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www.negahdl.com 

 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه

 

 مقدمه

 کبوتری...ناگهان...هوا به وسر...شبدر ی بوته گل زیر.. شدم اسیر خوش ها لحظه درکنار من

 ...داد نشان من به را خود ارادت

 ..کاری کثیف دوباره
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 همیشه که هایی موقع یاداون ندازه می بچگیم دوران یاد رو هواخوبه،من تواین زدن چقدرقدم

  هی....خارجه سر از فکرش که بودم رویایی قد واین میکردم زندگی خیالی دنیایه تویه

 .بردم می لذت اززندگیم..چقد

 تیح بودی خیاالتی همیشه میخوندیم، درس باهم که چندسالی کردی؟تواین هم فرقی مگه-نهال

 (زدم طرفه یه لبخند یه.) هستی همینطوری هم دانشجوهستیم حاالکه

 یدهرس خودش به خیلی که پسری یه دیدیم برگردوندیم آدسرمونوکه می پاداره صدای یهودیدیم

 .ردمیشد ازکنارمون داشت بود بودوخوشتیپم

 رهمغرورومتکب اینقدرکه چندشیه ادم خیلی قیافش برعکس.. علیه امیر اسمش:گفت بهم نهال

 ضاهرش گول اصال آنی ببینم.کنه روضایع همه تونه می فکرکرده که شری پرروهای بچه وازاین

 رونخورباشه؟

 هان؟ نداشتی که قبلی آشنایی بزارببینم داشتی پری دل عجب اوه،اوه-روش به رو سینه به دست

 زنمب موندیکی دلم به عقده توبچگی باورکن پرروهه خیلی بود همسایمون راستشوبخوای-نهال

 ....ادمه حضرت انگار..زده کپک برنج شیر...کنم لهش تودماغش

 هس؟ ادم حاال-

 ....نه یادمه من که جایی تا-

 .ها شه دیرمی سرجلسه بریم کردی منوله اون جای به خودتویهودیدی کن نهال،کنترل-

 ی لحظه بودهمون مردخوبی خیلی استادمون سرکالس.رفتم منم..خودشو کالس سر رفت نهال

 حقیقت به بچگیم رویاهای رسیدم می آرزوم به شدداشتم نمی باورم.گرفتم انس باهاش اول

  من بودو پیوسته

 خانم:گفت استادبهم دفه یه کردم فکرمی مداشت همینطورکه. بودم پزشکی رشته حاالدانشجوی

 کنین؟ گوش درس به میشه مافی

 .تکرارنمیشه ببخشیداستاددیگه:وگفتم اومدم خودم به
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 چیه؟این ها صحنه این االن....میداد پوزخندسرشوتکون نشانه به همینطوری پرروهم بچه اون

 اونموقع...رو ابرو بی جوونه هرچی ی خداسالله کنه منقرض...اهلل اال اله ال خب؟ چی یعنی حرکات

  مومنا مرد این مث

 ...بود کرده فرق االن اما....بودم خونسردی ادم اصوال...داشتم کم تسبیح یه فقط...بودم شده

 مافی؟ خانم-استاد

 !استاد بله

 ......نشه تکرار دوباره بود قرار-

 ....هوا رفت علی امیر ی خنده صدای لحظه تو

 ...میخندی چرا....کوفت: گفتم هش به رو..عصبانیت با

 میاد اما...میخندی چرا تو مرض بگم میخواستم..خندید هویی یه استادم..خورد جا خیلی بیچاره

 ...مزخرفیه واقعاآدم گفت می راست نهال...داد ادامه استاد ودوباره...بابا هستم دانشجو که افتاد

 رفتنی چه اما..نهال طرف رفتم..دانشگاه ی محوطه توی..بیرون اومدم کالس از وقتی

 (علی امیر دست از....)؟خروشان

 دختر؟ گل, ها منفجرمیشی که شده؟اآلنه چی کنی می قل قل داری حسابی داری اوه،اوه-

 .ندارم اعصاب نهال کن ولم-

 تمام اسهو سرگرمی یه..آنی هی میدونستم...نه؟ علیه امیر قضیه..؟ببینم..نکنه شده چی خب-نهال

 ..هههه..کردی پیدا عمرت

 بستم چشامو محکم بعد… زنه پوزخندمی من به حاالدیگه.چندشیه واقعاآدم گفتی می توراس

 .بشه پشیمون اززندگیش که کنم می کاری:گفتم

 :گفت زده شگفت ی چهره با نهال

 اآدم بااین تونصیحت به ازمن ببین آنی.افتادی؟باباایوال سرلج باهاش کاری اول همین-نهال

  توخشکلی توکه.ارزششوندارن چون درنیفت

 .خودتوخوردنکن شوواعصاب بیخیال پس همینطور هم آری،تودرس نمی کم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر راد آیسان | شدم عاشق شوخی شوخی رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

4 

 

 ...نگو جوک پلیز....شم خیال بی عمرامن?what-گفتم تعجب با کردمو باز سریع چشمامو

 :گفت چونشو به مالید رو دستش...باشه رسیده ذهنش به چیزی اینکه مث هو یه

 باشه؟ میدم بهت پیشنهاددیگه یه من پس باشه-نهال

 خب؟-

 هان؟.بترکونش بچزونش،توثانیه باحوصله-نهال

 دختر مدرنیفت باهاش گفتی می پیش چنددقیقه تاهمین نهال غریبی عجیب خیلی.....دختر ویال وا-

 شد؟ یهوچی!

 بقیه کنه نبایداینقدرمسخره تابفهمه بگیرم انتقام ازش خوام شد،می عوض نظرم راستش-نهال

 ...رو

 ...کنیم خف بریزی اب... کنیم کف بشور سرتو..رفیق...شامپوتم شششششششش-

 .نکن مشغول فکرتو زیادیم..برو توهم...دیگه برم من پ..خواهر.... داری فدایی

 !یقین با..خودمو نمیکنم ناراحت ارزش بی چیزای خاطر به من...مرام خوش ببین-

 نمیشناسه؟ تورو کی: وگفت باال انداخت شونه نهال

 (خندیدیم)

 یه شدکه نمی باورم هم خودم راستش شدیم هامون خونه راهی حال شادوخوش هردومون

 خونه وقتی.بشم پوزخنداینقدرناراحت روزازیه

  عادت همیشه...نوید جذابم داداشی اتاق باال رفتم همه از اول رسیدم

 یشههم...هستم هم لقی دهن ادم..البت...کنم تعریف براش میکنم تجربه که جدیدی چیزای داشتم

  سوراخ دهنم..معروف قول به.. میدم سوتی

  کامپیوتر ربروی که ونوید اتاق توی پریدم سریع.... خدا وای...داره

 شده؟روزاول چیزی شادی دل خیلی امروز چیه:گفت منو طرف برگردوند صورتشو بود نشسته

 ؟…گذشت چطوری دانشگاه
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 !برادر..نیفتاد خاص اتفاقی...گفتم..تختشو ی لبه نشستم

 ...اتفاقی خودت تو..بشین...خواهر

 ...!طال بزنی؟دستت حرف اینطوری من درباره میاد دلت.نوید

 هب پایین رو سرم ومن...گردنم دور انداخت ودستشو نشست کنارم اومد بعد...نه خداییش-نوید

 ..بودم گرفته پایین قهر نشونه

 ....کرد نگاه چشمام وتو باال اورد چونمو دستش با

 ..میشم توهم فدای من:وگفت زد پیشونیم روی ای بوسه

 ...خواستگاریت میومدم خودم نبودی داداشم اگه تو جون به نوید: گفتم بغلشو تو انداختم خودمو

 بودم؟ فامیلت من حاال نمیشد...پسر برویی تودل چقد تو آخه-

 ..کوچولو..نریز شکر: گفت بعد...خندید بلند صدای با نوید

 دستشو ندارم دست نوید نکن: گفتن وبا کشید دماغمو نوک بعد...منی نفس... منی آنی تو

 ...برداشت

 ..نداری تحمل...طاقتی کم میدونم که من چیشد؟ امروز میگی حاال-نوید

 (سقف به ونگاه...کشیدم ودراز تخت روی انداختم خودمو بعد) بابا هیچی: وگفتم خندیدم

  .بدیم مالیش گوش زره یه نهال بادوستم خوام می که کالسمونه تو فوفول بچه یه راستش-

 روش خودم خوای شکلیه؟خوشتیپه؟می چیه؟چه حاالاسمش خودم آبجی ایول -من به رو نوید

 بزارم؟ اسم

 پرکن دهن اسم یه باید بذاری خوای می اگه بعدیشم.آره:سوماً. .بدنیست:دوماً.امیرعلی:اوالً-

 .بزاریم

 طعق رو حرفش...دانشگاهیاتو،استادتو دانشگاهتو،دوستتو،هم و باتو مارو عاقبت خداخودش-نوید

 .پسر گل! ها منفجرمیشی بگیراالن نفسی یه اوه وگفتم کردم

 .کرده درست سبزی قرمه مامان بخوریم غذا بریم بهتره فکرکنم اصال-
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 .مامان ایول-

 ...در سمت ورفتیم نوید با...پاشدم

 جفتمون.داده می گوش حرفامونو وداشته بوده واستاده گوش فال مامان دیدیم دروبازکردیم تا

 مامان؟:  گفتیم سوال باحالت

 نینک می نگاه طوری این چرا چیه....همین بخورین شام بیاین بگم خواستم می فقط ؟ چیه-مامان

  شما اصال باشم حرفاتونوشنیده که بالفرض

  ماسیدتون تومخای شوم های نقشه اون از دوباره زارم می فکرکردین دوتا

 ..پ تاجوانی ازنوجوونی تانوجوونی ازکودکی شما ازدست بدین پرورش

 .بده(ی)مامان شادمانی، باکرم داشتی وشفاف شاداب پوستی:  گفتم سریع

 .شکست شتمپ بگم میخواستم ؟ نمیشی چرابزرگ گرفتم ،شیزوفرنی پیشی برو دخترِتَکم یا-مامان

 تمداش فقط نیس چیزی.شاعرانس اینقدطبعت و کشیدی اینقدزحمت که برم قربونتون الهی-

 درنیومد؟ صدای نظرت به اِوامامان!  باورکن میگفتم واسش ازدانشگاه

 چی؟ دزدباشه اگه وای ای -مامان

 .پایین تندرفتیم ونویدم من.باباست ودید پایین رفت ها ازپله تند بیچاره مامان

 می نگز بهش ازبیمارستان هرشب بودکه وقت خیلی آخه توبغلش پریدیم من وبازکرد در تا بابایی

 (وجراح اعصاب مغزو متخصص. )دارن اورژانسی بیمار گفتن می و زدن

 :گفتم..میکردم جدا ازش رو خودم که درحالی

 ...خونمون بیاد دزدا جور ازاین همیشه خداکنه!  مامان میگم

 .یکنهم شماروتماشا داره که روحمه این نیستم که منم ، بله:  بودگفت شده ناراحت یکم که مامان

 راگ گرداند هالک مرا خداوند...مادام تو بر درود:  گفت و روبوسید ودستش مامان اومدپیش باباهم

 ..باشی ناراضی من از تو

 .کنیدباشه می اینقدرالتماس حاالکه-مامان
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 خبر؟ چه من ولینعمت از:  وگفت ونوید پیش رفت بابا..بعدشم

 ...رشده تو هنوز-نوید

 ..کرد بغلش دست یه با بعد.!.جوون....بشه تو فدای پدر-بابا

 ...پایین واومدم.. کردم عوض لباسامو اتاقمو تو رفتم سریع هم من

 پختدست ریزاز یه همینطور بود سبزی قرمه عاشق باباکه نشستیم دورصندلی حال خوش هممون

 خبر؟ چه بابا ازفرزندان ببینم بگین خب:  باباگفت غذاخوردیم وقتی.کرد می تعریف مامان

 که منم طوس این پس خوبه خیلی:  باباگفت. تیزتیز همیشه مثل:  گفتم من.شیرشیر:گفت نوید

 .پیرپیرم

 .ترین جذاب ازهمه اآلنشم همین: گفتم. زیرخنده زدم

 ...محشرمیشین کنین موهاتونوعوض ومدل بزنین اسپرت تیپ یه اگه فقط:  گفت نوید

 ونتوخیاب برم گی می که اینطوری اگه آخه سوزه می مامانتون واسه دلم آخه:  گفت شوخی با بابا

 .بیاد سرم بالیی چه ممکنه نمیدونم که

 . بیرون برم نباید وقت هیچ من پس...اوهوک: گفت مامانم

 اون قراره فرداش دونستیم نمی و بودیم حال وخوش شاد هممون ، بود خوبی شب خیلی شب اون

 .ناگواربیفته اتفاق

 اینقدردوستش که عزیزی مادربزرگم زدوگفت زنگ ازبیمارستان خالم روزجمعه صبح درست

 ازهمه که شدمنم بدمی حالش مامانم بود جهنم مامثل ی روزخونه چهل درست. کرده فوت داشتم

 هدانشگا محیط به گرفتم تصمیم وآشنادوباره ودوست فامیل وحرفای دلداری بعدازکلی.بدتر

 .شه عوض تاروحیم برگردم

 خهآ نمیدیدمش اومدخوب می ازدور داشت بودکه پسری یه دیدم که نفری اولین رفتم که دانشگاه

 زارعه اقای همون این اومدکه یادم دفه یه.دید تارمی چشمام که بودم کرده اینقدرگریه

 تونخدابه که امیدوارم گم می تسلیت بهتون دل خوبه؟ازته حالتون خانم آنی سالم:جلواومدوگفت

 .صبربده

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر راد آیسان | شدم عاشق شوخی شوخی رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

8 

 

 شین؟ می اینقدرزودباآدماصمیمی شماهمیشه.ممنون خوبم بله-

 ردک فوت شماافتاد برای اتفاق این که روزبعدازاین ده مادربزرگم منم راستشوبخواین-امیرعلی

 .داد دست بهم وصمیمیت همدردی احساس جورایی یه همین واسه

 ودنب گفت می نهال که طوریایم اون اماامیرعلی خوندم بوداینوازتوچشماش دل واقعاازته حرفاش

 زدم بهش لبخندی...بفهمه کسی خواست انگارنمی بودکه بزرگ غم یه توچشماش

 دمش بزرگ وتودستاش داشتم دوس بزرگموخیلی مامان ،من میدونین.کنه خدارحمتشون:وگفتم

 .شدم گیج چیکارکنم،واقعا دونم نمی رفته حاالکه

 خودمکنموبا می اشتباه که فهمیدم امابعدها بودم همینطوری اوایل منم کنم می درکتون-امیرعلی

 آدم کردم سعی هم وبعدازاون برن چطوری که اینه امامهمترازاون میرن روزی آدمایه ی همه گفتم

 (قمپز بازم.)کنم واشتباهاتموجبران باشم بهتری

 نظرم به فروریخت هام ازناراحتی ذره ویه نداشتم بدی احساس دیگه کرد دلموخالی ته حرفاش

 اومدیم بانهال که روزاولی میدیدمش بودکه باری دومین این بودگرچه شده واقعاعوض

 برمی داشتیم بانهال وقتی.بود کردم،واقعاروزخوبی کردموامروزوجانشینش دانشگاهوفراموش

 .گمبایدب چی دونم شده؟واقعانمی اینقدرعوض امیرعلی این چرا شده چی: پرسیدم ازش گشتیم

 یآشنای بهش رفتم تاثیرگذاشته،اتفاقا خیلی روش مادربزرگش مرگ راستشوبخوای خب.آره-

 ونا کرد می مسخرم خیلی آخه گرفت حاللیت خندیدوبعدازم کلی بودم همسایشون گفتم دادمو

 .کنم یم تحسینش خیلی که ،باوقارمن متین. شده اماحاالواقعاپسرخوبی بود سالم سیزده من موقع

 پیاده...حاجی...جور چه اونم شدی عاشقش کنه فکرمی ندونه هرکی ها ری تندمی داری خیلی-

 ..میشی پشیمون حرفات این از بعدا مطمئنم..میشن اینطوری اولش همه! شو

 برادرمی یه مثل اون به من نگاه شده عوض که ازوقتی بعدشم کن شروع بعد برسی بزارازراه-

 ؟ زدم می حرف باهاش داشتم دوساعت بودم من بعدشم،نکنه! مونه،راستی

 تازه...گفت می بهم مادربزرگش راجب داشت فقط منحرفه فکرت خیلی گی می اونو پس.آهان-

 .کن قضاوت دربارش بعد بگذره یکم بذار..داغه االن

 .دهدنیااوم به دومش ی بچه آخه خالم مالقات برم باید شده دیرم خیلی من آنی ببین خب خیلی-

 .تنهامیرم خودم من توبرو پس مبارکه...آخی -
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 اون لمث دوستی که کردم افتخارمی واقعا داشتم دوسش دورشدخیلی سریع کردوخیلی خداحافظی

 دانشگاهی ماپیش که مااونموقع ی خونه نزدیک خونشونواوردن بودکه پیش سال حدودایک.دارم

 ماتویه قرارشدکه ازین شدوموضوع روزگارسیاه ی صفحه آشناشدیم باهم وتومدرسه بودیم

 نهال هروقت میخوند،یادمه روانشناسی رشته،نهال تفاوت یه با البته بخونیم درس باهم دانشگاه

 مثل نهال نویدوهم اماهم بشه خودم بایدعروس نهال: گفت می مامامان ی اومدخونه می

 . اآلن تاهمین حتی کردن چیزافکرنمی این خواهروبرادربودنواصالبه

 اخالقش امیرعلی هرچندکه نمیومد خوشم زیادازامیرعلی من گذشت وروزهامی گذشت سال سه

 قایآ روزاستادمون یه...بود خندش واسه تعریفام اون..میدونستم ثانیه یه بوداماواسه بهترشده

 من روی هم خاصی محبت براون بودوعالوه مهربون حال ودرعین باشخصیت مردی که پناه یزدان

 .زد زنگ بودبهم باباهم قدیمیه ازدوستای ویکی داشت

 کجایی؟ دخترم سالم-استاد

 شده؟ چیزی کنم خرید یکم اومدم بیرونم-

 باشه؟ افتاده اتفاقی باید میزنم زنگ دخترخودم به وقتی مگه نه-

 (میده در قمپز فقط که استادم این)

 هستین؟ خوب استاد دارین شمالطف-

 .اینجا بیای میتونی اگه بگم خواستم می فقط عالی دخترم بله

 .....چیزی یه فقط اونجا میام چشم روی به استاد بله-

 بیای؟ تونی نمی دخترم شده چی-

 .....فقط....استادفقط نه-

 شدم؟ جون شده؟نصف چی دخترم-

 (شششششششش)کجاست؟ دقیقا شماهستین که جایی اون فقط-

 .ردممیک سکته ها؟داشتم کلکی خیلی توهم نمیزاره هواس که پیری ببخشیداین وای ای-استاد

 .خیلی جوونین هم اآلنش همین بشم سرکچلتون فدای-
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 .نیستم قدیما اون مثل دیگه رفت شیرین باباازوقتی ای-استاد

 ننمیدونی ازخداخواسته منم اینوگفتین حاالکه میزنم باال آستین واستون اصالاستادخودم-

 علت هدخترب ازدانشجویان جک،نیمی فضوالن واحدمرکزی گزارش میدیم،به تلفات چقد تودانشگاه

 بیش خاطرمصرف به آنها از ونیمی پناه یزدان آقای های ازحدبرسرکالس بیش قلب تپش

 ولا ثانیه درهمان بوکننده خوش اسپری جای به کش حشره گرفتن اشتباه و آرایشی ازحدازلوازم

 .باد نشاط به دل ویادشان خندان روحشان.پیوستند ابدیت به

 ادشیرینبای میدم ترجیح گلم خبر؟نه بی وما میافتاده دانشگاه این توی جالبی اتفاقات چه به به-

 .پرنیان بیابیمارستان میذاری توحواس مگه راستی.وبمیرم باشم زنده

 .استاد فعالخداحافظ.استاد چشمم رومردمک-

 .دخترم خداحافظ-

 آخه آلبالویی602یه خریدافتادم ماشینوواسم بابااین که روزی یاداولین ورفتم شدم سوارماشینم

 تیراس سبزمیخواست پیکان یه دلم همیشه میادامامن خوشم رنگ ازین همه مث منم فکرمیکرد

 دارم دوسش ولی میکنه هنگ ماشینم مواقع بعضی که این با اآلن اما.خیلی بودم بچه که

 .خیلی،خیلی

 :گذاشتم رو دیوونه دل...عشق اهنگ زدمو فلشو

 دیوونه دل. . .  دل دل

 میدونه تورو قدر کی

 ویرونه تو حال..........نیست عشق

 جاشه تودلم که اون

 .....چشماشه تو که عشقی با

 کاش ای

 ..........باشه من مال

 .....بود تو مال دل این
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 ....سود چه تو از اما

 حسود دنیای از...تو رفتن از وای

 ..گاهی مرا کن تماشا...عاشقه

 ..خواهی اگر..آید من سوی شاید دلت تا

 ..همراهی به آید عشق تا

 دیوونه دل دل دل

 میدونه تورو قدر کی

 نیست عشق

 ویروونه تو حال

 جاشه دلم تو که اون

 چشماشه تو که عشقی با

 کاش ای

 باشه من مال

 

 (شکوهی شهرام از دیوونه دل)

 !موزیک این با..هزار..هزار داری فدایی شهرام

 ..میگفتم داشتم بله

 .بودم هم بچه البته دختردنیایی ترین توبدسلیقه میگفت باباهمیشه یادمه

 نشونه ردز رز میگفتن استاد،همه واسه بخرم گل دسته تایه داشتم نگه فروشی گل یه کنار راه توی

 بودکه پرت حواسم قدر این تومغازه میرفتم داشتم وقتی.بودم رززرد عاشق من اما نفرته ی

 ...الوسالم:گفتم
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 گوشی لحظه یه ببخشیدمیشه الوسالم:گفت مردونه صدای یه دیدم فقط کیه فروشنده نفهمیدم

 .نمیده جاآنتن این آخه دارین رونگه

 داده پایین وحسابی بود شاپوسرش ای سرمه کاله یه...نمیدیدم چهرشو دقیق اما..باال اوردم سرمو

 ...پایین وسرشم....نبود دید تو زیاد که طوری بود

 تزئین ایهب میخوام رززرد تا بابیست گل دسته نبودیه ببخشیدحواسم:بودگفتم گرفته خندم خیلی

 .قشنگ خیلی

 :گفت میشد دیده لباش فقط که درحالی...بود پایین سرش که همینطور

 .نفرته ی رززردنشونه میگن ؟آخه ببرین کی واسه میخواین بپرسم میتونم-

 .شمامیخواستم واسه.... بگم رفت یادم ببخشید-

 .....باال اورد سرشو سریع

 منونشناختی؟ معلومه پس-

 :گفتم مسخره لحن وبا شدم دقیق روش

 که تیجاسوسوداش یه نقش فیلم تویه که نیستی چرا،توهمون میبینم فکرمیکنم دارم که اآلن-

 مرد؟ آخرشم

 ؟ شوخی بی-

 !واال-

 :گفت لبخند با...کرد خودنمایی بورش و کوتاه وموهای اورد در کالهشو

 منمیگم، میشه طالیی داره اوضاع اماحاالکه بزارم سرت سربه یکم میخواستم شناختمت چون-

 .ام زهره

 ....بودمش شناخته اگه عزیزم جون به

 .وخودت خودم هابین نگی کسی به فقط مریخم منم خوشبختم-

 !فکرکن ذره یه نشناختی من جون-
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 ...........کنم فکر بذار

 محله بودیم بودورفته سالش00سالمونوید9 من هاکه موقع اون اومد یادم تا فکرکردم خیلی

 همیشه که اومد بودیادم سالش06 که داشت شیطون ی بچه یه که داشتیم همسایه یه جدیدمون

 الک وناخناش همیشه بودیادمه بانمک بودخیلی زهره اسمم دختربودمو داشتم دوست خیلی:میگفت

 باال اوردم اشرمو انگشت هویی یه اومد یادم ایناروکه.میکرد دعواش مامانش میزدوآخرشم

 تویی؟ زهره...اِ:وگفتم

 نهمی کردم،به کمک بهت موهات کردن مشکی تو چقد شناختی؟یادته باالخره خانوم آنی به به-

 کردی؟ روفراموش خیرخواهی همه منواون زودی

 خودتی؟ سامی شدی چقدعوض-

 :گفت خاروندو سرشو

 .سامی برادردوقلوی ام مانی من نه-

 .بردار دست...-

 .!توجیبمه دستام که برگشته بخت ازکجامن

 ..!سامی-

 امیس بلندبود خیلی ی پله راه یه فروشی گل توی.برد باال تسلیم ی نشونه به دستاشو سامی

 آنی؟ مادام کنم دعوتتون قهوه یه به میتونم:کرد اشاره بادستاش

........................................ 

 ......احساسم بی کنت همون هنوز من بود؟ کجا مادام-

 :گفت شونمو روی زد دست با

 ....کردم بزرگت من...میدونم-

 ..میشه بو بد محیط تو نپاشون جو.....ازافه غلتا

 ...ناگهان میبردش تو، عطر خوش بوی
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 (مثال انداخت تیکه......)زبان نیش..همره... ورود با...قدمتت با

 ...نخور زیادی گل.....آشغالی پسر هی-

 ...نبر هی ندوزو هی...ودوزو دوخت ی پارچه

 ...گفت دستشو رو زد بعد

 ..شخصیت بی دختر...اخالق بد......دهن کج-

 ؟....تربیت تو نداری..بدی بد حرفای چه

 ...منو کردی بزرگ تو که نگفتی مگه-

 (نمیاوردم کم شعر تو میومد خوشم...)همو هی نکن قاطی...میره بابا به بچه

 ......نترکوندم مختو تا باال برو-سامی

 ،وسط لیبودخی قشنگ خیلی میشدکه ختم بوم پشت یه هابه پله نمیشدراه باالباورم رفتیم باهم

 ووسط دنبو ویاس پرازپیچک وستوناش سقفش زیباونازبودکه خیلی چوبیه آالچیق یه بوم پشت

 اونقدموهاش بوددخترک داشته نگه دختراونو ی مجسمه یه بودکه قشنگ خیلی میز یه اون

 امبچگی رویای رزقرمزبودیاد های پرازبوته بوم میرسید،دورتادورپشت زمین تاروی بلندبودکه

 نم کوچیک دنیای تو آخه.باشم روداشته جایی همچین یه آروزوداشتم همیشه روزاکه اون افتادم

 خیلی درختی ی خونه یه قدیمیمون خونه توی خودم من...هرچند...بود بزرگ خعلی چیزا این

 جای یه من..دیگس چیز یه شخصی مسکن خب..اما...روبروش یکی ونویدم داشتم عروسکی

 ...اومدم خودم به بودکه سامی باصدای....میخواستم تر بزرگ

 بشینی؟ نمیخوای کجایی خانم آنی -

 :گفتم زدمو دار کش سوت یه

 ....!شده ساالد مخم... ؟راستشوبگو ایناکارخودته سامی-

 .کاروداد پیشنهاداین اول اون کارزنمه روبخوای راستش نه-

 ؟..نه افتادیم دبش سبزی قورمه یه پس!.... عجب

 ...مانتوم جیب تو گذاشتم ودستامو..انداختم بهش مزخرف نگاه یه بعد
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 و زد طرفه یک لبخند یه

 رونداشتی؟ جایی همچین یه آرزوی توازبچگی اصالمگه میکنه فرقی حاالچه.معلومه خب-

 خریده ایدین دونه یه واسم قدیما اگه تو جون به کاروکردی؟ این خاطرمن نگوبه....اما چرا-

 ..........سهله که این....باشی

 شِکر؟ بی شِکَریا با سردرازدارد، رشته این بعد برای باشه..حاال....نکنه درد دستت-

 .کبانم-

 (خندیدم!)دخترم قهوه تو شماروبریزم نمیتونم که من آخه-

 .شکر بی کردم شوخی-

 ....بودی مزاج تلخ بچگیتم از-

 به هشت...شیرینن اولش....هستن دورو اونا اخه...نمیسازه باهاشون طبعم....تلخم شیرینا لیمو با

 میاد؟ دلت تو اصال.... میزنن تلخی

 عدوب اینجا بیا مثال..کرد اشاره خودش سمت وبه باال اورد رو دستش بعد.... !کوچس سر بقالی-

 .نشستم روبروش رفتم.بزنیم حرف باهم تایکم اینجاروصندلی بیابشین حاال خب:گفت

 .....آشغالی خیلی سامی-

 ....مراحمی شما چیه؟ حرفا این-

 ...داره قابل صاحابش-

 ........میبینه قشنگ چشماتون

 ...دیگه شدم بزرگ االن من....بازیاتو دیوونه..نکن شروع من جون سامی

 .........میرسیددد دادم به خیلی ها اونموقع هات نقشه خداییش ولی: وگفت خندید بعد

 ...!میکردیا بازی خوب توهم

 .زیباو قشنگ رویای میمونه،یه رویا یه مثه قشنگه اینجاخیلی کردی شادم میگم دل ازته ولی -

 .داری وقت شب تانیمه فقط نمیارن دووم رویاهاهمیشه باشه یادت اما-
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 .خندیدیم دوتایی

 .روداد قشنگ جورآرامش یه بهم اینجا اما رودیدم قشنگی خیلی ی جاها من میگم جدی-

 یاخجالت؟ بخوریم قهوه حاال وای وای-

 ؟ میشه پیدا خجالت مث ای واژه دیکشنریت تو اگه-

 هان؟ بخوریم مونو قهوه بیا کن ولش میکنه،اصال اعالم رو ارور االن همین از وسیستم-

 .عالیه-

 ی روحیه باهمون استایل بودوخوش ترشده بودخیلی،جذاب شده عوض ترشدم دقیق روش

 شادهمیشگی،

 داشتن، مشکل خیلی که باوجوداین وسامی بودیم دوست باهم سال5 منونویدوسامی یعنی ما.

 ...بود کرده زده شگفت رو همه که بود بود پدرش ناگهانی رفتن دلیلشم

 ایرانی.. سامی بابای...بودن هم عاشق باباش مامان...بوده سالش 00 سامی که وقتی درست اونم

 ردهمیک کار اونجا سامی مامان که شرکت یه توی ایران میاد وقتی که دورگه توریست یه...نبوده

 ونطورهم...اما. میشه وموندگار....میشه مامانش عاشق دل صد نه دل یه و...میبینه اونو بوده ومنشی

 ...!مادرشه ی وقفه بی زحمات حاصل..وسامی..میشه غیب باره یک...گفتم. که

 !میکنی نگاه چیه-سامی

 ..!سامی

 ..!جانم بله-سامی

 نبود؟ وکالت قصدت مگه ؟.......فروشی ؟گل........؟اینجا...تو

 (داد وادامه ای گوشه به زد زل..)بابا منووکیل؟نه-

 .....نتونستم.....که اومد پیش اتفاقاتی-

 سوال؟ عالمت شدم.

 ....تعجباتم اون ی کشته: وگفت خندید
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 ....تفکراتم این ی مرده منم

 اتفاقی؟؟ چه بپرسم میتونم....عجیبه

 .میشه سرد....بخور قهوتو...واقعادرازه دیگه رشته این

 :گفتم بعد..نوشیدم کمی

 ..میشه عاشقت ببینتت نهال...! شدیا جیگر خعلی سامی

 !میزنی حرف خراب پسرای مث..! شیطونی هنوز انی: وگفت خندید بلند

 ..!یارو...ببند دهنتو حرف:.گفتم..شونشو رو...کوبوندم محکم

 ..کوچولو ابجی...کردم شوخی-

 کنی؟ تعریف میخوای شنیدن، به...مشتاقم من...داداش خان

 ..نشستم سریع منم..نشست شدم، بلند سریع منم..شد بلند

 شدی؟ آینه: وگفت خندید

 ...!میکنی بازی پاشو بشین...افتادی بچگیات یاد شما نه

 .وحسمون ذوق تو بزن حاال...میشن پا...کنن تعریف میخوان توفیلما ندیدی دیوونه-سامی

 .برادر...بده ادامه...اخی

 (ساکت طور همین...کرد نگاه رو باال گرفت سرشو بعد...)بود سالم 01 من وقتی

 ...کردم باال به نگاه ویه اون به نگاه یه...واستادم کنارش رفتم

 شده؟ سوراخ-

 هان؟

 داری؟ ارتباط باالییا با کجایی؟...حاجی

 .داشت برم هول...میاد فیلمش هو یه...میکنن تعریف دیدی..فیلمه تاثیر...ببخشید

 .پایین انداخت سرشو
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 .نکن اینکارو من با: وگفتم باال دادم چونشو حال این با...بود تر کوتاه اون از قدم هرچند

 ..سرکارم بگو...میکنی اسکلم داری که بگو....نکردم اشتباه که بگو کنو نگاه چشمام تو

 مارو؟ گرفتی.....! مومن مرد: گفتم کردمو رها دستمو بعد

 .بگم..نمیتونم االن...بعد واسه بذار...آنی:گفت...هامو شونه رو گذاشت دستشو دوتا

 ...!عشقته طور هر: وگفتم برداشتم دستاشو

 !انی

What? 

 !شدیا ناز خیلی توهم-

 .خرابم پسر من بد...شد بد حالم...ایی-

 ...بود شده تنگ واست دلم! شدی بزرگ: وگفت خندید

 رو سامی اما..بخرم گل میام من...عجیب همینطور...شده غریب خیلی دنیا...همینطور منم

 !سالم...قدیمی رفیق.....میبینم

 ...وفا بی یار برتو درود همچنین و..سالم

 نه...دارم دوست واشغالمو شاد سامی اون ،من پکری امروز خیلی...،تازشم..شدم هم وفا بی حاال-

 ....رو افسرده این

 .خواهر نگیر دل به امروزو یه...نشدم عوض باش مطئن

 ...دارم واست سوپرایزم یه! خانومی راستی: وگفت...گوشم کنار جلو اورد سرشو

 ..!باال دوز با سوپرایزم عاشق من: گفتم گوشش تو-

 ....اما...کما تو بری میترسم...باالس خیلی که دوزش

 رو نزولی بالی اون هنوز من...کردیم پیدا همو تازه ما بعد واسه بمونه:وگفت عقب رفت

 ...!خواهر..ندیدم

 !تعجب عالمت شدم
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 نزولی؟ بالی-

 یادت ورپریده، احمق سفیده، چش که همون ندیده، خیر نویده میگم، مغزهاتو فرار داداش همون-

 میاورد؟ سرم بالهایی چه نیس

 .نداشتی تقصیر کم هم تو..بود حقت: وگفتم باال انداختم شونه

 !میبینیا بد نکن، استفاده سوء...گرفتس حالم خورده یه امروز من میبینی...خانوم حاج-

 نهمیک درد سرم من: گفتم کمر به دست یه بعد...شونم رو انداختم برداشتمو میز روی از کیفمو

 ...!کنی کم رو واسه...دعوا واسه....دیدنا بد واسه

 ...کردم بزرگت من گفتی خودت....میشناسیم که تو

 ...!میکردی خواهی معذرت ازم گریه با دفعه هر که نره یادت ولی درسته،: وگفت نزدیک اومد

 ..!ارتباطاته نسل نسل االن...برادر بودم بچه...شده نابود جهالت از دنیا

 ..!میفهمی بیشتر بعدا...شدن خانوم..شدن بزرگ..شدن عوض ادما

 ..و...شدن قاتل..شدن دزد بگی! دیگه..میترسم بدی ادامه بخوای...خب اره

 ..نمیکشه اونجا به نترس

 !خانوم دختر: گفت هویی یه که ها پله سمت رفتم بعد

 ...واستادم

 ..بیشتر اشنایی واسه!ببینمتون دوباره میشم خوشحال-سامی

 ..دادم وتکون باال بردم دستمو و...خندیدم دلم تو...برنگشتم اصال

 ...پایین رفتم هم بعدش

 ....نگرفتم گل اصال اومد یادم باره یک که بیرون برم میخواستم

 ..اورد خودم به منو سر پشت از سامی صدای

 ...سرعتی چه با بود؟ کی دیگه بشر این الخالق جل برگشتم،
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 ....محشره: وگفتم دادم دورش...گرفتم ازش رو گل دست جلو رفتم

 ...استاد بابا: گفتم انداختمو سامی به نگاه یه

 ...کوچیکتونیم ما: گفت پایینو انداخت سرشو

 ...کردم لگد محکم پاشو

 میکنی؟ چیکار دیوونه: گفت فریاد با

 ....اوففففف:وگفتم خندیدم-

 چیشده؟ باز: گفت

 میکنی؟ حسش توهم-

 ...بهم زد زل همینطور

 ...اومد جا حالم: گفتم چشماش ومقابل..صورتش روبروی باال بردم سرمو

 ..بیرون پریدم فروشی گل از سریع...بدو کی ندو حاال منم... دنبالمو پرید هو یه بعد

 ..!نرسه بهت دستم مگه: زد داد که بودم زدن نفس نفس درحال خیابون سمت اون

 .اقا حاج...دانه پنبه خواب در بیند شتر: گفتم دهنمو اطراف گذاشتم دستامو دوتا

 ...خنده زیر زدم بلند

 ...خندید اونم

 ..بده مارو الزحمه حق حداقل...کوچولو موش: گفت...بشم سوار کردم باز ماشینو در تا

 ..نداریم حرفارو این که ما...رفیق حساب به بزن: گفتم

 کی لبخند یه دیوارو به داده تکیه جیب، تو دستاش دیدم کردم نگاه ایینه تو از...شدم سوار بعد

 (کجکیم های خنده این ی کشته من آخ...)لباش روی هم طرفه

 ...رفتیم که برو ای...بعدشم...دادم تکون بیرونو اوردم پنجره تو از دستمو
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 شده ای تیکه عجب اشغال...بودم خوشحال بودم دیده رو سامی که این از واقعا...بود جالبی روز

 (میزنی حرف خراب پسرای مث...)افتادم سامی حرف یاد گرفت، خندم خودم حرف از....بود

 ...بود مثبت خیلی فازش راستش

 ی بقهط البته.. وهنری ای سلیقه واقعا...شیکی ی مغازه عجب: وگفتم گل دست به انداختم نگاه یه

 ...بیشتر باال

 ...سرم تو خورد تاالپ پتک یه هویی یه

 ...گرفتم رو سامی شماره نه...خوندم مغازشو اسم نه چیشد؟ دیدی پسر...وای ای

 فروشی، گل سمت ورفتم بیرون اومدم ماشین از....زدم دور سریع...بودم نشده دور اونقد هنوز

 ...شدم خیره بود شده نصب که بزرگی تابلو به و باال بردم سرمو رسیدم وقتی

 (بابا ریش)

 ...بود لگنا بوس مینی این بوق مث هام خنده..خنده زیر زدم گرفتمو دلمو هویی یه

 ...میشد ورد مینداخت بد نگاه یه میشد رد هرکی

  چیشده؟ اومدوگفت سامی هو یه

 ...خنده زیر زدم دوباره بعد کردم، نگاه وبهش شدم ساکت

 ...مغازه توی وبرد گرفت دستمو

 اه قراضه اتوبوس این بوق...روش اسیدم یه کردی پاک...رُفتی شستی، آبرومو: وگفت بست درو

 ...میکنه پهن تبریز شفقی فرش تو جلو

 روی صورتم کنار گذاشت ددستشو...در به خورم محکم منم سمتمو اومد سریع... شد بیشتر خندم

 ؟..یانه چیشده میگی: وگفت در

 ...بود صورتم مقابل درست صورتش...کردم کپ هویی یه

 .کن حفظ رو اسالمی ی فاصله: گفتم پایینو انداختم دستشو

 حااال؟ خوبه وگفت عقب رفت کمی بعد
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 ...بهش زدم زل...آفرین

 دادم؟ تکون تعجب با سرمو بود رفته یادم موضوعو اصال که منم ،.داد تکون سوال نشونه به سرشو

 ...خنده زیر زدم دوباره افتاد یادم که همین

 ییهو یه بعد چشماشو روی گذاشت انگشتاشو تا چهار....الساجدین سید یا: گفت کالفه سامی

  مرگته؟ چه دختر آخه: گفت من به رو برداشت

 بهم؟ بدی شمارتو میشه: ،گفتم شدم اروم که کمی

 میخندیدی؟ این واسه

 من) بهم زد زنگ گفتمو بهش شمارمو! بگو وگفت دراورد شو گوشی...بماند گفتم شدمو ساکت

 ینا کیه این گفتم تعجب با....وزدم وصل دراوردمو گوشیمو(میشم خنگ خورده یه موقعا بعضی

 زده؟ زنگ بهم روز وقت

 ...میکرد نگاه بهم زده بهت همینطور سامی

 .نداد جواب..الو...الو: گفتم هرچی

 ..مزاحم آشغال: گفتم کردمو قطع

 ...بود زده زل بهم خودمون ی شگفتا وا حالت با همینطور سامی

 ...میزنینم چِت واقعا موقعا بعضی هم ما بوده، سامی که اون....خبر بی دل ای اومد، یادم هویی یه

 ..شده خراب جور بد وضعم...حزنا وا: گفتم پیشونیمو رو زدم دست با

 ..اونورتر یکم: گفت تعجب با

 این میکنه فکر خودش با االن...بود خورد اعصابم بدجور ماشین تو...بیرون رفتم خدافظی بی

 کیه؟ دیگه روانی دختره

 ...افتادم مغازه اسم یاد دوباره بعد...نیس مهم بابا کن ولش

 ....باحاله خیلی فروشیت گل اسم: دادم پیام وبهش دراوردم گوشیمو

 ....بگو بهم بعدا فلسفشو
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 خخخخخخخخخخخ: داده جواب دیدم

 ...بخندی اب رو

 ...بیمارستان سوی به پیش خندیدمو

 رفیق پذیرش مسئول...بود خلوت خوشبختانه سالن ی گوشه... پذیرش سمت رفتم...رسیدم وقتی

 ....بود خودم همسن بانمکه دختر یه...بود جونیم جون

 شوک ، ها قلب ی دهنده نجات چطوری: گفتم بلند هویی یه بود، پایین سرش سمتش، رفتم

 ...الکتریکی

 ..!خر کره چطوری: وگفت باال اورد سرشو

 ...نوکرم-

 !طرفا ،ازاین دوماً شما گذار خدمت هستم شوکا اوالً -

 ندیدی؟ مارو استاد این شما: گفتم سمتشو شدم خم

 ...نوچ-

 ..کنیم صداش ما بده میکروفونتو همون زحمت بی پس خب

 ..نیس که بازی بچه آنی، نمیشه

 ..!ای عقده/چیش: گفتم کشیدمو هم در چهرمو

 !ها نگی وپرت چرت فقط بگیر بیا....بابا خب خیلی

 ...!بیمارستان تخت خیالت بابا نه-

 بیا مینز بزار دستته ،آب پناه یزدان استاد اقای....دینگ...دینگ...دینگ: گفتم گرفتمو میکروفونو

 (کردم فوتی..)پایین

 ...پایین بیا کن خفش داری مریض...پناه یزدان دکتر اقای...میکنم عرض دوم بار برای

 ...پایین بیا...استاد اخره بار

 ..اخراجم...دیگه شد تموم: گفت سرشو تو زد شوکا
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 ...به...بدم ندارم لفظی زیر...تنگه دستم استاد: گفتم بلند منم

 !ماش جون به: گفتم. برگشتم ، شونم روی خورد دستی یه هویی یه..بگم میخواستم که همین

 (داشت ای قیافه عجب اشغال...)نگهبانی لباس با پسره یه دیدم

 ..!سرت رو گذاشتی بیمارستانو دیوونه میکنی چیکار: گفت بلند هو یه

 سننه؟ رو تو میزنم داد صبح تا اصال بچته، دیوونه: وگفتم اومدم خودم به

 ..!من جون تورو کن بس آنی -شوکا

 .میکردن نگاهمون داشتن همه تقریبا

 اینجایی؟ ی چیکاره تو: وگفتم باال گرفتم سرمو...کثافت داشت قدیم چه...نمیخوام

 ....یا بیرون میری االن همین یا خانوم، ببین: گفت-

 ،هان؟ بیرون میندازی منو خودت چی؟نکنه یا

 .آنی من جون کن بس...میکنه نازت دمش همون با پ ن پ: گفت طرف اون از شوکا

 .نظری آقای دار نگه دست: گفت بلند که اومد طرف اون از صدایی یه هویی یه

 ..استاده شکل چهرش چقد دیدم شد نزدیک خوب که بعد

 ..استاد پسر باشه، جمال باید فهمیدم.....این؟ نکنه

 .ببرین تشریف هستن،میتونین آشنا ایشون: گفت نظری وبه ما کنار اومد

 ..شد ودور رفت عصبانیت با

 نه؟ مگه باشی آنی باید شما: گفت خنده با جمال

 ..!خاله پسر درسته: گفتم خنده با

 پیش پیش رو ای زلزله همچین توقع بودم، شنیده تعریفتونو پدر از اینطوری، نگین: گفت

 .هستم جمال...شما داشتم،ارادتمند

 ..شبیهین استاد به خیلی شناختم، جمالتون از بله-
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 .میگن همه بله-

 ..انداختم شوکا نگران ی چهره به نگاه یه

 ..نمیکنن اِخِت بابا، نکن خیس خودتو-

 ..یمارستانهب رئیس من پدر نرفته که یادتون نترسین، بیان شیرین خانوم: وگفت خندید بلند جمال

 رس کاراش این با دختره این اخرش که ازین میترسم؟ چی از من میدونین نرفته، یادم نه -شوکا

 ...میده باد به مارو

 ....!نگیرین دل به اخالقشونه..!دیگه خب: وگفت خندید جیمی

 .یستیمن غریبه اونقدرم همچین: گفت بالفاصله جیمی... اونوقت اینطوریه غریبه یه شوکا، بفرما

 .....فقط نداشتم، منظوری خب نه: گفتم کشیدمو خجالت

 ؟..بیرون بریم میشه: گفت خروجیو سمت به گرفت رو دستش بعد.نداره عیبی-جیمی

 .بیمارستان ی محوطه تو رفتیم جیمی با دادمو تکون دست شوکا وواسه باال انداختم شونه

 وقتتونو زیاد: گفت جیمی واستادیمو درخت یه کنار بود، سرسبزی بیمارستان خداییش

 ..ندارن تشریف االن پدر بگم باید اما...نمیگیرم

 ..!داره قاط استادم این: گفتم کردمو پوفی

 ..پایین گرفتم سرمو دادمو فشار دندونام الی لبمو...شدم زدم که گندی متوجه هو یه بعد

 .میمونه خودمون بین: وگفت تر نزدیک اورد سرشو ،بعد خنیدی بلند جیمی

 بیا گفتن استاد خود میدونین، آخه(  خاروندم سرمو)ببخشید: وگفتم باال گرفتم سرمو

 ابیاحس ادم عین خواستی بار دختره،یه سرت تو خاک) گذاشتن قال منو خودشون حاال..بیمارستان

 (شد اگه بزنی حرف

 وسریع اومد پیش اورژانسی کار یه راستش کنم، خواهی معذرت ازتون گفتن من به پدر خب-

 ...رفتن
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 بگین بهش اومد استاد اگه دسترس، در که وماهم بسیاره وقت حال هر به.....نداره عیبی نه اهان،-

 ...ولی....هستم شونم مخلس من داشتن کاری اومدم،

 چی؟ ولی-

 .برادر...مارو نپیچینونن دیگه ولی-

 (مالجم تو زدنت حرف رسمی اون بالی دردو)خانوم باشه ،امری.حتما: وگفت خندید

 .کردیم تولید زیاد تشویش همینجاشم تا..نمونده عرضی دیگه نه-

 .شدم خوشحال دیدنتون از وجود عمق از-

 ه؟دیگ دکترین شمام راستی..دکی همینطور منم..:دادم دست باهاش ومنم کرد دراز دستشو بعد

 .کردم تموم تازه-

 .حالتون به خوش..دیگه خوبه-

 ...ببینمتون دوباره میشم خوشحال راستی: گفت سکوت ثانیه چند از بعد... ممنون

 خیلی کنهن فک حاال گفتم..)ببینیم همو بیشتر میدم قول خورد تفریحش زنگ اگه وقتم..بیشتر ما

 (دیدارم مشتاق

 .دار خدانگه موقع اون تا پس باشه: گفت هویی یه

 .علی یا

 ..خونه سمت افتادم راه و شدم ماشین وسوار رفتم بعد

 فرانسه از تازه بود رسیده سمعمون به که اونطور راستش جیمی، سمت رفت فکرم راه توی

 پراما های ابرو با شکل بیضی صورتی...داشت مثبتی ی چهره رفته هم روی...برگشته

 یه با روش که...بلند دماغی ای، قهوه وهمچنین وفرورفته دور هایی چشم موها، وهمچنین...بور

 نسبتا قدی..بود صاف سانتی00 های کش خط مثل که هایی ولب بود، شده تزئین ای شیشه عینک

 نیمیک اشتباه بار چند وقتی که راهنمایی ی دوره مهربون ادبیات های معلم مثل الغر وکمی بلند

 ...شیطونیت پای به میزارن

 .علی امیر برعکس...بود مثبت موج خیلی
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 ..داشتم نگه خونه جلوی درست

 ورفتم داشتم برش...گذاشتم جا نانازو گل دست این دیدم که شم پیاده میخواستم...خونه تو رفتم

 ...خونه توی

 ..العاده فوق...العاده فوق....خبر...خبر بدویین قشنگ شهر اهالی آهای...زدم داد

 ...ما چشم مردمک رو گذاشتن قدومشونو ها پله از گلم داداشی دیدم

 ...دادم دست وباهاش خندیدم...رسید بهم ژکوند لبخند یه با

 بچه خانوم طرفا ازین اوردین، تشریف خوش آرمیده، نا های دل نوید...نیافتنی دست ی تیکه به به

 ....حاجی کردی، دلگیرم نیاوردی؟ چرا رو عمه خوشگالی کوشن؟ ها

 ...برو بگو خبرتو انرژی، آنی...دیگه کن بس: وگفت گرفت دهنمو جلوی هویی یه

 ...تره باریک مو از گردن بگو،این ببندم؟ پام به نداری نامه جغدم؟ مگه...بابا نه-

 ایج به ندارم میکنی،حوصله غار غار صبح تا کنم ولت: گفت دهنمو روی گذاشت دستشو دوباره

 ...بشنوم تورو جیک جیک صدای گنجشکا

 نه که میوه زاره منو تو بودم آبمیوه اگه......قییییییژ برادر،دمت: گفتم اونطرفو کشیدم زور به دستشو

 خوش...میبینی که جغدم چشمام تو میکنم، جیک جیک ،همزمان میکنم غار غار....دیگه جنگلم بگو

 برو: میگی میشی سوار روم میبندی قالده گردنم به هویی یه فردا...میبینم دارم هوا رو خوش

 ....کن عر عر واسم یکم حیوون،

 با منم...میگردوند خونه دور همینطور پشتشو انداخت گونی یه عین منو هویی یه بدم، ادامه نذاشت

 ...میکردم جیغ جیغ.. پشتشو...میکوبوندم مشت

 چشمای با بیرون اومد بود اونجا وخودش بابا اتاق که خونه ی گوشه سالن توی از مامان هویی یه

 ...الوووود پف

 ...بود واستاده مامان به رو نوید اما..نمیدیدم مامانو من

 سرت؟ پشت چیه اون: گفت مامان هو یه
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 چی ما زا روزگار فردای میدونه خدا کم، کم شدم صحنه،شیئم اون میگشتم دیوار دنبال فقط یعنی

 ..میسازن

 ...خودمونه نیس،از ،غریبه مادر کیه بگین بهتره: وگفت خندید بلند نوید

 نیس؟ آنی این پسر-مامان

 به امیلف اسم تو دیگه دوروز ببینی کجایی نهالی....هی: گفتم مامان به ورو پایین گذاشت منو نوید

 به اسامی دفتر لیست تو...پلو آنی مینویسن خوراک جای به...پالستیکی آنی مینویسن اشیا جای

 ...میکنن بازی سنگ هفت من با...هپ میگن میرسن که آنی

 خوش اقدیم مث پایین بیا کن عوض لباستو برو بدی،بیا نمیخواد خبر اصال خوردم، گه انی-نوید

 ..بدیم ادامه زندگی به وخرم

 یه ریمادر،عص بشور، رو صورتت شمام: گفتم انداختمو مامان به نگاه یه بعد...مارفتیم برادر، اکی-

 ؟..هستی چی تو نگی دخترت به دیگه تا...بگیرم چشمات واسه ویزیت

 .بردم هجوم ها پله سمت به و کردم فرار منم خوردو سمتم به تکون یه هویی یه مامان

 مهه برمیگردم باالخره..میمیرم نزنم حرف اگه من: گفتم ونوید مامان به رو واستادمو ها پله بین

 ..میگم بهتون چیزو

 ببرمت؟ خودم یا باال میری پدرسوخته-مامان

 ...میکنین آباد شما رو جامعه یعنی رفت، دادی آتیشش بابامم-

 تختو روی انداختم گلو رسیدم،دست باال تا کردم دوتا یکی هارو پله دادمو گره پشتم دستامو بعد

 مرتب چی همه..همه واسه کن چیزیه،حفظش خوب مادر نعمت خدایا لباسام، کمد سمت رفتم

 ...وتروتمیز

 ..دسب تو انختم لباسامو وپوشیدم برداشتم صورتی تیشرت ویه راحتی آبرنگیه شلوار یه

 ...هام شونه روی ریخت وهمش کردم باز موهامو

.................................... 
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 وبلند،چشم بلوند انداختم،موهای اینه توی خودم به نگاه یه...میزدن جلو هم کمرم از داشتن وای

 خورده یه لیو نیستم، جولی انجلینا بابا نه مانکن، که خوبه،هیکلمم ماشاءاهلل که پوستمم سبز های

 نه؟ دارم نمک

 ..نوچ: گفت بیرونو اومد وجودم ته از ندایی

 ..خوردی گوتو تو: گفتم محکم نیاوردم کنم منم

 عشقی امروزو..بمونه باز نداشتم دوست... ولی موهامم جعد این عاشق من نگذریم بحث از

  بمونه باز موهامومیزارم

 ..توکل با

 ..روش هم گیره یه و باال دادم کردمو جمع موهامو جلوی

 ..ودب پوشونده صورتشو هم روزنامه ویه مبل روی بود نشسته نوید..رسیدم وقتی پایین، رفتم

 ..کردم پاره قییژ......وسط از رو روزنامه روبروشو رفتم

 ارچیک دیوونه این دست از من آخه سیدالساجدین، یا: گفت صورتشو روی گرفت دستشو نوید

 کنم؟

 ..گفت بهم اینو هم سامی امروز اتفاقا-

 ..دهنم روی گذاشتم دستمو هویی یه بعد

 ..میگفت خیلی قدیما اون: گفتم بهش منم شد، خیره بهم تعجب با نوید

 گفتی؟ چی: وگفت واستاد پاشد

 .نگفتم چیزی من...م-

 مطمئنی؟ بوده؟ این خبرت دیدی؟پس رو سامی تو نکنه-

 .زد بهم حرفی همچین بار یه میگم، سامو سم عمو بود، کجا سامی بابا نه-

 وتاهک قدم میگم اینو من حاال)پایینو اورد سرشو روبرومو درست اومد طفلکی شد گیج خورده یه

 (دیگه مرده بلنده، اون نیست،
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 .میدی لو باالخره خودت پس نمیمونه، دهنت تو حرف که میدونی کوچولو، خانوم ببین:گفت

 .میکنم تمرین دارم.هههه...باشی موفق: گفتم زدمو لبخند

 .غذا فرزندان: زد صدا مارو اونطرف از بود، چیده نهارو میز مامان

 ..شدم راهی دستمو توی وگرفتم نوید دست

 ..روبرومون ومامان کنارم ونویدم صندلی روی نشستم

 ...شروع خب: گفت مامان

 ندهب هیچ نکشه نعمت،کاشکی وفور خاطر به سپاس رو خدا: گفت ومامان بستیم چشمامونو همه

 ...عفت با چی وهمه بشن خوشبخت همه عزت، با ولی بمیریم اخر اون هممون خفت، ای

 (کار بازم...)طفلک بابای جای خالیه االن فقط-

 (برم عشقت اون قربون..آخی..)میگی راست که واقعا-مامان

 :گفت مامان هویی یه

 (آمین: گفتیم هم با نویدم منو..)آمین

 گله اخد از نباید وقت هیچ:میگفت میخوندیم،بابا همه خوردن غذا موقع بچگی از که بود دعایی این

 تربیت طوری رو من پدرم شکر خدارو کنیم، تشکر ازش بازم شرایط ترین سخت وتوی کنیم

 ..نیستیم عددی ما که وااِل کرده حفظ منو هم خدا همون...خدام عاشق که کرده

 ..پدرسوخته میزنه چشمکی عجب: گفتم دلم تو سبزی قورمه خورش ظرف به دوختم چشمامو

 ..نکش هست،نقشه هم ما مال-نوید

 نداریم؟ خبر ما میگردی پاتر هری با شدی؟ ساحره میخونی؟یا ذهنم تو دادا هی-

 کردی؟ نام ثبت مدرسشون تو نکنه

 ..کردم بزرگت تورو من...قربونت نه-

 ردنم حاال پسر،خوبه گل این از اینم سامی از اون کرده، بزرگ منو کی کنم کشف باید باالخره من

 ....توروزاییدم من میگفتن واال
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 چیشد؟-نوید

 .بخور آبتو شما هیچی-

 ... خوردن غذا به کردم شروع

................................................. 

 به ولی یکین همشون اینا..افتادم ،غُتَد،قُتَد،غُطَد، قُطَد یاد دهنم توی گذاشتم که رو قاشق اولین

 ودب چیگری خیلی خانوم یه غطد قطد،غتد،قتد، این باشم، فهمیده رو.درستش امال اگه عزیزم جون

 مردو زن چه....بود باغ ته اون خونشون همسرش با البت...میکرد زندگی ما با بچگی از تقریبا که

 ..جورایی یه داره مادری حق من گردن به غطد،غتد، قطد،قتد، راستش بودن، خوبی

 ..میدادی قورت باهاش پاتو کوچیکه مصب،انگشت ال میکرد درست غذاهایی عجب

 فکری؟ تو چیه: گفت میخورد غذا داشت که همینطور نوید

 ..افتادم قطد یاد-

 ...کشیدن خوردن از دست مامان هم اون هم هویی یه-

 ...شده تنگ واسش دلم چقد! من نفس آخی-مامان

 ...بود نازنینی زن چه-نوید

 ... طال نفسش-

 برن؟ نمیزاشتی کاش مامان

 ..داد بچه بهشون خدا سال همه این بعد خواستن، خودشون! جون مامان نبود من دست-

 ..نباشن سرافکنده جلوش میشه بزرگ وقتی داشتن دوست

 تر نازک گل از ما مگه بودن ما عزیز..دارن جا سرما روی خانواده اون چیه؟ سرافکنده مامان-

 بهشون؟ میگفتیم

 . بکنن خودشونو زندگی برن داشتن دوست خودشونم اونا نمیفهمی، رو چیزا این تو-نوید

 ..واال میدونم چه-
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 غذام؟ نیس خوشمزه نکنه افتادی؟ قطد یاد چرا حاال-مامان

 ..کردم یادش بود خوشمزه چون اتفاقا-

 ....بدیم ادامه بیاین کنین ولش فعال-

 ..آشپزخونه وبردیم کردیم وجور جمع چیزو همه مامان با کردیم تموم که غذامونو

 ....میشورم ظرفارو من مامان-

 ..!بیا کوتاه امروز یه میشه،حاال خراب پوستت عزیزم: وگفت خندید بلند مامان-

 .بده انجام ظرفشویی ماشین صمیمیم دوست کارو این بود قرار چون مینداخت تیکه داشت

 ..عزیز میشورم دستکش با نمیشه نه-

 ..نمیاره کم که برم گلم دختر قربون:وگفت کرد بوس لپمو اومد-

 ..نکن شیطونی اینقد برو...برو: وگفتم کشیدم لپشو

 امانم دختره من نمیکرد باور هیچکس که بودیم دوست صمیمیو هم با اینقدر ومامانم من راستش

 ..باشم

 ..تنیس خوب واست میشی خسته جون آنی نگیر سخت خودت به زیاد بازم ولی رفتم، من-مامان-

 ..بیرون رفت اشپزخونه از بعدش(....اینجا بازاره خنده آی..)وخندید خندیدم

 ...کردم ماشین ی حواله کردمو تمیز و ظرفار

 ..بووووووووو بیدی با بیبیدی...شو شسته حال....بوف کردمو تنظیمش

 ..نمیکنی باور ای دیونه میگم: گفت سر پشت از نوید هو یه

 ..پاکته نیکان دیوونه

 نمیشه؟ شما پاک نیاکان من پاک نیاکان اونوقت-

 سمت هب دست با بعد اینجا، بیا نوید هی:گفتم همینم واسه بدم بهش خبرو خواستم...نمیشه نه-

 ..کردم اشاره خودم
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 ..کنارم اومد

 ..میکپی بگم اگه که دیدم رو کسی یه امروز! پسر گل-

 رو؟ کی-

 وونیتج از خیر جیبمون تو بزار چیزی یه..!دادا نمیدن که الکی خبرو: وگفتم بهش انداختم نگاه یه-

 .ببینی

 ..نیست همراهم االن خواهر اخه-

 الکیم؟ کم من.. کردی فک..بخاریم لوله بچه خودم من..برادر نکن سیاه مارو..هه-

 داره؟ خارجی وجود ترم الکی تو از مگه زدم؟ حرفی همچین کی من... بابا نه-

 .نوید...شو خفه: گفتم شونشو به زدم مشت یه

 باش؟ مودب شدی بزرگ نکردم سفارش تو به من مگه!دختر آی-

 بیشتر؟ ازاین

 .تنگه باش،وقت زود... کوچولو: وگفت کشید دماغمو

 .صالحه هرچی..باشه:وگفتم باال انداختم شونه

 .سامی: وگفتم گوشش کنار باال بردم سرمو

 !قطد جون به بگو: وگفت عقب رفت تعجب با

 .قطد جون به-

 دیدیش؟ کجا-

 .کنم تعریف واست تا بیا..اووووووه: گفتم دار خنده لحن یه با

 شکارآ واسش رو قضیه ته تا سر ،از.کنارش نشستم خودمم..مبل رو ونشوندمش گرفتم دستشو

 .کردم

 !طور این که-نوید
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 چطور؟ که-

 !دیدی رو سامی-نوید

 شچپ پای کوچیکه انگشت گوشه صورتی خال یه این فقط...دوقلوش داداش بود مانی بابا نه-

 ..نی مهم زیاد اونم که..داره

 بریک تصمیم قصه اینجا دوساعته دارم من! مؤمن مرد: گفتم سریع وبعد کرد بهم دار خنده نگاه یه

 .میکنم تعریف رو

 .امد باران در پتروس تومیگی وقت اون

 آره؟ میگیری منو -نوید

 بگیره؟ رو تو میاد کی کرده، وتحصیل خوب ادم همه این! بابا نه-

 ..میزاره تاثیر روم بازیات دیوونه دارم، قرار یه عصری! کن رحم بهم رو دفعه این باش، جدی انی-

 ..دادم تکون وراست چپ به ودستمو بستم چشمامو

 ..است میان در زن یک پای همیشه..آ..آ-

 میاد؟ من به آخه-نوید

 ...قشنگه چقد لباس همین بببین: وگفتم لباسش به کردم اشاره میاد، چی همه تو به-

 .دیگه خودمی داداش..اکبر اهلل هزار: گفتم میزو رو زدم!میاد بهت م چقدر

 !میرما انی-نوید

 قربونش ماشااهلل توهم پاهای..باز راه..برو خب خبره، چه انگار حاال میکنی؟ تهدید...اوهوک-

 ...درااز...برم

 نه؟ یا گرفتی شمارشو حاال! کوچولو آبجی: وگفت خندید نوید

 شسر به سر خواستم مهمه خیلی واسش میدونستم.)نمیاد یادم چرا نمیدونم..ها زبونمه توک-

 (بزارم
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: وگفت کرد مشتش هم بعد دستمو تو وگذاشت درآورد شلوارش جیب تو از تومنی50 تراول یه

 !شیم مشتری کن حساب ارزون

 .شکر خدایا..البد بوده همینقدر ماهم امروز روزیه!کرد میشه چیکار..هی: گفتم افسوس با

 !خب-

 خب؟ که خب-

 !شماره

 ..میکنم اس ام اس واست بعدا-

 .پسرم میشی خسته...کن استراحت برو نوید: گفت که اومد مامان صدای هو یه

 ..میرم عزیز چشم-

: فتوگ کرد احترام ادای رسمی بعد...شدم خوشحال شما با همصحبتی از: وگفت واستاد پاشد بعد

 ..مادام

 ...جوان پرنس..همچنین به-

 !میبینمت شب-

 .علی یا

 باال رفت بعد

 ..چشمام رو افتاد وزن سنگین برداران وزنه وزن به وزنه دو ثانیه وقه کاناپه رو انداختم خودمو

 .بود شده متوقف 9روی عقربش که ساعت به افتاد چشمام..شدم بیدار وقتی

 آیا؟ کجاست؟ مادر گرفتم،اما وضو ورفتم واستادم علی یا با

 .میخونه کتاب وداره نشسته پنجره کنار صندلی روی دیدم اتاقشو توی رفتم

 ..اهلل یا: وگفتم زدم در به تقی

 .تو بفرما: گفت بود کتاب به سرش که همینطور
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 .نباشیم مزاحم-

 ..خوبه مزاحم یه وجود وقتا بعضی-

 !گفتی نیک...بهله

 ...خانوم حاج اجزه با: گفتم بستم درو

 بعدو انداختم دستش زیر کتاب به نگاه مامان،یه کنار شکر،رفتم ی سجده از بعد خوندمو نمازمو

 میخونی؟ علمی کتاب..بچرخم دورت شدی فیلسوف: گفتم

 .عمومی اطالعات میگن این به: وگفت کرد نگاه وبهم خنیدید-

 ..دارم کارت اینجا بیا: وگفت برداشت صورتش روی از عینکشو بعد

 وت گرفت دستامو و عسلی رو گذاشت تخت،عینکو روی نشوند ومنو گرفت ودستمو شد بلند

 ..!دستش

 !عزیزم انی: وگفت کرد نگاه بهم

 ..مادر جانم-

 !شدی بزرگ-

 ..شدی بزرگ هم تو: گفتم خنده با-

 ..بزنم حرف باهات چیزی یه ی درباره میخوام باش جدی دخترم: وگفت خندید-

 اخبار؟ خبراز بی وما ،خبراییه نقشه بوی..میدی بو مامان: وگفتم کشیدم بو بلند

 .آره-

 سوال؟ عالمت شدم

 .اومده خواستگار واست-

 ..خانوم حاج داری چی جدید....اووووووه-

 ..زدنش اسنایپر با هوا رو بجنبی دیر میکنه، فرق یکی این-
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 .ندارم زندگیم تو رو اضافی آدم یه حوصله اصال االن شم، فدات گفتم بهت که من-

 ایمانه؟ از نیمی میدونی اصال تو میشه، کامل که ازدواجه با آدم جون، مامان نیست اضافی آدم-

 کلک؟ کیه ایمان

 !دخترم-

 رگی اینقدر یکی به مامان که بود نیومده پیش حاال تا چون میشه جدی داره موضوع که مث نه

 ...بده

 کیه؟ بدونی نمیخوای-مامان

 .دیگه بگو میکنی، که کاو کنج-

 ..ساهی-

 ....میزدم حدس-

 فغانسه؟ بود نرفته اون مگه

 هم خیلی گفتن موضوعو این وقته خیلی اونا راستش...س هفته3..وباباش..جون بهار با اومده-

 ،میخواستم بدتر دیگه هس که هم وصمیمی قدیمی دوست! میشناسی بهارو که ،تو دارن اصرار

  بیان بزار حاال: گفت بابات اما نداره، ازدواج قصد ها حاال حاال آنی بگم

 ...دیگه باسی در رو تو..نرسیدن تفاهم به باهم میگیم فوقش

 .دیگه شدی مجبور قربونت میدونم

 ..قبلیا اون مثل ننداختی راه وبیداد داد دفعه این باز خوبه

 یه مها ته اون ماهم باالخره..بمونم احمق موت دم تا که نمیشه دیگه، شدم بزرگ خانوم حاج

 .داریم منطقی

 نمیاری؟ روت به میاد، خوشت ازش توهم نکنه کلک ای-

 شم؟ بچه دوباره ،میخوای مامان: وگفتم بهش کردم نگاه یه

 ..کردم بزرگت بدبختی یه با نه معلومه-
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 ..عزیزم نزن حرفا ازین دیگه پس خب-

 وروت میاد مدرنی اون به آقایی اون به بگیره،اون تورو نیومد اونم حاال نشو، پررو دیگه خب خیلی-

 میگیره؟

 میپرسی؟ سوال چرا دیگه میدونی من از بهتر که خودت..واال: گفتم بیخیالی با منم-

 .بزنم نمیشه مختم که حقا-

 ..هنو که ه نیومد بابا مامان: وگفتم خندیدم

 ..برسه که االنه توراهه زدم،گفت زنگ بهش-

 ...اومد در شدن باز صدای هو یه

 .استقبال برو..اومد شوهرت: وگفتم زدمو چشمک مامان به

 !ها میشی پررو خیلی داری ورپریده-مامان

 . اومد بابا صدای دیدیدم هو یه

........................................ 

 کردین؟ شروع دوتا شما باز-بابا

 !میزاره سرم به سر ببین جان بارمان:وگفت گرفت ودستشو بابا کنار رفت مامان

 میکنه؟ لوس خودشو چطوری...قطد جون تورو.. کن نگاه: گفتم مامان به تعجب با

 .نگیر دل به..جون...دختر کردم شوخی: گفت جدیت وبا خندید هویی یه

 ...بوده شیطون واقعا جوونیاش توی مامان خب

 ..بودن دانشگاه شرای بچه این از جفتشونم....05 هم وبابا سالشه00 نیس پیر اونقد االنم

 ددی؟ چطوری: وگفتم بابا کنار رفتم

 خسته :وگفتم کردم بوس گونشو زد،منم پیشونیم به ای وبوسه گرفت دستاش بین سرمو بابا

 .پیرمرد...نباشی
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 ...باباته پیرمرد-بابا

 میکنی؟ تکرار چرا گفتم اول از که من خب-

 ...خنده زیر زدیم تایی سه

 عزیزم؟ چطوری گفت بابا روبه مامان بعد

 ...نمیشم بهتر ازاین باشی که تو-

 ازدواج هم با عشق با وبابا مامان...کرد بهش عاشقانه نگاه ویه زد مامان های لب به ای بوسه بعد

 ...کردن

 !بریم ما... میشه دار صحنه داره اینجا دیگه خب: گفتم دار خنده لحن یه با بعد

 ....میریم هم با واستا دخترم نه-مامان

 ..نی حرفی-

 ...کنه عوض لباساشو تا اتاقش توی رفت بابا بعد-

 ...بود کرده درست چینی ته چه مامان...چیدیم ومیزو رفتیم ومامانم من

 ..شد روشن ذهنم تو چراغی یه هویی یه...دعا خوندن از وبعد میز دور نشستیم همه

 ...کمه یکی مامان: گفتم مامان به بعد

 ..کنه بزرگ نمیتونه رو یکی از بیشتر کسی دیگه خرجا این با اما...کمه معلومه-مامان

 ..مهک خوانواده اعضای از نفر یه..نیس میگم...نویده منظورم مامان؟ میگی چی: گفتم خندیدمو بعد

 .نباشین من منتظر...میخورم بیرون شامو من گفت نوید..عزیزم میدونیم-بابا

 ..میزنه مشکوک خفن پسرت این بابا

 ...بیارم در سر کارش از باس: گفتم بعد خوردمو دوغ قلوپ یه

 ..بیاره در سر تو کارای از باید یکی -مامان

 ...مادرشی تو...نذار سرش به سر ستاره -بابا
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 ومار هی نوید قول به جونت، ستاره این میکنه چیکار من با نمیدونی...پدر بشنوه دهنت از خدا

 .نمیکنه ولم...میگیره

 ..کنی تالفی نمیخواد حاال دیگه بسه-مامان

 خوایممی ما ولی...نمیدونم که رو شما بگذریم، بحثا این از: وگفتم کردم هردوشون به نگاه یه بعد

 ...بخوریم غذامونو

 نفرین؟ چند مگه شما؟-مامان

 ...مامان میکنی اذیت چقد!شما به داده وقته خیلی عمرشو که شوهرمم...هام وبچه من-

 ..نکنه گیر گلومون تو غذا بزارین...شین بیخیال امشبو خانما بسه: وگفت خندید بابا

 ..نیس حرفی همیشه مثل

 ...خندید وبعد زد بهم چشمک یه مامان

 ...خنده زیر زدیم همه بعد....خندید بابا بعد...خندیدم منم

 کنیم؟ بس: گفت کی..ترمز رو بزن حاجی..خنده خنده خنده آی: گفتم بابا به بعد

 ..خندوندین منو شما االنم!غذا بین نه داره،اما خاصیت خیلی...عزیزم خوبه خنده-بابا

 بیاره؟ رو شما خرج میخواست کی میمردم بعد میشدم خفه گلوم تو میپرید غذا هو یه اگه

 ..نزن حرفا ازاین شو خخفه:  بابا شونه به زد محکم مشت با دونه یه مامان

 بارمان؟ چیشد گفت نگرانی با مامان...کردن سرفه به کرد شروع بابا ثانیه قه اما

 یه لهعج با بودم، شده نگران دیگه میخندیدم داشتم اول که منم....میشد سرخ کم کم داشت بابا

 ..کشید سر ته تا رو وهمه بهش دادم دوغ پر لیوان

 عزیزم؟ چیشد: گفت مامان شد، بهتر حالش که کمی

 نه؟ بمیرم میشی خوشحال خیلی: وگفت انداخت مامان به بد نگاه یه بابا

 ...بمیری تو اگه تو بارمان؟ چیه حرفا این-مامان

 .. میمیرم منم میگه االن گفتم
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 بده؟ منو باشگاه شهریه میخواد کی...دیگه....بمیری تو اگه-مامان

 ...نمیزنم حرف اصال دیگه قطد جون به: وگفت خندید خنده،مامانم زیر زدیم هویی یه ومن بابا

 ؟..نزنی حرف چرا کنی، زیاد داغشو پیاز نمیخواد حاال-بابا

 میتونه مامان مگه راهو؟ همه این میره کی..اووووووه: گفتم سریع بزنه حرف میخواست مامان تا

 ...شما نباش نگران: گفتم بابا به ورو بهش زدم چشمک یه نزنه؟بعد حرف

 عزیزم دیگه خب: گفتم کردمو وبوس مامان رفتم کردم وتموم شامم وقتی نگفت، هیچی مامان

 !کنیم زحمت رفع دیگه ما باری،..کاری

 !حاال بودی-مامان

 ..دادیم زیاد زحمت جاشم همین تا دیگه نه-

 ..ببینی خیر..برسون دستی یه-

 امچش خفن!شو بیخیال امشبو...خندیدم کردمو اشاره بابا به بعد..دستیت بغل همین جون به-

 (الکی..)سنگینه

 .خوش شب...عزیزم برو-بابا

 ..مرد پیر گرم دمت:گفتم کردمو بوس دستشو

 .شیطون برو-بابا

 ..میاد لرزه زمین صدای پام کنار از دیدم هو یه تخت، رو انداختم وخودمو باال رفتم

 ..ویبره رو گذاشتم گوشیمو دوباره باز ودیدم جیبم تو کردم دستمو اوف...خدا یا

 :وگفتم وزدم وصل...سامیه اوهوک

 ..علیک-

 !مادام برتو درود -سامی

 !کردی ما یاد عجبا،! حاجی همچنین به-

 کنیم؟ یادش داریم را کسی کنیم؟چه کی یاد نکنیم شما یاد-سامی
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 (صدا سرو به کردم اشاره..)دادا شلوغه حواشیت ظاهر به, گرفتند عروسی که هایی همان-

 .هان بچه-سامی

 ها؟ بچه خانوم ها؟ بچه کدوم-

 .کنم فک اره-سامی

 کنی؟ ساکت رو ها بچه نمیتونی خبرته؟ چه زن: گفت بلند صدای وبا کرد دور رو گوشی بعد

 ...ن بچه دیگه ببخشید-سامی

 برسون سالم همه دیگه،به کردنه شیطونی واسه ها،بچه بچه به نگیر سخت اینقدر-

 .من طرف از ببوس هم رو کوچولوها...برادر

 ..ببوسیش بیای باید انی،خودت نمیشه اینطوری-سامی

 .بگو عرضتونو شما حاال...اقا حاج زیاده وقت-

 .بابا ریش شرکت بیا فردا میتونی ،اگه همین نمونده عرضی-سامی

 چی؟ واسه اونجا-

 .اونجاست کارم محل دارم، باهات کاری یه-سامی

 .بگو ادرسو حاال...کردی پیست کپی اونجا از فروشگاهتو اسم پس-

 میکنی؟ چیکار اونجا سامی: گفتم کاوی کنج با من وبعدش گفت بهم شرکتو ادرس

 ..معاونم ها نه،ا...جانشین.نه..ها،ولیعهد؟ زبونمه توک میگن؟ چی اسمشو-سامی

 منمیتون سامی وای:وگفتم پیشونیم رو زدم دست اومد،با یادم به ناخوداگاه چیزی یه هویی یه

 .عذر...

 غذا؟ بی شوهرت یا موندن؟ گرسنه هات بچه چرا؟-سامی

 زا میخوره،خیالم آبدارا میوه اون از داره بهشت تو حتما شما به داده عمرشو وقته خیلی که شوهرم-

 دهمیخورن،بن میکنن درست چیزی یه خودشون که هامم نمیشن،بچه تموم که راحته،اونا بابتش

 .میان بر خودشون پس از ها خدا
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 ..برادر برم دارم،باس کالس هم فردا,میخونیم هم ،درس گرفتاری همه این با ما واال

 .بلدی خوب که کارو ،این..بپیچونشون -سامی

 این امتحان ی نمره برادر،نصفه نمیشه خامس در,نداریم یاد کارا این از ما ؟..دادا ادامسه مگه-

 چی هر به میزنم وگند نمیفهمم هیچی نرم هاس،اگه جلسه سراین من رفتن به مربوط درسا

 ...خرخونی

 میشه؟ تموم کی خب،کالست خیلی-سامی

 .5 ساعت تقریبا عصر-

 .بگو ادرسو دنبالت، میام-سامی

 حاجی؟ واجبه اینقدر کارت حاال اووووه-

 .مهم:گفت بشه شاید نه واجب-سامی

 .واستا ورودی جلوی بیا:وگفتم دادم بهش ادرسو...نی حرفی-

 تو؟ نیام-سامی

 واسه فقط واستین،ما دارین دوست هرجا...نوید چشم رو خودتونه،قدمتون خونه حرفیه چه این-

 !نداریم که خرده شیشه واال..کنیم پیدات تر راحت که گفتیم این

 .میمونم منتظرت -سامی

 .علی ،یا5تاساعت تا:وگفتم کشیدم خمیازه یه

 .حق یا-سامی

 زلزله خدا،نکنه میخورم،یا تکون دارم دیدم هویی یه صبح خوابیدم، تخت و کردم قطع تماسو

 ..بود نشسته تخت ی لبه بابا دیدم که شدم بلند باره یک ترس با اومده؟

 .اومده زلزله کردم بابا،فکر ترکید دلم اوووووه-

 نداری؟ کالس امروز مگه شی؟ بیدار اومده،نمیخوای نازم،بابات دختر نه-بابا

 .اوردی هوشم به شد خوب! حاجی گرم دمت...اُخ..اُه-
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 رعم دیگه که ماشین اون اخه! نمیدی گوش میکنم اصرار هرچی که من: وگفت شد بلند هم بعد

 مروزا ،ولی..میکنی مناجات ماشینت همون با وشب روز پرستا عتیقه این عین هم تو..کرده خودشو

 ....بفروشه ببره نوید به دادم خطرناکه،ماشینم, میرسونمت وخودم

 ..اخه..بابا...اوا-

 .خودت به میده پولشو دختر نترس: گفت سریع

 من مگه بفروشه چرا پولم؟اخه ی مرده من میکنی؟مگه تحقیر مارو حاال آقا، حاج نکنه درد دستت-

 ...داشتم دوسش من بابا مردم؟

 .کرد نمیشه کاری دیگه حاال..دخترم نکن اصرار-بابا

 یکشش یه اما چرا نمیدونم داشتم دوسش خیلی من ،ولی بود شده اشغال اصال میگفت، راستم

 .بود شیرین خیلی که داشت

 .بدی پس تاوان باید ،حاال دیگه کردی که کاریه حاجی، ولش-

 تاوان؟-بابا

 بگیریم؟ تحویل بیایم کی ما دیگه، اره-

 اونوقت؟ رو چی -بابا

 ..ماشینمونو-

 .زودیا همین به..بماند -بابا

 ..هستم منتگی ادم من نکش خجالت بگو حاجی؟ تنگه دستت-

 هک کسی برای ویژه ، بازه دستم همیشه من: گرفت دستاش تو هامو وشونه واستاد روبروم اومد

 .دخترم تو عاشقشم،

 .اقا حاج راهت، سر بشم قربونی من آخ: وگفتم بغلش تو پریدم سریع

 .بشه پاره نباید من دل بند عزیزم، خدانکنه-بابا

 باری؟ کاری,برم باس شدم، خر زیادی دیگه، بسه حاجی: گفتم کردمو بوس محکم گونشو
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 .منتظرتم پایین -بابا

 ..خیلیه هنوز ،اوووه بخوریم صبحانه کوتا حاال

 .رفتم فعال من پس عزیزم باشه-بابا

 ..چاکرتم برو

 زدیم وصورت دست به ابی یه بعدش آب، به دس رفتم روتون به گالب بیرون رفت بابا اینکه از بعد

 ..بدجور بود گرفته مارو خوردن سر هوس ،اما ها پله کنار ورفتیم

 وااِل بود آخراش شکر خدارو دادم، دست از رو تعادلم هو یه که پایین خوردم سر ها نرده روی از

 ..بود شاخم رو کما

 میشین؟ دختر بی میمیرم نمیگی دوکلوم خودت با میکنی؟ چیکار اینجا جان مامان-

 نکنی؟ اینکارو دیگه ندادی قول من به تو مگه-مامان

 ..میمونه گوش کردن سوراخ مث بزنم؛ مثال یه واستا! نداره خطری که کار این ،بابا اووووه-

 دیگه؟ وخونریزی درد بدون: گفت سرم پشت از که آشپزخونه سمت رفتم بعد

 ..البته 20: گفتم مامان سمت روبه

 .جون...دختر برو: وگفت خندید بعد

 جون مامان چش رو

 .جون...دختر برو: وگفت خندید بعد

 .. جون مامان چش رو

 بهش ،منمدخترم بخیر صبحت: گفت بهم بابا ونشستم، کشیدم صنلی یه اشپزخونه تو رفتم بعد

 .. آقا حاج همچنین به: گفتم

 .. آتیشی نون با..جانم ای...عسلم عاشق من به، به-

  ها؟ ندی طولش زیاد آنی: گفت بابا که واستادم شدم بلند صبحانه خوردن از بعد

 ..  نیستم تنبل منم بسیاره، وقت جون بابا نه-من
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 .. اومدم بشمار،من خواستی تا هرچند تا: گفتم که میرفتم داشتم

 حرارت درونم چقد اوووف, شدن حاظر به کردم اتاقمو،شروع توی مسواک،رفتم زدن از بعد

 .. هفته ساعت تازه ؟1کوتا داریم زیاد که وقتم..یخ آب دوش یه: نیس این از بهتر االن دارم،هیچی

 اینه یه کردمو خشک سشوار با شد،موهامو زنده وجود عمق از وروحم گرفتم دوش که این از بعد

 . بستم اسبی دم رو همه اصول طبق هم بعد کردیم، هم ای شانه

 هک عروسی دیگه بسه: گفتم خودم با لب، رو مالیدم رو کالباسی رژ کردمو سیاه کمی رو چشمام

 .. نمیری

 سرمه قنعهم کردم تنم داشت کوتاهی تقریبا استینای که سفید مانتو یه با ای سرمه کتون شلوار یه

 . پام به هم رو ای سرمه اسپرت سر،کفشای روی کشیدم هم رو ای

 و تمبرداش وپشمی ساده وسفید ای سرمه بند مچ ،دوتا سرمو رو گذاشتم هم سفید شاپو کاله یه

 . .رفتیم که برو ای: شونمو رو انداختم مو دیگم،کوله دست ساعتموتو همچنین و کردم دستم

 . اومد سرم پشت از نوید صدای هو یه که پایین میرفتم داشتم ها پله از

  خانومه؟ کجا-

 . کنم شجاعش میرم دارم...ترسو اقا خونه-گفتم سمتشو برگشتم

 .. استعداد همه این به باریکال-

  ؟ ومیزنی ظریف جنس کدوم مخ داری: وگفتم تر نزدیک رفتم.داری،برادر وتو استعداد-

 .. ندارم کاری ظریف جنس با من-نوید

 . تو جون-

  بری؟ باید نمیکنی فکر: وگفت کشید دماغمو بعد..خواهر بخییال-

 . کردی سد راهو تو میرفتم، داشتم که من-

 ترهبه ؟ بیارم در کاراتو امار نمیتونم من کردی فکر برم، قربونت من الهی: گفتم خندیدمو بعد

 .. بکشم بیرون ازت زور با تا کنی اعتراف خودت
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 .. میگم دانشگات از بعد باشه-نوید

 . نمیشه-

  نشه؟ چرا-نوید

 . داداش..دارم قرار سامی با-

 . عمل سرعت این بر گذاشتین؟درود قرارم نرسیده راه راه از هنوز -نوید

 .. دادا دنبالم میاد: گفت زد تیلیف دیشب...داره مهمی کار گفت-

  خودتون؟ دانشگاه کجا-

 . گفتی که همون جان پسر بله: وگفتم انداختم بهش نافذ نگاه یه... اینا عمو دانشگاه نه-

  کجا؟-

 . وروووودی-

  ساعت؟-نوید

 . 5 راس-

 . نمیدی هم رو اقا این شماره هنوز که دختر تو میام، منم-نوید

 . بیشتره کیفشم...تره باحال که ببینیش هویی یه امروز حاال باشه

 .. باشید موفق باشه، خب خیلی-نوید

 . برادر شما همچنین به-

 کل کسی با کن، گوش استاد حرف به باش، خوبی دختر: گفت هامو شونه رو گذاشت دستاشو بعد

 . نکن فراموش هم و خدار...نکن کل

 لک عرضه مگه مظلومی این به ادم من کل، کل میگی همچین...بعد مسئله البته،واما صد که اون-

  دارم؟ کل

 . درصد 20-
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............................................ 

 نداری؟ وزندگی کار تو برو ،شمام دیگه برم باس باری؟ کاری خب، خیلی-

 ..تره دیر منتهی دارم کالس امروز منم اتفاقا، چرا-نوید

 ..رفتنه وقت دیگه خب باشی، موفق-

 ..دارم دوست همیشه من باشه یادت: وگفت کرد کوچولو بوس یه وگونمو جلو اورد سرشو

 ..بیشتر،چاکرتم ما: گفتم کردمو بوس محکم گونشو منم

 ..میشه دیرت خانوم دیگه برو-

 .میخوند روزنامه وداشت بود نشسته مبل روی که بابا ،سمت پایین رفتم

 میخونین؟ اینقدر شما که میگذره چی ها روزنامه این تو نمیدونم من اووووه-

 ...باشیم اطالع در جهان گردش از باید دخترم-بابا

 بریم؟ نمیخواین دیره بابایی میگویید، بله،نیک-

 ...بیفت راه عزیزم، باشه-بابا

 هنگ دانشگاه ورودی جلوی دقیقا رفتیم و گرفت گازو سانتیگراد ی درجه 010 باالی سرعت با بابا

 ...کالس سمت افتادم راه خداحافظی از بعد و شدم داشت،پیاده

 ..نی کار در که ماشنام آشنا! اینجا قیامتیه چقد-

 بدم ماتو آتو نمیخوام! اهلل یا وای چی؟ باشن ملسه سرجلسه همه االن اگه رسیدم؟ میر دیر نکنه

 ...برداشتم کالهمو..اوووووووف علی، امیر این مس دس

 ...سایلنت رو رفت کالس کل غافل دل ای ودیدم کردم باز درو مرس ترس با

 ..بدین ادامه: گفتم عادی حالت یه و خنده با

 ..بود استادمون پناه یزدان طالیی شانس

 مافی؟ خانم بودین؟ کجا -استاد
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 ..ملت شدن خیز سحر: وگفتم واستاد همه به کردم نگاه یه بعد...استاد راه تو-

 بندازی؟ ساعتت به نگاه یه میشه -استاد

 ..اورده سوغاتی واسم بابام نه؟ قشنگه: وگفتم انداختم نگاه یه

 ..خنده زیر زدن همه

 (مگرفت گاز زبونمو که بنده رو شستمش بگم میخواستم) چنده؟ ساعت بگین میشه-استاد

 .ونیم 1: گفتم بعد میزنین؟ حرفه استاد وا-

 ...خنده زیر زدن همه

 !کنیم نگاه ماهم بگین گذاشتن بازارو خنده تکرار چیه؟: گفتم همه روبه

 (ندهخ بازم..)خانم موندین عقب دنیا از ساعت یک کنم فکر: گفت مسخره حالت با علی امیر هو یه

 الک که اینه از بهتر موندن عقب ساعت یک: گفتم دار ومنظور مسخره حالت ویکم شجاعت با منم

 (خندیدن ریز هم بقیه...) باشی مونده عقب

 خانم؟ بودین؟ مونده عقب قبال مگه-علی امیر

 .میز سمت رفتم..استاد اجزه با گفتن با ومنم خندید خودش با خورده یه بعد...برادر آره-

 که :گفتم تر یواش بعد...بودم مونده عقب ها مونده عقب غافله از: گفتم بهش رو نشستم وقتی

 ...زدن جلو من از بازم اونا هنوز وهرچند...رسیدمم بهشون امسال

  تردخ گرم دمت: گفت بود وخوبی اورجینال ودختر بود دستم بغل که کالس های بچه از یکی...اوف

 ...زدی اتیشش خوب

 ..خودتونه از خوبی: گفتم خنده با

 ..میاورد باال وکف آب داشت پسرک بخت بد....ششششش

 بدیم؟ ادامه شد تموم بحثتون اگه-استاد
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 ، ودب روحیه شدن عوض جهت بود چی ،هر نبود درکار بحثی اولشم از بدین، ادامه استاد: گفتم بلند

 عقب وقت هی که: گفتم تر یواش بعد....باشیم خودمون سالمتی فکر به بیشتر باید پزشکیم که ما

 .نمونیم

 .میکنه در ادا ما واسه غالمحسین چارلز....زبونم زیر رفت سوئیسی شکالت خوردن اندازه لذتی

 ...شد تموم خوبی به بودیم سرکالس که ساعتی چند اون

 ..دارم کارتون دنبالم بیاین میشه اگه مافی خانم کرد، صدام استاد بیرون، میرفتم داشتم وقتی

 ...استاد چشمم مردمک رو-

 یه اغرس بود باهام کالس تو کس ترین وصمیمی بود باهام کالسا اکثر تو که مرامم با یار به بعد

 .کردم بای بای زدمو چشمک

 ...بیرون بودن رفته بیشتریا واستاد، سالن وسط هو یه که استاد دنبال رفتم

 مطوری؟ چطور عمو سالم-

 چی؟ شما خوبم دخترم، سالم-استاد

 ....منبودید،رفتی آمدیم، دیروز! استاد راستی:گفتم تند هویی یه بعد..، استاد...بسکتبال توپ-

 ...میرفتم باید اومد، پیش واجبی کار دخترم، ببخشید-گفت شرمندگی با استاد

 ..میاد پیش...دیگه واجبه کار استاد، نی خیالی-گفتم مهربونی با

 !دخترم آنی-استاد

 جان؟ پدر جانم-

 ...امروزه با رابطه در خصوص به منظورم کنی؟ مراعات بیشتر میشه

 استاد؟ داریم مریض کالس تو مگه-گفتم تعجب با

 ..پایین انداختم رو سرم ومنم انداخت نگاه یه بهم

 مشر عرق...امیرعلی همون جون نه آقازادتون جون نباشه، شما جون به استاد-گفتم کالفگی با

... نی من قصیرت که هم همش: وگفتم باال گرفتم سرمو...نکنین بیشترش این از پیشونیم رو نشسته
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 یادیز ترشی نمیکنن فکر....میارن در بازی خیارشور خیلی بعضیام: گفتم جلو اوردم رو سرم بعد

 ...میکنه دیوونه ادمو هم

 ...حرفایی این از تر خانوم تو, کردم باز دیگه حساب یه شما رو من دخترم، حال هر به-استاد

 ..استاد میدونم که اونو-گفتم غرور با خندیدمو

 .... خداحافظ..شیطون برو حاال: وگفت خندید

 .علی یا-

 کجایی؟: گفتم بهش و نهال به زدم تک یه...دانشگاه ی محوطه تو ورفتم شدم جدا استاد از

 زنگ بهش باید...نمیده جواب معلومه خب کجایی؟: گفتم بهش تک با کنین فک سوتی عجب

 میزدم

 ...برداشت رو گوشی

 ..الو-نهال

 شهری؟ این کجای ابجی، بگیری الو-

 ...اونجا بیا سلفم جلوی دقیقا من-

 !وقتی یه نری در اومدم، ثانیه اوچ-

 ...بدو نمیرم نه -نهال

 دختر؟ چطوری: وگفتم پریدم هوویی یه...بهم وپشتش منتظرمه دیدم رفتم

 میکپم؟ نمیگی...بیشوووور ترسیدم اوووووف -گفت ترس با نهال

 ..جااااااان دخمل خواستنیه کردنتم کپ اخه-گفتم دار کش

 خواهر؟ چی: گفتم تعجب با...مردم وچال چش تو رفتن دیگه بسه-نهال

 ...میگم رو نوشابه درای-نهال

 ...بدن جاخالی دارن یاد خوب دیدم، من که جماعتی این نترس،-
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 ندیدمت؟ اصال صبح امروز چیشد؟ خب-نهال

 ازیس شفاف براش رو قضایا تمام و..نشستم کنارش وخودمم نشوندمش صندلی یه روی بردمش

 .کردم

 !اییییینطوووووووور که -نهال

 ...وقع ما فوقع دیگه بله-

 ...شده عوضی نگو شده، عوض کردم فکر -نهال

 ...!شدیییییییید-

 ..دش رد جلومون از ومجلسی خوشگل دختر یه هویی ،یه میزدیم حرف هم با داشتیم که همینطور

 ....پاناسونیک میگن این به....اوشت: گفتم زدمو دار کش سوت یه

 تو مبعضیاشون میدادی، قورت رو همه واال نیستی، دختر که میکنم شکر خدارو چیه؟ میدونی-نهال

 .میکردن گیر گلوت

 مهه نیست، کار در دومنی:.گفتم بعد و کردم فکر یکم! ..دوما نکردن، اعالم حروم رو نوشابه اوال-

 ..اولشه جای سر چی

 نهال؟ میشنوی هم تو: گفتم بستمو چشمامو بعد

 رو؟ چی -گفت کاوی کنج با

 ...موکونه غال غال داله شیکمم-

 ؟ چنده ساعت چیزی،کالست رستورانی یه بریم بیا دیوونه،: وگفت خندید نهال

 .ونیم 6 کنم فکر-

 ...میزنیم دبش نهار یه میریم اوردم ماشین امروز من, دیگه خوبه -نهال

 .................................... 

 ..دارم کارت ورودی جلوی بیا پنج ساعت نهالی، راستی: گفتم بهش من وبعد.. شدیم بلند هردو

 ... نبردی و آبرومون تا بریم بیا حاال میام،..نیس حرفی باشه،-نهال
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: گفتم هشب رانندگیش بین ما...رفتیم که برو وای شدیم ماشین سوار رفتیم...افتادیم راه خندیدمو

  نهال

  ؟-

 .. پوسید دلمون بابا بزار چیزی وآوازی رقص یه وطربی، شعر یه ها؟ میشی پیر داری-

 ... چشم روی چشم

 ... بود قشنگ اولش...گذاشت ایرانی آهنگ یه و کرد روشن رو ظبتش بعد

 ... بریدم دیگه تمومه دیگه، رفت باید ولی حرفم سخته

 .. ونرسیدم اومدم هی هرچی اینکه از خستم دیگه

 .. میرم که بدونی باید ولی خستم، بدونی باید ولی حرفم سخته

 ( خودمونه آمین که این...) دستم رو ی یادگار یه با دستم، رو یادگاری یه با

  شکستم دالی حرف من سردم، بسکه رفتن سخته

 .. وابستم که این با غم،میرم با خاطره هر، با من

 .. بستم رو درا من ببین حرفم ،تلخه رفتن سخته

 ..  صبحم سکوت از حتی, جمعم غروب من،از

 .... خستم

 .. خوندن به کرد شروع یاس بعد

  رفتن وقت رسیده حرفم، سخته

  دفتر سطر یه هر اسمت که روزا اون بیاد

  به خیرس اشک با چش میبست، نقش

 .. دیگس بخش یه زندگیم توی که فردایی

  من کنار از کنار بکشی خودتو که نمیومد بهت نمیدونم، من
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 .. گلم بری تو

  ؟.عاشقتم من که اینو بفهمی نخواستی

 .. بخند باشه تو میدم بهت فهمیدم،حق

 .. بخندی داری حق که واقعا من به

  ببندی باری رگ به منو نگاهت اون با که

 .. داغه.. سربه گلوله صدتا از تر بعد....که

 .... آخه صبحه طلوع میکردم فک تو با

  «وآمین یاس از رفتن وقت»

 .. بزار شاد چیز یه....گمناکه خیلی این نهال اوووووه

 . بخواد دلت...قشنگه خیلیم چیش -نهال

 اداب....باشه بزار خوبه همین گفتیم گیر جو که ماهم گذاشت، عروسی اهنگ هو یه بعد...شاد اینم

 .. بود باد مبارک

 ... بلندشد خواننده صدای هو یه

  کرده؟ ملوست تورو کی کرده؟ عروست تورو کی

  کرده؟ ونوست مثل قشنگی این به تورو کی

  کرده؟ ملوست کی کرده؟ عروست کی

  کرده؟ ونوست مثل قشنگی این به تورو کی

 .. باد مبارکت عروس ،عروسی عروسی

 .. باد مبارکت دوماد روبوسی، روبوسی،

 ... بادا مبارک ایشاال بادا مبارک بادا بادا

  داری؟ ناز تو چقد عروس
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 ... ماشااهلل: گفتم خواننده با من بعد

 ..ماشااهلل: داری ناز تو چقد عروس... ماشاهلل...:داری طناز دوماد یه

 ..ماشاهلل: داری طناز دوماد یه

  ماشااهلل...داری فراز سر فامیل قطار ققطار سرت پشت

 .. باد مبارکت عروس, عروسی عروسی

 .. باد مبارکت دوماد روبوسی, روبوسی

 .... بادا مبارک ایشاال بادا مبارک بادا بادا

 .. انومخ عروس برم، نازتو

 ... خانم عروس, برم قرتو

 ... خانوم عروس: برم نازتو

 ... خانوم عروس: برم قدتو

 ... بو بو ،...بو..بو: گفتم خواننده وبا شدم نهال نزدیک به هو یه

 .. بو...بو..بو

  «نصرتی آرمین از باد مبارک»

 ... زدم عروسی بوق جلو بردم دستمو بعد

 .... بودیم کرده تصادف االن آنی نکنه خفت خدا -نهال

 ... بادا مبارک ایشاال بادا مبارک بادا بادا

 .. .پایین بپر رسیدیم: وگفت داشت نگه ماشینو بعد ،...دخمل....واسمون نزاشتی آبرو -نهال

 ... واستادم بود شده نوشته روش چینی اسم یه که رستورانی در سر جلوی

 . واستاد کنارم اومد....اینجا بیا نهال

  اوردی؟ کجاا منو
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 ..! رستوران-نهال

 ... ندارم دوست مدلی این های غذا این از نگفتم تو به من اوردیمون،...داری گاو کردم فکر من

 . تنده خیلیم...خوشمزس خیلی میکنم معرفی بهت امروز چیزی یه دیگه، وبیا امروز -نهال

 ... خرکیت سلیقه این با دختر بگیری آتیش...اووووووف

 .... رفتم ناچار به همراهش منم دیگه، بیا وگفت گرفت دستمو

 .. نمیکنه وعوض من نظر این حال هر به...بود وبزرگ میک شیک چقد! یارو

 . نهالی خلوته چقد

 ... بهتر واال، میدونم چه -نهالی

 .... نشستیم و نفره دو میز یه کنار رفتیم

 .. بفرمایید وگفت ،(نمیخورد وقیافش هیکل به اصال البت)اومد گارسون

 ... میخوام کوبیده پرس یه من آقا

 ... نداریم ایرونی غذای ما گرفتین، اشتباه خانم -گارسون

  ...هندی چینی، ای، کره ایرانی، باشین، داشته باهم رو ها غذا همه نمیشه حاال: گفتم خندیدمو

 ... میکنیم فکر پیشنهادتون به حتما: وگفت خندید گارسون

 .. ریمبزا رو وعروسی عقد قرار که میایم ما دادین، رو بله وقت هر پس خب خیلی: گفتم خنیدمو منم

 .. بفرمایین: وگفت خندید بلند

 . بگو چیزی یه خودت تو نمیارم، در سر که من: گفتم نهال به منم

 رو سرش نهال رفت گارسون وقتی خودش، واسه هم من واسه هم..داد و سفارش و خندید نهال

 : وگفت کرد نزدیک من به

 . میگی وپرت چرت خیلی نوید جون به آنی -نهال
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 نگآه ما خبره؟ چه ،انگار..میکنیم فکر روپیشنهادتون نگم؟ چرا من میگه وپرت چرت اون وقتی-

 . میداره برش خواستگاری هول این: دادم وادامه خندیدم بعد.....میدیم گوش عروسی

 . باش ساکت دیگه اومد -نهال

 .. نمیشین پشیمون اول، بار واسه خوبیه انتخاب: گفت احترام وبا میز روی گذاشت رو غذا

 ازهت مشتری که شمایی واسه اشانتیون اینم: گفت لبخندی وبا کرد اشاره غذاها کنار ظرف به

 ... واردی

 .. آقا مرسی: گفت ذوق با ونهال بهش انداختم نگاه یه

 ... نداره رو شما قابل میکنم، خواهش -گارسون

  میکنی؟ ذوق چرا تو اورده من واسه: گفتم نهال به رو

 ..خواهر نبودی، سنگدل که تو میخوریم، هم با خب-نهال

.. .................................................. 

 .برادر..نکنه درد دستت: گفتم گارسون به رو

 به ردک شروع و برداشت میز رو از رو چاپستیکا جفت نهال شد، دور میز از میکنم خواهش گفتن با

 . خوردن

 ..آشغال بود ای حرفه چقد

  میشد؟ مگه ولی کردنم کاری دست به کردم وشروع برداشتمشون....منم

 رو غذا واقعی طعم قاشق با: وگفت اومد صدایی یه هویی یه که بخورم که برداشتم رو قاشق

 (میشی مزاحم اینقد که میکنیم احساس و واقعیش طعم تو با البد..)نمیکنین احساس

 بدم؟ یاد بهتون میخواین: وگفت میز کنار اومد

 ...کردم فراموش ، بلدم خودم-

 ..کثافت: گفت اروم و پاش رو زدم محکم یکی..عمت خبیثه ارواح: گفت لب زیر نهال

 ..برادر بیار بیاری، بیادم میخوای اگه حاال: گفتم خندیدمو
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, کردم تقلید منم دارین، نگهش طوری این: گفت و چاپستیکا از یکی.روی گذاشت انگشتاشو بعد

 اریدبز انگشتتونو حاال..اینطوری هم رو این وگفت برداشت دومی بعد...دارین برش طوری این حاال

 ..راحته چقد ببینین....بینش

 متس اورد ودستشو تر نزدیک اومد بعد میشد؟، مگه ولی میکردم، تقلید همینطوری داشتم منم

 هست؟ اجازه: گفت دستمو

 ..میکنم خواهش-

 همش نهال هم حین این تو کردن، تمرین به کردیم شروع ها باچاپستیک همراه و گرفت دستمو

 .. میپروند مزه

 ...تنهایی خودتون حاال -گارسون

 ...برادر چشم: گفتم ذوق با-

 تموم باالخره عجب چه: گفت تعجب برداشتم،با رو تیکه یه سریع وخیلی برداشتم چاپستیکارو.

 ..شد

 ..بودم کرده فراموش بلدم، گفتم اولشم از که من-گفتم غرور با

 چطوریه؟ ببینین کنین امتحان منو پیشنهاد حاال: وگفت زد لبخندی

 ....حتما-

 وبهخ قیافشم!ها گرفته، تورو چشش خعلی این آنی میگم: گفت خنده با نهال شد، دور سریع بعد

 ...باشه گارسون نمیخوره بهش اصال

 چیزی یه ما به خواست یکی عمری ابجی،بعد باش داشته ابهت یکم چشماش، اون کرده غلط-

 ...!گذاشتی ،اگه بده یاد

 ...اووووووووووف دهنم، تو وگذاشتم برداشتم تیکه یه غذا، همون به افتاد چشمم بعد

 .............بود،خدایا تند چقد حلقم، تو اومد ولوچم لب

 .سوختم....سوختم....سوختم: میگفتم بلند زدم، وباد کردم باز دهنمو سریع

 خانوما؟ چیشده؟ وگفت میز کنار اومد یارو هو یه
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 .بوده تند خیلی اینکه مثل: وگفت خندید نهال

 :وگفت کرد آب از پر رو لیوان یه تو هو یه که میسوختم، داشتم ولی بود، خورد اعصابم اوووووف؛

 ...میخنده که اشغال نهال این این، معرفت به بازم بفرمایین،

 اب وریهمینط برداشتمو پارچو بود، کم اینکه مثل اما سرکشیدم، جرعه ال گرفتمو دستش از سریع

 روعش ونهال گارسون بمب عین هو میز،یه رو گذاشتمش شدم بهتر که کمی...حلقم تو میریختم

 ....خندیدن به کردن

 ...داره خندیدن مردم بدبختی,کوفت: گفتم نهال به رو

 ..نداره تندی اصال که غذا این خانوم، حساسین خیلی شما-گارسون

 خوب چیز یه اول دفعه مردم! مؤمن اقا،مرد حاج پره، خعلی دستت از دلم که نگو، هیچی یکی تو-

 پرونی؟ مشتری اینقدر نمیکنن کسر حقوقت از بیاد، بعدم دفعه طرف میدن

 ..میکنم کسر حقوقش از من وکنه اینکار کسی اگه راستش

 هستین؟ کی شما مگه ببخشید-

 .زائید قلو سه گاومون اوهوک رستورانم، این صاحب من-

 ...نگوووووووووو-نهال

 ...بزنه حرفشو بزار( وسط نپر) نزن برفک: گفتم نهال به

 !بقیش خب: گفتم گارسون به رو بعد

 چی مگفت نبود، کس هیچ وتقریبا بود خلوت خیلی امروز اینجا؛راستش مدیر هستم، مشکات من-

 ...شرمندم دادم،االنم که بدم؟ انجام رو کار این بار یه خودم اگه میشه

 .زدم خال بت ببین..که کنی تبدیل مارو نباید ولی اولته دفعه درسته جان، مشکات-گفتم دلخوری با

 بعدی های دفعه میشم خوشحال واستون، اینجا از میشه خاطره یه اینم عوضش: وگفت خندید

 ...بزنین سر بیشتر

.............................. 
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 .میام کله با! حتما: گفتم دلم تو

 .. میکنم فکر پیشنهادتون رو: گفتم بهش-

 . ..خدمتم در من بزنید، و زنگ میتونید! داشتین الزم چیزی اگه میرم فعال من: وگفت خندید

 سنگم گشنه آدم ،باالخره...نبود بد هی خوردیم، رو بود داده سفارش نهال که غذاهایی بقیه

 با هک هم واجبار تنگ، که هم وقتمون و نبود بند جایی به ماهم ودست بود غذا دیگه که این میخوره

 ... سرمون رو اخم

 ! گارسووووون: گفتم بلند شد تموم غذا سرو وقتی

 ... میخوره بر بهش نگو اینطوری مدیرشونه، احمق -گفت آروم نهال

 هاشو آرزو از یکی هم ما کنه، امتحان اومده که باشه گارسون داشته دوست حتما نشو حساس

 ... میکنیم اجابت

 : گفت کامل احترام وبا....اومد دیدم

 .. خانم بفرمائید

 بده تر خوشمزه چیز یه, اومدیم بعدی دفعه ولی بود، خوب غذاهات حاجی-گفتم عادی خیلی

 .. باشه داشته شرط دوتا که بخوریم،

 .. میدم گوش-

 : شمردم و باال اوردم رو اشارم انگشت

 ... دنیا این از نریم ناکام نکنه تبدیل مارو اینکه: 0-

 : گفتم و باال اوردم وسطیمو انگشت بعد

 .. نکنه تبدیل ومارو نریم دنیا از ناکام اینکه: 6-

 . دیگه امری...نکنه تبدیلتون میدم قول چشم: وگفت خندید

 استادمون که بگو مارو کتابای حساب این دیگه هیچی-گفتم گنده شکم پولدارای این مثل

 .... منتظره
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 ... من مهمون...شدین اذیت خیلی شما امروز حرفو این نگین-وگفت زد لبخندی

 وبعد ردک نگام بد همینطوری نهال...واستادم شدم بلند بعد..ندارم اصراری: گفتم خیالی بی با منم

 . نیست بد...بزنی تعارف یه حاال: گفت

  ؟.مشکات نه مگه: گفتم مشکات سمت به رو داره،بعد اصرار خودش مشکات: گفتم منم

 . کنم جبران باید کردم، شیطونی خورده یه امروز من بله،: وگفت خندید

 . خدمتیم در ما مونده چیزی سوالی حرفی، دیگه! گرامی دوست بفرما-گفتم نهال به رو

 ... بریم دیگه نه: وگفت خندید نهال

 ...  بود خلوت خیلی تقریبا که بود این خاطر به فقط ما روی مشکات خاص توجه البته

 .... کلم تو افتاد چیزی هویه یه که واستاد نهال

 ! مشکات راستی

  ؟........خانم بفرمائید -مشکات

 ... هستم مافی! شما مخلس-

 .. بفرمائید مافی خانم

  دارین؟ هم« رامِن »تون منو تو جا، این شما-

 .. البته صد-

 .. میده فاز بیشتر....چوباتون این با البته میخورم، اینو حتما بعدی دفعه پس

  میخورن؟ لذت با چقد فیلما این تو دیدی: گفتم نهال به رو

 ... س خوشمزه واقعا چون دیدم، منم آره-نهال

 ... معلومه آره-خولدی؟نهال-گفتم تعجب با

 . داره لذت واقعا وخوردنش -مشکات

 . بریم دیگه خب: گفتم نهال به بعد..رفتن وقت نکنین، جاری مارو دهن اب حاال-
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 .. اقا خداحافظ هم شما

 .. خداحافظ-نهال

 . دار خدانگه شدم، خوشحال اشناییتون از-مشکات

 .. بیشتر ما

 االخرهب ساعت اون و سرکالسم رفتم منم دانشگاه، وبرگشتیم شدیم ماشین سوار نهال با رفتیم

 ... 5 به رسید

 ... اومد سامی دیدم هو یه ورودی، جلوی واستادم شلوغی اون تو رفتم

  سامی؟ چطوری؟: گفتم رسیدیم بهم وقتی

 آنی؟ چی شما...والیبال توپ-سامی

............................. 

  خبرا؟ چه...بسکتبال توپ-گفتم ذوق با

 .... سالمتی درآخر و ،سالمتی سالمتی-گفت سپاسگذار حالت با سامی

 ! سامی راستی سالمی، باز خوبه-گفتم شونشو رو گذاشتم دستمو

  جانم؟ -سامی

 .. میشناسیش هم تو که ببینتت میاد کسی یه امروز-

  حاال؟ هست کی-

 . بزنی باید حدس آ،..آ-کشیدم نشون

  رکسانا؟-سامی

 .. نیست اون نه!  آشغال-گفتم عصبی

 یه گها میکردم فکر خودم با ماهه،همیشه آنی، خوبیه دختر اینقدر باشه، هیوا کنم فکر آهان،-سامی

 ... هیوا مثل باشه کسی یه کنم، ازدواج روزی
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 ..! بهت میدم دیگه فرصت یه فقط حاجی، نوچ-گفتم حرص با

 ... نامردشه خود, مطمئنم دیگه اینو-گفت اطمینان با و کرد راست کمر سامی

  خب؟-گفتم سینه به دست

 . پگاه-سامی

 . نیست زن ،اصال...نیست هیوا نیست، رکسانا نیست، پگاه: گفتم عصبانیت با

 . دیگه نویده میگفتی اول از خب-گفت خنده با سامی

  داری؟ رابطه هم دخترا از غیر کسی با تو ببینم اصال-گفتم سوال وبا جلو بردم رو سرم

 . آدمیزاده دیگه، خب آره-گفت وبعد خاروند رو سرش کمی

 .. میشدم امید نا داشتم دیگه...باقیه شکرش جای باز

  میشه؟ حسودیت چیه-گفت کجکی لبخند یه به و باال گرفت رو سرش

 ......... باشی خوش خودت توهمات تو دارم دوست نه-

 . نمیگم کسی به نکش، خجالت بگو: گفت صورتمو جلوی اومد سامی

  اونوقت؟ رو چی ببخشید-

 هم شاید خب داری، عالقه بهم داری؟ دوسم! طرفداری هم تو -گفت نفس به اعتماد با سامی

 ... کنم فکر روت میتونم بگی اگه حال هر به, عاشق

: گفتم بهش, شدم تر آروم خورده یه که بعد خنده، زیر زدم بلند وبعد کردم نگاه یه قیافش به

 وذنع ولی دکترم، من درسته حاال! ها میاره خون فشار زیادیم نمک میگم, شدی بامزه خیلی امروز

 .... نیستم که خدا بااهلل

 ... طرفمون میاد داره نهال دیدم هویی یه و خندید هم سامی

  اینطرف؟ میان دارن هستن کی ایشون-سامی

  کسی؟ چه-

 ! آید می دور از که لیدی آن -گفت و کرد اشاره پشتم به
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 .. نهاله ودیدم برگشتم

 . نهال........ سامی: گفتم سامی به رو شد که تر نزدیک نهال نبود، حواسم اصال وای ای

 . سامی.... جون نهال: گفتم نهال به رو بعد

 . مادام خوشبختم: وگفت شد خم سامی

 . متشخص کنت همچنین،: وگفت شد خم زانو روی هم نهال

 به اهنگ یه کنارم، اومد شد تر نزدیک وقتی سمتمون، اومد هم نوید دیدیم که دادن دست هم با بعد

 ... اون به نگاه یه هم وسامی انداخت سامی

  خودتی؟ آشغال: گفت نوید هویی یه

 ... آشغالمم خود...درود-سامی

 . وروبوسی کردن بغل گرمی با همدیگرو بعد

  چطوره؟ درسات! شده خوب قیافتم بابا نه! شدی من قد هم شدی، بزرگ -سامی

  چطوره؟ درسات....بردی باال قدی زدی، بهم ای قیافه اقا حاج بیشتر شما -نوید

 احوال علیک سام اگه دیگه خب: گفتم وارانه حرص حالت کمی با منم خنده، زیر زدن دو هر بعد

 ! بریم جایی یه شده تموم تون پرسی

  مایین؟ ی تحفه این بچگیای دوست شما پس سامی اقا-نهال

 . کرد مبارزه نمیشه سرنوشت با دیگه، بله-وگفت کشید آهی سامی

 رفح کلوم دو باهاشون من منتظرن همه االن همین بدوییم، باهم شو پیاده حاجی-گفتم اعتراض با

 ...میری راه من با داری که کنی پرواز باید االن تو بزنم،

........................... 

 ...خوبه زمینم همین رو حاال شکسته، وبالم پر-سامی

 ...لحظه همیشه،هر هرروز،..میکنه تعریف شما از خیلی آنی: گفت سامی به رو نهال

 میگه؟ چی واقعا؟-سامی
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 ..داشت سوالی حالت که انداختم نهال به نگاه یه

 یگفت،م داشت که همینطور... نمکین، با ،خوشگلین، خوشتیپین که میگفت-داد ادامه ذوق با نهال

 سرکارش خورده یه کردم هوس..)میکرد نگاه منو داشت سامی و پایین بودم انداخته رو سرم من

 (بزارم

 یدند واسه هرروز کنه، اعتراف ونمیتونسته بوده عاشقت داره، دوست خیلی که این دیگه، آره-نهال

 ...میکرده شماری لحظه تو

 ...ببینم باال بگیر سرتو آنی: گفت تعجب با سامی

 دختر؟ کردی پنهون ازم چرا: گفت بعد انداختم، معصوم نگاه یه بهش باال، گرفتم سرمو

 بغض یه دهنم، جلوی گرفتم رو دستم معصوم، حالت همون با اما میمردم، خنده از داشتم خداایا

 ..خودم واسه بودم فیلمی...گونم رو انداختم رو اشکی وقطره کردم کوچیک

 ....ندو کی بدو حاال رفتم؛ اونجا از وتند سریع بعد

 چیزی یه به هویی یه که...نهاله ودیدم برگشتم کمی میاد، سرم پشت داره کسی کردم حس

 ....کردم برخورد محکم

 !دبو چی دیگه این: وگفتم گرفتم رو پیشونیم دست با بود پایین سرم که همینطور..آآآآآآخ

 خانوم؟ کجاست حواستون! بود کی بگین بهتره: گفت مردانه صدای یه هویی یه دیدم

 ...نگوووووووووووو کردم، نگاه ویه باال گرفتم سرمو

 آنی؟ چیشده: گفت تعجب من،با کنار رسید هم نهال حین همین در

 تویی؟: وگفتم پسره به شدم خیره

 .وشما نه تو-گفت جدیت با

 کی هر: گفتم عصبانیت با...نبینیم،اووووووف رو علی امیر این ریخت بریم جایی یه ما نمیشه

 نمیکنی؟ نگاه جلوتو چرا باش، میخوای

 شدیم؟ بدهکار چیزیم یه حاال بودی، گرفته گازشو شما اینکه مثل ببخشید -امیرعلی
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 ...میگفت راست خداییش دیگه مورد این تو بدبخت، میگفت راست

 .... نیس، بد بندازی برت دورو به نگاه یه هم شما حال، هر به-

 .میخوام عذر خیلی ببخشید،: گفت زده تعجب لحن یه با علی امیر

 ...نیستیم ای کاره که ما...ببخشه، خدا-گفتم خنده سانت نیم با

 ..آنی...آنی: گفت وجدانم لحظه یه کنم، کل کل باهاش نداشتم دوست دیگه چرا لحظه یه نمیدونم

 وجدان؟ ای! میگی چی: گفتم

 .باش آدم کم یه....بیشووور دختره برسرت خاک-وجدان

 کجایین؟...! مافی خانوم..! مافی خانوم-امیرعلی

 ..بفرمایید بله: گفتم سریع

 ..منتظرتونن کنم فکر: گفت بود، کرده هنگ بخت بد

 خب: تمگف علی امیر به میکرد، نگاهم داشت تعجب وبا کنارم بود واستاده که نهال به کردم نگاه یه

 ..بپذیرین مارو عذر میاد، پیش دیگه اتفاقه حاال

 کنم؟ خواهی معذرت پسره این از روزی یه من میکرد فکرشو کی اخه بود، شده پلمب فکش...هه

 ..حاال ولی اون گردن مینداختم بودم شده مرتکب خودم که رو جرمی حتی من

 بری؟ نمیخوای منتظرن، وسامی نوید آنی -نهال

 .زارع آقای..تابعد: وگفتم علی امیر به انداختم لبخند با همراه نگاه یه بعد..بریم عزیزم، چرا-

 ....کردم رها عجیب دنیایی مابین اورا ومن

 یشوخ داشتم من کردی؟ اونجوری چرا آنی: گفت نهال که نوید سمت میرفتیم نهال با داشتیم

 کردی؟ بخشش تقاضای امیر از که بودی تو این آیا براستی...اما.  میکردم

 .خال تو زدی....بودم من آری،-گفتم خنده با

 ..بهم بود زده زل سامی رسیدیم، وقتی

 (بودن آمپاس تو همه) ؟....واقعا تو نکنه رفتی؟ چرا چیشد؟ آنی-نوید
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 چی؟ واقعا من:گفتم کاوی کنج با

 داری؟ دوست رو سامی واقعا نکنه ناقال-گفت شوخی با نوید

 بشم؟ عاشق ندارم حق من ندارم، دل من مگه: گفتم مظلومیت با

 .میبنممت شنبه سه دیگه، میرم من آنی -گفت بخت بد نهال

 ...عزیزم بای-

................................................ 

 .برادر دو ی زده شگفت های ونگاه موندم من اما ورفت، شد جدا من از خوشمزگی همین به ونهال

 میکنین؟ نگام اینطوی چرا چیه؟-

 میگی؟ چی هست معلوم آنی-گفت تعجب با سامی

 ابجی؟ خوبی؟ انی-نوید

: فتموگ پایین انداختم سرمو نیستم، خوب نه-وگفتم پایین اندختم رو سرم غمگین لحنی با

 (باد مبارکش ایشاال قشنگه چقد حاجی....)عاشقم

 ....میخندیدم فقط خنده، زیر وزدم باال گرفتم سرمو بعد

 ....بود، گرفته هممونو: گفت نوید به رو سامی

 ...میکنه بازی طبیعی که هم چقدر میده،ناقال ودرس شیطون این: وگفت خندید نویدم

 وبابا مامان ما، خونه بریم بیا کردیم، پیدا همو تازه که حاال داداش،..خب: گفت سامی به رو بعد

 ...ببیننت میشن مرگ ذوق

 .شده تنگ واسشون دلم خیلی منم نه، که چرا-سامی

 هم ومن رفتن به کردن شروع وسامی نوید بعد. بریم خب:گفتم محکم و هم به کوبوندم دستامو

 ...میرفتم سرشون پشت

 ..رمشبیا میرم کردم، پارک اونورتر یکم ماشینو من: گفت نوید..بیرون رفتیم دانشگاه از وقتی

 ...هستیم ما برو، داداشی باشه-
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 شقم؟ع حالی چه در: گفتم شیطنت با منم میکرد، نگاهم داشت همینطوری سامی رفت نوید وقتی

 میندازی؟ دست منو دیگه حاال پدرسوخته: گفت و جلوتر داراومد خنده لحن یه با سامی

 زمین به محکم هوا رو شدم پرت دفعه یک که بگم چیزی یه وخواستم خیابون توی پریدم منم

 یمحو صداهای فقط پوشوند، رو چیز همه سیاه ای وپرده نمیدیدن دیگه چشمام اما کردم، برخورد

 زیچی دیگه اما میزد، حرف باهام داشت و بود سامی صدای یکیش که میشنیدم رو بود اطرافم که

 ....رفتم حال واز نشنیدم

............................................ 

 کردم، سرفه کمی میشم، خفه دارم کردم احساس و کردم باز زحمت با رو سنگینم های چشم

  برزخم،؟ تو نکنه ؟ جهنم یا بهشته اینجا االن مردم؟ نکنه خدا؟ یا بود؟ کجا اینجا

 .بودم بیمارستان تو شکر خدارو بابا اطرافم،نه به نگاه یه کردمو خودم به نگاه یه

! ونهخ بریم میخواستیم که ما میکنم؟ چیکار اینجا من بیمارستان؟!...خدا یا شدم؛ زده شک هو یه

 .من...من

 .گرفته رو دستم کسی کردم واحساس برداشتم دهنم روی از رو ماسک

 .یدهخواب دستشو تو ودستم تخت روی وسرش تخته کنار سامی ودیدم کردم نگاه بهش تعجب با

 ..نمیومد در صدام اما بزنم، حرف میخواستم

 ..سامی: گفتم بود دار خش های دی سی این مثل که صدایی ته وبا دادم تکون رو سامی کمی

: دز داد بلند باشه خورده سرش تو پتک یه انگار هو یه کرد، نگاهم تعجب وبا کرد بلند رو سرش

 خودتی؟ آنی

 دشدی اونقدر گرفت، سرفم بعد.....هاهاهاه.. ها.. یو روحمه، این نه: گفتم وحشتناک صدای همون با

 .نمیومد باال نفسم که بود

 برگشتی؟ بیدارشدی؟! خودتی انی-سامی

 .بودن زدن حرف مشغول هم با که...برگشت پرستار یه با و بیرون رفت سریع بعد

 زدن؟ حرف باهاتون خودشون مطمئنین؟ شما آقا-پرستار
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 ..بود خودش میگم، راست بچم دونه یه جون به خانوم-سامی

 .برنمیداشت شوخی از دست وضعیتم این تو گرفت، خندم

 کترد میرم من...نکردنیه باور این: گفت تعجب با شد، مواجه بازم های چشم وبا اومد پرستار وقتی

 ..کنم خبر و

 ...باش زود برو....آره -گفت عجله با هم سامی

 خودتی؟ آنی: وگفت کنارم اومد بعد

 !هیوا...باشم؟مثال دیگه یکی.... داری دوست خیلی! کردن کوکت... اینکه مث: گفتم خراشیده

 یه یهوی یه لحظه اون اما چرا نمیدونم بوسید، رو وپیشونیم جلو اورد رو سرش وکنارمو اومد سریع

 ...شد تر زیاد قلبم طپش شدم، داغ گرفتم، گر شدم، جوری

 ..صورتم روبروی درست,  عقب برد رو سرش

 ..!کردی لب به جون مارو که تو دختر-سامی

 .کن حفظ رو اسالمی.....ی فاصله: گفتم وسرفه شوخی با اومدم، در حالت اون از که یکم

 ..عقب ورفت خندید

 ...تختم تو،روبروی اومدن پرستار خانوم یه با دکتر اقای یه دیدم دفعه یک

 میشد،کیه؟ ساالد داشت مخم....اووووووف!بود آشنا دکتره این چقد

 شمایین؟ استاد: گفتم تعجب با

 ...نمیداد امونم شد،سرفه خراشیده وجودم تمام گفتم، اینو که همین اما

 .منم....عزیزم منم نیست،آره خوب بزنی، حرف نباید دخترم-استاد

 ...کرد تزریق توش رو وچیزی سرمم کنار رفت پرستار هو یه

 ....نداشتیم دیگه امیدی هیچ برگردوند، تورو خدا...ای معجزه یه تو دخترم-استاد

 .بودم نرفته جایی که من....استاد: گفتم شدم بهتر که کمی
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 ...کما تو اونم بودی رفته دخترم، چرا-استاد

 من؟ کما؟ میگن؟ چی اینا العباس، ابوالفضل یا

 وقته؟....چند: گفتم تعجب با

 .کما تو میرفتیم داشتیم ماهم دیگه....ساعت 3و روز6و ماه 0: گفت سامی

 ماه؟ 0:گفتم تعجب با

 .کنی استراحت بهتره االن دخترم،: گفت مهربانی با استاد...گرفت سرفم هویی یه که

.............................................. 

 .همینه االن مناسب کار بهترین بزاری، تنهاش بهتره هم تو: گفت سامی به رو بعد

 ... رفت استاد وهمراه من به انداخت نگاه یه سامی بعد

 ... رفتم فرو عمیقی خواب به که نگذشت چیزی

 .. مشنید رو صدایی که صورتم روی گرفتم دستمو کرد اذیت رو هام چشم نوری شدم بیدار وقتی

 .. نیفتم پس بگیره منو یکی...شکرت خدایا خودتی؟ عزیزم دخترم

 . تگرف درآغوشش رو من باره یک که بود، نشسته کنارم که ودیدم مامان و کنار کشیدم دستمو

 ... خوبه حالم, سالمم من نکن، گریه عزیزم-

 . عزیزم باشه نکن کارو این مامان با دیگه میمردم، داشتم دیگه برم، قربونت-مامان

 . مامان میدم قول بهت: وگفتم کردم جدا خودم واز ومامان ریخت فرو چشمم ی گوشه از اشکی

 . بود شده تنگ واسش دلم چقدر ، گرفتمش بغلم تو عزیز موجود یه مثل دوباره بعد

 ... اومد آشنا صدای یه حال همین در

 . برسه هم ما به بزارین کردین، تمومش خانوم حاج-

 . شد آشکار ونوید کنار رفت مامان
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 تصحب میتونستم تر راحت خاطر همین به خداروشکر، بود شده بهتر انگار که مکررم های سرفه

 . کنم

  برادر؟ چطولی؟-

 ... کرد بغل رو من سریع کنارمو اومد

  میشدم؟ آب داشتم ماه چند این تو میدونی میکنی؟ قهر ما با حاال کوچولو، آبجی-نوید

  داداش؟ میای قپی چرا داره، فریزر که ما یخچال....اووووه-

 . بود شده تنگ صدات واسه دلم برم، قربونت من الهی-نوید

 رو اباب شد، جدا ازم نوید وقتی کردم، گریه فقط مهربانم برادر ودرآغوش شکست بغضم مرتبه یه

 . بود زده زل بهم که دیدم

 هک شاعر قول به...ما، از میکنی دوری نداریم، دار واگیر مرض ما ، آقا حاج: وگفتم زدم لبخند بهش

 . کنم بوست میخوام...بغلم بیا: میگه

 کم کم دختر، بودم دلتنگت: وگفت کرد بوس رو سرم کشید، آغوش در رو من کنارمو، اومد بابا

 .. میشه پاره داره دلم بند میکردم فکر داشتم

 .. مطمئنه زدم، ش گره محکم قبال خودم من اقا، حاج نه-

 . عزیزم-بابا

 . بود قرمز رز گالی از پر که کردم نگاه اطرافم به تعجب نهایت در ، شد جدا ازم وقتی

  خبراییه؟ انداختین، راه ریزون گل...برادرا خواهرا-

 . بیاره در دلت از آورده رو اینا سامیه، کار-نوید

 ! آورده روزمون به چه ببین....ورودمه دل دراورده که چیزی فعال ، بگو بهش-

 . خسارت از جزئی عنوان به کنین، قبول رو اینا شما حاال: گفت ای مردانه صدای هو یه

 از هدست یه دستاش توی که حالی ودر شد، وارد شیک، مشکی وشلوار کت تویه سامی دیدم هو یه

  هست؟ اجازه: بودگفت سفید رز گالی
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 ! نکنین غریبی خودتونه، منزل میکنم، خواهش-

: گفت دستامو روی گذاشت رو گل دسته شد، تر نزدیک و کرد سالم همه به تو، اومد و خندید

 . ناقابله

 . بود شده تنگ واستون دلمون اوردین، صفا! طرفا این از ممنون،آقا؛ خیلی-

 . شرمندم کلی االنشم همین خدا، تورو نکنین شرمنده-سامی

 . منم مقصر نکردی، کاری که شما! اقا باشه، شرمنده دشمنت-

 . نکردم باور احمق من! داره دردسر عاشقی میگن: گفتم نوید به رو بعد

 . خندیدن بلند مامان وهم بابا هم چون بود کرده تعریف رو ماجرا نوید همه واسه انگار اما

 . سامی همینطور

 این کردم اعتراف فقط من نیاد، خوشم تو مثل آدمی از وقت هیچ باشه یادم: گفتم سامی به رو بعد

 فکر میکردیم، ازدواج هم با وما میشد درست چیز همه وقتی یه نکرده خدایی اگه اومد، سرم بال

 ... کنم

 . میشدم مرگه سه من میگن، که هست طالقه سه این قضیه

 . هم سامی...خنده زیر زدن همه بعد

 . نیستیم 03 میکنین فکر که اونقدرام ما نکنین، لطفی کم خانوم، نفرمایین-سامی

 مریض این روحیه شدن عوض جهت بود هرچی نگفتم، چیزی که من برادر، باشه03 دشمنت-

 . کنیم ناراحت رو آقایی همچین: گفتم عشوه با بعد....نداریم مرض که ما واال بود، طفلک

 !شدی تر خانوم گذاشته، تاثیر روت خیلی ضربه این آنی میگم-نوید

............................................... 

 .کنیم صدا و پرستار داره اگه چیزی تبی ببین برو نوید -مامان

 رت نازک رز گل از نباید هم کسی بود، خواهد وخانوم هست خانوم بود، خانوم ما خانوم این -سامی

 .... بگه بهش
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 سوار مارو دارن نشدیم سرپا هنوز ما که جمائت این بگو، چیزی یه شما داداش، بگیری صدآفرین-

 . میکنن

 . بود شده تنگ واست دلم چقد بشم، فدات من الهی -سامی

 ازت و آخرش قرون تا میدم؟ رضایت کردی فکر شده، غرق حرفا ازین گوشم من آقا، حاج برو-

 ... میگیرم

 . هستیم شما اسیر ما ندی، هم رضایت-سامی

 ... ازادی استقالل،: گفتن قدیم از شده، تموم واسیری بردگی ی دوره-

 . اسالمی جمهوری: گفت که اومد مشتا پشت اون از دختر یه صدای هو یه

 . خودتو کن آشکار خانوم، حاج اومده؟ پیمایی راه از کیه این: گفتم بلند

 خفه داشتم که بود کرده بغلم محکم اونقدر بغلم، پرید سریع جلو اومد نهال دیدم هو یه بعد

 . میشدم

 یه هم یم،وبرگشت رفتیم دنیا اون تا سر یه! میکنی اینطوری که نشده چیزی عزیزم،: گفتم خنده با

 . خالی هم شما جای....تماشا هم بود دوری دور

 . ببری خودت با منم باید دنیا اون رفتی دفعه این! بیشووووور: وگفت شد جدا ازم نهال

  .نمیکنن پخش حلوا که دنیا اون برم، چشمات اون قربون من آخه نهالی؟ میکنی گریه داری-

  شد؟ تموم رسید که ما به! گذشت خوش گفتی خودت-نهال

 هممون طلبید خودش وقت هر ، بهتر فرصت یه تو ایشاال زیاده، وقت حاال خانوم نهال-سامی

 میبینی ، داره قاط یارو این که نزن حرفام این از که، نداره عجله قدر این میری، هم شما میریم

 ... میگذره خوش خیلیم بریم، باشه میگه االن

 همش بودن گیر دل ازت شونم همه اونجا، داره باحالی های بچه خیلی اتفاقا: گفتم سامی به رو

 ... نیاوردی خودت با رو سامی چرا میگفتن

 میام .زیاد شلوغه،وقتم سرم بشه، تون همه قربون سامی آخ میگفتی، میکردی خواهی عذر -سامی

 ... حاال
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 ! دیگه بسه:وگفت خندید نهال

 اینطرف میدیدی؟ مارو فیلما این مثل هم تو بود؟ خبرا چه جا اون انی ببینم: گفت ذوق با بعد

  میشدی؟ رد دیوار از میرفتی؟ اونطرف

 یه ولی ،نمیشدیم رد که دیفال تو از واال را، کاپرفیلد دیوید بیامرزد خدایش-گفتم سفیه اندر عاقل

 ... رفتیم جاهایی

 هشب دیدم، رو مسی راه تو اسپانیا رفتم سر یه راستش میگذره، سریع خیلی دنیا اون میدونی

: گفت کوحشتنا صدای یه هو یه که...بود تنگیده واست دلم چقد پیدایی، کم پسر بودی کجا: گفتم

 . رفتنه وقت

  برم؟ بعد بندازم عکس یه نمیشه حاال: گفتم بهش التماس با منم

 . گفتم که همین نه: گفت

 . ای عقده چیش،:گفتم

 . مارا ببخشایید خودتون بزرگی به دیگه(خندیدن همه) اومدم شدم مجبور منم

 .. شدی ساکت خانوم عروس: گفتم سامی به رو

 ... بچینه گل رفته: گفت خنده با نوید

 . بیاره گالب بره بگین چیده، وکه گل: گفت خنده با مامان

 . میخواد لفسی زیر...هست وگالب گل خودش ما اقای این: گفتم خنده با

 ... میکنم جبران فرصت اولین تو تنگه، دستم آقا، حاج ولی

 . نکن ناز بگو، رو بله سامی -نوید

 . بله..................بیامرزم خدا ومادر پدر ی اجازه با: گفت بعد و کرد پا واون پا این یکم سامی

 . باد مبارکش ایشاال قشنگه چقد سامی..اووووووووه: وگفت زد جیغ نهال بعد

 . کرد خفه رو نهال پرستار صدای هو یک که

 . بیرون رفت هم ،بعد..بیمارستانه اینجا خبرتونه؟ چه خانوم-پرستار
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 .. تبریزه سازی ویلچیران شرکت کردم فکر من گفتی، شد خوب: گفت سرش پشت نهال

 . خنده زیر زدن همه هم بعد

 جیغ هویی یه پیشت،بعد میام االن میگفتم همش راه توی سالمی، که شکر خدارو باز: گفت سامی

 بعد..گشم تو میزنی سیلی یه تو بعد..هستی کی تو: میگفتم منم بعد... هستی؟ کی تو میگی میزنی

 .. خندیدن همه...وبعد...گوشت تو میزنم یکی منم

 شمارو من شین، گم برین چیه؟ اسمم کیم؟ من کجاست؟ اینجا:میگفتی شوخی از جدا ولی

 . نمیشناسم

 هم رو دنیا ی همه نگرفتم،اگه فراموشی که شکر الهی نه: گفتم خندیدمو بعد! کش نفس آی

 ..نمیکنم فراموش رو یکی ،تو کنم فراموش

 ..هستیم هم شما مخلس ما -سامی

 فراموشی اگه رو دلقکی هر که دارم ازت احمقانه خاطرات ذهنم تو اونقدر چون: میگفتم داشتم-

 ... میومدی یادم به تو سریع ومیدیدم میگرفتم

 .. کردین حساب آدم مارو که شکر خدارو باز نکنه، درد شما دست -سامی

 . دارم لطف..میکنم خواهش-

 . بسیار،بسیار بسیار -سامی

 ... در سمت به برگردوند رو همه در تق صدای هو یه بعد

  هست؟ اجازه: وگفت جلوتر اومد کمی اومده، علی امیر دیدم تعجب با

 . پسرم تو بیا -بابا

 .. ناقابله: وگفت مامان به داد رو قشنگی زرد رز گل از پر گل ودسته جلوتر اومد

  کشیدی؟ زحمت چرا پسرم، مرسی-مامان

 .. وظیفشه بود؟ کجا زحمت: گفتم امیر جای به بعد

  نه؟ مگه: گفتم بهش ومنم خندید امیر بعد
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 . البته صد-امیرعلی

  مافی؟ خانم خوبه حالتون: گفت بعد جلوتر، اومد و کرد سالم همه به

 ... الحمداهلل شکر،-

 .. اهلل سبحان-سامی

 ... استغفراهلل: گفت سامی به رو دهنشو رو گذاشت دستشو نهال

 .. دیگه کنین بس...اهلل اال اله ال -بابا

  متنفرین؟ من از بگین اومدین: گفتم علی امیر به رو

  گفته؟ رو چیزی همچین کی اصالً-امیرعلی

  چیه؟ گال دسته این پس-

 دارین دوست زرد رز خیلی شما گفت ها بچه از یکی خب میگید، اونو اهان: وگفت کرد فکر کمی

 .. گرفتم همونو منم

 .. گرم ها بچه دم

 .. .میخندیدن باهم ای گوشه هم نهال و وببابا ومامان میزد حرف سامی با داشت نوید که حالی در

 بستونمتا تابستون، تو افتادم ماه، چهار اونم شدم، مونده عقب واقعا دیگه برادر،: گفتم علی امیر به

 ... مرس درس از معافیم دیگه که

 . العادس فوق شما هوش دارم، ایمان شما به من ، میشین بهتر ایشاال-امیرعلی

 ! شدی عوض چقد....! پسر هی: وگفتم کردم بهش تعجب با نگاه یه

 . شده عوض چیزا از خیلی بودین، خواب ماه 0 شما مافی خانم: وگفت خندید

  واقعا؟-

 .. کردم ازدواج من حقیر، ی بنده همین مثال بله،-امیرعلی

  کی؟ با....نگوووووووووووو-
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 ... نیکاس اسمش...مه خاله دختر-امیرعلی

  نکردی؟ دعوت مارو معرفتی بی خیلی آقا، حاج باشه، مبارکا بابا-

 لمد عمیقه خیلی خوابتون دیدم منم نشدین، بیدار کردم صداتون هرچی اما اتفاقا، چرا-امیرعلی

 . کنم بیدارتون نیومد

  فهمیدی؟ بدی نشون بهم نیکارو باید حتما....ایشاال باشه مبارک: گفتم خندیدمو

 . بودی خواب: که گفتم ولی ببینتت، داشت دوست خیلی اونم اتفاقا حتما،: وگفت خندید

 در تنم از خستگیام همه خوابیدم که جونم نوش اصال ما، خواب این به دادی گیر توهم بابا-

 ... درفت

 رفتار تباب من راستش ، شدم عوض موقعیتم لحاظ از فقط نکنین فکر والبته خوشحالم، -امیرعلی

 هم من ،زندگی شد زندگیم وارد نیکا وقتی از میخوام، معذرت داشتم باهات که ای مسخره های

 .. شد ورو زیر

 نای افتاده فرشتس یا پایین، این افتاده فرشتس یا! کرده عوض تورو که ادمی اون اوف،...اوف-

 ... پایین

 . نمیکنم عوض دنیا با رو نیکا من فرشتس، هم واقعا: وگفت خندید

 ... دنیا. ایه افاده که چقدم کنی، عوض نباید معلومه

  دنیاس؟ کدوم منظورتون: وگفت خندید امیر

  نمیگی؟ خودمونو نهروانی دنیا همین مگه

 .کردم عرض رو خاکی ی کره زمانه، روزگار، دنیا، خانم نه

.... .................................................. 

 .دزدیده قاپتو اینطوری که ماهیه دختر حتما کردی، عرض نیک بله،-

 ..داری لطف: وگفت خندید

 میکنی؟ ذوق چرا تو کردم، تعریف جون نیکا از اووووه
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 .کردن تعریف من از انگاری بشه، تعریفی که اون از ه،من وجود از جزئی هم نیکا-امیر

 ! ا بــــــــــــــــــــــــ بــــــــــــــــــــــا: وگفتم زدم دار کش سوت یه

 ..نشده وطوریتون سالمین میبینم خوشحالم صورت هر در -امیرعلی

 .فراوانتونه لطف از-

 ..میخوام معذرت خیلی برم، باید دارم، کاری یه جایی یه من اما ببخشید..میکنم خواهش

 .برسون سالم عیالت به من طرف از برو معذرتی، چه برادر، بابا نه-

 .داره دوست خیلی نیکا حتما،اتفاقا-امیر

 کجا؟ از نمیشناسه، منو که اون-

 ...،کارات،شیطونیات حرفات از کردم، تعریف واسش خیلی شما از من خب-امیر

 یساخت ما از هرکول رستم یه کنم فکر! کرده ردیف ای شاهنامه چه سرما پشت نی معلوم اوووووه-

 نه؟

 .داره دوست خودشو مثل آدمای اون خودته، مثل دقیقا نیکا ،راستش نه: وگفت خندید

 .ماست فلز از پس...بهله...بهله-

 .پیشش برم سریع باید اومده، پیش واسش کاری یه برم، باید هم حاال! دقیقا-امیر

 .برادر همرات به خدا...برو-

 تنداش ونهال ونوید وبابا مامان که بود حین همین در بیرون، ورفت کرد خداحافظی هم بقیه با بعد

 ..نشست کنارم صندلی رو اومد سامی که میزدن، حرف باهم

 !میکنی نگاه چیه؟: وگفتم انداخت بهم نگاه یه

 !کردی تصادف بود من تقصیر میخوام، معذرت من انی-سامی

 .میاد پیش دیگه، اتفاقه خب، ولی البته، صد که اون خب-

 نیستی؟ ناراحت االن یعنی-سامی
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 ..بشه ناراحت داداشیش دست از نباید که زیاد،آدم اونقدر نه ولی هستم، خب-

 ...بشم قربونت من الهی -سامی

 هدیگ سوم بار شدی، قربونی که بود دومی دفعه این من، گردن میوفته خونت االن دیگه، بسه-

 ...میگیرتم میاد پلیس

 !بشر این بود شده ساکت چقدر اوووف خندید، بعد

 !سامی آقا خب-

 ..جانم -سامی

 شدی؟ داماد نکنه خبراییه؟ کردی، خوشتیپ-

 میده؟ زن من به کی بابا نه -سامی

 نرسید؟ خودم فکر به چرا راستم، آره-

 .برات دارم بیاد، جا خورده یه حالت بزار جان، دختر-سامی

 چی؟ صدای با وکیشمیش؟ نخود حاال؟ داری چیا جدی؟-

 .میارم سوئیسی شکالت کالسم، با نیستم، باف زنجیر عمو من دیگه نه-

 میگی؟ چی-

 .بچم جان به-

 بیخربم؟ ومن داری بچه تو سامی-

 بود؟ کجا بچم میزنی؟ بهتون چرا بده، مرگم خدا وا-گفت ناز با زنا ومثل دستش رو زد سامی

 میخوری؟ قسم جونشو همش چرا پس خب-

 .بهتره اینطوری..نداره وجود که بخوری قسم رو کسی جون بهتره چون-

.............................. 

 .میگویید نیک بهله،-
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 . بیشتر شما -سامی

 . البته 060-

 . لعنت منکرش بر-سامی

 ... بشمر-

 .. ده-سامی

 . بیست-

 .. سی -سامی

 .. چهل-

 ... شصت پنجاه -سامی

 .. ،نود هشتاد هفتاد،-

 .. من مال صد -سامی

 .. تو مال دو-

 . عباس مال سه -سامی

 .... خناس شیطونه آهای-

 .. الناس صدور وفی وسوس و الذی -سامی

 حال چقد میساختیم، شعر خودمون واسه سامی با بچگی از همیشه...خنده زیر زدیم دو هر بعد

 .. بخیر یادش میداد

  داری؟ شعرامونو اون هنوز سامی-

 . داشتم نگه شونو همه.خونس تو آره-سامی

 .. شده تنگ قدیما اون واسه دلم چقدر جانم، ای-

 ... خیلی آره-سامی
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 . کردن خلوت باهم خوب ومعشوق عاشق این بابا: گفت که اومد نهال صدای هویی یه بعد

 ... خنده زیر زدن همه بعد

 دوست فقط االن: گفتم و کردم سامی نثار عاشقانه نگاه یه بودم، خواب ماهه 0: گفتم نهال به رو

 ... کنم نگاش دارم

 هب باید بعد میرن، همه االن شده، تموم مالقات وقت کنی، نگاش زیاده وقت حاال: گفت نوید بعد

 . کوچیکه آبجی...کنی نگاه ودیوار در

 .. میکنم دق من اینطوی بود، دیوار رو ازش چیزی عکسی قاب یه کاش میگی، راست آره-

  مردم؟ مگه کنارت، میمونم اینجا خودم عزیزم، کنی دق چرا -سامی

 رمونس از آقامونو سایه خدا: گفتم و پایین انداختم رو سرم بعد چیه؟ حرفا این بده، قورت زبونتو-

 ..نکنه کم

 یه روب نیست خوب روحیت اصال االن بمونی، نمیتونی شما جان سامی نه: گفت وبابا خندیدن همه

 ..بسه کشیدی بیخوابی ماه0 کن، استراحت خورده

  بابایی؟ میگی چی: گفتم کردمو نگاه بابا به تعجب با

 . میکرد نگهداری تو از فقط سامی مدت این تمام توی جونم؟ دختر چی کردی فکر پس-مامان

  پس؟ بودین کجا شما-

 . داشت اصرار خودش-نوید

  آره؟: گفتم سامی به رو بعد

 ... صبح تا شب از و شب تا صبح از فقط نیس، میگن که اونطوریام خب -سامی

  نکردن؟ اخراجت نمیکنی؟ کار تو مگه-

 پیش بری بهتره: گفت خودش تازه نداره، بهم کاری سالمه، دوهزار رفیق شرکت رئیس-سامی

 . آنی

 ..! نازنینی آدم عجب-
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 ... نازنین میزنم صداش من همینم واسه...نازنینه خیلی-سامی

 ! بابا نه-

 .. بابا اره-سامی

 . بابایی جز به ورفتن کردن بوسم یکی یکی اومدن همه بعد

 ! جون بابا: گفتم بهش میکرد، نگاه وبهم بود نشسته صندلی روی کنارم

  دخترم؟ جانم-بابا

  بود؟ من کنار سامی..س....ماه چهار این تو ، بابایی-

 ملع اتاق توی وقتی کرد، تصادف انی که بود من تقصیر میگفت عزیزم، آره: وگفت خندید بابا

 .... بود بد خیلی حالش بودی

  واقعا؟-

 . واقعا-بابا

 : گفتم تمام بدجنسی با بعد

 ندگیموز وکار درس از منو ببین حاال دیگه، بود اون تقصیر میشد، بد حالش باید که معلومه بله،-

 ... موندم عقب زندگیم از ماه چهار...کنم خونی خر چی عین بشینم باید..! انداخت

 . نداره عیبی میگفتی که قبل دقیقه چند تا شدی؟ اینطوری هو یه چرا -بابا

  کنی؟ باور باید شما گفتم، چیزی یه من-

 وبیخ حال اصال...میلرزید بدنم داشت، بغض گلوم بود، شده چم نمیدونم گریه، زیر زدم هو یه بعد

 ... نداشتم

 ودشخ میگم( پناه یزدان)محمد به حاال، نشده چیزی عزیزم،: وگفت گرفت مشتش تو دستمو بابا

 بگی کاری هر میکنم، کمک بهت همه از بیشتر کنه،خودمم کمکت درسا تو شخصا باهات بیاد

 ... نکن گریه دیگه فقط..فقط...دخترم میکنم،

 ... برگردی تا کردیم ودعا نذر جور هزار شدیم، وزنده مردیم ومادرت من ماه چهار این توی
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 ... دخترم نزن اتیش منو دل پیشمون، اومدی که حاال

 ... بابا بغل کردم پرت وخودمو ترکید بغضم هو یه

  .کردم گریه فقط...علت بدون دلیل، بدون کردم، گریه وهمینطوری گردنش رو گذاشتم رو سرم

 ... نیست خوب حالت هنوز تو...میکنم درکت میشی، خوب نیست چیزی عزیزم،-بابا

 ! عزیزم بهتری حاال: وگفت کرد جدا خودش از منو بابا شدم، وخالی کردم گریه خوب که وقتی

 . بهترم خیلی بابایی آره: گفتم همین واسه بگم نمیشد که دروغ

 خورده واسه بری باید فردا کنی، استراحت باید بسه، نشستن: وگفت تخت روی خوابوند منو

 .. خوبه حالت کامال که ببینیم، باید....آزمایشات

 نیموپیشو روم انداخت رو مالفه بابا تخت، روی کشیدم دراز و دادم تکون تایید نشونی به رو سرم

 .. بوسید رو

 یلیس یخ باد بود و سرد هوا بودم، تنها نمیزد پر هم مگسی هیچ که طویل و عریض بزرگراه یه تو

 .... میزد وصورتم بدن به

  .بود سراب یه مثل جا همه برم؟ کجا باید نمیدونستم اما میرفتم، راه رو پیاده داخل وحشت با

 ... گرفتند دست در رو زمین افسار وبرق ورعد بارون ناگهان که

 ونما دادم، تکون دست واسش خوشحالی با شد، رد کنارم از ماشینی هو یک بودم، ترسیده خیلی

 ... واستاد و نکرد نامردی

 یدمد کردم دقت که خوب میومد آشنا خیلی نظرم به راننده نشستم، و عقب صندلی رفتم ذوق با

 ... سامیه شکل پشت از چقدر

 خودتی؟...پسر هی: گفتم شونشو روی گذاشتم دستمو

 کل لرزید، بدنم تمام شد، نمایان صورتش کل که همین اما کرد خم سمتم به رو صورتش آروم

 ...کشیدم جیغ میتونستم که جایی تا چهره، بدون بود، صاف صاف صورتش

 ... شدم بیدار ای زده وحشت صدای با باره ویک
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 .  آنی...آنی-

 اباب...شد پاره گلوم که زدم جیغی چنان دفعه این رومه به رو بابا دیدم کردم باز رو چشمم وقتی

 ... پریدم خواب از ناگهان که نداشت صورت هم

 رو پیشونیم روی عرق های قطره..گریه زیر زدم و کردم بغلش سریع بابا به افتاد چشمم که همین

 .. بودند کرده پر

 .. نترس دیدی، خواب عزیزم، نترس-بابا

 دتش به بارون اما بود، رسیده راه از بود وقت خیلی تابستون که این با بود، شب نیمه تقریبا

 . میبارید

 . بود درآورده ارتعاش به رو اتاق ی پنجره های شیشه وتگرگ وبرق رعد صدای و

 هیچ ،کنارتم اینجام، من..نیست چیزی نترس دلم عزیز: وگفت فشرد خودش به رو من بیشتر بابا

 گریه صدا بی جوابش در و...نداره شو اجازه یعنی بیفته، واست نداره حق هستم من تا اتفاقی

 . کردم

 ... اورد خودم به رو من نرم صدایی میخورم، تکون دارم کردم احساس صبح

 .. دراورده خودش انحصار به رو چیز همه کننده خیره نوری دیدم، و کردم باز رو هام چشم

 ... رسید گوشم به آشنا صدایی ناگهان که نکنه اذیتم نور تا صورتم روی گرفتم رو دستم

 ... دخترم....دخترم

 ، بود شده خوشکل چقد...نشسته کنارم که دیدم رو بزرگ مامان تعجب با و کردم وباز چشمام

 ... میکرد متصاعد نور خودش از که پوش، سفید قدیس یه عین

 .... مامانی سالم: وگفتم بغلش پریدم خوشحالی با

 . بود شده تنگ واست دلم عزیزم، سالم: گفت مهربانی با

  طرفا؟ این شدی،از معرفت بی خانوم، حاج بیشتر ما-

 ! دختر زدی حرف اینطوری باز-بزرگ مامان
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 . میشم الل نمیزنم، حرف اصال دیگه من برگرد شما: وگفتم کردم جدا ازش رو خودم

 اومده کسی یه: گفت مکس کمی با بعد...بزن رو خوبش اما بزن، حرف دخترم، نه: وگفت خندید

 .. ببینتت

  مامانی؟ کیه-

 .. کردم نگاه منم و کرد نگاه پشتش به بعد-مامانی

: توگف تخت ی لبه نشست جلو اومد وقتی میومد، آشنا نطرم به عجیب که دیدم رو مردی ناگهان

  دخترم؟ چطوری

 ..! جون، آقا: وگفتم بغلش پریدم خوشحالی با

 .دخترم شدی بزرگ چقد: وگفت کرد جدا خودش از رو من که میکردم گریه داشتم

................................... 

 یرز زدم دوباره بعد...ساخته بهتون بهشت آقا، حاج شدین تر جوون هم شما: گفتم وخنده اشک با

 .کرده هواتو خیلی دلم برگرد، جون آقا: وگفتم گریه

 ... نمیده اجازه بهم دنیا...دخترم،نمیتونم نمیشه-جون آقا

 .. برگردیم باید! اقا حاج: گفت مامانی دفعه یک که

 . نرو!التماس جونی مامان: گفتم مامانی به رو بعد برین؟ میخواین کجا نه،:گفتم گریه با

  برین؟ میخواین اومدین،کجا تازه که شما

 جون آقا نمو بوسید همزمان دو هر بعد راست، سمت از مامانی طرفمو اومد چپ سمت از جون آقا

 ... میشه تنگ واست دلم من کوچولوی: گفت

 . نکن فراموش وقت هیچ اینو دارم، دوست خیلی-مامانی

 ... بدون قدرشو برگردی، تو خواست خدا که نره یادت عزیزم،-جون آقا

 . میام باهاتون منم ببرین، خودتون با منم نمیخوام: وگفتم کردم گریه
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 رو طوالنی راه تو وبخواب، باش آروم عزیزم،: وگفت تخت روی خوابوند رو من آروم بزرگ مامان

 ... نخور غصه همراته، خدا عزیزم،: گفت جون وآقا تخت روی کشیدم دراز بعد...داری پیش در

 ... عزیزم خداحافظ...بچگیهات مثل...مواظبتیم هم ما

 کس هیچ دیدم کردم، وباز چشمام وقتی اما بست، رو واونا چشمام روی کشید رو دستش بعد

 . نیست

 ... گریه زیر زدم بلند صورتمو روی گذاتم دستامو و نشستم

 ! من انی چیشده: وگفت کرد بغل رو ومن پیشم اومد که دیدم رو نوید هو یه

 ... میکردم هق هق فقط

  چیشده؟ بگی نمیخوای بشه، اشکات اون قربونی داداش بشم، فدات من الهی-نوید

 ... نوید....نوید: گفتم خیس وصورت واشک وناله بغض وبا باال اوردم رو صورتم

 ...! نوید جان-نوید

 تنهام...رفتن ولی...ولی پیشم، بودن اومده دیدمشون، من..م...جون آقا جون، مامان....نوید-

 . گذاشتن

 . .بود خودش جون آقا...آقا... کرد، بغل رو من بوسید، منو جون مامان نوید نبردن، خودشون با منو

  و..بگ...ببرن منم بگو...بیان بگو رفتن،...د..نوی..بود.....شده خوشکل خیلی

 خوابشونو تو...میدونم عزیزم، میدونم: وگفت کرد وگریه گرفت بغلش تو رو من نوید لحظه در

 ... مردن اونا: گفت بعد...ببرن خودشون با تورو نمیتونستن اونا دیدی

 کنارم، اومد دیدم، و جون آقا خودم چشمای با خودم من زندن، نمردن، اونا: وگفتم زدم پسش

 .. م..با...زد حرف باهام...کرد صدام

 ... کشید درآغوش رو من نوید دوباره که بود، کرده مسدود گلومو وبغض گریه

 .... باش آروم عزیزم،...باش آروم: وگفت کرد بوس رو موهام
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: وگفت کرد جدا خودش از رو من نوید بعد شد، تر کم هقم هق تا کردم گریه بغلش تو قدر اون

 . ننک گریه میکنم خواهش پس...پیشمون برگردونده تورو که داشته دوست مارو خیلی خدا آنی

 ..... کردم جا بغلش تو رو خودم خودم بار این اما

 خان شاهرخ بر درود به، به: وگفت شد وارد خنده با کرد، تر اسکت رو چیز همه سامی شاد صدای

 .. کبیر

  جدیده؟ هندی فیلم

  شده؟ چیزی نوید پرسید نگرانی با جدیه، قضیه دید وقتی

 . میومد البا م حنجره از گریه صدای ته هنوز میلرزید، بدنم شنیدم، رو نوید هییییییس صدای فقط

 دیدم رو سامی و باال گرفتم رو سرم زدم، لبخند کمی و کردم جدا رو خودم شدم تر آروم که کمی

  میکنی؟ چیکار اینجا تو: گفتم بهش واستاده، ناز صورتی رز گل دست یه با که

  میکنی؟ چیکار اینجا تو: گفت طنز با

 .. گیرهب عکس...بگیره آزمایش ازم بیاد طببیب باید االنم خونه، شفا میبرن مریضم مریضم، من-

  باشن؟ کی آقا این بشه؟ چی که بگیره ازت میخواد چیز همه این -سامی

 برم، همینطوری نمیاد دلش اومده، خوشش ازم خیلی بودم اینجا که مدت این تو گفت هیچی-

 ........ بمونه که بندازیم هم یادگاری عکس یه..میگیرم آزمایش که راهمون سر بیا:  گفت

 ... چیدمشون زحمت یه با مادمازل، ناقابله: گفت طرفمو گرفت رو گل جلو،دست واومد خنیدید

 ... وجودم توی پیچید گل تازه وعطر کشیدم بو گرفتم، ازش رو گال خنیدمو

 .ممنون: وگفتم زدم لبخند بهش

 .میکنم خواهش-سامی

 ...آنی میرم، من اومد سامی که حاال: نویدگفت بعد

 داداش؟ کجا-گفتم سوال با

 ..دارم مهمی کار جایی، برم باید: وگفت واستاد پاشد نوید
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 ..تو به مشکوکم... آی،مشکوکم..آی...آی: گفتم خندیدمو

 ...تو هستی کی با نمیدونم

 مواظبش:وگفت سامی ی شونه رو زد بعد نکن، اذیت هم رو سامی نکن، شیطونی:وگفت خندید

 .باش

 .هستم من داداش، راحت خیالت: گفت مهربونی با سامی

 ... فعال داداش، ممنون -نوید

 .نباش نگران... برو -سامی

 ..خب :وگفت نشست تخت ی لبه کنارم اومد هم سامی تخت، روی نشستم بیرون رفت نوید وقتی

 ...شدی نما خواب میشنوم، خبرا

 ...میپیچه زود خبرا

 کرده؟ پریشونت اینقدر که دیدی خوابی چه بوده،حاال همین بوده تا-سامی

 ..بود رویایی خواب یه بعدیش اما....وحشتناک خواب یه اولش: گفتم غمناکی لحن با

 کنیم؟ شروع رویاییه اون از میخوای-سامی

 ..پایین خورد وسر لغزید گونم روی اشکی قطره کردمو نگاه بهش

 ...دیدم رو جونم وآقا بزرگ مامان خواب: گفتم انگیز غم بعد

 مترسناک هالیوودی، فیلم من: گفت ازاد لحن یه با نیست، خوب وحالم ناراحتم که فهمید وقتی

 !کن تعریف ترسناکرو خواب اون میخوای...میکنم نگاه خیلی

 .کنم تعریف نمیتونم اونم: گفتم خندیدمو

 ؟ چرا-سامی

 ..بود تو ی درباره که بدون قدر همین فقط بگم، نمیتونم-

 یبینم،نم خواب اصال که شخصا خودم من بشیم، خواب بیخیال اصال بیا: وگفت خاروند سرشو یکم

 ..ومجلسی وسرسنگین راحت خیلی...میشم زنده صبح میمیرم، شب
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 ..ممنونم ازت سامی: گفتم خندیدمو

 بابت؟:  پرسید سوالی لحن با

 .نمیزاشتی هم رو چشماتو واصال بودی نگرانمم قدر چه که گفت بابا بودی، کنارم که این-

 و روحم...میافتاد بستت چشمای به چشمم وقت وهر بودم مقصر من که این خاطر به-سامی

 .میخوردم

 بود؟ ای مزه چه: گفتم شوخی با

 ...انگیز مزه،تلخ،غم بد: وگفت خندید

 کنیم؟ نگاه درام فیلم هم با اینجا اومدی بسه، دیگه، خب خیلی: گفتم بهش

 ..تفریح ببرمت اومدم نه-وگفت زد لبخندی

 ....گیجه سرم برم،هنوز راه نمیتونم من خوبه؟ حالت تفریح؟: گفتم تعجب با

 ...برمیگردم االن من:وگفت زمین روی واستاد

 .اتاق توی برگشت ویلچر یه و شاد ی روحیه یه با که نکشید طول ای دقیقه وچند بیرون رفت بعد

 سامی؟ چیه این: گفتم تعجب با

 ...کنی پرو اوردم عروسه، لباس-سامی

 ..بودم جدی من سامی: گفتم خندیدمو

 ...سواری ویلچر بریم میخوایم کن حاظر خودتو:وگفت خندید

.................................................. 

 !حاظرم من: وگفتم بستم سرم پشت روسریمو...چشم به ای: گفتم خندیدمو

 سرم هویی یه که کنه بلندم که گرفت بغلمو زیر..کمکم اومد هم خودش و جلوتر اورد رو ویلچر

 ...رفت گیج

 ..نمیتونم...شو بیخیالش سامی: گفتم بهش
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 لوس وخودت پاشو نشی، مومیایی بخوره، کلت اون به هوایی یه بیرون بری باید چی؟ یعنی-سامی

 ...میشه بهتر حالت بیرون بیای مطمئنم نکن،

 .نمیام من: گفتم بازی لج با

 کندو تخت روی از سبک شیء یه عین رو من بعد و دستم وداد گرفت رو سرم کرد بهم نگاه یه

 میکنی؟ چیکار: گفتم بهش کرد، بلند

 ...میبینی االن: گفت بعد

 .تو امید به: وگفت ویلچر پشت رفت بعد...کرد تنظیم روش رو پاهام و ویلچر رو گذاشت رو من

 ..آسانسور توی ورفت کرد عبور سالن توی از و افتاد راه بعد

 ...شد پخش مالیمی وموزیک کرد انتخاب رو همکف ی طبقه

 ینطوریوهم کرد زیاد سرعتشو بعد بیمارستان، بیرونی ی محوطه توی رفت پایین، رسیدیم وقتی

 ...میخوره هم به حالم نکن سامی: گفتم بهش میرفت، تند تند

 ...اومدیم ما کنار برین: وگفت باال برد ویلچرو هویی ویه نکرد توجهی

 میزنی؟ چرخ تک موتوره مگه نکن، دیوونه

 میخوام بریم بیا رفیقم، اونم اوه:  وگفت چرخید سریع بعد میکنه، فرقی چه: رسید پشت از صداش

 .بدم نشون بهت رو کسی یه

 ..نشسته بچه پسر یه روش که نیمکت یه سمت میره داره دیدم بیرون، میومد داشت ورودم دل

 ...آخر ایستگاه: وگفت واستاد روبروش درست

 ...آخرمه نفاسای کردم فکر دیگه عجب، چه: گفتم کالفه لحنی با

 ستهب روسری یه با رو وسرش بود پایین سرش که ای بچه پسر کنار..نیمکت رو نشست و خندید

 .ساکت بودوخیلی

 رفیق؟ چطوری: گفت بهش رو

 .رفتم من پس: گفت هویی یه سامی باال، اورد رو سرش نه داد جوابی نه اصال اما
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 ....نرو سامی نه: وگفت کرد بلند رو سرش پسرک شه، بلند میخواست که همین

 ...بود ناز چقد فرشته؟ یا بود آدم این الخالق، جل

 ...اوردم مهمون یه واست امروز جان، هیرسا خب،: گفت و نیمکت روی نشست سامی بعد

 .ستمه آنی من قشنگه، آقا سالم: وگفتم کردم دراز رو بود خالی که دستی بود، هیرسا اسمش پس

 ...هیرسام منم خوشبختم،: وگفت دستم تو گذاشت ودستشو کرد نگاه یه من طرف به رو

 فرشته؟ سالته، چند-

 ...سالشه7: گفت سامی

 ندارم؟ زبون خودم مگه: گفت سامی به رو هیرسا بعد

 !من مرد شیر...،باریکال اهان-سامی

 یشه؟م تموم زود کارات نگفتی مگه بدقولی، خیلی نیستم، تو شیرمرد من: وگفت خندید هیرسا

 یرگ بچم جون به: وگفت کرد اشاره من به بعد...بکشه منو خدا آخ:وگفت پیشونیش رو زد سامی

 ...بودم خانوم حاج این

 زنته؟: گفت سامی به سوال با

 ...داداشمه: گفتم بهش من بعد و کردیم بهم نگاه یه دو هر ومن سامی

 .من مثل نداره، رو کسی اون داره، خواهر یه بود، نگفته بهم سامی اما-هیرسا

 ...کرده تعریف واسش رو چیز همه معلومه توهم،پس رفت خورده یه سامی ی چهره

 رو رشفک که چیزی اون از بیشتر حتی من ولی نیست، واقعیم داداش که درسته:گفتم قاطعیت با

 .واقعیم داداش مثل دارم، دوسش بکنی

 !نمکین با چقد شما: وگفت زد لبخند یه هیرسا

 منظور؟-

 .بود شما شکل تقریبا میندازین، مامانم یاد منو میگم، چهرتونو-هیرسا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر راد آیسان | شدم عاشق شوخی شوخی رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

92 

 

 کجاست؟ االن بود؟-

 .خدا پیش رفته -هیرسا

 زرگب خرس ببین، هیرسا: گفت کنه وعوض جور اینکه واسه خندید سامی شدم، پشیمون حرفم از

 ...کنه سواری ویلچر که اورده اینجا تا منو نمیکشه، خجالت

 دارین؟ دوست سواری ویلچر هم شما: وگفت خندید هیرسا

 .شدیییییییییید: گفتم خنده با

 بدیم؟ مسابقه هم با روز یه میای دارم، دوست خیلی منم: وگفت خندید

 !جان هیرسا گفتم،راستی خندیدمو بعد...مسابقه واسه میکنه درد سرم من میل کمال با

 .بله-

 رفتی؟ مدرسه تو-

 .بخونم درس نتونستم بیمارستان، اومدم وقتی از...نه،-هیرسا

 .مبری باید دیگه کنم فکر: گفتم سامی به رو.....نکنه ، جدیه مریضیش حتما گفتم خودم با

 ...میدم ،قول میام فرصت اولین تو اتاقت، تو پسر،برو..هی: گفت هیرسا به رو هم سامی

 .خداحافظ...نیستی بدقول باشه،میدونم: وگفت خندید

 .آنی شدم خوشحال خیلی دیدنتون از: گفت من به رو بعد

 ...خوشگله اقا همچنین، به-

 .خداحافظ-هیرسا

 .عزیــــــــزم بای: گفتم کردم،بعد بوس گونشو جلو رفتم نیاوردم،سریع طاقت

........ .................................................. 

 ...داخل رفت بدو بدو وبعد کرد بوس گونمو اونم
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 بچه ینا به حداقل بابا زدی، اینم مخ بودم، کرده پیدا رفیق یه تازه: وگفت شد بلند تعجب با سامی

 ..!میکردی رحم

 .بود وگوگولی ناز خیلی نشد، دیگه:گفتم خندیدمو

 .افتاد راه آروم دفعه این اما گرفت، هاش دسته واز صندلی پشت اومد بعد و خندید هم سامی

 این به هوای توی...بود ابری آسمون بود، گرفته جارو همه بارون نم بوی بود، قشنگ خیلی هوا

 .بود کرده زیباتر رو چیز همه واقعا بارون این گرمی

 !سامی: گفتم هو یه راه بین همینطور

 !جانم -سامی

 چیه؟ هیرسا مریضی-

 .سرطان: گفت گرفته صدای با سامی هویی یه چون اومد در ازآب درست شد،حدسم متوقف هو یه

 نبود؟ حیف واقعا خوشگلی، اون به بیچاره، لرزید،پسر دلم

 شدی؟ آشنا هیرسا با کجا تو سامی: گفتم بهش افتاد، راه دوباره

 ..خیابون توی-سامی

 چطوری؟-

 خیره مستقیم به نگاهش که همینطور نشست، خودشم نیمکت یه کنار برد و من بعد

 ماشین توی...شدید بارون زیر همینطوری تقریبا هوای یه تو که بود پیش ماه سه تقریبا:بود،گفت

 .میکردم رانندگی داشتم

 بهشو شدم پیاده داشتم، نگه میده، تکون دست داره که دیدم رو پسری خیابون کنار باره یک که

 کوچولو؟ چیشده؟: گفتم

 رکنا افتاده زنی دیدم، که کرد اشاره روبرو سمت به گریه با نمیزد، پر هم مگس حتی تقریبا

 .خیابون

 .نمیزد اما...قلبش رو گذاشتم رو سرم و کنارش رفتم سریع
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 ادب سرعت وبا شد، سوار هم وهیرسا ماشین توی بردمش سریع نمیزد، اونم گرفتم، رو نبضش

 !کمک بیاد یکی زدم داد و بیمارستان تو بردم رو خانومه سریع بیمارستان، سمت رفتم

 عمل، اتاق سمت بردنش و تخت روی گذاشتن رو هیرسا مامان اومدنو پرستار دوتا همزمان که

 طوره؟چ حالش دکتر آقای:گفتم بود سرش باال که دکتری به میرفتم دنبالش داشتم که همینطور

 ..کن توکل خدا به بیاره، دووم نکنم فکر کنده، خیلی قلبش ضربان-دکتر

 ..رفت وسریع

 وکنارش سمتش رفتم نشسته، صندلی یه روی ودیدم پایین رفتم پایینه، هنوز هیرسا که اومد یادم

 .نشستم

 میشه؟ خوب مامانم حال عمو: گفت بغض با

 .میشه خوب عزیزم، آره: گفتم غمگین لحنی با سوخت حالش به دلم

 .میکردیم فرار داشتیم ما-هیرسا

 کجا؟ از فرار؟: گفتم تعجب با

 ام دست از اونم و زد مامان به ماشین یه هویی یه اما...اخالقم وبد پولدار بابای بابام، از -هیرسا

 ...کرد فرار

 کنه؟ فرار باید مامانت چرا: گفتم بهش

 روما بازم اون اما نمیکرد کاری هیچ مامانم میزد، خیلی میزد، اونو میزد، منو بابام اینکه واسه-

 ...بود کبود تمام دستش آرنج تا مچ از...داد نشون بهم رو دستش و باال زد آستینشو میزد،بعد

 .نباش عمو،نگران میشه خوب مامانت: گفتم وبهش کردم بغلش

 نظر وبه دبو کنارم که خانومی به بود، برده خوابش بغلم تو وهیرسا بود گذشته ساعتی یک تقریبا

 .کنه مراقبت ازش ای دقیقه چند سپردم میرسید خوب

 .بیرون میومدن عمل اتاق از داشتن همه دیدم که باال رفتم خودم بعد

 چیشد؟: گفتم بهش سریع دیدمش اول همون که دکتری سمت رفتم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر راد آیسان | شدم عاشق شوخی شوخی رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

95 

 

 .بکنیم واسش کاری نتونستیم متاسفم،: وگفت داد تکون سری تاسف با

 دادم قول هیرسا به من میگفتم خودم با بودم، درمونده شد، آوار سرم رو دنیا که بود موقع اون و

 مرده؟ مامانش بگم بهش چطوری حاال میشه، خوب مامانش حال

 ...سردخونه وبردن بیرون اوردن رو جنازه دیدم که بودم داده تکیه دیوار به

 رفتم نوعیمص لبخند یه با شده، بیدار هیرسا ودیدم پایین رفتم بدم، انجام نمیتونستم کاری هیچ

 عمو؟ چیه اسمت: گفتم سمتشو

 .هیرسا: گفت مظلومیت با

 ...دارم کارت بیرون بیا عموجون، هیرسا-

 یه بره باید گفت اما شد، خوب مامانت: وگفتم زدم زانو جلوش و بیمارستان از برون رفتیم باهم

 ..میگرده بر داره،زودی کار جایی

 .خدا پیش رفت....میدونم آره:وگفت پایین انداخت رو سرش

 ..!هیرسا: گفتم تعجب با

 نمیخواد...میفهمم بکنی رو فکرش که چیزی اون از بیشتر نیستم،خیلی بچه دیگه من عمو: گفت

 .رفت اون...برنمیگرده دیگه رفته، مامان بزنی، گولم

 .کرد گریه فقط واونم کردم بغلش

 

 .کردم خاک رو ومادرش کردم رو کارا ی همه خریدم، قبر یه و زهرا بهش رفتم روز همون فردای

 .خودم خونه بودم برده رو هیرسا موقع اون البته

 بود؟ چی مامانش اسم سامی:گفتم بهش

 .محبی ساناز -سامی

 نه؟ خورد غصه خیلی هیرسا حتما بمیرم، الهی-

 ...میخورد زور به هم و غذار قاشق چند نمیزد، حرف اصال دوهفته تا -سامی
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 ..کنه هترب رو حالش کمی تونست یکیشون باالخره تا بردمش، روانپزشکا و روانشناسا تموم پیش

 بردمش بود شده بد حالش خیلی که روز یه میکرد، زندگی من پیش هیرسا بعد به موقع اون از

 تجویز دارو واسش دکتر اینکه از بعد...شدید خیلی اما بود، سرماخوردگی عمومی، دکتر بیمارستان،

 ..بردمش کامل چکاب یه و نکردم صبر منم...ببرینش چکاب یه بهتره: گفت کرد

 ...که بود موقع واون

 ...داره سرطان فهمیدی-

 رکارس اغلب من باشه، مراقبت تحت تا کردم بستریش اون از بعد: وگفت کشید اهی..دقیقا-سامی

 ..کنارش میومدم میشد، تموم کارم وقت هر پس بزنم، سر بهش نمیکردم وقت وزیاد بودم

 !نیآ کن دعا واسش...بکنی رو فکرش که اونی از بیشتر دارم، دوسش خیلی درمانه، تحت االن، تا

 ..داره گناه خیلی

 بیا سامی: گفتم خنده با همینطور، هم هوا بود شده بد وهواش حال خیلی دیدم...میکنم دعا معلومه-

 ..کن بار خربزه و بیار خر بعد میکنن، جیش هردوتامو رو ابرا االن تو بریم

 با فت،ر گیج سرم هو یه که شم بلند ومیخواستم اتاق توی برد رو من.واستاد شد وبلند خندید بعد

 .کشیدم دراز تخت روی دوباره سامی کمک

 ...برمیگردم االن من: وگفت واستاد سامی

 .باشه،برو-

 یومدهن دیگه باباش ،چرا اینکه به کردم فکر بیچاره هیرسا به فکر، توی اما رفتم، منم رفت، وقتی

 ..میشد خوب کاش اینکه به چیز، همه به! دنبالش

 ...اورد خودم به رو من سامی صدای دفعه یک

  بخوری؟ چیزی یه نمیخوای-سامی

 ....بود ودوغ وماست غذا و سوپ ظرف یه که کردم نگاه دستش توی سینی به بعد

 ...ونمیتونم اون از بیشتر....سوپش فقط: گفتم بهش
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 ...هستم که من نداره، عیبی باشه-سامی

 شست،ن وکنارم اومد هم سامی بعد نشستم، وتقریبا شدم خم بیشتر کمی جلو، اومد خندیدمو بعد

 .نشدم که چالق ولی گیجم، هنوز خورده یه برادر،درسته ببین: گفتم تعجب با

 ارینگهد ازت جواهر عین نفسمون آخرین دادیم،تا قول جنابعالی پدر به ما ولی درسته،: گفت بعد

 .بدی گوش حرفم به باید پس...کنیم

 ...نمیاد خوشم بازیا سوسول این از من میدونی که تو-

 ...کن باز دهنتو: گفت بعد کرد، فوت و برداشت سوپ قاشق یه سامی

 ..نمیکنم: گفتم سرتقانه

 ..اومد پیما هوا.... آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ بگو -سامی

 ..میاد بدم پیما هوا از من میدونی که وت:گفتم دهنمو جلوی بردم دستمو-

 چطوری؟ سامی خصوصی جت با:وگفت زد لبخند یه بعد

 شیرین لبخند که چاشنی ویه با خوشمزه سوپ یه چسبید چقد وخوردم،اووووف کردم باز دهنمو

 بد لیخی..دیگه بسه: گفتم همین واسه خوردم ذوق کنه فک نخواستم بود، شده ریخته توش سامی

 .بود مزه

 ...میخورمش خودم پس خب واقعا؟ -سامی

 ..نه،-

 ..س مزه بد گفتی که تو چیشد؟: گفت هو یه

 ..بهتره هیچی از اونقدر، نه-

 ..میخورم رو خودم غذای منم بخور، خودت مستقلی،بیا اینقدر که پس،حاال باشه: وگفت خندید

 لرزیدن، به کرد شروع دستم که بردارم، رو قاشق میخواستم و گرفتم رو سوپ ظرف خوشحال-

 میشم؟ طوری این چرا من خدایا

 ..نمیخورم: گفتم و سامی سمت گرفتم رو ظرف خوردن از پشیمون شد، خورد بیشتر اعصابم
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 س؟ مزه بد حد اون تا یعنی-سامی

 ...س بدمزه آره،خیلی: گفتم بغض با

 شکج هویی یه که دهنش سمت برد و برداشت سوپ از قاشق یه میکنیم، امتحان: وگفت خندید

 .من سمت واورد کرد

 ..بردار غرور از دست: گفت

 تا رو دوغ و خوردم داد رو ها غذا اون بر عالوه و سوپ همه سامی آخر تا وهمینطور کردم باز دهنمو

 ...ببند دهنتو دیگه خب: گفت شد تموم که بعد سرکشیدم، ته

 ..ببند دهنتو خودت-

 ...کوچولو آبجی شد تموم غذاممون -سامی

 واقعا؟-

 ..بود گرفته وهم من چشمت کم کم که تو! داشتی میل سوپ فقط مثال واقعا، آره-سامی

 !ای خوشمزه خیلی نیست...شو خفه-

 ..نیستم که نگو-گفت مند گله لحن یه با سامی

 ...بخوابم میخوام نشو، مزاحم دیگه خب: گفتم مو خندید

 یناروا بیکارم،میرم که منم باشه،: گفت اون از بعد واستاد، شد بلند هم سامی و کشیدم دراز بعد

 .بدم

 ...ندارم حرفی-

 .نداشتم خوبی حال اصال میلرزیدن، خیلی دستام بود، خورد اعصابم خیلی بیرون، رفت بعد

 ..دمش بیدار دیر خیلی که بود این خاطر به کنم نمیومد،فکر خوابم اصال اما بخوابم میخواستم

: گفت تو، اومد سامی هویی یه که. 3 به بود مونده ساعت ربع کردم نگاه دیوار روی ساعت به

 نخوابیدی؟

 .خوابم نمیبره-
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 داری؟ خوابم خوابیدی،توقع خرس عین ماه0 نبره؟ خوابم من داری بله،توقع

 .خوابیدم که جونم نوش خوابیدم، که خوابیدم-

 ....تو اومدن که دیدم رو ونهال نوید و مامان حین همین در

 عشقم؟ چطولی: وگفت تخت کنار پرید نهال

 ...نیست جالب اصال دارم که وضعی: گفتم حوصلگی بی با

 برم؟ قربونت چرا-نهال

 ..نگو هیچی فعال-

 !کردم درست چی واست ببین عزیزم:گفت و کنارم اومد وشیک خوشکل ی جعبه یه با مامان

 شکالته؟ که نگو مامان وای-گفتم ذوق با بودم عاشقش من باشه شکالت باید زدم حدس

 ..داری دوست که همونایی از شکالته،:گفت مهربونی با مامان

 راننگ مامان نمیخواستم دارم، بر نمیتونستم اما کردم، نگاه بهشون باذوق و برداشتم رو درش

 .میخورم بعدا مامان، کنار بزارش: گفتم همین واسه بشه،

 ..عزیزم باشه-

 هیچی که دختره این پووووف: گفت ودید یخچال توی وقتی و تخت کنار یخچال توی گذاشتش

 ..سامی نخورده

 .آنی مامان بعد واسه نداره،بزار جا...پره پره االن: گفت سامی

 ...کوفت-

 .میشی خوشحال ببینیشون دارم حتم که اینجا اومدن کسایی یه ، آنی هی: گفت نهال بعد

 نفرن؟ چند مگه اومدن؟-

 میشناسمشون؟ من: گفت نهال به کاری کنج با سامی

 .نمیدونم خودم من ولی میشناسی، میگه که نوید-نهال
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 ...تو بیاین ها بچه: گفت مامان بعد

 آشنا هاشون قیافه چقد کردم فکر کمی اتاق، توی اومدن هیکل خوش پسر تا چهار دیدم هو یه

 .بود

 نهال؟ کین؟ اینا: گفتم تعجب با

 ..معروف هرکول به هستم، شما،کاوه مخلس: گفت بود سامی طرف که راست سمت از اولی

 ..خودمونه گاوه آقا همون البته: گفت کناریش

 ..کماست عوارض از ببخشید، ها ؟بچه شمایین اوه،: گفتم خندیدمو

 ..دارید لطف شما میکنم، خواهش: گفت بود بقیه از تر الغر ، گفت میشه تقریبا که کامبیز

 قمپز؟ کامبیز چطوری تو: گفتم خنده با

 ..خوبیم هم ما باشین خوب که شما: وگفت جلو اومد کامی

 .باشه بد خیلی باید حالت االن پس-

 ..نیستم خوب اصال ، آره: وگفت خندید

 !بدبخت دادی در قمپز تو باز: گفت کامی به رو و جلو اومد هم کاوه

 ..ننته بدبخت-کامی

 وسط؟ میکشی هارو خوانواده پای چرا نلرزون، گور تو ننمو تن...اوی-کاوه

 ...نمیده حال تنهایی-کامی

 ...قراضه آهن سیفونو، بکش-کاوه

 ماش افتاده، مریض اینجا آنی...بکش نکش،خجالت سیفونو: وگفت اومد پشت اون از سپهر هو یه

 میندازین؟ جفتک هم به اینجا خرا کره

 ...همینه کارشون دادا، کن ولش: گفت جلو اومد پیام لحظه همون بود، گرفته خندم

 بازرگانی؟ پیام میگی چی تو: گفت کامی که
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 !ها بچه دیگه شین خفه: گفتم هو یه که

 ودب داده تکیه سامی میزدن،اما حرف ای دیگه طرف داشتن ونهال مامان سمتم، برگشتن همشون

 .جیبش تو دستاش و بود پایین وسرش دیوار به

 .کاوه سر تو زد بعد..تخته به بزنم...راهی به رو ماشاال بابا نه-کامی

 ...میزنی اینجوری نی عمت خونه در ، اوی– کاوه

 ...مریض حیوونی بخت بد این میزارین ببینم دیگه، باشین ساکت-سپهر

 ...بچته حیوونی: گفتم سریع

 .کردم ادمش بابا، نه: گفت مزه با لبخند یه با

 .میگفت اینو کاش آدم یه-کاوه

 ....بدوشن شیرتو نخور،بزار تکون شما-سپهر

 ..نپره سیگنالت باش مواظب( بود خر گوره منظورش)سفید سیاه...بابا جوب تو بخواب-کاوه

 ...خنده زیر زدن همه که

 خوابیدی؟ خوب دکتر؟ بچه چطوری-گفت پیام

 .اومد جا حالم جورم، چه پلو، عالی-وگفتم کشیدم خمیازه یه

 بودیم؟ نفهمی در ما داشتی یاد بازیا قرتی ازین هم تو -کامی

 بازی؟ قرتی کدوم-

 .کما تو میرن همش گرفتن یاد مردم تازگیا-کامی

 کمان؟ تو همشون شما اطرافیان واال، میدونم چه-

 .کما تو رفته میگفتن بگیریم خبر کی هر از مارفتیم واال بابا، آره-کامی

 رمدا: گفت راهته؟ کجا گفتم بهش رفت شد بلند هو یه میزدیم، حرف یارو یه با داشتیم روز اون

 .کما تو میرم
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 .خانوم حاج میگه چی ببینیم بزار پسر، وسط ننداز چرت-پیام

 ...ته بی بی خانوم حاج-

 .رفت دنیا از ناکام بیچاره بشنوه، دهنت از خدا -پیام

 میکنی؟ چیکار اینجا االن تو پس: داد ادامه رو حرفش و گرفت رو دهنش جلو بعد... اگه -کاوه

 .فکتو اون کن پلمبش-پیام

 با: گفت وبعد کرد نوچ نوچ یکم جلو اومد سامی که میگفتن وپرت چرت همینجوری هم با داشتن

 .دیگه شدی اینطوری میگردی اینا

 محلس؟ کدوم اهل حاجی: وگفت سامی سمت برگشت کاوه

 .صالحه چی هر-سامی

 دشمن؟ یا دوستی..میتپه اشنا جور بد قیافت: گفت جلو اومد سپهر

 .دادم ارور ولی سایتش، تو رفتم بدجور اشناست،آشغال، خیلی اره: وگفت جلو اومد کامی

 .شناختمش من ولی-پیام

 کیم؟ ببینم بگو فراموشکاری، نبود مرامتون تو: وگفت خندید سامی

 ...بیشرف:وگفت گرفت یقشو و سامی سمت اومد اخم با پیام

 ..خودمونی سامی که تو: وگفت خندید بعد

 ..میاوردن باال داشتن وآب کف همه

 ..بکشن طی بیان خدمه بگین..کن ونگا زمین..اوه...اوه: گفتم خنده با

 عوضی؟ چطوری: گفت خنده با سامی

 خودمونی؟ آشغال سامی همون تو: گفت کاوه وبعد کردن بغل همدیگرو

 ..نوکرم من-سامی

 ...جمعمون به پیوست هم سامی اوه اوه
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 میزد؟ اتیش هارو مورچه که سامی همون: وگفت جلوتر اومد سپهر

 ..شرمندم من-سامی

 میاورد؟ در هارو خونه در زنگ که همون-کامی

 .تونم مخلس من-سامی

 خوشگل؟ بچه طرفا این از نامردشه، خود-پیام

 .داداش بود، راهم سر-سامی

 .کردن بغل همدیگرو یکی یکی بعد

 دختر؟ بودی کرده قایم وکجا خوشگل بچه این: گفت من به رو کاوه

 .بودم نکرده قایمش من,هو شد،یه پیدا خودش-

 سوییتی؟ ای، چکاره-سپهر

 .معاون میگن ،بهش بهمون دادن پست یه فعال شکرت یه تو هیچی،ولی که فعال-سامی

 ..باالخره شدی اهلی پس اوه، اوه-کامی

 .تقصیرم بی کامال من بود، روزگار سمت از همش-سامی

 .شده عوض خونیت گروه برادر، میزنی حرف مهندسی-پیام

 .تقصیرم بی کامال بود،من روزگار سمت از همش-سامی

 .شده خارجکی(ش چهره)،دکورشم شده کالسم با-کاوه

 .تقصیرم بی کامال بود،من روزگار سمت از همش -سامی

 میکنی؟ تکرار اینقدر چرا دیگه، بسه -سپهر

 .تقصیرم بی کامال ومن بود روزگار سمت از همش بفهمین اینکه واسه-سامی

 .شده تموم مالقات وقت برادرا: وگفت ما کنار اومد نهال خندیدن، همشون بعد

 ..پسرا اومدین شدم خوشحال: گفت اومد مامان
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 ..بود مون شرعی وظیفه! آنی مامان حرفیه چه این-کامی

 .داری لطف خیلی تو...کامی حرفو این نزن-

 ..هست چی هر گرفتیم شما از-کامی

 .خودتونه از خوبی-

 .بیرون بفرمایین شده، تموم وقت: گفت و اتاق توی اومد پرستار یه هو یه بعد

 .االن میایم بکنیم آخرمونم ماچ ما واستا ابجی، باشه-سامی

 .لطفا زود پس:گفت و خندید پرستار

................ .................................................. 

 .چشم روی برم، هات خنده اون قربون من اخ-سامی

 .بیرون رفت و خندید پرستار

 کنی؟ ماچ رو کی میخواستی-

 .دیگه رو شما معلومه خب رو، گرامی ی عمه-سامی

 .اومدی اشتباهی رو اینجا پسر، اقا خونتون برو گذاشتم، منم-

 دادن ور تیمارستان ادرس کنم فکر ولی..بیمارستان برم میخواستم من....میگی راست آره،-سامی

 ...بهم

 ...نمیشه حل بیمارستان با مشکلت فهمیدن اونام حتما: وگفتم خندیدم

  شی؟ حل بیمارستان تو میتونی تو نظرت به....نمیشه معلومه-سامی

 ....مشکالته حالل ما خانوم این! چیه حرفا این: گفت کاوه که بگم چیزی یه میخواستم

 ..همه میاد که آنی اسم اصال

 ....خنده زیر میزنن: گفت سامی هو یه

 ....میاره در پدرتو بیاد بیرون...خانم داره گناه......کن بس سامی:گفت سپهر
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 .ای معرکه همچین وجود با....اومده در وقته خیلی که اون من؟ پدر-سامی

 ...اساسی میکنم اخذ حالتو بیرون بیام واستا بود؟ شده اینطوری چرا عوضی مردک این

 ..بودم نگرانت خیلی..بیداری...هستی میبنم شدم خوشحال واقعا انی:گفت احترام با سپهر

 ..آش دیگ دو...بشی بیدار اگه بودم کرده نزر..همینطور منم-گفت اون از تر جدی هم سامی

 ..بخورم: داد ادامه و پایین انداخت رو سرش بعد

 ...شی سیر بخور قابلمش با نیست کم وقت؟ یه نترکی- کاوه

 ..هم سامی....خنده زیر زدن ها بچه همه

 بود کم نمکش اگه ولی...حتما که اون: وگفت زد عاشقشم که همونا از طرفه یک خنده یه سامی

 ..نبینی خیار رو همه.... شی خالی تا...میکنم خبرت حتما

 هک طرف هر: میگه که شاعر قول به میشه؟ مگه دیگه شدم عاشقش وقتی از: وگفت خندید کاوه

 ....همینه شدن عاشق شنیدم دلم از....میبینه تورو چشام میرم

 هچ خیار یه با زمینی سیب یه....کرده جور هم با خوب رو دستگیره و در خدا: وگفت خندید سامی

 !شود

 .افتاد اب دهنم که من: وگفت خندید بعد

 ..شده تموم مالقات وقت ها بچه کنید بس: گفت جدیت با سپهر

 ...سگیتم اخالقای این ی کشته من اخ: وگفت خندید کاوه

 میگی؟ چی ببینی مرغیاشو چیز اون پس: وگفت خندید کج سامی

 .! هیییییییییییییییییییییییس: کرد جلب بخودش رو همه توجه پیام صدای هو یه

 i love you:گفت سامی بعد و اومد بیرون جا یه از ابدار و پرصدا ماچ یه صدای بالفاصله

 ...افتادم نوزادا عروسک این یاد...خنده زیر زدن همه

 ..خورد بهم حالم پسر بمیری: وگفت صورتش رو مالید رو دستش سپهرکه سمت افتاد نگاهم
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 دز تیشه که ای ریشه اون بزن....دلبند...نداره رو حرفا این ارزش که ماچ یه: وگفت خندید سامی

 (بود سپهر بلند تقریبا ریش ته منظورش...)کرد سوراخم....لبمون به

 نمیدونی؟ تو یعنی- پیام

 رو؟ چی: گفت تعجب با سامی و سامی به انداخت بد نگاه یه سپهر

 ..ودهب دوست ابجیش با که بقال اصغر دختر ذهره ناتنی ی پسرعمه: گفت غمگین لحن یه با پیام

 ...مرده

 نشه احتنار وقت یه بپوشیم مشکیامونو پیرهن نگفتی چرا: وگفت دستش پشت زد محکم سامی

 !دستمون از ذهره

 بهم کم کم داره حالم بیرون برین سامی...ها بچه: گفتم بودم تماشاگر لحظه این تا که من

 !میخوره

 ..بریم ها بچه: وگفت زد لبخندی سپهر

 ..کرد خم رو سرش چپم سمت متقابال هم وکاوه کرد خم رو سرش و راستم سمت اومد سامی

 ...اون به نگاه یه و انداختم این به نگاه یه

 برده پی شومشون نیت به تازه که ومنم شدن نزدیک صورتم به جفتشون سریع هو یه

 ..که..مالفه زیر بردم رو سرم سریع...بودم

 ....وایییییییییی...اتاق توی اومد دکتر

 .داوم دوربین یه فلش صدای هو یه که...خنده زیر زدم پقی....دیدم که بیرون اوردم سریع رو سرم

 شدن جدا هم از زده شوک وکاوه سامی هو یه... من..دکتر...همدیگه بوسیدن درحال سامی و کاوه

 یمش محرم بزار رو کارا این ندارم خوش من نگفتم نمیکشی؟ خجالت تو: گفت ناراحتی با سامی و

 ..دنیا از نمیرین ناکام عوضش سامی اقا....آخی: گفت نهال که..بعد

 ..مونده پیام نشدی سیر هنوز اگه! سامی میگم:وگفت خندید سپهر

 ..نمیارزه خالش تب به دیگه نه: وگفت خندید سامی
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 میکنین؟ چیکار اینجا هست معلوم: گفت زده شوک دکتر

 ..خنده زیر زدیم هم با همه که

 نبی فقط اما بود اونطوری وکاراشون میکردن صحبت لوتی و الت خیلی که این با ها بچه ی همه

 از ما چون بودن، اینطوری خودمون جمع بین فقط میکنم، تکرار بودن اینطوری خودمون جمع

 ،بودم من کرد حفظ رو موقعیت این که که کسی وتنها میزدیم حرف اینطوری خودمون با بچگی

 ایه خونواده از همشون گفت میشه وتقریبا نمیزدن، حرف اینطوری اصال بیرون ها بچه بقیه واال

 اهیگ و مهربون اما مرموز شخصیت وتقریبا میخوند داروسازی سپهر بودن، شخصیتی وبا متمدن

 یشهم تقریبا که بود، مدیر باباش شرکتای از یکی تو هم کاوه صمیمی، شدید حد در و شوخ اوقات

 ...داشت جالبی شخصیت....بود شوخ که این با گفت

 ی رشته تعجب درکمال میخوند، درسم البته داشت، وخوشگل شیک رستوران یه هم کامی

 ....روانشناسی

 وت همه..میکنه چیکار نمیداد لو وقت هیچ مشکوک یارو میکرد، کار سیما و صدا توی هم وپیام

 آشنا ها بچه با ، بود ما خونه نزدیک خونشون هم سامی که هایی موقع اون..بودن نخش

 ...شدن قطع دوستیمون بازم رفتیم، اونجا از که این از بعد حتی...بودیم جونی جون رفیقای..شدیم

 :شد بلند ملت سخنگوی صدای

 تو نبزاری فکاتونم بکنین، استراحت هاتون خونه برین شدین، خسته خیلی امروز ها بچه-سامی

 ..میده جواب ولرم آب

 شدی؟ دکتر چرا تو...میخونه درسو این ،آنی بابا درود-کاوه

 ...مخلسم-سامی

 ...فداتو-کاوه

 .بفرمائید شده تموم اگه کنونتون ماچ مراسم: وگفت اتاق تو دوباره اومد پرستار هو یه

 نمیخوای؟ میزبان خان، سامی.... به به- کاوه

 .خانم باشیم خدمت در: گفت پرستار به رو و خنید سامی.....بود گرفته خندم
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 نمیخواد:گفت بود شده گیج که بدبخت پرستار....سامی این دست از..خندیدیم ریز هممون که

 ...بیرون بفرمائین کنین خدمت

 !ها نبوسیدیم و مجلس صاب هنوز ما ولی-سامی

 (الکی) غریبه مرد جلو میزنه چیه حرفا این بیشعور سامی این اخه..کشیدم خجالت

 ..نمیشه که زوری... شاید ندارن دوست خب اقا-پرستار

 ...کرده غلط-سامی

 .بفرمایید میکنم خواهش-پرستار

 laydies first-سامی

 .نکردن بیرونتون تا بفرمایین اقا: وگفت شد جدی دیگه اوه اوه

 ....خطرناکه...زمین بنداز شالقتو بابا، خب خیلی-سامی

 .بیرون رفت زده شگفت دکتر همراه عصبانی پرستار

 .شی خوب تر زود امیدوارم عزیزم: گفت لبخند با من به رو کامی

 .همچنین هم شما..مرسی-

 ..برات دارم بیرون، بیای بزار: وگفت خندید

 ازب چشم و بیمارستان اومدم وقتی از منه، انتظار در چیز همه چه پووووووووف: گفتم بلند خنده با

 :وگفتم سامی به زدم چشمک یه بعد..بیرون برم زودتر دارم دوست...برات دارم میگن همه کردم

 !سامی نه مگه

 .نوازی مهمون که اینقدر-سامی

 عین و اونجامون در میزنه یکی شما نسبت باال خونشون رفتیم دیگه درورز ورو، چشم بی ی گربه

 .بیرون میندازتمون اشغال

 .قشنگه چقد دماغش ببین نیست، صورت چشم بی اونقدرام ما آبجی بابا، نه-پیام

 ..رفتنه وقت کنم فکر: گفت مامان
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 .عشقم خدافظ: وگفت کنارم اومد نهال بعد

 .وصورت سر رو میشینه شرم ،عرق شده ای زمونه دورو عجب: گفت سپهر بعد

 منظور؟: گفت سپهر به رو نهال بعد

 .ختراد دنبال میری شما اینجا،اونوقت افتادن هیکل خوش خوشتیپ خوشگل کیس همه این-سپهر

 .نمیشه پیدا کجا هیچ آنی مثل-نهال

 .دیونه خله دونه، یه واال،یکی تکه..خال تو زدی رو یکی این-کامی

 .ها واستون دارم بیرون بیام منم باشین داشته خودتونو هوای اهای-

 .هستیم شما شکوهمندانه برگشت منتظر بیصبرانه ما-گفت کاوه

 ..بیشتر ما-

 رفح من اما...باشن تو منتظر باید که چیزان این نباش چیزی منتظر وقت هیچ میگه نیچه-کاوه

 ...شکوهمنده پایان یه انتظار ته ها موقع بعضی میگه که دارم، قبول وبیشتر لوگان

 .بزن حرف واسمون خودوتون از حاجی، آنداختی راه لوال و پیچ تی-گفتم لهجه با

 .طرف یه آنی طرف، یه دنیا همه میگم من: وگفت انداخت سفیهانه اندر عاقل نگاه یه کاوه

 ....داری زیاد الطاف شما-

 ..کوچکوتونیم ما میشه، خواهش-کاوه

 .اومد صاحابش ها بچه:  زد داد کاوه هو یه بعد نگهبان، یه با تو اومد پرستار دفعه این

 !داری عجله شما چقدر میرن، االن خانم-سامی

 .خونتون ببرین کنین دارید،مرخصش دوست رو مریضتون اینقدر اگه آقا-پرستار

 .میکنم فکر پیشنهادتون رو-سامی

 .دیگه نک بیرونشون ابولهولی؟ مجسمه اینجا تو: گفت نگهبانه به بود شده عصبانی که پرستار

 ..خانم چشم: گفت نگهبانه
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 گفت؟ چی خانم نشنیدین مگه: گفت ماها به رو بعد

 ..گذشتس تاریخ کنم فکر خریدم، سمعک دیروز همین تو جون-کاوه

 اصال؟ میکنی چیکار اینجا تو! ساکت-نگهابان

 اصال؟ میکنی چیکار تواینجا: گفت خنده با کاوه

 دهچیش: وگفت واستاد میشد رد من اتاق کنار از داشت که دکتری هو یه که خنده، زیر زدن همه بعد

 ظریف؟ خانم

 دقه دو میخوایم ماه چهار بعد بوده، خواب ماه0 ما مریض! طبیب آقای بابا: گفت دلخوری با کاوه

 .بیرون بندازه میخواد مارو ظریف این بکنیم، ماچش یه بزنیم، حرف باهاش

 ...ظریف خانم -ظریف

 .چاکرمی: وگفت خندید کاوه

 نم نظر از شما مریض: وگفت انداخت نگاه یه بعد و برداشت آنژوکتو و اتاق توی اومد دکتره آقای

 صمرخ بعد ندارن، مشکلی واقعا که میفهمین موقع اون بدن، آزمایشاشونو فردا...نداره مشکلی

 .کنین ماچش خواستین هرچقدر:گفت کاوه به رو بعد...ومیتونین میشن

 رو بعد..کنه ماچم نامحرم میزارم من مگه بعیده، شما دکتر،از بابا نه: گفتم اما کشیدم، خجالت یکم

 ... بیرون بیام سپهر جون شدی پررو خیلی هم تو: گفتم کاوه به

 ..خانم بزار مایه خودت از-گفت شکایت سپهربا

 .بزارم مایه تو از میخوام:گفتم سرتق

 پررو بچه تمش یه آخه میبینین مارو وضعیت بزرگی، به ببخشین شما دکتر آقای:وگفتم خندید بعد

 ....احوال اخذ کار تو زدن کنن، واحوال حال که این جای وبرمون،به دور ریختن

 کردم؟ احوال اخذ من!معرفت بی-گفت غمگینی با کاوه

: فتمگ خندیدمو بعد....منظورم من..م..من... که نبودی شما منظورم ببخشید، اوا-گفتم نراحتی با

 .بود عمم

 .نکردم بیرونتون نیومدم خودم تا بیرون برین االن همین همتون: زدم داد بعد
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 سرم واز..کشیدم جیغ بلند که کشید تیری آنچنان سرم هو یه که شدم بلند خورده یه اون از بعد

 .گرفتم

 خوبه؟ حالت آنی:گفت فورا سامی

 .کنم اراحتتن نمیخواستم مامانم جون به آنی:گفت نگرانی با کاوه که بدم جوابشو نمیتونستم اصال

 خوبه؟ حالت

 .برین خوبم، آره:گفتم خراش پر

 .بفرمایید میکنم خواهش آقایون:گفت دکتر

 خوبه؟ حالت بشم فدات:وگفت کنارم اومد ومامان بیرون رفتن همه بعد

 .نباش مامانی،نگران آره-

 .عزیزم میبینمت:وگفت کرد بوس رو سرم

 .مامان خدافظی-

 .مادر همرات به خدا-مامان

 بود، عصبی تیرای این از مطمئنا دیگه، بود، شده خوب حالم کنارم، موند نهال وفقط رفت بعد

 ..همونه مال قطعا دستامم لرزش

 خوبی؟ جونم انی: وگفت من چفت تخت روی نشست نهال

 .نباش نگران نمیکنه درد دیگه...خوبم عزیزم آره-

 تعریفیت،؟ دوستای اون بودن همینا: وگفت خندید بعد

 بود؟ چشون مگه آره-

 نبود؟ چشون-نهال

 میخونه؟ چی سپهر گفتی:گفت بعد نهال، واسه همهشون از کردن تعریف بع کردم شروع بعد

 وپا دست تورم توی داشت االن وااِل داداشمه، عین حیف تو جون به گرفتش؟ چشت!آی..آی-

 .میزد
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 !حاال هس ای تحفه چه راهو؟انگار همه این میره بابا،کی شو پیاده-نهال

 وابرهاش چشم اون ندیدی؟با پیغمبراس بچه این شکل قیافش ش،***** نوع از تحفس-

 .آشغال

 .نمیخوره دردی هیچ به نداره،پس که اخالق-نهال

 .تو به نداشت کاری که بدبخت اون شدی؟ عصبی اینقدر چرا نهال؟ چته-

 ..!میکنه تعریف خودش از چطوری خودراضی از گالبی-نهال

 (میدادم حرصش اوف،داشتم)خوشگله خیلی...عاشقشم که من..تعریفیه واقعا که این واسه-

 باشی؟ نفر یک عاشق فقط میتونی اصال تو بازی،***خیلی-نهال

 .نوچ-

 .پررو بچه: وگفت خندید

 .تو مثل ای آبمیوه واسه مناسبیه میخونه،کیک داروسازی: گفتم خندیدمو بعد

 ها؟ دنیا اون میفرستمت دوباره شوآنی، خفه-نهال

 درد به شما من نظر از اصال نمیخوردم، جا یه رو وآبمیوه کیک قدیم از من اصال خوردم، گه من-

 .نمیخورین هم

 .برتو درود-ننهال

 ..سره تو از اون معلومه برمن، بابا،درود آره-

 .....خوشکلی جوونی اون به گلی دسته این به من بخواد، دلش خیلیم-نهال

 تمسخر با بعد.... حلقم تو پارادوکسش اون با چهره، اون با هیبت، اون با اون...اووووووووه-

 ...سالس 90 ،پیرمرد بدبخت اون انگار جوون میگه، همچین:گفتم

 چی دیگه..آخراشه درسشم..هاس مایه خر از باباشم بزن، مخشو برو میشنوی من از نهال هی

 میخوای؟

 .ایکبیری عمرا،-نهال
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 .نمیشه گرم آّبی تو میدونم،از مها ته اون ولی کردیم، رو مون راهنمایی ما صالحه هرچی-

 نقدرای که نمیزنی مخشو خودت ببینم،چرا اصال نزن، حرفشم دیگه پس میدونی که خودت-نهال

 ومفتونشی؟ شیفته

 .وسطه ای دیگه کس پای ایه، دیگه چیز من قضیه: وگفتم کردم نگاه بهش خورده یه بعد-

 ..نورانی چشمم به به سامیه؟ ؟نکنه کی....نگووووووووووو-نهال

 اینجوری چرا من وای...چقدر حرفاش،کاراش، کرد، عبور ذهنم کنار از سامی ی چهره لحظه یه

 ...گرفتم گر......انگاری هویی یه شدم؟

 ...پررو دختره کرد عوض رنگ ببین نامردشه، خود-نهال

 .بزارم سرکارش یکم گفتم کلم، تو افتاد فکر یه و خندیدم وبعد دادم تکون رو سرم

 .بیشور..خوشگله االغ فرشتس،عین که نیس هیرسا نهال، ،یعنی هیرساس اسمش بابا، نه-

 !ها میدی نشونش بهم-نهال

 .فرصت سر ندم، نشون میشه مگه-

 یه ارهد بگی،هیکل اونو اگه حاال هست نمکم با گرفتت، چشش خیلی هم کاوه این آنی، میگم-نهال

 ..چیزی

..................... .................................................. 

 ...سنگه از من مخ نکن، خسته خودتو میکنی؟ کار مخم رو اوی،داری ی او

 ...ماسماسکو اون بده: گفتم بهش بعد

 داری؟ چیکارش-نهال

 ...دیگه میخوام که دارم کاری یه حتما-

 .بگیرش بیا: وگفت دراورد رو ش گوشی

 ..میخری هیوالها ازین دیگه، خرپولی بچه.....خوشمله چقد جانم، ای

 ...وبوف کردم وارد رو سپهر شماره و گرفتم رو گوشیش
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 ..اَه... دیگه باش زود: گفتم که میخورد بوق داشت

 هیرساس؟-گفت سوالی نهال

 ..میفهمی االن-وگفتم انداختم نگاهکی یه

 !بفرمایید: وگفت برداشت رو گوشی سپهر

 .عزیزم سالم: گفتم عشوه با-

 .بود گرفته حرصم آی! آشغال.کرد قطع بعد...نشو مزاحم خانم-سپهر

 .امرتون: گفت برداشت وقتی زدمو زنگ بهش دوباره

 ....آنی منم آشغال-

 چطوری؟ بشم قربونت سالم-مهربونی سپهربا

 .بودم مزاحم که پیش دوقه دو تا بابا، نه-

 ونوجوابش ندارم حوصله اصال میزنن، زنگ قدر این دخترمزاحما این از تو جان به-کالفگی سپهربا

 .بدم

 ...نمیومد اینکارا هم تو ،به درضمن

 ...میاد چی همه من به-گفتم غرور با

 .جوان دوشیزه امرتون صد،حاال در صد-اطمینان سپهربا

 چرا خدا بنده بگم میخواستم...میره یادش رو خودش دوستای آدم که میزنین حرف قدر این-

 نیومد؟

 خدا؟ بنده- تعجب سپهربا

 .میگم رو گودزیال بابا-گفتم زدن خال تو با من

 هوتن این داره گناه ها نگی اینطوری خودش جلوی وقتی یه عمت جون تورو آنی اوه اوه-سپهر

 ...شده کفن

 ...مثال افتاده اتفاقی چه مگه...اوه اوه-
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 .مثال...زدیم باال آستین واسش ماهم جنبید وگوشش سر-سپهر

 شد؟ عروس! نگووووووو-

 ..خودش واسه شده آشپزی زلیل، زن بدبخت...کدبانو!عروسی چه اونم آره-سپهر

 کجاست؟ االن! نامرد چقد-

 به دینامز خوش دوران در نمیگیره،فعال عروسی نشی بیدار تو تا گفت هوتن...قشم کیش،-سپهر

 .میبرند سر

 .معرفتو بگیر یاد...دلم عزیز آخی؛-

 .دهمی زن من به میاد کی اصال گرفتم؟ وعروسی کردم عروسی کردم؟ چیکار من مگه بابا-سپهر

 ..میشم زنت خودم: گفتم خنده با

 ...سرت تو آنی،خاک کیه: گفت طرف اون از نهال

 یشاد احساس زندگیم تو که باریه اولین کردی، خوشحالم چقدر نمیدونی: وگفت خندید بلند

 ..میکنم

 ...بشم فدات من الهی

 ....نشو پررو کردم، شوخی دیگه خب خیلی: وگفتم شدم جدی

 غراضم؟ اینقدر من یعنی: وگفت گرفت گریه حالت

 ...اونورترش یکم-

 ..میارم جا حالتو میکنی؟ مسخره منو..ورپریده بیرون،دختر بیای واستا -سپهر

 .میوفتی پس که نکن پیش فکر...بکش نقشه بعد بیرون بیام بزار حاال-

 !آنی راستی: وگفت خندید کمی سپهر

 !بله-

  جدیده؟ شماره باشه، مبارک
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 .زدم زنگ دوستم گوشی با قربونت، نه-

 عنقت؟ بد دوست همون-سپهر

 .میکنه محوت زمین رو از که نده، فحش بهش اوی-

 کنم تمقاوم نتونستم که اونجوری سریع بعد....رو گوشی من به بده کرد؟ توهین من به کیه؟-نهال

 ..قاپید دستم از رو گوشی

 باشن؟ کی آقا: وگفت گوشش کنار برد بعد

 .یربخ یادت امیرعلی...هی افتادم، خودم جوونیا یاد بود، عصبانی آی سپهره، بود فهمیده میدونم

 .... ....خیارشور آقای بله............ واقعا؟..................باشم خالتون دختر نکنم فکر وشما، نه تو-نهال

 !.................میگی چی..................بخندی آب رو.............میخوام معذرت..........عمته هویج

 عصبانی نهال بعد. .....خوبه........آفرین...............بزنه حرف بد من درباره نداره حق کس هیچ....

 ..کرد قطع

 گفت؟ لی،چیزینها میکنی قل قل....اوهوک: گفتم بهش

 .میزاره وسرکار من... بیشور-نهال

 .باشمت دیده عصبانی اینطوری حاال تا عزیزت،اگه جون به-

 ..خوبه بخوری آب:گفتم بهش و صندلی روی نشست شد تر آروم که کمی نهال

 امیرعلی با اوایل منم: گفتم بهش کشید،بعد سر ته تا و ریخت آب وتوش برداشت لیوان یه

 یارن فشار زیاد هم تو! همین سرگرمی یه شد واسم بعدا اما میخوردم، حرص ،خیلی بودم اینطوری

 .ندارم سیمکش پول میکنی،من اتصالی خودت رو

 ..شو خفه: وگفت خندید

 ...شما اول-

 برم، ماهت چشای اون قربون من اخه: گفتم مهربونی با بهش بعد خندید وفقط نگفت هیچی

 ...یگهم هرچی نمیگه دل ته از باش مطمئن.....نگووووووو که نازنینه اینقدر خوبیه، خیلی آدم سپهر
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 .ارهد کار تو با حتما: گفت...روش افتاده گرفتم من که ای شماره دید زد، زنگ گوشیش هو یه بعد

 ..عرضتون: گفتم بعد و گوشی گرفتم ازش

 خانم؟ چطوری-سپهر

 .بگو فلمایشتو خوبم-

 .مهربونت دوست اون به بده رو گوشی-سپهر

 ..چشم روی ای: گفتم خندیدمو

 .دارن حرف شما با: وگفتم نهال سمت گرفتم رو گوشی

 ..باهاش ندارم حرفی من بگو: گفت خونسردی با نهال

 ..دیگه بگیر نهالی،...اِ-

 عیبی........میدم گوش.........نداشت رو ارزشش........بله......بفرمایید: وگفت گرفت رو گوشی

 ..نفرمایید کاری چوب...............همینطور منم...........دارید لطف........نشدم نه..........نداره

 .دار نگه خدا

 کرد؟ خرت اوهوک،-

 هستی؟ کی طرف بگی میشه-نهال

 ..حقم طرف من-

 ..کرد خواهی معذرت-نهال

 ! نیست دلش تو هیچی بشر این گفتم دیدی! من جون-

 ..نمیکنم باور من ولی-نهال

 رفت؟ کجا پس میزدی همیشه که حرفی اون: گفت و کیفش تو گذاشت رو گوشی

 حرف؟ کدوم-

 .بود اعتماد ی درباره که اونی-
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 ؟..کنه باور میبینه که رو چیزی اون نصف همیشه باید آدم میگی، اونو آهان،-

 .همون آره-نهال

 ..دیگه کنه باور میبینه که رو چیزی اون نصف همیشه باید آدم خب،-

 .کرد باورش بشه عمرا پس نبود، هم دیدن حتی اومد پیش ما واسه که چیزی این

 ..ندالم حوصله اصال االن بکشش،من برو بکن،اصال میخوای هرکار نهال، بیخیال-

 نیست؟ خوب حالت بودم؟ اومده تازه که موقعی میگفتی؟اون چی برم،راستی قربونت-نهال

 ..روحیه فشار یا ،لرزش، جور یه نیست، اغما مال میدونم اما خوبم، چرا-

 .کنم صدا رو دکتر برم نیست؟بزار اغما مال میدونی کجا از تو-نهال

 ..ندالم وجواب سوال حوصله ولش نهالی، نمیخواد نه-

 !کن کاری یه پس خب-نهال

 گفتم لهجه با

 کار؟ چی چی-

 نهک درست واست میگم مامان به شدی مرخص که فردا ایشاال میکنه، معجزه عسل شربت-نهال

 ...میده ،جواب بخوری اگه هرروز. حتما

 . حتما..عزیز باشه-

 بود؟ چطوری سامی! آنی راستی-نهال

 ...رسوند سالم بود خوب-

 .بودم جدی من آنی...اِ-نهال

 .عزیزم بودم جدی کامال منم-

 بود؟ چطوری باهات رفتارش میگم-نهال

 .مهربون یکمم..بود معمولی خب-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر راد آیسان | شدم عاشق شوخی شوخی رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

119 

 

 .خبراییه یه پس..اوه....اوه-نهال

 مثال؟ خبرایی چه-

 .شده حساس روت میکنم احساس جورایی یه..میزنه مشکوک خیلی اما نمیدونم،-نهال

 !دروغ نگوووو،-

 .عمت جون به-نهال

 .بود پوسونده کفن تا شصت االن تا وواال ندارم، عمه من خوبه حاال خدایا اووووف،-

 .شده عاشقت میگم که من بچسب، رو سامی نداشتتو، ی عمه کن ولش-نهال

 .دهن ادامه لطفا پس میمونیم، وبرادر خواهر مثل اون و من میدونی که تو نکن، پردازی خیال نهال-

 ..یول...برادریم خواهر مثل ما میگن اولش همه نکن، شلوغش الکی پس نیست، که داداشت-نهال

 و غلشونهب بچه یه میبینی میبینیشون که بعد ماه چند از بعد ولی-نهال-چی؟ ولی: گفتم سوال با

 ...میزنن قدم هم با دارن

 ..نمیوفته اتفاق این باش مطمئن: گفتم مو خندید

 .......بانمکه خیلی سامی حال، هر به-نهال

 منظوووووور؟-

 نمیکنی؟ فکر روش چرا-نهال

 کنی؟ بس میشه-

 میکنی؟ چیکار داره دوست بگه بهت روز یه اگه-نهال

 .میکنم خواهش کن بس نهال-

 آیا؟ چرا...کنم فکر بهش داشتم دوست چرا اما کنم؟ فکر بهش نمیخواستم چرا واقعا

 میکنی؟ فکر بهش هم تو دیدی آی،..آی-نهال

 !نهال میگی چی-گفتم خندیدمو
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 اشب مطمئن....مگولین گوگول شوخین، بورین، هردوتاتون میاین، بهم خیلی کن باور آنی-نهال

 ......هست تابلوئه پولدارم...هست خوشتیپم, نگذریم حق از ولی میکنه، فکر بهت اونم

 ...میندازه ممنوعه عشق توی خانم فیروزه یاد منو زدنت مخ نهال: گفتم خندیدمو

 ی؟کن باور نمیخوای چرا عزیزم، میگم خودت صالح واسه من: گفت وادا کشیده صدای با نهال بعد

 .درمیاورد رو فیروزه ادای خوب چقد بیشرف خندیدم، بلند...داره دوست خیلی رو تور سامی

 .نمیاد خوشت ازش واقعا-نهال

 ...اما میاد، که معلومه-

 چی؟ اما-نهال

 !نهال ببین: گفتم گیجی با

 !جانم: وگفت تر نزدیک اومد نهال

 .عزیزم ببین-

 .برم قربونت بگو-نهال

 ...بگم بهت چطوری...یعنی..شدم جوری یه تازگیا من...م-

 چیشده؟ سرم بر خاک-نهال

 ..تازگیا....تازگیا من راستش نشده، چیزی نترس نه: دادم ادامه

 .دختر....کردی لبم به جون بگو چی؟ تازگیا-نهال

 .کردم پیدا غریبی و عجیب احساسات یه تازگیا....میدونم چه

 چی؟ ی درباره: گفت کاوی کنج با نهال

 .سامی درباره-

 شدی؟ عاشقش نکنه آی،...آی: وگفت خندید

 من میدونمن میشم، داغ میگیرم، گر نفسام،...قلبم میشم، جوری یه میبنیمش وقتی نمیدونم،....نه-

 !شده چم لعنتی
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 .شدی عاشق خانوم، حاج میگم باشه،تبریک مبارک....اووووووووه: گفت خنده با نهال

 .عصبیم خیلی....نیست شدید اونقدر احساسات این نهال، نه-

 ...بدیم گوش رو بادا مبارک بادا بادا باید حاال اومد، در کارت عزیزم، خب-نهال

 کنم؟ چیکار نظرت به نهال-

 داره،ن عیبی این اما..اما...نشدم درگیرش حاال تا عزیزم،راستش نمیدونم:وگفت شد تر جدی نهال

 ....میشن عاشق روزی یه همه

 الکی؟ قدر همین یعنی-

 ....الکی عزیزم،همینقدر آره-نهال

 کنم؟ چیکار من حاال: گفتم و گرفتم بغلم تو هامو زانو-

 .مداری کار خیلی که بیار در رو تورت اون بیزحمت دیگه، هیچی: گفت دار خنده لحن یه و جدیت با

 ..!نهااااااااااااال: گفتم دلخوری با

 ...!جوووووووووووووووونم: گفت دار کش

 ...دیگه نیار در بازی مسخره-

 حرف مک تازگیا بیشوووور سامی این نه، یا داره دوست اونم ببینیم اول ی مرحله در باید خب-نهال

 ....شده تر

 دیگه بیا نهالی من جون تورو! میگم چی دارم خدایا،من وای: وگفتم دادم تکون رو سرم هویی یه

 ...غیرممکنه نباید،..من...ممکنه غیر...مسخرس فیلماس، تو مال عشق...نزنیم حرف دربارش

 بشم، دلت اون فدای من الهی: وگفت کرد بغلم کنارمو اومد نهال که گریه، زیر زدم هویی یه بعد

 ....نداره نکن،عیبی گریه

 ...بخوابم میخوام نهالی: گفتم بهش غصه با

 .کن صدام داشتی کاری اینجام، عزیزم،من بخواب:وگفت عقب رفت بعد

 .عزیزم باشه-
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 .خوابیدم سنگین های چشم با و کشیدم دراز بعد

 ردمک دقت که بود،بیشتر مات خیلی که دید رو پسری یه اول ی مرحله در چشمام شدم بیدار وقتی

 ...سامی خودشه، دیدم

 شدی؟ بیدار: وگفت خندید

 چنده؟ ساعت: وگفتم کشیدم کشدار ای خمیازه....آره: وگفتم خندیدم منم

 .عزیزم 00: وگفت کرد نگاه ساعتش به

 ..وایی!گیجم قدر این چرا! کنم چیکار من میکنه،خدایا اینطوری این چرا خدا وای

 صبح؟ 00: گفتم تعجب با

 ...که میگن-سامی

 عشق نیافتاده، هم اتفاقی هیچ کماست، از بعد چرنده مشت یه احساسات این گفتم، خودم با

 .الکیه همش

 خوشت ازش که نداره چی: گفت وجودم توی صدایی یه بیاد؟ خوشم سامی از باید چرا من اصال

 نیاد؟

 میزنه؟ سر بهت قدر این چرا کردی فکر تاحاال میگیره، تحویلت خیلی که تازگیام

 عذاب خاطر به فقط حاال و کردم، تصادف من که بود اون تقصیر اینکه واسه: گفتم محکم منم

 ...نزن حرف لطفا دیگه پس...میده انجام رو اینکارا وژدانش

 !خوبی؟آنی: گفت تعجب با سامی

 ..خوبم ره...آ:گفتم هویی یه

 میکردی؟ فکر چی به بگی میشه: وگفت زد لبخند

 شده؟ چم سر تو خاک احمق من نه رفت،وای وخونده؟آبروم فکرم نکنه

 شده خوب حالم که این با میدونی نمیکنم، فکر هیچی به واال، میدونم چه: گفتم و پررویی به زدم

 ...گیجم خورده یه هنوز اما
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 ..میکنم میدونم،عزیزم،درک: گفت مهربونی با

 دیوار و در به رو خودش داشت قلبم.....وایی میکنه؟ اینطوری چرا شده؟ چش امروز این! رحمان یا

 ...میکوبوند

 درک کجا از تو! ها بگی چیزی یه اومدی برادر؟ میای قپی چرا: گفتم همین واسه میرفتم، لو نباید

  میکنی؟

 بار یه سرم، خیر کنم همدردی اومدم بار یه بدن، فحشت باید حتما: گفت اور خنده لحن یه با

 ...بزنم خوب حرف اومدم بار یه! بدم دلگرمی اومدم

 ..تسلیم من بابا، باشه: وگفتم باال بردم دستامو خنده با-

 شده سلیمت تاحاال نمیاد یادم شدی، عوض: گفت بود نشسته سینه به دست که درحالی لبخند یه با

 .باشی

 واستمخ شدم؟ تسلیم من گفته کی: گفتم تند نفهمه، میخواستی ،اینجوری انی گورت تو خاک ای

 دنتش موتاد گناه اونوقت.....نشی نشی،خالفکار ای عقده فردا پس کنی، بودن مهم احساس یکم

 ....برگشته بخت من گردن واسه قالده نشه

 پس هستم، ،مهم بدی بودن مهم احساس بهم و بشی تسلیم تو اینکه بدون من:وگفت خندید

 ......باشی خودت کن سعی

 ...اومد بدم ازش لحظه یه ایییییی

 داروخ بکن، مابهترون از اون واسه هم مارو مهمی،سفارش اینقدر شما که حاال میگم: گفتم خنده با

 ....شدیم مهم ماهم شاید دیدی؟ چه

 آیا؟ ؟..کردم کوچیک خودمو اینقدر چرا! من ننگ بر وای شدم؟ اینطوری من چرا اوووووف

 من کوچیکه انگشت رو دنیا همه و هستم مهم خود خودی به من هرچند: گفتم غرور با بعد

 ینا واسه دلیلش یه اونم که بدم نشون بهت رو تواضعم خواستم که این واسه خب، ولی...میگرده

 ...نیستیم بدید ندید که ما واال...نشی ای عقده که بود

 ...نیستی کم کنی ثابت نمیخواد ،حاال خب خیلی: گفت نیشدار و خندید
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 ..شده خنک اینقدر چرا این شد،اووف خورد اعصابم

 میچسبونی؟ آمپر اینقدر چی واس شده؟ چت امروز تو! هی: گفتم اعتراض با

 ..گفتم رو حقیقت فقط من چسبوندم؟ آمپر کی من: وگفت خندید

 .حقیقت گوی...وااای وای: گفتم کمر به دست و کش با

 .کن هنگا خودت به ،اول بفهمی حقیقتو میخوای اگه: گفتم جلو بردم رو سرم حرص با خندید، فقط

 ثانیه5 ای بوسه و پاشید صورتم به لبخندی بعد صورتم، جلوی دقیقا جلو اورد رو سرش اونم هو یه

 .بزن زنگ داشتی بیرونم،کاری من عزیزم، بخواب: وگفت عقب رفت بعد....و زد پیشانیم به ای

 تمودس میکنه؟ رو اینکارا چرا بشر میکردم،این سکته داشتم خدایا..من..م...یا...رفت سریع بعد

 لبمق رو کوبوندم مشت با داغم؟ قدر این چرا خداایا وای بستم، چشمامو و پیشونیم روی گذاشتم

 کشیدم رو مالفه و تخت رو انداختم خودمو...اوووف! کردی وساالد مخم...دیگه شو خفه: وگفتم

 از ودموخ میکنم پرت...خودم جون به....چی؟ باشه گفته بهش نهال اگه...اگه خودم،وایییییییی روی

 ...ایفل برج

 خواستم دادم قورت دهنمو آب...میشم مرخص میگیرن،بعد رو آزمایشا امروز ؟00بود؟ چند ساعت

 .کن رحم بهم خودت...اهلل یا....میرفت رژه جلوم همش صحنه اون میشد، مگه اما ببندم، چشمامو

 کجاست؟ من گوشی این اصال

 دمدی و در سمت رفتم شدم، بلند زحمت به تخت روی از تخت روی نشستم...واستادم شدم بلند

 از...رفت گیج سرم هویی یه که کن صداش تا باال اوردم رو میاد،دستم سالن ته از داره سامی

 نای میدوئه داره سامی دیدم هویی یه که زمین، روی شدم کشیده نداشت فایده اما گرفتم دیوار

 ...طرف

 .جلو وردا رو صورتش گردنمو زیر گذاشت دستشو بهم رسید وقتی..بود مات خیلی نمیدیدمش اصال

 خوبی؟ آنی: گفت نگرانی با

 .هوش از رفتم یهویی که....کرد نگاه فقط اونم کردم، نگاهش فقط-
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 ویت بود گرفته دستمو نگرانی وبا صندلی روی نشسته سامی دیدم کردم باز چشمامو وقتی

 شدی؟ بیدار: گفت....بیرونو کشیدم دستمو سریع. دستاش

 نمیبینی؟ مگه! کما تو رفتم دوباره نه: گفتم عصبانیت با-

 هویی؟ یه شدی مگسی قدر این حاال،چرا خب-سامی

 .شده مگسی عمت-

 ..میخورد بهم جا این از داشت دیگه حالم اوف، کرد، نگاهم تعجب یا

 ..برم میخوام: گفتم بغض با

 خاطر هب ضعفات و غش این گفت دکترتم..میشه تموم کارات دیگه امروز...میریم: گفت مهربونی با

 .بشی تقویت باید....بدنیه ضعفای سری یه

 ..سامی میگم...آهان-

 !بله-سامی

 بریم؟ االن همین خوبه،نمیشه حالم که من: وگفتم چونم زیر گذاشتم دستمو-

 ...بیارم باال روت که االنه همین آنی، جون به

 دمهخ این تازه رو اینجا...دستشویی تو فقط بیار، میخوای هرچی اصال بیار، باال خودت رو-سامی

 ...کردن مطهر بدبخت

 !میزنی سینه به رو اونا سنگ چه تو حاال اووووووووف،-

 هی قطد جان به بکنه یکاری االن گفتم صورتم، روبروی جلو اورد سرش بعد و کرد نوچ نوچ یکم

 میکنی؟ حسودی هم اونا به: گفت شد متوقف وقتی...باطل خیال زهی اما...میکنم کاری

 خیلی:مگفت بهش قبلی حالت همون با بعد سمتم، پاشید طرفه یک نده یه اونم...خنده زیر زدم پقی

 باطل افکار خودت واسه همینطوری:گفتم و باال به کشیدم آروم دستمو بعد سامی، سرخوشی

 ...میپرورونی

 ..خانوم حاج بدم نزارلوت: گفت بعد و خندید ثانیه6
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 جاااااااااااااااان: گفتم دار کش

 کمی لبش روی لبخند همون با بعد..بمونه بسته مصب ال این بزار:گفت و دهنش روی زد رو دستش

 فراموش رو اعترافت...افتادی روز و حال این به من خاطر واسه بگم همه به نار: وگفت جلوتر اومد

 کردی؟

 خجالت!بگو: وگفت اولش جای سر برگشت حالت همون با بیشرف، میشد پررو داشت دیگه

  حاال تا زیادی نکش،دخترای

 نی،میک فرق تو اما...فرستادم شکالت واسشون پاکتشون تو من و نوشتن اعتراف نامه من واسه

  اجیل تو واسه

 ...میفرستم

 ...میارم باال روش االن بگیره اینو بیاد یکی خندید، کج بعد

 !سامی: گفتم وبعد زدم اوق یه

 !جانم: گفت مهربون

 نداری؟ تهوع کیسه تو-

 خبریه؟: گفت ندارم،بعد..عزیزم نه: گفت بعد

 ..میکنه زنی هم به حال بد داره نفر خبریه،یه آره-

 باز؟ شدی جنس بد-سامی

 نداره برت هول توهم شدم،ولی جورایی یه من درسته!اوردی گیر ضعف نقطه میکنی؟ دلبری بابا، نه

 عاشق کنی فکر

 ..خبراییه یه جایی یه نکن فکر...خفنم انی هنوز نه،من...چاکتم سینه

 ..بودم جنس بد:گفتم باغرور

 .بدی آزمایشاتو باید...کن اماده ولی نکن، لوس خودتو: وگفت شد جدی

 ای؟ منگنه ال قدر این چرا تو بدم، ازمایش میخوام من: گفتم شوخی با
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 ..ما مخ تو شدن گرد ته سوزن بعضیا اینکه واسه-سامی

 !میـــــــــــــــــگی چی: گفتم کش با

 ...میگی مفت-سامی

 ...انگاری زده چت که هم یارو این میشد، خورد داشت اعصابم دیگه

 اتاق توی اومد محمد استاد بنده، سر از یادگاری عکس تا چند گرفتن و آزمایشا همه دادن از بعد

  و من که درحالی

 ...میکردیم دعوا هم با داشتیم سامی

 ...دیگه هم به افتادین دوتا شما باز: گفت خنده با استاد

 ..برپاااااااااااا: گفتم احترام با

 هی تا بیرون جا این از میکردم پرتت باید اول روز: وگفت خندید استاد...واستادم تخت روی بعد

  مریض همه این سالم ادم

 ......نکنه عاصی و

 ...اجازه آقا: وگفتم باال بردم دستمو.....برجاااااااااااا گفتم و نشستم

 .مجازه غیر: گفت سامی

 .ندارم صداتو.برادر....کالسی ته: گفتم سامی به رو تمسخر با

 نیست؟ یادت دستیتو بغل چشم، دکتر بری باید شده، ضعیف چشماتم....تو جون-سامی

 هم به ودستگاه دم این همه و وسامی خودم از حالم دیگه که خندید،آی اونم مو خندید

  روبروی اومد استاد..میخورد

 .دخترم: وگفت تخت

 ..!پدرم:گفتم احساس با

 ...تری سالم منم از تو-استاد
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 من..خواب به بود رده بود،خودشو الکی رفتنشم کما بود، سالم اولشم از: گفت جدیت با سامی بعد

  خانومو این

 ..میشناسم

 اااا؟ واقعااااااااااااااااااااا: گفتم کش با

 ..دیگه البد-سامی

 ..بشر این

 ..میگه شاعر اما نیستم شعر اهل زیاد من دخترم-استاد

 .نیست تو جای دیگه اینجا ببند و بندیل رو با: گفت من به رو سریع سامی بزنه حرف میخواست تا

 .پسرم دقیقا: وگفت کرد کوتاه ای خنده استاد

 !شکرت خدایا وای...اندرونی این تو میپوکید داشت مخم دیگه...شکر خدارو: گفتم شادی با

 ...بیارم لباساتو میرم من دیگه خب: گفت سامی

 .بیااااااار برو باشه: گفتم خیالی بی با

 دختری رفت یادشون جوون این به افتاد چشمشون دختر،تا ها شدن پررو خیلی خوانوادت-استاد

 .دارن

 .نیستیم ای کاره که ما...تره،استاااد باریک مو از گردن این-سامی

 ...واال آره-

 ..نکنته درد دستت عوض دخترم-استاد

 ..کش پیش تشکر....دکتر اقای نیست بلد یومیشو حرفا این-سامی

 بری؟احتماال؟ نمخواستی جایی تو: گفتم پررویی با

 ..بیرون ورفت شد بلند سامی

 وت بکنی،خیلی ازش وخالی خشک تشکر یه نیست بد دخترم،: وگفت تخت کنار اومد استاد بعد

  تو درگیر مدت این
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 ..بود

 برانج باش نیستم،مطمئن ادمش نگیر،من دل میکنم،به شوخی باهاش استاد:گفتم شوخی با

 .میکنم

 ..بگذره خوش بهت امیدوارم باش، خودت دخترم،مواظب میدونم-استاد

 ...بیشتر شما: گفتم مهربونی با

 هشب میتونی داشتی کاری تماسم، در پدرت با: گفت بود من به پشتش که همینطور و رفت بعد

 .بگی

 ...اسییییییی چشام جفت روی-

 .. کرد خداحافظی مثال داد تکون و باال اورد رو دستش

 من باش زود: وگفت تخت روی انداخت رو ساک بهم رسید وقتی و اتاق توی اومد سامی بعد

 ..منتظرم پایین

 گرفتیم؟ واگیردار مرض ما میکرد،حاال وموچ ماچ هی که دیروز تا بود؟ چش این

 !آهاااای: گفتم محکم میرفت داشت وقتی

 نیستی؟ بلد معاشرت اداب: گفتم برنگشت، اما واستاد

 یک اسیر بگو رو هی،ما...ورفت زد خر مرتیکه عمرش تمام مثل کجکی لبخند ویه برگشت هو یه

 !شدیم

 ..بودم خوشحال بینهایت وای کردم، عوض رو لباسام و شدم بلند بعد

 شفا و مریضار همه خدایا میشم، راحت گلی گل صورتی حاملگی لباس دست دو این دست لباس،از

 ...اساااااااااسی بده

 فشایوک مشکی تنگ کتون شلوار یه توسی،با مانت یه بود، فرستاده لباس واسم مامان احتماال

  ای،با نقره دار پاشنه

 .دیگه بود لباس..نبود بد درکل....مشکی شال یه
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 فابریک همینجوریشم:وگفت سرم تو اومد ندایی یه ولش! حاال برم کجا پاک صورت این با من

 .جذابی

 ...دمت: گفتم منم

 اجیح..پووووووووووووووووف دیدم بیرون رسیدم وقتی پایین، رفتم شونمو سر انداختم رو کیفم

  بیدار؟ یا خوابم

 عروسک؟ این توی سامیه؟ من،اون سر بر خاک مالیدم، چشمامو

 !کن حال رو مشکی جگوار

 شی؟ سوار نمیخوای:وگفت خندید

 خودته؟ مال که نگو: وگفتم ماشین روی کشیدم دست یه

 ..خودمه مال: گفت لبخند با

 ..بدجوور بود گرفته منو مصب توش،بد ونشستم کردم وباز در

 ..دمکر فراموش آهان:گفت تمسخر با بعد نشستی؟ ماشین این تو کردی ذوق خیلی االن-سامی

 ...البالوییه 605 همون...رو شما لگن

 ..کنم ذوق که نیس هم ای تحفه همچین ماشینت بیسواد،دوما.....602 اوال: وگفتم گرفتم خودمو

 ..میگی راس تو: گفت شوخی با

 .دروغ از متنفرم من نیست، من کار تو دروغ میگم، راس معلومه-

 بریم؟: وگفت خندید باشه شده تسلیم اینکه مثل

 کوتس روزه من که بودیم راه طول تو..پنجره سمت گرفتم سرمو بعد...نیست حرفی: گفتم قهر با

  مصب ال..بودم گرفته

 ! داشت سرعتی عجب

 کردی؟ قهر االن مثال: گفت معمولی خیلی سامی بعد

 (خودمون ننه بچه همون..)اوفیاس بچه مال قهر:گفتم جدیت با
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 دربیارم؟ دلت از باید االن: گفت سوال وبا خندید بعد

 .دیگه البد: گفتم بود ضدش طرف در صورتم که همینطور

 ...نمیارم در دلت از من ولی: گفت خنده با بعد

 وقت چند این که بود ی فشار مال حرفاش این تابلوئه بود،اینم ریخته هم به اعصابم االن من چقد

 .نبود اینطوری....که شده،واال متحمل

 .ندارم کن،حوصله بس سامی: گفتم کالفگی با

 رو دنده سرعت اخرین رو بعد..راحتی هرطور: وگفت نکرد هم نگاه بهم اصال بعد شد، خنکا دلم

 .....کرد عوض

 .جون اخ..عماده شد،وای بلند...ویولون وصدای کرد روشن رو ظبتش هو یه

 غرق وشعر آهنگ وبین کردم، سکوت هم من خندیدو فوری چون فهمید رو خوشحالیم کنم فکر

 .شدم

 .دیدم چشماتو که روزی

 ...بریدم کس همه از دل

 این با میکرد نگاه رو من داشت هم اون دیدم که سامی سمت رفت نگاهم خوداگاه نا هویی یه

  سریع هردو حرکت

 ...برگشتیم

 ..میمونی من با که گفتی

 ..میدیدم تو با دنیامو منم

 ..بمونی من با که میشه چی

 ..بخونی رو من دل حرف

 ..همیشه واسه میشه چی

 بمونییییییییی؟ تو حرفمون پای

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر راد آیسان | شدم عاشق شوخی شوخی رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

132 

 

 .......دنیامی همه

 ...عشقت جون پای تا دارم دوست

 ...تنها بمون من با دلم از نمیره

 .دستام ونبض سرد تو بی نیستی وقتی

 ...هام غم اسیر تو بی من کنار بیا

 .......دنیامی همه

 ...عشقت جون پای تا دارم دوست

 ...تنها بمون من با دلم از نمیره

 .دستام ونبض سرد تو بی نیستی وقتی

 ...هام غم اسیر تو بی من کنار بیا

 ..شد بلند شاد ویولون صدای دوباره و

 ...حسم رو واکن چشماتو

 ..واحساسم عشق از پر ببین

 ...دستم تو بزار دستاتو

 ..وبشناسم ببین منو خوب

 ..میمیرم نباشی میدونی

 ...ودلگیرم غمگین تو بی

 ..دوری ازم وقتی حتی

 .............میگریم آروم یادت با

 ...دنیامی همه

 ...عشقت جون پای تا دارم دوست
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 ...تنها بمون من با دلم از نمیره

 .دستام ونبض سرد تو بی نیستی وقتی

 ...هام غم اسیر تو بی من کنار بیا

 «زاده طالب عماد از دنیامی همه»

 ..اوردن هجوم سمتم به قشنگ احساسات هو بودم،یه اهنگ این عاشق من

 ،یه بود شده تر جذاب و چشماش اون روی بود گذاشته آفتابیشو عینک که کردم سامی به نگاهی

 ...لرزید دلم هویی

 !ندیدی آدم چیشده: گفت میکنم نگاهش دارم دید وقتی و کرد نگاه یه بعد

 نوع از اونم حاال تا ندیدم حیوون: وگفتم اومدم خودم به ناگاهن بود، شده چیزیش یه امروز این

 ..هارش

 کرد، بلند رو موزیک صدای و خندید

 ...میدونی قدرمو تو ومهربونی پاک تو

 ...بهترینی دنیا توی

 ..بهترینی

 ....دارم دوست

 ...تو گاهمی تکیه که چون

 ..تو پناهمی همیشه هام گریه تو

 ..دارم دوست

 ..تو ستارمی شبا تو چون

 ..تو گمشدمی ی نیمه میگن همه

 ..دریاست که دلت خاطرت به
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 ..دنیاس تموم که چشایی

 گذشتی خودت از همیشه

 .........دارم دوست هستی که همین خاطر به

 ...کسی تو مث نیست ، نفسی من واسه تو

 ..زمینی روی ستاره یه

 ...میدونیییییی قدرمو تو ومهربونی پاک تو

 ...هستییییییییی که همین

 ..بهترینی

 رو از رو عینکش تقریبا، بودم شده بودیم،شارژ اومده در مون سگی اخالقا تو از جفتمون کم کم

  و برداشتم چشماش

 ...خودم چشمای رو گذاشتم

 !دختر میکنی چیکار: گفت اینطرف شد کشیده صورتش خورده یه که درحالی بعد

 ...میدونی شه،خودت کاریش ها، گرونه قیمتش اون

 .ارنی در بازی ای عقده پولدار: گفتم تمسخر با..بابا! مارکشو اووووووف کنه، اذیت منو میخواست

 ...کنه حساب پولشو بابا میدم

 !رسیدیم: گفت و داشت نگه هو یه....نزد وحرفی خندید

 ..سامی جگوار با: گفتم دلم تو! اسان سریع! زود چه-

 شی؟ پیاده نمیخوای:گفت سوال با سامی

 منتظرته؟ چیه،زنت: گفتم بود دستم تو عینکش که ودرحالی شدم پیاده

 ...نمیکنم وقت شهربازی،دیگه ببرمش دادم قول پسرم به برم، قربونت نه: گفت جدیت با

............................................. 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر راد آیسان | شدم عاشق شوخی شوخی رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

135 

 

 ......ارومیه ی دریاچه: گفتم و زدم ای خنده تک-

 نکردی؟ فراموش رو چیزی یه: گفت در سمت افتادم راه که همینطور بعد

 ..داره قابل صاحابش: گفتم نکردم،بلند نگاه بهش اصال

 ..رفت و گرفت رو گازش سریع دیدم بعد

 ...زدم آیفونو و سرم روی گذاشتم عینکو

 ...بله: گفت که بود نوید صدای

 !عاشق منزل: گفتم کلفتی صدای با

 ..گرفتین اشتباه.... نخیرجانم-نوید

 ..زدم آیفونو دوباره و نرفتم رو از اما کرد، قطع بعد

 عاشق؟ نوید منزل: گفتم خودم صدای بگه،با چیزی میخواست تا

 تویی؟ عزیزم انی: گفت خوشحالی با نوید

 ..دخترونش ورژن ام، سامی پ ن پ-

 .....هلوئه اینقدر سامی دخترونه ورژن نمیدونستم-نوید

 .....میکنم درستت.. دربیاری بازی خراب بار یک اگه قسم قطد به نوید-

 !لطفا....کرد اظافه مکث کمی با و...بیارید تشریف:گفت و خندید بلند

 ااینج واسه دلم..... حیییاااااااط توی انداختم رو خودم سرعت با در شدن باز صدای شنیدن از بعد

  واسه بود، زده لک

 ...اسمون این درختا،واسه این واسه...خوشگل استخر این

 رفتم بدو بیرون،بدو میومد داشت خونه توی از نوید دیدم که میزدم دور حیاط تو همینطور

 واسش خیلی سمتش،دلم

 ...بغلش توی پریدم سریع بهش رسیدم که بود،همین شده تنگ
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 ..میگردوند وهمینطور کرد بلند رو من اونم

 و دخندی..میارم باال روت االن بسه..جونی نوید:گفتم میچرخید که وهمینطور خندیدیم جفتمون

  منو اما شد متوقف

 ...گردنش دور انداختم رو دستم...زمین نگذاشت

 اون تو پرسید دلم اه د،بو شده خواستنی واسم چقد بود، صورتش روبروی درست صورتم

 ...لعنتی بیمارستان

 ...بوسیدم لباشو محکم و جلو بردم لبامو هو یه

 ...ایه دیگه کس مال اینجا....آی...آی:وگفت خندید بعد

 ..خودمه خود مال...نخیر: گفتم پرروها بچه این عین

 ..زمین روی گذاشت رو من و خندید

 خوانواده؟ میگن ها شما به: وگفتم واستادم روبروش بعد

 کردی؟ پیدا ای دیگه ی واژه تو-نوید

 .میگن رو همین....آره خب: گفت مهربونی با بعد..خندیدم

 و ودوساعت روز سه االن بخت، بد من بابا....سرویس بیخیال انجمن میگن شما به....نوچ: گفتم

 شیش و چهل

 .!شما اونوقت...بودم تنها بیمارستان تو..دقیقس

 میکرد؟ چیکار اونجا سامی پس: گقت سریع

 بود دهچپی وشب روز میکرد؟ چیکار نظرت به: وگفتم بهش انداختم نگاه یه بعد....سواری مارمولک-

 من صندلی رو

 ...میکرد ومسخره

 ..کنه حض مادرت....سامی درآرم ازت پدری: گفتم دیوار سمت به رو بعد
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 قبع رفت اینکه از وبعد بوسید رو پیشونیم ومهربون اروم کردم، نگاه نوید سمت به دوباره بعد

  خیلی واست دلم: گفت

 ...کوچیکه بود،آبجی شده تنگ

 ..بیشتر ما: گفتم معرفت با

 ..خودتونه منزل..بفرمایید: وگفت کرد دراز خونه در سمت به رو دستش بعد

 ...حاجی.....مغسی: وگفتم شدم خم پام روی بعد

 ی میفرستاد،خونه ماچ واست دلم..! کش نفس....زدم داد بلند خونه، توی رفتیم خندیدیمو دو هر

 ..خودم

 ..اورد خودم به رو من صدایی که ها پله سمت رفتم اون از بعد

 خانوما،چطوری؟ خانوم به به-

 صدا صاحب سمت برگشتم بعد بود؟ خودش آنی جون بود؟ خودش واقعا یعنی بود؟ ایییییی،خودش

  خود آره...ودیدم

 وت کردم جا و خودم بهش رسیدم وقتی پایینو انداختم خودمو ها پله از سریع....بود بیشرفش

 .......بغلش

 اومدی؟ تو جونم قطد -

 ...بود کرده هواتو بدجور بود،شصتم زده لک سبزیات قرمه واسه دلم

 دختر؟ چی خودم سبزیام؟پس قرمه واسه فقط! شیطون ای: وگفت خندید

 اجح..میگم و مستحبار دارم من! واجباتی جزء که خودت: گفتم شادی وبا عقب کشیدم خودمو بعد

  با بعد...خانوم

 بینوایان از یادی...ای کوچه یه...محلی یه...توجهی یه بابا پیدایی؟ کم: دادم ادامه شادی همون

 ...!ژانوارژان...بکن

 ..اورد خودم به رو من..دیگه صدای یه بزنه حرف میخواست تا
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 ..بود شلوغ خیلی سرمون ببخش، دخترم-

 ...جهانبخش مش...بهلهههه دیدم و سمتش برگشتم

 ..(شدما هیز منم..)بود جذاب خیلی ولی اونقدر نه بود پیر که این با جهانبخشی، عجب البته

 پایین مانداخت رو سرم: گرفتم ترمز هویی یه که بغلش تو بپرم ومیخواستم سمتش رفتم بدو. بدو

  سالم: وگفتم

 ....تاریکمونو محفل فرمودین نورانی...اقا حاج..علیکم

 تخست؟ ی بچه اون کوش! حاجی: وگفتم باال گرفتم سرمو دخترم، داری لطف: وگفت خنیدد

 تخسه؟ میدونی کجا از: وگفت خندید

 ..تخسه مطمئنم-گفتم اطمینان با

 ..!رااااااااادوین: زد داد بلند بعد

 !رادوین

 ..هدیگ بیا مامان راااااااااادوین زدم، داد بلند منم

 یچ چیه: وگفت کرد ترمز هو یه بعد سمتمون، اومد بدو موشگل،بدو خوشگل بچه یه هویی یه که

 شده؟

 اومده؟ کی باز

 مسال اومده، صاحابش: وگفتم کردم خم سرمو بود، نمک با باشه، داشته رو سالی 2 میخورد تقریبا

 .کن

 ..باشی آنی باید تو: گفت چشامو تو زد زل

 ...خانومم حاج...خانومم انی من! کردی اشتباه: گفتم خنیدمو

 سفیده؟ چشم میگن همه که ای پدرسوخته همون: گفت بعد و کرد نگاهم شیطنت با

 ..رادوین: گفت قطد

 ...باشه راحت بزار: وگفتم باال بردم دستمو
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 ....میکنه فکر ای دیگه طور اینجا bbcکنم فکر ولی سبزه، چشامون که ما واال: گفتم شوخی با بعد

 !نوید نه مگه: گفتم نوید به رو و زدم ای خنده تک بعد

 :گفت که...کردم نگاه رادوین به من و زد کجی ی خنده نوید

 ...سفیدی چشم معلومه ولی-

 چکارههی به موقعا بعضی زاده حالل میگن..خودم لنگه! ها هستی پررویی بچه عجب:گفتم جدیت با

  شما....میره ها

 ..نمیکنین قبول

 خیلی شما با آشنایی از..پویان رادوین....هستم پویان من: وگفت کرد دراز دستشو رادوین

 ...خانوم خوشحالم

 .جان رادوین اشناییتون از خوشبختم خفنم، آنی منم بابا، نه...اوهوک: گفتم تعجب با

 ...سرم ریخته کار تا برم،هزار من دیگه خب-رادوین

: مگفت سریع میرفت داشت وقتی..ناقالس فلزش ،بیشرف خودمون مثل یکیه اینم رفت، بعد

 .رادوین

 چیه؟:وگفت برگشت بعد

 ندیدی؟ رو اونا تو پس: گفتم

 چیارو؟: گفت تعجب با

 کنی؟ امضا پیرهنشون رو میخواستن در پشت طرفدارات: گفتم

 ..ورفت کشید رو راهش بعد...خوشگله میزاری من سر به سر باشه آخرت دفعه: وگفت خندید

 داری ای بچه عجب: وگفتم قطد سمت رفتم بعد خوبه، نیست بزرگ بود،این جنسی اوووف،عجب

 .ها

 زدن همه....داد اعلی دونه یه داد هم وقتی...نداد...نداد..نداد بچه بهتون خدا: گفتم شوخی با بعد

  نوید خنده زیر
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 ...میکنم کار روش دارم تازه: گفت

 ..خوشیم معجزه همین با ما: گفت جهانبخش

 ...کوچیکه حیف جیگره، خیلی...ببخشه خدا: گفتم مهربونی با

 ..کردم درست قورمه واست که بیا: وگفت خندید قطد بعد

 ...وایی...گرم دمت! آنی جون به بگو: گفتم خوشحالی با

 چیشد؟ دیدین....وااااااای ای: گفتم باشه اومده یادم چیزی انگار بعد

 ...کنم عوض باید لباسامو من: وگفتم من سمت برگشتن همه

 ..بیا زود ولی...آبجی برو: وگفت خندید نوید بعد

 وشمگ به نوید صدای هم هنوز میرفتم داشتم وقتی...چشمام جفت رو: وگفتم فرستادم بوس یه

 !شیطون این دست از: میگفت داشت که میرسید

 شاالای کنم فکر خدا،....آآآآآی: زدم داد باال،بلند میرفتم وداشتم بودم، گفته ها نرده از که همینطور

 شیطونه؟ شکل کجام من آخه بزنن، سنگ من به سنگه اون جای به شما، خونه...مکه برم

 نیست کجات: دادزد هم نوید

 چی: مگفت خودم با اتاق، در جلوی رفتم و کردم بدو بدو نبود،سریع جایز توقف دیگه میرفتم باید

 باال؟ بخوری سر ها نرده رو از پایین، میخوری سر ها نرده رو از که طوری همون اگه میشد

 ....انیشتینه پیشت خر یعنی: گفت وجودیم ندای بعد

 ..ندارم بابا،حصلتو برو: گفتم بهش منم

 زده کل لک دلم واییییی تو، پریدم و کردم باز درو نیست؟ کسی! خونه صاب:وگفتم در به زدم تق

 ...بپوشونن خودشونو نامحرما...اومدیم ما...اهلل یا: گفتم بلند...اینجا واسه بود

 طرفاین رو خودم یکم آینه، جلوی رفتم و بستم و در اتاقم، توی رفتم مو خندید خودم حرف به بعد

 ..اوووووف!...پریده رنگم چقد: گفتم بعد و کردم نوچی نوچ...واستادم بعد و چرخوندم اونطرف
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 اسهو باشه مستحبات...تره واجب غذا فعال ولی: گفتم و شکمم روی کشیدم دستی...میخوام حموم

 .بعدا

 ..پوشیدم راحتی تیکه چهل شلوار یه با قرمز تیشرت یه و واردم در رو لباسام

 تعاد باز موی به دیگه داشتم، نگه گیره با باالیی ماهمو جلوی عادت طبق و کردم باز هم رو موهام

 ...بودم کرده

 رفتن ی وآماده صورت و دست به زدم هم آبی یه...شد زنده روحم که همچین و توالت رفتم

 ...شدم

 رسیدم تا کردم دوتا یکی هارو بودم،پله ناخوش حیف اما! ها میخواست دلم ها نرده کنار رفتم

 .پایین

 اباوب مامان اما بودم، نوید روبروی درست عقب کشیدم خودم واسه صندلی یه وبعد میز سر رفتم

 ...نبودن

 مادر؟ و پدر کوشن: گفتم نوید به تعجب با

 .خرید رفتن: وگفت زد لبخندی نوید

 ما از دارن همه اونوقت...دنیا این اومدیم دنیا اون از ماتازه روزگار،..هی: گفتم بعد و کردم اوهوکی

 ..میکنن فرار

 !واست بکشم:گفت من به رو دعا، خوندن از بعد...میکنیم دعا: وگفت خندید فقط نوید

 ...بکش آره: گفتم ناز با

 ..میکشیدی رو خنجرت بکشم، میگفتن بهت تا قدیما!میزنی حرف دخترا مثل: وگفت خندید

 کرده؟ کار روت سامی: گفت بعد

 ...نه وا! زیادی غلط: گفتم

 و میریختم خورش ها زده قهتی این عین خواسته خدا از منم و کشید پلو واسم بعد

 .اوووخ..میخوردم

 ...خوشمزس خیلی واال داره، نفخ یکم حیف....چیزیه عجب
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 ...نویدی: گفتم نوید به بعد خندیدم، خودم فکر به

 !جانم: گفت مهربونی با

 کجان؟ اینا قطد-

 ای دوهفته: داد جواب سریع بعد اومدن؟ وقته چند مگه: گفتم تعجب با..خودشون خونه رفتن

 .میشه

 نگفتی؟ چیزی من به چرا دوهفته؟: گفتم دلخوری با بعد

 ...کنم بیدارت نیومد دلم: وگفت خندید نوید

 بخورن؟ غذا ما با نمیشد حاال ایییییییییش،: گفتم خندیدمو

 ..بخورن غذا خودشون خونواده اعضا با خواستن نمیدونم،شاید: گفت

 اخدای: گفتم که میرفت داشت کم کم هم نوید...شد تموم غذام که بعد....واال میدونم چه: گفتم

 .شکرت

 ..مرتبه هزار: وگفت خندید

 ..عاشقانه جور یه میکنه، نگاه تو به ای دیگه جور یه میز امشب میری؟ کجا: گفتم بعد

 !بابا نه: وگفت خندید

 یکهت همچین وجود با اونم نمیشه، عاشق نداره؟ دل میز چی؟ کردی فکر..بابا آره: گفتم مو خندید

 !خونمون توی ای

 ..بامن عزیزم،امشب میشن،برو کشیده دارن گوشام دیگه: وگفت خندید

 ..کرتیم خیلی: وگفتم کردم بوس رو وگونش کنارش رفتم

 ..بیشتر ما-نوید

 عسری دبشه، حمومه یه وقت دیگه اتاق، توی برگشتم دوباره اون از بعد و زدم مسواک رفتم بعد

  تو انداختم خودمو

 ...اتاقم توی حموم
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 بیرون، رفتم خودمو دور پیچوندم رو حوله اون از بعد...وایی میده، آرامش آدم به آب میگن ،راست

 کردم مرطوب رو بدنم

 ....بودن ماشی سبز همشون که وپوشیدم، اوردم در لباس دست یه کمدم توی از و

 ...پاییین ورفتم کردم خشک سشوار با رو موهام بعد

 از عدب بالفاصله گرفتم رو نهال شماره اوردم، بیرون جیبم تو از رو گوشیم و کاناپه روی نشستم

 : گفتم شدن، وصل

 ...خواهر....علیکم های

 ...شده مرخص به،خانوم به: وگفت خندید

 .تعدادهاس با ما نوید این چقدر....برسی نمیدن رخصت(خبرچین) اواکسا این...ماشاال: گفتم خنده با

 چیه؟ برنامت...حاال خب خیلی: وگفت خندید

 .بیاد پیش چی تا..ندارم ای برنامه که فعال:گفتم باخونسردی

. 

 ..بزنم زنگ بهت میدم قول میخوام، معذرت برم،خیلی باید من عزیزم: وگفت خندید

 ..همرات به عزیزم،خدا میاد،برو پیش....نداره عیبی: گفتم مهربونی با

 !شدی عوض عجب اوووف-نهال

 ..خودمم خود من نه-

 ..بعد تا..باشه،قبول-نهال

 ..علی یا-

 !دخترم سالم: بود بود،نوشته کاوه دیدم اومد، اس ام اس واسم دیدم و کردم قطع بعد

 ...باشه مبارک

 باشه؟ مبارک چی پدرجان،ولی همچنین به: دادم جواب
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 ..رسیده نو قدم:داد جواب

 ..خودت واسه میگی چی....کوفت: گفتم

 نشدی؟ مرخص تازه مگه دیگه رسیده نو قدمت-کاوه

 مامان دیدم هویی یه که...باشه هم شما مبارک...شما مرحمت از مرسی...بله: دادم جواب خندیدمو

 توی اومدن وبابا

 ..خونه

 ...سالم: گفتم لبخند وبا هردوتاشون سمت رفتم

 ..برگشتی عزیزم:گفت و بغلم پرید زده ذوق مامان

 ...شما اجزه با:گفتم مهربونی با

 ..بزار منم واسه نکنی، تمومش: گفت مامان به مهربونی با کنارمو اومد بابا

 تواس دلم: گفتم کردمو حلقه کمرش دور رو کرد،دستام بغلم اومد وبابا عقب ورفت خندید مامان

  تنگیده خفن

 .پیرمرد...بود

 !پیرمرد نگی پیرمرد این به تو شد بار یه:وگفت بوسید رو موهام

 .جوون باشه:گفتم خندیدمو

 .عزیزم برگشتی خوشحالم:وگفت زد موهام به ای بوسه دوباره

 .آقا حاج بیشتر ما-

 ...بود واجور جور خرید ساکای و بسته عالمه یه مامان دست دیدم و شدیم جدا هم از بعد

 !خانوم حاج حاال خریدی چی: گفتم تعجب با

 ـــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

 ..شوهرم و خودم واسه لباس سری یه: گفت مهربونی با مامان
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 ..هستیم زندگی صاف خط اینجا که ماهم: گفتم خندیدمو

 ...عزیزم وقتش به: وگفت خندید

 خوانواده گرم اغوش به که این از خرسندم خیلی من حال هر به: گفتم حاال،بعد خب خیلی-

 .برگشتم

 ..فعال...نوید پیش باال میرم من مامی: گفتم ومن خندیدند هردو بعد

 ...عزیزم برو-مامان

 با داره دیدم..تو رفتم...نداد جواب اما زدم نوید،در اتاق در باال،پشت ها پله از رفتم بدو بدو

 ...میزنه حرف گوشیش

 غماا این بعد دریا...شمال....رامسر جانم،بوی میاد،ای آشنا بوی داره دیدم کشیدم، بو بلند اوووووف

 ....میچسبه بد

 ؟...تنها تنها بری میخوای شمال بله؟ بله: گفتم بلند...میکرد صحبت داشت که همینطور

 بزنن؟ بهتون بهم خوبه حاال پریده ور میکنی چیکار ببین -نوید

 برام داره حاال میکرده گوش حرفامونو خواهرمه آنی جان مانی: داد رو دوستش مانی جواب بعد

  خطو

 ..میکشه نشون

.................. 

 ...دنبالم بیاین شما نیاورد منو بدجنس این اگه میام حتما منم...خان مانی: گفتم بلند بعد

 ..میزنیم حرف باهم بعد برو!زشته آنی خب خیله -نوید

................ 

 نداری؟ من با کاری فعال..بیارم مجبورم یعنی..میارمش باشه -نوید

................. 

 ...خداحافظ-نوید
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 ...سفر جون آخ:گفتم ذوق با شد قطع تماسش که بعد

 !جون دختر بگیری آروم واسم،نمیتونی نذاشتی آبرو: گفت خنده با نوید

 ...نوچ: گفتم لج با

 ...راحتی هرطور...باشه:وگفت خندید

 ودیب عجول همینطوری بچگیتم از: وگفت خندید نوید...ساکمو ببندم میرم من: گفتم خندیدمو

 .برو...آبجیه..برو

 و در...اتاقم سمت رفتم و کردم قفل سرم پشت شیطونا بچه عین دستامو زنان سوت...رفتم چشم

 ...لباسام کمد سمت ورفتم کردم باز

 ات چند که اینم خب...روتخت مینداختم دستم دم میومد میشه،هرچی الزم اینم...مانتو این..خب

 ساغر که بود نمک با شلوارک چی؟ این..کردم نگاه بهش خورده یه ؟بعد..این...و وروسری شال

  پاریس از واسم

 ...انداختم اونم..بود جیگر خیلی خداییش....بود فرستاده

 ها ردهن رو از بدو بدو و کشیدم زیپشو...توش چپوندم لباسارو کردمو باز ودخترانمو قرمز ساک بعد

 ...پایین خوردم سر

 یبافت،م گردن شال یه داشت و بود نشسته مبل ی گوشه که مامان سمت رفتم سریع رسیدم وقتی

 .میشد ساالد...مخت داشت یاد طرحایی یه مرام بی

 ...میرم دارم فردا من مامان: گفتم و کنارش انداختم خودمو رفتم

 کجا؟: گفت تعجب با

 .منم دیگه..شدم رفتنی....هی-

 ..جون دختر نذار من سر به سر قدر این کنی؟ چیکار میخوای باز: گفت اغما حالت با

 اسمش که نوید دوستای از یکی دانشگاه طرف از...نازت چشمای قربون نه: گفتم خندیدمو

 ...بیا حتما هم تو گفت نوید به...شنیدم صداشونو اتفاقی...رامسر ببرن میخوان..مانیه

 ...کردی جا نوید جیب تو خودتو هم تو و: وگفت خندید مامان
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 ..گفتی گل آی: گفتم محکم

 ..شنیدم رو میشد نزدیک بهمون داشت که نوید صدای هو یه

 خشیدبب: گفت وسریع انداختم بد نگاه یه بهش بعد....نمیشه جا که جیبم تو ماشاال...بله-نوید

 ..بیرون میزنه سرش فقط....میشه جا جیب تو...میکنم تصحیح

 ...میزاره مردم سر به سر هم فقط: گفت که طرفش کردم وپرت کوسن

 ...ها بچه دیگه کنین بس-مامان

 ..چشم به ای گفتیم جفتمون

 ...جووووووووووووووووون اخ:گفتم ذوق با

 ..نرفتی شمال حاال تا میکنه فکر ندونه کی هر:گفت نوید

 یمروح میخوره،واقعا بهم داره حالم پوسیدم وقت چند این توی تو، جان به نوید نه: گفتم غصه با

 ...دریام عاشق من میدونی که تو....میشه عوض

 ..بزارم سرت به سر خواستم میدونم،منم خواهر آره-نوید

 ...برم گذاشتنت سر به سر اون قربون من آخ: گفتم خندیدمو

 .اشب مواظب...فر تو از بردار کیکو اون برو آنی:گفت سریع شد،مامان بلند فر تیک صدای هو یه که

 ..مامان نکنی ناکار خودتو

 ...جمعه حواسم قربونت نه-

 ..رداشتمفرب تو از رو وکیک کردم دستم رو دستکشا آشپزخونه سمت ورفتم واستادم شدم بلند بعد

 ..به...بود،مامان کرده درست جیگری عجب....اوهوک

 های ساعت از تر خنک وهوا بود 5 ساعت تقریبا..اپن روی گذاشتم رو وکیک بستم و فر در بعد

 میچسبه؟ چی حاال: گفت مامان...پیش

 ...جانم...وقهوه کیک: گفتم بلند

 ..میزنم صداش رو بابا منم حیاط توی برین من،شما با قهوه: گفت نوید
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 تموگذاش حیاط توی بردم فنجون وبا برداشتم چنگال چاقو و تاظرف بیرون،چند رفتیم مامان با

 ...استخر کنار میز روی

 ..ما سمت به بودن راهی بود کرده حاظر رو قهوه که نوید همراه هم بابا دیدم که نشست مامان

 ...نشستیم دورهم همه و عقب کشیدن صندلی رسیدن وقتی

 اون نممیک فکر االن حتی کنین باور...میکنم احساس رو خوشبختی معنی حاال: گفتم ذوق با بعد

 ..شد تموم طوالنی چقد...نفهمیدم اصال من که این با ماه0

 دهمر انگار ماهم بودی، اغما توی تو ایم،وقتی زنه میکنیم احساس تازه هم ما: وگفت خندید بابا

 .بودیم

 ...بابایی زبون روی نیارین حرفشم:گفتم دلخوری با

 ...نیست دلپسند هچ زندگی تو محضه،بدون حقیقت:گفت نوید بعد

 ...بود شده تنگ شیرینت غرغرای اون واسه لم: گفت مامان که خوردم رو بغضم اومد در اشکم

 ...عسیـــــــــــــــسم: گفتم مامان به رو بغض با

 به زنیمب ای قهوه یه استلخ کنار اومدیم وخنکی قشنگی این به عصر ،یه به: گفتم مو خندید بعد

  زهر....بدن

 ...جونمون به نکنین

 از زدیم حرف هم با...باشیم ندیده همو سالها انگار هممون ساعت چند اون و خندیدیم هممون بعد

  در...کارامون

 ...چی همه وخالصه..ودیوار

 ..دارم کارت اینجا بیا...دادا نوید: گفتم نوید به رو و واستادم من اون از بعد

 ما تا ینبزن عاشقونه حرف دوکلوم: گفتم وبابا مامان به رو...شد بلند جاش از علی یا گفتن با نوید

 .بیایم

 ..درخت ی تنه به دادم تکیه و درختا از یکی پشت رفتیم نوید با بعد
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 ..نوید،پسرم:گفتم بهش بعد

 ..جان مادر جانم-پسرم

 گفتی؟ سامی به: گفتم مو خندید

 ..بگو تو میخوای....نگفتم نه: وگفت خندید

  بود؟ همین کارت:گفت بعد...نیست حرفی گفتم

 ...همین جاست اره-

 ..بابا پیش میرم من وگفت خندید

 ..عزیز توبرو..نمیام من-

 علیکم های:گفتم: برداشت بالفاصله...گرفتم رو سامی وشماره...دراوردم رو رفت،گوشیم بعد

 .حاجی

 شما؟ حال...بانو سالم-سامی

 ..داداش داشتم واست خبر یه...شما مرحمت به خوبیم-

 خبر؟-سامی

 طرف از داد خبر بهش دوستاش از یکی نوید راستش...آره:گفتم وبعد رفتم راه کمی-

  اردوی میبرنشون دانشگاهشون

 .دادم خبر بهت همین واسه..بیای خواستی هم تو شاید:گفت نوید...دانشجویی

 گفتی؟ ها بچه بقیه به-سامی

 ...وعلیرضا کامی هستن،نهال،سپهر،کاوه،پیام، همه آره:گفتم دروغش واسه

 میای؟ چی؟ خودت: گفت هویی یه

 بهت: فتگ وبعدد شد ساکت لحظه یه..نمیام من نه: گفتم همین واسه میکنه چکار ببینم خواستم

 ...میدم خبر

 ...خونه توی رفتن دیدم که بقیه سمت برگشتم بعد
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 رو نوید متس پس یانه؟ میده خبر نوید به سامی ببینم نوید پیش برم گفتم خودم رفتم،با هم منم

 گرفتم،که نشونه

 ....میزنه حرف گوشیش با داره دیدم

 ..نمیاد گفت کی؟آنی؟خودش..........هستن ها بچه همه...قربونت اره...دیگه شد جور پس-نوید

 .ارمند خبری من..نمیاد حتما...دیگه اره:گفت اومد،بعد دستش کار وحساب زدم چشمک یه نوید به

 .فعال...داداش باشه......به به.............میکنه؟ فرقی چه...نیاد حاال

 !نمیای گفتی بهش تو: گفت کرد قطع وقتی

 ..کشید محکم لپمو جلو اومد نوید.....گفتم...آره:وگفتم خندیدم

 آخخخخخخخخخخخخخ-

 .آبجیه....عجیبی خیلی:گفت بعد

 ...چاکرم:وگفتم خنیددم

 رومما خیلی اخه....بزنم حرف خدا با دادموخواستم تکیه تخت به و نشستم تخت، پایین اتاقم تو

  بچگی از میکرد

 .بد یا خوب....خدا پیش میریختم هامو عقده همه....بودم همینطور

 یه بعد...دیدی، که میشم،خودت جوری یه همش وقتیه چند یه....برم قربونت من الهی!خداجون-

 : گفتم هویی

 ..بخوابم میخواستم کی تا نبود معلوم واال ها کردی بیدارم شد خوب....خدایی....راستی

 داشتم اره:دادم وادامه کردم شکر ی سجده د بع...مهربان....سپاسگذارم:گفتم خندیدمو بعد

 وقتیه چند یه میگفتم

 ..میشه جوری یه! هس قلبم این نمیدونم...میشم جورایی یه...میبینم رو....سامی این وقت هر

 پس برادریم خواهر مثل ما که میدونن همه نه! ..واقعا....ههههههههههه.....شدم؟ عاشق میگی

  مشت یه فکرا این
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 !کن کمکم خدایی..واییی..چرندیاته

 ...اومدن اینا قطد ودیدم پایین رفتم اون از بعد

 راچ پس باشی؟ ما پیش نیومدی شما خانوم،مگه حاج:وگفتم قطد سمت خونه آشپز توی رفتم

 میکنی؟ فرار اینقدر

 ...داشتم کار.عزیزم ببخشید: وگفت خنیدد

 .من* ...ر*گ*ی*ج...ببخشه خدا-

 ..گیرکنه زبونت زیر مزش مسافرتت ته میکنم،تا درست شام یه امشب عوضش:وگفت خندید

 ..داری فدایی:وگفتم کردم بوس گونشو

 یرز بود گذاشته مشت رو ودستاش مبل گوشه نشسته نوید دیدم که حال توی رفتم اون از بعد

  هم پاهاشم چونش،

 ...شده عجیب خیلی تازگیا ماهم داداش بود،این فکر تو خیلی...کرده باز شونش عرض

 ده؟چیش:وگفت خندید بعد...گردنش دور انداختم ودستمو نشستم کنارش خبراییه؟رفتم نکنه

 طناز؟: گفتم بودم شده خیره مستقیم به که همینطور

 جان؟-گفت تعجب با نوید

 کتایون؟-

 خوبی؟ عزیزم انی-نوید

 نیروانا؟-

 میگی؟ چی هست معلوم:گفت بعد

 ...نیست آشنا پس...ال..ال..او:وگفتم کردم نگاه بهش

 چیه؟ قضیه میگی منم به: وگفت خندید

 ...میشی کثیف...نکن کاری سیاه...دادا بشین!نمیدونی تو یعنی:گفتم خندیدمو
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 ...اتوماتیک تمام...داریم لباسشویی نترس،ماشین:وگفت خندید نوید

 ..ارید اعتماد من از بیشتر سامی به حتی! نمیکنی حساب آدم رو من وقت هیچ تو:گفتم جدیت با

 تقشنگ موهای این قربون من الهی:وگفت شد جدی اونم برگشتم،که سمتش از قهر حالت با بعد

 ..برم

 ...نپرس ازم رو چیزی االن بگم،فقط بهت میدم قول

 ..بهتر زودتر هرچه: گفتم بهش ورو...واستادم شدم بلند بعد

 .باش داشته تحمل یکم فقط....وقت اسرع در:وگفت زد لبخندی

 .روش اینم...کردیم صبر وقت همه این که ما جوون، باشه:گفتم خدیدمو

 .....داریم پیش در راهی که برو-نوید

 ..زیاد عزت:گفتم پیشونیمو کنار زدم دستمو

 جون؟ مامان بخوری شام نمیخوای اما...پیش عالی مرحمت:وگفت سمتمون اومد مامان

 ونخورم؟ جونم قطد سبزیای قرمه میشه رفت،مگه یادم باز....اخ:گفتم پیشونیمو روی زدم

 هم دور هممون شب نخوردم،اون تکون جامم از مهمونا این عین شام میز سر نشستم رفتم بعد

  قطد حتی بودیم

 ..شیطون...ورادوین وجهانبخش

 وجور وجمع میز داشتم وقطد مامان که بودم، کرده تموم مو غذا گذشت،تقریبا خوش خیلی

 ..میکردن

 نمیکنی؟ کمکشون چرا..سفید چش: گفت رادوین هو یه

 نمیکنی؟ کمکشون چرا تو: گفتم خندیدمو

 ..!زبون این به ماشاال....میکنه فرق قضیه...دختری تو پسرم،اما من-رادوین

 نوید این ببین...وبخوابی نیست،بخوری این بر دلیل بودن پسر...کوچولو حاجی:وگفتم زدم لبخندی

 آقای یه ماشاال مارو
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 ..پسره: گفتم خندید،بعد کردم،نوید اشاره نوید به دست با بعد..معناست تمام به

 ...نیست بازم چتر....میکنه کمک همه به همیشه اما

 چی؟ یعنی باز چتر نوید:وگفت خندید

 ...میده دستور وفقط..نمیکنه کاری هیچ که ادمی یعنی: وگفت خندید نوید

 ..!پادشاه نمیگی چرا خب-رادوین

 فتم یعنی..کالم لپ...عزیزم:گفتم رادوین به رو....نویدی میگیجونی رو بچه چرا:گفتم خندیدمو

 .خور

 ...حال هر به:وگفت خندید

 .معافم چی همه از من امشب...میرم من: وگفتم واستادم بعد....حال هر به: گفتم خندیدمو

 ...اتاقم توی مستقیم و باال رفتم ها پله از و خندید بعد

 ..میکردم نگاه سقف به سرمو زیر کردم قالب دستامو..تخت رو انداختم رو خودم و بستم رو در

 سامی روی اینقدر من ؟چرا..میشم اینطوری من چرا االن؟ بیفته اتفاقی چه باید..یعنی...وای

 چرا؟ شدم؟واقعا حساس

 چرآ؟..بدنم به شد وصل ولت0000 برق انگار بوسید، رو پیشونیم که چرا؟وقتی...با حرفاش با چرا

 ...نباش ای عقده قدر این..دختر:گفت وجودم ته از داداشمه؟صدایی مثل سامی اینکه نه مگه

 ....باتوئه حق آره:گفتم منم

 ...شدم بلند خواب از گوشی آالرم...صدای با برد،صبح..خوابم تا بستم چشمامو هم بعد

 به شاید..اسب پیتکو..پیتکو وگذاشتم گوشیم آالرم صدای اساسی چه بر نمیدونم..حساس که منم

 ..بکنه بیدارت تا هست کن خورد اعصاب اینقدر اینکه خاطر

 توالت وراهی دادم بدنم به وقوسی کش...کردم وساکت وگوشیم تخت رو نشستم خمیازه با

 ...شدم

 ..میچسبه دوش االن چه که وایی...اتاقم توی برگشتم بعد...شد زنده روحم چه که وای
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 خوش جا شش رو دیدم و انداختم اتاقم ساعت به نگاه یه گرفتن زدوش ا بعد..حموم توی پریدم

 ..کرده

 اپهکان روی نشسته نوید دیدم...پایین رفتم موهام کردن خشک از بعد و پوشیدم راحتی لباس

 ...به به:تموگف نشستم پیشش رفتم...کرد قطع سریع دید منو تا...میکنه صحبت گوشیش با وداره

 هان؟ مخفیکاری؟ ما با...روشن چشمم

 هنوز؟ نکردی حاظر خودتو چرا بگو شما:وگفت خندید

 هم وخداییش..دارم خواب هنوز من میدونی که تو:گفتم بعد...کشیدم خمیازه ویه زدم لبخندی

 ازدر کاناپه وروی نوید پای روی گذاشتم رو سرم وبعد کشیدم طوالنی خمیازه یه...داشتم خواب

 ..کشیدم

 ...هستی همونطوری هم هنوز:وگفت خندید نوید

 منتظر ها بچه نباشی؟ اینطوری امروزو نمیشه حاال:گفت بعد...بوسید رو وپیشونیم شد خم

 ...بدقولیم خیلی ما میگن بعد..میشن

 نزمی وروی شدم بلند بعد...سخته االنم خواب از گذشتن که این با:وگفتم کردم نگاهش کمی

 ..واستادم

 ..چشم اما

 ..خواهرم...بال بی چشمت-نوید

 به ادوییج آینه ای:گفتم خندیدمو بعد...آینه روبروی نشستم...اتاقم توی ورفتم باال رفتم ها پله از

 دنیا؟ تو زیباتره همه از کی بگو من

 .دهستی شما..بزنید بزک را خود پاک صورت کمی اگر..سرورم:وگفتم دراوردم خودم از صدایی بعد

 حال کم رژ یه و ومداد مشکی سایه یکم همون..درحد همین...کردم ارایش کمی خندیدمو بعد

 .صورتی

 ...زیرش زدم هم گریپس ویه بستم اسبی دم رو موهام بعد
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 شوخی وایی...سرم به دار گل چارقد...سرم به سفیدی شال..پوشیدم سفیدی مانتوعروسکی

 ...کردم انتخاب سفید بلند پاشنه های کفش با همراه رو مشکی کتون شلوار بعد...کردم

 ..پایین رفتم و برداشتم کوچیک دستی کیف

 ...اظرمح که من:گفتم و هم به کوبوندم دستامو بهش رسیدم وقتی...بود نشسته منتظر هم نوید

 ...باالخره..اوردن تشریف ما عروس این به به: وگفت خندید

 ..دیگه بله خب: وگفتم خنندیدم

 برداشتین؟ رو همه وسایالتونو ؟..عجله این با کجا: گفت که اومد مامان صدای هو یه

 ... هاش شونه روی گذاشتم و دستام و پیشش رفتم

 ..حاظره چی همه..اره..اره برم قربونت من الهی-

 ...میشه تنگ براتون دلم-مامان

 

 له یونکام زیر...نکنیم تصادف راه تو کن دعا واسمون....جون مامان همینطور منم: گفتم مهربونی با

 صخره هب پامون....نشیم پیدا نشیم غرق دریا تو..بگیریم آتیش بیفتیم نکنیم سقوط دره تو...نشیم

 حافظمونو پاشیم ساعت 6 و روز دو و ماه3 از بعد کما تو بریم بشیم مغزی ضربه بیفتیم.. نکنه گیر

 ترشی...بترشیم....بپوسیم بگندیم، بمونیم نداره، برمون کسی بیفتیم زندگی از بدیم دست از

 ...بشیم

 رو نوید صدای که کردم، احساس دهنم روی رو دستی باره یک که بودم زدن حرف حین در

 ...شنیدم

 ...بیاریم در سر کجا از نیست معلوم بدی ادامه همینطوری اگه...دیگه بسه-نوید

 ....داده زبون یه خدا دخترم: گفت و خندید مامان

 خب؟؟؟؟: گفتم خونسردی با

 میرسونیش؟ توان به اونو تو چرا پس-مامان
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 این توی عاشق هرچه جان به را تو جان مامان...کنم گریه نمیخوام رفتن قبل: گفتم و خندیدم

 ....غوقاست پر دنیای

 ...ویرانم قلب های کوچه روی بگذار قدم-نوید

 ...اعصابم و مغز سلوالی روی نگذار قدم! خیر نه: گفتم نوید به رو

 میزنه؟ حرف اینطوری بزرگترش با آدم -نوید

  میزنن؟ حرف جوری چه پس....بزرگتر: گفتم و کمرم به گرفتم دستمو

 ...ارزشمند متین، احترام، با-نوید

 ....69: تلفن...گاج آموزشی کتاب: گفتم محکم

 ...2 دوتا -مامان

 !ها میشیم الچاپ ممنوع نکنین، تبلیغ اینقدر: گفت و خندید نوید

 کنم؟ کل کل کی با من دیگه بره دختره این اگه: گفت مامان و خندیدم

  کرده؟ نازل چی واسه و شوهر خدا پس: گفتم و کشیدم و مامان لپ

 .....ها میگی راست: گفت و خندید مامان

 سفید اباب از مو تار چندتا برمیگردم وقتی ببینم میخواد ،دلم کن سفیدم رو: گفتم و خندیدم بعد

 ....کردی

 .میریزن همشون درجا باشه، مامان به اگه...برسه سفیدی به نکنم فکر آنی،..ولی-نوید

 چشمش گوشه از اشکی قطره باره یک و نریزین، زبون اینقدر دیگه برین: گفت و خندید مامان

 ...چکید

 الهی: کردم ادا مهربونی با بعد...گونش رو کشیدم رو دستم و واستادم روبروش درست رفتم

 برم نازم مامان قربون

 ..مامان خداحافظ گفتم و کردم بوسش

 ...برگشت قرآن با و اتاق توی رفت
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 ...شدم رد قران زیر از نوید دنبال به هم شد،من رد قرآن زیر از و زد بروش لبخندی نوید

 ...مامان سمت برگشت نوید و حیاط توی رفتیم نوید همراه

 ..بوسید و گرفت دستاش توی رو پیشونیش شد، تر نزدیک بهش و برداشت قدم

 ...عزیزم باش خودت مواظب: گفت بعد و

 ...میکنه دق که تو زنه اخه بریدن؟ پیشونی با نافتو! نوید آی: گفتم و کردم نوچی نوچ

 ...میشه دیرتون دیگه برین: گفت بعدش و. هم مامان خندید، نوید

 بکنه؟ نگاهی یه بکنه؟ وداعی یه ما با نیومد چرا! ها کرد بدکاری شوهرت مامان ولی-

 به رو و نوید دست تو گذاشت رو من دست بعدش کرد، خواهی معذرت خیلی بابا جون مادر-مامان

 .دیگه بسه...بگیر،ببرش اینو دست: گفت نوید

 ...شدیم نوید بنزه سواره رفتیم خندیدیمو، هردومون

 به رو و بیرون آوردم رو بدنم از نیمی میرفت، داشت نوید که درحالی و کردم باز ریموت با رو در

 ...میخوامت خیلی مامان: زدم داد عقب

 !سفر سوی به پیش...شدیم وارد ما و خندید بلند

 تو؟ چته: گفتم عصبانیت با نمیزد، هم حرفی بود،هیچ ساکت خیلی نوید راه بین

 من؟: گفت و برگشت تعجب با نوید

: گفت مامت پررویی با هم نوید...برگردوندم صورتمو بعد و ببخشید شد اشتباهی نه گفتم و خندیدم

 ...نداره اشکالی میکنم خواهش

 ..شه وا دلمون بزار....اهنگی یه اقل حدا: گفتم دوباره عصبانیت با

 !بزنه حرف..نباشه کالم بی تو مثله: گفتم سریع که ظبط سمت برد رو دستش

 چته؟ امروز هست معلوم آنی: گفت و خندید

 .بمیر خودت درد به تو نیست، هیچیم اصال چمه؟ میکنی فکر تو-

 شده؟ چیزی! میزنی پنج در دو جور بد امروز انی: گفت تعجب با -نوید
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 ولش هیچی: گفتم و برگردوندم پنجره طرف رو صورتم نگم، چیزی کرد وادار رو من اهنگ شروع

 !کن

 ..میکنم بازش بوسه با تورو ی بسته چشمای

 ...میکنم نوازش خودم تورو ی شکسته قلبه

 

 ...کسی از بگیره دلت غروب تنگه نمیزارم

 ...میرسی میخوای هرچی به کنارتم من وقتی تا

 

 ..تنت عطر از میشم میگیرمت،پر بغل خودم

 ...نبودنت از میمیرم که بفهمی هم تو کاشکی

 بزنی؟ حرف نمیخوای-نوید

 ..میشمارم هاتو بهونه شبا تو جای به خودم

 ..میخورم غصه تو جای...میکنم گریه تو جای

 !راحت داداش،خیالت نیست چیزی: گفتم و کردم نگاهی بهش

: فتگ و نشد پیگیرش زیاد هم نوید بدونه، رو چیزی نوید االن نداشتم دوست چرا نمیدونستم

 ..عزیزم راحتی هرطور

 ودم،خ تو میرفتم وقتی بود، نشده سرد من به نسبت قدر این بود،هیچوقت کرده خورد و اعصابم

 ..اما...میاورد در و من حتما

 وید،االنن میگم: گفتم شادی با و شدم بیخیالش اومده، پیش واسش مشکلی حتما گفتم؛ خودم با

 !فکن فک....سامی ذوق تو بخوره بریم،ای

 .دختر ای دیوونه تو: گفت و خندید

 ....رسیدیم تقریبا: گفت نوید و خندیدم
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 میکنی؟ چیکارش و ماشین! نوید میگم-

 ..ببرتش یکی سپردم-نوید

 .اهان-

 ..شدی دچار من مصیبت به...آخه چیه دردت میدونم که من: گفتم و کشیدم لپشو خندید،

 تو؟ مصیبته: گفت تعجب با

 وقته ندچ هممون، مصیبت: گفتم و خندیدم بعد....واقع تو،در مصیبته...نی..ع...ی: گفتم پته تته با

 نه؟ مگه میکنه درد هم تو دل....میکنه درد دلم که

 ...خیلی آره:گفت و خندید

 ...دختر،رسیدیم پاشو-نوید

 ...بودن اومده همه تقریبا شدم، پیاده ماشین از

 بود؟ کجا سامی اما...نمیشناختمشون من که هایی بچه و...مانی

 ...بود خودش نه،دقیقا که مثله...سامیه مثله خیلی ماست به پشتش که پسری دیدم و کردم دقت

 نبی از تعادل یعنی بودم؛ کار این عاشق...زانوش پشت زدم یکی پا با پشت از و رفتم بدو بدو

 ...شدیدا میبرد

 یه به خوردم و جلو شدم پرت سر با یهو که برم خواستم و خندیدم بلند...شد خم فوری سامی

 ..دختر

 رو و کردم خواهی معذرت دختره از پام، جلو بود گذاشته بودپاشو سامی دیدم و کردم نگاه و کنارم

 .باال رفته خیلی عملت شدی؟سرعت آشام خون: گفتم سامی به

 ...میزنی خنجر پشت از: گفت و خندید

 .کمته: گفتم نفرت با

 .رفت و زد ای خنده کج بده محل اینکه بدون
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: گفت مانی..جلو رفتم! باشه،مانی دوستش باید زدم میزنه،حدس حرف کسی با داره نوید دیدم

 اومدین؟ شمام

 مفرستادی راهیم،روحمونو تو هنوز پ، ن پ: گفتم بلند سمتشون، میرفتم داشتم که همینطور

 ...کنه پهن قرمز فرش برامون

 .هستم آنی من...سالم: وگفتم جلو بردم رو دستم رسیدم وقتی

 ...هستم مانی منم خوشحالم: گفت لبخند وبا داد دست

 و کنارمون اومد هم سامی هودیدم یه...میاد بهم اسمامون جالب، چه: گفتم و خندیدم بلند

 ...میاد بهتون منم اسم..م سامی منم:گفت

 ...میشی کوچیک نکن، بزرگا قاطی خودتو: گفتم گوشش در...رو سیرابی عمو

 : گفت گوشم در متقابال و زد کجی ی خنده

 ...کوچولو ابجی نمیشه بزرگ که نکنه کوچیکی تا آدم

: گفت و خندید لرزیدم، هویی کرد،یه حلقه کمرم دور رو دستش که خندیدم، کج خودش مثله

 ...بگذره خوش بهت سفر این تو دارم دوست

 .باش مطمئن...میگذره: گفتم و کردم بهش نگاه یه

 و مبینی نوک به زد اشارشو انگشت و شد خم لحظه چند از بعد اونطرف،... کشیدم رو دستش بعد

 ...کوچولو خانوم دارم برنامه واست...ها حاال حاال:گفت

 ؟..مثال: گفتم و کمرم به زدم رو دستم

 کنی؟می اذیت داری منو ببینم فقط اگه! سامی ببین: گفتم و کردم ریز رو چشمام نگفت، هیچی

 دختر؟ میکنی چیکار: گفت بدم ادامه میخواستم تا

 ...اما شوخی همه با....بفهمی تا سینت تو میپرم کیوتو جفت یه

 ...شوخی بیشتر انی با: گفت سریع
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 ارک من که برو..کوچولو برو..جامیمونی! آنی ببین: گفت و زد ای خنده کج بود، شده خورد اعصابم

 ..دارم

 ...شد دور من از بالفاصله بعد

 ...نبود من با..آرومم من: گفتم و کشیدم عمیقی نفس...هستی خردادی که درسته...خدایا

 بود؟ کی با پس: گفت وجودم درون از صدایی یه

 ...نبود یکی بود یکی با: گفتم و خندیدم

 ...بود دونه تک...بود دونه یه...نبود تا بود،سه دوتا:وجودم صدای

 :...من

 میزنی؟ حرف خودت با داری آنی-نوید

 ...ایشاال میشه درست...سامیه با همنشینی عوارض از داداش، نه: گفتم و خندیدم

 ..میفتیم راه االن..خواهری بیا: گفت و خندید

 اومدیم؟ الکی یا میدن راه مارو حاال اومدن، اوتوبوسا انگار خان مانی:گفتم و مانی سمت رفتم

 چهب از بعضی جای به شما کردم هماهنگ باهاش خودمه دوستای از مسئولش نیست مشکلی نه-

 ...اومدین دادن انصراف که ها

 چی؟ ندن رام اگه گفتم خوندم الکرسی آیت راهو کل...اخیش: گفتم و زدم لبخندی

 شیطون؟ بخونی بلدی چیزام ازین تو بابا؟ نه: آمد من به خطاب پشت از سامی صدای

 .بلدی فقط تو پ نه:گفتم کنایه پر

 ...ها بچه شیم سوار میخوایم بیاین: اومد صداش مانی بالفاصله

 واست باید آنی: گفت و پایین اومد نوید رفتن؛ همه وقتی...شد اتوبوس وارد همه از زودتر سامی

 بیای؟ تا کنن پهن قرمز فرش

 ..اومدم: گفتم و بهش کردم نگاه یه
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 رت عقب رفتم...نداشت وجود خالی جای هیچ شدم، اتوبوس سوار وقتی افتادم، راه به سرش پشت

 ...خالیه سامی کنار صندلی دیدم که

 ...بشینم پنجره کنار میخوام پاشو: گفتم و کردم بهش تمام پررویی با نگاهی

 ...نمیتونم من: گفت کرد،و اشاره کنارش به و همینجا، بشین: گفت و کرد نگاهی

 .بمیری جوب تو...جهنم: گفتم و کردم نگاهش بد

 ..بود خورد اعصابم سنگ تیکه یه عین کنارش، نشستم

 هستی؟ عصبانی االن: گفت و من سمت به تابوند رو صورتش آروم

 ...دقیقا: گفتم محکم

 کنم؟ خواهی معذرت ازت باید یعنی: گفت سوالی

 ...یقینا-

 ..نمیکنم خواهی معذرت من ولی: گفت که بودم منتظر

 .میکنم خواهی عذر: گفت احترام با که طرفش چرخوندم رو صورتم

 !همین ای، دیوونه....تو: گفتم تیکه تیکه-

 .نداشت....شمارو....قابل: گفت و کرد کلفت رو صداش

 !سکوت دوباره بعد و

 وقتی سامی و من بشه، ایجاد سکوت ما بین که برسه روز یه نمیکردم رو فکرش وقت هیچ

 ...بودیم مشهور افراد ترین گو پرت و چرت به بودیم کوچیک

 .مثال...میکردیم بازیگری...میساختیم داستان..میکشیدیم شکلک دیوارا رو...میساختیم شعر

 سامی؟: گفتم میکردم نگاه مستقیم به که همینطور

 ؟..بله-سامی

 ..!داداشی
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 آنی؟: گفت و کرد نگاه طرفم به هو یه

 هوم؟-

 ...بله نه هوم

 ..بگو-

 توام؟ داداش من

 دیگه؟ اره جورایی یه خب-

 ..بگیرمت روز یه خواستم من و اومدیم...کردی بیجا شما

 چی؟: گفتم بلند

 ....برگشتن و شنیدن همه

 !هیچی– سامی

 ..دوباره بگو: گفتم تعجب با

 .نمیگم نکن اصرار: گفت تاکیدوارانه

 ...بگو دوباره زدی که رو حرفی-

 ...کردم غلط مادرم جون به-سامی

 ...بگو میگم

 ..تنیس مهم اصال..! میکنم ولت دوباره....میگیرمت؟ گفتم؟ چی...گفتم:....گفت گیجی و فکر با

 میگیره؟ تورو کی

 ....سامی

 میکنم؟ خورد اعصابتو دارم خیلی-سامی

 ...خیلییییییییییییییی: گفتم دار غصه و کالفه
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 در و اشکت هنوز: گفت که کردم نگاه بهش...دیدی کجاشو تازه: گفت و شد تر نزدیک صورتم به

 ...نیاوردم

 ...سامی: گفتم دار بود،کش صورتم روبروی که همینطور

 هان؟-

 ...سرش تو زدم کله با یکی محکم هویی یه

 ..نوید جان به هالکی زاد مادر: گفت و عقب برد رو سرش

 ...آنی: گفت پیشونیشو رو گذاشت رو دستش

 ...آنی جون: گفتم و خندیدم

 تشراس بگم بهت چیزی یه واقعا ببین،...میاد خونی عجب: گفت و صورتش جلو گرفت رو دستش

 میگی؟ رو

 ...کنم فکر باید

: تگف مکث کمی از بعد....صندلی به ش داد تکیه و تاداد رو دستش و من سمت برگشت قشنگ

 میشی؟ من زن

 ..نه...وا: گفتم کلفت صدای با گیجی ثانیه5از بعد بودم، خنثی

 نمیشی؟ چرا: گفت و خندید

 

 ...نمیشم خب: گفتم لبخند با

 نمیشی؟ چرا

 ..نمیگم خب

 ...ریزی چه و پررو چه..میریزی اطفار چقد...وای..وای...وای: گفت و چرخوند رو سرش هو یه

 ...ریزی چه پررو چه...میریزی اطفار چقد

 ...من گل ناز تو منی خوشگل...من جیگر دلمی عزیز...من نازگل تو منی خوشگل
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 ...من جیگر دلمی عزیز

 ...خنده زیر زدم بلند بعد...بو...بو: گفتم بلند

 .دیگه بسه...بود جالبی شوخی: گفت...شدم ساکت که بعد...خندید اونم

 ...(نبود شوخی میشد چی....درود روحت تو ای)

 میخونی؟ روزنامه: گفتم تعجب با...کرد بازش و اورد در بزرگ روزنامه یه کنارش از

 میاد؟ من به: گفت و چرخوند نیمه تا رو سرش

 ..میاد چی همه تو به...عزیزم: گفتم و زدم لبخندی

 ...بود اومده خوشش انگار

 خانوم؟ چی دیگه....خب: گفت و تاداد رو دستش دوباره سمتم برگشت و کنار گذاشت رو روزنامه

 ..3...6..0...برقی اره با کشتار...سریالی قاتل...ربایی آدم...دزدی: گفتم و کشیدم نفسی

 ....ای دیوونه تو آنی: گفت و خندید

 ..میدونم: گفتم افتخار با

 ..خودم ی دیوونه

 گفتی؟ چیزی: گفتم...بود آروم خیلی لحنش

 ..هیچی...عزیزم نه-سامی

 ..شد بردن خط و کردن نگاه به شروع و برداشت رو روزنامه دوباره(خورده منو عزیزمت)

 .سامی: گفتم و کردم نگاه سامی به بود، شده تشنم حسابی

 ...بله: گفت مشغولی با

 بیاری؟ آب برام میری...تشنمه خیلی

 که..جلو رفت و شد بلند بعد...عزیزم میارم که معلومه: گفت بهم رو و گذاشت کنار رو روزنامه

 ...آی..آی..آی...مانی به افتاد چشمم...رفت وقتی...بیاره آب واسم
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 این میدیدم بودم تر نزدیک کاش...دریاس یه گیره چشاش که خدام بنده این...حواسی عجب

 ...داره رو هواش قدر این قشنگ چش آقای این که...چیه اسمش چیکارس؟....کیه دریایی پری

 لیلی حد در هنوز یعنی..نمیدونم...نیستم مطمئن من اما..اما...داره دوسش خیلی حتما بیچاره

 شد دوتا هک آشپز گفتن قدیم از...نیست مهم اصال....خوبه نکنم ترش...شیرین به برسه چه..نشدم

 شعرای این یاده رو من ما اسمای این اما...داره ربطی چه خب..ترش لیمو یا میشه شور یا آش

 بود؟ چی...میندازه بچگی

 و تعجب با داره ها بچه از نفر یه دیدم باره یک...آملو..پاتی با قاطی سامی...ساکاچی..مانی آنی

 به..یانه میگفت چرت قدر این..شد عاشق هم لیلی ببینم..کنم تحقیق باید...میکنه نگاه بهم خیره

 صاف رو صدام...نمیداشت بر کردن نگاه از دست میکرد نگاه بهم داشت که پسری اما..حال هر

 شناختی؟: گفتم و کردم

 .نمیکنی باور! گرفتی اشتباه...میگم: گفتم بلند بعد برگشت، و خندید

 که مذکوری شخص به داد بود گرفته راننده کمک از که رو آبی لیوان که سامی به کردم نگاهی بعد

 ....خروشیدم سامی سر بر قرار از...بود خان مانی ی معشوقه گویای

 بهش؟ دادی منو مال بود کی دختره اون میخوام رو اولی لیوان همون من...آهای

 شدی؟ بچه آنی؟:گفت جدی سامی

 ..نمیخوامممم: گفتم و زدم چشمکی مانی به رو

 .قراره چه از موضوع بفهمم که نداشت توقعی کنم فکر شد، خیره بهم تعجب با مانی و

 کنار دبو نشسته نوید...دراز گوش به برسه چه...نفهمم رو موضوع تا نبودم بلند دم هم من باالخره،

 شکالتی یه میدونم که من باالخره...یکمی هم من و داند خدا کجا؟ بود، پرت حواسش اما مانی

 ...کرده گیر گلوش تو آبنباتی

 ت،داش عجیبی اخالق کنارم، نشست بعد...حرفی هیچ بدون بهم داد رو لیوان و شد نزدیک سامی

 ...بچگی از حتی...میترسیدم ازش که جدی اونقدر موقعی اما..شوخی نهایت در موقعی یه

 شی؟ بزرگ کمی میشه انی: گفت و کرد نگاه بهم

 ...ترا بزرگ اول: گفتم بعد...زدم کجی ی خنده و چرخیدم طرفش
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 میزنم؟ حرف باهات لحنی چه با دارم من کردی فکر: گفت اخم مبلقی با حتی تمام جدیت با

 ...تمام طنز-

 از رو فهمت واقعا مواقع بعضی: گفت بود شده خیره مستقیم به که درحالی و کرد صاف رو صورتش

 !میدی دست

 در..یدید غریبه دختر دوتا تو باز: گفتم سینه به دست بعد و شدم بلند صندلی روی از...بیا د...بیا

 گرفتی؟ قرار اتمسفر متری 63 تا 05 ی فاصله

 هب کرد شروع و برداشت کیفش توی از رو کتابی بعد و زد تری کج ی خنده فقط نزد، حرفی هیچ

 ...خوندن

 ...میومد بهش چقدر شد، ظاهر هاش چشم روی ثانیه دو از بعد که بود عینکی اون از تر عجیب

 ....دیوانه جراح البد میخونی؟ چی حاال: گفتم و خندیدم

 جای رب تکیه: گفت و چرخوند طرفم به رو سرش بعد....تویی که اون: گفت و خندید یکطرفه دوباره

 !دکتر خانم.................گزاف به زد نتوان بزرگان

 بنا میکنم، کنترل رو خودم هیجان شرایطی هر در من اما میکرد، خورد رو اعصابم داشت دیگه

 الک ناخناتو دیروز تا خودم من! آقا حاج آخه د! بابا ؟نه.................ااِاِاِاِ: گفتم کش با براین

 !پرفسور ؟....میگیری فیگور من واسه وقت اون قرمز،....میزدم

 !کن رعایت پس نشه یادآوری ها گذشته میخوای که اگه ضمن در....گذشته ها گذشته-

 ؟....مثال: گفتم و کردم پوفی

: تگف من به نگاهی هیچ بدون و کنار زد رو کتاب از برگه بعد و انداخت دوباره و باال داد رو عینکش

 ...اتفاقات از بعضی مثال

 بگی، یزیچ میخواد دلم فقط سامی، یعنی: گفتم عصبانیت با..! بگه میخواد چی فهمیدم فاصله بال

 ......... که میکنم کاری یه همچین

 ...چرا؟ یادشه، رو اتفاق اون هنوز که این خدایا،

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر راد آیسان | شدم عاشق شوخی شوخی رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

168 

 

 یشیم کوچیک میره، یادت بگم بهت نمیشی که هم بزرگ نداره، شدی؟عیبی عصبانی: گفت سریع

 ....میاد یادت

 و سر تا نوید کنار رفتم شدم، دور کنارش از عصبانیت با! سامی خمچون بشری دست از امان

 ...هبزن و مخم..میکنه اغفالم رو من داره سامی این....پاشو برادر: گفتم نوید به....بدم آب گوشی

 خالصمون تو شر از که میدادم جایزه بهش خودم که داشت عرضشو اگه سامی این آخه د -نوید

 ..کنه

 ...زمینی سیب شو بلند -

 میمتص که کرده چیکار باهات ببینم سامی پیش میرم من: گفت آروم و شد بلند و خندید نوید

 .شی بلند گرفتی

 ینهس به دست میکرد، بدرقه رو نوید چشاش با داشت که مانی به کردم نگاه یک رفت، و خندیدم

 !مانی آق پکری نبینم قشنگ؟ چش چطوری: گفتم

 ..پسرایی مثله چه: گفت و خندید

 ..یگهد اینیم ما کرد؟ میشه چه اما وسامی، نوید این خصوص به...میگن همه: گفتم و زدم لبخندی

 .باش راحت بشین، بیا: گفت و زد مردانه لبخندی

 ...اجزه با-

 !برادر سوال: گفتم بالفاصله و کنارش نشستم

 ..بپرس:گفت مهربون

 ...نشسته جلو ردیف که دختره اون: گفتم کاوی کنج با

 خب؟-

 ..من مثله...خواستنیه خیلی...سبزه چشاش اونکه

 خب؟: گفت و خندید

 میخوای؟ خاطرشو-
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 آره-

 !هدف به خورد..کردم رها تاریکی در تیری شانسی واقعا؟من هان؟-

 گفتم توم هب چرا ،نمیدونم بدونه نویدم نمیخام آنی؟ کنم اعتماد بهت میتونم-: گفت مستقیم به رو

 ...شده اینطوری جدیدا...شدم عوض کال تازگیا اما

 پشتتم مرد مث من.. نانازاییم دختر این از ما نکن فک برادر، طرفتم من: گفتم استحکام با

 خوب البته ها بود خوب باهام اوایل..کرده خودش مشغول ذهنمو که هست مدتی: گفت و کشید آهی

 ...شد عوض کال دارم دوسش گفتم بهش بار یه وقتی از اما نبود بدم یعنی..نه که

 البته و مغرور خیلی اما...بازیگوش شیطونو آنی خودته شبیه جورایی یه..نداره دوسم گفت

 ..تو مث...خوشگل

 ...میکنم کمک کن،بهت باز نوشابه تر کم دیگه بسه....اوووووووووه-

 بکنی؟ میخوای کار چطوری؟چی اما-مانی

 ...بدی بهم قولی یه باید اما نباشه کاریت تو-

 ..قبول: گفت زده ذوق پسرای این عین

 !باز ندی لو وسامی نوید واسه..ها میدی گوش من حرف به فقط -

 چیکارکنی؟ میخوای اما باشه -مانی

 بود؟ چی پرنسس این اسم راستی که کاری -

 .دریا:گفت احساس با

 ..همون: گفتم بعد و کردم بهش نگاه یه

 ..بشوره جوراباتم هیچ، که عاشقت خانوم دریا که کاری-

 ه؟...ن-گفت تعجب با مانی

 .ره...آ: گفتم و زدم چشمکی

 ...گوشی در زدن حرف به کردم شروع بعد
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 من هب میتونی تا کنی سعی باید اینکه دوم...باشی داشته مارو هوای باید اول شما داداش، ببین

 .خب: گفت و خندید....حدوددی تا اما....بشی نزدیک

 .کنی چیکار رو بقیش میدونی خودت...دیگه نداره خب: گفتم و عقب رفتم

 نمیشه؟ ناراحت نظرت به نوید اما--مانی

 رگه؟ بی چقدر بابا،ندیدی نه-

 ..داره اعتماد تو به فقط اون نکن اشتباه نه--

 ...همون: گفتم خیالی بی با-

 آره؟ هست که حواست: گفتم مانی به رسیدیم، باالخره زدن حرف کلی از بعد

 .راحت هست،خیالت..آره: گفت و خندید

 ...بیاری بار باید که باش مرد خورده یه پس..رفیق گرم دمت: گفتم و باال گرفتم رو شصتم

 ...مانی نفع به من طلبه یکی البته بود من ی نقشه نوبت حاال...شد پیاده اتوبوس از دریا

 میاری؟ برام سنگینه،! مانی: گفتم کشدار و ناز با

 .الساعه مادام،...چشم: گفت بود کرده باز رو راستش دست که درحالی و کرد تعظیم

 هه...هه..هه..هه

 ...نسوزه بریزیم خاک دریا، میسوزه که ،اخ برد و گرفت دستم از رو ساک مهربونی با بعد

 لمث شدم میکردم فکر االن یعنی آخ آخ تابوند، رو صورتش غیظ با بعد و انداخت نگاه یه دریا

 .به به...غلیظ آرایش با میپشون مشکی دکلته لباس که اونایی رمانا، تو خرابای دختر

 با گوشی در داشت که دادم خانوم دریا تحویل عریض لبخند یه و نکردم بدجنسی هم من

 ...میزنه صدا رو سامی داره دیدم باره یک که میزد، حرف دوستش

 ....زدم صدا رو سامی و نیاوردم کم منم

 ...بدو.....بدو سامی...سامی-

 ..دمنمی امضا االن بیاین بعدا برین خبره؟ چه: گفت بود اتوبوس از اومدن بیرون درحال که سامی
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 ...بندازم عکس میخوام نیست امضا:گفتم و خندیدم

 ..ومدهنی دنیا به چیزای حق به! سامی آقا پییش،...سامی آقا: گفت دریا که پایین اومد و زد لبخند

 .اینجا بیا اول...سامی-

 کنین صبر لحظه یه شما میشه اگه خانوم دریا ببخشید: گفت دریا به رو که بود کرده گیر طفلک

 .میام االن

 میخوام رو خدا هم من کرد،باالخره یاری جا همین تا شیطونم دیگه بسه من،خب سمت به اومد و

 ...سامی درکنار مانی...خرما هم

 بدجوری غرور هوای نمیدونم بود، اومده خوشم جدیدش حالت این از طرفم، اومد جدیت با سامی

 ...بود کرده گیر دماغش تو

 .میشنوم بفرمائین: گفت و واستاد روبروم درست

 داری؟ شکالت: گفتم عصبانیت با شدم، جدی هم من

 شکالت؟: گفت بود شده گشاد چشماش مردمک که درحالی

 .خب آره خب-

 میزنی؟ صدام داری ساعته دو شکالت خاطر به شدی؟ بچه آنی-سامی

 .آره...یعنی دادم تکون پایین و بااال به رو سرم

 !اووووپــــــــــــــــا: گفتم کش با بعد

 ...ببینم واستا: گفت و جیبش تو کرد رو دستش

 ..باشه اولم دفعه این که خوردم شکالت حاال تا کی من ببینم؟ رو چی: گفت کالفگی با بعد

 سومه؟ منظورت: گفتم و خندیدم بلند

 تهالب: گفت که اومد پسری صدای کرد، اکتفا پوزخند یه به اما بود گرفته خندش خودش حرف از

 ..دوم ی دفعه

 .ندارم کن، فراموشش: گفت خنثی صورت یه با سامی
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 .. گرفتم رو دهنم جلو هو یه بعد....جیب تو گذاشتم خودم نداری؟ چی یعنی: گفتم عصبانیت با

 تو دست یگهد میبینی...سیا: گفت کالفگی با سامی و خندید بلند بود ایستاده سامی کنار که پسری

 خانوم؟؟؟؟؟ میبره جیبم

 باشن؟ کی خانوم: گفت و زد لبخندی سیاوش

 ...زبون هم دارم دهن هم: گفتم که بگه چیزی میخواست سامی

 .درااااااااااااااز: گفت سیا به رو سامی

 هم سر از دست کی دوتا شما آخه باشی، آنی باید شما....میفهمم: گفت و خندید سیاوش

 بردمیدارین؟

 داشت که درحالی بعد...داره کاری باهام دریا، پیش میرم من: گفت و خندید هم سامی

 عدب و..باشه داشته شاید...بپرس سیاوش از آنی راستی: گفت برگشت بدون و واستاد..میرفت

 .رفت

 چی؟ ببخشید: گفت من به تعجب با سیاوش

 . برم باید من ببخشید: گفتم بعد و میدونم چه....گوشتی پیچ آچار-

 .میکنم خواهش-سیاوش

! یسام آهای: گفتم بهش بلند میبرد، براش رو دریا وسایالی داشت که کردم نگاه سامی به بعد

 .مبارک جدیدت شغل

 گفتی؟ خانوم مانی به رو این: گفت هم اون

 ...جان سامی بدون نمیدونی کنته پا یه خودش مانی مانی؟ ؟ کی: گفتم نفس به اعتماد با

 .بره یادم جونم مانی که نیستم عمله هپله من خب اما...شدییییید بود، کرده تعجب سامی

 میکنین؟ غیبت من سر پشت دارین: گفت که شنیدم رو مانی صدای باره یک

 ...بانو حاضره چی همه دیگه بیا... آنی: گفت دریا به نگاهی هیچ بدون

 .شدیم راهی همه بعد و انداختند بهم انگیز تعجب نگاهی هردو دریا و سامی
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 .دادی؟؟اتو بخار عجب چه: گفتم و مانی کنار رفتم

 نبود؟ همین قرارمون مگه: گفت و خندید

 .گفتی گل: گفتم قاطعیت با

 ..بریم بیا: گفت و زد لبخندی مانی

 ؟ کجااااااااااااااااااااااا: گفتم و واستادم تعجب با

 ...هتل نمیریم اما هتل؟ هوای به بودی زده صابون رو دلت: گفت و خندید

 میریم؟ کجا پس: گفتم تعجب با

 ...یک درجه نوع از....ویال: گفت و زد لبخندی

 .جون آخ: گفت و کوبوندم بهم رو دستام

 ویالها؟ این از: گفتم مانی به رو بهله،..افتادیم راه هم با همه

 .همینا از اره: گفت و خندید

 ....راضیم که من عالیه، یعنی خوبه،: گفتم و انداختم نگاه یه

 ...راضیم منم-مانی

 ...راضیم منم: گفت لهجه با سیاوش

 متونه از خدا: گفتم بلند و خندیدم....لهجه یه با هرکی.. راضیم منم گفتن به کردن شروع همه بعد

 .دیگه کنین بس...باشه راضی

 خروس و مرغ کلی با...جنگل و درخت..ایوون و پله...قشنگ های خونه بود خوی و صفا با جای

 

 .....میکرد قد قد هی و بلندی چه به باال پرید اونم که خروسا از یکی طرف پریدم

 ..میکرد فرار و میزد پر و بال هی که دنبالش رفتم بدو بدو خنده زیر زدن همه
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 انیم بله،آقا دیدم که کیه ببینم کردم نگاه کردم، احساس دستم توی رو نفر یه دست هو یک که

 .بودن

 ..خروسیه عجب: گفتم و سمتش برگشتم

 ...مرغیه عجب بگی، انگار میگی همچین! شیطون: گفت و خندید مانی

 هستی؟ هم تو آنی هی: رسید گوشم به آشنایی صدای هو یک که

 چیکار ااینج تو پسر: بگم میخواستم....هومنه دیدم که صدا صاحب سمت برگشتم سینه به دست

 میکنی؟

 .حاال خب..شدی الغر خیلی باش، سنگین دختر: گفت درونم ندای باره یک که

 خوبین؟ هاتان آقای سالم: گفتم متین قاشق دو و جدیت با

 خوبین؟ هاتان آقای سالم: گفت تعجب با

 میخونی؟ درس مانی داشنگاه تو هم شما نمیدونستم-

 میشناسی؟ رو مانی تو مگه-هومن

 ...نشناسه رو ایشون که کیه البته، صد: افزودم جدیت با

 آره؟: گفت مانی به رو و زد لبخندی هومن

 ..آره هم ما: گفت و زد لبخندی مانی

 کجاست؟ اینطور،نوید که: گفت و داد باال ابروهاشو هوممن

 ...خونه رفته کنم فکر: گفتم خونسردی با

 خونه؟ کدوم-همون

 ...خونه همون: گفتم و ویال به کردم اشاره

 ...فعال: گفت و کرد دراز رو دستش مانی به رو...پس ممنون،: گفت بعد و

 ..بتهال صد: گفتم و پیشونیم به زدم رو دستم من اما بده دست تا من سمت اورد رو دستش بعد و
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 .لعنت منکرش بر: گفت و خندید

 نمیزدی؟ حرف باهاش چرا: گفتم مانی به رو رفت، بعد و

 ...نمیاد خوشم ازش زیاد خب -مانی

 نه؟؟؟؟ مگه خوشتیپه خیلی ولی-

 چیه؟: گفتم میکرد،که نگاهم داشت تعجب با مانی

 ...میترسم ازت دارم: گفت و گوشم کنار اورد رو سرش

 ام گر نظاره دریا و سامی میدیدیدم اینکه از و...خندیدیم هردو بعد و...کوفت: گفتم و دادم هلش

 .میشود آسان زندگی و..میبردیم لذت هستند

 دوتا؟ اون رفتن کجا وا بردش و گرفت رو دریا دست هو یک که سامی به کردم نگاه

 !مانی هی: گفتم و مانی شونه به زدم مشت با

 چیه؟ هان: گفت بودن دریا دنبال چشماش که مانی

 !بنگر....طرفم این من عینکی حاجی

 .بفرمائید بله: گفت و خندید

 که بچرخیم اینقدر باید حاال خط تو اومد که هم سامی این فهمیدی، نمیاری کم مانی ببین-

 باشه؟....ششت تو بره شصتت

 خبراییه؟؟؟؟ هم تو نکنه ناقال ببینم باشه، ولی سخته،: گفت و خندید

  کی؟ با من؟ کی: گفتم و خندیدم

 ....الکی آدم یه واال میدونم چه-مانی

 ....آقا حاج افتادی راه بابا؟ نه ؟..اِاِاِ: گفتم سینه به دست

 ...شد سالم یک وقتی از تقریبا افتادم، راه وقته خیلی من-مانی

 پسر؟ آق کجایی اهل تو، ای بامزه چقد...آخی-
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 ....است من مال جا همه باشم هستم هرکجا: گفت و خندید

 آیا؟؟؟؟ داری سندم نکنی، ترش بخور ایستک: گفت و زدم ای خنده تک

 ....سنده خودش من حرف: گفت غرور با

 ی؟الک غالمحسین چالز یا بانکی؟ ملکی؟ هست؟ چی سند حاال: گفتم آروم و صورتش جلو رفتم

 ...یکتام اسداهلل که من-مان

 میگی؟ چی: گفتم و خندیدم

 ...میگی مفت-مانی

 .نکن خورد و اعصابم....ها نیستم دریا من...های: گفتم و شونش به زدم

 .بدم آب گوشی و سر یه میرم من باشه-مانی

 .بود سختی کاریه روز....گلم داداش پیش میرم برو،منم خب-

 ..زدم ودر اتاق در پشت رفتم

 ....!اهلل یا: گفتم بلند

 ....تو بفرمائین: گفت ای مردانه صدای

 دهش تر خوددار ،هومی میزدن حرف هم با داشتن و نوید کنار بود نشسته هومی دیدم که تو رفتم

 مال مباشه،عال خوش بزار...خبراییه مانی و من بین میکرد فکر که بود این خاطره به کنم فکر بود،

 .ماست

 !خونه صاب: گفتم و تر نزدیک رفتم

 اومدی؟: گفت و خندید نوید

 .میرسم دیگه دقیقه 5 راهم تو نه: گفتم و کردم نگاه ساعتم به-

 ... آنی،هومان اینجاست کی ببین:گفت و خندید نوید

 به ور سینه به دست بود، لباش روی پوزخند و پایین بود انداخته رو سرش که هومان به کردم نگاه

 .خدمتشون داشتم ارادت...بله: گفتم نوید
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 کی؟! واقعا: گفت تعجب با نوید

 ام اینجا بودین اورده تشریف شما وقتی دیگه معلومه خب....ری شهر شرعی شب نیمه وقت به

 ...بودیم بیرون هنوز

 سرنگین؟ سر قدر این چرا پس واقعا؟: گفت و خندید نوید

 درکنارم که درحالی و شد بلند شدم،بعد غریبه البد:گفت من به رو و باال اورد رو سرش هومان

 .نمیشم مزاحم این از بیشتر: گفت نگاهی هیچ بدون بود ایستاده

 ..حاال بودی: گفتم و نکردم نگاهی بهش هم من

 .دیدارتون از شدم خوشحال خانم، ممنون خیلی: گفت و زد تمسخر روی از ای خنده تک

 .بیشتر،آقا ما: گفتم محکم

 دب چیه: گفتم سریع که میکرد نگاه رو من داشت واج و هاج بیرون،نوید رفت صبری هیچ بدون

 ...میکنی نیگا

 کردین؟ دعوا هم با: گفت تعجب با

 ردمک حالی بهش...قدیمیم آنی اون من بود کرده بابا،فکر نه: گفتم و کنارش نشستم و خندیدم

new شدم. 

 نشدم؟ تغیرات متوجه من چطور پس واقعا؟: گفت و خندید

 .دیگه کوری:گفتم و خندیدم

 .وگرنه.. کن صحبت درست من با آی..آی:گفت و کشید رو دماغم

 هان؟ چی که وگرنه:گفتم و شدم بلند سریع

 ...کوچولو ببین:گفت و گرفت پایین رو سرش و شد بلند

 .میدونم بگم،منم بهت رفت یادم البته...بزرگ آقا جونم:گفتم و خندیدم

 اونوقت؟ چیو:گفت تعجب با
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 یرفتمم اونطرف اینطرف داشتم که درحالی و گرفتم پشتم رو دستام سفیهانه اندر عاقل حالتی با

 :گفتم

 .شدیم بزرگ هم با ما سالمتی نا..شده چیزیت یه تو که میفهمم من نفهمه هرکی اینکه اول

 خب؟؟:گفت سینه به دست

 ...ع تو اینکه و: دادم ادامه

 .بود،سامی خودش بله اومد، در شدن باز صدای هو یک بگم چیزی میخواستم که همین

 .. معرکه خرمگس بر: گفتم لب زیر

: گفت ادا و ناز با وجودم درون صدایی هو یک.. معرکه خرمگس بر: گفتم لب زیر

 ...کجاش آخه خرمگس؟ بگی بهش میاد دلت چطوری...نگوووووو

 .کنم خاموش رو درونم صدای جوری یه کردم سعی و دادم تکون راست و چپ به رو سرم زود

 .بودم منتظرت! اومدی: گفت سامی به رو و خندید نوید

 ..!که حاظری: گفت و خندید هم سامی

 ...بعد بردارم رو چیزی یه کن صبر آره،داداش،فقط: کرد ادا لبخند ادامه همون با نوید

 و من ینب سنگینی سکوت نوید رفتن داشت،با قرار اتاق ی گوشه که کوچیکی اتاق داخل رفت بعد

 .شد برقرار سامی

 چطوری؟:وگفت تر نزدیک اومد سامی

 یا کنم شوخی کسی با بخوام که این از میخورد بهم حالم بشم،دیگه عوض خودش مثل خواستم

 ظحف رو ،متانتم موقر های دختر از خیلی مثل منم بزارم،بزار سرش به سر و بدم محل بهش زیاد

 ..کنم

 :گفتم و زدم مهربان لبخندی بود، ادب و نزاکت از ظرفی حاوی که خاصی آرامش با خاطر همین به

 هستید؟ خوب ممنون،شما بله

 لبخندی هم اون من حرف جواب پاس ببینم،به شدش گرد های چشم در رو تعجب آثار میتونستم

 .عالی شما دیدار لطف به خوشحالم،: گفت و زد
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 ..زندگی لطف ترین عالی جناب، زیاده شما بزرگواریه: دادم پاسخ موقرانه

 در امالطفه، از پر سراسر زندگی بانو، سارید سایه:گفت و بست نقش لبهاش روی کوتاه لبخندی

 .عالی شما کنار

 رمزق که اتاقی رنگ چرا که نکرد بود،اعتراض هماهنگ من با همیشه سامی که میومد خوشم این از

 شد؟چگونه؟ آرام خروشان امواج از ای دسته شد،چطور سفید بود

 بود،دیدار آشنایی دیدار دیدار این بودیم،انگار زده زل هم به ساحل صدای آرامش در ما و

 ..اول سکانس:اول

 .سامی و اصلی،من های نقش

 دمبو رومئو نه من..نگاه و بود نگاه داشت،فقط وجود که نبود،هرچیزی کار در ای صحنه...ی صحنه

 ...بودم فقط ژولیت،من نه و

 ...شوخی یک نه بود جدی اینکه خاطر به داشتم،شاید دوست رو جدیدم ی چهره

 طعم و کردم باز را جدیت شکالت زرورق جدیت، جنس از شوخی داشت،یک وجود فراتر چیزی اما

 که بود سامی چشمان عالم در من فرهاد،و از تر شیرین بود،حتی شیرین چشیدم، را شوخی

 :فهمیدم

 .شدم عاشق شوخی شوخی

 ای یگهد جور بود،سامی بارانی قلبم هوای اینکه خاطر به شاید اما چرا بودم،نمیدونستم کرده بغض

 ..بودیم شده پیدا تازه انگار میکرد، نگاهم

 .زاده جمال حسین محمد یا احمد آل جالل طنز های بودیم،داستان شده گم ها داستان بین شاید

 میشد،من زده هایشان ریش باید حاال دار،که ریش های بچه برای کوتاه های داستان از ای گوشه

 .داشت وجود حقیقت در که چیزی آن برعکس شویم،درست بزرگ تا زدیم را ریشمان سامی و

 آشنایی شوق که انگار او و دادم رو جوابش هم کرد،من نفوذ وجودم اعماق در که زد لبخندی سامی

 یدهفهم رو جذابیتش تازه که صداییی با و پایین انداخت رو سرش لحن همان با گرفته رو وجودش

 .مادام:گفت و باال اورد رو سرش بعد...خوشوقتم آشناییتون از:گفت بودم
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 همراه به و شدم خم و زدم باری شیطنت لبخند بعد...خرسندی نهایت در: گفتم و زدم لبخندی

 ...بیشتر ما:گفتم

 ...کنار زد رو موهام مانند نوازش و باال اورد رو دستش

 ..میلرزیدن هام بود،دست شده ای دیگه طور قلبم های بود،تپش شده داغ وجودم تمام

 .سامی بریم:شد،وگفت وارد فورا نوید که

 .هم بودم،سامی شده دستپاچه

 بریم؟ کجا...ک: گفت بود شده گیج که حالی در سامی

 .دیگه خواستگاری: گفت سامی به رو بعد و کرد نگاهی من به نوید

 کی؟ واسه ستگاری؟..خوا:گفت تر دستپاچه بود،سامی فهمیده نوید یعنی وای،خدا

 داری؟ رو و زیر منم با دیگه حاال کن سیاه ،خودتو برو داداش برو: گفت نوید که

 با دنش قرار امروز مگه:گفت کالفه نوید شد،که خیره نوید به تعجب با همونطور بیرون،سامی برو

 ؟.بیرون بریم ها بچه

 و کرد من به نگاه یه قرار،بعد...آهان..آ:گفت بود داده آنتن دوزاریش تازه انگار که وسامی

 .بیرون:گفت

 .ها بچه با:گفت و کرد نگاه نوید به بعد

 .فهمیدی کجا زرنگ،از بچه آفرین:گفت و خندید نوید

 اهنگ کامال بودم،اما مردن درحال و پایین بودم انداخته رو بریم،سرم:گفت و اومد خودش به سامی

 و کرد من به نگاهی بود شده مشکوک انگار که میکردم،نوید احساس خودم روی رو سامی

 افتاده؟ اتفاقی:گفت

 .افتاده...آره:گفت نافذ و اطمینان با سامی

 ...وای،نه
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 نمچو دستش با ایستاد روبروم دقیقا وقتی و شد تر نزدیک و نزدیک قدم به قدم و آروم آروم که

 دز باری شیطنت چشمک گرفته،بعد قهرش من عروسک:گفت و پایین اورد رو سرش و باال اورد رو

 ؟..نه مگه:گفت و

 چی؟ سر حاال روزه؟ دو یکی کار مگه: گفت و خندید نوید

 .نمیگه چیزی که من به...بپرس خودش نمیدونم،از:داد ادامه لحن همون با سامی

 ..میکنه،داداشی اذیتم:گفتم نوید به رو و نیاوردم کم هم من

 اونوقت؟ اذیتی چه:گفت و شد جدی نوید

 توی رفتی تو وقتی:گفتم نوید به رو میمرد،دوباره داشت تعجب از که کردم نگاه سامی به

 ..سامی...اتاق

 .. و بدم ادامه تا بود منتظر حسابی که کردم سامی به نگاه یه بعد

 .دیوونه:گفت بهم...سامی:گفتم و پایین انداختم رو سرم

 یک بود شده راحت خیالش انگار که هم سامی خنده،و زیر زد بلند نوید زدم و حرف این که همین

 مبر قربونت:گفت و تر جلو اومد میخندید که درحالی نوید کشید،بعد راحتی روی از نفسی هو

 .میکردم تعجب میگفت دروغ خواهری،اگه

 .نشدی ناراحت تو یعنی:گفتم و باال اوردم رو سرم تعجب با

 چرا؟؟؟ بودی مبارزه اهل که آنی،تو شدی زودرنج:گفت و خندید

 .بیرون رفت سریع بعد و میشه دیر بریم بهتره نوید:گفت سامی زد رو حرف این که همین

 بود؟ چش شده؟سامی چی آنی:گفت تعجب با نوید

 .نداره رو اوردناش کم تحمل برخورده،دیگه تریپش به: گفتم و زدم کجی ی خنده

 بخوام؟ چیزی ازت آنی،ممکنه:گفت و نزدیکم اومد نوید

 .بخواه جون:وگفتم گرفتم باال رو سرم

 .کنی تمومش میشه،بهتره دار کش خیلی داره قضیه این دیگه:گفت جدیت با
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 آخه؟ رو چی:گفتم تعجب با

 .بهتره هردوتاتون برای سامی،اینجوری با کال کل و دعواها همین-نوید

 ویدن و دادم تکون تایید نشونه به رو سرم خاطر همین نبودم،به آماده اصال نوید با زدن حرف برای

 .خداحافظ فعال:گفت باشه شده بیخیال که انگار هم

 خودم و بستم رو در سرش بیرون،پشت رفت در از نوید که دادم تکون تایید به رو سرم دوباره

 مچش و زمین روی نشستم میگرفت،آروم شکل داشت وجودم در عظیمی در،انقالب به دادم تکیه

 ...بستم رو هام

 میشم؟ اینجوری شده؟چرا چم من یعنی:گفتم دلم توی و لبام روی گذاشتم رو دستم

 چرا تالفی واسه بزنه ضربه بهت میزاره،میخواد سرکارت داره خره،سامی:گفت درونم صدای

 نمیفهمی؟

 ..اون که نیست آدمی همچین سامی اما:دادم جواب

 کنهمیزنی؟ن رو حرفا این داری که تویی این خودتی؟ واقعا تو یعنی آنی:گفت و بدم ادامه نگذاشت

 .نک بس هم رو سامی درباره کردن نزن،فکر قولت زیر کنی؟پس کمک مانی به قراره رفته یادت

 اب کنه بازی میخواد اگه:گفتم و شدم الکردار،بلند داشت نفوذی شد،عجب درونم صدای مغلوب

 .بدترم اون از من که بدونه من،باید

 هنگفت چیزی من به کس هیچ تفریح،چرا رفتن همه ها بچه میومد نظر بود،به کور و سوت جا همه

 نگفت؟؟ چیزی سامی بیا،چرا هم تو آنی نگفت نوید چرا بود؟

 رستادمف بود،لعنت گرفته بغض میاد،گلوم بدشون من از نیست،شاید مهم براشون من حظور شاید

 چی؟ باشه اومده خوشش دریا از واقعا سامی اگه...اونه،اگه دست از میکشم هرچی که دنیا به

 چرا؟؟؟ پس بگه دروغ نمیتونست نگاه باشه،اون انتقام سر از نمیتونست ها نگاه نه،اون اما

 .من بود،مثل گرفته دلش هوا

 .من حسه غمه از پر و غمگین چه

 ..من دل بباره،مثل بزار..نیست مهم میغره،اما و میپیچه هم در چطور که میکنم نگاه آسمون به
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 واممیخ رو کسی هیچ ببینم رو هیچکدومشون ندارم برمیگردن،دوست شون همه االن ها بچه حتما

 .باشم تنها خودم دل با

 کرس کردم،محیط پیدا تاریک جنگلی بین در رو خودم که بودم ور غوطه و میلولیدم افکار این در

 زمین روی قدم دو هر که هایی میشد،کنده کشیده آسمون به نارون و کاج های درخت با که آوری

 پر پر دلبر بدون دیو عمر سرخ گل مثل که دلی میرفت،و تاریکی به رو کم کم که بود،هوایی افتاده

 ..میشد

 ..اما میرفتم راه همینطور و بازوهام رو گذاشتم رو هام دست

 عطارد و زهره بین من دار دنباله میگشتم،ستاره ها دنباله بی دنبال به بود،من مشخص نا من مقصد

 ..شد خراب ساختم،اما باهاش و دنیام که ای ،ذهره بود معلق

 هک صداهایی و تاریکی این از چیز هیچ از کرد،نمیترسیدم له شکست،منو سرم،منو رو شد آوار

 ..نمیترسیدم وحشت ی کلبه به برسم تا بدوم و بدوم هالیوودی های فیلم مثل داشت قصد

 .بود رفتن قصدم

 نواخته که بود سازی صدای رسید،انگار گوشم به صدایی که میزدم پا و دست افکار همین در

 ..میشد

 راهم سد چوبی ای کلبه که این تا شدم تر نزدیک و میاد،نزدیک کجا از ببینم تا رفتم صدا دنبال به

 .شد

 ..میزد دردش پر دل از و میخوند کسی بود،انگار گیتار بود،صدای روشن خیلی

 ...ایستاد قلبم تر،که جلو رفتم

 با رو بود،دستاش بسته رو شدم،چشماش دقیق چهرش ؟؟؟؟به..باشه،مگه اون نمیتونست نه

 ..قلبم رو گذاشتم رو میکرد،دستم آروم رو دلم قشنگش صدای و میزد گیتار به مهارت

 یک وازش،ن میکرد،یک بسوزد،گریه معشوق تب در اینگونه نداشت،که تحمل بود،دیگه بیتاب خیلی

 ..غزل،نمیخواست ،یک شاعرانه و گرم آغوش

 ..شوم بیخود خود از تا بود کافی بیکرانش چشمان ژرفای در نگاهی فقط
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 :کردم زمزمه لب زیر پنجره،و خیسی روی گذاشتم رو دستم

 .سامی

 .شدم غرق و بستم رو چشمام

 ...دارم دوست بگم میخواد دلم وقته خیلی-

 ...دارم دوست بگم..دارم دوست بگم

 .دارم تورو من که بخون من چشمای تو از

 ..میارم کم تو بی...دارم تورو فقط

 ..میریخت اشک داشت من خدای

 ..چشمات تو و اشک و غم نبینم

 ..دستات میلرزه داره نبینم

 ..هات نفس توی و ترس نبینم

 ..دارم دوست ببین

 ...تنهام خودم با تو مثل منم

 ..دردا تموم از خسته منم

 ..هام شب همه میگذره سخت منم

 ..دارم دوست ببین

 ..اشکام بیصدا،مثل دلم تو اما خوندم باهاش و بستم رو هام چشم

 ...میبندی چشماتو که وقتی دارم دوست

 ..میخندی دنیا این دردای به من با

 ...کندی دل غما از..بگی میشم آروم

 ..دارم دوست بگیم هم به بیا
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 ..بود احساس با چقدر میخوند که بود،وقتی بخش آرام داشت،چقدر زیبایی صدای چه

 القش صورتم به باران های قطره میرفتم و میدویدم میتونستم که جایی تا نداشتم طاقت دیگه

 ..برو میگفتند و میزدند

 ..بمان میگفت دلم اما

 اشک نم میرسید،و هم هنوز سامی نمیرسیدم،صدای رفتم نه بدم،اما گوش کی حرف به نمیدوستم

 ..زمین افتادم و شاخه یه به کرد گیر پام که کردم پاک رو اشکم میریختم

 اما شمب بلند کردم سعی عجله بود،با شده تبدیل هق هق به دیگه و بود شده تر فشرده گلوم بغض

 .. افتادم دوباره

 پشت رو چیز همه سرعت جاده،با به رسیدم باالخره دادم،تا ادامه دویدن به و شدم بلند هق هق با

 ...رسیدم که این تا گذاشتم سر

 ..در به زدم محکم و ویال در سمت رفتم بدو بدو

 ..بار سه....بار،دوبار یک

 ..دنوی..ن:گفتم لکنت گرفت،با شدت ،گریم بهش افتاد چشمم که شد،همین باز در باره یک که

 جاک موقع این بودی؟؟؟تا رفته کجا آنی:گفت باالخره که این تا بود زده زل بهم بهت و نگرانی با

 بودی؟

 ..کن فکر المصب دل این به خورده یه شده که هم خدا خاطر واسه آخه:گفت و برد باال رو صداش

 اومد،

 مبغض بغلش،دوباره تو کشید رو من سریع و کرد پاک رو اشکم باال اورد رو دستش و اومد،جلوتر

 ترکید

 نم کوچیکه خواهر:گفت و بوسید رو موهام میریختم،نوید اشک و میکردم گریه داشتم توان تا

 شده؟ چش

 .نوید:گفتم و شونش به کوبیدم گریه با

 ...نوید جان:گفت مهربانانه
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 میاد؟ سرم بال همه این چرا:دادم ادامه لحن همون با

 اومده؟ سرت بالیی چه مگه:گفت و خندید

 کما؟؟؟ولی تو میره ماه چهار کی آخه:زدم داد بلند و گریه زیر زدم دوباره و کنار کشیدم رو خودم

 .رفتم من

 .باشی شکرگذار کن مهمه،سعی برگشتی،این اما:گفت و زد لبخندی نوید

 البج کنم،اصال نگات اینطوری آنی،نمیتونم دیگه بسه:گفت و دستاش تو گرفت رو دستام بعد

 .نیستی

 مکث کمی از بعد و ایستاد شدیم،نوید وارد هم با و خونه سمت به کرد راهنمایی رو ومن

 .خوب چه:گفتم و زدم پیشت،لبخندی میاد ساغر امشب عزیزم:گفت

 .میاد نوید،بدم...آی:گفتم ،بلند کشید رو دماغم و جلوتر اومد

 .عشقم غمگینی نبینم:گفت و خندید

 .میاد بدم نزن حرف نوید،اینطوری..اه:گفتم و خندیدم

 ..میبینمت بخواب،فردا خوب:گفت و خندید

 کردم باز رو کردم،موهام عوض رو لباسام و اتاق توی شدم،رفتم تنها من و بیرون رفت بعد

 .اومد در صدای هو یک ،که زمین رو ونشستم

 و جلو اومد شادی با شد،ساغر تر کم هام غصه از کمی ساغر دیدن با تو،که بیا:گفتم بلند

 آنی؟ چطوری:گفت

 .نمیشه بهتر این تووووووپ،از:گفتم و خندیدم

 نه؟ بود خالی نیست،پس خوب حالت:گفت نوید:گفت و نشست کنارم اومد

 ..ساغر:گفتم و شونش به دادم تکیه رو سرم

 .ساغر جان-

 شدی؟ عاشق حاال تا-
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 و کرد پرت رو من چیه موضوع باشه فهمیده تازه انگار میشن،بعد خب،همه آره:گفت و خندید

 !آنی:گفت

 میکنی؟ همچین چته؟؟چرا:گفتم و نشستم دوباره

 ؟...تو یعنی-ساغر

 چی؟ من:گفتم تعجب با

 اپ یه خودت تو هرچند:گفت و زد ای خنده تک نه؟؟؟ دیگه مرغا بین میری داری پس:گفت و خندید

 ...خروسی

 ..بچته کوفت،خروس:گفتم و شونش به کوبیدم

 ویر گذاشتم رو سرم همونجا بخیر،بعد میاد،شب ،خوابم ساغری:گفتم و کشیدم بلندی خمیازه

 .برد خوابم بالفاصله و پاش

 اورد؟ رو اینا کی:گفتم و زدم کنار رو شدم،پتو بیدار نوید مهربان صدای با صبح

 .ساغر حتما-نوید

 سینی یه اب و بیرون رفت بخیر،بعد هم شما صبح:داد جواب و زد بخیر،لبخند صبح:گفتم و شدم بلند

 چیه؟ این:گفتم و کردم نگاهش تعجب برگشت،با

 ..نیفته،آنی دهن از که بیا سنتی،بدو صبحونه-نوید

 بهت ابرادر،خد ببینی جوونی از نوید،خیر نکنه درد دستت:گفتم نوید به صبحونه،رو صرف از بعد

 ..ایشاال بده میخوای هرچی

 .نریز زبون دخترجون،اینقدر برو:گفت و خندید

 ویدن به اتاق،رو بیرون رفتم و سرم روی انداختم قرمز رنگ به شالی پوشیدم یشمی مانتویی

 .دارم کار بیرون میرم من:گفتم

 دیشب؟؟؟؟؟ مثل-نوید

 ..دادا نیستم که باش،بچه راحت،آسوده برمیگردم،خیالت نباش،زود نگران:گفتم و خندیدم
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 .زود دیگه،فقط آنی،فهمیدم بسه-نوید

 طرفش رفتم دیدم،سریع رو اون،مانی از کشیدم،بعد عمیق نفس یه و بیرون رفتم سریع

 ..پخخخخخخخخخخخخخ:وگفتم

 دختر؟؟؟ چته:گفت و پرید هو یه

 آبی؟ دریاهای مفتون چطوری:گفتم و خندیدم

 .نمیشه بهتر این از:گفتم و زدم چی؟،لبخند تو خوبم:گفت و خندید

 

 دیگه؟ داریم،میای همی دور دریا کنار ها بچه با عصر خوبه،امروز:گفت و زد لبخندی

 دریا؟ کدوم...پ،راستی ن پ-

 .نمیکنه هم نگاه بهم حتی نیست،تازگیا دریا اون نترس:گفت و خندید

 .میدیم حرسش نداره،امشب عیبی:گفتم درگوشش و خندیدم

 ..حساسه خیلی من نگو،دریای اینطوری:گفت غمگین لحنی با

 نمک آب تو یکم بزار میاد،فعال در سریع بعد حس تو میره خورده بیخیال،یه زرشک،بابا:گفتم بلند

 .بعد تا بخوابه

 بدی محل تر کم نمیشناسی،هرچی رو دخترا بود،تو گفتن ما از!ها بشه0 نکنی بازی3.. راستی

 ...میشن عاشقت بیشتر کنی توهین بیشتر میشن،هرچی وابسته بیشتر

 جواب بهش دارن،منم دوست بیشتر حتما:گفت هویی یه..بدی فحششون بیشتر هرچی

 .حساسن مورد این رو میدن،چون فحشت تو از بیشتر خیلی اونام که نخیر،اینجاست:دادم

 ...گریزونه آویزونه،آویزونی گریزونی:میگه که هست قانونی یه میدونی

 بندی؟ پای همشون به تو و:گفت و خندید

 خواهم و بودم مستقل دیگران،همیشه محبت به ندارم نیازی خب،من بندم،اما پای معلومه-

 .میگم بهش رک بشه،خیلی آزارم باعث حد از زیاده که هم بود،کسی
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 ..عالیه:گفت و کرد تصدیق

 مانی؟؟؟؟ راستی

 !بله-مانی

 باشه تباهاش حسیه،شاید چه ها،نمیدونم نکردی تعریف واسم رو آشناییتون داستان:گفتم و خندیدم

 نه؟؟؟ پرت تو زده بدجور بار یه خانم دریا این میگه بهم اما

 .همینطوره میگه،دقیقا درست خیلی حست:گفت و خندید

 قاطی دب اش موقه به باشه،ولی شر میخوره سیاسته،بهش با جورایی میاد،یه خوشم ازش میدونی-

 یهرکس دست خوابشم میشه،رگ نرم حرف با اومده،اما بدش بیاد،دیگه بدش یکی از اگه میکنه

 ..کنی حالیش تا باشی بلد باید نیست

 شده؟ چی چیه:بهم،گفتم زده زل متعجب ی چهره یه با مانی دیدم

 میگیری؟ هم قهوه فال:گفت و خندید

 ینا من به آدما با زیاد ارتباط و جانم،شناخت گیرم؟نه فال من کوفت،مگه:گفتم و شونش به زدم

 .باشم خوبی آنالیزگر اول مرحله در که داده رو ویژگی

 .میبینمت ،عصر کسی سراغ برم باید خوبه،من خیلی اینطور که-مانی

 .باشه،برو:دادم جواب و زدم لبخندی

 ردک اعالم گوشیم ،صدای کنم فکر موضوعی به میخواستم شد،تا دور ازم فعال گفتن با مانی

 .نیست قسمت

 کرد،بالفاصله جلب خودش به رو من توجه آشنایی شماره که آوردم بیرون جیبم تو از رو گوشی

 ..دادم جواب

 !بفرمائید بله-

 شما؟ مافی،حال خانوم سالم:داد جواب آشنایی صدای

 شما؟؟؟:گفتم تعجب با
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 .جذاب و خوشتیپ و هیکل خوش آقای یه-

 بعد..گرفته تماس من با آدمی همچین که باشم شانس خوش خیلی باید من پس:گفتم و خندیدم

 کاوه؟ خوبی:گفتم مکث کمی از

 بشناسی؟ منو تا بدم خودم از آدرس همه این باید حتما-کاوه

 داشتی؟؟؟ کاری:دادم ادامه...اهم:گفتم و خندیدم

 آنی؟ کجایی االن:گفت جدیت با

 افتاده؟ مگه،اتفاقی رامسر،چطور-

 بشه گها اونجا،میخواستم میام دارم منم ببینمت،راستش ابداً،میخواستم..نه نه:گفت تاکیدوارانه

 .ببینمت

 خرسندی کنه،اظهار عوض منو روحیه میتونست دوستانه دیدار یه و بودم شدم،تنها خوشحال

 کجایی؟ دقیقا االن عالی چه:گفتم و کردم

 دنبالت،حاظری؟ داد،میام بهم رو اونجا آدرس نیستم،نوید دور-

 ..!آنی:گفت پرسشگر لحنی با کاوه مکث کمی از منتظرتم،بعد..آره-

 ..بله-

 .کن،میبینمت فراموشش:گفت سریع

 واستمیخ شده؟چی چی یعنی:گفتم تعجب با و صورتم جلو اوردم رو کرد،گوشیم قطع سریع بعد و

 بگه؟

 پام ور اسپرتم های کفش و برداشتم رو ام ویال،کوله به برگشتم و جیبم تو گذاشتم رو گوشی

 .در به شد کوبیده مشتی کردم،که

 !تو بیا:گفتم بلند

 گرفتی خصوصی جت:گفتم شمالی لهجه با و ظاهر،خندیدم در چهارچوب در کاوه و شد باز در

 دادا؟؟
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 .وان درجه:گفت و خندید

 وقت؟؟؟ نباشه،یه بد در دم تو بیا حاال-

 داری؟ قراری عصر میگفت بریم،نوید حاظری اگه:گفت و کرد اکتفا لبخندی به

 .دارن خبر آدم چیز همه از جا این همه ماشااهلل:گفتم و خندیدم بلند

 .ام آماده من:گفتم کاوه به رو اون از بعد و شدم بلند و گفتم علی یا

 .خوبه: گفت جدیت با

 رونبی شده؟رفتم چش همیشگی کاوه،شوخ بودمش،اخه ندیده اینطوری حاال بود،تا عجیب خیلی

 .کاوه:وگفتم گرفتم رو دستش ،محکم کاوه به رسیدم تا کردم بدو وبدو

 شده؟ چی:گفت و برگشت

 .بپرسم تو از باید من و این:وگفتم زدم پوزخندی

 رو نم سریع و کرد باز رو در ماشینش به رسیدیم میبرد،وقتی همینطوری رو من و گرفت رو دستم

 .افتاد راه بالفاصله و فرمون پشت نشست خودش ماشین،بعد توی نشوند

 بگو منم به میکنی؟خب اینطوری چرا شده؟آخه چی داداشی!جون کاوه:گفتم و کردم نگاه بهش

 خبره؟ چه اینجا بدونم

 رستوران؟ یه به کنم دعوتت خوردی؟میتونم چیزی:گفت و زد لبخدی

 .ندارم جا خوردیم،دیگه مفصل صبحونه یه نوید با:دادم ادامه و گفتم نوچی

 بهتر،موافقی؟ جای یه میریم پس:داد ادامه لحن همون با

 .نمیام کجا نگی تا:گفتم سرتقانه

 ..اما..نباشه تو واسه شاید مهمیه،البته بزنم،موضوع حرف باهات میخوام:گفت و کرد من به رو

 نه؟ یا شده چی میکنی،میگی دیوونم داری کاوه...اَه:گفتم کالفگی با

 میای؟-کاوه

 .باشه:گفتم و زدم من،لبخندی برای بود،حداقل اعتماد قابل نداشتم،کاوه ای چاره
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 هی ساعت،جلوی نیم حدودا گذشت از شکست،بعد رو مادوتا بین سکوت غمگینی موزیک صدای

 .داشت نگه قشنگ خیلی ویالی

 .هم شدم،کاوه پیاده

 کاوه؟ اومدی جا این چرا:گفتم تعجب با

 محقر؟ ی کلبه این توی بیای کنم دعوتت میتونم:گفت و کنارم اومد

 .آقا میکنم بره؟؟؟باشه،قبول کجا محقر ،کلبه باشه محقر کلبه این:گفتم و خندیدم

 .خوبی مهربونی،خیلی خیلی تو آنی،ممنون ممنون:گفت و زد لبخندی

 نداره،اما عادی کردم،حالت احساس اینکه خاطر به ترسیدم،شاید ازش لحظه یه چرا نمیدونم

 .ممنون:گفتم و زدم لبخندی

 زیبای شدیم،ویالی وارد هم بود،با کرد،عجیب باز رو در کلید دسته با کاوه و در پشت رفتیم

 .محشر گفت میشه بود،تقریبا

 خودته؟ مال اینجا:گفتم کاوه میزدیم،به قدم ویال حیاط توی که همینطور

 ... کاش نبود،ای کاش ای متاسفانه،اما:گفت غمگین

 نترس،چیزی:گفت و خندید:گرفتم کاوه بازوی از سریع و اومد وحشتناکی صدای باره یک که

 .نیست

 چقدر اوهک وای:گفتم ذوق بود،با ناز بود،خیلی زیبا ویال،خیلی داخل بود،رفتیم شده بیشتر ترسم

 ..قشنگه اینجا

 جهنمی هر از جارو این که خاطراتشه نیست،این کافی بودن قشنگ فقط:گفت و زد پوزخندی

 .میکنه تر زشت

 .میشنوم:گفتم و نشستیم هم ها،با مبل از یکی کنار بردمش و گرفتم رو دستش

 به من میدی؟به اهمیت من به چقدر تو بدونی؟آنی مهمه برات:گفت و شد دقیق چهرم به

 ..به احساساتم

 ؟کاوه خوبه مهمی،حالت خیلی واسم که کاوه،معلومه حرفیه چه این:گفتم و کردم قطع رو حرفش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر راد آیسان | شدم عاشق شوخی شوخی رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

193 

 

 آخه دخودتی؟ کاوه:گفتم و زدم زل چشماش به..و کنم،کاوه باور میریزه،نمیتونستم اشک داره دیدم

 نمیزنی؟ حرف شده؟چرا چی

 انکن،توروخد جون،گریه کاوه:گفتم بود گرفته بغضم هم خودم که درحالی و کردم پاک رو اشکش

 ...میشم،کاوه اذیت

 .بدم نشون بهت رو چیزی باال،میخوام بریم میای آنی:گفت و ایستاد

 .بریم:گفتم و ایستادم هم من

 

 یه هب رسیدیم که این تا کردیم طی هارو پله یکی افتادم،یکی راه سرش پشت هم من و رفت اون

 ..شدیم وارد و کرد باز رو اتاق در آرامی به اتاق،کاوه

 و تبس رو اتاق،در توی برد و گرفت رو دستم زیبا،کاوه حال درعین و بود،شیک بزرگی خیلی اتاق

 کاوه؟ میکنی کار چی:گفتم تخت،بهش سمت برد رو من

 داد و اورد بیرون رو ای صندوقچه تخت زیر از جلوم،بعد زد زانو خودش و تخت روی نشوند رو من

 رو ردوگ درخت شده،بوی کاری کنده و بود،چوبی قشنگ بود،خیلی بزرگ گفت میشه تقریبا دستم

 جون؟ کاوه چیه این:گفتم کاوه به میداد،رو

 ...توه مال این:داد جواب بغض با

 من؟ مال:گفتم تعجب با

 ...توه عزیزم،مال آره:داد جواب

 کنم؟ چیکارش باید:گفتم و کردم نگاهی جعبه لرزید،به دلم لحظه یه

 میدی؟ آخرش،قول تا اول رو،از بخون،تمامش:داد جواب

 .......کاوه،میخونم باشه:گفتم و چکید چشمم از اشکی قطره

 .شده میرسونمت،دیر خودم:گفت سریع کاوه شدم،که بلند و گرفت رو دستم

 ...شدیم کاوه ماشین سوار و بیرون رفتیم
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 .شکست رو سکوت موزیک صدای دوباره

 ..دلگیرم تو دست از

 ..نمیگیرم آرامش

 ...شب هر توام یاد با

 ..درگیرم خودم با من

 ..اما نشم پابندت خواستم

 ...جنبیدم دیر خیلی افسوس

 ..باختم دل که فهمیدی خوب تو

 ...فهمیدم اینو نگاهت از من

 

 من از بستگی تو،دل از دلبری

 من از ،وابستگی تو از عاشقی

 ..چیه موضوع نمیفهمیدم میخوردم رو خودم

 من شبیه یکی که عجیبه

 داده دل ساده نگاه یک به

 خودخواهی و غرور همه اون با

 ..افتاده پات و دست به حاال

 ....حرفامو کنی باور وقتشه

 ..دادم پس و عشق امتحان من

 ..کن امتحانم میخوای هرجوری

 .....وایستادم تو پای آخرش تا
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 من از بستگی تو،دل از دلبری

 من از ،وابستگی تو از عاشقی

 «شکوهی شهرام از تو و من»

 ماا عاشقشم منه،من داداش نیست،کاوه نداره،ممکن امکان این نه..اگه کاوه،یعنی ترسیدم،نکنه

 .همین دداداشیمه

 میمونی؟ رامسر:گفتم و کردم نگاهی رسیدیم،بهش وقتی

 هربونیم با بدم،بعد انجام باید که هست کارا تهران،خیلی برم نه،نمیتونم،باید:گفت و زد لبخندی

 .باش خودت مواظب:داد ادامه

 .همینطور هم تو:گفتم و زدم لبخندی متقابال

 و تاقا توی ویال،گذاشتمش سمت به افتادم راه بود دستام توی صندوقچه که درحالی و شدم پیاده

 ..افتادم راه هم دریا،من لب رفتن همه ها بچه کردم بیرون،احساس اومدم

 ..کردی دیر چقدر:گفت و طرفم اومد هم سمتش،اون رفتم و زدم لبخندی دیدم که رو مانی

 .داشتم مهم قرار یه:دادم جواب

 .بقیه پیش بریم بیا:گفت و زد لبخندی

 و ودنب نشسته آتیش دور ها،همه بچه به رسیدیم تا برداشتیم قدم همدیگه کنار باشه گفتن با

 و لبخند بودن،اما خوشحال و میرقصیدن وسط اون بعضیا و میزدن دست عده یه میزدن حرف

 بودیم هنشست مانی بشم،کنار بازجویی و سوال درگیر بود،نمیخواستم ناچاری روی از من خوشحالی

 .میشه بدجنس واقعا وقتا شده،بعضی غریبه خیلی دریا:گفت میزدیم،مانی حرف باهم و

 داری؟ دوسش خیلی:گفتم و زدم لبخندی

 .زیاد خیلی:گفت و زد برق چشماش
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 اومده خوشش دریا از مانی؟نکنه داره؟اندازه دوست رو من هم سامی یعنی کردم فکر دلم توی

 میخندیدن،به و میزدن حرف دوستاش از تا چند با داره سامی دیدم و انداختم همه به باشه،نگاهی

 .بکنه فکر من به حتی نکنم باطل،فکر خیال زهی که توپیدم خودم

 .اورد بیرون نقیضم و ضد افکار از رو من مانی صدای

 چی؟ باشه اومده خوشش سامی از دریا اگه-

 رمانی،فک بابا نه:گفتم میکردیم،بهش فکر چیز یک به کردم،هردو ترس احساس حرفش این از

 تبه نمیده اجازه بهش غرورش داره،فقط دوست اونم معلومه شما خانوم دریا نگاهای این با نکنم

 چطوره؟ میدیم حرص رو اونا هم دوتا بدن،ما حرص تورو میخوان دوتا این االنم..بگه

 .میکنه مانی،درد آخحخخخخخ:گفتم بلند و کشید لپمو و خندید

 بدن؟ حرص و من میخوان فقط دوتا اون مطمئنی:گفت و خندید

 .همینطوره که بله،معلومه بله:گفتم و نیاوردم خودم بروی فهمیدم،اما رو منظورش

 رو ردخت اون دریا،مانی سمت رفتند دختری همراه به و شد بلند عجله با که دیدم رو سامی باره یک

 تفاقیا دریا برای نکنه..بهاره اون:گفت ترس با بود،مانی نگران ،خیلی بود بهار واسمش میشناخت

 آنی؟ باشه افتاده

 از که قهدقی پنج از ؟بعد اتفاقی چه مانی،اخه نکنم فکر:گفتم همین واسه نکنم بدی فکر خواستم

 .میرم کنم،من صبر نمیتونم دیگه:گفت و شد بلند فورا مانی نشد خبری سامی و بهار

 سشحوا اصال انگار که شد،نوید دور سریع و نشد منتظر بیام،اما منم کن مانی؟صبر کجا:زدم داد

 .زدم صدا رو میزد حرف داشت و نبود ما به

 ..نوید...نوید

 شده؟ چی:گفت و طرفم اومد

 ..افتاده اتفاقی دریا کنار کنم فکر:دادم جواب استرس با

 صحنه با هک مانی و بهار سمت دویدم بودم،بالفاصله بد خبر یه منتظر کنم،همش چیکار نمیدونستم

 ..شدم رو روبه وحشتناکی ی
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 داشت میکرد،قلبم گریه داشت مانی و بود مانی دستای روی جون نیمه جسمی با دریا

 کجاست؟ سامی بودم،پس کرده میترکید،بغض

 ودب ممکن غیر دیدنش بود نشسته کنارش که فردی وجود با اما زمین روی افتاده جسمی دیدم

 تمبود،نشس افتاده زمین روی خیس بدنی با رفت،سامی گیج سرم هو یک که مرد اون سمت ،رفتم

 .افتاد کار از قلبم و قلبش روی گذاشتم رو نبود،سرم میکردم،کسی گریه همینطور و کنارش

 .بود رفته بود،سامی مرده نمیزد،سامی من سامی نمیکشید،نمیزد،قلب نفس

 ...سامی زدم جیغ بلند

 داوم هم نوید که مدتی از میکردم،بعد وگریه سینش روی میدادم فشار همینطور رو دستام دوتا

 ..بکنین کاری یه خدا نمیکشه،تورو نفس من ،سامی نمیکشه نفس نوید: زدم جیغ

 .اورژانس به بزنیم زنگ باید:گفت بود نشسته کنارم که پسری

 ویال ،توی کردم باز رو چشمام ندیدم،وقتی رو چیزی هیچ دیگه و رفت سیاهی چشمام جلوی

 کجاست؟ من سامی...سامی ساغر:گفتم و شدم بلند عجله ،با بود نشسته کنارم بودم،ساغر

 ..خوبه،نترس اتاقشه،حالش تو سامی!نباش نگران عزیزم:گفت نگرانی با

 سامی:فتممیگ و میکوبیدم هاش بازو به مشت نمیزد،با نگو،قلبش دروغ:گفتم و شدم بلند سرعت با

 ..مرده،سام

 ..دیگه س زنده میگم!دیوونه کردی سوراخم:زد داد و گرفت رو دستام هو یک که

 ..س زنده قطد جون بگو:کفتم اشک با

 ...س زنده خودتون قطد همون جون به:گفت و خندید

 .عاشقشی که شدم مطمئن دیگه حاال:گفت ساغر که کشیدم راحتی نفس

 .سامی بود،بیقرار بیقرار هم روش،هنوز گذاشتم رو بود،دستم گرفته آروم کمی قلبم

 میری؟ کجا:گفت پوشیدم،ساغر رو لباسام و کردم شکر ی بود،سجده صبح 1 ساعت

 .سامی پیش میرم:دادم جواب
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 .آنی باشه اومده بهوش نکنم فکر اما-

 .کافیه برام سالمه ببینم که نداره،همین عیبی:گفتم و دوختم چشم زمین به

 نه؟ دیگه اناناس و زرشکه و کشک که هم ما حرف:گفت و کرد پوفی

 .جون ساغر ببینم خودم چشمای با میخوام:گفتم مهربونی با

 .نکرد باز رو در کسی اما زدم سامی،در جایگاه سمت رفتم و بیرون زدم اتاق از

 .کن باز و در....سامییییییییی:زدم داد و در به کوبیدم مشت با محکم

 ...بود شد،نوید باز در هو یک که میزدم ضربه در به مشت با همینطور

 شده؟ اومدی؟؟چی تویی؟؟بهوش آنی:گفت تعجب با

 ؟؟؟...نه مرده کوش؟؟؟سامی سامی نوید:گفتم بلند اشک و بغض با

 یکی..تر دیر یکی میرن کرد؟؟همه میشه چه دیگه مرده،خب آره:گفت و خنده زیر زد بلند هو یک

 ..زودتر

 یکی:گفت و تر جلو اورد رو سرش نوید بودم،که کرده تعجب نوید رفتار از بودم،هم ترسیده هم

 .برمیگرده...و میره راه وسط تا سامی مثل هم

 خوبه حالش سامی:گفت من به رو حال همون در بیرون،و رفت خورد،و زنگ گوشیش هو یک

 ...خوابه هنوز نباش،فقط نگران

 ...آروم آروم... اتاق توی رفتم

 روی گذاشتم رو کنارش،سرم تر،نشستم نزدیک بود،رفتم خوابیده اتاق ی گوشه سامی

 ..سینش،میزد

 .عشق واسه–... کی؟؟؟ واسه

 .چشم اشک یه–.... کی؟ عشق

 ...دختره یه–... کی؟ اشک

 ...خره کره:گفت وجودم ته از صدایی هو یک... چیکارس؟
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 میکنی؟؟ خراب منو حال چرا احوال و اوضاع این خودتی؟؟تو...کوفت زدم داد سرش

 سرم!احمق مردک:گفتم و شونش به بود،زدم خواب زدم،هنوز زل چشماش تو و برداشتم رو سرم

 غلطی چه من...بمیری اگه تو منو؟؟آخه میدادی سکته داشتی میدونی: وگفتم جلو بردم رو

 بکنم،هان؟؟؟

 ...نمردی،واال گرفتت شانس

 چی؟؟..وااِل:گفت صدایی هو یک

 بود؟ چی..صدای این نبود،پس کردم،کسی نگاه اطرافم به تعجب با

 مغزی اسمو دیگه:گفتم و سرم به کوبیدم محکم! کردی میبینی؟؟؟خلم:گفتم و کردم نگاه سامی به

 .نمونده

 /شد؟؟ راحت خیالت حاال:گفت و اومد سرم پشت از نوید صدای

 .زنده یا است مرده ببینم میخواستم فقط:گفتم اون از نوید،بعد سمت رفتم و شدم بلند

 رنمیگی ازشون عروسکشونو که کوچوالیی دختر مثل همین میدونم،عزیزم،واسه:گفت و خندید

 نه؟؟؟ بودی کرده بغض

 بود کوچیک وقتی:گفتم و صورتش نزدیک بردم رو اشتباهی،سرم در کامال...نوچ:گفتم و خندیدم

 ..نمیفهمی رو چیزا این که تو..من دست سپردش مامانش

 شد؟؟؟؟ تموم:گفت و زد لبخندی

 .داد نشون بهم رو خروج راه بعد سالمت،و به:گفت نوید که...آره یعنی دادم تکون رو سرم

 .بگذره خوش:گفتم شدم همسان در با وقتی و کردم قفل سرم پشت رو دستام هم من

 اومد،کجا سرم پشت از صدایی که خودم اتاق سمت رفتم بدو بیرون،بدو رفتم سریع بعد و

 خانوم؟؟

 دور رو خودم بغلش،وقتی پریدم و سمتش رفتم دیدم،سریع رو ساغر که برگردوندم رو سرم

 ....اس زنده...اس زنده...ساغی:گفتم کردم
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 میکنی مخفف نافرم اینقدر و من اسم جرا..چل و خل دختره چیه ساغی:گفت عصبانیت با

 ازب رو دهنش دختره..اِ..اِ:گفت و دستش پشت زد میگه؟؟؟بعد چی خودش با ببینه یکی هان؟؟االن

 ..ساغی..ساغی..میزنه داد طوری وهمین کرده

 .بگیریم جشن باس نباش،ما دلم،ناراحت ،عزیز جون ساغر:گفتم و خندیدم بلند

 شد؟؟؟؟ راحت خیالت:گفت و خندید

 .راحت خیلی:زدم جیغ

 .سرمون میریزن همه خبرته؟؟االن چه!تر،آنی آروم:گفت و شونم به زد

 یه..نیآ ای دیوونه تو:گفت و خندید میزدیم،که چرخ همینطوری و گرفتم رو دستاش و خندیدم بلند

 .عاشق خل

 ...عاشقم من..دیوونم من...آره:زدم داد بلند

 اراحتن باز شده؟؟چرا چی دیگه:گفت تعجب ،با!ساغر اما:گفتم غمگینی لحن با و واستادیم هو یک

 شدی؟

 ..نیاد کما؟بیرون تو بره چی؟؟اگه نشه بیدار دیگه بود،اگه نشده بیدار هنوز-

 حالت ؟؟آنی..چی باشه نداشته کلید قفلش چی؟؟؟اگه کنه قفل خودش رو از و در اگه-ساغر

 ؟؟؟نه نمیاد،بمیره بدت هم تو اینکه مثل آسیبی،اصال هیچ بدون...سالمه سالم خوبه؟؟؟سامی

 ...ساغی بگیر گاز رو زدم؟؟؟زبونت حرفی همچین کی دختره،من های:گفتم و شونش به زدم

 آنی؟ کنم چیکار تو دست ااز من آخه...ساغی گفت باز:گفت عصبانیت با

 زنیمب قدم دریا کنار بریم بیا:گفتم ساغر به رو اومد،بعد جا حالم خدایی..دور...دور:گفتم و خندیدم

 جون؟؟ ساغر میای

 ؟؟؟..که کنم،میفهمی دیر نباید دارم قرار کسی دقیقه،با بیست بریم،فقط:گفت و زد لبخندی

 چی؟ کی؟کجا؟واسه با: وگفتم زدم داری حالت سوت

 ...فضوال شمردن واسه...داییش ی شجاع،خونه آقای
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 تارهس خواب موقع همیشه درسته حاال...ترسوام چقدر من میدونی که تو...ببر منم:گفتم التماس با

 چطوره؟؟ میشمارم هم رو فضوال تو خاطر به دفعه این میشمارم،اما هارو

 متفرقه،اکیداً افراد میفهمی،ورود...خصوصیه نمیره،مالقات رو از دختره...هی اَک:گفت و خندید

 .ممنوع

 عزیز؟؟؟ دوست شما حتی:گفتم سوال با

 .عزیز دوست.... شما حتی:گفت و زد لبخندی

 .خونی و سرسخت دشمن یه..دشمنم...نیستم دوست که من خب:گفتم و خندیدم

 ...روش آبم میکنی،یه دیوونم کن،آخرش باور آنی:گفت و خندید متقابال

 دیگه؟؟؟؟ معدنی-

 بریم؟؟؟ میخواستیم کجا آنی-ساغر

 کنار رسیدیم تا دویدیم هم با هردو دریا تا..بدو بدو...میشه دیر که بریم بدو:گفتم و رفتم راه کمی

 ..ساحل

 ی شونه رو گذاشتم رو سرم و صخره یه کنار نشستیم میزدیم نفس نفس که طور همین

 ...آنی:گفت و خندید ساغر،ساغر

 ..هوم-

 چیه؟؟؟ هومن به راجع نظرت-ساغر

 هم رو فضوال...شجاعه خیلی:گفتم و خندیدم بلند بعد..هومن:گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 .نیستم بلد رو داییش خونه فقط...بشماری میده حال خیلی باهاش

 خودش به رو فکرم خیلی روزه میدونی،چند...دارم قرار هومن فهمیدی،با درست:گفت و خندید

 ...که کردم پیدا بهش نسبت احساساتی یه جورایی کرده،یه مشغول

 کنی؟؟؟؟ توصیفش نمیتونی که:دادم ادامه رو حرفش

 ..اما شده چم نهار،نمیدونم واسه کرد دعوتم دیروز راستش..دقیقاً:گفت و زد لبخندی
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 ...!شدی عاشقش شاید:گفتم جدیت با

 .نمیدونم:گفت و پایین انداخت رو سرش

 ... کرده مجنون رو لیلی که عاشقی برادر بسوزه:گفتم و خندیدم

 ..سامی و تو حد تا نه...حد اون تا نه:گفت و باال اورد رو سرش

 اطالعی هیچ خودم به نسبت اون احساس از هنوز عمو،من نکن شلوغش....اوووووووووه:گفتم بلند

 .ندارم

 واقعا؟؟؟:گفت تعجب با

 .اهوم-

 .آنی......آنی..آنی:میزد داد که شنیدم رو بلندی صدای باره یک

 ؟مانی؟ میزنی داد چرا شده چی:گفتم و کنارش رفتم...مانیه دیدم و شدم بلند

 دختر؟؟؟ کجایی:گفت کالفگی با

 افتاده؟؟ شده؟اتفاقی چی..برا و دور همین:گفتم میشد ما نزدیک داشت ساغر که درحالی

 .فقط...نه که اتفاقی:گفت و زد لبخندی

 ...بشه برگزار جشن یه قراره امشب:گفت که کردم نگاه بهش تعجب با

 که؟؟؟ نداره خوبه،نگرانی که صاحابش،این مبارکه-

 ..اگه...اگه شده صمیمی سامی با خیلی میترسم،دریا آنی:گفت و زد زل چشمام تو

 چی؟؟؟ اگه:گفتم تعجب با

 .. پیدا احساسی سامی به نسبت اگه:گفت و داد ادامه رو حرفش

 و نیافتاده،نمیافته اتفاق چیزی همچین میدم امضا بهت....عمراً:گفتم و کردم قطع رو حرفش

 .افتاد نخواهد

 مطمئنی؟؟؟:گفت و زد لبخندی
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 ...شصت در صد-

 بدی؟ حرص و من میخوای شیطون،فقط ای:گفت و خندید

 ...اهوم-

 چیشد،؟ باز:گفتم کالفگی شد،با غمگین دوباره هو یک

 قایآ چیشده:گفت بود رسیده دیگه حاال که نیست،ساغر مهم...هیچی:گفت و کرد بلند رو سرش

 زند؟

 مه شما..دعوتن ها بچه بشه،همه برگزار مهمونی شب،یه البته قراره هیچ،فردا... خانم سالم-مانی

 .بیارید تشریف

 .همراهتون با البته:گفتم و ساغر ی شونه به زدم

 من هب کسی هنوز البته:وگفت زد لبخندی اجبار به بود گرفته حرصش من رفتار از کمی که ساغر

 .بیام میکنم سعی...ممنون...خب بود،اما نداده اطالع

 عزیز؟ نداری برم،کاری دیگه من آنی:گفت و کرد من به رو بعد

 .میگم رو ،شمارش بدی بهم دقیق رو آمارش فقط دیگه،قربونت نه:گفتم جدیت با

 یلتحو آمیزی شیطنت لبخند کردم، قفل سرم پشت رو شد،دستام دور ما از بالفاصله و خندید

 !مانـــــــــی:گفتم و دادم مانی

 بله؟-

 کیه؟ همراهت-

 .شمایید معلومه:گفت و خندید بلند

 .خرید بریم بزن پس:گفتم و زدم بشکنی

 ...چشم،مادام روی به:گفت و کرد تعظیم

...................................... .................................................. 

 .باشه بهتر جا اون از خرید کنم ،فکر میشناسم رو جایی یه من
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 .الحهص هرچی:گفتم و انداختم باال رو هام شونه

 .نداشتیم گفتن برای حرفی موقع میکرد،اون رانندگی جلو به چشم و خونسردی با

 .سامی..انداختم، نگاهی شماره به و آوردمش بیرون جیبم تو خورد،از زنگ گوشیم بالفاصله

 دی؟نمی جواب چرا:گفت یکباره ،مانی میخورد زنگ گوشیم که ندادم،همینطور جواب و زدم لبخندی

 .مزاحمه:گفتم بهش نهایتی بی خونسردی متقابالً،با رو پاها و هم روی گذاشتم رو دستام

 از ور گوشی یکهو بود کرده تعجب کمی که نداشت،مانی تمومی زنگ نداشت،صدای العملی عکس

 مزاحم،آره؟ بوده،آقای این پس:گفت لبخندی با و گرفت دستم

 .اشب بده،زود جواب مانی:باشه،گفتم رسیده ذهنم به فکری انگار دقیقا،بعد:گفتم و زدم لبخندی

 باشه؟ نمیشه هم نمیکنم،اصرار رو کار این ابداً...چی:گفت شده گرد چشمای با

 مانـــــــــــــــــ:گفتم خواهش داره؟با عیبی چه چرا؟مگه آخه:گفتم حرص با

 .میکنه چیکار ببینم نبود؟؟؟میخوام همین قرارمون بدم،مگه حرصش خرده یه میخوام!خواهش-

 آررهههه؟؟؟؟؟:گفت تعجب با

 ...ابداً،فقط خودت قول به...نههههههههه:زدم داد بلند و فهمیدم رو منظورش

 .بفرمائید بله:داد جواب بود،که نشده تموم حرفم هنوز

................ 

 ..که هستم،میشناسید زند مانی:گفت و کرد نگاهی من به

.................. 

 :گفت و زد لبخندی

 کنی؟ صحبت باهاش آره،میخوای..آنی؟...بیرون جان،اومدیم آره،سامی

................... 

 ..دار نگه خدا
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 شدی؟ راحت:گفت بالفاصله و کرد قطع

 .نکنه کم سرمون از تو سایه خدا...آقایی گرم،خیلی جورم،دمت چه:گفتم غلظت با

 .رسیدیم:گفت و انداخت داشت،نگاهی دقیقه،نگه پنج از بعد و خندید

 سایلبا و شلوار و کت از من گرفتنای ایراد عالمه یه از شدیم،بعد فروشگاه وارد باهم و شدم پیاده

 و دلسوزی به لعنت افتادم،اما سامی یاد به لحظه کردیم،یه انتخاب جذبه با و شیک ،یه مردونه

 جذاب اون وجود با و بود کردم،مشکی گرم مانی و خودم های نقشه با رو سرم و فرستادم عشق

 .بود شده تر

 امشب؟ کشونه دریا:گفتم بهش:پرسید رو نظرم وقتی

 .نمیمیرند سرسختان:گفت و خندید

 حد؟ این تا یعنی-

 فتوق بزرگ فروشگاه یه ویترین شد،جلوی من خرید ،نوبت حساب تسویه از بعد و زد لبخندی

 داده مانکن به رو زیبایی نازش،حالت و پفکی دامن که قشنگی دخترانه و قرمز کردم،لباس

 کنی؟ امتحان میخوای:گفت و کنارم اومد کرد،مانی جلب خودش به رو من بود،توجه

 ...خب آره خب:گفتم و کردم نگاه بهش

 ...داشت،زرد،مشکی،قرمز رنگ سه فروشگاه،لباس توی کشوند و گرفت رو دستم و خندید

 ظرمن به:گفت میکرد نگاه لباس به که حالی در و کنارم اومد بود،مانی گرفته رو قرمز من چشم اما

 ...تره قشنگ قرمزش

 کنم؟ پرو میتونم:گفتم فروشنده به رو

 بله:گفت میکرد آماده رو لباس که حالی در و زد لبخندی بود مهربان و آرام دختری که فروشنده

 .البته

 هچ که آخ:گفتم و زدم داری کش سوت پوشیدم پرو،وقتی اتاق سمت رفتم و گرفتمش سریعاً

 ..نایسه نایس

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر راد آیسان | شدم عاشق شوخی شوخی رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

216 

 

 اب همچین خان،فردا میاد،سامی بهم بیشتر اینطوری:گفتم و بردم باال سرم رو دست با رو موهام

 ...بمیری که کنم حرصیت مانی

 .نهنمیک فکر تو به اصال چاکشه،سامی سینه عاشق انگار میگه همچین:گفت درونم از صدایی

 که یستمن نمک هستم،گوله که نیستم خوشگل...ببند:گفتم بهش نفس به اعتماد کمال با هم من

 خدا؟؟؟ از میخواد چی دیگه...هستم که نیستم دکتر هستم،خانم

 ..اومدم در افکارم از خورد در به که ای تقه صدای با

 نداری؟؟ الزم آنی؟کمک چیشد-بود مانی

 .کن حساب رو پولش برو نخیر،عالیه،...پدرسوخته:گفتم و خندیدم بلند

 حساب خودم هم نمیگفتی...ای، دونه یه:گفت که شنیدم رو خندش صدای در پشت از

 .میکردم،دخترم

 شکنار رفتم هم تسویه،من واسه رفته مانی بیرون،دیدم اومدم وقتی اوردم در رو لباس و خندیدم

 پسندیدی؟:پرسید ،مانی

 ...اهوم-

 ..پرسید فروشنده از رو لباس قیمت و زد لبخندی

 ..نداره شمارو قابل البته:گفت لباس مبلغ اعالم از بعد فروشنده

 نداره؟؟ تخفیف:گفتم من و کرد تشکر مانی

 که یست،وچیز ایتالیا کار لباس این:گفت میشه،فروشنده منفجر خنده از داره مانی کردم احساس

 مطمئنمبندازید، فروشگاها بقیه به نگاه یه واقعیه،شما قیمت از تر میکنید،کم پرداخت دارین شما

 ....کنید، پیدا نمیتونید رو مدل این شبیه حتی

 ارک کار..آشناس کارش چقد گفتم خورده یه اولش بله،صحیح،منم:گفتم و زدم لبخندی هم من

 مانی؟ نه مگه:گفتم و مانی شونه به زدم..بوده، ایتالیا

 .البته:گفت و زد لبخندی مانی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر راد آیسان | شدم عاشق شوخی شوخی رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

217 

 

 با ن،کارمو گشتیم فروشگاه تو که ی دور چند از کرد،بعد حساب رو لباس پول مانی که این از بعد

 به دیگه های پرت و خرت سری یه و مانی برای کروات و خودم برای قرمز ناز صندل یه خریدن

 .افتادیم راه به ویال سمت

 ؟..شدین آشنا هم با چطوری:گفتم مانی به راه بین

 بگم؟ کجاش از:گفت و زد لبخندی

 .کاملDVD...سانسور بدون اولش از-

 ردف توسط مانی شدن ،تحقیر دریا به نامه،اعتراف دانشگاه،پایان کردن،از تعریف به کرد شروع

 ...سفر همین تا خالصه و مذکور،

 ..باحالیه دختر گرم،عجب دمش:گفتم بلند شد تموم وقتی

 کنی؟ بازی مرد یه غرور با که باحاله کجاش باحاله؟این:گفت و خندید

 ور اصل این هرگز...میکنن بازی غرورت با نکنی بازی بقیه غرور با همینه،اگه خوبیش اتفاقاً-

 ..نکن فراموش

 .آنی نمیشه اینطوری هم همیشه:گفت و کرد چشمام به مستقیمی نگاه مانی

 .مطمئنم...میشه چرا:گفتم سرتقانه

 از:گفتم که زد دنبالم،لبخند بیا1 ساعت:گفتم مانی به رو و برداشتم رو لباسم رسیدیم،ساک وقتی

 گوش گفتم من نمیگیری،هرچی قرار تاثیر تحت نمیدی،زیاد نشون احمقانه رفتار خودت

 شد؟ تفهیم...میکنی

 نیست؟ ای دیگه امر...چشم:گفت و خندید

 .بری میتونی دیگه نه-

 داشت که رو ساغر بلند صدای و کوبیدم رو ساغر،در اتاق سمت رفتم و شدم پیاده ماشین از

 ..شنیدم میکرد دعوتم

 ...تو بیا

 ..میزنه حرف گوشی با داره ساغر ودیدم کردم باز رو در
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 .خداحافظ.....برم قربونت نباش نگران...... فردا احتماال مامان نمیدونم-ساغر

 ...دیگه تو بیا واستادی؟ چرا:گفت و انداخت من ی چهره به نگاهی و کرد قطع

 چیه؟ این:گفت خنده واستادم،با روبروش و اتاق ی گوشه گذاشتم رو داخل،ساک رفتم

 .لباس-

 بخ:داد ادامه که کردم بهش دار معنا نگاه یه...هو با منم..خرید؟خوبه رفتی جداً:گفت و زد لبخندی

 ...رسمی خیلی خرید،البته رفتیم هم ما...دیگه میاد اونم

 .قطد جان به بودیم غریبه دوتا مث ندادم محل بهش اصال من:گفت که کردم نگاهی بهش دوباره

 آرایشگاه بریم...نیمه و 3 ساعت االن:گفتم ساغر به رو بعد و انداختم و کشیدم سرم از رو شالم

 ...یا

 آرایشگاه؟ برم میدی؟من فحش-ساغر

 .دیگه معلومه خب...خوشگلی همینجوریشم تو ،عزیزم پ ن پ-

 .آرایشگرم پا یه خودم من رفته یادت اینکه مثل:وگفت جلو اومد

 .ترکونب امشب ساغر...بود گیج حواسم کردی،اصال اشاره ظریفی ی نکته به:گفتم و زدم بشکنی

 رو؟ چی-ساغر

 بهش دستم من مگه...رباییده سرت از و عقل پاک هومن این جون دختر خب...سوزن با و من-

 .نرسه

 .نبود حواسم دیگه نشو بدجنس آنی اِ -ساغر

 .ببینم بیار رو لباست بکنی،برو توجیه حاال،نمیخواد خب:گفتم و خندیدم

 لوازم که یکیش:گفتم و زدم برگشت،سوتی خرید ساک عالمه یه با و اتاق توی رفت

 چیه؟ بقیش..آرایشیه

 میاد؟ بهم چطوریه اینه،ببین:گفت و داد دستم هارو ساک از یکی
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 دهش کار تزئینی های مهره با که بود آبی ساتن پیراهن انداختم،یه ونگاهی اوردم بیرون رو لباس

 .بود

 .ندارم کش یعنی مطمئنم..هومنه سلیقه اما...زیباست،:گفتم و کردم ساغر به نگاهی آمیز تحسین

 فهمیدی؟ کجا از....تو نفع به هیچ یک:گفت و خندید

 .باهاش دارم که رو آشنایی خورده یه جون،باالخره ساغر بچگیامه دوست:گفتم و زدم پوزخندی

 ...آورد بیرون رو لباس و من ساک سمت رفت

 .میدم قول میشی،بهت عروسکا مث امشب آنی وای نازه چقدر:گفت و زد داری کش سوت

 رو اراییک چه باید ببینیم بیا...ای عقده:گفت که خنده زیر زدم بلند بعد...ایتالیاست چی؟کار پ-

 .بدیم انجام

 عتمادا من کار به:گفت من به رو و اورد بیرون رو لوازمش یکی نشوند،یکی رو من و کشید رو دستم

 داری؟

 ...نه:گفتم و دادم تکون رو سرم

 جشنه؟ کجاست؟میدونه نوید راستی...باشی،فهمیدی؟ داشته باید...نگمه و نه-

 رو گوشیت لحظه کاره،یه در هم برادری بود رفته یادم بیداد،اصال داد ای:گفتم و پیشونیم به زدم

 ...کردم وارد رو نوید شماره سریعاً و داد بهم رو گوشیش.بزنم زنگ بهش ساغر بده

 ...شنیدم رو صداش باالخره که بود کرده نگرانم کمی گوشی ممتد صدای

 .بفرمائید بله-

 کجایی؟ هست معلوم نوید اوه:گفتم و کشیدم آهی

 ...دریا کنار:گفت غمگین لحنی با

 ؟..هان نشدی که غرق دریا؟ببینم دریا؟کدوم کنار..چی

 نظرت دختر،به آخه...کن خداحافظی مامان با من طرف کمده،از زیر نامم شدم،وصیت غرق چرا-

 بیافته؟ اتفاق میتونه موقعیت این تو چیزی همچین
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 سوخت،داداش حالت به شدم،دلم تو نگران که منه تقصیر نبود،اصال ای بامزه شوخی هم اصال-

 .بزرگه

 کردی؟ قطع:گفت کردم،ساغر قطع رو گوشی سریعا و

 ...خب آره-

 گفتی؟ بهش-ساغر

 .باش مطمئن رو نویده،این میشه خبردار چیز همه از که کسی اولین میدونست،همیشه خودش-

 کنیم؟ شروع:گفت و انداخت باال ای شونه

 ......yes:گفتم و زدم چشمکی

. .................................................. .................................................. 

 ماه شد،حاال تموم...اهان:گفت تمام خونسردی تو،با بدجنسی چقدر دیگه کنم نگاه بزار ساغر

 .شدی

 معرکه:گفت ساغر که زدم ایستادم،دوری قدی ی آینه روبروی رفتم و شدم بلند صندلی روی از

 ....two نامبر..شدی

 ....one....عزیزمone:گفتم و کردم نگاهی بهش تعجب با

 ...منم که اون:گفت و زد چشمکی

 بیشتری جعد حاال که داشتم،موهام زیبایی و ملیح آرایش کردم ورانداز رو خودم دوباره و خندیدم

 فقط:گفت و کرد صورتم به بین نکته نگاهی بود،ساغر شده جمع سرم روی ماهرانه حالتی داشت،با

 ...کمه االن چیزی یه

 چی؟ گفتم تعجب با

 ...لبام روی کشید رو رژی بعد و باال اورد رو دستش و سمتم اومد

 .بخورمت بزار آنی:گفت و شد دور ازم میاد،بعد بیشتر لباست به این-ساغر

 .گشنه....بخور بیا:گفتم و خندیدم
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 .داوم خوشم آفرین...میچرخی خوب نه:گفت و زدم ببینم،چرخی بزن چرخ یه:گفت و خندید ساغر

 کفشاش هم کردم،ساغر پام وسریع اورد رو هام بیار،صندل رو کفشام برو..ساغی هی...مسخره-

 خوب من آنی:وگفت من سمت بود،اومد گرفته خودش به تری موقرانه حالت آبی لباس پوشید،با رو

 چی؟ موهام مدل شدم

 ...شدی،فقط بیست های-

 ور سرش هو یک و آینه جلوی میرفت،رفت یادم گفتی،داشت شد خوب:گفت و باال اورد رو دستش

 چطوره؟:گفت و من سمت برگشت پایین،بعد اورد

 ....بخورمت بزار ساغر-

 ....بخور بیا:گفت و خندید

 ارمونیه خیلی لباست با میاد،مخصوصاً بهت خیلی آبی شدی،لنز ناز خیلی:گفتم و زدم چشمکی

 .داره

 میخوای...هدیوون:گفت و شونم به بشه،کوبید ست لباسم با میگرفتیم قرمز لنز یه منم واسه کاش

 بشی؟ آشام خون

 گرفته؟ رو جشن این کی گفتی مانی

 ....نمیکنم فکر اینطوری که من تولدشه،اما هم سیاوش،مناسبتش-

 و خندیدمی جمعیت میون بودن،سیاوش اومده همه پایین،تقریباً رفتیم ها پله از و گرفتم رو دستش

 جمعیت به هم بود،ما اورده وجد به رو همه موزیک میکرد،صدای صحبت هومن با داشت نوید

 ...نیست که دریا:گفتم مانی درگوش پیوستیم،آروم

 ...برسه که االنه:گفت و کرد نگاهی

 میدونی؟ کجا از تو:گفتم تعجب با

 .کردم حس فقط-مانی

 ...اهان-
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 و زدم چشمکی مانی بود،به کرده ترم طاقت بود،کم شده شروع تازه که شادی موزیک صدای

 بود،لباسی شده زیبا العاده فوق شدند،دریا وارد دریا همراه به که دیدم رو سامی بعد کمی خندید

 فکر خودم با آن من،یک خدای آه.. سامی نام به همراهی رسمش،و نام به ،غروری اسمش رنگ به

 ..سامی که اگه کردم

 درگوش هم دزدید،من رو نگاهش دوباره اما کرد نگاه مانی به دریا دیدم و دادم تکون رو سرم

 ..شده شیک چه ببین رو سامی: گفتم مانی

 .دهن آب و بند و نگیره قرار شرایط تاثیر تحت زیادی تا دربیارم رو حرصش خواستم کار این با

 یدند،کممیرقص داشتند که جمعیتی میون کشید و گرفت رو شد،دستم حرفم مطیع انگار که هم مانی

 ..رقصیدن به کردم شروع موزیک هیجان با همراه و نیاوردم

 کمر به برسه بره بده قرو

 .کمر تو رقص میخوای که تویی

 وایسی وقت یه نبینم

 نانسی از تر قشنگ تویی

 تمودس مانی زندگیه،، تفریح ترین بخش لذت رقص که بودیم،واقعا شاد و میرقصیدیم مانی با

 افتادم بغلش تو زدمو چرخ یه دوباره.بود دستش تو هنوز دستم اما طرف اون شدم پرت و گرفت

 رو چر همه دیگه وسط میومد رقص و آهنگ وقتی بود من خصوصیتای از این رقصیدیم حسابی...

 ..بودم کرده فراموش رو سامی اصال لحظم اون..میرفت یادم

 شانسی زندگیم توی تو

 ...صورتم روی بو بود شده خیره سامی نگاه

 وایسی وقت یه نبینم نایسی چقد تو امشب

 !..مانی:گفتم تعجب شدم،با جوری یه..چسبوند خودش به تقریبا کمرمو پشت برد دستشو

 نانسی از تر قشنگ تویی

 ناش نیناش ناش نیش
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 باش بیدار صبح تا رو شب

 بده قر من با تو بیا حاال بده فر موهاتو

 .ببینه دریا میخوام آنی،فقط الزمه:گفت درگوشم و خندید

 .دادیم ادامه و کردیم طبیعیش خودمون قول به بعد و..اهان:گفتم و زدم لبخندی-

 کمر به برسه بره بده قرو

 کمر تو رقص میخوای که تویی

 وایسی وقت یه نبینم

 نانسی از تر قشنگ تویی

 نایسی چقد تو امشب

 بده قرش قر قر

 بده بهش لباتو..بده فرش موهاتو

 براش بخند براش بخند براش نبند چشاتو

 آسم و تیپ خوش که من واسم داره ناز باز

 برام بخند برام بخند برام نبند چشمتو

 ..ناش نیناش ناش نیش

.......................................... 

 دیوید پا یه هم اومد،شما بابا،خوشم نه:گفتم مانی به رو و شد،خندیدم تموم آهنگ اولین

 .دادم تحویل بهش چشمکی بعد و...خودت واسه بودی کاپرفیلدی

 ...باشه جکسون مایکل نکنم،منظورت اشتباه اگه البته:گفت و خندید هم مانی

 .میکنم اشتباه باهم رو دوتا این همیشه من ببخشید...اهان:گفتم و کردم فکر خورده یه

 میگیری؟ اشتباه که دارن هم شباهتی مگه آخه:گفت و خندید بلند مانی
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 میکنه؟ فرقی چه حاال:گفتم و کردم نگاهش جدیت با

 ناآش میشد،چقدر انجام دونفره که بود آرومی رقص نوبت مالیم، موزیکی شروع و سکوت ایجاد با

 رقصیدیم سامی با عروسی یه توی بود سالم05 تقریبا آهنگه،وقتی این وای:گفتم مانی به بود،رو

 ...میرقصیدیم دونفره که بود باری بود،اولین قشنگ ،چقدر

 آرهههههه؟؟؟؟؟:گفت و کرد نگاهم تعجب با مانی

 انجام داری دوسش که کسی با رو رقص این معموال برقصی دریا با نداری دوست تو اهوم،مانی-

 .میدی

 .نمیکنه هم نگاه بهم حتی:گفت و زد پوزخندی

 قانون..میدیم میدن،حرص نداره،حرص عیبی:گفتم و نشست لبم گوشه ای مرموزانه ی خنده

 .یک شماره

 حاظرم که من:گفت و خندید

 اوی:مگفت بلندتر فکر،کمی تو مانی...شده جیگری نیگا،چه رو پدرسوخته سامی:گفتم مانی به

 ..ها توام با...مانی

 گفتی؟ چی هان؟-

 نمیبینی؟ اصال یا میبینی؟ ریز رو ما دیدی رو دریا دیگه بله

 هدیگ نده وا. میشه خراب چی همه ها بیاری در بازی تابلو اینجوری بخوای اگه امشب مانی ببین

 .نخواد منو اون وقتی دنبالش برم من داره فایده چه بعدشم..توه با حق..باشه-

 ...ها مغروری زیادی نمه یه شومام مانی ها خودمونیم ولی

 ..نمیکنم گدایی عشقو وقت هیچ من بیفتم؟ پاش ؟به کنم التماسش برم-

 هان؟..خودت عین کرده لج مام خانم دریا این شاید

 ..آنی نمیتونم نبینم چیزی ازش وقتی تا اما نمیدونم-

 داداش؟ اوکی دریا این خیال بی اصال من به بده دل باش نداشته غم داری رو آنی تا-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر راد آیسان | شدم عاشق شوخی شوخی رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

215 

 

 .بریم بزن قبول-

 و دمیرقصی دریا آغوش در چطوور که بود سامی به مانی،نگاهم به هم من نبود من به حواسش مانی

 بود شاد

 داداش؟ اوکی دریا این خیال بی اصال من به بده دل باش نداشته غم داری رو آنی تا-

 ..بریم بزن قبول-

 ...باید چرا بودم،آخه شده کنم،گیج تحمل نمیتونستم

 ...آنی

 ..ها توم با..آنی

 منی؟ با ؟..هوم

 شده؟ چیزی توم با بله

 ...نیست چیزی نه هان؟نه

 انیم حیف...دختره جاکرده سامی بغل تو خودشو چطور داشتم،ببین نفرت میومد،ازش بدم دریا از

 ...لیاقت بی تو واسه

 هی با و گفت چیزی یه دریا گوش در سامی دیدم که کشیدم راحت نفس یه آهنگ شدن تموم با

 ...شد رد مانی کنار از پوسخند یه با تقریبا نه که لبخند

 کنی؟هان؟ کار چی میخوای االن مثال...پسر خودتو کن کنترل مانی چته-آنی

 .برقصه باهاش دوباره نمیذارم-

 ...اصال چه تو به...میکنی توغلط

 ...دهنش تو بریزم رو پسره این دندونای برم بذار نکن اذیت آنی-

 ...ها بفهم دهنتو حرف

 ...اِ اِ...میخوره منو دریای چشاش با داره کن نگاه ؟هان؟ سامی چیکاره تو-

 ...نیست آدمی همچین سامی...مانی دیگه بسه
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 هبقی مث دریام کرده فکر میزنه؟ گول رو دریا داره نمیبینی ؟..رو حاجی بچه این ندیدی پس نه

 ..دختراس

 ...نمیذارم نه

 ..هردوشون بمیرن برن..درک به. باشن خوش باهم بذار جهنم به-

 ...نه نگو گیره گلوت توم..توم؟.نکنه...مشکوک-

 .نخیرم

 ...خیرم خیلیم-

 .....نه نه نه

 ...آره آره آره-

 ...ردنب خانوم دریا و سامی کیفارو همه که فعال بشه ما نصیب هم چیزی یه بلکه وسط بریم ولش

 سامی نمیخواست میومد،دلم بدم چی همه بیرون،از برم میخواست بودم،دلم خورده حرص خیلی

 ..ببینم رو

 :گفت بود دیده رو من خوردن حرص که مانی

 خوردی؟ غصه..عشقه خودمو انی اصال

 ..دادم ادامه رقص به و زدم کمرنگی لبخند

 . شد عوض یارش هرکسی هو یه و رسید خودش هیجان اوج به رقص

 ..بودم دیده جن انگار..گرفت گر بدنم هو یه...ام سامی بغل تو دیدم کردم باز چشم تا

 میگذره؟ خوش آنی...به به:گفت و زد کجی لبخند

 ؟..نگذره چرا:گفتم و کردم جمع رو نفسم تمام

 چی؟ واسه عصبانیت بود،دیگه کرده کیف حسابی که چی؟اون برای بود،نمیدونم شده کالفه

 مانی؟ با:داد ادامه و زد زل چشمام تو
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 میدونی که تو ندونه جذابی،هرکی اون مانی؟به چشه-

 ..میداد قورتت داشت نداره،فقط عیبی هیچ-سامی

 ..هیچ تو به:گفتم لجوجانه

 درگردنش ، بستم چشمامو..کرد تر فشرده رو قلبم سامی های لب شدم،حرارت داغ باره یک

 .کردم وهمراهیش آویختم

 میلرزید،به داشت وجودم دویدم،تمام و کردم جدا ازش رو خودم سریع که بود نگذشته کمی

 ...گریه زیر زدم و دیوار به دادم تکیه رسیدم وقتی و افتادم راه به خروجی سمت

 .....میکنی؟ من با و کار این سامی؟چرا چرا آخه-

 .برداشت رو گوشی سریعاً که نوید به زدم زنگ

 ..بفرمائید بله-

 .میکنم خواهش...بیرون بیا نویدی-

 میکنی؟ گریه داری:گفت تعجب با

 ور خودم و سمتش ،دویدم من سمت میاد داره نوید دیدم مدتی از کردم،بعد قطع رو گوشی سریع

 ..بغلش تو کردم پرت

 ؟..خواهرم میکنی؟چیشده گریه داری برم قوربونت:گفت و زد پیشونیم به ای بوسه نوید

 ..بریم بیا نوید:گفتم و کردم نگاه چشماش تو

 ..هدیگ بسه...ریخت ریمالت همه ببین...نکن گریه عزیزم،میریم،فقط باشه:گفت و زد لبخندی

 ...اس ساعته60..کوفت:گفتم و خندیدم حرفش از

 .میریم:گفت و زد لبخندی

 میشدن،نوید خارج رضایت و شادی با همه ها شد،بچه تموم جشن ساعت نیم تقریباً مدت از بعد

 آنی؟ بریم:گفت و سمتم اومد

 .اهوم-
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 ..جایگاه به رفتیم و گرفتم رو نوید دست کسلی با

 .دارم کاری باهاش..سیاوشم پیش امشب من:گفت اتاق،نوید به رسیدیم وقتی

 .بیاد میگم ساغر به داداش،من برو:گفتم و زدم لبخندی

 رو لباسم و کردم پاک رو بستم،آرایشم محکم رو در و اتاق توی شد،رفتم دور سریعاً و زد لبخندی

 .کردم عوض اسپرت شلوار و بلوز یه با

 .رسید ساغر دقیقه ده تقریباً گذشت از پیشم،بعد بیاد گفتم و زدم زنگ ساغر به

 پکری؟ شده؟چرا چی:گفت خوشحالی با و نشست کنارم اومد

 د؟چی؟چیش تو هیچی:گفتم نمیکردم نگاه بهش اصال که درحالی و کردم قفل هام زانو رو دستامو

 .هومی با بود،مخصوصاً  عالی:گفت و زد لبخندی

 سگته؟:گفتم تعجب با

 جذاب و محترم و متشخص خیلی...میگم و چیه؟آنی؟هومن سگ:گفت و شونم به کوبید عصبنایت با

 .و

 ..آر در لباستو برو:گفتم و حرفش تو پریدم

 ...ردب خوابم آنی و بشم مغلوبش نتوستم که بود شده سنگین اونقد هام بودم،پلک شده خسته

 ..کنار زدم رو بود،پتو خوابیده گربه بچه یه عین که ساغر به افتاد کردم،چشمم باز رو چشمام

 آبی رنگ به حریری و بستم رو کردم،موهام جور و جمع رو وسایال ی همه و بستم رو ساکم

 ..سرم رو انداختم

 نه و ببینم رو کسی من نه برسم،جایی تا رفتم زنان میخواست،قدم میخواست،آرامش دریا دلم

 و خروشان امواج و دریا از تری دور ی فاصله به چشمم که ای ،لحظه...دلم و باشم منو،خودم کسی

 شد،رفتم وجودم جذب ای صخره من از جلوتر تقریبا. شدم تر افتاد،منقلب آسمون ابری هوای

 روغد احساسات ببینی و کنی احساس کافیه مواقع بود،بعضی اونجا کسی انگار اما تر نزدیک

 ..سامی جز نبود کسی اون...نمیگن
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 نوازش همراه هب صدایی گهان نا که برم خواستم و ببینمش،برگشتم نمیدیدمش،نمیخواستم تقریبا

 .شد رفتنم از مانع گیتار روی دستانی

  دریا لب...فرشته یه

 زیبا چه وای...رویا مث

  معصوم و پاک...فرشته یه

 ...دنیا اومده حاال همین انگاری!آروم چه وای

 .. ساحل لب...تولد یه

 ...دل ته از...تبسم یه

 ...تنها تنهای نیست دیگه که آدم یه

 ...لغزید هام گونه روی اشکی قطره

 ...نوشته هاش گریه با که... فرشته یه

 ..بشن پیدا..شده گم های فرشته ی همه

 ...بهشته دنیا

 تامدس روی گذاشت رو چشماش،دستاش روی گذاشتم رو سمتش،دستام دویدم و برگشتم سریع

 ...منی دریای تو:گفت میکشید عمیقی نفس که درحالی و زد ای لباش،بوسه به رسوند و

 ..گرفت محکم رو دستام که برم خواستم و شدم غمگین

 و زد دستام به ای بوسه دوباره..بری نمیزارم من..!شدی من «آنی »و اومدی آنی تو...نرو-

 ..نرو میکنم خواهش:گفت

 حداقل ای نبود همیشه مثل نشستم،نگاهش روبروش رفتم و بیرون کشیدم دستاش تو از رو دستام

 .میکردم تصور اینطوری من

 ... گرفتم رو دستاش
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 تر،لبخند نزدیک اومد بود زده زل چشمام واستادم،تو همراهش هم من و ایستاد حالت همون در

 :گفت که زدم کمرنگی

 میکنی؟ آب دلمو این هات خنده با چرا آخه-سامی

 میکنی؟ خواب هات عشوه با منو بیدار چشمای

 میکنی؟ جادو قلبمو هات دلبری با تو چرا

 میکنی؟ قاب من چشم تو ماهتو و ناز لبخند

 حرفات دلداده منم دلداری تو و عمری تو-

 رویاهات و لبخند زیباییت،مث مثل شیرینی

 :گفت پرسش از پر حالتی با

 زود میگیری نگاهتو کنم نگات تامیخوام-سامی

 ؟..نبود عاشقی رسم عشق؟این از میترسی چرا

 ..لحظه یه واسه نداشتم،حتی رو دوری طاقت میمردم،اما داشتم،براش دوست رو سامی من

 :گفتم بغض با و پایین گرفتم رو سرم

 میزنه گول خودشو هی دلم ولی دارم دوسِت

 میزنه وول تو دوریت،توعشق به عادت نداره

 :گفت و شد تر نزدیک صورتم باال،به اورد رو سرم و چونم زیر گذاشت رو دستش

 ..عشق از نترس من هستی

 ...تورو تنها نمیزارم

 ..کافیه جمله یه اما

 ...برو بگی فقط اینکه

 :دادم جواب محزون
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 ..میزاری تنهام بیاد،اونموقع دیگه یکی وقتی

 ..میزاری دستام روی پا هاش شونه رو میزاری سر

 ندارم؟ طاقت نگات،نمیگی اون یا تو ناز یا-سامی

 !ندارم عادت دیگه من دلبریا همه این به

 :گفتم و زدم لبخندی

 نمیتونم که آرزو،میدونی قشنگ ماه

 .دیوونم عاشقم،من نکنم؟من نگاهت چطور

 :گفت و گرفت قاب رو صورتم دستاش با

 میکنی؟ پنهون عشقتو چرا شب،آخه مهتاب

 میکنی؟ مجنون قلبمو عاشقت نگاه هر با

 :گفتم و دستاش روی گذاشتم رو دستام

 ..عجیبن خیلی واسم اینا که میفهمی روز یه

 ...غریبن خیلی واسم بودن هم با تو کنار

 :داد جواب کالفگی از مملوء ای چهره با

 میکنم؟ سر یادتو با فقط شبا نمیدونی

 میکنم؟ پرپر قلبمو چشات اون ناز یاد به

 میزنی؟ بوسه قلبمو نگات باهر که میدونی-

 میزنی؟ شونه یادتو،موهامو تو شبا منم

 (راد آیسان)

 (نیدنک استفاده ازشون اجازه بدون همینطور و من اسم بدون خودمه،لطفا اثر اشعار تمامی دوستان)
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 خواستن،از از بودم شده بستم،لبریز شد،چشمامو تر نزدیک صورتم به نداد،آروم جوابی

 رو زندگی بوسه ترین شیرین کرد،و حلقه صورتم دور رو دستاش و کشید سرم از رو عشق،شالم

 .کردم تجربه

 !آنی:گفت و عقب رفت مدتی گذشت از بعد

 هان؟-

 ...باشه:گفتم و خندیدم پسرم،بلند یه من کن فرض

 ...تموم چی همه خالصه و کرده پولدار،خوشتیپ،تحصیل:گفت و زد لبخندی

 خب؟...خب:گفتم شوق و ذوق با

 وقتی و اورد بیرون رو رنگی قرمز مخمل ی بود،جعبه لباش روی لبخندی که درحالی و زد زانو

 :گفت کرد بازش

 میکنی؟ ازدواج من با-

 ...نه:گفتم قاطعیت با

 ...نمیکنم ازدواج هات با من:دادم ادامه و صورتش روبروی بردم رو سرم شیطنت با

....................... 

 .میکنم ازدواج باهات میل کمال با....من

 ...میچرخوند همینطوری و بغلش تو کشید و من نفهمیدم حتی که سرعتی با حرفم اتمام از بعد

 .زمین بزارم...میره گیج داره سرم....دیوونه میکنی چیکار:گفتم و خندیدم بلند

 ...دیگه نشو گیر جو..خوبه...خوبه:گفتم بهش واستاد وقتی

 :گفت و برد فرو انگشتم ته تا رو ،حلقه باال اورد رو دستم و نگفت هیچی

 آنی؟؟؟ دارم حالی چه اآلن میدونی

 قتو درمیاری،هیچ بال داری کردم قبول پیشنهادتو اینکه ،از ابرایی رو میکنی میدونم،حس آره-

 ..نمیدیدی خوابتم تو رو چیزی همچین
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 .زدی حدی درست رو دفعه این..اما... داری رو خیلی:گفت و کرد قطع و حرفم سریع

 خریدم؟ برات رو حلقه این کی من میدونی:گفت و صورتم جلوی اورد رو سرش

 ....بود سالم01 وقتی:گفت و انداختم باال هامو شونه

 بود سالم01 وقتی:گفت و بغلش تو کشید منو برسم،آروم آرزوم به تا کشید طول سال سیزده

 اما..زودگذر و جوونیه عشق این بود،میگفتن هام زخم مرحم که عشق یه و بودم مرد،من مادرم

 !من واسه نبود،حداقل

 یکننم فکر میکنه؟چرا زندگی تر خوش همه از میخنده بیشتر همه از که اونی میکنن فکر همه چرا

 داره؟ چیز همه داره پول که اونی

 ..!بدی بهم قولی یه میخواد دلم آنی

 ....وقت نزار،هیچ تنهام وقت هیچ:وگفت دادم تکون هامو شونه

 ...نمیزارم تنهات که معلومه:گفتم و زدم زل چشماش تو..شدم جدا ازش و خوردم و بغضم

 ...بفهمم داشت،میتونستم بغض هم ،سامی گونم روی چکید اشکی قطره

 ندارم،فقط گفتن برای حرفی هیچ اآلن زدیم،اما حرف و زدیم حرف سال همه این:گفت و خندید

 ..بشم غرق لحظات این زیبایی تو دارم دوست

 مامچش منم و بست رو پیشونیم،چشماش به داد تکیه رو سرش و کرد قاب صورتم دور رو دستاش

 ...بستم و

 .دارم دوست خیلی:کرد زمزمه لب زیر

 .هم من:گفتم و زدم لبخندی

 ...کوبیدم رو در و کردم جزم و عزمم

 ساکتو...خانوم آبجی...به به:گفت و زد شد،لبخندی ظاهر در جلوی نوید ثانیه چند مدت از بعد

 ؟؟..بریما بستی؟میخوایم

 ای؟ داداش؟آماده خان چی بستم،شما که بله:گفتم و کردم قایم سرم پشت رو دستم
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 گذشت؟ خوش بهت مدت این میشن،تو آماده دارن کم کم دیگه هام بچه..اهوم-

 ...شد وجودم جذب جورم نگذره؟چه چرا-

 :شنیدم سرم پشت از رو صدایی و خندید

 برگشتی؟؟؟ آنی

 ...شد متوقف یکهو که دادم تکون براش رو ساغره،دستم دیدم و برگردوندم رو صورتم

 چیه؟ این:گفت تعجب خودش،با سمت برگردوند و گرفت محکم رو دستم نوید

 ... من از چیزی،سامی یه خب،نوید،راستی...میگی اینو...اهان:گفتم و کنم طبیعیش خواستم

 ....تو از سامی-نوید

 .کرد خواستگاری:گفتم پایین بردم رو سرم که درحالی کشیدم نفسی

 نداری؟ صاحاب تو مگه:گفت عصبانیت با نوید

 چی؟:گفتم و باال اوردم رو سرم تعجب با

 گفتم؟ چی نشنیدی مگه:گفت و چشام تو زد زل عصبانیت با نوید

 شده؟ سالم،چی:گفت تعجب با من کنار بود واستاده حاال که ساغر

 ..مگه آخه:گفتم میکردم نگاه نوید به که درحالی و...بخدا نمیدونم-

 !آنی شو ساکت: زد داد بلندتر نوید

 مخوشگل چه:گفت و دستش توی گرفت رو دستم بودم،نوید کرده پایین،بغض انداختم رو سرم

 ...هست،پدرسوخته

 نم تنها بود،نه گفته من به و چیز همه شدی؟سامی شوکه:گفت که باال اوردم رو سرم تعجب با

 هوم؟..نباش نگران...میدونن رو چیز همه هم بابا مامان حتی

 و کرد جدا خودش از و بغلش،من تو انداختم رو خودم و خندیدن به کردم شروع کم کم

 دیگه؟؟ بودی مشکوک اینقدر همین واسه پس..موزی ی مورچه:گفت

 میترسم؟ کردی؟نمیگی اذیت و من چرا:گفتم و زدم لبخندی
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 شده خورد اعصابم دیدم فیلما تو بدم،اینقدر انجام اینکارو داشتم دوست همیشه اخه-نوید

 هتب من و صورتت روی میگذاشتی و دستت آروم تو بعد..کن فکر..نزدم سیلیت کن دعا بود،تازه

 ..اتاقت تو برو میگفتم

 بزنی ومن باال میاوردی دستتو بیافته؟تا اتفاق میشد هم دیگه حالت یه میدونی:گفتم و خندیدم

 .میداد کیف میشد،آی خشک هوا رو دستتت

 .بزنین خانم،حدس ساغر عروسیه:گفت ساغر روبه و خندید نوید

 نوید؟ کنی ازدواج میخوای خودت عروسی؟نکنه:گفت تعجب با ساغر

 .دمیفهمی کنید نگاه دقت به رو دارید،اطرافتون هم دیگه شانس یه بود،شما خیر،اشتباه-نوید

 ههه؟؟؟..ر....آ:گفت دار تیکه و کرد نگاهی من به ساغر

 باورم آنی وای:گفت و بغلم انداخت رو خودش سریع که کردم تایید و دادم تکون رو سرم

 .خوشبخت اقای این هست کی:گفت و شد جدا ازم..کی؟کی؟وای نمیشه،با

 ...راد سامی-نوید

 نهههههههههههه؟؟؟؟-ساغر

 .آره-

 ی لحظه ات نمیبینش دیگه امروز برمیگرده،از تنهایی خودش سامی:گفت نوید که بود نگذشته کمی

 فهمیدی؟ عروسیتون

 بهم عاشق کفتر دوتا این نوید؟تازه کردی گیر چندم قرن تو:گفت و خنده زیر زد پقی ساغر

 ..اونوقت..رسیدن

 بقیه از زودتر ما بردار رو وسایالت آنی:گفت من به رو بود،بعد شوخی فقط:گفت و زد لبخندی نوید

 ستهب و ساکم زود صبح اینکه خاطر شدم،به اتاق وارد و زدم داریم،لبخندی کار کلی برسیم باید

 توی زدن قدم به و گرفتم درپیش رو خروج راه خاطر همین نداشتم،به ای دیگه کار هیچ بودم

 ...کن بار وباقالی بیار خر اونوقت و بشم گم نشدم،میترسیدم دور زیاد.... شدم مشغول جنگل
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 دبو دار خنده نمیکردم،واسم هم رو روزی همچنین تصور وقت متعجب،هیچ کمی بودم،اما خوشحال

 !سامی با من ازدواج

 ..سامیه دیدم و برداشتم رو کشید،گوشی بیرون پریشونم افکار از رو من گوشی زنگ صدای

 رو برنمیداشت،گوشی زدن زنگ از دست که طوالنی های مدت از کردم،بعد رد و ندادم رو جوابش

 دبود،نوی خودش مشکالت درگیر هم ندیدم،اون رو مانی ویال،دیگه سمت برگشتم و کردم خاموش

 خداحافظی ها بچه با تو طرف از وقت اتالف خاطر میریم،به قطار با:گفت و من سمت اومد

 ...رفتنه وقت دیگه کردم،حاال

 ..دیگه بود خب اما چی واسه نمیدونم بود کالفه کمی نگفتم،نوید هیچی و خندیدم

 روی گذاشتم رو کاری،سرم انجام بدون بودم نداشتم،خسته زدن حرف ی حوصله اصال قطار توی

 .شدم بیدار خواب از هام شونه خوردن تکون خوابیدم،با آروم و نوید ی شونه

 .رسیدیم شو گلم،بیدار خواهر!آنی-

 دیمکر باز و در که خونه،همین رفتیم هم با و گرفت تاکسی شدم،نوید بیدار و کردم باز و چشمام

 .مبارکه!خانم عروس به به:گفت و جلو اومد سریع مامان

 خجالتم تو:گفت و باال اورد رو گرفت،سرم درآغوش رو من و جلو اومد و پایین انداختم رو سرم

 بکشی؟ بلدی

 ...دیگه آدمیزاده:گفتم و خندیدم

 ..برم ام سلیقه خوش داماد قربون:گفت و باال اورد رو دستم و زد لبخندی

 داشتم؟ کاری خونست؟باهاش بابا مامان:گفت و جلو اومد نوید

 .دیگه دردسر تا هزار و خواستنش،جراحه عزیزم،دوباره نه-مامان

 .ببینمش باید بیمارستان،حتما میرم من پس باشه-نوید

 خونه؟ تو برگردی زنت با جون،نری پسر مشکوکی هم تو..آی آی:گفت و خندید مامان

 .اومدم شایدم دیدی چه رو خدا:گفت و خندید نوید
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 ههم این و میشن،من خیر به عاقبت دارن نگیر،همه ما از رو شادی این خدایا:گفت شوخی با مامان

 .محاله خوشبختی

 .خونه توی رفتیم و برداشتیم رو ها وسایل هم با مامان و من و رفت نوید

 که بگم چیزی خواستم..کن تعریف اولش چیشد؟از خب:گفت و مبل روی نشوند و من مامان

 .سانسور بدون:گفت

 .همین..کرد خواستگاری ازم دیگه هیچی:دادم جواب و خندیدم

 راحتاست برو:گفت و خندید...دیگه نکن اذیتم مامان:گفتم سریع و انداخت من به مرموزانه نگاهی

 .ای خسته خیلی حتما عزیزم کن

 ارهدوب که تخت روی انداختم رو خودم و دراوردم رو اتاقم،لباسام توی باال رفتم و برداشتم و کیفم

 ..لرزیدن به کرد شروع گشیم

 ؟؟؟..بازرگانی پیام

 .میزد رو بادا مبارک اهنگ داشت تلفن پشت از پسری و کیه؟برداشتم شماره این

 تویی؟ پیام:گفتم و خندیدم

 داماد این حاال هست خوردیم،کی رو شما شیرینی نمردیم!خانم،مبارکه عروس..پویام پ ن پ-

 بخت؟ خوش

 داد؟ خبر تو به کی اصال:گفتم تعجب با

 .سامی-

 هان؟ کیه نگفت تو به اونوقت گفتم و خندیدم بلند

 ارمد دیگه بگو زودباش کیه میکنی؟حاال ازدواج داری گفت مامانش،فقط و سپهر جون به نه-پیام

 ..میمیرم، کاوی کنچ از

 .سامی:دادم جواب و کردم مکث کمی

 ای؟کوشی؟ زنده پیام:گفتم سکوت دقیقه پنج از بعد
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 قطد؟ جون سامی؟بگو:گفت تعجب با پیام

 .چیه دروغم..میگم راست قطد جون به-

 .وردخ زنگ گوشیم دوباره که بستم و کرد،چشمام قطع رو تلفن سریع و خداحافظ:گفت و خندید

 پسر؟؟؟ خوشگل

 میکنی؟ هستن؟چیکار خوب میگذره؟خوانواده خفرا؟خوش تویی؟چه سپهر:دادم جواب و خندیدم

 کرد و خودش کار شده گور به گور سامی اون االخره ب!مبارکه....عروووووووووس:گفت سریع

 ..بشی من زن نبود قسمت اینکه مثل نه؟ دیگه

 ..دیگه نکن اذیت سپهر:گفتم و خندیدم

 .بود سامی نفر آخرین گفتن،و تبریک و زدن زنگ دوستام تمام تقریبا سپهر از بعد

 فاًنیست،لط گویی پاسخ به قادر حاظر حال در شما نظر مورد مشترک:گفتم و برداشتم رو گوشی

 .بگیرید تماس بعدا

 میخوای حاال ماجرا و قضایا همه این از بگیرید،بعد تماس بعداً  رو چی چی..واستا،واستا-سامی

 !دختر خودخواهی تو چقدر آخه کنی؟ قطع

 .شلوغه سرم بگو سامی؟زودباش داری چیکارم:گفتم و زدم لبخندی

 .اونجا میام دارم من:گفت کالفگی با سامی

 اینجا؟ میای داری رو چی چی؟چی یعنی....اِوا-

 ...!اینجا بیا تو پس خب-سامی

 اونوقت؟ کجا ببخشید-

 .شما امید ی من،خونه زندگی ی خونه-سامی

 بشه؟ چی که:گفتم و خندیدم

 بیام؟ یا آنی،میای شده تنگ برات دلم-سامی

 ...بریم-
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 خانومم؟ کجا:داد جواب و خندید

 ..بگن اقامون هرچی:گفتم و پایین انداختم رو سرم

 پشت داری چش:گفتم و ببینم،خندیدم باال بگیر و سرت برم قربونت من الهی:گفت شیطنت با

 !نکنی دیر اومدم،فقط هم من کنی حاظر و خودت تو تا-سامی سامی؟ تلفن

 .باش خودت عزیزم،مواظب باشه راحت خیالت:دادم جواب شیطنت کمی با

 ..الو:گفتم میزنه،بلند حرفی نه شده قطع نه دیدم

 .اونجام پنج ساعت...جون دختر کن کنی؟توبه در به را از و من میخوای-سامی

 .باشه،خداحافظ-

 ..میبینمت-سامی

 انتخاب رو آبی جین شلوار و کاربنی آبی شال همراه به رو سفیدی ومانتو کردم قطع رو گوشی

 ..شدم رفتن اماده و برداشتم هم رو سفیدی سانتی پنج پاشنه های کردم،کفش

 پله وقار و متانت با بلکه نه عجله میاد،با پایین از صدایی داره دیدم که پنج به بود مونده ساعت ربع

 .پایین طبقه رسیدم و کردم طی رو ها

 من منتظر زیبا و سفید های رز از بزرگی گل دسته و شیک و ای سرمه شلواری کت با سامی

 خوبی؟ سالم:گفتم و واستادم روبروش رفتم بود ایستاده

 چطوره؟ من عروس:زدوگفت لبخندی

 حاالکوتاعروسوعروسی؟..میشه زودصاحب چه:جلووگفتم روبردم سرم

 ....دستموکندی سامی آخ:گفتم حیاط،بلند روبردتوی ومن دستموکشید سریع

 ..نره یادت اینوهیچوقت خودمی تومال:واستادوگفت

 وردهخ یه نمیگفتم،راستش بیرون،هیچی رفتیم شدیم،وقتی سوارماشینش زدموباهم لبخندی

 بارون ظاهرشدنوبالفاصله غریدوچندتاابرسیاه سمونواحوال،یکهوا اوضاع بوداین غریب عجیب

 تحویلش لبخندعاشقانه ویه سامی سمت روبرگردوندم کرد،سرم باریدن به شروع شدیدی

 !سامی:کارروکردوگفتم متقابالهمین دادم،اونهم
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 .سامی جان-سامی

 ...بگیری سکوت روزه خوردمیشه بزن،اعصابم حرفی یه آنی جون-

 یکنی؟چیکارم:گفتم میکردکه بازی بازی اوردوباهاش روبیرون گوشیش رانندگی کردودرحین نگاهی

 ازکجاچیکارمیکنم؟؟-سامی

 میزنم؟ حرف باهات دارم ازتوگوشیت،اصالمیفهمی-

 .توسنتیاگو...درحدالکالسیکو چیزی انی،یه کنم سوپرایزت میخوام- سامی

 ؟ میگذشت، بودیم،چقدخوش آنی؟بچه شیم،یادته بیاپیاده:کردوگفت بعدنگاهی

 بودیم؟ کرده بندی رویادته؟شرط بردی وتادرخونمون کردی کولم اونروزکه...اهوم-

 کیهت بازکرد،دستموگرفتوباهم شدواومددروواسم کن،بعدپیاده ضعفامویاداوری نقطه حاالهی سامی

 ..آنی،بیاتااونجابدوییم پارکه جلوتریه:گفت ماشین،سامی به دادیم

 زیربارون ،هستم،خندیدودستموگرفتوباهمتخمچشمام به ای:خندیدموگفتم

 نفس هنشستیم،درحالیک سرسبزوپرازبرگ درخت پارکوزیریه داخل میدوییدیمومیخندیدیم،رفتیم

 !سامی:گفتم میزدم نفس

 ...سامی جون:کردوگفت حلقه دستشرودورشونم

 !سامی:شونشوگفتم به دادم سرمروتکیه

 ..سامی عزیزدل-سامی

 ..سامی:گفتم بااحساس دوباره

 .دختر کردی لبم ببگوجونبه اینقدرتکرارمیکنی،خ برداشتی سامی،خش مرگ-سامی

 صدات اینقدرباعشقواحساس که نیومده،تقصیرمنه تومحبت به:سرمروبرداشتموگفتم باعصبانیت

 ...میکنم

 وصدامباربااک تاسه میادتوخوابم وحشتناکی ی پیرمرده یه تنم،چندوقته عزیزدلم،پاره خب-سامی

 ممچش به خواب چندوقته چقدرترسناکه،باورکن نمیگیره،یاداونافتادم،نمیدونیکه اروم نکنه
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 تخوابان رومن آنی عروسی بودلباس گیرداده گیرمیده،دیشب چیزی یه باربه یه نیومده،هرچندوقت

 ...میکنم

 نمیخوادآره؟ شوشکوندیوگفتی توهمدل:خندیدموگفتم

 ازاونروزیکه میترسم آنیTباشه نمیکرد،گفتم ولم که میزدم سینش ردبه دست بابا،اگه نه-سامی

 .بارکن خربیاروباقالی اونوقت...میخوام منبچه بیادبگه

 ..سامی،چرندنگو-

 ..میخوادپریشب ازمن چیزایی چه تونمیدونی اخه-سامی

 قدمرفتم یه واستادم،اومدجلو،من بلندشدومنهم بدی،خندیدوسریع ادامه نمیخواد-

 ..که ندارم کاری بهت سیرم من اِچرافرارمیکنی:گفت که عقب رفتم قدم یه عقب،اومدجلوبازمن

 بپرسم؟ ازت سوالی یه میتونم:گفت که خندیدموواستادم

 .مندرخدمتم-

 کیبود؟ دوستمداری کردی احساس اولینباریکه-سامی

 ..وبگ خودت افتاد،اصالاول اتفاق آروم نداشت،آروم مشخصی تایم خب:کمیفکرکردموبعدگفتم

 میکنی؟ اذیت-سامی

 ...بگم توبگوتامن اول خب-

 هکل خیلی تواومدی،من بودکه سالم دوازده:گفت قدمزدن،که به شروعکردیم دستموگرفتوباهم

 ماا بارموهاموبلندگذاشتم یه..تونبودی وقتی...میزدم بودم،الک دخترانه چیزای شقبودم،عاشق

 ..کرد کوتاه مامانم

 ..داشتی روانی روحی مشکل-

 جالب برام توخیلی:کردوگفت پایین،صداشوصاف موسرموانداختمریزخندید کردکه بدنگاهم

 میدمفه ازتوهمسرمیزد،اونجابودکه من ازرفتارای پسرابود،تقریبانیمی مثل اخالقات بودی،تموم

 اونجافهمیدم بدترمیگفتی چرتوپرت تویه میگفتم چرتوپرت من داریم،وقتی چقدرتفاهم

 کردم؟ بارکل یه میکنه،یادته نزدیک هم ادماروبه چقدرچرتوپرت
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 .اهوم-

 ...بود تو با کل کل عشق به-

 ..دیوونه-

 ..دیوونه:گفتم شونشو به زدم

 تر کلی بودی،کل شده تر بودی،بانمک شده تر بود،خوشگل سالت پونزده دیگه حاال:داد ادامه جدی

 کاری یه باس که میداد فرمون بیشتر میرفت،دلم پیش که تر،هرروز جوون بودی،منم شده

 ...عمر همه واسه بزارم قرار یه باهات و بکنم سره یه و کار و بزارم قرار یه رفتم..بکنم

 …شو جدی سامی::گفت و خندیدم

 هبش عاشق سال و سن این تو که جوونی میگفت همیشه داشتم،مامانم دوست خیلی خالصه-

 بود،همیشه ای دیگه جور تو به نسبت من احساس نمیخوره،اما دردی هیچ به و خرکیه عشقش

 یمیر هرجا داشتم بندازه،دوست چپ نگاه بهت کسی باشم،نمیخواستم مواظبت داشتم دوست

 .میکردی تصور خودت داداش و من همیشه تو اما بشی مند عالقه بهم هم تو تا ببینی منو فقط

 شیدک دست روزی یه خدابیامرز شد،مفقوداالثر غیب بابام که بودم ساله دوازده دیگه،تقریبا یادته

 یه منم بزن حرف ادم مثل بابا گفتم بهش گفت،منم چیزی یه بهم روسی ی لهجه اون وبا سرم رو

 بی سر بر خاک:گفت و سرم تو زد یکی میکرد نوازشم داشت که دستی همون با که بفهمم چیزی

 ..کنن لیاقتت

 بگو:گفت و خندید که بزنیم حرف مصلح تا دو عین هم با بیا کنار بزار و صدام نقش روز یه بابا:

 پسر

 ات چند بشه اگه کردم،میخوام پیدا و رویاهام دختر من باشه،اما زود خرده یه بابا،میدونم،ممکنه-

 .برنخورم مشکل به ازدواج موقع که بکنین راهنمایی

 .گفت چی اون خب-

 ..شدم الل منم بود منطقی خیلی جوابش هیچی-سامی

 گفت؟ چی مگه-
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 .نمونیم گشنه ظهر بگیر نون تا چند سرکوچه برو شو خفه گفت-سامی

 خواممی میگه چشاش تو زده زل ساله دوازده پسر بکنه؟یه چیکار داشتی توقع:گفت که خندیدم

 میگفتی؟ چی بودی بگیرم،تو زن

 ..گلم پسر میشم زنت خودم میگفتم-

 و ودب دستش تسبیح مامانم شد،همش غیب که بابام خالصه....ای دیوونه خودم مثل:گفت و خندید

 ..بیاید شنبه این شاید:میگفت

 ...شاید:میگفتم و میخندیدم جوابش در منم

 که بود جانیودم،اون بازم نوروز تعطیالت به شنبه،رسیدیم دو شد شنبه شنبه،یه یه شد شنبه ولی

 تو هک بسازم درمون درست زندگی یه مامانمم واسه که گرفتم تصمیم و باال زدم استینامو منم

 بیام شد خوب که وضعم گرفتم تصمیم که بود موقع باشه،همون نداشته شوهری بی حسرت دلش

 اما هببین دومادی لباس تو و من ومامانم باشیم داشته خرم و خوش زندگی یه باهم و خواستگاریت

 مردیت سر از اما داشت بود،بغض شده جمع غم چشاش گرفت،تو ازم اونو روزگار و نشد قسمت

 ...منی زندگی منی،همه منی،آنی مال دارمت،تو حاال اما:وگفت فروخوردش

 اشهب بیاری رو جدایی اسم شوخی به حتی نمیخوام:گفت میکرد بغلم که حالی در و تر نزدیک اومد

 !آنی

 شوخی؟ شوخی حتی-

 ....شوخی شوخی حتی:گفت و بوسید و پیشونیم سامی

 ..کنم تعریف داستانمو من بزار بره،حاال قطد کوچیکت دل اون قربون:گفتم و زدم لبخندی

 انمام جانم:گفتم و برداشتم رو بود،گوشی خورد،مامان زنگ گوشیم که بگم چیزی میخواستم

 ...جان

 صفا بری بری؟میخوای میخوای کجا چی کنم؟یعنی چیکار تنهایی امشب هان؟چی؟کجا؟من-

 ی؟چ نیست؟بابا نویدم.....بگو و حقیقت نده سربااال جواب بخوری؟مامان کباب دوستات با سیتی

 .نداری؟میبینمت،خدافظ کاری..میکنم کاریش یه شما،باشه دست از بخورمش؟مامان میخوام مگه

 مامانت؟ گفت چی- سامی
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 هک ددر،نویدم رفته شیفته،مامانم نیست،بابا خونه هیچکی امشب گفت:وگفتم کردم پوفی

 ....بمونم خونه توی امشب باید تنها و تک منم...شده مفقوداالثر

 من؟ پیش نمیای چرا:گفت و کرد فکر کمی سامی

 ایراد کار جای ؟؟؟نوچ،یه خونه یه تو نامحرم یه با آ،من..آ:گفتم و کشیدم نشون و خط واسش

 ...داره

 اون بدم،از نشون بهت خونمو کوچولو،میخوام ندارم کاری بهت که من:گفت و خندید سامی

 ...داری دوس تو که جاهاییه

 بینم،کمیمی برقی اره با کشتار خواب صبح تا بشینم دردندشت خونه اون تو تنها نمیگفت،من بدم

 ...میکنم قبول:گفتم و خاروندم بینیمو

 ...من بانوی میدید افتخار:گفت و زد لبخندی

 طی و ماشین تا پارک راه و دستش توی گذاشتم دستمو منم و کرد دراز و دستش بعد

 چیشده؟:گفت سامی که گرفت لرزم لحظه بودم،یه شده خیس کردیم،خیس

 ..نمیاد ولی دارم هم گرفته،عطسه سردمه،لرزم خیلی-

 گرفتی؟ انفوالنزا نکنه-سامی

 ...بگیرم انفلونزا من نکنه کن،خدا تف زبونتو-

 ..هم ،سامی شدم کرد،سوار باز برام و درماشین و هام شونه رو انداخت و دراورد رو کتش

 .کن روشن بخاریتو-

 یه زا کنه،یعنی مبارزه شیر باشه،مث رستم مث باشه،باید ضعیف نباید من زن:گفت و خندید

 اوردی؟ کم پیزوری بارون

 .نیست معلوم هیچی نبر،هنوز کار به مالکیت صفت:گفتم و کردم نگاه بهش

 نیست؟ معلوم هیچی چی یعنی:گفت و برگشت یهو سامی

 ..نوچ بگم و چی همه زیر بزنم خرم،ممکنه کله میشناسی؟خیلی منو که تو-
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 اینطوریه؟-سامی

 ..اهوم-

 خواستی؟ خودت باشه یادت اما باشه:گفت حرص با

 تخت و خودم روی انداختم و کتش بخوابم،بعد میخوام نکنیا صدا و سر:گفتم و خندیدم

 که ودب مشخص و بود هم تو اخماش میکنه،اما چیکار داره ببینم کردم نگاش چشمی خوابیدم،زیر

 عریش یه داره قشنگش صدای اون با دیدم که نکشید بستم،طولی چشامو میخوره،خندیدم حرص

 ..میخونه رو

 ..میشم دیوونه میگیری،دوباره میبوسمت،گر

 ...میشم ویرونه و هالک نازتو چشای مست

 ...میکنم فک میگی دارم،بهم دوست میگم بهت

 ..میشم بیخونه دوباره چشات ی خونه تو منم

 :داد ادامه که زدم لبخندی

 ..هات خنده مثل دارم،شیرینه دوس دلبریاتو

 ...قشنگیات همه رازقی،مثل گالی مثل

 ...نمیدم دریا تا صد نازتو،به شیطونیای

 ...رنگیات یه همه من،مثل واسه عزیزن اخه

 :داد ادامه میکرد رانندگی داشت که همینطور

 ...نکن بازی من دل مهربون،با عزیز فقط

 ...نکن نازنازی هی،اینقده چشاتو اون من پیش

 ...میکنی ترکم که داری،نگو دوسم بگو بهم

 ....نکن راضی رفتنت به رو آواره من دل

 :گفت و داشت نگه و ماشین
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 ...عاشقم قلب شدی،آنی اومدی آنی تو

 ...دقایقم میشه نباشه،تموم آنی که اگه

 ...مسافرم کثیف،منتظر و سوراخ و کبود

 ..حاظرم من هرثانیه اومدنش باز برای

........................ .................................................. 

 ..دیوونه یه میشم نباشه،انی آنی که آنی

 ...حیرونه همیشه اون سرد،که و خالص عاشق یه

.......................... .................................................. 

 ...دیگری دسته تو دستش روز یه ببینمش اگه

 ...میشم هیبتی چه میشم،ببین من چجوری ببین

 ...خودم پیش میگیرم،میبرمش زور با گیساشو

 میکردم احساس خوندن موقع رو شیطنتش(میشم غیرتی دوباره دلبریاش اون برای

 و خندیدم خودم فکر جونم،به سامی کنم ماچت یه میخاد دلم چقد که اخ:گفتم دلم تو و خندیدم

 ...نیست ماشین توی دیدم

 ود،پیادهب سامی خوونه این قشنگم،یعنی و سرسبز خیلی باغ یه تو دیدم که کردم نگاه اطرافم به

 و ورودی سمت گرفت،رفتم قاب چشمامو قشنگی ویالیی خونه که کردم طی رو باغ مسیر و شدم

 ..ببینیم برنامه یه هم با همه هورا و دست و جیغ صدای یکهو که کردم باز و در

 اومد میزدن،سامی دست و بودن شده جمع ها بچه همه و نهال و مامان میکردم،دیدم سکته داشتم

 عزیزم؟ قهری باهام هنوز:گفت و جلو

 ...اهوم:گفتم و زدم لبخندی

 دیگه داره قاط خودش سامی این برم،بابا گفتنت اهوم اون قربون:گفت بلند طرف اون از سپهر

 ...ها میپره، کنی،ویندوزش ترش قاطی تو نمیخواد
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 و باال اوردم و کرد،دستم گرمتر و وشادتر جمع فضای شادی اهنگ صدای یکهو که خندیدم

 تیپ شخو که تونم همه مناسبته؟ماشاال چه به جشن این بگین لحظه،میشه یه...ببخشید:گفتم

 کردین؟

 من که دهب رو بله شما میمونه،فقط برون بله مثل تقریباً ماست،یعنی عروسی از قبل جشن- سامی

 ...نخورم حرص و نسوزم برون و درون از اینقدر

 .!..لباسام این با من نگفتین،اخه هیچی منم کردین،به تیپ خوش تون همه:گفتم و خندیدم

 رد و باال برد بود طرف دو در قرینه که بلنه های پله از خودش ودنبال من و گرفت و دستم سامی

 شده هچید سلیقه با چیزش همه شیک،که خیلی و بزرگ اتاق یه کرد باز رو بود ما روبروی که اتاقی

 نقوش اب که بنفشی های دیواری ابی،کاغذ به مایل بنفش صورتی روتختی با دونفره تخت بود،یه

 ازجنس ترکیبی خوش های پرده با پنجره دو قرینه به اتاق طرف بود،دو شده تزئین کمرنگی

 ...خالی نهال جای و بود عالی چی همه بود،خالصه شده داده زینت مخمل

 میپسندی؟:گفت درگوشم و کرد حلقه کمرم دور دستاشو پشت از سامی

 ...قشنگه،احسنتم خیلی:گفتم و گرفتم دستاشو

. میکنی باز چشاتو بیرون رفتم اتاق از من هروقت:گفت بستم ببند،وقتی چشاتو گفت و جلوم اومد

 توی گذاشت رو چیزی و کردم جلو،اطاعت بیار دستاتو:گفت لحظه چند از بعد و گفتم ای باشه

 با هک دیدم رو سفیدی و بزرگ باکس و کردم باز چشامو بیرون رفت جعبه،وقتی یک مثل دستم

 ینتحس قابل میدیدم که کردم،چیزی بازش و تخت روی بود،نشستم شده بسته زرد پهن روبان

 رنگ زرد برگه یه و اوردم داشت،بیرونش قرار جعبه داخل زیبایی ی دخترانه رنگ زرد لباس بود

 ..م سلیقه خوش چقد نوشته،ببین روش دیدم که بخونم برداشتمش بیرون افتاد

 یهال چندین با دامنش اندازه،قسمت و بود بودم،دکلته شده کردم،محشر تنم رو لباس و خندیدم

 رو ندیبل ی دنباله میشد،و بلند کم کم و بود زانو جای تا دامن جلویی قسمت و بود شده دوخته تور

 هم بود،جعدش شده خیس خورده یه دورم،چون ریختم و کردم باز مو طالیی میکرد،موهای ایجاد

 حویلت خودم به اینه توی چشمکی و(قدیمیا قول به) زدم بززک میداد،کمی نشون و خودش بیشتر

 دیدم و داشتم برش افتاد،رفتم تخت کنار زرد کفش جفت یک به چشمم اینه توی از که دادم

 سیندرال؟ کفش بدون:بود نوشته روش که ،برداشتمش....زرده ی برگه یه توش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر راد آیسان | شدم عاشق شوخی شوخی رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

238 

 

 .سامی تو دست از گفتم و خندیدم

 یه دیدم که در سمت بودن،رفتم قشنگ باال،خیلی رفت سانت ده قدم و کردم پام رو ها کفش

 .شدی ماه حاال:نوشته بهش،دیدم چسبیده دیگه زرد ی برگه

 شلوار و کت یه با طرف اون از هم سامی دیدم که کردم باز و بود،در گذاشته کار دوربین انگار

 فتیمر واستاده،هردو لبش روی ژکوند لبخند یه کش،با آنی و جذاب صورتی و مشکی وکروات شیک

 ..دارم تورو که خوشبختم:رسیدیم،گفت هم به وقتی و هم سمت

 ...بیشتر ما:گفتم و بوسیدم و گونش

 مارو کاوه پایین،تا اومدیم هارو پله یکی یکی و گرفتم بازوش از بالفاصله و کرد اماده رو دستش

 سامی به و شد قاطی هم با دست و سوت صدای بعد...دوماد عروس افتخار به:گفت بلند دید

 کیان؟دوستاتن؟ مهمونا بقیه میشناسم،اما جلوییارو:گفتم

 هی ببین تور هی امشب کردم دعوت دانشگامونم اویزون دخترای از تا عزیزم،چند اره-سامی

 ...بخورن حرص هی ببین رو تو بگیرن،هی اتیش

 یشمونپ میومدن بود،همه شده شلوغ جا همه پایین رسیدیم شیطون،وقتی ای:گفتم و خندیدم بلند

 ربونق:گفت و پیشم اومد بودن،مامان جوون میگفتن،بیشترشون تبریک اشنایی اظهار ضمن و

 ....خوشگله و خانوم اینقدر که برم دخترم

 ...جان مامان بردم ارث به شما از:گفتم و بوسیدمش

 ازتون و عروسم میتونم:گفت مامان به طرفم،رو اومد سامی و شد بلند موزیک صدای و خندید

 بگیرم؟ قرض

 ... ؟باشه قرض-مامان

 سامی به و شد،خندیدم شروع ای دیگه موزیک که سالن وسط کشوند و گرفت و دستم سامی

 برقصونیم؟ این با میخوای چیه این گفتم

 نمیگرفتی تحویل کبد میدادین دل خان مانی اون با که رو شبی اون تالفیه میخوام اخه-سامی

 .میگرفتم اتیش داشتم...دربیارم

 ...بالاستثنا،...وسط اومدن همه و شد شروع اهنگ
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 کمر به برسه بره بده قرو

 .کمر تو رقص میخوای که تویی

 وایسی وقت یه نبینم

 :گفت خواننده با سامی و

 نانسی از تر قشنگ تویی

 شانسی زندگیم توی تو

 نایسی چقد تو امشب

 :میگفت و میزد بشکن سامی بعد

  ناش نیناش ناش نیش

 باش بیدار صبح تا رو شب

 

 باش بیدار صبح تا رو شب

 بده قر من با تو بیا حاال بده فر موهاتو

 دامها رقصشون به وهمه فرستاد برام چشمکی طرف اون از ،نهال کنم گریه یا بخندم نمیدونستم

 ...دادن

 کمر به برسه بره بده قرو

 کمر تو رقص میخوای که تویی

 وایسی وقت یه نبینم

 نانسی از تر قشنگ تویی

 نایسی چقد تو امشب

 :گفت خواننده میدادم هلش قدم قدم که همینطور و سامی ی سینه رو گذاشتم و دستم
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 ...بده بهش بده،لباتو قرش..قرقر

 ..براش بخند....براش براش،بخند نبند چشاتو

 .کرد نگاه بهم...داشت اشاره خودش به که درحالی و جلو اومد سامی

 آسم و تیپ خوش که من واسم داره ناز باز

 برام بخند برام بخند برام نبند چشمتو

 ...باالس نفست به اعتماد خیلی گفتم گوشش در و خندیدم

 ...پرنسس میزنن دید و من دارن همه که ناش،فعال نیناش ناش نیش:گفت و خندید

 .بنداز چپتم سمت به نگاه پرنس؟یه بابا:گفتم و زدم لبخندی

 هب زدن زل همینطوری دختر تا چند دید و کرد نگاه و چپش سمت داشت لب به لبخند که درحالی

 ..داره زدنم زل من قشنگ خانوم:گفت و من،خندید

 ومشتم زودتر سامی،میشه برقصم نمیتونم من:گفتم سامی به شد،رو تموم که اول رقص وقتی

 :گفت که کشیدم ای خمیازه بعد....بخوابم گرفته،میخوام خستم ؟؟؟خیلی.کنیم

 .عزیزم برم،باشه میکنه باز و دهنت علیصدر غار قد که خوشکلت های خمیازه اون قربون-

 کرد هاشار دوستاش از یکی به نبود،سامی ما به حواسشون اصال که کردم نگاه بقیه به و خندیدم

 که هخدم از یکی به سامی اشاره شد،با برقرار سکوت که دقیقه چند از بعد و کنه قطع و موزیک که

 چهار بزرگ کیک داری،یه چرخ فلزی ی پایه چهار روی اشپزخونه سمت بود،از پذیرایی حال در

 شمگو در سامی که کشیدن جیغ و زدن دست سالن،همه وسط اومد مستخدم دو ی وسیله به طبقه

 ...بخریم طبقه پنج خونه یه اینکه امید به:گفت

 گذاشتی؟ شمع روش چرا گرفتی کیک دیوونه،حاال:گفتم و خندیدم

 :بود،گفت پرکرده رنگارنگ شمعای و تمامش که کردم کیک به اشاره و

 .مشی پیر هم پای به که ایشاال گذاشتم شمع قد همون کردم دو ضربدر و جمع دوتا خودمون سن

 .ای دیوونه تو سامی-
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 ....تولد یا عروسیه نفهمیدیم،جشنه ما:گفت که اومد نوید صدای

 ...کنید کامل خود دانش با را خالی جای-سامی

 طوس مینداختی خودتو اسب بود،مث تولم هروقت همیشه یادته عزیزم:گفت سامی و خندیدن همه

 میکردی؟ فوت توهم

 !سامی:گفتم اعتراض با

 ...کنم تکرار رو ها گذشته دوباره میخوام میزنی،حاال داد چرا بابا کردم شوخی:گفت و خندید

 .....6....0: گفتن و شد مخلوط دیگه هم با همه صدای هو یه

 فلش بوسید،صدای و گونم سامی هو یه که کنم فوت شمعارو جلو بردم و سرم گفتن رو3 تا

 هم اب نبود قرار مگه:گفتم سامی به رو بعد کردم فوت رو شمعا و خورد گوشم به عکاسی دوربین

 دیگه؟

 تفو هردوتامون انگار منی،اینطوری تو توام میکنه؟من فرقی چه:گفت و زد ای مهربانانه لبخند

 ...کردیم

 هک نکشید طولی و زد بلند سوتی بعد...دیگه بدیم کادوهامونو هم ما درهمه چی همه که حاال-کاوه

 به راضی:گفتم همه به رو تشکر کیک،با میز کنار اومد رنگارنگ کادوهای از پر داری چرخ میز

 چیه؟ اینکارا....رفقا نبودم زحمت

 ....نمیاد بت اصال که نزن حرفا این از-پیام

 شدی؟؟؟؟پیام؟؟؟ بازرگانی تو باز:گفتم و خندیدم

 هب رسید شیک،نوبت و بودن قشنگ شون همه که ها کادو کردن باز از نگفت،بعد هیچی و خندید

 جال و تزئین برلیان با که زیبایی گردنبند و کرد باز رو زرشکی مخمل باکس یه که سامی ی هدیه

 به ور بود، زیبا که بست،واقعا گردنم به و برداشتش گرفت،سامی قاب و من چشمان بود شده داده

 ...ممنون سامی خوشگله خیلی:گفتم سامی

 .....بده کادو آنی حاال:گفت کاوه

 ...من کادوی اما و:گفتم بلند حرفا این از و جشنه نمیدونستم که من بود،اما کاو کنج سامی
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 ..ببند چشاتو سامی

 شد، بلند همه دست و سوت صدای که بوسیدمش و جلو بردم و صورتم سریع منم و بست چشاشو

 نفوذ وجودم اعماق تا که زد لبخندی و کرد باز چشاشو سامی عقب کشیدم و خودم وقتی

 ...میکرد دیوونم که داشت برقی کرد،چشاش

 ...آنی زرنگیا خیلی...دردسر بی هزینه، ،کم ساده-کاوه

 لوج اومدن نوید و مامان سر رفتن،اخر و گفتن تبریک دوباره همه شام و کیک سر از بعد و خندیدم

 ...عزیزم شی خوشبخت ایشاال:گفت نوید و

 ...برم قشنگم دختر قربون-مامان

 دارم دوستون خیلی:گفتم و گرفتم بغل بود،جفتشونو گرفته بغضم

 ....ها میشه حسودیم داره کم کم! صمیمی و گرم خوانواده-سامی

 پسر ببین: گفت شونشو روی گذاشت سامی،دستشو سمت اومد نوید و کردم پاک دست با اشکمو

 خونت در از خودم دستای با خودم نمیکنم صبر هم لحظه یه کردی اذیت و من خواهر ببینم اگه

 ..شد تفهیم میکنم اویزونت

 ...مبرنجون ای فرشته همچین بکنم غلط من:گفت و برد باال تسلیم نشونه به دستاشو سامی

 کجا؟:گفت سامی برم میخواستم تا...میام کنم تنم لباسامو من کن صبر مامان-

 ..دیگه کواالالمپور،خونمون راهم سر کنیا-

 ..منتظرتم:گفت نوید رفتن بیرون،موقع رفتن و خندیدن نوید و مامان

 .آنی بمون اینجا و امشب یه حاال:گفت و جلو اومد سامی

 .بهتره برم میشی،من پررو میزنه،زیادی دو دو داره چشات دیگه نه:گفتم و کشیدم لپشو

 بده لقو:گفت بوسید بغلش،موهامو تو شدم پرت و گرفت و دستم هو برم،یه میخواستم که همین

 ...میمونی باهام ابد تا که

 ....میدم قول:گفتم اروم
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 ..کردی برداشت اشتب میمونم کارا این با کردی فک اگه:گفتم و شدم جدا ازش بعد

 . دهخور پیوند تو به که منه روح کنارتم،این همیشه من باشیم دور هم از اگه حتی:گفت و خندید

 ..خداحافظ-

 .عزیزم دار خدانگه-سامی

 یخدافظ آنی؟یه دادی طولش چقد:گفت که مامان کنار ماشین توی انداختم و خودم و بیرون رفتم

 ...میبره وقت همه این

 ..دیگه نکن شیطونی مامان-نوید

 ...بشم فدات من الهی:گفتم و کشیدم لپشو و خندیدم

 ور انداختم و خودم لباس تعویض از نداشت،بعد حد که بودم خسته اونقدر رسیدیم خونه وقتی

 ...برد خوابم امروز قشنگ اتفاقای به کردن فکر با و تخت

 چیزی به که بردارم و گوشیم تا کردم بلند و میدویید،دستم اعصابم رو اسب پیتکو پیتکو صدای

 هی غول این دیگش؟وا چشم کو...دماغ یه...چشم یه بود،آره صورت مثل کردم کرد،لمسش برخورد

 سریع...دیدم رو سامی و کردم باز دیگه،چشامو چشم یه ایناهاش میکرد،اِ چیکار اینجا چشم

 میکنی؟ چیکار اینجا:وگفتم نشستم

 میکنی؟ چیکار اینجا تو:گفت و زد لبخندی

 رو فهمال صورتم،فورا روی کشیدم رو مالفه سریع ندارم،بعد حوصله اصال نکن اذیتم جون سامی-

 .سامی:گفتم تعجب بست،با چشاشو و کرد کشید،بغلم دراز کنارم خودشم و کنار کشید

 چیه؟:گفت و کرد باز چششو یه

 .بیرون برم شو،میخوام بلند-

 مهمه؟ اینقدر:گفت و کرد باز راستشو چشم

 ..خیلی خیلی...اهوم-

 ....نیس مهم:گفت و کرد تر محکم دستاشو ی حلقه
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 .نگیری دل به کردم کاری خراب اگه باشه،اما:گفتم و انداختم باال هامو شونه

 ...مهمه واقعا کارت نظرم به برو....پاشو پاشو:گفت و شد بلند سریع که بستم چشامو

 تو زا گفتم چشمی یه و خودم طرف کشیدم دستشو و زدم ای موزیانه لبخند و کردم باز چشمو یه

 ...نیست تر مهم که

 ایمیخو:گفت بودم دستاش روی که طور همین و کرد بلندم تخت روی شد،از بلند سریع و خندید

 ...میشه غذا حاجتت که خوب،برو دختر بکشی؟بدو نجاست به جفتمونو زندگی اول این

 ..زمین بزا منو-

 شدی؟ ناراحت-سامی

 ..میاد داره..سامی..میاد داره...کنم کاری خراب دستات رو که زدم،االنه نوچ،نم-

 درازی زبون واسش که حالی در و دسشویی سمت دویدم فورا و زمین انداخت و من سریع

 ...بستم و در میکردم

 فطر یه موهامو و پوشیدم سفید جین با همراه سفیدی نبود،پیراهن سامی بیرون اومدم وقتی

 به به:گفتم و کنار کشیدم صندلی ن،یه صبحانه خوردن مشغول همه دیدم و پایین بستم،رفتم

 ...گرفتین عروسی

 ...زنمب حرف باهات میخوام اینجا بیا جان سامی:گفت بلندش صدای اما بیرون رفت و شد بلند بابا

 شده؟ چی:گفتم مامان به رفت وقتی

 ..مردونه عزیزم،حرفای بزنن حرف میخوان-مامان

 ...بابا نه:گفتم و خندیدم

 خجالت از میگفتن عروس یه بهمون قدیما اون ما!حرفا این به چه تورو بابا،بعدشم آره-مامان

 ... زمین تو میرفتیم و میشدیم میشدیم،آب زنده و میمردیم

 تقربون میگی دروغ ،چرا گفته رو چی همه خودش بابا!مامان میگی چی:گفتم و خنده زیر زدم پقی

 روفمع مون محله دختر ترین نجیب به زمان اون گفته،من گفته،دروغ که گفته بابات-مامان. برم

 .بودم
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 مامان معلومه اوردین سرش که بالیی اون از آره:دادم جواب خنده با و دهنم تو گذاشتم ای لقمه

 .جان

 .بود شده محو افق تو که بگم بهتر بود،یاشاید کردم،ساکت نگاه نوید به

 رئتج هیچکی نشستن برگشت،وقتی بابا همراه به جدی ی چهره یه با سامی که نکشید طولی

 رفتن یکی ،یکی کردن تموم صبحونشونو همه بودن،وقتی خودشون تو نداشت،همه زدن حرف

 کرده قاطی خداحافظی،اینام حرفی،حتی هیچ رفت،بدون هم سامی موندم تنها ومن بیرون

 بهش؟ گفته چی بابا بودنا،مگه

 با داشت و بود نشسته تخت روی که مامان سراغ شدیم،رفتم تنها خونه تو مامان و من وقتی

 و سلیقه بهترین!چیه منظورم میدونی خودت برم،دیگه قربونت میزد،آره حرف شهناز دوستش

 بلنده،باشه موهاش اره:گفت و کرد من به ،نگاهی کردم حساب حرفت رو من! ها باشه دوخت

 ...خدافظ جون؟قربانت شهناز نداری کاری ساعت همین!خوبه فردا...باشه

 !جان مامان میگفتی چی:گفتم تعجب با

 میزارم کردی فکر دارم ارزو تا هزار عزیزم،من میدادم عروس لباس سفارش:گفت ذوق با مامان

 بیاری؟ کم میترا جلوی

 میگی؟ و جون مارال میترا؟دختر-

 داماد اون میداد،با پز دخترش عروسی با چقد دیگه،ندیدی آره-مامان

 به دبای مامان،شما بزنین حرف کسی سر پشت که نیست خوبی کار اصال:گفتم و زدم زل بهش

 و میاد بدش ازم خدا وقت اون...رودکی خانم جلوی دادن پز نه بخواین اینارو من خوشحالی خاطر

 داری؟ دوست شما!ها میشم بدبخت

 تو مث خوشگل و ناز دختر یه میخواستم میخوام،همیشه تو واسه عزیزم،معلومه نه معلومه-مامان

 شنج یه ما مامان که نگی بهم سعادتش،اما میدیدمش،خوشبختیشو عروسی لباس تو و داشتم

 .باشه...بل و ال و میگیرم ساده

 ...نمیگم باش مطمئن:گفتم و بوسیدمش
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 شده افسرده شده؟خیلی چش نوید نمیدونی تو کنم،راستی درست و نهار برم من خب-مامان

 ...نمیزنه حرف دوکلوم اصال بچم تازگیا

 ..میارم سردر اما..نه-

 مارهاوردم،ش بیرون و گوشیم تختشو روی نبود،نشستم خونه نوید،خوشبختانه اتاق توی رفتم

 ..نمیداد جواب اما گرفتم رو سامی

 ..میباشد خاموش نظر مورد مشترک:گفت اخرشم

 مگفت و کردم خاموش و گوشیم نمیکرد،منم خورد اعصابمو گوشی بودن خاموش اندازه به هیچی

 چی یعنی:گفتم خودم شدم،با خیره سقف وبه کشیدم دراز تخت عشقه،روی خودمو امروز جهنم

 شده؟

 که صورتم رو گذاشتم و برداشتم و میشم؟بالش بخت خوش سامی با من وا،ایش،پوف،تق،یعنی

 دختر یه از عکس یه..اوالال و تخت روی میخوره،نشستم تکون سرم زیر چیزی کردم احساس

 منم خوبه،از سلیقشم اقامون،نه شده بلند سرش زیر پس:گفتم و برداشتمش کردم، پیدا ناناز

 دهافسر ما نوید پرنسس این خاطر واسه برداشتم،پس و عکس و بیشوور،خندیدم تره خوشگل

 نگاه و عکس کجاس؟پشت چیکارس؟اهل ببینم بزنم دیدی یه خواستگاری،تحقیق برم شده،باید

 فیلم یه از بخشی یا بود شعار یه االن بیستم،وا،این دانشگاه،روز9 ساعت نوشته دیدم و کردم

 .فهمیدم....حماسی؟

 ینیماش هیچ دیدم و بیرون زدم خونه پوشیدم،از لباسامو و اتاق تو پریدم فورا و برداشتم عکسو

 :داد جواب باالفاصله که گرفتم و هوتن کنم،شماره چیکار نیست،فهمیدم موجود

 ام؟ت چند یادته؟من خوبی؟منو شدی؟االن بیدار بودی کما کردی؟تو خبر؟یادی خوبی؟چه سالم الو

 ودمب نشده بیدار سالم،خوبم،اگه میگم،اوال چی من ببین/بگیر دهن به زبون دقه یه هوتن وای-

 .گفتم درست دیدی...خودمی یدونه یادمه،یکی تورم نمیزدم حرف باهات االن

 داری؟ خبر؟امری چه جان ابجی جانم:گفت و خندید

 ..اهوم-

 ...بخواه، جون شما-هوتن
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 ..دارم واجب کار باهات دنبالم بیای میتونی-

 کی؟ کجا فقط چشم-هوتن

 ...منتظرم خونه جلوی االن-

 رمزت خونه در جلوی سرعت با دقیقه ده بعد و کرد قطع سریع اومدم،بعد بشمری شصت تا-هوتن

 ..خریدی،دوماد شاهی اوپس،عجب:گفتم و ماشینش توی پریدم کرد

 ...نازنینه پاقدم:گفت و خندید

 نازنین؟زنته؟-

 .ندارم خواب عشقش از که کرده،همونی عاشق منو اینطوری که دیگه،همونی اره-

 ..بشنوم، تو زبون از رو حرفا این نمیکردم فکر وقت هیچ:گفتم و خندیدم بلند

 نه؟رویای کرد خودشو کار ندیده؟باالخره خیر سامی بشنوی؟اون کی زبون از میخواستی پس-

 پیوست؟ حقیقت به بچگیش

 بچگیش؟ رویای-

 هکشت چقد میکرد،نمیدونی دعوا همه با تو سر که اینقد کرد دیوونم ساال نداری؟اون خبر مگه-

 .نمیاورد اسمتو وضو بدون بود مردت

 ...اهان:گفتم و رفتم فکر تو

 میریم؟ چی برای میریم؟اصال چی میریم؟دنبال چی میریم؟واسه کجا بگی نمیخوای-هوتن

 انشگاهد برنداشتی؟میریم دس کردنات پیچ سوال از نازی،هنوز بدبخت هوتن وای:گفتم کالفگی با

 نشون وعکس..عکسشه نگیا،اینم کسی به شده عاشق نوید داره،ببین کالس امروز کنم فکر نوید

 ..خوشگله چه خواهر چشم به:گفت و کشید بلندی سوت که دادم

 داریم،من عملیات امروز:گفتم و کن،خندید درویش داداشم زن از چشاتو:گفتم شونشو به زدم

 این رد من پای به پا باید بیارم،شمام در سر قضیه این تو و ته از برم مخفی خیلی بطور میخوام

 !شد بگذاری؟تفهیم قدم حساس ی برهه

 .میکنم کاری همه نوید واسه من...جورم چه بله-هوتن
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 ،گفتداشت نگه دانشگاه جلوی میترسسیدم،وقتی بیشتر لحظه هر من و میکرد حرکت سرعت با

 .خودشه اره:گفتم شد بهتر حالم که کمی و شدم پیاده تهوع حالت با خودشه؟

 زنگ وتنه کردم،که نگاه ساعتم دانشگاه،به توی رفتم محسوس نا خیلی و گذاشتم افتابیمو عینک

 ..زد

 بیام؟ منم میخوای بیرون؟کجایی کو؟کنارشه؟اومدن عکسشه؟نوید چیشد؟دیدیش؟مث الو-

 مومت کالسشون باید کردم،االن نگاه ساعتم میدم،به خبر بهت خودم واستا دقه دو هوتن نه وای-

 دختره،از اهان،اوناهاش...ندیدم و نوید اما کردم جستجو دانشجوها جمعیت دیگه،بین میشد

 نزدیکش،ماجرا اومد نوید که میخندید و میزد حرف دوستاش از تا چند با داشت نازتره عکسشم

 ازین اخی،چه خجالتی دختره باالتر،چه دادم عینکمو و گرفتم دستم تو محکم شد،کیفمو تر هندی

 زد دانشگاه از شد،دختره دور ازشون نوید که داداشی؟همین حاال میگی نیگا،چی و داره،نوید

 زمین،از روی افتادم هو یه ماشینشو جلو داره،رفتم ماشینی عجب دیدم که رفتم دنبالش بیرون،منم

 خوبه؟ حالتون خانم شده چی:وگفت رسوند من به خودشو سرعت با که نالیدم و گرفتم سرم

 .سرم....سرم:ونالیدم ندادم جوابی

 میکنه،چشمکی نگاه منو بر و بر هوتن کرد،دیدم راهنمایی ماشینش سمت و من و گرفت بازوم از

 فرمون پشت نشست خودش و جلو صندلی گذاشت و برگشتم،من نزارم حالت به دوباره و زدم

 نگاه بهش و برداشتم بیمارستان،عینکمو بریم خوبه؟باید حالتون:گفت کرد حرکت وقتی

 بهتری؟:گفت و زد کردم،لبخندی

 هیچ من:گفتم و دادم تکون بدبخت،سرمو نوید این به برسه چه شدم بودم،هالک دختر که من

 ....نمیشم خوب وقت

 دکتر قتیو و اورژانس قسمت برد منو بیمارستان رسیدیم وقتی و کرد بیشتر و سرعتش نگرانی با

 ...میکنه درد سرم میگفت افتاد هویی یک که بودم خیابون تو:گفت نگرانی با جام اومد

 سالته؟ چند:گفت باشه رزیدنت میخورد و بود جوون پسره یه که دکتره

 سالته؟ چند تو:گفتم مینالیدم که همینطور

 ....نمیدن جواب سوال با و سوال:گفت و خندید
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 میدن؟ سوال جوابی چه با جوابو پس:گفتم میگم هذیون دارم مثال که انگار

 ودخ دقیقه چند از بیرون،بعد رفتن هم با همه و گفت چیزایی یه کناریش پرستار به رو و خندید

 داری؟ سردرد وقته چند:گفت من روبه و داخل اومد تنها دکتر

 توهم از حالم برادر،من ببین:گفتم و نشستم بود،بعد کجا چی؟سردردم: گفتم و کردم باز چشامو

 ..!که میفهمی...مریضی به زدم و خودم بهتره،منتهی

 مریضی؟ به زدی خودتو که مریضی مگه...نه-دکتر

 قیقتح دارم بشه،االن داداشم زن قراره میبینی که خانومی این:دادم ندارما،ادامه شوخی من ببین-

 احتمال هک کنی وانمود طوری باید شما االن بعدشم.... بدونی که انترنم،گفتم خودم مثال،من میکنم

 کنی،شیرینی کمکم بده،اگه خیرت باشم،باشه؟خدا داشته وحشتناک و جدی مریضیه یه داره

 .من با اون باشه:گفت وباالفاصله زد چشمک و خندید بلند بعد...میارما واست عروسیشونم

 غمگین ی چهره یه با بیرون،دختره رفت دکتر،وقتی اق ای پایه چقد:گفتم دلم تو و خندیدم

 ..که داره بدی،احتمال ازمایش باید گفته دکترت:وگفت کنارم نشست

 سالته؟ چند:گفت و نداد ادامه حرفشو

 ...پنج و بیست:گفتم دار خراش

 تچندوق تا میدونم خودم اما میکنن مخفی ازم....نه؟میدونم گفت هم تو به:گفتم و زدم تلخندی

 ..عشقه از میکشم هرچی:دادم ادامه و کشیدم نیستم،اهی زنده بیشتر دیگه

 عشق؟:گفت تعجب با

 عشق؟:گفت تعجب با

 شدی؟ عاشق حاال تا:گفتم و دادم تکون و سرم

 اما کرده مشغول ذهنمو خیلی وقته چند که هست پسری یه...یعنی....نمیدونم:گفت و خندید

 بیخیال،داستان..اما....شدم وابسته بهش جورایی نه،راستش،یه یا داره دوس و من اونم نمیدونم

 ..بگو برام خودتو

 (نوید میکنی وادار کارایی چه به ادمو استغراهلل،ببین شهرزادم من مگه)

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر راد آیسان | شدم عاشق شوخی شوخی رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

251 

 

 درست(بگو چیزی یه یاال د)بودن، خام خاطر محلمون تو بودم،همه خوشگل ،خیلی بود سالم01-

 همب میزد،نامادریم کتکم بابام(تخیلی تخمی خط تو زدم)نمیره، یادم وقت هیچ نه اما نیست یادم

 میکردن،خواهرم حبسم خونه مدرسه،تو برم میکشید،نمیزاشتن کار ازم خواهریم نا میگفت زور

 و من ای بهونه یه به هرشب و میشد عصبانی میومد خوششون من از همه که این از و بود زشت

 پز کباب با بشه کباب خودم واسه دلم)میزد، منو داشتم تاجون اونم و بابام کمربند به مینداخت

 حمدا بود،اسمش اومد،پسرداییش خواستگار واسش...ناخواهریمه اسم.. نیره روز یه خالصه(پلین

 زیر رد پشت از برن میخواستن که وقتی نبینه،اما و من احمد تا کردن حبس زمین زیر تو و بود،من

 ونهم بدم،اقا شانس از بده،اما نجاتم خواستم ازش نگاه احمد،با به دوختم ملتمسمو نگاه زمین

 یه نامادریم خانم کوکب با نیره دیدم بیرون اومدم اونجا از که شده،همین عاشقم دیده منو تا روز

 بخوان هک برسه آنی،چه نمیکنه نگاهم تو به هیچکی: گفت بهم تحقیر با خوشحالن،نیره و میخندن

 ..کنن ازدواج باهات

 آنیه؟ اسمت-

 چیه؟ تو آره،اسم-

 !آناهیتا:گفت اروم

 معنیش نکنم اشتباه قشنگیه،اگه اسم بله(نوید نکنه زلیلت بگیرم،خدا اسم یه زدم زور همه این)

 هی خاطرم یه فقط خاطره،منم یعنی آنی:دادم ادامه منم و داد تکون و درسته؟سرش اب الهه میشه

 دهش پشیمون احمد که رسیده نیره،خبر خواستگاری بعد دوروز میاد وحشتناک،یادم و تلخ ی خاطره

 احمد(سرم تو بخوره احمد بالی و درد)دیده زیرزمین تو که دختری اون خواستگاری بیاد میخوا و

 ردهک اویزونش خودشو نیره همین واسه بود شخصیت،پولدارم با و خونده درس بود معقولی جوون

 و دز میخوردم تا و کتک به بست منو بابام شب نمیومد،همون در خونشون میزدی کارد بود،خالصه

 وت جای یا امشب بگیرتت؟از که کردی احمد اویزون خودتو عوضی ی هرزه ی دختره:میگفت نیره

 و سر از(قطد جون به میکردم برقیش بود،اره واقعی نیره این اگه)من جای یا خونس این تو

 متس برگشتم که روز خیابونا،یه ی اواره بیرون،شدم کردن پرتم خونه میچکید،از خون صورتم

 جلوش،وقتی رفتم بره خواست وقتی و شدم قایم میگیره،همونجا و من سراغ داره احمد دیدم خونه

 نهک دادخوشبختم قول بهم کردم تعریف واسش که رو بودن،قضیه داده بهش رو دنیا انگار دید منو

 شده عاشقش اون از تر بیش ،من کنه ازدواج من با میخواد:گفت خوانوادش فرداش،به و

 بودم دهشنی میسته وا همشون جلو:گفت بگیره،احمد سر وصلت این نزاشتن خوانوادش بودم،وقتی
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 قبر تو هالکو،ایشاال مردیکه بشورتش شور مرده)مرده و کرده دق نیره و کوکب دست از بابام

 و مگرفتی خونه داشت پول خودش چون کردیم عقد و محضر برد و من احمد(بیفته جونش به عقرب

 هی تر،که خوشبخت و میشدیم همدیگه عاشق تر بیش کردیم،هرروز شروع قشنگو زندگی یه

 ...روز

 ؟؟؟؟؟؟..روز یه که:گفت آناهیتا و چکید چشمم از اشکی قطره

 ضربه تا01 دیدم و رسوندم و خودم اونجاس،منم احمد گفتن و زدن بیمارستان،زنگ از روز یه-

 دارهن جونی دیگه که دیدم و کنارش بود،رفتم ریخته خودشو زهر نیره بودن،باالخره زده بهش چاقو

 چی تهش ببینم میخواستم همین واسه بود گرفته ذوقم داستانم از خودمم)موندن زنده واسه

 دبختب داره،خیلی دوسم خیلی گفت بهم لحظه اخرین بوسید،و و گرفت دستش تو و دستم(میشه

 واسه، میکردم گریه و احمد سرقبر میرفتم تنهایی،هرروز عالم یه و بزرگ بغض یه و بودم بودم،من

 گذاشت،رفت،اینقد تنها منو بودم،اما احمد عاشق شد،من تموم که خوشبختیمون واسه عشقمون

 بهم همیش:گفتم و کردم پاک داد،اشکمو دستمال بهم آناهیتا و گریه زیر زدم که بود گرفته بغضم

 بدی؟ اب

 بود،اینقدر خراب حالم:دادم ادامه دوباره و خوردم ازش خورده یه دستم داد و ریخت اب لیوان توی

 بود بد حالم و بودم کرده ضعف حسابی که روز نداشت،یه سویی چشام که بودم کرده گریه

 از عدب و بیمارستان برد منو(میاوردم کجا از اسمارو این نمیدونم)خانم طیبه خدا بنده همسایمون

 هبچ یه با احمد،من وجود با داشتم نمیخواستمش،دوسش.....حاملم فهمیدم ازمایش تا چند دادن

 ،ازبودن خوبی پولدار،ادمای ادم یه ی خونه در دم جلوی گذاشتمش اومد دنیا به که تنها،بچم و تک

 خیلی سالشه چهار االن پسرم:گفتم و گرفت شدت گریم میبینمش دور از فقط موقع همون

 رابه،منخ خیلی قلبم وضع که میگفتن دکترا...هی..میشه خوشبخت حداقل اون خوشه خوشگله،دلم

 همش که هست وقتی چند ،اما شده بسته قلبم رگای کنم ندارم،فکر حسابی درست سواد که

 ...گرفتم ام دیگه مرض یه البد چرا نمیدونم سردردم

 ....باشم نیاورده درد سرتو امیدوارم(صلوات احمد روح شادی برای)بود من داستان عزیزم،این اره

 دم،خیلیاوم خودم به داستان این با اصال،اتفاقا،من نه:گفت مهربونی لحن با و گرفت دستمو آناهیتا

 قدر:گفتم و زدم تلخی لبخند...بودین خوشبخت االن شما شاید بودن زنده احمد اقا اگه متاسفم

 ..داری راحت زندگی یه که نکن،همین خدارو ناشکری وقت هیچ بدون خودتو
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 نیستم،خیلی راحت دیگه کرد فوت مادرم وقتی از نکنین،منم فکر اینطوری-آناهیتا

 وقتیه چند:گفت و فشرد مهربونش،دستمو و گرم محبتاش،نوازشاش،اغوش واسه...دلتنگشم،خیلی

 دوسش اما ای دیگه چیز یا عشقه میکنه،نمیدونم غلبه بهم همش احساسی یه

 نماو نظرت نگفته،به بهم هیچی هنوز اما محجوبه خوبیه،خیلی نویده،پسر اسمش...دارم،اسمش

 داره؟ دوسم

 باید فقط میخواد تورو اونم باش نداشت؟مطمئن دوست تورو مثل ای فرشته میشه مگه-

 ...بشه فراهم شرایطش

 ...میشه خوشحال خیلی بابا...نکنین رد دعوتمو میکنم بازه،خواهش همه روی به ما ی خونه در-

 اریمک برم،شیفت باید االنم..نمیشم عزیزم،مزاحمت دارم خونه خودم ابداً نه:گفتم و کردم ممانعت

 از تاگرفتم،اناهی سرم از و شدم بلند و کردم ای میکشه،سرفه منو کارم صاب نرم اگه میشه شروع

 ،منبمونین همینجا شما:گفت و تخت روی خوابوند منو...بمونین باید شما اما:گفت و گرفت بازوم

 هم واسه خوبی دوستای ما:گفت و بوسید و پیشونیم نخورینا،بعد جم جا این از پیشتون میام عصر

 ..آنی میشیم

 دستم از و سرم و پایین پریدم تخت رفت،از دیدم و کردم نگاه پنجره بیرون،از رفت و خندیدم

 قطنداشت،ف قابلی:گفت و گرم،خندید دمت اقایی خیلی:گفتم و دکتره همون پیش رفتم کندم،

 ام،فقطچش چشم،رو:گفتم و زدم منتظرتونیم،لبخندی اینجا پرسنل و من نره یادتون عروسی کارت

 کجا،برو شما کجا خودت،ما سرنوشت پی برو:گفتم من که بگین بهش اومد دختره اون اگه

 و نه تو:گفتم و کردم اخم....هستی بالیی عجب:گفت و خندید دکتر...بشی خوشبخت امیدوارم

 افظیخد..خدافظ....نره رئیسی،یادتون اقای رئیسی، کامران نوشته دیدم کردم نگاه شما،کارتشو

 رفتگ گازشو سریع...بدو دنبالش برو: گفتم و هوتن ماشین تو پریدم و بیرون اومدم سریع و کرد

 رو خونه ادرس شد،وقتی واردش و داشت نگه بزرگ ویالیی ی خونه یه کردیم،جلوی پیداش و

 اب کردم،هوتن گریه و گرفتم دست با و سرم داشت نگه که خونه،همین رفتیم هوتن با فهمیدم

 میکنی؟ گریه چرا آنی:گفت تعجب

 ..میخوام احمدو من:گفتم گریه با

 خوبی؟ کیه؟انی احمد....ههههههن-هوتن
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 روز:تمگف هوتن به رو و شدم پیاده ماشین گفتما،از داستانی عجب بود،خودمونیم شده باورم خودمم

 .کردی همراهیم و کشیدی زحمت که بود،ممنون هیجانی پر

 عروسی واسه هستم،فقط گلم خواهر خدمت در همیشه میکنم،من خواهش:گفت و خندید هوتن

 ..کنیا دعوتمون نره یادت

 ..باشین باید این پایه عضو ها بچه و تو راحت خیالت-

 ورتمص به دراوردم،ابی لباسامو اتاقمو تو بود،رفتم برگشته خونه،نوید توی رفتم و کردم خدافظی

 موهاش،کالفه تو بود کرده فرو دستاشو و بود نشسته تخت نوید،رو اتاق توی رفتم و زدم

 ناراحتی؟ این خاطر به:گفتم و اوردم بیرون بود،عکسو

 ..آنی:گفت دید دستم و عکس وقتی و برگشت

 ...نوید-

 میکنه؟ چیکار تو دست عکس اون... تو...تو-

 کت تدس کن،یه جمع وسایلتو برم،پاشو گلم داداشی قربون من اخ:گفتم و واستادم روبروش رفتم

 کجا از اسمشو تو:گفت تعجب با جون،نوید آناهیتا خواستگاری بریم میخوایم بخر شلوار

 ؟؟..میدونی

 شاد نیآ با:گفتم اخرش خندید کلی و کردم تعریف واسش و داستان گرفتی؟بعد کم دست منو..به-

 ..برگردید شادروان بیایید

 ..کردی نگران چقد رو بیچاره اناهیتا اون نیست آنی،معلوم نکشتت خدا:گفت و خندید

 ..ریبگی منو طرف فقط باید بگم بهت االن شوهراما،از خواهر اون از من ببین:گفتم شونشو به زدم

 ؟؟..باشه بزن حرف من داداشی،با ندارم دوست کالم بی موزیک بزن،من حرف حاال:گفتم و خندید

 اب منو اهای:گفتم دارم،منم تورو که شکر دارم،خدارو دوست خیلی آنی:گفت و کرد بغلم و خندید

 ..گرفتی اشتباهی اناهیتا

 ..نمیده جواب خاموشه گوشیش صبح نداری؟از خبری سامی از گفتم و شدم جدا ازش

 ..ندارم خبری ازش منم نه-نوید
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 پیام همب شمارشو فقط اناهیتا خونه به بزنه زنگ میگم بابا به منم:گفتم و شدم بلند..اهان،پس-

 .داد مثبت سرجواب با و زد لبخندی زدنش،نوید هوا رو برسی دیر خوشگله بده،دختره

 مه به بودم،اعصابم بود،نگران خاموش سامی هنوز بود،اما شده دادم،شب تکون و سرم و خندیدم

 ودستاش و زدم زانو زمین کشیده،روی دراز کاناپه رو دیدم و مامان سراغ پایین بود،رفتم ریخته

 !آنی اومدی:گفت بود بسته چشاش که گرفتم،همینطور

 .بگم بهت رو موضوعی یه بیداری؟میخواستم جان،شما مامان آره-

 حیاتیه؟:گفت و کرد باز چشاشو

 .دخترم بگو میکنم گوش:گفت و نشست شد جورایی،بلند یه..اهوم-

 آرهههههههه؟؟؟؟؟؟:گفت تعجب با مامان...بزنیم باال آستین نوید واسه کم کم باید..نوید مامان-

 وشخ چه:گفت دادم نشونش وقتی..عکسشه اینم اناهیتاست همکالسیاشه،اسمش از اهوم،یکی-

 ...خب خب...بچم س سلیقه

 ...خواستگاری واسه بزنه زنگ خونشون به بگی بابا به باید شما االن دیگه هیچی-

 میکنی؟؟؟؟؟ گریه داری جونم مامان:گفتم و کردم شد،بغلش جاری چشاش از اشک و زد لبخندی

 خودم من باال برو داشتم،تو رو روزایی همچین یه ارزوی خوشحالیه،همیشه اشک عزیزم نه-مامان

 .عزیزم..میگم بابات به

 اما رهبب خوابم تا بستم چشامو خسته،بزور و بودم تخت،بیقرار لب نشستم و اتاقم توی رفتم

 یدارب که بود هشت برد،ساعت خوابم و شد سنگین چشام که این داشتم،تا دلشوره همش نمیشد

 وت بود،رفتم خواب هم نبود،مامان هم نبود،نوید که ساکته،بابا جا همه دیدم و پایین شدم،رفتم

 رو سامی تعجب کمال با و کردم باز و در اومد،خودم در صدا به خونه بزنم،زنگ قدم کمی تا حیاط

 اشتمد شب تا صبح میشم،از نگران بودی؟نمیگی کجا– گریه زیر زدم و ترکید بغضم دیدم،فورا

 نیستی؟ من فکر به ذره یه میمردم،چرا

 ستمنمیخوا میخوام بدم،معذرت جواب نمیتونستم کن باور عزیزم:گفت و کرد بغلم اروم و جلو اومد

 ...ندارم تورو اشکای دیدن طاقت من میدونی که نکن،تو گریه سامی بخاطر..کنم ناراحتت

 بودی؟ کجا دیروز:گفتم و کردم جدا ازش خودمو
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 از کن شکست،باور و زمین افتاد کنارش،گوشیم بود،رفتم شده بد بودم،حالش هیرسا پیش-سامی

 ..آنی نبود عمد

 بده؟ حالش هیرسا-

 .بخواد چی خدا تا درمانی شیمی واسه بردنش که فعال:گفت غمگین سامی

 ....میشه خوب که ایشاال-

 دنیا این توی من میدونی که باشه،تو ناراحت من هستی نبینم:گفت و زد لبخندی بعد...ایشاال-

 ...خرید بریم باید کن تنت لباساتو بدو..بدو...آنی دارم تورو فقط

 خرید؟خریدچی؟-

 اونجا از تورو لباس باید حتما گفت داد رو ادرسی یه بهم دیگه،مامانت عروسی خرید-سامی

 .کنی پرو و بری امادس،منتظرن گفتن بگیریم

 جون،مامان شهناز پیش میرم دارم من مامان گفتم خونه،بلند توی رفتم و گفتم ای باشه

 .دارم کارش برگرده بگو نوید به فقط باشه:گفت

 ریعس و انداختم سرم رو رو ابی پوشیدم،شال لباسامو و اتاقم توی جان،میگم،رفتم مامان باشه-

 ...بریم گفتم و کنارش داده،رفتم تکیه ماشینش به که دیدم رو سامی و بیرون پریدم

 اهر افتاد،بین راه فرمون پشت نشست وقتی و کرد،نشستم باز واسم و در و ماشین جلوی رفت

 .. بانک ریمب باید کنی پرو لباستو اینکه از قبل امروز راستی عزیزم:گفت و شکست و سکوت سامی

 چی؟ واسه بانک-

 .ازدواج وام واسه-

 هک خودمون واسه:گفت و خندید باشه،سامی ازدواج وام به نمیکنم،احتیاج فکر:گفتم تعجب با

 حساب من کمک رو نمیخواد دلش اصال کنه،اما ازدواج میخواد دوستام از یکی راستش نمیخوام

 حل چی همه بگیرم که دارم،وامم انداز پس نمیخوام،خودم نه:میگه فقط میگم بهش هرچی کنه

 ...میرم امروز منم که مونده ضامن امضای فقط داده انجام کاراشو میشه،همه

 شدی؟ ضامنش تو اخی:گفتم و زدم لبخندی
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 یسام و نشستم ها صندلی از یکی روی بانک،من رسیدیم داد،وقتی مثبت جواب و زد لبخندی

 ...برمیگردم زودی بمون،من جا همین تو: گفت

 .باشه:گفتم و زدم لبخندی

 دیدم و اوردمش بیرون جیبم خورد،از زنگ گوشیم که نکشید طولی!چرا بود،نمیدونم شلوغ خیلی

 :دادم سپهره،جواب شماره

 چطوری؟خوبی؟-

 

 چطوری؟خوبی؟-

 خوبی؟ آنی سالم الو:گفت که بود نهال صدای

 ..تو....که واقعا نداشتم توقع ازت میکنه؟اصال چیکار تو دست سپهر گوشی!نهال:گفتم تعجب با

 من پیش اینکه یعنی جامونده من دست خانت سپهر آنی،گوشی نکن بد فکر:گفت عجله با نهال

 زشا بده،من بهش بگیر بیا گفتم گذاشت جا هم پیشرو،همونجا اقای دفتر بود اومده جاگذاشته

 .نمیاد خوشم

 هب دوباره و کردم قطع بده،سریع بهش برو خودت بیام نمیتونم من قربونت نه:گفتم و خندیدم

 ودنب کاراشون دنبال سرگردون و گیج که بود آدمایی از مملو بانک بزرگ فضای کردم نگاه اطرافم

 نارک سامی دیدم جستجو،که به کردم شروع و شدم بود،بلند کرده دیر خیلی سامی. میرفتن راه و

 .منتظرم نمیای؟دوساعته چرا:گفتم و کنارش رفتم واستاده بانک رئیس میز

 امضا ونبهش ؟میخوام میبینی:گفت بود،سامی تلفن با صحبت مشغول که بانک مدیر به کرد اشاره

 .شده ای زمونه دورو میکنن،عجب ناز اینا اونوقت بدم

 ؟؟؟..اسمتون:گفت صحبتاش میون بانک مدیر

 ..راد سامی-سامی

 !کرمانی کرد،آقای صداش باجه طرف اون از کسی

 ..بمونه منتظر بگو بهش صدیق نمیتونم االن-کرمانی آقای
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 بود؟ چی اسمتون گفتین:گفت سامی به دوباره بعد

 ...راد سامی...هستم سامی-سامی

 تونمنمی که بابایی،جونم،امروز سالم...الو:گفت و برداشت خورد،کرمانی زنگ گوشی حین همین در

 ....فردا شهربازی،باشه ببرمت

 یدمم قول بنداز،من را کارمارو همین بشه،شما قربونش عمو اخ:گفت سامی و کرد قطع و تلفن بعد

 ....ببرمش جا همه و خرید و گردش و رستوران هیچ که شهربازی

 ؟؟؟...اسمتون:گفت و خندید کرمانی

 اینقد برم،منتهی باید دعوتم المپیک مسابقات واسه االنم....سوریان حمید....هستم سوریان-سامی

 ..خوبه برسم المپیکم پار حاال،واسه..نداره عیب.. که واستادم که بس گرفت درد پام

 ؟؟...اقای شما ببخشید شلوغه سرم خیلی ببخشید:گفت و خندید کرمانی

 از بعد و اسمش جلو گذاشت رو برگه چندتا کرمانی...راد سامی هستم راد:گفت و خندید سامی

 کسی چه اسم به و وام:گفت شد،کرمانی تموم کارش باالخره برگه تا چند کردن امضا

 میخواستین؟؟

 ...رحماندوست علیرضا-سامی

 و کرد انتخاب رو شادی موزیک خانم،سامی شهناز مزون سمت رفتیم و شدیم ماشین سوار

 خانم؟ شهناز این هست کی حاال:گفت

 رفتپیش تکنولوژی که االن بود،منتهی عروس لباس کار تو قدیما مامانه،اون قدیمیه دوستای از-

 همین خوبه،واسه خیلی کرده،کارشم پا و دست شیک خیلی مزون یه و داده وسعت و کارش کرده

 ....بگیری جون شهناز از باید فقط لباستو گفت مامان

 ...کردم انتخاب من لباستو راستی:گفت و خندید سامی

 چی؟ خودم نظر پس-

 ...م سلیقه خوش خیلی که باش مطمئن-سامی

 !بابا نه:گفتم و کردم لوس خودمو
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 بگیریم؟گلم؟ کجا جشنمونو داری دوست:گفت و گرفت،بوسیدش و دستم و خندید سامی

 ..بهتره بزرگه،اونجا خوشگلتره،خیلیم جا همه از خودت،اونجا ی خونه توی....توی....توی...اوم-

 مطمئنی؟-سامی

 امی،نگهس همینجاس:گفتم سامی به که میرسیدیم داشتیم کم نبودم،کم مطمئن اینقدر عمرم تو-

 .دار

 انواع اب طبقه بود،دو عالی چیزش همه بود،واقعا کرده تغییر مزون،خیلی داخل رفتیم و شدیم پیاده

 ونااسم کردی،رو گم راه ،اینطرفا خاله عزیز به به:گفت شادی صدای که بود نگذشته ها،کمی مدل

 و گرفت گونم از محکم بوس یه و کرد بغلم محکم و کردم،خندیدم پیدات مزون تو بودم دنبالت

 هم ام واسه بزارین خانم شهناز نکنین تمومش:گفت سامی عزیزم،بعد شدی خوشگل چقد:گفت

 ..بمونه

 سامی و دادن دست هم میگم؟با درست باشی سامی باید شما:وگفت جلو اومد جون شهناز

 ...خودشم جون شهناز بله:گفت

 .عزیزم بشی خوشبخت امیدوارم خوشحالم انی،خیلی خودته مثل:گفت و خندید شهناز

 اره؟؟؟ امادست لباسم میگفت ،مامان ممنون-

 .. اینجا برم،بیاین قربونت آره-شهناز

 و زرگب باکس یه با دقیقه چند از بعد و داخلش اتاق،رفت یه به رسید اینکه تا افتادیم راه دنبالش

 هنازش میبریش کجا:گفت باال،سامی ی طبقه سمت برد رو من و گرفت و دستم و برگشت سفید

 ..بیام منم جون،واستا

 ..میکنم صدات واستا،خودم همونجا شما:گفت و خندید شهناز

 .رمدا شوق و ذوق بپوشش،خیلی عزیزم:گفت شدیم،شهناز اتاقا از یکی وارد و باال رفتیم هم با

 نطوریای من بیاین میگم بود الزم کمک میپوشم،اگه خودم بیرون برین شما خب:گفتم و خندیدم

 .عزیزم منتظرتم بیرون برم،باشه،من خجالتت اون قربون من اخ-شهناز میشم خجل
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 خندیدم..هلوئیه عجب....اناناس:گفتم و کشیدم دار کش بلند سوت یه و اوردم بیرون و لباس

 جون نازشه کمک با که داشتم مشکل خورده یه زیپش کشیدن باال برای البته کردم تنم و ولباس

 و کرد نگاهم لبخند با هام،شهناز شونه روی ریختن همشون فورا و کردم باز شد،موهامو حل

 اندازبر قدی ی اینه توی و خودم وقتی...ببین اینه تو خودتو دلم عزیز شدی خوشگل خیلی:گفت

 ود،همهب معرکه این اما نبودم موافق دکلته لباس با اساسا بود ناز شدم،خیلی زده شوک واقعا کردم

 دوچندان رو زیباییش که چیزی و بود ساده که دار دنباله و بزرگ دامنی درست،با و اندازه چیز

 زیاد خیلی دامن پف میشد باعث و بودن شده کار هم روی که بود زیادی های تور و میکرد،حریر

 خودتو وقت میشه،یه حسودیم سامی به واقعا من قشنگی خیلی آنی،تو وای:گفت جون باشه،شهناز

 شهناز تنیس میگید شما که اینطوری:گفتم و زدم ببینتت،لبخندی عروسی شب ندیا،بزار نشون

 ...قشنگه جون،لباس

 ..باشهدرار، تنت از هم تو میرم من دیگه خب قشنگه،خیلی تو با لباس عزیزم،این لباس؟نه-شهناز

 میگه وقتی خب:گفتم و زدم ای اهسته دور و اینه جلوی رفت،رفتم و وبست اتاق در سریع

 در یکس که بیارم درش خواستم و زدم خودم به چشمکی بعد...دیگه خوشگلم واقعا حتما خوشگلی

 :زد

 و؟ت بیام آنی:گفت که اومد سامی میام،صدای خودم کن صبر دقیقه چند جون شهناز:گفتم بلند

 ..درمیارم،نیا لباسمو دارم...نه چی؟نه-

 ...ببینمت بیام منم درمیاری،واستا رو چی چی:گفت اعتراض با

 ....عروسی شب عمرا؛بزار-

 ...ندارم تحمل بچم جون انی،به میکنی ناز دیگه،چقد تو بیام بزار خب-سامی

 ...سامی: گفتم و خندیدم

 ...بچمون بجون ببخشید اهان-سامی

 .نباش منتظر تو،نمیشه بیای نمیزارم من هرحال به-

 من هک لباسی اون راستش هان؟خب نمیاد تو به اینکه تنگه؟یا واست نکنه:گفت و خندید سامی

 اگه حاال بکنی،خ تنت رو لباسی همچین بتونی که باشی متناسب واقعا نیاد،باید تو به بایدم دیدم
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 هدار بزرگ سایز عروس لباس میشناسم رو جایی یه شدی،من چاق نباش،شاید ناراحت نمیشه

 ...اونجا،موافقی بریم

 مدید و کردم باز و در فورا که شدم عصبانی میخوردم،اینقدر حرص من و میگفت داشت همینطور

 ...دراد چشت خوبه،تا هم نیست،خیلی تنگ هیچم:گفتم عصبانیت واستاده،با روبروم شوکه سامی

 وت:گفت و صورتم،خندید نزدیک اورد رو وسرش انداخت سرتاپام به جلو،نگاهی اومد و بست و در

 ...عسلم میاری کم چیزا جور این مقابل در همیشه

 تنگه؟ نظرت به:گفتم کمر به دست

 و کردم حلقه کمرش دور ،دستامو سامی بغل تو افتادم محکم برگشتم که همین و زدم چرخ یه

 .سامی گفتم

 ....سامی جان-سامی

 داری؟ دوست منو زیاد اینقدر چرا-

 نم میشی باعث تو چون دارم دوست من میکنی؟خب لوس خودتو داری باز شیطون:گفت و خندید

 نوم جذابیتت و نمک حاظرجوابیات،با هات خنده شوخیات با کنم،تو فراموش دنیارو های غصه همه

 نم عشق:گفت میگرفت دستامو که درحالی کرد جدا خودش از و من میدونستی؟بعد کردی بیچاره

 اب و دارم دوست که ساله سیزده باشه،من ظواهر و هوس روی از که نیست دوسال یکی سر تو به

 .میکنم زندگی تو یاد

 .نمیاد خوشم کار این از هیچ سامی نکن:گفتم سریع و گرفت دماغمو بعد

 خراب موهامو سامی نکن:گفتم اعتراض ریخت،با هم به موهامو توی کرد فرو رو دستش و خندید

 و شبغل تو کشید ومنو خندید ،بلند شد ریخته هم به کامال موهام نمیکرد،وقتی ول اما.  میکنی

 نیستی؟ رویا یک تو واقعا نمیبینم خواب که بگو من به انی:گفت

 ...نیست مزخرف اینقدر رویایی هیچ:گفتم و کردم اشاره موهام به

 باشه؟اصال شلخته موهات میکنه فرقی دارم،چه دوست باشی که هرطوری تورو من:گفت و خندید

 ...تری جذاب اینطوری

 .رآرمد تنم از و لباسم منم بزا برگردیم،برو باید میشه بیرون،دیر برو حاال دیگه خوبه...دیوونه-
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 ..واستم نداری؟میخوای الزم کمک مطمئنی-

 ...بیرون برو میشمرم سه تا سامی:گفتم و خندیدم

 .بیرون میرم حاال:گفت عقب برد رو سرش شد،وقتی داغ لبام فوری گفتم رو3 که همین....6....0

 عالمه ،یهخونه رفتیم و شدیم ماشین سوار لباس تعویض از میکردن،بعد بازی اتیش داشتن دلم تو

 مشغول بود،همه هیجانی پر ،روزهای شرکت برگشت هم میدادم،سامی انجام باید که داشتم کار

 ماد که نیست این از بهتر چیز داشتم،هیچ بخشی لذت بودن،احساس عروسی کارای و تدارکات

 ....داشتم دوست رو سامی واقعا کنه،من زندگی داره دوست که کسی با و عمرش بقیه

....................................... .................................................. 

 وت حتی خودشو باید من مث بدبختی عروس کدوم نمیدونم من دیگه،اخه باش زود جون مانیا وای

 ؟..نبینه اینه

 .بابا ای....میشه تموم االن بزار جیگر رو ندندو دقه دو هول،بابا و ذوقی بی که اینقد-مانیا

 .ببرم فیض یکم ببینم خودمو بزار رو صندلی این گردون برش جونم،حداقل مانیا اوف-

: تگف و چرخوند رو صندلی محکم دقیقه ده از بعد باش،باالخره اروم خورده یه دختر:گفت و خندید

 ..ها زیبایی پرنسس بر درود

 بشه کوفتش!نداشتما خبر بودم خوشگل اینه،چقد به زدم زل تعجب بودم،با من این واقعا ایا

 ...سامی

 .هنرمندم چه جونم،ببین انی تاحاالیی من عروس ترین خوشگل تو:گفت و خندید مانیا

 .خوشگلم داره،من تو به ربطی چه:گفتم و کردم حبس نفسی

 !انی پررویی خیلی:گفت و خندید مانیا

 بیاری و گوشیم میشه جونم مانیا:گفتم و برگشتم میکرد کر و گوشم داشت که گوشیم صدای با

 .سامیه حتما

 مانیا کار واقعا کردم برانداز رو داشت،خودم دیوارقرار سرتاسر در که ای اینه توی و شدم بلند

 ....بودم شده استار تک امشبشون عروسای بین نداشت حرف
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 نشنید به قادر اروپایی بلند موزیک صدای وجود برسه،با کاراش به رفت و اورد و گوشیم مانیا

 ..الو:زدم داد همین واسه نبودم،

 .گلم عروس سالم:اومد سامی صدای

 ....خلم داماد سالم-

 ...خونه نرسیم کنی؟مگه اذیتم انی،میخوای میرسه منم نوبت:گفت و خندید

 کجایی؟؟...خونه برسیم تا کو حاال:گفتم و خندیدم بلند

 .شرکت برم برسم،باید دیر خورده یه عزیزم،ممکنه-سامی

 ودز میشه دیر بری نمیخواد ندارم دردسر حوصله من سامی چی؟ببین واسه شرکت:زدم داد بلند

 .بیا باش

 ....بفهمی چیزیو یه کنم،باید سوپرایزت میخوام عزیزم-سامی

 توق یه واسه بزاری و سوپرایز نمیشه کنی؟حاال کار چی میخوای باز کلک ای:گفتم و خندیدم

 ؟؟..دیگه

 ؟؟؟..باشه نپرس سوالی دیگه برم،نمیشه قربونت الهی نه:گفت و خندید سامی

 !سامییییییی:گفتم ناراحتی با

 .سامی جان-

 ....دارم دوست-

 ...عزیزم همینطور منم-

 ...خدافظ-

 ....میبوسمت-سامی

 بود،هرن سامی از خبری و میگذشت ها دقیقه صندلی،همینطور روی نشستم و کردم قطع رو گوشی

 سامی شما کجایین:گفت عصبانیت با و زد و زنگ بهم بود،مامان خاموش میگرفتم چی

 داوم جان،مانیا مامان نباشین نگران میایم زود ما دادم وامیدواری گفتم و جریان کجاست؟بهش
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 مطمئن عشقم،میاد نخور غصه:گفت و دادم تکون رو سرم/ نیومد؟ سامی عزیزم:گفت پیشمو

 .باش

 وییدممیج ناخنمو حرس روی از.... کاشتی اینجا منو سامی سوپرایزیه چه این بود،اخه گرفته گریم

 ..دستتو اون کن خوردی،رفت،ولش منو زحمات همه کاریه چه دختر،این نکن:گفت مانیا که

 شدی؟ اینطوری چته؟چرا:گفت و انداخت دستمو

 ...مانیا نگرانم:دادم جواب بغض با

 اشب مطمئن کردنه؟اما سوپرایز وقت چه االن نکنم،اخه پیدا رو سامی من مگه:گفت و خندید مانیا

 .دیگه بخند....بخند حاال...بمیری خوشحالی از که میکنه کاری یه امشب حتما...سامیه اون

 کن روشن و تلوزیون لیدا:زد داد بلند بعد..بیکاری چرا اصال....شد حاال افرین:گفت و زدم لبخندی

 ..میاد خوشگله فیلم اون امشب

 وضع رو نمیفهمیدم،شبکه هیچی فیلم از داشتم،اما نگه سرگرم وی تی با و خودم دقیقه چند تا

 :بود این میپیچید گوشم تو که صدایی تنها اما....سامی به زدم زنگ دوباره و کردم

 ...بگیرید تماس بعدا لطفا میباشد خاموش نظر مورد مشترک

 مدید و برگشتم وی تی سمت کرد،به خودش متوجه رو من صدایی هو تکرار،یه و تکرار همینطور

 ..میزنه حرف چیزی یه از داره

 ...اصلی عناوین

 ..بهداشتی صنایع و مواد تولید کارخانجات از یکی در سوزی آتش

 ...کرج اتوبان حاشیه در بار حمل خودرو چند تصادف

 :فتگ که کنم عوضش میخواستم....بد اتفاقای و تصادف دهنم،همش تو میومد قلبم حرفش هر با

 ..عناوین شرح

 اتیش های شعله توی بزرگی کارخونه سرش پشت میگفت،و و میزد حرف مدام گزارشگر

 ..میسوخت
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 قورت و دهنم اب ترس بود،با شلوغ جا همه و بودن رسیده بزرگ نشانی اتش ماشین تا چند

 گیج نداشتم،سرم شد،رمق سست پام و داد،دست نشون کارخونه اسم از دیدم هو دادم،یک

 ....بود،میلرزیدم گرفته میرفت،گریم

 ادد و طرفم اومد نگرانی با مانیا و زمین روی میکرد،افتادم تکرار رو کارخونه اسم مدام گزارشگر

 :زد

 چیشده؟...برم قربونت آنی

 ..گفتم دار تیکه...بزنم حرف بود،نمیتونستم شده خشک دهنم

 ..س نیا..ما...م.....سامی..س...س

 ...کردی لبم به جون بزن حرف د انی چیشده:گفت بود افتاده گریه به که مانیا

 .....مرد....م:گفتم و شدم خیره بهش بغض میلغزید،با صورتم روی اختیار بی اشکام...س...س-

 ..باش زود..بده ماشینتو سوئیچ:گفتم مانیا به و شدم بلند عجله با

 ..ان....نمیتونی تنها تو-مانیا

 ....بده باش زود:زدم فریاد گریه با-

 فقط یکنمم چیکار دارم شدم،نمیفهمیدم ماشین سوار و پایین رفتم بالفاصله و اورد و سوئیچ واسم

 بود نمونده باقی ازش خاکستر جز هیچی دیگه حاال که کارخونه برم،جلوی که میخواستم

 مارو..وضع سرو این و...لباسم خاطر به میکردن،شاید نگاه بهم شدم،همه پیاده واستادم،سریع

 ..خانم دارید کاری اینجا شما:گفت نزدیکمو اومد جلو،مردی رفتم اروم

 ..اقا کجاست من سامی...سامی...س:گفتم و افتاد چشمم از اشک قطره یه

 ....خوبه حالتون!شما سامی:گفت تعجب با مرد

 نسوخته نداشت،سامی امکان این کارخونه،نه به شدم خیره و زمین روی افتادم زانوم دوتا با

 یپیرمرد بود،صدای خراب درنمیومد،حالم صدام اما میریختم اشک بود،همینطور نمرده بود،سامی

 ..خانم...خانم:گفت که شنیدم رو

 ...اقا..اقا...شدیم بدبخت خانم:گفت و کردم بلند و سرم
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 اقا:گفتم سامیه،بهش اقا از میگفت،منظورش احساسم میشناخت؟نمیفهمیدم،فقط و من این

 و زمین رو نشست..بگو بهم...س زنده بگو...نمرده بگو:نالیدم اشکام میون کجاس؟کوش؟

 ..هبش من سر بر خاک:گفت و سرش تو زد دستش دوتا با بعد..... کارخونه تو رفتن اقا خانم:گفت

 روب...بگو کجاست؟بهم سامی لعنتی:زدم داد میدادم تکونش که همینطور و گرفتم لباسش از

 امشب وبگ.....بگو بهش برو......منتظره انی مان،بگو منتظر مهمونا بگو....نمیخوام سوپرایز بگو،من

 ........میخوام رو سامی من....بزاری؟من تنها عروستو میخوای عروسی دوتاست،شب ما شب

 که زیچی بودم،اما رسیده میرفتن،دیر داشتن جلوتر،همه رفتم و شدم بود،بلند شده تموم چیز همه

 به رهخی انداختم،همینطور و کندم سرم از و بود،شیفون من نبود،دل کارخونه شد خاکستر و سوخت

 نتظره،مام مامان....بریم میکنی؟بیا سوپرایزم اینطوری....دیگه بیرون بیا...!سامی: گفتم ساختمون

 ..س....بریم باید

 از و یاریمهش کامال اینکه تا میشد تارتر میرفتم،چشام جلو قدم قدم که میرفت،همینطور گیج سرم

 .شد تیره چیز همه و دادم دست

 میکرد،با اذیت و بود گرفته بازی به و چشمم نوری ی باریکه بود،نمیدیدم،اما تاریک جا همه

 وچیکیک عینک با جوون مرد میدید،یه داشت کم کم ،چشام صورتم جلوی گرفتم و دستم عصبانیت

 ردمک باز چش که بود،همین واستاده سرم خندونی،باالی ی چهره و سفید روپوش بینیش،با روی

 بیدارشی؟ ها،نمیخوای داده مزه بهت گاه بی و گاه خوابای این خانم انی عجب چه:گفت

 کجاست؟..سامی...س:گفتم بود،اروم گرفته صدام

 ...کن استراحت کنی،فقط صحبت نباید:گفت و شد تر گرفت،جدی ش چهره

 و گریه زیر زدم فورا کجاست؟و سامی:زدم داد و اوردم بیرون دستش از سریعا که گرفت و دستم

 ودنب مهم واسم....میزدم داد و میکوبیدم تخت به مشت با....کجاست سامی بگو لعنتی: گفتم

 ....میخواستم رو سامی فقط کجام،من

 قبل،اما ی دفعه از تر بود،تاریک شدم،تاریک بیهوش دوباره فریاد و اشک و ناله میون اما

 ...سامی مردن جز نداشت حرفی که الفبا از ،حرفارو،گلچینی هارو میشنیدم،صدا
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 ببر،همونجایی و دارم،من دوست رو تاریکی این شم،من بیدار بمونم،نزار زنده نمیخوام من خدایا

 دوباره و سیاه لباس این شد،حاال سیاه عروسی شب من سپید لباس بردی،خدایا رو سامی که

 ....بمیرم ببر،بزار و کن،من سپید

 و من گرفتم قول خدا شم،از بیدار نمیخوام صداها،برین،من نور،همون همون دوباره لعنتی

 بادبزارید، باز رو شدم،پنجره خاکستر و سوختم سامی سوختن با برید،من میکنم ببره،خواهش

 .....میبره و گرفتم حسرت قلب این و من خودش

 :میکرد زمزمه گوشم زیر مهربونش لحن همون بود،با مامان ،صدای میشنیدم

 و سوت خیلی تو بدون بخند،خونه مامان واسه شو مامان،بیدار شو تنم،بیدار دلم،پاره انی،عزیز

 دعوا رو کی من بخنده،دیگه بلند بلند و بگه شعر بیاد بزاره؟کی مامان سر به سر بیاد کی کوره،دیگه

 میکنم التماست صورتم،مامان روی ریخت اشکی ی نخوره؟؟؟قطره سر ها نرده روی از که کنم

 باید بهتره،من هممون واسه ندارم،اینجوری طاقت کنی؟من بیدارم نریز،میخوای نکنی،اشک

 ...بمیرم تا نمیکنم باز و چشام....برم

 اسهمیکرد،و گریه داشت بود،بابا غریب واسم خیلی چیزی یه بود،اما بابا میشنیدم،صدای دوباره

 زیر هاش شونه خوردن تکون میکرد،حس گریه برم،چرا خوبی جای میخوام که من؟؟؟چرا؟من

 ...میاورد،فقط بغض واسم گریه و ماتم

 بیدار:ددا ادامه....گریه زیر زد بلند بابا،و بابا،انی بابا،شیرین دختر.....بابایی:گفت اشکاش میون

 شوخی قدیما،باهام اون مثل شو بزنی؟بیدار بابا ی سینه به رد دست میاد دلت شو،چطوری

 به ایدبودم،ش گرفته بوسیدش،گر و فشرد و شو،دستم بیدار بزار،اما سرم به بنداز،سر کن،دستم

 نگینس شم،چشمام بیدار نمیخواستم من میشد،اما ریخته من خاطر به که اشکایی بودن داغ خاطر

 .فقط....بود مردن میخواستم خدا از که چیزی نداشتم،تنها شدن بیدار بود،حس بود،داغ

 نمیمیرن،ای ادم همه نکن،این بازی بمونم،باهام زنده میخوای کنی؟چرا راحتم نمیکشی چرا خدایا

 و وزهبس چشمات ساختی،جلوی باهاش دنیاتو که اونی سخته،سخته کن باشه؟باور من نوبت دفه

 .بکش و من...بمونم اینطوری نزار میکنی،پس درکم میدونم. شه خاکستر

 ...سامی بود،صدای خاطرات میشنیدم،صدای صدایی یه

 میشی؟ من شدم،زن بزرگ انی،اگه هی
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 ...میشم خوشگل و خوشتیپ پولدار ادم یه زن نوچ،من:وگفتم کردم باد لپامو و روبروش رفتم

 .....هستم هستم،خوشتیپم که خوشگل خب-سامی

 ...نیستی پولدار ولی-

 ...دیگه کن قبول....بشم میدم قول-سامی

 ..!ادیاد قول ولی....باشه:گفتم و کنم،خندیدم رد درخواستشو داشتم،نمیتونستم دوسش خیلی

 ...حرفش و مرده:گفت خوشحالی با

 ....بخری،باشه بستنی دوستام همه و من واسه امروز باید جاش نشو،به پررو..باشه-

 ....نوکرتم من-سامی

 ...بخر بستنی برو..هستی...میدونم-

 کردم لوس و خودم...میداره؟ برت هوا میگم چیزی یه من تا دخترجون،چرا نشو پررو دیگه-سامی

 ...نکن،میخرم اونجوری قیافتو:گفت که

 کوچولوی انی همون میشدم میشدم،دوباره بچه دوران،دوباره اون به برگردم دوباره میشد کاش

 نمیو...شدم متوقف من میگذره،اما زمان میکردم میکرد،احساس هرکاری واسش سامی که لوسی

 ....هستن من شدن بیدار ملتمس که صداهایی و تاریکی،خاطرات

 اینجوری میکردم قهر باهاش بود،هروقت نوید صدای....من خواهری،شکالت....ابجی....انی-

 کن،یهن اصرار کنم،اینقدر باز چشمامو نباید..شم بیدار نمیتونم من نوید میکرد،اخه لوس و خودش

 ...میمونم اینجا...میکنه لج باهام خدا میبینی هویی

 :میگفت و میریخت اشک...خودش از من میگفت،از و میکرد نوازش میپیچید،موهامو صداش

 خیلی سرد هوای این اورده،توی داغ شکالت واست داداشی ببین....شو من،بیدار ابنبات

 .....بخوره سامی میدم....نشی پا اگه...دیگه شو بیدار...میچسبه

 نمرده سامی بود،مگه شده شوکه هم نوید چرا نمیدونم شدم،اما اورد،شوکه رو سامی اسم تا

 ..... بشم بیدار باید منم باشه زنده سامی س؟اگه زنده یعنی بود،خدایا
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 اگه...یخوامنم...شدم پشیمون بمیرم،خدایا بود،نکنه بود،گرم سنگین بشم،چشام بیدار نمیشد چرا

 ....باشم زنده باید منم س زنده سامی

 میانسال صدای با کرد،مردی ترم حساس نفر چند تند های قدم و در شدن باز صدای

 پسرم؟ مطمئنی:گفت

 اون...خورد تکون دیدم چشام دوتا همین دکتر،با اقای دیدم خودم:داد جواب نوید صدای اینبار

 ...نمیگم دروغ کنین باور...چشاش... قشنگش دستای

 میشدم،باید بیدار س،باید زنده سامی میکردم بودم،احساس خوشحال بود،منم خوشحال چقدر

 ...کرد خودش متوجه رو من صدایی اما....میکردم و خودم سعی

 ....انی...انی

 ...بزنی گولم بخوای ایندفعه اگه کورخوندی!سامی چیه؟ببین:گفتم و کردم باز و در

 گل شهم...واسته دروازه نمیتونه کاوه...منتظرن ها بچه دیگه بیا بزنم؟انی گولت من:گفت و خندید

 یمبر باهم همه شد تموم بازی میدم قول...دیگه ندارن،بیا عرضشو که سپهرم و پیام...میخوریم

 ...ببینی داشتی دوست که فیلمیه همون...من،باشه مهمون سینما

 ....نمیشم خامت میگی،من دروغ همش تو:گفتم کمر به دست

 ...دیگه ابود،بی کامبیز تقصیر نبود،همش قصد از کن باور....کردم غلط:گفت و بوسید و گونم سریع

 ...میکنم قبول...میکنی التماس اینقد که حاال:گفتم و گرفتم باال رو سرم

 ....نوکرتم....انی بخدا-سامی

 ....نکن زبونی شیرین دیگه برو-

 ریادف استمبود،میخو حرارت از پر وجودم بریزم،همه اشک نمیتونستم میکرد،اما خفم داشت بغض

 ...صداهارو....بشنوم بودم ناچار....نمیشد ولی میکردم گریه باید نمیشد،من....نمیتونستم اما بزنم

 برات دلم خیلی دیدمت که اولی بود،روز دخترانه و اشنا صدای خوبه؟یه انی،حالت سالم-

 مهه نوید وقتی کشیدی،اما که زجرایی زندگیت،به داستان تو، بودم،فکر فکر تو سوخت،همش

 یلیخ میدونم نمیشناسم،اما خیلی تورو میخندیدم،من فقط ساعت دو تا کرد تعریف واسم چیزو
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 خواهر هیچوقت من....دارم خوبی احساس یه....میکنه تعریف برام تو از نوید وقتی....بانمکی

 کنی؟ خواهری واسم و شی بیدار میشه....نداشتم

 هوای این تو گفت بود؟نوید گذشته وقت چند شد،مگه خارج اتاق از و گریه زیر زد بلند بعد

 بود،داستان اشنا چقدر صدا این....زمستون زمستون؟شاید یا پاییزه سرد،یعنی

 نمیاد سامی کردن،چرا ازدواج شایدم...میبینن و همدیگر نوید و اون پس...!زندگیم؟؟؟اناهیتا

 رو امیس باید....شم بیدار باید من...نشنیدم اشتباه مطمئنم....سامی گفت خودش پیشم،نوید

 نه،اون اما....باشه گفته دروغ نوید نکنه.. بگیریم جشن دوباره باید....بزنم حرف باهاش باید...ببینم

 ....نمیگه دروغ من به

 ....نمیشم خامت میگی،من دروغ همش تو:گفتم کمر به دست

 ...دیگه ابود،بی کامبیز تقصیر نبود،همش قصد از کن باور....کردم غلط:گفت و بوسید و گونم سریع

 ...میکنم قبول...میکنی التماس اینقد که حاال:گفتم و گرفتم باال رو سرم

 ....نوکرتم....انی بخدا-سامی

 ....نکن زبونی شیرین دیگه برو-

 ریادف بود،میخواستم حرارت از پر وجودم بریزم،همه اشک نمیتونستم میکرد،اما خفم داشت بغض

 ...صداهارو....بشنوم بودم ناچار....نمیشد ولی میکردم گریه باید نمیشد،من....نمیتونستم اما بزنم

 برات دلم خیلی دیدمت که اولی بود،روز دخترانه و اشنا صدای خوبه؟یه انی،حالت سالم-

 مهه نوید وقتی کشیدی،اما که زجرایی زندگیت،به داستان تو، بودم،فکر فکر تو سوخت،همش

 یلیخ میدونم نمیشناسم،اما خیلی تورو میخندیدم،من فقط ساعت دو تا کرد تعریف واسم چیزو

 خواهر هیچوقت من....دارم خوبی احساس یه....میکنه تعریف برام تو از نوید وقتی....بانمکی

 کنی؟ خواهری واسم و شی بیدار میشه....نداشتم

 هوای این تو گفت بود؟نوید گذشته وقت چند شد،مگه خارج اتاق از و گریه زیر زد بلند بعد

 بود،داستان اشنا چقدر صدا این....زمستون زمستون؟شاید یا پاییزه سرد،یعنی

 نمیاد سامی کردن،چرا ازدواج شایدم...میبینن و همدیگر نوید و اون پس...!زندگیم؟؟؟اناهیتا

 رو امیس باید....شم بیدار باید من...نشنیدم اشتباه مطمئنم....سامی گفت خودش پیشم،نوید
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 نه،اون اما....باشه گفته دروغ نوید نکنه.. بگیریم جشن دوباره باید....بزنم حرف باهاش باید...ببینم

 ....نمیگه دروغ من به

 اصرار نمیزنه؟چرا حرف باهام کسی دیگه چرا...سنگینه تاریکه،چشمام جا همه...گیجم چقدر

 کجاست؟ مردم؟اینجا بشم؟نکنه بیدار نمیکنن

 ..!آنی..آنی-

 .بمیرم نباید من ست زنده سامی که میترسیدم،حاال شکر،داشتم خدارو اخیش

 ..نکن دلبری اینقدر...پاشو... شو بلند زبونت زیر میگی چی-

 ..بخوا بزار کن ولم-

 ...صدای صدا میکرد،این صحبت من با داشت کی

 ....نکن لوس خودتو امروز،پاشو داری پرو آنی،وقت-

 ایدنب تو...شو بیدار آنی میزد داد...میده تکونم داره همینطوری دیدم..که کیه کمام،این تو من نه

 ..بمیری

 بود؟چرا جاک اینجا..بکپ بزار...کردی دیوونم دیگه ببند دهنتو:گفتم و کردم باز چشامو عصبانیت با

 به شده خیره و تخت روی نشسته سامی دیدم زدم زل روبروم بودم؟به خودم اتاق تو من

 ..چشمام

 من زن باید تو که کردم گناهی چه ندیده خیر من بابا!بشه بیدار داد رو بله ما خانوم این عجب چه-

 بشی؟

 هب همینطوری و واستادم اینه صورتم،جلوی رو گذاشتم دستامو و اومدم پایین تخت از تعجب با

 ..تری خوشگل من کنار:گفت و کنارم اومد میکردم،سامی نگاه خودم

 ای؟ زنده تو:گفتم و سمتش برگشتم تعجب با

 نسوختی؟ تو مگه...مگه:من،گفتم به بود زده زل تعجب با سامی

 ....شدم اور گیم بابا کاری کجای-سامی

 ..میزنم حرف جدی دارم سامی-
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 هک میزاشتی تو اگه..میسوزم معلومه!میگه،سوختی من به زده زل راست راست...جدیم منم خب-

 ...بودم اخر مرحله االن

 ...سامی زدم جیغ

 ...اتفاقات این ی همه...یعنی!چرا بودم،نمیدونم گرفته تخت،بغض روی نشوندم و گرفت و دستم

 سوختم؟ چی سوختم؟با سوختم؟کجا چطوری بگی منم به میشه دقیقا-

 ...اخر تا اول کردم،از تعریف و چیز جریانا،همه ی همه اتفاقات ی همه واسش

 نفت؟ با سوزی اتیش تو یعنی:گفت و گرفت و میکردم،دستم گریه که همینطوری

 !وت اونوقت میمیرم شوک از دارم میکنیا،من دیوونم داری!خطر بی کبریت با عروسی تو پس نه-

 زد بخندل و کرد نگاه بهم بعد...میمیرم من یعنی...باوره قابل غیر کن باور:گفت و فکر تو رفت سامی

 ...چپه زن خواب گفتن قدیم از...بزرگه خدا!بابا نه:گفت و

 !چی یعنی-

 ...میمیری تو میمونم زنده من که یعنی-سامی

 ....بدی خیلی!سامی:گفتم شونشو به زدم

 بمیریم؟ هردو کنیم تموم هندی میخوای خب-سامی

 ...بردار دست:گفتم وو خندیدم

 ...بشیم زنده بمیریم خب-سامی

 کنیم؟ خودکشی:گفت که کردم نگاهش بد

 واسه نظری هر حال هر به...بگو داری بهتری ی ایده تو اگه خب:گفت که گرفتم کمر به و دستم

 ...احترامه قابل خودش

 نینسنگ غذای شب گفتم بار برم،چند قربونت من الهی:گفت و کرد بغل و من محکم و خندید بعد

 .خودتو هم...میکنی کباب و من دل اخه،هم...میاد خوش نبینی،خدارو خوابا این از..نخور

 بود؟ خواب همش یعنی:گفتم و کردم جدا ازش و خودم
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 خوابا ینا به هم کنی،دیگه پرو لباستو بریم باید شو بلند بود،حاال نبود،کابوس خواب که معلومه-

 .باشه...نکن اعتماد

 .عزیزم منتظرم ماشین تو کن تنت پایین،لباستو میرم من:گفت و کردم تایید

 االن:گفت شدم،سامی ماشین سوار و بیرون اومدم خونه از لباس تعویض و گرفتن دوش از بعد

 بهتری؟

 ..اهوم-

 شه؟ عوض هوات و حال دور دور بریم میخوای:گفت و زد لبخندی

 ...اهوم:گفتم و کردم نگاه بهش

 بازی؟ شهر بریم

 هوم؟:گفتم تعجب با

 خانومم؟ گذاشتی مصنوعی دندون-سامی

 ...نه-

 ...ببینم کن آ-

 ...ندارم حوصله سامی نکن اذیتم:گفتم و خندیدم

 .بزنم حرف باهات میخوام ترم راحت اونجا....خونه نزدیک پارک بریم-

 ...تره راحت من انی هرطور-سامی

 ؟؟..پیشم اومدی کی تو راستی-

 مگه؟ چطور صبح-

 ...همینطوری هیچی-

 ..قمعش بگو:گفت سامی و نشستیم بزرگ درخت یه ی سایه ،زیر چمنا روی پارک رسیدیم وقتی

 ...بگم خوابم به راجع میخوام-
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 ربارهد نمیخوام دیگه!باشه...شد تموم بود چی انی،هر کن فراموشش:گفت و گرفت و دستم سامی

 ..کنی صحبت ش

 ..اخه-

 من؟ از غیر میدونن همه چیه اناهیتا این قضیه خانم شیطون بعدشم...اخه بی اخه-سامی

 .هیچی:گفتم و خنده زیر زدم

 میخندن؟ اینطوری مردم هیچی واسه اره:گفت خبیثانه سامی

 تعریف واسش و گریزم و تعقیب ماجرای کل میگم،بعد واست بشنوی داری دوس اگه خب-

 ..کردم

 اره؟ احمد:گفت شد تموم داستان وقتی

 بود؟ داستان کن باور:گفتم و خنده زیر زدم

 داری؟آره؟ بچه ازش-

 ! سامی-

 باید االن من اونوقت...سالشه0 بچت:میزد داد راه تو....بدو کی ندو دنبالم،حاال افتاد و شد بلند بعد

 ..بفهمم

 یاهس ایشاال...کنه زلیلت خدا...شکستی کمرمو...پدرسوخته واستا...نیارم گیر مگه و مردیکه اون

 ...شی بخت

 ..زمین افتادم یکهو که..میدوییدم و میخندیدم همینطور

 ..خوبه چیشد؟حالت:گفت و کنارم نشست ترس با

 .خورد پیچ پام هیچی-

 از نم برم،مگه قربونت اخه:گفت که کردم نگاهش مظلومیت با..میشکست کاش:گفت نفرت با

 فروختیم؟ اینطوری که داشتم کم چی احمد

 !سامی:گفتم و خندیدم
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 !آنی-

 ..راد آقای-

 !مافی خانوم-

 .......کن عقدم-

 هول؟ اینقدر عروس...ایشش-

 !میترسم من کنیم عروسی زودتر ما نمیشه یعنی:گفتم و خندیدم

 خوبه؟ شب نیست،امروز مشکلی:گفت و کرد بلندم و گرفت و دستم

 ..خوبه-

 ...واال نوبره هولی این به عروس ولی:گفت و خندید

 ..نمیشم زنت اصال..کوفت-

 ....کردم غلط من خب:گفت که شدم دور ازش بعد و

 !انوب برنجانم را تو باشم خواسته اگر گرداند هالک را من خداوند:گفت و زد زانو جلوم نزدیکمو اومد

 ..امشب-

 ....کنیم جور و جمع چیزو همه سریع باید فقط...االن بگو تو اصال-

 جدی؟-

 ...احمد روح به:گفت و شد بلند سامی

 ..کوفت-

 ..باری، خب،کاری خیلی-سامی

 !کجا-

 کنم؟ اماده و خودم باید بشم داماد قراره دیگه ساعت چند ناسالمتی-

 میشه؟ چی من لباس پس-
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 .سرم ریخته کار عالمه یه من... برو خودت:گفت بود شده دور ازم دیگه که سامی

...... .................................................. .................................................. 

 ..مجلله...معظمه...مکرمه دوشیزه

 ..پوکیده... پوسیده...متبرکه....دیگه بگو:گفت گوشم در سامی

 ...باش ساکت زشته سامی:گفتم و خندیدم

 ؟؟؟...وکیلم آیا-عاقد

 ...بچینه گل رفته عروس:گفت بلند نهال

 که بود چهارم ی میداد،دفعه ارامش بهم سطرش هر بود،که قرآن خاطر داشتم،به عجیبی ارامش

 !انی...انی:گفت سامی

 ....بله خدا ی اجازه با:گفتم و بوسیدم و قران

 بلند سامی،سامی بله گفتن از بود،بعد کرده پر رو فضا هلهله،تمام و دست صدای که نکشید طولی

 .کنید توجه لطفا...اقایان و ها خانم: گفت

 اقای فرزند!سامی جانب این انی،همسر نازنینم همسر های خواب پیرو:گفت و واستاد شد بلند

 ...مافی

 ..باش داشته هارو قافیه فقط:گفت و خندید بعد

 ....سامی بزن حرفتو:گفتم و خندیدم

 بمتعج همه و کوبید هم به محکم دوبار دستاشو..تو دارم،مخصوصا سوپرایز یه همه واسه امشب-

 بود،وقتی گرفته بازی به و سالن آرومی های قدم صدای و شد باز خونه در بودن،که شده ساکت

 ه؟ن خوشگله:گفت و دختر کنار اومد ایستاد،سامی ما نمکی،مقابل با و جوون کنار،دختر رفتن همه

 !چی:گفتم تعجب با

 ...هستم آیسان من...عزیزم سالم:گفت و کرد دراز دستشو...جلو اومد و کرد صاف صداشو

 ..نمیارم جا به ببخشید-
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 ..راد آیسان-

 !سال همه این از میشه؟بعد باورت انی خواهرمه:گفت و جلو اومد سامی

 ..نمیشه باورم:گفت تعجب با مامان

 شدی؟ سوپرایز دیدی:گفت بود،سامی شده خشک دهنم

 ...بشه سامی خوشگلیا،کوفت خیلی:گفت که کردم بغلش و جلو رفتم

 شعر یه واستون...من زندگی گل ورود مناسبت به همه خب:گفت سامی و شدم جدا ازش

 ...میخونم

 ..سامی زشته-

 ربیارمد بازی بدید ندید یکم کردم،بزار پیدا فامیل یه کسی بی همه این از زشته،بعد رو چی چی-

 .دیگه

 ..بزنین دست: گفت که بهش زدن زل همه خوندن،دید به کنه شروع میخواست سامی تا

 :کرد شروع وسامی خندیدیم ایسان منو

 غزل از تر غنی دیدم زنی من

 بدل جواهر نه خالص نو،گوهر دُر

 ...یادمه بود،اسمش گل زن اسم

 ...کمه خیلی من ذهن تو خاطرش و یاد گرچه

 ..بود لبریز گل هوای از دلم...بود لبریز گل هوای از دلم

 ..بود انگیز شگفت گل....بود انگیز شگفت گل

 ..!میخونی چیه این سامی نکشتت خدا-

 ..دست همه لطفا...جنوب بریم میخوایم باشین اماده همه..باشه-سامی

 اوازه و ساز و رقص شب امشب-
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 پروازه اوج در من دل مرغ

 ..کارون ساحل بندریای با

 ...اهوازه اهل که همنفسی با

 ..کرده رطب هوس من دل امشب

 ...کرده تب تو عشق از شده عاشق

 ...اجازه لحظه یه:گفت سامی که ومیخندیدن میزدن دست همه

 نداشت،همه خبری من خواهر ی ازقضیه کس هیچ االن کنم،تا تشکر خدا از میخواستم امشب-

 ....برگردوند من به و اون خدا..اما..لعنتی تصادف همون توی....مرده اون میکردیم فکر

 داحم از ساله چهار ی بچه یه اگه حتی:گفت و واستاد روبروم بود،اومد قرمز نمیشد،چشاش باورم

 ...دارم دوست بازم....باشی داشته

 

 پایان

 

  93 اردیبهشت

............................. 
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