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کمی در باره رمان فوریو بدانید :
رمان فور یو با هدف تولید و عرضه محصوالت تلفن همراه بنیان نهاده شده است.
رمان فور یو تالش دارد گامی هر چند ناچیز در مس یر اعتالی فرهنگ کتابخوانی
غنی کشورمان بردارد.
ش ا یان ذکر اس ت وبس ا یت رمان فور یو بدون هیچ کمک مالی یا حما یت و
پ شتیبانی از سوی ادارات  ،سازمان ها و مو س سات دیگر در زمینه تولید محتوای
محصوالت فرهنگی و اجتماعی بر روی تلفن همراه مشغول به فعالیت می باشد.
آدرس وبسایت رمان فور یو :
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کانال تلگرام @Roman4u :

نام رمان  :شرط زندگیمون
نویسنده  seti tt :و  sky full of starsکاربر رمان فوریو
طراحی و صفحه آرایی :رمان فوریو
آدرس سایت wWw.Roman4u.iR :
کانال تلگرام @Roman4u :

تمامی حقوق این کتاب نزد رمان فوریو محفوظ است

شرط زندگیمون
 seti ttو sky full of stars

تهیه شده در:
وب سایت رمان فوریو

شرط زندگیمون
باسمه تعالی
یادش بخیر...
آن روزی که بهم برخوردیم...
دیدار اولمان...
اجبار سرنوشت...
دست تقدیر باعث آشناییمان شد...
و این آغازی بود بر شروع خوشبختی ها...

.
.
.
قسمت اول
کیـــــــــــــــــــان:::
تو ما شین ن ش سته بودم ..چ شمامم ب سته بودم صدای آهنگ خیلی بلند بود در
ماشینو باز کرد اومد نشست عطرش تو ماشین پیچید با یه لبخند محو کنار لبم
گفتم
_سالم
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_سالم عزیزم خوبی؟
_مرسی..

_چی شده چرا انقدر سردی؟
_پریا من صدبار به تو گفتم دیر نیا پایین االن دیر میشه
_خب چیکار کنم داشتم حاضر میشدم باید اینجوری کنی؟
_من نمیدونم تو چیکار میکنی انقدر طول میکشه با اون قیافت
زد تو سرم گفت باز تو به قیافه من گیر دادی کیان؟
خندیدم و گفتم چیه خب زشتی دیگه....
ماشــینو روشــن کردم راه افتادیم...بلیت برا ســینما گرفته بودیم پریا گفت میره
د ست شویی من تند تند رفتم دا شتم با سرعت میرفتم سریع بر سم یهو محکم
خوردم به یه دختره بد بخت  ۳متر پرت شد عقب شونشو گرفت گفت هووییی
روانیه خر بیشور چته وحشی؟؟؟
با تعجب نگاش کردم یه دختر حدود  22ساله اینا بود با چشمای آبی آسمونیو
موهای بورش از زیر روســری معلوم بود و پوســت ســفیدی داشــت چ چ
نگاش کردم گفتم خب حاال درست صحبت کن باباتو نکشتم که!..
یه نگاه گذرا انداخت و رفت منم رفتم تو سالن سینما منتظر پریا نشستم تابیاد
تو فکر بودم...تنها دختری بود که انقدر باهام بد رفتار کرد تا جایی که یادمه
هم شون میخوا ستن باهام دو ست شن..عجیب بود برام...تا پریا اومد فکرامو
پس زدمو ازش پرسیدم
_داشتی میساختی؟
اونم بایه صورت متعجب پرسید
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_چی؟..

_میگم داشتی میساختی؟
_منم میگم چیو؟
_دسشویی دیگه...مگه من عالفم؟
_خوب بابا اینقد سخت نگیر مشتی بزا ببینم چه فیلمی رزرو کردی!

فیلمو تا آخر با پریا دیدیمو خواستیم قصد رفتن کنیم که خانوم گشنشون شد
_ای بابا آخه ساعت  6و چه به شام خوردن...
_وااا خوب یه شام گرفتن که اینقد منت نداره نمی خوام اصن..

_خوب بابا حاال ناز نکن که حال منت ک شی ندارم به اندازه کافی ک سل ه ستم
بیا بریم یه چیزی بدم که االن روده بزرگت کوچیکشو خورده...
_پووووف بریم بابا...
همون موقعه دستشو کشیدمو با خودم به رستوران روبروی پاساژ بردم..

نشــســتیم ســر یه میز دنجو تا خواســتم ســفارش بدم پریا دوباره خواســت بره
دستشویی که بهش گفتم
_ایندفه دیگه دیر اومدی منتظر وانمیستم
_باشه دیگه چقد غر میزنی..

_سریع برگرد
اونم سریع رفتو منم سفارشارو دادم..
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همین جوری داشــتم به اطراف نیگا میکردم که همون دختررو دیدم که خورده
بودم بهش(همون پروو)دیدم داره گر یه میک نه واوو چ قد چشـــای خیســش
خوشگلن!
هه حتمن داره واسه دوست پسرش گریه میکنه...
فک کنم همون موقعه ســنگینیه نگاهمو حس کرد که برگشــت نگام کرد منم یه
پوزخند زدمو رومو برگردوندم که دیدم پریا برگشت....
_چه عجب این دفعه دیر نکردی..

_خوب دیگه غذا ها کو؟؟
_االن میارن شکموو
_اااا کیان من کجام شکموو فقط االن یکمی گشنمه....
_باش بشین تا بگم سریعتر بیارن..
غذارو خوردیم و پاشدیم پریا گفت _کیاااااان جونم...

خندیدم و گفتم
_چیه باز چی میخوای ...

_کیفمو میاری؟
اصال دوست نداشتم کیف یه دخترو بردارم بیارم...مگه نو کرشم حس میکردم
اونوقته که غرورم له میشه شاید اشتباه میکردم ولی واسه ی اینکه ناراحت نشه
با خنده گفتم
_مگه خودت چالغی...

خندید وکیف شو بردا شت راه افتادیم..من پریارو واقعا دو سش دا شتمو ق صد
آشنایی برای

ازدواج باهاشو داشتم...
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ولی هیچ وقت نتونســتم بهش بگم...چون اون منو واســـه ی تیاو قیافه و پول
میخواست مطمئنن همینطور بود...

رسوندمش خونشون تصمیم گرفتم برم یه دوری بزنم تو خیابون باید بیشتر فکر
به این موضوع میکردم...

رابطه ای که موندگار نباشــه بدرد تفریم میخوره که منم از اوناش نیســتم یعنی
نمیخوام باحساسات کسی بازی کنم.
قسمت دوم
همینجوری که داشتم تو خیابون گشت میزدم تصمیم گرفتم تا ِدم اون رستوران

که با پری رفته بودم برم جای باحالی بود پیاده شدم همینجوری که فکر میکردم

دیدم صدای داد یه دختر میاد....
اول گفتم بیخیال به من چه...ولی بعدش گفتم یعنی چی شــاید یه نفر احتیاج
به کمک داشته باشه...
این شــد که رفتم دنبال صــدا اونقد رفتم جلو که آخر رســیدم جلو و شــکه
شـــدم...همون دختره که بهم خورده بودو د یدم ...یه  4 3تا پســر بودن که
میخوا ستن ببرنش منم تا خوا ستم بیام د ست به عمل شمو دختررو نجات بدم
باز شکه شدم...
شــگفتا بابا این دیگه کیه...تاحاال دختری مث این ندیده بودم دختره داشــت
میزدشــون فک کنم رزمی کار بود ولی خداییش هیکلش خوب بود...همون 2
 3نفری رو که زد بقیشون فرار کردن واال منم میدیدم میگرخیدم...
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دختره تا برگشــت منو دیدنمنم که خشــکم زده بود هیچی دیگه یه پوزخند زدو
رفت!...منم همینجوری به جای خالیش زل زده بودم یه چندیقه همون جوری
بودم ب عدش که به خودم او مدم فهم یدم چیشـــده....چی کار کرد؟ ....به من
پوزخند میزنی......یه بالیی سرت بیارم...
هه تاحاال کسی جرعت نداشته به من بگه باال چشت ابرو بعد این یه الف بچه
به من پوزخند میزنه..با اعصابی داغون برگشتم به خونم..وقتی رسیدم تو خونه
از کثیفی خونه چند شم شد فردا حتما باید به زهرا خانوم زنگ بزنم بیاد خورو
واسه فردا که بچه ها میان اماده کنه چون فردا دورهمی خونه منه....
پاشدم رفتم تو تختم خوابیدم....
صبم با صدای آالرم کوفتی پاشدم اووف ساعت  ۱2بود سریع گوشیو برداشتم
زنگ زدم خانومی که قرار بود بیاد تمیز کنه خونرو بعد از تموم شـــدن تلفنم
پاشــدم رفتم یه چیزی خوردم لباس پوشــیدم نشــســتم منتظر زهرا خانوم..دلم
نمیخواســت همه کارارو کنه اتیت میشــود واســه همین کارای اتاقارو همیشــه
انجام میدادم..پ سر به این خوبی کم پیدا سا...بعد از یه ربع بی ست دقیقه زنگ
به صــدا درومد زهرا خانوم بود باز کردم درو اومد تو یه خانوم تقریبا  ۴۷یا ۴۸
ساله بود.

_به به سالم زهرا خانون چطورین
_سالم پسرم مرسی شما خوبی
قرباان شماا ببخشید زحمت میدم هر دفعه ها
_ ِ
خندیدو گفت خب حاال لوس نکن خودتو
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کارشــو شــروع کرد منم تو بعاــی کارا کمکش میکردم با این کال آدم بی
احســاســی بودم دلم نمیومد تنها انجام بده تا ســاعت  ۶طول کشــید کارش
باهاش حساب کردم و رفت...

دیگه االنا بود بچه ها بیان همش با خودم میگفتم ای کاش دختر ُمختر نیارن

جمع خودمونی باحال تر بود پاشـــدم رفت تو اتاقم از کمد یه پیرهن مردونه
سفید ساده پوشیدم با یه شلوار کتون م شکی پاکتی عطرمو بردا شتم و باش یه
دو شی گرفتم و موهامو با ژل دادم باال مدل دادم کف شو پوشیدم یا علی رفتم تو
پذیرایی نشستم انقدر دیر کرده بودن رو کاناپه خوابم برد...

زنگ درو زدن خدارو شکر خوابم سبک بود زود پاشدم درو باز کردم ای خاک
بر ســر این دوســتای من که نمیتونن دو روز دوس دخترشــونو ول کنن اصــال
دوست نداشتم دختر بیاد خونم خب اون دختراهم پدرو برادر داشتن چه پدرو
برادری دوست داره دختر یا خواهرش بیاد خونه پسر غریبه..
دیگه چه کنیم اومده بودن دیگه درو باز کردم اومدن تو آرش بهترین دوســتم
بود...
با دو ست دخترش  ۴سالی بود باهم بودن با المیراهم سالم کردمو هدایت شون
کردم سمت پذیرایی بشینن رفتم آشاز خونه داد زدم آرش باز داری گشاد بازی
در میاری پاشو بیا کمک دیگه آرش پاشد اومد آروم گفتم آرش خاک بر سرت
چرا دوس دخترتو آوردی خودمونی بهتره بابا اسکل....
_بابا سخت نگیر المیرا از خودمونه
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_یعنی جلوش از اون فحشــا بدم دیگه؟ آرش زد توســرم خندید گفت کثافت
اتیت نکن***

کم کم همه اومدن ماشاال همه هم با دوست دخترای گرامیشون...اهل مشروبو
ســیگارو این چیزا نبودم زیادم بعاــی از دوســتام ســیگار میکشــیدنو یکم
میخوردن ..امشــبم یه چ ند نفرشــون مشــروب و از این کوفت یا آورده بودن
میخوردن به دخترام میدادن المیرا که اگه میخورد خودم شــخصـــا میزدن تو
دهنش چون مث خواهرم بود ولی دختر خوبی بود آهنگ گذا شتم پا شیم یکم
بر*ق*صیم...

نشسته بودیم چند نفری حالشون بد شده بود نازیال (دوس دختر رفیقم) گفت
حالم بده ..تمام چ شماش قرمز شده بود ا صال خوب نبود اع صابم خورد شد
داد زدم
حامد آشــلال چی دادی به خورد این دختره هان؟جواب پدر مادرشــو چی
_ ِ

میدی پاشــد گفت م..می..میگم ببریمش بیمارســتان نازیال پاشــد بره ســمت
دستشویی یهو دستشو گذاشت رو سرش از هوش رفت ..

داد زدم
_چیه چرا مث اســکال منو نگا میکنین این غلطارو کردید حاال جمعش کنید
کمک کردیم حامد نازیالرو برد تو ما شین کم کم همه رفتن الی و آرش موندن
سرم درد میکرد اعصابم خورد شده بود آرش گفت
_چته تو چرا عصبی میشی...آروم زمزمه کردم...
_گفتم از این گوه خوریا خوشم نمیاد .
_خب حاال خودتو اتیت نکن اتفاقیه که افتاده...
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_خودتو اتیت نکن چیه المیرا متنفرم از این کثافت کاریا متنفرم  ۱۰۰بار گفتم
مگه گوش میدن
_خب حاال..

یکم آروم تر که شدم آرش و المیراهم رفتن...
قسمت سوم
رفتم جلو آینه تیام و دوست داشتم ..یه تیشرت مشکی بود که روش خال خال
بود (البته ضــایه نبود) با یه شــلوار کتون ســرمه ای و کتونیه آبی و ســرمه ای یه
د ستی به موهام ک شیدم سویچو بردا شتم رفتم پایین یه ما شین جدید خریده
بودم یه بی ام و م شکی بود هنوز پری نمیدون ست میخوا ستم سورپرایزش کنم
 ..سوار شدم حرکت کردم سمت خونه پریا اینا
هووووففف چرا نمیاد پایین ..دوباره شمارشو گرفتم
_جانم جانم
_کجایی پس دختر یه ربعه اینجا منتظرم
_اومدم آآآخخخ االن
_چی شد؟
دستم خورد به در اتاق اه همش تقصیر توعه دیگه هول شدم
_هول شدی اینجوری ای؟هول نشی ِکی میای
_زهر مار بی مزه االن میام بای

قطع کردم نشستم مث خر منتظر...
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اومد نشست تو ماشین گفت:واای کیان ببخشید تروخدا دیر شد .یه نگا بهش
کردم گفتم چرا انقدر آرایش کردی
_چیه خو مگه با خودتم
_با خودمم که باشی
_ای بابا یه روزه دیگه اتیت نکن
_پس کســی نگات کرد زدم تو دهنش چیزی نمیگیا...راه افتادم دلم میخواس
امروز خوش بگذره صــدا آهنگ کاکو بندو زیاد کردم شــروع کردم مســخره
بازی..پریا غش کرد از خنده....
خالصه تو راه انقد اتیتش کردم سرویس شد..

_خب رسیدیم پیاده شو جوجه اردک زشت
_خودتی
پیاده شدیم
_ ِاییی واای کیییاااان
_چیه؟!!

_ماشینت مبارک
_تازه دیدی؟؟؟؟
_وای آره حواسم نبود..

_من چی بگم به توووو پس چجوری سوار شدی
_نمیدونم
_خنگ من

wWw.Roman4u.iR

14

خندیدو راه افتادیم رفته بودیم ســورتمه تهران با چند تا از بچه ها قرار گذاشــته
بودیم اوناهم بیان...

وقتی رسیدیم ارشو المیراهم بودن که وقتی دست تکون دادن رفتیم پیششون و
حالو احوال پر سی کردیم...همون جا چندتا از بچه های دیگم بودن که شامل
سامانو محمدو علی و داداشش که تازه دیدمش اسمش رضا و  27سالشه بودن
خالصه دوستام همه همسن خودم بودن که میشه 31سال...
همه رفتیم سوارسورتمه شدیم..

همه تا ن ش ستیم م سعول سروی سو رو شن کردنو من که کال کر شدم به عنایت
الهی چون پریا خانوم جیغ بنفش می کشــیدن با اینکه دور بودیم  ..وقتی تموم
شد پیاده شدم دیدم پریا هنوز ن ش سته صورتش مثل میت سفیده سریع رفتم
آوردمش بیرون بللش کردم گفتم سورتمه که ترس نداره پری چت شد؟
اونم حنجرسو جر دادو با یه صدای کامال گوش خراش و بلند داد زد
_بجای این حرفا یه چیزی بیار کوفت کنم اینم من باید بت بگم؟؟
منم که دیدم خیلی پرو شــده یه اخم بهش کردمو پاشــدم رفتم یه آبمیوه براش
گرفتم که وقتی دا شتم برمی گ شتم دیدم رضا همون جوری زل زده داره پریا رو
دید میزنه خانوم یه لبخندم بهش میزنه...
وای خدا یکی بیاد منو بگیره تا نرفتم جفتشونو بکشم....
منم سریع رفتم نشستم کنار پریا و گفتم _بدو بخور بریم.

_به این زودی بریم؟
_سریعتر بخور.
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اونم که دید یکم بیشــتر حرف بزنه ناقصــه حرفی نزدو را افتادیم البته از دســت
بچه ها بزور فرار کردیم..

وقتی رسیدیم تو ماشین گفتم البته بهتره بگم داد زدم
_مگه بهت نگفتم اینقد آرایش نکن تا پسر مردم پرو پرو زل بزنه بهت؟هااا؟
الب ته مث این که خودتم خیلی خوشـــت او مده بود چون از لبخ ندت پ یدا
بود...یعنی اینقد عقده جلب توجه داری مگه من بهت کم توجه می کنم؟؟
_ببین کیان
_پریا خفه شــو فقط خفه شــو تا االن خیلی بهت رو دادم پرو شــدی جلو چش
خودم با دیگران الس میزنی...

یکم که حالش بهتر شـــد شــروع کرد..ببین آقا کیان خوب گوش کن اوال من
دنبال جلب توجه نی ستم بعد شم هیچیه من به تو ربط نداره مگه شوهرمی که
انقدر به من گیر میدی؟؟
_زر نزن بابا آدم شــدی واس من آره؟شــوهرت نیســتم ولی اجازه ام نمیدم هر
خری که از راه رســید بد نگات کنه هه منو بگو میخواســتم خوش بگذره بهت
امروز...دیگه تا آخرای راه هیچ حرفی بینمون زده نشــدو فقط وقتی رســیدم دم
خونشون خیلی سرد گفتم
_به سالمت
اونم با اینکه تعجب کرد ولی نشون ندادو پیاده شد..

قسمت چهارم

wWw.Roman4u.iR

16

دیگه خ سته شده بودم از این و ضعیت  2هفته بود با پریا حرف نزده بودم باید
زنگ میزدم قانعش میکردم که اشــتباه از خودش بوده گوشــیو گرفتم زنگ زدم
بعد از  ۴تا بوق جواب داد
_بله
_سالم
_علیک سالم
_پریا زنگ نزدم که باهات دعوا کنم فقط قانعت کنم اون روز من هیچ اشتباهی
نکردم که االن داری سرد میشی همین..

_من باهات سرد نشدم اونروز خیلی بد باهام حرف زدی حق بده منم دخترم
_توام بد حرف زدی
هردو ساکت شدیم..هیچی نمیگفتیم اون منتظر بود من عذر خواهی کنم منم
مناظر اون بودم سکوت و شکستم و گفتم
_خعلی خب دیگه اشتباه از هردومونه ولی گذشت...

_اوهوم
_بیرون میای بریم امشب؟
_بعلههه ساعت چند؟
_خبر میدم خدافظ
_بای
هیچوقت عذخواهی تو کارم نبود چون غرورم نمیزاشــت عذر خواهی کنم...با
اینکه دوسش داشتم..
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17

یکم فکر کردم دیدم االن که تمیز نیســتم باید یه دوش بگیرم نیم ســاعت و تا
حاضر شم 1ساعت دیگه خوبه..واسش فرستادم 6ونیم بیرون باشه...

رفتم یه دوش گرفتمو کامال لبا سام م شکی بود حاال میگن یارو اومده عزا ولی
خوب پریا همیشـــه میگه مشــکی زیاد بم میاد خوب منم که به نظر خانومم
اهمیت میدمو خالصــه یه چیزیم خوردم رفتم دنبال خانوم...که رســیدم دم در
بود.
_چه عجب ontimeشدید باالخره..
_خوب دیگه راه بیوفت...
_االن من فقط منتظر بودم تو بم بگی را بیفتم دیگه..
_ایششش برو خوب میگی چیکار کنم..

_هیچی سفت بشین سرجات کمربندم ببند
_امر دیگه؟..
_عشق شیرینم من فقط به یه ب*و*سم راضیم...

_محاله
_که محاله!..اینطوریاس؟
_معلومه..
خالصه یه چیزی من میگفتمو یه چیزم اون تا رسیدیم دربند...
_واییی دربند..
_خوبه االن دفعه هزارم دارم میارمتا..
_راس میگی ولی ایندفه فرق داره ..
باالخره رفتیم یه جا نشستیم و پری هم گفت میخواد بره دسشویی...
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هنوز  2دیقه نگذ شته بود که گو شی پریا شروع کرد به زنگ خوردن اول گفتم
وایســم تا بیاد بعدش دیدم دیگه گوشــیه داره میســوزه از بس یارو خودشــو پاره
کرده اون ور تلفن و گوشیشو برداشتم ببینم کیه
_الو(پسره)
_پریا تروخدا ع شقم سوع تفاهم شده اون دختره همون دخترخالم بود که می
گم بین ما جدایی انداخته..پریا خواهش می کنم(...پسره)
از چ یزا یی که شـــ ن یده بودم شـــ که شـــده بودم خ ی لی ه م ی ن طور
ع صبانی...ع شقم..پریا ...سوع تفاهم...جدایی..تا اومدم دوتا فش نون و آبدار
بدم به یارو پریا خانوم از دســتشــویی اومدو گوشــیو ازم گرفت و اول دید کی
پشــت خط بوده بعدش قطع کردو برگشــت طرفم که دید از عصــبانیت چقدر
قرمزمو فقط منتظر انف جارم....ک یان اونطوری که تو فکر می کنی نیس ب خدا
ای...خوا ست ادامه بده که با سیلی من رسما خفه شد...همون موقع خواست
باز توضیع بده که من شروع کردم
_الزم نیســـت بروم بیاری خودم میدونم چه حماقتی کردم که فکر کردم ادمی
وگر نه تو یه ه*ر*ز*ه حیوونی بیش نی ستی از اول شم معلوم بود منو بخاطر پول
می خوای...واقعا تو یه دختر ه*ر*ز*ه ای که با همه هستو اونارو فقط واسه تیغ
زدن میخوای...

_میدونی چیه اره اره من یه هرزم و فقط واســه تیغ زدنت بات بودم ولی تو چی
هه تو فقط پولداری چیز دیگه ای داری؟نه تو یه احمقی که فقط بدرد تیغ زدن
میخوری...
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منم همون موقع یه ســیلی بهش زدمو از رســتوران اومدم بیرون...نگران پول
رستورانم نبودم چون اصن سفارشی نداده بودیم اونموقع...

اینقدر داغون بودم که دره ماشــینو عین وحشــیا بســتم....با آخرین ســرعت تو
جاده ران ندگی میکردم و همش به این که چه ح ماقتی کردم که به اون دختره
حروم زاده دلبسته بودم فکر میکردم....

اونقدر غرق تو فکرام بودم که اصــال حواســم به رانندگیم نبودو...تازه با بوق
کامیون جلویی از فکر او مدم بیرون ...تا خواســتم فرمونو بچرخونم ســرم
باســرعت به شــیشــه برخورد کرد....احســاس مایه ای رو پیشــونیم...بعدشــم
تاریکی مطلق....
قسمت پنجم
ملیکــــــــــــــــــــا:
بعد از امروز میشه یه هفته کامل که بابا تو ای سی یو....

دکترا میگن تا دوماهه دیگه حتما باید یه کلیه بهش بدن تو این هیری ویری
هیچ پولیم ندارم معلوم نیس باید چیکار کنم....خودمم که آقای دکتر نمیزاره
نمیدونم چرا بهونه الکی میاره میگه دخترم تو جوونیو نمیشه و از حرفا که کلیتو
بدی...

...خوب مگه کار دیگه ایم میشــه کرد؟...البته مطمعنن اینو برا این میگه چون
دوســـت باباعع وگرنه کی االن به فکر دیگرانه...یه اتفاق دیگم افتاده همون
یارویی که اوروز خورده بود به من....
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بعد بهم پوزخند زد(همونی که دوســت داشــتم داغونش کنم)اونم معلوم نبود
چش بود فردای روزی که بابا ب ستری شده بود با آمبوالنس آوردنش...آخه چرا
من هرجا میرم اینم هس؟..نیگا کن تروخداا شانس با مردم عکس میگیره به ما
که میرسه پوزخند میزنه...
اصن به من چه مرتیکه چللوز..بشقاب..

واالااا...دوباره رفتم ن ش ستم روی صندلی بیرون حیاط که شده بود همدم منو
تنهاییام تو این چند وقت...

بعد از اینکه نشستم داشتم به این فکر می کردم که با باباچیکار کنم که یه مرده
اومد نشست کنارم...گفت
_سالم دخترم خوبی؟
منم متعجب گفتم
_سالم ممنون...

_اسمت چیه عزیزم؟
خواســتم همونجا بگم بتوچه که گفتم زشــته مرده ســن بابامو داره یکم باهاش
درست صحبت کنم..
_ملیکا...

_ملیکا جان من مشکل تورو میدونم
مثل اینکه پدرت به کلیه نیاز داره و شما نمیتونی جورش کنی؟
_بله
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_من میتونم کم کت کنم راســتش من چ ند روزه تورو دارم این جا میبینم و
همینطور میبین مت که چطوری نگران پدرتی االن دخترای کمی م ثل تو پ یدا
میشه که نگران خانوادشون باشن..

من اولش بهت زده از اینکه میخواد به میخواد کمک کنه و بعدش خوشــحال
گفتم
_ممنون ولی چطوری میتونین کمکم کنید..

میخواستم بگم من پولی ندارم که گفتم غرورم چی میشه و بیخیالش شدم...تا
اون گفت
_من یه کلیه سالم جور میکنم درصورتی که برام کاری کنی درواقع در صورتی
کمک می کنم که به شرطم عمل کنی...
وااا حاال شرط نزاره برم کلفتشون بشم!!!واال بعید نیس...

_چه کاری؟
_من یه پسر دارم که میخوام اون خوشبخت شه و سروسامون بگیره درحالی که
اون اصن فانع به ازدواج نیست....

_که اینطور ولی اینا چه ربطی به من داره؟
_من ازت میخوام باهاش ازدواج کنی..
_چیییییییی؟یعنی میگین من با کسی که نمیشناسم ازدواج کنم...
_دخترم شما میتونین همو بشناسین..

من پ سرم چندروز پیش ت صادف دا شته و تو همین بیمار ستانه تو کما ست اما
اون به زودی بهوش میاد...
همینم کم مونده...ولی این تنها امیده...
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با فکر اینکه این تنها راهه وگرنه بابامو از دســت میدم اشــک تو چشــام حلقه
زد...من آدم احســاســاتی نبودم اما بابا فرق داشــت اون تنها قهرمان و تکیه گاه
من بود...پس منم باید اون محبتاشــو جبران میکردم حتی به قیمت یه ازدواج
اجباری_ ..میتونم فکرامو کنم بهتون بگم؟
_حتما شما می تونی تا ماه دیگه هم فکر کنی تازه اونموقع از برگشت پسرم هم
اطمینان کامل می کنیم....

اون رفتو منو با هزاران فکر تن ها گذاشـــت االن زندگی با بای من فقط به یه
..شرط..بستگی داشت...

قسمت ششم::
کیفمو برداشتم رفتم سوار ماشین تصمیم گرفتم یکم دور بزنم خیلی جا خورده
بودم از این پیشــنهاد اییی وااای نه..نکنه این مرده بابای همون پســرس...نه بابا
فقط اون که نیســت تو بیمارســتانه ...نمیدونم خدا خودت کمک کن من گیر
اون بیفتم بدبختم ...ولی چاره ایم نبود اگه اون بود...دیگه هیچی برام مهم نبود
فقط میخواستم حال بابام خوب شه***..

ر سیدم دم خونه هوووف باز کلیدو نبردم ..زنگ زدم مامانم باز کرد درو با هزار
سختی خودمو کشوندم باال از پله ها آسانسورم که ماشالله همیشه خراب بود..

_سالم مامان
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_سالم ملی چیشد؟
_میگم بهت بزار برسم
_چرا انقدر داغونی چیزی شده؟؟
_مامان میزاری یکم تنها باشم؟ببخشید
اونم هیچی نگ فت رفتم تو ا تاقم ل باســـامو ک ندم نشــســتم گوشـــه ت خت
..فکر..فکر..فکر دیگه مخم ترکیده بود***

بعد از دو روز ت صمیم جدیمو گرفتم..مو ضوع رو به مامانمم گفته بودم  .شاید
میشــد یه کســیو تحمل کنم ولی نمیتونســتم رفتن بابامو تحمل کنم مشــکلش
خیلی هاد بود..رفتم یه دوش گرفتم داشــتم کاک میزدم..اومدم تو اتاقم دیدم
گوشــیم داره زنگ میخوره قطعم نمیکرد هرکی بود |:..برداشــتم دیدم بعله..آوا
خانومه بیکاره
_الو سالم ملی خره نمیگی نگران میشم گوشیو جواب نمیدی؟؟؟
_سالم چطوری خب بابا حاال عصبی نشو وضعیتمو که میدونی
_چی شد؟بابات خوب میشه؟
_اینجوری نمیشه بگم باید ببینمت
_همین االن میام دنبالت
_همین االن بیای با صحنه بد مواجم میشی
_نکنه حموم بودی
خندیدمو گفتم آره..

_باش برو باوش لباساتو زنگ بزنی مث جت جلو درم
_خدافظ..
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گوشیو قطع کردم..دیگه باید ناراحت چی باشم؟بابام که داره خوب میشه همه
چی داره در ست می شه ..یه مانتوی کتی زرد تا رونام دا شتم اونو پو شیدم با یه
شلوار جین جذب و گوشیو برداشتم کردم تو جیبم یکمم صورتمو آرایش کردم
رفتم بیرون از اتاق
_کجا میری ملیکا
_مامان آوا میخواد بیاد دنبالم
دیگه هیچی نگفت..زنگ زدم به آوا ما شالله انگار رو گو شی خواب بود بعد ۱
بوق جواب داد
_هان؟
_زهر مارو هان بیا من حاضرم
_جلو درم
_خدااایی؟؟
_به جان تو
_باشه میام االن
با مامان خدافظی کردم و رفتم پایین این پروام تا منو دید شروع کرد به بوق زدن
_هووو خفه شو همسایه ها خوابن ...مگه عروسی ننته
_بیا بشین بریم چرتم نگو...

رفتم نشستم کلی حال احوال کردیم
_خب بگو
_چیو؟
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_اون موضوعی که گفتی باید ببینی منو
_اسکل گیراوردی؟اینجا دم خونمون؟برو یه جای دیگه
_چه جایی؟
_چمیدونم یه پارکی چیزی
راه افتاد انقدم تند میرفت نزدیک بود  ۴نفرو یه جا زیر کنه ..بله دیگه همچین
دوستی داریم ما
رسیدیم پارک جوانمردان..

_اسکل دیگه چرا همچین جایی آوردی
_بابا خوش میگذره دیگه پیاده شو قیافشو نگاه شبیه احمقاس
_خفه شووووو کثافت نکنه ادای بارکد(فیلمه)و در میاری واس من؟
_واال خب ..شبیه موز شدی
_زر نزن پیاده شو...

خالصه پیاده شدیم رفتیم یه جای باحال پیدا کردیم رو چمن نشستیم
_بگو

_نمیدونم چی بگم از کجا شــروع کنم آوا هنوزم تو شــکم ..یه مرد ُمســنی تو
بیمارستان نشست پیشم گفت من میدونم مشکل باباتو و میدونم چقدر نگرانیو
از این حرفا بعدش گفت من به یه شــرطی واســه بابات کلیه جور میکنم منم
پرسیدم چه شرطی...گفت..

_چی گفت؟
_گفت..گفت با پسرش ازدواج کنم
_جاااااان؟؟؟؟پسرش کیه!
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_نمیدونم ..مجبورم انجام بدم اینکارو بخاطر بابام..ممم یادته اون روز که
رفته بودیم پاساژ گفتم یه پسره خورد بهم فحشش دادم؟
_آره
_آوا اون پ سره تو بیمار ستانه نمیدونم چ شه همش میتر سم این مرده بابای اون
پسره باشه
_از کجا معلوم
_ نمیدونم میگفت پســرم بهوش نیومده و تا دکتر میگه تا یک ماه آینده حتما
بهوش میادو از این حرفا
_ملی واقعا میخوای ازدواج کنی؟
_اوهوم
_الهی بمیرم بره پسره تو گیرش میفتی
_خفههه شو بیشور
_خندیدو گفت ایشالله حل میشه
_ایشالله
یکم با هم قدم زدیمو یه چیزی خوردیم منو ر سوند دم در بیمار ستان خود شم
رفت..

همش میگفتم ای کاش اون مرده نباشه دوباره گیر بده..تا رسیدم تو بیمارستان
دیدمش ای تف تو این شانس البته تف که چه عرض کنم گوه تو این شانس..تا
منو دید اومد سمتم
_سالم دخترم
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_سالم
_بیا بریم باال صحبت کنیم
ایییی واااای من نخوام صحبت کنم با این باید کیو ببینم؟؟
در اون لحظه ندا آمد خودشو |:

هیچی دیگه پاشدم باهاش رفتم باال صحبت کنیم
_میدونم خیلی سخته برات..باید یه چیزیو بهت بگم
_چیو؟
_من بابتو میشناسم بابات یکی از دوستای قدیمیه منه
تعجب کردم!آخه کدوم دوست خوب و قدیمی ای این شرطو میزاره
_میدونم االن داره چی تو سـرت میگذره..ملیکا تو با پسـرم با هم خوش بخت
می شی مطمعنم اگر یه کار کنی پ سرم عا شق ب شه من حا ضرم هرکار کنم فقط
امیدوارم زودتر خوب شه..

_میشه بابام از این شرط با خبر نشه؟
_چرا؟
_نمیخوام ناراحت شه
_باشه هرجور تو دوس داری
_پسرتون کیه؟
اسمش کیانه االن تو کماس..

_واقعا؟؟؟
آهی کشیدو گفت واقعا
_ای وای ایشالله خوب شن
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سرشو انداخت پایین منم دیگه چیزی نگفتم گوشیشو از جیبش در
اورد
گفت نگاه کن ..عکس پسرم
اینه ای وای حدس
میزدم...همونه ای واااییی با تعجب خیره شده بودم به عکس
_میشناسیش؟؟
_ ِاممم نه یعنی یبار تصادفی امو دیدیم....

گوشیو گذا شت تو جیبش و سرشو تکیه داد به دیوار بعد یه ربع بلند شد رفت
اون طرف با دکتر صحبت کنه...یعنی این پسره چش شده..

بعد پنج دقیقه با یه حال داغون اومد ن ش ست رو صندلی ا صال حالش خوب
نبود ..

_آقا چی شده؟؟
هیچی نمیگفت فقط ســرشــو گرفته بود تو دســتاش منم ســعی کردم چیزی
نارسم....

رفتم یه لیوان آب براش آوردم دادم دســتش..بعد اینکه حالش یکم بهتر شــد
شروع کرد..دکتر ا..میگن شاید مشکل حافظه پیدا کنه..

نمیدونستم چی بگم آخه چیزی ام نداشتم که بگم....
قسمت هفتم:
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را ستش تاحاال سابقه ندا شته یا ک سیم نبود توفامیلی آ شنایی که حافظه شو از
دست بده...
_ناراحت نباشد انشاال خوب میشن...
_آره خوب میشه ولی ممکنه خیلی دیر حافظش برگرده...

_ شما نگران اون نبا شید تازه ممکنه با دارو سریعتر خوب ب شن ...شما نگران
نباشید...

_تو را ست میگی دخترم من نباید الکی نگران با شم...فعال همچی ب ستگی به
خود خدا داره...من باید دعا کنم..
_یه سوال می تونم بارسم؟..
_البته بارس!

_ایشون االن بهوش اومدن؟
_نه دکترا فقط فهمیدن حافظش دچار اختالل شده...

_که اینطور...به قول شــمام همچی دســت خداســت...ما فقط باید دعا کنیم
زودتر بهوش بیان تا وضعیت اصلیشون معلوم شه...
_همینطوره...دخترم ببخشید اگه وقتتو گرفتم.

_این چه حرفیه اصال اینطور نیست...شما منو ببخشید اگه بلد نبودم چطوری
دلداریتون بدم...
_اتفاقا دخترم..تو خیلی خوبی.

منم باخجالت گفتم
_ممنون مرسی شما لطف دارید...
_بهتره دیگه بری پیش پدرت...
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_بله...خدانگه دار
_خداحافظ
اویی دلم ســوخت...واییی نه دیدی..دیدی..گفتم من شــانســم قهوه ایه...آخه
اینهمه آدم این باید ب شه اون آدم خوش شان سی که قراره شوهر من شه....وای
خدا سرمو به کدوم دیوار بکوبم؟؟اوممممم
باالخره چاره ای نیست باید به این شرط عمل کنم...
راهو تا دم ای سی یو طی کردم...

وقتی رسیدم دم شیشه بابارو دیدم همون موقع چشام بارونی شدو شروع کردم
به گریه کردن
آخه چرا مگه آدم چقد میتونه پست باشه که بیاد چاقو بزنه تو شکم کسی و اون
نفر بابام باشه که بهش حمله شده...
خدا از باعث و بانیش نگذره...
اشکامو پاک کردمو نشستم رو صندلی تو سالن...
به این فکر کردم که جدا اگه با این پسره ازدواج کنم چی میشه...
ممکنه منو یادش نیاد...چه بهتر یادش نیاد...

ولی خوب نمیشه...اصال اگه ازدواج کردیم نباید بزارم بهم دست بزنه..حداقل
واسه چندوقت..آره خدارو چه دیدی شاید طالق گرفتیم...یه چند ساعتی پیش
بابام موندم بعدش رفتم خونه***..

گو شیمو پرت کردم رو تخت..خودمم گرفتم خوابیدم مخم منفجر شد از بس
فکرو خیال کردم.
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_ای بمیر تووو چقد میخوابی دختر
ِا این صدا کی بود..چشامو باز کردم دیدم بعله آقا امیر باز پاشده اومده
_ملی یه سوال
_ها
_تو خونه نامحرمه با ماتنو میخوابی؟D:
_مسخرهه زهر مار خسته بودم..

دستمو گرفت کشید بلندم کرد
_چطوری؟
_به توچه ببینم تو خونه رندگی نداری هی میای اینجا؟
_واال فقط خونه داریم زنو زندگی نداریم بی زحمت یکی برام جور کن
ُ
_کی به تو زن میده پسر خاله ی خلم
آخر ابراز عاالقت بود؟
_این ِ
آخر احساسم بود
آخر ِ
_این ِ
_بعله ..مامانم گفت

_چی میگید باز شــما دوتا شــروع کردید  ..امیر با لحن مظلوم گفت خالههه
دخترت اتیتم میکنه ..مامانم با خنده گفت:انقدر باهم لج نکنین شاید ملی رو
گرفتن برا تو بلند گفتم :ووووییی بال به دور امیر خندید زد تو ســرم .االن بابام
بود بللم میکرد میگفت دخترمو شوهر نمیدم نوکرشم هستم دوباره به فکر بابا
افتادم دلم گرفت...
_پاشو بریم یه دوری بزنیم حاظرم که هستی..
_گوشیمو برداشتمو زدیم بیرون***..
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یک ماه گذشت..حالم بد بود مشکل بابام داشت بدتر میشد هی نظرم راجع به
ازدواج تلییر میکرد..دیگه نمیتونســتم فکر کنم ...ســریع حاضــر شــدن رفتم
بیمار ستان ..بابای پ سررو دیدم..اوه مای گاد |:چقد خو شحاله..رفتم سمتش
سالم کردم
_سالم دخترم
_چی شده
_ پســرم به هوش اومده فعال دکترا داخل اتاقن هنوز معلوم نیس حافظش و از
دست داده یا نه..
_به سالمت ایشالله خوب شن..

_ملیکا
_بفرمایید
_جواب چی شدش؟
سرمو انداختم پایین یا منو من گفتم
_مم..ب..باش
_مرسی دخترم..جبران میکنم حال پدرتو خوب میکنم مطمعن باش..

لبخند تلخ زدمو رفتم پیش اتاق بابا
به
ِ
از همون پشت شیشه زمزمه کردم..

_خیلی دوست دارم بابا حتی حاضرم بخاطر تو شرط اون مرده رو قبول کنم...
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قسمت هشتم:::
باورم نمیشـه اینقدر سـریع گذشـت...همین یک دوماه پیش بود که اون شرط
گذاشته شد و بعد از یکماه جواب منو بهوش اومدن کیان و عمل موفقیت آمیز
بابا...بعدشــم خواســتگاری و جواب مثبت منو جشــن عروســی واســه دوهفته
بعدش که امروز باشـــه...همه چی خیلی ســریع پیش رفتو من االن با لباس
عروس خوشگلم که سلیقه منو مادرشوهرم باشه زیر دست آرایشگرم...واسه
انتخاب آریشــگر خیلی پرســوجو کردیم که آخر تونســتیم یه دونه از بهترینای
تهرانو پیدا کنیم...

واســـه باغم خیلی فکر کردیم که آخر قرار شـــد تو یکی از باغای بابای کیان
بگیریم...
با صدای آریشگر با خودم اومدم..

_چی شده؟خراب شد آرایشم؟
_نه بابا کارت تمومه فقط بیا تاجو تورتو بزارم بعد خودتو ببین..باشه ای گفتمو
اونم مشلول درست کردن موهام شد..

از اون چیزی که تو آینه دیدم خیلی شــکه نشــدم چون خودم طبیعی خوشــگل
بودم...

ولی خدایی آریشــش خیلی حر فه ای بود ...با یدم اینطور می بود معلوم نی
چقدر پول میگیره...
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بازم با صــدای آریشــگر که میگفت داماد بیرون منتظر رفتم شــنلو تن کردمو
اومدم بیرون...اصال حال این مسخره بازیایی که وایسم داماد خوب قورتم بده
رو نداشــتم...پس ســریع رفتم پیش داماد واســتادم که مث اینکه اونم از این
جوگیر بازیا خوشش نمیومدو سریع بهم دسته گلو دادو درو برام وا کرد و منتظر
شد تا ب شینم..منم عین آدم بدون کمک از اون ن ش ستم سرجام اونم درو آروم
بستو اومد نشست رو صندلی راننده و به سمت عکاسی را افتاد...وای که چقد
اونجا ژســتاش بی مزه بودو همش مثبت ...18آخه که چی پســفردا خواســتی
عکسو بزنی تو خونت بچت بیاد ببینه چشمو گوشش باز شه واالاا...

باالخره ماهم از عکا سی اومدیم بیرونو دوباره من ن ش ستمو کیانم رانندگی کرد
تا یه باغی نزدیک لواســون که مال خودشــون بودو واســه عروســی اونجا تزیین
شده بود...واوووو چقد خو شکل بود من که دهنم از زیباییش باز مونده بود که
همون موقع کیان یه پوزخند زدو گفت
_هه اینقد ندید بدیدی..

منم بگو که از عصبانیت به درجه انفجار رسیده بودم و گفتم
_تو خوبی
_آن چیز که عیان است چه حاجت به بیان است...

اااا عجب اعتماد به سقفیه منم گفتم
_من اگه اعتماد به نفس تو رو داشتم شیرموزو تو آفتابه میخوردم..

_نگران نباش به اونجاشم میبینیم
منم که رسما ضایع شده بودم خفه شدمو دنبالش راه افتادم....
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همون موقع بود که موج تبریک و جیغ سوت رو سرمون هوار شد...
درکل شب خوبی بود اگه وجود کیانو فاکتور بگیرم...

خداروشکر بهش گفته بودم اتفاقی بینمون فعال نیوفته اونم موافقتشو بهم اعالم
کرده بود ولی خوب پیش هم میخوابیدیم پس هیچ ترســی نســبت با همخونه
بودن باهاش نداشتم...

اون شب بدون هیچ حرفی گرفتیم خوابیدیم و من فرداش میز صبحونه رو آمده
کردمو باهم خوردیم...بازم با سکوت
آخرش خواستم خودم باز جمع کنم که گفتم به من چه مگه من کلفتشم...بعد
بد صدایی که اون بشنوه گفتم
_حاال تو جمعش کن...

_مگه وظیفه منه؟
_ببخشید وظیفه عممه..
_من که جمع نمی کنم خودت باید جمع کنی..

_مگه کلفتتم؟
_نمیدونم تو چی فکر میکنی؟
_بروبابا بشین تا واست جمع کنم.

_اونوقت من واسه چی زن گرفتم؟
_از خودت بارس...
_باالخره باید انجام بدی!

_اونوقت چرا؟
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_چون نه وظیفه شوهر داری تو به عهده گرفتی نه کار خاصی انجام میدی مثال
کار می کنی بگم اشکال نداره؟
_باشه من از فردا میرم کار می کنم..

_برو کســی جلوتو نگرفته فقط اگه نتونســتی کار کنی باید کارایی که وظیفترو
انجام بدی...

واییی من اصــن ادم ا هل کار کردن نیســتم حاال بودمم م گه کار پ یدا
میشه...واااای خدا االن چی بهش بگم؟؟یعنی بگم نه؟
نوچ همینم کم مونده جلوش کم بیارم تا بدتر مسخرم کنه
_قبوله...

_تا پسفردا مهلت داری..وقت طالست هدرش نده اومد بره که گفتم
_بشین بینم اول میزو جمع می کنی بعد..

_گفتم که تو االن وظیفت اینه جمعشون کنی...خدافظ
منم دیگه دیدم بحث باهاش به جایی نمیر سه واس همین به یه شرت کم اکتفا
کردم....
قسمت نهم:::

کیان بیشورم که لباس پوشید بره شرکتش ..رفتش بیرون شرش کم شد منم که
ِ

خر کیف شـــدم..ولی خدایی قیافش خیلی خوب بود هیکلشــم که باشــگاه
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میرفت اوکی بود اخالق نداشــت که اون مهمه ..یه نگاه به میز کردم..هه چی
دنبال کار|:
فکر کردی عمرا من این میزو جمع کنم..لباسامو پوشیدم برم ِ

حاال تو این بدبختی با رشته انسانی روانشناسی من چه کاری گیر بیارم..رفتم

یه چ ند جا رو دیدم اوووففف بعاــی جا ها محیطش خوب نبود بعاــی
جاهاهم خیلی طول میکشید کارش منم حوصله نداشتم یعنی نمیرسیدم ...
خالصــه برگشــتم خونه واســه فردا برم دنبال کار رفتم تو اتاق....همینجوری
َ
خود نکبتشه..
داشتم با گوشیم ور میرفتم پی ام اومد..باز کردم دیدم ِ
_نرفتی کار پیدا کنی؟گفتم که وقت طالس
یه اموجی پوزخندم گذاشــته بود ...اصــن نکبت کای همین اموجی بود مرتیکه
بی صاحاب..
ُ
ســریع تای کردم _ترو َســ َن َنه؟ _به من ربط داره خب شــرط بین منو تو ِا ها!

_به درک ..خوند دیگه هیچی نگفت منم گوشیو گذاشتم کنار دراز کشیدم..دلم
برا مامان بابام تنگ شده بود...آخه اونجا باها شون کلی حرف میزدم حاال باید
مث زندانیا تو خونه بودم..
وایسا بینم دختر تو فقط  2۵سالته زندانی چیه گوشیو برداشتم زنگ زدم به آوا و
نازی و شیما قرار گذا شتیم برم دنبال شون بلند شدم یکم آرایش کردم یه مانتو
جلو باز مشــکی تا زیر زانوهام با یه شــلوار جین آبی یخی تنگ پوشــیدم شــال
مشکیمو سر کردم کفشای عروسکی مشکیمم پام کردم..کال به مشکی عالقه
داشتم..سوار ماشینم شدم..
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خداروشکر خودم ماشین داشتم محتاج این آقا نبودم..خالصه روشن کردیمو
حرکت...اول آوارو بعد شــیما و بعد نازیو انداختم باال رفتیم ســعادت آباد یه
دور بزنیم..

شیما:کجا بریم حاال؟
_نمیدونم فک کنید بگید دیگه
نازی:رستوران بریم؟
_نه نازی تکراریه همش رستوران میریم
آوا:نه که ای شون قراره با هم سر گرامی شون برن ر ستوران همش از االن دنبال یه
جای جدیده
_ ِا زر نزن آوا کی با اون بی صــاحاب مونده میره رســتوران اصــن قابل تحمل
نیس
آوا:ولی جیگره ...هم شون زدن زیر خنده به شوخی چ چ نگا شون کردم
َ
صدا آهنگو تا ته زیاد کردم..
شیما:حاال ملی میگم که این به هوش اومد کسیو یادش بود؟
_نه بابا باباشم نمیشناخت
دیگه دکترا گفتن تو مشــکل حافظه داریو باید داروهاتو مصــرف کنی قبول کرد
یارو باباشه..مشکلشم زیاد هاد نیس زود خوب میشه فقط امیدوارم منو یادش
نیاد
نازی:ریدی تو خودت؟؟
_من؟؟؟برو بابا
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نازی خندیدو گفت :کامال م شخ صه ریدی به خودت دهنت داره صاف می شه
...از آی نه به آوا ن گا کردم گفتم:آوا من دســتم بهش نمیرســـه یکی بزن تو
سـرش..خالصـه انقد دور زدیم تا نازی یه چی به تهنش رسـید_..آهاااا یافتم!
گفتم:خو بگو دیگه خ سته شدیم انقد دور زدیم_ ..بریم نوتال بار _اوووو ِیس

بزنیم بریم؟؟ همشــون باهم گفتن بعله ..ســرعتو زیاد کردم رفتیم اونجا ..پیاده
شدیم سفارش دادیمو کرفتیم سفارشامونو دیدم یه  ۵تا پسرن هی دارن بد نگاه

میکنن یکی شون عجیب تل زده بود به آوا منم که حساس رو دو ستام د ستشونو
گرفتم رفتیم تو ما شین خال صه حرف زدیمو خوردیم ر سوندم شون خون شون
خودمم حرکت کردم سمت خونه***..

درو باز کردم دیدم پوکر ِفیس نشــته داره تلوزیون نگاه میکنه منم بدون هیچ

سالمی کف شامو دراوردم رفتم تو اتاق لبا سامو عوض کنم ساعت  ۵بود ..االن

آخه وقت خونه اومدنته بی صاحاب؟؟ای شش رفتم تو حال دیدم فیلم تلوزیون
باحاله ن ش ستم رو یه مبل دیگه منم نگاه کردم یه نگا به میز آ شازخونه انداختم
به به آقا کدبانوییه برا خودش آخرم خودش میزو تمیز کرد میزه برق میزد من
عمرا میتونستم اینجوری تمیز کنم..

_خوب تمیز میکنیا ماشالله کدبانویی واس خودت
دا شت خندش میگرفت ولی جلو خود شو گرفت گفت:فک نکن کم آوردم من
بخاطر تو الف بچه کم نمیارم مامانم اینا میان اینجا شام..

_میمردی زود تر بگی من یه فکری واس شام کنم؟؟
_ ِا ؟پس شرطم قبوله؟.
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_نخیر چون پدرو مادرو خواهر گرامی لطف ز یاد به من دارن ب خاطرشــون
درست میکنم ...حس میکنم تو سر راهی ای اصن به اونا نرفتی..

َ

_اه..

_وا چته
_انقدر حرف میزنی جای حساس فیلمو نفهمیدم
_االن نمیتونی جواب بدی بحثو عوض میکنی؟
عصبی شد پا شد اومد سمتم خم شد رو صورتم گفت:ببین بچه من نمیخوام
باهات دهن به دهن شم وگرنه میدونم چجوری سرویست کنم ..
_اوال من بچه نیســتمو  2۵ســال ســن دارم که ســن خر پیره دوما بخوای کاری
ِ
کنی جوابشم میگیری..
_میبینم که از رو نمیری! باشه بچرخ تا بچرخیم
_میچرخیم میچرخیم فقط باا سرت گیج نره ...

قسمت دهم
شــامو بالخره با کلی فکر قرمه ســبزی گذاشــتم ســاعت  ۸اینا میومدن  ۱۰هم
ُ
نیک بتفش آســتین بلند ســاده با یه شــلوار
شــام میخوردن ..رفتم تو اتاق یه ت ِ
مشکی کتون تنگ پوشیدم موهامم از باال بستم آرایش نکردم چون هموز مونده
خود طبیعیش در میومد..عطر زدمو
بود آرایشم از آرایش زیاد بدم میومد آدم از ِ
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رفتم تو پذیرایی کیانم که فک نکنم نیاز به حا ضر شدن دا شت یه شلوار کتون
مشکی پاش بود با یه تی شرت سفید روش طرح داشت..نشستم رو مبل منتظر
خوانوادش
_میگم جلو اینا ضایه بازی در نیاری
_نخیر شما ضایه بازی در نیاری من کاری نمیکنم..

_آخه تو خودت ضایه ای از اون نظر گفتم
چ چ نگاش کردم ا صن به روی خودش نیاورد  |:گوشیم زنگ خورد دیدم
آواعه..برداشتم گوشیو
_جونم؟
_سالم چطوری عروس خانوم
_بی مزه..مرسی تو چی
_خوبم منم چی کارا میکنی
_هیچ..

_چته چرا اینجوری حرف میزنی؟
همی شه وقتی ک سی پی شم بود نمیتون ستم با طرف مقابل پ شت گو شی راحت
صحبت کنم..نمیدونستم چجوری بفهمونم این یارو پیشمه..

_الووو؟
_هوم؟
_چرا اینجوری حرف میزنی
_چجوری؟
_نمیدونم یه جوری..کسی پیشته
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_اوهوم..

_کی؟
_دیگه چخبر |:

_مامانت؟بابات؟
_نه
َ
_اه یه جور بگو من بفهمم
کیان از اونور با خنده گفت یه جور بگو بفهمه
گفتم عجب فوضــولی تو!به حرفای من گوش میدی؟کارو زندگی نداری که
..آوا از اون ور غش کرده بود از خنده
_زهر مار آوا
با خنده گفت ببخشید آخه خیلی باحال بود..
خنیدیم گفتم بعدا زنگ میزنم بهت خدافظ..
یه چند دیقه ای گذشت که بعدش صدای اف افو شنیدم...
رفتم درو باز کردمو منتظر شدم تا بیان تو...

وقتی ر سیدن اول ب ساط احوال پر سی اینا بود بعد شم که ن ش ستیم..قرار بود ۸
بیان ولی زود اومدن دیگه قدمشــوت رو چشــم..ازشــون کلی پذیرایی کردم
نمیخواستم فردا پشتم حرف بیاد این چه دختریه.خواهرش هم سنای خودم بود
خیلی دختر خوبی بود با هاش را حت بودم اســمش ک یا نا بود..همیتطوری
درحال پذیرایی بودم که کیان گفت:عزیزم بیا بشین تعارف که ندارت بر میدارن
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اومدن خودتو ببینن مامانش گفت:آره گلم ب شین ما وا سه خودتون اومدیم رفتم
نشستم پیش کیان کیانا هم اومد نشست پیشم باهم حرف بزنیم..

_چه خبرا خوش میگذره ملی؟
_بله دیگه اول زندگی
_ای جانم خوشبخت شید..
_مرسی خوشگلم):

همینطور که با ک یا نا ور میزدیم گوشــیش ز نگ خورد فک کنم بی اف
داشـــت...آخه اســم طرف عشــقم بود..رفت تو اتاق کیان دم گوشــم آروم
گ فت :حاال حاال ها از این جا نمیر یا خوب داری خودتو تو دلشــون جا
میکنی!بهت نمیاد همچین آدمی با شی ..وا سه اینکه ضایه ن شه یه لبخند زدم
مامان باباش شک نکنن گفتم چه آدمی؟بعدشم خوب گوش کن من از خدامه
از اینجا برم زود..فقط میخوام مردم فردا پ شتم حرف نیارن دو ست عزیز منم با
مامانو بابات و خواهرا مشکلی ندارم واسه همین باهاشوت خوبم..یه کار نکن
از فردا مثل برج زهرمار شــم بد میشــه برات_ ..االن تحدید کردی؟؟ اومدم
دهن باز کنم جواب بدم کیانا اومد گفت چی میگید شــما به هم خجالت
بک شید ..مامانش گفت:ای بابا بزار راحت با شن خب...لبخند زدم کیانا اومد
پی شم در گوشش گفتم :شیطون م شکوک میزنی گفت:هییی س سس ِا االن کیان
میفهمه _از چی میترسی بابا سنت که سن خر پیر قدتم ِقد نردبون بگو بهش..

_خجالت میکشم آخه...

_میخوای من بگم؟ _ممم...میگم عصبی نشه _نه حله_ ..مرسی ملی..مثل
خواهر نداشــتمی_ ..وای من خیلی دوس داشــتم خواهر داشــتم میگن خیلی
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خوبه _منو خواهرت حساب کن _قربونت ..بعد از یکم حرف زدنو اینا شامو
اوردم سر میزو همه خوردن اوووه عجب چیزی درست کرده بودم ...نمیدونستم
ازین کارا بلدم ..آقا رضا(بابای کیان) گفت:آفرین خانوووم اصال بهت نمیاد از
این کارا بلد باشــی با یه لحن بامزه گفتم ِا ِا ِا چرااا؟؟خدایی نمیاد به من؟؟
خیلی رک با خنده گفت :نه کیانا:چه رک همه خندیدیم...ظرفارو جمعشــون
کردم بردم آ شازخونه ن ش ستم پی ش شون یکمی حرف زدیم و میوه خوردیم که
دیدم اااا ســاعت یکه...وقت خوابم بود دیگه که همون موقع کیان یه خمیازه به
اسم پاشید برید بیرون کردو اونام بساطو جمع کردونو رفتن...منم رفتم مسواک
زدمو الال.....

قسمت یازدهم::

صبم با صدای کیان که هی دم گوشم وزوز میکرد بیدار شدم...
_چیه بابا بزا بخوابیم اول صبحی...
_اول صبحی چیه ساعت  2بعد از ظهره...من هنوز سر شرطم هستماا)..:
واییییی بدبخت شدم...

االن چه خاکی تو ســرم بریزم...دیگه وقتی واســه پیدا کردن آگهی اســتخدام
ندارم واییییی زندگییییی....
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یعنی باید شــرط ماــخرفشــو انجام بدم اوه حاال میاد واســم تاقچه باال
میندازههه..وللش باو میاوچینم اونم...
_باشه قبول اما شاید نتونم همه ی شرطاتو قبول کنمااا...
_نه دیگه همشو باید انجام بدی!!!

_میتونی یه بار دیگه همشو بگی؟
_آره نیگا باید تموم خونرو مرتب کنیو غذا بازیو مثل یه زن خونه دار همه جارو
برق بندازی...

_یه دفه بگو کلفتت شم دیگه ای ش ش شش م سخره(...نه دیدین چه خوب کانال
عوض شد؟)
_اسم داییت اصلر|||..:
_اشکال نداره من دایی ندارم...
_مهم نیس...
_نه یه سوال فازت چیه..
_دیگه زیاد چرت نگو بدو ناهار درست کن..

_اصن تو چرا نرفتی شرکت؟
_عشقم کشید نرفتم..

_مگه عشقت کش تمبونه؟؟
_فعال که معلوم نیس عشقم چیه و کیه ولی هر وقت فهمیدم بت میگم...
_باشه بااچ تا برم فسنجون بازمم...
پاشدم رفتم دستو صورتمو شستم مسواک زدم میز صبحونه رو چیدم برا خودم..

َ
_هوش تو مگه قرار نیس غذا درست کنی این چیه
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_درست صحبت کناا من هروقت که دلم بخواد غذا درست میکنم بعدشم من
تا صبحونه نخورم چیز دیگه ای نمیتونم بخورم..

_االن ما باید صبر کنیم شما صبحونه بخوری بعد؟؟
_اوهوم اگرم دوس نداری زنگ بزن برات غذا بیارن
_تا وقتی تو تو خونه هستی دیگه چرا غذا بیارن
هی میخوا ست حر صمو دراره من ع صبی شم منم ا صال به رو خودم نیاوردم
...گفتم :من کلفتت نیستم آقا کیان
_فعال که اینطوره ..دیگه آمارام چسبید پا شدم رفتم روبه روش شروع کردم تند
بت خر بی
ت ند حرف زدن:ببین پســره ی پرروی بی شــعور بی فره نگ نک ِ

صــاحاب اون گوشــای بی صــاحاب موندتو خوب وا کن دوس ندارم حرفمو
َ
دوبار تکرار کنم من کلفت تو نیســتم ابنجور با من صــحبت میکنی اگر یه بار
دیگه این حرفا از دهن بی صــاحاب موندت بیاد بیرون میزارم از این خونه بی
صاحاب مونده میرم اونوقت برای خودت بد میشه...

یهو دیدم زد زیر خنده |:جواب اینهمه عصــبانیت من این بود آیا؟؟همین طور
که میخندید گفت :ببخشید میشه به بار دیگه حرفاتو تکرار کنی؟؟
_گفتم که دوس ندارم حرفامو دوبار تکرار کنم
_اون قســمتشــو نفهمیدم من فقط بی صــاحابو از جمالتت فهمیدم ...خندش
شـــدت گرفت و گفت:وااااییی دختر چجوری انقدر تند حرف میزنی ...قیافه
منو میگی پوکر ِفیس ..بابا این دیگه چه اسکلیه
_کیان؟
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_ها؟
_همون یه تره امیدی ام که بهت داشتم از دست رفت|:

َ
به روی خودش نیاورد رفت نشــســت رومبل تلوزیونو روشــن کرد..اه چرا ما

شرکت بی صاحاب موندش..
نمیشه گمشه بره
ِ

پا شدم رفتم ناهارو گذا شتم و رفتم حموم یه ربع دوش گرفتم و رفتم یه پیراهن
تا رو رونم پوشیدم که قرمز بودو عروسکی خیلی خوشگل بود...

من معموال تو خونه وقتی بیکارم یا شارژ خیلی به خودم میرسم....
یه رژ خوشگل جیگری هم زدمو رفتم بیرون...

همون جوری که داشــتم میرفتم چشــمم خورد به کیان که همین جوری مث بز
زل زده بود بهم...

یه دفع ضــربان قلبم رفت رو هزار جوری که گفتم االن قفســه ســینمو از جا
میکنه....

ولی سریع خودمو کنترل کردمو گفتم خره اروم باش همینجوری عشقو عاشقی
بوجود میاد دیگه نکنه میخوای عاشقش شی؟؟
فکرامو پس زدمو رفتم به سمت آشاز خونه...
همینجوری داشتم قدمامو به طرف آشاز خونه برمیداشتم...

که یه دفع د ستم تو سط کیان از پ شت ک شیده شد ولی تعادلمو حفظ کردم که
پرت نشم بللش...

_هوم؟
_چرا اینو پوشیدی؟
_وا خب دوس داشتم
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انگار نمیتونست زیاد بهم نگاه کنه سرشو انداخت پایین گفت عوضش کن..

_نمیخوام خب دوس دارم یه لباس خوشگل باوشم االن دیگه همین دل خوشی
ام نداشته باشم که افسرده میشم بعدشم تو بی جنبه ای من چیکا کنم..؟
ســرشــو گرفت باال تل زد تو چشــام یا حاــرت عباس چه چشــاییی تاحاال از
نزدیک اینجوری به چشاش نگاه نکردم یا شایدم فرق داشت ایندفعه...
تو چ شماش یه برق خا صی بود آروم گفت:تو که میدونی من بی جنبه ام دختر
خوب پی مراعات کن ..یه جوری شــدم بد خجالت کشــیدم ســرمو انداختم
پایین سریع رفتم تو اتاق ...
ووویی من روم نمیشه االن برم بیرون دیگه چه غلطی کنم لباسامو عوض کردم
ولی آرای شمو پاک نکردم به بهونه ی غذا رفتم آ شازخونه کیان سر شو انداخته
بود پایین داشت با انگشتاش بازی میکرد||:
رفتم ناهارو آوردم سر میز و ب شقابلرو چیدم ...خیلی ریلکس ن ش ستم ..دیدم
کیان سرشو گرفت بین دوتا د ستاش هی یه کلمه رو تکرار میکرد انگار دا شت
یه چیزایی یادش میومد..انگار میگفت :پریا ...
وایســا بینمم پریا کدوم خریه دیگههه؟یهو به خودم اومدم...دختر اصــن به تو
چه تو جیکار داری..نمیدونم چرا الکی غیرتی شدم..
رفتم نشــســتم پیشــش هی تکرار میکرد:پریاندربندنخیانت ســرشــو فشــار داد
نمیخواســتم چیزی بگم که افکارش خراب شــه دوس داشــتم ببینم چی یادش
میاد یکم سکوت کرد یهو رو کرد به من...
_من تو رو یه جا قبال دیده بودم...
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_نه اشتباه میکنی
_اشتباه نمیکنم..یادم میاد
_چی یادت میاد؟
_یادم میاد ...یه جایی ام..محکم میخورم بهت
واال من نمیدون ستم چی بگم..واقعا چی دا شتم بگم..ت صمیم گرفتم را ست شو
بگم
_ممم خب آره ما یه بار تصادفی همو دیدیم
حاال بگو بینم پریا دربند خیانت چیه هی میگی؟
_نمیدونم
_به نظرم زیاد به مخت فشار نیار خسته میشی یوقت |:بیا ناهار حاضره...

قسمت دوازدهم::

کیــــــــــــان:::

نمیدونم از کی شــد...چی شــد و چطور فقط میدونم یه حس شــیرین تو قلبم
بوجود اومده...
یه حس خوب...یه حسی که داره دنیامو تلییر میده...

آره من کیان آریا فرزند ارشـــد محمد اریا و تک نوه پســری کوروش آریا من
همینجا اعتراف میکنم...
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اعتراف به عشق...
اعتراف می کنم من عاشق ملیکا شدم..
ملیکا همسرم کسی که من خیلی دوسش دارم...

حتی گفتن اینکه زنمه و مال منه بهم اعتماد بنفس میده ولی کا شکی میتون ستم
اینارو توروی ملیکا بزنمو اح سا س شو ن سبت به خودم بدونم....همین طوری
فکر میکردم که صداش رشته افکارمو پاره که چه عرض کنم جر داد |:

_پاشووووو بییاااا کوووفت کن
_مودب باش جوجه درست صحبت کن
_اصن نیا به درک
پاشــدم رفتم ســر میز غذا خوردم خدایی بابام راســت میگفت بهش نمیومد
دست پختش انقدر خوب باشه گفتم:از کتاب آشازی نگاه میکنی؟
_نخیرم خودم درست میکنم
_از خودت که نمیتونی درست کنی از کجا یاد گرفتی
_مامانم
_.بیچاره مامانت چقد زحمت کشیده به تو یاد بده دساختت شده این..

_جااان ینی االن منظورت اینه من دستاختم بده؟
_نه بد نیس قابل تحمله...خیلی دوســت داشــتم حرصــشــو درارم بامزه میشـد
وقتی حرص میخورد قاشوقو کوبید تو بشقابش گفت:
_دوست نداری نخور مجبور نیستی ..بلند شد بره که پاشدم جلوشو گرفتم
_فکر نمیکردم انقدر بی جنبه باشیا
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_من بی جنبه نیستم تو دیگه داری زیادی الکی حرف میزنی...
_بشین غذاتو بخور
_نمیخوام اومد بره پریدم جلو بد دماغ خورد تو سینم سریع رفت عقب دماقشو
گرفت تو دستش گفت:وحشی
_گفتم بشین
_نه
_شوخی کردم بابا دست پختت خوبه بشین
_واقعا؟
_به جان تو
چ چ

نگام کردو نشست سر میز...

_راستی
_چیه؟
_هیچی بابا یادم رفت چی میخوام بگم..

_ایسگاه کردی؟
_نه بابا به جون تو یادم رفت
_بشین بخور خوب
_االن یادم اومدم..

_قصد داری سخن بگشایی یا بازم میخوای سرکار بزاری؟
_نه به جون تووووو
(این از کی تاحاال جون من براش مهم شــده که هی زارت میگه جون تو جون
تو)|| :
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_بگو دیگه....

_وللش چیز مهمی نبود بعد قیافشــو اونقدر مظلوم کرد که آدم ظالمم دلش
میسوخت من که هیچی...
_دیگه اینقدر مسخره بازی درنیار بشین غذاتو بخور...
اونم دیگه فهمید زیادی چرت گفته ادامه ندادو با غذاش مشلول شد....

بعد از غذا پاشدم گفتم
_ببین من تا ساعت  8شرکتم همونجا غذا میخورم..

بعد از حرفم ســریع با یه نیش گشــاد چرخید ســمتمو خواســت چیزی بگه که
حرفش تو دهنش ماسیدو برگشت...

پشت سرمو اینا رو نیگا کردم چیزی دیده اینجوری شده که دیدم هیچی نی
_چی شده؟
_هیچی..
_ملیکا بگووو دیگه..
_چیز خواصی نیس بابا..

_سریع تند بگو
_خواستم بگم منم ببری شرکت چیز مهمی نبود دیگه..

_باوش
_ها؟؟؟
_میگم باوش باهم بریم بهتر از بیکار بودنه..

اونم مث خری که بش تیتاپ بدن توق کردو گفت
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_جدی؟؟؟میبری؟
منم با حالت صورت مسخره
_نه بخشــید بعاــی اوقات نمک میشــم مث خودت میخوام مردمو اتیت کنم
کرم میریزم اونم مث همون بود...
_گمشو بابا..

با حالتی که چشام چهارتا شده بود
_چی؟؟؟؟
_بیخیال االن حاضر میشم بریم..

رفتیم باهم تو اتاق دیدم وایساده داره نگام میکنه گفتم چیه؟
_میخوای جلو تو لباسمو عوض کنم؟؟
_آره
چشاش  ۶تاشد گفت :امر دیگه ای؟
_نه همین فقط ...اومدم راحت بخندم یهو بالشتو پرت کرد تو صورتم منم پرت
کردم خورد به شکمش اومد یه چی بگه سریع از اتاق اومدم بیرون...خال صه
بعد یه ربعی اومد دیدم آرایشش خیلی پررنگه...
آخ آخ االن سرویسش میکنم...اعصابم بد خورد شده بود زن من چرا باید جلو
بچه های شرکت اینجوری با رژ سرخابی باشه رفتم جلوش خیلی جدی گفتم
_پاکش کن این گوهو(یعنی االن گه زده رو لباش ):
_چرا؟!

_چون من میگم زود پاک کن
_نمیخوام
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_خوشت میاد بهت نگاه کنن؟
_نخیرم کی خواست به من نگاه کنه
_من میدونم نگات میکنن زود پاک کن بدو
َ
_اه به تو چه راحتم نمیتونم باشم؟
_نخیر نمیتونی
خیلی اعصابم خورد بود هی نفس نفس میزدم نمیدونستم چرا واال هنوز کسی
ام ندیده بودتش که من عصــبی شــم...دید واقعا جدیم رفت یکم کمرنگ کرد
اومد..
_بیا..ببین چقد اینجوری..

_اینجوزی چی؟
_هیچی..

_بگووو بگو بگو بگو بگووو
_زهر مار بیا بریم دیر شد
_نهههه تا نگی نمیام..

_نیا
_بیشور اصن نمیام
ن ش ست رو مبل ...گفتم :با شه رفتم کف شامو پو شیدن یه نگاه بهش کردم دیدم
دپرس مثل بچه مظلوما ن ش سته داره منو نگاه میکنه..پ شتمو کردم بهش درو باز
کردم گفتم:برا آخرین بار میگم میای بیا نمای نیا ....

اونم اومد کفشاشو پوشید..سوار آسانسور شدیم شروع کرد_..بگو بگووو
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_تو دهن منو سرویس کردی میخوا ستم بگم ببین اینجوری چقد خو شگل تر
میشی...

انگار اونم ناراحت ن شد  ..سر شو انداخت پایین لبخند زد..یعنی اونم ح سی
داره .رسیدیم...سوار ماشین که شدیم یه دفع رسرم تیر کشید....
چشــمامو بســتم..همه چی اومد جلو چشــمم...فهمیدم پریا کی بوده و چی
کرده..سرمو گذاشتم رو فرمون تمام تمرکزمو گذاشتم تا یادم بیاد چجوری این
اتفاق برام افتاد..
ولی هی یه صحنه میومد جلو چشمم..من ملیکارو فقط یه بار ندیدم

قسمت سیزدهم:::
..چشمامو باز کردم دیدم کنجکاو داره نگام میکنه..

_ملیکا منو تو فقط یه بار همو ندیدیم..درسته؟؟
_ما سه بار تصادفی همو دیدیم..همین
_چجوری
_بیخیال مگه نگفتی دیر شد؟
_ملیکا من مشکل حافظه دارم باید کمکم کنی..

_یه بار که خوردیم به هم..یه بارم با یکی اومده بودی رستوران منو دیدی همون
شبم دوباره منو دیدی..

_د..داشتی گریه میکردی؟؟
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_آره
_برای چی؟
_ بابام..بعدش یه دختره با موهای بلوندو چشــمای آبی پر رنگم پیشـــت بود
دیدمش..
_پریا..

_دوس دخترت بود؟دوسش داری
_فکر کنم ولی االن نه...
دیگه هیچی نگفت منم راه افتادم..

در شــرکت حرفب بینمون رد و بدل نشــد همش تو فکر این بودم که چرا
تا دم ِ

اینجوري شد

چیشد ك این شد
رسیدیم جلو در شرکت ماشین و پارك کردم و پیاده شدم
ملیکا هنوز تو ماشین نشسته بود و تو آینه ي ماشین داشت آرایشش و درست
میکرد
با اعصبانیت گفتم چرا داري خودتو خوشگل میکنب
مزخرف من وا ست مهمن دا شتم ادامه ي حرفمو میزدم ك
یعنب اون همکاراي
ِ
ِ
ملیکا حرفمو قطع کرد
چته چرا انقدر داد میزنب+من چمه یکب نیس به خودت بگه چته اومدن تو یه شرکت ك توش پره مرده با
آرایش زیاد چه معنب داره
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خوب میگب چیکار کنم+کمتر ارایش کنب کسب ازت نمیترسه
ه ه ه خندیدم اقاي با نمكِ
+حاال چرا با نمك نمیشه با شکر؟
نه اگه میشد ك االن تو شربت آبلیمو بودي انقدر نمیرفتب رو مخ منِ
روژ
ب
(منظورم
+حاال دیگه بسه اون عنو گوها رو از رو لبت پاك کن پیاده شو
ِ
جیگریش بود)

همونطوري از ماشین پیاده شد
+مگه بهت نگفتم اونا رو پاك کن؟؟
منم بهت گفتم نمیکنمخود درخته؟؟
+دیدي میگن کرم از ِ

اره قشنگ داره نشون میده کرم از ِتو وگرنه من ك درخت نیستم+خانم حاضر جواب یا پاکش میکنب یا میبرم میذارمت خونه

اووووووم خوب نمیتونب چون من باهات نمیام خونه+چب بگم بهت دیگه پاك نکن بیا بریم
حرف خانوماس حاال هم بریم
-آفرین مرد باید یاد بگیره حرف ِ

رفتیم داخل شرکت اولین نفر ملیکا رفت همه یجوري نگاش میکردن ولب بعد

ك دیدن ملیکا با منه همه چشاشون درویش شد
کار من
با ملیکا رفتیم تو ِ
اتاق ِ

کردن عن و گوها(روژ
خودش سریع یه دستمال برداشت و شروع کرد ب پاك ِ
لب و صد قلم آرایش دیگه)
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+ااااا چرا پاك میکنب خوبه ك
کمال پر رویب گفت
با ِ

نه جیگري خوب نیست میخوام قرمز براق بزنم+پس هنوز از رو نرفتب
طبیعتا نه+خوب پس بچرخ تا بچرخیم
سر تو گیج برهههه
من که مشکلب با چرخیدن ندارم میترسم ِو با پوزخندي رفت آبدار خونه

بعد  2دقیقه با دو تا استکان چایب اومد تو
+از من پرسیدي چایب میخورم یا قهوه؟
وااااااي چه اعتماد ب نفسب تو ازم پرسیدي واسه توعه یا خودم+خوب دوتا ریختیااااا
-استکاناش کوچیکه راستب!!!

+بله
میگم تو دست داري؟+وا این چه سوالیه میارسب
پا چب؟؟+دیوونم کردي تو دختر
خوب اگه دست داري پاداري چرا نمیري واسه خودت چایب بریزي؟+حاال من یه سوال بارسم
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خوب بارس+تو چشم داري؟
بلههههه+پس میبینب دست و پا دارم دیگه
قسمت چهاردهم:::
واییییی کچلم کردی دیگه...+دختر خوبی باشو چاییو تا اینجا برام بیار...

مطمئنی؟+چیو مطمئنم؟
اینکه برات چایی و بیارم رو میز...+این دیگه مطمئن بودن نمیخواد چون اینکارو میکنی...

و اگه نکنم؟+تنت میخواره؟
هوممم+جدا؟بیا اینجا تا برات بخارونم...
باش چون تو گفتی دوبار میام...+ملیکا اینقد سربه سرم نزار پشیمون میشی...

اونم برام زبونشو تا ته کشید بیرونو گفت
-همین االنم پشیمون...
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+از چی؟
مهم نیس چاییتو خودت بردار...منم خودم رفتم برداشتم....
راستش به این فکر میکردم که نکنه از ازدواج با من پشیمونه...
حتی فکرکردن بهشم آزارم میده چه برسه به اینکه تو روم اینو بگه...

سعی کردم با انجام دادن کارای شرکت خودمو م شلول کنم که فکرم منحرف
شه...

بعد از  4ساعت که بکوب دا شتم پرونده هارو چک میکردم با صدای شکم
ملیکا
تازه یادم افتاد موقعه شـــامه همون موقع بلند زدم زیر خنده االن نخندم کی
بخندم...

چیه به چی میخندی؟؟؟+وای دختر چرا نگفتی برات شام بگیرم؟
-فکر کردم خودت بفهمی:///

+واي دختر دیدي که من مشلول کار بودم
خوب این داره نشون میده من مهم نیستمخر من
+کب همچین حرفب زد اخه ِ

بله بله؟؟ به من چب گفتب ؟؟ درست نشنیدمبا کمب ترس و استرس اب دهنمو غورت دادم
+هیچب گفتم کب همچین حرفب زد اخه؟
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اها پس دیگه تکرار نشه االنم گشنمه پاشو شام بخر+خوب چب میخوري ؟
ً
ترجیحا بیف استراگانوف اگه نداشت سوشب با ُس ِس مارگریت+اووو نووووو اینجا از این چرت و پرتا نداریما

اگه نداریم چرا منو رو ازار میدي؟؟+باشه بابا غلط کردم پیتزا رست بیف میخوري؟
اووووم ارهههههه رست بیف دوست دارم+باشه االن میام
کیااااان کیاااااان کیاااااااان کیاااااان+جانممم
سیب زمینب و نوشابه فراموش نشه مرسب اه+چشششششششم هر چب تو بگب
فقط اون اه آخرش چی بود؟
اه؟-خوب اون کمدینرو تو اینستا دیدی وای اسمش یادم رفت...

+نه چه جوریه؟
نیگا اینا کلی خنده دار میســـازن میزارن اینســتا بعد از این طریق پولم درمیارن..
+جالبه...
اهاااا اسمش عرفان بود اره...+خوب دیگه من میرم سفارشارو بدم...
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باشه بابای..+خدافظ:///
ملیکا::::
پوففففف چقد لفتش میده...
بعد حدود نیم ساعت اومد||||... :

سالم+جیگرت درااااااد چقد لفتش دادی
هههههههههه اینو از کی یاد گرفتی وای پاچیدم...(وااو پاچید؟)|||:
+هه هه هه اینم یکی از تیکه کسایی بود که از این کلیاای فان درست میکنه...
جالب است...+خوب دیگه بااچ (بلند شو)غذارو بزار روی میز بخوریم...

وسطای غذا که بودیم یدفعه ای صدای داد کیان اومد
وایییییییییمنم سریع از روی صندلی پریدم جوری که خودمم تعجب کردم...
+چیه؟؟چی شده؟؟بگووووو....

تشنمههههه|||||+:نظرت چیه همینجا بکشمت؟
آبببببببببمنم دلم واسش سوخت بهش آبو دادم و بیخیال بحث کردن شدم...

شرط زندگیمون
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قسمت پانزدهم:
رفتم نشستم کنارش تاویزیونو روشن کردم دیدم بدددد صحنه ای رو داره نشون
کیان بی شعور آشلالو میگی
میده اوه اوه یهو داد زدم یا خدا کانالو عوض کردم ِ
ترکیده بود از خنده ...یه لحظه خجالت کشیدم سرمو انداختم پایین..

_تو خجالتی هم بودیو ما نمیدونستیم؟
_عوضش تو خجالت نمیکشی که
_بابا من فقط خندیدم مشکلی داری؟
_نخند خب
_چون تو گفتی|:

_حرف گوش کن شدی آقا کیااان
چ

چ ن گام کرد خ ندم گرفت..ولی خدایی بخوای د قت کنی و از دید

خوب نگاه کنی کیان خیلی آدم خوبی بود چون تو این چند وقت حتی نگاه بد
به من نکرد...پسر خوبی بود برای دوست معمولی بودن..صدای زنگ گوشیش
رشته افکارمو پاره کرد..
_الو..آها...ا کجا؟..حله حله داداش میبینمت..
گوشم به اون بود ولی داشتم تلویزیون نگاه میکردم ضایه نشم..

_ملی؟
_بله
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_دوستم یه دور همی دعوتمون کرده گفته با خانمت بیا
_خب
_زهر مار میای؟
_مگه میشه نیام..من نیام اصن خوش نمیگذره
_خوشم میاد پررویی
_میدونم...
پاشو حاضر شو تو  ۱ساعت طول میکشه فقط حاضر شی..
رفتم دستشویی و برگشتم تو اتاقم تا حاضر شم..

دلم میخواست امشب انقدر عالی باشم که همه بگن چه زن خوبی گرفته..دلم
میخواست به انتخابش و به من افتخار کنن نمیدونم چرا..

یه شــلوار کتون مشــکی جذب که جلوی دو زانوش پاره بود پوشــیدمو چون
مختلت بود مهمونی یه پیرهن م شکی آ ستین بلند ساده پو شیدمو یه کاله ک
که طرحش ارتشــی بود گذاشــتم..موهامم بافتم از کنار..یه مانتو ارتشــیم
پوشیدم...
رفتم نشستم تو سالن تا کیانم حاضر شه بیاد...
وقتی اومد دهنم باز موند عجب تیای...

یه کت عسلی تیره با یه پیرهن و شلوار مجلسی مشکی...موهاشم فوق العاده
زیبااا درست کرده بود...
+جیگرت دراد تیات تو حلقم...

-این االن تعریفت بود؟

شرط زندگیمون
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+آره..
-باش راه بیوفت...

+من چطور شدم اونوقت؟
-خوب خوشتیای من خوشتیای خانوممه دیگه.D:

منم که تو دلم کارخونه آبنباتم آب کردم(از خودم ساختم همون قند دیگه)
وایییی یعنی با این حرفش گفته دوســتم داره؟وایییی اگه اینطوری باشــه چقد
خوب میشه بچه دار میشیم بچه هامون نینیو خوشگل وایییی عجب چیزی ولی
اگه رویای محالی باشه خیلی بد میشه چون من به این درک رسیدم که از کیان
خوشم میاد و دوسش دارم...

با ر سیدن به پارکینگ فکرامو پس زدمو اومدم کنار در ما شین وای ستادم تا کیان
درو برام باز کنه عین جنتلمنا♡♡-

که با گفتن
دیگه پرو نشو خودت بازش کنکیان به معنای واقعی قهوه ای شدم-_-

ایشــشــشــش حاال انگار میمرد درو باز کنه هاااا(میبینین چقد ادمو از فاز الو
ترکوندن در میاره؟)...

منم سوار شدمو باهاش صحبتیم نکردم تا نمیدونم کجا بود که پارک کرد منم
نگفتم چرا...پ یاده شـــد ر فت بیرون منم دهنم وا مو ند از این که چرا نگ فت
خودش کجا میره....

بعد از حدود  10دیقه برگشــت که دیدم با یه عالمه پاســتیلو و لواشــک با دوتا
بستنی یخی برگشته...
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بفرمایید بنده اعفو میشوم؟+برا منه؟0-0
مگه کسی بلیر توام اینجاست؟+وایییییی مرسی*:

قابلی نداره فقط بخشیدی؟+مگه می شه نبخ شم وایییی بازم مر سی حاال بااچ یکم آروم تر برو تا من اینارو
تموم کنم...
 -همشونو نخوریااا بزار بعدن بخور..

+باش حاال تو حرکت کن
قسمت شانزدهم:
رفتم نشستم کنارش تاویزیونو روشن کردم دیدم بدددد صحنه ای رو داره نشون
کیان بی شعور آشلالو میگی
میده اوه اوه یهو داد زدم یا خدا کانالو عوض کردم ِ
ترکیده بود از خنده ...یه لحظه خجالت کشیدم سرمو انداختم پایین..

_تو خجالتی هم بودیو ما نمیدونستیم؟
_عوضش تو خجالت نمیکشی که
_بابا من فقط خندیدم مشکلی داری؟
_نخند خب
_چون تو گفتی|:

_حرف گوش کن شدی آقا کیااان

شرط زندگیمون
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چ ن گام کرد خ ندم گرفت..ولی خدایی بخوای د قت کنی و از دید

خوب نگاه کنی کیان خیلی آدم خوبی بود چون تو این چند وقت حتی نگاه بد
به من نکرد...پسر خوبی بود برای دوست معمولی بودن..صدای زنگ گوشیش
رشته افکارمو پاره کرد..
_الو..آها...ا کجا؟..حله حله داداش میبینمت..
گوشم به اون بود ولی داشتم تلویزیون نگاه میکردم ضایه نشم..

_ملی؟
_بله
_دوستم یه دور همی دعوتمون کرده گفته با خانمت بیا
_خب
_زهر مار میای؟
_مگه میشه نیام..من نیام اصن خوش نمیگذره
_خوشم میاد پررویی
_میدونم...
پاشو حاضر شو تو  ۱ساعت طول میکشه فقط حاضر شی..
رفتم دستشویی و برگشتم تو اتاقم تا حاضر شم..

دلم میخواست امشب انقدر عالی باشم که همه بگن چه زن خوبی گرفته..دلم
میخواست به انتخابش و به من افتخار کنن نمیدونم چرا..

یه شــلوار کتون مشــکی جذب که جلوی دو زانوش پاره بود پوشــیدمو چون
مختلت بود مهمونی یه پیرهن م شکی آ ستین بلند ساده پو شیدمو یه کاله ک
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که طرحش ارتشــی بود گذاشــتم..موهامم بافتم از کنار..یه مانتو ارتشــیم
پوشیدم...
رفتم نشستم تو سالن تا کیانم حاضر شه بیاد...
وقتی اومد دهنم باز موند عجب تیای...

یه کت عسلی تیره با یه پیرهن و شلوار مجلسی مشکی...موهاشم فوق العاده
زیبااا درست کرده بود...
+جیگرت دراد تیات تو حلقم...

این االن تعریفت بود؟+آره..
-باش راه بیوفت...

+من چطور شدم اونوقت؟
-خوب خوشتیای من خوشتیای خانوممه دیگه.D:

منم که تو دلم کارخونه آبنباتم آب کردم(از خودم ساختم همون قند دیگه)
وایییی یعنی با این حرفش گفته دوســتم داره؟وایییی اگه اینطوری باشــه چقد
خوب میشه بچه دار میشیم بچه هامون نینیو خوشگل وایییی عجب چیزی ولی
اگه رویای محالی باشه خیلی بد میشه چون من به این درک رسیدم که از کیان
خوشم میاد و دوسش دارم...

با ر سیدن به پارکینگ فکرامو پس زدمو اومدم کنار در ما شین وای ستادم تا کیان
درو برام باز کنه عین جنتلمنا♡♡-

که با گفتن

شرط زندگیمون
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دیگه پرو نشو خودت بازش کنکیان به معنای واقعی قهوه ای شدم-_-

ایشــشــشــش حاال انگار میمرد درو باز کنه هاااا(میبینین چقد ادمو از فاز الو
ترکوندن در میاره؟)...

منم سوار شدمو باهاش صحبتیم نکردم تا نمیدونم کجا بود که پارک کرد منم
نگفتم چرا...پ یاده شـــد ر فت بیرون منم دهنم وا مو ند از این که چرا نگ فت
خودش کجا میره....

بعد از حدود  10دیقه برگشــت که دیدم با یه عالمه پاســتیلو و لواشــک با دوتا
بستنی یخی برگشته...

بفرمایید بنده اعفو میشوم؟+برا منه؟0-0
مگه کسی بلیر توام اینجاست؟+وایییییی مرسی*:

قابلی نداره فقط بخشیدی؟+مگه می شه نبخ شم وایییی بازم مر سی حاال بااچ یکم آروم تر برو تا من اینارو
تموم کنم...
همشونو نخوریااا بزار بعدن بخور..+باش حاال تو حرکت کن..

قسمت هفدهم::
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کیان راه افتاد منم عجیب در حال خوردن بودم موقع خوردن نقشــه میکشــیدم
کدومو بعدش بخورم
_واسه منم نگه دار خب
_مگه نمیگی واس منه
_چرا
_پس زر نزن
_بیشور
خندیدم..دلم نیومد ندم بهش گفتم کدومو میهوای برات نگه دارم..

_اونی که تو دستته
_این دهنیه که
_عیب نداره مگه چیه
دادم بهش گفتم بیا..

بعد یه ربعی رسیدیم ِشت دوستش چه خونه ای داشت..ایول

پیاده شدم کیانم پیاده شد رفتیم تو...

دوستش همون موقع منو دید چشاش برق زد بی شعور کصافط..

_سالام خانوم سالم داش کیان
کیان خیلی سرد باهاش سالم کرد دست داد..
فک نکنم این همون دوستش باشه آخه با اون خوب بود..

مرتیکه خر د ست شو آورد جلو من د ست بدم تا اومدم ا صن سرمو بگیرم باال
بهش نگاه کنم کیان دستمو کشید برد تو..

شرط زندگیمون
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یه پسره قد بلند با موهای قهوه ای روشن و چشمای عسلی..اومد جلو با کیان
گرم سالم کردن به منم خیلی مودب گفت:سالم خوش اومدین امیدوارم خوش
بگذره بهتون..

منم تشکر کردمو رفتیم تو اتاق مانتومو درارم
_کیان میزبان همین یارو چش عسلی اس؟
_آره آرشه اسمش..

_آها پس اون پسره که اول درو باز کرد کی بود؟
اخماش رفت تو هم گفت داری زیاد سوال میارسیا زود مانتوتو درار کالهتم در
نیار از سرت..
_جوووونم غیرت....
_زهر مار)..:

مانتومو داوردمو باهم رفتیم تو پذیرایی نشــســتیم اونجا خیلی تاریک بود کلی
پسرو دخترم ریخته بودن خدایی تنها میترسیدم مثل کنه چسبیده بودم به کیان
_چی شده ملیکا؟
_کیان اینجا مطمئن هست؟من میترسم تنها جایی برم..همه یه جورین مستن
_اوال اون کصــافطا کار همیشــگیشــونه دوما شــما تنها هیچ جا نمیری تا من
هستم...

ُ
یه چشمکم بهم زد ینی من غش کردم از خوشحالی از اون چشمک دختر کشا

بود بی صاحاب..
_خب من میخوام دستشویی برم توام میای؟|:

_صد درصد
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_بیشووووور
خندیدو گفت پاشو تا دم در میام..
_کیان وایسا همونجا نریا..
_نه نمیرم پاشو..
رفتیم اون ِدم در وایساد منم رفتم دستشویی و یکم آرایشمو کمتر کردم..

اومدم بیرون دیدم وایساده جلو در دستشویی ترسیدم یه لحظه مث جن ای بود

که یهو ظاهر میشه همون عجل معلق..
_نترس عمویی..

_درد هرکی بود میترسید با این وایسادنت
کیان رفت منم پ شتش بودم همینجوری مثل گاو دا شت میرفت منم موندم بین
جمعیت انقد جمع شده بودن..

_خانم؟
اوه همون پسر بیشوره بود که جلوی در دیدیمش..
سرمو انداختم پایین گفتم:بفرمایید آقا..

_میتونم چند لحظه وقتتونو بگیرم؟؟
_گفتم بفرمایید دیگه..

_نه تو اتاق
سرمو گرفتم باال بد نگاش کردم..
_حاال چرا عصبی میشی عزیزم بیا دیگه کارت دارم...

شرط زندگیمون
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َ
دهنمو باز کردم چهار تا فحش بدم یهو دیدم یکی زد رو شونش تا برگشت کیان
مشت زد تو شکمش یقشو گرفت انداختتش اونور..
دستمو گرفت برد نشوند پیش خودش..

_چی گفت بهت؟
_هیچی
حالم بد بود
قسمت هجدهم::
حالم بد بود اصن نمی تونستم فاا رو تحمل کنم...

گقتم چی بهت گفت؟منم مث خودش داد زدم
+مگه برات مهمه؟
-حتما مهمه که می پرسم...

+به فرض که برات مهم باشه چرااااا؟
-چون....دوست دارم....لعنتی...

چی؟چی شد؟چیگفت؟
گف...گفت دوسم داره؟...

اون قدر توق زده شدم که ا صن به ضایع بودن و هبر بازیم فکر نکرمو یه جیغ
بنفش کشیدم.....پریدم بقلش و
+منم دوستتتتتت دارم...
یه دفع صدای دست اومد برگشتیم دیدیم بقیه دارن دست میزنن...
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یعنی من از خجالت اینکه چقدر عین اسکال پریدم بلل کیان سرخ سرخ شده
بودم....

بعد از اینکه دســت زدنا تموم شــد....همشــون تک تک اومدنو تبریک گفتن
واییی خیلی بامزه شـــده بود و همش لبخ ند رو لبم بود الب ته ا گه اون پســر
مزخرفرو که به یه لبخند چندش اومد....

نمیخوام حسو خراب کنم میگذریم منم اونقدر در حس غرق بودم دست کیانو
گرفتمو گفتم
+برگردیم خونه...

اونم گفت
-اتفاقا همینو میخواستم بگم...

بلند شدم حاضر شدم باهم زدیم بیرون تا نشستیم تو ماشین کیان زد زیر خنده
ینی داشت غش میکرد از خنده ها یه لحظه نگرانش شدم ||:

+چیههه
تاحاال انقدر خوشحال ندیده بودمت انگار به خر تی تاب دادن+ااا فک کردی من دوستت دارم گفتم ضایه نشی..

ااا؟+بعلهه
تو راست میگی...خب حاال دختره ی غد کجا بریم؟+هرجا شما بگی
-میبرمت رستوران خوبه؟
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+نه
پس کجا؟+ببرم شهر بازی بعد رستوران
-باشه);

گازشــو گرفت رفتیم شــهر بازی خیلی توق داشــتم باورم نمیشــد کیان دوســم
داره..

پیاده شــدیم رفتیم تو ..داشــتم واس خودم جلو جلو میرفتم یهو کیان دســتمو
کشید گفت :کجااا صاحاب داریا..

منم دســتشــو گرفتم باهم کلی خندیدیمو خوردیم..خســته خس ـته برگشــتم تو
ماشین..

کیان صدای آهنگو زیاد کرد
Lili,take another walk out of your fake world
please put all the drugs out of your hand
you'll see that you can breath without not back up
some much stuff you got to understand
for every step in any walk
any town of any thought
i'll be your guide
for every street of any scene
any place you've never been
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i'll be your guide
lili,you know there's still a place for people like us
the same blood runs in every hand
you see its not the wings that makes the angel
just have to move the bats out of your head
for every step in any walk
any town of any thought
i'll be your guide
for every street of any scene
any place you've never been
i'll be your guide
lili,easy as a kiss we'll find an answer
put all your fears back in the shade
don't become a ghost without no colour
cause you're the best paint life ever made
...خیلی خوب بود آهنگش

بعد از اینکه آهنگ تموم شد گفتم
چقددددد خوب بود دوباره دوباره+
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-آره به نظر منم عالیه ولی فقط یه بار دیگه چون عنش درمیاد|||:

+باووش بزارررر
اونم گذاشتو تا تموم شد رسیدیم به رستوران...

دا شتم تو دا شبوردو میگ شتم که کیان اومد در طرف منو باز کردوفت مادمازل
افتخار همراهی با این بنده رو تا رستوران میدید؟
+اومممم بله...
ولی عجب جنتلمنیه از حق نگذریم خدا واسه منو ننش نگهش داره)))....:

قسمت نوزدهم::
رفتیم نشستیم تو رستوران غذا سفارش دادیم منتظر موندیم تا بیارن..

سرشو آورد باال گفت
یه سوال بارسم؟+البته بارس...

چی شد عاشقم شدی؟+خب..میدونی..تو با همه فرق داری یه پســر ملرور نشــیطوننتخ نغد در
کنار اینا با قلب مهربونی هستی..
+حتی یه نگاه بدم به من نکردی این منو خیلی جذب کرد...
+من هیچوقت غرورمو پیش کسی نمیشکونم ولی تو فرق داری....
+این شد که عاشقت شدم....
+درکل یهویی نبود...
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با یه لبخند گوشــه لبش داشــت بهمنگاه میکرد نگاهش یه جوری بود خجالت
کشیدم..از همینایی که احساس خالصانه عشق توش موج میزنه..همین جوری
تو احساس بودیم یهو یه صدا شنیدم...یعنی یه پیام بازرگانی...
ک..کیان تویی؟؟؟!!یا خداا این از کجا اومد...
همون پریاهه بود..فکر کنم..اومد رید تو فازمون|||...:

کیان سرشو گرفت باال خیلی سرد نگاهش کرد گفت
نه پس روحمه اومده عذابت بده...رسما رید به دختره ..دختره خیلی ناز بودا||:
بیشور کصافتتتت(قیافه دختترو میگم)...

منظورت از اینکه اومدی بینمون پارازیت انداختی چی بود؟بین کیو کی اونوقت؟-هر وقت مربوط شد به اطالع میرسونم..

کیااان کیه این دختره؟االن باید بترسم؟بروبابا...و روبه بهش اضافه کرد...
-هه فک کردی دوست داره؟....

بهت گفته بودم که تو بدرد هیچی نمیخوری ولی االن که فکر میکنم بازی با تو
و احساساتت خیلی حال داد...
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رو به من گفت
-تا میتونی با بازی باهاش لذت ببر...

+محض اطالع پریا همسرشون هستم و اونقدر احمق نیستم که بخاطر پول از
کیان بگذرم....
اونم دید هیچی واسه گفتن نداره با قیافه ای رنگ گوجه از میز ما دور شد....

بعد از اینکه اون رفت هیچ حرفی بین ما هم ردو بدل نشــد و در کمال آرامش
غذا صرف شد...

+کیان خوردی؟
آره!+پس بااچ بریم...

داشتیم می رفتیم سوار ماشین بشیم که
+کیانیییی
هوم چیه؟+من رانندگی کنم!....

 نه من هنوز آروزو دارم نقشـــه ها برای زندگیمون دارم دوســـت دارم ت یاراکوچولومونو ببینم....
+چرت نگو کلیدو بده...
اونم به صورت نمایشی آب دهنشو قورت دادو....با دستای لرزون کلیدو داد...

+مرسییییی
نکششش...برگشتم یه جوری نیگاش کردم که الل شد رسما....
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داشتم رانندگی میکردم که
...کیان همه آهنگات همینه تیلوری سلنایی جاستینی چیزی نداره+
.... همش از هموناست200 جاستین که عبدا ولی سلنا و تیلور دارم بعد از-

اوکی مرسی+
......اولین آهنگ از سلنا بود

واییییی من عاشق این آهنگم
You got me sippin' on something
I can't compare to nothing
I've ever known, I'm hoping
That after this fever, I'll survive
I know I'm acting a bit crazy
Strung out, a little bit hazy
Hand over heart, I'm praying
That I'm gonna make it out alive
The bed's getting cold and you're not here
The future that we hold is so unclear
But I'm not alive until you call
And I'll bet the odd's against it all Save your advice,
'cause I won't hear
You might be right, but I don't care
There's a million reasons why
I should give you up
But the heart wants what it wants
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][The Heart Wants What It Wants
وای خدا این آهنگ شاهکاره...

+توام گوش میدی آهنگاشو؟
آره ولی طرفدارش نیستم...+چرا؟خیلی خوبه که!...
میدونم ولی خوب عالقه ای بهش ندارم...+فهمیدم...
دیگه تا تو خونه هیچ حرفی نزدیم....

+وااای کیان ن ن ن ن یادم رفت بگم بری ب سته خوراکیای اونروزو از تو ما شین
بیاری....
+ولی هرچی گشتم تو داشبرد نبودنااا....
...یه دفعه ای یه فکر وحشتناک کردم...

+نه...نه..نکنه...نکنه خوردیشون؟؟
نه بابا گذاشتم با تو بخورم تو یخچاله...اونقد توق کردم که یدفعه پریدم بللش...
+واییییی مرسی کیااااان...
پیاده شو بابا کتفم درد گرفت....+ایششش بیشور....بااچ من میرم لباسامو عوض کنم توام عوض کن...
-اوکی...
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لباسامو با یه ست خیلی ناز تاپ شلوارک طوسی صورتی خرسکی عوض کردم
و رفتم دسشویی....

قسمت بیستم:
بعد از اینکه از دستشویی دراومدم........

+کیان....کیااااان....کیاااااااان
در حالی که از اتاق بیرون میومد.....
چیه بابااااا یه بار گفتی شنیدم....+بیا داره یه فیلم قشنگ نشون میده این خوراکیام بخوریم.....

همینجوری داشتیم فیلمو دنبال میکردیم که یه دفع میخواست صحنه  18+بزاره
سریع رومو اونور کردم....
این حرکتم از چش کیان خان دور نمونده شروع کرد به خندیدن...

+چیه؟چرا میخندی؟
وای دختر چرا روتو اونور کردی؟منم صدامو مظلوم کردم و گفتم
+خوب منم دلم میخواد☆_☆...
-واییی ملیکا روتو اینور کن ببینم...

منم با خودم گفتم وا چرا لحنش ایجوریه؟
همینجوری داشتم متعجب برمی گشتم که یه دفعه....
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گرمای لباش دمای بدنمو به گرمترین درجه سلسیوس رسید..
خشک شدم...گرم شدم...آتیش گرفتم...غرق درآرامش شدم....

ولی فقط چند ثانیه چون ســریع به خودم اومدم...نه این که بدم بیاد نه...فقط
زمانی که متعجب شدم فاصله بوجود اومد....

سرمو انداختم پایین
_چی شد جوجه..مگه نگفتی منم دلم میخواد
با یه صدای خیلی آروم گفتم..
+من شوخی کردم دیوونه....

_خب حاال چیزی نشد که نمیتومم زنمو ب*و*س کنم؟
+چرا خب..یهو بود این..

خندیدو گفت خوابت نمیاد؟
+وای چرا خیلی خوابم میاد..
_من میرم دستشویی برو بخواب تو منم میام میخوابم..

رفتم تو اتاق خیلی گرم بود لباسمو عوض کردم یه پیرهن سرخابی خنک خیلی
کوتاه پوشــیدم اومدم برم زیر پتو دیدم کیان اومد تو اتاق یهو چشــمش افتاد به
من...یا اکثر امامزاده ها ایکاش اینو نمیاو شیدم آروم آروم اومد نزدیکم ..خیلی
نزدیکم شد نفسشو حس میکردم سرشو انداخت پایین گفت_..م..ملی..

+جانم
_م..می..میزاری؟..
+چیو کیان..
دستشو انداخت دور کمرمو****....
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صبم چ شامو باز کردم بدنم خیلی درد میکرد به زور پا شدم رفتم حموم..کیان
خواب بود..رفتم بیرون لباسمو پوشیدم..

_خوبی
+صبم بخیر..

همینجوری که داشت بلند میشد گفت صبم شمام بخیر..خوبی؟درد نداری
+نه خوبم
_من صبحونرو آماده میکنم
+مهربون شدی بچه پرو
_بودم زشت من
بعد چند دقیقه رفتم بیرون دیدم چه میزی چیده
ِ +شت

_چرا

+من از این کارا بلد نیسم بابا ماشاال
_میخوای من آشازی کنم تو بری سرکار
_موافقم
خندیدو گفت بیا بشین رفتم صبحونه رو خوردیم..
تلفن زنگ خورد..
+جونم بابایی خوبی چخبر چیکا میکنی مامان خوبه چیکار میکنه...

_دندون به جیگر بگیر دخترم..مرسی عزیزم همه خوبیم شما خوبین؟
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+آره اتفاقا کیانم سالم میرسونه
کیا از اون ور با خنده گفت:

من ِکی سالم رسوندم؟آروم گفتم

+زهر مار..

داماد گلم
_دخترم امروز بیاید اینجا با ِ
ُ
داماد خلت خدمت میرسیم
+چشم بابایی با ِ
کیان َ
کوســنو پرت کرد ســمت من خندم گرفت با بابا خداحافظی کردمو رفتم
میز صبحونه رو جمع کنم...

+کیان....کیاااااان...کیاااااااااان
یه دفعه صداشو از کنار گوشم شنیدم گرخیدم....
بله....+هی پسر ترسیدم...

دستاشو دور کمرم حلقه کردو گفت
-واییی ملیکا امشب خونه ایم دیگه؟..

یه جیغ فرا بنفش کشیدمو گفتم
+کیاااااااان خیلی پرویییی گمشوو....
اونم با خنده از آشازخونه پاچید بیرون...

همینجوری می خندیدمو می گفتم پرو شده اصن نباید بهش روداد
قسمت بیستو یکم::
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بعد از اینکه ظرفارو شستم و خشک کردم به کیانم گفتم بااچه لباساشو باوشه
و بزنیم بریم....
تا رسیدیم درو باز کردنو منم تا در باز شد پریدم بقل مامانم...
+وایییییی مامان چقدر دلم برات تنگ شده بود...
منم عزیزم...البته خیلی زنگ میزدی...+وای مامان اصن وقت نمیشد همش دور کارای خونه بودم...
همون موقع یه ماچ گنده از لاش کردمو بزگشتم دیدم چشاش نم داره...
+وا مامان نگو که چون زنگ نزدن آبلوره گرفتی...

اونم نمایشی و آروم یدونه زد تو سرم و گفت
نه از اینکه دیگه واسه خودت خانوم شدی گریم گرفت آخه تو انقد بودی بعدسریع رشد کردی بزرگ شدی...
|||+:از اونجایی که یادم میاد من همیشه کارای خونرو میکردم....

ببخشید که وظیفت بود بعدشم منم بچه بودم همون جوری بودم باالخره شرمروت تاثیر گذاشته...
+باشه مامان هههههه....
خانوم بزار دخترمو ببینم دوساعت اونجا نگرش داشتی...این صدای اعتراض بابا بود...

+وای بابا دلم واســـه توام خیلی تنگیده بود(....اوصــوال ما اونقدر تو خانواده
باهم صمیمی بودیم به هم تو هم میگفتیم)...
-بیا اینجا...
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رفتم تو بقل بابا جا گرفتم...من خیلی دختر بابایی بودم...با فکر اینکه اگه االن
بابا کلیه ها شو از د ست داده بود و پی شمون نبود گریم در اومد ولی برای اینکه
کسی نبینه سریع پسش زدمو با صدای لرزون بخاطر گریم گفتم
+بابا خیلی دوست دارم...
حدود چند دقیقه تو بقل بابا بودم که با صدای کیان دراومدم...

اجازه هست منم به بابا سالم کنم؟؟+بیا...بیا این چه حرفیه پسر
اونم از اون قیافه های خفه شو بهم کردو منم الل شدم...

رفتیم ن ش ستیم رو مبل گرم صحبت و خنده بودیم یهو زنگ خورد رفتم درو باز
امیر
کنم از اف اف د یدم ک یه..اصــن کی میتو نه باشـــه..معلو مه دی گه آ قا ِ
َچتر(..پســر خالم که خیلی بهش لطف دارم) اف افو برداشــتم گفتم اشــتباه
گرفتی داداش زنگ باالییو بزن..
_میام کار دستت میدما باز کن...

+شام نداریما
_از حلقومت میکشم بیرون
درو باز کردم مامانو بابا میخندیدن میدونستن کیه ولی کیان..وااای قیافشو باید
میدیدین مثل اسکال با تعجب تل زده بود به من ..درو باز کردم امیر پرید تو
َ
_به سالم..
+سالم خوبی
_قربونت
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مامانو بابا بلند شدن بیان سالم احوال پرسی کیانم دید زشته ب شینه اونم اومد
من رفتم پیش کیان وایسادم..

_این پسره کیه؟
+دوس پسرمه اومده منو ببینه
_زهر مار
خندیدم گفتم :پسر خالمه همیشه اینجا چتره
_چرا اونوقت؟
+دانشگاهش نزدیک اینجاس بیشتر موقع ها میاد اینجا مث داداش نداشتمه
_حله
کیانم باهاش ســالم کردو رفتیم نشــســتیم...دیدم همه جا ســکوته گفتم بحث
بندازم وسط..

+خبب امیر آقااا شام فقط به تعداد  ۴نفره ها
_خوبه دیگه تو که شبا شام نمیخوری میمونه واسه منو آقا کیان و خاله و شوهر
خاله..
+کی گفته من نمیخورم..
_من میگم..
+تو...
_زشته خواهرم زشته..
ما دوتا مث بچه ها کل کل میکردیم بقیه هم میخندیدن...
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انقدر مســخره بازی دراوردیم که آخر کیانم خندش گرفت آخ من قربون اون
خندش |||:
مامان :شام حاضره ها..

+به به امیر بشین ما میریم میخوریم زود میایم
مامان:
فتنه بس کن به همه میرسه....خندیدم با کیان رفتیم سر میز امیرم اومد نشست..
کیان:

 چقدر خوشمزه شدهمامان:

فدات پسرم نوش جونتکیان :
دقیقا برعکس دستاخت دخترتونه..امیر زد زیر خنده گفت:
دمت گرم کیانم بهش لبخند زد..+داااارم برات..
کیان تا اومد دهنشو باز کنه جوابمو بده امیر گفت:

هیچ گهی نمیتونی بخوری+حاال میبینی
_ینی میخوای بخوری
+درررد بی شعور خر
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کیان سرمو ب*و*س کرد گفت ب سه دیگه اتیتش نکن بزار شام شو بخورهاز
اونجایی که امیر
خوب با کیان رفیق شـــده بود گفت باشـــه وگرنع هرکس دیگه بود بدتر اتیتم
میکرد....
قسمت آخر
دو سال بعد....

+وای کیان....کیاااان....کیااااان
-چیه بابا اول صبی بزار بخوابم دیشب اصن نشد...

+بهت از اول شم گفته بودم من نمیتونم گریه های بچرو تحمل کنم خودتم باید
جورشو بکشی بااچ برو ببین چشه...
ملیکا سرویس شدم به جون تو....-خودت برو بهش برس فک کنم شیر میخواد...

یدونه تو سرش زدمو رفتم سراغه تیارا کوچولومون از شب تاحاال کچل شدم از
بس موهامو میکشه...
پدرم درومده واالا...
دیدم داره بلند بلند میخنده میگه بابا...بابا...

منم گفتم
+وا نینی من که بابا نیســتم من مامانم...ترو خدا نیگا کنین بچمون خل دراومد
وایی...

شرط زندگیمون
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یدفعه دیدم به عقب کشیده شدم دیدم کیان خره بقلم کرده...
+هی پسر بکش کنار بزار هوا بیاد گرممه...
-هی دختر دیشب مامانم زنگ زد گفت واسه امشب بریم خونشون...

+برای چی اونوقت؟
-هیچی میخوان تیارارو ببینن...

ماما ددفک کنم منظورش همون خونه مادربزرگه بچم نمیتونه اداما بده هههههه....
+باش بگو میریم....
-نگفته بودیم خودم اطالع داده بودم...

+کیان
بله؟+میتونی از جلو چشام خفه شی؟
از جلو چشات خفه شم؟اصن این معنی میده؟+نه نمیده ولی گمشو وگرنهدجیغ میزنم...
باش بابا اینقد عصبی نشو^...^-بعد از اینکه صبحونه خوردیمو ناهارمو گذاشتم رفتم با تیارا بازی کنم....

وای عزیزم چه صحنه ق شنگی رفتم گوشیمو بردا شتم چندتا عکس گرفتم آخه
کیان تیارارو یه جوری بلل کرده بود خیلی ناززز بعد تو بقل هم خواب بودن...

موهای کیانم ریخته بود تو صورتش یه الیه نورم رو شون وایییی خیلی خوببب
بود...
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وقتی د یدم ای نا خوابن من رفتم شــع له غذامو کمتر کردم که بتونم را حت
بخوابم...
با صدای گریه تیارا بیدار شدم...
+چیه....چته بچه بزار بخوابم دیگه اه...

ولی اون بدتر زد زیر گریه..بزور بلند شدم ببینم چ شه که دیدم یه خراب کاری
فج یه کرده و بردمش حموم خودمم یه دوش  5دقی قه ای گرفتم و پاچ یدم
بیرون....

تازه توجهم به ساعت جلب شد که دیدم ای دل غافل ساعت ...5یکمی فکر
کردم بعد داد زدم واااای ناهارم سوختتتت...
سریع رفتم دیدم نه اصن نسوخته فقط نصفش رفته...

اها آقا کیان بیا خونه که برگشتت با امامزاده بیژنه(میدونم ربطی نداشت)
خودمم یکم خواســتم بخورم چون میریم مهمونی ولی کاش همون یزررم
نمیخوردم چون زد زیر شکمم باال آوردم البته تو دستشویی...
فک کنم بخاطر این بود که چندساعت خوابیدم نمیدونم واال...
بعد از اینکه یه پیراهن قرمز خوشگل کردم تن تیارا خودمم اماده شدم....

تیام خالصــه میشــد تو یه مانتو لی کوتاه با یه شــلوار لی لوله تفنگی و یه شــال
آبی...
زنگ زدم کیان بیاد دنبالمون و بریم...
بعد از طی شدن مسافت توسط ماشین رسیدیم به خونه مامان کیان...

تا درو باز کردن تیارا پرید بقل بابابزرگش و گفت

شرط زندگیمون
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-بابااا...

عزیزم بچم نمیتونه بگه پدربزرگ ای شاال بزرگ که شد این که چقدرا سکل بوده
رو بهش میگم))))...:
+سالم بابا...سالم مامان...
-سالم عروس گلم بیاید بریم تو باغ پایین...

ما هم دنبالش به باغشون که کنار خود ساختمون بود رفتیمو نشستیم رو میز و
بحثو شروع کردیم...

حدود دو ساعت از نشستنمون میگذشت که آقا کیارشم داداش کیان اومد البته
با زنش مهیا و بچشون نیال که تازه سه ماهشه...
عزیزم بچه اونام خیلی نانا بود ولی خوب به پای خوشگلی تیارا نمیشد...
هماای اونام نشستیم و مامان صدامون زد واسه شام...
غذاشون فسنجوننجوجه و دلمه بود...
همینکه بوی ادویه غذا ها خورد بهم حالم بهم خورد...

وقتی اومدم بیرون مامان گفت
-وای عزیزم ایشاال خوشبخت شی مواظب کوچولو جدیدمون باش..

منم با یه قیافه متعجب
+با منید
آره دیگه...+من که کوچولوم جدید نیس...
-وای گلم بیا یدقیقه...

باهاش رفتم یه گوشه وایستادیم
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+جانم
آخرین بار کی ماهانه شدی؟+بیستو دوم مهر...

خوب االن کیه؟+بیستو نهم آبان...
حاملگیت مبارک...منم یه جیغ از خوشحالی کشیدم پریدم بللش....
+وای مرسی من خودم انقدر گیجم اصن نفهمیدم یه هفته عقب انداختم...
-حاال برو به شوهرتم بگو این اتفاقو....

وقتی رفتم خبرو گفتم کیان بلند شد یه دور تو بللش چرخوندمو گفت
ملیکا+بله
-میدونستی عاشقت نیستم...

+غلط کردی
-دیوونه من دیوونتم...

+مرسی
و یه ب*و*س از لاش کردم...

اونم نامردی نکردو دســتمو گرفت برد تو اتاق و تالفیشــو کرد ناگفته نماند که
تموم رژمم برد بیشور...
+خیلی ضایعی کیان االن همه میفهمن...

شرط زندگیمون
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-بزار بفهمن خوب یه زن دارم که تا آخر عمرمم دوسش دارم و دیوونشم....

و در من حسی رو بیشتر کرد که اون عشق بود کیان هر روز منو غرق در عشق
میک نه جوری که چ ندین بار به این فکر کردم که ا گه با با کل یه الزم
نداشت.....اگه اون تصادف کیان نبود....اگه اون شرط نبود االن زندگی کیان و
من و همچنین ت یارا و نینی تو شــکمم وجود نداشــتن ه مه چیز ه مه ات فاقا
همشـون یه راهیو واسـه آدم قرار میدن و من از خدا ممنونم که اون اتفاقا افتادن
تا ما در کنار هم زندگی قشنگیو تشکیل بدیم.....

پایان
25/7/95
ســالم دوســ تان لط فا پوزش ما رو ب خاطر غلط های امالیی و ن گارشــی
ببخشید....
امیدوارم خوشتون اومده باشه...این اولین رمانه ما بود....
با تش ک ا
رمان یبا

 seti ttو  sky full of starsعزیز بابت نوش ک ا یا

