 

م   خییل دلگتر

م   خییل دلگتر

م   یی تو یم متر

 

 به دنبالت میام هر جا که بایسر 

م نبایسر   آخه یم متر

 نیم ذارم دیگه از من جدا یسر 

م نبایسر   آخه یم متر

 وفایی الیه زنده بایسر یم دونم با 

 یم دونم با وفایی الیه زنده بایسر 

 

 بیا دردت به جونم 

 بیا ای مهربونم 

 که قدرتو یم دونم 

 

 خدا نکنه خدا نکنه یه روز از من جدا یسر 

 خدا نکنه خدا نکنه که با من یی وفا یسر 

 خدا نکنه خدا نکنه یه روز از من جدا یسر 

 خدا نکنه خدا نکنه که با من یی وفا یسر 

 

 هنگ گل گلدون از شهرام صولتر آ
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 آراد خییل خوب یم رقصید منم به لطف کالس های رقیص که مامان به زور یم فرستادم رقصم خوب بود 

 بعد از رقص بچه توپ اوردن وسظ بازی کنیم 

 منو پرهام و محسن و تیدا و پوپک و ارتان پارسا و نیلوفر و آراد یک تیم بودیم 

 بهروز و شیما و حدیث و بهرام و ترانه و سیامک و سیاوش یک تیم بهراد و آرمان و 

 دست اول اونا وسط بودن که بردیمشون دست دوم رو ما وسط بودیم  

 فقط منو پرهام موندیم وسط که اونم کنار رفت و من تنها موندم  

ز رو رد کنم که توپ محکم خورد تو شکمم و این    کار کیس نیست جز بهروز جا خایلپنج تای اول رو رد کردم اومدم ششمیر

ز پرهام اومد سمت    از درد دلم نشسته ام رو زمیر

 پرهام : یح  شدی رها خویی 

ی پیش بیاد  ز  رسم رو آوردم باال نگرایز رو میشد از توی چشماش خوند نمیخواستم روز اخری چتر

 اره خوبم طوری نیست   

 رت کردم طرف بهروز اونم اومد جا خایل بده محکم خورد تو کمرش بلند شدم و توی  که کنارم افتاده بود رو برداشتم و پ

 حقته تا تو منو نزیز   

 بعد همه رفتیم نشستیم کنار بقیه پرهام هم رسش رو گذاشت روی پام و چشاش رو بست 

 پارسا زد به پاش 

 پارسا: پاشو ببینم میخوایم نهار درست کنیم 

 بعدم دست پرهام رو گرفت و کشید 

ز   که بساط جوجه کباب رو راه بندازن   مردا رفیر

احت   بعد از خوردن نهار رفتیم داخل ویال برای استر

. 

. 

. 
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 _ رها خانم پاشو بیاد کم کم حرکت کنیم 

 بلند شم   ۶بلند شدم نگاهم افتاد به ساعت اخه چرا باید ساعت  

ون    وسایل مون رو دیروز جمع کردم پرهام چمدونا رو برداشت و رفت بتر

ز  منم لباس  اشیر ز ز وسایل شون رو داخل ماشینا متر
 پوشیدم و رفتم تو حیاط همه داشیر

ز برن تهران خونه اقوام شوهرش برای همون از ما جدا شدن هر کس هم قرار شد مستر خودش رو  خاله زهره میخواسیر

 بره  

 حرکت که کردیم گرفتم خوابیدم  

 با صدای غر غر پرهام بلند شدم  

 یم همیشه خدا خوابه ... _ همه زن دارن ما هم زن دار 

 غر غر نکن   

 _ به خانم خواب آلود بابا پاشو یه صبحونه به ما بده 

 چشم آقای غرغرو   

 مامان برامون صبحونه گذاشته بود فقط باید لقمه درست میکردم 

 ظرف صبحونه رو برداشتم لقمه درست کردم دادم دست پرهام خودمم خوردم

 _ دستت طال خانویم 

 نوش جان   

ز غرغراش قطع شد    انگار خییل گرسنه بود چی 

 ساعت دو یک رستوران نگه داشت که نهار بخوریم 

 هر دومون کوبیده سفارش دادیم 

 _ امشب میای خونه ما 

م خونه خودمون تو نمیای اونجا     نه متر

کت کیل کار عقب مونده دارم   _ نه فردا باید صبح زود برم رسر
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ی نگفتیم نهار رو که  ز  خوردیم راه افتادیم پرهام ساکت بود و توی فکر رفته بود دیگه چتر

. 

. 

. 

 جلوی خونه مون نگه داشت 

 خواستم پیاده شم که صدام زد 

 _ رها 

 بله   

 _ فردا ... فردا شب که میای خونه ما 

 نمیدونم    

 _ بیا مامان ناراحت میشه نیای 

 باشه میام   

ز پیاده شدم اونم پیاده شد که چمدون  م رو بهم بده از ماشیر

 چمدونم رو از دستش گرفتم 

 خب کاری نداری    

 _ نه پس فردا حتما بیای ها اصال میخوای خودم بیام دنبالت 

کتر من خودم تا     میام  ۵_ ۴تو رسر

 _ باشه 

 خداحافظ   

 _ خداحافظ مراقب خودت باش 

ز طور     تو ام همیر

ز نداشت در رو بستم و پشت در منتظر رفتم سمت در در رو باز کردم و رفتم داخل برگشتم  نگاهش کردم انگار قصد رفیر
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 موندم که بره  

 صدای ماشینش که اومد رفتم داخل دلم براش تنگ شد 

 رفتم داخل مامان نیم ساعتر بود که رسیده بود 

فتم موهای صورتم در   اومده بود  رفتم تو اتاقم و وسایلم رو مرتب کردم و دوش گرفتم باید فردا یک آرایشگاه هم متر

د عادت کرده بودم به بودنش فقط تونستم دو ساعت بخوابم   شب هر کار کردم خوابم نتی

م کتاب بخرم تا ظهر بر میگردم  م حرم و بعدم متر  صبح ساعت شش بلند شدم یک نامه برای مامان نوشتم که متر

ز گرفتم و رفتم حرم   ماشیر

 اینجا دلم اروم تر بود 

 از خودم گفتم از پرهام اینکه نمیدونم کجای زندگیشم  با امام رضا درد دل کردم

 محبتش واقیع هست یا از رس تکلیف ازش خواستم کمک کنه  

ز گرفتم ادرس آرایشگاه نزدیک   ۱۰ساعت  یک و شییم گرفتم ماشیر ز م یک کتاب تست فتر بود که رفتم کتاب تست بگتر

 خونمون رو دادم 

 وقتر رفتم داخل خییل شلوغ نبود 

 یک ساعتر رو منتظر موندم  اما بازم 

ون تا خونه  وقتر کارش تموم شد توی آینه به خودم نگاه کردم پوستم روشن تر شده بود بعد از پرداخت پول اومدم بتر

 خییل راه نبود ترجیح دادم پیاده برم 

 ساعت یک بود رسیدم خونه

 سالم مامایز   

م برو لباسات رو عوض کن بیا نهار   _ سالم دختر

ز به به قیمهرفتم   لباسامو عوض کردم و نشستم پشت متر

 مامانم نشست و مشغول شد  

 مامان: مبارکه رفتر آرایشگاه 

 اره شب خونه پرهام شونم   
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 تو اونجایی 
 _ یکمم به پرهام بگو بیاد اینجا بیشتر

کت میگه نمیخوام اذیت بشید     ه رسر  باشه بهش میگم اما میدویز که صبح زود متر

 مادر _ اذیت یح  

احت کنم  ز ظرف ها رفتم یکم استر  بعد از خوردن نهار و شسیر

شم    ساعت سه بود که بلند شدم حاضز

کوله ام رو برداشتم و کتابای تستر که خریده بودم و انداختم توی کیفم جامدادی و کالسور و کتابای درسیم رو هم 

 سبرداشتم وسایل دیگه ام رو هم برداشتم اماده که شدم زنگ زدم آژان

ون   از مامان خداحافظز کردم و اومدم بتر

ون بابا و پرهامم هم رس کار   وقتر رسیدم فقط مامان مریم بود پوپک رفته بود بتر

سید منم با اجازه اش رفتم باال که به درسم برسم رفتم تو اتاق پرهام و لباس مو   مامانم داشت به کار های خودش متر

ز مطالعه پ ز خودم رو غرق درس کردم نمیدونم چقدر  عوض کردم وسایل ام رو روی متر رهام گذاشتم و نشستم پشت متر

 گذشت که با صدای پرهام به خودم اومدم 

 _ خانوم یکم ما رو دریاب 

 رسم رو آوردم باال و نگاهش کردم به چهار چوب در اتاق تکیه داده بود 

 سالم گ اومدی   

 _ سالم نیم ساعتر هست  

 خب چرا صدام نکردی   

 رو از در گرفت اومد سمت من  تکیه اش

 _ دیدم غرق دریس دلم نیومد تمرکزت رو به هم بزنم 

 یکم خالصه نویسیا مو و کتابا رو نگاه کرد 

 _ گ رفتر کتاب گرفتر 

 امروز صبح   

 _ اون همه کتاب رو چطوری اوردی 
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یک و شییم رو خریدم     ز  اون همه نبود فقط فتر

 _ چرا بقیه رو نخریدی 

ز خو دلم نیم   است بگم پول ندارم اینا هم از پس انداز دوران مدرسه بود پس سکوت کردم رسم انداختم پاییر

 پرهام رسم رو اورد باال 

 _ من غریبه ام 

 نچ   

 _ پس چرا نگفتر بهت بدم 

 دوست نداشتم بهت بگم    

ز ت کنم حاال که من یادم رفته نباید تو به من   توی این دو ماه از کجا خرج _ رها وظیفه منه که از همه لحاظ تامیر
 

بیک

 میکردی 

 پس انداز   

ی بریم جایی 
ان حاضز  _ حاال برای جتی

 اوهوم  

 _ پس پاشو حاضز شو زود 

ز پرهام داشت با مامان صحبت میکرد   رسی    ع حاضز شدم و رفتم پاییر

ز شدیم  ون سوار ماشیر  بعد از خداحافظز از مامان رفتیم بتر

 جلوی یه کتاب فرویسر نگه داشت  

 _ پیاده شو  

ز رو قفل کرد اومد کنارم دستم و گرفت و رفتیم داخل   پیاده شدم اونم در ماشیر

 رفت طرف قفسه های کتاب تست  

 برای همه درسا از سه تا انتشارات مختلف برداشت  

 پرهام چرا انقدر کتاب برمیداری   
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ان   _ جتی

ون سه تا پالستیک دست   پرهام بود بعد از پرداخت پول کتابا اومدیم بتر

 ییک دست من 

ز شدیم و راه افتادیم سمت خونه   سوار ماشیر

ز نشستم کنار پوپک به حرف زدن  وقتر رسیدیم هم بابا اومده بود هم پوپک بعد از اینکه لباسمو عوض کردم اومدم پاییر

 پرهام و بابا هم راجب کارخونه بابا صحبت میکردن 

 مامانم اومد نشست کنار منو گفت : 

 اه ؟ رفتر آرایشگ

 اره   

 پوپک : موهاتو نمیخوای رنگ کتز 

ارم رنگ کنه   ز  پرهام : نه رنگ موهای خودش به این خویی نمتر

 مامان : اوه اوه چه پرس حسایس ویل کاش ابرو هات رو رنگ کتز خییل تغیتر میکتز اینطوری 

سم اگه گفت اره  اتفاقا خودم قصدش رو داشتم ویل گفتم شاید پرهام دوست نداشته باشه گفتم برای   رسی بعد ازش بت 

 رنگ کنم  

 پوپک : به چه شوهر دوست چقدر حرف آقاشون براش مهمه 

 بله پس یح  حرف آقامون خییل مهمه   

 پرهام : خوردی پوپک خانم

 بابا : افرین پرسم هنوز به جمع زن ذلیل ها نیومدی من که از همون شب اول گاف دادم 

 مامان : رضا این چه حرفیه 

 بابا : خانوم مگه دروغ میگم یادت نیست دوران عقد مون رو 

خونه منو پوپک هم رفتیم کمکشون  ز  مامان : بسه پاشید بیاید شام بخوردید بعدم رفت توی آشت 

 بعد شام مامان خواست ظرفا رو بشوره نزاشتم 

 مامان شما برید منو پرهام میشوریم    
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 مامان : نه مادر این چه حرفیه  

 توی پذیرایی و نشوندم روی مبل و دست پرهام رو کشید مامان بردم

 پرهام : کجا 

 زن ذلیل نیستر بیا میخوام نشونت بدم   
 

 مگه نمییک

خونه پیشبند رو گرفتم جلوش پیشبند خودمم بستم و رفتم سمت دست شور مشغول کقز کردن ظرفا   ز بردمش تو آشت 

ون منم چایی  شدم پرهامم خندید و پیشبندش رو بست و اومد کنارم ظر  فا رو آب کشید ظرفا که تموم شد پرهام رفت بتر

ون    ریختم رفتم بتر

 به همه تعارف کردم و چایی خودم رو برداشتم و کنار پرهام نشستم 

 بابا : پرهام به فکر خونه هستر 

 پرهام : اره بابا به فکرش هستم  

ز دیگه ای الزم داشته باشه بابا : من که میگم از االن برید دنبال خونه شاید خونه ای که بخ  یا چتر
ایر  واید بخرید تعمتر

یم دنبالش   پرهام : اره بد فکری هم نیست چند وقت دیگه متر

 پوپک : رها فردا میای بریم خرید  

 اره اتفاقا میخوام لباس بخرم   

 پرهام : صتی کنید عض زود تر میام با هم بریم  

 پوپک : باشه  

 زود تر از همه شب بختر گفت و رفت   پرهام معلوم بود خییل خسته است

ز پرهام رفتم  منم چون دیشب نتونستم خوب بخوابم نیم ساعت بعد از رفیر

 پرهام خوابیده بود منم کنارش دراز کشیدم چرخید سمتم  رفتم توی اتاق 

 پرهام : اخیش هیچ جا بغل کوچولو خودم نمیشه  

 فکر کردم خوایی    

 _ نچ منتظر بودم تو بیای 

کت      حاال بخوای باز فردا باید بری رسر
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 _ اوهوم 

 پرهام خوابید و منم کم کم خوابم برد  

 با تکون های پرهام از خواب بلند شدم دیدم داره بلند میشه  

 کجا    

م رس کار   _ بیدارت کردم بخواب من دارم متر

 بلند شدم نشستم  

 پرهام نمیشه نری   

 مسافرت بودیم کارام عقب موند _ نمیشه این چند روزی ام که 

 با حالته گریون گفتم : 

ه    نرو حوصله ام رس متر

اهن تنش میکرد اومد نشست کنارم موهام رو به هم ریخت   پرهام که شلوارش رو پوشیده بود داشت پتر

 _ اگه نرم گ پول در بیاره که امروز رفتیم خرید دست خایل بر نگردیم  

 حاال امروز رو نرو   

ارن باباشون بره رس کار دستم ر  ز  و گرفت نشوند رو پاش و گفت : شدی شبیه بچه های کوچولو که نمتر

ک کردم و نگاهش کردم   چشامو شبیه چشای گربه توی رسر

 پرهام چشمش رو دوخت تو چشمام بعد من فشار داد تو بغلش  

 _ نکن چشاتو این طوری بچه 

 نرو   

 _ رها خانویم اذیت نکن دیگه  

ز طور که  اهنشو میبستم گفتم : باش اذیتت نمیکنم بعدم از رو پاش بلند شدم اون ور تخت نشستم همیر دکمه های پتر

ز و مشغول بازی با انگشتام شدم نمیدونم چرا دلم نمیخواست تخت رو دور زد و اومد نشست کنارم   رسم رو انداختم پاییر

 _ دختر کوچولو من باهام قهره 
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 رسم رو به نشونه اره تکون دادم 

 _ حتر اگه بهش بگم زود تر میام که بریم خرید و بستتز بخوریم  

 بازم رسم رو تکون دادم 

ا بخوریم   ز یم پیتر  _ حتر اگه بهش بگم شام متر

  
 

 رسی    ع نشستم روی پاش و گفتم : راست مییک

 _ بله که راست میگم دروغم کجا بود  

 باش آشتر   

 _ حاال اجازه هست برم 

 دادی زود بیای ها باشه برو ویل قول   

 گونه ام رو بوسید و گفت : چشم 

 بعدم بلند شد حاضز شد تا تو حیاط باهاش رفتم وقتر که رفت برگشتم باال و گرفتم خوابیدم 

 #پرهام 

کت همش حواسم پیش رها بود   توی رسر

فت دل مش امروز رفتارش یه جوری بود خییل خواستتز شده بود نمیدونم چرا دلم برای کاراش ضعف متر م میخواست بگتر

 تو بغلم فشارش بدم دلم براش تنگ شد  

ز بوق برداشت   بهش زنگ زدم : سومیر

 سالم خانم کوچولو   

 _ سالم آقامون 

ی آقاشون رو نکرد      ببینم این رها خانوم ما دیگه بهونه گتر

ی نگه  ز  _ هیع چرا کرد اما مجبوره چتر

 چرا مجبور   

ا نمیخره _ چون اون موقع آقاشون براش  ز  پیتر



 آرزو رویای  

72 
 

 از دست تو خب بگو ببینم دیگه چیکارا کردی    

از خواب بلند شدم با مامان صبحانه خوردم بعدم نشستم پای درسم تا نهار بعد نهار خوردم بعدم باز  ۹_ هیچ  ساعت 

 باشد که شما زنگ زدیبعد از ظهر به افق مشهد یم ۳نشستم پای درسم االنم که ساعت 

 رس خویز آفرین چه خانم د  

 _ پرهام گ میای حوصله ام رس رفت 

 چرا مگه پوپک نیست   

_ نه بابا پوپک که به خرس گفته برو من جات کشیک میمونم تا یک گرفت خوابید از بعد از نهار هم رسش توی اون  

 گویسر المصبشه 

 نچ نچ چه خواهر شوهر بدی   

 _ اوهوم نگفتر گ میای 

 میام تا دوساعت دیگه   

 تا دو ساعت دیگه خیلیه   _ اووووو 

 چیکار کنم کارام زیاده   

 _ باش 

 کاری نداری من برم به کارام برسم که زودتر بیام پیش دختر کوچولو م    

 _ نچ زود بیا خداحافظ

 خداحافظ   

ون خودش ختی نداره میخوام  ز بتر
براش تولد  تقریبا سه ماه از عقدمون میگذره و امشب تولد رهاست از صبح با پوپک رفیر

م از صبح با آرتان درگتر کار های تولدیم   بگتر

 همه رو دعوت کردم ساعت شش بود که همه اومدن

با تک زنگ پوپک چراغ ها رو خاموش کردم و همه پشت مبل قایم شدن صدای چرخش کلید توی در اومد اول رها اومد 

 داخل و بعد پوپک 

 آرتان برق رو روشن کرد 
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ز : تولد   ت مبارک همه با هم گفیر

 سیامک و سیاوش هم برف شادی رو روی رها خایل کردن 

 پالستیک خرید از دستش افتاد 

ز بقلش کردن و باهاش رو بویس کردن    تعجب کرده بود همه رفیر

ز یک کمم برای شوهرش بزارید    آرتان : اه برید کنار ببینم خواهرمو کشتیر

 رفتم جلو بغلش کردم : تولدت مبارک کوچولو  

 ام و ببوس یاال _ رها پره

ز اینو میخوندن گونه های رها رنگ گرفته بود  همه داشیر

 آرتان : ول کنید خواهرمو خجالت کشید 

 ول کن نبودن 

 _ پرهام رها رو ببوس یاال 

 پیشویز رها رو بوسیدم  

 پوپک : خب بزارید ما بریم لباس عوض کنیم بعد دست رها رو کشید و برد 

وزه داشتم با پرهام صحبت میکردم که د ز یک کت دامن فتر  ای پوشیده بود  یدم رها داره میاد پاییر

 اومد کنارم ایستاد 

 سیامک بلند گفت : حاال اگه گفتید نوبت چیه  

 سیاوش : نوبت کیکه  

 از پوپک خواستم کیک رو بیاره 

ز  ی که از قبل آماده کرده بودم پوپک کیک و آورد گذاشت روی متر ز  با رها رفتیم سمت متر

 ن کرد شعما رو روش

 بشماریم برسیم به یک رها اون موقع کیک رو فوت کن   ۱۸سالت شده پس همه با هم از  ۱۸آراد : رها 

 بهراد : آرزو یادت نره 
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 ۱_ ۲_ ۳_ ۴_ ۵_ ۶_ ۷_ ۸_ ۹_ ۱۰_ ۱۱_ ۱۲_ ۱۳_ ۱۴_ ۱۵_ ۱۶_ ۱۷_ ۱۸_ بشمارید 

 رها شعما رو فوت کرد بعدش صدای دست و سوت بلند شد  

 پارسا : حاال نوبت کادو هاست 

 رها ییک ییک کادو ها رو باز میکرد و از کیس که آورده بود تشکر میکرد  

 آخرین کادو کادو من بود 

 براش آخرین مدل آیفون ) اپل ( رو گرفته بودم 

 _ وای پرهام مریس 

 بعد خودش رو انداخت تو بغلم  

 تیدا : هوی خانم اینجا خانواده نشسته 

ون   رها از بغلم اومد بتر

وع کردن   به رقصیدن رها هم رفت کنار مادرش با اون صحبت میکرد  بچه ها رسر

ز   بعد از شام همه کم کم رفیر

 برام عجیب بود رها امشب اصال نرقصید 

ز پوپک و رها و مامان مشغول جمع کردن خونه شدن   مهمونا که رفیر

 منم رفتم باال که لباسم رو عوض کنم خواستم در رو ببندم که دیدم رها اومد تو 

 و برگشتم سمتش در رو بستم 

 رو به روم ایستاده بود 

 یهو روی پنجه پاش بلند شد و گونه ام رو بوسید بعد خودش رو انداخت تو بغلم 

 _ ممنونم پرهام برای امشب و برای همه شب های که کنارم بودی تو خییل خویی 

 موهاش رو نوازش کردم و از خودم جداش کردم رسش رو گرفتم تو دستام  

 تو بعدم وظیفه ام بود خانوم کوچولو من  نه به خویی   

ون     دستم رو گرفت تو دستش و نگاهش رو دوخت تو نگاهم بعد خم شد دستم رو بوسید و از اتاق رسی    ع رفت بتر
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 این چه کاری بود این دختر کرد 

 لباسامو عوض کردم  

 و روی تخت دراز کشیدم  

 به این چند وقت فکر کردم  

 اما حسم به رها با همشون فرق داره دوست دختر زیاد داشتم 

 این دختر هم با همه اونا فرق داره

 گایه اوقات انقدر حرصم میده که از دستش کالفه میشم 

ه    گایه هم مثل بچه ها بهونه میگتر

مش تو بغلم و ببوسمش   اخ موقیع که بخوام یک دریس رو بهش توضیح بدم یه کارای میکنه که دلم میخواد بگتر

 شیه اما شیطونه و یک دنیا غم دختر باهو  

 یک ساعت بعد رها اومد لباساشو برداشت و رفت حموم

ون یی حرف کنارم خوابید   وقتر هم که اومد بتر

 #رها 

 صبح با صدای پرهام از خواب بیدار شدم 

 _ خانوم پاشو پاشو باید بریم جایی 

 بلند شدم نشستم  

 سالم صبحت بختر   

 رهایی دیر میشه ها _ سالم به روی نشسته ات  پاشو 

ی پوشیدم ز  بلند شدم و یه چتر

 پرهام رفته بود صبحونه بخوره منم رفتم صبحونه ام رو کامل خوردم 

ی عزیزم   پرهام : حاضز

 اوهوم  
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 _ پس پاشو  

 بعد رو کرد به مامان مریم 

 _ مامان امشب خونه زینبم 

 مامان: باشه به زهرا سالم برسونیم 

 چشم خداحافظ مامان   

 کفشام و پوشیدم  

ز   نشستم تو ماشیر

 پرهام : مدرسه ات کجاست 

 واسه یح    

 _ بگو 

 فرامرز عبایس  

ی نگفت   ز  دیگه چتر

ز رو جلو مدرسه پارک کرد   ماشیر

 _ پیاده شو  

 برای یح  اومدیم اینجا پیاده نمیشم   
 

 تا نیک

 چرخید سمتم  

 _ خانویم شما متاهل هستر یا نه 

 بله هستم   

 من شما متاهیل نمیشه که بیای اینجا_ خب عزیز  

 چرا نشه مگه یک ماه نیم اومدم  

یم بریم خونه خودمون    _ اون موقع اخر سال بود بعدم ما شاید بعد عید عرویس بگتر

 نمیخوام مامان مریم که میگفت عرویس بعد کنکور منه   
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 _ عزیزم منم گفتم شاید معلوم نیست  

ارم کیس شک کنه پرهام ویل من دوست ندارم از ای   ز  نجا برم نمتر

 یک دست به ابرو هام کشید و گفت : صورت اصالح کرده تو میخوای چیکار کتز 

 خب دیگه اصالح نمیکنم تا مدارس در میاد   

 _ حتر اگه من بگم دوست ندارم

 پرهام   

 ریس غرق درس مییسر _ عزیزم اینجا بیای اذیت مییسر چون یک مدرسه نمونه اس اون وقت چطوری میخوای به آقاتون ب

 چیکار کنم که هم بتونم درسمو بخونم هم به آقامون برسم   
 

 خب مییک

ز بریم     ز یا یک جایی رو خودشون معرفز کیز _اول بریم این مدرسه ات ببینیم حاضز اند با اینکه متاهیل ثبت نامت کیز

 اونجا ثبت نام حاال پیاده شو 

 با یی مییل پیاده شدم 

 و رفتیم داخل مدرسه 

 رهام ازم خواست اتاق مدیر رو نشونش بدم پ

 در زد و با بفرمایید حسیتز ) مدیر ( داخل شدیم 

یعتر ) معاون ( هم بود   از شانس خوبم خانم رسر

 یا دیدن منو پرهام دست تو دست هم تعجب کرده بودن

 با سالم پرهام به خودشون اومدن 

 پرهام : سالم 

 حسیتز : سالم بفرمایید 

 که اونجا بود اشاره کرد به صندیل های  

 حسیتز : در خدمتم 

 پرهام : من همرس رها هستم اومدم برای ثبت نام
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یعتر : مبارکه گ ازدواج کردید    رسر

 پرهام : اردیبهشت  

ز نگفت   حسیتز : اما رها جان به ما چتر

 پرهام : بله من ازش خواستم که نگه 

 حسیتز : آها اما برای ثبت نام ... 

ش رو  ز  برداشت و تماس گرفت تلفن روی متر

 حسیتز : خانم رحییم لطفا کارنامه های این چندساله رها نریمایز و پرونده اش رو برام بیارید 

 توی این چند دقیقه سکویر برقرار شد  

ز و رفت    تا اینکه صدا در اتاق اومد و خانم رحییم پرونده رو گذاشت رو متر

 حسیتز مشغول برریس پرونده بود  

 گرفتر با اینکه متاهل بودی   ۲۰هست اخری هم که بهت آفرین میگم  ۱۹معدل های رها جان باال  حسیتز : خب همه

 پرهام : درسته من خییل رو درس رها حساس هستم موقع امتحانت خییل بهش سخت گرفتم 

ی نتیجه بسیار خویی داشت خانم حسیتز رها تنها معدل بیست مدرسه اس توی پایه  یعتر : و این سخت گتر سوم  رسر

ستان تو هیچ کدوم از رشته ها معدل بیست نداشتیم   دبتر

 خانم حسیتز رسی تکون داد و پرونده انضبایط رو یک نگاه انداخت 

 خدایا خودت بختر بگذرون 

 حسیتز : اما گویا هم کارنامه درخشایز دارید و هم پرونده انضبایط درخشان تر  

 پرهام : میشه دقیق تر توضیح بدید 

 ورد انظبایط اینجا ثبت شده حسیتز : ده م

 پرهام : میشه ببینم  

 حسیتز : بله بفرمایید  

 پرهام برگه رو گرفت و مشغول خوندن شد 
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ز به حیاط _ دعوا با دانش آموزان _ سه تا آوردن  رقصیدن در کالس _ کتک کاری  _ دعوا با دبتر _ پیچوندن کالس رفیر

 کیف گویسر به مدرسه و پیدا کردن سیگار و فندک از  

 آخریش از همه زیبا تر بود 

دی خونش در نمیومد  ز  پرهام و کارد متر

ز اینا رو پیدا کردن  ز که گویسر پیدا کیز  یادمه اون روز اومدن کیفا رو گشیر

ید وگرنه یک صد تا برگه تعهدی میشد  ز رس کالس هاشو هم فاکتور بگتر یعتر : دیر رفیر  رسر

 توی پیش دانشگایه آزاد هست مشکل نداره میتونید ثبت نام کنید حسیتز : اینجا دانش آموز متاهل زیاد داریم مخ
ً
صوصا

 اینجا فقط هم بخاطر درس های خوبت این اجازه رو بهت دادم 

یعتر : فریم رو گرفت جلو پرهام و گفت پر کنید    رسر

 پرهام فرم رو پر کرد

یعتر : هفته دیگه برای دریافت فرم مدرسه و تسویه حساب های مایل بیاید   رسر

 پرهام : باشه ممنون  

ون   و از مدرسه زدیم بتر

ز و در رو محکم بست و راه افتاد  نشست تو ماشیر

 میدونستم آرامش قبل از طوفانه  

کت  ه سمت رسر  دیدم داره متر

 امروز پنج شنبه بود تا االنم دیر کرده بود ساعت ده بود 

ز رو تو پارکینگ پارک کرد و راه افتاد سمت آسانسور   ماشیر

 شتم حرفز بزنم از ترسم گوشه آسانسور لکه شدم پرهام پاش رو عصتی تکون میداد  جرات ندا

ون از آسانسور در رو زد و همون پتر مرد که اون روز در رو برام باز کرد ، در رو باز   وقتر رسیدم دستم رو گرفت و کشید بتر

 کرد 

 پتر مرد : سالم اقا 

 پرهام : سالم
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فت و   عصتی دست توی موهاش میکشید   پرهام داشت توی اتاق راه متر

ز شده بود  س نفسم سنگیر  از شدت استر

یز  ز  _ اخه مگه تو الیر که دعوا میکتز و کتک متر

 با داد پرهام چسبیدم به مبل 

 _ سیگار و فندک رو از کدوم گوری آوردی ها .... گ بوده این قضیه 

 آبان   

 _ ای خدا من از دست این دختر یح  کار کنم 

 کیفم رو برداشتم بلند شدم  

م که اذیت نیسر     متر

 دستم و کشید برم گردوند و ییک زد توی گوشم 

 _ غلط کردی بتمرگ رس جات 

ش زنگ خورد و برداشت  ز  تلفن روی متر

 اومد سمت  

ی رو در آوردم و زدم راه نفس   ون من میدونم و تو بعدم از اتاق خارج شد نفسم گرفت است  _ پاتو از این در بزاری بتر

 یدن باز شد  کش

 یک ساعتر میشد که تو اتاق تنها بودم 

وندم    و مگس میت 

ز و پاهام و بغل کردم عادتم بود ناراحت که بودم اینم یک روشم بود   رفتم گوشه اتاق جایی که دید نداشت نشستم رو زمیر

 ساعت دیگه هم گذشت که صدای در اومدیه نیم 

 _ رها ....رها 

 من اینجام   

ز نشست اومد جلو تر تو   نست ببینتم اومد کنارم روی زمیر
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 _ چرا اینجا نشستر 

 چون حوصله ام رس رفته تو ام یک ساعت و نیم منو اینجا تنها گذاشتر معلوم نیست کجا رفتر زندانیم ام که کردی    

 _ باید تنبیه میشدی  

 تنبیه کارای که توی دوران مجردی کردم   

 _ اره 

 ام رس رفته  خب تنبیه شدم میشه برم حوصله  

 کتز  
 

 _ نچ نمیشه بری امروز رو باید کنار شوهرت بمویز ببیتز زحمت میکشه کار میکنه که تو خوب زندگ

 خب دیدم زحمت میکیسر آقا حوصلم رس رفته خب   

 _ حتر اگه من پیشت باشم 

ه      اوووم نه اون موقع رس نمتر

 _ پاشو بریم اونور بشینیم 

 بلندام کرد بلند شد و دستم رو گرفت و  

 روس مبل نشست منم پروی کردم دراز کشیدم و رسم رو گذاشتم روی پاش 

 شالم رو از روی رسم انداخت 

 _ من موندم مامان به چه امیدی گفت تو زن من بیسر ییک ما رو ببینه فکر میکنه خواهر برادریم تا زن و شوهر 

 اوهوم  

 _ رها 

 بله   

 _ چرا با من ازدواج کردی 

بخاطر مامانم اون منو به سختر بزرگ کرد بخاطر من دوباره ازدواج نکرد تمام مشکالت منو تحمل کرد وقتر   گفتم که   

 گفت آرزوشه تو دامادش بیسر گفتم من گ ام که آرزو مادری که این همه زحمت ام رو کشیده بر آورده نکنم 

 _ یعتز االن از ازدواج با من ناراضز هستر 
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 راستش رو بگم   

 _ اره

ز طوری بوده اولش فکر    ز همرسی مثل تو هست شاید آرزو منم همیر ی داشیر نه تو مرد خییل خویی هستر آرزو هر دختر

میکردم وای ما چقدر باهم کل کل کنیم دعوا کنیم چقدر تلخ بگذره مثل این رمانا اما برعکس از همون روز اول خوب  

ین گذشت دعوا و قهر داشتیم اما مثل امروز طوال  یز نمیشد اما اون دفعه فرق داشت قضیه خیانت بود گذشت شتر

_ منم اولش مثل تو فکر میکردم اما تو خوب تر از اویز بودی که من بخوام بهت بدی کنم از همه مهم تر تو با قضیه   

ا تو با مونا کنار اومدی اگه دختر دیگه ای بود طالق میگرفت اون دوهفته که نبود راستش منتظر احضاریه دادگاه بودم ام

یک کارنامه درخشان اومدی بعد از اون روز با خودم که فکر کردم دیدم این کار من یعتز خیانت حاال هر جور میخواد 

ه   باشه ازدواجمون کلمه خیانت هیچ جوره تو کت من نمتر

 ام دیگه دنبال مونا نرفتم رفتم اما بعد پشیمون شدم االنم یک دختر کوچولو خوشگل کنارمه دیگه یح  میخو 

 بلند شدم نشستم روی پاش 

 پرهام   

 _ جانم 

 ذوق مرگ شدم  

 بریم خونه خودمون از مهمون هم میخوای اینجوری پذیرایی کتز    

 _ نچ اون موقع خانومم این کار رو میکنه 

بت و کیک داد   بعد ام بلند شد و رفت طرف تلفن و سفارش دوتا رسر

ب   ت و ظرف کیک رو گذاشت برامون چند دقیقه بعد همون پتر مرده اومد داخل و رسر

 پرهام : ممنون عمو رمضون 

 عمو رمضون : خواهش میکنم بابا جان  

ون و در رو بست   رفت بتر

 _ بیا بغل عمو ببینم  

 رفتم روی پاش نشستم  

 _ خب اینم از پذیرایی 
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ز طوری وقت میگذرویز     کت همیر  ببینم تو هر موقع میای رسر

 دارم میخوام وقتمو با اون بگذرونم _ نه امروز یک مهمون ویژه 

 حاال این مهمون ویژه ات گ هست   

 _ خانوم کوچولو خودم  

ز طوری داشت نزدیک تر میشد  ز لبام و چشام در گردش بود صورتش همیر  زل زد توی چشام نگاهش بیر

بان قلبم رو هزار بود   ضز

 نفساش داشت به صورتم میخورد 

 ود که صدای در اومد رسی    ع از روی پاش بلند شدم و نشستم کنارش  شاید فقط سه سانت فاصله بینمون ب

بتم رو برداشتم   رسر

 _ بفرمایید 

 منشیش اومد داخل 

 اوف چهره واقیع اش زیر اون همه آرایش گم شده بود 

 منیسر : آقای رستیم اینا باید امضا بشن 

 و گرفت سمت پرهام بعد یک پوشه ر 

ش نش ز  ست ازش گرفت و بلند شد رفت پشت متر

م رفتم کنار پرهام ایستادم پرهام مشغول خوندن   ه هم یه پشت چشم نازک میکرد برای من ایش چندش بلند رسر دختر

 برگه ها بود و ییک ییک امضا میکرد 

 خم شدم که یکم فضویل کنم ببینم چیه  

ز میخورد تو صورت پرهام   یک دسته از موهام هم افتاد پاییر

 پرهام رسش رو آورد باال 

 : رها حواسم رو پرت نکن بزار به کارم برسم  پرهام 

د   ه باید ضایع ام متر  ایش جلو این دختر
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 کارش که تموم شد پوشه رو بست و داد به منیسر 

ون که پرهام صداش زد   خواست بره بتر

 دو پرس کوبیده سفارش بدید با مخلفات  
ً
فز لطفا  _ خانم رسر

فز : چشم   رسر

 خواستم برم بشینم روی مبل که پرهام دستم رو کشید و منو نشوند رو پاش بعدم ام در رو بست و رفت منم 

 _ کجا  

بت ام رو بخورم     میخوام برم رسر

ی   _ حواس منو پرت میکتز بعد متر

 نه عزیزم من حواس تو رو پرت نکردم   

بت و کیک ام رو خوردم   بلند شدم رفتم نشستم روی مبل و رسر

 مشغول شد اونم نشست رو به رو من و 

 نگاه به ساعت کردم یک ظهر بود

 گوشیم رو برداشتم و به مامان زنگ زدم و گفتم شب میایم اونجا 

 نهار مون رو که خوردیم پرهامم رفت نشست پشت لپ تاپش  

ه     پرهام من حوصله ام رس متر

یم    _ خانویم بزار یکم به کارام برسم ساعت چهار متر

 ز تو کیفم در آوردم و یکم آهنگ گوش کردم روی مبل دراز کشیدم هندزفری رو ا

 نفهمیدم گ خوابم برد 

 با صدای پرهام از خواب بیدار شدم 

 _ پاشو بریم 

ون   وسایل مو جمع کردم شالمو رسم کردم باهم رفتیم بتر

فز خسته نباشید به بقیه هم بگید برن    _ خانم رسر
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ز شدیم راه افتاد   سوار ماشیر

 پرهام میشه اینجا نگه داری   

 _ چرا 

 میخوام وسایل برای شام بخرم   

 _ قرار دست پخت خانوم رو بخوریم 

 بله حاال میای یا خودم برم   

 رفتیم توی مغازه و مواد الزانیا رو خریدم چشمم خورد به یخچال کالباس ها عاشق کالباس ام 

 کالباس هم گرفتم 

 _ رها تو که کالباس گرفته بودی اینا برای چیه  

 مضف شخیص برای   

ز   بعدم رفتم سمت صندوق و همه رو حساب کردیم و رفتیم تو ماشیر

وع کردم به خوردن   ز پالستیک کالباس رو برداشتم و رسر  نشستیم تو ماشیر

 پرهام به کارم خندید 

 _ اخه دختر خوب این چه کاریه 

 یک ورق کالباس برداشتم چپوندم تو دهنش 

 خوشمزه اس خوب   

 وقتر اونو خوردش 

 ز دست تو راه افتاد سمت خونمون _ ا

 دوتا خودم میخوردم ییک هم به پرهام میدادم 

 وقتر رسیدم خونه ساعت پنج بود 

 پرهام و نشوندم کنار مامان و خودم پریدم توی حمام یک دوش گرفتم  

ون یک شلوارک یل که البته شلوارک نمیشد بهش گفت کوتاه تر بود و یک تاپ سفید تنم کردم     اومدم بتر
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 موهام رو هم خشک کردم دو گویسر بستم بعد بافتم و جمعشون کردم 

 یک رژ صوریر هم زدم 

 توی آینه به خودم نگاه کردم شبیه دختر بچه ها شده بودم 

 پرهام تا حاال منو اینجوری ندیده بود بچم هنگ نکنه خوبه  

ون انقدر غرق صحبت با مامان بود که منو ندید  خونه چایی ریختم و رفتم پیش شون از اتاق اومدم بتر
ز رفتم توی آشت 

ز و خودم انداختم کنار پرهام   سیتز رو گذاشتم روی متر

 ساله این چه وضعیه دختر  ۶ساله است یا رها  ۱۸مامان به تیپم خندید و گفت : این رها 

نجا یکم تیپ بزنم پرهام نگه مامان جون بده تیپ زدم خب خونه پرهام بابا هست نمیشه اینجور لباسا رو پوشید گفتم ای  

 این چه زنیه برم گردونم بیخ ریش شما 

ز کاری بکنم   پرهام : من غلط بکنم همچیر

 مامان : افرین واال با اون لباسای که تو میپوشیدی گفتم امروز فرداست برگردی پیش خودم زن باید به خودش برسه 

 بعدم چایش رو برداشت و مشغول خوردن شد 

 ور که باشه قبول دارم _ من رها رو هر ج

 جدی  

 _ جدی

 خب پس من برم همون شلوار کردی و زیر پوش ام رو بپوشم    

 خواستم بلند شم که پرهام نزاشت  

ز همینا خوبه    _ نه بشیر

 مامانم که داشت به ما میخندید  

خونه و مواد الزم برای شام ر  ز  و آمده کردم بعد از خوردن چایی ام رفتم تو آشت 

 الزانیا حاضز شد ساعت هشت 

 درجه فر رو کم کردم که گرم بمونه  

دن ز ز با هم حرف متر
 تمام این مدت پرهام و مامان داشیر
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ز رو چیدم و صدا شون زد   متر

 بفرمایید شام   

ز  ز منم الزانیا رو از توی فر در آوردم و گذاشتم روی متر ز پشت متر  اومدن داخل و نشسیر

 خودمم نشستم 

 کنه مامان : دست دختر ام درد ن

دی  ز  پرهام : دستت طال فقط کاش قبلش یک زنگ به اورژانس متر

 خییل بدی پرهام   

 مامان : دست پخت دختر من حرف نداره تا حاال نخوردین نمیدویز 

 برای مامان و پرهام کشیدم و خودمم مشغول شدم  

ز رو جمع کردم   تموم که شد متر

ز ش  د مامان نزاشت ظرفا رو بشوردم خودش مشغول ظرف شسیر

 پرهامم که داشت فیلم میدید 

ز    منم رفتم توی اتاقم امروز الی کتابامو باز نکردم نشستم پشت متر

 یک مسئله ریاضز رو هر کار میکردم جوابش در نمیومد 

 پرهام رو صدا زدم اومد و برام توضیح داد 

 مریس ممنون   

 _ یه جور دیگه تشکر کن  

 چه جوری   

 وری گونه ام رو بوسید و گفت : اینج

 اومدم گونش رو ببوسم صورتش رو چرخوند رسی    ع عقب کشیدم 

 _ اها این شد یک تشکر  

ون     پرهام برو بتر
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 _ ایحز دختر خجالتر من نگاه چه رسخ شده 

ون     پرهام گمشو بتر

ون  بلند خندید و بعد رفت بتر

 دیگه تمرکز نداشتم کتابم و بستم 

ون از اتاق مامان و پرهام  ز فیلم میدیدن رفتم کنارشون نشستم فیلم باحایل بودرفتم بتر  داشیر

دم ز  بعد از فیلم رفتیم بخوابیم با پرهام حرف نمتر

ز میخوابیدیم   ز زمایز که پرهام اینجا بود روی زمیر  اتاق من تخت یک نفره داشت برای همیر

 رختخواب رو پهن کردم و گرفتم خوابیدم پرهام که اومد توی اتاق 

 ب کنارم خوابید  خودم رو زدم بخوا

 _ خانوم من با من قهره  

 جوایی بهش ندادم 

 _ یک بوسه کوچولو بود دیگه 

 بازم هیچ  نگفتم 

 بغلم کرد و چنان فشارم داد که دردم گرفت  

 پرهام ولم کن اخ ولم کن    

 ولم کرد 

 _ زبون باز کردی جوجو 

 خوابم میاد میخوام بخوابم   

 ی بخواب  _ باش فردا که نمیتویز از دستم در بر 

 بعد بغلم کرد و خوابیدم 

 صبح با صدای زنگ گویسر پرهام از خواب بلند شدم 

 پرهام گویسر رو جواب داد 
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 _ بله

. 

 
 

 _ اخه االن باید بیک

. 

سم   _ نمیدونم رها خوابه باید ازش بت 

. 

ش رو میدم    _ بهت ختی

 بعدم تلفن رو قطع کرد  

 _ رهایی 

 هوم   

 میای_ بچه ها میخوان برن کوه 

 یعتز کیا   

_ آرتان ، آراد ، آرمان ، بهرام ، پارسا ، محسن ، بهراد ، بهروز ، سیاوش ، سیامک ، پوپک ، تیدا ، ترانه ، شیما ، حدیث ،  

 نیلوفر 

ه نچ نمیام خوابم میاد      اوه چه ختی

 بعدم خودم و بیشتر تو بغلش فرو کردم  

 اونم زنگ زد بهشون بگه نمیایم  

 میگه خوابم میاد نمیاد  _ الو داداش رها 

. 

 _ باشه صتی کن ... رها بیا آرتان میخواد باهات حرف بزنه 

 گویسر رو ازش گرفتم  

 هان بگو   
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 آرتان: رها بیا دیگه اذیت نکن 

 نچ نمیخوام خوابم میاد   

 _ قلیون میخوایم بکشیما 

 نچ کمه خر نمیشم    

ر کالباسم برات میخرم فقط بیا    _ جهنم و ضز

 گفته باشم همون اول بهم ندی برمیگردم     

 _ باش حاال میای 

 اره اما حرفات یادت نره    

 _ نه حاال گویسر رو بده به پرهام 

 بیا میخواد با تو حرف بزنه   

 گویسر رو گرفت و مشغول صحبت شد منم بلند شدم و رفتم دستشویی 

ون پرهام داشت رختخواب رو جمع میکرد   وقتر اومدم بتر

 رسی    ع حاضز شدم و یک نامه هم برای مامان نوشتم پرهامم حاضز بود 

ون  کوله و کاله و عینک ام رو برداشتم و از خونه زدیم بتر

 بیست دقیقه بعد رس قرار بودیم  

ز پیاده شدم رفتم طرف بچه ها باهاشون سالم علیک کردیم   همه منتظر ما بودن از ماشیر

 تم آخ جون کالباسبه آرتان که رسیدم یک پالستیک داد دس

ز شدیم و راه افتادیم   همه سوار ماشیر

ون آوردم و مشغول خوردن شدم    کالباس رو بتر

 _ اخه دختر خوب رس صبح معده خایل کالباس 

 اوهوم   

 هم خودم میخوردم هم به پرهام میدادم 
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 تنها خوری تو مرام مون نبود

 م  وقتر رسیدم کوه قرار شد توی کافه باال کوه صبحونه بخوری

 دست پرهام و گرفته بودم وسطای راه دیگه نفس برام نموند  

 گفتند که صدای خنده شون میومد پوپک و آرتان پشت رس ما بودن نمیدونم یح  به هم یم 

 وقتر رسیدیم باال کوه یک تخت بزرگ انتخاب کردیم و نشستم  

 بچه ها همه سفرش املت دادن 

 دن این همه ادم رو باید جوابگو باشه تا قلیون سفارش دا ۶بعد از خوردن صبحانه 

 یک طرفم پرهام بود و یک طرفم پوپک کنارشم آرتان  

 خوشم اومد آرتان رس حرفت بودی    

 _ چاکر شما 

ز میگفت    بعد از آوردن قلیون ها هر کیس از یک چتر

 ت منو نگاه کرد آرتان یز قلیون رو گرفت طرفم ازش گرفتم و کشیدم پرهام مشغول صحبت با پارسا بود که برگش 

 پرهام : رها برات خوب نیست نکش  

 بچه ها خندیدن 

 بهرام : داداش الیک زور نزن ما چند سال گفتیم تو کتش نرفت 

ز در گوش خر   آراد : نرود میخ آهنیر

 خر خودیر   

 پرهام یز قلیون رو از دستم گرفت و داد به آرتان  

 پرهام : میگم نکش نکش دیگه  

 خصمانه نگاهش کردم 

 بهرام : داداش زود بگو غلط کردم 

 آرمان : خدایا خودت بختر بگذرون 
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 از گوشام داشت دود بلند میشد 

 چنان جییعز زدم که نگو  

ز    پرسا که صدای زنگ خطر به گوش شون رسیده بود گوشا شون رو گرفیر

 آرتان رسی    ع یز قلیون رو داد دستم  

 منم مشغول کشیدن شدم  

 چه کاری بود  پرهام : کر شدم دختر این 

 آرتان : داداش قلیون خط قرمز رهاس 

 پرهام : یح  

 هیچ  بعدا با هم صحبت میکنیم    

 پرهام رسش رو اورد نزدیک تر در گوشم گفت : بعدا شما تنبیه مییسر 

 بعدم روش رو مرد اون طرف

ز کردیم   بعد از اینکه حسایی هوا رو آلوده کردیم عزم رفیر

ز پرهام هم پشت رس ما با پارسا و آرتان داشت میومد حاال پرهام با هام قهر بود من با  فتم پاییر نیلوفر و پوپک داشتم متر

 خوبه خودشم قلیون میکشه و به من میگه نکش 

ز که پرهام گرفتم  ز که نمیدونم یح  شد که پام پیچ خود داشتم میخوردم زمیر فتیم پاییر  داشتیم متر

 بعد ام بلندم کرد و به راه خودش ادامه داد  

یت نشد  اص ز سید خویی یا نه ، چتر  ال نت 

ز   ز و از بچه ها خداحافظز کردم و نشستم تو ماشیر  رسیدیم پاییر

 پرهامم یکم با آرتان حرف زد و اومد و راه افتادیم سمت خونه ما 

م      پوپک براش یح  بگتر

 پوپک : نمیدونم 

 نگاه ام به مغازه ها 
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 مرداد هست ۱۴ شهریور تولد پرهامه جالبه تولد منم ۱۴فردا 

یم   االن با پوپک و آرتان اومدیم بازار تا برای پرهام کادو بگتر

 نگاهم به مغازه ها بود که چشمم خورد به یک ست کیف پول و کمربند و کفش و جا کلیدی  

 بچه ها ببینید این خوبه    

 آرتان : اره قشنگه  

 رفتیم داخل 

 آرتان رو به فروشنده : ببخشید قیمت این ست چنده  

 فروشنده که یک پرس جوون بود گفت : یک میلیون 

 پوپک : حاال میخوای یح  کار کتز 

 چاره ای نیست از صبح تا االن داریم دنبال میگردیم    

 آرتان : اگه میشه این ست رو برای ما بیارید 

 فروشنده : سایز کفش تون چنده 

 پوپک سایز کفش پرهام رو گفت 

 فروشنده برامون آورد 

 از این ست ساعتش رو هم داریم میخواید براتون بیارم فروشنده : 

 اره اگه اشکال نداره   

 ساعت رو که آورد کفم برید 

 پوپک : قیمتش چقدره  

 میلیون  ۲فروشنده : قابل نداره 

پرهام توی این چند وقت حسابم رو پر کرده بود نزدیک هشت میلیویز تو حسابم بود خب من اینا رو میخوام چیکار بزار 

 برای خودش خرج کنم 

 اینم بر میداریم   
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 سه میلیون پول کادو شد 

 حاال مونده بود لباس 

 تصمیم داشتم لباس خودم و پرهام ست باشه  

 وارد یک فروشگاه بزرگ لباس شب شدیم 

 یک لباس طالیی دکلته که تا باالی زانو بود و از پشت یک تور بلند مشیک داشت انتخاب کردم 

اهن مشیک یک کروات طالیی  برای پرهام هم یک    کت و شلوار مشیک وپتر

اهن صوریر   پوپک هم یک ماکیس صوریر خرید و آرتان هم یک کت و شلوار مشیک خرید با یک پتر

 این دوتا هو خوب ست کردنا

 بعد از اینکه اون دوتا هم کادو هاشون رو خریدن رفتیم قنادی و کیک سفارش دادیم و بقیه وسایل رو خریدیم 

 رسیدیم خونه خدا رو شکر پرهام نیومده بود وسایل رو توی اتاق پوپک قایم کردم وقتر 

 توی اتاق پوپک نشستم و به حرف زدن 

یتز آورد و رفت  بت و شتر  مامان برامون رسر

 آرتان فردا تا ساعت چند رس کاری   

کنه فردا تا ساعت چهار خودم رو _ امروز رو که بخاطر شما پیچوندم آرمان بفهمه اومدم خرید باهاتون کله ام رو می

سونم   متر

کت بازرگایز دارن    آرمان و آرتان با هم یک رسر

 پوپک : محسن ام که قرار با پرهام بیاد  

 اره تیدا از صبح میاد کمک مون   

م و میارم احتماال با آراد بیام   آرتان : منم کیک رو رس راه میگتر

 تز پوپک : ویل رها میتویز فردا شام رو درست ک

اره از صبح که بره غذا ها رو درست میکنیم فقط فکر کنم باید به حدیث و نیلوفر بگیم بیان کمک اون دوتا دیگه که    

 بچه دارن نمیشه حداقل نسیم رو مامان میتونه نگه داره

نم بهشون   ز  پوپک : اره االن زنگ متر
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ون که بهشون زنگ بزنه   پوپک رفت بتر

و   اخه این همه غذا  ن سفارش غذا میدادی آرتان : رها ویل کاش از بتر

 نچ دوست داشتم خودم همه کارا رو بکنم   

اشیک درست کنم   ، پتر
 تصمیم داشتم برای فردا الزانیا که غذا مورد عالقه پرهام هست و ساالد ماکارایز

 به وسیله محسن و پارسا همه دوستای پرهام و دعوت کردیم 

ی نگن  ز  اما گفتیم به خودش چتر

 ی    ع اومد داخل و پیش ما نشست  پوپک رس 

 پوپک : پرهام اومد 

 در اتاق به صدا در اومد و پرهام اومد داخل 

 پرهام : سالم 

ز پیش ما    آرتان : سالم داداش بیا بشیر

بت منو برداشت و یک نفس خورد    اومد نشست کنارم و لیوان رسر

 
 

 پرهام : آخیش مردم از خستیک

 بعدم خودش رو انداخت روی من 

 پاشو پاشو برو لباست رو عوض کن   

ون  ز چشم از اتاق رفت بتر  بلند شد با گفیر

 تا ساعت هشت آرتان پیش ما بود و بعد رفت  ما هم بعد شام رفتیم خوابیدیم  

ون   م بتر  صبح پرهام بلند شد که بره رس کار منم بلند شدم و حاضز شدم که مثال دارم متر

 پرهام : کجا میخوای بری  

 حرم بعدم برم خونه خودمون  میخوام برم  

 پنچر شد قیافه اش الیه فکر کرده تولدش رو یادم رفته 

سونمت   باشه پس تا یک جایی متر



 آرزو رویای  

96 
 

فتم   چاره ای نبود برای اینکه باور کنه باید متر

 پرهام منو تا ایستگاه اتوبوس رسوند و رفت  

ز گرفتم و خودم رو رسوندم خونه   منم رسی    ع یک ماشیر

ز خونه وساییل رو که دیروز خریده بودیم رو از تو کابینت در هنوز ساعت هفت  بود بقیه خواب بودن رفتم توی آشت 

 آوردم و مشغول درست کردن ژله شدم 

 ظرف های ژله رو گذاشتم توی یخچال  

ا هم از راه که پوپک و مامان و بابا بیدار شدن بعد از خوردن صبحانه بابا رفت رس کار و منو مامان بقیه کارا رو کردیم تید

ز کردن خونه شدن و منو مامان غذا ها رو آماده کردیم   رسید و با پوپک مشغول تمتر

 ساعت سه بود که غذا ها آماده شد 

ا چه کردن نیلوفر و حدیث هم ساعت   اومدن  ۱۱رفتم توی پذیرایی تازه تونستم ببینم دختر

ز گذاشته بودن دکور خونه رو طوری چیدن که وسط باز تر باشه بعیصز از وسایل ر   و هم داخل ییک از اتاق های طبقه پاییر

ز رو با  ز کرده بودن و دیوار پشت متر ز پایه بلند گرد شیشه ای که روش رو با پارچه طالیی و مشیک تزئیر گوشه سالن یک متر

ز شده بود و بادکنک عدد  ز که به دیوار چسبیده بود   28بادکنک های مشیک و طالیی تزئیر  التیر

 دست تون درد نکنه  بچه ها واقعا   

 نیلوفر : خواهش میکنم  

 مامان : بچه ها بیاید نهار 

م    م دوش بگتر  مامان من که نمیخورم متر

 بعد از پله ها باال رفتم و خودم و انداختم توی حمام 

ون ساعت چهار بود   یک دوش حسایی گرفتم و اومدم بتر

ون   لباس پوشیدم و رفتم بتر

 بودن آرتان و آراد هم رسیده 

ز رسم و برم گردوندم باال  ا ریخیر ز که دختر  رفتم پاییر

ز پوپک   : تو به خودت برس بقیه کارا رو آرتان و آراد میکیز
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 منو بردن توی اتاق و نشوندنم روی صندیل موهام رو خشک کردن  

 تیدا صورتم رو اصالح کرد 

ز موها ز طوری که ابرو هام باال تر رفت پاییر  م رو فر کردن بعد از اینکه آرایش ام کردن ولم کردن   و بعد محکم باال رسم بسیر

 قشنگ شده بود 
 

ز سادگ  توی اینه خودم رو نگاه کردم یک آرایش مشیک طالیی کرده بودم موهامم در عیر

ز  ون که خودشون رو حاضز کیز ز بتر
 بچه ها رفیر

ون توی راه  رو کیس نبود خودم رو به اتاق پوپک منم لباسم رو پوشیدم اما زیپش رو نتونستم ببندم از اتاق اومدم بتر

 رسوندم و ازش خواستم زیپ رو ببنده  

 بعد باز برگشتم اتاق پرهام حاال باید یک فکری یه حال این پاها بکنم 

 یک ساپورت مشیک پام کردم و یک کفش مشیک پاشنه ده سانتر هم پوشیدم 

 یک شال مشیک هم انداختم روی شونه ام 

سید ساعت پنج و نیم بود کم ک  م پرهام از راه متر

ز همه اومده بودن   رفتم پاییر

ا   بعد از سالم و احوال پریس با همه رفتم پیش دختر

 ترانه : اوه چه پرهام کش شدی شما 

 اره دیگه پس یح  تولد شوهرمه   

 آرتان با رسعت اومد سمتمون 

 آرتان : بچه ها محسن زنگ زد رس خیابونن 

 رسی    ع چراغا رو خاموش کردیم  

ز که از توی حیاط اومد فشفشه ها رو روشن کردیم پرهام که اومد داخل چراغا رو روشن کردیم همه با هم  صدای ماشیر

 خوندن : تولدت مبارک ، تولدت مبارک 

 بعد همه دست زدن پرهام تعجب کرده بود  

ز همه چرخوند تا اینکه رسید به من   نگاهش رو بیر

 اومد جلو منو بغل کرد و رو هوا چرخوند 
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ز زشته     نکن دیوونه بزارم زمیر

ز و گونه ام رو بوسید   گذاشتم زمیر

 آرتان که کنار من بود یک رسفه کرد و گفت : داداش خانواده رو ول کن مجرد هم اینجا هست 

 پرهام خندید و کنارم ایستاد و دستش رو انداخت دور کمرم 

 و رفت و با همه سالم احوال پریس کرد 

 بشینه که نذاشتم خواست بره پیش بچه ها 

 عزیزم بیا بریم باال کارت دارم   

بعد با هم رفتیم باال وارد اتاق شدیم رفتم سمت کمد و کت و شلواری رو که براش خریده بودم رو در آوردم و گرفتم 

طرفش اونم از دستم گرفت و پوشید وقتر لباسش رو پوشید نشوندمش روی صندیل و موهاش رو رو درست کردم باز 

 ش کردم کرواتش رو از توی جعبه درش آوردم و رفتم رو به روش ایستادم و کرواتش رو براش بستم  بلند 

د   ز  یک دستمال طالیی هم تا کردم و گذاشتم داخل جیب کتش تمام این مدت داشت نگاه ام میکرد و لبخند متر

 منم نگاهش کردم زیر گلوش رو بوسیدم  

ون پشت در منتظرش ب ون دستم و دور بازوش حلقه کردم و با هم از پله ها اومدیم  و از اتاق اومدم بتر ودم که اومد بتر

ز    پاییر

دن   ز ز برامون دست متر  همه داشیر

 با پرهام رفتیم سمت بچه ها یکم با بچه ها چرت و پرت گفتیم 

ز خونه آرتان کیک رو در آورد از توی یخچال   با پوپک و آرتان رفتیم توی آشت 

 قه یک کیک طالیی مشیک دو طب

شمع رو گذاشتیم و دوتا فشفشه هم گذاشتیم داخلش آرتان رفت که آهنگ بزاره اهنگ که پخش شد شمع و فشفشه رو 

ز نشم   روشن کردم و کیک رو برداشتم فقط خدا کنه با این کفشا پخش زمیر

ز   ز رفتم طرف پرهام و دستش رو گرفتم بردمش پشت متر  همه دست زدن و کیک رو گذاشتم روی متر

 آرزو کن بعد فوت کن اول   

 چشاش رو بست بعد شمع رو فوت کرد  
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ین مرد دنیا   خودمو کشیدم باال تر و در کوشش گفتم : تولدت مبارک بهتر

 توی چشماش انگار پروژکتور روشن شده بود 

 آرتان : خب نگاه های عاشقانه تون رو بزارید برای بعد کادو ها رو باز کنید 

 پرهام همه کادو ها رو باز کرد

 تیدا : پس رها کادو تو کو 

 محسن : نکنه نخریدی

 آرتان : نه به جون خودم دیروز مارو کچل کرد تا یک کادو خرید  

 پوپک : برو بیار دیگه  

ز قایم کردم درش آوردم و دادم دست پرهام   کادو رو زیر متر

 پرهام در جعبه رو بار کرد 

 _ ممنونم رها تو خییل خویی 

 نوبت. رقصه آرتان : آقا االن 

 رفت سمت ضبط و یکم آهنگا رو رد کرد تا رسید به یک اهنگ آروم 

ز وسط این آرتان هم رفت با پوپک وسط   همه زوج زوج رفیر

 پرهام : این خانم زیبا افتخار یک رقص دونفره رو به همرسشون میدن 

 بله چرا که نه    

 دستش رو گرفتم و رفتیم وسط 

 پرهام : ممنون رها بابت امشب 

 من کاری نکردم    

 _ فکر میکردم تولد منو یادت نیست  

 مگه میشه تولد آقامون رو یادم بره   

 _ ای من به قربون شما 
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 خدانکنه دیوونه   

 اهنگ که تموم شد  

خونه کار های شام رو کردم و همه رو صدا زدم   ز  رفتم توی آشت 

 خودم  میل نداشتم رفتم یک گوشه ایستادم 

 مامانم اومدن سمتم  که مامان مریم و 

 پرهامم بایک بشقاب پر الزانیا همراه بابا اومد 

ی نمیخوری   ز  مامان مریم : رها چرا چتر

 میل ندارم مامان   

 مامان مریم : تو که نهارم نخوردی صبحانه هم کم خوردی 

 پرهام : مگه میشه شام نخوره به زور ام که شده باید بخوره 

 ردی از پا در میای مامان : مادر بخور این همه کار ک

م اینجا  ز خییل عالیه از این به بعد متر  پرهام یک تیکه الزانیا خورد و گفت : دلت میاد واقعا نخوری از کدوم رستوران گرفتیر

 مامان مریم : رستورانش نزدیکه فقط کافیه بغل دستت رو نگاه کن 

ز منو بابا ایستاده بود   پرهام بیر

 بوده و از این کارا نمیکنه پس میمونه .... اره رها تو درست کردی پرهام : بابا که رس کار 

 رسمو تکون دادم 

 مامان مریم : نه تنها الزانیا رو بلکه همه غذا های امشب و ژله ها رو 

م  مامانم : خسته نبایسر دختر

 پرهام نالید : رها 

 مامانا و بابا با خنده ازمون دور شدن 

 ب این همه خویی یح  بگم پرهام : واقعا نمیدونم در جوا

ز که هستر کافیه      همیر
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 _ حیف توی جمع هستیم فلن بیا شام مون رو بخوریم 

 نشستیم روی صندیل های کنار مون و مشغول شدیم  

ز   بعد از شام همه یکم زدن رقصیدن و بعد رفیر

 خونه بازار شام بود مشغول جمع کردن خونه شدم پرهام از توی حیاط بود اومد داخل 

 دا جمع شون میکنیم فلن بیا بریم بخوابیم  _ فر 

 باشه   

 با هم رفتیم باال وقتر رسیدیم توی اتاق نشستم روی تخت کفشم رو از پام در آوردم آخیش راحت شدم 

 پرهام کتش رو در آورد انداخت رو صندیل و خوش افتاد روی تخت 

 _ خییل خسته ام 

اه  نش رو هم باز کردم دست بردم کرواتش رو باز کردم و دکمه های پتر

 پاشو پاشو لباسا تو در بیار   

خودمم بلند شدم رفتم جلو آینه آرایشچ رو پاک کردم و موهاو رو باز کردم رسم درد گرفته بود ساپورتم رو در آورد ام 

 پرهامم لباساشو عوض کرد  

  حاال هرکار میکردم باز نمیشد زیپ پشتم دست پرهام نشست رو دستم و زیپ و باز کرد 

ون   خجالت کشید رسی    ع لباس هامو برداشتم و   پریدم تو حموم عوض کردم و اومدم بتر

 پرهام روی تخت نشسته بود 

 رفتم روی پاش نشستم  

 نمیخوای بخوایی   

 _ چرا منتظر تو بودم  

 نگاهش کردم یک بوسه آروم روی لبش زدم و ازش جدا شدم 

ین هدیه   تولدم بود  _ هر چند خییل کوتاه بود ویل بهتر

 خندیدم و دراز کشیدم اونم کنارم دراز کشید و یک بوسه روی لبم کاشت  
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 _ اینم جواب دوتا بوسه تو  

 رسی    ع خوابم برد 
 

 و گرفت خوابید منم از شدت خستیک

 مدارس باز شد و باز کمتر با پرهام میتونستم وقت بگذرونم اگه هم پیش هم بودیم بیشتر از درس میگفت  

 هر شب باید درس جواب میدادم  شبیه معلما بود 

 توی اتاق داشتم درس میخوندم که دیدم آرتان اومد توی اتاق 

 به سالم آقا آرتان بخدا اینجا تویله نیست یک در بزن بد یز   

 _ رها وقت داری با هم حرف بزنیم 

 دیدم یکم دمغه نگران شدم 

 دستش رو گرفتم نشوندمش رو تحت 

 یح  شده آرتان    

 ... رها عاشق شدم   _ رها 

ه بد بخت      مبارکه گ هست این دختر

 _ پوپک 

 پوپک !!   

 _ اره 

 اونم تو رو دوست داره ؟  

 _ نمیدونم همینه که داره دیوونه ام میکنه 

 زدم پشتش و گفتم : غمت نباشه داداش پوپک با من  

 _ ممنون رها

 بعد بلند شد که بره 

   _ خب من برم فکر کنم دیگه پرهام برسه

 امشب نمیاد اینجا   
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 _ آها اوگ من برم خداحافظ

 خداحافظ   

کت پرهام   آرتان که رفت تصمیم گرفتم فردا از مدرسه برم رسر

. 

. 

. 

ون   ساعت سه بود که آخرین کالس ام تموم شد کوله ام رو برداشتم و بعد از خداحافظز از بچه ها از کالس زدم بتر

کت پرهام   آژانس گرفتم و رفتم رسر

 عمو رمضون در رو باز کرد دیگه منو شناخته بود 

 رفتم داخل اه باز دوباره این منشیه  

ز    فز آقای رستیم هسیر  خانم رسر

ز   _ بله هسیر

 مهمان دارن   

 _ نه االن بهشون اطالع میدم که شما اومدین  

 نه الزم نیست   

 بعد رفتم سمت در اتاق در زدم 

 پرهام : بفرمایید  

ز بود و مشغول کار بود رفتم نزدیک تر رفتم داخل رسش پا   ییر

فز کاری داشتید   پرهام : بله خانم رسر

 بازم رفتم نزدیک تر 

فز     از گ تا حاال من شدم خانم رسر

 رسش رو آورد باال 
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 _ رها تویی 

 کوله ام رو انداختم روی مبل و رفتم کنارش و نشستم روی پاش 

 بله که منم میخوای گ باشه    

 مدرسه اومدی _ از 

 یک اشاره به لباسم کردم و گفتم : معلوم نیست 

 _ چرا معلومه دختر کوچولو من 

 گ کارت تموم میشه     

 _ امشب میای خونه ما 

 اوهوم فردا پنج شنبه است و تعطیل ام   

یم البته اگه این دختر کوچولو شیطون بزاره من به کارام برسم   _ یه یک ساعت دیگه متر

 باشه هیع   

 رفتم دراز کشیدم روی مبل و گویسر بازی کردم  

 یک ساعت که گذشت پرهام صدام زد 

 _ آهای خانم کوچولو پاشو بریم  

. 

. 

. 

 سالم مامان جونم    

م    _ سالم دختر

 بابا : سالم عروس گلم 

 سالم بابایی   

 پرهام : ای بابا ما هم هستیما
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 پوپک : خان داداش کهنه شدی  

 نشستم و گفتم : گ گفته شوهر من کهنه شده  رفتم کنار پوپک 

 پرهام نشست کنارم 

 پرهام : اخ مگه زنمون ازمون طرفداری کنه 

 چایی رو گرفت جلوش  
 مامان سیتز

 بابا : چایی تو بخور انقدر ام به زنت حسودی نکن 

 بعد از خوردن چایی دست پوپک و گرفتم بردم توی اتاق خودش  

 دلم برات تنگ شده بود دیحز   

 _ بابا یک هفته همو ندیدم 

 تو یی عاطفه ای من که مثل تو نیستم   

 _ ایحز 

 کوفته برنچی   

سم    تصمیم گرفتم ازش سئوایل رو که چند وقته ذهنم رو مشغول کرده ازش بت 

 پوپک عاشق شدن چه شکلیه   

نه ، کیس جز اونو نمیبیتز ، دلت نمیخواد ازش  ز  دوریسر و... _ خب وقتر اونو میبیتز قلبت تند متر

 تو تاحاال عاشق شدی؟   

 _ اره .. 

 حاال این سئواال برای چیه ؟ 

 این مرد خوشبخت کیه   
 

ط جوابشو میگم که بعدش تو بیک  به یک رسر

اری  ز ط متر اره رسر ز  _ خییل نامردی میدویز فضولیم نمتر

 یک کالم آره یا نه  

 _ باشه قبول  
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 پوپک فکر کنم عاشق شدم   

 _ خب گ هست  

م عاشق قصاب محلمون بشم وقتر خودم یک شوهر ماه دارم خل     شدی پوپک خب معلومه کیه دیگه نمتر

 رها یعتز تو ... یعتز تو عاشق پرهام شدی
 

 _ جدی مییک

 اره خب حاال تو بگو    

  
 

 _ قول میدی به کیس نیک

 نچ   

 _ خب پس نمیگم 

 بگو دیگه خودت رو خر نکن   

 _ آرتان 

 آخ جون جدی  

 _ اره

 یول ا  

 پرهام اومد توی اتاق 

 عزیزم یک در بزیز بد نیستا  

 پرهام : در برای یح  بزنم تو زنیم اینم که خواهرمه 

 به هر حال گفتم یادت بدم جای دیگه اینطوری نیای داخل   

 پرهام : مامانم قبال یادم داده 

ونه مون     خب کارت رو بگو پریدی وسط بحث های دختر

 بفرمایید شام پرهام : اومدم بگم 

 اومدیم   

ز   ز نشستیم پشت متر  رفتیم پاییر
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 بابا : کجا رفتید شما ها این پرس ما رو تنها گذاشتید  

 عیتی نداره بابا بزارید تنها باشه یکم قدر منو بدونه    

 پرهام : من قدر تو رو نمیدونم رها خییل یی معرفتر 

 مثال قهر کرده 

 قهر نکن دیگه   

 ین اقا با ما قهر بود شام رو هم خوردیم و ا

 رفتیم توی اتاق هم یی حرف رفت روی تخت خوابید  
 وقتر

 رفتم کنارش خوابیدم  

 پرهایم  

. 

 آقا پرهام   

. 

 عزیزم   

 _ میخوام بخوابم  

 عزیزم   

 _ رها ولم کن میخوام بخوابم  

ارم بخوایی   
ز  تا باهام آشتر نکتز نمتر

 _ خسته ام رها 

 باشه   

نه بعد سه روز تازه اومدیم کنار هم آقا اینطوری رفتار میکنه تحمل قهرش رو گریه ام   ز گرفت از اینکه باهام حرف نمتر

 ندارم هق هق ام بلند شد 

 پرهام بلند شد  
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 _ رها چرا گریه میکتز  

. 

 _ رهایی غلط کردم ببخشید 

 قول بده قول بده دیگه باهام قهر نکتز   

 گریه نکن _ باشه باشه قول میدم حاال  

 اشکام و پاک کرد و بغلم کرد

 _ حاال دختر کوچولو من نمیخواد بعد سه شب بغل آقاشون بخوابه  

 چرا  

 _ پس بیا بخوابیم 

 صبح که بلند شدم پرهام رفته بود 

 بعد از صبحانه تصمیم گرفتم برم حرم 

 رفتم حاضز شم 

 پوپک اومد داخل 

ی  _ کجا داری متر

م حرم     دارم متر

 م بیام _ میشه من 

 اره چرا که نه    

م حاضز شم    _ پس منم متر

ز   ون حاضز که شدم رفتم پاییر  از اتاق رفت بتر

 مامان : کجا  

م حرم     با پوپک متر

ز  ز موقع پوپک هم اومد پاییر  همیر
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ز من برید   مامان : بیاید با ماشیر

ز رو آورد و داد دست پوپک   رفت و کلید ماشیر

ز رو توی پارکینگ پارک کرد و   پیاده شدیم  ماشیر

 تا نماز ظهر حرم بودیم  

 الو سالم آقا داماد  

 آرتان : یح  شد رها 

 هیچ  عروس خانومتون یکم نازش زیاده میگه اگه یک نهار دعوتم کتز جواب و بهت میدم    

 آرتان : ای من به فدای تو این عروس خانم چشم حتما شما بیاید رستوران .... منم االن میام  

 کرد تلفن رو قطع  

 میکرد 
 

 پوپک داشت رانندگ

 پوپک : من گفتم بریم نهار 

 خندیدم 

 برو رستوران ....   

 وارد رستوران که شدیم آرتان هنوز نیومده بود 

س داشت یه پوست لبش رو میکند  ز پوپک استر  نشستیم پشت یک متر

 نکن اون المصب رو صاحب داره   

 _ خییل یی تربیتر رها خوبه منم اینو بگم  

 یی جا میکتز شما   

 _ رها اونجا رو 

 به سمتر که اشاره کرد نگاه کردم آرتان بود براش دست تکون دادم دید و اومد سمتمون 

 آرتان : سالم بر دو بانو زیبا 

 سالم   
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ز منو پوپک   نشست صندیل بیر

ز خب من کار خودمو کردم نوبت خودتونه یک قدیم بردارید و از اونجایی که من بدون شوهرم اوم   دم غذا از گلوم پاییر

ه شما دو کفتر عاشق رو تنها بزار که بدون رس خر راحت حرف بزنید  ه و بهتر  نمتر

 از روی صندیل بلند شدم کیفم رو برداشتم  

ز    پوپک : کجا بشیر

 نچ راحت باشید آقا آرتان شما یک شام باید به منو پرهام بدی زیرش نزیز    

ون    و از رستوران اومدم بتر

 بود و هوا گرفته بود یه جورایی دو نفره بود تصمیم گرفتم یکم پیاده روی کنم  اواخر مهر 

 کم کم بارون گرفت اما شدید نبود 

 #پرهام 

 رس جلسه بودم که گوشیم زنگ خورد 

 رها بود 

م   _ الو رها رس جلسه ام بعدا باهات تماس میگتر

 خواستم قطع کنم که صدای غتر از صدای رها شنیدم 

 آقا تو رو خدا قطع نکنید شما این خانوم رو میشناسید غریبه : 

 بله همرسم هست شما گ هستید   

یم بیمارستان    غریبه : من باهاشون تصادف کردم االنم ایشون رو با آمبوالنس داریم میتی

 از روی صندیل بلند شدم  

 _ کدوم بیمارستان  

 غریبه : بیمارستان .... 

ون  قطع کردم از مهمونا عذرخوایه کر  کت زدم بتر  دم و از رسر

 زنگ زدم به محسن 
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 الو محسن کجایی    

 _ بیمارستانم داداش  

 محسن رها تصادف کرده دارن میارنش بیمارستان تو    

 _ یا خدا باشه داداش  

 تلفن رو قطع کردم و با آرتان تماس گرفتم  

 داداش خودت و برسون بیمارستان ... رها تصادف کرده   

فتم منتظر جوابش نشدم   و قطع کردم با نهایت رسعت داشتم متر

ز رو پارک کردم و دویدم سمت در بیمارستان رفتم سمت پذیرش   ماشیر

 خانم یک تصادفز آورد کجا بردنش   

 _ اتاق عمل طبقه دو  

دنیا رو رسم خراب شد پله ها رو دوتا ییک رفتم باال رفتم سمت اتاق عمل دیدم یک مامور پلیس و یک مرد پشت در 

ز    نشسیر

 نمیتونستم برم داخل  

 خدای من یح  به رس رهای من اومده 

 مامور پلیس : آقا شما با این دختر خانم نسبتر دارید 

 بله همرسشم    

 مامور : این آقا زدن به همرس شما 

ز   مرد : آقا بخدا من مقض نبودم نفهمیدم این خانم از کجا اومد جلو ماشیر

 اونقدر باال نبوده مامور : خدا رو شکر رسعت ایشون 

 پس چرا بردنش اتاق عمل   

ز موقع آرتان و پوپک رسیدن    همیر

ون    هم زمان در اتاق عمل هم باز شد محسن اومد بتر
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 خودم و رسوندم بهش 

 حالش چطوره محسن    

ز باعث خون ریزی رسش شده فعال ...  ز و زمیر به زیاد نبوده اما برخورد رسش به ماشیر فعال تو کماس محسن :  شدت ضز

 باید صتی کنیم ببینیم یح  میشه دعا کن براش داداش  

ز دنیا داشت روی رسم میچرخید صدای گریه های پوپک توی گوشم بود در اتاق عمل باز  عقب رفتم و نشستم روی زمیر

ون جلو تخت رو گرفتم رفتم باال رسش   شد بلند شدم رها رو آوردن بتر

 کن رها تو رو خدا چشاتو باز کن رها تو رو جون پرهام چشاتو باز کن    رهایی دختر کوچولو من چشاتو باز   

دم روی دستش و قسمش میدادم   ز  بوسه متر

ن   محسن و آرتان اومدن گرفتنم محسن گفت رها رو بتی

 منم دنبال تخت کشیده شدم رها من روی تخت خوابیده بود رسش باند پیچ  شده بود یک پاش هم توی گچ بود 

 یو نگاه ام به رها بود که صدای مامان رو شنیدم برگشتم با مادر رها و بابا اومده بودن مادر رها که هم پشت شیشه ای یس

 چشمش به رها افتاد از هوش رفت مامانم دست کیم از اون نداشت  

 یک ساعتر که گذشت همه اومدن بخاطر پاریر که داشتیم راحت بودیم   

. 

. 

. 

 ن بر نداشت  سه روز گذشت و رها دست از خوابید 

کت و بیمارستان از اون روز دیگه خونه نرفتم  م شده رسر  سه روزه مستر

 مونم شب ها بیمارستان یم 

 نگاه ام به رها بود که حضور کیس رو کنارم حس کردم برگشتم آرتان بود  

 آرتان : سالم

 سالم   

 _ چطوره 
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 تغیتر نکرده   

اشتم بره   ز  _ مقض منم نباید متر

 چرا   

 روز و از عال خودش و پوپک بهم گفت  ماجرا اون 

اشتم تنها راه بیفته  ز  _ نباید متر

 محسن میگه بهوش میاد اما گ خدا میدونه   

 _ خییل زود بهوش میاد مطمئنم  

. 

. 

. 

ن سمت در   دو روز دیگه هم گذشت داشتم مرفتم سمت ای یس یو که دیدم یک عده پرستار دارن با رسعت متر

 تنم لرزید  

 پشت شیشه پرده رو کشیده بودن نمیتونستم ببینم  رسیدم 

ون    محسن از ای یس یو اومد بتر

یتز یادت نره خانومت بهوش اومد   محسن دستش رو زد روی شونم و گفت : مبارکه داداش شتر

 میتونم ببینمش   
 

 جدی مییک

ز بخش   _ نه نمیشه صتی کن یک ساعت دیگه منتقلش میکیز

 محسن که رفت مامان رها هم اومد 

 مامان : سالم پرس گ اومدی 

ز االن     همیر

 نگاهش خورد به شیشه و پرده کشیده شده بلند شد 

 _ چرا پرده رو کشیدن نکنه اتفافر افتاده برای بچه ام   
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 نه مامان نگران نباشید دعا هاتون جواب داد رها بهوش اومد   

  
 

 _ جدی مییک

ز بخش      اره تا یک ساعت دیگه منتقلش میکیز

ه نمازخانه نماز شکر بخونه مامان ر   ها گفتم متر

 منم زنگ زدم به آرتان و مامان گفتم رها بهوش اومده اونا هم رسی    ع اومدن بیمارستان

 یک ساعت گذشت محسن اومد طرفمون 

ز رها رو بردن بخش   محسن : چرا اینجا نشستیر

 پوپک : کجا ، کدوم اتاق  

 محسن : دنبال من بیاید  

 افتادیم رفت طبقه اول جلو یک اتاق ایستاد همه دنبال محسن راه 

ه   محسن : بزارید اول پرهام بره از موقیع که بهوش اومده رساغش رو میگتر

 در رو باز کرد و رفتم داخل

 رها روی تخت خوابیده بود رفتم روی صندیل کنار تختش نشستم دستش رو گرفتم تو دستم و بوسیدم  

 تکون خورد و چشاش رو باز کرد 

 خانوم من  سالم   

 _ سالم 

 خویی درد نداری   

 _ نه کم هست اونقدر نیست 

 چقدر دلم برای صدات تنگ شده بود برای چشمات برای تک تک حرفات    

 خندید اما میشد درد رو از توی چشماش خوند  

 _ جدی دلت برام تنگ شده بود 

 اوهوم  



 آرزو رویای  

115 
 

 _ پس چقدر خوشبختم من ... پرهام اویز که زد به من یح  شد  

ز وضعیت تو یح  میشه بعد بره دادگاه      بازداشته منتظر بودن ببیر

 _  برو رضایت بده پرهام 

 چرا  

 _ من مقضم من نباید یی احتیایط میکردم و میومدم تو خیابون 

    
 

 باشه هر یح  تو بیک

 _ میبینم نبودنم تاثتر گذار بوده حرف گوش کن شدی 

 من که همیشه به حرف تو گوش کردم    

 ه نه همیشه اون موقع های ام که گوش میکردی قبلش مخ منو میخوردی _ البت

 رها حیف که رو تخت بیمارستایز وگرنه نشونت میدادم   

 _ ایحز حرص نخور عزیزم ... پرهام میشه کمک کتز بشینم خسته شدم از دراز کشیدن  

 کمکش کردم نشست  

 بقیه بیان تو  
 

 _ دستت درد نکنه میشه بیک

 ه  اره چرا که ن  

ون   رفتم بتر

 بیاید تو   

ی  ز ز داخل بقیه پشت رسشون اومدن مامان رها چنان بغلش کرد که صورت رها از درد جمع شد و چتر مامانا رسی    ع رفیر

 نگفت 

 رها : مامان لهم کردی 

ون    مامان رها غز بغل رها اومد بتر

م ببخشید   مامان زهرا : درد گرفت الیه بمتر

 درد ام نگرفت  رها : خدا نکنه نه مادر من  
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 آرتان : خییل بیشعوری رها چرا مراقب خودت نبودی 

 رها : ایحز ابراز محبت هم خرکیه  

 رفتم کنار تخت رها ایستادم 

ون   یکم که گذشت با تذکر های پرستار از اتاق اومدیم بتر

 مامان زهرا : شما برید من پیشش میمونم  

 مامانم : نه من هستم شما برید  

احت کنید  الزم نیست بمونی    د من خودم پیشش میمونم شما ها برید استر

 بابا : این طوری که از پا در میای 

 نه بابا نگران نباشید   

 آرتان : حداقل بیا برو خونه یک دوش بگتر بعد بیا اینجا 

 محسن : اره داداش برو دوش بگتر من هستم مراقبش 

ز منم     االن میام باشه پس شما برید پاییر

ز پ ون محسن جای ایستگاه پرستاری  اونا رفیر ز رفتم توی اتاق دیدم رها داره از درد به خودش میپیچه رسی    ع اومدم بتر اییر

 بود 

 داداش رها داره از درد به خودش میپیچه یه کاری بکن   

ز   محسن : باشه اروم باش االن میگم براش یک مسکن تزریق کیز

 بعد از تزریق مسکن رها خوابید 

م منم رفتم خونه که   دوش بگتر

 یک ساعت بعد که اومدم رها خواب بود هنوز نشستم روی کاناپه توی اتاق 

 که محسن اومد داخل  

 محسن : گ اومدی 

ز االن     همیر
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ی نگفت که بقیه ناراحت نشن   ز  _ از همون اویل که همه اومدیم تو اتاق معلوم بود درد داره اما چتر

 این درداش برای چیه   

 به اضافه اینکه بدنش هم درد میکنه _ درد پاش و رسش 

 کاش من جای اون بودم    

دی  ز  _ کاش رفتر حموم این ریشاتم متر

 حوصله نداشتم    

ز موقع محسن رو صدا زدن و رفت   همیر

 منم دراز کشیدم و خوابیدم 

 از صدای تخت بلند شدم  

ز   رها سیع داشت بلندشه رفتم کمکش کردم نشست روی تخت میخواست بیاد پاییر

ز      چرا میخوای بیای پاییر

 _ میخوام برم دستشویی 

 بغلش کردم  

ز دیوونه    _ برارم زمیر

ز   جلو در دستشویی گذاشتمش زمیر

 به زحمت رفت داخل دستشویی پشت رفت دستشویی و وقتر اومد باز بغلش کردم و گذاشتمش روی تخت 

ی خسته شدم   _ پرهام گ منو از اینجا میتی

م خانومم     متر

ه اینجا هم که همش خوابم  _ گ حوصله   ام رس متر

نن    ز  خب عزیزم درد داری که مسکن بهت متر

م تحمل کنم ویل نخوابم   _ نمیخوام بخوابم حاضز

 باشه به محسن میگم فردا صبح مرخصت کنه البته اگه قبول کنه   
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 _ یک کاری کن قبول کنه 

 باشه   

 _ میشه بغلم کتز  

ه گلم     دردت میگتر

ه _ بغل تو   باشم درد یادم متر

 بغلش کردم  

 _ نمیخوام بخوابم پرهام حرف بزن  

 یح  بگم عزیزم   

 _ یک هفته از مدرسه عقب موندم از شنبه این هفته باید برم مدرسه  

احت کتز با این پا نمیتویز بری     رها حالت خوبه امروز چهارشنبه اس  باید استر

 _ باید برم از درسام عقب موندم  

 نوم من با این پا نمیشه عزیز من خا  

 _ بعدا در موردش صحبت میکنیم  

 باشه   

ی رضایت بدی   _ پرهام گ متر

م راستر شما میدونستر خییل نامردی      فردا متر

 _ چرا 

 چرا قضیه پوپک و آرتان رو به من نگفتر   

 _ قضیه کدوم قضیه  

 عشق و عاشقر   

 _ اها ببخش اجازه نداشتم 

 باشه این بار بخشیدم   



 آرزو رویای  

119 
 

 _ تو از کجا فهمیدی

 آرتان بهم گفت   

 _ ای نامرد 

. 

. 

. 

 فردا صبح رها رو مرخص کردن البته به زور 

 #رها 

 وقتر رسیدیم خونه پرهام شون   

ز و با پرهام از روی خونش رد شدیم از اقوام من همه بودن اقوام پرهامم که یا تهران  توی کوچه یک گوسفند جلو پام کشیر

یز    بودن یا تتی

 خاطر پام پرهام همش منو بغل میکرد کنار آرتان نشسته بودم  به 

س داشت مدام پاش رو تکون یم داد   آرتان استر

 تا اینکه زندایی آذر صحبت کرد 

 زندایی آذر : ببخشید یه لحظه 

 سکوت شد 

ز با اجازه مریم جون و آقا رضا پوپک جون رو برای  زندایی : میدونم وقت مناستی نیست ویل گفتم حاال که همه هسیر

 آرتان خواستگاری کنم  

ی گفت که بعد بابا گفت : آرتان هم مثل پرسای خودمه اما اگه اجازه  ز پرهام کنار بابا نشسته بود دیدم در گوشش یک چتر

 میدید با خود پوپک هم صحبتر داشته باشیم 

یم   ش رو بگتر  دایی : خب ما گ ختی

 بابا : یک هفته ای رو مهلت بدید  

یم باهاتون  دایی : پس   هفته دیگه تماس میگتر
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 آرتان عرق روی پیشونیش رو پاک کرد 

 آرتان   

 _ هوم 

 ناقال گ به زندایی گفتر که من ختی دار نشدم   

 _ موقیع که تو بیهوش بودی 

 چرا بعدش نگفتر    

 _ یادم رفت ببخشید 

داشتم از درد جیغ بکشم هر لحظه بیشتر  حوصله ام رس رفته بود از یک طرفم درد پام داشت کالفه ام میکرد دوست 

 میشد اما نمیشد و باز مسکن بهم میدادن خسته شدم از بس خوابیدم بلند شدم که برم باال یکم دراز بکشم  

 قدم اول رو که برداشتم از درد مردم پرهام اومد کنارم 

 _ کجا میخوای بری 

 میخوام برم توی اتاق   

 _ خب بزار بغلت کنم 

نداد بغلم کرد جلو جمع خجالت کشیدم منو برد توی اتاق و گذاشت روی تخت درد پام زیاد بود کم کم   اجازه مخالفت

 داشتم رس درد هم میشدم  

 پرهام   

 _ جونم 

 میشه یک مسکن برام بیاری   

 _ اره االن برات میارم 

 چند دقیقه بعد برام مسکن آورد و خوردم و باز خوابیدم

گفت هم گذشت هر وقت میخواستم با پوپک و مامان و بابا صحبت کنم پرهام نذاشت یماین یک هفته مهلت پوپک  

 نباید دخالت کتز  

 مدرسه ام نذاشت برم گریه کردم خواهش کردم نذاشت 
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ز بودم   توی این یک هفته با پرهام رس سنگیر

 االنم توی پذیرایی نشستم ببینم نتیجه مذاکرات چیه  

ز پرهام و پارسا و مامان و  ز توی اتاق مامان و بابا دارن صحبت میکیز  بابا و پوپک رفیر

 نیلوفر ام نیومده بود که باهاش صحبت کنم رسم گرم شه  

 داشتم ترکای روی دیوار رو میشمردم که اینا اومدن  

سم یح  شد    پوپک نشست یک طرفم و پرهام طرف دیگه ام جمع ساکت بود از دست این اقا هم که نمیتونستم بت 

 عت بعد تلفن زنگ خوردنیم سا 

 مامان رفت برداشت فکر کنم زندایی بود  

 تلفن رو که قطع کرد اومد نشست  

 بابا : گ بود 

 مامان : آذر خانم 

 بابا : خب گفتر  

 مامان : اره برای فردا شب قرار شد بیان  

ز اومدن با این پا امکان پذیر نی  ست خوشحال شدم از روی مبل بلند شدم پریدم باال اما پاییر

ز   افتادم زمیر

 پرهام : رها پات 

 پام درد گرفته بود ویل االن مهم نبود بلند شدم و پوپک رو بغل کردم 

 خییل خوش حالم عزیزم    

 _ رها یح  بهت گفتم 

د   ز فت پیش پوپک و باهاش حرف متر  ازش دلخور بود توی این یک هفته از رس کار که میومد متر

وپک بود فقط ام میگفت در مورد خواستگاری حق نداری با مامان و بابا و پوپک اصال منو فراموش کرده بود ذهنش پیش پ

 صحبت کتز چون آرتان فامیل تو هست 
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 روم رو ازش برگردوندم لنگان لنگان رفتم سمت پله ها 

 پرهام : کجا 

. 

فقط دو سه بار بغلم کرد  نمیدونم از موقیع که از بیمارستان اومدم دوست دارم پرهام نازم رو بکشه توی این یک هفته 

 که این پله ها رو خودم نرم باال 

رفتم باال مانتو و شالم رو پوشیدم شلوارم خوب بود کوله ام رو برداشتم وسایل ام رو ریختم توش و انداختم پشتم عصا  

ون از پله ها داشتم میومدم پاهام رو برداشتم تو خونه خییل با عصا راه نیم  ز رفتم و از اتاق زدم بتر  ییر

 پرهام : کجا به سالمتر خانم شال و کاله کردن  

. 

ی رها با این پای چالقت   پرهام : کدوم گوری داری متر

 خداحافظ   

 جلو مامان بابا و پارسا اینجوری صحبت میکرد بیشتر ناراحت میشدم 

 اعصابش از هر جا خورد هست رس من خایل میکنه 

فتم سمت در خونه که جلوم رو گرفت    داشتم متر

 _ گفتم کجا 

 میخوام برم خونه مون    

ی   _ الزم نکرده تو هیچ جا نمتر

اری با بقیه هم صحبت کنم میخوام برم خونه      ز اری برم خونمون خودتم که برج زهر ماری نمتر ز چرا یک هفته نمتر

 خودمون حداقل مامان هست 

ز رسجات   _ میگم الزم نکرده برو بشیر

 مبل خودشم نشست کنارم بازوم رو گرفت و کشید نشوند روی 

 خب االن عکس تو رو بردارم   

 _ رها درست صحبت کن  
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 بابا شما یه یح  بهش بگید    

 بابا : پرهام رها راست میگه تو چند وقته برج زهرماری یح  شده  

کت بهم ریخته   پرهام : هیچ  نشده بابا کارای رسر

کتت بهم ریخته باید رس من خایل کتز       کارای رسر

 ام میگرفت بلند شدم و از پله ها رفتم باالداشت گریه 

 آخرین پله صدای مامان رو شنیدم  

 مامان : این چه طرز برخورده با زنت اون دختر بخاطر تو اینجا مونده ... 

رفتم توی اتاق و دیگه نشنیدم یح  میگن نشستم روی تخت پام درد میکرد خییل هم از درد پا گریه ام گرفت هم از  رفتار 

 پرهام 

 رهام اومد داخل اتاق پشتم وکردم بهش  پ

 _ خانویم ببخشید 

. 

اشت حواسم به تو باشه   ز کت و پوپک نمتر  _ رها خانویم ببخشید این چند وقت کارای عقب مونده رسر

 اره حواست که نبود هیچ بد اخالقیات ام با من بود    

 _ رها ببخشید دیگه گریه نکن 

ط    به یک رسر

یط   _ چه رسر

یط که    ی زیاد به رسر  بری برام کالباس بگتر

 _ باشه کوچولو من 

 دیگه بد اخالفر نکتز ها  

ز کاری خونه اند نیلوفرم از ساعت ده اومد منم که هیچ کاری نمیتونم   مامان و پوپک که از صبح که بلند شدن مشغول تمتر

 زود تر بیان  کنم مردا هم همه رس کار اند و قرار شد یکمبکنم نشستم تو اتاق و با نسیم بازی یم 

یتز بود   بعد نهار تنها کار مثبتر که تونستم بکنم چیدن میوه و شتر
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 از ساعت شش کم کم بابا و پرهام و پارسا اومدن 

 ساعت هفت کم کم تصمیم گرفتم برم حاضز شم رفتم توی اتاق 

ز نشسته بودیم بجز   ز همه پاییر  پوپک هنوز توی اتاقش بود   پرهامم بعد من اومد تو دوتامون حاضز شدیم و رفتیم پاییر

 صدای زنگ که اومد با رسعت نور خودش رو رسوند دم در 

شون و آراد و اخر رس آرتان اومدن داخل   اول دایی و بعد زندایی و بعد ترانه و ارمان و دختر

 من که به خاطر پام روی مبل نشسته بودم اما بقیه دم در ایستادن و سالم و احوال پریس کردن 

 دسته گل خوشگل داد دست پوپک اومد نشست  آرتان یک 

 چه خوشتیپ ام کرده بود برای خانومش 

ز و طبق معمول همیشه بحث همه یح  رو میکردن اال این دوتا  همه نشسیر

 تا این که دایی به حذف اومد 

ز   دایی : خب بهتر بریم رس اصل مطلب ، اگه اجازه میدید این دوتا جوون برن با هم صحبت کیز

 ه ما هم دست شماس بابا : اجاز 

 مامان : پوپک جان مامان اقا آرتان رو رهنمایی کن داخل اتاق 

ز   پوپک بلند شد و آرتان هم پشت رسش رفت داخل ییک از اتاق های پاییر

 یاد روز خواستگاری خودمون افتادم خندم گرفت 

 پرهام رسش رو آورد کنار گوشم  

 پرهام : به یح  میخندی کوچولو 

 خواستگاری خودمون افتادم هیچ  یاد   

 _ هیع همون جا بود که خودمو بد بخت کرده  

 یعتز االن شما بدبختر اره ؟   

 _ نه عزیزم من االن خوشبختم  

 که اینطور یادته توی اتاق چه خط و نشون های که نیم کشیدی چقدر وحیسر بازی در آوردی    
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 اج راضز باشم  _ اره یادمه یادش بختر فکر نمیکردم یک روز از این ازدو 

 جدی راضز هستر   

 _ اره عزیزم خییل راضز ام 

 بعدم صاف نشست رس جاش و خودش رو مشغول صحبت کردن با پارسا کرد 

ز رس جای قبلیشون  ون نشسیر  یک ساعت گذشت تا اینکه این دوتا رضایت دادن بیان بتر

یتز بخوریم یا نه ؟   دایی : خب شتر

 رد  پوپک بعد از اینکه هفت رنگ عوض ک

 گفت : بله 

 صدای دست بلند شد 

 زندایی : مبارکه به پای هم پتر شید عروس گلم  

ز    مهریه و تاری    خ عقد  که پنج شنبه هفته دیگه بود دایی اینا رفیر
ز  بعد از تعییر

 چه جالب ما هم خواستگاری مون پنج شنبه بود روز عقد مون هم پنج شنبه بود دست مثل پوپک و آرتان  

سم   راستر مهریه من  چقدر بود یادم باشه بعدا از پرهام بت 

ز شدن منم که معاف بودم    همه مشغول جمع کردن پذیرایی و چیدن متر

ز خونه خودشون ما هم رفتیم اتاق خودمون   بعد از خوردن شام پارسا و نیلوفر رفیر

 پرهام روی تخت دراز کشیده بود نشستم روی تخت 

 پرهام   

 _ جانم 

سم     یک سئوال بت 

س _   بت 

 مهریه من چیه    

 نشست روی تخت 
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 _ حالت خوبه رها یعتز نمیدویز 

 نچ نمیدونم    

 با صدای بلند خندید 

ک مون هست  ۱۱۴_ مهریه شما   تا سکه تمام بهار آزادی و سه دنگ از خونه مشتر

 آها  

 _ خانوم کوچولو نمیخوای بخوایی  

 چرا   

 بعد کنارش دراز کشیدم و خوابیدم 

ز  امروز  ون منم لباس پوشیدم و رفتم پاییر  یکشنبه است و هنوز چهار روز تا عقد پوپک مونده صبح که پرهام رفت بتر

 مامان مریم : کجا شال کاله کردی 

نم    ز ز دور متر ون کار دارم دلمم گرفته یکم با ماشیر  بتر

 _ اخه دختر خوب با این پات چرا با پرهام نرفتر 

و    م بتر  ن شما هم هیچ  بهش نگید نمیخوام بفهمه دارم متر

 _ اخه ... 

 خواهش   

 _ باشه برو 

ون عصا زنان خودمو رسوندم رس خیابون دربست گرفتم    مامان و بوسیدم و از خونه زدم بتر

ید   راننده : خانم کجا متر

 بیمارستان ...   

ن خرید و گردش    پوپک که دیگه تو خونه پیداش نیست با آرتان متر

 داشت دست تنها سختش بود تا موقیع که این پا تو گچه من نمیتونم کاری بکنم  مامانم کیل کار 

 جلو در بیمارستان نگه داشت پیاده شدم و رفتم داخل 
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 رفتم سمت اطالعات 

 ببخشید خانم دکتر محسن صادفر رو کجا میتونم پیدا کنم   

ز طبقه سه   خانم : داخل اتاقشون هسیر

 ممنون   

 طبقه سوم با آسانسور رفتم 

 بعد سئوال کردن فهمیدم اتاقش کدومه در زدم و رفتم داخل 

 سالم دکتر جون    

 محسن رسش رو آورد باال 

 _ سالم رها خانم از این طرفا

 نشستم روی صندیل  

 اومدم از رسر این گچ خالصم کتز    

 _ رها هنوز یک ماهه پات تو گچه یک ماه دیگه کم کم باید بمونه 

ز امم مشکل شده هم اینکه میدویز عقد پوپک و آرتان نزدیکه با این نمیتونم کاری خسته شدم از دس   تش حمام رفیر

 انجام بدم 

 _ پرهام میدونه  

   
 

ی بهش بیک ز  نچ تو ام حق نداری چتر

 _ رها از دست جفتمون کفری میشه ها 

 تو اینو باز کن پرهام با من   

ی    _ نمیشه الیک بازش کنم بایداول عکس بگتر

. 

. 

. 
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 محسن نگاهش به عکس پام بود 

 نشست روی صندیل  

 محسن : رها نمیتونم اجازه بدم گچ پاتو باز کتز  

 چرا   

 _ چون هنوز کامل جوش نخورده 

 خواهش  

 _ ای خدا از دست تو فقط یک راه داره

 چه رایه  

ز خالصت کنم اما باید یک گچ سبک ببندی از این ر  ز _ فقط میتونم از این گچ سفید و سنگیر  ها اونا سبک تره سنگیر
 

نیک

 هست اما نه به اندازه این 

ه از هیچیه     باشه بهتر

 رسیدم خونه خودم و انداختم روی مبل 

 مامان با چایی اومد کنارم نشست  

 مامان مریم : اخه دختر خوب این چه کاریه که کردی  

 اگه به من بود بازش میکردم محسن نزاشت    

 اگه پرهام میفهمید که باز دعوا راه میفتاد _ خدا ختر بده اون محسن رو 

 اونو میشد یک جوری راضیش کرد   

 پرهام که اومد پام رو که دید قهر کرد گفت : محسن باید زنگ بزنه بگه تو میخواستر چیکار کتز بعدم رفت توی اتاق 

 منم دنبالش رفتم توی اتاق 

اهنش رو   باز کردم داشت لباس هاشو عوض میکرد رفتم جلو دکمه های پتر

اری برم االنم که دیدی باز نکردم گچ رو فقط عوضش کردم     ز پرهایم قهر نکن دیگه گفتم بهت بگم  دعوا میکتز و نمتر

ز   همیر

 _ بله اگه محسن نبود که تو بازش میکردی 
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اهنش رو پر آورد و رفت روی تخت دراز کشید رفتم کنارش نشستم   پتر

اری پرهایم گناه دارما باز باید گریه کنم تا آشتر کتز  ببخشید اشتباه کردم باید بهت میگفتم   ز  اما میدونستم بگم نمتر

 _ گریه کتز من میدونم و تو 

 آشتر ؟   

 _ خییل خب آشتر 

 ایحز پوپک چه خوشگل شده بود 

 یک کت و شلوار سفید پوشیده بود  

 سکه تمام بهار آزادی دادیم  توی محضز بودیم خطبه عقد خونده شده بود کادو ها هم داده شده بود منو پرهام 

ز تند امضا میکردند   پوپک و آرتان داشیر

 بعد از محضز رفتیم خونه پرهام 

خونه کار کنم طفلک نیلوفر با اینکه مامان یک خدمتکار هم گرفته بود   ز  من فقط میتونستم توی آشت 

 همه زدن رقصیدن ویل من با این پای چالقم نمیتونستم برقصم 

ز و منو پره  ام و آرتان و پوپک و پارسا و نیلوفر موندیم مامان بابا همه که خونشون بود همه رفیر

 خودمو انداختم روی مبل کنار پوپک پرهام و آرتان روبه رو ما نشسته بودند 

 پام در گرفته بود شدید  

ز باد کرده    آرتان : اسمشه که پات توی گچه امروز حسایی راه رفتر پات رو ببیر

 میاره به گچ درد ام میکنه  اره داره فشار   

ز خونه و با یک لیوان و قرص مسکن برگشت    پرهام بلند شد رفت توی آشت 

 لیوان و قرص رو داد بهم و خوردم 

 نشست رس جاش 

ز   پرهام : کیه گوش کنه امروز چند بار بهش گفتم بشیر

 کار نمیکنه این چه عروسیه  عزیز جان نمیشه که همه کارا رو نیلوفر تنهایی انجام بده نمیگن عروس کوچیه    
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 مامان : این چه حرفیه دختر 

 کم کم همه رفتیم که بخوابیم 

 صبح که بلند شدم پرهام هنوز خواب بود  

 تصمیم گرفتم برم حمام 

پرهام یک صندیل پالستییک گذاشته بود توی حمام که من راهت باشم پام رو با چند تا پالستیک و کش بستم و رفتم 

ز   حمام وقتر اومد  ون هنوز خواب بود لباسا مو پوشیدم و رفتم پاییر  بتر

 مامان و بابا و نیلوفر بیدار بودن 

 کم کم بقیه هم اومدن 

 بعد از خوردن صبحانه تصمیم گرفتیم نهار رو بریم سمت طرقبه توی رستوران بخوریم  

ن سمت طر   قبه و شاندیز  حاضز شدیم و رفتیم سمت طرقبه جمعه بود و ترافیک همه جمعه ها هجوم میتی

ز سفارش قلیون دادیم   جلوی یک رستوران پارک کردیم و رفتیم باال هنوز ساعت دوازده بود برای همیر

پرهامم فهمیده بود دیگه قلیون عشق منه و یار جدا نشدنیه منه برای همون دیگه خییل گتر نمیداد منم با خیال راحت 

 قلیونم رو میکشیدم 

ی آرتان : رها خانم خوش   میگذره سه هفته مدرسه نمتر

 یک هفته اش رو بیهوش بودم بقیه اش رو هم پرهام نزاشت برم این هفته ام مرخصیم تموم میشه از شنبه باید برم   

 پرهام : شاید به محسن بگم یک هفته دیگه هم براش بنویسه  

 نه تو رو خدا بزار برم به درس ام برسم   

 همه از یک دم شیشلیک سفارش دادن یک ام که گذشت سفارش نهار دادیم 

 بعد از خوردن نهار دوباره یک پارت دیگه قلیون کشیدیم و راه افتادیم  

ز برن خونه خودشون    برن خونه دایی پارسا و نیلوفر ام میخواسیر
ز  آرتان و پوپک که میخواسیر

من مرخص شدم فقط یک شب رفتیم   رفتیم کله مون رو میکند اخه توی این دوهفته که ما هم رفتیم خونه مامانم اگه نیم 

 خونه ما

 شب شام رو خوردیم و رفتیم بخوابیم که فردا باید بریم مدرسه 
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 خییل از کالس عقب بودم چند تا از جزوه های بچه ها رو گرفتم که خودمو بهشون برسونم  

 این یک ماه هم گذشت پرهام قرار بود امروز بیاد دنبالم بریم گچ پام رو باز کنیم  

 مامانم : رها بیا پرهام دم در منتظرته 

 اومدم   

ون   کفشم رو پام کردم و ییک دیگه اش رو گذاشتم توی پالستیک و از خونه زدم بتر

ز رو باز کردم   در ماشیر

 پرهام رسش روی فرمون بود با صدای در صاف نشست 

 چشاش قرمز بود  

 پرهام خویی چرا چشات قرمزه   

کت زیاد بود_ هیچ  دیشب نتونستم خوب بخو   ابم کارای رسر

ز دو روز پیشت نبودم چیکار کردی با خودت     ببیر

 _ رها 

 جونم   

 _ میشه ازت یک خواهش بکنم  

 اره   

 _ میشه دیگه شبا تنهام نزاری 

ه     ایحز پرس کوچولو من بدون مامانش خوابش نمیتی

م من بدون دختر کوچولو م ز تو رو خدا گ به گ میگه کوچولو نختر ه  _ ببیر  خوابم نمیتی

 خب آقای شوهر نمیخوای راه بیفتر ما رو از رسر این گچ راحت کتز  

 _ ای به چشم همرسم 

 راه افتاد جلو بیمارستان نگه داشت  

ز عکس اجازه داد گچ باز بشه   محسن بعد از گرفیر
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 گچ رو که باز کرد پام کبود شده بود  

ی نیست زود خوب میشه با اب گرم ماساژ بده ز   محسن : چتر

 پرهام : دستت درد نکنه داداش 

ون   کفشم رو پوشیدم و بعد از تشکر و خداحافظز از محسن از بیمارستان زدیم بتر

 پرهام : خب با یک شما دونفره نظرت چیه  

ا باشه که چه بهتر    ز  موافقم اگه پیتر

 _ ای به چشم 

ا رفتیم خونه   ز  بعد از خوردن پیتر

 رفتیم توی اتاق یکم با مامان و بابا حرف زدیم و 

وع میشه   پرهام : رها امتحانات ترم اولت از گ رسر

 از هفته دیگه   

 _ تا گ هست 

 دی  ۲۴تا   

فتیم اما با این پای تو نمیشد   _ بعد امتحانات باید بریم دنبال خونه باید زود تر متر

 اوهوم   

 رفتم نشستم روی پاش 

 خونه خودمونیم  پرهام باورم نمیشه تا چند ماه دیگه   

 کنم 
 

 _ منم باورم نمیشه که قرار بایک دختر کوچولو زندگ

 انقدر به من نگو کوچولو   

 _ کوچولو ی دیگه  

 پرهام دلم برات تنگ شده بود دو روز ندیدمت   

 _ ایحز الیه دختر من 
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 گونه اش رو بوسیدم و بغلش کردم  

 _ آهای خانویم جواب بوست رو نمیخوای 

 باال رسم رو آوردم 

 یح  ..   

 هنوز حرفم تموم نشده بود که لبام رو بوسید هنگ کرده بودم چند دقیقه بعد رفت عقب  

 _ اخیش خستگیم در رفت  

 خوابید روی تخت و منم که روی پاش بودم افتادم روی تخت  

 خییل یی ادیی پرهام   

 خجالت نکش  _ چرا زنیم دوست داشتم ببوسمت جرم که نکردم از این به بعدم همینه الیک

 یی ادب  

 بغلم کرد 

 _ بگتر بخواب دخت بزار منم یک خواب درست و حسایی بکنم فردا باز باید برم رس کار 

 باش   

 اینبار کوتاه بوسیدم 

 _ افرین بخواب  

 یی ادب  

 امتحانات رو هم مثل همیشه عایل دادم 

فتیم و اون دو روز دیگه عروسیه حدیث و بهروزه و داریم با پرهام و  آرتان و پوپک دنبال لباس میگردیم منو پوپک جلو متر

 دوتا هم پشت رسمون میومدن  

 پوپک : رها بریم این فروشگاه رو هم یک نگاه بندازیم  

 اره بریم   

 رفتیم داخل لباسای شییک داشت  
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 د  چشمم خورد به یک لباس ماکیس مشیک که توش رگه های از نقره ای کار شده بود پوشیده بو 

 پوپک صدا زد 

 پوپک : رها اون چطوره 

 به یک ماکیس رسمه ای اشاره کرد که توش رگه های از سفید کار شده بود 

 خوبه خوشگل اون ییک چطوره   

 به لباسه اشاره کردم  

 پوپک :عالیه 

 به پرسا هم گفتیم و از فروشنده خواستند برامون لباسا رو بیاره 

 ایجاد کرده بودوقتر تنم کردم رنگ مشکیش با پوس 
 

 ت سفید صورتم تضاد قشنیک

 در پرو رو باز کردم پرهام پشت در بود 

 یک چریحز زدم 

 چطورم   

 _ عایل مثل همیشه 

 مریس   

 در پرو رو بستم حاال هر کار میکردم زیپه باز نمیشد موقع بستنم تا نصفه بیشتر نتونستم بکشم باال  

 زدم در پرو رو باز کردم و پرهام رو صدا 

 پرهام : جونم 

 میشه این زیپ رو باز کتز   

 زیپ رو باز کرد و رفت 

 لباس رو در آوردم و مانتوم رو پوشیدم  

 لباس رو گذاشتم روی پیشخوان و بعد از اینکه حساب کردن رفتیم کت و شلوار پرسا رو کیف و کفش بخریم 

اهن مشیک با یه کروات نقره ای  اهن سفید و  پرهام یک کت و شلوار و پتر برداشت آرتانم کت و شلوار رسمه ای و پتر
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 کروات رسمه ای سفید برداشت  

 من یک کفش مشیک براق پاشنه ده سانتر برداشتم و پوپک یک کفش سفید پاشنه ده سانتر 

 بعد از خرید رفتیم توی رستوران پاساژ که شام بخوریم 

 آرتان : خونه پیدا نکردین هنوز 

 تموم شد و رفتیم دنبال خونه  یک هفته پیش امتحانام

 پرهام : نه هنوز خونه خوب پیدا نکردیم فلن دست نگه داشتیم بعد عرویس بهروز بریم 

 آرتان : آها

 پوپک : یعتز خونه خوب پیدا نشده هنوز 

 نه آپارتمایز خوب هست اما ما ویالیی میخوایم    

 غذا رو آوردن

 شام رو خوردیم و راه افتادیم طرف خونه 

 دیم خونه نشستیم و پوپک چایی رسی

 پرهام : مامان شما هم کاش میومدید خرید  

 مامان : نه لباس دارم 

 پوپک : آرایشگاه که میاید  

 مامان : اره میایم  

 آرتان : ببخشید  من برم بخوابم شب بختر 

م شب بختر منو پوپک هم شب بختر گفتیم و رفتیم باال    پرهام : منم متر

 رد و دراز کشید منم لباسا مو عوض کردم و دراز کشیدم پرهام لباساشو عوض ک

ی مدرسه   پرهام : فردا متر

 اوهوم   

مت و میام دنبالت   _ فردا خودم میتی
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 تو اون ساعت رس کاری   

کت   یم رسر  _ میام دنبالت باهم متر

 باش  

 _ بخواب که ساعت شش باید بلند یسر 

 چشم   

 کم کم خوابم برد 

دم همه بچه ها رفته بودن و در مدرسه بسته بود منتظر پرهام بودم جلو در مدرسه داشتم با  ز  دوستم مریم حرف متر

ز   که دیدم ماشینش یکم جلو تر از مدرسه ایستاد از مریم خداحافظز کردم و رفتم طرف ماشیر

ز رو باز کردم و نشستم    در ماشیر

 سالم پرهایم  

 _ سالم خانوم کوچولو 

 دنبالم همینه حاال میشه راه بیفتر یک نهار ام به ما بدی بله دیگه مثل بابا ها میای   

کت میخوریم که من هم به کارام برسم    _ بله ای به چشم چرا نشه فقط نهار رو تو رسر

 باش اما گفته باشما من جوجه میخوام    

 _ چشم 

کت پرهام به اون منیسر بد قیافش گفت دو پرس جوجه کباب سفارش بده   وقتر رسیدیم رسر

 توی اتاقش پرهام کتش رو در آورد و انداخت پشت صندیل و نشست روی صندیل  رفتیم

ز کارش   منم نشستم روی متر

ه کاره نه صندیل  ز  این متر
 _ دختر

 دوست دارم اینجا بشینم ... پرهام   

 _ جونم  

 به این منشیت بگو کمتر آرایش کنه و عشوه بیاد برات   
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 _ الیه خانویم حسودیت میشه 

ت دارین و ما خانوما نداریم   چیه نکنه    فکر کردی فقط شما مردا غتر

ی دارید به اسم حسودی   ز  _ نه عزیزم میدونم شما خانوما هم چتر

 پرهام دروغ میگم مگه طوری نگام میکنه انگار ارث باباش رو خوردم   

 بلند خندید و هم زمان صدای در اومد 

ز بلند شدم و نشستم روی پای پرهام    خندش گرفته بود خنده ش رو خورد گفت : بفرمایید از روی متر

فز اومد تو و ظرف های غذا توی دستش بود ما رو که توی اون وضعیت دید دود از کلش داشت بلند میشد   رسر

ون و در رو محکم زد به هم ز و یک چشم غره ای به من رفت و از اتاق زد بتر  غذا ها رو گذاشت روی متر

 پرهام بلند خندید  

 توی بغلش و محکم فشار ام داد  منو گرفت

 _ الیه من قربون تو حسود بشم 

 اخ ولم کن استخونام خورد شد   

 یکم دستش رو شل کرد  

 _ ببخشید  

 بد ه دوس ندارم کیس برای شوهرم عشوه بیاد   

 _ نه عزیزم بد نیست خییل هم خوبه حاال پاشو غذامون رو بخوریم که رسد شد 

. 

. 

. 

 دختر ام چقدر خوشگل شدی   مامان مریم : ماشاال 

 خودم رو توی اینه نگاه کردم 

 موهام یک شنیون زیبا شده بود آرایشمم مشیک نقره ای بود و یک رژ رسخ 



 آرزو رویای  

138 
 

 پوپک : هیع کاش مادر شوهر منم اینجا بود ازم تعریف میکرد  

 مامان : مادر شوهرت نیست مادرت که هست  

ز منتظرن مانتوم و شالم رو رسم کردم و مامان وپوپکم حاضز  خندم گرفته بود گوشیم زنگ خورد پرهام بود گفت پاییر

 شدن رفتیم دم در آرایشگاه  

 الیه من فداش بشم که انقدر خوشتیپ شده عشق من

ز    نشستیم توی ماشیر

ی   پرهام : امشب از کنارم نمتر

 چرا   

سم بدزدنش   _ چون یک خانم خوشگل که بیشتر نداریم میتر

ی چون یک شوهر خوشتیپ که بیشتر نداریم پس شما هم از      کنار من نمتر

 نگاهم به حدیث بود که توی اون لباس سفید عروس چه خانم شده بود  

 پرهام در گوشم گفت : اخ گ بشه من تو رو توی لباس عرویس ببینم  

ی نمونده شش هفت دیگه عرویس ماست    ز  عزیزم چتر

 پرهام : نمیخوام خییل دیره 

 تعجب کردم  

 پرهام قرار مون که یادت نرفته    

 _ کدوم قرار 

 _ همویز که قرار بود منو تو رابطه ای نداشته باشیم  

 _ آها اون عزیزم همه یح  عوض شد  

 _ یعتز یح  

 _ بعدا راجبش مفصل صحبت یم کنیم  

 اون شب زدیم و خندیدیم و رقصیدیم اما من بیشتر تو فکر حرف های پرهام بود 
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 رفتیم توی اتاق پرهام  وقتر رسیدیم خونه

 _ خب بگو منظورت از اون حرفا یح  بود 

 _ االن وقتش نیست رها بعدا برات میگم  

 اون شب هر کار کردم نگفت 

 یک هفته گذشت توی اتاق پرهام بودم داشتم درس میخوندم که پرهام توی چهار چوب در ظاهر شد  

 _ سالم 

 _ سالم گ اومدی  

 _ تازه رسیدم 

  آقا _ خسته نبایسر 

ون    _ سالمت بایسر خانوم بسه هر یح  درس خوندی پاشو حاضز شو دلم لک زده دونفره بریم بتر

 _ آخ جون 

ون    رسی    ع بلند شدم و لباس پوشیدم و بعد از خداحافظز از مامان و بابا از خونه زدیم بتر

یم پرهایم   _ کجا داریم متر

 یک رایه بریم 
 

 _ بریم کوهسنیک

 هم بخوریم عالیه   _ موافقم بریم اگه بستتز 

 _ دیوونه شدی دختر هوا به این رسدی بستتز  

 _ اوهوم من که خییل هوس کردم 

 _ باشه چیکار کنم من از دست تو 

ز رو پارک کرد و پیاده شدیم رفت سمت بستتز فرویسر و با یک بستتز قیقز برگشت   ماشیر

 _ پس خودت یح  

 _ من نمیخورم رسده هوا 

 شدم تا نصفه اش بیشتر نتونستم بخورم مشغول خوردن بستنیم 
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 _ پرهام دیگه نمیتونم بخورم 

 ازم گرفت بستتز و خورد 

 _ اوم چه خوشمزه است 

 _ وووووی چه رسده 

 پرهام بستتز رو انداخت توی سطل آشغال و دستم و گرفت توی دستش 

 _ خب دختر مگه مجبوری بستتز بخوری  

 _ دوست دارم خب 

 داری  _ دیگه یح  دوست 

 _ پفک ، چیبس ، لواشک ، نوتال ، آی آی و.... 

 _ خب پس با یک پفک موافقر 

 _ بله چه جورم 

 یکم جلو تر از بوفه پفک خرید و دوتایی خوردیم  

 پرهام رسده بریم چایی بخوریم   

 رفتیم کافه وسط پارک و یک چایی خوردیم  

 بلند شیم یکم راه بریم 

 _ رها 

 _ جونم  

یم  _ میشه عروسیمون  رو قبل از کنکورت بگتر

 نالیدم : پرهام 

 _ چیه دوست نداری  

یه من هنوز ناقصه چهارما  ز  _ اوال دوست دارم دوما هنوز خونه پیدا نکردیم سوما جهتر

یه هم که با هم هر یح  که   ز _ خییل خب بسه اینا همش بهانه است خونه ای که دیروز دیدیم رو که پسند کردی جهتر
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 میخریم  مونده رو 

ز   _ پرهام خانواده هامونم هسیر

 _ اونا از خدا شونه ما بریم خونه خودمون  

 دیگه 
 

 _ تو که کار خودت رو میکتز آخر یح  مییک

 _ به مامان میگم فردا مادرت رو دعوت کنه بشینیم صحبت کنیم  

 _ پرهام من هنوز رس قرارمون هستما 

 _اونم من راضیت میکنم 

 _ اگه نشدم 

 _ مییسر 

 هام اذیت نکن  _ پر 

 _ تو داری منو اذیت میکتز منم مردم تحملم حدی داره 

 _ خییل یی حیایی 

 خندید  

 _ الیه من فدای تو بشم من بریم شام 

 _ وای پرهام چقدر میخوری

ی نخوردیم بیا بریم کوچولو یک جای خوب رساغ دارم ز  _ ما که چتر

ز رو پارک کرد و دست تو دست هم وارد رستوران شدیم  یک اقا به طرفمون اومد  ماشیر

ز خایل نداریم   ها همه پر شده متر ز  آقا : ببخشید متر

ز رزرو کردم   پرهام : رستیم هستم متر

 آقا : اوه ببخشید آقای رستیم بفرمایید 

 به طرف پله ها اشاره کرد 

ز ها پر بود از پله ها که باال رفتیمم باال هم جا نبود  ز متر  طبقه پاییر
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 نیست  _ پرهام اینجا هم که جا 

 _ بریم باال  

 _ پله دیگه نیست 

 به پله مارپیچ کنار دستش اشاره کرد   

 _ این چیه پس  

 _ ببخشید حواسم نبود خو 

 دستم و گرفت رفتیم  

گ های رسخ درست شده بود   خدای من یح  میدیدم رو به روم یک راهرو درست شده بود با گلتی

ی  ز  کف اتاق پر بود از شمع های فانتر

 اتاق چند تا بادکنک قلتی شکل هلیویم کناره های 

ز گرد دونفره که روش  وسایل رسو شام بود   وسط اتاق یک متر

 _ وای پرهام اینجا چقدر قشنگه 

ز منو نشوند روی صندیل و خودش هم رو به روی من نشست    دستم و گرفت و رفتیم سمت متر

 حواسم به اطرافم بود که گارسون غذا برامون آورد 

 شیشلیک ، الزانیا  کباب ، جوجه ،

 نالیدم : پرهام 

 _ جون ه پرهام 

 _ این همه غذا برای چیه  

 _ شامت رو بخور تا بهت بگم 

 اول گرسنه نبودم اما با دیدن این همه غذا گرسنه ام شد 

 حسایی که از خجالت خودم در اومدم

ز رو جمع کردن و پشت رسشون دو نف ر دیگه اومدن ژله و یک کیک غذا مون که تموم شد دوتا گارسون اومدن متر



 آرزو رویای  

143 
 

ز   ز و رفیر  خوشحال قلتی شکل و گل گذاشیر

 _ پرهام اینا برای چیه باز 

 پرهام اشاره کرد برم روی پاش بشینم  

ی هم شاید داشته باشه   ز  _ زشته پرهام کیس ممکنه بیاد دوربیتز چتر

ز نداره تا منم نخوام کیس نمیاد بیا زود  _ نه دوربیر

 نشستم  بلند شدم رفتم روی پاش 

 _ خب بفرمایید 

 _ مگه نگفتر میخوای بدویز این همه عجله من برای چیه  

 _ چرا گفتم 

 بغلم کرد و رسم رو گذاشتم روی سینه اش

_ روز اویل که دیدمت هیچ وقت فکر نمیکردم که انقدر گرفتارت بشم فکر نمیکردم یک روز انقدر عاشقت بشم نمیدونم  

ت کردی اما االن میدونم که دلم نمیخواد هیچ وقت ازت جدا شم دلم نمیخواد  گ و چه جوری دلمو بردی و مال خود

 حتر یک ثانیه ازم دور بایسر 

 باورم نمیشد پرهام داره اینا رو میگه ناخداگاه اشکم در اومد 

 پرهام رسم رو از روی سینش برداشت  

 _ رها داری گریه میکتز  

. 

 _ گریه نکن عمر من گریه نکن عشق من  

 پرهام یعتز تو منو ... _ 

 هق هقم اجازه نداد بگم  

 _ اره عزیزم من تو رو دوست دارم عاشقتم حاال گریه نکن جون پرهام 

 رسی    ع اشکام رو پاک کردم 

 _ دیگه هیچ وقت جونت رو قسم نخور 
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 _ چشم حاال بگو ببینم تو ام منو دوست داری 

 _ دوست ندارم 

 رنگش پرید  

 _ عاشقتم پرهام من 

اری اره صتی کن نشونت میدم  _  ز  منو رس کار متر

ز لباس استر شد قفل   وع کرد به قلقلک دادنم خودمو انداختم تو بغلش که دست برداشت رسم رو آوردم باال که لبم بیر رسر

ز   کردم ازم جدا شد رسم و انداختم پاییر

 _ ای به قربون تو خجالتر 

 _ خدانکنه دیوونه 

 بلند شدم رفتم نشستم رس جام 

 ب حاال اجازه میدی که ما کیک بخوریم _ خ

ز خوشمزه خوردم  ز االن یک چتر  _ تو بخور من همیر

 _ پررررررهااااااام 

 _ باشه تسلیم چشم 

ین خاطره عمرم   اون رستوران برام شد جز بهتر

 بزنه مامانم فردا شب بیاد  شب که رسیدیم خونه پرهام کار خودش رو کرد و به مامان مریم گفت زنگ

. 

. 

. 

 بابا : پرس چه عجله ای داری هنوز تکلیف خونه تون معلوم نیست  

ات ام نمیخواد خونه خوبیه مگر اینکه   یم برای کارای انتقال سند تعمتر ز روز قولنامه نوشتیم و فردا هم متر پرهام : همیر

 بخوای کاغذ دیواریا شو عوض کنیم 

 مامان مریم : از دست شما  
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 ای عرویس رو کم کم راست و ریس کنیم  بابا : مریم  فکر کنم باید کار 

یه   ز  مامان مریم : زهرا جان شما مشکیل نداری برای خرید جهتر

یه هم کامل میشه  ز  مامانم : نه تا تاری    خ عرویس جهتر

 بابا : خب چه تاریچز  

 پرهام : هر یح  زودتر بهتر 

 همه خندشون گرفته بود از عجله این پرس ای خدا من از دست این پتر میشم  

 : بندازیم توی تعطیالت عید نوروز چطوره  بابا 

 مامانم : خوبه  

 مامان : چهارم عید خوبه نه 

 بابا : اره خوبه

 پرهام : دیر نیست یکم  

 همه بلند خندیدن حتر من 

 آرتان : دیر کجا بود پتر خوب کمتر از دوماه دیگه اس  باید به کاراتون برسید چه عجله ای داری تو 

 ودت سالمت میکنم  پرهام : موقع عرویس خ

 شام رو که خوردیم مامان رفت خونه  

 منم رفتم توی اتاق خودمون 

 پرهام و آرتان و پوپکم اومدن

 

ز ندارم لطفا حمایت کنید و منتظر نظر هاتون هستم ممنون از همه  ) سالم تعداد الیک ها خییل کمه و انرژی برای نوشیر

ان کنم ممنون از همرایه تون ( ببخشید اگه قادر به پاسخگویی به همه کامنت ها   تون نیستم سیع میکنم جتی

 همه روی تخت نشسته بودیم اما من حواسم به اینا نبود 

 پوپک : کجایی دختر 
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 _ همینجا تو فکر اینم که چقدر کار داریم  

 با مشت زدم تو بازو پرهام 

 _ همش تقصتر توه  

 پرهام : به من چه 

 _ به تو خییل چه  

 نگران نباش همه یح  درست میشه  پوپک : 

ه  ز ات خونه ، تدارکات عرویس که خودش هزار تا چتر یه مونده ، تغیتر ز  _ هنوز نصف خرید جهتر

 پوپک : نگران نباش همه یح  درست میشه  

 _ شما دوتا هم باید کمک کنیدا 

 ک عیده و شلوغه  آرتان : چشم یک خواهر که بیشتر نداریم فردا میگم بریم دنبال تاالر برای عرویس نزدی

 پرهام : موافقم  

ی   آرتان : گ کلید خونه رو میگتر

 باید بریم محضز اونجا کلید رو میده   ۹پرهام : فردا ساعت 

 آرتان : خب فردا یک رس اول بریم خونه رو ببینیم که نیاز که تعمتر بشه یا نه  

وع کنیم    _ اره خوبه دمت گرم مونده بودم اول از کدوم رسر

 اهش میکنم حاال بریم بخوابیم فردا کیل کار داریم آرتان : خو 

 پوپک :  شب بختر 

ز    بلند شدن و رفیر

 پرهام بلند شد و لباساش رو عوض کنه منم بلند شدم لباسامو عوض کردم  

 نشسته بود لبه تخت نشستم روی پاش 

 ازش جدا شدم نگاهش کردم اینار من پیش قدم شدم برای بوسیدنش اونم همراهیم کرد چند دقیقه بعد 

 _ ممنونم پرهام برای همه یح  
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 _ من از تو ممنونم کوچولو 

 کم کم خوابیدیم 

. 

. 

. 

فتیم دنبال کارا خونه رو کاغذ دیواری کردیم و تاالر پیدا کردیم یا   این چند وقت ام  گذشت و بعد تایم مدرسه هر روز متر

یه   ز  ام دنبال خرید جهتر

اشتیم رس جای اصلیش  هفته پیش که کارای خونه تموم شد جه ز فتیم متر یه رو کم کم چیندیم و هر یح  باز یم خریدیم متر ز  تر

 چقدر با پوپک دنبال آرایشگاه خوب و آتلیه گشتیم 

 شب عید بود و چون مامان تنها بود منو پرهام رفتیم اون جا 

بت میخوردیم   هنوز یک ساعت به تحویل سال مونده بود نشسته بودیم دور هم و رسر

 مامانم : کاراتون تموم شد 

 پرهام : اره خدا رو شکر  

 مامانم : باورم نمیشه چهار روز دیگه عروسیتونه 

وع کرد به گریه کردن رفتم کنارش    رسر

 _ مامان گریه برای یح  

م   مامانم: از خوشحالیه دختر

 گونه اش رو بوسیدم  

 _ الیه من فدای تو بشم 

م    مامانم : خدا نکنه دختر

 تحویل شد و توی این یک سال چقدر زندگیم تغیتر کرده بود  سال 

. 



 آرزو رویای  

148 
 

. 

. 

 توی آینه آرایشگاه به خودم نگاه کردم  

 این منم موهام رو رنگ دودی زده بودم 

 و یک شنیون زیبا شده بود  

 این لباس عروس پفیک و اون تور دنباله دار چقدر فشنگ بود 

 پوپک به عنوان همراه باهام اومده بود  

 چه خوشگل شدی کثافت   پوپک : 

 برگشتم نگاهش کردم این لباس دکلته قرمز بدجور جذابش کرده بود  

 _ تو هم کم آرتان کش نشدی 

سم   _ به پای تو نمتر

 _ بله پس یح  من عروسم 

 گوشیم زنگ خورد پرهام بود 

 _ جونم  

ز    پرهام : خانویم بت  پاییر

ز    شنل ام رو پوشیدم و با پوپک رفتیم پاییر

س داره    پرهام پشتش به من بود معلوم بود استر

 _ پرهام 

 برگشت سمتم دلم براش ضعف رفت شش تیغ که هیچ دوازده تیغ کرده بود  

 پرهام اومد جلو و دست گل رو داد دستم 

ز و به حرف های فیلم بردار هم توجیه نکرد    رفتیم سمت ماشیر

ز و پرهام کمکم کرد بشینم خودشم دور   زد و نشست نشستم تو ماشیر
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 داشت گریه ام میگرفت این عکاسه هم ژست های میگفت که باب دل پرهام بود 

ون افتادم به جون پرهام یم زدمش یه   خانومه که رفت بتر

 _ چیه خوشت اومده از این عکسا  

 _ اره خییل 

 _ یه خییل نشونت بدم  

 _ کوچولو وقتر خوشگل میکتز همینه دیگه  

 مونیم اوضاع بدتر میشه دیدم اگه یکم دیگه تنها ب

ون پرهام از پشت بغلم کرد   شنل ام رو پوشیدم و خواستم از اتاق بیام بتر

 _ تا گ میخوای در بری کوچولو ما که تنها میشیم 

 _ ولم کن زشته االن ییک میاد 

ون   ولم کرد و از اتاق زدم بتر

. 

. 

. 

 دست تو دست هم وارد سالن شدیم 

 خانم با اسپند اومد رساغمون پرهام انعام خویی بهش داد وقتر نشستیم روی صندیل یک 

ز  نگاهم رو دور سالن چرخوندم چشمم خورد به تیدا و محسن که دارن میان سمت ما یک ماه پیش عرویس کردن و رفیر

 خونه خودشون  

 محسن : مبارکه داداش مبارکه رها جان 

 پرهام : ممنون داداش 

 اومدن  آرتان و پوپک هم به جمع مون 

ز پرهام پاشو باید برقیص    آرتان : الیک اینجا نشیر
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 دست پرهام رو کشید و بلندش کرد 

 پرهام : ولم کن من رقصیدن بلد نیستم  

 _ پرهام برو دیگه نمیشه که همش پیش من بمویز 

 پرهام : ای خدا از دست تو 

قصید  ز وسط چقدر خوشگل و مردونه متر  با محسن و آرتان رفیر

س نداری  پوپک : عروس  خانم ما استر

س  م از استر  _ چرا دارم میمتر

 تیدا : میگذره  

 حدیث و شیما و نیلوفر و ترانه هم به جمع مون اضافه شدن  

 ترانه : وا رها چرا رنگت پریده  

 پوپک : بخاطر اینکه نه صبحانه خورده نه نهار خانم  

 شیما : شایدم بخاطر شب رنگش پریده  

 تز _ کوفته میشه یاد آوری نک 

 حدیث : ایحز چه دختر خجالتر هستر تو 

 نیلوفر : اذیت نکنید جاری منو  

 پرسا هم به جمع ما اضافه شدن 

ز گچ دیوار  ز که رنگش شده عیر  آرمان : یح  به این عروس خانم ما گفتیر

 ترانه : هیچ  

 آراد پاشو برقص ببینم شب عروسیته مثال 

 سط بچه ها هم دورمون حلقه زدن پرهام دستم و گرفت بلندم کرد و با هم رفتیم و 

 بزن و برقص با صفایی داریم 
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ن  عروس دوماد یه زوج یی نظتر

 

ن  میان وسط دست همو میگتر

 

 عروس دوماد ستاره های مجلس 

 

قصه با پرنسس   شاهزاده مون متر

 

 عروس دوماد محو تماشای هم

 

 عاشق و دلداده و شیدای هم 

 

 یادگاری یم مونه لحظه هاشون 

 

 عکس برای بچه هاشون تو قاب 

 

 بزن و برقص و باصفایی دارین

 

 تو قلب هم عشق و وفا میکارین

 

 برای احسایس که بینتونه 
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 چند میلیون الیک طالیی دارین

 

قصه رقصشم باحاله  دوماد متر

 

 عروس خانوم به داشتنش میباله 

 

 تو عاشقر لنگه نداره دوماد 

 

 تو رقصیدن میگن که مرد ساله 

 

نعروس دوماد یه   زوج یی نظتر

 

ن  میان وسط دست همو میگتر

 

 عروس دوماد ستاره های مجلس 

 

قصه با پرنسس   شاهزاده مون متر

 

 عروس دوماد محو تماشای هم

 

 عاشق و دلداده و شیدای هم 
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 یادگاری یم مونه لحظه هاشون 

 

 تو قاب عکس برای بچه هاشون 

 

 بزن و برقص و باصفایی دارین

 

 نتو قلب هم عشق و وفا میکاری

 

 برای احسایس که بینتونه 

 

 چند میلیون الیک طالیی دارین

 

قصه رقصشم باحاله  دوماد متر

 

 عروس خانوم به داشتنش میباله 

 

 تو عاشقر لنگه نداره دوماد 

 

 تو رقصیدن میگن که مرد ساله 

افتادم روی چند دور دیگه هم رقصیدیم رفتیم که بشینیم رس جامون اومدم بشینم روی صندیل که رسم گیج رفت و 

 صندیل  

 پرهام : رها ، رها یح  شدی عزیزم  
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 _ هیچ  نیست خوبم رسم گیج رفت فقط 

 رسی    ع رفت سمت مامانا اومد با اونا اومد کنارم نشست روی صندیل کنارم منو گرفت تو بغلش رسم روی شونش گذاشتم  

ه    مامانم : خویی رها رست گیج متر

 رسم رو تکون دادم  

یتز برام بیاره مامان مریم ییک از خ  دمتکارا رو صدا زد و گفت اب قند و شتر

 مامانم : بله دیگه دو روز غذا نخوری همینه  

 اب قند رو که آوردن پرهام به زور داد توی حلقم  

 یکم حالم بهتر شد  

 رسم رو از روی شونه اش برداشتم  

ی رها   _ بهتر

م  _ اره بهتر

 یک ساعت دیگه زدیم رقصیدیم تا شام 

 اولش این فیلم برداره کچلمون کرد بعدشم پرهام انقدر داد خوردم که ترکیدم  شام رو هم

 _ وای پرهام ترکیدم ولم کن 

 _ بخور واسه شب انرژی داشته بایسر 

 افتادم به رسفه پرهام یک لیوان اب بهم داد 

 _ خییل یی ادیی پرهام خییل 

 _ الیه من قربونت بشم 

ز   فقط اقوام نزدیک موندن برای عروس کشون  شام رو که خوردیم کم کم همه رفیر

 تا  بلوار فرودگاه همه همراه مون بودن 

 بعد اون ایستادیم که هر کس بعد خداحافظز بره خونه خودش 

 مامان که دستم رو گذاشت تو دست پرهام گریه ام گرفت چرا بابا نیست 
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ز شم که مامان مریم اومد ک  نارم با همه خداحافظز کردیم اومدم سوار ماشیر

 مامان مریم : من امشب بیدارم مشکیل پیش اومد زنگ بزن  

ز    آب شدم رسم رو تکون دادم اونم رفت رسی    ع نشستم توی ماشیر

 پرهام ام نشست

 راه افتاد سمت خونه  

 توی راه همش میخوند  

 امشب چه شبیس شبه مراد است امشب 

ز رو توی حیاط پارک کرد   ماشیر

 با هم وارد خونه شدیم 

ز چهار تا باال  ۳۵۰خونه ویالیی یک  ی با پنج تا اتاق خواب ییک طبقه پاییر  متر

وزه  خونه دست  پذیرایی ام رو ست سفید فتر ز ای چیده بودیم  سالن نشیمن با یک پله از سالن پذیرایی جدا میشد و آشت 

خونه ام رنگ مشیک نقره  ز  ای بود راست بود رفتم داخل آشت 

  که حسودیم میشه _ جوری به این خونه نگاه میکتز 

 _ حسودی نکن عشقم  

 رفتم سمت پله ها رفتم باال پرهامم پشت رسم اومد 

 رفتم سمت اتاق خودمون  

رفتم توی اتاق از ست مشیک قرمز بدجور خوشم میاد شنلم رو در آوردم رفتم سمت آینه خواستم گردن بندم رو باز کنم  

 که پرهام این کار رو کرد 

. 

. 

.  

 ه کردم دیدم پرهام نیست به بغل دستم نگا

 بلند شدم رفتم حمام  
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ز   لباسمو پوشیدم و رفتم پاییر

ی درست کردی همرس جان ز  _ به به چه متر

 _ تو گ بیدار شدی 

 _ نیم ساعتر میشه  

ز   نشستم پشت متر

 _ درد نداری 

 _ چرا یکم 

 _ میخوای بریم دکتر 

 _ نه الزم نیست مسکن بخورم خوب میشم  

وع شد مجبور بود بهشون جواب بده تلفن رو که قطع کردم  صبحونه رو که   خوردیم تلفن مامانا رسر

 یک نفس راحتر کشیدم  

 _ اهای خانوم خجالتر بیا اینجا ببینم  

 روبه روی تلویزیون نشسته بود رفتم پیشش و نشستم روی پاش 

ز چه گل انداخته   _ لپاش رو ببیر

سن    _ خب یه سئوال میت 

 کوتاه بوسیدم  

 میخوری برات بیارم  _ چایی 

 _ نییک و پرسش خانم 

 بلند شدم و چایی ریختم و آوردم 

 _ چایی بخوریم یا خجالت 

 _ شما چایت رو بخور این منم که از دیروز دارم خجالت میکشم  

 _ ایحز خانم کوچولو من 
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 شش ماه بعد  

ز یم کردن  امشب تولد پرهامه من و پوپک داشتیم وسایل شام رو آماده میکردیم پرهام و   آرتان هم دارن حال رو تزئیر

امتحانات نهایی رو هم با معدل بیست قبول شدم کنکور رو هم همون رشته ای که دوست داشتم قبول شدم معماری 

 دانشگاه فردویس مشهد  

ز خونه خودشون   آرتان و پوپک هم آخر تتر عرویس کردن و رفیر

خ ز ون  صدای غر غر پرهام از توی پذیرایی میومد از آشت   ونه اومدم بتر

ی   پرهام : اخه مگه من بچه ام برام تولد میگتر

یل میخرم اگه امشب پرس خویی بایسر  ز کنتر  آرتان : عمو جون برات ماشیر

ز کنم   پرهام : اقا من االن باید برای بچه ام اینجا رو تزئیر

 جعبه دستمال کاغذی رو برداشتم و پرت کردم سمتش  

 _ خجالت بکش پرهام 

 سالش شده االن باید بچه اش بغلش باشه  ۲۹: راست میگه داداشم  پوپک

 سالشه ۲۹_ اینجوریاس پوپک خانم پس برای شما هم داره دیر میشه ها آرتانم 

ز   یچه رو بزرگ کنم کافیه  پوپک : نه خواهر من. همیر

 به آرتان اشاره کرد 

 آرتان : داشتیم پوپک  

 پوپک : واال مگه دروغ میگم 

 شد   ۴به کارامون برسیم ساعت  _ بیا بریم

 با پوپک رفتیم کارا رو کردیم و رفتیم حاضز شدیم 

 کم کم همه اومدن   ۶ساعت 

 موقع فوت کردن شمع پرهام منو گرفت توی بغلش و شمع رو فوت کرد 

 موقع کادو ها من مثل پارسال آخرین کادو رو دادم 
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 آرتان : رها بلیط هواپیما گرفتر 

 به که انقدر کوچیکه سیامک : شایدم کتا

 بابا : خب بزارید باز کنه ببینیم چیه  

 پرهام کادو رو باز کرد و چشمش خورد به برگه آزمایش  

 پرهام : این چیه 

 محسن برگه آزمایش رو از پرهام گرفت و مشغول خوندن شد لبخند اومد روی لبش 

یتز امشب دوبل شد   محسن : مبارکه داداش شتر

 سکتم دادی  پرهام : بگو چیه دیگه

یک میگم داری بابا مییسر خره   داداش تتی
 

 محسن : چقدر خنیک

 همه مشغول دست زدن بودن پرهام اما همچنان گیج به محسن نگاه یم کرد 

 دست زن ها که قطع شد 

 پرهام : یح  ... یعتز رها ... بارداره 

 مامانم : اره پرسم 

ون پرهام به خودم اومدم دیدم روی هوام و پرهام دارم منو  میچرخونه احساس کردم همه محتویات معدم دارم میاد بتر

 دویدم طرف دستشویی  
ز  منو که گذاشت زمیر

ز   یک گفیر ون همه پشت در بودن همه بغلم میکردن و به منو پرهام تتی  وقتر اومدم بتر

 بخاطر ویار های شدیدم و حال بدم پرهام برام یک سال مرخیص گرفت از دانشگاه 

 هست و آرتان و پوپک اومدن خونه ما  نیمه مهر ماه

 پوپک : ای من قربون این فسقیل عمه بشم که داره مامانش رو اذیت میکنه 

 پرهام : کاش اذیت کنه ببینش رنگ به صورتش نمونده 

 آرتان : اره 

 _ ول کنید بچه مو اذیت نمیکنه داره اعالم حضور میکنه 
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 پرهام : الیه من قربون تو اون فسقیل بشم  

 پوپک : چند ماه اول اینجوری هستر بعدش خوب مییسر 

 _ اره چهار ماه اول اینجوریه

ی بخریم   ز ه یا پرس که بریم براش چتر  آرتان : اخ معلوم نیست این فسقیل دختر

 پرهام : صتی کن نزدیک سه ماه دیگه معلوم میشه  

 پوپک : آخ بریم خرید سیسمویز 

انه منتظر این لحظه ام   _ خودمم یی صتی

 پرهام : اخ دختر باشه و به من بره یح  بشه 

 _ نچ باید به من بره  

 آرتان : بچه شما یک هلو به تمام معناست 

 پرهام : حاال بچم رو چشم نکتز  

. 

. 

. 

 #پرهام 

 امروز دوم آع سالگرد فوت پدر رها ست 

 از دیشب داره یی قراری میکنه 

 لرزید دیشب کابوس هم که دید بیدار شد و تا صبح توی بغلم 

 آب قند براش درست کردم و بردم باال 

 _ رهایی ... خانویم ... بیا اینو بخور 

 _ نیم ... خوام ... پرهام 

 _ عزیزم به فکر خودت نیستر به فکر اون بچه باش  
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 _ نیم ... خوام  

هیچ  من به درک ...  _ بخدا پدرت هم راضز نیست تو انقدر یی قراری میکتز و به خودت و این بچه ظلم میکتز من که 

ز اون بچه گناه داره   عزیزم گریه نکن ببیر

 آب قند رو به زور بهش دادم و مجبورش کردم بخوابه  

ز و مشغول کارای خودم شدم    رها که خوابید اومد پاییر

 ساعت سه بود که زنگ خونه رو زدن 

 دیدم آرتان و پوپک اند در رو باز کردم اومدن تو  

 یه  چرا قیافه اینا این شکل

ز    اومدن تو نشسیر

 خواستم برم چایی بیارم که آرتان نذاشت  

ز کارت دارم آرتان   : بشیر

 دلم گوایه یک ختی بد رو میداد نشستم روبه روش 

 آرتان : رها کجاست ؟ 

 _ خوابه یح  شده قیافه شما چرا این شکلیه  

وع کرد به گریه کردن   هنوز جمله ام تموم نشده بود که پوپک رسر

 ه ... آرتان : عم

 _ مامان یح  ؟ 

 آرتان : داشته از بهشت رضا بر میگشته که تصادف میکنه اصال وضعش خوب نیست ... 

ز اومد    صدای شکسیر

ز    به راه پله نگاه کرد رها غش کرده بود روی زمیر

یکم  نفهمیدم خودمو رو چطوری بهش رسوندم بغلش کردم تکونش دادم به هوش نیومد آرتان با یک لیوان آب برگشت 

 اب به صورتش زدم تا بهوش اومد 

 یکم که گذشت انگار یادش اومد یح  شنیده داد زد 
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 رها : منو بتی پیش مامانم پرهام منو بتی پیشش 

مت آروم باش با این لباسا که نمیشه حاضز شو بعد    _ باشه میتی

ز آ رتان منو رها عقب نشستیم رها رسی    ع بلند شد و دوید طرف اتاق منم حاضز شدم و رایه بیمارستان شدیم با ماشیر

 مدام گریه میکرد  

ز که اتاق عمل هست    وارد بیمارستان که شدیم گفیر

 رفتیم طرف اتاق عمل خاله رها و دایی های رها و بچه ها اونجا بودن 

 نیم ساعتر پشت در اتاق عمل منتظر بودیم مامان و بابا هم اومدن  

ون هجوم بردیم سمتش    اومد بتر
 دکتر

 بهرام : یح  شد دکتر حالش چطوره 

 دکتر : متاسفم ما هر کاری که از دستمون بر میومد کردیم ... ایشون فوت کردن 

وع کرد به گریه کردن خاله رها که از هوش رفت بردنش به خودم که اومدم یاد رها  ای وای هر کیس به جایی تکیه کرد و رسر

 افتادم 

 و نگاه کردم بلند شدم از روی صندیل و دور اطراف ر 

 وسط سالن ایستاده بود توی شک بود انگار 

 _ رها 

. 

 _ رها 

. 

 آرتان و آرمان هم بلند شدن انگار همه تازه یادشون اومده رهایی هم هست 

 رفتیم جلوش 

ه بود به در اتاق عمل   آرمان تکونش داد رها بازم جواب نداد ختر

ز گرفتمش هر کارش کردم به هوش نیومد  آرتان زد توی گوشش که دیدم رها داره میفته روی ز   میر

 بود  ۶اومدن بردنش زمایز که دکتر فشارش رو گرفت فشارش روی 
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 میگفت شک بهش وارد شده 

 رها که بهوش اومد همه اومدن خونه ما رها یی حرف رفت باال توی اتاقش 

. 

. 

. 

ی خورده نه حرف ز زده عض خونه دایی بزرگ رها جمع شدیم رها  تشییع جنازه انجام شد رها از دیروز نه گریه کرده نه چتر

 رفته بود توی ییک از اتاق ها 

ز : آرمان بابا برای فردا رستوران هماهنگ کردی   دایی حسیر

 آرمان : اره

 _ ببخشید همه زحمات گردن شماست  

ز قدر حواست به رها باشه کافیه    دایی حسن : این چه حرفیه پرسم تو همیر

نم نه غذا میخوره نه گریه میکنه اصال نه به فکر خودشه نه _ انگار هنوز گیجه  ز نمیفهمه داره چیکار میکنه نه حرف متر

 فکر اون بچه اس 

 زندایی آذر : بهش حق بده مادرش رو از دست داده 

 پوپک : این طوری داره خودش رو از پا میندازه 

ون رفت سمت  ز موقع در اتاق باز شد و رها دوید بتر  دستشویی بلند شدم رفتم پشت در در زدم همیر

 _ رها ... رها جان خویی 

ون نزدیک بود بیفته که گرفتمش    صداش داشت میومد که حالش خوب نیست در دستشویی رو که باز کرد اومد بتر

 کنار خودم نشوندمش سمیه خانم یک لیوان آب قند آورد یکم دادم بخوره اما هم خورد دوباره دوید طرف دستشویی 

ز نداشت با کمک آرتان نشوندیمش روی مبل  ون دیگه جون راه رفیر  وقتر اومد بتر

ز داری با خودت یح  کار میکتز عزیز من   _ ببیر

 رها : بریم خونه 

 خاله زهره : یح  یح  رو بریم خونه حالت خوب نیست بیا پیش ییک از ما ها مراقبت باشیم 
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 ت دستش رو به یک جا یه بند میکرد که نیوفته از روی مبل بلند شد رفت سمت در خییل تعادل نداش 

 رها : فقط بریم خونه 

 _ باشه صتی کن 

ز    رسی    ع از بقیه خداحافظز کردم و به رها کمک کردم تا جای ماشیر

ز راه افتادم سمت خونه    نشست توی ماشیر

ون نرفته بودیم که    هنوز از کوچه بتر

 رها : بزن کنار  

 _ چرا 

 _ میگم بزن کنار 

ون زدم کنار  ز رو باز کرد و پرید بتر  و باز حالش بد شد  رها در ماشیر

ز   رفتم کنارش و پشتش رو ماساژ دادم و بعد کمکش کردم بشینه تو ماشیر

 _ اینطوری نمیشه باید بریم دکتر 

 _ نمیخوام 

 _ لج بازی نکن به اون طفل معصوم فکر کن  

 _ نمیخوام 

مت دکتر    _ میتی

 میایم پیشش  زنگ زدم به محسن که 

ز   وقتر رسیدیم بیمارستان محسن دستور داد که یک رسم به رها وصل کیز

 محسن : داداش بهتر دکتر زنان هم ببینش  

 _ هر کار الزمه بکن  

 دکتر زنان هم دستور سنوگرافز و چند تا آزمایش داد 

ه    محسن : جواب آزمایش ها فردا صبح آماده میشه امشب رو اینجا تحت نظر بمونه بهتر
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یدش   _ باشه اگه میشه یک اتاق خصوض بتی

 محسن : باشه 

 محسن که رفت رفتم توی محوطه و با آرتان تماس گرفتم و گفتم رها رو آوردم بیمارستان

. 

. 

. 

 زنان خانم رنجتی ایستاده بودیم 
 جای ایستگاه پرستاری با محسن و دکتر

 خانم رنجتی داشت آزمایش ها رو نگاه میکرد 

ز باشید ایشونم باید خودش رو تقویت کنه  رنجتی : خدا  ز خاض نیست فقط باید بیشتر مراقب جنیر  رو شکر چتر

 محسن : ممنون 

م اما اگه کاری بود صدام کنید    رنجتی : خواهش میکنم من متر

 رنجتی رفت  

 محسن : خب میتونید برید خونه فقط مجبورش کن غذا بخوره  

 _ لجبازه اما یه کاریش میکنم 

م کارای ترخیصش رو بکنم  محسن  : من متر

 _ خییل زحمت بهت دادم داداش 

 محسن : این چه حرفیه 

 محسن که رفت منم رفتم توی اتاق پیش رها کمکش کردم لباس بپوشه و بعد ترخیص راه افتادیم سمت خونه 

 مراسم سوم هم برگذار شد و دو روز دیگه مراسم هفتم هست

 اعت صحبت با رها شاید به اندازه یک بچه کوچیک غذا بخوره توی این مدت با هزار تا قسم و یک س

ز مامان و بابا اومدن این چند روز رو پیشمون   رها حاضز نبود خونه کیس بمونه برای همیر

نن  ز  آرتان و پوپک هم هر روز به رها رس متر
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 رها خییل کم حرف شده و کمتر میخوابه و اصال گریه نکرده 

م  کت و زود تر برمیگردم خونه بخاطر رها دیرتر متر  رسر

 توی راه خونه بودم که تلفنم زنگ خورد

 _ بله بفرمایید  

 صدای یک زن توی گوشم پیچید  

 زن : سالم ببخشید شما داماد خانم سهییل هستید 

 _ بله خودم هستم امرتون  

ز زده به خانم سهییل   زن : من همرس همون کیس ام که با ماشیر

 _ خب بفرمایید 

 هر من پنج روزه توی زندانه تورو خدا چهار تا بچه قد و نیم قد دارم ازش بگذرید  زن : آقا شو 

ز دوما ما داغ داریم االن وقت این حرفا نیست   نده نیستم همرسم هسیر م من تصمیم گتر  _ اوال خانم محتر

 _ اقا پس بزارید با خانومتون صحبت کنم 

 شما یک نفر رو نکشت دونفر رو کشت همرس منم توی  _ خانم نمیفهمید یح  میگم االن وقت این حرفا نیست همرس 

ایط مساعدی ندارد منم اجازه نمیدم باهاش هیچ وقت صحبت کنید خدانگهدار  رسر

ز رو توی حیاط پارک کردم   تلفن رو قطع کردم ماشیر

 و پیاده شدم رفتم داخل خونه  

 اتاق بود مامان و بابا و آرتان و پوپک نشسته بودن رها هم مثل این پنج روز توی 

 سالم کردم و رفتم باال وارد اتاق شدم  

 رها روی تخت نشسته بود 

 رفتم کنارش نشستم  

 _ رها خویی 

 نگام کرد 
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تمم انداختم روی تخت و رفتم رسم رو گذاشتم روی پای رها  بلند شدم لباسامو بایک شلوارک عوض کردم و تیرسر

رفت تنگ شده برای صدات برای از دیوار راست باال یم  _ رها دلم برات تنگ شده دلم برای اون کوچولو خودم که

 شیطنت هات برای ... رها چرا به من به این بچه به خودت ظلم میکتز 

وع کرد با موهام بازی کردن   رسر

 _ حرف بزن سکوت نکن 

 _ دست خودم نیست احساس میکنم پوچم تیه ام کیس رو ندارم

یز _ رها تو منو داری بچه مون رو داری  ز  مامان بابای منو داری ، آرتان ، پوپک .... چرا این حرفا رو متر

_ دلم مامان خودم رو میخواد بابای خودم رو میخواد هیچ وقت فکر نمیکردم که دیدم مامانم هم مثل دیدن بابام آرزوم 

 بشه 

 بلند شدم نشستم و بغلش کردم 

م از دستت ناراحت اند چون نه به فکر   _ عشق من با این یی قراری های تو و غذا نخوردن هات اونا  برنمیگردن بیشتر

 خودیر نه بچه  

 _ خسته ام پرهام میشه تو بغلت بخوابم 

 _ اره بخواب 

ز  تم رو پوشیدم و رفتم پاییر  رها که خوابش برد تیرسر

 شب از خواب بیدار شدم دیدم رها کنارم نیست 

 امروز هفتم هم گذشت  

ون بلند شدم و دیدم توی حمام و   دستشویی نیست از اتاق اومدم بتر

 اطراف رو نگاه کردم دیدم نیست رفتم سمت پله ها 

ه  ز داره راه متر  دیدم پاییر

ز    رفتم پابیر

 _ اینجا چیکار میکتز این وقت شب 

 نگاهش کردم دیدم انگار درد داره 
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 _ رها خویی 

م پرهام درد دارم   _ نه دارم میمتر

 _ کجات درد میکنه  

 _ دلم ... 

وع کرد به خودش پیچیدن و جیغ زدن از دردا ز و رسر  فتاد زمیر

 رسی    ع رفتم باال و دم در اتاق مامان در زدم اومد دم در

 مامان : چیشده پرهام 

 _ مامان رها رها حالش خوب نیست  

یمش بیمارستان    مامان : ایستادی منو نگاه میکتز برو لباس بپوش بتی

ز مامان کنارش حاضز رسی    ع رفتم توی اتاق و لباس پوشیدم یک  مانتو و شال هم برای رها برداشتم و دویدم طرف پاییر

 نشسته بود سیع داشت ارومش کنه لباساش رو تنش کردم و بابا که اومد راه افتادیم 

ی میکشیمون   میکرد گفت تند متر
 

 من جلو نشستم و مامان و رها عقب بابا هم رانندگ

ند وقتر رسیدیم بیمارستان و گفتم   بگتر
 بارداره بردنش ازش سنوگرافز

 توی راه رو نشسته بودیم منتظر بودیم بگن یح  شده  

 پرستار : همراه های خانم نریمایز شما هستید 

 _ بله 

 پرستار : با من بیاید  

 دنبالش راه افتادیم  

 در یک اتاق رو باز کرد 

 پرستار : دکتر میخواد باهاتون صحبت کنه 

 یل ها نشستیم وارد اتاق شدیم روی صند 

ز   دکتر : شما مادر پدر شون هستیر
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 بابا : نه رها عروسمونه 

 مامان : پدرش رو بچه بود از دست داد و مادرش رو هفته پیش 

 _ میشه بگید حال همرسم چطوره 

 دکتر : ببینید فشار عصتی زیادی به خانومتون وارد شده و باعث شده .... 

 مامان : یح  شده بگید 

ز سقط شده دکتر : متاسفانه   جنیر

 چند لحظه ای سکوت شد 

 _ حال خودش چطوره  

 دکتر : فشارش خییل پایینه یک چند ساعتر رو تحت مراقبت باشه بد نیست 

 بابا : باشه اشکال نداره میتونیم ببینیمش  

 دکتر : بله البته 

 بلند شدیم و رفتیم سمت اتاق رها

ه _ مامان شما برید من خییل حالم خوب نیست نیام   بهتر

 غتر تو کیو داره تو باید سنگ صبورش بایسر 
 بابا : اون دختر

 مامان : پرسم اون دختر به تو بیشتر از ما احتیاج داره 

 _ باشه 

 

 انرژی بدید خواهش میکنم ( 
ً
 ) بچه ها لطفا

ز رفته الغر تر شده   حال رها بد بود بدتر شد خودش رو مقض میدونه که بچه از بیر

د  دیگه حرف  ز  نمتر

 چهلم هم که برگذار شد  

 خانواده رها اومده بودن خونه ما  
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 برای این چند وقت خدمت کار گرفته بودم که به کارای خونه برسه 

 زنگ در خونه رو زدن 

 همدم خانم ) خدمتکار ( رفت در رو باز کنه 

 _ گ بود ؟ 

 همدم خانم : یک خانمه بود گفت با رها خانم کار داره

 ؟ آرتان : کیه 

ساله باشه ییک هشت ساله و دوتا پرس که ییک  ۱۶در سالن باز شد و یک خانم چادری و با دوتا دختر که یکیش میخورد 

 ساله  ۶ساله میخورد ییک  ۱۰

 اینا با رها چیکار دارن 

 بابا : بله با گ کار دارید 

 خانم : رها خانم کیه ؟ 

ز    رها از پله ها اومد پاییر

 د پوپک به رها اشاره کر 

 خانم: من همرس اونیم که زده به مادر شما  

 خاله زهره : با چه رویی پا شدی اومدی اینجا 

 بهرام : ما عزاداریم خانم 

ز بچه هام رو به بچه هام رحم کن   خانم : رها خانم ببیر

 بهراد : خانم از اینجا برو نباید بیای اینجا  

م  م نمتر  خانم : تا رضایت نگتر

 آرتان : هه رضایت 

ز پای رهاافت  اد به پاییر

 خانم : طور خدا خانم بگذر از قصاص بگذر خواهش میکنم 
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 خاله رها رفت بازو خانمه رو کشید و بلندش کرد 

ی   خاله زهره : خواهر من زیر اون همه خاکه اون وقت تو اومدی رضایت بگتر

ش رفت جلو رها رها دست خاله اش رو از بازو خانمه جدا کرد و عقب گرد کرد و برگشت سمت  پله ها که بره باال که دختر

 و افتاد به پاش 

ه : تو رو خدا خانم به من و خواهر برادرام رحم کن بابامون رو ازم نگتر  
 دختر

 عجیب بود رها داشت گریه میکرد  

 پرسه بزرگش هم اومد کنار خواهرش 

 من نمیخوام جز بابام مرد خونه باشه پرسه : خانم تو رو خدا بابا میگفت تو باید بعد من مرد خونه بیسر خانم 

ه : خانم داداشم یی قراری میکنه به اون رحم کن  
 دختر

م رضایت میدم ... فقط برید تو رو خدا برید    رها داد زد : باشه ... باشه ... فقط برید ... تورو خدا فقط برید ... فردا متر

ز نفهمیدم چطوری خودم رو بهش رسوندم   افتاد روی زمیر

 ردم  بغلش ک

 _ رها ... رها 

 سخت نفس میکشید  

ی بیاره   بهراد : نفسش گرفته ییک بره است 

اهنم  د به پتر ز  رها چنگ متر

 _ رها آروم باش نفس بکش خانومم  

ی رو داد دستم زدم داخل دهنش یکم بهتر شد اشاره کرد دوباره بزنم   پوپک است 

 آرتان : رضایت تون رو گرفتید برید دیگه 

ز اونا هم   رسی    ع رفیر

 رها رو بغل کردم و بردم باال 

 گذاشتمش روی تخت 



 آرزو رویای  

171 
 

 نشستم کنارش  

ی   _ بهتر

 _ اره 

 _ چقدر دلم برای صدات تنگ شده بود 

 در و زدن و نیلوفر با یک لیوان آب قند اومد 

ون   لیوان رو ازش گرفتم و رفت بتر

 آب قند رو که خورد نشست روی تخت  

 _ پرهام میشه بیام تو بغلت 

 دستام رو باز کردم اومد بغلم 

گفت ازم راضز نیست  _ دیشب خواب مامان رو دیدیم یک دختر کوچولو خوشگل هم کنارش بود بابا هم بود مامان یم

 کن اون دختر کوچولو هم  
 

ی گفتم خب یح  کار کنم گفت زندگ گفتم چرا گفت به خودت به اطرافیانت سخت میگتر

ز پرهام من نمیخوام از دستم ناراحت باشن  گفت منم ازت ناراحتم مامایز بابا  م رو اذیت میکتز بعدم هر سه شون رفیر

ز   _ اگه از این حال در بیای اونا از دستت ناراحت نیسیر

 _ میخوام به حرفش گوش کنم دلم نمیخواد ازم ناراضز باشن  

ین کار رو میکتز   _ بهتر

 #رها 

ز رفتیم که بخوابیم   وقتر همه رفیر

 تخت نشسته بودیم روی 

وع کنم خییل تو رو اذیت کردم اصال حواسم به تو نبود    _ دلم میخواد اول از همه از تو رسر

 نشستم روی پاش 

 _ حواسم به عشقم به مرد زندگیم به تنها کسم نبود  

 _ اوه کوچولو انقدر هندونه زیر بغل من نذار 

 _ پرهام 
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 بخشیم _ یم

 _ وا چرا

 ن رو گرفت ازمون _ بخاطر اینکه لجبازی های من بچه مو 

 _ شاید خواست خدا بود که به دنیا نیاد در ضمن تو برام مهم تری ما میتونیم بازم بچه دار بشیم   

 _ اوهوم ... پرهام 

 _ جونم  

 _ بهم نخندیا 

 _ نه تو بگو 

 _ دلم بچه میخواد 

 بلند خندید 

 رها
 

 _ جدی که نمییک

 _ اتفاقا خییل ام جدی ام 

 _ مطمئتز کوچولو 

 کوچولو  _ 
 

 میخوام مادر شم که بهم نیک

 

هنش  وع کردم به باز کردن دکمه های پتر  دلم میخواست با هم باشیم بعد از یک ماه و نیم رسر

. 

. 

. 

ز بودم که حامله میشم    صبح که از خواب بیدار شدم مطمی 

ز    رفتم حموم و رفتم پاییر

 پرهام داشت صبحونه حاضز میکرد  
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 خواستم کمکش کنم نذاشت 

 م روی صندیل و نگاهش کردم  نشست

 چقدر من این مرد رو دوست داشتم پای همه بدی هام  ایستاد میدونستم عاشق بچه ست 

 _ آهای خانم کوچولو حواست کجاست 

 _ پیش تو 

 _ الیک 

 _ نچ جدی جدی 

 _ خب برای یح  به من فکر میکتز  

 _ برای اینکه خییل خویی 

 _ نه به خویی تو 

 شنبه نیست _ راستر مگه امروز پنج 

 _ چرا

کت   _ خب چرا نرفتر رسر

 _ میخوام امروز رو پیش تو باشم   

 صبحونه رو خوردیم و بعد صبحانه مامان زنگ زد و گفت نهار رو بریم اونجا

 آرتان و پوپک هم بودن 

 بعد خوردن نهار دور هم نشسته بودیم  

 مامان برامون چایی آورد

. 

. 

. 

 یک ماه بعد  
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 توی باغ بابا بودیم  

 من و پرهام و پوپک و آرتان و نیلوفر و پارسا و خود مامان و بابا

ا داشتیم حرف یم ز جوجه درست میکردن و ما دختر  زدیم پرسا داشیر

 نیلوفر : پوپک تو واقعا سه ماه باردار بودی و نمیدونستر 

یس  پوپک : ای بابا چند بار میت 

 همه فهمیدن که حاملم  _ خدا شانس بده به ما که بود انقدر حالمون بد بود که 

 پوپک : خب چیکار کنم من نه حالم بد بود هم حواسم نبود 

نید بیاید نهار ز ز حرف متر ز همش نشستیر  آرتان : خسته نشیر

ز لقمه رو که خوردم دویدم سمت دستشویی    اولیر

 خودم کردم که لعنت بر خودم باد

ون    وقتر از دست شویی اومدم بتر

 دوباره عمه بشم پوپک : فکر کنم قراره 

 همه خندیدن  

ز   یم و بعد از خداحافظز و سوار ماشیر به زور تونستم غذا بخورم پرهام که دید حال من خراب گفت ما زودتر از شما متر

 شدیم 

 تقصتر منه  
 

 پرهام : خودت خواستر نیک

 _ واال تو هم بدت نیم اومد 

 _ کیه که از پدر شدن بدش بیاد 

م آزمایش بدم که  ز شیم  _ فردا متر  مطمی 

مت خانوم کوچولو   _ خودم میتی

 _ باز گفت  

 بلند خندید منم باهاش خندیدم  
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 ادامه دارد .... 

 دوماهم و نیم ام شده بود  

ز تر شدم   اینبار سنگیر

 امروز وقت سنوگرافز داشتم 

 پرهام این بار بیشتر هوام رو داشت دوباره گفت همدم خانم بیاد  

 خودش همراهیم میکرد  دکتر  یا سنوگرافز رو همه رو 

 منتظر بودیم نوبت مون بشه که بریم داخل  

 منیسر : خانم نریمایز بفرمایید داخل

 رفتیم داخل 

 من روی تخت دراز کشیده بودم و پرهام باال رس من ایستاده بود 

 دکتر : خب چه حالت های داری 

 _ حالت تهوع شدید احساس سنگیتز میکنم شکمم یکم بزرگ شده 

 عزیزم طبییع هست  دکتر : خب 

 _ ویل رسی قبل اینطوری نبودم 

 _ مگه بچه دیگه ای هم داری 

 پرهام : نه سه ماهه بود سقط شد 

 دکتر : خب باید پس خییل مراقب بایسر چون اینبار 

 پرهام : اینبار یح  دکتر مشکیل هست 

 دکتر : نه مشکیل نیست فقط .. 

 _ فقط یح  

 احساس سنگیتز میکنید قلو باردارید برای همون  ۶دکتر : شما 

 چند لحظه ای هنگ کردیم 
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 من و پرهام : چییییتر 

 قلو باردارید  ۶دکتر : 

 دستمال داد دستم  

 دکتر : میتویز بلند یسر  

ز جفتمون گیج بودیم   تا وقتر که نشستیم تو ماشیر

 کرد و بعد پارک کرد کنار خیابون 
 

 یکم که رانندگ

 با هم  تا  ۶_ خدایا من گفتم بچه میخوام اما نه 

 تا بچه داریم   ۶پرهام : جدی ما االن 

 _ همش تقصتر توه دیگه  

وع کردم به زدنش   رسر

ن ها  _ زشته جلو بچه هامون منو نزن یاد میگتر

وع کردم به گریه کردن   ولش کردم و رسر

 _ رها چرا گریه میکتز 

 تا بچه چیکار کنم   ۶_ اخه من با 

 _ خودم کمکت میکنم خانویم 

. 

. 

. 

 ماه بعد  هفت 

 بچه ها سه تا دختر بودن سه تا پرس

 پرهام که وقتر فهمید ییک از اتاق های باال رو صوریر و ییک رو آیی کرد 

 بچه پوپک هم پرس بود مدام توی پاساژ ها دنبال وسایل اتاق بودیم  
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 تاش رو برای من میخرید  ۶مامان هر یح  برای پوپک میخرید 

ز آرشام  بچه پوپک دوماه پیش به دنیا اومد   اسمش رو گذاشیر

 شب خواب بودیم که با درد شدید از خواب بیدار شدم 

 پرهام رو صدا زدم 

م  _ پرهام پاشو دارم میمتر

ز   نفهمید چطوری از جا پرید و لباسای منو تنم کرد و کمکم کرد بشینم توی ماشیر

 داشتم میمردم از درد و مدام جیغ میکشیدم   

 و رفت داخل و با برانکارد و دوتا پرستار اومد پرهام جلو بیمارستان پارک کرد 

 روی تخت دراز کشیده بودم و دستم توی دست پرهام بود 

 #پرهام 

 رها رو بردن داخل اتاق عمل

 گوشیم رو در آوردم و زنگ زدم به مامان و ختی دادم  

 نیم ساعت بعد رسیدن  

 وارد راه رو که شدن صدای گریه بچه پیچید  

 قربونشون برم مامان : الیه 

 نیم ساعت بعد  

ون   رها رو آوردن بتر

 بیهوش بود و رنگ به صورت نداشت بردنش داخل اتاق 

 اتاق خصوض براش گرفتم 

 داخل اتاق بودیم که پرستار اومد داخل 

 پرستار : نمیخواین بچه ها رو ببینید 

 #رها 



 آرزو رویای  

178 
 

 شش سال بعد 

 _ پرسا کمتر خواهراتون رو اذیت کنید 

ز پیمان : مام  ایز من که کاری نمیکنم پدرام و پندار اذیت میکیز

ز   م پانیذ و پگاه و پونه اذیت میکن همش جیغ جیغ میکیز  پدرام : نه ختر

ی نیستا ا ختی ز
 _ نگاه کنید خونه رو چیکار کردید االن باباتون میاد منو دعوا میکنه اون موقع از پیتر

ا میخوایم   ز  پانیذ : مامایز دیگه ما پیتر

وع کردن  شش تای   رسر

ا میخوایم   ز  _ ما پیتر

 یک نگاه به خونه کردم کوسن های مبل افتاده بود وسط خونه همه اسباب بازیاشون وسط خونه بود  

ط که خونه رو مثل روز اولش کنید   _ به یک رسر

 پدرام : باشه  

 پرهام در خونه رو باز کرد 

 پرهام : مامان کوچولو کجایی 

 ش کردن  بچه ها دویدن طرف پرهام و بغل

 پدرام : بابا خورایک خریدی 

 پرهام : بله 

 _ نه بهشون نده اول برید خونه رو جمع کنید بعد  

 پرهام : هر یح  مامان تون گفت 

 پدرام : خییل بدی مامان 

ز  ز و رفیر  دست بچه ها رو گرفیر

 پرهام : مامان کوچولو نمیای بغل ما 

 کتش رو گرفتم رفتم بغلش کردم و گونه اش رو بوسیدم و کیفش و  
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 گذاشتم رس جاش 

 پرهام رفت باال که لباس عوض کنه منم رفتم چایی بریزم 

 پگاه: مامایز کار مون تموم شد رفتم توی حال دیدم خونه رو جمع کردن  

 _ آفرین 

ز   پرهام از پله ها اومد پاییر

 _ پرهام بهشون خورایک هاشون رو بده 

 _ پس اجازه صادر شد 

خونه ز ز  برگشتم توی آشت   و چای ریختم و گذاشتم روی متر

ز    پرهام هم اومد نشست پشت متر

 پرهام : دستت درد نکنه مامان کوچولو 

 سالمه بازم کوچولو ام  ۲۶_ ای بابا 

 _ تو همیشه برای من کوچولوی عشق من 

 _ خییل دوست دارم 

 _ من بیشتر دوست دارم

 خوشبختر من کنار پرهام و بچه هامون کامل شد 

 #پایان 

 عیل یا

 زینب سوریح  ) نیکو رسشت ( 

 ممنون از همرایه شما دوستان

.   

 


