مه گل واقعا تو خماری مونده بودم پس گفتم میخوای بگی بگو اگه ک نه گوشی رو قطع کنم ای کوفت قطع نکن الان بهت میگم وایستا ی لحظه
چقد عجولی تو پس زودتر بنال ک خیلی خسته م و خوابم میاد پسره ک چند ساعت پیش بهت گفتم مه گل:خب بگو ابتین بهم زنگ زد
و گفت شماره ت توی گوشیم بود

مه گل واقعا اون بهت زنگ زده بود واسه چی؟

چیکارت داشت خب؟

الی:خب مه گل امون بده نپر وسط حرفم تا برات تعریف کنم راستش ی جورایی گفتش ک باهم اشنا شیم مه گل:خب خب تو چی گفتی بهش؟

قبول کردی؟

بااین ک از خدام بود ولی قبول نکردم مه گل:چیییییییییی!!؟؟ از خدات بود؟؟ الی:از اخلاقش خوشم میاد اخه
.
اون روزی ک دیدمش واقعا

جذبش شدم وقتی ک بهش جواب منفی دادم بازم اصرار کرد ولی من گفتم اگه واقعا قصد بدی نداشته باشین
هی وقت ب خودتون اجازه نمیدادین
ک بهم پیشنهاد دوستی و آشنایی بدین اونم گفتش شاید نتونستم منرورمو بهتون برسونم
ولی من قصد مزاحمت ندارم قصدمم کاملا جدیه میخواستم ک اول باهم
آشنا شیم و بعد از ی مدت

ب همراه خانواده بیام خواستگاری پس مبارکه فکر کنم فقط من موندم

الی:آره عزیزم گفتم بو ترشی میاد

نگو که ترشیدی؟😂😂

با جیغ گفتم الینااااااااااااز جونم ترشی خانم جون
از حرص زیاد و اینکه دستم بهش نمیرسه
کم مونده بود گریه م بگیره
ی جیغ فرابنفش زدم و گوشی رو قطع کردم
.
مه گل بااینکه داشتم از حرفش حرص میخوردم

اما واقعا براش خوشحال بودم،خوشحال شدم ک خواهرم داره عروس میشه ی لبخند ناز کردم (چ خودشم تحویل میگیره،سقفو بپا رو سرمون اوار نشه) پریدم رو تختمو لالا کردم چ زود هم خوابم برد صبح ک ن ولی ظهر ام ام ببخشید الان ک ساعتو نگاه می کنم متوجه میشم ک بعدازظهر از خواب بیدار شدم هنوز لود نشده بودم ک صدای داد و هوار
اهورا اومد.البته صدای روده کوچیکه بزرگم بود ک داشتن سر خوردن همدیگه باهم جرو بحی میکردن،بی توجه به شون رفتم سرو یس،بعداز انجام عملیات فوق پیشرفته تخلیه.البته گلاب ب روتون دست و صورتمو شستم و رفتم ک با خوردن ی لقمه ب دعوای این دوتا خاتمه بدم ک گمون نکنم خاتمه پیدا کنه از تو یخچال ماست آوردم بعداز برداشتن ی چیپس همونجا رو زمین ولو شدم (کی میخوای ادم شی خدا میدونه) و شرود کردم ب خوردن حالا نخور کی بخور،انگار دنبالم کرده بودن با ولع همه ی چیپس و ماستو خوردم مثلا صبحونه و نهارو یکی کردم اونم با چی؟
با چیپس و ماست رفتم جلوی تی وی نشستم کانالا رو بالا پایین کردم یکم فیلم نگاه کردم اما حسش نبود،حوصله م بدجوری سررفته بود باید ی فکری میکردم زندگیم ی مدت بود ک یکنواخت شده بود اصلا دوست نداشتم تنها باشم اما خب همه سرکار بودن مجبور بودم خونه تنها بمونم آخه همه ی دوستام داشتن متاهل میشدن وسرشون با زوجاشون گرم بود اح حوصله پوکید
روز بعد مه گل
دیروز تصمیم گرفتیم بریم شمال(اینا انگار جای دیگه ای واسه تفریح ندارن) الانم دارم اماده میشم ی ساعت دیگه قراره حرکت کنیم چون حوصله ی رانندگی نداشتم

قرار شد با ماشین یکیشون برم البته قراره منم بشم سر خور پارمیس ک قراره بامشین نامزدش احسان بیاد،نگار هم با بنیامین،الی با ماشین آبتین،یاسی هم ک قراره عشقش برگرده ایران وباهامون نمیاد آرشتتا هم ک معلوم نیستتت ک بیاد یان،اما خب دلم خیلی براش تنگ شده امیدوارم ک باهامون بیاد دیشب هش دعا میکردم ک اونم بیادقراره همگی بریم ویلای بنیامین اما من دو ست دا شتم بریم ویلای آر شا اونجا رو خیلی دو ست دا شتم خیلی بهم خوش گذشته بود سری پیش
بااینکه خاطره بدی هم از اونجا دا شتم نمیدونم چرا اونجا رو بی شتر از هرجای دیگه دوست داشتم ی مانتوی اسپرت سفید ک خیلی ستتاده بود با شال و شلوار مشکی پوشیدم،کتونی های سفیدمم پام کردم. چمدونم ب زور تا پایین پله ها بردمو کنار در ورودی گذاشتمش دیشب با همه خداحافری کرده بودم اخه همه ی ساعت پیش رفته بودن سرکار بااینکه تازه ب جمع این خانواده اضافه شدم اما دلم براشون تنگ میشه لقمه ی نون و پنیری ک مامان برام اماده کرده بود رو خوردم و منتظر شدم تا بیان دنبالم،

انتظارم خیلی طول نکشید ک صدای زنگ در اومد
.
زود دویدم سمت در از بس ک هول بودم تا ته حیاط رفتم و خودم درو براشون باز کردم فقط میخواستم ببینم ک ارشا اومده یا ن؟ درو ک باز کردم فورا بین ماشینا چشم چرخوندم با دیدن ماشین کم مونده بود از خوشحالی جیغ بزنم تو دلم گفتم خدایا ممنونتم عجب حالی بهم دادی اول صبحی

نگار:سلام سلام چمدونت کووووو؟؟؟؟ داخله الان میرم میارمش همین ک خواستم برم داخل ساختمان صدای ارشا رو شنیدم ک گفت نمیخواد خودم برات میارمش سنگینه نمی تونی تا دم در ماشین بیاریش
بااینکه از توجهش خیلی خوشحال بودم

(بچه م فقط دوتا بال لازم داره واسه پرواز،اخه ادم اینقد بی جنبه) اما خب ی چیزی هم باعث شد ک اخمام بره توهم و اون این بود ک بهم سلام نکرد عصبانی شدم و ی اخم کردم.
.
اخمام از هم وا نمیشد خیلی کارش بد بود خیلی هم برخورد من اینهمه ذوق داشتم بابت اومدنش (خخخخخخ بچه پررو اول کوچیکتر سلام میده)بی زحمت درو هم ببندین بدون هی حرفی رفت داخل منم دست ب سینه و بااخم منترر بودم ک برگرده وقتی اومد خیلی جدی گفت:ببخشید یادم رفت بیارمش ب دستش نگاه کردم چمدونم دستش بود پس چیو فراموش کرده بود ک بیاره واسه همین با تعجب پرسیدم چیو یادت رفت؟؟؟؟

آرشا: ارث باباتو بااین حرفش اخمامو بیشتر کشیدم تو هم و رومو ازش برگردوندم ک گفت حالا نمیخوای ک بگی ک چرا اخمات تو همه؟؟ تو ک چند دیقه پیش خوب بودی چطور شد اینقد اخمو شدی!!؟؟؟؟
.
چون تو بی ادبی، باتعجب بهم نگاه کردو ادامه دادم وقتی کسیو می بینی بلد نیستی سلام کنی؟؟ بااین حرفم شرود کرد ب خندیدن میون خنده ش گفت:خانم کوچولو فب نمی کنی اول کوچیکترا ب بزرگترا باید سلام بکنن؟؟

نخیر تو باید سلام میکردی درضمن من هیچم کوچولو نیستم بعد هم زبونمو تا ته براش در آوردم ک گفت خیلی خب حالا بیا سوار شو بریم من باتونمیام،اینبار اون اخما شو ک شید تو هم وگفت:انوقت می تونم بپر سم ک چراا؟؟ آره می تونی اخماشو باز کشید تو هم ولی چشماش می خندید چرا با ماشین من نمیای؟؟ چون دوس ندارم .
چون دوست ندارم من با دوستام میرم مزاحم اونا نشو مگه نمی بینی دو ب دو نشستن پس حق نداری تو ماشین سیگار بکشی خیلی وقته ک دیگه سیگار نمی کشم من ک از اول از خدام بود وبااین حرفش زودی رفتم ب بچه ها سلام کردم و سوار ماشینش شدم اونم چمدونمو گذاشت عقب واومد سوار شد
یکم ک گذشت دیدم این قصد حرف زدن نداره اهنگ هم نمیذاره البته بهتر ک نمیذاره اخه همه ی اهنگاش چرت و پرتن واسه من اهنگای خارجی گوش میده

یکم توی کولمو گشتم بالاخره فلش دیسکمو پیدا کردم زودی وصلش کردم ب دستگاه پخش ماشین
همین ک شروع  ب خوندن کرد آرشا با تعجب ب سمتم برگشت این چیه گوش میدی اخه آهنگه
چرت و پرت میخونه عوضش کن
نخیرم من اهنگای زد بازیو دوس دارم بی توجه ب حرف من فلشمو در اورد ک جیغ زدم آرشا همین الان فلشمو بذار سرجاش اینقد صدام زیاد بود ک شروع کرد ب خندیدن اینبار باصدای بلندتر و صد البته جیغ جیغوتر گفتم نخند فلشمو پس بده
باشه خانمم جیغ نزن اینم از فلشت ی لحظه ب گوشام شک کردم!

این الان چی گفت به من؟

خانمم؟!!!

تو چی گفتی اونوقت؟

گفتی خانمم؟!!

منم گفتم باشه

جیغ نزن بیا اینم از فلشت ن ی چیز دیگه گفتی ن نگفتم چرا من مطمئنم ک گفتی “خانومم” ن اصلا من همچین چیزی نگفتم اماااااا اما چی؟ ممل اینکه خیلی دلت میخواد و مشتاقی ک این کلمه رو از زبون من بشنوی

آرشا جان دلم چیییییی؟ تو چی گفتی؟ گفتم بله چطور مگه؟ اخه چرا منو اذیت می کنی؟ من مطمئنم ک الان گفتی جان دلم ن بله ن مثل اینکه مشکل شنوایی پیدا کردی دیگه کم مونده بود ک گریه م بگیره
با حرص از ماشین پیاده شدم و درو محکم بستم بلافاصله بعد از پیاده شدن من صدای در ماشینو شنیدم واین یعنی ک آرشا هم بعد از من از ماشین پیاده شده

مه گل کجا میری؟

بیا سوار شو نمیخوام دیوونه تو جاده ایم کجا میخوای بری آخه؟

تو ماشین تو نمیام مه گل کم منو حرص بده بیا سوار شو بااین حرفش دست ب کمر وایستادم و گفتم من تو رو حرص میدم یا تو منو؟ت
تا قبول نکنی ک تو ماشین گفتی خانومم و جان دلم سوار نمیشم خیلی خب من اینا رو گفتم حالا بیا سوار شو بریم الان از بقیه عقب می مونیم نووووچ اووووم خب من مشکل شنوایی دارم یا تو؟

یاتو دیگه موقعیتمو فراموش کردم
کتونیمو از پام در اوردم و ب طرفش پرتاب کردم
#
لنگه کفشمو تو هوا گرفت نکن شیطون  بلا من ب درک خودت بی کفش اذیت میشی خواستم ی چیزی بهش بگم ک نگام ب پای برهنه م افتاد کفشمو بده زود

نمیدم

میگم کفشمو بده

منم ک گفتم نمیدم
دویدم سمتش ک ک کفشمو ازش پس بگیرم
اما وسط راه پام روی سنگ رفت و اخم رفت هوا همونجا نشستم زمین
آرشا دوید طرفم کنارم نشست چت شد مه گل حالت خوبه عزیزم؟ آی ن پام درد می کنه
..
#
این پام درد می کنه بذار ببینمش
ن ن نمیخوام دست نزن درد می کنه
همش تقصیر تو بود آی خدا پام میسوزه پامو تو دستش گرفت منم همش بخاطر دردم ناله میکردم (زر میزنه دردم نداره داره خودشو لوووس می کنه یکم زیادی لووووسه) زخمی شده تقصیر توئه چرا کفشمو ندادی

ببخشید خانم کوچولو حالا بیا بریم سوار ماشین بشیم چیزی باهام نیست ک بخوام پانسمانش کنم
نمی تونم راه برم پام خیلی درد می کنه
#

بااین حرفم دستاشو زیر بدنم انداخت و بلندم کرد خواست سوار ماشینم کنه ک ممل بچه ها شرود کردم ب جیغ زدن
و داد و هوار کردن آرشا آرشا کفشم کفشمو جا گذاشتی خیلی خب باشه الان میرم میارمش چرا جیغ می کشی دادو هوار کردن نمیخواد ک آروم هم می تونی بگی می خواست بزاره منو رو صندلی

ک دوباره با جیغ و داد گفتم خودم میخوام بیارمش خیلی تو ب*غ*لش بهم خوش گذشت نمیخواستم از ب*غ*لش بیام بیرون واسه همین اوردن کفشو بهونه کردم ک یکم بیشتر بمونم تو ب*غ*لش .

#
اما این بار ارشا عصبانی شد و گفت:بسه دیگه مثل  بچه های دوساله می مونی همش داری جیغ و داد می کنی
میدونستم ک حق با اونه اما خب بازم ناراحت شدم حرفاش بهم برمیخورد دلم نمیخواست باهام بد رفتاری کنه سرمو ب سینه ش فشار دادم تا چهره ی ناراحتمو نبینه طولی نکشید ک گفت

مه گل هوووووم ببخشید ناراحت شدی؟

تمام سعیمو کردم ک بغض صدامو پنهون کنم اما انگار نمیشه با صدای ضعیفی ک خودک ب زور میشنیدم و کمی لرزش داشت گفتم ن
.
# آرشا:

مه گل داری گریه می کنی؟ بازم جواب قبلیمو دادم امااین بار با صدایی ک لرزش بیشتری ب قبلی داشت گفتم ن آرشا:سرتو بلند کن ببینمت من ک گفتم ببخشید ی لحره عصبی شدم معذرت میخوام شیطون بلا اصلا بیا بازم جیغ بکش تقصیر من بود ن تو

معذرت میخوام ای خدا من چ غلطی کردم؟ اینطوری مرلوم حرف نزن عزیزم دلم میگیره اب خدا این امروز ی چیزیش شده ایندفعه عزیزم صدام می کنه سعی کردم بحمو عوض کنم تنها چیزی ک ب ذهنم رسید این بود ک کفشم کوووو؟؟؟؟
.
#
کفشم کووووو؟ کفشمو میخوام باشه
همونطور ک تو ب*غ*لش بودم خم شدوبا نوک انگشتاش ب زور کتونیمو از رو زمین برداشت

منم اصلا ب خودم زحمت ندادم ک خودم برش دارم منو نشوند روی صندلی وخودشم سوار شد فلشمو زد ب پخشو گفت:هرچند ک معتقدم ک چرت و پرت میخونه اون اهنگای خارجی تو ک معلوم نیست ب چ زبونی میخوننش چرته حداقل معنی اهنگاش اینجوری مزخرف نیست اینا مزخرف نیستش اهنگایی ک تو گوش میدی معلوم نیس معنیش چیه اما خدا رو شکر ممل اینا از آمازون فرار نکردن
.
#
مه گل هرچی فب کردم ک چیزی بهش بگم اما چیزی ب ذهنم نرسید

دست ب سینه رومو ازش برگردوندم یکم ب جاده چشم دوختمو مشغول تماشای خیابونای تهران شدم یکم ک از اهنگ گذشت واقعا خودم سردرد گرفتم اما مجبوری تحمل کردم (راست میگه خدایی چ آهنگایی تو گوش میدی) همین ک اهنگ تموم شد زود فلشمو در آوردم و زیر چشمی ب آرشا نگاه کردم ک دیدم داره میخنده البته کاملا بی صدا ک من متوجه نشم (بچه م از ترس اینکه بهت برنخوره رفته بود رو سایلنت) چیه؟ چی شده؟ ب چی میخندی؟ چیز خنده داری اگه هست بگو منم بدونم هیچی عزیزم آرشا جون دلم تو امروز حالت خوبه؟

آرشا:آره عالیه م (تو دلم گفتم مگه میشه تو کنارم باشیو من حالم خوب نباشه)
.
#
مه گل آرشا جونم
اگه ی سوال بپرسم قول میدی راستشو بگی؟؟ آره بگو ن باید ب جون کسی ک دوسش داری قسم بخوری ک راستشو میگی
ارشا:مه گل قول دادم بهت کی دروغ گفتم ک این بار دومم باشه حالا هم سوالتو بپرس مه گل:خب چیزه… آرشا:چیزه چیه درست بگو ببینم سوالت چیه اخه باشه باشه الان میپرسم
۶۶۲
تو معتادی؟؟؟؟ چیییییییی!!؟؟ آخه من،من حس کردم ی چیزی کشیدی ک اینقدر مهربون شدی بااین حرفم شرود کرد ب خندیدن ،قهقه زدن (رو آب بخندی خب چیه مگه اینهمه نامهربونی کردی ک یکم مهربون می شی بچه بهت شتتب می کنه.ن ب اون بدعنقیت ک باهزار من عستتل هم نمیشتته خوردت ن ب این مهربون شدنای یهوییت)
#
ترجیح دادم چیزی نگم تا بیشتر از این گاف نداده باشم صندلی رو کشیدم عقب چشامو بستم خوابیدم باصدای ارشا بیدار شدم مه گل

مه گل مه گل پاشو رسیدیم خوابم میاد آرشا نمیخوام بیدار شم خب پاشو بریم داخل بگیر بخواب پاشم نمیاد پاشو مه گلی د پاشو دختر نمیپاشم خخخخخ شیطون بلا بلند نمیشی؟ نوووووچ تو ک بیدار نیستی؟ ن اصلا،من خوابم اینو ک گفتم از رو صندلی کنده شدم(آم جووووون بازم تو ب*غ*لشم) (چ بی جنبه بودی من نمی دونستم) باشه مه گل باشه خودت خواستیا منم ک از خدام بود همینجوری تو ب*غ*لش باشم چشامو باز نکردم . #

ب خیال اینکه قراره برم تو ویلا یکم ک گذشت آرشا گفت آماده ای؟ یعنی چی؟ با گیجی گفتم هااااااا
واسه آبتنی بااین حرفش فورا چشامو باز کردم ک دیدم لبه ی استخرم ب لباس آرشا چنگ انداختم و خودموبهش فشردم تنها چیزی ک گفتم ی ن آروم بود چشماتو باز کن آروم ی چشممو باز کردم دیدم بالبخند داره نگام می کنه (پسره ی مریض) اون یکی چشمم باز کردم ک دیدم بله خداروشکر ازاستخر دور شدیم خیلی بدی آرشا از آغوشش بیرون اومدم

این ک ویلای بنیامین نیست پس بقیه کجان؟؟
#
مه گل:اصلا چرا منو آوردی اینجا چرا نرفتیم ویلای بنیامین و اومدیم ویلای تو؟ آرشا:بریم داخل میفهمی مه گل.باشه دستمو گرفت تو دستش و من با تعجب ب دستامون نگاه کردم ب در ورودی ک رسیدیم گفت:من اونقدر جرات ندارم ک مستقیم بهت بگم میترسم ک قبول نکنی برو داخل،منم تو ماشین منتظرت می مونم
اگه تا سی مین دیگه نیومدی یعنی اینکه قبول نکردی و
من میرم با کمی مکث ادامه داد اگه سر سی مین نیای واسه همیشه میرم

مه گل:
خیلی تعجب کردم از طرفی هم از اینکه نباشه میترسیدم سرمو تکون دادم ک یعنی باشه و رفتم داخل صدای آرشا رو شنیدم ک گفت: مه گل ساعت یادت نره…
.
#
مه گل صداش لرزش داشت ب عقب برگشتم کنار ماشین دیدمش

بدون حرف وارد شدم ب سمت پذیرایی رفتم دهنم از تعجب باز مونده بود
وای خدای من اصلا باورم نمیشه ویلا خیلی خوشگل شده بود چند تا مجسمه قدی دختر و پسر بودن ک هرکدوم ی سبد دستشون بود
سبدا پر بودن از گلای رز چقد خوشگل تزیین شده بود پای مجسمه ها روی زمین گلبرگای خشک شده رز بود
از کنارشون رد شدم ک ب میز رسیدم
دور تا دورش شمع بود وسطش ی نامه، نامه رو برداشتم شروع کردم ب خوندن..

#
با خوندن هر خطش اشکام سرازیر شد اما خب اینبار اشک شوق بود
باورم نمیشه ک آرشا هم این همه مدت دوسم داشته و داره هم میخندیدم هم اشک میریختم نگاهم ب ساعت افتاد وای خدا نیم ساعت گذشته بود ب سمت حیات دویدم همین ک رسیدم ماشین آرشا رو دیدم ک داشت از در خارج میشد یعنی آرشا می شنوه صدای مه گلو؟

