
 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 انجمن نودهشتیا  کاربران نگین+  مینا+  غزل | 6عشق به توان  سایت نگاه دانلود
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربران نگین+  مینا+  غزل|  6توان به عشق

 

 

 

 نودهشتیا کاربران نگین/مینا/غزل

 دختر شد خورد اعصابم نگیر اينقدرابغوره میشا اه-

 گفت من روبه میكرد پاك کلنكس با اشكاشو داشت که حالي در زنگدار حرصي صداي يه با میشا

 تقصیرتوشد همش بمیر بزار سرتو برو تو -

 گفت بكنه کلمو بود واماده نداشت میشا از کمي دست که حالي در قايقش

 داره اعتماد چشماش مثل بهش که ديدن چي اين تو بگونمیدونم مارو ي ننه -

 شده؟ پر خابگاها پذيرش بدونم کجا از منم باشم گفته باشیدا زدنتون حرف مراقب هوي -

 گرفت خودش به تحاجمي حالت دوباره میشا
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 شديم بدهكارم غربت توي اوارگیمون براي اينكه مثل نه -

 .....از من هزاربار اين بعدشم نرومه رو صداش کن جمع تو بیني اب با تو گريه تو اوال-

 من بلند نطق پريدبین پل شیش نمیدونم و پا جفت و پابرهنه شقايق

 ام بابايه ننه به چرا پس حسابي دما اخه شده؟ پر خوابگاها پذيرش میدونستین بايد کجا از شما مادمازل بله بله -

 گرفتم خوابگاه گفتي

 امپربچسبونم دوباره بايد اينكه مثل نمیشه نخیر

 چه هک تقريبا رو اينا)  شديد اويزون بهم کنه مثل شیراز میرم دارم لیسانس براي من فهمیديد تا شما اينكه خاطر به -

 (گفتم و زدم داد کامال کنم عرض

 صدا اههههههههههه يه میكرد سكسكه هي بودو اومده بند اش گريه هم میشا شدن الل يدمد کردم بهشون نگاه يه

 گفتم میشا به ورو کردم دار

 شد شروع اي شد تموم کردنت فین فین دايه -

 !!!! کنه خرم میتونه کرده فكر که سوخت براش دلم لحظه يه که بهم میكرد نگاه مظلوم همچین میشا

 گفت يواش نگاش همون با میشا

 ببخشید -

 گفت نشنوم من که جوري لب زير اروم بعد

 بودا نگرفته االنم تا واقعا نمیگیره پاچه ديگه اينجا اومده بود خوش دلم گرفت پاچه سگ مثل دوباره-

 گفتم بهش کردم رو بلند صداي با

 لیاقت اخه د -

 میكنین بازي فوتبال من روعصاب مدام بزنم حرف باهاتون ادم مثل ندارين

 داد طلبكارجواب خودم مثل ايقمشق

 هک ايه عشوه و باکالس و خانوم انقدر باباها ومامان ديگه پسرايه دختر جلويه ولي داره زبون ما پیش متر يه خوبه -

 ... و نمیكني اخالقي سگ ديگه زدم صابون دلم به بابا باشي دوستم میكنم شك

 وگفتم حرفش وسط پريدم خودش مثل
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 دادين حرسم حسابي امروز که هتل باشیدبريم زود من برا میزارين اعصاب مگه شما اخه_

 

 تسم گرفتم رو سوئیچ حرف بدون همین خاطر به نداشتم رانندگي حوصله ماشین سمت رفتم و کشیدم رامو بعدم

 ها چهب با که بودم شاکي خودمم دست از زدم مي ديد رو خیابونا داشتم و بودم نشسته عقب صندلي توسكوت شقايق

 زدم حرف طوري اون

 بود خورد اعصابم زدم حرف باهاتون اونطوري خوام مي معذرت ها بچه -

 وگفت کرد نگام مهربوني با میشا

 نداره اشكال-

 اون مثل شقايقم

 .......شیراز برم تحصیل براي داد رضايت بابا باالخره که میكردم فكر روزي به راه تويه

 مورد در داشتیم محوطه تو االنم شیراز بوديم افتاده دوستام و من بد شانس از بود اومده ارشد براي کنكور نتايج تازه

 نماما با بايد گفت که هم میشا بزاره مامانم عمرا نمیام من گفت اول همون از که شقايق میكرديم بحث موضوع همین

 تا که ودمب لجباز و دنده يه اونقدر من ولي بزاره بابات عمرا میگفتن که منم بزارن میدونه بعید تازه که بزنه حرف باباش

 وگفت کرد من به رو مرده شوهرش انگار که لحني با شقايق میدادم انجامش حتما بايد میخواستم رو چیزي يه

 میشیم ضايع اينا سارا اين گروه جلويه بريم نمیزارن میدونم که من نفس -شقايق

 گرفت ور شفايق حرف ادامه بود مضطرب شدت به که لحني با هم میشا

 کرديم پر کالس تو رو جا نفر چند ما فقط انگار دانشگاه تو داريم ما شانسه اينم-میشا

  بدن انتقالي بهمون شايد اصال شديم قبول ديگه جا يه نفر چند ما فقط انگار که میزني حرف جوري يه -من

 گفت حرص با شقايق

 میشدين قبول اينجا خوندين مي بیشتر یدداشت عرضه میگن تو بريم االن میدن اتقالي مگه اخه د -شقايق

 گفت لحن همون با هم میشا

 نتقاليا میتونه راحت اين میدوني خودت شقايق بعدشم نمیگن هیچي که دانشگاست خیر بابات که تو به تازه -میشا

 اينجا بیاد بگیره

 چجوري؟ بپرسم میشه -من
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 بگیري انتقالي میتوني راحت جونت ددي تکلف هاي پارتي و پول ضرب به معلومه داره چجوري مگه – میشا

 کرد تر کامل حرفشو شقايقم

 نمیگیري؟ انتقالي چرا ديگه میگه راست -شقايق

 قتو هیچ و باشم بابام به متكي بايد همیشه نمیشم هیچي باشم امیدوار بابام پارتي و پول به باشه قرار اگه -من

 هک کسايي اونموقع بخونم درس اينجا من که تره رنگي ماش از خونم من مگه که اينه من حرف تازه نمیشم مستقل

 یليخ گرنه و نیستم چیزا اين و بازي پارتي خط تو میدونین خودتون بخونن؟ درس اينجا کردنم تالش من از بیشتر

 ره تو مدار اعتقاد من ولي کنم اينكارو میتونستم کنم ساله چهار دانشگاتو بیا گفت بابام دوست که موقع همون راحت

 هست حكمتي خدا کار

 ما کنار اومدن هروکر با مینداختن کل ما گروه با هم همیشه و بودن جلفي دختراي که اينا رز گروه موقع همین

 گفت و کرد من به رو بود مشخص خنده از رگايي ته توش هنوز که صدايي با رز واستادن

 روزانف اقايه میدونم بعید البته ديگه میايید هم اشم شديم قبول شیراز ديديم رفتیم االن هم ما جون نفس به به -رز

 بدن اجازه

 ردمک رو خند پوز با بود بابام فروزان اقاي از منظورش اي ننه بچه تو مثال که خنده زير زد دوستاش با حرفش دنبال به

 گفتم و بهش

 بیاد شب هر و نكنه حسابش ادم اصال که اينه از بهتر خیلي باشه اش يدونه کي يه نگرانه بابام که اين عزيزم رز – من

 سراتپ دوست با بعدکه به اين از بهتره راستي اها ؟ بیاد کي شیراز نیام من ضمن در اش بچه کاريايه گند براي پاسگاه

 درس اجیت با اومدم من و خودتونه ي خونه که بگي و بدي بهش رو ما ي خونه پز که میايي گرفتن جزوه ي بهونه به

 كهن محلي سوپور کرد فكر دوستم چون نپوشي رو ات نارنجي شلوار اون ديگه بیارم من رو ها وهجز گفتي تو بخونم

  میپوشن نارنجي هم اونا

 من ماشین سمت رفتیم گذاشتیم تنها بودنو شد قرمز حرص از که دوستاش با و رز و خنده زير زديم ها بچه با بعد

 ردمک باز درو ريموت با خونه رفتم بعدش رسوندم رو ها بچه اول باال بپرن گفتم هم ها بچه به و شدم سفیدم 606 سوار

 ماشینو میشستیم 91ي طبقه ما که بود برج يه تو متري 650ي خونه يه ما ي خونه پارکینگ تو بردم رو ماشین و

 آسانسور تو رفتم و دادم سرتكون نگهباني براي و کردم پارك

 ...کردم رانندگي داغون اعصابي با.... نشستن پشت میشا و خودش و گرفت من سمت به رو ماشین سويیچ نفس

 مگه اما کنم جمع رانندگیم به رو حواسم کردم سعي هم من.... همینطور هم میشا و بود فكر تو وضوح به که نفس

 !میشد؟

 ...نمیمونه واسم هم اعصابي ديگه ريخته سرم رو که مشغله همه اين با
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 ....شده پر خوابگاها شیراز بريم که کردن موافقت ها خانواده که حاال

 ... نداشتم حوصله اما شه عوض جو يكم که بذارم آهنگ میخواستم

 و نگهبان به سالمي همگي و شديم پیاده و کردم پارك رو ماشین....  رسیديم هتل به میكردم فكر که اوني از زودتر

 ...بوديم هتل اين تو که بود روزي چند... اتاق تو رفتیم و کرديم اينا

 :گفتم و مبل رو انداختم رو خودم شلوارجین و تاپ با و آوردم در رو مانتوم و شال سريع اتاق تو رسیديم وقتي

 ....بود شده گرمم چقدر! آخیشششش:شقايق

 ......میكرد عوض رو لباساش هم میشا و بگیره دوش رفت نفس و افتادن جا يه هرکدومشون نفس و میشا

 ....فكر تو رفتم میكردم نگاه سقف به داشتم که همینطور.... بودم بلم رو ول و شل همینطور منم

 ....ساختمون تو رفتم و درآوردم رو کلیدم و کردم تشكر ازش خونمون دم رسوند رو من نفس وقتي

 !!!يخچال تو يا خواب يا دستشويي تو يا نبود معمول طبق که هم نگهبانمون

 ....باال رفتم ها پله از تمداش عجله چون اما زدم رو آسانسور ي دکمه

 ....شدم قبول شیراز تو که بگم مامانم به زودتر هرچه میخواستم و میكردم يكي دوتا هارو پله بودم هول بس از

 !!!برم بذاره و کنه قبول اينكه امید به البته

 !کجاست حواسم نبود معلوم اصال چهارم طبقه برم بود نزديك من و بود سوم طبقه ما خونه

 ...بیاد جا نفسم تا کردم مكث کمي رسیدم در پشت وقتي

 ....میكردم هن و هن و میكشیدم نفس تند تند

 ......تو رفتم و کردم باز باکلید رو در اومد جا حالم که دقیقه چند بعد

 ملباسا و اتاق تو رفتم و کردم قفل رو در و گذاشتم کفشي جا تو رو هام کفش سريع... بودند خواب همه معمول طبق

 .....حموم رفتم و برداشتم رو مخصوصم حوله و کردم عوض رو

 ....میبره آدم تن از رو خستگي گرم آب دوش يه مطمئناً

 ....کرد خارج تنم از رو خستگي گرم آب شد هم همینطور

 .......پوشیدم رو ام لي شلوار با آبي بلوز و کردم خشك رو آبشاريم و بلند موهاي و اومدم بیرون حموم از
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 bf کدوم با دوباره نمیدونم که سحرم.... خواهرش خونه هم دايي زن و بود سرکار که دايي... بودند خواب بقیه هم نوزه

 !بود بیرون اش

 .....نداريم خونه اين تو اون از تر بیكار... ديگه بود خواب حتما هم ام دايي پسر اشكان بود خواب که هم مادرم

 ... شه راضي که بگم مادرم به رو موضوع اين ريچطو که میكردم فكر داشتم همینطور

 ....آورد بیرون گذشته از رو من میشا صداي که بودم افكار همین در

 !ولويي مبل رو جنازه عین ديگه بخواب بیا شقايق: میشا

 ....پتو زير خزيدم و خواب رخت تو رفتم و کردم عوض رو لباسم رفتم و کردم اي خنده

 .......میكردم عشق منم و بود شده سرد پتوم

 .....فكر تو رفتم دوباره

 ...... نكنه دعوام و نشه ناراحت که بگم مامانم به چطوري میكردم فكر داشتم موقع اون

 :میگفت همیشه مادرم! بستم رو يخچال در و نرسیدم اي نتیجه به و يخچال سر رفتم پاشدم

 !کاروانسرا؟ يا يخچاله اين: مامان

 هم من و داد فشار رو ام شونه دستي دو يكي که بودم افكارم در غرق و مبل رو نشستم بارهدو. میگفت هم راست خب

 ........کشیدم جیغ حرص از

 هتل وت رفتیم هم با اومدم در کردم راضي رو بابا سختي چه به اينكه فكر از رسیديم میگفت بهم که شقايق صداي با

 قموناتا تو رفتیم کي يا شديم آسانسور سوار کي هتل تو رفتیم کي نفهمیدم اصال بود خراب اعصابم انقدر من ولي

 مانما گريه به میكنم فكر گذشته به دوباره بودم تختخواب تو خودمم بودن خابیده ها بچه که اومدم خودم به وقتي

 قبول ما با میشا فهمید تا میشا مامان کردم راضي سخت چقدر رو شقايق مامان اينكه به بابا بغض به رفتن موقع گلم

 با اشتد شقايقو فقط دنیا تودار داشت حق البته میشد راضي مگه شقايق مامان ولي نكرد اومدنش براي مخالفتي شده

 همه گاهاخواب گفت و زد زنگ بهم خوابگام دنبال بودم گفته بهش که کسي که بوديم راه تويه اومديم بابا شرکت راننده

 راعم ديگه برگرديم اگه میدونستم چون نیومد در صدامو ولي فرستادم لعنت بدم شانس به چقدر اونموقع شده پر

 ستنمیخوا ودلم بودم رشتم عاشق بگه بهم خوابگاهو يه ادرس گفتم بود زده زنگ بهم که دوستم به پس بشن راضي

 زا يكي هب بابام خوابگا سمت رفت اونم گفتمو رو ادرس راننده به بمونم جا درسمو از سال يه شده حتي وجه هیچ به

 بودم داده بهش رو تقلبي خوابگاه ادرس راه تو اونم که بود داده پرشیا يه سفارش داشت ماشین نمايشگاه که دوستاش

 و جلو رفتم میزد چشمك بهم سفید پرشیا يه خیابون اونور رفت زود رسوند رو ما راننده تا اونجا بود اورده رو ماشین

 راه وت منو چقدر اينا که بماند هتل رفتیم بعدشم گرفتم بود اورده ماشینو که مردي اون از کلیدو خودم معرفي از بعد
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 خوابگاه دنبال منو کردن لعنت و بود دري به در همش امروز تا که بعدم به اونروز از کردن لعنت و دادن فوش هتل

 ممن اعصاب و بود موندهن دانشگاها شدن باز به بیشتر هفته يه خوبه چي همه که گفتن دروغ ها خانواده به گشتنو

 خودشون خاطر به من خوبه حاال بابا چسبوندم امپر باالخره که تا بودن انداخته من گردن رو چي همه هم اينا خراب

 روبه زدم که غلتي با بود وسط من تخت زدم غلت يه جام تو بیايیم میزاشتن ديگه عمرا برمیگشتیم اگه کردم اينكارو

 بود یدارب اونم اومدم در میشا رويه

 عسلي؟ چشم خوابي نمي چرا -میشا

 میكرد صدام عسلي چشم وقتا بعضي بود میشا عادت

 خوابي؟ نمي چرا خودت -من

 هخون يه شايد ببینیم هم رو ها خونه بريم زديم سر خوابگاها همه به که ما میگم من نفس میدوني نمیدونم – میشا

 میگم؟ بد ديدي چه رو خدا اومد گیرمون دانشجويي

  نبود هم فكري بد کردم فكر ذره هي

 نیست؟ هم فكري بد -من

 کردم سمت اون مو رو شقايق صداي با

 .....ساعته؟ نیم میگید چي – شقايق

 ...میاد در جیغم بخوره بهش کسي دست اگه حساسم هام شونه به خیلي من میدونید آخه

 .....بعله ديدم که ردهک اينكارو اي ديوونه کدوم ببینم برگشتم و شدم بلند ترس و حرص با

 .... گرفته کرمش باز اشكان آقا

 !دادم نشونش ضعف نقطه خب خودمه تقصیر

 گفتم میمالیدم رو ام شونه که همونطور

 !!!بیشعور کاريه چه اين!!! خر مرتیكه آخه د:شقايق

 گفت و داد سر شیطاني خنده

 !شقايق ادبي بي تو چقدر: اشكان

 !میشي؟ عمه دختر بي میشم ناکار نمیگي! چي؟ برم حال از اگه ديگه توئه تقصیر خب: شقايق

 !نداره آفت بم بادمجون نترس: اشكان
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 دراومد هم مادرم صداي حین همین تو و سرش رو کوبیدم و برداشتم رو مبل رو کوسن حرص با و خنديدم

 !هم؟ جون به افتادين گربه و سگ مثل دوتا شما باز بابا اي: مادر

 گفتم و خنديدم

 ....من جون به افتاد اول اون: قشقاي

 هک گفتم و اتاقش تو انداختم رو اشكان پا جفت میديدم مناسب رو فرصت که هم من و کرد تموم مارو بین بحث مادر

 ....نشه مامانم و من خلوت مزاحم

 گفتم مامانم به شمرده و آروم خیلي

 ...شديم قبول.... نفس و میشا و من.... مامان: شقايق

 گفت خوشحالي با مادرم

 ....شدي قبول تهران تو خوب چه واي: مامان

 گفتم و پايین انداختم رو سرم

 ..شیراز تو...  تو...  نه: شقايق

 مادرم گوش ولي آوردم دلیل کلي و شدن قبول هم میشا و نفس که میدادم توضیح واسش هي منم. کرد کپ مامانم

 ...داشت پا يه مرغش.... نبود بدهكار

 هک هايي نگراني اين از و باشي دور من از نمیدم اجازه دوري ما از چي؟ بیاد سرت باليي اگه بري تونينمی میگفت هي

 مادرم وجه هیچ به که گفتم و زدم زنگ نفس به باالخره.... نشد راضي کردم هرکاري شب تا ولي..... داره هرمادري

 .... .ببینیم همو شد قرار و گذاشت قرار باهام اونم..... نمیشه راضي

 !بیرون رفتم و زدم( عمت ارواح)کش پسر تیپ و شدم آماده جت سرعت با فرداش

 ....کنند راضي رو مادرم خودشون طرفندهاي با و بیان شد قرار گذاشتم میون در نفس و میشا با رو موضوع وقتي

 دار از میدادم حق مادرم به بتهال..... کنن راضي رو دايیم با رو مادرم تا ما ي خونه اومدن میشا و نفس روز اون فرداي

 ....گفت وداع رو فاني دار زود خیلي که هم پدرم و داشت منو فقط دنیا

 و نماما به اطمینان و کرد تعريف اينقدر کرد راضي رو مادرم چطوري نفس که میديد و بوديد اونجا بايد فقط بگذريم

 با همین خاطر به داشت اطمینان نفس و میشا به ليخی کال مادرم..... شدن راضي باالخره دوتايیشون که داد دايي

 ....شد راحت خیالش اونا اومدن
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 تله بريم روز چند براي شديم مجبور ما دلیل همین به و بود پر خوابگاها تمام شیراز رفتیم وقتي ما بد شانس از ولي

 ....میشه چي ببینیم تا

 بیرون افكارم از رو من و شنیدم رو نفس و میشا دنز حرف کنم عرض چه که پچ پچ صداي که بودم افكار همین تو

 ...کشید

 قايقش هم من هم نفس ازدست راستش..خونه دنبال ازفردابريم که رسیديم نتیجه اين وبه میزدم حرف نفس با داشتم

 بي دانشگاه سال تايك برمیگشتیم اگه ديگه میخواد رو ما صالح اونم ديگه خب ولي بوديم عصبي خیلي

 :اداخت پارازيت شقايق صداي يكهو....دانشگاه

 ساعته؟ میگیدنیم چي:شقايق

 .پارازيت توبگیربكپ هیچي:من

 ..خواب تخت داخل میفرستن رو بازوربچه که نزن مادراحرف اين مثل میشااينجوري:شقايق

 گفتم خواب میفرستادتورخت جوري همین منو بودم بچه مادرخودمم چون گرفت ام خنده

 ..خونه دنبال بريم ازفردا میخوايم باباهیچي:من

 .میاريد ازسرقبرمن داره؟؟پولشو قدرفرق چه باخوابگاه کردن اجاره خونه قیمت چي؟؟میدونید:شقايق

 درستش نزدم؟خودمم گندو اين من بابامگه..غرمیزنه يكدم هشتادساله پیرزناي اين مثل.بمیري خفه:نفس

 ..شماهرچقدرداريدبديد بامن پولش.میكنم

 ..کنمت بلبلي ماچ يك بیابغلم.برم گلم ستدو قربون اخ:من

 :گفت زيرپتو میرفت که درحالي نفس

 .االن نه بزني میخواسي که موقع اون به نه.میكني ابیاريم االن برواونور:نفس

 .نگرفتن ازتون که رو بگیريدبخوابیدفردا:شقايق

 میخوابیم االن معلم خانم چشب:من

 سمتم کرد رتپ متكاشو شقايق که دراوردم شكلك يك بعدم

 .توحلقت متكاتومیكنم اون میام يا میشايامیخوابي:شقايق

 .ببینید خوب خواباي شب که بخندونمتون يكم شبي نصف میخواستم باش منو باشه:من

 ..توبكپ مانكن به لطفا ازاين:شقايق
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 شدم توشیرازقبول گفتم بابام مامان به من که زماني به رفتم ومن خوابیديم باالخره

 خونه باباومامان االن میدونستم.میشستیم دومش ي ماطبقه که معمولي اپارتمان يك خونه لداخ رفتم

 :گفتم تودلم.میديد وفیلم میشكست تخمه تلويزيون جلوي باباداشت واردشدم کلیدوانداختم..هستند

 دارن همه االن..درياب شدي؟؟منو اصغرفرهادي شده؟؟ چي ديدي وفیلم شكستي تخمه همه اين اخه من پدر:من

 ..میبینه فیلم ماداره باباي نه يا شده قبول دخترشون که میمیرن ازاسترس

 :گفتم بابام بقل پريدم رفتم نشم سرزنش حداقل بلكه کنم خودشیريني يكم جلو رفتم

 ...خودم چاکرباباي:من

 ..که دادي ام سكده دختر:بابام

 ..هديگ میكردم سكده توفیلم میرفتم همینجوري منم اگه.بابا اي:من

 نه؟ نیست شدي؟؟تهران کجاقبول بگو...نكن زبوني حاالبلبل دختر:بابام

 فهمیدي؟ ازکجا تو بابا:من

 ..کنم اماده مامانتو بگو شدي کجاقبول حاال..خودشیرين دادي لم من به اينجوري که جايي اون از:بابام

 ..شیراز بغله همین نیست دوري کنیش؟باباجاي اماده میخواي تنوره بابامگه:من

 ديگه؟ بغله همین شیراز..هي روبرم رو:بابام

 ..ديگه بغله اين شیرازي خانم ديگه اره:من

 :گفن داد فشار بینیمو نوك خنديد بابام

 ..نمیاري کم زبون از میاد خوشم:بابام

 ..ديگه بابامم دختر:من

 :وگفت نبیرو اشپزخونه از اومد بود دستش چاقو که درحالي مامانم يكهو که میزديم خرف داشتیم

 شدي؟؟ قبول کجا شد چي..خانوما خانوم سالم:مامانم

 :گفتم تودلم

 ..نكني شقه اون با منو که زمین بذار رو چاقو برواون اول من جون..اومد سرد باصالح اوه اوه:من

 :گفت رسیدو دادم به بابام
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 ..کن جويي بیابعدباز بشور دستتاتم زمین روبذار چاقو اون برو اول خانم:بابام

 ..بشوربیا دستتاتو برو میگي بخورين بكشین منو میخواين بابامگه:من

 :گفت بشنوم خودم که جوري اروم بابام

 ..نخودسیاه پي میفرستم دارم مامانتو بگیر کام به زبون بچه:بابام

 :میگفتم که درحالي و بلندشدم يكهو بابام به بودم چسبیده من بیرون اومد بعد اشپزخونه داخل رفت مامانم

 شديم ل قبو شیراز وشقايق نفس و من امانم

 گوشش بدبخت اال که سوخت ام بیچاره باباي واسه دلم که دادمیزد يكجوري مامانم..کردم دروقفل و اتاق داخل دويدم

 .کرشده

 بخوره دهیت باز اون اي.نداره دهي باز مخم گفتي هي بخون بشین گفتم قدربهت چه بچه اخه: گفت مي مامانم

 ..شي نمي هیچي نستممیدو..توسرت

 ..بگیره خوابگاه میخواد برامون نفسم تازه..ديگه شدم قبول شیراز مامان ا:زدم داد

 ..بري میذارم دارم اطمینان بهش من و هست باهات نفس چون باشه شدي بلبل تو اون رفتي حاال:مامانم

 ...داره اطمینان خودش ي بچه جاي به مردم ي بچه به باش مارو مامان دکي:گفتم تودلم

 کنید معرفي بهمون دانشجويي خونه چندتا میخواستیم ما اقا ببخشید -من

 مگه بوديم خونه دنبال شبه نه ساعت که االن تا صبح 1 ساعت از هست شیراز تو که باشه بنگاهي اخرين اين کنم فكر

 نگاهیهب مرد بود اخريش کنم كرف اين بوديم رفته هم رو بنگاهیا همه بوديم کرده متر رو خیابونا کل ديگه میشد پیدا

 با و کرد ما به نگاه يه و کرد بلند میزش رو از رو سرش میزد 05يا 00حدود و بود کوتوله قد گنده شكم مرد يه که

 گفت کلفتي صداي

 داري؟ قیم يا مادر يا پدر رضايتنامه اول -مرد

 نداريم خونه میگفتن ما منفي جواب وبا میپرسیدن رو همین بنگاهیا همهي شدم خسته سوال اين از ديگه اههههههه

 بیرون کشیدم بنگاه از و گرفتم رو ها بچه دست

 گفت و کشید بیرون دستم از دستشو میكشت منو میتونست اگه بود معلوم که حرسي لحني با شقايق

 ندادي؟ جواب چرا میكني همچین چرا تو چته -شقايق

 بنگاهیا بقیه مثل میكرد پرت ستاره چشماش تنهايیم میفهمید تا بعد میكرد بهمون نگا يه اول چون -من
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 صداي با که هتل سمت میرفتیم داشتیم میرفتیم پیاده بايد و بوديم ورده نیو ماشینو نگفت هیچي ديگه شقايق

 دکر شقايق منو به نگا يه میشا بود خورده پیراشكي يه االن همین اخه اومد در حدقه از چشمامون میشا شكم قاروقور

 گفت و شكمش رو گذاشت ستشود بعد

 رفت ابرومون باش اروم شه فدات مامان الهي -میشا

  کرديم غش شقايق منو گفت مظلوم همچین رو اينا

 من مهمون فود فست بريم میاد کي -من

 دستم رو نندازه خرج که شه ساکت میكنم راضي بچمو من نه اگه ولي میايیم اره که باشیم تو مهمون اگه میشا

 وربادک بود فود فست يه. تو رفتیم خیابون اونور فود فست سمت رفتم گرفتم رو دوتاشون دست و ردمک خنده يه

 رفت گرفتو رو سفارشا اومد گارسون نشستیمو میز پشت دوم طبقه رفتیم ها بچه با بود دوطبقه که طوسي و نارنجي

  داديم سفارش مخصوص پیتزا همه

 تاکي رگرديمب بیا باشه میشي قبول میديم کنكور دوباره بعد سال برگرديم بزار پايین شیطون خر از بیا نفس -شقايق

 کنیم؟ کاري پنهون بگیمو دروغ میخوايیم

 ديگه نشد زديم دري هر به ديگه میگه راست -میشا

  شد جلب بودن نشسته بقلیمون میز که پسر تا سه حرفايه به هم توجه که برگرديم باشه بگم میخواستم

 خفه دقیقه يه ها بچه – من

 هب نسبت باالش و بود کوتاه بقالش که داشت خرمايي بلوطي موهاي و بود من به پشتش که هیكل خوش پسر يه

 میگفت روبرويي پسر به داشت بود بلندتر بقالش

 کنیم؟ ازدواج جوري چه اي هفته يه ما اتردين اخه-پسر

 واقعي که نمیگم کنیم ازدواج صوري میگم من جان سامیار-اتردين

 کنیم؟ ازدواج صوري که عاشقونه رمان يا دوغ يا کشكه مگه-سومیه پسر

 بده خونه بهمون تا گذاست ما بودن متاهل رو شرطش صابخونه که ديدي خودت-سامیار

 شیم؟ قبول شیراز تخصص براي ما بود کم دانشگاه اخه -اتردين

 متفاوت ولي داشتن مارو مشكل نمیشد باورم

 شنیديد؟ ها بچه – من
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  جیگرايي چه اره -میشا

  صورتي چه واي هیكلي چه قدي چه شد بلند جاش از سامیار موقعه همون

  شده ست تو با سامیاره اين تیپه چه نفس -شقايق

 قهوه وارشل با بودم پوشیده چشمام همرنگ عسلي رنگ به بود شده مد تازه که کوتاه مانتويه يه کردم لباسم به نگا يه

 ردمک سامیار لباساي به نگام يه( بگه؟ کي نگم من) بود اس تیپم عسلي عروسكي کفش و کیف با اي قهوه شال و اي

  پروند منو میشا کوتايه جیغ که بودم سامیار خودمو تیپ کردن انالیز حال در بود من کپي

 وايییییییي ا تو چشمايه رنگ کپي چشماش نفس -میشا

 بودن اي تیله چشمام میشد طوسي رنگش میشد طوسي سملبا اگه که طوسي هاي رگه با بود روشن عسلي چشمام من

 طوسي تا بود عسلي بیشترم بود تغیر در رنگ دو همین تويه فقط چون

 بلند و گوشم در گذاشتم الكي و اوردم در گوشیمو اني تصمیم يه در منم سرجاش نشست برگشت دوباره سامیار

 صحبت به کردم شروع بشنون رو صدام پسرا که طوري

 درد به يا میبودي متاهل بايد يا همشون چون دانشجويي خونه نه کرديم پیدا خوابگا نه اينجا ما کاشاني ياقا -من

  تهران برمیگرديم ما نمیخوردن

 بلند صدايه با معمول طبق تعجب با میشا

  بابام وکیل – بلند صدايه با من میزني؟ حرف کي با -میشا

 کردم خداحافظي تلفن پشت خیالي شخص با الكي و کردم لندب سرمو اتردين باصدايه ويري هیري همین تو

 بفرمايید بله -من

 بشینم میتونم ببخشید – اتردين

 دلیل؟ چه به -من

  داد جواب سامیار اتردين جاي به

 .......... مهم کار يه -سامیار

 معلم ولق به... کرديم یداپ جايي يه شايد تا بگرديم رو ها بنگاه بريم باهم صبح که گذاشتن قرار میشا و نفس ديشب

 رتپ ستاره چشاشون تنهايیم ما که میفهمیدن تا شون همه نفس قول به نكرديم پیدا رو جايي هیچ..... آما شیمیمون

 تیممیگش داشتیم شب نه تا صبح نه ساعت از بگذريم(.... ديه هستیم خب!)خوشگلیم خیلي ما که اين نه آخه! میكرد

 شد خرد آقاهه چشم توي هاي ستاره اين از اعصابش نفس رفتیم که هم رو بنگاه خرينآ باالخره هیچي به هیچي ولي
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 مجون نفس مهمون و فود فست رفتیم بود شده اش گشنه میشا چون..... بیرون کشید و گرفت رو میشا و من دست و و

 !بوديم

 اصرار هم با داشتیم میشا و من نمیشد اما درمیاوردم سرم از رو شالم بود خودم دست اگه و بودم شده کالفه خیلي

 گفت يهو که بزنه حرف میخواست نفس..بوديم شده کالفه ديگه چون تهران برگرديم که میكرديم

 ! خفه دقیقه يه ها بچه ـ

  شنیدم رو پسر دو صداي حین همین تو که میده گوش چي به که میكردم فكر داشتم..کرد تیز رو گوشاش و

 کنیم؟ ازدواج جوري چه اي هفته يه ما اتردين اخه-پسر

 واقعي که نمیگم کنیم ازدواج صوري میگم من جان سامیار-اتردين

 کنیم؟ ازدواج صوري که عاشقونه رمان يا دوغ يا کشكه مگه-سومیه پسر

 بده خونه بهمون تا گذاست ما بودن متاهل رو شرطش صابخونه که ديدي خودت-سامیار

 شیم؟ قبول شیراز تخصص براي ما بود کم دانشگاه اخه -اتردين

 دنبو شوکه هردوشون.... کردم نگاه نفس و میشا به... بودن ما مثل هم اونا! میشنیدم؟ چي! نعلبكي اندازه شد چشمام

.... بودن خوشتیپ هم شون هرسه ماشاال.... بود شده جلب پسره سه اون حرفاي به توجهشون مطمئنم و من مثل

 من هآخ میدونید چیه اسمش بفهمم بودم کنجكاو نهايت بي..... میدونستمن رو اسمش که سومیه پسر به افتاد نگاهم

 !!! داشتم تبحر فضولي زمینه در و بودم فعالي دختر بچگیم از کال

 ...شد بلند بود سامیار اسمش کنم فكر که خوشتیپه پسر همون لحظه همین تو

 گفتم نفس به

 شده ست تو با سامیاره اين تیپه چه نفس ـ شقايق

 و من امیش جیغ يهو که... نگفتم هیچي اما بود گرفته ام خنده کرد مقايسه اون با رو خودش و کرد نگاه لباسش هب نفس

 ....پروند رو نفس

 وايیییییي ا تو چشمايه رنگ کپي چشماش نفس -میشا

 روعش لكيا و درآورد رو موبايلش نفس لحظه همین تو ولي فهمیدن پسرا کنم فكر میزد حرف بلند بس از میشا اين

 ..... زدن حرف به کرد

 ردد به يا میبودي متاهل بايد يا همشون چون دانشجويي خونه نه کرديم پیدا خوابگا نه اينجا ما کاشاني اقاي-نفس

  تهران برمیگرديم ما نمیخوردن
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 پرسید بلندي صدايه با معمول طبق تعجب با میشا

  میزني؟ حرف کي با -میشا

  بابام یلوک – بلند صدايه با هم نفس

 .....بود کرده استفاده خوب آکبندش مخ از واقعا شديدا بود گرفته ام خنده کارش از

  گفت باحال لحن يه با نفس و بشینه خواست اونجا اومد اتردين موقع همون

 !دلیل؟ چه به -نفس

 داد جواب سامیار اتردين جاي به

 ....مهم کار يه -سامیار

 ....نشست کنارشون اومد بود گرفته رو من چشم که هم خوشتیپه پسر اون.... برم رو روش

 رفتگ ام خنده دلیل همین به و جیگر میگفتیم االغ به( دايیم دختر)سحر و من ولي..... بود جیگر خیلي ماشاال ، ماشاال

 ردنک كرف بگم بهتره يا کردن بدي برداشت ام خنده از و کردن نگاهم)!( گمنام شهید قولي به يا پسره اون و اتردين و

 .... میزنم ژکوند لبخند خوشگلشون قیافه به دارم که

 ....کردم جا جابه ام کهربايي موهاي روي ام ياسي شال و پايین انداختم رو سرم خجالت با همین خاطر به

 !نمیزدم؟ رو مسخره لبخند اون میمردم اصال.... بودم نشده ضايع اينطوري وقت هیچ تاحاال

 ....میزنه پوزخند بهم داره!( گرفته چشممو که همون)خوشتیپه اون حاال اش نتیجه اينم بیا

 ....گرفت تورو چشمم کردم غلط اصال خودشیفته مرتیكه اه اه اه

 .... هبگ میخواد چي سامیار آقا اين که میكردم فكر داشتم میكردم بازي ام کشیده و بلند انگشتاي با که همینطور

 .....میترسم اش نتیجه از من خب ولي میخوادبگه چي میزدم حدس البته

 ....بودم نكرده کاري پنهون اينطوري عمراً تو

 .... عمراً! مادرش؟ به اونم! دروغ؟ و فر فروزان شقايق من؟

 که حاال اام میوفتادن دردسر به دوتاهم اون میگفتم من اگه پس تا سه ما بین بود رازي اين بكنم؟ میتونستم چیكار اما

 ......کرد یشهنم کاريشم ديگه شده

 ....کردم نگاه میشا به چشمي زير
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 .....داشت استرس من عین اونم

 !چیه؟ کار اين نتیجه که میكرديم فكر اين به داشتیم همه شايد

 پسرا ماا کنن بلغور چیزي يه پسرا اين که اين امید به بودن کرده سكوت هم نفس و میشا بود رفته سر ام حوصله ديگه

 !ما از تر بد هم

 شكستم رو سكوت مخود

 !بگید؟ زودتر میشه داريد مهم کار يه گفتید آقا ببخشید: شقايق

 .... گذروند نظر از مارو ي سه هر دور يه سامیار

 ....بذارن ما میز رو بیارن هم اونارو غذاي که گفت آتردين و آوردن غذاهارو که کنه باز لب خواست

 )!(گفتن سخن ببخشید.... زر به کرد شروع و کرد تشكر سامیار

 ....دارن مارو وضعیت هم اونا که گفت بهمون و گفت وضعیتشون از اول

 مطلب اصل سر رفت باالخره چیدن مقدمه کلي از بعد

 ....کنید ازدواج ما با که میخوايم شما از ما حاال خب: سامیار

 :گفت!( توهم ديگه بسه بابا اي)بود گرفته چشممو که پسري اون

 !صوري البته: پسره

 .....ديگه معلومه خو واقعي پ ن پ

 ....بود رسیده بود فكرش تو که چیزي همون به که انگار بود صورتش رو محوي لبخند هم نفس

 :گفت و زد لبخندي اتردين حین همین تو

 ....افتاد دهن از بخوريد غذاهارو حاال: اتردين

 ....درنیاد ششكم صداي تا بود زده زور خیلي االن تا کنم فكر کردم نگاه میشا به

 ....نشه میل و حیف نفس پول تا خوردم يكم اما نداشتم میل ديگه افتاد که اتفاقايي اين با من

 ....کردم خوردن به شروع و شد باز اشتهام زدم پیتزا از گاز يه تا ولي

 :گفت بودش گرفته چشمم من که پسري به رو سامیار حین همین تو

 ....من به بده رو سس اون میالد: سامیار
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 .... شدم خوشحال خیلي بود شده ارضا فضولیم که اين از نمیدونید يعني

 ... بود میالد آقا، اسم پس.... اوومممم

 .... شدم بلند بعد کردم تمیز دستامو اول کاغذي دستمال با و خوردم رو پیتزام بقیه خوشحالي با

 ....بريم دستشويي تسم به تا شدن بلند من با و بود شده تموم غذاشون هم میشا و نفس

 :گفت میشا دستشويي تو گذاشتیم رو پامون وقتي

 ....باشیما متفاوت يكم خواستیم رمانا مثل شديم بیا: میشا

 :گفتم بهش رو

 ...نیومده بدتم که تو: شقايق

 ...خنديديم ريز ريز دوتايي و زد بهم چشمكي نفس چشم از دور میشا

 بدم بهشون حالي يه بزار دارن گناه گفت سوخت حالمون به دلش خدا ينكها مثل ولي بگیره نقشم نمیشد باورم اصال

 دش شل نیشش که شقايقم اون رفت يادش گشنگیش ديد رو اينا اصال که میشا بودن پسرايي عجب خودمونیم ولي

 سمتشون کردم رو بره ابرومون بود نزديك

 بعد کنید ناز ذره يه ها باشه نگید کاري اول همین ها بچه – من

 خودشون بودم موهام عاشق کردم مرتب رو ايم قهوه عسلي شال و کردم مرتب موهامو روشويي ي اينه جلويه رفتم

 هاي رگه اي نسكافه عسلي وآخرم روشن اي قهوه بعد بود بلوطي اي قهوه وسطاش تا موهام بودن شده رنگ خدادادي

 برداشتم موهام يرسي سر از دست میشا هصداي با بود لخت خیلي و میرسید باسنم روي تا و داشت هم طاليي

 شدن؟ پشیمون هم اونا و کرديم ناز ما اگه حاال -میشا

 بود نیومده بدشون زيادم اينا اينكه مثل نه

 ها نیومده بدت زيادم -من

 شقايق سمت به کرد رو و شد هول میشا

 ؟ شقايق میگم بد من -میشا

 دافتا راه که بود مثبتمون اين روشن چشمم کرد باز یششون دوباره دادو تكون منفي ي نشونه به سرشو شقايقم

 بكش خجالب شقايق -من

 بكش خجالت اول خودت کرديااا خرشون کردي بازي فیلم خودت خوبه حاال _شقايق
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  بزنید حرف شما بعد کردم درست رو چي همه خودم من جلوشون باشید ساکت دقیقه دو بابا خوب -من

 سه ما رويه شون سه هر نگاه میديدم دور از رفتم میز سمته به و دستشويي در سمت افتادم راه خرمان خرمان بعدم

 نمیشناختمشون زياد که کسايي و ترها بزرگ با زدن حرف عشوه با و کردن ناز میز سمت رفتم ناز با جور همون نفره

 شوييدست تو نشستم میز پشت رفتم ايران میومد بار يه سالي و بود امريكا االن که خالم به میگفتن همه بود عادتم

 گوشیم زنگ اهنگ زنگشو بودمو کرده تنظیم 90/90 ساعت رويه رو گوشیم آالرم میزن حرف بچه که اي موقع

 پايین که سرا همه خورد زنگ گوشیم و حاال 9.6.1 شموردم دلم تو دفیقه1/90کردم نگا رو مچیم ساعت بودم گذاشته

 و وردما در کیفم از رو گوشیم اروم خیلي برگشتن من طرف به بود واستوريال که گوشیم زنگ صداي با فكر تو بودنو

 گوشم در گزاشتم کردم قطع زنگشو

 بله -من

-........... 

 برگشت براي کرديد حاضر رو مون بلیتا متوجم بله بله -من

 داشت نگاش با خودم رنگ هم چشمايه تو زدم زل اختبار بي شد اضطراب از پر پسر تا سه هر چشمايه تو حرفم اين با

  بهشون بدم مثبت خواست در خواست مي ازم

-...... 

  داره جا نفر سه براي خوابگاشون گفته دوستام از يكي راستش -من

-....... 

 من هک نه اگه موندگاريم که اومد خوشمون اونجا از اگه ببینیم رو اونجا برم دوستام با قراره فردا ولي نیست قطعي-من

  میدم ور خبرش شما به

-........ 

  خدانگهدار -من

 دلشون تو داشت حتما نداشت اون از کمي دست هم میشا میخنديد غش غش داشت چشماش کردم نگاه شقايق به

 نرفته ینب از کامل ولي بود شده کم نگاشون تو اضطرا از يكمي که پسرا سمت کردم رو نفس اين فیلمیه عجب میگفتن

 بود

 کنید معرفي رو خودتون میشه اگه گفتید رو خودتون شرايط شما خب -من

 بگیم؟ چي – سامیار
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 چي همه -من

 کرد شروع نفس به اعتماد با و کشید بلند نفس يه سامیار

 امريكا که ساله 65برادر و تحصیله مشغول که ساله 91خواهر يه ازخودم غیر و سالمه 62 سامیارم خب -سامیار

 ....هم مالیمون وضعیت دارم داده خانواده تشكیل هم جا همون و میكنه زندگي

  حرفش وسط پريد اتردين

 توپه توپه هم مالیشون وضعیت -اتردين

 داد ادامه و رفت بهش غره چشم يه هم سامیار

 براي بگیرم انتقالي نمیتونم هم جوره هیچ و شیراز شدم قبول عروق و قلب تخصص فوق براي االنم خب -سامیار

 درست همسايه يا کوچیكه يا پره هم ها خونه پره هم خوابگاها کنم ترك سالم يه حتي نیستم حاضر درسمم و تهران

 .......متاهالست براي فقط يا نداره حسابي

 !شقايقه زبون از 

 ....فقط خوبه لحاظ هر از که کرديم پیدا خونه يه ما... ولي: سامیار

 :حرفش وسط پريد میشا

 !چي؟ ولي ـ

 :گفت و انداخت بهش کالفه نگاهي سامیار

 ......بدن بهمون رو خونه اون که باشیم متاهل بايد ولي ـ

 !(بريم میخوايم بزن زرتو زودتر اينكه يعني سوالم اين!)چي؟ که حاال مسخره چه وا: من

 صاحب.... چون.... کنید ازدواج ما با بايد شما( داد ادامه و کشید عمیقي نفس....)بايد شما اينكه يعني حاال: سامیار

 ....باشیم متاهل ما که اينه شرطش تنها و تعصبیه پیرمرد يه نجااو خونه

 هک هم میشا و من.... کنیم ناز بايد که کرد يادآوري بهمون اومدن ابرو و چشم با اون و کرديم نگاه نفس به میشا و من

 !!!بوديم کار اين آخر

 :گفت و کرد نگاه سامیار به بود پیدا اون در پیروزمندي برق که چشماني با نفس

 !کنیم؟ ازدواج شما با ما که اينه راهش تنها يعني ـ

 :گفت کالفگي با میالد
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 !حرفاشو؟ نشنیدين مگه ديگه کنید ازدواج ما با شما بايد بله ـ

 .... نداره اعصاب دم از اين اوه اوه

 :گفت مغرورانه نفس

 لطفاً شهمی کرد معرفي رو خودش سامیار آقا طفق راستي.... بسنجیم رو شرايط و کنیم فكر بايد ما اما شنیديم که بله ـ

 !کنن؟ معرفي رو خودشون هم بقیه

 ....گذروند نظر از دور يه رو پسرا ي همه نگاهش با و

 .....اتردين و میالد میمونه وضعش شد مشخص که سامیار

 :کرد شروع همه از اول!( بود توپ صداش خیلي خودم جون نباشه شوما جون)قشنگ و رسا صداي يه با اتردين

 گفت میشه خوبه هم مالیم وضع.... سالشه 91 که دارم هم ديگه برادر يه و سالمه 62 و هستم اتردين منم خب ـ

 .....سامیار آقا اندازه به نه اما( گفت و کرد نگاه سامیار به آمیزي شیطنت ي خنده وبا) تقريباً پولدار

 .....کنم خیس بود نزديك رو خودم اتردين جاي به من که رفت بهش اي غره چشم يه سامیار

 :گفت و کرد جور و جمع رو خودش اتردين

 .....ديگه همین ـ

 .....رسید میالد نوبت بعدش

!( ..... نیست لوس اس خودشیفته بدبخت!لوسي اينقدر چرا بگو پ)هستم فرزند تك و سالمه 62 هستم میالد منم ـ

 لمث پايینم روبه متوسط من فقط پولداري توهم حاال فهمیديم اباب اي.......) باال روبه ديگه متوسطه هم مالیم وضع

 !(....اينكه

 ...... شد تموم میالدم حرفاي

 ....کرديم معرفي رو خودمون ماهم و کرد نگاه ما به سامیار

 عالي يعني...... داريم خوبي مالیه وضع و فرزندم تك..... هستم شما ي رشته هم و سالمه 60 هستم نفس من: نفس

 ....گفت یشهم

 ....... کرده ازدواج که ساله پنج و سالشه 10 که دارم خواهر يه و سالمه 60 هستم میشا منم: میشا

 عمرش که ساله 90 پدرم چون مامانم و من میكنیم زندگي دايیم با و فرزندم تك و سالمه 60 هستم شقايق منم: من

 ........شما به داده رو
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 ولي .....کنیم ازدواج باهاشون ما که کنن التماس اونا که من ي عالقه مورد قسمت به رسیديم حاال و گفتن تسلیت همه

 !نشد اينطوري فكرم خالف بر

 !شیم؟ همخونه تا میكنید صوري ازدواج ما با چیه نظرتون حاال خب: اتردين

 ...... کنیم فكر بايد ما..... خب: نفس

 .....تهران برگردم نمیشد روم ديگه که من چون برن نشن پا هک میكردم دعا من ولي شده عصباني سامیار بود معلوم

 تو تيح خدا اي..... بود نشسته بیخیال که کردم نگاه نفس به شدن بلند هم اتردين و میالد دنبالش به و پاشد سامیار

.... میكرد نگاه من به هم میشا.... میكرد فرق وضع االن اما گرم دمش بود داشته نگه رو غرورش هم ويري هیري اون

 اين تو منو چرا آخه نامردا.... برگردن بگم بهشون برم تا میخواستن من از همشون میكرد نگاه من به هم نفس حاال

 !میديد؟ قرار موقعیت

 :گفتم و شدم بلند من که میرفتن داشتن بقیه و سامیار

 !لطفاً کنید صبر سامیار آقا ـ

 :گفتم بیگناه و معصوم دختراي اين مثل و شون هرسه چشاي تو زدم زل!( آخیي)مظلومم و آبي چشاي با

 ......میزنیم حرف بهش راجع بیشتر بشینید حاال ـ

 ........ کردم نگاه نفس و میشا به غره چشم با و نشستم..... شد پديدار سامیار لب روي محوي لبخند

 بگیم ودب مناسب اگه تا! ببینیم؟ رو خونه مبري باهم فردا تا بديد ما به رو تون شماره میشه....... میشه ببخشید: میشا

 ........نه يا مثبته جوابمون بهتون

 االن يا پس خونه صاحب نظر از میايد حساب به ما زن رسماً خونه اون تو بذاريد رو پاتون شما اگه نمیشه: میالد

 .....وقت هیچ يا بديد رو جوابتون

 :گفت و برداشت کردن ناز از دست نفس

 ! مثبته ما جواب قبوله ـ

 !(داد رضايت خانوم باالخره!!! دست دست حاال)

 :گفت سامیار

 ........کنه سیو رو من شماره يكیتون پس خب خیلي ـ

 !(انصافه؟ اين آخه! نفر؟ سه براي نفر يه فقط کردن جاشو همه فكر اينا المصب)
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 ..... دربیاره رو موبايلش که کردم اشاره میشا به ولي بود گرفته ام خنده

 ...کرد سیو رو سامیار آقا شماره میشا باالخره

 .....ببینیم رو خونه تا بريم باهم فردا که گذاشتیم قرار و ديگه بود تموم تقريباً هم ما کار

 هک معلومه نفس وجود با البته!!! خوبه وضعمون ماهم مثال که!!!!! کرديما حساب جداگانه البته.... کرديم حساب رو پول

 !خوبه

 

 .....افتاديم راه هتل سمت به و گرفتیم تاکسي يه و کرديم خداحافظي اونا از و اومديم بیرون رانرستو از

 ...میكرديم شوخي هم میشا و من راه تو

 !فراريه اين بود سامیار مال معلومه بود ماشیني عجب! رو؟ ماشینشون ديدي شقي: میشا

 ....بودا کرده ست خانوم نفس اب خوب سامیاره اين عجب! ديدي؟ رو هاشون قیافه وايي: من

 :زشته راننده جلوي يعني که اومد ابرويي و چشم بود گرفته اش خنده که درحالي نفس

 !اون؟ تیپ به داديد گیر چرا شما حاال!!!!! ديگه همینه پولداري بديدا نديد آخه دِ ـ

 :گفتم خاصي شیطنت يه با من

 !!!داره غیرت هم سامیار آقا رو معلومه! اووووو ـ

 !میشا و من سر تو زد کیفش با هم نفس و کرد پر رو ماشین فضاي میشا و من ي خنده حرف اين با و

 ..... شدم ولو خواب رخت رو خستگي شدت از و گرفتم دوش يه من هتل برگشتیم وقتي

 ! آزادن دولت هفت از و خوابیدن گرفتن هم نفس و میشا ديدم که کردم نگاه بغلم به

 :شمردم گوسفندارو و بستم رو چشام منم

 !(...ربود رو چشمام خواب و کشیدم اي خمیازه!!!!)گوس سه گوس، دو ، گوس يه ـ

 نفس زبون از

 گشتم بس از شدم خسته نمیشه پیدا چرا اه -من

 گفت میكشید چشم خط وداشت بود شده خم( ارايشي میز) توالت میز رويه که حالي در میشا

 میگردي؟ چي دنبال-

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 انجمن نودهشتیا  کاربران نگین+  مینا+  غزل | 6عشق به توان  سایت نگاه دانلود
 

 بردتش جن انگار نمیكنم پیداش میگردم هرچي هعروسكی رژ -من

 گفت میكرد تجديد رو رژش کوچیكش اينه تويه داشت شقايقم

 باشه کیفت کوچیكه جیب تويه کنم فكر-

 سمتش کردم رومو تعجب با بود همونجا میگفت راست کردم چك رو کیفم کوچیكه جیب سريع

 فهمیدي کجا از تو -

 ديدمش اونجا کیفت ي کوچیكه جیب تو اشتمگذ رو سوئیچ که ديروز آخه -شقايق

 !آها-من

 مامچش نمايه که مشكیم فر بلندوپر هاي مژه به بودم زده ريملم بودم کشیده که رو چشمم خط اينه سمت پريدم بعد

 ويهمانت يه زدم االن اونم که عروسكي رژ بود مونده فقط بودم زده هم عروسكي صورتي گونه رژ يه بود کرده دوبرابر رو

 وهمر موهام مشكي وکیف مشكي بندبندي صنداليه با بودم پوشیده طوسي شال و طوسي جین با کوتاه جذب مشكي

 بود شده طوسي چشمام شالم لباسو تاثیر تحت صورتم تو بودم ريخته وري يه

 خودتو خوردي خوشگلي فهمیديم بابا بسه-شقايق

 دريايیت چشمايه اون با نیستي خودت نكه -من

 کجابزارم؟ هامو هندونه حاال واي -شقايق

 میانا االن اينا کنید تعريف خودتون از کم بابا-میشا

 ؟ بگم چیز يه ها بچه – من

 چي؟-همزمان ومیشا شقايق

 نمخواست؟م جنیسیس دلت شد چطور گفت اونم میخواد قرمز جنیسیس يه دلم من بابا گفتم بابام به زدم زنگ -من

 رستهبف دونه يه گفت دوستش به زد زنگ ديد اينجوري رو قضیه که اونم میده زپ بهم همش داره دوستام از يكي گفتم

  شده پارك پارکینگ تو االنم برام

 دادم تكونش وتودستم اوردم در رو سوئیچ بعد

 راسته؟ میگي که دروغي اين يعني نداره امكان نه -میشا

  کردي؟ چرا و کردي کارو اين کي اصال -شقايق
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 رفتي بود خواب میشا وقتي هم تو بود خواب 6تا که میشا و هستش 0 ساعت االن که برسونم اطالعتون به بايد -من

 حاال و اوردن رو سوئیچ 6 ساعت که زدم زنگ اونموقع شدم بیدار تو قبل ساعت يه بودم بیدار 99 ساعت از منم حموم

 ما نكنن فكر و نیاريم کم کنیم زنا نزاشت ديشب که بیشعور سامیار اين جلويه اينكه خاطر به کردم اينكارو چرا

 شديم آويزونشون

 دختر تو داري ايول بابا-میشا

 بابا جیز دمت-شقايق

 گفتم و جلوشون کردم تعظیم يه

 شما چاکر -

 برداشت رفت شقايق خورد زنگ اتاق تلف همونموقع که

 بله-

-...... 

 میايیم االن بگید بهشون لطفا-

 ماگفت روبه کردو قطع رو گوشي بعد

 منتظرن پايین میارينانسا-

 پايین رفتیم ها بچه با کردمو مرتب سرم روي شالمو ديگه بار يه

 !شقايق زبون از

 

 

 !!!!مامان دختر تا سه منتظر وايسادن پايین که ديديم رو آيندمون صوري شووراي و پايین رفتیم میشا و نفس با

 !معنا تمام به کش دختر هرسه ماشاال

 ....میومد بهش خیلي سبز تیپ ....نگو ديگه که اتردينو

 ....بود زده اي سورمه تیپ خودش واسه بود آقايي سامیارم

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 انجمن نودهشتیا  کاربران نگین+  مینا+  غزل | 6عشق به توان  سایت نگاه دانلود
 

 و باال بود داده رو ايش قهوه ؛موهاي!(ديه بود گرفته چشممو باالخره)کردم دقت بهش بیشتر ولي کردم نگاه میالد به

 يهما همین تو يا زياد بود اي قهوه چشاشم..... بود برداشته خفن تیريپ کاري، ورزش هیكلشم بود کرده درست فشن

 !(شقايق تو داري رويي چه!)نبود بد....... بود فرم خوش هم بینیش و بود اي قلوه لباشم. نكردم دقت ها،

 سوار هم میشا و من و شدن سامیار ماشین سوار اونا و کرديم سردي پرسي احوال و سالم ديدن مارو اونا وقتي

 ...نفس رنگ خوش جنسیس

 !کردن بزرگ هیكل فقط بريم، ما ماشین با بیاين که نزدن هم خالي و خشك تعارف يه حتي ادب بي ايفرهنگ بي

 ..... سرشون پشت ماهم و بودن بلد رو خونه راه چون میكردن حرکت ما ماشین جلوي اينا سامیار

 .... ارمد فراري منم آره بگه میخواست مثال میرفت تند بس از مسابقه پیست رفته انگار که سامیار

 ......رفتیم که برو دِ و گرفت گازشو بود خونده رو من فكر انگار که هم نفس

 ....کرد زياد آخر تا رو آهنگ صداي و کرد روشن رو سیستم و بود نشسته جلو هم میشا

 .... نگفتم هیچي ولي شدم کر منم

 ......بگیرم پسرارو اون حال میخواست دلم معنا تمام به واقعا

 ....شد چهارتا چشام رسیديم نهخو به وقتي

 .......میموند قصر مثل

 ....کنن داري نگه رويايي قصر اين از نفر شیش که بهتر چه حاال خب

 ......من اما ديدن زياد اينا از میشا و نفس چون میومد قصر من نظر به البته

 ........بود تر زيبا صدبرابر توش و خونه تو رفتیم بگذريم

 .......بود خفن اينقدر يعني میشنوي چیزي يه ممیگ چیزي يه اصال

 :زد داد میالد رفتیم جلو بیشتر وقتي

 !نمیخوايد؟ مهمون! ياال ـ

 ....نكرد تغییر صورتش حالت میلیمتر نیم حتي پسرا از کسي ولي گرفت ام خنده

 !!!!!شرتم تو اومد قلبم اومد جلومون که اخمويي پیرمرد ديدن با

 !پیرمرد؟ گفت بهش میشه آيا اصال ......بود پیرمردي عجب
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 .....بود جوون خیلي ماشاال

 ....... بود هم تو اخماش اول همون از..... ولي

 .....میومد نظر به ترسناك يكم ولي داشتم دوست که داشت خاصي جذبه

 :گفت و کرد باز هم از رو دستاش و اومد پايین ما روي روبه هاي پله از

 !آورديد يفتشر خانوماتون با! به به ـ

 ....زد جون کم لبخند يه میشا

 !بود شرتش تو قلبش من مثل اونم کنم فكر

 :گفت هم نفس

 ...من.... خوشبختم ديدنتون از ـ

 ....پسرا به کرد رو و کرد قطع رو حرفش آقاهه

 ....گرفت لجم کارش اين از واقعا

 (!میدي فحش صبح تا کنن ولت شقايق ديگه بسته...)پیر! دماغ گند!اخالق بد مرتیكه نكرد حساب ادم مارو اصال

 خودشون روي به اما ان عصباني نذاشته محل بهمون آقاهه اين که اين از بود معلوم اوناهم کردم نگاه میشا و نفس به

 ....نمیارن

 :گفت میزد حرف سامیار با که همینطور پیرمرده

 !(گذاشتي؟ مگه میكرديم معرفي داشتیم که ما مرتیكه!)کیه؟ خانوم که نمیكنید معرفي خب ـ

 !!!!کنه ازدواج قراره کي با کي نبود معلوم هنوز داشتن هم حق خب.... شدن هول پسرا

 رو لبخند با اما کنه انتخاب رو من میخواد کردم فكر.... دادم قورت رو دهنم آب.... کرد نگاه من به و جلو اومد سامیار

 :گفت پیرمرد به

 !هستن خانوم نفس من آينده همسر ايشون تفضلي آقاي ـ

 ......کردم نگاه نفس به و بیرون دادم خوشحالي با رو نفسم

 :گفت و زد لبخندي و اومد جلو نفس سامیار اشاره با

 !باشیم هم براي خوبي هاي همسايه امیدوارم تفضلي آقاي خوشبختم ـ
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 :گفت خشكي با تفضلي

 ....جوان خانم همینطور منم ـ

 !( باشه؟ پیر استيمیخو پ بري قربونم ايیییش)

 :گفت تفضلي که کنه معرفي رو بقیه تا جلو اومد سامیار اون از بعد

 .کنن معرفي رو خودشون هم با خودشون آقا و خانوم هر بذار سامیار آقا ـ

 ....کرد اشاره من به بعد

 ......کدومه شما شوهر جوان خانم خب: تفضلي

 ...... شد سرم به خاك

 ...... بودم کرده هنگ لحظه اون اما کنم در خودم از اسم يه میخواستم

 :گفت و جلو اومد میالد

 !اس بنده خانوم ، جون شقايق ايشون ـ

 ......کنم سكته همونجا بود نزديك!!! قلبم آي

 !راحته کارشون که هم اتردين و میشا و)!!!( کرد نگاه( میالد)اينا آقامون و من به شك با تفضلي

 !ديگه هستن انومخ میشا هم ايشون و: اتردين

 با راپس ، دخترا با دخترا....... ببینیم هم رو باال هاي طبقه تا کرد راهنمايي مارو اي اضافه حرف هیچ بدون تفضلي آقاي

 :گفت تفضلي آقاي که باال میرفتیم داشتیم اينطوري)!!(.... پسرا

 !(چنده؟ کیلو محرم! جووونم؟!)نیستید؟ محرم هم به شما مگه! ببینم ـ

 :گفت من و من با یارسام

 !چطور؟ هستیم چرا... اممم ـ

 !میريد؟ جدا جدا چرا پس هستید اگه: تفضلي

 .....کرديم نگاش ترس با همه

 :گفت و زد مرموزي لبخند

 ......قديم زناي زنم ديگه بريد خب ـ
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 !!!!!.....آيندمون شووراي پیش رفتیم هرکدوم

 :گفت سامیار

 !اشنب ما کنار داديد اجازه که حاال کنیم اختالد زنامون با میخوايم میدونید.... یايمم پشتتون ماهم بريد جلوتر شما ـ

 :گفت و کرد اي خنده!( تفضلي همون)تفي

 ......... داريم کار کلي که زودتر پس! طلبید فرصت چقدر جوونا شما ـ

 .....میرفتیم پشتش داشتیم ماهم بود افتاده جلو اون که همونطور

 ....... نداشتم کردن بازي شنق حوصله واقعا

 ......میكنم کاري پنهون دارم که میزنه داد داره صورتم میكردم حس

 ......میرفتم راه میالد کنار داشتم

 ...نبود حواسش اصال

 ......کردم نگاه اسپرتش و نو کفش به

 .........بست نقش لبم روي آمیز شیطنت لبخند يه..... يهو و

 ..... افتادم راه به میالد پشت و کردم کم رو سرعتم

 ........نبود حواسش بازم

 حمشر خدا ولي ها پله تو رفت صورت با که گرفتم براش پا زير يه میرفت باال هارو پله داشت فكر تو غرق که همینطور

 !!!!نشد چیزيش که کرد

 !!!!کردم ناکار زدم مردمو پسر زندگي اول همین!!! کردما غلطي عجب

 :کنم بازي نقش کردم سعي

 !عزيزم؟ شد چي واي اي ـ

 ......کردم نگاش و کنارش رفتم

 ....بود صورتم رو محو لبخند يه و نمیشد اما نگیره ام خنده کردم سعي

 .......بود شده سرخ عصبانیت از میالد

 !میكرد عوض دهنم با رو دماغم جاي پا جفت با میومد میكردي ولش
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 !!!!اصال شدم پشیمون اومدنم دنیا به از که رفت بهم اي غره چشم همچین

 :گفت میكردن نگامون کنجكاوي با که بقیه به میالد

 .... ها پله به کرد گیر پام فقط نشده چیزي ـ

 ....باشه راحت خیالشون که زد بهشون ماهم مرگ مكش لبخند ويه

 :گفت گوشم در و کشید رو مانتوم باال برم خواستم تا ولي کردم حرکت جلوش من

 !!!!تبرا دارم ـ

 ....کردم تر زياد رو سرعتم و ترسیدم يكم منم

 

 هک بود دوم طبقه تو اتاق تا سه بعد راهروهه داشت مجسمه کلي آخه کردم کف من بازم ، دوم طبقه به رسیديم وقتي

 ....باشه بس برامون کنم فكر

 .......بود زيبا خیلي

 از الک يكیشون که ديديم هم اتاقارو سر يه رفتیم! ديه بود عالي کال و داشت قرمز فرش پله روي و بود سفید هاش پله

 ....... ودب اتاقا تو هم بهداشتي سرويس و حموم بود باحال خیلي صورتي و بنفش ترتیپ به بقیه و بود آبي چیش همه دم

 جاشمهمین اام خورد ذوقم تو..... نمیشه مربوط ما به اونجا ديگه که گفت تفضلي اما ببینم هم رو سوم طبقه میخواستم

 !!!بود عالي خیلي

 ....داشت مشكلي يه فقط

 !بود نفره دو همش و نداشت نفره يه تخت اتاقا توي که اين

 :گفت داد نشونمون رو جا همه اينكه از بعد تفضلي آقاي

 .....کاغذاتون با البته بیاريد تشريف دوباره فردا خب ـ

 :گفتن باهم اتردين و سامیار

 !کاغذامون؟ ـ

 !!!!!!!!!!شدن امضا عشق با که کاغذايي همون!!!!! ازدواجتون مخصوص کاغذاي لهب: تفضلي

 ........ديگه مجبوريم اما زوده خیلي فردا!!!!! بود کرده جاشو همه فكر که اين! بیژن امامزاده يا

 ........ماشینمون سمت رفتیم و کرديم خداحافظي اينا و اجاره تعیین از بعد
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 .........زد جلو اينا سامیار از و گرفت گازشو نفس و شديم ماشین سوار بد خیلي ليحا با من و میشا و نفس

 ......بود خرد اعصابم نداشتم هم آهنگ حال ديگه

 ردفت بريم میخوايم هم االن تازه داشت پیرمرده اين که وضعي اين با اينجا رفتیم کرديم پیك و شیك شكر خدارو

 ...مکردي خوشگل که شكر خدارو پس ازدواج

 ...زدن بوق و گرفتن سبقت ازمون اينا سامیار

 !خالوند گاز پدال روي رو عصبانیتش تمام هم نفس

 ..........بوديم چسبیده رو صندلیامون سفت میشا و من

 کرد پارك رو ماشین و کرد پیدا ازدواج دفتر يه نفس و افتاديم جلو ازشون دوباره و میكرد غر غر هي لب زير نفس

 .......همونجا

 ......شديم خیره ازدواج دفتر به همه و شدن پیاده ماشین از هم اينا سامیار

 ....ايستاديم نوبت تو و تو رفتیم هممون

 .....اينجا کردن حمله اينطوري اينا اومده شوور قحطي انگار خبره چه ماشاال

 ......ديگه اينقدر نه اما اومده که شوور قحطي خب

 ....نبود اينطور اصال..... ما ماا داشتن خاصي شوق و شور همه

 ....وارفته هاي قیافه با بوديم وايستاده ماست مثل هممون

 !!!!شود چه هم کنار ذاري رو ماست تا شیش کن فكر

 ....شد نوبتمون نفهمیدم که بودم فكر تو غرق اينقدر

 :گفت و کشید رو بازوم نفس

 !میكني؟ سیر آسمونا تو! دختر؟ کجاس حواست ـ

 !!!!تو رفتم و کردم اي خنده

 !!!! مجردي خداحافظ: گفتم خودم با تو رفتم وقتي

 !میپره مدت يه تا مجرديت بازم اما بود صوري البته

 ......بود سامیار و نفس نوبت اول
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 کردن معرفي تو هم باشیم اول بايد سامیار منو همشم مرغا قاطي میكنن پرت رو ما دارن زوري شد چي ديدي خدا اي

 باورم اصال کنیم عقد مادر پدر ي اجازه بدون تا دادن عاقده اين به میلیون چند اينا میدونه خدا کردن عقد تو هم

 رويه که وقتي باشم داشته ازدواجي همچین درس خاطر به روزي يه فروزان امیر دختر تك فروزان نفس من نمیشد

 بدي رشوه میخواستي که منو خدا اخه نبود داپی صورتش از هیچي کردم نگاش اينه تو از نشستمو سامیار کنار صندلي

 یرمغافلگ نگاش با که میكردم نگاش اينه تو از داشتم مغرور يخي هرکول اين به نه میدادي اتردين يا میالد به القل

 گفت چشمامو تو زد زل اونم کردم نگاش توفیس فیس همون يا رخ به رخ کردمو بلند اينه از سرمو کرد

 اي؟میخو چي مهريه براي-

 گرفت حرسم بدم پول چقدر میگي گدا يه به که بود اين مثل گفت رو جمله اين همچین

 نباشه رسیده دوران به تازه تويه پول به چشمم که داريم اونقدري-

  شد اي قهوه خوب کردم حال شد قرمز رنگش قشنگ

 رسیدم؟ دوران به تازه من -سامیار

 غره چشم يه با ندادمو رو جوابش گوشم تو نزنه وقت يه کردم كرف لحظه يه که گفت حرص با رو جمله اين همچین

 سمتش کردم رومو اتردين صداي با اونور کردم رومو

 داريد شباهت بهم خیلي اصال همه شبیه چقدر چشماتون دوتا شما-

 رندا هم اساسي فرق يه قلمیه و سرباال بینیشم درشته ايه گربه نفس چشمايه فرم ولي دارن که شباهت -میشا

  گفت منو سمت کرد رو بعد

 بزن لبخند يه نفس-

 افتاد چال گونم دوطرف کارم اين با زدمو لبخند يه

 فرموديد مالحظه – میشا

 عاقد به رفت که ديدم سامیارو ويري هیري همین يه تو داد تكون سرشو گرفتو خندش میشا جوابي حاضر از اتردين

 شروعكرد عاقد موشدي ساکت همه سرجاش نشست اومد و گفت چیزي يه

 فروزان نفس خانم محترمه دوشیزه-

 پارچه قشقاي میالدو بود دار خنده يانه میكنم درستي کار که میشد اين درگیر ذهنم بیشتر میخوند عاقد که باهرکلمه

 میسابید قند میشا بودنو داشته تگه رو

 عاقد صدايه دوباره
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 معلومه مهريه با هرارام سامیار اقايه دائم عقدونكاح به شمارو وکیلم ايا -

 دنبالم راهروسامیارم تو رفتم شدمو بلند جام از اني تصمیم يه در میكردم فكر کارم عواقب به داشتم تازه انگار

 گفت گرفت بازومو سامیار راه وسطايه

 ولي ولقب اي کرده تحصیل قبول پولداري قبول خوشگلي نیستم بلد کشیدنم ناز توام مثل منم جون دختر ببین -

 میكني تموم رو بازي اين و میگي رو بله میاي خوب دختر يه مثل هم حاال وايسا تهش تا گفتي چیزي يه وقتي

 بود هترسید چشمش عاقدم سفره سر نشستم رفتم واقعیت رو شد کشیده سیاه ي پرده دوباره انگار سامیار حرفايه با

 خوندن به کرد شوع تند تند

 0000 معلومه مهريه با مهرارا سامیار اقايه دائم عقدونكاح به شمارو وکیلم ايا فروزان نفس خانم محترمه دوشیزه-

 وکیلم؟ اورم در سیاه رز گل شاخه 0000و وشمدان اينه جفت يك و ازادي بهار سكه

 تمنزاش شدم بیخیال پس زنه يه پشتوانه مهريه افتادم بزرگم مامان حرف ياد که کنم اعتراض مهريه مورد در خواستم

 کردم سیاه شناسناممو دادمو رو بله اول همون و بشه خونده دوباره خطبه

 سامیار سمت کردم رو بشه خونده عاقد توسط دوباره خطبه اينكه از قبل

 نزني قولت زير وقت يه که باشه من با بايد طالق حق-من

 سته دختر برم دورو دراونق ريخته من براي دختر رسونم به عرضتون به بايد ابروتم چشم عاشق کردي فكر -سامیار

 مه بگي تو اينكه از قبل نداره رو شدن داشته دوست ارزش دختري هیچ من نظر از ولي نمیكنم فكرم تو به اصال که

 بده تو به رو طالق حق گفتم عاقد به خودم

 ننداختم تكوتا از رو خودم بازم ولي بود شده توهین بهم جورايي يه که اين با

 شدن داشته دوست به برسه چه ندارن کردنم فكر اصالارزش پسرا منم نظر از منض در کردي کاري خوب -من

 ضاءام گفتن گاشتن جلومون دفتر يه سامیار دادن بله از بعد نزدم حرف سامیار دادن بله و خطبه خوندن اخر تا ديگه

  رفتگ جلومون عسل از پر ظرف يه میشا برداشتن جلومون از رو دفتر تا میشد تموم مگه حاال کن

 اخه انداختین راه چیه ها بازي مسخره اين میشا-من

 خوب رسمه چیه بازي مسخره نفس ا -میشا

 وهمديگر ما اره که شده راضي شرطي به گرفته پول انقدر که االنم کنه شك اين از بیشتر عاقده نزار نفس-سامیار

 کنه ثواب میخواد خودش جون مثال اينم کنیم ازدواج هم با نمیزارن خانوادمون داريم دوست
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 ام به میخواستن هم اونا گرفتم اتاق هتل تو پول ضرب به خودمم میكردم درك رو احساسش گفت حرص با اخرو جمله

 براي جورآدما اين به دادن زور پول داره زور اي بشن کشیده کج و منفي راه به جوون چندتا نزارن و بدن خواب جايه

 عسلو رفظ تو کردم فرو دستمو نكنه تلكه پسرارو يشتر اونم و نشه سه اين از بیشتر کارمون عاقده اين جلويه اينكه

 هار گفتم خودم پیش که گرفت ازم گازي همچین نكرد نامردي اونم دهنش سمت گرفتم رو عسلیم انگشت تفاوت بي

 چقدر هک کردم فكر بار هزارمین وبراي نیست چي پس هست که متشكر خود از و يخي کوه هست که هرکول هست که

 احتمالي کشیدن جیغ از گرفتمو گاز رو لبم میمونه دستم رو دوروز تا دندوناش جايه بودم مطمئن شانسم گند من

  گفت گوشمو نزديك اورد رو سرش سامیار گیريكردم جلو درددستم برابر در خودم

 رسیده دوران به تازه نگي من به ديگه اينكه براي اينم -

 يهست هم وحشي نمیدونستم -من

 نمیدوني من راجب هیچي تو – سامیار

 شناختي هیچ رو من اينكه واقعیت و شدن کشیده عقب سیاه هاي پرده دوباره و شد سیخ همه تنم موهاي حرفش با

 دمدي خودم جلويه لو سامیار عسلي مردونه انگشت که میكردم فكر داشتم هنوز شد ديده دوباره دادم بله سامیار به

 میك مودهن تو گذاشتم گرفتمو رو انگشتش تفاوت بي بود همین کار بهترين میكردم محلش گس بعد به اين از بايد

 ینهمچ میكرد فكر حتما نگفتم دروغ کاسه اندازه شد چشماش بگم اگه بیرون دادم زبونم با رو انگشتش بعد و زدم

 به دنکر فكر وقت اصال که ودب درگیر قدر اين ذهنم من حال اينن با بپیچه ساختمون کل تو نعرش که میگیرم گازش

 زندگي از غیر باشم کرده اشتباه اگه که میچرخید اين وهوش حول فكرم نداشتم رو اومدش در حدقه از چشمايه

 متس شد کشیده اختیار بي دستم بود من به اعتماد خانوادشون با اونا گناه کردم خراب میشاوشقايقم زندگي خودم

 پال یروزنج تا سه که بود داده خدا نام به کوچیك خیلي پالك تا سه با نازك خیلي یرزنج تا سه بهم بزرگم مامان گردنم

 ترم زيزع برام پیش سال سه تو مامانبزرگم فوت با و بود عزيز برام خیلي تا سه نه بود گردنبد يه مثل تازه گردنم رويه

  بكنم میتونستم که بود کاري رت کم بدم گردنبندارو از دونه يه هرکدوم شقايق و میشا به گرفتم تصمیم شد

 !شقايق زبون از

 !!!رو يخي کوه اين کنه تحمل بايد رو کي نفس بدبخت.... شد مرغا قاطي هم نفس.... نمیشه باورم واي

 ......بشینیم عقد مخصوص هاي صندلي روي که بود میالد و من نوبت االن

 !!!!عمراًناش! من؟ اما باشن داشته رو لحظه اين آرزوي عاشق هزاران شايد

 .....میسابید قند بايد هم میشا و داشتن نگه رو پارچه اومدن اتردين و نفس نشستم وقتي

 ......نبود خیالش عین که هم سامیار اين
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 ومدا و گفت چیزي يه درگوشي و عاقد پیش رفت پاشد باشه افتاده يادش چیزي يه میالد که انگار نشستیم وقتي

 !(داشتیمان درگوشي آقا هويي....)نشست

 .....شكست رو اتاق سكوت عاقد صداي دوباره

 1000 معلومه مهريه با ملكان میالد اقايه دائم عقدونكاح به شمارو وکیلم ايا فروزان شقايق خانم محترمه دوشیزه ـ

 وکیلم؟ آيا اورم در شقايق گل 100 و سفید رز گل شاخه1000 و وشمدان اينه جفت يك و ازادي بهار سكه

 ....شد باز مچشا تازه

 ......پولداريم ما! داداش آره بگه مثال میخواسته کنم فكر..... زياد چقدر

 !ديگه؟ میدونید رو بقیش خودتون...که کرد نگام جوري يه میالد که بگم بله رفت يادم که بودم فكر تو اينقدر

 :گفت و زد پشتم به میشا

 ....ارنند لفظي زير اينا بگو رو بله کني ناز نمیخواد حاال ـ

 .....کرد تكرار رو خطبه ديگه بار عاقد و گرفت ام خنده

 !خالص و گفتم رو بله ايندفعه

 آدم هیچ ولي بخونم نبود حسش میكردم امضا فقط من راستش که کنیم امضا داد چیزايي يه و زد لبخندي عاقد

 !!!!!زد تاول دستم ديگه که کردم امضا اينقدر.... نمیخونه عاقلي

 !!!!!ام خجالتي من که میدونید چون جلومون نگیره رو عسل میشا کردم دعا .....بگذريم

 !عقب رفتم هم من و من جلوي آورد رو عسل)!( من رنگ اي قهوه شانس از ولي

 اب و عسل کاسه تو کنم دست کرد مجبورم و انداخت بهم نگاهي میشا و گرفت خندشون من کار اين از میشا و میالد

 .......میالد دهن تو بكنم انگشتم

 !!!اينا آقامون دهن تو کردم و کردم عسلي رو کوچیكم انگشت

 !(کن ولش هیچي) نه گازي نه... نكرد هیچكاري اونم

 ....بود عادتم کال من اما خورد بر بهش نگي بگي يكم و کرد تعجب میالد که کردم پاك دستمال با رو دستم

 ....بود اون نوبت بعدشم

 ....پاشدم بعد و خوردم رو عسل منم
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 و من گردن انداخت رو بود روش خدا نام و بود باحال خیلي که رو خوشگلش گردنبند و شد سبز من جلوي نفس يهو

 :گفت و کرد بغلم

 ....بشه جبران اشتباهاتم که بكنم برات میتونستم که بود کاري تنها اين ـ

 :بازيمون هندي وسط پريد پا جفت میشا و کردم تشكر ازش

 !میدي؟ هديه اون به فقط! تنها؟ اتنه! نفس ـ

 :گفت و کرد اي خنده نفس

 .....میدم هم تو به اونوقت کردي عقد هم تو وقتي!!!!!! بابا بینیم ـ

 ....داد قورت رو دهنش آب و انداخت( اينا صندلي همون)جايگاه به نگاهي ترس با و خنديد میشا

 ........ داشت حق اما گرفت ام خنده حرکتش از

 !کردم ازدواج نمیشناسمش و نزدم حرف باهاش حسابي درست بار يه حتي که مردي يه با چرا میدونمن واقعا

.... کردم ازدواج)!( گوالخ اين با نشه مجازات نفس اينكه خاطر به که میومدم حساب به فداکار دوستاي جز من واقعا

 ....ديگه اس خودشیفته یليخ چون میگم بهش اينطوري حرصم از من اما خیلي بود خوشگل میالد البته

 از ارمان البته!!! هستیم اي افسانه تا سه ما واقعا شدن دچار من مشكل به هم میشا و نفس نكردم اينكارو تنها من ولي

 !(....شقي تو داري رويي چه!)کردن تقلید ما رو

 ....بود میشا نوبت بعدش چون داشتم هیجان خیلي وايیییي

 :گفت يهو اما جايگاه تو میرفت بايد میشا

 !بود؟ نداده بهت مگه بزرگت مادر گردنبندرو اين نفس راستي ـ

 .....کردم نگاه بهش میشا سوال اين با منم

 !!!ديه بود داده بهش مادربزرگش چون نمیاورد درش هیچوقت و بود گردنبنداش عاشق نفس میگفت راست

 هم مکن تشكر هم ازتون و داره وجود هم نفسي باشه ونيادت که شما به بدم گردنبندارو اين میخواد دلم ولي چرا: نفس

 ...اخیر اتفاقات خاطر به بخوام معذرت

 ....عقد سفره پاي نشستن دوتايي و زد صدا رو میشا اتردين

 :برم ويبره اعصابش رو يكم خواستم من ولي میرفت ور موبايلش با تفاوت بي بازم سامیار

 !!ها دوستتونه عقد! جون؟ نفس اب بگیريد رو پارچه نمیاين سامیار آقا ـ
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 :گفت سامیار

 !بیام؟ من چرا هست میالد آقا وقتي ـ

 ...نداشتید نگه رو پارچه دوستاتون عقد از کدوم هیچ تو شما آخه ـ

 ......میداد فشار بهم دندوناشو بود گرفته حرصش کردم نگاه بهش

 ........بگیره حرصش تا کنم اصرار میخواستم هي منم

 !!!!!شما خشكید چقدر ديگه یاينب حاال: من

 !!صورتتا تو میاد پا جفت سامیار وگرنه شو خفه که گفت بهم چشاش با و کرد نگام حرفم اين با نفس

 ....نمیاد خوشش اصرار از بود معلوم بود، کرده قرمز چون میگفت راست

 :گفت کنه گیري جلو سامیار صورت شدن منفجر از که اين واسه هم اتردين

 !!!ها منه عقد اينكه مثل ديگه بیا حاال ـ

 !کن جلوه طبیعي يعني که کرد اشاره عاقد به چشم با و

 :گفت لب زير و گرفت رو پارچه طرف اون اومد سامیار

 بايد سيک چه با نفس بیچاره.... نخواي که میخوام...... بري قربونم! ايیییییییش......)نمیاد خوشم بازيا لوس اين از اصال ـ

 !(کنه سر

 :گفت میشا خوندنش شد تموم وقتي و خوندن به کرد شروع عاقد و گرفتم رو قند رفتم منم خب

 !!!بعععععلههه( کرد نگاه اتردين به و)قلبم شاه و دوستام و پدرم و مادرم اجازه با ـ

 :گفتم و زدم میشا پشت به من و بود گرفته اش خنده اتردين

 ....شب نیست معلوم و عالقه زابرا همه اين از میكنه غش قلبت شاه االن ـ

 ...........کرد نگام و طرفم برگشت ترس با میشا يهو

 :گفتم میخنديدم هنوز که حالي در و خنده از کردم غش نگاش اين با

 !فرش به کنه سقوط عرش از که بگیر رو حالش ببین( گفتم میشا گوش در بعد!!!!)باور زود کردم شوخي ـ

 .....داد تحويلم گشادي گله لبخند

 ....جلوشون گرفتم رو عسل ها برگه امضاي از بعد
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 :گفت جلوشون گرفتم رو عسل وقتي و

 !میاد؟ خوشش هرکول تو از کي.... نگیر جدي بودما ديگه يكي با رو قلبم شاه ـ

 !!!!گرفت رو مردا اين حال جوري يه بايد باالخره کردم حال! ذوقش تو خورد محكم اتردين و خنديدم زيرکي زير

 ....اتردين دهن کرد و کرد عسلي رو انگشتش اول یشام

 .... توهم رفت میشا صورت

 !میكرد؟ ول مگه ولي گرفته گاز انگشتشو حرص از اتردين فهمیدم

 :گفت لب زير میشا و بود گرفته خندمون نفس و من

 !!!!کنديش المصب کن ول ـ

 ....کنه ول ددا رضايت باالخره هم اتردين و کرديم غش نفس منو حرفش اين با

 پاي رو یدکوب محكم پاش کفش با بگیره گاز که اين جاي به میشا و میشا دهن تو کرد رو عسلیش انگشتش اتردين بعد

 ...شد بلند اتردين نهاد از آخ و اتردين

 !!!!خودمون قدش بزن همون يا کوبیديم بهم رو دستامون میشا و من

 ....رفت و شد بلند صندلي از جت مثل اتردين بعد

 !...کرد تفیش هاي بوس کردو بغلش و کرد ذوق میشا کلي و میشا به داد هم رو گردنبندش يكي اون نفس

 :گفت هم نفس

 !!!!شدم آبیاري ديگه بسه ـ

 !نیستي بلد عالقه ابراز اصال:  میشا

 ونا میكنه دکشيخو دوريت از میاد پیش عاطفي درگیري فردا پس ازگل آخه......  قلبت شاه اون با بلدي تو خب: نفس

 !بدي جونتو اتردين ديه بايد تو وقت

 :گفت و زد اي قهقهه میشا

 !عمراً ـ

 ....بیرون رفتیم سرش پشت ماهم و رفت بیرون اتاق از شد تموم کارش که عاقد

 .....بیرون رفت خودش صوري همسر با منظورم ببخشید.... خودش جفت با هرکي
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 ...........اما میداديم نشون شاد رو خودمون بايد

 .....بگذريم

 .....رفتیم و شديم خودمون ماشین سوار هرکدوم اومديم اونجابیرون از وقتي

 

  نفس زبون از

 راه میخواستم کردم روشن رو ماشین نشستن شقايقم و میشا رفتم ماشینم طرف به من و اومديم بیرون محضر از

 پرسیدم و ینپاي دادم رو شیشه خورد ماشین پنجره به اي تقه که بیافتم

 میخواي؟ چي-

 شو پیاده-سامیار

 سانسور با البته اوردم زبون به رو شم؟فكرم پیاده چي براي شده خل پاك پسره وا

 شم؟ پیاده چي براي-

 شو پیاده میگم-سامیار

 نمیشم-

 کشید زور به منو بازويه و دراورد رو سوئیچ شد خم کردو باز رو ماشین در نداره فايده من با بحث ديد که سامیار

  مبود شوك تو هنوز ماشین تو انداخت برد منو میالدو سمت کرد پرت رو سوئیچ بودن نشده سوار هنوز پسرا بیرون

 ببینم کن پیاده منو رواني چته – من

 بود افتاده راه ماشین چون بود شده دير ولي

 نكنن گوش حرفم به میاد بدم-سامیار

 کنم گوش حرفو اون کننده تدرخواس طرف توضیح بدون میاد بدم منم -من

 ديگه دارم دلیلي يه حتما نكن دو به يكي من با-سامیار

 چیه؟ دلیل اون خب-من

 گفت شده کالفه بود معلوم که سامیار

 بیان ديگه دقیقه پونزده ده يه هم اونا بريم خودمون ما گفتم نكنه شك بهمون پیرمرد اون اينكه براي-
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 یگفتيم تر زود میمردي خب گفتم دلم تويه

  فهمیدي؟ حاال -سامیار

 نمیگي؟ اول از اينو ادم ي بچه مثل چرا خب -من

 نكشید عشقم اونموقع – سامیار

 کنم گوش حرفتو نكشید منم عشق اونموقع پس -من

 نكنا کلكل من با – سامیار

 بكنم؟ اگه-من

 میبیني بد خیلي-سامیار

 کردم باز درو سريع کرد پارك رو ماشین و گذشت شني جاده از کردو باز درو ريموت با سامیار رسیديم همونموقع

 اداشو و سامیار سمت کردم رو بهتر چه نبود صابخونه پس بود خاموش همه هم خونه برقايه بود 10/1يا 1 حدود ساعت

 اوردم در

  ترسیدم هه هه میبیني بد خیلي-

 يهال از میداد فشار بودو گرفته ستمود سامیار شد کبود کنم فكر شد له بازوم که بود نگذشته حرفم از ثانیه يه

 غريد دندوناش

 میاري در منو ادايه-

  گفتم بیرونو کشیدم دستش از محكم دستمو همین خاطر به نبودم بلد اصال يعني کنم گريه نداشتم دوست

 امازوني وحشي کن ولم-

 انگ به توجه بي و کردم باز عقبو در سمتشو دويدم واستاد ماشین تا شقايقینا اومدن با شد همزمان حرفم اين که

 ي پنجره سمت رفتم ساختمون سمت دويدم شدمو دور سرعت با سامیار کنار از برداشتمو رو ويالونم ها بچه متعجب

 چقدر قلبها سلطان اهنگ ها سیم رويه عارشه کشیدن به کردم شروع اوردمو در رو ويالونم پذيرايي سالن بزرگ

 میزدم میالون بار 5 سال در کل در نمیرم ويالون سمت خود بي من میدونن قوشقاي میشا میدونستم داشتم دوستش

 میكردم کار ويالون سالگي1 از بس همینو بزرگم مادر مرگ سالگرد بارشم9 تولدشون روز پدرومادرو روز بارش0

 بابا میرفتم فرو فكر تو بیشتر میزدم که نتي هر با میشدم ساز به دست کم ولي ماهر توش هم خیلي و بودم عاشقش

 خترتد نجابت از دم که کجايي گلم مامان کرده چیكار داشتي اعتماد بهش چشماش مثل که دخترت ببیني که کجايي

 ور گلتون دست دختراي ببینید که کجايید(بود شقايق میشاو مامان منظورم) ها خاله بزني بودنش اهل از دم بزني
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 توده اب بود شونم رو شقايق دست که اومدم خودم به وقتي ردهک بدبخت بوديد مطمئن بهش چشماتون مثل که دختري

 گفتم گلوم تويه ي

  بگم همینو میتونم فقط شقايق ببخشید-

  شقي زبون از

 و دادن گوش رو حرفش نفس ولي شو پیاده گفت نفس به اومد روانیا اين مثل سامیار يهو که میوفتاديم راه ماداشتیم

 ....میالد سمت به شوتید رو( سويئچ همون)سیويچ و بیرون کشید شینما از اونو شترق، زور به سامیار

 ......کنه رانندگي تا شد سوار میالد

 ....عقب اومد هم اتردين

 ....عقب من و بود نشسته جلو میشا

 ......کرد میشه چه ديگه اما نداشتم اون از کمي دست منم معذبه میشا بود معلوم وضوح به

 وسط آهنگ پاي وقتي میشا و من آخه!)داد قر نمیشه که اينا جلو اما شه عوض جو تا ارمبذ آهنگ يكم میخواست دلم

 !!!(ديگه نیست دارمون جلو کسي باشه

 ......بوديم ساکت خونه تا و نمیزد حرف هیشكي

 ....!ساکت همش نبود بلد زدن حرف اصال که میالدم اين

 فتر و کرد باز رو عقبش صندوق در اومد نفس يهو که شههمی مثل میكردن دعوا داشتن سامیار و نفس رسیديم وقتي

.... 

 .....برداشته رو ويالونش ديدم کردم دقت که يكم

 !سال در بار پنج فقط میزنه کم خیلي ولي ماهريه زنه ويالون اون

 ......میكنه خالي اينطوري داره ناراحتیشو مطمئناً االن ولي

 ....نذاشتم سگ محل سامیارم به و دنبالش رفتم و شدم پیاده ماشین از سريع

 .....کنه ناراحت منو جونیه جون دوست تونسته چطور راضي خود از مرتیكه

 !!!!!حاال میدم نشون بهت

 .......میزنه هارو قلب سلطان آهنگ داره و وايساده نفس ديدم رسیدم وقتي

 .....میزنه قشنگ خیلي خدايي
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 .....اش شونه رو گذاشتم رو دستم و سمتش رفتم

 !متاسفم بگم میتونم فقط: نفس

 :گفتم و کردم بغلش

 .... شده که چیزيه حاال نفس بیخیال بابا ـ

 ....... شي شاد بدم قر يكم من تا بزن قريا اون از آهنگ يه نیومدن اينا تا میگم من ببین

 :گفت و خنديد

 ......زشته میان االن بابا نه ـ

 !!!!!!!ها اس ديوونه آقاتون اين راستي. بريم بیا حاال بعدا واسه باشه پس باشه میگیا راس!!!!!!!!!! واقعا؟ اوا: من

 :گفت و خنديد

 ......هست هم آمازوني وحشي ـ

 .....البته صد که اون: من

 .......اومده پیرمرده ديدم کردم دقت که کمي و وايسادن همه که ديديم و بیرون اومديم هم با

 :گفت داد اب که کنم سالم اومدم و شد گرد چشام

 وهراشونش با اينكه جاي به رفتن!!!! واال قديم زناي زنم باشید؟ شوهراتون پیش نبايد مگه اينجا میكنید چیكار شما ـ

 ...میكنن کرکر هرهر باهم دارن باشن

 .....بداخالقي همه اين از موند باز دهنم

 پرتمون اردنگي با نداره اعصاب پیرمرده وگرنه نزنه حرف تا دادم فشار رو بازوش من که کنه حالگیري اومد نفس

 .........بیرون میكنه

 ........سامیار پیش هم نفس و میالد پیش رفتم من

 ........برسید توافق به ديگه اتاقاتون تو و باال بريد ديگه خب: تفضلي

 ..........باال رفتیم جت مثل همه

 ........صورتي هم يكي و بنفش يكي ، آبي يكي بود اتاق تا سه

 .........درخشید چشام ديدم رو آبي رنگ تا من
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 استقاللي رنگش خاطر به اصال!!!!!!!)آبیه هم استقالل ام عالقه مورد تیم حتي هستم آبي عاشق من میدونن همه

 !!!!(شدم

 !!!!!!بنفش هم اتردين و میشا و آبي تو رفتیم میالدم و من و صورتي اتاق تو رفتن سامیار و نفس

 .......نفسه ماشین عقب صندوق تو چمدونامون تاداف يادم يهو

 ......داد توپ نظر يه میشا که بیاريم بريم خواستیم و گفتم نفس به

 :زد داد يهو

 !!!!!!جون؟ اتردين!!!!!!!! عزيییییییززززززززم ـ

 .... کرديم کنترل رو هامون خنده نفس و من

 :گفت و خنديد امیش و بیرون اومدن تعجب با سامیار و میالد و اتردين

 !بیاري؟ نفس ماشین تو از مارو چمدوناي بري میتوني عزيزم ببین ـ

 :زد غر لب زير میرفت داشت که همونطور اتردين و اتردين به داد رو سويئچ و زد میشا و من به چشمكي هم نفس

 !!!!!میشه شروع گفتناشون عزيزم میكنه گیر مردا به که کارشون همینطورن زنا ـ

 !!!!رفتن باهاش اوناهم و کرد نگاه سامیار و میالد به انیتعصب با و

 ......خنده زير زديم پقي تايي ماسه پايین رفتن وقتي

 .......کارت بود باحال خیلي میشا: من

 !!گرفتي رو حالشون: نفس

 ........خنديديم تايي سه دوباره و

 ..کنه جا جابه تالباساشو اتاقش تو رفت هرکي اورد هارا چمدون واتردين خنديديم ها بابچه يكم که اين از بعد

 سرموگفت باال اومد اتردين که کمد تو میذاشتم لباسامو داشتم

 !!بگیري منو حال میخواي جوجه توي.کنم تالفي امروزتو کار اگه نیستم اتردين من ببین:اتردين

 گفتم وايسادم روش روبه دقیقا پاشدمو سريع خاطرهمینم به گرفت لجم خیلي

 خودت به حواست درضمن.کرده گنده هیكل فقط..نزن حرف پس الريي خروس تو باشم جوجه من اگه ببین.ههه:من

 نخوري زمین تا باشه خیلي
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 .گفتم پیششون رفتم.بودن پذيرايي تو شقايقم و نفس.بیرون اومدم اتاق از گفتموسريع اينو

 !!رشف رو افتاد ام معده.بخوريم کنیم درست چیزي يك پاشید ها بچه:من

  بريم باشه:نفس

 درست الزانیا گرفتیم تصمیم..شكر الهي داشت چي همه کردم يخچال تو نگاه يك اشپزخونه تو رفتیم باهم

 فهمید ام قیافه از نفس.رسید ذهنم به فكرشیطاني يك که میكرديم درست موادو داشتیم..کنیم

 کني؟؟ میخواي چیكار میشا:نفس

 .گیريمب اينارو حال يكم هستید ها بچه:من

 .هستم من:شقايق

 .هستم منم:نفس

 تو ريختم کردم پودرشون باگوشكوب.دراوردم تهوع حالت قرص يك بازکردم درشو يخچال سمت رفتم سريع

 جدا هم يكدونه..مواده باهمون کرديم درست پسرا جدابراي ظرف يك.میخنديدن هرهر داشتن که وشقايق نفس..مواد

 ..زرنگیم قدر ماچه..خودمون براي

 ماهم..خوردن غذا کردن شروع نشستن اومدن کرديم صدا پسرارو رفتیم شد حاضر غذا که بود ونیم1 اعتس

 تنرف باهم غذاپاشدن خوردن بعداز.شید ادب يكم حقتون!!پرستا شكم خوردن خیلي..میخنديديم ريز ريز میخورديمو

 سنف منو.دستشويي سمت رفت بدو بدو سامیار ديدم يكهو که میشستیم داشتیم هارو ظرف ماهم.تلويزيون جلوي

 چون.دستشويي میدويدن دوباره میشستن که همین.میالد بعدشم اتردين سامیار از بعد..بهم زديم دستامونو

 .. شد خوب حالشون ساعت6 از بعد خالصه.. تفضلي اقاي پیش رفت اتردين پربود دستشويي

 هب کوبوندتم گرفت بازومو سمتم اومد..نداره حد که مه به کوبوند همچین درو اتاق تو اومد اتردين که بود96 ساعت

 .که زد اي عربده يك. نمیاومد باال نفسم که جوري ديوار

 تريدخ گفتم نگفتم هیچي بهت میكنید؟؟تاحاال غلطي چه بدبشه حالمون وقت يك نگفتي احمق ي دختره:اتردين

 هک قسم باالست اون که هموني به بپیچي پروپام به بخواي ديگه ي يكدفعه فقط دفعه يك فقط ولي نداره عیبي

 ..میشي پشیمون

 خونه از زد بعد شد ناراحت ديديكم اشكامو وقتي اتردين کرد خیس صورتمو اشكام جوري چه نفهمیدم اصال

 نیاد سرش باليي که میكردم دعا فقط.رفت کجا نفهمیدم...بیرون

 میشا زبون از
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 كي ديد روتخت منو وقتي.خداراشكرسالمه.بود اتردين بازکردم كميي هامو چشم الي..شدم دربیدار باصداي فرداصبح

 رفتم تخت کردن مرتب بعداز بلندشدم و کردم استفاده فرصت از منم..حمام تو رفت بعد کرد نگاهم وايساد م

 .بود تنش بیرون لباس نفس..بیرون

 .میبريد کجاتشريف مادمازل سالم:من

 خوبه؟ حالت خريد عزيزم سالم:نفس

 چرابدباشه؟ اره:من

 ..بیرون رفتن باهم بعدم ترسید سامیارم که زد اتردين اي عربده همچین ديشب:نفس

  میام باهات منم صبرکن.بیخیال.بابا نه:من

 .بدو باشه:نفس

 سر اون زا تر کمرنگ يكم ابي شال بايك خوشگل کاربني ابي مانتوي يك بودسرع حمام تو هنوزم اتردين اتاق تو رفتم

 با اتردين شدو باز خمام در که بیرون برم اومدم..شد کامل تیپم ستش کفش و باکیف کردمو ماليم يشارا ويك کردم

 گفت کردو بهم نگاه يك..ترمیشها خوشگل خیلي میشه خیس موهاش وقتي.بیرون اومد تنش حوله يك

 سالمتي؟؟ کجابه:اتردين

 .نیست مربوت شما به:من

 میري؟؟ کجا گفتم-

 ..ريدخ میرم بانفس بابا اي-

 ..میام باهات منم صبرکن-

 .میام منم تومیكي بعد باشم راحت ازدستت اونجا برم میخوام میكنه خودشودعوت چه!!میام منم چي چي-

 ..نباشي راحت تو میخوام منم-

 .روموخ-

 .بري يانمیذارم.میام باهات يامن حال هر به-

 چرا؟؟؟-

 ..شوهرتم چون-

 .کني تالفي ديشبمو کار میخواي تو نه-
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 ...يكجورايي-

 گفتم همین خاطر به بدم حرصش میخواستم

 ..بیاد ديگه روز يك میگم میزنم زنگ بهش فوقش.جهنم به بیا خب:من

 گفت پريدسمتمو يكهو اتردين

 کي؟-

 .ترسیدم چته روانپريش-

 .بیاد بعدا میزني زنگ کي به گفتم-

 ..قلبم تكشاه همون..که گفتم ا-

 :زد داد شد قرمز يكهو

 !!میفهمي داري شوهر ديگه تو االن.کردي لطغ:اتردين

 تو اسمي يك توفقط کن گوش شوهرمي؟خوب جدي جدي شده باورت که اين مثل نمیفهمم نه.میزني داد چرا:من

 میفهمي؟ ام شناسنامه

 هان؟؟ حقي چه به صورتم تو زد اتردين..سوخت صورتم که فهمیدم فقط

 ..ماشینش تو شستیمن بانفس خونه از بیرون رفتم اومدم در اتاق از

 شده؟ چي دلم عزيز میشايي:نفس

 .هیچي: من

 ..هان میاد خون داره لبت از بعد نشده هیچي:نفس

 .بود زده بد خیلي کثافت.بهم داد دستمال يك

 !!بود ناشناس شماره خورد زنگ گوشیم

 .بله:من

 کجايي؟-

 .بود اتردين

 .نیست مربوط تو به:من
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 .کردم خاموش گوشیو بعدم

************************* 

 مبال روي شقايق ومیالدو سامیارواتردين بازکردم دروکه.خونه تو رفتیم بانفس.خونه رسیديم بعدازظهربودکه6 ساعت

 فتگ اتردين.شدم قايم نفس پشت من.نفس منو طرف پريد اتردين داخل گذاشتم پامو که اين محض به.بودن نشسته

 .ندارم کاريت بیرون بیا:اتردين

 گفتم اي گانه بچه لحن بايك بودم ترسیده ازش یليخ خدايیش

 .بزني منو تومیخواي میگي دروغ:من

 ...اتاقامون تو رفتیم بانفس.خنديدن همه حرفم بااين

 :گفتم کردم بهش نگاه يك.خوابید روتخت اومد افتاده اتفاقي که انگار نه انگار تو اومد اتردين بعد يكم

 .بخوابم نمیتونم اينجوري من واببخ رومبل برو میخوابي اينجا چرا:من

 :گفت زدو باري شیطنت لبخنده يك

 :گفتم توسرش زدم متكا با يسراغم بیا شب کني کنترل خودتو نتوني میترسي چیه:اتردين

 .عمرااااااااا:من

 .بخواب مبل رو برو بابا باشه:اتردين

 .من برم رو رو-

 چرا؟-

 ..بخوابي اونجا بري توبايد-

 ..باشه ها خانم شما دست از امان-

 ..خوابید مبل رو رفت پاشد

 شقايق زبون از

 ....بزنم زنگ مامانم به رفت يادم خوابیديم که ديشب که افتاد يادم

 ......گرفتم اينارو دايي خونه شماره و نشستم تخت رو و برداشتم رو گوشي

 ....پیچید گوشي تو اشكان صداي بوق چند از بعد
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 .....بله ـ

 !خوبي؟ اشي سالم ـ

 .......اشي نگو من به گفتم دفعه چند درد و اشي ـ

 .......کیه فضولم ببینم ،میخوام میخواد دلم میخواد، ،دلم میخواد دلم ـ

 هم وت باالخره میكنم درکت نداره اشكال شقي دلبستي بهم میدونم بود؟ شده تنگ برام دلت داشتي؟ چیكار خوب ـ

 !.......بهتر؟ من از کي داري دل

 !.......شقي؟ نگو من به گفتم دفعه چند مامانم، به بده رو گوشي و شو خفه اشكان ـ

 !!!!!!میخواد دلم ، میخواد دلم میخواد، دلم ـ

 .....نرفته يادم هنوز رو عسل....  نمیكني که کارا چي میگم دايي به بیام بذار فقط........ اشكانننننننن ـ

 :گفت و افتاد پته تته به

 !!!!!نداره اعصاب میگه چي لوست دختر اين ببین بیا عمه......... میگیري پاچه چرا حاال خب ـ

 !تويي؟ شقايق وايي: مادر

 !(گفتم شیرازي لهجه با!!!!!)سالملیكم واي: من

 ...پیچید گوشي توي شیرينش خنده صداي

 !میاري؟ در شیرازيارو اداي اونوقت اونجا اومدي نیست روز دو هنوز: مادر

 :گفتم و خنديدم

 !خوبن؟ دايي زن ، سحر دايي،.... شده تنگ براتون دلم خیلي.... مامان.... میزنن حرف باحال خیلي که نمیدوني آخه ـ

 !نپرسیدي؟ رو اشكان حال چرا راستي.... گلم شده تنگ برات دلم منم ، خوبن عزيزم آره ـ

 لهش میزنم که نزنه دست من ماناير به بگو سحر به مامان راستي........ تره خوب توهم و من از میدونم چون ـ

 !!!!!میكنم

 !!!خب میگفتي زودتر اوا: مادر

 !!!!!!ماماننننننن: من

 :گفت و خنديد
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 !کني؟ صحبت دايیت به بدم رو گوشي عزيزم باشه ـ

 کاري میكنم صحبت هم دايي با میزنم زنگ بعدا برم بايد من میكنه صدام داره مريم اتاقیم هم مامان نه... اممم: من

 نداري؟

 ......برس کارت به برو گلم نه: مادر

 !خداحافظ دارم دوست:  من

 !عاشق گل ، شقايق خداحافظ: مادر

 ....کرد قطع رو گوشي و

 ...... شد صدبرابر وجدانم عذاب صداش شنیدن از بعد

 ....بود شده تنگ براشون دلم واقعا

 ......کنم بازي شنق اين از بیشتر نمیتونستم واقعا چون نكردم صحبت دايیم با

 ......میكنه نگام داره و نشسته مبل رو میالد ديدم که نفس پیش برم که پاشدم

 ....آخه ترسیدم خیلي اومد بند زبونم و شد سفید رنگم ترس از

 بودن؟ خوب اينا مامان: میالد

 ......دادم مثبت جواب سر با

 !!!!!!!!میزدا صدات مريم راستي: میالد

 ....کنم فكر داده شگو رو همه المصب اي

 :گفتم و کردم اخم

 !داشتي؟ کاري جون مريم خب ـ

 :گفت و کرد اخم

 !بودي؟ من با ـ

 !!!!!مريمي ديگه بودم تو با بودم ديوار با پ ن پ: من

 ....کردنم کف که شد اعصباني همچین

 ....زمین افتادم کله با و گرفت زيرپا برام که بیرون برم خواستم و خنديدم
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 ......میالد روحت تو اي.....  آيییي: من

 :گفت و گرفت اش خنده که گفتم بلند اينو

 !نه؟ يا کردم مي تالفي بايد باالخره! عزيزم؟ شد چي واي اي ـ

 ........هست يادشم چه آخ آخ

 ........شد داغون زانوم میالد نكشتت خدا

 .....بیرون رفتم و کردم بهش خبیثانه نگاه يه

 !!کدومشون اتاق تو برم که کردم ارهاستخ و وايسادم در پشت

 ....هم به برسونم میخواستم رو انگشتام و بستم رو چشام و کردم دور هم از رو انگشتام

 .........میشا ، نفس ، میشا نفس، میشا، نفس،: من

 ....... رسیدن بهم میشا اسم سر انگشتام

 ......زننمی حرف باهم دارن میشا و نفس بعله ديدم و میشا اتاق تو رفتم

 !تنها؟ تنها خانوم میشا!!!!! نداشتیما بازي معرفت بي ، هويیي: من

 ........اومدي که خودت ولي بیام نشد و اتاق تو اومد میالد ولي بیايي بگم میخواستم....... اِ: میشا

 ....ها شده پاره زانوش سر شلوارت شقايق راستي: نفس

 .....مدنمیو خون اما بود شده پاره آره کردم نگاش

 ....زمین افتادم مخ با گرفت پا زير برام ها پله راه تو روز اون تالفي به بود میالد تقصیر بابا آره: من

 ......ندارن اعصاب اصال.... انا وحشي هم مردا اين: نفس

 ..... آيندشون زناي بیچاره بابا آره: میشا

 ........خنديديم تايي سه حرف اين با

 !خوابیدن؟ کجا شووراتون ديشب راستي

 : گفتن باهم میشا و نفس

 !!!!مبل رو ـ

 .....خوابید مبل رو اونم آره: من
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 !بخوابه؟ پیشت تخت رو میخواستي پ ن پ:نفس

 !!!!!خداشه از که شقايق: میشا

 :گفتم و اش کله پس زدم تختش رو بالش با

 غیبت هي زنكا خاله اين عین ديگه یدبكپ بريد ديگه هم شما میاد خوابم.......  بخوابم برم ديگه من ها بچه ـ

 !!!!!میكنید

 :گفتن و خنديدن دوتايي

 !نمیكني؟ تو که نه ـ

 ....اتاق تو رفتم و دادم تكون رو سرم و خنديدم

 !!!!! چلغوز مرتیكه خوابید تخت رو میالد!!!!!! اِ اِ اِ

 ......سرش رو کوبیدم و برداشتم رو کنارش بالش

 .....هوا پريدم متر نیم من که پريد خواب از همچین

 !!!!گذاشتم؟ رو مرگم کپه من نمیبیني کوري ضیفه: میالد

 :گفتم و گرفت ام خنده

 !من تخت رو البته ـ

 !!!!!!هردومونه تخت اين: میالد

 ....بخوابم میخوام بینم پاشو بابا خفه: من

 !نشم؟ پا اگه: میالد

 !!!!!!!کنم استفاده مخصوصم فن از بايد ديگه اونوقت: من

 ....بود اونور هم میالد و خوابیدم تخت اونور رفتم

 رو افتادنش تق صداي!!!!!پايین شد پرت تخت از که دادم هلش پام جفت با اما بخوام پیشش میخوام کرد فكر

 .....شنیدم

 ....نگو که خنديدم اينقدر

 .....بخوابه مبل رو رفت و بالشش با برداشت رو تخت رو پتوي عصبانیت با میالد
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 ......خوابیدم و روم انداختم رو مسافرتیم پتوي پیروزمندانه لبخند يه با منم

 .......صورتم تو خورد محكم بالش يه که بودم نیومده پايین تخت از کامل هنوز و شدم بیدار آفتاب نور با صبح

 .....نازنینم دماغ!!!!!! مادر دماغم..... آخ: من

 ...... نه يا میاد خون ببینم که کشیدم ام بیني روي رو دستم

 .......نمیومد خون خوشبختانه

 ..........  نیست من بدن تو خون اصال اينكه مثل

 رظاه صورتم جلو پوزخند يه با میالد ديدم که داده انجام رو زنانه ناجوان اينكار کي ببینم کردم نگاه برم و دور به

 ........شد

 ......گرفت رو دهنم جلو و تخت رو پريد ترس با میالد که زدم جیغي يك ديگه ايندفعه

 :گفتم و گرفتم گاز رو دستش

 !بدي؟ ديه بايد میشكنه تراشم خوش دماغ نمیگي.... سانسور مرتیكه ـ

 ......ريقو درمیاد جونت بگیرن دماغتو نبود يادم آخ: میالد

 :گفتم میمالیدم رو ام بیني که حالي در من

 !!!!ام راضي هیكلم خوش به البته!.... باربي بگي میدم ترجیح ـ

 :گفت و انداخت پام سرتا به نگاهي میالد

 !!!!نیستي بدکم همچین اوممممم ـ

 :گفتم و گوشش تو زدم آروم میكنه کار خود خودبه و نیست خودم دست دستم من که اونجايي از

 ........رواني خودشیفته بهترم تو از ـ

 !!!!!میكنه لهم میزنه االن خدا يا گفتم که گردوند برم همچین

 !!!!!گرفت بوسیدن ژست الكي و گردنم دور انداخت رو دستش ترسش از میالد و شد باز در که گوشم تو بزنه خواست

 .......تفضلیه آقاي ديدم که ترس با کردم نگاه در به

 :گفت و راه اون به زد خوشو میالد و شد راحت خیالم

 ........تفضلي آقاي ببخشید ـ
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 :گفت و کرد اي خنده تفضلي

 !!!!میكنه بیدار بوسه با رو همسرش صبح گلي پسر چه ـ

 !!!برگشت دوباره و شرتم تو اومد قلبم بازم و زدم زورکي لبخند

 !!!!بهتون بگم چیزي يه میخوام پايین بیايد که بگم میخواستم: تفضلي آقاي

 ......بیرون رفت و

 .....بیام و کنم عوض رو لباسم من تا بیرون رفت سريع اونم و زدم پس سريع رو میالد من

 !!!!کنه حز که بزنم کش پسر تیپ يه میخواستم

 شال روش و صورتم تو ريختم موهامم جلوي و کردم جمع سرم باالي اي کننده خیره طرز به رو کهربايیم موهاي

 !!!!!بودن نديده که بقیه اما بود ديده رو موهام تفضلي که اين با انداختم سفیدمو

 !!!!!نیستي بدکم ايیي نگه ديگه که بیارم درش میالد جلوي رفت تفضلي وقتي که انداختم رو شال

 شخصم خوبي به رو کمرم باريكي و الغري و بود خوشگل خیلي و بود روش اي نقره اکلیالي که بودم پوشیده آبي بلوز

 .....مشكي جین شلوار يه با میكرد،

 ....پايین رفتم و کردم سرم رو شال دوباره و زدم مسواك و دمدرآور رو شالم سريع نزدم مسواك افتاد يادم

 ......شد زمان هم من با هم اونا اومدن که بودن نیومده میشا و سامیار فقط و بودن پايین همه

 ........کردم نگاه تفضلي به و ايستادم و میالد کنار رفتم

 نوه پیش خارج میرم ديگه هفته يه تا امشب از من که برسونم عرضتون به میخواستم.... خیر به همتون صبح: تفضلي

 .......... هام

 ..........کنید مراقبت خونه اين از چشمتون مثل میخوام ازتون

 ......... و نزنید دست وسايلش به

 .....نكنید دخالت نمیشه مربوط شما به که کارايي به اينكه و

 ......نداره ربطي شما به چون نريد هم باال طبقه به

 .......سرکارتون بريد شد تموم حرفام باشید موفق ديگه خب

 ....... شدم خوشحال خبر اين شنیدن از چقدر نمیدونید اوفففففف
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 .......شدن خوشحال طورايي يه همه

 .........درآم کسلي از تا کردم آرايش يكم و آوردم در رو شالم و باال رفتم

 ......نفس اتاق تو بیرون رفتم اتاق از سريع

 ....میرفت ور موبايلش با داشت هم نفس نبود سامیار

 .......شد جمع جمعمون و اومد هم میشا

 !!!زدي کشي میالد تیپ چه شقايق...... اومممممم:میشا

 :گفتم و خنديدم

 .......بره يادش خودشیفتگي تا کنم گیري حال میخوام ـ

 :تمگف و دادم قر يه و اينجا اومد چي واسه اومد يادم يهو بعد

 !!!!!خوشحالم کلي منم میره داره پیرمرده ها بچه هووووووراااااااا،،،، ـ

 :گفت میشا و خنديدن حرکتم از هم میشا و نفس

 .......کن کنترل رو خودت سرت تو خاك ـ

 !!!!پايین کردم شوتش بود خوابیده تخت رو میالد ديشب ها بچه راستي: من

 :گفت نفس

 !!!اومد صدايي يه ديشب ممیگ عالیه کارت آورين آورين ـ

 ......... خنده از کرديم غش هرسه

 .....بیرون رفتیم و برداشتیم خنديدن از دست میشا و من و اتاق تو اومد سامیار

  نفس زبون از

 وشیمگ با کردن بازي گیم به کردم شروع و کاناپه رويه نشستم بهش توجه بي رفتن شقايق با میشا سامیار اومدن با

 یجانه با بازي تويه بردنم با میكنم فراموش زمانو مكانو بشم زده هیجان من وقتي که اونجايي از بودم بازي اخر مرحله

 گفتن هیجان با پريدن پايین و باال کاناپه رويه کردم شروع

 ايول خودشه همینهyes اوه -

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 انجمن نودهشتیا  کاربران نگین+  مینا+  غزل | 6عشق به توان  سایت نگاه دانلود
 

 با هک چرخوندم اونطرف اينطرفو به سرمو سرعت با و نشستم سیخ هو يه جت مثل اتاقه تو سامیار اومد يادم هو يه ولي

 تنیس ديدم کردمو نگاه خوب طرفو دو وقتي زدن سیلي صورتم طرف دو به بودمشون گذاشته باز که موهامو کارم اين

 گفتم

 اومد دردم روحت تو اي آيیییییییییییي-

 مبرگشت کردمو سكسك سقف با زود و هوا پريدم متر ده بود معلوم خنده هاي رگه ته توش که صدايي شنیدن با که

 بود سرم پشت لعنتي چرخوندم سرمو سريع

 بدي؟ فوش خودت به داري عادت-سامیار

 ي وشهگ که لبخني فكر از دادم پیشش که سوتي ياداوري با ولي بلده خنديدنم پس میشه باز داره يخش اينكه مثل نه

 دراومدم بود لبش

 بشي؟ ظاهر هو يه بوداده جن مثل يا بزني ديد مردمو داري عادت هم تو-من

 پیشونیش رو کوچیك اخم يه به شد تبديل لبخندش سريع

 فضولي بشه باال پريدن متر ده جیغو جیغ دختر يه صدايه با خودمو اتاق تويه اومدن نمیكنم فكر -سامیار

 دوما نتوگرام دوستان پیش میبريد تشريف هم شما شقايق منو يا میشا منو اتاق هفته يه تا اينجا بود اتاقت اوال-من

  کرد فوت که بود غضنفر ي ننه جیغو جیغ

 برو خودت داري مشكلي اگه بخورم جم اتاق اين از اگه عمرا من -سامیار

 فوت يه اينبار صورتم تو جاش سر برگشت دوباره که کردم فوت چالم چشو رويه بود افتاده که موهامو از تیكه يه

 رو کمرنگ خم اون هنوز ولي میخنديد داشت چشماش که کردم سامیار به نگا يه سرم بااليه رفت که کردم محكم

 بیوفته چین پیشونیت که کن اخم انقدر درك به بود پیشونیش

 رفیقات و تو به بدم اتاقو عمرااين من بیرون میري میخوري جم خوبم-من

 نمیخورم تكون اتاق از من خودته میل-سامیار

 بهش بار هي فقط روز چند اين تويه بود بابام گچ شد رنگم شماره به کردن نگا با خورد زنگ گوشیم که بودم کلكل وسط

 در گذاشتم گوشیرو میزنیم زنگ شد خلوت سرمون شلوغه سرمو نباشید نگران کرديم پیدا خوابگا که بوم داده اس

 باشه شاد ممكن حد تا صدام کردم سعي گوشمو

 خودم امیر اقا بهبه-
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 حاجي حاجي رفتي نمیوفتي ما ياد تو نگیريم تماس باهات ما تا چیزي نه زنگي نه کجايي تو معلومه دختر سالم-بابا

 مكه؟

 .. راستش شما داريد پري دل عجب اوه-

 شد باز سامیار دهن که بزنم حرفمو بقیه میخواستم

 ....پشت کیه -سامیار

 گرفتم دهنشو طرفشو پريدم سريع

  بود؟ چي صدايه دخترم-بابا

 انقدرم ببینه اجیشو بیاد داده اجازه خابگا مسئول سالشه5 بود شده تنگ اجیش ايبر دلش بود دوستم داداش-من

 نگو که هست جیغو جیغ

 میخنديد خط پشت که حالي در بابا

 همیكن تابي بي خیلي مادرت ببینیمت میايیم ديگه هفته مادرت با بگم میخواستم دختر تو دست از امان-بابا

 بودم نكرده نجاشواي فكر کنم غش نزديكبود بابا حرف با

 میشیدا اسیر هم خودتون بیايید االن اخه بیايید بعد بیوفتم جا اينجا يكم من بزاري بابا-من

  نباش ما نگران تو-بابا

 بدم جلوه عادي صدامو کردم سعي

 بود گفتن من از ولي راحتید هرجور باشه-من

  دختر نداري کاري میايیم ديگه هفته دوسه يه اينطوره که حال-بابا

 نیست؟ مامان بابا نه-من

 استخر دوستاش با رفته دخترم نه-بابا

 ددي باي اوکي -من

 که کردم بهش نگا يه مونده سامیار دهن رو هنوز دستم فهمیدم تازه من کردو خداحافظي هم بابا

 ور از دستمو سريع میكرد پايینشون باال موهامو به میخورد گرمش نفس شدم رخش به رخ که کردم بهش نگا يه

 کشید عمیق نفس يه که داشتم ور دهنش
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 ؟ اي زنده-من

 نفس داره روحم االن مردم په نه په میگفت بهم نگاش با انگار داره په نه په توش که نگاها اون از کرد بهم نگا يه

 میكشه

 برداري دهنم رويه از رو دستت افتاد يادت عجب چه-سامیار

 دوسه وبگ رو دانشگاها بريزم سرم تو خاکي چه من بیان که ديگه فتهه دوسه نداشتم کلكل حال ديگه بابا حرفايه با

  میشه باز ديگه روز

 فكري؟ تو چرا -سامیار

 رفتمگ سرمو تختو رويه نشستم نزنم چرا من میزنه حرف آدم مثل اون که حاال ديدم که چه تو به بگم بهش میخواستم

 صورتمو دوطرف ريخت بلندم لختو موهاي کارم اين با داشتم نگه توشون دستامو موهامو تو زدم چنگ دستامو تو

 کرد قابش

 بشن مطمئن جام از که شیراز میان ديگه هفته تادوسه مامانم بابامو-من

 میترسي؟-سامیار

 نشست تخت رو کنارم فاصله با اومد کشیدو عمیق نفس يه سامیار نگفتم هیچي ولي میترسیدم خیلي چرا دروغ

 نكردم بلند سرمو

 اناشبیماراست با تا اصفهان ببرنمون هفته يه میخوان گذاشته عملي کار دانشگاه بگو بیان خواستن وقت ره -سامیار

 بشیم اشنا

 کنم؟ چیكار بعدو هاي دفعه-من

  بعد هاي دفعه تا حاال -سامیار

 بي......  دبو جاش کي هر االن نبود بدي پسر میكردم فكر که هم قدرا اون بیرون رفت شدو بلند کنارم از حرف بدون

 ازاد همونجوري موهامم پوشیدم يخي جین با اي سرمه تیشرت يه کردمو عوض لباسامو بود گشنم خیلي بابا خي

 شستیمو رو ظرفا هم ماTV سالن رفتن پسرا خورديم رو قیمه هم دور بود گذاشته قیمه میشا پايین رفتم گذاشتم

 شقايق منو شد قرار اوردو رو ورقا میشا کنیم بازي حكم بیاره ورق کیفم از بره گفتم میشا به نشیمن سالن تو رفتیم

 من رقو بیاريم حاکم کم شد قرار زدمو بر دستو من کرديم شروع خالصه کنه بازي شقايق با برندمون بعد کنیم بازي

 وسرم دقیقه يه داشتم خوبي دست حال اين با شد حاکم اون پس پیك6شقايق ورق رنگم شكالتي شانس واز بود دل1

 اوردن در بازي کولي بلند صدايه با کردم شروع شد عوض زمین برگردم تا که میشا سمت برگردوندم

 میكني زني جر داري نیست قبول-
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 بلند صدايه با خودم مثل شقايقم

  نمیكنم تقلب من نخیرم-

  نشیمن اومدن پسرا ما صداي با

 دوتا شما خبرتونه چه-اتردين

 کردن تعريف غر غر با کردم شروع

 نمیكنم تقلب من میگه بعد کرده عوض زمینو میشا سمت بردم سرمو من تا بازي وسط خانم-

 گفتم زود بشن منفجر که االنه ديدم که کردم بهشون نگا يه

  نخنديديدا خنديديد-

  خنده زير زدن تاشون سه هر حرفم اين با

 کنید بازي ما با خب-میال

 باهم ايقمشق میالدو هم با نفس منو میگه راست-سامیار

 چقندر برگ که ماهم-میشا

 هويج هم ما اصال نه-اتردين

  کنه بازي اتردين و میشا با برنده قرارشد خنديديمومو همه

 

 میشا زبون از

 ييك اون واسه هرکي.غذابده شیراز رستوران بهترين توي رو بايدهمه باخت هرکي بستن هاشرط بچه.شد شروع بازي

 نگاه كیوي گوشه يك بشینم نمیگیره ام اصالحوصله من گذشت يكربعي..خنديديممی واتردينم میكشیدمن ونشون خط

 گفت سمتمو کرد رو اشپزخونه میرم دارم ديد سامیارکه.بخور بیارم میوه اشپزخونه برم پاشدم خاطرهمین به..کنم

 .برامون بیار قهوه میشاچندتالیوان:سامیار

 ومدا بدم زد حرف انقدرخودموني سامیارم تازه میگیره یادوحرصمم بدم خیلي دستوربده من به يكي اگه که ازاونجايي

 گفتم کنم ضايعش خواستم

 ..میشاخانم میاد بادم میاد ازمشهد که کیشمیش ببین:من

 .اومد اتردين يكهوصداي.بودن کرده غش وشقايقم نفس.کرد کپ نداشت ازمن جوابي انتظارهمچین سامیارکه
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 دراز زبونشون ماشااهلل نجوريمیشاهمی اين نخور غصه داداش:اتردين

 .درازه قدشون هاکه بعضي برخالف البته:من

 ..کردم اشاره قدش وبه

 .بگیرم ازت حالي بايديك که اين مثل نه:اتردين

 .نیست عیب ارزوبرجوانان:من

 لايو ايول داشتن که میالدوشقي صداي بودکه9طرفاي ساعت..نداشتم کردنو بازي حس اصال تواتاق رفتم اينوگفتمو

 هامون ازهمسايه يكي ارش!!زد زنگ ارش که مامانم به بزنم زنگ برداشتم گوشیمو.اونابردن فهمیدم.اومد میكردن

 هب گرفتم تصمیم..زد زنگ دوباره ولي کردم ريجكتش..اورده ازکجا امو شماره نمیدونم من.بودبهمن گیرداده بودکه

 ..اتردين...اتردين.دزدمدا بلند همین براي..کنه ولم بلكه جوابشوبده بگم اتردين

 .ديدگفت درازکشیدمو روتخت که شدمنو وارداتاق سراسیمه اتردين شدو باز دراتاق يكهو

 ..ترسیدم ادموصدامیكني اينجوري داري مرض:اتردين

 .مهربوني توکه خوبي توکه اتردين..شرمنده:من

 میخواي؟ درازشدچي گوشام باشه-

 گفتم خنديدم

 .بود که اون:من

 گفتم کرد نگاهم چپ چپ

 نبوود؟:من

 خنديدگفت

 داري؟ چیكارم بگوديگه د:اتردين

 نزنه؟ زنگ ديگه که بدي توجواب میشه.میشه مزاحمم گوشیم به میزنه زنگ هي هست پسره يك ببین:من

 :فكرکردوگفت يكم اتردين

 کارمیكني؟ چي جاش به-

 ..بخوابي روتخت تادوروزمیذارم-
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 .بیاد ردکن اوکي-

 .گرفت دستماز.سمتش اپلموگرفتم

 .رواسپیكر گوشیوگذاشت خورداتردين زنگ دوباره بعد دقیقه پنج يك

 بله؟:اتردين

 شما؟.گرفتم تماس اسايش خانم گوشیه به ببخشیدمن سالم-

 گرفتید تماس دخترمن دوست گوشیه به هستیدکه شماکي بايدبپرسم من-

 :گفتم تودلم

 ..غريبي واژهي چه.وشوهر زن.حرفايیم اين یزفراترازيكچ ن هرچنداال.وايیییییي.واتردين من.دختر دوست اوه

 دخترتون؟؟؟ دوست:ارش

 .بله.اتردين

 .باشه دوست میشابايكي نداره امكان-

 .نگیريد تماس ديگه کنید لطف پس.هست فعالکه-

 .کردوداددستم قطع گوشیو بعدم

 ..نزنه زنگ ديگه فكرکنم:اتردين

 .کردم حال خیلي.ممنونم:من

 ثلم که میشم بايكي بشم دوست باکسي بخوام اگه من نباش دخترمي؟؟خوشحال دوست گفتم هک ازاين چي:اتردين

 .تونباشه

 :گفتم توسرش زدم متكارو

 ...توحلقتا میكنم متكارو اين میزني حرف خیلي درضمن..باشه ازخداتم:من

 .ناهاربده بهمون حاضرشوسامیارقراره حاالهم باباتسلیم باشه:اتردين

 .بیرون رفت خنديدوازاتاق بعدم

 ..میترسم خیلي بازي ازاخراين

 ...معنیشومیفهمم تازه...قمارسرنوشت میگن اين به
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 حرف بانفس داشت سامیار.تو رفتم زدم نفسدر اتاق رفتم منم.بپوشه تالباسشو اتاق داخل اومد اتردين شدم حاضرکه

 گفتم پیشونیم به زدم کردم سامیارنگاه به.داره طلب ازم انگار مه کرد نگام ديدهمچین میزدتامنو

 .شرمنده.بیارمش رفت يادم شد چي ديدي ايواي:من

 چیو؟ پرسید متعجب سامیار

 ..باباتوديگه ارث:من

 :گفت کرد نگاه سامیاربهم.زيرخنده زد پقي فس

 ..باشه اينجوريه.ا-

 گفت نفس بیرون رفت ردشد کنارم از بعدم

 .پروو ي پسره..میشا ايول:نفس

 گفتم بود اس کردم تیپش به نگاه يك

 ..تو شدي هلويي شتابان؟؟چه چنین کجا به اوه:من

 ..بريم.عزيزم بودم-

 تريبلوزخاکس بايك مشكي جین يك.بدنبود کردم اترين تیپ به نگاه يك.بودن منتظرمون توپذيرايي همه رفتیم

 گفتم تودلم...پوشیدهبود هفت يعقه جذب

 ..ياهیكل-

 يك سرم خیر اره)امدند.شويمان باماشین وپسرا نفس ماشین با دخترا مديدي رودور تفضلي ماچشم.افتاديم راه همه

 ..ماشینش اس کوپه(من دام شويي

 میگوسفارش ونفس وشقايق من.نشستیم پیداکرديم نفره میزشش يك..شديم پیاده شیك رستوران يك دم

 :گفت نفس کباب پسراگفتن که همبن.کباب پسراهم.داديم

 ..پرستید شكم کنن جونتون به جون-

 :گفت نیاورد کم سامیارم

 ..وبمیره تانخوره بهتره خیلي وبمیره بخوره ادم-

 :گفتم نذاشتم من بده اومدجواب نفس

 ..بده غذاهارو بايدپول ايشون االن بده بعداجواب جان نفس-
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 ..فهمیدتونفهمیدي مغزنخوديش بااين اين کن نگاه افرين:سامیار

 :گفت اتردين يكهو

 .بزن حرف شادرستسامیاربامی هوي:اتردين

 :گفت که کرديم نگاهش گردشده باچشماي همه

 .شد اينجوري حاالتشكرم.تشكرمیكردم يك میشاحداقل اين به بايد اي قضیه سريك من باباچیه-

 .شیطون اي قضیه چه:«سامیار

 دادم اجازه بهش منم کرد کم کشیدشرمزاحممو زحمت اتردين..نكن خسته شاخكاتو نیست خاصي چیز اقاسامیار:من

 .بخوابه من جاي شب6

 ..داداشموچیزخورکردي گفتم.اهان-

 ..خودت مال داداشت.نترس نه-

************************ 

 ..بلندشد ازنهادم اه بخوابم بايدرومبل که باياداين که بخوابم برم خواستم

 :گفت ديد رومبل که منو اومد اتردين که بودم درازکشیده رومبل

 .خوابب تخت پاشوبرورو.پاشو-

 چیي؟؟:من

 ..بخواب روتخت برو برو میگم-

 .....تو قرارنیست مگه اخه-

 :گفت حرفمو پريدوسط

 رمخواه تومثل..دردمیگیره بدنتم خوابیدي؟؟تازه مبل تورو که درحالي بخوابم روتخت میتونم من واقعافكرکردي-

 ..پاشو دختر میموني

 وگفتم کردم شنبودبغل حواسم که شدم انقدرخوشحال..ازخداخواسته منم

 .خوبي توخیلي-

 .خواهرکوچولو بخوابي بري کني ول منو حاالمیشه..میدونم-
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 :گفتم کردم جمع خودمو سريع سرجاش اومد حواسم تازه

 فهمیدي؟؟ کوچولونیستم من-

 ..فسیل میگم بهت بعد به ازاين ببخشید.بله-

 .اترينننن-

 ... باشه خب-

 .بخیر شب-

 ..فسیل بخیر شب-

 ..بدجنس-

 داره فرق اترين اون با خیلي اين..میكردم تصور ديگه چیز يك اترينو من اصال..خوابیدم مرفت

 شقايق زبون از

 .......کرد مهمونمون ناهار سامیار و برديم میالد آقامون و من و کرديم بازي حكم نشستیم ها بچه با ديروز

 خواب باسل و اتاقم تو رفتم باالخره میشا و نفس اب حرفیدن و بیكاري کلي از بعد برگشتیم، رستوران از اينكه از بعد

 .....تخت رو شدم ولو و پوشیدم

 ....زيرش برم و کنار بكشم رو پتو نبود حسش که بودم خسته اينقدر

 ............بدم بهش بودم بلد ناجور فوش هرچي شد باعث و اومد در موبايلم زنگ صداي که خوابیدم تخت رو همینطوري

 :گفت و خنديد دادن فوش حال در تخت رو ديد ولو که رو من و اتاق تو داوم میالد يهو

 .........ديگه دار ورش پاشو لحظه يه خب اونوره گوشیت خانوم تنبل ـ

 :شم وارد نمايي مظلوم در از کردم سعي و کردم اي ناله

 ...........قشقاي جون! بیارِي؟ برام رو موبايلم میشه!( نعلبكي اندازه شد چشاش!!!!!)میالدي ـ

 :گفتم که کرد نگام همچین میالد

 .......شد قطع کن ولش اصال....... بابا باشه ـ

 .........خوابید کجا و کرد چیكار میالد نفهمیدم و برد خوابم همینطوري و برگردوندم رو روم

 ......رفته کنار روش از پتوش و خوابیده مبل رو لخت میالد ديدم شدم بیدار که صبح

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 انجمن نودهشتیا  کاربران نگین+  مینا+  غزل | 6عشق به توان  سایت نگاه دانلود
 

 !میچام؟ وقت يه نگفت من رو بندازه پتو يه ورنداشت ديشب دل سنگ المصب

 و تخت رو نشستم خواب لباس با دوباره و شدم ورگل ترگل و زدم مسواك و کردم درست رو صورتم و دستشويي رفتم

 ........کردم نگاه میالد به

 !چي عین بودم زده زل هیكلش به

 !!!!!خودش واسه هرکولیه!!!!تیرچراغه نیست قد ماشاال که قدم!!!!!!! هیكال جونم يعني

 :پروند جا از متر نیم رو من میالد صداي يهو و گرفت ام خنده پرتم و چرت فكراي اين از

 !شد؟ تموم زدنت ديد ـ

 .....بترسون رو من بیا تو هي میكنم؟ سكته من نمیگي میالد روحت تو اي: من

 ......روم انداختي پتو يشبد نكنه درد دستت........ مرتیكه ضعیفه قلبم من

 ........کنار میزنیش دوباره بندازم روت پتو اگه االن گفتم منم نمیندازي روت پتو شبا تو آخه: میالد

 :گفتم و کردم نگاش تعجب با

 !نمیندازم؟ پتو شبا من میدوني کجا از ـ

 !!!!!!میشدم حولي به حالي و میخورد صورتم به نفساش حرم....... نزديكم اومد و شد بلند جاش از

 :گفت خنده با و زد بهش ضربه چندتا!( نگیرتتون جو..........)بعد و آورد سرم نزديك رو انگشتش

 !!!!هستیما اتاقي هم اينكه مثله! میخوابیا چطوري که میبینمت شبا اينكه مثله خنگول ـ

 :گفتم و زدم اي قهقهه

 ..........هم تو حاال خب ـ

 :گفت و زد چرخي يه و شد دور ازم میالد

 !چطوره؟ ـ

 :گفتم تعجب با

 !چطوره؟ چي ـ

 !رسیدي؟ هم اي نتیجه به زدي ديد همه اين ديگه چطوره هیكلم!!!!! چطوره بچمون: میالد

 ........نیستي بیش گوالخي تو که رسیدم نتیجه اين به بله: پرويي با من
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 .........بیرون رفتم سريع و پريدم پاش رو از من که یرهبگ پا زير دوباره میخواست میالد که کردم فرار حرفم اين با و

 تو رفتم سريع من و کردن تعجب خوابم لباس و من کرده وحشت قیافه ديدن با و بودن رو راه تو میشا و سامیار و نفس

 .........میالد به خوردم که کنم عوض لباس و دستشويي برم که زدم چرخ يه و اتاقم

 !!!!!!میشكنه تو دست از دماغم من آخر! میشي؟ سبز نم جلو هي چرا میالد: من

 .....هوا سربه ي دختره: میالد

 !!!!!!!ضیفه: من

 :گفت شمرده خیلي و شديم هم رخ به رخ و برگشت حرفم اين با میالد

 !کن؟ تكرار رو حرفت ديگه بار يه دقیقا ـ

 !!!!!ضیفه: من

 ........داد فشار مرگ حد تا رو دستم مچ و داد تكیه ديوار به رو من و ديوار سمت کرد پرتم و گرفت رو دستم مچ میالد

 .........تر آروم مرگته چه میالد....... ننه آي: من

 !ضیفه؟ بودي کي با: میالد

 .......ديگه بودم تو با.....  ام عمه با: من

 .......شكمش به زدم لگد يه و هوا رفت جیغم که طوري به داد فشار تر محكم میالد

 !!!!!زدم ضربه ديوار به انگار يول

 ......کردم غلط میالد: من

 !ضیفه؟ گفتي بودي کي با: میالد

 !!!!!!شوهرم به: من

 .......اومد در اشكم ديگه که داد فشار بیشتر میالد

 :گفت و کرد ول رو دستم و سوخت دلش میالد

 !میكني؟ کل کل چي واسه هستي نارنجي نازك اينقدر که تو ـ

 .......کردم نگاه مدست به من

 ......بود شده کبود وايیییي
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 و کردم آرايش هم نمه ويه کردم عوض رو لباسم و دستشويي رفتم و گوشش تو زدم هم يكي و دادم نشونش رو دستم

 .....بیرون رفتم قهر حالت به

 !!میكنه مقايسه من با رو خودش هیكل هرکول مرتیكه

 ....واه رفت جیغم که تلويزيون سمت ببرتم تا گرفت رو دستم مچ میشا و مکرد علیك سالم ها بچه با و پايین رفتم

 .....نامرد گرفت دردم........ آيیییییي: من

 :گفت تعجب با میشا

....... میكنه مصاحبه داره ات عالقه مورد بازيگر بگم میخواستم...... نارنجي نازك....  گرفتمت همیشه مثل من وا ـ

 ..........میگم رو حسیني شهاب

 ......تلويزيون پاي رفتم و کردم فراموش دردمو شنیدنش با بودم حسیني شهاب عاشق

 ......کرد وارسیش و داد فشار و گرفت رو دستم مچ و نشست بغلم اومد میشا

 .......نگو که گرفت دردم اينقدر

 ........شده کبود دستت شقايق وايییي: داد با میشا

 ........خورده ييجا به کنم فكر واقعا؟ اه: من

 ........شد زده خجالت لحظه اون واقعا میالد و ببینن رو دستم که سرم باال اومدن هم نفس و اتردين و سامیار و میالد

 !آهني و محكم جاي يه به خورده دستم حتما ديگه میاد پیش میشا نداره اشكال: من

 وبه تونگاهم ريختم ونفرتمو حرص تمام.فهمیدمچیو همه میالد اي شرمنده حرکت بااون وديدم شقايق دسته وقتي

 يكربعي اقتوات رفتن باهم کرد وصدا فهمیدمیالد چیو همه تیزبود چون اتردينم.ترسید بدبخت فكرکنم.کردم میالدنگاه

  گفتم ارومو کناراتردين رفتم.بود زده لبخند اتردين بودولي تابلوناراحت قشنگ میالدکه..بیرون اومدن باهم گذشت که

 دادي؟ اخالق درس:من

 ..بود کرده سكده که کردي نگاه همچین بدبختو کن خودتوکنترل بابامیشاجان..جورم چه اره:اتردين

 ؟؟؟ کبودکرده دوستمو دست حقي چه به غولتشن چه من به-

 .کن ولش.ديگه کرده کاري يك حاالبیچاره-

 .تواتاقش رفت شقي پیش برم من خب-

 .برو-
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 اون مديماو ماکه.میزدن حرف بودداشتن دستشوگرفته بود نشسته روتخت میالدکنارش شقايق تواتاق رفتیم بانفس

 ...باشیم ماراحت که بیرون رفت

 خوبه؟ دستت شقي:من

 .ريخت کرم خودم نداره باباعیبي اره:شقايق

 ..کارته که اون:نفس

 ...توهدف زدي اخ:شقايق

 گفت نفس زديم حرف باهم که يكم

 .کنیم رستد چي ناهار هاواسه بچه:نفس

 .کردم اعتراض من

 کنیم؟؟؟ ماغذادرست فقط داره معني چه:من

 .بگو اقايون بروبه داري وجود:نفس

 .میگم میرم االن کیان مگه.هه:من

 بلندشد اعتراضشون صداي که کردم خاموشش رفتم میديدنtv داشتن پسرا بیرون رفتم اتاق از

 دارم کارتون.بگیريد کام به زبون دقیقه يك:من

 ..بیاد بزرگترت بروبگو:رسامیا

 ..ديدمت رازبقا بگوتو..اومديا اشنا انقدر ديدمت که اول چرابار میگم.اومد يادم تازه اه:من

 گفتم منم.بشین که يعني دستشوکشید اتردين که بلندشه اومد

 ..نزن حرف پس...شنیدي يكي گفتي يكي ببین:من

 .میكنید غذادرست يكروزدرمیون فردا از هم شما کنیم ماغذادرست يكسره که ببینیدنمیشه:گفتم

 :زدوگفت نفهمیدم منظورشو من که لبخنديي يك سامیار

 ...میل باکمال.سامیار

 .کنید درست پاشیدبريدناهار االنم پس:من

 ..باشه: سامیار
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***************************** 

 اومد اتردين صداي بودکه9 ساعت

 ..غذا خانما-

 :گفت نفس بود اکارانيم.سرمیز نشستیم رفتیم نفري سه

 نوشتید؟؟ نامه هاوسیت بچه.دادبرسه خدابه:نفس

 :گفت شقي خنديدن نفري سه بعد....داريما خشك نون نخوريد میخواين خانم نفس:میالد

 (شقي ايول)پیدانیشه خواستگار دندوناتون واسه نخنديدبابا-

 !!!!عجیب.بودن ختهنري توش خداروشكرچیزي غذاروخورديم نزد حرفي کسي ديگه حرف اين با

 كي ازموهام قشنگ که چون منم.بعد کنیم استراحت يكم اول البته.خريد بريم گرفتیم هاتصمیم بابچه بعدازناهار

 كیرمسردب اب دوش داشتم دوست خیلي..حموم رفتم(خورد بهم حالتون ببخشیداگه)بگیري میتونستي کیلوچربیو

 ...سردبگیرم شدو نمیتونستم يعني بودم همینجوري گي ازبچه ولي

 بازکردم درحمامو اروم..میشامیكرد.میشا که اوم اتردين نگران صداي که میپوشیدم امو حوله داشتم گرفتم دوشمو

 میرفت داشت حرفاست اين تراز اوشگول بابا نه ديدم که يانه میفهمه ببینم نگفتم هیچي بود من به پشتش اتردين

 .دادزدم يكهو زياد...ماشا صداشم میكرد میشا ومیشا بیرون

 .اينجام من.شنیدم دادنزن هوي:من

 ديدگفت منو برگشت مترپريدهوا شش

 ..میگردم دنبالت دارم من تواينجايي-

 داري؟ چیكارم..بودم حمام که میبیني-

 .داره کارت نفس-

 تهديداوردباالوگفت ي نشونه دستشوبه بعدم

 بكشید مانقشه براي بخواين اگه حالتون به واي:اتردين

 ..کنم عوض لباسمو من بروبیرون!!بكشیم نقشه براتون مابخوايم هستیدکه کي شما-

 :گفت روتختو باالونشست انداخت هاشو شونه

 ..کاردارم من.چه من به:اتردين
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 ..بیرونا میندازمت وگرنه ديگه برو بدي انجام بعداکارتو نمیمیري پروپاشوبروبیرون..ااا:من

 ..کني بیرونم میتوني:اتردين

 ..ادمه اين گفتم باش منو..ابجیما جاي میگفت تاديشب اين عجبا

 :گفتم پشتش زدم محكم يكدونه..میخنديد هرهر اونم نخوردد تكون مترم میلي يك ولي دادم هولش پشت از رفتم

 ..زکي گفتي هرکول:من

 :گفت میخنديد که درحالي اتردين

 .جوجو..اي جوجه گفتم ديدي:اتردين

 .اته عمه:من

 ...ندارم مهع شرمنده:اتردين

 ..ببخ-

 ..بود مامانم..خورد زنگ گوشیم که بده اومدجوابمو

 .ياخودخدا:من

 کیه؟؟:اتردين

 ..مامانم-

 .باشم عادي کردم سعي دادم جواب گوشیو

 (بود بابام کالمه تیكه_) پدرجانم عذابه ي برملكه سالم:من

 :گفت میخنديد!!! بود بابام

 .كشتتمی نشنیدوگرنه مامانت اوردي شانس:بابام

 ...بود شده تنگ برات طوري؟دلم چه بابايي سالم:من

 گفتم بابام به میخنديد من ي گانه بچه حرکات به داشت اتردين

 ..کنم بیرون ازاينجا مزاحمو مگس يك من صبرکن لحظه يك بابايي:من

 گفتم دراوردم دمپايیمو اتردين سمت رفتم

 ..خانوادگیه صحبت.بروبیرون-
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 :گفت نشنوه بابام که اين براي گوشم دم

 ..ديگه شوهرتم منم خب:اتردين

 :شدگفتم وموفقم بده میخوادحرصم میدونستم

 ..میزنمت وگرنه بروبیرون-

 .قديم زناي زنم تفضلي قول به-

 ..بروبیرون--

 :گفتم گوشمو دم گذاشتم گوشیمو.بیرون میخنديدرفت که درحالي

 .بگو ببخشیدبابايي:من

 بود؟ کي:بابام

 .احواالت.خي بي..دخترباباش-

 :گفت کرفت اتیش دلم که کشید اهي يك

 میمونه؟ برات حالي چه دوره ازت کیلومتر چندين تنت ي پاره وقتي:بابام

  گرفت بغضم

 .دربیاري امو گريه زدي زنگ من باباجون:من

 ..نبود خودم دست.عزيزم ببخشید-

 .میزنم زنگ بعدا.باشید خودتون مراقب خداحافظ بزنم حرف نمیتونم من بابا-

 به تبديل ام گريه ديدمش وقتي تواتاق اومد اتردين بازشد دراتاق.کردن گريه به کردم شروع کردم قطع که گوشیمو

 :گفت نگران باصداي نشست کنارم اومد بود ترسیده که اونم..شد هق هق

 ..افتاده میكني؟اتفاقي گريه چرا شده چت میشا:اتردين

 :گفتم بريده بريده

 ..گفتم دروغ...بابام به..کردم؟؟چرا چیكار من..من...اتردين:من

 :گفت بودم نشنیده ازش حال تابه که لحني بايك اشو روسینه گذاشت کرد بغل سرمو

 ..کرد کاريش نمیشه ديگه ولي کرديم اشتباه میدونیم همه..میشه درست چي همه..نكن گريه نداره عیبي:اتردين
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 .اخه.اخه:من

 :گفت لبمورو گذاشت شو اشاره انگشت اتردين

 ..بیان بگم دوستاتو میخواي میشي خوب کني استراحت يكم..ندار عیبي.هیششششش-

 .ممكنه اگه اره-

 ..شي مهربون تواينطوري بلكه بزنه زنگ میگم بابات به بعد به اين از..شدي مهربون چه-

 :گفتم خنددم

 ..نداري جنبه کن نگاه..ديگه برو:من

 تگف همچین دارم سرطان االن انگارمن که شقي..اومدن وشقي نفس بعد قیقهد چند.بیرون رفت میخنديد که درحالي

 .برات بمیرم الهییییي:شقايق

  گفت اشو کله زدپس يكي نفس

 ..نكن هنديش اونورفیلم بیابرو:نفس

 :گفت..ام شرمنده کاروکردمو اين من که خواهي معذرت کلي از بعد ونفسم زديم حرف باهم يكم

 ..بريم اضرشوبدوح بسته ديگه خب:نفس

 :گفتم گرفت ام خنده

 ..حاضرمیشم االن..ببین مارو بیادوستاي-

 ..حاضرشدم منم بیرون رفتن.بودم درنیاورده امم هنوزحوله

 نفس زبون از

 که تنگ سیر اي سورمه مانتوي يه!!!( خودم اتاق روشن سامیار چشم) خودم اتاق سمت رفتم راست يه میشا اتاق از

 جک موهامو اي سرمه کفشمم و کیف بود يخي ابي شالمم پوشیدم يخي ابي جین با میداد نشون خوب باريكمو کمر

 نم با همزمان اتاق از بیرون رفتم کنم نقاشي خودمو زياد خواست نمي دلم کردم مختصرم ارايش يه صورتمو رو ريختم

 بیرون اومد هم میشا

 گفت ما ديدن با بود نشسته مبل رويه شقايق

 میريد؟ کجا تنها تنها بانشتا چنین کجا به-

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 انجمن نودهشتیا  کاربران نگین+  مینا+  غزل | 6عشق به توان  سایت نگاه دانلود
 

 هم رو میشا گفتم که بگیرم روتختي با پرده میرفتم داشتم ندارم دوست رو صورتي رنگ خواب اتاق براي راستش-من

 بشه عوض هواش حالو ببرم

 چي؟ من پس-شقايق

 نباشه؟ سم توش که کنه چك رو پسرا اين غذايه کي بیايي تو اگه خب-میشا

 ما زننب نبود بعید اينا از واال کنیم چك هارو غذا بريم میكنن درست غذا پسرا اين که فعهد هر که بوديم گذاشته قرار

  کنن ناکار رو

 نخوريم بفهمیم القل داشتیم حساسیت بهش ما که توش ريختن چیزي وقت يه اگه يا-من

 يمندار حساسیت چیزي به میشا منو داري حساسیت زمیني بادوم به تو فقط ما تو نبند جمع-شقايق

 هرچي حاال-من

 اومدن کي ديگه اينا پسرا سمت کرديم رو سرمون میالد صدايه با

 میكنیم؟ مسموم رو غذا ما-میالد

 میالد؟ بودي واستاده گوش-میشا

 میالد اقا خودت قول به-میالد

 نكنم چرا من میكنه طرفداري دوستش از اون که حاال دربیاره رو میشا حرف تالفي خواست مي

 ادبه بي هاي بچه کار واستادن گوش نگفته نداده ياد ادب بهتون مامانتون دوما نیست بعید هیچي پسرا اشم از اوال_من

 بردم بكار رو جمع فعل قصد از

 ؟ ديگه ندارم ادب من که-میالد

 میده نشون اينطوري که امر ظواهر-من

 آشپزخونه تو رفت و دز شیطاني لبخند يه جاش به خوردو حرفشو که بگه چیزي که کرد باز دهنشو میالد

 نگاش با ولي بود تفاوت بي چشمم تو زد زل کرد نگا تیپمو قشنگ وقتي میكرد اسكنم داشت که کردم نگاه سامیار به

 ما ي مكالمه به اول از بودنو اومده تازه که فهمیدم سامیار تفاوت بي حال عین در و کنجكاو نگاه از میري کجا میپرسید

 دست دادن جواب اونام کردم اتردين اونو با سرد خدافظي يه کردمو نگاش خودش از تر تفاوت بي منم ندادن گوش

 ردمک باز ريموت با درو نشستمو رل پشت رفتیم ماشین سمت به و کرديم خدافظي شقايق از هم با گرفتمو رو میشا

 شكست سكوتو میشا شديم دور که مسیر از يكم
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 چنده؟ البوم انريكه البوم -میشا

 میشه شروع اهنگاش کني رد که لبوما دوتا-من

 اومد حرف به دوباره میشا که میكرديم گوش اهنگ داشتیم سكوت تو

 خوشگلي اون به اتاق بلدي؟ رو جايي مگه میري؟ کجا حاال-

 که پايین رفتم تا ولي ديگه چیزايه نه خوابا اتاق براي البته میومد بدم صورتي رنگ از اول همون از راستش-من

 يه که فروشگاه يه ادرس پیش شب چن از بوديد زده هوا رو رو اتاقا شما غافل دل اي بعله ديدم باال بیارم رو چمدونم

 و یفک تمام طبقشم يه بهداشتیه ارايشي ديگشم هاي طبقه و داره اينا حوله با تختي رو خوابو سرويس فقط اش طبقه

  گرفتم اينترنت از فروشیه پارچه طبقشم يه ايناس لباس کفشو

 ريدخ لباسو عاشق بود خودم مثل نگو که کرد پرت سنگ شهاب چشماش همچین اومد کفش کیفو لباسو اسم تا میشا

 يدند با میشا کرديم پیدا رو فروشگاه راحت بود سرراست ادرس چون نشد زده حرفي فروشگاه تا ما کپي که شقايقم

 فتگر خندم که کشید سوتي بود شیك و لوکس خیلي انصافا که فروشگاه

 نمیكنه ضرر وقت هیچ بیاد بیرون تو با ادم میكني انتخاب رو تك چیزايه همیشه تو نفس ايول بابا-میشا

 خونه نمیرسیم شبم نصفه تا بريم پیش اينجوري دختر تو بريم-خنده با من

 بمونم تو اين فردا تا خدامه از که من-میشا

 اگه نترس-میشا ما خاطر به نمونن گشنه ها بیچاره اون شیمبا خونه بايد 1 ساعت تا 10/5ساعت االن بابا تو بريم-من

 يما تشنه گشنه بیرون ما که نیست هم خیالشون عین روش ابم يه خوردن هم شامشون خونه بريم ما تا که پسران اون

 بیايیم ما تا میكنه صبر خودشم بخورن غذا اونا بزاره عمرا شقايق ولي بابا کن ول پسرارو-من

 ...... تو رفتیم هم با نزدم حرفي ديگه میشا

 نفس زبون از

 بخريم لباس اول بريم خب-میشا

 پرده با تختي رو اول نخیر-من

 نداشت حوصله اصال شدم پشیمون حرفم از ولي بكنم کارامو زود دادم قول اخرم گفت اون گفتم من انقدر خالصه

 شد خطي خط اعصابم که کرد غر غر انقدر

 اشهب دسترس در گوشیت فقط میام شد تموم کارم اينجا منم داره اينا لباس که باال ي هطبق برو تو اصال میشا اه-من

 گفت خوشحالي با میشا
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 پوکید حوصلم میگفتي تر زود خب دختر ببیني جوونیت از خیر الهي-

 موناس تا زمین صبحش هواي و حال با اسانسور سمت رفت جت مثل باشه شده ازاد زندان از که زنداني يه مثل بعدم

 هاي عسلي با تخت خب میاد اتاق به رنگي چه میكردم فكر میديدم هارو تختي رو داشتم که همونطور داشت فرق

 مینه توالتمم میز صندلي مشكي هاي نگین با بود سفید چرم تختم پشت گاه تكه بود سفید تولت میز و کنارش

 يه ودب عالي میگشتم دنبالش که بود هموني دافتا روتختي يه به چشمم که میكردم تصور اتاقمو داشتم بود جوري

 دايره تا سه هم اي نقره خطاي باالي بود روش مختلف هاي اندازه با اي نقره خط تا سه که مشكي ي زمینه با روتختي

 فیدس اتاقم ديواري کاغذ چون میومد اتاق رنگ ترکیب به خیلي بود شده کار اي نقره اونم تويه که بود اندازه يه سفید

 پرده اب رنگ بد صورتي روتختي اون نمیدونم ولي بودا عالي اتاقم چیه همه اصال خوشگل اي نقره گاليه با بود كيمش

 با یدهوسف مشكي رنگ ترکیب که روتختیتون اون اقا-من فروشنده سمت کردم رو بود اضافي انگار اصال توش بود چي

 کنید؟ حساب برام میشه رو اي نقره خطايه

 االن همین چشم نداره قابل-اقا

 دمش ومطمئن شدم مطمئن رنگش از و اورد رو روتختي وقتي بیاره برام نمونه يه گفت بهش پسرو يه سمت کرد رو بعد

 میكرد تعريف جنسش از داشت همش که فروشنده سمت کردم رو نداده اشتباهي

 است ترکیه اصل ماست جنساي بهترين از يكي اين خانوم بله-اقا

 بگین؟ رو قیمت میشه شدم متوجه بله بله-من

 تومن هفتصدوپنجاه میشه نداره رو شما قابل میگم بازم-اقا

 رفتمگ رسیدو وقتي کردم حساب پولو چونه و چك بي پس بودش گرفته بدجوري چشمم ولي بود گرون يكم که اين با

 گفتم

  نمک ست اين با پرده هي میشه کجا نمیدونید شما فقط میبرم جنسمو میام ديگه دوساعت يكي يه من ببخشید -

 ژورنالش اينم بفرمايید اوردم تازه رو تختي رو اين ست من اتفاقا نه که چرا-اقا

 ور ست کامال میگفت مرده که اي پرده چون شده طاليي دفعه اين من شكالتي شانس که اين مثل نه گرفتم و ژورال

 يم که اي پرده ابعاد میكرد برابر صد رو گیشقشن که بود اويزون اشكي نگیناي هم پرده هاي کناره از بود تختي

 پس بود 96کردم نگا ساعتمو ببرمش بیام ديگه ساعت چند شد کردموقرار حساب هم رو پولش گفتمو رو خواستم

 ريمگ وکرم رژوريمل با گرفتم ادکلن عطر سري يه هم بوداونجا بهداشتي ارايشي که اي طبقه رفتم داشتم وقت هنوز

  زد زنگ میشا که بود10/2نزيك ساعت تراشیدم خودم براي خرج کلي صهخال...... و وسايه

 کردم خريدامو همه من ؟ موندي کجا تو پس نفس الو-میشا
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 اسانسور ازاون من کنم پیدات که واستا اسانسور در دم فقط پیشت میام االن شد تموم کارام االن همین منم-من

 باي میام ايه شیشه

 باي منتظرم باشه-میشا

 دبو نكرده خريد زياد بازم ولي دستش اون يكي بود دستش اين مشما يه معمول طق میشا پیش رفتم سانسورا با

 مهه میشد که خريدن لباس وقت ولي نمیكنم خرج زياد میكنم رو بابام مامان مالحظه من میگفت همیشه خداروشكر

  میرفت يادش حرفاش ي

 ديگه داره رو اشباب جیب مراعات و میكنه جويي صرفه من ي عمه-من

 گفت زدو لبخند يه

 شايد نمیدونم-

 خدا به داري رو خیلي-من

 چاکرتون پروردتونم دست-میشا

 گفتم خنديدمو

 شلوارك و تاپ يه من خريداي به که حالي در بعد ساعت 9 بگیرم مباس لباس سري يه منم بريم بیا خودتو کن جمع-

 سفید اهکوت شلوارك يه و بپوشونه رو ها پارگي که داشت طاليي ي نیمتنه يه زيرش بودو پاره پاره تاپه که سفید ست

 يروتخت مغزه شاگرد میرفتتیم ماشین سمت به بود شده اضافه میخورد طاليي استر زيرش و بود پاره اونم که جین

 ماشین رسوا میشا با دادم رو مغازه شاگرد انعام اينكه از بعد میاورد رو ها پرده و روتختي سرمون پشت هم فروشي

 ....... بوديم خونه 10/1 ساعت خونه رفتیم شديمو ماشین

 وارد با تو برديم فالکت با دستمونو گرفتیم مشما چندتا کدوممون هر بدبختي با تو رفتیم کردمو باز ريموت با درو

  ما سمت برگشت نگاها همه خونه تو ما شدن

 اوردين تشريف عجب چه-اتردين

 زالمادما اومديد بالخره-میالد

 شد اضافه بهش اتردينم بود کم من نرو رو امروز میالد اين نخیر

  راهیم تو هنوز په نه په-من

 گرمتون استقبال از ممنون-میشا

 بگیريد سنگینو هاي مشما اين شما نیستیم راضي ما نكشیدا زحمت وقت يه خدا رو تو-من
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 سردبود و مغرور وزمهن نگاش حرف بدون باال برد گرفت منو دست هاي مشما اومد سامیار

 کاناپه سمت رفت و زمین رو انداخت خريداشو هم میشا

 بابا میمیريم گشنگي از داريم دوساعته بوديد؟ کجا شما بابا -اتردين

 کو؟ شقايق راستي ماچه؟ به میخورديد رو غذاتون خب-میشا

 اريمند حق هم میپزيم خودمون که اييغذ خدا رو تو ببین غذا بي غذا نیان اينا تا میگه اشپزخونه تو واستاده-اتردين

 بخوريم

 بكشن رخ به رو پولشون میخوان که هم ها بعضي-میالد

 داره فرق داشتن سلیقه با دادن پز نمیرسه شعورشون هم بعضیا-من

 نمیرسه؟ من شعور-میالد

 بودم؟ شما با من مگه-من

 بودي کوچه سر بقال با په نه په-میالد

 درمیگن به جريان من حرف ضمن در پايینه کالسش انقدر اونجا الهي بقال میگن دار مغازه به شما دهات تو ا -من

 اي؟ دروازه میكني فكر شما که چیه من تقصیر بود بشنوه دروازه

 اون تا بود حقش بود شده قرمز حرس از میالدم خنديدن مي ريزريز بود اومده در اشپزخونه از تازه که شقايق با میشا

 بود اومده تازه که سامیار نده حرص منو انقدر باشه

  ايد گشنه حسابي حتما بوديد خريد که هم شما ايم گشنه همه که بخوريم رو شام بريم ديگه خب-سامیار

 نگاه نمخورد غذا مدت تمام در نشستیم میز سر رفتیم هم با کرديمو عوض رو لباسامون اتاقامونو تو باال رفتیم میشا با

 خوردن سس به عادت ريختم خودم براي برداشتمو رو ساالد ظرف شد تموم غذام میكردم حس خودم روي میالدو

 از ودمخ براي هم کمي يه پس کنم سیر خودمو کلسترول پر مايع اون با خواستم مثال که بود گشنم انقدر ولي نداشتم

 بازو و زهمیسو گلوم کردم احساس سوم چنگال خوردن محض به نمیريختم کاش اي که ريختم سس خوري سس ظرف

 شد سیخ بدنم موهاي بود سرم تو که فكري از میخاره هام

 کرده؟ درست ساالدو کي-من

  کرده درست میالد-سامیار

 نگام بدجنسي با که میالد سمت کردم رو کرده درست میالد هم رو سس-سامیار کرده؟ درست کي رو سس– من

 ساالده سس ريختي؟منظورم توش چي – من میكرد
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  کردم قاطي زمیني بادوم ذره يه و ابلیمو با سفیدو سس خود خب-میالد

 داشت جبتع با سامیارکه سمت کردم رو گفتن بلند هههیییییییي يه بود افتاده هاشون دوزاري تازه که شقايق با میشا

 نزنم بهش تهمت بود کرده اونكارو میالد عمد غیر وقت يه اگه که میداد گوش ما بحث به

 سالن؟ تو اومديد میالد از بعد دينواتر تو ظهر از بعد -من

 مگه؟ چطور آره -سامیار

 میزديم حرف موضوع اين مورد در مكالممون اوالي ظهرم از بعد داره حساسیت زمیني بادوم به نفس– میشا

 ...يعني-سامیار

  کرد پرت میالد سمت به خشمگیني نگاه ندادو ادامه حرفشو ولي

 رو تو من میكشمت يعني- من

 تهگذاش گلوم تو غده يه که بود اين مثل ولي میكشیدم نفس هي نمیاد در ديگه نفسم کردم احساس لحظه يه ولي

  یپیچیدم سرم تو ها بچه و شقايق نگران صداي کرد بلندم صندلي روي از يكي برسه بدنم به اکسیژن نمیزاشت بودنو

 بكشه نفسسس نمییییییتوننه-شقايق

 یكشمتتتتم بشه چیزيش يه اگه میالددددددد-میشا

 بشششههه اينطوري خواستمممم نمي کنمممممممممممم اذيتش يكم خواستم مي فقط خدا به-میالد

  یگهم که هست چیزي يه البد داره حساسیت میگه وقتي نفهمي تو مگه اخه میكني غلط تو-سامیار سامیار داد صدايه

 لحظه در ولي کن کمكم خداياااااا بمیره فسن بود کم با نفس يه که بود دار خنده عمرمه اخر دقايق که میكردم حس

  ردک باز تنفسمو راه که شد وارد بهم شوك يه شدنش خیس با شدو خیس سرم حتمیه مرگم میكردم فكر که اخر هاي

 بكش نفس بكشي نفس بايد پس نفسي خود تو میتوني تو نفس بكش نفس-سامیار

 رفت شقايقو دست سپرد منو شد راحت من از خیالش قتيو کردم بلند براش ودستمو اوردم در اب شیر زير از سرمو

 کرد شروع هوارشو دادو و میالد سمت

 کله خواي مي میكني تالفي عملي تو میكنه تالفي زبوني نفس اي بچه تو مگه لعنتي خواستي مي همینو-سامیار

 رفتیم که شب همون مگه میكردي غلطي چه میشد چیزيش يه اگه اخه اي بچه مگه د بدي نشون کي به تو خرابي

 اينا گفتمن من مگه د کنید حمايتشون بايد نگفتم مگه بدونید دوستتون مثل خواهرتون مثل دخترارو اين نگفتم هتل

 كلمش تنفس تو هنوزم میكرد نگام فقط نمیزد حرف ديگه سامیار بود اين من حرفاي نتیجه بود اين ما دست امانتن

  کنم تموم رو اشپزخونه هواي کل خواستم مي انگار کشیدم مي عمیق بلندو نفساي میكرد خس خس گلوم داشتم
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 ها بچه سمت کرد رو سامیار

 میام زود من بخوره بديد ابم لیوان يه اتاق تو ببرينش شما-سامیار

 رفتم شقايق و میشا به کردن تكه با کشید نشون و خط براش کردو نگاه میالدو لحظه اخرين تا بیرون زد خونه از بعدم

 يه گريه زير زدن نفسم دوباره گرفتن با بودن شوك تو هنوز ها بیچاره دستم داد اب لیوان يه شقايق بعدم اتاق تو

 تلفنش سمت رفت میشا نمیزد حرف اصال که شقايق میشد ازاد هي و میگرفت نسم

 نمي نمیاد يادم هیچي کردم له منم گرفته نفسش دوباره نفس-............................ - شما؟ کجايید سامیار اقا-میشا

  ؟ کنم کار چي دونم

-............................ 

 باشه باشه-میشا

 کرد قطع رو گوشي بعدم

 است کوچه سر گفت میاد االن -میشا

 تنگي رايب بود آسم ي اسپره کنم فكر توش که بود پالستیك يه دستش اومد سامیار که نكشید دقیقه دو به کنم فكر

 وبارهد کرد اسپره که پیسي اولین با دهنم تو گذاشت رو اسپره کرد بلند گرفت وسرمو اورد در رو اسپره سريع نفسي

 شدم زنده

 ؟ خوبي-سامیار

 ومدا نمیكرد گريه ديگه که شقايق سامیار رفتن با بیرون رفت اتاق از مثبتم جواب دادن با دادم مثبت جواب سر با

 پیشم

 ....... بود من تقصیر همش کرده اينكارو دستشويي رفتم که اي دقیقه دو حتما نفس-شقايق

 

 .میشا زبون از

 اناپهک روي میالد بیرون رفتم نفس ازاتاق بود عصبي من مثل سامیارم...شديد بودم عصبي میالد دست از که من يعني

 :گفت ديدپريدجلوم تامنو بود نشسته

 خوبه؟؟ حالش میشا:میالد

 :گفت بهش بودم قرمزشده که درحالي من

 ..کنیا بازي دوقول يكقول باهاش بريزن دندونات میزنم وگرنه شو خفه تويكي:من
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 ..میخواستم فقط من خدا به:میالد

 گفتم گوشش دم زدم محكم يكدونه

 ..نیست شوخي داشتن حساسیت نمیدوني که احمقت توسر خاك...کني تالفي میخواستي فقط اره:من

  میگفتم هي منم.اتاقتو ببره بلندکرد منو سمتم پريد اتردين

 ..نذارم ات زنده میدم قول نشه خوب نفس تافرداحال اگه خداقسم به میالد..برسم اينو حساب بذارمن کن ولم:من

 وگفت روتخت کرد اتاقوپرتم بردتو منو اتردين

 کردي؟؟ بودکه کاري چه اين شدي ديونه دخترمگه:اتردين

 ..دوست يااون شدم ديونه من.من:من

 :گفت وحرفم پريدوسط

 ..کن ولش توديگه کنم کارش چي بعدامیدونم خودم کرد خريت اونم میدونم:اتردين

 :گفتم افتادمو گريه به

 ..همیمون ام خواهرنداشته مثل برام اون.میمیرم نفس بدون من.اس بسته نفس جون به جونم من نمیدوني توکه اخه:من

 :فتگ اتاقمون پريدتو سامیار که جوري گرفت اوج هقم هق ديگه

 شده؟؟اتردين؟؟ چي:سامیار

 ..ناراحته نفس بابت..نكردم کاري من خدا به:اتردين

 :گفتم اتردين به..بیرون ورفت نگفت هیچي مغرور که سامیارم

 ..نیست نرمال دوستت اين ولي بمونه خودمون بین:من

 :گفت زدپشتمو اروم بلندخنديدويكدونه باصداي اتردين

 ..نفروشا بلیط داداش پشت بچه هي:اتردين

 ..هست که همینه:من

 بزنه اولت زبونت اين بلكه توغذات داري؟؟بگوبريزم حساسیت چي توبه راستي شده خوب حالت که اين مثل نه:اتردين

 ..بزني حرف نتوني

 ..میزنم کهیر میاد اتردين اسم به شخصي اسم چرا نمیدونم من راستش:من
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 ..در سمت بدورفتم میخنديدم که ودرحالي اينوگفتم

 .. دررفتم زدمو جیغ که اومدبیادبگیرتم اتردين

 من ديدادز میالد سراين بود؟؟همچین شده دخترتوچت:ديدگفت تامنو نفس که خوبه حالش ببینم نفس تواتاق رفتم

 ..ترسیدم جاش به

 ..نمیذارن اينا وانكنم ناسزا به دهنمو میخوام هي من اهلل استغفر...ي پسره بود حقش:من

 .تواهس که اون:نفس

 خوبه؟؟ حالت..پروو-

 ..نداره افت بم بادمجون..بابا اره-

 ..ولنجكیي توبادمجونه اخه-

 فضليت اين که موقعیي تا من اتاق بیاريدتو وسايلتونو شمابريد..ااا میشه هاشروع دانشگاه اين ديگه هفته راستي-

 ..بیاد

 ..ودورديدي تفضلي چشم.ا-

 ..کنم استراحت بروبذارمن..بروگمشو-

 :وگفتم مخنديد

 ..میشا جون میده حال انقدر..کني استراحت قشنگ صداکنم اقاتونم میخواي:من

 کشید بنفش جیغ يك نفس

 ..میكشمت.میشااااا:نفس

 :گفت پريدجلومو میرغضب سامیارمثل که بیرون اومدم اتاق از میخنديدم که درحالي منم

 کشید؟ جیغ کردي کارش چي-

 ..بود زنونه...روانپريش ترسیدم هوي-

 ..دخترا شما کرديد روانپريشم-

 ..بروکنار پروشدي ديگه خب-

 :اومدگفت اتردين که توپذيرايي رفتم
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 ..زلزله مردمو دختر کردي کار چي:اتردين

 ..بود خصوصي:من

 ..بخوابم رفتم من..باشه اهان-

 ..ديگه بوفالوشدي شبیه خوابیدي ازبس..انقدرنخواب-

 میگردي؟؟ چي دنبال:گفتم کابینتا سمت رفت ديدم

 :گفت کابینتارومیگشت داشت که درحالي

 ..بزني حرف نتوني روزبونت بريزم فلفل دنبال:اتردين

 ..کنم چیكار بروبخواب..بیشعور:من

 !!نفسینا اتاق به دايم کشي فردااسباب بگم بهش شقي اتاق رفتم منم تواتاق رفت

 برگشت درازکشیدم کنارش رفتم.وتوفكربودبود زده زل سقف به بودو کشیده دراز شقي شدم که شقي اتاق داخل

 کردوگفت وبغلم سمتم

 میشه؟؟ خوب حالش میشانفس:شقايق

 ..نباش بابانگران اره:من

 ..بشه خوب نفس حال ازخداخواستم دلم بودوازته داده بهم نفس که روگردنبندي گذاشتم دستمو

 يچ مثل اترين..خودمون تواتاق رفتم یرونوب اومدم ازاتاقشون نفس تواتاق فردامیريم گفتم شقي به که اين بعداز

 ..ن انگارچیكارکرد..روزغذاپختنا يك:گفتم تودلم..بود خوابیده

 شهب دج هم که ابلیموبرداشتم شربت لیوان يك ازيخچال رفتم بده ازدست قشنگیواتردين اين به نیومدشبه دلم

 ..بگیره بو که اين هم حمام بره مجبورشه

 اتردين.خنديدن کردم شروع رودلمو گذاشتم دستمو..پريدباال چي يكهومثل که روش ريختمشربتو سراتردين باال رفتم

 :گفت عصبي باصداي اومدباالسرمو

 میشاچیكارکردي؟؟:اتردين

 ..بخیربگم شب بهت میخواستم که اين هم بدي قشنگیوازدست اين به شبه نیومد دلم من؟؟اهان:من

 ..خواستي خودت باشه-

 :فتمگ بود دردگرفته دلم ازخنده که درحالي شديد قلقكیه که منم..دادنم قلقلك کردبه شروع پريدرومو يكهواتردين
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 بدي؟؟ قشنگیوازدست اين به شبه نذاشتم که کردم اصالکاربدي..کن ولم.ببخشید شكرخوردم اتردين:من

 ..میاد خوشم که درازيته زبون ازهمین:اتردين

 :بلندشدوگفت ازروم بعدم

 ...سرتق-

 ..بخوابم بگیرم من بدوبروحمام..هست که همینه-

 بخوابي؟؟ اونوقت توبري منوبلندکردي زرنگي ا-

 ..ديگه اره-

 ..بعد بیام حمام برم همینجامیشینیدمن شما گفت بردبیرونو گرفت دستمو يكهو

 ..ديگه نكن نامردي اتردين-

 ..کرد قفل پشتش درم اتاق تو رفت من به توجه بدون

 !!بخوابم مبال روهمین گرفتم تصمیم منم..بودن خواب همه

*************** 

 !!!بودم تواتاق..شدم بلند صورتم بودتو افتاده که بانوري صبح

 اتاق؟؟ اومدم کي من

 :گفتم اشو کله پس زدم رفتم.بود خواب رومبل اتردين

  اتاق؟؟ اوردتو کي منو..پاشوديگه:من

 ..نابغه ديگه اوردمت من خب.اوردتت اقاتفضلي..بكپم ادم مثل من گذاشتي اگه..سرخودي االرم که توهم اه-

 اتاق؟؟ اوردي منو حقي چه توبه-

 ..تواتاق بیارم کنم بغلمت مجبورشدم بلندنشدي کردم صدات ببخشیدولي-

 ..بیرون رفتم من..باشه خب-

 :میگفت که شنیدم زيرلب

 ..نبیرو میره خودش بیدارمیكنه ادمو..بیداريه صبح ي کله.اينجا پادگانه:اتردين

 میشا زبون از
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 :وگفتم سمتش رفتم سريع..اومدبیرون ازاتاق بامن زمان هم سامیارم بیرون اومدم که اتاق از

 خوبه؟؟ حالش نفس.اقاسامیار سالم:من

 :ديدگفت منو نگران ي چهره سامیارکه

 ..بمیره بود نزديك دوبار ديشب فقط تره سالم باباازتوهم اره:سامیار

 ..خنديد بعدم

 ..بذارتنگش کوفتي اللي زبونم.اي كنهخدان يك:من

 ..کشیدورفت راهشو هستم باکي انگار انگارنه سامیار

 منو.دش بلند کرد عدسه يك که دادم قلقلك شالمدماغشو ريشاي ريش با باالسرش رفتم بود خواب نفس تواتاق رفتم

 .کردم کپ که کشیدتوبغلم همچین ديد

 خوبه؟ حالت جان نفس:من

 .شدم خوب ديدمتورو عزيزم اره:نفس

 گفتم روپیشونیش دستموگذاشتم

 ..داري تب میگم:من

 ..باال رفت تبم توروديدم تا اره:نفس

 گفتم ريزکردم چسمامو

 میخواي؟؟ چي شد دراز گوشام.حاالفهمیدم:من

 کني؟؟ وصل روباشقي پرده اومديدتواتاق بعدازظهرکه میشه قربونت اخ: نفس

 ..داري گناه اخه میخوري سرما:من

 ..من جون:نفس

 ..باشه..ديگه کنم چیكارت:من

 ..برم قربونت:نفس

 کرد شابیاري ديدپريد تانفسو شقي میخوردن صبحانه داشتن همه..تواشپزخونه رفتیم کردوباهم لباساشوعوض نفس

 ..سرمیز نشستیم باهم بعدم
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 ..نديده ديگه من تراز وحشي:میگفت فكرکنم..میكردم حس میالدو نگاه سنگینیه صبحانه موقع

 وكب فیس ديگه رفتیم باالپايین بوك توفیس انقدر..رفتیم ور نفس تاب بالب يكم..خورديم باهم روکه صبحانه

 میكنم ياپرتتون میشیدبیرون ياگم:گفت

 مدراوردي بازي مسغره تواشپزخونه ازبس ها بچه با.کنیم درست مرغ ناگت ناهار که گرفتیم تصمیم96 ساعت خالصه

 اتردين بودم وايساده اشپزخونه در دم روصداکرديم پسرا حاضرشد غذا بودکه9310ساعت خالصه..حدنداره که

 :گفتم گرفتم جلوشو دستم بايك تواشپزخونه اومدبیاد میالد اومدن وسامیار

 کجا؟؟؟؟؟:من

 گفت میالدم میكردن نگام داشتن همه

 ..ديگه ناهار:میالد

 .گفتم کردمو نوچي نوچ يك

 .ديشبت حرکت بابت..ناهار بي ارامروزناه که شرمنده خوشتیپ:من

 گناه..سوخت براش دلم نگفت هم هیچي بیچاره.تواتاق اومدورفت خودش به بعد يكم ولي بود کرده کپ که میالد

 فتمر کردم پرت قاشقو نمیره پايین ازگلوم نه ديدم کردم بازي باغذام يكم..ريزمیخنديدن ريز هم شقي نفسو..داشت

  زدم در..شقینا اتاق سمت

 ..بیاتو:الدمی

 :گفت پريد ازجاش ديد تامنو کشیده دراز روتخت بیچاره ديدم اتاق تو رفتم

 بیرون؟؟ برم هم خونه بايداز داشتي؟؟حتما بله؟کاري:میالد

 :گفتم سوخت براش دلم که گفت بامزه انقدر

 ولي تندرفتم يكم ببخشید:من

 نطقم وسط پاپريد جفت يكهو

 ..دممیكر کاريو اين نبايد من نه:میالد

 ..ندارما شقیو جیغاي جیغ ي حوصله من بخور غذاتو بیا شرمنده رفتم تند من نه:من

 :گفت خنديدو

 بردي؟ پي جیغويیش جیغ به توهم:میالد
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 ..بريم بزن فك کم حاالديگه..وقته خیلي:من

 .شدم خرکیف وکلي کردم حس اتردينو ي رضايتمندانه نگاه..میز پاي رفتیم باهم

 بمیرم خنده از میخواستم که شد خرکیف اتردين نگاه از همچین میز سر میزنه مشكوك داره ربدجو میشا اين اصال

 ینهم خاطر به چسبید نمي دلمون به شويي ظرف ماشین شستناي اين اصال شستیم رو ظرفا دخترا ما خورديمو ناهارو

 ازيب چشمك بیايیم بعد نیمک استراحت بريم شد قرار اشپزخونه کردن جور جمعو از بعد میشستیم خودمون همیشه

 کرد صدام میالد که اتاقم تو میرفتم داشتم کنیم

 نفس؟-

 کوه اين که بوده طوري چه حالم ببین بمیرم بود نزديك که کرد ناکارم زد همچین بوزينه ي پسره ندادم جواب

 داپی بهش نسبت قشنگي حس يه داده نجات جونمو که موقع اون از ولي سوخته حالم به دلش( بدبخت سامیار)يخي

 اگرم از پختم بابا اي اتاق تو رفتم میالد کردن صدا به توجه بي داره قوي حامي يه که دارم بهش رو کسي حس کردم

 لقهح استین يه لباسام از رفتم که نداريم شانس اصال نمیاد ازش کولر باد که شده چش ما اتاق ي دريچه اين نمیدونم

 گردي وب يكم رفتم کردمو روشن تاپمو لب تخت رو انداختم خودمو و پوشیدم وردم درا قرمز شلوارك با سفید اي

  کنم

 نداري؟ تنفسي مشكل ديگه شده خوب حالت-سامیار

 دارهن افت بم بادمجون ضمن در شده خوب تنفسم بابا اره اومدي کي تو ا-من گردي وب میرم بعدا وش بستم تاپمو لب

 میشه ناز چه میخنده خدايیش داد جواب بود ورتشص تو خوشگل لبخند يه که حالي در سامیار

 اه دونه يه يكي جريان ظريفي هستي هم دونه يه يكي تهراني بادمجون شما دختر اخه بم بامجون میگي خودت اوال-

 میدوني؟ که هم رو

  گفتم میكردم پرت طرفش به تختو کوسناي يكي يكي که حالي در

 خودتي ديونه خل-

 گفت نخوره بهش کوسنا تا بده اليجاخ داشت سعي که سامیار

 خريدي؟ چیا راستي نزار من دهن تو حرف ديونه خل گفتم کي من ااااا-

 تادماف بیشعور شقايق و میشا حرف ياد حرفم وسطاي ولي خريدم که چیزايي از کردن تعريف به کردم شروع هیجان با

 گفت شدم پنچر من ديد که سامیار

 کردي؟ استپ يهو چرا بقیش خب-
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 امیش نخند - گفتم سرتق هاي بچه اين مثل ورچیدمو لب گرفت خندش که سمتش کردم رو اويزون يه چه لو لبو با

 هي نمیتونم اصال کنن وصل جاش به خريدم که اونايي کنن عوض برام رو ها پرده نمیتونن دارن کار گفتن وشقايق

  نمیره کردن کار به بالم دستو اصال تنهايي خودمم کنم تحمل زشتو هاي روتختي با پرده اين ديگه دقیقه

 خنده زير زد بلند بعد کرد نگام لحظه يه

 دستامو ذوق با رو ها پرده هم میكنیم عوض رو تختي رو هم هم با پاشو نداره ناراحتي که اين خوب دختر اخه-سامیار

  میگي؟ راست -من هم به کوبیدم

 کرد بلندم گرفت ودستم چولو کو ني ني میگفت لب زير که حالي در سامیار

 چي؟ واسه دروغ -سامیار

 بزن رو پرده هم تو میكنم عوض رو تختي رو من پس خب-من

 گفت سامیار که بودم خوم کار مشغول کرديم شروع رو کارمون سامیار موافقت با

 رتدخ از رمانا مثل کردم فكر نگفتي مرکتو ولي منه مثل رشتت گفتي کرديد رومعرفي خودتون که روزي راستي-

 خاندان تو همه شدم قبول پزشكي که سالي همون از من راستش خب-من خوندن جهشي سال چند که خرخونايي

 خودمو دهن تو دارم تخصص مغزواعصاب شده باورم خودمم ديگه همین براي مغزواعصاب دکتر خانم میگن بهم

 ممیش عمومي پزشك ديگه سال0 تازه من وگرنه افتاده استادامم از بعضي دوستامو

 ندادي رو میالد جواب چرا بگزريم حاال خوندي اينا جهشي شايد گفتم ولي خودم کردم شك میگم-سامیار

 کشیدم کار از دست حرص با

 بدم جوابشو مونده همینم چي ديگه-من

 ذاشغ تو نري وقت يه اونا مثل نه بیار در سرش تالفیشو ولي ببخشش توام کرد اشتباه فهمیده خودش خب-سامیار

 کن تالفي خطر بي زيبري سم

 بكنیم؟ اينكارو اگه نمیكني دعوامون میالد مثل رو ما شما يعني اقا -من

 جوابموبده خنده با سامیار شد باعث که گفتم ها اي مدرسه بچه لحن با رو اينا

 شد تموم کارم راستي نمیكنم دعوات نه-سامیار

 رونسب ها پرده قشنگ خیلي کردي نسب جوري چه مببین میكنم بعدا ديزاينشو حاال کردم کارمو منم زود چه ا-من

 رو محساس من ولي بود باال بااليه چون نبود معلوم زياد بود خورده تا پرده گوشه يه ولي شد ناز چه اتاقم واي بود کرده

  باشه نقص بي کار بايد پس کار
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 ؟ سامیار-من

  سامي بگو باش راحت-سامیار

 خورده تا گوشش اون سامي اوکي-من

  نفهمید کردم کاري هر ولي دادم نشون اونجاشو دستم وبا

 میكنم درستش بزارخودم پايین بیا صندلي اون روي از اصال-من

 میرسه قدم مگه حاال ولي باال رفتم من پايینو اومد صندي روي از سامي

 چنده؟ قدت اصال نیستن بلند قد من مثل که همه نمیرسه قدت نكن تالش بیخود-سامي

  پايین اومدم صندلي روي از حرص با

 بودنه کوتوله 962مگه هرکولي زيادي شما نیستم کوتاه قد من نخیرم-من

 (شده چي نمیدونم امروز ها نمیخنده اصال اين خدا اي) بود گرفته خندش که حالي در سامي

  بكنم کارمو بزار کنار برو ترم بلند سانت 10 ازت حال هر در-سامي

 کمرمو دستش دوتا با هوام رو ديدم که میكردم غرر بودمو بسته چشمامو کرد خراب هم رو ديگه دوجاي زد بدتر ولي

 !!ديگه هرکول میگم بهش نیست خود بي بود کرده بلندم قو پر مثل بودو گرفته

  زمین بزار منو-من

 کني راحت منو اعصاب خودتو خیال که بكن کارتو خوردي مغزمو نچ نچ-سامي

 شامی شقايقو شد باز اتاق در که بود شده تموم کارم پرده کردن درست به کردم وعشر بعد کردمو غر غر ديگه کم يه

 ماسید دهنشون تو حرف بودن کرده باز درو که هم

 ...... کمكت اومديم نفس-شقايق

 و باال بود رفته بودم کرده که اي ورجه ورجه خاطر به تاپم داشتن حق ها بیچاره کردم سامي خودمو به نگاه يه سريع

  نمیكنن که فكرا چه االن شدم بدبخت کمرم دور هم سامي دستاي دورم پريشون اممموه

 کردي کمكم که ممنون زمین بزارم لطفا سامي-من

 قشقاي میشاو چراجلوي نمیدونم بیرون رفت سريع گفتو سرد میكنم خواهش يه زمینو گذاشت منو سريع هم سامي

 ..سرم ريختن ها بچه سامي رفتن با!!! میشه؟ وسرد يخي

 میشا زبون از
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 اقتاماروديدپريدازات که سامیار....کرديم دستگیرشون..است عشقوالنه صحنه اوهههه ديديم يكهو نفس تواتاق رفتیم

 .سرنفس ريختیم ماهم بیرون

 نمیكشي؟ اره؟؟خجالت بیشعورباسامیارم:من

 ..نبودا اين قرارمون نفس:شقي

 .کرد خروش نفس يكهو

 ..میكرد کمكم داشت فقط سامي نداره تونبر هول..کنید ولم اهه:نفس

 .باورکرديم سامي؟؟ماکه اوه:من

 ..کنم وا دهنمو نذار...شدي خرکیف کرد نگات وقتي اتردين که نزن حرف میشاتويكي:نفس

 كمي درسته حاال میدونم دوست يك مثل اونو من اخه..بابا نه....اتردينو من فكرمیكرد؟؟که چي نفس..کردم کپ يكهو

 ..يول باالتر

 ..نشو سگ حاال بابا باشه:من

 گفتم بهش(دربده دم بیاتو...سريع چه اوه)میكرد جمع سامیو وسايله داشت نفسم..نشستم روتختو کردم پرت وسايلمو

 ..کنه بیادجمع خودش بذار نفس:من

 ..کنم حالي بهش میخوام حاال بیرون برم اتاق اين از من گفت اخه..بابانمیدونه نه:نفس

 گیريه حال اهان:شقي

 ...کرد قفل ازتو درم در بیرون گذاشت برداشت ساکو نفس.سامي وسايل کردن جمع بعداز

 ..میاومد اتردينم ي خنده صداي سامیاربلندشد صداي بعد يكربع

 بازياچیه؟؟ مسغره اين.ببینم دروبازکن نفس:سامیار

 گفت درو پشت رفت نفس

 ..اتاق يكي اون میريد شماهم اقات تواين اومدم بادوستام بازي؟؟؟من مسغره کدوم:نفس

 ..میشكونمش وگرنه دروبازکن:سامیار

 باشي؟ خرکي:نفس

 گفت شده عصبي تابلو سامیارکه

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 انجمن نودهشتیا  کاربران نگین+  مینا+  غزل | 6عشق به توان  سایت نگاه دانلود
 

 اينجوريه؟؟ ا:سامیار

 ..او عربیه ا:نفس

 ..خواستیا خودت نفس..باشه:سامیار

 نفس منو ودکهب1ساعت...کنیم درست قیمه بريم گرفتیم تصمیم بودکه5ساعت..رفته فهمیدم پاش ازصداي بعدم

 ....که تواتاق رفتیم

 ! !!!سامیاررررررمیكشمتتتت:کشید جیغ نفس

 ..بود کرده پاره پاره نفسوباقیچي لباساي تمام بود اقابرداشته

 داد جواب گرفت گوشیمو نفس..بود ناکشس خود خورد زنگ گوشیم

 میكشمت سامیارررررر:نفس

------------------ 

 ..داديم نخندباباشهید:نفس

------------------- 

 ..بیشعوري خیلي:نفس

 ..کنم ارومش میكردم سعي هي منم.بیداد دادو بلند باصداي روزمین کردونشست گوشیوقطع نفس

 همون منم...خودم مثل ديگه.دراورده سامیارحرصشوناجور که اينه خاطر به نیست لباس تاتیكه0خاطر به میدونستم

 يول میكنه تالفي خودش نفس میدونستم...کنم کارشوتالفي اين باشه دهمون عمرمم روزبه9اگه دادم قول خودم جابه

 ..میكردم بايدتالفي من

 یووردمن در پدرتو اگه من اورد باليي چه نازنینم لباساي سر ببین خدا اي خوبیه پسر سامي اين میكردم فكر بگو منو

 فقط هک میشا هرکول ي پسره بخري برام رديک پاره که رو لباسايي اين دوبرابر میكنم مجبورت نكردم بیچارت اگه من

 گرفتم نفسو دست حرص با نموند لب اون از هیچي کنم فكر اصال میكند شو بیچاره لب پوست حرصش از داشت

 بسه)چلغوز ي پسره کرده هوا اپولو میكرد فكر ندونه کي هر که بود کوك کیفش همچین اشغال سامیار پايین بردمش

 از حاال که چشمام با شكار اماده پلنگ يه مثل( بدي فوش بدبخت سامي اين به خواي مي فردا تا کنم ولت ديگه

 چشماش با اونم بود شده روشن عسلي خوشحالي از که اون چشماي تو زدم زل بود شده تیره عسلي زياد عصبانیت

 ولي شد زده كشو حرکتم از اول کردم دنبالش سمتش گرفتم خیز من چشماي تو زد زل بود شیطنت از پر توش که

 زدم داد بازيمون پلیس دزدو هین در کردن فرار کرد شروع اومده خودش به ثانیه چند از بعد
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  میكنم موهاتو دونه دونه نمیزارم زندت میكشمت سامییییییییییییي-

 داد جوابمو بلند بلند میخنديد که حالي در سامي

 دانه پنبه بیند خواب در نفس-

 یییییییيبیشعوريی خیلیییییییییي-من

 میدونم-سامي

 بزنن زار حالت به زمین اسمونو مرغاي که میكنم تالفي همچین-

 نفس نفس هردومون سر اين منم واستاد سرش اون سامي میچرخیديم سالن توي خوري ناهار میز دور هردومون حاال

  میزديم

 کردي شروع رو بازي خودت نندازي بیرون اتاق از منو میخواستي میريزه موهات عزيزم نخور حرص انقدر-سامي

 اون هم میارم در تورو پدر هم میكنم تالفي چشمك بازي سر ايول بازي شد زده ذهنم تو جرقه يه سامي حرف با

 گفتم زدمو سامي براي ژکون لبخند يه میالدو

 بخوريم شام بريم بیا حاال ببخشید بود من تقصیر همش سامي میگي راس-

 ازت پدري يه باش خیال همین به هه بیارم کم زودي اين به من نمیشد باورش اصال فكرکنم هنگید سامي بدبخت

 نگو که میكرد نگا من لبخند به شك با همچین ولي درارم

 تو رفتم اونا به توجه بي بودن مونده جور همین میخنديدن ما کار به داشتن که هم میشا شقايقو اتردينو میالدو

 ومدنا قصد انگار ولي گذشت دقیقه چند يه موندم منتظرشون میزو پشت نشستم بود چیده ضرفارو شقايق اشپزخنه

 زدم داد نداشتن

 کرد يخ غذا ديگه بیايید ها بچه-

 غذا اخر تا خوردمو اشتها ب غذامو میكشیدم ذهنم تو که هايي نقشه از سرخوش منم میز سر اومدن همه حرفم با

 اومد حرف به میالد که میشدم بلند میز سر از داشتم خريدم جون به رو ها بچه متعجب نگاهاي

 دبشوري رو ظرفا بعدا هم دخترا شما کنیم بازي االن القل کنیم بازي چشمك نشد وقت که ناهار از بعد ها بچه-میالد

 رفح اصال نكنن شك بیشتر ها بچه اينكه براي همینه باشه زده عمرش تو میالد اين که حسابي حرف تنها کنم فكر

 رو ورقا روزمینTV سالن تو نشستیم رفتیم کردم قبول اجبار به که دادم نشون منم کردن افقتمو همه ولي نزدم

 موندن زدمو چشمك اتردين شقايقو و میشا به بود من دست آس ايول کردم نگا ورقمو اروم کرد پخش زدو بر شقايق

 وسط بودم انداخته شونو کارتا همه زدم چشمك اون به پس رو سامي بعدش بگیرم میالدو حال اول خب میالد سامیو

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 انجمن نودهشتیا  کاربران نگین+  مینا+  غزل | 6عشق به توان  سایت نگاه دانلود
 

 دهب انجام بگم من که رو کاري هر بايد بگه اشتباه واگه کیه دست آس بزنه حدث که بود اون نوبت حاال میالد از غیر

 بگه غلط میكردم خدا خدا

 شقايق دست-میالد

 نوکرتم جون خدا گفت غلط جون اخ

 بود من دست گفتي غلط-من

 اومد دستش کار حساب که زدم هم شیطاني لبخند يه

 میكنه پیدا مشكل تنفست نمیدونستم نكردم کارو اون قصد از خدا ب نفس-میالد

 بخشیدمت من کن فاموش رو قضیه اون اصال چه من به-من

 کنه چیكار بايد بگو نفس کنید ول رو اينا-میشا

 خوردنه اب مثل راحت خیلي کار يه-من

 گفت بود ترسیده چشمش ديگه که هم سامي

 کن راحت رو همه بگو ودز عزيزم-

 دادم جوابشو لبند يه با خودش مثل منم

 بكني بايد که رو کاري حاال و باشه تر راحت میالدم از تو براي میدم قول میرسه هم تو نوبت داري عجله چرا گلم-

 قسطنطنیه بنويس هوا رو باسنت با شو بلند میالد

 خنده از ترکیدن ها بچه همه حرفم اين با

 !يقشقا زبون از

 ديگه اقاتف کنم چیكار خب!!!!!! زياد نه اما بودم عصباني میالد دست از خیلي افتاد نفس براي که اتفاقي اون با راستش

 نچو! کرد تالفي بشه شايد میكنیم بازي چشمك داريم که االن ولي بدبخت خورده شكر حاال بعدشم... میاد پیش

 ....قسطنطنیه بنويسه!( )باسنش با شد قرار زد حدس اشتباه و باخت میالد

 رو جزئیاتش البته کرد کارو اين پاشد تمام پررويي با میالدم دراومد اشكم که گرفت ام خنده نفس کار اين از اينقدر

 !!!!!ديگه نمیگم

 آشتي دوباره میالد و نفس و بود گرفته اش خنده خودش میالدم گرفتیم درد دل ديگه که خنديديم اينقدر ولي

 ...... کردن
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 .... داشت ادامه بازي و زد بر میشا که بعد ستد

 !بود من دست آس حاال و میكردن نگاه رو ورقاشون همه

 !!!!!سامیار!( گفتید؟ اگه......)جز زدم چشمك همه به يكي يكي

 !!!سامیار آقا از غیر انداختن رو ورقاشون همه

 !بزنید؟ حدس خب: من

 !میشا؟ دست: سامیار

 :گفتم نره لو ام نقشه تا نخندم میكردم سعي که من

 ......نباشه سخت که میگم کار يه حاال خب...... منه دست! خیر نه ـ

 ......کردم نگاهش و نشست لبم روي لبخندي

 !شدم مرگ جوون دختر ديگه بگو! چیه؟: سامیار

 ......کني آرايش پاشي بايد: گفتم و خنديدم

 :کردم تكرار ديگه بار يه بعد گفتم چي دننفهمی شدن شوکه اولش اتردين و میالد و نفس و میشا

 !بگیرم عكس ازت کني آرايش بري بايد سامیار ـ

 ....میكردن نگاهش خنده با هم اتردين میالد و خنده زير زدن پقي نفس و میشا

 :گفت و سرش تو زد سامیار

 !داريم؟ ما شانسه اينم آخه خدا اي ـ

 !سامیار کردن آرايش به دکر شروع و درآورد رو آرايشش لوازم رفت نفس بعد

 !کنن گريه يا بخندن نمیدونستن هم اتردين و میالد و خنده از بوديم کرده غش که ما

 ......بود شده ديدني سامیار قیافه

 !بود شده نظیر بي سايه و چشم خط و قرمز رژ اون با

 ........گرفتم كسع ازشون من و داشتن نگه رو سامیار هم میشا و نفس و آوردم دوربین رفتم سريع من

 میشا و سنف لباسمو تو انداختم رو دوربین خنده با من اما بگیره رو دوربین میخواست و کرد دنبالم عصبانیت با سامیار

 .........خنده از مردن ديگه

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 انجمن نودهشتیا  کاربران نگین+  مینا+  غزل | 6عشق به توان  سایت نگاه دانلود
 

 :گفت سامیار و داد قورت رو دهنش آب میالد

 !من به بده رو دوربین ادم بچه مثل شقايق ـ

 !ندم؟ اگه خب: من

 !!!!!!برمیدارم خودم: رسامیا

 :گفتم و شد چهارتا چشام من

 !آخه نداري جرعتشو سرت تو خاك ـ

 .......کنم قايم رو دوربین تا اتاقم تو رفتم در سريع بعدشم

 .......رسیديم بازي بقیه به نشستیم و کردم نگاش گشاد لبخند يه با برگشتم که بعد

 ......بخره بستني بره ديناتر که گذاشت شرط و برد میشا باز هم بعد دست

 !!!!بود رحم دل چقدر میشا اين واقعا

 

 .......میزد پرسه ما اتاق پشت داشت که ديدم رو سامیار و بخره بستني تا بیرون رفت اتردين

 ....گرفتم رو حالش که بودم خوشحال خیلي

 .....دمش مانعش و گرفتم رو لباسش قهي من ولي تو بیاد زور به میخواست و گرفت رو بازوم که اتاقم تو میرفتم داشتم

 .........بود کافي هم همون که خورد تكون متر سانتي سه دو فقط اما دادم هولش و روش انداختم رو بدنم تمام

 رو دوربین دوباره عادي خیلي و بستم رو لبتاب و لبتابم رو ريختم رو عكس و کردم قفل رو در و اتاق تو رفتم سريع

 ........باشم داشته کرد پاك دوربین از اگه تا تجهیزاتش متما با کردم قايم

 ......کشید رو موهام سامیار که رفتم و بیرون اومدم سريع

 دهگشا چشاي با میشا و نفس و کردم فرار دستش از و کشیدم رو موهاش منم که گرفت دردم اينقدر المصب وايیییي

 !کردن مي نگاه مارو شده

 !میكنه محو منو میاد االن بگیر رو هرکول اين جلوي! نفس: من

 :گفت و خنديد نفس

 !بگیم ما که هرچي پس برديم ما تازه ديگه بازيه ديگه نكن اذيتش سامي ـ
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 !شقايق؟ هرکول گفتي من به: سامیار

 ! گفتم ام عمه به پ ن پ: من

 .........میالد پشت رفتم و کشیدم جیغ يه من و سمتم دويد سريع سامیار

 !میالد بگیرش: سامیار

 :گفت و کرد ام آبي چشاي به نگاه يه و گزيد رو لبش میالد

 .......کن ولش بابا داره گناه ـ

 :گفت میمرد داشت حرص از که سامیار

 !!!!!میالد بپوکي اي ـ

 .........اتاقم تو رفتم و زدم چشمك يه سامیار واسه و خنديدم

 :گفت میشا و اتاقم تو اومدن میشا و نفس

 !سامیار بدبخت شقايق نمیري واي ـ

 !گرفتي رو حالش خوب گرم دمت: نفس

 !آبجي میكنم خواهش:  من

 :گفتم و زدم خودم به عطر يكم و آرايشیم میز سر رفتم

 !نفس؟ تو اتاق تو ببريم بايد االن رو وسايلم راستي ـ

 .......آره! امممم:نفس

 ...... نفس اتاق تو برديم میشا کمك با رو وسايلم

 ......بود آورده رو وسايلش قبل از هم میشا

 ....بذاريم فیلم و سالن تو بريم کردم پیشنهاد و بود رفته سر خیلي حوصلم

 !خوابن همشون ديديم رفتیم

 !ببینیم بذار ترسناك فیلم يه پاشو خوب: من

 !باوشه: نفس

 !کنن مي آب رو آدم زهره که اونايي از داشتم دوست خیلي من که گذاشت محشر ترسناك فیلم يه
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 .....بود شده قشنگ تازه وسطاش اما بود چرت خیلي فیلم اوايل

 ييتا سه که شد ظاهر جلومون ترسناك صحنه يه يهو که بوديم دوخته چشم تلويزيون صفحه به و بوديم ساکت همه

 !پريدن خواب از پسرا هرسه و کشیديم جیغ

 !!!!!!! مرگ اي: اتردين

 !تربیت بي: میشا

 !هستید؟ طلبكارم کردين بیدار نازمون بخوا از مارو: اتردين

 !هرگز حلقمي توووو! ايیي: من

 !جونم؟: اتردين

 .......کرد نگاه فیلم ادامه به و سكوت عالمت به بینیش رو گذاشت رو دستش نفس

 !!!!!!!پخخخخخخ: گفت و داد و داد فشار رو شونم يكي يهو که میكرديم نگاه بادقت و فیلم حس تو رفتیم باز

 :گفتم بود گرفته دردم خیلي که من

 !المصب شد منفجر شونم بمیري خفه ـ

 :گفت و خنديد سامیار

 !حقته ـ

 :گفت نفس

 !ها میكنه لهت میزنه حساسه شونش به شقايق احمق ـ

 !تو و میدونم من شقي کن اذيت منو تو بعد به اين از پس ايول: سامیار

 !شقايق چیه شقي... شدي خاله پسر زود چه! هويیي: من

 !شد چي فیلم بفهمیم نمیذارن ديگه کنید بس اه: میشا

 ......ديديم رو فیلم بقیه نفره شیش اينبار و

 :گفت و شد خرد اعصابش نفس که اينا و کیه اين و شد چي که میكردن سوال پسرا اين همش فیلم وسط

 .......بذاريد اول از خب بابا اي ـ

 .......بذاري میخواي که حاال بذار خب: اتردين
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 .....نیست من مشكل: نفس

 .......میذارم خودم خب: اتردين

 !!!!گذاشت رو فیلم اول از دوباره رفت و

 نفس زبون از

 واقعا ليو ديدن به کرديم شروع گذاشتو اول از فیلمو رفت اتردين ببینیم حسابي فیلمودرستو يه گذاشتن اينا اگه اه

 مفیل بشیم شهر ي شهره فردا از که بترسیم پسرا اين جلوي مونده همین خدا تورو نگا میكردم زرد جاهاش از بعضي

 ما سمت کرد رو سامي شد تموم که

 میتونیمن بشه باز دانشگاها ديگه که شمال بريم سر يه میخوايیم پسرا ما نیست که صابخونه اين دخترا راستي-سامي

 بريم

 ايد؟ ديونه مگه شمال بريد بزنید میخوايید شیراز از-من

 میخواد دريا دلش اقا ولي گفتم بهش منم میزنه خل يكم اتردين اين-میالد

 اتردين؟ کردي دريا ويار-شقايق

 خنده زير زديم

 میريد؟ کي حاال-میشا

 میوفتیم راه دو ساعت امشب همین-میالد

 میريد روزه چند حاال ازادي ها بچه ايول سالمت به-من

 برمیگرديم روزه0 بمونیم اونجا وزمدور برگشت روز يه رفت روز يه نمیمونیم زياد-سامي

 غنیمته روزم 0 همون-میشا

 زدم داد اشپزخونه تو رفتم

 قهوه يا نسكافه چاي ها بچه-

 کنن پزيرايي ماها از میخوان خانوم نفس دراومده طرف کدوم از افتاب-میالد

 گفتم اوردمو در زبونمو

 کن ادهاستف پس اقا میشیمه راحت دستتون از روز 0 اينكه خوشحاي از-

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 انجمن نودهشتیا  کاربران نگین+  مینا+  غزل | 6عشق به توان  سایت نگاه دانلود
 

 میخوام نسكافه من-سامي

 كافهنس از که بخاري به داشتم ها راحتي از يكي رو نشستم و بردم نسكافه سیني يه من کردنو موافقت همه هم ها بچه

  کردم بلند سرمو سامي صداي با که میكردم نگا میشد بلند

 نداره امنیت نیست هیچكسم میمونید تنها اينجا شما نريم میخوايید نفس میگم-سامي

 میاد سرتون باليي يه وقت يه نیست که هم اخمو پیر اين نیستیم که ما میگم همینو منم-میالد

 نمیاد پیش مشكلي میكرديم کار کاراته دبیرستان ازهمون نباشید ماها نگران شما-شقايق

 ادم يا حرو شايد زهتا بكنین نمیتونید کاري هیچ سرتون ريختن قلچوماق تا چهار وقتي ولي میگید اينو االن-اتردين

 ولش هیچي........ خوار

 گفت سامي اخر لحظه رفتن شدنو اماده اينا بهشون بخشي اطمینان کلي با خالصه

 كنممی مسئولیت احساس بهت نسبت ولي ندادم قولي ازت محافظت مقابل در هیچكس به چون امانتي دستم نمیگم-

 قدمتش خونه اين میدوني ندارن امنیت بزرگ خونه اين تو تنها وتك دختر تا 1 اينجا واقعا چون نمیريم نريد بگي اگه

 دارن جن سال50باالي هاي خونه بیشتره يا سال 20 نزديك

 همونقدرم کردي پاره لباسامو که همونقدر ضمن در میشیم راحت ازتون روز 0 که بگزرونید خوش بريد سامي برو-من

 باشم گفته بخري لباس بايد برام

 نه انگار شد شروع هم ها ما شیطوني بیرون گزاشتن در از پاشونو که موقع همون میگیرم راتب جوجه باشه-سامي

 رامب که رو شلوارکي تاب تنها رفتم زود منم کرد زياد ته تا صداشم گذاشت اهنگ رفت میشا شبه نصفه دو که انگار

 زبا هم موهامو کردم عوض لیم شلوار توتیشر با بودمو خريده میشا با خريده مرکز اون از که هموني بودو مونده سالم

 هديگ که رقصیديم زديمو ها بچه با انقدر حال عشقو و برقص بزن حاالبريم خوشگل چشم خط يه طاليي رژ يه کردم

 خودمون به کلي شبي نصفه بوديما ديونه بودن شده پالس ور يه کدوم هر شقايقم با میشا میداديم جون داشتیم

 میكرديم برقصم بزن بوديم رسیده

 ببینم رو قبلیه فیلم اون حسابي درست نزاشتن پسرا اين که بزار ترسناك فیلم يه برو شقي-من

 دنش گم جنگل تو که بود دختر تا سه درمورد موضوش نمیزاشتیم کاش اي که گذاشتیم فیلم يه میشا موافقت با

 اشتمد ديگه میبینن روح اينه تو نمیكن حس يا میشنون عجیبي هاي صدا که بگیرن پناه تاريك قصر يه تو میرن

 روحو يا خوار ادم شهر تو عاقل ادم بگه نبود يكي اخه شدم بدتر اتردينم حرفاي اوردن ياد به با میكردم روح قبضه

  که نمیشه حالیش چیزا اين بترسه که ادمي ولي میكنن چیكار جن

 میترسم من من نفس-میشا
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  بود شده بیشتر هم درختا خش خش صداي

 میكنه نگامون داره يكي اينه تو میكنم حس من نفس-قشقاي

 اونور میرفت پرده ور اين از هي هم هیكلي ادم تا سه سايه هوا رفت نفرم سه ما جیغ باهاش که رفت برقا همونموقع

 ...زديم رو ناقصه سكته ديگه در به میزد يكي همش میخورد تكون ها پنجره پرده

 !شقايق زبون از

 .......بوديم نديده کاش اي که دوباره ديديدم ترسناك فیلم رفتیم کرديم بكوب و بزن اينكه از بعد

 !!!!واي واي واي ديگه نفسم و میلرزيد هم میشا نداشتم رخ به رنگ که من

 ....يهو که میگفتیم پرت و چرت داشتیم

 داص هي و میكوبیدن پنجره به که انگار و شد ظاهر هیكلي مرد تا سه ي سايه و زدم جیغ قدرت تمام با من و رفت برقا

 .......بكنم غش بود نزديك ديگه که من و میاوردن در

 !بله ديدم کردم نگاه بیشتر وقتي که اومد پسر تا سه ي خنده و اومد برقا يهو

 !میخندن هر هر دارن اتردين و سامیار و میالد آقا

 :زدم داد و جلوشون رفتم عصبانیت با

 !؟شمال نرفتید شما مگه عوضیا ـ

 :گفت اتردين و شدن جدي يهو که میلرزيدم داشتم

 ...ما...  ما ـ

 !میدادي مون سكته داشتي که شو خفه يكي تو: من

 سامیار نام به امن آغوش يه بغل پريد ترسش از نفس و کنارم اومدن هم میشا و نفس میومد در داشت اشكم ديگه

 !!!!!کرد بارش فوحش کلي که نمونه ناگفته البته

 !آشغالي یليخ: نفس

 !خانومم باش آروم نیست چیزي.... کنم شوخي يكم میخواستم فقط من! برم قربونت میخوام معذرت عزيزم: سامیار

 ........بیاد جا حالم تا بخورم آب يكم که آشپزخونه تو رفتم سريع و میلرزيد دستام منم و

 ............کردم نگاه خودم به و اتاق تو رفتم سريع بعد
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 !لختیه که همش!پوشیدم؟ که لباسیه چه اين سرم بر خاك: من

 :گفت و خنديد اون و هوا رفت من جیغ و شد ظاهر پشتم میالد يهو

 !قشنگه خیلي لباست اتفاقاً ـ

 :گفتم و سمتش رفتم

 چي؟ میكردم سكته اگه نامرد ـ

 !تر کم خور نون يه بهتر: میالد

 :گفتم و اش سینه رو زدم

 .......میالد بدجنسي خیلي ـ

 !تخت رو انداختم و کرد بغلم و خنديد که کردم له محكم پاشو پام با

 !میكني؟ داري غلطي چه خر میالد: من

 !بدجنس؟ میگي من به: میالد

 !پ ن پ: من

 ......بودم کرده غش خنده از منم و من دادن قلقلك به کرد شروع میالد

 !نداره خوبیت میاد يكي االن!کن بس میالد: من

 ......ديگه زنمي تو بیاد خب: میالد

 .....بودم افتاده خوردن شكر به داد قلقلك بدتر که بزنمش میخواستم

 !کردم غلط بگو: میالد

 !(کردم کوچیك اخم يه و.......)ناراحتم ازت هنوزم من بگي بايد تو: من

 ......کرد نگام نشست و کشید دادن قلقلك از دست میالد

 !ي؟نديد خوشگلي اين به دختر چیه: من

 :گفت و بوسید رو گونم و نداد جوابي

 !باشه؟ میخوام معذرت ـ

 :گفتم و گرفت ام خنده میكنه نگاهم داره مظلوم چه که کردم نگاه بهش وقتي ولي کارش از بودم شده شوکه

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 انجمن نودهشتیا  کاربران نگین+  مینا+  غزل | 6عشق به توان  سایت نگاه دانلود
 

 !نمیشم خر نكن اونجوري چشاتو میالد ـ

 :گفت و خنديد میالد

 !من جون ـ

 !!!!!شهربازي بريم بايد اام بخشمت مي میكني اصرار چون باشه: من

 :گفت و زد اي قهقهه میالد

 !شقايق اي بچه خیلي ـ

 !بیشتر تو: من

 

 نفس زبون از

 داشتم هنوز نمیگفت هیچي میكردو ناز موهامو فقط اونم میگفتم بهش درمیومد دهنم از هرچي بودمو سامي بقل تو

 نداري رواني تعادل میبري منو مردن مرز تا رمبا يه میدي نجات جونمو بار يه بیشعوري خیلي سامي-من میلرزيدم

 تو کشیدتم دوباره کشیدو دراز کنارم خودشم تختو رو گذاشت منو اتاق تو برد بودم بقلش تو که همونجور منو سامي

 داغ هرم که بود اين مثل موهام رو هاش بوسه اينكه با میكرد ذوبم حرفاش اينكه با بود گرم اغوششش اينكه با بقلش

  میخورد بهم دندونامم ديگه حاال قبل از بیشتر حتي میلرزيدم میترسیدمو میلرزيدم هنوز ولي موهام رو نمیزار

 خوبي؟ نفسم-سامي

 سردمه سامي-

 داد فشار خودش به بیشتر منو

 نبودي ضعیف انقدر توکه خانومي-سامي

 افتادم روزي چه به ببین ودوستات تو سر صدقه از-من

 بدنم لرز کل باره يه که بود چي چشماش تو نمیدونم شد قفل چشماش تو چشمام کردمو ندبل سرما نمیگه هیچي ديدم

 نشد مبگیر ازش نگامو کردم کاري هر گرفتم گر بدنم داخل بیرونو از گرم گرم بودم گرم نبود سردم ديگه رفت بین از

 همب چشماش با رو چیزي يه کنه زبا قفلو اين نمیخواست ها حاال حاال اونم که بود سامیار دست قفلش کلید نشد که

 ماز نگاشو سامیر در صداي با وقت هیچ بدي پس نمیتوني وقت هیچ رو هديه اين گفت درونم از حسي يه که داد هديه

 کرد باز قفلو کیلدش با گرفتو

 بله؟-سامي
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 خوبه حالش نفس سامیار-شقايق

 خوبم اره-من

 پايین بیايید پس-شقايق

 باشه-من

  گفتم اومدمو در سامي بقل تو از

 سامي پايین بريم بیا-

 گرفت دستمو که در سمت میرفتم داشتم

 وضع اين با-سامي

 دص در صد شد داغ هام گونه بودم اين بقل تو لباسا اين با ساعت يه من عالم خاك کرد اشاره لباسام به دستش وبا

  شد قرمز

 ردهنب پارچه مترم نیم که اين بپوش بردار سلبا يه کمدت تو از برو بیا بجاش بكشي خجالت نمیخواد حاال-سامي

 است پوره پاره همشم

 شوهرمه شوهرمه سامي که نداره خجالت اصال کمرم به زدم دستمو ردمو بهش اخم يه فسقلي گفت لب زير بعدم

 گرفتم گر دوباره

  میكني اخم چرا حاال-سامي

 کنم عوض لباس تو جلوي جوري چه من بگي میشه-من

 میپوشه شلوارك تاب میره شبي نصفه منو ي عمه شبا پس نديدم رو تو اصال من يعني اها-سامي

 بعدشم میپوشیدم شلوارك تاپ میرفتم خوابه سامي میشدم مطمئن که شبا نمیبرد خوابم راحتي شلوار تیشرتو با اخه

 میشدم بلند ازش زودتر هم صبح نبینتم شد بلند شبي نصفه که باال میكشیدم سرم تا رو پتو

 میفهمي؟ کجا از تو اصال ادبي بي که اقعاو -من

 يک بخورم اب برم نشم بلند شبا عادتم به من اگه بدبخت اخه میكني هوا تخته شلنگ توخواب تو چه من به-سامي

 نخوري؟ سرما تا بندازه پتو روت دوباره

 يكم بكش خجالت-من

 میكشیدم برات وگرنه ندارم رنگي مداد شرمنده-سامیار
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 کن ونورا تو رو القل-من

 ....ها بچه پیش رفتیم هم با پوشیدمو سفید تیشرت با لیمويي جین شلوار يه منم کردو اونور روشو سامي

 !شقايق زبون از

 ..... پايین اومدن هم سامیار و نفس

!( شقايق منحرفي تو چقدر!)لبشه رو لبخند سامیارم و سرخه نفس چون داده رخ بینشون چیزايي يه کنم فكر اوووف

 !!!ديگه میگم سترا خو

 :گفتم و کردم حلقه بازوش دور دستمو و پیشش رفتم و کردم نگاه میالد به

 !!!!بگو تو ـ

 :گفت و خنديد میالد

 !!!ببريمتون میخوايم درآريم دلتون از اينكه براي شقايق پینشهاد به دخترا ـ

 :گفت شوق با میشا

 !شهربازي ـ

 !!!کرديم غش خنده از حرفش اين با

 !!!!میريم فردا بخوابید زود پس خب: من

 ......... اينا نفس اتاق تو رفتم کله با و رفتم هم دستشويي و کردم عوض رو لباسم و اتاق تو رفتم سريع

 ....بودن کرده پهن من براي جاهم يه و کنارش نفسم میگفت پرت و چرت داشت و بود خواب رخت تو میشا

 :گفتم و نفس سمت کردم پرت رو بالش و خواب رخت رو پريدم

 !بگه میشا بعدشم اتاق تو کردي غلطي چه بگو تو اول خب ـ

 !چي؟ خودت: میشا

 !نمیشه بلند بخاري هیچ میالد اين از! بابا بینیم: من

 ........خنده زير زديم هرسه و

 ......رسید میشا نوبت بعد کرده چیزداري کاراي چه که کرد تعريف نفس

 .........بعد کرد بغلم اولش !که نمیدوني اصن.... ببین: میشا
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 !شد سرخ میشا يهو بعد

 :گفتم و سرش تو زدم من

 !اش بقیه خب وقت هیچ حلقمي تو ـ

 کرد خراب چیرو همه تو نحس صداي که بود فیلمه اون تو که میكرديم کارا اون از داشتیم! بابا خب خیلي: میشا

 !!!!شقي

 :گفتم و کردم اي خنده

 !نمیومد بدشم! نفس؟ روئه و چشم بي چه میبیني....  حقته ـ

 :گفت و خنديد نفس

 !فردا واسه بقیش ديگه بكپید! حاال خب ـ

********************************** 

 !!!!! نفسه حلق تو دستش میشا و خوابن میشا و نفس هنوز ديدم شدم بیدار که صبح

 !شدم نپشیمو اما زدم و برداشتم رو نفس رژ و گرفتم دوش يه رفتم و خنديدم

 !بودم شده دلقك شبیه بود قرمز بس از

 !کردم پاك رو لبم باهاش و برداشتم رو بود دستم دمه که حوله يه سريع

 !!!!!زدم گندي چه فهمیدم تازه کردم نگاه که حولهه به

 !بود میشا ماله حولهه وايي

 رو نشستم و خشكیدم موهامو و زدم تر کمرنگ رژ يه و پوشیدم مرتب لباس و گوشه يه کردم پرت هرو حوله سريع

 :گفت و پريد نفس و نفس سر تو زدم باهاش و برداشتم کوسنارو از يكي و تخت

 !ديوونه؟ میكني چیكار ـ

 !بیاد کن رد تو شماره زدم مختو نفس: من

 :گفت و خنديد نفس

 ....ديوونه ـ

 !دوتا؟ شما چتونه: میشا
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 !!!!(يشیراز لهجه به!)میزني؟ غر ايقد چرا عامو وايي: من

 !میخونه؟ خروس کبكت چیه: نفس

 !!!شهربازي بريم میخوايم معلومه خب: من

 !شقايق؟: نفس

 !جونم؟: من

 !نداري؟ تب خوبه؟ حالت: نفس

 !!موندم خونه که بس شدم کسل کنم چیكار خب چرا: من

 ....حموم برم من ديگه میگه راس: میشا

 ....پايین دستشويي رفت هم نفس و حموم رفت

 ارتاچه چشام بود دستش که اي حوله و عصبانیتش باديدن من و بیرون اومد میشا که میزدم الك ناخنام به داشتم من

 :گفتم و شد

 !!!!!!!!میشووري؟ ـ

 :گفت تعجب با میشا

 !چییي؟ ـ

 !!!!!میشووري میشه! چطوري و میشا کردم ترکیب باهم رو کلمه دوتا اين چطوري؟ میشا که اينه منظورم! اممم: من

 :گفت و ديدخن

 !کردي؟ اينطوري تو اينو بزن فك کم ـ

 :من و من با من

 !مويي؟ با! من؟ کي ـ

 !!!میكشمت شقايق، میكشمت: میشا

 ... عزيزم کن کنترل رو خودت: من

 !!!!!درد و عزيزم: میشا

 :گفتم و خنديدم من
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 !حوله زياده که چیزي بیخیال ـ

 !همین عین میخري واسم خودت پس خب: میشا

 !میشه خراب پوستت نیار جوش حاال بابا شهبا: من

 !شقايق(: داد با)میشا

 دوتا؟ شما چتونه: نفس

 ....شد آماده خودشم و کرد آماده مارو زور به هم نفس و داد توضیح چیرو همه میشا

 مه ديگه جیگر يه بدتر ديگه زده آبي تیپ هم نفس!!!!! بودم شده جیگر خیلي و بودم زده اي قهوه و کرم تیپ من

 !!!!1 توان به جیگر میشه کال بود زده ياسي تیپ هم میشا.... شد اضافه

 :گفتم و اومد يادم چیزي يه تازه من و پايین رفتیم هرسه

 !!!بزنم عطر رفت يادم ايي ـ

 !گرفتم دوش ام عالقه مورد عطر با رفتم و نكردم توجهي من اما دراومد صداشون میشا و نفس

 .میشا اززبون..

 که چیزي اولین..اومدن پسراهم دقیقه بعدازده.بودن هنوزپسرانیومده..پايین مونديم منونفسم عطربزنه رفت شقايق

 که ونچ ولي میكرد نگاه منو باتحسین داشت اونم بود پوشیده که جذبي لباسه تواون اتردين کردهیكل جلب توجهمو

 بودکه90ساعت..شد وهمینطورم هبفهم که کردم نازك براش چشمي پشت بودم ناراحت ازش ديشب بابت هنوزم

 دامص اتردين که میشدم سوارماشین داشتم..اتردين يباماشین وپسراهم نفس مادختراباماشین بیرون زديم ازخونه

 بره بو که پايین رودادن شیشه من باغرغراي..بود گرفته دوش شقي همیشه مثل..سوارشدم ندادمو محلش کردولي

 ینگتوپارک رفتیم شهربازي رسیديم وقتي..خنديديم شقي اين ازدست کلي اهتور..بودم سردردگرفته من که بیرون

 همه تادخترجیگربوديمو1 هرحال به بیرون اومديم که ازپارکینگ...شديم وپیاده کرديم پارك کنارهم ماشینارو

 تمواومددس اتردين..تودستش وايسادودستشوگرفت مثالزنش پیش رفت هرکي شدن عصبي پسراهم میكردن نگامون

 :گفت دندوناش وازالي گرفت زوردستمومحكم به اونم نذاشتم که بگیره

 ..میكنن نگات جوري چه همه که میبیني نكن میشالجبازي:اتردين

 ..کن ولم گفتم نمیبینم نه:من

 اش میالدخنده که گرفتم میالدومن دسته يكي اون کنارمیالدوشقي رفتم سريع دراوردمو دستموازدستش بعدم

 :گرفتوگفت
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 ...شدم هاشونومیگیرن بچه دست ماماناکه اين شبیه من اينجوري شوهرنداري خودت میشامگه:دمیال

 :بازوشوگفتم به زدم يكدونه منم.خنديد بلندي باصداي بعدم

 ...شوهر تا خانه زبل بیشترشبیه من شوي که اين دوم..باشه نیشتوببندازخداتم که اين اول:من

 ..نبود يخ کوه سامیاريك مثل اخه كردممی بامیالدبیشترازسامیارهال من راستش

 من هببخشیداخ ناراحتي ديشب بابت میشااگه:بود نوشته که اومد اتردين از اس سك که میخنديدم همینجوري داشتم

 ...کردم عذرخواهي که

 شد باعث که دستشوگرفتم اتردينو پیش دويدم کردم ول میالدو دست دلرحمم زيادي يكم منم که ازاونجايي

 وشقي نفس به رو من که بوديم وايساده همه..بود اس شهربازيوخیلي به رسیديم باالخره..بخندن بهم قيمیالدوش

 :گفتم

 ..ارم پارك چهقدرمیرفتیم زماني يك هايادتونه بچه:من

 بهخیر يادش اره:گفتن باهم نفسوشقي

 ..نیستیم هم روپیه االن بوديم بورس رو دالر مثل زماني يك:من

 ...سوارشديم گرفتیم تابلیط6 رفتیم..شیم سوارترن رفتیم اول..ديدنخن همه حرفم بااين

 اين..درحدبنز میكشیدم بودماجیغ گرخیده که من...نفسوسامي بعدم بعدمیالدوشقي جلوبوديم اتردين منو

 همینجوري نفسم شقايقو میرفتم ويجي گیجي که من پايین اومديم بعدکه..نگو که میكشیدم جیغ سرپايینیاروهمچین

 :مامیخنديدومیگفت میالدبه..دنبو

 ..نداريدچراسوارمیشید جنبه شماکه اخه:میالد

 ..نیست چیزي ديگه که اين ارموسوارشديم پارك ماواسه خیرم نه:من

 ..کامالمشخصه بله:میالد

 ..کرديم قصدرفتن باالخره وسايل نصفه بعدازسوارشدن

 میشا اززبون

 ماتردين تندمیرفت خیلي سامي برگشت توراه..اتردين باماشین نفرم0ما رفتن نفس سامیارباماشین نفسو هم برگشتني

 میگفت هي

 انقدرتندمیره؟ چرا اين:اتردين
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 ..نفسوبدزده نكنه میرفتیم مابانفس کاش اي شقايق..خونه زودبرسه میخواد داره عجله اخه:من

 بینیموگفت زدنوك يدونه اتردينم.خنديدم بعدم

 ..نكن هماروايستگا داداشه خانم هي:اتردين

 ..هست ايستگاه:من

 ..باشه.ا:اتردين

 لباس میريم میشامنوسامي:داد اس نفس راه وسط..بودمیخنديدن گرفته اشون خنده من حرف ازدست هم میالدوشقي

 .شمابريدخونه بخريم

 گفتم رولپم زدم يكدونه اينوخوندم که اين محض به

 ..رفت ازدست ام بچه واي:من

 شده؟؟ کي؟؟چي:اتردين

 .میدزدتش ازاونجا بعدم خريدکنن دوستموزدبرن مخ.گفتم ديدي:من

 :میخنديدگفت که درحالي اتردين..خنديدن يهوهمه

 فكرمیكني؟؟ چراانقدرگانگستري..ديشبه تاثیرفیلم فكرکنم..اي ديونه میشاخیلي:اتردين

 ..سامیاراعتمادندارم اين به من.چیكارکنم خب:من

 ..کرد صدام تواتاقو رفت اتردين خونهتو رفتیم وقتي.نزد حرفي کسي ديگه تاخونه

 تواتاق رفتم

 بله؟:من

 :گفت بازکردو دستاشوبرام اتردين

 کوچولو بیاببینم:اتردين

 کوچولوگفتم بگن میادبهم بدم خیلي که من

 ..توبابابزرگ قربون:من

 کردگفت اومدبغلم اتردين

 ناراحته؟؟ ازدستم هنوز من کوچولوي خانم:اتردين
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 گفتم کنم لوس براش دموخو داشتم دوست که من

 ارهههه:من

 گفت داددستمو دراورد خوشگل ي جعبه ازتوکمديك کردورفت موهاموبوس اتردين

 حاالمیبخشي؟؟:اتردين

 بودم کرده کپ من

 منه؟؟ واسه:من

 ..اس دخترهمسايه براي پ ن پ:اتردين

 :گفتم بغلش پريدم

 ...اتردين باحالي خیلي:من

 ..شدي میشن خوشحال میدي نبات اب بهشون هاکه بچه اين مثل:گفت کردو بغل منو اونم

 ..چیه مگه خب:من

 ..شدم مرگ ذوق کلي!!بود عطرچنل يك روبازکردم جعبه بعدم

 ..بگیرم يكدونه برات باعطرگفت میگیري هرروزدوش ديدم:اتردين

 گرفتي؟؟ کي اينو..مرسي واي:من

 ..ديگه.ديگه:اتردين

 گفتم کردم اشوبوس گونه

 .برم من نداري کاري ديگه اگه..ممنون:من

 ديگه؟ بخشیدي فقط نه:اتردين

 ..فكرمیكنم روش:من

 تاحاالبه...درمیاوردم بال ازش اي توجه ترين باکوچیك که بود جالب خیلي بیرون اومدم ازاتاق خنديدومن اتردين

 ..میذاشت پاپیش بايد اون اول روکنم حسمو اين حاالها حاال نمیخواستم ولي.حسونداشتم اين کسي

 گفت شقي که فكرمیكردم همینجوري داشتم

 میگه؟؟ عطرچي اوه:شقي
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 ..موقوف فضولي میگه:من

 خورد زنگ گوشیم که میزديم حرف باهم داشتیم تواتاقو رفتیم باهم

 وايیییي:من

 ..کیه:شقي

 ..ارش:من

  بدواومد بدو اونم صداکردم واتردينو بیرون رفتم بدوازاتاق

 بله؟:اتردين

 ..زد زنگ ارش اين دوباره اتردين:من

 :گفت شده تابلوعصبي که اتردين

 ..میكنم درستش من بده:اتردين

 .داد گوشیوجواب

 بله؟؟:اتردين

----------- 

 نگرفتیدنه؟؟ تماس ديگه گفتم فكرکنم-

------------- 

 ..نزن زنگ ديگه پسرشم دوست که گفتم-

------------- 

 کنم؟ تورورنگ بخوام من که هستي توکي ههه-

------------ 

 دادبهموگوشیو سريع کردو گوشیوقطع سريع..کرد بدنگاه خیلي من پريدوبه اتردين رنگ که گفت چي نمیدونم يكهو

 .نداد جواب کردم صداش هم هرچي رفت

 هبودک اشك فكرفقط بااين..گفته اتردين به ارش دروغي چه خدامیدونه..روتخت تواتاقوافتادم رفتم خراب باحالي

 .ارش به زدم خوردشدزنگ اعصابم ديگه...شد نصیبم
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 بله؟؟:ارش

 عوضي؟؟ گفتي اتردين به چي تو:من

 خنديدوگفت

 ..گفتم ازشیطنتامون نخورفقط جوش عزيزم-

 اخه؟؟ باتوچیكاردارم من میگي چرادروغ اشغال عوضي:من

 دادزدم نداشتم طاقت ديگه...بلند باصداي گريه به کردم وشروع کردم گوشیوقطع

 ..کن کمكم خداخودت..نخورده کثافت اون به اصالدستم من اخه..خداااااا:من

 .پريدتواتاق شقي

 خبره؟؟ شده؟؟چه میشاچي:شقي

 ..اومدطرفم بدوبدو ونفس رسیدن موقع همون سامیونفسم..میكردم گريه فقط که من

 شده؟؟ چي میشايي:نفس

 .نداد جواب پرسیدم منم:شقي

 بلندشد ديناتر دادوفرياد بعدصداي چندلحظه..دويدبیرون نفس

 میكنه گريه داره لورفته شايدچون..کثافتوبشنوم اون اسم نمیخوام ديگه:اتردين

 ..بزن حرف اتردين؟؟درست لورفته چي:نفس

 تدوس اتردينو که من مخصوصابراي.بشي تنبیه نكردي که کاري خاطر به سخته خیلي.نمیشنیدم صدايي ديگه

 ..کن کمكم خداخودت..دارم

 هب باشن نگرانت همه سخته خیلي.زياد خیلي گرفت دلم..اتردين جز به بودن باالسرم همه بازکردم چشمامو وقتي

 حمايت من هرحال به ياعادت داشتنه دوست حس اين نیستم مطمئن هنوزم البته.داري دوستش که جزکسي

 منوديدگفت پرازاشك چشماي که نفس..اونومیخوام

 دروغه؟ میدونیم همه که حرف خاطريك میكني؟؟به چراگريه عزيزم میشايي:نفس

 ..باورکرده که کاري اصل داره فايده چه:من

 شیطون؟؟ اتردينه منظورت کاري اصل:میالد
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 سامیارونفسوشقي.باريدن به کردن شروع خودموبگیرمواشكام جلوي نتونستم میالدديگه حرفه بااين

 دبو اي ديگه وقت شايداگه.رفوزدهح اين مابخنديم که خاطراين به میدونستم.بیرون انداختن باغرغرمیالدوازاتاق

 ..میشه نصیبم که اشكه فقط االن ولي میخنديدم

 دربیارن؟؟ يارو پدره بگم میشامیخواي:سامیار

 ..سوخته برام دلش بزرگه خیلي تهمته يك اين میدونست شايدچون!!!!عجیب!!حرفابعیدبود اين ازسامیار

 ..نیست نمیخوادمهم ممنون:من

 مثل من میگفت که اترديني اون زدنو تهمت بهم که بودم ناراحت خاطراين بیشتربه من.بیرون برم بلندشدمازاتاق بعدم

 نگاهtvداره نشسته رومبل اتردين ديدم که بیرون رفتم ازاتاق..معرفته بي خیلي..باورکرده میمونم خواهرش

 هب زدم خودمو خاطرهمین به.نیست مهم من براي اونم نیستم مهم اون براي من اگه بدم نشون بهش میخواستم..میكنه

 برام انممام همیشه ريختم عسل توش ويكمم کردم شیرداغ.. تواشپزخونه رفتم کنم نگاه بهش که اين بدون خیالیو بي

 .پیچید توگوشي مامانم صداي.برداشت تابوق0بعداز..خونه زدم زنگ افتادم بابام يهويادمامان..میكرد درست شیرعسل

 بله؟:مامانم

 .ماماني سالم بشم صدات اون هقربون الهي:من

 کشیدوگفت جیغ يك مامانم

 ...نزنیا مازنگ به وقت طوري؟؟يك چه عزيزم سالم:مامانم

 ...میزدم حتمازنگ وگرنه کارداشتم باورکن مامان ا-

 راحتي؟؟ خوبه جات حاالبگوببینم خب-

 گفتم کنم نگرانش نخواستم ولي نگو که انقدرخوبم اره گفتم تودلم

 است؟ نهباباخو اره-

 ..گوشیش به بزن زنگ.سرکاره نه-

 ..میزنم باباحرف حاالبعدابه.کردم قطع بامامي زدن فك بعدازيكربع

 که بیرون برم ازاشپزخونه پاشدم خوردم شیرمو سريع منم اشپزخونه اومدتو اتردين که میخوردم داشتم شیرمو

 :گفت که اومد اتردين صداي

 ردي؟؟ک چیكارا باهاش راستشوبگوديگه:اتردين

 :گفتم دربیارم اونم حرص میخواستم بود گرفته حرصم که من
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 بگم؟؟ کدومشو زيادکرديم که کار:من

 قرمزشدگفت يكهو اتردين

 ..فكرشومیكردم که هستي پروترازاوني خیلي:اتردين

 يشتدا عقل يكم تواگه باورکرده خودشو يالغوزتراز يك حرف که کسي.میزنه حرف بودن ازپرو داره کي ببین هه:من

 ...روباورنمیكردي مردتیكه اون حرف

 بگوديگه د هان..منه يادگاريه که میدونه؟؟میگه پشتتم زخم جاي طوري چه اون میگه؟؟پس دروغ داره اون:اتردين

 لعنتي؟؟

 يحتماوقت اونم..بريده باشیشه بودم بچه وقتي زخم اون..باشه انقدروقیح ارش فكرنمیكردم بودم مونده مات که من

 زاييچی ازچه بعضیا کن خدانگاه..ديده بازبوده يكمي لباسمم سرشونمه باالي چون بودم رفته قاطي روسيع يك باهم

 ارش بودکه جاهم ازهمون چون نمیرفتم هیچوقت کاش اي بود داداشش عروسیه اون اخه..میكنن استفاده

 که کنه چیكارت خدابگم ارش..من خداي واي..تواتاق رفتم بود شده جمع توچشمام اشك که درحالي من..گیردادبهم

 ..کاريونمیكردي همچین بودي عاشقم تواگه..میكني بازي راحتي همین به من بازندگیه

 گفتم ولي بدن دلداريم میخواستن تواتاق اومدن نفسوشقايقم.شدم اروم کردم گريه که يكم

 ..نیست ممه برام باورکرده اتردين هم اگه تازه خوبه حالم نیست دلداري به هانیازي بچه:من

 ..خبرندارشتن من ازدل اوناکه ولي شدن خوشحال کلي هم نفسوشقي

 بوددادبیدادمیكرديد؟ چي حاالبگوببینم:شقي

 .شدنا عصبي نفسوشقي گفتم ماجراروبراشون کل منم

 ..میكنه توجه چیزايي چه به ببین مرتیكه:نفس

 ..حالشونگیرم اگه نیستم شقي من:شقايق

 ..نخوريد باباجوش:من

 يك ديمدي رفتیم...ها خوبه پسرااشپزيشون اين خدايیش.کردن پسراصدامون که ناهار تاموقعي وررفتم تابم لببا يكم

 اهنگ باتعجب دارم ديدمن میالدکه..فراتر ازاون يكم ولي بود ساالدماکاراني هاي تومايه..کردن درست وجق عجق غذايه

 گفت میكنم

 ..دراورديه من غذاي يك هااين بچه:میالد

 ..خیرکنه خدابه پس:من
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 داشتن همه کیه تاببینم اوردم سرموباالمي هروقت ولي میكردم نفروحس يك نگاه سنگینیه غذاخوردن موقعي

 یرمبگ کفش خريدمن بريم يكدور که میزديم حرف اين ي درباره داشتیم بانفس خوردم غذاموکه!!! میخوردن غذاشونو

 میمونديك فقط..ندارم اونم حمايت ديگه اومد يادم که تردينا به بدم برم خواستم.بود ارش خورد زنگ گوشیم که

 بودا کرده کپ بدبخت میالد تو پريدم زدم در میالد اتاق سمت بدورفتم......نفر

 ..بده جواب بیااينو میالد داداش:من

 میالد؟ داداش حاالشديم اوه:میالد

 ..ارشه بده جواب بیااينو حاال مسخره ا:من

 ..ددا جواب توهم رفت اخماش

 بله؟:میالد

- ---------- 

 ..برادرشونم بگید؟من من فرمايش؟به-

- ------------------ 

 ..کردي زندگیشوداغون يكبار.بزني زنگ نبینم ديگه.داره فعالکه-

 گفت سمتم میالدگوشیوگرفت.کرد قطع بعدم

 ..میكنه عذرخواهي ازت میاد خودش اتردين باش مطمئن.بیا:میالد

 ..برادر يك عنوان به حتي مرد من براي ديگه ردينات.نیست مهم برام:من

 مطمئني؟ میزني که ازحرفي:میالد

 ..مطمئنم اره:من

 ..نمیگن اينو چشمات چون نیستم مطمئن من ولي:میالد

 خريد میرم بابامن خي بي:من

 ...میشاشماچقدرمیريدخريد اوه:میالد

 توچه؟؟ به دارم دوست:من

 ..کارکنم بروچي خب:میالد
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 نقشه يك موناتاق براي من البته..بشیم<بدبخت>بختبر دوباره ما بیادو فرداتفضلي قراربود بیرون رفتیم زاتاقا بامیالد

 ..دارم هايي

  نفس زبون از

  خريد براي بشیم اماده بريم گفت میشا که میزدم حرف شقايق با داشتم

 بشم اماده برم من پس اوکي-من

 شو اماده زود نديا لفتش خدا رو تو-میشا

 چرا اين خدا بود پاش رو تابشم لب تختو پشتي به بود داده تكیه سامي اتاق تو رفتم میدادم تكون سر که حالي رد

 رفح کلمه دو کردنو بقل بار يه با نبودي جنبه بي انقدر که تو کن درويش چشماتو نفس سرت تو خاك جذابه انقدر

  رمبردا لباسامو که کمد سمت رفتم بشه عوض راجبش نظرت انقدر

 اينجا؟ اومدي چرا-من

 خوشم منم میاد داره که هم تفضلي جبران براي گرفتم برات لباس همه اون ديگه نشو حال ضد انقدر نفس اه-سامي

 بخوابم نمینوتم تخت رو کردم عادت کاناپه اين به من چیه میدوني اصال بخوابم اي ديگه اتاق تو نمیاد

  گرفت خندم

 خريد دخترا با رممی دارم من نداره اجال خب-من

 خريد بره شب وقت اين دختر میده معني چه درضمن هم با خريديم لباس همه اون تازه میكني شوخي-سامي

 اين نمیدونم من نداره تعريفي ديدي که هم میشا حال میده مزه شب خريد ديگه نشو حال ضد خودت قول به-من

 ديگه میداد جواب هم یشام اين شنیده چي میگفت میومد خب عجوله انقدر چرا اتردين

 میسپرم ها بچه به من ولي کني دخالت هم تو ندارم دوست خودشونه مشكل نداره ربطي ما به صورت هر در-سامي

 بگیري؟ میشا از شمارشو میتوني بگیرن رو ارش اين حال

  گهگن مبرا يكم شخصیتت راستش حساسیتت کردنت کمك پنهانیه حمايتات اينجوريي چرا تو سامي ولي اره-من

 ماش نكن عوض بحثو زرنگ بچه کردم کارو فالن من مردم آهايییییییي بزم جار نمیاد خوشم ديگه اينیم ما-سامي

 خريد بري نداري اجازه

 میكنم عوض بحثو دارم فهمید زود چه اه

 میرم خوبشم میرم-من

 کي؟ اجازه با-سام
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 ندارم احتیاج رو کسي اجازه خودم-من

 کرد قفل درو جاش به ولي بیرون بره ازش میخواد گفتم که در سمت رفت خونسردي با همچین شد بلند سامي

 سرجاش برگشت خونسردي همون با برداشت کلیدشم

 نگرفته جلوتو کسي برو میتوني اگه حاال-سامي

 درو اين ببینم کن باز کردي قفل درو کي اجازه با-من

 ندارم کسي اجازه به نیاز-سامي

 میده پس خودم به خودمو حرف لعنتي

 نده پس خودم به خودمو حرف-من

 میرفت ور لبتابش با اتاق توي حضورم به نسبت تفاوت بي سامي

 نمیشه باز چرا اه کردم پايین باال بار چند دسگیرهرو درو سمت رفتم

 نمیشه باز نخوامم من تا قفله نشكنس-سامي

 نكردم بلند صدامو تا میكني زبا درو اين میايي شیك خیلي االن همین هم تو قفله میدونم خودم-من

 دلت چقدر هر حاال نمیكنم باز درو اون من کردم قفلش نديدي گفتم میكشیدي رو دسگیره هي که نه اخه-سامي

  کن جیغ جیغ میخواد

 داص رو ها بچه بلند بلند سرمو انداختم صدامو همین خاطر به میكرد تر عصبي منو همین بودو خونسرد لحنش هنوزم

  کردن جیغ جیغ به کردم شروع سامي قول به يا کردم

 بديییییییییید نجاااااااااااااات منو بیايد اترديییییییییین میالاااااااااااد شقاااااااااااااااااايق میشاااااااااااااا-من

 سامیار ين شدو بلند در پشت از صداشون که نكشید دقیقه به در به میكوبیدم هم مشتمو فريادم دادو با همزمان

 تقصیر ركد به جذاب میگم دقیقه يه بیشعور میگم دقیقه يه نیست مشخص باخودمم تكلیفم خدا رو تو نگا) یشعورمب

 میبینه سینمايي فیلم داره انگار میكرد نگام همچین(خودشه

 شده؟ چیزي خوبي نفس-میشا

 قفله؟ چرا در -شقايق

 پسر؟ کردي قفل چرا درو سامي -اتردين

 نمیزنید؟ حرف چرا سامي نفس -میالد
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 بزنه حرف ادم میديد محلت شما مگه-من

 نیست چیزي شد راحت خیالشون انگار شنیدن که منو صداي

  نمیاد؟ در صداش چرا کشدي رو سامي نفس-میالد

 نمیديم لوت پلیس به نترس بیرون بیا کشديش اگه حاال -شقايق میالد شديم داداش بي ديدي-اتردين

 پولدارا ناي میگن که راسته پس کشیدي نقشه بدبخت اين پوالي براي چرا ديگه يداشت پول انقدر که تو نفس -میشا

 میزنن مال حرص بیشتر باشن داشته بیشتر چي هر

 زدم داد حرصم از میخنديد چشماش سامیارم بودم شده عصبي بیشتر هم بود گرفته خندم هم

  بیرون بیام من نمیزاره بسته درو اين بابا اللید نمیگن نزنید حرف دقیقه دو-من

 نمیاد در صداشون نه ديدم

 بیرون بیام کنید باز درو اين بابا نمیديد جواب چرا-من

 نزنید حرف دقیقه دو گفتي خودت -شقايق

 مینويسیم يادگاري داريم کي ديوار رو باش رو ما-من

 گفت خنديدو سامي

 نمیري بیرون اينجا از تو نخوام من تا-

 صداي فقط بیشعورا نامردن خیلي نمیومد هم ها بچه صداي ديگه اخه شدم وارد ديگه راه يه پس نداره راهي ديدم

 هیچ هک نفسي همون شدم سامي سمت رفتم نمیومد صداشون اصال ديگه که بعدم شديم بدبخت گفت که اومد اتردين

 ودب کرده کپ بیچاره کردم حرکاتم قاطي عشوه و لوندي يكم روشو شدم خم بكنه مقاومت برارش در نمیتونست کس

 در از رفتن بیرون خاطر به خدا رو تو ببین گونش رو کشیدم گونه نوازش ارومو دستمو که شد بیشتر وقتي شوکش و

 من اچر بشونه کرسي به حرفشو میخواست لجو رو بود افتاده اون اگر نبود خودم دست ولي میكردم نبايد که کارا چه

 بودن شوك تو خنديدن جاي حاال که چشماش تو شدم خیره اون نه باشم برنده من میخواستم نكنم کارو اين نبايد

 ديگه ونچ بودم موفق کنم فكر بیارم چشمام تو میكنه گربه يه مثل چشماتو میگفتن همه که رو برقي اون کردم سعي

 گفتم بردمو تر نزديك سرمو اروم نمیزد پلكم حتي

 نكني؟ باز درو میاد دلت-من

 کرد نگا فقط تنگف هیچي دادو قورت دهنشو اب
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 لبتابشو بودو تاب لب رو که دستاش از رويكي گذاشتم بردم ازادمو دست میكردم نوازش گونشو همچنان دستم با

 تر نزديك بهش تاب لب نبودن با شدم نزديك بهش بیشتر بود نگاش تو نگام هنوز کنار گذاشتمش دست يه با و بستم

 کشیدم يكم کلماتو کردمو تر اروم صدامو بود انگشت رچها اندازه چشمامون فاصله حاال که طوري میشدم

 کن باز درو میكنم خواهش ازت-من

  داد قورت دهنشو اب دوباره میديدم وضوح به پیشونیش رو عرقو هاي دونه

 باشه بهتر کردن خريد صدتا از که جايي يه میبرمت االن همین بیرون نري اگه-سامي

 میدي بستني بهم بعدش-من

  داده نشون ضعف که میومد خوشم شیطنت از پر و بود شوخ لحنم

 جلو که رفت ابروم عالم خاك ديدم رو تفضلي برگردوندم سرمو تا شد باز در اومدو کلید چرخش صداي موقع همون

 تنیس توپ بود شده چشمشون که بودن ها بچه بدتر تفضلي از اين

 خوش تهداش که اينا به بیرون بیان میخوان خراب وقته خیلي درشون قفل که ترسونديد منو چه نیومده ببین-تفضلي

  میگذشته

 .میشا اززبون

 

 :گفت پنجره دم رفت اتردين اومد ماشین صداي که ورمیرفتیم اتاق بادر داشتیم

 ..شديم بدبخت:اتردين

 بدوبدوگفتیم ديديم تاتفضلیو پايین رفتیم اتردين منو..اومد تفضلي ياخودخدا ديديم رفتیم

 ..تواتاق موندن ها بچه خرابه دراتاقوبازکنیدقفلش بیاين میشه..سالم:منواتردين

 ..بود خوبي سفره اره.خوبم منم ممنون..سالم:تفضلي

 ايقوشق..باال بريم تفضلي همراه به بدوبدو کنیمو عذرخواهي مجبورشديم ولي گرفته بازيش حاال خرفت مرتیكه اه

 ..کنار رفتن کردنو سالم میالدتاتفضلیوديدن

 ..بود شده تنیس ماچشماموتوپ که بازکرد درو هم تفضلي

 خوش تهداش که اينا به يرون بیان میخوان خراب وقته خیلي درشون قفل که ترسونديد منو چه نیومده بببین:تفضلي

 ..میگذشته
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 بگم مجبورسدم بود افتاده من من به که اتردين

 ...بیرون بیان میخوان میگفتن داشتن پیش دقیقه6تا میكنن حال اينادارن میدونستیم ماچه تفضلي اقاي خب:من

 :گفت من خنديدوروبه تفضلي

 .جوني هي...جوونا ازشما امان:تفضلي

 :گفت اتردينو روکردسمته بعدم

 ..حاضرجوابه خیلي ماشاهلل.دودکن اسپند زنت واسه برو پسرم:اتردين

 ..حتما چشم":گفت بعدم معنیشونفهمیدم کردکه من به نگاه يك اتردين

 خودش که میكردم بارونش فحش داشتم تودلم همینجوري.پرووو..هست که همینه حاضرجواب میگه من به پیرخرفت

 ..انداخت پارازيت

 ..دارم کارتون پايین بیاين ديگه خب:تفضلي

 گفتم توسرم کوبوندم يكي من پايین رفت بعدمخودش

 ..احضارشديم واي:من

 میكرده خرش داشته بگیره بدبخت ازسامیه کلیدو که اين براي نفس دونستم مي که من بود کرده هول بیچاره که نفس

 !!نمیدونستن که بقیه خب ولي

 سرشو گرفتو دستمو اتردين(میاد بدم که چهقدرهم.)برم اتردين با مجبوربودم هم ومن پايین رفت بازوجش هرکي

 :گفت گوشم اوردبغل

 ...دودکنم اسپندو برات باشه يادم:اتردين

 اين..زد کوچولو لبخند يك بهم فقط که چیه حرف ازاين منظورش ببینم که کردم نگاه شصورت به برگشتم يكهو

 ..داشت ها معني خیلي برا حرفش

 گفتم لب زير بود نشسته تفضلي

 .نشست سريع چه..وقت يك نشي خسته تروخدا بشین بفرما:من

 گفت يارادار داره گوش اتردين نمیدونم

 ..ديگه نشسته بیچاره..ها خودشه خونه مثال:اتردين

 ..ندارم بهش مبهمي حسه چرا نمیدونم..چیكارکنم خب:من
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 داري؟ مبهمي حس کي توبه بگي میشه:اتردين

 ..خودم:من

 :کرد شروع تفضلي

 يك بیان ديگه ي هفته قراره حاال..خارجن من هاي نوه میدونید همینطورکه که بگم هامیخوام بچه خب:تفضلي

 دم!!دعوتید هم شماها که گرفتم مهموني يك امدگويي خوش براي منم.برن دمبع بمونن اي هفته چند يك سرايرانو

 ..دادي مفیدانجام کاره يك توباالخره ايول:گفتم يواش اتردين گوش

 ...کرد خودشوکنترل ولي گرفت اش خنده اتردين

 دوبكشی زحمت بايدشما فقط.برگردم بااونا پیششونو برگردم بدمودوباره انجام کارارو اومدم منم:داد ادامه تفضلي

 ..بديد روانجام خونه تزئیین کیكو گرفتن مثل کارايي

 ...بره پاشد بعدم

 ..میمونديد ناهار واسه میبريد؟حاال تشريف کجا:اتردين

 همهبف که زانوش به زدم باپام محكم يكدونه..خفه ديگه يكي تو هست چتر همینجوري اين اتردين تو بمیري خفه اي

 گفت چون دربیاره منو حرص میخواست شايدم دخو براي اوشگولیست ولي

 ..میمونديدديگه تفضلي چرامیزني؟اقاي ا:اتردين

 مزد جیغ من بست درو که همین..رفت رسید شعورش تفضلي خداروشكر...دنیامیري از هم نفهمم اومدي دنیا به نفهم

 میكشمممتتت اتردددديینننن:من

 ..دنبالش افتادم بعدم

 سرعتم چون نكرد قفل ولي بست پشتش درم اتاقمون بگم يابهتره اتاق تو رفت بدو..میزدم جیغ من میخنديدو اتردين

 ..در تو رفتم زيادبود

 ..شدم دماغ بي اتردين توروحت اخ:من

 داشتمبر دستمو..نیست چیزي گفت کرد نگاه يك طرفم اومد کرد کپ حالت اون ديدتو تامنو کرد دروباز سريع اتردين

 دادگفتم با ادمی خون داره يكم ديدم

 نیست؟ چیزي بعدمیگي میاد خون داره هییي:من

 .میشه خوب کنم بیابوسش..نمیشي شهید زيادنیست نترس:اتردين
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 ..نكرد الزم:من

 ..ديگه بودم عزيز جون من خب ولي بود کم خیلي خدايیش شستم بینیمو اتاقمونw.c تو بدورفتم

 ايم هقهو شلوار کت داشت ديروز تا بود رواني کال بچه.لشمنوکشیدبغ اتردين يكهو بیرون اومدم که ازدشستشويي

 ..میكردا

 ..دادمیزديا سرم داشتي ديروز تا نداري رواني تعادل تو...رواني کن ولم:من

 سخته خیلي..مشدي ناراحت بودي من جاي اگه توهم..شرمنده باهات زدم حرف بد میدونم میشايي ببخشید:اتردين

 ....الاشغ بايك کوچولوت ابجي بفهمي

 میبخشي؟ حاال:گفت..خورد حرفشو ي بقیه

 :گفتم بیرونو کشیدم بغلش از خودمو خاطرهمینم به..ابجي گفت که شدم ناراخت يكم دلم ته راستش

 راحتنا ازت که نمیبینم دلیلي پس..بس همینهو من ي توشناسنامه اسمي يك ببخشمت؟؟توفقط بايد چي براي:من

 ..ببخشمت حاال که باشم

 ي کله سپ زدم يكدونه رفتم میرفت باال بدبخت نفسه ازسروکوله داشت شقي.بیرون رفتم ازاتاق نشدمو بشمنتظرجوا

 :گفتم شقیو

 ..میرفته باال سامي ي کله از داشته خاطرچي به نفس میدوني که خودت بدبختو کن ولش هوي:من

 ..کنم اذيتش يكم گذاشتي اگه حاال.میدونم بله..بیشعور چته هوي:شقي

 :گفت نبود باغ اين تو اصال هک نفس

 :گفتم نفس به جونم تو بود افتاده فكري يك پیش چندوقت از راستش

 اتلیه؟ بريم میاي نفس:من

 چي؟؟؟ براي وا:نفس

 عكس لیهات بريم بعدم بگیرم تكي تخت دوتا میخوام.میخوابن مبل رو دارن کناه پسرا بیچاره ببین..دارم فكري يك:من

 ...يوارد به بكوبونیم بندازيم

 .ديونه بابا برو:نفس

 ..اتردين با دوتاهم يكي بندازم تكي عكس يكدونه میخوام..ضدحال:من

 .درويش چشما.بیشعور هوي:شقي
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 ..نكنه شك تواتاق اومد تفضلي وقت يك اگه میخوام مسخره:من

 .نمیكنه شك اصال ببینه که تختارو بعد اها:شقي

 ..ديگه هم به بچسبونیم تختارو اومد ضليتف هروقت میخوام...دارم نقشه اونم واسه:من

 ..میكني جارو همه فكر میاد خوشم:گفت کرد غش شقي

 .چي که پس:من

 ..میام باشه:نفس

 ..ايول:من

 :گفت گفتم جريانو وقتي..بگم اتردين به تاجريانو اتاق تو رفتم بدو

 ..خوبیه فكر باشه:اتردين

 ..بگیرم وقت بزنم نگز اوردم گیر خوب اتلیه يك برم من باحالي خیلي:من

 ..زمین نخوري حاال:اتردين

 جون به افتاديم بانفس ناهار خوردن بعداز..بود شده درست چي همه..اونجاباشیم5 ساعت شد قرار اتلیه به زدم زنگ

 ..هامون مو

 لباس چندتا..کردم پیچي پیچ يكجورايي..کردم درشت خیلي فر موهامو منم کرد شالقي لخت موهاشو نفس

 شل يقه هاسپرت لباسه يك..بود وطاليي کرمي رنگاشم برداشتم بود زانوم باالي تا که مجلسي لباس دوتا من.مبرداشتی

 .. برداشتم بلندم پاشنه کفش زدم اجري ي رژگونه با بژ رژ يك..برداشتم

 

 

 که دکلته يماکس تنگ پیراهن بلندسفید پاشنه روشنباکفشاي يابي پاره پاره شلوارجین سفیدبا جذب تاپ يك نفسم

 رنگشم میخوره دنباله پشتش کوتاهه جلوش که جذب پیراهن به طاليي رنگشم داره رونم روي تا بلند چاك يه

 كي بوديم شده جیگري..بود لباسش رنگ هم کفشاشم باشه شده کاري پولك سینشم روي و دکلته باشه مشكش

 جمع تي بي تي يك يكهو..نمیخوام:گفت مدنیو شقي..حاضربودن پسراهم حاضربوديم0 ساعت کردو هم ساده ارايشه

 9!!ديگه ببر کن

 كدونهي..ببین اتردينو واي.پايین رفتیم بانفس.میكرد صدامون داشت که میاومد اتردين صداي..خوردم حرص کلي منم

 ..بیرون زديم 0310ساعت..بود شده باحال هم سامي..برو بابا کن ول..خنديد بهت دوباره میشا:گفتم ام کله پس زدم
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 نفس زبون از

 یلیاخ نه حاال میكشیدم خجالت ازش انقدر عالم خاك کرد صدام سامي که اتردين ماشین سمت میرفتم میشا با داشتم

 هک سفید جذب پیراهن بود زده تیپي چه خودمونیم ولي نگو که بكشم خجالت نیستم بلد زياد کنم چیكار خب

 یپشت جون اخ بود پوشیده روشن جین شلوار با میداد نشون خوبي به هاشو عضله تمام بودو زده تا ارنج تا استیناشو

 توش شلباسا بقیه کنم فكر که بود دستش من لباساي ساك ي عالوه به ساکم يه بود شده ست من ي اسپرته تیپ با

 بود رجیگ بشر اين چقدر سانتي چهار سه بلند باالها میلیمتري کوتاه بقال اينم موي مدل عاشق من اصال خدا واي بود

  اخه

  دارم کارت بیا نفس-سامي

 بگو کارتو بله-من

  بدم نشونت گفتم بهت که رو خوبي اونجاي هم خريد بري تو هم بعدش که برم من ماشین با بیا-سامي

  بودن ما منتظر اتردين با که میشا سمت کردم رو باشه گفتم فضول که منم

 تفضلي مهموني براي سامي با هم خدماتي سرويس يه برسم کارام به برم اونور از که میام سامي با من میشا-من

  نكنیم خسته خودمونو که بگیريم

 برو باشه-میشا

 شه سوار که گفت خنديدو بلند اتردين که گفت چي نمیدونم لپش رو زد دونه يه اتردينو سمت کرد رو بعد

 بلد ادرسو حسابي درست خودش هم میشا اين بود معلوم اتلیه سمت افتاديم راه باهاش شدمو سوار سامي با منم

 ودب معلوم قشنگ که توشم از انداختم درش به نگا يه اتلیه رسیديم تا چرخیديم خودمون دور بار دوسه چون نیست

 زير يه هک پايین پله چندتا از رفتیم داريم قبلي وقت که اين گفتن زدنو حرف يكم با خالصه بلده کار مدرنو اتلیه يه

 رو تكیمون عكساي و کنیم عوض رو لباسامون بريم اول گفتن گرفتن عكس مخصوص بود یكش بزرگو خیلي زمین

 اتاق يه تو رفت میشا پوشیديم رو اسپرتامون لباس اول بگیريم هم با میخواستیم که عكسايي سراغ بريم بعد بگیريم

 انتخاب دارم دوست وموکد هر که داد توضیح برام ژست سري يه اومد هم ديگه عكاس يه بگیره عكساشو که ديگه

 میشد حالیم چیزا سري يه عكاسي اونم بود خونده هنر عموم دختر که اونجايي از نیومد خوشم کدوم هیچ از ولي کنم

  گفتم کردم لوکیشن به نگا يه اش تجربه براي میكرد مدل منو وقتا اکثر چون

 کنید سفید پشتمو ي صفحه لطفا-من

 رفت حرص با شده ناراحت نیومده خوشم ژستاش از اينكه از بود معلوم بود رتشصو رو جلفم ارايش من يه که دختره

 ناز يصندل يه رفتم بكنم کارامو خودم نگمو بهش چیزي ديگه دادم ترجیح کرد سفید ديوارو همون يعني صحنه پشت
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 اشتمد هنگ صاف سرمو ولي پايین سمت شدم مايل يكم روش نشستم لوکیشن وسط گذاشتم اوردمو رو مشكي سفید

 کردم قفل بهم دستامو پامو رون به دادم تكیه ارنجو کردم باز جفتشو کنم جمع پاهامو اينكه جاي به

 کنه پريشون موهامو که پام پايین کنید تنظیم بیاريد رو پنكه لطفا-من

 گرفتم ندوند به لبمو گوشه کردمو تر اي گربه چشمامو کرد تنظیم اورد رو پنكه رفت افاده هزار با هم دختره اون

 عكس بود اومده خوشش عكسا از انگار بود شده باز چهرش گرفتن عكس به کرد شروع زنه میشه عالي میدونستم

 شتهبرگ کمر از دوربین به پشتم بودو باز شونم عرض به پاهام که قد تمام عكس يه گفتم خودم ژستشو هم رو بعدي

 ازم تمگف هم ديگه ژسته تا سه دو بود کارم چاشنس چشمكم يه داشتم باشیطنت همراه لبخند يه دوربینو سمت بودم

 اومد سامي که میكردم مرتب رو موهام داشتم بگیريم رو اسپرتامون عكس بیاد بگه سامي به بره گفتم بهش گرفتو

 شمام اختیار در دربست بنده بفرمايید-سامي

 بگیريم عكس بايد کلي که بیا نريز مزه-من

 قشوي میشد قشنگ اسپرت عكس براي کردم بازش بیشتر يكم پیرهنشو هاي مهدک سمت بردم دست سمتش رفتم

 گفتم کردمو مرتب

 خوشتیپ اقاي بگیريم عكس بريم-من

 ريخت هم به موهامو خنديدو

 میكردم درستش داشتم بود ساعت دو کردي چیكار ببین سامي نكن اااا-من

 میكنم درست برات خودم بیا نداره خورد غصه که اين-سامي

 گفت گرفته رو سامي چشمش بود معلوم اول از که رهدخت

  برادريد؟ خواهر-

 

 مگه؟ چطور-سامي

 بكشمشا بزنم برم میگه شیطونه جلف ي دختره

 شبیه يكم خب اسماتونم همه شبیه خیلي چشماتون رنگ اخه-دختر

 برادري خواهر براي نمیشه دلیل-سامي

 گفت هنیومد خوشش زياد سامي جواب از بود معلوم که دختره
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 ايد خاله پسر خاله دختر حتما پس-

 که بوديم فامیل هم با اگه کردم پیداش تا درومده پدرم بابا فامیلم بكني منو عشق داري اسراري چه شما خانوم-سامي

  بود بقلمون تو هم دوممون بچه االن تا

 کردم جمعش ببینه يسام اينكه قبل ولي شد شل نیشم میشا قول به نگو که کردم ذوق همچین سامي جواب از

 داريم کار کلي که بگیريم رو عكسامون بیا عزيزم جان سامي -من

 میگم خودم هم ژستا اين گفتم بزنه حرف خواست دختره تا کرد اعالم موافقتشو دادو تكون سرشو هم سامي

 گفتي خودت رو قبلیا مگه خانمي-سامي

 نیومد خوشم ايشون ژستي از زياد اره-من

 ببینم عكسارو اون شد بواج حتما پس-سامي

 گفت بود شده حرصي حسابي که هم دختره

 منتظرما من-

 میكنیم شروع خب بخشید ببخشید-من

 ازب پاشم زمین رو میشست بايد سامي يكیش تو بودم عاشقشون خودم که ژستا گفتن به کردم شروع حرفم اين با

 به یخوردم هامون بیني سمتشو برمیگردوندم هم سرمو سینش به میدادم تكیه میشستمو پاش بین میرفتم من میكرد

 موکردن تو میكرد سرشو میكردو بقلم پشت از بايد سامیارم باز شونه عرض به پاها بودم واستاده هم ديگه يكي هم

 دور ودب کرده قالب که دستاشو دستمم يكي اون با صورتش کنار میزاشتم دستامو از يكي بايد منم میبست چشماشو

 هي چشمكو يه کدومم هر هم به میداديم تكیه پشت به پشت ايستاده جفتمون بايد هم ديگه كيي میگرفتم کمرم

  میزديم بین دور به امیز شیطنت ي خنده

 تهگرف چشمامون دوتا از فقط بودم عكسش عاشق تخت روي روبه ديوار به بزنم کنم برگ میخواستم رو بعدي عكس

 درچق رو دختره بیچاره بود شده تموم عكسامون تر درشت و زنونه ييك مردونه يكي هم شبیه عسلي چشم تا دو بود

  داديم حرص

 شد؟ تموم -دختر

  گرفت خندم که گفت حرص با همچین

 ممنون شد تموم بله-سامي

 زد بوسه موهام روي بعدم
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 خنده زير زديم سامي منو رفتنش با بیرون پريد اتاق از بود کرده قاطي حسابي که هم دختره

 بازي عشقوالنه همه اين از گرفت عقش دختره بیچاره-من

 نده راه و جاده و خیابون دار زن مرد به باشه اون تا– سامي

 گفتم بیرونو اومدم بقلش از

  کردن چیكار میشا با اتردين اين ببینیم بريم بهتره-من

 بريم باشه-سامي

 میشا اززبون

 ..بغلي اتاقه تو یمرفت اتردينم منو اتاقا از ديگه تويكي رفتن که سامیار نفسو

 ..چیزخورنكرد اخر بدبختو نفسو اين سامي اين اگه میدونم من اتردين:من

 ..میگم اينو سره يك اينجا تا افتاديم راه که ازاول میخنديد من حرفاي به اتردين

 نیماد؟؟ چرا باشي عكاس اين..بگیريم عكس بريم ديگه خب:من

 خنديدگفت بلند اتردين

 نمیاد؟؟ کي بگو رديگهبا يك میشا.مي:اتردين

 ..سبزشد نگاه واالزيرپامو..ديگه باشي عكاس:گفتم خنديدمو

 يك هک عكاس اول..اومد عكاسم بعد پوشیدم اسپرتمو لباس رفتم بدو بدو..کن ض عو لباس برو تو ازدست امان:اتردين

 ودمب وايساده من که تگف يكدونه داد دوتاژست يكي بهم کیه فكرمیكرد بود زده هم خزي تیپه يك بود دخترجوون

 که نهت نیم هم ديگه يكدونه.انداخت عكس ازم حالت اون تو که پايین انداختم ازپشتم دراوردم اشو لنگه يك کفشمو

 كي وموهامو شدم خم قد تمام هم يكدونه..نیومد خوشم خیلي ازاين..گرفتم باال وسرمو روپیشونیم گذاشتم ساعدمو

 تموم امه تكي عكس...کردم غنچه مامانم قول به لبامم گذاشتم بینیم روي كوتس ي نشونه به انگشتمم ريختم طرفم

 همچین دختره واي.اومدتو صداکردم بیرونو رفت کي نمیدونم که اتردين بود شويیمان با عكس نوبته حاال شد

 انداختي؟ تكیتو عكس:گفت اومدجلو اتردين..نگو که زد برق چشماش

 :گفتم سئوالش به توجه بدون من

 ..شد قطع دختره ازنیروگاهه برق فكرکنم:من

 دمپوشی لباسمو...بپوشم رو خوجله طاليي لباس اون رفتم منم پوشید لباسشو رفت بعدم..خنديد ريز ريز اتردين

 سرشونه که گرد يقه جذب مشكي تیشرت يك اتردين.کردم جمع خودمو سريع ولي موندم لحظه يك بیرون اومدم
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 وير بود مونده مات کردم عكاسه به نگا يك..بود پوشیده میداد نشون خوب هیكلشو و میخوره طاليي دکمه تا سه اش

 تمام يكدونه..گفتم خودم ديگه اينارو. بگیريم عكسامونو رفتیم اتردين با..پايینا بیارم فكشو بزنم میخواستم.اتردين

 من ودب لبام نزديك سرش بودو کرده بلند بود گرفته زانومو زير منو اتردين بوديمو وايساده رخ نیم که قدانداختیم

 مه یزدم حرف باسامي داشت اتردين..تو اومدن سامي نفسو بندازيم ديگه يكي اومديم...میكردم نگاه دوربین به داشتم

 پیش رفتم بدو!!!دينگ:گفت مغزم يكهو..کرد جلب نظرمو بود عكس براي فكرکنم که ديواري کمد حالت يك من

 انداخت؟ عكس باهاش میشه دمکم اون ببخشید:گفتم عكاسه

 ديگه؟ تكي..تو اون میخواين مدلي چه فقط نه که چرا بخواين اگه اره:گفت متعجب دختره

 ..باهمسرم نه:من

 :گفت سامي به تردين که بردم باخودم کشیدم اتردينو دسته رفتم پوشیدم اسپرتمو لباس دوباره رفتم اول

 ..بیاره سرم باليي چه ادمیخو اين ببینم برم من داداش شرمنده:اتردين

 ..شوبیاببینم ساکت:من

 ..داشت میله فكرمیكردم خداروشكرهمونجورکه کردم باز درکمدو رفتم

 ديوونه؟ کني کار چي میشامیخواي:گفت متعجب اتردين

 .میگم بهت بیا:من

 :گفت کمد تو دادم هول اتردينو

 کني؟ چیكار خواي مي تو اين ديوونه:اتردين

 يك هب داري که طوري به دستتم شیكمت تو کن جمع تقريبا پاهاتم تو اين بشین کن نگاه..نيمیز چقدرفك واي:من

 ..باال بگیر بشین میگي نفر

 ..خدا به شدي ديوونه:اتردين

 سرمم باال ي میله خودمم..بود شده گیج فكرکنم اونم جلومون اومد کردعكاسم گفتمو من که کاري همون اتردين

 ژست ار بودن کرده غش پشت اون سامي نفسو..سفیدبندازه سیاه عكس يك رارشدازاينق..شدم اويزون ازش گرفتم

 ..بتمرگ:میگفت من به داشت اتردين انگار توعكس..من

 .ینپاي اومدم کردم ول رو میله شیك خیلي منم.منفجرشد اتردين انداختن عكسو که همین..شد باحالي عكسه خیلي

 ..تژستتا بااين..اي ديوونه خیلي میشا:نفس
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 نفسو رونبی اومديم که اتلیه از..بگیريم عكسارو فردابییايم قرارشد خنديدن بعدازکلي باالخره.بود قرمزشده که سامي

 خونه رفتیم خريدماهم رفتن سامي

  نفس زبون از

 گفتم بهم کوبوندم محكم دستامو شديم ماسین سوار رفتیم سامي با

 ببري؟ کجا خواي مي منو بگو باش زود ياال-

 اونجا بريم بعد کنیم پیدا دهي سرويس خدمات بريم بعد بكن خريدتو بريم اول-يسام

 اونموقع تا میمیرم فضولي از که من اخه چي يعني ديگه نكن اذيت سامي-من

 فضولي میكني اعتراف خودتم پس-سامي

 وگفتم پنجره سمت کردم رومو قهر حالت به کردمو بقل دستامو

 قهرم باهات بدي خیلي-

  اونجا بريم اول باشه میكنه قهرم زودم چه بابا اي-سامي

 ردک نگام گونشو رو گذاشت دستشو سامي کردم غلطي چه فهمیدم تازه بعدش بوسیدم گونشو پريدم خوشحالي با

 شدي مهربون چه -سامي

 گفتم و چپ علي ي ننه کوچه به زدم خودمو

 اينجا هست جايي جور چه حاال خب-

 بود اونجا وافعا ارانگ فكر تو رفت زدو لبخند يه

 که هم وقتي از اونجا برم بار يه حداقل هفته در کردم عادت خودم بعدش اونجا بردم بابام بار اولین تهران تو-سامي

 اومدم هفته هر کردمو پیدا رو جايي همچین باز گشتم اينجا اومدم

 بهتره نگي يعني بگي نمیخواد انداختي اب دلمو بدتر بابا اي-من

 داشت نگه بزرگ فروشي بازي اسباب يه جلوي وماشین خنديدو

 شو پیاده-سامي

 شدم پیاده تعجب با

 فروشیه بازي اسباب منظورت که نگو-من
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 بیا فقط نباشه کاريت تو بابا نه-سامي

 شد تنگ مامانمینا اتاقمو براي دلم عروسكا ديدن با لحظه يه تو رفتیم

 بزنم مامانمینا به زنگ يه اول کن صبر سامي-من

 باشه-يسام

 برداشتن که کنم قطع میخواستم ديگه ندادن جواب بوق دو ندادن جواب بوق يه زدم زنگ و دراوردم گوشیمو

 الو-مامان

 از چون نزدم زنگ بهشون اصال روز چند اين تو شده تنگ براش دلم چقدر افتاد يادم تازه صداش شنیدن با انگار

 شیدممیك خجالت کردم حقشون در که کاري صداشونو شنیدن

 بفرمايید بله الو-مامان

 برم قوربونتون من الهي ماماني سالم-من

 نمیزني؟ زنگ چرا منم امیدشون تموم که دارم بابا مامان يه اينجا من نمیگي مادر تويي نفس-مامان

 بود بغض با صداش

 خوبید؟ خودتون خوبه بابا بود شلوغ سرم مامان ببخشید-من

 راحته اهتونخوابگ خوبي تو خوبیم همه ما-مامان

 وبهخ خوابگا نگفتي مادر نفس شده تنگ برات دلم-مامان بگم بزرگي اين به دروغ يه نمبتونستم ندادم جوابشو

 الو الو نمیاد صدات مامان الو-من

 دوسه مامانم بود دار شاخ دروغ اون گفتن از بهتر چپ علي کوچه به بزنم خودمو که اين کنم قطع دادم ترجیح بعدم

 زدم تماس رد که زد زنگ بار

 نفسي؟ بريم-سامي

 بريم-من

 کنیم چیكار حاال خب– من

  بردار عروسك میخواد دلت هرچقدر-سامي

 ؟ هان-من
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 ببريم رو اينا بايد میريم که اونجايي که نیست خودت براي-سامي

 باشه باشه-من

 هم سامي باربي روسكع تا گرفته ماشین از برداشتم بود خوشگل نظرم به که چیزي هر کردن خريد کرديم شروع

 وارس رفتیم عروسكا با کردو حساب پولشو سامي کرديم خالي رو مغازه کل اينكه بعد میاورد خريدارو بودو سرم پشت

  شد چهارتا چشمام بوديم اومده که جايي تابلوي ديدن با شو پیاده گفت که بودم تعجب تو شديم ماشیم

 میكرد گان بیمارستان به داشت لبخند با که سامي سمت برگشتم جبباتع با بیمارستان اومديم چي براي بیمارستان

 از پر هاي پالستیك از يكي تو رفتیم عروسكا با گرفتو دستمو اينجا اومديم چرا منو کردي مسخره سامي-من

 میگفت میشد رد هرکي میشناختنش همه تو بردم دستمو داد هم عروسك

  مهرارا اقاي سالم-

 واستاد یششپ که مرد يه به رسید تا

 خطیبي اقاي بیمارستان اين رئیس ايشون جان نفس فروزان نفس نامزدم شما هستین خوب جناب سالم-سامي

 هستن

 خوشبختم اشنايیتون از سالم-من

 منتظرن ها بچه که برو بشید خوشبخت ايشاال سامیار اومدي جفتت با پس همینطور منم-خطیبي

 گفت اروم سامي نمیكردم فكرشو اصال که يبخش سمت رفتیم کرديمو خداحافظي خطیبي از

 بهشون باشو شاد هان بچه اين من ي رشته انتخاب دلیل بشي غرق محبت تو تا کن محبت باشو مهربون نفسي -

 امیدي نا نه میگیرن امید ازش همه که باشي شیطون نفس اون میخواد دلم نباش غمگین بده انرژي

 موکشید عمیق نفس يه( نیكنام اقاي مخصوص پزشك اطفال)سرطاني نبیمارا بخش خوندم بخشو اسم ديگه بار يه

 گفت و اومد سرم پشت هم سامي تو رفتم سامي به توجه بدون زدم بزرگي لبخند

  بشو جیم بعد واستا پیشم دقیقه دو-

 چه میارسا شدن بیماري اين اسیر گناه بي چقدر پاکن چقدر تر معصوم و تر ناز يكي از يكي اينجاس بچه چقدر الهي

 اون کالسش براي من میكشم خجالت خودم از چي براي اون کردم انتخاب رو رشته اين چي براي من داره بزرگي روح

 کرد پر جارو همه گفتنشونم سامیار عمو و شد بچه از پر دروبرمون که نكشید ثانیه به ها بچه اين براي

 اومدي؟ دير چرا سامیار عمو-

 کیه؟ هخوشگل خانوم اين سامیار عمو-
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 بود شده تنگ برات دلم سامیار عمو-

 یكردم نگا داشت فقط بودو واستاده اي گوشه که دختري سمت به توجهم که میكردم نگاشون داشتم بود گرفته خندم

 زير که بلند برگشته هاي مژه شب رنگ مشكي چشماي برف رنگ به پوست عنابي لباي بود خوشگل چقدر شد جلب

 متوجه تازه که بود معلوم دخترك سمت رفتم اروم کنارو رفتم سامیارينا پیش از اختیار بي دبو انداخته سايه چشماشو

 نبود مهم روش روبه نشستم زانو دو رفتم داشت وجود خوشگلي کالغي پر موهاي روسرش هنوز چون شدن بیماريش

 ..... که نبود مهم نداشت کالس نبود مهم میشد کثیف شلوارم

 گله؟خوش خانوم چیه اسمت-من

 وبرق بود صاف شیشه مثل اب مثل نگاش میكرد نگا قشنگ چقدر چشمام تو شد خیره درشتش خمارو چشماي با

 میزد

 چیه؟ شما اسم ستارس اسمم ستاره -دخترك

 گفتم و توش کردم فوت بازدممو جلو اوردم دستمو

 بشي دوست من با میايي نفسم من-

 داشت ستاره شچشما بود برازندش اسم اين واقعا زد برق چشماش

 جون نفس باشه-ستاره

 گفتم سمتشو گرفتم خوشگل عروسك يه

 من خوشگل دوست براي اينم-

 نشدم بلند زانوم رو از ولي برگردوندم سرمو سامي صداي با

 میدزديا منو نامزده خوب خانوم ستاره به به-سامي

 اونم گونش چال توي کردم دستمو وزدم بزرگي لبخند منم درومد چال صورتش طرف دو کارش اين با خنديدو ستاره

 دلم به بود افتاده دختر اين مهر عجیب من ي گونه چال تو کرد کوچولوشو دستاي

  پیشم اومد هم ديگه خوشگل ي بچه دختر يه که میكردم صحبت ستاره با داشتم

 میدي؟ عروسكا اون از منم به خانوم -دختر

 ؟چیه قشنگت اسم بگي بايد اول ولي گلم ندم چرا-من

 مريم اسمم -دختر
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  نفسم منم قشنگي اسم چه به به-من

 بچه سري يه بله ديدم باال اوردم سرمو نازن چقدر اينا الهي بهش دادم دراوردم ديگه خوشگل عروسك يه بعدش

 گفتم گرفتم ستاره با مريمو دست شدم بلند گرفت خندم دستمه تو که عروسكايي به زدن زل هم ديگه

 میدم عروسك بهش هبش دوست من با کي هر-

 شبقل دقیقه چند میدادمو عروسك يه کي هر به بودم نشده دوست جا يه بچه همه اين با عمرم تو تر ناز يكي از يكي

 نگام همچین بودن مونده پسر يه دخترو يه ولي بود شده تموم عروسكام رفت کجا سامیار نفهمیدم اصال میكردم

 سامي زدم زنگ دراوردم گوشیمو شدش کباب دلم که میكردن

 نفس جانم-سامي

 تو؟ کجايي-من

 مبزن سر داره عمل امروز که ها بچه از يكي به برم گفتم رفته يادت منم شده گرم ها بچه با سرت تو ديدم واال-سامي

 پیشت میام دارم االن کردم کارم بهش بدم برم بود مونده برام عروسكم يه

 تیروگرف برام بودش گرفته چشمم من که باربیه عروسك اون با لیهکنترو ماشین اون ماشین تو برو میايي داري -من

 بیار

 کني؟ بازي عروسك باهاشون خواي مي-سامي

 بیار برو نباشه کاريت تو -من

 میارم میرم االن خشن چه اوه اوه-سامي

 باش زود-من

  بابا باشه-سامي

 خدافظ-من

  میاد زود گفتش کردو خداحافظي هم سامي

 نفسم من بشیم دوست هم با بیايید بیاد خوشگال دوتا تو شما هاي هديه تا خب-من

  محمدم منم-پسر

 کردي عروسي سامي عمو با شما که راسته ترنمم منم-دختر

 مايي؟ عموي زن شما االن يعني-پسر
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 اومد سامي صداي که بدم جواب اومدم

 نكشید حرف من زن از انقدر بابا-سامي

 مگفت گرفتمو دستش از رو ها بازي اسباب

 نمیكنن اذيت منو اينا نكني اذيت منو تو-

 عروسك اونا با تا بقیه پیش رفتن کردنو تشكر هم اونا کردم بوس رو صورتشون و ها بچه به دادم رو عروسكا بعدم

 کنن بازي

 چي؟ خودت پس اينا به دادي رو اينا ااا-سامي

 اينا براي بیاريش گفتم بود شده تموم هم عروسكا نمیخوره که من درد به بچم من مگه-من

 میشه دير 10/1 ساعت بكنیم کارارو بقیه بريم-سامي

 بريم باشه-من

 خدافظ ها بچه-سامي

 بريم میزاشتن مگه حاال

 ديگه نريد جون نفس عمو-

 میايي؟ بازم جون نفس-

 خودت با میاري نفسو بازم عمو-

 نبري جونو نفس بري میخواي اگه نمیشه عمو-

 بگیريد ازم میخوايید زنمم چي ديگه دمیا من با نفس نخیر-سامیار

 اينجا بیام سامیار از تر زود میدم قول من ها بچه-من

 میدي؟ قول جون نفس-ستاره

 میدم قول گلم اره-من

  بیرون رفتیم بیمارستان از سامیار با بوسیدمو گونشو شدم خم بعدش

 کردم هماهنگ زدم زنگ خودم کرد معرفي رو جا سه دو پرسیدم تفضلي از زدم زنگ بود شلوغ سرت که تو-سامي

 بديم سفارش کجا از گفت تفضلي اونم که بديم سفارش غذا و شیريني با میوه و کیك بريم بايد ما فقط
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 میده دستور نوکرشیم ما انگار-من

 بگزره دوسال اين تا کنه سواري بزار فعال اونه دور دور که فعال -سامي

 دستش از میشیم راحت دوسال اين بعد میگي راست-من

 طول ها غذا با میوه و شیريني و کیك دادن سفارش ساعتم سه دو نزديم حرف فروشي شیريني به رسیدن تا ديگه

  کشید

 گفت میبست ماشینو در که حالي در سامي

 میري خريد شد تموم اين از اينم-

 بخوابیم فقط خونه بريم خستم خودمم اي خسته هم تو دارم لباس ديگه نه-من

 میام االن من کن صبر دودقیقه پس شدي خسته خريدن لباس از تو بعج چه-سامي

 ازوب صداي با شدم خسته چقدر امروز خدا واي بستم چشمامو ماشینو صندلي پشتي به دادم تكیه سرمو بیاد سامي تا

 وت نشست اومد بود نوشابه با ساندويج تا دو دستش تو که حالي در سامي کردم باز چشمامو ماشین در شدن بست

 گفت و ماشین

 بي رس خونه رفتیم که بخوريم ماشین بگیرمتو چیزي يه گفتم اي خسته خیلي ديدم رستوران ببرمت میخواستم -

 اينو ابی میشي بیهوش خونه به نرسیده که میده نشون میباره چشمات از که خوابي و خستگي اين تخت رو نزاري شام

 نموني گشنه بخور

 گفتم بره در خستگیم تا میدادم شک جلو به دستامو که حالي در

 نگو که بود گشنم انقدر نكنه درد دست اي-

 گفتم خوردمو نوشابمم تند تند چسبید قدر چه خوردن به کردم شروع گرفتمو دستش از سانديجو بعدش

 بزنم چرت يه من برسیم تا سامي-

  گفت خنديدو

 ......که من جوجه بخواب باشه-

 میديدم پادشاهو هفت خواب بودمو خواب غش چون نشنیدم حرفاشو بقیه ديگه ولي

 نفسي شو بیدار نفس نفس-سامي

 بخوابم ديگه دقیقه 5 بزار من جون سامي-من
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 انداخت پارازيت دوباره سامي اين که میرسیدم خوابم حساس جاهاي به داشتم تازه نیومد صدايي ديگه

 بخواب تختت رو بريم شو بیدار شد تموم ات دقیقه5 خب-سامي

 رسیديم؟ مگه-من

 گفت کرد پوفي سامي

 نه يا میشي بلند ديگه رسیديم راهیم تو هنوز نه -

 میشم بلند االن-من

  ديدم رو سامي کردمو باز چشمامو از يكي الي زور به بعدش

 نمیشه اينجوري نخیر– سامي

 کرد باز منو طرف در اومد شدو پیاده ماشین از بعدش

 ديگه شو پیاده-سامي

 میاد خوابم هنوز نمیتونم خدا به سامي-من

 يكي میكشیدم خودمو بهش داده تكیه کردمنم قفل ماشینو بستو درو کرد پیاده ماشین از منو گرفتو دستامو از يكي

 دندا جوابشو هم اونا کرد سالم ها بچه به سامي پذيرايي تو رسیديم میبرد خودش با منو دورمو کرد حلقه دستاشو از

 گفت لپشو رو زد يدونه من ديدن با میشا

 اوردتش برداشته خمار االنم خدا رو تو ببین میكنه خور چیز نفسو اين اخر سامیار اين نگفتم من ديديد-

 خوابیديد خورديد فقط که هم ها شما کرديم کار کلي خستس میاد خوابش چیه خور چیز-سامیار

  گفت سمتم میومد که حالي در میشا

 بخوابه تختش رو ببرمش بدش-

 بخوابه میبرم زنمو خودم من اتردين پیش برو شما نكرده مالز-سامي

  نشنیدم رو حرفاشون بقیه ديگه خواب مست بیهوش که منم

 هي کردمو باز دستامو میومد خوابم هنوز من لعنتي اه کردم باز چشمامو الي زور به میومد بیرون از که صدايي سرو با

 بالشت رو از سرمو زود داد وصدا چیزي يه به خورد دستم پاالقشا که بالشت تو کردم سرمم خوابیدم دمر زدمو چرخ

 اوه وها بود لپش رو دستشم يه بود بسته چشماشم تخت رو بود نشسته سامیار میكنه کار چي اينجا اين کردم بلند

 وممانت زير که تیشرتي همو با کردم لباسام به نگا يه باال اورد من اين يعني وا اين صورت به بود خورده دستم پس
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 ردک شروع بسته چشم همونجور بود دراورده شالمو مانتو فقط شكر خدارو بودم خوابیده جینم شلوار و بودم پوشیده

 زدن داد

 يه هک بودم درامان ازت دودقیقه تازه شدم له لگد مشتو زير صبح تا نداري پاتو دستو اين اختیار تو مگه اخه د -سامي

  کردم جان نوش هم سیلي

 سرم رو انداختم صدامو ودشخ مثل منم

 خواب تو نمیگي خودت مگه هان خوابیدي تخت رو اومدي حقي چه به تو اصال بخواب تخت رو بیا گفتم من مگه -من

 میندازم تخته شلنگ

 ونا بخوابم الن که نخوابیدم کاناپه رو عمرم تو اخر میگیرم کمر ديسك کاناپه اون رو من بابا زوره مگه اخه-سامیار

 خوابیدم اجباري مروز چند

 میخوابیدي اتردين میالدو پیش میرفتي خب-من

  ندارم اتاق خودم من مگه– سامي

 اومد شتو کردم فرو سرمو بالشتمو رو کردم پرت خودمو دوباره میپره خوابم بدتر است بیفايده کال اين با کردن بحث

 گفتم که بخوابه

 کاناپه رو برو شو بلند بخوابي اينجا میكني بیخود-

 میگي راست اگه برو خودت-سامي

 برو تو-من

 برو تو-سامي

 برو تو-من

 برو تو-سامي

 میرم خودم اصال اه-من

 بهتر-سامي

 کاناپه ور میرم من بخواب تخت رو بیا نگفت ادب بي فرهنگ بي خوابیدم کاناپه رو رفتم برداشتم بالشتمم شدم بلند

 نخیر يدمد شدم پهلو اون به پهلو اين کم يه بخوابم کردم سعي پس نیست بشو بلند اين نخیر ديدم گذشت ساعت نیم

 عوض نمت لباساي با اتاق بهداشتي سرويس تو رفتم برداشتم کمد تو از شلوارك با تاپ يه رفتم شدم پا نمیبره خوابم
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 اشتمد برد نمي کاش اي ولي برد خوابم تا رفتم کلنجار خودم با انقدر کشیدمو دراز کاناپه رو رفتم دوباره بعدش کردم

 بود ناي بگم تونستم که چیزي تنها پايین افتادم تخت از گرومپ هو يه که میديدم هفتا جاي به پادشاهو هشتا خواب

 مردم مامان آيیییییي-من

 افتني مي تختشون از که ها بچه مثل بگه بهم تا نديده منو سوتي اين سامي تا کاناپه رو برم که کردم باز چشمامو زود

 نگراني هم بود خنده هم توش که ديدم رو خواب خاطر به سامي ي کرده پف چشماي کردم باز موچشما تا ولي

 نفس؟ خوبي-سامي

 گفتم و میكرد درد جوري بد که کمرم رو گذاشتم دستمو

 میمیرم درد کمر از االن دارم من که شد تو تقصیر همش سامي واي -من

 فتمر بیاد سامي تا منم میندازه رو درد که بیاره پیروکسیكام پماد يه میره گفت بعد بشم بلند کرد کمكم سامیار

w.cسرت تو خاك اي چندمه امروز مگه نه........  بیرون برم خواستم تا ولي شستم صورتمو دستو بشورم رومو دستو 

 ممیگ بیاد سامي بزار بیاره میگم بهش داره اضافه بسته يه همیشه میشا بیارم کجا از پد حاال وقتشه امروز نفس

 اومد سامي صداي اين بود وقتي چه اخه بودم همینطور همیشه شد اضافه بهش دلدردم بود کم کمرم درد کنه صداش

 میزد در به که

 دير ميك بگیرن پاچه کله رفتن که گزاشتن ياداشت برامون ها بچه بزن پمادو اين تويي اون که حاال بیا نفس-سامي

 میان

 پاچه کله وقت چه االن بكشم رو میشا اين بزنم چقدر اخه بده شانسم چقدر نم بیشتر اين از بدشانسي خدا واي

 بیرون برم نمیتونم سفیده که شلوارکمم خوردنه

 نفس؟ نمیدي جواب چرا-سامي

 چنده؟ ساعت مگه-من

 مگه؟ چطور 1 -سامي

  همینجوري هیچي-من

 بیرون بردم ازش دستمو کردمو باز روw.c در بعد

 سامي؟ میدي پمادو-من

 بیا-اميس
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 اون که ودب اي دقیقه ده بزنه پماد داره حال کي وگرنه برسن اينا میشا که کنم کشي وقت میخواستم فقط گرفتم پمادو

 بودم تو

 بیرون؟ بیاي نمیخواي نفس-سامي

 بزنم بزار اونم به میكنه درد پامم دارم کار هنوز چیزه يعني هان نه-من

 زنگ صداي که کردم صبر ديگه ذره يه اتاق از بیرون نمیره چرا اين ها کردم تلف وقت اون براي هم دقیقه ده يه

 گفتم سامیار به اومد گوشیم

 افتاده؟ کي شماره سامي-

 مامانت-سامي

 میزنم زنگ بهش بیرون اومدم -من

 اوکي-سامي

 شد قطع بعدش خورد زنگ ديگه ذره يه

 بوده واجب کارش کنم فكر گذاشته پیام گیر پیغام رو برات-سامي

 بود عادتش میزاشت پیام برام نمیدادم جواب وقت هر چون نداره مهمي زياد کار مامانم بودم طمئنم

 دارم کار هنوز چون بشنوم اسپیكر رو بزار خب -من

 پیچید اتاق تو مامان صداي بعد ثانیه چند

 يادت وقتشو و روز وقت هیچ که تو بزارم پیام برات گفتم ندادي جواب زدم زنگ مادر خوبي جان نفس سالم -مامان

 .... نمیمونه

  بود شده دير ولي کن قطعش بگم اومدم..... بخواد نكنه نكنه واي

 هم گلگاوزبون يا نبات چاي با بخور قرص يه نیار در بازي کولي خونه تو مثل کن داري ابرو دوستات جلوي -مامان

 به ييك دوستات با زياد نرو اونور اينور زياد کن استراحت دار نگه گرم کمرتم میشه اروم اعصابتم میشه تموم دلدرت

 وتاد اين اگه دوره اين تو نخور عسل با کره میشن ناراحت میگي چیزي يه وقت يه میشي عصبي مواقع اينجور نكن دو

  خدافظ قربانت ديگه خب بگیر دوش دوش زير بكشي دراز وان تو اينكه جاي به میزني جوش بخوري رو

 هر بچم من انگار ببري ابرومو بودي زده زنگ فقط میكردي باز سامیار اين جلوي نامم جرهش میومدي يهو مامان واي

 من رايب که دقیقه چند يه کنم نگا سامي روي تو جوري چه حاال نمیكشیدم نفسم حتي ديگه میگه من به اينارو دفعه

 مشدن بیدار از بعد همیشه بود معادت اتاق توي حموم رفتم پريدم زود اومد در شدن بسته بازو صداي گذشت قرن يه
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 ارسامی صداي بستم دوشو تا بودم دوش زير ساعت دو میگرفتم دوش دوره اين تو ولي بكشم دراز گرم اب وان تو برم

 اومد

 گذاشتم حوله برات-سامي

 رامب رو تنم حوله بیرون رفتم زود بگه رو کلمه دوتا اين تا کند جون معلومه بیچاره در شدن بسته بازو صداي بعدم

 عسري شد جلب تخت کنار عسلي رو پد يه قرصو يه و گلگاوزبون لیوان يه به توجم که پوشیدم اونو بود گذاشته

 نمیكردم فكر دلدرم جز هیچي به که داشتم دلدرد انقدر گلگاوزبون قرصو سمت بردم هجوم پوشیدمو لباسمو

 زودتر میمردن بودن شقايقینا کنم فكر اومد پايین در صداي که w.c تو پريدم برداشتمو رو پد خوردمو رو گلگاوزبون

  خدا واي سامیاراينا پیش پايین برم چجوري من حاال بیان

 ..میشا اززبونه

 اشلپ ولي اومد بعدنفس يكم..اشپزخونه سمته بدورفتم میاد بدم پاچه ازکله شدت به که من شديم که خونه داخل

 :گفت نفس به دبعدمخندي کرديكجورايي نگاش يكم هم قرمزبودسامي

 خوبه؟قرصاروخوردي؟ حالت:سامي

 :گفت پايینو سرشوانداخت گرفت بیشتررنگ لپاش نفس حرف بااين

 ..ممنون اره:نفس

 ..من اومدسمته بعدم

 ..نمیادا خوبي بوي خبره جاچه اين ها

 يكم ابشینبی:فتکشیدوگ دستمو اتردين..تواشپزخونه رفتم نداشتم فضولي حسه ديگه که من وايساد اومدپیشم نفس

 .بخور

 ..میادنمیخورم بدم نه:من

 ..بیاببینم بايدبخوري:اتردين

 ...میشه چندشم میادباباجون بدم نمیخورم کن ولم اتردين:من

 ..میاد خوشت بخوريي:اتردين

 ..بدمیشه حالم..من جون کن ولم اتردين.ايیي:من

 ..ديگه نداره بدبختودوست کن ولش بابااتردين:میالد

 ..باش راحت ديناتر نه:نفس
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 ..ندارم شواعصاب خفه ديگه تويكي نفس:من

 ..بخور گفت بهم داد برداشت لقمه يك روپاشو گذاشت منو اتردين

 ...اترد نه:من

 .ايییییي..دهنم روگذاشت کردولقمه استفاده ازفرصت اتردين

 .غولتشن..میشدي ساواك ماموره توبايد:من

 ..نمیزنه حرف پر بادهنه ادم عموجون:اتردين

 ..برم کن ولم اتردن:من

 ...بري میذارم بعد میدي روقورت لقمه قشنگ اول:اتردين

 برم من داد اجازه اتردين دادمو قورت رو بودلقمه کندني جون باهر منم

 ...صبرکن بگیرم ازت حالي يك من اتردين:من

 ....روانپريش ي پسره..تواتاق قهررفتم باحالته بعدم

 ...بگیريم ازاتلیه اروعكس بريم امروز قراره اوه:من

 بابام به برداشتم گوشیمو بود90ساعت..بود تودهنم لقمه اون مزخرفه ي مزه هنوز درازکشیدم روتخت تواتاق رفتم

 .دا جواب تابوق6بعداز.زدم زنگ

 .بابايي سالم:من

 بازشددر که شيگو ي صفحه به زدم زل گرفت دلم ناراحته ازدستم بابام فهمیدم...شد قطع گوشي گفتم اينو که همین

 :گفت نشتو اومدکنارم..نكردم بهش هم نگاه يك حتي يعني فهمیدم عطرش ازبوي.اومدتو اتردين

 بود؟ خوشمزه:اتردين

 :گفتم باداد..کردم خالي سراون عصبانیتمو تمام

 رتکا چي من مگه میكني؟اخه پیروزي احساسه االن.دادي صبحونه زوربهم به که ازاين ممنون.خیلي ارههههههه:من

 ولممم..چیز ازهمه ازخودم تو از زندگي ازاين شدم خسته.شدم خسته ديگه کن ولم.میپیچي پروپام به هي که کردم

 ...میفهمي.کنن

 ي حوصله کردم دراتاقوقفل رفتم..بیرون رفت بعدازاتاق چندلحظه يك اونم کردن گريه به کردم شروع گفتمو اينو

 :هااومد بچه صداي..هیچكسونداشتم
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 تو؟ شده چت..ديوونه دروبازکنمیشا:نفس

 ..تنهاباشم میخوام بذاريد تنهام نفس:من

 ..بیا ناهار براي عزيزم باشه: نفس

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 ..میديدنtvداشتن همه..پايین هارفتم ازپله بازکردم اتاقو دره..بیدارشدم ازخواب شكمم باصداي دوبودکه ساعت

 ..بیرون اومدي باالخره:نفس

 ..غذاداريم نمهگش:من

 ..داريد نگه میشاهم واسه میگفت هي غذابخوريم مادرست گذاشت اتردين اين بابامگه اره:میالد

 :گفت زدرومو شیرژه يكهونفس..غذاخوردم تواشپزخونه رفتم تشكرکردمو ازاتردين بانگاهم

 ..شده باحال خیلي توکمد عكسه اون عكسات بیا:نفس

 گرفتي؟ کي:من

 ...گرفتیم باسامي مرفتی بود99ساعت:نفس

 هکرد شاستي اونو..توکمد عكسه اون با هام تكي مخصوصاعكس بودن شده قشنگ خیلي کردم عكسا به نگاه يك

 ناراحته ازدستم فهمیدم تواتاق رفت پاشد اتردين که نشستم رومبال رفتم..سفید سیاه 20در50ي اندازه به بودن

 بیخیال خاطرهمینم به کشي منت برم ذاشتنمی غرورم خب ولي زدم حرف بدباهاش خیلي خدايیش

 .....و خريدتخت براي بريم غروب اتردين قرارشدبانفسوسامیو..شدم

 نفس زبون از

 ديگه؟ میايید پس-میشا 

 حتما اره-من

 ينوا هاي تكي عكس من خداوکیلي شد ساکت میزد حرف عكسا ي درباره بودو نشسته مبل روي اتردين با که سامیار

 !راضي خود از بود لخت تنش نیم توش همشم بیشعور داشت هیكلي چه بريد کفم ديدم

 بريم؟ میخوايیم کجا-سامیار

 میفهمیدن هم ها بچه میشد سه خیلي درمیوردم بازي تابلو اگه ولي کنم نگا چشماش تو نمیشد روم اصال که من

  بريم ماهم گفتن بگیرن خواب تخت برن میخوان اينا میشا -من
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 بگیرم کمك ازش میخواستم خوبه نفس هسلیق اخه اره-میشا

 بیا دقیقه يه نفس-سامي

 گرفتم سامیار پیش جاشو من شدو بلند مبل روي از اتردين

 میشنوم-من

 کرد تكرار میزرو هي بودن اومده ها بچه وقتي از که رو کزايیش لبخند اون دوباره سامي

 نري اونور اينور زياد نگفت مامانت مگه-سامي

 کرد جمع لبخندشو که کردم نگاش عصبي همچین

 بپلكم دوروبرت نبايد میشي هم عصبي گفتش که نبود يادم-سامي

 میرم میشا با من چه تو به-من

 بمیر دلدرد دردو کمر از بیا بعدش برو چه من به اصال میدوني خودت-سامي

 ها هبچ با ساعت يه چه من به شدش تفاوت بي اينقدر يهو چرا اين اشپزخونه تو رفت شد بلند ريلكس خیلي بعدش

 بشیم اماده بريم گفت میشا بعدش خنديديم گفتیمو

 ببر بردار داري دوست اگه نفسو نمیام من میشا-سامي

 گفت واستاد پیشم اومد گرفت خندم رفتارش از رفت گفتو ايشي يه هم میشا

 داريا بیشعوري شوهر عجب-

 بیشعوره خودت شوهر شو خفه-من

 بیشعوره تو مال نخیر-میشا

 زده سرمون به داشتن واقعي شوهر توهم میشا میگم-من

 خنده زير زديم حرفمدوتايي اين با

 بخندم منم بگید میخنديد چي به -شقايق

 خنديد کلي اونم کرديمو تعريف شقايقم براي ر موضوع

 بیايید میالدم با تو بپوشید لباس بريد شقي-من
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 بود قفل کنم باز اتاقو در خواستم تا ولي رسیدم خودم به کلي اتاقمو تو رفتم بشیم اماده رفتیم کردو موافقت شقايقم

 شد بلند در پشت از سامي صداي که دادم تكون رو دستگیره بار چند

 نكن وارد فشار در خودتو به زياد قفله اوردي در پدرشو بابا-سامي

 میرن ها بچه االن ببینم درو کن باز-من

 بري عیتوض اين با نكرده الزم هم تو نمیرم من-سامي

 گفتم عصبانیت با

  وضعیت؟ کدوم-

 کنم حس رو کذايیش لبخند میتونم درم پشت همین از دادم سوتي اخ اخ

  کن استراحت خوب دختر يه مثل برو االنم میدوني بهتر خودت-سامي

 سامي کن باز درو-من

  نداد جواب ديگه

 نیومد نفس چرا پس سامیار اا-شقايق

  کرده زنداني تو اين دوباره منو اين شقايق-من

 اخه کردي زنداني تو اين اينو چرا داداش-میالد

 نپدرمو خونه تو برگرده بیاد اگه اين میدونم من بريد شما میدونه بهتر خودش درضمن نمیخوام که رو ضررش-سامي

 میمونم پیشش من بريد شما درمیاره رو

  شدم اماده من بريد شما چیو چي-من

 دمش اماده من بريد رو چي چي-من

 نشي اماده میخواستي خودته تقصیر-سامي

 اي پسرمه دوست مگه میكنم رفتار اينطوري باهاش چرا من واقعا دادم رو بهش که خودمه تقصیر چسبوندم امپر ديگه

 من با دوسال که اس غريبه پسر يه اون میكنم برخورد صمیمي باهاش انقدر که دادشمه باباو يا نامزدمه شوهرو

 دادزدم تقريبا بلند صداي با من نه موندنیه اون نه اس همخونه
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 بهم که پسرمي دوست دادشمي بابامي شوهرمي نامزدمي نرم کجا برم کجا میگي بهم که مني ي چیكاره تو-من

 اقاي کن گوش خوب کنم گوش بگي چي هر که چاکتم سینه عاشق من مگه رو لعنتي در اين کن باز میدي دستور

 شنیدي؟ ديگه چیز نه شدي شناسنامم کردن خطخطي باعث فقط شما مهرارا سامیار

 شد باز محكم در هو يه

 یگمم بهت ابروتم چشمو عاشق کردي فكر بمیر درد از بیا بعدش برو جهنم به برو اصال شدي پرو دادم رو بهت-سامیار

 ندارم بكشمو دوشم رو جنازه يه اينكه حوصله نخیر نرو

 بزنا حرف درست-من

 میزنم حرف باشم داشته دوست هرجور من بیاد باد بزار کنار برو-سامیار

 فرهنگي بي که بس از-من

  بچرخیم تا بچرخ پس-سامیار

 دره ته نشي پرت سرگیجه از باش مراقب فقط گذشت خوش-من

 زدم داد نكردمو توجهي ها بچه متعجب نگاهاي به ماشینمو سمت بیرون رفتم بعدم

 راه سرم پشت سريع بیاي خواي مي گرفتیم تختي رو رفتیم هم با که خريده مرکز همون میرم من میشا-من

 بیوفتید

 یشپ موندن کنم فكر نیومدن میالد شقايقو ولي افتادن راه سرم پشت اتردين با میشا افتادم راه شدمو ماشین سوار

 ودب بس کرد زندانیم سري اون شد خنك دلم هرکوالاا نمیگفتم بهش بود وقت خیلي اخیش هرکول ي پسره سامیار

 بود میشا خورد زنگ گوشیم

 بله-من

 کردي؟ بود کاري چه اون ديونه-میشا

 گفتم سوالش به توجه بي

 یايیدن دنبالمم خواهشا فروشگاه به میرسید بريد مستقیم راست سمت بپیچید راهو چهار اين شما جايي میرم من-من

 ..... فروشي عروسك سمت رفتم کردمو قطع بعدم

 داره تاثیر کلي داستان روند تو سوالتون شدم گیج واقعا چون بديد جواب نقد تو سوالم اين به میكنم خواهش ها بچه

  راحت؟ و خودموني يا باشه جدي سامیار با نفس داريد دوست شما
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 .میشا اززبون 

 امروزچندومه؟...کرد يهوقاطي چرا نفس نمیدونم من

 امروزچندومه؟ اتردين:من

 ...طورمگه چه.م62:اتردين

 ..هیچي:من

 بندواب توسرت عالم خاك نفس..بیادبیرون میخنديدونمیذاشت نفس به سامي اين چراهي حاالفهمیدم خاکتوسرم

 میكشمت سامي..زجرکشیده قدر چه نفس بیچاره...روزشومیدونم همین خاطره بودبه دقیقابعدازمن نفس اخه....دادي

 گفت تردينا که میدادم فحش سامي به تودلم همینجوري داشتم...پرووو ي پسره

 شي؟ پیاده نمیخواي میشارسیديم:اتردين

 .بريم.سريع چه.ا:من

 عادتمو ناي...بريم وايساباهم که يعني دستموگرفت اتردين که جلوجلومیرفتم خودم واسه داشتم شديم پیاده بااتردين

 ..غرمیزد مامانمم جلوجلومیرفت خودش واسه خريدبابام میرفتیم هروقت اخه.بردم ارث به ازبابام

 ..بريم وايساباهم خانم:اتردين

 ..نگو که میكردن نگاه همچین منواتردين به همه..افتاديم باالوراه هاموانداختم شونه

 بده؟ لباسم اتردين:من

 گفت متعجب اتردين

 طور؟ چه نه:اتردين

 ..میكنن نگاه ادمويكجوري همه اخه:من

 خنديدوگفت اتردين

 عشقممم..میكنن نگاهت دارن شدي خوب ايدچونبدشدي؟ش کرديعني بدنگاهت هرکي مگه:اتردين

 اهان..ردشدن ازکنارمون میخوردن اتردينو بانگاهشون داشتن که دختر گروه يك که اتردين عشقم ازاين موندم من

 ...زرنگ اتردينه اي.فهمیدم تازه

 شیدماتردنوک دسته..کرد جلب نظرمو اس روتختیه يك که هاردمیشديم مغازه ازکناره همینجوري داشتیم

 ..چندچنده غضیه اينجاببینیم بیابريم اتردين:من
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 اب توماني600..وگرفتیم کرد تايیدش اتردينم.بود باحال..داشت روش طرحم يك بودکه قرمزمشكي روتختیه يك

 ..کنه حساب اون نداشتم دوست.. نذاشتم من که کنه حساب میخواست اتردين البته خورد

 فتنهبعدازگر..نمیرسید که من روتختیه پاي به..گرفت ساده یدمشكیهسف روتختیه يك اتردينم گشتیم که يكم

 .میرفت چرااروم نمیدونم اتردين توراه....ببینیم تخت بريم وسامي بعدابانفس خونه قرارشدبريم ها روتختي

 ..امه گرسنه!گرفت بوجوراب داري؟بابادهنم گازاشنايي اسمه به اي باواژه اتردين:من

 کو؟ نفس:گفت سامي دروبازکردم که همین..خونه رسیديم بودکه1وزيادکردساعتسرعتش حرف بدون اتردين

 ..کجا نگفن.يكجايي میره نیومده؟گفت مگه:من

 ...تواتاق ورفت گوشیشوبرداشت سامي

 ..خريدم چي تاببینه روم پريد شقي

 نفس زبون از اول

 ساعت خونه سمت رفتم شدمو ماشین سوار ديدم رو ها بچه اين شد عوض ام روحیه واقعا بیرون اومدم بیمارستان از

 يه تو رفتم داشتم نگه ديدم که رو فودي فست اولین کردمو عوض مسیرمو بود گشنم بود 90 کردم نگا ماشینو

 يه از کال میس تا 10 اوه اوه کردم بود سايلنت رو که گوشیم به نگا يه بیارن غذامو تا دادم سفارش نوشابه با ساندويج

 ننداشت کاال میس از کمي دسته هم اونا که اسا ام اس تو رفتم داشتم میشا شقايقو از هم بیستايي 90ناشناس شماره

 جواب گوشیتو دختر سامي منم نفس)بعدي(کجايي؟ نفس)بود نوشته کردم باز رو ناشناس شماره اون اس ام اس اول

 جواب گوشیتو االن همین يا) میگرفت تهديد بوي اساش ام اس کم کم( بده جواب گوشیتو میگم بهت)بعدي( بده

 بچه ثلم پس میارم در پدرتو بیارم گیرت اگه)بعدي( میكشمت بیارم گیرت اگه چون میخوني خودتو ي فاتحه يا میدي

 خونه برم کنم فكر حساب اين با شدم پشیمون خوندنش از که بود هم ديگه سري يه( المصبو اون بده جواب ادم

 ناسهناش شمار همون از زد بندري میشا قول به يا رفت ويبره دستم تو گوشیم موقع همون باشه منكر نكیرو با حسابم

 از ممیكن کاري کنم پیدات اگه وگرنه هیچ که دادي جواب ماسماسكتو اون اگه میگم اخر بار براي)  بود سامیار همون يا

 دمن بدم جواب خدايا بود میارسا خورد زنگ گوشیم لحظه همون( ديگه خونه میايي باالخره تو بشي سیر کردن زندگي

 بعد بشه اماده سفارشم تا کردم صبر کیفم تو کردم پرت گوشیمو بیخیال ترسیدم ازش میكنه فكر بدم جواب کن ولش

 ي بچه يه مثل کردمو حساب غذاهامو پول رفتم شد تموم که خوردنم خوردن به کردم شروع ريلكس سفارشم اوردن

 هاگ بیاره سرم باليي واقعا نكنه ترسیدم لحظه يه بود شده نیم يازدهو ساعت مبرس تا خونه سمت افتادم راه خوب

 دمبر اروم ماشینو کردمو باز کلید با حیاطو در هرکول ي پسره نده رات میكنه غلط نفسا میگي چي يه نده رام خونه

 فتج يه به اصال گفتمو مسال يه پرو منم من سمت برگشتن همه در صداي با تو رفتم بازکردمو رو درخونه اروم بعدم

 شیره که اتاق تو برم خواستم نكردم توجهي بود شده خیره بهم حمله اماده شیر يه مثل که تیره خاکستري چشم

  کرد غرش
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 ؟ ندادي جواب چرا المصبو اون بودي؟ گوري کدوم حاال تا-سامي

 میزنه حرف اونطوري من با قيح چه به بیشعور ي پسره لرزيد کنم فكر خونه هاي شیشه تمام که دادزد همچین

 باال بردم صدامو

 ها باشه زدنت حرف به حواست-من

 اونوقت؟ میشه چي نباشه زدنم حرف به حواسم اگه درازه دومتر زبونتم خونه اومدي دير میبینم-سامیار

 زدنت رفح به حواست اگه درضمن کیه فضولوش ببینم میخوام درازه که درازه زبونمم اومدم دير که اومدم دير-من

 بشه نبايد که اون میشه نباشه

 بوديم ماده شیر با نر شیر مثل چشمام تو کرد چشماشوقفل عقب گذاشتم گاه ناخدا قدم يه تر نزديك اومد سامي

  عقب میرفتم من يكي جلو میومد اون يكي هماهنگ قدما بلند نفسا صداي هم رو شده قفل همرنگ چشما

 بودي؟ کجا حاال تا -سامي

 بود خشن هنوزم ولي بود شده بهتر قبل از لحنش

 نیست مربوط تو به-من

 نمیدادي جواب ماسماسكو اون که بودي گوري کدوم-سامي

 ...بودم رفته.خوب جاي يه-من

 حرفم وسط پريد کردو قاطي دوباره سامي که بیمارستان بودم رفته بگم میخواستم

 ديدي دور باباتو مامان چشم هان نديدي اسو با میس هه اون که بودي اشغالي کدوم بقل اره خوب جاي يه که-سامي

 ..... نمیدونن کردن اعتماد تو به که اونا بیچاره

 شصورت تو خوابوندم که سیلي با حرفش بقیه میكرد فكري همچین حقي چه به اصال میكرد فكري چه خودش پیش

 زدم داد وجودم تموم با زدم داد موند ناتموم

 تو يلعنت اخه مسمومت فكراي اين بابت متاسفم متاسفم کن درست منحرفتو ذهن اون فهمیدي ببند دهنتو فقط-من

 پرت وردموا در گوشیمو بعدم نفهمیدم بود سايلنت گوشیم ها بچه پیش بیمارستان بودم رفته بزنم حرف گذاشتي مگه

 پاش جلوي کردم

 امهاد تر اروم لحن يه با) میخورن قسم من سر رو همه بدبخت اخه میكني پیدا تو اين غريبه شماره يه ببین بیا-من

 رو دستش هنوز که سامیار به و باال بردم صدامو دوباره خودمو به کردم اشاره دست با) من همین نمیدونن ولي( دادم

( مضطرب نگران چشم هشتا نكردم توجهي هم بودن زده زل بهم که چشمي هشتا به حتي نكردم توجهي بود گونش
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 دير هب نسبت منحرفه چیت همه ذهنت فكرت که تويي بشم همخونه لعنتي توي با گرفتم یمتصم که شدم کور انقدر

 گرم اب وان يه به واقعا حمو تو رفتم سريع هم به کوبوندم محكم درو اتاقمو تو رفتم بعم خونه به دختر يه اومدن

  داشتم احتیاج

 ..میشا اززبونه

 بايكي نفس که فكرکنه داده اجازه خودش طوربه چه..ووپر پسره زد حرف باسامي خوب نفس کردم حال خدايیش

 لحاظ زاينا خوب نفسوخیلي.نفس باباي مامان ولي باالست نفسیناخیلي ي خانواده طبقاتیه سطح درسته...باشه ديگه

 دراحتمبايدوشاي که بیشترازاوني خیلي بااتردين من که رسیدم نتیجه اين وبه فكرکردم باخودم يكم...کردن تربیت

 ازبس خموم برم که تواتاق رفتم!!!نیست خبري میشاقبلي ازاون ديگه ازاالن پس پیداکنه ادامه وضع اين ايدونب

 وان تو که يكم..حموم رفتم اموبرداشتمو حوله!شدم چسب بازم ولي بودم ديروزحموم که بااين هواگرمه

 مطمئن که بعدازاين نیست تردينا که بشم تامطمئن بیرون سرموکردم اول بیرون اومدم ازحموم درازکشیدموحال

 نگاهtvداشت معمول طبق اتردين بیرون رفتم پوشیدم هم سرخابي بلوزشلواره يك کردم دراتاقوقفل بدورفتم شدم

 اومدگفت صداش که میريختم قهوه داشتم.کردم درست قهوه تواشپزخونه رفتم بهش توجه بدونه میكردمنم

 ..بريز من براي فنجونم میشايك:اتردين

 ...شمانیستم مستخدمه منم.بريزي میتوني خودتم نیستي که چالق:من

 رفتم.وبیات کفت که نفسوزدم دراتاقه رفتم..بدي بايدادامه میشاهمینجوري ايول..بیرون اومدم اينوگفتموازاشپزخونه

 .میكنه موهاشوبااتوموصاف داره توديدم

 بود؟ چي بیمارستانه اين جريانه نفس:من

 ..مداد قول بگم نمیشه:نفس

 بگووووو.بگوديگه:من

 ..نیست خاصي باباجاي:نفس

 .بگو پس خب:من

 ..بچه عشق که توهم.است بچه پوره خودته اونجاخوراکه که بگم فقط:نفس

 ..میشا ببرجونه منم..نگو دروغ:من

 ...نمیشه نه:نفس

 ..چراببرديگه:من
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 ...ندارم کاري هیچ باهاش وگرنه نگم کسي به گفته بهم چون فقط بگیرم اجازه بايدازسامي اول پس:نفس

 ..باشه خب:من

 ...میشه هاشروع دانشگاه فردا پس نفس راستي:من

 ..میدونم:نفس

 ..اس ديگه ي دوشنبه نه شنبه اين که هم تفضلي مهمونیه:من

 :گفت زدتوسرموباخنده بامتكاش نفس

 ...بعد؟؟اصالاللي ي دوشنبه نه شنبه چي؟؟اين يعني توسرت خاك:نفس

 ..بخیر بذارشب عیب مردم رودختره کم:من

 ...شببخیر:نفس

 وکهزيرپت رفتم اون به توجه بدونه..درازکشیده رومبل ديدم رفتم..تواتاق رفته اتردين بودپس خاموش پايین برقاي

 ..اومد صداش

 ...بدنیست هم شببخیربگي يك:اتردين

 گفتم کردم بهش نگاه يك بیرون اززيرپتواومدم

 ..شببخیر.توسرت رهبخو يكیشم سنگ پرازشهاب شبت:من

 ..غولتشن شد خنك دلم اخیششش

 میشا اززبونه

 چراانقدرمیخوابه؟ اين نمیدونم من بود خواب هنوزم اتردين بیدارشدم بود شده گرمم که اين باحسه صبح

 معذرت باعرض)!( )صبحي اول نده بوجوراب دهنم که بخورم صبحونه که تواشپزخونه رفتم.بود90ساعت

 .میخوردن صبحونه داشتن هم شقي نفسو(ازدوستان

 ..میكنید حال تنها تنها:من

 .میبرديم فیض داشتیم تازه نبودي بابا اي:شقي

 .باشي من درکناره باشه ازخداتم:من

 کرديد؟ شماشروع صبحي بازاوله:نفس
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 ..اومدن ومیالدواتردين سامي بودکه99 ساعت..روخورديم صبحونه شديمو خفه هردومون ديگه

 :گفت گوشم دم شقي

 اينامیگن تفنگداربه سه:شقي

 ...کردن گنده هیكل اينافقط میدن مفیدانجام کاره يك تفنگدارا سه اخه:من

 کردن نگاه بهمون يكهومنفجرشدوهمه شقي حرفم بااين

 ..ديوانه موجیي؟يكهومیترکه چته:من

  میزد بال بال فقط که شقي

 ...گفتم باباحاالانگارچي نمیري اوهههههه:من

 گفت بريده بريده ومار گوشم دمه شقي

 ..کن اونجارونگاه که نمیخندم حرفت به:شقي

 قيش توسره زدم يكدونه..بودبیرون زده ازشلوارش شرتش وايییي..میشد میالدوصل شلواره به که ردنگاهشوگرفتم

 ...است سوژه خیلي ولي..نمیكنه دقت کجاهاکه به ببین کنن توسرت خاك:من

 ...یسممنگول..اشه ثانیه يك براي سوژه:شقي

 رفتمگ دلمو من خنديديم کلي که بعدازاين خالصه..نبود باغ اصالتواين که نفسم.کرديم غش تامون دو هر بعددوباره

 اقتوات کردم گوله غذامن بعدازخوردنه کردنو پسراغذادرست..ببینیم تخت ازناهاربريم بعد قراربود..اتاق تو رفتم

 يك..مپوشید توسیمم استار ال کفشاي کردم سرم ابي توسي هشال يخیو باجینه توسي مانتوي يك بپوشم تالباس

 سنف منو رفتیم اتردين باماشینه همه.افتاديم راه حاظرشدوباسامیونفس اتردينم..بیرون زدم کردمو ماليمم ارايش

 ماپروترازاين ولي...بخنديد کم که میكرديعني مانگاه به ازاينه هي اتردينم..میخنديديم بوديمو نشسته پشت

 ..بود خوجل تختاي پره توش زدکه ترمز دربزرگ يك دمم اتردين..ابوديمحرف

 

 نفس زبون از 

 شیطون و شلوغ که هم میشا اومدم باهاش نشه ناراحت میشا اينكه براي فقط نداشتم کردن خريد حوصله حالو اصال

 داشتم ديگه یخريدنم ازش هیچي اخرم میكرد تلف وقت ساعت 9 هم ها مغازه از کدوم هر تو زد حرف ريزم يه

 تو اومد اونم اومدم در حموم از که شب بودم نزده حرف اصال سامیار با ديشبم از دلدرد دردو کمر پادردو از میمردم

 دوهفته که بود داده اس بهم بابام صبحونه سر امروزم خوابیدم تخت رو منم خوابید کاناپه رو رفت حرف بدون اتاق
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 نزديك میشا جیغ صداي با نبود چیزي به حواسم اصال همین خاطر به نمیكنن گوش من حرف همبه ديگه میان ديگه

 کنم سكته بود

 خوشگله چه تخته اون نفس واي-میشا

 0 از بیشتر کنم فكر نبود خوب حالم واقعا ديگه نمیخريد ازش هیچي بازم ولي میگفت مغازه هر توي رو جمله اين

 اشتختخواب انصافا میكرد خريدشو همینجا میكردم خرش اينجا بايد بوديم نفره يه تختخواب دوتا دنبال بود ساعت

 يچوب تخت يه به اشاره با بود قشنگ بیرون از نیومد خوشم میگفت بعد میكرد نگا يكم میشا اين ولي بود خوب

 گفتم میومد روتختیش به که مشكي

 بگیر همین از دوتا میاد هم روتختیت رنگ به قشنگه چقدر اين ببین میشا -

 گفت کردو تخت به نگا يه یشام

 خوشگله؟ واقعا میگي راست-

 چیه دروغم-من

 روف سرمو دربیاد اشكم بود نزديك درد از ديگه خونه اومديم گرفتنو مدل همون از تخت دوتا اتردين با میشا خالصه

 تو سرم هک مونجوره برد کرد بلند منو چي براي اصال نشه چي میشا اين بگم اي میكشیدم بلند نفساي باشتو تو کردم

 وت منو بود مونده همین اه اومد در شدن بسته بازو صداي بیارم کجا از قرص حاال واي دراوردم مانتومو شالو بود بالشت

 قدماشو صداي اومد در صداي دوباره دودقیقه بعد بیرون رفت کنم فكر اومد در صداي دوباره ببینه وضعیت اين

 اومدو تخت عسلي با چیزي برخورد صداي بهم رسید خودش از زودتر خنكش ادکلن بوي نزديكم میاد که میشنیدم

 يه برام بچم اخي ديدم کردم بلند بالشت رو از سرمو اومد رفت انقدر نشد خسته اه در شدن بسته صداي دوباره بعدش

 خوردمو ابو كنومس بزنم حرف باهات که بكشي منتمو بايد ها حاال حاال دربیاد جونش تا اورده اب لیوان يه مسكنو

 با برد مخواب که کردم فكر انقدر کردم فكر دانشگاه برم بايد که فردا به تختو رو افتادم پوشیدمو راحتي لباس رفتم

 بود شقايق کردم باز چشمامو میكنه ناز موهامو يكي اينكه احساس

 کنید میل شام بیايید کنم صداتون فرستادن منو اقاتون نفس پاشو-شقايق

 ول رمون گرمو تختخواب اين عمرا وگرنه بود گشنم خیلي شدم بلند گفتمو بلند اخیش يه و کشیدم دوطرف از دستامو

 میكردم

 میشا با پختین چي ببینم بريم-من

 کردن درست غذا داره زور چقدر نكردن اشپزي روز چند بعد که نمیدوني نفس اخ-شقايق

 شديد تنبل کردن اشپزي پسرا اين وقت چن-من
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 بعد يمخورد رو غذامون بكنیم هم نگا بهم که اين بدون افتادم سامي کنار مندقیقا نشستیم میز سر فتیمر شقايق با

 باشن اماده 1 بودم گفته شقايق با میشا به میز سر باشم حال سر فردا براي بخوابم بگیرم تا اتاق تو رفتم راست يه غذا

 الال دوباره میخواستم کردم باز چشمامو باخ از ويالون عهقط يه صداي با خوابیدم کردمو نتظیم 1 روي گوشیمو االرم

 اين ور هیكلش اين با بیچاره ديدم رو سامي که دستشويي برم مییخواستم پاشدم جلدي افتادم دانشگاه ياد که کنم

 مردونش هاي ابرو با خوشحالتش چشماي از کردم نگاش کاناپه پايین نشستم دوزانو روي بود شده مچاله کاناپه

 هشد پخش موهاي جلو بردم دستمو کردم ايست حالتش خوش لباي رو گذشتمو فرمش خوش مردونه بیني از شتمگذ

 شوييدست رفتم زود روشو انداختم پايینو بود افتاده روش از که مالفشو شدمو بلند بعدش زدم کنار رو پیشونیش رو

 تازه هک بلند مانتوي يه نده گیر بهم انشگاهد حراست اين که بپوشم چي حاال خب بیرون اومدم شستمو صورتمو دستو

 ورمهس تفنگي لوله تنگ شلوار و طاليي دار زنجیر کمر با اي سورمه رنگ به پوشیدم بود اي پروانه مدل و بود شده مد

 قنعهم ورداشتمو جاش کالسور يه پس نداشتم خوبي میونه باهاش دانشگا براي کال که کیم طاليي عروسكي کفش و اي

 برداشتمو ماشینو سوئیچ ندن گیر بهم وقت يه که زدم ريمل و مات لب رژ يه فقط ارايشم کردم سر هم اي سورمه ي

 بودن اماده شقايقم با میشا بیرون اتاق از رفتم کردمو بود خواب غرق که سامي به اخرو نگاه

 ها بچه بريم-من

 واستاده قرمز چراغ پشت بود اورده سرمون رو بال اين که دانشگاهي سمت به رفتیم شديمو ماشین سوار ها بچه با

 گفت شقايق که بودم

 نام ثبت براي میان 96ساعت امروز هم اونا يكیه ما با میالدينا دانشگاه ها بچه راستي -شقايق

 گفت؟ بهت میالد خود-میشا

 ما یمتهس دانشگاهي هم پس که گفتش گفتم رو دانشگا اسم تا منم کجاست دانشگاتون پرسید ديشب اره-شقايق

  نام ثبت براي میايیم 96 ساعت فردا هم

 میشا اززبون 

 :گفتم اسمون روبه توسرمو زدم هستیم دانشگاهي هم گفت شقي وقتي

 میكشیم کم توخونه اخه..میخندي بهمون میكني باالماروزايع اون کني؟؟نشستي زايع مارو داري دوست خداجون:من

 ...کنیم بايدتحملشون هم ايناتودانشگاه ازدسته

 ..شوديگه میشاخفه اه:نفس

 دهنم نم شدم که پیاده رسیديم وقتي..میگفتم بدوبیراه..کنكورو اتردينو به من تابرسیم..سرعتشوزيادکرد بعدم

 واموند

 .روببین دانشگاه..معععع:من
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 ..بهترباشه تهرانم ازدانشگاه فكرکنم:شقي

 ..نديد جو حد تااون ديگه نه:نفس

 وت رفتیم کنیم توجهي که اين بدونه..بود خوب تیپمون هم قیافه هم هرحال به میكردن نگاه بهمون همه داخل رفتیم

 صداي يك ازپشتمون که میزدن حرف هم شقي نفسو ورمیرفتم باگوشیم داشتم که من..وايساديم دانشگاه حیاط

 .خوشگال چشم به:اومد اشنايي گوشخراش

 !!سارااا:گفتیم اهمب صداو طرف برگشتیم بوديم کرده کپ تايي سه که درحالي

 .شیم دانشگاهیي هم اصالفكرنمیكردم:سارا

 نه؟ کرد میشه کارا خیلي پدرجان پول لطف به هرحال به:من

 کنه؟؟ کوتاهش نتونست ارش درازه زبونت توهنوزم:سارا

 کنه؟؟ قدخودش هم زبونمو میخواد کوتوله اون:من

 :گفت نمیارم کم ديدمن ساراکه

 گرفتید؟ خونه-

 .اره:نفس

 ..ببینم شدبیام واجب پس:راسا

 ..باشه حد تااين فكرنمیكردم ولي اويزوني دماغ مثل بودم شنیده:من

 ..میشه تموم گرون برات که بذاري پارودمم نكن سعي ببین:شدگفت ساراقرمز

 :گفتم گرفتمو تحديدجلوش بهصورته وانگشتمو وايسادم جلوش پاشدم

 تويك النا نیستن پیشت دوستاتم.اينجاشیراز برسن دادت به باجونتبا قلدوراي که نیست اينجاتهران توببین نه:من

 ..بدمیشه که بپلكي دوروبرمون نكن سعي نفرپس ماسه نفريو

 .کالس سمت هارفتیم بابچه بعدم

 ..بشیم دانشگاهیي هم بودبااين مونده همینمون اه:شقايق

 ..ردبشه کیلومتريمون6از فكرنكنم میشاشستتش اينطورکه بیخیال:نفس

 ..ردک شروع خداکالسو بانام چیني مقدمه امدوبعدازکلي استاد که نشستیم هم کنار تاصندلي سه توکالس فتیمر

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
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 زد چقدرحرف.کشید سوت هامخم بچه واي:من

 ..دردگرفت فكم اون جاي من اره:شقي

 تو میومدن داشتن که ديديم ازدورپسرارو

 ..اومدن هاصاحباتونم بچه:شقي

 .بشه باخبر کرديم ماازدواج که ازاين اينجاکسي هانمیخوام بچه.شو خفه شقي:من

 ..سارا به هم ازهمه اول.میگفتم همه به میرفتم وگرنه شدگفتي خوب:نفس

 تتوروح..نموند هیچي برام ازکتفم زدکه بهم تنه يك ازقصد اتردين که ازکنارپسراردشديم میخنديديم که درحالي

 ..غولتشن..اشغال عوضي

 ..خونه سوي به پیش شديمو ماشین سوار رفتیم

 شقايق اززبون

 

 ........فكر تو بود رفته که هم میشا و بود ساکت ماشین تو و نداشت حوصله اصال نفس

 .......هست ساراهه اين که حیف فقط نبود بدك امروز دانشگاه

 رو خودم و کردم باز هم رو مانتوم اول هاي دکمه و درآوردم رو ايم سورمه مقنعه سريع من خونه به رسیديم وقتي

 !مبل رو کردم پرت

 ......بودن نیومده هنوز پسرا

 :گفت و پیشم اومد میشا

 !کني درست غذا تو بايد کن عوض رو لباست برو پاشو ، پاشو ـ

 !نمیمیرن گرسنگي از که پسرا اين..... میشا هولیا وايییي: من

 رفتم و کردم جمع سرم باالي رو موهام و شستم رو صورتم و دست و کردم عوض رو سملبا و باال رفتم حال اين با ولي

 .....پايین

 .........کردم نگاه وسايل به

 !!!!کنیم درست ماکاروني که اينه قسمت امروز اينكه مثله بله

 .......اتاق تو بود رفته ها افسرده اين مثله باز که نفسم و شديم کار به دست میشا با
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 !من واي هي ديدم بزنم موبايلم به سر يه باال رفتم شد اماده هک غذا

 !میزنگه داره سحر

 ......نشده قطع تا برداشتم رو گوشي سريع

 !بله؟: من

 !شقايق بودم شده ناامید ديگه عجب چه.....  سالم: سحر

 !خوبن؟ همه اشكان ، مامان خوبه، دايي خبر؟ چه خوبي؟ سحر سالم: من

 !!!!!بپرس يكي يكي آره: سحر

 !داشتي؟ چیكار بگو خب: من

 !زدم؟ زنگ که باشم داشته کاري بايد مگه: سحر

 !!!!!میخواي من از چیزي بازم يا میخواي من از چیزي يا تو میدونم که من ديگه نشو حال ضد سحر اه: من

 !بدم بهت خوب خبر يه میخوام ايندفعه نه: سحر

 !!!چي؟: من

 !ببینن تورو شیراز انبی میخوان مامانت و بابام: سحر

 :زدم داد تقريبا و شد گرد چشمام

 چیییي؟؟؟؟؟؟ ـ

 !خوشحالیه؟ طرز چه اين آخه مار زهر: سحر

 !(میكنن اسفالت مارو دهن میان اينا االن خوشه دلت چیه خوشحالي)

 ؟!میان کي حاال چشم رو قدمشون خوب چه..... چیزه يعني! نه:من

 !ديگه دوهفته انشاال: سحر

 !بهشون بدم رو ادرس تا بزنگ بهم بیان خواستن اگه باشه خوبه! ووومهوو: من

 .....شقايق خداحافظ... باشه: سحر

 !خداحافظ: من

 ........رفتم فرو فكر به و دستام دو بین گرفتم رو گوشي و تخت رو نشستم ناراحتي با
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 .......باشه داشته اي نقشه يه شايد میگم نفس به حاال! کنم؟ چیكار رو میالد من بیان بخوان اينا اگه

 .........کنارم نشست و اومد میالد حین همین تو

 !شدي وارد آدم مثل تو عجب چه: من

 !شد عرض سالم: میالد

 ......سالم ببخشید: من

 !فكري؟ تو چرا چیه: میالد

 ........آخه بريزم سرم تو بايد خاکي چه من بیان ديگه دوهفته میخوان دايیم و مامان بابا: من

 .......فكر تو رفت میالدم

 :گفتم من و فكر تو رفتیم دوتايیمون حاال

 کنیم؟ چیكار میري؟ کجا تو بیان اگه میگما ـ

 ......میكنیم حالش به فكري يه حاال بیخیال: میالد

 .......بیخیالي توچقدر: من

 ......موبايلش سر رفت و انداخت باال اي شونه میالد

 ........گفتم بهشون ماجرارو و نفس و میشا پیش بیرون رفتم منم

 !!!!!شكر خدارو پس بیان میخوان ديگه دوهفته هم نفس خانواده اينكه مثل

 .........خورديم رو ناهارمون و میز سر رفتیم تايي سه

 .......بود مشغول هم میشا و میكرد بازي بازي غذاش با نفس

 ........بخريم درسي کتاب ريس يه تا بیرون بريم ها بچه با شد قرار ناهار از بعد

 ..... افتادم راه و کردم هم مختصر آرايش يه و شدم آماده سريع

 :گفت میالد که بیرون برم در از میخواستم

 !کجا؟ ـ

 ........بخرم درسي کتاب برم میخوام! شجاع آقا خونه: من

 ......میام منم: میالد
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 ......شقي جون نكن اذيت ديگه بريم تايي سه بذار بابا نمیخواد چي؟: من

 !نمیشه شقي جون به: میالد

 ؟!چغندره من جون میالد اه: من

 .......برگشت کش دختر تیپ يه با و رفت و نگفت هیچي و کرد اي خنده میالد

 !که زني مخ بريم نمیخوايم خريد بريم میخوايم میالد: من

 !اينطوريه تیپم کال من خب: میالد

 :گفتم اي مسخره لحن يه با من

 !خودشیفته..... حلقمي تو ـ

 .......بیرون رفته حتما......... نبود سامیار ولي بود اتردين.......  ان آماده ها بچه ديدم سالن تو رفتیم

 میاد؟ میالدم: میشا

 .......آره: من

 ........افتاديم راه و نگفت چیزي کسي ديگه

 !باش میشا مراقب میالد: اتردين

 :گفت و گرفت حرصش میشا

 ........بدي دستور که نیستي بابامم تو درضمن.... ندارم کسي مواظبت به نیاز و باشم خودم مراقب بلدم خودم من ـ

 !نداده گیر اين از بیشتر اتردين اين تا بیرون رفتیم در از تر سريع چهارتايیمون هر و

 

 .....فروشي کتاب سمت به افتاديم راه شديم نفس ماشین سوار همگي

 ...... گذاشتن جا منو و رفتن باهم میشا و نفس رسیديم وقتي

 :گفت و گرفت رو بازوم میالد که پیششون برم میخواستم

 .......میشیا شوهر بي اونوقت زدن رو مخم دخترا اين ديدي يهو بیام باهات منم بذار نرو ـ

 : گفتم و خنديدم

 !!!!!بهتر ـ
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 ........ببینیم هارو مغازه که رفتیم و کردم حلقه میالد بازوي دور رو دستم حال اين با ولي

 ........ بود رمان و درسي کتاب همش

 .....میفروخت هم درسي کتاب که فروشیا کتاب از يكي تو رفتیم

 .......بگرده که رفت هم اون و گفتیم رو کتاب اسم فروشنده به و تو رفتیم من و میشا و نفس

 اب دارن هم دختر چندتا و وايساده بیرون که افتاد میالد به چشمم هک میكردم نگاه رو اونور اينور داشتم همینطوري

 ...... میخندن و میكنن پچ پچ باهم گوشي در و میدن قورتش نگاهاشون

 ........تو اومد و فهمید خودش و کرد دنبال رو نگاهم رد و کرد نگاه بهم میالد

 کمرم دور رو دستاش و پشتمه يكي کردم حس که کردم برسي رو اطراف دوباره و اومد خوشم تیزبینیش اين از

 ........شد راحت خیالم میالده ديدم برگشتم تعجب با... انداخت

 ماد من راستیتش..... میبینن رو میالد و من دراومده حدقه از چشماي با و آسفالت رو افتاد فكشون که ديدم رو دخترا

 !!!شد خنك خیلي دلم خدايي ولي نیستم بدجنسي

 ....... رمان هاي کتاب قفسه سمت کشیدمش و گرفتم رو دستش و اومدم بیرون میالد بغل از و رفتگ ام خنده

 !میخوني؟ هم رمان: میالد

 .......وقتا بعضي: من

 :گفتم و زدم ورق رو هاش صفحه و کشیدم بیرون قفسه از رو يكي

 !قشنگه؟ نظرت به اين ـ

 .......که نخوندم نمیدونم: میالد

 ......بخونه رمان داره قتو کي وللش: من

 .......جاش سر گذاشتم رو کتاب و

 ......بود آماده ها کتاب برگشتیم وقتي

 : پرسیدم میالد از من و کرديم حساب رو پولش

 نمیخواي؟ چیزي تو ـ

 ........هنوز نه: میالد
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 ..........شديم ماشین سوار و اومديم بیرون مغازه از

 .......جلو هم میشا و بوديم نشسته عقب میالد و من

 .........میديدن tv داشتند اتردين وبا بود اومده هم سامیار خونه رسیديم وقتي

 !!!!داريم جلسه تواتاقش بريم پاشیم يعني که زد چشمكي نفس و من به میشا

 :گفت میشا رسیديم وقتي

 !چیه؟ نظرتون میشن پررو يكم دارن پسرا اين ها بچه ـ

 :گفت و پريد يهو نفس

 !!!!!موافقم کامال من لهب ـ

 :گفتم و کردم اي خنده من

 !میپري؟ چرا حاال نفس باشه ـ

 !میدن گیر زيادي دارن اينا ديگه نفس میگه راس خب: میشا

 !میداد گیر يكم آره میداد؟ گیر میالد! فكر تو رفتم

 !چیه؟ اصلیت حرف حاال خب: من

 !نديم محلشون ديگه: میشا

 .....خوبیه فكر آره: من

 !همسراشونیم ما که شده باورشون جدي جدي درآوردن شورشو ديگه اينا چي يعني بابا آره: نفس

 .....شقايق چیه تو نظر....... درمیاره بازي غیرتي داره واقعا ديگه اتردين اين مثال میگم همینو منم: میشا

! نش رواني يهو که نذاريم دمشون ور پا ولي....  پس باشه کنید محلي بي میخواين شما اگه ولي نمیدونم اوممممم: من

 !آخه خلن تاشون سه

 .......بیرون رفتیم اتاق از و خنديديم سه هر

 :گفتم سردي لحن با و کردم پسرا به رو من

 .......نمیكنم درس شام که من بیارن بیرون از بزنید زنگ يا کنید درس خودتون يا نیست خبري شام از امشب ـ

 ......نگفتن چیزي اما بود گرفته اشونم خنده و دمون باز دهنشون میشا و نفس
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 !عقب پريدم متر نیم من که شد بلند همچین سامیار

 ..... بزن منو بیا باشه خب: سامي

 :گفتم لب زير من

 !رواني مرتیكه ـ

 گفتي؟ چي: سامي

 !!!!!نگفتم چیزي من: من

 !داد سفارش غذا بیرون از و برداشت رو تلفن سامي

 ........مبل رو نشستن رفتن و زدن پیروزي نشانه به يلبخند نفس و میشا

 :گفت و اومد اتردين که کرکر و هرهر به کرديم شروع و نشستم نفس و میشا کنار رفتم منم

 !میخندين؟ چي به ـ

 ......باشه داشته ربطي شما به نكنم فكر: نفس

 .........رفت پیشمون از بتعج با اتردين و داديم تحويلش رو سگیامون نگاه اون از تايیمون سه و

 ........خنده از بود کرده غش که میشا

 نگز که بود جیبم تو موبايلم من....... میزدن حرف داشتن و بودن نشسته هم سامیار و میالد!!!!!! بود جالبي ايده واقعا

 ..........خورد

 ..... شدم بیخیال پس بود ناشناس اش شماره

 ......بده جواب تا میالد به دادم رو گوشي و شد خورد بماعصا ايندفعه که خورد زنگ بازم

 بله؟: میالد

......... 

 شما؟: میالد

......... 

 شما؟ ولي هستم شوهرش من خب: میالد

.......... 
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 :گفت و کرد قطع رو گوشي میالد

 .........بود مزاحم ـ

 میزآ تشكر نگاهي فقط و افتادم میشا حرف ياد اما کنم تشكر ازش میخواستم....... کرد نگاهم و من به داد رو گوشي و

 !(حلقم تو نگات!!!!!)کردم

 .....بگیره غذاهارو تا پايین رفت سامیار و زدن رو در زنگ دقیقه چند بعد

 ........میز پشت نشستیم و چیديدم رو میز رفتیم ماهم

 ....... من اونور هم میالد و بودم افتاده سامیار کنار من

 ؟؟!!!!!کرد؟ کوفت غذا میشد مگه حاال اساسي بودم افتاده گیر بینشون من يعني

 ......شدم سیر زود همین خاطر به میشماره رو من هاي لقمه داره سامیار اين کردم حس ولي میخوردم رو غذام آروم

 !نمیخوري؟ چرا: میالد

 !شدم سیر: من

 !مردني الغر خب بخور: میالد

 !!!!!باربیم من تويي مردني الغر: من

 سنف....... میكرد نگاش هي اتردين اين چون معلومه بخوره غذا خوب بود نتونسته هم میشا....... نگفت هیچي و خنديد

 .........میكرد بازي بازي غذاش با حاال تا ديروز از کال که هم

 ..........باال رفتم و شدم ازاد باالخره شد تموم غذاشون همه وقتي

....... بود ناشناس شماره همون دوباره........میخوره زنگ داره موبايلم دوباره ديدم زدم رو اينام و مسواك که اين از بعد

 .....پايین رفتم و کردم خاموش رو موبايلم

 :گفتم و نفس پیش رفتم

 !بخرم؟ لباس مهموني واسه بريم خريد؟ میاي بامن فردا...... نفسي ـ

 ......دارم رکا جايي خودم........ ندارم حوصله بابا نه: نفس

 .....خانوم نفس ديگه باشه: من

 ......میشا پیش رفتم قهر حالت به و

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 انجمن نودهشتیا  کاربران نگین+  مینا+  غزل | 6عشق به توان  سایت نگاه دانلود
 

 .......میشايي: من

 .......میشايي مارو زهر: میشا

 !اخالق گند اونور گمشو برو اصال نداري لیاقت تو: من

 !میخواي؟ چي حاال: میشا

 ......خريد بريم: من

 .......بیرون رفتم روزا اين بس از ندارم خريد حوصله ديگه من بابا برو: میشا

 !میشد؟ کم ازتون میبرديد منم المصبا خب: من

 از رمب اون با هم اگه تازه!!! بود میالد به امیدم چشم تنها...... کردم نگاه میالد به! نبود پايه کسي کردم نگاه بقیه به

 !!!!!میشه خرج اون جیب

 لويج نمیخواستم اخه...... اتاق تو بیاد تا شدم منتظر و باال رفتم و زدم لبخندي!( شقايق داري شیطاني افكار عجب)

 ..........بخوام اينو ازش اتردين و سامیار

 .........دستشويي رفت و باال اومد دقیقه چند بعد

 !!!!!! ديگه من پیش بیا دقیقه يه خب المصب اه

 !تخت رو انداختمش و گرفتم رو دستش و جلوش پريدم پا جفت که بیرون بره میخواست اومد دستشويي از که بعد

 :گفت و بود شده خیره من به تعجب با

 !ديوونه؟ میكني چیكار ـ

 :گفتم عشوه با و کنارش نشستم رفتم منم

 !جونم؟ میالد ـ

 !هان؟: میالد

 !جونم؟ میالد: من

 !بله؟: میالد

 :کردم سعي بازم!!!!!( جونم بگو خوب بگیري درد اي)

 !!!!!!!جونم؟ میالد ـ
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 :گفت ايندفعه ديگه

 !!!!!جونمم؟ ـ

 !میاي؟ باهام.......  بخرم لباس تفضلي مهموني برا برم فردا میخوام..... ببین.... شد حاال آهان: من

 !!!!!شد قلنبه محبتت يهو چرا بگو پس!!!!! اي اي اي اي: میالد

 ......... نمیاد باهام کسي خدا تورو: من

 !ببینم تا حاال: میالد

 !میرم تنهايي نخواستم اصال: من

 :گفت میالد که بیرون رفتم و شدم بلند و

 !میبرمت فردا...... نكن قهر حاال کوچولو باشه ـ

 !!!!!بیرون رفتم و انداختم باال رو ام شونه بود بهش پشتم که همینطور و ندادم نشون رو خوشحالیم اما شدم خوشحال

 !برد خوابم سريع و پتو زير مخزيد و اتاقم تو رفتم ديگه ديدن tv يكم از بعد

 

 

 .......بخوره صبحونه بود رفته کنم فكر نبود میالد شدم بیدار وقتي صبح

 ........خوردم رو ام صبحونه و کردم سالم و پايین رفتم و شستم صورتمو و پوشیدم قشنگ راحتي لباس يه سريع منم

 دش گرد چشاش سامیارم گلوش تو پريد چايي میشا که زد بهم چشمكي يهو میالد میخوردم صبحونه داشتم وقتي

 !چیه؟ اين منظور خدا اي که بودم مونده همینطور منم

 تا پوشیدم لباس و کردم خشك موهامو و گرفتم سرد آب دوش يه و زدم مسواك و باال رفتم سريع صبحونه از بعد

 ......میالد با خريد بريم

 .......بزنم سفید تیپ گرفتم تصمیم

 .. ..آبي هاي اکلیل با سفید شال و خوشگل سفید مانتو يه با بود پوره پاره يكم که پوشیدم ینج سفید شلوار

 مپوست رنگ با قرمز چون برداشتم مايع قرمز رژ يه...... تیپم از اومد خوشم خیلي....... کردم خودم به آينه تو نگاه يه

 ......نزنه قذو تو که نمالیدم زياد البته...... میكرد ترم قشنگ میشد تضاد

 .........میالد به خوردم که بیرون برم تا کردم باز رو اتاق در و!( يكم عجب چه)زدم عطر يكمم
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 !!!!!شد لبي رژ اش يقه همین خاطر به بود روشن لباسش رنگ

 !میالد ببخشید آخ: من

 .........کنم عوض لباسمو برم میخواستم االن نداره اشكال: میالد

 ......میشا و نفس پیش رفتم منم کنه عوض رو شلباس تا اتاق تو رفت

 !بهت؟ نده گیر میالد تیپیه؟ چه اين....... اوالال: نفس

 !ارشاده؟ گشت اتردين مثه مگه میالد ، توهم اووووووف: من

 !بزنا حرف درست: میشا

 !میخوره بر اينا اقاتون به نمیدونستم ببخشید: من

 !میز؟ سر بود چي چشمكه اون جريان المصب: میشا

 !داره تیك شايد ام مونده همینطور منم نمیدونم واال: من

 !ها خوشه دلتون: نفس

 میدي؟ رو ماشین سوئیچ نفس راستي: من

 و نفس از سريع پس میزد حرف اتردين و سامي با داشت که شنیدم رو میالد صداي من و کرد پرت رو سوئیچ نفس

 ......بیرون رفتم و کردم خداحافظي میشا

 .........درآره بازي ارشاد گشت میخواست بازم نگو که میكرد نگاه همچین اتردين

 !نیستا مناسب لباست اين ولي میكنما فضولي ببخشید.... شقايق: اتردين

 نداشته کاري من به برس زنت به شما بعدشم بده گیر بهم نمیتونه کسي ديگه که هس میالد وقتي اتردين بابا اي: من

 .....میالد نه مگه.......... باش

 :گفت و زد بهم لبخندي میالد

 ......وگرنه بپوشي اينو میذارم هستم خودم چون بله ـ

 .....ديگه بريم بابا باشه: من

 .....بیرون رفتیم و کرديم خداحافظي

 :گفت و گرفت رو بازوم میالد اما فرمون پشت نشستم
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 !میكنم رانندگي من ـ

 !!!!!خدا به نمیكشمت میالد: من

 !میدونم: میالد

 .......نشستم کنارش هم من و فرمون پشت نشست خودش باالخره

 ........خوبه لباساش بودم شنیده.....فروشگاه تو رفتیم

 ......ديدم رو میالد تیپ تازه شدم پیاده وقتي

 !!! بودا کشا دختر اون از تیپش

 وشگلمخ جین شلوار يه!!!!!! بود لوممع هیكلش چون بود تر سنگین نمیپوشیدش اگه که بود پوشیده جذب مشكي بلوز

 اش چهره که خاص غرور يه با داشت هم جذبه....... بود چش تو بیشتر چي همه از هیكلش مادر وايییییي بود پوشیده

 ......میكرد تر خوشگل خیلي رو

 که هرکي بود عادتم من کال..... گرفتم رو بازوش هم من و کنارم اومد میالد!( چي؟ يعني!!!!!! ابله کن درويش چشاتو)

 يبازو اينكه از بیشتر هیچي ولي..... ديگه بود عادتم کال! سحر دايیم، مامانم، مثال میگرفتم رو بازوش بود کنارم

 ششچ بود اينجا سارا االن اگه وايییي!بدي پز گرفته تورو شوهر چشمشون که دخترايي به باهاش و بگیري رو شوهرت

 هرچي ولي....... میداد نظر هم میالد و میالد با میديديدم رو لباسا همینطور..... نمیشه که حیف ولي يعني! درمیومد

 رو ممچش لباس يه ولي....... گشتیم رو فروشگاه کل اول همین خاطر به! بودن تر خوشگل يكي از يكي ترمیرفتیم جلو

 ببینیم هم رو اش ديگه لباساي تا تو رفتیم..... بود خوشگل خیلي که بود گرفته

 گرفت رو چشمم يكیشون فقط اما ديدم قشنگي لباساي تو رفتیم قتيو

 ردمیخو شونه روي راست سمت از بند يه و خوشگل و بود دوزي منجوق اش باالتنه ما بود پفي پايینش و بود صورتي

 ات پروش اتاق تو رفتم من و بیاره رو لباس که گفت فروشندهه به میالد...... بود خوشگل خیلي.... داشت گل روش که

 !!!!!بزنم ملق توش میتونستم قشنگ و بود بزرگ خیلي اتاقش....... کنم پرو رو لباس

 ......پوشیدم رو اين و کردم عوض رو لباسم

 ..........روبیاره کوچیكترش سايز يه بگه آقاهه به که گفتم میالد به همین خاطر به بود گشاد زيادي يكم

 ..........تنم کیپ بود ام اندازه قشنگ ديگه دومي

 ........آينه به چسبیدم من و شد باز در که میكردم نگاه اينه تو رو خودم داشتم

 .......بود میالد شكر خدارو
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 !ديوونه چي؟ بودم لخت اگه میكردي اوهوني يه اهني يه خب.... ترسونديم اه: من

 !(من برم رو رو!!!!!)نیستي که حاال خب: میالد

 ......باشه قشنگي اين به نمیكردم فكر لهخوشگ خیلي تنت تو: میالد

 ......ديگه اينم من خب: من

 !(حال ضد اي!)بودم لباس با نگیر رو خودت حاال خب: میالد

 !ديگه منه هیكل اين خب: من

 !ديگه؟ خوبه همین عزيزم باشه: میالد

 ......کنم عوض رو لباسم میخوام بیرون برو حاال..... عالیه آره: من

 !خوبه مجا من: میالد

 .....بیرون برو میكنه بد فكر فروشندهه االن میالد اه: من

 !بمونم؟ میذاشتي نبود فروشندهه اگه: میالد

 !بیروووووووووووووووووون برو: من

 .....بیرون اومدم و کردم عوض رو لباسم منم و بیرون رفت خنده با میالد

 ......ردمیك نگاه من به هي فروشندهه میكرد حساب داشت وقتي میالد

 !خواهرتونه؟: فروشنده

 !براتون؟ بدم توضیح بايد: میالد

 !تنهاس خونه بچمون ديگه بريم عزيزم میالد: من

 ......بیرون رفتیم و گرفت رو لباس میالدم! بدبخت کرد کپ فروشندهه

 !!!!!خیمبچر الكي ات پاساژ تو رفتیم دوباره و ماشین تو گذاشتیم رو لباس و خنديديم دوتايیمون بیرون اومديم وقتي

 سح يه با ديگه بعضي و حسرت با برخي گرفتیم رو هم دست و میايم راه داريم باهم که میديدن مادوتارو مردم وقتي

 ...........میشدم غرور و لذت غرق من و میكردن نگاهمون خوب

 ترکیب يه اين و بلند قد و هیكلي میالد و بودم قدمتوسط وبا الغر من بوديم هم تضاد جوري يه میالد و من چون

 .....بود آورده وجود به جالبي
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 فیلم چندتا و تو رفتیم گرفتم رو میالد دست هیجان با من که بود فروشي دي سي يه بغلش ها مغازه از يكي تو

 :گفت من به و کرد حساب رو پولشون خنده با میالد.... خريديم کمدي و ترسناك

 دختر؟ گرفتي ترسناك فیلم رفتي بازم...... میكرديا سكته ترس از شتيدا موقع اون رفته يادت که اين مثه ـ

 :گفتم و خنديدم

 ........ دارم دوس آخه ـ

 یالدم پول نبینه بد روز چشمتون حسابي و خريدم هم ديگه لباساي و ديگه فروشگاهاي تو رفتم دوباره من اون از بعد

 .....سحر و مامان براي بود وغاتيس خب ولي خريدم پرت و چرت بس از چاه تو انداختم رو

 خهآ!!!!! میالد سلیقه به بازم کوتاه آستین بلوز يه هم اشكان براي و میالد سلیقه به خريدم پیرهن هم دايیم براي

 !المصب نداره حرف اش سلیقه

 !سنتي اما زيبا و شیك رستوران يه به رفتیم و شديم ماشین سوار رفتیم و اومديم بیرون فروشگاه از

 !سفارشیدم جوجه اون از تقلید به منم داد سفارش جوجه میالد و نشستیم فتیمر

 !!!!!دستمونا رو گذاشتي خرج خوب: میالد

 !ديگه اينیم ما: من

 !داره؟ افتخار اينم آخه: میالد

 ...... آره: من

 !بده شفا خدا: میالد

 !بیشعور بده شفا عمتو: من

 !تشكرته؟ عوض...... اومدم جايي تو با ديگه من اگه ؟!مني؟ با: میالد

 !همخونه نكنه درد دستت...... خب ببخشید: من

 :اومد يادم چیزي يه من و زد لبخندي میالد

 بود؟ چي صبح چشمك جريان میالد راستي ـ

 !نمیگم: میالد

 !ديگه بگو: من
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 !نشو کنه نمیگم:میالد

 !نامردي خیلي: من

 !بدوني؟ میخواي واقعا: میالد

 .......اره: من

 !بودي شده سوژه صبح آخه: الدمی

 ؟!اي سوژه چه وايییي: من

 :گفت و گوشم دم آورد رو سرش میالد

 !بود معلوم جات يه ـ

 :گفتم دراومده حدقه از چشماي با و شديد گرفت ام سرفه من

 !هیزي خیلي ـ

 ..... . زدم چشمك بااخم چون..... کردي اي ديگه برداشت اينكه مثل ولي بفهمونم بهت میخواستم بود ناجور آخه: میالد

 بود؟ کجا حاال وايیییي: من

 !شكمت: میالد

 ......عجبا......  پايین بكش پیرنتو میگفتي دودقیقه خوب بمیري اي: من

 !خوردي؟ حال ضد: میالد

 !!!!خیرم نه: من

 .....کردن تموم مارو کردن بحث و اوردن غذارو

 !خريد ليک با افتاديم راه خونه سمت به غذا خوردن از بعد

 نفس زبون از

 كرف کن باز درو برو بپر میشا-من زدن درو زنگ که میزديم حرف وهیزه پرو چقدر سارا اين اينكه سر میشا با داشتیم

 شقايقینان کنم

 دانشگاهي هم هرکول اين با هم امروز بود مزخرفي روز عجب که بودم اين فكر تو کرد باز رو خونه در پايین رفت میشا

 گفت بود ناز هم خیلي که لباسش دادن نشون از بعد اومد شقايق اوصولي ادا ساراي اون با هم شدم
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 بهشون زدن زل همه ديدي تو اومدن پسرا که لحظه اون خودمونیم نفس-شقايق

 گفت میكرد مرتب موهاشو داشت که حالي درهمون میشا

 میخورد یاروسام چشماش با داشت روشون بود کرده زوم هم سارا اون بیشعور اره-میشا

  ببینه اين شايد نديديم خیري سامي اين از که ما واال باشه مبارکش-من

  خنديديم ها بچه با کلي اينكه از بعد

 یدارب تا بعدشم خوابیدمو گرفتم چرت يه حموم از بعد بود کننده خسته امروز چقدر حموم تو پريدم اتاقمو تو رفتم

 جیش بعدش خوردمو شام همیشه از بیشتر يكم پس بودم نخورده ابيحس درست واال که ناهار بود شام موقع بشم

 ويلن زا قطعه يه صداي با دوباره با صبح گفتم چي کردمو چیكار شب اون نفهمیدم اصال که بودم خسته انقدر الال بوس

  شدم بیدار

 کنه خیر به امروزو خدا اه اه-من

 دشمبع دستشويي رفتم پس بود سامي مطمئنم نه که فكر میاد اب شیر صداي توش از ديدم که حموم برم میخواستم

 باالتنه به توجه بي بیرون اومد سامي سرش پشت و شدش قطع شیر صداي موقع همون که لباسام سراغ رفتم

 مشكي ي مقنعه با مشكي صندل و يخي جین با يخي مانتوي يه شدم لباس انتخاب مشغول اش عضله پر خوشفرم

 بود اماده هم سامي بیرون اومدم وقتي کردم عوض حموم رختكن تو رفتم برداشتمو

 شد عرض سالم-سامي

 سالم-من

 دانشگاه سوي به پیش شديمو ماشین سوار ها بچه با بیرونو رفتم اتاق از اروم بعدش

 شیراز؟ اومده هم خلفي استاد نظرت به نفس میگم-میشا

 شیراز براي گرفته انتقالي میگفت که خودش بگم چي واال-من

 ستنی هیكل خوش خوشتیپو هست که نیست جوون هست که نیست خوشگل باحالیه استاد چه وکیلي خدا-يقشقا

 گرفته مثبتو بچه نفس اين چشمش که حیف فقط هست که

 خوبه تدريسشم کاري اصل جز گفتي رو همه ضمن در پسره تا سه ي همخونه االن+  بچه همین-من

 نیست مهم زياد اون حاال -میشا

 بین ظاهر بدبختاي-من
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 يه داشتن هم حق البته ما روي برگشت چشما همه که بگم میتونم جرعت به داشتم نگه دانشگاه محوطه توي ماشینو

 سب از شناختنمون همه کنم فكر که هم سارا از میشا گیري حال اون با ورگل ترگل دختر تا سه عروسك مامانو ماشین

 ها چهب با زدم گیرو دزد شدمو پیاده ماشین از کردم حال خیلي اوکیليخد کارش با ولي کرد بیداد دادو بلند میشا اين

 يدمد برگردوندم رو سرم اروم خیلي اومد ماشین يه الستیكاي جیغ صداي که اصلي ساختمون سمت میرفتیم داشتیم

 رفت من نرو رو کال که هم سارا اين کردن برابر صد رو دلبريشون و عشوه بازار دخترا شدن پیاده تا دار تفنگ سه به به

 جا همین از پرسید ساعت کنم فكر کرد نگا دستشو مچ زدو لبخند يه سامي که گفت بهش چي نمیدونم سامي سمت

 اصال که استاد يه با اول ساعت داديم ادامه راهمون به بهشون توجه بي بود زن بهم حال سارا هاي شتري عشوه هم

 هک نشستیم کالس سر رفتیم نباشه پرحرفا استاد اين از كردممی خدا خدا داشتیم کالس بود چي اسمش نمیدونم

  میباره برامون زمین اسمونو از امروز عجبا ما پشت نشستن اومدن هم دار تفنگ سه بعله ديديم

 بوده مشابه واحدمون اين میبینم خانوم نفس به به-سامي

 و فروزان خانوم به به-خلفي گفت ديد ور ها بچه منو تا خودمونه خلفي که اين ايول اومد استاد موقع همون که

 نكشونین اتیش به ديگه رو اينجا امیدوارم دوستانشون

 میكنیم خاکستر ديگه اينجارو راحت خیالتون نه استاد سالم-من

 بشه موافقت انتقالیتون با نمیكردم فكر استاد سالم-میشا

 بیوفتیم دانشگاهم يه تو چي هتاز بشه موافقت که نمیكردم فكر اصال هم من اره استاد سالم-شقايق

 شده موافقت خوشبختانه اونم درخواست با که گفت دادو رو سالممون جواب استاد

 جلسه 6 من کالساي تو غیبت حق اينه کارمم قانون ساله 10 خلفي مسعود هستم خلفي من ها بچه ساالم-استاد

 تا هس اين فقط( کرد اشاره تا سه ما به دوز لبخند يه)هم کاري شلوغ افتاديد درسو اين بشه بیشتر نیست بیشتر

 کالس از جلسه 0 که بگم بايد وگرنه نگفتم چیزي بوده جا به چون اونم کنن پا به اتیش کالسم تو تونستن وروجك

  کنید وارد برگه اين تو رو اسامي خب میكنم کم امتحانتون از هم نمره 0 محرومید اومدن

 زد حاضري برامون خوندو سماروا اونم چرخیدو دست به دست برگه بعدم

 نظام - میكنن دريافت رو عمومیشون مدرك امسال که کساني براي ضیحات تو اين درسمون سراغ بريم خب-استاد

 :است دوره ۵ شامل عمومي پزشكي آموزش

 

 پايه علوم -۱

 فیزيوپاتولوژي -۲
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 بالیني کارآموزي -۳

 بالیني کارورزي -۴

 کارورزي -۵

 

 :است زير مراحل شامل پزشكي حرفهاي دکتراي آموزش دوره

 رد بالیني علوم يادگیري براي را الزم آمادگي پايه، مباحث با دانشجويان آشنانمودن ضمن دوره اين: پايه علوم(  الف

 .آورد مي بوجود آنان

 در و دمیكن شرکت دوره اين دروس کلیه شامل آزموني در دانشجو دوره اين پايان در که است سال ۲ دوره اين طول

 .کند شرکت آزمون اين در میتواند دوبار حداکثر دانشجو هر. مییابد راه بعدي دوره به موفقیت صورت

 و اريهابیم هاي نشانه آنها در موثر عوامل و بیماريها مكانیزم شناخت فیزيولوژيك، مباني از آگاهي:  فیزيوپاتولوژي( ب

 .بگیريد فرا را آنها توانید مي شما که است مطالبي آنها درمان و تشخیص

 در موثر عوامل و بیماريها مكانیزم با ، فیزيولوژيك مباني از آگاهي ضمن دانشجو آن طي و است ماه ۶ دوره اين طول

 .میگیرد ياد را آنها درمان و تشخیص و بیماريها نشانههاي و میشود آشنا گرانه تحلیل طريق به آنها

 الزم هاي توانائي آوردن بدست و آزمايشگاهي و بالیني ديدگاه از بیماريها ئمعال و آثار شناخت:  بالیني کارآموزي(  ج

 .است درمان و پیشگیري عملیات طراحي در سريع گیري نتیجه و استدالل انديشه، بردن کار به در

 دنآور دست به آزمايشگاهي و بالیني ديدگاه از بیماريها عالئم و آثار شناخت هدف و است ماه ۲۲ دوره اين طول

 و یمارب با صحیح و منطقي برخورد منظور به سريع، نتیجهگیري و استدالل ، انديشه کاربردن به در الزم توانايیهاي

 . .........است درماني پیشگیري عملیات طراحي

 گفت کردو قطع حرفشو يهو

 نمیپري من حرف وسط عجب چه فروزان-

 تقصیر کنم شلوغ من اگه میگید اينجوري بعد کرديد تهديد همه اون خودتون شما خدا تورو ببینین استاد-من

 شماست

 بپره خوابش بده تكون يه رو میشا اون حاال داره وجود استثنا موردي هر در-خلفي

 گفت مون نصفه میكشید داشت که اي خمیازه استاد حرف با که میشا
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 که کسي نهات کنیم شلوغ بخوايیم هم ما تازه نباشید میگید ارومیم نكنید میگید میكنیم شلوغ. داشتیم استاد-میشا

 .......واال میشديم تنبیه تهرانم همون ما وگرنه نفسه اين نمیشه دعوا

 ........  شد بلند سر پشت از سامي صداي میشا بازوي گرفتن بشگون با همزمان

 شقايق ازبون

 !بوديم تر خودموني باهاش ماهم و میداد درس خوب خیلي چون اومده استاده اين که بودم خوشحال خیلي

 :دراومد سامیار صداي که میكرد بحث خلفي با داشت میشا

 !نفس؟ میكنه زر زر هي چي خلفي اين ـ

 :گفت نفس و گرفت ام خنده

 !خوبي اين به استاد چه تو به میخواد دلش! حسووووووووود ـ

 !!!!ديگه خونه میريم خانوم نفس: سامي

 :درآورد رو اداش اي مسخره بالحن نفس

 .....ترسیدم! هه هه هه......  ديگه خونه میريم ـ

 !!!!!!برسید کارتون به کالس بعد برين! دارن؟ زني مخ قصد پسرا آقا........ پشت اون هي: خلفي

 !!!!!حاال حلقم تو غیرتش! استاده اين دست از کردم هنگ که من

 درسم هب و نشستم زير به سر و آروم دخي هي مثه پس کالس سر میشا با نريزم کرم که بودم کرده توبه ديگه ايندفعه

 ....دادم گوش

 هک میگذرونديم خوش کلي و هم کول و سر به افتاديم میشا با بیرون اومدم میز از سريع شد تموم کالس که ازاين بعد

 :کرد میخكوب منو صدايي يه يهو

 .......شقايق سالم ـ

 ......کردم نگاش وحشتناك و دراومده حدقه از چشاي با من

 !!!!پرهامه اينكه.........  اينكه من واي هي

 !محبي اقاي سالم: من

 !شديم دانشگاهي هم که خوب چه خوبید سالم ا: پرهام
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 .......برم ديگه من.....  بله: من

 ......ديگه جا يه رفتیم و گرفتم رو میشا دست

 ...... اومد سیريشه اين باز واي: میشا

 !!!!!ها اشكانه اين تقصیر بابا آره: من

 چرا؟: میشا

 ......که نیس کن ول...... اينجا اومده فهمیده دوستشم اين شیراز رفتم که کرده لقي دهن حتما باز: من

 داره؟ رو ات شماره: میشا

 .......ندادم بهش بابا نه: من

 !کردي خوب: میشا

 !میدونم: من

 !!!!!میان خرکي عشوه داره و دورشن دختر اچندت که ديدم رو میالد که کنیم کوفت چايي يه تا بوفه سمت رفتیم

 !نیستن؟ کن ول دخترا اين: من

 !شد؟ قلنبه غیرتت شقايق اوا: میشا

 !آخه چي يعني آره: من

 !رفت شدي عاشق شقي سرم به خاك: میشا

 !جنبیدي زودتر که تو!!!!!!! شوبابا خفه: من

 .......بازم اومد پرهام ، شقايق: میشا

 !المصب کنه گم گورشو بره اي: من

 ........نیستا اينجا ارش شكر خدارو میدوني: میشا

 !ها میشه پیداش اونم االن سیاهه سقت نگو: من

 !بگاز زبونتو نكنه خدا: میشا

 :گفت و نشست من کنار صندلي روي و اومد پرهام

 ؟!هست اجازه ـ
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 ؟!آقا چیه ديگه اجازت پس نشستي که تو کشیدي زحمت! به: من

 .......باشم تنها شقايق با من میشه خانوم میشا..... گهببخشیددي: پرهام

 !(داد تحويلش گشاد و گل لبخند يه و..... )نمیشه نه: میشا

 !درآرم رو حرصش میخواست دلم چرا نمیدونم...... میشا به بعد و کردم نگاه میالد به

 :گفت پرهام به رو و زد لبخند و خوند رو فكرم انگار میشا

 !بذارم تنها شمادوتارو میشه میبینم كنممی فكر که حاال ـ

 !میشا گرم دمت آخ

 !محبي؟ آقاي امرتون خب: من

 ...شیراز اومديد که گفت اشكان ببخشید: پرهام

 !نیستید که کور بله: من

 !!!!!درخدمتما من میگرديد خونه دنبال اگه بله امم: پرهام

 !کردم پیدا هم خوابگاه که هباش گفته بايد پس شیراز اومدم گفته اشكان وقتي مسلما: من

 :گفت و شد نزديكم و جلو آورد رو سرش يكم پرهام

 !شما و من فقط اما باشیم همخونه میتونیم دارم خونه من! نیومده گیرتون خونه میدونم!  نكن خر منو ـ

 :گفتم و سرش تو زدم میز رو کاغذي دستمال کیفم با و شدم بلند من

 !صفره اش نمره يابي دوست تو اشكان واقعا... ....... اشغال مرتیكه شو خفه ـ

 ........اينا نفس پیش رفتم و پاشدم و

 !بهت؟ میگفت چي: نفس

 ......گفتن بیرا و بد به کردن شروع اوناهم و کردم تعريف واسش چیو همه من

 نم واي هي!!!!!  گهدي خونه میريم میگفت نگاهش با...... بود دوخته چشم من به عصبانیت با که کردم نگاه میالد به

 !!!خیلیه نمیرم

 میشا اززبون
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 مهم برام اصال که پسراديديم دختراروبراي خرکیه هاي عشوه اون و کرديم کوفت چايي هاتوبوفه بابچه که يكم

 ..بود1تا که بعدي سرکالس نبودرفتیم

 مانفس هب گیربدن اخرشتا اينامیخوان فكرکنم..نشستن پشتمون اومدن پسراهم که نشستیم بابچه اول رديف رفتیم

 وقتي...نزديم حرفي بودهیچكدوممون بزنه استادفك اون بازم که تااخرکالس..شدن بودعصبي معلوم هم وشقي

 .سمتم میاد. میكنه صدام داره سارا ديدم بشیم سوارماشین بريم خواستیم

 ..اويزونیه چه اين واي:من

 ..مبخوا ازتون کمك يك ببخشیدمیخواستم..ها بچه سالم:سارا

 ..بفرمايید:من

 !!کنید؟ میتونیدکمكم ببینم میخواستم مخشوبزنم میخواستم سامیاره اسمشم هست پسره اين راستش:سارا

 گفتم بودمنم قرمزشده که کردم نفس ه نگاه يك

 ..بزن برومخ خودت..باشم داشته دفترازدواج من فكرنكنم ساراجان:من

 ..بريم افتاديم راه بعدم

 ..میكشم سارارو اين من باشه مونده که عمرم وزبهيكر وايیییییییي:نفس

 ..پرويیه چه میشناسي خوب که نخوراينو حاالجوش:من

 :گفت درمیاومد ازچاه که صدايي بايك شقايق

 .اونجارو میشا..مي:شقي

  توسرم زدم...که ردنگاهشوگرفتم

 اينجاچیكارمیكنه؟ اين اخه..توسرشدم خاك:من

 ...عزيزم باش نخورعادي میشاغصه:نفس

 ...بنده بانوي بر سالم به:ارش

 ..شدي صاحبم سريع چه!!!!جان:!!!!من

 نه؟ مگه هستم:ارش

 ..میكنم بدبختت وگرنه نشه پیدات جلوم کن لطف..نیستي نه:من
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 ..رفتیم هاگازشوگرفتیمو بابچه بعدم

 رفتم ندادم محل..دعواکرده بايكي انگارکه اتردين ولي اومدن بعدپسراهم يكربع..توسرم میزدم فقط من توراه

 اتاق اومدتو اتردين که دربیارم لباسامو تواتاقمیخواستم

 ...ترسیدم رواني چته هوي:من

 ..دارم کارت میشابشین:اتردين

 ..ندارم باشماکاري من:من

 :گفت روتخت انداختتم گرفت دستمو

 ..بشین يعني بشین میگم بهت وقتي:اتردين

 داري؟ بگوچیكارم خب:من

 زاحمته؟م پسره اون:اتردين

 کي؟:من

 ..میزدي حرف باهاش داشتي که هموني:اتردين

 ..اره..اهان:من

 ..حالشوگرفتم چون نمیشه مزاحمت ديگه نترس:اتردين

 چي؟؟؟:من

 ..نمیشه مزاحمت ديگه-

 چیكارکردي؟ اتردين-

 ..هیچي-

 ..کمكت بابت ممنون-

 ..دادم انجام بودم مديون بهت کاروچون اين.میكنم خواهش-

 ي؟؟بود مديون-

 ..زدم تهمت ياروبهت سرهمین يكدفعه چون-

 ..ازکمكت ممنون ولي.نبود مهم که گفتم-
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 جلومون اومدن پسرا که ديديمtvها بابچه يكم..کرد کمكم اتردين خداروشكرکه.بیرون رفتم ازاتاق بعدم

 :سامیارگفت.نشستن

 نبوديد؟ گرم زيادي يكم استادخلفي بااين نظرتون به:سامي

 نمیكنید؟؟ دخالت نداره ربط بهتون که توکارايي يكم اهمشم نظرتون به:من

 ...باش شماساکت میزنن حرف تابزرگتردارن0 وقتي:سامي

 يكمو داشتیم باهاش چدترم چون فقط مابااستادخلفي..متاسفم واقعابراتون بايدبگم که بزرگتراشمايید اون اگه:من

 ..بس همینو هستیم انقدرصمیمي کرديم کاري شلوغ

 باهم همه چون.بیان ديگه ي هفته6 اوناهم که گفتم زدم زنگ مامانینام به خونه به زدم زنگ.تواتاق رفتم مپاشد بعدم

 ..میكنیم بیرون مشخصي پسرارويكموقع حداقل.بهتره بیان

 همونو.بازبود ازپشت يك بودولي قشنگ خیلي داشتم لباس يك افتادم تفضلي مهمونیه ياد که درازکشیدم روتخت

 ..بپوشم گرفتم تصمیم

 داده سدر خلفي استاد که تااونجايي بوديمو خريده که کتابي رفتم..برد خوابم کي نفهمیدم بیدارشدم بودکه2ساعت

 حال باهاش که من.بود باحالي خیلي استاده.استادوبخونم اين درس اشتم دوست ولي چرا نمیدونم..بودروبخونم

 .اومدتو ازشدوشقيب دراتاق که میخوندم داشتم بودکه ساعتي يك..میكردم

 میكني؟ داري چیكار:شقي

 ..تلنبارشه روهم نمیخوام.میخونم درس دارم:من

 ..خون درس بابابچه:شقي

 ..بروبابا:من

 میشه؟ تموم حاالکي:شقي

 ..شد تموم:من

 بپوشي؟؟ مهموني واسه میخواي توچي میشا خب:شقي

 ..بازه پشتش..ها گیرمیده میشااتردين:گفت که دادم نشون بهش لباسمو

 از واومدن ازخارج همه.بپوشم توش نیست مشكلي که مهمونیه بعدشم..گیربده میخوادبهم که کارمه چي..کرده غلط:من

 ..ديدن اونجا بازتراشم اين

 ..میگي راست اينوکه خب:شقي
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 چیه؟ شام:من

 .کوفت:شقي

 چي؟ يعني:من

 ..نداريم يعني:شقي

 ..گرسنمه من.بابا اي:من

 ..بیارم میوه برات نداره عیبي:شقي

 ..برمیدارم میرم باباخودم نه:من

 ..ببینیمبودو خريده شقي ترسناکیوکه فیلم باهم ورفتیم گاززدم برداشتم سیب يك من که تواشپزخونه رفتیم باهم

********************* 

 رفتم من..بخوابیم رفتیم بودکه99ساعت..بدتربودن ازمن هم شقي نفسو.بود باحال خیلي بودم گرخیده من که اخرفیلم

 (میشاپروو چشمادرويش.)جون جونمي...داشتیم کالس بااستادخلفي فردادوباره.2ساعته گذاشتم گوشیمم زيرپتو

 رفتم.روخوردم صبحون بودن بیدارشده هم بقیه پايین رفتم شستم دستوصورتمو..بیدارشدم ازخواب انريكه باصداي

 نگر کم خیلي اجري رژگونهي.سرکردم زغالي ي عهمقن يك پوشیدم زردکثیف جین بايك خاکستري مانتو بااليك

 به شقيو من ولي نكنیم شیطوني سرکالس که تذکرمیداد هي توراه نفس.افتادم راه..شد تكمیل...وپنكیكو لب بابرق

 که اسامي داشت..اومد استادم سرکالس رفتیم مستقیم.رسیديم بودکه1 ساعت...باشه میگفتیم میزديمو چشمك هم

 ..اسايش نه زلزله میذاشتن بايدفامیلیتو:گفت بعدم وخوند میشااسايش میزدکه تیك بودنو اومده

 ..دارم گناه..گلي اين دختربه استاد.ا:من

 ..اسامیوخوند دادوبقیه تكون استادخنديدوسري

 .مکن دادصحبت باسراجازه.باال بردم دستمو..بودبلدبودم خونده من چون که کنه دوره يپیشو جلسه درس میخواست

 بدم؟ توضیح من تادمیشهاس:من

 :گردشدوگفت چشماش

 ..زلزله بسوزوني میخواي اتیشي ؟؟چه!!تو:خلفي

 ..بدم توضیح بیام میخوام بخداخوندم هیچكار استاد ا:من

 میكنم فلكت خودت قول به سوزوني اتیش اگه.بیا خب:خلفي
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 ..اوردم دستگاهشو اصالخودم.باشه:من

 گرفت ام خنده ديدمش بود گردشده استادکه چشماي..دادن توضیح به مکرد شروع وايسادم وايتبرد تخته دم رفتم

 ...نیفته:گفتم جلوش گرفتم کرده گرد حالته به دستامو جلوش رفتم

 چي؟ گفت اومدبیرون ازشك

 ...نمیذاريد میدم توضیح دارم ادم مثل که بارم کنیديك بابانگاه..چشماتون:من

 ..بريز نمك کم زلزله بروبرو:گفت کمرم بهبودزد دستش که کشي باخط خلفي.منفجرشد کالس

 ...تهشه.دارم گناه:من

 مچمو که درکردم چیزازخودم يك میشه1 نگم ديدم بودرسیدم سخت که اصتالح يك که بدم توضیح وايسادم رفتم

 گفت باخنده.نامرد گرفت

 چي؟؟؟ تكرارکن بارديگه يك اسايش:خلفي

 ..دهلیز:من

 داره؟ تومر به ربطي چه دهلیز اخه کنم بگوکمكت خب بلدنیستي اسايش:گفت ترکید ازخنده

 ..دهلیزتومربود منضورم:گفتم نیاوردم کم

 ..بردي دکتره هرچي ابروي بیابرو:خلفي

 ..زدم فك اينجا همه اين بديد چیزي ابي يك تشكري يك حداقل:من

 ..نكردم کم تادونمره اسايش بروبشین:خلفي

 ...نسوزوني اتیش قراربود:گرفت نیشگون ازم نفس که سرجام نشستم بدورفتم

 ..بدم توضیح میخواستم بخدافقط چیكارکنم خب.گرفت دردم اي:من

 ..کن جمع خودت اتردينو..باشه:نفس

 ..بروبابا:من

 اخه رستوران هارفتیم بابچه شد تموم کالس وقتي..بیكاربود مگه اخه..نزدم حرفي هیچ ديگه کالس تااخر

 .کباب نفسم دادم سفارش ماهي وشقي من ونشستیم پیداکرديم ورانرست ي گوشه نفره1میز يك.بود96ساعت

 ..میشنیدم من اتردينو عصبیه نفساي صداي میكردي شوخي باخلفي داشتي اي ديونه میشاخیلي:شقي
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 میگم؟ چیزي من گیرمیدن دخترابهش مگه.کرده غلط:من

 ..میشي امروزکفن هرحال به:شقي

 باهم کردو حساب نفس من مثل هم بقیه ترکیدم ديگه که غذامن وسطاي...خوردن به کرديم شروع ماهم غذارواوردن

 ...خونه رفتیم

 کجابودي؟:ديدگفت تامنو.نشسته روتخت ديدم که تواتاق رفتم نبود اتردين رسیديم وقتي

 چي؟:من

 کجابودي؟ گفتم:اتردين

 داره؟ ربطي:من

 .هبدمیش برات چون نگیر گرم خلفي زيادبااين چیزي يك فقط.نه:اتردين

 ..نداره ربطي هیچ توهم به.میكنم دارم گیرمیدي؟دوست بهم اينجوري که توکیمي اخه:گفتم امپرچسبوندم من

 چون گفتم چیزي بهت ديدي هم اگه داره ربط خودت به توباهرکسي روابط:دادزد جلو کشیدتم.يكهوبازوموگرفت

 ولي بود همین دلیلش فقط احاالگیردادمت بهت هم اگه.توديوار بري باکله نمیخوام میدونم امنت خودم تورودست

 ..نیست مهم که يكي من براي بكن بكني میخواي بروهرغلطي داري دوست خودت حاالکه

 .جهنم به:من

 به..دستوربده بهم کسي ندارم دوست من ولي میگه راست داره اون ديدم کردم فكرکه يكم.بیرون رفت ازاتاق اتردين

 ....درك به بره نیست مهم برام هرحال

*************************** 

 سرگرم خودشوباکتاب اتردين. داشت کاري بامن اتردين نه میزدم حرف بااتردين من نه میگذشتو روزي0اتفاق ازاون

 .پريدتو چي مثل شقي که ورمیرفتم باگوشیم داشتم...همینطور بودمنم کرده

 چته؟؟ موجي هوي:من

 ..بكن کني کاري میخواي.تفضلیه فردامهمونیه کنم ياداوري اومدم ديونه:شقي

 .بود رفته يادم واي:من

 موجیه؟ حاالکي اها:شقي

 .تو:من
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 ..پروو:شقي

 میشه؟ شروع2 ازساعت خب:من

 ..اره:شقي

 ..بخیر شب باشه خب:من

 .بیرون برم که اين يعني اين.شقي

 ..هوشتم همین عاشق:من

 ..بخیر شب باشه خب:شقي

 گاهن بوديم تختازده روي روبه که بااتردين عكسم وبه درازکشیدم بودن اورده بود دعواشده که روزي همون که روتختم

 ..برد خوابم کي نفهمیدم که میكردم

 نفس زبون از

 بزنیم نازمون خواب از تفضلي مهموني شدن اماده براي بايد نداريم دانشگاه که روزم يه اين ببین خدا اي

 شدم بلند خواب تخت از غر غر با

 ديگه چیه میاد پايین طبقیه از که صداها سرو اين-

 مه مو حوله پوشیدمو تنمو حوله حموم از بعد حموم رفتم و پايین کشیدم رو باال بود اومده سینم زير تا که تاپمو

 از ردنمیك کمكش اتردينم میالدو میكرد جا به جا رو مبال سامي جنگه میدون انگار واااا پايین رفتم سرمو دور پیچیدم

 زدم داد ها پله باالي همون

 کوشن دخترا پس-من

 بگیرن ارايشگاه وقت رفتن-سامي

 چي؟ من پس-من

 باال انداخت شونشو زدشو ژکوند لبخند يه سامي

 ببینم بده گوشیتو کجاست نمیدونم اصال شده داغون گوشیم درد انداختنو باال شونه-من

 شنوا گوش کو یرنگ گرم انقدر خلفي اين با میگم بهت هي خودته مشكل چه من به-سامي

 بده گوشیتو تو میالد بگیرم گرم دارم دوست سننه رو تو-من
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 هرکول ي پسره کردم حال سوخت دماغش سامیار اين اي بهم داد دراورد گوشیشو شیك خیلي میالدم

 گفتم بینیمو رو گذاشتم دستمو

 افتاد راه بوي چه اه اه -

 گفتم بیاريدر حرص خنده با بويي چه گفتن کشیدنو بو يكم هم پسرا

 میالد طال دستت نمیمونم يكي تو لنگ من پسر اقا خان سامیار سوخته دماغ بوي-من

 بیرون نهخو از زد بعدشم اشپزخونه تو رفت کنه پار لتو منو بزنه نیاد میكنه کنترل خودشو داره بود معلوم که سامیارم

 زدم داد اخر لحظه

 میشي چاق نخور حرص خان سامیار-من

 بهم شد بیدهکو در بعدش که

 بده حرص رو ما داداش اين کمتر بابا-اتردين

 بده حرص منو خواهر اين کمتر هم تو-من

 داره عرض و طول قرمز فرش اندازه ماشاال که نیست زبون-اتردين

 کیه فضولش ببینم میخوام-من

 شد قديمي بابا برنداشتین دست هنوز قديمي تیكه اين از شما -اتردين

 که پسراس شما په نه په اون از بهتر-من

 گرفتن نوبت منم براي گفتن هم اونا اينا میشا به زدم زنگ منم نزد حرفي ديگه اترديم

 اين منباشی ما زشته میان اينا تفضلي میكشه طول کارش وقت يه خونه بفرسته ارايشگر تا سه میگفتي میشا-من

 باشن تنها پسرا

 خونه میان بپرسم بزار-میشا

 كچ موجوديمو برن بابااينا میترسم کردم استفاده عابربانكم از انقدر نشه زياد قیمتش کن جمع حواستو میشا-من

 میكنن شك اونوقت کنن

 هست حواسم بابا نه-میشا

 باي قربانت-من
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 سعدي خدا-میشا

 میالد دست دادم کردم قطع گوشیرو

 نكنه درد دستت-من

 خواهش-میالد

 میارن؟ کي ديمودا سفارش حیاط براي که صندلي میزو اين راستي-من

 میرسه گال و شیريني کیكو و میوه با ديگه دوساعت تا-میالد

 برسیم خودمون به بريم خودمون بچینن بیان گرفتیم کارگرم تازه-اتردين

 زياده امشب خوشگل دختراي اره-میالد

 کنید رفتار ها پیشه عاشق مثل بايد داريد زن مرداي شما امشب بكشید خجالت-من

 میشه يتونزياد اخه -تردين

 زياده خوشگل پسراي دانشگا تو ماشال اينجا بیاد سر يه خلفي به میزنم زنگ من اينطوريه که حاال-من

 نگفتم سامیار به اگه-میالد

  نپختم برات اشي يه-من

 اينجاست ارايشگر با 0ساعت که داده اس میشا گفت میالد که اتاقم تو میرفتم داشتم خنده زير زديم هم با همه 

 یزيچ يه تا اشپزخونه تو رفتم شدمو پشیمون دارن چیكار بیرون نبود معلوم که هم دخترا اين بود 9 کردم نگاه ساعتو

 پسرا ناي به باشه يادم شده خالي يخچال بعله ديدم کردم اشپزخونه به کلي نگاه يه داريم چي ببینم خب کنم درست

 دادزدم اشپزخونه تو از کنن خريد خونه براي برن بگم

 میمونیم گشنه وگرنه کنیم سرخ بگیره همبرگر بسته يه بگو بزن ما فراري شويه به زنگ يه میالد-من

 گفت شنیدم بود تیز گوشم چون ولي نشنوم من که طوري اروم میالد

 میكنن شوهر شوهر میكنه گیر کارشون تا-

  میالد شنیدما-من

 که نبودم تو با-میالد

 باسل رفتم بیاد همبرگرا تا کردن خورد شور خیار با کاهو و گوجه به شستمن منم اومد سامي با مكالمش صداي بعدش

 هک میكردم خورد رو گوجه اخرين داشتم پايین رفتم و بستم محكم اسبس دم خیس همونجور موهامم پوشیدم راحتي
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 شد خوب اا اشپزخونه تو اومد باگت نون و همبرگر دوبسته با دقیقه ده بعد شناسه موقعیت چه بچم اومد در صداي

 بگم بشون نشد يادم اصال من وگرنه گرفتا نون

 نمیخواي؟ کمك -سامي

 اتردينینا کمك برو شما نمیخوام نچ-من

 کنم کمك خانومم به اومدم من خب-سامي

 ها سامیه اين مال میرقصه نزده جريان اخه میكنه اينطوري چرا اين بابا اي

 میگیرم کردني سرخ بوي بودم حموم تازه من کن سرخ رو همبرگرا اون برو پس-من

 نون تو گذاشتم مخلفات با من کردو سرخ اون 1 ساعت تا خالصه

 غذا براي بیان کن صدا رو پسرا نكنه درد دستت خب-من

 چشم-سامیار

 باشه بايد خلفي اين خوب قدم پا از شده کن گوش حرف انقدر سنگ به خورده سرش کنم فكر

 روشن مچشم میخوريد غذا ما بدون به به-میشا

 ديگه میخوريد غذا بیرون گفتم میايید ارايشگر با 0 نگتید مگه اومديد کي شما-من

 ذاغ میاد خودش گفت داديم ادرس ارايشگر دنبال بره بعدشم تازه دور دور بره گرما اين تو داره حال کي بابا نه-میشا

 خبره چه کردي درست ايل يه براي ماشاال هم

 میاد نفر يه مگه بخورن زياد شايد پسرا اين گفتم-من

 ور ظرفا اومد ارايشگره اين که خورديم رو ها غذا خالصه بیاد کردن قبول زور به اينم بود شلوغ سرشون بابا اره-میشا

 شقايق اتاق تو باال پريديم و پسرا دست سپرديم

 نكردم انتخاب لباسم هنوز که کنین درست منو اول خدا رو تو بابا-من

 میكردي انتخاب لباس مهموني براي قبل هفته يه از تو بعیده تو از نفس جدي-میشا

 نداشتم حالشو -من

 کنم درست موهاتو جوري چه گلم خب-ارايشگر

 بشه طوسي اي نقره رنگش چشمم که اي نقره مشكي ارايشمم باز جمعو مدلش بشه اي کرکره فر موهام-من
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 نشه خراب موهات بیاري در میخواي لباستو که شبپو ربدوشام يه برو قبلش ببینم بشین بیا گلم باشه-ارايشگر

 ممعلو ردم حال که بود فرض انقدر دستش ارايشگر اين دست زير نشستم اومدم پوشیدم اي نقره ربدوشام يه رفتم

  گفت و کشید دوطرف از دستاشو بلده کار بود

 عروسك شو بلند-

 شد سیندرال ما بیريخت رفیق اين کرديدي ادوج گفتم نشناختم( ارايشگر)رفیع خانم نكنه درد دستتون واي-میشا

 ببینم خودمو بزار کنا اينه جلوي از برو میشا خفه-من

 چشم خط چشممو باالي و اي نقره چشم خط چشممو زير کردم کیف خودم ديدن از من کنارو رفت اينه جلوي از میشا

 بود زده اي هنقر سايه کم يه هم ابروم زير بود کردن کار مشكي با اي نقره پلكمو پشت بود کشیده کلفت تقريبا مشكي

 امموه روي راست سمت بود شده عالي موهامم صورتي لب رژ و صورتي ي رژگونه با میكرد تر کشیده پلكمو پشت که

 کنم فكر بیشتر نزاشت گوشم در شقايق صداي بود زده نگین تمام 6در 6 مربع تا سه

 سامي بیچاره-شقايق

 گفتم خنديدمو

 خفه-

 خواستممی الکامم کنم انتخاب کفش و لباس يه تا اتاقم تو رفتم بعدشم کردم حساب پولشو کردمو تشكر شگراراي از

  افتادم لباس يه ياد که کردم روش زيرو يكم کردم باز کمدمو در بزنم اي نقره هاي طرح با مشكي

 يه بودمش اورده خودم با داره برش نباشم وقتي عموم دختر طناز اينكه ترس از بودو اورده برام ترکیه از بابام که 

 يه ینشمس روي میشد حلقه گردن دور که میخورد نگین پر يقیه يه بود پرنسسي يكم دامنش زانوکه باالي کوتا لباس

 در رو ربدوشام داشتم بودشو در به پشتم بود نگین از پر که ستش کفش با بود خالي وسطش که بود نگین پر اشك

 من به بود زده زل درو به بود داده تكیه که بود سامي برگشتم پوشیدمو رو روبدوشام زود اومد در صداي که میوودم

 ببخشید-سامي

 فتمر کردم پام کفشامم پوشیدمو لباسرو سريع بیا بعد اوهومي يه اهمي يه بیشعور پسرهي بیرون رفت زود بعدشم

 تو طفق بودمو عاشقش خودم که دوتا اين بین چیزي يه شیرين و خنك ادکلن يه با توالتو همون يا ارايشي میز جلوي

 زنهنمی ادکلن اين از ديگه برندش میگفتن بودو اصل بود فرستاده فرانسه از برام دايیم چون میزدم مهم هاي مهموني

 سامي صداي پشتش اومدو در صداي که زدم الکامم گرفتمو دوش ياب کم ادکلن اين با خالصه

  تو بیام پوشیدي لباستو نفس-سامي

 بیا اره-من

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 انجمن نودهشتیا  کاربران نگین+  مینا+  غزل | 6عشق به توان  سایت نگاه دانلود
 

 نهک نگاه من به اينكه بدون راست يه بود اومده حموم از تازه کنم فكر بود خیس موهاش هنوز بچم اخي تو اومد سامیار

 دستمو واستدمو پشتش رفتم موهاش تو کرد دستشو کالفه بعدش کرد روش زيرو يكم لباساش کمد سمت رفت

 روشونش گذاشتم

 نمیخواي کمك-من

 هي توش که عسلس چشم جفت يه به زدم زل بهم زد زل و برگشت باشن داده الكتريكي كشو بهش که کسي مثل

 میشد ديده اي نقره چشم جفت

 کنم؟ انتخاب لباس برات میخواي-من

 هي مثل میكردم احساس میكردم حس نگاشو سنگیني پشت از تخت روي نشست رفت دادو تكون سرشو حرف بدون

 شبو که دادم تكون يه موهامو کشیدمو عمیق نفس يه میشه ذوب داره عسلس گاهن يه هاي اشعه با که شدم برفي ادم

 ينشیر وجودمو تمام که عسلیش نگاه به کردم سعي میكشه بو عطرو که میومد عمیق نفس صداي پیچید اتاق توي

 نقره یراهنپ با مشكي شلوار کتو يه نیستم نفس بشه نزديك اين به سارا بزارم من اگه خدا به ولي نكنم توجهي میكرد

 دست به شلوار کتو بشه ست باخودم که مشكي ورني مجلسي کفش يه با کردم انخاب مشكي اي نقره کروات و اي

 هستش لباسم تو چیزي ايرادي يه شايد گفتم بهم بود زده زل همچین سمتش برگشتم

 مشكیه ورني کفش اون با بپوش رو اينا بیا-من

 بود دقص از نمیدونم بودم شونش تاروي بازم بلندم کفشاي اون با واستاد بهروم ور و گرفت کتوشلوارو اومد حرف بدون

 هک شونم گودي کنار عمیق نفس يه با کمدو طرف سد خم راستم ي شونه کنار از اومدو تر نزديك ولي همینجوري يا

 گفت کرد مورم مور

 میگي؟ رو مجلسیه اون-سامي

  گفتم کنارو ومدم سريع

 اره-من

 یتف شلوار کتو نكنم غش کن کمك خدا واي بیرون اومد بعد ربع يه يه رختكن تو رفت برداشت واروشل کتو کفشو

 داوم دست به کروات بود ساخته زيبايي مجسمه يه ازش پیشونیشو روي بود ريخته دارش نم موهاي بود تنش فیت

 پیشم

 میبندي؟ برام-سامي

 دوگره يا ببندم گره سه ببندم برات بده اره-من

 میبست گره سه همیشه مامانم - سامي
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 شده تنگ مامانش براي دلش اخي کشید اه يه بعدش

 صورتم وير روبه دقیقا صورتش ببندم براش برسه قدم تا تر پايین کشیدم گرفتم کتشو ي يقه تر نزديك يكم رفتم

 رت نزديك اومد سرش گردنش دور انداختم کرواتو میچرخید صورتم عجزاي تمام رو نگاهش بوديم فیس تو فیس بود

 نزديك اومد سرش کردم تر محكم کرواتو يكم اخر ي گره تر نزديك اومد سرش دادم کروات به گره يه چرخو يه

 ........تر

 کرد زمزمه تر نزديك اومد سرش بازم ولي برداشتم کروات روي از دستامو

 نفس-سامي

 جفت يه انعكاس عسلیش چشماي ويت میكرد جادو چشماش کردم زمزمه خودش مثل کردمو بسته بازو چشمامو

 بشم چشماش مسخ میشد باعث که میشد ديده اي نقره چشم

 بله-من

 اتردين صداي بندش پشت اومدو در صداي که تر نزديك اورد رو سرش

 میرسن االن مهمونا پايین بیايید باشید زود نفس سامیار-

 گفت بلند صداي با بعدش تگف لبي زير چیزي يه موهاش تو کرد کالفه دستشو عقبو رفت سامیار

 میايیم االن-سامیار

 من به کرد رو بعد

 بريم-سامیار

 نمیكني؟ درست موهاتو-من

 میكني درست برام-سامیار

 ینب گذاشت بهمو کرد گره دستاشم باز دوطرف از پا دوتا نشست روش رفت کردم اشاره توالت میز صندلي به سر با

 شده کن گوش حرف اين امروز چقدر اخي پاش

 گفتنمی هیچي اونم کردم اونور اينور يكم دستم تو گرفتم سرشو بودم پاهاش بین تقريبا واستادم روش روبه رفتم

 خشك موهاشو اول برداشتم سشوارو و خودم روي مستقیم کردم صاف سرشو میكردم فشنش زياد نبايد امشب براي

 به افتادم ژل با شد خشك موهاش اينكه از بعد میووردم در توشو میكردم دستمو داشت نرمي موهاي چه اخي کنم

 شاهكارم به اخرم دست بشینه جا يه نمیتونه خودمه مثل بود شده تند نفساش شده کالفه بچم اخي موهاش جون
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 کردم راونو اينور قشنگ گرفتمو دستام تو سرشو دوباره نداد تكون سرشو اصال بود نشسته سیخ بدبخت شدم خیره

 بود خواب مست چشماش باشه هنداشت کسري کمو ببینم که

 سامي؟ میاد خوابت-من

  چطور نه-سامي

 کرد نگاه اينه تو خودشو شدو بلند جاش از بعدش

 خماره خمار چشمات اخه-من

  شد خوب خیلي نكنه درد دستت-سامیار

 دستم داد اورد جعبه يه کمدش تو از رفت بعدش

 تگوشی براي خواهي معذرت موهامو کرواتو براي اينم-سامیار

 گفتم گرفتمو رو جعبه

 زدي نشون چند تیر يه با ديگه خوبه-من

 ديگه اينیم ما-سامیار

 بود تر باال مدل چند خودم براي از که بود اپل گوشي يه کردم باز رو جعبه

 بود ات وظیفه ولي دردنكنه دستت-من

 گفت جلو اومد

 میبخشیم؟-سامي

 کنم فكر موردش در بايد-من

 گفت که بیرون بیام بقلش از خواستم سینشو رو گذاشتم دستامو بودم بقلش تو بیام خودم به تا

 زندون اين از بیايي بیرون نمیتوني نخوام تا میدوني ديگه نخور تكون انقدر من جون بابا-سامي

 کیلید يحت بود سامي دست قفال کیلید همیشه بود سامي دست قفلش کیلید که زندوني زندون کرد خوبي تشبیه چه

 رو مگذاشت سرمو اراده بي کشید نفس يه بستو چشماشو بود سامي دست نگامم تو بود شده قفل االن که نگاهي اين

 سامي کني تكیه بهش بتوني بخواي وقت هر که نفر يه باشي داشته گاه تكیه يه که بود بخش لذت چقدر اش سینه

 میكشید نفس موهامو تو بود کرده سرشو بود خوبي گاه تكیه

 میبخشیم زدم رو حرفا اون که شدم نگرانت روز اون اخد به نفس-سامي
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 کنم فكر بايد که گفتم-من

 گفت خنديدو ريز

 ببخشتم کنم التماسش اينكه به برسه چه بودم نكرده خواهي عذر کسي از عمرم تو نامردي خیلي-سامي

 راشب تو باشه يادت نواي نفس نخیر داشتم فرق براش همه با بگه میخواست يعني داشت معني چه میزد که حرفا اين

 نیست بیشتر دوسال تاريخش که اي همخونه يه فقط

 میدي خوبي بوي چه نفس-سامیار

  پايین بريم میدونم-من گفتم بیرونو اومدم بقلش از

 کني عوضش نمیشه بازه خیلي اشكه اون وسط که يقشم کوتاستا خیلي لباست اين نفس-سامیار

 شد مگرم شدم قرمز من ي يقه تو کرده زوم اقا نگو نمیده تكون سرشو دهش کن گوش حرف گفتم بگو منو ديگه بعله

 نمیشه نچ-من

 نمیخوري جم من پیش از پس-سامیار

 میشه چي ببینم-من

 کرد زمزمه شونمو گودي تو کرد سرشو و بیرون کشیدم اتاق از بازوي دور کرد حلقه گرفت دستمو

 صیمبرق تانگو تنها دوتايي بزاره اليت اهنگ بگم موسیقي هگرو به میخوام امشب نداريم میشه چي ببینم-سامیار

 ببینم رو همسرم استعداد

 تنها دوتايي-من

  پیست روي تو منو فقط اره-سامیار

 شقايق اززبون

 .....کنم آرايش و بشینم که شد من نوبت شد تموم نفس کار که اين از بعد

 ..... بود شده حشرم نفس چون بود بلدا کار اون از آرايشگره بود معلوم ولي

 ......آرايشگره دست به سپردم رو خودم و نشستم سريع خیلي من

 !ارزه مي نداره اشكال اما میومد دردم که میكشید رو موهام يكمم..... دقت با اما میكرد کار فرز و تند خیلي

 به و کرد درشت فرهاي ارهدوب و کرد صاف رو اون داره تاب من موهاي چون و اول گذاشت باز رو رنگم کهربايي موهاي

 .........بود قشنگ و چشم تو خیلي که بستش وسط از زيبايي طرز
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 ......بود شده آرايشم نوبت اون از بعد

 نیازي واقعا هرچند اما برام بود زده ريمل و بود کرده تر درشت رو چشام که کشید برام چشم خط خاصي مهارت با

 ....کرد ترش حجیم خب اما هستن بلند همینطوري نبود

 :گفت کارش اتمام از بعد و زد برام ها مايه توهمین قرمز _ صورتي رنگ خوش لب رژ يه و زد برام هم صورتي گونه رژ

 !!!!!بشه چي سومیه پس! تر خوشگل ازيكي يكي ماشاال... خوشگله پاشو ـ

 ......ديدم آينه تو رو خودم و ازش کردم تشكر

 ( خودشیفته!)توووووپ اليع بود کرده رو کارش! بععععععععله

 :گفت و پشتم تو زد يكي میشا

 !من به میزنه گند میره تحلیل انرژيش االن کرد خوشگل دوتارو شما المصب ـ

 ..... میشي خوب توهم خوبه کارش بابا نه: من

 ........کنم عوض رو لباسم تا اتاقم تو رفتم و زدم میشا به چشمكي

 ردهک انتخابش میالد که داشتم هم ديگه لباس يه ولي بود مجلسي زيادي اون اما دمیال با بودم خريده صورتي لباس يه

 ... داشتم دوس رو لباس اين هم خیلي و شم سوپرايز که تنهايي بود

 به ور هیكلم قشنگ که بود هم تنگ و بود معلوم هامم سرشونه بود کوتاه مونجوقیا اون از میزد برق بود اي نقره رنگش

 .......میذاشت نمايش

 .......کردم نگاه رو خودم و پوشیدم رو ايه نقره و درآوردم رو لباسم

 ......بود کرده تر بلند هم رو قدم میداد نشون رو کمرم باريكي قشنگ لباسه

 !؟؟!نیست؟ زشت بپوشم اينا جلوي اينو من حاال ولي اش سلیقه اين با شوورم به به به اومد خوشم خیلي

 !(میكنم توجیح خودمه خوب چه!)امشب میپوشن اينا از ههم بود کجا زشت بابا نه

 ودمخ نثار چشمك يه و زدم خودم به عطر يكمم........ بشم تكمیل ديگه که پوشیدم هم اي نقره و بلند پاشنه کفش يه

 .....شد زوم لباسم رو چشاش و اومد هم میالد موقع همون که بیرون برم میخواستم و کردم

 ......خوردش زود ولي زد محوي لبخند يه

 !شم کیف خر من يكم نمیذاره مغرور پسره ايیییییییش

 !خوشگلي لباس چه به به: میالد
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 !نه؟ مگه میاد بهم خیلي ديگه آره: من

 !کردم انتخابش من چون معلومه خب: میالد

 !!!!!!میشه خوشگل من تن تو ولي خب: من

 !بابا؟ نه: میالد

 !کن باور آره: من

 ......بود شده اماده و حاضر بود فتهر حموم قشنگ میالد

 !بود جیگر بشر اين چقدر...... داشت نم موهاش هنوز واي

 !میالدي؟:  من

 !بله؟: میالد

 !بدرستي؟ رو موهات من سلیقه به امشب میشه: من

 ......نباشه بد ات سلیقه امیدوارم ولي باشه: میالد

 !خوبي اين به بخواد دلت هم خیلي: من

 !نمیكردي انتخاب منو که بود بد ات سلیقه اگه نبود يادم ها میگي راس آخ: میالد

 !من همسر شقايق اينم تفضلي اقاي گفتي اومدي تو روز اون خوبه تو داري رويي عجب: من

 ........نیاورد خودش رو به اما شد سرخ يكم میالد

 .....بپوشه میخواست آورد در شلوار و کت يه

 .......دمشبو نديده شلوار کت با حاال تا

 .........باشه راحت که کردم اونور رو سرم اما ديدم رو لختش تن من و آورد در رو لباسش میالد

 .....چشاش اون با المصب شده خوشگل خیلي خدا آفريدي چیزي عجب!!!!! ماماننننن! موند باز دهنم برگشتم وقتي

 .......گردنش به زدم و برداشتم رو میكرد مستم بوش همیشه که اوني و عطراش سمت رفتم

 ناال بگیره منو يكي وايییییي........  عطرش از کردم پر رو مشامم و کردمش خودم نزديك و گرفتم رو اش يقه هم بعد

 ........ میرم غش

 ....داشت نگه رو من و کرد حلقه کمرم دور رو دستاش و خوند رو فكرم اينكه مثل
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 :گفت و آورد گوشم نزديك رو سرش میالد

 !شدي خوشگل خیلي خانومي کردم شوخي ـ

 نمیكني؟ خشك رو موهات...... همینطور توهم: من

 !میشه خشك خودش نه: میالد

 !کن درست مجلسي فشن رو موهات: من

 :گفت و کرد اي خنده میالد

 !ايه؟ صیغه چه ديگه مجلسي فشن ـ

 !نمیدونم: من

 کرده ام ديوونه تنش عطر.....  میكرد داغ داشتم... ... داشتم خوبي حس يه من و میلغزيد کمرم روي داشت دستاش

 رو من و میكرد نفوذ وجودم عمق تو چون کنم نگاهشون نمیتونستم هم ثانیه يه حتي نگو ديگه که چشاشم..... بود

 .........میسوزوند

 ..........بكنه رو کاراش تا بیرون رفتم و گرفتم فاصله ازش و زدم لبخندي در صداي با

 

 ! اوالال وايیي..... ديدم رو میشا بیرون اومدم اتاق از وقتي

 :گفتم و بازوش تو زدم رفتم

 !امشب شدي خوشگل چه خوشگل، چه ورپريده هي ـ

 !الهي نمیري شقي ، الهي نمیري شقي: میشا

 !ورا و شعر فاز تو رفتیم همه امروز: من

 .....شم خل بايدم باشي تو دوستم وقتي ديگه آره: میشا

 ........بخواد دلتم پررو دختره ییشايییی: من

 ...... بود رسیده موهاشم به اينكه مثه......  بیرون اومد اتاق از میالد

 .....المصب زده تیپي خوب میالدم اين اوه اوه: میشا

 تو؟ داري چیكار من شوهر به دختر کن درويش چشاتو: من
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 : گفت و رفت بهم اي غره چشم میشا

 !غیرت بابا ـ

 .......بابا: من

 ......شد قطع حرفمون سامیار و نفس اومدن با

 چشات میگن بدبخت منه گردن میندازن میخورن چشم اينا فردا پس تخته به بزنم بود شده خوب هم سامي ماشاال

 !شوره

 :گفتم خودم با من که بودن گرفته همو دست عاشقا اين مثه همچین سامیار و نفس

 ود حتما ، سامي و نفس از اين میالد و من از اين بود زياد معجزات خیلي امشب البته ......شده معجزه کنم فكر واويال ـ

 !بدن آب به گلي دست يه میخوان اتردين و میشا هم ديگه دقیقه

 :گفت گوشم در و گرفت رو دستم و من سمت اومد میالد

 کسي باشي خودم پیش بايد فقط ستلبا اين با مخصوصا بموني خودم پیش بايد...... ها ديگه پسراي با بري نبینم ـ

 !!!!!!!نكنه تورت

 :گفت و اومد هم اتردين و خنديدم

 !اومدم من که کمه گلتون جمعه جمعتون! به به ـ

 !اومدي خوش: میشا

 !اصال دارم غیب علم ؟من! نگفتم! اين از اينم بیا به

 ليک میشا و من که پايین اومدن دوتايي رسامیا و نفس اول پايین رفتیم باهم و گرفتن رو هم دست هم اتردين و میشا

 خیلي چون اونا از نداشتن کمم البته! ها هالیوودي اين مثه میرن راه قرمز فرش رو دارن انگار خنديديم دوتا اين سر

 ........میومدن بهم

 ........اينا اتردين بعدش و پايین اومديم میالد و من هم بعدش

 !کنیم مرحمت رو تفضلي آقاي تا وايستاديم هم بغل ترتیب به

 :گفت گذروند نظر از مارو که قشنگ تفضلي آقاي! بذگريم! گفتم چي

 !کردم تعريف شما از من کنید استقبال ازشون خوب لطفا میان من هاي نوه ديگه دقیقه چند تا ـ

 !!!!!امان عمه جون! کرد خواهیم گوش ماهم و گفتي تو حتما...... باشه يعني که داديم تكون سري ماهم
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 ینتزئ زيبايي جور يه هم رو خونه و بود شده تر قشنگ خیلي و بود کرده فرق دکوراسیون کال زدم ديد رو اطراف يكم

 ..........شیريني و میوه قبیل از بود پذيرايي وسايل و ها نوشیدني انواع خوري ناهار میز روي...... بودن کرده

 دوباره و کرد جدا دستش از رو دستم و آورد دستم به فشاري الدمی مهمونا ورود با و بود دستم تو میالد دستاي

 !چسبوند خودش به رو من و کمرم دور انداخت رو دستش

 ......نزدم حرفي اما کردم تعجب کارش اين از

 ........بود ممكن احساس ترين قشنگ کال.... میشدم حولي به حالي میكرد لمس رو کمرم دستاش وقتي

 .........میكشیدم خجالت يكم و بودم شده سرخ بود نكرده اينكارو حاال تا چون

 

 ..........داد دست میالد به اونا از يكي اما نه مردامون به ولي دادن دست ما به دخترا شدن وارد مهموناش وقتي

 !!!!من کار تو موند میالد که خوردم تكوني يه من يعني

 کردن فكر......  دارن مارو شوهراي کردن تور قصد اينكه همث بودن خواهراش انگار همینطور هم ديگه دختر دوتا

 !!!!!نیست اينطور جونم نه اما میشن خر زود اينا میالد خارجه اينجاهم

 خنده من و میخورد حرص هي میخورد حرص هي هم سامي اين و نفس به بود داده گیر اول همون از که بود هم پسر يه

 ؟!بودن؟ کرده فكري چه ونباخودش اينا واقعا........ میگرفت ام

 احوال بوديم وايساده ماست عین بودم شده خسته ديگه که من میشدن؟ تموم مگه...... بودن اومده هم اي گله ماشاال

..... بود شده مسخره خیلي و میشد تكرار ديالوگا هي! دوباره باز ، هستم شقايق خوشبختم هي میكرديم پرسي

 !کننده؟ خسته اينقدر هم مهموني

 .....مبزنی حرف باهم تا گوشه يه رفتیم میشا و من...... کنه صحبت يكي با اي گوشه يه رفت هرکي و شد تموم االخرهب

 ......میالد به بود داده گیري چه دختررو؟ اون ديدي واي: میشا

 . ......... پريد فازش سه از برق ديد رو سامي که يارو اون نگو که هم ديگه دوتاي اون ازش اومد بدم

 !باشه حواست..... اتردينا به بود داده گیري اونم! خیاره عین که سبزه لباس دختره اون آره: من

 :گفت و زد بهم چشمكي میشا

 !بشه اتي نزديك نمیذارم تخت خیالت ـ

 !بشه؟ چي نزديك: من
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 !ديگه اتردينه همون اتي کي نه چي: میشا

 !چیه؟ نظرت میلي مبگ يهو کنم مخفف رو میالد میخواي منم پس آهان: من

 قشنگ میزد حرف زور به ايكبیريا دختر باهمون داشت که افتاد نفس به چشمم من و کرديم اي خنده دوتايیمون

 ....... شدن پیله بود معلوم

 صدمن که صورتیه لباس که دختره با داشت که میالد به خورد چشمم يهو که میچرخید افراد بین داشت چشمام

 .......بازه گوش بنا تا نیشش دختره و همیزن حرف کرده ارايش

 !!!!!!!بودا اي تیكه هم دختره المصب...... شده باز نیشش اين که گفته بهش چي نیست معلوم موذي میالد اي

 :گفت و خوند رو فكرم و کرد دنبال رو نگاهم رد میشا

 ..........کن تالفي توهم شقي نخور حرص ـ

 !میكنم تالفي من چشم من پیش بیاد بیار گیر پسر يه تو آخه: من

 !ها میخاره تنت توهم! بدبختي میالد از بدتر که تو موزمار دختره! اي اي اي اي: میشا

 !!!!!!گمشو: من

 .......میاد داره بوش!!!! میترشیما داريم جدي جدي اينكه مثه نیومد کسي گذشت اي دقیقه چند

 .......کنیم تالفي بعد ببیننمون مردا بلكه بديم قري يه وسط بريم يكم بیا دختر خو: میشا

 :گفتم و زدم میشا به گردني پس يه من

 دهن وت حرف ببین استغفراهلل.......  وسط بريم که خرابايیم دختر ازاون ما مگه آخه میشا سرت بر خععععععاکككك ـ

 !!!!! میذاريا من

 ......باشیم ديد تو که اين براي رقص براي نه ولي سالن وسط کشید و گرفت منو دست و کرد ريزي ي خنده میشا

 زد برق چشاشون خدايي! سمتمون اومدن گرفت رو میشا و من جمال چشممشون پسر دوتا که شد چي نمیدونم يهو

 !بود بدتر ماهم از وضعشون اونا اينكه مثه

 :گفتم من که رفت وا نیشش میشا

 .......سنگین و سر و باش عادي دختر ببند نیشتو ـ

 !باشه ياوک: میشا

 ......برگشتیم سمتشون به اومد در يكیشون صداي وقتي و زديم باهم زدن حرف به رو خودمون
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 !جیگرا سالم ـ

 !که نكرديم سالمم يه هنوز شد خودموني زود چه! جوووونم؟

 افتخار هستم امید من سالم! کني معاشرت بايد چطور خوشگل خانوم يه با نیستي بلد که مهران سرت بر خاك ـ

 کنید؟ معرفي رو خودتون و ديدمی

 !هستم شقايق من: من

 !هستم میشا منم: میشا

 !خانوم میشا خوشبختم: مهران

 ......همچنین: میشا

 !خانوم؟ شقايق میديد افتخار: امید

 ........ها رقصنده جمع تو رفتم هم من و کرد صادر رو اجازه ابرو و چشم با که کردم نگاه میشا به

 نزديك من به بیشتر يكم امید....... بود گرفته ام خنده که میگفت چیزايي يك میرقصیدم امید اب داشتم که همینطور

 ......کشید خودش سمت به فشار با و گرفت رو بازوم داغ و قدرتمند دست يه کردم حس يهو ولي شد

 !خانومید؟ ي چیكاره شما آقا: امید

 !داره؟ ربطي شما به: میالد

 !نامزدشم من داره ربط خیلي بله: امید

 !بخونم بايد اشهدمو.......... دودستي سرت تو خاك امید يعني

 ......شوهرشم منم نامزدشي شما اگه اه: میالد

 !میگه؟ چي پسره اين شقايق....... قشنگ چش بزن زر کم: امید

 ...... کنم معرفیش رفت يادم شوهرمه اين امید: من

 !(مفید صرمخت! آه ، آه!)میالد امید..... امید میالد

 ................بالكن سمت برد منو و گفت اي اجازه با و کشید رو دستم میالد

 میكردي؟ داشتي غلطي چه: میالد

 !میكردي؟ تو که غلطي همون: من
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 چیه؟ منظورت: میالد

 !میدوني بهتر خودت: من

 !شده؟ چي بگو بزن حرف درست: میالد

 ........برسید دخترتون دوست به شما هیچي: من

 :گفت و ام بیني رو زد انگشت نوك با و زد اي قهقهه میالد

 میكردي؟ تالفي داشتي اين خاطر به حاال کردم دکش منم میزد حرف من با داشت اون....... خانوم حسود اي ـ

 .......نگفتم هیچي و کردم اي خنده من

 !!!!ديوار بیخ چسبیدم و عقب رفتم قدم يه هم من و شد نزديكم قدم يه میالد

 ......صورتم طرف دو گذاشت رو دستش و جلو اومد هم میالد

 .......شديد بودم کرده داغ و میكشید سوت داشت مخم

 ........زد ام گونه روي بوسه يه و پايین اورد رو سرش میالد

 ...... .ردمیك تر خوشگل خیلي رو صورتش و بود شیرين برام خیلي که زد لبخند يه و کشید عمیق نفس يه و عقب رفت

 ........میكرد اخم بهم میخوردم هم تكون يه تا نرم جايي تا بود چسبیده سفت رو دستم میالد و بیرون رفتیم باهم

 .......نبود نفس ولي اينا سامي پیش رفتیم

 .....میخورد حرص و بود کرده قرمز سامي

 !باشي زنت مراقب بیشتر میخواستي سامیار اقا: من

 :گفت و کرد اخمي سامیار

 .......شقي میكشم رو يكي تو من ـ

 !شقايقم من سامي اته عمه شقي: من

 .......ها گرفته ياد تو از همش نفس اين: سامیار

 ....میكنه اذيتم....... میالد اه: من

 !نكن اذيت مارو شقايق اين اينقدر: میالد

 !میبیني بد وگرنه میگه راس: من
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 !بچرخیم تا بچرخ:  سامي

 :گفتم گوشش در خلوت گوشه يه بردم و تمگرف رو میالد دست

 !بدم حرص سامیو میخوام ـ

 !ها میوفته ضعیفه قلبش اين بابا نكن: میالد

 !ديه کن کمكم میالد اه: من

 !داري؟ اي نقشه چه حاال خوب چشم:  میالد

 تو خوامنمی ونچ شم مجازات من فقط نیوفتي توخطر تو که نفس به کنم معرفیش تا کن معرفي من به رو پسري يه: من

 !شي درگیر

 !قبوله باشه: میالد

 کردي؟ قبول زود چرا تو گفتم چي يه من حاال نامرد اي: من

 .......میكنم قبول شرايط اين تو من ديگه نه: میالد

 !حاال باشه: من

 !نفس پیش بردمش و زدم گپ باهاش يكم من و بود شده اشنا باهاش تازه که پسرايي از يكي پیش برد رو من میالد

 !کنم آشناتون باهم میخوام عرشیاس آقا ايشون جون نفس: من

 ....برد پي ماجرارو عمق تا که زدم نفس به چشمكي

 .......میومد در اش گريه میكردي ولش ديگه که کردم سامیار به نگاهي بعد

 ....برقصیم يكم وسط رفتیم و میخنديديم زيرکي زير میالد و من

 ......منه مال میالد کنم حالي ايكبیريه دختر ناو به میخواست دلم خیلي من

 ......میخورد حرص هم دختره اون...... بود کرده کپ بدبخت که میكردم دلبري میالد واسه همچین وسط اون تو پس

 ........من به میچسبوند رو خودش بیشتر و فهمیدم خودش میكنم نگاه دختررو دارم من ديد که میالد

 مینه خاطر به پس!!!!! هست انتقامم تو هست ببخشش توي که لذتي معروف قول به ام یكشیدمم خجالت اينكه با منم

 ........بگیرم انتقام دختره از میخواستم بدتر

 !!!!!میشد باز نیشش میشا که میگفت میشا گوش در چیزي يه هي اتردين اين و وسط اومدن هم اتردين و میشا
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 ......مببینی رو کار نتیجه تا سامي پیش رفتیم شد تموم هم انتقام و شد كخش قرا کرديم رو رقصمون کامل که وقتي

 !سامیار اقا خبر چه: من

 !!!!!!زنتا خوشگل صورت تو میرم پا جفت وگرنه بگیر منو میالد: سامیار

 ......میكني جا بي شما: من

 :گفتم من و پیشمون اومد خوشحالي با نفس

 ؟!برات بگیرم شمارشو میگم خوشتیپه خیلي رهپس اون میگم ببین... خانوم نفس به ـ

 !گرفتم خودم عزيزم نه: نفس

 ......خلوت جاي يه بردش و گرفت رو بازوش و نفس سمت پريد داد دست از رو کنترلش ديگه سامیار

 !بود شده خرکیف حسابي میشد منفجر داشت سامیار اينكه از نفس

 !میرفت غره چشم میشا و من به هم اتردين اين و مخنديديم هي ريز ريز هم میشا و من

 اواقع عرشیا که اين مثه...... بود خوشحال سامیارم و بود شده سرخ نفس بیرون اومدن بالكن از سامیار و نفس وقتي

 ذوقش تو زد کامال سامیار اومد بشاش و شاد چهره اون با عرشیا وقتي...... شه دوست نفس با قراره که بود شده باورش

 ......مکرد حض من که

 !فینگیل؟ فهمیدي پايین میارم فكتو بپلكي من همسر بر و دور ديگه بار يه اگه! فوکولي جوجه ببین: سامیار

 !ترس از داد تكون سر فقط بدبخت ي عرشیا

 ........خنده زير زديم رفت عرشیا وقتي هم میشا و من

 !(منحرف اي.......)سامي اون بود معلوم بود خوشحال خیلي هم نفس

......... پسرا به چسبید رفت و نكرد حساب آدم اصال رو دخترا ما البته و ما پیش اومد تفضلي آقاي لحظه همین در

 ..........میاد بدمون اين از ماهم بهتر خب.........میاد بدش ما از اينقدر اين چرا نمیدونم

 !شديد بود گرفته حرصش خدايي طال دستت شقايق ايول: نفس

 !هان؟ بودي سرخ توهم بود باز نیشش اون کردين چیكار تو اون فتینر نكبت هي: میشا

 !!!!!که نمیدونید وايیییي: نفس

 !چیو؟: میشا و من
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 سرايپ با رفتي چرا پس نخوري جم من پیش از نبود قرار مگه که زد داد سرم کلي بالكن تو رفتیم وقتي ببین: نفس

 !میكنم؟ دق من نمیگي ديگه

 !بود زمین رو دهنماون میشا و من

 !حالیشه چیزي يه هم سامي اين پس ايول،: من

 !شد خالي پیست ها بچه راستي اه: میشا

 ........اونجا تنها دوتايي ، برقصه من با میخواد امروز گفت بهم سامیار راستي: نفس

 !ديگه برو پاشو پس!ايول وايییییییي: من

 ..........وسط اون رفتن و گرفت رو ستشد و اومد سامیار خود سامیار، پیش بره نفس خواست تا ولي

 فیس تو فیس دست، تو دست سامیار و نفس و اونجا انداختن سفید افكن نور يه فقط و کردن خاموش هارو چراغ

 .........ماليم و آروم آهنگ يه با کردن رقص به شروع

 ......گرفت تري يباز ي جلوه رقصشون و میشد تر نوراني هاشون چهره میوفتاد دوتا اون روي وقتي نور

 همرنگ توچشماي عاشق ادم دوتا مثه سامیار و نفس و میخورد تكون نفس باريك کمر روي حرارت با سامیار دستاي

 .......میكشید رخ به رو قشنگش هاي لبخند هم نفس و میكرد پچ پچ نفس گوش در هم سامیار و کردن نگاه هم

 نمیرقصید قشنگ خیلي بودن رويايي هم واقعا...... میكردن نگاه ويايير و زيبا زوج اون به دقت با داشتن حضار تمام

 .......میومدن بهم هم خیلي و

 ......شدم خیره بود گرفته رو سامي چشمم که دختري اون به

 ! گفتم کم میشد منفجر داشت بگم يعني

 رو داغ اي بوسه باحرارت و آروم و شد خم روش آروم و کرد خمش و چرخوند دور يه رو نفس سامیار لحظه همین تو

 ........زدن دست مهمونا کل و شد تموم هم اهنگ لحظه اين در و زد نفس گردن

 اومدن و کردن تعظیمي و گرفت رو سامیار دست زده خجالت هم نفس! خدايي شد شل که من نیش صحنه اين ديدن با

 .........جمعمون تو

 :گفتم و زدم نفس بازوي به دونه يه من

 !حلقم تو رقصت ، جییگر ـ

 :گفت نفس که باال انداختم رو ابروهام
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 !خو شوهرمه چیه؟ هان ـ

 ........گرفت رو نفس دور کلي هم میشا و حرفش اين از بعد خنده از کردم غش من

 ........میالد ريش بیخ به میچسبونه رو خودش داره ايكبیريه دختر اون بازم ديدم که میالد پیش برم میخواستم هم من

 :گفتم و گرفتم رو بازوش و میالد پیش رفتم و زدم لبخندي و کردم تنگ ماموچش

 !هستید؟ خوب سالم ـ

 !(ايیییییش! الهي باشي ناز همین!)هستم نازنین من...... خوبم بله: دختره

 ......هستم شقايق منم خوشبختم: من

 ........اس بنده همسر ايشون: میالد

 :گفت و زد صنوعيم لبخند يه و رفت وا لبخندش دختره

 !برم بايد من ببخشید خوشبختم حال هر به ـ

 :گفتم و خنده زير زدم پقي رفت وقتي

 !اون؟ يا حسودم من حاال ببین ـ

 .....تو: میالد

 .....اينا نفس پیش رفتیم دوباره و کردم بهش اخمي

 

 ..میشا اززبون

 گرفته گرم باهاش اتردينم که خاطراين هبیشترب.رفت مي رژه رومخم خیاره شقي قول به دختره اين تومهموني

 روشن پراژکتور چشماش ديدهمچین منو که موقعي..برات دارم صبرکن کنه مثالتالفي میخواست عوضي.بود

 لمو جون اخ گفتم تودلم بازه ازپشت زيادي يكم لباست نخورچون جم ازپیشم کردگفت ديداخم لباسمو شدابعدکه

 که نفس پیش رفتم کنم حال برم يكم منم گفتم صحبته گرم ديدم(ديدپديدشديان میشادوباره.)تااخرمهموني نمیكنه

 چشم به سامي البته.جیگرن هردوتاشون میان بهم خیلي.میدادم فحشش فقط تودلم بود سامیاروايساده بغله

 گفتم گوشش دم رفتم.برادريا

 ..بزنیم باهم ويلونتوبیاري میري نفسي:من

 ..ارم مي االن.. هستم:نفس
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 گفتم ارکس صاحبه پیش رفتم منم بیاره سازشو که توخونه تبدورف

 ..بزنه میخوادويالون پیانوبزنم؟دوستمم دور يك من ببخشیداقامیشه:من

 .نیاوردم روم به شدولي چندشم کردکه بهم خريدارانه نگاه يك شفتالوبود هلو پسره يك منم ازشانسه که پسره

 بلديد؟:پسر

 ..سقف به بچسبم شم ضايع بزنم مگفت نمي که بلدنبودم اگه بله:من

 ..بفرما حتماعزيزم:خنديدوگفت پسره

 بانفس.وشقي سامي مانبودحتي به حواسش هیچكس اومد باويالونش نفسم موقع همون..سريع چه!!!!جان؟؟؟؟عزيزم

 نفس منو نورروي يك داد حال بهمون هم پسره.زدن به کرديم وشروع میكرديم زيادتمرين بانفس که اهنگو يك

 که ودب نفس ويالون و پیانو صداي وفقط شدن ساکت يكهوهمه....نزنم نتو بوديك نزديك شدم خرکیف من که داختان

 اخرين.نمک تصورشون میتونستم ولي ببینم واتردينو سامي ي قیافه بودنمیتونستم جمع به پشتم چون.میشد شنیده

 عالي خیلي خدايیش.اومد مي بودکه دست ي کرکننده صداي بلندشدوبعدش خیلي صداش که زدم محكم من نتو

 حسینت توش که ابي دوتاچشم برگشتم وقتي شدکه حلقه دورکمرم يكدست يكهو..شد میكردم فكرشو که ترازچیزي

 .عسل بلدي پیانوزدنم بودي نگفته:گفت اروم گوشم دم.میكرد نگاه بهم داشت میزد موج

 اروم که بدنش ازحرارت میشدم اب داشتم ديگه.بود روخورده پشتو قرصاشو فكرکنم اتردين امروزاين اصال

 ..زشته مردم جلوي کن ولم اتردين..بگم بودکه نیومده پیش بحثش:گفتم

 کردم؟؟ زنموبغل که زشته؟اين چي:اتردين

 ..کن ولم شده يكچیزيت بخداتوامشب اتردين:من

 ...نفس پیش رفتم دراوردم ازدستش خودمو اروم بعدم

 میگفت؟ بهت داشت چي هوي:نفس

 ..شده يكچیزيش امشب بابااين هیچي:من

 ..عزيزم عاشقي میگن اين به:شقي

 .بلندخنديدن بانفس بعدم

 ..نگرفتم اگه ازش حالي يك وايسامن.میگیره گرم ديگه بايكي میره عاشقیه اره..شیدبیشعورا خفه:من

 ..هاواردمیشود اژده خشم اوه اوه:شقي

 ..شقییییییي:من
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 ..روديدم ابرومشكي پسرقدبلندچشم يك که برگشتم شدن راست يكهوشقي

  وشما؟ هستم امیر:گفت اوردجلو دستشو بعدم.میديد اشنايي افتخار.زديد پیانو واقعاعالي سالم-

 ممن داريد شمالطف ممنون:گفتم پسروگرفتم دست بدم حرصش که اين براي میكنه نگاه من به داره اتردين ديدم

 ..میشاهستم

 صومیديد؟رق افتخاريكدور.خوشبختم:امیر

 ..البته بله:گفتم امیر روبه گرفتم اتیشش..گرفته رو دختر دست ديدم که کردم نگاه اتردين به

 . ممممپا ايیي:گفتم دستم پاموگرفتم الكي تندمیره زيادي امیرداره ديدم رقصیديم که يكم برقصیم باهم رفتیم

 کنم؟ کمكت شدمیشامیخواي چي:امیر

 ..شوهرداره خودش نكرده الزم:گفت ومدکها ازژشتم اتردين صداي موقع همون

 ..شده چي م پاتوبیارجلوببین:گفت.نیاورد روش به ولي تابلوعصبیه ها ازصندلي يكي روي گذاشت کردبردتم بغلم بعدم

 .چپ علي ننه کوچه به زدم خودمو تندمیرفت يكم امیرداشت نشده چیزيش که پام نمیخواد:من

 ه؟میرس هم چیزا اين به شعورت ا:اتردين

 ..کني بغل بوددختررو مونده کم که چي خودت کن صحبت درست هي:من

 شد؟ حسوديت که میكني اعتراف پس ا:خنديدوگفت

 ..دانه پنبه درخواب بیند اتردين.عمرا!!من؟؟ کي:من

 نخور؟؟ جم ازبغلم نگفتم بهت من اصالمگه:اتردين

 ..بذارم تنهاتون گفتم شلوغه ديدم سرتون شرمنده:من

 میان؟ انقدربهم خداايناچرا اي.اومدن سامي نفسو که بده اومدجوابمو

 شدي؟ میشاچي:نفس

 .بود هندي بابافیلم هیچي:من

 نلبكي اندازه نفس چشماي هم من چشماي هم کردکه حلقه دورکمرنفس دستشو يكهو سامي...لحاظ ازاون اهان

 پس کنه بازي نقش براشبخواد سامي دخترکه نه هست ازتفضلي خبري نه ديدم که چرخوندم يرمو من..شد

 ..تعمیرگاه بفرستیم روبايدباهم همه..خرابه اتردين مثل حالش احتماالاينم
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  کنارنفس میزدرفتم حرف بااتردين داشت سامیار

 ..ها خرابه حالش امشب سامیار اين نفس:من

 ..شده ديونه بودبهم چسبیده هم باباتوخونه اره:نفس

 .کجاست شقي راستي:من

 يكهومنفجر که زودپزاهستن اين مثل انفجاره درحاته ديدم دادکه جارونشون يك خنديدوباچشمش نفس

 (کردي وحال تشبیه)میشان

 حرف باهاشون داره میالدم میان االقي عشوه براش دارن که نشتن دوتادختربغلش ديدم که میالدگشتم دنبال

 ..يدبد جادوگرانجات اون ازدسته ونوبريددوستت بهتره زدن حرف جاي پسراه:گفتم سامي اتردينو ژيشه رفتم.میزنه

 مگه؟ میالد؟کجاس کي:اتردين

 میالدازدست اين پاشوتادوباره پاشو داداش:گفت سامي ي شونه خنديدزدرو اتردين که دادم نشون میالدوبهشون

 .نرفته

 يشژ اومدن تايي1..رفتن شدژاشدن جمع دخترانیشاشون که گفتن دخترايكچیزي میالدوبه پیش رفتن باهم بعدم

  میخنديدگغت که درحالي اتردين..ما

 بدم؟ سردرد قرص داداش:اتردين

 ..اتردين گفتي اي:میالد

 .نشست اومدژيشمون شقي که خنديديم همه

 .نخور حرص ابجي:من

 ..نیست مهم برام ديگه کن ولش:شقي

 ..باشه راست دروغ اين خداکنه:من

 ..بود1310تازه ساعت..قربديم بريم پاشديم نفري1

 نفس زبون از

 دراومد سامي صداي که بدم قر که وسط میرفتم اينا میشا با داشتم

 نمیخوري جم من پیش از خانوم شماها؟نفس منو زن میبريد کجا-سامي

 برقصم دوستام با برم بزار کن ولم دودقیقه من جون سامي-من
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 اشم به بمالونن خودشونو اشغال پسراي اين وسط اون بريد بره نداره حق میشا بري شما چي يعني بیخود-اتردين

  نمیخوري جم من پیش از شما خانومي -سامیار

 اي حرفه انقدر هرچند تظاهر نه باشه واقعي رفتاراش داشتم دوست چرا نمیدونم میزد شیش امروز کال سامیار اين

 پيک دممیال اين میزدن شیش اتردينم با میالد سامي تنها نه راستش میكنه تظاهر میكرد شك ادم که میكرد عمل

 براي ور اينا خدا انگار میومدن بهم خیلي بودش شده آس خیلي شقايقم اين انصافا بود کرده پیدا خرکي غیرت اتردين

 عاشقه چقدر میالد اين واي میكردم فكر میكردم نگاه عمرو ظواهر نمیدونستمو جريانارو اين من اگه ولي افريده هم

 تردخ رفت بست رو از شمشیرو اولش که اتردينم میكرد کیف ادم که ردمیك نگاه شقايق به خاصي جور يه واقعا چون

 خوشگلش زن به چسبید دودستي نداره فايده ديد بعد بازي

 میكنم صدات دارم ساعته نیم کجايي خانوم نفس-سامیار

 باشه مربوط شما به نمیكنمم فكر برقصم میخوام من همینجا-من

 يمصنوع نه باشه دل ته از داشتم دوست میومدو خوشم سامیار توجه از نقدرا چرا نمیدونم وسط رفتیم ها بچه با بعدم

 فتمر صاف که زدم چرخ يه رقص ريتم با اشغال پسراي اين از بود پر اتردين قول به بود بد وضعش خیلي وسط اون ولي

 ميسا میشد همم برام داشت کم کم که عسلي چشم پسر يه کننده مست بوي يه امن گاه تكیه يه اشنا اغوش يه تو

 مبگ که دروغه يعني نیومد خوشم کارش اين از اصال چرا نمیدونم خودش به چسبوند منو کمرمو دور انداخت دستشو

 خودمو يكم دادو دست بهم میكنن استفاده ازم دارن اينكه حس چرا نمیدونم ولي شدم خرکیف اتفاقا نیومدا خوشم

 از رو ها فاصله دوباره اون ولي زدن ماليم اهنگ يه که اش مردونه پهنو هاي شونه رو گذاشتم دستمو کردمو دور ازش

-اميس گفت گوشمو به چسبوند دهنشو شد مورم مور که کشید عمیق نفس يه شونمو گودي تو کرد سرشو بردو بین

  داره رقص تو خوبي استعداد خانومم میبینم

 عجیب حس يه بهش نسبت که پسري اين به نه هديگ چیز نه کنم فكر درسم به فقط بايد من نكن اينطوري لعنتي اه

 از عدب برام که مردونه پهنو هاي شونه اين به نه میكرد شیرين و چسبونكي وجودمو تموم که عسلي نگاه به نه داشتم

 بقل اشج ديدم که نه يا میكنم پیدا رو شقايق ببینم چرخوندم سرمو حرفش به بیتوجه بود گاه تكیه بهترين پدرم

 بود حرف تا هزار اتردين و سامي مثل نگاهش توي که بود دستي حصار اسیر باريكش کمر هخوب اقاشون

 نگفتي عطرتو اسم نفس-سامي

 اهن كهتی دوتا کمرم روي میكردم احساس کرد بیشتر کمرم دور دستاشو فشار کشیدو نفس يه گردنم توي دوباره بعد

 داغ اهن همونجارو داشت باهام که تماسي هر انگار تيلعن بوسید گوشمو الله باالو اورد يكم سرشو گذاشتن داغ

 که دمیكر نگاش همچین اتردين ديدم رو میشا با اتردين چرخوندمو سرمو باشم بیتفاوت دوباره کردم سعي میزاشتن

 بهش زدن زل اينطوري ايشون که ايا؟ کنه فرار میخواد میشا که کردم شك منم

 هستین خوبي بازيگراي میگم تبريك-من
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 دانيزن کمرم نگام تو کرد قفل نگاشو دوباره پیشونیمو به چسبوند پیشونیشو اوردو در گردنم تو از سرشو يسام

 انیهث يك فقط نگاش کرد باز خودش براي رو جمله انگار بعد کرد نگام سوالي حالت يه با بود مردونش و قوي دستاي

 گاشن ثانیه يك بعد چون نه يا ديدم درست اصال کردم شك که طوري کرد پیدا رنجیدگي غم ناراحتي رنگ ثانیه يك

 گفت شدو شیطون

 اشتگذ اشو چونه کردو جدا پیشونیم از ريختپیشونیشو هري دلم ته که زد بهم چشمك يه بعد ديگه مااينیم-سامي

 60 اين توي که نفسي ترين عمیق کردم سعي کشیدم نفس بود گلوش زير گردنشو روي روبه دقیقا سرم سرم روي

 شهب گرم نفسم میشد باعث میزدو گلوش از که حرارتي داغي خنكش ادکلن تنش عطر بوي که بكشم کشیدمو سال

 روي کردو جدا سرم از اشو چونه اهنگ شدن تموم با میكني چیكار باهام داري سامیار بشه هك ذهنم توي همه و همه

  بوسید چشمامو

 هم اونارو که داشتي چشمام با کاري چه ديگه زدي اتیش وجودمو ي همه سامیار نامردي خیلي گفتم خودم پیش

 نشه دعوا داري دوست اگه نخوري جم من پیش از نفعته به - سامیار بوسیدي

 حساسي روم انقدر چرا چیه ديگه بهم توجهت اين نداري دوست منو اگه تو لعنتي اخه

 بندازي راه دعوا که شقي کله انقدر يعني-من

 زد اتیش هستیمم که داد همب داد جوابي چشمامو تو زد زل

 سهله که دعوا میكنم کاري هر تو خاطر به نفس يه خاطر به-سامي

 دستشو سامي زد حرفارو اون اون خاطر به سامیار بودو اولم از يا اومده تازه يعني برگردوندم سرمو تفضلي صداي با

 نزديكي؟ يا دوريه اسمش اين ارمد سوال يه ازت میشنوي صدامو خدا خودش به چسبوند منو کمرمو دور کرد حلقه

 بگو بهم تو موندم جوابش تو بدجور

  ها تر تند ها يكي اون از شما اتیش عاشق و جوان زوج به به-تفضلي

 سامي امن سینه به دادم تكیه نگفتموسرمو هیچي پس نمیزدم حرف تفضلي اين پیش اصال که من

 تفضلي؟ اقاي چطور-سامي

 اتاق در سري اون جوون عاشقیا-تفضلي

 شدش بلند سامي ي قهقه صداي ولي پايین انداختم سرمم ديگه که من

  نمیدونم من واال بقیه يا تره تند ما اتیش اينكه وي نیست شكي هیچ که عاشقم اينكه در-سامیار

 رفت کردو خنده يه تفضلي چیزيه خوب خجالتم سامي بیشعوري خیلي
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 میشي ساکت تفضلي اين جلوي چرا شما اي نقره عسلي چشم نفسي-سامي

 بشوجوا کنه ضايعم يكي اينكه طاقت منم کرده ضايع رو میشا اين بار دوسه ولي ديگه میزني حرف من جاي به تو-من

 کنه بیرونمون خونه از بدم جوابشو میترسم ندارم ندم

 روم کرد خم سرشونم از سرشو شدو تر محكم شكمم کمرمو دور دستاش

 دمص بار براي سامي زن خوشبحال کردم فكر حرفش اين با کنه ضايع رو شما کسي میزارم بنده مگه نفرمايید-سامي

 قفل دستاي گرمي سمت کرد پرواز فكرم داغش حرفاي سمت کشید پر فكرم بالكن توي کشیدم که وقتي رفت فكرم

 که حال زمان به کرد سقوط فكرم شدو زده گلوم زير موهامو روي که اي بوسه سمت گرفت اوج فكرم دستام تو شده

 کنم خوش دل بهش نبايد که گزره زود ساله 6خوشي يه اينا ي همه میكردم فك اين به

 رمدورب به نگاه يه هوا خندشون صداي بودو هم تو دستاشون که شقايق با میالد سمت رفتیم دست تو دست سامي با

 دمیال و شقايق اينكه فكر از دوباره ولي زدم پوزخند بیموردشون حسرت به بود چشماشون تو حسرت چقدر انداختم

 میشا هدقیق چند بعد شديم سهیم خندشون تو ماهم نشستیمو کنارشون رفتیم لبم رو نشست لبخند میان بهم چقدر

 بود شده خیلي اطرافمون دورو پچاي پچ صدداي شدن اضافه بهمون اتردينم با

 میان بهم چقدر ماشاال-

 نده بهشون غصه غمو و نهک صورتاشون مهمون همیشه ايشال رو خنده خدا-

 کجايي جووني اي-

 لخيت به تلخ بود پوزخندي درون از اما بود خنده ترين شاد ظاهر در شايد که اي خنده میخنديدم میشنیدمو تعريفارو

 به دان شده شكالتي هايم خنده بودم خونده جا يه يادمه اشتباه افكار اين همه به تلخ شكالت يا اسپرسو فنجون يك

 دل بودم داده دل بود نگذشته درسم از دوماه هنوز بود شده مرگم چه من تلخ اندازه همون وبه خالص ازهاند همون

  داره خانواده داره زن داره نامزد چیه کارش کیه کسش نمیدونستم اصال که مردي به بودم داده

 

 معلوم بودنش راست يا دروغ که حرفي مشت يه باختم دل گفت اشنايیي براي خودش که حرف مشت يه با فقط من

 نبود

 شدم چشماش میخ و باال سمت دادم سر بعدش دستامونو روي چرخوندم نگامو کردم حس دستاشو گرمي

 فكري تو-سامي

 بخوابیم بريم برن اينا میكنن سرو کي شامو شدم خسته-من
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 جاي يه نديدو اون ولي رهنزا داغ اهن ديگمو جاي يه که میكردم خواهش ازش نگام با لباش سمت باالوبرد اورد دستمو

 زد اتیش هم ديگمو

 میشه سرو ديگه دقیقه چند خانومي شدي خسته-سامي

 رفتنن که نرفتن مهمونا اين شامم بعد بخورم که نزاشت بگم بهتر نخوردم تكون سامي پیش از مهموني اخر تا ديگه

 ي طبقه رفتن( عجب چه)کردنو تشكر ما از مهموناشم با تفضلي کردن زحمت رفع کم کم که بود چهار 1 ساعت ديگه

 هي ممكنه نكردم فكر وقت هیچ خوابیدمو من نداشتیم کالس فردا خوابیدم تخت تختمو رو پريدم حموم از بعد دوم

 بمونه بیدار صبح خود تا چشم جفت

 سامیار دل از

 واستمنمیخ که ولیيکوچ فرشته بود خوابیده تخت روي که کوچولويي فرشته صورت به بودم زده زل میشد ساعتي يه

 از حتي زيبايیش که کوچولويي فرشته داشتم مالكیت احساس بهش که اي فرشته بخوره بهش احدي هیچ دست

 ثلم خواب توي مظلومیتش بهاري بارون مثل پاك قلبش ابريشم مثل نرم موهاش بود بیشتر هم اسموني هاي فرشته

 میكشید چنگول ملوس گربه يه مثل بیداري موقع چون مديد خواب توي فقط رو مظلومیتش من که ماهه چند ي بچه

 تموبرداش رو هندزفري با گوشي شدمو بلند جام از لطیف نرمو بود گل برگ مثل پوستش گونش روي کشیدم دستمو

 بود شده شبام همدم بود هفته يه که اهنگي کردم پلي اهنگ يه بود بند نفسم به نفس نفس حیاط تو رفتم

 خرابه فكرت با امشبم هواي

 بتابه محاله خورشید تو بدون

 بده نجاتم باش ام بیداري شبهاي فانوس تو

  ديره تو پاي به کردن گريه واسه

 روزه هر باروناي جنس از صداش بده نجاتم باش باخبر من حال از امشب همین بگیره ات گريه که شكستم جوري يه

 نمیسوزه دلتنگم که وقتي دلش

 ....نمیبینه هامو طاقتي بي چرا

 میدوزه چشماشو چشمام تو که کسي

 ..سامي زبون از

 دنبو قرار کردم فكر بار هزارمین براي انداختمو نفس خودمو اتاق پنجره به نگاه يه. دراوردم گوشم تو از رو هندزفري

 شقو هکل دختر نفس نفسش به میكردم وصل نفسمو نبايد میشد اينجوري نبايد ببازم دل نبود قرار بشه اينطوري

 يه هب بستم دل چرا بهش؟ دادم دلمو چرا سروصدا پر شیطونو وقتش به بود احساساتي غمگینو وقتش به که غروريم
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 وهمی میكنم فكر بهش؟چرا پنهاني شدن خیره و موندنه بیدار صبح تا شب بستن دل اين از سهمم چرا ممنوعه؟ میوه

 نمیگم؟چرا بهش که مغرورم انقدر چرا صورتم؟ به میزنه زل میاد خوابم میكنه فكر که صبحا که وقتي اس ممنوعه

 ابراز بهش نداري حق تو نه سامیار زدم تشر خودم به بار هزارمین براي ؟ اتم ديونه عاشقتم دارم دوست نمیگم بهش

 خونه ويت رفتم... که مشكلي نبايد کني بازي احساسش با نبايد کني مشكالتت درگیر اونم نداري حق تو کني عالقه

 ختوت پايین نشستم بود اونجا نفسم که جايي. بود اونجا قلبم که جايي میكرد پرواز سمتش روحم که جايي هب رفتم

 عسلش رنگ به چشماي روي بود انداخته چتر که سیاهش بلندو هاي مژه به صورتش به شدم خیره بار صدمین براي

 تو منمیدون ابريشمش مثل موهاي به اششخوشتر ي چونه با گونه به ايش قلوه لباي به خوشفرمش سرباال بیني به

 شدم خم چرا؟ کردي ممنوعه برام منو ي نیمه چرا خدا اش گونه روي چال تو کردم دستمو خنديد که ديد چي خواب

 امیارس کردم فكر خودم با کاناپه روي کشیدم دراز رفتم شدمو بلند پیشش از پیشونیش روي چسبوندم لبامو روشو

 وازشن صورتم شدش بیدار نفس وقتي اينكه امید به بستم چشمامو میكني غلطي چه دوسال بعد ارومي پیشته االن

 .......................................... دختر میكني چیكار من با نفس کنه حس گرشو نوازش دستاي

 نفس زبون از 

 اهنگ يه موند ثابت سامیار روي شمامچ. انداختم اتاق دور دورتا به نگاهي شدمو بلند تخت روي از کشیدمو خمیازه يه

 مصورت دستو شستن از بعد انداختمو باال اي شونه بود خسته البد بود نشده بیدار چرا پس بود 96انداختم ساعت به

 مشمنظ نفساي ديدن با که نه يا اش گونه رو بكشم دستمو که بودم مردد جلو بردم دستمو روش روبه نشستم رفتم

 انقدر که اورده سرم باليي چه خواب تو نیست معلوم زد لبخند يه کشیدو عمیق نفس يه اش گونه روي کشیدم دستمو

 خوشحاله

 !شقايق زبون از

 !رفتم خواب به میالد ياد با شبش و بود ساخته بهم مهموني چون خوابیدم خوب خیلي ديشب

 !پوشیدمن هیچي زيرش ولي پوشیدم شرت سويي يه زدم مسواك و دستشويي رفتم اينكه از بعد

 يه و کردم سالم و اتردين و میشا پیش رفتم....  میداد گوش اهنگ و بود شده بیدار که ديدم رو سامي بیرون رفتم

 ....بود تنها چون نفس پیش باال رفتم دوباره بعد و خوردم مختصر صبحونه

 نفس و لبشه رو لبخند يه و اناپهک رو خوابه سامیار ديدم تعجب کمال با که تو رفتم کردم باز درو خر مثه میشا قول به

 ......میكشه اش گونه روي به دست هم

 :گفتم دراومده حدقه از چشاي و تعجب از شده باز دهن با و بودم کرده کپ من يعني

 ؟!؟!نبود؟ بیرون االن همین سامیار مگه مگه،!!!! نفس ـ

 !خوابه هنوز اين ديدم شدم بیدار االن همین من شقايق باز شدي خل: نفس
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 .....بوده سامي روح حتما هاشم بني قمر يا: من

 !کرد کپ بدبخت که دادمش تكوني يه و سامي بغل رفتم عصبانیت با

 : گفتم خنده با

 !کنه نوازشت بیاد جونت نفس که! خوابیدي گرفتي دوباره چي واسه میدونم که من! پاشو ، موزمار پاشو ـ

 زدن کتك به کرد شروع و گرفت منو و دنبالم اومد هم اون و کردم ارفر هم من و شد بلند جت مثه سامي حرفم اين با

 !من

 :گفتم خنده با میخاريد خیلي تنم خودم من

 !میده فنا به رو من االن بگیر رو شوهرت اين نفس آبجي........ منو نزن تلخه حقیقت سامیار ـ

 :گفت خنده با نفس

 !کن ولش سامي ـ

 !بگه خانومم هرچي چشم: سامي

 !شد سوال عالمت شبیه نفسم برداشتم خنديدن از دست لحظه يه من

 !بیرون رفت و کرد ول منو هم سامي

 !رفت شد عاشقت اينم الهي نمیري حالت به خوش نفس: من

 !میدونم: نفس

 :گفتم و کردم نازك چشامو من

 !شیفته خود ايیییییییش ـ

 .......اتردين و میشا دنبال رفتیم باهم و خنديد نفس

 ؟!؟!خبرا؟ چه خانوم میشا مسال: من

 !بابا اي اومدي تو که باشم تنها خواستم من باز: میشا

 !گهرم باهات من اصال: من

 !قهرم نه گهرم جان مجید: میشا

 !چه تو به قهرم بگم میخواد دلم: من
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 !ها کوچولو ني ني ديگه کنید بس: نفس

 ......خونه آشپز تو اومد هم میالد لحظه همین تو

 يه کردم احساس زندگیم سال 60 اين تو که بود روزي اولین امروز اما میزد برق چشام میديدم اينو تهروق من کال

 ...... کرده لونه قلبم تو غريب و خوب حس

 ...شد منجمد وجودم تمام میالد دادن جواب با اما کردم گرمي سالم میالد به و زدم ملیح لبخند يه

 ....نكرد هم نگاه بهم يحت و داد تكون سري تمام سردي با میالد

 .....من به بعدشم و کردن نگاه بهش تعجب با نفس و میشا

 ......رفتم وا و شدم پنچر الستیك يه مثه من

 .....يافت راه گلوم به بغضي

 !بود؟ تفضلي جلوي کردن بازي نقش همش کارا اون يعني....... ديشب کاراي اون يعني يعني،

 ! ؟دادم امید خودم به الكي من يعني

 :گفت و اومد میالدم دقیقه چند بعداز...... نشستم تخت رو يكم و باال رفتم

 !کردي؟ سالمي همچین که میدي امیدواري خودت به اينقدر چرا کوچولو خانوم ـ

 ......برس پسرت دوست به برو تو! گرفتي؟ جدي ديشبو کاراي واقعا

 اينطوري چرا اين کارا اين از نمیفهمیدم منظورشو...... بست ممحك درو و بیرون رفت میالد........ بودم کرده کپ که من

 !بودم؟ کرده چیكار مگه! شد؟

 ..........يخ آب دوش زير رفتم و درآوردم رو لباسام و حموم تو رفتم سرعت با و بیارم طاقت نتونستم ديگه

 ....... دادم فرود اجازه اشكام به

 !نداره؟ دوس منو میالد يعني

 ظرن میالد به اولشم همون از من بعدشم میشه که بله! میشه؟ عاشق شب يه با ادم اخه اي ساده تو قدرچ شقايق وايیي

 میزدم زار دوش زير داشتم ديگه! خدا ام ساده چقدر من وايي! بود؟ الكي همش يعني! ديشبش؟ کاراي پس....... داشتم

 ......نمیشنید رو صدام کسي که بود اين خوبیش

 من مگه خدا؟ چرا آخه نیست؟ عاشقم عشقم که درحالي بخورم گول و بشم عاشق بايد من چرا آخه! چي؟ براي خدايا

 دنمبو يتیم خاطر به بايد چرا کمتره؟ دخترا بقیه از چیم من مگه! خداجونم؟ میكني اينكارو من با چرا ؟!کردم چیكار
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! خورم؟ب شكست عاشقیم اول روز تو بايد چرا کنار به اينا نباشم؟ مرفح بقیه مثه بايد چرا ؟ دوستام پیش بشم مسخره

 سايه اگه حداقل!! چرا؟؟؟؟؟؟! کردي؟ عاشقش رو من چي براي پس نداره سرانجامي عشق اين که میدونستي اگه خدا

 .....نشم کسي همخونه که میكرد کمكم خودش يا کنم دل و درد باهاش میتونستم االن بود سرم باال پدري

 گهدي که بودم شده ناراحت قدري به کنم تحمل نمیتونستم ديگه..... شد تبديل كسكهس به و يافت شدت هقم هق

 !چرا؟ بخورم، رو شیرينش لبخند اون گول کردي کاري يه چرا آخه خدا........ نداره معني برام دنیا کردم حس

 

 ؟ ينها میالد اقا ديگه باشه...... هبر بین از تا دوش زير رفتم دوباره بود اشكي يكم چشام..... کردم نگاه اينه تو رو خودم

.... .میكنم تالفي منم نه! گوشه؟ يه میوفتم فردا پس حاال کردم گريه االن کردي فكر....... میخواي خودت هرجور باشه

 آره!( میاد؟ دلت!)عوضي ي پسره.... چیه اش نتیجه میشكوني منو دل و میزني حرف دلیل بي وقتي میفهمونم بهت

 امیدوارم اينكاراش با و داشتم دوسش اولش همون از من! کنه؟ بازي من احساسات با اومد دلش اون رچطو...... میاد

 ......میالد برات دارم! ؟؟!!االن؟ ولي کرد

 دوس منو همه چقدر خب........ نديدم هیچي و موبايلم سمت رفتم پوشیدم ولباس کردم خشك کامل رو موهام وقتي

 !!!واقعا دارن

 ........دوستام پیش رفتم و شدم رد میالد کنار از مغرورانه خیلي و بیرون رفتم

 .......بود هم تو اش قیافه خیلي میالد

 حساسم ادم يه من........ رو مرتیكه نذارم بهش سگ محل میخواست دلم......  میالد از غیر به میزدم حرف همه با من

 ........ میكرد من با اينكارو نبايد

 !رويا میذارمش..... نیست شقايق اسمم وردما اسمتو ديگه اگه

 ....بود زده تهمت دلیل بي اينكه براي دستش از بودم عصباني

 !!!فاجعه يعني اين بود زده تهمت من به عشقم

 :گفت طعنه به میالد و پیچید حال توي زنگش صداي و بود جیبم تو موبايلم

 ......شده تنگران حتما باشه جونت پرهام شايد خانوم شقايق بردار ـ

 !اينه؟ مشكلت ازگل مرتیكه پس! شد گرد نفرمون پنج هر چشاي

 !!!باال بردمش زور به و گرفتم رو میالد بازوي و وايسادم پاشدم

 :گفتم من و اتاق تو رفتیم
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 ........ نبر منو ابروي اينقدر چته بگو ادم مثه! میكني؟ اينطوري چرا! چته؟ ـ

 ....باش نداشته من به کاري برس عشقت به شما خیر نه! کني؟ خرم میتوني ديکر فكر! چته تو! چمه؟ من: میالد

 :زدم داد سرش من

 !چیه؟ مشكلت بگو ادم عین میالد ـ

 :افتاد لرزه به بدنم که زد دادي يه میالد

 ؟!کیه پرهام اين! نگفتي؟ من به و داري پسر دوست تو ـ

 :گفتم و گوشم تو کردم رو انگشتم

 !شدم کر چته يواششششش ـ

 !تواما با: میالد

 میزني؟ تهمت الكي چرا....  ندارم پسر دوس من خیر نه: من

 ؟!شقايقم پسر دوست من گفت زد زنگ بود کي پسره اون پس: میالد

 !هستن؟ تو مثه همه مگه...... کردي باور رو حرفش که باوري زود خیلي واقعا تو شو خفه: من

 ......نفس قاتا تو رفتم و بیرون زدم اتاقم از سريع

 ......اتاق تو اومدن سريع هم میشا و نفس

 !شقايق؟ شده چت: میشا

 ابطهر میتونه ببینم کنید صبر حاال پرهامه اين تقصیر همش میزنه تهمت بهم الكي شده چش میالد ؟!شده چم من: من

 !نه يا بزنه بهم میالدو منو

 !خوبه؟ حالت شقايق: نفس

 !نپرس من از رو سوال اين اينقدر خوبم بله: من

 !رفت شد عاشق شقايقم روشن چشمم به به: میشا

 ........هست که همینه شدم که شدم: من

 هم صبح..... کرده ناراحت رو جونم دوس که میارم جا رو میالد حال خودم من...... نشو ناراحت عزيزم جونم اي: نفس

 ......شنیدم اتاق تو رو صداتون
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 رفتار عاشقونه دل ته از داره واقعا کردم فكر آخه....... خوردم رو ديشبش رفتار ولگ که ام ساده خیلي واقعا من: من

 ...بوده اينطوري تفضلي جلوي فقط که نگو اما میكنه

 !نباشین؟ ديد تو که کرده کارارو اون بالكن تو چرا پس بوده تفضلي جلو اگه دختر: میشا

 !میكني سوااليي چه! باووو نمیدونم: من

 !میگیره حرصم بابا نگو اينطوري گفتم دفعه صد اه: میشا

 ......ديگه بگیره حرصت که میخوام: من

 !خواهي معذرت بیاد خودش بذار نكن نگاش اصال........  نذاريا محل بهش اصال شقي ببین: میشا

 ...........نشدم شق اينقدرکله هنوز... کردي فكر چي پس: من

 .....بودم راه اول هتاز من ها بچه شكوند بد رو دلم خیلي ولي

 ايششش!بمیره ايشاال پرهامه تقصیر همش....... میزد تهمت بهم اينطوري نبايد

 ......بیرون رفتیم باهم و خنديدن میشا و نفس

 ........نشستم سامیار پیش رفتم و کردم نازك میالد واسه چشمي پشت يه بیرون رفتم وقتي

 :گفت گوشم در سامیار

 ؟!میشه قلنبه غیرتش نمیگي! بهم؟ میريزي مارو داداش اين اعصاب چرا دختر آخه ـ

 .......نگفت هم رو دعواش دلیل حتي اون چه من به ؟ بهم ريختم اعصابشو من ؟ من: من

 عدب برداشته میالد بودي پايین وقتي زده زنگ بود شده سیريشت که دانشگاه تو پسره اون چون معلومه خب: سامیار

 ؟!نه يا راسته حاال...... .پسرته دوست گفته پرهامم

 !!بود؟ کجا پسرم دوست من! بابا برو: من

 :گفت و کرد میالد به نگاه يه سامیار

 .......زدي حرف باهاش هم روز اون تو چون شد ناراحت خیلي میالد خب ـ

 .........گرفته رو ام شماره جهنمي کدوم از نمیدونم........ بهش ندادم رو ام شماره اصال من بابا: من

 !چي؟ دارم شوهر من باشه گفته اشكان به پرهام اگه وايییییي "اشكان"شد ظاهر چشمم جلو اسمي يه يهو
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 با شدم وونهدي بیا.... )دختر نده راه خودت به بد اينقدر شقايق........ شدم بدبخت وايیییییي........اينو نگفته میالد بابا نه

 (میزنم حرف خودم

 !!!!!نشو حساس شقايق بابا وللش

 ......قهرم باهاش من..... بگو بهش خودت سامي راستي: من

 ......سمتش برگشتن همه که زد اي قهقهه سامیار يهو

 !پكید زهرم میخندي اينطوري چرا مار زهر: من

 .....شقي کله خیلي: سامیار

 رفتم تو به: من

 !میخواستي معذرت ازش میرفتي االن که بودي رفته من به اگه: سامیار

 بود من تقصیر اگه بخواد معذرت بايد خودشم کرد شروع اون خواهي معذرت برم درصد يه من بگو تو!!!!!! عمرا :من

 .........نكن فكرشم پس کرده ناراحت منو اون االن اما میخواستم معذرت شايد

 :گفتم شیطنت با و بردم سامیار گوش نزديك رو سرم

 !خوابیدي؟ رفتي دوباره چرا صبح امروز بگو رو راستش!!!!! کلك راستي ـ

 !میشي پررو داري ديگه بچه برو پاشو: سامیار

 !میگما نفس به نگي اگه: من

 !؟!اه؟: سامیار

 !هست که همینه بله: من

 .......فضولي تو چقدر میومد خوابم خو: سامیار

 !موزمار اخه چه تو به: من

 ......شق کله: سامیار

 ......غولتشن: من

 :داد خاتمه ما بحث به و اومد اتردين يهو

 !رفت سرم بابا اي ديگه کنید بس ـ
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 !کني عادت بايد اتردين: میشا

 ......سامیار پیش بیاد نفس تا میشا پیش رفتم من

 ....رفت هم نفس......  برو يعني که زدم چشمكي نفس به

 .....میكردن پچايي پچ يه و بهم افتادن سامي و نفس اين باز

 مغروره بس از ولي داره دوسش سامیار معلومه قشنگ حالش به خوش وايیییي!!!!!!! بودا سنف حال به خوش خیلي کال

 !(میدي؟ شعار چرا شقايق! )غرور از امان........ نمیگه

 .........زد حرف باهاش يكم و پیشش رفت نشسته تنها میالد ديد که اتردين

 .......میشیدا فنا جفتتون خواهي عذرتم نريد اگه....... که بدتره تو از میالد اين بابا اي: میشا

 !درك به اصال...... میكنم حلش خودم من...... باش اتردينت فكر به تو بابا برو: من

 !درك به چقدرم میبینم دارم اخ: میشا

 ........بخوابم يكم تا باال رفتم و شدم خسته بحث و جر از

 !بود گرفته خوابم حموم و گريه از بعد چون

 .....بخوابم میخواستم من ولي بود نیم و ارچه ساعت تازه

 !!!!!!میزد چشمك من به فجیهي طرز به تخته

 !!!!من رو بپر بیا میگفت! اصال میزد حرف باهام داشت

 !شدم پايین و باال و تخت رو پريدم کرد ذوق درونم کودك منم

 رو میالد ي زده حیرت ي چهره با که....... در روي روبه نشستم تخت رو بعد و زدم اي قهقهه که داد حال اينقدر

 .......ديدم

.. ....کردم نگاه آينه تو از خودم به....... دستشويي تو رفتم و کردم مرتب رو تخت و پاشدم و کشیدم خجالت حسابي

 گرم آغوش تو رفتم سر با اما اومدم بیرون دستشويي از سريع....  بود گرفته ام خنده! بود شده سرخ هام گونه

 .............میالد

 :گفت و شد بلند مغرورم وجدان ولي.... کنم مقاومت نمیتونستم اما بودم قهر باهاش اينكه با

 !بردي رو ابروم بیرون بیا بغلش از نكبت ـ

 ........بخوابم پتو زير رفتم و بیرون اومدم بغلش از سريع
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 کشي منت که کردم دعا و دادم فشار وهمر رو چشمام و کشیدم سرم تا رو پتو منم و تخت رو نشست و اومد میالد

 ........بود رفته اون.........  اما کنه

 ......... نمیشد اينطوري میكندم دل ازش بايد........ بخوابم کردم سعي و پتو زير کردم رو سرم ناراحتي با

 

 :دکشی جیغ ديد منو وقتي که ديدم رو میشا و کردم باز يكم رو چشمم الي...... شدم بیدار پچي پچ صداي شنیدن با

 ؟!بريم! شد بیدار نفس ـ

 !برو آره: نفس

 !روم پريد میشا که کردم باز روکامل چشمام

 :گفت و کشیدم جیغي يه من

 !!!!!!مامان!شدم له میشا روم از پاشو ـ

 .......کنار بره روم از تا اونور دادم هلش

 میزنم؟ رو ناقص سكته نمیگي! میكني؟ همچین چرا موجي ديوونه: من

 !بهتر: میشا

 !خريد بريم اينا اقامون با میخوايم پاشو ، خوابالو پاشو: نفس

 .....ندارم حوصله نمیام من: من

 !مريد خريد بريم میخوايم نشو لوس: نفس

 !باشه میكني اصرار چون حاال: من

 ........ پايین کردن شوتم تخت رو از و گرفتن رو دستم دوتا میشا و نفس

 .........کردن آرايش به کردم شروع و بیرون اومدم و کردم رو الزم کاراي تمام و ستشوييد تو رفتم منم

 .......زدم برداشتم هم صورتي ماليم لب رژ يه و زدم ام برجسته هاي گونه به نارنجي گونه رژ يكم

 ! بود حل حله و کشیدم چش خط فقط چشمامم

 ..............انداختم خودم به قدي اينه توي از نگاه يه

 !دمش واقع پسند مورد....... بود خوب......  آبي چروکیه شال يه با بود تنگ خیلي که لي مانتوي با چسبون جین شلوار
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 ..........بیرون رفتم و زدم عطر يكمم

 و خيي جین شلوار با سفید مانتو میومد بهش خیلي که بود زده سفید تیپ نفس! ماهههههه! توووووپ هم میشا و نفس

 !میومد بهش اي قهوه شال و کرم مانتوي و پررنگ ابي جین شلوار هم میشا........ سفید لشا

 !(شقايق کن درويش رو چشمات! استغفرهلل...... )تخته به بزنم بود پوشیده مشكي جذب بلوز يه اتردينم

 !بود شده يكي نفس با تیپش و بود کرده فضولي باز سامیارم

 .......المصب بود زده سفید تیپ اونم

 ........بود کجا نمیدونم نديدم اصال که میالدم

 ادرم میگفت هي چون....... بود مادرش کنم فكر..... میزنه حرف تلفن با داره که ديدم رو میالد و پايین رفتیم ها پله از

 !!!من

 ؟!میشه مگه اما کنم فراموش رو میالد میخوام من هي وايییي

 یشترب ايش عضله هیكل بود کوتاه استیناشم میومد بهش فجیهي طرز به بود خونهچهار بود پوشیده مردونه پیرهن يه

 ....نداشت حرف هیكالشون دار تفنگ سه اين اصال بود چشم تو

 ........بود کرده درست خوشگل همیشه مثه موهاشم

 غالب اون در و دماوم خودم به بازوم به نفس ضربه با که میكردم نگاهش داشتم حاال تا موقع اون از نبود حواسم

 ............رفتم فرو مغرور شقايق

 نفس زبون از

 قیهب شايد میباره غم چشماش از ولي گرفته جا عاديش غالب تو اينكه با جونیم دوستي اخي کردم شقايق به نگاه يه

 اپسر اين چرا نمیدونم اس غصه پر کوچیكش دل که میفهمم بودم سالش چند چندينو دوست که من ولي نفهمن

 اشینم اينه توي بیان میالد ماشین با هم بقیه بیايیم اون ماشین با سامي منو شد قرار میكنن قضتوت زود اينجوري

 صندلي به دادم تكیه کردمو مرتب شالمو

 رونیدبگز بیمارستان تو رو اتون دوره نمیخونید؟بايد تخصص براي مگه میكرديد؟ چیكار دانشگاه تو شما سامي-من

 گفت بعدش کرد نگام غريبي جور يه برگشت کردو اي دهخن تك يه سامي

 بعدشم زنیمب جديد دانشگاه به سر يه بیايیم گفتیم بوديم بیكار ما اونروز راستش بپرسي سوالو اين بودم منتظر-سامي

 کن ولش هیچي.....  وقت يه تا شما کالس سر اومديم مهمان عنوان به

 گفتم هستم کنجكاو يكم من که اونجايي از
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 بده ادامه حرفتو سامیار چي ما وقت يه تا-نم

 با وفرمون که حالتي همون در بعد جاده به شد خیره دوباره کشیدو محكم بینیمو صورتمو جلوي اورد انگشتشو سامي

 گفت ماشین پنجره لبه به بود داده تكیه بودو کرده تا ارنج از دستشو اونیكي میچرخوندو دستش کف

 فسقلي يفضول خیلي میدونستي -سامي

 فضولي خودت نخیرم-من

 خودش به کرد اشاره برداشتو پنجره به بود داده تكیه که دستشو سامي

 خانوما خانوم اخه فضوله کجام من من-سامي

 بیرون بیا بگیر عقب دنده بمبسته خدا به چپ علي ي ننه کوچه تو نپیچ انقدر ضمن در میشه معلوم-من

 گفت خنديدو

 سر ومدا بیريخت دماغ گند استاد اون شانسمون از که نه يا میكنید شیطوني شما بینیمب اومديم بابا تسلیم-سامي

 کالس

 گفتم خنديدمو

 اس قیافه خوش خوشتیپو خیلي نظرم از اتفاقا بدريخته بیچاره کجا میگي رو خلفي-من

 اس خوشقیافه پس ااااااااااااااا-سامي

 ان شعاشق جديدمون قبلیمونو دانشگاه دختراي همه بعله-من

 تو ردک اخماشو چولو کو يه گرفتو دندون به رو اش اشاره انگشت که تفاوت اين با پنجره به داد تكیه دستشو دوباره

 گفت ثانیه چند بعد هم

 بیشتر؟ منم از-سامي

 بیشتر هم تو از چي-من

  گفت دراوردو دهنش از انگشتشو

 قیافه تیپو-سامي

  سرتره خلفي از سامي میگفتمن اگه بود انصافي بي خیلي کردم بهش نگا يه

 میكني؟ فكر چي خودت-من
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 تر خوشتیپ ترمو خوشگل من صد در صد-سامي

 ي خودشیفته-من

 حرفم وسط پريد

 عوض بحث-سامي

 خوشتیپ خوشگل ي خودشیفته بگم میخواستم بابا-من

 ور نشست وشگلخ لبخند يه شدو باز اخماش نگفتم دروغ داد حالت تغییر ثانیه صدم يك از تر کم تو بگم اگه

 صورتش

 سرم اون از گفتم ديدي-سامي

 كهاين با که میالد از اين کرد شك میشا به که اتردين از ؟اون میكنید اينطوري چرا پسرا شما راستي عوض بحث-من

 کردش تكرار اونو اشتباه باز ديد رو اتردين

 نكردم رو اينكارا که من-سامي

 هستي استثنا تو خب-من

 من جون-سامي

 بش کردي رو میالد طرفداري ببینم فقط مني پشت هم شما بگیرم رو میالد اين حال بايد من نشو پرو حاال خب-من

 میدي دست از هم رو کاناپه اون که نمیدم رات اتاق تو بدتر میخوابي کاناپه رو که

 اووردي گیر مظلوم میكني اذيت چرا بگي شما چي هر خانوم چشم-سامي

 سامیار زبون از

 ندگ چقدر اخالقت سامیار ببین من حرکات با حرفا از بود شده فوتبال توپ يه اندازه چشماش کردم نفس به نگا يه

 تو براي نفس سامیار افتادم بزرگ سد اون ياد دوباره که بگیرم دستشو خواستم کرده تعجب اينجوري اين که بوده

 ادرم يه حیفه بشه مادرت عروس اينكه براي نه ات خانواده کل براي حیفه ات خانواده براي نه که تو براي يعني حیفه

 غیرتت پس زدم تشر خودم به میكني زندگي ديگه جا يه میبري میگیري نفسو دست خب جدي مغرور گیر ايراد

 که دوسالي اون من نكردم فرار من نخیر کردي فرار اگه که خودتم خب کردن فرار که يكیا اون از اون سامي کجاس

 وت اونموقع نمیاره طاقت قلبش اونموقع کن ترکش خارجه کن فكر برگشتم وقتي خب اينجا مدماو خارجو رفته مامان

 ودب عمیق خیلي زخمم گوريه کدوم نیست معلوم االنم و داد کشتن به رو بابات که عوضیت داداش اون لنگه میشي هم

 همین مگه میري تند چقدر تو يسام هي هي نبود کم میكنم خورد گردنشو بیارم گیرش اگه که برادر يه و پدر داغ

 همب بار يه قشنگش لطیفو صداي اون با داده که رو بعله خب میدوزي و میبري خودت براي که داده بهت رو بعله االن
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 داشبورد از دي سي يه کردمو دراز دستمو کردم گیر بدجور کن کمكم جون خدا نداده نه دل ته از ولي داده بله

 اهنگه منتظر بود معلوم نفسم دادم كیهت ضبطو تو گذاشتم برداشتمو

 بیام باتو نمیشه تیغه لبه رو زندگیم

 بیام تو با نمیشه عمیقه خیلي من زخم

 نمیدونم خودمم میشه چي قصه اخر

 نمیتونم میخوامو باشم تو با اينكه واسه

 بگي ها ترانه با نمیشه رو حرفا خیلي

 زندگي تموم رو بستم چمامو عمريه

 کنم سكوت چي واسه نیست دلم تو ترسي وقتي

 کنم سقوط بخوام که نرسیدم قله به من

 نیست اسموني اگه حتي همه تو اما

  بنويس باورت رو باز خاکم به افتادي اگه

  بارونه هاي قطره اينكه با چشمامون توي

 بیام باتو نمیشه تیغه لبه رو زندگیم خندمونه اخرين که بخند کنو نگاه تو

 بیام تو با شهنمی عمیقه خیلي من زخم

 نمیدونم خودمم میشه چي قصه اخر

 نمیتونم میخوامو باشم تو با اينكه واسه

 (فرزين فرزاد تیغ لب اهنگ)

 نبود وممعل بود لبخند يه لبش رو رسیديم نفهمید کنم فكر اصال کردم نگا يه نفسو میومد روزم حالو به چه اهنگ اين

 دشخو به انگار تازه کردم باز براش رو در رفتم شدمو پیاده اشینم از کشیده بدبخت میالد براي شیطاني نقشه چه

  ها بچه پیش رفتیم هم با گرفت دستمو شدو پیاده اومد

 بگیرن ياد ها بعضي-نفس

 ابیدنس به فقط نگفت هیچي میالدم شدن غیب کجا میشا با نشد معلوم اصال اتردين چون بودش میالد دقیقا منظورش

 روشيف مانتو يه به خورد چشمم که میچرخیديم همینجوري داشتیم پاساژ توي رفتیم هم اب کرد بسنده بهم دندوناش
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 بیاد بهت خیلي کنم فكر نیست قشنگ بنفشه مانتو اون ببین نفس-من

 بچه هب کردنه خريد زنا براي شكمه مردا ما قلب را میگن اگه زد برق بنفشه مانتو به بود خورده چشماش تازه که نفسم

 مانتو تو تیمرف اينجا بیان میشا با بگن بزنن اتردين به زنگم يه باشن ها همینجا هم اونا فروشیه مانتو میريم ما گفتم ها

 يهو هموب داد دراورد کیفشو نفس پرو اتاق سمت رفتیم هم با اورد مانتورو براش فروشنده گفتو سايزشو نفس فروشیه

 خانوم پس کرد لذت غرق منو گوشم به چسبیده صداش که بودم حرکتش شوك تو هنوز کرد بوس امو گونه شد خم

  بلده کردنم حسودي

 درمیارم کاسه از خوشرنگتو چشماي جفت کني نگا ايكبیريه دختر اين به اگه سامي حالت به واي-نفس

 انگ بهش که اطمینان براي ولي بود شكلي چه نفهمیدم اصال من واال-من خوشگلش چشماي تو زدم زل شیطنت با

 اتاق تو بیام باهات منم وايمیخ نكنم

 اون وکردم انتخاب عشقم براي من مانتورو ين نمیشد باورم کردش باز اتاقو در وقتي اتاق تو رفت بازومو به زد دونه يه

 یومدم بهش مانتو چقدر نبود هرکسي نفسم هرچند بودم نكرده انتخاب لباس دختري يا زني براي حاال تا پوشیدتش

  شنیديم بیداد دادو صداي که بیرون میومديم بوتیك در از داشتیم کردم حساب بانكم برعا با رو مانتو بماند

 اون یدمکش گرفتم دستشو بدم جوابشو اينكه بدون گرفته رو پسره اون يقه نیست میالد اون سامي کن نگا ا ا-نفس

 مردمم رفت در ها تیغي وجخج اين از بود سالم سنو کم پسر يه که پسره برسیم ما تا ولي بود شده دعوا که سمتي

 نداشت رو به رنگ شقايقم دستش تو بود گرفته سرشو بودو نشسته میالد شدن پخش

 شقايق دست داد دراورد کیفش از شكالت يه نفس

 میالد؟ شده چي نداري رو به رنگ بخور اينو جان شقايق-نفس

 ايد بچه مگه کرديد چیكار شديم غافل ازتون بگیريم لباس رفتیم نفس منو دودقیقه ببین-من

 اشمه خنده میزنه حرف خري کدوم با نیست معلوم باناز گوشش در گذاشته گوشیشو که بپرسید خانوم اين از-میالد

 بیاد میدونهن چپشو راستو دست فرق که پسر يه که میخنده بلند بلند توجه جلب براي گرفته پاسژو کل نگو ديگه که

 بده شماره و بندازه تیكه بهش

 اومد تیغیه جوجه پسر اون که میزدم حرف سحر با داشتم من بفهما دهنتو رفح-شقايق

 که دارين لیاقت تنهاست دختر میكنن فكر مردمم کنار میري میكني ول دستشو چي براي هستش توهم تقصیر-نفس

 نمیكردم ول دستشو هم ثانیه يه بودم جات اگه من
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 فكر چون نمیكنم ول نخیر خودم کار دنبال میرم میكنم ول نفسو دست مگه من ببین میگه راست نفس-من

 کنه كس سك مريخ کره بره میفرستم طرفو میكنم پا به خون نمیام کوتا تو مثل من میدوني خودتم کردم اينجاهاشو

 بشه بلند جاش از نتونه میزنمش همچین برگرده

 کجان؟ میشا اتردينو-نفس

 اوناهاشن-میالد

 رفتگ چرخ يه ها بچه اين مثل میشا پرکنیم يخچالو اون موادغذايي فروشگاه يه ريمب شد قرار میشا اتردينیو اومدن با

  کرديم شروع برداشتیمو چرخ يه نفسم منو کردنش پر به کرد شروع اول همون از دستشو

 ...شقايق زبون از

 همینطور..... یكردم انتخاب میالد و بودم گرفته رو چرخ من! چرخه کردن پر به کرديم شروع و برداشتیم چرخ يه همه

 پرش خود بي هي و میداشت نگه رو چرخ من لجه از هم میالد و میدادم حرکت هم رو چرخ میكردم نگاه اطراف به که

 لوازم قسمت بريم که گفتم من شد پر نیمه که چرخه........نبود نیاز واقعا چون جاش سر میذاشتم من و میكرد

 ....بهداشتي

 .....برمیداره داره چي نبود حواسش اصال گرفت ام خنده میالد حرکات از اونجا رفتیم وقتي

 :گفت و کرد نگاهم اخم با و چرخ به خورد میالد و داشتم نگه رو چرخ

 !میكني؟ اينطوري چرا چته ـ

 :گفتم مصنوعي اخم با منم

 ؟!؟!آخه؟ چیه واسه بچه پوشك آقا کجاست حواست تو ـ

 .....شد بمتعج قیافش و کرد نگاه چرخ توي به میالد

 !تو؟ اين گذاشتم رو اين من: میالد

 !کجاس حواسش نیست معلوم! گرفتي که آلزايمرم ، انداخته ام عمه پ ن پ: من

 ...کرد شروع دوباره بیشتري دقت و اخم با میالد

 ......کنن حساب که رفتن مردا شد تموم که ها خريد

 ....ماشین تو ببريم تا میگرفتیم رو میدادن پسرا که پالستیكايي ماهم

 .........افتاديم راه اينا سامیار دنبال به ما و شدن خودشون ماشیناي سوار همه هم اونور از ماشین تو برديمشون وقتي
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 .......بود فكر تو کامال و میكرد رانندگي داشت میالد

 !بیخیال پس مردمه مال خوشگل گفتن ازقديم هیییي..... کردم نگاه اش مردونه رخ نیم به

 :گفت بازي مسخره با میشا که میوفتاد داشت سرم از لمشا

 !اينجاست نامحرم دختر کن درست رو شالت ـ

 :گفتم و کردم اي خنده من و کرد اشاره اتردين به و

 ؟!نیست نامحرم خونه تو اينكه نه ـ

 ........خنديديم دوتايیمون و

 .....کنه عوض رو جو نتونست هم میشا و شد ساکت ماشین دوباره

 ....کنم روشن رو آهنگ تا بردم رو دستم و شدم کار به دست ودمخ

 .....شد پخش باند 65 از غمگین آهنگ يه زدم رو پخش وقتي

 ....قلبم تو هستي تو رويام، تو هستي تو

 ...خرابم حال نديدي و رفتي ولي

  عالم اين توي ، دنیا اين توي

 ......نداره معنا برام تو بي زندگي

 !اسا افسرده میالدم واقعا! رو گروه اين از مخصوصا نداشتم ینغمگ آهنگ حوصله

 .......بود غمگین همش نبود هیچي ولي......گشتم شاد اهنگ دنبال و کردم باز رو داشپرت در و درآوردم رو دي سي

 !جوگیريه شاد دارم کیفم تو آهنگ يه من شقايق: میشا

 :وگفتم خنديدم

 !ها میشه جوگیر میالد فقط....... خوبه همونم بابا بده خب ـ

 ......نزد هم نیشخند يه حتي میالد اما خنديديم اتردين و میشا و من

 بلند رو صداش اخر تا دوباره و شدم حرصي..... کرد کمش میالد و کردم بلند آخر تا رو صداش گذاشتم که رو آهنگ

 .....کردم

 !!!!!کرد کم رو صداش دوباره میالد
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 ......هم به خورد و دکمه روي اومد هم میالد دست زمان هم که کنم زيادش دوباره ممیخواست و گرفت ام خنده

 !شدم پیروز من و کردم زياد رو آهنگ صداي منم و کشید رو دستش میالد

 .......سرشون پشت هم میالد و شدن پیاده و کردن پارك شیك رستوران يه نزديك سامیار و نفس

 ......اخر میالد و من و رفتن لاو اتردين و میشا شديم پیاده وقتي

 .......کرديم حرکت باهم و خودش سمت کشید و گرفت رو دستم میالد يهو که بودم میالد از تر جلو من

 ......میكرد اهدا بهم رو خوبي حس يه دستاش تو که دستام

 وقت هیچ طرفه يه عشق چون نمیشه که میدونم اما باشم داشته عمرم اخر تا رو احساس اين میخواست دلم واقعا

 ......نداره دووم

 . ..........ببرم لذت عشقم با بودن از رو دوسال اين حداقل..... کافیه همینم ولي گرفته رو دستم اجبار سر از فقط االنم

 ......پیتزا پسرا و داديم سفارش استیك دخترا ما.... گرفت هارو سفارش گارسون نشستیم میز پشت وقتي

 رو مپايین لب نگرانم وقتي من و میزد شور جورايي يه دلم...... میكردم بازي انگشتام با مدام و بود رفته سر ام حوصله

 ..... میگرم گاز

 من اما شد قفل میالد قشنگ چشماي تو من چشماي و آوردم باال رو سرم........ میكنه نگاهم داره يكي کردم احساس

 ........ رفتم ور انگشتام با دوباره و پايین آوردم رو سرم سريع

 :گفت و زد بازوم به نفس

 !نگراني چته ـ

 .....میزنه شور دلم.....  خیلي! اوهوم: من

 .......کردن نگاه بهم نفس و میشا

 ........اوردن غذاهارو حین همین تو

 

 به اما دبر يپ من کالفگي به میالدم. میشستن رخت داشتن دلم تو انگار نداشتم اشتها اصال که من آوردن رو غذا وقتي

 که هم میشا و اتردين. بردم پي چي همه به چشماشون از!بودن عشق دنیاي غرق که سامیارم و نفس.نیاورد خودش رو

 .خورد زنگ موبايلم که میكردم بازي بازي غذام با داشتم. نمیتونستم اصال من ولي میخوردن غذاشونو داشتن

 .پايین ريخت هوري دلم مادرم صداي شنیدن با و نكردم دقت شماره به
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 .دخترم سالم: مامان

 .(ببینم رو العملشون عكس تا میكردم نگاه هم بقیه به حین همین تو!)خوبي؟ جونم مامان سالم: من

 .دارم برات خوب خبر يه. گلم خوبم: مامان

 !چي؟: من

 !کرديم هماهنگ همبا. میان هم میشا و نفس مامان البته و خوابگاهتون میايم سحر و دايیت با شب فردا: مامان

 دوباره داد خوردم به آب يكم میالد. بیرون بود زده حدقه از هم چشمام و افتادم سرفه به و گلوم تو پريد دهنم آب

 :پیچید گوشي تو مادرم صداي

 !شقايق؟ شد چي ـ

 :گفتم لكنت با من

 !بیايد؟ ديگه دوهفته نبود قرار مگه ولي! هیچي...  هیچ ـ

 ! شي سوپرايز تیممیخواس اما چرا: مامان

 !اي منتظره غیر سوپرايز چه: من

 !فعال گلم باشه پس: مامان

 .میكردم نگاه ها بچه به شوك با و بود دستام تو هنوز گوشي. کرد قطع و

 !گفت؟ چي: میشا

 ...خونمون میان باهم هممون ماماناي فردا: من

 .توهم رفت اشاخم سامیارم و پريد رنگش میالد و شد گرد چشماش تعجب از اتردينم

 !کنیم؟ کار چي پسرارو حاال: نفس

 !شد هويي يه خیلي نمیدونم... راستش: من

 !بیان؟ ديگه دوهفته نبود قرار مگه: میشا

 ....بدتر ديگه بیاد سحرم شايد...بیاره میخواد دايیمم تازه! مامانا اين دس از نمیدونم ولي چرا: من

 !سحر جون آخ: میشا

 :گفتم و میشا سر تو زدم
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 ؟!کنید پا به شر و هم به بیوفتید باز سحر و تو که! اه؟ ـ

 !فهمیدي؟ کجا از آره: میشا

 !دختر تو دست از: من

 هرفت همه چون بود آور دلهره خیلي خبر اين کنم فكر. نزد غذا به لب کسي ديگه. بود چي براي ام دلشوره بگو پس

 فتر همین بخاطر هم سامي قیافه کنم فكر. اس فاجعه وايي. بشي دور عشقت از دوهفته کن فكر وايي. فكر تو بودن

 ماهم ردهک اشتباه نفس اگه نفسم پشت خودم من بابا نه! شه؟ مجازات اگه نفس! بريم؟ لو اگه.کردم نگاه نفس به. هم تو

 منم و دستشويي برن شدن بلند میشا و نفس. بزرگه خدا فردا تا میان شب اونا! بريم؟ چي براي لو اصال. کرديم اشتباه

 :کرد باز لب نفس دستشويي تو رفتیم وقتي. رفتم باهاشون

 !کنیم؟ چیكار حاال وايي ـ

  برن؟ کجا پسرا. نفس گرفتم دلهره... نمیدونم: من

 :گفت و زد آينه جلوي شیطاني لبخند يه يهو نفس میشستیم رو دستامون داشتیم که همینطور تايي سه

 !بمونه؟ دوماه تا جونیاش نوه پیش بره افرد نیست قرار تفضلي مگه!!! اهم اهم ـ

 ...بیكاريه از ديگه پوله! نشه؟ خسته وقت يه سفر میره چقدر اين ماشاال: میشا

 :گفت و میشا پیشوني رو زد و کرد خشك رو دستاش نفس

 !خالیه خونه باالي هنوز رفته يادتون... بخوابن باال میفرستیم پسرارو که اينه منظورم! بابا نه ـ

 ... قفله اونجا... ممكنه غیر که نفس بیرون بیا فكرش زا: من

 .....میگي راس آخ: نفس

 ! کنیم؟ چیكار حاال خب: من

 !نمیده قد مخم ديگه که من: میشا

 !نمیده قد هیچوقت که تو مخ: من

 :گفت سرم تو زد خنده با میشا

 !نمیده قد مخت خرت خود ـ

 ........میكرديم فكري يه بايد اما. خنديديم دوتايي و
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  نفس زبون از

 .نمیزد حرف اصال سامیارم اين بوديم برگشت راه توي

 هتل بريد رو دوهفته اين پسرا با میشه سامي میگم -من

 هم تو کشید رو اخماش بدتر سامي

 نمیشه نه-سامیار

 گفت هک بزنم حرف اومدم نمیكنه باز زبون اين نخیر ديدم گذشت ديگه يكم گرفتم موني الل من که گفت محكم انقدر

 میريم باشه -سامي

 گفت من از زودتر که کنم تشكر ازش اومدم بهمو کوبوندم دستامو

 دوستات اون به ندي اومدم اتاقمم دوهفته فقط-سامي

 سامي گلي خیلي-من

 که هباش اين براي اينا همه نكنه نكشید هم دوثانیه به عمرش که لبخندي ديدم صورتش تو و زودگزر لبخند يه سايه

 مردونه بزرگو دستاي چقدر انداختم دستش به نگا يه رفت غنج دلم ته فكر ازاين میشه تنگ برام دوهفته اين تو شدل

 دست حلقه ما اينكه به چرا تفضلي که تعجبم در میشد خوشگل چه سامي دستاي تو ساده رينگ يه داشت اي

 نمیده گیر نمیكنیم

 نمیده؟ گیر نمیكنیم دست قهحل ما اينكه به چرا تفضلي اين سامیار میگما-من

 رنگف هواي ابو برگرده که ديگه دوماه که بگیريم هم حلقه بريم بايد ولي که نمیبینه زياد ماهارو میدونم چه-سامي

 میشه قوي چشماش میسازه بهش

 سامي-من

 يتو خودش چشماي تو کنه قفل چشمامو اينكه جاي به اينبار برگشت کردم تعجب کردم صداش که لحني از خودمم

 کرد نوازش قلبمو صداش که بودم شده نگاهش جذب اهن من چشماي تو بود گذاشته اهنربا چشماش

 سامي جون-سامي

 اهان بگم میخواستم چي بود پريده ذهنم از کلمات نكنم غش بگیره منو يكي خدا واي

 گلي خیلي-من
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 مايشين حالت به خودشو شو سینه رو تگذاش دستشو برد کشید خودش با قلبمو اهنرباش با ولي گرفت نگام از نگاشو

 کرد خم

 چاکرشوما -سامي

 بخورم تكون نداشتم نا بوديم شده ولو سالن تو هاي کاناپه رو همه تو رفتیم کرديمو پارك ماشینو

 برن بیانو دخترا خانواده تا هتل میريم غروب فردا از ما پسرا-سامي

 کنیم چیكار ما بزنن سر ونبهت اومدن شما خانواده ولي میكني لطف شما خب-شقايق

 ماش دنبالشون بیاد خانوادشون که نیستن بچه میالدم با اتردين میان ديگه سال 6کانادا رفتن ابجیم با من مادر-سامي

 بزنن سر شماها به میان دختريد

 نگا اينو نفس لوسیم ما که اينه منظورتون پس-میشا

 اببخو مبل رو همینجا نمیدم رات اتاق تو شب سامیار-من

 میره فردا باالست تفضلي اطالع محص اينطوريه ا-سامیار

 میدم رات میكني التماس خیلي که حاال خب-من

 گفت لب زير سامیار

 فسقلي جوجه-سامي

 شنیدم-من

  پتو زير پريدم کردمو عوض شلوارك تاپو با لباسامو اتاق تو رفتیم شديم بلند ها بچه از کدوم هر

 میخوابي تخت رو راحتي اپهکان اين منو دست از دوهفته-من

 کي دمنفهمی نداشتم کنجكاوي حال خسته منم خوابید کاناپه رو رفت گفتو لب زير چي يه زدو لبخند يه سرم باال اومد

  برد خوابم

 سامیار اززبون

 یامب جهنمم تو با حاضرم من گفتم میشي راحت دستم از گفت وقتي نمینمش دوهفته نمیاره طاقت دلم حاال لعنتي

 به وختمد نگامو سرش باال رفتم شدمو بلند خوابیده شدم مطمئن گذشتو که ساعت نیم میشنید کاش اي نشنید يول

 نگامو همین خاطر به کنه بیدارش خواب از که داره گرما اسو کننده ذوب اونقدر نگام بودم مطمئن بستش چشماي

 زل صورتش به زدم زل کشیدمو دراز اصلهف با کنارش رفتم خورد سر لختش هاي سرشونه روي نگام گرفتم ازشون

 دمخو کنم درست اتردينو هاي حرف اومدم خدا تورو کن نگا میزنم پر پر مرغ مثل میدونستم که دوهفته اين براي زدم
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 روي که توموهاش سرمو کردم کمتر باهاش امو فاصله يكم ايه صیغه چه ديگه میزنم پر پر مرغ مثل شدم دچارش

 بهش هدانشگا پسراي وقتي چیه شامپوش مارك ببینم بايد بويي چه کشیدم نفس کردمو روف بود شده پخش بالشت

 كتونوف کنین نگاش ديگه با يه منم صاحابش داره صاحاب من نفس بگم میخواستم میموندو سینه تو نفسم میزدن زل

 تهبس نفسم به شوجود هست قلبم دلو تو يادش هست جا همه اسمش وقتي نشم دلتنگش چطور لعنتي میكنم خورد

 ودموخ زور به اش گونه روي کشیدم اروم دستمو نمیدونم میشه؟ بیدار يعني کنم بقلش بودم شده وسوسه بدجور اس

 مهه میكرد جذب منو داشت فرق اطرافم دختراي کل با دختر اين نكنم حلش خودم تو نكنو بقلش که کردم کنترل

 حاضر سردرگمیش تعجبش مهربونیش شیطنتش خوشحالیش تخمش اخمش غمش داشت جذابیت برام چیش

 شیطون دختر يه داشتم دوست باشه اروم زنم نداشتم دوست وقت هیچ غرورش تر مهم همه از بودنو سرتق جوابیش

 خلوت مخود با تا بودش خوبي فرصت دوهفته اين میتونست؟ نفس يعني برگردونه زندگي به مامانمو بتونه که باشه

  باشه هوس نیست ممكن نه ادم تكون سرمو هوس يا عشقه حسم ببینم کنمو

 تمداش بازم خوردم لیوان يه کنم کم رو درونیم التهاب اب لیوان يه خوردن با تا اشپزخونه تو رفتم شدمو بلند جام از

 دترب چهارم سوم دوم لیوان میشدم اب میشدم ذوب میگرفتم گر میسوختم نفس عشق اتیش تو داشتم اره میسوختم

 گرفت ارقر ام سرشونه دستي برمیگشتم عادي حالت به داشتم کم کم شد بهتر اب زير کردم سرمو میشد گرمم بیشتر

 بود میالد برگشتم

 کردي؟ داغ-میالد

 کردي داغ چي تو بدجور-من

 ليو دارم دوست رو اولي سوختن میزنه اتیشم طرفي از ترديدم سوختن اين همراه که تفاوت اين با تو مثل منم-میالد

 میده عذابم دومي

 زدم میالد به لبخن يه

 اون م داري رو لیاقتش تو هم بزن حرف باهاش اعتماد میالد کن اعتماد- من

 با ودب پیشونیش رو هم اخمي يه بود خوابیده ها فرشته مثل نفسم پیش برگشتم گذاشتمو تنهاش منم نگفت هیچي

 کردم هدايتش باال طرف به لباشو رو کشیدم دستمو کردم باز اروم اخمشو ابروهاشو بین کشیدم دستم با خنده

 فسن داشت اشكالي چه نمیشد ولي بردارم لباش رو از دستمو اومدم بخنده بايد همیشه من نفس بودد بهتر اينطوري

 گامون کردمو کم لباش با لبمو فاصله بود شده باز هم از يكم لباش شدم خم روش نداشت ايرادي بوسه يه بود خواب که

  شدش انتخاب نفس و سامي جديد عكساي............يهو که بستش مايچش به دوختم

 برادر اون با اونموقع کنم هوس الوده عشقمو نبايد میكنم قاطي هوس با عشقمو دارم من نه عقب کشیدم خودمو

 وسهب اين بوسیدم اشو چونه لذت با دادمو تغییر لبمو مسیر گوريه کدوم نیست معلوم برادر هه ندارم فرقي عوضیم
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 اهنگو وصورتش به زدم زل بیرونو نرفتم هفته يه اين خالف بر بداشتمو رو هندزفريم بیشتر خیلي بود بیشتر لذتش

 ؟ میرفت پیشم از دوسال بعد يعني کردم گوش

 توام روياي درگیر

 کن خواب دوباره منو

 کن انتخاب منو تو گذاشت تنهام اگه دنیا

 من ارزوي از دلت

 نبود بیخبر انگار

 نبود اثر بي چشمات من تصمیماي تو يحت

 نگم چیزي بهت خواستم

 کنم خواهش چشمام با تا

 کنم ارامش احساس تا روت بستم درارو

 شكست غرورمن انگار ولي نمیكنم باور

 است بیفايده من اصرار بري میخواد دلت اگه

 کنه پنهون بغضمو تا دلم میكنه کاري هر

 هکن بیرون سرمن از تورو فكر میتونه چي

 نكن کم عشقت از که يا بزار دلم رو داغ يا

 نكن قانعم يكم منه سهم تو تمام

 نگم چیزي بهت خواستم

 کنم خواهش چشمام با تا

 کنم ارامش احساس تا روت بستم درارو

 شكست غرورمن انگار ولي نمیكنم باور

 است بیفايده من اصرار بري میخواد دلت اگه

 (عالیه کنید گوش تماح انتخاب اسم به عقیلي شادمهر اهنگ)
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 چرا خودم پیش ولي بقیه پیش نه حاال شكسته سال 62از بعد من غرور اينكه از بعد اونم بري نداري حق تو نفس

 تمداش وقت دوهفته خوابیدم کاناپه رو رفتم شدمو بلند شكوندم غرورمو شكستني چیني تو عشق براي شكسته

 صورت مشد بلند نفسم کردناي صدا با صبح نكنم فكر يا اون بعد به مداد ترجیح...  يا دارم دوست نفسو واقعا ببینم

 بیداربشم میگفت بودو روم روبه خندونش

 بیان زودترم مامانینا داره امكان کني جمع ساکتو بايد پاشو خان تنبل پاشو-نفس

 بود خوشحال انقدر من رفتن از يعني شدم دلخور يكم

 میرم دارم که خوشحالي انقدر-من

 شده نيخوند حاال رازش رمزو پر نگاه با کرد باز برام رو بخوني چیزي توش از نمیتونستي بودو بسته همیشه هک نگاشو

 ريخت بهم موهامو موهامو تو کرد دستاشو بموني خدامه از نه میگفت انگار نگاهش بود

 چمدون توي بزارم وسايلمو کني مي کمكم نفس-من

 جمع اومدي خودت اشو بقیه میكنم جمع بیايي تا برات من کن میل نتوصبحا بشور رو صورتت دستو برو شما – نفس

 کن

 باشه-من

 ... شقايق زبون از

 مرتب رو تخت و شدم بلند جام از! شد کور چشمام اووف. شدم بیدار میخورد چشام به که آفتاب شديد نور با صبح

 با و کردم باز شتاب با رو دستشويي در دممیمالی رو چشمام که همینطور. نكنه اذيت نور تا کشیدم رو پرده و کردم

 !شدم مواجه بدي خیلي ي صحنه

 اتاق تو رفتم و بستم رو در سريع.... پريد سرم از خواب کامال و بیرون زد حدقه از چشمام ديدم رو صحنه اون وقتي

 اونم و ردمک اشاره دستشويي به سر با من و میكرد نگام تعجب با نفس رفتم وقتي.... دستشويیشون برم تا اينا نفس

 خیلي رنگم... صورتم به زدم سرد آب مشت چندتا و کردم باز رو آب شیر و توش رفتم سريع من و خالیه که گفت

 گرفتم دستام بین رو سرم... میشد پايین و باال ترس از ام سینه قفسه... میزد ضربان وار ديوانه داشت قلبم و بود پريده

 باز همچین رو در....  حواسیم بي اين با سرم بر خاك يعني... شد زنده چشمام جلوي قبل دقیقه چند صحنه دوباره و

 !بیاد يادم نمیخوام وايییي.....  گندم شانس از و توشه کي نپرسیدم و کردم

 :وگفت کرد نگام تعجب با نفس بیرون اومدم دستشويي از وقتي

 !بود؟ شده چت شقايق ـ

 !هیچي... هي: من
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 من و زد اطمینان پر لبخند يه و کرد نگاه چشمام به نافذش چشاي با و کرد جلوگیري رفتنم از و گرفت رو بازوم نفس

 ......کردن تعريف به کردم شروع و کردم اعتماد بهش ناخداگاه

 !خب؟ نیس حالم هیچي میشم پا خواب از تازه وقتي من که میدوني ببین: من

 !خب: نفس

 !خب؟...کردم باز رو شوييدست در خر مثه نبود حواسم صبح بعد: من

 !شقي میكني خب خب چقدر اه: نفس

 يه اب بعد: بستم رو چشمام و گفتم رو اش ادامه تند تند بشم خالص خجالت شر از اينكه براي و کردم حبس رو نفسم

 !ديدم کردن حموم حال در لخت رو میالد و شدم مواجه ناهنجار صحنه

 !ديدم باز دهن يه با رو نفس و کردم باز رو چشمام و کردم آزاد ور ام شده حبس نفس حرف اين گفتن از بعد و

 !نبود حواسم گفتم که من خو: من

 رزي خون دويدن چون شدم سفید و سرخ صدبار کردن تعريف سر..... بودم اون از بدتر منم بگه چي نمیدونست نفس

 .کردم حس رو پوستم

 وت برم چطوري حاال....... میكنم خجالت احساس خیلي من نگو هم میشا به حتي خدا تورو..... نگیا کسي به نفس: من

 !اتاق؟

 :گفت و کرد کنترل رو اش خنده نفس

 !توها بري گاو مثه نشي خر دفعه اون مثه اتاق تو برو ادم عین خب ـ

 اتاق سمت به و کشیدم عمیق نفس چندتا و کردم حفظ رو خودم خونسردي و گرفت ام خنده خیلي نفس جمله اين از

 ....افتادم راه

 دمش سرخ هاي گونه..... کرد تالقي اينه با نگام و اتاق تو رفتم راحت خیلي..... نیومد جوابي که زدم در به تقه چندتا

 .میداد شرم از خبر

 و زدم صورتم به اب دوباره و زدم رو مسواکم راحت و دستشويي رفتم ديگه دور يه... بودم شده ضايع خیلي واقعا

 نه! ي؟چ بیاره روم به کارمو اين میالد اگه...کنم چیكار نمیدونستم ترس از... پايین رفتم پوشیدم اسبمن لباس وقتي

 !دختر نزن بد نفوذ شقايق نكنه خدا
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... ردمنك نگاه میالد به اصال و کردم جمع به آرومي سالم.... بودن صبحانه خوردن مشغول بیخیال همه پايین رفتم وقتي

 ضعفم نقطه اين از میالد و میشد سرخ هام گونه چون باال نیاوردم رو سرم اصال اما میكنه امنگ داره میكردم احساس

 .........میكرد استفاده

 تيح! سخته خیلي براشون باشن دور گلیشون اين به زناي از داشتن هم حق خب بودن ناراحت خیلي اتردين و سامیار

 هب نمیتونستم چون بفهمم میالد چشاي از چیزي نمیتونستم من ولي... نداشتن خوشي حال من مثه هم نفس و میشا

 .... میكشید اتیش به رو وجودم تمام رنگ خوش چشماي اون... کنم نگاه چشماش

 

 حسودي نفس به دلم تو.... کرد گیر غافل رو سامیار منتظر چشماي و اومد پايین ها پله از هم نفس حین همین تو

 يه و نشست شوهرش پیش و اومد نفس و بود خالي سامیار کناريه صندلي.. .داره دوسش اينقدر سامیار که کردم

 :گفت و زد لبخند

 !خودته با اش بقیه ديگه کردم جمع رو وسايلت عزيزم ـ

 ...میگرفت کوچیك هاي لقمه نفس براي میگیرن لقمه دختراشون براي که باباها اين مثه سامیارم

 :گفت و کرد بامزه اخم يه هم اتردين و کرد نگاه اتردين به طلبكارانه نگاه يه با هم میشا و کرديم نگاه هم به میشا و من

 !جان میشا نكن فكرشم حتي ـ

 ....خنده زير زديم پقي همه حرفش اين با و

 بود ادهافت خوره مثه نگراني که همینطور... میدم تكون تند تند رو پاهام دارم استرس وقتي و بودم گرفته استرس يكم

 امنگ جوري يه و کرد برداشت بد بود نرفته يادش رو صبح اتفاق هنوز که هم میالد و میالد پاي به خورد امپ جونم تو

 .... میشد بیشتر لحظه هر استرسم ولي کردم کنترل رو خودم يكم و کردم نگاش اخم با منم... کرد

 تر نزديك اينا مامانم اومدن هب ساعت هاي عقربه که هم هرچقدر و داشتیم وقت ساعت 2 فقط کردم نگاه ساعت به

 رو ستمنش حموم از بعد و حموم رفتم و شدم بلند میز سر از... میشد بیشتر میالد براي دلتنگیم و استرس منم میشدن

 ...کردم نگاه ساعت به و تخت

 .....بره بايد که باالخره! چي؟ که بودم گرفته ماتم االن همین از

 که من... ودب خودم تقصیر... کنم گريه نداشت دلیلي... کنم گريه نمیخواستم... افتي راه گلوم به بغضي فكر اين اثر بر

 بيآ چشاي اين... کردم نگاه خودم به آينه تو و شدم بلند! کردم؟ خرابش چي براي پس میدونستم رو داستان اين آخر

 عاواق آيا! داره؟ فرق داستان تو عشقاي با عشق اين چرا پس... نداشتم رو قبل شادابي ديگه... نبودن قبل مثه ديگه

 رو مامچش... ايه پیچیده چیز عشق... نمیدونم واقعا نمیدونم! منم؟ فقط يا میكشن سختي اينقدر هم دنیا عاشقاي تمام
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 برنجونم، رو مادرم نبايد. کنم سرگرم رو خودم بايد. همینه حلش راه تنها آره... دوختم کتابام به و گرفتم آينه از

 ...نبايد

 ... اومدم خودم به و شد پاره افكارم رشته در صداي با که بودم فكرا همین تو

 !کیه؟: من

 ......منم: میالد

 ...تو بیا: من

 ....لباساش کردن جمع به کرد شروع و چمدونش سمت رفت حرفي هیچ بدون تو اومد

 جمع رو املب! بمیرم برم بايد ببینن اينا مامانم اگه!فكريه بي خیلي اما باشم داشته رو لباساش از يكي میخواست دلم

 ارافك به روي پیش ي اجازه تا بستم رو چشمام و کهربايیم موهاي تو کردم رو دستم و تخت رو نشستم دوباره و کردم

 ...ندم مغزم به رو منفي

 ...بره بايد ديگه که داد باور بهم چمدون زيپ شدن بسته صداي

 .. ..کنم کاري نمیتونستم ولي کشید تیر قلبم

 نداره اشكال... نكردم هم خداحافظي يه حتي و شد تموم ديگه... ريخت فرو دلم در شدن بسته صداي با اون از بعد و

 ....کني عادت االن از بايد

 نبودي حساس اينقدر که تو... دختر باشي قوي بايد... زدم تشر خودم به و کردم اخمي و کردم بسته و باز رو چشمام

 !!!!خترد باش ادم... شقايق

 رباهمینطو اتردينم و کرد بغل رو نفس سامیار اومدم منم وقتي... بودن رفتن اماده همه که ديدم پسرارو و پايین رفتم

 آخر لحظه در و سرسري خداحافظي يه هم میالد با و کردم خداحافظي همشون با منم... کرد بغل رو میشا حرارت

 ...کردم پیدا میالد آغوش تو رو خودم منتظره غیر خیلي

 رو چیزي همچین يه انتظار اصال.... کردم خداحافظي ازش شوك با هم من و کرد باهام گرمي خداحافظي میالد

 ....میكردم حس رو آغوشش گرماي هم هنوز ولي... نداشتم

 :گفت و بازوم به زد يكي میشا رفتن پسرا همه وقتي

 !تو؟ جون کردي حال میالدت آقا از اينم بفرما ـ

 ....آره آهان ؟!چي: من

 .....زدم شیرين لبخند يه و
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... میشد تنگ شوهراشون براي دلشون من اندازه به اوناهم... شد ريش دلم که کشیدن اهي يه همزمان نفس و میشا

 اخماش رايب حتي. میشه تنگ میالد براي دلم که میدونم اينو ولي... نمیدونم. باشه وابستگي شايد البته... سخته واقعا

 !میشه تنگ تغصشم و خشن قاخال و

 .... میومدن 6 ساعت اينا مادرم... بود دوازده به ربع يك ساعت

 !کنیم پاك رو جرم آثار تا خودش اتاق تو هرکي باال بريم ها بچه: نفس

 ...برم کش رو هیچیش نتونستم هم من و برداشت رو چیش همه که میالد! جرم آثار! هه... گرفت ام خنده

 هخوابید شايدم. نخوابیده روش هیچوقت که میالد... خودمه تخت منظورم... کردم نگاه دونفرمون ختت به و باال رفتم

 .من درغیاب اما

 اون کردمش رو عطر... بود گذاشته جا رو عطراش از يكي... فقط... نبود هیچي... کمد سمت رفتم و کردم مرتب رو تخت

 عموق که هموني... بود میالد بلوزاي از يكي... کردم نگاهش و ردمآو بیرونش... خورد نرم چیز يه به دستم و کمد گوشه

 رشعط بوي هنوزم...  میداد رو میالد بوي... کردم نزديكش ام بیني به و برداشتم تیشرتشو.... میپوشتش اندام عرض

 ودمب ايستاده ريهمونطو چندثانیه... کردم پر میالد عطر بوي از رو مشامم تمام عمیق نفس يه با... مونده تیشرتش رو

 زيرش هم رو عطر و کمد ي گوشه تو چپوندم رو لباس و کردم هول خورد در به که اي تقه با و بود دستم تیشرت و

 ...کردم قفلش و بستم رو کمد در و گذاشتم

 :گفت و شد وارد میشا

 !نمیخواي؟ کمك شقايق ، کمك اومدم ـ

 ...نیست هیچي ديگه.... نكنم فكر نه... اوووم: من

 ...نفس اتاق تو رفتیم میشا با و دادم تكون رضايت روي از رو سرم.... نديدم هیچي و کردم اتاق به کلي نگاه يه و

 نگاهمون لبخند با و گرفت سقف رو از رو نگاهش ما اومدن با... بود شده خیره سقف به و بود شده ولو تخت رو نفس

 ...کرد

 رسد باهم تايي سه قديم مثه اينجا بیاريد برداريد رو کتاباتون االن بخونیم درس نشد که چندروز اين ها بچه: نفس

 ... بخونیم

 و كرف تا هزار فراموشي و شدن سرگرم براي وسیله بهترين دوهفته اين تو اينا.... آوردم رو کتابام و اتاقم تو رفتم من

 هم از و میخونديم پاراگراف يه هدقیق ده هر... شديم مشغول تايي سه و گذاشتم تخت رو بردم رو همه. بودن خیال
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 دايص با که بوديم کتاب غرق همینطور... داشتیم رو الزم آمادگي و بوديم کرده عادت مون همه اينطوري... میپرسیديم

 !کیه ببینیم که دوختیم میشا دهن به رو وچشمامون آورديم باال کتاب توي از رو سرمون میشا موبايل زنگ

 !مامان سالم اه: میشا

 ................. ـ

 !چشم رو قدمتون باشه: میشا

 .........  ـ

 !گلم مامان باي فعال پس اوکي: میشا

 ....کرد قطع و

 !گفت؟ چي مامانت: من

 !میرسن ديگه ساعت دو راهن تو گفت: میشا

 اينكه از..... يمبود قافل دنیا از و بوديم کتاب غرق همه اين يعني! 0 ساعت بله ديدم و کردم نگاه ساعت به تعجب با من

 ....جوره خیلي میشا مخصوصا و نفس با و میدونه رازامو بیشتر سحر چون شدم خوشحال خیلي میاد مامانم با سحرم

 !میترسم خیلي چون نگفتم بهش رو راز اين هنوز البته

 

 مه میشا... ريمبخو و کنیم درست مختصري ناهار تا رفتیم نفس و من و بیرون بوديم اومده خوندن درس فاز از ديگه

 ...میچید رو میز

 مشغول و نشستیم تايي سه و میز سر آورديم غذارو نفس و من... میخورديم ناهار پسرا بدون که بود روزي اولین اين

 اام کنه عوض رو جو خواست و کرد نگاه میكرديم بازي غذامون با داشتیم که نفس و من به چشمي زير میشا... شديم

 ناومد همین مشكل بزرگترين فعال... نداشتیم هم خنديدن حوصله که بوديم افكارمون رگیرد اينقدر.... نتونست

 االن از که من!بشیم محروم زندگي کل از کنم فكر کرديم غلطي چه ما که میفهمیدن درصد يه اگه... بود مامانامون

 رونبی خونشون از رو مامانم و من درنتیجه پس...نیست من فكر آبروشه فكر ام دايي زن اينقدرکه... میشه چي میدونم

 ، نكنید نگاه مظلومش ظاهر اون به بگذريم، که دايیمم... میشه قهر باهام که مامانمم... میبره رو آبرومون و میكنه

 ...میشه ناراحت مامانم که میدونه چون نكرده بلند روم دست حاال تا دايیم البته! دريابید رو کمربندش

 شستیم میشا با و کردم جمع ظرفارو و اومدم بیرون فكر از رومخم بود رفته دوباره کشتا تیك که ساعت صداي با

 :گفت میكرد جا به جا لیوانارو نفس و میشستیم ظرف میشا و من که همیطور... ظرفارو
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 هاومد مهمان عنوان به دفعه اون و مائه از تر باال سطحشون اونا! نیستن؟ کالسمون تو اينا اتردين میدونید ها بچه ـ

 یزيچ اما شويي ظرف تو افتاد میشا دست از بشقاب نفس حرف اين با.......کنه فرق ما با ساعتاشونم شايد االن و بودن

 :گفت و کشید آهي میشا... بدم نشون تفاوت بي رو خودم کردم سعي اما شدم ناراحت خیلي منم..... نشد

 !میباره برامون داره هي آسمون از بیا ـ

 .....نديم سوتي که باشه اين جمع حواسمون بايد میان فامیالمون االن.... اباب بیخیال: من

 !میگیره سوتي همش که منم مامان میگه راس: نفس

 دستام منم........  حال تو رفت و درآورد دستش از رو دستكش و کرد خشك رو ظرفا و داد قورت رو دهنش آب میشا

 هي بار يه دقیقه پنج هر... میكرد نگاه ساعتش به همش و بود الفهک خیلي میشا.... پیشش رفتم و کردم خشك رو

 :گفتم و شد خرد اعصابم ديگه آخر بار واسه.... میكرد نگاه ساعت به و میگفت پووففف

 !چته؟.دختر نكن ـ

 !میان؟ کي پس! ام کالفه: میشا

 .... تپیدن ارو ديوانه به کرد شروع منم قلب دنبالش به و اومد در زنگ صداي حین همین در و

 نفس به اعتماد با نفس.... کنه باز رو در که در سمت داديم هول رو نفس میشا و من و کرديم نگاه هم به نفر سه هر

 .....کرد روبوسي و داد دست همه با و گفت آمد خوش مصنوعي لبخند و رويي خوش با و در سمت رفت کامل

 آغوشش تو و بغلش پريدم اومد مامانم وقتي و میكرديم پرسي والاح و میداديم دست همه با و میومدن ترتیب به همه

 ...گرفتم آروم

 :گفت من به بامزه حالت يه با سحر

 !نديدي؟ مامانتو چندساله!!!! وااااا؟ ـ

 !زياد خیلي: من

 خجالت نبودم صادق باهاش اينكه از ولي بود خواهرم مثه واقعا سحر........ سحر بغل تو رفتم هم بعدش و

 االن که میكردم فكر چون کنم نگاه هیچكدوم چشاي تو نمیتونستم....میكشیدم خجالت همه از....... یدممیكش

 ...میده لو رو چیز همه چشمام

 ....کردم آماده رو میوه بساط هم من و بیاره شربت رفت میشا

 !میكردن شك اينا نبود نفس اگه واقعا! حله حل چي همه که میداد اطمینان بهشون و میكرد زبوني شیرين هم نفس
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 نفس زبون از

 که مشقايق کنم صحبت باهاشون خونسردي با میكردم سعي بودمو نشسته شقايق کنار مامانینا رويي روبه مبل روي

 خوردم ازش يكم برداشتمو بودو اورده برامون میشا که رو شربتي نبود باغا اين تو اصال

 شد؟چی پس خوابگا بريد نبود قرار مگه دخترم -بابا

 یشام شقايقو به توجه بدون نداد لو مارو اين سر اخر اگه گلوش پريد شربت يهو میخورد شربتش از داشت که شقايقم

 گفتم بیتفاوتي لحن با پشتش میزد که

 يگهد ديگه نفر سه به دادن جامونو اومديم تاخیر با ما نگو پر پر ديديم خوابگاه رفتیم خونه دلم که نپرس بابا-من

 به ينجاا خوبمون شانس از که بگرديم خونه دنبال گفت بود گرفته جا برامون که دوستم همون که برگرديم میخواستیم

 خورد پستمون

 میگشتیم خونه دنبال هم با میومديم میگفتید هم ما به جان نفس خب-میشا مامان

 بوده سختون خیلي البد دخترم اره-میشا باباي

 بوده سختمون چقدرم که نداريد خبر اره

 کنیم زيارت ما کجاست صابخونه اين حاال خب-شقايق دايي

 بزنم حرف بنفس اعتماد با کردم سعي زدمو لبخند يه زور به بودم کرده هول منم ديگه حاال

 اييد داشتن خاواده تا سه که رفتامدي و بود ها خانواده بین که صمیمیتي خاطر به)جون دايي بخوايد راستشو واال-من

 خیالش که اينجا باشه يكي میخواست فقط خارجه اينجا صاحاب خوبمون شانس از( میكردم صدا جون دايي شقايقو

 اومد راه باهامون هم خیلي باشه راحت ملكش اين بابت

 کارا اين منبودي ترا بزرگ ما مگه دختر گرفتي خونه رفتي بگي ما به اينكه بدون که نكردي خوبي کار اصال نفس-مامان

 ها اشم نه بزرگتراست مال

 میشه بزرگ داره دخترمو داري چیكار جان ستاره-بابا

 که طوري درگوشم اروم شقايق شدم همخونه پسر چندتا با که عاقل و بزرگ انقدر میشم بزرگ دارم من پدر بله

 گفت نشنوه هیچكس

 رو ناتو نوه با دادادتون بابا گفت تون خونه اومد شوهرش شو بچه با فردا ديدي جون عمو شده بزرگ انقدر بله-شقايق

 اوردم

 درنیاد صداش ديگه که پهلوش تو زدم کتفم با اروم
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 کنید استراحت اتاقا تو بريد باشید راه خسته االن همه کنم فكر خب-میشا

 ادختر مال حاال که من اتاق اومد ما با سحرم اينا شقايق اتاق هم خانوما اينا میشا اتاق رفتن اقايون میشا حرف اين با

 گفت تختو رو کرد پرت دشوخو سحر بود

 يا هیوال پسرا اين بابا هستي قطبي يخچال هنوزم تو نفس زديد دانشگاه اين تو نفرو چند مخ خبر چه خب-سحر

 که نیستن هرکول

 بود شده تنگ براش دلم ساعته چند اين تو چقدر افتادم سامیار ياد گفتنش هرکول با

 هاييتن تكو هم تو چي تو نیست خبري ما از نه -میشا

 گفت بهمو کوبوند دستاشو هیجان با سحر

 خاستگاريم بیاد قرار ماهیه پسر يك دانشگامون تو است پسره يه نمیدوني اخ-سحر

 گفت بود ساکت االن تا که شقايق

 هست چي خوشبخت دوماد اين اسم افتاديم عروسي يه پس جون اخ-شقايق

  بشم فداش الهي اسمش سامیه -سحر

 من سمت چرخوند سرشو سريع میكرد فرنچ ناخوناشو داشت که هم میشا پريد روم از رنگ

 سامي؟-شقايق

 میكنم صداش سامي من سامانه اسمش اره-سحر

 گفت چون نموند دور سحر چشم از کنم فكر که کشیدم راحت نفس يه

 پريد رنگش اينجوري نفس چرا حاال-سحر

 درس میرم من اومد يادم يهو نبود يادم سختگیره مه خیلي که استادامون از يكي با داريم امتحان فردا هیچي -من

 بخونم

  ها میگه راست ا ا-میشا

 يكم گفت سحرم نداشتیم امتحانشو فردا که درسي کردن دوره به کرديم شروع دست به جزوه همه حرف اين با

  بشه سرحال میخوابه

 .......شقايق زبون از
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 بود رفته میالد که وقتي از راستش....میزديم ورق هارو جزوه الكي داشتیم ماهم و بود خوابیده نفس تخت رو سحر

 هنذ تمام نبود خودم دست اما کنم فكر اون به نمیخواستم... میكردم فكر اون به همش... نداشتم رو هیچكاري حوصله

 نگت برام لشد من اندازه به اونم يعني. انداخت مي میالد ياد منو خونه اين از هرجايي... میكشید پر سمتش به فكرم و

 نگاهم عجبت با میشا و نفس که کشیدم صدايي پر آه! میكنه؟ طي بیخیالي داره اينكه يا میكنه فكر من به يعني! شده؟

 :گفتم و کشیدم عقب از و کردم قالب بهم رو دستام و نباختم رو خودم ولي کردم هول يكم هم من و کردن

 ...بخونم رو اش بقیه ندارم حوصله نم! کنیم استراحت يكم شدم خسته ديگه من ها بچه ـ

. ..کردم نگاه لوستر به و نفس کنار خوابیدم زمین رو هم من...شد ولو زمین رو و داد بدنش به قوصي و کش هم نفس

 هب وقتي... رفت نمي کنار و بود شده ثبت ذهنم تو میالد چشماي عكس اما کنم هرچیزي از خالي رو فكرم کردم سعي

 نم نظر از! میرفت غنج دلم و میشد مورمور بدنم تمام میوفتادم رفتن قبل اخرش حرکت ياد به و میكردم فكر میالد

 ادم هب خوبي حس که دوتا اين از تلفیقي.... هست هم تلخ شیرينه که همونطور... دنیاست تلخي ترين شیرين عشق،

 ....میبخشه

 :گفت و پهلوم به زد آرنج با میشا و نشست لبم به لبخندي فكرام اين از

 !شد؟ باز نیشت افتادي میالد ياد تو باز ـ

 :گفتم و خنديدم

 !میشنون االن! خفه ـ

 :گفت غمگیني اما آروم لحن با نفس و خنديدن هم نفس و میشا

 ........اسمش سامیاره کردم فكر... ريخت فرو قلبم سامیه خواستگارم اسم گفت سحر وقتي میدوني ـ

 !زد خشكم لحظه يه منم آره: من

 :گفت اي مسخره لحن با و کرد نگاهي ناخناش به میشا

 !(پوزش عرض با!)ناخنم به ريدم سامي اسم شنیدن با دادنش خبر اين با سحر اين بپوکه ـ

 :گفتم و گرفت ام خنده من

 !کردي؟ هول تو کنه هول بايد نفس ـ

 .... و ديگه خواهرمه شوهر کنم چیكار: میشا

 ...دوختیم چشم تخت به شده گرد چشماي با و شديم بلند زمین يرو از هرسه سحر صداي شنیدن با و

 :گفت من و من با نفس
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 ؟!بودي بیدار کي از تو... تو ـ

 :گفت و بود شده خیره تا سه ما به باز دهن با هم سحر

 !میالد؟! سامیار؟ ـ

 :گفت لب زير و پیشونیش تو زد دستش کف با و بست رو چشماش میشا

 !زايید گاومون....... . شديم بدبخت ها بچه ـ

 

 نفس زبون از 

 !زايید گاومون........  شديم بدبخت ها بچه میشاـ

 میده اب رو بند داره کنه سازي ظاهر اينكه جاي به سرم تو خاك اين

 خبره چه اينجا بگه من به يكي-سحر

 کنیم تعريف برات نشد وقت رسیدي راه از تازه تو خب خب-من

 کنید تعريف حاال خب-سحر

 سامیار يكیشون اسم میكردن ايجاد مزاحمت برامون اش همه سوسوال پسر از دوتا دانشگاه اول روز چیزه خب-من

 اين از يكي گیر شايد گفتم سامي گفتي تو میريزه شون رو سرو از بودن خالف که بودن اينايي از میالد يكي اون بود

 افتادي تیغیا جوجه

 گفت نشده قانع اصال بود معلوم که سحر

 خواهرم؟ شوهر گفت چرا میشا پس-حرس

 بگیرم گل رو دهنت اين میشا اي

  اومد خواهرمون شوهر میگیم میبینیمش وقت هر شوخي به هم ما نفس به بود داده گیر سامیاره اخه خب-میشا

 گفتم هام خنده بین بريده بريده خنده زير زديم زور به تامون هرسه حرفش اين با

 من شوهر بشه مردني القر اون کن فكر-من

 گفت داشت شك موضوع به کوچولو يه هنوزم که سحر

 باشه میگید شما که همینطور امیدوارم-سحر
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 هست همینطورم که نكن شك-شقايق

 حافظیه بريم مامانینا با بشیم اماده بیايید ها بچه بیخي-میشا

 بگم بهشون برم من بزاريد باشه-سحر

 گفت اروم میشا گذشت که يكم زديمن جیكم ترسمون از بیرون رفت تاق از که سحر

 باشه نشده که چیموندش شد که تیغي جوجه شد که خالف شد که مردني القر شد که الت سامیار بیچاره-میشا

 کنیم جمعش نمیتونیم ديگه ايندفعه اومد ديدي يهو نزن حرف هیییییسسسسسسس-شقايق

  بشید اماده بیايید کنید ول رو حرفا اين-من

 هي سفیدپوشیدمو مانتوي با کثیف صورتي جین يه شديم شدن اماده مشغول چهارتايي اومدو رمسح حرفم اين بعد

 زدم بود جینم همرنگ تقريبا که مات صورتي لب رژ يه پوشیدم استارسفیدم آل کتوني کردم سرم کثیفم صورتي شال

 زدم موردعالقمم عطر صورتم رو ريختم کج موهامم

 بريم امادم من خب-من

 بیرون اومدن اتاق از من با بودن کرده خوشتیپ حسابي هک هاهم بچه

 دهش باز کتونیم بند ديدم که بوديم حیاط توي خودشون ماشین با هم پدرا مادر بیان من ماشن با دخترا شدش قرار

 گفتم و میشا به دادم رو سوئیچ

 میام االن من بشینید شما ها بچه-من

 اوردم درش شلوارم جیب از زور به خورد زنگ تلفنم که ماشین تو مبشین برم میخواستم بستم کفشمو بند شدمو خم

* سامیار* بود کرده سیو هزار رو رفت قلبم ضربان شماره ديدن با نمیومد خوشم زياد کیف از که بودم گفته بهتون

  میكنه سیو خودشو شماره اول میده هديه که گوشي ببینا

 سامیار زبون از

 نفس به بزنم زنگ يه وبش ساکت دودقیقه اتردين اه-من

 عیالش به بزن زنگ میخواد فرمويدي توجه-میالد

 میندازن دست منو اينا که کشیده کجا به کارم ببین گرفت خندم

 میداد فشار خودش به شقايقو اونجوري بود من ي عمه شوهر پس خفه-من

 بده فشار رو ما زن میكنه غلط شوهرش بگیم که نداري هم عمه-میال
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 ادد جواب هیس-من

 میشیم خفه ما چشم-اتردين

 بله-نفس

 میشه؟ چي جانم بگي دختر اخه

 سالم-من

 سالم-نفس

 زدم زنگ چي براي اصال بگم بهش میخواستم چي گرفت خندم

 گفت گرفته اش خند بود معلوم صداش از که نفسم

 سالم بگي زدي زنگ-نفس

 اومدن مامانتینا -من

 میكرديم ريس راستو اونو سوتي داشتیم دوساعت ددا سوتي يه میشا اين اومدن سامي اره واي-نفس

 میزد حرف میشا سوتي درمورد برام داشت هیجان با که بود روم روبه صورتش بستم چشمامو تختو رو کشیدم دراز

 داد؟ سوتي چه حاال-من

 بیرون میريم مامانینا با داريم نداري کار میگم بهت اومدي-نفس

 تخت رو نشستم شدم بلند زود

 یريد؟م کجا-من

 حافظیه میريم داريم خالي جات-نفس

 میايیم ماهم پس-من

 بیايید میخوايید اخه کجا-نفس

 میزنه گولتون شیطون شما که نیايیم ما-من

 نمیشه رد کیلومتريمونم يه از شیطون باشیم باباهامون پیش عزيزم اخه-نفس

 گفتنت عزيزم اون فداي اخ

 خانومي خدافظ میايیم ماهم-من

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 انجمن نودهشتیا  کاربران نگین+  مینا+  غزل | 6عشق به توان  سایت نگاه دانلود
 

 گفت خنديدو

 خدافظ-سنف

 گفتم ها بچه روبه کردمو قطع گوشیرو

 بريم هم ما شید اماده حافظیه میرن دارن اينا پاشید پاشید-من

 نفس اززبون

 گرفتم بیرون از نگامو میشا صداي با

  پايین بپريد رسیديم اين از اينم خب-میشا

 گفتم اروم مامانینا پیش رفت سحر وقتي

 میان هم سامیارينا ها بچه-من

 طرفم برگشت ذق با حرفم اين اب شقايق

 میگي؟ راست خدا رو تو-شقايق

 اره-من

 میاد؟ منم شوي الهي-میشا

 میان تنها سامیار با میالد په نه په-من

 بابام سامیار شوهرم سامیار بابا بگي جلو بري نفس کن فكر روشن هامون خانواده چشم-شقايق

 اومد سحر هییسس-شقايق

 جان سحر بريم-من

 هاي شیپوري سفید با بنفش پامچال گالي سبزو شمشاداي از بود پر جا همه بود قشنگي فضاي چه شتیمگذ دروازه از

 هچ چه صداي بود روشن مختلف رنگاي با کوتاه پايه چراغاي میشد تاريك داشت هوا کم کم اينكه خاطر به رنگ هفت

 ارامش يه میشد باعث همه و همه سیدمیر مشام به جا همه از که گالبي بوي بودن فروشا فال مال که هايي طوطي

 هاي شمدوني از پر گلدون يه پله هر روي شكل گنبدي ارامگاه به رسیديم بشه تزريق ادم جسم و روح تو عمیقي

 شماموچ خودن فاتحه به کردم شروع بستمو چشمامو نشستیم مزار کنار رفتیمو باال ها پله از اروم بودن گذاشته سرخ

 با ما متري چند فاصله به کنه زنداني نگامو میتونست هم فاصله اين تو حتي چشماش تو شد قفل نگام کردم باز که

 يقه بود هزد تا ارنج تا پیراهنشم استیناي مشكي جین با بود پوشیده سفید مردونه پیراهن يه بودن واستاده میالدينا

 المس زد لب اروم بشه کشت دختر تیپ فداي نفس الهي نبود باز دکمه تا سه دو از بیشتر همیشه خالف بر پیراهنش
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 بعدشم بشه معلوم هام گونه چال که زدم لبخند يه همین خاطر به بود خطرناك زدنمم لب بوديم مامانینا پیش چون

  پايین انداختم سرمو

 اومدن ها بچه-من

 اونور اينور چرخوند نگاشو زود شقايق

 کوشن؟ کو-شقايق

 گشتن به کرد شروع اون مثل هم میشا

  پس کوشن میگه راست-امیش

 پايین بندازين رو سرتون میكنن شك مامانینا ها بچه-من

 لوج متر چند بگیريد مستقیم منو سر-من پايین انداخت سرشو هم میشا پايین انداخت رو سرش اروم خیلي شقايق

 ترن

 ديدمشون واي-شقايق

 دربیارم کاسه از رو بهشون زدن زل که رو دخترا اين چشم برم اي-میشا

 میكنین پچ پچ چي-سحر

  بیارم حافظو ديوان رفت يادم میگفتم ها بچه به هیچي-من

 اوردم من نداره اشكال-سحر

 یتشوجذاب صورتشو رو بود افتاده کوتاه پايه چراغاي از يكي نور سامیار چشماي تو دوختم نگامو گرفتمو سحر از ديوانو

 میدم قسمت نبادت شاخه به رو تو باخبري همه دل از که و ظحاف اي خوندم حافظ براي اي فاتحه بود کرده برابر چند

 کتابو بده نجات دوراهي اين از عاشقمو قلب میدم قسمت عاشقا همه دل به رو تو حافظ اي بدي عاشقمو دل جواب که

 کردم باز

 سودا سر

  باشد سودا سر سبزت خط با را که هر

 باشد تا نهند بیرون دايره ازين پاي

  برخیزم صفت الله دلح خاك از چو من

 باشد سويدا سر توام سوداي داغ
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 اخر کجايي يكدانه گوهر اي خود تو

 باشد يا در همه مردم ديده غمت کز

 بیا است روان اب ام مژده هر بن از

 باشد تماسا و جوي لب میل اگرت

 ودرآي آي برون پرده از دمي مي و گل چون

 باشد پیدا نه مالقات باره دگر که

  باد سر بر توام زلف ممدودخم ظل

  باشد شیدا دل قرار سايه کاندراين

 آري میل نكند حافظ به ناز از چشمت

 باشد رعنا نرگس صفت سرگراني

 وصال به رسیدن در را خود سعادت وتنها اي شده عاشق بشه متوجه نمیدونه کس هر نوشتم معنیشو جا اين ها بچه)

 به داخ تا کني نیايش خدا درگاه به خالصانه و بگذري وجان دل از ايدب برسي دلت مراد به میخواهي اگر میداني معشوق

 ( بیايد کمكت

 !شقايق زبون از 

 میكرد نگاه اتردين به چشمي زير گاهي از هر هم میشا... بود خودش عالم تو و میگرفت فال خودش براي داشت نفس

 رو سرش سحر بود کافي فقط... بگیرم معشق زيباي چهره از رو نگاهم بودم مجبور بود پیشم سحر چون هم من و

 ودخ حتي بفهمن همه که ضايع اونقدر نه البته میكردم نگاه رو میالد و میكردم استفاده فرصت از هم من و برگردونه

 .....بود مادرم به حواسش میالد... نبود حواسش هم میالد

 به خاصي ارامش و بود نظیر بي کردم نگاه فماطرا مناظر به! که نمیشد اما میگذره چي فكرش تو بدونم میخواست دلم

 نگاه بهشون هم وقتي... آوردم مي سرذوق و میكرد سرمستم شمشاد و پامچال هاي گل بوي... میبخشید ادم روح

 زدن ديد... بود دوشم رو تري مهم وظیفه اما کنم نگاشون و بشینم میخواست دلم... میشدم لذت غرق میكردم

 و اومد دردم که زد پهلوم به اي سقلمه سحر که میكردم نگاه داشت قرار رنگي چراغاي که روم بهرو به داشتم!!!!! میالد

 :گفتم و هم تو کشیدم رو اخمام

 !پهلوم شد سوراخ! ديوونه؟ چته ـ

 :گفت و چرخوند راست سمت به و گرفت رو ام چونه سحر
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 !موبايلشه؟ تو سرش که میبیني رو خوشگله پسر اون ـ

 :گفتم سحر به تشر با و هم تو رفت اخمام... بود میالد منظورش

 !چي؟ که خب ـ

 :گفت و انداخت باال رو ابروهاش چندبار سحر

 ...میكرد نگات داشت نبود حواست که تو ـ

 زدم رو خودم و میشد سه چون ندادم اجازه که بشینه لبم روي میخواست لبخندي... رفت غنج دلم سحر حرف اين با

 :گفتم و انداختم باال رو ما شونه و راه اون به

 !میزني؟ ديد مردمو پسراي نداري شوور مگه اصال...  باشه خودت کار به کارت تو خب ـ

 :گفت تعجب با سحر

 !میگیره هم خودشو چه نگاه! واال برم روتو ـ

 !بیشعور میگیره خودشو ات عمه: من

 :گفت میخورد گوش به درش خنده از هايي رگه هنوز که صدايي با و کرد اي مستانه ي خنده سحر

 !ها میشه تو مامان من ي عمه سرت تو خاك ـ

 !میگیره خودشو شوهرت خب! کثافت: من

 :وگفت اومد ما سمت به خنده با دايیم لحظه همون و بازوم به زد يكي سحر

 !افتاديد؟ هم جون به دوتا شما باز ـ

 :گفتم داشتم کنترلش در سعي که اي خنده با

 !میكنه اذيتم سحر دايي ـ

 :گفت متعجبش چشماي با و گرفت دهنش جلوي مشت رو دستش سحر

 !بابا میگه دروغ ـ

 ردمک نگاه میالد به ديگه بار من و... رفت میخواند فرا رو دايي که مادرم صداي با و داد خاتمه بحثمون به خنده با دايي

 ......انداختم پايین رو رمس خجالت با من و زد کشي شقايق لبخند میالد و شد قفل چشام تو چشاش که

 بمونید؟ اينجا ديگه چقدر میخوايید شما جان نفس-مامان
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 چطور؟ جون مامان ساعت 9-من

 بیايید بگیم اسمشو بزنید زنگ شد تموم کارتون شما ها چايخونه اين از يكي میريم ما پس-مامان

 خاله راحت خیالتون-سحر

 گفت گوشم در میشا که بود زدن حرف مشغول سحر

 ينجاا بیان پسرا اين بره بفرست چیزي يه بدونم چه چايي اي ابمیوه بهانه به سحرو اين رفتن مامانینا نفس -شامی

  خودم به بسپار-من

 بكن کي نكن عطسه حاال کردن عطسه به کردم شروع رفتن که مامانینا

 شدش؟ چش اين وا-سحر

 گل و خاك بوي به الرژيمه... هپیچ...فصل شهريوره وسطاي... هپیچ...که االنم دارم.... هپیچ... فصلي الرژي-من

 هپیچ...دارم حساسیت

 رو قضیه زود همین خاطر به داشت عادت من ي پیچوندنا به بهش زد چشمك يه میشا که بگه چي يه خواست شقايق

 شد ساکت و گرفت

 .هپیچ..بوردهداش توي...هپیچ...بیار ستیريزين قرص يه ماشین تو برو... هپیچ...زحمت بي جون سحر-من

 يكم اينكه براي بره شد بلند بهش دادم رو ماشین ريموت کرد قبول ديد منو وضع که اونم بكنه قبول میكردم خدا خدا

 گفتم بیاد تر دير

 بگیر...هپیچ...بیزحمت هم ابمیوه يا اب يه جان سحر...هپیچ...-من

 که مردمي که طوري بخند کي نخند حاال خنده زير زديم تايي سه شدش خارج ما ديد از وقتي رفت دادو تكون سرشو

 لندب سر صدايي با میترکیديم دوباره بعد میشديم ساکت يكم هم ما میرفتن غره چش بهمون میشدن رد کنارمون از

 کرديم

 کرده کر فلكو گوش خندتون چي براي بپرسم میشه -اتردين

 اديع حالت به دوباره بعد ثانیه چند بود شده قرمز خنده فشار از صورتامون ولي خورديم زور به خندمونو ديدنشون با

 برگشتیم

 رومونون به رو نشستن پسرا

 میدي ديوانو اون نفس-سامیار

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 انجمن نودهشتیا  کاربران نگین+  مینا+  غزل | 6عشق به توان  سایت نگاه دانلود
 

 بگیريا فال هي که نیست اينجوري درستدرمیاد بار اولین میگن که کن نیت داداش-میالد

 کردي فكر تنهايي خودت-اتردين

 بهش بودم زده زل نمیگرفتمو نگامو منم من صورت به بود زده زل سامیارم میكردن بحث داشتن اتردين ب میالد

 گفت که ديد چي نگام تو نمیدونم

 نمیخوام فال گرفتم جوابمو من بابا بیايید-سامیار

 نمیخوام میگه االن بگیريم فال بريم گفت بس از کرد کچل مارو اين ااا-میالد

 گفت اتردين رفتو بهش غره چشم يه سامیار

 ماشین تو پريدم برسه زودتر سامیار ي عمه شوهر اينكه ترس از نفر اولین بودم من حتما- اتردين

 شدن ساکت هم دوتا اون داد نشون رو ما چشمش با سامیار

 پسرا خدافظ میاد سحر االن بريم شید بلند ها بچه-من

  کردن خدافظي پسرا از و شدن بلند هم میشا شقايقو شدم بلند نفر اولین خودم بعدش

 نفس زبون از

 توي میكنم فكر گذشت زود چقدر هفته يه اين اينكه به پیشونیمو رو گذاشتم دستمو ساعد کشیدمو دراز تخت روي

 هم شامی نبوديم بلد درس از هیچي دانشگاه رفتیم وقت هر که بماند گشتیم شیرازو جاي همه مامانینا با هفته يه اين

 نديده وسامیار ديگه حافظیه از بعد هفته يه اين توي.  میكنیم نجبرا میخونیم رفتن مامانینا نداره عیبي:میگفت هي

 خوشحال ناراحت هم بودم خوشحال هم ببینمش میتونستم امروز باالخره بودو شده تنگ براش حسابي دلم بودمو

 شدم نیمخیز تخت روي خورد در به که اي تقه با اينا بابا رفتن خاطر به ناراحت و سامیار ديدن براي

 میرن دارن مامانینا بیرون بیا سنف-شقايق

 اومدم-من

 لحظه يه بودن در جلوي دست به چمدون همه بیرون رفتم در از و کشیدم لباسم به دستي شدمو بلند تخت روي از

 میكردم بوش فقط حرف بدون مامانم بقل تو رفتم پايینو اومدم رو ها پله اروم میشد تنگ براشون دلم کردم بغض

 باشم داشته همیشه تنشو عطر میخواستم

 شور دلم من ولي گرفتن ماتم چه دختر مادرو ببین میزنیما سر بهشون بار يه ماه يه يا دوماه هر گفتم خوبه حاال-بابا

 همیشه مثل داشت دلشوره يه من مثل انگار اونم بیرون اومدم مامان گرم اغوش از اروم میزد شور هم خیلي میزد
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 دوشون ره بود بابا اغوش شبیه خیلي سامیار اغوش موندم بابا بغل توي هم دقیقه چند بابا سمت رفتم بوسید چشمامو

 گفت گوشم در بوسیدو پیشونیمو هم بابا میدادن امنیت بهم بودنو گاه تكیه مثل

 باش خوبي دختر-بابا

  بیارم ابو با قرانو رفتم دادمو تكون سرمو فقط کنم نگاه چشماش تو میشد شرمم

  اخه میكني چیه کارا اين دختر-مامان

 جمع هب خدافظي يه شقايقو دست دادم ابو شدن رد قران زير از همه وقتي بشكنه بغضم میترسیدم چون نگفتم هیچي

 اولین اومد حیاط در شدن بسته صداي وقتي کنم تحمل رو جو اون نمیتونستم ديگه اتاقم تو رفتم سريع کردمو

 که بود اهنگي سي سي ال سي دو ال سي سي سي کرد پر جارو همه ساز صداي شدو کشیده دوم سیم روي ام عارشه

 اين نگرفت اروم دلم بازم سرجاش چنگا سرجاش ضربا زدم نقص بدون ايراد بدون زدم ناز الهه بود عاشقش مامانم

 حهصف روي سیماي روي بس از چپم دست انگشتاي اومد در شدن بسته بازو صداي نمیرفت بین از چر لعنتي دلشوره

 در صداي دوباره دادم ادامه کارم به بود روم که نگاهي سنگیني به توجه بي میكرد درد بودم داده فشار گذاري انگشت

 نكردم توجه بازم اومد در شدن بسته بازو صداي دوباره که بود گذشته ديگه چقدر نمیدونم نكردم توجه بازم اومد

 رب از هارو صدا ي همه بالشتگ انداختن جا بعدش هعارش به کشیدن کلیفون صداي بعدش اومد زيپ کردن باز صداي

 دبل پس نداشت امكان برگشتم شدش خشك عارشه روي دستم شد بلند ويلن صداي که نكشید طول چیزي بودم

  نمیكرد رو بودو

 بزن نكن نگا منو-سامیار

  بود من از بهتر خیلي کارش میزد بد بگم اگه بود نامردي زدن به کردم شروع

  کن جمع رو تحواس-سامیار

 .........شقايق زبون از

 

 

 وجهمت نفس زدن ويالون صداي که کنم خلوت خودم با تا نشستم تخت روي و اتاقم تو رفتم منم رفتن اينا مامان وقتي

 ونويال يه مال صدا اين ديدم تعجب کمال در که میزد ويالون داشت که بود گرفته دلش بازم کنم فكر.... کرد جلب رو

 ديدم هک گذاشتم باز نیمه رو در کنجكاوي با..... میاره پديد زيبايي ملودي و میشه نواخته داره ويالون دوتا بلكه نیست

 بهم رو دستام و اومدم شوق سر صحنه اين ديدن از......... میزنن ساز دارن دونفري و وايساده نفس پست سامیار

 :کردم زمزمه خودم با و کردم هنگا برم و دور به تعجب با میالد آوري ياد با ولي کوبیدم

 !کوش؟ میالد پس ـ
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 که فاصله کمي با صورتم که چرخوندم رو سرم ترس با من و کرد ام شوکه و شد حلقه کمرم دور دستي ناگهان که

 ......شد حبس نفسم و گرفت قرار میالد صورت جلوي نمیشد هم انگشت چهار حدود

 و دماوم خودم به ويالون صداي شدن قطع با و بود رفته يادم کشیدن نفس که بود کننده گیر قافل حرکت اين بس از

 ...........انداختم پايین رو سرم و کردم دور میالد صورت از رو صورتم

 :گفت و چسبوند گوشم به رو دهنش بود گرفت اش خنده من حرکت اين از که میالد

 !خانومم شد عرض سالم ـ

 کنم خارج بدنم دور دستاش حلقه از رو خودم میكردم سعي و!(تو شدي احیاب چه اوه اوه)کردم سالمي خجالت با منم

 :گفت میزد آتیش رو دلم که لحني با و داد فشارم خودش به بیشتر و نذاشت که

 !میكني؟ فرار هي چرا! معرفت بي بود شده تنگ برات دلم ـ

 :گفتم و کردم ريزي ي خنده

 ......... زشته میان اينا نفس االن کن ولم میالد ـ

 :گفت و کرد نمكي با اخم میالدم

 !میخوردي داشتي نمیكردم آوري ياد اگه سالمتم! نگرفتي تحويل اصال که تو بود شده تنگ برات دلم نامرد خب ـ

 ......بود من از تر بلند خیلي قدش چون ببینم رو چشماش بتونم تا میاوردم باال رو سرم بايد

 قلبم تو خوبي خیلي حس فكر اين از و میگه راستشو داره و پاکه اكپ کردم حس کردم نگاه چشماش به وقتي

 ........نشست

 ........پريدم هوا به متر نیم میشا صداي با که شدم جدا بغلش از و زدم لبخندي فقط جوابش در

 !!؟!نرسیده؟ هنوز روشن چشمم! به به: میشا

 :گفتم و کردم اي خنده

 .....میزنه برق داره چشات که میكردي غلطي چه رونبی اون نیست معلوم!!! روشن من چشم ـ

 :گفت و کرد صاف رو گلوش و شد سرخ کمي میشا

 !نباشه اضافي حرف ـ

 !باوو بینیم بیشین: من

 !!جونش اتي پیش بره که دادم هل رو میشا و

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 انجمن نودهشتیا  کاربران نگین+  مینا+  غزل | 6عشق به توان  سایت نگاه دانلود
 

 ........ردمک نگاه آينه تو از خودم ي چهره به و کردم قفل رو در و دستشويي تو رفتم و اتاقم تو رفتم منم

 ابيت بي همه اين بگو پس........ بود بازيافته رو قبلیش درخشش آبیم چشماي و بود شده سرخ ام برجسته هاي گونه

 لبم بر لبخندي اراده بي و شد داغ تنم گرمش آغوش اون و بازوهاش آوردن ياد به با......... بود دلتنگي واسه فقط

 دل سنگ هاهم اينقدر پس...... خانومم میگفت بهم که داشتم ستدو رو قشنگش لحن اون چقدر....... نشست

 !!!!نیست

 

 هم بغل سامیار و نفس........ هال تو رفتم و اومدم بیرون دستشويي از و زدم داغم صورت به سرد آب مشت چند

 ونچ باشه جالب بايد اونا عشق ابراز کنم فكر.... میكردن کل کل داشتن و هم کنار هم اتردين و میشا و بودن نشسته

 !!!!!!کلن کل اهل کال

 روبه به نشستم وقتي..... بشینم پیشش رفتم هم من و کرد اشاره دستش کنار به لبخند با میالد و کردم نگاهي جمع به

 هم سامي و میزنه حرف سامیار با داره محوي لبخند با نفس ديدم و کردم نگاه داشتن قرار سامي و نفس که روم

 ........میكنه نوازش رو موهاش

 :گفتم سامي به رو شیطنت با

 .........میاينا بهم خیلي دوتا شما هستین خوبي زوج چه ماشاال!!!!!!! بلدي ويالون نگفتي کلك ـ

 و ردک نگاه دوتا اون به میشا..... انداخت پايین رو سرش هم نفس و کرد نگاه نفس به شیفتگي با و لبخند با سامیار

 :گفت

 !دوتايي نفس با البته! بزن برامون ديگه بار يه بیار! امي؟س بلدي مگه اه ـ

 .......بیاره رو الزم وسايل تا باال رفت و زد لبخندي نفس

 رفتم و شدم بلند!!!!!!! شده گرمشونم اومدن کوفته و خسته همه اين نكرديم پذيرايي پسرا از افتاد يادم تازه

 و زد بهم چشمكي میالد....... میالد به هم بعد و کردم تعارف اتردين و میشا به و کردم درست شربت و آشپزخونه

 ضفی بیان بعدا هم سامي و نفس تا کنار گذاشتم رو سیني و شدم خیره میالد به تعجب با........ برداشت رو لیوانش

 ....قبل دفعه چون نباشه ناقص که انداختم نگاهي لباسم به!!!!! ببرن

 !!!!! بگذريم

 به هم من و بود شده تماشاشون محو که میشا......  سامیار دنبالش به و کرد شروع نفس اول و اومدن سامي و نفس

 (؟!؟!مگه؟ کنسرت بوديم اومده!)میبردم لذت زنده موسیقي از و بودم داده تكیه میالد
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....... يا بود عشق از. ......نمیاوردم در سر کاراش از واقعا.... میكرد نوازش رو پهلوم و انداخت کمرم دور رو دستاش میالد

 مطمئن هنوز راستش خوندم چشماش از اينو بود داشتن دوست از خب ولي نه عشقم از حاال!!! بود عشق از بابا نه

 ......نه يا عاشقمه که نیستم

 نوا شايد...... کنم استفاده میالد با بودن براي هام ثانیه تك تك از و فكرنكنم چیزا اين به میدادم ترجیح من ولي

 فرياد ور میالد اسم سلوالم تك تك....... بودم که من ولي!( حلقم تو سقفم به اعتماد!!!!!! شايد گفتم البته)نبود عاشقم

 !رفتممممممم دست از کنم؟ چیكار ديگه ديوونگي و عشقه........ میزدن

 از داره و اتردين روشونه تهگذاش رو سرش جا همه از فارق هم میشا ديدم که کردم نگاه میشا و اتردين به چشمي زير

 ..... میكنه استفاده فرصت

 !زديم دست براشون و اومديم خودمون به همه اهنگ شدن تموم با

 .........بره در خستگیشون تا کردم تعارف شربت هم من و نشستن رفتن و بوسید رو نفس گونه هم سامیار

 شقايق اززبون

 .....باال رفتم و دمش خسته بودم نشسته هال تو که دقیقه چند بعد

 سر ام حوصله ديگه ادمم خو اما بود اومده میالد اينكه با..... میمالیدم رو چشمم و تخت رو کردم پرت رو خودم

 !!!!!!!!میره

 که میكنم نگاه رو اخرش اول همیشه!!!!! اخرش صفحه رفتم و برداشتم رو بود آورده برام سحر که جديدي رمان کتاب

 !!!!دنخون به میكنم شروع تازه بود شده تموم خوشي و خوبي به اگه اما نخونم رو داستان بود مگینغ داستان پايان اگه

 رد خوابیده حالت از در شدن باز با که میشد مهیج داشت کم کم اما بود مسخره خیلي خوندم که رو اولش صفحه چند

 !نشستم آدم مثل و اومدم

 ...تخت روي کنارم اومد و بست رو در و کرد نگاهم لبخند يه با میالد

 :گفت میالد و زدم لبخندي بهش

 !شد؟ چي پس ، نمیخوني رمان گفتي که تو ـ

 ....قشنگه ولي بهم داده سحر اينو آخه: من

 :گفت و انداخت نگاهي کتاب به میالد

 !بخونم؟ میتونم منم ـ

 :گفتم و اول صفحه رفتم و کردم نگاهش تعجب با

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 انجمن نودهشتیا  کاربران نگین+  مینا+  غزل | 6عشق به توان  سایت نگاه دانلود
 

 ........کنیم شروع اول از بیا باشه ـ

 :گفت و کشید دراز تخت رو و قاپید دستم از رو کتاب میالد

 !برات بخونم بخواب کنارم بیا هم تو ـ

 !!!!!نبود اينطوري اصال که میالد! بیرون میزد داشت چشمام ديگه

 .....خوندن به کرد شروع میالد و خوابیدم کنارش ناز با و آروم خیلي

 و اش شونه رو بودم گذاشته رو سرم و میالد به بودم چسبیده....... میگرفتم آرامش رساش و مردونه صداي شنیدن با

 ...تره متفاوت خوندم که داستانايي ي همه با داستان اين....... میدادم گوش داستان به

 دلت تو و تنها خودت اينكه تا داره اي ديگه لذت يه عشقت صداي با داستان دادن گوش و میخونه داره میالد چون

 !يبخون

 :گفت و برداشت خوندن از دست میالد که بودم داستان غرق من

 !خوندن موقع چطوريه تو صداي ببینم بخون تو يكمم کرد کف دهنم شدم خسته ديگه من ـ

 .......خوندن به کردم شروع و گرفتم دستش از رو کتاب و خنديدم

 ور حواسم و کنم تمرکز که میشد اين مانع کمرم روي میالد انگشتان حرکت اما کنم تمرکز خوندن رو میكردم سعي

 ......میكرد پرت

 ........نمیده گوش کردم حس که میخوندم داشتم و کردم جمع رو حواسم باز ولي

 :مگفت و پايین انداختم رو سرم و پايین ريخت هوري قلبم......... میكنه نگام همینطوري داره ديدم و طرفش برگشتم

 !میخونم؟ دارم ام هعم واسه نمیدي گوش چرا پس ـ

 .......بود شیرين و رويايي خیلي لبخندش! میكردم غش همونجا بود خودم دست اگه که زد لبخندي میالد

 !قشنگه؟ خیلي صدات میدونستي: میالد

 :گفتم تعجب با

 !من؟ صداي ـ

 .......قشنگه خیلي آره: میالد

 :گفتم و بستم رو کتاب و شدم بلند و زدم لبخندي
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 !!!!!فردا براي اش بقیه ديگه بسه ـ

 :گفت و داد بدنش به قوصي و کش و شد بلند میالد

 !!!!بود نداده مزه بهم خوندن رمان اينقدر حاال تا!!!!داد حال چقدر ـ

 :گفتم و خنديدم

 !!!!!!میخوندم داشتم من چون معلومه خب ـ

 !!!!!!داد حال بهم خیلي رمان میخونم قشنگ چقدر که ديدم و میخوندم داشتم من چون خیرم نه: میالد

 .....بیرون رفتیم اتاق از هم با و کردم نازك چشمي پشت

 

 نفس زبون از

 بود ادهد تكیه پشتشو بودو نشسته زمین رو سامیارم میكردم شونه موهامو داشتم بودمو واستاده توالت میز روي روبه

 طرفش چرخوندم سرمو سامي صداي با میرفت ور تابش لب با داشت تختو به

 باباتي شبیه بیشتر نیستي مامانت شبیه اصال -سامي

 کدومن؟ من باباي مامان فهمیدي کجا از شما بگي مشیه ولي میگن همه اره-من

 کنارش گذاشت برداشتو پاش روي از رو تابش لب

 میشدن رد کنارمون از داشتن وقتي ولي نشناختم اصال که اولش راستش چشمش رنگ روي از که رو بابات-سامي

 ديگه توا باباي گفتم ديدم که چشمشو گرن

 مادرم؟ و-من

  ديگه میرفت راه بابات کنار فسقلي خب-سامي

 نمیشه دلیل-من

 ؟ نمیشه دلیل بهش کنه پرت عاشقونه نگاه همش باباتم بگیرنو همو دست اينكه-سامي

 گفتم و بهم وندمکوب دستامو بودن فرهاد شیرينو مامانم و بابام واقعا نداشت جواب حساب حرف شدم ساکت

 ببینم تو خانواده میخوام منم ديدي منو خانواده که تو خب-من

 گفتش شیطوني لحن يه با سامي
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 اوردم روسع براتون ببینید بیاد فرنگو اون کنید ول بابا میگم مامانمینا به میزنم زنگ االن همین که نداره کاري-سامي

 ... وحشي گربه مثل چشماشم دراز قورباغه بونز مثل زبونشم ببر مثل میكشه چنگول عروسي چه اونم

 لمث هیكلت که باتو کي اصال میندازه را وحش باغه من براي دادي نسبت من به رو حیونا اقسام انواع خوبه خوبه-من

 مونهمی شرك اين مثل زورتم تواياليته تو ادوارد خوناشامه اين متل چشماتم اونه مثل ها هیوال شرکت تو بود غوله اين

 گرفتش هوا رو که طرفش کردم پرت رو برس حرفم دبع

 ديگه چندتا بدم نشون بهت رو مهرارا خاندان عكس بیا شوخي از دور بانو شديد مزدوج من با شما که فعال-سامي

 خانوادمون تو داريم خوناشام

 زد اشوعكس توپوشه رفت تخت به دادم مو تكیه نشستمو پیشش رفتم منم روپاش گذاشت دوباره برداشت لبتابشو

 التح از خانوادگیشون عكساي به رسید گذشت که يكم بود اتردين میالدو با خودشو عكساي اوالش شو اساليد روي

 داشت نگه عكس يه روي دراوردو تابو لب شو اساليد

 ستاره منه عشق میبیني رو دختره اين-سامي

 چشم دختر يه سیخ بدنم روي ي نداشته موهاي شدشو يخ دستام ؟ داشت عشقم مگه اين ريخت هري دلم لحظه يه

 دمیوم بهش اسمشم بود کرده بقل رو سامي پشت از که خوشفرم لباي با داشت اي کشیده صورت بودش ناز طوسیه

  میزد نوزده 91حدود سنش میزد برق ستاره مثل چشماش چون

 نمیشه شب روزم نشنوم صداشو روز يه عاشقشم -سامي

 تاز هفته يه دزد شوهر ي دختره اون با میكني غلط تو بگم بعدش سامي صورت تو بزنم باکله دونه يه میخواستم

 انداختي را عشقمي عشقم چه ببین بودم غافل

 ابرام رو انگار دارم دوست داداشي میگه وقتي-سامي

  برگشتم عادي حالت به دوباره اتیش رو ريختن يخ اب سطل يه انگار حرفش با

 داري خوشگلي اجي-من

 اتو خانوم اين ستاره بیخیال حاال بشه ستاره چشماي رنگ چشماش بچم داشتم دوست همیشه يمیدون-سامي

 کنارشون که ايشونم پیش سال 62در البته سامیار اسم به اورده دنیا به ماه پسر گل پسر يه میبیني که رو اي کشیده

 کردن تربیت ماهي پسر همچین که هستن بنده گل باباي ايستادن

 داد نشون رو دشخو بادستش بعدش

 خودشیفته-من
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 وارسش رنگه بود معلوم که مشكیشو موهاي بود پوشیده سفید خوشدوخت شلوار کتو يه بود کشیده اتو واقعا ولي

 بنسی خدا که مادرشوهراست اون از بود معلوم میباريد روش سر از جديت بود شب رنگ چشماشم بود کشیده زيبايي

 بودو بلند قد گندمي جو وموهاي عسلي چشماي با داشت مهربوني قیافه پدرش سامي مادر برعكس نكنه کس هیچ

  بود پوشیده رنگم شكالتي شلوار کتو يه چهارشونه

 باباته چشماي رنگ چشمات رنگ فقط مادرتي شبیه خیلي تو من برعكس-من

 پیشه سال مال عكسه اين هستن فرشته عمو جیگر مهتاب خانومش و سعید برادرم ايشونم خب ديگه ديگه-سامي

  ايران اومدن که

 يگهد که دخترشونو داشت قشنگي شرقي قیافه همسرشم بود مشكي ابرو چشمو سامي و ستاره برخالف سامي برادر

 اشاره زني به دستم با بود شرقي شرقي قیافش اونم باشه ساله سه 6 میخورد بگیره گاز لپاشو داشت دوست ادم نگو

 نكرد معرفیش سامي که کردم

 کیه؟ خانوم اين سامي-من

 نیستش مهمي شخص-سامي

 خانوادگیتون عكس تو اونم نبود اينجا عكسش که نبود مهمي شخص اگه کیه بگو خب چي يعني اااا-من

 ريخت بهمشون موهامو تو برد فرو دستشو بعدش کرد بهم نگا يه شده کالفه بود معلوم سامیار

 کردمشون شونه االن همین سامي اااااا-من

 نريزم بهم موهاتو منم تا نكن نگام ياينطور-سامي

 گفتم گونه بچه لحن با بعدش کوچولوها پیشي اين مثل کردم مظلوم چشمامو چشماش تو زدم زل قصد از

 نتنم؟ ندات چشولي-من

 کرد تاشودس سامي قلب بوم بوم بوم ريتم بودمو من خودم به تا ثانیه چند بعد ولي نگفتش هیچي لحظه چند تا سامیار

 گفت موموها تو

 کن رحم بابا نداري رحم اصال چرا تو دختر -سامي

 بود چي من بیرحمي از منظورش کردم نگاش گنگ کردمو جدا روسینش از سرمو

 مخالفم سمت چرخوند سرشو

 نكن نگام طوري اين-سامي
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 وضع رو جو کردم سعي شد سنگیني جو عجب اوه بیرون اومدم بقلش از اروم منم برداشت کمرم از دستشو بعدش

 کنم

 ايستادن؟ جنابعالي کنار که هستن کي خانوم اين خان سامیار-من

 کرد زمزمه تختو به چسبوند سرشو بستو سامیارچشماشو

 زنداداشمه-سامي

 گفتم دهنمو جلوي گرفتم دستمو

 داره؟ زن دوتا داداشت من واي اي ههههههههههههه-من

 کرد بلند تخت از سرشو

 کدوم نیست معلوم که دارم هم ديگه داداش يه ولي ولي دارم برادر خواهرو يه گفتم شما به من نفس ببین-سامیار

 غیرته بي اون زن هم زنه اين گوريه

 نشستم سیخ شدمو جدي

 ببینم بده توضیح درست-من

 باتو میدونم من کرده پیدا درز جايي حرفا اين بشنوم نفس-سامیار

 برچیدم لب خبرچینم مگه من شدم دلخور بود جدي لحنش از بدتر صورتشم بود جدي لحنش

 چینم خبر من مگه ديگه دردنكنه دستت-من

 گونم به چسبوند دستشو بعدش و دراورد موهامو تو کرد دستشو حرفش از شده پشیمون بود معلوم که سامیارم

 نزنه گولت وقت يه شیطون گفتم میدوني اخه-سامیار

 سوخت براش دلم ولي نیست حالیم مستقیم غیر هيخوا عذر من بگم میخواستم نمیكنه هم عذرخواهي يه بیشعور

 هس؟ کسلي چه چه شوما داشي اين ببینیم تن تعلیف بشیدمت خب-من

 کرد شروع توبقلشو کشوند منو سامیارم

 عواد واسه دردمیكرد سرش میداد سبزي قورمه بوي کلش بابام قول به بودو تر کوچیك من از سال يه سانیار -سامیار

 ما خونه به کالنتري پاي که بود سالم 60 من يادمه بود پالس ها کوچه تو همیشه خودش واسه دبو شري ماها برعكس

 ردنشب گرفتن بسته کت اومدن بود نشسته من پیش سانیارم داشتن رو سانیار جلب حكم بار اولین براي شدش باز

 به ونما سوال زير برد رو بابا اعتبار هقلب جراح بابام رفت مهرارا دکتر ي ساله چند چندينو ابروي رفت محل تو ابرومون
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 رهدخت يه خاطر به دخترونه دبیرستان جلوي پارك تو شد دردسر براش همینم داشت نترسي سر کشي قمه جرمي چه

 هک سانیارو هم پسره دوستاي بود کرده داغون رو پسره دست بود زده بود شده درگیر پسره يه با و بود کشیده قمه

 زداشتگاهبا تو بردن سانیارم شسكت کمرش بابا میشن موفقم که کنن پیدا خونشو میكنن عقیبت رو بوده کرده فرار

 ارمسانی گذشت دوسال کرد راضي پول با رو پسره خانواده مكافات جور صد با و بیرون اوردش بابا سند با روز چند بود

 دختر دوست بود شده کم کردنش وادع ولي میره زيرابي يه گاهي میومد خبرش هرچند بود شده ادم دوسال اين تو

 تدس بود سپرده سانیارو و بود خودش بیمارستان درگیر خدا بنده يعني نداشت کاريش باباهم فراوون فتو داشت

 مکنی محدودش نیست جرم که داشتن دختر دوست میگفت نداشت کاريش مامانم بود مامان سوگولي سانیارم مامان

 بابا شدني عاشق چه اونم شدش عاشق اقا زدو تا داشت خودشو خواص قايدع میدونم چه دعوا موادو سراغ میره

 اباب میخوامش میگفت سانیار هي نه بود کالم يه اومدحرفش وقتي ولي رفت باهاشون خودشم تحقیق فرستاد ادماشو

 روز هي تا بود فشار تو خیلي بابا میشه درست میگیره زن میگفت بود سانیار پشت سخت سفتو مامانم نه میگفت

 فتگ غافله اينا از سفره تو خدا همیشه باباش کاره فالن مامانش نیست درستي دختره دختره گفت گفت شد منفجر

 بعد عقل بي ي پسره کرد خودکشي سانیار زدو اينكه تا نه گفت اونم شنید اينارو ك مامان معتاده داداشش

 که رگش تو بود کرده فرو تیغو عمیق همچین میردمی داشت واقعا چون کردن موافقت ترسشون از بابااينا خودکشیش

 یارسام گفت اتاقم در اومد مامان روز يه زد بخیه دستش به خودش خونه تو ابروش نرس از بابا نمیومد بند خونريزيش

 بود خوب مالیشون وضع خونشون رفیم مامان با بود سالم60اونموقع ان کي دختره اين کار کسو ببینیم بريم شو بلند

 هدادش ديديم رو مامانه بوديم خونشون جلو ماشین تو ساعت چند نیستن خوبي خانواده میگفتن ها دروهمسايه ولي

 عدمب خاستگاري رفتیم بود شده دختره قیافه عاشق سانیارم بودن ولي باشن خالف نمیداد نشون ديديم ديديم هم رو

 زودگذر تب يه سانیار عشق ولي نداشت کاري ما با يعني نمیومد نظر به بدي دختر دختره بود خوب چي همه ازدواج

 رفتگ قلبش موقع همون بابا کرده فرار دختره يه با سانیار گفت خونه اومد گريون(سانیار زن)فرانك روزديديم يه بود

 بود سرخ سرخ چشماش بیرونو بود زده گردنش رگ کردم نگا سامیار به

 نیوورد دووم کرد سكته-سامیار

 ندي ادامه ديگه میخواي کنه شونرحمت خدا متاسفم-من

  شم سبك بگمو میخوام بگم میخوام ديگه نه-سامیار

 دلم پچ سمت کردم خم کوچولو يه سرمو اش گونه رو گذاشتم دستمو اونیكي بود يخ قدر چه دستم تو گرفتم دستشو

  پسر اين بود کشیده سختي چقدر کنم فكرشو نمیتونم اصال نه نبود بابا روز يه اگه میسوخت حالش به

 نیست خوب زياد حالت سامیار بسه-من

 شنید نمي صدامو انگار اصال سامیار ولي
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 دارهن ايرادي هیچ فرانك که بود گفته بود کرده خواهي عذر فرانك منو مامانو باباو از توش بود نوشته نامه يه-سامیار

 در هب در بود حامله فرانك که بود جااين بدبختي فرار بعدشم شده فرانك ي عمه دختر عاشق نیستو عاشقش اون ولي

 ما پیش از که میشه ماهي هشت 2 فرانك کنم خورد خودم دستاي با گردنشو میخواستم نبود که نبود دنبالش گشتم

 به هک عصبي زن يه به شد تبديل شدش بدتر اتفاق اون بعد ولي بود جدي اولم از که مامان شدش گور گمو اونم رفته

 نداشت کار زياد من به بود کرده ديونه ور ستاره داره شك همه

 شد؟ چي فرانك ي بچه پس-من

 کرد فرار ما خونه از که بود ماهش 1-سامیار

 پیشه؟ دوسال يكي مال اتفاقات اين يعني-من

 يخاک چشماي بود زيبايي دختر فرانك کردم نگاه عكس به دوباره شم خفه دادم ترجیخ که کرد بهم نگا يه سامیار

 شگلهخو گفت میشد داشت که ارايشي اون با کل در تزريقیه بود معلوم لباشم عملي دماغ برنزه پوست با داشت رنگ

 بود؟ رنگي چه چشماش داداشت-من

 داشت تیره سبز چشماي بود رفت عموم به-سامیار

 متنفري؟ ازش-من

 بودن گزاشته کار شیشه چشماش تو انگار بیروح يخو نگاه يه انداخت بهم نگا يه

 چرا؟ بگم کنم پیداش میخوام فقط هن-سامیار

 گفت حموم سمت میرفت که درجالي شد بلند بعدش

 شدم سبك دادي گوش حرفام به که ممنون-سامیار

 گفتم لب زير حموم تو رفت نشدشو جوابم منتظر

 میشه خواهش-من

 يه زا عكس يه که نمیشد پیدا دريغ ولي میگشتم جرم مدرك دنبال داشتم تو گشتن تابشو لب کردم شرو بعدش

 جمع ابوت لب گرفته خوابم ديدم بعدشم کردم سرگرم تابش لب با خودمو ساعتي نیم هیچ اي نوشته يه ناشناس دختر

 بازم ليو شدم بیدار که بود گذشته چقدر نمیدونم بخواب د تختو تو خوردم سر برداشتمو شلوارك تاپ يه رفتم کردمو

 از نرمه چه اخي بالشتم رو گذاشم سرمم شدم دمر زدمو چرخ يه اقعاو راسته میاره خواب خواب میگم میومد خوابم

 چه مبالشت کردم بقلش بالشتمو دور انداختم کردمو باز دوطرف از دستامو نكردم باز چشمامو بپره خوابم اينكه ترس

 ديدم کردم باز چشممو اليه اروم نداره امكان نه نه جللخالق هست گرمم ديدم کردم صبر ديگه يكم شده زياد طولش

 با که من حیام بي سر تو خاك کردم بقلش سفتم چه ببین کشیدم خجالت عمرم تو بار دومین براي سامیارم بقل تو بله
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 برسرت خاك چشماش هان شیطونه چه چشماش سرم تو خاك يعني لخت باالتنه و شلوارك با هم اقا شلوارك تاپو

  بیداره اين بهش زدي زل دوساعته نفس

 اينطوري ات میخوابیدم پیشت تر زود میندازه کار از زبونتو دوساعت فضا میبرتت من کردن بقل میدونستم اگه-سامیار

 بشه

 من خب من...  من سامیار ببین -من

 من نجات فرشته اخیش زدن درو موقع همون که

 پايین نمیايید نفس-شقايق

 شقايق اززبون

 :گفتم زدم در وقتي....نااي نفس پیش برم گرفتم تصمیم و بود رفته سر ام حوصله

 !پايین؟ نمیايد ـ

 با.. .بود فكر تو و بود نشسته تخت رو لخت نیمه سامیار اما بیرون اومد سريع نفس و شد باز در ثانیه چند بعد که

 !!!!!نه يا پايین میاد نپرسیدم ازش و بستم و در تعجب

 ور فكرم هم میشا و زدم لبخندي کردن چیكار سامیار و دمیال که روز اون ياد به! کنیم بازي تا بود آورده رو ورقا میشا

 !!!!! زد شیطاني لبخند و خوند

 !رفتن در قصر پسرا بنابراين و نبود سامیار چون نكرديم بازي شرطي ايندفعه اما کنیم بازي حكم شد قرار

 کاراش به تعجب با تامونچهار هر و شد بلند و شد خرد اعصابش میشا..... بود شده کننده کسل بازي ، ساعت يه بعد

 !!!! کرديم نگاه

 !میشا؟ چته: من

 !بذارم آهنگ میخوام: میشا

 تهگرف رو منظورش تازه! کرد بلند رو اتردين و گذاشت ماليم آهنگ يه و ضبط سر رفت که کردم نگاه بهش تعجب با

 رقص به شروع و گرفت رو شامی دست و کرد حلقه کمرش دور رو دستش و زد میشا روي به لبخندي هم اتردين... بودم

 به و گرفت رو بازوم میالد که میكردم نگاهشون داشتم هم من و کرد خاموش هارو چراغ رفت هم نفس..... کردن

 رو چپم دست هم من..... من راست دست هم چپش دست با و گرفت رو کمرم راستش دست با.... کرد نزديك خودش

 ....کرديم شروع و گذاشتم اش شونه روي
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 ارسامی و داشتم ها پله به کامل ديد من ولي بود ها پله به میالد پشت..... لغزيد مي ماليمت با کمرم روي میالد تدس

 .........میشد نزديك بهش که نفس بعد و ديدم رو آمد مي پايین گیجي با که

 غرق درش ناخداگاه که بود جذاب اينقدر ايش قهوه چشماي.... کردم نگاه چشاش تو و کردم میالد معطوف رو نگاهم

 روي از رو نگاهش میالد..... میشه تر کم و کم باهام داره اش فاصله میكردم حس و بودم چشماش غرق.... میشدي

 ....موند ثابت لبام روي اخر در و کرد هدايت تر پايین به چشمام

 باال داشت خیلي هم من نبد حرارت و میشد کم داشت خیلي اش فاصله..........ايستاد و برداشت رقصیدن از دست

 مايچش و شد باز هم از لباش.... بزنه ضربان تند تند قلبم میشد باعث و میخورد صورتم به گرمش هاي نفس... میرفت

 و.... بیرون بزنه ام سینه از قلبم که االنه کردم حس و کردم حبس ام سینه تو رو نفسم و شد بسته خودکار منم

 ............لحظه درهمون

 باز رو چشمام و فرستادم بیرون به رو شدم حبس نفس هم من و برد عقب رو سرش میالد و شد روشن ها چراغ

 خجالت و باال حرارت از ناشي که میكردم حس رو پوستم زير خون وجود و میزد تند تند داشت قلبم هنوزم........ کردم

 .........بود

 .......میكنن نگاه من به شیطنت اب دارن که ديدم رو میشا و نفس و شدم جدا میالد از

 !؟!نديد؟ آدم چیه هان: من

 :گفت و خنديد میشا

 !!!رمانتیكن چه اينا آقاتون ـ

 .....کردم نگاه میالد به و کردم اي خنده

 ....میگم که من میكنه بوس نفسو زرت و زرت که سامیارم اين ها نداره سامیار اين از کمي دست البته: میشا

 حرکتش اين از غش غش میشا که کرد درشت رو خوشگلش چشماي نفس که انداخت نفس به نتپرشیط نگاه يه و

 !!!! خنديد

 .....تازه.....میزد حرف اين گوش در داشت همش کنه جمع رو اتردين اين بیاد يكي خیر نه: نفس

 !شد سرخ و بازوش تو زد میشا و

 !کنیم درست چايي تا آشپزخونه تو رفتیم من و نفس با بعد و کرد خاموش رو اون و ضبط سمت رفت میشا

 

 غنج دلم ته و میشدم سرخ لحظه اون آوري ياد با و میلرزيد دستام هیجان شدت از برمیداشتم رو لیوانا که همینطور

 !!!!! میرفت
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 ینيس میشا و سیني تو گذاشت رو شكالت و قندون هم نفس و ريخت چايي توش میشا و سیني تو گذاشتم رو لیوان

 .......پسرا پیش دبر رو

 ردهنك وقت هنوز که میكردم نگاه باال به میكردم نزديك لبام به رو چايي لیوان که همینطور و میالد کنار رفتم من

 لبخند يه....... خصوصیش حريم تو کشیديم سرك ما بفهمه عمرا بود سفر که هم( تفضلي)تفي!!! کنیم کشفش بوديم

 :گفتم نفس و میشا به و زدم شیطاني

 ؟!برمیگرده کي تفضلي اين ـ

 :گفت و انداخت باال ابرويي نفس

 شده؟ تنگ براش دلت چیه ـ

 :گفتم و کردم اي خنده

 !بهتون بگم رو جريان تا حاال بگو تو!!!! نه ـ

 !چطور؟ ديگه هفته يه خب: میشا

 !کرديد؟ فكر باال به اصال ها بچه: من

 !چطور؟ آره: نفس

 ؟!!نمیده؟ قلقلكتون فضولي حس شما بگید میخوايد يعني بابا اي: من

 :گفتم دستپاچگي با هم من و کردن نگاهم تعجب با همه

 !!!!!!کرده قدقن اونجارو به رفتن که کرده قايم باال اون چي تفي ببینم شدم کنجكاو من ديگه میگم راست خب ـ

 :گفت و داد تكون رو سرش هم نفس

 !!!!!!! بععععععلهههه ـ

 :گفت بود نیومده بدش من فكر از که هم میشا

 !هستم منم ـ

 :گفتم آرامش با و زدم روش به لبخندي

 !!!بگم بهتون تا بخورم رو چايیم کنید صبر حاال ـ

 :گفتم من و کردن نگاه من به شد تموم چايیاشون همه وقتي..... خوردم رو چايیم خونسردي با و
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 !!!!میخواد سر سنجاق فقط!!! ديگه هیچي ـ

 :اورددر رو ادام هم نفس

 !؟!کني؟ کار چطور بلدي تو مگه!!!!! میخواد سر سنجاق ديگه هیچي ـ

 !گرفتم ياد اشي از کردم شوخي! پايینم ي بچه من: گفتم خنده با من

 !!!!! گلوم تو پريد دهنم آب که کرد نگاه بهم همچین میالد

 :گفتم و کردم نگاه میالد به من و من با

 !گرفته ياد دخترش وستد داداش از اشكان همون پسردايیم، ـ

 حل رو سوتفاهمات گفتم منم ديگه کنه فكر شايد خب!!!)کیه اشكان که نكنه بد فكر میالد که بیرون دادم رو نفسم و

 !!!!!!(کنم

 :گفتم و شدم بلند

 !!!!بیار سر سنجاق يه برو نفس ديگه پاشو ـ

 ....بیاره سنجاق رفت و شد بلند هم نفس

 ...باال رفتیم و گرفتم رو میالد دست و کشیدم روم سرو به دستي هیجان با مه من.... شدن بلند هم بقیه

 ......من به دادش ترديد و شك با و باال اومد سنجاق يه با هم نفس

 هم تفضلي..... نیومده توش کسي سالهاست انگار و بود مخوف جورايي يه باال طبقه...... بود زده هیجان هم میشا

 ....میخوابه پايین همیشه

 توي و میرفتم ور باهاش.... تو کردم فرو ماليمت با رو سنجاق و در قفل سمت رفتم و دادم تكون دستم تو رو سنجاق

 ..... شد باز در حرکت چند بعد و میدادم تكونش قفل

 :گفتم و کشیدم عمیقي نفس من

 ....کجاست مبرمیداري که هرچیزي جاي بمونه يادمون بايد فقط!!! شد انجام موفقیت با عملیات ـ

 به يول..... تو رفتیم و گرفتم رو میالد بازوي همیشه مثل... میالد منو بعدش و شدن وارد میشا و اتردين و سامي و نفس

 !!!!شد بسته محكم مهیبي صداي با در و نداشتم نگه رو در شدم وارد من اينكه محض

 

 نفس زبون از
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 هوي که بودم فكرا همین توي نداشتیم خبر ما بودو کنم باز قفل بودا دختري عجب شقايق اين میكردم فكر داشتم

 رگشتمب قلبمو رو گزاشتم دستمو ديوار گچ مثل شد رنگم کنم فكر من زدم رو ناقصه سكته تققققققققققققققق

 قاطي معصاب میشم عصباني که همیشه مثل نبود خیالشونم عین پسرا ولي نداشتن من از کمي دست هم میشا شقايقو

 چسبوندم امپر ازمب میكنه

 گهم ديگه اس خونه بابا باال اين اومدم شما حرف به که من نشم چي چي بگم اي فضولي بیايیم بكنیم غلط اي-من

  نديد خونه

 که تمپش گذاشت دستشم اونیكي گرفت دستمو شدشو تر نزديك بهم کردم هم قاطي پريده من رنگ ديد که سامیارم

 بود بزرگ ديواري کتابخونه يه

 نفس؟ خوبه حالت-يسام

 رخیدچ ديواري کتابخونه بعله ديديم که ببینم پشتو برگشتم چرخید پشتي ديوار کردم حس گفت اينو که همین

 باهم بعدم بودم روش روبه که من رو شد پرت نداشت جايي جابه امادگي بهشو بود داده تكیه دستشو که سامیارم

 میشدم له زيرش داشتم زمین افتاديم تاالپ

 ما سمت دويدن چرخیده کتابخونه ديدن که هم اه بچه

 باالديگه بیايید میگم که میدونم چیزي يه من نگا جارو اين-شقايق

 شد جا جابه ديوار فیلما اين مثل پسر اه-اتردين

 ديگه شو بلند شدم له سامیار-من

 خنده زير زدن ما به بود افتاده نگاشون تازه که شقايقم و میشا

 زير اين شدم پرس کن بلند من روي از داداشتو اين ابی میالد درد مرض-من

 ندبل زودتر خودش سامي که کنه بلند رو سامي که اومد نخنده که گرفته خودشو جلوي زور به بود معلوم که میالدم

 یشهم همین ادم رو بیوفته هرکول يه ديگه معلومه شد خورد کنم فكر اينام کمر از بشم بلند تا گرفت منم دست شدو

 شكيم سیماني اجراي با ديوارشو تا سه بود ترسناکا فیلم زنداناي مثل واو سرم پشت به فتد نگام تازه شدمو دبلن

 قريبات عكس قابه يه با بود توش سوخته نیمه شمع تا چند و صندوقچه يه فقط بودش خالي تقريبا بودن پوشونده

 بود سوخته صورتش نصف که بود خوشگل زن يه عكس توش که بزرگ

 ما سمت برگشت بعد کرد نگاش يكم نشست صندوقچه جلوي رفت میارسا

 کني بازش میتوني ببین بیا شقايق قفله-سامیار

 کرد بازش و کرد بازي بازي قفله با يكم رفت اروم شقايقم
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 شدش باز ديدينگ ديري-شقايق

 گفتم که کنه باز درشو اومد سامیار

 نباشه توش چیزي اي بريده سر حیووني وقت يه عقب بیا سامي – من

  بود کرده قايم خودشو من پشت که هم میشا عقب اومد بودش گرفته ترسناك فیلم توهم من مثل که شقايقم

 گفت هاش خنده بین اتردين خنده از ترکیدن پسرا دفعه يه

 نیست اي زنجیره قاتل که تفضلي بابا-اتردين

 رو اينا گرفته توهم-میالد

 هست روتون هنوز ترسونديمتون که دفعه اون تاثیرات میبینم نفس-سامیار

 شد دوبرابر ترسم افتادمو فیلمه اون ياد حرفش با

 ردک شروع و صندوقچه تو رفت فرو سرش شد چي نمیدونم يهو کردو باز رو صندوقچه در دخترا ما به بیتوجه سامیارم

 صداي يهو کشیدن جیغ يمکرد شروع دخترا با ولي چیشده نمیديدم درست بود جلومون اتردين چون زدن داد به

 شد بلند بود نزديكش که میالد صداي باشه نیومده سرش باليي وقت يه شد سرم تو خاك شد قطع دادش

  نمیدي جواب چرا داداش سامیار سامي-میالد

 میت رنگ شد رنگم بست يخ رگام تو خون کرم حس ديدنش با سامي سمت رفتم کنارو زدم بود جلوم که اتردينو

 شا چهره میالدم نمیخورد تكون بیرون پاهاش بودو صنوقچه تو سرش کرد يخ دستام بود شده بريده بريده نفسام

 ات بودم نكرده گريه میاد يادم که موقع اون از دراومد اشكم عمرم تو بار اولین براي میداد تكونش هي بودو زده وحشت

 رس ديوارو به دادم تكیه همونجا منم شد بلند رسامیا اتردينو میالدو خنده صداي که کنم غش بود نزديك ديگه امروز

  زمین رو خوردم

 نفجرم اتشفشان مثل کشیدمو عمیق نفس يه خودشون تو بودن شده مچاله ترس از که کردم میشا شقايقو به نگا يه

 شدم

 هیچي هدفع اون جالبه تون مسخره هاي شوخي اين کرديد فكر جدا ايد؟هااااااااااااان بامزه خیلي کرديد فكر-من

  داريد عقل اصال که نمیرسه شغورتون شد باز روتون نگفتیم بهتون

 هوقت چند اين میپريد چپمم سمت پلك کنم فكر هیستريك لرزش يه میلرزيد دستام تمام میزدم داد میلرزيدمو

 داوم سامیار کردن جور رو اش بهونه هم اينا که بترکم باروت انبار مثل تا بودم جرقه يه منتظر بود روم فشار خیلي

 زدم داد جلوشو گرفتم تهديدي حالت به دستامو عقبو رفتم قدم يه که کنه بقلم
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 ديدي خودت چشم از ديدي هرچي زدي دست من به-من

 کنه اروم منو کرد سعي و کرد استپ جاش سر سامیارم

 که نشده چیزي اروم نفس اروم خب خیلي خب خیلي-سامیار

 شد خورد عصابم بدتر حرفش با

 دبع برديد سكته دم تا مارو اتون مسخره هاي شوخي اين با بشه چي میخواستي ديگه نشده چیزي نشده یزيچ-من

 نشده چیزي میگي

 بود شده فراموششون صندوقچه انگار همه میكشیدم نفس بلند بلند

 اش چونه م میشا گريه زير زد بلند يهو بود دراومده شوك از که شقايق سرمون تو بخوره صندوقچه اون بگم اي

 زدم يلعنت ي خونه اون از کنارو زدم بودو واستاده راه وسط که اتردينو میكنن چیكار ببینم واينستادم ديگه میلرزيد

 االب پريدم لحظه يه خودمم صداش از که جوري بهم کوبیدم درو اتاقمو تو رفتم بعدش پايین رفتم ها پله از و بیرون

  حموم رفتم کنن فكر که کردم باز اخر تا دوشو شیر حموم تو رفتم کردمو قفل درو سريع

 هب میمرد انگار حاال توام نفس اه سرم تو میريختم خاکي چه من میشد چیزيش يه اگه نداشت عقل اصال سامیار اين

 شچیزي اگه نكنه خدا نفس شو خفه گرفتم گاز هم با لبمو زبونمو میشدم خالص دستش از میمرد کاش اي اصال درك

 بدتر ولي نريزيد ها لعنتي ديگه بسه اه ريخت ام گونه روي هم ديگه مزاحم اشك قطره يه ردممیم منم میشد

 میخواستن ازادي بودنو شده خسته بودن چشسمام زندوني سال چند اينكه از انگار گرفت سرعت ريزششون

 سامیار صداي پشبندشم شد بلند درزدن صداي

 کن باز درو مادرت جان نفس نفس-سامیار

 خوابب مبال رو پايین همون نمیكنم باز درو شبم کن التماس حاال میشینه لرزشم پاي میخوره خربزه وقتي ادم ااق اهان

 کن باز درو اين میگم بهت نفس-سامیار

 شد بلند گوشیم اس ام اس صداي بعد ثانیه چند

 (درو اين کن باز کردم غلط اصال نفس)بود نوشته بود سامیار

 درو اين نم میخوره اش عمه درد به نوشتنم که نمیگه زبوني اصال کردم غلط نمیگه ايقیناشق پیش مغروره انقدر ببین

 نمیكنم باز

 

 سامیار زبون از
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 فكر داشتم ديگه طرف يه از بود نروم رو دخترا اين گريه صداي طرف يه از کن درستش بیا حاال کردما غلطي عجب

 چقدر کنه نگا صورتت تو ديگه عمرا کردي که غلطي اين با سامیار کنه باز درو کنم راضي نفسو چجوري میكردم

 میدونه خدا کردم لعنت خودمو ترسیده اونقدر ديدم که موقعي

  در به زدم تر محكم اينبار

 درو اين کن باز عزيزم جان نفس-من

 نمیده جواب نخیر

 بهت دامص زياده حیاط تا ارتفاش که اتاقتم پنجره بخونم بزنم برات نمیتونم تهرانه مون خونه گیتارم خدا به نفس-من

 کارو اين بازم بود فراهم کشیدن منت شرايط اگرم کشي منت باال بیام ديوار از که نیست اجري هم خونه نماي نمیرسه

 درو اين کن باز پس نیست خونم تو نیستمو بلد اصال چون نمیكردم

  میكنم غلطي چه االن پس نیست خونم تو کشي منت خودم جون اره

 دش پديدار در چارچوب تو نفس قرمز چشماي عصبانیو شدوصورت باز در يهو که بزنم در دوباره که باال بردم دستمو

 شد خشك هوا تو منم دست

  بدم رات اتاق تو اگه عمرا شكستي درو تو چته-نفس

 ردنک فوران با بود مساوي من کار اين ولي میكردم بقلش محكم بود خودم دست اگه داشتم دوست عصبانیتشم

 اصال امیش اين داره ناز انقدر ما زن فقط خدا تورو ببین پايین اومدن ها پله از میشا اتردينو موقع همون نفس عصبانیت

 گفت ديدي رو نفس قیافه که اتردين میكرده سكته ترس از داشته رفت يادش کنم فكر

  اژدها خشم داداش برسه دادت به خدا علي يا-اتردين

  ترکید من يقبل پیشبیني طبق نفسم

 ببیر دار ور شوهرتو اين میشا.....  نكن کاري يه اتردين-نفس

 گفت اروم میشد رد داشت وقتي هم میشا

  میگیره پاچه خوب موارد اين در باش شلوارت پاچه مواظب سامیار-میشا

 شدن جیم اتردين با زود بعدم

 دکر فكر خنديدم روش تو دوبار نمیگم هیچي من هي نكن باز درو اين اصال درك به کوبید من روي محكم درو نفسم

 اب مبلو رو نشستم پايین رفتم بیخیال میاد دستت کار حساب اول روزاي سامیار همون شدم روز چند وقتي خبريه

  رفتم ور گوشیم
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 اينجا اومدي شدي نگرفت؟پنچر تحويلت خانومت شد چي-شقايق

 ردمک گوشیم گرم سرمو جواب بدون همینه بعد به اين از دکر کپ بیچاره که انداختم بهش جدي معمولي سرد نگاه يه

 نبیهت خوب میشم اينجوري روز چند کردم طي بیخیالي ننداختمو بهش هم نگا اصال پايین اومد نفسم دقیقه چند بعد

 میدوني رو روزا اين قدر شدي که

 شده؟ ريختي اين که سامیار اين با کردي کار چي نفس-میشا

  میكردم بايد که رو کاري همون-نفس

 من سمت کرد رو بعدش

 ؟ سامیار اقا شد عبرت-نفس

  خروجي در سمت افتادم راه برداشتمو سوئیچمو پوشیدمو لباس و اتاق تو رفتم حرفش به توجه بي

 دارم کار جايي میام دير-من

 کجا؟-نفس

 شده قرمز ديديم صورتشو که اخر لحظه چون شد تموم گرون براش خیلي کنم فكر بیرون زدم در از ندادمو جوابشو

 خورد زنگ گوشیم الزمه ولي بدم حرصش اينكه از میشدم ناراحت خودمم بود

 بله-من

 پیچید گوشم تو اشنايي ي زنونه صداي

 سامیار؟-صدا

 تويي؟ فرانك -من

  ببینمت بايد اره-فرانك

 

 شقايق اززبون

 ورشوش پسرا اين که واقعا........ کرديم نگاه ودب شده قرمز عصبانیت از صورتش که نفس به میشا و من در شدن بسته با

 هواس.... بد خاطره يه به میكنن تبديلش و میكنن خراب رو لحظات بهترين و ها موقعیت بهترين همیشه.... آوردن در

 :گفتم و کردم نگاه میالد و اتردين به رو عصبانیت با!!! خنده واسه چي؟

 !زشت؟ اينكار بود کي نقشه ـ
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 :گفت و انداخت من افروخته بر چهره به نگاهي ستر با اتردين

 ......سامیار ـ

 کارتون! میزنیم؟ ناقص سكته نگفتین! داديد؟ انجامش چرا شما!!میده سبزي قورمه بو کلش بس از! اهههههههه: من

 ........نداشتم انتظار ديگه تو از اتردين.....  که واقعا..... بود زشت واقعا

 :گفت اي بامزه حالت با میالد

 !داشتي؟ انتظار من از يعني ـ

 :گفتم و کنه ايجاد من در تغییري نتونست هم حالتش اون حتي

 .....که اونكاري با بله ـ

 .........بیارم روش به رو اشتباهاتش نمیخواستم.........  خوردم رو حرفم بقیه و

 و بود شوك تو و بود نشسته مبل روي امیش.......کردم نگاه پسرها مخالف سمت به و بردم فرو موهام تو رو دستم

 .........میكنه فكر چي به داره نبود معلوم و بود زده زل ديوار به هم نفس و میكند رو لبش پوست

 جونیم جون دوست نمیذارم من اما شده دار جريحه نفس غرور کردم حس......... بود کرده رفتار بد خیلي سامیار

 !!!! خودراضي از مرتیكه! کیه؟ کرده فكر سامیار اين بشه، ناراحت

 ساعدم و تخت رو کردم ولو رو خودم و رفتم باال طبقه به سريع و شم خالص ناجور فكراي شر از تا دادم تكون رو سرم

 ....کردم نگاه عسلي کنار ساعت به...... پیشونیم رو گذاشتم رو

 .....اما بگذرونیم خوش کلي میتونستیم دننمیكر اينكارو اگه پسرا اين بود رفته سر ام حوصله.... بود 6 ساعت

 رو سامي حال بايد...... کردم کارو همین هم االن و میگیرم گاز رو لبم گوشه فكر تو میرم اساسي وقتي همیشه

!( )میشا منو روزي شبانه تحقیقات و مشاهدات طبق و کنه اينكارو چطوري میدونه بهتر خودش نفس اين......بگیريم

 ......شده نفس عاشق سامیار

 !!!!کنیم تحريكش عشقوالنه جوري يه بايد پس

 مخاي و بشینیم بیشتر نفس و میشا با بايد ولي....نمیگفتم هم بد ولي گرفت ام خنده ام مسخره فكراي اين از

 ....بندازيم کار رو اکبندمون

 :مداد جواب حوصلگي بي با گوشي صفحه به کردن نگاه بدون و برداشتم کردن فكر از دست گوشیم زنگ صداي با

 !بفرمايید؟ بله ـ

 :پیچید گوشي توي عصبانیت با اشكان صداي
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 !!!کوفت ، مرض ، درد و بله ـ

 !کنم؟ قطع بدي فوحش فردا تا میخواي اگه ؟!داري کار يا بدي فوحش زدي زنگ! ؟!؟ تو چته هوي هوي هوي: من

 :نشستم سیخ جام توي اشكان فرياد با

 !میده؟ جواب رو گوشیت کیه پسره اين ـ

 :گفتم من و من با و پريد رنگم لحظه يه

 !میزني؟ حرف چي درباره ، پسره کدوم.. کدوم.. ك ـ

 !شوهرتم میگه که همون... نزن راه اون به رو خودت: اشكان

 ........افتادم میالد عصبانیت ياد و اومد بند نفسم حرف اين شنیدن با

 !(کردم عصبي خنده يه و!)ها بده حالت! شوهرم؟: من

 !شوهرتم من میگه میده جواب رو گوشیت پسره يه میگفت پرهام نگو دروغ: اشكان

 :پرسیدم عصبانیت و تعجب با و شد چهارتا چشمام

 ؟!داده بهش رو ام شماره ابلهي بیشعور کدوم ؟!داره رو ام شماره پرهام مگه ـ

 !عزيزم ي عمه دختر دادي اب به گل دست که میبینم و بهش دادم خواست دلم!!!!  دادم من: اشكان

 :میدادم دست از داشتم رو کنترلم ديگه

 !!!آشغال بیشعور شو خفه ـ

 :گفت و کرد اي خنده اشكان

 !!!!آوردي کم که میبینم ـ

 :گفتم عصبانیت با

 رو دوستت حرف تو...... میگه دروغ هي و میزنه هرکاري به دست هدفش به رسیدن واسه آشغاله پرهام شو خفه ـ

 !داري؟ باور ات عمه دختر حرف از ربیشت

 :زد داد عصبانیت با اشكان

 !نه؟ مگه میالده هم آقاتون اسم..... کرده ثابت بهم!!!! دارم قبول بیشتر رو دوستم حرف که بله ـ

 :گفتم تعجب با........ بود دراومده اشكم ديگه
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 !عوضي ندارم شوهر من...... نمیشناسم... اسم اين به کسي! میالد؟ ـ

 !!!!جوجه دارم عكس ازتون من: اشكان

! منو؟ داشت نظر زير مدت همه اين..... باشه پست اينقدر پرهام نمیشد باورم....... زدن تند تند به کرد شروع قلبم

 !!!!اومده دنبالمون اين بیرون رفتیم دوتايي میالد با که روز همون کنم فكر وايیییییي

 !!!بفرست برام روعكسا میگي راست اگه!!! میگي دروغ: من

 !!!!!هواس باد همش اينا و نداره عكسي و میگه دروغ داره که فهمیدم و شد قطع صداش اشكان لحظه يه

 :گفتم و کردم اي خنده

 !!!!بدرود ـ

 !!!تخت رو کردم پرتش و کردم قطع رو گوشي و

 جا به ام گونه روي ردي و میريخت تخت روي به چشمام از وقفه بي اشكام و میلرزيدم داشتم عصبانیت شدت از

 .....میذاشت

 با و کرد هول کمي من ديدن با و تو اومد میالد حین همین در...... باشن پست اينقدر پرهام و اشكان نمیشه باورم

 :گفت و کرد بغلم و پیشم اومد شتاب

 !شده؟ چیزي! ؟ عزيزم میكني گريه چرا! خانومم؟ شده چي ـ

 :گفتم اخم با و کردم پاك لباسش با رو ماشكا و اش سینه رو گذاشتم رو سرم

 !میترسم...... میالد میترسم من اما نداره مدرکي فعال البته! کردم ازدواج من که فهمیده اشكان میالد ـ

 :میگفت لب زير و میزد بوسه موهام روي و داد فشار خودش به بیشتر رو من میالد

 !کوچولو خانوم کنه تاذيت نداره حق کسي باهاتم من تا باهاتم من نترس، ـ

 :گفتم و کردم نگاهش خنده با

 ؟!ام کوشولو من ـ

 تو رو دستم..... کرد پاك انگشتاش نوك با رو بود گونه روي که اشكي قطره و گرفت اش خنده لحنم اين از میالد

 :گفت و زد بوسه انگشتام بر و گرفت دستش

 !مني کوشولوي تو اره ـ

 !!!کرد دادنم قلقلك هب شروع و تخت رو خوابوند رو من و
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 !!!!! نبود بردار دست اون اما کنه تمومش میكردم التماس میالد به....... خنده از بودم کرده غش هم من

 :گفت و گرفت رو دستم و زد لبخندي بهم و کرد ول رو من دقیقه چند بعد باالخره

 !!!!! کشونديمت سكته مرز تا که میخوام معذرت راستي ـ

 :گفتم و گرفت ام خنده

 !!!!!!! بگو نفس به اينو ـ

 ...........بیرون رفتم و شدم جدا ازش خنده با و

 نفس زبون از

 اورب اصال ها بچه سابق نفس سامیارو همون بوديم شده جفتمون يعني بودم سنگین سرو سامیار با که میشد دوماهي

 ارک حساب بشم سنگین سر باهاش روز چند میخواستم نمیكردم باور خودمم راستش بشیم اينجوري يهو ما نمیكردن

 چقدرم هر دوماه به شد تبديل سامي محلیاي بي منو هاي بازي بچه و ما بازياي غد با روز چند اون ولي بیاد دستش

 المس بود شده زدنمون حرف درك به بره گفتم کنه خواهي معذرت بیاد کنیم تحريكش گفتن نفس با شقايق اين

 نه يا نهخو میاد شبا که میكردم شك گاهي بخیر صبح بگم بهش که نبود میشدم بیدار که هم صبحا بخیر شب خدافظ

 فضليت گفتن امروز اينكه تا هتل میرفتن پسرا بودن ما پیش که هفته يه اون تو و میزدن سر بهمون ماه هر هم مامانینا

 میخوردم بودو مهربون باهام که ها موقع اون حسرت دوماه اين توي دنبالش فرودگا بريم خواسته ما از بیادشو میخواد

 ديوونه ادمو که بود چشماش تو درموندگي و تابي بي رنجو دردو غمو يه خونه میاد دير گفت که کذايي روز اون بعد

 دير دوشب اي هفته نمیرفت جا هیچ ما بدون که سامیاري بود گوشیش زياد خوردن زنگ ازهمه بدتر و میكرد

 هک رازي راز يه با داغ و گرم بود قبل مثل هنوز بهم نگاش ولي چشه بپرسم نمیداد زهاجا غرورم منم خونه برمیگشت

 سر نگاهه اون میكرد رفتار جدي سردو که چقدرم هر نمیشد کنه پنهون خواست مي که چقدرم هر بود خودمم نگاه تو

  چرخوندم سرمو در صداي با بود جاش

 تو نشه يرد وقت يه فرودگا بريم بگیريمو گل میريم اتردينینا ماشین با میالد منو ديگه شو اماده باش زود نفس-شقايق

  بیايید شید اماده سامیارم با

 داد ادامه کردو تر اروم صداشو

 ونا بیچاره میره بین از داره میشه تر القر داره روز به روز مردم پسر بابا نیستا بد بزني غرورت اون از يكم-شقايق

 چیه دردش ببین بزن حرف شباها يكم با مغرور تو مغرور

 کوتا ینج کت يه برداشتم مشكي شال با مشكي مانتوي يه لباسامو کمد سمت رفتم بیرون رفت اونم دادم تكون سرمو

 نیم کفشاي گذاشتم باز کتمو هاي دکمه و پوشیدم کردمو انتخاب ستش تفنگي لوله جین شلوار با اي سورمه تنگ

 که ندادم پوش اونقدر ريختم ور يه جلوشو دادمو پوش موهامو باالي سريع دمپوشی هم سانتي 96 مشكي باز جلو بوت
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 برنزمو پودر کرم نخوابه موهام پوش که کردم سرم دقت با هم شالمو میومد بدم اونجوري خودمم چون تپه پشه

 مشد خیره اينه وت شاهكارم به اخر در و ريمل و مشكي مداد يه با زدم ماتم لب رژ يه صورتم تو کردم خالي برداشتمو

 حموم و نبود معلوم سامیار کمد سمت رفتم کردمو خودم به ديگه نگا يه میومد خیلي عسلیم چشماي به برنزه پوست

 ادياير چه شقايق قول به کنم قبل مثل رو روابطمون بايد شده که هرجوري امروز درنیومده دوساعته که میكنه چیكار

 کم نم شو سابق مثل باهام ببخشو منو خدا رو تو سامیار واي بگم برم که نه ولي بگیرم ناديده غرورمو من بارم يه داره

 يا سورمه جین شلوار يه میشم قدم پیش فقط نره بین از غرورمم که درستش راه از نه اينجوري دارم رو تو محبت بود

 ودمخ به خوشبو عطر يه رفتم خودمم تخت رو گذاشتم کردمو انتخاب براش مردونه بلند استین مشكي پیراهن يه با

  بیرون رفتم اتاق از منم شد قطع اب شیر صداي ك همزمان زدم

 رو يلباساي میرفت ور موهاش با داشت بودو من به پشتش اتاق تو رفتم بعدش کردمو مشغول خودمو ربع يه به نزديك

 تمبس که درو يهو شدي سرد نم با انقدر چرا تو بشه فدات ديونه نفس اين الهي بود پوشیده بودم گذاشته براش که

  زد برق چشماش ديدنم با سمتمو چرخوند سرشو

 باشه افیت-من

 مرسي-سامیار

 دبو شده کالفه ديگه صورتش رو میريخت موها دوباره بعد باال میزد هي شد موهاش با رفتن ور مشغول دوباره بعدش

 موهاشو ژل با کردم شروع خودم بعدش نهبشی کردم مجبورش کردمو وارد شونش رو فشاري دستم با و جلو رفتم که

 موهاش گرفتن سشوار به کردم شروع برقو به زدم سشوارو نشه خراب موهاش اينكه ترس از کار اخر کردن درست

 بخوره سرما میترسیدم داشت سوز يكم هوا میشد خشك موهاشم نشه عوض موهاش حالت که میشد باعث همین

  ردمیك نگا منو کاراي حرف بدون سامیارم

 شدش تموم خب-من

 دردنكنه دستت-سامیار

 میشه خواهش-من

 فتیمر سامي با بعدش شستمو بود شده ژلي که دستامو دستشويي تو رفتم نمیزنه حرف من با دوکلمه جز اين نخیر

 گفتش ماشین به مونده قدم چند پايین

 میاد بهت هم برنزه پوست-سامیار

 دادم جواب پروگري با

 میدونم خودم-
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 گفتم کرديم طي راهو که يكم شديم ماشین سوار باهم شد امیدوار بهش میشه نه فتگر خندش

 سامیار-من

 جانم-سامیار

 هیجان از دهنم اومد قلبم کردم احساس

 چیزي بیروني شب تا صبح رو هفته روز چند میاي دير شب داري اضظراب پريشوني ناراحتي وقته چته؟چند-من

 شده؟

 گفت زدو پوزخند يه سامیار

 نیار در اشونن نوه نگران که رو مادربزرگايي اداي انقدر نمیگزه کكتم تو بمیره بره سامیار مهمه؟اصال برات مگه-میارسا

 باشه ناراحت انقدر ايم همخونه ندارم دوست میپرسم که مهمه البد سامیار حرفیه چه اين-من

 گفت بعدش انداخت بم عجز روي از نگاه يه سامیار

 هک اينطوري ولي برگردن ماه اين بود قرار ايران بیان عید بعد میخوان مامانینا رسیده خبر تنیس مهمي چیز-سامیار

 یالمخ نیستش شكاك قبل مثل ديگه شده بهتر مامان حال گفت زد زنگ امروز بودم ستاره نگران موندگارن میاد بوش

 راحته ديگه

 مطمئن؟-من

 فسقلي رسیديم شو پیاده اخالق بد خانوم مطمئن اره-سامیار

 يبرا نگراني به مربوط فقط و داره دراز سر جريان اين میگفت بهم حسي يه ولي سابق سامیار همون بود شده دوباره

 شد داغ دستم کردم احساس ورودمون بعد رفتیم فرودگا ورودي سمت هم کنار شديمو پیاده ماشین از نیست ستاره

 دور ات دور چشمي داد خفیف فشار يه بود گرفته دستش تو هک دستمو و زد چشمك يه بهم که کردم سامیار به نگا يه

 ديدن با همشون داد تكون دست برامون ديدو مارو که بود نفري اولین میشا کنم پیدا هارو بچه تا چرخوندم سالن

  کردن تعجب من سامیارو وبخند ما دستاي

 نیومده؟ هنوز پیري اين-سامیار

 زشته میكني صدا پیري رو خدا بنده چي يعني سامي-من

 میارن؟ تشريف کي تفضلي اقاي اين نمیكنم صداشون پیري خانوم نفس چشم-سامیار

 شده سفید اوضاع که گرفتن زود شده پیش دوماه مثل ما لحن ديدن که ها بچه

 میارن تشريف خان ارشیا با گويا میشینه ديگه ساعت نیم پروازش-اتردين
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 بیايیم ما تهگف چرا بگو پس سوسول ي پسره اون با-سامیار

 گفتم سامي کردن اذيت براي

 ...ديگه اون بود سوسول بیچاره کجا سامي اااااا -من

 حرفم وسط پريد

 نبود سوسول که-سامیار

 نبود نچ-من

 گفتن بشه شكراب دوباره ما بین میترسیدن که ها بچه

 نیست مهم زياد نبود يا بود سوسول حاال-میالد

 بیخیالش بابا اره-شقايق

 ..ي پسره بود گذشته سوسولم از که نبود سوسول بگم میخواستم کنه کامل حرفشو ادم نمیزاريد اباب اي-من

  موند ناتموم ارشیا و تفضلي ديدن با حرفم ولي

 اومدن-من

 گفت گوشم در سامیار

 باشه؟ نخور جم من پیش از نكنو لجبازي نفس-سامیار

 باشه-من

 به اشاره با بشنويم خودمون فقط که جوري اروم اتردين بیاد ما ماشین با شد قرار علیك سالمو بعد اومدنزديكو تفضلي

 گفت سامیار

 میشه سبز خونش در میاد بدش پونه از مار-اتردين

  میخنديديم ما میخوردو حرص سامیار

 رفتیم بود نیمرو که شاممون خوردن از بعد هم ماها و باال طبقه رفتن ارشیا و تفضلي خونه رسیديم اينكه از بعد

 بخوابیم

 شدم بلند سامیار هاي ناله صداي از شب نصفه

  کردم صداش اروم میسوخت تب تو داشت صورتش رو کشیدم دستمو و نشستم کاناپه پايین روش روبه رفتم
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 سامیار.  سامي -من

 نمیشدم متوجه که میگفت لب زير چیزايي يه فقط نمیداد جواب

 کوره هي مثل بدنش نمیشد متوجه که بو باال تبش شدت انقدر ليو تر محكم رفته رفته بعد اروم اولش دادم تكونش

 خودمم وبخ گفتم خودم پیش بعد بیمارستان ببريمش کنم بیدار اتردينو يا میالدو برم خواستم اولش بود شده اتیش

 وزر چند اشپزخونه تو رفتم اروم پس خوابیدن ان خسته هم ها بیچاره اون( میبینید سقفو به اعتماد) ديگه دکترم

 زود بود ادزي گنجايشش برداشتم رو کاسه میخورد دردم به االن که بودم ديده بزرگ کاسه يه کابینتا از يكي توي پیش

 اشاستف بودم نكرده فرصت اصال که سفیدمو هاي نخي شال از يكي بشه پر تا سرد اب زير گذاشتمش اتاق تو رفتم

 هب حاضرم رو شاالم کل من اصال سامیار سر فداي نكردم سرش بارم يه ببینا بود عمرش اخراي ديگه برداشتم کنمو

 ديگه بار يه پیشش نشستم زود شالتي فكر تو مرد مردم پسر نفس شدي گیر جو تو باز محل رفتگر به بدم خاطرش

 اش شقیقه موهاي و بود اب خیس بدنش تمام سوخت دستم میگرفت اتیش داشت اوف پیشونیش رو گزاشتم دست

 چه اوه کنار زدم روش از رو مالفه شد راحت کارم پس لخته اش تنه باال همیشه که اين خب سرش هب بود چسبیده

 دبع شكمش رو گذاشتم و کردم خیس سرد اب با دستمالمو گرفتمو هیكلش قشنگ استیل از نگامو زور به بدني

 که ديگه يكم بود گرم هنوزم ولي میداد دست از رو اولیه حرارت اون بدنش دماي کم کم داشت پیشونیش بعد گردنش

 راستش ترسیدم کردي کور چشمشم زدي کني درست ابروشو اومدي خانوم نفس بفرما لرزيدن به کرد شروع گذشت

 وشر کشیدم رو مالفه برداشتمو اش سینه رو ار خیسو دستمال سريع بودم نگرفته قرار موقعیتي همچین تو حاال تا

 برگشت عادي حالت به که روش انداختم اوردم هم رو تخت پتوي رفتم مکن سكته بود نزديك ديگه میلرزيد بازم

 تو از وباال اوردم اب لیوان يه پايین رفتم شده طبیعي بدنش دماي شدم مطمئن وقتي بیرون کردم فوت صدا با نفسمو

 نشستم کاناپه پايین برداشتمو قرص يه کیفم

 سامي سامي-من

 موهاش تو کشیدم اروم دستمو

  بخواب بگیر دوباره بعد بخور قرصو اين شو بلند ارسامی اقا-من

 گفتش اي گرفته صداي يا و کرد باز چشماشو گیجي با سامیار

 چنده؟ ساعت-سامیار

 بود صبح 0 کردم نگا تختو عسلي کنار ساعت بود شده دار خش صداش چه اوه اوه

 صبحه 0-من

 بیداري؟ کي از تو-سامیار
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 ربگی بخور قرصو اين نزن حرف هم حاال میسوختي تب تو داشتي بگم که بودم اونقدري ولي نمیدونم رو کي از-من

  بخواب

 همونجا کي نفهمیدم بودم خسته انقدر منم برد خوابش نشده سه خوردو قرصو گیجه هنوز بود معلوم که سامیارم

  برد خوابم و کاناپه رو گذاشتم سرمو

  سامیار زبون از

 رو گذاشته سرشو کوچولو فرشته يه ديدم که شدم خیز نیم جام تو ردموک باز چشمامو شديدي سردرد احساس با

  برده خوابش نشسته جوري همون خوابیدمو روش من که اي کاناپه

 گان ساعتو نمیومد يادم هیچي ديشب از خوندم رو قضیه ته تا خودم وضعیت ابو پر کاسه اون خیسو دستمال ديدن با

 كرف اول گردنم دور انداخت دستشو خواب غش اونم تخت سمت بردم کردمو بقل نفسو شدم بلند اروم بود يازده کردم

 بلند خواستم تا ولي تخت روي گذاشتمش شدمو خم میبینه پادشاهو هفت خواب داره نخیر ديدم ولي بیداره کردم

 گفتم خودم پیش گرفتم محكمتر ولي کنم جداش خودم از که گرفتم دستاشو نمیكنه ول گردنمو نفس ديدم که بشم

 زا دستامو از يكي کشیدم دراز کنارش کردمو حلقه کمرش دور دستمو نمیكنه ول خودش که نیست من تقصیر خب

 سرش زير گذاشتم کردمو باز کمرش دور

 اب بوسیدمو موهاشو روي شدم خم شدم غافل فرشتم از که کرده چیكار من عصاب با عوضي فرانك اين خدا تورو ببین

 عصاب رو انقدر که فرانك بشي چي بگم اي بودم کرده نگاش فقط بشه بیدار اينكه ترس از اهدوم اين کشیدم بو لذت

  هست چیزيم يه بود فهمیده صدام از هم ستاره ديگه میكني وارد فشار من

 وت بودنش از داشتم تازه نرمه چه موهاش تو کردم دستمو ام سینه رو گذاشت سرشو خوردو تكون يه بقلم تو نفس

 تو اومد شقايق شدو باز در يهو که میبردم لذت بقلم

 ....چقدر پاشو نفس اه-شقايق

 ماسید دهنش تو حرف ما ديدن با

 میشه بیدار خوابیده هیس-من

 مات زهنو که شقايق به شدم بلند تخت روي از و بالشت روي گذاشتم کردمو بلند ام سینه روي از نفسو سر اروم بعدم

 نوزمه شقايق بیرون رفتم کردمو تنم برداشتم کمد تو از تیشرت يه زدم چنگ خودمم بیرون بره کردم اشاره ما رو بود

 میكرد نگا منو بر برو بودو بهت تو

 تو میايي پايین میندازي سرتو همینجوري نداره در مگه شده صاحاب بي اين د -من

 ؟ میكرديد کار چي داشتید شما-شقايق
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 نمیزاشت زندش میفهمید نفس کن فكر گرفت خندم میكرد خودش پیش که فكرايي از

 برده شخواب کاناپه پايین ديدم پاشدم صبح بود بیدار وقت دير تا نفس شده بد حالم ديشب بنده اينكه مثل واال-من

 خوابیدم پیشش بشه بیدار ترسیدم بود گردنم دور دستش تخت رو گذاشتمش

 کردم باور منم و گفتي تو-شقايق

 شاهد هم بنده صداي ببین و شال و کاسه برو بیا ولي نداره اهمیتي برام نينك چه بكني باور چه اينكه با-من

 گفت من روبه اي طلبكارانه لحن يه با بیرون اومد کرد بازرسي يه رو تو رفت شقايقم

 که نداري لیاقت تو واسه نفس حیف-شقايق

 عوض لباسامو خودمم کشیدم نفس رو مالفه يه اتاقو تو رفتم میگرفت خندم کاراش از پايین رفت راست يه بعدم

  پايین رفتم کردمو

 شقايق زبون از

 کجا از نمیدونم واال رو شجاعت همه اون کنه لهم سامیار که االنه گفتم خودم با اومدم بیرون نفس اتاق از ترس با

 !!!!!اوردم

 ..........فكر تو رفتم و زدم زل روم روبه ديوار به و نشستم صبحونه میز پشت رفتم

 با من اما کرد تهديد بازم و زد زنگ من به اشكان شبش همون دقیقا و میگذشت اشكان ماجراي از که بود دوماهي

 و مديونم بهش هم خیلي و شم خالص مزاحمم شر از که گفته اينو الكي و بوده همكالسیم اون گفتم بهش راحت خیال

 هم کلي که بماند البته!!!!!)کردم حز که کرد اي جانانه خواهي معذرت ازم هم اشكان. دارم دوسش برادر عنوان به

 مگفت بعدشم تازه!بیاد دستش کار حساب که کردم قهر باهاش هم مدت يه تازه کنه، باور تا کردم هم سر ديگه چاخان

 اورب تا دادم تحويلش پرت و چرت کلي کال! میكردي کارو همین بودي من جاي تو اگه میكرد کارو همین بود سحرم اگه

 !!!(کرد

 عوض ور شناسناممون سمون هر دخترا با. بگیرم جديد شناسنامه که گرفتیم تصمیم و گفتم همه به رو اشكان موضوع

 اونور راينو و فنگ و دنگ کلي با البته!!!! شدن گندکاريمون متوجه اطرافیان اگه نیاد پیش برامون مشكلي تا کرديم

 !موال به کنديم جون! رفتن

 ...... بوديم شده صمیمي حسابي باهم و میشد بهتر روز به زرو هم میالد با ام رابطه

 !!!!!!!خاله و عمو تا گرفته بابا و مامان از میشناختم رو اش خانواده تمام حاال

 !(عشقم قضیه جز به البته! )میگفتم بهش رازامو متقابال هم من و میگفت من به رو رازاش تمام اون
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 يا عاشقمه اونم که نبودم مطمئن و بودم عاشقش من که بود اين فرقش البته..... صمیمي دوست دوتا مثل بوديم شده

 .......نه

 البته ببینیم همو میتونستیم هم دانشگاه تو يا میزديم حرف باهم تلفني اينجا میومدن اينا مامانم هم وقتي

 !!!!!!!قايمكي

 یليخ میالد دارم، اعتماد خیلي بهش...... هدار رو هوام خیلي و میكنه کمكم خیلي میالد چون نیستم پشیمون اصال من

 ! مرده

 !!!قهر و دعوا به نه ، میشه ختم خنده و شوخي به اخرش اما داريم رو کالمون کل هم هنوز ولي

 !(جنبه بي( استغفراهلل)باال برو سقف از........)ديگه امروز که سامیارم و نفس

 :گفت خنده با دمیال و اومدم بیرون فكر از چشمم جلوي دستي حرکت با

 !کلك؟ میكردي فكر چي به ـ

 !!!هیچي: من

 مواجه من اخم با که بیرون اومد اتاق از هم سامیار و گرفت ام خنده کردنش نگاه طرز از که کرد نگاهم مشكوك میالد

 !!!!!!!! مونديم خندهه اين کف تو میشا و من که زد اي قهقهه ديدم تعجب کمال در و شد

 !میخندي؟ چي به!!!!!! هر هر: من

 !کردي اخم بامزه خیلي تو به: سامیار

 :گفت که کردم بدتري اخم

 !میگیره خودشو چه حاال ـ

 :گفتم و کردم اي خنده حرفش اين با

 !!!!!!داره دلیل اخمم خیر نه ـ

 !!!!داد خاتمه ما بحث به و پايین اومد هم نفس که

 

 شقايق اززبون
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 دهخن از صبحي اول بود شده باعث و میزد غر هي اي بامزه لحن با اما پیرزنا مثله و میداد تكون هوا تو رو دستش نفس

 !!!بشیم بر روده

 موافقت پیشنهاد اين با همه!! بخونیم درس باهم تايي شیش که گفتش میشا ، خورديم رو صبحانه اينكه از بعد

 زا بعد که کرد کوك رو ساعت میشا...... يمکرد شروع و آورديم رو کتابامون و اينا اتردين اتاق تو رفتیم..........کردن

 ينگاه سنگیني ولي......... خوندن رو جديد درساي کردم شروع و کردم باز رو کتابم حوصله بي....... بزنه زنگ ساعت0

 رو درسشون داشتن همه نمیديدم رو کسي هیچي باال میاوردم که رو سرم و میكردم حس خودم روي رو

 .........میخوندن

 اب و باال آوردم رو سرم حرکت يه در ولي نذاشتم محل و شد خرد اعصبام که شد تكرار ماجرا همین باز دقیقه ندچ بعد

 میالد به چشمي زير بعد و بودن غرق که کردم نگاه بقیه به چشمي زير......... شدم رو به رو میالد اي قهوه چشماي

 کنه چیكارت بگم خدا اي..... شدم مشغول دوباره و زدم شبه لبخندي! پاد مي منو داره اونم ديدم که کردم نگاهي

 !!!!کرد؟؟؟؟ تمرکز میشه موقعیت اين تو مگه میشا

 خودم با و میكردم فرو مغزم تو رو مهم هاي جمله بیشتري دقت با و کردم تمرکز و دادم تكون چندبار رو سرم

 ......میكردم تكرارشون

 !!!داد نجاتم ساعت زنگ صداي که بودم کرده هنگ مطلب يه سر ديگه

 ور میشا شیطنت پر چشماي...........  افتادم پشت از من و کشید و گرفت رو دستام يكي و دادم بدنم به قوسي و کش

 بردم رو کتاب...... بود گرفته درد میشا کار از کمرم....... شدم بلند و کردم خودم و خودش نثار فحش چندتا ديدم که

 تند ندت نمیتونستم بود شده سرد هوا چون میالد گفته به.حموم سمت برم تا برداشتم رو ام حوله....... اتاق تو گذاشتم

 ......بود حمومم روز هم امروز و میرفتم درمیون روز يه همین خاطر به بخورم سرما که میترسید چون حموم برم

 توش رو بدنم شامپو شد پر وقتي و شه آب از پر وان تا کردم باز رو آب شیر.کردم قفل رو درش و شدم حموم وارد

 وب اين بود؛عاشق گرفته رز گل بو حموم تمام!!!!!!! چرا نمیدونم برسم خودم به حسابي میخواستم امروز!!!! کردم خالي

 و کردم تمیز رو خودم حسابي.کفا تو شدم ولو و وان تو رفتم و چرکا رخت سبد تو انداختم و درآوردم رو لباسام.بودم

 :گفتم و شدم بلند دستگیره خوردن تكون و در شدن کوبیده صداي با. بستم رو مچشا همونجا

 !!!!!!!!!!تو نیا توام من میالد ـ

 و در و پیچیدم دورم محكم رو حوله. بیرون اومدم و شستم سريع رو خودم من و برداشت زدن در از دست هم میالد

 بود ريدهخ برام میالد که جديدي لباس. دستشويي بره تا تر راونو رفتم و گفتم ببخشیدي. میالد به خوردم که کردم باز

 هب بودن گرفته حالت موهام. کردم خشك رو موهام و پوشیدمش ساده جین شلوار يه با. بود سفید رنگش. پوشیدم رو

 تيرصو رژ يه. قشنگه همینم اما. قبل دفعات مثله بودمش نبافته امروز چون! بودن شده اي حلقه آبشاري اينكه جاي

 !شم تكمیل که زدم هم
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 بیرون حموم از میالد. میالد منتظر نشستم تخت رو دقیقه چند. میومد آب صداي چون حموم رفت کنم فكر هم میالد

 !!!!!(برسرت خعااااااك!)به به. کردم نگاهش خیره خیره من و اومد

 :گفتم کمد در يصدا شنیدن با ولي بود اونور سرم. کمد سمت رفت و زد زيرکي زير لبخند میالد

 !بپوش رو خريدم برات که لباسي اون ـ

 و مکرد نگاهش تعجب با. بغلش تو افتادم من و خودش سمت به کشید رو بازوم میالد که بیرون برم اتاق از خواستم

 :گفتم

 !کردي؟ اينطوري چرا ـ

 :گفت میالد

 !بیرون نرو االن ببین ـ

 :گفتم و انداختم باال ابرويي

 !چرا؟ ـ

 !نمیاد خوشم ارشیائه يارو اين از: میالد

 :گفتم و بیوفته پس بود نزديك میالد بدبخت که کردم کشا پسر خنده اون از

 !گرفته نفسو چشش اون راحت خیالت بابا نه ـ

 :گفت و کرد نگاهم اخم با میالد

 ... یشام پیش رفت نذاشته محلش نفس اين.میپلكید میشا بر و دور ديدم امروز نیست اينطوري خیرم نه ـ

 .فكر تو رفتم و خورد گره هم تو اخمام و کردم نگاهش تعجب با من

 !داشت انتظار نمیشه اينم از غیر خارجیا اين از معلومه! کثافت پسره

 میالد و کردم نگاهش تعجب با! بیرون بیام فكر از تا بوسیده رو ام گونه میالد فهمیدم ام گونه روي گرمي کردن حس با

 :گفت

 !بیرون بريم باهم کنم عوض رو لباسم من کن نگاه اونورو حاال!!!! خب كرف تو رفتي ـ

 وت خجالت با و نموند دور تیزبینش چشماي از که کردم اش تنه نیم به نگاه يه که لخته هنوز میالد فهمیدم تازه من

 از دمیال!!!!!( شد ضايع سیا داداش سرم بر خاك!)گرفتم گاز رو زيرينم لب و پايین انداختم رو سرم و کردم نگاه چشاش

. تخت رو نشستم اون مخالف سمت به و اومدم بیرون بغلش از!نیاورد خودش رو به اما گرفت اش خنده حرکتم اين
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 زير به سرعت با خون فكرم اين با!( بزنه؟ ديد تورو اونم داري دوست)گفتم خودم با که بزنمش ديد يكم خواستم

 مانا!!! ديگه نابابه دوست دوتا اين تقصیر ، منحرفم ذهن اين با سرم بر خاك.دش سرخ شرم از هام گونه و دويد پوستم

 !ناباب دوستاي از

 نگران.)میاد بهش بیشتر خیس موهاي چون نكنه خشك رو موهاش که گفتم بهش شد تموم کارش که اين از بعد

 !(نیست روشن که کولر نمیخوره هم سرما نباشید

 رفح میشا با داره و اونجاست که ديديم رو ارشیا هال تو رفتیم وقتي. بیرون یمرفت و گرفتم رو دستش و شدم بلند

 به نوم و گرفت رو بازوم میالد که اينا نفس پیش برم خواستم اومدم من وقتي!!!!!! ديده دور رو اتردين چشم البته میزنه

 ماا اينور پسرا و بودن اونور دخترا ولي پسرا جمع تو اومد هم اتردين. شد سامیار با صحبت مشغول و داد تكیه خودش

 اروهمینك هم اون و اونور برم من تا بديد راه جمعتون تو رو ارشیا و نداره خطري که گفتم میالد به! بودم پسرا پیش من

 در و گذروند نظر از منو هیكل کل هیزش چشاي اون با ارشیا ديدم که شدم رد ارشیا کنار از میرفتم داشتم وقتي. کرد

 سريع خجالت با و زد هم به رو حالم که زد من به لبخندي میچرخوند دهنش تو رو ادمسش فجیحي طرز به هک حالي

 .دخترا پیش رفتم

 

 اب. میزد حرف نفس با کالساش درباره داشت و نبود حواسش. میكردم نگاه میشا صورت به و بودم فكر تو همینطور

 و ینيب تقريبا برنزه پوست کوچولو دماغ آره.خوشگله!!!!!! به به (بیكاريه از بهتر خب)کردم نگاه میشا صورت به دقت

 رتصو از رو نگاهم ارشیا شدن بلند با! بود خوشگل خیلي رفته هم روي خوشگل ابروهاي برجسته گونه فرم خوش لب

. نشست من بغل دقیقا اومد اينبار اما برگشت دوباره و اشپزخونه رفت که کردم نگاه ارشیا به تیزبیني با و گرفتم میشا

 هي بعد و کرد نگاه هرسمون به دور يه ارشیا. باشه داشته هوامو که میشا بازوي به زدم يكي کردم جور و جمع رو خودم

 میديد! میزد فك چقدر خبرش. زدن الس من با آروم اروم کرد شروع نیست حواسشون ديد وقتي و کرد پسرا به نگاه

 تايیمون سه با کال و میگرفت گرم هم میشا و نفس با من با زدن حرف حین در میزد فك بازم اما نمیدم رو جوابش من

 رو دستش و ام رونه روي گذاشت رو دستش ارشیا که شدم بلند خواستم حوصلگي بي با من که میزد حرف داشت

 و دمش بلند جام از عصبانیت با. صورتش به من زدن سیلي با شد مساوي حرکاتش اين که باال سمت به داد حرکت

 يناترد که بیاره هجوم ارشیا سمت به خواست و شد خیره ارشیا و من به عصبانیت با میالد. همینطور هم پسرا و دخترا

 اشدست و رفت عقب ترس با هم ارشیا و کنه ناقص مردمو بچه نره کنه کنترل خودشو تا داشت نگه و گرفت رو بازوش

 :گفت و برد باال تسلیم عالمت به رو

 رو شقايق میخواستم فقط من!(( بیخیال... که بدم فحشم يه میخواستم.)زدن حرف اين با روحت تو اي!)ساري آيم ـ

 !بكنم نشستن به دعوت

 :بخوره تكون نذاشت و اومد اتردين کمك به هم سامیار اينبار که اومد جلو عصبانیت با میالد

 !نیار کثیفت دهن اون با منو خانوم اسم ـ
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 :ودافز عصبانیت با هم نفس

 بود یرونب و نبود اينجا االن تفضلي شكر خدارو!)دستمالي؟ يا کني نشستن به دعوت میخواستي ناموس بي مرتیكه ـ

 .....(وگرنه

 :گفت پررويي با و زد پوزخندي ارشیا

 !!!!نشده چیزي که حاال ـ

 و خونه آشپز تو رفتم. پايین بیارم رو سانسور ي پسره اين فك بود ممكن هرآن چون شدم دور محل اون از سريع من

 با یارسام. نشستم کنار رفتم خودمم و کنه کش فرو عصبانیتش يكم که میالد به دادم و آوردم برداشتم آب لیوان يه

 و ونخودش اتاق تو رفتن داغون اعصابي و ناراحتي با ها بچه همه. نكنه ناکارش میالد تا کرد بیرون رو ارشیا عصبانیت

 :گفتم و گرفتم رو دستش. هال تو مونديم میالد من

 .ماها تا میاد چشمش به بیشتر پسرش که میدوني نگو چیزي هم تفضلي به. نكن ناراحت خودتو ـ

 چشاي تو و گردوندم برش خودم سمت به و گرفتم رو اش چونه. بود هم تو اخماش و بود خودش تو هم هنوز میالد

 :گفتم و کردم نگاه نافذش

 .باال بريم بیا نكن فكر بهش ـ

 باهم و گرفتم رو گرمش دستاي. شد بلند جاش از کالفگي با و برد فرو خوشگلش و پرپشت موهاي تو رو دستش میالد

 ....باال رفتیم

 بتعج با که کردم نگاهش اخم با. نپوشیده رو بودم خريده براش که لباسي که ديدم تازه شد اتاق وارد میالد وقتي

 :پرسید

 !ني؟میك نگاهم اينطوري چرا چیه ـ

 ؟!نپوشیدي رو دادم بهت من که لباسي چرا: من

 :گفت و پیشم اومد خنده با میالد

 !پوشید مهمونیا تو بايد اينو! نمیخورد درد به اشغالي همچین يه ديدن واسه میكرد قیافم خوش خیلي اون چون ـ

 :گفتم خنده با

 !بدن نخ بیان دخترا که ـ

 : میالد

 !بدن نخ بهمون بیان نداريم شانسا اين از زنمي تو وقتي تا ـ
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 :گفت و خنديد و گرفتش هوا تو که سرش طرف کردم پرت تختو روي کوسن اخم با

 !بود کم شتابش ـ

 امپاه بود تخت رو تنم نصف البته تخت رو شدم پرت و دلم به خورد محكم که شكمم طرف کرد پرت زياد شتاب با و

 !!!!!!زمین رو

 !!!!!افتاد بچم وحشي: من

 رو بود شده دوال اونم حاال که میالد به شده گرد چشاي با و دهنم رو گذاشتم رو دستم زدم بدي حرف چه یدمفهم يهو

 :گفتم و کردم نگاه من

 !البته مجازيم ي بچه ـ

 بود هشد يكم من صورت با صورتش فاصله... میكرد کم باهام رو اش فاصله داشت و زد بهم امیزي شیطنت لبخند میالد

 حس صورتم روي رو داغش هاي نفس ديگه. بود شده حبس جفتمون نفساي و میرسید حساس يقسمتا داشت و

 که داشت فاصله انگشت بند دو اندازه لبام با لباش دقیقا و تر پايین آورد رو صورتش. میخورد تكون موهام و میكردم

 رو پیرهنش دکمه و پاشد روم از سريع میالد در صداي با ولي بستم رو چشمام من و آورد تر نزديك رو سرش بازم

 و خودم به آينه تو از نگاه يه و پاشدم سريع هم من! داشت هوا کمبود و بود شده گرمش اونم اينكه مثل. کرد باز يكم

 .....میشا به خوردم محكم و بیرون رفتم و کردم درست عجوالنه دست با رو موهام و انداختم قرمزم هاي گونه

 :گفت و ردک نگاه من به تعجب با میشا

 !!!دختر؟؟ هولي اينقدر چرا چته ـ

 :گفتم من و من با

 !!!!!هويجوري! هیچیي... هیي.. ه ـ

 !نكنه پیچم سوال تا شدم رد کنارش از سرعت با و

 

 نمیكنه وقت میالد. میره سر حوصلم خیلي اينطوري و شده کاراش درگیر میالدم و میگذره ارشیا ماجراي از هفته يه

 کاراي درگیر اونم خب اما نیستم راضي زياد مسئله اين از من و میكنه توجهي کم بهم و اشهب من با قبل مثل

. شدن کسل اوناهم همینطور هم میشا و نفس حتي رفته سر حوصلم. شدم کسل خیلي من اما میدم حق بهش.خودشه

 !ددر بريم نیست پايه هیچكي

 جلوي موهاي که دادم بیرون حوصلگي بي با رو نفسم و برداشتم نفس اتاق سفید و سیاه ديوار به زدن زل از دست

 وتف دوباره! کنار نمیرفت اما. کنار بره صورتم جلوي از تا کردم فوت رو موهام دوباره. خورد تكون نفسم با هم صورتم
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 و زدم بهش جوني کم لبخند! گوشم پشت زد رو موهام و کنارم اومد و گرفت حرصش نفس که دوباره و دوباره و کردم

 .شدم خیره ديوار به و کردم بغل رو زانوهم دوباره

 !!!!!سريده حوصلم نفس: من

 !میالد پیش برو: نفس

 !داره کار میالد: من

 !کرد ول تو خاطر به رو کارش شايد برو خب: نفس

 لبم .ودب پیشونیش رو ساعدش و بود کشیده دراز تخت روي میالد. اتاقم تو رفتم و بوسیدم رو نفس گونه خوشحالي با

 !میالد تخت،کنار رو پريدم و گرفتم گاز رو

 :گفت و بیرون زد حدقه از چشماش میالد

 !دختر ترسیدم!!!  به به ـ

 شتامانگ با که همینطور و بازوش رو گذاشتم رو دستم گرفتم قرار دمر صورت به وقتي و زدم غلتي حرفش به توجه بي

 :گفتم میرفتم ور بازوش با

 !!!رفته سر حوصلم ـ

 :گفتم اخم با که زد اي قهقهه دمیال

 !بیرون ببرم ديگه رفته سر حوصلم خب!!! انار زهر ـ

 :وگفت من به بعد و کرد نگاه پنجره به و فكر تو رفت دقیقه يه میالد

 :گفتم هیجان و تعجب با! دور جاي يه ببرمت میخوام چون ببند هم رو چمدونت البته بريم بپوش پاشو ـ

 کجا؟ ـ

 !فهميمی خودت: میالد

 گذاشت گرمم لباس چندتا و توش چپوند رو خودش خودمو لباساي و اورد رو خودش چمدون و پايین اومد تخت از و

 ....توش

 يكبار رو کمرم که میخورد کلفت کمر يه روش که برداشتم رو کوتاهم مشكي مانتوي و سفیدم جین شلوار هیجان با

 پوشهب لباس تا حموم رفت که کردم نگاه میالد به و تخت رو اشتمگذ هم براق چروکي سفید شال يه و میداد نشون تر

 بیرون اومد وقتي میالد! ديگه بودم حموم صبح چون برم حموم نبود نیازي. پوشیدم رو لباسام فرصت اون تو منم
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 حظهل يه اما زدم عطر و کردم آرايش يكم منم و زد برداشت رو میومد خوشم بوش از من که عطري و زد بهم لبخندي

 :گفتم و وايسادم

 !عجله؟ اين با چرا حاال ـ

 !برگرديم جمعه میخوام و اس چهارشنبه امروز چون: میالد

 !!!! دور دور جاي يه... هیچكي بدون... ويال يه تو... تنها... میالد منو. کردم فكر خودم با لحظه يه

 :گفتم میالد به رو من و من با و گرفتن خودشون به ترس رنگ چشمام

 !!!!نمیام من... نم ـ

 :گفت و کرد تعجب حرفم و لحن اين از میالد

 !چي؟ واسه ـ

 :گفت و کرد اخمي میالد بزنم حرف خواستم تا و شد سرخ هام گونه

 !نداري؟ اعتماد من به يعني ـ

 :گفتم من و من با

 .....ولي چرا ـ

 !شقايق؟.... میستم واي قولم و حرف سر من..... میگم راست خدا به باشم نداشته کاريت میدم قول من شقايق: میالد

 :کرد تكرار دوباره و گرفت گرمش دستاي تو رو سردم دستاي

 !هوم؟!شقايق؟ ـ

 ........میخوابیما جدا هم از پس میالد!!! اوهوم: من

 :گفت و زد اي قهقهه میالد

 !میخوابیم؟ هم پیش ديگه شباي چطور ـ

 !کني کاري نمیتوني هستن هم اينا نفس تازه میخوابیم فاصله با ما خب: من

 :گفت اخم با میالد

 !!!!ديگه بريم بیا حاال!!!!!! بابا باشه ـ

 :گفت و انداخت باال ابرويي سامیار شديم خارج که در از
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 !کجا؟ ـ

 !جايي يه ببرمش میخوام رفته سر حوصلش خانومم داداش: میالد

 !بیايم؟ ماهم: سامیار

 !دوتايي! خیر نه: میالد

 !ديگه شهبا: سامیار

 !بیرون؟ میريد دوتايي نفس و تو وقتي میگم چیزي من مگه: میالد

 :گفت و زد لبخندي سامیار

 !!!!!شدم قانع ـ

 :گفت میالد و کردن تعجب بیرونمون لباساي و ما چمدون از هم ها بچه بقیه و پايین رفتیم هم با

 !؟بريم( گفت من به رو و! )دراد کسلي از شقي واممیخ! میگرديم بر صبح جمعه البته!!! سفر میريم ماداريم ها بچه ـ

 !بريم: لبخند با من

 :گفت گوشم در میشا و کرديم خداحافظي ها بچه از و

 !باش خودت مراقب ـ

 :گفت و کرد اي خنده که کردم نگاهش ترس با

 !!!!!سالمت به برو کردم شوخي ـ

 و کرد روشن رو ماشین میالد و. عقب صندلي تو اشتمگذ رو چمدون و شديم ماشین سوار و شديم خارج در از لبخند با

 !رفتیم که برو د

 !نمیداد بهم جوابي اون اما میريم کجا میپرسیدم میالد از هي راه توي

 ! نرسیديم نه: میگفت اونم! رسیديم؟: میگفتم و میكردم اذيتش هم هي

 وومه حتما! بريزه؟ کي نريزم میالد اين به رو کرمم من اگه!!!)ريزيه کرم میدونست خودش ولي! کردم عاصي رو بدبخت

 !(بريزه

 نمبك باهاش بودن از رو استفاده نهايت و ببرم لذت میالد با بودن از داشتم دوست اما بخوابم میخواستم هي راه توي

 !!!اي دغدقه هیچ بدون
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 هاجار هارو خونه اون از يكي میالد و اطرافش ويال کلي و آروم جاي يه به رسیديم کنجكاوي و انتظار ساعت چند از بعد

 .شب دو براي کرد

. دمیش ما همسايه جورايي يه رويي روبه ويالي تو میكرد زندگي اونجا پیرزن يه چون نیستم تنها که بودم خوشحال

 ويب يه... بود ابري هم هوا و بود سرسبز. کردم نگاه اطراف به و اومدم بیرون ويال تو گذاشتیم رو وسايل اينكه از بعد

. بود کناري ويالي بغل هم پارك يه و هم سر پشت همه درختا! سرد و بود بخش لذت و بیرون هواي میداد اصيخ

 که هموند کاري اصل هنوز میگفت میالد اما. بود خلوت خیلي چون...بود دلگیر اش بقیه سرسبزيش از غیر به راستش

 اينجا.داده لم کاناپه روي که ديدم رو میالد و خونه تو رفتم و اومدم خودم به اومد که سردي سوز با. میده نشونم فردا

 !بخوابه زمین رو مثال میالد میشد بود بزرگ تقريبا اتاقش. کنم عوض رو لباسم رفتم. بود خوابه يه فقط

 از بعد ات تخت رو گذاشتم رو بود مشكي و میپوشیدمش خونه تو بیشتر که ورزشي شلوار يه با بلند استین لباس يه

 اون با ام قیافه و بافتمش و نكردم خشك رو موهام حموم از بعد. حموم رفتم رو برداشتم رو حوله و وشمشونبپ حموم

 :گفتم میالد به و رفتم بیرون اتاق از سريع!!! ها بچه مثه بودم شده. بود شده قشنگ و نمك با خیلي موها و لباسا

 ؟؟!املت يا نیمرو شام ـ

 !املت: میالد

 درست خوشمزه املت يه باهم دوتايي و کمكم اومد هم میالد و اوردم رو مرغ تخم و گوجه و مشد کار به دست من و

 !خورديمش خنده و شوخي کلي با که کرديم

 با. اتاق تو رفت مسواك بعد میالد. شستم ظرفارو من و کرد جمع سفررو میالد خورديم رو شاممون اينكه از بعد

 رو رفتم و زدم رو مسواکم هرحال به ولي! رونیاوردم ام عالقه مورد دندونخمیر چون شد گرفته حالم مسواك يادآوري

 :گفت تعجب با که کردم نگاهش طلبكارانه و میالد کنار تخت

 !چیه؟ ـ

 !پايین برو: من

 !شقي؟ اوا: میالد

 !کني اصرار اگه البته بیاي میتوني فردا پايین برو رو امروز حداقل میالد ديگه نداريم شقي: من

 :گفت و ام بیني نوك رو زد خنده با میالد

 !!!!!ها میگیره شلوارتو اهم بدون ولي بگه خوشگلم خانوم هرچي چشم ـ

 برد خوابم میالد به جواب بدون و پتو زير رفتم و کردم نگاهش خنده با

 !شدم بیدار مینداخت چشمم تو میالد که قوه چراغ نور با صبح
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 :گفتم میالد به رو غر غر با. شه خوب تا کردم اش بسته و باز هي و بستمشون دوباره و کشیدم چشمام به دستي

 !!!میالد امیزت محبت کردن بیدار اين با بمیري ـ

 بود کرده پف چشام. آوردم بیرون و آب شیر زير گرفتم کامل رو سرم و دستشويي سمت رفتم و پاشدم تخت رو از و

 زدم که رو مسواکم. شد کمتر چشمام پف يكم ايندفعه و اب رشی زير کردم رو سرم دوباره. بود شده فجیح ام قیافه

 ساعت. کردم نگاه ساعت و میالد به تعجب با. بود آماده آماده میالد.کردم خشك رو موهام ، سر حوله با و بیرون اومدم

 :گفت و گرفت اش خنده من متعجب قیافه از میالد! ؟!!بود؟ نیم و يك

 !!!خودته تقصیر ساعت اين اونم کنم بیدارت قوه چراغ با شدم جبورم نشدي بیدار کردم صدات هرچي خب ـ

 !بري؟ میخواي کجا حاال: من

 .دادم بهت قولشو که همونجايي بريم باهم میخوام برم نمیخوام جايي: میالد

 :تفگ و گردوند برم خودش سمت به و گرفت رو کمرم میالد اما بشم حاضر تا رفتم و کوبیدم بهم دستامو خوشحالي با

 .بیا بعد بخور چیزي يه اشپزخونه تو برو اول ـ

 تو که هايي میوه از يكم و دادم ترجیح رو پرتقال آب ، قهوه و پرتقال آب بین از و اشپزخونه تو رفتم میلي بي با

 سرم هم رنگ همون به شال و يخي جین و پوشیدم رو سفیدم مانتوي و اتاق تو رفتم سريع و خوردم رو بود بشقاب

 :گفت و کرد تیپم به نگاه يه میالد. بیرون زدم اتاق از و کردم هم مختصر آرايش يه و کردم

 !رفت يادت که شرت سويي ـ

 !سرده؟ چقدر هوا مگه بابا بیخیال: من

 !سرده خیلي اونجا: میالد

 .شديم ماشین سوار رفتیم هم با و آوردم رو شرتم سويي رفتم

 ازمب تا بستم رو چشمام ماشین توي ماليم آهنگ با رسیديم که وقتي تا من و اينجا از دوره يكم راهش که گفت میالد

 !!!!بخوابم

...................... .................................................. 

 .دوختم چشم بیرون سبز سر منظره به و بخوابم نمیخواست دلم ديگه شدم بیدار وقتي

 !میرسیم االن نمونده چیزي ديگه: میالد

 :گفتم و کردم نگاهش خنده با
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 !بیدارم؟ من فهمیدي کجا از ـ

 !!!!!میفهمم من کني کاري هر تو: میالد

 پیاده هم من و شد پیاده میالد. وايساد ماشین لحظه درهمین که شدم خیره بیرون به بازم و انداختم باال اي شونه

 با داشتم و بودم ايستاده همونطور... سبزه و درخت ماًتما اطرافش و دور و بود سنگي بوديم ما که اونجايي. شدم

 :گفت و گرفت بازومو میالد که میكردم نگاه روم روبه زيباي منظره به شگفتي

 !هست هم تري قشنگ چیزاي روستائه اين تر جلو بريم بايد نیست، چیزي اين ـ

 ابلق غیر لذتي و میشد بیشتر خاك و زهسب بوي و میشد شني راه میرفتیم تر جلو هرچي و شدم همراه باهاش ذوق با

 خیس تقريبا شن اطراف چمناي و بودن کرده جالب رو منظره درختا اطراف هرز هاي علف. میبخشید ادم به وصف

 اين دور و و زالل و آبي آبش که بود بزرگ چشمه يه راستش سمت در روستا گوشه در رفتن راه ربع يه از بعد. بودن

 که بود درخت چشمه دور تا دور و داشت قرار چشمه راست سمت سنگي ديوار يه و ندهلغز و بزرگ سنگاي چشمه

 چشم چشمه به و کشیدم بیرون میالد بازوي از رو دستم. بود کرده درست رو قلب شكل و بود نزديك بهم سرشون

 بغلم يرز میالد که مبیوفت بود نزديك و خورد لیز چشمه نزديك لغزنده سنگ روي پام که تر جلو برم خواستم و دوختم

 !!! بشم گلي برم نذاشت و گرفت رو

 اومده بارون چون برمیداشتیم قدم ها شن روي احتیاط با و نشه قبل دفعه مثل ايندفعه تا گرفتم محكم رو میالد بازوي

 نواسمش! بودم نديده عمرم تو که بودن خوشگلي خیلي گالي درختا پايین... بودن شده گلي و بودن شده خیس بود

 هگون ازش تشكر براي من و زد لبخندي بهم من شوق و ذوق ديدن با میالد. بود کننده مست که بوش اما نمیدونم رو

 زالل و خنك آب توي رو دستم و نشه کثیف شلوارم که نشستم طوري و چشمه سمت رفتم آروم و بوسیدم رو اش

 ديگه خوردم که میالد به و تر وعقب عقب رفتم و آوردم در کیفم از رو موبايلم. میاوردم در و میكردم فرو چشمه

 وبايلمم دوباره و گرفتم عكس چندتا. بدم نشون هم میشا و نفس به تا قشنگ ي منظره اون از بگیرم عكس تا وايسادم

 . کیفم تو گذاشتم رو

 زا شاخه چند من و چشمه کنار نشستیم دوتايي اومد وقتي. بیاره ماشین تو از رو ها مسافرتي صندلي تا رفت میالد

 همراهم بو اين عمرم اخر تا میخواست دلم که بود خوب بوش اينقدر.....  بويیدمشون و برداشتم رو صورتي گالي اون

 . باشه

 !کردي سوپرايز رو من که واقعا خوشگله خیلي اينجا ممنونم واقعا میالد: من

 :گفت خنده با میالد

 !مونده سوپرايزا هنوزم تازه! نیست که شما خوشگلي به! خانوم میشه خواهش ـ

 :گفتم شده گرد چشماي با
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 !محشري تو میالد ـ

 :گفت خنده با میالد

 !میدونم خودم ـ

 !بگیري خودتو نمیخواد گفتم چي يه حاال: من

 ماا بخورم جم اونجا از نمیومد دلم من اما برسیم هم ها برنامه بقیه به تا برگرديم میخواست میالد شد که چهار ساعت

 !!!!!بیرون کشوند اونجا از رو من میالد بود بدبختي هر با

 :گفتم شديم که ماشین سوار

 !میريم؟ کجا االن ؟؟!خب ـ

 !بخوريم ناهار میريم االن: میالد

 !گشنمه خیلي من ايول: گفتم خنده با

 :گفت خنده با میالد

 !میگفتي زودتر خب ـ

 !بود رستوران تو اش برنامه شايد! يالو نزديك رستوران يه سمت رفتیم و کرد روشن رو ماشین و

 

 طبق...نشستیم اول طبقه همون ما که داشت طبقه دو... بود تمیز و شیك خیلي جاي يه مارفتیم که رستوراني

 کار در غذاهامون آوردن جز اي کننده سوپرايز اتفاق هیچ چون نبود اينجا میالد بعدي برنامه من مخفیانه مشاهدات

 و آهسته خیلي رو غذامون اينكه از بعد! سفارشیدم مرغ با پلو زرشك هم من و داد سفارش هجوج میالد!!!!! نبود

 رو ردنک آرايش عملیات دستشويي تو. کنه حساب رفت میالدم دستشويي رفتم شدم بلند من)!( کرديم میل پیوسته

 به يكي و دراوردم کیفم از ادامس بسته يه. شديم ماشین سوار رفتیم میالد با... بیرون اومدم دوباره و انداختم راه

 !!!!!باال انداختم خودم هم يكي و کردم تعارف میالد

 نمک پیدا خودمون واسه باحال جاي يه تا رفتم تنهايي به من... بودم عاشقش من که جايي ساحل لب رفتیم اون از بعد

 !چیه نگفت من به که بیاره ماشین تو از چیزي يه رفت اونم

 رو میالد دلم تو. داشتم دوست خیلي رو آفتاب غروب با دريا منظره اين من و میشد غروب قادقی ديگه ساعت نیم

 !داشتنیه دوست و مهربون خیلي که واقعا. کردم تحسین

 !اورده رو گیتارش خودش با ديدم کردم نگاه که دستش به. کشید طول دقیقه پنج میالد برگشتن
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 :گفتم خوشحالي با

 !نگفتي؟؟ من به و بزني بودي بلد تو ـ

 !بشي گیر غافل میخواستم آره: میالد

 :گفتم و خنديدم

 !گلي خیلي میالد وايییییي ـ

 !بیشتر شما: میالد

 :گفتم و کردم اي اشاره گیتارش به

 !بزني؟ برام نمیخواي حاال ـ

 !کن صبر عزيزم چرا: میالد

 داشتبر رو گیتارش میالد و بود کردن وبغر اماده کم کم خورشید باالخره که میكردم پیچش سوال داشتم دقیقه پنج

 رو دلم میخوند آواز گیتار همراه که میالد صداي بعدش و اومد لبم روي لبخندي گیتار صداي شنیدن با... کرد شروع و

 توجه جلب حسابي و میكردن نگاه ما سمت به داشتن همه که بود گیرا و جذاب قدري به صداش... پايین ريخت هوري

 ...:میكرد نوازش رو ادم گوش صداش... میخوند که بود اهنگي اون از تر لبجا و بود کرده

 !(نكردما گوش رو اهنگ اين خودم من ها بچه)

 کنم مي تقديم تو به زندگیمو کنم مي تقسیم تو با هامو خنده

 آرامشم از پر تو کنار من خواهشم غرق بیني نمي مگه

 مدلخوش تو به که مني نیست من سهم بودن تو بدون

 کشم مي غمامو تو با نیست غم رنگ چشمام تو کنار

 بستمو دل تو به آخه بمونم دور تو از تونم نمي

 دستمو گیري مي بگو جونم نیمه تنها نباشي تو

 مني دنیاي که تويي داره خنده تو بي موندن زنده

 زني مي من به که بگو رو عاشقت قلب تو حرفاي

 نیست من سهم نبود تو بدون مني با همیشه بگو من عزيز
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 نیست غم رنگ چشمام تو دلخوشمكنار تو به که مني

 بمونم دور تو از تونم نمي کشم مي غمامو تو با

 جونم نیمه تنها نباشي تو بستمو دل تو به آخه

 داره خنده تو بي موندن زنده دستمو گیري مي بگو

 رو عاشقت قلب تو حرفاي مني دنیاي که تويي

 مني با همیشه بگو من عزيز زني مي من به که بگو

 (دلخوشم تو به عالمه نیما)

 

 

 گونه و اومد جلو کمي میالد اخر در و شد بلند مردم زدن دست صداي و نشست لبم روي لبخندي آهنگ شدن تموم با

 مداد پیشنهاد من و اش شونه رو انداخت و جاش تو گذاشت رو گیتارش میالد. دادم جوابشو لبخند با که بوسید رو ام

 بازوي من و کرد کارو همین من از تقلید به هم میالد و باال دادم خودمو شلوار هاي پاچه... بزنیم قدم بريم اهمب که

 میخورد پاهام به که آب ماليم امواج... میزديم قدم شنا روي بود دستمون کفشامون که همینطور و گرفتم رو میالد

 !محاله خوشبختي همه اين منو! دريا لب ، قشنگش شعر اون ، کنارم میالد... بود کرده ايجاد من در خوبي حس

 وت.... ماشین تو رفتیم و پوشیديم رو کفشامون و کرديم خشك)!( دستمال با رو پاهامون شد تر تاريك هوا که وقتي

 حال وت.... امروز اتفاقاي با باشه اين از غیر نداره امكان... داره دوس منو میالدم که میكردم فكر اين به همش ماشین

 :گفت میالد که بودم خودم

 !شو پیاده ـ

 !اينجاهارو دارم دوس اينقدر! چرکیا کثیفا ساندويچ اون از بود کرده پارك فروشي ساندويچ يه کنار

 

 يممیزد حدس و میكرديم نگاه هارو ستاره که همینطور و کرد باز رو ماشین سقف و خريد کالباس ساندويچ دوتا میالد

 .....میخورديم هم رو ساندويچامون کیه، مال ستاره کدوم که

 !!!منه مال پرنوره خیلي که ستارهه اون: من

 !!!منه مال پس هم بزرگه خیلي که اوني: میالد

 !!برمیداري تو خوشگالشو همه نیست قبول: من
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 ......افتاديم راه ويال سمت به خنده و شوخي کلي از بعد و

 اذيتم داشت چون شستم رو پاهام و حموم تو رفتم و کردم ضعو رو لباسم جت سرعت به سريع رسیديم وقتي

 لبخند يه خوند واسم که شعري آوري ياد با به و کشیدم دراز و تخت رو رفتم من و رفت میالد هم من از بعد!!!!! میكرد

 ديد يوقت و اومد هم میالد دقیقه چند بعد و کشیدم اي خمیازه و تخت رو نشستم! کردم جمعش زود و زدم گشاد گل

 :گفتم تعجب با..... کشید دراز و پام رو گذاشت رو سرش سريع نشستم من

 !باوو بخوابم میخوام پاشو میكني چیكار ـ

 :گفت میالد

 !راحتم ـ

 !ديگه پاشو ناراحتم من ولي: من

 من پشت چون و پتو زير اومد هم میالد... پتو زير رفتم و بیرون کشیدم سرش زير از رو پاهام سريع حرکت يه با و

 :گفت و کرد بغلم بود بهش

 !بخوابم میخواستم! نامردي خیلي ـ

 ...تر اونور برو هم حاال... نگرفته رو جلوت کسي بخواب خب: من

 .چرخوند خودش سمت به و گرفت رو کمرم اما تر اونور رفت میالد

. میشه تر نزديك بهم شصورت داره کردم حس اما... بخوابه و شه بیخیال تا بستم رو چشام و کردم نگاهش يكم

 !نفهمي به زدم خودمو... کنم باز رو چشام نخواستم... میكردم حس رو نفساش

 .....باال زد حرارتم و زدن تند تند به کرد شروع دوباره قلبم

 

 ...........بزنم حرفي خواستم تا که شد تر نزديك بازم کردم حس

 

.... مبكن نمیتونستم هیچكاري و بود بسته چشام هنوز..... يینپا ريخت هوري دلم و کردم حس لبم روي رو لباش نرمي

 ...برداشت لبام رو از رو لباش چندثانیه بعد که شم خفه که االنه گفتم خودم با که بودم کرده حبس رو نفسم

 !(بودم شوك تو کنید فكر شما! )نكردم کاري هیچ خودم که درحالي بود شیرين چقدر ام بوسه اولین

 تا برگردوندم رو روم سريع من و شد خیز نیم جاش تو میالد که دادم تكوني رو بدنم و کردم باز ور چشمام آروم

 !(حیا با بابا!!!!)میكشیدم خجالت خو نكنم نگاهش
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 و! بهم زد ضدحال و کرد اخم بهم وجدانم که زدم لبخند يه دوباره صحنه اون اوري ياد به با پتو زير رفتم کامل وقتي

 .ربود رو چشمام وابخ چندثانیه بعد

 نفس زبون از

 رو هشمار خورد زنگ گوشیم که بود ماشین دستگیره به دستم ماشینم سمت رفتم کردمو خدافظي شقايق و میشا از

 رمجبو اخر که زد زنگ انقدر نمیشد بیخیال ولي شدم ماشین سوار شدمو دادن جواب بیخیال بود ناشناس کردم نگا

 بدم جواب شدم

 دبفرمايی بله-من

 سالم-ناشناس

 خانوم بفرمايید رو امرتون سالم-من

 شد ترديد و باشك همراه صداش

 شمايي؟ نفس-ناشناس

 هستم خودم بله-من

 پیچید گوشي تو صداش بعدش کشیدو عمیق نفس يه

 فرانكم من-ناشناس

 پیچید گوشي تو دوباره صداش نگفتم هیچي

 ببینمت بايد-فرانك

 کنم مالقاتتون که میبینم دلیلي نه میارم جا به شمارو نه من خانوم ببنید-من

 شدي سامیار بچمو منو زندگي مزاحم تو اينكه از تر مهم دلیلي چه دلیلم میشناسي منو خوب که میدونم-فرانك

 سامیارداره؟ منو به ربطي چه شما زندگي نمیفهمم رو منظورتون-من

 منتظرتم()...کن ياداش میشي ربطش متوجه میگم که ادرسي اين به بیا-فرانك

 ولش شوهرش خدا رو تو ببین کرده ولت سانیار حقته همون ادب بي ي دختره کرد قطع رو گوشي حرف بدون بعدم

 امیاروس اسم اصال میكني غلط تو بگم میگفت شیطونه میكرد سامیارم سامیار چه میكشه نقشه من شوهر براي کرده

 بودم دهش بلد شیرازو هاي سمبه سوراخ تمام سال يه اين توي تقريبا بود راست سر کردم نگا ديگه بار يه ادرسو بیاري

 با هک بود دنج خلوت شاپ کافي يه تو رفتم کردمو پارك ماشینو رسیدمو ساعت ربع بعد بود داده که ادرسي به رفتم

 چقدر هر داشت قرار ديوار شمالي ضلع ترين گوشه هم مارپیچي پله يه مشكي همه هم ديوارا بود روشن نارنجي نوراي
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 خترد يه و بود من به پشتش که باشه فرانك میزدم حدس که خانومي از غیر به چون بود خلوت پايین بود شلوغ باال

 گفتم مغرور حال عین در جدي محكمو و میزشون سمت رفتم نبود پايین کسي داشت سالي سه 6 کنم فكر که بچه

 خانوم؟ فرانك-من

 رتشصو به اصال که بود تزريقیش لباي میكرد توجه جلب صورتش تو هک چیزي اولین برگردوند سرشو من صداي با

 شده توت ابروهاي با زيادش ارايش مینداخت خوك بیني ياد ادمو بود سرباال انقدر که عملیش بیني لباش بعد و نمیومد

 تا زمین رهچه اين با ديدم سامي تاب لب تو من که عكسي اون میداد نشون بايد که اوني از بیشتر خیلي سنشو اش

 کرده وتزپر دوباره کنم فكر لبشم نبود خوکي عكس تو چون بود رفته ترمیم يه بینیشو کنم فكر داشت فرق اسمون

 موهاي تو کرد دستشو و باال برد ابروشو تا يه من ديدن با... االن ولي بود خوشگل ديدم من که عكسي و کل در بود

 هکاشت نگین که زدش لبخند يه بود آريه زن اين چیز همه گرفت ندمخ کنار زد شتري عشوه يه با اونارو و بلوندش

 شد داده نشون نیشش دندون روي شده

 بشین باشي نفس بايد هم تو و هستم خودم بله-فرانك

 قدرچ ديدم بود نشسته که رو نازي کوچولوي دختر تازه و نشستم بیرونو کشیدم رو روايش به رو صندلي حرف بدون

 کوتاه کت و شلواري جوراب با چشماش همرنگ تیره سبز زخیم پیراهن يه بودو بسته خرگوشي موهاشو بود بامزه

 يمشك موهاش همرنگ بود پوشیده که هم پوتینايي بود پاش روي هم تیره سبز کاله يه بود پوشیده زخیمم مشكي

 میكرد نگا من به داشت تعجب با بود

 هر داشتم دوست ولي چرا نمیدونم میده نشون خوبي به ونموگ چال که لبخندا اون از زدم بهش کوچولو لبخند يه

 سرم اون از که بدم نشون فرانك به شده که جوري

 کوچولو خانوم سالم-من

 پايین انداخت سرشو گفتو اروم سالم يه

 يكي اون رو انداختم تراشمو خوش و بلند پاهاي از يكي و صندلي به دادم تكیه

 خانوم فرانك امرتون-من

 میكنیم صحبت بعد بديم سفارش چیزي يه اول داري اي عجله چه حاال فرانك

 ارنبی براش منو که خواست دستش اشاره با فرانك کردي لبم به جون بنال تو بخورم کوفت من اي بگم میخواستم

 بدم؟ سفارش چي-فرانك

 شكر شیرو بدون اسپرسو فنجون يه-من

 ها میشه تلخ خیلي-فرانك
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 دارم عادت-من

 اسمش ديدن با بود سامیار خورد زنگ گوشیم که میشدم کالفه داشتم ديگه گذشت سكوت تو اي قهدقی هفت 6 يه

 اوردن هم سفارشامونو گوشیم خوردن زنگ با همزمان نشست لبم رو لبخند اختیار بي

 جانم-من

 خانومم بال بي جانت-سامیار

 عشقم؟ خوبي-من

 خوبم هم بنده باشه خوب شما-سامیار

 کجايي؟-من

 خالي جات دختر پر که نمیدوني اصال خوب جاي يه-سامیار

 سااااااامیار-من

 فدات به-سامیار

 خدانكنه -من

 نره يادت قرارمون بگم زدم زنگ -سامیار

 خدافظ باش خودت مواظب نه-من

 ايب امروز میشه که فردا گفتي خودت بزني زنگ بابات به نره يادت نفس راستي اهان خدافظ همینطور هم تو-سامیار

 تو گزاشتم موبايلمو شدم رو به رو فرانك عصباني چشماي با که باال اوردم سرمو لبخند با کرد قطع رو گوشي مبعد

 کردم سرگرم قهوام با خودمو فرانك عصباني نگاه به توجه بدون کیفمو

 برم من بگید چیزي نمیخوايید اگه-من

 رسامیا که اينیم منتظر ام بچه منو که ماهه شیش االن کنار میزارم رو چیني مقدمه میخاي خودت که حاال خب-فرانك

 کردمو پیدا سامیارو شماره بدبختي جور هزار با پیش ماه شیش کن گوش خوب پس چرا میپرسي بشه جدا تو از

 گذاشتم مالقات قرار باهاش میكنه زندگي شیراز يعني میكنم زندگي من که جايي که فهمیدم

 استخوناي کل تو ماه اسفند سردي میكردم احساس نگفت چیزي بهم میارسا چرا پس میريخت هري دلم حرفش هر با

 میپیچه بدنم
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 يه فقط و داره دوست منو که گفت اونم گفتم دارم بهش که اي عالقه از بهش ديدمش گذاشتمو قرار باهاش-فرانك

 رو خدا گفتم بخونم میخوام درسمو گفت بده طالقش گفتم چقدر هر کرده عقدش مجبوري که زنشه اونم راهه سر مانع

 یهخوب هنرپیشه سامیار بگم بهت اومدم مجبورم گفت کني بازي ساله يك بیستو 60دختر يه احساسات با نمیاد خوش

 تو اقا کالم يه بیرون بكش من زندگي از پاتو بچمونه خودش قول به يا من بچه منو عاشق و نداره دوست هم رو تو

 بشم شريك تو با روسامیا نمیخواد دلم من مني زندگي مزاحم

 دير ولي نداشت امكان نداره دوست رو تو سامیار منه عاشق مون بچه مزاحم میومد فرود سرم تو پتك مثل حرفاش

 بود دروغ همش پس چي ديشبش حرفاي ولي ولي بودنش کالفه بوديم قهر باهم که کذايي دوماه اون تو سامي اومدن

 کردم نگاش زدمو داري صدا پوزخند دهکشی اي نقشه چه دختره ببین نداشت امكان نه

 برم میتونم شد تموم نمايش-من

 کردم فراموش احترامو و ادب

 نیست بند جا هیچ به دستت منه عاشق و زنشم من بدبخت. من نه اي اضافه مزاحمي ما زندگي تو تو زنیكه اخه-من

 منو نهنمیك هم نگا تو امثال و تو به رسامیا(میشد بلند تقريبا داشت صدام)شد خر دختره شايد گفتي من سراغ اومدي

 میكنه کم سامیار به منو عشق اعتمادو میبافي که چرندياتي اين کردي فكر کردي فرض چي

 سر پشت از صداش ولي افتادم راه خروجي در طرف به میزو رو گذاشتم جايي 50 تراول يه برداشتمو میز رو از کیفمو

 بید مثل میترسیدم درون از ولي نمیدادم نشون اضطرابمو بودمو ريلكس درسته جونم تو انداخت لرزه

 درست يا من يا بگم که هست عاشقم انقدر چون بچسب دودستي شوهرتو واقعیت يا حرفه که ديد خواهیم-فرانك

 من بگه

 مینجوره داشتم قرار سامیار با ماشین سمت رفتم بستمو شاپو کافي در حرفش به توجه بدون کشیدمو عمیق نفس يه

 برگشت از بعد نیوفتاد خواستي اتفاق ماه چهار اين توي پیش ماه چهار به رفت فكرم میكردم رانندگي داشتم که

 نه ليو میشد بیشتر روز به روز بهش عشقم میكرد دير کمتر ديگه سامیارم درسم بود شده ذهنم فكرو همه شقايقینا

 ودمخ با پیشو هفته يه به برگشتم مو به مو يادمه دقیق پیشو هفته يه ديشب تا نه حداقل اون نه میزدم حرفي من

 رارق مخاطب منو بابام که میزدم حرف سحر با داشتم هتل رفتن پسرا سامیارو مامانینا اومدن با کردم مورور اتفاقاتو

 داد

 دارم خوب خبر يه برات نفس-بابا

 عرش روي میدادن بهم خبرو اين زشیرا به اومدنم قبل اگه شايد شدم پنچر حرفش با که سمتش کردم رومو ذوق با

 االن ولي میكردم سیر
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 اراتوک نشد؟امین موافقت اقامتت با ولي تحصیل ادامه براي امین عمو پیش فرانسه بري داشتي اينو عشق يادته-بابا

 که تیمگف بهش ما البته کنه اماده اتاق يه برات که تو مثبت جواب منتظر فقط فرستاده هم دعوتنامه برات کرده درست

 مثبته صددرصد تو جواب

 گفت بود رفتنم مخالف اولم از که مامان نزنم حرف اصال دادم ترجیح

 بود منفي جوابش شايد امیر حاال-مامان

 چیه؟ نظرت دخترم-بابا

 بكن فكرشو پاريس من خداي داري شانسي عجب تو بابا گفتم نمي نه بودم تو جاي که من-سحر

 نیستي من جاي که تو گفتم دلم توي

 ندم نشون رو ناراحتیم کردم سعي

 ادامه درسمو دارم ماهه 1 ديگه که االن ولي اينجا بیام اينكه قبل تا بود يعني ارزوهامه از يكي اين بابا راستش-من

 کنم فكر بايد که کنم ولش نمیتونم میدم

 هست خداشم از وگرنه میكنه ناز داره اين عمو -سحر

 1براي اونم درجه صدوهشتاد نظرم يهو ماه 1 بعد نكنه شك بابا که دادم یقتحق بوي رنگو يكم حرفش به خنديدن با

 شده عوض میشد جبران راحتي به که خوندن درس ماه

 گفت میشا میچیديم رو صبحونه میز داشتیم بوديمو شده بیدار زودتر شقايق میشاو منو که فرداش

 هستي؟ موندني يا میري نفس چیه نظرت-میشا

 دادم جواب میز روي میزاشتم رو ابمیوه که حالي در

 میرم-من

 میرم گفت اومدو قاطع صداي اين کجا از نمیدونم خودمم

 موند هوا رو دستش میز رو میچید رو عسل و مربا ظرفاي داشت که شقايق

 چي؟ سامیار پس میكني شوخي-شقايق

 میكرد باز زبون ماه هشت اين توي داشت بهم اي عالقه اگه میكردم فكر موضوع همین به صبح تا ديشب-من

 میزنه شیش اتردين میالدو اين از بیشتر که سامیار ديوونه-میشا

 میشه عشقش بر دال حرکتا اون مگه ديديم ازش حرکت دوتا خوشه دلت هم تو کجا-من
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 بفهمیم هم ما بزن حرف ديپلمه پايین دال قلم لفظ بابا باوو -شقايق

 هم تو اورديا گیر وقت -من

 چشماتو تو بزنه زل بیاد غرور کوه سامیار اون عمرا زياده خیلي خواستمم اين مگه بري اگه يخل شوخي بي-شقايق

 عاشقتم من نفس بگه

 بديم هلش اينكه مگر-من

 ببینم بزن حرف درست-میشا

 ارهد نفس میگید يواش يواش بعدش سار به فالنو حالتو به خوش میگید هي شما اودن واونا رفتن مامانینا وقتي-من

 رفتنیه میره

 داد ادمه حرفمو بقیه شقايق

 میگیره جلوتو داره صدرصد که باشه داشته اي عالقه بهت اگه سامیار اونموقع-شقايق

 دربیاد نقشه اين که سوزوندي ديشب از فسور چقدر نفس خداوکیلي-میشا

 گرفت هوا رو که کردم پرت طرفش به سیبي

 امیارس پیش اومدن اتردينینا و رفتن مامانینا که ديروز تا کرديم کار اينا میشا با نقشمون رو کلي هفته به اون توي

 میكندم پوست میوه داشتم بودمو نشسته

 گفت صداش تو خاصي حسرت يه با میشا

 باشه؟ بفرست دعوتنامه هم ما براي شد ريس راستو کارات نفس حالت به خوش-میشا

 میكنم بند رو دستتون مشمار اقتادم که جا چشم ولي باره به نه داره به نه حاال-من

 گفت میشا لحن مثل لحني با شقايقم

 يژژو هم ديگه هفته يه دادي که هم اوکي شده درست که اقامتت اومده که بیلیتت باره به هم داره به هم اتفاقا-شقايق

 فرنگ رفتي طیاره با

 دراورد رو هواپیما اداي دستش با بعدش

 شد بلند سامي گیج صداي

 شده؟ چي ببینم بگید درست خارج واپیماه اقامت بیلیت-سامي

 گفت حال همون در اتردين سمت رفت شدو بلند شقايق کنار از میشا
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 پر نفس با بودن همخونه پر مهربون پر زن پر نفس پر فرشته اينكه کالم لپ اقا شده خر سوار گربه -میشا

 نداري لیاقت گفتم بهت-شقايق

 گفت من به رو خوردو تكوني جاش تو سامیار

 نفس؟ میگن چي اينا-سامیار

 گفتم ذوق با شادي هیجانو پر لحن با

 عموم پیش برم قراره گیرشم پي ساله يه شده جور پاريسم اقامت کاراي-من

 داشت بودنش عصبي از نشون ولي بود کم که اين با دستاش لرزش میزد داد چشماش تو غم که خدا به

 میشه؟ کي دقیق سالمتي به-اتردين

 شد ساکت انداخت بهش سامیار که شتناکيوح نگاه با که

 کي؟ اجازه با-سامیار

 مامانم و بابام-من

 چغندرم برگ منم-سامیار

 میترسم ازش کرده فكر باال بود رفته صداش

 واستاد شد بلند سامي

 نمیري جا هیچ شما-سامي

 کردم بلند خودش مثل صدامو چشماشو تو کوبوندم چشمامو واستادمو روش روبه شدم بلند

 میرم خوبشم میرم-من

 نمیزارم من ولي-سامي

 توا نزاشتن يا گذاشتن به مگه-من

 رنگش که شقايق برعكي من ولي کولش رو بودم انداخته همه جلوي هوام رو ديدم که بود نشده تموم حرفم هنوزم

 بیدا دادو کردم شروع نقشه کردن اجرا بهتر براي ولي نبود خیالمم عین نبودم خجالتي مواقع اين در میشد سرخ

 وت به من کردم غلطي عجب زمین بزار منو(نبود خونه تفضلي خوبمون شانس از) میشنوي هرکول زمین بزار منو-من

 کولت رو انداختیم اينجوري که برنجم کیسه مگه من دادما+  جواب
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 اليع معني به نفرستاد بوس يه برام شقايق و میشا بشن خارج ديدم از اينكه قبل میزدم غر من و میخنديدن ها بچه

 بود هرفت نبودش کال که میالدم کنه نگا میشا شقايقو به گیج اتردين شد باعث که زدم چشمك يه بهشون منم بود

 کاناپه رو کرد پرتم اتاق توي خريد

 برنجم کیسه همن شد بورت اينكه مثل نه-من

 چند دستشو دقیقه چند بعد کنم اراختی سكوت دادم ترجیح منم میكرد نگام فقط و بود نشسته صندلي رو روم روبه

 سمتم کرد دراز دستشو و تخت رو کشید دراز رفت موهاشو تو کرد فرو کالفه بار

 بري؟ میخواي واقعا-سامیار

 است فروزان نفس اينجانب اررزوي تنها اين بلي-من

 تخت روي نشست

 باشي؟ جدي میشه-سامیار

 گفت که دادم تكون سرمو

 بري نمیزارم من-سامیار

 در سمت رفتم شدمو بلند کاناپه وير از

 نیست دارم جلو هم کسي میرم برم بخوام من بابا برو-من

 يسع بود ازاد که دستم يكي اون با ديوار به چسبوندم شد کشیده بازوم يكي اون که بود در دستگیره روي دستم

 رو تگذاش و دستش تو گرفت دستمم يكي اون ولي کنم جدا ديوار به بود چسبونده محكم دستش با که دستمو کردم

 گفت شدش کلید دندوناي بین از میكردم حس رو اش سینه قفسه به قلبش بار ديوانه شدن کوبیده دستم با قلبش

 فهمیدي؟ ديگه وقت هیچ نه حاال نه بري نمیزارم من لعنتي-سامیار

 یدمیچرب شدنم کر به داد دست بهم حرفش از که لذتي ولي شد پاره گوشم ي پرده که گفت بلند همچین رو فهمیدي

 کرد پمپاژ بدنم تو خون مثل ارامشو قلبم ملودي چه من خداي قلبش به چسبوند سرمو و کرد جدام ديوار از

 واممیخ میگي تو اونموقع میكني درك میفهمي میزنه تو براي قلب اين کن گوش خوب پس خب اره میشنوي-سامیار

 برم

 بودم راضي میگرفت ازم ونموج لحظه همون خدا اگه میخواستم چي ديگه

 هب چسبوندم سرمو ناخداگاه گوشم به چسبوند لبشو من بودو سامیار سامیار بودمو من بودو شده متوقف زمان انگار

 شد مورم مور که کشید گردنم گودي توي عمیق نفس يه شد حبس گردنم سرمو بین سرش که گردنم
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 ؟ بري وايمیخ بازم حاال دارم دوست میفهمي المصب د -سامیار

 فرمان بهم مغزم فقط زد حرف میشه چطوري بود رفته يادم بود شده قفل انگار نمیكرد ياري زبونم يعني نگفتم هیچي

 گردنم تو ديگه عمیق نفس يه اش سینه رو بزارم کنمو جدا گردنم از سرمو کنمو حلقه کمرش دور دستمو که داد

 موهام رو گذاشت رو چونش بعدش کشیدو

 چیه عطرت اسم نگفتي اخرم-سامیار

 عصبي لرزش ديگه نگاش لرزون مردمك به دوختم نگامو کردمو گرد چشمامو باال اوردم سرمو خنديدمو نخودي

 ردمیك تزريق منم به نگاش با ارامشو اين که ارامش بودو ارامش فقط فقطو نگاش تو نبود هم عصباني حتي نداشت

 چیكار میخواي منو عطر اسم -من

 ساشمنف میكرد نوازش صورتمو حرارتش پر داغو نفساي پیشونیم به چسبوند رو پیشونیش پايینو کرد خم رو سرش

 میداد رو خنكش سردو عطر بوي

 میكنه استفاده عطري چه از خانومم بدونم دارم دوست -سامیار

 گفتم کردمو غنچه لبامو

 بگم نمیخوام -من

 رشس کمرم رو گذاشت رو يكي اون گردنمو پشت اشتگذ ازدستاشو يكي کردو جدا پیشونیم از رو پیشونیش سريع

 میسوزوند کمرم گردنمو اتیش کوره دستش بود دار خش ايندفعه صداش کشید کشدار نفس يه موهام تو کرد فرو

 بود شده زياد کمرم رو دستش فشار

 میده خوبي بوي چه موهات نفس-سامیار

 دادم جواب تخس هاي بچه مثل

 میدونم-من

 بگي؟ نمیخواي چیزي شما-سامیار

 گرفت خودش به شیطنت رنگ صدام

 نه-من

 مطمئن؟-سامیار

 بگم؟ چیزي بايد مگه اره-من
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 میاد يادت کن فكر يكم-سامیار

 گفتم بجنسي يكم با

 بگه بهم پروازمو قطعي ساعت بگم بابام به بايد اهان-من

 ازونمت به منه نوبت فعال زين هب پشت گهي پشت به زين گهي بكش خان سامیار اهان تابلو میخورد حرص داشت ديگه

 بگي چیزي نمیخواي من به که اينه منظورم جوجو-سامیار

 کنم خدافظي ازت بايد اومد يادم کن صبر کن صبر-من

 قرار صورتم روي به رو صورتش تا پايین اورد يكم سرشو بازوهام دوتا رو گذاشت برداشتو کمرم گردنو از دستشو

 بگیره

 بودنش لخت خاطر به موهام که کردم خم رو گردنم ها بچه مثل بعدش خاروندم يكم سرمو ديدم رو کالفش نگاه وقتي

 شد لخت گردنم طرف يه بودو خم سرم که سمتي ريخت همش

 کن راهنمايي يكم خب-من

 داره/ د/ اولش-سامیار

 کنم اذيتش ديگه يكم بزار خريت به زدم خودمو

 بگم بهت نگفتي زودتر چرا خب فهمیدم-من

 شد تاقمش نگاش

 کنم جمع رو چمدونم اوردي باال تا منو نكنه درد دستت-من

 گفت يهويي خیلي بعدش میكرد نگام فقط سامیار

 شدم بازيات ديونه همین عاشق-سامیار

 قهقه لندب بلند میخنديدم اختیار بي بودم گرفته سرگیجه که چرخوندم انقدر بودم روهوا که نكشید ثانیه به بعدش

 گفتم هوا زمینو میونه دل ته ته از میزدم

 شدم بازايت قلدر خرکیتو محبت ابراز همین عاشق کنم فكر منم-من

 ...... روش منم تخت رو افتاد خوردو سكندري قصد از يا کرد گیر جايي به پاش نمیدونم

 لندب رايب بود مانعي بود کمرم دور که دستاش ولي کردم جدا تنش باال از امو باالتنه اشو سینه رو گذاشتم دستامو

 میبردم من تر نزديك میوود رو صورتش اون هرچقدر کرد نزديك صورتم به کردو جدا تخت رو از سرشو روش از شدن
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 نزديك انقدر سرشو و ببرم عقب رو سرم نزاشت و گردنم پشت گذاشت کردو جدا کمرم از دستاشو از يكي تر عقب

 کرد زمزمه بینیم به چسبید بینیش پیشونیمو به چسبید پیشونیش که کرد صورتم

 بگو رو جمله اون دوباره حاال باشه نگیر فاصله ازم-سامیار

 رو؟ جمله کدوم-من

 داشت/ع/اولش که هموني نكن اذيت-سامیار

 کردم زمزمه بهشو چسبوندم لبمو گوششو تو کردم فرو سرمو

 خان هرکول عاشقتم-من

 شد بلند پرتمنا صداش گوشمو ي الله به چسبوند لبشو اونم

 بگو دوباره-یارسام

 با موپشت دستش يكي اون میخورد تكون گونه نوازش کمرم رو دستش يه پشتم چسبوند برداشتو گردنم از دستشو

 شد برداشته ها فاصله گردنش دور کردم حلقه برداشتمو اش نه شو روي از دستامو که طوري میداد فشار خوشونت

 موهاش تو کردم فرو دستامو

 سامیار عاشقتم-من

 گردنش دور بود حلقه دستم هنوز تخت رو صورتم کنار گذاشت دستاشو شد عوض جاهامون که زد طغل يه

 نمیمونم زنده بريدي نفسمو بشي جدا ازم اگه نفس بستس نفست به نفسم من از بیشتر نه -سامیار

 دارم دوست نفسشو بوي چقدر میشد کمتر صورتم با اش فاصله میگفت که هاي کلم هر

 دارم دوست ستونف بوي چقدر-من

 نفسمم عاشق منم-سامیار

 خودشیفته-من

 خودشیفتگیه دارمم دوست رو تو اينكه وا-سامیار

 نبود یازن کرديم نگاه بهم فقط دقیقه يه تا کردم نگاش داشتم بهش که عشقي تمام با کردم نگاش فقط نگفتم هیچي

 ي گوشه از نرم سوخت لبام که بودم اش عاشقونه نگاهاي مست بودن بلد رو کارشون خودشون چشمامون بزنیم حرف

 بود عسلیش چشماي مثل شیرينیش که چشیدم رو اي بوسه طعم بود شده تد نفساش گرفت دندون به لبمو

 میموني من پیش بگو نفس نمیري بگو بابات به بزن زنگ-سامیار
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 اينجاست وجودم تمام هستیم روحم قلبم وقتي برم کجا-من

 خونتونم در شیريني گلو با من نكشیده روز ده به نرو فقط تو نفس عاشقتم-سامیار

 کردم حلقه همونجا پیچوندمو پاش دور دور يه پامو

 روزت ده بودن هول اين به نه دستیت به عصا ماه هشت اون به نه-من

 داد زد گلوم زير که عشقي پر بوسه با جوابمو

 گفتم میشدم بلند روش از که حالي در

 ها بچه شپی پايین بريم شو بلند-من

 نرفت اقا خورديمو رو غذامون سامیار با زدمو وشقايق میشا به چشمك يه فقط حرفي هیچ بدون پايین رفتیم وقتي

 برم 1ساعت گفت سامیار خوردو زنگ گوشیم که بودم وشقايق میشا براي سانسور با قضیه تعريف حال در بیمارستان

 وسيط شال يه با پالتوم همرنگ بوت نیم و مشكي پالتوي با طوسي يه اتاقمو تو پريدم جلدي داره کارم)....(رستوران

 شچرت حرفاي فرانكو ديدن که بعدشم بود نااشنا شماره خورد زنگ گوشیم که کردم خدافظي اينا میشا از کردمو سر

 نوشیما بزنم زنگ بابا به شدم مطمئن سامیار جانب از وقت هر دادم ترجیح رسیدم موقع به کردم نگا ماشینو ساعت

 گفت بود افتاده من به چشمش که گارسون کنم پیدا سامیارو تا چرخوندم چشم رستوران سمت رفتم کردمو پارك

 فروزان خانوم-

 هستم خودم-من

 هستن منتظرتون باال مهرارا اقاي-

 خلوته اينقدر رستورانتون همیشه-من

  باال طبقه بفرمايید کردن رزرو رو رستوران میزاي همه مهرارا اقاي-

  نفس اززبون

 ضعیف نور ها پله کنار قرمز کوچیك شمعايLove story اهنگ اش نرده به گرفتم دستمو رفتمو ها پله سمت به اروم

 که عشقي بده دست بهم سامیار به عشق نام به قشنگي حس يه میشد باعث همه و همه رستوران خلوتي رنگ قمز

 جیغ هیجان از بود نزديك میديدم که چیزي از بشه پاك ذهنم از فرانك حرفاي تموم شد باعث و بود خالص بود ناب

 میز میز اون از غیر به بودو بسالن وسط قرمز رومیزي با دونفره میز يه بود شده عوض کلي به رستوران باالي طبقه بزنم

 بود ورن کننده تامین تنها و میشد ديده جا همه که شمعايي با بودن کرده سفید قرمزو رز گل از پر زمینو نبود ي ديگه

 میكرد نگام لبخند با بودو داده تكیه میز به که بود عسلي چشم پسر يه مهتر همه از
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 سامیار اززبون

 ستاشد تنش عطر لباش قرار بي و تشنه بیشتر میكردم نگاش بیشتر که چقدر هر نمیشدم سیر بهش کردن نگاه از

 حاال امخصوص کنم مقاومت تمیتونستمدربرابرش که بود اي جاذبه يه وجودش تو میشدم گفتناش دارم دوست نفساش

 خودمه خود مال منه مال میدونستم که

 خودشو کردو سريع قدماشو که بود حرکتم همین منتظر که انگار گرفتم میز از امو تكیه کردمو باز هم از دستامو

 گردنم هب چسبوند اشو گونه ام سینه به میداد فشار خودشو ملوس پیشي يه مثل کردم بقلش لذت با بقلم تو انداخت

 میشدم اش ديونه بیشتر کاراش اين با نمیكرد که چیكارا من قلب با دختر اين که اخ بوسید گلومو زير بعدش

 اتم ديوونه دختر عاشقتم-من

 نفس اززبون

 من عدب اونم نشستم میز پشت رفتم بیرونو اومدم بقلش از زود بود حرفش جواب گونش رو نشوندم که سريعي بوسه

 ارهمی من سر باليي چه کاراش اين با میدونست چه پسر اين میز روي گذاشتم توهمو کردم قالب دستامو نشست اومد

 بود الزم کارا اين اخه بگم چي دونم نمي واقعا سامیار-من

 به ادد هتكی برداشتو دستاشو بعدش کرد نوازش امو گونه هم اونیكي با گرفت دستامو دستش يه با کردو دراز دستاشو

 کردم غنچه لبامو صندلیش

 كنن اينجوري لباتو کن رحم بنده عاشق دل اين به کن خانومي هم شما عزيزم کردم کارو اين که بود الزم البد-سامیار

 گفتش عاشقتم زدم لب

 بیشتر ما-سامیار

 اتم ديوونه زدم لب

 مخود خوشگل لیلي مجنون عزيزم مجنونم گذشتم ديوونگي مرز اين از من-سامیار

 گفتم ساختگي عصبانیت با

 اوردي هوو سرم نگذشته ماه 1هنوز باشن کي خانوم لیلي اين روشن چشمم-من

 ساختگي عصبانیت اين فداي من-سامیار

 گفتم ايا مدرسه بچه لحن با منم خنديدن به کرد شروع بعد

 بود؟ تابلو اينقده يعني اجازه اقا-من
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 کردم غنچه لبامو بعدم

 طرفم شد خیز نیم صندلي روي از

 نكن جوري اين لباتو نگفتم بهت-سامیار

 گفتم کردمو غنچه لبامو بیشتر

 دارم دوست-من

 دارم دوست رو چیزا خیلي منم-سامیار

 رو؟ چیا مثال-من

 رو تو-سامیار

 باش داشته دوست خب-من

 خواستي خودت اينجوريه ا -سامیار

 

 سامیار اززبون

 ستد بیان تر دير نمیتونن اينا اخه عصابم توي رفت گارسون پاي يصدا که داشتم فاصله لباش با متر سانتي چند

 نكنه شك گارسونه که کردم اونور اينور کم يه شالشو بردم

 کردم درستش بود واستاده بد شالت باالي عزيزم-من

 میفرمايید؟ میل چي-گارسون

 چیزي بخوام موقعیت اين تو گها من شكم به بخوره کارد اي بود اومدن موقع چه اين اخه مرض درد بگم میخواستم

 بخورم

 گفت لبش گوشه لبخند يه با بود گرفته خندش من خوردن حال ضد اين از که نفسم

 میخورم کوبیده من-نفس

 پايین بارم صورتشو دکوراسیون بزنم میگفت شیطونه که نفس به بود زده زل همچین گارسونه

 بیاريد کوبیده منم براي-من

 دوغ؟ يا نوشابه-گارسون
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 نفس نه بزن حرف کن نگا من صورت تو القل خوب پسر اخه نداره رفتن قصد کال اين بابا يا

 مخلفاتتون بقیه با کوال کوکا دوتا-من

 کرد کم شرشو مزاحمه کرد احساس که هم پسره

 کنه خیس خوشو بشه ابرو خیال بي بود نزديك بیچاره داري دعوا يارو با مگه-نفس

 خنديدم

 جهان ورداشتن اب از بشه جلوگیري که بزنید روبند يه شما بهتره که یممیرس نتیجه اين به-من

 رستوران کردن رزرو تشريفات همه اين بزني بهم رو حرفا اين که نییوردي اينجا منو تو سامیار-نفس

 میفهمي خودت کن صبر يكم زدي حدس درست-من

 نفس

 لندب جاش از کردو شده سوال عالمت شبیه نستممیدو که قیافم به اي خنده تك يه صورتش به بودم زده زل کنجكاو

 شد

 کجا؟ اقا هي هي-من

 سوال عالمت خانوم میام زود-سامیار

 بره بین از سوالي عالمت قیافه اين داري چیكارم بگو بشین بري اينكه جايي به خب-من

 بیام و برم میخوام بره بین از سواله عالمت اينكه خاطر به منم– سامیار

 شهب ورزشكاريت هیكل قدو اون قربون نفس اخ ها پله سمت رفت میكنه ديونه ادمو که خودش خاص پرستیژ با بعدش

 کشت دختر اخالق اون قربون گفتنات دارم دوست اون فداي بشم عسلت رنگ به چشماي تیپتو اون فداي من

 نمنك غش کن حمر خدا قلبم اخ پايین رفت زدو بهم چشمك يه برگشت که میرفتم صدقش قربون داشتم همینجوري

 هک سفید رزاي از پر خوشگل گل دسته يه دستش که درحالي بعد دقیقه چند محاله خوشبختي همه اين منو وقت يه

 اب منم بود واستاده روم روبه شد معلوم هام گونه چال دوتا و شد شل نیشم برگشت داشت قرار قرمز رز گل يه وسطش

 بوسید هامو گونه چال دوتا صورتمو رو شد خم که میكردم نگاش لبخند همون

 کن رحم دختر میشه زلزله قلبش دلشو تو سامیارت میخندي جوري اين نمیگي-سامیار

 پیوند روحش به داره روحم میكردم احساس میگفت بهم که اي جمله هر با منه مال سامیار اره سامیارم سامیارم

 نوزا صندلي جلوي بیرون اومدم فكر از بودم قشعاش که اش مردونه بمو صداي با جدانشدنیه که پیوندي يه میخوره

 میزد برق عسلیش چشماي بود کرده پیدا انعكاس خوشگلش جذابو صورت تو شمع نوراي بود زده
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 نفس-سامیار

 واستاد قلبم لحظه يه که کرد صدا اسممو قشنگ پرتمناو انقدر

 نفس جان-من

 خانومم بال بي جانت-سامیار

 گفت سمتمو تگرف گلو دست که زدم لبخند بهش

 بردار رو وسطیه گل-سامیار

 ارهاش با که کردم نگاش بود وصل قرمز کوچیك شكل مكعبي جعبه يه اش ساقه به بیرون کشیدم قرمزو رز گل اروم

 بود خوشگل نگین پر حلقه يه توش کردم باز رو جعبه بود زده زانو روم روبه هنوزم کنم باز جعبرو خواست ازم سر

 کردم نگاش گنگ باالو اوردم سرمو بود چي منظورش چشمام جلوي گرفتم اوردمودر جعبه از رو حلقه

 نبود فكرا اين وقت االن گرفتم دندون به لبمو گوشه بخورمش داشتم دوست میكرد نگام اينجوري وقتي که واي

 تشسد تو کردم رو حلقه دستم تو گرفتم چپشو دست دستم يكي اون با گرفتمو دستش از انگشترو دستم يه با

 تره راحت خیالم اينجوري-من

 ودب شوك تو انقدر بهش دادم دراوردم بسته يه کتم جیب توي از من چپ دست بعدش انگشتر رو خورد سر اول نگاش

 من سمت کرد سرشو بود جعبه توي که اي مردونه و ساده رينگ ديدن با و کرد بازش بگه چیزي اينكه بدون که

 عزيزم ديگه بگو چیزي هي خورده منو جوجوي زبون گربهه-من

 داد قورت دهنشو اب

 بگم؟ چي-نفس

 کشیدي زحمت همه اين که ممنون عزيزم سامیار بگو مثال-من

 گرفت خودش به تهاجمي حالت زود

 بود ات وظیفه-نفس

 تو بكن رو حلقه اون کن لطف شده خوب حالت که حاال سرجاشه متري 90 زبون اون هنوزم که شد راحت خیالم-من

 نزنن قر رو کشت دختر پوهر دخترا وقت يه که بشه راحت هم تو خیال هک من دست

 میكنن غلط دخترا اون-نفس

 بوسیدم اشو حلقه روي دستمو تو گرفتم دستشو
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 بودم نگران يكم االن تا اگه داد دست بهم قشنگ حس يه دستم تو کرد اروم اشو کشیده انگشتاي بین گرفت رينگو

 با وگرنه بكنه چپ نگاه بهش نداشت جرئت کسي خودم خانومي بود خودم زن نفس ترف بین از هم نگراني يكم همون

 ببیني توش رو نگراني رنگ میتونستي دقت يكم با حاال که نگاش تو افتاد نگام بود طرف من

 وت و مهمه زندگیمون تو میكني فكر که هرچي االن همین دارم دوست نكردي پنهون ازم که رو چیزي تو سامیار-نفس

 بشنوم رو نگفتي مبه

 بشه خراب چي همه بود ممكن میگفتم چیزي اگه ولي عوضي فرانك سمت رفت فكرم لحظه يه

 میگم بهت بعدا که هست کوچیك ارزشو بي مسائل سري يه مهمي تو فقط من زندگي تو نیست مهمي چیز نه-من

 نفس

 نگراني جاي پس نیست مهم وچیكهک ارزشه بي فرانك يعني کوچیك ارزشو بي میگه وقتي شد گرم دلم حرفش از

 گفتم تفاوتي بي لحن با غذا بین اوردن شامو نیست

 چیه؟ خانوادت به نسبت احساست -من

 بگیري فاکتور و سانیار با فرانكو اگه البته عاشقشونم يعني خوبه-سامیار

 چیه؟ اونا به نسبت احساست مگه چطور-من

 بخور غذاتو بحثا اين یالخ بي تنفر االن ولي بودم تفاوت بي اولش-سامیار

 مپاال نیوفتاد خاصي اتفاق خونه برگشتیم که شب اخر تا ديگه شدش ازاد دولت هفتاد از خیالم داد بهم که جوابي با

 سرو دستشويي رفتم شديم خودمون اتاق وارد رفتیمو باال ها پله از سامیار با اروم که حالي در بود خاموش همه

 گفتم بعدش ردمک پاك ارايشمو شستمو صورتمو

 خوابیدن زود چه اينا-من

 گفت انداختو ساعتش به نگا يه سامیار

 بودن خسته البد يكه ساعت نیست زودم همچین-سامیار

 دبو تخت روي روبه که کمدم سمت رفتم دراوردمو تنم از مانتومو انداختمو باال اي شونه نشست تخت رو رفت بعدم

 لشخیا بي بعدش بردارم خواب لباس يه خواستم اول نداشت اشكالي پس بود بهش پشتم کردم شیطوني يكم هوس

 اذيتش يكم میخواستم فقط کردن شیطنت براي بود خوب اينم برداشتم قرمز نازك کوتاه خیلي شلوارك تاپو يه شدم

 ومرا خیلي بعدم دادم طولش يكم قصد از پوشیدم تاپو و درووردم تنم از تیشرتمو بود بهش پشتم که همونطور کنم

 ردمک باز کلیپسمو موهامو سمت بردم دستمو تاپم پوشیدن از تر سريع البته پوشیدم شلوارکو دراوردمو شلوارمو

 به توجه بي چرخیدمو اروم بعدش دراوردم توشونو کردم دستمو بار چند پوشوند کمرمو گودي روي تا موهام ابشار
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 لباس داره فهمیدم میومد که صداهايي از پتو زير خزيدم تختو سمت اون رفتم تخت رو بود شده خشك که سامیار

 اج جابه بقلش تو خودمو يكم بود ام برهنه بازوهاي مهمون که بود داغش دستاي گرمي بعد دقیقه چند میكنه عوض

 گفتم باشه کالفگي توش که کردم سعیمو نهايت که لحني با کردمو

 شد گرمم تر اونور برو يكم نچسب بهم انقدر سامیار اه-من

 گفت گوشمو به چسبوند دهنشو کرد قفل پاهامو پاهاش با شد تر تنگ دستاش حلقه

 هست که همینه بخواب باشو راحت هم شما راحته جام من-سامي

 بودم عاشقش که مردي لباي گرمي از صبح رفتم خواب به ارامش حس با و شد مورم مور ووي بوسید گردنمو بعدش

 نخورد تكون جاش از میلیمترم يه اون البته کنار دادم هولش دستم با زدمو بهش لبخندي شدم بیدار

 خودم خوابالوي خوشگلو خانومي به سالم-سامي

 گفتم بودم داشته نگه باز چشممو يه زور به که حالي در

 خودم خیز سحر اقايي به سالم-من

 گرفتم پیش رو دستشويي راه زور به شدمو بلند تخت از بعدش

 دستشويي به برسي تا بري متر ده بايد که بزرگه انقدر اتاق ينا چرا نمیدونم من اه اه-من

 زير باال بود رفته تاپم ژولیده موها کردم وحشت دستشويي اينه تو خودم ديدن از نمیگفت هیچي میخنديدو سامیارم

 با مه فرقي البته که کردم مرتب يكم خودمو کردمو کارمو زود پايین اش پاچه يه بود باال پاچش يه شلوارکم ام سینه

 بیرون رفتم بعدش نكردم قبل

 خوشگلم خانومي میگي که خوشگلم خیلي االن من نظرت به سامیار-من

 گفت بعدش حرارت پر گرم محكم سفت کرد بقلم اومد خنديدو

 اومده،با کش طرف هر به و نازك لباساي ژولیده،با و میشه،هپلي بلند خواب از زور به صبح اول که من عشق-سامیار

 بغل...میزنه غر لب زير و دستشويي دنبال میگرده داره سرامیك،که روي برهنه پاهاي بسته،با نیمه و باز نیمه يچشما

 میدم جون نفس اين براي که من دنیاس موجود ترين کردني

 میشا اززبون

 .بیدارشدم ازخواب اتردين باصداي

 بیدارشي؟ نمیخواي میشاخانمي:اتردين

 ..چرابیدارشدم:من
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 گاهن يك خودم به..لبو رنگ ورنگشم من به زده زل اتردين ديدم که دادم بدنم به وقوسي کش يك خیزشدم نیم توجام

 .....ديدم که کردم

 ..بروبیروون اتردين:زيرپتوگفتم رفتم دراوردم؟؟سريع تاپمو کي من توسرم عالم خاك واي

 پريدم سريع بلندشدم ازجامو رفته درفهمیدم شدن بسته باصداي.بیرون میخنديدرفت که درحالي اتردين

 کردم نگاه خودم به توايینه..نشد ولي بشه کم درونم ازحرارت شايداينجوري که صورتم به زدم اب چندمشت.w.cتو

 بله؟:گفتم لرزون درخوردباصداي به اي تقه موقع همون...لبو بودمثل شده سرخ هام گونه

 .منم میشايي:شقي

 ..میدي بهم ازتوکمدم لباس يك شقي:کشیدموگفتم راحت نفس يك صداش باشنیدن

 ...گلم االن:شقي

 ..ونبیر اومدم کردم شونه موهامم.پوشیدم سريع.سفیدداد زيرسارفني بايك جذب سبزفسفري سارفن بعديك يكم

 .پكربود اش قیافه شقي

 شده؟ چیزي عزيزم شقي:من

 میره؟؟ بازم نفس نظرت میشابه.نه:شقي

 ..بیرون میان ازاتاق نفره سه هم ديگه چندوقتاحتماال.فكرنمیكنم که من نمیدونم:من

 خنیدومتكاروزدتوسرم هم شقي.خنديدم اينوگفتمو

 ...اتردينم اين.کنن توسرمنحرفت خاك:شقي

 میفروختید؟ بلیط من پشت:درضاحرشد توچهارچوب دربازشدواتردين موقع همون

 ..کني اينوادم نتونستي توهم میگفتم داشتم نه:شقي

 مگه شقايق دوما..میشا جون به افتم باکمربندمي انگارمن کني ادم نتونستي میگه همچین والا:خنديدوگفت اتردين

 ..تغییرناپذيره اين تونمیدوني

 ...اتردينننننننننن:من

 ...داشت میالدکارت بروپايین توهم شقايق.اروم دردگرفت دخترگوشم:اتردين

 ..بخوريم صبحونه پايین میشاپاشوبريم:گفت اومدتواتاق اتردين پايین رفت شقي

 ...ندارم حال:من
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 .پاشوببینم ندارم حال چي يعني:گفت پاشداومدسمتم

 .ندارم بروباباحال:من

 ..پايین کردبردتم بلندم زيررانوموگرفت بفهمم که ازاين قبل

 ...میام خودم.پايین بذارتم ديونه ا:من

 ...باتوام پنبه پهلون هويي:بادادگفتم نگفتم هیچي

 ...میكني جیغ جیغ خیلي که نتروسايل برو:اتردين

 ...بیشعور:من

 ممنون:اتردين

 ..مرخصي االنم.خوردندارم پول شرمنده:گفتم کامل باپرويي زمین منوگذاشت سرمیزبودن همه شديم وارداشپزخونه

 ودررفتم زدم جیغ ولي بگیرتم که خیزبرداشت

 پرويي؟ خیلي گفته بهت تاحاالکسي:اتردين

 .نفري تواولین نه..امم:گفتم دهنم اشتممیذ نون تیكه يك که درحالي

 اتوبخورنه صبحونه.ديگه بسه..خورديش داداش اوهههه:گفت سامي به کنارمیالدورو دادونشست تكون سري

 ...دخترمردمو

 ...اللي نمیگه کسي نزني توحرف اگه اتردين:سامي

 دووم هم هفته تويك یشهپ اينجوري که دوستم خب...عزيزم تلخه حق حرف:گفتم اتردين از داري طرف به من

 ...نمیاره

 ..میشاببند:میالد

 ..میكنما کرج تهران بااتوبان دهنتومصادف که نزن حرف میالدتويكي:من

 چرا؟ ا:میالد

 ....همینجوري:من

 سپیدان؟ بريم هستیدفردا فكربكر هايك بچه اهان:گفتم جمع به بعدرو

 کجاست؟ سپیدان بپرسم میشه:سامیار
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 گفتم اي مسخره باحالت

 جاحالاون اسفندماه که االنم وبرف پرکوه رفتم بادايینام يكدفعه من سپیدان که بگه براتون جونم....فرزندم بله:من

 هستید؟..میده

 ..کنیم حرکت2وقرارشدفرداساعت کردن موافقت همه

 تو سچكهی چون..تیرکشید زيردلم بودم ماهانه عادت چون که بكنم میزوجمع بلندبشم خواستم صبحونه بعدازخوردن

 التح منوتواون که اتردين..اتردين شدبااومدن همزمان که کردم اروم ي ناله ويك رودلم نبوددستموگذاشتم اشپزخونه

 دردمیكنه؟ شده؟دلت چیزي خانومي:کردوگفت ديداومدبغلم

 داري؟ مشكلي...الهیي:گفت که دادم تكون+ ي نشونه سرموبه

 سرخ اون قربون اتردين اخ:گونموبوسیدوگفت که مشد سرخ جاش به نشدبگم روم ولي منظورشوفهمیدم

 ...بره وسفیدشدنت

 .خدانكنه:من

 ..نکن جمع میگم ونفس شقي به کن استراحت تواتاق بیابريم:گفت بازوموگرفت که کنم میزوجمع برم خواستم

 رصوچندتاق دارچین چايي لیوان بعدبايك چندلحظه بیرون رفت وخودش منوخوابوندروتخت.تواتاق رفتیم باهم بعدم

 ادم:تاوردباالوگف سرمو دستشواوردزيرچونمو که پايین سرموانداختم.وبخور قرص بیااين:کردوگفت بلندم..اومدتواتاق

 ...نمیكشه خجالت ازشوهرخودش که

 دوباره بعدم زورکردتوحلقومم به وچايم دادبهم قرص...میافتادتوجورابم داشت قلبم بابام جون به

 ..سپیدان نمیخوادبريم حالت بااين فرداهم.نک استراحت:منوخوابوندوگفت

 !اترذدددديننننننن؟:من

 اتردين؟ جان:اتردين

 من؟ تافرداجون میشم خوب بابامن:من

 .بخواب حاال..باشه:خنديدوگفت

 ...بیرون رفت زدوازاتاق بوسه يك دالشدورولبام بعدم

 اونم دارم دوستش من طورکه مونه داره؟يعني دوست منو کرد؟يعني چراهمچین اين.بودم کارش هنوزتوشك من

 حیاتو اب حاالحكم که ابي دوتاچشم عاشق شدم اتردين عاشق من که بگم دروغ خودم به منودوستداره؟؟نمیتونم

 راست تنم موبه بشه ديگه يكي براي گرم اغوش اون که ازفكراين...اومد سرم میترسیدم که ازاوني...داره برام
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 تبیه گناهم کدوم جرم به دارم من اينه؟؟اخه عاشقي تاوان يعنيخدايا..چكید ازچشمم قطره يك.میشد

 رفتم گرفت شدت ام فكرگريه بااين.میكنم خواهش...ونبازم بازي اخراين که کن کمكم میشم؟خداياخودت

 تردينا وصورت يكهوپتوکناررفت که میكردم زيرگريه اون داشتم اي چنددقیقه..نرسه جايي به ام گريه زيرپپوتاصداي

 تمرف پاشدم کنم نبودغرورموبايدحفظ مهم برام باخبربشه درونیم ازحال که نبود مهم برام ديگه.بست نقش جلوم

 ..موهامونازمیكرد بادستش اونم...اش مردونه ي روسینه سرموگذاشتم بغلشو

 میكني؟ گريه چي براي عزيزم:اتردين

 ...گرفته دلم:من

 بیارم؟؟ سرحالش میخواي:اتردين

 ..ديگه كنن اذيیت اتردين:من

 ...خانومي باشه:اتردين

 ..برد خوابم روياهام مرد عشقم تواغوش شدکه چي نمیدونم

 نفس زبون از

 میخوري سرما سرده اونجا دختر اخه پوشیدي چیه اون نفس-سامیار

 يچ بودم کرده فكر کلي سپیدان بريم گفت میشا که ديروز از کردنش رو زيرو کرد شروع کمدمو سمت رفت بعدم

 مدموک که دقیقه چند بعد میده طولش ببیناچقدر اقا اين ولي کرد اسكي باهاش بشه هم باشه خوشگل هم که بپوشم

 گفت ناراضي حالت يه با کرد رو زيرو

 نه؟ نداري بلند مانتو يه اصال تو-سامیار

 ديگه نده گیر سامي ااا-من

 داد بهم داشت تیره عسلي بافت جیباش کالهشو که عسلي کرم پالتوي يه

 تره کلفت بقیه از القل بپوش اينو-امیارس

 بود خودش کمد تو سرش سامیارم کردم ستش هم عسلي شال يه برداشتم اونم داشتم تفنگي لوله شكالتي جین يه

 رمس شال روي اي قهوه شكالتي بافت کج کاله يه هامو کال سمت رفتم سرکردم شالمم پوشیدم رو پالتو با شلوارو

 ردک کامل تیپمو هم عسلي تخت پاشنه پوتین يه بودم عاشقش بود فرستاده برام فرانسه زا عموم کالهاو اين کردم

 میگشت داشت همچنان سامیار

 سمتش کردم رو خنده با
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 میگردي چي دنبال ساعته دو سامي-من

 گفت خاروندو يكم سرشو

 کني انتخاب پالتو برام بیايي بشه تموم کارت بودم منتظر هیچي-سامیار

 گفتم کمد سمت رفتممی که درحالي

 میگفتي زودتر عزيزم خب-من

 همرنگ جین يه با هم عسلي هاي مايه تو روشن اي قهوه پلیور يه دستش دادم اي قهوه شكالتي کت يه نگفت هیچي

 قطف بودم اماده اماده بودم کرده برنز قبل از پودر کرم با برنز که پوستمو ارايشي میز سمت رفتم و دادم بهش کتش

 زده که عطرمم زدم عسلي رژ يه جاش کردمو پاك صورتیمم رژ زدم ريمل چشممو تو کشیدم اي قهوه دادم يه رفتم

 که یشوافتاب عینك سامي با من سلیقه اين بود کرده چه اوالال برگشتم کردمو دستم شكالتیمو چرم دستكشاي بودم

 ودمخ جنتلمن اين فداي من اخ بود شده تر کش دختر برابر هزار تیپش اون با موهاشو رو بود گزاشته بود پلیسي مدل

 بشم

 کني ست من با تیپتو داري اصراري چه تو نمیدونم من-سامي

 گفتم کردمو نازك چشمي پشت

 باشه خداتم از -من

 ستممد اونیكي با دستش تو گزاشتم دستمو برمیداشتم کفشمو ست کیف که درحالي سمتم گرفت دستشو خنديدو

 موهام رو گذاشتم داشت عسلي فريم که پلیسیمو مدل عینك

 کار تقلید اي-سامیار

 بشیم ست اقايیمون با داريم دوست بده-من

 قلبش رو گاشت دستشو

 کن مراعات نگفتم مگه قلبم اي-سامي

 بودن ما منتظر اماده همه در سمت کشیدم دستشو خنديمو

 .میشا اززبون

 شستم صورتموw.c رفتم..خوابیده خرس مثل گرفته روباش ما اقاي دکي ديدم بیدارشدم ازخواب بودکه6 ساعت

 پرت هکشیدجلوک منو يكهودستموتوهواگرفت که جلو دستموبردم..کنم بیدارش که اتردين باالسر رفتم بیرون اومدم

 ..زدم کوچیك جیغ يك ازترس..توبغلش شدم
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 اره؟؟ خوردي دست رو بريزي کرم میخواستي:اتردين

 ..قلبم اي.. بگوديگه بیدارمیشي بخ کردم سكده ازترس ديوونه...بخدا نه:من

 :گفت گوشم دم باخنده بعدم فشارداد خودش منوبیشتربه اتردين

 ..زودترديگه میمیري؟؟خب داري الهي:اتردين

 :جداکردوگفت ازخودش بعدمنو يكم..توسرش بااونابزنم بودنمیتونستم دستاموگرفته حیف

 شد؟؟ خوب حالش من مريض همخونه راستي:اتردين

 رد اومدازکنارم که دادم تكون+ي نشونه به وسرمو گرفت رنگ هام گونه.بريزه کرم داره رادوستچ نمیدونم

 .خجالتي جوجوي:شدوگفت

 میشادوباره هوي:گفتم توسرخودم زدم داره؟يكدونه دوست منو يعني..بده امروز؟حالش میكنه شكلي اين چرا اين اوا

 ...مدارامیكنه باهات داره بودي مريض هک خاطراين به خب..ديگه نداري خنديدپروشدي؟چنبه بهت

 بودمو خريده تازه که خوجل کرم پالتوي يك کردم ارايش يكم رفتم..دوربريزم فكرارو ي تاهمه دادم سرموتكون

 اس درکل کردم سرم هم اي قهوه کرم شال يك پوشیدم اومدو مي تازانوم که ام سوخته اي بلندقهوه بابوتاي

 که منو.بود زده باالژل سمت به بودتوصورتشوبقیه ريخته موهاشويكمشو یروناومدبw.cاز که اتردين...شدم

 هک داشتم شانس اگه شدي؟واالمن چقدرخوشگل بگي میمیري خب بمیري اي...نگفت هیچي زدولي برق ديدچشماش

 ...ايجانبودم االن

 شمدودي پوشیدعینك مشكي جذب شرت سوئي بايك مشكي باشلوارجین تك توسي کت يك سريع اونم

 ....افتاديم راه برداشتم توسي وکاله شال ازتوکمدم رفتم...برداشت

 فسن به باعشق همچین سامي.تر خوشگل هم ازيكي يكي.وايسادن پايین حاضر همه ديدم که پايین رفتیم بااتردين

 ..یخيب....بعدتو زانوزده نفس جلوي غرورش بااون سامي توسرت میشاخاك:گفتم تودلم..میشد حسوديم میكردکه نگاه

 ...نیستا توتو از خبري اونجا زدي بابامیشاتیپ:نفس

 ...وال نخور جم من ازپیش میگه االن اتردين اين ديگه شو ساکت نفس...زد فلوت مرده:من

 ..نمیخوريا جم اونجاازپیشم بگم میشابهت:اتردين

 ...زيرخنده زديم بانفس حرفش بااين
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 جوگرفته منم بودenrique کردم زياد تاته اهنگو توراه..اتردين ماشینبا نفرم0ما اومدنو باهم معمول طبق وسامي نفس

 به..جوگیرررر که منم شدم زده ذوق میكنن اسكي دارن که دخترپسري همه اون باديدن رسیديم بعد يكم..شديد بود

 ..دويدم پايین پريدم ترمزازماشین زدرو اتردين که اين محض

 ...میشاوايسادختر هیي:اتردين

 ..بدوو متوه خب:من

 ...تو حكايته میكنه پرپر بگیره ادمو جو میگن:اتردين

 ...زياده گرگم دخترخوشگلي تويك هرحال به نروجايي تنها:گفت گرفت دستمو اومدکنارم اونم وايسادم

 ..خدا خوشگل؟؟واي گفن من به اتردين بود ام ثانیه يك واسه خرکیف يعني

 ...بريم:اتردين

 ..میاومدن سرمون شتپ ام بقیه افتاديم راه باهم

 اتردين؟:من

 بله؟:اتردين

 ..اه بیاديگه راه تند يكم:من

 ..نترس ديرنمیشه:اتردين

 .کرد صداش میالد موقع همون

 به خورد مستقیم.سمتش کردم پرت کردم درست برف گوله يك سريع دالشدم کنم اذيیتش بود گرفته کرمم

 .....دويدم منم دنبالم افتاد کردو بهم ترسناکاش نگاه اون از سمتم برگشت...گردنش

 اومد بعد بیرون اومدم کمكش به دستموگرفت اومدسمتم اتردين..توبرف رفتم زانو شدتا خالي زيرپام يكهو راه وسط

 :گفتم سريع که بده قلقلكم

 .نو میدونمو من بخوره بهم دستت...نزدي زدي من به دست:من

 !!ريزمیبینمت:اتردين

 ...بدم بین ذره ريزمیبیني:من

 ....بريم باشه:خنديدوگفت

 ...کنم حال که بیرون رفتم سريع اسكي براي موردنیاز وسايل گرفتن بعداز باالمن رفتیم باهم
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 گاويي دومک نمیدونم که کوه پايین برسم بودکه مونده يكم..داشتم زورنگه به خودمو زيادبودمنم خیلي کوه سراشیبیه

 ..........پايین رفتم خوردم ملق کله کنم رلکنت خودمو نتونستم ديگه که زد تنه اومدبهم

 

 شقايق اززبون

 :کشیدم جیغي میوفتاد داشت کوه سراشیبي از که میشا ديدن با

 !!!!!!!!اااااااااااااااااا مییییییییییییییییییششاااا ـ

 دموخو سريع منم..... میشا پیش رفت و روسرش کوبوند دودستي میشا ديدن با کنارم رسوند رو خودش سريع اتردين

 ....پیشش رسوندم

 و ودب بسته رو چشماش و بود سامیار بغل تو هم نفس.... میكردم نگاه پايین به نگراني با و بودن پچ پچ درحال همه

 بود هشد خیره بهش نگران و بود سرش باال که پسري به عصبانیت با و میشا سر باال رفتم.... میداد دلداريش سامیار

 :زدم داد و کردم نگاه

 !میزني تنه مردم دختر به چرا کجاست؟ حواست مرتیكه ـ

 اينكار با و کرد صورتش حوالي مشت يه و گرفت رو پسره يقه و شد بلند عصبانیت با اتردين و افتاد پته تته به پسر

 يناترد دست ضربات از تا گرفتن پسررو اون هم ديگه نصف و کنن جداش پسرك از تا گرفتن رو اتردين پسرا نصف

 :گفت خنده با و پسره به عصبانیت با و میكرد نگاه من به حالي بي با میشا....... بدن جاتشن

 !حقشه ـ

 اج مفصل پسررو حال اينكه از بعد اتردين و نرسید زورم اما کنم بلند رو میشا کردم سعي..... خنده زير زديم باهم و

 دنبالش هم نفس و من... ماشین سمت بردش و کرد بغلش و میشا طرف اومد کاشت صورتش تو بادمجونارو و اورد

 اج حالش تايكم دادم بهش بردم میزدم هم که درحالي و گرفتم میشا براي قند آب يه اونجا نزديك بوفه از... رفتیم

 !میرفت اش صدقه قربون مدام اتردينم..... بیاد

 :گفتم خنده با

 !میكني اينطوري نشده چیزي که حاال ذلیل زن! ايییییش ـ

 :گفتم که خنديد من با هم نفس و

 !ماچ ماچ دقیقه به دم هي تره ذلیل زن که سامیار! انار زهر ـ

 از دفاع براي هم نفس.... خنديدن هم میشا و اتردين و کرد نگام عصبانیت با و شد سرخ نفس من حرف اين با که

 :گفت خودش
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 .........میالد با رفته يادت اونشبو اه ـ

 :گفتم ودهنش رو گذاشتم دستمو

 !؟؟!؟؟!داشتیم خواهر، ـ

 :گفت و خنديد نفس که

 .....بابا کردم شوخي ـ

 بهتري؟! خوبه؟ حالت میشا حاال:من

 ...نیست چیزي آره: میشا

 !هان؟ نخور جم من پیش از نگفتم مگه: اتردين

 مرافه دعوا هي که اينجا نیومديم ديگه باش خوش خانومت با برو پاشو جاش به نیست دعوا وقت االن اتردين اه: من

 !میاد پیش ديگه اتفاقه کنیم

 .....نوردار وسايلشونو که باال افتادن راه اتردين با بود شده اول مثه دوباره که هم میشا و گرفت رو میشا دست اتردين

 .....زنهمی حرف تلفن با داره که ديدم رو میالد و کردم برم و دور به نگاه يه..... من سرش پشت و رفتن سامیارم و نفس

 ......کرد همراهیم لبخند با و سمتم اومد شد تموم که کارش

 :گفت بود گرفته رو دستم که همینطور

 خواستگاري؟ بیام کي ـ

 ...نكنه شك اشكان که کنم رفتار جوري يه بايد.... میالد زوده هنوز: من

 .....زوده میگي همش که تو بابا اي: میالد

 ؟!مشكلیه! هس که همینه: من

 الموخ دختر میخواد منم مامان اين کنیم؟ کاري مخفي بايد کي تا! خب عجولم يكم من فقط نیست مشكلي نه: دمیال

 ...بگیره برام

 ....نگفتم هیچي و هم تو رفت اخمام

 :گفت و خنديد میالد

 کردي؟ قهر االن ـ
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......... 

 !بگیرم نمیخوام که من بگیره دخترخالمو میخواد مامانم بابا اي: میالد

.... .افتاديم راه و برداشتیم رو وسايلمون باال رسیديدم وقتي و نگفتم هیچي بازم ولي گرفت ام خنده حرفش اين با

 :گفت گوشم زير و پشتم اومد میالد

 ......جیگرم باش خودت مواظب ـ

 ....شدم جدا ازش و رفتم جلوتر هم من و

 میشا اززبون

 ماشیناز وشقي اتردين کمك به!!بكوبونمش پرووبگیرم ي پسره.گرفت يارو اون حال اتردين کردم حال خیلي خدايیش

 برام اتردين اين که برم تندراه يكم خواستم.اتردين پیشه موندم منم!جونش میالد پیشه رفت که شقي پايین اومدم

 :گفت کشید ازپشت بازومو رفتم تندمي ولي دردمیكرد خیلي پام که بااين)!(.ريقويي بگه نگیره دست

 بده یهبیاتك دردمیكنه پات میدونم که من االن بعدم بخوري جم ازبغلم بذارم ديگه عمرا.وايساببینم خانوم هي:اتردين

 ..برو راه من به

 :گفتم زدم صورتم به تفاوتي بي ماسك بود ازخدام که بااين

 ..قندياا معتل چايي که توهم:من

 چي؟ يعني:خنديدوگفت

 ..ببري فیض میخواي.کن تكیه من بیابه میگي هدردگرفت پام من تاديدي که اين يعني:من

 ..هستیم کي فكر ماروباش بدي تكیه من به باشه ازخداتم.ايشش:اتردين

 هم نشكنه غرورم هم که خاطراين به.ديگه گندزدم ولي کنم تكیه بهش میخواستم.جلو رفت کرد ول بازومو بعدم

 هک زدم کوتاهم جیغ يك!!(بالشدي جديدا)زمین اختماند خودمو خوردم يكهوسكندري رفتم راه يكم کنه جلوه طبیعي

 ..شدم موفقم که ببینه منو برگرده

 :کردوگفت بلندم گرفت زيربازومو دويدسمتم سريع

 ..چیزاشه همین خاطر به برو راه بده تكیه بهم میگم بهت وقتي ديگه لجبازي:اتردين

 وباهم دورکمرم انداخت دستشو ماون اش روسینه گذاشتم سرمو بودم خوشحال بودم شده موفق که منم

 بونز بود گرفته کرمم منم اي..میشدم پرحسرتشون نگاه متوجه ردمیشديم جوون دختراي ازبغل که موقعیي..رفتیم

 که میكرد نگاه اتردين به همچین داشت ارايشم عالمه يك که دختره يك ولي...ديگه بود زشت خب ولي کنم درازي
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 اتردين چشماي از که..کردم درازي زبون براش بیرون اوردم يكم زبونمو نیاوردم طاقت ديگه باالبیارم میخواستم

 .دورنموند

 !میشا؟؟:اتردين

 بله؟:من

 بود؟ کاري چه اين:اتردين

 ..شد تعطیل اعصابم میكرد بدنگاه چیكارکنم خب هان؟اهان:من

 .شد حسوديت میكني اعتراف پس:اتردين

 ..هدان بیندپنبه بینددرخواب اتردين.ايشش:من

 ...باشه میگي راست توکه: اتردين

 نفس زبون از

 حركت کلي امروز اينكه با نمیومد خوابم اصال بود خوابیده من زودتراز که سامیارم تخت رو پريدم کردمو عوض لباسامو

 درومد صداش سامیار که شدم دنده اون دنده اين انقدر نمیومد چشمام به خواب اصال ولي داشتم

 بخوابیم بزار نخور وول انقدر نفس-سامیار

 گفتم رويي ترش با

 میخوابي جا اين شدي پرو شبه چند بخوابي تخت رو تو گفته کي اصال نخواه نمیخواي بخواه خواي مي-من

 روتخت نشست شد بلند سامیار

 من عزيز اخه میكني اينجوري چرا میشه چیزيت يه تو امشب اينكه مثل نه-سامیار

 گفتم تخس هاي بچه مثل پاشو رو گذاشتم سرمو

 ياد ني خافش نفسم نمیگي میخافي همس ته هم تو ؟ ياد ني خافم-من

 گفت کشیدو لپمو میكرد نوازش موهامو که درحالي

 شب اينوقت کنن چیكار سامیارشون کنند عمر بنده نفس خب-سامیار

 گفتم ولي بود فكري بي يكم که درسته

 میوفتي نم ياد میكني گوش وقت هر که بزار برام اهنگ يه-من
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 پیچید اتاق توي ارومي موزيك صداي دقیقه چند بعد برداشت گوشیشو کردو دراز دستشو

 بودم چشات محو من بوديو خواب تو صبح تا شبا نمیدوني

 میخوندم تو چشماي ناز از همش اروم ولي نمیدوني

 تومیزارم پاي دنیامو هستیمو

 دارم تورو که خوشیمه دل بهترين اين

 پاکت عشق براي خوردم قسم

 توخوابت میبیني که اوني بشم

 کنارم دنیا تواين باشي تو میخوام فقط

 دارم تورو که دلخوشیمه بهترين اين

 هک اي زمزمه کرد زمزمه اهنگ با دستش رو گذاشتم دستمو گونم رو گذاشت دستشو روش روبه نشستم شدم بلند)

 (نمیشه پاك ذهنم از وقت هیچ بود روشن برام روز مثل

 دارم تورو دنیا اين توي اينكه از ام حالي چه ونيمید تو

 نمیزارم کم عشق اين از چیزي واست دارم نفس که وقتي تا

 )گردنش دور کردم حلقه دستمو گردنم پشت گذاشت دستشو( 

 بودن تو بدون سخته ام لحظه يه

 )روگردنم خورد سر لباش شد قفل هم تو لبامون کرد کم صورتم با صورتشو فاصله(

 دارم تورو که خوشیمه دل هترينب اين

 پاکت عشق براي خوردم قسم

 دوست همو ما نشدم مانع ولي میتونستم يا نتونستم خواستم مي يا نخواستم نمیدونم خوابم لباس زير رفت دستش(

 بابام هب کنم فكر بعدش به نمیخواستم نبود مهم فرانك ديگه بود سامیار وقتي بود کرده ثابت بهم سامیار داشتیم

 من بودو عشق.  وصال میكرديم فكر چیزي يه به هردو عشق بود عشق اونم میشد کردنم فكر مانع چیزي يه مامانم

 تن گرمي بودمو من داغش هاي بوسه بودمو من گوشم زير اش عاشقونه هاي زمزمه بودو سامیار سامیار بودو عشق

 اهیهخودخو میدونم شد بلند گوشم زير اش زمزمه)تتوخواب میبیني که اوني بشم)معلوم نا اينده يه بودمو من سامیار

 تو زدم چنگ تره راحت خیالم جوري اين بدمت دست از میترسم بشه عوض نظرت میترسم اشوبه دلم نفس ولي

 فرياد چشماش میزد عشق فرياد چشمام کرد نگام کردمو نگاش کردم نگاش و صورتم روي روبه اوردم سرشو موهاشو
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 رضايتمو لباش به لبام مهر زدن با میزد موج خواستن توش میكرد خواهش میكرد التماس چشماش میزد بودن مجنون

 (وداع دخترونم دنیاي با کردمو اعالم

 کنارم دنیا تواين باشي تو میخوام فقط

 دارم تورو که دلخوشیمه بهترين اين

 پاکت عشق براي خوردم قسم

 خوابت تو میبیني که اوني بشم

 کنارم دنیا ينا تو توباشي میخوام فقط

 دارم تورو که خوشیمه دل بهترين اين

 )نیاك رضا علي از دلخوشي اهنگ(

 سامیار اززبون

 ديگه بیدارشو عزيزم نفس خانومم خانومي-من

 کنارو رفت روش از هم پتو شد دمر بیرونو اومد بغلم از که زد غلت يه بزنه حرفي يا کنه باز چشماشو اينكه بدون

 رموس روش انداختم رو پتو بعدم بوسیدم لذت با شو سرشونه نزديكشو رفتم ضعف دلم شد پیدا خوشرنگش پوست

 کرد جمع گردنش با سرشو بالفاصله بود اومده دستم حساسیتاش گردنش تو کردم فرو

 میانا میشا يا شقايق االن ديگه شو بلند نفسم نفسي-من

 لبم رو نشست لبخند يه اخرم و نشد خورمب خدنمو کردم کاري هر سرجاش نشست شد بلند جت مثل حرفم اين با

 که ور پتو قلبم به زد خنجر يكي کردم حس بست حلقه نازش چشماي تو اشك کرد انالیز موقعیتو اومدو خودش به تا

 گفت لرزوني صداي با دادو فشار مشتش تو بود گرفته خودش جلوي

 سامیار واي-نفس

 عشقم تمام با کردم بقلش

 سامیار جان-من

 ام برهنه ي سینه به داد فشار سرشو

 میكشه منو بفهمه بابام کرديم؟ کار چي-نفس

 شدم جدي
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 میزارم من مگه-من

 کردم سوستفاده اعتمادش اعتمادش از من کنار به اون میكنه بیچارم بفهمه بابام چي که باالخره-نفس

 بوسیدم موهاشو روي

 نمیفهمن نگیم چیزي کسي به خودمون ما تا نفس نمیفهمه کسي-من

 فتنگ هیچي بازم چشمام تو انداخت عسلیشو نگاه کردو بلند ام سینه تو از سرشو بعدش نگفت هیچي ثانیه ندچ

 شد دريايي نگاش دوباره بود سخت براش انگار

 سامیارت به بگي میخواي چي بگو سامیار نفس بگو-من

 واشكش شدم خم داد فشار مشتش تو قلبمو يكي انگار اشكش ديدن با تراشش خوش گونه روي ريخت اشك قطره يه

 بوسیدم

 سامیار جون رو اينا نريز سامیار نفس اشكارو اين نريز سامیار زندگي نكن گريه سامیار عمر نكن گريه-من

 زد حرف بالخره

 ....که...دارم دوست من....نیاد بدت ازم خدا تورو نیستم دخترا اون از من خدا به سامیار-نفس

 صورتش به کشیدم صورتمو میكرد تر مجنون منو صورتشو رو میريخت صدا يب اشكاش بده ادامه نتونست ديگه

 روب شو بلند حال بخواه فقط تو میده جون برات سامیار سامیار دل عزيز میزني تو دختر اخه حرفیه چه اين نفس-من

 میشن بلند ها بچه االن بگیر دوش يه

 حموم سمت بردمش کردمو شبغل شد هم تو چهرش درد از ولي شد بلند دورشو پیچید رو پتو

 میرم خودم زمین بزارم سامیار-نفس

  بودم کرده پر شدنش بلند قبل که گرمي اب وان تو کشیدم دراز هاش با لبشو رو نشوندم کوتاه بوسه يه

 ..میشا اززبون

 نشسته روتختش اتردين ديدم تعجب درکمال که کوچولوبازکردم چشماموي.بیدارشدم ازخواب اهنگ باصداي صبح

 میكنه زمزمه بااهنگ همراه وداره من به زده وزل

 شده قشنگتر روزگارم حاال/  شده بیشتر خیلي تو به عالقم

 شده بهتر خیلي ، خودت میبیني/  من حاله بامني، تو که وقت ازون

 کني درکم نمیتوني میدونم/  شده بیشتر خیلي تو به عالقم
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 کني رکمت روزي اگه میمیرم/  من عشق نره، يادت اينو ولي

 بشه راهم سده کسي نمیخوام/  کنم فكر تو به لحظه لحظه میخوام

 بشه گاهم تكیه ، کسي تو جز به/  بیاد پیشم تو جز کسي نمیخوام

 بشه راهم سده کسي نمیخوام/  کنم فكر تو ،به لحظه لحظه میخوام

 بشه گاهم تكیه کسي تو، جز به/  بیاد پیشم تو جز کسي نمیخوام

 هات خنده واسه میمیرم که منم/  چشات براي میمیرم که منم

 باهات بمونم بتونم کن کمك/  بشم عاشق هم اين از بیشتر میخوام

 شده قشنگتر روزگارم حاال/  شده بیشتر خیلي تو به عالقم

 شده قشنگتر روزگارم حاال/  شده بیشتر خیلي تو به عالقم

 شده بهتر خیلي ، خودت میبیني/  من حاله بامني، تو که وقت ازون

 … شده بیشتر خیلي تو به عالقم

 شده بیشتر خیلي تو به عالقم

 تدوس منو اتردين اگه....میاورد هجوم سمتم به بودکه دخترونه فكراي وکلي بزنم خواب به خودمو که بستم چشمامو

 نیم وتوجام ازکردمب چشمامو سريع.خوردشد اعصابم...اگه..اگه..اگه..میده گوش يادمن وبه اهنگ اين اتردين اگه..داره

 ..خیزشدم

 بیدارشدي؟ سالم:اتردين

 !بیدارنشم؟ انتظارداري بعد زيادکردي وتاته اهنگ صداي:گفتم کمرمو به دستموزدم اي طلبكارانه حالت

 ..کمرت به باجیازدي خام خاله اين مثل تتو حاالچرادس.ببخشید:خنديدوگفت

 ..بودم گرفته حس:خنديدموگفتم

 پوزخندزدم يك انداختم نگاه يك خودم به تواينه زدمو صورتم به اب چندمشت..تشوييتودس رفتم پاشدم بعدم

 مگه.دادديگه گوش اهنگ يك فقط فكرمیكني؟خب دبیرستاني دختراي شدي؟چرامثل شكلي میشاتوچرااين:وگفتم

 عاشقه؟ داديعني گوش عاشقانه اهنگ هرکي

 ..بیرون ورفتم دورکردم ازذهنم افكارو ي همه

 خوردي؟ صبحونه اتردين:من
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 ..بخوريم تاباهم توبیدارشي وايسادم نه:اتردين

 ..اورد هجوم ذهنم به افكاردخترونه دوباره

 ..امه گرسنه خیلي.پاشوبريم پس خب:من

 شقي.قيش بودسمت گرفته بزرگ لقمه يك میالد شديم که اشپزخونه وارد..بیرون رفتیم باهم بلندشد کردو وپاز اهنگ

 !!روابرا که هم

 ..اومدن اونهم که کمه گالتون جمعه جمعتون به به:من

 ..خرزهره گل البته:میالد

 ..بابا الل:من

 دم..نبود زيادخوب نفس انگارحال ولي..اومدن ونفسم سامي که میخوردم مربا کره داشتم..میز نشستیمسر بااتردين

 ...نكرد بدبخت منو دوست اين اخراين سامي اين اگه گفتم کي من حاالببین:گفتم اتردين گوش

 ..نداره افت بم بادجون نترس:اتردين

 ....خوردم امو صبحونه شدمو ساکت ديگه

 ..بدبود امروزحالش اين کال!!خودش منوچسبوندبه اونم نشستم اتردين پیشه میزرفتم کردن بعدازجمع

 ..فكرمیكنم اينجوري نه؟يامن مگه.نیست خوب نفس انگارحال میشا:گفت بوداروم کنارم که شقي

 ...حتمیه سرماخوردگیش زدتودماغش سامي که برفي گوله بااون سرمامیخوره داره شايد هار:من

 ..ندارن شعور يكم قدبلندکردن فقط ايناکه..واال اره:شقي

 ..نبود حواسش بابابیچاره:من

 بخونم درس تايكمي تواتاقم رفتم منم تواتاق رفتن وسامي نفس

 برداشتم!!بود ناشناس شماره..خورد زنگ گوشیم که میخوندم درس داشتم

 بله؟:من

 ..درد کوفت.بال بله-

 .دارم دوستش خیلي..خواهربرادريم يك مثل وسهیل من!!پسرعموم بود سهیل

 ..کبودشدي..وسطش بذار کوفتي اندازي دست يك هوي:من
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 .نمیزنه ادم به زنگ اونجايك رفته ماه1 شو خفه:سهیل

 ..نبود حواسم بخدااصال داداشي شرمنده من اخ:من

 ..بگیرم ازت حالي يك من صبرکن:سهیل

 ..کنم قطع بدي فحش زدي زنگ اگه باباسهیل اي:من

 .روچشماش گذاشت درازکشیدساعدشو روتختش رفت.اومدتو دربازشدواتردين موقع همون

 خطر؟ چه..نكن قطع باشه:سهیل

 .(بگوشوهربازي!خرخوني؟ خیكت ارواح)باشه میخواي چي خرخوني هیچي:من

 چیشدي؟ االن ببین بودي کتاب کرم همینجوريش توکه اوه:سهیل

 !!!سهـــــــــــــیــــل:من

 ..کرد نگاه من به وباکنجكاوي.پريد ازجاش يكهواتردين حرفم بااين

 ..کرشد گوشم بابااروم خب:سهیل

 .خداسعدي..برسون سالم باباتم مامان به برم من ديگه خب..زودتر ايشااهلل:من

 ..خداشاملو:سهیل

 باهاش بودداشتي کي اين:وگفت زدسمتم شیرجه اتردين زمین گوشیوگذاشتم که همین..عموزنعمو انگفتمچر نمیدونم

 میزدي؟ حرف

 ..توچه به:گفتم ولي.ترسیدم که من بود شده سرخ چشماش ازعصبانیت

 بود؟ کي گفتم بهت:اتردين

 .سهیل:من

 خريه؟؟ کدوم سهیل:اتردين

 توچه؟ بودبه پسرم دوست میپرسي چي براي هان:بادادگفتم عصبي طرفم ازيك شدم ناراحت

 ..شوهرتم چون داره ربط خیلي من به:اتردين

 داره بدجوري باش دلت مواظب اقاپسر بعدم..شوهر برسه چه نمیكنم فرض پیازم تورو من.انقدرشوهرشوهرنكن:من

 ..میده لوت
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 منظور؟:خوردوگفت اي يكه حرفم ازاين

 ..بشي مجنون نیست الزم...نیست رياينجاخب نداره برت هول که منظوراين:من

 هچاکتم؟ن سینه عاشق فكرکردي نكنه چیه ديگه همینه ان دخترابچه میگن.ههه!مجنون؟:کردوگفت بلندي ي خنده

 اريتک ديگه بعدم به ازاين..زيادشده گرگ زمونه تواين میدونم بودچون کي میپرسم میبیني اگه خبرانیست ازاين

 ..نكني روياپردازي خودت تابراي ندارم

 گرون برام حرفاش خیلي بود بسته گلومو راه بغض..هوا پريدم که کوبید هم به همچین درم رفت پاشد ازجاش بعدم

 ...بشم سگ بلدم خوب منم نداره اهمییتي ديگه ولي..بود شده تموم

 روي لبخند ويك..نیست خبري میشامهربون ازاين ديگه بعد به ازاين..اقااتردين شد تموم بازي قانون:بارگفتم زمزمه

 ..بست نقش لبم

 خورد رقم برام جديدي سرنوشت يك کارم وبااين

 شقايق اززبون

 با که بیرون رفتم و برداشتم دايي و مامانم به راجع کردن فكر از دست و اومدم خودم به در شدن کوبیده صداي با

 :مگفت و کردم باز اتاقشو در و میشا پیش رفتم اتردين افروخته بر صورت ديدن

 !کردي؟ کار چي شوهرت اين با باز ـ

 :گفتم و زدم زل بهش عصبانیت با من و گفت بهم ماجرارو تمام میشا

 !دختر اخه میرسه تو به چیزي چه! کني؟ عصباني اينو هي میاد خوشت خدايي نه ـ

 !پريد دهنم از! نبود عمدي خدا به: میشا

 باشه؟ نپلك برش و دور فعال شده که کاريه حاال بیخیال: من

 ناي... کشیدم دراز تخت رو يكم و اتاقم تو رفتم منم.... فكر تو رفت باز و داد تكون رو سرش فقط حوصله بي میشا

 گوشش تو چیزايي يه اشكان شايد... بشم رو به رو باهاش میترسیدم اما بود کرده مامانمو هواي دلم خیلي چندروزه

 !نیست بعید پسر اين از... باشه خونده

 خیره سقف به حرفي هیچ بدون اونم... کشید دراز تخت رو کنارم و تو اومد اروم میالد که بودم غرق خودم يفكرا تو

 گاهن سقف به لبخند با... شه خالص شرشون از تا کنه غرق سقف سفیدي توي رو سیاهش فكراي میخواست انگار... بود

 :گفتم میالد به و کردم

 میكني؟ فكر چي به ـ
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 :گفت و برداشت سقف به کردن هنگا از دست میالد

 !میگیرم اشكانو اين حال من.... خودت و خودم به ـ

 :گفتم خنده با

 !خودت؟ و خودم به راجع میكردي فكر چیا به حاال ـ

 :گفت و زد اون روي اي بوسه و گرفت دستش تو رو دستم میالد

 !!!میشم بابا روزي يه اينكه به ـ

 :گفتم خنده با

 !جان؟؟؟؟؟؟؟ ـ

 !عجیبه؟ اينقدر: میالد

 !بذاريم؟ چي رو بچمون اسم حاال... خب ولي نه: من

 ....پارسا پسرم از... دارم دوس رو ساغر اسم دختر از من: میالد

 !نمیان هم به که پارسا و ساغر: من

 !بیان؟ بايد حتما مگه: میالد

 !!!نه خب: من

 !ها میشه خوشگل خیلي بچمون کن فكر: میالد

 !میشه خوشگل خیلي بره من به اگه البته آره: من

 :گفت و انداخت باال رو ابروش يه میالد

 !واقعا نكنه درد دستت ـ

 !میكنم خواهش: من

 .....شقايق: میالد

 بله؟: من

 ....دارم دوستت خیلي: میالد

 :گفت که نگفتم هیچي... کنم اذيتش يكم میخواستم
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 چي؟ تو ـ

 ....کنم فكر بايد نمیدونم: من

 !ردينام خیلي: میالد

 .....من به کرد رو پشتش و زد غلتي و

 :گفتم و کردم بغلش لبخند با

 ....دارم دوستت منم....  میالد کردم شوخي ـ

 :گفت و کرد بغلم میالد

 !میدونم ـ

 !شیفته خود ايشش: من

************************************* 

 ذاغ طعم از چیزي خودش نكنم فكر که هم سامیار! ودنب زهرمار برج عین که بود اتردين و میشا به نگاهم شام میز سر

 نفس و من حرفاي با و بود خورده گره هم تو اخماش و بود فكر تو همش اتردين....میرسید نفس به همش باشه فهمیده

. .....بود اي ديگه جاي حواسش بیشتر اما میزد ما بحثاي به لبخندي گاهي هراز هم میشا..... نمیشد که نمیشد باز هم

 خوردن مشغول بیخیال و انداختم باال اي شونه

 شدم

************************************* 

 دقیقه چند بعد..... خوابیدم میالد کنار و تخت رو اومدم زدن مسواك از بعد و پوشیدم و برداشتم نازکي خواب لباس

 ......خوابیدم گذاشتم اش روسینه رو سرم حرفي بدون من و کرد بغلم میالد

 نفس اززبون

 میكشیدم شكمش روي تا گلوش زير از راست خط مثل که دستم حرکت به کردم جا جابه سامیار ي سینه رو سرمو

 يكم اسمشو پايین اوردم صدامو تن بدم هولش يكم بايد خودم نمیزد حرف فرانك درمورد اون که حاال خب دادم ادامه

 کشیدم

 سامیار-من

 گفت میپیچوند انگشتش دور موهامو که همونطور
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 فدات به-سامیار

 کردم متوقف اش سینه وسط دستمو حرکت

 بگم چیزي يه نكنه خدا-من

 بگو چیز دوتا شما-سامیار

 اول حرکت گفتم خودم پیش

 خونه میومدي دير وقتا بعضي چرا تو-من

 گفت میكرد بازي موهام با که حال همون در و شد مشغول دوباره کوتاه خیلي ولي کرد ايست موهام روي دستش

 بدم؟ شد تموم سواالت کل اينكه بعد سواالتو جواب میشه-سامیار

 نگفتم هیچي پس سوالي تا بود عمري بیشتر اش جمله

 دوم حرکت

 با که قراري بعد ولي نمیداد بو واقعا يعني نمیشدم متوجه اوايل) میدي زنونه عطر بوي وقتا بعضي میكنم حس چرا-من

 ...(االن ولي بودم توجه بي بهش اوايل میومد زن يه شیرين ادکلن بوي میومد ردي سامیار هروقت داشتم فرانك

 روش کوبوندم اروم کردمو مشت شكمش روي دستمو خنده از ترکید بعدش نگفت هیچي ثانیه چند

 بینم بده جواب کوفت-من

 نفس يه شد قطع شخند صداي صورتش تو ريخت موهام تموم اينكارم با روش شدم خیز نیم نمیده جواب ديدم وقتي

 گفت کشیدو موهام تو عمیق

 میده خاصي بوي يه میده خوبي بوي چقدر موهات نفس-سامیار

 میده شامپو بوي بودم حموم کل عقل اقاي-من

 گفت شیطوني لحن با نزديكو اورد سرشو

 منه نصیب دوباره خدا حمومي چه اونم-سامیار

 گفتم خنده با عقبو دادم هل یشوپیشون دستم با بود شده حیا بي چقدر اين گرفت خندم

 طلب فرصت چرون چشم هیز-من
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 ازگ يه گوشمو الله گوشمو به چسبوند سرشو روم زد خیمه بشم بلند اومدم تا تخت رو خابوند منو گرفت هامو شونه

 گفت گوشم در شدن سیخ بدنم روي نداشته موهاي گرفت کوچولو

 ببینم بايد رو کي خانوممم غیر من خها هیزه کجام چرونم چشم کجا بدبخت من من -سامیار

 بود رفتهنگ سامیار اين بودن گرفته گرم دختري با میشا شقايقو حسادت براي میالد يا اتردين اگه میگفت راست واقعا

 میزنه باال نور کال که شدم مثبتیت بچه اين عاشق-من

 شد شیطون دوباره

 نیستم مثبت حدم دراون ديگه نه-سامیار

 نفس اززبون

 گفتم کردمو الكي اخم يه

 که همسايتونو دختر هاي نامه میگرديم اينا میشا با بیمارستان رفتي که فردا میشنوم جديد حرفاي روشن چشمم-من

 میمونه من دست فعال گوشیتم میكنیم پیدا بودو اولت عشق

 گفت شیطونش لحن همون با

 بود سالگي پنج تو اولم عشق کردي اشتباه ديگه نه-سامیار

 بودن کي خانوم به به-من

 بود مهدمون مربي-سامیار

 حیاط زا صدايي يه لبام به مونده میلیمتر چند جلو اورد سرشو گرفتم دندون لبمو نخندم اينكه براي کردم نگاش يكم

 کردم فكر لحظه يه خوابیدم جهتش مخالف رومو کشیدم رو پتو منم پنجره لب رفت شد بلند سريع سامیار اومد

 بود؟ يچ سر اول بحثمون

 بود گربه-سامیار

 سامي بخیر شب-من

 کنم اذيتش يكم خواستم مي ندادم جواب کرد صدام چي هر تخت رو سامیاراومد

 کنا نگا شانس اين به لعنت-سامیار

 کرد مظلوم يكم لحنشو

 بگیرم بقلم تو کیو من حاال-سامیار
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 عزيزم مهدتو معلم-من

 میكني اذيت بیداري نفس-سامیار

 بخیر شب خستم سامي-من

 بگو حسابي درست بخیرتو شب القر-سامي

 دادي سواالمو جواب مگه تو-من

 ديگه بهت میگم نیست وقتش االن خدا به نفس-سامیار

 گفتم رويي ترش با

 میزني مشكوك داري سامیار وقتشه کي پس-من

 سهبر چه نداشت معني پیشش زمان میرفت يادم رو چي همه میشد نزديكم لعنتي بوسید سرمو کردو بغلم اومد اروم

 فرانك به

 باشه فردا همین اصال میدم قول میزنیم حرف درموردش-سامیار

 بخوابم کردم سعي نگفتمو چیزي

 تلفونو زد غلت يه کردم باز دورم از دستشو بود خواب غش که خودش شدم بلند سامیار گوشي زنگ صداي با صبح

 دادم جواب

 بله-من

 کردم کوپ سنگ صدا شنیدن با

 نمیدي جواي چرا عزيزم سامي یارسام-فرانك

 (خودشه شم مطمئن خواستم مي)شما-من

 فرانكم تويي نفس ا -فرانك

 بازم ديگه يكي نبود کافي کشیدم عمیق نفس يه دادمو فشار هم رو پلكامو بود 99حدود کردم نگا ساعتو کردم قطع

 شدم منفجر نبود کافي

 سامیار-من

 داد جوابمو همیشه مثل ولي زدم داد سرش اينكه با سوخت حالش به دلم دپري خواب از ها زده شوك مثل يهو بیچاره
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 شده؟ چیزي سامیار جان جانم-سامیار

 گفتم بلند صداي تن همون با

 فرانكه اسمشم تازه میكنه جان سامیار جان سامیار میزنه زنگ وقت اين کیه زنیكه اين بشه میخواستي چي-من

 نشدم اين از تر ديوونه تا بزن حرف میارسا هان(  کردم تر بلند صدامو) خانومه

 کنه ارومم و بگیره بازومو تا اورد دستاشو

 حاال همین اونم میخوام توضیح من ها نزدي زدي من به دست-من

 بره يادم چي همه دوباره بخوره بهم دستش میترسیدم

 میكني؟ اينجوري چرا تو اخه عزيزم میدم توضیخ برات باشه باشه-سامیار

 شوهرم به زده زنگ اشناست خیلي برام اسمش که زني زن يه کنم يچجور پس-من

 نداري؟ اعتماد من به اون شوهر نه شوهرم میگي خودت-سامیار

 نم سامیارو زندگي از کرد تهديدم که پیشه وقت چند مال نیست االن مال میزنه خانوم اين که حرفايي ولي دارم-من

 بیرون برو

 بود کرده قاطي سامیارم انگار

 اخه نگفتي من به چرا زده حرف دهنش از تر گنده گفت کرد بیجا خیلي گفت کرد غلط-میارسا

 زبون از میفهمي بشنوم خودت زبون از میخواستم ديگه نگفتي نه گفتي دادم توضیح فرصت دفعه صد بهت-من

 خودت

 میلرزيدم داشتم ديگه

 باشه باش داشته اعتماد من به فقط کنم تعريف برات امشب همین که قول نفس میدم قول-سامیار

 بشنوم میخوام االن همین-من

 کشید عمیق نفس يه

 ديدمش که اول لحظه که شده عض اونقدر ولي دخترش با شده پیدا زدي حدس که هست هموني فرانك-سامیار

 نمیخواد هم رو بچه نشناختمش

 اش بقیه-من

 یشهم شروع پرونیاش تیكه هم میشا اين بموني تو اين ساعت چند بايد بگم االن شب ي واسه باشه اش بقیه-سامیار
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 بودم شده اروم حدي تا

 اخه داريد باهم کشتگي پدر چه دوتا شما-من

 گشنگي از گرفتم درد معده که بچسب منو کن ول رو کشتگي پدر بحث-سامیار

 خوردي چي نفهمیدي ندادي گوش میخورم غذامو خودم خوبم من گفتم هرچي ديشب بس از-من

 نداريم بیشتر که خانوم يه-سامیار

 باش داشته خدا تورو نه اا-من

 گرفتم بود ديوونگي اشم يدونه همون کرد داغ دستمو پشت-سامیار

 .میشا اززبون

 شستم ووصورتم دست رفتم وبلندشدم دادم بدنم به وقوسي کش يك.بیدارشدم میخوردتوصورتم که بانورافتابي صبح

 صبحونه رفتم پاشدم بیخیال..پايینا بیارم سیستمشو بزنم برم میگفت ونهشیط..بود هنوزخواب اتردين..بیرون اومدم

 میخوردن صبحونه داشتن میالدوشقي معمول طبق.بخورم

 اولید؟ شماهمیه خبره باباچه:من

 ..کالم دوم سالم اول:میالد

 ..علیك:من

 نداري؟ اعصاب چیه:میالد

 ..هیچي:من

 ..کارارو اين نكن داره میكني؟بخداگناه اذيیت منو داداشه توچراانقدراين اقاجون:میالد

 ...و درنیاره قلدوربازي من واسه که بگیرم ازش حالي يك میخوام بعد به ازاين بعدم ندارم کاري باهاش من:من

 ..وايسادوگفت سینه به دست که اينجاس خان زبل دکي ديدم برگشتم که نه نه میگه داره باابرو میالد ديدم

 میگفتي؟ خب:اتردين

 بديد؟ سالم شمايادندادن به:من

 ..کني بايدسالم بزرگترت به شمايادندادن به شماچي به:اتردين

 ..اينجاس به نیست قدوقواره به بزرگي:من
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 ...بزرگترم من بازم لحاظ اون از:خنديدوگفت که..کردم اشاره مغزم به بادستم

 اش همه شدا کوفتم صبحونه يعني.خوردن صبحونه به کردم شروع حرف بدون بعدم..نیست عیب ارزوبرجوانان:من

 !!!میكشید قتلمو نقشه داشت فكرکنم.میكردم حس روخودم اتردينو اين نگاه سنگینیه

 جانم؟:برداشت لبخندزدو يك گوشیش صفحه خوردباديدن زنگ اتردين گوشیه که میخوردم چاي داشتم

-............................ 

 ...خیر به توهم صبح..عزيزم سالم:اتردين

 میالدروي نگاه.ندارم طاقتشو.خداجونم میزنه؟نه حرف زن بايك داره اتردين يعني.پريدگلوم چايي حرفش بااين

 اين به توجه بدون.من روي هم شقي نگران نگاه.نمیشنیدم ازحرفاش هیچي من ولي میزد حرف داشت بودکه اتردين

 .درزدم ونفس سامي دراتاق دم رفتم پاشدم چیزا

 بله؟:سامي

 ..تو بیام میشه میشام يسام:من

 ..تو میپريدم گاو مثل همیشه چون داشت حقم..اومد بیاتو گفت باتعجب که صداش

 :گفتم سامي روبه.اومدبیرون ازدستشويي نفس ديدم که تو رفتم

 .تو باماشین دوربزنیم؟البته يك بیرون بريم باهم نفس منو میشه سامي-

 توهواگرفتمش که مکردسمت سويچوپرت بعدم.نیست مشكلي باشه:سامي

 ..میاد نفسم بروحاضرشواالن:سامي

 ..مرسي:من

 .اومدسمتم نفس.اومدبیرون زدم درهم تیپه يك تواتاق رفتم

 ..شده چیزي میشايي:نفس

 ..میگم بهت توراه بريم نه:من

 :گفت اتردين که ردمیشدم اشپزخونه ازجلوي داشتیم پايین رفتیم باهم

 کرده؟ هکال شالو سوسكه شدخانوم چي:اتردين
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 باشه اخري ي دفعه:وگفتم توگوشش خوابودنم بااليكدونه دستموبردم وايسادم روش روبه دقیقا رفتم امپرچسبوندم

 بشه هسوسك همین میخورم قسم بندازي تیكه بهم ديگه ي دفعه اگه ولي باشم شايدسوسك.میكني توهین من به که

 ..شبات کابوسه

 من به هنوزمات که اتردين ازجلوي کردمو پاکش دستم پشت با که چكیدپايین ازچشمم مزاحم اشك قطره يك

 هتوج من ولي میاومد نفس صداي..هم به کوبیدم محكم درم بیرون ازدرزدم ردشدمو سرعت به ازکنارنفسم..بودردشدم

 ماتم به میكردمو گريه..دادم ريختن ي اجازه اشكام به شدم خارج که ازخونه..تنهاباشم میخواستم فقط نمیكردم اي

 ...دادم ادامه راهم به کردمو ريجكت بود خورداتردين زنگ گوشیم...میگفتم دنیابدبیراه

 چي براي بیرون دارم تااالن من!!بود2 کردم نگاه ساعتم میشدبه تاريك داشت هواکمكم اومدم که خودم به

 .....اومدموبرگشتم که راهي همون..بود بسته يخ بودصورتم سرشده انگشتام میگردم؟نوك

 ازجاش شقي..برگشتن طرفم به درهمه شدن بسته باصداي..میديدن tv داشتن همه خونه رسیدم بودکه1اعتس

 نمیدي؟ کجابودي؟چراگوشیتوجواب میشاديوونه:گفت گرفتو بغلش منو بلندشداومدکنارم

 .فعال..بخوابم تواتاقم میرم.ام خسته شقايق:من

 ..کن صدام خواستي چیزي اگه بروعزيزم:شقي

 ..برد خوابم کي نفهمیدم..زيرپتو فتمر مستقیم

**************************************** 

 ..سمتم پريداومد ازجاش اتردين که کشیدم جیغ ويك پريدم ازخواب ديدم که باکابوسي شب نصفه

 میزني؟ میشاچراجیغ چته:اتردين

 :کردوگفت بغلم اتردين يكهو بود خیس صورتم میزدمو نفس نفس فقط

 اينجام من باش ديدي؟اروم کابوس خانومي یهچ:اتردين

 بدونم که اين به نیازداشتم اغوشش گرماي به فقط االن.کردن گريه به کردم شروع اشو روسینه سرموگذاشتم

 :کردوگفت بهم نگاه يك که جداکردم اش سرموازسینه شدم اروم که يكم..کنارمه

 ...کنم ناراحتت نمیخواستم.امروزببخشید بابت:اتردين

 اقعاو کرد نگاهم برگشت که گرفتم دستشو که اومدبره.کشیدروم پتورو روتخت بوسیدوخوابوندتم امو گونه دمبع

 گفتم.ازتنهايي میترسیدم

 ..بخوابي؟میترسم پیشم میشه..مي:من
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 میترسي؟ ازچي:زدوگفت لبخندي

 ..میكنم خواهش..ازتنهايي:من

 ..سوخت خودم براي دلم خودمم که گفتم حرفومظلومانه انقدراين

 محاالارو:گفت اروم زيرگوشم خودشو کشیدسمت منو کردو حلقه دورکمرم خوابیدودستشو روکشیدکنارکنارم پتو

 ..نترس پیشتم من چشماتوببندوبخواب

 ...اويزون ببخشیدکه..مرسي:من

 ..بخواب فقط نزن حرفي هیچ.هیسسس:رولبموگفت انگشتشوگذاشت

 بغل راحتي به شدکه حسوديم نفس به لحظه يك براي.دادم گوش قلبش اروم صداي اشوبه روسینه سرموگذاشتم

 ودکهب اين میترسیدم که ازتنهاچیزي...باشم داشته بهونه يك اتردين بغل خوابیدن بايدبراي من ولي میخوابه سامي

 رهمینخاط به افتادم صبحش ي يادمكالمه.بشه اي ديگه کسه واسه اتردين روزي يك که اين پیداکنه حقیقت کابوسم

 اتردين؟:گفتم اروم

 جانم؟:اتردين

 بپرسم؟ میشه سئوال يك:من

 .بپرس:اتردين

 .ها فضولیه:من

 ..بلدي اي کارديگه فضولي توجز مگه میدونم:خنديدوگفت

 :گفتم اشو سینه به زدم

 .ديگه بدنشو ا:من

 ..بگو باشه:اتردين

 میزدي؟ حرف امروزصبح باهاش بودداشتي کي اون:من

 ..يانه دختردارم دوست من میخوادبفهمه خانوم اهان:اتردين خنديدوگفت

 ..بگوبگوبگو..بگوديگه.ا:من

 ..بود خواهرم..باباباشه خب:اتردين
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 مزد يكي..بختبرشديم که خواهرشوهردارشديم بابا اي..داره هم ابجي نبوديك اصاليادم!چیشد فكرمیكردم چي.اههه

 !يتخواستگار اومده اتردين االن که اين نه اخه خودم ي کله پس

 ...برد خوابم نرسیده ساعت نیم به اتردين نبودبغل مهم برام هیچي ديگه

**************************** 

 ..بازکردم چشمامو اتردين باصداي صبح

 ..پاشي میشانمیخواي:اتردين

 دردمیكرد خیلي سرم

 ..پامیشم االن چرا:من

 یاهجاس همه بداشتم وکه دوم قدم رفت سیاهي امچشم يكم برداشتم که اولمو قدم دستشويي برم که بلندشدم ازجام

 .شدم زمین شدوپخش

 نفس اززبون

 بیرون پريدم اتاق از سريع چیزي افتادن صداي از

 شده؟ چي عالم خاك-من

 گفت کرده هل خیلي بود معلوم که اتردينم

 افتاد رفت گیج سرش يهو نمیدونم-اتردين

 تخت رو گذاشت بود توبغلش که رو میشا بعدش

 نفس-میشا

 نشستم کنارش رفتم زود

 بگو جانم-من

 میكنه درد سرم-میشا

 کردم تنش راحتیش شلوار همون روي اوردم شالشو مانتو رفتم

 دکتر ببريمش بايد اتردين-من

 میبرمش خودم نیايید شما نه نه-اتردين
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 ولي-من

 بري میخواي کجا تنها میگه راست نفس-سامیار

 ترم راحت تنها-اتردين

 سامیار سمت کردم رو برد کرد بغل رو میشا نور مثل بعدشم

 ها؟ میشه چیزيش يه اين-من

 خیلي امیش بوده عصبي فشار يه نیستو مهمي چیز گفته دکتر میگفت میشا اومدن اتردين و میشا بعدش ساعت چند

 یرگدر منم نیوفتاد خاصي اتفاق ديگه شب تا بود برزخ بین میكردم درکش بود فشار تحت شقايق منو از بیشتر

 نكردم حس زمانو گزر بودمو سامیار توضیحاي

 منتظرم-من

 بودم سامیار توضیح منتظر بودمو نشسته تخت روي بقلمو زير بودم زده دستامو سرتق تخس هاي بچه مثل

 گفت کردو باز هم از دستاشو

 بخوابي بگه شبتو قصیه برات عمو بغل بیا بدو-سامیار

 بگو همینجوري نمیخوام-من

 شد جدي نكردو اصراري ديگه سامیارم

 گفت بهت چي ديديش پیش ماه چند گفتي-سامیار

 گفتم براش و به و اول همون از کردن تعريف به کردم شروع تند تند

 داري توضیحي چه بگو حاال خب-من

 گفت کشیدو عمیق نفس يه

 ايران اومده ستاره با مامانم-سامیار

 دادم قورت دهنمو اب باال رفت قلبم ضربان

 و؟ -من

 بودم کرده پیدا قبل چندماه فرانكو چون بیان گفتم خودم اومدن میشه ماهي يه-امیارس

 خب؟-من
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 کني گوش فقط نپريو حرفم وسط انقدر میشه-سامیار

 اخالق بد-من

 داد ادامه حرفم به توجه بدون

 ازم دبو حتاجم شبش نون به که بود شده بدبخت انقدر کردم پیدا سانیار دختر با فرانكو میگفتم داشتم-سامیار

 فراکو براي بگزريم پیش ماه يه شد بیان بكنن کاراشونو تا هم اونا گفتم هم مامانینا به روز همون کنم کمكش خواست

 گهدي چیز همین ديگه خب بزنه بهت حرفارو اين اينجا اومده کوبیده اونجا از که عجیبه برام خودمون خونه تهران بردم

 نیست هم اي

 بودم ماجرا اين کجاي نفهمیدم هنوزم من چي يعني رفتم وا

 منو اگه عزيزم میگه تو به چرا اورده کجا از منو شماره چیكارم وسط اين من ببینم بده توضیح حسابي درست-من

 میفهمن هم تو ي خانواده که بشناسه

 میدونه ستاره ولي نمیگه چیزي نترس -سامیار

 اومده چرا گفتم بهت میدي سرباال سواالمو جواب چرا روشمف ذغال خودم من نكن سیاه منو نپیچون منو سامیار-من

 اخه؟ اورده کجا از شمارمو من سراغ

 رفته کش گوشیم از تو شماره-سامیار

 من سراغ اومده چرا دختر اين بابا کاريه اصل اون از غیر میگي رو چي همه سامي-من

 نیست مهمي چیز کن ولش نفس اينكه خاطر به اينكه خاطر به-سامیار

 ديگه نه؟بگو يا میگي-نم

 اونا دست زير نوم نمیخواد دلم گفته مامانمم خب خب و کرده خاستگاري ازش فرانك عموهاي پسر از يكي-سامیار

 نمیكنم کارو اين اصال من خدا به نفس و و بشه بزرگ

 پسر شدم لب به جون ديگه سامیار بگو-من

 بگیريمو عروسي يه بايد گفته کرده لج فرانكم عموي مثبته جوابش فرانكم کرده خاستگاري ازش سامیار گفته-سامیار

 نمک ازدواج عفريته اون با من عمرا علي والي به کن درك نفس فشارم تحت که منم کنیم ثابت حرفو اين میدونم چه

 سوري حتي

 يخ لمث مبود سرد لحظه يه اتیش مثل بودم داغ لحظه يه قرمز عصبانیت از لحظه يه میشدم سفید میت مثل لحظه يه

 ايدب ولي ولي نمیدونم داشت حق سامیار لرزيدن میكرد شروع دستام ديگه لحظه بیرون میزد دود گوشام از لحظه يه
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 که بودن کسي حودش غیر به باشم اروم کردم سعي میگفت بايد افتاد بینمون که اتفاقي اون قبل قبل میگفت بهم

 برد خوابم نوزاد ي مثل گرمش اغوش توي من کردو بغلم کي نفهمیدم اصال کنم تكیه بهش

 نفس اززبون

 شنج براي که رو کیكي بري نره يادت اونجا بیاد که گفته سامیار به اتردينم رستوران میريم ما نفس خب-شقايق

 بگیري دادي ترتیب تون دونفره

 خدافظ بريد شما باشه-من

 يه خوابید شوقم ذوقو ي همه ديشبش حرفاي با ولي سامیار تولد اسفند 99 کشیدم مي نقشه امروز براي ديروز از

 يه بترتی کنه عوض لباس میاد که موقعي همون رستوران بره اينكه قبل ولي تولدش براي بوديم کرده رزرو رستوران

 ممن رفتن ها بچه اينكه از بعد دقیقه ده بود اماده چیز همه رستوران بريم باهم بعدش که بودم داده رو دونفره تولد

 نحس شماره اين بازم خورد زنگ گوشیم که بودم فروشي شیريني جلوي بگیرم یكوک که رفتم

 کنار گذاشتم کالمو مفت عفت

 رجيف يه شايد من به چسبیدي اوردي کم بدبخت کرد تعريف برام رو چي همه سامیار نزن زنگ من به ديگه ببین-من

 عمرا میشنوي عمرا کردم ول رو سامي شد

 )...(پارك بیا بشه ثابت بهت میخواي اگه گفته دروغ بهت سامیار باش مطمئن بريم باهم کن ترمز-فرانك

 عمیق نفس يه خب واستادم پارك جلوي بود داده بهم که ادرسي سمت چرخوندم فرمونو رواني زنكیه کرد قطع بعدم

 گرفتم شمارشو کردمو پارك ماشینو اروم نفس اروم

 بیام؟ کجا-من

 گذاشتن ها بچه براي بازي وسايل گه قسمتي-فرانك

 چیزي از میشد بیشتر پاهام با دستم لرزش میرفتم تر جلو که قدم هر کنم قطع حرفي بدون که بود من نوبت بار اين

 رو ودب گرفته رو بچه دست اونیكي فرانكم بود گرفته رو بچه دختر يه دست سامیار دربیارم شاخ بود نزديك ديدم که

 ردخت روي به رو نشست میشد صدا سرو پر ي خنده به تبديل لبخند اون وقتا بعضي حتي بود خنده سامیار لباي

 گفت فرانكو

 چطوره؟ بابا دختر-سامیار

 خترد دخترمون میپیچید گوشم تو فرانك حرف شنیدم صداشو ولي بود زياد باهاشون ام فاصله بست يخ رگام تو خون

 دمخو با ماشین تو رفتم بمونم بیشتر نستمنتو ديگه عشق میدونه خودش ي بچه منو ي بچه سامیار سامیار منو

 باش قوي ارهد توضیح برات سامیار خونه برو بگیرو بگیري نزاشت زنیكه اين که کیكو برو اروم نفس باش اروم میگفتم
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 باال ي قهطب رفتم ها پله از بزنم لبخند کردم سعي در جلوي بود پارك سامیار ماشین خونه رفتیم شیريني گرفتن بعد

 گفتم بلند کردمو باز در و روش گذاشتم شمعارو دراوردم كوکی جعبه

 سوپريز-من

 شدم سوپريز خودم میديدم که چیزي از ولي

 میكني چیكار جا اين تو فرانك فرا-من

 سامیار صورت به زدم زل

 نفس میدم توضیح-سامیار

 تمام اب میكر صدام هم سر پشت که سامیار به توجه بدون خوردم کلكي چه میفهمیدم داشتم تازه افتاد دستم از کیك

 هي مثل بهت رسیدي خواستت به دادي بازيم سامیار نبود اينجا ديگه من جاي شدم سوار ماشینو سمت رفتم سعت

 دامم گوشیم بودم اش ديوونه هنوزم که بود اينجا بدبختي ازت ازت هستي خوبي ي پیشه هنر واقعا دادي بازيم اشغال

 میومد هوام حالو به چقدر میشد پخش ماشین از که بود اهنگي پیش مهواس تمام من ولي میخورد زنگ

 همه به ساده من میگفتن درست بودو درست همش که عجیبه باورش و نكردم باور شنیدمو بدتري بدو تو پشت

 كرف که بودي اوني از تر پست خوندمو تو عشق به بیخودي عمري خوندمو تورو دست نبوديو نجیب نجیبه میگفتم

 گیوب بد هي ما به بشیني نمیخواستم بري نمیخواستم نزدم روت به میكردمو حس بود ديگه جاي يه دلت مومیكرد

 هبمیر اصالبزار بره فقط و نباشه بزار میگي روزگارش بشه سیاه بزار میادمیگي سرم چي نیست مهم برات میگم

 یاخیل نباشم منم که قشنگي انقدر میگفتن همه که بودي هموني درست هم تو خوردمو پاکتو چهره گول بیخیالش

 برات روراستي ما نه برياته دورو همه با میخواستي چي واسه منو میفهمم دارم تازه بیوفتن پات به داشتنت واسه

 قسم روت میمردم

 همش که عجیبه باورش و نكردم باور شنیدمو بدتري بدو تو پشت خوردم جا يهو که شدي عوض انقدر میخوردم

 وت آزگاروکنار عمر خوندمويه تورو دست نبوديو نجیب نجیبه میگفتم همه سادهبه من میگفتن تدرس بودو درست

 فكر که بودي اوني از تر پست خوندمو تو عشق به بیخودي عمري میكردمويه تلف عمرمو که حیف موندمو

 میگم یوبگ بد هي ام به بشیني نمیخواستم بري نمیخواستم نزدم روت میكردموبه بودحس ديگه جاي يه میكردمودلت

 یالشبیخ بمیره بزار اصال بره فقط و نباشه بزار میگي روزگارش بشه بزارسیاه میگي میاد سرم چي نیست مهم برات

 خیلیاواسه نباشم منم که قشنگي انقدر گفتن مي همه که بودي هموني درست هم تو خوردمو پاکتو چهره گول

 دممیمر برات روراستي ما نه برياته دورو همه با میخواستي چي واسه منو میفهمم دارم تازه بیوفتن پات به داشتنت

 خوردم جا يهو که شدي عوض انقدر میخوردم قسم روت

 (قشنگه کنید گوش حتما احمدوند مهدي بیخیال اهنگ)
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 بود بابا به زدن زنگ کار بهترين برداشتم گوشیمو

 بابا الو-من

 بابا نفس جانم-بابا

 داره؟ اعتبار زهنو پاريس براي بیلتام-من

 اتردين اززبون

 اشقيي يامیالدوسرکارمیذاشت بودهي کرده گل شیطونیش میشاهم اين وسامي منتظرنفس بوديم نشسته تورستوران

 به میدونمن میزد حرف باشقي داشت میشاکه روبه بود نشده خبري هیچ ولي بوداينجابوديم ساعتي تقريبايك..بدبخت

 ..بود لبوشده شقي بیچاره که میگفت چي بیچاره

 ..اد چرانمي نفس ببین بزن زنگ میشاجان:من

 ..شن اقامهربون بشیم موت روبه که مگراين:کردگفت نگاهم برگشت باتعجب

 ..يانه میزني حاالزنگ..خدانكنه:من

 ..نفسوگرفت وشماره گوشیشوبرداشت

 ..نفسي سالم:میشا

-.................... 

 افتاده؟ اتفاقي سامي براي يمیكن چراگريه نفس هي:کرد میشايكهوهول

 ..کردم نگاه بهش بانگراني

-........................ 

 نمیاين؟ چي میزني؟براي(ضرمفت) رايگان چراحرف نفش:میشا

-..................... 

 ...خوني دشمناي يكروزم مجنونید يكروزلیلي..شماسردرنمیارم ازکاراي که من:گفت میشانفسشوباصدادادبیرونو

-................... 

 ...باباخداحافظ باشه:میشا

 .کرد قطع وباعصبانیت
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 میشاچیشده؟:من

 ..چیزاست همین واسه کرده توچیزخورش دوست اين میگم!!خورد تولدبهم میگه بدونم چه من:میشا

 ..انداخت دام به منو شیطنتشم همین..بود دخترشیطون کالاين گرفت ام خنده

 به تاغذابخوريمدوبعدم باال بیاين بايددنگاتونو سامي ياهمون بانكنبودعابر علت به عزيزان خب:میشا

 ..گرونه غذاهاش ي همه اوردن هم رستوراني نامرداچه......سالمت

 ..میكنم تقبل غذاروبنده پول نداره عیبي خب:گفتم من.خنديديم همه

 ..ات زنوبچه واسه کن پوالتوجمع.تونمیخواد:میشا

 مونه عاشق بگه بهم اگه!چي؟ باشه نداشته منودوست اون اگه ولي.تويي من زن مبگ بهش دوستداشتم...خنديد بعدم

 چي؟ پسرعموشه سهیل

 ..نفهمیدم غذاهیچي ازطعم که من.داد غذاسفارش يك خودش براي هرکي شدمو بیخیال

****************** 

 .تگف ارومي باصداي دستم اومدبغل میشا..نفس بودنه سامي بودنه خاموش خونه چراغاي.خونه رسیديم بودکه1ساعت

 ..کنه سربنیست برده جسدوبرداشته کشته زده قاتل..سرنخ بگرديددنبال خب:میشا

 قاتله؟ مگه من بابادوست..فكرمیكنیا گانگستري:گفتم اش کله پس زدم خنديدمويكي

 ...بعیدنیست هیچي سامي ازاين:میشا

 یامب برم من قربونت:گفت پريدتوحموم سريع اون که حموم برم خواستم اومد میشاهم..تواتاق رفتم دادمو تكون سري

 ...بعدتوبرو

 ..بیرون تابیاي میكشه طول ساعت توشش بابامیشابیابیرون اي:من

 ..میگیرتم حموم بخار توکه اين بمونم من ساعت شش.اتردين جون به نه:میشا

 ..زودمیام

 ..افرين.برگردم برمو اي ديقه5 میشابذارمن:من

 میري؟ داري چرادوباره ديروزحمومبودي ینتوهم موندم من:میشا

 !شده چرب موهامم.شدم چسب:من
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 ..حموم میره میدو هي چهرتاشیويدداره...خیكت ارواح اره:میشا

 ..نشنیدم گفتي چي:من

 ..بشنوي میخواستي:میشا

 ..توحموم رفت بعدم

 میاري؟؟ روزم به چي دخترداري..تو میشاازدست واي

 ..میشه چي بازي اخراين که اين به..فكرمیكردم خودش به مخود درازکشیدموبه روتختم رفتم

 

 میشا اززبون

 ماومد.کردم عوضشون دستشويي تو رفتم برداشتم لباس کمدم سمت بودرفتم خوابیده اتردين دراومدم که ازحموم

 فتیمر باشقي.اتاق قرزرفت باچشماي نفس ديدم رفتم دراومد صداي موقع همون.نیومد دلم که بیدارکنم اتردينو

 .نداشت حال نفسي بیچاره تواتاق

 شد؟ چي بودي انقدرخوشحال شده؟توکه چت عزيزم نفس:من

 ..خوردم گول!!باختم.میشا باختم:نفس

 ..ببینم بزن حرف درست میگي چي نفس:من

 ثلم اتردين نكنه که میگفتم باخودم میخورد بهم ازسامي بیشترحالم هرلحظه کردومن چیوتعريف همه برامون نفس

 ..کن بشه؟خداياکمكم اين

 ..کارکني چي حاالمیخواي خب:شقي

 .9 ساعت فردا پرواز زدم بابازنگ به:نفس

 بري؟ میخواي نفس:من

 ..دارم هم اي ديگه راه مگه:نفس

 ..نفس بیخیال:شقي

 ..برم هايخوام بچه نه:نفس

 سامي نثاراون دبودمبل هرچي..میكردم هق هق ديگه که کردمن گريه يكم هرکدوممون کردوتوبغل ماروبغل بعدم

 ..میگیره دوستموازم داره که میكردم
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***************************************** 

 ظيخداحاف شقي بامنو نفس..کجامیرفت نمیدونم دقیقا هم بعدازاونجا تهران میرفت باهواپیمااول بودونفس96 ساعت

 ..ورفت نگم چیزي سامي به شرايطي چهی تهت که گرفت قول فقط میگه تلفنشو میده ايمیل بهم که کردوگفت

 چیكارکنم؟ اون بدون من.رفته ازپیشمون نفس نمیشه باورم

*********************** 

 ..بیدارشدم اتردين باتكوناي چندبودنمیدونم ساعت

 .شده ديونه سامي کجارفته؟اين نفس..میشاپاشو::اتردين

 ..نمیدونم:من

 ..نیست کن ول تاسامیونكشه نفس اين:اتردين

 ..اينا به میده چي روبراي همه خدااين موندم من.بیرون رفت بعدم

 ...نیوفتاد خاصي اتفاق هیچ ديگه تاشب

 اي هبهون نمیشدهم روم هم ولي بخوابم اتردين پیش برم مخواستم.گرفته خداچراانقدردلم..پروازنفسه بوداالن9 ساعت

 ..نذاشتم

 ........بودخوابیدم هربدبختي به خالصه

********************** 

 ..بود نشده ازش خبري هیچ بودولي گذشته نفس ازرفتن اي هفته يك

 خرکیف کلي..داشتم ازنفس ايمیل ويك کردم ايمیلموچك کردم که کاري واولین بیدارشدم ازخواب بودکه99ساعت

 ..چیدپی توگوشي نفس صداي که روگرفتم شماره سريع.نبود خداروشكراتردين.بود شماره يك شدموبازکردمش

 heloo:نفس

 ..میشا منم نفسي سالم:من

 .بود شده تنگ برات میشادلم سالمممممممم:نفس

 ..رواسپیكر گوشیوگذاشتم کنم عوض لباسامو میخواستم چون زديم حرف باهم يكم

 ..خبر چه خب:من
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 ..خبرخوب يك هیچي:نفس

 چي؟:من

 !!اومدتو دربازشدوسامي موقع همون

 ..ام حامله من..ديوونه میشي خاله داري:نفس

 .بوديم زده زل سامي به ومن من به سامي

 س.س.فس.ف.ف.نف.ن.ن.. ن.ن.ن:من

 ..میشي خاله داري افتادي؟ديوونه پس چیه:نفس

 .منفجرشد سامي گفت اينوکه

 ..رفتي گوري کدوم بگوببینم احمق نـــــــفــــــــس:سامي

 ..همونان لیاقتت.فرانك یشمهمه؟توبروپ برات:گفت داري بغض بودباصداي کرده تعجب که نفس

 رفتي؟ قبرستوني بگوکدوم گفتم نفس:سامي

 ..نمیخوام:نفس

 ..نفهم بفهم.منم اونم.بابامیخواد بچه اون که اينه همه میخواي توچي نیست مهم:قرمزشد سامي

 ..غلطوباتونمیكردم اون نبودم نفم اگه چون نفهمم من اره.نفهمم من اره:نفس

 ..کرد قطع بعدم

 ..اشوبده مارهمیشاش:سامي

 ..نداده اجازه دوستم شرمنده:من

 ..اش شماره باتوگفتم کرده غلط دوستت:سامي

 ..نمیدم گفتم منم:من

 ..اومدتو دربازشدواتردين دستشواوردباالکه

 ..نكردي بلندکردي دست من میكني؟روزن غلطي چه داري سامي:اتردين

 ...یرونب بودرفت قرمزشده که هم سامي..توبغلش خودموانداختم منم

 .خدا واي...روز اون پس!!بودن؟؟ باهم وسامیار نفس.بودم توشك من
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 ..نداشتم لذتي هیچ جاي میزدولي بوسه موهام روي اتردين

 نفس اززبون

 زد؟وجودم داد سرم سامیار گرفت باريدن هواي دلم شد ابري چشمام بودم شوك تو هنوز کردم قطع که رو گوشي

 همون گذاشتن کار ويخ شیشه چشماش توي و نشسته اينه جلوي که نفسي اين نمیشد باورم شدم خورد شكست

 قتيو کاش اي نمیرفتم شدم قبول شیراز وقتي میدادمو گوش بابا حرف به کاش اي رفت سال يه پیشه سال يه نفس

 يا اين کاش اي نمیشد اسیر دلم زود انقدر کاش اي نمیكردم اعتماد زود انقدر کاش اي میگشتم بر بود پر دانشگاها

 شعسلی چشماي اغوشش صداش براي میكشید پر براش بود تنگ براش دلم نبودن میپاشیدن هم از وجودمو که کاشا

 میومد رد پشت از فرشته صداي باشم نمستونم نیستم خدا نیستم بفهم متنفري سامیار از تو نفس زدم تشر خودم به

 تو بیام میشه-فرشته

 فرشته تو بیا-من

 زنش که سالي همون درست دربیاد تنهايي از تا اوردش پرورشگاه از عموم بود سالش 1 وقتي وبود سالش 66فرشته

 بود فرشته واقعا اسمش مثل فرشته نكردن قبول رو فرشته ها خانواده از کدوم هیچ ولي شد فوت

 مامانشي که توا به امیدش همه که که باش اوني فكر نیستي خودت فكر-فرشته

 گرفت اوج گريم هق هق

 براش تنگه دلم فرشته-من

 کجا فرشته بغل کجا سامیار بغل ولي داد فشارم خودش به کرد بغلم اومد

 بده توضیح ندادي فرصت بهش چرا ديونه-فرشته

 بشنوم بشنوم رو چي که وايمستادم شم خورد اين از بیشتر تا وايمیستادم میزني رو عمو حرف داري که هم تو-من

 ديدم سامیار خودمو اتاق تو خونه تو فرانكو من کن درکم خدا رو تو هفرشت است ديگه يكي عاشق عشقم

 حموم سمت رفتم که بزنه اي ديگه حرف ومد فرشته

 دارم تنهايي به نیاز فرشته-من

 سمت رفت دستم لحظه يه توش کشیدم دراز کردم اب پر وانو دراوردمو لباسمو بیرون رفت اتاق از حرف بدون اونم

 ستمود بعد لحظه ولي نمیخواستم رو لعنتي نفس جونو اين نمیخواستم سامیار بدون کنم صخال خودمو گفتم تیغو

 وستد بود گفته که حرفش سمت کشید پر فكرم داشتم وجودشو از تیكه يه نبود سامیار اگه نه شكمم روي گذاشتم

 سامیار براي بود اعتماد عشقو من براي که روزايي میرسید نظر به دور روزا اون چقدر بشه طوسي چشماش بچم دارم

 بچم با و هوا رفت هقم هق هفته يه اين مثل دوباره کشیدم دراز تخت روي بیرون رفتم شستم خودمو زود بود پوچ
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 هي تو اخه گذاشتا تنها رو بابايي ماماني نشي ناراحت وقت يه مامان ني ني پسر؟ يا میشد دختر راستي میزدم حرف

 ولي تمنمیدونس منم نامردي پر وفايي بي پر خیانته دورنگیو پر کثیفه خیلي اما دنیاي نمیكني درك خوب رو چیزايي

 در هوي بدقولیاش از نامردياش از بابايیت از اولش از میگم بهت شدي بزرگ که روز يه فهمیدم شكستم وقتي فهمیدم

 تو اومد ردونهم جذابو قیافه با چهارشونه هیكلي ولي متوسط قدي جوگندمي موهاي با مردي شد باز اتاق

 نمیكشم نمیتونم عمو-من

 تخت رو کنارم نشست

 خاطر به همه که اوني نديدن اشكشو قطره يه فامیل کل که اوني میشناختم من که نیست نفسي اون اين-عمو

 میكردن تحسینش سرسختیش خاطر به غرورشش

 چي همه خانوم نفس فهموند مبه بد خیلي کرد تا باهام بد خیلي روزگار عمو شكستم مرد نفس اون عمو مرد-من

 نبود شكستن دل من بستن دل بهاي عمو میكني فكر که نیست اونجور

 اينه مهم ندي نشون بهش رو شدنت خورد که اينه مهم داره بازيا اين از باهمه روزگار میگذره عمو نفس میگذره-عمو

 قبل مثل بشي بايد اوردي کم نفهمه که

 عمو نمیتونم-من

 میكنم مكتک خودم میتوني-عمو

 تنهام خیلي عمو-من

 چي باالست اون که اوني پس-عمو

 رفته يادش منو-من

 تورو اون يا رفته يادت اونو تو-عمو

 نره يادت منو گفت بهم بد خیلي عمو-من

 صدامو میشنوي خدا شدم بدبخت چقدر بودمو خوشبخت چقدر دورم خودم از چقدر دورم خدام از چقدر فهمیدم تازه

 ندارم کسو هیچ تو غیر کن کمكم خدايا میگم ببخش نفسو اين میگم کردم اشتباه میگم تخطاکار بنده من

 سامیار اززبون

 ماشین فرمون روي خوابوندم محكم مشت يه شدم سوار برداشتم ماشینو سوئیچ زدم چنگ خونه لباس همون با

 میشونمت سیاه خاك به لعنتي-من
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 ودمب داغون بود بهتر اين اره داغون لحظه يه عصباني لحظه يه بودم خوشحال لحظه يه تر باال میرفت لحظه هر سرعتم

 لعنتي 9.6.1.0.5 افتاد اسفالت روي ماشین الستیكاي رد بودم مطمئن که کردم وحشتناك ترمز يه قرمز چراغ پشت

 نم ختيخوشب من چرا خدا چرا میپرسیدم خودم از مدام برنمیداشتم بوقو روي بودم گذاشته دستمو نمیشد سبز چرا

 بابا دارم لبم روي نشست ناخداگاه لبخند بود؟يه عیب من شدن بابا ؟ بود اضافي من عشق ؟ بود جاگیر دنیا اين توي

 چراغ گازو روي گذاشتم پامو نیووردم طاقت اخه کجايي نفس میرسیدم ارزوم به داشتم میشد طوسي چشماش میشم

 هتل جلوي بود مهم نفر يه گردن کردن خورد فقط االن شتندا اهمیت شد بلند ماشینا بوق صداي کردم رد قرمزو

 گفتن نكهاي بعد اومده سامیار بگن فرانك به گفتم مدريیتو سمت رفتم نگهبانو دادم سوئیچو شدم پیاده و کردم پارك

 ودب منتظرم لبخند يه با اتاقش در جلوي باال رفتم رو ها پله اسانسور براي موندن منتظر بدون باال برم میتونم

 جان سامیار سالم-فرانك

 شد دار خش گرفت اوج صدام ديوار به کوبوندمش چسبیدمو گردنشو

 گفتي چي زنم به جان سامیار زهرمارو درد کوفت جانو سامیار-من

 بودم چسبیده سفت ولي نمیدادم فشار گردنشو

 نگفتم چیزي من من-فرانك

 وشجل گرفتم بود گذاشته جا اتاق توي که نفسو گوشي کردم دست

 زده زنگ بهش من ي عمه البد-من

 نگفتم بهش هیچي-فرانك

 کجان بچم زنو نبود معلوم خانوم اين خاطر براي بودم شده ديونه چسبیدم محكم گردنشو

 میكنم خورد گردنتو وگرنه گفتي چي بهش بگو بزن زر فرانك-من

 نبود مهم برام ولي زد چنگ دستم به میشد کبود داشت رنگش

 میگم باشه باشه-فرانك

 کردم کم دستمو فشار

 بنال-من

 پارکو درس اخرم روز میدوني خودت ي بچه منو ي بچه مني عاشق نداريو دوسش که گفتم بهش گفتم بهش-فرانك

 خونه اومد که بعدشم دادم بهش

 زدم ديگه دونه يه شدم تر جري بدتر نشدم خنك صورتش توي خابوندم باال رفت دستم
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 کردم غلط نزن نزن-فرانك

 نمیگردونه بر بهم منو ي بچه زنو تو کردن لطغ-من

 بچه؟ ب ب-فرانك

 نیمک بازي فیلم پارك بیام کرده شك بهت پسرعموت نگفتي خودت مگه تو به چه منو اخه بود حامله نفس رواني-من

 میفهمي میكردم لطف بهت داشتم من بیشعور اخه هان

 سمتش گرفتم تهديد نشونه به دستمو

 ريختي زهرتو که چند هر حالله جونت بپلكي من بر دورو ديگه بار يه فقط ديگه بار يه-من

 بريم عموش پسر شك شدن طرف بر براي زد زنگ بهم فرانك که رو روزي اون شدم ماشین سوار چطور نفهمیدم

 وير گذاشتم سرمو خیابون کنار کردم پارك خونه توي ببرمش بشه برطرف کامال شكش اينكه براي بعدشم پارك

 نخواسي توضیح چرا کردي دريغ ازم خودتو چرا نفس داشتم نفسو شماره داشتم دوست درچق فرمون

 

 تاقا توي ديگه نگفت بهم اسمشو اخرم که عطرش بوي بودولباساش نفس عكس دورم تا دور بودم نشسته زمین روي

 واتردين با چقدر دبو خراب حالم بودم اکسیژن بدون دوهفته بود شده اي گذشت؟دوهفته نفسم بدون روز چند نبود

 بودو کرده عوض خطشو نفس که کردن گريه شقايق و میشا چقدر فرانسه رفته فهمیدم که زدم اونور اينور میالد

 میشا و شقايق کردن عوض خونشونو مامانشینا فهمیديم وقتي شديم داغون چقدر نداشتن هم قبلي شماره همون

 نمیدونستم که شدم داغون خوردو چقدر من و داده بازي ور همه فرانك فهمیدن وقتي گرفتن وجدان عذاب چقدر

 منداشت عقل که خودم يعني کنم پیداش بتونم فرانسه توي بود محال کجاست زندگیم زن عشقم ماهشه چند بچم

 نزاشتن میالد اتردينو ولي میرفتم داشتم

 بود کرده پر اتاقو کل اهنگ صداي

 کردي قطع چرا الو

 کردي قهر دوباره چرا

 پرسم مي یزچ يه

 ندارم کاريت ديگه بعد

 برگردي شه مي الو

 برگردي شه مي الو
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 کن وا گوشاتو خوب الو

 کن قبال به نگاه به

 زارم مي رو گوشي بعدشم زنم مي حرفمو

 کن صدام خواستي اگه خودت

 درام فكرت از تونم نمي سالم الو

 قبالم مثل هنوزم من

 برام نفسي مثل هنوز

 درام كرتف از تونم نمي سالم الو

 قبالم مثل هنوزم من

 برام نفسي مثل هنوز

 خوبي روز نداشتم اصال

 نیست اون بوي ديگه

 موندي خونه کردم فكر

 چیزنمونده من واسه رفتي ولي

 نباشیو شه مي مگه

 باشه شلوغ من بر دور

 داره دوست که ديونه يه

 پاشه غروب و بخوابه صبح

 ساختي عصبي يه من از تو

 وايسه روت تو بزنه داد هي که

 کدومش حرفات نبود معلوم تو

 راسته کدومش دروغه

 چزوني مي نگات با تو
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 من بدون بتوني نیست بعید اصال

 دوستشوني که اونا با بري و بموني بتوني

 خونه سرده چه نديدي الو

 دومونه هر نفع به اين بیا پاشو

 دستاش گرمه کي تو جز ديونه اخه

 باش منم فكر يكم نرو ديگه

 کردي قطع چرا الو

 کردي قهر دوباره چرا

 پرسم مي چیز يه

 ندارم کاريت ديگه بعد

 برگردي شه مي الو

 برگردي شه مي الو

 درام فكرت از تونم نمي سالم الو

 قبالم مثل هنوزم من

 برام نفسي مثل هنوز

 (اهنگم اين عاشق که من امیرتتلو از 6الو اهنگ)

 شد بلند زدن در صداي

 باشم اتنه میخوام کنید ولم-من

 ببینم درو اين کن باز-میالد

 میخوام نفسمو میالد-من

 درو کن باز درنیار بازي بچه سامیار-اتردين

 اتردين به برسه چه ترسیدم بود شده دار بلندوخش که صدام از خودم
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 سرومرو کنارت زنت چي يعني شدن بابا نمیكني درك میشه چي باشه دور ازش ادم عشق وقتي نمیفهمي تو-من

 ديگه همينمیف د اتردين میفهمي بشه تنفر باعث شايد که بزرگ تفاهم سو يه با ابه اونور من زندگي نفس ولي گندست

 میخوام بچمو زنو بابا میخوام زنمو داغونم خرابم من بازي بچه میگي موقع اون

 اتردين اززبون

 سامیار که طرفم ازيك نکرد بودگريه شده بودوکارش گیرشده میشاگوشه طرف ازيك.فشاربود روم طرف ازهمه

 میالدم.بود نمونده برام اعصاب ديگه..نمیشد نمیشدکه میشاروبخندونم اين يكم میكردم که هم هرکاري..بدبود حالش

 میشاديدم بدون سامي جاي خودموگذاشتم که لحظه يك براي میدم حق سامي به البته..نداشت ازمن کمي دست

 وشجل تابش لب تختشو ي گوشه میشاکزکرده ديدم تواتاق رفتم!دمیش هم بدترازسامي شايدحالم حتي!نمیتونم

 میبینه هدار انداختنوگذاشته بانفس که عكسايي ديدم کنارش رفتم.میكنه وگريه میكنه نگاه مانیتورش به داره.بازه

 .ام وبسته تاب ولب کردم بغلش

 ..نابودمیشیا.نده خودتوانقدرعذاب میشاجان:من

 نمي سامي گوشیمورواسپیكرنمیذاشتم اونروز اگه بدبشه انقدرحالش اميس شدم باعث من اتردين:میشا

 ..نمیشد شنیدوانقدرداغون

 !بايدمیفهمید که باالخره سامي.بدي توانقدرخودتوعذاب نیست الزم خانمي:گفتم سرشوبوسیدمو

 کجا؟:گفتم درکه سمت میرفت داشت بلندشد

 ..دارم کار باسامي:میشا

 ..دارم کارت دروبازکن لحظه يك میشام سامي:گفت روزدو سامي دراتاق رفت

 ..ببینم کسیونمیخوام گفتم:سامي

 عنيي دروبازکن میگم بهت:وگفت زد بعیدبودداد ازش که صدايي تن بايك کرده قاطي کنه میشاقاطي که ازاونجايي

 الحاالهاحا..اسامیاراق ديره خیلي حرف اين اثبات اره؟واسه!!نفسي عتشق که کني مثالثابت میخواي کارات بااين.بازکن

 .دروبازکن...بايدبدويي

 ..تو دروبازکردومیشارفت سامي موقع همون

 میشا اززبون

 تر؟اتاقدخ چیكارکردي بدبخت بااين نفس.يخ کوه میگفتم بهش من که باشه سامي همون نمیشداين بازشدباورم درکه

 و تونگاهم نفرتموريختم.چكید مازچشم اشك قطره يك ازنفس عكس همه اين بودباديدن نفسوعكساش پرلباساي

 :گفتم سامي روبه
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 تاوان داره که منه دوست فقط.شدي راحت مزاحم باشي؟ازشريك بايدخوشحال االن چي؟توکه کارايعني اين سامي:من

 ..کنه چیكارش میدونه خودش نفس نباش نگران هم بچه اون..ديگه جونت فرانك پاشوبروپیش..میده پس

 :شدگفت سیخ من موهاي بلندکه قرمزشدباصداي سامي

 نمیذارم!بفهم.منه ي بچه بچه اون دوما.تفاهمه سو يك چي همه که اوالاين میگم چي ببین کن گوش میشاخوب:سامي

 ادم هیچ دست نمیذارم باش مطمئن..باشه اي ديگه کسه مال نفس نمیذارم جورکه همین باشه اي ديگه کسه واسه

 ..بخوره ام زنوبچه به اي ديگه

 ..میكرديد غلطي چه بافرانك.اتاق روزتو اون پس:من

 ..بپرسه ازم میتونست راحت خیلي نفس:سامي

 ..بپرسه ازدوتايیتون میتونست میشدهم شرح بدون تصوير هم اونوقت ديرترمیاومد يكم اگه فكرکنم ولي:من

 ...نهوگر بلندنكنم دست جماعت روزن يادگرفتم که حیف:کردگفت توهوامشتش که توصورتم دستشواوردباالبزنه

 ..تااخر ازاول فرانك ماجراي ي همه توضیحه کردبه شروع بعدم

 .بودم توبهت که من شد تموم که بعدازاين

 چه وسط اين نفس زن؟اخه يك ابلهانه ي نقشه خاطريك به رفته؟يعني وپوچ هیچ خاطر به نفس يعني.يعني:من

 داشته؟ گناهي

 نداري؟ رسونهب نفس منوبه که نشوني میشاتوهیچ.موندم منم:سامي

 ..شده عوض که اشونم خونه ادرس.خاموشه که تلفنشم کرده عوض ايمیلشوکه!نه:من

 !!شانس اين به لعنت: اومد خون دستش که زدتوايینه محكم مشت پاشديكدونه سامي

 دمپیداکر سازنف ادرسي اگه.واقعامتاسفم سامي:گفتم بعدم دستشوبستم اوردم باندوبتادين بیرون رفتم سريع ترسیدم

 .خبرمیدم حتمابهت

 .ممنون:گفت بشه جمع توچشمام شداشك میزدوباعث موج توش غم کردکه بهم غمگیني نگاه

 الكي الكي که میسوخت دلم هم داره دوستش سامي حداقل میشدکه حسوديم نفس به هم بیرون اومدم که ازاتاق

 ..نابودمیشه داره زندگیش

 ندليروص درازکشیدم.داشت تاشو بزرگ هاي صندلي وبغلشم تاستخرداش که ساختمون پشت رفتم شنلموبرداشتم

 ..شهر ي پرستاره اسمون وبه

 :گفتم معمولي صداي باتن.ام روگونه ريخت اشك قطره يك
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 جداشم ازش ديگه ماه2 قراره که ام همخونه بايدعاشق میشد؟چرامن مااينجوري خداياچرابايدزندگیه:من

 وستمنود اونم نیستم مطمئن حتي که بشم کسي رکنم؟چرابايدعاشقفك عشق اين پايان به بشم؟؟چرابايدهمیشه

 ...نباشه؟چرا پیشم نیازدارم اغوشش گرماي به که يانه؟چرابايداالن داره

 ..روزدم اومدسكده ازپشتم که باصدايي

 !قشنگ ي عاشقانه اعتراف يك دخترقشنگ يك قشنگ ي پرستاره شب يك-

 اتردين اززبون

 رويانیست نه ديدم که گرفتم ازپام نیشگون يك اعتمادنداشتم خودمم گوش به میشنیدم که باچیزايي

 به دست وايسادم سرش پشت رفتم.درمیاوردم بال داره؟داشتم دوست منو میگه داره!من عشق!من میشاي!!حقیقته

 !قشنگ ي عاشقانه اعتراف يك دخترقشنگ يك قشنگ ي پرستاره شب يك:گفتم وايسادم سینه

 ....نمیخواستم....واس نمیخ..من...من..م..م:بلندشدوگفت ارجاش بودسريع افتاده پده تده بودوبه کرده هول که درحالي

 که حرفي چراداري.بره بايدتاتهش میزنه حرفوکه يك ادم.هیشششش:رولبشوگفتم جلوتروانگشتموگذاشتم رفتم

 زديوانكارمیكني؟

 .بزنه حرفي اصالنمیتونست بودکه كانقدرتوش بیچاره.کردم زدموبغلش بوسه لبشويك روي کردمو سرموخم

 ..شو گرم اغوش اين باگرماي درسته؟حاالتاصبح نیازداري اغوشم گرماي به گفتي:گفتم

 ...هم تو میگي؟يعني چي اتردين..ات..ا:اومد حرف به باالخره

 ..من عشق دارم دوست منم اره:حرفشوگفتم وسط پريدم

 نارحتي؟؟ دوستدارم که ازاين چیه:موگفتمکرد پاکش باسرانگشتم چكیدکه ازچشمش اشك قطره يك

 ..نمیشه باورم فقط فقط.نه نه:میشا

 چرا؟:زدموگفتم لبخندي

 :گفتم اسمون روبه دادمو فشلرش خودم بیشتربه ومن نگفت هیچي

 ..عامین الهي.ازمانگیر رو حال خدايااين:من

 ..وچل خول ي ديوونه:پهلوموگفت به زد خنديدويكدونه اونم خنديدم

 ..دختر کردي وچلم خول:من

 شد؟ ناپاك چشمت ازکي کن اعتراف:میشا
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 .مقدمان خانوما بعدم.بوده شماپاك واسه که اين نه:خنديدموگفتم

 ..گفتن زني گفتن مردي هرحال به ديگه نه:میشا

 ..بابا نه ا:من

 .بـــابــا اره:میشا

 گها ولي نمیدونم درست:وگفتمروپام گذاشتم بودواونم درازکشیده که صندلي همون روي نشستم کشیدم دستشو

 تورستوران؟ روزاول يادته بگم بخوام

 ..اره:خنديدوگفت

 شماهم فهمیديم که میزديم حرف خونه ي درباره داشتیم و بوديم کرده زوم شما روي ومیالد سامي روزمنو اون:من

 .ماروداريد مشكل

 ....که بعدم

 ...اش بقیه خب:میشا

 حرف باهات اونجوري که.بود استادخلفي اون سرکالس شدم یرتيغ روت که باراولي ديگه هیچي خب:من

 ..گردنشوبشكنم بیام میزدمیخواستم

 ..میشود وارد ها اژده خشم:میشا

 ..نكن شیطوني:گفتم بینیشوگازگرفتمو

 ..کن منهدمش بزن ما داريم که هم بیني ذره يك اين خاال اي:زدوگفت جیغ

 ..بودي شده کننده ديووانه بايدبگم که تفضلي مهمونیه شب ديگه هیچي:گفتم خنديدمو

 ..خیار اون به بودي چسبیده بودي رفته بود مشخص اره:کردوگفت نازك چشمي پشت

 روزي اون مثل نبود خودم دست رفتارام ديگه بعد به ازاون...توبود پیش حواسم تمام ولي بودم اون پیشه درسته:من

 ....میكردم سكده داشتم افتادي توسپیدان که

 ..میكنن دارن حالي ايناوچه به به:انداخت پارازت میالد صداي

 ..زبونشودراورد بعدم..جونت شقي به بروبچسب میشه؟؟توهم حسوديت چیه هان:میشا

 ..میبینه پادشاهو هفت خواب داره االن که شقي.ههه:میالد

 ..میكنم بیدارش میشايي ي شیوه به میرم االن خودم جان داداش صبرکن:بلندشدوگفت میشا
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 شكلي؟ چه:میالد

 ..کردم بیدارش اونجوري شب بارنصف يك.بپرس ازاتردين:میشا

 ..میكنه کوب سنگ بیچاره نكن میشاديونه هییي:من

 ..میكنم بیدارش خواهرانه بابانترس نه:میشا

 ..بست نقش لبم لبخندروي يك وناخوداگاه کردم دنبالش بانگاهم منم توساختمون دويید بعدم

 دار نگه برام میشارو خدايا

 نفس اززبون

 مامان جانم-من

 راحتي؟ اونجا خوبي دخترم سالم-مامان

 شما راحت خیالتون راحته جام من میپرسي سوالو اين میزني زنگ که هرروز هرروز تو بشم فدات اخه من مادر-من

 هستید راحت مارجون پیش چي

 عزيزم اره-مامان

 افتاده؟ جا جديد بیمارستان توي بابا-من

 شده داراشم سهام از يكي گلم اره-مامان

 نداريد؟ کاري مامان خب-من

 باش خودت مواظب نكنما سفارش ديگه دخترم نه-مامان

 خدافظ چشم شما قربان-من

 هک دايیم کاري پنهان جور يه و میكردم حس ترسو با دلهره و نگراني فقط فقطو مامان صداي توي کردم قطع رو گوشي

 بود تنها مادرجون چون هم مامانینا بوشهر بود رفته کاري ماموريت يه براي كردمی زندگي مادرجونم ي خونه زنش با

 وستشد که بیمارستاني تو رفت دوستش پیشنهاد به میوفتاد دور کارش محل از يكم چون باباهم اون پیش بودن رفته

 شامی با گرفتم صمیمت باشه نداشته خبري من از کسي تا بود داده هم دست به دست چي همه بود سهامداراش از يكي

 ايدرس بودم گرفته تصمیم دانشگاهش بود رفته فرشته باشم داشته ارتباط قديمیم ايمیل با گهگداري فقط هم

 خیلي بودخرش دانشگاه استاد خودش چون عمو بودم برداشته واحد خرخره تا کنم پاس حضوري غیر دانشگاهمو

 برم دباي بود معتقد يخونم درس حضوري غیر که بود اين مخالف هک هرچند کرد جور کارامو سزيع بازي پارتي با میرفت
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 هنشست مبل روي روبدوشام با که عمو کنار رفتم فراري و بودم بیزار اجتماع همین از من نمیدونست ولي اجتماع تو

 نشستم میكرد مطالعه بودو گرفته رو روزنامه دستش يكي اون با بودو کافي دستش يه بودو

 عمويي-من

 اي شیشه میز روي گزاشت رو روزنامه برداشتو چشماش روي از عینكشو

 جانم-عمو

 بودم کرده فكر بهش رو دوهفته اين تمام چي که باالخره ولي گفتنش بود سخت برام

 میفهمن رو بچه قضیه باالخره مامانینا عمو-من

 ايران ريدمی بعدش میكنید قدع اينجا نیستي بیمیل توهم کرده خاستگاري ازت دانشگاه استاداي از يكي میگیم-عمو

 میگیريد جشن

 راضي راحتیا همین به مامان مگه تازه ببینه منو خاستگار اين که میاد حتما بابا بعیده فرکايي همچین شما از عمو-من

 میشه

 اي بچه هنوز تو بود اين دقیقا معنیش که کرد بهم نگاه يه

 چي همه شسكته رو خونه در پاشنه پسرا نیستیو بیمیل توهم که گفتم چیدمو رو اش مقدمه هفته يه اين توي-عمو

 باشه چي نفس نظر تا گفته هم بابات پسرمقبولي من نظر از و تمومه

 بیاد دخترش عقد براي نمیخواد بالخره-من

 شكايت طرفم خانواده کما رفته مل اتاق توي مهمي شخص يه بابات دست زير اينكه مثل ولي نكن هول نفس-عمو

 بده نجاتش میتونسته بابات باباتو کار بوده عمد که کردن

 اهنگ عمو به دادمو قورت دهنمو اب نداشتم رو اي ديگه ضربه طاقت که بودم شده ضعیف انقدر مدت اين توي کردم يخ

 کردم

 نفس ممنوعوالخروجه بابات -عمو

 چییي؟ يعني ي ي-من

 میكنه عمل تر جدي پلیس درنیاد اگه دربیاد کما از طرف تا ممنوعوالخروجه فعال-عمو

 کنه رو کاري قصد از بابا نداره پلیس؟امكان-من

 پلیس نه میدونیم ما اينو-عمو
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 میكردم درك مامانو صداي توي ي دلهره ترسو معني تازه اومد ما سرخانواده يدفعه چرا بال همه اين چرا خدا اخه بابا

 چي؟ شوهر بدون و بچه يه با ايران رفتم وقتي چي بعدش عمو-من

 ايران نمیري-عمو

 ايران برم بايد بیارم دووم غربت توي نمیتونم میدوني خودت عمو-من

 گرفتي طالق که میگیم صورت دراون-عمو

 میندازه شما تقصیر رو چي همه بابا اونموقع نه-من

 گفت اشو سینه رو گذاشت و گرفت سرمو عمو

 داره نفس چندتا عمو مگه نداره اشكال بشه تموم نفسم مشكالت-عمو

 روز هس توي بار اولین براي وقتي صداش توي بغض غمو میكردم تصورشو که اوني از بیشتر خیلي بود خوب عمو قدرچ

 دستم توي سرم يه بودو باالسرم دکتر اومدمو بهوش وقتي رفت سیاهي چشمام شدو بد حالم فرانسه اومدم که اولي

 فرصت مبه وقتي ديد توش سامیارو اسم وقتي يدد قديمیمو ي شناسنامه وقتي میگم تبريك گفت بغض با عمو وقتي

 رازمو هکن پشت بهم اينكه جاي به وقتي جايزواخطاست انسان گقت وقتي نكرد سرزنشم وقتي بدم توضیح براش داد

 بود خوبیش دهنده نشون ها وقتي اين ي همه شد گاه تكیه برام داشتو نگه

 خوبي خیلي تو عمو-من

 سامیار اززبون

 زديكن چقدر حال عین در و بود دور روزا اون چقدر میكردم نگاه بوديم گرفته اتلیه توي نفس با که عكسايي به دشتم

 میگفت بلند بلند که شد بلند میشا جیغ صداي

 داده میل بهم نفس بیا سامیار سامیار-میشا

 کردم ازب میلو كردمی گريه داشت ذوق شدت از خودش گرفتم دستش از تابشو لب اتاقشونو توي رفتم نرسیده ثانیه به

 لمی بهت يكبار وقت هرچند خودم تريم راحت همه اينجوري کردم عوض شمارمو اگه ببخشید خوبي میشايي سالم -)

 يكم ات کنم دل درد برات میخوام فقت برگردم گذشته به نمیخواد دلم نمیخونم میدي جواب برام که رو میلي ولي میدم

 دش قرار زديمو حرف کنیم هضم قابل مامانینا براي رو بچه داشتن چجوري هاينك درمورد عموم با همین فقط شم سبك

 خاطر به باباهم کرده راضي رو همه تقريبا عموم میگیرم عروسي جشن ايران اومدم بعدا کردم ازدواج اينجا من بگیم

 دش قرار قوي کاري پنهان يه براي درسته چي همه ممنوعوالخروجه کما تو رفته دستش زير عمل اتاق توي يكي اينكه

 که فسين من شدم بدبخت چقدر میشا میبیني گرفتم طالق بگیم برنمیگردم که ايران برگردم خواستم حتي اگه که
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 من وفادارمو من تخت خیالت گفتي مدام بگو اينو سامیار به من طرف از داشتن رو وخوشبختیش شادي حسرت همه

 (…ديگري با تو يباز عشق کردمبراي راتختي خیالم لوحانه ساده چه

 روزام نیست متنفر ازم که داشتم امیدي دلم ته امروز تا اگه نكنم گمون نه موند باقي ازم چیزي شدم خورد شكستم

 اومدن حتیمتوجه نمیخوردم تكون نفس پیام روي بود شده خشك چشمام هوا رفت پرپرشد امیدمم ذره يه همون

 یالدم بود چشمام جلوي ديد زنیكه اون با منو که نفس دردوغم پراز چشماي فقط و فقط نشدم اتردينم میالدو شقايقو

 ازم ونا اگه حتي بكشم نفس از دست نمیزتونستم من نه اومدم خودم به تازه من و بیرون کشید دستم از تابو لب اومد

 هق سكوتش میكرد کجي دهن بهم ديوارش درو غم که نفس خودمو اتاق توي رفتم ها بچه به توجه بدون باشه متنفر

 عرشي ور میكني فكر وقتي ديدي نیست میكني فكر که هم اونجوريا دنیا ديدي میگفت بهم که بود امیزي تمسخر قه

 خیانت بهش میكرد فكر اينكه خاطر به منو نفس چون بود تر سخت برابر هزار من براي دوري اين فرش رو میزنتد

 میونستم که رو رويايي زندگي االن سوتفاهم يه خاطر به میدونستم چون میشدم اب ذره ذره من ولي کرد ول کردم

 که فرانسه رفتم بودم گفته بهش پیش هفته زدم زنگ مامان به و دراوردم گوشیمو ندارم باشمو داشته بچم زنو کنار

 برداره سرم از دست

 رفتي کاره يه چرا يهو چرا اخه عزيزم سامیار-مامان

 نگیزا غم هرچند تلخ هرچند بخندم کردم سعي

 میگیرم زن دارم نداري خبر تازه-من

 هان؟-مامان

 افتاب پنجه مثل میگیرم زن دارم-من

 فرانك پس-مامان

 است شده تموم اون قضیه مامان-من

 گفت کنم قاطي داره امكامن لحظه هر خرابمو کله من میدونست که مامانم

 ببینیم رو دختره بیايیم ما بزار پس نشو عصباني باشه خب-مامان

 بگیريم توايران رو عروسي گذاشتیم قرار باهم میفرستم براتون كساشوع-من

 ان کي کارش کسو دختره بفهمیم بزار پسر شدي ديونه-مامان

 دانشگاست استاد که عموش پیش خارج اومده تحصیل ادامه براي عروست کن اعتماد من به شما من مادر-من

 بدم چي فامیلو فكو جواب نمیشه نه-مامان
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 فكوفامیل يا ممهمم من-من

 پسر حرفیه چه اين -مامان

 مامان بده منو جواب-من

 میكنم فكر درموردش باشه خب-مامان

 خدافظ میكنم بكنم رو کاري بخوام که میدوني مامان-من

 خدافظ-مامان

 کردن جازدوا کي اينا نمیگن بقیه میكنم صددرصد که کردم پیداش نفسو بعدا اگه القل اينطوري کردم قطع رو گوشي

  فامیل توي ابروش ترس از حتي کنه قبول ازدواجو اين مجبوره مامان که بود روشن برام روز مثل شدن دار بچه که

 شقايق زبون از

 ...کردم نگاه سامیار به ناراحتي با و کشیدم عمیقي نفس

 ...تخت رو کردم پرت خودمو و بیرون زدم اتاق از... کارش بود شده همین

 و ردک نوازش رو ام گونه و نشست تخت رو... کرد نگاه من به و باال اومد ناراحتي با میالدم... بودم پكر خیلي نفس بدون

 :گفت

 ....دختر خودت تو نرو اينقدر میاد نفس.... میشه خوب.... من شقايق نباش ناراحت ـ

 میكشه چي... سامیار بیچاره: من

 ...نگفت هیچي و داد تكون رو سرش میالد

 ...نمیشد اينجا ولي میكردم خلوت خودم با بايد بود گرفته دلم

 :گفت و کرد نگاهم تعجب با میالد... بپوشم که برداشتم شلوارمو مانتو و کمد سمت رفتم و اومدم پايین تخت از

 کجا؟ ـ

 خواهشا بزنم دوري يه کوچه سره تا پیاده برم میخوام کنم خلوت خودم با يكم که دارم الزم االن واقعا میالدي: من

 ...بذار امتنه

 :گفت و شد بلند میالد

 ...میام منم ـ
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 :گفتم و گرفتم رو جلوش و سمتش رفتم

 ....میگردم بر زود..... میكنم خواهش میالد نه ـ

 ...بیرون رفتم و کردم سرم رو شالم و بوسیدم رو میالد لباي شدم بلند پام انگشتاي رو و

 واه و میوزيد خنكي نسیم... خلوت و بود تاريك کوچه!!! ومدمنمی کاش زدم گندي چه فهمیدم تازه بیرون اومدم وقتي

 ...بیاد بارون بود ممكن هرلحظه و بود ابري

 ...بود پیچیده کوچه تو قدمام صداي

 کمي دست هم میشا... ريخت بهم سامیارم... بودم شده پكر خیلي رفتنش با زياد خیلي... بود شده تنگ نفس براي دلم

 ...نداره من از

 وايي... بوديم جوني جون دوستاي بودم وابسته خیلي نفس به... رفت منم روح نصف ، نفس رفتن با... گرفته يخیل دلم

 ...میمیرم من نمیمونه واسم روحي ديگه که بره میالدم اگه

 نهخو از خیلي که ديدم و اوردم باال رو سرم و زدم لبخندي... میالد و من.... خواستگاري میاد ديگه چهارماه کن فكر

 ....دادم ادامه راهم به بازم و انداختم باال اي شونه.... شدم دور

 همرا به بازم... نبود چیزي... برگشتم ترس با سرم پشت از کفشي صداي با... جلو به کردم پرت رو پام جلوي سنگ

 ...دادم ادامه

 ستيد که بكشم جیغ خواستم بغلي کوچه توي بازوم شدن کشیده با که برگشتم دوباره..... اومد رفتن راه صداي بازم

 ...کرد ام خفه و گرفت رو دهنم روي

 !خوشگله سالم ـ

 رفتگ رو ام شونه... بود قدرتمند خیلي اما کنم فرار دستش از که میكردم تقال... زد يخ رگام تو خون صداش شنیدن با

 ....بود زده يخ دستام و میزد تند تند قلبم ترس از... ديوار سمت کرد پرتم و

 جیغ خواستم برداشت رو دستش تا.... کن کمكم خودت بود مست پدرام خدايا... لرزوند رو بدنم پدرام خمار چشماي

 اما اونور کنم پرتش کردم سعي... گرفتم تهوع حالت دهنش بد بوي از... کرد قفل لبام با رو لباش که بكشم

 درد لبام... میبوسید رو لبام مهابا بي پدرام اما کردم حس دهنم تو رو خون شوري و گرفتم گاز رو لباش...نتونستم

... ماشینش سمت ببره میخواست و گرفت رو دستم مچ و برداشت بازوم رو از رو دستش پدرام ناگهان... بود گرفته

.... ..میشد تر جري اون میكردم مقاومت هرچقدر کنم فرار دستش از بتونم میكردم دعا فقط و بود دراومده اشكم ديگه

 تو که ببوستم دوباره خواست و گردوند برم دوباره... برد ماشین دم تا منو و زد اي قهقهه اون اما کردم نگاهش رسنت با

 ...بود افتاده زمین رو و میپیچید خودش به درد از که پاش وسط زدم محكم ناگهاني تصمیم يه
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 داشت اما بود افتاده زمین رو هم هنوز امپدر... کردم نگاه سرم پشت به.... خونه سمت دويدم توانم اخرين با سريع

 کرد باز ودر ترس با میشا که زدم در وقفه بي رسیدم وقتي و دويدم تر تند میشه بلند داره اينكه ديدن با... میشد بلند

 :گفت و

 ..... آور سر مگه ـ

 :گفت و کرد ول نیمه و نصفه رو حرفش لرزونم بدن و پريده رنگ ي چهره ديدن با که

 !دختر؟ میكني گريه چرا! میلرزي؟ چرا! شقايق؟ چته ـ

 ود،ب ايستاده من شدن وارد با که میالد بغل تو رفتم و اتاق تو کردم پرت خودمو و باال رفتم بدم جوابشو اينكه بدون

 .....داشتم نیاز امنش و گرم اغوش به واقعا االن

 میزد موج توش نگراني که لحني با و میزد ور داغش هاي بوسه موهام روي و میكرد نوازش رو سرم ترس با میالد

 :پرسید

 !دختر؟ چته شقايق شدي چي ـ

 ...پدرام... میالد میالد،: من

 ...بودم دويده تند بس از نمیومد باال نفسم

 :گفت و کرد نگاه چشام تو و باال گرفت و گرفت رو ام چونه میالد

 عزيزم؟ چي پدرام ـ

 ...بود مست ناو... میخواست.... میخواست پدرام: من

 :کرد بیشتر رو ترسم میالد برافروخته چهره

 !شد؟ چي شقايق ـ

 ....کنم تعريف نمیخوام: من

 ...نگفت هیچي و فشرد اش سینه به بیشتر رو سرم میالد

 جرعه جرعه من و دستم داد اونو و شد وارد قند آب لیوان يه با میشا حین همین تو که کنه ارومم میكرد سعي

 من اشاره با ولي کرد نگاهم نگراني با... بودم شده بهتر اما میلرزيد دستام هم هنوز... کشیدم سر رو لیوان محتواي

 ....بیرون رفت و نگفت چیزي

 چیكار میالد بیاد سرت باليي اگه نگفتي تنهايي؟ اونم کردنه؟ خلوت موقع شب وقت اين خوب دختر اخه: میالد

 !میذارم؟ بیابون به سر يهو نمیگي میكنه؟
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 :گفتم و کردم نگاهش خنده با

 باشه؟ نذار تنهام وقت هیچ ـ

 ....گرفتم جا گرمش اغوشش تو دوباره و

 ممیبست رو چشمام تا اما... بخوابم تا پتو زير رفتم و کردم عوض رو لباسام و اومدم بیرون بغلش از دقیقه چند بعد

 هي جام توي.... شم اروم کمي تا نپرسید هیچي ازم و نداشت کاريم میالدم..... میشدن زنده ذهنم توي ها صحنه همون

 چیكار اون میدونه اشكان يعني میكنم؟ زندگي کجا فهمیده يعني بود؟ اونجا چي براي پدرام... میخوردم غلت

 ...نمیذاره اش زنده بفهمه اشكان اگه مطمئنم بكنه؟ میخواست

 

 !میالد زبون از

 هاگ میكنم درکش... میومد اهنگش صداي ديشب.... میكردم فكر یارسام به داشتم و بودم بیدار که بود ساعت نیم

 وشر کوتا بوسه يه و کردم نوازش رنگشو خوش موهاي... کردم نگاه شقايقم به.... میشم سامیار مثه منم نباشه شقايق

 رفت و خورد غلت... بود شده بامزه خیلي.. بگیره ام خنده شد باعث و بود آلود خواب چشماش.... شد بیدار که زدم

 و شد عوض تصمیمم..... نبود سامیار معمول طبق.... پايین رفتم و پوشیدم لباس منم... خوابید دوباره و خودش سمت

 رو دستشه تو نفس عكس که همینطور که ديدم و کردم باز رو درش عصبانیت با و کردم کج اتاقش سمت به راهمو

 :گفتم لب زير و دادم تكون رو سرم.... برده خوابش تخت

 !شد داغون داداشم نفس ـ

 ....میداد گوش اهنگ و بود بیدار صبح تا ديشب....  بخوابه بازم که بیرون رفتم

********************************************* 

 !مادر نه ـ من

 !هست که همینه ـ مامان

 وجه هیچ به نمیكنم ازدواج اتوسا با من چي؟ يعني ـ من

 !پسر؟ میزني حرف من حرف رو تاحاال کي از ـ مامان

 ....کنم ازدواج ديگه دختر يه با میخوام من گفتم که بهت ، من مادر اخه ـ من

 !میكنم ازدواج ، میكنم ازدواج میگي توهي کي؟ من عزيز خب ـ مامان

 بدي؟ ما نشون نمیاري رو روياهات دختر اين چرا پس
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 ....نیست مناسب موقعیت فعال اينكه براي ـ من

 !نیار منو اسم ديگه پس ـ نماما

 :گفتم لب زير و دادم تكون سري ناراحتي با... شد قطع ارتباط و

 ....مامان اين دست از ـ

 بیرون رفتم و زدم لبخندي کنم دور ازش رو نگراني اينكه براي من و میكرد نگاهم نگراني با شقايق

********************************************* 

 و ودب دراورده ريش ته... نمیداد گوش سامیار اما بیاد عقل سر بلكه میزد حرف باهاش داشت و بود امیارس پیش اتردين

 :گفتم و اش شونه رو گذاشتم دستمو و سمتش رفتم..... باشه اينطوري نبايد من قوي داداش... بود شده الغر يكم

 ....برمیگرده نفس! میبني بچتو باالخره... سامیار نباش نگران ـ

 ....سوخت براش دلم که زد بهم تلخي لبخند يه سامیار

 !!!داشتم شك حرفام به خودمم اما ببخشم اطمینان بهش که بود اين بكنم براش میتونستم که کاري تنها

 میشا اززبون

 بردم باکش موهامو باالانداختمو اي شونه.نبود اتردين شستم وصورتمو دست رفتم.میاومد برف بیدارشدم ازخواب

 زکردمدروبا اروم.کنم بیدارش برم بذار گفتم که ردمیشدم شقي ازجلواتاق داشتم..بیرون اومدم وازاتاق بستم سرمباال

 کاغذي دستمال يك بريزه کرم روش توخواب میاديكي بدش خیلي چون باالسرش رفتم اروم.بودخوابه درست حدسم

 .منوديدبامتكاکوبوندتوسرم وقتي..شدبلندکردوپا ي عدسه يك..دادم زيربینیشوقلقلك کردم لولش برداشتم

 ..بريز کرم هي توهم میاد بدم من میدوني میشابمیري اي:شقي

 ..بخوريم صبحونه پايین بريم بلندشوباهم حاالهم...زودبیدارشي میخواستي چیكارکنم:من

 ..باشه:شقي

 پشت نشستم رفتم کردم سالم تواشپزخونه رفتیم باهم.اومدبیرون بعدمرتب يكم دستشويي بلندشدرفت

 ..میزکناراتردين

 نداده؟ میل بهت میشانفس:سامي

 ..نداده میل ام؟نه سي بي بي مگه:من

 گرفت اتیش جیگرم کشیدکه اهي يك
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 ..نده خودتوعذاب انقدرم..کجارفته زنت پاشوبروببین بندازي راه اه اينجاسنفونیك که اين جاي به خب:من

 ..نبودم خیال بي من ولي کن بس:میگفت باچشموابروبهم اتردين

 ..اتوپیداکن پاشوبروبچه..پیداکردي باباش ازمامان ادرسي شايديك پاشوبروببین:من

 فريادم به اتردين.شدم روح قبض خدايیش.کرد نگاه سرشواوردباالتوچشمام برق مثل حرفم بااين

 ..کردبردتواتاق بلندم رسیداومددستموگرفت

 کرد؟؟ نگگام چرااينجوري اين اتردين!!قلبم اي:من

 ختبدب اين روزخم نمك هي توهم نیست خوب حالش اين حرفیه؟میبیني چه دختراين اخه:بودگفت عصبي که اتردين

 ..بپاچ

 حواسم.ببخشید کارکنم چي خب:گفتم گرفتم خودم به مظلومي ي قیافه.میشم مظلوم گندمیزنم وقتي که جايي ازاون

 ..نبود

 میخورمت؟ من نمیگي نيمیك شكلي اين اخ اخ:کردوگفت حلقه دورم اومددستشو

 !نداري؟ ناموس خودت مگه میكني توغلط:گفتم وخنده باشوخي

 ...زنمي توهم شوهرتم من خیرسرم..ديگه تويي ناموسمي خب کوچولو احمق:گفت گوشم بوسیدودم امو گونه خنديد

 ..تجاهس همه واال.تاشوهر خاني زبل توبیشترشبیه بگیربعدم سوتي هي حاالتوهم:گفتم سرموخاروندمو

 ...ندادي دستمون کاري بروتايك بیابروشیطون:خنديدوگفت

 ...بیرون رفت ازاتاق بازکردو دستشوازدورکمرم

 ...کنم بیرون افكاروازذهنم اين کردم سعي!!بخوابم تاصبح توبغلش داشتم چقدردوست خدامیدونه

 نفس.افتادم روشويادنفس شتمگذا دستمو.کرد خودنمايي بود داده بهم نفس که گردنبنداهلل که ايینه جلوي رفتم

 پرپرمیشه؟ داره سامي ببیني شدن؟کجايي داغون ازرفتنت همه چقدر ببیني که کجايي

 گناهي ماچه شد؟مگه مااين شد؟چراعاقبت چرايهواينجوري خداجونم واي..کردم حس ام وروگونه اشك سردي

 کرديم؟

 .زدم زل اتاق سقف وبه درازکشیدم روتخت

  اتردين زبون از
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 بوده هموني سامي ولي بهترشده خیلي اول روزاي به نسبت حالش باز میشا...شدن داغون نفس رفتن خاطر هب همه

 شماره برداشتم گوشیمو!!میكنه امو کله االن مطمئنم نزدم زنگ مامان به کیه از افتاد يادم..بود خراب حالم!!!هست

 الوو؟:گفت اش گانه بچه بالحن..پیچید گوشيتو نخوديم خواهرزاده عسل صداي بوق تا1 از بعد..گرفتم رو خونه

 خوبي؟...دايي عسل سالم:من

 ..گرفت درد گوشم زدکه جیغ يك عسل

 !!دالي..دالي..مامي.مامي:عسل

 ..نشد که نشد اخرم!!دالي نه دايي بگه درست اين بدم ياد اين تابه مردم من

 تويي؟ داداشي سالم:ايالر

 ..میكشم خودمو اخرم من دايي بگه نتونست عسل اين اخر..ديگه خودمم..روحمه پ ن پ..سالم علیك:من

 ..لـــوس حرفیه چه اين ا:خنديدوگفت

 ..بزنم زنگ بايد من حتما.نزنیدا مازنگ شمابه وقت يك:من

 ..شديد عصبي ازدستت مامان که نزن حرف تويكي:ايالر

 !!چرا؟؟:من

 ..دردارا به:ايالر

 ؟نه کنه درست رو تو نتونست اخرم علي اين:من

 ..داريم داداش سرمون خیر ممنون خیلي.اترديیننن:ايالر

 ..هستیم هم بزرگه چاکرابجي ما:من

 ..بريز زبون کم باشه:ايالر

 ..سررفت ام حوصله من اتردين:گفت کنارم میشااومد موقع همون

 .دهنش جلو گذاشتم دستمو سريع

 !بود؟ کي اين داداش:ايالر

 ..میالدبود.هان؟هیچكس:من

 واشده؟ گوشت چشمو اونجا رفتي نكنه..نگو دروغ.بود دختر اصد اين:ايالر
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 ..حرفیه چه اين من خواهر نه:من

 نمیگي؟ يعني ديگه؟دروغ مطمئني:ايالر

 دخترم؟ باشه؟دوست کي میخواي مثال..میگم راست:من

 !که نداري ها عرضه اين از تو اخیي:ايالر

 ...ردمک عقدشم ندارم عرضه که من خواهرم کاري کجاي گفتم تودلم

 هست؟ مامان باشه خب:من

 ..نمازمیخونه داره االن بزن زنگ بعدا نه:ايالر

 ..فعال باشه:من

 ازيك بود گرفته ام خنده طرف ازيك رفت در سريع که میشاکردم به ترسناکام اون از نگاه ويك کردم قطع گوشیو

 ما خنده کردم سعي زيرپتو رفته مديد بازکردم دراتاقو رفتم کنم اذيیتش يكم خواستم..بود دراومده حرصم طرف

 ..پريد جاش از متر 1میشا که کوبیدم هم دروبه محكم نگیره

 بستي؟ سگ...ترسیدم چته هوي:میشا

 ام خانواده میزنم؟اگه حرف باگوشي دارم نمیبیني احمق ي دختره اخه..بستم سگ اره:کردم بلند صدامو تقريبا

 چي؟ میفهمیدن

 .نبود حواسم..ببخشید خب:میشا

 ريهگ داره الهیي ديدم باال سرشواوردم..نشستم روش روبه رفتم کنم اذيیتش نیومد دلم.پايین سرشوانداخت عدمب

 ..باشه رنج زود انقدر فكرنمیكردم میكنه

 ..نبود حواسم..بشه اينجوري م ببخشیدبخدانمیخواست..اتردين.. ات:گفت بابغض که کردم نگاه چشماش به

 بيعی:گفتم کردم نوازش موهاشو ام روسینه گذاشتم سرشو نداشتم اشكشو ديدن طاقت.داد ادامه اش گريه به دوباره

 ..نكن گريه.. نداره

 ما ازسینه سرشو نیست کن ول ديدم گذشت که يكم....کنه گريه يكم بذارم گرفتم تصمیم میشد اروم مگه ولي

 بي ي سینه اين گرفت درد خوب..بده فشار توهي حاال نمیگم هیچي من حاال جان میشا بابا اي:گفتم جداکردم

 ..صاحاب

 وير گذاشتم سرشو دوباره بلندکرد سرشو که انم روسینه گذاشتم سرشو دوباره ريخت اشك اروم و کرد نگاهم فقط

 ..بذار عزيزم بذار:گفتم ام سینه
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 راحت ذارب عزيزم باش راحت:گفتم کردم کارو همین هم بارسوم کردم کارو همون دوباره من جداکرد سرشو دوباره

 ..باش

 ..کردي خورد اعصابمو.اتردين ديگه کن بس.اه:میشا

 ..هستیم کي فكر به ماروباش. باشه ازخداتم!!زهرمار:من

 ..روانپريش:میشا

 ...خنديديم وباهم

 میشا اززبون 

 اتردين؟:گفت خانوادشوببینم ي قیافه که بودم کنجكاوشده خیلي

 جونم؟:اتردين

 نداره؟ عیبي چیزبگم يك:من

 ..بگو نه:ديناتر

 ..ببینم اتو خانواده ي قیافه دارم دوست خیلي:من

 ..پريد رنگش کردم حس

 ..ديگه بدي؟داري نشونم میشه:من

 ...ولي تاب تولب اره:اتردين

 ..بده نشونم وبیخي ملي ولي:من

 بود کرده يخ رودستش گذاشتم دستمو.میلرزيد دستاش شد شكلي چرااين نمیدونم

 شده؟ تخوبه؟؟چ حالت اتردين:من

 ..خوبم نه:اتردين

 یليخ ي قیافه اتردين مامان.داد نشون بهم عكسشونو بازکرد و تاب لب اونم پیشش نشستم انداختمو باال اي شونه

 که شتدا بانمك سبزه دختره يك خواهرشم..نبودن اتردين شبیه کدوم هیچ ولي بود نشسته وکنارباباش داشت خوبي

 ورتص قدبلند جووني..نظرمیاومد به خوبي ادم شوهرايالرم..بكشي لپاشو تيمیخواس بودکه کوچولوبغلش ي بچه يم

 ..عسلي وچشماي سفید

 !!نه اتردين بودولي باباش مامان شبیه ايالرخیلي
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 ..نیستي که مامانینات شدي؟؟شبیه انقدرخوجل رفتي کي توبه پس اتردين:من

 ..نشه عوض نظرت امیدوارم..کني گوش خوب بده قول..بدم توضیح برات میشابايدهمینو:اتردين

 ..میشنوم بگو نه بگي چي میخواي مگه وا:من

 نبدنبوم مالیمون وضع..تهران اومديم شیراز کارمیكرداز توبانك که بابام خاطرشغل به بودکه سام5دقیقا:کرد شروع

 ايكيب اونجابابام....تهران اومد گرفت انتقالي بابام خاطرهمینم به بودن تهران اکثراهمین فامیالمونم بودمو بچه تك

 همیشه منم.میاوردن يكچیزي من براي امون خونه میاومدن هرسري بودن خوبي بودادماي شده دوست توبانكشون

 ..کادونو بايك بیان که اونابودم منتظراومدن

 ...بودي ديوونه گي بچه ازهمون:گفتم خنديدم خنديدمنم

 كي(اتردين باباي دوست همون)يزداني خانواده..دابیشترام مابیشترشدورفت ي رابطه مدت بعدازيك خالصه:اتردين

 داداشش ومثل يزداني اقاي بابام که شدتااين انقدرصمیمي..من بازي بزرگتروهمیشه ازمن سالي1 که دخترداشتن

 که ازشیرازخبررسید.برفي نحسه شب اون يادمه وقشنگ شب اون....همديگروصدامیكردن وداداش میدونست

 تافرداازشون...رفتن باهواپیما وخودشون يزداني خانواده پیش منوگذاشتن امانینامم کرده فوت مادرپدرم

 ماموت کرده سقوط شیراز پروازتهران ديشب متاسفانه"گفتن تواخبار که ناهارمیخورديم فرداظهرداشتیم..خبرنبود

 ازدست بابامو مامان هک بود سالم1 فقط من موقع اون"میگیم تسلیت عزيزان اين داران داغ به.کردن فوت سرنشینان

 ...دادم دست نفرواز1 من دوشب درعرض..بودم توشك فقط نمیكردم کاري هیچي من سپاري خاك مراسم توي.دادم

 زد حلقه توچشمام اشك باشه کشیده انقدرسختي اتردين نمیشد باورم

 بزرگ پسرش ومثل داشت نگه منو يزداني ي خانواده ولي دارن نگه حاضرنشدن ازفامیالم کدوم هیچ منو:داد ادامه

 حساب يتیم يكجورايي وزيردست داده ازدست سالگي2توسن مادرپدرشو وايساده جلوت که ايني میشااالن..کرد

 يانه؟ باشي اتردين بااين میخواي حاال..میشه

 نم چشمامال اين اگه..خانمي اشكیتو چشماي نبینم:زدوگفت زانو پام جلوي اتردين نگفتم هیچي ولي کردم نگاهش

 ..مردم که من ديگه بده چواب اتردينومیخواي؟د هست؟میشااين من مال..باشن باروني میخوامن

 ردنک فوت پدرمادرت چون که کردي؟اين فكر چي من ي تودرباره اتردين:گفتم باعصبانییت وايسادم جلوش پاشدم

 مردي که متاسفم براي..دارم دوست يعني دارم دوست گفتم بهت من شناختي؟وقتي اينجوري میذارم؟تومنو تنهات

 ..کرده فرض اينجوري منو عاشقشم که

 هممبف که ازاين قبل خودشو کشیدطرف گرفت دستمو که بودم نگرفته فاصله بیشترازش چندقدم ردشدم ازجلوش

 یشهمراه منم ناخوداگاه بودم شیريني ي میبوسه؟توخلصه داره منو اتردين نمیشه باورم!!!رولبم گذاشت داغشو لباي

 بااين.کشید عمیق نفس يك سرشوکردتوموهام.اون ابي چشماي به زدمنم زل چشمام جداشدوبه ازم بعد يكم...کردم
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 طفق..نفس تااخرين دارم دوست اي فرشته میشاتويك:بوسیدوگفت گوشمو ي الله میشد مورم مور داشت من کاراش

 ..نذاري تنهام بده قول

 ..میدم قول: گفتم ارومي باصداي

 سامیار اززبون

 داد جواب بوق سومین با رضا به زدم زنگ دراوردمو رو شيگو

 خان؟ سامیار بله-رضا

 رضا؟ شد چي-من

 شدن واگزار همه داديد هم رو هايي شماره اون نكرديم پیدا اسمي همچین با رو کسي اصال راستیتش-رضا

 بود خط اخر ديگه اين مالیدم هامو شقیقه دستم با

 نكردي؟ پیدا اي هنشون هیچ روز سه اين توي يعني -من

 اقا نه-رضا

 خبر؟ چه خونه از -من

 نیست خوش اصال حالشون خانوم اقا-رضا

 خداظ باشه باشه-من

 خدافظ-رضا

 وارمامید که مامانم کنه پیدا درموني درست ادرس نتونست که هم رضا اين کردن عوض شمارشونو باباشم مامان لعنتي

 میكرد بازي الفوتب عصابم رو گوشیم ي ويبره صداي بیاد کنار

 بله-من

 داداشي سالم-ستاره

 خوبي؟ ستاره سالم-من

 بدي خیلي توانگار ولي خوبم من-ستاره

 داغون ستاره داغونم داري اي ديگه انتظار-من

 نشد؟ خبري-ستاره
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 زمین تو رفته شده اب نه-من

 کیه؟ براي بیلیتت-ستاره

 پیش ابعد که برم میخوام ولي کنم پیداش بزرگي اون به پاريس توي است فايده بي میدونم اينكه با ديگه دوروز-من

 نرفتم دنبالش که نشم شرمنده خودم

 نمیده جواب ايمیالتونو-ستاره

 جواب يدونه از دريغ مختلف ادرساي با فرستادم من فقط ايمیل تا هزار از بیشتر میشه باورت-من

 بیام باهات منم میخواي-ستاره

 مامان پیش بمون تو عزيزم نه-من

 میشه پیدا نكن ناراحت خودتو زياد داداشي باشه-رهستا

 خدافظ امیدوارم-من

 خدافظ-ستاره

 هي تختو رويي روبه ديوار میكرد خودنمايي ديوار روي بوديم گرفته باهم که عكسايي چرخوندم اتاق تادور دور سرمو

 وير میكشیدن شعله وبودن داغ حرارتو پر عكسم توي حتي که عسلي چشماي بود پوشونده چشماش از بزرگ عكس

 میزد اتیشم چشماش قلبم

************ 

 يكي اين يكي میگفت اون يكي بود واستاده در جلوي اتردين بود گرفته چمدونمو دسته میالد

 کني؟ پیدا کجا از میخواي نفسو دراندشتي اون به فرانسه توي کن فكر يكم پسر اخه بشه چي که بري-میالد

 کنیم پیدا اشونو خونه ادرس بگرديم باهم القل اينجا نبمو ديگه میگه راست-اتردين

 نارک بزنم بود چسبیده درو که اتردينو کردم سعي درو سمت افتادم راه و بیرون کشیدم میالد دست از چمدونو دسته

 شدش دير پروازم کنید ولم بابا-من

 هان میكني عقلي کم داري انقدر توچرا پسر اخه بشه دير که خوام مي-اتردين

 برمیگردي میكنیو پیداش نفسو فردا همین بري اگه میكني فكر البد-یالدم

 شدش بلند گرفتو اوج خود به خود صدام
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 يخاک ي کره اين روي ادم ترين عقل بي حاضرم بگردم زنم دنبال برم من که عقلیه بي اين اگه کنید ولم بابا-ممن

 باشم

 بیرون رفتم در از کنارو زدم اتردينو

 نفس اززبون

 میرمو که ونيمید

 شرمو میكنم کم

 قلبمو اين میكشم من

 معرفت بي

 هات نعره از خستم منم سرحال میشي تو

 معرفت بي دستات تو عروسك بودم من

 ببري تو باز تو دلمو نمیخوام من ولي فعال نیا تو

 زد ضربه رسید هرکي نمیدوني نه من قدر يكم حتي نمیدوني نه

 سري همه از کردي فكر که دلم که اون خريد نازتو که بود کي

 زد ضربه رسید هرکي نمیدوني نه من قدر يكم حتي نمیدوني نه

 معرفت بي قلبموو میكشم شرمواواواومن میشه کم اواو امو ديوونه اره میرموووو اواواومیرمو

 مشابهم زياد خیلي داره دوست تورو که خیلیا با من کردي فكر تو اخه میاي کردي هوس هروقت

 یمیرمم من بري تو

 میگیرم پس قلبمو اره

 میمیرم من اره پیرم با جووني تو من

 ببري تو باز تو دلمو نمیخوام من ولي فعال نیا تو

 زد ضربه رسید هرکي نمیدوني نه من قدر يكم حتي نمیدوني نه

 سري همه از کردي فكر که دلم که اون خريد نازتو که بود کي

 زد ضربه رسید کيهر نمیدوني نه من قدر يكم حتي نمیدوني نه
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 معرفت بي قلبموو میكشم شرمواواواومن میشه کم اواو امو ديوونه اره میرموووو اواواومیرمو

 اومدي که اولي شب همون از نشدي خسته تودلم ريخت بود غصه غمو هرچي اهنگو اون کن عوض نفس اه-فرشته

 میكني گوش اهنگو اين هرشب داري اينجا

 ...االن بودمو شاد چقدر سامیار خودمو عكساي فايل تو رفتم کنم قطع واهنگ ندمو جوابشو دادم ترجیح

 خاصیه رنگ يه نديدم جا هیچ تورو چشماي رنگ من بود؟اخه تو چشماي رنگ چشماش رنگ واقعا نفس-فرشته

 طوسي هاي رگه با عسلي

 همرنگ چشم هارتاچ بود شده گرفته عكس چشمامون از فقط بوديمو چسبونده بهم صورتامونو که عكسي رو رفتم

 ببین بیا-من

 زد هوا رو تابو لب خاسته خدا از اونم سمتش گرفتم لبتابو

 باهم نمیزنه مو چشماتون رنگ میبندي خالي کردم فكر نفس واي-فرشته

 بود دستش لبتابم بود اي دقیقه5يه میشد قبل از تر درشت چشماش هي اونم نگفتم چیزي

 يمیكن نگا عكس يه به چقدر ديگه بسه-من

 وت نمیشه که نمیشه کنم پیدا پسره اين چهره از عكس يه میگردم دارم ساعت نیم اي خودشیفته تو چقدر-فرشته

 بود معلوم چشماتون فقط که هم عكسه اون

 بیرون کشیدم دستش از لبتابو

 نكن فضولي فضولي اين از بیشتر ديگه دادم بدم نشون بهت چشمامونو رنگ گفتي نكن فضولي-من

 بود ردهک حمله که فرشته به بیرون میرفتم در از داشتم وقتي بیرون رفتم اتاق از و بیرون اومدم عكسا ولدرف از بعدش

 گفتم تاب لب به

 داره قفل فايال ي همه نكش زحمت-من

 رو عكسي حتي خیلي شدم نزديك بهش خیلي میكردم احساس میديدم سامیار رو همه روزا اين پنجره جلوي رفتم

 رارق بي طرفش از نگاه يه قرار بي بودم قرار بي بود کرده هواشو دلم میديدم سامیار میوفتادو شیشه روي خودم از که

 احساسم خدايا میباريد صورتم روي که بود بارون بعدش شكستو چشمامو سد مزاحم اشك قطره يه گرمش اغوش

 نمیدونم ؟ هوس يا نفرت يا بود عشق

 سازمو سینه تو قلبت میزنه دوباره باز

 اوازمو زمزمه میشنوي سكوتت وت
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 منو داري کم میبینیو منو میري جونتوهرجا تمام میگیره که دلتنگي حس

 دلم با جنگ تو انگار ولي تنگه دلت تو

 گلم کردي لج خودت با میشنكي میزنیو

 برم اسون که کردي سخت بودنو تو با راه

 خوشگلم خیسه چرا خوشرنگت چشم

 همیگیر اخماتو ديگه کي بگو حاال

 میمیره واست کني تب میخنده تو با

 باهاته که يادم ولي نیستم خودم اره موهاتو الي شبا کي دست

 میگیره اخماتو ديگه کي بگو حاال

 میمیره واست کني تب میخنده تو با

 باهاته که يادم ولي نیستم خودم اره موهاتو الي شبا کي دست

 کرده ريشه جونت توي وجودت تو عشقه اين

 میگرده من دنبال داره قراره بي دوباره دلت

 کرده ريشه جونت توي وجودت تو عشقه اين

 میگرده من دنبال داره قراره بي دوباره دلت

 بگیري سروسامون بري میخواي که گفتي

 بري اسوني اين به نتونستي اما خواستي

 منه دنبال چشمت باشه هرکي مال دستت

 میزنه فرياد اسممو انگاري نگاهت هر

 برات بودم جون پاي تا راحته خیالم من

 پات زير بريزم تا میخاي چي ندونستي تو

 است خاطره يه فقط ديگه ارزوهامون همه

 بس شديو تجربه يه ولي بودي نفسم

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 انجمن نودهشتیا  کاربران نگین+  مینا+  غزل | 6عشق به توان  سایت نگاه دانلود
 

 میگیره اخماتو ديگه کي بگو حاال

 میمیره واست کني تب میخنده تو با

 باهاته که يادم ولي نیستم خودم اره موهاتو الي شبا کي دست

 میگیره اخماتو ديگه کي گوب حاال

 میمیره واست کني تب میخنده تو با

 باهاته که يادم ولي نیستم خودم اره موهاتو الي شبا کي دست

 میگیره اخماتو ديگه کي بگو حاال

 میمیره واست کني تب میخنده تو با

 باهاته که يادم ولي نیستم خودم اره موهاتو الي شبا کي دست

 میگیره اخماتو ديگه کي بگو حاال

 میمیره واست کني تب میخنده تو با

 باهاته که يادم ولي نیستم خودم اره موهاتو الي شبا کي دست

 کرده ريشه جونت توي وجودت تو عشقه اين

 میگرده من دنبال داره قراره بي دوباره دلت

 کرده ريشه جونت توي وجودت تو عشقه اين

 میگرده من دنبال داره قراره بي دوباره دلت

 کرده ريشه جونت توي وجودت تو شقهع اين

 میگرده من دنبال داره قراره بي دوباره دلت

 کرده ريشه جونت توي وجودت تو عشقه اين

 میگرده من دنبال داره قراره بي دوباره دلت

 عمو دستاي شد زياد چشمام بارون سرعت خونده اهنو اين برام سامیار میكردم احساس میومد هوام حالو به چقدر

 داد فشار اش سینه به سرمو شدو لقهح دورم

 باشه باروني عمو نفس نبینم-عمو
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 گفت فرشته به بلند صداي با بعدش

 رو اهنگه اين کن عوض فرشته-عمو

 نهک برطرفش ندادم اجازه سامیار به من و بوده سوتفاهم نكنه میخورد مغزمو موريانه مثل فكري يه گرفت اوج هقم هق

 وتفاهمس میزد زنگ گوشم توي کلمه يه

 میشا اززبون

 رفت که هم سامي.بودم شده خسته خونه سكوت همه ازاين.نبود اتردينم..بودم نشسته روتخت تواتاق بودومن شب

 هواس دلم.اتردين ياتنهاياپیش ومنم اکثرابامیالده هم شقي رفته نفس حاالکه!!میشدم خوب باهاش داشتم تازه من

 تنگ دعوامیشد کنه حساب پولو کي که سراين وهمیشه رستوران رونبی میرفتیم شنبه5هاهر بابچه که قبل روزاي

 روندونستیم روزا قدراون ماهم.قدرشونمیدونن ندن ادماتاچیزيوازدست که حیف بودولي خوبي روزاي چه...بود شده

 ...وحاال

 نفرتوتاريكي يكهويك که برمیگشتم داشتم برداشتم سیب يك تواشپزخونه رفتم بودپاشدم شده ام گرسنه

 ...پــــــــــــخ:پريدجلوم

 ..زدم جیغ يك روقلبمو دستموگذاشتم

 ..میالدهرهرخنديد

 ..یخندههرهرم دخترمردموترسونده..ترکیدم وبترسون بروشقي کثافت..خواستگارپیدامیشه دندونات نخندباباواسه:من

 ..شدي قشنگ میشاخیلي واي:گفت خنده میون

 ..شدم قشنگ که!!ا:من

 ...ترشدي حاالتوقشنگ:گفتم شتودهن وکردم يكهوسیب

 ..اتاق سمت دويیدم باخنده بعدم

 ..جرخورد دهنم...میشدم خفه داشتم میشابمیري اي:میالد

 ..حـــقته:من

 نمیخوام اقامن:بود نوشته توپیجش بودامريكا رفته سهیل..بوکم توفیس رفتم بازکردم تابمو لب روتخت نشستم باخنده

 !!برگردم

 ....صبرکن پابرتگردونه باتیپ میگم..حالتوبگیره نگفتم اقاعزت به ااگهوايس:نوشتم براش خنديدم
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 شیدمک پتوهم روتخت درازکشیدم بستم تابو لب توسريع اومد اتردين شد يكهودرباز.وررفتم تاب بالب ديگه يكم

 ..روم

 .بخوابم میخوام کن خاموش برقو سريع:من

 شده؟ میشاچیزي:اتردين

 نمیفهمي؟.بخوابم میخوام کن خاموشبرقو گفتم نه:گفتم باعصبانییت

 میگیري؟ پاچه چته:اتردين

 ..باش شلوارت ي پاچه مواظب..بذاربخوابم کن ولم میگیرم پلچه اره:من

 گونه نوازش دستشو.میكرد مسخم عطرتلخش نبودبوي خودم دست..کشیدتوبغلش منو زد کنار اومدپتوروازروم

 شده؟ چیزي میشايي:کشیدوگفت ام روگونه

 شپی که هم شقي.کردورفت ولم داره ادعامیكردمارودوست که نفسم اون حتي رفته منويادشون همه.اره:تمگف بابغض

 ...که منم میالده

 منه چشمامال اين اگه نگفتم مگه.ها باشه خراب انقدرحالش من میشاي نبینم:دادوگفت فشارم توبغلش محكم

 باشن؟ ابري نمیخوام

 ..شده تنگ نفس واسه دلم من اتردين:من

 ..من خودم حتي شده تنگ اش واسه دلمون همه:اتردين

 شده؟ تنگ دخترمردم واسه دلت بكش خجالت هوي:گفتم زدم بازوش به يكدونه شوخي به

 ..شیطون اي:خنديدوگفت

 ياشیطون ام يافرشته!باشم داشته چندتاشخصیت نیستم که هوتن کن مشخص منو اقاتكلیف اه:دراومد صدام

 کدومش؟

 ..مني ي رشتهف توهمون:اتردين

 ..میخوابم بعدش بگیرم دوش برم منم بخواب:وگفت گذاشت توتخت منو بعدم

 ..بخیر شب باشه:من

 ..بخیر توهم شب:اتردين

 ..برد خوابم ومن حموم رفت بعدم
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 ليو روگرفتم خونه ي شماره برداشتم گوشیمو ناخوداگاه..چرا نمیدونم بودم پیداکردهخ عجیبي ي دلشوره يك ازصبح

 بوق5بعداز!نمیداد گوشیشوجواب هیچوقت مامان چون زدم بابازنگ گوشیه به..رسید اوج به نگرانیم نداد ابجو کسي

 ..داد جواب

 جانم؟:بابا

 .کرده گريه که بودانگار گرفته باباصداش

 خوبه؟ مامان خوبي.بابايي سالم:من

 ..توخوبي ماخوبیم اره..دخترم سالم:بابا

 .افتاده گرفته؟اتفاقي باباچراصدات اره:من

 ..سرماخوردم نه:بابا

 !!بابااومد نفربه يك گفتن تسلیت صداي موقع همون

 میگه؟ تسلیت توداره به چي براي اين بابا:بادادگفتم

 ..میدم توضیح برات باش اروم.عزيزم هیچي:بودگفت کرده هول باباکه

 ..بودم ساکت

 ..سهیل..س..نكني هول بده قول بگم جوري چه..راستش:بابا

 :چي سهیلبابا:من

 ..رفت داداشت..مارفت ازپیش سهیل..دخترم میگم تسلیت:بابا

 شدي؟ میشاچي هي:بودگفت ديده منو که شقي..روزمین نشستم ناخوداگاه

 ..میشا؟میشادخترم:بابا

 نه..نبود معرفت بي سهیل.نداره امكان..است مسخره شوخي يك که بگو دروغه بابابگوکه:من.میكردم گريه فقط من

 ..دوريشوندارم طاقت من.نداره امكان نبود

 گرفت تواغوشش منو گرد گوشیوخاموش.نشست کنارم اومد ديدبدو تامنو بود اومده ازبیرون تازه که اتردين

 افتاده؟ عزيزم؟اتفاقي شده چت میشا هي:وگفت

 ..شد جاسیاه تاهمه کردم انقدرگريه...نمیكرد اروم منو اونم اغوش ديگه

**************************** 
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 اتردين اززبون

 وصل سرم بهش گذاشتمش روتخت بردم.شد راحت خیالم که نبضشوگرفتم سريع.نمیداد جواب کردم صداش هرچي

 ..کردم

 ..چشماشوبازکرد بعدازچنددقیقه

 اتردين؟:میشا

 جانم؟:من

 ..انقدربدبختم چرا؟چرامن:میشا

 .اشكشونداشتم ديدن طاقت

 شده؟ خانمي؟چي میكني چراگريه اخه:من

 !!!رفت گذاشتو تنهام عشقم..گذاشت تنهام سهیل..سهیل اتردين:امیش

 چي؟؟ من چي؟پس عشقش؟يعني..شنیدم شكستنمو صداي حرف اين باشنیدن

 ...میريخت اشك اروم اونم کردم نگاهش وفقط نگفتم هیچي

 ...بعد دوماه

 يك دنبال داشتم بونتوخیا دفعه يك حتي میكرد شك همه به بود شده عوض اتردين رفتاراي بودکه چندوقتي

 ..پرسیدم پسرجون ازيك رفتم تنهابودم چون...نمیكردم پیداش که میگشتم معروف انتشاراتي

 کمكم شهمی نمیكنم پیداش ولي.بودفكرکنم پرسمان..اسمشم کردن معرفي انتشاراتي يك من اقاببخشیداينجابه:من

 کنید؟

 شدوشروع ازکجاپیداش اتردين نمیدونم میدادکه درسا من به داشت ادب درکما بود پسرخوبي که هم پسره بیچاره

 ...يارو زدن کتك کرد

 ..میكردن جداشون ازهم داشتم بودن شده جمع مردمم میكردمو گريه فقط من

 ..خونه شوبريم گمشوسوارماشین:وگفت خوابوندزيرگوشم يكدونه من سمت اومد اتردين

 دادنو دعواوفحش تازه رسیديم که خونه..کردن ريهگ کردم شروع توماشین نشستم کنم مخالفت جايزنديدم منم

 ود فعمن به بودولي سخت میدونستم که بودم گرفته تصمیمي يك..بودم شده خسته ديگه...شد شروع هرزگي به تهمت

 ...نداشتم وتهمتاشو فحش شنیدن تحمل ديگه
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---------------------------------------- 

 بودمو هگرفت اينترنت ازطريق که بلیطمو حاضرشدم پاشدم منم بعد يكربع.هدانشگا پاشدرفت اتردين بودکه1ساعت

 خالص هرزه يك ازدست تاتو رفتم من..نمیكني نگردپیدام اتردين"نوشتم اتردين براي ياداش يك.برداشتم

 خداحافظ..نشي پشیمون امیدوارم اتردين کردي اشتباه.ندارم تهمتو همه اين تحمل ديگه...بشي

 ..تو گيهمیش میشاعاشق

 ..فوردگاه سمت افتادم وراه بداشتم ازعكساشم يكي

 ..مقصدتهران به پروازداشتم1ساعت رسید بودکه دقیقه1305ساعت

-------------------------------------- 

 حال تازه.وبري کني بودعشقتوول سخت شدخیلي تنگ براش دلم.گرفت دلم تازه تهران به رسیدم وقتي

 ...نفسومیفهمیدم

 وزدم زنگ رفتم خونه رسیدم وقتي

 بله؟:مامان

 ..میشادروبازکن منم ماماني:من

 ..بیاباال اينجاچیكارمیكني میشادخترم:مامان

 ...دمدا ازسر گريه توبغلشو رفتم بود شده تنگ براش چقدردلم فهمیدم تازه ديدم مامانمو وقتي.باال رفتم دروزدومن

 ..نمیشد تموم درست بعد اهم تومگه..گرفت میكني؟دلم چراگريه دخترم:مامان

 ...گرفتم مرخصي ترم يك ولي مامان چرا:گفتم بگم چي موندم

 ...میافتي عقب وشقي ازنفس که چرا؟اينچوري اخه:مامان

 ..بخدا شدم خسته..نداره عیبي:من

 ..دارم حرف برات کلي توکه بیابريم باشه:مامان

 ..کن ظهربیدارم واسه بخوابم يكم میرم من مامان:وگفتم خوردم چايي تويك رفتم

 ...برو باشه:مامان

 ..بود میالد.خورد زنگ گوشیم موقع همون..کردم روشن وگوشیمو اتاق رفتم
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 بله:من

 رفتي؟ گوري دخترکدوم سالم:شقي

 ..بدم ادامه نمیتونم ديگه بخدابريدم داداشي سالم:من

 .کن گوش:میالد

 سب بابام گرفتیش؟مامان ازم شدم عاشقش راحاالکهگرفتیش؟چ ازم خداچرا"توگلوم انداخت بغض اتردين بعدصداي

 گرفتي؟ ايناهم نبودکه

 ...میشابرگرد:میالد:گرفت ام گريه

 ..بده پس زدرو بهم که تهمتايي تمام بايدتاوان..نمیشه نه:من

 ...دادم روازسر وگريه کردم قطع بعدم

----------------------------------------------------- 

 اتردين

 واشون خونه ادرس که هم شقي.خاموشه که گوشیش بكنم نتونستم کاري هیچ ومن میشاگذشته ازرفتن تههف يك

 !!نمیدونم چي تاوان.بدم پس بايدتاوان که ومیگه نمیده

 زيادکردم ته وتا اهنگ

 دستام از میشي دور قدم هر با داري

 نمیخوام اصال و بد حال اين من

 دلگیري خیلي من از که گفتي خودت

 میري من دست از داري که ینممیب

 ؟ کردي جمع خاطره چقد مدت اين

 برگرديم همديگه پیش روز يه شايد

 جدايیمون روز رسید فعال ولي

 دوتايیمون چشماي شده خیس ببین

 ديدم خواب تو و امروز من شد سرد دلت که روز اون از
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 میترسیدم امروز از چون ربطه بي خوابه میگفتم

 ساده چقد اومد سرم میترسیدم من که اون از

 /آزاده تو قلب ولي من نمیشم عاشق ديگه

 خوردن آب حتي تو بي تلخه خیلي تلخه بدون

 بردن ها غم تو بي زندگیمو اما زندم

 (عالمه نیما و ازتامین روزجدايي اهنگ)

 یشاشكم مییتمعصو چرابه که میگفتم بدوبیراه خودم به بودتودلم گرفته دلم خیلي خوندن من انگاربراي اهنگو اين

 ..ديرشده خیلي پشیموني واسه که حیف ولي میكنه ترم ديوونه اشكیش يادچشماي.کردم

 سامیار اززبون

 بعد ماه 6

 فقط ديکر فكر خانوم نفس گفتم دلم تو کنم مخفي نمیتونستم عنوان هیچ به بودو لبم روي که پهني پتو لبخند

 مک کردم پیدات باالخره ولي کشید طول يكم درسته دختر داد دستت کار عموت بودن دانشگاه استاد زرنگي خودت

 ها تازگي که بودم عموهام پسر از يكي مديون همشو معروفي اون به سوربن دانشگاه بودن دانشگاه استاد نیست

 یلمتحص ادامه براي خوبي دانشگاه میتونه فروزان امین نام به استاداش از يكي گفت بهم و فرانسه اومدم بود شنیده

 هب توجه با که بود اين تر جالب همه از فروزان بود استاد اين فامیلي کرد جلب نظرمو چیزي واولین کنه معرفي مبه

 دارن نفس نام به خوشگل برادرزاده يه ايشون شد شل نیشم دوباره کردم من که تحقیقاتي

 االح بود راحت خیلي بودن وزانفر استاد کالس توي که دخترايي از اطالعات اين اوردن دست به کردم پیدات نفس اخ

 تعريف عموش از میشا به میالش توي نفس که اينطور نفس عموي فروزان امین با زدن حرف بود مونده چیز يه فقط

 دندون لبمو...... میشه کردن صحبت يكم با پس هست اي فهمیده البته وصد فكر روشن ادم فهمید میشد بود کرده

 امیدوار واالن ناامید غمگین دارم روزي حالو چه االن و اينجا اومدم روزي حالو چه اب نشه بلند خندم صداي تا گرفتم

 روي لفنت گوشي کشیدم سفیدم روپوش به دستي پنجره لب رفتم شدمو بلند صندلي روي از نیست قیاس قابل اصال

 پیچید گوشم توي زني جیغ نازکو صداي داشتم برش خورد زنگ میز

 رستمبف رو بعدي مريض دکتر-زن

 گفتم حال همون در مالیدمو پیشونیمو

 بفرستینش-من

******************** 
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 پیش رو سعید اتاق مسیر بیمارستانو راهرو توي رفتم بیرونو اومدم اتاق از منم بیرون رفت در از که مريض اخرين

 ولي شديم صمیمي باهم خیلي شدم کار به مشغول که ماهي 5 اين توي زايمان زنان بخش دکتراي از يكي گرفتم

 تو رفتم زدن در بدون نمیدونست نس قضیه از هیچي

 بزني در نگرفتي ياد اخر-سعید

 گفتم خنیدمو بلند

 میگیرم ياد منم گرفتي ياد تو وقت هر-من

 جذاب دکتر میزني شنگول-سعید

 کوفت-من

 بده شانس خدا دنبالتن دکترا با انترنا کل میگم بد مگه-سعید

 زايمان زنان گرفتي تو مدرکه اينم موندم من خفه-من

 نگو که شیرينیه تخصص يه اخ-سعید

 بدبخت هیز-من

 بدمش نشونت حتما بايد داره زايمان هفته اين نازه خوشگلو خیلي گفتم بهت که دختره اين سامیار -سعید

 البد شدي وشیداش واله-من

 ارهد سگ چشماش بدم نشونت رو دختره اين حتما بايد ولي میكنه سرم از پوست(زنش)شیدا بكنم غلط من-سعید

 المصب

 میخوره من درد چه به-من

 همین ببیني رو چشماش میخوام فقط داره شوهر چون دردت هیچ-سعید

 خدافظ برم بايد دارم قرار دانشگاهه استاد اين با شد ديرم سعید-من

 جذاب دکتر خدافظ-سعید

 

 فروزان؟ استاد-من

 رنگش میشي جذبه پر چشماي میكرد توجه جلب اش چهره توي که چیزي اولین برگشت اروم بعدش واستاد اولش

 واستاد جلوم اومدو قدم چند میكرد گذاشتن احترام به وادار ناخداگاه ادمو مشكي فريم با عینك يه پشت که بود
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 هستم خودم-فروزان

 بگیرم رو وقتتون لحظه چند میتونم-من

 روزي همچین براي خودشو و میشناخت منو که انگار گرفت خودش به اشنايیت رنگ چشماش و چشمام به زد زل

 بود کرده امده

 البته-فروزان

 گفت اروم لب زير بعدش

 بودم منتظرت-فروزان

 میشناستم که شدم مطمئن ديگه

 نفس اززبون

 هوا رفت فريادم بشنوم نمیخواستم عمو حرفاي از میرفت گیج سرم گوشم رو گذاشتم دستامو

 بشنوم نمیخوام-من

 نه يا داره وجود اي بچه که نگفتم بهش من انج نفس-عمو

 بودن مادر رنگ بغض رنگ ترس رنگ غم رنگ نگراني رنگ داشت رنگ صدام روشكمم رفت دستم ريخت اشكام

 زندگیم تموم شده ماهه نه کشیدم نفس باهاش ماه نه نمیدم میخوام بچمو میگه اومده نمیگي خودت مگه عمو-نفس

 نمیتونم بچم بدون نمیتونم رگامه ويت خون مثل هستیم وجودم تموم

 منه اب برد دفعه اين ولي باختم رو قبلي بازي خواب تو بهت بدم پسرمو خان سامیار ببیني خواب تو میزدم زار ديگه

 تو که اي بچه اون به احساسش پدره داره حق فهمیدي بزن حرف بعد کن گوش حرفاشو باش عاقل نفس-عمو

 دفعه ينا کردي محكومش مدرك دلیلو توضیحو بدون شدي بچه پیش سري نیست مترک نباشه تو از بیشتر عاشقشقي

 باش عاقل

 مدنبال ماه نه اينكه خاطر به مطمئنم ببینم رنگشو نمیزاره داره وجود اي بچه بفهمه ؟ من يا اوني طرف شما عمو-من

 عمو میگیره بچمو میكنه تالفي گشته

 کرد ارامشم به دعوت نگاهش با عمو جونم تو انداخت رعشه عمو موبايل زنگ صداي

 سامیار بله-عمو

 میتابته قلبم هنوزم که سامیار تو به لعنت باال میبرد قلبمو تپش اسمشم
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 بزنه حرف باهات خودش بايد نفس ندارم موضوع اين تو ارتباطي هیچ من که گفتم-عمو

 وتف شدمو حبص نفسه بیرون رفت عمو گرفتم رو گوشي عمیق نفس يه دادم قورت دهنمو اب سمتم گرفت رو گوشي

 هک نمیشناختمش بود وقت خیلي...اونم میكردم گوش اونو نفساي صداي من نمیزديم حرف هیچكودوم گوشي تو کردم

 بگیره پس اشو بچه چجوري که بود اين نقشه تو شايد میكنه چیكار بگم

 نامردي خیلي-سامیار

 دار خش وقتا بعضي که بودم اش مردونه بمو صداي تشنه چقدر باريدن چشمام تو باروناي هم رو دادم فشار چشمامو

 هي عشق اين ي بچه شد خیانت بهم اينكه با که من نه کردي خراب رو چي همه که تويي نامرد بگم خواستم مي میشد

 دادم گوش نگفتمو نگفتم اما کردي خراب روياهامو همه که نامردي تو بگم میخواستم داشتم نگه رو طفه

 سنف-سامیار

 تابمي بي انگار که عاشقمي انگار که نف نگو يجوري نفس نگو اينجوري لعنتي

 نفس دلتنگم-سامیار

 معرفت بي من از بیشتر نه بگم میخواستم

 رفتي؟ چرا-سامیار

 بود شده قفل زبونم

 بچم نفس-سامیار

 بیرون اومدم شیرين خلصه اون از تازه بچه اسم شنیدن با

 بچه؟ کدوم-من

 کرد سكوت

 شد سقط ماهگي سه توي که نگیر رو اي بچه سراغ من از بچه؟سامیار کدوم یدمپرس-من

 میگي دروغ-سامیار

 بود دار خش همیشه از بیشتر صداش

 همه که تو وجود از که رو اي بچه کردي فكر کردي فكر چي نباشه که بهتر همون کاره خیانت باباش اي بچه-من

 میدارم نگه کشیدي اتیش به هستیمو

 لرزوند رو گوشم دشفريا صداي
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 میگي دروغ-سامیار

 گفت بود واستاده جلوي که عمو هوا رفت هقم هق کردمو قطع رو گوشي

 کردي اشتباه بازم کردي بچگي بازم-عمو

 .میشا اززبون

 اونجابايكي..بودم شده استخدام العاده فوق بیمارستان يك توي بابام ازدوستاي يكي ازطريق بودکه ماهي يك

 بیدارشدم گوشیم االرم باصداي6 ساعت..دختربانمكیه..بودم شده دوست اطلس اسم به بود خودم مثل که ازپرسنل

 ...بخوابم میخوام من بمیري خفه اي:من

 پیش سال1 میشاي میشاکجااون اين کردم نگاه خودم به توايینه زدم صورتم به اب چندمشت دستشويي رفتم پاشدم

 ومدما ازدستشويي سريع..تنهايیم همدم شده کردن گريه ديگه.کنم وگريه نكنم عكسشوبغل که نیست روزي..کجا

 ..بود دروايساده دم بابام بیرون

 ..بمونیا داشت حاالجا نمیكردي تعارف میشاجان:بابام

 ....میافتم پس میگیرتم هواش گفتم ديگه نه..بابايي قربون:وگفتم اشوبوسیدم گونه

 نزدي؟ که اتمي:بابام

 ..بابايي ايي:خنديدموگفتم

 ..اشپزخونه رفتم خنديدومنم بابام

 ..دخترم سالم:مامان

 ..شد ديرم میخورم لقمه يك فقط من.ماماني سالم:من

 ..بعدمیري میخوري نخیرمیشیني:مامان

 ..میخورم اونجايكچي مامان:من

 ..افتادم راه پنیرخوردم نون يك سريع

 .برسونتت دختروايسابابات خب:مامان

 ..دارم ودوست روي پیاده میدوني که خودت مامان نه:من

 ..باش خودت مواظب باشه:مامان
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 ..دکتربودن ازمزاياي يكي!!جديدا شدي مهربون چه مامان:من

 ..باال نرفته تاجیغم بروبچه:مامان خنديدم

 ...خداسعدي باشه:من

 ..دادم بودجواب اطلس خورد زنگ گوشیم بود گرفته چقدردلم که اخ..افتادم وراه بیرون ازدرخونه

 انم؟ج:من

 کجايي؟ میشايي سالم:اطلس

 ..توخیابون:من

 اتونید؟ خونه نزديك: اطلس

 .اره:من

 ...میام االن وايسامنم پس:اطلس

 ..منتظرش وايسادم..بود باالترازما چندتاکوچه اشون خونه هم اطلس

 ريجكت..هريخت اعصابموبهم..نمیده جواب برمیدارم هروقت که کیه نمیدونم!بود شماره بازاين خورد زنگ گوشیم

 :دادم جواب زد زنگ دوباره..کردم ريجكت دوباره.زد زنگ دوباره..کردم

 بله؟:من

 ..نیومد صدايي

 نمیزني؟ چراحرف الو:من

 :گفتم شد خورد اعصابم نیومد صدايي دوباره

 .بده خداشفات..بازمیشه کفتربخورحتمازبونت تخم:من

 اومد اطلس موقع همون..کردم قطع سريع بعدم

 ..يزمعز سالم:اطلس

 ..سالم علیك:من

 گیري؟ وپاچه صبحي اول اوه اوه:اطلس

 ..افت بي راه بابا خف:من
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 شبیهبیشتر من هاي خنده البته..رسیديم کي نفهمیديم که خنديديم. گفتیم وپرت انقدرچرت توراه افتاديم راه باهم

 !بود گريه

 ..رسید هم شما سفید ما بي سواربر ي میشابفرمايیدشاهزاده:گفت اطلس وديديم ازدوردکترضعیمي

 ..است چیزديگه يك اتردين خدايیش میزني؟؟ولي خب چرا ايیي:گفت که بازوش به زدم يكدونه

 حلقه توچشمام اشك اتردين اسم باشنیدن..ديده دارم که عكسي همون ازروي اتردينم چیومیدونست همه اطلس

 ..افتادم خودم يادبدبختیاي تازه..بست

 هستید؟ خوب.اسايش خانم سالم:فتگ اومدجلوکامالمودب ضعیمي

 ..خوبم ممنون.سالم:من

 ..ها میگه يكچیزديگه چشماتون ولي: ضعیمي

 ازنظرشماجرمه؟ کردن گريه ببخشیدولي:من

 ...ببخشیدخداحافظ..شدم نگران نباشه جسارت نه:گفت شد هول بیچاره

 .دررفت دويد بعدم

 کردي؟ صحبت اينجوري چرابابدبخت بمیري:اطلس

 ..حقشه:من

 ..خود سي رفت وهرکي پوشیديم لباسامونو توبیمارستان رفتیم

 خیلي بود ساله6شیرين خیلي ي بچه يك.بود شده بستري خاطرقلبش به که ها ازمريض يكي اتاق توي میرفتم داشتم

 ..میزنه حرف باهاش وداره نشسته روش روبه کسي ديدم که وبازکردم دراتاق..ناز هم

 قبول؟ بشي من زن بیاي شدي خوب کردي که عملتو بده قول خانم الله-

 .نه:الله

 ...میشما ناراحت!چرا؟-

 ..هستید بزرگترازمن شماخیلي اخه:الله

 ..نداره عیبي-

 میشه؟ يعني خداجوني نداره امكان...ماسید هام لب روي لبخند
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 الغرشده يخیل..روشدم بودروبه شده تنگ براش دلم که ابي بادوتاچشم نگام منو سمت مردبرگشت موقع همون

 دربزنید؟ تواتاقي میان وقتي شمايادندادن به:گفت گذشت که يكم..بود جذاب بازم بودولي

 نمنمیبی دلیلي پس هستن من مريض ايشون بعدم..درا اين نه... و خونه دراتاق ولي چرا:گفتم بیرون اومدم تازه که من

 ...کارمیكنید اينجاچي که شمايید بده بايدتوضیح که اوني بدم توضیح

 ...کنم طورکوتاهش چه يادگرفتم ديگه من ولي داري زبون میادهنوزم خوشم:اتردين

 كمي شدم مطمئن که ازحالش روديدم الله رفتم..گفتم خودم به ناسزابلدبودم هرچي تودلم..بیرون رفت ازاتاق بعدم

 ..اطلس پیش وبدورفتم کردم شوخي باهاش

 ...اطلس..اط:من

 ؟ شده چي جانم:اطلس

 ...اينجاس اتردين...اينجاست اطلس:من

 !!!!!دروغ:اطلس

 اومده؟جديد دکتره اين ستوده خانم:گفتم بود خودمون سناي بودوهم بخش ازفضوالي يكي که ستوده خانم پیش رفتم

 کدوم؟:ستوده

 ..ابیه چشماش که همون:من

 ..خودمه چقدرخوشگله؟عقش ديديش اره.اهان:ستوده

 چیته؟:من

 ...عقشم:ستوده

 ...بیرون رفتم پیرشیدوباعصبانیت هم پاي به ايشااهلل:گفتمدراومد حرصم

 ..بده عذابم نذاردوباره...کن کمكم خداياخودت

 ..اتردين اززبون

 رفمنح هام بچه..)ببوسمش تامیتونم بگیرم داشتم دوست چقدر که اخ..ديدمش بعدازچندماه دوباره نمیشه باورم واي

 روبه ختهس خیلي ولي...کارومیكرد نبايداين که بايدبفهمه کشیدم چي هچندما تواين من بفهمه اونم بايديكم ولي(شد

 ...وايسادن عشقت روي

 ...رومخم رفت ازپرسنل يكي صداي که استیشن سمت میرفتم خودم وهواي توحال داشتم
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 شديد؟ بیمارستان وارداين تازه ببخشیدشما سالم-

 تمگف تودلم.کنه بودخودشوخوشگل کرده سعي...وپرتزو بیني باهزارتاعمل که جوون دختر صدايك سمت برگشتم

 گفتم سرد خیلي..خوشگله عمال اين بدون همینجوري که خودم میشاي قربون

 ..بله:من

 ..میزد بهم حالمو داشت هاش دخترباعشوه

 ..هستم مشیري منم خوشبختم-

 پايین ختمدستشواندا دستم باساق کردمو نگاه بهش باتعجب درازکردکه سمتم دستشوبه تعجب ودرکمال

 دکترهستش؟؟ خانم يك دوراز يكم رفتارتون فكرنمیكنیداين:وگفتم

 ...یدباش مقدس نمیخوردخشك بهتون ببخشیدولي:گفت باپرويي که ردشدم ازکنارش قرمزاون صورت به توجه وبدون

 ..دارم نگه شخصییت خودم واسه میكنم سعي ولي نیستم مقدس خشك:گفتم برگشتمو عقب به

 .نكرديد معرفي تونوخود:گفت دوباره

 يانه؟ میديدبرم حاالاجازه..هستم صابري:من

 ..بفرمايید میكنم خواهش:زدوگفت لبخندي

 .پروو!!الهي شي ناز اخــي:گفتم زيرلب

 :گفت بشنوم که جوري زيرلب ازکجاضاحرشدکه میشانمیدونم اين

 ..رشیدپی هم پاي به..ازهم اومده خوشتون که اين مثل توديوار نري باش مواظب:میشا

 ..بدمیبیني که نذار میشاپارودمم:گفتم خودم جلوي کشیدم گرفتم بازشو نیست کسي ديدم

 ..نشه قیچي دمت باش مواظب شماهم:میشا

 ..تابچرخیم بچرخ!باشه:من

 ...زمین بخوري نره گیج سرت باش مواظب:میشا

 ..بود شده تنگ حاضرجوابیش اين چقدرواسه دلم که واي...رفت بعدم

 نفس اززبون

 بیريخته چقدر نمیپوشم اينو من فرشته واي واي-من
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 گفت میكرد تنم رو بیمارستانو بیريخت و گشاد گلو لباس اون زور به که حالي در فرشته

 میاد االن دکترت ديگه مخصوصه لباس دختر خب برو بیكیني با بیا خدا تورو نه-فرشته

 اتاق تو اومد عمو دکتر جاي به خوردو در به اي تقه

 نفس بهش زدي نگز-عمو

 بغلم زير زدم دستامو

 نه-من

 میخواد؟ چي بچه اين زديم حرف باهم ديشب میكني عقلي کم داري دوباره نفس-عمو

 شناسنامه-من

 ديگه؟-عمو

 بابا-من

 باشه کي اسم به بايد اش شناسنامه پس-عمو

 باباش-من

 بابا داره بدونه داره حق سامیار روش هم ديگه بار يه کردي خودگذشتگي از ماه نه که تو پسرت خاطر به افرين-عمو

 شده داغون حاال تا پريشب از میشه

 گفتم بغض با

 نشدم؟ داغون من-من

 اسم هب که اي شناسنامه شناسنامه بابا نفس میفهمي میخواد بابا پسرت نكن تالفي نگیر تصمیم احساساتي-عمو

 باشه پدرش

 میگیره رو بچه-من

 حرفاست اين از تر مرد نمیگیره که میكنم تضمین من-عمو

 مرد نه نامرده اون عمو-من

 هر از هترب خودت نمیتوني خودتو بزني گول بتوني رو کي هر ببینیش نكردي قبول حتي تو نكردي گوش حرفاشو-عمو

 هک خاکستر که بوده قوي انقدر که قديمي عشق يه چیه سنگي قلب اون و اي شیشه نگاه اون پشت میدوني کسي

 شده بیشتر اشه شعله هیچ نشده
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 گفتم زار حال با

 عمو-من

 گفت بیرون میرفت در از که حالي در عمو

 بیمارستان بیاد بزنم زنگ بهش میرم-عمو

 نهببی اشو بچه بیاد هیچوقت حضوري ولي تلفن با داشت کارم ببینمش بار يه حتي بار يه حتي نمیخوام عمو-من

 شرط اين به ببینه رنگمم منمید اجازه من ولي کنه میخواد کاري هر بیرون ببرتش

 میكنم قبول ولي است کودکانه کارات ي همه اينكه با-عمو

 شد شروع منم غراي غر رفت عمو که همین

 بیارينم گرفت دردم هروقت خونه ببريد نمنو اصال-من

 بیا یمتگف بهت ادم ي بچه مثل بشه شروع دردت ممكنه ان هر باشي بیمارستان بايد گفته دکترت مونده همین-فرشته

 بود نپیشمو خاله تپل االن بودي کردي سزارين اگه میخوره بخیه بدنم میشه خراب هیكلم نه گفتي کن سزارين برو

 شكمم روي گزاشت دستشو بعدش

 کنم تحمل رو قیافه ريختو اين بتونم نمیكردم فكر عمرم تو فرشته خودمونیم-من

 رو خدا کرده باد صورتش دستاشو يا فیل دماغ اندازه دهش دماغش انگار قیافه ريختو میگه همچین اوووووو-فرشته

 خداروشكر ات ببیني بايد رو ديگه ي حامله زناي شده بزرگ شیكمت اين فقط نكرده تغییر زياد قیافتم نداري باد شكر

 کني

 سامیار

 که اي بچه گفتش گفت چي پريشب نفس سقف به بودم زده زل تختو رو بودم کشیده دراز بود ساعت چند نمیدونم

 است حالمه گفت میشا به وقتي بود کي مال شادوخوشحال صداي اون پس نباشه نباشه که بهتر همون توباشي باباش

 به کردن نگاه بدون کردمو دراز دستمو بیحوصلگي با خورد زنگ دوباره ندادم جواب شد بلند گوشیم زنگ صداي

 دادم جواب بود افتاده گوشي رو که اسمي

 بله-من

 خوبي سامیار المس الو-عمو

 سالم-من

 کجايي بیاره درت بودن داغون اين از که بدم بهت خبري يه میخوام-عمو
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 دادم جواب کوتاه

 خونه-من

 خونه تو نشستي اونموقع میشي بابا داري پسر-عمو

 گفتم سريع نفس نمیكني اينكارو میدونستم میدونستم تخت رو نشستم سیخ

 بدي توضیح بیشتر میشه عمو-من

 میشدم اماده داشتم حالتم درهمون نیوفته تا گوشم به بودم چسبونده رو گوشي بودمو کرده کج گردنمو

 ديده خیانت خورده بازي شده بازيچه میكنه فكر میده انجام درستو کار میكنه فكر است بچه هنوز نفس-عمو

 نكرديد تعريف براش مگه-من

 زنهب حرف باهات که نكردم اصرار بهش زياد ولي شده فاهمسوت دچار نفس که میدونستم اولم از گفتم بهت بار يه-عمو

 زتا خودش که تاروزي کن صبر میكنه لج بدتر چون اجباري نه زوري نه بزني حرف باهاش خودت بايد میگم بهت االنم

 میدم قول بهت روز اون میرسه بخواد توضیح

 ماشین سوار بودمو پارکینگ تو ديگه حاال

 بیمارستان؟ کدوم بیام-من

 نبینتت مدت اين تو اصال که گذاشته شرط هرچند)......( بیمارستان-موع

 زدم لبخند ناخداگاه بیمارستان اسم باشنیدن

 تره راحت خیالم اينطوري هستم خودم اتاق توي نداره مشكلي دکتراشم از يكي خودم میشناسم بیمارستانو-من

 پسر؟ يا دختره عمو راستي

 پسره پرسیدي عجب چه-عمو

 اونجام ديگه دقیقه چند من عمو خدافظ-من

 اين شنیدن تحمل ديگه بیچاره شد فارق عروست بگم بزنم زنگ کن فكر بودي اينجا االن مامان آي گفتم خودم پیش

 نداره خبرو

 ..اتردين اززبون

 روم پريد عسل يكهو...اخیربود اتفاقات اين پیش حواسم ولي tv روي روبه بودم نشسته بودنمیدونم چندشب ساعت
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 .جونننن دالي سالم:عسل

 ..عسلي سالم:من

 ..داداشي احوال:اومد ايالرازپشت صداي

 ..ها چیزخوبیه هم کفتر تخم ايالربه:من

 منظور؟ زدوگفت کمرش به دستشو کردو اخم ايالر

 ..بازشه زبونش بلكه عسل اين به بده گفتم هیچي.نگیر گارد حاال اوه اوه:من

 ..ما دنبال افتاده میكنیم بازي دنبال ماداريم فكرکرده عسل حاالاين..اقتوات برم دويیدم منم دنبالم افتاد

 ..بگیلمت بام منم کن صبل دالي دالي:عسل

 ..بده خداشفات بروبابا:من

 ..بگیرم ازت حالي يك توبیابیرون اتردين:گاردگرفت دوباره ايالر اين ولي گفتم شوخي به البته

 ..راحته جام من جان ابجي نه:من

 .تو اومد دربازشدوعسل که تخت.ر درازکشیدم روتخت نیومد صدايي ديگه بعد

 اين چشماتو که وروجك میخواي چي:گفتم ريزکردم چشمامو..نگو که بود گرفته خودش به مظلوم ي قیافه همچین

 کردي؟ شكلي

 جونـــــم؟ دالي:عسل

 ..بیابغلم اول فقط قبول باشه میخواي؟هرچي نم؟چي.ج:من

 ..جـــــــــــون اخ:گفت هم کوبیدبه محكم دستاشو

 خوايمی چي کوچولو خانم خب:گفتم بعد داشتم نگهش توبغلم يكم..فرشم موهاي اين عاشق من..توبغلم دويید بعدم

 شما؟

 ..کنم بپل بپل تختت لو میخوام:عسل

 ..بابا بیخیال!!!!!!جــــان؟؟؟:من

 ..دادي قول دالي:عسل
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 ..شد خالي بادکنك مثل بعدم

 ..نكن توهم اخماتو حاال باشه خب:من

 ..کردن باالپايین تخت روي انرژي باتمام پاشد بعد

 ..تر محكم بیرون نمیزنه فنراش اينجوري دايي غسل:من

 ..چشم:عسل

 ..میپريد پايین باال بااني اونم خنديدم بلند

 ..میشیا کتلت ديوار به میخوري يهو يواش حاال عسل>من

 ..عجب چه بود سامي.خورد زنگ گوشیم موقع همون

 عالم؟ معرفتاي بي احوال:من

 .. اترديـــــــــــــــــــن سالم:سامي

 انقدرشنگولي؟ شد چته؟چي اروم:گفتم دادم فاصله ازگوشم گوشیو

 ..میاد دنیا به ام بچه داره توسرت خاك:سامي

 داشت؟ من به ربطي چه االن.باشه مبارك خب...ادب بي توسرخودت خاك:من

 ..ونگاهمار رفیق بمیري:سامي

 .کردم شوخي بابا خب:من

 ..خوابید شوباباانرژيم خفه:سامي

 ..خدمتت بیام باکمپوت بده بیمارستانو اصالادرس کردم غلط باباببخشید اي:من

 ..ندارم حال من ديگه توبگو میالدم به..ديووانه:خنديدوگفت سامي

 ...میگم اوکي:من

 ..خداحافظ کاردارم برم من خب:سامي

 ..ظخداحاف..باشه:من

 ..کردم گوشیوقطع

 پايین؟ بلیم دالي:عسل
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 ..بريم:من

 ..میزد نفس ونفس بود قرمزشده بود انقدرپريده.. پايین رفتیم کردم بغلش بعدم

 ..اومديم بله:من..اورديد شماتشريف عجب چه:ايالر

 فرش يتوموها کردم دستمو.ورمیرفت باگوشیم داشت من پاي روي عسلم میخورديم میوه داشتیم بوديم نشسته

 ..ها چیزخوبیه اعتقادداري؟خیلي شونه اسم به اي واژه به جان دايي:گفتم

 ..دالم اله:عسل

 ..بیمارستان برم بیداربشم زود فردا که بخوابم رفتم منم.اشون خونه رفتن بعدم بودن ايالرينا شب تااخر

 میشا اززبون

 به ونمنمید..بیمارستان زودتربیام هرچي که یستن تودلم دل ازديروز..بوديم بیمارستان جلوي بااطلس که بود2 ساعت

 !نه يا بود خاطراتردين

 ..اومدتو دربیمارستان از هم اتردين ماشین موقع همون

 ...توحلقم ات کوپه اوههه:اطلس

 ..تو بريم اطلس شو خفه:من

 ازپرسنل يكي که شكري خانم..نشستیمstation توي رفتیم اول نداشتیم کار چون کرديم عوض لباسامونو تو رفتیم

 ..میزد میادحرف بدم ازش خیلي من که هموني ومشیري باستوده داشت بود نشسته اونجا بود بیمارستان قديمي

 ..هستیم میزديدماهم حرف چي ي شكري؟درباره خانم سالم:من

 ..مهربونیه خیلي پسره..میزديم حرف دکترصابري اين ي درباره داشتیم دخترم هیچي:شكري

 ..بله اوه:من

 میگفتید؟ چي..شنیدما اينجا صابري يك من!غیبت اي اي:سراومد ازپشت صداش موقع ونهم

 :گفت شد چندشمون اطلس هم من هم که اي عشوه نازو يك با مشیري

 ..دکتر بود خیرتون ذکر هیچي:مشیري

 ..باشه نمیتونست هم غیرازاين:خنديدوگفت اتردين

 ..اوردن تشريف که نفسم به اعتماد خداي بله اوه:من
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 گفتید؟ چیزي نشنیدم اسايش خانم ببخشید:اتردين

 کدومش؟ بشنويد که يانخواستید نشنیديد:من

 ..اولیش:اتردين

 ..زدم حرفمو بلند من چون داره مشكل گوشتون پس اوه:من

 ..بااجازه:گفتم شدم بلند ازجام بعدم

 !!!میالد:اوردم درش شمروپو ازجیب خورد زنگ گوشیم..خنكید دلم اخیــــــش..ورفتم شدم رد ازکنارش

 بله؟:دادم جواب

 ..میشاخانوم سالم:میالد

 افتادي؟ يادمن شده چي اقامیالد سالم:من

 ..بیرون بريم باهم قراربذاري جايي يك میشه دارم کارت:میالد

 ..خوبه سرخ توت شاپ کافي..حتما اره:من

 چند؟ ساعت..حتما اره:میالد

 ..میشه تموم کارم 5ساعت من:من

 ..فعال پس..ياوک:میالد

 ..فعال:من

 ..کارم دنبال رفتم انداختمو باال اي شونه..داره کار چي باهام میالد يعني..کرد گوشیوقطع بعدم

-****** ************************************************** 

 ..قرار سمت افتادم راه کردم خداحافظي بااطلس شد تموم کارم که بود 5ساعت

 جلو رفتم.بود نشسته اي میزدونفره پشت میالد تو رفتم..رسیدم بعد يكربع

 .سالم:من

 ..نباشي خسته سالم:میالد

 ..ممنون:من

 .بشین:میالد
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 داديم سفارش وکیك قهوه نشستم

 ..دنیابیاد به قراره نفس ي بچه خبرداري:میالد

 !!!جــــــان؟:من

 ..گفت بهم اتردين نمیدونستي؟ديشب:میالد

 ..اهان:من

 کردي؟ رو احمقانه کار اون راچ میشا:میالد

 ...میموندم اونجا که بود اين کار؟احمقانه کدوم:من

 ..کردي نابود اتردينو کارت بااين تو ولي:میالد

 ..مشخصه داغون؟کامال:گفتم زدمو پوزخندي

 ....میگم جدي دارم کامال میشا:میالد

 ..برم من ايناروبگي اومدي اگه میالد:من

 ..شقي خواستگاري برم هفته توهمین قراره..ديگه شخو خبر يك..باشه خب:میالد

 رسیده عشقش به حداقل شقي که بودم خوشحال طرفم ازيك بودم کرده کپ

 ...کردي خوشحالم خیلي ايول!دروغ؟:من

 ..رفتیم کردو میزوحساب شدپول بلند میالد که کرديم صحبت باهم ديگه يكم

 خريدي؟ تازه شتابان چنین کجا به اوه:گفتم نشستیم که توماشین

 ..شیراز بیارمش باخودم نداشتم حال منتهي باباداشتم نه:میالد

 ..داشت مشكي606 يك

 وقتي جورکه همون.میفهمي کني نگاه توچشماش اگه داره دوست هنوزم بخدااتردين میشا:کرد شروع دوباره میالد

 ...داري دوست اتردينو تو هنوزم که بفهمي میتوني میكني تونگاه توچشماي

 ..شده تموم ده.ب هرچي ما بین میالد نه:گفتم نلرزه اشتم سعي که باصدايي ولي بست گلومو بغض

 ...داري دوست اونو توهنوزم نگو غ.در خودت به میشا...فكرنكنم که من:میلالد

 ..برسوني بهم تومارو که داري اصراري توچه اصال کن تمومش تروخدا میالد:گفتم بست حلقه توچشمام اشك

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 انجمن نودهشتیا  کاربران نگین+  مینا+  غزل | 6عشق به توان  سایت نگاه دانلود
 

 ..میموني خواهرم مثل توکه طور همین ببینم چشممو جلوي دوستمو شدن پر پر نمیتونم من چون:میالد

 ..میشم پیاده همینجا نكني بس اگه میالد:من

 ..انداخت جونم به اتیش خودش حرفاي بدتراز که کرد وروشن ظبط جاش به اومد کوتاه میالد

 بشه سر بغض يه با امشبم نذار

 بشه تر چشات گريه زير بزن

 هم رو آروم خیلي و چشمات ذارب

 يكم شي سبك گريه زير بزن

 کنار بذارش و غرور امشب يه

 ببار لذت با هستي ابري اگه

 که هستي عاشقش اگه هنوزم

 ديگه قلبت تو تو ها غصه نريز

 کنه خستت ديگه نذار غرورت

 کنه شكستت دل بايد نیست اگه

 داغوني کني پنهون توني نمي

 آسوني اين به نباشي يادش توني نمي

 تو داري دوسش و عاشقي هنوز

 تو جاري اشكاي بده نشونش

 داغوني کني پنهون توني نمي

 آسوني اين به نباشي يادش توني نمي

 بشه سر بغض يه با امشبم نذار

 بشه تر چشات گريه زير بزن

 هم رو آروم خیلي و چشمات بذار

 يكم شي سبك گريه زير بزن
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 کنار بذارش و غرور امشب يه

 ببار لذت با هستي ابري اگه

 که هستي عاشقش اگه هنوزم

 ديگه قلبت تو تو ها غصه نريز

 کنه خستت ديگه نذار غرورت

 کنه شكستت دل بايد نیست اگه

 داغوني کني پنهون توني نمي

 آسوني اين به نباشي يادش توني نمي

 تو داري دوسش و عاشقي هنوز

 تو جاري اشكاي بده نشونش

 غونيدا کني پنهون توني نمي

 ....آسوني اين به نباشي يادش توني نمي

 ..(رضاشیري از گريه زير بزن)

 ..کن اش خفه تروخدا میالد:گفتم وداد باگريه

 میكني؟ اينجوري چراباخودت گلم ابجي اخه:دادوگفت بهم کردودستمال کمش سريع میالد

 ...برم وپیاده راه تیكه يك اين میخوام کنار بزني میشه میالد:من

 ..تنهايیم همدم تنها تنهامونديم اشكام ومن رفت..رفت کردو خداحافظي کنارو زد حرف دونب میالد

 ريهگ فقط.نمیكردم توجهي هیچ بود روم به که ديگرانم هاي نگاه به.کردن وگريه زدن قدم به کردم شروع رو توپیاده

 گريه بودو

 اتردين اززبون

 فقط بارديگه يك دارم دوست چقدر که واي..میزنه حرف مباها شكلي اين میشا وقتي اد درمي چقدرحرصم که واي

 !!عزيزم بگه بهم بارديگه يك

 .بود مامان..خورد زنگ گوشیم که میزدم چرخ تهران شلوغ توخیابوناي داشتم
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 جانم؟.:دادم جواب

 توکجايي؟ پسرپس:مامان

 طور؟ چه میگردم دارم بیرون:من

 ..میچرخه من واسه داره ببینم پاشوبیاخونه:مامان

 شده؟ چیزي مامان:من

 ...کرده غش دوباره عسل:مامان

 .کردم هول

 ..میام االن:من

 ..شدم وزنده ام چقدرمرده خدامیدونه تااونجابرسم..خونه رفتم گاز شوت کدمو گوشیوقطع سريع

 که يهمون يانه نوشتم درست نمیدونم اسمشو ها بچه..)کرده داغون خیلي ايالرو وهمین داره سرع بیماريه عسل طفلي

 (ان شويي لباس ماشین میدن؟مگه کف!!!بیرون میدن کف میكنن غش يكهو

 ...دادمی دلداريش داشت کنارش مامانم میكرد گريه بود نشسته رومبل ايالر..توخونه رفتم کردم پارك ماشینو سريع

 .یرونب رفتم کردمو بلندش ازتخت رفتم سريع منم میكردن گريه بودنو نشسته سرعسل باال وايالر مامان

 ...بیاد میزنم زنگ علي به بیاين نمیخواد شما بیمارستان میبرمش من مامان:من

 ..ديرمیرسیدخونه وقتا بعضي خاطرهمین به بود مديرعامل شرکت يك توي علي

 ...میكردم کار توش که بیمارستاني بردمش سوارشدم سريع خودمم روصندلي وگذاشتم عسل

 وبودتامن هنوزنرفته شكري خانم خداروشكر.تو بردمش سريع رسیديم وقتي..رفتم اي دقیقه5 رو اي دقیقه 60 مسیر

 ..طرفم ديداومد

 پسرم؟ چیشده:شكري خانم

 ..اينجا اوردمش سريع ترسیدم منم..بدشده حالش دوباره داره سرع بیماريه ام خواهرزاده شكري خانم:من

 ..کرد کارمیشه يچ تاببینم روتخت اتاق اون تو بذار ببرش کردي کارخوبي:شكري خانم

 .شكري خانم پیش رفتم وخودم روتخت گذاشتم عسلو سريع

 ..ان عمل اتاق توي که هم بقیه..تابستوني تعطیالت رفتن پرسنل اکثر ببین:شكري خانم
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 ..میريد داريد که شماهم..نمیتونم نفره يك که من:چیكارکنیم پس خب:من

 اون میزنم زنگ االن اينجاس نزديك اشون خونه که سايشما دکتر خانم.1ساعت االن پسرم نباش نگران:شكري خانم

 ..بیاد

 ..میشا پیش میره حواسم ي همه میدم ازدست تمرکزمو بیادمن که اين اخه بكشم طرف ازکدوم خدامن اي

 بگیدبیاد؟ رومیشه ديگه يكي:گفتم

 ات زادهخواهر فعال بايدبگم امروزه قضیه بابت اگه بعدم بلده خوب کارشو اسايش خانم پسرم نباش نگران:شكري خانم

 ..تره مهم

 ..کردم قبول ناچارا

 میشا اززبون

 .دادم جواب.بود خوردازبیمارستان زنگ گوشیم که میخوردم میوه داشتم

 بله؟:من

 ..شدم ببخشیدمزاحمت دخترم سالم:بود شكري خانم

 .بفرمايید..داريد اختیار شكري خانم سالم:من

 طفل..پاشوبیااينجا بگم میخواستم هستن کم پرسنل چون ولي داريم ياورژانس مريض يك راستش:شكري خانم

 ..داره سرع بیماريه.داره گناه معصوم

 ..فعال..میام االن باشه باشه:وگفتم کردم چراهول نمیدونم

 ...خداحافظ:شكري خانم

 ..بیرون ودويدم کردم سرم شال ويك مشكي لي باشلوار توسي مانتو يك سريع

 دخترم؟ کجا:مامان

 ...بیاد االهاح حاال فكرنكنم باباکه..بیاد اژانس بزن زنگ داريم اورژانسي بیمار برم گفتن زنگیدن ازبیمارستان مامان:نم

 ..باشه:مامان

 ...رفتم سوارشدمو پايین رفتم ومنم اژانس به زد زنگ رفت سريع

------------------------------- 
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 ..خشب سمت دويدم کردم وحساب پول رسیدم 1360ساعت

 :پیچید توگوشم بمش صداي که میگشتم شكري خانم دنبال داشتم

 ..نیست نگرد نبود گشتم:اتردين

 ....شكري خانم:گفتم برگشتم باتعجب

 ...بزنه زنگ گفتم بهش من میدونم:اتردين

 ... خیلي شما:من

 بهت منمیگفت مجبورنبودم اگه بخدا بده حالش عسل بريم بیا بذارکنار لجبازيو تروخدا میشا..هیـــــــــس:اتردين

 ...بزنه زنگ

 ..بزنه زنگ مشیري به میگفتي اره:من گفتم زدمو پوزخند

 هي پس ندارم کاري هیچ بااون من گفتم بهت میشا:گفت فشاردادو دستش وتو بازوم که ردبشم اومدم ازکنارش

 ..دار صندق 606...نزن حرفشو

 ...بود گنده باسنش زيادي بیچاره يكم مشیري اخه..زيرخنده زدم کنم کنترل خودمو نتونستم

 ..بیام کنم عوض لباسامو برم کنار برو:من

 ..بريم:گفت بود وايساده منتظرم..بیرون دويیدم پوشیدم روپوشمو رفتم کردسريع ول بازومو

 رفتم نمک کنترل خودمو نتونستم...بود بانمك خیلي رفت وضعف غش براش دلم ديدمش که وقتي..اتاق تو رفتیم باهم

 ...بانمكه چه الهي:گفتم سرش باال

 کشیده دايیش به...خیارشوره گذشته ازبانمك البته:اتردين

 ..میشد السیندر ناتني مادر شبیه بايد االن که بود کشیده اگه نه:گفتم ولي نمك نه خوشگله که دايیش گفتم تودلم

 به رو نیومد دلم که کنم صلو خواستم بهش اوردم سرم يك رفتم..نگفت هیچي ولي دراومد حرصش بود مشخص

 ..کن وصل بیاتوبهش:گفتم اتردين

 چرا؟:گفت اتردينمتعجب

 ..داره گناه میگیره دردش نمیاد دلم:من

 ..کرد وصل سرمو اومد کردو جمعش سريع زدولي لبخندي

 میزد بال بال سرکنده مرغ مثل اتردين ولي بهتربود انگارحالش بعد يكم
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 :گفت اتردين که بیرون برم اومدم ردمدراو ازدستش سرمو بودکه 90ساعت

 ..کشوندمت تااينجا دادم زحمت بهت ببخشید:اتردين

 ...رسیده من به خیرت توکي..دارم عادت:گفتم باپرويي طرفشو برگشتم

 صورتشو گذاشت دورم دستاشو اونم سرم پشت ديوار به خوردم که عقب رفتم قدم يك ناخوداگاه من نزديكم اومد

 برسه؟؟ بهت خیرم میخواي:گفت زورمیشد به سانت5 صورتامون ي فاصله. جلو اورد

 ..برم بپوشم لباسامو برم میخوام بريدکنار میشه:میلرزيدگفتم که باصدايي دادمو قورت دهنمو اب

 ..نمیبینه منو وکسي خلوته تقريبا بیمارستان اوردم شانس کنار زدورفت لبخندي اتردين

 ..میده نم تحويل ژکوند لبخند مرض:گفتم تودلم

 ..ديروقته بیامیرسونمت:گفت پیشم اومد اتردين که بیرون برم اومد پوشیدم لباسامو رفتم

 ...میرم مرسي:من

 ..بیابريم میاد بدم ازتعارف میدونم:اتردين

 دگرگون حالم بودومن برداشته عطرخنكش ماشینوبوي فضاي..بود خواب خواب گرفتم بغل وعسلم ناچارسوارشدم

 ...میكرد

 ...پیداکرده نفسو سامي میدونستي:وشكست سكوت هباالخر

 ..اره:من

 ازکجا؟:اتردين

 ..سي بي مي:من

 چي؟

 ..سي بي بي میالد مخفف:من

 ..گازگرفت دستمو نكردو نامردي...کردم اشاره عسل وبه گرفتم بادستم دهنشو جلوي خنديدکه بلند

 ..دست نه میگیرن پاچه سگا بودم شنیده..اويي:من

 ..ديگه خب:اتردين

 ..وخاطراتش موندم من.کردورفت پیاده خونه دم منو بعد يكم
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 !شقايق زبون از

 :گفتم روبه و دادم بیرون خستگي با رو نفسم و کردم ولو کاناپه رو رو خودم خستگي با

 !ديوونه گرفت درد کمرم...  نكنه چیكارت بگم خدا سحر ـ

 !بدوو کني کار بايد! جیگرم حقته ـ سحر

 !!!بووووووق نامرد کنم؟ کار بايد من کني عروسي میخواي تو احمقي خیلي ـ من

 !دادي؟ فحش ـ سحر

 !دادم فحش کي من ـ من

 ....تنگه ذره يه هنوز عروسیه لباس... باشگاه برم بايد من...  کنم جبران میدم قول شقايق ـ سحر

 رفتيگ تر کوچیك سايز يه تيرف ديگه اي ديوونه ولي میخورم حسرتشو من خوبي اين به هیكلت تو جیگرم خب ـ من

 !عروسیتو لباس

 !نخرمش نیومد دلم بود خوشگل خیلي اخه ـ سحر

 !!!!!خب اسكلت میشي االن ـ من

 !باباي! میاد فرم رو بیشتر هیكلم نترس ـ سحر

 ...کردم نگاه سالن به درموندگي با

 مبعدي خواستگار اگه... میترسونه منو داره. ..نمیزنه من به زنگ يه که میالدم اين... مونده کار کلي هنوز! اووووووووف

 خانوادت... بري دنیا از الل ايشاال شقايق خدا اي..... خواستگاري بیاد پدرام بذارم بايد و باختم شرطو نباشه میالد

 هولم ديگه میالده تقصیر! نزني؟ حرف دقیقه يه میمردي گذاشت؟؟؟؟ االغ اشكان بود شرط اينم...  پدرامن عاشق

 !ترشیده هلو میشدم ديگه آره! میترشیدي؟ داشتي مگه خب شقايق... ..کرد

 عنتل اي بزنم جارو باي بازم واي... کردم نگاه سالن به دوباره... بیرون برن مخم از چرند فكراي اين تا دادم تكون سرمو

 !کووو؟ پس میكنم جبران میكنم جبران میگه هي! سحر تو بر

 !!!!میزنمتا میگیرم شقايق! بده ها دنبه اين به كونيت يه پاشو شقي میزني غر چقدر اه

 ....زدن جارو به کردم شروع و کردم روشن دوباره برقیو جارو

 گرمم اينقدر کردم روشن رو کولر رفتم شد تموم زدنم جارو وقتي... میخوندم آواز لب زير میزدم جارو که همینطور

 !!!!بود شده
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 هخون ولي!!! بود عروسي فرداش بعد میكردن عقد اينجا سامان و سحر شب دافر... سرم خیر گردگیريه نوبت حاال خب

 .....سرمه پشت يكي کردم حس که میكردم گیري گرد رو میز روي داشتم... بودن گرفته تاالر نه ما

 مشنگ؟؟؟ گذاشتي جا چیتو باز سحر ـ من

 ....شد تر زديكن کردم حس دوباره... دادم ادامه کارم به منم.... نیومد در صدايي هیچ

 هوس بعد میكشه کار ازم خر عین.... دارم کار من برو نداري کاري اگه... ديگه بزن حرفي يه بمیري خفه سحر ـ من

 !میزنه سرش به بازي

 اينكارش که داد فشار و کشید خودش طرف به و گرفت رو هام سرشونه محكم قوي دست دوتا که شدم مشغول دوباره

 ....دش همراه من زدن جیغ با

 ....کن ولم عوضي کثافت اشكان! ايیییییییي ـ من

 :گفت و شد بلند اشكان قهقهه

 !ترسیدي باحال خیلي ـ

 :گفتم بهش میمالیدم رو ام شونه که درحالي

 بیشعور.... اه... اشكان نیست ادم مثه هیچیت ـ

 کو؟ گفتي که خواستگاري....  جان عمه دختر خب ـ اشكان

 ...نخور حرص تو میادش ـ من

 ...بديا بله جواب بايد تو نیومد اگه ـ اشكان

 ...نره دنیا از اي عقده خواستگاري بیاد پدرام میذارم فقط من نه ـ من

 (اومد طرفم به دوباره و شد بلند جاش از حین همین تو و!)نشد ديگه نه ـ اشكان

 ...هست که همینه ـ من

 ...ترسیدم که شد نزديك بهم ديگه قدم يه اشكان

 میكنه؟ اينطوري چرا! بود؟ شده شچ اين

 !کنیم تمیز اينجارو کن کمكم بیا حرفا اين جاي به اشكان ـ من

 :گفت و ديوار بیخ به چسبوندم و گرفت شدت با بازومو و رسوند من به رو خودش قدم يه با اشكان
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 ...نمیاد خوشم باز لج ادماي از من که میدوني.... میكني بازي لج داري شقايق ببین ـ

 !نمیگیري تصمیم من زندگي واسه هم تو ندارم کاري اصال باتو من اونور گمشو اشكان ـ نم

 ...بدبخت دارم اتو ازت من ببین ـ اشكان

 شرط الكي من! کردي فكر! خواستگاري میاد میالد مطمئنم بیاد در چشت تا کردم ازدواج موقع اون تا من! هه ـ من

 !!!!باز دختر مرتیكه نمیاد خوشم پدرام از اصال من! ديگه گفتم بهت که میدونستم چیزي يه نمیبندم

 :گفت و کرد ول رو بازوم اشكان در زنگ صداي با

 !میبره کي میبینیم حاال خانوم شقايق ـ

 !میكنم حس رو سوخته دماغ بوي االن از! میبینیم حاال ـ من

 ....تو اومد مامان و بیرون رفت اون

 .......دادم ادامه کارم به دوباره پرسي احوال و سالم بعد

 !میكشمش وگرنه نزنه جا میالد خداکنه

 

 نفس اززبون

 نمیاد بهوش چرا دکتر نفس نفس -

 دکتر و بود فرشته صداي کنم فكر میپیچید سرم تو ها صدا

 كردن قبول خودش کنه سزارين بايد نداره کردن زايمان طبیعي جون اين گفتم بهتون شده بیهوش زياد درد از-دکتر

 هترهب خیلي طبیعي زايمان دارم قبول بیشتر کردنو ايشون که زايماني اين دکترم که منم خب ولي اومد سرش بال ناي

 سامیار بود خودش قلب اشناي يه با با عمو صداي و میومد اتاق تو زدن در بلند صداي

 (درو اين کنید ازب نیست که جرم زنمه بابا)بود گفته سیاهي دوباره بعدم شنیدمو خوب اشو جمله يه فقط

 ببینه زنشو بیاد بزاريد خب کشت خودشو در اين پشت ما دوست اين بابا اي-دکتر

 نبود گنگ قبل بار مثل صداها اينبار ولي بودم بیهوش چقدر نمیدونم

 میكنه قاطي میكنه لج بدتر بفهمه بیاد بهوش نمیشناسید نفسو که شما دکتر-فرشته

 ببینتش یادب بزاريد بیهوشه که االن خب-دکتر
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 بگم چي-فرشته

 کم صداي فقط اش نتیجه ولي دربیاد صدام که زدم زورمو تمام کنه صدا سامیارو میخواد دکتر کردم حس که همین

 پلكام شدن باز با بود جونم

 ام؟ بچه-من

 پیچید اتاق تو فرشته زده هیجان صداي

 اومد بهوش دکتر دکتر-فرشته

 کردي جون هنصف رو همه که تو دختر عجب چه – دکتر

 قبل ي دفعه از تر قوي اينبار شد بلند صدام دوباره که میرفت ور سرم ريزش سرعت با داشت من کلي چكاپ يه از بعد

 بچم؟ دکتر-من

 گفت بیرون میرفت اتاق از که درحالي دکتر

 پسرت تپل امنه جاش نترس-دکتر

 میخوام بچمو بابا کنم خفش میخواستم

 کو؟ بچم فرشته-من

 باباشه پیش-فرشته

 میره همیدار ورش ببینمو بچمو نمیزاره حتي سامیار میدونستم میدونستم زد رعدوبرق چشمام پايین ريخت هري قلبم

 گفتم موع به هي میدونستم ببینم بچمو نمیزاره حتي سامیار اين میدونستم میدونستم من کو بچم میگم فرشته-من

 نیست حالیم حرفا اين من

 ردک سعي بود کرده هل بیچاره فرشته بستم چشمامو درد از کشید تیر وجودم تموم هک تخت روي بشینم میخواستم

 تخت روي بخوابونه منو

 که ايياونج رفته است دقیقه چند االنم پزشكه بیمارستان اين توي سامیار نفس نیست چیزي ششش ششش-فرشته

 اونجا رفته میدارن نگه هارو ني ني اين

 ديد منم-من

 بعد بینتتب بیرون اوردنت که بوده نشسته بست ديروز از بیچاره بود شده تموم زايمانت تو رسید وقتي بابا نه-فرشته

 اومده دنیا به پسرش گل بعله ديده برگشته وقتي کنه استراحت خونه میفرستتش عمو
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 اوردن دبا به با میشه خوبي باباي بودم مطمئن ولي کرد بد من با که هرچقدرم سامیار صورتم روي اومد لبخند يه

 گفتم سريع چیزي

 چشماش فرشته-من

 توا شبیه خیلي رنگش چشماش سامیاره اين میگفتي راست نفس واي-فرشته

 گفتم کالفگي با

 چشاش رنگ میگم پسرمو-من

 ويت که پرسنلي کل کنم فكر که لباش رو اومد خنده يه ديد چشماشو سامیار که همین نمیشه باورت نفس-فرشته

 شوورت خوابید بادشون همچین خوشگله اينقدر زنش و متاهله فهمیدن تا خودمونیم ولي نکرد غش بودن اتاق اون

 داره زياد خاطرخواه

 نیست من شوهر اون-من

 گفت میخوردم امو ابمیوه من که حالي درهمون دستمو داد ابمیوه لیوان يه فرشته

 اته بچه باباي ولي-فرشته

 يبگ بچمو چشماي رنگ میشه کردي کالفم فرشته-من

 ها یشهم عوض رنگش میگم من البته مشكیه دورشم میزنه برق ايه نقره نیستا هم طوسي يعني نفس اي نقره-فرشته

 رفته اش عمه چشماي به رنگش نمیشه عوض نچ-من

 میشد اينجوري چشممنون رنگ داشتیم ها عمه اين از ماهم کاش اي-فرشته

 گفت؟ مامانینا به عمو-من

 گفت غمگیني لحن با فرشته

 کم سنف براي ما میگفت هي نگو که کرده زايمان غربت تو بچش که میكرد گريه همچین مامانت الهي گفت اره-رشتهف

 گذاشتیم

 گفت باشه اومده يادش چیزي يه تازه انگار بعد

 برداشتش سامیار بودي مونده ام تا سه بین میكردي انتخاب اسم بچه براي داشتي بود اسمت کتاب نفس-فرشته

 راستین میزاريم اسمشو گفت ديد ارو بچه که بعد خوندش

 کنم انتخاب خودم بچمو اسم میخواستم من چي يعني-من
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 وزدير که خودتم کرد انتخاب بود اومده خوشت بوديو زده تیك که تايي سه اون بین نشو انصاف بي نفس-فرشته

 بهتره همش از راستین میگفتي

 استینر و رادين و رائین اسم بین سرم اخر بیاد سامیار نفسو به که بودم اسمي يه فكر فقط ماه نه توي نگفتم هیچي

 میاد سامیار نفسو به بیشتر خیلي راستین که بودم رسیده نتیجه اين به ديروزم کردم گیر

 سامیار

 اول از که بردي ارث به هم رو بابا جذبه همچین رفته خودم به چیت همه خوشگله انقدر که پسرش فداي بابا الهي-

 نهببی چشماتو ستاره بابايي اونم کن باز است بسته اخر تا اول از که چشماتم اخمارو اين کن باز بابا همه تو تاخما

 شد پارازيت پرستاره اين که میزدم حرف باهاش دستمو تو بودم گرفته راستینو دست

 رفب مثل میشن قرمز که ديگه هاي بچه برعكس ديدم تاحاال که هست اي بچه ترين خوشگل میكنم اعتراف -پرستار

 فیدس انقدر ديانا من عموي دختر نباشه قرمز میاد دنیا به تازه که اي بچه نداره امكان نگید شدنیه اين ها بچه)سفیده

 (برفه مثل میگفتم که بود

 میگید درست بله-من

 باشد متاهل شما که نمیكرد فكرشم حتي کس هیچ ولي بود دستتون حلقه همیشه اينكه با-پرستار

 چیه؟ نشونه حلقه پس-من

 شده زياد میندازن حلقه بشن راحت دخترا شر از اينكه براي پسرا از خیلي االن-پرستار

 داشتید امري میندازم حلقه بچمم زنو عاشق اينكه خاطر به که متاسفم من پس-من

 گفت بود رفته وا برنج شیر مثل که هم پرستاره

 میخوره زنگ گوشیتو گفتن همسرتون عموي-پرستار

 نگفتید منو گوشي خوردن زنگ و زديد حرف همه اون شما اونموقع-من

 گفتم بوسیدمو پسرمو دست روي شدم خم

 مامانش پیش ببرينش-من

 حسرت با اتاق تو کرد پرواز نفس اتاق بره میخواد بود معلوم که عموهم گرفتم عمو از رو کوشي بیرون رفتم خودمم

 بود بیهوشم بخورمش میخوام که انگار گذاشته نفس که ايه مسخره شرط چه اين نمیدونم من کردم اتاقنگا به ورودشو

 برسه داد به خدا بود مامان ديدم بود افتاده گوشي روي که رو اي شماره ببینمش نزاشتن

 بهش زدم زنگ

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 انجمن نودهشتیا  کاربران نگین+  مینا+  غزل | 6عشق به توان  سایت نگاه دانلود
 

 میرمب يانه بوده راحت زايمانش خوبه نفس چي نفس گذشتید چي اسمشو شده کي شبیه خوبه بچه سامیار الو-مامان

 زايید غربت تو بیچاره عروسم

 گفتم خنده با

 اشمچشم رنگ نفسه منو ترکیب واال شبیه میرسونه بزرگش مامان به سالم خوبه پسرمونم اره يكي يكي مامان-من

 درد رچقد که میشد داغون عصابم فكرشم از) زايمانشم خوبه نفسم گزاشتیم راستین اسشم است ستاره چشماي رنگ

 نفس بفهمیم تا ما زديم حرف هم با قبال مسئله اون درمورد اما کرده زايمان طبیعي چون بوده سخت يكم(کشیده

 مه شما بیايیم هواپیما با داشت خطر ماهه پنج شد کنم درست بیمارستانو دانشگاهو کاراي تا بود ماهش سه بارداره

 تا دادگاهشه درگیر که سمنف باباي باالخره داره درس اونم من مادر که کني ولش نمیتوني ستاره درگیر که

 هواپیما از کرده سقوط بوده خلبان داداشاش از يكي اينكه خاطر به که نفسم مادر کنه درست ممنوعوالخروجیشو

 باباش اب هم نفسو نمیشه سوار اونموقع از کنن سقوط بوده نزديك افتادن هوايي چاله تو بارم يه میگفت نفس میترسه

 بشن سوار میزاره بزور

 ايران؟ میايید کي شد راحت خیالم بخ-مامان

 خدافظ میايیم زودزود-من

 پسرم خدانگهدارت-مامان

 دهندي خودشو مامان بودم گفته اخالقش از بودمو فرستاده نفسو عكساي مامان براي که وقتي از کردم قطع رو گوشي

 قتو دادگاهشه رگیرد که نفسم باباي کنه صحبت تلفني باهاش نخواست چطوري تعجبم در فقط بود شده عاشقش

 رفتم انداختمو باال شونه هست دخترش مراقب داداشش راحته خیالش بزنه حرف دامادش با کنه فكر اصال نمیكنه

 خودم اتاق سمت

 سامیار اززبون

 تهفرش نامزد بزنه حرف نفس شوهر با میزد زنگ داداشم که قبال نكني اشتباهي که میگم اخر بار براي سامیار-عمو

 کم ولي صدات درمورد کنه شك يكم داره امكان پس میزد حرف باهاش

 تمیگرف نفسو سراغ میزد زنگ وقت هر مامانم میزنه زنگ مامانم االن نفس به بديدش من گوشي اينم عمو باشه-من

 جور جمعو يجوري خودش بگید نفس به میزنه حرف نفس با اولشه دفعه پس بشه خراب اوضاع نزاشتم جوري يه من

 رو قضیه کنه

 نكرده شك بهت مامانت چجوري نمیشم متوجه من-عمو

 زده زنگ نفس میگفته مامان به ستاره خواهرم بیرون میرفته مامانم وقت هر-من
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 چرا؟ نمیزده زنگ خودش ولي درست اين-عمو

 میزنیم زنگ خودمون بود خلوت هرموقع شلوغه سرمون گفتم بهش من چون-من

 رفت ويبره دستم تو عمو گوشي

 داداشتونن مکن فكر-من

 بده جواب-عمو

 سريع بودم ورودي در جلوي چون بشه مرخص بود قرار امروز که نفس به بده منو گوشي تا اتاق سمت رفت خودشم

 زدم تماسو برقراري دکمه حیاطو تو رفتم

 بله-من

 پسرم تويي سامیار-

 بودم نشنیده مرد يه زبون از رو کلمه اين بود سال چند کشیدم عمیق نفس يه

 جون پدر هستم خودم-من

 نكرده؟ که اذيتتون چطوه ما ي ؟نوه خوبه نفس پسرم خوبي-بابا

 خوبه؟ مامان نشده شروع اذيتاش هنوز شكر رو خدا نه.....  پسرمونم میرسونه سالم خوبه نفسم ام عالیه که من-من

 ونهمیرس سالم خوبه مامانم میره باال راستم ديوار از که بره نفس به اگه خداروشكر-بابا

 بودم زلزله بچگیم تو متاسفانه منم چون درمیاد پدرمون پس-من

 گفت خنديدو بابا

 شده عوض صدات میكنم احساس جان سامیار-بابا

 لمسرحا االن میومد نظر به خسته صدام فكرکنم بود سنگین کارام چون قبل سرياي ولي همونجوريه پدرجون نه-من

 ريندا کاري باباجان خب همینطوريه حتما-بابا

 پدرجون نه-من

 خدافظ برسون سالم همگیشون به باش دخترمم مواظب ببوس گلمو ا نوه-بابا

 خدانگهدار چشم میرسونم رو بزرگیتون-من

 اشيب نشیده صداشم تاحاال که پدرزني با زدن حرف نبود سخت زيادم بیرون کردم فوت نفسمو کردمو قطع رو گوشي
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 رايب خونه برم کرد اصرار هرچقدر میگرفت نفسو ترخیص برگه اشتد که عمو پیش رفتم بیمارستانو تو برگشتم

 عمو وردمنمیخ تكون نفسو اتاق رويي روبه ديوار به بودم داده تكیه میديدم نفسو بايد ايندفعه نكردم قبول استراحت

 کردن پیجم هستم خوشانسي ادم من کال که اونجايي از موقع همون که بود گرفته خندش میديد منو سرتقي که هم

 ديوار تو بكوبونم سرمو میخواستم ايراني بار يه اينگلیسي بار يه فرانسه زبون به بار يه عمل اتاق

 کردن پیجت ببیني نفسو نیست قسمت سامیار-عمو

 شد مزاحمم کي ببینم رفتم حرص يا بدم پس نفسو گوشي اينكه بدون

 نفس

 خشنو زنه يه با االن کردم فكر مادرش از بود کرده ارسامی که تعريفايي اون با شدا نصیبم گلي مادرشوهر چه واي

 االن ما کنه ازدواج سامیار با فرانك که نمیكرد اصرار اون اگه که هرچند مادرشوهراست اون از که میزنم حرف خشك

 گوشي نمايش صفحه به زدم کرده؟زل چیكار فرانكو سامیار پس ولي بوده قسمت البد خب ولي نمبوديم جدا هم از

 حس هي لحظه يه عمل اتاق کردن پیج سامیار که میكردم نگاه راستین عكس به داشتم بود راستین عكس که ارسامی

 تنمداش دکتر شوهر عمل اتاق به مهرارا سامیار دکتر عمل اتاق به مهرارا سامیار دکتر گفتن وقتي داد دست بهم خوبي

 گفت و تو اومد میداد تون شوسر که حالي در خنده با عمو شدو باز اتاق در ها داره عالمي

 هک اي لحظه درست ببینتت که االن تا بود بیمارستان تو ديشب از نكن اذيتش انقدر رو پسره اين بیچاره-عمو

 که رو کسي اون میره االن گفتم که کنار رفت در جلوي از حرص با همچین کردن پیجش بشي مرخص میخاستي

 میكنه خفه رو کرده پیجش

 دربیارم حرصشو میومد خوشم انقدر لبم گوش نشست دلبخن يه ناخداگاه

 عمو داد گوشیمو-من

 بگیرم ازش رفت يادم اي اي-عمو

 شد گشاد چشمام

 عمووووووووو نه -من

 ديگه توا دست اونم گوشیه اونه دست تو گوشي نكن شلوغش-عمو

 ...ولي-من

 ماشین تو فرشته که بريم شو بلند پوشیدي که لباساتم پايین برده فرشته که وسايلتو نداره اگر و اما و ولي-عمو

 بودي اينتو هفته يه که تو بهتره بشه خالص بیمارستان محیط شر از ادم زودتر هرچي منتظرته

 گفتم باحرص
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 خودم اول روز همون از من وگرنه نداري مشكلي بشیم مطمئن که بمون رو هفته يه اين که گفتید شما خوبه عمو-من

 میرفتم را قشنگ

 گفت بیرونو رفت در از بود کرده بغل راستینو که حالي در عمو

 بموني بايد گفت شوهرت نه من-عمو

 حواسم ي همه میزدمو قدم عمو کنا خروجي در سمت اقتادم راه هم اونجا از و در سمت رفتم شدمو بلند تخت روي از

 دکترم اب فرشته ي گفته طبق میكردم حس خودم رو بیمارستانو پرسنل نگاهاي قشنگ ولي بود کوچولو راستین پیش

 کیه جذاب دکتر اين همسر ببینن تا میكردنم ارزيابي داشتن هم حاال بودم دزديده جذابشونو دکتر

 میديدم خوردنشونو حرص وقتي میكردم حال پنهون چه خدا از بگیرم خندمو جلوي تا گزيدم لبمو گوشه

 وت انقدر چون نكنه اينكارو اون میكردم خا خدا ولي کنم فضولي سامیار گوشي تو يكم کردم وقت تازه ماشین توي

 بود رپ گوشیش لبام مهمون بخنو کردو گرم قلبمو که بود چیزي عكساش پوشه توي نگو که داشتم عكس زش گوشیم

 مرفت بود گرفته عكس بچه اين از اي هرزاويه از نگو که راستینم عكساي تكیم عكساي يا خودش خودمو عكساي از

 از عكس يه بود جداگونه کدوممون هر چشماي عكس توش کردم بازش عشق بود نوشته روش که پوشه يه توي

 خودم خانواده يه نمیكردم وکر وقت هیچ!  راستین چشماي از عكسم يه خودش چشماي از عكس يه من چشماي

 بشم دار بچه بشم عاشق بدم تشكیل

*********** 

 میكنن نزايما طبیعي که اونايي قبله مثل هیكلت خدا به بابا يمیكن ورزش انقدر نمیشي خسته تو نفس واي-فرشته

 که نمیشه خراب هیكلشون

 گفتم میكشیدم نفس میزدمو دوچرخه داشتم تند تند که حالي در

 قشنگ قبلم از ورزشهیكلمو....گفته.....ورزشم مربي...درضمن....خوابیده تازه راستین...بزن...حرف اروم.... ساکت-من

 میكنه....تر

 ديوونه میشه پاره ات بخیه نیار فشار خودت به-رشتهف

 نداره مشكلي گفت کردم صحبت دکترمم با گشته زايمانم از دوهفته از بیشتر-من

 سته راستین مراقب(راستین پرستار)سوزي میاد سامیارم االن که بريم پاشو خانوم شد دير پیانوت کالس-فرشته

 خنده زير زد يهو بعش

 میخندي؟ خودي يب چرا شدي ديوونه-من
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 پیانو پاي میشستي که افتادم بارداريت دوران ياد-فرشته

 ممشك وقتي که شدم مند عالقه بهش اونقدر و پیانو کالس رفتم عمو پیشنهاد به فرانسه اومدم که اولي ماه همون از

 با که تگف بهم نهخو میومد که استادمم ديگه ولي ندارم مشكلي میگفتم بیرون کشیدن پشتش از بزور منو جلو اومد

 تفاوت اين با کردم شروع کالسامو دوباره است هفته يه االنم زايمان بعد براي گذاشتم منم بدم ادامه نمیتونم وضع اين

 اموزشگاه میرم خودم خونه نمیاد استادم ديگه که

 گرفت خندم پیانو پشت میشستم اومده جلو شیكم يه با اينكه ياداوري از خودمم

 شد بیدار بچم نخند بلند انقدر کوفت-من

 نه نانوشته قرارداد يه طبق خورد زنگ گوشیم که شم اماده بگیرمو دوش تا اتاقم تو رفتم شدمو بلند دستگاه روي از

 جواب بود خودش اون دست منم گوشي موند من دست سامیار گوشي منو گوشیه اون نه دادم پس اونو گوشي من

 دادم

 بله-من

 سالم-سامیار

 سالم-من

 بزنیم؟ حرف باهم میشه-یارسام

 ديگه میزنیم حرف داريم-من

 حضوري-سامیار

 نمیشه نخیر-من

 بدم توضیح برات بزاري میكنم خواهش ازت دارم که اخريه بار نفس-سامیار

 ت م ن ي ب ب م ا خ ي م ن میگم منم-من

 خدافظ گفتم بچه خاطر به من میلته هرجور-سامیار

 خدافظ-من

 براي بزنیم حرف باهم بهتره پدر هم میخواد مادر هم که بچه خاطر به میگفت همیشه که بودم متنفر کلمه اين از

 دهب بچه براي بالن بده بچه براي فالن میكنن زنگي هم از جدا پدر مادر بفهمه شد بزرگ وقتي که بده بچه ي روحیه

 اماده وگرفتم دوش يه داغون عصاب با بزنیم حرف بیا شده که خودمونم خاطر به نفس نگفت بار يه بده بچه براي بسار

 قاتا يه راستین اتاق تو رفتم بیرون میشدم جیم من ببینه رو بچه تا میومد سامیار که 1 يا2تا5ساعت همیشه شدم
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 قعاش کال داشتم دوست اتاقو اين بوي چقدر بودن رنگ دوتا اين ترکیب عروسكاشم حتي که اسموني ابي و سفید

 سوزي به سفارشارو اخرين بريم فرشته با تا بیرون رفتم اتاق در از بوسیدمو چشمامو روي شدم خم بودم راستین بوي

 شدم کالس راهیه راخت خیال با کردمو

 ..میشا اززبون

 ..رومخم رفت تلفن زنگ صداي

 برنمیداري؟ گوشیو مامان:من

 ..بردار بیاخودت بنده دستم:مامان

 تلفن سمت رفتم باغرغر

 بله؟:من

 ..گل ي دهزا بردار سالم:عمو

 ...عمو سالم:من

 حالي؟ بي چراانقدر:عمو

 ..همینجوري..بابا هیچي:من

 ...شمال بريم باهم همگي خوايم مي بگیر مرخصي فردا پس براي..دربیاي ازکسلي که میگم چي يك خب:عمو

 ..بیاد کنار پسرش بامرگ تونسته سريع انقدر که میخوردم قبطه عمو به تودلم

 ..بگم گرام مادر به وايسا باشه:من

 ...شم مطمئن ازاومدنت که بگم بهت خودم من گفتم فقط شده هماهنگ بااونا قبال نیست نیازي:عمو

 نداريد؟ کاري..خبرمیدم بهتون باشه:من

 .خداحافظ برو عزيزم نه:عمو

 ..خداسعدي:من

 ..گذاشتم گوشیو بعدم

 ..خواب رخت تو مرفت ومستقیم نمیخورم شام گفتم مامان به نداشتم خوردنو شام حس اصال

********** 
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 ...سرکار رفتم هرروز مثل پوشیدمو ساده مانتو يك سريع..شدم بیدار گوشیم باصداي

 اسايش خانم ببخشید:گفت کردو سالم مودبانه جلو اومد وايسادم..سمتم میاومد داشت که ديدم رو راه تو و ضعیمي

 بگیرم؟ وقتتونو لحظه چند میشه

 ..نمیشه نه:من

 ..ديگه ندارم دوستش ولي نیست بدي ادم..اد نمي خوشم ازش خیلي چرا نمیدونم..افتادم اهر دوباره و

 دلم چقدر وواي...ازپاويون اتردين اومدن بابیرون شد همزمان اومدم بیرون..کردم عوض ولباسامو پاويون داخل رفتم

 شدمو غرور خیال بي افتادم عسل ياد يكهو...بوديم نديده رو ديگه هم ديگه شب همون از بود شده تنگ براش

 .صابري اقاي سالم:گفتم

 داشتید؟ عرضي سالم:گفت سمتمو برگشت

 ...کنم صداتون نداشتم مرض وگرنه داشتم حتما:من

 ...میشنوم بفرمايید:اتردين

 :گفت اي موزيانه کردوبالبخند نگاهم يكم رفت يادم عسلو اسم چرا نمیدونم

 شده؟ تنگ برام دلتون بگید که سخته انقدر اسايش خانم:اتردين

 ..وبپرسم عسل حال میخواستم فقط نخیر...باش اقارو..اهكي:دراومدمن کفرم

 باشه؟ امري ديگه..خداخوبه شكر...باورکردم که من بله:اتردين

 زياده؟ روتون خیلي میدونستید:من

 ...خداحافظ:اتردين

 ...کنه بازي دوقول قول يك باهاشون بريزن دندوناش بزنم میخواستم گرفتا لجم اي

 شبفرمايید صداي وبا..زدم در..يانه میده مرخصي ببینم که بیمارستان مدير فر اريان اقاي اتاق سمت رفتم بیخیال

 ..تو رفتم

 ..سالم:من

 ..دخترم سالم:فر اريان

 ..کنید امضا میشه اگه مرخصیمو برگه اوردم ببخشید:من

 ..نباشه روز0از بیشتر که شرطي به:فر اريان
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 ..حتما باشه:گفتم يباخوشحال

 به...مبگیر مرخصي بودم اومده فقط..برم کنم عوض لباسامو برم افتادم راه باشادي کردمو تشكر من کردو امضا رو برگه

 هشتب سمت افتادم راه خاطرهمین به سهیل سرخاك بودم نرفته بود کي از...میام که بگه عمو به گفتم دادم اس ستاره

 ..زهرا

********************* 

 دمکر وشروع شستم قبرو بودم خريده که باگالبي و زمین رو نشستم..سهیل مزار سمت افتادم راه سست هاي باقدم

 ..باسهیل زدن حرف

 چي داداشي..مجنون دوري از تو دوريه از..میشم ذوب ذره ذره دارم ببیني که کجايي شده تنگ برات دلم داداشي:من

 ازالي شوتن بیا..کرده سقوط داداشت بیا گفتن وقتي شد خراب نمیشد؟حالمنري؟ امريكا؟نمیشد نمیرفتي مثال میشد

 چرا؟اخه..شده تنگ برات دلم..گذاشتي تنها منو توهم...میكردي کمكم بودي کاش اي داداشي...پیداکن ها پاره اهن

 بايد.خونه سمت مافتاد راه...برم پاشدم ديگه که میكردم گريه داشتم که بود ساعتي بودم؟نیم کرده چیكار چرا؟مگه

 ..میبستم ساك میرفتم

 نفس ازبون

 برو من ماشین با تو پس – فرشته

 عمو نهخو برم من که گفتش پیانو کالس بعد داشت قرار نامزدش با توماشینش نشستم رفتم گرفتمو ازش سوئیچو

 با/میداد دست مبه بدي حس میشديه گفته هرازگاهي که عمو يا فرشته جمله اين از داشت کالس وقت دير همكهتا

 جنیسیس براي دلم نه اينجا ولي داشتم ماشین میومد يادم که ازوقتي جمله اين به نداشتم عادت/ برو من ماشین

 به اصال من ولي رومیگفتن جمله اين داشتن من به که اي عالقه روي از فرشته با عمو بیچاره بود تنگشده خودم

 هرساعتي داشتم عادت میگذشت بهم سخت خیلي اوايلش ينجابودما که وقتي چند اين نداشتم عادت چیزا اينجور

 بودو عمو وقتخواب ولي بزنم ويالون بلند بلند داشتم دوست من نمیشد عمو خونه ولي دارمبكنم دوست هرکاري

 که االن میكرد نگا اخبار عمو کنم نگا داشتمفوتبال دوست نمیشد بدم گوش اهنگ بلند داشتم دوست من نمیشد

 ويت کردمورفتم پارك برج جلوي ماشینو بودم برج جلوي اومدم بخودم تا اوردم؟ چجوريطاقت میبینم یكنمم فكرشو

 خارج اسانسور از وقتي کردم گوش میشد کهپخش رو اهنگي بیستم ي طبقه به رسیدن تا و زدم رو 60شماره اسانسور

 قشنگ اوووم کرد پر گوشمو بود یچیدهپ خونه کل توي که پیانو صداي بازشكردم چرخوندمو در تو کلیدمو شدمو

 گفت فرانسوي به طرفمو اومد اروم سوزي موقع میزنههمون

 میكرد تابي بي همش رفتید شما وقتي از راستینم نرفتن هنوز سامیار اقا خانم-سوزي

 پريد رنگم
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 باشه خوابش وقت االن بايد که سامیارکجاست؟راستین-من

 میكنه تابي بي انقدر چرا االو نمیدونم هستن راستین اتاق توي-سوزي

 قدرت میشدم رد راستین اتاق در جلوي از داشتم وقتي ولي خودم اتاق رفتمسمت اروم دادمو تكون تند تند سرمو

 تثاب روش چرخیدنو من از گستاخونافرمان و کنجكاو چشما دادن ايست فرمان بهم سه هر دلم قلبو عقلو رفتو ازپاهام

 خودش خاص پرستیژ با که نقص عیبو بي استیل با هیكلي خوش چارشونهو مرد وير چشمام لغزون مردمك موندن

 اب همین بودبراي نشسته در به پشت چرخید میومد فرود ها کالويه روي مهارت با دستش نشستهبودو پیانو پشت

 هاي زمهزم براي عسلیش نگاه براي کشید پر گرفتدلم رنگ نگام کردم نگاش ببینتم نمیتونه اينكه از راحت خیال

 اشكي اشك رنگ اخر در و حسرت رنگ غم رنگ محبت رنگ عشق رنگ رنگدلتنگي گرفت رنگ نگام اش عاشقونه

 ینهس ترسیدم لحظه کهیه شد شديد انقدر قلبم ضربان شد بلند که صداش شد شبهام تموم همدم فراق تماممدت که

 داشص میشنیدم دل گوش با گلومو توي ي خفه هق هق گوشمیشنیدم به قلبمو گوم گوم بیرون بیاد و بشكافه امو

 کرد تر ور شعله وجودم تو چشمايعسلیشو ديدن حسرت

 خوابه وقته ديگه برو کوچولو

 خوابت رخته تو بري بايد ديگه

 شد تنگ مامانیت واسه دلت اگه

 قابه توي اونجا عكسش کن نگاش

 نكن گريه ديگه بسه عزيزم

 نیست ماماني چرا که نپرس ازم

 ني ني بمونه ما با نمیتونست بودو شده خسته يكم من از نه تو از

 اليي ال ال ال اليي ال ال ال ال اليي ال ال ال ال

 بابايي تنها شده رفته مامان

 اليي ال ال الال اليیال ال ال الال

 بابايي تنها شده رفته مامان يي ال ال ال ال ال ال

 میكنه خوشحالم خوشحالیش خوشحاله االن مامان

 میكنه چیكارم داره دوريش غم که یستن مهم

 خوبم منم اون خوبه وقتي
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 ديگه حس يه من رو کرده پیدا االن مامان

 تنهايي بابا بعد به اين از و ديگه کس سراغ رفته االنم و

 میگه قصه تو ي واسه تنهايي

 نمیره خوابم اون بدون خوب که من بخواب کوچولو

 بگیره ام گريه تو جولو که نمیخوام بخواب کوچولو

 بگیره ام گريه

 اليي ال ال ال اليي ال ال ال ال اليي ال ال ال

 بابايي تنها شده رفته مامان

 اليي ال ال الال اليیال ال ال الال

 بابايي تنها شده رفته مامان يي ال ال ال ال ال ال

 خوابه وقته ديگه برو کوچولو

 خوابت رخته تو بري بايد ديگه

 شد تنگ مامانیت واسه دلت اگه

 قابه توي اونجا عكسش کن نگاش

 ( اهنگشم عاشق تتلو امیر الاليي اهنگ)

 چرخوند سرشو سامیارم بابايیش به بود زده زل خوشرنگش گرد چشماي بااون بودو شده قطع مامان عشق غراي غر

 رخ نیم محو میومد باباشدنبهش چقدر رفت ضعف دلم که زد بهش لبخند يه بهشو بود زده زل که طرفراستین

 شد ندبل صداش کردم قفل درو خودمو اتاق توي رفتم ببینهاروم منو نكنه اينكه ترس احساس با که بودم خوشتراشش

 نمیاد؟ چرا نفس سوزي-سامیار

 اومدن وقته خیلي خانوم اقا-سوزي

 اتاق در گیرهدست که نكشید طول بیشتر ثانیه سیم کنم تصور رو پیانو پشت از پريدنش میتونستم هم همینجا از حتي

 شد پايین باال

 نفس-سامیار
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 ..............-من

 کن داشتي دوست هرکاري بعدش بده گوش من حرفاي به کنو عقل بار يه فقط بار يه-سامیار

 رفتم در کوره از

 عاقل تازه االن اتفاقا خودم سادگي به خنديدناتو يا جونتو بافرانك تورو هاي دلدادگي کنم گوش چیو-من

 کردم اعتماد تو به که نداشتم عقل ها شدماونموقعه

 خدافظ میرم ديگه من خانوم اقا-سوزي

 کرد فرار ترسید اينم گفتم خودم پیش اومد در شدن بسته صداي

 از يحت تنشو گرماي زمین نشستم درو به دادم تكیه خودمم کردم حس درو دادنشبه تكیه و زمین رو سامیار نشستن

 پر ذهنم قبل مثل ستودنیشد لحنش قبل مثل شد نرم صداش بودم تاجشمح میكردمو حس چوبي زخیم در پشتاين

 قبل به کشید

 یرس دل يه میخوام شده تنگ برات دلم المصب بزنیم حرف باهم درو اين کن باز میكني لج چرا تو اخه خانومم-سامیار

 ببینمت

 ها صحنه اون کردن فراموش برام سخته کن درك سامیار میخوام وقت-من

 عزيزم دربیايي اشتباه از بدم توضیح برات بزار-سامیار

 میخوام وقت توضیحتم شنیدن براي-من

 شد امیز التماس لحنش

 انصاف بي ببینمت بزار القل-سامیار

 کنم فكر روز چند بزار برو فقت سامیار برو.........يا دادگاست توي يا روز اون حاال میبینیم شدم دل يه هروقت-من

 ازت خواستم وقت

 شكست رو خونه سكوته در شدن بسته صداي هم لحظه چند بعد نیومد صداش ديگه

************ 

 نفس

 زدن اتاقو در که میديدم سامیار با خودمو عكساي داشتم بودمو نشسته اتاق توي

 بله-من
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 اتاق تو اومد عمو

 عمو سالم-من

 سالم-عمو

 داشتین کاري-من

 یحتوض اومده صددفعه بیچاره پسر بده توضیح برات سامیار رينمیزا چرا درمیاري داري چیه بازيا بچه اين نفس-عمو

 میخواي وقت که کني چیكار میخواي مگه میخوام وقت میخوام وقت گفتي بده

 خواهشا بسه عمو-من

 ودتخ از غیر به کن باز چشماتو میبیني خودتو فقط نمیكني درك اصال تو چون نیستش نیست بس نفس نه-عمو

 اش بچه دنبال تو دنبال اومده دلبريده خانوادش از خاطرت به پسر اون هست ات انوادهخ هست راستین هست سامیار

 ماش ديده؟مگه خیانت چشماتون شما خورده؟مگه خیانت بوي بینیتون به شما مگه عمو اسونه شما براي گفتنش-من

 ايياين از کدوم یچه به زندگیم هستیم وجودم به شد من به که خیانتي عشق خیانت شنیده؟ خیانت صداي گوشتون

 منزد دم شكستمو بس از شدم خسته راستین به نه سامیار به نه شما به نه ام خانواده به نه نشده میگید شما که

 شده خیانت ماهم به چرا-عمو

 کردم نگاش گیج

 ؟ چیه منظورتون-من

 کردي خیانت ما ي همه به تو تو-عمو

 شدم تر گیج

 نيراستی به خیانت سومیش بوده سامیار پاك عشق به خیانت دومیش بوده ات خانواده اعتماد به خیانتت اولین -عمو

 هتب که حرفم احترام به بار يه نشدي حاضر که بوده من به خیانت چهارمیش بگیري ازش پدرشو میخواستي که بوده

 بخواي توضیح سامیار از بري ديدي سامیاروفرانك بین هرچي بوده سوتفاهم گفتم

 گفت که بزنم حرف اومدم

 کنم تموم هاتو بازي بچه میخوام شو ساکت حاال-عمو

(  رانكف خواستگار) میپیچید گوشم تو عمو صداي سرم تو میشد کوبیده پتك يه انگار میگفت عمو که اي کلمه هر با

 شر از خواسته مي) روم شد خالي يخ اب سطل يه( میكرده تعقیبشون عموش پسر) زد زنگ گوشم توي عمو صداي
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 فردا سامیار)جوشید اشكم چشمه( کرده ازدواج عموش پسر با االن فرانك) افتاد دوران به سرم( بشه تراح فرانك

 جلو گرفتم دستمو(داره پرواز

 عمو بسه-من

 فرشته ماشین سوئیچ اينم 61طبقه اشه خونه ادرس اين نشده دير هم حاال -عمو

 و کردم اماده راستینم شدم اماده اتاقمو توي رفتم سريع گرفتمو ازش سوئیچ با ادسو کردمو نگاش قدرشناسانه

 در سمت افتادم راه بغلمو گرفتمش

 میبري؟ کجا راستینو-عمو

 باباش پیش میبرمش-من

 شمخصوص صندلي توي گذاشتم راستینو پارکینگ رفتم شدمو اسانسور سوار باشم عمو جواب منتظر اينكه بدون

 اسانسورو سمت رفتم ماشینشدراوردمو صندلي توي از ستینورا رسیدم اي دقیقه 90 بود سرراست کردم نگا ادرسو

 بود نديده خیانت که عشقي عشق حس بودن احمق حس داشتم حس دوتا لحظه اون دادم فشار 61دکمه و شدم سوار

 بهم بود زده زل که راستین سمت کردم رو

 پسرم بابايي پیش میريم داريم-من

 شارف خودم به بیشتر راستینو کشیدم عمیق نفس يه بود گفته موع که واحدي سمت رفتم شدمو پیاده اسانسور از

 زدم زنگو میداد سامیارو بوي دادم

 سامیار

 بدنم نبود کافي شدم خشك بگم کردم بازش و در سمت رفتم و برداشتم لباسا کردن جمع از دست زنگ صداي با

 وحر زنديگم نفس نفسم بود گردش در صورتش اجزاي روي مدام چشمام بخورم تكون نمیتونم میكردم حس شد لمس

 هاش گونه روي خورد سر نازش چشماي از چشمام نداشتم زدنم پلك قدرت حتي بود واستاده جلوم هستیم زندگیم

 شده رت قشنگ قبلم از حتي ابريشمیش موهاي خوشتراشش چونه بود عسل طعم که ايش قلوه لباي خوشفرمش بیني

 بود گرفته ازم هم زدنمو پلك درتق که بود گیر نفس زيبايیش اونقدر بود

 تو بیالیم تشلیف ماماني با تن باز دلو سدم خسته بابايي-نفس

 قلبم روي کشید خنجر دارش بغض صداي بخورم تكون میلیمتر يه نتونستم حتي

 سامیار میبخشي نفستو -نفس

 اومدم خودم به تازه انگار شد خیس چشماش بارون از لباسم بعد يكم و ام سینه روي گذاشت سرشو اومد بعدش
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 نفس نمیشد باورم هنوز نرم بود گل برگ مثل پوستش بوسیدم اشكاشو روي کردمو بلند ام سینه روي از سرشو

 میكنم لمسش دارم و کنارمه

 نفس منو روي بود شده مات همینجور پسرم اخي لرزيد بغض از اش چونه

 احمقم خیلي من نه مگه بدم خیلي من-نفس

 یچیدپ بینیم توي عطرش بوي کردم بو هام نفسي بي تموم ي اندازه به کشیدم نفس پیشونیش يرو دادم فشار لبمو

 نفسم عطر بوي

 افتاده؟ هم اتفاقي مگه اصال ها بزنه حرفا اين از خانومم نبینم ششش-من

 ناي فعال يمبود دور هم از چقدر نبود مهم فهمیده کجا از نبود مهم نبود مهم چیز هیچ بود نفس وقتي نبود مهم ديگه

 اي ديگه چیزاي نه بودن مهم اينا خانوادمون پسرمون عشق اين بود مهم نزديكي

 اتردين اززبون

 ..ديدم دوستشو که رست اتاق تو رفتم!رفت کجا يكهو میشا نمیدونم

 ملوي؟ خانم ببخشید:من

 .سمتم برگشت

 بله؟:ملوي

 ماش..نیستن االن ول بودن اومدهع..دارن ارشونک که اين مثل ضعیمي اقاي.وپیدانمیكنم اسايش خانم ببخشید:من

 کجان؟ میدونید

 ..نیستن روز 0تا حداقل که بگید هم ضعیمي اقاي..شمال فردابرن که گرفت مرخصي راستش:ملوي

 سريع.. مخم به زد فكري جوري؟يك چه نبینمش؟اخه من روز 0!!روز؟؟0...شد قطع گاهم نیرو از برق میشا خود قول به

 !مگرفت مرخصیو کردن باز براش دلستر و زبوني چرب هزارجور با میداد مگه حاال..بگیرم مرخصي فر اناري اتاق رفتم

 ..داد چواب بوق تا1از بعد..زدم زنگ میالد به برداشتم گوشیمو..بیرون ازبیمارستان زدم سريع

 ...زدي زنگ يك عجب چه سالم:میالد

 ..خواممی ازت چیزي يك..نزن غر دقیقه يك من جون..سالم:من

 چي؟:میالد

 ..روبگیري میشا ي خونه ادرس شقي از میشه:من
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 بشه؟ چي که:میالد

 .. بگو تو تونیومده به فضولیش:من

 ..خداحافظ..خبرمیدم بهت باشه:میالد

 ..خداحافظ:من

 ....کردم جمع ساکمو خونه رفتم من دادو اشونو خونه ادرس زد زنگ میالد بعد يكربع

 ...اشون خونه در دم رفتم بودکه 96 ساعت

 ...دارما خوشتیپي زن پدر چه خدايیش...برن که بیرون اومدن نشستن توماشین ساعت0از بعد

************************** 

 شانس از.بودن نشده من ي متوجه بودمو رفته ازشون بافاصله خداروشكر شمال رسیديم که بود گذشته9از ساعت

 ...دادم خودم به بودم بلد فحش رچيه يعني..وياليي ي خونه تويك رفتن منم خوب

 ازدر تخت رو پريدم و گذاشتم گوشه يك ساکمو.. بود ويال اون به مشرف دقیقا که پیداکردم خونه يك جاش به ولي

 ..کسیدم

 میشا زبون از

 انقدر...ديمش بازي مشغول ستاره با برداشتم مینتونو بد ورفتم بیرون پريدم ماشین از ويال تو رسیديم که اين محض به

 ...تو بیاين پاشید بسه:گفت بابام که کرديم جیغ جیغ

 اتاقي هم وستاره من..بود ناز وخیلي داشت اي سورمه ابي دکور که دوبلكس بزرگ ي خونه تويك رفتیم

 ذرهيك تا اتاق تو رفتم خودمو يكم..بودن گرفته جوجه..غذابخوريم پايین ورفتیم اتاق تو گذاشتم وسايلمو..شديم

 ..برد خوابم کي نفهمیدم که کنم استراحت

****** 

 ...بیدارشدم ازخواب ستاره باصداي بودکه0ساعت

 ...دريا لب بريم پاشو میشا:ستاره

 ..االن باشه:من

 ....استارمشكي ال وکتوني ابي جین بايك پوشدم کاربني ابي مانتوي يك پريدم سريع

 ..ام اماده من بريم:من
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 ..دريا لب میريم ما مامان:ستاره

 ...باشد مواظب باشه:نعموز

 ..چشم:ستاره

 ..بیرون اومديم ويال از

 ..هوايي چه ستاره واي:من

 ..اره:ستاره

 خورد زنگ گوشیش

 بله؟:ستاره

-------------- 

 توخوبي؟ عزيزم مرسي:ستاره

------------- 

 ...اومديم راحت اره:ستاره-

------------------ 

 .باي میزنم زنگ بهت بعدا باشه:ستاره

 بود؟ کي:نم

 ..ارام:ستاره

 ..کشیده چي سهیل بعداز بیچاره اون الهي:کردم بغض

 ...نگو که شده الغر انقدر میشا واي:ستاره

 ...نیوفتن راه تااشكام نزنم حرفي دادم ترجیح

 ..ديدم اتردينو که میزديم قدم دريا لب داشتیم.رسیديم که بعد يكم

 ..اسايش خانم سالم:جلو اومد

 ..علیك...لعنت رکهمع مگس برخر:من

 ..شديد الت اوه:اتردين
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 امرتون؟..هست که همینه:من

 ...کنم ادب عرض بیام گفتم دورديدمتون از هیچي:اتردين

 ديگه؟ خب:من

 ..خداحافظ:اتردين

 ..سالمت به:من

 ..مکن غلطي چه روزو چهار اين بودم گرفته باد غم..ديدمش که شدم شاد خدايیش ولي میكرد چیكار اينجا اين واي

 بود؟ کي اين میشا:ستاره

 ..میاد بدم خیلي ازش من که همكارا از يكي:من

 ..اهان:ستاره

 ...خونه برگشتیم مونديمو ديگه يكم

 میشا زبون از

 راه..دريا لب بريم پاشیم باهم همه گرفتیم تصمیم..بود نیوفتاده خاصي اتفاق بوديمو شمال که میشد روزي دو

 جمع حواستو خیلي بايد خاطرهمین به دريا به میرسیدي بعد میشدي رد جنگل از دباي که بود جوري راه..افتاديم

 ..میكردي

 ..نمیام گفتم من که شیم سوار قايق بريم وخواستیم نشستیم دريا لب يكم رسیديم وقتي

 ديگه؟ بیا دخترم چرا:مامان

 ..میترسم قايق از من میدوني خودت مامان نه:من

 ..پیشت میمونم منم پس خب:مامان

 ..بیاين بعدا شماهم خونه میرم منم بريد نه:من

 ...اخه:مامان

 ..دخترم برو..ديگه نمیاد کن ول جان نرگش:بابا

 ..فعال پس:من
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 خودم به وقتي که کردم گريه انقدر..میخورد سر صورتم روي اشكام.بودم کرده بغض چرا نمیدونم..افتادم راه بعدم

 ..شدم گم جنگل تو میدونستم فقط..کجام نمیدونستم اومدم

 و زمین نشستم ناامید ديگه..نشد خبري ولي خواستم وکمك زدم داد کنم؟يكم غلطي چه حاالمن کنن توسرم خاك

 ..کردم بغل هامو زانو

 خیس صورتمو اشكام بفهمم که اين بدون بشه بیشتر لحظه هر من ترس میشد باعث ها بودوصداي شده تاريك هوا

 جنگل کل هقم هق صداي...نشد خبري بازم..کردم کمك تقاضاي کردمو وبلند صدام بفهمم که اين بدون..کردن

 ..وديدم اتردين خودم جلوي يكهو...کردم جمع خودمو ترسیدمو اومد صدا درختا ازپشت..وپرکرد

 خودتي؟ میشا:اتردين

 لبغ تو ردمک وپرت خودم پاشدمو کنم امنیت احساس میخواستم فقط نبود مهم برام هیچي که بودم ترسیده انقدر

 کن گريه ديگه اروم...پیشتم من نترس...خانمي اروم:میدادومیگفت فشار خودش به منو خداخواسته از اونم.اتردين

 ...نترس..عزيزم

 ونمزب ترس از که منم کرد بلندم زانومو زير انداخت دستشو بعدم روم انداخت اورد در شويشرتشو که میلرزدم سرما از

 ..فتمنمیگ هیچي بود اومده بند

 اتردين اززبون

 شده تنگ زمانا اون براي دلم چقدر که اخ بوسیدم اشو گونه شدم خم اروم برده خوابش ديدم که کردم نگاه بهش

 .زدم زنگ شدن نگرانش خیلي احتماال درويالشون دم رفتم..بود

 سايشا خانم ببخشید سالم:گفتم که کرد نگاهم ديد بغلم رو میشا وقتي که در دم اومد میشا پدر بازشدو در بعد يكم

 ..اينجا اوردمش وگرفتم ادرس کردم پیداش بود شده گم جنگل توي

 ..تو بفرمايید پسرم ممنون:میشا پدر

 ...نمیشم مزاحم ممنون:من

 ...ورفتم بهش دادم میشارو بعدم

 ...میكردم نگاهش تاصبح بشینم میخواست دلم واي

 میشا اززبون

 ..تو اومد شدوستاره درباز که صدازدم بابامو.ترکیددردمی از داشت سرم بیدارشدم وقتي

 ..مرديم ازنگراني که بودي؟ما کجا...عزيزم جانم:ستاره
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 اينجا؟ اورد منو کي:من

 ..همكارته گفتي که..خوشگله ابي پسرچشم همون:ستاره

 کجاست؟ االن:شدم سیخ جام تو

 ..ورفت دادت بابات به اوردتت بیچاره:ستاره

 ....سرم اي!اهان:من

 ...بخوري بیارم قرص يك برات برم صبرکن جانم:ستاره

 ..بیخي نه:من

 ؟ پايین بريم میخواي باشه:ستاره

 ..بريم..اره:من

 پايین رفتیم ستاره کمك به

 ...دادي دق منو که تو بودي رفته کجا مادر عزيز:سمتم اومد سرخ باچشماي مامانم

 ..ببخشید:من

 ..گريهكردن به کرد کردوشروع بغلم محكم

 ..شد ريش دلم نكن تروخداگريه مامان:نم

 ..خودم پیش بشین پیشم بیا دخترم..دخترم ديگه میگه راست:بابام

 ...پیشش نشستم رفتم کرد جاباز برام خودش پیش بعدم

 اره؟ همكارته میگفت ستاره پسرجوون اين دخترم:بابا

 ..بله:من

 ..کنیم تشكر ازش اينجا بیاد کنیم دعوتش فردا که اينجوري شد زشت خب:بابا

 ...بوده اش وظیفه بابا بیخي:من

 ...دختر تو ازدست:خنديدوگفت بابام

 .....خوابیديم رفتیم کم کم نشستیمو بعد يكم

 .میشا اززبون
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 هصبحان رفتم سريع..تهران بعدبريم بمونیم اونجا دوروزم جواهرده بريم امروز بود قرار....شدم بیدار که بود90ساعت

 کنم تشكر بزنم زنگ اتردين به که میرفتم کلنجار باخودم هي..کردم جمع وسايلمو و حاضرشدم پريدم خوردم

 بزنم؟ زنگ بهش بشكنم غرورمو من چرا بود اش وظیفه نر دندش کور چشمش:گفتم شدم بیخیالش سر اخر..يانه

 يكم..رفتیم ستاره با دريا وسطاي تا..دريا لب میرفتم رو دفعه يك روزي دريام عشق من..دريا رفتیم باستاره پاشديم

 فردون که کشیدم جیغ يك من.اب تو رفت شد خالي پاش زير انگار يكهو جلو میرفت داشت جوون دختر يك ترم اونور

 اب بار چند.اومد اتردين که بكنم کاري نمیتونستم میكردم سكده داشتم که من بیرون اوردن اب از رو دختره اومدن

 من که وجل برد صورتشو میداد مصنوعي نفس بهش بايد نمیكنه ارفاقه ديد که داد فشار رو دختره سینه قفسه دستش

 ولي میكرد کارو اين بايد میدونم که بااين نبینم رو صحنه اين که بستم چشمامو شد خورد اعصابم چرا نمیدونم

 ..اي ديگه لب به بخوره بوده من مال زماني يك که لبايي اون ببینم نمیتونستم

 ..بده مصنوعي نفس بهش تو بیا میشا:اورد خودش به منو صداش

 ....که من اخه میكني نگاه اونجوري چرا:گفت که کردم نگاه بهش باگیجي

 که سیدممیتر داشتم ديگه..نیوفتاد اتفاقي بازم که دادم مصنوعي نفس دختره به جلو رفتم ندادومن ادامه حرفشو بقیه

 به مزد محكم دوتا منم.توسكا کدف زدبه بامشت محكم دوتا شاويرار که افتادم بودم خونده که توسكا رمان ياد يكهو

 ازيك خیلي بودم خوشحال.کشیدم عمیق نفس يك..میاومد بیرون ابا و افتادن سرفه به کرد شروع که دختره کدف

 گرفت نیشگون ازم ستاره)(حیاست با ام بچه بابا بود نداده مصنوعي نفس دختره به اتردين که سراين طرفم

 ..میگیري نیشگون داري مرض اومد دردم یياي:گفت

 ..رفت شد وبلند بود گرفته اش خنده که ديدم اتردينو

 ..باال میبره صداشو اينجوري حاالهم زده زل مردم پسر به يكربع ايشااهلل شي خفه:ستاره

 واقعا؟:نمن

 ...واقعا بله:گقت اي بامزه باحالت ستاره

 ..بريم:وگفت بلندشد بعدم

 ..اممی برومن تو:من

 ..نشي گم دوباره باشه حواست پس:ستاره

 ..چشم:من

 ..صبرکن ممیشا:اومد اتردين صداي که برم خواستم شدم که خسته...دريا تو رفتم..رفت و
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 ..صبرکن میگم باتوام میشا:کرد صدام رفتمدوباره و ندادم اهمییت

 که قبع برگشتم گفتمو اخ يك گرفت درد شدت به بازوم که افتادم راه دوباره کردمو بهش نگاه يك طرفش برگشتم

 ..ديدم سرخشو چشماي

 ...میگم چي ببین صبرکن میكنم صدات وقتي:گفت دندوناش الي از

 امرتون؟ خب:من

 ..میشي گم دوباره بريم باهم کن صبر:اتردين

 ..بابا برو:من

 ..گرفت دردم چته اروم:دردگرفت بازوم همون دوباره که افتادم راه دوباره

 گفت من هب توجه بدون

 ..بیافت راه:اتردين

 ..بخدا شد کبود..دردگرفت دستم کن ولم اتردين:من

 ..افت بي راه پس:گفت کردو ول دستمو

 ..غولتشن:من

 کبود علهل ديدم که باال دادم مانتومو استین بود دردگرفته خیلي دستم خدايیش..داد حال... بودم نگفته بهش بود ازکي

 ..میشه دکبو کني پخ من پوست به اخه شد

 ..بشه کبود نمیخواستم شرمنده:گفت مالیدش اروم جلو اورد دستشو که میمالیدمش داشتم

 ..شده که حاال:من

 رفتم خودمو راه بعدم

 ...میدوني خودت برداري ديگه قدم يك فقط:اتردين

 ..گرفت درد بازوم دوباره که دادم ادامه خودمو راه کنم اذيتش بود گرفته کرمم

 ..کن ول باشه خب خب:من

 ...بزن بیا چیه هان:گفتم کرد نگاه بهم بد يكجور

 ..برو:اتردين
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 ..ديوونه که میرفتم داشتم خب:من

 ..خونه ورسیديم افتاديم راه اتردين با

 ..شماست واسه گل اين خانم ببخشید:گفت اومدکنارم جوون پسر يك

 !من؟ براي:من

 ..بفرمايید بله:پسر

 ..روم شده خم اتردسن دسدم که کنم باز خواستم درپاکتشو گرفتمش

 ..بده در دم تو بفرما:من

 راحتم:اتردين

 ..من برم رو رو:من

 کیه؟ طرف از:اتردين

 مشكلیه؟ پسرم دوست:من

 ..خداحافظ میرم من خب..نه:گفت همو تو رفت اخماش

 ..سالمت به:من

 ..مبارك تولدت.ستاره طرف از وشته ديدم که کردم باز پاکتو در رفت اونم

 ..کنن خرت توسر خاك:من

 ..روم پريد ستاره شدمو خونه وارد باخنده

 ..مبارك تولدت:ستاره

 ..عزيزم مرسي:من

 ..گرفتم اتردينو حال که داد حال خیلي

 اتردين اززبون

 که انگار نه انگار..بشورن تخته سر پسرتو دوست اون اي..پسرم دوست میگه داره من روي تو وايساده پرو دختره ااا

 ...بوده من زن زماني يك
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 بزن خب میكني؟خدايا اينجوري چرا چرا اخه خدااااااا:زدم داد بلند صداي با....تودستم گرفتم سرمو نشستمو روتخت

 زجربكشم؟ بايد انقدر چرا اخه ديگه کن راحتم بكش منو

 هک جايي برم..برم میخواستم فقط..نمیدونم کجا...افتادم راه شدمو ماشین سوار کردم جمع وسايلمو داغون بااعصابي

 ...بود قلبم تو جاش بازم میرفتم که هرجا هرچند..نباشه اون

************** 

 میشا زبون از

 :وگفت بهم کوبیدم دستامو رسید ها کادو نوبت که میبريدم کیكمو داشتم

 ...ها کادو شیرين بحث سر رسیديم خب:من

 ..خالیه اش همه دخترم نباش شاد:بابا

 .میكنه شوخي داره میدونستم..خنديد بعدم

 ...میگشتم دنبالش در به در من که بود عطر يك ستاره واسه بازکردم هارو کادو

 ..پول تومن هزار900:بابا

 ..بودم داده نشون بهش بود اومده خوشم خیلي ازش من که سانتي ده پاشنه خوشگله کفش يك:مامان

 ..تومن60 هم وزنعمو عمو

 ...دارم نگه پوالتو من دهب میخواي اگه دخترم:گفت باخنده بابا

 زرنگي؟ نمیخوام:من

 ..خورديم وبريديم کیك بعدم

 ..امه هگرسن من بیاريد ناهارو بابايي:من:گفتم بابام به ندادمو اهمییتي زد شور دلم يكهو چرا بعدنمیدونم ساعت يك

 .. صبرکن يكم باشه:بابا

 ...صبرکن يكم گهمی اين میزنه پنالتي يكي اون به داره روده اين میگم من ا:من

 ...خورديم کیك کلي پیش ساعت يك مگه؟همین اس خرابه پرنمیشه؟پشتتش ات معده چرا تو پدرسوخته:بابا

 ...گذشته خرابه از اس دره اش معده پشت عمو نه:ستاره

 ..نخواستم اصال:من
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 ...کردم ديگه يكور قهر حالت به صورتمو بعدم

 نكرد غش من ردخت اين تا روبیاريم غذا بريم پاشید:بابا

 ..نمیخوام:من

 ...بخوريم ناهار بريم پاشو..باباجون پاشو:بابا

 ...خونه بريم کنیم جمع وسايلو بريم شد وقرار خورديم غذا رفتیم پاشیديم باهم

 میشا اززبون

 دهومنی بده حالش يااينكه شماله هنوز حتما نبود اتردين از خبري ولي بوديم برگشته شمال از که میگذشت روزي دو

 !!بدونم چه من

 میزد زنگ که اوني به بودم بلد فحش هرچي...بودما شب شیفت يكبار حاال شدم بیدار خواب از گوشیم باصداي

 ..دادم جواب..دادم

 بله؟:من

 ..گرفته ولي بود میالد صداي

 ..میشا ابجي سالم:میالد

 شكلیه؟ اين صدات چرا میالدي سالم:من

 .جايي يك بريم بايد بیرون شوبیا رحاض زود فقط نپرس هیچي میشا:میالد

 ..میكني نگرانم داري:من

 ..دنبالت میام من حاضرشو میشا:میالد

 رايب پوشیدم مشكي وجین مشكي باشال توسي مانتوي يك داغون فكري با!کرد؟ همچینك چرا اين.وا کرد قطع بعدم

 "میشا..نشید نگران برمیگردم بیرون میرم دوستم با دارم من"نوشتم مامان

 ..الدمی داداش چاکر:گفتم شدم سوار رفتم.بود پارك ماشینش سرکوچه..بیرون رفتم بدو بدو منم انداخت میس میالد

 ..سالم:میالد

 قرمزش چشماي بعدم کرد جلب توجهمو مشكیش لباس

 افتاده؟ اتفاقي شقي واسه میالد:من
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 ...نپرس سئوال فقط میفهمي..عزيزم نه:میالد

 ...کرد پارك خوشگل وياليي خونهي يك جلوي ماشینو بعد يكربع جام سر نشستم ساکت

 ..شو پیاده:میالد

 داشت ما به ربطي چه ولي بود کرده فوت کسي پس..میاومد داخل از گريه صداي...دنبالش افتادم راه ها بچه مثل

 ..نمیدونم

 افاطر داشتم..میدادن قند اب بهش داشتن بود کرده غش يكي سرش تو میزد داشت يكي.تو رفتم کرد باز درو میالد

 زاشكا پربود چشماش که برگشتم میالد سمت به.نداره امكان نه نه نه...موند ثابت شومینه رو نگاهم که میكردم ونگاه

 ...دروغه اينا...بگو میالد...میي...مم:گفتم

 ربان دورش هک منه عشق عكس اين نداره انمكان کردم نگاه شومینه به ديگه بار يك من و گرفت ازم روشو میالد

 اب کردم وشروع زمین افتادم زانوهام رو... باشه شده بسته همیشه براي ابي چشماي اون نمیشه باور خورده؟نه مشكي

 همهو چرخید سرم دور دنیا...نه نه..میكنن گريه دارن من اتردين براي اينا..نیست باورشدني...کردن گريه بلند صداي

 !!خودم بخت مثل درست شد سیاه چشمام جلوي جا

 همه...میزد سرم برام داشت میالدم..میكنه گريه سرم باال داره که وديدم شقي که بازکردم چشمامو تودستم باسوزشي

 ...گرفت ام گريه دوباره اومدو يادم چیز

 ...عشقش و موندم من رفت بدبختم؟اتردين چقدر من ديدي شقي:من

 ..نگو اينطوري جان میشا نگو:شقي

 ..بخواب بگیر بخور قرصو اين بیا بخوابي کن سعي يكم میشا:میالد

 نشم؟ بیدار وديگه بخورم که بديد قرص يك میشه:من

 ...ببینم اينوبخور حرفیه چه اين میشا:میالد

 ليو رسید عشقش به اون حداقل اخه يمشه حسوديم شقي به..رفتن باهم بیرون بره که گفت شقي به میالد و خوردم

 بدتر حالمو توصورتمو خورد عطرش بوي کردمش که باز(پرووه چه..)ساشکمدلبا سمت رفتم چي؟پاشدم من

 صقر يك..کردم نگاهش برداشتمو بود کمدش تو عكسام از يكي..دلم ته از. زدم زار بغلمو تو گرفتم لباساشو..کرد

 هم به نیاد اون شايد نرسیديم بهم اينجا ماکه عزيزم:گفتم دستم تو ريختم چندتا برداشتمش کرد جلب نظرمو کدوئین

 شقي میالدو بازشدو در که میشد سنگین داشت چشمام کم کم کرد اثر زود خیلي..دادم قورت رو همه رسیديمو

 خوردي چي میشا هي هي:گفت زدو صورتم به بادستش نشستو کنارم اومد ومیالد زد جیغ يك شقي تو اومدن

 ديوونه؟
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 ....شاي دکتر ببريمش بدو..خورده کدوئین میالد:شقي

 ...نفهمیدم حرفاشونو هیچیاز گهودي

*************** 

 ..بودم توبیمارستان شدم که بیدار

 ...بدم ادامه نمیتونم اتردين بدون من میردم دادين؟میذاشتید نجاتم چرا:من

 ..میتوني تو میشا کردي؟میتوني ولش چندماه چطور پس میتوني چرا:میالد

 ...ريختم اشك نگفتمو هیچي

 پروپام به و نیست چیزي که گفت شقي که زد جیغ ديد منو حال وقتي مامانم خونه بردن ومن ازبیمارستان بعد

 ..دادم سر از وگريه بغلم تو گرفتم عكسشو بستمو درو اتاق تو رفتم...کنم چیكار اون بدون نمیدونستم واقعا...نپیچه

 ...رفتم حال از که کردم گريه انقدر

***** 

 بود شده که اهنگي...نداشت خبر من قلب هیچكس ولي میپرسیدم وحالمو نمیزد زنگ بهم ومیالد شقي روز هر

 ..کردم زمزمه باهاش کردمو زياد و همدمم

 نیستي تو که میگن همه رفتي تو که میگن همه

 …دروغه… شكستي تنگمو دل کهدوباره میگن همه

 ببیني دوري تو منو نزديك چه ها ستاره با ببیني اينجوري منو اومد مي دلت جوري چه

 که گفتم ولي رفتي تو که گفتن همه

 … دروغه

 بمونم منتظر اگه عجیبه که میگن همه

 ابد تا دروغه حرفاشون همه

 میمونم اينجا

 کوره و سوت خیلي اينجا…عزيزم اسمت و تو بي

 عیبي خوب ولي
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 …صبوره…صبوره خیلي من دل.. نداره

 تو که میگن همه رفتي تو که میگن همه

 نیستي

 …دروغه… شكستي تنگمو دل دوباره که نمیگ همه

 اومد مي دلت جوري چه

 ببیني اينجوري منو

 ببیني دوري تو منو نزديك چه ها ستاره با

 تو که گفتن همه

 … دروغه که گفتم ولي رفتي

 بمونم منتظر اگه عجیبه که میگن همه

 همه

 میمونم اينجا ابد تا دروغه حرفاشون

 و سوت يخیل اينجا…عزيزم اسمت و تو بي

 کوره

 …صبوره…صبوره خیلي من دل.. نداره عیبي خوب ولي

 تو که میگن همه

 مردي تو که میگن همه نیستي

 ها فرشته به رو تنت که میگن همه

 …دروغه…سپردي

 

 بهشت سمت افتادم راه پوشیدم لباس داره؟سريع امكان مگه اخه..مرده اتردين که نشده باورم هنوز روز0از بعد خدايا

 ..زهرا
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 امپاه به انگار..اشه خونه اتردين االن که جايي سمت رفتم..رسیدم ساعت بعدازنیم...میروندم زيادي خیلي باسرعت

 :وگفتم خاك روي گذاشتم سرمو قبرش بقل نشستم...کردن اويزون صدکیلويي وزنه يك

 تنهام رفتي چرا نمیذاري؟پس تنهام نمیگفتي مگه داري دوستم نمیگفتي مگه نامردي خیلي اتردين:من

 ...میخوام رو تو من اتردين..هیچم تو بدون من گذاشتي؟اتردين

 .گرفت اوج هقم هق

 وديب کاش بوديواي کاش اي پشیمونم میگفتم بودي کاش اي دارم دوست چقدر میگفتم بهت بودي کاش اي اتردين-

 ...بودي کاش اي میكنم فكر بهت اش همه میگفتم بهت و

 ....بگو حاال خب-

 ناي واقعا يعني..نباشه خواب اين اگه نوکرتم خداجونم نههههههههه...کردم نگاه پشتمو برگشتم دادم قورت دهنمو اب

 ..تخیله بابا نه...وايساده روم روبه که منه اتردين

 ..خوبي عزيزم:اتردين

 بهش مشت با.. کردم وگريه بغلش تو انداختم و خودم سمتش پريدم.خودشه اين..بوده گوري کدوم تخیل بابا

 داشتم من که بودي کجا کشیدم عذاب چقدر روز0اين تو من ببیني که بودي لعنتي؟کجا کجابودي:میگفتم میكوبیدم

 ..داد فشار بغلش تو منو زدو بوسه روش و گرفت دستامو..میكردم خودکشي خاطرت به

 ...مي تعريف برات چیو همه خوشگلم اروم..خانمي اروم:اتردين

 ...نفهمیدم چیزي حرفاش از ديگه دوش سیاه چشمام جلو جا همه

 ناتردي که سمت اون چرخوندم سرمو اومد يادم چیز میكردهمه نگاهم داشت بودو نشسته بغلم اتردين شدم که بیدار

 ..قهره باهمون ما خانمي:گفت

 ----------:من

 ...میمیرما واقعا میرم ندي جوابمو اگه:اتردين

 چرا؟ اتردين چرا:من

 ...برداري بازي لج از دست بیايو خودت به تو که میبود دوري ناي بايد چون:اتردين

 حاال..میكرديا بلغور سرمزار چیزايي يك داشتي تو راستي اان:کرد عوض بحثو که اومد چشمم از اشك قطره يك

 ..بگو دوباره

 ..عمراا:من
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 ..اومدتو پرستار که خنديديم باهم

 ..شادي برادر خواهر چه:پرستار

 برادريم؟ خواهر ما:گفت من سمت چرخید اتردين

 ..نكنم گمون:من

 ..بیرون رفت داره صاحب اتردين ديد پرستار که خنديديم باهم بعد

 ..نپريده تا پیشش برم من بودا خوب اش قیافه خدايیش:گفت شدو شیطون چشماش اتردين

 ..بشه سره يك سري اين کارت که نكردم خورد سرت تو سرمو پايه تااين شو ساکت اتردين:من

 ....افتاديم راه شديمو مرخص بعد يكم خنديدو

 بوده؟ کي ديده میگفت میالد که کسي اون پس اتردين:من

 ردمک جمع وسايلمو خونه رفتم دراومد کفرم من پسرته دوست گفتي توبهم اوردن گل برات که اونروزي راستش:گفت

 جلوترچاقو يكم.کردم سوارش ديدم ودوب شده خیس که جوون پسره يك.اومدش بارون باشه يادت اگه..افتادم راه

 ..رفت گازيد خودش کرد ام پیاده گلوم زير گذاشت دراورد

 ..نمیدونم چراشو..کرد تصادف تر جلو يكم ولي شديم کباب کنیم ثواب اومديم:خنديدوگفت

 ..نموفر پشت میشیني میكني غلط بلدنیستي اتوماد دنده که تو گفته يارو ي کله پس زده خداگرم دم ايول:من

 بودي؟ کجا مدت اين تو پس:خنديدوگفتم اتردين

 به ايدب که گفت نذاشت میالد ولي پیشت بیام میخواستم کردي خودکشي شنیدم وقتي حتي..میالد پیش:اتردين

 ..بیاي خودت

 ..دنبالش افتم مي کفش بالنگه ببینم میالدو من اي:من

 ..وبده گرام پدر ي شماره..راستي:کردوگفت منوپیاده خونه دم رسیديم

 چي؟ واسه:من

 نه؟ مگه بعدمیان میزنن زنگ يك خواستگاري بیان میخوان وقتي:اتردين

 ....0196:بزن:من

 ..رفت کردو خداحافظي بعدم..بودم سنگ خود پوست در ولي نیاوردم خودم روي به
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 کردم بغلش رفتم ردمیك کار داشت اشپزخونه تو مامان..خونه تو پريدم ومن کرد باز درو مامي زدم رو خونه زنگ

 ...خودم گل خانوم نرگس سالم:گفتم

 ..نداري تب نه:وگفت پیشونیم رو گذاشت دستشو بعد کرد نگاهم برگشت باتعجب مامان

 میكني؟ اينجوري چیه؟چرا:وگفتم خنديدم

 ..حاال ولي میكردي گريه داشتي میرفتي داشتي وقتي اخه:مامان

 ..کنم عوض لباسامو برم من..روزه به زرو دوروزشم اون روزه دو دنیا بابا اي:من

 ...برو خب ولي گفتي چي تو نفهمیدم که من:مامان

 ...میالااااااااااااد:دادزدم بگه چیزي که اين از قبل ولي داد جواب بوق تا سه از بعد وگرفتم میالد ي شماره اتاق تو رفتم

 ..خبرته چه..گوشم اي اي:میالد

 ...تو به دادنش که عزيزم دوست اون حیف:من

 ...داريم عقد فردا پس خواستگاري رفتیم فعال ندادن میگي؟هنوزکه چي:میالد

 ..ديدي منو حال که نگفتي؟تو هیچي تو ولي بوده تو پیش اتردين ديگه بیشعوري...شو خفه:من

 ..میاومدي خودت تابه میبود بینتون جدايي بايداين ولي ديدم اره:میالد

 ...همین فقط نامردي خیلي:من

 ...نمیدادم جواب میزد زنگ هرچقدرم...کردم قطع گوشیو دمبع

 ..بخورم ناهار مامان پیش رفتم کردم عوض لباسامو

 کردي؟ درست الزانیا گرم دمت اوه:من

 ..بخور اره:مامان

 تند تند..کاربودم شب خداروشكر..افتادم بیمارستان ياد يكهو.سابق میشاي همون بودم شده بود برگشته اشتهام انگار

 ...بخوابم تواتاق رفتم و وردمخ

********* 

 ..بیدارشدم ازخواب مامان باصداي نمیدونم بود چند ساعت

 ..بیمارستانا بري بايد ديگه دوساعت بخور شام پاشو دخترم:مامان
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 ..بخوابم بذار دوساعتو اين..سیرم بذاربخوابم:من

 ..باشه:مامان

 ..خوابیدم گرفتم دوساعتم اون دوباره

 ..افتادم وراه پوشیدم لباس سريع شدم بیدار اومد در گوشیم صداي

 ..نمیشد باورش بود شده تعجب عالمت شبیه اش قیافه که اونم کردم تعريف اطلس براي اتفاقاتو ي همه توراه

 حرف داشتن همه..خبره چه ببینم رست اتاق تو ورفتم کردم عوض لباس پاويون تو رفتم سريع.رسیديم باالخره

 ..نبود من به حواسشون میزدن

 ..سالم..اومد اونم که کمه گلتون جمعه جمعتون:من

 ...زهره خر گل البته:شنیدم اشو مردونه بم صداي پشتم از

 سمتش چرخیدم نیاوردم کم منم داشت رو بشر اين اي

 ...میشناسن شمارو جمع تواين همه چون نبود نیازي البته..کردن معرفي خودشونو که ايشونم بله:من

 ..نمیاريد کم شما ضاهرا بله:وگفت باال انداخت ابروشو يك

 ..نیارم کم دادن تشريف خیارشور فكرمیكنن خیلي که ادمايي جلوي دادن ياد بهم گي بچه از:من

 ....نكنه کل کل میخواست حقشه چه من به..شدم رد کنارش واز

 .بود عملش فردا که الله اتاق تو رفتم

 ..خانوم الله سالم:من

 ..خاله سالم:الله

 خوبي؟:من

 ..میترسم نه:الله

 ازچي؟:من

 ..عمل از:الله

 ..بخواب بگیر..کني استراحت بايد شما االن بعدم..که نداره ترس بترسي نمیخواد الهي:من
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 ستدو واصال شب شیفت..بیرون رفتم خودمم... بخوابه تا بست چشماشو موقع همون بود کني گوش حرف خیلي دختر

 دينواتر و بوديم بیكار کاري ساعت اخر تا..نداشتیم دادن انجام براي هیچكاري بودو کننده کسل خیلي چون نداشتم

 ..نديدم

 ...ديگه بیابريم اطلس:من

 ..بگیرم کتاب کتابخونه برم میخوام امروز من توبرو:اطلس

 ..خداحافظ..ديگه میگفتي زودتر خب:من

 ...عزيزم خداحافظ:اطلس

 اليس فكرکنم رفتم بود پوشونده درخت دورشو تا دور که کوچه يك که رفتم زدم میانبر راه از.خونه سمت افتادم راه

 ..نمیشد رد ازاونجا کسي ماه دوازده به

 نمم میشا اروم اروم:گفت گرفت دهنمو جلوي که بزنم جیغ خواستم کشید پشت از دستمو يكي که میرفتم داشتم

 ..اتردين

 ..برداشت دهنم جلو از دستشو بعدم

 ..ديوونه میكردي ام خفه چیه؟داشي هان:من

 ياتو؟ ام ديوونه من:اتردين

 .تو:من

 ..میگیري ادمو پاچهي سگا مثل که تويي ديگه نه:اتردين

 ..نشو من نزديك باشو شلوارت ي پاچه مواظب پس خب:من

 میكني؟ اينجوري داري چرا پس داري دوست منو نگفتي مگه میگي؟تو داري چي میفهمي هیچ میشا:اتردين

 ي؟جور چه:من

 بود؟ چي زدي؟منظورت حرف اونجوري ديشب چرا:اتردين

 ..شنیدي يكي گفتي يكي:من

 ...میكردم شوخي باهات داشتم میشا:اتردين

 ...برو درك میكردي؟به شیرين اونجا دختراي واسه خودتو داشتي يا میكردي شوخي:من

 ..ريخت ودموج تو حس همون دوباره..لبام رو گذاشت دغشو لباي خودشو سمت کشید يكهومنو
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 به...ارمد دوست بگم بهت بايد زبوني چه به نمیدونم ديگه واقعا میشا:گفت کردو نگاه چشمام تو جداشدو ازم بعد يكم

 ...تويي میكنم فكر که زني تنها به من که میخورم قسم میپرستي که هموني

 ..میشدم غرق توشون میكردم نگاه چشماش به وقتي پايین انداختم سرمو

 ...من خب..من خب:من

 چي؟ تو:وگفت باال اورد سرمو

 ..میكنن نگاه بهت اونجوري اونا درمیاد حرصم ولي دوستدارم منم:من

 اره؟ میشه حسوديشون خانوم پس...ندارم دوست اونارو من که اينه مهم کن ولشون اونارو:اتردين

 ..عمرا!!من؟ هان؟کي:من

 خطرناکه؟ چقدر اينجا یدونياومدي؟م ازاينجا چرا شما بعدم..خودت جون اره:اتردين

 ..زدم میانبر خب:من

 ...بريم بیا:اتردين

 ..بود باباش واسه فكرکنم کردb.m.w سوار کشیدو دستمو بعدم

 میشن؟ وشوهر زن شقي میالدو فردا پس راستي:من

 ..دووم بار براي بله:خنديدوگفت اتردين

 ..داشتم وسامي نفس از خبري يك منم کاش اي فقط..اره:من

 ..ببینتش سامي نمیذاره نفس فقط اومده دنیا به که شون بچه:ناتردي

 چرا؟ اخه:من

 ..کمه اش تخته يك ديگه تو دوسته چون:اتردين

 ..کنار بزن..اينطور ا؟که:من

 ..ديوونه کردم شوخي میشا ا:اتردين

 ..کنار بزن گفتم:من

 ..تو دست از:اتردين

 ..پايین میكنم پرت خودمو کنار نزني اتردين:من
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 ..افت بي راه حاال خب:من کنار زد ارناچ

 ...میرفتم داشتم که من خب خوبه حالت میشا:اتردين

 ..ديگه بیافت راه..شما يا من کمه اش تخته کي بدم نشون میخواستم خوبم اره:من

 ...افتاد خنديدوراه اتردين

 .اتردين زبون از

 ....انمام مخ رو میرفتم بايد خونه سمت رفتم وخودم کردم روپیاده میشا

 بود سامي..خورد زنگ گوشیم که کنم زياد اهنگو خواستم

 سامي؟ جانم:من

 ..سالم..شدي مهربون اوه:سامي

 ..داد نشون خوش روي تونبايد به بیا:من

 ..ايران بیايم میخوايم هفته اين راستین و ونفس من که بگم بهت خواستم فقط اينا خیال بي: سامي

 اشتید؟ باهم االن يعني ايول!!چیییي؟:من

 ...دادم توضیح براش چیو همه بله:سامي

 خطر؟ چه ديگه..پس خب:من

 ..بابا هیچي:سامي

 ..ديگه رفته عموش به خوشگله خیلي راستین اين ولي:من

 ديگه؟ رفته عموش به بعد باباش نه رفته مامانش به نه دکي:سامي

 ..امگر ايال دنبال بري بايد االن توهم بعد.نمیشم مزاحمت برو خب..اره:من

 ..خداحافظ باشه..بابا برو:سامي

 ..خداحافظ:من

 ستي؟نی مامان:گفتم بلند صداي با نبود خبري خونه تو رفتم..خونه پارکینگ تو بردم وماشینو کردم خاموش گوشیو

 ..جون دالي سالم.اومد عسل صداي

 ..سالم علیك:من
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 اينجايید؟ يكسره ريدندا خونه مگه شما ببین:گفتم کشیدم لپشو بغلم پريد بازکردم دستامو

 ..مالمابزرگمه خوله چیه هان:کمرشوگفت زد دستشو

 ...فسقلي شده دراز زبونتم میاد خوشم نه:من

 ..کنم عوض لباسامو ورفتم زمین گذاشتمش

******* 

 ..میشا زبون از

 ..اتاقم تو رفتم بود اتردين.شد بلند گوشیم صداي بیاد بود قرار که بودم نشسته اطلس منتظره

 اقايي؟ ونمج:من

 ..گفتنت اقايي اون قربون اي:اتردين

 زنگیدي؟ داشتي کاري چیه:گفتم خنديدمو

 ..بشنوم صداتو بزنگم؟میخواستم که باشم داشته کاري بايد مگه:اتردين

 ...بله اوهه:من

 جونم؟ دالیي:اومد گوشي پشت از بچه يك صداي

 ..میكنه صدات اينجوري داره میخواد چي نببی برس عسل به برو شلوغه سرت که اين مثل اوه:گفتم خنديدم

 دايي؟ عسل بله....صبرکن بابا نه:اتردين

 ..بده بگیري شكالت من واسه بود قرار دالي:عسل

 گفت. فهمیدم صداش از اينو پیشونیش به زد دست کف با

 ..ببخشید..رفت يادم شد چي ديدي اخ:اتردين

 ..ییییيدالییی:کرشد گوشم ازاينجا من که کشید بنفش جیغ يك

 ..کردن گريه کرد شروع بعدم

 ..فعال..سايلنت رو بذارم اينو برم من میزنم زنگ بهت بعدا من ببین:اتردين

 ..خداحافظ باشه:من

 ..سمتم اومد کشان اژير در دم همون از شد پیداش اطلسم بعد يكم کردم قطع بعدم
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 ...شده چي بگو بدو میسا وايیییییي:اطلس

 ..ديگه اروم..خوبم منم مرسي:من

 ..چنده چند فضیه ببینم ببريم مسخره:اطلس

 ..هیچ دو:گفتم خنديدمو

 ..ديگه بريم:اطلس

 اتردين هب کار محل تو فردا از دوستنداشتم چون سانسور با البته کردم تعريف براش رو قضیه نشستیم اتاق تو رفتیم

 ..دلش رو گذاشت ستشود نشست سیخ ديدم يكهو که میكردم تعريف داشتم..کنه نگاه اي ديگه يكجور

 شد؟ چت چیه:من

 (حیاست بي من دوسته اين معذرت باعرض... )جیش....جیش....جیش:کشیدن اژير کرد شروع يكهو

 ..میكنه وضعیت عالم من واسه دستشويي برو گمشو خب شو خفه:گفتم اش کله پس زدم يكي خنديدمو

 ..رفت بودکه6ساعت..خنديديم اوردو در بازي وونهدي کلي غروب تا..میخنديدم هرهر منم دستشويي سمت دويد پاشد

 نفس اززبون

 نفس-سامیار

 زدم داد راستین اتاق توي از

 بله؟ -من

 مرمک شكمو روي شد حلقه پشت از دستاشم همزمان شد بلند گوشیم زنگ با همراه صداش کردم سرش راستینو کاله

 بود پیچیده هم تو گوشي اهنگ ايصد با اش زمزمه شدم خشك راستین روي بودم شده خم که همونطور

 ادمو بازم چرا فهمیدي رو چي همه ديروز از اينكه با نمیدونم من اصال ها نمیشه کم ازت چیزي بگي جانم يه -سامیار

 میكني؟ اذيت

 گفتم قاپیدمو دستش از رو گوشي حقته اصال میخوري حرص میده کیف چون گفتم دلم توي

 نچسب بهم انقدر سامیار شد گرمم-من

 نخورد تكون میلیمترم يه حتي حرفم به توجه بدون سامیارم دادم جواب رو گوشي

 مامان جانم -من
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 دراومد سامیار صداي

 جانم میگي مامانت به چطور-سامیار

 منمیدون من کال بود گرفته خندمم بود اعتراض با همراه که صداش از نزنه حرف ديگه تا دهنش روي گذاشتنم دستمو

 کنم اذيت اينو گرفته مکرم ديروز از چرا

 چطورن؟ سامیاروراستین خوبي دخترم سالم-مامان

 ؟ خوبن جون مادر و چطور؟بابا شما خوبن هم اونا خوبم گلم ماماني سالم-من

 بپرسم رو پروازتون ساعت زدم زنگ خوبن اوناهم-مامان

 که کردم خم گردنمو سريع حساسم من میدونه اينم گردنم توي کرد فرو سرشو سامیار که بدم مامانو جواب میخواستم

 ما به بود شده مات چشماش اون با راستینم گردنم توي شد قفل سرش

 ديگه هفته يه تا کو حاال مامان اوووووو-من

 کرد زمزمه گردنم توي همونطور سامیار

 من ي خونه بیايي نمیزاره عموت چرا جدي بگیرم پس عموش از زنمو من که ديگه هفته يه تا کو واقعا-سامیار

 گفتم سامیار روبه گرفتمو رو گوشي ي دهنه بود کرده قفل زبونمو گردنم به میخورد که نفساش

 میام خودم من پايین بريد راستین با تو سامي-من

 گفت جدي بیرونو کشید گرنم توي از سرشو

 بريم باهم بشه تموم کارت میمونیم منتظر نه-سامیار

 برداشتم گوشي ي دهنه روي از دستمو دادمو تكون سرمو

 مامان میگفتي چي-من

 پرواز ساعت پرسیدم کجاست هواست نفس وا-مامان

 فرودگاه بیايید نمیخواد میرسیم صبح0-من

 نیايیم میشه مگه بیان میوان همه تینا عمه عموتینا خالتینا نمیشه اصال نه نه-مامان

 نمیخواد میگم من مادر-من

 ببوس راستینم خدافظ نباشه حرف بیان شوهرت خانواده نیايیم ما البد نیايیم مونده همین چي ديگه-مامان
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 گفتم میكرد نگام لبخند با سینه به دست سامیارکه سمت برگردوندم رومو کرد قطع بعدم

 االن از بیاد مادرشوهرت که نیام من میگه منم مامان افتادم مامانت خودتو مكالمه ياد شده شروع االن همین از-من

 کنه بخیر خدا اشو بقیه اينه

 من من به میزد زل اون اون به میزدم زل من بود همین ديروزکارمون از رفت يادم حرفم اصال بهم زده زل هنوز ديدم

 ردمیك بو اون میريختم اشك من میكرد بغلم اون میكردم بغض من میشد حل من نگاه تو اون میشدم حل اون نگاه تو

 يه بود ردهخو گره نفسش به نفسم میكشیدم نفس منم نفسش هر با میشد باز تنفسم راه من میكشید عمیق نفس اون

 هب نیاز باشه قوي هرچقدرم زن يه بودم کرده پیدا گامو تكیه میكردم ارامش احساس من میداد فشار منو اون کور گره

 عشقمه بچمه باباي زندگیمه مرد من گاه تكیه که خوبه وچقدر داره گاه تكیه

 سامیار-من

 جانم-سامي

 دارم دوست ليخی-من

  من ي اندازه به نه-سامي

 

 اتردين زبون از

 بود میشا خورد زنگ گوشیم که میبستم کرباتمو داشتم بودم وايساده ايینه جلوي

 جانم؟:من

 ..شد دير بدو کجايي اتردينننن:میشا

 ..بريم شد قرار5ساعت 0ساعت تازه اوه:من

 ..گرفتم استرس شقي جاي به من چیكارکنم خب:میشا

 ..بره يادت استرس کال میكنم کاري يك میام گرفتي؟خودم استرس:گفتم موخنديد

 ..بريز کرم کم اتردينننننن:میشا

 ..میام ديگه ساعت نیم چشم:من

 اتردين؟ باشه:میشا

 جانم؟:من
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 بپوشي؟ رنگه زرشكي پیرهنش که توسیه کت اون میشه:میشا

 ...پوشیدم همونو اتفاقا:اتردين

 ري؟ندا باري کاري پس خب:میشا

 ..خداحافظ عزيزم نه:من

 ..خبابظ:میشا

 ...افتادم راه برداشتم سوئیچو و زدم عطرمم

 ..میرما دارم من مامي:من

 ...اومدم منم االن باشه:مامان

 يننا گفتم مامان به ولي نگفتم میشا به ومنم میدونست پسرخودش مثل میالدم هرحال به چون بیاد مامانم قراربود

 ..کن حال مخو..میخوامش ومنم شقايقه دوسته دنبالش میريم که دختره

 اش هقیاف از گرخید ديد مامانو که ماشین سمت اومد مي داشت پايین اومد انداختم میس میشا به رسیديم بعد يكربع

 :گفتم شدم پیاده.بفهمم میتونستم

 ..ديرشد که سوارشید بفرمايید..خانوم میشا سالم:من

 ...افتاديم راه کردو گرمي پرسیه احوال سالم يك بامامان شدو وارس بكنه امو کله میخواد که میفهمیدم

 میشا زبون از

 نه انهمتاسف.بود خوبي زن خداروشكرمامانش..نپرس نگو که بگیرم ازت حالي يك بیارم گیرت تنها يكجا من اتردين اخ

 دراوردم دوديمو عینك نمم..میكنه نگاه کجارو نمیفهمیدم منم بود زده دودي عینك دارن تشريف زرنگ اقا که اين

 ...بكنه ريز ي خنده يك شد باعث که چشمم به زدم

 چقدر مبر قربونش الهي اخ..میالد کنار ديدم شقیو که باال رفتم سريع میمردم داشتم استرس از که من رسیديم وقتي

 دست واقعا ولي مدمیاو بدم کردنا گريه اين از همیشه خودم چكید چشمم از اشك قطره يك ناخوداگاه بود شده ناز

 و..بغلش تو رفتم نبود خودم

 ..ها میشه بد حالم منم نكن اينجوري تروخدا میشا:شقي

 ..زديا جیم ازهمه زودتر تو کلك اي:من

 ..ديگه اره:شقي
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 کنارمون اومد میالدم

 ..خانوم میشا سالم:میالد

 خبرته؟ چه بابا اروم:گفت که کردم خشمگین نگاه يك

 ...شديا لواشكي چه خدايیش ولي زياده روت خیلي:من

 ...اونوره شما واسه خودمه واسه نمیدمشا کسي به درويش چشما:شقي

 ...هست مامانش چون پیشش برم نمیشه که فعال:من

 ..بابا بیخي:شقي

 ..خوند رو خطبه وعاقد هم کنار نشستن شقي میالدو

 توي منو حرف همون..اوردم البا سرمو گفت رو بله شقي وقتي فقط خوندن رو خطبه کي نبود حواسم اصال

 ...وبحنديم کنیم نگاه هم به واتردين شدمن باعث زدو ممحضرشیراز

 ..دادم بهش بودمو خريده که خوشگل سفید صال دستبند يك و گفتم تبريك بهش شقي باالسر رفتم

 ..اوردي شانس يعني..فسنجونا خورشت تو افتادي خوب میالد اقا:من

 دارم قبول:کردوگفت قيش به عشق با نگاه يك میالد

.. 

 میشا زبون از

 ديش دختربزرگ يك االن تو ديگه..داشتم کارت چون بشیني اينجا بیاي گفتم دخترم:اومدم خودم به بابا صداي با

 ...بگیري تصمیم وزندگیت خودت براي خودت وبايد

 ..میشد بیشتر من قلب ضربان بابا حرف از تیكه باهر

 ي يدونه يكي دختر خواستگاريه بیاد فردا براي که وخواست زد زنگ صابري اسم هب اقايي يك امروز راستش:بابا

 هاي خیلي مثل هم نیومد اگه هیچي که اومد خوشت اگه بیاد خواستگار قراره فردا اينكه يعني دادم اجازه منم.من

 ...میكني ردش ديگه

 :گفتم من بامن...نمیفهمیدم حالمو اين معني بود کرده عرق دستام کف

 ....بگم چي نمیدونم...راستش....بابا:نم

 ..باشید بايد اماده حاضرو1ساعت فردا واسه شما فقط.بگي قرارنیست هیچي:بابا
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 ..چشم:من

 لتخجا بابام از چرا نمیدونم ولي نبودم خجالتي ادم يك من شدم شكلي اين چرا نمیدونم اتاق تو رفتم پاشدم بعدم

 ...میكشم

 ...شديد گرفتم استرس..میترسم خیلي اتردين:زدم اتردين براي

 "شده؟ چي؟چیي براي"زد

 "!!گرفتم استرس من خواستگاري بیاين فردا قراره":من

 "چرا؟ استرس اخه":اتردين

 .اگه. ....اگه...اگه..نخوادچي منو بابات چي؟اگه نیاد خوشش من از مامانت اگه"من

 استرس من به انقدر..میاد خوششون ازت ام نوادهخا مطمئنم من که اوال میكني اگه اگه چقدر کن بس میشا"اتردين

 "..نده

 "بخیر شب میخوابم من.باشه":من

 "..عزيزم بخیر شب"اتردين

 از قبل ارامشه ارامش اين يانه باشم خوشحال ارامش اين از بايد نمیدونم..بود اروم چي همه که بود خوب چقدر

 طوفانه؟

 ..برد خوابم تا رفتم کلنجار باخودم انقدر

********* 

 ..باشم خوابیده موقع اين تا من نمیشد باورم بود1ساعت شدم که بیدار

 ..حمام تو رفتم شستم وصورتمو دست رفتم شدم بلند

 تا تابم لب پاي نشستم کردم خشك باسشوار موهامو..بیرون اومدم بعد کردم حال موندمو گرم اب دوش زير يكم

 ذبج طاليي لباس يك..دادم فر بابیلیس با پايینشو بعدش ردمک لخت موهامو اول حاضربشم ديگه پاشدم...6ساعت

 ييطال ارايش يك..دورم ريختم موهامم پوشیدم مشكي وجین مشكي ي جلیغه بودوبايك کرباتي اش يقه که خوشگل

 ي وهمه ذوق تو بزنه باشه بد خیلي که جذبايي اون از نه ولي بود جذب لباسم..خودم واسه شدم جیگري که کردم هم

 ..باشه چشم تو بدنت تمسیس

 ..جورابم تو اومد قلبم من دادو صدا خونه زنگ که بود 1 ساعت

 ..کرد روبوسي من با تو اومد اتردين مادر پشتش.اشت اي پرجذبه ي قیافه که شد داخل جوگندمي باموهاي اقايي اول
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 .صبايي خانم سالم:من

 ..کرده پیدا جواهر پسرم ماشااهلل..گلم عروس سالم-

 ..اقامون که اخرهم در و وعسل وشوهرش اتردين خواهر بعد..میافتادم پس خنده از اونجا داشتم من که واي

 اتوکرب سفید بابلوز مشكي کت يك بود خوب.کردم نگاه تیپش به همه از اول.  دستش بود گرفته گل دسته يك

 ..مردم من واي...باريك مشكي

 :گفت ومبشن من که جوري اروم بهم بده اومد که و وگل دست

 ..شدي خوشگل..حلقم تو تیپت:اتردين

 ..ببیني نداشتي چشم تو بودم:گفتم ارومي به منم

 کردم تعارف چايي رفتم میاد بدم قسمتا اين از من چقدر که واي..نشست تكي مبل يك روي رفت خنديدو اروم

 بودنا شده جمع اينجا ما واسه مثال خواستگاري اال میزدن حرف در همه از وحاال.وبرداشتن

 به اگه بعد بزن حرف باهم برن جوون دوتا اين بذاريد بديد اجازه اگه اسايش اقاي خب:زد اتردين باباي دلمو حرف

 ..بديم ادامه رسیدن ايي نتیجه

 ..اتاق تو بريد دختر میشا:گفت کردو موافقت باباهم

 ..چشم:من

 ..میكوبید تند تند قلبم هي چرا نمیدونم رفتم پاشدم بعدم

 بغل تو کردم پرت خودمو بودم داشته نگه موقع اون تا زور به خودمو که من دروبست تو اومد اتردين اتاق وت رفتم

 ..میشدم اروم اينجوري شايد که اش روسینه گذاشتم سرمو و اتردين

 بحرفیم؟ بايد چي ي درباره االن ما میشا خب..ترسیدم عزيزم اروم:اتردين

 نوشابه؟ با يرقان..نون با هرشب؟يرقان براتون بپزم داريد دوست شما غذايي چه که اين اي درباره:من

 عصبي؟ انقدر حاال چرا اروم اخ اخ:خنديدوگفت

 ..بده حالم نمیدونم:من

 ..بابا بیخي:دادوگفت فشارم بغلش تو

 ..کنارم نشست اونم تخت رو نشستم

 کنیم؟ ازدواج ديگه ماه چند باهم بايد ما االن يعني اتردين:من
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 ..هفته همین تو چیه ماه ندچ:اتردين

 !!چي؟:من

 ..هفته توهمین:اتردين

 زود؟ انقدر چرا:من

 ..دوربمونم ديگه دقیقه يك زنم از نمیتونم من چون:اتردين

 ..باشه پذير امكان فكرنكنم ولي بشه امیدوارم:من

 ..پايین بريم فعال بیا حاال..پذير امكان چرا:اتردين

 .و بیرون اومديم اتاق از باهم

 ..میان بهم واکبرچقدر اهلل هزاز به به:اتردين انمام

 ..میخنديد ريز ريز اتردينم بودم شده لبو که من

 چیه؟ نظرشما دخترم خب:اتردين باباي

 ..من خب...من خب:من

 منفي؟ يا مثبته جوابت...نكش خجالت دخترم:بابا

 ...نمیدونم راستش:من

 مثبته جوابش میگه داره اش انداخته گل هاي گونه اين بعدم ديگه میكشه خجالت خب گلم عروس:اتردين مامان

 ..ديگه

 ..میخنديد فقط که اتردينم اين.زدن ودست خنديدن همه بعدم

 تعیین مهريه چي براي موندم من اخه..رسیديم توافق به سكه9000 وباالخره!شد مهريه مزخرفه بحث بحث حاال

 ..میكنیم؟واال

 ...بیان وپرتا چرت اين نشونو براي ديگه دفعه يك هم فردا پس قرارشد حاال

 ...بردم پناه خوابم تخت به خسته باتني من رفتن وقتي

 اتردين زبون از
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 رو باموهاش من بودو نشسته کنارم عسل..نگو که داشتم ذوقي يك..شد خودم خود مال میشا ديگه که نمیشه باورم

 فرستادم سامیار براي.میرفتم

 "..شده خودم مال ديگه بعد به اين از رسیدم عشقم به ممنم داداش"

 "..کردي خوشحالم.ايول بابا اوهههه"زد

 ...کردم راحت خواب يك مدتها از بعد

**** 

 يك طفق روش بودو ساده که برديم حلقه يك اينسري..میشايینا ي خونه رفتیم دوباره وما گذشت وباد برق مثل روز دو

 قفس يك زير بريم بامیشا زودتر هرچي میخواستم فقط میاد دمب مراسما ازاين انقدئر..شیك اما بود ساده بود نگین

 لبخندمیزني؟ چي به هي:گفت بود نشسته کنارم چون میشا که لبم ي گوشه نشست لبخند يك

 میريب..حیا بي:گفت میشا که خنديدم شیطنت با بعدم شب اون میشه رويايي شب چه واي خونه ببرمت که اين به:من

 ..کردي خورد اعصابمو

 فرارمیكني؟ شوهرت دست گلم؟از عروس کجا:گفت بابام که پاشه ازکنارم داوم

 :گفت من روبه خنديدو بابام..میگه هي میاد بدم من میدونه که میگه چیا نمیدونید پدرجون اخه:میشا

 ..نكنا اذيیت انقدر منو عروس اين پسر هي:بابا

 ..میكنه اذيیتت بازم ببینم گلم عروس اينجا بشین بیا:گفت و کرد جاباز براش خودش کنار بعدم

 ..بمون خماري تو هم تو بشینم جونم پدر پیش رفتم من دلت به سوز:گفت منو طرف برگشت میشا

 ..بابا کنار نشست و خنديديم همه حرفش بااين

 ... کرديم رفتن قصد ديگه بعد يكم

 جمعه بوديم انداخته هم عروسي..دممیش ديوونه نمیزدم حرف باهاش روز يك اگه بودم شده وابسته اتردين به ديگه

 سلع ي معالجه براي هم لندن برن دوشنبه میخواستن ايالرينا که چون اونم گرفتیم زود عروسیو..بود دوشنبه واالن

 ..اقا علي کار هم

 گفتم اخ..بیان راستین و سامي. نفس امروز قراربود بودو اماده چي وهمه بودم کرده دعوت هم نفس باباي مامان

 ...داشتم دوست رو فسقلي اون چقدر ینراست

 جانم:شقي به زنگیدم

 ..عزيزم سالم:من
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 خوبي؟ سالم:شقي

 ..میرم دارم که من فرودگاه میاي تو..اره:من

 ..نیام میشه مگه:شقي

 ..باباي فعال ديگه میبینمت پس...بپرسم همینو فقط میخواستم خب:من

 ...باباي:شقي

 ..اول بار براي اتردينینا ي خونه بريم اتردين دبو قرار.نبود دلم تو دل...کرد قطع و

 وشیمبپ ساده خیلي لباس يك گرفتم تصمیم سرهم اخر که بپوشم چي ببینم شب براي که کردم عوض لباس صدتا

 راه ردنک(ارايش)اراويرا کلي بعداز..مشكي شلوارجین بايك پوشیدم بود شل يقه که پوشیدم رنگ لیمويي لباس يك

 .بود وايساده در جلوي جون مادر..تو رفتیم باهم کردو پارك بابا یديمرس وقتي..افتاديم

 :گفتم که کرديم بلبلي ماچ يكم و کردم پرسي احوال رفتم

 نیست؟ اتردين مادرجون:من

 ..اتاقشه تو چرا:زدوگفت لبخند

 ...پیشش رفتم من باشه:من

 باشه؟ داشته ارامش تو دست از نبايد اتاقشم تو:گفت باخنده پشت از بابام

 ..باشه بايد خداشم از:وگفت اومد در من حمايت به جون مادر

 گرفتي؟ نعمت اقا:من

 ..اتاق تو دويیدم بعدم

 اروم کنارش رفتم پاورچین پاورچین.چشماش رو گذاشته وساعدشو کشیده داز تخت رو ديدم که کردم دروباز اروم

 .کرد حلقه دورکمرم دستشو که بغلش خوابیدم

 بیداري؟ ا:من

 ..اره:ديناتر

 باشه؟واال راحت تو دست از اتاقشمنبايد تو میگن ادم به بعد بیا:من

 زير اوردجلو صورتشو اروم..میشدم حالي يك میكردم نگاه چشماش به هروقت چرا نمیدونم بود زده زل چشمام تو

 :گفتم میدادکه ادامه داشت همینجوري امو گونه وبعدش گوشمو ي الله بعد بوسید گلومو
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 شدي؟ ديوونه ديگه نكن ردينات ا:من

 ..کنم جبرانش بذار کشیدم؟حاال عذاب دوربودم ازت که مدت اين توي چقدر میدوني.شدم ديوونه اره:اتردين

 ..شد بسته دهنم که کفت پرتمنا رو جمله اين انقدر سوخت براش دلم

 ذتل با ولبامو جلو اورد صورتشو بودم استخونام شكستن صداي منتظر هرلحظه فشارمیدادکه خودش به همچین منو

 ارک چي:گفتم کنار کشیدم خودمو سرع مانتوم هاي دکمه سمت رفت دستاش که کردم حلقه کمرش دور پاهامو.بوسید

 میكني؟

 ...يكم بذار نكن اذيیت میشا:اتردين

 ..ديگه بسه کن تمومش:گفتم پريدمو حرفش وسط

 هديگ هفته ازيك تر کم.حاال نه ولي میخواستم منم بود دهش خورد دستش از اعصابم..بیرون زدم اتاق از اخم با بعدم

 ..نه االن ولي میتونیم

 چیكار مدار نبود حواسم اصال ببخشید:گفت کردم نگاه بهش غلیظي اخم با طرفش برگشتم شد کشیده پشت از بازوم

 ..میكنم

 ..کن ولم:گفتم کشیدمو بیرون دستش از دستمو

 ..بیارم در دستش از نمیتونستم میكردم تالش هرچقدر تر محكم ولي گرفت دستش تو دستمو دوبار

 عذابم میخواي چیه کن ولم:میگفتم میزدم مشت اش سینه به بود شده جمع توچشمام اشك که درحالي

 ..عروسیمون به مونده هفته يك که وقتي نه.حاال نه ولي میخوام منم تومیخواي؟نه فقط بدي؟فكرکردي

 ..بخدا ام شرمنده..گلم دببخشی:گفت اغوششو تو کشید منو

 ..کن ولم اتردين نه:من

 ..نزدم حرف باهاش ديگه شبم اخر تا..بقیه پیشه رفتم کشیدمو بیرون دستش از دستمو بعدم

******** 

 بله؟:برداشتم بود اتردين خورد زنگ گوشیم..فرودگاه برم حاضرمیشدم داشتم بودکه1 ساعت

 بخشیدي؟ منو خانومي میشا:اتردين

 ..نه:من

 ..که گفتم ببخشید کنم چیكار:تردينا
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 ...کن بس اتردين:من

 حله؟ نزم حرف باهات اصال میدم قول دنبالت میام فقط پس باشه:اتردين

 ..باشه:من

 ردممیك اذيیتش بايد يكم حداقل ولي بود کافي بود پشیمون که همین نبودم دلخور ديگه ازش دلم تو..کردم وقطع

 ..نمیگذشت اوموراتم وگرنه

 ..افتاديم وراه شدم سوار ومن دنبالم اومد اتردين بعد يكربع

 ..کرد اهنگ بهم تعجب با که اش شونه رو گذاشتم سرمو خاطرهمین به کنم اذيیتش نمیاومد دلم بود بدي خیلي سكوت

 بدم؟ تكیه شوهرم به هان؟چیه؟نمیشه:من

 ...باش راحت خانومم نه:زدوگفت لبخندي اتردين

 نفس اززبون

 ارزوي با باشید کرده تجربه رو خوبي پرواز امیدوارم شويد خارج خروجي هاي در از لطفا محترم افرينمس -مهماندار

 ..… مديريت شما مجدد ديدار

 چمدونارو تا گمرگ سمت رفتیم شديمو خارج هواپیما از سامیار با شدمو بلند صندلي از اروم کردمو باز کمربندمو

 بگیريم تحويل

 میگیرن سخت خیلي اينجارو گمرگ چرا نمیدونم من -من

 اميس که میخورد شیر خواب تو داشت مامان پسمل الهي کنم بغل بود خوابیده کرير تو که راستینو تا شدم خم بعدم

 گفت

 میشه بدخواب میكني بیدارش االن ديگه بخوابه بچه بزار خانومم-سامي

 هست اشم گشنه میشه کالفه میبنديم که کمربندشم میگیره درد کرير اين تو کمرش اصال نه نه-من

 کنم بزرگ همزمان بچه دوتا بايد که برس من داد به خدا اي-سامي

 میرفتیم که هردفعه کنم قاطي بود نزديك میگي منو میخوريد بار اضافه گفتن که میكرديم کل کل سامیار با داشتیم

 يا نهک خريد زياد يكي داره ايرادي چه المث گلوتون تو بمونه اي میداديم بار اضافه خدادتومن بايد کشورا اين از يكي

 شد تموم کارامون که میبرد خوابم داشت ديگه شديم معطل گمرگ توي ساعت دو ساعت يه حدود بیاره سوقاتي

 گفتم سامیار به رو هیجان با کنم پیدا شقايقو با میشا سمیارو مامان مامانیناو میكردم بپر بپر همش داشتم

 اوناهاشن اوناهاشن-من
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 هاي گهر توش که صدايي با گرفتو کمرمو بود ازاد که دستش اون با سامیار ديدنم مامانینا که دادم تكون دست تند تند

 گفت بود خنده

 میكنن نگامون دارن همه نخور تكون انقدر عزيزم-سامیار

 گفتم تخس

 دربیاد چشمشون کنن نگا انقدر کنن نگا خب-من

 ريرک اشاره با میشكنه بغضش االن که بدم تشخیص میتونستم فاصله مینه از رومونو بود شده زوم که مامان روبه

 گفت بود ديده که سامیار دادم نشون راستینو

 نفس خوابه بچه-سامیار

 نمیشه بیدار هم شلوغي اين توي کن نگاه-من

 بوسیدم لپشو زود شدم بلند پا پنجه روي که بگه چیزي حواست سامیار

 واستا دودقیقه من جون-من

 وابیدهخ بود کي از میشد بیدار بايد ديگه االن کردم ناز راستینو لپ کرير روي شدم خم واستاد بگه چیزي اينكه بدون

 بود

 مامان راستین عزيزم راستیني-من

 مامانینا مشتاق چشماي سمت برگشتم اوردم درش کرير توي از کردمو بوس اروم دستشو روي کرد باز چشماشو اروم

 لبامون روي لبخند بود شده حلقه دورم سامیار دست بود من بغل توي راستین دادم نتكو براشون راستین دست

 60 دختر يه روي چشمم کنم پیدا رو ستار کردم چشم چشم بود نفره سه خوشبخت ي خانواده يه ي دهنده نشون

 سامیار گوش نزديك بردم سرمو راستین روي بود شده زوم که موند ثابت ساله يك بیستو

 است؟ خاکستري مانتو همون تارهس سامي-من

 گفت زدو ستاره روبه لبخند يه سامي

 خودشه اره-سامي

 میگرفتم استرس بیشتر میرفتیم تر نزديك هرچي

 نمیشناسم تورو فامیالي نصف من سامي-من

 نمیشناسم منم خب-سامي
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 کردن پر گاهوفرود نصف فرودگاه اورده خاندانو کل چجوري ببین فرودگاه نیايید گفتم مامان به هي-من

 خنديد دادو تكون سرشو فقط نگفتو هیچي سامي

 ستاره به بدم میخوام بدم اون به اول رو بچه اينكه جاي به من که نشه ناراحت مامانت وقت يه میگم-من

 شد شديد خندش

 منم حساسه اش نوه روي مادرشوهره هست ساواش سرياله اين توي بست از خدا به ديگه نكن اذيت سامي اااااا-من

 باشه اينجوري مامانت میترسم

 تمونسم اومدن خاله مامانیناو همچین اينور شديم رد پشتشیشه از وقتي کرد بیشتر کمرم روي دستشو فشار سامیار

 ترسیدم لحظه يه

 برگرديم بهمون شد حمله سامیار اوه اوه-من

 میخنديد پايینو بود گرفته سرشو سامي

 ديگه نخند انقدر گمنمی هیچي من هي نمیگم هیچي من هي-من

 يها شونه لرزش که کرد بغل سامیارو مامان میكنه ابلمبو بغلش توي میگیره منو مامان االن که انتظارم خالف بر

 شد بیشتر خنده اثر بر سامیار

 جون مادر سالم-سامیار

 پسرم سالم-مامان

 کنه بغل منو يكي گرفتم افسردگي بابا اينجاست دخترت مامان -من

 اينا دبو شده وارفته پكرو خیلي قیافم کنم فكر میلرزيد هاش شونه اتردينو ي شونه روي بود ذاشتهگ سرشو میشا

 شدن اينجوري

 بابا دختر خودم بغل بیا-بابا

 گفتم بابا بغل توي میرفتم که درحالي

 رهمی يادش اصال میگیره داماد تا مادر ديگه راسته میگیرن جبهه مادرا ان بابايي دخترا میگن هي اونموقع بفرما-من

 خودم باباي به رحمت صد داره دختر

 گفتم جمع روبه و دراومدم بابا بغل تو از اروم میشه له بغلم توي دار راستین کردم حس ديگه

 کو؟ من ي ستاره عمه پس میگه من به هي میخواد اشو عمه بچم-من
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 هديگ سمت از هم ستاره من سمت اومد خنديدو که گفت درگوشش چیزي يه سامیار بود سامیار بغل توي که مادرجون

 گفت واستادو روم روبه ستاره ستاره به بدم میخوام رو بچه باشه نشده ناراحت وقت يه میكردم دعا

 داداش زن سالم-ستاره

 گفتم لحن همون با منم گرفت خندم که گفت داري خنده لحن يه با

 شوهر خواهر سالم-من

 گفت تینوراس روي شد خم يكم سمتمون اومد مادرجون

 نمیزنه مو باهات چشماش رنگ ستاره میمونه ماه مثل ماشاال هزار-مادرجون

 منو مادرجونم گرفت بقل راستیو ستاره

 مادرجون منسالم

 باشه مبارکت ماهت روي به سالم-مادرجون

 ممنون-من

 ومچم دستمو توي انداخت گرفت دستمو دراوردو گرندش از ناز باريكو نگین تك گردنبند يه دراومدو بغلم توي از

 بست

 اومدي خوش مهرارا ي خانواده به-مادرجون

 شد پیدا هام گونه چال که زدم بهش لبخند يه

 مادرجون مرسي-من

 کني صدام ژاله مامان میشم خوشحال نداره قابل-مادرجون

 حتما-من

 شقايق میالدو اتردينو میشاو به رسیديم تا کرديم روبوسي هم بقیه با

 تخوشبخ زوج به به-من

 شكست هم شما تلسم باالخره -سامیار

 شكستم قول شاخ نداري خبر-اتردين

 بود وظیفت-میشا
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 میده کیف بودن متاهل خانوم شقايق میكني چیكار شما-من

 نیست بدك اي-شقايق

 میكنم ازدواج پرهام با وگرنه خاستگاري بیا میگفت بود کي نیست بدك که-میالد

 خنديديم همگي

 کو؟ بچم-من

 مامانته بغل تینراس-سامیار

 منه شبیه خیلي راستین اين خدمونیم-اتردين

 میگي هي توا شبیه راستین چیه نمیدونم من گفت باز گفت باز-سامیار

 هیچیش-میشا

 هیچیش میگه زنتم بفرما-من

 خانوم میشا برات دارم-اتردين

 داري؟ چیو-میشا

 میگیري گارد چرا بابا هیچیو-اتردين

 بودن ديدني مامان و ژاله مامان خودش سي هرکي و دراومديم دگافرو از خنديدمو گفتیمو يكم

 ما خونه بريم بیايید جان نفس-ژاله مامان

 کردم اماده رو خونه من جون ژاله نه-مامان

 گفتیم همزمان من سامیارو

 ژاله مامان خونه میريم مامان-من

 اينا نفس خونه میريم جون مامان-سامیار

 سوخت دلم خوابه غرق بدجور ديدم گه بگیرمش ستار بغل از رفتم بودش هخوابید ستاره بغل توي راستین

 بشه اماده سامیار خونه تا شما خونه میايیم فردا ژاله مامان خونه میريم خوابیده ستاره بغل راستین مامان-من

 گفتم گوشش در خدافظي موقع نگفت چیزي ولي شد پكر يكم مامان

 بیاد دستم شوشو مادر خواب رگ اولي شب همین از بزار وقتا يه نشي ناراحت برم قربونت الهي من مامان-من
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 گفت خنديدو

 نمیشم ناراحت سالمت به برو دختر برو-مامان

 

 نفس اززبون

 شوپیراهن تا تخت روي بود شده خم برهنه ي تنه باال با که سامي سمت چرخیدم گرفتمو اينه از رومو نمیاد باال چرا اه

 برداره

 سامي-من

 سمتم خوندچر سرشو

 جانم-سامي

 نمیرسه دستم باال بكش لباسمو زيپ بیا-من

 سمت اومد برداره لباسشو اينكه بدون

 عزيزم بچرخ-سامي

 ام شونه راست سمت اوردم کردمو جم پشت از موهامو چرخیدمو

 خوابه؟ هنوز راستین-من

 لمسوا به توجه بدون کشیدو عمیق نفس يه ام شونه چپ سمت گذاشت اشو چونه کرد خم سرشو و باال کشیدو زيپو

 گفت

 نگفتي بهم عطرتو اسم اخرم-سامیار

 وير گذاشتم دستمم يه اش سینه به چسبوندم عقبو بردم سرمو خنديدمو میشه خراب موهام اينكه از نگراني بدون

 لباش رو گذاشت گرفتو دستمو که اش گونه

 درمیارن پدرمونو اتردين میشاو برسیم دير که شو اماده عشقم شد دير-من

 ردمک چك اينه توي خودمو ديگه بار يه بپوشدش تا برداشتش تخت روي از پیراهنشو سمت رفت بوسیدو امو سرشونه

 کرده کار بنفش از کمي خیلي ترکیب و مشكي دودي چشمامو نداشت حرف کارش بوديم رفته ستاره با که ارايشگاهي

 هب امم گونه رژ لباسم همرنگ بنفش لب رژ با بود کرده برابردو چشممو نماي بود زده هام مژه روي که ريملي با بودو

 فرانسه توي ايران به اومدنمون قبل روز يه که موهامم بود کرده کار اطلسي رنگ به نامحسوس خیلي خودم خواست

 جنس از نگین تا سه کجمم فرق اونور بود کرده درست باز جمعو شلوغ کج فرق بودو کرده فر بودم کرده مشكي
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 که بود هدکلت بنفش حرير لباسمم بودم راضي خیلي که خودم بود زده بود شده کار لباسم ي تنه باال روي که ايينگین

 ديگه طرع يكم میشد بلند پشت کوتاه جلو مدل میشدو باز میرفتم را وقتي که میخورد زانو باالي يكم تا چا يه جلو از

 میرفت ور کراواتش گره با که سامي سمت رفتم زدمو گلوم زير با دستام مچ گوشمو پشت به

 ببندم برات من بده-من

 ديگه بار هي لذت با شد تموم که کارم بزنم گره تر راحت تا پايین کشیدم يكم گرفتمو لباسشو يقه گرفتمو از کرواتو

 درست کتشو يقه بنفش پیراهن همرنگشو کروات با بود تنش فیت فیت که مشكي اندامي کتوشلوار کردم براندازش

 گفتم کردمو

 شد دير ديگه بريم-من

 رفتیم در از باهم کمرو دور کرد حلقه دستشو بعدش بپوشم بودو پام مچ روي تا بلنديش که بلندمو مانتوي کرد کمك

 راستین اتاق سمت رفتیم و بیرون

 تختش روي شدم خم

 ادنمیخو کريرم اون کن شبلند اروم کنیم بیدارش االن میشه بدخواب خوابیده ربع يه تازه طفلكي بچم سامي-من

 میگیره درد کمرش ببريم

 بگیريش بغلت همش میخواي کنیم چیكار پس نبريم کريرو من عزيز اخه -سامي

 نشه بدخواب بخوابه خوب ماشین تو برسیم تا حداقل نشه بیدار کن بلندش اروم االن ولي میبريم باشه-من

 باشه-سامي

 ودب منتظر ستاره با ژاله مامان در جلوي من دست داد کردو بلند ودموب کرده تنش سفید سرهمي يه که راستینو اروم

 میزنن چشم هامو بچه کن دود اسفند براشون برو( مستخدم)زري ماشاال ماشاال-ژاله مامان

 ژاله مامان چیه حرفا اين-من

 روتون دش میخكوب چشمام پايین اومديد تايي سه ها پله از که همچین نمیدوني تو دخترم نه-ژاله مامان

 شد دير مامان واي-ستاره

 بريم اره اره-سامیار

 مورددر مامانینا که ديروز داره االن استرسي چه میشا بیچاره میكردم فكر داشتم خوابید راستین راه توي برسیم تا

 و هبش اماده دکوراتور دست بوديم داده بیايیم اينكه قبل که سامي ي خونه تا گفتیم پرسیدن سامي خودمو جشن

 طول ماهي 6 يه برگرده خارج از سامي داداش و بیوفته جا میكرد کار توش قبال بابا که بیمارستاني توي امیارمس
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 ژاله امام مامانو حرفاي سامیارو تخم اخمو با ولي نمیخوايیم جشن اصال میگفتم که من میكنیم صبر اونموقع تا میكشه

 شديم پیاده که ماشین از میگیريم تر دير يكم جشنو گفتیم و شد منتفي قضیه کال فالن و داريم ارزو میگفتن که

 گفت ژاله مامان

 میدارم نگه من بده راستینو جون نفس-ژاله مامان

 میدارم نگهش خودم میشه زحمتتون-من

 هست هم ستاره عزيزم زحمتي چه-ژاله مامان

 نباشید هم تنها که نفس مامانیناي پیش بريد شما مامان پس -سامیار

 باشید راحت شما پسرم باشه-هژال مامان

 هوامو ژاله مامان بست از نفهمیدم هیچي که من واال سخته داري بچه میگن انقدر ها نعمته داشتنم خوب مادرشوهر

 داشت

 شما به میدمش تو رفتیم باشه ما بغل فعال راستین پس-من

 باشه-ژاله مامان

 تو رفتیم مامانینا با بازوشو دور کردم حلقه ستمود خودمم میشد گم سامي بغل توي بچم سامي دست دادم راستینو

 میشا اززبون

 من میرفت سرعت ب سرعت عشق من از بدتر اتردينم.سالن سمت میرفتیم داشتیم و بوديم نشسته ماشین تو

 ..بودم خرکیف

 ..کمرم اخ:من

 عزيزم؟ شده چي:وگفت دستش تو گرفت دستمو اتردين

 ..برم راه راست نمیتونم گرفته درد کمرم کن اونوري کن نورياي گفت بس از عكاسه اين:گفتم خنديدمو

 ...شبیست چه امشب واي...میشه خوب حالت میارن کاچي برات فردا تازه... ديگه کني مدارا بايد:خنديدوگفت اتردينم

 بامش وت اصال..هیزز درويش چشما:گفتم نیاوردم کم ولي ام شده قرمز طرفم ازيك گرفته ام خنده بشر اين پرويي به

 ..بابام خونه میرم من نیست خوب حالت

 ..حتما..اهكي:خنديدوگفت اتردين

 ..بگذرونه وبخیر امشب خدا:من
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 هک مشكي وشلوار کت يك بود شده عالي واقعا شدم پیاده کردو باز برام درو اومد اتردين سالن به رسیديم باالخره

 ..اي سرمه ابي وکروات اي سرمه بالباس میداد نشون هیكلشو قشنگ

 عشق ناتردي چشماي تو بود عجیبي حال خیلي میرفتم راه ابرا رو داشتم انگار..سالن تو رفتیم باهم و گرفتم دستشو

 دوست باکسي هیچوقت..داد بهم اتردينو خدا که کردم شكر خدارو صدبار دلم تو ديد هم دوکیلومتري از میشد و

 اين ها بچه..)بده امو شده گم ي نیمه خدابهم نشمو ستدو باهیچكسي من که بستم عهد خدا خودمو با چون نشدم

 ..(نداره هما به هم ربطي خودمه حس اين بخدا نوشي هما روي از نگید واقعیته تو خودم حس

 بود شده نمك خیلي میريخت گل پامون جلو داشت که موند عسل روي به نكاهم همه از اول شدم که سالن وارد

 ..خیلي

 ..خونمونه تو خوشتیپي کال کن حال:گفت گوشم دم اتردين

 ..گشتم وشقي ومیالد ونفس سامي دنبال باسر..گرفت ام خنده

 ..نیست نگرد نبود گشتم خانم:اتردين

 ...کنم وپیدا وشقي نفس اين من نزن حرف مین دو اتردين:وگفتم خنديدم

 ..ومیالد سامي حال به خوش بودن شده جیگر دوتاشون هر که واي کردم پیداشون باالخره

 ...سمتمون اومدن ومیالد شقي و سامي و نفس

 ..رفت ضعف برات دلم دخترم که من شدي ناز چه میشا هیییي:نفس

 ..کشیدم چي من ببین پس نفس واي:اتردين

 ..اخییي:نفس

 ...میرقصه نزده جوري همین اين شو خفه نفس:من

 ...خواستگاريت اومده دوستم باشه خداتم از:میالد

 ..اشتمد زياد فشان جان:من

 ..بله اوههه:سامي

 ..وتو میدونم امشب من:گفت گوشم دم اتردين

 ..دانه پنبه خواب در بیند اتردين:من

 ..بست حلقه اشك چشماش تو شقي
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 چرا؟ شقايق؟گريه ااا:من

 ..کردن نگاه شقي به همه حرفم اين با

 .کردم وبغل شقي رفتم کردم وول اتردين دسته

 ...باشي شاد بايد بايد االن تو نكن گريه شقايق:من

 ..میشه تنگ برات دلم میشا:شقايق

 ..ديگه نكن گريه.بزنم خیمه روت بیام میدم قول بخدا بمیرم میرم دارم مگه من اخه:من

 .میشااا:شقايق

 ..نكن گريه..تسلیم بابا خب:من

 ..نازکه دلش خیلي باشا من ابجي ايم مواظب داداشي:گفتم میالد به رو

 ..باشه میدونم:گفت کردو بهش عشق با نگاه يك میالد

 ..برقصید بريد اول ديگه خب:نفس

 ..بريم جون اخ:من

 ..وسط رفتیم کشیدم اتردينو دست

 ..بودم رقص عشق من گي بچه همون از

 گذاشت رمضان ازشهاب بینه مي رو تو چشام اهنگ دادو بهمون حالي يك گرم ارکس دم

 اينجايي که وقتي اون از چشمامو کردي بدعادت

 . رويايي لبخنده اين با چشمات آرامش با تو

 دردن از تصويري تو بي شعرها همه حرفها همه

 . کردن عوض قلبم تو معیاريرو چشات

 نیست مومن تو احساسه به عاشق منه مثله کسي

 نیست ممكن غیر میدونم باتو شم افسانه میخوام

 . بستم روهمه چشامو ديدم که وقتي تورواز

 وابستم تو چشمهاي به که میدونن عالم همه
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 مانوسه تو هاي نفس آهنگه با قلبم ديگه

 میبوسه خوشبختي منو انگاري میخندي که تو

 نیست پیدا قسه اين ته چشملمو کردي عادت بد

 . نیست زيبا هیچي چشمم به جزتو که خوبي انقدر تو

 آره کمم من تو واسه

 اينهاست از بیشتر حقت تو

 استپید شب نگاه توي مهتاب زيباي ولي

 خستم دلهره از چقدر خوندي چشمام از تو آره

 هستم تو مديونه اونو دارم آرامشي اگه

 مانوسه تو هاي نفس آهنگه با قلبم ديگه

 میبوسه خوشبختي منو انگاري میخندي که تو

 نیست پیدا قصه اين ته چشمامو کردي عادت بد

 نیست زيبا هیچي چشمم به جزتو که خوبي انقدر تو

 حالي چه که اخ...زدن دست وهمه بوسید لبامو جلو اورد سرشو و کرد بهم نگاه يك اتردين شد تموم اهنگ که وقتي

 ..داره عالمي يك عشقت با رقصیدن تانگو خدايیش داد

 نشستیم رفتیم باهم

 ..اتردين نامردي خیلي:من

 !!چرا؟:پرسید متعجب اتردين

 ....بوسدي منو ادم همه اين جلوي کشیدم خجالت..را به چسبیده چ چون:من

 ..زير انداختم سرمو

 ..و کرده ديوونه منو که خجالتاته همین اخ:اتردين

 ..خانوم عروس به به:گفت اومد ستاره موقع همون

 ..عزيزم خوبي سالم:من

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 انجمن نودهشتیا  کاربران نگین+  مینا+  غزل | 6عشق به توان  سایت نگاه دانلود
 

 اره؟ بوسیدت اتردين کردي حالي چه:گفت پايین اورد صداشو..بهتري شما:ستاره

 ..میشدم اب خجالت از داشتم شو خفه:من

 ..خري بس از:ستاره

 ..بود اون فامیل ي همه رقص پايه بود اينجا سهیلم داداش کاش اي ستاره:من

 ..بست حلقه چشمام تو اشك دوباره

 ..اينجاست االن سهیل باش مطمئن.نكنیا گريه ا ا:گفت بغض با ستاره

 ارهد خوناشام مولكمار بوديم گذاشته اسمشو وستاره باسهیل که دخترعموم ارمیتا ديدم که اتردين سمت برگشتم

 ..میزنه حرف بااتردين

 ...اتردين اين به چسبیده اومده خوناشام مارمولك اين اه:من

 ..رفتم من کن صاحبي شوهرتو برو:ستاره

 خوبي؟.جان ارمیتا سالم:گفتم ارمیتا به رو گرفتم اتردينو دست رفتم

 ..عزيزم ممنون:ارمیتا

 ..میزدن حرف بامن داشن میزني حرف ستاره با داري ديدن بزنن حرف شما با اومدن خاونم ارمیتا جان میشا:اتردين

 ..بله:گفتم باحرص

 ..گفت کوچولو اخ يك که پاش رو زدم باپام يكدونه که خنديد ريز ريز اتردين

 ..داري اي وفهمیده مودب شوهر چه خدايییش..عزيزم باشه مبارك:وگفت سمتم اومد ارمیتا

 ..شد حیف بیچاره:گفت لب زير بعد

 ..میخوردم حرص داشتم ومن رفت اونم..امپرچسبوندم من اخ

 ..نترکي حاال جان میشا اروم:اتردين

 ..میكنما لهت میگیرم اتردين:من

 !!چرا؟ ا:اتردين

 ...باشه خوشگل انقدر بايد مردم گیرمیدن؟اخه بهت همه خوشگلي انقدر تو داره معني چه خب:گفتم حرص با

 دادي؟ گیر من به اينجوري گیرنیاوردي من از تر کوتاه ديوار..ممنون خیلي:خنديدوگفت
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 ...نه:من

 ..خنديدم باهم بعد

 ...میخنديد چي به:میالد

 ..بود وشوهري زن توچه؟صحبت به:من

 ..باشه..اهان:میالد

 حاال؟ داري چیكار:من

 ..هیچي:میالد

 ..سالمت به پس خب:اتردين

 ...میكرديم اخطالت زنمون با داشتیم ما

 ..ايششش:میالد

 ..گذاشته تاثیر تو رو هم شقي ايشش اين میبینم:گفتم خنديدمو

 ..اره:میالد

 ..زدن حرف کرد شروع اتردين وبا

 مارمولك که کردم سامي به نگاه يك..گرفت ام خنده..کرد جلب نظرمو قرمزنفس صورت که کردم نگاه جمع به

 ..میاومد خرکي عشوه میزدو حرف باهاش داشت خوناشام

 ..میام االن بدم نجات انفجار از يكي برم من اتردين:من

 ..برو عزيزم باشه:اتردين

 جان؟ سامیار:گفتم سامي سمت رفتم

 ..بدبخت سامي اين براي بود همراه فحش با پسوندام همیشه من اخه کرد نگاه بهم تعجب با

 !بله؟:سامي

 ..بیا لحظه يك:من

 ..ارمیتا نه ايشونن زنت:گفتم سامي دست تو گذاشتم دستشو نفس سمت بردمش گرفتم دستشو سمتم اومد

 ...فرانسه بیاد يكدور دوباره کرده هوس سامي اين نه:نفس
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 ..اويزونه خیلي ارمیتا اين میگشتم فرار راه دنبال داشتم بخدا نه:خنديدوگفت سامي

 ..اشه لحظه يك واسه اويزون:من

 ..اتردين پیش رفتم بعدم

***** 

 بیرون..بود هم غذا نوع چندين میشد سرو سلف صورت به شام..میدادن غذا تنداش تازه که بود 96 نزديكاي ساعت

 لیونق و خوراکي کل طرفشم يك اونجا بشینن میتونستم جون باباوپدر سن هم کسايي که بود باغ يك حالت سالن

 ..بود

 عاواق..بود دهش چیده رويايي خیلي که میز يك پشت..میدادن بود محوطه بیرون که چوبي کشتي يك توي مارو شام

 ..جیز اش سلیقه اين با اتردين دم

 .وخوردم عمرم غذاي بهترين..بخوريم غذا نشستیم هم کنار

 ..کردن رفتن قصد همه که بود 9ساعت

 با بودولي زده حلقه چشماش تو اشك هم بابام میكردن گريه که مامانینا..شد شروع داري عذا مراس اتردين قول به

 ..میگفت شوخي

 ..ديگه بسه میكنید گريه میره میكنید گريه میترشه میمونه دختر بابا اي:بابا

 ..بخدا میاد در اشكم داره منم ديگه نكن گريه برم قربونت الهي ماماني:گفتم کردم بغل مامانمو رفتم

 ..دختر بزرگشدي زود چه:مامان

 ..ديگه نكن گريه تروخدا مامان ا:من

 ينا اتردين کنار هرچند..کن کمكم خودت بشم؟خدايا جدا فرشته دوتا اين زا بايد جوري چه اخه..بابام بغل رفتم بعدم

 ...بازم ولي میشه کمرنگ چیزا

 ..حرفا واين باشه اتردين خودمو به حواسم که میكرد سفارش اونم زدم حرف باهاش موندمو جون مادر بغل تو يكمم

 اشباب باباش جلوي رفت..نشد موفق ولي دونهبخن مامانشو کرد وسعي زدن حرف باهم يكم مامانشو بغل رفت اتردين

 رفتهگ حالم اصال که من..سخته خیلي مرد يك گريه ديدن واقعا...کردن گريه کرد ششروع و بغلش تو کشیدتش يكهو

 ...شد

 ..پدرجون غل برم میخوام منم نیست قبول:من

 ...کرد بغل منو کرد ول اتردين خنديدو پدرجون
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 ...بگیرم حالشو خودم بگو بهم کرد اذيیتت پسرم اگه:گفت بشنويم ينواترد خودش منو که جوري اروم

 ..نمیكنم اذيیت اينو من نكنه اذيتت منو اين اگه بابا..روباش ما باباي دکي:گفت واتردين خنديدم

 ..کردي اذيیت گلمو عروس اين چقدر تو میدونم که من سوخته پدر اي:جون پدر

 بیاي بدي قول بايد خانوم عسل:گفتم بوسیدم اشو گونه کردم وبغل بود ادهوايس بغلم که و عسل من خنديديمو باهم

 ..ها میشه تنگ برات دلم باشه؟من ما ي خونه

 ..باسه:عسل

 بشم؟ کي فداي من:گفت وبوسیدو عسل اونم بغلم اومد اتردين

 ..عسل:گفت شادي با و بامزه لحن با عسل

 ...بغلش تو رفت عسل کردو باز دستشو اتردين

 ..نیستا شكالت از خبري ما ي خونه اومدي خانوم عسل بگم بهت:ناتردي

 ..میارم شكالت عالمه يك برات من توبیا میگه دروغ جونم عسل نه:وگفتم بازوش به زدم يكدونه

 تا چند من مگه..میگیره دلم نكن گريه ابجي:گفت وبوسیدو گرفت دستشو و ايالر جلوي رفت و پايین گذاشت و عسل

 ..دارم خواهر

 ..باش خودت مواظب اتردين:ايالر

 باشه؟ امري چشم:اتردين

 ..سالمت به بريد:ايالر

 !بازي بوق بوق بريم که شديم ماشین سوار رفتیم کردمو بغلش يكم منم

 ..بود کنارمون اش همه فراريش با هم سامي.میگازيدا اتردين

 ....خطريه ندارم اطمینان بهش اتردين ينا ها باشه خودت به حواست میشا:گفت ماشینشون تو از بلند صداي با نفس

 ..نیست تر خطرناك نشسته بغلت که اوني از نترس:من

 ..بیشعور:نفس

 ته تا کردم وزياد اهنگ صداي بعدم

 مني دنیــــاي تمــــــوم میگه دلم ديگه که آخ
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 زمین میارم تو واسه آســـــمونو هاي ستــاره

 ارميت و تیره شباي ي ستـــاره تكــ تو که آخ

 

 مني با میگي تو وقتي مشتمه تو آرزوهـــــام

 

 دارم رو تو که کنم نمي بـــــاور وااااي اي

 چارم چیه نباشي دونـم نمي واااااي اي

 بدونن دنیـــــــــــا همه اينو خــــــوام مي

 ديـــــــــــوونن نیستن عاشق که اونايي

 زمین میارم تو واسه آســـــمونو هاي تــارهمنیس دنیــــاي تمــــــوم میگه دلم ديگه که اخ

 تارمي و تیره شباي ي ستـــاره تكــ تو که آخ

 

 مني با میگي تو وقتي مشتمه تو آرزوهـــــام

 

 

 

 دارم رو تو که کنم نمي بـــــاور وااااي اي

 چارم چیه نباشي دونـم نمي واااااي اي

 بدونن دنیـــــــــــا همه اينو خــــــوام مي

 ديـــــــــــوونن نیستن عاشق که نايياو

 

 

 

 حــــالم خـــــوبه چه بین
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 دارم رو تو من آخـــــــــــه

 نبینمت رو تو روز يه اگـــه

 کارم ه تمـــــــــــــــــــــوم

 

 باشم که جايي هــــر من بدون اينو

 شم جدا نــــــــــگات و تو از نمیشه

 شه سر تو بي لحظه يه که نمیشه

 شه نفر يه تو واسـه زندگیم یشهنم

 

 

 حــــالم خـــــوبه چه ببین

 دارم رو تو من آخـــــــــــه

 نبینمت رو تو روز يه اگـــه

 کارم ه تمـــــــــــــــــــــوم

 

 ... گه مي دلم ديگه که آوخ

 (اشوان از حالم خوب چه)

 ...بود ش91طبقه امون خونه که طبقه66 برج يك..خونمون يعني.خونه رسیدم باالخره

 ..مادمازل بفرمايید:گفت شد خم کردو باز برام درو اومد اتردين

 گفتم باخنده

 ..ندارم خورد پول اقا شرمنده..ممنون:من

 ...تو و میدونم من باال بريم نداري؟صبرکن خورد پول که:گفت کمرشو رو گذاشت دستشو اتردين

 ..نزن حرف خرابا مرد اين مثل اتردين ا:من
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 ..گلم چشم:اتردين

 .کرد بلندم گرفت زانومو زير بست وکه در...تو رفتیم و گرفت دستمو بعدم

 ..میشكنه میكني؟کمرت کار چي ديوونه ا:من

 ..داري تشريف بشكه که اين نه اخه:اتردين

 ..باال برد منو ها پله از اون و..خنديدم

 ...باال بري اينجوري میخواي رو طبقه 92 اتردين:من

 ..بشه خسته خانومم نمیخوام..چیه مگه اره:اتردين

 ...که نداره شدن خسته میريم اسانسور با هست اسانسور االن نیستیم که شاه شور خیار دوران اهل عزيزم خب:من

 ..میزني حرف خیلي میشااا:اتردين

 ..ودب تنم من که عروسي لباس اون با مخصوصا باال برد طبقه 92 از منو ناباوري کمال در واتردين شدم ساکت

 ...ببندي چشماتو بايد االن ديگه خب:وگفت زمین گذاشت منو

 ..خونه تو برد گرفت دستامو واتردين وبستم چشمام

 ..بازکن چشماتو حاال خب:اتردين

 ..اومدم وجد به میديم جلوم که چیزايي از

 .شده گذاشته سرخ گل و سفید شكل اي استوانه شمع ها پله رو میون در يكي

 دو ره که رومه روبه شده پر پر گالي از مسیر تا دو اما نیست شمعي ديگه ها پله باالي.باال رفتم اتردين همراه ها پله از

 میزدم حدس که در يك با بود اتاق دوتا نه که اتاقا يعني..میكشم سرك اتاقا تو ها بچه اين مثل.میشن ختم بسته در به

 قلباي از پر وان يه شدم خشك ديدم که باچیزي کردم بازش باشه حموم میزدم حدس که دري سمت رفتم.باشه حموم

 و حموم کل که لیمو خوش بوي با که عطريه شمعاي از پر حمام ي گوشه گوشه. گردون آفتاب گل تا چند و قرمز تپل

 ..اومد خوشش اش خونه از خانومم:گفت گرشم دم و کرد حلقه کمرم دور دستاشو پشت از اتردين.بوش از بود پرکرده

 ..ممنونم اتردين.یهعال:من

 ..نداره شمارو قابل:اتردين

 هک لباش رو گذاشتم لبامو اروم و سمتش برگشتم.. میكرد بدتر لحظه هر حالمو میخورد گوشم به که داغش نفساي

 ...شد بیشتر کمرم دور دستاش فشار
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 ..بد پسر نكن شیطوني اي اي:وگفتم عقب کشیدم سرمو

 ..نداري دوست ماش که اين نه:اتردين خنديدوگفت بلند

 نتزئیی اي نقره روشن سايه رنگ با بود کننده ديوونه بدتر جا همه از اتاق..اتاقمون تو رفتم و اومدم در بغلش از اروم

 ..بودن کشیده هم توي قلب دوتا قرمز پرپر باگالي و بود شده

 !!اتردين؟:من

 جونم؟:اتردين

 ..دارم دوست خیلي:گفتم کردمو بغلش سمتشو چرخیدم اختیار بي

 ..میام االن منم کن عوض لباستو برو حاال...طور همین منم:اتردين

 ..چشم:من

 كشیدممی خجل اتردين از هنوز که اين با پايین بكشم ته تا لباسمو زيپ نتونستم کردم سعي هرچي ومن بیرون رفت

 میشايي؟ جونم:اتاق تو اومد سريع و کردم صداش

 ..ازکني؟نمیتونمب لباسمو زيپ میشه:گفتم خوردمو لبمو

 .برگرد:گفت روم روبه اومد زدو لبخند

 ..بوسید کمرمو شدو وخم پايین کشید زيپمو اروم خیلي اون و برگشتم

 ..اتردين نكن:من

 ..دوستدارم رنمي چیه:گفت خودشو سمت برگردوند منو

 ...اخه...خب:من

 :وگفت باال اورد سرمو چونمو زير گذاشت دستشو

 ..گلم شوهرتم من.که بكشي خجالت نبايد من از... جونمي..عمرمي..ميعزيز..زنمي میشا:اتردين

 و بودمن لباش ي تشنه بگم نمیتونم بردم نمي لذت داغش هاي بوسه از بگم نمیتونم.بوسید لبامو نرم خیلي دوباره و

 منو میبوسید لبامو هنوز که درحالي و گرفت زانومو زير..کنم همراهیش ناخوداگاه منم که میشد باعث اينا ي همه

 که وقتي که مردي دنیام تمام شده که مردي و موندم من و کرد خاموش و تخت کنار اباژور و تخت روي خوابوند

 ..ندارم اي دغدغه هیچ کنارشم

 اتردين  اززبون

http://www.negahdl.com/
http://www.negahdl.com/


 

 

 www.negahdl.com  1 سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 انجمن نودهشتیا  کاربران نگین+  مینا+  غزل | 6عشق به توان  سایت نگاه دانلود
 

 اشو گونه و نزديك بردم سرمو اروم خوابیده کوچولو پري يك مثل که ديدم بغلم تو رو میشا شدم بیدار وقتي

 تا داشتم وقت ها حاال حاال بودپس 1تازه کردم نگاه ساعت به..کرد حلقه دورم دستاشو شدو اونور اينور يكم..بوسیدم

 ستمنمیتون ولي میكردم ونگاهش میشستم صبح تا سرش باال توشیراز که شبايي اون وتالفي کنم نگاهش قشنگ

 ..نمیداد اجازه بهم نموجدا نمیخواستم ولي میتونستم نتونم که نه..ودربیارم بزنم دست بهش

 ..بازکرد چشماشو اروم...بود شده 99ساعت اومدم خودم به وقتي که کردم نگاه بهش بودمو غرق توخودم انقدر

 ..خانومم سالم:من

 ..سالم:گفت داشت بود شده بیدار ازخواب تازه چون که داري خش باصدايي

 ..بوسیدم لباشو دوباره جلو بردم سرمو که کرد نگاه يك بهم

 .میشايي دوستدارم خیلي:من

 ..گفت اخ يك که بشه بلند اومد زدو لبخند يك

 کردم بغلش سريع

 شدي؟ چي جانم؟میشايي:من

 ..میكنه درد کمرم:من

 ...باع من ببخشید الهي:وگفتم بوسیدم چشماشو روي

 میخواستم دممخو که اين حرفیه؟اول چه اين اتردين..نه:گفت لبمو روي گذاشت دستشو بدمو ادامه حرفمو نذاشت

 ..نزنیا حرفا اين از ديگه دوما.کني مجبورم تونمیتونستي وگرنه

 ..گل خانوم چشم:من

 هک فرستادم لعنت خودم به هزاربار نداشتم کشیدنشو درد تحمل اصال..دستشويي سمت رفت شدو بلند اروم دوباره

 ..کاروکردم اين

 ..کنه عوض لباسشو تر راحت تا بیرون رفتم

 بايك ودب پوشیده میشد بسته گردنش پشت بندش که لیمويي تاپ يك بیرون اومد باالخره که یدکش طول يكربعي

 ..طاليي صندل يك با جذب طاليي شلوارك

 ..قلبم اخ:گفتم قلبم رو گذاشتم دستمو کاناپه رو کردم ولو خودم

 ..دارم کارت پاشو..نكن لوس خودتو پاشو:گفت نشست بغلم واومد خنديد بلند
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 ..چهارام سر گداهاي اين مثل اينجوري کنم درست خودمو منم برم اول صبرکن:گفتم روش روبه نشستم شدم بلند

 ..برو خب:میشا

 رفتمگ دوش باعطرم زدم ژل موهامم..مشكي شفید شلوار بايك پوشیدم مشكي کوتاه استین لباس يك و اتاق تو رفتم

 ..اشپزخونه تو رفتم

 ..شتابان چنین کجا به بابا:میشا

 ..اومده گیرت خوشتیپي شوهر همچین خداروشكرکن روب:من

 ..البته صد که اون:میشا

 ..بري بذارم تا بده بوس يك:گفتم کردمو حلقه کمرش دور دستمو رفتم

 ..نمیدم:میشا

 ..میگیرم:گفتم روش شدم خم

 ..درنیومد اب از درست حرفت ديدي تازه..نكن اتردين ا:میشا

 حرفم؟ کدوم:من

 ..نیاوردن کاچي:میشا

 ..اوردن بیا:شد بلند زنگ صداي که بدم جوابشو اومد خنديدم

 ..بري بذارم تا بده بوس اول.اَ اَ:گفتم که کنه باز درو بره اومد

 ..زنگ رو بود گذاشته دستشو يكي که انگار شد بیشتر زنگ صداي

 ..يارو کشت خودشو برم بذار ديوونه:میشا

 ..بعد بوس.نوچ:گفتم و خنديدم

 ...میدم دوبلشو بهت بعدا بخدا بیخي:میشا

 قول؟:من

 ..يارو کشت خودشو اترديننننن..قول:میشا

 ...ديگه میكرديد باز فردا میذاشتید خب..به به:اومد ايالر صداي کرد باز درو رفت دويید بازکردم دستمو

 ..داداشته تقصیر جون ايالر نداره ربطي من به:میشا
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 ..برم قربونت خوبي:ابالر

 ..یدبفرماي.ممنون:میشا

 ..گرام خواهر سالم به به:در دم رفتم

 ..سالم علیك:ايالر

 ..بغلم دويد يكهو عسل

 ..جون دالي:عسل

 خوبي؟..من عسل سالم:کردم باز براش دستمو نشستم زانوم رو

 ..میسیي:عسل

 ..نمیگیريا تحويل رو ما جونم عسل:میشا

 ..اشپزخونه تو بردتش میشا که گفت چي نمیدونم گوشش دم و میشا بغل رفت عسل

 ..کرد شكالتي لباسسمم تمام بغلم اومد شكالت با بعد يكم

 ..خوب دختر کردي شكالتي لباسمو ارومم عسل:من

 ..نده گیر ديگه اس بچه اتردين:میشا

 ..دادم گیر کجا من اخه:من

 ..نخورديد که صبحونه خب:ايالر

 ..نداد هیچي من به اين بابا نه:من

 ..میخواي صبحونه گفتي اصال ندادم؟تو هیچي تو به من اتردينننن:شد بلند دادش میشا

 ..نه:من

 ..نگمه:میشا

 ..تواشپزخونه رفت خنديدو ايالر

 ..اوردم کاچي براتون بیاين ها بچه:ايالر

 تو بردم کردم بغلش خنديدمو بود شده قرمز میشا ولي ورفتم باال انداختم ابروهامو کردمو نگاه يك میشا به

 ..اشپزخونه
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 خجالت؟ يا خوريمب کاچي:من

 ..بخور..بريز زبون کم:ايالر

 ..باشه داشته نیاز خیلي فكرکنم میشا ولي ندارم نیازي من:من

 ..خنديدم هر هر من شدو قرمز میشا

 ..نكن اذيیتش باباگفت خوبه حاال:ايالر

 !کنم؟ کي؟من؟اذيتت:من

 ..بخور:ايالر

 موند من ارهدوب و..رفتن بعدم و نشست ساعتي يك ايالر و وخورديم کاچي

 ومیشا م

 ..ببینم بده حاال.. بدي دوبل شد قرار خب:گفتم وايسادم کنارش رفتم

 ...گیري چقدر اي:وگفت بیرون کرد فوت صدا با نفسشو

 حله؟:گفت کردو جدا لبم از لباشو...میداد دست بهم حالي چه مواقع اين در اخ..لبام و گذاشت لباشو بعدم

 ..بدي بايد هم ديگه يكي يعني دوبل گفتي:من

 ..ببوسي داري دوست که و کسي خوبه چقدر بود تر عمیق اش بوسه اينبار ولي لبام رو گذاشت لباشو دوباره

 خوبه؟:میشا

 ..بله:من

 نمیكني؟ بگم؟دعوام يكچي اتردين:میشا

 زلزله؟ کردي بگو؟چیكار عزيزم نه:من

 ..بودم که ارايشگاه تو ديروز ولي نكردم کاري من:میشا

 خب؟:من

 ..زد زنگ ارش:گفت سريع و بست ماشوچش

 ..کرد گرم ظروف و ظرف با و سرش اشپزخونه تو تو رفت سريع بعدم
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 کشیدم پشت از دستشو رفتم...نداره گناهي که میدونستم چون نبودم ناراحت میشا دست از شديد امپرچسبوندم

 ..وايسته کردم وادارش

 ..بگو ديگه بار گفتي؟يك چي:من

 ..هیچي..هي..ه:گفت که بود شده ترسناك یليخ ام قیافه نمیدونم

 كارچی تو با عوضي بگو؟اون ديگه يكبار ادم گفتي؟مثل چي گفتمم ؟میشا:زدم داد اون سر چرا نمیدونم شدم عصبي

 لعنتي؟ بگي من به بايد االن داشت؟اخه

 من دابخ اتردين..نداره کاري باهام کردم ازدواج ديگه بايكي که حاال ديگه که گفت و زد زنگ فقط..نمیدونم بخدا:میشا

 ..ندارم کاريش

 ..باال دويید ها پله از و کرد گريه بعدم

 دمپاش..میدونم کردم چرا؟ناراحتشس واقعا..زدم داد میشا سر چرا نمیدونم..دستام بین گرفتم سرمو رومیزو نشستم

 شتدا بودو کشیده دراز تخت يرو تو رفتم کردم وباز در..میكرد تیكه تیكه قلبمو اش گريه صداي.اتاق سمت رفتم

 داد سرت اچر نمیدونم خانومي ببخشید:گفتم بوسیدمو سرشو..بغلم تو کشیدمش نشستم کنارش رفتم میكرد گريه

 ..نبود خودم دست.. ببخشید..زدم

 ..ندارم کاري اون با من بخدا اتردين:میشا

 بدي؟ غذا ما به نمیخواي شما حاال..ببخشید..میدونم..گلم میدونم:من

 ..کنم درست میرم االن:گفت کردو بلند ام سینه از سرشو

 ..دنبالش منم پايین رفت و شست صورتشو و دستشويي تو رفت

 ..اشپزخونه تو رفت

 ..بشین بیا حاال بیخیال خورديم صبحونه تازه میشا:من

 ..نمیخوام..نمي:گفت کردو فیني فین

 ..میكرد درست الزانیاو مواد گاز تپش داشت اشپزخونه تو رفتم.ناراحته ازدستم هنوز فهمیدم

 ..بشه بد حالم بريزي قرص توش سري اون مثل نكني هوس:گفتم باخنده

 :گفتم اشو شونه رو گذاشتم سرمو کردم بغلش پشت از رفتم نزد لبخندم يك حتي اون ولي

 ..زدم داد سرت چرا نفهمیدم شدم عصبي لحظه يك منم خب..ديگه ببخشید عزيزم:من
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 میكني؟ خالي سرمن دادتو چرا زده؟اخه زنگ اون که چه من به اخه اتردين:گفتو سمتم برگشت

 .عقب کشید سرشو که ببوسم لبشو جلو بردم سرمو

 نمي برام اعصاب من میاري اسمشو هرسري اصال...شدم عصبي نبود خودم دست..ببخشید میشاگفتم ببین:من

 اشتي؟ حاال...مونه

 اشتیي؟:گفتم پیشونیش به چسبوندم ونیموپیش جلو بردم سرمو.کرد نگاه بهم فقط

 ..بخوريا پلو سوخته بايد وگرنه کنم درست ناهار بذار اونور برو..باشه:میشا

 ..برم کوچیك دل اون قربون ن الهي:من

 ..درنبیاوردم اشكتو من اگه ولي..خدانكنه:میشا

 مثال؟ کني چیكار میخواي:من

 ..شه خنك دلم میريزم فلفل زياد غذات تو:میشا

 ..بازکن اخماتو فقط بكن داري دوست هرکاري باشه.ا:من

 هرکاري؟ اتردين:میشا

 ..هرکاري:من

 ..باشه:میشا

 .دلمم اخ اخ:وگفتم دلم رو گذاشتم دستمو

 نم اصال..ها میخوره دسپختمو که نیست اولشم بار خوبه حاال لوسي خیلي اتردين ا:گفت همو تو رفت اخماش میشا

 ..گهرم

 كمي برداشت گوشیشو ارايش میز جلوي نشست اتاق تو رفت..دنبالش رفتم که ها پله سمت فتادا راه باشوخي بعدم

 ..بغلم تو افته بي شد ياعث که کشیدم دستشو که بیرون بره اومد رفت ور باهاش

 وروجك؟ بري میخواستي کجا:من

 گفت زدو وپا دست يكم

 ..اتردين کن ولم:میشا

 میكني؟ ترم ديوونه میكني که نازايي اين با میدونستي:من
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 ..بودي که اون:میشا

 میشا؟:من

 بله؟:میشا

 خريد؟ بريم میاي:من

 ..خريده ضعفش نقطه چون میكنه قبول حتما میدونستم

 :وگفت بوسید گردنمو زير.صورتم نزديك بیاره سرشو که بود میشا نوبت حاال

 کني؟ استفاده ضعفم نقطه از میخواي چیه:میشا

 .بوسیدنش به کردم شروع میل باکمال منم.لبام ور گذاشت لباشو اروم بعدم

 خريد؟ ببرمت میخوام بده چیه:گفتم عقب برد سرشو بعد يكم

 ..دارم چي همه خداروشكر االن ولي میكنم خالي جیبتو وقتش به اونم:میشا

 ..نه گفتي خريد به تو يكدفعه عجب چه:من

 ...نزد وحرفي ام سینه رو گذاشت سرشو

 یدمکش دراز کنارش وخودمم تخت رو گذاشتمش کردم بلندش اروم بوسیدم پیشونیشو..بیدهخوا کردم حس بعد يكم

 بخواب:گفتم بوسیدم پیشونیشو کرد باز چشماشو الي میشا که خورد زنگ گوشیم..بغلم تو گرفتم وسرشو

 ..بخواب..عزيزم

 ..پايین تخت از رفت اشدبودپ شده بیدار میشا ديگه ولي. کردم خاموش کیه ببینم که اين بدون گوشیمو بعدم

****** 

 ..میزنه حرف باگوشي داره میشا ديدم اشپزخونه تو رفتم

 ..حتما باشه:میشا

----------- 

 .میشیم مزاحم نه:میشا

---------- 

 ..خدانگهدار حنما..ممنون:میشا
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 ..میگرفت ام خنده میشد مودب چرا نمیدونم

 ...میخندي چي به کوفت:میشا

 ...کردي صحبت ودبم انقدر که اين به:من

 ..هست که همینه:میشا

 ..حاال بود کي:من

 ..گرامم مادر:میشا

 من؟ مامان:من

 ..بله:میشا

 ..کرده دعوتمون حتما

 ..بله:میشا

 شدم tvديدن مشغول کاناپه رو نشستم

 ..بغلم تو اومد هم میشا

 نمیكنه؟ درد گلم؟جايیت خوبه حالت میشا:من

 میكردم زنا داشتم هم صبح بابا نه:خنديدوگفت

 خوبي؟ واقعا نه..خريداريم نازاتم:گفتم خنديدمو منم

 ..باورکني بزنم باالنس افتاب برات پاشم میخواي اتردين اره:میشا

 خنديدم

 ...باورکردم نه:من

 شده؟ چیزي میشا:گفتم کنه پنهونش يا نده لو يكچیزيو میخواد کردم حس

 ..بابا هان؟نه:میشا

 ..نگو دروغ:من

 ..میشي مهربون میكني کاري خراب يك هروقت تو اخه

 شدم؟ مهربون کجا اصال من نه:میشا
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 ..من به چسبیدي اينجوري اومدي که اين:من

 ..ديگه شوهرمي چیه خب:میشا

 کردي؟ کار چي بگو راستشو میشا:گفتم خنده با داده اب به گلي دست يك شدم مطمئن واقعا ديگه

 ...خب..خب:گفت رفتو ور انگشتاش با

 ..کردي چیكار ببینم بگو نكن خب خب انقدر میشا:گفتم پام رو نشوندمش کردم بلندش

 نشي؟ عصبي میدي قول:میشا

 ..میدم قول نه:من

 ...رفت سر ام حوصله بودي خوابیده که غروب:گفت پايین انداخت سرشو

 ..بگو پس.نشم عصبي دادم قول میشا:گفتم کردم بلند سرشو اش چونه زير بردم دستمو کرد سكوت

 ..سوخت کردم چیكارش نمیدونم بعد اينترنت رفتم تابت لب با بعد بردارم نبوده حواسم تابمو لب خب:میشا

 ..کرده چیكار فكرکردم من حاال.شد دار بغض صداش کردم حس

 ..زده حلقه چشماش تو اشك وديدم کردم بلند امو سینه به بود چسبونده که سرشو

 چیكار زدي گفتم بگو چیشده؟منو مگه برم قرونت الهي.تببینم..نريختیا ريختي اشك قطره يك میشا:من

 ..لندن بريم ايالرينا با فردا پس براي بايد چون باشي خوشحال بايد شما االن بعدم....کردي

 !!چي؟؟:گفت کردو نگاه بهم بهت با

 .ببرم خوب يكجاي عسل ماه زنمو داشتم دوست چیه:من

 .باحالیي خیلي اتردين:میشا

 بغلم پريد و

 ..کني احساسات ابراز میتوني ارومم حاال..یدونمم:من

 ...دورباشم عسل از هفته سه جوري چه بودم گرفته باد غم اخه:میشا

 که اين نه اخه....میگه چي عسل ماه میام باهات که عزيزم همسر خوشحالم بگه که اين جاي به باش مارو زن دکي:من

 اينجا؟ میاد روز هر

 خنديدوگفت
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 ..مرسي بازم ولي..میاومد که يكبارو اي هفته خب..مسخره ديگه نكن تاذيی اتردين ا:میشا

 ..بوس اول نیست قبول تشكر اين:من

 ..بريدن بوس با نافتو که توهم:میشا

 ...بوسید لبامو رومو شد خم بعدم

 .....میكنم شكر خدارو صدبار روزي خاطرهمین به و کنارمه خودم میشاي..بود حس همون ودوباره

 لیوتفض دست بايد واقعا..اومد وجود به خونه يك گرفتن خاطر به که عشقي..کرد باما سرنوشت که غماري اخر شد واين

 ..شرطش خاطر به بوسید

 سامیار اززبون

 سمتم اومد گوشیم با نرسا از يكي که بیرون اومدم عمل اتاق از

 زدن زنگ خانومتون دکتر-

 نفس به زدم زنگ گرفتمو دستش از رو گوشي دادمو تكون سرمو

 اقايي جانم-نفس

 زدي زنگ داشتي کار خانومم بال بي جانت-من

 شناي نیمک ابتني استخر تو بريم اينجا بیاد میخواد شقايق داري نگه راستینو بیايي زودتر يكم بگم خواستم-نفس

 بده ياد من به هم پروانه

 بیام من چیكارن اونجا پرستار اون مامانو و ستاره پس-من

 رستارمپ نرفتم باهاشون نداشتم خونه از رفتن بیرون حوصله من باشگاه رفتن ژاله مامان و تارهس نشو بدجنس-نفس

 شده پیر بیچاره ديگه که خانومم زري بگم نه نیومد دلم خواست مرخصي ازم اومد لرز ترسو کلي با امروز بیچاره

 میده انجام زور به هم اشپزي کاراي همون کنه نگهداري بچه از خوب نمیتونه

 میدم ياد رو پروانه بهت بعدن خودم خب-من

 میاد داره شقايق سامیار -نفس

 بگیرم اومدني نمیخواي چیزي ام خونه ديگه ساعت نیم تا اومدم باشه باشه-من

 نیا تند عزيزم خدافظ نمیخوام چیزي نه -نفس

 ببوس راستینو گلم خدافظ-من
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 راستین اين دست از مالیدمشون هامو شقیقه رو گذاشتم دستمو کردم قطع گوشي

 گفتم اتاقم توي میرفتم داشتم که همونطور

 کنن ويزت منو بیماراي بگین رامیني اقاي به میرم من اومده پیش کاري نظامي خانوم-من

 دکتر چشم-نظامي

******** 

 استخر به میخوره که هايي پله سمت میره داره تند تند خانوم زري ديدم که تو رفتم کردمو باز رو خونه در

 خانوم زري سالم-من

 خوبین اقا سالم-خانوم زري

 کجاست؟ژ راستین ممنون خوبم-من

 میرسم خدمتتون نمیان خانوم شقايق بگم خانوم نفس به برم من خوابیده-خانوم زري

 باال انداختم ابرومو يه

 نمیاد؟-من

 جايي برن میخوان میالد اقا با که گفتن اقا نه-خانوم زري

 بدم ياد رو پروانه شناي نفس به خودم دبو قسمت واقعا انگار نه

 نمیاد شقايق میگم نفس به خودم من کنید صدا منو شد بیدار باشه راستین به حواست شما خانوم زري پس-من

 خورد زنگ گوشیم که بردارم مايومو تا اتاقمون توي رفتم خودمم راستین اتاق سمت رفت دادو تكون سرشو

 بفرمايید؟ بله-من

 ببینید بیايي فردا پس فردا خانومتون با بگم خواستم شده تموم اتون خونه نشیمن دکور کار ارامهر اقاي سالم-

 میپسنديد

 میبینمتون فردا حتما باشه-من

 خدانگهدار هستیم منتظرتون-

 ديدار امید به-من
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 هک دريايي يپر ديدن با زد خشكم که سالم بگم اومدم اخر ي پله روي استخر سمت رفتم برداشتمو حولم با مايومو

 (صحنه اين توي نفس عكس) میخوردن موج اب توي افشون موهاش میكردو شنا نرمي به اب توي

 نفس

 به هديگ يكم کرد دير چقدر شقايقم اين خوردم يكم بود اورده برام زري که اي ابمیوه استخرواز ي لبه نشستم رفتم

 استخر ي لبه گذاشتم رو ابمیوه توش بپر شهب لخت میكرد هوس ادم که بود تمیز انقدر کردم نگاه استخر اب

 يهو که کردن شنا استخرو طول نرم کردم شروع ابو توي زدم شیرجه کردمو باز موهامو کیلیپس دراوردمو مايومو اروم

 ازب اب زير چشمامو بخورم تكون نمیتونم اصال ديدم که بزنم پا دستو اومدم پايین شدم کشیده شدو خالي پام زير

 لحظه چند و بود شده اسیر بغلش توي پام دستو که همونطور شد اسیر سامیار نگاه عسلي هاي شعله تو امنگ که کردم

 ورد کردم حلقه دستامو اب باالي اومديم که میووردم کم نفس داشتم ديگه شد گرمش لباي اسیر که بود لبام بعد

 گردنش

 اومدي کي-من

 سر صورتش از بعد صورتشو روي میخورد سر موهاش روي از که ابي هاي قطره پیشونیم به چسبوند پیشونیشو

 کرد حلقه کمرم دور دستشو بود کرده ترش جذاب اش سینه روي میخورد

 ساعته نیم از بیشتر-سامیار

 میاد شقايق االن-من

 گفت کردو نچي

 ددر میره داره میالد با گفت زد زنگ نمیاد-سامیار

 میزد داد نشیمن توي از که زري صداي نهک حس لباشو گرمي خواست لبم تا جلو اورد لبشو

 شد بیدار راستین اقا اقا-زري

 راستین اين دست از-سامیار

 مشوکال اغششو گرمي که همونطور داشتم دوست راستینم به کردنش حسودي کردم باز گردنش دور از دستمو خنده با

 خودم دور مشپیچید سامیارو حوله سمت رفتم بیرونو رفتم اب از اروم داشتم دوست عشقشو

 نداشتم ور امو حوله-من

 ندادم ياد پروانه بهت هنوز که من میري نفس ا ا-سامیار

 شد بیدار راستین-من
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 خب؟-سامیار

 میارم ابمیوه برات االن کن شناتو شما عزيزم که نداره خب-من

 خورد دهنیه بگم خواستم تا استخرو ي لبه بودم گذاشته که اي ابمیوه سمت رفت

 بود دهني-من

 زد چشمك يه

 ديگه بود بودنش دهني همون به خوشمزگیش-سامي

 نفس اززبون

 ايینپ رفتم پوشیدمو خوابم لباس روي از روبدوشاممو کردم باز چشمامو میومد پايین ي طبقه از که پیانويي صداي با

 رفتم یرقصیدنم ها کالويه روي مهارت با انگشتاش همیشه مثل بودو بسته چشماشو بودو نشسته پیانو پشت سامیار

 خوندم بعدش و بوسیدم چشماشو روي شدم خم کردمو بغلش سر پشت از

 میكنم بازش بوسه با تورو ي بسته چشماي-من

 بوسید گلومو زير

 قلبش سمت بردم و اش سینه روي گذاشتم دستمو

 میكنم نوازش خودم تورو ي شكسته قلب-من

 اش شونه گودي روي گذاشتم امو چونه

 کسي از بگیره دلت وبغر تنگ نمیزارم-من

 داشتم دوست کشیدو که عمیقي نفس چقدر صورتش روي شد پخش موهام تموم که دادم سرم به تكون يه

 میرسي میخوايي هرچي به کنارتم من وقتي تا-من

 کردم بیشتر بازوهاش دور دستامو فشار

 تنت عطر از پرمیشدم میگیرمت بغل خودم-من

 گردنش گودي توي کردم فرو سرمو

 نبودنت از میمیرم که بفهمي هم تو کاشكي -من

 پاش روي نشستم رفتم
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 میخورم غصه تو جاي میكنم گريه تو جاي میشمارم هاتو بهونه شبا تو جاي به خودم-من

 تنت عطر از پرمیشدم میگیرمت بغل خودم

 نبودنت از میمیرم که بفهمي هم تو کاشكي

 میشمارم هاتو بهونه شبا تو جاي به خودم

 میخورم غصه تو جاي میكنم هگري تو جاي

 بزن قلبتو حرفاي بگو داري دوست که هرچي

 من براي دردودالت خودت مال هات دلخوشي

 زدم دنیارو يه قید تو داشتن ي واسه من

 بدم دنیامو تو به تا بخواي چیزي ازم کاشكي

 بزن قلبتو حرفاي بگو داري دوست که هرچي

 من براي دردودلت خودت مال هات دلخوشي

 زدم دنیارو يه قید تو داشتن ي واسه من

 بدم دنیامو تو به تا بخواي چیزي ازم کاشكي

 تنت عطر از پرمیشدم میگیرمت بغل خودم

 نبودنت از میمیرم که بفهمي هم تو کاشكي

 میشمارم هاتو بهونه شبا تو جاي به خودم

 میخورم غصه تو جاي میكنم گريه تو جاي

 نتت عطر از پرمیشدم میگیرمت بغل خودم

 نبودنت از میمیرم که بفهمي هم تو کاشكي

 میخورم غصه تو جاي میكنم گريه تو جاي میشمارم هاتو بهونه شبا تو جاي به خودم

 (مهسا از نوازش اهنگ)

 لبش روي چسبوندم لبو

 دارم دوست-من
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 عاشقتم-سامیار

 اتم ديوونه-من

 اتم مجنون-سامیار

 خنديدم

 خدا به اي ديونه-من

 کردي ام ديوونه-سامیار

 خورد زنگ گوشیش

 مهرارا اقاي کرديد دير میگه االن دکوراتوراست نداريم شانس-سامیار

 خنديدم

 هات خنده فداي-سامیار

 بده جواب گوشیتو-من

 میالد داداش به به-سامي

-........ 

 میايیم ما بده کارتو ما به شما باشه باشه-سامي

-...... 

 خدافظ قربانت-سامي

 چیشد؟-من

 ديگه عروسي يه هیچي-سامي

 کي؟-من

 ديگه هفته يه-سامیار

 بود پاياني اين و شوهرمه دنیا مرد بهترين و دارم پسر يه من عسله ماه میشا کرد عروسي شقايق گذشت زود چقدر

 توان به عشقي نفر شیش ما زندگي اغاز براي

 پايان
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