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  ساخته شده در وبسایت پاتوق رمان.

  براي دریافت کتاب هاي بیشتر به سایت پاتوق رمان مراجعه فرمایید.
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 که کردم می رونگاه داشت فاصله متربامن یک که اي رزخشگیده هاي گل به وداشتم بودم نشسته دانشگاه حیاط توي

  رو کسی حضور

  دیدم رو سوگندا خندون ي چهره برگردوندم که رو سرم کردم احساس کنارم

  خودم فریناز سالم-

  دیراومدي؟ چرا سالم-

  کردي؟ فکرمی چی به بگوببینم حاال توفکربودي توزیادي دیرنیومدم من-

  کردم می نگاه ها گل این به داشتم-

 ها شکیدهخ این به دیگه بخرم وخوشگل تازه رز گل دسته یه تابرات پاشوبیم کردنداره نگاه هم خشکیده گل مگه آخه-

  !نکنی نگاه
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  .داره کردن نگاه شده ونابود خشکیده ها گل این مثل زندگیم که منی براي اما تونه براي شاید -

  .بهتره خیلی باشه ساکت مواقع تواین دونست می نزد حرفی سوگنددیگه

 رزادروندیدهف اونروز اگه فهمیدم بعدها و نبود اما زندگیمه روزه بهترین کردم می فکر که روزي یاد افتادم پیش چهارسال یاد

  بودم

  .شدند نمی نابود وخانوادم وزندگیم افتاد نمی اتفاقات اون از خیلی شاید

***  

  .خرید میرفتیم معموال که پاساژي توي رفتیم. خرید براي بیرون بودیم رفته باسارا

  خوشگله خیلی هاش لباس مغازه این توي بریم بیا فریناز-سارا

  سرقدبلندپ.داشت را سال ودو بیست حدودا بود پسرجوون یه مغازه صاحب.شدیم مغازه ووارد دادم تکون باشه معنی به سري

 بهو بود مشکی هم موهاش داشت تیره اي قهوه رنگ با درشت چشماي و بود گندمی صورتش رنگ. بود اي وچهارشونه

  روز مد

  .بود کرده درستشون

  نمیشه پیدات ها طرف این دیگه عجب چه خانوم سارا سالم-

  .بود بسته مغازت اما اومدم چندبار نیستی شما جونی مهرداد سالم:سارا

 یم رو مهرداده اسمش فهمیدم حاال که آقا این بود وقت خیلی سارا انگار.نمیومد خوشم سارا زدن حرف طرز این از اصال

  به.شناخت

  .بیرون اومدم فکر از و گیرم می سارا از حالی یه بیرون رفتیم وقتی گفتم خودم

  :میگه سارا وبه گرفته من سمت به رو انگشتش مهرداد دیدم که

  کنی؟ نمی معرفی-

  همسایمونه وصدالبته وهمکالسی دوست بهترین فریناز نبود حواسم اصال -سارا

 با کار مشغول رو خودم و بردم کیفم داخل رو دستم من اما به دست من با تا کرد دراز من سمت به رو مهرداددستش

  .کردم گوشیم

 شد لقف بود ایستاده مهرداد کنار که پسري نگاه توي نگاهم که آوردم باال رو سرم شنیدم سالمی صداي موقع همون

  به بعد ثانیه چند
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  :گفت مهرداد که اومدم خودم

 ایستاده شکنار که اونیم و بودم گفته برات که ساراست خانوم فرزاد،اون آقا من شریکه والبته دوست بهترین ایشونم-

  فرینازه دوستشون

  خوشبختم خیلی:فرزاد

  .دادم رو جوابش باسر همونطور منم

 دماغیو سفید صورتش رنگ. داشت زیبایی واندام بود مهردادچهارشونه مثل درست اما بود مهرداد از تر کوتاه کم یه فرزاد

  که داشت

 زده باال فقط ساده خیلی مهرداد خالف بر که بور تقریبا ووهایی داشت وعسلی درشت چشماي اما میومد صورتش به

  .بودشون

 افلیگرمغ که کردم می نگاه چشماش به اي چنددقیقه. بکنم دل ازش تونستم نمی که دیدم چشماش توي چی دونم نمی

  من سمت به و کرد

 بسه نک رودرویش چشمات گفت می بود اینجا االن اگه خالی الله جاي وگفتم خندیدم دلم توي. زد ولبخندي برگشت

  پسره چی هر دیگه

  .اومدم خودم به سارا صداي با.زدي دید رو مردم

  .آوردند زیاد جدید هاي مدل. ببین را ها پاشولباس کنی خرید خواستی نمی مگه: سارا

  :گفتم پس بیرون بیام مغازه از زودتر داشتم دوست نبود خوب حالم اصال

  .در پشت میان نیست خونه مامانمم خونمون بیایند خواهند می وگفت داد پیام خالم نمیشه امروز نه-

  .وبیام کنم حساب من صبرکن لحظه یه پس باشه:سارا

  .بیا هم تو ماشین توي میرم من پس-

  باشه:سارا

  خانوم فریناز خداحافظ:مهرداد

  .فرزاد آقا خداحافظ.خداحافظ-

 بودم داده یهتک ماشین به. رفتم ماشین سمت به اومدم پایین ها پله از و کشیدم عمیق نفس ویه شدم خارج مغازه از فوري

  :گفت سارا که
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 حاال نگرد اباپسر دي می گیر من به فقط. کرده گیر فرزاد پیشه دلت بگو بود خونتون توکه مامان آخه گی می دروغ چرا-

  اگه هم

  .بزنی زنگ وبهش بده بهت رو شمارش بگم مهرداد به خواي می

  عمرا-

  بریم تا بشین پس:سارا

 راموششونف تونستم نمی که عسلی چشماي اون به کردم می فکر فرزاد به فقط راه توي افتاد راه وسارا شدم ماشین سوار

  هیچ من. کنم

  :گفت اراس که کنم روشنش که بردم ضبط سمت به را دستم کنه درگیرم اینطوري که نبود زندگیم توي پسري وقت

  کنه می درد خیلی سرم نکن روشن من جون-

  :شنیدم ور سارا صداي دوباره که بستم رو چشمام و صندلی به دادم تکیه رو سرم ندارم باهاش کل کل ي حوصله که منم

  . کرده درگیرت بدجور فرزاد آقا این بینم می-

  .خیال بی ندارم حوصله سارا-

 شماره من کردي فکر. کن حال بزن زنگ بهش گیرم می مهرداد رواز شمارش خب کنی می اذیت رو خودت چرا آخه:سارا

  ي

 گرفتم خالش دختر مینا از رو شمارش اومد خوشم ازش و دیدمش پارك توي اینکه از بعد گیرآوردم کجا از رو مهرداد

  دارم االنم

  .خوبیه پسر خیلی کنم می حال باهاش

 این وبه ورياینج که نیستم هم تو مثل والبته پسر یه خاطر به اونم بشکنم رو غرورم نیستم حاضر من میدونی که تو-

  کسی با راحتی

  .کنم برقرار رابطه

  :گفت سارا رسیدیم نفهمیدم که بودم فکر توي انقدر

  موندند در پشت مهموناتون نگفتی مگه شو پیاده رسیدیم بسه کردي فکر هرچی معشوق خانوم پاشو-

  کنی می مسخره چرا میشم پیاده خب خیلی-

  کردي جور اي بهونه خوب خدایی ولی کنم نمی مسخره:سارا
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 شنیدم یفونآ توي از رو پریناز صداي که گشتم می کیفم توي کلید دنبال رفتم خونه در سمت وبه شدم پیاده ماشین از

  :گفت که

  .کامپیوترته میز روي کلیدت کنی نمی پیداش نکن خسته خودتو-

 اصال اام من اتاق توي رفته اجازه بی دوباره که بودم عصبانی دستش از حسابی خونه توي رفتم و کردم باز رو در بعد

  ي حوصله

  .نداشتم باهاش بحث و جر

  .روشنیدم صداش که اتاقم توي برم که باال رفتم می داشتم ها ازپله

  کجاست؟ خریدات پس سالم علیک-

  .نکردم خرید دوما من اتاق توي بري اجازه بدون نباید نگرفتی یاد سنت بااین هنوز تو اوال -

 روي ردمک پرت رو خودم و کردم عوض رحتیم هاي لباس با رو شلوارم مانتو اتاقم توي رفتم رفتم باال رو ها پله ي بقیه

  و تختم

  .گذاشتم گوشم روتوي وهنذفري گذاشتم آهنگی

 توي از ور هنذفري کرد می صدام وداشت بود ایستاده سرم باالي که بود پریناز شدم بیدار شونم روي دستی باحرکت

  بیرون گوشم

  کردم بازش گردنم دور واز آوردم

  .اومدند پسرش وشازده سوسن خاله پایین وبیا بپوش وحسابی درست لباس یه پاشو: پریناز

  .کنم بیدارش نتونستم خوابه بگو مامان به بروبیرون میاد خوابم-

  کنه می ناز خواستگارش براي کی شوهري بی وضع این توي آخه:پریناز

  .کنی نمی شوهر بهش خودت چرا مشتاقی خیلی توکه-

  .خشاهر خاله پسر زده تیپی چه ببین پایین بیا پاشو هم حاال نکردند خواستگاري که من از دیوونه آخه:پریناز

  . بخوابم خوام می بیرون برو حاالهم. وهستم بودم متنفر بچگی از پسره این از من میدونی توکه-

 تو ببینه پسره این یايب قیافه این با پایین نیاي بهتره اصال.بکنی آینه توي خودت به نگاهی یه بدنیست ولی میرم:پریناز

  .وحشت میکنه رو

  .بهتره خیلی اون وزغی چشماي از که باشه هرچی کنه وحشت که چشه قیافم من مگه بخواد دلش هم خیلی-
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 نگاهی یه بدنیست االنم خوابیدي دیشب هشت ازساعت خوابیدي ساعته چند میدونی دوما وگوشه نیست چش اوال:پریناز

  .بندازي ساعت به

 هم با یشههم میاد یادم که وقتی از بود سالش یک و بیست یعنی بود تر بزرگ ازمن سال دو پریناز بیرون رفت اتاق از

  کردیم می بحث

 اشتد ولخت بلند بور موهاي من مثل نه بودم ازاون تر خوشگل من هرحال به خب کرد می حسودي من به اوقات بیشتر.

  چشماي نه

 قریبات. بود خواستنی گندمی پوست و تیره اي ه قهو وچشماي موها همون با صورت هر در اما. سفید پوست ونه عسلی

  وزن و قد هم

 خیلی موناخالق. انسانی ي رشته دانشگاهی پیش ومن بود تهران دانشگاه غذایی صنایع ي رشته چهارم ترم اون و بودیم

  می فرق باهم

 من صوصخ به خانواده اعضاي با و خونه توي فقط پریناز رفتار این ولی کردیم می بحث خیلی هم با ما که درسته کرد

  وگرنه بود

 وبیخ ي رابطه ودوستام فامیل افراد با و بودم تحرك پر و شیطون دختري نه من اما بود آروم خیلی دختر یه جمع توي

  . داشتم

 تهران رقب مهندسی ي رشته ودر بود بزرگتر من از سال چهار که بزرگم برادر پرهام به شبیه بیشتر من ي وقیافه اخالق

  می درس

 ايموه از تر تیره یکم اما داشت بوري موهاي و عسلی ي وچشمها سفید پوست من مثل اونم آخه داشت شباهت خوند

  همه از بود من

 خوبی موقعیت چون اما شده هستی یعنی عموم دختر عاشق فهمیدم که بود پیش سال دو تقریبا خبرداشتم اسرارش ي

  نمی نداشت

 سال کی و نداد اجازه اما کنم صحبت موردش در هستی با بزاره خواستم ازش بار چند بره هستی خواستگاري به تونست

  هم بعد

 چیز ههم تا کردم کمکش و نگذاشتم تنهاش وقت هیچ من خب اما خورد بدي ي ضربه پرهام وتقریبا کرد شوهر هستی

  فراموش رو

 اول کالس فرزینه اسمش دارم خودم از تر کوچک برادر یه وپریناز پرهام غیراز. شدم موفق حدودي تا گفت میشه و کنه

  . دبستانه

  . وپرهامه من مثل اخالقش اما شبیه پریناز به بیشتر فرزین
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  .ایه ادهز حالل عجب گفتم خودم با اتاقم توي اومد فرزین دیدم که گفتم بفرماییدي و کردم جمع رو دفترم در باصداي

  . بگی دیکته من براي میشه جونم فریناز:فرزین

  .دارم درس من بگه دیکته برات بگو پریناز به برو-

 عزیز شاهرخ شپی تا کنه می لوس رو خودش انقدر گه نمی دیکته منم به نشسته جونش شاهرخ پیش رفته پریناز:فرزین

  شاهرخ و بشه

  .شدیم می راحت دستش از رفت ومی کرد می شوهر یکی به پریناز کاش اي خواستگاریش بیاد

 دیکته برات تا بشین وسوما کنه لوس رو خودش بلده پریناز مگه دوما جونش شاهرخ شده پسره اون تاحاال کی که اوال-

  انقدرم بگم

  .نزن حرف پریناز سر پشت

 گهم بودیم دبستان اول که موقع اون بخیر یادش ما اما بودند بلد هایی چیز چه امروزي هاي بچه به خندیدم دلم توي

  .فهمیدیم می چیزي

 رو خودم خواستم می بود هرجوري. شد تنگ عسلی چشماي اون براي دلم دوباره که گفتم می دیکته فرزین براي داشتم

  نکنم درگیرش

 رو بودم دهکشی زحمت براش کلی و بود مونده ماه سه فقط روکه وکنکورم بشم گیرش در خواستم نمی شد می مگه ولی

  یه خاطر به

 خاطر هب فقط اونم کرد خراب رو کنکورش پارسال شاهرخ خواهر شیما آخه کنم خراب نداشتم ازش شناختی هیچ که پسر

  که پسري

  .ورفت کرد ولش بعد ماه چهار

***  

 برم مراهشه گرفتم تصمیم بود شده تنگ عسلی چشماي اون براي دلم خیلی منم ببینه رو مهرداد بره خواست می سارا

  صداي با. 

 از و مپوشید بود ست جینم وشلوار مانتو با که ایم سورمه اسپرت هاي کفش و کردم خداحافظی مامانم از ماشین بوق

  رفتم بیرون خونه

  .شدم سارا ماشین وسوار

  جونی سارا سالم-
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  خودم آبجی بر سالم:سارا

  .کرد می صدام آبجی اوقات بیشتر رو من بود صمیمی خیلی من وبا نداشت خواهر چون سارا

 رو به ور باهاش معمولی خیلی و نشم هول پیش ي دفعه مثل مش دید امروز اگه که رفتم کلنجار خوذم با کلی راه توي

  خره باال. بشم

 میومدم سارا ماشین با اوقات بیشتر. بریم باهام و کنه پارك را ماشین سارا تا ماندم ومنتظر شدم پیاده رسیدیم پاساژ به

  چون بیرون

 ربعی ویک بود جالب خیلی آخه خندیدم کردنش پارك به کلی.بریم من ماشین با داد نمی اجازه و بود رانندگی عاشق سارا

  کشید طول

  .کنه پارك رو ماشینش توانست تا

  .مغازه داخل رفتم من بعدم شد داخل اول سارا رسیدیم مهرداد ي مغازه به و شدیم پاساژ وارد باهم

 کرد ظیخداحاف سریع خیلی. کرد می صحبت گوشی وبا بود ایستاده میز پشت فرزاد ولی نیست مهرداد میومد نظر به

  مودبانه وخیلی

 ها لباس دیدن مشغول. کردم رفتار باهاش وعادي نشدم هول قبلی ي دفعه مثل منم.گفت آمد خوش ما به و کرد سالم

  مانتوي یه شدم

 شنیدم که ور در صداي بده ونظر بیاد که زدم صدا رو سارا دقیقه چند از بعد رفتم پرو اتاق داخل به کردم انتخاب رو بنفش

  رو در

  :گفتم کردم می مانتونگاه به آینه توي که وهمونطر بازکردم

  میاد؟ بهم خوبه ببین سارا-

 همونطوري و شدم هول لحظه یه دیدم خودم مقابل رو فرزاد که در سمت برگشتم شنیدم رو اي مردونه ي سرفه صداي

  بهم فرزاد که

  :گفت میزد لبخند

  سوندمت؟ تر ببخشید-

  .بودم سارا منتظر آخه نه-

  میاد بهت خیلی مانتو اما کنه می صحبت باهاش داره خانوم سارا اومد مهرداد:فرزاد

  :گفت و کرد اشاره بود دستش توي که شالی وبه کرد دراز سمتم به رو دستش
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  کنی سرت میشه باشه بهتر شال بااین کنم فکر-

 بهم خیلی گفت می درست کردم سرم رو شال. بنفش خوشگل خیلی هاي طرح با سفید شال یه گرفتم دستش از رو شال

  هنوز میومد

  :کردم باز رو در اومد در صداي که میکنه استفاده مفرد فعل از اینکه کنم هضم رو وحرفاش کارا نتونستم

  :گفت لبخند با دیدم خودم روي روبه رودوباره فرزاد ي چهره

  شدي خوشگل خیلی میاد بهت خیلی باشه مبارك-

  ممنون-

  :گفت فرزاد که سارا سمت رفتم و اومدم وبیرون پوشیدم رو خودم هاي ولباس آوردم رادر ولباسام درروبستم

  جعبه توي برات بزارم تا من به بده فریناز-

 دستم دادو گذاشت برام جعبه ترین زیبا توي و گرفت دستم از هازو لباس و زد چشمک یه که کردم نگاه بهش باز بادهن

  :گفتم

  شد؟ چقدر ممنون-

  روهیچی بار این:فرزاد

  :وگفت اومد ما طرف به سارا

  !کنه حساب من نکنه حساب رو هاش لباس پول کبیري آفاي دختر فرزاد آقا-

  : گفتم دوباره

  شد؟ چقدر لطفتون از ممنون-

  .شه می......کنید می اصرار خیلی چون ولی نداشت قابلی: فرزاد

  .اومدم بیرون مغازه از سارا همراه و کردم وخداحافظی کردم حساب

  .خواید می نظر لباستون درمورد فرزاد آقا از دیگه که بینم می:سارا

  :وگفتم کردم بهش ناکی غضب نگاه

  .میده رنظ من لباس مورد در میاد فرزاد دیگه معلومه خب نشستی جونت مهرداد دل ور و نمیاي میزنم صدا رو شما وقتی-

  .شدیم ماشین وسوار خندیدیم هردو
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***  

 انومام بپوشم تا درآوردم جعبه توي از هارو لباس خونه اومدم وقتی کنم باور رو دیدم می که رو چیزي تونستم نمی

  نظر وپریناز

  بود دهش نوشته زیرش که بود شماره یه کردم نگاه رو وداخلش برداشتم رو کاغذ دیدم جعبه کنار رو کاغذي که بدهند

  .»بزنی زنگ بهم شم می فرزاد،خوشحال«

  :گفت ومی میومد پایین از که بود مامان صداي

  بپوشی یا بخري لباس رفتی-

  :نازمنودیدگفتپری وقتی.بودند من منتظر ها پله پایین وپریناز مامان.پایین ورفتم کردم سرم باشال روهمراه لباسم سریع

  .برم سر یه منم بده آدرس گرفتی کجا از خوشگله خیلی شالت مخصوصا میاد بهت چقدر واي-

  :گفت بهم هم مامانم

  .میاد بهت کل در ولی جیغه خیلی رنگش ولی خوشگله-

  .دارم درس کلی تواتاقم برم دیدید اگه-

  داري درس خونه میرسی که همین نداري درس خرید میري که موقع اون: پریناز

 تماس کردم می سعی کردم می نگاه بود دستم توي که کاغذي به ومبهوت مات. رفتم اتاقم به سریع و گفتم خیالی بی

  حسی یه اما بگیرم

 وسعی تمبرداش رو منطقم کتاب.کردم سیو میرزایی آقاي نام با را فرزاد ي شماره.نکن اشتباهه کار این که گفت می بهم

  بخونم کردم

 متوجه ازپرین تا کردم کم رو صداش ولی گذاشتم رو وآهنگی کشیدم دراز تختم روي.بود گیر در خیلی ذهنم شد نمی اما

  .وبهم گیرنده نشه

***  

 وشیمگ ي صفحه به زده وشوك آوردمش بیرون جیبم توي از کردم احساس رو گوشیم لرزش که کردم خداحافظی سارا با

  می نگاه

  کردم قرار بر رو تماس و اومدم خورم به ثانیه چند از بعد زد خشکم میرزایی آقاي اسم وبادیدن کردم

  بفرمایید-
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  جون فریناز سالم-

  وگفتم اومدم بیرون شک ازتوي کنه صدام جون وفریناز بشه صمیمی یهویی اینجوري نداشتم انتظار اصال

  خوبه؟ حالتون فرزاد آقا سالم-

  ندادي افتخار ولی بودم تماست منتظر عزیزم خوبم من-

  نکردم وقت اصال هستم وکنکورم درس گیر در خیلی من راستش-

  باشم باهات میشم خوشحال بدي افتخار اگه حاال-

  :گفتم خواسته خدا از منم

  گرفتید؟ کی از رو من ي شماره فقط نیست مشکلی-

  دیگه؟ موافقید پس نگرفتید تماس شما دیدم وقتی گرفتم خانم سارا از-

  بله-

  عزیزم خدانگهدار فعال پس-

  شما خداحافظ-

 تمورف کردم باز رو در و درآوردم کیفم از رو کلیدم.باشه آدمی اینطور نمیومد بهش کردم تعجب زدنش حرف طرز ازاین

  سالمی داخل

 کردم فکر داد پیامی دریافت از خبر گوشیم صداي که کردم عوض رو لباسم اتاقم سمت ورفتم کردم پرهام و مامان به

  گوشیم ساراست

  خوندم را پیامش و کردم باز را پیام باذوق میرزایی آقاي اسم دیدن وبا برداشتم رو

  میگیره دل سالم بگم"

  میره می دل علیک بگم

  دارم دوست گم می فقط

  "گیره می آروم جوري این

***  

 براش مدل که بار یک اي هفته تقریبا آمد می ومحترمی مودب پسر نظرم به بودم شده دوست فرزاد با که بود ماهی سه

  شد می تنگ
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 می اش مغازه به تنهایی به بود وقهر بود کرده دعوا مهرداد با او که وگاهی سارا با همراه گاهی.رفتم می اش مغازه به

  .رفتم

 غازهم به تنهایی بود رفته جا آن به و بود آمده سفر از که اش خاله ي خانه به هم وسارا نبود مغازه در مهرداد که روز یک

  در رفتم

 صداي نگذریم حق از. کرد می وزمزمه داد می گوش را غمگین وآهنگی بود من به فرزاد پشت. شدم وداخل کردم باز را

  دل و زیبا

  :گفتم آرام وباصدایی ایستادم سرش پشت رفتم داشت نشینی

  خودم آقاي بر سالم-

  :گفت گوشم ودر گرفت آغوشش در مرا گهانی نا حرکت یک با و ایستاد رویم روبه و شد بلند جا از ناگهان که

  .خودم خوشگل خانم فریناز بر سالم-

  . بیایم بیرون آغوشش از که کردم نمی سعیی هیچ اما چرا دانم نمی

 یحت نباید ومن است نامحرم یک او که بودم کرده فراموش بودم کرده فراموش را چیز همه انگار بود ناب احساس یک

  نزدیک او به

 رهمانطو اي دقیقه چند. بود تر محرم من به چیز همه از فرزاد آغوش لحظه آن در اما باشم او آغوش در که برسد چه. بشم

  را سرم

  .بود داده قرار من ي ها شانه روي انگار را سرش و بود کرده حلقه دورکمرم را دستانش و بود گرفته اش سینه در

 صحبت همراهش تلفن با گویی که آشنا شخصی صداي شنیدن صداي با ولی بودم آغوشش در حرف بدون اي دقیقه چند

  و کرد می

 شد مغازه وارد ومهرداد شد باز مغازه در. کردم نگاه خندانش صورت به و آمدم بیرون فرزاد آغوش از شد می نزدیک

  سالمی

 دمش خارخ مغازه واز کردم خداحافظی او از و زدم لبخندي فرزاد وبه نبود ماندن جاي آنجا دیگر.  کردم مهرداد به سرسري

  وبه

  .کردم حرکت خانه سمت به و رفتم زد می برق ها ماشین بین که رنگم سفید بلند شاستی ماشین سمت

***  
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 فکر اون به هک بود خواسته ازم فرزاد کنکورم به شدن نزدیک با. داشتم استرس کلی ومن بود مانده باقی کنکور به روز دو

  نکنم

 وفکر وا از دوري چند هر. بگیرم خوب خیلی ي نتیجه یک و بخونم درس تري راحت خیال با تا نباشیم تماس در هم وبا

  بهش نکردن

  .بودم شده موفق تقریبا بود سخت خیلی

  :گرفت تماس باهام فرزاد کنکور از قبل شب

  خودم خونه درس خانوم سالم-

  موتوري؟ چطوري سالم-

  نیست خراب گفت می سارا که هم اونقدر حالت انگار نه-

  دیدیش؟ کجا تو نیست دسترس تو سارا اصال که روزا این راستی کرد کاریش نمیشه اما هست خراب-

  :گفت و کرد اي سرفه

  داري؟ استرس سارا،خیلی خیال بی-

  !باشم نداشته استرس خواي می پ ن پ-

  نیست خوب حالت که این مثل دي می جواب طوري این چرا وا-

 قطع دارين کاري اگه.نیست خوش حالت گی می بعد دقیقه یه خوبی گی می دقیقه یه داري درگیري خود تو انگار نه-

  کنم

  بشی موفق امیدوارم نه-

  خداحافظ مرسی-

  عزیزم خدانگهدار-

 لشحوص اصال شب اون اما شدم می خوشحال و گرفتم می انرژي فرزاد صداي با که همیشه عکس بر ولی چرا دونم نمی

  نداشتم رو

 پهن تختم کنار را ام سجاده بود گرفته دلم خیلی شب اون. باشم خودم مهربون خداي با فقط صبح تا داشتم ودوست

  چادر وبه کردم

. ودب محبوبه عمه ي هدیه داشتم دوست را چادر این قدر چه. کردم نگاه داشت قرار دستم در و داشت قرمز گل که سفیدم

  ي هدیه
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 بود یشپ سال ده تقریبا نداشتم خبري هیچ دنیا ي عمه بهترین از من که بود طوالنی مدت چه و. دنبا ي عمه بهترین

  ایران از که

 جایی تا ردمک وگریه گفتم ،ذکر خواندم ،قرآن خواندم نماز قبله به رو و کردم سر را چادرم.نگشتند بر هم آن از وبعد رفتند

  از که

  .بود برده خوابم جانماز سر خستگی

***  

  شدم بلند خواب از پریناز وصداي دست هاي تکان با صبح

  خوابیدي؟ خیال بی چه داري کنکور امروز تو یعنی-

  چنده؟ ساعت مگه گفتم اون به وخیره شدم بلند ناگهانی-

  .خیز سحر خانوم ونیمه شش ساعت-

 هال ويت همه.  پایین ورفتم زدم وصورتم دست به آبی و رفتم اتاقم دستشویی سمت به من شد خارج اتاق از پریناز

  بودند نشسته

  :گفت بابا که رفتم خانه آشپز سمت به و کردم بلندي سالم فرزین حتی

  !خوابیدي ام از بیشتر انگار اما خوابی نمی استرس از تودیشب کردیم می فکر ما کردت پف هاي چشم به سالم علیک-

  زیاد خواب نه باشه خوابیدن کم از چشمام پف شاید پدرمن-

  ها میشه دیر االن بخورید صبحونه بیاید را چیزها اي کنید ول: مامان

 لقمه دو.بخورم چیزي تونستم ونمی بودم گرفته شدیدي خیلی استرس نداشتم اشتها اصال. رفتیم صبحانه میز سمت به

  و پنیر کوچک ي

  :گفتم و شدم بلند صندلی روي واز گردوخوردم

  بپوشم را لباسم میرم من-

  عزیزم برو:مامان

  .برم من که ومنتظرند هستند آماده همه دیدم که پایین رفتم و کردم راعوض ولباسم رفتم اتاقم سمت به

  :وگفتم کردم مامان به رو

  بیاید؟ کجا خواید می شما-
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  نباشی تنها میایم دنبالت هم ما عزیزم-

  .شید می خسته گرم هواي این توي بیاید خواد نمی-

  .گم می رو همین ساعته یک منم گلم دختر بشنوه دهنت از اي:بابا

  بیاید خواد نمی هم شما میرم پرهام با من-

  ....آخه:مامان

  .هستید تر راحت خونه کنی من کمک تونی نمی که جا اون بیاي من مادر نداره آخه-

  .رفتم ماشینش سمت به پرهام وهمراه کردم خداحافظی ازهمه کرد ردم قرآن زیر از مامان

 می دوري جمع واز زد نمی حرف زیاد کسی با بود خودش توي دوباره بود ماهی یک حدودا زد نمی حرفی پرهام راه توي

  کرد

  .بودم نپرسیده او از را اش ناراحتی دلیل حتی نبودو بهش حواسم اصال که بودم کنکور درگیر انقدر منم

  .رفتم سالن سمت به و کردم خداحافظی پرهام واز شدم پیاده ازماشین

 بگذارد تا خواستم می آانجا مسئول از هم آخر ي دقیقه من اما بودم کرده ترك را سالن اول هاي ساعت همان ها خیلی

  ي دقیقه پنج

  :رفتم ودب منتظرم که پرهام طرف وبه شدم خارج سالن از و دادم تحویل را ام برگه بحث باکلی باالخره.بنشینم دیگرهم

  هست امیدي ؟بهت کردي چیکار کوچیکه آبجی-

  باشه امیدي نکنم فکر دونم نمی-

  کردم حس را ماشین شیشه به دستی خوردن صداي که بودم خودم افکار توي افتادیم وراه شدیم ماشین سوار

  :گفت که دادم پایین را شیشه دیدم شیشه پشت را پرهام خندان نسبتا ي چهره

  شده؟ غرق دریا کدوم تو-

  ؟ چی-

  !هات کشتی-

  شده غرق شما از که جایی همون-

  .بدیم نجاتشون بریم باهم تا بخور بگیر را بستنی این بیا-
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  .چسبید می خیلی سرد هواي آن در واقعا و بود خنک خیلی گرفتم دستش از را بستنی

  .کنم استراحت و بروم اتاقم به دادند اجازه خره باال وبابا مامان پرسدن سوال کلی و خانه به رسیدن از بعد

***  

 خاموش که همراهش تلفن نداشتم خبري زیاد سارا از. صمیمی خیلی بود شده قبل مثل فرزاد با رابطم بعد به کنکور روز از

  بود

 ازش وخبري زده هم به سارا با گفت می کردم می سوال که هم مهرداد از.بودند رفته مسافرت به مامان ي گفته وبه

  .نداره

 وبه بود شده لوغش خیلی سایت شدم سایت وارد. بزنند سایت در را کنکور نتایج شب آن بود وقرار رسید پایان به ها انتظار

  سختی

  .ببینم است قرار که چیزي از ترسیدم ومی بودم بسته را چشمانم شد باز

 باور لقاب برام دیدم می که را چیزي کردم می نگاه مانیتور ي صفحه به زده وشوك کردم باز را چشمانم نبود اي چاره اما

  با نبود

  :گفت دید را نتیجه ووقتی شد اتاقم وارد پرهام بودم شده قبول تهران دانشگاه روانشناسی عالی ي رتبه یک

  رسیدي آرزوت به کوچیکه آبجی باشه مبارك-

  . کردم شکر بسیار را خدا و خواندم ونمازي کردم خاموش را کامپیوتر منم شد خارج اتاق از

 سمتم مداو مامان رفتم پایین که ها پله از. شدم قبول اي رشته چه گفت می همه به داشت که شنیدم را پرهام صداي که

  را ام گونه و

  .فرزین حتی گفتند تبریک همه گفت تبریک من وبه بوسید

 مهمانی زا قبل روز صبح.بود کرده دعوت را فامیل ي وهمه بود گرفته مهمانی دانشگاه توي من قبولی مناسبت به مامان

  صداي با

  : وگفتم شدم بلند خواب از مامان

  بخوابم؟ نمیذاري چرا هشته ساعت تازه مامان چیه-

  شده چی بگم تا پایین وبیا بزن وصورتت دست به آبی یه پاشو-

 با.بودند معج صبحانه میز دور وهمه رفتم وپایین کردم عوض را خوابم لباس زدم وصورتو دست به آبی و شدم بلند اجبار به

  خودم
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  :پرسیدم ازمامان و کرده بیدار خواب از را همه مامان که است مهمی خبر حتما گفتم

  چیه؟ مهمتون خبر این بگید میشه-

  .تهران رسند می خانوادش و محبوبه عمه صبخ ده ساعت امروز وگفت زد زنگ ات پروانه عمه االن ها مهمه خیلی خبرم-

  :گفتم مامان وبه بودم شده شوکه واقعا

  بود؟ کجا محبوبه عمه بذاره سرت سربه خواسته عمه-

  .فرودگاه بریم باید که بخورید را صبحانتون زود هم حاال میگه راست خورد قسم امیرش جون به نه-

 که نفشیب وشال مانتو باهمان همراه مشکی رنگ به تفنگی لوله جین شلوار یک و رفتم اتاقم به صبحانه خوردن از بعد

  ي مغازه از

  :فتگ پرهام که پایین ورفتم زدم هام لب ورژبه رژگونه یکم فقط نبودم آرایش اهل زیاد.پوشیدم بودم خریده فرزاد

  شد دیر بریم باشید زود-

  .افتادیم راه فرودگاه سمت به بابا ماشین با هم وفریناز ومامان پرهام ماشین با فرزین منو

 می تشکیل عمه پسراي ونیما عمه،ایمان بزرگ دختر محبوبه،مینا عمه شوهر یوسف عمو از محبوبه عمه ي خانواده

  تقریبا مینا.شد

 ي شتهر توي که هم ایمان.کرده ازدواج ایرانی یک با کانادا که شنیدیم پیش سال سه و بود بزرگتر من از سالی هفت

  پزشکی دندان

 خترد وریحانه وپرهام باایمان که روزهایی نمیره یادم وقت هیچ.بود تر کوچک مینا از ودوسال بود کرده تحصیل کانادا

  پروانه عمه

 و بود تر کوچک من از دوسال عمه ي بچه کوچکترین ونیما کردیم می سواري دوچرخه ما حیاط وتوي وفامیل اسم

  .ندارم زیادي باهاش ي خاطره

 تولید شرکت ها موقع اون عمویوسف.ایران برگردند همیشه ي واسه بود قرار انگار بود گفته مامانم به عمه که اینجوري

  داشت دارو

 مشکالت از ريس یه خاطر به مدتی بعداز اما داشتند خوبی نسبتا مالی وضع.بودند رقیب وشاید همکار بابام با جورایی ویه

  مجبور

 وهر یمبود ایستاده ایمان کنار وپرهام من است یادم خوبی به را بروند خواستند می که هم روزي اون.بروند ایران شدنداز

  گریه سه
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 باال عمع.مارا ي همه واو دادیم می دست از را ایمان تنها ما داشت حقم بوذ ناراحت وپرهام ازمن بیشتر ایمان کردیم می

  .وبرد کرد جدا ما از را گریه ایمان با خره

 شاول هاي سوال منم پرسید می سوال ازمن هم سر وپشت بود ندیده را عمه تاحاال آخه بود کرده خرد را اعصابم فرزین

  شوخی با را

 اشهنب فرزاد کردم می خداخدا بلندشد گوشیم صداي.بود سربرده را ام حوصله واقعا آخرش هاي سوال ولی دادم می جواب

  آخه

  .من دوستان بهترین از یکی تقریبا و پروانه عمه دختر بود مریال آوردم در را گوشیم.بدم را جوابش تونستم نمی کنارپرهام

  کردي؟ ما از یادي عجب چه سالم-

  گیري؟ می پاچه چرا چیه خودم اخالق بد فریناز بر سالم-

  خبرا؟ چه حاال بگیرم پاچه که هستم سگ تو مثل من مگه-

  کجایی؟ االن زیاده که خبر-

  آیید؟ نمی شما فرودگاه ریم میري داریم راه تو-

  ري؟ می پرهام با بیام؟راستی شما با من نیفتادید راه هنوز اگه ببینم زدم زنگ بیفتیم راه خواستیم می االن هم ما-

  !نمیدم تو به اونو ي گندیده موي تار یه من بکش خجالت دوما افتادیم راه ما که اوال-

  .اه اه اه داره هم گندیده موي مگه نخواستم اصال-

  .شده تنگ هات بازي دیوونه براي حوصلم خیلی ما ي خونه بیا شب خیال بی-

  .باي فعال شه می تموم داره شارژگوشیم.نده نسبت من به را خودت لقب خودي بی اوي-

  :گفت پرهام که خندیدم حرفاش به وکلی کردم قطع

  بود؟ مریال-

  چطور؟ اره-

  !زنی نمی حرف جوري این اي دیگه کس با تو آخه-

***  

  .نشست پرواشون کرد اعالم خانومه این که کردم می صحبت مریال با داشتم و بودیم نشسته فرودگاه ي ها صندلی روي

  که موقع اون با حتما که کسایی شناختن سال10،12 بعداز جمعیت همه اون میون.رفتیم سالن نزدیک و شدیم بلند همه
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  گفتم مریال به.بود سخت واقعا کردند فرق خیلی شون دیدیم ما

  شناسند؟ نمی رو ما هم اونا شناسیم نمی را اونا که ما-

  خب؟-

  کنند؟ پیدامون تا بنویسیم را اسمشون روش بجوریم مقوا یه بیا-

  بیارم گیر کجا از مقوا ولی باشه-

  دستشه مقوا تا چند آقاهه اون ببین-

  بگیري؟ ازش ري نمی خودت چرا-

  زشته یرم من چون-

  نیست؟ زشت برم من وقت انوقت-

  نچ-

  :گفت من به رو.برگشت مقوا یه با بعدش دقیقه چند ورفت نزد اي دیگه حرف

  داري؟ خودکار-

  خواي؟ می چی برا-

  بنویسم روش خوام می خب-

  شه نمی معلوم که خودکار با کل عقل آخه-

  بیارم؟ کجا از ماژیک االن خب-

  .کنم می درستش من به بده-

  نوشتم مقوا روي و آوردم بیرون کیفم از هم قرمزم رژلب گرفتم دستش از را مقوا

  آمدید خوش محبوبه عمه ي خانواده

  :گفت دادم دستش را مقوا خندید بهم کلی مریال

  کنم؟ چیکارش-

  بخورش؟-

  چیو؟-
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  ببینند بگیرتا باال را مقوا خب پایینه کیوت آي انقدر چرا تو واي!را پسرت دوست لباي -

  باال؟ گیري نمی عالی جناب خود چرا وقت اون! توئه نوبت حاال خوردم قبال اونو -

  .بدم انجام را سخت کارهاي ي همه من شه نمی دادم انجام سختی خیلی کار چون-

  میره آبروم باال گیرم نمی منم-

  ما سمت به اومد و دوید صدازدم را فرزین

  داشتی؟ کاري من با آبجی بله-

  نندک پیدامون زودتر اینا عمه تا باال بگیر را مقوا کنه بقلت بگو پرهام پیش برو بگیر را مقوا این عزیزم اره -

  چشم-

  : گفت مریال رفت که فرزین

  !گیره می درد کمرش جونم پرهام حاال نکردي بغلش خودت چرا-

  ها شدي پرو خندیدم زیاد بهت ها تازگی-

  :گفت نفرشون یه.بودیم ایستاده جدا ازبقیه ما.طرفمون اومدند خوشگل پسر دوتا به افتاد نگاهم

  ایمان بنفشیه چه ببین-

  فرزین و پرهام طرف رفتند دیدم که بگم بهش چیزي یه برگشتم

  پرهام پیش رفتند چرا دوتا این مریال-

  بودند جیگرایی چه ولی دونم نمی-

  کنم عوض را صورتت دکوراسیون که خواي نمی مریال خفه-

  .هست دستم رو قبلیت چنگ زخم جاي هنوز شم می خفه عزیز نه-

  :گفت پرهام که نزدیکش بودندرفتم شده جمع دورش همه رفتیم پرهام طرف به

 کنار منو هم بعد. نیما ایشونم گفت و کرد دراز بود انداخته تیکه که پسره همون طرف به رو ودستش ایمان ایشون-

  گفت و برد خودش

  .فریناز خودم خواهر اینم

  :گفت مریال که اومدید خوش بگم اومدم
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  رفت؟ یادت را من پرهام-

  .مریال آش هر نخود اینم: پرهام

  : گفت بود شده ناراحت پرهام دست از انگار که مریال

  شد دور ما از و یی پررو خیلی که واقعا-

  :وگفتم برگشتم ایمان سمت به

  خوشحالم دوبارتون دیدار اومداز خوش خیلی-

  همینطور منم: ایمان

  :گفتم اونم به بود شده قرمز فرنگی گوجه مثل کردم نگاه نیما به

  باشید شما محبوبه عمه پسر کردم نمی فکر اصال آمدید خوش هم شما-

  بود خوشگل خیلی که الحق انداختم ایمان به نگاهی یه

 سبز ايه بودشونچشم زده باال ساده وخیلی بود من موهاي رنگ تقریبا که اي قهوه موهاي سفید وپوستی گرد صورت

  رنگ این خیلی

 دماغ یه. بود خوشگل خیلی ایمان چشماي ولی داشتم دوستشون و عسلی خودم هاي چشم هرچند داشتم رادوست چشم

  .مردونه هاي ولب بود با صورتش متناسب که

 عجب مریال ولق بودبه گذاشته باز را یقش ي ودکمه بود پوشیده مهرنگش پیراهن یه با همراه مشکی کتون شلوارتنگ یه

  جیگریه

  .رسید نمی ایمان پاي به اما بود خوشگل اونم بود کرده درست روز مد هم موهاش و بود زده اسپرت تیپ یه ونیما

  :وگفت زد نیشخندي ایمان

  واومدند شد تموم کارشون اینا مامان اینکه مثل-

 وشکسته پیرتر یکم فقط بودند نکرده تغییري زیاد بدم تشخیصشون تونستم می را اونا رفتیم یوسف وعمو عمه طرف به

  بودند شده تر

  :وگفت کرد نگاهم عمه داشتم دوستش خیلی کردم بغل را عمه

  .بود شده تنگ خیلی هات شیطونی واسه دلم عمه شدي بزرگ چقدر ریناز واي-

  مهربانید همونجور و نکردید تغییري زیاد شما ولی-
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  .کردیم حرکت ما ي خونه سمت به همگی و گفتم آمدید وخوش کردم سالم هم یوسف عمو به

 ضبط. نشستم جلو ایمان اسرار به من.اومدند بابا ماشین با هم یوسف وعمو وعمه پرهام ماشین وبا ما همراه ونیما ایمان

  روشن را

 وشیمگ صداي کردم می زمزمه آهنگ با داشتم که طور همسن.نیاد خوششون شاید گفتم نکردم زیاد را صداش ولی کردم

  شد بلند

  .گذاشتم سایلنت روي را وگوشیم دادم تماس رد بدم را جوابش تونستم نمی ولی بود فرزاد

 انایر به همیشه براي که فهمیدم. کردیم طی مریال و من هاي شیطنت و اش خانواده و محبوبه عمه خاطرات با را شب

  وتا برگشتند

 ایران ندخواست می که وحاال بود شده التحصیل فارق ایمان.بمونند ما ي خونه قراره پیداکنند مناسب ي خونه یه وقتی

  به بود قرار بمانند

 آن رد تا گشت می مناسب ي مدرسه یک دنبال بود مریال سن وهم کوچکتر من از سال یک که نیما اما برود سربازي

  .کند نام ثبت

***  

  - خوابی می چقدر دیگه شو بلند فریناز

  بخوابم ندارم دانشگاه که امرئز یه بزار خوشگلم مامان-

  سرم ریخته کار کلی داریم مهمون شب شو بلند-

  هستد کیا مهمونات حاال کن صداش اونو برو کجاست پریناز پس-

  بخره لباس رفته پرینازم بیاد خواستگار پریناز براي قراره امشب-

  :گفتم مامان وبه شدم بلند تخت روي از دفعه یک

  میگی جدي-

  میکنی؟ ذوق چرا تو حاال مادر اره-

  !کنم می کاري همه بشم خالص پریناز این دست از اینکه براي من داماد؟ آقا این هست کی حاال-

  است دانشگاهش هاي کالسی هم از اینکه مثل ولی شناسمش نمی که من-

  کجاهستند؟ اینا عمه راستی.میام کنم عوض را لباسم من پایین برو جونم مامان باشه-



 FATEMEH6565 عشق بھ چھ قیمت

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٢٣ 

 

  .نباشیم مزاحم که پروانت عمه ي خونه میریم ما گفت خواستگاریه امشب شنید وقتی-

  باشه-

 صورتی شلوارك و تاپ یه با را خوابم لباس زدم صورتم به آبی ویه رفتم دستشویی طرف به بیرون رفت اتاقم از مامان

  کردم عوض

 خانواده دش می ناراحت بابا بزنم ها تیپ این از تونستم نمی خونمون بودند اومده اینا عمه وقتی از بستم باال هم را موهام

  زیاد ي

  .ندمیکن نگاه بهت که هایی چاره بی اون هم کنی می گناه خودت هم کارت این با گفت می بابام اما نبودیم مذهبی

 تا مکرد مامان کمک ظهر تا و کردم جمع را ومیز خوردم گردو پنیر کوچک ي لقمه چندتا بود چیده را صبحانه میز مامان

  را خونه

 بازم ردیمک کی تمیز که را طرف هر نداشتیم خبر وما دارد مکافاتی هم بزرگ ي خانه کردن تمیز. کند تمیز و گردگیري

  دیگه جاي یه

 زتمی امشب خواستگاري براي هم را ها اون خواست می مامانم وگرنه نبودند پایین ها اتاق شکر را خدا حاال بود مانده

  نزدیک.کند

 کت یک بود تهبرگش خرید از بود عتی سا نیم پرینار نشستم مبل روي خسته شد تموم خانه گردگیري که بود پنج ساعت

  ودامن

  .بروم آرایشش براي برگشت حمام از وقتی بود خواسته وازمن بود خریده طالیی خوشگل

  وگفتمک رفتم سمتش به دیدم وشیرینی ازمیوه پر دستی با همراه در چارچوب در را وپرهام شد باز در

  نباشی خسته بزرگه سالمداداش-

  نباشی خسته هم تو کوچیکه آبجی سالم-

  .کردم تزیین و چیدم ظرف در دقت با را وآنها رفتم آشپزخانه سمت وبه گرفتم دستش از را شیرینی ي وجعبه ها میوه

  .بود کشیده دراز مبل روي پرهام

  مبهمه برام چیزي یه پرهام-

  چی؟-

 می تمیز اینطوري را خونه مامان نه نداشت کاري کس هیچ آمد می خواستگار من براي که وقت چند این توي اینکه-

  میوه تو نه کرد
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  ود؟نب خوشحال انقدر کس هیچ و کنم آرایش و بخرم نو لباس گفت می من به به کسی نه خریدي می وشیرینی

 بیا خیال بی را ها این حاال نیومده امین پسره اون از غیر پریناز خواستگاري کسی حاال تا آخه خب گی می راست آره-

  این امشب

  .بشیم خالص پریناز دست از کنیم خرش را خواستگاره

  پایین اومد پریناز که خندیدم می پرهام هاي حرف به داشتم

  کنند بیرونت خونه از که بگم چیزایی چه خواستگاریت براي بلدم رسه می هم ما نوبت پرهام آقا داشتیم-

  بزنیش بهم بخواي تو که خواستگاري بره خواد نمی کسی که فعال-

  :گفت من به رو پریناز

  رسند می االن کن آرایشم یکم بیا پاشو-

  بپره هم یکی این نکنه وحشت اومد پسره این صورتش روي بمال سفیداب سرخاب یکم پاشو اره:پرهام

 نه اما شلباس رنگ با متناسب را وآرایشش کردم ریز فر را موهاش. رفتم پریناز اتاق سمت وبه وخندیدم گفتم اي باشه

  غلیظ خیلی

 من عکس رب پریناز.بیارم براش را طالییم هاي کفش تا بیرون رفتم اتاق از شد خوشگل خیلی خودمونیم ولی. دادم انجام

  این اهل

 بهش خیلی ودب پوشیده را لباسش کردم باز که را در رفتم اتاقش سمت به و برداشتم را ها کفش. بخره لباس زیاد که نبود

  آمد می

  :وگفتم دادم بهش را ها کفش

  کرد خرش را داماد میشه تیپ بااین شدي خوشگل خیلی جونم پري-

 شلوارو کت یه و گرفتم ربعه یه دوش یه سریع بود هشت ساعت رفتم خودم اتاق سمت وبه بیرون اتاقش از دویدم و

  پوشیدم طوسی

 زیاد.پایین تمرف و زدم رژکالباسی یه وفقط پوشیدم بود لباسم ست که پررنگ طوسی شال یه سریع اومد زنگ صداي که

  نکردم آرایش

 خونه وارد تندداش تازه آرمین ي خانواده ایستادم پرهام کنار پایین رسیدم وقتی بگیرند اشتباه پري با را من خواستم نمی

  شدند می
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 ادرم خانوم آرمین،لیال پدر محسن آقا از شدند می تشکیل خواستگار ي خانواده.کردم پرسی واحوال سالم همشون با

  نظر به که آرمین

 که طوسی وشلوار کت یه انداختم آرمین به نگاه یه بود خوشگلی دختر که آرمین خواهر آنیتا آمدو می مهربونی زن

  کت همرنگ

  .شگلهخو گفت شد ومی بود خوب برادري جاي قیافشم. بود پوشیده زیرش هم تیره طوسی پیراهن ویه بود وشلوارمن

  .بیاورد را ها چایی که خواست و زد صدا را پریناز مامان

 ثانیه چند و برداشت را چایی آرمین رسید آرمین به وقتی داره استرس که بود مشخص کامال آمد بیرون اشپزخانه از پریناز

  اي

  .زد لبخندي یه هم دست وآخر شد خیره پري به

 به رداف شد قرار و زدم حرف فرزاد با عتی سا ونیم اتاقم رفتم منم بزنند را حرفاشون تا اتاق توي رفتند آرمین و پري

  .بروم دیدنش

 ي جمعه شد قرار چرا؟ دونستم نمی ولی داشتند عجله واقعا آرمین ي خانواده گذاشتند شب همان را وعروسی عقد قرار

  بعد ي هفته

  .بدهند نجات پري دست از را ما و بگیرند را وعروسی عقد

***  

 سه ساعت بدیش بودم خسته خیلی. رفتم می دانشگاه به وباید بود هفت ساعت شدم بیدار گوشیم زنگ صداي با صبح

  بودم خوابیده

 ازدواج براي همه بودند برگشته خواب براي دیشب اینا عمه. رفتم پایین و پوشیدم را بیرون ولباس شستم را وصورتم دست

  پري

  خوابند که امد می نظر به همم بقیه خوردند می صبحانه داشتند ونیما ایمان. بودند خوشحال

 پاشدم و خوردم چایی لیوان یک با همراه کوچک ي لقمه چند.دادند را جوابم همانگونه هم ها آن کردم اي آهسته سالم

  دانشگاه به که

  :گفت ایمان که بروم

  دانشگاه میري خودت ماشین با فریناز-

  چطور؟ آره-
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  مدرسه برسونی را من شه می اگه خواستم می

  میشه دیرش فریناز برمت می گیرم می را پرهام ماشین خودم:ایمان

  میشه شروع نه ساعت کالسم نداره مشکلی نه-

  بیام و بردارم باال از را کیفم من کن صبر لحظه یه پس: نیما

  باشه-

  ببخشش شده پررو خیلی ها تازگی:ایمان

  گیرید می سخت زیاد شما نکرده کاري بابا نه-

  شد مزاحمتون ببخشید حال هر به:ایمان

  :وگفت اومد پایین ها پله از ایمان

  بره می خودش با منم میره داره که فزیناز مزاحمتی چه-

 یکل نیما راه توي.رفتم نیما ي مدرسه طرف وبه آوردم بیرون حیاطمون از را وماشین زدم را ریموت شدیم خارج خانه از

  خندوندم

 خب ولی تمداش قرار وسوگند بامریم رفتم دانشگاه سمت به.کرد تشکر و شد پیاده ماشین از بود وشادي شوخ پسر واقعا

  و هشت ساعت

  رفتم طرفشون به و کردم پارك را ماشین رسیدم نیم

  گرامی دوستان بر سالم-

  اومدي؟ دیر چرا سالم:سوگند

  شد دیر مدرسه برسونمش خواست عمم پسر بیام خواستم می-

 سمت هوب کردم خداحافظی ها ازبچه شد تمام کالس که سه ساعت.رفتیم کالس سمت وبه زدیم حرف هم با ساعتی نیم

  فرزاد ي مغازه

 هک شد می ماهی یک مهرداد رفتم جابود آن فرزاد ي مغازه که دوم ي طبقه وبه کردم پارك را پاساژماشین دم افتادم راه

  ایران از

  .راندیدم سارا دیگه مهرداد رفتن بعداز.بود خریده فرزاد را آن سهم وفرزاد بود رفته

  :وگفتم شدم مغازه وارد
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  فرزاد آقا سالم-

  خوبی؟ خانومی سالم-

  توچطوري؟ خوبم-

  نبود؟ وخوب دید جیگررا توي میشه مگه-

  خبرا؟ چه-

  کردي؟ ما از یادي عجب چه هیچی-

  !سرنزنم بهت بود زشت گیري می ازماخبر زیادي شما دیدم آخه-

  نمیدي؟ افتخار شما بودم شما یاد به من-

 نداشتم ار کاراش و خودش ي حوصله دیگه اصال گذاشتم نمی محل بهش زیاد دیگه بود وقتی چند فرزاد گفت می راست

  دور ازش

 بود شده مک خیلی قبل به نسبت بهش عشقم کردم می احساس نداشتم بهش نسبت را قبل حس اون دیگه بودم شده

  باهاش که هم دیشب

 اهاشب خواستم نمی دیگه کنیم تموم چیزرا همه که بگم بهش خواستم می که بود این خاطر به گذاشتم را امروز قرار

  باشم داشته رابطه

 اون هدیگ.کردم می درك خوبی به را این نداشتیم هم با شباهتی هیچ وفرزاد من بود اشتباه هم اول از ما کار این اصال

  هاي چشم

 مناسب هم با ازدواج براي اصال که فهمیدم می حاال داشتم رابطه فرزاد با ازدواج قصد به من نبود وجذاب زیبا برام عسلی

  به نبودیم

 منفی ابجو بهش قاطعیت با بیاد خواستگاریم به که بدم اجازه بود خواسته ازم فرزاد که وقتی چند این توي که طوري

  یه بودم داده

 کرده تمرین کلی دیشب.خواد می بابام پول خاطر به بلکه خواد نمی خودم خاطر به را من فرزاد که گفت می بهم حسی

  :اومدم خودم به فرزاد باصداي بشم جدا وازش بگم بهش چی امروز که بودم

  فکري؟ تو خوشگلم چیه-

  بزنم حرف باهات خوام می پایین شاپ کافی بریم میاي هیچی-

  جابزن همین هست حرفی اگه ولی میام شاپ کافی-
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  بهتره شاپ کافی نه-

  بریم بیا باشه-

 بینی شپی قابل کارهاش اصال ترسیدم می فرزاد کارهاي و رفتار از جورایی یه.پایین ي طبقه رفتیم و بست را درمغازه

  نبود وکنترل

 از ییک وپشت بیرون اومدم فکر از رسیدیم که شاپ کافی به.کرد بغلم گهان نا که دریافتم اي دفعه اون از را این

  .میزهانشستم

  عزیزم؟ خوري می چی-

  نسکافه-

  گفتک وبعد داد سفارش نسکافه تا دو فرزاد

  خونتون بیاییم خواستگاري براي خواهرم با بدي اجازه اگه خواستم می داشتم حرف باهات منم اومدي که شد خوب-

  :گفتم آوردند راکه ها نسکافه

 يوتوبرا من باشم داشته رابطه باهات خوام نمی دیگه کنم تمومش را چیز همه تا جا این اومدم امروز من فرزاد ببین-

  نشدیم ساخته هم

 پیام همب نه بیا سراغم نه دیگه کنم می خواهش کردم اذیتت مدت این توي اگه ببخشم لطفا داریم فرق خیلی باهم ما

  بزن زنگ ونه بده

  .کردم فکر بهش هم وکلی گرفتم عقلم با را تصمیم این کنم عوضش بخوام که نگرفتم را تصمیم اسن احساسم روي از

  :وگفتم اوردم در کیفم توي از را بودم گرفته ازش مدت این توي که هدایایی تمام

  خداحافظ.ممنون چیز همه بابت-

 سوار ریعس اما کرد می صدام داشت که شنیدم می را فرزاد صداي رفتم ماشینم طرف وبه آمدم بیرون سریع شاپ کافی از

  شدم ماشین

 شمارهفرزاد که خطی اون نباشه مزاحمم اینکه براي منم زد می زنگ سرهم پشت فرزاد راه توي افتادم راه خونه سمت وبه

  را اش

 انهخ به رفتم خانه به شه نمی مزاحمم دیگه فرزاد اینکه از وخوشحال کردم روشن را دیگرم وخط کردم خاموش را داشت

  رسیدم که
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 ستندنش تاب روي هم کنار وآرمین پریناز دیدم که شدم پیاده ماشین واز کردم پارك حیاط راداخل وماشین زدم را ریموت

  ودارند

  :وگفتم رفتم سمتشون به خورند می بستنی

  شی؟ک نمی خجالت تو پري نشستند هم دل ور امروز حاال بوده خواستگاري دیشب شده اي زمونه دوره چه توروخداببین-

  کنم پیدا برات را خوبش یه که دم می قول کنی می حسودي داري دونم می که من دوما سالم اوال-

  نشسته پیشت که آرمینی به یا خودت به کنم حسودي چی به من آخه-

  هردو به-

  آوردند ازجادر را در ي پاشنه که دارم خواه خاطر انقدر که من آخه-

  کردند کج دررا عالی جناب خواستگاراي این شد نمی بسته در صبح دیدم من آهان-

  دیدي را بودند مرده پا دست زیر که هم اونایی دیگه آره-

  کنند اعدامت نیومدند قتل جرم به تا خونه تو برو هم خاال ندیدم را اونا دیگه نه-

  کنند نمی اعدامم نترس-

  خندید می ما به داشت که مردم نگاه آرمین به

  موقع یه برنشی روده خنده از آرمین آقا-

  نگو هیچی یعنی رفت اي غره چشم یه پري

  باشی شوخ انقدر نمیاد به اصال فریناز:آرمین

  رفتم که من باشید خوش بخندي، انقدر نمیاد هم شما به جدي-

  نبودند اگار هم بقیه دید می فوتبال داشت هم نیما پختند می غذا داشتند ومامان عمه شدم خانه وارد

  همگی به سالم-

  اومدي؟ دیر عزیزم سالم-

  کشید طول داشتم کار یکمی-

  کنم استراحت یکم برم نداري کاري بامن اگه-

  دارم کارش کن صداش را ایمان باال ري می داري جون عمه:عمه
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  باشه-

 اماکسی زدم در دوباره نشنیدم جوابی ولی زدم ودر رفتم اتاقش سمت به بود پرهام اتاق کنار ایمان اتاق رفتم باال ها پله از

  نداد جواب

  نبود اتاق توي کسی ولی کردم باز آرامی به دررا

  نیستی؟ ایمان-

  داشتم کاري هستم چرا-

  داشت هایی عضله عجب دیدم اي سورمه شلوارك یک و اي سورمه تیشرت یک با را ایمان عقب برگشتم

  پایین بري کنم صدات گفت داشت کار باهات عمه-

  میرم باشه-

  .خوابیدم کردم عوض را لباسم بودم خسته خیلی بیرون اومدم اتاق از

  .شدم بیدار خواب از پري باصداي

  نشستی من سر باال که رفت جونت آرمین-

  نچ-

  انداخته لنگر خورده کنگر آدمیه عجب اوه-

  نکنا توهین من شوهر به اوي-

  بخوابه تو پیش جا این خواد می شبم نکنه شوهرش شد زودم چه-

  داره اشکالی مگه-

  شدي می ماهري گر شنا وگرنه ندیدي آب سوگند قول به پري کشی نمی خجالت تو-

  بخوریم شام خواهیم می پایین پاشوبیا دیگه اینیم ما-

  چنده ساعت مگه-

  ونیم هفت-

  خوردیم شام ونیم هفت حاالساعت تا کی از ما-

  بپوش وحسابی درست لباس یه ضمن در پایین توبیا حاال-
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  خبره؟ چه پایین پري-

  باشه خبر چه باید مگه هیچی-

  عرعر که منم اره-

  بیا پاشو-

  میام پوشم می لباس برومنم-

  خبره چه فهمید شد نمی هم رفتم نمی تا اما خبریه یه پایین بودم مطمئن بیرون رفت اتاق از پري

 کرد رمس هم دار طرح اي قهوه شال ویه پوشیدم اي قهوه ودامن کت دست یه شستم را وصورتم ودست دستشویی رفتم

  گونه رژ یکمی

  .بیاد در حالی بی از صورتم که زدم هم روز و

  :گفت خاله که کردم بلندي سالم دیدم را وشاهرخ راحله خاله پایین رسیدم وقتی

  خوبی گلم عروس سالم-

  خوبم ممنون-

  .کرد سالم اونم که انداختم خوردم می نگاهش با داشت که شاهرخ به نگاهی

  :وگفتم نشستم پرهام کنار بود سالن توي که مبلی دورترین روي رفتم

  اومدند اینا که نگفتی چرا آد می بدم پسره این از چقدر من دونی می که تو-

  بیا کنار را امشب یه فریناز زشته-

  :وگفتم رفتم آشپزخونه سمت به.زد صدام آشپزخونه توي از مامان

  نگفتی؟ بهشون را من جواب مگه اومدند دوباره اینا خاله چی برا-

  ببر را ها چایی این خوب دختر یه مثل هم خاال زشته خدا به کن داري آبرو را امشب یه بیا گفتم چرا-

  برم نمی من مامان-

  کنم نمی حاللت را شیرم ببري را آبروم بخواي اگه فریناز خدا به-

 نگینیس ولی نخورم زمین که کردم می نگاه را پاهام وجلوي گرفتم پایین را سرم.ببرم را ها چایی شدم مجبور هرحال به

  را کسی نگاه
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 را چایی اول کنه می نگاهم داره خیره ایمان دیدم آوردم اال را سرم وقتی اما شاهرخه کردم فکر کردم حس خودم روي

  تعارف خاله به

 یمخونسرد کردم سعی داد می تکان و بود انداخته چپش پاي روي را راستش پاي شاهرخ رفتم شاهرخ سمت وبه کردم

  کنم حس را

 رها پایش روي را چایی وسینی کرده گیر شاهرخ پاي به بیاید نظر به که کردم کج کم یه را پایم شدم نزدیکش وقتی

  خودم و کردم

  :گفتم داد با و زدم جیغی

  کن جمع را پات احمق ي پسره سوختم پام آي-

 بود یختهر چاي از کمی یه فقط بود نشده چیزي اصل در که من پاي سوخته من از بیشتر خیلی شاهرخ پاي دونستم می

  که پام روي

 از که اقمات توي باال وبرم بشم بلند جام از اومدم برسه نظر به طبیعی که کردم داد وبی داد زیاد ولی نسوخت زیاد اونم

  برگشتم پشت

 با بشم لندب تونستم نمی جام از که بود گرفته درد کمرم انقدر برگشتم جدي جدي نبود الکی دیگه این زمین روي دوباره

  گفتم خودم

 انقدر.رومب اتاقم به و بشم بلند زمین روي از تا کرد کمکم پریناز. گرفت را دامنت شرش کردي که کاري فریناز دیدي

  می درد کمرم

 گریه تمداش واقعی طور به دیگه تونستم نمی اما بروم باال ها پله از خواستم می بود شده جمع چشمام توي اشک که کرد

  کردم می

 پرهام عدب دقیقه دو زد صدا را پرهام پري.تونستم نمی وجه هیچ به اما باال هابرم پله از کنه کمکم کرد می سعی پریناز

  وآرمین وایمان

  :گفت پرهام اومدند مون طرف به

  داري؟ چیکار پري چیه-

  باال بره تونه هانمی پله از اتاقش تو ببرم را فریناز کنم کمک بیا-

  دادي خودت دست کار آخرش هات شیطنت با دیدي-

  عوضیه شاهرخ اون تقصیر همش-
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 اتاقم به رسیدم وقتی. رفتم باال ها پله از زور به تا کرد کمکم هم پرهام.کردن گریه به کردم شروع ودوباره گفتم را این

  کمکم پري

  :گفت کرد نگاه را کمرم پشت وقتی کنم عوض را لباسم تا کرد

  شده کبود چقدر کمرت برسرم خاك-

  .شه می خیس داره لباسم کنم می حس چرا پري-

  :وگفت زد تر اال را لباسم

  شده خیس ازخون هم لباست میاد خون داره شده زخم کمرت باالي-

 بپوشی لنديب پاشنه اون به هاي کفش چرا بگه من به نیست یکی باشه اومده کمرم سر بالیی نکنه ترسیدم می داشتم

  که زمین روي که

  .بخوري زمین بود شده خیس چایی از

 یکم مرمک درد از شاید تا باندبیاره و بیاره مسکن برام تا رفت وخودش بخوابم تختم رو شکم روي که کرد کمکم پري

  بشه کم

  اتاق تو اومد پرهام و شد باز اتاق در

  زمین؟ رو بیاي کمر با خودت طوري این بعدش بسوزونی را مردم پسر پاي مجبوري مگه خوب دختر آخه-

  .... ي پسره اون تقصیر همش-

  شاهرخ؟ پاي روي نریختی را ها پایی قصد از که بگی خواي می پس آهان-

  شدي؟ متوجه تو-

  نیستم پرهام که نشناسم را شیطون وي سال همه این از بعد اگه-

  ها میگی راست-

  کنه می درد خیلی کمرت حاال-

  بخورم تکون جام از تونم نمی که قدر ان اره-

  حقته-

  پرهام-

  گرفتی را حالشون خوب ولی-
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  شد داغون جوري بد کمرم فقط اره-

  نخور غصه میشه خوب-

 ودب آورده برام مسکن قرص وچندتا کرد پانسمان را کمرم زخم پري رفت بیرون اتاق از پرهام اتاق توي اومد که پري

  :گفتم بهش.

  جونت آرمین پیش برو کزدم می چیکار نداشتم را تو جونم پري مرسی-

  کن صدام داشتی کاري اگه رفت آرمین بشی خوب من عروسی تا ایشااهللا برات نکردم کاري-

  .برد خوابم تا کشید طول ساعتی یک حال این با خوردم هم با را ها مسکن ي همه رفت بیرون اتاق از

 جام از مخواست بود ونیم سه ساعت انداختم اتاقم ساعت به نگاهی بود تاریک تاریک هوا شدم بیدار خواب از کمرم درد با

  اما شم بلند

 تمتونس نمی اما شده خی لباسم دوباره کردم می حس کنم صداش را پري خواستم می اومد در اخم و نگذاشت کمرم درد

  دوباره بشم بلند

 یب. شدند نمی بیدار صداها بااین بودند سنگین خواب همه که هم ما خانوادهی.زدم جیغ درد از بار این اما کردم سعی

  چون شدم خیال

  وگفتمک کردم شکر رو خدا اومد در صداي که گشتم گوشیم دنبال یکمی بشم بلند تونستم نمی

  تو بیا پري-

  کیه ببینم برگردم تونستم نمی ولی شنیدم را در شدن باز صداي

 سنگینه وابتخ انقدر که هم تو بشم بلنر تونم نمی جام از که من بزنم صدات داشتم کارت گفتی فکري باچه تو آخه پري-

  توپ با که

  بنداز من زخم به نگاهی یه کن روشن را چراغ کم لطف.من صداي به برسه چه شی نمی بیدار هم

  .زدم جیغ دوباره شد روشن که چراغ

  ایمانم فریناز زنی می جیغ چرا-

  :گفتم زدم می نفس نفس که همونطور

  پریه کردم می فکر ببخشید-

  اومدم خاطر همین به بخواي کمک شاید گفتم شنیدم که را جیغت صداي من ببخشید شما-
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  بکنه نگاهی یه را زخمم بیاد کنید بیدارش را پري میشه اگه کردي لطف-

  ببینم خودم بزار خوابه که پریناز-

  کن بیدارش نداره اشکالی-

  بینم می خودم گم می-

  آخه-

  دیگه نداره آخه-

  :وگفت طرفم اومد.کشیدم می خجالت ازش و بودم پوشیده صورتی و سفید وشلوارك تاپ یه

  قرمزه لباست کرده خونریزي زخمت اینکه مثل-

  شده خیس لباسم کردم حس هم خودم اره-

  کنم عوض را زخمت پانسمان بیارم را پانسمان وسایل برم کن صبر لحظه یه-

  بیار هم مسکن چندتا یه میري دستت قربون-

  باشه-

 حس هی خورد می پوستم به دستش وقتی کرد عوض را پانسمان آروم خیلی و زد باال را پیراهنم.برگشت سریع خیلی

  عجیبی

  :گفت شد تموم کارش وقتی.داشتم

  کرده ریزي خون بدجور زخمت برو دکتر یه هم صبح کنی عوض را لباستون باید کنم فکر-

  کردي کمکم که ممنون-

  کنی عوض را لباست کنم کمکت خواي می اگه نکردم کاري-

  ممنون نه-

  بپرسم؟ سوالی یه تونم می راحتی هرطور-

  بپزس اره-

  شاهرخ؟ پاي روي ریختی قصد از را ها چایی-

  اره-
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  چرا؟ وقت اون-

  نمیاد خوشم ازش چون-

  پاهاش روي ریزي می چایی نیاد خوشت هرکسی از تو-

  ریختم را ها چایی خاطر همین به بود شده پررو خیلی شاهرخ نوچ-

***  

  نداري کاري آرایشگاه میرم دارم من مامان-

  باش خودت مواظب نه-

  .هکن نمی درد دیگه و شده خوب کمرم شکر را خدا خوشحالم خیلی پریه عروسی امروز افتادم راه آرایشگاه سمت به

  رفتم نسرین سمت به بود چقدر واي آرایشگاه داخل رفتم

  خانم نسرین سالم-

  کردي دیر چرا سالم-

  موندم خواب ببخشید-

  وبیا بپوش را لباست بغلی اتاق توي برو نداره اشکالی-

  باشه-

 زانوم از تر ایینپ کمی هم قدش نداشت وهیچی بود دکلته باال از که بود مشکی لباسم. پوشیدم را ولباسم اتاق ي تو رفتم

  با روش بود

 شدم ارجخ اتاق واز پوشیدم را لباسم.بود اي نقره حریر پاپیون یه هم پهلوش توي بودو شده تزیین اي نقره هاي سنگ

  سمت وبه

  رفتم نسرین

  بشی؟ شکلی چه امشب داري دوست خب-

  باشه دخترونه آرایشم فقط کنه نمی فرقی زیاد-

  کنه نمی فرقی که خوبه-

 وريج این حداقل ریخت وپشتم کرد فر را موهام ي وبقیه کرد درست کوچک گل یه باموهام کرد کار به شروع نسرین

  لباسم یکم
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 بودم دهش وخوشگل بودم کرده فرق خیلی. کرد اي نقره و مشکی لباسم با ست هم را صورتم آرایش. شد می تر پوشیده

  را مزدش

 تازه هم مامان رسیدم خانه به بودکه هفت ساعت رفتم خانه وبه شدم ماشین سوار امدم وبیرون کردم تشکر وازش دادم

  آرایشگاه از

  :گفت دید را من وقتی بود برگشته

  شدي؟ خوشگل چه مادر-

  همینطور شما

  ندي؟ سکته را بابام باش مواظب امشب-

 حرکت باغ متس به هم با.آمد می بهش خیلی که بود پوشیده سفید وپیراهن مشکی وشلوار کت اومد بیرون اتاقش از بابا

  و پرهام کردیم

 اولین شدم یادهپ سریع رسیدیم که باغ به.شده شکلی چه پري ببینم خواست می دلم خیلی.بودند رفته ما از زودتر فرزین

  دیدم که کسی

  :فتگ که کردم سالم بهش بود شده خوشگل خیلی نگذریم حق از بود پوشیده مشکی وشلوار کت یه بود ایمان

  باشه مبارك سالم-

  آمدید خوش خیلی ممنون-

  دست ايباصد رقصیدم کلی آمدند داماد و عروس که وقتی وتا آوردم در را مانتوم رفتم زنانه طرف وبه گرفتم فاصله ازش

  خواندن هب شروع عاقد گرفتم را تور طرف ویک رفتم وپري آرمین طرف به ورفتم راپوشیدم ومانتوم رفتم اتاق به وسوت

  ردک جاري را خطبه بار سومین براي عاقد. داره حسی چه پري االن که کردم می فکر خودم با داشتم کرد عقد ي خطبه

  :گفت وپري

  .بله جمع هاي وبزرگتر ومادرم پدر ي اجازه با-

 وحاال ودب خوب خیلی اون اما گذاشتم می سرش سربه وزیاد کردم می اذیتش زیاد را پري درسته گرفت دلم اي دفعه یه

  که

  .شد می تنگ براش دلم رفت می داشت

  ودمب خواهرش که من بود شده خوشگل پري واقعا آورد در پري ازتن را شنل آرمین.شد خارج سالن از عاقد اینکه از بعد
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  .بیچاره آرمین به برسه چه دیگه نکنم نگاهش تونستم نمی

  مینآر سمت به کردنشون اذیت بر کردم استفاده فرصت از منم کرد نگاه را پري مبهوت و مات اي دقیقه چند آرمین

  :وگفتم رفتم

  !شده گلی لپ چه ببین را بیچارم خواهر خوردي کن درویش را چشمات آرمین-

  کنم می بخوام کار هر اصال خودمه زن کنم نگاهش دارم دوست-

  کارا این باشه زشت مردم جلوي کنم فکر فقط باشه-

  خونه رفتم وقتی اینجا نگفتم منم خب آره-

  بود شده قرمز فرنگی گوجه مثل خجالت از انداختم پري به نگاهی

  باش خودت مواظب امشب پس بزرگه آبجی-

  جلسم آرمین باالخره رقصیدند کلی هم با وآرمین پري اینکه بعداز.شدم دور وازش خندیدم منم رفت اي غره چشم پري

  مردونه سالن توي ورفت شد خیال بی را زنانه

  ويت اشک پري با خداحافظی وقت. کردیم همراهی خونشون تا را وآرمین پري یادگاري عکس گرفتن از بعد هم آخرشب

  .کنه کنترل را خودش بتونه هم پري تا بریزه اشکم نگذارم کردم سعی بود شده جمع دومون هر چشم

  اهاشونب داشتم دوست هم من.بروند کانادا به فرزین همراه ومامان بابا بود قرار دیگه روز دو خوابیدم و برگشتیم خونه به

  . تونستم نمی دانشگاه خاطر به ولی بروم

  .کشه می لطو سال یک تا ماه شش حداقل دونستم می ولی گردند برمی شد درست شرکتش کارهاي وقتی گفت می بابا

***  

  :وگفت اتاقم توي اومد پرهام

  پایین وبیا بپوش مناسب لباس یه-

  براچی؟-

  داریم مهمون-

  هست؟ کی-

  دونم نمی-
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  چی؟ یعنی-

  اومدند دگفتاومدن چی وبرا هستند کی پرسیدم ازشون وقتی بودند غریبه کنم باز را در رفتم شد بلند که آیفون صداي-

  خواستگاري. 

  چندنفرند؟--

  وخواهرش پسره-

  میام کنم می عوض را لباسم منم برو باشه-

  وپایین کردم سذم داشت اي نقره طرح که همرنگش شال ویک پوشیدم را ام نیلی شلوار و کت شد خارج اتاق از که پرهام

 چون ودب کرده را خودش کار فرزاد.کنند می چیکار اینجا اینا من خداي واي.دیدم را فرزاد رفتم پایین که ها پله از.رفتم

  من

  .بده قرار آمپاس توي را من قولی به تا بود اومده سرزده بودم نداده بهش خواستگاري ي اجازه

  واقعیش واهرخ که دونم می بعید البته که فرزاد خواهر وقتی.دادند را جوابم هم ها اون.نشستم بابا وکنار کردم بلندي سالم

  :گفتم خواست را من ونظر مطلب سر رفت بود

  .نکنید تلف را وما خودتون وقت این از بیش وبهتره منفیه من جواب-

  اون به نسبت حسی هیچ دیگه من چون نداشت تعجب جاي اما بود کرده تعجب کامال من زذن وحرف رفتار از فرزاد

  .بودم متنفر ازش جورایی یه وشاید نداشتم

  :وگفتم شدم بلند مبل ازروي

  کنم می همراهیتون در دم تا من-

  :گفت بابام

  هستند مهمون زشته فریناز-

  گفت فرزاد به ورو شد بلند فرزاد خواهر

  نیست ما جاي دیگه اینجا شو بلند فرزاد-

  :گفت رزادف رسیدیم در دم به وقتی کردم همراهیشون بودم گفته که همونطور منم رفتند در طرف به و شد بلند هم فرزاد

  کنم؟ می تالفی را کارت این باش مطمئن-
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  .نیست مهم برام بکن داري دوست هرکاري-

***  

  ره از وزودتر بگیرم مدرسه از را پروندش بود قرار افتادم راه فرزین ي مدرسه سمت وبه گرفتم مریم دست از را جزوه

  دمخو بچگی یاد. بچه از بود پر ومدرسه بود تفریح زنگ شدم مدرسه وارد.شدم پیاده ماشین از ببرمش خونه به روز

  .اومد سمتم به دست در کیفی وبا دوید فرزین داشتیم روزایی چه افتادم ومدرسمون

  خودم جون آبجی سالم-

  خوشحالی؟ خیلی میاي کیفت با چرا حاال گل فرزین آقا سالم-

  خوشحالم که معلومه-

  بریم بعد بگیرم را پروندت اول دفتر توي بریم بیا خب-

  طرف هب فرزین وبا گرفتم را پرونده باالخره مدیرشون هاي حرفی پر ساعت یک از وبعد رفتم مدرسشون دفتر سمت به

  اومد نطرفمو به باال خیلی سرعت با موتوري یک شدیم خارج رو پیاده از وقتی.رفتم بود خیابون طرف اون که ماشین

 و دست سوزش کردم می احساس که چیزي تنها هم بعد و افتادیم زمین روي به هم وبا کردم بغل را فرزین فقط من

  پهلوم

  .بود پام ودرد

  .دمدی کنارم را وفرزین مامان اشک از پر ي چهره و انداختم نگاهی بود ذستم توي که سرمی به کردم باز چشم وقتی

  اومدي؟ هوش به عزیزم-

  کنه می درد انقدر چرا دستم اینجام؟ چرا من خبره چه اینجا مامان-

  شد خارج اتاق واز میزنم صدا را پرستار االن کن صبر-

  .کرد تزریق سرم داخل چیزي و پرسید ازم سوال چند پرستار.شد اتاق وارد پرستاري با دقیقه چند از پس

  افتاده؟ اتفاقی چه نگفتی مامان-

  می بغل را فرزین تو میاد شما سمت به سرعت با موتوري یک شدید خارج رو پیاده از وقتی گه می فرزین که طور این-

 تو که یختندر سمت به مایعی یه گفت فرزین بعدم میفتی زمین روي فرزین با میزنه پات به موتوري وقتی ولی کنی

  دستت
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 ابونخی توي که مردمی بعدم پاشه می وپهلوت دست به ها اسید که نپاشه وفرزین خودت صورت به که آوردي باال را

  بودند

  به النا شکر را خدا که هوشی بی ساعته وچهار بیست االنم دادند خبر ما وبه زدند زنگ بعدهم بیمارستان آوردندت می

  .اومدي هوش

  پاشیده؟ اسید بهم کی مامان-

  .انداخته روز این به را تو که بوده مادري پدر بی کدام نیست معلوم مادر دونم نمی-

  نداشتید؟ پرواز دیشب مگه شما مامان واي-

  !مادر رفتیم می کجا تو روز و حال این با کردیم کنسلش ولی عزیزم چرا-

  تا ناآش و ودوست فامیل از داشتم قاتی مال کلی هم هرروز.گذشت سخت خیلی بودم بیمارستان در که اي هفته یک

  .دانشگاهم هاي همکالسی

  .برگشتم خانه وبه شدم مرخص بود بهبودي به رو دستم که هفته یک از بعد

 نگت هم بوکم فیس دوستاي حتی اتاقم و خانه براي دلم واقعا شه نمی آدم خود ي خانه جا هیچ گویند می که راسته

  شده

  .بود

  .داد می گوش کی اما نروم حمام به که بود کرده اسرار خیلی دکتر هرچند خواست می حسابی حمام یه دلم

  بود دهش خوب تقریبا پهلویم زخم شکر را خدا نرسه زخمم به آب تا کردم دستم در را پالستیکی تا کرد کمکم مامانم

  . بودم حمام در ساعتی یک تقریبا.کرد نمی ایجاد ومشکلی

  دشمنی کسی اب من آخه.نرسیدم اي نتیجه به اما پاشیده اسید بهم کسی چه که بودم کرده فکر خیلی وقته چند این توي

  . نداشتم

  با نیماو وایمان من.افتادیم راه فرودگاه سمت به وما هست شش ساعت االن دارند پرواز ونیم هفت ساعت اینا بابا امشب

  .کانادا برم هاشونبا تونستم ومی نداشتم دانشگاه منم کاش.رفتیم فرودگاه سمت به بابا ماشین با هم وبقیه پرهام ماشین

  بود مغرور کامال پسر یه که ایمان بودبرعکس شوخی خیلی پسر که واقعا گذروندیم نیما هاي بازي دلقک با را راه

  .شد می صمیمی کسی با کم وخیلی
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  داحافظیخ وفرزین ومامان بابا از میفتد راه دیگه ساعت نیم تا پرواز که کرد اعالم خانومه این وقتی رسیدیم فرودگاه به

  اشک لويج نتونستم کردم کاري هر.بمونی تنها و کنی خداحافظی داري دوستشون که کسانی از سخته خیلی واقعا کردم

  . هایمرابگیرم

  ندازيا راه را خونه کار هاي کار اول خواستند می و بودند ما ي خونه هنوز اینا عمه برگشتیم خونه به هم ما رفتند وقتی

  .بگردند خونه دنبال بعد و کنند

  و ره می زودي همین به نداشتم خبر.  رفت سربازي به و کرد جمع را وسایلش هم ایمان رفتند اینا بابا اینکه از بعد روز

 یزمر می اشک دارم چی براي دونستم نمی.ریختم اشک و شدم شکه واقعا خداحافظی براي اتاقم در اومد صبح وقتی

  براي

  اشک رفتنش براي بخوام من که نداشت من با نزدیکی خیلی نسبت ایمان ولی... یا سربازي ره می داره ایمان اینکه

  عاشقش هک نکنه نه خدایا واي بودم شده دلتنگش من چرا پس دوستم ونه پدرم ونه بود برادرم نه.بشم دلتنگش و بریزم

  .دهد می اجبار به هم را من سالم جواب حتی که پسري عاشق باشم شده

  کارشان نمیتوانستم.آنرابگیرد تابتواندجلویپیشرفت نداشت درآن دخالتی عقل و داد می انجام دل که بود کاري

  اینبار ولی.مغروروخودخواه پسري دلتنگ میشدم وهرروزبیشتردلتنگش بودم شده ایمان واقعاعاشق من کنم

  .میکردم خاطراوگریه هرروزبه که تاجایی میشدم دلتنگ طوردیگري

  زادفر دلتنگ هیچگاه میفهمم اماحال ام شده دلتنگش کرمیکردم اوقاتف گاهی داشتم بافرزادرابطه که آنروزهایی

  .وبس کردمراپرمی تنهاییم بافرزاداوقات فقط من.نداشتم هم دوستش هیچوقت بلکه نمیشدم تنهادلتنگش نه نمیشدم

  می فکرمیکردمپشیمان وگناهش بهعواقب امابعدکه کنم خودکشی میخواستم ندباري ایمانچ اماحاالازدوري

  .شدم

  نفهمیددردمن هیچکس که اماافسوس است پدرومادرم هخاطررفتن منب وروزخراب فکرمیکردندحال همه

  .چیست

  هک ایاست حدوددوهفته میکنم صحبت تلفنی کانادامیگذردهرروزبامامان بابااینابه ازرفتن ماهی تقریباشش

  همان هم بیشترازدوبارآن است رفته که ماهی شش درطی ایمان. شدم تنهاترازقبل خریدندومن ایناخانه عمه

  داردبه وتصمیم اوست نگران شدت به عمه. ندارد ازاوخبري میکندوکسی خدمت اراك.است نزده زنگ اوایل
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  .بگیرد ازایمان برودوخبري اراك به زودي

***  

  کردم امالتعجب ایمانک ازدیدن.دیدم باالسرخودم پرازاشک راباچشمانی وپرهام ایمان بازکردم راکه چشمانم

  درد ازدل هک بلندشوم بیمارستان تخت ازروي آمدم.شدم خوشحال خیلی ازدیدنش خبرنداشتم من بودکه برگشته اوکی

  .بلندشد آخم وصداي خودپیچیدم به

  :چرخیدوگفت طرفم به پرهام

  اومدي؟ هوش به خواهري -

  :آمدگفتم می چاه انگارازته که باصدایی نمیتوانستم بودکه انقدرخشک اماگلویم بزنم حرفی اومدم

  آب-

  میارم برات االن: ایمان

  :گفت اي گرفته باصداي پرهام راخوردم آب وقتی

  بیایند؟ بگم االن بدي جواب سواالتشون وبه بیاي هوش منتظرهستندتابه هابیرون فرینازپلیس-

  بگوبیایند اره-

  اومدند اتاق به دوپلیس بعدهمراه اي وچنددقیقه رفت بیرون پرهام

  :هاگفت ازپلیس یکی

  اونجا؟ رفتی چراوچهجوري کن تعریف برامون دخترم خب-

  :وگفتم کردم راصاف صدام

 یرشدهد دانشگاهم.بودم برده تعمیرگاه تعمیربه براي راهم دردمیکردماشینم دلم شدت به بلندشدم ازخواب که صبح -

  :گفت دوستانم زینت ازصمیمی سوگندیکی.شد تموم کالسم وقتی.رفتم دانشگاه به وباآژانس پوشیدم بیرون لباس بودسریع

  بخرم لباس میخواهم داریم مهمون مخریدماامشب بري فرینازبیاباهم-

  ریدخ بیام باهات که برسه چه برم تاخونه نمیتوانم که دردمیکنه دلم انقدر من هاولی نشی ناراحت سوگندجونم-

  خداحافظ میروم نشده تادیرم من پس بشم ناراحت بابابراچی نه-

  بگذره خوش خداحافظ-
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  میادطرفم داره مریم دورشددیدم سوگندکه

  رانیاوردي؟ فرینازامروزماشینت-

  نگرفتمش هنوزازتعمیرگاه نه-

  خونه رسونیمت بیامامی میخواي اگه بیاددنبالم اشکان قراره-

  شمانمیشم مزاحم نه-

  بانه؟ میخوریم دردهم به جورآدمیه چه آشناشوببین اصالبیابااشکان چیه مزاحمت-

  باشه-

  بودو جدیدمریم دوست بودم ندیده حال راتابه اشکان.بودرفتیم خیابون اونطرف که هیوندایی طرف به باهم

  .کنند ازدواج انگارقراربودباهم

  آقااشکان سالم-

  نمیکنی؟ معرفی جان مریم سالم-

  فریناز دوستم بهترین-

  پایین طرف به داشت کمکم دادامااشکان اشکان مارابه ي خونه آدرس مریم.افتاد کردوراه رارروشن ماشین اشکان

  :گفتم شهرمیرفت

  !هانیست مااینطرف ي میریدخونه راداریداشتباهی راه فکرکنم آقااشکان-

  میرم درست دارم رابلدم راهم من نه-

  .نبود انگارمتوجه امامریم ترسیدم بیشترمی شدومن ازشهردورترمی میگذشت هرچه

 درهارا کانامااش دررابازکنم خواستم شدم نزدیک درماشین به یکم توجه جلب بدون است کاسه زیرنیم اي کاسه فهمیدم

  قفل

  بود کرده

  هستند قفل درها نکن تالش-

  بشم پیاده خوام می را ها در کن باز-

  هاتون با دارم کار حاال من شه نمی هه هه-
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  شده اینجوري خورده بیچاره مریم این به دادي چی-

  ها کنی می کیف بیشتر بدم هم تو به خوري می اگه-

  بشم پیاده خوام می کن باز را در این گفتم-

  نزن زور الکی شو خفه-

  مردي ونا شعور بی خیلی-

  دیدي را کجاش تازه -

  بیاد سرم قراره بالیی چه کردم می فکر و نشستم ساکت طور همون

 از یکی به.بشیم پیاده ماشین از کرد ومجبرمون کرد باز را ها در اشکان.رسیدیم متروکه ي خونه یه به ساعتی نیم از بعد

  :گفت و کرد بررسی کامال و گرفت دستم از زور به را کیفم.برد را ما داشت وجود که هایی خرابه خونه

  بده؟ را گوشیت-

  ندارم گوشی-

  عمت جون آره-

  نبود که دیدي نگشتی را کیف مگه آدمیه عجب-

  نداري؟ گوشی وضع و سر این با تو یعنی-

  بردارم خونه از رفت یادم بود شده دیرم صبح ولی دارم-

 جیب لداخ از را گوشیم گذشت رفتنش از که دقیقه چند از بعد. کرد قفل را در و بیرون رفت اونجا از و نزد حرفی دیگه

  :رادادم پیام این ام عمه دختر ملینا به و آوردم در شلوارم

 باشد...ايطرف و شهر از خارج خانه کنم فکر بده خبر پلیس به کنم می خواهش ندارم خی شو خدا به اند دزدیده را من ملینا-

  .کن کمک بهم خدا تورا

  گذاشتم شلوارم جیب داخل و سایلنت روي را گوشیم

 می جهت بی و بود قرمز شدت به چشمانشان.شدند داخل اشکان با همراه پسر ویک شد باز در بعد ساعتی نیم

  .بودند کرده مصرف چیزي کنم خندیدندفکرمی

  :گفت و چرخید من طرف به اشکان که کردند بلند زمین روي از را واو رفتند مریم سراغ به

  کنیم تمام را یکی این کار اول بزار میایم هم تو سراغ نشو تاراحت-
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  کثافت عوضی شو خفه-

  را مریم بعد بسازیم را تو کار اول نکن کاري ببین-

 اینکه زا قبل گرفتم تصمیم گذراندم نظر از را اتاق تمام.بردند بیرون خانه از را مریم هم ها آن گرفتم خون خفه ترس از

 آمده رشس بالیی چه دانستم ونمی بودم مریم نگران.کردم ورو زیر را اتاق کل.کنم خودکشبی بدهم دست از را ام پاکی

  .است

 کمی و داشتمبر را آن نداشتم دیگري ي چاره اما بود کثیف خیلی.افتاد ها صندلی از یکی زیر که افتاد چاقویی به نگاهم

 اقدام ریعس شنیدم را در صداي وقتی.گذاشتم رگم روي را چاقو و نشستم در به پشت زمین روي کردم تمیز ام مانتو با

 پشت از یکس کنم فکر که بکشم دستم روي دوباره خواستم نبود تند زیاد وچاقو کشیدم دستم مچ روي را وچاقو کردم

  شنیدم می خوبی به را ها صدا ولی دیدم نمی چیزي زد کمرم پشت محکم اي میله یا چوب با سر

  :زد داد پسره

  کنه کشی خود خواسته می احمق ي دختره ببین بیا اشکان-

  کرده خبر پلیس نفر یه کنم فکر بریم بیا کن ولش را دختره رضا-

  .دونید می من از بهتر شما که هم را ماجرا ي بقیه نفهمیدم چیزي و شدم هوش بی دیگه اومدند ها پلیس فهمیدم وقتی

  :وگفت شد وارد خنده با پریناز و شد باز در

  ندیده اي دیگه ي صدمه شکر را خدا گرفتم را قانونی پزشک جواب-

  :گفت ها پلیس از یکی

 دستگیر شوننفر دو شما کمک با امروز کردیم نمی پیداشون متاسفانه اما گشتیم می باند این دنبال بود وقت خیلی ما-

 اعتماد یکس هر به و باش خودت مراقب بیشتر بعد به این از ولی دخترم ندیدي چندانی آسیب شکر را خدا هم حاال شدند

  نکن

  صحیحه شما حرف-

 ونیت می شدي مرخص بیمارستان از که این از بعد هم شما بدیم تحویل کاررا گزارش تا ریم می دیگه ما پس خب-

  کنی شکایت ازشون و بیاي

  حتما-

  :گفت و بوسید را سرم و اومد جلو پري رفتند ها پلیس اینکه از بعد

  برس گرامیت شوهر به برو نداره اشکالی- خونه برم باید من جونم فریناز-
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  رفت و کرد خداحافظی

  زدي؟ زنگ مامان به امروز پرهام-

  نزدي زنگ بهش امروز چرا گفت و گرفت را سراغت کلی آره-

  نزدي حرفی بهش که تو-

 یم افتاد می برات اتفاقی اگه آوردي خودت سر بالیی چه ببین کنم چیکار تو دست از من خوردم،آخه خر مغز مگه-

  کنی؟ چیکار خواستی

  گذارمب ماشینش توي را پاهام کردم می غلط وگرنه کنه چیکار خواد می کثافت آشغال پسره دونستم نمی که من-

  کن جمع بیشتر را حواست بعد به این از گذاشت خیر به را دفعه این-

  چطوره؟ حالش کجاست مریم راستی ، باشه-

  باشه خوب زیاد حالش نکنم فکر است ویژه هاي مراقبت قسمت توي که فعال-

  برد خوابم بعد کمی و نگفتم چیزي دیگر

  برگشتم خانه به و شدم مرخص شد خوب کمرم و دست تقریبا که بعد روز سه

***   

 هم و واندخ می درس هم که شنیدم بینمش می قبل از بیشتر.است برگشته تهران به و است شده تمام ایمان سربازي

 شدم خالص شرش از من و گرفت زن شاهرخ.خواند می درسی چه و چیست کارش که ام نفهمیده هنوز اما کند می کار

 هک من نظر از است شده شاهرخ زن داشتنی دوست دختري.شود نمی وزخم سوزد نمی او خاطر به کمرم دیگر حداقل و

 وخدا ستچی کسی هر قسمت ببینی باید مامان قول به اما است شده شاهرخ مثل کسی زن که است حیف دختر آن واقعا

 زا واقعا ومامان ام کرده رد را هایم خواستگار از تا چند شود مشخص قسمتم تا تکلیفم بال فعال هم من خواهد می چه

 را ام امهن پایان رضویان استاد شود می التحصیل فارق ام نامه پایان اتمام با امسال بخواهد خدا اگر. است ناراحت دستم

  این وتوي کرده تایید

 کنم مومشت بتوانم خوبی به و کنه تایید انجمن را ام نامه پایان اگر که داده قول بهم و است کرده کمک بهم خیلی مدت

 وضعیتی نای با اونم بهتر این از چیزي چه و کنم کار به شروع مراکز از یکی توي شدنم التحصیل فارق از بعد تونم می

 دهاياستا از که دوستانش از یکی دیگه روز چند تا گفته و بهتره چیزي همه از من براي شه نمی پیدا کار اصال که

  .کنم تمام را ام نامه پایان بتونم اون کمک با تا کنه می معرفی را خودمونه دانشگاه

  :گفتم و گذاشتم میزم کشوي داخل و بستم را رنگم قرمز خاطرات دفتر اتاق در صداي با

  بفرمایید-



 FATEMEH6565 عشق بھ چھ قیمت

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۴٨ 

 

  کشیدم بنفش جیغ یه دیدنش با اتاق داخل اومد پري

  زنی؟ می جیغ چرا دیدي جن مگه روانی چته-

  !زدي می جیغ حتما دیدي می آینه توي جوري این را خودت اگه هم تو هیچی-

  چمه من مگه وا-

 را باسل این خواي می جوري چه وضع این با حاال ببین را آرمین آقا گل دسته و کن نگاه آینه تو را خودت فقط هیچی-

  بپوشی؟ عروسی براي

  :فتگ که خندیدن به کردم شروع کشید بنفش جیغ یک من مثل دید را خودش وقتی و رفت آینه سمت به پریناز

  خندي؟ می من بدبختی به-

 کلی به ات نهت باال که داره دوست انقدر آرمین که خوشبختیه و نیست بدبختی این دوما نداره خندیدن که بدبختی اوال-

  !ها کردید شیطونی خوب دیشب شده سیاه و کبود

  کنم چیکار من بگو حاال میزنی تو چیه حرفا این بکش خجالت فریناز-

  :گفتم در صداي با

  بله-

  توئه؟ اتاق توي پري اومد اتاقت توي از جیغ صداي افتاده اتفاقی فریناز-

  آرمین تو بیا نیفتاده اتفاقی ولی اینجاست آره-

  :گفت و اتاق داخل اومد آرمین.داخل بیاد گفتی چرا یعنی که رفت بهم ترسناك ي غره چشم یه پري

  زنید می جیغ چرا سرتون رو گذاشتید را خونه خبرتونه چه دوتا شما-

  :گفت که خندیدن به کردم شروع

  کن مراجعه روانشناس یک به حتما فریناز شدند دیونه هم ها روانشناس ها تازگی خدا آخ-

 زنگ ومبر خواستم اگه بده را اش شماره بودي فارابی قبال توکه راستی برم می تورا قبلش اما عزیز خواهر شوهر حتما-

  بگیرم نوبت بزنم

  خندیدي؟ می چی به نگفتی حاال برمت می خودم اصال نه دم می بهت حتما باشه-

  عالی جناب گل دسته به-

  کردم چیکار من وامگه-
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  باباش ي خونه برگرده کبود اینجوري که ندادیم بهت را خواهرم-

  کرده چیکار شده متوجه و بودش دیده تازه انگار کرد پري به نگاهی یه

 لب روي را هاش لب خواصی ژس با و رفت پري طرفه به و کنم بوسش بازم خواهم می اصال دارم را اختیارش زنمه-

  :گفت پري شد تموم کارش وقتی کرد بوسش نرم خیلی و گذاشت پري هاب

  راو ها اینکار فریناز جلوي نکن زشته آرمین-

  نگو که دیده چیزا ازاین انقدر تو خواهر این زشته فریناز جلوي-

  فریناز آره-

  18 باال ي صحنه من بابا نه-

  کرد می نگاه داشت را اونجوریه فیلم اون بود کی عمت جون آره-

  فیلم؟ کدوم-

  دیدي می اونجوري فیلم داشتی دیدم خودم راه اون به نزن خودتو-

  دیگه کنم می تماشا زنده دارم هست فیلم به نیازي چه خب ولی نمیاد یادم-

  بکش خجالت فریناز: پري

  عروسی بري خواي می جوري چه کبود تن این با خیال بی را ها این حاال-

  بوسه می را خودت دست دیگه این-

  پري پررویی چه تو که آخ-

  شه می دیر االن بکن برام فکري یه باش زود-

  شد بهتر شاید روش زنم می پنکک یکم بشین بابا باشه-

 روي هاي سیاهی باالخره تا زدم پنکک و کننده سفید و پودر کرم کلی و شدم مشغول آرایشم میز صندلی روي نشست

  شد محو تنش

  دارم درس کلی که برو پاشو شد تموم گلم خواهر خب-

  رم می موقع اون بکن کن،آرایشمم درست را موهام برم کجا-

  آرایشگاه ري نمی چرا دیگه باشه امري-
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  رم نمی اي دیگه کس پیش منم نیست نیلوفر چون-

  کردم آرایشش هم کمی یک و کردم فر را نبودموهاش اي دیگه ي چاره

  نکنه درد گلم خواهر دست-

  دارم امتحان فردا چون بیرون گمشو زود شد تموم دیگه خب-

  باش داشته کالم عفت یکم-

  بیرون برو پري-

  کمکت از ممنون رفتم باشه-

 بلندي دايص و کرد برخورد اتاق در به هم دنپایی و رفت و بست را در سریع که کنم پرتاب سمتش به را دنپایی خواستم

  .داد

  .بخوانم درس و کنم تمرکز کردم سعی کرد می ام عصبانی بیشتر هم فردا امتحان فکر بودم شده خسته خیلی

***  

  :گفت مهناز بودم نشسته مهناز کنار دانشگاه حیاط توي

  نخوابیدي حتما دیشب پریده خیلی روت و رنگ-

  ام خسته خیلی بازم ولی خوابیدم ساعتی دو یه-

  بخوریم بگیرم چیزي یه برم خواي می-

 با اردد که دیدم را رضویان استاد گشتم بر که صدا طرف به زد می صدا مرا که شنیدم صدایی شد تمام که مهناز حرف

  :کرد صدایم دوباره کند می صحبت نفر یک

  رحیمی خانم-

  :گفتم شدم نزدیک بهش وقتی رفتم استاد طرف به و کردم خداحافظی مهناز از و شدم بلند نیمکت روي از

  دارید؟ کاري من با استاد بله-

  یرگشت طرفم به کرد می صحبت استاد با داشت که کسی اون من صداي با

  :گفت من هی خطاب رضویان استاد که کردم نگاه بهش متعجب خیلی کرد می چیکار اینجا این شدم شکه ایمان دیدن با

  .کنند کمکت ات نامه پایان تکمیل در بهت که خواستم ازشون من و هستند ایزدي ایمان استاد ایشون-



 FATEMEH6565 عشق بھ چھ قیمت

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۵١ 

 

 خبر نوم بود استاد ما دانشگاه توي ایمان یعنی کرد هنگ واقعا شد می وصل ایمان اسم به که استاد شنیدن از مغزم

 یم سعی مدت این توي شد می متصل ایمان به جوري یه بدم انجام خواستم می که کاري هر چرا دونم نمی.نداشتم

 یگراند بگیرم فاصله ازش کردم می سعی من چی هر ولی نشم وابسته بهش این از تر بیش و باشم دور ایمان از کردم

  :گفتم استاد به رو.کنند تر نزدیک او به را من کردند می سعی

  کنم کامل را ام نامه پایان شما خود کمک به دم می جیح تر من استاد آخه-

 خوب را ات هنام پایان کمکش با تا بکن را سعیت پس کنه کمک بهت تونه می بهتر ایمان من نظر به رحیمی نداره اخه-

  بدم انجام تونم نمی را بودم داده قول بهت که کاري صورت این غیر در کنی تمومش

  استاد چشم-

  :گفت ایمان و شد دور ما از استاد

  بخونی؟ درس دانشگاه این توي که کردم نمی فکر اصال-

  نشده؟ تموم درست هنوز توکه آخه بدي درس دانشگاه این توي شما که کردم نمی فکر اصال منم اتفاقا-

  زودپذیرفتنم خیلی شدم التحصیل فارغ آلمان فهمیدند وقتی ولی آره-

  اینطور که آهان-

  برم باید شه می شروع کالسم االن من-

  خونه رو می منم برو خب-

  نداري؟ کالس مگه-

  نه-

  برو زودتر پس خب-

  باشه-

  کردم فکر بیفته مدت این توي بود قرار که اتفاقاتی به و کردم حرکت خونه سمت به و کردم حافظی خدا ازش

 نامه ایانپ وتوانستم کرد کمک انقدر بهم که بودم ممنون ازش واقعا کردم تموم خوبی به را ام نامه پایان ایمان کمک با

 ارمک از بشم کار به مشغول مرکز آن در بتوانم تا شد واسطه و کرد عمل قولش به هم رضویان واستاد کنم تموم را ام

 است ستانتاب که هم واالن شدم قبول قبلیم دانشگاه همان توي و دادم امتحان ارشد کارشناسی براي.  بودم راضی خیلی

  .شود کاسته ام خستگی از کمی تا هستم استراحت ومشغول

***  
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 و دمش خانه وداخل بازکردم که را در. رفتم خانه سمت به و برداشتم ماشین توي از را وسایل و اومدیم خرید از پرهام با

  :گفتم است نشسته مبل روي که دیدم را پریناز

 زیادي کردي می زایمان زودتر تو کاش! چقدره خانم پري کمر دور: گویند می همه دیگه روز چند خوري می چقدر-

  !کنی می ورشکست را بیچاره آرمین اون وهم بابا هم بکشه طول

  شینه می لرزشم پاي خوره می خربزه کی هر-

  داره گناهی چه بابا خورده خربزه آرمین-

  شد خانه داخل هم پرهام که خندیدن به کردم شروع

  زنه؟ می حرف کی با مامان پري-

  است پروانه عمه کنم فکر-

  :وگفت کرد قطع را تلفن مامان

  مادر خریدید چیز همه-

  گفت می چی عمه خریدیم چیز همه مامان آره-

  :گفت رفت می خونه آشپز سمت به که همونطور

 صحبت باهاش بري بگم بهت گفت عمه کنه شرکت مراسم توي خواد نمی ملینا اما ملیناست برون بله امشب اینکه مثل-

  !کنی راضیش و کنی

  :گفت رفته هم در هایی ابرو با پرهام

  بدهند؟ شوهرش زور به خواهند می چرا خواد نمی خودش اگه خب-

  داره دوست خیلی را ملینا و رسه می دهنش به دستشم خوبیه پسره گفت می عمت که اینطور:مامان

 به رهامپ که دونستم می کردم می کمکش باید بود وقتش دیگه.رفت اتاقش سمت به و شد بلند حالت همون با پرهام

 لباس مرفت اتاقم سمت به و شدم بلند حال هر به بود نکرده اقدامی موقع اون تا چرا دونستم نمی ولی داره عالقه ملینا

  :گفتم و زدم در رفتم پرهام اتاق سمت به و کردم عوض را هایم

  تو بیام توانم می-

  ندارم حوصله اصال فریناز برو-

  رفتم اتاق داخل به و نگرفتم اجازه ازش دیگه
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  داخل نیا نگفتم مگه-

  کنی می اذیت را خودت چرا بشم عاشقم داداش قربون-

  دیدم می خوبی به را بود چشماش توي که اشکی برگشت سمتم به

  فهمیدي؟ هم تو پس-

  نگفتی اما بگی خودت که کردم صبر ولی دونم می که وقته خیلی-

  بودم؟ تابلو انقدر یعنی-

 هشب واقعا اگه هم حاال گرفتی کم دست را من بفهمم را چیز همه تونم می نگاهت توي از من ولی نبودي تابلو نه-

  کنم صحبت باهاش برم داري عالقه

  برونه بله امشب نیست صحبت برا وقتی دیگه-

  کنم صحبت باهاش برم نیست راضی خودش ملینا گفته مامان به عمه که شنیدي-

  خواستگاري داداشش براي بره خواد می که برم گلم خواهر قربون-

  نکن ذوق زیادي حاال خب-

  کنیم چیکارشون را اینا عمه شد راضی هم ملینا گیریم می فرض گی می راست-

  کردم فکري یه اونم برا نباش نگران-

  کردم می چیکار نداشتم را تو اگه من-

 بود توق خیلی کشیدم دراز کنارش و دستش روي گذاشتم را سرم و بغلش توي پریدم منم کرد باز هم از را هاش دست

 صداي اب اما پرینازه کردم فکر شد باز در بودم پرهام آغوش توي که همونطوري.بودم نخوابیده بغلش توي اینطوري که

  :گفت ایمان خوردم جا ایمان ي قیافه دیدن وبا برگشتم عقب سمت به مرد یک

  بهتري منم از که تو بده حالت گفت دایی زن-

  تو میاي اینطوري نیست طویله ولی ببخشیدا:من

  لینا؟م خواستگاریه برام بره قراره گلم خواهر باشه بد حالش و باشه داشته فریناز مثل خواهري آدم شه می مگه: پرهام

  ملیناست برونه بله امشب دونی نمی مگه داري خوشی دل چه-

  کنه می کنسلش گه می فریناز ولی چرا-

  خواستگاري بره برام تا داشتم فریناز مثل خواهر یه منم کاش اي:ایمان
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  خواهرت منم کن فرض خواستگاري روم می هم شما برا کیه بگو خواي می اگه-

  خوابی؟ می منم بغل توي اینطوري وقت اون-

  شده پررو خیلی شه می چیزیش یه ایمان این

  تونم نمی را یکی این گراییت خواهر اخالق ي شرمنده دیگه نه-

  زنی؟ می چیه حرفا این بکش خجالت ایمان:پرهام

  کنه می هوس آدم خوابیدید هم بغل توي جوري یه دوتا شما آخه-

  :گفت ایمان که نبود اتاق اون توي من جاي دیگه رفتم در سمت وبه اومدم بیرون پرهام بغل از

  حاال داشتید تشریف-

  خواستگاري برم باید کافیه هستید شما-

 مامان با تمخواس می بود رفته انگار پري پایین ي طبقه رفتم و اومدم بیرون اتاق از و بده را جوابم که نکردم صبر دیگه

  بدونم ملینا مورد در را نظرش جورایی یه و بزنم حرف

 را بود هکرد خرد که هایی خیار از دونه یه رفتم کرد می خرد ساالد وداشت بود نشسته آشپزخانه توي که مامان سمت به

  :گقتم و برداشتم

  بشه خودت عروس نداشتی دوست مامان پرید هم را ملینا پس-

  .نزده حرفی ازدواج مورد در حاال تا شناسی می من از بیشتر را پرهام توکه اما بهتر ملینا از کی مادر نه که چرا-

 یک ، يا سورمه لی شلوار یک با را هایم ولباس رفتم اتاقم سمت به شدم می کار به دست باید بود راضی هم مامان پس

 مه دخترونه صورتی رژ یک.کردم وض داشت اي سورمه زیباي و کوچک هاي گل که سفید شال ویک سفید مانتوي

 کردم رفک کلی راه توي افتادم راه اینا عمه ي خونه سمت به و کردم خداحافظی مامان از و رفتم پایین ي طبقه وبه زدم

  .بگیرم تماس ملینا با گرفتم تصمیم و

  گرفتم هم را ملینا ي شماره کردم می رانندگی که همونطور و برداشتم ماشین جلوي از را گوشیم

  بله-

  خانوم عروس سالم-

  دهند می شوهرم زور به دارند ببینی که کجایی فریناز واي-

  نداره ناراحتی انقدر که شدن عروس یه حاال خب-
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  فریناز-

-  

  بخوره بهم امشبشون ي برنامه بکن کاري یه خواي می

  چطوري ولی خوام می-

 وريج یه را ها اون و اتاقت توي میاري و گیري می مامانت از پر قرص بسته یه میري االن همین خونتونم راه توي من-

  برسم من تا بده نشون حال بی را خودت بیرون ري نمی اتاق از هم دیگه کنی می نیستشون به سر

  کنم خودکشی به تظاهر یعنی-

  فهم چیز آدم به آفرین-

  بعدش؟ خب-

  !نمک خواستگاري ازت خواسته من از پرهام چون رسیدي آرزوت به کنم فکر ضمن در من با بقیش بکن را کار این تو-

  فریناز کنی می شوخی-

  کنم تصادف که این از قبل کنم قطع بهتره االنم کنم نمی شوخی بابا نه-

  فریناز عاشقتم-

  .خداحافظ حاال خب-

 ي عمه نمک قانع و راضی امشب براي را ملینا تا کرد صحبت باهام کلی او رسیدم عمه ي خانه به که ساعتی نیم از بعد

 بعد و رفتم ملینا اتاق سمت به عمه هاي حرف شنیدن از بعد.بخوره دست رو ما از قراره جوري چه که نداشت خبر بیچاره

  .برگشتم داد و جیغ با اي دقیقه چهار سه از

  رفت دست از دخترت تک که کجایی عمه واي-

  شد نگران ام ریخته بهم ي قیافه و ریخت دیدن و اومد من سمت به من صداي با عمه

  فریناز گی می چی شده چه-

  کرده کشی خود ملینا عمه واي-

  نداشت باور را من حرفاي انگار رفت ملینا اتاق سمت به من به توجه بدون

  گی می چرت چرا سالمه اینکه-

  گفتم آوردم می در را نگران و ناراحت خیلی آدماي اداي که همونطور



 FATEMEH6565 عشق بھ چھ قیمت

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۵۶ 

 

  شه نمی بیدار زنم می صداش چی هر خالیه خالیه ببین را قرص بسته عمه-

  :گفت و زاري و گریه به کرد شروع و کرد ملینا به نگاهی یه هم بعد و قرص بسته به نگاهی یه عمه

  کنیم؟ چیکار باید حاال دادم بهش پر را قرص بسته این خودم خورده هم با را ها قرص ي همه بده مرگم خدا واي-

  .کن آماده بیمارستان به رفتن براي را مدارك از سري یه و دفترچه برو هم شما کنم می عوض را لباسش من-

  :گفتم و کردم قفل و بستم را اتاق در رفت حرفی بدون عمه

  کن عوض را هات لباس شو بلند ملینا-

  ببینه مامان اگه ولی-

  کردم قفل را در-

 نهمچی کشید دراز قبل مثل تخت روي و کرد عوض دقیقه پنج عرض در را هاش ولباس شد بلند تخت روي از سریع

  :گفتم عمه به و بیرون رفتم و کردم باز را در بود بعید ملینا از سرعتی

  من ماشین توي تا ببریمش کن کمکم بیا عمه-

  بیاد آمبوالنس بزنیم زنگ خواي می-

  بره دست از ملینا ممکنه برسند کی نیست معلوم اونا نه-

 ايو خوابوندیمش ماشین عقب صندلی روي و بردیم من ماشین سمت به را ملینا و رفتیم اتاق داخل به عمه با همراه

  .کنه می گوش من حرف به مگه ولی نخور انقدر گم می بهش سنگینه چقدر گرفت درد کمرم چقدر خدایا

 چه زا موضوع که بودم کرده هماهنگ باهاش و کرد می کار اونجا دوستم که هایی بیمارستان از یکی به رفتیم باعمه

  .بدهد انجام کاري چه باید و قراره

 نهمچی او که بکنند ازدواج به وادار زور به را دخترشان خواستند می چرا که کرد می سرزنش را خودش راه طول تمام عمه

 به دیگر بار یک و دیدم را محیا ودوستم رفتم بیمارستان داخل به تنهایی به رسیدیم که بیمارستان به بکند خود با کاري

  .بدهد انجام کاري چه که کردم تاکید ا

 وهمگی ردندآو پایین ماشین توي از را ملینا آنها و رفتیم من ماشین سمت به بیمارستان پرسنل از تا ودو محیا همراه به

  .رفتیم بیمارستان داخل به

 ملینا اقات در.بماند منتظرم بیرون که کردم خواهش عمه از و رفتم راببرند ملینا بود قرار که اتاقی به محیا همراه به من

 سرمی محیا.خندیدیم کلی محیا با همراه و گفتم برایش را بود شده تموم دیگه که نقشم تمام منم کرد باز را هایش چشم

  :وگفت کرد وصل ملینا به دروغ به را
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  شوي خالص برون بله این دست از امشب تا آیی نمی هوش به فردا تا تو که گویم می ات خانواده به من-

  کنم می جبران انشااهللا جون محیا مرسی:ملینا

  کنید اش جمع نفهمیده کسی تا را بازیتون شب خیمه وسایل زود فقط جبران خیال بی-

  نباش نگران فهمه نمی کسی-

  خداحافظ حال هر به-

 و ردندک می گریه همه دیدم بیمارستان سالن در را فامیل ي همه که رفتم بیرون اتاق از هم در صورتی با محیا همرا به

  .پرسید ازم سوال کلی و بود نگران بیشتر ازهمه انگار که پرهام بدهم آنها به خبري که خواستند می ازمن

 هخست ایمان و پرهام هاي سوال از. بود کرده جمع ساعت نیم توي را آدم همه این بود کرده عمل سریع چه عمه ماشااهللا

 ها نیمکت از ییک روي و رفتم بیمارستان حیاط به.بیاید دنبالم به تا کردم اشاره پرهام به و گرفتم فاصله بقیه از شدم

  :آمدند طرفم به ایمان و پرهام بعد دقیقه چند نشستم

  اینکه نه درستکنی را چیز همه که بود قرار تو وضعیه چه این:پرهام

  بخوره هم به بامش برون بله تا است نقشه یه همش اینا بابا کردید باور را چیز همه دوتا شما یعنی تر یواش بابا نرو تند-

  چی؟ یعنی-

 ملینا عدب کردیم قایمش جوري یه و کردیم خارج بسته توي از را قرص تا چند ما نیست کار در خودکشی که این یعنی-

 یکارچ که بودم کرده هماهنگ دوستمه که دکترش با قبل از که بیمارستانی آوردیمش هم ما زد هوشی بی به را خودش

  زده هوشی بی به را خودش الکی و وتوهست من از بهتر خیلی حالش ملینا االنم و بکنه

  گی می راست-

  دارم شوخی هم تو با من مگه آره-

  هستی کی دیگه تو فریناز واي-

  نرفته که یادت خودتم ي پرورده دست من-

 به مخواهی نمی و نیست ازدواج این به راضی دخترم که گفت پسره ي خانواده به هم وعمه خورد هم به برون بله اونشب

  دهیم شوهر را او اجبار

 هم هفته یک حتی و داد را بله جواب خواسته خدا از که هم او و رفتیم ملینا خواستگاري به ماجرا آن از بعد هفته یک

  کردم عقد سرعت به و نکردند صبر
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 همین هب ملینا و داشتند دوست قبل از را همدیگر ملینا و پرهام که بودند فهمیده همه حاال و بود مسخره واقعا کارهایشان

  نشد مهدوي آقاي پسر با ازدواج به حاضر خاطر

***  

 لویزیونت دیدن مشغول هم من بودند رفته اینجا از تازه شیطونش و ماهه دو پسر آرمان و پریناز و نبود خونه کسی هیچ

 چیزي تا رفتم آشپزخانه سمت به و کردم گرسنگی احساس.کردم می تماشا را سال 18 باالي فیلم یک داشتم و بودم

 قبل زا کمتر خیلی است پرهام کردم فکر راشنیدم خانه در صداي که بودم غذا کردن درست مشغول.بخورم و کنم درست

 گفتم خود با.رفت نمی آنها از بیشتري انتظار و بودند نامزد حال هر گذراندبه می ملینا با را خود اوقات بیشتر آمد می خانه

 درواستی رو هم با ما که هرچند رود می من آبروي و بیند می را فیلم حاال بودم کرده خاموش را تلویزیون کاش اي

  .بینم می ها فیلم نوع این از همیشه من کند فکر که نبود درست هم باز ولی نداشتیم

 و کردم استفاده فرصت از هم من است رفته اتاقش به حتما گفتم خود با نشنیدم صدایی اما زدم صدا باري چند را پرهام

 توجه بدون.کنم شخامو را تلویزیون ببیند را فیلم و بیاید پایین به پرهام اینکه از قبل تا خواستم و رفتم سالن سمت به

 مرا و شیدک را دستم پشت از نفر یک که کنم خاموش را تلویزیون خواستم و برداشتم عسلی روي از را کنترل اطاف به

 رداندمبرگ عقب به را سرم وقتی اما کند شوخی من با خواسته و است پرهام که کردم فکر اول داد سوق خودش سمت به

 هکاناپ سمت به آرامی به مرا ایمان که کردم می سکته داشتم تعجب و ترس از. شدم رو روبه ایمان خندان ي چهره با

 نشسته اپهکان روي کنارم که همانطور ثانیه چند بزنم حرفی توانستم نمی و بودم شک توي هنوز.خواباند آن روي ومرا برد

 و شیدمک بنفش جیغ یک و نداشتم را وضع این تحمل دیگر بوسید را هایم لب ولع با و شد خم صورتم سمت به بود

  :گفتم

  کنی؟ می غلطی چه داري تو-

 اما دادم هلش و بردم اش سینه زیر به را دستانم نداشت شدن بلند قصد و بود گرفته حس زیادي انگار نشد بلند ایمان اما

  : گفت و برداشت لباهایم روي از را هایش لب که بزنم جیغ دوباره خواستم نداشت اي فایده

  کنی؟ می ازدواج من با فریناز-

 یه چرا که نمک فکر بهش تونستم نمی اصال و بود مغروري خیلی پسر اون بود بعید ایمان از رفتار این کردم تعجب واقعا

  .بود کرده تغییر انقدر اي دفعه

  :گفتم آرام چندان نه صدایی با

  نه-

  :گفت که بروم باال ها پله از خواستم

  چرا؟ وقت اون-
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  را؟ به چسبیده چ چون-

  بگو را خودت دل حرف واقعیت کالمه تکه یک که این-

  ندارم ازدواج قصد که این دلیل به فقط نداره خاصی دلیل-

  !منی ناز خواي می ولی داري عالقه من به تو دونم می که من مخملی گوش که منم دیگه آره-

 راحتی نای به نداشتم تصمیم برنداشت غرورش از دست هم جا این حتی اون ولی داشتم عالقه بهش من گفت می راست

  :گفتم و اومدم پایین آخري ي پله روي از بدم بله جواب بهش ها

  !زدي توهم دارم عالقه تو به من گفته کی داري سقفی به اعتماد چه تو بابا-

  نداري؟ اي عالقه من به گی می یعنی-

  ندارم هم ازدواج قصد وهمچنین ندارم اي عالقه هیچ تو به من درسته-

  کشکه همش نوشتی هم دفتر این توي که هایی چیز این پس-

 دفتر ودب خودش خوشگل قرمز جلد یک با بزرگ دفتر یه دیدم می درست انداختم بود دستش توي که دفتري به نگاهی

 بردم هم توي را هایم آبرو خوانده را خاطراتش تمام حتما من خداي واي کرد می کار چی ایمان دست اما من خاطرات

  :وگفتم

  حقی؟ چه به البته و برداشتی کجا از را اون میکنه چیکار تو دست من خاطرات دفتر-

 تیکه اون خصوص به نشتی خوب خیلی خوندم هم را خاطراتت ي همه که بدونی نیست بد خورد سنگ به تیرت آخی-

  !کنی ازدواج من با باید و نداري اي بهانه دیگه حاال جالبه واقعا نوشتی من مورد در که را آخر ي

  بده بهم را دفترم ایمان احمقی و پررو خیلی-

  مونه می امانت من پیش بگیرم بله جواب شما از من که وقتی تا دفتر این-

  کنی می کشی گرو اي بچه خیلی که واقعا-

  آره کن فرض-

  ایمان آقا کنم می تالفی نیست منم پس باشه-

  راحتی هرجور-

  شده تو عاشق بچه این حاال-

  !چه من به شده که شده -



 FATEMEH6565 عشق بھ چھ قیمت

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۶٠ 

 

 زار زار و تمگذاش غمگین آهنگ یک و رفتم خودم اتاق سمت به دلیل همین به بمونم محیط اون توي تونستم نمی دیگه

 زدم یم پسش حاال چرا پس خواستم نمی را ایمان من مگه چیه کردنم گریه دلیل دونستم نمی اصال.  کردم می گریه

 خواب توي برد خوابم که کردم گریه انقدر.چرا واقعا شدم ساکت و نگفتم هیچی منن کرد می عالقه ابراز اون وقتی چرا

 خوبی حس چه.بود فشرده خودش به را من اون و بودم ایمان گرم اغوش توي که دیدم می را اي لحظه اون همش

  ببینم را خوابم ي بقیه نگذاشت و اومد ملینا که حیف اما بود خوبی خواب چه.داشت

  نداري کالس مگه شو بلند فریناز-

  چنده ساعت مگه ملینا چته-

  میشه دیرت االن هفته ساعت شو بلند-

  خوابیدم حاال تا دیروز از من یعنی-

  بشی بلند خواي نمی دیگه که کرده کارت چی ایمان این نیست معلوم آره-

  چی؟-

  داریم خبر چیز همه از ما راه اون به نزن را خودت شو بلند-

  :گفتم و نشستم تخت روي

  بودند کیا گفتی که مایی این از منظورت-

  زد زنگ یوسف عمو بودي خواب وقتی دیشب فامیل همچنین و خانواده کل-

  گرفت خواستگاري ي اجازه بابات از و

  گفت چی بابا-

  گذاشتند قرار جمعه شب براي-

  نداره اهمیتی نظرم چغندر برگه وسط این که منم-

  نزن فک انقدر شو بلند خداته از توکه-

 از رت زود داشتم قصد اما شد می شروع کالسم نه ساعت بود ربع و هفت انداختم ساعت به نگاهی بیرون رفت اتاق از

 لباس هم بعد و گرفتم ربعه یک دوش یک و رفتم حمام سمت به.کنم اجرایی را کشیدم که اي نقشه و بیفتم راه خونه

  رفتم ینپای و برداشتم را کیفم و زدم رژکالباسی ویک طالیی ي رژگونه یک.کردم آرایش هم یکم و کردم عوض را هایم

  :گفت مامان که شوم خار در از خواستم و گرفتم را بود کرده درست برام مامان که را اي لقمه

  بگیر جمعه شب براي داري الزم چیزي اگه کرده تعریف برایت را ماجرا ي همه ملینا کنم فکر-
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  خداحافظ گلم مامان چشم-

  سالمت به برو پناهت و پشت خدا-

 تماس سطل یک و گوجه کیلو دو سوپري از راه بین در افتادم راه و کردم روشن را ماشین شد باز که در زدم را ریموت

  گذاشتم عقب صندوق در و خریدم

  :گفتم و رفتم سمتش به کنم صحبت سوگند با کمی تا داشتم وقت بود ونیم هشت ساعت رسیدم که دانشگاه به

  اي؟ گرفته انقدر چرا نشستی تنها چرا گل خانوم سوگند بر سالم-

  بزنند را ترم میان امتحانات جواب قراره امروز ضمن ر بشینم خري چه با من نیستی توکه سالم-

  حاله ضد حسابی پس نه واي-

  خبره چه ببینیم کالس سمت بریم شو بلند هم حاال اره-

 کالس اخلد وقتی کردند می اذیتش و گذاشتد می سرش به سر و بودند شده جمع مدیا دور پسرا رفتیم کالس سمت به

  :گفت و برگشت سمتم به کالس هاي بچه ترین شوخ از یکی بابک.کردم سالم بلند صداي با شدیم

  است پایه بیشتر فریناز سراغ بریم بیاید کنید ولش اونو ها بچه سالم به-

  بابک آقا شی می خاله پسر زود چه-

  رحیمی خانم ببخشید-

  بخشمت می را دفعه یک این نداره اشکالی-

  :مگفت و رفتیم دانشگاه پارکینگ طرف به سوگند با شد تمام کالس باالخره کننده خسته ساعت چند بعداز

  اي؟ پایه بدم انجام کاري یه خواهم می سوگند-

  کاري چه-

  نه؟ یا هستی-

  ریختی اي نقشه چه دوباره حاال هستم-

  دیدم پارکینگ از اي گوشه را ایمان مشکی ماشین و کردم نگاه اطراف به

  :گفتم و رفتم خودم ماشین سمت به

  بریز پارکینگه ي گوشه که مشکیه ماشین اون روي را ها این برو و بگیر را ماست سطل این بیا-
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  چی؟-

  باش زود سوگند برو-

 از بعد دیمکر کثیف بدجوري را ماشینش خالصه رفتم ماشین طرف به و برداشتم را گوجه ي کیسه هم من رفت سوگند

  :گفتم سوگند به شد تموم کارمون اینکه

  ایم بیچاره اومد صاحبش اگه که بریم بیا سوگند باش زود-

  کیه؟ صاحبش-

  بریم بیا خیال بی-

  شدیم خارج دانشگاه از وسریع شدیم ماشین سوار

  :گفت سوگند که کردم پارك خیابان از اي گوشه و کشیدم راحتی نفس شدیم خارج دانشگاه از وقتی

  ایستادي؟ چرا-

  بودیم افتاده ترم این بودمون دیده کسی اگه ترسیدم خیلی شدم راحت خدا واي-

  بود؟ کی ماشین مگه گی می چه-

  استادها از یکی ماشین-

  را ما باشه ندیده کسی کن دعا کنه خفت خدا فریناز واي-

  کنیم می پاس دیگه بار یک را ترم این فوقش گذشت دیگه که حاال-

  راحتی همین به-

  میاي؟ باهام خرید بروم خواهم می من حاال بابا آره-

  خوابگاه برسونی را من بعدا که شرطی به میام باهات ندارم را خوابگاه به رفتم ي حوصله اره-

  قبول باشه-

  . نشدم آفتابی هم فرزاد ي مغازه طرفاي حتی قبل دفعات برعکس اما رفتیم همیشگیمان پاساژ سمت به-

 سبانچ و تنگ کتش بود زیبایی لباس. کرد جلب را ام توجه صورتی دامن و کت دست پاساژیک کل زدن دید از بعد

 ورتیص شال یک پسندیدم خیلی که خودم.شد می گشاد بعد و تنگ پا ران روي تا هم دامنش و بزرگ هاي دکمه با همراه

 بودم داده سوگند به که قولی طبق رفتیم ماشینم سمت به پاساژ از خروج از بعد و باشم ست کال که خریدم هم پررنگ

  .شدم خانه راهی شش ساعت و رساندم خوابگاه به را او
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 به سنگینی ترافیک و بود کرده تصادف ماشینی راه توي گرفت حسابی جورایی یه دلم باریدو می آرامی باران و بوئ پاییز

 ماشین در جهانبخش بابک و صادقی رضا صداي و کردم روشن را آن و بردم ضبط سمت به را دستم بود اومده وجود

  شد پخش

  ام جدایی این باعث میدونم نداره عیبی ام حالی چه که نپرسی نگیري ما از سراغی

  بکنه بهتر حالتو تو کنار نبودنم بکنه کمتر فکرتو رفتنم که شاید رفتم

  نبود خالی داشتن دوست تو با داشت فرق من احساس نبود عالی من به حست آخه خودم با کردم لج

  خیابون تو چراغ نوره به خیره چشام بارون نم نم این تو گرفته دلم بازم

  بارون زیر تو یاد به امشب دارم حالی چه آروم میکشه منو گذشته خاطرات

  خیابون تو چراغ نوره به خیره چشام بارون نم نم این تو گرفته دلم بازم

  بارون منو تو یاد به امشب داریم حالی چه آسون میکشه منو گذشته خاطرات

  بود شده کم من به عشقت تحمل بود شده سخت بود شده مسلم قبل از واسم بازي این تو باختن

  بسوز بساز میگم دل به عاشقتم هنوزم من روز و شب داره هواتو هنوز قلبم ولی رفتم

  بسوز بساز میگم دل به عاشقتم هنوزم من روز و شب داره هواتو هنوز قلبم ولی رفتم

  خیابون تو چراغ نوره به خیره چشام بارون نم نم این تو گرفته دلم بازم

  بارون زیر تو یاد به امشب دارم حالی چه آروم میکشه منو گذشته خاطرات

  خیابون تو چراغ نوره به خیره چشام بارون نم نم این تو گرفته دلم بازم

  بارون منو تو یاد به امشب داریم حالی چه آسون میکشه منو گذشته خاطرات

  

 عوض از بعد و رفتم اتاقم سمت به بخورم شام اینکه بدون بودم شده خسته خیلی بود هشت ساعت رسیدم خانه به وقتی

  .خوابیدم هایم لباس کردن

 هم در را هایم ابرو خنده می بهم داره که دیدم خودم سر باالي را پریناز و شدم بلند خواب از آرمان ي گریه صداي با

  وگفتم کردم گره

  خندي؟ می چی به بگی میشه-

  شدي بلند خواب از دردسر بدون و زود خیلی آرمان ي گریه صداي با که این به-



 FATEMEH6565 عشق بھ چھ قیمت

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ۶۴ 

 

  کردم آرام را واو کردم جدا آغوشش از کرد می گریه داشت که را آرمان

 می تقریبا ودب شده سالش یک که حاال بود آرمین مثل اخالقش بیشتر و بود شیطونی پسر داشتم دوست خیلی را آرمان

  .نداشت پري با چندانی شباهت و است آرمین و من شبیه بیشتر هم اش قیافه که گفت شد

  نشستی؟ اینجا داري چیکار کردم آرام که را بچت حاال خب-

  ها؟ خواستگاریه امشب ناسالمتی کن مامان کمک یکم شو بلند خانم عروس نکن اخم-

  بقیه مثل یکیه هم ایمان میزنی حرف جوري این تو که نیومده من خواستگاري کسی حاال تا مگه خب-

  گیريب لباس خریدو رفتی نمی قبلب هاي خواستگاري از کدوم هیچ براي تو چون نیست اینجوري من نظر لز ولی-

  خریدم امشب خواستگاري براي را لباس من گفته کی حاال-

  تنهاست دست مامان پاشو زودتر هم حاال خودتی فریناز-

  اي؟ کاره چی تو پس-

  گیره نمی آروم آرمان بینی نمی مگه-

  :وگفتم زدم نرمش هاي لپ بر اي بوسه و کردم بود آغوشم در که آرمان به نگاهی

  رفتی می در کار زیر از اي بهانه چه به نداشتی را آرمان اگه-

  .رفت بیرون اتاق از و کرد جدا آغوشم از را آرمان

 ردمک مرتب و تمیز را خانه مامان کمک عصر تا و خوردم صبحانه و رفتم آشپزخانه سمت به و کردم مرتب را اتاقم کمی

 سرحالو بگیرم دوشی تا رفتم حمام سمت به استراحت ساعتی نیم از وبعد رفتم اتاقم سمت به خسته هم آن از بعد

 دیروز هک را لباسی و کردم خشک باسشوار را موهایم بعدهم آوردم در عزا از دلی و ماندم حمام در ساعتی یک تقریبا.بیایم

  .پوشیدم بود زیبا خیلی خودم نظر از و بودم خریده

 ارک به را هنرم وتمام زدم پودر کرم یکم شدم کار به دست پس.بودم کرده حسابی و درست آرایش یک هوس بدجوري

 صورتی رژ کشیدم هم چشم خط و ریمل و زدم کمرنگ صورتی ي سایه یک بشوم خواهم می که چیزي تا گرفتم

 و یحمل آرایشی خواستم می خودم که شد همونی دقیقا و شد تموم کارم. طالیی ي رژگونه یکم هم آخر ودست دخترونه

 آخر تودس پوشیدم و کردم پیدا کمد داخل از را سفیدم هاي کفش بستم سرم باالي را موهایم. زیبا خیلی حال عین در

  کردم سرم داري مدل صورت به را شالم هم

  :گفت و انداخت بهم آمیزي تحسین نگاه و شد داخل پري و آمد اتاق در صداي که بود شده تمام کارم

  باش خودت مواظب خیلی قیافه این با فقط شدي خوشگل خیلی باشه مبارك خواهري-
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 من سمت به را وآرمین کرد نگاهم پري مثل و شد اتاق داخل بود گریه حال در که آرمان با همراه آرمین موقع همون

  :گفت و گرفت

  گیره نمی آروم دیگه شه می عروس داره خالش فهمیده-

 صداي موقع همان و شد آرام آرمان کوتاهی مدت از بعد داشتم دوست را بچه این چقدر من گرفتم آغوشم در را آرمان

 وقتی مرفتی پایین پري و آرمین با وهمراه و دادم پري دست به را آرمان گرفت فرا را وجودم تمام استرسی آمد آیفون زنگ

  .شدند خانه داخل عمه ي خانواده رسیدیم پله آخرین به

 مشغول و نشستند همه عمه هاي گفتن گلم عروس شنیدن از بعد البته صد و آنها با کردن پرسی حوال و سالم از بعد

  :گفت و مطلب سر رفت بابا ي اجازه با یوسف عمو کمی مدت از پس شدند صحبت

 رفتهگ ازدواج به تصمیم هست وقتی چند ایمان کنیم خواستگاري ازتون را جون فریناز تا اومدیم امشب ما اجازتون با-

 قصد و دارد دوستش که را کسی بتونه و شود بهتر اش زندگی وضع کمی خواست می بود نکرده اقدام حاال تا هم اگه

 حاال داریم ها خانواده از کاملی شناخت و دانیم می هم مورد در که هم را ها چیز بقیه کند خوشبخت دارد را او با ازدواج

  بزنند را هاشون حرف و خلوتی توي برند جوون تا دو این دهید می اجازه اگه

  :گفت و زد لبخندي خوشحالی با بابا

  بزنید را هایتان حرف اتاقت توي برید ایمان با بابا یوسف،فریناز آقا شماست دست هم ما ي اجازه-

 تصور فخال بر و شدم بلند مبل روي از و انداختم بود شده بلند من از زودتر که ایمان به نگاهی و گفتم چشمی لب زیر

  .کردم راهنمایی آالچیق طرف به و حیاط به را او حاضرین ي بقیه و ایمان

  :گفت لبخندي با و نشست من از کمی ي فاصله در هم ایمان و نشستم من رسیدم آالچیق به وقتی

  کنیم صحبت هم با اتاقت توي بخواهیم اینکه از ترسیدي-

  درسته؟ نباشی من با بقیه چشم از دور و خلوت جاهاي توي کنه می احتیاط عقلت و-

  آره جورایی یه خب-

 ارتکن من و بودي خواب اتاقت توي تو که هایی شب اون تمام که بدم انجام کاري خواستم می اگه من خوب دختر آخه-

  بکنم تونستم می خواستم می هرکاري

  چی؟ یعنی-

  کنم تعریف برات اول از را چیز همه خواهی می-

  حتما آره-
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  نپر حرفم وسط و بده گوش پس-

  باشه-

 هم ببینم بودم اقمشت خیلی...ملیناو به پرهام به تو به کردم فکر همه به ایران بیایم که نشستیم هواپیما توي که وقتی-

 و نشست زپروا که وقتی.  نرسیدم اي نتیجه هیچ به خب اما کردند پیدا اخالقی چه و شدند شکلی چه بچگیم هاي بازي

 شیطون یلیخ نیما. رفتیم طرفشون به ما و دید را بود فرزین دست که مقوایی اون نیما شدیم جدا بابا و مامان از نیما و من

 با و غربی شورک یک توي سالگیش یک از تقریبا که پسري از باالخره جنبید می گوشش و سر هست والبته بود من از تر

  .رود نمی هم بیشتري انتظار شده بزرگ اونجا فرهنگ

 قلبم که دیدم هات چشم توي چیزي یه دونم نمی شناسمت می است ها سال که کردم احساس افتاد بهت نگاهم وقتی

 یطونیش به کرد شروع ونیما شدیم نزدیک شما به وقتی اما نکنم نگاه بهت کردم سعی.لرزاند اول ي لحظه همون در را

 شوندک می خودت طرف به را من که بود چیزي یه عسلیت چشماي توي کردم نگاه هات چشم به دوباره انداختن تیکه و

 ازت ار نگاهم باشی داییم دختر ممکنه تو که کرد نمی خطور هم ذهنم به حتی لحظه اون.کنم نگاه بهت خواستم می و

 دمش ناراحت کمی هم شاید و جاخوردم وافعا کرد معرفی خودش خواهر را تو پرهام وقتی رفتیم پرهام سمت به و گرفتم

 بهت و ببینم را تو روز هر باشیم داشته اقامت وقتی چند شما ي خونه بود قرار که حساب این با نداشتم دوست چون

  .داد نمی را اي اجازه چنین بهم غرورم و مغرورم تقریبا پسري من که دونی می. بشم وابسته

 احساس متدید نمی وقتی که طوري شدم وابسته خیلی بهت کردم زندگی خونه یک توي شما با که اي هفته چند از بعد

 بیاورم در سر تکارهای از گرفتم تصمیم بیارم طاقت نتونستم دیگه وقت چند از بعد اینکه تا.کرد می دلتنگی و نگرانی

 دست اما ستمشک شدم داغون داري رابطه فرزاده اسمش کنم فکر که پسره این با که دیدم وقتی کردم تعقیبت وقتی چند.

 شاپ افیک توي رفتید هم با که روزي اون.بگذاري محل اي دیگه پسر به فرزاد از غیر به بودم ندیده روز اون تا برنداشتم

 می و بود شده تموم تحملم شدم ناراحت واقعا گرفتی سمتش به را هدیه هاي جعبه دیدم وقتی و بودم اونجا من پاساژ

 بلند دلیصن روي از کنی می غلطی چه شاپ کافی توي پسره اون وبا اونجا که بگم بهت و سرت باالي بیایم خواستم

 بهش ردک صدایت فرزاد چه هر و شدي خارج شاپ کافی از دو با عصبانی البته و عجله با دیدم که کردم نگاه بهت و شدم

 نه جواب و خواستگاریت اومد که شب اون تا نرفتی سمتش به تو اما بود بهت حواسم بعدش روز چند تا نگذاشتی محل

  .کردم تعجب واقعا دادي

 و شدم اتاقت وارد آرامی به خوابیدي شدم مطمئن که شب یک بیاورم در سر کارهایت از جدي طور به که گرفتم تصمیم

 سر را شیتگو که برگشتم اتاقت به وقتی نشدم موفق وجه هیچ به و بودي گذاشته رمز برایش اما برداشتم را گوشیت

 اقعاو که کردم اعتراف خودم پیش بکنم دل ازت نتونستم دیدمت معصوم جوري اون خواب توي وقتی بگذارم جایش

 می تختت کنار صبح هاي نزدیک تا و آمدم می اتاقت به خوابیدي شدم می مطمئن اینکه از بعد هرشب شدم عاشقت

 آن وقتی ردک جلب را توجهم بودي گذاشته عسلی روي تختت کنار که قرمز رنگ با دفتري شب یک که این تا نشستم

 با ات طهب را و زندگیت از کامل طور وبه کردم خواندنش به شروع مشتاق خیلی است خاطراتت دفتر فهمیدم کردم باز را

 به ایدب رفتندمنم خارج به اینا مامانت اینکه از بعد.کردم ذوق واقعا نوشتی من از دفترت در دیدم وقتی شدم آگاه فرزاد
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 تمدونس می چون دادم انجام را کار این سرد خیلی کنم خداحافظی باهات خواستم می و اومدم وقتی رفتم می سربازي

  .بکنم دل ازت توانم نمی مطمئنا بمانم کنارت در بیشتر کمی اگر

 بشم هوایی دیدنت با خواستم نمی که بود این خاطر به فقط سربزنم بابا مامان به اینکه بدون ماندم سربازي ماه شش اگه

 درس تمگرف تصمیم شد تمام سربازیم اینکه از بعد.آمدم دیدنت وبراي نیاوردم طاقت دیگه ماه شش گذشت از بعد اما

 اینکه خاطر هب دانشگاه توي.بسازم دارم دوستش قلب صمیم از که کسی براي خوب زندگی یک بتونم تا کنم وکار بخوانم

 هاي چیز لیخی به چون اما بود پزشکی رشتم.دانشگاه استاد بشوم تونستم راحت خیلی داشتم لیسانس مدرك ور اون از

 شرکت کی توي کردم می کار دانشگاه توي اینکه بر عالوه. بودم بلد را کارها خیلی داشتم عالقه دیگه هی درس و دیگه

 کردم می یوسع کنم می کار تولید مدیر عنوان به هم بابا شرکت در برآن عالوه و پیداکنم کار مترجم عنوان به تونستم

  .بگیرم نتیجه زودتر تا کنم کار بیشتر

 بیاورم دست به دارم دوستت و عاشقتم قلب صمیم از که را تو تا گذاشتم پیش پا شده بهتر زندگیم وضعیت که هم حاال

 ازت یوقت خواهم می معذرت ازت رفتارم بابت و بگیرم را خودم جلوي نتونست دیدمت قیافه شکل اون با وقتی روز اون

 از فهمیب تا خواندم را خاطراتت دفتر گفتم نداري ازدواج قصد که گفتی و کردي ناز تو و کنی ازدواج باهام که خواستم

 فترد بفهمی که نداشتم دوست اصال قبل از وگرنه بدهم دست از را تو قیمتی هیچ به خواهم نمی و دارم خبر احساست

 کنی خوشحال را ومن بدي جواب من به زودتر هرچه امیدوارم هم حاال.دارم خبر ات زندگی از و ام خوانده را خاطراتت

  آوردم درد را سرت زیادم هاي حرف با اگه ببخشید بگووالبته داري اي خواسته یا شرط اگه هم االن همین

 شرط ات چند بگیري مثبت جواب حتما که نباش مطمئن اما ام نوشته را ها چیز اون خاطراتم دفتر توي من که درسته-

  ...که نه هم اگر کنم می فکر موردت در بیشتر بمونی متعهد بهش و کنی قبول تونی می اگه دارم

  شنوم می را هایت شرط بگو نه-

 طالق حق اینکه دوم بمونم خونه توي بتونم که نیستم دختري من چون بدي من به وتحصیل کار حق باید اینکه اول-

 ودر گوب االن همین بدونم باید که هست چیزي گذشتت توي اگه متنفرم دررویی و دروغ از من اینکه وسومم خواهم می

 دارم ار شرط سه این نکنی پنهان من از را چیزي هیچ و باشی صادق باهام همیشه بودیم هم با اگه دارم دوست هم آینده

  ..کنی قبول توانی می

 یزيچ گذشتم توي من قبوله هم سوم شرط کنه پیشرفت من پاي به پا زنم دارم دوست من چون قبوله شرط اولین-

 یم طالق حق چرا قبوله قابل غیر یکم دوم شرط اما کنم پنهون ازت بخواهم و باشی نداشته خبر ازش که نداره وجود

  خواهی؟

  مباش داشته جهنمی زندگی یک پیداشد تحملی و حل قابل غیر مشکل زندگیم توي روزي اگر خواهم نمی چون-

  بدهم دست از را تو خواهم نمی چون است قبول هایت شرط ي همه باشه-
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 از که است مدت چه دانستم نمی اصال لرزیدم و کردم سرما احساس شد برقرار میانمان سکوت اي دقیقه و زدم لبخندي

  :گفتم و کردم بلند سر کردم حس را ایمان نگاه سنگینی ایم شده جدا خانواده

  شده سرد هم هوا والبته ساختمان داخل بریم بهتره بیرون اومدیم وقته خیلی کنم فکر-

  بریم باشه-

  :وگفت شد بلند جایش از عمه زدند می لبخند وهمه برگشت ما طرف به سرها ي همه شدیم خانه وارد وقتی

 زاحمم شب موقع این تا آمدیم می صبح از بکشه طول ساعت سه هایشان حرف قراره دونستم می اگه بریم بهتره ما-

  گیرم می ازتون را جواب و زنم می زنگ دیگه روزه چند من پس گفت مامان روبه هم بعد نشویم شما

 سمت هب بود تر سخت همیشه از امشب خداحافظی که گفتم خودم با و کردم خداحافظی ایمان از رفتند و شدند بلند همه

  :وگفت تو اومد پري که کردم عوض را هایم ولباس رفتم اتاقم

  گقفتید؟ می بهم چی ساعت سه شیطون-

  .زدید خواستگاریت شب آرمین و تو که چیزهایی همون-

 از و هستید هم عمه پسر دایی دختر تازه زدید می حرف ساعت سه شما اما نشد هم ساعت نیم هامون حرف کال ما-

  درك به گفتید چی نگو اصال بودید خبر با هم زندگی

  کن خاموش را چراغ میري داري پري-

  دیگه کردي بیرونم یعنی االن-

  فهم چیز آدم قربون-

  دیدم کنارم را بابا شدم بلند خواب از که صبح.خوابیدم هم من و رفت بیرون اتاق از

  خواب ساعت سالم-

  کردید ما از یادي شده چی گلم باباي سالم-

  کنم صحبت باهات قبلش دادم ترجیح اما کارخونه برم خواستم می-

  میدم گوش جون بابا بفرما-

 بده مثبت جواب بهش داري دوستش اگه خوبیه پسر شناسمش می خوب من بگم بهت خواستم می ایمانه به مربوط-

  چیه؟ نظرت حاال کنم وراضیت کنم صحبت باهات که کرد سفارش من به کلی دیشب داره دوست خیلی

  بگه گلم باباي هرچی-
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  دبگذارن را برون بله قراره زد زنگ محبوبه اگه بگم مامانت به روم می من پس دیگه دادي مثبت جواب یعنی االن-

  زد حرف گلم باباي حرف رو شه می مگه اصال دیگه آره-

  !خواي نمی اصال که توهم-

  رفت بیرون اتاق از و زد اي بوسه موهام وروي کرد بغلم اي دقیقه چند بابا بود شده خوشحال خیلی

  یمباش هم با همیشه واسه وایمان من که شه می برآورده آرزو این یعنی رسم می آرزوم به دارم منم میشه یعنی خدایا

***  

  نباشی خسته گلم مامان سالم-

  نشدي آماده هنوز که تو خانم عروس سالم-

  خودم کاراي سراغ برم بعد کنم کمکت یکمی اول خواستم شم می آماده برم قربونت-

  کن یريگ گرد را سالن و بگیر را دستمال این بیا بدي انجام کاري خواهی می اگه منه فکره به که گلم دختر قربون-

  چشم-

  :گفتم و رفتم آشپزخانه به حال این با ولی شدم خسته خیلی کشید طول ساعتی دو سالن کل گردگیري

  بدم انجام بگو داري اي دیگه کار اگه شد تمام گردگیري مامان-

  توئه برون بله امشب سالمتی نا برسی خودت به بري بهتره هم تو شد تمام کارهام نه-

 شوارس با را موهام هم بعد شد رفع کامل طور به خستگیم که گرفتم ساعته یک دوش یک رفتم اول اتاقم توي رفتم

 و ینهآ جلوي نشستم و پوشیدم را بود خوشگل خیلی و بود صدري سبز دامن و کت که لباسم و کردم خشک را موهام

 هم و بود تس لباسم با هم بودم شده خوب خیلی خب ولی کشید طول ساعتی یک آرایشم تقریبا.کردم آرایش به شروع

 این براي وقتی بود هشت به ربع یک انداختم ساعت به نگاهی اما کنم فر را موهام خواستم.نبود چشم تو زیاد و بود ملیح

 و تمبس باال را موهام همیشه مثل.کنم درست را موهام بود نیازي چه کنم سرم شال بود قرار که من اصال نداشتم کار

 ايه کفش کردم سرم را بودم خریده امشب براي که را حریرم سفید وشال موهام جلوي زدم خوشگلم خیلی تل یک

 که ها لهپ پایین شدم خارج اتاق از هم بعد و انداختم خودم به آینه توي نگاهی و پوشید هم را ام سانتی پنج پاشنه ورنی

 یلیخ که عمه با.بگیم آمد خوش بهشون تا در دم رفتیم مامان با همراه منم کرد باز را در بابا.اومد آیفون صداي رسیدم

 گها کردم می فکر این به وداشتم کردم پرسی احوال گرمی به یوسف عمو با هم بعد بوسییدمش و دادم دست راحت

 رفتگ درد پهلوم که بودم فکر این توي باشم راحت باهاشون تونستم نمی راحتی این به من نبودن عمم ي خوانواده

  :گفتم و کردم بود زده پهلوم توي آرنجش با که ملینا به نگاهی

  زنی؟ می چرا وحشی اوي-
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  :وگفت کرد اي سرفه

  رفت و بگیر ازش دي می افتخار اگه اوردند شما براي را گل ایمان آقا کنم فکر-

 دهش خوشگل خیلی کنه می براندازم داره و بهم زده زل که دیدم خودم مقابل را ایمامن و انداختم روم به رو به نگاهی

  آمد می بهش خیلی که مشکی پیراهن و سفید شلوار و کت بود

  :گفت و اومد خودش به تازه گرقتم دستش از که را گل

  شدي خوشگل خیلی امشب فریناز واي-

  همینطور هم تو-

  :گفت که شنیدم سرم پشت از را پرهام صداي

  سالن داخل بریم بیاید بسه دیگه کردي نگاهش چی هر کن ولش را خواهرم خوردي ایمان-

 را حرفی هر بودند ملینا و من مثل هم ایمان و پرهام کرد پرسی احوال پرهام با گرمی با و گرفت من از را نگاهش ایمان

 اشتد صبح از مامان که بود سبزي قرمه و کباب چلو که شام ازاینکه بعد و رفتیم سالن به.آوردند می زبون به راحت

 بود ماه بهمن پانزدهم که که دیگر ي هفته دو براي را عقد تاریخ خوردیم بودرا کشیده زحمت خیلی و کرد می درست

 دونگ سه همراه سکه چهار و دویست و هزار هم مهریه. شد می تمام هم من ترم این امتحانات موقع آن تا کردند تعیین

. دهیم انجام را عقد خرید هم هفته دو این وتوي برویم آزمایشگاه به فردا که شد قرار و شد تعیین یوسف عمو ي خانه از

 به و ایدبی من دنبال به فردا ونیم هفت ساعت ایمان که شد قرار و کردند رفتن قصد اینا عمه که بود دوازده حدود ساعت

  .کند جور و جمع را خونه و بشوید را ها ظرف تا کردم مامان کمک دو ساعت تا.برویم آزمایشگاه

***  

  باش زود ایمانه کنم فکر مادر فریناز-

  مامان آیم می اآلن-

 جین شلوار با دبو زانوم زیر تا که بلند قرمز مانتوي یک بود خوب همیشه تیپم انداختم خودم به آینه توي دیگه نگاه یک

 را سرش انایم بیرون رفتم و پوشیدم را استارم آل هاي وکفش بوسیدم را مامان رفتم بیرون اتاق از.سفید شال و سفید

  .هست چیزي یه نگران و داره استرس که آمد می نظر به جورایی یه بود گذاشته فرمون روي

  سالم-

  :گفت و انداخت بهم نگاهی بداشت فرمون روي از را سرش

  نزنی؟ تیپا این از تونی نمی تو فریناز سالم-
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  چشه؟ تیپم مگه-

  !گذارد نمی راحتت پسرم یک خیابون تو بري اگه فقط هیچی-

  آیی؟ می نگران نظر به ایمان افتاده اتفاقی نداره کاري بهم کسی و هستم تو با که فعال-

  بیفته امروز بدي اتفاق یه قراره کنم می حس ولی نیفتاده اتفاقی-

  بریم کن روشن را ماشین االنم افته نمی اتفاقی-

 این یخیل بود احمدوند مهدي اول عشق اهنگ بشه آروم یکمی شاید تا کردم روشن و بردم ماشین ضبط سمت را دستم

  داستم دوست را آهنگ

  نیست اولین عشقه مثله ، دنیا تو عشقی هیچ میگن

  نیست رفتنی خیالت از ، اما عمري یه میگذره

  نیست میزنتت پس اونکه ، مثله هیچکی عشقه داغه

  نیست قدمت هم وقتی،هیچکسی تنهاشی چقده

  اولیننیست عشقه مثله ، دنیا تو عشقی هیچ میگن

  نیست رفتنی خیالت از ، اما عمري یه میگذره

  نیست میزنتت پس اونکه ، مثله هیچکی عشقه داغه

  نیست قدمت هم هیچکسی ، وقتی تنهاشی چقده

  نمیمونه میخوایش ،اونکه بدونی سخته چقده

  اونه ماله وجودش همه و دیگست جایه یه دلش که

  باشی غریبه میدي جون ، اونکه براي چقده

  )نباشی(نباشی که میخوام بگه ، باشم تو با میخوام بگی

  نمیمونه میخوایش ،اونکه بدونی سخته چقده

  اونه ماله وجودش همه و دیگست جایه یه دلش که

  باشی غریبه میدي جون ، اونکه براي چقده

  نباشی که میخوام بگه ، باشم تو با میخوام بگی
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  :گفت و کرد من به رو ایمان شد تموم آهنگ وقتی

  تویی آخرم و اول عشق فریناز دونستی می-

  فهمیدم االن ولی دونستم نمی-

  رسیدیم شو پیاده-

  شدیم آزمایشگاه داخل هم با بیاید و کنه پارك را ماشین ایمان تا شدم ومنتظر شدم پیاده

  رفت دیگري اتاق سمت هم ایمان رفتم اتاقی سمت و شدم بلند زد صدایم اینکه از بعد

  :وگفت کرد بهم نگاهی یه خانومه بیفته اتفاقی قراره کردم می فکر ایمان مثل و بودم گرفته استرس منم

  بیاد؟ بگم شوهرت به خواهی می ترسی می عزیزم-

  دیگم چیز یک نگران ترسم نمی خانوم نه-

 به االن ولی یدمنترس ترسند می گفتند می دیگران که چیزهایی خیلی از نترسیدم تاریکی از نترسیدم آمپول از وقت هیچ

 به دمدی را ایمان و شدم خارج اتاق از گرفت خون ازم وقتی بیفته اتفاقی چه قراره اینکه از ترسیدم می واقعی معناي

  کالفم و نگران منم که نیاوردم خودم روي به اصال ولی بود کالفه خیلی رفتم سمتش

  دارم امتحان ده ساعت دانشگاه برم و بردارم را هام وسیله خوام می خونه برسون زودتر را من-

  برسونمت خودم خواهی می-

  نیستی همراهم هایم وسیله نه-

  بریم بیا باشه-

 خانه به فتهبی بدي اتفاق یک قراره شدم مطمئن دیگه حاال کنم گریه خواست می دلم کردیم حرکت و شدیم ماشین سوار

  .کردم خداحافظی ازش رسیدیم که

 و دمش خارج جلسه از دادم را امتحانم اینکه از بعد و رفتم دانشگاه سمت و برداشتم را کولم لباسم کردن عوض از بعد

  مهناز و سوگند سمت رفتم

  سالم-

  کردي؟ چیکار سالم-

  نبود سخت امتحانش ندادم بد ولی بودم نخونده که این با-

  نگرانی نظر به افتاده اتفاقی فریناز-



 FATEMEH6565 عشق بھ چھ قیمت

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٧٣ 

 

  خداحافظ دارم کار خیلی گند سو برم باید من نشده چیزي نه-

  سالمت به برو-

 اما بخرم يچیز یه و کنم ترمز روم به رو سوپري گرفتم تصمیم بود گرسنم خیلی افتادم راه و رفتم ماشینم سمت به

  نفهمیدم چیزي دیگه و هشتم امام یا گفتم گرفت نمی ترمزم و نداشت اي فایده کردم ترمز هرچی

***  

  آورد جا به شکر ي سجده همونجا کردم باز را چشمام دید وقتی دیدم سرم باالي را مامان کردم باز چشم وقتی

  مامان-

  داري؟ درد عزیزم اومدي هوش به جونم-

  نیست چیزیم مامان نه-

  بزنم صدا را پرستار برم کن صبر-

  نیست چیزیم که گفتم-

  بدم خبر بهشون اومدي هوش به وقتی گفتند-

  :گفت و کرد معاینم دکتر برگشت دکتر و ایمان با همراه مامان دقیقه چند از بعد

  بشوند مرخص توانند می فردا و ندارند جدي مشکل شکر را خدا-

  دکتر آقاي مرسی:مامان

 مامان به ینگاه بپرسم چیزي نبود نیازي داشتم خبر چیز همه از خودم ولی بپرسم چیزي خواستم رفت بیرون که دکتر

  :گفتم بهش آمد می نظر به خسته خیلی انداختم

  کن استراحت خونه برو ندارم مشکلی که منم شدي خسته خیلی جونم مامان-

  پیشت مانم می نیستم خسته نه-

  اي خسته خیلی معلومه چشمات از-

  ...تو ولی-

  دنبالت بیاد پرهام به بزن زنگ من مادر نداره ولی-

  داره کار اون بزنی زنگ پرهام به خواد نمی برمتون می خودم دایی زن:ایمان
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  تنهامیشی جا این تو ولی-

  فریناز پیش گردم برمی و رسونم می را شما من:ایمان

  .کنم تشاذی کمی یه برگشت ایمان وقتی گرفتم تصمیم دقیقه چند بعداز.رفتند ایمان با و کرد خداحافظی ازم مامان

  :گفت برگشت وقتی برگشت بعد ساعت یک تقریبا ایمان

  طوره؟ چه خودم فریناز-

  بشناسم؟ را شما باید من ببخشید-

  من با کنی می شوخی داري فریناز-

  شناسم نمی را شما من نه-

  :گفت و پرید ایمان رنگ

  شناسی؟ نمی را من تو یعنی-

  شناسم نمی که گفتم-

  کنیم عقد دیگه ي هفته قراربود محبوبه عمه پسر ایمانم من-

  کیه؟ محبوبه عمه-

  بزنم صدا را دکترت برم کن صبر من خداي واي-

  :گفت و اومد سمتم به پرستار شدند اتاق داخل پرستار یک با همراه دقیقه چند از بعد

  درسته؟ آید نمی یادت چیزي گه می شوهرت-

  :گفتم و کردم ایمان به رو

  بیرون بري اتاق از شما میشه-

  فریناز-

  :گفتم پرستار به خنده با بعد رفت بیرون اتاق از ناراحتی با

  کنم تالفی را کرده که کارهایی ساعتی چند خواهم می فقط یادمه چیز همه من-

  نداري مشکلی هیچ یعنی-

  شدیم هم شما مزاحم که ببخشید نه-
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 رفح فامیل و خودش مورد در ساعتی یک شد اتاق و وارد درهم اي چهره با ایمان بیرون رفت اتاق از پرستار اینکه از بعد

  :گفتم و سمتش به روکردم آمد می خوابم زد

  بخوابم خواهم می من بیرون بري اتاق از میشه-

 طاقت مدل کنه می گریه داره و نشسته سرم باال دیدم شدم بیدار وقتی خوابیدم دوساعتی شد خارج اتاق از حرف بدون

  :گفتم بهش نداشت را هاش اشک

  کنی؟ می گریه سرم باال داري که مردم من مگه-

  :گفت و انداخت بهم نگاهی یک

  نگرده رب حافظت وقت هیچ ممکنه گفت پرستار باشم مرده من که اینه مثل نیاد یادت را من تو وقتی ولی نمردي تو-

  :وگفتم رد پاك را هاش اشک

  هست یادم را فامیل ي وهمه تو من کردم شوخی باهات ایمان نکن گریه فریناز جون-

  : وگفت شد باز هاش اخم

  خوردم دست رو دوباره شیطون اي-

  بیارم در خوندي که را خاطراتم دفتر تالفی ساعتی چند خواستم فقط-

  نمک کنسلش را محضر قراره بزنم زنگ خواستم می بودم شده امید نا کال برم کردنت تالفی اون قربون من الهی-

  اینجام روزه چند من راستی-

  کردي خون را من دل و هوشی بی اینجا روزه سه-

  نخوندم هیچی من ولی بدم را امتحانم آخرین باید فردا یعنی نه واي-

  بیارم را کتابت برم خواي می-

  میري-

  شرط یک به اما -

  چیه؟ شرطت بیارخاال را من کتاب برو فقط قبوله باشه چی هر-

  :گفت و کرد بوس را ام گونه و شد نزدیکم

  بیارم را کتابت کدوم حاال-
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  پررویی خیلی-

  قبوله باشه چی هر گفتی خودت-

  بده بهت بگو مامان به هست میزم کشوي آخرین توي اش جزوه و ادبیاتم کتاب-

  خداحافظ فعال باشه-

 ونمد نمی جلسه سر رفتم و کردم خداحافظی ازش دانشگاه رسوندم ایمان و شدم مرخص نه ساعت و خوندم را شب تمام

 مومت امتحانم اینکه از بعد دادند نمی سخت زیاد را امتحاناتشون ها استاد که بود اومده در طرف کدوم از آفتاب امسال

  .خونه رفتم و گرفتم تاکسی شد

  نازي خاله سالم-

  خوبی؟ عزیزم سالم-

  رفتید کجا دفعه یک شد پیدات طرفا این از شما عجب چه مرسی-

  سوئد بریم دوسالی یک شدیم مجبور کردیم پیدا مشکلی یه-

  شده تنگ خیلی براش دلم خوبه حالش خاله کجاست سارا-

  ادبی نتونست بود شلوغ سرش اما بیاد خواست می دلش خیلی عروسیشه کارهاي مشغول نیست بد حالش اي-

  آشناست کیه داماد حاال باشه مبارك کنه می عروسی داره-

 شده پیداش رهدوبا برگشتیم که حاال سوئد بریم اینکه از قبل بود سارا دوستاي از شناسیم نمی را پسره که ما خاله نه-

 اومدم صالا عروسیشونه کارت لینم کردیم قبول هم ما کرد اصرار خیلی خودش سارا اما نیستیم راضی زیاد باباش و من

  کنم دعوتتون عروسی برا اینجا

 با تونه می جوري چه سارا آخه نداره امکان نه زد خشکم داماد اسم دیدن با ولی کردم بازش و گرفتم دستش از را کارت

 رفتن قصد و شد بلند جا از خاله. بروم حتما گرفتم تصمیم بود فرداشب انداختم عروسی تاریخ به نگاهی کنه ازدواج هاش

  .نکرد قبول اما بمونه کردیم اصرار خیلی کرد

 ي پایه رب گذاره کی و کنه نمی باور که دونستم می اما بگم بهش را چیز همه و ببینم را سارا که خواست می دلم خیلی

  .حسادت

 باغ تسم به بود شده مزه با خیلی و بود پوشیده شلوار و کت که فرزین و بابا و مامان همراه و شدم اماده عروسی براي

  کردیم حرکت عروسی
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 انهزن قسمت به مامان همراه و خندیدم و کردم نگاه زده گل ماشین به بودند اومده داماد و عروس رسیدیم باغ به وقتی

  رفتیم

 و دادم مامان با را کیفم کردم عوض را لباسم اینکه از بعد بود غول یک من نظر از داماد اما بود شده خوشگل خیلی سارا

  : گفتم

  بگم تبریک داماد و عروس به بروم خواهم می-

  :وگفت کرد داماد و عروس به نگاهی مامان

  آشناست من نظر توي داماد چقدر-

  رفتم من آشناست داماد مامان آره-

 جا زا سارا رفتم سارا سمت به پرید رنگش و ماسید لبش روي خنده دید را من داماد وقتی رفتم داماد و عروس سمت به

  کردیم بغل را همدیگر و شد بلند

  جون سارا مبارك عروسیت-

  بود شده تنگ برات دلم چقدر دونی نمی مرسی-

  عزیزم طور همین منم-

  :گفتم داماد به رو و آمدم بیرون سارا بغل از

  فرزاد آقا باشه مبارك-

  بینمت می دوباره و آوردید تشریف شدم خوشحال ممنون-

  بگذره خوش روم می من اجازه با-

  .رقصیدیم و زدیم حرف کلی شب آخر تا و رفتم نازي خاله و مامان سمت به

  بخرم لباس من اول شد قرار بودیم نکرده کاري هیچ هنوز و خریدیم می باید چیز کلی خرید رفتیم ایمان با

 و بود کلتهد که بنفش و کالباسی بین لباس یک کرد جلب را توجهم لباس یک خره باال تا کردم رو و زیر را پاساژ کل

 رو بود شده زیینت گل و سنگ با و بود کلوش یکمی پاینش و تنگ کمر تا و بود بلند داشت کوچک خیلی بند تا دو فقط

  :گفتم ایمان به

  چطوره؟ این-

  جوریه؟ چه تنت توي ببینیم تا قشنگه خیلی که اینطوري-
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  کنم پرو تا بریم بیا پس-

 قشنگ لیخی تنم توي پوشیدم را لباس و کردم قفل را در و رفتم پرو اتاق به و گرفتم را لباس و شدیم مغازه داخل باهم

  :گفتم ایمان به رو و رفتم بیرون و آوردم در را لباس بود اندازه ي اندازه و بود

  دارم می بر را همین بود خوب خیلی-

  ببینم خواستمم می آوردي در را لباست چرا-

  ببینی شد نمی که االن ببین عقد شب-

 مکمک شنبه پنج شد تمام ها خرید عقد از قبل روز یک خره باال رفتیم می خرید همش که کننده خسته روز چند از بعد

  .بچیند را عقد ي سفره و کند تمیز را خانه تا کردم مامان

  بروي آرایشگاه به باید که گفتند همه و نکرد قبوال کس هیچ اما نیست آرایشگاه به نیازي که کردم اصرار خیلی

 کیف داخل را وسایلم و لباس و کردم خشک را موهایم هم بعد رفتم حمام و شدم بیدار خواب از هشت ساعت صبح

  .ارایشگاه رسوندم پرهام صبحانه خوردن از بعد رفتم پایین و گذاشتم

 شدم شکه دیدم آینه توي را خودم وقتی اما کشید طول خیلی آرایشم همین براي بودم نگذاشته ابروهایم به دست حاال تا

 هم را موهایم ودب زیبا خیلی اما بود ساده اینکه با آرایشم و بود داشته بر زیبایی شکل به را ابروهام بودم شده عوض خیلی

 همه وشیدمپ نسرین کمک به را لباسم نداره حرف جون نسرین کار که واقعا بود کرده درست جدید مدل یک با زیبا خیلی

 دوست ودیمب نکرده عقد هنوز چون دنبالم بیاد پرهام را ماندم منتظر و پوشیدم را شنلم کردند تعریف ازم کلی حاضرین ي

 گه می چی ار من ببینه ایمان کردند تعریف ازم انقدر هستند زن که اینا بودم فکر این توي. دنبالم بیاد ایمان نداشتم

  .نده دستم کار باشم خودم مواظب باید خیلی امشب

 کنارم اومد هم ایمان نشستم عقد سفره سر رفتم بودند اومده همه.رفتیم خونه سمت به و اومد پرهام انتظار ربع یک از بعد

  :گفت و نشست

  بشه انتظارتموم این دیگه ي دقیقه چند تا قراره که نمیشه باورم فریناز واي-

 عرض ومس بار براي گفت عاقد وقتی کردم خواندن به شروع برداشتم را قرآن منم اومد عاقد دقیقه پنج از بعد نزدم حرفی

  :گفتم و بستم را قرآن وکیلم آیا کنم می

  بله مادرم و پدر ي اجازه با-

 فتندگ تبریک بهم و آمدند سمتم به همه رفت باالخره امضا کلی از بعد و آورد را دفترش و گفت اي باشه مبارك عاقد

 بیاره رد را شنلم که خواستند ایمان از ها زن و رفتند کناري سالن به ها مرد بیاورم در را شنلم که دادند نمی اجازه حتی

  .کرد شنلم ي گره کردن باز به سروع سریع خواسته خدا از که اونم
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  :گفت و کنارش اومد ملینا که کرد نگاهم مبهوت و مات اي دقیقه چند آورد در را شنلم وقتی

  زشته مهمونا جلوي االن بکن خواستی کاري هر شب آخر کردي نگاهش هرچی بسه ایمان آقا-

 کیک و عسل و دادند را هدایاشون همه و کردیم هم دست را ها حلقه بعدش داد ملینا به را شنل و اومد خودش به ایمان

 را ها ارک این ي همه اینکه از بعد.برسه پایان به انتظارت روزي یک اینکه داشت خوبی حس که واقعا گذاشتیم هم دهن

 جلو و ارهنمی طاقت دیگه ایمان دونستم می نداشتم را یکی این تحمل.برقصیم نفره دو تا خواستند ازمون دادیم انجام

 کمرم ردو را هاش دست ایمان.رفتیم سالن وسط به و شدیم بلند نبود اي چاره ولی بره آبروم که کنه می کاري یه همه

  :فتگ ایمان که بود آهنگ آخراي تقریبا رقصیدیم هم با آروم و نرم خیلی گرفت گرمش آغوش توي ومنو کرد حلقه

  بودیم؟ نکرده دعوت مهمون همه این کاشکی-

  چرا؟-

  شد می تموم مهمونی زودتر اونجوري خب-

  چرا؟ خب-

  یمبش تنها و بشه تموم زودتر مهمونی دارم دوست بخورتت خواد می دلش آدم شدي جیگري چه دونی نمی که تو آخه-

  ندارم دوست من اما-

  بخواي باید راا چیز همه خودم مال شدي نخواي یا بخواي دیگه-

  بکش خجالت ایمان-

  :گفت ملینا رفتند مهمونا بیشتر تقریبا اینکه بعداز

  بندازید را هاتون باالعکس بریم پاشید-

  االن-

  ببینم کی؟پاشید پس-

 گفت یم خاصی هاي ژس.انداختن عکس به کرد شروع ملینا.اومد دنبالمون هم ایمان رفتیم اتاقم به کشید را من دست

  گفت می بعدم

  .ها گم می ها ژس این از شما به فقط-

  :گفت شد تموم کارش اینکه از بعد

  کردید؟ می چیکار نداشتید را من اگه شما-
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  آتلیه رفتیم می هیچی-

  بگیرم ابق براتون خواستید را هرکدوم میارم براتون کنم می آمادشون دیگه روز چند بخشمت می من ولی پرویی خیلی-

  :گفتم و بوسیدم را لپش و رفتم طرفش به

  جونم ملینا مرسی-

  بگذره خوش پایین بیاید نداره لزومی رفتند مهمونا ي همه کنم فکر دیگه خب-

  :گفتم ایمان به رو بیرون رفت اتاق از ملینا وقتی

  کنیم خداحافظی مهمونا زشتهاز پایین بریم بیا-

  !بپیچونی را شوهرت خواي می تو ککه اینه زشت ضمن در رفتند مهمونا گفت ملینا که دیدي-

  روندا می اینا مامانت االن خونتون بري خواي نمی تو مگه اصال-

  بمونم اینجا قراره امشب من خوشگله نه-

  بخوابی اي خسته کنم پهن برات ببرم تشک بزار خالیه کناریه اتاق پس-

  خوابم می خودمون خونه روم می که اتاق اون برم باشه قرار اگه بخوابم تو پیش اینجا خواهم می من د ن د-

  راحتی طور هر-

  .مسمت اومد و کرد قفل را در دیدم اما بخوابه خونشون ره می داره کردم فکر کشیدم عمیقی نفس رفت در سمت به

  کردي؟ قفل را در چرا-

  داخل بیاد نفر یک ممکنه-

 را باسمل تا حمام سمت بروم که برداشتم را بود تر پوشیده همه از که صورتیم خوا لباس و هایم لباس کمد سراغ رفتم

  گفتک ایمان که کنم عوض

  بیاد بهت بهتر این کنم می فکر من-

  بود دستش تور خواب لباس یک کردم نگاهش

  خوندي کور بپوشم را این من کردي فکر اگه-

  راحتی جور هر باشه-
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 تا ستمنش آینه جلوي و آمدم بیرون و زدم صورتم به وآبی کردم پاك را ارایشم و کردم عوض را لباسم خمام توي رفتم-

 کنم تکمک بگذار گفت و اومد طرفم به که دیدم را ایمان آینه ازتوي کنم باز را موهام و بیاورم در سرم توي از را ها گیره

  :گفتم و کشیدم عمیق نفس یک.کرد باز را موهام احتیاط با خیلی ایمان و کشیدم کار از دست

  بود گرفته درد سرم چقدر شدم راحت آخی-

  کنارم خوابید سریع خودشم تخت روي انداختم و بردم تخت طرف به ایمان آسمونم و زمین وسط دیدم لحظه یک

  کنی؟ می چیکار-

  نداري اي بهونه دیگه-

 این مانع خواستم.کردم احساس لبم روي را ها هاش لب گرمی من و اورد سرم کنار آروم را سرش فقط نگفت هیچی

  .برد خوابم گرمش آغوش توي همونطور و نتونستم اما بشم کارش

***  

 باز را هایش چشم ایمان که بشم بلند خواستم می بودم ایمان آغوش توي هنوز شدم بلند جا از نفر یک جیغ صداي با

  کرد

  شده؟ چی-

  خبره چه ببینم بگذار اومد پایین از جیغ صداي یک دونم نمی-

 شدت به نفر یک که آمدم بیرون و کردم عوض حمام در و آوردم بیرون کمد ز را هایم لباس و شدم بلند تخت روي از

 قرمز خشم زا که چشمانی با بابا و اشک از پر صورتی با مامان کردم باز را قفل سریع.زد می صدایم و کوبید می را اتاق در

  چسباندم دیوار به و گرفت را لباسم ي یقه بابا شدند اتاق داخل بود شده

  افتاده اتفاقی کنی می اینجوري چرا بابا-

  ... ي دختره بردي را من ي ساله چند و چندین آبروي بشه چی خواستی می دیگه-

  گه می چی بابا خبره چه جا این مامان-

  :گفت و کرد پرت سمتم به را پاکتی مامان

  فریناز چیه اینا-

  بود باور قابل غیر دیدم می که را هایی چیز کردم باز را پاکت
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 و بودم خوابیده بود برهنه اونم که مرد یک آغوش توي برهنه که بودم من دیدم می چی خدایا شد اشک از پر صورتم

 و انمام به رو کردم می گریه که همونطور وارفت دید را ها عکس وقتی و اومد سمتم به سریع ایمان.خندیدم می داشتم

  گفتمک بابا

  شناسم نمی مردرا این اصال من کنید نمی باور را چیزا این که شما دروغه همش اینا-

  :وگفت اومد طرفم به خشم با بابا

 پاي خونت صورت این غیر در نباشی جا این نفعته به برگشتم میري خونه این از و کنی می جمع را وسایلت االن همین-

  خودت

  بابا-

  حاال نه داري هم بابا یک که کردي می اینم فکر کردي می را غلطا این که موقع اون بابا و کوفت-

  :گفت هم مامان

  کن گم خونه این از گورتو کن جمع را وسایلت پاشو فریناز-

  دقیقه چند از بعد کردم گریه و انداختم بغلش توي را خودم بود شده جمع چشماش توي اشک کردم ایمان به رو

  :زد داد پایین از دوباره مامان بیرون رفت و کرد جدا آغوشش از را من ایمان

  بیرون برو ما ي خونه از کن جمع رو وسایلت فریناز-

 و اشینم سوییچ و تاپ لپ با همراه داشتم کارت و پول چی هر و برداشتم لباس دست چند کردم جمع را وسایلم شدم پا

  :فتگ مامان اما بزنم حرف مامان با تا رفتم اشپزخانه سمت به بیرون رفتم اتاقم از و کیفم توي گذاشتم را گوشیم

  برو نیومده بابات تا فقط نگو هیچی فریناز-

  :گفتم و کردم اون به رو بود نشسته آشپزخونه توي پرهام

  را ها عکس اون نکردي باور که تو بزرگه داداش-

  گفتک و طرفم اومد و کرد بلند را سرش

  دروغه حرفا و عکسا اون که بخور قسم ایمان جون به فریناز-

  کنه خراب را من زندگی خواسته یکی را مرد این شناسم نمی اصال من دروغه ایمان جون به خدا به-

  میشه چی ببینیم تا نیاورده سرت بالیی یه و نیومده بابا تا برو فعال دارم اعتماد بهت دارم باورت فریناز-

  کردم روشن را ماشین ضبط و داشتم نگه را ماشین پارك یک کنا میومد بارون بیرون زدم ماشین با خونه از
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  بزن قدم من با بیا میشه هدر داره بارون

  زدن قدم و تو واسه میزنه پر داره دلم

  باز میشه تنگ برات دلم بارونیه هوا وقتی

  باز میشه رنگ خوش چه چشات هوا این تو نمیدونی

  داره چشاتو رنگ داره هواتو بارون

  بارون تو زدن قدم

  داره حالی چه تو با

  داره هواتو دلم

  داره چشاتو رنگ داره هواتو بارون

  بارون تو زدن قدم

  داره حالی چه باتو

  داره هواتو دلم

  گوشمه تو همش صدات و کنارم خودت نیستی

  دوشمه رو دادي هدیه که قشنگی بارونیه

  میزنه پر دلش اونم توئه به حواسش بارون

  میزنه در تون شیشه رو هاش قطره با من بجاي

  داره چشاتو رنگ داره هواتو بارون

  بارون تو زدن قدم

  داره حالی چه تو با

  داره هواتو دلم

  داره هواتو بارون

  داره هواتو دلم
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  داره هواتو بارون

  یمیدون منو روز و حال مگه تو گفتم می و کردم می گوش آنگ به و زدم می حرف خودم با کردم می گریه که همونطور

 که کردم می رونگاه داشت فاصله متربامن یک که اي رزخشگیده هاي گل به وداشتم بودم نشسته دانشگاه حیاط توي

  رو کسی حضور

  دیدم رو سوگند خندون ي چهره برگردوندم که رو سرم کردم احساس کنارم

  خودم فریناز سالم-

  دیراومدي؟ چرا سالم-

  کردي؟ فکرمی چی به بگوببینم حاال توفکربودي توزیادي دیرنیومدم من-

  کردم می نگاه ها گل این به داشتم-

 ها شکیدهخ این به دیگه بخرم وخوشگل تازه رز گل دسته یه تابرات پاشوبیم کردنداره نگاه هم خشکیده گل مگه آخه-

  !نکنی نگاه

  .داره کردن نگاه شده ونابود خشکیده ها گل این مثل زندگیم که منی براي اما تونه براي شاید -

  .بهتره خیلی باشه ساکت مواقع تواین دونست می نزد حرفی سوگنددیگه

 به یمتق چه به عشق واقعا عادت یک خاطر به نه که عشق البته عشق یک خاطر به نابودکردم رو زندگیم من سوگند-

 به قعش تنهایی سال یک قیمت به عشق شوهرم و مادر و پدر از موندن دور سال یک قیمت به زندگیم نابودي قیمت

 و پرهام سال یک این توي اگه دونی می مادرم و پدر اعتماد دادن دست از قیمت به عشق دري به در سال یک قیمت

 مثل هم آرمین و پري اگه شدم می نابود من نبودي تو همینطور و پریسا و آرمان هاشون بچه و پري و آرمین اگه ملینا

 نمی نگرانم پرهام اگه شد می چی باشه پیشم تنهاییم هاي روز توي ارمان گذاشتند ونمی نداشتند اعتماد بهم بابا و مامان

  .بودم نشسته اینجا االن من سراغم نمیومد اونروز و شد

 ساییک بازم که کنم می شکر زا خدا بازم ولی بودم شده نابود حاال تا مطمئنا شدند نمی جمع دورم هفته هر ها بچه اگه

  .برقراره هم زندگی و هستی تو هنوز که شکر را خدا هستند نگرانم فکرمند به که هستند

 فرمتن ازش من حرفاش پاي نشستم کرد مجبورم اما بزنم حرف باهاش خواستم نمی دیدم را فرزاد پیش ماه یک حدودا

  سوگند گفت می چه دونی می شدم تر متنفر اما بودم

  بمونه دلت ي گوشه حرفات نگذار کن خالی را خودت فریناز بدونم تا بگو ولی گلم خواهر نه-

 اون ودهب اون خاطر به زندگیم مشکالت و اتفاقات ي همه که گفت می کنم خالص را خودم و بگم گرفتم تصمیم اره-

 سراغ کسی گهدی تا بیفتم خوشگلی از من تا پاشیده اسید صورتم توي نه جواب شنیدن و خواستگاري روز از بعد که بوده
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 خراب ار ماشینم ترمز که بوده اون دانشگاه توي اونروز که بوده فرزاد بدم مثبت جواب بهش بشم مجبور من و نیاد من

 عنیی بودند اون دوستاي آرش و رضا که گفت ،فرزاد نباشم اصال بشم اي دیگه کس مال اون از غیر قراره اگه تا کرده

 عکس هک گیرند می پول ازشون بعدش و کنند می تجاوز بهشون و دزدند می را دار پول دختراي که هستند باند یک کال

 من یصمیم دوستاي از یکی به تا بود فرستاده اون هم را نبرندآرش ها عکس با را آنها آبروي و نکنند پخش را هاشون

 بدم منفی وابج درخواستت به نتونم دیگه که بکنه کاري یه من با و بشه نزدیک من به اون ي وسیله به که بشه دوست

 تا ندچ که خواسته بوده کی دونم نمی که دانشگاه هاي بچه از یکی از فرزاد هم آخرش و خوره می سنگ به تیرش ولی

 عقد زا قبل روز بوده قرار که خونمون دم فرستاده و کرده درست فتوشاپ با خودش و بره کش من گوشی توي از عکس

  .ما خانواده و ایمان دست به رسیده ها عکس اون ما عقد از قبل روز یک و رسیده دیر اما خانوادم و ایمان دست به برسه

 گفت ادفرز کنه خراب را دیگران زندگی خودش هاي خواسته خاطر به که باشه پست چقدر تونه می آدم یه واقعا سوگند-

 را نایما هرچند من باشیم هم با تا خواستگاري میاد دوباره و ده می طالق را سارا اونم بگیرم طالق ایمان از من اگه که

 یرونب برم زندگیش از حاضرم بکنم کاري همه حاضرم اون خوشحالی و خوشبختی براي اما دارم دوسش جونم از بیشتر

 یرونب رفتم می زندگیش از حتما وگرنه نخواسته چیزي ازم ایمان که اینه خاطر به ندادم طالق درخواست هم حاال تا اگه

 دیدن رفتم زد بهم را ها حرف این اینکه از بعد کنه ازدواج داره دوست کسی هر با و بکنه خواست که هرکاري اون تا

 که تگف و کرد دردودل برام کلی اونم زم حرف کی باهاش نه؟ یا هسا راضی زندگیش از که ببینم داشتم دوست سارا

 انقدر و میفته جونش به روز هر هم فرزاد و نکرده قبول اونم کنه سقط را بچش که خواسته ازش فرزاد ولی و است حامله

  جوري یه تا زنه می کتکش

 لد کسی به خواستگار همه اون وجود با سوزه می سارا براي دلم نشده موفق شکر خدارا حاال تا اما بشه سقط بچش

 فرزاد ثلم پستی آدم با زود که خوشحالم خودم براي خب ولی خواستش می باباش پول براي فقط که کرد ازدواج و بست

 گند به ار زندگیم که ساله یک و زندگیمه توي سیاهش ي سایه هنوز که هرچند کردم بیرونش زندگیم از و کردم تموم

 کار اج چند کشیدم سختی خیلی سال یک این من.نشدم عاشقونش اصطالح به هاي حرف خام حال هر به ولی کشیده

 و کردم رمسرگ پریسا و آرمان با را خودم کنم فکر شدم نابود زندگیه به بخوام که باشم داشته کمتري آزاد وقت تا کردم

 و خواهر هاي بچه با را خودم من آره هستند خودم هاي بچه کنم می فکر که طوري به بستم دل خیلی بهشون واقعا

 ایمان نبود فرزاد اگه داشتم بچه خودم شاید االن نبود زندگیم روي فرزاد ي سایه اگه که حالی در کردم سرگرم برادرم

  متنفر متنفرم فرزاد از من آره کرد نمی ترکم هیچوقت

 هم اباب و مامان براي گفت نشده نوشته توش چیزي آخه چیه دونم نمی خونم اومد احضاریه ي برگه یک با پرهام امروز

  !بده طالقم برگشته کنم فکر برگشته خارج از هم وایمان اومده

  بگیري؟ طالق خواي می تو یعنی-

  مجبورم بخواد ایمان اگه دارم جزاین هم اي چاره مگه-

  نزدي؟ حرفی کسی به و داشتی نگه دلت توي را حرف همه این جوري چه وقت همه این تو-
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  بشم راحت و سبک تا کنم تعریف برات را چیز همه گفتم و شد تموم طاقتم دیگه امروز بود سخت خیلی-

  زنه می پرسه برت و دور خیلی شو اشکان پسره این زن بیا گرفتی طالق که ایمان از فوقش خیال بی-

  نیست حالیش هیچی خدا به دیوونس پسره-

  شدید آشنا هم با جوري چه نگفتی شیطون-

 ايج چرا که بهم پرید بیرون ماشین از اومدم وقتی کردم پارك همیشگیش جاي سر را ماشینم روز یک بابا هیچی-

 تا کرد پیدا ادامه بحثمون هم بعدش گه می چی فهمید نمی بود زده توهم پسره شد بحثمون و کردم پارك اون پارك

 ینماش با که کاري همون ریختم ماست و شده له گوجه ماشینش روي و نکردم نامردي منم کرد پنچر را ماشینم چرخ

 اصرار یلیخ بارونی و سرد هوا و بود تعمیرگاه ماشینم که روز یک اینکه تا بود خوبی روزاي چه که آخ یادته کردیم ایمان

 زده توهم هپسر روز اون از بعد رسوندم و شدم سوار نداشتم شدن تاکسی منتظر ساعت سه حوصله که منم برسونتم کرد

  دارم عالقه بهش من کنه می فکر که کنم می فکر

  بگذاریم سرش به سر یکم پس جدي-

  بزاریم پیره این سر سربه گی می تو و دارم دادگاه که فردام نگران من خیال بی-

  گذرد می باشه هرچی خیال بی خودت قول به-

  برم باید من جون سوگند دیگه خب-

  ده قرار جریان در را من شد خبري هر هم فردا باش خودت مراقب عزیزم باشه-

  خداحافظ خانومی چشم-

  خداحافظ-

***  

  میام خودم دنبالم بیاي خواد نمی-

  دیگه میام یعنی دنبالت میام گم می میکنی بازي لج چرا آخه-

  منتظرتم نه ساعت فردا پس نداره فیده تو با کردن بحث-

  خداحافظ گلم خواهر آفرین-

 داده ستد از پیش سال دو را باباش و مامان بود خوبی خیلی دختر کردم کار فیزیک باهاش کمی و خوردم هونیا با را شام

 دیگه هاي رشته هاي درس از بعضی به چون اما بود انانی رشتم من که درسته کرد می زندگی بزرگش مادر با االن بود

  .بودما باهوش منم البته داد می یادم خوب کنه کار باهام که خواستم می پرهام از داشتم عالقه فیزیک مثل
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  برد خوابم خستگی از بعدش و کردم فکر فردا دادگاه به کمی رفت هونیا اینکه ز بعد

 به ربع یک و پوشیدم لباس سریع و خوردم صبحانه و شدم بیدار بودم گذاشته صبح هشت براي که گوشیم االرم باصداي

  :گفتم بهش پرهامه دونستم می اومد در زنگ صداي موقع همون که بودم آماده نه

  پایین میام االن-

  باش زود فقط باشه-

  پایین رفتم و پوشیدم سریع را هایم کفش

  خان پرهام سالم-

  شد دیر که بریم باش زود گلم خواهر به سالم-

  بغلم توي اومد و شد و پیاده ماشین از پریسا موقع همون

  عمه سالم-

  کردم می بوسش که همونطور

  خودت دنبال آوردي چرا را پریسا پرهام خودم عزیز سالم-

 که ریمب شو سوار زود هم حاال عمه خونه میزاریمش راه سر ببره خودش با را پریسا تونست نمی داشت کار بیرون ملینا-

  برسیم

 من و سیدیمر که وقتی تا داشتم استرس کلی راه توي رفتیم دادگاه به بعد و رسوندیم پروانه عمه ي خونه بخ را پریسا

 ها سرباز زا یکی به را احضاریه پرهام.رفتیم داخل به بعد و کنه پارك را ماشین تا موندم پرهام ومنتظر شدم پیاده سریع

 که ومد ردیف پرهام با بود شلوغ خیلی شدیم داخل وقتی کرد راهنمایمون ها اتاق از یکی سمت به سربازه دادو نشون

  :گفتم پرهام به رو نشستم بود خالی جاي دوتا

  اومدیم درست که مطمئنی-

  اتاق این توي برید گفت سربازه آره-

  کنند؟ می چیکار اینجا آدم همه این بشیم جدا هم از ایمان و من قراره اگه شلوغه خیلی اینجا آخه-

  میاد پیش چی ببینیم تا کنیم صبر باید پس نه یا طالقه قضیه واقعا که نیستیم مطمئن هنوز ما -

 حاضرند هدرجلس همه دیدند که وقتی کردند سکوت اعالم و شدند وار سالن دیگر در از مرد دو تا ماندیم منتظر ساعتی نیم

 ایینپ سرش که جوان مردي با همراه سرباز لحظه چند از بعد.داخل بیاورند را مجرم که دادند دستور ها سرباز از یکی به

 رزادف بود فرزاد آوردم می در شاخ داشتم تعجب از آورد باال را سرش وقتی ایستاد میز یک پشت مرد و شدند داخل بود
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 من اما ودشخ معرفی و کردن صحبت به کرد شروع بعد کرد می چیکار قیافه و شکل این با زندان توي اینجا اما نصیري

  کردم می شرکت جلسه این توي باید ما و زندانه توي چرا فرزاد که بودم گیج بازم

 من روي ار اسمش مامانم مرد وقتی که بود بابام اسم بابک آخه فرزاد کنند می صدام ها بچه نصیري بابک بابکه اسمم-

  .کنند صدام فرزاد که خواستم ها بچه از خاطر همین به میومد بدم هم اسمش از میومد بدم بابام از چون خودم گذاشت

 ینا جرا که گویم می بهشون االن من خب هستند اینجا چرا دونند نمی اصال که دارند حضور جمع این توي ها خیلی

 قایی،زیباب الله ذولفقاري، شیرین هاي خانواده با سخنم روي گم می هم با من پس دارید مشکل یک هاتون خیلی جاییند

 بعضی و گرفتند افسردگی هاشون خیلی دادید دست از را دختراتون خانواده چند شما ناصریه مدیا و شهبازي ،شهره یزدي

 یک قتیو نبودند مقصر کم هم شما دختراي البته داشتیم نقش قضیه توي دوستام و من شاید کردند خودکشی هاشون

 چیزي ره خاطر به خاال دهند می دستش را خودشون میشه پیدا برشون و دور پولدار وتقریبا خوشگل و تیپ خوش پسر

 جلب که ار اعتمادشون بودیم هم با مدت یک گشتیم می دخترا اینجور دنبال دادیم می تشکیل را باند یک کال که هم ما

 پول نبریم را شون آبروي و نکنیم پخش را هاشون عکس اینکه خاطر به ازشون و کردیم می تجاز بهشون کردیم می

 جنون به و دگرفتن افسردگی که فهمیدم نفرم سه اون کردند خودکشی و نیاوردند طاقت که زیبا و شیرین گرفتیم می

 براي چون دگیری می تصمیمی چه که نیست مهم برام اصال هستید اینجا چرا که فهمیدید کنم فکر دیگه رسیدندحاال

  .یدبکن خواهید می کاري هر دانید خود حاال اعدامه مجازاتم االن دیگه دختر یه کشتن خاطر به من کنه نمی فرقی من

  داد سکوت دستور دوباره آقایون اون از یکی اینکه تا شد زیاد پچ پچ صداي سالن توي

 رستد فتوشاپ با که عکس تا چند خاطر به ساله یک که بزنم حرف فریناز نامزد و مادر و پدر با خواهم می االن اما و-

 فریناز روز کی وقتی بودم من اصلیش عامل افتاد زندگیتون توي که هایی اتفاق از خیلی.کردند ترد را دخترشون بود شده

 اما مباش باهاش شد نمی و بود مهرداد با سارا هستند پولدار که بود معلوم لباس خرید براي ام مغازه توي اومدند سارا و

 از ار فریناز ي شماره خودم اینکه تا نزد زنگ بهم اون اما دادم بهش را ام شماره دادم دوستی پیشنهاد بهش چرا فریناز

 افراد ترین پولدار از یکی دختر خره باال بود خدام از که منم شد راضی اما نبود راضی اول زدم زنگ بهش و گرفتم سارا

  رحیمی؟ آقاي نیست اینطور بود تهران

 ازش بار چند خواستم می را خودش نبود مهم برام باباش پول دیگه بودم بسته دل بهش واقعا بودیم باهم وقتی چند

 خواست ازم و یمباش باهم ما که نبود درست اولم از که گفت کشید کنار نکرد قبول اما خواستگاریش بیام بده اجازه خواستم

 رومب گرفتم تصمیم بعدش نداشتم ازش اي دیگه ي شماره منم و کرد خاموش را گوشیش نشوم مزاحمش دیگه که

 گفت ینیب می بد گفتم! نه گفت و زد زل چشمام توي جلسه همون توي خواستگاري رفتم اونشب وقتی خواستگاریش

 خواستم می. . پاشیدند اسید بپاشند اسید بهش فرستادم را دونفر فرداش کردم خواستم هرکاري منم بکن خواستی هرکاري

 کاري همون فتمگ بعدش وقت چند.نیفتاد براش اتفاقی اما کنه ازدواج خودم با که بشه مجبور تا نباشه زیبا کاردیگه این با

 ستامدو از یکی خاطر همین به نمیاد منم طرف دیگه اون دونستم می اما بکنم باهاش را کردیم می دخترا ي همه با که

 فریناز بود که یشکل به و شدند دوست هم با دوستاش ترین صمیمی از یکی نزدیک فرستادم را بلد وکار بود باند عضو که

 نداومد ها پلیس بعدش دقیقه چند که داد خبر کی به و چطوري دونم نمی اما شهر خارج ي خونه اون توي کشیدیم را
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 تیوق.بشه خودم مال که نیومد سرش بالیی کوچک زخم چند از غیر وبازم کردند دستگیر را رضا و آرش و خونه توي

 کس مال نباشه من مال قراره اگه تا کردم خراب را ماشینش ترمز عقدش از قبل هفته دو کنه ازدواج خواد می فهمیدم

 وستاشد از یکی از و دانشگاهشون توي رفتم کردم که کاري آخرین نیفتاد براش اتفاقی بازم اما نباشه هم اي دیگه

 برام را ارک این که کرد قبول و داشت الزم پول اونم بره کش گوشیش توي از یا بگیره ازش عکس تا چند که خواستم

 از قبل روز ها عکس بوود قرار کردم درست را فرستادم خانوادش براي که هایی عکس همون فتوشاپ با منم بده انجام

  .رسید دستشون به عقد از بعد روز یک که شد چی دونم نمی اما برسه نامزدش دست به عقد

 دم رفتم فهمیدم قبل ماه چند را چیزا این من رفت ایران از نامزدش و کردند تردش ومادرش پدر که ساله یک االنم

 از هم وت دم می طالق را سارا گفتم بهش کنم راضیش تونستم زور به بعدش اما نکرد قبول اول بزنم حرف باها خونش

 می اگه و ردمنب انسانیت از بویی گفت و نکرد قبول اون ولی گفتم بهش را ام عالقه باشیم هم با تا بگیر طالق ایمان

 دیگه االح بودي تقصیر بی گفتم و کردم جمع جا این را همه فریناز بیا بیرون برم زندگیش از باشه خوشحال که خوام

 منم شیدبا خوش هم وبا ببرش بیا نکرده گناهی هیچ نامزذت فهمیدي که حاال ایمان آقا ببخشی را اونا باید که تویی

 در ازش هم حاال کردید می شک پاکتون دختر به نباید رحیمی خانوم و آقا شما و کنم می خوشبختی آرزوي براتون

  داره مهربونی خیلی قلب فریناز بخشتتون می که باشید امیدوار و بکنید حاللیت خواست

 ینازفر به تونم نمی دیدم وقتی اعدامم به محکوم جرم این خاطر به االن و کشتم را سارا همسرم من اعتراف آخرین اما و

 ازدواج هک هم با بشه زنم کرد قبول ساده خیلی سارا خارج بود رفته مهرداد و نبود مهرداد با دیگه سارا سراغ رفتم برسم

 می و خواستم نمی را سارا من نکرد بول اما کنه سقط را بچش خواستم ازش است حامله که گفت بعد وقت چند کردیم

 ستهخ باهام زندگی از تا زدم می کتکش کلی خونه توي روز هر شد نمی بچه اون وجود با ولی بدم طالقش که خواستم

 ناقصه بچش بگه پیشش بردم را سارا که وقتی تا دادم پول بهش و پزشک یک پیش رفتم پس نداشت اي فایده اما بشه

 سقط هم چهب حتی که دونستم می بازم و دنیابیاد به ناقص بچه هم بینه می صدمه خودش هم وگرنه کنه سقطش باید و

 را سارا سم این با کنه سقط را بچه خواست وقتی که دکتره به که دادم سم یک پس بگیره طالق ازم نیست حاضر بشه

 با احتیر این به و دکتره سپهر آقا خانوم سارا داداش اینکه از غافل اما رسه می نظر به طبیعی مرگشم اینجوري بکشه

 می اعدام مداشت که هم حاال کرد شکایت ازم و شد موضوع متوجه تا کرد گیري پی انقدر اینکه تا بیاد کنار مسئله این

 را بقیه ونچ باشند نفر چند اگه حتی برگردونم بهشون اما شده دیر هرچند کردم خراب که را کسایی زندگیه گفتم شدم

  شناسم نمی

 اپچ دارم دوست و کن تموم خودت را آخرش و بگیر را من خاطرات ي دفترچه این اینکه دارم خواهشی یه فریناز لز فقط

 اواقع ندارم اي دیگه حرف بده بهش دیدیش جایی یک روزي یک اگه نوشتم مهرداد براي است نامه یک اینم بشه

  .کردم که بد کار همه این خاطر به متاسفم

 یوقت کرد می گریه داشت اونم زد صدام سر پشت از مامان که کرد می گریه داشت حاال که نازي خاله طرف برم اومدم

  :گفت گرفته صداي با برگشت

  بخشی می را بابات و من کردیم اشتباه خیلی تو مورد در فریناز-
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  :گفتم و کردم پاك را هایش واشک بوسیدم را صورتش بیرون اومدم بغلش توي از

  ندارم اي کینه هیچ شما از من ببخشمتون بخوام که نکردید کاري که شما گلم مامان چیه ها حرف این-

  :گفت گوشم زیر و کرد بغلم هم بابام بعدش

 توي ردبرگ دونی می قابل را ما اگه هنوز هم حاال کشیدي سختی خیلی حتما سال یک این توي ببخشیم که امیوارم-

  خونه

  :گفتم و بوسیدم هم را بابا صورت

  کنی قبولم اگه البته خونه گردم برمی و کنم می جمع را هایم وسیله بخشمتون می-

 هرچه خواست ازم و رفت و گفت تسلیت شدمامان بیشتر اشکش ما دیدن با رفتیم نازي خاله نزدیک مامان با هم بعد

  :گفتم و کردم بغل را نازي خاله منم خونه برگردم زودتر

 بهتون اواقع داشتم دوسش پري مثل را سارا من افتاده سارا براي اتفاق این نداشتم خبر اصال متاسفم واقعا جون خاله-

  میگم تسلیت

 است اراس چهلم شنبه پنج نیستم دلخور ازت که داشتی گرفتاري انقدر سال یک این توي خودت تو خاله دونم می-

  بیاي اگه میشم خوشحال

  خداحافظ فعال حتما-

  .دیدمن را پرهام اما بیرون اومدم و گرفتم را بود داده بهش فرزاد که اي نامه و خاطرات دفترچه و رفتم سربازه طرف به بعد

  داد جواب بوق تا چند از بعد زدم زنگ بهش و آوردم در کیف توي از را گوشیم

  گرامی خواهر بله-

  بینم؟ نمی را ماشینت پرهام کجایی-

  شرکت میرم دارم من-

  بیام من تا نکردي صبر چرا چی یعنی-

  باشه باهات خواد می دلش خیلیل کنم فکر برگشته گرامی نامزد-

  پرهام-

  خداحافظ نداري کاري-

  پرهام-



 FATEMEH6565 عشق بھ چھ قیمت

  
 

  

WWW.PATOGHEROMAN.COM ٩١ 

 

  بود ایمان طرفش برگشتم شنیدم سرم پشت از را آشنا یک صداي

  بزنم حرف باهات میشه فریناز-

  :گفت خودش دوباره که ندادم جوابی بود پایین سرم که همونطور

  دارم باهات حرف کلی من بریم بیا پارکه خیابون طرف اون ماشین-

  زدن حرف به کرد شروع کرد می رانندگی که همونطور افتاد راه و کرد باز برام را ماشین در افتادم راه دنبالش

 تمگرف تصمیم بعدش روز چند دادي انجام را ها کارا اون تو که شد باورم جورایی یه دیدم را ها عکس که وقتی اونروز-

 سال یک نای توي اونور رفتم نباشی کنارم اما بکشم نفس هستی تو که شهري توي که بود سخت خیلی برم ایران از

 شاید فتمگ کردم قضاوت زود گفتم نمیاد در جور تو پاکیه با ها عکس اون که شدم مطمئن جورایی یه کردم فکر خیلی

 کردم فکر رسید دستم به احضاریه اون که ایران برگردم تا دادم انجام را هام کار بود شده تموم طاقتم دیگه باشه فتوشاپ

 پ یشهم تکمیل من از غیر کسی با خوشبختیت اگه گفتم اما بیام دادگاه توي خواستم نمی اول دادي طالق درخواست

 دنبالت روزي ندچ برگشتم و دادم انجام را کارهام زودتر پس ببینم را دارم دوستش که کسی خوشبختیه بتونم تا بیام باید

 من و پاکی تو که شدم مطمئن زد را ها حرف این فرزاد که امروز حاال نتونستم اما بزنم حرف باهات خواستم و اومدم

  ?بخشیم می فریناز کردم کی شک بهت نباید

 ار نگاهم داشتم دوست را میومد حساب به هم شوهرم حاال که پسر این چقدر من کردم نگاه بهش و آوردم باال را سرم

  :گفتم و گرفتم ازش

  بخشمت می اما...اما رفتی و کردي ترك را من سال یک چرا که ناراحتم خیلی دستت از هرچند-

  :گفتم و کردم نگاه بهش ایم خونه در دیدم کردم نگاه بیرون به

  دونستی؟ می کجا از را من ي خونه توآدرس-

  خونت توي بیام کنی نمی دعوتم حاال نتونستم اما بزنم حرف باهات تا اینجا اومدم بار چند که گفتم-

  خودتونه ي خونه بفرمایید-

 تاریک هوا رفتیم خونه طرف به و شدیم پیاده باهم پارکینک توي آورد را ماشینش و شد باز پارکینگ در تا زدم را ریموت

 درست مشغول و کردم عوض اتاق توي را لباسم.بخوریم شام باهم و کنم درست شام امشب که گرفتم تصمیم بود شده

  کرد می نگاه بهم و بود نشسته صندلی روي هم ایمان شدم شام کردن

  کنی؟ می نگاهم اینطوري چرا چیه-

  کنم نگاهت ندیدمت که سالی یک این ي اندازه خوام می-
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 درست مه ساالد ایمان کمک با بود شده خوب خیلی آشپزیم بودم تنها که سالی یک این توي کردم درست فسنجون

 دیگه قریبات پوشیدم می لباس داشتم و پوشیدم لباس بعد ساعت نیم بگیرم دوش تا رفتم حمام سمت به هم بعد و کردم

 شونم روي را سرش کردم احساس کمرم دور را کسی دستان که کردم می انتخاب شال کمد توي از داشتم بودم اماده

  :گفت و گذاشت

  کنی؟ سرت شال من جلوي خواي می نکنه گردي می چی دنبال-

  داره عیبی مگه آره خب-

  نامزدتم من حال هر به اما نکردم همراهیت و نبودم سال یک این توي دونم می فریناز-

 سمت برد را دستش کشید دراز کنارم خودش و خوابوندم تخت وروي کرد بلندم بود کمرم روي دستش که همونطور

  :گفت و زد موهام روي بوسه یه کرد باز را موهام و موهام

  کردم زندگی تو بدون سال یک جوري چه هستما آدمی عجب من-

  :گفتم که کرد نزدیک صوتم به را صورتش بعد

  سوخت ها فسنجون کنم فکر میاد آشپزخونه توي از چیه دوده اون ایمان-

  آشپزخونه سمت دودم و مکردم استفاده فرصت از منم کنه نگاه را آشپزخونه توي تا برگردوند را سرش

  خورم می را تو فسنجون جاي به دیگه ي دفعه کردي فرار دستم از بازم شیطون-

  کنم می فکري یک دیگه ي دفعه تا حاال-

 ار میز خندیدیم کلی و گفت می بود خورده خارج سال یک این که غذاهایی از ایمان شدیم خوردن شام مشغول هم با

 یدمکش اي خمیازه میومد خوابم واقعا.نشستم مبل روي ایما کنار و رفتم هال طرف به و شستم هم را ها ظرف کردم جمع

  گفتک که

  میاد خوابت خانومی-

  آره یعنی که دادم تکون را سرم

  بخوابیم بریم پاشو خب-

  بخوابی من با خواي می تو مگه-

  خوام می کوچولو نی نی من کردي فکر چی پس-

  بخره یکی برات گم می عمه به نکن گریه حاال باشه-

  رفتیم اتاقم سمت به و کرد بغلم و برداشت خیز سمتم به
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  بیاري نی نی من برا تو خوام می من دیگه نه-

  نکردیم عروسی هنوز ما بکش خجالت ایمان-

  بریزه خجالتت هم تو که کنم می کاري یک من حاالهم که نداره خجالت-

  خوابم می کناري اتاق توي میرم من نیستا مشکلی بخوابی من تخت روي داري دوست اگه-

  بخوابم تو پیش خوام می من د ن د-

  ایمان-

  نیستم بیا کوتاه جوره هیچ من که نزنه سرت به فرار فکر امشب من برم گفتنت ایمان این قربون-

 نم پس داد می انجام قیمتی هر به را خواست می خودش که کاري اون نداشت اي فایده باهاش کردن بحث و کل کل

  کردم همراهیش و سپردم بهش را خودم و نکردم کل کل باهاش این از بیشتر هم

***  

  خوبه؟ حالت-

  خوبم بابا آره-

  بخوریم صبحونه بیا کن عوض را لباست پاشو پس-

  میام االن باشه-

  آخ گفتم ناخواسته و پیچید کمروشکمم توي شدیدي خیلی درد که بشم بلند تخت روي از خواستم

  :گفت و برگشت سمتم به رفت می بیرون اتاق از داشت که ایمان

  داري؟ درد-

  آره-

  دکتر ببرمت پاشو آره گی می خوبه حالت پرسم می وقتی چرا پس-

  بیرون بیام تونم نمی وضعیت این با که من آخه-

  حمام بري خواي می-

  شد کمتر دردم شاید کنم می استراحت یکمی بتونم نکنم فکر ولی آره-

  حمام برمت می خودم شو بلند کنم می استراحت را چیچی-
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  :گفتم و انداختم پایین را سرم حمام برم بااون که کشیدم می خجالت واقع در یعنی کردم تعجب حرفش از

  رم می خودم خواد نمی -

  شی بلند جات از تونی نمی نگفتی االن همین مگه-

  ...ولی چرا-

  دیگه نداره ولی-

 کمکم و اومد خودش هم بعد و نشستم روش من و آورد صندلی یک.بردم حمام سمت به و کرد بغلم و سمتم به اومد

  :گفتم هک کنه بغلم خواست و کرد خشک را موهام و بپوشم بیرون لباس تا کرد کمکم هم حمام از بعدد.کنم تاحمام کرد

  بیام تونم می خودم-

  مطمئنی؟-

  نه-

  بکنم را کارم من بزار پس لجباز دختره-

  بکنی میخواي کارها خیلی تو که نکنم بازي اج اگه آخه-

  دي می قلقلکم را من دوباره داري که تو شیطون آخ-

 سمت هب و کرد روشن را ماشین نشاند صندلی روي احتیاط با را من و رفتیم پارکینگ سمت به و کرد بغلم هم بعد

  :گفت و آمد متمانس به پرستار که برد بیمارستان داخل به و کرد بغلم دوباره رسیدیم بیمارستان به وقتی رفت بیمارستان

  بیارم را ویلچر تا کنید صبر لحظه یه-

  ببرم کجا را خانومم بگید خواد نمی-

 را ستشد و زد لبخندي اومدیم چی براي ما بود فهمیده انگار که پرستار شد می آب دلم توي قند خانومم گفن اینکه از

  :گفت و کرد دراز اتاقی سمت به

  زنم می صدا را دکتر االن اتاق توي ببرید را خانومتون-

 تیوق کند ترك را اتاق که خواست ایمان از و شد اتاق داخل دکتر موقع همون خوابوندم تخت روي و بردم اتاق به ایمان

  :گفت دکتر شد خارج اتاق از ایمان

  چیه؟ مشکلت عزیزم خب-

  :گفت دکتر که انداختم پایین سرم همین براي بزنم حرف کشیدم می خجالت
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  سته؟در بوده عروسیتون امشب کردم نمی بیرون اتاق از را شوهرت چیه مشکلت دونستم می اگه عزیزم نداره خجالت-

  نکردیم عروسی هنوز ما نه-

 یعیهطب ها درد این خب ولی داشته حقم تو مثل خانومی با البته داشته عجله و بوده شیطون زیادي شوهرت پس خب-

  شی می خوب زود دار نگه گرم هم را کمرت نویسم می مسکن برات

  دکتر خانوم مرسی-

  بشی خوشبخت انشاهللا عزیزم کنم می خواهش-

  بردم ماشین سمت به و کرد بغلم دوباره شیطونش چشماي با و شد داخل ایمان رفت بیرون اتاق از

***  

  اومد ایمان بابا مامان مامان-

  عزیزم میام االن باشه-

 به و بال و شیطون دختر یه اومد دنیا به فرناز عروسیمون از بعد سال یک گذرد می ایمان و من ازدواج از سال سه االن

 نارشک در و عالیه واقعا ایمان با زندگی کردم حس دل ته از را خوشبختی سال سه این توي خودم به شبیه ایمان قول

  میکنه تکمیل را چیز همه فرناز مثل دختري داشتن

 مثل املهک خوشبختی قیمت به اوقات گاهی عشق نیست آوارگی و بدبختی قیمت به فقط عشق بفهمم می که االنه

  من زندگیه

  عشق قیمت به عشق

  

  پایان

  

 


