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توجه :این رمان اختصاصی انجمن بهترین رمان ها می باشد کپی 

 !برداری برهرنوع ممنوع می باشد

 مغرور مهندسین و شیطون متخصصینرمان  : 

 atena.r narges.k :   نویسنده

 نیلوفر سلطانیطراح کاور : 

 260تعداد صفحات : 

 کاربر بهترین رمان ها  OVM13:  تدوین

 BESTNOVELS.IR:   وبسایت

 mybestnovels@:   کانال تلگرام

 براي اطالعات بیشتر به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه فرمایید
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 نفس

 

 شداااا 7:00 ساعت نمیشی بیدار تق تق تق تق: 

 بزارم؟ مرگمو کپه روز یه گذاشتی اگه اااه: شایلین

 شد؟؟؟؟ فهم شیر بیرون میای شده رفته شسته اتاق از دیگه دقیقه 5 تا. کنم لهت نیومدم تا شو بلند: نفس

 االغ نفهم خر  گیر پاچه سگ: شایلین

 اوووووومدی؟؟: نفس

 بیرون اومد  آماده و کرده آرایش شایلین و شد باز در یهو

  میکشی؟ نعره صبحی اول چرا خبرته؟ چه:شایلین

 نداشتم خبر من میشده آماده داشته خانم نگو پس اوووو: من

 چینده میزو راحله بخوریم صبحونه پایین بریم بیا زود

 میام االن برو اوکی: شایلین

 فقط بیا زود: من

 و زرشکی ست با بزرگ اتاق یه اتاقم٬ اتاقم گفتم شم، آماده تا اتاقم تو رفتم پایین بیا گفتم(  شی شی)شایلین به اینکه از بعد

 بگم خودم و ظاهریم مشخصات از براتون بزارید اول مشکیه

 که مشکی رنگ به بادومی مشکی چشمامم خرماییه رنگشم  و کمرمه گودیه تا موهامم گرده،متوسطه نه درازه نه صورتم

 عملیه خدادادی بینیمم متوسطه ای قلوه لبامم گندمیه پوستمم رنگ کنه می بیشتر و جذابیتم و میزنه برق

  هستیم صمیمی دوستای سالگی 13 از شایلین با سالمه 24 هستم آراد نفس من

 خانم نفس خانم نفس: راحله

 ؟ راحله بله: من

 است آماده صبحانه پایین بیاید خانم:  راحله

 اومدم اوکی: من

 

 شایلین

 

 لباسایی نیست جالب زیاد روز اولین برای تیپم خب اووووم شم آماده تا اتاقم تو اومدم پایین برم گفت بهم نفس اینکه از بعد

 رنگ یکم صورتم اینکه برای کنم می عوض باز جلو مشکی بلند مانتو یه و یخی لی شلوار یه با و میارم در و کردم تنم که

 رژ یکم و هام مژه به ریمل سفیده،یکم خودم پوست چون نیس نیاز پنککم و ،کرم چشمم باالی میزنم چشم خط کم یه بگیره
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 استیک چپ یکمم شه چرب اینکه برای لبام رو کشم می و کالباسیم لب خط و خوشگلم های گونه رو میزنم اجری گونه

 یه پوشیدم و بود روش اکلیلی ی گربه یه عکس که سفید تیشرت یه: بپوشم مانتوم زیر لباس یه باید اول خوب روش میزنم

 میخواستم و دستم گرفتم روشمنو آبی شاله و مشکی مانتو و برداشتم و مشکیم اسپورت کفشهای با مشکی دوشیه کیف

 بیرون اومد اتاقش از نفس که پایین  برم

 تو بودی کی الاااکچریه بابا:من

 بودیییییی؟ کیییی خوشتیپ خودم،تو: نفس

 ^_^خودم،: من

 :میکنم معرفی براتون خودمو پایین برسم تا حاال خو

  میخونم رزیدنتی و هستم( عروق و قلب تخصص)پزشکی رشته دانشجوی و سالمه 24و هستم آرین شایلین من

 هستش نفس و من کاری روز اولین امروز

 کردیم می زندگی( کالیفرنیا-امریکا) کشور از خارج بچگی از البته بودیم صمیمی دوستای هم با سالگی 13 از نفس و من

 به هستن همم شریک البته و ایرانی( سام)نفس پدر و( کارن)پدرمن و بودن امریکایی( ماریا)نفس مادر و( جسیکا)من مادر

 باهم و بشیم صمیمی دوستای باهم ما که شد موجب این و بود زیاد خیلی ا نفس و ما ی خانواده بین ها امد و رفت دلیل همین

  دالاایلی به البته بیایم ایران به

 شبیه چیت همه نرفته بابات به هیچیت تو میگه همیشه مامانم طالیی رنگشم و باسنمه روی تا موهام: من ظاهری مشخصات

 .گوشیه و درشت یکم لبمم باالس سر و کوچیک بینیمم ابی، یکمم طوسی رنگشم بادمیه چشمام سفیده؛ پوستم خودمه؛

 شـــــــــــــایـــــــلـــــــــیــــــــن:نفس

 گوساله؟ چته هیــــــن: من

 .شددددد دیر بریم بخور لقمرو این بیا وایساده باال اون ساعته نیم چته خودتی گوساله:نفس

 سیرم من خوادنمی لقمه:من

 خودته تقصیر بدشه حالت دونمنمی من:نفس

 باشه: من

 بود پوشیده لیمویی کفش و کیف با کاربنی آبی شاله و آسمونی آبی لی شلوار یه با لیمویی مانتو یه نفس

 به بود زده آجری گونه رژ یکمم ریمل؛ یکم با ؛ نازک چشم خط یه بود کرده من مثل ارایششم بود بسته باال من این موهاشم

 . مات صورتی رژ یکم و برجستش های گونه

 کن کوفت صبحانتو بیا:نفس

 ندارم میل که گفتم: من

 .نشه دیر اولی روز که بیا زود فقط کنی تنت تو مانتو تو تا ماشین تو میرم من پس باشه: نفس
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 نفس

 

 برای و برداشتم و خوشگلم ماشین همون یا و عشقم کلید جاکلیدی روی از رفتم ماشین تو میرم گفتم شایلین به اینکه از بعد

 پارکینگ سمت به رفتم

 بیاد( شایلین)شی شی تا موندم منتظر و شدم نانازم مشکی مازراتی سوار

 می رزیدنتی شایلین مثل( زایمان زنان متخصص)پزشکی ی رشته دانشجوی من:مشخصاتم ی ادامه بریم بیاد اون تا خب

  خونم

  کرد خارج فکر از و من و شد باز ماشین در

  ماشین تو اومد خوشتیپ همیشه مثل شایلین

 ابی به مایل طوسی بودم چشماش عاشق بود،من شده تر جذاب برابر 100 چشماش بود کشیده که چشمی خط با

 ندیدی؟؟؟ خوشگل اوووووی:شایلین

 ندیدم خوشگل میمون:من

 هام گونه رو افتاد خوشگل چال دوتا و خنده زیر زدم حرف این از بعد

 اون های گونه رو خوشگلم چال تا دو و خنده زیر زو اونم که باال بردم تسلیم حالت به و دستام بزنتم کیفش با اومد تا شایلین

  افتاد

 ابراهیمی میثم شدم عاشقت اهنگ و کرد روشن و ضبط شایلین که افتادم راه.... بیمارستان سمت به و کردم روشن و ماشین

 کرد خوندن به شروع

 

 نیست دیگه جای و تویی من قلب تو

 نیست دیگه خیلیای مثل تو دله

 پات میمونه من قلب باشی هرچی تو

 خوبیات کرده افاقه چقدر ببین

 

 کمی من قلب برای تو گفته کی

 قلبمی تو تویی زندگیم تمومه

 قلبتم اسیر دلم تو عمره یه

 قلبتم مسیر تو و مقصدی تو

 قلبتم تو ، قلبم تو
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 بینمون حس عمیقه شدم عاشقت

 خیلیا قلب روی میمونه حسرتش

 تویی زندگیم تمومه نیست که من دست

 نگیریا کم دست بینمونو حس

 

 ♫♫♫ 

 

 فقط من آرزوی تنها ، شده تو کنار بودن

 ازت ام خسته ببینی بگیرمو ازت قلبمو روزی یه که محاله این

 خودم از بگیره قلبمو ، نمیتونه تو غیر هیشکی

 شدم عاشقت همیشه تا و گرفت پر سینه تو از قلبم لحظه یه دیدمت

 شدم عاشقت همیشه تا

 

 بینمون حس عمیقه شدم عاشقت

 خیلیا قلب روی میمونه حسرتش

 تویی زندگیم تمومه نیست که من دست

 نگیریا کم دست بینمونو حس

 

 میشه؟؟؟ چجوری کاری روز اولین نظرت به:گفت و کرد کم و ضبط شایلین گذشت که یکم

 از یکی بیمارستان مدیر میدونی راستی میشیم اشنا پرسنل از چندتا با فقط بدیم انجام خاصی کار نکنم فکر ولی نمیدونم:من

 استادصابریه صمیمیه دوستای

 نباشه اخالق بد(صابری)خرفت پیر اون مثل مدیره این جدا؟؟؟؟خداکنه عهههه:شایلین

 هستیم آراد و آرین های خانواده از ما رفته یادت مگه میایم بر پسش از تو و من هم باشه ولی اره:من

 البته صد که اون: شایلین

 ...نداااشتاااا قرمز چراغ اینقد اینجا شایلین:من

 باشه اخریش این کنم فک ولی شده زیاد قرمزا چراغ اره:شایلین
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 ... دولتیه غیر بیمارستان و قیطریه میدان سمت به زده اره،ایناهاش،تابلو:من

 چنده؟؟؟ ساعت:شایلین

 باشیم اونجا 8:00 ساعت تا باید ما دقیقه7:40:من

 

 شایلین

 

  بودیم اونجا 8:00 ساعت دقیقا

  میشدی بهشت واارد انگار وااای شدیم وارد که بعد کنه باز و در نگهبان تا وایسادیم نگهبانی در جلو

 بودن ساخته زیبا ابشار یه راستمونم سمت و بود االچیق چندتا چپمون سمت

 کرد می برابر چند و مکان اون جذابیت که

 

 شایلین

 

 .  شد پیاده و کرد پارک و ماشین کی نفس نفهمیدم که بودم ها زیبایی اون محو آنقدر من

 .پایین بیام گفت که نفسه دیدم. شده چی ببینم برگشتم و داشتم بر زیبایی همه اون از چشم خورد ماشین شیشه به که ای تقه با

 شدم پیاده ماشین از و برداشتم کیفمو

 .بیام منم وایسا میری جلو جلو پایین انداختی همینجوری سرتو چرا نفس: من

 باشه تر قشنگ محوطه این از کنم فکر ببینم داخلشو سریع دارم هیجانم یکم راستش نشه دیر اولی روز بریم باش زود: نفس

 .باشه الهیه منطقه تو تهران بیمارستانای بهترین از یکی اینجا چون کنم فکر اره: من

 .بریم بیا حاال اوهوم: نفس

 بریم: من

 .بود مونده باز هردومون دهان زیبایی از داخل رفتیم وقتی

 بوووووود قشنگ خیلیییییییییییییی

 ۲۵یا ۲۴ میخورد بهش که دختر یه رفتیم پذیرش وبسمت برگشتیم عادی حالت به نشه توجه جلب اینکه برای سریع

 کجاس مدیریت اتاق که گفت بهمون عشوه و ناز کلی با باشه سالش

 (مدیریت)head of hospital سمت به

 .رفتیم ترابی آقای اتاق
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 تق تق تق

 بفرمایید: ترابی

 باشه سالش 50 میخورد بهش که جوگندمی موهای با داشت مهربونی قیافه که مرد شدیمیه داخل باهم و کرد باز و در نفس

 گفت و کرد اشاره ها صندلی به و اومد ما طرف به و شد بلند میزش پشت از

 بشینین بفرمایید سالم: ترابی

 ممنون خیلی سالم: ما

 و عقب کشید و من روبروییه صندلی هم نفس که نشستم بود ترابی میز کنار دقیقا که صندلی یه من حرف این گفتن از بعد و

 .  نشست

 نفس                  

 مثل و نشستم شایلین روبرویه رفتم منم نشست ترابی میز کنار صندلی روی رفت شایلین نشستن برای ترابی ازتعارف بعد

 .بود ترابی میز کنار صندلیم شایلین

 .دراومدم فکر از ترابی صدای با

 

 ؟ چطوره حالتون دخترا خب:  ترابی

  هستین ها رزیدنتی همون شما کنم فکر

 گفت؟می صابری آقای که شیطونی دخترای همون

 بله:  گفت ای زده خجالت و آروم لحن با شایلین و پایین انداختیم سرمونو و کردیم نگاه بهم شایلین و من

  میکنم تیکه تیکه و صابری این من خدا ای

 گفت بعد و خنده زیر زد بلند ترابی آقای

 .کرده تعریف خیلی عالیتونم درس از خب ولی کشینمی خجالت چرا: ترابی

 بوقــــــ مرتیکه کنه تعریف بود وظیفه اووووووف

 .کنیم معرفی خودمونو که گفت شایلین و من کردن تشکر از بعد

 : کردن صحبت به کردم شروع غرور با همیشه مثل من

  بگیرم زایمان و زنان تخصص میخوام و سالمه 24 هستم آراد نفس: من

 گفت و داد تکون سری شایلین. کنید معرفی رو خودتون هم شما دخترم خوب بسیار: ترابی

 .بگیرم عروق و قلب تخصص میخوام و سالمه24 هستم آرین شایلین منم: شایلین

 لطفا   مدارکتون خب: ترابی

  دادیم بهش مدارکمونو شایلین و من
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  گفت ما روبه آنها به کردن نگاه از بعد

 خوندین؟ جهشی و ابتدایی پس:  ترابی

 . خوندیم جهشی و ابتدایی و پنجم و سوم سال ما بله: من

 .کنید شروع و کارتون تونید می امروز از شما خوب بسیار:  ترابی

 ...من اینکه فقط

 .شد خارج اتاق از ببخشید یه با و بگه حرفشو ادامه نذاشت ترابی تلفن زنگ

 گفتم ومن کردیم نگاهی بهم شایلین منو ترابی رفتن از بعد

 . خط هفت مرتیکه میکنم دستام با سیبیالشو دونه دونه ببینم و صابری این من یعنی: من

 گفت و خنده زیر زد شایلین

 اومدی خوب و خط هفت: شایلین

 که میکردیم نگاه رو کتابخانه داشتیم کردم کمکش منم که برگرده اتاقو رفت و شد بلند و کرد گل فضولیش همیشه مثل بعد و

  داخل اومد ترابی

 

 استخدووووووووس یا

 گفت مهربون لحن همون با زدیممی دست کتابا به داشتیم که بیاره رومون به اینکه بدون ترابی

 .بدم نشونتون و بیمارستان تا بیاین همراهم: ترابی

 

 شایلین

 

.  باال بریم آسانسور با ایرو طبقه چند شدیم مجبور بود طبقه  ترین پایین تو اتاقش چون ، بیرون اومدیم اتاقش از ترابی با

 آشنا ها کار با تا موند طبقه همون نفس داد نشون و استادش نفس به اینکه از بعد بود سوم طبقه که زایمان بخش رفتیم اول

 .رفتیم بود پنجم طبقه که عروق و قلب بخش به ترابی با منم کنه، شروع کارشو و بشه

 . بود rest اتاق انگار که داد نشون بهم و اتاقی یه ترابی

 

  کنم صدا کوچک اسم به شمارو تونم می من دخترم:ترابی

 تونید می که البته:  من

  بگه بهت و مهمات بیاد کنم صدا و بخشتون استاد تا بپوشش برو اتاقه این توی روپوشت جان شایلین: ترابی

 چشم. من
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 فامیلیمو اسمو روش که داشت قرار اتاق داخل کمد یه شدم اتاق داخل وقتی اتاق داخل رفتم و کشیدم و در ی دستگیره

  بود زده

 همون روی و سفید روپوش و درااووردم و بلندم مشکیه مانتو اول  کردم باز و کمد در و چرخوندم و کلید بود روش کلیدشم

 زدم مشکیرو ی مقنعه و دراووردم شالمو  و بستم دکمهاشو و پوشیدم سفیدم تیشرت

 .نشستم بخش استاد منتظر(پذیرش) station پشت رفتم و بیرون اومدم اتاق از

 

 نفس                      

 

  باشه ساله 33 خانم یه میخورد بهش که  زایمان زنان دکتر همون یا استادم و موندم من رفتن ترابی و شایلین اینکه از بعد 

  آراد نفس هستم نفس: من بود؟ چی اسمت خانم خوشگل:  دکتر خانم.  بود  جذاب چهرش و داشت مهربونی قیافه

 خشک خیلی بینمون جو ندارم دوست پس کنیم کار باهم سال ۲ ماقراره هستم سمایی سولماز منم جون نفس خب: دکتر خانم

 . میشه زودتر یادگیری باعث بودن صمیمی چون باشیم صمیمی باهم دارم باشهدوست

  گلم؟ که میشی متوجه فامیلی به هستیم جمعی تو  هم وقتی کن صدام سولماز تنهاییم وقتی پس 

 

  شدم متوجه عزیزم اره: من

 :  گفت و کرد نگاه پام تا سر به سولماز

 بیا بامن

 

  رفتیم rest اتاق سمت به و شدیم خارج اتاق از باهم

 منتظرتم بیرون من: گفت سولماز بعد بود روش اسمم که بود کمد یه.  اونه کمدت بیا بپوش روپوشتو نفسی: سولماز

  

 گلم باشه:من

 به و باریک کمر و بود تنم فیت پوشیدم سفیمو روپوش و آوردم در مانتومو و رفتم کمد سمت به رفت سولماز اینکه از بعد

 عوض شالم با و  بودم آورده خودم با خونه از که ای مقنعه بعد باشه معلوم همجام که نبود تنگ اونقدر و میداد نمایش خوبی

  خانومی؟ خوبی خودم دکی خانم به:  سولماز بیرون رفتم و کردم

 :گفتم و خندیدم

 دیوونه: من

 گوش  هاش واموزش حرفاش به دقت با هیچی که داشت بیمار که وقتی و بودیم اتاقش تو سولماز با اداری وقت پایان تا

 میدادم
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11 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 دختر شدیم صمیمی خیلی باهم کم مدت این تو  خندیدممی و زدیممی حرف دری هر از باهم نداشت بیمار هم موقع هر و 

 .داشت ساله ۶ بچه یه و بود کرده ازدواج بود خوبی

 .بزنگه شد تموم کارش که بودم گفته قبل از بهش ولی نداشتم خبری شایلین از بود وقت پایان که ۶ ساعت تا 

 

 شایلین

 

  بود شده زغال که حوصلمم نمیزد پر اینجا ام پرنده و بود گذشته 5min انداختم ساعتم به نگاه یه

  رااارو اینهمه مییییره کی اووووووووووووووف کردم نگاه سرم پشت به و چرخوندم صندلمیمو

 بود اونجا پرونده کلی

 :کردم بازش و برداشتم رو(مخصوص)spacioly بود نوشته روش که ها پرونده از یکی نره سر حوصلم اینکه برای

 :مشخصات

 (قلب عروقیه های رگ شدن بسته)هاد مریضیه ساله،دارای15بیات، سارا

  شه بسته قلبش عروقسه های رگ که زوده خیلی ساله15دختر یه برای اخی

 بسازه؟؟؟؟؟ و دکتر یا بیاره و دکتر رف این پس ااااه

  نه یا درستیه کار بهش دادن جواب نمیدونستم خورد می زنگ داشت کردم نگاه دستم بغل تلفن درینگ،به درینگ

 برداشتم و تلفن پس نبود اونجا من جز کسی فعال ولی

  بفرمایید عروقی بیماران بخش:من

 دخترم سالم:ترابی

 بفرمایید ترابی اقای سالم:من

 .پایین بیاید شماهم کنن تازه نفسی تا رسیدن راه از تازه هستند من اتاق تو استادتون ارین دکتر:ترابی

 گیر G روی که اینم باباااا ای دادم فشار دکمشو اسانسور سمت رفتم و کردم قطع و تلفن زود پایینم دیگه ی دقیقه5.حتما:من

 (مدیریت)head of hospitalبود نوشته روش که اتاقی در جلوی رسیدم پایین رفتم زود و ها پله سمت رفتم کرده

 تق تق تق

 بفرماید:ترابی

  شدم اتاق وارد و کردم باز درو

  دخترم اینجا بیا بفرما:ترابی

 وایسادم کنفرانس های صندلی جلوی رفتم
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 گفت و کرد اشاره مسن مرد یه به

  هستند شما استاد ایشون:ترابی

 اول سال رزیدنت هستند ارین دکتر خانم هم ایشون:گفت مسن مرد اون به رو کرد اشاره من به و

  بشینم که کرد اشاره من به بعد

  استاد روبروی صندلی نشستم رفتم

  هیراد رضا هستند هیراد اقای جناب ایشون:ترابی

 هیراد جناب خوشوقتم:من

 دکتر خانم همچنین:هیراد

 شد می سالش 52 مثال بود باال سنشم البته که داشت جذاب و مهربون چهره یه هیراد دکتر

 

 ویزیت تخت یه که مشکی و سفید تم با زیبا اتاق یه داد نشون بهم و اتاقم اونجا پنجم ی طبقه رفتیم باهم زدن حرف کمی بعد

 ....  و تقویم ، دفتر ، تاپ لپ: به مجهز میز یه و بود توش

 زنگ نفس به شده تموم شیفتم تایم دیدم و اومدم خودم به یهو زدیم حرف دری هر از هیراد دکتر با که ساعت چند از بعد

 رفتم و کردم عوض شالم و مشکیم مانتو با و لباسام و(استراحت)rest اتاق تو رفتم خودمم بیرون بیاره و ماشین که زدم

 پایین

 

 نفس

 

 rest اتاق رفتم و و کردم خداحافظی سولماز از زد زنگ بهم شایلین اینکه از بعد

  پوشیدم مانتومو و درآوردم روپوشمو

 .رفتم پارکینگ سمت به و اومدم بیرون اتاق از

 گفت دید که منو ماشین به داده تکیه شایلین دیدم پارکینگ تو رفتم وقتی

 !میومدی دیگه روز دو زاشتی می: شایلین

 .بیام دیگه روز 2 برم ناراحتی اگه. سالم علیک: من

 ��مزه بی: شایلین

 میزنی زر چقدر دیگه بریم بشین:من

 ��شدی؟ سگ تو باز ااااه: شایلین
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 شاپ؟ کافی بریم بره در خستگیمون اینکه برای حاال ام، خسته نه:  من

 نرفتیم وقته خیلی خوبیه فکر اوووووم: شایلین

 بریم بشین پس: من

  نشستم و کردم باز درو رفتم

  افتادم راه و کردم روشن ماشینو

 .خوندن به کرد شروع( بند پازل_ دالرام)  آهنگ و کرد روشن و ضبط کردو دراز دستشو شایلین سکوت, 5min از بعد

 

 کو آرام دل یار   ، دلم آرام   بَرد»»

 

 ؟ کو آرام دلم از ، برد آرام که اون

 

 کو جان و من و عشق ، بَرد آرام آنکه

 

 ؟ کو جانان جانان   ، شدم عاشقش آنکه

 

 نگاش عاشق   شده ، من دل   وای وای وای

 

شاش پریشون   میشم ، نمیدونستم که وای  چ 

 

 اون ی دیوونه شده ، من دل   وای وای وای

 

 اون موی مست اسیر   ، من ی   دیوونه دل

 

 نگاش عاشق   شده ، من دل   وای وای وای

 

شاش پریشون   میشم ، نمیدونستم که وای  چ 
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14 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 اون ی دیوونه شده ، من دل   وای وای وای

 

 اون موی مست اسیر   ، من ی   دیوونه دل

 

 تو در عاشقانه حس یه ، من

 

 من در جاودانه عشق   یه ، تو

 

 رویات بدون   پرم و بال بی من

 

 دنیات بدون   سرم تاج   بی

 

 دلم قراره بی که خوشم تو با من

 

 دلم نداره آروم خوشم تو با من

 

 یار قرارتم بی

 

 دلم قراره بی که خوشم تو با من

 

 دلم نداره آروم خوشم تو با من

 

 یار قرارتم بی

 

 نگاش عاشق   شده ، من دل   وای وای وای

 

شاش پریشون   میشم ، نمیدونستم که وای  چ 
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 اون ی دیوونه شده ، من دل   وای وای وای

 

 اون موی مست اسیر   ، من ی   دیوونه دل

 

 نگاش عاشق   شده ، من دل   وای وای وای

 

شاش پریشون   میشم ، نمیدونستم که وای  چ 

 

 اون ی دیوونه شده ، من دل   وای وای وای

 

 اون موی مست اسیر   ، من ی   دیوونه دل

 

 دلم قراره بی که خوشم تو با من

 

 دلم نداره آروم خوشم تو با من

 

 یار قرارتم بی

 

 دلم قراره بی که خوشم تو با من

 

 دلم نداره آروم خوشم تو با من

 

 ««یار قرارتم بی

 . یدونش جز به بود پر میزا ی همه که مدرن شاپ کافی یه جلوی رسیدیم شد تموم که آهنگ

 

 شایلین                       
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 نشده پر تا بگیرم میزو اون میرم من کنی پارک و ماشین تو تا: من

 باش: نفس

 بود معلوم کامل ، بود روش گربه عکس که بودلباسم باز کامل که مانتومم دوشم رو انداختم وکیفمو شدم پیاده ماشین از

 .شدم شاپ کافی وارد و جلو کشیدم یکم شالمو

 هالوژن فقط و بودن چیده شاپ کافی دور تا دور ها میز شدیمی وارد که در از شاپ، کافی این سازنده بر احسنت یعنی

  بود کرده روشن رو اونجا بودن گذاشته میز هر باالی آباژور صورت به هایی

 بود کرم و ایقهوه کال که شاپم کافی تم

  نشستم انتخابیم صندلیه همون رو رفتم

  بستم و چشمام و دادم تکیه پشتیش به و

 و خسته قیافه و کردم باز چشمامو بازوووم تو زد یکی که میشد گرم داشت چشمام کردم، دور خودم از و افکار همه و

  گفت آروم بعد و چشمم جلو اومد نفس جذاب

 روته؟ چشم چندتا ببین بنداز نگاه یه برو دورو: نفس

 نفسه منو رو  ها چشم بیشتر دیدم و گردوندم بر و سرم

 !!!!نیست تو رو اینکه نه: من

 بگیره ازمون رو ها سفارش اومد گارسون که بگه چیزی خواست نفس

 نبود معمولی های گارسونی مثل البته

 شد خورد اعصابم که میکرد نگاه مارو داشت هییییز چشم تا دو با

 .ببر بگیر سفارشارو کنیمی نگاه کجا به عامو هوووووووی: من

 دارید؟ میل چی ، ببخشید...  ب: گارسون

 میخوری؟ چی تو نفس ، نوتال شیک یه من:  من

 شیک میلک منم: نفس

 ؟ نیست ای دیگه امر: گارسون

 بفرمایید نخیر: من

 میداد؟ قورتمون داشت عنتر مرتیکه دیدی دختر وای: نفس

  ندیده آدم انگار بیشووور اره:  من

 min ۵ از بعد و کرد گرم گوشیش با سرشو و نگفت چیزی دیگه نفس

 آوردن سفارشامونو
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 نفس                    

 

 .خورد زنگ گوشیم  که میکردم بازی ام شیک میلک با داشتم منم و میخورد شو^نوتال^شیک داشت شایلین

 

 رو و دستم.دارم خودم از بزرگتر برادر یه من بگم بهتون رفت یادم سامیار گفتم عه سامیاره دیدم خورد زنگ گوشیم

 :دادم جواب و کشیدم گوشیم مانیتور

 سالاااااااااااااام:من

 زندگیم درخشان ی ستاره بر سالم:سامیار

 جوووونز سامی زدی ما به زنگی یه عجب چه:من

 .شلوغه خیلی سرم خانم ابجی شرمنده:سامیار

 برسون بهشون و من خوبن؟؟؟سالاام همه بابا چطوری؟مامان عزیزم،خوب نداره عیب:من

 ��و؟ راه اینهمه میره کی بابا واسا اوووووف:سامیار

  بابا باشه��:من

 چطوره؟ برسون،حالش سالم ما عرقیه خواهر اون چطوری؟؟؟به خودت خدمتتون دارن سالم خوبن همه:سامیار

 میگه؟؟؟؟ چی سامی:گفت مشکوکی لحن با شایلین و کردن نگاه بهم همه که خنده زیر زدم بلند سامیار حرف این با

 برسونم سالم بهت میگه سامی مردم وااای:گفتم شایلین به رو بود صدام تو خنده های رگه هنوز که من

  گفتم گوشش در بعد

 چطوره؟ ما عرقیه خواهر میگه:من

  قاپید دستم از گوشیرو سریع و شد سرخ عصبانیت و خشم از شایلین که خنده زیر زدم بعدم

 

 :شایلین

 بوووووووووووووووووووق ی پسره:من

  کنی می جمع رو ها عرق میگه مسخره به سامی بعد هستم عروق و قلب دکتر من عرقی نگه من به گفتم بهش صدبار خوبه

  میارم در جاااش از قلبتو کنی تکرار کلمرو این دیگه بار یه حالت به وای کصافت سامی بییییشعوری خیلی:من

  بدم بچتو جواب باید من میشه خشک شیرت نخووور حرص اوردی،اینقد جوووش تو اوووووو،باز:سامی

 ...کنی می جمع عرقارو هم میاری در جاش از و قلب داری؟؟؟؟هم تو که شغله این خداوکیلی ولی نمیگم دیگه

 کردم کنترل و خودم ولی گرفت خندم لحنش با منم که خنده زیر زد بلند بعدم
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 ولی. نفس به دادم و کردم قط و تلفن نداختیم می تیکه بهم همش بگم چی که زدن سامی،حرف با زدن حرف کمی از بعد

 .کردم خالی سامی سر همشم البته دارمااااااا کرمی عجب

 .بریم شایلین،پاشو:نفس

 نخوردی؟ چیزی که تو:من

 بریم پاشو ندارم میل:نفس

 بریم اوکی:من

 

 نفس

 

 بیرون شایلین شاپ کافی جلوی رفتم آوردم درش پارکینگ از و کردم روشن و ماشین رفتم منم کنه حساب رفت شایلین تا

_ خودته مثل) آهنگ و کرد روشن و ضبط سریع شایلین کردم که حرکت ماشین تو پرید وایسادم تا من منتظر بود وایساده

 شد پخش ماشین تو(  لیتو بهزاد

 

 

 میزنه افتاب آره میزنه آفتاب داره

 

 خودته مثه مشتیه یعنی خودته مثه چطوره جنسش

 خودته مثه نابیه یعنی خودته مثه چطوره برنامه

 

 خودته مثه اسمیه یعی خودته مثه چطوره حسش

 خودته مثه عالیه یعنی خودته مثه عمو چی حالش

 

 بد فاز نمیگیریم هست اینجا چی همه تر واضح میبینم

 دردام تازه میشن خوب دارن فردا واسه مونیم می

 تونی میکنه بازی برف بولی بوده چی لیوانه شدی دیوونه نزدی گودی بیرون میگی چی

 

 تو برا من آخرش نمیرسم نمیشه میدونی صبح اول کنارم گود کمر باال قد

 باست خیلی شنیدم باز پیگیره هم دات جات به کسی نمیاد فاب رفیق میکروفون
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 نشست اینجا کردم کار بلرز تهران میخونم بترسم چرا بگو پس سبز چراغ من جلو

 

 خودته مثه مشتیه یعنی خودته مثه چطوره جنسش

 خودته مثه نابیه یعنی خودته مثه چطوره برنامه

 

 خودته مثه اسمیه یعی خودته مثه چطوره حسش

 خودته مثه عالیه یعنی خودته مثه عمو چی حالش

 

 خودته مثه نابیه یعنی بابا ای چطوره برنامه خودته مثه مشتیه یعنی گفتم بهت چطوره جنسش

 خودته مثه عالیه یعنی خودته مثه عمو چی حالش خودته مثه اسمیه یعی عجیبه چطوره حسش

 

 لیتو بهزاد خودته مثل آهنگ تکست

 

 وین االن دارم تور همه اون میگن برام شعر سر پشت

 دیدم کالن انگار میرم در میدم سالم جواب دیگه نکن فکر

 فاصلمو هنوز داشتن نگه غمام فاز من نیستم میدونی

 بازیگرو شدم فیلمن همه منو تازه گرفتن کم دست

 

 شعرامن کف همشون دشمنا من تهرانم رپ فوتبال عاشق   میدونی من ولی

 بارم یه همون دادم رو زیادی بهت من کارم روش چیه نمیدونی من

 

 خودته مثه مشتیه یعنی خودته مثه چطوره جنسش

 خودته مثه نابیه یعنی خودته مثه چطوره برنامه

 

 خودته مثه اسمیه یعی خودته مثه چطوره حسش

 خودته مثه عالیه یعنی خودته مثه عمو چی حالش
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20 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بدیم ا به تهران بذاریمو ماشین نابتیم شعرهای نسخ   میگن بهم

 تیم داره احتیاج استراحت ولی ساکتیم ماهه سه ما آره درسته

 

 جام نیومده کسی که میبینی رفیقام همون با هنوز میبینی

 باهام همیشه موندن که رفیقام واسه لیوان همین میزنم باهام صمیمی نشده الکی

 

 خودته مثه مشتیه یعنی خودته مثه چطوره جنسش

 خودته مثه نابیه یعنی خودته مثه چطوره برنامه

 

 خودته مثه اسمیه یعی خودته مثه چطوره حسش

 خودته مثه عالیه یعنی خودته مثه عمو چی حالش

 

 بیرونیم ما بزنه شیشه از نور وقتی تا بیان بگو دوتا بگو دوتا

 صبح دم تا میکوبیم خراب حال   با بیان بگو دوتا بگو دوتا

 

** 

 

  بود لیتو های آهنگ عاشق شایلین

 دیدم ، کردم کم و ضبط صدای ، رسیدیم قرمز چراغ به وقتی.  کرد باز و ماشین سقف کردو زیاد آخر تا و ضبط صدای

 که پسری سمتشون برگشتم تا مشکی بنز یه تو بودن تیغی جوجه پسرای این از تا دو دیدم و برگشتم میزنه بوق داره یکی

 بخورمت؟ جیگر: گفت بود نشسته شاگرد سمت

 گفت و کرد خم سرشو  شایلین

 کنهمی گیر گلوت تو اینطوری وردار دهنت اندازه رو لقمه هه:شایلین

 پره نمی کنی حساب خوب اگه خوشگلم نترس تو: پسره

 گفتم بهش برگشتم شدم سرخ عصبانیت از که من و کردیم نگاه هم به شدیم( پسره) تیغی جوجه منظور متوجه که شایلین منو

 میکنم یکیت آسفالت با یا بندیمی و دونی آشغال اون یا فوکولی جوجه ببین: من
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 داره بنزه بعــله دیدیم کردم نگاه آینه تو از میزنم چراغ داره یکی دیدم دقیقه 2 از بعد افتادم راه و شد سبز چراغ حرفم با

 داره نگه رو ما ماشین جلوی بیاد بگیره سبقت میخواد و میزنه چراغ

 

 کوچه، یه تو پیچیدم زیاد سرعت همون با نیست کن ول دیدم کشیدیممی الیی ماشینا بین از و کردم زیاد سرعتمو

 بعد ماشین و ،کشیدم باال سرعت با و ماشین دستی که بود این رسید ذهنم به که راهی تنها بست بن کوچه غافل دل ای دیدم

 اومدیم خودمون به تا وایساد خوردن چرخ دور چند از

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــومبـــــــــــ

 شد قاطی وحشتناکی صدای با شایلین منو جیغ صدای

 .کردیم تصادف که فهمیدم و

 گفتم میکرد نگاه اطراف به ترس با داشت که شایلین به عصبانیم، خییییلی اآلنم و حساسم شدت به ماشینم رو من

 بیام تا بشین: من

 ...نف وایسااا نفس نکنیااا، بیداد دادو نفس: شایلین

  نبود خبری مشکی بنز اون از کوبیدم محکم درو و شدم پیاده ماشین از عصبانیت با و نکردم گوش حرفاش به

 

  بود، رفته فرو دو هر ماشین بود مشکی بوگاتی اونا ماشین ، ماشین جلوی رفتم

 .برگردم و بردارم ماشینا از چشم شد باعث ماشین در صدای

 

 سگرمه شد پیاده ماشین از براق طوسیه چشمای و ای قهوه موهای با باشه سالش28'27 خورد می بهش که پسر یک دیدم

 تو انداختم و صدام رسیدم قدمیش یه به وقتی و برداشتم قدم سمتش به محکم و هم تو کشیدم و اخمام بود،منم هم تو هاشم

 چه به و ماشینم بیبین بستی پشت از که کورم زدی؟دست حد از اقا،زیاد هووووی:گفتم پرخاشگرانه لحن با بلند و سرم

 ...انداختی روزی

  کنم احترامی بی منم میشم مجبور وگرنه نگهدار و خودت احترام خانم:گفت عصبانی اونم که

 کنی می بیجا خیلی شما:من

 شدن پیاده ازش ها تیغی جوجه دوتا که بنز به خورد چشمم برگردوندم که و روم افتاد چشمام تو که دیدم و ماشین نور یهو

 اونا بوگاتیه سمت رفتن و کردن من به نگا یه اول

 پسر؟ خوبی ارشام سالم:1تیغی جوجه

 ممنون:گفت شکی لحن با اونم

 .شد صحبت مشغول خشک خیلی ارشام مثل و بیرون اومد بود ارشام یارو این شبیه خیلی که پسر یه دیدم



 BESTNOVELS.IRشر : نا               atena.r narges.k: نویسنده       مغرور نیو مهندس طونیش نیمتخصص: رمان                  بهترین رمان ها
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 بود عجیبی سکوت اومد من سمت به کوچولو اخم یه با برگشت اون سمت به ها نگاه ی همه که شد پیاده ماشین از شایلین

  شکستم و سکوت این

 اووردی باال گندی چه بیبینی بیای دوستات با بش و خوش جای به بهتره یاروووو:من

 حرص چرا خوشگل:گفت و شد نزدیک من به چندش لبخند یه با تیغی جوجه بده جواب اومد تا و کرد بیشتر اخماشو یارو

 ...ام بیا میگم من سرت فدای نداره ؟عیب خوری می

 که گوشش تو کوبوندم محکم سیلیه یه قدرتم تمام با داشتن که لرزشی همون با و باال بردم و دستم بده ادامه و جملش اومد تا

  کرد پیدا انعکاس تو صداش

 کثافت خاطر به من ماشین پس:کرد وراجی به شروع یارو اقای و لبشونه رو پوزخند یه دیدم که دوتا اون سمت برگشتم

  افتاد روز این به خانم این کاریای

 

 شایلین

 

 شده قرمز صورتشم میلرزه داره دیدم که کردم بهش نگا یه.حساسه خیلی بزنه تهمت بهش کسی اینکه رو نفس واااای ای

 !!!کنه چیکار خواد می بیببنم وایسادم منم داشتم نگه جلوم�🄚�عالمت به و دستاش که سمتش برم اومدم

  گفت و مزاحم های پسر اون سمت به برگشت نفس

 ...میدادم پس جواب نباید بیشعورا این به من االن نمیومدید ما دنبال شماها اگه حیووووون عوضیه اشغاله بیبین:

 طوسی تیله تا دو با که نگاه سمت به چرخوندم و بود نفس سمت به االن تا که سرم و کردم حس روم نگاهیرو سنگینیه

  رفت بنزه اون دیدم و برگشتم ماشین صدای با برگردوندم و سرم و کردم بهش اخم یه شدم مواجه

 رفت و بیرون کشید دستم تو از و دستش یهو که گرفتم و دستش خطیه خط اعصابش دیدم وقتی و انداختم نفس به نگا یه

 اون بین ما گذاشتیم و دستم همزمان و دوییدیم سمتشون به ایه تیله چشم اون و من که بگیره یقشو خواست اول مرده سمت

  کرد می نگا من به داشت ریلکس خیلی اون ولی کشیدم عقب و دستم زود من و گرفت قرار من دست رو دستش که دوتا

 نداری و حقی همچین دیگه:زدن حرف به کرد شروع نفس و صورتشه طرفه یه رو دستش یکی اون دیدم اومدم خودم به تا

 ...کنی زرزر کنی باز فکتو اون اینجوری نمیشناسیش که کسی ی درباره که

 کردم احساس گلوشو توی بغض میزد حرف داشت وقتی

  شایلین بریم:گفت و کشید و دستم نفس

 کنار زد اومد در خیابون و کوچه اون از تا افتاد راه زود نفسم و ماشین تو نشستم و کردم باز و در و ماشین سمت رفتم من

  فرمون رو گذاشت سرشو و

 استارت قرمز چشمای با 5min از بعد عصبیه خیلی میدونستم چون کنه خالی و خودش گذاشتم کردم می حس بدنشو لرزش

  کنم می رانندگی من اینور بشین بیا:گفتم من که زد و

 افتادم راه خونه سمت به و نشستم راننده سمت رفتم منم و نشست من جای اومد و شد پیاده حرفی هیچ بدون اونم
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23 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 با لباسامو اینکه از منمبعد و اتاقش تو باال رفت حرفی هیچ بدون نفس بود خواب( خدمتکارمون) راحله ، خونه رفتیم وقتی

 سمت رفتم و کردم درست( زبان گاو گل)oxtongue لیوان یه و آشپزخونه تو رفتم و کردم عوض راحتی شلوار و بلیز یه

 نفس اتاق

 

 نداشتم، ای دیگه راه ولی کنهمی عصبانیش شدن اتاقش وارد اجازه بی میدونستم نشنیدم صدایی هیچ زدم و اتاقش در وقتی

 نشسته تختش روی لباسا همون با دیدم داخل رفتم و کردم باز دررو

 گرفتم دستشو و نشستم کنارش رفتم

 

 میترسم خدا به همین شده زندگیت ساله 4 میرزی خودت تو چرا کنیمی اذیت خودتو انقدر چرا عزیزم ، جونم نفس: من

 نگرانتم خدا به خواهری، خودت تو نریز ریزی می اشک صدا بی چرا بشی خفه

 

 بیرون برو خدا تر شایلین: نفس

 پیلیــز بزار تنهام

 

 قوی دختره تو بتونی باید تو ولی گذشته کردن فراموش سخته دونممی.  سراغت بیان گذشته منفیه افکار دوباره که برم: من

 نه؟ مگه هستی

  میشه زنده برام گذشته خاطرات هرچیزی دیدین با ولی همشو کردم فراموش. رو گذشته من کنیمی فکر اشتباه نه: نفس

 کردم فراموش من وگرنه

 گلــم آبجیه بشم قربونت من الهی: من

 .بشه بهتر حالت بخور و زبان گاو گل این بیا شو بلند

 !ندیدم؟؟ رو راحله چون کردی؟ درستش خودت: نفس

 کردم،چطور؟ درستش خودم ، بود خواب راحله نه: من

 قبرستون سینه برم باید که بخورم اینو اگه: نفس

 خنده زیر زد بعدم

 �� نکردم خالیش حلقت تو تا بخورش بیشووور مسخره مار زهر: من

 ببینیم؟ فیلم بریم میگم نزنیم، بابا خب: نفس

 بودی؟ افتاده اینجا ها افسرده این این، الــان تا که تو ��!!!هــــن؟؟؟؟؟؟ من
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  بودم ناراحت بابا، چیه افسرده: نفس

 میشماااااا همون دوباره ناراحتی اگه

 پاییناااااا اومدی هم تو بزارم فیلم میرم تا من مرض،: من

  اوکی: نفس

  کردم انتخاب ترینشو ترسناک هام فیلم کلکسیون از و اتاقم تو رفتم

 (��آنابل) 

 DVD تو گذاشتم و پایین بردم و فیلم

 آشپز از بدست ظرف و، ظرف تو ریختم هم کرن پاپ و ظرف تو کردم خالی تخمه مشت چند و آشپزخونه تو رفتم بعدم

 شدم خارج خونه

 �� inch 62تلویزیون جلوی رفتم

 میاد داره بدست بالشت نفس دیدیم و ها پله سمت به برگشتم پا باصدا میـز روی چیندم ظرفارم و نشستم کاناپه روی

 �😄�پایین

 نقصش بی هیکل رو چشمم که من سمت به رو بالشتا از یکی و اومد بود کرده عوض طوسی شلوارک و تاپ یه با لباساشم

 گرفتمش سریع منم کرد پرت چرخید می

 هیکلی خوش آدم یه انگارخودت نه انگار کنیمی نگام جوری یه هووووی: نفس

 . شم دقیق خودم روی آنقدر تونم نمی که من عشـــقم: من

 گرفتم آها: نفس

 بشوت و ریموت اون: من

  کرد پرتاپ سمتم به و برداشت میز روی از ریموتو

 بگیرش: نفس

 گرفتم هوا رو و ریموت سریع منم

 ببینیم فیلم بغلم بشین بیا: من

  بزار آهنگ یه بیار درش باو کن ول: نفس

 بابا شادشیم

 ؟ بزار فیلم برو میگی داری کرم پس: من

 کرمی چه اونم آره: نفس

 عــوضـی: من
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25 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 رفتمTv به کردم وصل و پایین بردم مخصوصمو USB اتاقم تو از رفتم و آوردم در. دستگاه تو از رو CD رفتم شدم بلند

  فایل تو

Special music 

 (مخصوص های موزیک) 

د ماهان_هورای هیپ هیپ)وآهنگ   و( ز 

 گذاشتم

 میکرد نگاه منو لبخند با داشت و کاناپه رو بود نشسته بود رفته نفس

 میشیم ناراحت نشی بلند اگه..... والـ به خواهر: من

 باش کنیمی اصرار که حاال: نفس

 کردم play و شدآهنگ میرقصن وسط میان بعد و  نیستیم بلد رقص میگن که زنا این مثل ماجرا بود گرفته خندم

 

 آقایون افتخار به خانوما فوری سریعو خیلی چطورین کارا پارتی

 هورا هیپ هیپ هورا هیپ هیپ هورا دستو خانوما افتخار به آقایون

 

 بغلی بده کمر تو بده کنم چیکارش کمرو قر بگیرم چیو بگیر بغلی

 بغلی بده کمر تو بده کنم چیکارش کمرو قر بگیرم چیو بگیر بغلی

 

 العجلی ضربو سریع نمالی بپا فقط بغلی ماشین بده عملی دماغ اون به

 برقصونی باید رو همه تن ریتم با حاال آفرین میچرخونی هی کمرتو و میلرزونی که همینجوری

 

 زد ماهان هورا هاپ هیپ آهنگ تکست

 

 سر به خاک دور بال ای نسر روسری نگا خانوما

 پسر اونورش پسر اینورش پسر دوست فکر به همش

 دردسر بی اومده خوشش زد صدا منو نظر به ولی

 

 هورا هیپ هیپ هورا بگین پسندیده دورا اون از منو وای
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26 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 آره بدم خوشگلش تابه پیچو آره بدم قرش واستون میخوایین

 

 آره بدم هولش خاموشو ماشین آره بدم اونورش و اینور

 نیست حسش االن بیخیال بدنم داره قر بدجوری

 

 میزنیم جدید دا یه روز هر میزنیم دید ما رو خیابونا میزنیم بیت با صبحونه صبح

 سوزنمیم نخ یه مثه درست میزنیم لیس بستنی یه به میزنیم شا یه خونه تو شب

 متشخص خیلی تکنسینیم یه ما البته

 

 بغلی بده کمر تو بده کنم چیکارش کمرو قر بگیرم چیو بگیر بغلی

 بغلی بده کمر تو بده کنم چیکارش کمرو قر بگیرم چیو بگیر بغلی

 

** 

 

 (کنید گوش حتما باحالیه خیلیییییییییییییی آهنگ)

 دست یه شدم اتاق وارد تا من خودش اتاق تو رفت هرکی شدیم عرق خیس نفس هم و من هم که رقصیدن ساعت یه از بعد

  شدم حموم وارد بدست حوله و و کردم انتخاب و بود زانو زیر تا شلوار و تاپ یه که خواب لباس دست یه و زیر لباس

  بافتم کردمو شونه موهامم و پوشیدم و لباسام و بیرون اومدم یخ آب دوش 30min از بعد

 برد خوابم چجوری نفهمیدم تا کردم فکر امروز اتفاقات به آنقدر و تختم رو کشیدم دراز بعدم

 

 بیرون اومدم اتاق از,wc در مربوطه کارهای و صورتم شستن از بعد شدم بیدار گوشیم آالرم صدای با 6:30 ساعت صبح

 چیدمی رو میزصبحانه داشت شلوارک و تاپ یه با شایلین پایین رفتم و

 کو؟ راحله میچینی،پس رو صبحانه داری چرا تو سالم: من

  شهرستان رفت شد مریض شوهرش راحله خوبی؟ خانم آبجی سالم: شایلین

 

 داره نیاز صددرصد میدادی پول بهش کاش ای ، بشه خوب ایشاهلل خدا بنده عه: من
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27 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .دادم بهش و کردم برابر دو ماهشو دو حقوق نباش نگران عزیزم دادم: شایلین

 بیام بگیرم دوش یه برم من ، نکنه درد دستت خب: من

 .برو اوکی: شایلین

 

   بیرون اومدم و گرفتم 20mini دوش یه رفتم و کردم وآماده بیرونیم لباس و زیر لباس دست یه و اتاقم تو رفتم

 کالباسیم صورتی پوش تن حوله همون با

 .پایین رفتم

 

 و جذاب همیشه مثل بود، کرده عوض اسپرت مشکی کفش و کیف و شال و کتان شلوار و سفید پلیور یه با لباساشو شایلین

 خوشتیپ

 میاد بهت سفید پلیور: من

 عزیزم مرسی باشه، اومدی؟عافیت عه:شایلین

 باشی،خواهش سالمت: من

 

  ساعت گذاشتیم ظرفشویی ماشین تو رو ظرفارم و کردم جمع میزو شایلین کمک با خوردیم مفصلی صبحونه اینکه از بعد

  لباسای پس بزنم طوسی تیپمو گرفتم تصمیم بشم حاضر رفتم که بود ۷:۱۵

 طوسی اسپرت مانتو یه با تختو روی

 پوشیدم و کردم عوض طوسی کفش و کیف و مشکی شال و شلوار با

 گونه رژ یه شایلین آرایش ولی لب برق و ریمل یکم با میکرد تر جذاب و براقم مشکی چشمای که کشیدم نازک چشم خط یه

 .بود بیشتر

 زدم داد اتاق تو از

 میاریما ماشین دوتا شـــــــایــلــیـــن: من

 تعمیرگاه بزارم و ماشینم راه سر من که

 بــــــاشــــــه: شایلین

 بود نشسته من منتظر کاناپه رو ،شایلین پایین رفتم آیینه تو خودم کردن چک از بعد

  بریم پاشو: من

 بریم: شایلین
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28 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .بیرون زدم و شدم داغونم ماشین سوار منم و بیرون زد مشکیش اودی آ با شایلین که 7:30 ساعت

 

  میومد من سر پشت شایلین

  بگیرمش برم شب شد قرار و دادم تحویل و ماشین تعمیرگاه رسیدم وقتی

 کردیم حرکت بیمارستان سمت به و شدم شایلین ماشین سوار

 شد شروع بازی زد آهنگ و زدم و ضبط

 میده گوش رپ آهنگای این از همش شایلین ااااه

 (نره سر حوصلتون که نمیزارم و متن دوستان) 

 

 نزدیم حرف کدوم هیچ بیمارستان به رسیدن تا

 دکتر کنم فکر که دیگه دکتر یه با سولماز شد باز که آسانسور در رفتیم آسانسور سمت هم با ماشین کردن پارک از بعد

 دیدیم اینجا اونارو چرا که کردیم تعجب اومدیم پارکینگ تو از ما چون بودن، آسانسور تو بود هیراد

 اومده؟ پیش مشکلی ، سالم: من

 سالم: شایلین

 کرده احضار پزشکارو همه ، ترابی ،آقای کنفرانس اتاق رفتیممی دکتر خانم با داشتیم ما نه خانوما، سالم: هیراد دکتر

 بزنم زنگ بهت میخواستم االن من بیاین باید هم شما یعنی اره:  سولماز

 میشدم آسانسور وارد که طورهمین من

 گفتم

 اومدیم شایلین خواهرم ماشین با اآلنم تعمیرگاه بردمش امروز دیگه شد داغون ماشینم کردم تصادف دیروز: من

 داری؟ خوشگلی این به خواهر بودی نگفته: سولماز

 هستن؟ شما خواهر آرین خانم یعنی: هیراد

 

 .تریم نزدیک بهم خواهرم از ولی دوستیم ما نه: داد جواب من جای به شایلین

 

 کردن اکتفا آهانی گفتن به هیراد و سولماز

  رفتیم کنفرانس اتاق سمت به اول طبقه رسیدم وقتی

 .شدیم وارد ما گذاشت اول و زد در هیراد
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29 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 میکردن نگاه شایلین و من به تعجب با همه و بودن اونجا پزشکارو همه

 بشینین بفرمایید سالم: ترابی

 کنار هیراد و من کنار سولماز و کنارش منم و بود کنفرانس میز کنار دقیقا شایلین و نشستیم هم کنار شایلین و من

 .بود خالی شایلین منو جلوی صندلی دو.سولماز

 هستند بیمارستان این های رزیدنت ها خانم این که بگم باید بگم و اصلی موضوع اینکه از قبل گرامی پزشکان خب: ترابی

 گفت و کرد اشاره شایلین به

 هیراده دکتر استادشون که مبخونن عروق و قلب رزیدنت و هستند آرین شایلین خانم ایشون: ترابی

 گفت و کرد اشاره من به و

 هستش سمایی دکتر استادشون که زایمان و زنان رزیدنت و هستند آراد نفس خانم ایشونم: ترابی

 .میکردیم تشکر شایلین و من و میکردن خوشبختی اظهار همه

 شدن؟ جمع اینجا همه که اومده پیش ،مشکلی ترابی آقای: من

 .میگم بهتون چیو همه بیان هام زاده خواهر که االن راستش: ترابی

 برگشتم صدا طرف به گرفتمو باال سرمو دونفر کردن سالم و در صدای با

 خداااااااااا واااای

... 

 

 میکردیم نگاه رو اونا نعلبکی اندازه چشمای با و بودیم نشسته طورهمون شایلین و من دارن چیکار اینجا اینا خدا واااااای

 اندازه چشمای با اوناهم حاال و ما سمت برگشتن که کردن حس نگاهمونو سنگینی کنم ،فکر بودن ندیده مارو هنوز اونا

  میکردن نگاه مارو نعلبکی

  اومدیم خودمون به تامون 4 هر ترابی ترابی صدای با

 بشینین بفرمایید خب:ترابی

 نشستن خالی های صندلی همون روی شایلین منو روبروی درست و اومدن

 بود چی اسمش زدم سیلی بهش که پسره اون همش البته طور همین هم اونا توهم کردیم و هامون سگرمه

 آرشام آهان....آرشا

 یــخ کوه مرتیکه باباشم، قاتل انگار کنهمی نگاه ادمو جوری یه

  سمتش برگشتیم ترابی صدای با

 این اداره برای همین برای ، بیمارستان ساخت برای لندن میرم دارم ماه 4 مدت به من محترم پزشکان خب: ترابی

 بود نشسته شایلین روبروی که اولی پسر به گرفتم کمک خواهرزادهام از بیمارستان
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30 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

  ارشاویر کوچیکمه زاده خواهر این: گفت و کرد اشاره بود ارشامه این با دیروزم و

 . پســرم کن معرفی و خودت جان ارشاویر اصال

 بود آرشاویر اسمش پس

 گفت غرور با و برگشت بقیه سمت به بعد و کرد شایلین به نگاه یه اول و برگشت ما روبه و داد تکون سری آرشاویر

 سالمه 27 و دارم مهندسی شرکت یه و هستم راد آرشاویر من بیمارستان، این محترم پزشکان ی همه به سالم: آرشاویر

 خوشبختم

 .زد شیطون لبخند یه و انداخت ما به نگاه یه آخرش کلمه گفتن با

 .نکرد کاری شایلین کنم فکر ولی  برگردوندم رومو پوزخند یه با و کردم بیشتر اخممو که من

 توعه نوبته پسرم: ترابی

 گفت خاص خیلی غرور یه با و داد تکون سری آرشام

 اونو شریکی آرشاویر با که دارم مهندسی شرکت و سالمه 28 آرشاویر بزرگتر برادر هستم راد آرشام من سالم: آرشـام

 .خوشبختم میکنیم، اداره

 .دادیم تکون سرمونو فقط شایلین منو ولی میکردن خوشبختی اظهار همه

 

 درسته؟ میشناسین پزشکارو شما کنم فکر پسرا خب: ترابی

 

 بودیم اومده بار یه قبال بله: آرشام

 کنن معرفی خودشونو هستن که اونایی خب ولی نیستن االن هاشون بعضی که داریم رزیدنتی چندتا اینجا خب: ترابی

 میشین آشنا بقیه با بعدا

  گفت و کرد اشاره ما به و

 .کنید معرفی خودتونو دیگه بار یه بهتره: ترابی

 

 . خودش معرفیه به کرد شروع غرور با شایلین

 غرورتوش که لحنی با جدیم صورت و اخم همون با و کردم نگاه دوتا اون به گرفتم باال بود پایین که سرم بود من نوبت

 .کردم معرفی خودمو میزد موج

 گفت و زد جذاب لبخند یه شایلین به آرشاویر ولی داد تکون سرشو شایلین منو برای آرشام

  آرین خانم خوشبختم: آرشاویر

 گفت آروم شایلین
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31 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ممنون: شایلین

 

 گفت و زد شیطون لبخند یه من به و

 آراد خانم خوشبختم: آرشاویر

 .دادم تکون سرمو و کردم کم اخممو از یکم منم

 

 بودیم آرشاویر و آرشام شایلین،ترابی،هیراد،سولماز، ، من فقط رفتن و شدن بلند کم کم همه دیگه

  با داشتم و بود پایین سرم من.میزد حرف سولماز و هیراد با االن داشت خودشم داره، کارمون بمونیم که گفت به ترابی

 دوتامون شدم روبرو براق طوسی چشم دوتا با کردم بلند که سرمو کردم حس و نگاهی سنگینیه که میکردم بازی انگشتام

  سمتش برگشتم شایلین سرفه صدای با که میکردیم نگاه هم چشمای تو اخم با

 بله؟ من

 کجاست؟ حواست: شایلین

  بگو کارتو: من

 خواممی تقمیشو میدی گوشیتو: شایلین

 کنندمی نگاهمون دارن آرشاویر و آرشام دیدم برگشتم که شایلین به دادم گوشیو

 نکنید خوش دلتونو نمیزد لبخند آرشام بگما البته

 .بهتره اینطوری نیستم خودمم چون کنید پر و استخدام فرم این باید دخترا خب: ترابی

 .گرفتیم ازش رو ها برگه و دادیم تکون سرمونو شایلین من

 گفت و کرد استفاده موقعیت از آرشام که بیرون رفت ببخشید یه با و خورد زنگ ترابی گوشیه لحظه همون

 

 بمونید بیمارستان بیمارستان این تو میخواین اگه البته: آرشام

 

 محترم آقای ترسونیستیم یعنی نیستیم زدن جا مااهل مونیممی که معلومه هه: من

 

 میدین استعفاء نرسیده ماه یه سر میدم قول بهتون میشه معلوم بله: آرشام

 بحث توی اومدن کردندمی تماشا رو ما بحث ب داشتن موقع اون تا که شایلین و ،آرشاویر زد پوزخند یه بعد
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 کنید تمومش لطفا   بیاد پیش بحثی نمیخواید اگه راد آقای: شایلین

 لطفا   کنید بس هم شما آراد خانم کن بس آرشام: آرشاویر

  بدین اجازه لحظه یه: من

  گفتم آرشام به رو و برگشتم

 فرم کردن پر به کردم شروع و زدم پوزخند یه بعدم ، خورمنمی شکست وقت هیچ آرادم نفس من: من

  که بود سنگینی سکوت بیاد ترابی که بودیم منتظر کردیم پر که و فرم

 

 بود آمریکا از ناشناس شماره یه خورد زنگ گوشیم

 

 برداشتم گوشیو و زدم و سبز دکمه

 (بله؟?)yes: من

 الو... : 

 بفرمایید؟ ببخشید الو: من

 نفس؟... : 

 محترم؟ آقای میشناسین کجا از منو شما بله؟: من

 فسقلی؟ نمیشناسی منو تو یعنی سرم به خاعــک... :

 تویی؟ شروین: من

  هان؟ نمیشناسی؟ پسرخالتو چجوری میکنم یکیت خاک به ،نفس فرانکیه عمه نه: شروین

 شرمنده شروینی ببخشید: من

 ببینم بده آدرستو حاال بابا باشه شروین

 آره؟ ایران بیای میخوای نکنه آدرس؟: من

 

 دیگه بده بابا آره: شروین

 چیزی یه فقط میفرستم برات اوکی: من

  چی؟: شروین

 

 ️❤عشقم نره یادت سوغاتی: من
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 کنهمی خر شوهرشو داره انگار برهمی کار به عاشقانه کلماته همچین شدم خر بابا باشه شروین

 نداره دردسر انقدر اون کردن خر واال: من

  میده جواب بکشه خجالت اینکه جای به سفید چشم دختره: شروین

  دارم دوست: من

 برسون سالم شایلینم به نره یادت ،ادرس آخه میاد بر تو زبون پس از که بابا باشه: شروین

 باش خودت مواظب عزیزم باشه: من

 بای برم قربونت:  شروین

 بای: من

 کنهمی نگام  پوزخنده یه با داره آرشام دیدم کردم قطع اینکه از بعد

 بـــــــــــوووووق پســــــره

 

 بود؟ شروین: شایلین

  ایران میاد داره آره: من

 �� مورچه جوراب سوراخ قده شده براش دلم بابا ایــول: شایلین

  منم: من

 کنهمی نگاه شایلین به اخم با داره آرشاویر دیدم

 اومد ترابی بگه چیزی اومد تا

 .لندن رفت ترابی 2 ساعت و خودش سرکار رفت هرکس کردن خواحافظی از بعد و دادیم بهش هارو برگه و(  عجب چه) 

 

 

 

 

 

 ( تصادف روز. )آرشام                       

 

 لی پیرهن یه و اتاقم تو رفتم آرشاویره و من بچگیه دوست سپهر ، سپهر خونه بریم که میشدم آماده داشتیم آرشاویر با

 بود بدنم جذب که پوشیدم
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 آرشاویر اتاق در رفتم و زدم همیشگیمو عطر مشکیم کالج کفشای و پرنگ لی شلوار یه با

 ای؟ آماده: من

  بریم اره:  آرشاویر

 خوشتیپ همیشه مثل بیرون اومد و  کرد باز  اتاقو در

 تیشرت یه آرشاویر بوود بیشتر خیلی برادر یه از اون منو رابطه و بود کوچیکتر من از سال یه و بود سالش 27 آرشاویر

 بود زده ژل باالیی همیشه مثل موهاشم و بود پوشیده مشکیش هایکالج و مشکی کتان شلوار با سفید

 کنه درست چی که گفتمی خانم لیال به داشت مامان پایین رفتیم که ها پله از

 22 که آرشیدا اسم به دارم خواهر یه و داره کارخانه و شرکت چندین و شایانه بابامم اسم و داره خانه شیرینه مامانم اسم

 .میخونه روانشناسی و سالشه

 .شریکیم جورایی یه میکنیم ادارش باهم و داریم مهندسی شرکت یه که آرشاویرم و من

 نداری؟ کاری بیرون میریم داریم آرشاویر منو مامان: من

 اره؟ بیارین عروس برام میخواین حتما زدین ها شما که تیپی این با ولی برین پسرم نه: مامان

 !عروس باش مارو مامان

 نمیشه پیدا دار خانواده و هیکل خوش و اخالق خوش و خوشگل دختر من مادر نه: آرشاویر

 پسندین سخت ها شما ولی هست خوب دختر آنقدر میشه پسرم میشه: مامان

 کثیفن دم از همشون سراغت میان قیافه و پول خاطر به فقط زمونه دوره این دخترای همه من مادر کن ول: من

 پسرم میزنی حرفیه چه این آرشام هیییییی: مامان

 کجاست؟ آرشیدا مامان، کن ول: من

 بیرون رفته دوستاش با:  مامان

  مامان فعال دیگه مامیریم باشه: آرشاویر

 خداحافظ: من

 مادر همراهتون به خدا: مامان

 

 کردیم، حرکت سپهر خونه سمت به و شدم رنگ مشکی بوگاتیه سوار

 بست بن کوچه یه تو سپهر خونه

 .بود قیطریه منطقه تو
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 بعد دوساعت

 

 پارکینگ تو رفتیم و زدیم و آسانسور p دکمه سپهر از خداحافظی از بعد

 بیرون زدم پارکینگ از سرعت با

  یکم دقیقا که دیدم مشکی مازراتی یه که

  بهش زدم که، کنترل و ماشین نتونستم بود باال سرغتم چون منم بود پارکینگ سمت فاصله با

 از اخم با باشه سالش 25 یا 24 میخورد بهش که خوشگل و جذاب دختر یه دیدیم که بودیم شک تو هنوز آرشاویر و من

 (بود شده داغون که جایی) ماشین جلوی سمت رفت شد پیاده ماشین

 

 بیام تا بشین آرشاویر: من

 

 گفت و زد شیطون لبخند یه آرشاویر

 بزنی مخ میتونی ببینم برو: آرشاویر

 شو خفه: من

 شدم پیاده ماشین از اخم با بعدم

 شد قفل اون براق مشکی چشمای با طوسیم_ مشکی چشمای و بگیره باال سرشو شد باعث ماشین در صدای که

 

 ...انداختی روز چه به ماشینمو ببین بستی پشت از که کورم دست ؟ زدی حد از زیاد آقا هووووی: گفت دختره

 بود؟ من با!!!! چی؟؟؟

 گفتم عصبانی لحن با

 کنم احترامی بی منم میشم مجبور وگرنه دار نگه خودتو احترام خانم: من

 کنیمی بیجا خیلی شما: دختره

 

 واااای که پسر دوتا و وایساد مشکی ازرای یه دیدم افتاد چشمام تو ماشینی نو یهو بدم جواب اومدم تا شدم عصبانی خیلی

  بودن آرشیدا صمیمیه دوست برادر ااااه سامان و ساسان دارن چیکار اینجا اینا

 شد پیاده ماشین از آرشاویر ما سمت اومدن

 اومد ماشین در صدای ما دادن جواب خشک اونا گرم احوالپرسی و سالم از بعد
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 ارشاویر                  

 

 بغل رفت و ما سمت اومد پیشونیش رو اخم با جذاب ابی چشم دختره صدا،یه سمت برگردیم همه شد باعث ماشین صدای

 .بود دیگه چیز یه این ولی بودن جذاب هردوشون واساد اولیه دختر

  دراومدم فکر از مشکیه چشم دختر اون باصدای.چیزن یه همه ارشام قول به خب ولی

 اووردی باال گندی چه بیبینی بیای دوستات با بش و خوش  جای به بهتره یارو:اولی دختر

 فدا نداره عیبی خوری؟ می حرص چرا خوشگل:گفت و دختره سمت رفت و کرد دختره به بد نگاه یه سامان و ساسان

 نداره خوردن حرص دیگه باش ما با و امشب بیا میگم من سرت

 

 زد دختره به خالصو تیر انگار زد آرشام که حرفی با و بود شده قرمز خشم از دخترا دوتا

 افتاده روز این به ماشینم خانما این کاری کثافت خاطر به پس: آرشام

 گفت و صورتش تو زد محک آورد باال دستشو رفت ساسان قدمی یه به و کرد آرشام به نگاه یه مشکین چشم دختر

 میدادم پس جواب شعوراا بی این به نباید من االن نمیومدید ما دنبال شماها اگه حیووووون عوضیه اشغاله بببین: اولی دختر

 

 رفتن اونا فهمیدم ماشین صدای با که آبیه چشم دختر اون به رفت حواسم من

  

 بریم نفس:گفت و گرفت اولیرو دست ابیه چشم دختر اون اونا رفتن از بعد

  ارشام سمت اومد میلرزید خشم که همونجوری بعدم نگهداشت جلوش�🄚�عالمت به و بیرون کشید و دستش نفس که 

 بالفاصله اون که هم به خورد دستامون همزمان و سمتشون دووییدیم ابیه چشم اون و من که بگیره و ارشام ی یقه اومد

 پرت ارشام سمت به حواسم سیلی صدای با که بودم افکارم تو عقب بردم و دستم ریلکس خیلی من ولی عقب کشید و دستش

  شد

 بود نکرده بلند دست ارشام رو کسی حاال تا هااااا داره بزن دست چقد دختره این وااااااااا

 گفت میکرد نگاه دختره به داشت مبهوت مات که آرشام روبه

 ...کنی زر زر کنی باز فکتو اون نمیشناسیش که کسی درباره که نداری و حقی همچین دیگه: اولی دختر

 گفت و کشید یکیو اون دست بعدم

 بریم شایلین: نفس

 قشنگی اسمای چه
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 گفت عصبی صدای به آرشام رفتن که اونا

 بریم بشین: آرشام

 صورتت تو زد که داشت جرعتی عجب خداییش ولی باشه: من

 گفت و کرد به وحشتناک غره چشم یه آرشام

 نکردم لهت تا شو خفه: آرشام

 نزدیم حرفی خونه تا دیگه و شدیم سوار

 کردم صداش و سمتش رفتم بود برده خوابش مبل رو آرشیدا و باال رفت آرشام خونه رسیدیم

 بخواب سرجات برو بیدارشو خانم آرشیدا: من

 دیگه کن ول ااااه: آرشیدا

 چسبوند بهم بیشتر خودشو و گردنم دور انداخت دستشو اتاقش سمت بردمش و کردم بغلش نیست بیداربشو این دیدیم

 بیرون اومدم اتاق از و زدم پیشونیش رو اروم و نرم بوسه یه و تختش رو گذاشتمش

 برد. خوابم تا کردم فکر امروز اتفاقات به آنقدر و اتاقم تو رفتم

 

 آرشام

 

 داییه دیدیم و برداشتم گوشیو پریدم خواب از گوشیم زنگ صدای با صبح

 دقیقس 7:45ساعت واااااای

  دادم جواب و کشیدم گوشی صفحه روی دستمو شد دیر

 بله؟: من

 پسر؟ تو کجایی سالم: دایی

 اونجام دیگه دقیقه 20، ربع یه تا دایی سالم: من

 

 خداحافظ باشه: دایی

 خداحافظ: من

 �� خرس مثل ، آرشاویر اتاق تو رفتم و بیرون اومدم اتاق از سریع

 .خوابیده
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 شد دیر شو بلند پسر هووووی: من

 دیگه بخوابم بزار اااه: آرشاویر

 8 ساعت موندیم خواب شو بلند: من

  wc تو رفت و شد بلند جایش از فرفره مثل گفتم اینو تا

 

 و زدم باال آرنج تا پیرهنو استینای و و پوشیدم  مشکی شلوار با مدادی نوک پیرهن یه اتاقم تو رفتم و بیرون اومدم اتاقش از

 میزو آرشیدا برای داشت خانم لیال و نبود مامان پایین رفتم و گرفتم دوش باهاش و برداشتم میز روی از مخصوصمو عطر

  چیندمی

 

 بخیر صبح سالم: من

 .بخوریم صبحونه بشین بیا اخوی بخیر هم تو صبح سالم: آرشیدا

 میریزین؟ منم برای چایی یه خانم لیال باش: من

  بریزم تا بشین پسرم اره: خانم لیال

  مرسی: من

 چی؟ من پس خانم لیال عه:  آرشاویر

 بشین میریزم هم تو برای پسرم سالم:  خانم لیال

 مرسی: آرشاویر

 

 ... و شیر و پرتقال آب گردو کره پنیر  عسل و. انجیر و به ،هویج، آلبالو ، مربا اقسام و انواع میز روی

 . بووود

 کشیدم سر و برداشتم پرتقال آب لیوان یه و کردم دراز دستمو

  خورد برداشت شیر لیوان یه آرشاویرم

 کردیم ترک رو خونه حافظی خدا یه با و شدیم بلند میز پشت از آرشاویر با خوردم چاییمو سریع اینکه از بعد

 یه که سوارماشینش آرشاویر با

 شدیم بود مشکی بنز مرسدس

 .تعمیرگاه ببره رحمت مش سپردم ماشینمم

 باال بود زده ژل بودموهاشم پوشیده ای سرمه تیشرت یه و آسمونی آبی شلوار یه آرشاویر
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 بیمارستان سمت افتاد راه و فرمون پشت نشست آرشاویر

 بیمارستان رسیدیم 15min از بعد

 

  اووه ،اووه انداختم ساعتم به نگاه یه رفتیم کنفرانس سالن سمت به مستقیم شدیم که بیمارستان وارد

 میومد تند تند پشتم آرشاویرم و برداشتم قدم تند شد دییر چقدر

 سرمو کردم حس نگاهیو سنگینیه که میکردم علیک و سالم داشت من سمت برگشت ها چهره همه کردم باز وکه سالن در

 ...چرخوندم که

 

 میکنن نگاه مارو تعجب با دارن دوستش با گوشم زد  و کردم تصادف باهاش دیروز که گستاخ دختره اون دیدیم

 نگاشون تعجب با داشتیم آرشاویرم و من

 اومدیم خودمون به دایی صدای با که میکردیم

 بشینین بفرمایید خب: دایی

 نشستیم رفتیم ااه خالیههههه دوتا اون جلوی اونم صندلی دوتا فقط دیدم

 

 :ترابی های صحبت و معرفی از بعد

 

 آرشاویر                

 

 و دایی ولی بودیم نشستم نفر 4 ما موندن سمایی دکتر و هیراد، دکتر دایی، شایلین، ، نفس  فقط که شد خالی سان کم کم

  کردندمی صحبت داشتن اونطرف سمایی دکتر و هیراد دکتر

 داره کارشون بود گفته دوتا این به دایی

  به به دیدم و گرفتم باال سرمو شایلین سرفه صدای با که بود موبایلم به حواسم

 اومدن خودشون به شایلین سرفه با که میکنن نگاه هم به دارن آرشام و نفس

 

 بله؟: نفس

 کجاست؟ حواست: شایلین

 بگو؟ کارتو: نفس
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 میخوام تقویمشو میدی گوشیتو: شایلین

  بیا: نفس

 داد بهش گوشیو

  ما سمت اومد دایی که رفتن سمایی و هیراد دکتر بعد دقیقه 2

 

 بهتره اینطوری نیستم خودمم چون کنید پر و استخدام فرم این باید دخترا خب: دایی

 که بیرون رفت ببخشید یه با و خورد زنگ دایی گوشیه لحظه همون که دادن تکون سرشونو و گرفتن هارو برگه هردو

 گفت آرشام

 بمونید بیمارستان این تو میخواین اگه البته: آرشام

 ایه کینه انقدر چرا آرشام این واای

 

 محترم ظاهر به آقای ترسونیستیم یعنی نیستیم زدن جا اهل ما مونیممی که معلومه هع: نفس

 شجاع چه بابا ایول

 میدین استعفاء نرسیده ماه یه سر میدم قول بهتون میشه معلوم بعله: آرشام

 

 ��کنی منصرف رو اینا کنیمی غلط خیلی اااه

 بحثشون تو رفتیم میکردیم تماشا اونارو بحث داشتیم موقع اون تا که شایلین و من

 کنید تمومش لطفا   نیاد پیش بحثی میخواید اگه راد آقای: شایلین

 

 بدم نشون خودی وقتشه حاال آفرین آه

 

 لطفا   کنید بس هم شما آراد خانم کن بس آرشام: من

 

  بدید اجازه لحظه یه: نفس

 گفت و آرشام سمت برگشت

 خورمنمی شکست وقت هیچ آرادم نفس من: نفس

 فرم کردن پر به کرد شروع و زد پوزخند یه بعدم
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  شکست و سکوت گوشی زنگ صدای که بود سنگینی سکوت

 برداشت گوشیو بود نفس گوشیه

  بود لباش رو پوزخند یه میدیدین و آرشام قیافه باید فقط کرد،اووووف قطع و تلفن اینکه از بعد

 بود؟ شروین: شایلین

 ایران میاد داره آره نفس؟

 مورچه جوراب سوراخ قد شده براش دلم بابا ایول: شایلین

 رفت اخمام ناخداگاه و داد دست بهم حسی یه شده تنگ براش دلم گفت وقتی چرا دونمنمی ولی گرفت خندم آخرش حرف از

  توهم

 .لندن رفت دایی که بود 2 ساعت و خودش کار سر رفت هرکس ها برگه گرفتن از بعد و اومد دایی بگم چیزی اومدم تا

 

 شایلین

 

 

 جلوم باشه سالش 24 میخورد بهش تقریبا که دختر یه شد باز آسانسور وقتی پنجم طبقه رفتم من خودش بخش رفت کی هر

  داشت مهربونی و بانمک قیافه دیدیم

 اومدی خوش ما بخش به عزیزم سالم: دختره

 گفتم و زدم مهربون لبخند یه

 بودن کمی تعداد البته نبود هیچکس اومدم که دیروز من ولی عزیزم مرسی: من

 

 اینجان هفته در روز 3 فقط که همکاراهم از تا چند و نیومدم داشتم دانشگاه چون من عزیزم اره: دختره

 

 هست؟ اینجا شما منو از غیر هم ای دیگه کسه یعنی آهان،: من

 کردی فکر چی پس ، بلـــه: دختره

 (  پذیرش)  station  سمت برد و کشید دستمو و زد لبخند یه بعدم

 سالته؟ چند تو عروقم و قلب رزیدنت و سالمه 26 و هستم تیموری ملیکا من:  دختر

 اشناییتون از خوشوقتم.رزیدنتم و سالمه 26 ارین شایلین منم:من

  کنم اشنات پرسنل با بریم عزیزم،بیا همینطور منم:ملیکا
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 اقا دوتا+بودن نشسته خانم تا4بود زنونه حموم انگار اوه اوه( استراحت)restاتاق سمت رفتیم باهم

 ��نکردن خراب اینجارو تا بده اینارو لگن یکی

 سالم:من

 عروق و قلب متخصص هستم مرادی مرضیه من جان شایلین سالم:گفت و شد بلند بود سالش36تقریبا که خانما از یکی

 میدونین؟ کجا از و اسمم شما سالم،ببخشید:من

 خیلی ازتم و بود کرده معرفی ما به قبال شمارو ترابی اقای چون میشناسن بخش این تو تورو همه اینجا عزیزم:مرضیه

 .بود کرده تعریف

 .دارن لطف ترابی اقای:من

 .کرد معرفی و خودش و شد بلند ام دیگه یکی

 عروق و قلب رزیدنت مهسام منم:

 بود سالش 23 کنم فک بود مهربونی دختر

 رفت دنبالش دستیشم بغل و بیرون رفت اسول و ادا با شد بلند دختره یکی اون به رسید تا

 کنن؟ می اینجوری چرا اینا کنید،وااا جم نشده سرد تا برید افرین

  هستم عروق و قلب رزیدنت سالمه27پیروزی امیر منم:گفت و شد بلند اقاها از یکی

  هستم عروق و قلب متخصص سالمه 35 شایان علی منم:کرد معرفی و خودش و شد بلند بعدیشم

 داشت انگار.کرد می نگاه همه به داشت و بود وایساده کنارم ملیکا مدت این تمام در.کردم خوشوقتی اضحار همشون با

 رفتم و کردم ترک و اتاق عذرخواهی بایه منم.شدن خارج اتاق از پسرا دوتا دقیقه چند از بعد.کرد می کنترل همرو

 rest اتاق تو رفتم و بیرون اومدم.کردم درست و تیپم و قیافه و میز رو گذاشتم و بود،کیفم تنم بیرون لباسای هنوزwcسمت

 بودن اونجا خانما هنوز(استراحت)rest اتاق تو رفتم وقتی کنم عوض بیمارستان فرم با و لباسایم که

 عزیزم؟ شده چیزی:مرضیه

 بردارم کمدم تو از و بیمارستان فرم اومدم نه:من

 اویزون از بعد خودم اتاق تو اومدم و کردم ترک و اتاق خواهی مغذرت بایه و برداشتم و فرمم و کمد سمت رفتم بعدم و

 کیفم تو از گوشیم و کردم سرم و مقنعم و دراووردم و شالم و پوشیدم و فرمم پارتیشن پشت لباسیه چوب روی مانتوم کردن

 .کردم قفل و درش کلید با و بیرون اومدم اتاقم از و کردم منتقل فرمم جیب به

 و اومد ملیکام که ریختم چای خودم برای و برداشتم مصرف بار یه لیوان یه و نشستم(استیشن)stationسمت رفتم

  بریز منم برای:گفت

 چشم رووووی به:من

 کردم نگاه ساعتم به.رفت در دستم از زمان که میزدیم حرفم باهم همزمان و شدیم خوردن مشغول باهم و ریختم چایی دوتا

 راد؟ اقای اتاق میبری پروندرو تا چند این جان ملیکا:گفت اومد جون مرضیه دیدم یهو میداد نشون رو 6:30ساعت
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  نشستم تازه من خدا ترو جون مرضیه:ملیکا

  زد بهم چشمک یه که انداختم بهش تعجب با نگاه یه

 میتونی؟. ببر بیا تو خوب جان شایلین:مرضیه

 .من به عزیزم،بده اره:من

 .گلم مرسی:مرضیه

 .کنم می خواهش:من

 اسانسور سمت رفتم و گرفتم دستش از پروندرو

 

  بیرون اومدم و شد باز آسانسور در و دادم فشار 1 دکمه آسانسور سمت رفتم و گرفتم هارو پرونده

  بود دستم توی های پرونده به حواسم که همینجوری افتاد و خورد لق ها پرونده از یه که اتاق سمت میرفتم داشتم

  بود بیمارستان وسط تقریبا که بزرگی ستون به خوردم  دماغم آخ واااااااااای

 داشتم و رفت گیج سرم گرفتم فاصله ستون از تا بود شده جمع چشام تو اشک و میدادم فشار دستم تو درد از رو ها پرونده

 بود گرفته دندون به درد از لبمو و بود بسته چشمام که طوری همون گرفتن کمر روی از منو محکم دست دوتا که افتادم می

 بود راد آرشاویر شدم روبرو نگران و طوسی چشم دوتا با و کردم باز چشمامو آروم و سمتش برگشتم

 

 ببینم بردار دستتو ، کجاست حواست: آرشاویر

 خونیه دیدیم که برداشتم دستمو

 خوشگلی این به دماغ با کردی چیکار میاد خون داره شو بلند! عه: آرشاویر

 گفتم میشدم بلند که طوری همون من

 .ستون به خوردم که ها پرونده به رفت حواسم: من

  wc سمت کشید آروم و گرفت دستمو

 .گرفت گر تنم دستم با دستش مستقیم تماس از

 گفتم که بشوره بینیمو خواست و کرد باز و آب شیر دستشویی تو رفتیم وقتی

 

 شورممی خودم ممنون نیست نیازی: من

 

 ��بشوری خودت نکرده الزم: آرشاویر
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 واال ، میزد منو وگرنه بکنه کارشو تا وایسادم حرکتی هیچ بدون منم

 گفت و زد مهربون لبخند یه شد تموم که کارش

 

  مرخصی حاال:  آرشاویر

 گفتم و شد معلوم گونم چال که زدم خوشگل لبخند یه منم

 ممنونم: من

 

 میکنم خواهش: آرشاویر

 خونیمه کم خاطر به سرگیجم ، رفت گیج سرم یهو که میشدم خارج دستشویی از داشتم

 برگردم من تا صندلیا رو بشین بیا: آرشاویر

 خونیمه کم خاطر به سرگیجم خوبم نیست نیازی: من

 چشم بگو بشین بیا میگم: آرشاویر

 

 !چشم؟ بگم شما به باید من چرا: من

 

 هستم بیمارستان این کل رییس بنده حاضر حال در چون: آرشاویر

 گفتم و کردم بهش کجی دهن یه

 ��نیستین که من رییس هستین بیمارستان رییس: من

 

 بیرون اومدم دستشویی از عصبانیتش به توجه بی و

 بفرمایید صدای با زدم و در و رفتم ریاست اتاق سمت به و برداشتم و بودن صندلی رو موقع اون تا که رو ها پرونده رفتم

 شدم وارد

 سالم: من

 بفرمایید ، سالم: آرشام

 یخمک ااااه

  گفتم و کردم اخم یه منم

 شما به بدم گفتن دادن( مرضیه) مرادی دکتر خانم رو اینا بفرمایید: من
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 کردم باز درو در، سمت رفتم و دادم رو ها پرونده

 بابا ای

  میشه سبز من راه جلو چقدر این

 

  خودمون طبقه رفتم و شدم رد کنارش از بهش توجه بدون

  103 اتاق میرفتم باید کردم پیج و اسمم شدم بخش وارد وقتی

  شایان دکتر دیدم شدم اتاق وارد وقتی

 گفتم و سمتش رفتم زنندمی حرف بیمار با داره

 

 داشتین؟ کاری من با دکتر جناب: من

  آرین خانم بله:  شایان

  بگیرم فشارشو که گفت و داد بهم بیمار درباره توضیح چند شایان

  گفت و کرد یادداشت گفتم بهش و بیمار فشار وقتی

 

  کردم تجویز براشون سرم یه: شایان

 کنید تزریق براشون لطفا  

 چشم: من

  اومدم بیرون اتاق از سرم تزریق از بعد

 بود 8 ساعت انداختم ساعتم به نگاه یه

 

  کردم عوض پولیورم با و یونیفرم و اتاقم تو رفتم خستم خیلی واااااااااای

 میام االن گفت اونم شده تموم کارم گفتم و زدم زنگ نفس به و شدم ماشینم سوار پارکینگ تو رفتم خداحافظی از بعد

 بگیره و ماشینش نفس که رفتم تعمیرگاه سمت به و اومد نفس min 5 از بعد

  خونه رفتیم هم با و شد سوار گرفت و ماشین وقتی

 .خوابید و خودش اتاق رفت هرکی مختصری شام یه خوردن از بعد

 

 نفس
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 بعد هفته دو            

 

 نیافتاده خاصی اتفاق و گذشته راد آقایون اومدن و ترابی آقای رفتن از دوهفته

 شنبه پنج_ چهارشنبه_ دوشنبه_ شنبه

 و بیمارستان میایم

 داریم دانشگاه هم شنبه پنج و شنبه سه_ شنبه یک

 ببینیم همو اگه و میگذره آرشام و من تخم و اخم با همشم و شلوغه خیلی سرمون. بیمارستان میایم که چهارروز همین تو

 میکنیم هم بار تیکه دوتا

 دیگه تلفن اون از بعد بود شروین  خورد زنگ گوشیم که میخوریم نهار داریم و نشستیم بیمارستان آشپزخونه تو هم االن

 برداشتم گوشیو ندارم خبری ازش

  بله؟: من

 خوبی؟ سالم: شروین

 ؟ خبر چه خوبی؟ تو ممنون سالم: من

  چیشد؟ ، ایران بیای بود قرار

  بودیم منتظرت شایلین منو

 کارارو بزار گفت ایران بیام میخوام گفتم سامی به مرسی، خوبم بابا، تر آروم بریم هم با شو پیاده اووووووو: شروین

 بریم باهم کنم ریست و راست

 برسیم ظهر از بعد 6 یا 5 ساعت اونجا ساعت به کنم فکر و هستم( واشینگتون) washington فرودگاه راه تو اآلنم

 

 واقعا ؟: من

  شده چی پرسید سر با بود نشسته روبروم که شایلین سمتم برگشتن بعضیا که گفتم بلند رو کلمه این اینقدر

 دادم تکون هیچی معنی به سرمو منم

 

 نگفتی؟ زودتر چرا میگی؟ راست: من

 بده؟. کنم سوپرایزتون میخواستم خب: شروین

 .بینمت می برسون سالم سامی به خب ، عالیه نه:  من

 بای ، برسون سالم شایلین به هم تو قربونت: شروین
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 پرسید شایلین کردم قطع تلفنو اینکه از بعد

 شده؟ چیزی نفس: شایلین

  ایران میرسن عصر تا و فرودگاهن تو شروین و سامی آره: من

 .  بود تنگیده براشون دلم خوب چه واااااااااای:  شایلین

 میکرد نگاه ما به تعجب با داشت االن تا که آرشاویر ، شایلین حرفه این با

 گفت و کرد خفن اخم یه 

 

  دارین؟ مهمون اینکه مثل آرین خانم: آرشاویر

 چطوور؟ بله،: شایلین

 خوشحالین خیلی آخه هیچی: آرشاویر

 

  زد لب ذاتیش شیطنت با بود حال خوش آرشاویر توجه از که شایلین

  میاد داره عشـــقم آره: شایلین

 داد نشووون ش.ن.ی.س روی  رو قلب عکس دستش با و

 داشت فاصله باهاش صندلی چند روبرو از ولی بود نشسته روبروش شایلین

  خندیدممی صدا بی شایلین منو و بود سرخ عصبانیت از که آرشاویر و دیدم آرشاویر و آرشام منو فقط رو صحنه این

 میخ  و برگردوند و بود آرشاویر سمت االن تا که سرشو و زد جذاب لبخند یه آرشام دیدم دوهفته این تو بار اولین برای

 خندیدممی داشتم که شد من صورت

  بره که  شد بلند آرشاویر که بود شده قفل چشمامون دیده گونمو های چال شک بی

  عروق و قلب بخش پرستارای از یکی که

 گفت بود مارال بوداسمشم خرکیا عشوه دختر از که

 نخوردین چیزی که شما آرشاویر آقا عه: مارال

 ��سبک دختره اااااه

 

 خوردم ممنون: آرشاویر

 برگرده شد باعث هیراد صدای که در سمت رفت دوباره
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  راستش دارم مهم کار یه همتون با  بشین جان آرشاویر: هیراد

 و من ازدواج سالگرد مناسبت به ما منزل بیارید تشریف همتون شب فردا که میخوام همتون از و س چهارشنبه امروز

 . آلمان از سال 6 از بعد پسرم اومدن هم و همسرم

 میان حتما که گفتن و گفتن تبریک همه

 بیایم میکنیم سعی گفتیم هم شایلین منو

 گفت مارال که

 . ندارم لباس من هیرااااد جناب عه: مارال

 

 ؟ داره هیراد به ربطی چه وااااا

 بگیرم برات بریم پاشو بگه بهش هیراد داره انتظار االن

 اه اه جلف ی دختره

  بگیریم لباس بریم هم با میام امشب نداره مشکلی هیچ محبوبی خانم: آرشاویر

 لباش رو پیروزی از لبخند یه آرشاویر شد باعث کار همین و برگردوند و روش و کرد خفن اخم یه شایلین حرفش این با

 بشینه

  کرد ترک رو خونه آشپز ببخشید یه با شایلین و کرد قبول خواسته خدا از مارالم

  ببینم و پیشیمونی تونستممی چشماش تو از که کرد من به نگاه یه آرشاویر که

  دادم تکون تاسف نشانه به سرمو

 .شایلین دنبال رفتم و گفتم ببخشید یه منم و

 

  برعکس و شایلین به آرشاویر های نگاه و رفتارا از شد می هفته دو این تو

  دارن بهم حسی یه که فهمید

 ور  انگشتاش با داره و نشسته  استیشن پشت دیدم که پنجم طبقه رفتم نبود رو راه تو کسی شدم خارج آشپزخونه از وقتی

 رهمی

 گفتم و سمتش رفتم

 میاری؟ در که حرکاتیه چه این دختر: من

 بهم بدی حس خرید بره باهاش که داد پیشنهاد سبک ی دختره اون به دیدم وقتی نیست خودم دست خدا به دونمنمی: شایلین

 داد دست

 ندارم؟ خبر من که شده چیزی مگه: من
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 هااااا قویه بافیت خیال قدرت توام بابا نه: شایلین

 غمباد پسر یه حرف با که نبودی اینجوری که تو بابا خودتو کن جمع پاشو بزنی غمبرک اینجوری خوادنمی حاال خب: من

 بگیری

 گفت و داد تکون سرشو شایلین

 چلغوز پسره بشه کم روش جوری یه باید ولی اوکی: شایلین

 بگیریم؟ لباس مفتح بریم بگیرم مرخصی االن میخوای ، بابا کن ولش: من

 میکنم کارامو بگیری مرخصی بری تو تا دارم کار چندتا من قبلش فقط آره: شایلین

 بهت میزنم زنگ باش: من

 

  سرکارشون رفت همه فهمیدم نبود کسی آشپزخونه تو پایین رفتم

 شدم وارد بفرمایید با زدم در و مدیریت اتاق دم رفتم

  دادمی توضیح براش رو چیزی ها پرونده تو از داشت بود وایساده کنارش آرشاویرم و بود میز پشت آرشام

 گفتم و کردم اخم یه

 .آرین خانم هم خودم برای هم میخواستم مرخصی: من

 خوبه؟ حالشون آرین خانم افتاده؟ اتفاقی: آرشاویر

 گفت و داده سوتی فهمید که کردیم نگاه آرشاویر به تعجب با آرشام و من

 شدن خارج آشپزخونه از که نبود خوب حالشون آخه خب: آرشاویر

 نمیکنه ناراحت ارزش بی چیزای واسه خودشو شایلین نداره موضوع اون به ربطی: من

  ارزشه بی کامال اون و مارال موضوع که گفتم بهش مستقیم غیر تقریبا

  بیاد کوچیکتر دیگه کس هیچ یا آرشاویر چشم به شایلین ندارم دوست

 نگفت چیزی و کرد اخم آرشاویر

 . کارتون سر برگردین میتونین دمنمی مرخصی: آرشام

 میکنم حالیت دینمی چی؟

 

 شماست؟ دست مگه نمیدین؟: من

  گفت و باال داد تعجب با ابروهاشو آرشام
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 .بیمارستانم این مدیر من ؟ کیه دست پس: آرشام

 جز هم دارن الزم اونا که کارهایی دادن انجام  نیست دستاتون زیر به نهی و امر  فقط وظیفتون باشین که مدیرین: من

  میشه حساب وظیفتون

  ندارم نیاز هم مرخصی برگه به میرم من

 .ندارین لیاقت دیدم که بزارم احترام بهتون خواستم فقط

 .بستم محکم در و بیرون اومدم آرشام عصبانیه و آرشاویر متعجب قیافه به توجه بدون و زدم پوزخند یه

 

 بیرون اومدم مدیریت اتاق از وقتی

 کردم عوض زرشکی کفش کیف و کرم شال و شلوار یه با زرشکی مانتوی یه با و بیمارستانم لباسای و اتاقم تو رفتم مستقیم

 بود پوشده کرم شال و شلوار و ایقهوه کفش و کیف و مانتو یه اون بود من منتظر و نشسته آماده دیدم که شایلین طبقه رفتم

 

 کردی؟ دیر اینقدر چرا: شایلین

 کشید طول بگیرم مرخصی رفتم ببخشید: من

 کردی؟ عصبانی و آرشام باز نکنه ؟ مگه شد چی:  شایلین

 گفتم جریانو واسش پارکینگ تا و دادم تکون سرمو

 تو بودی کی عشق  گرم دمت بابا: شایلین

 تو معلومه خب: من

  گفت که بزنم و ضبط میخواستم کرد روشن که و ماشین و شدیم شایلین ماشین سوار

 

 باشیم سکوت تو یکم بزار: شایلین

 چشـــــم: من

 بال بی: شایلین

 

  بودیم مفتح خیابون تو بعد ساعت نیم

 و زمین روی نشست شایلین آخر تا نشست شایلین و من دل به کدوم هیچ ولی داشت قشنگی لباسای های فروشگاه ی همه

 گفت
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 ترخدا بسه شدم خسته واااااای: شایلین

 

 پاشوووو خونه میریم نداشت هم اونا اگه مونده دیگه مغازه دوتا میکنن نگامون دارن مردم زشته شو بلند شایلین عه: من

  اومد دنبالم شایلینم که جلویی فروشگاه سمت رفتم

 هاان؟: گفتم آروم که شونم به میزد داشت جوری همین

 چتهههه؟:  گفتم بلندتر و برگشتم ایندفعه شونم به زد دوباره که

 

 ! خوشگله لباسه چه ببین رو اونجا: شایلین

 ظریف و خوشگل صورتیه پیرهن یه به رسیدم و کردم دنبال دستشو

 

 نازه چه واایی: من

 کن پروش بریم بیا قشنگیه خیلی آره: شایلین

 پوشیدمش پرو اتاق رفتمتو اوردش وقتی بیاره لباسو برام گفتم فروشنده به و مغازه تو رفتیم بریم: من

 شروع شونم رو از ولی بود بلند تقریبا داشتم دوست و آستیناش مدل  میداد نشون خوب و هیکلم بود قشنگ خیلی واااااای

 بود محشر بود لباس روی گل طرح و بود زانوم روی تا بلندیشم و بود معلوم گردنم و میشد

 گفت و زد در شایلین

 ببینم کن باز در ؟ پوشیدی: شایلین

 آره: من

  کرد تعریف ازم خیلی بعد و شد شوکه دید تنم تو لباسو و کردم باز که در

  دستشه ای سورمه لباس یه شایلین دیدم که بیرون رفتم و پوشیدم مو مانتو و درآوردم و لباس

 

 کنم پرو و این منم بزار: شایلی

 

  و کردم باز و ادر min 5 از بعد

   میدرخشید ستاره مثل میومد بهش خیلی واااااااااای

 کنم حساب برم بیار درش ، محشره: من
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  اوکی ، رسهنمی که تو مال به: شایلین

 . داشت صورتی گالی روشم و بود ای سورمه رنگشم و بود زانو باالی یکم تا برداشت شایلین که لباسی ، بست درو

 ماشین سمت رفتیم و شدیم خارج فروشگاه از کردیم حساب وقتی

  

 داری؟ کفش تو شی شی راستی: من

 

 .بپوش خریدیو پیش ماه که صورتیه همون توام خریدم پیش ماه ای سرمه یه اوهوم:  شایلین

 باش:  من

 

 .کردیم تمیزش و بزرگی اون به خونه جون به افتادیم شایلین منو نبود راحله چون ، خونه رسیدیم که بود 3 ساعت

 

  سامی و شروین دنبال( ره) خمینی امام فرودگاه رفتیم و پوشیدیم لباس که بود 5 ساعت

 

  بودیم شروین و سامی منتظر  انتظار قسمت تو و داخل رفتیم رسیدم وقتی

 اسمشو جیغ با همچین دیدم، و سامی خسته و جذاب قیافه و برگشتم.  شونم به زد یکی که گشتیممی دنبالشون سر با داشتیم

 سمتم برگشتن نفر چند که بغلش پریدم و زدم صدا

 

 

 خوبی؟ نفسم سالم: سامی

 .بود شده تنگ برات دلم مرسی، داداشی سالم: من

 

 گفت و کرد پاک اشکمو اشارش انگشت با و کرد جدا خودش از منو سامی ، چکید چشام از اشک قطر یه ناخداگاه

 میریزی؟ اشک چرا برم قربونت: سامی

 

 شد مانع شروین صدای که بدم جواب اومدم

  بنداز هم ما به نگاه یه ، خانم نفس به به: شروین
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 .سامی به رفت حواسم شروین ببخشید سالم: من

 

  کیه خره شروین هست سامی تا دیگه بعله: شروین

 

 عشــــقم.خودم بغل بیا اصال ، شناسهنمی خودشم نفس بیاد که سامی کن ولش شروین: شایلین

 پرید و زد سامی به چشمک یه بعدم

 بغلش 

 گفت و کرد بوس لپشو شروین و زد جیغ شایلین یهو که بردندمی سر به هم آغوش در طوری همین

 .نزن جیغ انقدر عه: شروین

 کردیم حرکت خونه سمت به و شدیم خارج فرودگاه از و شایلین  سامی و کرد بغل منو شروین اینکه از بعد

 

  کردیم عوض لباسامونو شایلینم منو و بگیرن دوش رفتن شروین و سامی خونه رسیدم وقتی

 مشکی جذب شلوار با پوشیدم چیریکی تاپ یه من

 .بود زانوش روی تا که شلوارک با کوتاه آستین طوسی راحتی لباس یه شایلینم

 

 ساالد وسایل خودمم و کنه سرخشون تا شایلین دادم و درآوردم فریزر تو از و مرغ ناگت بسته و خونه آشپز تو رفتیم

 وارد زیادی صدای و سر با شروین و سامی که چیدیم  و میز ربع یه از بعد کردم درست نشستم و آوردم و اندونزی

  شدن آشپزخونه

 

 . بخوریم شام بیان بابا آروم اووووووو: من

 آبجی طال دستت: شروین

 

 بود شده عالی خوردن به کردیم شروع و میز پشت نشستن

 شی شی نکنه درد دستت: من

 نکنه درد خودت دست جونت نوش: شایلین

  اییییش ، بخوریم و شاممون بزارید نترکونید الو  انقدر میشه:  شروین
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 خنده زیر زدیم همه که گفت باحال رو جمله انقدر

 خریدی؟ کی و بود روتختت که لباسه اون نفس راستی: سامی

 شب فردا برای خریدیم ظهر امروز: من

 

 خبره؟ چه فرداشب: سامی

 .جشنه خونشون کرده دعوت مارو من استاد هیچی: شایلین

 

 میام هم ما: شروین

 چی؟ که اونجا بیای ای؟ چیکاره تو عه: شایلین

 برین تنها بزارم محاله: سامی

 هستین؟ کی شماها بگم من اونوقت:  شایلین

 

 ...اکسیژنت،عم زندگیت، نفست، داداشت، عشقت، پسرت، دوست. داری دوست هرچی: شروین

 گفت حرفشو وسط پرید شایلین یهو

 نباشه؟ زیادیت هوووووووی: شایلین

 ندارید؟ میل چیزی ای نسکافه قهوه چای

 

 ممنون نه: شروین

 قزوینه پا سنگ نیست که رو: شایلین

 

 !بســـــــه اااااااه: سامی و من

 

 گفتم که کردن نگاه سامی و من به تعجب با دوتاشون

 .میااان باهامون هم خالم پسر و برادرم میگم هیراد به فردا نکنید بحث باشه: من

 

 گفت شایلین که شه بلند میخواست سامی شد تموم که شام

 دارم کارت بیا لحظه یه سامی: شایلین
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 بستن درم اتاشو تو رفتن سامی با و شد بلند میز پشت از

 اتاقشون در به شیطنت با داشت شروین

 گفتم که میکرد نگاه

 میکنی؟ نگاه اونجوری چرا چیه؟: من

 یدفعه نشی عمه میگم نفس واااای: شروین

 .سالن تو رفتم میز کردن جمع از بعد و شدم بلند و کردم را طرفش به و کاغذی دستمال جعبه که  خنده زیر  بعد

 

 شایلین

 

  شده؟ چیزی میشنوم خب: سامی

 میکنم نگاه بهت خودم برادر چشم به و بودی پیشم بزرگتر برادر یه مثل همیشه و دارم دوست خیلی که دونیمی سامی: من

 راحتم باهات خیلی که دونیمی اینم و

 

 گفت و گرفت دستمو سامی

 چیشده؟ مگه حاال ، عزیزی و داری ارزش برام نفس اندازه به و دارم دوست خیلی رو تو منم خواهری دونممی: سامی

 

 امممممم... چیزه.... راستش خب:  من

 کنیم؟ برخورد تر صمیمی باهم یکم مهمونی تو میشه

 گفت هاش خنده میون و خنده زیر زد سامی

 .ببینم بگو بهم دلیلشو ولی عزیزم، آره کردی؟ چینی مقدمه انقدر چیزی همچین یه واسه: سامی

 اوکی: من

 

 میکنم کارو این آرشاویر دادن حرص برای فقط که گفتم و امروز خود تا تصادف روز از چیزو همه گفتم سامی به

 گفت شد تموم حرفام وقتی و میداد گوش حرفام به فقط سکوت تو سامی

 

 بازی به و مرد یه غیرت نباید وقت هیچ وگرنه داره دوست آرشاویر نفهمیدم که موقعی تا ولی میکنم کمکت باشه: سامی

 اوکی؟. بگیری
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56 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 میکنم جبران سامی مرسی باشه: من

 گفت و کشید لپمو سامی

 .بیرون بریم پاشو حاال ، نیست جبران به نیازی: سامی

 بریم اوکی: من

 

 میزدش و جونش به بود افتاده مبل کوسن با هم نفس و بود نشسته کاناپه رو شروین شدیم خارج اتاق از وقتی

 

 کشتیش کن ولش نفس: من

 گفت میزد نفس نفس که طورهمون نفس

 

 بیشووری خیلی شروین میگه، چی نمیدونی آخه: نفس

 زدنش به کرد شروع دوباره بعد

 

 شاکیه؟ انقدر نفس که گفتی چی مگه: سامی

 تو و بود میز رو که آب لیوان یه سریع نفس که کنه باز دهن خواست خورد می کتک و میخندید که طورهمون شروین

 گفت و کرد خالی صورتش

 

 بگی چیزی خوادنمی خفه تو: نفس

 گفت و ما طرف کرد رو

 

  یه تو اتاق تو بریم هم تو من بیا بیارن نی نی رفتن شایلین و سامی فکرکنم میگه برگشته قوزمیت پسره: نفس

 .بیاریم نی نی

 

 با و برداشتم دیگه کوسن یه و کاناپه یه سمت رفتم خشم از هم بودم شده سرخ خنده از هم که هم من خنده زیر زد پقی سامی

 !!!حمله:  گفتن و نفس به چشمک یه

 کتک وسطاش هم خودش که کمکش اومد سامی هم آخرسر زدیمش خورد تا و شروین جون به افتادیم نفس و من دوباره

 .خورد

 



 BESTNOVELS.IRشر : نا               atena.r narges.k: نویسنده       مغرور نیو مهندس طونیش نیمتخصص: رمان                  بهترین رمان ها

57 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 خوابیدیم رفتیم همه که بود 12 ساعت

 .خوابیدن مهمان اتاق تو شروینم و سامی

 

 شدم بیدار 7 ساعت گوشیم آالرم صدای با صبح

 . Wcدر مربوطه کارهای انجام از بعد

 طوسی شلوار با مشکی مانتوی یه

 یه و آرایشم میز پشت نشستم و کولم تو گذاشتم هم شالمو کردم سرم مشکیمو ی مقنعه پوشیدم  مشکیمو استار آل کتونیه و

  کشیدم نازک چشم خط

 .قرمز لب خط یه با

 

 بود پوشیده ای سرمه شال و مشکی کفش و کیف و شلوار ای سرمه مانتو یه که دیدم آماده و نفس که بیرون اومدم اتاق از

 میزد ایقهوه به که پررنگ زرشکی رژ با بود کشیده نازک چشم خط یه

 

 ؟!!برسونمت ژیگر سالم: من

  دارم ماشین خودم نکرده الزم: نفس

 

 دارم ماشین منم بکشی رخ به خوادنمی هی داری ماشین فهمیدم بابا باشه نداری؟ ماشین گفتم مگه: من

 

 .کردی کچلم بخوریم صبحونه بریم بیا آقا: نفس

 !!بودی کچل: من

 

 شــــــــــــایــــــــــلـــــــیــــــن: نفس

 

 .کردم حرکت آشپزخونه سمت به و پایین رفتم ها پله از فرارو به گذاشتم پا

 و خودش ماشین سوار هم نفس و شدم خودم ماشین سوار من ، خوردیم رو صبحونه وقتی بیاد، نفس تا نشستم و چیدم میزو

 دانشگاه سوی به پیش

 

 ،دو نیم و یک ساعت تا من و بیمارستان بره باید زودتر نفس بنابراین یدونه نفس ولی دارم کالس تا 2 امروز من چون
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58 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .گرفتارم اینجا

  میشد شروع دیگه دقیقه 5 کالسم من ولی کالسش سر رفت سریع نفس شدیم که دانشگاه وارد

 قرمزه لبت چرا داد گیییر بهم چادری زنه یه که کالس سمت میرفتم داشتم

 

 !!!چشمه؟؟؟ تو من برای فقط و زدم قرمز رژ من فقط یعنی خانم بابا ای: من

 

 باش نداشته کاری کارا این به و کن پاک و لبت شما  خانومم: زنه

 

 . بود ای کننده کسل کالسه ،  سرکالس رفتم و شدم رد کنارش از حرصش از منم

 شد  تموم باالخره

 .بیمارستان رفت نفس و شد تموم پیش دقیقه 5 نفس کالس

 قهوهم و کیک شدن تموم از بعد هام همکالسی از یکی پیشه نشستم رفتم و گرفتم قهوه و شکالتی کیک یه و بوفه رفتم 

 کالسمم این شدن تموم از بعد و و کالسم سر رفتم دوباره

 یکم از بعد و پیشم اومد هست هامم همکالسی از یکی که مریم دوستم و  نیمکت رو نشستم و دانشگاه حیاط سمت رفتم

 میکردم پارکش دانشگاه پشتیه کوچه که ماشینم سمت رفتم من و کردیم خداحافظی هم از زدن حرف

 

 شدم سوار و زدم ماشینو ریموت

 بوود پنچرررر چرخام غافل دل ای  دیدم و شدم پیاده ماشین از نمیره راه چرا اااااااه که بیافتم راه اومدم زدم استارت

 

  بود پنچر تاش چهار دوتا نه یکی نه

 برداشت بوق سه از بعد که نفس به زدم زنگ پس بگیرم تاکسی میترسیدم یکم خداییش و بود ظهر

 بله؟: نفس

 سالم: من

 کردی؟ ما از یادی روز وقت این شده چی سالم علیک: نفس

 دنبالم؟ بیای میتونی شده پنچر ماشینم نفس: من

 بیام نمیتونم االن من راستش: نفس

 چراااا؟: من
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59 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 میام االن چشم....... سمایی؟ خانم بله دستت، گوشی لحظه یه: نفس

 میزد حرف سمایی با داشت

 .خواهری شرمنده بکن کاریش یه بیام نمیزاره سولمازم  دارم کار من شایلین: نفس

 بای ، میکنم کاریش یه منم برس کارات به برو نفسی ندارد عیب: من

 

 سامی به زدم زنگ و کردم قطع و تلفن

 برداشت بوق چند از بعد که

 

  جانم؟: سامی

  سامی سالم: من

 شده؟ چیزی سالم: سامی

 دنبالم؟ بیای میتونی: من

 چیشده؟ چرا؟: سامی

 برگردم نمیتونم شده پنچر دانشگاه جلو ماشینم هیچی: من

 بای اونجام دیگه 20min تا اوکی: سامی

 هاشم شیشه که وایساد جلوم مشکی مرسدس بنز یه یدفعه نمیزد پر هم ای پرنده و نبود اونجا کسی که دقیقه بیست از بعد

  بود دودی

 کردم حرکت ماشین مخالف سمت به و دادم نشون خونسرد خودمو ولی ترسیدم یکم

 اومد صدایی یه که میرفتم فقط و کردمنمی نگاه ماشین به من پایین داد هاشم شیشه و عقب اومد ماشین که

 خوشگله برسونمت: صدا

 ( شو خفه) بگم که صدا سمت برگردوندم و سرم

 .وایسادم سرجام تعجب از بود فرمون پشت که کسی با که

... 

 

 میکنی؟ چیکار اینجا تو: من

 برسونمت  بپرباال ، سالم علیک: آرشاویر

 .کسیم منتظر ممنون خیلی: من
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60 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .چشم بگو سوارشو میگم: آرشاویر

 .چشم بگم شما به بینمنمی دلیلی من: من

 !میکنم سوارت خودم یا سوارشو بیا یا: آرشاویر

 رفتم کردم قفل و ماشین و برداشتم کولمو ماشینم سمت رفتم و نکردم لج دیگه بود نیومده هنوز سامی و بود سرد هوا چون

 .آرشاویر ماشین سمت

 .کوبیدم محکم درو و شدم سوار رفتم

 

 !میبیندی؟؟؟ اینجوری خودتم ماشین دره: آرشاویر

 

 مربوطه خودم به دیگه اونش: من

 

  زنگ سامی به و درآوردم گوشیمو بعدم

 :برداشت بوق 2 از بعد و زدم

 

 سامی؟ کجایی الو: من

 

 بود؟ خودش حاال باشه آرشاویر شاید گفتم شدی مرسدس بنز یه سوار رفتی دیدم ولی اومدم سالم،: سامی

 

 میبینمت شب عزیزم دادم زحمت بهت ببخشید خوب خیلی ، آره: من

 .و مردم پسره نکن اذیت ، شیطون ای: سامی

 گفتم و خندیدم ریز

 

 

 پیشنهادت راجب کنم فکر باید: من

 

 بینمتمی باش خودت مواظب اوکی ، تو دست از هی: سامی
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61 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بای عزیزم، همینطور هم تو: من

 از آرشاویر شدن سرخ باعث همین که بود همراه شیطنت و ناز با صدام میزدم حرف سامی با داشتم که مدت این تموم تو

 میزد محکم شقیقش کنار رگ و میده فشار دستاش تو و فرمون دیدم کردم که قطع.شد عصبانیت

 

 گفتم میزد موج درش خونسردی که لحنی با دربیاد حرصش اینکه برای

 

 افتاده؟ اتفاقی: من

 

 کردم خیس و شلوارم کنم فکر که کرد بهم نگاه یه

 شد شیطنت از پر نگاهش و من سمت برگشت و زد جذاب لبخند یه شماره دیدن با خورد زنگ گوشیش که گذشت دقیقه چند

 برداشت و گوشی بعد و

 

 جانم؟: آرشاویر

 : ......... ــــــ

  عزیزم باشه: آرشاویر

 : ......... ــــــ

 دنبالت میام شب ، عشقم باشه: آرشاویر

 .بپوش و خریدیم باهم که لباسه همون

 : ......... ــــــ

 عزیزم میبینمت شب ، باشه آره،: آرشاویر

 .بای

  خان آرشاویر وایسا حاال بوق، ی پسره میشم سرخ حرص از االن من کرده فک نیمیدم، وااا تو این من خوندی کور حاجی

 میکنم سرویس و دهنت امشب از

 ��باش شدن سرویس منتظر

 برگردوند روشو و زد شیطون لبخند یه دید که و من پیشونیم،برگشت رو نشوندم اخم یه

 .بود نفس خورد، زنگ گوشیم که بگه چیزی میخواست

 جانم؟: من



 BESTNOVELS.IRشر : نا               atena.r narges.k: نویسنده       مغرور نیو مهندس طونیش نیمتخصص: رمان                  بهترین رمان ها

62 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 اومدی؟ شد چی خوبی؟ سالم: نفس

 میام راننده با دارم آره: من

 شد رگ به رگ گردنش کنم فکر که برگردوند سرشو آرشاویر همچین

 چته؟: من

 الکترونیکیه پست نیست چت: آرشاویر

 .بریز ماهم خیار رو نمکت از یکم نمکدون بابا: من

 

 میزد صدام  تلفن پشت از داشت که نبود نفس به حواسم اصال

 آرشاویره؟ میزنی؟ حرف داری کی با: نفس

 اوهوم: من

 نشد بدم تو برای البته کرد، و خودش کار باز نیادا گفتم بهش:  نفس

 .بای میگم بهت بیام بزار ، بگو وپرت چرت کم ،!نفس: من

 

 آره؟؟؟؟؟ رانندتم من که: آرشاویر

 

 ��پسریه هر آرزوی بودن من راننده بعدشم پادشاهی پسر په نه: من

 کردن غلط پسرا بعدم آرزو هه: آرشاویر

 .کوفت مرض درد و هه:  من

 گرفت خندم منم که خنده زیر زد آرشاویر گفتم و این اینکه از بعد

 گفت خندیدن از بعد

 بود باحال خیلی لحنت واای: آرشاویر

 دونممی: من

 پررو:ارشاویر

 کدومون هیچ بیمارستان تا و پنجره سمت برگردوندم و روم و زدم لبخند یه منم که زد بهم جذاب لبخند یه و برگشت بعدم

 .نزدیم حرفی

 

 نفس
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63 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 اشپز تو رفتیم همه که بود 2 ساعت

  ناهار برای  خونه 

 میز سر میشد که بغلم نشست هیرادم دکتر نشستم دیدم که خالیرو جای اولین

  ارشام اقا:صدا

 مارال که داد جوابشو اخم با ارشامم.چرخوند ارشام سمت به و سرش چندش مارال اون که برگشتیم صدا سمت به همه

 نیومده؟ ارشاویر ببخشید:گفت

 کجاس نمیدونم من که راده اقای منظورتون اگه:ارشام

 دیدیم و شایلین و ارشاویر که برگشتیم صدا سمت به"شد دیر ببشخید"صدای با

  برات دارم:گفت لب زیر و زد بهم شیطون لبخند یه اونم که زدم شایلین به لبخند یه

  بود اونجا خالی جای تنها چون نشست میشد مارالم بغل که ارشام بغل رفت ارشاویرم و من بغل نشست و اومد بعدم

 بهم چشماش گذاشتن روهم با اونم.بیرون بیاد زود که فهموندم شایلین به سر با و شدم بلند میز پشت از نهار خوردن بعد

 داد جواب

 صبح جریان:من چیشد؟ چی:شایلین چیشد؟:گفتم بهش من که بیرون اومد شایلین 10min از بعد

 دنبالم؟؟؟ بیاد و دانشگاهم من که بود گفته یارو این به کی راستی هیچی آهان:شایلین

 سولماز بهم زدی زنگ تو که بگیره سولمازچیزی از باال اومد ارشاویر این که بودم خودمون بخش تو من بابا هیچی:نفس

 مخالفت هرچی من.دنبالش میرم من گفت و شنید ارشاویر که بیام تونم نمی گفتم بهت که بزنم سر و اتاق چندتا برم گفت

 نداد گوش حرفم به اصال کردم

  معلومه که اینطور گذشته خوش بهتم البته ؟ شده چیزی مگه حاال

 

 بای سرکارم برم من شو، ساکت نفس: شایلین

 بای: من

 

 میخندن دارن نشستن( بودن خوبی خیلی دخترای بودن همکارام از) ورها پری دیدم استیشن سمت خودمون بخش رفتم

 سمتشون رفتم

 میخندینا من بدون خوب شد عرض سالم به به: من

 گذرهنمی خوش تو بدون بخندیم هم هرچی واال نه: پری

 بانو نفس سری تاج شما چی پس بله: رها
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64 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 پیشش برم گفت و اومد سولماز که ها بچه پیش بودم نشسته بود ایدقیقه 15 یه که خنده زیر زدیم دایی سه حرف این از بعد

  میگفت بهم و مهم کارای داشت که بودم سولماز پیش کاری ساعت شدن تموم تا

 به و کردم ی خداحافظ ها بچه از استیشن سمت رفتم و کردم عوض لباسامو restاتاق سمت رفتم شد تموم که کاری ساعت

 خانه سوی به پیش و شدیم ماشین سوا شایلین با و پارکینگ تو رفتم منتظرمه پارکینگ تو گفت که زدم زنگ شایلین

 

 میکنن نگاه فوتبال و میخورن تخمه دارن سامیار و شروین دیدیم شدیم که خونه وارد

 

 خانه اهل بر سالم: من

 جان آبجی سالم: سامی

 سالم علیک: شایلین

 خوبی؟ سالم: سامی

 شما خوبی به: شایلین

 .شی بلند اگه قرآن به شروین: من

 دهدنمی جواب دیدیم

 شــــــــرویـــــــــــن: من

 

 زمین رو ریخت کاسه تو های تخمه همه که شد بلند کاناپه روی از پاچه دست یهو

 

 شد؟ برداشت هاتحریم چیشده؟ ها؟ ها؟: شروین

 میکرد نگاهمون ساختگی اخم یه با و دراومد شوک از هم شروین که خنده زیر زدیم هممون یهو

 اومد بند که خندمون

  نزنید صدا اینجوری نفرو یه نمیشه حالیتون شما یعنی: شروین

 

 دادیم نجاتت بده شدیمی غرق داشتی دادا شرمنده: شایلین

 بگو و همین:  من

 

 . شیم آماده میریم ما: شایلین
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 میشیم حاضر دیگه یکم ماهم اوکی: سامی

 مهمونی؟ چنده ساعت: شروین

 میشه شروع 8: من

 داریم وقت ساعت 3 پس خوبه:  شروین

 گرفتی؟ سامی راستی: من

  اره: سامی

  نکنه درد دستت: من

 چیو؟: شایلین

 ساعت و مردانه ادکلن  بگیره زنونه ساعت یه و مردونه کروات یه و زنونه و مردونه ادکلن تا 2 بره گفتم سامی به: من

 زنش و هیراد به تو طرف از کروات و زنونه ادکلن و  من طرف از زنونه

 نفس نکنه درد توهم دست سامی، نکنه درد دستت ، عه: شایلین

  خواهش: من

 

 .خودش اتاق تو رفت هرکس و باال بردم گرفتم و شایلین دست

 

 شایلین

 

 و برداشتم  زیر لباس دست یه و اومدم بیرون حموم از 20min بعد شدم حموم وارد و برداشتم حولمو شدم که اتاق وارد

 . پوشیدم  و بود باسنم پایین وجب یه تا که گشاد و بلند لباس یه راحتیم برای و پوشیدم

 

 خشک به کردم شروع و درآوردم و سشوارم دراورم کشوی توی از بعدم  کردم شونه و خیسم موهای و برداشتم و برسم

 موهام کردن

 اتاقم تو اومد خیس موهای و حوله با نفس که میکردم جمع سشوارو داشتم کردم خشک موهامو اینکه از بعد

 

 کردی کچل سشوارو اون آقا: نفس

 

 کنم؟ فر پایینشو یکم یا بهتره باشه لخت موهام نفس: من
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 .میشه بهتر کنی فر یکم پایینشو ولی خوبه دوش هر: نفس

 

 نکردی؟ خشک و موهات چرا تو باش،: من

 

 .بگیرم رو تو سشوار اومدم میشه سرد بادش سشوارم بابا: نفس

  نفس به دادم و سشوار

  کردم فر موهامو پایین و آوردم در کشوم تو از بابلیسو نفس رفتن از بعد

 راحتیمو لباس موهام کردن تموم از بعد

 و کردم عوض بودم خریده که لباسی با

 کردن آرایش به کردم شروع و آرایشم میز آیینه جلوی نشستم

 و برداشتم ریملمو ، میکرد برابر صد چشمامو جذابیت که کشیدم کلفت چشم خط چشمامو پشت ، صورتم به زدم کرم اول

 کشیدم بلندم های مژه به چند

  زدم لبام رو همرنگش رژ با زرشکی لب خط یه آخرم و زدم هام گونه به و وبرداشتم آجریم ی رژگونه

 

  کردم نگاه آیینه تو خودمو و شدم بلند

 عالی همیشه مثل

 نباشه معلوم پاهام که بستم جوری وبندشو پوشیدم بودو پایم مچ روی تا که بلندمو مشکی مانتوی

 و سرم روی انداختم اینو سرمه شال کردم پاک و بود سانتی 6 پاشنه و داشت ای سرمه پاپیون یه روش که و ایم سرمه کفش

 توش انداختم و گوشیم+ رژ+ لب خط و برداشتم و بلندم مشکی کیف

 شدم وارد و زدم در ، نفس اتاق سمت رفتم و بیرون اومدم اتاق از

 

  بود من به پشتش و میپوشید لباسشو داشت

 ببینمت برگرد: من

 

 ببند واسم زیپشو این بیا اول تو: نفس

 

 بستم براش خوشرنگشو صورتی پیرهن زیپ و وایسادم پشتش رفتم
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 برگرد حاال: من

 

 شد باز خود به خود دهنم برگشت وقتی

 همینطور اونم

 گفتم و اومدم خودم به زودتر من

 

 نظیره بی ، دختر تو شدی محشر واااای: من

 گفت بست می و دهنش داشت که همینجوری

 تویی؟ این شایلین: نفس

 خدابیامرزمه بزرگ مامان نه: من

 شدی خوشگل خیلی مسخره،: نفس

 .رسیمنمی شما خوشگلیه به: من

 بود زده پیشونیش رو میمود که دارشو نگین سربند و بود کرده باز فرق وسط از و بود کرده لخت مشکیشو موهای نفس

 لب خط براق، صورتی رژگونه میکرد تر زیبا هاشو مژه که ،ریمل میداد نشون بیشتر چشماشو که چشم خط یه آرایششم

 مات تیره قرمز رژ و زرشکی

 بود شده عالی درکل

  ای نقره هم یکی صورتی یکی آورد کفش جفت دو رفت

 

 خوبه؟ کدوم نظرت به: نفس

 بپوش هرو ای نقره میگم ولی خوبه دوتاش: من

  بهتره ای نقره اوهوم: نفس

 

  زد محکم گرشو من عین و کرد تنش و داشت صورتی گالی  جیباش که  سفیدبلند مانتو یه و پوشید کفششو

 برداشت و چرکش صورتی کیف و زد کنهمی مست ادمو بوش که عطری از یکم و سرش انداخت  شو مالیم صورتی شال

 کیفش تو گذاشت آینه+ گوشیش+ ریمل+ لب خط و

 

 میزدم ژل موهاشون به داشتن که دیدیم راهرو آینه جلوی و شروین و سامی که شدیم خارج اتاق از باهم
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 خوشگلین خدا به آقایون: من

 گفت برگرده اینکه بدون سامی

 .دونیممی: سامی

 گفت و برگشت شروین ولی

 ......مگ: شروین

  ماشد میخ و برگشت اونم که سامی روشونه زد دستشو کرد نگاه نفس و من به فقط و نگفت حرفشو بقیه

 گفت و زد سوت شروین دفعه یه

 

 نخورمتون جیگرااااا بابا: شروین

 شرویییییییین: نفس و من

 

 .شدین خوشگل خیلی دیگه میگم راست چیه؟: شروین

 ندزدنتون باشه بهتون حواسم باید امشب ها بچه: سامی

 نیمه و هفت بریم؟: من

 بریم بعد کنم شونه موهام وایسا لحظه یه اوکی: شروین

 کتان شلوار و سرمه اسپرت تک کت یه با میداد نشون خوبی به هیکلشو که بود پوشیده زرشکی جذب تیشرت یه سامی

 مشکی های کالج و سرمه

  ای سرمه های کالج و زرشکی کتان شلوار و زرشکی اسپرت تک کت با ای سرمه تیشرت یه هم شروین

 بودن جذاب برادری چشم به هردوشون

 بریم دادن رضایت آقایون باالخره

 هممون  و برداشتیم کادوهارو

 .نشستیم عقب نفسم و من کنارش شروینم و نشست فرمون پشت سامی. شدیم نفس ماشین سوار

... 

 

 . رسیدیم 40min از بعد

 گفت سامی رسیدیم وقتی
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  باهم دوتاهم شما میریم باهم شایلین و من: سامی

 اوکی: شروین

 و کردن باز برامون دو مرد دوتا بود عمارت یه خودش برا بگم چی که خونه خونشون سمت رفتیم و شدیم پیاده ماشین از

 گفتن آمد خوش بهمون

  بود درخت از پر که داشت بزرگ باغ یه شدیم که وارد

  باغش زدس جن های خونه شبیه: سامی

  کنی اذیت میاد خوشت: من

 بزنن حرفشو وقتی حتی میترسم روح و جن از خیلی من

 توعه منتظر وایساده سفید لباس با زنه یه ببین درخترو اون پشت شایلین: سامی

 گفتم و چسبیدم و سامی دست

 .ای عوضی خیلی سامیار روحت تو: من

 .گفت و خندید مردونه

 

 میشه باحال خیلی قیافت میترسی وقتی: سامی

 

 تو؟ بریم زودتر میشه حاال ممنون خیلی: من

 

 بفرمایید بله: سامی

 

 شد باز برامون در دوباره که  برداشتم قدم ساختمان ورودیه سمت به تندتند

 دره؟ پشت یکی میفهمن که دارن سوم چشم اینا دونمنمی من

 

 من به بدین دارید اضافه وسایل اگه گفت کردو سالم سمتون اومد مخصوص لباس با خانم یه شدیم وارد وقتی

 زنه به دادم و درآوردم شالمو و مانتو من

 

 از بعد نفس و شدن سالن وارد که دیدم و شروین و نفس که میز پشت نشستیم  نفره 5 میز یه سمت رفتیم سامی با بعدش

   میز پشت نشستن شروین با و ما سمت اومد شالش مانتو درآوردن
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 کرد پرت حواسمو صورتم جلوی دستش دادن تکون با نفس که گشتممی هیراد دنبال داشتم چشم با

 

 بله؟: من

 

 میگردی؟ کی دنبال: نفس

 

 هیراد: من

  نشسته مرد چندتا پیش اوناهاش: نفس

 پیشش میرم من: من

  میام منم: نفس

  گفت سامی که شدیم بلند میز پشت از

 

 میرین؟ کجا: سامی

 مهمونی صاحب همون ، هیراد دکتر پیش میریم: من

 اومدیم هم ما وقتی برین تنها خودتون زشته میایم هم ما: شروین

  هیراد سمت رفتیم و شدیم  بلند تایی 4

 

 ما سمت اومد و کرد ترک و جمع ببخشید یه با شد که ما متوجه هیراد

 

 اومدین خوش خیلی جان شایلین سالم: هیراد

 ممنون خیلی دکتر، آقای سالم: من

 دکتر سالم:  نفس

 خوبی؟ جان نفس سالم: هیراد

 متشکرم بله: نفس

 گفتم و کردم اشاره شروین و سامی به من

 بیان قراره گفتم بهتون امروز نفس پسرخاله شروین و نفس برادر سامیار ایشونم دکتر: من
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 گفت میداد دست شروین و سامیار با خوشرویی با که طور همین دکتر

 اومدین خوش دیدنتون از شدم خوشحال خیلی: هیراد

  ممنون: شروین و سامی

 کنید پذیرایی خودتون از لطفا  : هیراد

 کجان؟ خانومتون دکتر فقط ممنون خیلی چشم: من

 

 گفت میگشت خانومش دنبال سر با داشت که همینطور

 

 نشسته مسن خانم یه کنار اوناهاش آهان بودا، اینجا االن همین: هیراد

 دیدیم که برگشتیم میکرد اشاره هیراد که جایی سمت به

 بود نشسته مسن خانم یه کنار  مشکی مجلسی لباس و شرابی موهای با باشه سالش 45 میخورد بهش که خانم یه

 

 بااجازه دکتر، ممنون: من

 

 بیاین شما تا بشینیم میریم ما: سامی

 

 اوکی: نفس

 

  رفتیم هیراد خانم سمت به نفس با

 داد جوابمونو خوشرویی با و شد بلند که کردیم سالم شدیم که نزدیکش

 

  نفس خواهرم ایشونم هستن هیراد دکتر استادم که عروق و قلب رزیدنت هستم  شایلین من هیراد خانم: من

 

  جون شایلین آشناییتون از خوشبختم ، کنین صدام مهناز:  هیراد خانم

 جان نفس شما همچنین

 همچنین ممنون خیلی: نفس و من
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 دیدم که رفتیم می خودمون میز سمت  به داشتیم نفس با اجازه با یه با  کادوها دادن و جون مهناز با زدن حرف کمی از بعد

 پیششون بریم گفتم نفس به بودن اونجا دیگه دختر دوتا و( سولماز شبیه یکی) بیتا ، سولماز مهسا، ملیکا،

 

  نشناختن مارو اول میزشون سمت رفتیم

 گرمی استقبال چه: من

 !تویی شایلین هیییییی: ملیکا

 !نههههههه: مهسا

 ارههههههههه خودممم، بله: من

  دوستان سالم: نفس

 شدی؟ ناز چقدر نفس واییییییییی: مهسا و ملیکا

  مرسی: نفس

 کرد جدا اونا از خودشو زور به نفس  نفس بغل پریدن ناشناخته دختر دوتا اون یهو

 

 کردی خراب ارایشمو پری اااااه: نفس

 شدی؟ خوشگل چقدر  واییی: اولی دختر

 شدیااا ای تیکه عجب نفس: دومی دختر

 

 نمیکنی معرفی نفس: من

  همکارم پری گفت و کرد اشاره بود خوشگل و بانمک دختر یه که اولی دختر به نفس

 گفت کرد اشاره دومی دختر به و

    استیشن مسول رها،: نفس

 گفت رها و پری روبه برگشت نفس

 گفتم بهتون که همون خواهرم شایلین: نفس

 دادن دست باهام  مهربونی با رها و پری

  نیومد سمتونم اصال که بیتا و مارال

 عجوزه دخترای بهتر
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 بود پوشیده سیر بنفش سرهمیه یه ملیکا

 

 بود پوشیده خوشگل تاپ یه یا لی سانتی 90 شلوار یه مهسا

 

 بود پوشیده بود زرشکی دامن کت یه پری

  بود پوشیده ساپورت با زانو رو تا مشکی مجلسی پیرهن یه رها

 

 بود پوشیده بود باز کمرشم پشت که کوتاه قرمز مجلسی پیرهن یه مارال

 

 بود پوشیده بود دکلته که آبی کوتاه مجلسی لباس یه هم بیتا

 خودمون سرمیز رفتیم هم نفس و من پیشمون بیان خواستن اگه که میشینیم کجا گفتیم ها بچه به  زدن حرف یکم از بعد

  شد باز سالن در که نشستیم

 ......و

 

  داخل اومدن دختر یه همراه به آرشاویر و آرشام و شد باز سالن در

  خدمتکار یه به داد و شالش مانتو دختره

 �� گرفت و آرشاویر دست بعدم

 �� گرفت و آرشاویر دست چرا بیشووور دختره

 مشکی شلوار کت با یشمی سبز پیرهن یه آرشام

 مشکی شلوار کت با ای سورمه پیرهن آرشاویر

 مشکی شلوار با مشکی تاپ یه دختره

 کنیمی نگاه رو کجا شایلین: نفس

 جا هیچ: من

 میزدی؟ دید و آرشاویر داشتی: نفس

 خیرم نه: من

 گرفت دستشو که بود کی دختره اون نظرت به: نفس

  عفریته دختره بکنم جا از موهاشو دارم دوست ولی دونمنمی: من
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 گفت میزد موج توش خنده که صدایی با نفس

 بود جذاب ولی: نفس

 !نفس: من

 میگی دروغ بگو میگم؟ دروغ: نفس

 بسه: من

  شدیم بلند شروین و سامی و نفس و من میزمونن سر  مهسا و رها ملیکا، پری، دیدیم که  صدا سمت برگشتیم سالم صدای با

 نمیکنید؟ معرفی ها بچه: پری

 پسرخالم شروین و برادرم سامیار: نفس

 علیک سالم شروین و سامی با ها بچه

 گفت ملیکا و کردن

 

 بشینیم اینجا ما نیست مشکلی: ملیکا

 بشین بابا نه: شایلین

  لحظه یه: سامی

  داد تکون سرشو که گفت چی دونمنمی خدمتکارا از یکی به و رفت و شد بلند

 آوردن صندلی تا 3 سرش پشت که نشست اومد سامی

 زد جذاب لبخند یه سامی که کردن تشکر سامی از ها بچه

  خانم یه بغل رفت و شد بلند جاش از نفس دیدم که بودیم نشسته ممنون

 سمت اومد سولماز با نفس بود دخترش کنم فکر که بود کوچولو دختر یه کنارش سولماز فهمیدم دراومد که خانمه بغل از

 شوهرش پیش اونطرف رهمی گفت شد آشنا شروین و سامیار با سولماز وقتی میز

 !!رفت؟؟ کجا آرشاویر دونمنمی اصال

 چه من به اصال درک به

 بدین خودتون به تکونی یه پاشین سررفت حوصلم بابا: رها

 برقصیم بریم پاشین بچه میگه راست: ملیکا

  

 بریم باش: من

 سامی و شروین جز به شدیم بلند هممون
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  دراومدیم کمر قر خجالت از تونستیم تا هم ما گذاشتن شاد اهنگ یه لحظه همون که وسط رفتیم

 میرقصیم قشنگ خیلی و داریم خاصی مهارت ها رقص همه تو نفس و من

 

  اومدن شروینم و سامی دیدم و شد شروع دیگه آهنگ یه که بشینیم بریم میخواستیم شد تموم که آهنگ

 شروین و سامی با هم میرقصیدیم دخترا با هم همزمان نفس و من رقصیدم دوباره موندم پس

 میرقصیدن قشنگ و مردونه خیلی هم شروین و سامی

 

  رقص پیست از هممون شد تموم که آهنگ

  سرمون پشت شروین و سامی و بودیم جلو دخترا ما بیرون اومدیم

 میرقصین قشنگ چقدر نفس و تو شایلین راستی:  پری

 کردن تایید بقیه حرفشو این

 رفتیم کالس ما عزیزم مرسی: من

 بلدیم رقصی نوع همه اره: نفس

 خوب چقدر: مهسا

 خانم مهسا شنیدیم شمارو صدای ما عجب چه: نفس

 حرفه کم کال مهسا نفس: ملیکا

 اوهوم: نفس

 ........ول: من

 که میافتادم داشتم و کنم حفظ و تعادلم نتونستم بود پام بلند پاشنه کفش چون یکی به خوردم چون بگم حرفمو بقیه نتونستم

 شد حلقه کمرم دور یکی دست

 دیدم توشون و تحسین برق لحظه یه برای که دیدم و شیطون  چشم دوتا که کردم باز و بودم بسته ترس از االن تا که چشامو

 آرشاویر جز نبود کسی اون و

 کردم جور و جمع خودمو ببخشید یه با و کردم توهم اخمامو دختره اون یادآوری با ولی بزنم لبخند دیدنش از میخواستم

... 

 

 دکتر خانم شد عرض سالم: آرشاویر

  راد آقای سالم: من
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 کردم حس دستم روی و دستی گرمی که میکرد علیک سالم همه با داشت آرشاویر

  بگیرن قرار آرشاویر دید راس تو که جلوتر اومدن شروین با و زد بهم چشمک یه سامیه دست دیدم برگشتم

 

 دید سرم پشت و سامی بعدم و منو اول و باال گرفت سرشو خشم با دستم دیدن با  که من سمت برگشت آرشاویر

  بود توهم وحشتناک اخماش

 غرید زیرلب

  نمیکنید معرفی: آرشاویر

 و میکرد نگاه آرشاویر به  که کردم اشاره شروین به و آراد خانم برادر جان سامیار وگفتم کردم اشاره سامی به البته: من

 آراد خانم پسرخاله شروین و گفتم

 گفت و کرد دراز آرشاویر سمت به دستشو یکی اون و جلو اومد بود دستم تو دستش که طورهمون سامی

 

 راد آقای خوشبختم: سامی

 همچنین:  آرشاویر

 داد دست شروین با اینکه از بعد دستش تو گذاشت مکث کمی با دستشو بعد

 نیومدن اخوی ، راد آقای: پری

 ....ال چرا: آرشاویر

  برگشت و خورد حرفشو بقیه میزد صداش که دختر یه صدای با

 

 تو کجایی آرشاویر: دختره

 همکارام چندتا پیش اینجام: آرشاویر

  بود گرفته و آرشاویر دست که دخترس همون این عه جلو اومد دختره

 بود شده آشنا باهاشون قبال انگار کرد پرسی احوال و سالم و داد دست مهربونی با همه با و اومد دختره کردم اخم

 گفت آرشاویر به  خطاب  و کرد مکث یکم رسید که نفس و من به

 

 جدیدن؟ خوشگال خانم این آرشاویر: دختره

 

 گفت میکرد نگاه من به اخم با که همینطور آرساویر
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 اره: آرشاویر

 میکنی معرفی خودتو عزیزم: نفس روبه دختره

 داد دست دختره با آخرم و کرد معرفی و خودش غرورش پر صدای همون با نفس

  من سمت اومد دختره

 گفت مهربونی با و داد دست باهام

 نمیکنی؟ معرفی

 گفتم و کردم کم اخممو از یکم

 عروق و قلب رزیدنت هستم شایلین: من

 گلم خوشبختم:  دختره

 همچنین: من

 سالم: شروین

  سالم: سامی

 خوبستین؟ سالم: دختره

  هستم نفس برادر من ممنون: سامی

 هستم نفس پسرخاله منم:  شروین

 گفت پری که داد دست هم سامی و شروین با خوشبختم:  دختره

 کن معرفی خودتو شناسند نمی شایلین و نفس جون آرشیدا: پری

 .آرشاویر و آرشام خواهر و  روانشناسی دانشجو هستم آرشیدا من ، جون پری باشه: آرشیدا

  کردم نگاه آرشیدا به تعجب با حرفش این با

 «کجایین معلومه دوتا شما» گفتن صدای با

 تره خوشتیپ نزدیک از دیدم و آرشام اووووووو که برگشتیم صدا سمت به

 دستشو نفس کرد سالم و جلو برد دستشو و کرد مکث یکم رسید که نفس به کرد سالم و داد دست  همه با ما سمت اومد

 سامی که میکرد نگاه بهشون تعجب با شروین و سامی به رسید و داد دست کردو سالم منم با کرد سالم و دستش تو گذاشت

  کرد معرفی و شروین خودشو و جلو برد دستشو

 آرشاویر به نگاه یه بعدم بود شیطنت پراز نگاهش چون کردم تعجب لحظه یه که من سمت برگشت آرشام کرد معرفی وقتی

 کرد علیک سالم و داد دست شروین و سامی با و کرد

  داشتیم نگه سرپا رو شما ما ببخشید وای: آرشیدا

 گلم نداره عیب: نفس
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 گفت و کرد تعدادمون به نگاه و میز به نگاه یه آرشیدا که ما میز سر رفتیم هم با

 

  بشینم شایلین و نفس پیش باید من نمیشه اینطوری: آرشیدا

 

 بود شده ها بچه این مثل خخخ

 سمتش پرید که دید چی دونمنمی یهو

  شد دور آرشیدا از و داد نشون و قسمت یه جونه مهناز فهمیدیم

  گفت و ما سمت اومد لبخند با آرشیدا

 

  دنبالم بیاین  بیست کردم پیدا میز یه: آرشیدا

 

 دنبالش رفتیم و خندیدم حرفش این به هممون

 رها، روبروی شروین ، ملیکا روبروی پری نفس، کنار من نشستیم هممون داشت صندلی تا 12 که میز یه سمت رفت

 بود نشسته آرشیدا کنار مهسا  سامی روبروی آرشیدا ، نفس روبروی  آرشام من، روبروی آرشاویر

 ما ولی برداشتن پسرا که آورد مشروب دیگه خدمتکار یه و آوردن میوه و اومدن خدمتکار چندتا که میحرفیدیم داشتیم همون

 نزاشتن شروین و سامی ولی برداریم خواستیممی ما.  نه

  بردار داری جرعت گفتمی چشماش با داشت آرشاویرم

 

 .چه تو به بزغاله آخه بگه نیست یکی

 

 بعد و گفت چیزی یه ارکس گروه گوش دم رفت نفر یه دیدم که کردیم سرگرم خوردن و حرف با و خودمون ربع یه

 :گفت و دستش گرفت و میکروفون

 هستیم اینجا خانم مهناز همسرشون و هیراد دکتر آقای ازدواج سالگرد مناسبت به امروز اومدین خوش خیلی خب: مرده

 میزدن سوت هم ها بعضی و زدن دست همه حرفش این با

 : داد ادامه مرده

  آلمان از سال 6 از بعد هیراد پسر تک ورود داره هم دیگه مناسبت به و

 بلند احترامش به همه شد سالن وارد جذاب و خوشتیپ بسیار پسر یه و شد باز سالن در دفعه یه دست و جیغ همه دوباره

 میزدن دست و جیغ شدن
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 خوشرنگ سبز چشماشو بود تنش مشکی شلوار کت یه

  نشستیم همه  و خوابید ها همهه کم کم

 هیراد این داره پسری عجب بابا: ملیکا

 بگو عسل قند نگو پسر: پری

 خنده زیر زدیم هممون

 نیستااا هم ای تیکه همچین بابا نه: نفس

 نمیشه شاد دلت که نچسبونی انگی یه  پسرا ترین خوشتیپ به اگه تو: رها

  نیست هم ای تیکه همچین هیراد پسر میگم دارم داره ربطی چه: نفس

 برگشتیم صدا سمت به سرفه صدای با

 

 ... که

 

 نفس

 

  واییییییییی دیدم که برگشتیم صدا سمت به  سرفه تک صدای با

 بودم من فهمید انگار کنهمی نگاه بهم خندون چشمای با داره هیراده پسر

 و کرد دراز دستشو و کرد مکث یکم رسید که من به داد دست و کرد علیک سالم خوشرویی با همه با و شدیم بلند همون

 گفت

 خوشبختم: پسره

 میکشم خجالت من کرده فکر االن این

 گفتم و گذاشتم دستش تو دستمو باغرور نخیر

 

 همچنین: من

  باال پرید تعجب فرط از هاش ابرو

 برگردوند سمتش به سرشو آرشام صدای با بود چشمام میخ طورهمون اون ولی درآوردم دستش تو از دستمو

 

 برگشتی؟ که شد چی مهرداد: آرشام
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  اوهوع مهرداد اسمش پس

 بمونم که اومدم کردم و کارام دیگه هیچی: مهرداد

 گفت و روشونش زد آرشاویر

 برگردی بچه و زن با سال همه این از بعد میکردم فکر من: آرشاویر

 هاااا خوشه دلت بابا نه: مهرداد

 عشقه و مجردیه ، بود کجا بچه و زن

 من روبروی ردیف میشد که بود خالی جای تنها که سامی کنار نشست اومد هم مهرداد و میز پشت نشستیم هممون

 حس خودم رو نگاهیو سنگینیه میزدم حرف ها بچه با که مدت تمام تو هم با هم پسرا و زدیممی حرف باهم دخترا ما

 میشدم چشم تو چشم مهرداد با میکردم بلند سرمو که میکردم

 به اخم با داره سامیار دیدم بارم یه و کرد اشاره مهرداد به سر با و زد چشمک آرشیدا بار یه چون فهمیدن همه تقریبا دیگه

 کنهمی نگاه مهرداد

 کنه معرفیش بقیه به میخواست چون برد خودش با و مهرداد و اومد هیراد دکتر گذشت که یکم

 گفت شیطنت با آرشیدا رفت وقتی

 افتادیم عروسی یه اینکه مثل میگم: آرشیدا

 چطور؟:  آرشاویر

 بده قورت و نفس میخواست ندیدی نگاهشو شده ما نفس آبجی عاشق مهرداد اینکه مثل: گفت و کرد اشاره من آرشیدابه

 نفس میکرد نگاه تو به داشت همش میگه راست اره: ملیکا

 اوهوم: رها

 zebra پسره درآد چشاش تا کنه نگاه انقدر بزارین بسه اااه: من

 که بودن شایلین و سامی اونم نمیخندیدن که بودن نفر دو فقط خنده زیر زدن بعدم و کردن نگاه من به تعجب با همه دفعه یه

 چشونه میدونستم ، میکردن نگام ناراحت قیافه با

  فهمید چشمام تو از میشد اینو و نبود خوب خودمم حال چون میکردم درکشون

  گرفت میز زیر از دستمو شایلین ، فهمیدن شایلین و سامی اینو و

 بدترین حاال ولی عمرته روزای بهترین میکردی فکر روز یه که رو ای گذشته کنی پاک گذشترو نمیتونی وقت هیچ

 ... و دلتنگی باعث میشن ناراحتیت باعث و میشن مرور برات خاطرات

 

 حاال که خوشرنگش آبی چشمای اون با داشت که بود شایلین برگشتم  دراودم فکر از چشمام جلوی دستی های تکون با

 میکرد نگام میزد موج توش نگرانی
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  خوبی؟: شایلین

 آره: من

 میکنن نگاه بهم دارن همه دیدم برگشتم

 نمیاره بدرد سامیار ناراحت نگاه جز به منو دل چیز وهیچ

 کنهمی داغونم سامیار ناراحتی

 وگفتم زدم جذاب لبخند یه همه روبه

 نسبت شما به هم رو انگلیسی کلمات اون از یکی میخواد دلتون اگه ، زدین زل بهم هیراد پسر از بدتر که شما: من

 میدمااااااا

 بود خوشحالی اوج من برای این و سامی حتی زدن لبخند

  شامه وقت گفتن که بودیم زدن حرف مشغول همه شد قبل مثل جمع دوباره

 گرفته سفت دستمو چرا دونمنمی که شایلینم باغ سمت رفتیم شدیم بلند همه میکردن سرو باغ تو شامو

 چته؟: من

 میزنه روح و جن از حرف دوباره نمیشه اینطوری نترسونه منو اگه دیگه داداشته تقصیر: شایلین

 نداره عیب خخخخخخ: من

 سامیار و آرشام دستم بغل نشست اومد.شد پیدا مهرداد این کله و سر بشینیم اومدیم تا بشیم جا هممون که میز یه سر رفتیم

 میکردن نگاه مهرداد به اخم با دوتاشون و بودن روبرو

 درک به اصال میکنه، اخم برای آرشام این ، داداشمه سامی حاال

 شدیم خوردن  مشغول هم ما آوردن هارو غذا

... 

 

 مینداخت بهم کوتاه نگاه یه و سمتم برمیگشت برداره چیزی میخواست اینکه هوای به بود کنارم مهرداد که مدت این تو

 گفتم و شدم کالفه آخر

 

 توصورتمه چیزی هیراد جناب ببخشید: من

 سمتم برگشتن همه حرفم این با

 چطور نه: تعجب با مهرداد

 بگین نمیشه روتون صورتمه تو چیزی شاید گفتم میکنین نگاه منو  برمیگردین دقیقه به دم شما که اینطور آخه: من
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 بشه پاچه دست اینکه بدون مهرداد

 گفت پررویی با

 

 انگیزتون چشم زیباییه اونم صورتتون، تو بزرگ ایراد یه بله: مهرداد

 پرروعه این اینقدر چرا طور همین منم بیرون بود از حدقه از همه چشمای حرفش این با

 زل من به پروا بی اون ولی میکنن نگاه مهرداد به دارن و توهمه سامیار و آرشام اخمای دیدم و دوختم روبرو به و نگاهم 

  کردم جور و جمع خودمو بود، زده

 گفتم و کردم نگاه سبزش چشمای تو غرور با و

 

 و کننمی قاطی اینجا با اونورو فرهنگ و میشن پسرخاله نرسیده که کسایی از من ولی نیست شکی هیچ من زیبایی تو: من

 میکنم گوش دارن ارزش برام که کساییه تعریف به طور همین و نمیاد، خوشم اصال اونجان مثل اینجا دخترای میکنن فکر

 .هیراد آقای جناب

 

 خر ی پسره حقشه مهرداد، حتی میکردن نگام سکه اندازه چشمای با همه

 کنه نگام برنگشت حتی و نگفت هیچی بشه تموم غذاش که وقتی تا هم تو کرد اخماشو و اومد خودش به انگار

 شنقل ی پسره بهتر

 کرد ترک و جمع ببخشید یه با شد تموم که غذا

 که میکردم، نگاه اطراف به داشتم منم

 

 کنیم؟ اخراجت ما االن نمیترسی  دختر تو داری جرعتی و دل عجب مریزاد دست بابا: آرشاویر

 رفت آرشاویر سمت به نگاه همه دفعه یه

 گفتم خونسرد من ولی

 

 کنین؟ اخراجم چی برای: من

 میشه محسوب ما به اون به توهین و آرشام و من قدیمی دوست مهرداد باالخره خب: آرشاویر

 میخواست جواب و بود زده زل من به خودش خاص جدیت با که کردم نگاه آرشام به

 گفتم و زدم زل آرشام چشمای تو
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 میارم، سرش بدتری بالی دربیاره بازی پررو اگه بازم بود پرروییش خاطر به فقط زدم شما دوست به حرفی اگه من: من

 فکر است احمقانه و بچگونه خیلی ترابی دکتر برای دلیلتون البته که کنین اخراجم میتونین دارین دوست اگه هم شما حاال

 کردم اخراج کرد بداخالقی دوستم با اینکه برای و آراد خانم بگین ترابی آقای به برین کنین

 گفتم   میکرد نگام ازتعجب پر چشمای با داشت که آرشاویر سمت برگردوندم سرمو

 

 بد ایندفعه کن تر دراز گلیمش از پاشو دوباره خواد به دوستتون اگه باشین مطمئن ولی دارین دوست هرجور حاال: من

 .میشونمش سرجاش

 

 و حد ولی اومدی اونور از تو اینکه با میزاشت، حدش پافراتراز داشت دیگه جون نفس کردی کاری خوب اتفاقا: آرشیدا

 .هستی جرعتی و دل پر دختر اومد خوشم ازت ، کنیمی رعایت حدودتو

 کردم تشکر و زدم بهش جذاب لبخند یه

 شدیم سالن وارد تا ولی ساختمان سمت رفتیم بلندشدیم هممون گذشت که یکم

... 

 

 با رسید که آرشیدا به دادن دست اکراه با ما با و ما سمت اومدن  شد پیدا بیتا و مارال این کله و سر شدیم سالن وارد تا

 گفت ناز و عشوه

 

 هستی؟ کی شما: مارال

 گفت درهم قیافه با آرشیدا

 

 آرشیدا هستم آرشاویر و آرشام خواهر من: آرشیدا

 گفت و بغلش تو کشید رو آرشیدا مارال دفعه یه

 

 عزیزم نازی تو چقدر واایی:  مارال

 ممنون: آرشیدا

 میز یه که سالن از قسمت یه رفتم و کردم ترک و جمع ببخشید یه با ببینم رو بیتا و مارال های عشوه تا واینستادم دیگه من

  وایسادم اونجا رفتم وایمیستادی سرپا باید که داشت بلند های

 بیاره برام پایین درصد مشروب گفتم خدمتکارا از یکی به و
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  اوردن برام و مشروب که میکردم نگاه رو ها رقصنده جمع داشتم

  میکنم زندگی اینا با دارم چندساله من باالخره بود آشنا کامال برام اش مزه خوردم ازش یکم

 ...اشک، شبانه، های گریه دلتنگی، دوباره حسرت، دوباره ، گذشته دوباره

  شایلینن و سامیار دیدم دراومدم فکر از نفر یه گفتن نفس صدای با

 میکنن نگام نگرانی با دارن که

 خوردم مشروب از دیگه یکم

  دادم تکون چیه معنی به سرمو و

 گفتم عقب بردم سریع و دستم که بگیره ازم مشروب میخواست و وایساد دستم بغل اومد سامیار

 

 میخورم دارم همینطوری نمیشه، هیچیم من ، پایینه درصدش سامی نکن: من

 

 گفت و داد تکون سری کالفه سامی

 بقیه پیش بریم بیا هم نکن،حاال روی زیاده فقط باشه: سامی

 بریم اوکی: من

 رفتیم ها بچه میز سمت به شایلین و سامی با و برداشتم و مشروب لیوان

  آرشیدا روبروی نشستم بودن پری و رها و آرشیدا و آرشاویر و آرشام فقط 

 شایلین و سامی و کنار و

 

 کوشن؟ مهسا و ملیکا پس شایلین: من

 

 .رفتن: شایلین

 

 آها:من

 

  میکردم نگاه ها رقصنده به داشتم

 گفت آرشیدا که خوردم مشروب هم کم یه و

 یکدفعه رفتی کجا راستی نفس: آرشیدا
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 عزیزم شرمنده نداشتم و بیتا و مارال های عشوه حوصله آرشیدا راستش: من

 

 . دهنش تو بکوبونم میخواستم که میکرد آرشاویر آرشاویر آنقدر میشد، بد داشت حالم سبک دختره اه اه: آرشیدا

  میداد گوش آرشیدا منو بحث به داشت که  کردم نگاه آرشاویر به 

 داد جواب شایلین ایندفعه

  درخته خود از کرم میگن که شنیدی ولی همینطوریه مارال کال: شایلین

 جون آرشیدا باشه داشته دیگرانم ریختن کرم انتظار باید بریزه کرم خودش کسی وقتی

 و آرشام خنده بار اولین برای و خنده زیر زدیم میدونستم و موضوع که آرشام و من ولی کرد اخم آرشاویر حرفش این با

 میخندید سنگین و مردونه دیدم

 خاصه؟ انقدر آرشام چیز همه چرا

 گفت میکرد نگاه آرشام و من به تعجب با داشت که آرشیدا

  بگین منم به ؟ میخندین چی به: آرشیدا

  میگم بهت بعدا: آرشام

 کشیدم سر اخرشو و برداشتم مشروبو لیوان من گذشت دقیقه چند

 خورد زنگ گوشیم میز رو گذاشتم و لیوان تا

  نشست لبم روی لبخند یه( mother) بود کالیفرنیا از کردم نگاه شماره با

 و خدمتکارا جز به کسی باغ تو رفتم و کردم ترک و جمع ببخشید یه با بزنم حرف درست نمیزاشت آهنگ صدای چون و

 نبود باغ تو

 دادم فشار و سبز دکمه

 جانم؟: من

 خوبی؟ دخترم سالم: مامان

 خوبه؟ بابا خوبی؟ شما ممنون مامانم سالم: من

 چی؟ شروین و سامیار شایلین؟ چطوری؟ خودت خوبیم همه: مامان

 شده تنگ خیلی براتون دلم میرسونن سالم ، برم قربونت خوبن همه: من

 

  میای؟ کی دخترکم شده تنگ برات دلمون هم ما: دار بغض صدای با مامان

 پیشتون میام مناسب فرصت یه تو حتما دارم کار مامان دونمنمی: من
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 برسون سالم هم شروین و سامی و شایلین به نکنیا، خسته خودتو گلم باشه: مامان

 برسون سالم بابا به هم شما میرسونم بزرگیتونو چشم: من

 میرسونه سالم باباتم دخترم باشه: مامان

 بای فعال باشی، سالمت: من

 بای: مامان

 

 اینکه برای و خورد من به سرعت با یکی شد باز در یکدفعه که کردم حرکت ورودی در سمت به و کردم قطع و تلفن

 که آروم و بود بسته ترس از چشمامو خودش سمت کشید منو و کمرم دور انداخت دستشو اونم و گرفتم لباسشو یقه نیوفتم

 و کردم  بازشون

  دیدم که چیزی از 

 کردم تعجب

... 

 

 ��!آرشااااااام

 

 یکی اون و بودم گرفته یقشو دستام از یکی با و نداشت فاصله صورتامون بیشتر وجب یه و بود ناجور خیلی مون وضعیت

  بود کمرم روی اون دستای دوتا و بود سینش رو دستم

  نمیگرفتیم هم از چشم بودیم زده زل هم چشمای تو

 

  بود شده شیطون چشماش

 لبام سمت رفت نگاهش

 کردم داغ

  بیرون اومد در از مهرداد دفعه یه که شم جدا ازش میخواستم اومدم خودم به

 ......کج پس آرشام: مهرداد

 

 داخل رفتم ببخشید یه با و شدم جدا آرشام از من.  هم تو کرد اخماشو بعد ولی کرد تعجب اول دید که مارو

 

  ��وحشتناک بود شده گرمم
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 بریم نیوفتاده ای دیگه اتفاق تا بهتره شبه 12 ساعت دیدم و کردم نگاه ساعتم به

 

  کردن قبول هم اونا بریم که گفتم شروین سامی و شایلین به و میزمون سمت رفتم

 شماره و کردیم رهاخداحافظی و پری و آرشیدا و آرشاویر از و پوشیدیم آورد وقتی بیاره شالمونو مانتو گفتیم خدمتکار به

 گرفتیم روهم آرشیدا

  کردیم تشکر هم اونا از جون مهناز و هیراد سمت رفتیم چهارتایی

 نبود خبری مهرداد و آرشام از

 بهتر

 چطوری من وااایییی تو اومدن مهرداد و آرشام که رفتیممی باغ خروجی در سمت به داشتیم باغ تو بیرون دررفتیم از

 کنم نگاشون

  داره ربطی اونچه به اصال میکرد، نگام اخم یه با مهرداد شدیم که نزدیکشون

 میکرد نگام داشت مهرداد آخر لحظه تا ولی کردم خداحافظی معمولی خیلی و نیاوردم خودم روی به اصال من

 خانه سوی به پیش و شدیم ماشین سوار و بیرون اومدیم باغ از

 

 

 که چیزی با پایین رفتم و بیرون رفتم اتاق از زده وحشت و شدم بلند خواب از شروین و سامی داد بی دادو صدای با صبح

 شدم سرخ عصبانیت از دیدم

 

 بیرون اومد اتاقش از هراسون من مثل هم شایلین میکنن بیداد دادو و میبینن فوتبال دارن سامی و شروین

 

 با و حال تو رفتیم کردم یخ آب پراز توشون درآوردم پارچ دو رفتیم خونه آشپز تو بریم صدا و سر بی گفتم شایلین به سر با

 سرشون تو ریختم و آب من سه دو یک

 متنفرن یخ آب از جفتشون چون ، رفت آمریکا تا کنم فکر که زدن فریادی یه جفتشون

 هاهاها

 نکین بیداد و داد  خواستینمی

  میکردن نگاه و شایلین و من برزخی قیافه با جفتشون

 پریدیم؟ خواب از وضعیتی چه با نفس منو میدونین شما حقتونه: شایلین
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 شایلین منو اتاقامون سمت رفتیم کردیم فرار سریع هم ما ما سمت میمودن برزخی قیافه با فقط کردننمی توجه اصال اونا

 کردیم قفل و بستیم و در من اتاق تو رفتیم جفتمون

 

 بشین خسته تا دربزنین آنقدر: من

 نفهم دختره بگم بهت تا کن باز درو: سامی

 نکنااااا توهین خواهرم به سامی اووووووو: شایلین

 

 میشه بلند تو گور از آتیشا همه که شو ساکت تو:شروین

 بکنین میخواین کاری هر: من

 

 من گوشم تو گذاشتم خودم یکیشم و شایلین به دادم یکیشو و گذاشتم آهنگ یه و درآوردم هامو هندزفری و کشوم سمت رفتم

 میکردن تحدید و میزدن صدا و شایلین و من داشتن که اونا به توجه بی و کشیدیم دراز تخت رو شایلین و

 . خوندیم رمان یه من گوشیه تو از و دادیم گوش آهنگ

 .برد خوابم و افتاد هم رو هام پلک و شد گرم چشمام که گذشت چقدر دونمنمی

 

... 

 

 شایلین

 

 

 بعد ماه1                 

 

 

 نشون رو 6:30 ساعت که انداختم نگاه یه درآورم میز روی که کوکیم ساعت به شدم بلند خواب از زیاد گرمای از صبح

  میداد

 

 نشدم موفق ولی بخوابم دوباره و ببندم چشمامو کردم سعی شدم، بلند زود انقدر چرا من وااا
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  بیرون اومدم صورتم شستن از بعد wcسمت رفتم و شدم بلند

 میکردم فکر اخیر ماه 1 این اتفاقات داشتم حال همین در موهام کردن شونه به کردم شروع آروم برداشتم و برسم

  کردیم خالی سامی و شروین سر تو و یخ آب نفس و من که روز همون شب

  کالیفرنیا رفتن باهم شروین با و اومد پیش براش کاری یه اینکه خاطر به سامی

  فهمید اینو میشد گاهش بی گاه های محبت از بود شده عوض خیلی آرشاویر رفتار بیمارستان تو هم فرداش از

  میکنن کلکل هنوز نفس با ولی  نیست خشک و سرد و نمیکنه اخم قدیما مثل دیگه شده عوض ارشامم رفتار

 آرشام هم و نفس هم شدن تر نرم یکم قدیم مثل نه ولی

 

 خیلی حالم هفته یک این تو من و پاریس رفت کاری سفر یه برای هفته یه آرشاویر هیراد مهمونی از بعد دوهفته درست

  فهمید خوب خیلی نفس اینو و بود گرفته

 صمیمی خیلی آرشیدا با و گذشت خوش خیلی بیرون رفتیم آرشیدا و مهسا پری، رها، ملیکا، با باری سه دو ماه یه این تو

  نفس هم و من هم شدیم

 

 شمال بریم قراره نفس و من و تعطیله فردا پس و فردا و  س دوشنبه امروز

 کالیفرنیا بریم که کرد اصرار خیلی نفس

 برای قراره حاال دیرتر روز یه ولی  بیان  هم ملیکا و رها و پری قراره عشقه و شمال هوای و حال نکردم قبول من ولی

 بگیریم مرخصی و بیمارستان هم و دانشگاه هم رو، شنبه پنج

 نمیاد شهرستان بره میخواد که هم مهسا

 

 شد تموم موهام کردن شونه وقتی

  زدم ماهی تیغ بافت بافتنشون به کردم شروع

 

 لبام رو کشیدم صورتی لب خط یه و زدم ریمل یکم همین خاطر به بود روح بی خیلی صورتم

 دارم وقت هنوز بود، 7:00ساعت

 

 و کرمم ی کوله و وکتونی ایمو قهوه شال و ای قهوه جذب شلوار با برداشتم رنگ کرم نخی مانتو یه و کمدم سمت رفتم

 کولم تو ریختم و الزم های وسایل و برداشتم

 کنم آماده صبحانرو تا پایین رفتم و شدم خارج اتاق از بدست کوله و کردم تنم لباسامو
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 نفس اتاق سمت رفتم 10min از بعد

 

 تق تق تق

 

 هوم؟: نفس

 بیداری؟: من

 تو بیا اره،: نفس

 . صورتش رو بود کشیده ها مرده این این مالفرو ، بود شده ولو تختش رو تو رفتم و کردم باز درو

 

 گفتم و کشیدم مالفرو رفتم

 

 هشته ساعت ، شد دیر ببینم پاشو: من

 هااااا

 نفس که خنده زیر زدم یهو که پرید جاش از ها گرفته برق این این یکدفعه

 گفت و سرم تو زد بالشت با

 

 اره؟ میزاری سرکار منو که: نفس

 اوهوم: من

 پررو دختره اوهوم و مرض: نفس

 گفتم آخر لحظه و در سمت رفتم و زدم بهش چشمک یه

 آماده صبحانه پایین بیا زود: من

 باش: نفس

 

  پایین اومد آماده نفس 10min از بعد

 :مالیم آرایش یه با بود زده مشکی تیپ

 لب برق و چشم خط ریمل،
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 شدیم سوار نفس با و رفتیم من ماشین سمت به صبحونه خوردن از بعد

 که بعدی آهنگ زدم و کردم دراز و دستم که گذاشت مالیم آهنگ یه و کرد روشن و ضبط نفس بیرون زدیم که پارکینگ از

  بود( بانی بهنام_ کن باز اخماتو) آهنگ

 

 بخونه آروم میزاشتی خوب: نفس

 کنیم گوش غمگین صبحی اول چیه: من

 

 بودیم ساکت بیمارستان خود تا و نگفت چیزی دیگه

 

 خودش بخش رفت هرکس رسیدیم بیمارستان به وقتی

 داشتن دیدم استیشن پشت رو بیتا و مارال و مهسا و ملیکا که  restسمت برم میخواستم شدم، خارج آسانسور از وقتی

 . برگردوندن ای دیگه طرف به و صورتشون اکراه با و خوردن لبخندشونو مارال و بیتا بهشون رسیدم من تا ولی میخندیدن،

 اه اه عفریته دخترای  جهنم به

  کردن سالم منو سمت اومدن لبخندشون همون با مهسا و ملیکا ولی

 

 میخندین؟ چی به چیشده، ، سالم: من

 

 میکردیم غیبت داشتیم بابا هیچی: مهسا

 

 هاااا بوده خالی حسابی من جای پس اوه اوه: من

 گفت و بازوم به زد و خندید ملیکا

 

 نداره صفا هم غیبت تو بدون چی؟ پس: ملیکا

 

 گفتم و زدم چشمک یه
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 پیشتون میام شد تموم کارام اگه کنم عوض لباس برم وایسین پس: من

 

  اتاقم سمت رفتم و درآورم کمد از فرممو و rest اتاق تو رفتم

 از و فرمم لباس جیب تو گذاشتم و ویبره رو گذاشتم و گوشیم و کردن آویزون پارتیشن پشت لباسیه چوب به شالمو و مانتو

  بیرون اومدم اتاقم

 هیراد دکتر اتاق سمت رفتم و

 گفت، و الزم های آموزش اینکه از بعد

 بری میتونی نیست مشکلی که گفت میخوام مرخصی مسافرت برم میخوام شنبه پنج که پرسیدم ازش

 بگم آرشاویرم به باید ولی

 پووووف

 

 گرفتم و نفس شماره و اتاقم تو رفتم

 برداشت بوق 2 از بعد

 

 بله؟: نفس

 

 نباشی خسته خوبی؟ نفسی سالم: من

 

 باشی سالمت ، عشقم مرسی سالم،: نفس

 

 اوکیه؟ گفتی؟ رو شنبه پنج سولماز به میگم: من

 اوکیه بابا اره: نفس

 

 میمونن آرشام و آرشاویر فقط حاال ، گفتم هیراد به منم ببین خب: من

 

 ندن؟ اجازه میتونن مگه  بیخیال رو اونا: نفس
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 برم من یا میری تو حاال دونمنمی واال، نه: من

 

 مشکلی اگه برو تو کشهمی کار ازم داره خر مثل نمیام شنبه پنج فهمید تا سولمازم این ، سرشلوغه دارم کار االن من: نفس

 میام منم بزن زنگ تک یه اومد پیش

 

 بای ، اوکی: من

 بای: نفس

 

 شدم خارج اتاق از و کردم تجدید و رژم و کشیدم مقنعم به دستی یه اتاقم تو  آینه جلوی رفتم  کردم قطع اینکه از بعد

 

  زد صدام ملیکا که آسانسور سمت میرفتم داشتم

 کردم کج استیشن سمت به راهمو

 

 بله؟: من

 

 میری؟ کجا: ملیکا

 

 گرفتی؟ تو بگیرم، مرخصی میرم: من

 

 داد مرخصی بدبختی با گرفتیم مرخصی رفتیم صبح رها و پری و من اره: ملیکا

 کرد سرویس دهنمونو خالصه بدم، مرخصی  نفر سه به خبر چه میگفت هی

 

 ارشاویر؟ یا آرشام بود کدومشون بابا، ای: من

 

 میکرد فوضولی بیشتر آرشاویر کردمی مخالفت آرشام بیشتر ولی جفتشون: ملیکا

 

 مرخصی؟ برین میخواین ما با که ،نگفتی خخخخ: من
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 راحت خیالت نه: ملیکا

 

  برم من مرسی باش: من

 

 بای: ملیکا

 

 کردم حرکت مدیریت اتاق سمت به و اول طبقه رفتم و شدم سوار و آسانسور سمت رفتم

 

... 

 

 تق تق تق

 بفرمایید: آرشاویر

 تو رفتم و کردم باز و در

  نوشتمی دفتر تو رو چیزی داشت و بود پایین سرش

 ....آقای تیموری خانم: آرشاویر

  شد ساکت من دیدن با و کرد بلند سرشو

  من سمت اومد شد بلند میزش پشت از و زد شیطون و جذاب لبخند یه

 

 دکتر خانم خوبستین ، اینجا اومدن  خانم شایلین دراومده طرف کدوم از آفتاب به به: آرشاویر

 

 مهندس آقای مرسی: من

 

 چهخبر؟ خب: آرشاویر

 

 میخوام مرخصی من ، سالمتی: من
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  گفت و کرد اخم آرشاویر

 

 چی؟ برای مرخصی: آرشاویر

 

 بده مرخصی ، نکن فوضولی: من

 

 میکنم فکر موردش در بعد چی برای بگو اول: آرشاویر

 

 گفتم و باال انداختم شیطنت با هامو ابرو

 

 هیراد؟ دکتر مهمونی یادته؟تو و سامیار باشه،: من

 گفت و کرد توهم بیشتر اخماشو آرشاویر

 خب؟: آرشاویر

 بدم جواب بهش کالیفرنیا برم باید کرده خواستگاری ازم راستش دونیمی: من

 

 با صورتم جلوی آورد تهدید صورت به اشارشو انگشت و قدمیم یه تو اومد و شد سرخ عصبانیت از زدم و حرف این تا

 گفت بلند صدای

 

 ه.گ خیلی عوضی پسره ، شایلین کنم خورد دهنت تو دندوناتو تا کن تکرار دیگه بار یه داری جرعت گفتی؟ چی: آرشاویر

 فهمیدی منفیه جوابت میگی میزنی زنگ بهش کرده، خواستگاری ازت خورده

 زد داد تر بلند

 یانههههههههه؟ آرههههههه

 

 کرد؟ اینطوری چرا ، شد جمع چشمام تو اشک

 کردم شوخی فقط من

 

 داره ربطی چه اون به اصال
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 گفتم بلند کلمو پس انداختم صدامو منم

 

 شوهرمی؟ داداشمی؟ بابامی؟ ؟ میزنی داد من سر که هستی کی تو نفهمیدم، نه: من

 راد آرشاویر آقای نداری سنمی هیچ من با تو

 کنم، بغلش میخوام ، باشم باهاش میخوام سامی با برم میخوام چیه دونیمی اصال میکنم بخوام کاری هر من

 ......ببوسمش،کن

 

 شد سرخ صورتم طرف یه یکدفعه

  میکردم نگاه میزد نفس نفس و بود شده سرخ خشم از که آرشاویر به مبهوت و مات

 ریختن به کردن شروع اشکام

 بود همین شد خارج دهنم از که ای جمله تنها و

 خیلی نامردی، خیلی: من

 بیرون اومدم اتاقش از بدو بدو

 خورد زنگ گوشیم که. نیمکت یه روی نشستم و بیمارستان محوطه سمت رفتم و

 .میگم بهش همچیزمو که کسی خواهرم، ، بود نفس

 میام االن گفت سریع بود گرفته که صدام شنیدن با محوطه تو بیاد گفتم بهش و برداشتم

 

 پرسید اخم با میریختن همینطوری که اشکام و بود شده سرخ که صورتم طرف یه دیدن با و اومد نفس 2minبعداز

 

 اورده؟ سرت رو بال این کی اومده؟ سرت بالیی چه چته؟: نفس

 

 بشین: من

 

 میشد عصبانی بیشتر لحظه هر اونم و گفتم بهش و چیز همه نشست وقتی

 همینطور منم و بود حساس خیلی من رو نفس

 گفت تحکم با شد تموم که حرفام

 فهمیدی؟ خورینمی تکون جان از بیا تا میشینی: نفس
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 ..ول نفس: من

 فهمیدی؟ گفتم: نفس

 کرد حرکت بیمارستان سمت به و شد بلند نیمکت روی از نفس که دادم تکون سری ناچار به

 

 نفس

 

 

 برمیداشتم قدم آرشاویر اتاق سمت به عصبانی

 بیارم سرت به بالیی چه ببین میکنی؟ بلند خواهرم رو دست کیه؟ فکرکرده بیشور پسره

 

 شدم وارد و کردم باز و در زدن در بدون و اتاقش سمت رفتم

 

 بفهمه میتونست هرکس اینو  بود سرخ عصبانیت از صورتم

 بود گرفته دستاش با سرشو و بود نشسته میز پشت آرشاویر

 گفت ای گرفته صدای با و کرد جمع اخماشو من دیدن با و کرد بلند سرشو در صدای با که

 

 طویلست؟ مگه وضعشه چه این: آرشاویر

 

  شو ساکت: من

 

 وایساد جا همون ولی شد بلند صندلی روی از و توهم کرد بیشتر اخماشو

 

 ...بز حرف درست: آرشاویر

 شو ساکت میگم بهت: من

 

 و  تحکم از پر صدایی با بود کم صورتامون فاصله حاال خودم سمت کشیدمش و گرفتم یعقشو و وایسادم قدمیش یه تو رفتم

 گفتم عصبانیت



 BESTNOVELS.IRشر : نا               atena.r narges.k: نویسنده       مغرور نیو مهندس طونیش نیمتخصص: رمان                  بهترین رمان ها

98 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 که نداری شایلین با نسبتی هیچ تو میگم چی ببین کن باز گوشاتو خوب هان؟ کردی بلند خواهرم رو دست حقی چه به: من

  من یکیشم پشتشن کوه مثل که داره خانواده مهمتر همه از و بالغه و عاقل آدم یه خودش بگیری تصمیم براش

 بدون خودتو حد پس میکنم قلم رو بشه بلند روش که دستیو و میگیرم گل دربیاره خواهرمو اشک شدنش باز با که دهنیو

 جناب ببرم نفستو حرکت یه با اسمم مثل میتونم بدون و بشی پشیمون بودنت زنده از که میارم سرت به بالیی یه وگرنه

 راد مهندس

 

  بود دوخته من به نگاهشو اخم و تعجب با آرشاویر و عصبانیت از پز و بود بلند صدام مدت این تمام

 

 گفتم و سینش تخت زدم اشارم انگشت و کردم ول یقشو

 

 نه؟ یا گرفتی میکنم، بیچاره بخوره خواهرم به دستت: من

 گفتم و سمتش برگشتم که بود در دستگیره روی دستم و کردم حرکت در سمت به

 

 بشکونی حد این تا و شایلین دله مسخره شوخی یه خاطر به کردمنمی فکر: من

 .متاسفم برات

  شدم روبرو آرشام با که کردم باز درو

  بود زده زل بهم جدیت با ولی اخم بدون

 کردم حرکت بیمارستان محوطه سمت به و شدم رد کنارش و دادم تکون تاسف نشانه به سری یه براش

 

 کنارش نشستم رفتم میکرد پاک اشکاشو داشت و نیمکت رو بود نشسته شایلین

 

 که وقتی تا وجه هیچ به نداری زدن حرف حق آرشاویر با میگم بهت چی ببین کن گوش ، کنیمی گریه چقدر دیگه بسه: من

  فهمیدی بکنی میخوای هرکاری مختاری خودت دیگه کرد که عذرخواهی نمیکنی نگاهشم نکرده خواهی عذر ازت

 نداره ارزشی برات و نیستی ضعیف که ببینه بزار باال بریم پاشو هم حاال

  کن جمع خودتو پاشو

 

  خواهری مرسی باشه: شایلین
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 کردیم حرکت بیمارستان داخل سمت به باهم و گرفتم دستشو گذشت که یک و بغلم اومد

 

 خودم بخش اومدم منم و خودش بخش رفت شایلین

 بود دیگه دختر. یه یکی اون و  بود  پری یکیشون که ها رزیدنتی دوتا که شدم وارد و زدم در و سولماز اتاق سمت رفتم

 

 گفت پری بیرون اومدیم پری با سولماز اتاق از اینکه از بعد

 

 میکنین؟ حرکت کی شما خوب: پری

  

 چطور؟ ،8 یا 7 ساعت ما زیاد احتمال به دونمنمی: من

 

 افتیممی راه رها ماشین با ظهر از بعد فردا هم رها و ملیکا و من همینطوری، هیچی: پری

 

 گرفتی؟ مرخصی اوکی،: من

 

 نباشه غمت آبجی اره: پری

 گفتم و خندیدم

 

 نگرفتیم شایلین و من ولی: من

 

  نه بگن تو به دارن جرعت مگه بگیر برو خب: پری

 

 نه: من

 

 بود ناهار وقت چون آشپزخونه سمت رفتیم رها با و استیشن سمت رفتیم خندیدیم دوتامون
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)  پیروزی امیر که گشتممی شایلین دنبال داشتم  من ولی نشستن رفتن ملیکا و رها و بودن همه شدیم خونه آشپز وارد وقتی

 گفت( شایلین همکار

 

 نمیشینین چرا شده چیزی دکتر خانم:  امیر

 شد جلب ما سمت همه توجه

 

 انگار؟ نیومده میگردم آرین خانم دنبال: من

 

 بود قرمز  صورتش طرف یه چون  بود خورده جایی به صورتش اینکه مثل نبود خوب زیاد حالش ولی میام گفت: هیراد

 

 میکرد نگام نگرانی و شرمندگی با داشت که کردم نگاه آرشاویر به و کردم توهم اخمامو حرفش این با

 

 اجازه با:  من

 

 شایلین بخش سوم طبقه رفتم و آسانسور سمت رفتم سریع بیرون اومدم خونه آشپز از

 

 بود گذاشته میز رو سرشو و بود نشسته استیشن پشت شایلین

 

  ناراحته خیلی همین خاطر به شکنهمی زود خیلی و نازکه خیلی دلش شایلین

 آرشاویر کنه لعنتت خدا

 

  بود قرمز چشماش ، گرفت باال سرشو کفشام صدای از که سمتش رفتم

 گریه زیر زد دوباره بغلم تو پرید بیرون اومد استیشن پشت از

 

 میکنی اذیت خودتو چرا برم قربونت من الهی خواهری، آروم ، هیسسسسس: من

 میکنیاا خیس و عاشقشونم من که و چشمایی داری خاطرش به که نداره ارزش عوضی آرشاویر اون

 عزیزم نکن گریه
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 بود نکرده تاحاال کس هیچ که کاری صورتم تو زد اون بخشمش نمی کرد کاری بد آرشاویر ، نفس: شایلین

 

 محلی بی با نمیشکنی و هستی قوی بفهمه بزار پایین بریم بشور صورتتو بریم بیا هم حاال نریز، اشک فقط تو باشه: من

 باشه؟. کن داغونش بهش کردن

 

 wc سمت رفت بیرون اومد بغلم از و داد تکون سرشو و کرد پاک اشکاشو

 برگشت 2min از بعد و

  سمت رفتیم هم با و گرفتم دستشو که زد بهم خشگل لبخند یه بود نمونده اشکاش از اثری هیچ و بود شسته و صورتش

 آشپزخانه

 

  برگشتن ما طرف به همه شدیم خونه آشپز وارد وقتی

 دخترم؟ بهتری: هیراد

 گفت و زد مهربون لبخند یه شایلین

 

  میکرد درد سرم یکم فقط خوبم بله: شایلین

 اینجا بشین بیا شایلین: ملیکا

 من ولی بود آرشاویر به نقطه ترین دور خدارشکر که ملیکا کنار رفت شایلین بود خالی که داد نشون خودشو کنار صندلی

 بود آرشاویر و آرشام روبروی دقیقا که رها و پری کنار نشستم رفتم

 

 شدم مشغول غذا خوردن با و کردم اخم یه که میکرد نگام شرمندگی با داشت آرشاویر

 

  خورد زنگ شایلین گوشی گذشت که یکم

 ، کرد اخم یه و نموند دور آرشاویر  نگاه از که نشست صورتش رو خشحالی سر از لبخند یه و کرد گوشی به نگاه یه که

 کرد ترک و جمع ببخشید یه با شایلین

 شد خارج آشپزخونه از و

  شد خوردن غذا مشغول و نشست و اومد min 5 از بعد
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  بود شده تموم همه ناهار 15min از بعد

  بیرون بیاد که کردم اشاره شایلین به و

 شدیم خارج خانه آشپز از کردن تشکر از بعد

 

 بگیرم مرخصی میرم من شایلین: من

 

  برو اوکی: شایلین

 اونا دیدم آسانسور تو و، بودن رفته و بودن خورده ناهارشونو زودتر که آرشاویر و آرشام که آسانسور سمت رفتیم

  خونه آشپز و اول طبقه برن میخواستن

  بود دوم طبقه

 

 شدیم آسانسور سوار ناچار به هم ما

 

 و

 

... 

 

 شدیم آسانسور وارد باهام و گرفتم خودم دستای تو و شایلین سرد های دست

 اول طبقه میرفتیم باید( آرشاویر و آرشام)  دوتا اون و من و سوم طبقه میرفت باید شایلین

 میرفتیمااا پله با کاش

 دارین نگهش زد داد نفر یه دیدیم که بشه بسته میخواست آسانسور در

  گرفت چشمی جلوی دستشو سریع بود آسانسور چشمی نزدیک که آرشاویرم

  شد باز دوباره در و

 که

 . ،مارال بود عفریته دختره این اااااه

 گفت آرشاویر روبه و شد آسانسور وارد عشوه و ناز و چندش لبخند یه به
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 آرشاویر مرسی واای: مارال

 

 که فمو قیا شدم چشم تو چشم آرشام با که برگردوندم و صورتم و کردم جمع چندش حالت به و صورتم شد بد حالم ایییییییی

 خندید صدا بی و پایین گرفت سرشو و بود شده سرخ خنده از دید

 

 که مارال به رسیدم و گرفتم نگاشو رد شده، خیره جا یه به و توهمه شایلین اخمای ولی شد بسته آسانسور در دیدم برگشتم

 گرفت و آرشاویر دست

 

 سمت اومد نگاهش ولی برگردوند مارال سمت به و بود داده تیکه آسانسور دیواره به االن تا که سرشو تعجب با آرشاویر

 میکرد نگاه مارال به اخم با داشت که شایلین

 

 آسانسور دیواره به سرشو دوباره و کرد اخم یه و کشید بیرون مارال دست از خشونت با دستشو ،سریع حرکت یه تو و

 ...یهو که داد تیکه

 

  گرفت ترس از و آرشاویر دست سریع و کشید بلند جیغ یه مارال که خورد شدید تکون یه و شد قطع آسانسور های برق

 

 بستیم چشمامونو و کشیدیم خفیف جیغ یه شایلین و من 

 

 :پرسید آرشام روبه آرشاویر که

 

 شد؟ چی: آرشاویر

 

 رفت برقا نیست، معلوم: آرشام

 

 میترسم من آرشاویر: ترس با مارال

 

 گفت حرص با میاورد در مارال دست از دستشو که حالی در آرشاویر
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 رفته برقا بترسید نیست نیازی محبوبی خانم: آرشاویر

 

  داره بسته فضای فوبیای شایلین وااایییی

 گفت من روبه و کرد بلند و بود کرده قایم شونم تو االن تا که سرشو

 

 بگیرم نفس تنگیه یا برم حال از یا ممکنه بمونم زیاد دارم فوبیا من که دونیمی که تو بکن کاری یه توروخدا نفس: شایلین

 

 خب؟ بکشی عمیق نفس کن سعی باش آروم شایلین باشه: من

 کشید عمیق نفس چندتا داد تکون سرشو

 

 چیشده؟: نگرانی با آرشاویر

 خوبه؟ حالتون آرین خانم: آرشام

 بکن کاری یه  داره بسته فضای فوبیا نیست خوب حالش نه: آرشام به رو من

 گوشیشو( دهنمی آنتن) گفتن با ولی دراورد گوشیشو و انداخت نگاه یه شایلین به نگرانی با و داد تکون سرشو فقط آرشام

  جیبش تو گذاشت

 گفتم میزد موج توش نگرانی که صدایی و کردم نگاه میشد بد داشت حالش که شایلین به مبهوت و مات من

 

 نکن فکر چیز هیچ به و بکشی عمیق نفس کن سعی و باشه آروم خواهری شایلین: من

 شد جمع چشمام تو اشک 

 

 گفت ناراحتی صدای با شایلین روبه و ما سمت اومد نگرانی و ناراحتی با آرشاویر

 

 خوبه؟ حالت: آرشاویر

 

 گفت و سمت برگردوند سرشو و نگفت هیچی شایلین

 ؟ نفس: شایلین

  جانم:  من
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 بزن جیغ مارال با برو پاشو: شایلین

 

 !!!!چی؟؟؟: من

 

 برو اینجاییم ما بفهمن تا بزن جیغ برو پاشو بابا: شایلین

 

 ....چ تو ولی: من

 

  نفس برو: شایلین

 

 گفت ما سمت اومد آرشام

 

 هست حواسم من نباشید هم آرین خانم نگران  کنین صدا و سر برین محبوبی خانم و تو میگه راست آرین خانم: آرشام

 

 مرسی باشه: من

 

 خواستن کمک به کردم شروع هم با و اومد مارالم آسانسور در سمت رفتم و شدم بلند

 

 کنن وصل رفتن بمونید منتظر لحظه چند: زد داد اونور از نفر یه یهو

 

  سریع فقط باشه،: من

 

 . آرشام کنار هم آرشاویر و بود نشسته کنارش آرشامم و بود شده سفید رنگش که دیدم و شایلین و برگشتم

  شد باز آسانسور در و اومد برقا دفعه یه

 

 گفتم و گرفتم دستشو بود نشسته آسانسور کف حالبی که شایلین سمت رفتم سریع و فرستادم صلوات دلم تو و زدم لبخند یه 
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 خوبی؟ شایلین: من

 داد تکون سرشو فقط

  بیرون آسانسور از رفتیممی داشتیم و شد بلند جاش از من کمک با آروم

 ...یکدفعه که

 

... 

 

 نشوندمش صندلی ترین نزدیک روی بردمش و گرفتم دستشو سریع که میافتاد داشت و رفت گیج سرش شایلین یدفعه که

 

 خوبی؟ شایلین،: من

 

 اوهوم: شایلین

 

  ما سمت اومدن آرشاویر و آرشام

 

 خوبه؟ حالتون: آرشام

 

 ممنون بله: شایلین

 بگیرم ابمیوه یه میرم من: آرشاویر

 

  نکردیم مخالفتی شایلین نه و من نه

 گفت و اومد مارال بره خواست می آرشاویر وقتی

 

 افتاده فشارم بگیری منم برای میشه آرشاویر واااییی: مارال

 

 گفت جدی لحن با و کرد اخم آرشاویر که میکردیم نگاه چندش مارال به تعجب با چهارتا ما
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 بگیرین برین میتونید خودتون محبوبی خانم: آرشاویر

 

  رفت سریع بعد و

 

 پایین رفت ها پله از سریع و رفت بهمون غره چشم یه که کردیم نگاه مارال به پوزخند یه با شایلین و من

 

 گفت میزنه حرف خودش با داره انگار که ارشام

  کرده استخدام آدمایی همچین دایی بود قحط ادم نمیدونم من اخه: آرشام

 گفت ما روبه و داد تکون تاسف نشانه به سری بعد

 

 خداحافظ ، اتاقم تو بیاد بگین بهش اومد آرشاویر: آرشام

 

 خداحافظ حتما،: من

 خداحافظ: شایلین

 

 رفت آرشام اینکه از بعد

 

  شد باز اسانسور در

 

 ما سمت اومدن آشفته حالتی با و شدن خارج آسانسور از پری و رها و مهسا و ملیکا دیدم

 

 خوبی؟ شایلین هییییی،: ملیکا

 

 بچس استفراغ انگار رنگش کن نگاش: پری

 

 شایلین؟ خوبی پری، شو خفه اااه: رها
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 شده؟؟ چت: مهسا

 

 

 یکی یکی اووووووو: من

 

 خوبه حالم ها بچه  مرسی: شایلین

 

 ما سمت اومد بود شکالت یه و آبمیوه حاویه که پالستیک یه با آرشاویر موقع همون

 

  من دست داد و پالستیک

 بفرمایید: آرشاویر

 کشیدین زحمت ممنون،: من

 بهتره؟ حاتون آرین خانم میکنم، خواهش: آرشاویر

 

 نکنن شک ها بچه اینکه خاطر به ولی بود ناراحت آرشاویر دست از هنوز شایلین

 گفت و فهمیدیم آرشاویر و من فقط اینو و بود پوزخند شبیه بیشتر که زد لبخند یه

 

 ممنون بله: شایلین

 

 اتاقشون تو برین گفتن برادرتون راستی: من

 

 رفت و کرد خداحافظی و داد تکون سری ناراحت و مغموم آرشاویر

 

 خورد شو میوه آب شایلین که بعد یکم

  ها پله با البته خودشون بخش رفت مهسا و ملیکا کمک با

 

  زدم و 1 دکمه و آسانسور سمت رفتم بگیرم مرخصی میرم گفتم رها و پری به منم
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 شنیدم داد صدای که راد آقایون اتاق سمت رفتم و شدم پیاده آسانسور از

 

 :کردم نزدیک در به سرمو و شدم کنجکاو

 

 کردییییییی؟ چیکار تو: آرشام

 

 آرشام بودم عصبانی: آرشاویر

 

 هاااااان؟ گوششش تو زدی که چیه تو با نسبتش دختر اون مگه ، خوردی ه.و.گ تو: آرشام

 

 دادم دست از و کنترلم لحظه یه کرد عصبانیم خیلی حرفاش ولی میدونم کردم اشتباه: آرشاویر

 

  فکر بی پسره آخه میکرد، بحث باهات داشت همین خاطر به نفس پس: آرشام

 کردی اشتباه خیلی فقط بگم بهت چی دونم نمی

 

  بود شایلین سر دعوا پس نیومد صدایی دیگه

 زدم در

 شدم اتاق وارد آرشام گفتن  بفرمایید با و

.... 

 

 رو سرش در صدای با که کرد می نگاه را بیرون پنجره از داشت آرشاویر و بود نشسته میز پشت آرشام شدم اتاق وارد

 من سمت برگردوند

 

 آراد؟ خانم شده چیزی:آرشام

 



 BESTNOVELS.IRشر : نا               atena.r narges.k: نویسنده       مغرور نیو مهندس طونیش نیمتخصص: رمان                  بهترین رمان ها

110 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بشینم؟ میتونم: من

 

 بفرمایید: آرشام

 

 بود منتظر و من روبروی نشست اومد میمرد فضولی از داشت که آرشاویرم  نشستم حرفی بدون کرد اشاره صندلی یه به

 بزنم حرف که

 

 گفتم آرشام روبه

 

 خواستم می مرخصی آرین خانم و خودم برای پنجشنبه برای من راستش: من

 

 گفت و کرد توهم اخماشو آرشام

 

 که من دیگه خیلیای و( رها) کریمی خانم( ملیکا) تیموری خانم خوان می مرخصی همه که خبره چه  پنجشنبه: آرشام

 بدم مرخصی همه به نمیتونم

 

 گفتم ای کوبنده لحن با

 

 خوام می مرخصی پنجشنبه روز برای آرین خانم و خودم برای من ندارم کاری بقیه به من: من

 

 نمیدم مرخصی منم و: آرشام

 

 نمیبینم هم مرخصی رنگ دیگه کنم لج باهاش اگه چون باشم آروم کردم سعی

 گفتم لحنم تو و بود چشمام تو هم میلم خالف بر که آرامشی با همین برای

 

 هست؟ هم مشکلی دیگه ، گرفتیم هم اجازه استادامون از ما: من
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 چشمام تو چی نمیدونم کرد نگاه چشمام تو و اورد باال و بود کرده مشغول ها پرونده با و بود گرفته پایین االن تا که سرشو

 و کرد امضا بعدم و توش نوشت چیزی یه و دراورد برگه یه میزش کشوی از و کشید صورتش رو دستشو کالفه که دید

 من به دادش

 

 گرفت جا صورتم روی لبخند یه مرخصی برگه بادیدن و گرفتم برگرو

 داده مرخصی بهمون که اینه خاطر به حتما میکرد، نگاه آرشام به اخم با داشت که کردم نگاه آرشاویر به

 

 مرسی: من

 میکنم خواهش: آرشام

 

 شد اتاق وارد آرشام  بفرمایید با و زد در یکی شدم بلند صندلی روی از تا

 

 گفت و آرشام میز سمت رفت و شد اتاق وارد زیبا و بزرگ تقریبا جعبه یه با که بود بیمارستان های نگهبان از یکی

 

 آراد نفس  خانم به بدن که مدیریت به بدم بیارم گفتن و دادن من به آقایی یه جعبرو این راد آقای ببخشید: نگهبان

 با دارن آرشاویرم و آرشام دیدم که برگشتم تعجب با و وایسادم بودسرجام در دستگیره روی دستم که من حرفش این با

 میکنن نگام تعجب و کنجکاوی

 

 گفتم کنجکاوی با و نگهبان سمت رفتم

 

 نگفت؟ بهتون اسمشو: من

 

  نه: نگهبان

 

 فرستاده؟ اینو کی یعنی داشت قرمز پاپیون یه و قرمز های خط با مشکی جعبه یه نبود سنگین زیاد دستم داد رو جعبه

 

 میکردن نگاه جعبه و من به کنجکاوی با داشتن آرشاویر و آرشام و بود رفته ،نگهبان کردم بلند سرمو در صدای با
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 کیه؟ طرفه از میدونی: آرشام

 

  نداریم اینجا و کس هیچ و کنند می زندگی کالیفرنیا هامون خانواده شایلین هم و من هم چون نه: من

 

 بود توش اسمی شاید کن بازش حاال: آرشاویر

 

  پاپیون کردن باز به کردم شروع و میز روی گذاشتم و بود  دستم تاحاال که جعبرو و دادم تکون سری

 

 گرفتم دهنم جلوی دستمو تعجب از دیدم که چیزی با که کردم باز آروم جعبرو در

.... 

 

  بود کمرنگ قرمز رز گل از پر جعبه توی

 رزم؟ گل عاشق من میدونه که کیه یعنی

 

  قلب شکل به پستال کارت شبیه چیزی یه

 :کردم بازش و برداشتمش تعجب با بود ها گل روی

 

 طرفه یک عشق

 که ست مردی

  و داده تکیه برق تیر به

 روشنایی کمترین

 ...اوست سهم

 

 بیمارستان نزدیک شاپ کافی بیا 5 ساعت کیم من بدونی میخوای اگه

 

 کیه؟ یعنی خدایاا کردم بلند سرمو مبهوت و مات
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  بود پنج به دقیقه 10  کردم نگاه ساعتم به

 بستم جعبرو در سریع

 

 میشناسیش؟ بود؟ کی چیشده؟: آرشام

 

 ممنون ، برم باید من: من

 

  رفتم خودمون بخش سمت به و شدم خارج اتاق از سریع جعبه با و ندادم بهشون زدن حرف مهلت دیگه

 

 

 خورد زنگ گوشیم که کنم عوض لباسامو و بزارم رو جعبه تا اتاقم سمت میرفتم سریع داشتم و شدم پیاده آسانسور از

 بود شایلین دادم جواب گوشیمو اتاقم سمت میرفتم که همینطور

 

 بله؟: من

 

 داد؟ مرخصی چیشد سالم،: شایلین

 

 میزنم زنگ بهت دارم کار فعال من شایلین آره،: من

 

 بای ، باشه: شایلین

 

 برداشتم هرو نامه فقط و میز رو گذاشتم جعبرو  و کردم عوض بیرونیم لباس با و فرمم لباس و اتاقم تو رفتم سریع

 بگم یکی به باید افتاد یادم که شدم خارج اتاق از سریع

 برمیگردم سریع اومده پیش برام کاری یه گفتم پری به و استیشن سمت رفتم

 

**** 
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 بود من به پشتش ولی بود نشسته روش مرد یه که نفره سه میز یه جز به بود پر ها میز همه کردم باز و شاپ کافی ه در

 

 کیه؟ یعنی ، آشناس قدر چه

 

 هم هنوز ولی شد بلند میز پشت از مرده شدم نزدیک که میز به باال میرفت ناخودآگاه قلبم ضربان برمیداشتم که قدمی هر با

 بود من به پشتش

 

 آشناس هیکلی لحاظ از چقدر خدایاااا

 

 و سمت برگشت آروم

 

 بست یخ رگام تو خون بود روبروم که شخصی دیدن با

 

.... 

 

 این

  من خدای میکنه چیکار اینجا این

 

  بد چه خوب چه شد مرور ذهنم تو خاطراتم تک تک دوباره

  بغض بازم

 گذشته بازم

 

  رفتم فرو داغ و نرم جای یه تو کردم احساس که بود لیوان تهه اندازه تعجب از چشمام هنوز

 نمیزد هم دست من به شرایطی هیچ در نیست آدم اون این نه

 ...اون ولی نداشتم مشکی من

 

 دراومدم بغلش از
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 کمی بغض با همراه زیاد خیلی تعجب با و

 گفتم

 

 میکنی؟ چیکار اینجاا توو ام؟ ها پر پ: من

 گفت و کرد مکثی چشمام تو میچرخید صورتم اعضای تکتک روی چشماش که درحالی پرهام

 

 بشین: پرهام

 

 بدم نشون نمیخواستم ولی  نبود خوب حالم هنوز نشستم و عقب کشیدم روبروشو صندلی مکث کمی با

 

 عزیزم بود شده تنگ برات دلم.   شدی تر خوشگل خیلی کردی؟ تغییر چقدر: پرهام

 

 نبود اینطوری اصال پرهام عزیزم، جاااان

 شده عوض هم خیلی شده عوض آدم این ولی بود زیر سربه خیلی و میکرد اکتفا کمرنگ لبخند یه به من دیدن با همیشه

 

 امودنش با پرهام چون میدونستم خودم فقط اینو و بود بیشتر خیلی ناراحتیم ولی ناراحت هم و بودم خوشحال هم دیدنش از

 گذشته به برد منو

 ....که وقتی پیش سال 4 دقیقا

 دراومدم فکر از پرهام صدای با

 

 گفت نبود زیبا اصال ولی بدم تشخیصش نمیتونستم اصال که لبخند یه با

 

 خبر؟ چه شایلین از راستی خبر؟ چه ندیدمت؟ چندساله: پرهام

 

 .... از بعد میشه سالی چهار یه تقزیبا هست، اونم هستم منم که بیمارستانی تو خوبه شایلینم ممنون: من

 دادم قورت بغضمو جاش به ولی نگفتم ادامشو
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 کرد عوض و بحث سریع  هم پرهام

 

 اومد خوشت گال از راستی: پرهام

 

 .. فقط کشیدی، زحمت مرسی اوهوم: من

 

 چی؟ فقط: پرهام

 

 بود؟ چی منظورت شعر اون نامه، اون: من

 

 گفت و کرد جور و جمع خودشو ولی خورد جا یکم پرهام

 

 داشتم چیزو همه به کردن فکر برای کافی زمان و بودم ایتالیا  سال چهار این تو من نفس ببین: پرهام

 

 چی؟ به مثال: من

 

 رهام خاط به فقط ولی بودم عاشقت من بشی ما زندگیه وارد تو که موقعی از من یعنی عاشقتم ،من من ، نفس ببین: پرهام

 نمیکردم کاری

 

 مطمن تو به نسبت عشقم به طرفی از و کنم خیانت برادرم به نمیخواستم چون بودم زیر سربه و میکردم محلی کم بهت

 بدست برای بدون واینو کنم زندگی نمیتونم تو بدون فهمیدم و بود کردن فکر برای کافی زمان  سال چهار این ولی نبودم

 میکنم هرکاری آوردن

 

 داد ادامه و کرد نوازش شصتش انگشت با و گرفت دستاش تو دستامو

 

 میکنن کار دستم زیر ادم کلی و دارم پول و ماشین، شرکت، االن و گرفتم مهندسیمو و کردم پیشرفت خیلی من: پرهام

 نمیخوام و میکشم آتیش به. رو دنیا بشی ای دیگه کسه مال وجه هیچ بخ نمیزارم بدون اینم و کنم خوشبختت میدم قول نفسم

 بدم دستت از دوم بار برای
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  میکنم، عاشقت خودم نیستی عاشقم اگه

 میاد وجود به هم ازدواج از بعد عشق

 عزیرم؟ چیه نظرت

 

  میکردم نگاه پرهام به مبهوت و مات من

  گفت؟ چی این

 واااایییییی

 و شدم بزرگ خارج تو من چون میترسید و داشت هراس ازش رهام همیشه که خیانتی حس داد دست بهم بدی حس لحظه یه

 اهل باشم، که هرجا و کجا هر من) میرسوندم آرامش به اونو جمله این با دفعه هر منم و کنم خیانت بهش ایران تو اون

 (نمیکنم خیانت بهت وقت هیچ دارم که باشم داشته دوست واقعا اگه باشم، که هرکشوری

 

 

 شد بلند من با همزمان اونم که شدم بلند میز پشت از و کشیدم بیرون پرهام دست از دستمو سریع

 

 کردی؟ فکراتو چیشد؟: پرهام

 

 یه و میشناسم  رهام برادر عنوان به رو تو من باشم، باهات نمیتونم و ندارم تو به ای عالقه هیچ من  ،من نه پرهام نه: من

 نکن فکر من به هم دیگه و.  برو اینجا از االن همین پس بیشتر نه و کمتر نه برادر

 کردم پاکش سریع دستم با که چکید چشمام گوشه از اشک قطره یه

 

 

 کردم باز در که همین و رفتم شاپ کافی در سمت به سریع

 

.... 

 

 شدم روبرو پرهام طوفانی و عصبانی قیافه با و برگشتم شد کشیده کسی توسط دستم پشت از کردم باز که در
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 حاضرم و میکشم اتیش به و دنیا تو اوردن بدست برای ، نیستم پیش سال 4 پرهام اون دیگه من نفس کن گوش خوب: پرهام

  منی مال تو ولی بکشم ادمم

 ببینی خوش روز یه نمیزارم ندی مثبت جواب بهم که موقعی تا ضمن در

 

 گفتم بیرون کشیدم دستش تو از دستمو و زدم پوزخند یه

 

 میکنم تماشات میشینم ساکت منم: من

 نیستی عددی

 

  برداشتم قدم بیمارستان سمت به و شدم دور ازش سریع

 

* 

 

 شایلین                    

   

 

 ــــایــلــیــنش: نفس

 

 میزنی غر چقدر بابا اومدم:  من

 

 من و ایم خونه تو االنم ریخته بهم اعصابشو کی نیست معلوم نداره اعصاب  اومدیم که بیمارستان از چشه نفس نمیدونم

  شدم خارج اتاق از کارام کردن چک از بعد و چمدون تو گذاشتم و برداشتم نیازمو مورد وسایل میکنم آماده چمدونمو دارم

 

 کرد بلند سرشو اتاق در صدای با که بود گوشی تو سرش و بود نشسته کاناپه رو نفس

 کرده اخم باز اینکه پوووووف

 

 میومدی فردا میزاشتی: نفس
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 بریم؟ ، نکن غرغر پیرزنا این مثل اینقدر: من

 

 بریم: نفس

 بود پوشیده لجنی سبز کتونی و مشکی شال و لجنی سبز مانتو یه با مشکی جین شلوار یه نفس

 

 بودم پوشیده مشکی کتونیه و ای قهوه شال و مشکی مانتو یه و ای قهوه جین شلوار یه منم

 

 و کنیم رانندگی شبا داشتیم عادت ونفس من کردیم حرکت و فرمون پشت نشست نفس و گذاشتیم نفس ماشین تو چمدونامونو

 نداشتیم مشکلی بود خوب رانندگیمون چون

 

 میرسیم؟ کی میگم نفس: من

 

  میرسیم 12 ، 11 تا 7 ساعت که االن: نفس

 

 خوبه: من

 

 کرد خوندن به شروع same old lovy آهنگ و گومز سلنا و خارجی آهنگای پوشه تو رفت و کرد روشن و ضبط نفس

  

 نفهمم اگه نیستم شایلین هست چیزیش یه این امروز بودیم ساکت نفس و من و بود گذشته دوساعتی

 

  بود رانندگیش به حواسش چطوری که کردم نگاه نفس به و برگشتم بود گوشیم تو سرم

 میشه ساکت اینطوری باشه فکر تو موقع هر اون میشناسم خوب و نفس من ولی

 

 فشار و سبز دکمه و. کرد صفحش به نگاه یه و برداشت آینه جلوی از گوشیو خورد زنگ نفس گوشیه که بگم چیزی اومدم

 داد
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 جانم؟: نفس

: ........ ....... 

  عزیزم خوبی.  سالم: نفس

....... : ........ 

 میکنی فدات،چیکار: نفس

... : ... 

 شمالیم راه تو ما: نفس

..... : ..... 

  نگفت بهت پری مگه آره،: نفس

..... : .... 

 بیا اونا با میکنن حرکت فردا ملیکا و رها و پری نداره عیبی حاال رفته، یادش حتما ، بگو آرشیدا به گفتم پری به من: نفس

...... : .... 

  بیاین، فردا آره: نفس

...... : ....... 

 بای ، میبینمت قربونت،: نفس

.... : ... 

 کرد قطع

 

 بود؟ آرشیدا: من

 شمال میریم داریم بود نگفته بهش پری آره: نفس

 ؟ مطمنی: من

 گفت خودش: نفس

 بیام نمیتونم گفته آرشیدا که گفت پری یادمه من ولی: من

 نیست؟ گشنت میاد، ها بچه با فردا نمیدونم،: نفس

 خورد کوچیکرو بزرگه روده آبجی، قربونت آخ: من

 داشت نگه رستوران یه جلوی مین 10 از بعد و داد تکون سرشو نفس
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 بود تمیز و شیک خیلی باشه جاده وسط رستوران این نمیخورد بهش اصال شدیم رستوران وارد

 

  رفت  گارسون دادیم سفارش برگ دوتامون و کردیم نگاه میز روی منو به و نشستیم دونفره میز یه روی

 وقتشه حاال

 بود گوشی تو سرش

 نفس؟: من

 هوم؟: نفس

 شده؟ چیزی: من

 شد خیره چشمام تو و کرد بلند سرشو حرفم این با

 نه: نفس

 تو پیشه چهارسال مال قدمیه خیلی نگاه این میشناسم خوب نگاهتو این من نمیگی من به چرا شده چیزی یه نفس شده: من

 ..م که رهام  غمه پراز چشمات

 

 نده ادامه دیگه شایلین بسه: غرید لب زیر نفس

 

 هان بگی چیزی بهم نمیخوای چی برای: من

 

 ناراحت همه از بیشتر و بود عصبانی خیلی شد بلند میز سر از نفس یهو

 بیرون زد رستوران از

 

  دنبالش رفتم و شدم بلند میز پشت از

 بود حوض یه کنارش که بود نشسته پله یه روی کردم نگاه و اطراف و شدم خارج رستوران از

 نشستم کنارش رفتم

 میکرد گریه بیصدا بازم ولی بود خیس اشک از صورتش سمتم برگشت

  ، میریخت اشک فقط نمیکرد گریه نفس اصال یعنی

  ریخت منم چشمای از اشک قطره یه ناخودآگاه و شدم داغون ناراحتیش از
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 کردم پاک اشکاشو دستام با

 

 شرمنده  میکردم ناراحتت نباید ببخشید  خواهری، برم قربونت من الهی: من

 

 گفت داری بغض و گرفته صدای با و و کردم بغلم حرکت یه با

 

  بدونی؟ چیزو همه میخوای: نفس

 اره میخوای خودت اگه: من

 

 تموم میشد بیشتر تعجبم لحظه هر منم میریخت اشک و میگفت گفته بهش هایی چیز چه پرهام که گفت بهم و چیز همه نفس

 گفتم که کرد پاک اشکاشو شد که

 

 شده عوض واقعا ولی بکنه، نمیتونه غلطی هیچ ولش: من

  بکنه کاری نمیتونه که معلومه: نفس

 عوض نه شده عوضی بگو

 بابات یا سامیار مثال بگی؟ چیزی کسی به نمیخوای: من

 افتاده پا پیشه مساعل همچین درگیر دیگه نمیخوام کشیدن عذاب خیلی من خاطر به ، کنم نگرانشون نمیخوام اصال نه: نفس

 بشن ای

  دادم تکون سری فقط

 شده آماده االن تا غذا تو بریم پاشو: نفس

 

 اینکه برای منم اوردن هارم غذا اومد وقتی بشوره صورتشو رفت نفس و میز پشت نشستم من رستوران تو رفتیم نفس با

 خندیدیم نفس با و گفتم کردیم امروز که کارایی از نکنه خیال و فکر نفس

 

  بزنیم قدم یکم بریم گفتم نفس به خوردیم غذامونو اینکه از بعد

 

 بودن زدن قدم حال در همه که بود جایی یه رستوران از تر اونور یکم چون

  اونجا افتادیم راه نفس با
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 آرشاویر سمت رفت فکرم لحظه یه که میزدیم قدم سکوت تو داشتیم همینطور

 کجاست؟ االن یعنی

 گوشم تو زد اون کنم فکر بهش باید چی برای چه، من به

 

  دراومدم فکرش از

 

  فرمون پشت نشستم من ایندفعه و ماشین تو رفتیم 15min از بعد

 شده تر راحت زده حرف من با اینکه مثل بود شده تر سرحال خیلی نفس

 

 

  خندیدیم و درآوردیم بازی مسخره کلی نفس با برسیم تا

 

**** 

 

  کرد باز رو ویال در و آورد در کیفش تو واز ریموت نفس

 بود دوتاییمون مال ویال این

 و داشت بیرون استخر یه و باغ اونطرف داشت هم تاپ یه بود گل و درخت از پر دورش تا دور و داشت سنگی راه یه اول

 داخل پوشیده سر استخر یه

 

 بود روشن و تیره ای قهوه و بود سنگ از بیرونیش نمای

  بود ای وقهوه سفید هایرنگ از ترکیبی داخلیشم نمای

 

 هم اتاق تا سه اون  سفید و طوسی هم من برای و بود مالیم صورتیه تمش نفس اتاق داشت اتاق تا 5 و بود دوبلکس ویال

  بود طالیی  هم اخری ای سرمه یکی اون و ای قهوه یکی تماشون

 

 . ترم بزرگ روز 9 من  روزه، 9 نفس و من تولد بین.داد هدیه پیش سال 1 نفس منو تولد برای سامیار رو ویال این
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  خانم سروناز خانمش، و قاسم مش که هست کوچیک سوییت یه باغ اخر

 مشهد  رفتن روز چند برای بیایم ما اینکه از قبل ظهر ولی هست ویال به حواسشونم و میکنن زندگی اونجا

 

 خوشگلی خیلینمای که یکی اون ولی نقلیه خیلی که شوهره و زن یه مال یکیشون که هست دیگه تا 2 فقط ما ویالی اطراف

 بزرگه خیلی معلومه و دارد خوشگلی خیلی نمای که اونه ما ویالی به تر نزدیک همه از ولی ، کیه مال نمیدونم داره

** 

 

 زدم قرمز رژ یکمم کردم عوض بود زانوم باالی تا که شلوارکش و طوسی تاپ یه با لباسامو و اتاقم تو رفتم

 نیستم خسته اصال چرا نمیدونم

 

 شدم وارد و زدم و نفس اتاق در رفتم

 میکرد نگاه دریا به پنجره از داشت

 چیشده؟:  نفس 

 ای؟ بیبینم،پایه فیلم کردم هوس نمیبره، خوابم: من

 بخوریم بیارم چیزی یه برم منم بیار فیلم برو چارپایتم اوووووم: نفس

 

 خریده میز چیز کلی هم کرده تمیز خونرو هم همین برای بیام میخوایم گفتیم قاسم مش به قبال

 

  برداشتم و بودم آورده خودم با که و آنابل فیلم و اتاقم تو رفتم

 TV جلوی میز رو گذاشته پفک و چیپس نفس دیدم پایین رفتم

 

 گفت و زد سوت یه دید که و من

 

 زدی؟ تیپ کی واسه به به: نفس

 

 تو واسه: من
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 خانووم ابچی نزنیم تیپ شوما واسع ما بده زدی تیپ ما واس شوما که حاال:نفس

 

 عشقه التیتو لحن:من

 

 کردمشplayوDvDدستگاه تو گذاشتم و فیلم نفس رفتن از بعد

 the conjuringشد شروع تیتراژ یهو

 یهو که میخوند ارواح صدای با داشت

... 

 

  کردم حس شونم روی دستی یهو

 کرد خندیدن به شروع نفس که زدم جیغ یه

 درآووردی؟؟؟ خودت از بود حرکتی چه این بشر،اخه کنه لعنتت خدا:من

 کنی؟ می چیکار اخرش!کنی می اینجوری اولشه که تو:نفس

 بزرگه خدا اخرش تا:من

  نشست بغلم اومد و کرد خاموش چراغارو رفت

  برداشتم میز رو از و پفک و کردم دراز و دستم

 شد شروع فیلم5minاز بعد

 

 

 شد شروع ترسناکش های صحنه که بود گذشته فیلم از 20minیه

 

 و کرد ریختن به شروع بود شده قایم پشتش دخترا از یکی که دیواری یهو که کردن می بازی باشک قایم باهم داشتن دخترا

  اونجا برن خانواده تمام تا شد باعث همین

  داشت راه جایی به که بود مخفی در یه انگار

 

  بیبینم و نفس تا برگردونم و سرم

 میکرد نگاه و فیلم داشت جدی خیلی و فیلم بهر تو بود رفته نفس
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 توسط پاش یهو که بود خواب تختش رو دخترا از یکی و بود شب دیدم که ببینم و فیلم ی ادامه تا برگردوندم و سرم دوباره

  شد کشیده یکی

 ولی زده توهم کرد فک خوابه خواهرش که شد مطمعن وقتی ولی خوابیده بغلیش تخت رو که خواهرشه کرد فک اولش

 گشت و اتاق کل و پایین اومد تختش از کشیده و پاش کسی که شد مطمعن ایندفعه شد کشیده دوباره پاش خوابید دوباره وقتی

 مشکی بلند لباس با سفید صورت و مشکی ی ژولیده موهای با که زنرو یه بخوابه که تختش رو اومد وقتی نبود چیزی ولی

 دید بود وایساده در پشت

 میگیرم ازت و خانوادت:زنه

 اشاره کوچیکه دختر که محلی به شد بیدار خواب از خواهرش وقتی میزد صدا و خواهرش میزدو جیغ همینجوری دختره

 مادر که بود مونده شک تو همونجوری بزرگه دختر و شد بسته شدت با در یهو که وایساد همونجا و رفت کرد می

 باور پدرش ولی گفت پدرش به و بود زده بهش جنه که رو حرفایی کل دختره اتاق تو اومدن خانواده ی دیگه فرزند2+پدر

  نکرد

20minبعد: 

 گفت نفس که میررزیدم خودم به ترس از داشتم

 

 چته؟:نفس

 هیچی:من

 معلومه:نفس

 

  کردم نگاه فیلم به و اونور کردم و روم

 اول از که قدیمی کمد سمت رفت و اومد پایین تختش رو از بود خواب که همونجوری دخترا از یکی که بودن خواب دخترا

  بود اونجا

  شد بلند شدن کوبیده صدای با بود خواب که دختره یکی اون کمد دره به کوبید می و سرش هی

 می کمد به خواهرش سر دوباره ولی کمد در و خواهرش سر بین گذاشت و دستش دید حالت اون تو و خواهرش وقتی

  کشید می خودش بسمت و اون نیرویی با کمد تو از داشت یکی انگار خورد

  میشه کوبیده داره کمد دره که شد متوجه دوباره تختش رو خوابوند و برد و خواهرش دختره اینکه از بعد

  نبود اونجا هیچیز ولی کرد باز و درش و کمد سمت رفت 

  کرد می صداش که شنید خواهرشو صدای

  کنه می اشاره جایی با داره دید که خواهرش سمت برگردوند و روش

  کمد ی باال به رسید و کرد دنبال و دستش
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 جیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ

  فرستادم می لعنت خودم به و میزدم جیغ همینجوری

  میزدم جیــــــــغ داشتم همینجوری من ولی میداد تکونم همینجوری داشت نفس

 

 شده گچ عین میبینی،رنگت ترسناک فیلم میشینی کنی می غلط نداری و جنبش شایلیــــن،توکه ، شایـــــلیــــــن:نفس

 

 بـم. خـــوبـ. خـ نــه. نـ:من

 

 ندادی سکته و خودت تا کن خاموش و فیلم پاشو. معلومه کامال لکنتت از:نفس

 .کنم می خیس خودمو همینجا اگرنه کردم می همینکارو باید اره

  درآووردم dvd تو از وcdو رفتم

  اووردنت فیلم این با شایلین کنه لعنتت خدا

 :گفت و سمتم اومد لیوان یه با نفس

 بخور و این بگیر:نفس

 خوردم و قطرش آخرین تا و گرفتم دستش از لیوان

 مرسی: من

 اتاقم تو میرم من خواهش،: نفس

 

  دادم تکون سرمو

 کردم حرکت اتاقم سمت به و گذاشتم آشپزخونه تو ظرفارو نفس رفتن از بعد

 

 ��...یدفعه که میرفتم ور گوشیم با داشتم و بودم کشیده دراز تخت روی

 

... 

 

 کرد جلب خودش به توجهمو که اومد حیاط از صدایی یهو

 میشه روشن خاموش داره حیاط چراغای دیدم کردم نگاه حیاط به پنجره از رفتم پنجره سمت به
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  شد روشن و خاموش چراغا دوباره وقتی ولی زدم توهم کردم فکر اول

 

 نفس اتاق سمت رفتم و بیرون اومدم اتاقم از ، کنم نمی اشتباه فهمیدم

 

 گفت برگرده اینکه بدون حال همون در میرفتم ور گوشیش با داشت بودو کشیده دراز تختش روی

 

 چیه؟: نفس

 

 میومد حیاط تو از صداییم یه میشه روشن و خاموش داره باغ چراغای نفس: من

 

 ترسناکه فیلم خاطر به هم اینا دیدم، نه و شنیدم نه چیزی که من عشقم، زدی توهم: نفس

 

 دادزدم و آوردم جوش یهو

 من بعدشم وتو، دونممی من زدی توهم بگی دیگه بار یه توهم توهم میگی میشه هرچی هی نزدم تـــــــوهــم مــــن: من

 .ببینی خودت میتونی ندارم شوخی باهات

 

 خودم اتاق تو رفتم و بستم محکم و اتاق در و بیرون اومدم اتاق از نفس متعجب چشمای مقابل در بعدم

 میشدم گرم و میداد جواب خونه تو واسه و بود کلفت یکمی جیغ صورتی تیشرت یه با مشکی برمودای شلوار یه شد سردم

 اتاق تو اومد نفس و شد باز اتاق در یهو

 

 ببخشید: نفس

 اونور کردم و روم و کردم اخم

  نکن، قهر حاال: نفس

 گفت و انداخت نگاه یه بیرون به و پنجره سمت رفت بعدم

 نی؟ چیزی اینجا چرا پس کو؟: نفس

 گفتم و سمتش کردم و روم

 میشد روشن و خاموش چراغا دیدم من. نکن میخوای کن باور میخوای: من
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 خبره چه ببینیم پایین بریم اوکی،بیا: نفس

 نمیام من برو خودت: من

 

 باش منتظرم پایین کنم تنم چیزی یه میرم من نشو لوس: نفس

 

 شد خارج اتاق از باشه جوابم منتظر اینکه بدون

 که شدم خارج اتاقم از جیبش تو انداختم گوشیمو و کردم سرمو کالهشو و کردم تنم تیشرت همون روی مشکی سویشرت یه

 یه با بود پوشیده باز جلو بافت یه بود تنش که رنگی طوسی تاپ همون روی شد خارج اتاقش از هم نفس من با همزمان

 مشکی برمودای شلوار

  بود نکرده سرش چیزی

 

  حیاط تو رفتیم کرد باز رو ویال در نفس و رفتیم پایین ها پله از باهم

 

 حیاط اینم بفرما:  نفس

 گفتم منم که شد روشن و خاموش چراغا یکدفعه حرفش این با 

 حیاط اینم بفرما: من

 

 میکرد نگاه اطراف به ترس با داشت اونم که نفس سمت برگردوندم شدت با سرمو اومد درختا پشت از صدا یه دوباره

 گرفتم دستشو که درخت سمت بره اومد

 کجا؟: من

 بود؟ چی ببینم برم: نفس

 نری؟ میخوای: من

 .... همش اینا میکنم فکر بازم البته که ، بوده چی بفهمم باید خب: نفس

 گفتم هواسی بی با کردمو قطع حرفشو

 میکنم بهت میزنم توهمه بگی اگه آرشاویر جون به: من
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 خنده زیر زد بعدم و کرد نگام تعجب با اول نفس

 گرفته خندش وضعیت این تو حاال

 

 گفتم آروم و گرفتم و نفس دست بود پریده رنگمون دوتامون شد ساکت نفس نفر چند های قدم صدای با

 کیه؟ یعنی: من

 کیو آی آخه بدونم کجا از وایسادم اینجا که من: نفس

 گفتم و گرفتم تر سفت دستشو که حیاط سمت پای بره ساختمان دم ورودی های پله از اومدم نفس

 خطرناکه نرو نه: من

 کن اعتماد من به بریم بیا: نفس

 

  رفتیم پایین ورودی های پله از آروم هم با

 جیغ یه نفس و من در محکم شدن بسته صدای با یدفعه که میکردیم نگاه و اونور و اینور و زدیممی قدم داشتیم آروم آروم

  ورودی در سمت برگشتیم و کشیدیم

 نبستی؟ و در نفس: ترس با من

 گفت پریده رنگش که هم نفس

 

  بستی تو کردم فکر من: نفس

 بریزیم؟ سرمون تو خاکی چه االن مالجت تو خاک: من

 که نداریم کلید میگه راست واییییییییی: نفس

 

 کردم خیس خودمو کنم فکر گفت که چیزی با که کردم نگاه نفس به عصبانیت با 

 داره کلید حتما اونجا ویال پشت بریم باید داره خونش در دم گلدون زیر کلید یه همیشه قاسم مش: نفس

 

 میکردم نگاه نفس به داشتم وحشت با

 

 نمیام ویال این تهه بمیرم من چی؟: من

  بمیرم خوامنمی نه واییی بدیمون، کشتن به میخوای
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 گفت و کردم بهم سفیه اندر عاقل نگاه یه نفس

 پشتتم من نباش نگران پشت اون میریم باهم نگو، پرت و چرت خواهشا جان شایلین: نفس

 

 از اونم پا صدای از اون ویالس تو کسی بعدشم کنیمی سکته ترس از داری خودت تو نترسه که میزنه حرفو این کسی: من

 بزنگیم؟ یکی به بیا برغا

 

 آخه کی به: نفس

 

 نشانی آتش آها....  یا پلیس: من

 

 شده بسته درخونمون بگیم نشانی آتش بزنیم زنگ یا آخه، بگیم چی پلیس بزنیم زنگ ، میگیا هذیون زیادی شایلین: نفس

 برادر بیار دار ورش برو زحمت بی باغ تهه کلیدمون

 

 گفتم بود گرفته خندم نفس هایحرف از که من

 ..من ولی: من

 گفت و حرفمم وسط پرید نفس

  نمیرم تنهایی منم بریم باید نکن بحث من با شایلین: نفس

  باشه: گفتم ترس با و کردم اطراف به نگاه یه: من

 

 ...داریم ور قدم یه اومدیم تا و گرفت دستمو نفس

 

...😱 

 

 کشیدیم بلند جیغ یه نفس و من که گذشت کنارمون از سرعت با چیزی یه داریم ور قدم یه اومدیم تا

 هاااا بدبختیه چه ، گرفتمی گریم داشت

 گربس یه دیدم و برگشتم
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 میای؟ وقتی بدی ندا یه نمیتونی بیشووور عوضی: گفتم گربه روبرو

 

 بده؟ آمدش و رفت برای باید ندایی چه گربه آخه میگی چرت اینقدر چرا: گفت و کشید دستمو نفس

  رفتن به کردیم شروع دوباره و رفتم نفس به غزه چشم یه

 آخه چی یعنی اینا میکنم سکته دارم من نفس: من

 گفت سرمون پشت از زمختی و کلفت صدای یه بده جواب اومد تا نفس

 

 خودتونین مقصر: صدا

 

  نبود کی هیچ ولی عقب برگشتیم دلهره و ترس با شدیم خشک سرجامون نفس و من

 شدت به رنگش نفس کنم حرکت تونستمنمی بود شده شل پام دستو طور همین هم نفس میدادم جون ترس از داشتم واقعا من

  کشید و گرفت و دستمو بود پریده

  برم من و بمون تو میخوای اگه میدیم طولش آنقدر داریم ما که نیست راه هم دقیقه 5 ویال پشت تا میرسیم االن: نفس

 

 میام منم نه نه: من

 

 حرکت سریع دوباره و برداشت کلیدواژه رفت نفس قاسم مش خونه در دم رفتیم سریع باهم دادو تکون سرشو ناچار به نفس

  گفت سرمون پشت از ای دیگه صدایه یه یکدفعه که بودیم راه وسط ویال در سمت کردیم

 بردارین و کلید شدین موفق باالخره پس: صدا

 

  صدا سمت برگشتیم شد حبس سینمون تو نفسامون ترس از نفس و من دوباره

  نبود کس هیچ بازم ولی

 من  شد خاموش باغ چراغای یکدفعه که کنیم حرکت اومدیم به بود پریده دوتامون رنگ کردیم نگاه دیگه هم به نفس و من

 دادیم فشار بهم بیشتر دستامونو و کشیدم جیغ یه نفس و

 حس بی من ولی کنه بلندم داشت سعی نفس ترس از میرفتم حال از داشتم زمین رو نشستم همونجا نداشتم تحمل دیگه من

  بودم شده

 و کنارم نشست نفس
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 گفت میلرزید که صدایی با 

  شو ش پا پ شااییلیین ش: نفس

 

  کردممی سکته ترس از داشتم واقعا من ولی

  که دربیاره گوشیشو اومد نفس

 

   افتاد دستش از گوشی ترس از بودن سرمون پشت که گنده آدم تا سه سایه افتادن با

... 

 

 گفت پشت از بود آشنا نظرم به که صدایی یه و شد روشن باغ چراغای یکدفعه

 

 آمد خوشمان بود، جالبی نمایش: صدا

  اومد نفر چند ی خنده صدای حرف این زدن از بعد

 

  کرد نگاه سرشو پشت برگشت تعجب با نفس ولی برگردم نداشتم جرعت من

  برگشتم و شدم پا سرجام از آروم شده بلند نفس دیدم که من شد بلند تعجب با طورهمون و

 گرفتم دهنم جلوی دستامو حیرت و تعجب از بود روبروم که شخصی دیدن با

 

 ��!پرهام

 

 بودن بادیگارد شبیه که بود اومده دیگه نفر 3 با

 ..چطوری اون ولی ، بود این کار یعنی

 

 سمتش برگشتم میزد داد داشت که نفس صدای با

 

 کنی می غلطی چه اینجا تو اصال پستی؟ خیلی هااااااان؟ دراوردی؟ که بود بازی مسخره چه این مریضی؟ تو بببینم: نفس

 منفیه؟ جوابم نگفتم من مگه ما؟ ویالی تو اومدی حقی چه به
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 میکرد نگاه نفس به داشت خونسردی و لبخند یه با پرهام میزد حرف داشت نفس وقتی

 گفت خونسردی با و شد نزدیک نفس به پرهام شد تموم نفس یحرفها وقتی

 

 خوش روز یه نمیزارم ندی بله تا که گفتم اینم یادمه و نمیدارم ور سرت از دست ، بدی مثبت جواب بهم باید گفتم منم: پرهام

  بود حرفم همون بخاطر کارمم این ، ببینی

 گفت و دوخت پرهام به نفرتشو از پر نگاه نفس

 متنفرم از پستی، خیلی ، باشی عوضی آنقدر کردمنمی فکر: نفس

 

 گفت نفس های تقال به توجه بدون و خودش به چسبوند اونو و گرفت و نفس کمر حرکت یه با پرهام

 

 بفهمییی اینو خواینمی چرا رهام، از قبل حتی ، دارم دوستت من: پرهام

  میکردم نگاه بهشون تعجب با داشتم  موقع اون تا که من گفت بلند آخرش کلمه

 گفتم

 

  نیست زوری عالقه و عشق کنیمی روی زیاده داری دیگه اووووووووو،: من

 ؟ میفهمی نداره دوست رو تو نفس

 کنه جعمت بیاد پلیس نزدم زنگ تا کن گم اینجا از گورتو االن همین

 

  خنده زیر زد بعد ولی کرد نگام تعجب با اول پرهام

 

 گفت شد تموم که خندش

 ولی شدی ترم خوشگل تو، درآوردی زبونی چه: پرهام

 داد ادامه و کرد نفس به بد نگاه یه

 ... و دیگس چیزه یه نفس

 

  گرفت گاز و بود کمرش دور که دستاشو از یکی نفس بزنه حرفی اومد تا
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  کنه ول و نفس و بزنه فریاد پرهام شد باعث که

 

 کن فرار شایلین بدو:  من روبه نفس

 

 دیگه طرف یه از منم کرد فرار طرف یه از نفس

 

  نفس دنبال اونا از دیگه یکی و پرهام و بودن من دنبال گندها اون از دوتا

  بود اونجا ویال تا سه فقط که بود خلوت کوچه  یه کوچه تو رفتم و کردم باز و در و ویال در سمت دویدم سریع

  روبرویی ویال در دم رفتم ناچار

  بودن دنبالم هنوز اونا

 

 کردن باز و در و کیه پرسیدن نه هم اونا و زدم و آیفون سریع

 

  دنبالمن هنوز اونا دیدم برگشتم

 

 بگیرم کمک تا ویال ساختمان ورودیه در سمت دویدم اطرافم به توجه بی و بستم و در و تو رفتم و کردم باز و در سریع منم

 بدم نجات و نفس

 

  تو رفتم شخص اون به توجه بی کرد باز و در یکی تا میزدم در هم سر پشت

 میترسیدم هنوز

 میزدم نفس نفس

 شد قفل آبی تیله دوتا تو چشمام و کردم بلند سرمو یکی گفتن خانم صدای با

 

 افتاده؟ اتفاقی خوبه؟ حالتون خانم: پسره

 ..  کمکم لطفا   ، ممنون: من

 

 و خوردم حرفمو بقیه( بود کی سپهر) صدای با
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  برگشتم صدا سمت به

 

 شد وارد بهم امشب شکه دومین روبروم شخص با که

... 

 

 کردیم می نگاه هم به تعجب با دوتامون

 تعجب با من

 

  میکنی؟ چیکار اینجا تو: من

 

 گفت اخم با کردو اسکن نگاهش با سرتاپامو حرفم این یا آرشاویر

 

 وضع این با اونم ، میکنی چیکار اینجا تو ، بپرسم باید من که سوالیه همون دقیقا این: آرشاویر

 

 کرد اشاره نگرانم صورت و لباسام به

 

 میشناسین؟ همیگرو شما:  سپهر

 

 که بده جواب اومد آرشاویر

 

 شدن خشک سرجاشون من دیدن با و شدن سالن وارد آرشاویر سر پشت( مهرداد)  هیراد پسر همراه آرشام

 

 گفتم عصبی صدای با بودم نفس نگران و نداشتم تحمل دیگه که من

 

 برین فقط ندارم دادنتون توضیح برای وقتی االن میکنی چیکار اینجا تو نپرسین هی و نکنین نگاه بهم اینطوری میشه: من

 .. نفس روبرویی، ویال
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 گفتن باهم همزمان  مهرداد و آرشام نفس اسم با

 چیشده؟ نفس: آرشام و مهراد

 

 .بهش بود کرده شک داشت نفس با رفتارش تو که نرمشی متوجه مدت این تو آرشام مخصوصا کردم نگاه بهشون تعجب با

 

 ویالن تو باهاش مرد تا 4 خطره در نفس: من

 

 زد داد عصبی و شد قرمز صورتش آرشام یکدفعه

 

 چییییییییی؟: آرشام

 

 .بدین نجات و نفس برین فقط میدم توضیح بعدا: من

 

 از همراهشان نگرانی نگاه با هم سپهر و سرش پشت هم مهرداد شد خارج ویال از و شد رد کنارم از دو با درنگ بی آرشام

 شدن خارج ویال

 

 کردم نگاه آرشاویر صورت به و برگشتم شد کشیده دستم که برم اومدم منم

 

 چیه؟: من

 کجا؟: آرشاویر

 نفس پیش میرم: من

 قبلش فقط باشه: آرشاویر

 :داد ادامه و سرم رو انداخت سوییشرتمو کاله و سرم پشت انداخت دستشو

 بپوش بهتر لباس یه خودتون ویال رفتی

 

 گفتم عصبانیت با بودم عصبانی دستش از هنوز که من
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 نداره ربطی فهمیدی؟ ، میگردم چطوری من که نداره ربطی هیچ تو به: من

 

  رفتم خودمون ویالی سمت به دو با و شدم خارج ویال از آرشاویر زده حیرت و عصبی صورت به توجه بدون

 

 نفس یه شد خشک سرجاش لحظه یه نفس سرهمه پشت و بلند های جیغ صدایه دفعه یه که رفتمی باال در از داشت آرشام

  باالرفت در از تر سریع و کشید عمیق

 

 

 نفس                   

 

 کرده فرار وری کدوم شایلین دونمنمی ، کردم فرار باغ پشت سمت به

 حرکت یه در منو و شد مانعم پرهام صدای که بکشم عقب خواستم و سفت چیز یه به خوردم دفعه یه که دویدممی داشت

 میزدم کمرش به مشت با و کشیدم خفیف جیغ یه دوشش روی انداخت

 

  پایین بیای نمیتونی نخوام من تا نخور تکون آنقدر: پرهام

 

  دادم می فحش پرهام به لب زیر هی و نداشتم ور تقال از دست من

 

 تو برد من و کرد باز حرکت یه با رو ویال ورودیه در پرهام

 شایلین نبودن از هم و خودم وضع از هم ترسیدم یکم

 

 گفت میزد نفس نفس که حالی در و اومد ها گنده اون از یدونه لحظه همون

 بود فرز خیلی کرد فرار قربان

 

 کنهمی کاری هر نجاتم برای شایلین اینکه از هم و کرده پیدا نجات شایلین اینکه از هم نشست لبانم روی کوچیک لبخند یه
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 میکردم نگاه بهش نفرت از پر نگاهی با فقط و کردمنمی تقال دیگه ، گذاشت مبل رو منو پرهام

 

 ترسیدم هم خیلی ، ترسیدم ، شد نزدیک بهم

 بود وجب یه صورتامون فاصله

 

 گفتم میزد موج نفرت توش که لحنی با

 نمیداری؟ بر سرم از دست چرا: من

 منفیه؟ هنوزم جوابت دارم، دوستت چون: پرهام

 متنفرم ازت بلکه و ندارم دوست من: من

 نمیشههههه مثبت جوابم هم وقت هیچ و

 

 گفت مرموزی نگاهه با ولی شد عصبانی پرهام

 میاد خوشم خیلی متنفرم ازم که تو مثل دخترایی از چون ، کنم بیشتر و نفرت این شعله خواممی: پرهام

 

 !!!!!بود؟ دیوونه آدم این

  چی یعنی آخه

 

 , گوشم زیر کردو نزدیک بهم صورتشو

   شدم نابود گفت که ای جمله با

... 

 

  پرهام جمله  گفتن با

 بود تر فرز که گوشش تو بزنم تا آوردم باال دستمو ، آورد باال گوشم زیر از سرشو وقتی که بود شده زیاد آنقدر نفرتم آتیش

 گرفت دستمو فهمید و

 گفتم بغض با

 بکنی؟؟ برادرت زندگیه با و کاری همچین تونستی چطور عوضیییییییی، سگه یه ، پستی آدم یه تو حیووووونی، یه تو: من
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 بودم شده عاشقت زودتر من گرفت، من از رو تو رهام میگم بازم ، نبودم زیر سربه میکردی فکر که اونقدراهم من: پرهام

 لعنتیییییی

 گفت و اومد گندهااا این از یکی دوباره که بگم چیزی اومدم

 

 کنیم؟ چیکار تو میان در از دارن کنم فکر میاد ویال در پشت از نفر چند صدای قربان

 

 .میریم: پرهام

 

 باش مطمئن میدی پس کاراتو تقاصه: من

 

 نیستم پرهام نکنمت خودم مال اگه که باش مطمئن تو:  پرهام

 

 شد خارج ویال در از بعد و

 شد تداعی ذهنم تو گذشته خاطرات دوباره

 زدم رهام صورت به رحمی بی با که سیلی اون حتی و التماسام ، قسمام. هام گریه

 

  شد وارد بهم عصبی شک نگار دفعه یه

 

 میکشدیم جیغ هم سر پشت

 شدم خالی تا کشیدم جیغ آنقدر

 

 میریختن صورتم روی صدا بی اشکام

  شد باز بلندی صدای با ویال در که گرفتم دستام تو سرمو

 

 شدم خیره بهش تعجب با میزد موج نگرانی و عصبانیت چشماش تو  که آرشام دیدن وبا

 

 بودم حس بی بود سرد نگاهم ولی
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 نبودم دنیا این تو من ولی میزد صدا و میداد تکونم و اومد طرفم به بدو آرشام

  بودم گذشته تو من

 کنهمی داغون آیندممم داره که ای گذشته

 

  و کردم بلند  و سرم نفر یه جیغ صدای با

 شدم خیره میکرد نگام نگرانی و ترس با داشت که شایلین به

 شناختمی هامو حالت همه چمه من میدونست اون

 

 چهرشون تو وهمه کنارش ناآشنای پسر و آرشاویر رو چرخوندم نگاهمو حوصله بی هیراد پسر دیدن با و چرخوندم سرمو

 میزد موج نگرانی

  چرخوندم آرشام نگرانه صورت روی نگامو اون از بعد 

 

 بودن عجیب خیلی برام که طوسی چشم دوتا اون تو شدم خیره بهش اختیار بی

 افتادم زدم بهش اول دفعه که سیلیه اون یاده و آرشام دیدن با

  گذشته به رفت فکرم دوباره 

 رنجوندم خودم از اونو و زدم سیلی یه زد بهم که توحمتی بخاطر رهام به که وقتی

 

  صدایی هیچ بدون ریختن و شدن سرازیر اشکام بودم خیره آرشام صورت به که طور همون

 

 ریختم می اشک فقط گذشته فکر با من ولی میپرسید حالم و میزد صدا اسممو میداد تکونم که درحالی و گرفت بازمو آرشام

 

 بود دستش لیوان یه سمتش برگشتم اومدم بیرون گذشته خیال و فکر از بود همراه بغض با که شایلین صدای با

 

 پریده رنگت سرجاش بیاد حالت بخور اینو بیا برم قربونت من الهی نفس،: شایلین

 نخوردم ولی گرفتم دستش از و لیوان

 



 BESTNOVELS.IRشر : نا               atena.r narges.k: نویسنده       مغرور نیو مهندس طونیش نیمتخصص: رمان                  بهترین رمان ها

142 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 نفس؟ خوبه حالت: مهرداد

 میشهه خاله پسر زود چه

 

 گفتم ای گرفته صدای با

 

 هیـــراد جناب ممنون: من

 

 آشفتس؟ روزت و حال انقدر که کرده چیکار عوضی اون چیشده؟ نفس: شایلین

 (بود من نقشه ها sms اون) شد تکرار گوشم تو پرهام جمله دوباره حرفش این با

 

 کردم پاک اشکامو ، باشم نفس همون داشتم سعی که درحالی و اومدم بیرون خیال و فکر از آرشاویر صدای با

 

 گفتم و زدم لبخندی میکردن نگام نگرانی با داشتن که بقیه روبه و خوردم شایلین قند آب از و

 

 . میشه چی نبود معلوم نبودین شما اگه ممنونم ازتون: من

  کردم تغییر یکدفعه اینطوری چرا که  میکردن نگام تعجب با داشتن همه

 

 گفتم شایلین روبه بود نشسته کنارم که شایلین سمت برگشتم

 

 نگرانتم بازم خوب ولی نمیترسی هیچیم از شجاعیاااا خیلی دونممی البته بودم؟ نگرانت خیلی نشد؟ که چیزیت توخوبی؟: من

 

  کشید عقب خودش یکدفعه که کنم بغلش اومد

 میکردم نگاه بهش داشتم متحیر

 

 شد منفجر بمب مثل یکدفعه میکردو نگاه بهم اخم و بغض با داشت شایلین

 

.... 
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 زد داد و وایساد روبروم و شد بلند شایلین

 باشییی؟ قوی کردی سعی آنقدر نشدی خسته بسه بسه،: شایلین

 کردی؟ درست خودت برای ساله چهار که ای زندگی این از نشدی خسته

 دوستم بهترین  بینم می اینکه از ، خستم چون چرا دونیمی آوردم کم جات من

  خســـــــتـــــم زیاده خیلی که کنهمی تحمل و عذابی و درد کمش سنه خالف بر داره

 من به روز هر بدبخت سامیار اون ، خستم نمیگه چیزی کسی به اینکه از ، خستم ریزیمی خودت تو چیزو همه اینکه از

  پرسهمی من از و حالت و میزنه زنگ

  چراااا؟ دونیمی

 ...نگر من که بفهمی خواینمی چرا میگی دروغ بهشون چون

 

 میکردم نگاه بهش و ریختم می اشک فقط منم و ریختمی اشک و میزد حرف شایلین

  بده ادامه نتونست دیگه میزد نفس نفس بود زده حرف سرهم پشت آنقدر

 بغلش حرکت یه با رفتم و شدم بلند سرجام از

 کردم زمزمه گوشش تو

 ای؟ بچه کنه فکر آرشاویر میخوای ، نکن گریه آنقدر بسه: من

 

  داره؟ ربطی چه اون به: شایلین

 wc سمت رفت ببخشید یه با و اومد بیرون بغلم از بعدم

 بود؟ کی آدم اون بگی؟ چیزی خواینمی نفس: مهرداد

 میاد بدم اینقدر آدم این از چرا خداااااااااا

 گفت محکمی لحن با آرشام که بدم جواب اومدم

 

 میدن توضیح بخوان خودشون اگه مهرداد: آرشام

 

 خوبی تو چقدر
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 کشید عمیق نفس یه و داد تکون سرشو مهرداد

 بیرون اومد wc از شایلین موقع همون

 گفت و بقیه سمت اومد

 میشد چی نبود معلوم نبودید شما اگه ، ممنونم ازت: شایلین

 

 کنید حساب ما رو میتونین داشتین احتیاج ای دیگه کمک به ،اگه میکنم خواهش: سپهر

 گفت و زد جذاب لبخند یه شایلین

 

 ممنون: شایلین

 

 بود هم تو اخماشو سپهر با شایلین زدن حرف از آرشاویر

 شایلین روبه آرشاویر 

 

 بمونیم؟ اینجا امشب ما میخوای: آرشاویر

 

 گفت و گرفت خودش به مغروری قیافه ولی خداشه از میدونستم که شایلین

 

 نداره دلیلی! نمیدونم: شایلین

 

 بترسی ممکنه: آرشاویر

 

  مونیممی آرشاویر و من میخواین اگه میگه راست آرشاویر خانم، شایلین: سپهر

 افته بی اتفاقی دوباره ممکنه

 

 بدیم زحمت بهتون خوایمنمی ممنون خیلی: شایلین

 

 دارین اختیار زحمتی، چه: سپهر
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 چیه شما نظر خب؟: پرسید من روبرو بعد و

 نمونده چیزی صبح تا بشیم مزاحمتون نمیخوایم ممنون خیلی: من

 

  زحمت کدوم بعدشم بمونیم، و بشیم مزاحمتون قراره ما: سپهر

 

 ویال برگردین آرشاویر و تو آرشام مونیممی سپهر  و من پس: مهرداد

 

 پررروووو ، بمونی تو نمیخوام اااه

 

 گفت سپهر و مهرداد روبه و کرد اخم آرشام

 

 ویال برگردین سپهر و تو مونیممی آرشاویر و من نکرده الزم: آرشام

 

 گفتم من که بگه چیزی اومد مهرداد

 

 دادیم زحمت بهتون امشب ویال، برگردین سپهر آقا و شما بهتره میگه راست ایشون: من

 

  رفتیم سرشون پشت هم شایلین و من شد بلند سپهر با جاش از و کرد خفن اخم یه مهرداد

 گفت من روبه و برگشت که بره میخواست

 

  داشتی مشکلی روبروام همین من: مهرداد

 گفت و گرفت طرفم کارت یه

 بزن زنگ افتاد اتفاقی هر توشه شمارم کارتمه این

 

 گفت کرد  اخم کارش این با آرشام

 

 نفس به بدی شمارتو بخوای که نیست نیازی اینجام من وقتی: آرشام



 BESTNOVELS.IRشر : نا               atena.r narges.k: نویسنده       مغرور نیو مهندس طونیش نیمتخصص: رمان                  بهترین رمان ها

146 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 داد دست بهم شیرین حس یه و میزد صدا اسممو که بود بار اولین

 

 خورد بدردت بعدا شاید: مهرداد

 

 بخیر شبتون ، نیست نیازی هیراد جناب ممنون خیلی: من

 

 گفت و توش گذاشت و کارت و گرفت دستمو مهرداد

 بخیر توهم شب: مهرداد

 

  و جیبم تو گذاشتم حرص با و کارت

 برگشتم که همین

 

... 

 

 دیدم سرم پشت و آرشام برگشتم که همین

  فهمید نمیشد هیچیو نگاهش تو از و بود اخم صورتش رو

 

 گفت و خودش جیب تو گذاشت و آورد در و کارت و بافتم جیب تو کرد دست

 

 فهمیدی؟ بخوای کمک و بگیری شماره کسی از نداری حق کنارتم من وقتی تا: آرشام

 

 شدههههه شکلی این چرا این

 مهربون چه

 

 داده تکیه اپن به آرشاویر و میکرد درست قهوه داشت آشپزخونه تو شایلین رفتیم سالن طرف به باهم و دادم تکون سرمو

  میکرد نگاهش و بود
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  کاناپه رو نشست رفت و داد ما به حواسشو آرشاویر آرشام سرفه صدای با

 نشستیم رفتیم آرشامم و من و آورد هارو قهوه شایلین موقع همون

 

 پرسید آرشاویر که برداشتم و فنجون

 

 ها شما با ،نسبتشون داشتن چیکار بودن؟ کیا اینجا بودن اومده که های آدم اون افتاده؟، اتفاقی چه بگین نمیخواین: آرشاویر

 بوده؟ چی

 

 گفت آرشام که  کردیم بهم نگاه یه شایلین و من

 

 بیاد بر کمکی ما دست از شاید بگین، میتونین دارین دوست اگه البته: آرشام

 

 دوست یه آدم این که بدونین میخوام حد این در فقط ، ندارم شرایطشو واقعا چون بگم بهتون چیزو همه تونم نمی االن: من

 بود اون کاره امشبم کارای یهمه و بود اون طرف از اونروزم گالی و قدیمیه

 

 گفت و کرد اخم آرشام

 

 چیه؟ کاراش این دلیل: آرشام

 گفت شایلین یکدفعه

 

 کنه مجبورش میخواد کرده رد نفس چون و داده ازدواج پیشنهاد نفس به ، نفسه عاشقه: شایلین

 

  بگیری و فک اون جلوی دقیقه دو نمیتونی ، شایلین بگیرم گل دهنتو ای

 

 گفت بلندی صدای با و کرد هم تو وحشتناک اخماشو و شد قرمز صورتش آرشام یکدفعه

 



 BESTNOVELS.IRشر : نا               atena.r narges.k: نویسنده       مغرور نیو مهندس طونیش نیمتخصص: رمان                  بهترین رمان ها

148 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کرده؟ خواستگاری چیییییییی؟: آرشام

  کرده؟ خواستگاری نفس از خندیده آبادش جد هفت گور به عوضی مرتیکه

 

 میکردیم نگاه آرشام به تعجب با همون

 

 میخورد حرص من خاطر به اینطوری وقتی داد دست بهم شیرینی حس چقدر

 

 آرشام؟ چته: آرشاویر

 

 گفت و کرد ماهاش تو دستشو کالفه و سرکشید قهوشو آرشام

 

 هیچی: آرشام

 داد ادامه من روبه

  کنی حساب روم همکار یه اصال یا ساده دوست یه عنوان به میتونی خواستی کمک اگه

 

 گفتم و زدم لبخند یه

 ممنون خیلی: من

 

 میخوابین؟ کجا شما بخوابم، میرم من: شایلین

 

 خوبه کاناپه رو جا همین: آرشاویر

 

 !هستا خالی اتاق باال: من

 

 میریم زود صبح ، خوبه جا همین نه: آرشام

 

 ممنون بازم میارم، براتون بالشت و پتو االن راحتین هرجور باشه: من
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 میکنم خواهش: آرشام

  آوردم براشون بالشت دوتا و مسافرتی پتو تا دو و رفتم

 

 بخیر شب: من

 

 بخیر شب: شایلین

 

 بخیر هم شما شب: آرشاویر و آرشام

 

  اتاقامون تو رفتیم شایلین و من

  خوابیدم گرفتم درآوردم و بافتم

 بود 2 ساعت

 .پرهام نگذره ازت خدا اوووف

.... 

 

 بیدارشدم میزد صدام داشت که شایلین صدای با صبح

 

 نفـــــس؟: شایلین

 

 هووم؟: من

 

 میرسنااااا ها بچه االن 11 ساعت پاشو ااااه: شایلین

 

 کن ولم شایلین روحت تو ااااه: من

 

 گفت و برداشت صورتم از رو پتو
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 دیگههه پاشوووو: شایلین

 

 گفتم و تخت رو نشستم کالفه

 

 بخوابم گذاشتی اگه: من

 

  بیرون اومدم صورتم و دست شستن از بعد و wc سمت رفتم شدم بلند بعدم

 سرمه های خط  بود پام که ای برمودا شلوار چون و کردم عوض سرمه تیشرت یه با و بود تنم تاپ یه دیشب از که لباسمو

 میمود بهم داشت ای

 پایین رفتم و زدم رژ یه و بستم اسبی دم موهامو

 

 میزد حرف تلفن با داشت و بود نشسته طوسی شلوار و طوسی و سفید تیشرت یه با کاناپه رو شایلین

 گفتمی آدرس بهشون داشت چون بودن ها بچه کنم فکر

  شایلین پیش نشستم رفتم و ریختم چایی لیوان یه و خونه آشپز تو رفتم

 شد تموم تلفنش که خوردم می چاییمو داشتم

 

 بود؟ کی: من

 

 اینجان دیگه 15min تا ، آرشیدا سالم، علیک: شایلین

 

 رفتن؟ کی آرشام و آرشاویر خوبه،: من

 

 کردن تشکر دیشب بابت کاغذ یه رو فقط بودم، خواب من دونمنمی: شایلین

 

 اومدن؟ خانم سروناز و قاسم مش راستی هوم،: من
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 اومدن پیش ساعت نیم آره: شایلین

 

 .شدیم دیدن مشغول و کردم روشن Tv و دادم تکون سرمو

 

 اومدن اینا آرشیدا  بعد دقیقه بیست

 اومدن بود سفید  4cرومئو آلفا یه که که آرشیدا ماشین با پری و رها و ملیکا

 گفت آرشیدا پرسی احوال سالم از بعد

 

 آرشامه و آرشاویر ویالی روبرو ویالتون نگفتی: آرشیدا

 آرشاویره؟ و آرشام مال رویی روبه ویال مگه: پری

 اوهوم: آرشیدا

 اومدن؟ دونستیمی فهمیدم، دیشب منم: من

 چی پس آره: آرشیدا

 کنم؟ عوض کجا لباسامو من:  ملیکا

 بدم نشونتون اتاقاتونو بیاین دنبالم: شایلین

 اتاق یه تو هم آرشیدا و ملیکا و رفتن اتاق یه تو رها و پری

 

  پایین اومدن کردن عوض لباشاشونو ها بچه اینکه از بعد

 

 .آورد شکالتی کیک و قهوه برامون خانومم سروناز

 

 خانوم سروناز مرسی: من

 بیرون؟ میرین یا کنم درست نهار دخترم، جون نوش: خانوم سروناز

 هوم؟, بیرون بریم و شام بخوریم خونه و نهار نظرم به: شایلین

 

 کنه درست ماهی برامون خانم سروناز شد قرار و کردن موافقت همه
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 برقصیم بزاریم آهنگ داد پیشنهاد آرشیدا که خندیدیممی و زدیممی حرف دری هر از بچه با بودیم نشسته

 

  افته بی کی به که کردیم کشی قرعه گذاشت شافل رقص مخصوص آهنگ یه و آورد فلششو شایلین

 افتاد شایلین به

  بودیم وارد خیلی و شافل ولی داشتیم مهارت مختلفی رقصای تو جفتمون شایلین منو

 

 خوشرنگم قرمز رژ یه و  کرد عوض  بود نافش رو تا که خوشگل تاپ یه و کوتاه  لی شلوارک یه با لباساشو رفت شایلین

  رقصیدمی هماهنگ شایلین و خوندن به کرد شروع آهنگ زد

 زدیممی سوت و دست هم ما

 

 باز و در کیه؟ بپرسم اینکه بدون همین برای خانومه سروناز کردم فکر زدن و  ویال در زنگ که رقصیدمی داشت شایلین

  نشستم رفتم و گذاشتم باز ورودیو دره و کردم

 میکرد خودش خیره و هرکس که میکرد اجرا خاصی مهارت با و حرکات همه شایلین

  کاناپه پشت رفت بدو بدو و زد جیغ پری یکدفعه

     

  برگشتیم صدا سمت به سرفه صدای با که میکردیم نگاه بهش تعجب با داشتیم طوری همین ما

 ...و

.... 

 

 دیدیم که برگشتیم صدا سمت به

 میکنه نگاه شایلین به توشونه تحسین برق که چشمایی با داره آرشاویر 

  کاناپه پشت رفتن و کشیدن خفیف جیغ یه ملیکا و رها

 باال رفت ها پله از بدو بدو  و کشید جیغ یه شایلینم

 میکردیم نگاه آرشاویر به تعجب با هم آرشیدا و من

 بیرون رفت سریع ببخشید یه با و کشید موهاش تو دستی کالفه و اومد خودش به آرشاویر

 

 دنبالش رفت هم آرشیدا
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 داره؟ چیکار اینجا آرشاویر که بودم متعجب هنوز من

 

 اتاقشون تو باال رفتن سریع ها بچه 

 و اتاقم تو رفتم سریع منم

 با اتاقش از شایلینم من با همزمان که بیرون اومدم اتاق از و سرم رو انداختم شال یه و پوشیدم تیشرتم رو باز جلو مانتو یه 

  ساده شلوار و مانتو یه

 بیرون اومد

 

  داشت؟ چیکار اینجا این: شایلین

 میدونم چه من: من

 کرده؟ باز براش درو کی کنم؟ نگاه صورتش تو چطوری حاال رفت، آبرو خدا وااای: شایلین

 نکردم نگاه آیفون دیگه بگیره سبزی رفته چون خانومه سروناز کردم فکر من:  من

 ! نفس: شایلین

 مگه شده چی حاال چیه؟: من

 رفتم سرش پشت منم پایین رفت ها پله از و رفت بهم غره چشم یه شایلین

 

 افتاد شایلین به نگاهش تا آرشاویر ما سمت برگشتن پا صدای با میزنن حرف دارن آرشیدا و آرشاویر دیدم حیاط تو رفتم

 فرستاد براش چشمک یه و شد شیطون چشماش

  بود شده باز نعلبکی اندازه چشامون شایلین و من

 رفت بهش غره چشم یه و اومد خودش به شایلین

 

 شده؟ چیزی: من

  بیمارستان نرفته دیگه بوده جزعی چون و کنهمی تصادف ویال نزدیک میمومده داشته دوستامون از یکی: آرشاویر

 کنه پانسمان زخمشو بیاد یکیتون میشه اگه گفتم کرده خونریزی زخمش حاال ولی

 

 گفتم شایلین به رو و دادم تکون سرمو
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  بیاد کن صدا رو رها برو شایلین،: من

 داخل رفت و داد تکون سری شایلین

 بود استیشن مسول و پرستار رها

 

 شایلینم که زد شیطون و جذاب لبخند یه شایلین روبه آرشاویر آخر لحظه اونا ویالی رفتن آرشاویر و آرشیدا با اومد که رها

 برگردوند روشو و کرد اخم یه

 

 

  اومدن آرشیدا و رها مین 20 بعداز

 خورده بخیه تا 3 فقط و نبوده مهمی چیزه گفت رها و

 

 بودن خسته خیلی چون بخوابن رفتن ها بچه که بود 3ساعت خوردیم نهار اینکه از بعد

 بگردیم بیرون بریم بعدش تا بخوابن ساعت 2 شد قرار

 نمیومد خوابم بودم شده بیدار تازه چون من جز به خوابیدن رفتن همه

  رفتم ور گوشیم با یکم

 گوشیمو و گوشم تو گذاشتم هاهم هندزفری و کردم سرم شال یه و پوشیدم ستشو سوییشرته با کن گرم شلوار یه شدم بلند

 و سوییشرتم جیب تو گذاشتم

 .بیرون زدم ویال از

 

 میکردم فکر و میزدم قدم آروم آروم

 دریام کنار دیدم اومدم خودم به وقتی که بودم خودم هوای و حال تو و کردم فکر آنقدر دیشب، اتفاق به ، زندگیم به

 ها ماسه رو نشستم

 

 داد نجاتم اومدنش با دیشب که کسی آرشام سمت رفت فکرم لحظه یه

 خاصه آنقدر رفتاراش چرا دونمنمی

 نداشتم رهامم به حتی که حسی دارم آدم این به حسی یه
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 برگردوندم که سرمو پشتمه کسی کردم حس

... 

 

  برگردوندم که سرمو پشتمه کسی کردم حس

 دیدم رو آرشیدا

 آوردم در گوشم تو از هامو هندزفری و زدم لبخند یه

 

 میکنی؟ چیکار اینجا سالم،: من

 

  کنارم ها ماسه رو نشست اومد آرشیدا

 

 چی؟ تو درآوردم اینجا از سر که بزنم قدم اومدم خوابی کردم فکر ببینمت اینجا کردمنمی فکر سالم،: آرشیدا

 

 طور همین منم: من

 

  آرشیدا منو بین سکوت دقیقه چند از بعد

 کردم نگاه بهش تعجب با زد که حرفی با

 

 داری؟ مشکلی تو نفس: آرشیدا

 

 چطور؟ نه: من

 

 خیلی رو آدما و روانشناسی رشتم من دونیمی خودت که همونطور ولی کنم دخالت زندگیت تو خوامنمی من ببین: آرشیدا

 جواب کنم مجبورت خوامنمی درسته؟ غمه یه هات شادی و خنده این همه پشت میکنم احساس ولی ببخشید  میشناسم خوب

  کنی دل دردو باهام میتونی ولی بدی و سوالم
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 گفتم سکوت یکم از بعد و دریا سمت برگردوندم و بود آرشیدا سمت االن تا که و سرم

 

 میام که نیست دور زیاد روز اون بده وقت بهم باشم روراست خودم با تا دارم زمان به نیاز آرشیدا، نمیتونم نه االن:  من

 گذشته تو که رو اتفاقاتی و حرفایی بخوام برام سخته ولی میشم تر سبک خیلی خودم دونممی میگم بهت چیو همه و پیشت

 بگم کسی برای رو افتاده برام

 شرمنده

 

 گفت و گرفت دستمو آرشیدا

 

 کنی حساب من رو میتونی داشتی کاری هر موقع هر عزیزم ندارد عیب: آرشیدا

 

 زدم لبخند 

 

 گفت سرمون پشت از یکی یهو

 

 آرشیدا؟: صدا

 دیدیم و آرشام که صدا سمت برگشتیم باهم همزمان آرشیدا منو

 چرا؟ دونمنمی گرفت گر تنم و هزار رو رفت قلبم ضربان آرشام دیدن از

  شدیم بلند آرشیدا و من

 گفت ذوق با و آرشام بغل پرید سریع آرشیدا

 

 آرشام: آرشیدا

 گفت و خندید آرشام

 دیدیما همدیگرو ظهر همین خوبه: آرشام

 بود شده تنگ برات دلم خب: آرشیدا

 

 شده تنگ براش دلم چقدر کرد و سامی هوای دلم میکردم نگاه بهشون لبخند نیمچه یه با داشتم من
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 کرد سالم سر با و زد لبخند یه افتاد من به نگاش تا آرشام

 دادم جوابشو سر با منم

 

 گفت جفتمون روبه آرشام که بیرون اومد آرشام بغل از آرشیدا

 

 تنهایی؟ اونم میکنین؟ چیکار اینجا: آرشام

 

 دیدم و نفس بزنم قدم اومد شدم بلند خواب از منم بود اومده تنها خودش نفس اول: آرشیدا

  داد تکون سری آرشام

 اون تمومه چی همه کال اخالق خوش مهندس، خوشگل، خوشتیپ،! دارم داداشی چه بببین خداییش نفس: من روبه آرشیدا

 نه؟ مگه ، طور همین هم یکی

 

 کنهمی نگاه بهم جذاب لبخند یه با داره دیدم کردم آرشام به نگاه یه و خندیدم

 

 بگیربابا تحویل داداشاتو این کمتر یکم اووووووو: من

 گفت و کمرش به زد دستاشو آرشیدا

 نمیگیری؟ تحویل داداشتو خودت تو داداشامنااا، سالمتی تا بگیره؟ کی پس  نگیریم تحویل من: آرشیدا

 

 گفتم و زدم لبخند یه سامیار آوری یاد با

 

 گرفت تحویلشون باید میبینم میکنم فکر دارم که حاال خوبه، خیلی داشتن داداش چرا: من

 

  خندیدن آرشام و آرشیدا

 

  دیگه شدن بیدار ها بچه االن آرشیدا، بریم بیا ، خب: من

 

 بریم اوهوم: آرشیدا
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 آرشام روبه منم رفت جلو جلو و کرد خداحافظی آرشام از آرشیدا

 

 ممنون بازم افتادی، زحمت تو کنم تشکر دیشب بابت ازت میخواستم: من

 

 نکردم کاری میکنم، خواهش: آرشام

 

 خداحافظ: من

 

 باشین خودتون مراقب ، خداحافظ: آرشام

 

 شدم دور آرشام از و دادم تکون سری

 

 بود وایساده منتظرم جلوتر یکم آرشیدا

 

 کردیم حرکت ویال سمت به آرشیدا با

 

 میزد در داشت و بود وایساده در جلوی پستچیه بود معلوم که مردی یه دیدیم رسیدیم که کوچه سر

 

  رسیدیم و کردیم تند قدمامونو آرشیدا با

 کرد باز و در شال و مانتو یه با شایلین موقع همون که ویال در

 

 سالم: آرشیدا و من

 سالم: شایلین

 بفرمایید: مرده روبه من

 دارین بسته یه: مرده
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 بگم چیزی اومدم تا

 

 شد کوچه وارد مشکی بنز مرسدس یه

 بودمش دیده بیمارستان پارکینگ تو چندبار چون آرشاویره مال کنم فکر

 

 شد پیاده ازش آرشاویر و وایساد ویال جلوی دقیقا بودیم وایساده در جلوی که ما دیدن با ماشین

 

 گفت و ما سمت اومد

 

 اومده؟ پیش مشکلی سالم،: آرشاویر

 

 گفت و کرد اخم یه شایلین

 

 نیست خیرمشکلی نه: شایلین

 

 کیه؟ برای بسته آقا: من

 

 آرین شایلین خانم برای بسته: مرده

 میکردیم نگاه شایلین به تعجب با هممون

  بود کرده تعجب خودشم

 

 درآورد رز رنگی های گل از پر سبد یه کنارش از مرده

 دهنمون جلوی گرفتیم دستامونو شایلین و آرشیدا و من که بود خوشگل آنقدر

 

  رفت گال سبد دادن و شایلین از امضاء گرفتن از بعد مرده

 

 ؟ هان کیه طرفه از شیطون ببینم ، خانم شایلین به به: آرشیدا
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 دونمنمی: شایلین

 

 گفت بود کرده اخم که درحالی آرشاویر

 نیست توش کارتی: آرشاویر

 

 بیشتر چشاش لحظه هر خوندنش با و کرد بازش و درآورد توش از خوشگل کارت یه و کرد اونور و اینور و سبد شایلین

 میشد باز

 

.... 

 

 کیه؟ طرف از شایلین: من

 ها؟: شایلین

 کیه؟ طرف از: من

 نوشته متن فقط واال دونمنمی: شایلین

 ببینم؟ بده: آرشاویر

 باال انداخت ارشاویر برای هاشو ابرو و من سمت گرفت کاغذ آرشاویر به توجه بی شایلین

 

 کرد خفن اخم یه بود شده عصبی شایلین دست از حسابی که آرشاویرم

 

 گرفتم شایلین از و کارت

 

  بیاد خوشت گال از امیدوارم

 نمیشناسمت زیاد

  شدم عاشقت میکنم فکر و شدم آبی تیله دو اون جذب اول نگاه همون تو ولی 

 .خدانگهدار

 کیه؟ یعنی

 نفهم پسر بده آزار بلده فقط که اون نه پرهامه؟ نکنه
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 نفس؟ چیشد: آرشیدا

 تو؟ بریم کیه، طرف از نیست معلوم هیچی،: من

  بریم: آرشیدا

 گفتم و شایلین به

 

 میده نشون خودشو حتما بریم، بیا: من

  داد تکون سرشو

 شدیم ویال وارد دستمو گرفتم و سبد و کردیم خداحافظی آرشاویر از آرشیدا و من

 

 

* 

 

 شایلین                     

 

 

  خدانگهدار: من

 شد کشیده دستم که تو برم میخواستم

 

 شدم خیره آرشاویر شرمنده چشمای به و برگشتم

 

 ؟!میکنی رفتار اینطوری چرا: آرشاویر

 گفتم و کشیدم دستش تو از بازومو 

 

 بود؟ نکرده حاال تا کس هیچ که کردی من با کاری نمیدونی خودت نمیدونی؟ خودت میپرسی؟ داری چرا؟: من

 !جالبه کردم؟ کارو این چرا پرسیمی حاال بعد( زدم عصبی پوزخند یه) بابام حتی
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 بود ناراحت و شرمنده خیلی آرشاویر نگاه

 بخشیدمت بگم و بغلش بپرم بود ممکن چون کنم نگاه بهش تونستمنمی

 نمیبخشم نکنه خواهی عذر تا ولی

 دهنمی و کاری همچین اجازه بهش و بیشتره خیلی غرورش معموال چون کنه خواهی معذرت نکنم فکر البته

 

 کن نگاه من به: آرشاویر

 

 کنم نگاه چشماش تو نمیتونستم و بود پایین سرم

 راست سمت برگردوندم و روم و کردم اخم

 

 شایلین؟ اره بیزاری؟ ازم اینقدر نمیکنی؟ نگاه بهم چرا: آرشاویر

 

 شدم خیره چشماش و گرفتم باال سرمو و کردم بغض ناخداگاه که زد پیشیمونی و ناراحتی با و حرف این آنقدر

 

  نشست لباش رو کوچیک لبخند یه

  شد نزدیک بهم قدم یه

 

 نمیزدم بهت سیلی اون و نمیرفتم در کوره از و شدمنمی عصبانی خاطرت به وقت هیچ بودی ارزش بی برام اگه: آرشاویر

 و گرفتم گر و شد مور مور تنم صورتم با دستش تماس از ،,کرد نوازش و بود زده سیلی که و طرفی همون دستش پشت با)

 (هزار رو رفت قلبم ضربان

 

 ؟ بخشیمی منو ، خواممی معذرت بگم اگه: آرشاویر

 

 کرد؟ خواهی عذر من از این کردم، نگاه بهش تعجب با

 میکنم فکر راجبش ، دونمنمی ، اوووووم: من

 

 گفت و خندید آرشاویر
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 اره؟ بکشم منت باید حاال حاال یعنی: آرشاویر

 چی؟ پس ، اره: من

 گفت نشست دلم به خیلی که خاصی لحن با و داد تکون سرشو

  میکشم منتتو عمرمم آخر تا نیست، چیزی که کشیدن منت بخواه، جون تو: من

 

  پایین انداختم و سرم ، شددم داغ

 

 شده چم نمیدونم

 گفتم فکر بدون یدفعه

 بخشیدمت: من

 گفت و زد جذاب لبخند یه

 نبخشی؟ میتونی مگه: آرشاویر

 میگیرمااااا پس حرفمو: من

 کردم غلط باشه: آرشاویر

 خندیدم

 فعال برم، دیگه من: من

 خداحافظ: آرشاویر

 

 شدم سالن وارد تا

... 

 

 پایین اومد می ها پله از داشت که دیدم رو ملیکا شدم سالن وارد تا

 

 سالم: من

 سالم: ملیکا

 کرد سالم ملیکا به میرفت ور گوشیش با داشت که حالی در آرشیدا
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 کجان؟ بقیه: من

  بشن حاضر اتاقاشون تو رفتن: آرشیدا

 چنده؟ ساعت مگه: من

 6: آرشیدا

 

 اتاقم سمت باال رفتم پله از و دادم تکون سری

 

 دار زاپ لی شلوار یه کمد تو از

  نبود تیره خیلی آبیش که دراوردم

 کردم پام شلوارمم پوشیدم،( newyork)بود نوشته طالیی اکلیل با روش که سفید تیشرت یه

 کردم تنم و دراوردم کمد تو از مشکی باز جلو مانتو یه

 کنم سرم تا گذاشتم تخت روی و داشت همخونی شلوارم رنگ با تقریبا که ای سرمه شال یه

 

 بافتمشون و کردم شونه موهامو

 کردم پاک و بودن مشکی که و اسکیچرز کتونیای و انداختم و دوشیم کیف و کردم سرم و شالم

 میداد نشون تر کشیده چشمامو که کشیدم نازک چشم خط یه ، زدم رژ یکم و آیینه جلوی نشستم

 زدم برداشتم عطرمو

 بیرون زدم اتاق از و کیفم تو انداختم و پولم کیف و آیینه+ رژ+ گوشی

 

 بودن نشسته سالن تو همه

 بود زده مشکی و زرشکی تیپ پری

 ایقهوه و کرم تیپ ملیکا

 بود زده طوسی تیپ آرشیدا

 و آسمونی آبی شال یه و  90 لی شلوار یه با و زانوش باالی تا مشکی اسپرت مانتو یه شیک و جذاب همیشه مثل هم نفس

 مالیم آبی اسپرت کفش و مشکی کیف

 

 گفت زد سوت یه آرشیدا
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 ندزدنت؟: آرشیدا

 بده خودت به حواستو: من

 

 بریم؟: نفس

 اوهوم: من

 

 نشستن آرشیدا رومئو آلفا تو رفتن آرشیدا و رها و پری و نشستیم نفس مازراتی تو رفتیم نفس و ملیکا و من

 

 فرمون پشت هم نفس عقب هم ملیکا و نشستم جلو من

 شد من متوجه بیرون بود ریخته و بود کرده فر و موهاش جلوی که میکردم نگاه نفس قیافه به داشتم

 

 کنه تکرار انقدر شد پاره حنجرش آرشیدا ، بزن و سقف من زدن دید جای به: نفس

 

  شد باز ماشین سقف که زدم و سقف دکمه و خندیدم

 

 بزن و ضبط نفس: ملیکا

 باش: نفس

 

  خوندن به کرد شروع خان بهرام ماهان از ترس آهنگ که کرد روشن و ضبط نفس

 

 میخوندیم آهنگ با و میپریدیم پایین باال هم ملیکا و من

 

 (فرضیه اسم این) ساحل شاپ کافی دم رسیدم 20min از بعد

 

 شد ما متوجه ها نگاه از خیلی که شدیم شاپ کافی وارد هم با همه
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 سمتمون اومد گارسون که نشستیم نفره6 میز یه سمت

 دارین؟ میل چی اومدین، خوش خیلی: گارسون

 نوتال شیک: آرشیدا

 همینطور هم ما: رها و پری

 شیک میلک: ملیکا

 شکالتی کیک با قهوه: نفس

 شکالتی کیک با میخوام قهوه منم: من

 

 شد دور ما از و داد تکون سری گارسون

 قشنگه خیلی اینجا وااای: رها

 اوهوم: ملیکا

 بریم؟ کجا قراره حاال: پری

 میخوریم شام میریم بعدم بازار بریم خواستین اگه زنیممی دور شهر تو میریم اینجا از: نفس

 خوبه: ملیکا

 خورد زنگ آرشیدا گوشیه موقع همون

  پاشد سرجاش از ببخشید یه با و

... 

 

 هاااا میزنه مشکوک آرشیدا ، اووووووو:  پری

 

 اوهوم: ملیکا

 

  سرجاش نشست اومد آرشیدا 5min از بعد

 

 کردی؟ ترک و صندلیت خاطرش به که میکردی صحبت محترمی شخص کدوم با بگی خواینمی ، گلم ، جان آرشیدا: پری

 

 بودهااان؟ کی شیطوون ببینم: ملیکا
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 اینجا میاد داره بود، عشقم ، اووووووم: آرشیدا

 

 اووووووووووووو: هم با ملیکا و پری یکدفعه

 

 ژوووووون: من

 

 خنده زیر زدیم همه

  بودن نشسته پسر تا سه که بغلیمون میز

 گفتن پرت و چرت به کردن شروع خندیدنمون صدای شنیدن با

 

 صدااااییی چه ، جووووون: اولی

 

 حلقم تو چشمات ، ببین رو طوسی چشم اون: دومی

 

 جیگریییی چه ، بچسبین هرو آبی چشم اون: سومی

 

 خنده زیر زدن تایی سه بعدم

 

 شد بلند میکرد تعریف چشمام از که دومیه پسر یکدفعه دادن ادامه اونا ولی نکردیم توجه بهشون ما

 شدیم خوشحال بره خوادمی اینکه هوای به ماهم

 بهتر کمتر یکی

 ما میز سمت اومد اون ولی

  بودم نشسته میز دم من

 گفت و انداخت نگاهی یه چشمام تو و من سمت اومد دومی پسر

 

 خوشگلی خیلی کنه، نگاه چشمات تو ها ساعت داره دوست آدم میدونستی؟ کنهمی جادو ادمو چشمات: پسر
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  شد بلند صندلیش پشت از نفس یدفعه

 عصبانیه خیلی االن و حساسه من رو میدونستم

  میدن سفارش میرم که قسمتی سمت رفت اون ولی کنه دعوا پسره با بیاد که بودم این منتظر لحظه هر

 

 هم زیاد نکنم فکر البته که کنن بازیافتت بعدم و کنه جمعت بیاد آشغالی ماشین باید ، وگرنه بدون حدتو عمو هووووی: پری

 بشی ای استفاده قابل کاالی

 

 خنده زیر زد دخترا بقیه با بعدم

 

  شونش رو زد یکی که بده جواب خواست بود آورده جوش که پسره

  شدم بلند ترس از من که کشید فریاد یه پسره یکدفعه

 

  بعلهههه دیدم

 صورتش رو که خودمه خواهر

 ریخته قهوه شیر

  گرممممم دمت

 

  سمتش اومدن پسره دوستای

 رفت دنیا سر اون تا کنم فک که کشید نفس سر دادی یه بود دومیه برادر انگار که پسره یه یدفعه

 

 هاااااااان خوردی،؟ بود گوهی چه این مریضی، مگه ، عوضیییی دختره: اولی

  نفس صورت بزنه باال اورد دستشو یدفعه

 برگرده پسره شد باعث که و دستش رو نشست مردونه دست یه که

 

 نبود آرشااام جز فردی کس اون و
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 نبود معلوم میکرد چیکار اینجا

 

 ......... پسره کنی بلند کی رو دست میخواستی هااان؟ عوضیییی گفتی کی به: زد فریاد پسره روبه آرشام

 

 کشیدیم جیغ هم ما عقب رفت قدم یه و کشید جیغ یه نفس که پسره صورت تو خوابوند مشت یه بعد و

 

 بودن شده جمع دورمون مردم همه

 

 صدا و آرشام جیغ با باهم نفس و آرشیدا که آرشام صورت تو زد مشت یه و دوستش کمک رفت سومی پسر اون یکدفعه

 زدن

 

  عقب رفت قدم چند بود خورده که مشتی خاطر به آرشام

 کردن جداشون اومدن مردم که بزنه دیگه مشت یه اومد

 

  دوستم صورت رو ریخت رو قهوه که بود عوضیییی دختره این آخه، چه تو به....... مرتیکه: سومی پسر

 

 کرده فکر هرزه دختره ، صورتش رو ریختی رو قهوه که کردیم چیکارت مگه وحشی دختره بببینم: نفس به رو پسردومی

 ......کی

 

  پسره اون صورت تو زد دیگه محکم مشت و کشید فریاد یه و آورد جوش آرشام حرفش این با

 

  بودیم شک تو هممون که ما

  بود عصبانی شدت به  نفس ولی

 

 گفت ما روبه و خروجی در سمت کشید و گرفت نفسو دست آرشام

 

 بیرون بیاین بدویین: آرشام
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 بیرون رفتیم و کردیم حساب اینکه از بعد

 

 بودم مونده من فقط افتادن راه ارشام سر پشت همه

 قشنگ چش کجا:گفت و گرفت و جلوم دومیه پسر که خروجی در سمت میرفتم داشتم و برداشتم صندلی رو از و کیفم منم

 کردیمااااا گیری عجب بابا ای

 سوخته بابا گمشو:گفتم و بازوش تو کوبوندم کیفم با محکم ی ضربه یه

 اهمیتی هیچ ولی شنیدم و مردم ی زمزمه میشدم خارج شاپ کافی از داشتم وقتی کنار رف در جلوی از حرکتم این با

 ندادم بهشون

 

            

 نفـــــــس           

   

 بخورم بود نزدیک بارم چند و کنم حفظ و تعادلم نمیتونستم که بیرون برد شاپ کافی از خودش با و کشید و دستم همچین

 زمین

 جلوی و من و داشت نگهم خودش ماشین جلوی اینکه تا میبرتم کجا داره نفهمیدم اصال بیرون اومدیم شاپ کافی از وقتی

  وایسوند خودش

 ...اصــ:من

 بدم ادامه و حرفم نذاشت

 کردم می ترش ناقص میزدم من نمیریختی قهوه تو اگه کردی خوبی کار خیلیم اتفاقا:

 میومد خون داشت پیشونیش 

 پیشونیت ولی:من

 سادس خراش نیس،یه مهمی چیز:

 متاسفم خیلی:من

 باال اوورد و دستش وقتی که پیشونیش رو گذاشتم دستمال و پیشونیش سمت بردم و دستم اووردم در کیفم تو از دستمال یه و

  عقب کشیدم و دستم زود من کرد برخورد باهم دستامون نگهدار   و دستمال من جای به تا

 برگشتیم سمتشون به ها بچه ی خنده صدای با که

 کردم می پاره تیکه پسررو خودم نبود نفس،اگه به ایول ینی:پری
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 نبودید؟ فیلم اخر ی تیکه این بابا:شایلین

 شد؟ چی مگه:ملیکا

 پا یه بابا: گفت یهو ارشیدا که کردم می نگاه و بود افتاده براش اخر ی لحظه که اتفاقی داشت که شایلین به داشتم لبخند با

 خودتوووون واسه دالورید

  کنه می نگاه بهشون لبخند با داره اونم دیدم که ارشام سمت به چرخوندم و سرم

 شاپیم؟؟ کافی این تو ما فهمیدید کجا از شما راستی:شایلین

 هاااا نباشه جسارت شد،البته پیداتون نود ی دیقه بتمن مثل یهو اخه میگه راس:رها

 دارید اختیار:ارشام

 نداری؟؟ کاری بگردیم بریم اینجا از خوایم می ما:گفت ارشام به رو ارشیدا

 دیگه نه:ارشام

 بریم،هوم؟؟ باهم بیان ام بقیه بزن زنگ خوای می:آشیدا

  کردیم موافقت نظرش با همه

 بزنه زنگ ارشاویر به تا درااوورد جیبش تو از و گوشیش ارشام و

  شد اوکی:گفت و کرد قطع و گوشی 5min از بعد

 گذاشتی؟؟؟ قرار باهاشون کجا:ارشیدا

 همینجا:ارشام

 میموندیم منتظرشون 10minیه باید پس

 میزد حرف یکی با داشت هرکی 10minهمون تو

 

  میزدیم حرف باهم داشتیم شایلینم و من رها و پری ارشیدا و ملیکا

  

 برگشتیم هممون ماشین بوق صدای با

 

  بودن نشسته توش دیگه دختر و پسر ۱ با( مهرداد) نچسب ت فلُن ی پسره و سپهر پسره اون که ارشاویر بنز مرسدس سمت 

 

 شد شروع ها کردن علیک سالم و شدن پیاده ماشین از همشون

 بود من میخ اول از همش هم ت فلُن   این
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 میرفت سر داشت حوصلم دیگه

 

 خانم سارا نامزدش و خالم پسر ارش:گفت و کرد دراز  ناشناسا پسر و دختر اون سمت به و دستش همه به رو ارشاویر که 

  سارا با ما شدن اشنا  همه با خوشبختی اضحار بعد و

 ده جواهر سمت به افتادیم راه ماشین تا 4 و ما ماشین تو اومد سارا که تفاوت این با فقط شد خودش ماشین سوار کی  هر

 

 آرشام بوگاتیه با سپهر  و آرشام یعنی

 آرشاویر بنز مرسدس با مهرداد و آرش و آرشاویر

 آرشیدا آلفارومئو با آرشیدا و پری و رها

 من مازراتی با شایلین و سارا و ملیکا منو

... 

 

 رسیدیم ده جواهر به ساعت یک از بعد

 خوشگل گالی پراز دورش دورتا که بود وسطش متوسط حوض یه هوا و آب خوش و سرسبز جای یه بود قشنگ خیلییییی

 بود

 شدیم پیدا هم کردیم پارک که ماشینارو

 

 .شاد خیلی همچنین و بود خونگرمی دختره سارا

 

  داشت قشنگی خیلی جاهای که بود روستا یه ده جواهر

 بزنیم رو دیدنی جاهای بتونیم که بزنیم قدم رستورانش تا شد قرار

 باهم پسراهم باهم هم دخترا ما میرفتن باهم سارا و آرش

 

 میکردم فکر و میزدم قدم سکوت تو من ولی میزدن حرف داشتن بقیه

 

 کرد؟ دعوا من خاطر به آرشام چرا

 کردم؟ امنیت احساس کرد طرفداری ازم وقتی چرا
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 دراودم فکر تو از شایلین صدای با

 فکری؟ تو: شایلین

 میگی؟ راستشو بپرسم سوال یه کن، ولش: من

 بپرس آره: شایلین

 آره؟ داری دوست آرشاویرو تو: من

 سمتم برگشت تعجب با و وایساد حرکت از یکدفعه

 

 سوالیه؟ چه این: شایلین

 بده و سوالم جواب: من

 کردم نگاه بهش تعجب با گفت که چیزی با مکث یکم از بعد

 

 ندارم دوستش من نه: شایلین

 

 همه به بود شده سگی اعصابت هفته یه اون تو پاریس بود رفته آرشاویر دیدم خودم من اخیرت، رفتارهای پس: من

 شد؟ چی پس میپریدی

 

 عاشقشم ولی. ندارم دوستش من: شایلین

 

 معلومه رفتاراش از داره دوست و شایلین آرشاویرم میدونستم زدم لبخند یه حرفش با

 

 یه آخرش تیکه که شدیممی رد سرباالیی یه از باید رستوران به رفتن برای ولی رستوران به رسیدیم که نگفتیم چیزی دیگه

  بشن رد ازش تونستن راحت مردا فقط که داشت بزرگ و بلند سنگ

 گرفت سارا منو دسته کردن کمک بقیه به سارا و آرشیدا باال از و آرشاویر دست آرشام باال برد گرفت و سارا دست آرش

  باال اومدم

 بنفش جیییییغ یه که آرشیدا دست رو نشست دار بال سوسک یه یکدفعه که باال کردبیادمی کمک شایلین به داشت آرشیدا

 کرد ول و شایلین دست و کشید
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  میشد ناقص و زمین میخورد کمر با شایلین قطعا بود نگرفته و شایلین مانتو آستین موقع به سپهر اگه

 

 باال اومد سپهر کمک با و گرفت دستشو شایلین که کرد دراز شایلین سمت به دستشو و گرفت مانتوشو آستین سپهر

 

 بودم وایساده سیخ ترس از که من

 

  بود پریده رنگش شایلین سمت رفتم

 شد نگران چشماش که شایلین صورت رو چرخوند نگاهاشو و میکرد نگاه سپهر به اخم با داشت که افتاد آرشاویر به نگام

 وایساد شایلین سمت اومد و

 

 خوبی؟: من

  سپهر بابا،روبه آره: شایلین

 سپهر آقا ممنونم ازتون

 

 گفت و زد لبخند یه سپهر

 نکردم کاری میکنم، خواهش: سپهر

 

 سمتمون اومد شرمندگی با آرشیدا

 دادم دست از کنترلمو لحظه یه شرمنده میترسم خیلی سوسک از من شایلین ببخشید: آرشیدا

 

 میکردم ول و طرف دست ترس از بودم تو جای منم عزیزم نداره عیب: شایلین

 

  میزا سمت رفتیم

 گرفتیم دخترا با جمعی دسته عکس کلی گفتم ها بچه به نگرفتیم عکس اومد یادم که 

 گرفتم هم تکی عکس چندتا

 گرفتیم هم بودن توش همه که عکس یه

  شد قشنگ خیلییییی
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 بود10 ساعت بود شده تاریک هوا

 .رفت سفارشا گرفتن از بعد و اومد گارسون

 چیزی یه پاشم میخواستم که طوری بود زیاد خیلی من به مهرداد خیره های نگاه فقط خندیدیممی و زدیممی حرف هممون

 .رفتمی رو از مگه ولی میکرد نگاه مهرداد به غلیظ اخمای با همش آرشام.  بگم بهش

 چیه؟ شغلت شما جون نفس: سارا

 زایمانم و زنان رزیدنت من: من

 چی؟ تو جون شایلین: سارا

 عروقم و قلب رزیدنتی منم: شایلین

 باشین موفق: سارا

 مرسی: شایلین و من

 بودم ملیکا و پری کنار منم آرشیدا و سپهر کنار و بود من روبروی شایلین

 

  خورد زنگ شایلین گوشیه که زدیممی حرف داشتیم

 میزد حرف انگلیسی باهاش داشت چون کالیفرنیاس از فهمیدم داد که جواب

 زنهمی حرف لحجه با خیلی میزنه حرف انگلیسی وقتی داشت قشنگی خیلی لحجه شایلین

 زیادی اون به نه ولی دارم لحجه منم

 

  کرد نگاه من به و شد گرد چشماش که گفت چی مقابلش طرف نمیدونم یکدفعه

 داد ادامه و نگفت هیچی که دادم تکون چیه معنی به سرمو

 

  کرد خداحافظی اینکه از بعد

 داریا؟ قشنگی خیلی لحجه شایلین: سارا

 گفت بود شده پکر یکم که شایلین

 عزیزم مرسی: شایلین

 داری خوبی خیلی لحجه شایلین میگه راست: ملیکا
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 زد لبخند یه فقط شایلین

 

 گفت دید اونطوری و شایلین صورت که سپهر

 افتاده؟ اتفاقی: سپهر

 نیست چیزی نه: شایلین

 

 بود؟ کی شایلین: من

 

 جولیا: شایلین

  نداشتم از خبری جدی؟: من

 آره: شایلین

 میگفت چی: من

  احوال و حال هیچی: شایلین

 

 بگه چیزی بقیه جلوی خوادنمی فهمیدم

  بپرسم ازش خونه تا نگفتم چیزی همین برای

 

 یه دستش ولی اومد گارسون دوباره که بودیم خوردن غذا وسطای خوردن به کردیم شروع آورد که هارو غذا گارسون

 بود چیزی

... 

 

 گفت و کرد بهش نگاه یه آرشاویر شد میز نزدیک که گارسون

 

 ممنون نداریم نیاز چیزی: آرشاویر

 

 کیه؟ آراد نفس خانم ببخشید: گارسون
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 من بعدم و میکردن نگاه مرده اون به تعجب با و کشیدن خوردن از دست همه حرفش این با

 

  بودم کرده تعجب خودمم

 

 کیه؟ آراد نفس که داره ربطی چه شما به ببخشید: آرشیدا

 

 ایشونه برای بسته این فقط نداشتم جسارت قصد من: گارسون

 

 جلو آورد دستشو  تو  نامه پاکت 

 

 پرسید بود کرده هم تو اخماشو که آرشام

 

 کیه؟ طرف از: آرشام

 

 گفت بود ترسیده آرشام  خشن لحن از که گارسون

 

 آراد نفس خانم به بدم گفتن دادن من به اینو آقایی یه دونمنمی خدا به: گارسون

 

  نفهمه پرهاامه اون کاره این

 برهمی کاراش این با داره آبرومو

 

 من به بده ، منم: من

  

 رفت داد که رو نامه پاکت

 

 کیه؟ طرفه از یعنی:  آرشیدا

 دونمنمی: من
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  فرستادن رز گل سبد یه شایلین واسه که امروزم: آرشیدا

 

  سپهر گلوی تو پرید نوشابه یکدفعه حرفش این با

 

 شد؟ چش این وا

 

 گفت سارا که میکردم نگاه بسته به داشتم

 

 کنی؟ بازش خواینمی: سارا

 

 دادم تکون سرمو

 

 :کردم بازش و درآوردم توش از برگرو کردم باز که و پاکت

 

 خوبی؟ عشقم سالم

 شده تنگ برات دلم

 میشی خودم مال زود خیلی نباش نگران ولی

 میکشم رو بش راهم سد بخواد که و هرکس ایندفعه

 میدم تحویلت جنازشو باش مطمئن چون کنی زندگیت وارد و کسی حالت به وای پس

 فرستممی برات خواهرتو جنازه  مثال   میشم وارد ای دیگه راه از باش مطمئن بگی چیزی خوای به هم کسی به

  صبح 8 ساعت فردا باش مواظب پس

 کنی مرگ آرزوی بار هزار روزی که میارم سرت بالیی یه نیای حالت به وای دنبالت میام

 .خانومم خداحافظ

 

 

 میلرزید استرس فرط از دستام

 نمیشد ولی باشم آروم کردم سعی
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 پرهااام کنه محوت زمین رو از خدا

 

 میکردن نگاه من به داشتن همه گرفتم باال سرمو

  دیگه سوال کلی و بود؟ کی طرف از خوبه؟ حالت پرسیدن به کردن شروع همه چون بود پریده رنگم کنم فکر

 

 گفتم و زدم لبخند یه و کشیدم عمیق نفس چندتا

 

 افتاد دهن از بخوریم شاممونو نیست، خاصی چیزه: من

 

 نگفت چیزی و انداخت بهم نگاه یه آرشام

 

 بود شده کور اشتهام دیگه که منم میخوردن شام همه برگشت قبلی حالت به جو

 بود شاپ کافی مثل که بودن گذاشته تخت رستوران اونطرف شام از بعد

 

  نیاوردم در کفشام و نشستم تخت لبه همون من شدیم جا وهممون بود بزرگ تختش نشستیم اونجا رفتیم هم ما

 

 چی؟ بیاره سرم بالیی یه اگه  برم فردا اگه بودم فکر تو

 

  بود دریاچه یه تختا از تر اونور یکم

 

 گفت بود به حواسش که شایلین که شدم بلند سرجام از میکردم خفگی احساس بود، مشغول خیلی فکرم

 

 میری؟ کجا: شایلین

 شد جمع ما به همه حواس

 بزنم؟ قدم یکم میخوام: من

 بیام؟ باهات منم میخوای: مهرداد
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 تفلُن پسره اووووووف

 

 باشم تنها میخوام ممنون، نه: من

 زدن قدم آروم آروم به کردم شروع و شدم رد سنگین نگاه همه اون زیر از

 

  خدا؟ کنم چیکار

 چی؟ بیاره شایلین سر بالیی پرهام اگه

 چی؟ بیاره سرم بالیی فردا اگه

 اووووووف

 

 هاشون خنده به میکردم نگاه مردم به

  میکردن نگاه بهم عشق با که پسرایی دختر به

 پرهام نگذره ازت خدا

 

  بود شلوغ دریاچه،  به رسیدم

 میشدن سوار میرفتن مردم که داشت قایق

 

 . نشستم بود دریاچه روبروی که نیمکت یه روی

 خوشن؟ چقدر شدم خیره مردم به

 شده رحم بی دنیای این وارد تازه که شدم خیره نوزاد یه به

 شدمنمی بزرگ وقت هیچ کاش

 نمیرفتم مهمونی اون به وقت هیچ کاش

 بستم نمی دل وقت هیچ کاش

 .نمیرفتم اونجا کاش نمیکردم، کارو اون ،اگه ها اگر و کاش تو شده خالصه آدم زندگیه همه جالبه

 .بخشمت نمی کردی بازی زندگیم با پرهام بخشمت نمی وقت هیچ
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 دستش بسته یه که دیدم پوره و پاره و کهنه لباسهای با کوچولو دختر یه که صدا سمت برگشتم نفر یه گفتن خاله صدای با

 بود فال از پر توش و بود

 

 میخرین؟ فال خاله: دختره

 عزیزم؟ چنده: من

 تومن500 ای دونه: دختره

 خدا  اووووووف ، گشنگی تشنگی گرما سرما تو نمیکشه، که عذابایی چه شد ریش ریش دلم ، کردم نگاه وضعش و سر به

 کنه کمکش

 خانم؟ خوشگل چیه اسمت: من

 آرام: دختره

 هاااا گذشته به رفتم اسمش شنیدن با

 رهاااام دیگه بگو عه: من)

 افتادی؟ فکر این به یهو چرا حاال: خندید رهام

 بگووو طوری، همین: من

 دارم دوست و آرام اسم من خب: رهام

 .دارم دوست اسمو همین منم قشنگه خیلی: من

  مامانش، مثل خوشگل دختر یه ، آرام بزاریم دخترمونو اسم پس: رهام

 (خندیدم

 

 میکنی؟ گریه چرا خاله؟ خاله؟: آرام

 گفتم و کردم پاک اشکامو

 عزیزم هیچی: من

 برداشتم فال یه و کردم نیت و دستش دادم و  دراوردم کیفم تو از تومنی10 یه

 

 ندارم خورد من زیاده، خیلی این خاله: آرام

 

 خودت مال بقیش عزیزم نداره عیب: من



 BESTNOVELS.IRشر : نا               atena.r narges.k: نویسنده       مغرور نیو مهندس طونیش نیمتخصص: رمان                  بهترین رمان ها

182 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 واقعا؟: آرام

 خانم خوشگل آره: من

 مرسییییی: آرام

 زدم تلخ لبخند یه

 میشد حل پول با مشکالت همه کاش

  رفت آرام اینکه از بعد

 صدا سمت برگشتم بود نزدیک بهم خیلی که کسی پای صدای با

 

.... 

 

 دیدم و آرشام که برگشتم

 گرفتم گر و هزار رو رفت قلبم ضربان دوباره

 کنارم نشست اومد

 

 بگی؟ چیزی خواینمی: آرشام

 بگم؟ چی: من

 عاشقته؟ که بود همون طرف از نامه: آرشام

 زدم پوزخند یه

 مریضههه ، نیست ،عاشق روانیه بیمار یه آدم اون! عاشق: من

 بود؟ چی نامه اون تو: آرشام

 میکنم خواهش نه االن: من

 گفت نره باال کردمی سعی که صدایی با آرشام

 بگی؟ چیزی خواینمی و خورده بهم زندگیت آرامش ، نیست خیالت عین و میشی نابود داری نه؟ چی یعنی: آرشام

 

 بگم چیزی نمیتونم واقعا االن ، بده وقت بهم نمیتونم: من
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 گفت و کشید عمیق نفس یه

 االن از ولی رفتنمی جور یه تو آبمون و داشتیم کلکل و بحث هم با دیدارمون اولین از که درسته ، قبوله باشه: آرشام

 کنی حساب روم دوست یه عنوان به میتونی

 

 شدم خیره چشماش تو و سمتش برگشتم

 گفتم شیطنت با و زدم لبخند یه

 مهربونم اینقدر که دراومده طرف کدوم از آفتاب ببینم ، میزنه و حرف این یخ کوه آرشام همون باشم مطمن ولی مرسی: من

 هان؟ شدی

 گفت و خندید

 .... منـ فقط آرشام همون هنوز من باش مطمئن آره: آرشام

 چی؟ تو: من

 

 گفت و کشید  روشنش ای قهوه موهای به دستی کالفه

 .هیچی: آرشام

 بگی؟ میخواستی چیزی یه نه: من

 زد شیطون لبخند یه آرشام

 قبوله؟ میگم، منم گفتی تو موقع هر: آرشام

 قبول اووووووف،: من

 

 خریدی؟ فال: آرشام

  اوهوم: من

 نوشته چی ببین کن بازش: آرشام

 

 : کردم باز و فال

 .هستی دلخوش اون به فقط نیز تو و است شیرین و دلپسند و زیبا بسیار محبوبت

 .است خوش او به رسیدن آروزی به فقط دلت عشق، خطر پر راه این در

 امیدوار. میروی راه این در عاشقانه اینگونه که اوست عشق به فقط تو اما دارند وجود راهت برسر بسیاری های خطر

 .کن توکل خدا به باش،
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 .رسید خواهی آرزویت به زودی به

 

 بود من حاله شبیه که چقدرم

 

 ببینم بده: آرشام

 دستش دادم

 گفت خوند اینکه از بعد

 میخورد؟ کردی که نیتی به: آرشام

 میگه استرس با داره کردم احساس

 بابا نه: من

 گفت و کشید عمیق نفس یه

 برگردیم بهتره: آرشام

 برداشتیم قدم ها تخت سمت به و شدیم بلند آرشام با و دادم تکون سرمو

 

 انداخت من به خاص نگاه یه که هم آرشیدا و کرد آرشام و من به خشن نگاه یه مهرداد رسیدیم وقتی

 

* 

 

  باشه تر راحت که ما پیش بیاد شب سارا شد قرار ویالییم به برگشت راه تو

 شدیم خودمون ویال حیاط وارد و زدیم بوق یه ماشین دوتا اون برای آرشیدا و من رسیدیم وقتی 

 

 باشه تنها خوادنمی گفت ملیکا و آرشیدا اتاق تو رفت سارا

 

 گفت و اومد شایلین که اتاقم تو برم میخواستم منم

 بزنیم حرف میشه: شایلین

 اره: من

  شایلین اتاق تو رفتیم
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185 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 چیشده؟: من

 پرهاام؟ به داده و بیمارستان آدرس کی دونیمی تو راستش: شایلین

 کی؟ نه،: من

 جولیا: شایلین

 چییییییییی؟: من

 کنم سوپرایز و نفس برم میخواد گفته جولیا به رفته پرهامم شروینه دختر دوست جولیا دونیمی که تو ، بابا آروم: شایلین

 .پرهام به داده گرفته شروین از و آدرس دروغ کلی با رفته شده خر هم جولیا نگو سامیار و شروین به ولی میخوام ادرسو

 

 بخواب بگیر کنیم، چیکار گذشت دیگه: من

  بود؟ پرهام طرف از نامه: شایلین

 اره: من

 میگفت چی ، زدم حدس: شایلین

 همیشگی حرفایی هیچی: من

 چیشد؟ دیشب راستی آشغال، پسره: شایلین

 خواستمنمی نگفتم چیزی نامه تو امشب هایحرف از ولی کردم تعریف شایلین برای پرهامه دیشب حرفهای و اتفاقات همه

 بشه درگیر فکرش

 بکنه؟ کاری همچین تونست چطور بگم، چی نمیدونم: شایلین

 بخیر شب بخوابم، برم من واال، دونمنمی: من

 بخیر شب: شایلین

 

  زدن مسواک و لباسم کردن عوض از بعد و اتاقم تو اومدم

 بیافته اتفاقی چه قراره که کردم فکر فردا به و تختم رو کشیدم دراز

 برد خوابم که کردم فکر اونقدر

... 

 

 بود7 ساعت کردم نگاه میزم روی ساعت به بود دراومده تازه آفتاب شدم بلند خواب از صورتم تو آفتاب نور خوردن صبح

 شدم بلند زود چقدر اووووووف
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 وایسادم سرجام سیخ و افتادم پرهام با قرارم یاد که wc سمت برم شدم بلند

 جونم به افتاد استرس دوباره

  بیرون اومدم و شستم و صورتم و دست و رفتم سریع

 کنم؟ چیکار میکردم فکر داشتم و تختم رو نشستم

 بدزدمت میخوام بگه نمیومد دزدیدمی منو بیاره سرم بالیی میخواست اگه اون برم گرفتم تصمیم

 بود مونده یکم بودنش فر حالت دیشب از هنوز کردم شونه موهامو

 کمدم سمت رفتم و بستمشون باال از

 کردم عوض خونگیام لباس با زانو رو تا مدادی نوک اسپرت مانتو با مشکی جین شلوار یه

 نوک استار آل کتونیای و جیبم تو انداختم گوشیمو نبردم کیف داشت جیب مانتوم چون و سرم انداختم مشکی شال یه و

 بود سکوت تو خونه و بودم خواب بقیه بیرون اومدم اتاق از  زدم لب برق یه و درآورم سمت رفتم و پوشیدم و مدادیم

 تو اومد خونه در از  خانوم سروناز که پایین میرفتم داشتم

 

 خانوم سروناز سالم: من

 

 میری؟ جایی بخیر، صبحت دخترم سالم: خانوم سروناز

 

 شدی؟ بیدار زود چقدر شما بیرون، میرم آره: من

 بگم کمه چیزی آشپزخونه تو اگه ببینم اومدم بگیرم، احتیاج چیزی اگه گفت بیرون بره میخواست قاسم مش: خانوم سروناز

 بگیره

 

 مرسی بببنید، خودتون ندارم خبر که من: من

 

 داشت در و بود کوچیک چاقوش چون م.ن.ی.وت.س تو انداختم و برداشتم احتیاط برای چاقو یه و آشپزخونه سمت رفتم

 نداشت مشکلی

 

 بیرون زدم خونه از و خوردم چایی یه

 بود نیم و هفت ساعت

  8 ساعت تا بزنم قدم یکم میخواستم
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 .مرگ حد در میترسیدم ، داشتم استرس خیلی

 چی؟ بیاره سرم بالیی اگه

 بدزده؟ منو اگه

 اوووف

 کردم دور خودم از و منفی افکار همه و کشیدم عمیق نفس یه

 رفت در دستم از زمان که زدم قدم آنقدر

 بود هشت به دقیقه پنج ساعت کردم نگاه ساعتم به

 

  کردم حرکت خونه سمت به

 بود در جلوی BMW یه رسیدم وقتی

 کرده پیشرفت چه

 بود پارس پژو یه ماشینش آخر دفعه

 

 شدم سوار نفس به اعتماد با و ماشین سمت رفتم

 خانمی شد عرض سالم: پرهام

 توهم کردم اخمامو و عقب رفتم که کنه بوسم تا جلو اومد

 نزنیم بابا، باشه: پرهاام

 شدم پشیمون سگ مثل اومدم باهاش که فرستادم لعنت خودم به دلم تو افتاد راه و کرد روشن و ماشین

 نمیگفتم هیچی

 عشقم بود شده تنگ برات دلم: پرهام

 گفتم آمیزی تحدید و سرد و خشن لحن و درآوردم دستش تو از دستمو سریع که گرفت و بود پام رو که دستمو

 

   ، بزنی من به دستتو دیگه بار یه فقط: من

 وحشی حییون بیارم سرت به بالیی چه ببین

  لرزید تنم همه ، ترسیدم ، اووووووو: پرهام

 میکنم پارت تیکه باش مطمئن بشم سگ اگه ، ندیدی رومو اون هنوز چون کنی مسخره بایدم: من
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 نفسم دارم دوست بودنتم سگ من: پرهام

 

 وگفتم زدم نیشخند یه

 

 میریم؟ داریم کجا میشه، معلوم: من

 

 تنهایی ، تو و باشم من فقط که جایی خوب، جای یه: پرهام

 

  اومدی شدی بلند خود سر که نفس روحت تو

 بریزم سرم تو خاکی چه حاال

 گفت نمیگم چیزی دید وقتی

 

 ترسیدی؟: پرهام

 گرگه آقا نمیدونستم داری؟ ترسم مگه: من

 نریزی زبون اینطوری که بیارم سرت بالیی چه ببین نترس، باشه: پرهام

 

 دنیا تو تکی بود سگ از حیووووون، عوضیه بابا، گمشو: من

 

 گفت بدی لحن با و شد سرخ خشم از

 کن تماشا و وایسا میکنم، آدمت خودم ، شدی؟ هاار دراوردی، زبون میبینم نه: پرهام

 

 گفتم اما ترسیدم اینکه با

 و خوب سگ یه دنبال دنیا تو همه رفته یادت مگه من نه توعه مختصه بودن هار ضمن در ، کردمنمی رو داشتم زبون:من

 تویه که نمیدونن اینم میشی تر هار و وحشی و کنیمی عوض شکل سال به سال که دونننمی البته میگردن، تو مثل وفادار

 قاتلی

 شیشه به بخوره سرم بود نزدیک که ترمز رو زد یکدفعه حرفم این با

  که سمتش برگشتم
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 شدم بدبخت

 شده منقبض فکس و بود سرخ عصبانیت از صورتش و بود کرده هم تو وحشتناک اخماشو بود وحشتناک خیلی قیافش

 ��بود

 

.... 

 

 ولت تا میزنی رو حرفا این اگه کن باز گوشاتو خوب ارهههههه؟ قااااتل میگی من به میکنی؟ زر زر خیلی: داد با پرهام

 گرفتی؟. نمیدارم ور سرت از دست من خوندی، کور کنم

 

 ...اونـ تو رهاااااامیییییییی قاتل تو قاتلی یه تو آرهههههه: داد با من

 

 کردم حس دهنم تو خونو شوریه پرید کلم از برق زد بهم پرهام که ای سیلی با

 

  میکردم نگاه بود شده سرخ خشم از که پرهام به برگشتم بودم گرفته صورتم طرف یه دستمو که طورهمون

 

 میکنم خورد دندوناتو کنم، خون پر دهنتو تا نفس کن تکرار رو کلمه این دیگه بار یه فقط برادرم؟ اونم قااااتلم؟ من:  پرهام

 فهمییییدییییی؟. بزنی حرفی همچین دیگه بار یه اگه

 

 گفتم و زدم نیشخند یه

 باهاش من کردینمی و غلط اون تو اگه ، برادرت قاتل قاتلی، تو تویی، رهام قاتل من برای بکن، میخوای غلطی هر: من

 قااااااتلیییییییییی یه تو بیرون، نمیزد خونه از اون و نمیشد بحثم

 پایین پریدم و کردم باز و ماشین در سریع

 میری کجا وایسا نــــفـــــس،: پرهام

 رفتم و گرفتم تاکسی یه سریع کرد گمم پرهام که دوییدم اونقدر میدوییدم وفقط کردمنمی توجهی پرهام کردنای صدا و دادا به

 ویال سمت دریا دورترین سمت

 اونجا رهمی دوباره پرهام میدونستم چون

 بود همرام پول خدارشکر

 کنه آرومم میتونست دریا فقط ، ساحل سمت رفتم
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 شدم غرق خیالم و فکر تو و شدم خیره دریا به و ها ماسه رو نشستم

 بود شده شلوغ ساحل ببینم و اطراف برگشتم نفر چند خنده صدای با که بود گذشته چقدر دونمنمی که

  کردم نگاه ساعت

 بود11 ساعت اوه اوه

  داشتم ها بچه از پاسخ بی تماس کلی کردم نگاه گوشیمو

 گرفتم تاکسی یه رفتم و.شدم بلند

 بود راه ساعتی نیم ویال تا

 رسیدم ساعت نیم از بعد

 شدم وارد و کردم باز و حیاط در کلید با

 

 داد با و سمتم اومد شایلین شدم خونه وارد تا

 کجااااایییی؟ هست معلوم: شایلین

 ...حالـ تا صبح از

  کشید هیییییی یه و شد ساکت یکدفعه

 گفت و

 شده؟ چی لبت: شایلین

 کنی پاک و لبت رفت یادت که نفس روحت تو اه

  سمتم اومدن کم کم هم ها بچه بقیه

  هیچی: من

 گرفت دستمو آرشیدا که باال برم میخواستم

  نفس؟ زدتت کی: آرشیدا

 زمین خوردم هیچکی،: من

 خودتی خر یعنی که انداخت بهم نگاه یه آرشیدا

 گفتم و درآوردم دستش تو از دستمو

 کنم عوض لباسامو میرم: من
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 پوشیدم ستش تیشرت با کرم شلوار یه درآورم کشوی تو گذاشتم درآوردم یعقم تو از رو چاقو درآوردم لباسامو اتاقم تو رفتم

 بود شده پاره گوشش لبمم بود شده قرمز یکم صورتم کردم نگاه صورتم به آینه تو از و wc تو رفتم ، کردم باز و موهام و

 بشه محو قرمزیه که گونم رو زدم پودر کرم یکم و شستم و صورتم

 گفت ملیکا که پایین رفتم ها پله از

 آورده؟ سرت رو بال این کی نفس: ملیکا

 زمین خوردم بابا هیچکس،: من

 بود؟ کی کاره گلم، خواهر ، جان نفس میگی، دروغ داری د  : شایلین

 

 کردن ول اگه

 

  کنین تمومش دیگه زمین خوردم گفتم دیگه بسه ااه: من

 

 خوردم آب لیوان یه آشپزخونه سمت رفتم

 

 نفس؟: آرشیدا

  هوم؟: من

 کنین درست شایلین و تو امروزو نهار بیا میگم: آرشیدا

 خنده زیر زدیم پقی حرفش این با شایلین و من

 

 چال و خل: رها

 

 داشت؟ خنده حرفم کجای: آرشیدا

 

 بلدیم ساالد مدل چند و کنیم سرخ و آماده غذاهای همین فقط نکردیم درست چیزی عمرمون تا ما آخه: شایلین

 

 میکنین درست ما برای خوشمزه نهار یه خونه صاحب عنوان به امروز ،شما نداره عیب: پری
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 بابا کن ول: من

 

  کنین درست پاشین کن، ول و چی چی: آرشیدا

 

 ببرین هم ویال اون واسه کنین درست بیشتر یکم فقط  آره واااااااااای: سارا

 

 چی؟ برا ویال اون چی؟: شایلین

 

 گشنن داداشام ببرین، هم مردها واسه دیگه میگه راست: آرشیدا

 

 گشنس منم شوهر واال آره: سارا

 

 ..ولـ: من

 

 گفت و حرفم وسط پرید آرشیدا

 

 کنید شروع نباشه حرف: آرشیدا

 

 

 کنیم درست مرغ با پلو زرشک شد قرار و همفکری از بعد و خونه آشپز تو اومد شایلین

 سارا کمک با البته

.... 

 

 کنیم چیکار گفت سارا فقط کردیم درست شایلین و من همشو شد درست غذا  ساعت2 از بعد

 گفت و انداخت غذا به نگاه یه و برداشت قابلمرو در شایلین

 نره آبرومون باشه خوب خوبه،خوشم که شکلش: شایلین
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 واال آره: من

 

 

 داره خوردن غذا این ، بووووییی چه ، اوووووم: آرشیدا

 

 شماهاااا کردین چه: رها

 

 دستم داد گرد دیس یه سارا

 کنم؟ چیکارش: من

 روبرویی ویال برای ببره شایلین بده توش بکش غذا عزیزم بخورش، سنگک نون با: سارا

 

 !مننننننن؟: شایلین

 

 داری؟ مشکلی تو بله: سارا

 

 نمیبری؟ خودت چرا خب: شایلین

 

 بهتره ببری تو ای صابخونه تو: آرشیدا

 

 داره؟ ربطی چه: من

 

 دیگه بکش داره، ربط خیلیم: سارا

 

 شایلین به دادم و کردم تزیینش  پسته خالل و زرشک و زعفرانی برنج با و اپن رو گذاشتمش و ریختم برنج دیس تو

 

 میکرد غر غر لب زیر هی شایلین
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 نکن غرغر انقدر: من

 

 شد خارج خونه از غذا با شایلین

 

 

 

*** 

 

 شایلین                    

 

 

 ٙاه ببرم باید من چی برای

 

 کردن باز درو کیه بپرسن اینکه بدون دفعه اون مثل که زدم رو ویال زنگ

  گیر چشم و بزرگ العادهفوق حیاط یه شدم حیاط وارد

 بود بزرگ خیلییییی داشت تیره ای قهوه کمی و سفید نمای بود شیشه از بیشتر بود عالیییییی ویالهم بیرونی نمای

 .خوشگل خیلی همچنین و

 

 زدم و زنگ و ورودی در سمت رفتم

 خونگی طوسی شلوار و ای سرمه تیشرت یه با کرد باز درو آرشاویر بعد یکم

 

 زد لبخند یه بعد ولی کرد نگام تعجب با اول دستم تو غذای و من دیدن با

 

 اینجاس کی ببین به به: آرشاویر

 سالم علیک: من

 میکنی؟ چیکار اینجا سالم،: آرشاویر

 برم ناراحتی: من
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 برگردوند منو و گرفت بازومو که برگردم اومد

 تو؟ بیا بشم، ناراحت بکنم غلط من ، میخوره بر بهش زودم چه کجا؟: آرشاویر

 شماست برای این ممنون، نه: من

 

 طرفش گرفتم و دیس

 هست؟ چی: آرشاویر

 مرغ با پلوزرشک نیست معلوم زعفران، و برنج شیر: من

 شدی؟ خوشمزه: آرشاویر

 بودم خوشمزه: من

 گفت خاصی لحن با آذشاویر

 ؟ میخورم هارو خوشمزه منم دونیمی: آرشاویر

 گفتم نلرزه داشتم سعی که صدایی با و شدم داغ

 تره خوشمزه همه از بخور، و مرغ با پلو زرشک این فعال: من

 

 هم؟ تو از: آرشاویر

 

 گفتم بود شده گرمم که من

 جان نوش آوردم، غذا براتون ، داری من چیکار تو: من

 

 گفت که پایین برم اومدم

 

 کرده؟ درست کی حاال: آرشاویر

 

 نفس و من: من

 

 داره خوردن غذا این: آرشاویر
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 فعال: من

 

 فعال: آرشاویر

 

  بشم خارج ویال از تا بود وایساده آرشاویر

 دیدم در پشت و سپهر کردم باز و حیاط دره

 خاصیه جوره یه نگاهاش ولی خوبیه پسره

 کرد جمع هم تو اخماشو وضوح به و چرخید آرشاویر منو بین نگاهش بعد ولی کرد تعجب من دیدن با اول

 

 سالم: من

 خانم؟ شایلین خوبستین سالم،: سپهر

 بود بارم اولین شرمنده شده بد اگه دیگه بیارم، هم شما برای گفتم بودم کرده درست غذا راستش ، شما لطف به بله: من

 

 گفت و خندید

 بشه بد کنید درست چیزی شما میشه مگه ، داره عیبی چه ممنون، خیلی: سپهر

 برگشتیم سمتش به آرشاویر صدای با که بگم چیزی خواستم و زدم لبخند یه

  بود هم تو حسابی اخماش

 

 میخوری؟ سرما واینستا بیرون توهم شایلین کرد، یخ غذا دیگه تو بیا سپهر: آرشاویر

 

 شهریوریمااا آخر تازه بود کجا آرشاویرسرما: سپهر

 

 گفتم و کردم دستی پیش من که بگه چیزی اومد بود شده ضایع که آرشاویر

 اجازه با برم من: من

 بیرون اومدم سریع

 

 برگشتم نفر یه گفتن خانم صدای با که ویال سمت رفتم
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... 

 

 بود دستش آبی رز گل از پر سبد یه و پستچی لباس با مرد یه

 

 بفرمایید؟: من

 

 آرینه شایلین خانم برای بسته این: مرده

 گل؟ بازم وااا

 کیه؟ طرف از یعنی

 هستم خودم: من

 ویال تو اومدم سبد با تحویل برگه زدن امضا از بعد گرفتم ازش بسترو

 نبود توش کارتی هیچ ایندفعه کردم نگاه و سبد

 کیه؟ طرف از یعنی

  میچیندن نهار برای و میز داشتن ها بچه شدم که خونه وارد

 

 ..میخواسـ کردی؟ دیر اومدی؟: آرشیدا

 موند دهنش تو حرف دستم تو گل سبد دیدن با

 

 کردن تعجب گل سبد دیدن با هم اونا و برگشتن شده ساکت آرشیدا دیدن که ها بچه

 

 گل؟ بازم: نفس

 

 باره؟ چندمین مگه بازم؟: سارا

 

 بود رنگی رزاش ولی آوردن گل براش دیروزم: آرشیدا

 

 فرستهمی گل هرروز که میخواد خیلی خاطرتو یکی معلومه: ملیکا



 BESTNOVELS.IRشر : نا               atena.r narges.k: نویسنده       مغرور نیو مهندس طونیش نیمتخصص: رمان                  بهترین رمان ها

198 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 داره؟ کارت: آرشیدا

 

 افتاد دهن از نهار بابا کنین نزاشته،ول کارت ایندفعه نه: من

 

 بخوریم نهار بیاین میگه راست: نفس

 

  نهار خوردن به کردیم شروع

 بود شده عالیییییی

 بشه خوب انقدر کردمنمی فکر واقعا

 

 بریم ظهر از بعد شد قرار بخوابه رفت بود خسته بود شده بیدار صبح هم نفس و بیرون رفتن باهم آرش و سارا نهار از بعد

 کنیم خرید بازار

  داشت کارشون آرشاویر و آرشام پیش روبرویی ویال رفت هم آرشیدا

 سمت رفتم و برداشتم  مایومو و حولمو ساختمون تو استخر برم گرفتم تصمیم منم اتاقاشون تو رفتن هم ملیکا و پری و رها

  استخر

 

 داشت جکوزی و سونا هم سمت یه و بود بزرگ استخر

 باز بلوندمو موهای و نکردم سرم کاله ، پوشیدم و بود خوشگل خیلی مدلش و بود بود مشکی رنگش که مایمو رختکن تو

  آب تو رفتم شیرجه به با و استخر سمت رفتم و گذاشتم

 نبود سرد ولی بود خنک آبش

 

 که صدا سمت برگشتم پا صدای با که میکردم شنا داشتم همینطوری

  دیدم و نفس

 نخوابیدی؟ مگه: من

 نبرد خوابم نه،: نفس

  تو بیا: من

 وایسا: نفس
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 .داشت فرق مدلش ولی بود مشکی اونم مایو اومد مایو با 5min بعد و رختکن و رفت

 زد شیرجه آب تو حرکت یه با و اومد

 بود من از بهتر نفس کردن شنا

  سمتم اومد بیرون اومد آب زیر از وقتی

 نمیکنی؟ شنا چرا: نفس

 گفت؟ چی صبح پرهام: من

 

  خورد جا سوالم از

 بزنم قدم بودم رفته من چیه پرهام: نفس

 

 شدم؟ نگرانت چقدر دونیمی خوندم و کردم پیدا دراورت روی پرهامو نامه بگی دروغ نیست نیازی: من

 نگفتی؟ چیزی چی واسه

 

 بشه درگیر فکرت خواستمنمی: نفس

 

 شد؟ چی حاال سرخودی، که بهت بگم چی: من

 

 عوضی پسره کنم خون پره و پرهام دهنه میخواستم و کرد تعریف برام چیزو همه نفس

 

 برادرته اون بدونه بزار بگی؟ چیزی سامی به خواینمی: من

 

 نمیگیاا بهش چیزی ، بشه من زندگی مسائل درگیر خوامنمی اصال نه: نفس

  دادم تکون تاسف معنی به سرمو

 آب باالی میومد میزد کرال آب زیر از و آب زیر رفت نفس

 اتاقامون تو باال رفتیم اون از بعد و کردیم شما نفس منو ساعت2 تا

 گرفتم 10minدوش یه حموم تو رفتم

  بود5کردم نگاه و ساعت بیرون اومدم
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 و بستم باال از موهامم و مشکی شال و چرکم صورتی مانتو با و پوشیدم مشکی شلوارجین یه و پوشیدم زیرامو لباس سریع

 بودن حاضر همه پایین رفتم و پوشیدم و چرکم صورتی های کالج و زدم رژ و ریمل یکم

... 

 

 بود اومده هم سارا

 

 بودن زده مشکی تیپ رها و پری

 کرم با ای قهوه تیپ سارا

 سفید با سیر بنفش تیپ آرشیدا

 مشکی با لجنی سبز تیپ هم نفس

 عسلی تیپ هم ملیکا

 

 بریم؟: من

 

 آره: آرشیدا

 

 نفس ماشین تو رها و من شدیم نفس ماشین سوار

 آرشیدا ماشین تو سارا و ملیکا و پری

 

 بود دقیقه بیست بازار تا

 بود شلوغ تقریبا شدیم که بازار وارد

 میگرفتن گرم لباس همه بود پاییز نزدیک چون

  گرفتیم کفش و کیف و ست شلوار و مانتو کلی پاییزی و بودن ست بیشترشونم گرفتیم میز چیز کلی نفس و من

  طور همین هم ها بچه بقیه

  بود عسلی من برای و زرشکی نفس برای که گرفتیم پالتو دوتامون نفس و من

 بود قشنگ خیلییییی ستشو کفش منم برای داشت ستشو کیف نفس برای

  بیرون بیایم شدیم راضی باالخره گشتن ساعت 3 از بعد
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 ایران بیان دیگه وقت چند بود قرار چون گرفتیم پیراهن دوتا  شروین و سامیار برای ونفس من

 گرفتم چیزی یه آرشاویرم برای یواشکی من البته

 گرفت عطر یه سولماز برای نفس

  گرفتم عطر و کمربند ست یه هیراد دکتر برای منم

 بود گشنمون حسابی چون رستوران بریم شد قرار

 

  تو رفتیم و وایسادیم رستوران یه جلوی

 نبود ما تعداد به میز چون نشستیم نفره12 میز یه روی و

 زد لبخند یه که زنگ سارا گوشیه موقع همون

 میزنه لبخندیم یه کن نگاش: آرشیدا

 شوهرمه چه تو به: سارا

 گفت ما به خطاب که میزد حرف داشت داد جواب بعد و

 

 حساب به یعنی بیرون کنن دعوت شام خانومارو خوانمی گفتن ها بچه و بریم امشب قراره ما میگه آرش ها بچه: سارا

 بیان؟ بگم اونا،

 کردیم موافقت همه

 

 اومدن مردها زدن حرف ساعت نیم از بعد

 خوشتیپ چه اووووووو

  بود پوشیده مشکی کتان شلوار با ای سورمه پیرهن یه آرشاویر

 مشکی شلوار با لجنی سبز پیرهن یه آرشامم

 لی شلوار و ایقهوه جذب تیشرت یه مهرداد

 ایقهوه شلوار و کرم پیرهن سپهر

 بود پوشیده مشکی شلوار با عسلی پیرهن هم آرش

 کردیم احوال و حال و دادیم دست و شدیم بلند همون

 زدم لبخند یه منم فشرد گرم دستمو و زد برام چشمک یه رسیدم که آرشاویر به
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 نشستیم همه وقتی

 میرین؟ امشب: آرشیدا

 بیمارستان بریم باید فردا ، آره: آرشاویر

 میافتیم راه2 ساعت

 برمیگردین؟ کی شما: من روبه سپهر

 ظهر جمعه: من

 گفت مهرداد یکدفعه که داد تکون سری سپهر

 بود؟ کی دستپخت ظهر غذای راستی: مهرداد

 شایلین و نفس: سارا

 گفت و انداخت نفس به عمیق نگاه یه مهرداد

 بود خوشمزه ممنون،: مهرداد

 گفت مرسی لب زیر بود اومده بدش مهرداد نگاه از که نفس

 بود عجیب و خاص خیلی تشکر موقع سپهر نگاه ولی کردن تشکر نهار بابت از همه

 

  گرفت سفارشا اومد گارسون

 

 نرفتیم اصال دریا لب بریم شام از بعد چیه نظرتون: پری

 

  هوم؟ کنین، حرکت اونجا از 2 ساعت بعد بیاین شماهم( مردا روبه)  آره: آرشیدا

 

 میگه راست آره: سارا

 

 کردن موافقت همه

 

 میری؟ امشب هم تو سارا: نفس

 

 سرکار بره میخواد آرش فردا اره: سارا
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 بیا جمعه ما با بمون تو بره آرش خب: نفس

 

 میاد من با سارا چی دیگه  بابا نه: آرش

 

 نمیبره؟ خوابت سارا بدون چیه: من

 

 گفت آرش که خنده زیر زدن همه

 

 بکشم نفس سارا بدون میتونم و برهمی خوابم نه: آرش

 

 اووووووووووووو: همه

 بود؟ آشنا جمله این چقدر

 بود؟ شنیده اینو کجا

 

 کنهمی نگاه سارا و آرش به تلخ لبخند یه با داره که نفس به خورد چشمم

 شد؟ چش وا

 هیییییی

 آها

 بکشم نفس نفسم بدون نمیتونم گفتمی رفتنمی تنهایی جا هیچ بود رهام مختصه جمله این

 

 خواهری بمیرم برات الهی

 بود شده جمع چشماش تو اشک

 wcسمت رفت و شد بلند سرجاش از ببخشید یه با

 

 شد؟ چش این وا: سارا
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 شد؟ چی: ملیکا

 

 بشوره دستاشو رفت بشه، چیزی قرارهای مگه: من

 

 بیصدا چه: رها

 

 بده ندا یه بشوره دستاشو بره خواست میگم نفس به بعد به این از شرمنده: من

 

 باشه تنها بزار ، نفس پیش برم خواستمنمی

  آورد هارو غذا گارسون موقع همون که نشست سرجاش اومد و شد خارج wc از نفس 2min از بعد

 

  بودیم اونا مهمون چون کنه حساب رفت آرشام شد تموم وقتی شدیم خوردن مشغول

 

 دریا لب بریم شد قرار 

 کنه آماده  ومیوه چایی تا خانم سروناز به زد زنگ نفس

 

 گفت شد تموم که نفس تلفن

 بیارم و وسایل که ویال میرم ور اون از من دریا، لب بریم باهم همه: نفس

 

 بیام باهات منم بری تنها خوادنمی: مهرداد

 

 گفت بود شده کالفه که نفس

 نیست نیازی راهه دقیقه10 ویال تا دریا از: نفس

 بقیه با بمون تو میارمشون میرم من خب: آرشام

 بهتره برم خودم دارم کار آخه نه: نفس

 

 داد تکون سری فقط آرشام
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 گفتم که بره میخواست نفس و شدیم پیاده ما رسیدیم وقتی دریا سمت رفتیم و شدیم ماشینا سوار همه

 بیار برام ژاکت یه نفس: من

 باش: نفس

 کردن روشن آتیش و آوردن چوب رفتن آرش و آرشاویر ها ماسه رو نشستیم همه دریا سمت رفتیم نفس وقتی

 نشستیم آتیش دور همه و

 

  اومد نفس 15min از بعد

.... 

 

 سبد یه و زرشکیم ژاکت و بود کرده عوض باز جلو طوسی بافت یه و مشکی کلفت جذب شلوار یه با لباساشو اومد که نفس

 بود چایی و میوه توش که بود دستش

  کنارم نشست اومد

 ساکتین؟: نفس

 نشی غرق باشه حواست فقط ببر لذت دریا از بگیم، چی: سارا

 نداره خبر کسی و شدم غرق وقته خیلی:  زیرلب نفس

 شنیدیم بودیم نزدیکش که آرشاویر و من فقط که

 شکست و سکوت پری بودن سکوت تو همه که یکم

 

 کنیم؟ بازی حقیقت جرعت میاین میگم: پری

  

 تهش و سارا به درش که چرخوند و وسط گذاشت آورد و کرد پیدا بطری یه ساحل لب از رفت سپهر و کردن موافقت همه

 افتاد رها به

 

 حقیقت؟ یا جرعت: سارا

 حقیقت اوووممم: رها

 دالاا ته از دارم؟ دوست گفتی کسی به تاحاال: سارا

 اره: رها
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 کی؟: گفت شوق با سارا

 مادرم و پدر: رها

 ��عزیییزم: سارا

 ملیکا و نفس به افتاد بعد دور

 حقیقت؟ یا جرعت: ملیکا

 جرعت:  نفس

  بزن زنگ داری دوستش که کسی به:  شیطنت با ملیکا

 باشه پسر ترجیحا بزنییی حرف باهاش ما جلوی باید اگرنه هیچ که باشه جمع تو اگه

 

 اون ولی نیست زندگیم تو کسی بگه نفس بودم منتظر

 

 قبوله ، خب: سکوت یکم با نفس

 

 کردم نگاه نفس به تعجب با 

 چیییییی؟:من

 

 میکرد نگاه نفس به اخم با داشت آرشام

 ��چرا؟

 گرفت شماره یه و دراورد گوشیشو نفس 

  نشست لبم رو لبخند یه صداش شنیدن با برداشت بوق تا3 از بعد که

 

 زندگیم عشقه بر سالااااااام: سامیار

 عشقم؟ خوبی سالم: خندید نفس

 اووووووو:  آرومی صدای با همه

 بینیش رو گذاشت سکوت معنی به دستشو نفس

  ترسیدم ازش لحظه یه که طوری بود شده سرخ که آرشام به افتاد نگام

 طور همین مهردادم
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 شده تنگ براتون دلم چقدر که وای خوبه؟ شایلین راستی وفا؟، بی کردی ما از یادی چیشد عزیزم، فدات: سامیار

 

 میرسونه سالم خوبه شایلینم: نفس

 شمالیم؟ االن ما که دونیمی راستش ، شده تنگ دلمون خیلی ماهم

 

 گفت زدم حرف شایلین با صبح امروز آره: سامیار

 

 زنگ عشقم به شد قرار و من به رسید که میکردیم بازی حقیقت جرعت داشتیم دوستامون با دریا کنار اومدیم راستش: من

 اسپیکر رو بزارم و بزنم

 .زدم زنگ بهت که

 

 گفت و خنده زیر زد سامیار نفس حرف این با

 دوستان شد عرض سالم: سامیار

 مهرداد و آرشام جز به کردن سالم یکی یکی همه 

  نفس؟ نداری کاری خب: سامیار

 خداحافظ برم قربونت نه: نفس

 خواهری خداحافظ: سامیار

 بودن شک تو همه کرد قطع نفس وقتی

 بود؟ داداشت این یعنی: آرشیدا

 بود پسرم دوست  ٙپ  نه: نفس

 عاشقییی پسره دوست چه گفتم باش و من: سارا

 کنم؟ باور بود؟ برادرت واقعا یعنی: مهرداد

 نکنید باور میتونید شماست با تصمیم بازم حاال ، آره: نفس

 ...اون یعنی: آرشام

 بود اومده هیراد دکتر مهمونی تو که همون سامیار بود برادرم: نفس

 



 BESTNOVELS.IRشر : نا               atena.r narges.k: نویسنده       مغرور نیو مهندس طونیش نیمتخصص: رمان                  بهترین رمان ها

208 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 آرشاویر و آرشیدا به رسید تا کردیم بازی دیگه دور چند

 

 حقیقت؟ یا جرعت:  ارشیدا

 گفت کردن فکر کمی از بعد

 جرعت:آرشاویر

 

 شد شیطون ارشیدا چشمای

 سرشه تو ای نقشه چه نمیدونستم

.... 

 

 کنی؟ عالقه ابراز داری دوستش که کسی به داری جرعت: آرشیدا

 میکرد نگاه بهم شیطون لبخند یه با داشت که آرشاویر سمت رفت نگام

  اومد من سمت به و شد بلند سرجاش از آروم

 من سمت اومد آرشاویر با ها نگاه همه

 

 بودن چسبیده پاهام بخورم تکون جام از نمیتونستم

 جلو آورد اروم سرشو و کرد نگاه لبام به بعدم چشمام به اول و وایساد روبروم

 میافتادم پس داشتم هیجان و استرس فرط از بخورم تکون نمیتونستم

 ��بوسید آروم و لبام رو گذاشت آروم لباشو

 بود زده یخ استرس از لبام

 کرد گرم لبامو و بود گرم اون لباس ولی

  کردم باز و چشمام سریع اومد یادم موقعیتم وقتی ولی بود باحالی حس

 

 ترین قشنگ با و کرد نزدیک گوشم به سرشو همه به توجه بی آرشاویر که میکردم نگاه ما به متعجب چشمای با داشتن همه

 گفت لحن

 

 من آبی   چشم عاشقتم: آرشاویر
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 شنیدم؟ درست خدا واااااای

 داره؟ دوست منو اونم

  صورتم رو ریختن اشکام خوشحالی از

 

 بودن شک تو همه

 

 گفت و شد خیر من به داشتن استرس االن که شیطون چشمای با بقیه به توجه بدون آرشاویر

 

  منتظرم: آرشاویر

 

 

 داشت استرس

  و گذاشتم کنار عشقم خاطر به و غرورم

 بزنن سوت و دست ها بچه شد باعث که لپش رو گذاشتم آروم لبامو و کردم نزدیک بهش صورتمو

 گفتم گوشش تو

 عاشقتم منم: من

  دیدم چشماش تو خوشحالی برق کردم بلند که سرمو

  زد تلخ لبخند یه سپهر ولی گفتن تبریک بهمون و زدن دست برامون همه

 

 بود؟ خوب االن تا اینکه

 شد؟ چی پس

 

 گفت نفس یکدفعه

 

 ��بچهاااااا واااااای: نفس
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 کردیم نگاه بهش برگشتیم تعجب با همه

 چیشده؟: من

 ��ندارم لباس من: نفس

  خنده از ترکیدیم همه

 

 گفت آرشیدا گذشت که یک

 ؟ بدیم ادامه و بازی بچه: آرشیدا

  کردن موافقت همه

 گفت مهرداد که شد بلند سرجاش از سپهر موقع همون ولی

 

 میری؟ کجا: مهرداد

 

  باشه مبارک( من روبه) باشین خوش شما ویال میرم کنهمی درد سرم: سپهر

 

 میگفت زور به رو کلمه این داشت انگار

 

 متشکرم: من

 

 کرد جلب و توجهمون صدایی که بدیم ادامه بازی به اومدیم رفت سپهر اینکه از بعد

 

... 

 

 میکردن دعوا داشتن شوهر و زن یه انگار

 

  چین اینا دونمنمی من خدا به: زنه

 

 کردی؟ رو اینکار چرا ، بودن تو گوشیه تو نمیدونیییییی؟: مرد
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 بودن شده جمع دورشون همه مردم میکردن دعوا داشتن شوهر و زن یه تر اونو یکم

 شده؟ چی یعنی: آرشیدا

 ببینیم بریم نمیدونم،: من

 نداره ربطی ما به میکنن حل خودشون ، خودشونو مشکله نه،: نفس

  چه ما به بابا آره: آرشاویر

 

 کنن باور ابلهان کنم دعوا شوهر و زن گفتن قدیم از: رها

 

  گلوم تو پرید پری حرف این با خوردممی داشتم که بود دستم چیپس یه

 گفتم و سمتش کردم پرت و چیپس شد قطع که هام سرفه

 

 ��ابلهم؟ من حاال: من

 گفتم کلی طوری همین خدا به نه: رها

 

 گرفت اوج دعوا صدای یکدفعه

 

 دارم دوستت من ، نکردم کاری من دونمنمی خدا به رهام: زن

 

 هاااان؟ چیه گوشیت تو ها اس ام اس این پس داری دوستم اگه: مرده

 

 هستی؟ آدمی چه فهمیدممی باید اول از بده، جواب گرفتیییی؟ مونی الل چرا: مرده

 

 کیه طرفه از دونمنمی خودت جون به نمیکنی؟ باور بگم هم چی هر: زنه

 

 بود شده کمتر صداشون
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 !شاکیه اینقدر مرده که کرده چیکار زنه نیست معلوم اووووف: آرش

 

 پاک ذهنش از رو گذشته میشد چی خداااااااااا ای گذشته تو رفت دقیقا واااای بود پریده رنگش که نفس به خورد چشمم

 میکردی؟

 

 میکنن خام  رو مردا  قسم کلی با میکنن که کاری هر همشون زنا مردس با حق نظرم به: مهرداد

 

 کنید قضاوت زود آنقدر نباید نمیدونین؟ چیزی که شما ولی: پری

 

 جمع نسبته بال البته چجورین، زنا که گفتم کلی من ولی درسته اره: مهرداد

 

 مجبور مهرداد که مهرداد سمت رفت و شد بلند سرجاش از یدفعه بود سرخ عصبانیت از صورتش که نفس به خورد چشمم

  بشه بلند ازجاش شد

 گفت خشنی و سرد لحن با و مهرداد صورت جلوی گرفت و اشارش انگشت نفس

 

  زندگیشونییییی؟ تو مگه نیست؟ زنه با حق دونیمی کجا از داری؟ خبر اونا زندگیه از هاااان؟ میدونیی چی تو: نفس

 چیزو همه همیشه که ندارین؟ گناهی پاکین؟ خیلی خودتون مردااا شما کنهههههه؟ ایجاد مزاحمت خواستهمی یکی شاید

 میندازین؟؟؟؟ زنا تقصیر

  نیستین نه پاکین؟ خیلی وفادارین؟ خیلی مردا شما میکننن؟ خیانت که زنان فقط

 میشین خود بی خود از میبینه، و بهتر یکی چشمتون که مردایین شما اتفاقا

 

 گفت مهرداد سینه تخت زد

 

  احمقانست انقدر فکرت  طرز که متاسفم برات: نفس

 

 رفت و برداشت کیفشو سریع ما متعجب قیافه به توجه بی

 

 بود بد خیلیی حالش
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  میکردن نگاه هم به تعجب با همه

 

 دنبالش برم میخواستم و برداشتم کیفمو

  گرفت جلومو آرشیدا که

 

 باشه تنها بزار: آرشیدا

 

 کنن نگاه ماشین سمت به همه شد باعث نفس ماشین های الستیک جیغ صدای یکدفعه

  شد خارج ساحل از باال سرعت با نفس

 

 بریم دیگه بهتره: ملیکا

 

 تهران برسیم زود باید کنیم جمع وسایلمونو بریم  نیمه و یک ساعت آره: آرشاویر

  بود نفس پیش فکرم شدیم بلند همه کم کم

 

  شد کشیده دستم که بشم آرشیدا ماشین سوار میخواستم

 شدم رو روبه آرشاویر جذاب و خندون قیافه با و برگشتم

 

 کجا؟: آرشاویر

 ماشین تو بشینم بریم: من

 نکرده الزم: آرشاویر

 شد شیطون قیافش که گفت چیزی یه سارا به رفت که میکردم نگاه بهش تعجب با داشتم

 

  آرشیدا ماشین تو رفت سارا

  آرشام ماشین تو رفت هم آرش

 ماشینش سمت رفتیم و  کشید دستمو آرشاویر

 عاشقشم واای
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 گرفت دستمو که ماشین تو نشستیم

 

 دارم؟ دوست چقدر دونیمی: آرشاویر

 بدونم تا بگو ، نه: من

 دارم دوستت بیشتر جونممم از ، جونمی: آرشاویر

 نکنی؟ ولم وقت هیچ میدی قول: من

 میدم قول: آرشاویر

 دارم دوست منم پس: من

 کرد حرکت ویال سمت به و زد استارت و خندید

 

  تو ببره و ماشین آرشیدا که زدم و ریموت رسیدیم وقتی

 

 بوسید لبامو حرکت یه تو برگشتم وقتی گرفت دستمو که شم پیاده ماشین از میخواستم

 

 من آبی چشم میمونم عاشقت ابد تا بود، زندگیم شب بهترین امشب: آرشاویر

 

 عشقم کنارتم ابد تا ، همینطور منم: من

 

 داد تکون سرشو که دادم تکون دست براش بشم حیاط وارد اینکه از قبل و شدم پیاده ماشین از

 

 دیدم و نفس ماشین شدم که حیاط وارد

 

... 

 

 کنه جمع چمدونشو باال رفتمی داشت هم سارا و بودن نشسته سالن تو ها بچه شدم که ویال وارد

 

 بخورین؟ راه تو تا بزاره پرت و خرت و چای و میوه براتون بگم خانم سروناز به میخوای سارا: من
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  عزیزم مرسی: سارا

 

 بگم؟: من

 

 آرشاویر مخصوصا کنه، آماده آرشاویرم و آرشام ماشین برای بگو زحمت بی آره: آرشیدا

 خنده زیر زدن بقیه با بعد و

 

 مسخرهااا مار زهر: من

 

 کنه آماده رو میزا چیز و اینجا بیاد گفتم و گرفتم و خانم سروناز خونه شماره خونه تلفن با

 

 کجاس؟ نفس: من

 

 اتاقشه تو اینکه مثل: پری

 

 زدم اتاقشو در و باال رفتم ها پله از

 

  تو بیا: نفس

 

 . بود نشسته تخت رو دیدم و نفس که کردم باز و در

 

 خوبی؟: من

 مرسی آره: نفس

 رهمی داره سارا پایین بیا: من

 داد تکون سرشو

 دیدم چمدونشو با رو سارا که پایین رفتم
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 پایین اومد هم نفس موقع همون که

 

 برد و گرفت و سارا چمدون اومد آرش

  وایسادیم در دم و بیرون رفتیم ویال از هممون

 

 ترمز رو زدن ما ویالی جلو و بیرون اومدن و آرشاویر بنز مرسدس بعد آرشام بوگاتیه اول و شد باز ویالشون در

 

 گفت و زد لبخند یه رسید که من به آرشام کردن خداحافظی و ما طرف اومدن و شدن پیاده ماشین از

 کشهمی خودشو آرشاویر چون باش خودت مواظب ، خداحافظ: آرشام

 

 خنده زیر زدن همه

 

  بغلش تو کشوند و من اومد که آرشاویر

  گفتم گوشش تو بعد ولی شدم شوکه اولش

 

 میارم در کاسه از چشماتو وگرنه نمیکنی نگاهم دخترا به ، نکنی شیطونی بیمارستان تو میشه، تنگ برات دلم: من

 

 خنده زیر زد آرشاویر

 عاشقتم خدا به: آرشاویر

 اومد آرشیدا صدای که بدم جوابشو اومدم

 

  نیست ترکوندن الو وقت االن: آرشیدا

 

 میزنم حرف داداشت با کلوم دو میشه حسودیت چیه: من

 

  خنده زیر زدن همه

 کرد خداحافظی باهاش و داد دست باهاش و نفس سمت رفت آرشام
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 داد جوابشو خشکی بالحن که نفس سمت اومد که مهردادم

 

 نرین تندم باشین خودتون مواظب: آرشیدا

 

  رفتن همه اینکه از بعد

  تو رفتیم  ماهم

 

 اتاقاشون تو رفتن و گفتن بخیر شب همه

 کردم عوض لباسامو و اتاقم تو رفتم

  بودم خوشحال خیلی

 

 برد خوابم امروز اتفاقات به فکر با

 

 

**** 

 

 نفس                      

 

  کردم عوض لباسامو اتاقم تو رفتم

 

 امشبم بود درگیر پرهام با هرروز نگذشت آه و اشک بدون روزش یه شمال اومدم روز سه گرفت خندم خودم وضعیت از

 .رهام که

 

 رفتم فکر تو و کشیدم دراز تختم رو اومدم زدن مسواک بعد و wcسمت رفتم

 داد؟ دست بهم دلتنگی حس یه کنم خداحافظی آرشام از میخواستم وقتی چرا

  اووووووف
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 شد مانع گوشیم اس ام اس صدای که ببندم و چشمام کردم سعی

 

.... 

 

 :بود آرشیدا طرف از پیام برداشتم و گوشیم

 بیداری؟ ، نفسی سالم

 چطور؟ آره: دادم جواب

 اتاقت تو بیام میشه: داد جواب

 بیا اره: دادم جواب

 

 شده؟ چی یعنی

 

 اتاقم تو اومد آرشیدا گذشت که یکم

 

 کنارم نشست اومد

 

 شاید بگو میکنم خواهش ، بینمتمی وضعیت این با میشم اذیت دارم واقعا ولی میگی بهم میای خودت گفتی دیروزم: آرشیدا

 کنم کمکت تونستم

 

 بریزم خودم تو نمیتونم دیگه ، بگم باید

 

 

 کالس سر شایلین با دانشگاه تو روز یه.  بودم خونده جهشی چون خوندم،می لیسانس برای داشتم و بود سالم نوزده: من

  گرفتن بورسیه ایران از که گفتن و اومدن پسر دوتا و زدن و کالسمون در که بودیم

 بودن برادر پرهام و رهام اسم به پسر دوتا

 داشتن ما با کالس هفته در روز یه فقط و گذشت اومدنشون از هفته یه
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 و من دوست چون و رفتیم شایلینم و من کرد دعوت و دانشگاه ی همه و گرفت جشن و کرد ازدواج هام همکالسی از یکی

 کرد دعوت سامیارم بود شایلین

 

 و میگفتن هی فهمیدن که کسایی و ها بچه  میزد زل زیادی بهم بودم لج پرهام با ولی شدیم آشنا پرهام و رهام با بیشتر اونجا

 ( zebra پسره درآد چشاش تا کنه نگاه انقدر بزارین بسه اااه) زدم بهتون مهرداد درباره که زدم بهش و حرفی همون منم

 .شایلین و پرهام ، رهام سامیار، ، من یعنی شدیم اکیپ یه سریع خیلی ما و شد صمیمی پرهام و رهام با سامیار

 

 بودیم هم پیش جا همه بودیم صمیمی خیلییییی

 جواب بهش همین برای میخواستمش منم گفت بهم اومد طور همین شدماونم مند عالقه بهش و اومد خوشم رهام از اینکه تا

  دادم مثبت

 پرهام ولی میخوند اعصاب و مغز پزشکیه بود خوبی پسره رهام کردن قبول همه بابام با سامیارم و زد حرف سامیار با

 میخوند عمران مهندسی

 

 و رسم طبق همین برای بود ایران اهل وگرنه بود اومده دنیا به آمریکا تو فقط طور همین مادرمم بودیم ایرانی خودمونم ما

  کردیم نامزد هم با رهام و من سریع خیلی و خاستگاریم اومدن رهام مادر و پدر ایرانی رسومات

 دادنمی محل رهام به زیاد بود شده ساکت خیلی بود شده عوض رفتارش پرهام ولی

 

 شدممی مند عالقه رهام به بیشتر روز هر من بود خوب خیلی چیز همه دوماه این تو و شد تموم دانشگاهم و گذشت ماه دو

 بهش دفعه هر منم کنی خیانت شاید شدی بزرگ خارج تو تو چون گفتمی کنم خیانت بهش من که بود نگران خیلی فقط

 میدادم و کامل اطمینان

 

 دوری اینکه با پیششون ایران برم مدت یه برای گفت و زد زنگ رهام مادر فعال البته شد تموم دانشگاه و گرفتم و لیسانسم

 سه دو بود بهم حواسش مادر یه مثل رهام مادر و ایران رفتیم کردم قبول رهام خاطر به ولی بود سخت برام خانوادم از

  ظاهر به البته بود زیر سربه و آروم خیلی بازم اومد پرهام بعدم روز

 

  بود گذشته هفته یه

  رفت پرهام بعدشم یکم بیرون رفتن رهام مادر و پدر شب یه

 

 دیدممی تلویزیون داشت منم و بکشه دراز بود رفته رهام بودیم رهام و من
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 پریدم جا از رهام داد با یکدفعه که

 

... 

 

 نـــــــــــفــــــــــــس: رهام

 

 میزد محکم شقیقش کنار رگ و قرمز عصبانیت از صورتش اتاق تو رفتم سریع

 

 میزنی؟ داد چرا چته؟: من

 

 چیهههههههه؟ این: رهام

 جلوم گرفت گوشیمو

 میدونم چه من: من

 بود شده باز تعجب از چشمام دیدم که چیزی از برداشتم و جلوم کرد پرت گوشیو

 .عشقم اسم به اونم بودم کرده سیو و طرف اسم من که بود این بود جالب که چیزی و بود اومده عاشقانه اس ام ای کلی برام

  دونم نمی  من م م: من

 نمیدونیییییییی بعد عشقم نوشتی نمیدونی؟: رهام

 چیه اینا دونمنمی خدا به رهام: من

 باشی کثیفی دختره همچین کردمنمی فکر ، هستی دختری چه فهمیدممی اول از باید شو خفه: بود عصبانی خیلی رهام

 

 صورتش تو زدم سیلی یه بودن حساس تهمت رو چون و دستش از شدم عصبانی

 

 کن فکر داری دوست جور هر پس میدوزی و بریمی خودت برای و نمیکنی باور حرفامو وقتی: من

 

  نیومد خونه روز دو تا و بیرون زد خونه از رفت رهام

 کرد باور حرفمو اونم و گفتم بهش چیزو همه داشت اعتماد من به اونم و بودم راحت مادرش با من

  بودم رهام نگران خیلی
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 ببخشمشمنم خواست ازم گفته اومده کاروکرده این که یکی و تقصیرم بی من فهمیده گفت و زد زنگ بهم دوم روز

  میام شب باش منتظرم گفت بخشیدمش

 

 نیومد اما صبح شد شب آخر شب آخر شد شب

  بود بیمارستان از نبود خودش ولی زد زنگ صبح

 

 بود کرده تصادف بیمارستان رفتم سریع

  بود بد خیلی حالش

  کرد تموم اونجا که عمل اتاق بردنش

  مردم واقعا ، مردم منم اونجا

 کالیفرنیا برگشتم چهلمش از بعد میریختم اشک فقط و کردمنمی گریه اصال بودم بیهوش هفته یه و رفتم حال از فهمیدم وقتی

 بودم خوردن مشروب حال در همیشه مشروب معتاد و بودم افسرده سال یه

 انتقالی دانشگاه از اومد باهام شایلینم که ایران بیام گفتم خودم خواسته به شدم بهتر که سال یه از بعد بود بد خیلی حالم

  اومدیم و گرفتیم

 ببینمتون نمیتونم گفتم زدن زنگ که بار یه فقط  تونستم نمی چون نرفتم خانوادش دیدن به بار یه حتی

 نبودم نفس اون دیگه ولی میشد بهتر روز هر روحیم

 نبودم شیطون و شاد دختر یه

 دادمنمی و زندگیم به ورود اجازه کسی به و وایمیستادم همه جلوی غرور و جدیت از پر شدم دختر یه

 

 برگشته سال 4 از بعد پرهام حاال ولی

  کردم تعریف و پرهام و مدت این اتفاقات تموم آرشیدا برای

 

 گرفت جلو و دستمالی آرشیدا شد که تموم

 گرفت؟ گریم کی

  خیلی سخته خیلی متاسفم واقعا: آرشیدا

 کنی؟ شکایت پرهام از خواینمی ، بیای کنار بتونی امیدوارم

 

 بکشن عذاب پسرشونم این با خوامنمی دیدن پسرشونو غم بار یه خانوادش ولی دارم دوست دونمنمی: من
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 زنیممی حرف بیشتر باهم فردا میمونه، خودمون بین زدی، دلتو حرفایی که خوشحالم خب داری، حق: آرشیدا

 

 کردی کمکم خیلی عزیزم مرسی: من

 

 بخیر شب ، بود وظیفم: آرشیدا

 

 بخیر توهم شب: من

 

 میکنم سبکی احساس

 اووووووف

 برد خوابم کی دونمنمی که بستم چشمامو

... 

 

 میزد زنگ داشت سولماز بود6 ساعت کردم گوشیم به نگاه یه شدم بلند خواب از گوشیم صدای با صبح

 شده؟ چی یعنی

 

 دادم جواب گوشیو

 

 بله: من

 خوبی؟ سالم: سولماز

 شده؟ چیزی عزیزم، مرسی: من

 باشی اینجا 7:30 ساعت باید داریم عمل امروز بگم بهت رفت یادم: سولماز

 راهم خسته هنوز من ما شانس از اینم اووووووف،: من

 مهمه خیلی عمل این ولی عزیزم دونممی: سولماز

 فعال میبینمت، ، اوکی: من

 خداحافظ: سولماز
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 بیرون اومدم صورتم و دست شستن از بعد و wcسمت رفتم

  تهران رسیدیم9 ساعت دیشب تازه و گذشته زدم حرف آرشیدا با که شبی اون از روز دو

 دارم عمل که اآلنم

 برم زودتر ساعت یه باید امروز ولی بیمارستان میایم8:30 ساعت عادی روزای

 اون بدون گذروندم خوش و گشتم راحت روز دو نبود خبری رهامم از خدارشکر و نیفتاد خاصی اتفاق روز دو اون تو

 نفهم رهام

 

 بیرون اومدم ربع یه از بعد حموم سمت رفتم و برداشتم حولمو و کمدم سمت رفتم سریع

 زانوم رو تا که عسلیم اسپرت مانتو و جذب مشکی شلوار یه و کمدم سمت رفتم بافتمشون بعدم و کردم خشک و موهام اول

  پوشیدم و بود

 و کشیدم نازک چشم خط یه و کردم پام مشکیمم نایک کتونیای و برداشتم مشکیمو کیف و سرم رو انداختم ای قهوه شال یه

  و زدم میداد نشون برجسته لبامو که گرم صورتی رژ یه با زدم ریمل

 شدم خارج اتاق از 

 

  بود خوابیده شایلین اتاق سمت رفتم

 بیا خودت ماشین با خودت رفتم زودتر دارم عمل امروز نوشتم براش و برداشتم کاغذ یه

 

  خوردم چایی یه سریع و پایین رفتم

 کردم نگاه مچیم ساعت به

  بود دقیقه 7:10 ساعت

  شد دیر اوه

 

 بیرون زدم خونه از و برداشتم و ماشینم سوییچ سریع

 رسیدم نیم و هفت ساعت

  دیدم و آرشاویر ماشین کردم پارک و ماشین اینکه از بعد

 زدم و پنجم طبقه و آسانسور سمت رفتم

 میزد چرت داشت رها شدم که بخش وارد
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  و سمتش رفتم

 پخ: من

  وایساد سرجاش سیخ یکدفعه

 خنده از بودم مرده من

 

 کردی؟ که بود کاری چه این بیشووور دختره مار زهر: رها

 میزدی چرت داشتی حقته: من

 اومدی؟ زود انقدر چرا تو گرفتم،می حالتو وگرنه ندارم حوصله که حیف: رها

 ��دارم عمل واااای: من

  سولماز پیش برو اومده هم پری اتفاقا اره آها: رها

 فعال: من

 . سولماز اتاق سمت رفتم بعدم و کردم عوض لباسامو rest اتاق سمت رفتم اول

 

 

**** 

 

 

 شکست گردنم خدا وااااااای

 بودا باحال خیلی خداییش ولی ، نوشتم بس از مردم عملم اتاق تو ساعته2

 بود خوب خیلی بعدش ولی بشه بد میخواست حالم اوالش اینکه با بود عملم اولین

 

 بود باحال خیلی واااای: پری

 اوهوم: من

 داری؟ خبری شایلین از: پری

  واال نه: من

  بیارن چای برامون گفت رها که استیشن سمت رفتیم پری با
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 بود؟ چطور خب،عمل: رها

 

 بود جالب خیلی بعدش ولی بود زن بهم حال یکم اوالش بود، عالییییی رها وااای: پری

 

  میافتاد پس داشت پری اره: من

 

 بود دیوار گچ شبیه رنگت بود خوب حالت خیلی تو اینکه نه: پری

 

 بودین؟ دوتا شما فقط: رها

 

 شد بد حالشون عمل وسطه نفرشون سه دو که بودن هم دیگه نفر 7,8 بابا نه: پری

 

 گرفتم باال تعجب با سرمو دستم از چایی لیوان شدن کشیده با که خوردممی چاییمو داشتم

 

... 

 

 شدم رو به رو شایلین جذاب  قیافه با کردم بلند که سرمو

 اره؟ بیمارستان میای تنهایی که: شایلین

 بده جواب و گوشی اون حداقل

 

 بیرون اومدم عمل اتاق از س دقیقه پنج خدا به داشتم عمل عشقم، شرمنده: من

 دخترا سالم علیک شرمنده، دشمنان: شایلین

 سالم: پری و رها

 بشه تموم هاتون صحبت تا وایسادیم: رها

  سرکارم رفتم خوردم چاییمو اینکه از بعد منم و رفت بعد یکم شایلین

 پاییز عاشق منم و بود پاییز اوایل بزنم قدم یکم که بیمارستان محوطه سمت رفتم دادم انجام کارامو اینکه از بعد

  ناهاره وقته که گفت بود پری خورد زنگ گوشیم که میزدم قدم داشتم
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 میخوردن غذا داشتن همه خوری غذا سالن سمت رفتم

 میگفتن بخیر رسیدن شمال رفتم میدونستن که هم اونایی و دادن جوابمو و سمتم برگشتن همه سالمم صدای با

  بود مارال کنار خالی جای تنها

 بیرون میاری پودر کرم و پنکک کیلو دو صورتش تو کنی فرو قاشق اگه بوزینه دختره

 داشت فاصله آرشاویر از صندلی یه و بود روم روبه شایلین

  نبود اما گشتم آرشام دنبال ناخودآگاه 

 داد سالممو جواب که کردم سالم آرشاویر به سر با

 اومد آرشام که بودیم خوردن غذا وسطای

 . شیک و بود جذاب همیشه مثل

 کردیم سالم سر با اومدیم خودمون به ولی شد قفل چشمامو لحظه یه خورد من به که نگاهش نشست آرشاویر کنار رفت

 بیرون زدم آشپزخونه از شد تموم که غذام

 میزد حرف تلفن با داشت اما بیرون اومد شایلینم

  شد تموم تلفنش اینکه از بعد

 بود؟ کی: من

 خونشون بریم کرده دعوتمون شب فردا آرشیدا،: شایلین

 چی؟ برای: من

 بودم ویالتون تو روز چند اینکه از تشکر خاطر به میگه: شایلین

 بود مسخره خیلی وا،: من

 بیرون اومدن هم آرشام و آرشاویر موقع همون

 خیر به رسیدن ، سالم: آرشام

 ممنون سالم،: من

 سالم: آرشاویر

 سالم علیک: شایلین

 گفت و بیرون اومد مارال که بگه چیزی اومد آرشاویر

  بیای لحظه یه میشه آرشاویر: مارال

 تر اونور یکم رفت و داد تکون سرشو ولی بود مردد آرشاویر

 بود هم تو اخماش که شایلین به افتاد نگام
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 چته؟: من

 میریزه هم ای عشوه و ناز چه عنترش قیافه اون با ، عفریته دختره: شایلین

 گفت و خنده زیر زد آرشام

  نمیگیرتتا داداشم میشی پیر نخور حرص: آرشام

 بهتر من از کی ، کرده غلطت داداشت: گرفت جبهه شایلین

 شنید و شایلین صدای و میومد داشت که آرشاویر

 منتظریما فرداشب راستی بهتر، تو از کی واقعا: آرشاویر

 خبره؟ چه فرداشب: من

 مهمونین ما خونه شام فرداشب: آرشام

 یهویی انقدر چرا ولی ممنون خیلی: من

 دیگه آرشیداس:  آرشاویر

 فعال سرکارم برم من میشیم، مزاحم ، ممنون خیلی: من

 

**** 

 بعد روز

 

 شد دیر بدووو نفسسسسس: شایلین

 7 ساعت تازه نمیشه دیر اه: من

 انداختم آیینه تو خودم به نگاه یه

 مشکی کیف و قرمز سانتی 6 پاشنه کفش با قرمز شال و مشکی شلوار با زانو رو تا بود مشکی رنگش که خوشگلم مانتو

 میداد نشون بلندتر هامو مژه که ریمل و گرم صورتی رژ و کلفت چشم خط

 شدم خارج اتاق از

  دیدم و شایلین که

 بود شده خوشگل واقعا

 سفید کفش و سفید کیف و لیمویی شال و کمرنگ لیمویی شلوار با و بود خوشگل خیلی مدلش که زانو رو تا سفید مانتو یه

  سانتی 6 پاشنه

 نقص بی همیشه مثل آرایششم
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 شدی خوشگل چه: من

 بریم؟ نشدم، تر خوشگل که تو از: شایلین

 بریم: من

 بود مشغول فکرم من و نشد زده حرفی هیچ اینا آرشام خونه تا فرمون پشت نشست اون و رفتیم شایلین ماشین با

 بود خوشگل خیلی بود ویال شبیه نه که خونه ، خونه جلو رسیدم وقتی

  شدیم پیاده و کردیم پارک و ماشین هم ما و کرد باز و پارکینگ در ریموت با که زدیم زنگ آرشیدا به

 بود شده تنگ آرشام برای دلم چرا دونمنمی و نداشتیم بیمارستان امروز دستم گرفتم و گرفتیم راه تو که گلی

 کرد باز و در آرشیدا زدیم که و زنگ

 اومدین خوش ، سالم وااای: آرشیدا

 مرسی سالم: شایلین و من

 و آرشام به شباهت بی که چهره خوش آقای یه و چهره خوش خیلی خانم یه شدیم که خونه وارد روبوسی از بعد و جلو اومد

 جلو اومدن نبودن آرشاویرم

 اومدین خوش خیلی عزیزم سالم: راد خانم

 ممنون خیلی متشکرم: من

 شدیم مزاحمتون که ببخشید مرسی،: شایلین

 داد دست بهمون گرمی با راد خانوم

 خوشبختم آرشیدام مادر من حرفیه، چه این: راد خانم

 همچنین: شایلین و من

 کرد تشکر کلی که دستش دادیم رو گال

 (آرشیدا پدر) راد آقای با وقتی

  داد جوابمونو گرمی به اونم کردیم علیک و سالم هم

 نبود خبری آرشاویر و آرشام از نشستیم و رفتیم

 برگشتیم سالم صدای با یکدفعه

  پایین میان دارن که دیدم ها پله رو و آرشاویر و آرشام که

 طرف یه بود داده خاصی حالت  به موهاشو و بود پوشیده مدادی نوک گرمکن شلوار و طوسی تیشرت یه آرشام

 باال بود داده موهاشو و بود پوشیده مشکی گرمکن شلوار و سورمه تیشرت یه آرشاویرم

 شدیم بلند سرجامون از شایلین و من



 BESTNOVELS.IRشر : نا               atena.r narges.k: نویسنده       مغرور نیو مهندس طونیش نیمتخصص: رمان                  بهترین رمان ها

229 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 صورتم رو نشست لبخند یه ناخودآگاه

 دادیم دست آرشاویر و آرشام با ما سمت اومدن

 اومدین خوش سالم،: آرشام

 ممنون: من

 متشکرم: شایلین

 سرجاش اومد حواسش مادرش سرفه تک با که شایلین به بود زده زل طوری همین آرشاویر

 

 داشتی؟ نگه سرپا خداهارو بنده چرا پسرم آرشاویر: راد خانم

 لطفا بشینن شرمنده،: آرشاویر

 نشست آرشیدا کنار رفت آرشلویرم و نشست تکی مبل رویه رفت آرشام بودیم نشسته دونفر مبل رو شایلین و من 

 

 آورد شربت برامون بود مستخدم کنم فکر که خانومی یه موقع همون

 

.... 

 

 گفت راد خانم برداشتیم رو شربتا اینکه از بعد

 میگین اسماتونو نمیشناسمتون درست من شرمنده: راد خانوم

 شایلینم من شرمنده، دشمنتون: شایلین

 نفسم منم: من

 آشنا باهم بیشتر بگین خودتون از یکم خب شمایین، کنهمی تعریف ازشون خیلی آرشیدا که دختری دوتا اون پس: راد خانم

 موافقین؟ ، شیم

 

 بیشتر منم و میپرسید شایلین از بیشتر البته گفتیم بهش زندگیمونو بم و زیر تقریبا و زدیم حرف کلی راد خانم با شام موقع تا

 میزدم حرف آرشیدا با

 زدیممی حرفی آرشاویر و آرشام با میومد پیش بحثی یه هم گهگاهی و

 

 امادس شام گفت و اومد مستخدمشون
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 آرشام روبرو افتادم من و نشستیم و میز سمت رفتیم همه

  نکنیااا تعارف دخترا: راد خانم

 ممنون خیلی راد خانم چشم: شایلین

 شدیما مزاحم ما ببخشید متشکرم،: من

 نکنین تعارف انقدر پس آرشیدایین مثل برامون هم شما حرفیه چه این: راد آقای

 

 گلوی تو پرید غذا زد راد خانم که حرفی با که میخوردیم غذا داشتیم خوردن به کردیم شروع و زدیم لبخند یه شایلین و من

 شایلین

 

 تا بیاین گفتم منم و اومده خوشش خوشگل خانم دختر این از آرشاویر چون اینجایین مناسبت این به امشب راستش: راد خانم

 بزاریم و خواستگاری قرار و بزنم حرف باهاش من تا بدین و پدرتون شماره میشه اگه ببینم میخواستم بشه آشنایی یه

 دادم آب لیوان یه بهش و شایلین کمر تو زدم

 خوبی؟: من

 داد تکون سرشو فقط

 پایین انداخت خجالت از سرشو شد که بهتر

 بودن شوکه هم بقیه

 

 زوده؟ یکم نمیکنید فکر راستش: من

 دادن شوهرم بود سالم 17 خودم من دخترم زوده کجا: راد خانم

 پشیمونی؟: راد آقای

 بهتره کنین ازدواج زودتر چی هر واال، نه: راد خانم

 شایلین با تصمیم بگم، چی: من

 

 کنم فکر یکم من بدین اجازه اگه راستش: شایلین

 

 افتاد دهن از که بخور شامتو هم حاال بده، خبر من به کن، فکر دخترم اره: راد خانم

 بود شده کور اشتهاش شایلین ولی دادیم ادامه شایلین و من
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... 

 

 و شیرین اسماشون فهمیدم که راد اقای و راد خانم و ها پسر که حال تو نشستیم رفتیم ارشیدا و شایلین و من شام از بعد

 پیشمون نشستن اومدن شایان

 وقتی ارشاویرم کرد نمی شرکت بحث تو زیاد بود خودش تو شایلین که تفاوت این با اما بود شده گرم قبل مثل دوباره بحث

  شد پکر دید و شایلین حال

 بعد ساعت3

  میداد نشون و 11:30ساعت که انداختم ساعتم به نگاه یه

 بود شده خیره بود تودستش که چایی بخار به که انداختم شایلین به نگاه یه

 بریم؟؟؟:گفتم گوشش دم و سمتش رفتم

 بعد بخورم و چاییم بزار:شایلین

 باش:من

  دهنش تو گذاشت و برداشت قند یه بعدم

 دخترم شده چیزی:گفت شایلین به رو خودشه تو که بود شده شایلین ی متوجه که خانم شیرین

 

 جان؟؟؟:گفت اومد خودش به زدم بازوش به که ای ضربه با نبود باغ تو که شایلین

 شده؟؟ چیزی عزیزم هیچی:شیرین

 چطور نه:شایلین

 خودتی؟ تو اخه:شیرین

 مشغوله ذره یه فکرم فقط نه: شایلین

 کنیم زحمت رفت دیگه:گفتم و شدم بلند جام از

 11:30 ساعت تازه کجا دخترم وا:

 

 شدیم زحمت باعث ممنون خیلی:من

 میموندید بیشتر کاشکی:ارشیدا

  میگه راس ارشیدا اره:شیرین

 میشیم مزاحمتون ایشاال:من
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 مراحمید:مهدی

 ..ارشاویر بجز تو رفتن شایلین و من اصرار به کردن همراهیمون در جلوی تا اینکه از بعد

 

 شایلین

 

 زد صدام که ماشینم سمت رفتم می داشتم و کردم خداحافظی ارشاویر از اخم با

 سمتش برگشتم

 بله؟:من

 اونورتر یکم برد کشید و گرفت سمتو سمتم اومد

 کنم باز ماشینو دره بزار حداقل چته؟: من

 

 ماشین تو نشست و رفت نفس که کردم باز و ماشین و درااووردم کیفم تو از و ماشین ریموت

 

 بزنه و حرفش تا کردم نگاه چشاش تو و باال گرفتم و سرم

 گفتم کالفه کنه می نگام داره و نمیزنه حرفی دیدم وقتی

 ام خسته بگی؟خیلی و کارت زودتر میشه:من

 

 اینطوری تونیمنمی که عمر آخر تا ما شایلین بود؟ مامانم حرفه خاطر به پکری، شام از بعد از چته؟ بگی میشه: ارشاویر

 بشه رسمی باید باالخره بمونیم

 

 مامانت جلو من که اینه کردنت دعوت دلیله که میگفتی من به باید تو آرشاویر نیست، زد مامانت که حرفی خاطر به نه: من

 نه بگم همونجا میخواستم که عصبانیم ازت اینقدر خودم جان به نشم، شکه اونطوری

 

 میکنم چیکار ببین تا نه بگو تو دوما دردمیاوردم شاخ تعجب از داشتم خودمم ، نمیدونستم خودمم من اوال: اخم با آرشاویر

 

 میکنی؟ چیکار: شیطنت با من
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 گفت گوشم زیر و کرد خم سرشو سمتم اومد و گرفت فاصله دیوار از: آرشاویر

 نکن فراموش اینو شایلین منی مال تو نمیکنی، فکرشم حتی که میکنم کاری: آرشاویر

 

 نزار منتظرش:گفت و کرد اشاره ماشین به  

 بسته و چشماش و سریش پشت به داده تکیه و سرش نفس دیدم که ماشین سمت چرخوندم و سرم

 باش:گفتم ارشاویر به رو لبخند با

 بخیر شب:گفتم ماشین سمت رفتم می که همینجوری و

 باش خودت بخیر،مواظب توام شب:ارشاویر

 خونه سمت به افتادم راه و دادم تکون دست واسش

 بود خوابیده نفس

 کردم انتخاب کالم بی مالیم اهنگ یه و زدم و ضبط ی دکمه

 رسیدیم 30min از بعد

 

**** 

 

 

 

 می نگاه عابرا به داشتم و کردم اویزون بازوش دور و دستم بود شده سرد یکم هوا میزدیم قدم خیابون تو داشتیم ارشاویر با

 ارشااااویر:گفتم ای بچگونه شوق شور با خیابون کنار فروشی بستنی به افتاد چشمم یهو که کردم

 جانم؟؟؟:ارشاویر

  خوام می بستنی من اوووم:من

 سرما؟؟؟ این تو:ارشاویر

 میده مزه خیلی اره:من

 خوری می سرما نخیر:ارشاویر

 گفت که برگردوندم و صورتش مخالف سمت به قهر حالت به و سرم

 برگردم تا وایسا نکن،همینجا قهر حاال باشه:

  کشیدم دستشو که میرفت داشت
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 بوسیدم و لُپش و وایسادم پام انگشتای نوک رو که وایساد روبروم

 مرسی:من

 گرفت قیفی بستنی دوتا رفت و شد رد خیابون از

  کرد جلب خودش به و توجهم ماشین ویراژ صدای که میشد رد خیابون از داشت

 ارشاویر سمت میرفت داشت

 تو از بستنیا و ارشاویر به خورد وحشتناکی صدای با ماشین یهو که بزنم صدا و ارشاویر که برگردوندم و سرم سریع

  افتاد دستش

  سمتش رفتم می و میزدم صدا و اسمش کردم می گریه که همینجوری

 گرفته خون و صورتش و سر دیدم رسیدم سرش باال به وقتی

  نمیداد جواب اما کردم صداش و کردم نوازش و صورتش و صورتش سمت بردم و دستم

  کشید نمی نفس دیگه

... 

 

 باهامه همیشه که داد قول من به اون بمونه زنده باید ارشاویر نه نه

 شاااایلین،شااایلین:صدا

 نمیشنیدم وضوح به رو صدا 

 شدم بیدار جام از یهو داد بهم که تکونی با

  کردم می حس گونم رو و اشک خیسی

 میزدم نفس نفس داشتم

 گفتم که کرد می نگام داشتم نگرانی با و بود نشسته روبروم نفس

 ارشاویر نفس:من

 دیدی خواب نیست چیزی:گفت می و سرم رو کشید می و دستش و اغوشش تو کشید و من که گریه زیر زدم دوباره و

 میدی و گوشیم نفس:من

  سمتم گرفت و برداشت دراورم رو از و گوشی و داد تکون و سرش

 مرسی:من

  کردم لمس و شمارش لرزونم دستای با و هام contacts تو رفتم

 باشد نمی پاسخگو نظر مورد مشترک:بوق تا چند بعد
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 گرفتم ترس با و شمارش ایندفعه و کردم دور گوشم از و گوشی

 باشه؟ شده چیزیش نکنه

 پیچید گوشم تو خوابالودش صدای بوق تا سه از بعد

 جانم:ارشاویر

 گفت که کردم می گوش هاش نفس صدای به داشتم

 الو:

 ارشاویر:گفتم بود بسته و گلوم که بغضی با

 شده شایلین؟چی:گفت نگرانی و متعجب لحن با ارشاویر

 کرد می صدا و اسمم هی تلفن پشت که افتادم گریه به و ترکید بغزم

 بابا دختر،ای تو شدی شایلین،چی:ارشاویر

 خوبه حالت:گفتم لرزونم صدای همون با و اووردم بند و گریم زور به

 کنی؟؟؟ می گریه داری خوبم،چرا کردی،اره جون نصف و من تو دختر:گفت بیرون کرد فوت و نفسش

 کنم نمی گریه نه نه:من

 شده؟ معلومه،چی صدات از:ارشاویر

 هیچی:من

 هیچی؟؟؟؟ میگی بعد بردی سکته مرز تا و من:ارشاویر

  صورتم جلو اومد بودم دیده خواب تو که خونی صورت اون دوباره ولی شد خوب حالم شنیدم و صداش وقتی

 ...هیچی،فقط خدا به:من

 گفت و شد شیطون صداش

 چی؟؟؟ فقط:ارشاویر

 نمیداشت بر شیطونی از دست وضعیتم این بود،تو گرفته خندم

 ...تو دیدم خواب خواب،دیدم:گفتم و دریا به زدم و دل

 بگم چیزی نتونستم دیگه و شد پر چشمام اشک ی کاسه افتادم فکرش به دوباره وقتی

 (ملتمسانه لحن با)نکن گریه فقط کنی تعریف چیزی نیس الزم کن ولش اصال باشه باشه:ارشاویر

 نزاری؟؟؟ تنهام میدی قول ارشاویر:من

 میدم قول اره:ارشاویر

 کردم بیدارت ببخشید:گفتم و لبام رو اومد لبخند ی ناخوداگاه
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 نکن و اینکار دیگه کنم،ولی می خواهش:گفت پرو خیلی ارشاویر

 خندید ریز ریز بعدم

 حتما چشم:من

 بدم؟ ادامه نازنینم خواب به هست اجازه حاال:ارشاویر

 بخیر اوهوم،شبت:من

 بخیر توام شب:ارشاویر

  کرد می نگاهم لبخند با داشت نفس کردم قطع و تلفن وقتی

 شد؟ راحت خیالت:نفس

 اره:من

 بخوابی راحت:گفت مهربون لبخند یه با و شد بلند جاش از که کشیدم دراز جام تو

 همچنین:گفتم و زدم لبخند یه منم

 بست و در و بیرون رفت اتاق از

... 

 

 از صورتم شستن و زدن مسواک از بعد و شدم بلند خواب از میداد ونشون 7 ساعت که گوشیم زنگ صدای با صبح

 بیرون اومدم سرویس

 و ارایشم کالباسی رژ یه با و زدم ریمل هام مژه به و کشیدم نازک چشم خط یه صندلیم رو نشستم و دراورم جلوی رفتم

  کردم تموم

 

 و طوسیم نخی شال و کردم عوض مشکی مانتو و پاکتی مشکی شلوار با و لباسم بستم سرم باالی و کردم شونه و موهام

 کتونیای توش انداختم سوییچم+کوچولو چیز دوتا یکی و گوشی و برداشتم و دوشیم طوسی کوچولوی کیف کردم سرم

 بیرون زدم اتاق از و کردم پام نایکمم طوسی

 

 داشتیم مسن خانم یه رو مهم عمل یه امروز

 

 خوابیده ناز تختش رو دمر دیدم که نفس اتاق تو رفتم

 گفتم گوشش دم رفتم اروم

  بیا خودت توام میرم من نفس:
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 باش گفت و کرد باز و چشماش

  خونه اشپز تو پایین رفتم و بیرون اومدم اتاقش از

 خوردم ماشینم سمت میرفتم که هنگامی و کردم درس خودم واسه لقمه یه

 بیمارستان سمت افتادم راه و شدم ماشین سوار

  بودم بیمارستان جلوی 30min از بعد

 

 

  شدم اتاقم وارد بیمارستان تو رفتم سریع و کردم پارک و ماشین زود

 دیدم گان لباس با رم مهسا و ملیکا که بیرون اومدم اتاق از و کردم عوض رنگ سبز گان با و لبتسام

 

  ها بچه سالم:من

 خااااانوم سالااام علیک: مهسا

 شایلین سالم:ملیکا

 دارم استرس من ها بچه:مهسا

 منم:من

  سمتمون میومد داشت هیراد دکتر

 دخترا سالم:گفت رسید وقتی

  دکتر سالم:من

 سالم:ملیکا و مهسا

 هستن؟ عمل اتاق تو کیا دکتر:مهسا

 شماها و دیگه های بچه از چندتا و(امیر)پیروزی اقای(مارال)محتشم خانم:هیراد

 دکتراس کدوم با عمل:ملیکا

 (علی)شایان دکتر و من:هیراد

 افتادیم راه دنبالش هم ما که عمل اتاق در سمت افتاد راه بعدم

 

****** 
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238 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

  بعد ساعت5

 

 میزنیم پیوند قلب به رو پاها رگ  داریم و عملیم اتاق تو هنوز

 کنن می برداری نُت دارن دانشجوها ی همه

 نباشید بود،خسته امیز موفقیت عمل:گفتن شایان و هیراد دکتر ساعت نیم از بعد

  کردن منتقلش ویژه های مراقبت بخش به و کردن عفونی ضد و بیمار

 کنیم عوض فرمامون با و هامون گان تا رختکن تو رفتیم و بیرون اومدیم عمل اتاق از باهم ملیکا و مهسا و من

 

 بیرون اومدم و کردم عوض و لباسام مهسا و ملیکا از تر زود من

 صندلی رو نشستم و ریختم خودم برای چایی یه و نشستم استیشن پشت رفتم

 تو اومد بخش در از ارشاویر دیدم که خوردم می و چاییم داشتم

 جونم به افتاد استرس

 

  برداشتم میز رو از و چاییم و صندلی رو نشستم درست و میز رو گذاشتم و چاییم

 شنیدم و ترکیب بد مارال صدای که

  ارشاویر سالم عه:مارال

 

  کردم سالم بهش سر با منم که داد تکون برام سالم حالت به و سرش که کردم ارشاویر به نگاه یه

 ؟؟؟ میای لحظه یه ارشاویر:گفت مارال که

 

 نیست اینجا ای غریبه بگین همینجا و کارتون:ارشاویر

  

  من به افتاد چشمش که کرد می نگاه داشت ارشاویر که سمتی به چرخوند و سرش مارال

 اینجایی جون شایلین عه:مارال

 وقته خیلی بعله:گفتم چندشش لحن همون با خودش این منم

  

  رستوران بریم باهم میای ناهار امروز:گفت و ارشاویر به کرد رو پرویی با اونم
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239 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بزنید حرفاتونو راحت:گفتم و میز رو کوبیدم رو چایی لیوان و نیاوردم طاقت دیگه

 بستم محکم و در و اتاقم تو رفتم و

 دادم تکیه دستام به و میز رو گذاشتم و دستام و میزم سمت رفتم

 کنه می ارشاویر ارشاویر هی که کیه کرده فک عوضی ی دختره

 خشونت با که مهساس کردم فک بود در به پشتم من چون و شد باز در

 شید؟؟؟؟ وارد بعد و بزنید در ندادن یاد بهتون:گفتم 

 

  دیدمش سرم پشت و برگشتم نمیده جواب کسی دیدم وقتی

... 

 

  کنه می نگام خونسرد صورت با داره دیدم

 روم بعدم بگو و راااستش هست؟ارشاویر چیزی عفریته ی دختره اون تو بین:گفتم و سمتش گرفتم و انگشتم و سمتش رفتم

 که هست٬هست چیز یه اره:گفتم و مشتم تو گرفتم و یقش و بهش کردم و روم بعدم هست چیزی اره: گفتم و اونور کردم و

 لعنتی هست چیز یه٬کنه می لوس برات و خودش و میشه اویزونت اونجوری

 اینجا میریزن همه االن باش اروم:گفت و جلوم گرفت و دستش

 شه چی که باشم اروم باشم اروم خوام خوام،نمی نمی:من

 نمیشی؟ اروم:ارشاویر

 ...نمـ نه:ون

  کمرم رو گذاشت و دستش و بست و چشماش کرد ساکتم لبام رو لباش گذاشتم با و بدم ادامه و حرفم نذاشت

  پشتم برد و گرفت و دستام دستاش از یکی با که بدم هولش خواستم می و سینش تخت گذاشتم و دستم

 برداشت و لباش یهو بعد و داد فشار لبام بع بیشتر ولی کنه جدا لبام از و لباش که میدادم تکون عی و صورتم

 

 خوری می وول چقد عههه:ارشاویر

 گفتم و برگشتم اول حالت به عمیق نفس تا چند از بعد که میزدم نفس نفس

 بینتونه؟ چیزی:من

 گفت و کرد اخم

 نه:ارشاویر



 BESTNOVELS.IRشر : نا               atena.r narges.k: نویسنده       مغرور نیو مهندس طونیش نیمتخصص: رمان                  بهترین رمان ها

240 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 خودمونی؟ اینقدر میزنین؟ حرف اینطوری هم با چرا پس: من

 

  تو اومد لبخند یه با نفس و شد زده اتاق در که بده جواب اومد آرشاویر

 

 خوبی؟ ، سالم: نفس

 عزیزم مرسی:  من

 من سمت روکرد کرد تشکر ازش دیشب بابت و کرد پرسی احوال و حال و داد دست آرشاویر با اینکه از بعد نفس

 

 نشه بد حالت دفعه یه داری عمل گینمی رفتی؟ صبحونه بدون صبح دیدی دور منو چشم دوباره: نفس

 

 خوردم لقمه یه بابا نه: من

 

 پایین بریم بیاین نهاره وقت: نفس

 آشپزخونه سمت رفتیم نفس با

 

* 

 

 مامانش به بده که آرشاویر  به دادم بابامو شماره دیشب من و گذشته روز 2 االن

 کالیفرنیا بریم ما که شد قرار 

 ببینه شهرمونو کالیفرنیا بره میخواد که گفت راد خانم بعد ولی ایران بیان اینا مامان شد قرار اول خواستگاری برای یعنی

 صبح فردا آرشاویرم خانواده و کالیفرنیا بریم امشب نفس و من قراره و س چهارشنبه امروز

 

 فرودگاه بریم تا میکنم جمع و ساکم دارم و اتاقمم تو االنم

 

 اومدییییی؟ شاااایییلیییین: نفس

 بابا اره ، اووووووف: من
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241 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بود دستمون کوچیک ساک تا دو دیدم و نفس که شدم خارج اتاق از

 

 بیاد تاکسی تا بودیم منتظر و کردیم قفل خونرو درای و تاکسی زدیم زنگ

 

 خواستگاری از هم و کالیفرنیا میریم داریم اینکه از هم خوشحالم خیلی

 

 

 ��تلخه اتفاقه یه خوشی اینهمه پایان میدونست کی و

 

... 

 

 نفس

 

 

 داشت تاخیر پروازمون فرودگاه رسیدیم وقتی

 برگشتیم سمتش به نفر یه سالم با که بودیم منتظر انتظار قسمت تو

 شدیم بلند هم با شایلین و من یکدفعه

 

 کنی؟می چیکار اینجا تو: من

 بزنم حرف باهات اومدم: پرهام

 کارت رد برو ندارم، تو با حرفی من: من

 گرفت دستمو پرهام که بشینم خواستم

 برووووووو داری دوست و نفس واقعا اگه برو، لطفا   پرهام ، کن ولش نمیگه مگه عههههههه: شایلین

 

 میرم بعد میزنم بهش حرفامو: پرهام

 

 میشنوم: من
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242 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

  بود قشنگ خیلییییی حلقه یه کرد باز و درش و سمتم گرفت و درآورد کتش تو از قرمز مخمل جعبه یه پرهام

 

 با کنم خوشبختت میدم قول بیافته، برادرم برای اتفاقی کارم اون با کردمنمی فکر بود اشتباه کارم نفس، عاشقتم من: پرهام

 نفس بیا من

 

 برم؟ تونستممی

 متنفرم ازش بلکه ندارم بهش ای عالقه تنها نه چون تونستمنمی ، نه

 

 شدی رهام مرگ باعث تو متنفرم ازت بلکه ندارم، ای عالقه بهت من ، برو قبله دفعه مثل اینبارمم جوابه پرهام: من

 

  رفت هم تو حسابی اخماش

 

 کردن اعالم و پروازمون موقع همون

 شایلین بریم: من

 دادیم ساکامونو که وایساده جایی همون کنار پرهام دیدم و برگشتم آخر لحظه دادیم تحویل ساکامونو و رفتیم بهش توجه بی

 

 

**** 

 

 

 شد خشک کمرم بودیم، راه تو ساعتی12 یه تقریبا

 دنبالمون بود اومده سامیار رسیدیم اینکه از بعد

 

  اومدم شایلین خاطر به فقط اآلنم بودم نزاشته کالیفرنیا پامو رهام مرگ از بعد دیگه بود پیش چهارسال اومدم که بار آخرین

  میگذره چشمام جلو از خاطراتم تک تک فرودگاهیم در که االن تا هواپیما از

 میکنه خفم داره که گلومه تو بدی بغض

 کرد پارک جلومون سامیار ماشین بعد یکم 
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243 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

  میزد حرف آرشاویر مورد در شایلین با بیشتر سامیار ماشین تو شدیم که سوار

 میکردم نگاه بیرون به فقط من

 

 خودمون خونه سمت افتادیم راه هم سامی و من خونشون رسوندیم و شایلین وقتی

 

 بود دلنشین و سرسبز هنوزم شدم رد حیاطمون تو از

  مامانم بغله پریدم سریع دادن بهم رو دنیا انگار کرد باز درو مامانم وقتی

 گفتمی میکرد نوازش و کمرم بغض با مامانم

 بود شده تنگ خیلی برات دلم ، دخترکم بشم فدات الهی: مامانم

 وگفتم اومدم بیرون بغلش از میکردم پاک اشکامو که درحالی منم

 همینطور منم: من

 گرفت و گلوم بغض دوباره  پدرم ، زندگیم عشقه اولین دیدن با و برگردوندم سرمو

  بغلش پریدم

 بود؟ خوب سفر بابا؟ دختر خوبی: بابا

 بود خوب اره ، باباجونم مرسی: من

 بودم خسته شدت به چون کنم استراحت یکم رفتم من ها دلتنگی رفع از بعد

 کنم کمکش تا شایلین پیش میرفتم باید هم فردا و

...... 

 

 دیگه بپوش یکیشو خب داری، لباس اینهمه کردی، سرویس دهنمو شایلین اااه،: من

 

 چطوره؟ این اوووممم ، نزن غر انقدر: شایلین

 گل یه شونشم سر و بود خاص خیلی رنگش که بود گیپور لباس یه روش و بود زیرش سفید ساروفانیه زیر که لباس یه

 داشت

 

 محشره: من

 خوبه؟ زیرش مشکی ساپورت نظرت به: شایلین
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 کن امتحان باهاش پاروهم رنگ ساپورت ولی اوهوم: من

 

 داد تکون سرشو شایلین

 

  تو اومد( شایلین مامان)  جسیکا خاله که زدن اتاقو دره لحظه همون

 

 کردین؟  انتخاب لباسو باالخره ، خب: جسیکا خاله

 

 پسندید یکیو خانم شایلین این باالخره بعله،: من

 

 پره توپت خیلی معلومه: خاله

 

 خونههه که خاله نزار دلم رو دست: من

 

 پرررویییی خیلی: شایلین

 

 4 ساعت دخترم بدو جان شایلین: خاله

 

 میان؟ کی: من

 اینجان 7 گفتن زدم حرف راد خانم با من راستش: خاله

  حموم تو رفت و برداشت حولشو کمدشو سمت رفت و کشید جیغ یه شایلین یکدفعه

 خنده زیر زدیم و انداختیم بهم نگاه یه خاله و من

 شایلین به خطاب بلند من

 کاریه چه این کنی، شوهر میخوای سرت خیر: من

 شو ساکت نفس: شایلین

 

 کنی؟می چیکارا کن تعریف ، دخترم ببینم پایین بریم بیا کن، ولش: جسیکا خاله
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 پایین رفتیم باهم و زدم مهربونم صورت به لبخند یه

 

*** 

 

 شایلین پیش رفتم جسیکا خاله با زدن حرف ساعت1 از بعد

 

 بود تنش حوله و میکرد خشک موهاشو داشت

 برات کنم خشک من بده: من

 

  موهاش کردن خشک به کردم شروع و گرفتم سشوارو

 کردم درشت فر بلوندشو موهای پایین و برداشتم بابلیسو شد خشک قشنگ وقتی

 

 بودم مراسم تو منم شایلین اصرار به چون بگیرم دوش یه رفتم منم و کنه آرایش رفت شایلین شد تموم وقتی

 بیرون اومدم و گرفتم دوش یه سریع

  برگشت و شد تموم کارش لحظه همون و میکرد آرایش داشت شایلین

   بود شده خوشگل واقعا برد ماتم لحظه یه من که

 بژ مرجانی لب رژ یه با میکرد تر جذاب چشماشو که بود کشیده کلفت چشم خط یه 

 بشن خواستنی و درشت چشماش بود شده باعث و بود قاطی توش باهم رنگ چندتا که سایه یه و بود زده ریمل یکمم

 

 داری؟ آزار تو: من

 وطور؟ نه! وا: تعجب با شایلین

 میشه چی آرشاویر ببین برده ماتم من وقتی کنی؟ بدبخت و آرشاویر میخوای داری، چرا: من

 

 برگشت وقتی کرد تنش لباسشو بعدم و پوشید پا رنگ ضخیم شلواری جوراب یه کمدش سمت رفت و خنده زیر زد شایلین

  بود شده ناز خیلییییی

 کنم؟ چیکار من بره شایلین اگه گرفت، دلم لحظه یه
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 کردم بغلش و سمتش رفتم

 داری و خوشبختی لیاقت تو خوشحالم برات خیلی: من

 بشی خوشبخت هم تو ایشاهلل عزیزم، مرسی: شایلین

 

 مرسی: من

 

 کردم لخت موهامو و کردم خشک موهامو و شایلین آرایش میز سمت رفتم

 میزد الک داشت و بود نشسته روتخت شایلین

 رژ یکمم زدم بود تیره بنفش های مایه تو که رژ یه و  زدم ریمل و کشیدم کلفت چشم خط یه بعدم و زدم پودر کرم یکم اول

 پا رنگ ضخیم شلواری جوراب با پوشیدم و بودم آورده خودم با صبح که لباسیو رفتم زدم گونه

 داشت فرق پارچش رنگشو فقط بود شایلین ماله شبیه تقریبا پیرهنم

 

 بود7 کرد نگاه ساعت به

 گذشت زود چقدر

 زدیم عطر خودمون به سریع

  پوشیدم و تختم پاشنه که و کرمم کفشای سریع

 بود ای نقره من برای و طالیی اون برای فقط بود هم شبیه شایلین و من کفشای

 

 شدی خوشگل خیلی: شایلین

  ای دیگه چیزه یه تو ولی عشقم، مرسی: من

 زدم بهش چشمک یه بعدم

 زدن و زنگ موقع همون که شدیم خارج اتاق از هم با

.... 

 

  در دم رفتیم گویی خوشآمد برای هممون

  بود تنش بادمجونی دامن کت یه تو اومد راد خانم همه از اول

 کرد احوال و حال لبخند و مهربونی با باهممون
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 راد آقای بعدش

  آرشیدا بعدم

 گفت و کرد بقلش رسید که شایلین به آرشیدا

 داداش زن چطوری: آرشیدا

 آرشاویر پشتش و کرد علیک سالم همه با بود پوشیده طوسی شلوار و کت بود خوشتیپ همیشه مثل تو اومد آرشام بعدش

 شیری پیرهن با بود پوشیده کرم شلوار و کت یه بود رسیده خودش به خیلی که تو اومد

 در رفت و شد محو لبش رو از لبخند رسید شایلین وقتی و( خدمتکار)خانم امینه دسته داد و گل بود کرده ست شایلینم با چه

 زد شرم از لبخندی شایلین لحظه یه برای که گفت چیزی شایلین گوش

 

 آرشاویر روبروی دقیقا و بود من کنار شایلینم و نشستن همه

 

 بود نشسته من کناریه مبل رو هم آرشیدا کرد می نگاه و شایلین داشت همش رفتنمی هم رو از پرو پسره

 

  آورد شربت خانم امینه اینکه از بعد

 زدن حرف به کردن شروع همه

 

 

 میزدن حرف هم با راد آقای و کارن عمو

 میکردن شرکت بحثشون تو مواقع بعضی آرشاویرم و آرشام

 میزدن حرف باهم هم راد خانم و جسیکا خاله و 

 هم با هم دخترا ما و

 گفت آرشاویر بابای گذشت که یکم

 آرشاویر پسرم برای و خوشگل خانم دختر این تا شدیم مزاحمتون ما راستش مطلب، اصل سر بریم خب: راد آقای

 کنیم خواستگاری

 

 هرچی االن تا و فرزنده تک شایلین راستش ایه، برازنده جوون خودم،معلومه پسره مثل هم شما پسره مراحمین، شما: عمو

  بگیره تصمیم خودش برای که شده عاقل و بزرگ اونقدر خودشه با تصمیم ، کردیم فراهم براش خواسته
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 خودمون دختره مثل و افتاد دلم به مهرش دیدم و جون شایلین که اول لحظه توهمون شاهده خدا آرین آقای: آرشاویر مامان

 آخرش تا اومده خوشش شایلین از که االن باشید مطمئن و پسندیه سخت پسره آرشاویرم نباشید نگران شما ، داریم دوستش

 وایمیسته پاس

 

 نیست شکی که آرشاویر آقا بودن درآقا: خاله

 

 چیه؟ نظرت دخترم شایلینه با اصلی نظر: عمو

 

  بودیم دوخته چشم شایلین به منتظر هممون

 رضاست عالمت سکوت گفتن قدیم از:گفت راد خانم که زیر انداخت شرم با و سرش شایلین که

 گفتن تبریک و زدن سوت و دست همه

 فوراور گردنبد یه براش ارشاویرم. انداخت شایلین دست نشون عنوان به ظریف و خوشگل خیلی انگشتر یه آرشاویر مامان

 بگیرن تهران تو بزرگ نامزدیه که شد قرار و دیگه ماه 2 برای افتاد هم عروسی قرار و گردنش انداخت

 سالن سمت اومد و برداشت خانم خانوم امینه و زد زنگ خونه تلفن که بدن صحبت مشغول همه گذشت که یکم

 امینه؟ بود کی: خاله

 دارن کار خانم نفس با خانم،: امینه

 

... 

 

 من؟ با: من

 سامیارن آقا بله،: آمنه

 آهان: من

 سالن طرف اون رفتم و گرفتم گوشیو رفتم و شدم بلند سرجام از ببخشید یه با

 

 بله؟: من

 نمیدی؟ جواب چرا گوشیتو سالم،: سامیار

 میاین؟ کی خونه، تو تختم رو مونده سالم،: من

 بیارم؟ میافتیم،گوشیتو راه دیگه یکم: سامیار
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 اونم اونجاس شارژرمم هست زیپ یه درش رو کنیمی باز که درشو ساکم تو از دیگه، چیزه یه بیار، زحمت بی آره: من

 زحمت بی بیار

 بای اوکی،: سامیار

 بای: من

 

 گفت خاله که جمع تو برگشتم و خانم امینه به دادم و کردم قطع تلفن

 

 میان؟ کی اینا مامان دخترم: خاله

 میان دیگه یکم کنن، حرکت خوانمی تازه: من

 شد صحبت مشغول و داد تکون سری خاله

  بود کرده دعوت هم و من خانواده شام برای خاله

 

 میزنه چشمک و کنهمی نگاه شایلین به داره آرشاویر دیدم چرخوندم سرمو

 بود وضعی یه اصال ، میبینن االن نکن میگفت بهش اشاره با داشت شایلینم

 کرد بلند سرشو کرد حس نگاهمو سنگینیه انگار بود گوشیش تو سرش دیدم و آرشام و چرخوندم سرمو

  که زد لبخند یه

  ماسید بود لبم روی که لبخندی

  خاصه بشر این انقدر چرا

 برگردوندم سرمو و زدم لبخند یه بزور

 کردم تعریف براش پرهامو و فرودگاه قضیه و زدم حرف باهاش یکم آرشیدا سمت

  پرووعه چقدر: آرشیدا

  شنید صدامونو انگار که شایلین

 کی؟: شایلین

 پرهام: من

  زدن خونرو زنگ گذشت که یکم نگفت چیزی دیگه و داد تکون سرشو

 بهش و آرشاویر سمت رفت سامیار شدیم بلند احترامشو به همه تو اومدن سامیار و بابا و مامان باز درو که خانم امینه

 زد لبخند یه آرشاویر که گفت گوشش در چیزی به بعد گفت تبریک
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 جدی یکدفعه بود خوشحال که صورتش من سمت اومد وقتی گفت تبریک بهش و کرد بغل و شایلین و ما سمت اومد سامیار

 داد سالممو جواب خشک خیلی و شد

 !!!وا

 بود؟ چش

 کرد علیک و سالم هم آرشیدا با

  بودیم نشسته همه تبریکات از بعد

 آمادس شام گفت خانم امینه که

 

 میکرد بازی غذاش با داشت و بود من روبروی سامیار خوردن به کردیم شروع و میز سر رفتیم همه

 نمیخوری؟ چرا سامی،: من

 شد جمع ما به حواسا همه

 

 بود ناراحتی و ناامیدی از پر توش که انداخت بهم تلخ نگاه یه سامیار

 میخورم: سامیار

 

 

 دیگش طرف یه هم ما سالن دیگه طرف یه رفتن بزرگترا که تفاوت این با سالن تو رفتیم همه غذا خوردن از بعد

 

 هم پیش آرشامم و سامیار بودیم نشسته هم پیش هم آرشیدا منو میزدن حرف هم با و بودن نشسته هم پیش آرشاویر و شایلین

 بود چش دونمنمی ، بود گرفته خیلی سامیار

 سامیار؟: من

 بله؟: سامیار

 آوردی؟ و گوشیم: من

 زد عصبی پوزخند یه سامیار

 آوردم آره: سامیار

 اومد گوشیم پیامک صدای موقع همون که گرفتم رفتم و شدم بلند که سمتم گرفت و درآورد جیبش تو از گوشیمو بعد

  کردم باز و پیام میشستم سرجام حالی در
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 بود ناشناس شماره یه از

 

.... 

 

  کردم باز که و پیام

 خوندی؟ و نامم خانمم؟ خوبی سالم

 پرهامم

 

 درک به کن ولش اصال نامه؟ کدوم

  شدم کردن صحبت مشغول کنارم گذاشتم گوشیم

 

  و میشن تر تیره چشماش فقط و  خونسرده ظاهرش میشه عصبانی وقتی چون بود عصبانی خیلی سامیار

 میده تکون پاهاشو

 

 خوبه؟ حالت سامیار: من

 چطور؟ عالیم آره: سامیار

 بیارم؟ مسکن برات خوای می داغونه، اعصابت ، نگو دروغ من به: من

 فقط نیست، نیازی مسکن نه: سامیار

 چی؟ فقط: من

 گفت شایلین روبه و کشید موهاش تو دستی کالفه ، بود دودل انگار

 نداشتم انتظار ازت: سامیار

 موندیم هممون یدفعه

 شده؟ چی مگه وا؟: تعجب با شایلین

 گفت بمونه ساکت این از بیشتر نمیتونستم و نداشت خودش رو کنترلی انگار که سامیار

(  گفت و داد نشون و من دستش با)  دارم، دوست خواهرم مثل و عزیزی برام نفس مثل بودم گفته بهت چیشده؟: سامیار

 نگفتی؟ من به هیچی چرا تو ، چرا دیگه تو شده، سرخود و شقه کله نفس
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 بودیم متعجب همون

 میگی؟ داری چی: شایلین

 چی؟ یعنی حرفا این سامیار: من

 

 چیشده میگم االن: گفت بود شده عصبانی که سامیار

 گفت من روبه کتش جیب تو میکرد دستشو طورهمون

 خواستگاری ازش و میده انگشتر خواهرم به( میز رو گذاشت و درآورد جیبش تو از و انگشتر جعبه)  عوضی پرهام اون

 بدونم نباید من کنهمی

 (انگشتر کنار میز رو گذاشت و درآورد برگه یه و جیبش تو کرد دستشو دوباره)

 بدونم نباید من و نویسهمی عاشقانه های نامه خواهرم برای

 

  میکردم نگاه انگشتر و نامه  به  طوریهمون و بود زده خشکم که من

 

 میکنه؟ چیکار اینجا انگشتر این

 که چرخوندم نگاهمو

 اوه اوه

  زدم سکترو درجا من یعنی بود عصبانی شدت به آرشام

 طور همین سامیارم

 

 داری؟ کارت این برای توجیهی ببینم: سامیار

 و کسی خوامنمی و من زندگیه این چون نزاشتم، من بگه میخواست اون نگه، بهت گفتم شایلین به خودم منم مقصر: من

 .کنم زندگیم مشکالت وارد

 

 شد سرخ خشم از سامیار چشمای حرف این با

 خورد زنگ گوشیش که بگه چیزی اومد

 داد جواب و درآورد جیبش تو از گوشیشو
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 yes: ?سامی

 حیاط سمت رفت و شد بلند سرجاش از میزد حرف که طورهمون

  پوشوندم دستم با صورتمو و کشیدم عمیق نفس یه رفت تا

 چیه؟ جریان: آرشاویر

 نداره ربطی شایلین به موضوع این آرشاویر نباش نگران نیست، چیزی: من

 

 عصبی پوزخند یه دیدنش با و کرد باز جعبرو دره بودن توش نامه و حلقه که میزی سمت رفت و شد بلند جاش از آرشام

 گفت من به رو و زد

 خوبه سلیقش: آرشام

 خوبه که درک به: من

 

  آشغاال تو انداختمشون انگشتر با بخونم نامرو اینکه بدون و گرفتم ازش رو نامه و انگشتر آرشام سمت رفتم شدم بلند

 اومدن بزرگتراهم سالن تو برگشتم که همین

 تو اومد هم سامی موقع همون که

 

 بریم خوایممی شو حاضر برو دخترم نفس،: مامانم

 

  پایین رفتم و کردم عوض لباسامو شایلین اتاق سمت رفتم و دادم تکون سرمو

  خونه سمت کردیم حرکت بقیه از خداحافظی از بعد

.... 

 

 بعد روز2

 

 پرهام با من میکرد فکر اولش بگم چیزو همه بهش که کرد مجبورم و اتاقم تو اومد سامیار خونه رسیدیم وقتی شب اون

 نگفتم بهش چرا که کرد سرزنشم بازم ولی شد متوجه گفتم بهش چیزو همه که بعدش ولی دارم رابطه

 

  و تهدیداش از ولی گفتم بهش چیزو همه 
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 نمیزاشت زندش سامی چون نگفتم و کرد رهام و من زندگیه با که کاری

 

  ایران رفتن آرشاویر خانواده اونشب فردای

 

  بود نامزدیش هفته این آخر چون نامزدیش لباس خرید برای بریم شایلین با بمونم شنبه تا منم شد قرار

 میداد انجام باید بود مونده کار چندتا چون بیاد زودتر روز یه شایلین بود قرار

 میداد

 بیام شایلین با میخواستم منم وگرنه میومدم باید و دارم عمل  صبحه 7 ساعت و  فرودگاه رسیدم تازه من االن

 خونه سمت رفتم و گرفتم تاکسی یه سریع

 و ای قهوه شال و شلوار با کرم باز جلو مانتو یه کنم خشک موهامو اینکه بدون و گرفتم دوش یه رفتم سریع رسیدم وقتی

 ماشینم سوار رفتم برداشتم و کیفم سریع زدم لب برق و چشم خط یه کردم پاک و ایقهوه اسکیچرز کتونیای و کرم کیف

 روندم بیمارستان سمت به سرعت با شدم

 

**** 

 

 شدم داغون ، شکست گردنم اووووووف

 شد تموم موفقیت با عمل ساعت2از بعد باالخره

 میترکه داره سرم نیست خوب حالم اصال خستم خیلی

 بری میتونی گفت گفتم سولماز به

 مدیریت اتاق رفتم و آسانسور سمت رفتم

 تق تق تق

 بفرمایید: آرشاویر

  تو رفتم و کردم باز و در

 سالم: من

 کو؟ شایلین اومدی؟ کی تو نفس؟! عه: آرشاویر

 میرسه ظهر فردا تقریبا و شبه12 ساعت برای بلیطش شایلین اومدم زودتر داشتم عمل من ، یکی یکی آرشاویر وااای: من

 برم؟ رسیدم، االن همین خستم خیلی بگیرم مرخصی اومدم
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 کنهمی تیکه تیکه شایلین نه، بگم میشه مگه برو،: آرشاویر

 خندیدیم دوتامون

 فعال برم من پس: من

 سالمت به: آرشاویر

 شد پیاده ازش آرشام و تو اومد آرشام ماشین موقع همون که پارکینگ سمت رفتم

 اومدی؟ کی سالم،: آرشام

 خونه برم میخوام گرفتم مرخصی آرشاویر از خستم خیلی داشتم عمل رسیدم7 ساعت سالم،: من

 باش مواظب باشه،: آرشام

 خداحافظ باش: من

 برد خوابم چجوری نفهمیدم و کردم پرت کاناپه رو خودم لباسا همون با رسیدم وقتی خونه سمت رفتم شدم ماشین سوار

 

* 

 

 بزنم زنگ شایلین به میخوام ساکت یکم پریییی اوووف: من

 خاموشه هنوز گوشیش ولی شایلین به میزنم زنگ دارم و ظهره11 ساعت

 

 خاموشه؟: پری

 اوهوم: من

 ؟ نرسیده هنوز شاید خب: پری

 ممکنه: من

 

 میزنم شور دلم حاال تا صبح از

 سمتم اومد من دیدن با میگشت کسی دنبال داشت انگار و بخش تو اومد آرشاویر لحظه همون

 چیشده؟ سالم،: من

 رسید؟ شایلین سالم،: آرشاویر

 خاموشه گوشیش هنوز نه: من

 نگفت چیزی و داد تکون سری آرشاویر
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  گفت پری روبه و اومد نگرانی با رها لحظه همون

 خبر شبکه بزن کن زیاد و تلویزیون صدای پری،: رها

 زد سریع بود شده هول هم پری

 چیشده؟: من

 دونمنمی: رها

  کرد زیاد صداشو و خبر شبکه زد پری

  که میدادم گوش اخبار داشتم میخوردم چایی که طورهمون و بیرون اومد استیشن پشت از من

 

 تمام باختن جان به منفجر متاسفانه و کرد سقوط10 ساعت در ایران به کالیفرنیا هواپیمای: فوری اصلی،خبر عناوین:نوشت

 شد نشینان سر

 نفهمیدم هیچی دیگه و افتاد دستم از چایی و حس بی دستام شد سست پاهام

... 

 

 :بعد روز2

 کردم باز و چشمام دستم تو چیزی سوزش با

 اومد یادم چی همه کم کم

 اخبار

 کالیفرنیا هواپیما سقوط

 شایلین

 

 زدم زل دیوار به متحرک ی مرده شبیه و نشستم سرجام سیخ

 باشه خواب کردممی دعا فقط

 درآوردم دستم تو از ُسُرمو عجله با

  شدم خارج اتاق از سریع بهش توجه بی تو اومد پرستار موقع همون که پایین رفتم تخت از و

  دیدم و شروین که گشتممی آشنا یه دنبال سر با

 بود گرفته دستاش با سرشو و بود نشسته صندلی رو
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 میلرزیدن استرس از پاهام شدم نزدیک بهش

 

 شروین؟: من

 من دیدن با و کردم بلند سرشو تعجب با

 وایساد شد بلند و شد هول

 شدی؟ بلند جات از اومدی؟چرا بهوش باالخره نفس،:  شروین

 گفتم بغض با و عقب کشیدم خودمو که بگیره دستمو اومد

 

 شروین بگو بوده، خواب همش بگو خوبه، شایلین بگو بگو، بهم و چیزی یه فقط: من

 

 داد تکون تاسف عالمت به سرشو و شد جمع شروین چشمای تو اشک

 

 خواهرم ، خدا وااای

 صورتم تو میریختن گوله گوله اشکام

 بودم شکه

  صندلی رو نشوند منو و گرفت دستمو شروین

 بود بغض با همراه که داد با و گرفتم یعقشو و برگشتم یکدفعه

 

  بزززن حرف شدییییییی الل چرا ، بگو زندس، خواهرم بگو ، دروغه بگو ، بگو: من

 بود دروغ کاش: بغض با شروین

 

 کردمنمی باور هنوز ولی میریختن اشکام

 کرردین؟ کش ک ا خا: من

 

  هوشی بی دوروزه تو امروزه تشییع مراسم: شروین

 

 باشه اینجا که میکردم دعا دعا
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 بود سخت برام باورش هنوز

 

 تهرانه؟: من

 داد تکون اره عالمت به سرشو شروین

 ببینم خواهرمو بار آخرین برای باید ببینم خودم چشمایه با و برم باید میرفتم باید

 

 گفتم بغض با و شدم بلند

 ببر منو: من

 میشه بد حالت نفس نه: شروین

 کشم می خودم نبریم اگه قسم سامی جون به ، شروین: من

 رفتیم ماشین سمت به سریع باهم و شد بلند باالخره ولی بود دل دو  کرد نگاه چشمام تو یکم

 

 کنم گریه تونستمنمی ولی صورتم رو میریختن گوله گوله اشکام

 

 میومد جیغ صدای و بودن دورش آدم کلی که بود قبر یه ولی بود خلوت تقریبا زهرا بهشت رسیدیم وقتی

 

  میکردم خفگی احساس

 میداد فشار گلومو یکی انگار

 رفتیم سمت اون به لرزونم های قدم با

 شنیدم رو جسیکا خاله های گریه و جیغ صدای شدیم که نزدیک

 بدم ادامه نتونستم دیگه

 وایسادم سرجام

 لرزیمی داری یخه دستات میشی، داغون داری ، نفس بریم بیا: گفت ای گرفته صدای با و گرفت دستمو شروین

 

 درآوردم دستش تو از دستمو شروین به توجه بی

 کردم تند قدمامو و

 برگردم که میکرد صدام داشت شروین
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 داشتم می بر قدم لرزونم پاهای با و زدم کنار بودنو شده جمع قبر دور که کسایی شدم نزدیک

 زدم کنار که و نفر آخرین

 لرزیدن به کرد شروع بدنم دیدم که چیزی با

  بودنش پوشونده کفن با که جنازه یه

 بود خیس بس از بودم شسته و صورتم انگار که میومدن هم سره پشت و سریع آنقدر اشکام

 

 نیست پاهام تو جونی کردم احساس

 آبی تیله دوتا اون چشمم جلو اومد شایلین با خوبم خاطرات همه

 

 و شدن ساکت همه یکدفعه کشیدممی جیغ هم سره پشت و گوشم رو گذاشتم دستامو شد وصل بهم عصبی شکه انگار یکدفعه

 میکردن نگاه من به نگرانی و ترس با

 میزدم صدا اسمشو جیغ با قبرش کنار نشستم جلوتر رفتم

 تا نمیکنییییی گریه چرا نمیگفتی همیشه مگه ، میکنم گریه برات دارم ببین پاشو ، پاشو جونم ابجی ، شاااااااااااایلییییییین:من

 شاااااااااااایلییییییین بببین، پاشو حاال کنی، خالی و خودت

 

 میزدم جیغ و سرم تو میکوبیدم بودم کرده مشت دستم تو و خاک

 کنن جدام داشتن سعی نفر چند

 

 ...اونــ خواهرمه، اون کنیییین، ولم: من

  گردنم رو کشیدم دستمو و زدم چنگ یعقم به نمیاد باال نفسم میکردم احساس

  رفتمی سیاهی داشت چشمام

 کردم نگاه بهش تر اونور برد منو کرد بلندم یکی که

 بود سامیار

  بود خیس چشماش

 گفتم ضعیفی صدای با و گرفتم هاشو شونه جونم تمام با

 شایلین پیش برم باید: من
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 نمیشه برم قربونت نمیشه: سامیار

 

 گفتم جونم تمام با و گرفتم یعقشو و گرفتم جون یکدفعه 

 .بود خواهرم ولی نبود خونم و گوشت از ، بوووود خواااااهرم اون برم، باید: من

  فهمیدم هاشو شونه لرزش از اینو میکرد گریه هم سامی گریه زیر زدم

 

 کرد می نگاه قبر به داشت مجسمه این و بود وایساده قبر کنار ارشام با که بیروه صورت با که میگشتم ارشاویر دنبال سر با

 خدا ترو بگو کنی نمی باور توام بگو:گفتم و دستمام تو گرفتم و یقش سمتش دوویدم

 نکرد ولم شرایطم بدترین تو که کسی برای ، خواهرم برای دلم تهه از کردم گریه و شونش رو گذاشتم سرمو

 نفهمیدم چیزی دیگه و شد حس بی بدنم یکدفعه

 

 

..... 
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