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 .ببینم پاشو!کوفت هومو:مری

 !وسط بپر پابرهنه هی هم تو میبینم خوب خواب یه دارم!مری جونه بردار دست واااااااااااای:من

 !مبین بنال حاال خوب..میبینن خواب هم خرسا نمیدونستم عجیبه!میبینی؟ خوابم ا؟مگه:مری

 ولی!یوهووووووووووو!..شده کم شرت گفتی بدرود رو فانی دار میدیدم خواب داشتم...تربیت بی:من

 ...بود خواب که حیف

 کنم رحمت رفع ندارم قصد ها حاالحاال بنده بیخود!مزه بی!زهرمار:گفت سرمو تو زد یکی مریم

 یا پامیشی حاالهم!اد در چشت تا نمیمیرم نخورم رو جنابعالی حلوای تا من بعدشم!افتاد؟؟

 ..پاشووووووووو!!بپاشونمت؟؟

 !نچ:من

 !شو بلند میگم:مری

 .نچ:من

 !نه؟؟ نمیشی پا:مری

 ..نچ:من

 خواستی خودت باشه یادت فقط باشه:مری

 ی دختره نیارم گیرت اینکه مگه!مری واااااااااااای!...شدم ابکشیده موش کردم احساس دفعه یه!

 !...دنبالش افتادم و پریدم جام از فشنگ مثه!! تربیت بی ازار مردم

 !موال به میکشمت مریییییییییییی:من

 ییییییهیییی کن بیاوخوبی میشی؟؟حاال وحش ای دفعه یه چرا بابا:گفت میدویید که همونجور اونم

 !!میگیره گازش خره ایرسا بازم شیرینه اینکه با که دست این بشکنه

 اتاق دورتادور داشتیم همونجور!!وایساااااااااااااا!کنم عملی خوابمو قراره خودم اینکه مثه نه:من

 ...شد پیداش باز معلق جن این بفرما!شد باز جادوگر وسیله به در دفعه یه که میدوییدیم

 رسایخ کنید جمع خودتونو پاشین!هااااااان؟؟ سرتون رو گذاشتین رو بهزیستی کله چتونه:جادوگر

 بیاین کنین سرتون زهرماری چمیدونم چادری یه سریع!باشین مودب امروزو یه حداقل!گنده
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 تشکر ازشون باید معمول طبق شماهم داده وسیله کلی شماها واسه اومده اقا یه امروز!بیرون

 تشکر یه زیر از بازم اگه:داد ادامه( بود گرفته من سمته انگشتشو که درحالی)ایرسا درضمن!کنین

 ونبیر رفت ها سادیسمی عینهو بعدشم!شددددددددددددد؟؟ شیرفهم!تو میدونمو من دربری ساده

 بازم زدم جیم دفعه هر دیده حاال!ها خله خودرگیر زنیکه حتما گفتی تو چون باوش!کوبید درو و

 کشپیش ما شیرفهمی شو خرفهم تو اول بگه نیس یکی شیرفهمممممممممم؟؟بابا میگه اومده

 !...یاطح سمته به افتادیم راه مری با چادرم پوشیدنه بعداز کشیدمو بیحوصلگی سر از پوفی!!واال

 فتنگ ما از هاااااااااا تمومه کارت ببینتت جادوگره اگه!شو بیخیال رو ایندفعه جدت جونه ایرسا:مری

 !بود

 !بریم بپیچ فقط حاضر حال در!بسوزونی جیگر لیلی واس نمیخواد شوما!باو خوب خیله:من

 رو؟ چی: تعجب با مری

 !زنبیلو:من

 !دیوونه:گفت خندیدو

 به افتادیم راه خندیدیمو!!چاکریم هرحال به نمیرسیم که شوما پای به میفرمایید کاری چوب:من

 کنم چه من درمیارن بازی دلقک دارن خانوم سی سی الی این باز بیا...صف طرف

 بزرگ اینجا بچگی از تقریبا سیمین و الهه و مریم و من!...سمتشون رفتیم!خو؟؟شغلشونه

 البته!دیممی تشکیل رو بهزیستی عرازل گروه باهم و!!تریم شیش باهم نمه یه مری منو البته!شدیم

 به ازارمون داداش جونه!!ارومممممممممممم مظلوم های بچه ما مری قوله به وگرنه میگه جادوگر

 همی دور بگم چی یه خی بی اینارو حاال!!ولی میرسه بزرگتراش به!نمیرسه هم مورچه یه

 میدم بهش خودم غذای از هم گاهی!!حیاطه تو همیشه که دارم وسمل پیشی یه من عاقا!بخندیم

 میکرد غرغر بود اومده!!عایااااااا؟؟ داره بنده با پدرکشتگی چه جادوگره این دیگه نمیدونم ولی

 من که مه اونجایی از و!حالت به وای بدیا غذا کثیف گربه این به نبینم دیگه میگفت!غرغرو زنیکه

 جز خها بستم درو اتاقشو تو کردم رها ناناسمو گربه رفتم نمیذارم العمل عکس بدون رو عملی هیچ

 اشنب گذاشته راسو انگار!!داداش جونه بود دیدنی قیافش یعنی!..وسواسیه بسی گرفته جیگر

 دوگرجا خبیث چنگال از ناناسمو پیشی البته!میکرد اوش و ایش و میرفت عقب عقب هی کنارش

 !...دادم نجات

 کجایی؟؟ عامو هی:مری
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 هان؟:من

 شده؟؟ چیزی!فکری تو میبینم فقط هیچی:مری

 !بابا نه:من

 هاااان؟؟ میزدی خبیث لبخند میکردی فکر داشتی چی به پس:مری

 یادته؟؟ میکردم فکر پیشم چندروز شاهکاره به داشتم:من

 !سوخت براش دلم بار اولین واسه بیچاره بره یادم خبیثانتو کار اون میشه مگه!آره:مری

 داغتر اش از کاسه ما که میکنه دلسوزی ما واسه عجوزه اون مگه!سوخت؟؟ براش دلم چیو چی:من

 !!شیم؟؟

 ای!!ری؟؟ در نمیخوای هااا میشه نوبتمون داره وللش اینا حاال!داشت گناه بازم ولی خوب نه:مری

 دننکر پیدا دسترسی ما به خال اون بگوووووو پس شدم خیره جلو به سریع!افتاد یادم تازه وای

 هربونیم اقای یا خانوم کدوم از مثال کنم نگاه بیشتر بذار حاال خوب!نمیاد فکاشون ساییدن صدای

 !!......عایاااااا؟؟ کنم تشکر باید

 گیرهب منو یکی له له اوه!! باو نه!!پسره یه به افتاد چشمم که میچرخوندم چشم داشتم همینجور

 یکله اون با که سبزه پوست میزد سبزی به بر که خوشرنگ عسلی چشمای!!خوبه نیوفتم پس

 که ریشی وته!مشکی موهای و متناسب دهن دماغ!بود کرده پرجذبش بسی ورزشکاریش

 االح!!نداشتیم؟؟ خبر ما میشد پیدا هم ادما اینجور از داداش جونه نه!!...بسی بود کرده جذابترش

 وشتهن سفید قشنگ خط یه با روش که مشکی تیشرت یه!کنید کف پوشیده چی بگم بذارید

 هم مشکی جینه شلوار یه!سفید مشکی چارخونه چارخونه شالگردن یه شعره؟؟با چیه چمیدونم

 مه پولدارا این!!بیشعور کرده حروم بابتش پول کلی میزد داد که ای مردونه کفش با بود پاش

 قورت عصا خدا تورو کن نگاش!!چیشششش!فوکولم فکر بود82-82حدود که سنشم!خلنا چقدر

 سیب قیافش!!عرضیدم هویجوری چی یه من البته!)ننر لوس پولدار بچه مغرور کنه حروم پول داده

 !!عمرا دیگه که یکی این از!بابا برو!(نگیر دل به شوما گرامی خواننده!بود مردونه هم

 هپروت؟؟ رفتی دوباره تو دختر هی:مری

 !کن پاره منو افکار رشته هی هم تو چیه؟بابا:من
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 !!گرفتی؟؟ یاد کی از دیگه اینو داداش جونه نه!اوهوع:مری

 این هب برم کن فکر درصد یه!کنم فرار باید میشه نوبتمون داره!این بیخیال حاال!توچه؟؟ به:من

 !کنم ادب عرض اجنبی

 !!مثال؟؟ کنی چیکار میخوای حاال خوب:مری

 جا االن؟؟یا افتاد بدی کشیک همیشه مثله باید تو فقط!دشوری سوی به الفرار!دیگه هیچی:من

 !برات؟؟ بندازم

 !خواهشا سریع فقط!میکنم پرت جادوگررو حواس!باش زود بری میخوای اگه خوب:مری

 هک میدوییدم داشتم همونجور!...آب به دس سوی به پیش!!نکردم معطل دیگه دادمو تکون سری

 به ادلموتع سریع خیلی دوباره ولی!!زمین بیام مخ با بود نزدیک کرد گیر کجا به پام نمیدونم یهو

 وریدش از یکی طرف به رفتم سریع!رسیدم باالخره!آخیشششششششش!...دویدم اوردمو دست

 میده دست بهش تهوع حالت ادم!خوبه نشم خفه عووووووق!...بستم خودم رو درم ها

 فکر داشتم همینجور!...خو؟؟ کنه چیکار!بده دست بهش میشه مجبور اونم اونوقت!!شدیددددد

 االن هبسم دیگه میبرم فیض فضا این از دارم وقته خیلی اومد یادم اومدم خودم به یهو که میکردم

 ورهمونج!حداقل بیاد نفس راه!کردم باز رو دشوری در نمه یه خالصه!!دستشون رو میفتم میمیرم

 از صهخال!نمردم تا بیرون بیام!!تمومید صف اینکه مثه!دیگه خوب!...میکردم نگاه بیرونم داشتم

 هموتوج دیوار پشت از مردونه صدای یه یهو که!گرفتم پیش در اتاقمونو راه بیرونو اومدم دشوری

 قایآ دسته تلفن یه!دادم گوش و ایستادمو دیوار پشت!!کنجکاوووووووو المصب که منم!!کرد جلب

 !!میفکید یکی با داشت بود ننر لوس مغرور کنه حروم پول داده قورت عصا

 .......چیییییییی؟؟:میگفت

 !.......کنی؟ پیدا مامان واسه نمیتونی هم معمولی پرستار یه تو یعنی!چیه؟؟ منظورت_

 و بدن داروهاشو باید فقط..بکنن نباید که هم کاری نمیکنه؟چرا؟خوب قبول رو هیشکی خودش_

 !........شن همصحبت باهاش گاهی

 منداشت مشغله اگه کن باور!کنم؟ چه من میگی داداش بابا ای!کرده؟؟ رد نفرو21-28االن تا یعنی_

 دنبای خاصی کار..پرستاریه اسمش فقط که هرچند!میکردم مراقبت ازش بهتر پرستار از خودم

 !.........بکنن
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 .فعال بکنم میتونم چیکار ببینم باشه..پووووووف_

 ائلح دستاشو نشستو ها پله از یکی روی همونجا کشیدو موهاش تو دستی کرد قطع که تلفنو

 اهاشب میدنو داروهاشو!بکنن نباید که هم خاصی کار!پرستار؟؟ گفت ببینم وایسا!!....کرد سرش

 تونمب شاید شم؟خوب خالص اینجا از میتونم منم یعنی.......خوب حساب این با!میشن همصحبت

 ی هخون یه حقوقم با تونستم شاید بعدشم.....اومممممم!شه خوب که زمانی تا بشم پرستارش

 نظر هب گرامی خواننده کنم چیکار!بگم؟ یعنی دیگ پولدارن که هم اینا!عالیه این!!بخرم هم نقلی

 ....نمیدونم!!عایاااا؟؟ شوما

 !...داشتید؟؟ کاری_

 کفشای چه به به!انداختم پایین به نگاه یه تعجب با!!پاچم تو افتاد قلبم!!هههههههههه

 رموس ناگهانی خیلی!!فرت آبرومابرو واااااااای!!که یاروست همون کفشای اینکه...اینکه!خوشکلی

 چی این حاال!! رفتتتتتتت شدم مرگ جوون آخ آخ آخ!خورد؟ پیچ چجوری نمیدونم گرفتم باال

 گفت؟؟

 شدم؟؟ واقع پسندتون مورد_

 !!عمرا بیارم کم من ولی!!خوردم و مردم بچه ساعته سه خله ایرسا گورت به خاک وای

 خودتون هب میکردم نگاه شما به من گفته کی!دارید سقفیم به اعتماد چه:گفتم پررویی با بهش رو

 !میگیرید؟

 !میاد نظر به اینطور_

 !آقا دارید کاذب توهم شما!نمیاد نظر به اینطور!نخیر:من

 یه دنمیش داداش جونه ایرسا!...اومد یادم دفعه یه که بشم رد کنارش از فیلما تو مثه اومدم بعدشم

 !چرخیدم پا ی پاشنه رو سریع!!پووووووووووف!نزنی؟؟ چل رو ایندفعه

 آقا راستی:گفتم شم راحت بزنم حرفمو میخواستم سریع هم داشتم عجله هم که حالی در بهش رو

! آهان!!ممماومم...... بگم میخواستم...خوب!شنیدم رو مکالمتون اتفاقی خیلی خیلی اتفاقی خیلی من

 آخه!رمیامب پسش از ولی ندارم ای تجربه که درسته!کنم؟ کمکتون میتونم من میخواین پرستار اگه

 مه دادنو دارو فقط گفتید خودتون!بدم انجام نباید که هم زیادی کار فهمیدم من که هم اینطوری

 مدانشگاه...شاید حاال نیست سختی کار که چون!بدم انجامشون میتونم من که شدنه صحبت
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 قبول رو بنده مادرتون شاید خوب ولی ندونم پرستاری درمورد هم چیزی و باشم نرفته

 چیه؟؟ حاالنظرتون!کردن

 راه آدم مغز رو مته مثه میگه من به مری ها موقع اینطور!مردم کنم چاق نفس یه هههههههههههه

 !!نیستی بردار دست طرفو نکنی کچل حسابی تا! میری

 جبتع لحنم از که درحالی روبهم دقیقه چند از بعد که میکرد نگام بهت با انداختم بهش نگاه یه

 .نیستا بد بگیرید هم نفس یه!خوبه:گفت بود کرده

 !میکنه نطق ما واس اینم..بابا برو

 !خوب؟:گفتم کالفه بهش رو

 !خوب؟ چی_

 !کنم؟؟ کمکتون میتونم خوب:من!ها سانیه کیو آی عجب

 !کنم؟؟ استخدامت چجوری نداری ای تجربه هیچ که تو_

 !شد خالی بادم باشن زده سوزن بهش که بادکنکی مثه

 تگف میشه جورایی یه البته:گفت ای عجله تقریبا و وایساد جلوم سریع که برم اومدم ناامید

 بقیه..داره بیماریهاشو از هرکدوم برای مخصوص دکتر خودش مادرم چون!پرستاریه اسمش

 .کنی جلب نظرشو بتونی شاید...شاید خوب!نیستن سخت زیاد که کاراهم

 !!اینه ایول...برگشتم پشت به سریع

 برشوخ کی پس...حاال خوب:گفتم بهش رو بپوشونم امکان حد تا نیشمو میکردم سعی که درحالی

 !میدید؟؟ بهم

 یامب فردا کرد قبول اگه بعد کنم صحبت مادر با درموردت باید اول!میشه چی ببینم باید خوب_

 و مکن مرخصت بهزیستی از باید باالخره که چون!کنم فکر باید هم خودم!!ببینتت تا دنبالت

 !کنم؟؟ خبرتون باید چطور!بگیرم عهده به کارهاشو

 !!بگیرید تماس بهزیستی با میتونید:من

 !فعال!میکنم خبرتون فردا پس باشه_
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 بذار!!حیف هستا هم عروسکی عجب اوووووووووووف!!ماشینش سمت رفت اونم دادمو تکون سری

 شدم خل!!؟مازراتی؟اهههههههههه چیه؟مازارتی؟مازرتی؟مزراتی اسمشون گفت مری ببینم

 سمته افتادم راه دادمو تکون خودم برای تاسف روی از سری!چیه؟؟ که چه من به اصن!وللش!رفت

 !!....اتاقمون

 !!عایااااااا؟؟ دلبندانم خوشین خوفین!! آقا اصغر و صغری و کبری بر سالممممم:من

 بودی؟؟ گوری کدوک االن تا بگو پرتا و چرت این جای به!اصغری خودت..بابا گمشو:مری

 !!دیگه دشوری خوب...دستی بقل گور همین:من

 کجا اون بعد میگم دارم باهوش!نباشه غمت..مخملیه که ماهم گوشایه پشت اونوقت آهان:مری

 !!اومدی؟؟ دیر انقد که بودی

 !نبودم راستش خوب نه:من

 کجا؟؟ پس خوب:مری

 !کجا؟؟ چی:من

 یوقت خدا کنم میدونی؟فکر:گفت روبهم بود کرده ریز چشماشو که درحالی کشیدو پوفی مری

 هواس خنگو توی اوال یا!چرا؟؟ گفتی اگه حاال آخرا یا بوده کار اوالی یا کنه خلق تورو میخواسته

 !..... دیگه؟؟ بودی کجا میپرسم دارم خوب باباااااا ای!!اورده کم گل اخرا یا ساخته گرمی دست

 فص دیدم انداختم بیرون به نگاه یه گذشت مدت یه وقتی!کردی کچل منو توام!بابا هیچی:من

 جلب توجهمو مردونه صدای یه گرفتم پیش در اتاقو راه که همین بیرون اومدم!شده تموم

 کیی با داشت ننر لوس پولدار بچه مغرور داده قورت عصا آقای همین!کشفیدم منبعشو رفتم!کرد

 ...میکنه خبرم هک گفت اونم!بیام؟ میتونم گفتم بهش منم!میخواد پرستار ننش واسه میگفت میفکید

 پرستاری از چیزی تو مگه!شی؟؟ پرستار تو ببینم!بگیر ترمز لحظه یه!خوب خوب خوب:مری

 اسهو دیوونست مگه!مشکله؟بیخود چقدر اینجا از رفتنت میدونی!آسونه؟؟ مگه بعدشم!میدونی؟

 کمه؟ کنه؟پرستار درست دردسر خودش
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 یدبازد منو باید هنوز مامانه!که نیست مشخص چیزی هنوز بابا!میکنیا سختش مری واااااای:من

 بعدش فوقشم میمونم اونا ی خونه مدتی یه!جا یه کنم کار خودم دارم دوست من بعدشم!کنه

 !چطوره؟!خودم پیش میبرم هامم آبجی اصن!میخرم نقلی ی خونه یه خودم واسه

 ارچیک میخوای پول اصن تو حاال...حاال!نمیایم ماهم!کنی لطفا این از نکرده الزم جنابعالی:مری

 !هاااااان؟

 پول اب تو نظر به دلبند خوب!عایا؟ میخوندم خر گوش به یاسین داشتم االن تا من یعنی!زکی:من

 !میکنن؟؟ چیکار

 پس:تگف ای گرفته لحن با میکرد بازی ناخوناش با داشت که همونجور پایینو انداخت سرشو مری

 ...اما!بری؟ میخوای جدی جدی یعنی

 !شه؟ خراب چهارنفرمون گروه قراره یعنی:الهه

 اصن!میریزه بهم تعادلمون!نفر سه میشیم ما!میگه راست:گفت روبهم جانب به حق هم سیمین

 !بری نمیذارم من کردی غلط

 ممن برای واقعا ولی!کنه رحمت رفع میخواد باغشون گل تک!دیگه بعلهههههه!ناراحتن آجیام!آخی

 باید!بیخیالش...اما شدیم بزرگ هم با میمونن من خواهرای مثه مری و سی سی و الی!سخته

 !کنم قانعشون

 مگه!نممیز سر بهتون میام!ها بچه دیگه نکنین اذیت من جون:گفتم نرمی لحنه با سشون هر به رو

 سرتون از دست جوره هیچ!نباشین نگران شوما اصن!کنم؟ فراموش گلمو خواهرای من میشه

 کنینن ناراحتم!پوووووووف... کنید باور ولی!سخته منم برای میگید چی میدونم!اوکی؟ برنمیدارم

 ...نیست مشخص چیزی هنوز!که گفتم بعدشم!ها بچه دیگه

 !نکنه قبول امیدوارم:گفت کردو قطع حرفمو ای عجله و سریع الهه

 صغری و کبری چیه نظرتون حاال...خوب(:دادم ادامه هرسشون روبه بعد!)نکنه درد شوما دست:من

 !عایا؟ دلبندانم آقا؟پذیرفتید اصغر و

 بعد هک میکرد نگام خون به تشنه دراکوالی عینهو مری ولی!دادن تکون هاشونو کله سی سی و الی

 هی)خونت االن یعنی:گفت روبهم بود طوفان از قبل آرامش که نرمی لحن با سکوت دیقه چند از
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 هفت هی اونور از اینورو از خالصه و داشتم پا دوتا که منم!حالااااااااله!(دنبالم افتاد و کشید جیغ دفعه

 ... ................................الفراااااااااااار!قرضیدم هم دیگه هشتای

 اینا رو من میدونی!نکبت تویی اصغر!بیشوووووووور:میکرد کش فحش و بدبخت منه میدویید اونم

 وایسااااااا!میکنم گیساتو دونه دونه بیارم گیرت کن صبر حاال!!میگی هی حساسما

 !هان؟ شدی راضی!خوفه؟ کردی غلط بگم مریم!بابا ای:گفتم میکردم فرار که همونجور منم

 !یکرد غلط نه کردم غلط بگی باید خانوم!زدی؟ مفت زر بازم تو ببینم وایسا:کشید جیغ اونم

 پوستت نخور حرص انقد جونم مری!میشی؟ وحش چرا گفتم این غیر من مگه من خواهر خو:من

 !هاااااااا میشه چروک

 !ه؟ن نمیشی آدم تو:گفت بود دنبالم که همونجور چیه بعدش میدونید که آروم لحنه با دوباره مری

 !نچ:من

 اتاق از چون میدوییدم گنده حیاط اون تو داشتم منم!دنبالم افتاد باز بفرما!میکنم آدمت خودم:مری

  !شکست زانوم آخخخخخ!زمین خوردم محکم کرد گیر کجا به پام نمیدونم!بیرون بودیم اومده

 اینجوری نمیخواستم دیگه خدا تورو ببخشید!شد؟ چی ایرسا وای!!...ههههههههه:مری

 !متاسفم من...من!شه

 !نداره آفت بم بادمجون بابا نترس:من

 !واقعا آره:مری

 !!پررو؟ بچه هووووووووی:من

 پات!شد؟ن چیزیت شوخی از جدا حاال...ولی!گفتی بد بگو گفتم بد!کردم تایید خوب؟حرفتو چیه:مری

 !میکنه؟ درد خیلی

 !نیست چیزی!باو نه:من

 !ببینم؟:مری
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 مریمم!اقات تو بریم شم بلند کن کمکم فقط!خوبم بار یه که گفتم گیرمیدیااااا!نمیخواد اههههه:من

 الی که نهمی...اتاق تو بریم کرد کمکم!نگفت چیزی دیگه ولی نگرانه میشد مشخص هنور اینکه با

 ...سمتم اومدن نگران افتاد بنده علیل پای به چشمشون سی سی و

 !!یهو؟؟ شد چی ایرسا وای:سی سی

 !پاتو ببینم بذار:الی

 دیگه بردارید کچلم سر از دست باباااااااا ای:گفتم هرسشون به رو کالفه حالته با

 ...دورم شین جمع مگس عین هم شما!خوبم نیست چیزیم!!اهههههههه

 ...نداری لیاقت اصن!چیشششش:الی

 مگس اوال!!بگه درست و المثل ضرب یه میتونست میکنه نطق انقد کاشکی حاال:سی سی

 چی نجاای دیقااااااا المثل ضرب این کاربرد!فنی سوال یه سوما!شیرینی گرد مگسه اون دوما!خودتی

 !!بود؟؟

 زهاجا هم بنده به بگیر نفس یه عزیزم خوب! کردی اشاره بسیارظریفی نکته به بعلههههه: من

 یه سر میریزین گروهی میشین جمع جا یه همش چرا نیستین مگس شما اگه اوال!بده نطق

 هب هم ربطش داره ربط هم خیلی سوما!شدید جمع منم دور میکنه؟فعال فرقی چه حاال دوما!نفر؟؟

 ...عایااااا؟؟ دلبندم گرفتی غیرفنیتو و فنی سواالی همه جواب حاال!ربطیشه بی

 !مسخره کوفت:سی سی

 !نامیکن صدامون شام واسه االن بردارین دست!دستتون از شدم روانی!دیگه بسه خدا وااااااااای:الی

 درست که هرغذایی!میدن بهمون چیییییییی میکنه فکر نفهمه یکی میگی جور یه واال خواهر:من

 رونگ همینم البته!افتادیم قدقد به خوردیم که بس...ماشاا!مرغه تخم و درست آخرش و اول میکنن

 ...بدن خوردمون به میخوان چی نمیدونم بشه

 تو ازب باشه گفته چیزی یه خواست بیچاره نیستااااااا بد بدی استراحت یکم بابا اووووووووووه:مری

 ...هااااا میره کف از هم مرغه تخم همین حاال بریم پاشین!کردی شروع

 راشونهم و نگفتم چیزی دیگه بود ساییده داداش جونه دیگه فکمم و بود ام گرسنه خدایی که منم

 ...افتادم راه
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 !پاشو ایرسا:مری

 اصن بابا!پاشو ایرسا:میگی چیز یه مدام کوکی عروسک عین!کردی؟ شروع باز تو مری وای:من

 به یدربست تاکسی با گفت وداع و فانی داره و کشید سر نفس یه رحمتو قیر مرد ایرسا کن فکر

 !کشیدم سرم رو رو پتو و پووووووف!شتافت باقی دیار

 خودت قوله به آقای همین بگم خواستم!کن خوبی بیا!حاال؟ میزنی چرا بابا خوب خیله:مری

 فوری ارک یه باهات گفته مسئول به زنگیده بهزیستی به ننر لوس پولدار بچه مغرور داده عصاقورت

 !خوبه منم واسه!درک به نمیری اصن!خطه پشت االنم!داره

 جا سرم تو خاک وای!....من؟ خطه؟جون پشت االن یعنی!گفت؟ چی این!شدم سیخ جام تو یهو

 اقات سمته افتادم راه خوشکل صورت همون با شدمو بلند جام از سریع فکر این با!شدنمه اماده

 !...خطه پشت یارو!خو؟ کنم چیکار!مسئوالن

 !الو؟بله؟:من

 !خوابیدی؟ میگن میزنم زنگ هرچی چرا:گفت ای مقدمه هیچ بدون و کالفه

 !رکه چقدم!باو کیه دیگه این میگه االن...که رفت آبرومون وای ای

 !بودم زده خواب به خودمو...یعنی چیزه!که نبودم خواب!هان؟:من

 !بودی؟ زده خواب به خودتو_

 یه کردم سعی!سرم تو خاک!بدم سوتی جلوش باید همش!زدم؟ من بود مفتی زر چه این وای ای

 ...کنم جمعش جوری

 !شدم مجبور اومد پیش ای مسئله یه خوب آره...اومممم:من

 !...ای؟ مسئله جور چه بپرسم میشه_

 !اهههههه!که برنمیداره دست کنه گل فضولیش اینم بابا ای

 حاال!میگیرید؟ تماس ساعت این میدونستم کجا از من بعدشم!نمیشه نخیر:گفتم پررویی با

 !امرتون؟

 !دارید؟ وقت!ببینه خودتونو میخواد گفت!کردم صحبت مادر با بگم میخواستم_
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 میچرخم عالف همینجا همیشه که من آخه!میکنم کار شب تا صبح از انگار میگه جور یه!زکی

 !باهوش

 !آزاده وقتم:(دادم ادامه بدم قورت خندمو میکردم سعی که حالی در!)بله:من

 !بوق بوق بوق!فعال میبینمتون پس!اوکی_

 دیگه این!یانه بوده خواب حاال که نمیارن طرف روی به مواقعی همچین تو معموال!ها ادمیه عجب

 هب افتادم راه کردمو ای خنده تک!ازاده وقتم تا شم حاضر برم بابا خی بی!بدونه جزئیاتم میخواد

 ...اتاقمون سمته

 !کردن حمله مغول قوم باز بفرما

 ...هان؟ میگفت چی:مری

 !....داشت؟ چیکارت!میگه راست:سی سی

 !!اههههههههه دیگه بگو د:الی

 شروع حاال...خوب!کنین حمله بعد بذارم اتاق این تو گرامیمو قدم بنده بذارین بابا ای:من

 !خرفهم؟!نوبت به افتاد؟آسیاب یکی،یکی!کنید

 !...داشت؟ چیکارت:گفت سریع مری

 رو مهه جواب کنم فکر!دنبالم میاد داره االنم! ببینه خودمو میخواد گفته مادرش میگفت هیچی:من

 انیادبست بچه عینهو برم باید هنو گرفتین جلومو راهزنا عین عقب برید حاال خوب!...درسته؟ دادم

 خاصی مدل که داشتم مشکی مانتوی یه!...بپوشم لباس میخوام سرم خیر...!بگیرم هم اجازه

 اب پوشیدم رو بود سالم نمیبرن جایی زیاد مارو چون خوب ولی بود پیش وقت خیلی مال!نداشت

 پوکم لهک سه....حیاط سمته به افتادم راه انداختم روسرم که همرنگشم شاله!رنگم آبی جینه شلوار

 !!بده؟عمرا کار نداری تجربه که تو به کرده رد نفرو21-28که اون!کردنه تلف وقت:میگفتن مدام

 خدارو حاال!احلقم تو کنه گیر میترسم میدین انتقال مثبت انرژی انقد...حاال خوب خیله:میگفتم منم

 هب افتادم راه باهاشون زدن کله سرو کلی از بعد که دیگه!بابای فعال!پذیرفت شاید دیدین چه

 ...حیاط سمته
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 شاسی یکی این!عایا؟ داری ماشین نمایشگاه!میشه عوض هردفعه!باش ماشینو اوه اوه

 شید؟خوبک ته شانسا جعبه ییهووووووو رسید که ما به چرا کرمت قربونه خدایا هیییییییی!.....بلنده

 دسفی تیشرت یه دفعه اون برعکس!...وقت یه نشه ناراحت بزنیم دید صاحبشم خورده یه حاال

 سفیدمشکی کفشای و مشکی جینه شلوار و!مشکی اسپرت کت یه با بود پوشیده

 بسکه المصب! گرفته هم ژستی چه!حلقم تو پهنا و پت از افتابیت عینک اوههههههه!ورزشی

 اچیه؟ت میگه کنم نگاش هی زشته میرسیم داریم دیگه خوب!...میاد بهش چی همه هیکله خوش

 ...دیه بودم ندیده!داره حقم خوب!عایا؟ بودی ندیده جا یه باهم خوشکل و خوشتیپ حاال

 !سالم:من

 !شو سوار:گفت دادو تکون سری

 من!درک به اصن!کنه سالم میاد زورش!بیشوووووووووور ی پسره! واه! شد سوار رفت خودشم و

 که شم سوار عقب برم خواستم و انداختم باال بیخیالی روی از ای شونه! میخورم؟ حرص چی واسه

 وارس جلو رفتم که دیگه!هستا هم جورایی یه خدایی ولی!رانندتم؟ من مگه میگه!باو زشته گفتم

 ...شد کنده جا از ماشین و شدم

 که المیک بی موزیک واسه بازم ولی میرفتا تند اینکه با!ماشینه این میده خوبی بوی چه!!اوووووووف

 خو!بفک؟ بگم بگیرم خرشو برم!باو کن ولش!نمیزنه فکم!میبردم سر به هپروت تو کال بود گذاشته

 میگفت االن!نیست وحید حیف!!است بشر عقالنیه فهم و درک دوراز به داداش جونه دیه نمیشه

 !خوندی کتاب تو ایرسا

 !وحید جونه به نه میگفتم منم

 !نخووووور قسم الکی منو جونه!اهههههههه:میگفت اونم

 چرت اونقد دیگه خالصه!بیکاریه حاد اثرات از!خو؟ کنم چیکار!خودما واسه خلیم منم خخخخخخ

 !...رسیدیم کی نفهمیدم گفتم

 همون تو!شد شل نیشم ناخوداگاه!...خوجله اینجا چقدر!...نهههههههه!عایا؟ کنم خدایا؟باور واااااای

 ینجورهم!...زمینیش نوع از البته میمونه بهشت مثله!محشره واقعا!...شدم پیاده ماشین از هوا و حال

 واسه بود کنم؟کاخی عرض چه که خونه اون وارد!میزدم دید و اطراف داشتم بهت با

 کیمش بزرگ خیلی در یه به میرسید انتهاشم که بود خوشکل فرش سنگ راهرو یه!شدیم!خودش
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 اومده باال همدیگه از خوشکل پیچ در پیچ صورت به همه که بود درخت کلی هم راهرو دوطرف!رنگ

 باهام ادمی گالب حسن روح بشه که شب مثال بود ترسناک گفت میشه هم جورایی یه البته!...بودن

 ...شدم خل من باز بابا ای!میکنه بای بای

 !دیگه بیا!میکنی؟ چیکار_

 لگیبیحوص سر از پوفی!نداره راه اصن!بزنه ضدحال جاش یکی باید حتما نباشه هم مری این بفرما

 ...دنبالش افتادم راه کشیدمو

 فقط!کنه جمع منو فکه نبود یکی خداوکیلی یعنی!تره باحال بیرونشم از داخلش هههههههههه

 و رشف تابلو از پر که دیوارا روی!بود العاده فوق داشتم دید بهش من که قسمتی اون بگم میتونم

 کفه!بودن خوشکل هم خیلی واقعا و بودن دومتری یه نکنم غلط اگه همشون که بود نقاشی

!! اااا؟عایاا زلیخاست قصر اینجا!نمونه هر از بودن گذاشته مبل دست یه قسمتش هر پذیراییشم

 و گالب حسن روح همون صندلی مبل اینهمه اونوقت!فنی نوع از میاد پیش سوال یه اینجا فقط

 !عایاااااا؟ کنن مستفیضشون میخوان رفقاش

 .....واال!نیستیم بخیل که ما!چه؟ من به اصن!باو چمیدونم

 !کن راهنمایی مامان اتاق به خانومو خانوم؟این زهرا_

 !آقا چشم:خانوم زهرا

 ...بود کار اسلب کنم فکر بود تنش که هم لباسی بود میانسال تقریبا زنه یه!...انداختم بهش نگاه یه

 !خانوم طرف این از:خانوم زهرا

 و بود رفته گیج سرم من دیگه که چرخیدن کلی از بعد... افتادم راه همراش دادمو تکون سری

 تمیرف ماراتونم دو...ماشا!گرفت ترمز در یه جلو باالخره شدیددددددددد بودتم گرفته تهوع حالت

 !بود اول نفرات جزء

 بله؟_!تق تق تق

 !داخل؟ بیام!خانوم منم:خانوم زهرا

 ...بفرمایید_
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 هی!روح بی ولی بود قشنگ!ای قهوه کرم دکوراسیون با بود بزرگی خیلی اتاق!شدیم اتاق وارد

-06حدود میانسال زنه یه روش که بود رنگ ای قهوه کرم دونفره بزرگ تخت یه اتاقم ی گوشه

 ...رنگ ای قهوه کاناپه یه کنارشم!بود خوابیده سن سال06

 اتاق از و گفت چشمی اونم!بری میتونی تو زهرا ممنون:داد ادامه خانوم زهرا به ورو!بشین بیا_

 ...شد خارج

 !کناریش ی کاناپه رو نشستم رفتم

 !سالم:من

 !نهم پیست کپی پسر و مادر!!!رفته کی به اجنبی پسره این بگو پس زکی!داد تکون کلشو

 !درسته؟ گفته بهت چیزو همه مهرسام کنم فکر_

 مهرسام؟:گفتم تعجب با

 !میگم پسرمو!آره:گفت دادو تکون سری

 یچ گرفتم!اینه ننر لوس پولدار بچه مغرور داده قورت عصا آقای اسمه پس آهان!)بله آهاااااااان:من

 !(شد

 !درسته؟!گیرم سخت چقدر که گفته بهت حتما پس_

 اکشال اصن...اصن!!کنم؟ چیکار حاال!پووووووف!...زدم؟ من بود زری چه این وای ای!)بله:من

 !(گفتم؟ دروغ مگه!نداره

 !هستی رکی دختر:گفت کردو ای خنده تک

 !آره راستش:من

 بهت مهرسام میدونم اینکه با!بگذریم خوب:داد ادامه کردو مکثی!اومد خوشم اخالقت از!خوبه_

 پاهاش به و!)بدی بهم سروقت داروهامو داری وظیفه اینجا تو!...کنم یاداوری خودمم بهتره گفته

 نم آخه شی همصحبت باهام گاهی اینکه دیگه و!نمیتونم که میبینی چون:(داد ادامه کردو اشاره

 ولی باشه سخت برات شاید:داد ادامه!(چه؟ من به!کن کم زیرشو خو!)میره سر حوصلم اینجوری

 ردوک کوچیکی وخنده!)من اتاق به کنی راهنماییش اینجا اومد دکتر که گاهی!همینه اینجا وظیفت
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 یه و ریبگی یاد کن سعی تو ولی میکنن گم راهو بازم اینجا میان وقته خیلی اینکه با اخه:(داد ادامه

 !چیه؟ اسمت دیگه چیز

 !!(نیستم دکترم جوجه که من!من؟ از توقع چه نگرفتن یاد مغزشون این با دکترن اونا بابا برو)

 که ببخشید...چیزه اومممم...فقط!ایرساست هم اسمم میکنم خودمو سعی حتما!چشم:گفتم

 !داره؟ مشکلی پاتون شما!میپرسم

 !مندار ای انگیزه ولی شم خوب میتونم بخوام اگه یعنی!نه که کامال!بدونی داری حق!عزیزم نه_

 !خانوم؟ چرا:گفتم ای ملتمسانه حالته با

 !سوسن بگو بهم!کن صدام کوچیک اسمه به!ندارم دوست!خانوم نگو من به دیگه_

 !میگین؟ حاال!جون سوسن چشم:من

 زنده برای ای انگیزه گذاشت تنهام مهرسام پدر که وقتی از...چون:داد ادامه کردو مکث کمی

 دست از رو باراد هم که...لعنتی تصادف اون تو: داد ادامه گرفتو بغض حالته صداش!ندارم موندن

 ...عزیزمو مهرسای هم و دادم

 !(شه مرگت پیش مهرسام الهی هیییییییییی!مرده؟ دخترشم یعنی بیچاره!آخی)

 !کنم ناراحتتون نمیخواستم...جون سوسن متاسفم واقعا من:من

 به االن به تا میدونستی...بگذریم حاال!...نداره اشکالی!عزیزم نه:گفت زدو مصنوعی لبخند

 باهات...ولی میکنم تعجب خودمم!نگفتم؟ اینارو بودن اومده اینجا که پرستارایی از هیچگدوم

 !میکنم نزدیکی احساس

 خوشم ازتون منم!دارین لطف شما!واقعاااااااا؟:گفتم ذوقیده!(شد باز گوش بنا تا نیشم!ایول)

 !میکنم حال باهاتون هستید گلی خانوم هم شما!اومد

 بود چی مضحک های کلمه این!!....بودی شده مرگ ذوق چی عین! خله ایرسا گورت به خاک ای

 !(آخه؟؟ گفتی

 !بانمکی چقد:گفت کردو بلندی خنده

 !!عسللللللللللل!شیرینیم ما وگرنه!میبینه نمکی چشاتون شوما چاکر:من
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 میخندید بلند بلند!!حرفیدما هم میدونی چاله چه خدایی نه!گرفت خندش دوباره این بابا ای

 !شدم کر اهههههههه

 !....شد شدیدتر خندش!!شدیدها خفه!دیگه بسه:گرفتم دستشو کنارشو رفتم

 !!.....عایااااااااا؟؟ عقله شیرین این...اهلل ال

 مهرسا یاد.......منو نکشتت.......خدا.......ای بامزه.......خیلی:گفت هاش خنده میون بریده بریده

 !میندازی

 !؟....دخترتونه منظورتون:گفتم روبهش تعجب با

 بعد و!میداد شباهت تو به خیلی اونم اخالقه!آره:گفت دادو تکون سری بود اومده بند خندش تقریبا

 ...کرد نگام ای وارانه حسرت صورته به

 شوبغض میکرد سعی و بود زده حلقه چشماش تو اشک!بود شده گرفته حالش خیلی اینکه مثه

 بایدن فعال!این بیخیال ولی!...میکنم درکش من...من!داره حقم خوب!ناراحته چقدر!...الهی!بده قورت

 ...بریزه بهم این از بیشتر بذارم

 هب بنده حال!!سرورم خی بی اینارو حاال:گفتم بودم کرده شادش حدالممکن که حالتی با بهش رو

 !عایااااااااااااا؟؟ شدم پذیرفته بانو سوسن ملکه شوالیه عنوان

 مشترک ردد یه ما میکنم حس...میدونی؟!نشستی دلم به خیلی تو دخترم:گفت و زد مصنوعی لبخند

 !میکنم نزدیکی احساس باهات که همینه بخاطر!کردیم تجربش هردومون که داریم

 لیلشد شاید!میکنم نزدیکی احساس خیلی باهاتون منم اتفاقا!...آره:وگفتم زدم جونی کم لبخند

 !گفتید شما که باشه همینی

 !بیای؟ میتونی فردا عزیزم پس.... خوب:جون سوسن

 سوسن نمیدونم:من!!( قبولیدم!دلرحممممممممم که منم خواستااااا خودش ببینین ایول)

 ...من خوب که میدونید اوممممم...من!جون

 مهرسام!عزیزم نباش اون نگران:گفت اطمینان با کردو قطع حرفمو!خوند ذهنمو اینکه مثه

 !باش آماده فردا فقط تو!میده انجام کارهاشو
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 مستفیض خود گرانبهای وجود از رو زلیخا قصر فردا از شد قرار کردمو تشکر ازش زدمو لبخندی

 تیخوشبخ اینهمه منو ننه وای میشماااااا شرمنده دارم دیگه خدایا ایول!بیرون اومدم اتاق از!...کنم

 تعجب جای خدایی!میدادم سر آواز و میرفتم راه بودم ذوقیده همینجوری...ااالهمحااااااااااااااا محاله

 !!!....سیخی کباب نوع از جیززززززززززززز دمش!پذیرفت منو داشت

 !میکنی؟ چیکار_

 عصا آقای همین اینکه اهههههه...انداختم دوروبرم به نگاه یه!کیه؟ دیگه این خدایا!ابرفرض یا

 !میمونه روح مثه!!چیششششش!!که ننر لوس پولدار بچه مغرور داده قورت

 نای از بود مشخص قشنگ!هاااااااان؟ برسونی منو نمیخوای تو بعدشم...بودم خودم با هیچی:من

 !بریده کفش من پررویی همه

 اشم شخصی راننده بنده خانوم ببخشید:گفت اخم یه با بعد و کرد نگام گیج لحظه چند یه

 !نه؟ یا کرد قبولت مامان بدونم میخواستم که اینجام این واسه فقط حاضرم حال در!نیستم

 رضایت با کرد؟اونم قبول که چی پس!نیاد؟ خوشش من از میشه مگه:کردم نازک چشمی پشت

 !کامل

 !متشکر خود از دختره!کیه؟ دیگه این:گفت لب زیر

 ا!! شنیدمااااااا هی_

 که گفتم منم:گفت و گرفت خودش به خونسردی قیافه بعد ولی کرد تعجب ولش

 قطف دنبالت اومدم هم دفعه اون اگه!...منتظرته بیرون راننده هم رسوندنت بابته!...درضمن!بشنوی

 !دمنمی کسی به افتخارا این از من که وگرنه!بودم کرده معرفیت مامان به خودم که بود این واسه

 !تحفست انگار حاال!متشکر خود از میگه من به اونوقت!پررو پسره

 !نمیکنم کسی هر نصیب افتخارا این از منم:گفتم بهش رو تفاوتی بی با منم

 !کجا؟:گفت ای عجله تقریبا که شم رد کنارش از اومدم بعدشم

 !ببخشید؟:گفتم حالتم همون با سمتشو کردم رومو

 !دنبالت؟ بفرستم کی نگفتی:گفت خونسرد
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 !ناجوووووووور اعصابمه رو زدنشم حرف طرز کال پوووووووف

 !باشم اینجا زودتر چه هر کردن اصرار جون سوسن آخه!صبح2ساعت فردا_

 ...خونه در سمته به افتادم راه العملش عکس به کردن نگاه بدون بعدشم

 میخوره حرص وقتی میشه بامزه قیافش چقدم!!!دادنش حرص میده حالی چه که آخخخخخخخ

 ماشین...شدم خبیث زیادی کنم فکر!دیگه بسه خوب خیله!...شیرینی حسه چه!!اوووووووووووف

 به!ایهاالناس کالم؟آخه بی موزیک بازم!نه خدا واااااااای...سمتش رفتم دیدم دور از رو راننده

 نهک جلوه تر طبیعی درخت تو یابکوبم دیوار تو بکوبم سرمو ها افسرده این دست از من نظرتون

 داند خدا بیام کنار چجوری مجوج عجوج قوم این با...بده صبر بهم خدا!عایاااااااااااااا؟؟

 از تشکر از بعد شدمو پیاده ماشین از!رسیدیم زدن میمونی چرت کلی از بعد خالصه...پووووووف

 من سر رو میشن هوار پوک کله سه االن وای ای...بهزیستی سمت به افتادم راه راننده

 جونه از دور البته!چلن و خل مشت یه خودم مثه دوستامم!خو؟ کنم چیکار!اههههههه!بدبخت

 در به رسیدم!!(نگیر دل به شوما گرامی خواننده!عرضیدم خنده محض چی یه بنده)خودمااااااااااااا

 !...کردند حمله میرفت انتظار که همونطور نذاشتم درست پامو هنوز که کردم باز درو!اتاق

 !شد؟ چی:مری

 !...کردن؟ قبولت:سی سی

 !....میری؟ یعنی وای:الی

 اقچ نفسی یه برسم راه از بذارید بابا!سرم؟ رو شدین هوار نرسیده هنو دوباره شما باباااااااا ای_

 !خرفهمممممم؟؟؟؟؟!کنید شروع بعد کنم

 ....تختم رو کردم پرت خودمو کشیدمو بیحوصلگی سر از پوفی بعدشم

 قبولت بگی میخوای کالم یه حاال خوبه!بزنه حرف میاد زورش!میکنی؟ اذیت انقد چی واسه:مری

 !میکنی؟ ناز چرا دیگه!نه یا کردن

 اگه بفهمن که میکنم آدم پوکو کله سه دارم!خره نمیکنم ناز:انداختم بهش نگاه یه خونسردی با

 !خرفهم؟!نمیماسه بهشون چیزی سرم رو شن هوار اینجوری همیشه

 !دیگه بگو!لوس چیششششش:سی سی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر* گیسو* |... بگو بهم رمان

 

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

 

21 

 

 حالت به و!)شد؟ چی بگو دیگههههههههه باش زود!فضولی از میمیرم دارم خواهش!من جون:الی

 ...یعنی:(داد ادامه بغض

 !بری؟ پیشمون از میخوای یعنی

 !میفهمن که آخرش! بگم بذار دیگه بسه!هااااااا کوچولو یه فقط البته سوخت دلم کوچولو یه

 باشه ؟نازیمیکنی گریه داری!ساله دو نی نی آخییییییییی:گفتم طنزی حالت با سمتشو کردم رومو

 غالمی به رو بنده!بلی که بگه واستون جونم خووووب!...دلرحمم دیه؟بسکه کنم چه!میگم

 ریهمه...چیزی یه ولی!کنه آدمم زنم میرم میشم سرخونه دوماد هم فردا همین از...ایشا!پذیرفتند

 سرخونه دوماد داشتم پوال این از اگه من آخه خو تا2101گذاشت مهریه!!المصبا گذاشتن زیاد

 گفتیم که نمیشه سرش پهریه مهریه!عاشق دله این با کنیم چه خوب ولی!که نبودم

 ...ندا تا خوشکلی تو.... نداره ماه دارم خانومی عوضش ولی...خدا به میکنم واگذارتون!بااااااوش

 اونجا ااحیان ببینم!...بگه شعر میخواد صبح تا االن!کردن قبولت فهمیدیم خوب خیله بابا ای:مری

 !زدی؟؟؟؟ توهم نکردن چیزخورت

 !!ییییییییییییچوبی!پاکم پاکه من!توام؟؟ مثه من مگه خلم نه!بود لپی اشتباه ببخشید نه نه ا!گلم نه_

 !شده چیزیت یه تو واقعا اینکه مثل نه:سی سی

 !داد تکون سری و..شدی چلم و خل دیگه االن بودی که خل!میگه راست آره:الی

 شک خودمم میگین جور یه!شماهم گمشین اهه:گفتم ساختگی معترض حالته با بهشون رو

 آره!اههههههه دیگه بردارین دست داداش جون!کردین شخصیتی بحران دچار منم دیگه!کردم

 ونچ دخترشم و!دخترمه شبیه اخالقت میگفت!اومد خوشش ازم هم خیلی اتفاقا!کرد قبولم خوب

 کشیده رس نفس یه رحمتو قیر نیارم درد سرتونو خالصه شتافته باقی دیار به گفته وداع رو دارفانی

 مممممممدلرحم خعلی میدونم میدونن میدونین همتون که همونجور منم...دلتنگشه بسی بیچاره زنه

 ...باشم اونجا باید صبح2ساعت هم فردا از!باوش گفتم

 !عایااااااا؟؟ شدید خرفهم پوک کله سه

 ای کردن قبولت شوخی از جدا حاال ولی...نمیگم بهت هیچی هرچی!پررو بچه پوکی کله خودت:مری

 !اومدی؟؟ قپی
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 نه میشمااااااا ناراحت که نبر کار به جا یه وقت هیچ رو کلمه دوتا این!قپی؟ منو اصن!زکی_

 !شنیدی؟؟ دروغ من از حاال تا خداوکیلی

 !نه کم:مری

 لدب حیوونی زبون کردن؟؟ببخشیدااااا قبولم بگم چندبار باباجان آخه!واقعا داری لطف خیلی:من

 !نیستم

 میخوای جدی جدی...حاال:(گفت گرفته و شد عوض لحنش سریع!)حیوونی خودت!کوفت:مری

 !بری؟

 کوچولو ای بچه تو مریمی؟مگه هیییییییی(افتاد حالتش به چشمم که...)مگه خوب آره_

 هنوز!عقلی؟ بی هنوز!نداری؟ عقل هنوز!باشه؟ سرت باال مامانی باید هنوز!هاااااان؟

 ...هنو!نداری؟ مغز!پوکی؟ کله هنوز!بیشوووووری؟

 !درک به...شم ناراحت واست نداری لیاقت اصن بیشوور!ایرسا ای مسخره خیلی:مری

 !رو مریمی غم نبینم!...میاد بهت بیشتر اینجوری!آفرینننننن:من

 جونه!نمیاد بهت اصال دیگه که ری اینجو!!عوووووووووق:من!بجالی تهنا منو موخوای آخه:مری

 !!ایییییییییییی شدی لوس زیادی داداش

 هب هیچیت!!!کنم ناز بار یه خواستم عمرم تو مثال کنم سرت تو خاک:جانب به حق لحن با مری

 ...نرفته آدمیزاد

 ...کنه رفتار آدمیزاد مثله نداره انتظار فرشته از کسی!مشخصه کامال اینکه:من

 حتی:گفت میکرد بازی ناخوناش با و بود پایین سرش که درحالی و شد غمگین لحنش دوباره مری

 !...میشه تنگ هاتم حاضرجوابی این واسه دلم

 صداشون کجان خله دوتا اون راستی ا!...میزنه محزون زیادی!باشم جدی باید اینکه مثه نه

 ریموم باید فقط االن!...پووووووف دیگه فاز یه تو رفتم حساس موقعیتهای تو من باز بفرما!نمیاد؟

 !کنم آروم

 اههههههه...!میکنی؟ گریه داری من جونه نه مریم:گفتم گرفتمو باال سرشو دستام با سمتشو رفتم

 بیخیال ماب خواب کال!خوبه؟ بترکونیم صبح تا امشب میدم قول اصن!رفتنی دمه دیگه نکن اذیتم
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 مری من میشه مگه اصن!میزنم سر بهت میام نیام دیگه که نمیرم گفتم بارها هوم؟بعدشم

 تکون ها بچه مثه کلشو مری!باشه؟ دیگه نکن ناراحتم!خوبه!هان؟ کنم فراموش خوشکلمو

 تمرگ سی،پیش سی شه جادوگر،فدات بره قربونت نکن گریه عزیزم:دادم ادامه کردمو بغلش!داد

 !اشه؟ب بمیره تن این!من جانه اصن!خوب؟ کنی گریه اگه مدیونی ببین دیگه نکن گریه!!الی شه

 یک اصن:گفت شه بلند میخواست که حالی در دادو موضع تغییر کردو پاک اشکاشو سریع مری

 بریم وپاش!شام واسه رفتن الهه و سیمین!دیگه پاشو!هااااااان؟؟ میکنم گریه تو خاطره به من گفته

 هاینک واسه که بشم خودم خواهری قربونه!ایول!)شدیددددددد جنگن در بزرگه و کوچیکه روده که

 (هوارتاااااااا میدوستمش که همین بخاطر!کرد عوض فاز یهو نبینه منو ناراحتی

 ...بریم باشه_

 که همین برسم دیر نداشتم دوست ایندفعه خدایی که منم!0316ساعت کن کم شرو پاشو:مری

 واسه وبخ ولی نبود قشنگ زیاد که داشتم رنگ سفید مانتوئه یه...پریدم جا از چی عین گفت اینو

 و مری متهس رفتم انداختم سرم رو که رنگمم سفید شاله قبلیم جینه شلوار با پوشیدم همونو تنوع

 ...الف چوبه منی همراه منو با!من دبستانیه یار:گفتم

 !باو کم شرت...بگه شعر میخواد صبح تا االن!درد:مری

 رو اینا!؟خوبه گراز اورانگوتان گوریل یابو بوزینه چل و خل دبستانیه یار:گفتم سرشو تو زدم یکی

 ریندا شعور بدم دست از کالممو عفت میشی باعث همیشه ببین!عایاااااااا؟ دلبندم میپسندی

 که ور وسایلی نمه یه همون که رو کوچیکی چمدون منم و خندیدیم باهم بعد! بیشعوری بسکه!که

 ...حیاط سمته به افتادم راه و کردم خداحافظی مری از برداشتمشو داشتم توش

 بهم خوابشون ساعت میدونستم!بودم کرده خداحافظی شب که متم و پت دوتا اون از

 نای واسه!تره احساساتی هممون از الی نبود آسون چندان هم اونا کردن راضی که هرچند!نمیریزه

 به!نیاره خودش روی به میکرد سعی ولی بود ناراحت هم سی سی!بود تر مشکل کردنش قانع

 ...کردم جلب رو محترمه مکرمه معظمه ولی رضایت بود که هرجوری هرحال

 دوتا یکی که اینا خره!زدی؟ مفت حرف تو باز ایرسا!...نیست رانندهه ماشینه اینکه اهههههههه

 چه نم به اصن خی بی!!عایاااا؟؟ بلند شاسی بود چی اسمشون ها خوشکله چقد ولی!ندارن ماشین

 ...ماشینه سمته رفتم و انداختم باال بیخیالی سر از ای شونه!باو؟؟
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 افتخار(درمیاوردم اداشو که درحالی)نمیگفت مگه!اومده؟ این چرا پس ننه ووییییییییی

 هی!من واس زده هم تیپی چه!نمیکردم مفتخرش بده؟من افتخار بخواد باشه کی هرچند!نمیدم؟

 شکل هب که رنگ سفید شالگردن یه با!همرنگش جینه شلوار با!شیک ولی ساده ای سورمه تیشرت

 بابا!!گااااااااد مای!رنگ سفید اسپرت کفشای و!بود پیچیده گردنش دور خاصی

 هم اخمی چه وللش اینا حاال!اوه اوه!!!86نمونه،داف، اصن!هیکل خوشتیپ،خوشکل،خوش

 خواننده اوکی!!همی دور بخندیم دربیاریم حرصشو خورده یه بذار!!هولولولولوووووووووو!کرده

 !گرامی؟اوکی

 کنید سعی پس!شد؟ شما نصیب افتخار این!خوب چه اهه:گفتم ای مغرورانه لحن با روبهش

 !نمیشه نصیبش هرکسی چون ببرین استفاده

 !شد سوار رفت و داد فشار هم رو دندوناشو غلیظ اخم یه با فقط بده جوابمو اینکه بدون

 من لوج که حاال بهتر چه!!فرستادنشااااا مجبوری میزنه داد تابلو ولی!نکبت حقته!!چیششششش

 ارهدوب اگه قطعا که شیم سوار بریم!بسه شیطانی خنده دیگه خوب خخخخخخ...بسی شد ضایع

 چیزی دیگه همین واسه!میزنه هم منو حلوای میرسه آرزوش به مری و خودمه پای خونم بحرفم

 ...دراومد پرواز به ماشین معمول طبق و شدم سوار رفتم و نگفتم

 با و اههههههههه!راننده؟ یا ببرم من میکنه فرقی چه بگو آخه:گفت زیرلب افتاد راه همینکه

 ...کوبید فرمون به مشتی عصبانیت

 فدایی جیز دمش ایولللللللللللل!گفته جون سوسن میاد بوش که جور این!بگوووووووو پس

 مکالم بی موزیک دیگه حتی!شده بسته فکشم اورده کم چه طال دستت اوفففففف...داریااااااااا

 از کنم فکر!میره تند چقد واییییییییییی......ولی!من نفع به یکی!بده خیرش خدا خوب!بود نذاشته

 !حقته!....شدی؟ اوف!طفلی آخی!اوردنه کم اثرات

 چه دیگه این خالق جلل!شد باز ییهووووووو خونشون در...رسیدیم دیقه86 ربع یه از بعد خالصه

 گالب حسن روح درمورد که حدسی اینکه:اول نظریه!داره وجود امکان دو درکل!عایاااااا؟؟ مدلشه

 کدامین شما نظر به!چیزیه ای ساحره تحفه این اینکه یا:دوم نظریه!داره حقیقت بودم زده

 دوش پیاده من از جلوتر خودش کرد پارک ماشینو که همین!...درسته دومی کنم فکر که من!عایا؟

 یاقتل پولدارا این میگن راست!نمیکنی؟ رحم خودتم ماله به!سرت تو خاک که ای!کوبید محکم درو

 !...خرکیه شانس دارن که چیزی تنها...که ندارن
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 خوبه حاال میگم...دنبالش افتادم راه بز عینهو شدمو پیاده ماشین از نچ نچ نچ یه با که دیگه واال

 میشدم گم بار هی ای ثانیه مثال کن فکر!آسفالتتتتتتتت مابرو آبرو که وگرنه میشه دیده بزرگه در این

 داداش جون دیگه نه گرفت خندم فکر این از خودم خخخخخخخخ!!میکرد پیدام باید اجنبی این

 !...نیست وخیم وضعم دیگه حدم این تا

 ...اتاقش طرفه به رفت پایینو انداخت سرشو چی مثه جنتلمنگ غیر آقای این و داخل رفتیم

 نخودتو دیگه)چی عین نگرفت من مثه متشخصی و گل و خوب خانوم یه از چمدونو این بیشوور

 !جنتلمنگ غیر شخصیت بی چیششششششش!کنه حملش باال تا( میدونین

 و دوایسا در یه جلو روی پیاده کلی از بعد!...بده نشون بهم اتاقمو که خانوم زهرا دنباله افتادم راه

 آماده براتون رو اینجا که کردن اصرار خانوم!بوده خانوم مهرسا ماله قبال اتاق این:گفت بهم رو

 که داخ واااااااای...داخل رفتم و گرفتم ازش رو کلید تشکری با منم دستم داد کلیدشو بعدم!کنیم

 دمت!بوده یکی هم هامون سلیقه اینکه مثه ایول!بوده آبی مشکی دست یه چی همه!بود جیگر چقد

 چمدونمو و!بود تخت کنار که رنگی آبی خوشکل ی کاناپه رو نشستم خالصه!دلبندم گله مهری جیز

 هک رو لباسی چندتا اون دونه دونه و! بود کنارش که رنگی آبی مشکی دونفره تخت رو گذاشتم

 یزم یه کمده همین کنار!!بود اونجا که دیواری کمد دوتا از یکی تو گذاشتم و اوردم بیرون داشتم

 با دمیش پیدا روش آرایش لوازم اقسام و انواع!نیست من ماله حیففففف که بود خوشکلم آرایش

 ...تق تق تق...موخوام من مامان!جزئیات و کلیات همه

 !بله؟:من

... نیدک استفاده میتونید هست اتاق تو که وسایل هرچی از بگم رفت یادم ببخشید خانم:خانوم زهرا

 ونهج میشه مستجاب زود انقد میدونستم اگه!!خدایا؟؟!!! ببیننتون میخوان خانوم دیگه اینکه و

 ...عالیه خیلی همینم ولی!میخواستم بهتر چیز یه داداش

 باز ها موقع اینجور معمول طبق که نیشمم!اللیگا حد در شدم مرگ ذوق!خانوم زهرا مرسی:من

 و تخت رو کردم پرت خودمو!دربیارم بازی خرکیف میتونستم االن...خوووووب!ابعاد چه به میشه

 خدایا!تخت این رو خوابیدن میده حالی چه که اوفففففف.....کشیدم خوشحالی سر از خفیفی جیغ

 یهمینجور االنم میترسم!خوابم عمرم نصف من مری قوله به!بیدارما که میکنم شک دارم دیگه

 ظیفشوو خودم نیست اون که حاال نداره اشکال ولی!...شم بیدار بگیره نیشگونم نکبت مری باشه

 !...میگیرم عهده به
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 خیلی روش بود شیک هم خیلی که رنگ آبی بلند آستین لباس یه کمد داخل لباسای توی از

 یه ریمب حاال...خووووب!ستش مشکی شلوار با پوشیدم الو بود نوشته مشکی اکلیالی با خوشکل

 بسه ناهمی خوب!زدم ریملم یکم!ستش رژگونه با زدم صورتی مالیم رژ یه بدیم صورتمون به حالیم

 خی بی کنم ویگول جیگول خودمو برم نمیخوام که عروسی!!...پوشیدم رنگمم آبی شاله دیه

 نگم خودم داداش جون خو!(شد گرون پپسی)هستیااااا جیگری خودت واس توهم ایرسا ولی!باو

 حال اومدیم تازه!باش داشته شانسو خدا...... اووووووف افتاد یادم تازه ههههههههه!...بگه؟؟ کی

 شدم بدبخت عایاااااا؟؟واااااای بیابم کجا از اتاقشو من حاال یاخدا!...خوردیم ضدحال کنیم

 ضایع اجنبی این جلو خدایا که دلم تو کردن نذروصلوات کلی بعداز که دیگه که میشم گم!اساسی

 ...اتاقش سمته به افتادم راه بره آبروم نشم

 !شید گم ممکنه آخه ببرمتون گفتن خانوم:خانوم زهرا

 میانسالیت از خیر وللش اینا حاال ولی!من؟؟ جونه گرفتید کرداااااا توهینم شوخی شوخی!زکی)

 که دنش بگیرم یاد راهو کردم سعی هم هرچی که...دنبالش افتادیم راه(رسیدی موقعی خوب!ببینی

 اسو میده جون المصب!درپیچه پیچ خیلی آخه!گرامی خواننده بگو شوما نه!خو؟ کنم چیکار!بشه

 واال!برگردی چجور نمیدونی دیگه میشی قایم جا یه میری نه ولی!باشک قایم

 تق تق...رسیدیم باالخره بود گذشته هم روی پیاده از کار دیگه که پیمایی راه کلی از بعد

 .......................تق

 !بفرمایید_

 ...داخل رفتیم باهم و کرد باز درو خانوم زهرا

 !برم؟ دیگه من خانوم:خانوم زهرا

 !رفت و گفت چشمی!ممنون برید میتونید شما آره:جون سوسن

 مرسوندی اینجا تا بابا ای عایااااااا؟؟پووووووف شاخمه تو شدنه گم آخرش!رفت؟؟ کل به یعنی وای

 ...واال میشد آب چربیهاتم تازه!میشد؟ کم ازت چی آخه خو!دیه برمیگشتیم باهمم

 !جون؟ سوسن خوبید سالم:من!عسلی چشم کمون ابرو خانوم سوسن سمته رفتم
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 مشچش تا....بودم رسیده بهش تقریبا دیگه!حالی؟؟ درچه بگو بشین بیا دخترم آره:جون سوسن

 !شد جمع چشماش تو اشک افتاد من به

 !گرفت قاب دستاش با صورتمو بعد!بودم نپوشیده اصن کاشکی!آخیییییی

 !مهرسا_

 !خوبه؟ حالتون:من

 که تو!عزیزم اومدی دخترم؟خوش مادر؟اومدی مهرسا:زد زار کشیدو آغوشش تو منو دفعه یه

 !برم قربونت!نیومدی؟ زودتر چرا بودی

 !ارم؟بی براتون دارین نیاز چیزی قرصی!نیست خوب حالتون جون سوسن:کنم آرومش کردم سعی

 واسه!دخترم ببخشید:گفت و زد زل چشام تو کرد رهام آروم آروم اومد خودش به تازه اینکه مثه

 !کردم تصورت مهرسا لحظه یه

 یه ازتون مهرسا حاال مامانی خوب:گفتم روبهش بیارم درش هوا و حال اون از میخواستم که منم

 شاد هم رو مهرسا دله اینجوری!باشه؟ برید راه زودتر کنید سعی که اینه اونم!داره درخواست

 !کردید

 ...خواست تو مهربونه دل چون فقط دخترم باشه:گفت و زد لبخندی

 دارم االن جون سوسن ولی ممنون:گفتم و کردم بوس لپشو شده که هم خودشیرینی برای خالصه

 !هوم؟ رگ تو بزنیم دوتایی بیارم بگیرم چی یه خانوم زهرا از برم میشم تلف گشنگی از

 ...بیرون اومدم اتاق از منم خالصه عزیزم باشه:گفت زدو لبخندی

 پیدا کجا از آشپزخونه اونوقت هنگیدم اومدم بار سه دو اینجا!!زدما مفت زر من باز...واااااااااااااای

 بدبختم منه فکر میذاشتنااااا نقشه باید هم خونه این واس بابا ای!عایااااااااا؟؟ کنم

 خودت به فقط خودمو خدایا!بسازم و بسوزم باید!دیه؟ کنم چه هییییییییی!!...میکردن

 میرفتم هدف بی همینجور!استپ،سرک،استارت میرسیدم هرجا هی...افتادم راه خالصه!ردمسپ

 .................که

 !میخوای؟ چیزی_
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 !...پوووووف شد پیداش کجا از دوباره این وای

 .نه:من

 !بپرسی؟ ازم چیزی نمیخوای مطمئنی:مهرسام

 !عایاااااااا؟؟ عایااااا؟؟جادوگره میخونه ذهنم!عایاااا؟ هستش8انجل کریس!باو؟ کیه دیه این

 !...چی؟ مثال:من

 .بهت جا یه دادنه نشون مثال:مهرسام

 ....!بپرسم؟ اینصورت در پس نبودم اینجا قبال که من بعدشم!شدم هالک گشنگی از بابا ای

 هک همونطور خوب آره...اوممممم:بگه دستشون رو نیفتاده نمرده تا گرفت تصمیم کبری باالخره

 این هواس فقط باشه یادت پس!اومدم تازه منم بزرگه خیلی هم اینجا نبودم اینجا قبال من میدونی

 !کجاست؟ آشپزخونه...میپرسم

 سیرتف و طول انقد دیگه که پرسیدن سوال یه!میزنی حرف چقدر تو دختر:گفت و کرد ای خنده تک

 !نمیخواد

 !کجاست؟...دیگه بگو حاال خوب_

 اشتمد دوست االن یعنی!)میدم جوابتو که نگفتم ولی میپرسیدی ساده سوال یه گفتم:مهرسام

 اههههههه!میدم نشونت که نگفتم میگه آخرشم کرده اسکل منو ساعته سه!بجوام خرخرشو

 !(عوضی

 !کنه مواخذه منو مامان بشی گم میترسم!میدم نشونت داری گناه ولی:گفت که برم اومدم

 !اهلل ال... که ای بود گرفته حرصم

 .میکنم پیدا نیستم چالق خودم!نکرده الزم:گفتم روبهش باحرص

 !رفت کشیدو راهشو بعدشم...میلته هرجور:گفت و انداخت باال ای شونه تفاوتی بی با

 ور بد شیکمه صدای بره بذارم نباید نه!رفت؟ جدی جدی حاال اههههه!نیومده کردنم ناز ما به!زکی

 ...مخه
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 هبد نشون بدی نشون میخواستی که حاال خوب...خوب...:سمتش رفتم زدمو دریا به دلو خالصه

 ...دنبالش افتادم راه!بیا دنبالم:گفت انداختو باال ابرویی!دیگه

 !رسیدیم باالخره سرگیجه و بدبختی هزار به

 دشمبع!بگیر زهرا از یا..بردار یخچال از خواستی هرچی.آشپزخونست اینجا:گفت دادو نشونش بهم

 ...شهرغذا و موندم من و رفت

 گشنگی از دارم!باو چمیدونم!کوش؟ خانوم زهرا حاال ولی!میاد بوهایی چه ننه وویییییییی

 ...کردم باز یخچالو در رفتم خالصه!میمیرم

 که بود یخچال اندرون خوشکل و رنگ و آب خوش پیتزای یه افتاد چشمم که چیزی اولین به

 هک همونجور داشتمو برش!خونگی البته صد و تازست بود مشخص!میزد چشمک بدجوری المصب

 بیشتر این با ایول!نوشابه به افتاد چشمم که میکردم چه چه و به به اتاقم سمت میبردمش داشتم

 ...اتاقم سمت به افتادم راه داشتمو برش که دیگه!بگذرم ازش عمرا میچسبه

 مهرسام

 خودمم!سرجاش بشونمش روشی یه به میخواد دلم همش!اعصابمه رو جورایی یه دختره این

 دوست خیلی مامانو!کنم؟ چیکار خوب اما!زد حرفو اون وقتی خوردم حرص چقدر...چرا نمیدونم

 هب افتادم راه که بودم فکرا همین تو!کنم ادبش طریقی هر به حاال رو دختره این باید...ولی دارم

 هآخ!کرد درست من زیاد اصرار به خانوم زهرا که ای خوشمزه پیتزای صرف واسه آشپزخونه سمته

 حظهل چند کجاست؟یه پس!کردم باز یخچالو در...نمیکنه درست زیاد ولی!نداره حرف دستپختش

 موهام تو دستی کالفه و!پووووف...دختره اون یعنی... که کردم نگاه خالیش جای به گیج

 چجوری میدونم دیگه نداره اشکال حاال!...برمیداشت؟ اونو باید حتما خوراکی همه این..کشیدم

 ...اتاقش سمته به افتادم راه زدمو خبیثی لبخند...کنم ادبش

 ایرسا

 دمت هب به میرفتم ور نوشابم با و میکردم میل پیتزامو چی عین بودمو نشسته تخت رو همونجور

 جورهمین خالصه!!داریا فدایی!المصب که نموند واسم انگشت!!دستپختت این با خانوم زهرا جیز

 که میکردم ستایش رو خدا(خانوم زهرا)نجات فرشته این فرستادنه واسه دلم تو داشتم

 ....................یهو
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 ...باو؟ کیه دیگه این خدا یا!! هههههههه..شد باز شدت به در

 آخه!کرد؟ گل بازیت خل تو باز ایرسا پووووووف...مغرور داده عصاقورت آقای همون اینکه!اهه....

 بهش نگاه یه ترس با!خون به تشنه دراکوالی مثه میکنه نگات چجور االن؟ببین

 آبه...نهدخترو قوله!بشم خوبی دختر دیگه میدم قول!مادرت جونه نخور منو!ووییییییییی...انداختم

 !بودم ندیده داداش جونه دیگه مدلیشو این!ابرفرض یا!دادم قورت حالتم همون با دهنمو

 !حقی؟ چه به!هااااااااااان؟؟ زدی دست من پیتزای به حقی چه به:گفت داد با سمتمو اومد خشم با

 !ببازم خودمو نباید ولی..عایااااااااا؟؟ بود تحفه این ماله اوه اوه

 !خوردم؟ رو تو پیتزای من گفته کی:گفتم بهش رو کنم حفظ خونسردیمو کردم سعی

 بیشعص لحنه همون با و داد نشون بهم و کشید دهنم دور دستشو طرفم اومد عصبی پوزخند یه با

 تو کسی تو جز موقع اون بعدشم!هان؟؟؟؟؟ چیه جرم آثار این پس!آره؟ نخوردی تو که:گفت

 ...نبود آشپزخونه

 !!!!باو چه من به!بردار خواستی هرچی نگی میخواستی خو!چیششششششش

 نقدا پیتزا یه!!چی؟؟؟ که!خوردم من اصن آره:گفتم ای طلبکارانه لحن با بهش رو نرفتم رو از بازم

 !داره؟ ارزش

 سهمقای بقیه با خانومو زهرا پیتزاهای بعدشم!بخوری؟ تو منو سهم باید چرا!آره من واسه:مهرسام

 !(کارانه طلب!)شد خیره بهم خودم مثه بعد و!خواهشا نکن

 بیارم حلقم از خو!میکنه بزرگش چقد کوچیکو چیز یه!داداش جونه دیگه بردار دست وااااااااای

 ...واال!بیرون؟

 یتزاهایپ نگفتی مگه اوال!میکنی؟ نگام اینجوری چرا حاال خوب:گفتم بهش رو قبلی حالت همون با

 !سیاه غالم بابات نوکر دوما!تکه؟ خانوم زهرا

 اسمو خونگی یکی پس خوردی پیتزامو که حاال ولی!میدونم آره:گفت بهم رو دستوری لحن با باز

 !کن درست
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 عضای خودمو بگم عمرا ولی!...دلبند بپزم واست باشم بلد بخوام االن که بودم کجا من آخه!زکی

 یشهم کور ذوقت شتافتی باقی دیار به خوردی پیتزامو امروز وقتی درک به اصن!وللش...نچ!کنم؟

 !!عسیسم

 ...بریم باشه گفتم کردمو نگاش تفاوت بی

 ...آشپزخونه سمته به افتادیم راه باهم داد تکون سری اونم

 بود توش چی خوب!کنم درست خوب میکنم سعی بتونم اگه اومدااااا خوشم خودمم حاال ولی

 ...قارچ،سوسیس،فلفل!خوردم؟

 قاببش خودش واس صندلی رو نشسته دیدم تو رفتم خالصه دیگه بیا!میکنی؟ چیکار:مهرسام

 !گذاشته

 تا نک حاضر وسایلشو برو!نشستی؟ اونجا چرا تو:بگیرم حالشو بذار هه!باو پرروئه چقد دیگه این

 ..دیگه کنم درست برات

 بعدیش حرف با ولی...بسی گرفتم حالشو هم میاره وسایالشو هم!زدم نشون دو تیر یه با ایول

 !شد کور ذوقم

 !چه؟؟ من به:مهرسام

 چی؟؟:من

 تنظار فقط من!شدیم؟ بدهکار هم چیزی یه هنوز خوردی منو پیتزای تو!چه من به گفتم:مهرسام

 .میکنم

 !!آقااااااااااا حضرت کنی حض بدم نشون بهت نظارتی یه حاال داره رو چقد

 !نمیکنم درست منم حساب این با پس:من

 چیه؟ منظورت:مهرسام

 تنصیب هم چیزی(کردم تاکید)نظارتت این با داری توقع نکنه. شنیدی که همونیه منظورم:من

 !سیاه غالم بابات نوکر زدم بهت اتاق تو حرفی همون اینکه یا میدی کمک خودتم یا!شه؟؟
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 سمته رفت و شد بلند حرصی!کردم نگاش معترضانه و ها صندلی از یکی رو نشستم ومنم

 ...یخچال

 .....بشوره برداشت رو قارچا که دیدم!خریداریم سوخته مماخ خخخخخخ

 ..................سوسیسا کردن خورد به کردم شروع رفتم منم

 حاال لموسای بقیه من!دلبند نباشی خسته خوب..انداختم مهرسام به نگاه یه!تمومید باالخره اوووف

!! پاتی قاطی اوردم هم تهشو سرو خمیره همون با بود هرجوری ولی!چیه به چی که نیست مشخص

 ذوقم با چه...خدا تورو کن نگاش شدن تموم قارچاش تازهههههههه هنوز این کردم آماده

 !کرده هوا آپولو انگار هه!میکنه نگاشون

 کارم!گفت یارو همین که اونایی از البته!دیس تو میریختم بود هرچی به چی هر دیگه منم خالصه

 ................................فر داخله گذاشتم دیسو شد تموم که

 ....کردم باز فرو در رفتم!اومد تیکش صدای!آخیششششش

 ولی نباشه خوب ظاهرش شاید...اوممممم المصب میده بویی چه هست هرچی حاال واااااای.......

 داشتم کیف با همونجور!!هااااااااا ضعیفه من قلبه خانومی بابا!باشه بد زیاد مزش نکنم فکر

 خواست...سمتش اومد ذوق با تقریبا بود شدهNOتازه بوش از مهرسامم که میکردم براندازش

 .میاد بدم نزن ناخونک دوما!میشی اوف نکن داغه اوال:گفتم و دستش رو زدم که بزنه ناخونک

 ور رفت بعدشم!میخواد دلم خودمه ماله اصن:گفت و کشید دستم از رو دیس و کرد اخم نیمچه یه

 .........نشست صندلیا از یکی

 !پررووووووووووو بچه میکنم میکنی؟؟ادبت دزدی پیتزا دیگه حاال بیشوووووووووور

 واس هخلی اینم...شه خنک میکرد فوتش بود گذاشته بشقاب یه تو خودش واسه...بهش افتاد نگام

 !خودشا

 ........................عمرا!شم؟؟؟؟ تسلیم من

 پس ردمک درستش من:گفتم کشیدمو خودم سمته دیسو و نشستم روییش روبه صندلی رو رفتم

 خیر دیدی خواب جونم نه!میارم کم کرده فکر!بشقاب تو ریختم خودم واسه بعد!میخورم منم

 .......خودش سمته میکشه دیسو داره دیدم که بودم فکرا همین تو!باشه
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 بشقاب وت کرد خالی نازنینمو پیتزاهای همه تقریبا بعد!میخورم منم پس کشیدم زحمت براش منم-

 ....بوزینه خودش

 کشیدم خودم سمت دیسو و..خودمه ماله بقیش دیگه پس:من

 !سوخت دستم بخاطرش من:کشید اون باز که

 !شدم عالف ساعت دو بخاطرش منم:من

 !کشیدم زحمت بیشتر من ولی:کشید

 !جوجو؟ چندسالست سابقت!زکی گفتی قزویت پا سنگ به برم روتو

 !من نخیر:گفتم کشیدمو خودم سمته دیسو دوباره

 !من:کشید

 .من:کشیدم

 ..من:کشید

 .من:کشیدم

 ......کرد تولید بدی صدای و زمین خورد محکم و افتاد دستش از دیس یهو که.....مـــــ:کشید

 تزحم خانوم زهرا این به هی نبینی خیر که ای!شد تکه تکه دیس!..بماند که پیتزاهاش و زمین

 !!!میدی

 !توئه تقصیره کردی؟همش چیکار ببین:گفتم طلبکارانه حالته با بهش رو

 !افتاد نمی اتفاق این نمیکردی بحث من با اگه بود خودت تقصیره نخیرشم:مهرسام

 !بود تو تقصیره پس افتاد جنابعالی دسته از دیس ببخشیداااااااا واقعا:من

 !مقصری تو..نبود من تقصیره:مهرسام

 ..مقصری تو نخیر:من

 .تو نخیر:مهرسام
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 .تو:من

 ..تو:مهرسام

 .تو:من

 ....تــــ:مهرسام

 !آقا؟؟!....خبره؟؟ چه اینجا خانوم وای_

 اشنگ منگال مثه که مهرسامم منو!سرش تو زد نمایشی حالته به!(بود بدبخت خانوم زهرا صدای)

 !میکردیم

 مهرسام منو به خسته و کالفه نگاه یه بعدم!کنم؟ تمیز چجوری رو اینجا من حاال وای:خانوم زهرا

 !کرد

 میکردم گناه احساس واقعا ولی!!!میخندیدیم ریز خرابکار های بچه همین مثه اونم و من

 !!انصافه از دور به داداش جونه!کنه؟ درست اون کنیم خرابکاری ما!شدیدددددد

 !کنممی کمکتون االن بذارین!شه اینجوری نمیخواستم دیگه ببخشید خانوم زهرا:سمتش رفتم

 !کردین دیر کنم صداتون گفتن خانوم ولی میکنم تمیز خودم!نمیخواد نه:خانوم زهرا

 یچ یه بود قرار مثال!رفت یادم کل به اصن افتاد پیتزاهه به چشمم اونموقع گورم به خاک وای ای

 همیش حاال!خانوم زهرا باشه خوب:گفتم خانوم زهرا روبه سریع خالصه!نچ نچ نچ بخوریما ببرم

 !خواهششششش!هوم؟ بذارین شیر با شکالتی کیک کم یه کدوممون هر واسه

 یه!کوشش؟؟ یارو اون راستی اهه!شم فدات داری فدایی!خانوم زهرا ایول!خانوم چشم:خانوم زهرا

 پیتزاهای داره دیده دور منو چشم!طلب موقعیت عوضی ههههههههه انداختم بر و دور به نگاه

 بهش غره مچش یه!(داشت بشقابش تو که ای تیکه اون البته!)بشه کوفتت الهی!میلمبونه نازنینمو

 !بیشوووور دراورد زبونشو که رفتم

 هک بوسیدم لپشو بعدشم!جون زهرا مرسی دستت:گفتم گرفتمو ازش رو سینی!خانوم بفرما_

 !خودشیرین:گفت آروم مهرسام شنیدم
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 کن بار منو بیارو خر حاال بفرما آه...افتادم راه!کیی؟ خر تو که نیاوردم مبارک روی به اصن من ولی

 عایاااااااا؟ کنم پیدا کجا از اینو اتاق بخت نگون منه!جون سوسن اتاق ببر

 ردممیک فکر هااااااااا دقیقیه آدم عجب جونم سوسن این...کردم دل یه دلمو...اهلل بسم با که دیگه

 حافظش یول نی کمم همچین سنش اینکه با!نچ اینکه مثه ولی باشه رفته یادش باید دیگه االن تا

 یاری ثانیه صدم از بیشتر داداش جونه مدتمم کوتاه حافظه بودم من باید حاال!ها خوبه

 اندد خدا! باهوشه زیادی جون سوسن این یا آفسایدم خیلی من یا باالخره!باو چمیدونم...نمیکنه

 ....رسیدیم که فعال

 !بفرمایید_!زدم در

 !عایاااااااااا؟؟ پاکدامن بانوی هستید خوب!زلیخا سرورم بر سالم:داخل رفتم

 !اومدی؟؟ دیر انقد میکردی چیکار شیطون ولی!خوبم خوبه:گفت و کرد ای خنده تک

 !شیطونی:من

 من خشع ببینم بگید خی بی رو اینا حاال:گفتم و کردم بوس لپشو و رفتم منم که خندید دوباره

 !چطوره؟؟

 خدا شکر!دخترم خوبم:جون سوسن

 گیمی راست اگه حاال خوب:گفتم و!تختش کنار عسلی رو گذاشتم رو کیک و شیر زدمو لبخندی

 خالصه...حلقش تو چپوندم منم که کرد آ آ آ آ اونم برادشتمو کیک تکه یه چنگال با بعد!کن ثابت

 !شدم خفه دخترم بسه:گفت پر دهن با آخر دیگه که میدادم حلقش به زور به داشتم همونجور

 !جون سوسن جونتون از دور:گفتم و عسلی رو گذاشتمشون ندادم بهش دیگه

 !بدم بهت هم خبری یه کردم صدات راستش:جون سوسن

 !گوشم سروپا من...خوب:گفتم بهش رو کنجکاوی با

 هبودیمب برای میخوام که گفتم و گرفتم تماس مخصوصم دکتر با که بگم میخواستم:جون سوسن

 !کنم تالش
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 ونگرهافس کل به اصن!ماهه چقدررررررر ایرسا ببینین!ایول شدم حال خوش خیلی واییییییییی

 !!!بگین نمیخواد شد گرون پپسی میدونم خودم!!خخخخخخخخ

 عایا؟؟؟ ادامش خوب!خوب اهه؟؟چه:گفتم حالی خوش با بهش رو

 !!کارا بقیه و چکاپ واسه اینجا بیاد ها دوشنبه هرهفته بعد به این از شد قرار:جون سوسن

 ادع منم!میشین خوب زود زود که..ایشا!جون سوسن گرفتین خوبی یم تصم!واقعااااااااااااا؟؟:من

 !دخترونه نوع از!قووووووول براتون میکنم

 حرف هب نمیکردم فکر هیچوقت!عزیزم ممنون:گفت لبش رو محوی لبخند با کردو نگام مهربونی با

 نمنمیدو!دخترم برگردوندی زندگی به منو تو!کنم عمل هم زودی این به و!بدم اهمیت انقد نفر یه

 این به دیدنت خوشحال برای حتی و...اومد خوشم ازت دیدمت که اولی روز همون از ولی چرا

 !شدم کار به دست زودی

 باور یول نمیشه باورم خودمم حتی!همینجوریم منم بخواین راستشو:گفتم زدمو لبخندی روش به

 ...کم مدته همین تو شدم وابسته بهتون زودی همین به کنین

 هم با بعد هااااااااا داره راه دل به دل میگن راست!عزیزم متقابله احساسمون پس:جون سوسن

 ...خندیدیم

 اتاق بزرگ دیواری ساعت به نگاه یه!عایااااااا؟؟ چنده ساعت مگه!میاد خوابم چه خدا وای

 حرا غار اندازه به بار یه ای ثانیه دهنه این چرا بگوووووووووو پس0ساعت ههههههههه...انداختم

 !پوووووووف کرده فعالیت بسکه بدبخت!میشه باز

 ایه یخ سفید قطبی خرس زمستونیه خواب درحد میاد خوابم مامان وای:گفتم جون سوسن به رو

 !جنوب قطب منجمد

 ...نمیخواد اجازه دیگه اینکه!گلم بخواب برو خوب:گفت و خندید

 ادی راهو کنم فکر واااااااااای!بیرون اومدم اتاق از و!خوش روزتون و شب پس:گفتم و بوسیدم لپشو

 ...اتاقم سمته به افتادم راه که دیگه!ایول!ناجورررررررر میزنه آشنا چی همه گرفتما

 رهخ مری واسه دلم کم مدت همین تو آخییی واااااااااای...داخل رفتم!باالخره رسیدم اوفففففففف

 تازه روحمون دربیاره بازی خل یکم نی اینجا!!نافرممممممممم داداش جون شده تنگ
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 ولی...کردیم حال بسی داشتیمااااااا جالب تراژدی چقد امروز!خی بی اینارو حاال هیییییییییی!!شه

 زا این خاطر واس هم دقیقا و!خودمه مثه جورایی یه میدونید...میدونید!...مخه رو خعلی پسره این

 به دارم چرا من اصن!!بووووووووق پسره درک به بره کن ولش!اههههههههه...که اول روز همین

 این نمیشد داداش جون حاال کرمت قربونه خدایا...واال!عایا؟؟ قحطه میکنم؟؟آدم فکر تحفه اون

 ازیممیس سومو جهانی جنگ یارو این با اینجام وقتی تا من معلوم قرار مثال؟؟از نبود اینجوری یارو

 خی بی...باو؟ چه من به اصن پووووووووف!عایااااااا؟؟ بده رخ جنگ میاد دلت تو نه...شم فدات که

 دیگه که اینه بدبختیم آخه!نگیرید دل به شوما!محترم های خواننده میگم چرت دارم االن من

 ای ه زنجیر!عایا؟؟ روانی مثال چی؟؟یا دیوونه!نه؟ چلم!نه؟ خلم!نه؟ توبه...نمیاد خوابمم

 ...برد خوابم چندمی سر نفهمیدم که گفتم چرت انقد که حتی؟؟؟دیگه

 لبندمد میکنی استفاده دارکوبی روش از ایندفعه!اومدی؟ تو باز خله بابا؟مری چیه هان_!تق تق تق

 عایااااااااا؟؟

 باال؟؟ بیارم براتون یا میخورید پایین رو شام بپرسم ازتون اومدم!منم خانوم:خانوم زهرا

 خانوم زهرا به چشمم دیگه ولی چاه قعر برم شم آب داشتم دوست لحظه اون یعنی بابا ای)

 ممیا ممنون نه:من!(داداش جون نمونده مونده خونه این تو واسم آبرو جو یه بگید شوما!نیوفته

 دور تهالب!)که شدم گوریل شکل خدا واااااااااای...انداختم آینه تو نگاه یه شدمو بلند خالصه...پایین

 حالت و بودن شده پخش همشون بودم کرده آرایش هرچی!(نیستم شباهتم بی ولی جونم از

 زننمی ناقص سکته ببینن رو قیافه این خدایا؟؟ملت وای!بودن ساخته هم یاری به وحشتناکی

 مه رو ملت وحش عامل زدمو صورتم و دست به آبی رفتم که دیگه!حتی؟ کامل اینکه عایااااااا؟؟یا

 که شالمم بیاد در حالی بی این از صورتم که کردم آرایش هم کوچولو یه...کردم پاک کل به

 به مافتاد راه پوشیدم که مشکیمم قرمز خوشکل صندالی!جون سوسن جیگیلی شدم پوشیدم

 ...پذیرایی سمت

 خیت زا بدتر اتفاقی!دیگه هیچی...وگرنه!گرفتم یادش اصلیه جزء چون اینجارو خدا شکر خوبه حاال

 چی یعنی این...این...این و میاد هم پیتزایی بوی چه اومممممم...پسره؟؟؟ این جلوی شدن

 از چندتا یه کشیدن ته هامم فحش گرامی؟؟؟دیگه های خواننده!پووووووف...اهلل ال پسره!اونوقت؟؟

 چجورم خدا تورو کن نگاش چیششششش!...عایااااااااا؟؟ دارید سراغ کنا سرویس دهن اون

 !میخوره
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 !شه؟؟ منقرض کل به نکشه نفسم بگم میده؟؟میخوای آزارت خوردنشم خدایی نه ایرسا_

 کوفتش الهی....ولی!کنم اذیتش میخوام هنو!نمیاد خوشم مردنش از دیگه نخیر!دیوونه اههههه_

 !شه

 ...صندلیا از یکی رو نشستم فشردمو هم رو دندونامو حرصی

 آق صدای یهو که!نی میلم شدم سیر حرص از!چیه؟؟ آخه خو!میخوردم داشتم میل بی همینجور

 ...همچین که بزنی!اومد مهرسام

 یاد شما از میومدن هم بعضیا کاشکی!بود خوشمزه واقعا!خانوم زهرا ممنون خیلی:مهرسام

 !!بدن ملت خورد به آشغالی هر نه! میگرفتن

 حلقت تو ساعدت تا دستت اونموقع که تو عوضی!....لیاقت بی بیشوووووووووور پسره ههههههه

 کنی حض بدم خوردت به آشغالی همچین  باااااااوشه!آشغاااااااال؟؟؟ شد دیگه حاال....که بود

 !میکنم درستت!چغندر برگ نه ایرسا میگن من به آقاااااااااا

 هر باشه قرار اگه!!خانوم زهرا دقیقا بله:گفتم خانوم زهرا روبه خونسردی با دادمو تکون سری

 اینطور نمیشه درست خودش غذا هم مطمئنا بکشه کنار قارچ دونه دوتا کردن خورد با آشپزی

 !نیست؟

 !خانوم بله:گفت دادو تکون سری ولی!بود شده گیج و نبود باغ تو اصن که خانومم زهرا

 حالیشون چیزا این بعضیا آخه!میدونین شما خوبه:دادم ادامه زدمو رضایت روی از لبخندی

 از یچیز میخورده داشته اونی که میشه باعث هم دیگه چیزه زهراخانوم؟یه میدونی ولی!...نییست

 !نفهمه مزش

 !خانوم؟؟ چی:گفت کنجکاوی با خانوم زهرا

 همهنف مزش از چیزی که باشه شده غذا دیوونه چنان میبرده فیض غذا از داشته که اونی اینکه:من

 !نیست؟ اینطور!ببلعه رو همه و

 ابرویی بهش رو خبیث لبخند یه با گفتم که اینو!داد تکون سری بود نگرفته معمول طبق چون بازم

 وت تا حقته!هه...رفت اتاقش طرفه به شدو بلند جاش از حرص با و کرد اخمی اونم که!انداختم باال

 رصب!مونده هنوز ولی!جیگرررررررررر!!شوکوالتی ما واس التی همه واس اگه!درنیای من جلو باشی
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 مغذا خوردن مشغول و زدم کوچولو ولی خبیث لبخند یه باز!بشین تماشا به فقط و فقط و کن

 ...شدم

 ددلبن میخوری؟؟مگه چی عین آخه داری خره؟مرض ایرسا بگو خو...شدما پر چقد!!آخیششششش

 ختیبدب به که دیگه!عایا؟؟؟ برگشت ییهووووووووووو شد چتو!نبود؟ میلت پیش دیقه چند همین

 ...اتاقم سمته افتادم راه شدمو بلند

 هاضاف انرژیم االن!این بیخیال حاال!میده حالی چه که آخ!تخت روی کردم پرت خودمو معمول طبق

 به!هها اهه اهه!پررو بچه!!کنم چیکار باهات میدونم اوفففففففف...کنم هم حالگیری باید صب شد

 با بعلههههههه!!!شی چی زباله خودت که بدم نشون بهت آشغالی یه حاال!آشغال میگه من غذای

 ...برد خوابم کی که نفهمیدم خبیثانه جورواجور فکرای کلی

 به آبی اول!!!بعلهههههه!بسوزی وقتشه حاال....خوووووووب!شدم بیدار کوکیم ساعت صدای با

 ...توحموم پریدم بعدش ثانیه سیم و زدم روم و دست

 سارافون یه!انداختم آینه تو خودم به نگاه یه!!!زیاددددددد داشتم وقت هنو!اومدم بیرون حموم از

 قرمز رژ هی فقط پوشیدم که سفیدمم سبز شال!سفید شلوار یه با پوشیدم رنگ زیتونی خوشکل

 ...آشپزخونه سمته به افتادم راه!کردم تکمیل تیپمو و زدم

 رینیخودشی یکمم حاال!میکرد حاضر صبحانه داشت و بود آشپزخونه تو داشتم انتظار که همونجور

 !کام به صبح:گفتم و بوسیدم لپشو و رفتم!کارسازه بسی مواقع بعضی واس

 !عزیزم خیر به هم تو صبح:گفت لبخند بایه و برگشت طرفم به خانوم زهرا

 !میکنید؟؟ درست صبحونه کی برای دارید خانوم زهرا:من

 آقا برای:خانوم زهرا

 !(میزدم حدس البته!)زود؟ انقد چرا:من

 مشکل خانوم خداروشکر اینکه با اوقات گاهی حتی!قلبه جراحه!دکتره آقا دخترم آخه:خانوم زهرا

 !میکنم رحاض زود صبحانشونو صبح هر همین واسه!بیمارستان برن باید!میکنن چکاپ ندارن قلبی

 !(؟برن؟ کجا باید دیگه دکترا بقیه حساب این با هست؟؟؟چیشششششششش دکترم اوه اوه)

 !میبرم براشون من برسید کارا بقیه به شما میخواین جون زهرا حاال خوب!آهان:من
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 ادامه و کرد اشاره یارو اون اتاق به و!)خانوم ممنون خیلی:گفت کوتاهی مدت بعد و کرد نگام دودل

 اسهو میان فرد روزای فقط صبح هر!کجان؟ خدمتکارا بقیه ببینم برم من!خانوم ببرین اونجا:(داد

 !باشه شلوغ اینجا نداره دوست زیاد خانوم آخه!کاری تمیز

 ودادم تکون سری!(میده توضیح تفسیر و طول با!اهههههه دیگه برم بده کردی کچلم خانوم زهرا)

 !بیرون رفت خونه آشپز از اونم و گرفتم دستش از رو سینی

 که بود اچیز خیلی!وقت یه نکنه رودل گرفتن تحویلشم چه اینا مامانم وای!انداختم بهشون نگاه یه

 مهمین گرامی های خواننده خوفه همینم!میشناختم رو کیک و شیر و پرتقال آب ازشون فقط من

 ...شدم مشغول زدمو خبیث لبخند یه باز!خوفه

 یختمر پرتقال آب یکمم و کردم نمک از پر شیرارو!کردم حذف لیست از نمیشناختمو که اونایی کل

 هچ دارم نمیدونستم خودمم خداوکیلی!کردم اضافه بسی هم تند عرقیجات از بگیره طعم توش

 رنظ از هم رو چیزا بقیه!(...کنه تغییر رنگشون نذاشتم تمام ظرافت با البته!)میکنم غلطی

 آقای دیگه آشغال یه اینم... اتاقش سمت به افتادم راه و کردم مچ هم با بودن آشغاااااااااااااال

 !میکنم ادبت!...........ببری فیض وارم امید!خور آشغال

 !زهراخانوم تو بیا_!تق تق تق

 !میکرد کار تاپش لپ تو داشت....کردم باز اتاقشو در

 چیکار اینجا تو:گفت و کرد اخم...افتاد من به چشمش و....می رو بذارشون زهراخانوم ممنون_

 !تو؟ بیای گفت کی!میکنی؟؟

 !تو:گفتم زدمو نما دندون لبخندی

 زهرا:گفتم میرفتم در سمت به داشتم که همونجور و میز رو گذاشتم خوشمزشو صبحونه بعدشم

 ترک جرمو صحنه بیرونو اومدم اتاق از ثانیه سیم بعدشم!اوردم برات من گف داشت کار خانوم

 ...کردم

 من بسوزی االن هههههههههه.....کردم قفل درو و داخل رفتم سریع اتاقم به رسیدم

 گودزیال ناو نگران نمیخواد نمیگه آخم هیکلش اون با بابا نه!!وقت؟؟ یه نمیره واییییییی!...بخندم

 هک میشکستم گردو دمم با داشتم همونجور خالصه هاااااااااا میده حال خباثت چقد ولی وای!باشی

 !!!تــــق تـــــــــق!میگه بدرود رو فانی دار االن گفتم زد در جور یه یکی
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 تــــق تــق!!!دیووووووووووونه کن باز درو میگم!روانی پررو دختره میگم کن باز درو این _

 !تــــــــــق

 !بدم نشونت تا کن باز درو مردی اگه_

 !نمیکنم باز نامردمو:من

 !نه؟؟؟؟ نمیکنی باز که_

 !نچ:من

 !!!خواستی خودت که باشه یادت ولی.نکن باز خوب خیله باشه_

 بسی بنده خونای به که دراکوال یه پشتشم و....شد باز مهیبی صدای با و شدت به در بعدم

 !....تشنست

 !نیا جلو:گفتم که... سمتم اومد عصبانیت با

 !!توام حرفه به که منم حتما اهه؟باشه:مهرسام

 !!!خودته پای خونت وگرنه نیــــــــا جلو میگم:زدم جیغ بهش رو داشتم که ناجوری استرس با

 !(برنمیداری بازی خل از دست حساسم های موقعیت وسط ایرسا سرت تو خاک)

 چه ببینم بیام میخوام اتفاقا جدا؟؟؟نه:گفت طرفم میومد داشت که همونطور و زد عصبی پوزخند

 !میکنی غلطی

 خانوادم با که سالگی0از من ولی!بهزیستی گذاشتنم که بودم ساله21-28گفتم باشه یادتون اگه)

 یلیخ رزمی ورزشهای داشت عقیده بابام چون!!!میرفتم رزمی مختلف کالسای مدام میکردم زندگی

 حاال تا موقع اون از!داشتم هم رتبه کمم سن اون با حتی!!باشه موثر میتونه داشتنش یاد جاها

 عالقه خودمم و درسته بابام حرفه واقعا میدونستم چون!نره یادم از تا میدم انجامشون گاهی

 !!(بربیام پسش از خوب میکردم سعی داشتم

 انچن پام پشت با و باال بردم پامو انحصاری حرکت یک طی فکر بدون داشتم که استرسی با

 آروم میداد ماساژ شونشو داشت که همونجور و کرد غلیظی اخم یهو....که شونش تو کوبیدم

 !بود شده جمع درد از صورتش!خدایی زدم ناجور خیلی زمین رو نشست
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 من به بود خودت تقصیر خو اوفففففف!که کردم ناقص مردمو بچه زدم ننه وای هههههههه

 چون!نمک توجیح خودمو میکردم سعی حرفا این با!نکنی اذیتم میخواستی...میخواستی چه؟؟اصن

 !شدم پشیمون خداییش

 ...حیف!دختری که حیف:میگفت لب زیر

 همین هرچند!دلبند میکرد عیب جا01از شونت ناحیه االن که بودم پسر اگه!خله خو بگم میخواستم

 ...نیست بعید همچین االنم

 ودنب سالم به االن گفتم که خوبه حالت بگم اومدم!کرد نگام زخمی مار مثل و باال گرفت سرشو

 !کردم نگاش نگران کردمو سکوت فقط پس!!!میکنه شک مغزم

 ...بد خیلی!میدی پس تقاصشو بد!باش کارت این تالفی منتظر:مهرسام

 !...کوبید درو و بیرون رفت اتاق از و شد بلند عصبانی بعدشم

 هیچ کن ولش بابا بکنه؟نه میخواد چیکار یعنی وای!...راهو؟ اینهمه بره کی!!تقاص؟؟ مادر وای

 هک بزنمش جوری مردم؟ایندفعه جون از دور خودم مگه هرته؟اصن شهر مگه!بکنه نمیتونه غلطی

 !اناسن نیس بیخودی الکی که ایرسا!دلبندانم بعلهههههههه!!ببینه چشاش جلو بزرگشو پاپا روح

 گرفتم نمیشدم بلند زود انقد معموال من چون براش کشیدن نشون و خط کلی از بعد خالصه

 ...خوابیدم

 ارژش تا میمونم تخت رو دیقه چند میشم بیدار وقتی معمول طبق و دادم بدنم به قوسی و کش

 یجلو رفتم!بیرون اومدم شستم که و روم و دست!...دشوری سوی به پیش شدمو بلند بعد!شم

 عایا؟؟ کنم باور...خدایا؟!شدم پا خواب از آدمیزاد بچه مثه بار یه!نمیشه باورم خدا وااااای...آینه

 دیواری ساعت به نگاه یه پوشیدم که شالمم و کردم صوف و صاف موهامو کوچولو یه که دیگه

 !انداختم اتاقم

 عصر1دقیق ساعت!!شد فنا داشتم خونه این تو که هم آبرو نخود یه همون...دیگه هیچی

 !!!ما هستیم باحالی خرس همچین یه!بعلهههههه!بود
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 لپی اشتباه دببشی نه!خوابه سرگرمیم تنها دیگه اینجا کنندستااااا کسل چه خونه این!!..هیییییییی

 هم قبال کنم فکر!! جدیدا شده آورم هیجان سرگرمیهای از یکی هم یارو این دادن حرص!بود

 !!بدونین حاال نگفتم اگه خوب!نه؟؟ نداره حرف خورش حرص که گفتم بهتون

 وجود از را گیاهان و کلها اونموقع تا بریم! 2ساعت که عایا؟؟؟؟شامم کنم چیکار حاال پوفففففففف

 ...حیاط سمت به افتادم راه شدمو بلند خالصه!کنیم مستفیض خود

 من ینمیفهم!خسته ام خسته نمیدونین؟من شما بابا!پله دوباره!دیگه بدبختی یه!خدا واااااااااااااااای

 نههههههه؟؟؟ یا میگم چی

 نرده به افتاد چشمم که پایین برم رو لعنتی های پله این اومدم بود مشقتی هر به که دیگه

 ...کناریش

 نشستم سرسره مثه!!شـــــدیـــــد خودمه خوراک ایول

 !!!وِیـــــــــژژژژژژژژیوهووووووووووو:روش

 !رسیدم مقصد به سالمت به!آخیش

 ...حیاط سمت به افتادم راه

 منو اروبی خر حاال!شدیم گم و اومدیم دیدی یهو!!نشه کوفتم اگه البته!!فضایی چه هوایی چه به به

 !!کن بار

 !!!بعلههههههه دوستیم طبیعت بچه ذاتا!میدارم دوست بسی طبیعت کال ولی

 ...هاااااااا دارودرختا این با میکنم عشق یعنی

 ...یهو که میرفتم داشتم حواس بی همینجور خالصه

 نوع از منتها!دارم که اونو دارم؟؟آره بدبخت من شانسه این یعنی!شدم داغون!!!آخخخخخخ

 !خرکیش

 !!زیاده دردش ولی شده زخم کوچولو یه...میکنه درد خیلی وای

 راه داداش جون نمیشه نخوره ضدحال ایرسا اصن ببریمااااا فیض اومدیم بار یه سرمون خیر

 !!نداره

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر* گیسو* |... بگو بهم رمان

 

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

 

44 

 

 موضوع نای سر همش بیشوور مری!که نمیکنم نگاه جلومو!بز عینهو میرم راه که منم اوفففففففف

 !میکرد مسخرم

 ...داشت حق خدایی ولی

 ...مادر آیییییییییییی!پیچید پام تو بدی درد که شم بلند اومدم

 ...خونه سمت به افتادم راه پاشدم جام از بود هربدبختی به که دیگه

 ا؟؟؟عای داشتی هدفی چه بنده خلقت از دقیقا!!کرده درگیر ذهنمو خیلی!فنی نوع از سوال یه خدایا

 !میکنین؟ نیگا اینجوری چرا...خوب؟؟ چیه...هوم؟؟!باهوشا عریضه نبودن خالی واسه حتما

 ... ها پله به رسیدم!!...بگین نمیخواد ام پرویی بچه میفهمم خودمم!نمیرم رو از که من

 !!واال بود تعجب جای نمیدیدم اینارو!!دیگه شد تکمیل!!خداروشکر خوب

 داروشکرخ اوففففففف...رفتم باال ازشون لنگون افلیج،لنگون پیرزنای همین مثه دونه دونه خالصه

 !رسیدم سالم

 بابا ؟؟نهباشه نشکسته واییییییییی!.... گرفت درد پام دوباره که...چی عین روتخت انداختم خودمو

 !بشکنه؟ خودشه دست مگه مکینه غلط

 ...اومد در صدای که میدادم ماساژ پامو و تخت رو بودم نشسته همینجور

 !بفرمایید؟_...تق تق تق

 !دیگه؟ میخوری پایین شامو دخترم:خانوم زهرا

 !همینجا بیارید میشه اگه! میکنه درد پام خانوم زهرا نه:من

 !...باال میارم پس دخترم باشه:خانوم زهرا

 !!عایاااااااااا؟؟؟ هستم نفر چند دختر من ولی میپرسم سوال انقد ببخشید جااااااااان؟؟خدایا

 مه زودیا این به بسته عنکبوت تار مغزت ایرسا!باو کن ولش عجبا!مدلشه؟؟ چه دیگه این!توبه

 !!نیار فشار انقد!نی بشو تمیز
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 گوشت با پلو باقالی!میکنه بازی آدم لوچه و لب با!به به اورد رو غذا خانومم زهرا خالصه

 ...اوففففففففف

 عادت طبق و تختم کنار عسلی رو گذاشتمش لیسیدم تهشم که خوب..جونشون به افتادم

 ...برد خوابم کی نفهمیدم که گفتم چرت انقد همیشگیم

 چون میشم حاضر دارم منم و دوشنبست امروز!!میگذشت خونه این به اومدنم از ای هفته یک

 مبعدش!!بعلههههه گردند مستفیض نیز ایشان همچنین و! بنماییم زیارت رو دکی آق این قراره

 ...گرام دوست نزد ببرم تشریف بنده

 ای هقهو رنگش که پوشیدم زانو باالی تا بلند تنک یه!میزنم تیپ دارم آینمو جلوی االنم خوب

 لباسم نگر با گالش که مشکی شال یه!+همرنگش تنگ شلوار یه با!میومد بهم خیلیم و بود سوخته

 سیعرو!باو خی بی!شد تکمیل آرایشمم گوشتی رژ یه با فقط و!ای قهوه صندالی با!داره همخونی

 !میخوام؟ کنم ویگول جیگول خودمو برم نمیخوام که

 تموبرداش همرنگشم رژگونه یه خالصه!نه؟ بزنیم هم رژگونه یه عریضه نبودن خالی واس بذار حاال

 ....زدم صورتم به محو یکم

 زد صدام بسکه کشت خودشو که جون دکی این سراغ بریم شد کامل حاال خووووووب

 ...پذیرایی سمت به افتادم راه!بگید نمیخواد میدونم بازم خخخخخخخ

 از چیه؟!!اجنبی کرده اخمیم چه عجججججب چه دیدیمشون اینجا بار یه ما که مهرسامم اهه؟آق

 ازهاج تو از بیاد میخواستی خونشه خو اوردماااا در بازی خل من شده؟؟باز حسودیت تره خوشکل تو

 بگیره؟؟

 ...ودب وایستاده در جلوی هنو که دکی سمت به افتادم راه دادمو تکون شدن قانع نشونه به سرمو

 تعادل درحد نچ!!بلونده زیادی نه ولی خودشااااااا واس هلویی عایا؟؟عجب است آدمیزاد این!اوه اوه

 پس بعله_!کنی قبولش تو میکنه خودکشی داره االن اونم حتما دلبند جان ایرسا خوب!بهتره

 ...بگین نمیخواد میدونم خودم خخخخخخخ بدبخت میزنه له له داره چی؟؟؟هویجور

 رنگم ای قهوه پیراهن یه!سفید پوست و بور متناسب،موهای دهن خوشرنگ،مماخ آبی چشمای

 ...سمتش رفتم!ندیدپدیده دختره میگه بسه دیه خو!شدیم ست باحال چه هههه!بود تنش

 ...داخل بفرمایید!اومدید خوش دکتر آقای سالم:خوشرویی با من
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 !شدم مزاحمتون ببخشید!ممنون سالم:دکی

 اشتباه ببخشید نه نه اهه...دکی چیه حرفا این! میکنم خواهش نه:گفتم زدمو لبخندی

 دکترجان؟؟!شد

 !این از اینم پوفففففففف!گفتمش بود کنم؟سرزبونم چیکار خو ولی!سرم تو خاک وای

 بهش رو همین واسه!گندمو کنم جمعش کردم سعی که کرد ای خنده تک

 !بدم نشون بهتون رو جون سوسن اتاق بیاین دنبالم...خوووووووب:گفتم

 ...افتاد راه دنبالم و داد تکون سری اونم

 !...رسیدیم گرفت که سرگیجه کلی از بعد بدبخت کنم فکر خالصه

 !بله؟_!تق تق تق

 !جون سوسن منم:من

 !!تو دخترم؟؟بیا تویی:جون سوسن

 ...تو رفتیم خوشکله دکی با کردمو باز درو

 !اعتمادی خانوم سالم:دکی

 و ستنش و رفت هم دکی...کرد اشاره تختش کنار کاناپه به و!بشین بیا!پسرم سالم:جون سوسن

 !کرد تشکری

 !عزیزم بری میتونی دیگه تو:جون سوسن

 اومدم اتاق از و!جون سوسن چشم:گفتم!!عایا؟؟ هررررررررری اینکه یعنی این

 ینا خدا بنده داره نمیخواد؟گناه چیزی مربت شربت ما خوشکله دکی این حاال خوووووووب...بیرون

 رهبگی جون آد حال جیگرش کنم درست دونه یه بگم خانوم زهرا به برم بذار!رفت گیج سرش همه

 ...آشپزخونه سمت به افتادم راه!زدم حرف مامانا عین خخخخخخخ

 ...کردم دوروبر به نگاه یه!عایا؟ کجاست خانوم زهرا این حاال خوووووب

 کجایی؟؟ جونـــــــ زهرا...خانوووووووووم؟؟ زهرااااا_
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 !ید؟داشت من با شده؟؟کاری چی خانوم بله... بل:پرسید سراسیمه و شد آشپزخونه وارد موقع همون

 !میکشم اربده و سرم رو انداختم صدامو!بیچاره داره حق خخخخخ

 ونج زهرا بابا نه:گفتم بهش رو!نکرده سکته جون از دور تا بدم نشون معمولی خودمو کردم سعی

 سوسن اتاق تو رفته!!!!!!پیاده راه اینهمه بیچاره داره گناه اومده دکی این فقط!نشده چیزی

 هیچی آشپزخونه این از من کنید؟چون درست چیزی شربتی یه هستین بگم خواستم!جون

 !نیست کوچیکم...ماشا!نمیدونم

 ...دخترم میکنم درست االن خودم!باشه:خانوم زهرا

 وا!ودب نشسته سینه به دست کاناپه رو دیدم رو مهرسام! بیرون اومدم آشپزخونه از کردمو تشکری

 دید ات! درک به اصن چه من به پوففففف!نکنه؟ اخم دیدی کی تو ایرسا حاال کرده اخم هنو چرا این

 !کرد اشاره آشپزخونه به و زد پوزخندی میکنم نگاش

 دیدم رو خانوم زهرا که سمت اون کردم رومو!نی خوب حالش باو کن چی؟ولش یعنی دیگه این وا

 معمولش حد از بیشتر که داره کاری شاید گفتم!اتاق سمت به میرفت ای عجله دست به شربت

 هاااااااا ببرم میتونم منم دارید کاری شما اگه خانوم زهرا:گفتم سمتشو رفتم پس!میدوئه

 ...آ خانوم راستش:خانوم زهرا

 !بده انجام کارشو بذار نپیچ پروپاش به انقد!داری؟ چیکار خانوم زهرا به تو:مهرسام

 واال!کنن سکته دیوار درو کن اخمتو سرجات بشین اصن؟؟تو چه تو به

 میبرم خودم!خانوم نه... نه:گفت کنان من من بهم رو داشت تردید هنوز که درحالی خانوم زهرا

 ...رفت اتاق طرف به سریع بعدشم! ممنون

 نای به اصن!کنن؟ گیج و بدبخت منه شدن؟میخوان رمزی همه چرا بابا!وضعشه؟ چه دیگه این وا

 !پرروئه داشت؟خیلی ربطی چه پسره

 تو!نبود خوب حالش یا داشت چیزی کاری حتما بود؟خوب چجوری ندیدی:گفتم عصبانی بهش رو

 کردی؟ دخالت چرا

 تو گیرب یاد خودتم!ببری؟ تو دلیل چه به مثال:گفت جانب به حق بهم رو کردو اخمی گفتم که اینو

 !نکنی دخالت دیگران کار
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 ...اتاقش سمته به رفت شدو بلند بعدشم

 ولش شسننه؟؟چیششش رو تو میبردم من کنم؟اصن چیکارش درگیر خود پسره! باو بینیم بیشین

 !میگی؟ چرا دیگه میشناسیش که تو ایرسا! باو کن

 .........اتاقم سمت به افتادم راه و انداختم باال بیخیالی سر از ای شونه

 ...مری پیش برم میشم حاضر دارم هم بنده رفتش جونم دکی این خوب

 به که موهامم!زدم ریمل یکمم و کشیدم چشمم خط یه!مالیم ولی زدم قرمز رژ یه همه از اول

 زرگب کمربند یه روش که پوشیدم خوشکل سفید مانتوی یه و صورتم تو بودم ریخته کج صورت

 و اختماند سرم رو مشکیمم سفید شال!همرنگش تفنگی لوله جین شلوار عالوه به!داشت مشکی

 ...پذیرایی سمته به افتادم راه رنگمم مشکی کفشای پوشیدن از بعد

 توندنبال بیام چند ساعت:گفت راننده که بهزیستی سمت برم خواستم شدمو پیاده ماشین از

 !خانم؟

 !میشم ممنون دنبالم بیاین0ساعت_

 چون و گرفتم اجازه که مسئول از!بهزیستی سمت به افتادم راه منم...رفت دادو تکون سری

 ...دادن اجازه بهم میشناختنم

 !بخندم بدم سکتشون حاال خووووب!بودن خوابیده پوک کله سه...داخل رفتم و کردم باز درو آروم

 !!پخخخخخخخخخخخ_2-8-1:شد شروع االن از معکوس شماره

 ...کیی؟من کجا؟تو کجا؟اینجا من!هههههههه:پرید جاش از چی عین یهو مری

 تهسک!!بیشوووووووووووور:هوا رفت جیغش بعد ولی کرد نگام گیج اولش!افتاد من به چشمش که

 ...دنبالم افتاد معمول طبق بعدشم وایسا مردی اگه اومدنه؟؟؟حاال طرز چه این!احمق کردم

 !میکنم فرار نامردمو:من

 !بیارم گیرت وایسا فقط:مری

 !خرم؟ تو مثه مگه:من

 ...میکنم چیکارت ببین خرممممممم؟؟؟حاال هااااااان؟؟؟من خرم من:مری
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 !میپرونی لگد خوب!معلومه اینکه:من

 !!ایرســــا؟؟؟:مری

 !روانی شد کر گوشم!درد:من

 حاال!سقف به میکنم آویزون و بیرون میکشم حلقومت از زبونتو اون!نیارم گیرت اینکه مگه:مری

 !ببین

 !بانو خشن چه اوووووههههههه:من

 ...دنبالم افتاد دوباره و ایرســــــا:مری

 رفتیم باادب متشخص خانوم دوتا مثه و کردیم ول همدیگرو کشی گیس و گیس کلی از بعد خالصه

 ...تختش رو نشستیم و اتاق تو

 !...خوابشونه ساعته هنو که هم قطبی خرس دوتا اون

 !کن تعریف...خوب:مری

 رو؟؟ چی:من

 اونجا که اینه منظورم بابا خوب!نه میگی میزنی چل میگم وقتی اونوقت!زکی:مریم

 !عایا؟ دلبندم هستی میکنی؟راضی چجوریه؟خوبه؟حال

 ...ولی خوبه آره!بگو اول از خو!آهااااااااان:گفتم و شدمONتازه من

 ولی؟؟؟:پرسید کنجکاوی با و کرد ریز چشماشو مری

 !مخه رو یکم پسره این فقط!بابا هیچی:گفتم کالفگی با

 پسره؟؟؟ کدوم:پرسید حالت همون با مری

 ...خانومه همون پسره!دیگه بود اومده اینجا که یارو همون!میزنی چل میگی من به اونوقت!بفرما_

 !...شده؟ چی بگو حاال اهه؟اون؟خوب:مری

 ...کردم تعریف براش امروزو همین تا اول روز همون از نشستم خالصه

 ...خنده زیر زد پقی یهو...که
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 !پررو بچه شد گرون مسواک نخند!هه هه هه:من

 !!هستی؟؟ کی دیگه........دیگ و ت...........بابا..........واااای:گفت بریده بریده هاش خنده میون

 !همم به متعلق من شما قربان_

 عینه!کرده ناقص و مردم بچه زده میکنه افتخارم:گفت سرمو تو زد یکی!دیگه بود اومده بند خندش

 !نمیاره کم اونم میاد خوشم ولی...بترس خدا از برو!بازه نیشش بزم

 !...کال اعصابه رو نمیاره کمم لعنتی!دیگه میگم و همین منم!چیزفهم آدم قربون آخ_

 !جیز دمش ادب تورو خوب ولی:مری

 میگیری؟؟ اونو طرف هم تو!بیشعور کوفت:من

 !حقم طرف من!میگیرم؟ که چی پس:مری

 !حق؟؟؟_

 !رفتی؟؟ فن روش دیوونه آخه!خداییش بوده حقت میداده حرصت هرچی خوب!اوهوم:مری

 !نکرد گوش ولی نیا جلو گفتم من!بود خودش کنم؟تقصیر چیکار خوب_

 !میکندم گیساتو دونه دونه بودم جاش که یکی من خدا بنده داشته حق خوب:مری

 ....!ونمنش سرجاش اینو اگه نیست ایرسا اسمم ولی!نکرد اذیت منو کم اونم!هم تو بابا خوب خیله_

 !بکن اینکارو حتما آره:سی سی

 !بگو ما به بیا ادامشم!اوهوم:الی

 کنم نبود؟باور توهم خدایی نه!شنیدن؟ رو همه بودن؟؟یعنی بیدار زیرکاه آب دوتا این وااااااااای

 ...بیشعورا عایا؟؟؟ای

 !بودین؟ بیدار اونموقع از اورانگوتان دوتا شما_

 !نمیرین ای!دادن تکون سراشونو دوتاشون

 !بینم بکپین!کردین غلط_
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 !نچ:باهم دوتا

 !برم روتونو!!چیشششش_

 کید اون بگو اول!میرسیم حسابشون به بعدا!وللش و خل دوتا اون حاال:گفت پامو رو زد یکی مری

 !بود؟ شکلی چه گفتی که خوشکله

 !بمونی کف تو نمیگم!نچ:من

 !بگو!لوس دیگه نکن اذیت!اهه:مری

 :هک بگه واست جونم خوب!دلرحمم دیه؟؟بسکه کنم چه!باوش....کنم فکر یکم بذار اوممممم:من

 !عقابی دماغ خوشفرم،یه لب با،یک سبز چشم دو داشت

 !دومتری قد و گرد صورت

 !کمونی ابرو و بور موهای

 !گندمی پوسته خوشفرم، هیکل

 !شدی؟ راضی حاال

 !کرده اوسکولم ساعته سه بیشعور!میگی چی ببینم بزن حرف درست!مسخره درد:مری

 کاری سطح!نبود من تالش به نیازی هستی خودت که اون!چی؟ یعنی اوسکول!ادب بی زهرمار:من

 !شعر درقالب منتها!دیگه گفتم راستشو!!!پایین میاری منو

 واقعا؟:مری

 !تو جان:من

 ردیدا مشتاق ولی...اوممممم!پررو بچه بذار مایه خودت جون از:گفت ساختگی عصبانیت با مری

 !دیگه؟ میاد ها دوشنبه گفتی میگما!شدم

 چی؟؟ واسه! خوب آره:من

 تههف شد اگر اینکه واسه خله چی؟؟خوب واسه تو نظر به:گفت اندرسهیفه عاقل نگاه یه با مری

 !بده آدرس زود زود حاال!...نذارن میکنن بیجا هرچند!بیام دیگه
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 !نمیخوایم مهمون گفت جون سوسن!چیشششش:گفتم کردمو نازک چشمی پشت

 ...کن رد آدرسو!نباشه کاریت تو حاال!داره دوست منو خیلیم جون سوسی!باو خفه:مری

 تیبهزیس از کردمو خداحافظی بازی مسخره کلی از بعد پوکم کله سه از دادمو بهش آدرسو خالصه

 ...بیرون زدم

 ...سمتش رفتم دادمو تکون دستی!دیدم دور از رو ماشین

 هک لباسامو اتاقمو تو رفتم خالصه!میشه تازه روحش میبینه رو خونه این آدم اصن! آخیششش

 ...!تخت رو شدم شوت معمول طبق کردم عوض

 ...پوفففففف!شد دیوونه مری با زدن حرف صرف انرژیم کله!خستم چقد که وای

 !بود تنگولیده بازیاش خل همین واس خیلی دلم بخواین راستشو ولی... اوممم

 مه گشنگی از که وگرنه!خوردم چی یه بیرون حاال خوبه میمیرم خستگی از دارم حاال!باو وللش

 !میشدم تلف

 لندب باید شام واسه دیگه ساعت چند که بخوابم بگیرم اوردماااا گیر وقت منم حاال همین میگم

 !شم

 ...برد خوابم کی نفهمیدم و شد گرم پلکام زود خیلی بودم شده خسته واقعا چون که دیگه

 !...شدم بیدار ناز خواب از خانوم زهرا تق تق با باز

 !زدم روم و دست به آبی و پاشدم جام از

 ...غذا سوی به پیش شالم پوشیدن بعداز کردم صوف و صاف که موهامم

 !نی حسش!باو کن ولش...که پایین برم ها پله از واررررر خانوم دوباره اومدم

 !وییییییییژژژژژژژژژژژژژ:معمول وطبق

 ....پذیرایی سمت به رفتم و پایین اومدم ها نرده از

 !دلبند؟ ضعیفه من قلب بگم چندبار زهراخانوم بابا ای!میاد غذایی بوی چه اوممممم

 .............غذا جون به افتادم چی عین که دیگه
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 !رومیز بود افتاده فکش هم یارو این اونموقع از!خوردم چقدر که ننه آی

 ....اتاقم سمت به افتادم راه شدمو بلند میز پشت از ندادمو اهمیتی منم!باو بینیم بیشین

 نمیدونم اصن داداش جون!میده حالی چه که آخخخخخ!تخت رو کردم پرت خودمو معمول طبق

 ...بود گشنم انقد چرا

 !میترکیدم میخوردم دیگه قاشق یه شوخی بدون یعنی!بخورم نمیتونم تکون

 نکنه ارک فکه این!دارم تشریف پرحرفی دخمل کال دیگه نه؟؟ببخشید میفکم زیادی منم دیگه خوب

 !میشم مرگ دق من

 !....خوابه فقط چارم تنها خوردم بسکه االن اما

 ...شدم بیدار خواب از ملعونم کوکیه ساعت صدای با همیشه مثل

 !شد خفه که سرش تو زدم یکی خالصه...من واسه نذاشته اعصاب اصن

 ......حموم تو پریدم زدم روم و دست به آبی اینکه از بعد و شدم بلند جام از

 همین عشق به کل به من اصن!خوشبوئه شامپوئه این چقد که بهههههه!اومدم بیرون حموم از

 خخخخخ!حموم میرم شامپو

 ...پوشیدم هامم لباس کردم خشک سشوار با که موهامو

 ورتیص رژ یه!ستش شلوار با بودم کرده تنم قشنگ رنگ صورتی،یاسی بلند آستین لباس یه

 متس به افتادم راه و پوشیدم رنگمم یاسی شال گرفتم دوش خوب که ادکلنم با زدمو خوشرنگم

 !...بپرسم دکی راجب هم و بدم داروهاشو تا جون سوسن اتاق

 ...زدم در به ای ضربه

 بله؟؟_

 !دل عزیز منم:من

 ...عزیزم تو بیا:جون سوسن

 ...داخل رفتم کردمو باز درو
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 خوفی؟؟! جیگرم سلوم:من

 خدا شکر!دخترم خوبم:جون سوسن

 حال!رابدهم داروهایتان میخواهم اورده؟؟زیرا براتون صبحونه خانوم جونم؟زهرا سوسی میگم:من

 !ندهم؟ یا کنم؟بدهم چه

 !نه هنوز داروهامو اما!خوردم عزیزم آره:گفت و کرد ای خنده تک

 ....دادم بهش و برداشتم میز روی از داروهاشو دادمو تکون سری

 !جون؟؟ سوسن بپرسم سوال یه:گفتم بهش رو خورد وقتی

 !عزیزم بپرس دوتا تو مهرسا قول به:جون سوسن

 خبر ما و بودی بلد هم زدن حرف اینجوری جون سوسن اوههههه:گفتم و کردم شیطون لحنمو

 !کلک؟؟ نداشتیم

 !بپرس سوالتو حاال خوب!تو دست از آی:گفت و خندید

 ...اومد دیروز که دکی آق اون با مهرسام بدونم میخواستم:من

 !(ناناس جمالت به خوب)خوب؟؟:گفت کنجکاوی با جون سوسن

 !دارن؟ مشکلی هم با:من

 مشکلی؟؟ چه!دخترم نه:جون سوسن

 !کردم حس اینجوری فقط هیچی:من

 !نیست چیزی چنین!عزیزم نه:جون سوسن

 رفت؟؟ پیش خوب جلسه یه اون راستی!بیخیالش پس!آهان:من

 خوب کارشو خودمون مهرسام مثل اما داره کمی سن اینکه با آرمان دکتر!عزیزم آره:جون سوسن

 !بلده

 خوبه؟ پس!اوممممم:گفتم دادمو تکون سری

 !نباش نگران تو عزیزم آره:گفت اطمینان با
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 خبرمبرا؟؟!جون سوسن دیگه خوب:من

 عزیزم؟؟ چخبری:جون سوسن

 ...خندیدیم هم با بعد و!بود عریضه نبودن خالی محض فقط هیچی:من

 باشه؟؟ کنید استراحت هم شما برم من!دلبند دیگه خوب:من

 !برو!عزیزم باشه:جون سوسن

 ...بیرون اومدم اتاق از هم بعد!های تا بای پس:من

 به مافتاد راه!هرقیمتی به تگری آبلیمو شربت میچسبه؟؟یه چی االن اومممم!تشنمه چقد که آخ

 ...اشپزخونه سمت

 سایلو نمیدونم که اینه مشکلم تنها فقط ولی میکنم درست تر خنک خودم نیست جونم زهرا ایول

 !همین!کجان

 که مخورد کردم درست تگری یدونه چیزا بقیه خالصه و شکر کردن پیدا از بعد بود مشقتی هر به

 ...اومد حال جیگرم

 !...بچسبه بیشتر کنیم حال و عشق حیاط بریم کمم یه

 یه!شد عبرت درس قبل دفعه خدایی اما!هوا سربه معمول طبق و میرفتم رژه خودم واس هویجور

 خخخخخ!مینگرم جلومو هم کوچولو

 نهمچی مری قول به نمیدونم!توش نشدم گور و گم اوال خوبه میگم هااااااا بزرگه اینجا چقد واقعا

 !ازم نیست هم بعید

 ...میکنین تاییدش هم شما که میدونم

 !واال بسته پشت از روهم آمازون جنگل دست

 خانه به برگشت قصد اینا خانوم سوسن ی خونه مخوف جنگل تو زدن گشت کلی از بعد که دیگه

 ...کردم

 وابممخ که اینجاست مشکل حاال ولی!پوففففففف!پوکیده حوصلم چقد که وای....اتاقم به رفتم

 !دیگه بودم کپیده االن تا!خوب؟ چیه!نمیاد
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 زا یکی سمت رفتم خالصه!عایا؟ نداره کمدش تو چیزی فیلمی خانوم مهرسا بینم،این وایسا

 ...کشوها

 دبو افتاده فکم!بودم ندیده جا یه دی سی اینهمه تاحاال ننه اوههههههه:کردم بازش کنجکاوی با

 ای دیگه توقع خونواده این از ایرسا؟نکنه چیه خوب!کنه جمعش نبود یکی زمین رو

 ...حد این در نمیدونستم دیگه ولی!نه خداییش_!داشتی؟

 ...............کردم روشن هم رو تلویزیون برداشتمو یکیشونو که دیگه

 !بعله آمد خوشمان بسی داشت ارزششو فیلمه واقعا ولی!خدا دراومد چشام وااااااای

 و گرم تخت سوی به پیش کردمو خاموشش که دیگه!دارم خواب واسه بهونه یه بازم حاال خوب

 ...نرمم

 ...شدم بیدار در صدای با معمول طبق

 ....!نمه یه بیام حال به که زدم روم و دست به آبی شدمو بلند بدبختی به

 ....بدن به بزنم شامو که رفتم پوشیدمو شالمم!شد بهتر دیگه،حاال خوب

 آدمو اصن!بویی عجب رویی عجب!کرده دیوونه رو همه!کرده چه خانوم زهرا ببین!بهههههه به

 !فضا میبره

 !من عقش!دیگه خانومه زهرا خوب

 ........خوردن غذا به کردم شروع تند تند

 !گلوت نپره بپا:مهرسام

 !چیششش....خودش حاال که نیست!من واسه میکنه نطق آخه؟؟هی چه تو به گمشو

 ...کردن سرفه به کردم شروع ناجور و گلوم پرید غذا بدتر بدم جوابشو اومدم تا

 ...الهی شن کور شورت چشای!عوضی ای

 ...خوردن به کردم شروع برداشتم میز سمت اون از رو آب لیوان و بردم دست بدبختی به
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 بود ضایع ولی نمیوورد روش به هرچند بیشعور!رفتم بهش توپ غره چشم یه هم حین درهمون

 !گرفته خندش

 ...کامل احتیاط با ایندفعه البته!شدم غذا خوردن مشغول بازم خوردم که رو آب

 ........گذشت باد و برق مثه هم هفته یه این

 منم!دخمله این هست خلی همچین یه بعله!بزنه دیدش بیاد خوشکله دکی از قبل مری قراره امروز

 .......میشم آماده دارم

 !همرنگش تنگ شلوار با و بودم کرده تنم خوشکل رنگ ای سورمه تنک یه

 سمت به افتادم راه و زدم هم پررنگ تقریبا رژصورتی یه پوشیدم که رنگمم ای سورمه شال

 ...پذیرایی

 !میشه پیداش دیگه دکی که کوشش؟؟االنم مری این اهه؟پس

 ...!که میزد مشتاق یهو؟؟خعلی شد چی

 همش معموال_!بگیره؟ اجازه تو از میخواستی نکنه چیه_!اینجاست باز که مهرسامم آق این!اهههه

 !دلبند؟ میزنی چرا حاال!خو اتاقشه تو

 ...اومد باالخره در صدای که بودم فکرا همین تو خالصه

 ...کرد حمله خره که!کردم باز درو کردمو درست شالمو

 !خواهری بود تنگولیده برات دلم چقد نمیدونی ایرسا وااایییییییی:مری

 !(دیگه مخملیه البد که منم گوشایه پشت!عمت جون آره)

 ...تو بیا حاال خوب خیله:من

 دکی مبین:پرسید کنجکاوی با یواش منو سمت کرد شو رو خونه زدن دید کلی از بعد و اومد اونم که

 !کو؟؟

 !نیومده هنوز:من

 !مهرسام دل ور نشست رفت بعدشم!خوب چه آهاااااان:گفت و انداخت باال ابرویی
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 !هستین؟ خوب شما:گفت بهش رو

 بله؟؟:مهرسام

 فکر!باشه همخونه(داد ادامه و کرد اشاره من به)این مثل چل و خل یه با که کسی آخه هیچی:مری

 !نیست؟ اینطور.باشه تعریفی زیاد حالش نکنم

 !نداشتم شک!میاره باال گندی یه آخرش میدونستم...دختره هههههههه

 میشناسیدش؟؟ هم شما:مهرسام

 !کردم تحملش ساله چند بنده!بعله هعییییی:گفت ناراحتی لحن با مری

 آشنایید؟ اخالقیاتش به خوب پس:گفت دادو تکون سری مهرسامم

 معذرت طرفش از من اصن!نیست خودش دست ببخش شما ولی!چجورم آره که اون:مری

 !میخوام

 !بوزینه بخواه عذر عمت برا آره؟؟؟برو چلم و خل من که!بیشعووووور مری اییییییییی

 !شما دیگه؟بخاطر کنیم چه خوب:مهرسام

 ....سمتم اومد زدو رضایت روی از لبخندی خبیثم مری

 عذر عمت واسه آره؟؟برو چلم و خل من که!داری رو خیلی:گفتم بهش رو بود فکرم تو که همونی

 !پررو بچه بخواه

 نمک که دست این بشکنه ای!دستم مزد من؟؟اینم جون توروخدا؟میبینید نه!اهه،اهه،اهه:مری

 رسمش این!بترس خدا از برو خواهر هعییییی!دادم؟ نجاتت ازلی آتش از کردم بدکاری!نداره

 !نیست

 ....باش داشته رو دکی فعال!میرسم حسابت به بعدا میگی؟؟خره پرت و چرت چرا!احمق کوفت:من

 ....!اومد باالخره در صدای

 سمت ترف بعدشم.میکنم باز درو من!اومد گفتی که خوشکله دکی کنم فکر وای:گفت عجله با مری

 ...در
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 ...خدا رو تو کن نیگاش نمیکشه خجالتم!بووووووق دختره پوفففففف

 سر از ای باو؟شونه اصن چه من شده؟؟به بداخم انقد تازگیا چرا این!مهرسام به افتاد چشمم

 ...دکی سمت رفتم و انداختم باال بیخیالی

 !خخخخخخخ شده دار خنده بسی قیافش!باش رو مری خدا رو تو وای

 ...داخل بفرمایید اومدین خوش سالم:گفتم دکی روبه گرفتمو ازش رومو

 ...دارین لطف ممنون سالم:گفت

 !جون سوسن اتاق به بریم خوب:من

 ...ریم نزد برگشتم خودم رسوندمشو منم که دیگه...بعله!بریم که رفتیم باهم دادو تکون سری

 !نکن محروم مسواک خریدن از و ملت!باو نخند:من!نیگا و نیشش!هه

 !جیگره طرف خدا؟چقد وای:گفت من به توجه بی اون ولی

 ...باشه خانوم باشه سنگین باید دختر جان بابا!نداری داری آبرو حیا شرم دوهزار بگو تو:من

 !اللی نمیگن نزنی حرف تو!باو خفه:مری

 !میکنم لگد گل!نیس حالیش نصیحت که خر!کن نصیحتش بیا حاال بفرما:من

 !بعله خانومم و سنگین بسی خودم خودت،من مال نصیحتت:مری

 ...درصد سگ!اوهوع:من

 ...ببرم براش کن درست چیزی شربتی یه!خی بی اینارو دیگه خوب اهههه:گفت کالفگی با مری

 توی اونوقت نگرفتم یاد راهو حسابی و درست هنوز اینجام هفتست چند االن من اوهههه:من

 !کنی؟ پیدا میخوای چجوری مخملی گوش

 !باش زود جغرافیاهاااااا و تاریخ به بخوری میزنم ایرسا:گفت عصبانیت با مری

 نم به شدی گم فقط بریم حاال خوب خیله!گرفتی یاد زززززز داوود این از چی یه تو حاال خوبه:من

 ....نیست مربوط

 ...افتادیم راه و انداختم باال ای شونه!باشی نگران نمیخواد تو:گفت و رفت بهم ای غره چشم مری
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 ...کردم درست آر حال جیگر شربت یه منم و سیاه نخود دنبال فرستادیم رو خانوم زهرا ایندفعه

 !نشی گم بپا:گفتم و دادم مری به رو سینی

 ...خخخخخ!اش سوژه سوی به رفت اونم شد شل نیشم که رفت ای غره چشم باز

 نکهای مگه مری یعنی:هم تو رفت اخمام ناخوداگاه و میکردم فکر بودمو داده تکیه اپن به همینجور

 بچه؟؟ میزنی مفت حرف داری کرم آخه خو!اورانگوتان دختره!نیارم گیرت

 ..داره گناه نه ولی!کنم خیتش دکی این جلو برم میگه شیطونه پووفففففف

 !دلرحمم دیه؟؟بسکه کنم چه

 واسش یکی هم تو نداره ناراحتی اینکه نبردی؟؟خوب رو شربته تو چیه؟ناراحتی:مهرسام

 ...میشی واقع پسندش مورد باش مطمئن!ببر

 لیلید چون نیستم ناراحت اصال من...میگی چی بفهم هی:گفتم اخم نیمچه یه با بهشو کردم رومو

 ...مربوطه خودم به باشم اگرم هرچند!نمیبینم

 داری؟؟ مشکلی شما:دادم ادامه و کردم ریز چشمامو

 !مباش کرده راهنمایی خواستم ناراحتی زیادی دیدم فقط!مشکلی؟ چی نه:گفت تفاوتی بی با

 ..نمیخوره بدردم ولی راهنماییت از ممنون:دادم جواب خودش مثل منم

 ....گرفتم پیش در اتاقمو راه و بیرون اومدم اشپزخونه از بعدشم

 رو ردمک پرت خودمو ایندفعه رسیدم که اتاقم به و رفتم باال هارو پله کنان غرغر همیشه مثل بازم

 ....کاناپه

 فکر بهش نباید وللش پوففففف...من خوب!اومده خوشم دکی از کرده فکر حتما..ها خله یارو

 سرلجه؟؟ بدبخت دکی این با جدیدا انقد چرا حاال!کنم

 آدم وتور من یعنی بیشعور کرد بدکاری هم دیوونه مری این ولی!شده اینجوری تازگیا میگم جدی

 !ببین حاال نیست ایرسا اسمم نکنم

 عایا؟؟ دارد مشکلی ما جیگر دکی با مهرسام این میگم:مری
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 ...کردم نگاه میاد؟دوروبرمو کجا از دیگه صدا این...زدم ناقص سکته مادر وای هههههه

 !خودمونه خله مری همون که این!زکی

 این پوزه دارد آرزوها هنوز نگفتی!بیشعوووووور ترسیدم!الهی نبینی خیر:گفتم روبهش باعصبانیت

 ؟منه؟ اتاق اینجا فهمیدی کجا از تو اصن!میاد هم سروصدا بی چه مارمولک!بمالد؟ خاک به رو یارو

 گرفتیاااااا کم دست پاک و رفیقت:گفت و کرد نازک چشمی پشت مری

 ...روحی بود رفت یادم!میگی راست آره وای:من

 جواب نک ول اینارو حاال!روحی خودت!عوضی کوفتتتتتت:گفت باجیغ سرمو تو زد یکی معمول طبق

 ...بده سوالمو

 سوال؟؟ کدوم:گفتم باتعجب

 !داره؟ مشکلی دکی با شما مهرسام آق این میگم دارم!باو خنگی چقد دیگه تو اهههههههه:مری

 چی؟ واسه:من

 !همین میکنه نگاش چپ چپ دیدم هیچی:مری

 دارنن مشکلی گفت پرسیدم که جون سوسن از ولی!سواله جائه خودمم برا...تو جون نمیدونم:من

 دکی؟؟ با کردی چیکار ماچه؟تو به اصن خیالش بی پوفففف!باهم

 هااااااا خوشکله خیلی شرف بی ولی هیچی:مری

 با یادز من چون شاید نمیدونم!دکی به نسبت بیشتری جذابیت مهرسام من نظر به ولی!اوهوم:من

 ...نمیکنم حال بلوندا

 !همینه قطعا:دادوگفت تکون سری مری

 کارت؟؟ رد بری نمیخوای دیدی تو بری؟؟دکی نمیخوای حاال تو خووووب:من

 رتمفتخ کنی افتخارم باید تازه!بمونم وچلم خل دوست وردل جا همین میخوام!عسیسم خیر:مری

 !بعله کردم
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 باهم بعد!زکی گفته قزوین پا سنگ به زیادت روی این داداش جون یعنی!عووووووق:من

 ...خندیدیم

 ..شاهکاره واقعا!میمونه کاخ مثل خونه این وااااااای:مری

 ..خوشکل هم بزرگه خیلی هم!کفش بود افتاده فکم اول روزای خودمم!آره:من

 !خرشانس خره ایرسا شه کوفتت...ایشاا ولی...میگی راست:مری

 !درآد چشت تا میکنم حال اینجا هم خیلی اتفاقا:گفتم و دراوردم براش زبونی منم

 ..فکو ببندش!مزه بی هه هه هه:مری

 ...کرد کم شرو شد گم پاشد خانومم این گفتن وپرت چرت کلی از بعد خالصه

 ناجور دیدم روf4فیلم این وقتی از المصب!میدیدم ای کره فیلم داشتم و بودم نشسته اتاق تو

 ...شدم وابسته بهشون

 ...میکرده عشق اینا با انقد چرا مهرسا میفهمم تازه

 !آمادست ناهار فهمیدم زهراخانوم زدن در صدای از معمول طبق بازم

 ...زهراجون اومدم باشه_

 ...پذیرایی سمت به افتادم راه شالم پوشیدن بعداز شدمو بلند بعدشم

 !کوشش؟ مهرسام پس واه!میز پشت نشستم

 کجاست؟؟ مهرسام آقا پس جون زهرا:گفتم زهراخانوم روبه

 !خانوم بیمارستان:زهراخانوم

 ...آهاااان:گفتم و باال رفت ابروم تای یه

 !نیست بیکار من مثل بود رفته یادم!باو چمیدونستم

 ...شدم غذاخوردن مشغول و انداختم باال بیخیالی سر از ای شونه
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 چون خوردن غذا از بعد!پریدم خواب از کوکیم ساعت خراش گوش نحس صدای با معمول طبق

 بهش و جون سوسن قرصای باید عصره6 ساعت که االن ولی!خوابیدم نداشتم ای دیگه کار

 ...اتاقش سمت به افتادم راه!بدم

 بله؟_...زدم در

 !کنین کمک نوا بی من به:من

 !تو شیطون؟بیا تویی:گفت خندیدو

 ...داخل رفتم و کردم باز درو

 گردم؟؟ قربانت بدهم را عالیجناب؟داروهایتان هستین خوب!ما سوسانو بانو بر سالم:من

 ..آره آره!بود شده فراموشم کل به میگی راست وای ای:جون سوسن

 !سرورم چشم:گفتم و نیاوردم خودم روی به ولی گرفت خندم زدنش حرف ای عجله از

 ...دادم بهش داروهاشو

 داری؟؟ رو دکتر شماره تو دخترم:جون سوسن

 چی؟؟ واسه!جون سوسن ندارم نه:من

 منو یگوش اون!باشی داشته نیاز شمارش به شاید گاهی!دیگه منه دکتره اینکه واسه:جون سوسن

 ...بدم شمارشو تا بیارش میز روی از

 !دلبند ندارم گوشی که من عزیزم ولی:من

 ...میذاری خریدی که بعدا کن یادداشت تو نداره اشکال حاال اهه؟جدا؟؟خوب:جون سوسن

 ...بخواه جون شما!بانو چشم به ای:من

 ..شه عوض هوام و حال یکم باغ تو برم میخواستم دیگه گرفتم که رو شمار

 هک میشه باغه این موجل خوجمل و شاعرونه فضای این غرق آدم اونقد...داخل برگشتم شام واسه

 ...میره یادش چی همه کل به

 ..بودمااااا شده گم کنید فکر اگه مدیونید هم شما ولی
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 ...میگذشت خونه این به اومدنم از دوماهی

 که نیدمیدو خودتون ولی..بود شده کمتر مهرسام منو کالی کل مثال!بود کرده فرق چیزا خیلی جدیدا

 !نمیشه تموم هیچوقت

 فرق احساسم یکم فقط..کمی شاید نیستم نمیومد خوشم ازش که قبل مثل دیگه میکردم حس

 ..کرده

 ندهرچ.میکردم توجه بهش من و بود اینجا دکی که میشد بداخم زیادی موقعی تنها دیگه که اونم

 ...اخموئه چهرش همیشه که

 !نیازمه واقعا اینجا چون خریدم جون سوسن گفته به هم گوشی یه پیش ماه راستی!اهه

 ..میزنم حرف خودم با دارم تختم رو نشستم ها دیوونه همین عین االنم خوب

 !بیکاریه حاد اثرات دیگه؟؟از کنم چه

 ...اومد در صدای

 زهراخانوم؟؟ بله:من

 ..بزنم حرف باهات میخوام منم!نیست زهراخانوم:مهرسام

 حرفی؟؟ چه:من

 داخل؟؟ بیام میدی اجازه:گفت در پشت از ای کالفه صدای با

 ..تو اومد و کرد باز درو...بیا خوب:من

 بگو؟ خوب:من

 (ایستاده که کرد اشاره خودش وبه)اینجوری؟؟:مهرسام

 !چجوری؟ پس:گفتم و نیووردم روم به منم ولی

 !بشینم بذار که اینه منظورم...خیلی:مهرسام

 !بشین بیا آهاااان:من

 ...کاناپه روی نشست اونم
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 میشنوم:من

 نه؟ یا میکنی قبول بگو خوب؟فقط برم حاشیه نمیخوام ببین:مهرسام

 چیه؟ بدونم باید خوب:من

 نم کنه کاری زور به میخواد هم خالم!منه آویزونه حسابی که دارم دخترخاله یه من ببین:مهرسام

 ...کنم ازدواج دخترش با

 !داره؟ ربطی چه من به اینا خوب:گفتم روبهش تفاوتی بی با ولی کردم تعجب

 !بدی انجام برام کاری یه میخواستم چون:مهرسام

 کاری؟؟ چه مثال:گفتم کردمو ریز چشمامو

 ...خوردن زنگ به کرد شروع بود مهرسام کنار میز روی که گوشیم همونموقع که بگه اومد

 ودشوخ دکی بگیرش بیا:سمتم گرفتش و زد پوزخندی کرد صفحش به که نگاه یه و داشت برش

 !کشت

 من؟؟ واسه میکنه اینجوری چرا این حاال...تربیت بی!گرفتم رو گوشی

 ...زدم وصلو کلید

 هستین؟؟چخبر؟ خوب!دکتر آقای سالم:من

 !سالمتی که خبرم خوبم خدا شکر آره!دارید لطف مرسی سالم_

 بفرمایید؟؟ بله:من

 ...کنم سفارشهایی بهتون معتمد خانوم درمورد میخواستم هیچی_

 خوووب؟؟...بله آهان:من

 ...کردم قطع و تلفن زد که حرفاشو دیگه

 میگفتی؟ خوب:گفتم بود کرده اخم باز که مهرسام به رو

 ببین.....این که بخوام.......خوب ازت میخواستم:گفت کردو من به نگاه یه و اومد خودش به تازه

 نیاز کمکت به!باشه من دل ور چندماهی یه میخواد و اینجا میاد دیگه دوروز تا من ی خاله دختر
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 دارمن زیادی وقت من!کنی بازی منو نامزد نقش مدت این تو باید فقط تو....تو.کنم دکش که دارم

 دیمب نشون هم جوری یه باید...کن کمکم فقط تو میدم بهت باشه هرچقدر.باشه میخوای پولم اگه

 ....گفتم اینجوری من آخه.کنیم خبرشون نتونستیم ما و بوده ای عجله نامزدی که

 ...پول؟؟عمرا کنم؟؟بخاطر چیکار گفت؟؟من چی این!بودم کرده تعجبم ولی بود گرفته خندم

 .....نداره چیکار؟امکان میخوام اضافه پول چی؟؟من دیگه:گفتم و سمتشو کردم رومو

 زور به.نداره خوشی دل دختره این از هیچکس گفتم که همونطور!مامان بخاطر ببین:مهرسام

 ....دیگه شو راضی هم تو!کردم راضیش

 از دیگه این... گفته رفته جونم سوسن به حتی!ودوخته بریده خودش واس..پرروئه چقد!زکی

 !بسته پشت از هم رو مری دست پررویی

 مکن وبازی نقش این اگه یعنی....نمیاد؟ خوشش ازش اونم...چی؟؟ جون سوسن پس خوب.....ولی

 ...میشه؟راضیه؟نمیدونم خوشحال

 ...کنم فکر یکمم بذار خوب ولی!نه زیاد احتمال به:گفتم هرحال به

 یکار که این حساب به بذاری میتونی توهم.ندارم زیادی وقت من که گفتم بهت ببین:مهرسام

 اتوفکر فردا تا دیگه هم تو!میشه پیدا سروکلش دیگه دوروز فقط دوروز...میدی انجام مامان واسه

 ...................بکن

 ...رفت شدو بلند بعدشم

 هی جونم سوسن از بذار خوب!آهان...گرامی؟؟اوممممم خواننده بگو تو کنم؟هوم؟نه چیکار حاال ولی

 ....اتاقش سمت به افتادم راه شدمو بلند.که نمیشه چیزی..بپرسیم سوالی

 ....زدم در

 بفرمایید؟؟:جون سوسن

 ....گلم منم:من

 !وروجک؟بیاتو تویی:جون سوسن
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 ور سریع خیلی ولی زد لبخندی افتاد من به چشمش که جون سوسن...بستم درو و داخل رفتم

 دخترم؟ شده چی:پرسید نگران تقریبا و شد خشک لبش

 !بپرسم؟ ازتون سوالی یه جون سوسن:من

 ...عزیزم بپرس:جون سوسن

 کیه؟؟ مهرسام ی دخترخاله:من

 ...دادم تکون گفت؟؟سرمو بهت چیو همه مهرسام:گفت شرمنده تقریبا

 کنیمی ای دیگه فکر مهرسام درمورد اگه ولی..کنی قبول نیستی مجبور تو دخترم ببین:داد ادامه

 میدونین که تو!میشناسم خوب پسرمو من نیست بقیه دادن بازی اهل..نیست اینجوری که کن باور

 هیچوقت ولی بگم سخته برام اینکه با خودمم خواهر..میکشه چیا دختره این دست از مهرسام

 گممی چی میفهمی!کنه تحمیل مهرسام به دخترشو میخواد جورایی یه! نرسیده ما به ازش خیری

 چه جادوگر اون که نمیدونی..دادی نجات مهرساممو کنی ما درحق و لطف این تو اگه دخترم؟؟ولی

 یزیچ مهرسام نکنی فکر وقت یه..اینجا میفرسته دخترشو ای بهونه یه به هردفعه!نکرده که کارها

 دختر این ولی کنه ادبش کرده سعی خودم چشم جلوی وبارها بارها!دخترم نه ها نمیگه بهش

 کنم مجبورت نمیتونم من عزیزم دیگه..نمیره رو از هم مهرسام محلیای کم با حتی که حقیره اونقدر

 .....خودته با انتخاب دیگه اما کردی ما به بزرگی کمک کارت این بگم،با خالصه بذار ولی

 زیبا نقش نوع یه فقط نیست که ازدواج کردما شلوغش زیادی منم..رفتم فرو فکر به حسابی

 ...پس همین کردنه

 میادش؟؟ دیگه دوروز حاال...جون سوسن نمیدونم:من

 ...میشه خراب روسرمون دیگه روز دو تا آره:جون سوسن

 سوسن گفتید بهم رو قضیه که ممنون خوب:گفتم و باشم جدی کردم سعی اما گرفت خندم

 ....میگم بهتون و میکنم فکر صبح فردا تا نهایتا دیگه منم!جون

 ...بیرون اومدم اتاق از و بوسیدم لپشو منم که زد لبخندی
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 چیکار جدی کنم؟؟نه قبول یعنی حاال خوب:میکردم فکر و بودم کشیده دراز تخت رو

 چیزی و نمیکنه فرقی من واسه زیاد که چون دادماااا جو بیخودی جورایی یه منم....کنم؟؟خووووب

 ...باشم خوب یارو این با بعد به این از بخوام سخته خعلی داداش جون...ولی نمیشه عوض

 پسره این. ربنگ و لیوان پر نیمه!دلبند؟ جان ایرسا!کنیم سختش نباید!باو بیخیالش...نداره راه اصال

 ولی باشه!...میخواد؟نچ نمیخواد کردن فکر دیگه...خوشحال جونم سوسن و میشه مدیون بهت

 بحص بذار پس..شه آویزون بوده خداش از خودش البد میگن زشته!قبوله بگم نمیتونم حاال همین

 ...باشم خانوووم یکم شه

 ودمب کشیده دراز تخت رو پایین برم نبود حسش اصن چون خوردم اتاق تو که هم شامم که دیگه

 ...برد خوابم کی نفهمیدم که

 ...صبحه22ساعت توسرم خاک واااااای

 رو لعنتی ساعته این رفت یادم دیشب اصن داداش جون خرسم انقد که بکش منو خدا

 ...داشتم مهمی کار چه انگار حاال!باو درک به پوفففففف!کنم کوک

 ...هی میدم جو الکی هویجور

 تو پریدم و کردم وصوف صاف موهامو یکم اینکه از بعد شدمو بلند خالصه

 ................حموم

 شلوار با بودم کرده تنم رنگ ای سفید،قهوه سارافون یه اومدم بیرون حموم از

 !ستش تنگ

 رو نشستم خانووووم خیلی و زدم گوشتی رژ یه پوشیدم که رنگمم ای قهوه شال

 !کاناپه

 !میشه؟ پیداش باالخره کی سامی آق این ببینیم حاال خوب

 ...اومد در صدای میرفت انتظار که همونجور

 بله؟؟:من
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 تو؟؟ بیام میتونم:مهرسام

 !بفرمایید:من

 خوب؟:گفت و نشست کاناپه رو اومد و کرد باز درو

 خوب؟ چی:من

 چیه؟ جوابت!دیروزه به کردی؟منظورم مسخره منو:مهرسام

 !کنم قبول تا کن کاری یه خوب اومممم:من

 چیکار؟:مهرسام

 ...خواهش:من

 من؟:مهرسام

 !من پس نه:من

 عمرا:مهرسام

 قطعا:من

 ابدا:مهرسام

 حتما:من

 !اصال:مهرسام

 ...مطمئنا:من

 واسه دیگه رو کارا چی؟؟این یعنی اهههههه:گفت عصبی صدای با ایندفعه مهرسام

 کن؟ خواهش چی میکنی؟یعنی چی

 !نمیکنم قبول منم پس...راحتی هرجور:دادم جواب تفاوتی بی با منم

 قبول آدم بچه مثه خودت!کنم مجبورت نکن کاری ببین:گفت طرفمو اومد خشم با

 بهتره پس...شه این آخرشم که نکردم صبر امروز تا مفهومه؟من میکنی
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 !نکنی عصبانیم

 ...میده دستور.بود گرفته حرصم!پرروئه بشر این آخه چقد

 !ادبی بی و پررو خیلی:گفتم روبهش گستاخی با

 !هست که همینه:گفت و انداخت باال ای شونه تفاوتی بی با اونم

 ..زورگو:من

 !لوس:مهرسام

 پررو:من

 ننر:مهرسام

 ادب بی:من

 !لجباز:مهرسام

 ..شق کله:من

 بچه:مهرسام

 بابابزرگ:من

 !عمته:مهرسام

 نمیخوام اصن:من

 ..بخوای باید میگم من چون:مهرسام

 !زکی گفته قزوین پا سنگ به نیست روکه چیششش:من

 !کوبید هم درو و رفت و شد بلند بعدشم!گفتم که همین..هرچی اصن حاال:مهرسام

 !تعطیله کل به یارو من؟؟اصن جون میبینید توروخدا نه

 سختش خودت ببین...دیگه میکردم قبول بعدشم میکردم ناز خورده یه دیوونه خو

 !نیست من تقصیر میکنیااااا
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 رد همونم بخاطر بخوام بعدش که نکردم قبول اون بخاطر که من..بیخیالش ولی

 ...کنم روشن براش رو چیزی یه باید قبلش ولی میکنم قبول!کنم

 .........زدم در..اتاقش سمت به افتادم راه

 بله؟؟_

 .دارم کارت بیرون بیا:من

 !داخل بیا تو خوب_

 ..دارم کار برم میخوام بیرون بیا میگم:من

 بهم بود مایل چپ به سرش که درحالی تفاوت بی ای قیافه با اون ثانیه چند بعد

 ...شد ظاهر میکرد نگاه

 آقا ولی.کنم لطف بهت گرفتم تصمیم من ببین:زدن فک به کردم شروع سریع

 حساب ازت بخوام که نیستی عددی چون نترسیدم جنابعالی از بنده نشه سوءتفاهم

 تو به و جونه سوسن بخاطر وفقط فقط میکنم قبول اگه که بدون هم اینو و!ببرم

 !بگم میخواستم همینو خوب....نداره ربطی هیچ

 ...رفتم اتاقم سمت به شدش گرد چشمای درمقابل بعدشم

 خخخخخ.میشه باحال قیافش میکنه تعجب وقتی چقد شرف بی!زدم حرفمو آخیششش

 گوشیم اس ام اس صدای که بودم نذاشته اتاق تو پامو وحسابی درست هنوز ولی

 ...داشتم برش!شد بلند

 طرفو شماره باید نامزد یک درنقش نمیکنی فکر:بود نوشته بود ناشناس شماره

 کنی بازی خوب نقشتو کن سعی درضمن!غیرواقعی چه واقعی چه باشی؟حاال داشته

 ...باشی موفق

 دیگه حاال میدونم خودم بابا گمشو!درآره منو لج میخواد فقط عوضی اهههههه
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 هااااااااان؟؟؟ نکنی یادآوری انقد نمیشه

 عایا؟ اورده گیر کجا از منو شماره بینم وایسا اصن

 جون سوسن از حتما!خره دیگه که معلومه خوب هستیاااا مخی توهم ایرسا وای

 !میزنما حرفا منم.گرفته

 راه!جون سوسن بدم خبر کاری اصل به رفت شد؟؟یادم چی دیدین اهه اهه اهه

 ...اتاقش سمت به افتادم

 ...شدم وارد درزدن از بعد معمول طبق

 چطورمطوره؟؟ من عشق:نشستم تختش کنار و داخل رفتم

 خوبی؟؟ تو خوبم من عزیزم مرسی:خندیدوگفت

 !نیومدم اینجا این واسه ولی...چجورم اوهوم:من

 ..کرد نگام سوالی عالمت جون سوسن

 !کردم قبول رو پیشنهاده اون که بگم اینجا اومدم:دادم ادامه زدمو لبخندی که

 آخه:(داد کردوادامه ای خنده تک)نکرد؟ زورت که مهرسام دخترم ببینم:جون سوسن

 !میشه زورگو خیلی وقتا بعضی

 ..وقتا بعضی فقط البته بگم میخواستم

 اگه..نباشین نگران شما عزیزم نه:گفتم زدمو بخش اطمینان لبخندی جاش به اما

 باشید مطمئن پس!بشینم ساکت زورگویی درمقابل که نیستم کسی منم زورگوئه اون

 ...بوده خودم انتخاب

 واقعا کنم جبران چجوری لطفتو این نمیدونم دخترم ممنون:جون سوسن

 ...ممنون

 تازه روحمون میخندیم یکمم!خوفه اتفاقا!کردم چیکار انگار حاال باباااا ای:من
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 ..میشه

 ...خندیدیم باهم بعد!خونسرد ی دختره:جون سوسن

 جان نوش غذا که برم کردم بای بای جون سوسن از دیگه منم

 ....کنم

 ...شن فرما تشریف خانوم شیوا قراره که روزیه امروز...خووووووب

 ..مربوطه خرش خود به هست هرخری!باو کن ولش...الاهلل...همچین بزنی

 !ستش شلوار و مشکی های نوشته با بودم پوشیده رنگ زرشکی زانوی باال تنک یه

 ندالیص با پوشیدم که شالمم داد تغییرم کلی همینم که..زدم زرشکی رژگونه و رژ یه فقط آرایشم

 ...پذیرایی سمت به افتادم راه رنگم زرشکی

 ...کرد باز درو خانوم زهرا و شدن فرما تشریف خانووووووم باالخره

 !...آدمممم بگه آمپولی عملیه این به میاد عارش آدم!عوووووق

 ..آبی لنزای و برنزه پوست..بود نذاشته تهش چیزی دیگه که دماغی با!آمپولی هاولبای گونه

 ..میفته سرش از داره که شالشم...ماشاا!این عقده چقدرررر بعضیا که واقعا

 شال هی!!تنگ فوق یخی شلوارلی یه با رنگ نیلی تنگ مانتوی یه:پوشیده چی بگم بذارین حاال

 فشک همرنگ مشکیشم رنگ که! واال.گردن شال بگم بهش بهتره که بود سرش هم نیلی،مشکی

 !غلیظظظظ بسی آرایش با سانتین چند خداداند کفشاشم!بود مانتوش وکمربند

 ...مهرسام سمت به رفت و کرد نازک برام چشمی پشت میکنم نگاش دید تا

 ریدپ پررویی کمال با بعدشم...بود شده تنگ برات دلم چقد عزیزم؟نمیدونی سامی واااااای:شیوا

 ..بغلش

 اسهو ناجوووور بود گرفته حرصم! واقعا میخوام عذر نیستم هویج نقش اینجا هم بنده ببخشیدااااا

 ..بزنم حرکتی یه گرفتم تصمیم همین
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 متشس به دستمو وبعد...خوشبختم!سامی نامزده ایرساست من اسمه.جون شیوا سالم:جلو رفتم

 ..زدم مصنوعی لبخند یه و کردم دراز

 هب تحقیرآمیزی نگاه زاقارتش قیافه اون با فقط!نداد هم سالمم جواب هیچ که نداد دست بیشعور

 ...داد تکون سری و انداخت سرتاپام

 !همین لنگه دوتاتون خدایی حاال نه عوضیییییی

 .....!داخل؟ کنی راهنمایی ایشونو نمیخوای عزیزم:گفتم مهرسام به رو منم

 ...خوشتیپ تعجب عالمت یه مثله درست!بود دیدنی قیافش فقط یعنی

 !دراومد گیجی از کرد نگام که یکم

 ...داخل بریم میگه درست جان ایرسا آره:گفت شیوا روبه

 بریم باشه:داد ادامه مهرسام روبه و گفت کشداری چیش کردو من به نگاه یه نکبت دختره

 !داخل رفتن باهم بعدشم...عزیزم

 درحالی:)میگه عوضی!بووووووق دختره!کنم بارش مجازوغیرمجازه فحش هرچی دارم دوست یعنی

 !عجیجم بلیم باشه(بودم کرده کج دهنمو که

 !حاال ازون بگیرمممم تو از من حالی یک

 ....نشستم مهرسام کناریه مبل رو رفتم منم که دیگه

 .....!میزد فک هی و وردلش بود نشسته بود اومده نمیره روهم از...ماشاا هه..روباش دختره

 !کن خالصم یجوری که کرد دختره به اشاره یه افتاد من به چشمش تا مهرسامم

 کنم؟؟؟ چیکار من میکنی؟مثال نگاه هان؟چیه؟چرا

 یه امروز کنم یادآوری سپردی بهم یادته عزیزم:گفتم مهرسام روبه!فهمیدم...........اوووممممم

 !!هااااا وقتشه داری؟؟االن فوری عمله

 بایه شیوا روبه و!کردی آوری یاد مرسی گلم آره!آهاااان:شد آن باالخره ثانیه چند بعد باز اونم

 دستاشو سفت که کرد خانوم شیوا دستای به اشاره ویه..برم باید شیوا:داد ادامه اخم نیمچه

 ...بود چسبیده

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر* گیسو* |... بگو بهم رمان

 

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

 

75 

 

 نقدا روزا این چرا من بینم وایسا!آمد بیرون سالمت به خبیث شیوای چنگاله از خدا شکر خوب اما

 خدا؟؟ میدم اهمیت بهش

 ..نمیدونم پوووفففف!میشم؟ عصبی نیومده وحسابی درست هنوز که دختره این سر همش چرا

 !عتیقه دختره:گفت زیرلب کردو نازک برام چشمی پشت باز شیوا..بیرون اومدم فکر از

 سگو دیگه سمته یه کردم رومو خودش مثل منم!آویزون ی دختره من واسه میکنه نطق!بابا گمشو

 ..ندادم محلش

 ......!دیگه رفته اتاقش سمت حتما زدم حدس قدماش صدای شنیدن از که

 ..............خوابیدم تخت اتاقمو به برگشتم شدم بیدار زود صبح نداشتمو کاری چون دیگه منم

 ..زدم خبیث لبخند یه بعدشم!بدیم انجام وظیفمونم باید شدیم بیدار خووووووب

 اجرای برای پذیرایی سمت به افتادم راه زدم وروم دست به آبی اینکه بعداز شدمو بلند

 ..........نقشه

 !دلبندم نشی ضایعه اینجوری بعد که بیا خرکی عشوه کمتر جووووووون؟؟یکم شیوا میدونی

 ...موقعیته بهترین این خوب!بود نیومده هنوز کسی ولی بود غذاروچیده خانوم زهرا

 کنار ندلیهص اون مسلما مشخصه،پس صندلیش میشینم،مهرسامم میکنم تعیین جامو خودم که من

 ...ایول!آمپولیه ماله مهرسام

 کشید تعشق هرچی میشد وقشنگ بود چسبی تهشون مبل مثل که داشتن حالتی یه صندلیا زیر)

 !(کنی جاسازی اونجا

 .....زیر اون گذاشتم میکنن تولید جالبی چندان نه صدای که بادکنکا این از منم که دیگه

 !باالتره خباثتم ی درجه خوب ولی....سوخت براش دلم کوچولو یه فقط کوچولوهاااا یه

 ........ایییییییی عشوه کنم حال ومن ببینی حرفتو تالفی مشتاقم خعلی!شیواخانوم؟ خوب

 ....!رفتن ریسه اماده و میز پشت نشستم

 خخخخخخخ!نده دست از رو دیدنی صحنه این بیاد زودتر مهرسام امیدوارم واااااییییی
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 ...اورد تشریف بود الزم که همونی اول ایول

 !شد خوردن مشغول وبعد انداخت من به مشکوک نگاه یه!نشست اومد

 ...!بوده تابلو زیادی خبیثم لبخند اینکه مثه

 !شد فرما تشریف خانومم اول نقش اوففففف

 نداختهن روسرش شالم یه خدا رضای محض!ستش شلوار با رنگ صورتی تنگ تیشرت یه:لباساشو

 ...بود

 ..!یختی حیامیا بشر دیه؟؟این کنیم چه

 ...بیا عشوه هویجوری آفرین خخخخخخ!میز پشت میاد هم شتری عشوه چه با جون آخ

 !بعله.........بعدششش ببینیم

 ....6-1-1-8-2:شد شروع معکوس ی شماره االن از!آهااااان

 ....کردم دختره به نگاه یه!!قیژژژژژژژژژژ

 واست دیگه یکی من نکشیدی خجالت لباسات این از خودت حاال خوبه!شده قرمز چقد واااااااای

 ...کردم جور

 ..مهرسام به افتاد چشمم

 !نی بده رنگ آقا این واسه حنامون دیگه اینکه مثه نه!زکی

 ...مینداخت من به نگاه یه هم هرازچندگاهی نخنده میکرد کنترل خودشو زور به

 !هااااااان؟؟ عتیقه که حقته میکرد نگاه و زمین نمیخورد غذا خجالت از بیچاره.کردم نگاه بهش

 غذاتو عزیزم؟؟چرا شده چیزی:گفتم بدم نشونش خونسرد میکردم سعی که بالحنی روبهش

 !بگو بهش چیزی یه تو سامی نمیخوری؟؟عزیزم

 ؟هست؟ نمیخوری؟؟مشکلی چیزی چرا شیوا:گفت شیوا روبه شدش کنترل زور به خنده با اونم

 .................میخورم ممنون نه:گفت بود پایین سرش که همونجور هم شیوا

 !لوس عملیه ی دختره

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر* گیسو* |... بگو بهم رمان

 

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

 

77 

 

 !میدم حق مهرسام به جورایی یه...آویزونه که میباره قیافش از قشنگ حتی

 تو همش گوریله شیوا اینکه جز نیفتاد خاصی اتفاق و گذشت خیر به که امروز

 خخخخخخخ!بود اناقش

 ...میزنم فک خودم با تختمو رو خوابیدم باز عادتم طبق منم و شبه نصفه االنم

 نخوری شکراضافه باشی تو تا! آمد خوشمان بسی گرفتمااااا حالشو خوب ولی

 ...خانوووم

 میدونم خودم بازم!افتی می ور حسابی که درنیفتی بنده با کن سعی درکل ولی

 ...بعله بگین نمیخواد

 گرفت تصمیم کبری گوریله شیوا کردن تهدید کلی بعداز که دیگه

 ..............................بخوابه

 !وببینم؟ االغی کدوم باید نخوام صبحونه من آخه!لعنتی اهههههه

 وبعد کردم خفه همیشه مثل گوشیمو خوردکنه واعصاب خراش گوش صدای....پوففففف

 ...پذیرایی سمت به افتادم راه دراوردیم روحی بی از صورتمونو یکم اینکه از

 !شد کوفتم نخورده هنو ایششش...اینجاست که هم خوشکله خانوم این اهه

 !بخیر صبح سالم:گفتم روبهش میزو پشت نشستم

 به نعمته یه خودش نشنیدم چندشتو لحنه همون درک به.نکرد نگاهمم حتی...دختره

 ...موال

 راه از هم بنده نامزدقالبی که میخوردم صبحونه داشتم و نزدم حرفی منم

 ...بخیر صبح:رسید

 ....من روی روبه نشست بعدشم

 !بود جایز بگم بهتره یا میکردم بازی نقش باید االن دیگه خوب
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 ....خوردن به کرد زدوشروع لبخندی اونم!عزیزم بخیر توهم صبح سالم:من

 !ندیدم وحسابی درست و تهران وقته بگردیم؟؟خیلی بریم امروز عزیزم سامی:شیوا

 زنیکه کنیاااااا خفش بزنی جیگر دستمه چسبیدنات آماره هه بگم میخواستم

 !دروغگو

 ..دارم کار امروز:مهرسام

 باشه؟ بریم!دیگه نکن سامی؟اذیت اهه:شیوا

 .......من ببین:مهرسام

 !پیشی جون دوراز البته که کرد نیگاش شرک پیشی مثل سامیییییی؟و:شیوا

 ..ایرسا با البته.میریم باشه:گفت من به ورو کرد بهش ای کالفه نگاه مهرسام

 !گفت کشداری چیش و رفت بهم ایی غره چشم ایکبیری ی دختره

 بیارم داده بابتش پول هم کلی که عملیشو زاقارت دکوراسیون این بزنم میگه شیطونه

 ......پایین

 دیگه؟؟ میای عزیزم:داد ادامه مهرسام

 به کردم شروع بعد و!میام نه؟منم چراکه عزیزم آره:گفتم لبخند با روبهش

 .....خوردن

 خوب:گفت چندشی و لوس ذوق با مهرسام روبه کرد کوفت صبحونشو که هم شیوا

 ...شم حاضر برم من پس سامی

 اآلن؟؟:تعجب با مهرسام

 مهرسام وبه رفت بعدشم!شو حاضر بخورو صبحونتو هم کی؟تو پس دیگه آره:شیوا

 ....نداد زدن حرف فرصت

 ...خوردن به کرد شروع عصبانیت با بعدشم!پدرصلواتی دختره:گفت زیرلب مهرسام

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر* گیسو* |... بگو بهم رمان

 

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

 

79 

 

 لباس که اتاقم سمت به افتادم راه خوردمو منم

 .............بپوشم

 

 شلوار اب پوشیدم دمیخور روش خوشگلی رنگ ای قهوه کمربند که برداشتم رنگ شیری مانتوی یه

 ...همرنگش لی

 هب کم یه!گذاشت نمیشه اسمشو که آرایش..واسه رفتم رنگمم ای قهوه شال پوشیدن از بعد

 ...بدیم صفا صورتمون

 چشم خط یه.....دارم دوست وخیلی رنگ این درکل میومدو لباسام به چون زدم رنگی رژگوشتی

 دوست پپسی من چیه؟ خخخخخخ شدمااااا جیگری چه...کشیدم باال پلک واسه هم وساده باریک

 !!هست؟ مشکلی دارم

 گمرن شیری کیف برداشتن بعداز و زدم باال چیکار؟؟موهامم میخوام!دیگه کافیه همینا خوووووب

 ........................پذیرایی سمت به افتادم راه ستش کفشای وپوشیدن

 عوضی شده خوشتیپ چه وایییییی بود وایساده خروجی در به نزدیک من از دور یکم مهرسام

 .....!خوشکل

 ورمهس وکفشای رنگ مشکی جین شلوار یه با بود پوشیده رنگ ای سورمه اسپرت تقریبا کت یه

 که یادم خوشم اخالقش این از خیلی!..میزنه متفاوتی تیپای هم همیشه میاد بهش واقعا!ای،مشکی

 شونبرا سنگین ورنگای نیست جالب مرد واسه زیاد نظرمن از!پوشه نمی روشن رنگ جین شلوار

 !...تره مناسب

 ...........اینجوری چرا من خدا..زدم لبخند ناخودآگاه

 !عزیزممممم شدی خوشتیپ چقدر سامی واییییییییی:شیوا

 ........انداختم بهش نگاه یه!کادر تو دختره...ما افکار وسط بپره پابرهنه شد پیداش این باز!زکی

 گهمرن که مشکی جین شلوار بایه بود پوشیده کوتاه خیلی تنگ سبزه مانتو یه......عوووووق

 هی اوردن دست به الزم مواد ندارم حوصله!پیچ دیگه آرایش...هیچ دیگه که شالم...بود کمربندش

 !؟...یهرنگ چیز چشاش نفهمیدیم آخرش ما!بود گذاشته سبز لنز فقط!بدم شرح رو انگوری گوریل
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 !دیگههههه بریم سامی:شیوا

 ....بیرون رفتن باهم کشید دستشو سمتشو رفت بعدشم!وسط پرید بازم

 ...برات دارم!باوش خانوم شیوا دیگه؟؟باوش کیی خر تو اینکه یعنی این...گرفت حرصم

 ........دنبالشون افتادم راه بعدشم

 غلط شیطونه....اهلل ال میگه شیطونه شده سوار جلو رفته هم پررو پررو چه وباش خانوم!هه

 ..........................شدم ماشین وسوار نگفتم چیزی دیگه!کرد

 ......رسیدیم باالخره

 !باو باالست؟؟نه کالسم من بگی میخوای مثال..جلب چه!که میالده برج که اینجا اههههه

 پیدا توش آدمیزاد جون تا بگیر شیرمرغ از که بزرگ گنجینه این وارد باهم و شدیم پیاده

 ......!میشد،شدیم

 هاااااا بزرگه خعلی..خدا میره گیج آدم سر اوففففف

 ....!انداخت طنین درگوش خانوم شیوا صدای که میگشتم دورخودم وچال خل مثل هویجور

 ...بستنیم عاشق من!سامی واااااییی:شیوا

 چی میدونی دلبندم؟اصن نکشیدی خجالت جو یه االن بخره؟یعنی بره االن؟یعنی چی یعنی این

 !هستش؟

 ...دیگه سمت یه به رفت بعدشم...بخرم برم من باشه:مهرسام

 ..........میکرد وفیش چیش همش هم دختره واین بودیم وایساده همونجا ماهم

 ...اورد تشریق آقا باالخره خوب

 آب تدهن میکردی که نگاش فقط..اطرافش تیش اسمال کلی با رنگ شکالتی بستنی تا سه با

 ..داد بهمون...میفتاد

 بستنیی مانتوم دیدم کردم نگاه!شد یخ بازوم کردم احساس که بودم خوردن مشغول همینجور

 .........شده

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر* گیسو* |... بگو بهم رمان

 

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

 

81 

 

 ....مارمولکککککک دختره ههههههههه

 !نبود حواسم ببخشید هانی وای:شیوا

 باید اول کنم؟؟ولی پاکش چجوری حاال نچ..میکنهه نطقم برام حاال کرده قصد از مارموز دختره

 .....روبگیرم دختره این حال

 !نداره اشکالی عزیزم نه:زدم مصنوعی لبخند

 ...ببین حاال میکنم آدمت رو تو من

 ردمک خوشکل بسی(خخخخ)پشتشو ای حرفه خیلی بودم ایستاده که همونجور خودم بستنی با

 ...هنرمندیم ذاتا ما بعله

 ..کرد مانتوش به نگاه یه و برگشت

 ...میاد پیش اتفاقی خیلی گاهی دیگههههه که؟اتفاقه میدونی ولی!عزیزم ببخشید واااای:من

 ....سمت اون کرد روشو کردو نگام حرصی اونم

 !باشه سرجاش همیشه..نشه پرت حواست هیچوقت باشی تو تا!خوشکله آهاااااان

 ......!نده نشون بود درتالش بسی ولی گرفته خندش بود مشخص..کردم مهرسام به نگاه یه

 

 رخ عین خودشم کنم فکر که خانومم شیوا کردن خرید کلی بعداز بودکه ناهار وقت باالخره خوب

 ...نشستیم رستوران یه تو رفتیم داد رضایت خسته سگ وعین بود گشنه

 خانوم شیوا اصراره به البته(گردان آفتاب رستوران!)اینجا بزرگه چه یاخدا اوفففففففف

 ...سنتی رستوران یه ببرتمون میخواست مهرسام!اومدیم

 وبزرگ کوچیک ترتیب به اوردن کجاست؟؟چنگال دشوریش!بزرگه زیادی ولی!باو خی بی هعی

 من زا دوتا مثال؟؟بزنم میکرد فرقی چه حاال..گوریل دختره!بمیری شیوا که ای...!وقت یه نره آبروم

 !کی؟ از اههههههه....هم دوتا...هم دوتا بخوری

 .....که بودم فکر تو همینجور
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 !بفرمایید_

 ....بود دستش منو تا سه.گارسونه رو رفت نگام

 !زرنگیم بچه درکل بعله کنم انتخاب گفت مهرسام هرچی گرفتم تصمیم قبل از ولی

 ...انداخت بهش نگاه ویه برداشت رو منو مهرسام

 ...!چیزکی....اومممم دسرم و پاستا ساالد با دریایی بشقاب من واسه:دادوگفت تکون سری

 !همین منم منم:من

 ...انداخت بهم نگاه یه باتعجب بود نشده تموم حرفش هنوز که مهرسام

 ...موندست عقب دختره میگن!فرتتتت مابرو آبرو سرم به خاک وای

 گارسون..میخوام غذا همین از منم بودکه این منظورم...چیزه اووممم:کردم وجور خودموجمع سریع

 !داد تکون سری

 ...کنم بیانشون ندارم حوصله که بامخلفاتی استیک بشقاب منم:شیوا

 !رسیددددد غذا باالخره که بودیم منتظر نمیزد حرف کس هیچ که بود چنددقیقه

 خوشمزستااااا...خوردن به کردم شروع ولع با جانممممم ای!میگوئه پره که این

 ...که میخوردم داشتم همینجور

 بشینم؟؟ اینجا من میشه نیست جا ببخشید_

 ...بود خالی من کناری صندلیه

 ....نمیبینم خالی صندلی همه این هستم کورم بودن برخر عالوه کرده فکر الدنگ پسره

 !نمیشه نخیر:اخم نیمچه با مهرسام

 ...بودم ایشون با نبودم شما با:پسره

 ایرسا؟؟ نه مگه!همینه ایشونم جواب:مهرسام
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 اشیب تو بفهمی تا بسی میگیرم حالتو هاااان؟؟؟االن اصن چه تو به!میجوابه من جای پرروئه چقد

 ...ندی دستور

 !نیست مشکلی بشینید آقا نه:گفتم لجبازی روی از منم

 

 ...ونشست کرد مهرسام به ای مندانه پیروز نگاه هم پسره

 ..عوضی کن درویش چشاتو!نکبت تیغی جوجه میکرد نگاه هی حاال

 .بریم شید بلند..دیگه کافیه:مهرسام

 ...نخوردم چیزی هنوز که بریم؟من چی یعنی!نه:گفت معترضانه شیوا

 !نشده تموم غذام هنوز منم:من

 ..کشید موهاش تو دستی کالفه و رفت بهم توپ غره چشم یه مهرسام

 ...رفت میز کنار از سریع بعدشم..بشورم دستامو برم من:مهرسام

 تا و انداختم باال بیخیالی سر از ای شونه..بابا بیخیال!میاد غره چشم ما واس چرا نمیدونم حاال

 ..که بخورم اومدم

 (دارم کارت رستوران بیرون بیا سریع:)بود مهرسام شد بلند گوشیم اس ام اس صدای

 !داره؟ چیکار ببینم پاشم خوب گفته خودم به خوبه خلمااا داره؟؟منم چیکارم یعنی!واه

 در طرف به افتادم راه(میام االن ببخشید)یه گفتن از بعد شدمو بلند میز پشت از که دیگه

 ...خروجی

 .............شد کشیده شدت به بازوم یهو..که میرفتم داشتم همینجور

 بود؟؟ کی دیگه این ههههه

 مهرسامممم؟؟؟

 !عصبی؟ انقد چرا حاال وااااییییی

 کردی؟ بود غلطی چه این:مهرسام
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 ..بزن حرف چیه؟درست منظورت:من

 کریش چه نزنم حرف درست اگه مثال:گفت شدش کنترل زور به باصدای و داد فشار بیشتر بازومو

 !میخوری؟

 شکست یهو؟بازوم شدی وحش چرا:گفتم روبهش باعصبانیت و کشیدم دستش از بازومو

 میکنی؟؟ نطق واسم که چیکارمی تو مگه اصن..دیوونه

 که بود این ما قراره ولی.نداری ارزش برام هم ای ذره تو باش مطمئن..هیچکارت!درسته:مهرسام

 میگهن اونوقت ببخشید ولی..ردکارت میری بعدشم!کنی بازی نقش آویزون ی دختره این جلوی تو

 !میکنه؟ هم زیادی غلط داره نامزد طرف

 ارزش براش گفت که وقتی مخصوصا..شد خالی دلم ته حرفاش این با ولی چرا نمیدونم

 ...نیارم کم کردم سعی بود که هرچی ولی بود شده مرگم چه نمیدونم..ندارم

 همش که میدونی خودتم خوبه ولی آقااا شدی پررو خندیدم روت تو کنم فکر هووووی:من

 وسنس بخاطر وفقط فقط من گفتم قبال که همونطور..نداری ارزشی من برای توهم ودرضمن!نقشه

 چیکار من مگه..بفهم دهنتو حرف بعدشم......!نیستی مهم برام اصال تو چون کردم قبول جون

 شده؟؟ چی مگه حاال..بشینه نداشت جا بیچاره کردم؟

 گیج همیشه مثل بازم...من مگه...مگه!نیستن؟ دل ته از ازحرفام هیچکدوم میکنم احساس چرا

 !شدم

 دیگه!میخوردت هیزش چشای اون با داشت شده؟؟پسره چی میگی هنوز!هه:زد عصبی پوزخند

 !بشه؟ چی میخواستی

 با اون میگی داری خوبه:نیارم روم به کردم سعی ولی بودم کرده تعجب حسابی حرفش این از

 مربوط؟ چه رو تو.میپایید منو چشاش

 بنده نامزد دختره این چشم جلوی حاضر درحال شما که اینه دقیقا ربطش:گفت عصبانیت با

 خواست دلت هرشکری بره،بعد فقط بذار!درآری بازی جلف جلوش ونباید میشی محسوب

 ..نیست مهم برام هم اصال!بخور

 شمجلو من پس!باشم هم جنابعالی آبروی نگران نبود قرار کنم بازی نقش بود قرار فقط من:من

 !نیست مربوط هیچکسم به میکنم کشید عشقم هرکار
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 !گوشم تو میخوابونه سیلی یه میکردم فکر هرلحظه..بود کرده قرمز حسابی

 آره؟ اینطوریه که:گفت شدش کنترل خشم با جاش به ولی

 !آره:من

 !خانوم ایرسا بچرخیم تا بچرخ پس..باشه:مهرسام

 ......رستوران به برگشت بلند قدمای وبا عصبی بعدشم

** 

 

 مهرسام

 ....خیلی بودم ریخته بهم خیلی

 !زدم؟ بهش که حرفاییه همون از غیر برام ارزشش مگه...شده؟ مهم واسم انقد چرا نمیدونم

 ....نمیدونم پوفففففففف

.................................... رستوران به برگشتم العملش عکس به توجه بدون داغون اعصابی با

......... 

 میشم یعصب وقتی دلیل همین به و کردم قرمز حسابی میدونستم..میکرد نگاه بهم تعجب با شیوا

 .......میفهمن همه

 ...نپیچه پروپام به مواقع اینجور نفعشه به!هه.نگفت چیزی اما

 ....میز پشت نشست اومد هم ایرسا بعد دیقه چند

 رروپ این از بیشتر بذارم نباید......نزده پلکم موقع اون از عوضی کنم خفه رو پسره دارم دوست

 !شه

 .بریم شو بلند:گفتم تحکم و جدیت با ایرسا روبه

 !زد پسره به لبخندی و...میام بعدا من برید شما:کرد نگام خونسردی با

 ....بمونه بذارم نباید ولی نمیدونم شو چرا...اما میخورد خونمو خون
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 ..بریم پاشو:من

 .....میام خودم من برید شما گفتم:ایرسا

 ......شـــــو بــلنـــد مــیـگـــم:گفتم داد با تقریبا و شدم عصبانی ایندفعه

 ...نیست مربوط هیچکسم به نمیخواد دلم نمیام:گفت بهم رو گستاخی با

 واقعا گفتم؟مگه چی من.... مهمه برام که بدم نشون این از بیشتر نباید دیگه ولی...الاهلل ی دختره

 ...بدم نشون نباید هست که هرچی اصال مهمه؟؟اهههه

 نه؟ نمیای پس:من

 !نچ:ایرسا

 در سمت به افتادم راه کشیدمو رو شیوا دست حرص با بعدشم!درک به:من

 .............................خروجی

*** 

 ایرسا

 ....میمردم حسودی از داشتم گرفت دستشو وقتی...رفتن شیوا و مهرسام

 .......خانوم گوریل بود شده خرذوق چقدم هه

 ....شدم؟ اینجوری چرا نمیاد چیزا این من به خدا آخه

 !خاردار؟ تیغی جوجه این واسه!موندم؟ کی واسه خدایی حاال نه

 ..........کن نگاش ایش

 شم خالص دختره این دست از میخوام میگه خودش!میکنه؟ اینجوری چرا نمیدونم مهرسام ولی

 .......میگیره دستشو طرفم اون از ولی

 ........نمیدونم.....شم؟ حت نارا کارش از باید چرا میکنم؟اصال فکر بهش هی چرا اهههههه

 خانومی؟ بود آویزونتون پسره:تیغی جوجه

 ......داشتم کم موقعیت این تو همینو هه
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 تیغی؟ جوجه میگی؟پسره چی وسط این دیگه تو:کردم خالی بدبخت این سر حرصمو حسابی

 ....زدم دلمو حرفه که آخخخخ

 .....................بیرون زدم رستوران از و برداشتم کیفمو عصبانیت با بعدشم

 .....بودم فکر تو حسابی و میزدم قدم خیابونا تو

 اون؟؟ به من آخه....من....من شدم؟نکنه اینجوری چرا خدایا

 سپ ندارم دوستش اگه اینکه یا و....نیست مهم واسم که میگم همش چرا پس دارم دوستش اگه

 ...........شده؟ مهم واسم رفتارش و حرفا چرا

 !.........کرمت قربونه آخه کن راهنمایی یه.شدم گیج خدا هعییییییییی

 ......شدم سوار دادن آدرس از بعد منم و ایستاد برام تاکسی یه رفتن پیاده کلی از بعد که دیگه

 

 ....شدم پیاده ماشین از دادم راننده به و پول

 ...مشغول فکری با ایندفعه اما کشیدم دراز تخت روی همیشه مثل بازم

 منفجر مخم االن..بودم نکرده فکر اینقد عمرم تو هیچوقت!چجورشه؟ دیگه این آخه اهههههه

 ...هست اولشم بار که نیست!میشه

 ..وااااااا شدم اینجوری یهو چرا من...من خوب

 بهت حساسیت..نشوووووو حساس نشو حساس نشو حساس ززززز داوود قول به!خی بی اصن

 ...خخخخخخخ!بود خودم ابتکار آخری تکه البته..نمیاااااد

 که خودم به!شدم؟ عوض میکنم حس چی نیستم؟واسه قبل مثل شده؟؟چرا چم من جدی ولی

 ...بگم دروغ نمیتونم دیگه

 ممه برام وقتی شدم حساس بهش نسبت انقدر چرا پس خوب..نمیکنم اشتباه که میدونمم و

 ..شاید!نیست؟
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 هک دلیلشم و خستم خیلی پوووووف کردهاااااا فکر میشه هم دیگه وقت...پوکید مغزم اهههههههه

 ...میدونین

 .................................... .........................خوابیدم فقط و نکردم فکر چیزی به دیگه دلیل همین به

 روم و دست به آبی که رفتم دادم بدنم به قوسی و کش اینکه از بعد کشیدمو بلندی ی خمیازه

 ..................................بزنم

 غذاشو صورتش رو نافرم اخم یه با...بود اومده من از قبل که مهرسام... میز پشت نشستم

 ......میخورد

 کوفت غذاشو خاصی شتری عشوه با معمول طبق که هم شیوا!عصبانیه هنوز بود مشخص

 ...................میکرد

 !مهرسام آقا میکنم تالفی کارتو اون مطمئنا ولی بگم که نداشتم چیزی منم

 ...اتاقم سمت به افتادم راه خوردم که شاممو بعدشم و

 ...... ..زینگگگگگ،زینگگگگ،زینگگ

 ...روش گذاشتم هم جیغی صدای چه...الهی بمیری!کوفــتــــــــــ ای

 وروم دست به آبی اینکه بعداز شدمو بلند کردم که خفش..واال میکنه سکته آدم

 .............حموم تو پریدم زدم

 یه با بودم کرده تنم خوشکل رنگ ای سرمه لباس یه...اومدم بیرون حموم از

 کردم خشک سشوار با که موهامم...ستش شلوار

 صبحانه میل اصال بزنم قدم حیاط تو یکم افتادم راه رنگمم سبز شال پوشیدن از بعد

 ...................................... ..................نداشتم

 ..آمدیم سرکیف بسی...فضایی چه هوایی چه...اینجا خنکه چه به به

 !میشه سردم میرم پیش بیشتر هرچی کم کم ولی وویییییییی

 ...اینجا اومدم راست یه حموم از!دیگه؟خلم کنم چه خوب
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 ........!ارزه می خوردنش سرما به خی بی ولی

 طعم با ای سرمه یخی بستنی بمونم دیگه دودیقه خدایی گفتم زدم قدم که یکم

 .............................داخل برگشتم همین بخاطر! میشم انگور

 شیوا صدای که میرفتم داشتم بودمو گرفتم درپیش اتاقمو راه بیکاری از همینجور

 ...شنیدم خانومو

 ............ دادم گوش آشپزخونه به نزدیک دیوار یه پشت وایسادم کنجکاو

 ....مزاحم بدون ایندفعه البته!بیرون؟؟ بریم امروزم سامی:شیوا

 باهات میدونم عوضی منم؟؟ای مزاحم از منظورش!زد؟ مفتی زر چه بوزینه این

 ...پرروئه چقد کنم چیکار

 یکی باشه مزاحم کسی اگرم.مزاحم نه نامزدمه اون اوال شیوااااااا:مهرسام

 جلوی..کنم برآورده تورو های خواسته هی که نیستم بیکار منم دوما...دیگست

 ...نگذر حدت از دیگه تو نگفتم هیچی ایرسا

 خوب!باووووو بمیره؟نه تن من؟این جون گفت؟نه مهرسام رو اینا جدی وااااای

 ....ادامش حاال

 !میشی؟ ناراحت سریع چرا نگفتم خاصی چیزه که سامی؟من میگی چیه اینا وا:شیوا

 هیچ من هرچند...بودم من باید حاال!حقیره خیلی میگه راست جون سوسن که حقا

 ...نیستم دختره این مثل وقت

 ...تو اونوقت اومدم مدتها بعداز من!بدی خیلی سامی:شیوا

 ....شیوا نه گفتم:وگفت کرد قطع حرفشو سریع

 زورم اهههههههه!پرروئه چقدرم که واقعا....کنم آویزونش گور به خاک واااااای

 .........میگه دروغم میگیره
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 که نبود جا هیچ به حواسم اصال و بودم حرفاشون حس تو

 ...یهو

 ........بیرون اومد آشپزخونه از مهرسام

 !بود اومده بند زبونم و بود شده گرفته مچم که میکردمنم نگام همینجور

 ....اومدش معترضانه خانومم شیوا موقع همون که میکردم نگاش داشتم

 خوب؟؟ نمیریم چرا سامیییییی:شیوا

 .........!میریم:گفت شیوا روبه و کرد بهم اخم نیمچه یه سکوت یکم بعد مهرسام

 و کرد نازک برام چشمی پشت مرگـــــــــــ ذوق هم شیوا...رفت اتاقش سمت به بعدشم

 ......شه آماده که رفت

 ...اهلل ال پسره!کرد؟ اینجوری یهو چرا خوب!میجوییدم ولبامو بود گرفته زورم حسابی

 ...نیفته خانوم گوریل خرذوق قیافه به چشمم که اتاقم به برگشتم داغون عصابی با

 اون اصن...اصن عجباااااااا!فرتــــــــ؟؟ نقشه اینهمه پس!دیوونه؟ پسره میکنه اینجوری چرا

 .......!میسوزم دارم خودم...خودم جهنم به نقشهه

 داشته دوستش نمیتونم بخوامم من خوب!رفت شدم خل پوووووووف!کی؟ چی؟؟برای برای ولی

 !!باشم

 آشپزخونه از شد؟؟همینکه رو اون به رو این از یهو چرا خدایا ولی.فهمیدین رو نکته دیگهههه آره

 !شد؟ عوض نظرش بیرون اومد

 خوردم؟ ضدحال آخرش اصن چی واسه

 !!خودش داره حرف کلی نقطه سه همون!پووووووف... رو شیوا این

 شیوا میرسه منم نوبت نشیااااا راست بزنم!عوضی دختره میکنه نازک واسم چشم پشت

 ...خانووووووووم

 !زاقارتش قیافه اون با ایششش نشونم جات سر رو تویکی اگه شلغمم
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 ندم؟ اهمیت بهش که نمیکنی کاری یه قبل مثل چرا خوب؟خدایا چرا اهههههههه

 میکنم؟؟ فکر بهش شدم؟چرا عوض چرا

 !شدم؟ حسود و حساس شیوا به نسبت چرا

 .............. دارمـــــــــ؟؟؟؟؟ دوستشـــــ چرا همه از تر مهم و

 ...میگذشت خونه این به شیوا اومدن از دوماهی

 مه بسی مهرسام آق این پیداست که اینطور!داره نامزد مهرسام گفته هم جا همه عوضی ی دختره

 ......بدتر دیگه داشته تشریف مغرور

 ......شدیم دعوت عروسی یه به االنم!دیگه هیچی

 .......پوشیدم چی بگم بذارین!میشم حاضر دارم منم خوب شدااااا شری عجب!پووووووف

 اپورتهس یه با میخورد روش کمربندش همرنگ رنگ سفید ناز کت یه که مشکی ماکسی پیراهن یه

 ....رنگ مشکی

 کنم آرایش یکم میخوام االنم داشتم دوستش بسی خودمم و بود پوشیده اما شیک لباسش درکل

 .......غلیظ قسمتی تا کمی بار اولین واسه

 ...نزنم نمیشه که ریملم و!ای گربه مشکی چشم خط یه همه از اول

 یادیز بزنم دیگه سایه!شد تکمیل آرایشم زدم که قرمزم مالیم گونه رژ یه.پررنگ قرمز رژ یه با

 !میشه شلوغ

 ...ساده سر گل بایه زدم باال ساده که موهامم

 کن فکر خخخخخ!!!بگرده دورم مهرسام الهی شدم تر خوشکل و کردم تغییر خیلی ولی اوووووف

 ...درصد یه

 برداشتم مممجلسی کوچولوی رنگم،کیف مشکی بلند پاشنه کفشای شالمو پوشیدن بعداز که دیگه

 ....پذیرایی سمت به افتادم راه و

 ............پایین اومدم ها پله از
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 ............................................ .......................بود وایستاده ما منتظر همونجا که دیدم رو مهرسام

 ...سمتم اومد غلیظ اخم یه با بعد ولی کرد نگام گیج اولش!موند ثابت روم نگاش

 !زدی؟ لبات به چیه اینا:مهرسام

 ..رژه نمیدونی؟خوب مگه.واه:من

 پررنگه؟؟ زیادی یکم نمیکنی فکر ولی!رژه میدونم:مهرسام

 ..نمیکنم فکری چنین!نچ:من

 ......ببینــــــ:گفت عصبانیت با

 شدم؟؟ خوشکل سامی:شیوا

 ...مهرسام روی رفت نگام تازه!شد پیداش محل بی خروس این باز زکی

 !شرف بی شده خوشتیپ چه خدا هههههههههه

 !تنش فیت مشکی شلوار و کت یه با بود پوشیده مردونه سفید پیراهن یه

 ...........!باال بود داده مردونه و شیک خیلی موهاشم و بود زده رنگم مشکی باریک کروات یه

 ................واقعا میاد بهش چقد ولی..ایول!باو؟ نه شدیماا ست باهم چه شوخی شوخی

 !باش خانومو شیوا حاال خوب

 !بشه هم پاره بود مونده کم دیگه که کوتاه رنگ قرمز دکلته لباس یه

 !چطوره؟ هوا باالماالها اون:میگفتی بهش باید دیگه که لباسش همرنگ کفشای با

 ایشآر همیشه که نیست...بود نداده تغییرش زیاد که غلیظ آرایش و بود کرده شینیون موهاشم

 بود دستش رنگم قرمز دستیه کیف یه...این واسه!خداییه کرده

 ...مهرسام روی رفت نگام ناخودآگاه سوالش پرسیدن با

 !خوبه بریم آره:دادوگفت تکون سری

 خخخخخخ!آمد خوشمان بسی نگرفت تحویلش زیاد خوبه ایول
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 .........افتاد راه و شدیم ماشین سوار بیرون اومدیم خونه از که همین که دیگه

 مکم یه نه میره تند خداروشکر ولی میکرد دیوونم داشت که بود ناجوری سکوته همیشه مثل

.................. .................................................. خیلیــــــــــــ

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

 !جشن سمت به افتادیم راه و شدیم پیاده ماشین از...رسیدیم باالخره

 وبودنش آویزون باید حتما باز ولی داره ماشین خانوم خود... شد مهرسام ماشین سوار که نیست

 ........ایششش!بده نشون

 مستفیضمون وجودش از اومد هم گوریله هرچند! کنارهم صندلی دوتا روی نشستیم مجبوری

 !بهش چسبیده معمول طبق و مهرسام کنار نشست اومد......کرد

 .................................... ...نمیزدیم حرفی هیچکدوممون و بود گذشته ساعتی نیم

 البته!بود دیقش یه واسه زهرمار برج که اونم نداشتم رو کسی مهرسام از غیر به که من چون

 بود ساییده فکش کنم فکر زد فک بسکه خانومم شیوا بین این در که نماند ناگفته

 ...................آخرش

 !!!برقصیم؟ یکم بریم سامی:شیوا

 ........کنه؟؟؟ چیکار زددددددد؟؟؟میخواد مفتی زر چه عوضی این چییییییییی؟؟؟خدا

 رو بهش مهرسامم ولی کنم بارش میاد دهنم به هرچی میخواد دلم!کثافت شعور بی دختره

 .........نمیده

 !نه؟ چراکه میخواد دلت اگه:مهرسام

 مه هیچی پووووف...که الهی آخه؟مهرسام میکردی ضایعم باید اینجوری هیییییییین؟؟؟؟خدایا

 ...بگم بهش نمیتونم

 ادمیخو همش چی واسه!کرد؟؟ اینجوری لعنتی رژ این واسه فقط یعنی....بودم اورده جوش حسابی

 کنهههههه؟؟ اذیتم
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 نگی کشتم دختررو این آخرش من خدایا!نبودم عصبی االن اندازه به عمرم تو هیچوفت واااااااای

 ...چراهااااا

 جفت با رو دختره اون میخواد دلم چرا ببینم نمیتونم چرا خدا واااااای......درک به اصن......اصن

 !!آخههههههههه؟؟؟؟ کنم خفه خودم دستای

 رفتن هم با و گرفت رو شیوا دست مهرسام که بودم سوختن مشغول همینجور

 ............................................ .....................وسط

 ..........................گوریله شیوا شه کوفتت الهی!میرقصه قشنگم چه بیشعووووووووور

 مدوری فامیل که هرچند اومدماااااااااا نامزد نقش در مثال منم.....الاهلل.. منو اینجوری بمیری که ای

 ....بازم ولی

 نیستمااااااااا هویج من عوضی هیییییییی.

 ...........افتاد من به مهرسام چشم که میکردم نگاشون داشتم همینجور

 .....زد دربیاری حرص پوزخند و کرد حلقه شیوا کمر دور دستشو و انداخت باال ابرویی

 واسه نهمیز پوزخندم نمیخوردم حرص کم همینجوری خودم!شم عصبانی بیشتر که بود کافی همین

 !من

 ..........برگردونم ازش رومو تفاوتی بی با کردم سعی میتونستم که تاجایی منم

 بانو؟؟؟ میدید افتخار بگه بفرستی ما واسه نفرم یه نمیتونستی خدایا؟؟؟حاال

... خواهشـــــــــــــ!بیارم در چشاش از باید رو پوزخنده این دیگه کردم تحمل تااالن که من

... 

 ..میدید؟ افتخار خانوم_

 برآورده زود انقد میدونستم اگه!کرمت قربون هییییییییین؟؟؟؟خدایا

 لطف از خالی همینم فعال هرچند!میخواستم ازت بهتر چیز یه داداش جون میشه

 !نیست
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 ............میزد مودب سمتشچقد برگردوندم رومو

 !برنزه پوست با بود مشکی ابرو چشم پسر یه

 مهرسام پای به شاید هیکلشم درصد... بود پوشیده رنگم ای سرمه شلوار و کت یه

 !بود خوب اونم خوب ولی نمیرسید

 خخخ!مهربون گفت میشه حال درعین و داشت جذابی چهره درکل

 !میل کمال با..البته:من

 ...وسط رفتیم باهم و دادم افتخار بعدشم

 !گرفتم قرار خان مهرسام کنار اتفاقی خعلیـــــ هم بنده

 انجام هم ما کرد پسره این هرکار!باو خی بی..که نیستم بلد رقصیدنم حاال

 ..خخخخخ نیست که ها دونفره این از میدیم

 هم رو دندوناشو و میکرد نگاهمون داشت حرص و اخم با.انداختم بهش نگاه یه

 ...میداد فشار

 ...گرفتم ازش نگامو زدمو بهش پوزخندی خودش عینهو دقیقا منم

 !مقصری کنم؟خودت چه خوب ولی. میده حالی چه که آخخخخخخ

 !میشناسینش؟:پسره

 !میرقصم دارم خیرسرم مثال که.. سرجاش اومد حواسم تازه

 پرسید؟ سوالی همچین چرا..انداختم بهش نگاه یه

 !!نامزدمه اوهوووم:من

 پپسی خخخخخ!کنه غش میخواد نکنه واه...شد گرد چشماش بود نشده تموم جملم هنوز

 ...روش اومد چندهزار

 !نامزدشی؟؟:پرسید تعجب با
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 چیه؟ مگه آره خوب:من

 نگفته؟؟ من به چطور!دوستشم من خوب...خوب:پسره

 رقص مشغول و انداختم باال ای شونه تفاوتی بی با

 ............................................ .................................................. ....شدم

 یکم

 ..نمیدونه و واقعیت که اون.داره حقم خوب..بیچاره بود شده موذب

 .........چرا پس:گفت طوالنی سکوت یه از بعد

 خورده یه نمیبینی؟نامزدم آخه چون:دادم جوابشو خودم و شه تموم حرفش نذاشتم

 ..شه ادب خواستم داره کرم

 نکنم فکر که دارم مهرسام از من که شناختی این با خانوم ولی:گفت و خندید

 !بشینه ساکت

 !کنه؟ چیکار نشینه ساکت مثال:من

 ..نگفت چیزی و خندید بازم

 زیرلب و آهنگ و دادم ادامه رقصم به همین واسه بگم که نداشتم حرفی دیگه منم

 :میکردم زمزمه

 

 ...........نگاتو چشاو لباو که من

 

 !قند دلم تو میشه آب لبخند با میای وقتی

 

 ....کــــــند دل نمیشه کند دل تو از نمیشه
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 ..اومد کی ببین میگم رد جلوم از میشی تو

 

 .....دلــــــــــ صد نه دل یه قابل دونسته مارو

 

 منــــــ عاشقتم میدوننـــــــ همه

 

 .......... ..میدوننــــــــــــــ همه میدوننـــــــ همه

 

 ماتــــــــــو صورت اون گردی نگاتو چشاتو لباو که من

 

 وقتی و بزنم چرخ یه اومد رسید که آهنگ اینجای

 ...................................برگشتم

 میکنه؟؟ چیکار اینجا این خداااااااا یا

 نبود؟؟؟ سمت اون شد؟مگه پیداش کجا از یهو

 قرمز و ترسناک خیلی شوخی از دور به کرده؟؟ولی اخم انقد چرا حاال اوه اوه

 .........شده

 شدم مجبور منم و گذاشتن مالیم آهنگ یه جاش و شد عوض آهنگ هم همونموقع

 ...برقصم آروم مهرسام با هماهنگ

 گذشتتت؟؟ خوش:گفت باحرص که میرقصیدم ازش تقلید به داشتم همینجور

 ..خالی شما جای!بعلههه:دادم جواب تمام پررویی با منم
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 !نکردم خوری تک پس خوبه:گفت حال بااین ولی شد تر غلیظ اخمش یکم

 هااااان؟؟ نکردی خوری تک چییییییی؟؟؟که

 .....آقاااااا کنی حض بدم نشونت خوریی تک چنان عوضی پسره

 رو کوبیدم محکم بلند پاشنه کفشای اون با و باال بردم پامو حرص با منم

 ...........پاش

 دیگههههه؟؟ کردی خوری تک که!حقته!هه..گفت آخ یه و شد جمع درد از صورتش که

 !بود اتفاقی:گفتم شدش جمع صورت به رو تفاوتی بی با

 !فهمیدیم هم رو اتفاقی معنیه نمردیمو خوبه:گفت زیرلب و کشید پوفی

 ..نیووردم مبارک روی به منم ولی

 ...میده حال آییییییی!کنم اذیتش یکم بذار اما

 خخخخخ!حسیییییی یه اصن

 !داشت خوشکلی چشمای چه پسره وااای:گفتم بشنوه که طوری البته زیرلب مثال

 بهت خوب راشا با رقصیدن اینکه مثه:گفت عصبانیت با زدو ای حسودانه پوزخنده

 ..ساخته

 !چجورم..آره:من

 ...گرفت دردم حسابی من ایندفعه که داد محکمی فشار بازومو

 ..میکنه درد اخخخخخ

 !بود اتفاقی ببخشیداااا:گفت تفاوتی بی با اونم

 حاال میکنم ادب خودم رو یکی هااااان؟؟تو بود اتفاقی که چلغوز پسره

 .......................................... .............................................ببین

 وااااااای
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 ........پوووووف شدم خسته

 جمعش بیاد باید یکی دیگه.بگیرتش جو خدانکنه ولی بگیره سگ آدمو میگن راست

 ..کنه

 ...سرجام تمرگیبدم رفتم که دیگه..باو کردم خفه خودمو!من حکایت شده االنم

 !حساابیییییی کردن قرمز پاهام االن میبندم شرط آی آی

 که گندست هیکل این انقد شایدم یا هااا فعاله پیش...کردم مهرسام به نگاه یه

 !شه تموم انرژییه مونده خعلی هنو

 هیکل درکل اما بود تشن غول بنده دربرابر هیکلش کنم یادآوری بازم البته

 ...داشت ای مردونه و ورزشکاری

 ...میداد گوش خانوم شیوا ورورای به سرجاش بود نشسته ریلکس هم خیلی

 !که نداره شانس مهرسامه؟بیچاره وردل هنوز بوزینه این اههههه

 ...کرده خوریم تک خودش قول به شاید ولی هه

 راشا با ایرساجان:کرد پاره افکارمو رشته خانوووووم که بودم فکرا همین تو

 !گذشت؟ خوش

 ...کنه عصبی مهرسامو واد میخ باو؟مثال کیه دیگه این!زکی

 ...زیاد نی مهم منم واسه کرده؟پس خوری تک چیطو خودش درک به ولی

 برعکس دقیقا.مودب هم خیلی و!هستش خوشتیپی و خوشکل پسره راشا آقا آره:من

 !بعضیا

 ...مهرسام سمت شد کشیده نگام باز و

 !قرمز حسابی..مشت دستاش و بود شده تر غلیظ اخمش

 شده؟؟ مهم واسم العملش و عکس و دارم دوستش انقد چرا خدایا
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 ...نمیشه باورم خودمم هنوز!نمیدونم پوووووف

 بود خوبی پسر واقعا درسته حاال!بستم می خالی داشتم چی عین خودمونیمااا ولی

 ..نمیرسید مهرسام پای به ولی

 .....خونمه تو دیه؟؟خباثت کنم چه اما

 .....راشا سمت رفت عصبانیت با که دیدم مهرسامو

 وقت؟؟ یه نگه بهش چیزی یاخداااا

 گرفتیاااااااا تحویل خودتو زیادی توهم ایرسا بابا ای

 ..رو کارا این نکن داداش جون میاد پپسی قحطی

 پر توپ با که بودم فکرا همین تو....دارم جالبی های خوووو؟؟فانتزی کنم چیکار

 کنم چه من ایشششش!نشست اومد

 !.......خو؟

 زهرمارم خان مهرسام زدم حرفی اون بعداز دیگه که گرچه..شد تموم هم جشنه این که دیگه

 !کرد

 شسمت میومد راشا هم وقتی یا!بخورم تکون جام از نمیذاشت شده ای هربهونه به حاال دیگه مثال

 ...کنه دعوا بیچاره با بود بهونه یه منتظر

 آوری سرسام سرعت با داره هم دیوونه این و نشستم ماشین تو میکنم نطق دارم که االنم

 !میکنه رانندگی

 ...واال باشیم ما میاس حاال!خرکی فوق نوع از بیشعور داره شانسم ایششش

 گرم داشتیم تازههههه هنوز ما آقاجان!مهرسام آق لطف به بازم اومدیم هم همه از زودتر پووووف

 !دلبند میشدیم

............................................ کرد نمیشه کاریشم افتادم این دیگه؟گیر کنم چه ولی

....................... .................................................. ....................................................... 
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 ...رسیدیم باالخره آخیش خووووووب

 ساممهر به توجه بدون شدمو پیاده ماشین از بود بدبختی هر به خالصه!میکنه درد پام هنوز یآ آی

 ...خونه سمت به افتادم راه همیشگیش آویزون و

 یخ بزنم؟بی چوب روهم آقااااا سیای زاغ علیل پای این با دارین میکنین؟توقع نگاه هان؟چیه؟چرا

 !باو

 به مرسوند خودمو کشون کشون قوزباالقوز شدن برام باز ها پله این که زدن غر کلی بعداز باالخره

 ...تخت رو شدم شوت خستگی از بازم اتاقمو

 ...خوردم چقدم شدمااا خسته چقد پوووووف

 ...خدایی کردم حال بود خوبی عروسی جشن!کردم کیف بسی داداش جون

 !حالمون تو زد گند خره سامی که آخراش غیراز به البته

 !کجا؟:میگفت برم میخواستم دشوری

 !میام منم:میگفت بردارم شربت میخواستم اونور از

 ..بشین:میگفت برقصم میخواستم

 ..نمیری جایی:میگفت میدادم تکون پامو

 !میگردی؟ خوشکله پسر دنبال چیه:میگفت میکردم نگاه دوروبرو

 ...نیست اعتماد تو به بیا همرام بلندشو:میگفت بده هدیه داماد عروس به میخواست

 ...وضعیــــــــــــ یه اصن!نبودین که شما یعنی

 !که افتادم چلی و خل چه گیره بیچاره منه نمیدونین

 راشا از میتونست تا که!گوریله شیوا سراغ بریم حاال..رفته دست از سامی آق از که این خوب

 !!ازش بگم خوب منم که میگفت

 گرام خواننده!بگیرم رو یارو این حجال میخواد دلم دارم دارم،کرم مرض جون از دور منم خوب اما

 عایا؟؟ دارید مشکلی شما
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 ذیتا میده حالی چه ببینین نیستین من جای که شما..شین خیال بی داداش جون دارین هم اگه

 ..نکنین قضاوت زود پس! کردنش

 شپی کنم؟برید چه من خوب که نشد اگرم!آورین آورین شد که آگه!دلبندانم؟ شدید آن حاال خوب

 !..... ....................واال یزد دکترا

 سپ حسابی میکرد درد که پاهامم بستمش شدمو خسته زدن فک از همیشه مثل بازم که دیگه

 .خوابیدم تخت شدمو گفتن چرت بیخیال

 ...شدم بیدار خواب از گوشیم آالرم زنگ صدای با

 .....................................حموم تو پریدم کردنش خفه بعداز همیشه معمول طبق! مرض ای

 عاشقش خودم!بودم پوشیده پررنگ صورتی ست شلوار بلیز یه..اومدم بیرون حموم از

 ...بودمممممممم

 هب افتادم راه شالم پوشیدن از بعد زدمو عریضه نبودن خالی واسه همرنگشونم صورتی رژ یه

 .....صبحونه واسه پذیرایی سمت

 .......میز پشت نشستم رفتم..جلب چه شدیم بیدار خانوم شیوا از زودتر ما بار یه!عجب چه اهه

 اهههههه!آمد هم بانو شیوا دراز پاشنه کفشای تق تق صدای که بودم نخورده رو اولی لقمه هنوز

 !نبینم؟ نحستو قیافه اون من بیای دیرتر دیقه دو یه میمردی حاال

 مرتبه صدهزار خدارو!نمیزنه حرف من با که اینه خوبیش خوب اما..نداره راه که این مثه!پوووووف

 ...واال شکر

 شبدی مثله درست نشست اومد مهرسامم که خوردن به کردم شروع و نگفتم چیزی منم که دیگه

 !اخمو

 خدایی!دلبند بخنده روت به دنیا تا بخند بار یه خوب پسره خو!توهمه؟ هات سگرمه چرا حاال وااا

 !داره خاصی جذبه اخمم با ولی..میشه جذابتر میخنده وقتی

 هیکلشم به که داره ای مردونه و جذاب قیافه..نداره ای گونه بچه چهره درهرحال..واال چمیدونم

 ...میاد خیلی
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 خوش خیلی دیشب سامی:کرد شروع شیوا باز که بودم مردم پسر کردن آنالیز فکر تو هویجور

 نه؟ گذشت

 ....میخورد صبحونشو ندادو محلم سگ اخمش اون با مهرسام ولی

 باشه؟؟ گذشته خوش جون ایرسا به کنم فکر حداقل پس:شیوا

 !ای؟ عقده آخه توجه جلب چقد..بردار دست باباا ای

 ینوا مهرسام لج واسه کنید فکر اگه مدیونید هم شما البته!سوخت دلم کنم چه خوب ولی. باوش

 ....گفتماااااااااا

 !گذشت خوش خیلی که من به آره:من

 میشدن عسلم من پنج با که بود کرده اخمی چنان...کرد نگاه مهرسام به زدو خبیثی لبخند هم شیوا

 !خوردش

 ولی خوبیه خیلی و برازنده پسره میدونی دیگه؟آخه راشا با رقصت مخصوصا......اینطور که:شیوا

 ....نمیرسه مهرسام پای به نظرم به باز خوب

 .....کرد نگام لنزیش چشمای اون با پرسشگر بعد و

 مچهنی بایه و منتظر بودو کشیده خوردن از دست اونم ایندفعه حتی..انداختم مهرسام به نگاه یه

 ..........میکرد نگاه بهم اخم

 خخخخخخ!خدا؟ خبیثم انقد چرا من آخه...کنم حال کنم خیتت االن اووووووف

 در برتری هیچ من میدونی دومت سوال درمورد ولی...راشا با رقص قسمت مخصوصا آره:من

 ...داره ای سلیقه هرکس حال هر به خوب اما!نمیبینم راشا به نسبت مهرسام

 .....کردم مهرسام به نگاه یه!هااااا بندازه لنگ پیشم بیاد باید دروغگو چوپان شوخی بدون یعنی

 .اژدها خشم!کاره خیلی نخوره منو این وووووووی

 گایر و شده مشت دستای با و میداد فشار هم رو دندوناشو و بود کرده قرمز حسابی دیگه ایندفعه

 ...بودن شده متورم که گردنشم

 !داد؟؟؟ حالت تغییر سریع انقد دیقه چند همین تو خدااااااا یا
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 اومد عصبانیت با و شد پا جاش از دفعه یه که میکردم نگاهش داشتم بهت با همینجور

 .......................................... ..............................سمتم

 هجلوی جز به هرجایی خالصه.میکشید خودش دنبال منو و کرد بلندم و گرفت محکم دستمو مچ

 .....................شیوا

 وحش هوی شد چت.شکست دستم روانییییییی کن ولم:میکردم جیغ جیغ منم!دستم آخخخخخخخ

 !کنــــــــــــــــــ ولم میگم سادیسمی شدی؟؟؟هووووووووووووی

 .............جلو به کرد پرتم جورایی یه و کرد ول مچمو ناگهانی خیلی که

 واسه االح چته؟چرا..شکستی میکنی؟؟دستمو اینجوری دیوونه؟؟چرا هییییییی:کردم شروع دوباره

 چسبوندی؟؟ آمپر من

 هااااااان؟؟؟؟اون بهتره من از اون درمیاری؟؟که چیه بازیا مسخره این:گفت داد با اونم

 ؟؟ بهترهـــــــــــــــــــ؟

 مگه بهتره تو از اون.آره خوب..میسوزه داره چرا آقا بگو پس!آهاااااااان:دادم جواب خودش مثل منم

 باشههههههههه؟؟؟ بهتر تو از یکی ببینی شــــــد؟نمیتونی چیه؟حسودیت

 اون از من که ببینه میتونه گفتی؟؟هرکوری حسودی؟؟جک!هه:گفت عصبانی پوزخند یه و خشم با

 ..کور توئه جز بهترم

 بگی اتوه برتری از چندتا یه داری؟؟؟میتونی تشریف خودشیفته زیادی نمیکنی فکر آقاااا ولی:من

 ..حسوووووووود!میکنییییی؟؟ جلزولز داری چرا ببینم بگو شم؟؟؟اصن مفتخر منم

 اگرم.نمیبینم حسادت برای دلیلیم و نیستم حسود من..حسود نگو.. حسوداااا نگو من به:مهرسام

 برام اصال تو نظره وگرنه میزدی مفت حرف داشتی که بود این بخاطره شدم عصبی االن دیدی

 .....نیست مهم

 فتنگ برای االن وگرنه.نیست مهم که خوبه پس:گفتم عصبانیتم همون با و گرفت حرصم منم

 !!میگرفتم وجدان عذاب تلخه جنابعالی برای هم قطعا که واقعیت
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 یلیخ که این مثه...ببینـــــــم وایســـــــــا:گفت داد با و گرفت بازومو طرفمو اومد خشم با

 هاااااان؟؟؟چطورهــــــ؟؟؟ خواستگاریت بیاد بگم بهش خودم چیه نظرت اصن..داری دوستش

 .......برسونم بهم عشقو مرغ دو منم خوب!نیمیز سینه به سنگشو خیلی میبینم

 هچ آرهـــــــــــــ:گفتم گستاخی با بودم عصبی چون ولی بود شده وحشتناک خیلی اینکه با

 ......ــــ چیهههه؟؟عاااااااااشقـــــ میدونی اصن. اومد خوشم ازش خیلیم!بهتر

 ......سوختـــــــــــــــــ گونم دفعه یه که

 ..............دیقه چند بعداز که میکردم نگاه بهش ناباور و گیج اولش

 کرد؟ چیکار چییییییییی؟؟؟اون

 کرد؟ غلطو این حقی چه کرد؟؟به بلند دست من رو عوضی اون.......اون

 ...........نیست کردن فکر وقت االن اما

 هــــاااااااااان؟؟به حقی چه به عوضی تویه...تو:کردم شروع عصبانیت با و شدم منفجر دفعه یه

 ..کردیــــــــــ؟ بلند دست من رو حقی چه

 چیکارمــــــــــی؟ تو مگه اصن!کی؟ اجازه به

 بطر هم احدوناسی هیچ به و مربوطه خودم بگم،به بکنم،هرچیزی هرکاری نامحترم،من آقای ببین

 .....نداره

 ...غریبه ای غریبه یه تو چرا؟چون میدونی..تو خود آره!تو به مخصوصا

 ..گفتم که همون دلیلشم مربوطه خودم به باز اونم بیاد خوشم هرکی از اگرم درضمن و

 مهرسام آقای میبینی بد چون.کنی دخالت من کارای تو نکن سعی بعد به این از پس

 !اعتمادیــــــ

 ......مرفت اتاقم طرف به کنم نگاه العملش عکس به اینکه به توجه بدون حتی و خشم با بعدشم

 ...شدن سرازیر اشکام بستمو درو سریع رسیدم که همین

 .......بریزم؟ اشک باید چرا؟چرا..نه ولی
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 ..................آخه؟؟ کی برای

 !کنه؟ تحقیرم اینجوری میکنه سعی ندارمو ارزش براش ای ذره..که کسی...که کسی

 ........اومده؟؟ خوشم کجاش از من خدا آخه

 .......درهمش؟ همیشه اخمای اون از

 ........................میکنه؟ بلند برام صداشو که این از

 ...................... میشه؟ خارج دهنش از زدناش حرف از کلمه هر با که تحقیرایی که این یا

 !خوردم که مشتی سیلی بخاطره شایدم!هه

 بود نزده سیلی بهم اینجوری نفرم یه حتی عمرم سال86-22 این تو...واقعا نمیدونم خودمم

 ..میکرد ناامیدم اینجوری باید نداشتم توقع ازش اصال...که کسی اون اونوقت

 سختی باید همیشه..شه ناامید امیدش باید همیشه ایرسا..دیگه منم باالخره خوب اما

 ...شه ناراحت باید همیشه..بکشه

 واسه حرفی منم..باشه جون خدا هعیییییی..زندگیشه قانون این چون نداره فرار برای هم راهی

 !ندارم گفتن

 ...خورده رقم ناراحتی و رنج در سرنوشتم اول همون از میدونم خودم

 ......................شم؟ دلسرد ازش میکنه کاری میکنه؟چرا اینجوری چرا آخه

 .........نداشتم توقع ازش اصال که همینه بخاطره و دارم دوستش چقدر میفهمم حاال که منی

 !نه خداجون...اما

 ..شم تسلیم که نیستم آدمی من

 ..خوردی کجا از نفهمی خودت که کنم تالفی چنان منم آره

 .....کن تماشا و بشین فقط

 ....میکنم حالیت طرفی باکی که میکنم حالیت تورو ایرساست اسمم اگه
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 اهر شالم پوشیدن از بعد کردمو پاک اشکامو که شد همین و کنم آروم خودمو کردم سعی بعدشم

 .حیاط سمت به افتادم

 

 .....بود آشپزخونه از صدا کرد جلب توجهمو صدا یه که میشدم رد پذیرایی از داشتم همینجور

 شده؟؟ چی یعنی شدم کنجکاو اومممم

 ...دادم گوش و وایسادم دیوارش کنار گوشه یه رفتم معمول طبق

 . ..................میزنن؟ داد چرا حاال!شیوان و مهرسام که اینا اهه

 !..ردم؟ک روشن برات حقیقتو اینکه گفتم؟غیراز چی من میکنی؟مگه اینجوری چرا سامی حاال:شیوا

 ..ببند میفهمی؟دهنتو شو خفه فقط:داد با مهرسام

 اشار میره راه جلوت راست راست عوضی ی ببندم؟دختره دهنمو چرا!نه:گفت گستاخی با هم شیوا

 و میادن خوشش تو از که روشنه روز میزنی؟مثه سینه به سنگشو تو اونوقت.نمیفته دهنش از راشا

 ............آشغــــــــ دختره اون طرف تو اونوقت!میزنه بال بال راشا واسه داره

 دختره زدی مفتی زر چه تو:مهرسام خشم با صدای پسوندش و اومد سیلی یه صدای دوباره که

 ارهد فرق تو با اون نیست اینجوری ایرسا..خودتن مثل همه میکنی فکر آشغالی خودت..کثافت؟

 دیگه بار یه هم تو..فهمیدم خوب اینو بود اینجا که مدتی این حداقل!آسمون تا میفهمی؟زمین

 مفهومهـــــــــــ؟؟ آسفالته دهنت بزنی بیخود حرف

 !!نکبت اون به برسه چه کردم خیس خودمو اینجام که من واییییییی

 قایم باریک راهرو یه تو که دیگه..نشم ضایعه باز شم قایم جا یه برم وللش فعال

 ..................................شدم

 ..دیگه آره..............عایا؟؟ کنم کرد؟خدایا؟باور طرفداری من از ههههههه

 منو کف نی یکی اووووف!کردیم حال بسی جیز دمش بود بعید افتاده فیل دماغ از این از خدایی ولی

 ..کنه جمع

 ...اما کشیدم نشون و خط براش چقد من
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 حرفاش تسخیر تحت مری قول به واقعا چون..برندارم انتقام تریپ و ندم تز دیگه میخوام خوب

 ...گرفتم قرار

 ما به انتقام بیخیال!باو خی بی کنه طرفداریمو نمیکردم فکر خوب ولی آنچناناااااااا نه حاال

 خخخخخخخ....نمیاد

 ...میکنم حال بسی آخه..شم بیخیال کردنشو اذیت جوره هیچ نمیتونم!که میشناسیدم ولی

 سمت به افتادم راه که دیگه!بیرون برم میخواستم مثال دیگه خوب

 .................................................................................................. ........حیاط

 برگشتم کردن کوفت سرما از قبل کردن حال و عشق و حیاط تو زدن گشت کلی بعداز که دیگه

 .داخل

 ........................................ ......گرفتم پیش در اتاقمو راه همیشه مثل

 !تخت رو شوت بازم

 تو آخه..ردک نمیشه کاریش ذاتمه تو بودن دیه؟خل کنم چه شدیددددد گرفتن درد پاهام آییییییییی

 ...سرما؟پوووووف این

 ...دش بلند گوشیم اس ام اس صدای که میکردم سرزنش خودمو و تخت رو بودم نشسته همینجور

 ......داشتم برش میز رو از

 ..ببخش خودت پس نیست کارم تو عذرخواهی که میدونی:نوشته چی حاال!!مهرسامه اینکه اهه

 یه جون دوراز میمردی مثال حاال..عذرخواهیشه جای واال!دیگه پرروئه چقد پسره این خدا واااای

 !مینوشتی؟ پیامت آخر عذر

 !آخه؟ میشد کم گندش هیکل از چی گرام خواننده بگو شوما میشد؟نه کم ازت چی خو

 !روداری خیلی:نوشتم براش..این بیخیال فعال حاال

 ..ببخشی باید اصن میبخشی تو ولی.لطفته نظر:نوشت

 ..اههههه بنویس عذرم یه میدی اس یه داری خو!که نیستی خودت بابا..میده دستورم پررو بچه
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 !نمیبخشم شد اینطور که حاال اصن داری تشریف زورگو و پررو هنوزم:نوشتم

 ..میبخشی خوبشم میبخشی:نوشت برام

 ..آقا نیست زوری بخشیدن نمیبخشم:نوشتم

 !زوره اتفاقا چرا:نوشت

 ..گفتم کی ببینید حاال میکنم خفه رو یارو این آخرش من

 ببخشم؟ باید چی واسه مثال:نوشتم

 ..میگم من چون:نوشت

 ..حتما میگی تو چون باوش

 باشی؟ کی جنابعالی اونوقت و:نوشتم

 !جانت از عزیزتر نامزد:نوشت

 ..نقش تو رفتی بد اینکه مثه گرفتیاااااا جدی خیلی اوهوع:نوشتم اما شدم خرذوق بسی

 و خوشکل نامزد و باش خوبی دختر پس.هستم که فعالا نباشه چه باشه نقش چه حاال:نوشت

 !نکن ناراحت جذابتو و خوشتیپ

 !برخورداره کاذبیم سقف به اعتماد از داشتن رو بر عالوه ماشاال

 میبینم؟ تو در اینارو من گفته کی بعدشم!زکی گفته دیوارچین به سقفت به اعتماد یعنی:نوشتم

 ..خخخخخخ!خودم

 خواممی عذر میرید ضعف و غش دیگه یکی واسه بود رفته یادم ببخشید..هه:نوشت دیقه چند بعد

 واقعا

 !میکنه؟ اینجوری چرا این!عجیب چه

 !برم؟ وضعف غش تو واسه داری توقع نکنه چیه:نوشتم

 دتوخو خیلی هم هست؟جنابعالی مهم واسم تو نظر من؟اصن برا چی من؟واسه هه:نوشت بالفاصله

 ..گرفتیا باال دست

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر* گیسو* |... بگو بهم رمان

 

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

 

111 

 

 !؟....میکنی اذیتم همش آره؟هوم؟چرا مینوشتی میشد چی مثال حاال

 منظور؟ پس:نوشتم اما

 چی؟ منظور:نوشت

 !میکنم؟ وضعف غش دیگه یکی واسه اینکه از:نوشتم

 نمیدونی؟ خودت یعنی..واضحه خیلی نمیخواد گفتن دیگه اون؟اینکه آهاااان:نوشت

 کیی من که بگم باید هستش راشا به منظورت اگه:نوشتم..کنم گیری حال میده حال االن ووووی

 .دارم اونو بهتر

 کی حاال..دارن وجود هم ای دیگه کسای لیستتون تو نمیدونستم ببخشید آخ:داد جواب بعد یکم

 یکم ببریم فیض هم ما هست؟بگو

 همینه ایول..اوووف بخندم بذارم سرکارش یخورده بذار

 هم یلیخ..سبزن به رو عسلی چشماش و داره سبزه بلنده،پوست قدش که خوشکل پسر یه:نوشتم

 که!نا مشکی موهاشم و صورتشه چاشنیه همیشه که اخم یه و آقا این هستش وخوشتیپ خوشکل

 گم؟ب بازم..کرده جذابترش که ریش ته یه و هستن باال همیشه مردونه حال درعین و شیک خیلی

 ...گفتم خودشو خصوصیات دقیقا!سرکار هههههه

 !.مینویسهههه؟؟ چی ببینم کرده گل فضولیم مرگ درحد االن

 

 جذاب؟ خوشکلو آقای این اسم حاال خوووب:نوشت دیقه پنج حدود بعداز

 خخخخخ..شی الزم سوختگی پماد چندروز تا که مینویسم چیزی یه االن

 نه؟ قشنگه خودش مثل اسمشم..ماهان:نوشتم

 ندهب به هم عجیبی شباهته ماهان آقا این..بله:نوشته حرص با بود معلوم داد جواب دیقه چند بعداز

 ..میسوزه براش دلم چیه؟واقعا میدونی ولی!میدن
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 ندرضم و..کنم تعریف ازش من میکنه افتخار هم خیلی اون..بسوزون دل خودت برای شما:نوشتم

 ..درصد یه بگو تو اخالقی نظر از چرا؟چون میدونی میکنی اشتباه شباهتم درمورد

 ودممخ نکنم اذیتش نمیتونم بازم اما کرداااا طرفداریمم اینکه با..کنم حال من بسوز آییییییی

 !چرا؟ نمیدونم

 نهمچی یه که بوده متفاوت من با کامال اخالقش حتما چون.موافقم یکی این با اتفاقا آره:نوشت

 ...متاسفم براش داشته انتخابی

 ..کن تماشا و ببین حاال میکنم ادمت تورو من عوضی ی پسره

 !کشیده ته شارژم دیدم که بدم اس اومدم

 ..که میشه وخیم حالم میگیرم افسردگی ندم اینو جواب االن که من بابا ای اهههههه

 واسش و نمیدادم محلش سگ بود تو مثل اخالقش اگه منم:نوشتم و کردم شارژش سریع پس

 ..میخوردم تاسف

 ..داره راه دل به چیه؟دل میدونی.خوبه پس:نوشت

 !!داره بدجورم آره

 ازخود وت مثل که پسرایی میدونی؟از..مشترکه نظرامون نقطه مورد یه این تو اینکه مثل آره:نوشتم

 ...آقا،مهربون،مودب باشه ماهان مثل باید پسر..نمیاد خوشم هستن مغرور و راضی

 !(موندم یکی من باشن کی ماهان آقا این فقط)

 اصال برامم درضمن و..شده جذبش تو مثل هم یکی که داره مزخرفو اخالقای همین..آره هه:نوشت

 میتاه برام حرفات نیستی مهم برام اصال آخه.نه یا میاد خوشت من مثل آدمایی از که نیست مهم

 ..نداره

 خیلی برام حرفش ولی نوشته داغون اعصاب یه با که بود مشخص ولی...اینطوره؟ واقعا یعنی

 ..سنگینه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر* گیسو* |... بگو بهم رمان

 

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

 

112 

 

 هم اگه و نمیدم اهمیت تو مثل آدمایی به که باشم گفته خواستم فقط..هرچی حاال:نوشتم هرحال به

 یا خودشیفته آدمای جذب کسی باش مطمئن پس!توئه ضده اخالقش ولی شبیهته کمی دیدی

 ..نمیشه جنابعالی مثل

 لیدلی همون به نیست مهم برام ندادنتم اهمیت...خودته مثل آدمایی منظورت اگه بهتر چه:نوشت

 ثلم که دخترایی از منم بدونی که بهتره موضوعم اون درمورد راستی..کردم عرض خدمتت قبال که

 .نمیاد خوشم میکنن روی پیاده آدم اعصاب رو تو

 !!فرستاد دیگه یکی که بودم نخونده وحسابی درست پیامشو همین هنوز

 مهم بخشیدنت باید چرا نیستی مهم برام خودت وقتی دیدم کردم فکر یکم:بود نوشته

 ..بودی الیقش که حقا اصن درک به نبخشی باشه؟خواستیم

 بیاره مکمو فک بزنه بود ممکن ریخته بهم بدجور معلومه نمیگه رو رودر اینارو شد خوب وااااای

 ..پایینااااااا

 !نمیشد کشیده هم اینجا به میکردی عذرخواهی یه آدم مثل خو

 ...بدم حرصت میشی باعث خودت ببین

 ..خیته اعصابش!دیگه شو خفه بود گفته یجورایی آخه ندادم جوابشو منم که دیگه

 ............... ....شم بیدار نهار واسه همیشه مثل که خوابیدم و شدم بیخیال منم

 ....دشوری پریدم شدم بیدار که خانوم زهرا تق تق با

 ..درآد روحی بی این از صورتم کردم آرایش هم کوچولو یه زدم وروم دست به آبی که همین

 .پذیرایی سمت به افتادم راه پوشیدمو رنگ ای قهوه شال یه بعدم

 

 ...همیشگیم سرجای میزو پشت نشستم رفتم

 همیشه قیافه اون با نشست اومد مهرسامم همونموقع که خوردن غذا به کردم شروع

 ..باو گمشو ایششش!درهمش
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 یواش دراز پاشنه کفشای صدای باز هم ایندفعه که...غذا جون به افتادم ندادمو محل منم که دیگه

 ...اومد خانوم

 دمش که جونــــتـــــــ؟؟ای سامی از چیه؟ناراحتی هان!بود کرده اخم میزو پشت نشست اونم

 ..گرفت رو تویکی حال خوب جیز

 اضافی شکر باشی تو تا..عوضی کرد ادبت سامـــــــی همین باالخره که کردم حال بسی

 .بیشعوووور نخوری

 !اتاقش تو تمرگید شد گم پاشد خوردو یکم همیشه مثل بازم

 ....دادم نسبت بهش القابی چه بدونه اگه خخخخ

 داروهاشو تا جون سوسن اتاق سمت به افتادم راه خوردم غذامو همینکه منم

 ............................................ ...بدم

 ..زدم در.رسیدم

 کیه؟؟_

 ..(بودم کرده پیرزنا مثل صدامو که درحالی!)براتون اوردم غذا مادرتون منم منم:من

 ..تو بیا!!دیوونه دختره تو دست از:وگفت خندید

 ........بود کشیده دراز تخت رو.کنارش رفتم و کردم باز درو منم

 ..بخورمتووووون اومدم!ام گرگه من گفتم دروغ هاااااا ها هااااااااا:من

 وسنس لپ از چی گفتین اگه حاال و..بود خوشمزه چقد که آخخخ:گفتم بوسیدمو لپشو خنده با بعد

 !!دیگه بستنیش معلومه اینکه خوب!تره؟ خوشمزه جون

 بعد بشین درست تو؟؟بیا میزنی حرف وروره مثه انقد چرا دختر واااااای:گفت خندیدو بلند ایندفعه

 !بشینی؟؟ ساکت جا یه دیقه یه نمیتونی..کن شروع

 درچه مطوره؟پاهاش چطور من عخش بگین..این بیخیال حاال!هستش محاالت از دلبندم خیر:من

 !حاله؟
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 ونممیت میشه؟االن باورت..رفته پیش تااینجا خوب خیلی آرمان دکتر..دخترم خوبم:جون سوسن

 ..بدم تکون پاهامو یکم

 .....داد تکون پاهاشو کوچولو یه خواستم ازش بعد..واقعااااا؟؟؟ببینم:گفتم دل ته از شادی یه با

 ..بودم شده خوشحال خیلی واقعا..عاشقتمــــــ خدایا...نمیشه باورم واااااااااای

 .....زندگی به امیدش واسه وهم بود شده بهتر یکم پاهاش اینکه از هم

 اتاق راه اومدمو بیرون اتاقش از جون سوسن به دارو دادن و زدن فک کمکی یه از بعد که دیگه

 ...... ..........گرفتم درپیش خودمو

 !نمایید انتخاب را مناسب عایا؟گزینه کنم چیکار حاال خوووووب

 بخوابم_2

 بخونم رمان_8

 ببینم فیلم_1

 !موارد همه_1

 ..کن نه؟نگاه میگی!چطوره؟ موارد همه که من نظر به اومممم

 ...سریال یه زدم و کردم روشن رو تلویزیون برداشتمو رمان یه رفتم

 وحال خالقیت یعنی.میخونم رمان میره بازرگانی پیام که هم وقتایی کاناپه رو کشیدم دراز خودمم

 ...کناااااا

 .رفتم خواب به شدو گرم پلکام کی نفهمیدم که میرفتم پیش هویجور که دیگه

 .........دشوری پریدم کردمو خفه گوشیمو جیغوی جیغ صدای

 سمت به افتادم راه شالم پوشیدن بعداز زدم وروم دست به که آبی

 .................................... ...........................پذیرایی

 کف معمول،مشغول طبق خانومم شیوا و بود مهرسامم خوردن به کردم شروع میزو پشت نشستم

 .....ساییدن
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 ..دهش عادی براش شاید نمیدونم..خوردااااا دبش سیلی یه ازش پیش ساعت چند همین حاال خوبه

 ....واال!بچسبه میخواد فقط بیاد پیش واسش چی که نداره تفاوتی براش آویزون یه خوب اما

.............................................. که شدم خوردن مشغول انداختمو باال بیخیالی سر از ای شونه

......... 

 ارم؟؟ شهربازی بریم امشب سامی:شیوا

 ...واقعا بگم چی نمیدونم پوووووف.....حد تاچه دیگه آخه واااااای

 .........شده عادی براش اینکه مثل ولی میکنه تعجب من مثل مهرسامم االن میکردم فکر

 اگه ازیشهرب برم ها بچه مثل همش نیستم بیکار منم..رفتیم پیش چندوقت همین:گفت باسردی

 ..ببرتت راننده بگو میخواد دلت خیلی هم تو

 ......باطل خیال زهی!جوک میگم من شـــــــد کم خانوم این روی اگه حاال هه

 میخواد شهرباز دلم االن من...بود پیش وقت خیلی مال اون!دیگه نشو لوس سامی اهه:شیوا

 ...نمیچسبه تو بدون بعدشم

 .....میریم باشه:گفت میلی بابی کشیدو موهاش تو دستی کالفه مهرسام

 ..(چندش دختره ایش!)سامی خوبی خیلی واااااااای:شیوا

 .......انداخت بهم پرسشی نگاه یه نه؟؟و مگه میاد هم ایرسا البته:مهرسام

 .............شه حاضر اتاقش تو رفت و کرد نگام چپ چپ گوریله شیوا

 دادنشو حرص آخری دم این نمیشه خدایی ولی..جاان جانمی شهربازیم عاشق من جون آخ

 ...شم بیخیال

 ..نمیام من اصن...اصن.بیام نمیخواست دلم میگیری؟؟شاید تصمیم من طرف از چرا:من

 !نیا خوب:گفت تفاوتی بی با

 چییییییی؟؟:شد گرد چشام

 .........نیا نداری دوست خوب میگم:مهرسام
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 موخوامـــــــــــــــ من مامان وای

 چه..نمیندازم زمین روتو میکنی اصرار انقد که حاال!دلرحمیم پذیرو مسئولیت آدم که حیف اما:من

 ..مهربونه زیادی مرده صاحب دل این کنم؟

 سمت به افتادم وراه نیاوردم خودم روی به منم ولی بود گرفته خندش انداختم بهش نگاه یه

 ...اتاقم

 

 !شکمربند همرنگ تفنگی لوله مشکی، جین شلوار یه با کردم تنم سوخته ای قهوه مانتوی یه

 .........خودمو کنم آرایش نمه یه که رفتم پوشیدم که ایمم قهوه شال

 دیگه میاد مانتوم به که االنم و دارم دوست واقعا رنگو این چون..زدم گوشتی رژ یه عادتم طبق

 ....بهتر

 تکمیل آرایشم و کشیدم باالم پلک واسه باریکم چشم خط یه و زدم همرنگشم رژگونه یه

 ..........!شد

 خخخخ!اههههه؟؟ میدونم خودم بگم چندبار بابا ای!ایول شدم ناناس چقد که وای

 متس افتادم راه مشکیم بلند پاشنه کفشای پوشیدن بعداز برداشتم که کوچیکمم چرم کیف

 .................................... .................................................پذیرایی

 ................پوشیده لباس ها ای عقده مثل بازم وباش خانوم هه

 ..بود شدن پاره مرز در شلوارشم بماند تنگیش که بود پوشیده آبی کوتاه مانتوی یه

 !!سانتیش16کفشای همرنگ مشکی گردن شال یه همیشه مثل و

 .........میومد بهش هم خیلی که طوسی های مایه تو رنگ یه و بود زده اسپرت تیپ که مهرسامم

 .......................................... ................................بریم خوب:مهرسام

 .....عقب منم شدو سوار جلو رفت پرروییش عادت طبق که شیوا

 ..بود قشنگ زیباو چقد گذاشت آهنگ یه مهرسام نشستیم همینکه
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 ..میکنم هل و میبینم تورو

 ..میکنم تحمل رو چی همه

 .منی مال اخه خیالم تو

 !منی خیال تو فقط که تو

 میریزم بهم رو دنیا تو دیدن واسه

 عزیزمــــــــــ پیشم بیا نموند راهی دیگه

 تو دل من دل مثه عاشقه اگه

 منو ذره یه حتی داری دوست اگه

 میکنی حس توهم منو حس اگه

 منی؟ مال بگی دفعه یه میشه چی

 بمونمــــــــ تنها نذار

 جونمـــ آروم بیا

 ..نمیتونم تو بی دیگه

 ..چشمام ابریه ببین

 دستام توی دست بذار

 میخوامــــــــــ تورو دنیا قد

 منه پیش تو حواس اگه

 ..میزنه زل بهم چشات اگه

 میکنی فکر من به هم تو اگه

 بکنی؟ دل بری میخوای چرا

 گــــــه نمی دروغ بخدا تو چشمای آخه
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 خوب داری دوست منو

 دیگهــــــــــــــ بار یه بگو

 تو دل من دل مثه عاشقه اگه

 منو ذره یه حتی داری دوست اگه

 میکنی حس توهم منو حس اگه

 منی؟ مال بگی دفعه یه میشه چی

 بمونمــــــــ تنها نذار

 جونمـــ آروم بیا

 ..نمیتونم تو بی دیگه

 ..چشمام ابریه ببین

 دستام توی دست بذار

 میخوامــــــــــ تورو دنیا قد

 

 ......براش میمیرم من که آخ..رسیدیمـــــــــــ یوهووووووووو

 

 

 ....شهربازی سمت افتادم راه شدمو پیاده شوق با

 !شم؟ سوار چی همه از اول حاال خوووب

 ..عشقه و وفلک چرخ ایول........اوممممم

 !برسیم بهت ماهم کن صبر..یواشتر:مهرسام

 ........رسیدن بهم کردم صبر دیگه؟پووووف کنم چیکار وال و شل این با بابا ای
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 رخچ سمت میرفتیم داشتیم هم با همینجور..مهرسام به بود چسبیده عادتش طبق که هم شیوا

 ...که وفلک

 ..شیم سوار دیگه چیز یه بریم ندارم دوست وفلک چرخ من سامییی:شیوا

 ..میکنه نطق ما واسه دیگه اینم باو خفه

 تدوس هم شما میشم سوار میرم االنم دارم دوست خیلی که من نخیرم:گفتم لجبازی روی از منم

 ..........افتادم راه جلوتر بعد..نیاین ندارین

 نخواد دلش هم شیوا شم سوار میخوام منم کن صبر:کرد خرذوقم بسی مهرسام صدای از که

 !نکرده مجبورش کسی

 ...طرفشون به برگشتم و شد شل نیشم ناخودآگاه

 !بگه؟هه میتونست چی..بود کرده اخم و بود گرفته حرصش هم شیوا

 شیوا؟ نه مگه میمونه ما منتظر اینجا هم شیوا..خوب وایسادی؟بریم چرا:مهرسام

 ..نگفت چیزی دادو تکون سری عصبانیت با هم شیوا

 ..دیگهههه بریم:روانی میداد هلم پشت از مهرسامم

 ..خنده زیر زدیم پقی باهم شدیم سوار خوب همینکه

 !برجکش تو خورد ناجور عجب خخخخخخ بود شده دیدنی شیوا قیافه هم واقعا اوووف

 نه؟ گرفتم حالشو خوب:گفت بود اومده بند خندش تقریبا که مهرسام

 ..میدادم تکون تایید نشونه به سرمو و میخندیدم فقط منم

 .............................بود نکرده حرکت هنوز وفلک چرخ

 ..کرد اخم یهویی خیلی افتادو یکی به مهرسام چشم خنده میون

 فوق میزد ژکوند لبخند که کرد اشاره جلویی پسر به اول ابروهاش با و رفت روم غره چشم یه

 !خروج قسمت به بعدشم من واسه ضایعــــــــ

 ..شم پیاده عمرا!وچل خل دیوونه
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 ..شم سوار میخوام من نشدیم سوار هنوز که چی؟ما یعنی نمیام من:من

 ..که میشناسیم. اینجا نکن بحث من با ایرسا:عصبانیت با مهرسام

 نمیام گفتم:من

 نه؟ نمیای که:مهرسام

 ..نه:من

 ...شیم پیاده میخوایم ما نکنین حرکت لطفا آقا.. باشه: مهرسام

 ..........................میکشوند خودش دنبال منو کشیدو دستمو حرفم به توجه بدون بعدشم

 دی؟همونجاکر چیکار ببین:گفتم روبهش کشیدمو پس عصبانیت با دستمو بیرون اومدیم همینکه

 کندی جا از دستمو میچسبونی آمپر سریع چرا میخواست وفلک چرخ دلم من دادیم دست از هم

 میچسبونی؟؟ آمپر سریع چرا

 تلیس تو بره هم یارو این شدی؟میخواستی راحت چیه؟؟نا هاااااان:گفت داد با تقریبا دفعه یه که

 !هاتون؟ پیشه عاشق

 گفتـــــــــــ؟؟؟؟ چی این....بعد ولی نگرفتم منظورشو اولش

 بیشعوری خیلی که میگی؟؟واقعا وپرت چرت چرا:گفتم عصبانیت با

 نمیسوزی؟؟؟؟ همین بخاطر االن اینه؟؟مگه غیر میگم؟؟مگه دروغ مگه:گفت خشم با اونم

 ..فممتاس برات:گفتم دادمو تکون براش تاسف روی از سری فقط پس نداشتم گفتن برای حرفی

 شیوا از دور و نیمکت سمت افتادم راه بعدشم

 ..........نشستم

 

 ..........................سمتمون اومد کشیدو موهاش تو دستی کالفه انداختم مهرسام به نگاه یه

 اومدید؟ زود انقد شید؟؟چرا سوار نمیخواستین پس؟مگه شد چی:شیوا

 ..شیدیم منصرف:مهرسام
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 ........کرد نازک برام چشمی پشت زدو پوزخندی هم عوضی اون

 ....سمت اون کردم رومو ندادمو محل منم خالصه..ندارم دیگه رو یکی تو حوصله بابا برو

 ...فکر تو همه و بودیم نشسته همینجور

 !هواییــــــ ترن:گفت ذوق با مهرسام یهو که

 به نه وحشتناکش اخمای به نه..کرده ذوقی چه ساله6-1 های بچه همین مثل..خدا تورو کن نگاش

 .........اآلن

 ..شیم سوار بریم:وگفت ما سمت کرد روشو

 ..ندارم دوست من هوایی؟اما چی؟؟ترن:داد قورت دهنشو آب نگران قیافه یه با شیوا

 !میریم ایرسا منو نیا تو خوب:گفت تفاوتی بی با مهرسامم

 !!پررو بچه میگیره تصمیم من جای به سریع چرا این.واه

 خودش دنبال منو و گرفت دستمو خوشکلش عادت طبق بگم چیزی اومدم تا

 ........................میکشید

 من جای به باشه آخرت دفعه..شم سوار نمیخواست دلم من شاید پررویی خیلی:میکردم غرغر منم

 میگیریااا تصمیم

 حرف دختر آفرین هااا میکنه کف دهنت نزن حرف انقد!میکنی غرغر تو چقد اههههه:مهرسام

 !نباش زرو زر وانقد باش کنی گوش

 حرف رو واال قدیم های بچه هم بچه:گفت شنیدم خوب ولی نشنوم من که طوری زیرلب بعدشم

 ..که نمیزدن حرف بزرگترشون

 خودشااا واسه خلیه اینم زد حرف ساله 06-06 پیرزنای همین مثل شدیــــد بود گرفته خندم

 ........بود شده مسخره قیافش نمیاد بهش هم اصال آخه خخخخ

 سمت به افتادیم راه هم با و نگفتم چیزی منم که دیگه

 ..............................................................ترن
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 کنم چیکارت نمیری عوووووق...زندگی این از ببینی خیر که ای عوووووووق عووووق

 نری چرخ هیجده تریلی زیر عووووق...ندی تز انقد نشی الل که ایشااهلل عوووووق!....خو؟

 پسره بگم چی تو به من آخه...کشیدن ته نفرینام دیگه عوووووق!!....الهی

 .... .......روانیــــــــــــــــــ

 !کل عقل یه بخاطر هم همش بود شده بد حالم حسابی

 ..جنبه بی نقوی نق دختره:مهرسام

 ...شدیم هم نقو نق هنوز اورده سرم مصیبت اینهمه بیشعور

 ...میگی زور بسکه!توئه تقصیره همش ببین:گفتم سمتشو کردم رومو عصبانیت با

 !جنبست؟ بی جنابعالی معده کنم چیکار من خوب!شده چی انگار حاال:مهرسام

 ..داری رو خیلی:گفتم حرص با

 سفینهـــــ بیخیال اینارو حاال..لطفته نظر:مهرسام

 .......نهـــــــــــــــــــ مامان هااااااان؟؟؟وای

 

 .............خونه برگشتیم آقا این دست از خوردن حرص کلی بعداز که دیگه

 .........اتاقم سمت به افتادم راه

 ...میکشوند خودش دنبال منم بکنه میخواست غلطی هر دیوونه پسره مردم مامان واااای

 پوووووف نیستیمااااا شلوار کش ما بگه نبود یکی

 !داشت رو گوریله شیوا دادنه حرص ارزش زدن عوق اینهمه حداقل اومد خوشم نه ولی

 ..من واسه میکرد وفیش ایش چقد

 ...شیم سوار چی میداد پیشنهاد خودش دیگه بود اورده کم بسکه آخرش بیچاره

 ..که میشناسید مهرسامو هم شما ولی
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 نکنم فکر که هم ایرسا ندارم دوست که من:میگفت میداد تز هرچی....بهش میزد ضدحال همش

 .....بری میتونی تو خوب ولی بیاد خوشش

 دلم کوچولو یه که هرچند میکردم حال لحظه اون چقد که اوووف میشد بیخیال بود تنها که اونم

 ....بود خوب بسی کل در ولی سوخت براش

............................................ برد خوابم کی نفهمیدم که زدم حرف خودم با اونقد که دیگه

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

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

 یه اصن سخته چه پووووف شدم بیدار خواب از گوشیم آالرم زنگ صدای با صبح

 وضعیــــــــــ

 !بروبچ و مری پیش برم میخوام شم حاضر رفتم زدم روم و دست به که آبی

 !!کبتن میکنه مفتخر باشه اینجا خوشکلش دکی وقتایی فقط که هم خره اون تنگیده براش دلم

 شمچ دکی این میاد میزنه جیم اینجاست دکی وقتایی مری بسکه..بگم رفت یادم راستی آهان

 ....کرده اغفال بستمونم وگوش

 خخخخخ!میگیره رو مری سراغ نامحسوس کامالاااا صورت به گاهی

 ...دادم تکون سری باشن خوش بذار باو بیخیال

 یخورهم روش سوخته ای قهوه کمربند یه که مشکی مانتوی یه..پوشیدم چی بگم بذارید حاال خوب

 ..پوشیدم مانتومم همرنگ جین شلوار و

 ......................کنم آرایش یکم که رفتم انداختم سرم رو که ایمم مشکی،قهوه شال

 ...زدم باال موهامم زدمو مالیم قرمز رژ یه

 ..دش تکمیل آرایشم و زدم هم نامرئی گفت بهش میشد تقریبا که کشیدم باریکم چشم خط یه

 سمت به افتادم راه ایم قهوه کفشای پوشیدن بعداز برداشتم که مشکیمم کیف

 .................................... ....................................پذیرایی

 خانوم؟؟ زهرا:من
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 خانوم؟ بله:خانوم زهرا

 ..بگید همینو پرسید جون سوسن اگه دوستم پیش میرم دارم من منکزهراجون

 ..باشید خودتون مواظب..حتما خانوم باشه:خانوم زهرا

 ....ماشین سمت افتادم راه اومدم بیرون که خونه از دادمو تکون سری

 

 ............رسیدیم باالخره آخیشش

 سمت به مافتاد راه کردمو هم تشکری دنبالم بیاد گفتم راننده به اینکه از بعد شدمو پیاده ماشین از

 ...بهزیستی

 ...................زدم در....اتاق طرف به افتادم راه مسئوالن با هماهنگی بعداز

 !جادوگرست کنم فکر ها بچه وای:شنیدم اتاق از مریمو صدای

 ...........کرد باز درو اومد دادو رضایت باالخره دیقه چند بعد

 سیلووووووووم:من

 ...دیوونه خبرته؟ترسیدم چه بیشعور هههههه:بچم کرد سکته بود کرده باز درو ترس با که مری

 میگم اباب ای!نمیشم تو،مزاحم نمیام دیگه مرسی،نه خوبم،اوهوم سالم،منم:زدم نما دندون لبخندی

 دلرحممممم که منم میکنی موذب ادمو میبینی انقد نکن اصرار

 ....داخل رفتم خودم کنارو زدم و مری

 وقت چه حاال..وچل خل دختره:گفت سرمو تو زد یکی خوشکلش عادت طبق اومد و بست درو اونم

 ..ترس از کنم سکته بود نزدیک!روانی؟ بود اومدن

 جوراین اوردید باال گندی چه باز ببینم بگید وللش اینا اینجایی؟؟حاال هنو چرا جدا؟؟پ اوهههه:من

 تشنست؟؟ خونتون به جادوگره فهمیدم که

 ...یکم فقط باو هیچی:مری

 !ریزی کرم:باهم عادتشون طبق والی سی سی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر* گیسو* |... بگو بهم رمان

 

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

 

125 

 

 سر الییب چی جدی نه ولی..بگین جدید چی یه همیشگیتونه کار که این خوب:گفتم تفاوتی بی با

 !اوردین؟ بیچاره اون

 دامم بود اینجا خودش وقتی تا که نیست!واسش میشه کباب دلش آدم بیچاره میگه جور یه:مری

 !شده ناراحت بچم میرفت صدقش قربون

 عوض بحثو سریع هم شما گفتم عریضه نبودن خالی برای چی یه من..توام حاال خوب خیله:من

 شده؟؟ چی بینم بگین کنین

 ..کردیم زندانیش دستشویی تو فقط هیچی:گفت تفاوتی بی با مری

 چی؟ واسه شه؟؟حاال خفه وقت یه نگفتین دیوونه!همین میگه باحالم چه هه:من

 دمب بوی از و وسواسیه میدونستیم چون.....داره جون تا میمیره؟هفت مگه عفریته اون باو نه:مری

 !متنفره

 کردین؟ حقش در لطفو این چرا حاال میگم میدوستم خودم اینو باهوش هه هه هه:من

 با من هک میداد؟درصورتی گیر اتاق این بودن تمیز به میومد همیشه یادته جادوگر زنیکه وااای:مری

 االح..میداد گیر بود اومده اینجاست؟دیروزم بهزیستی این اتاق ترین تمیز بگم میتونم جرات

 خوب لیو نزد اولش..بود اورده دبستانیا بچه معلمای همین مثل هم شیلنگ ایندفعه کنار به اینش

 انتقام کال میشناسی که منم..دستم کف زد چندتا دادم جوابشو منم و کثیفه اتاق گفت که وقتی

 این هخالص دیگه...نمیبرد خوابم شب نمیووردم عجوزه این سر بالیی یه اگه یعنی!خونمه تو جویی

 .....شد این که شد

 !بوده؟ بوزینه تا سه شما کار فهمیده هم حاال:من

 !میکنه؟ کارا این از ما غیراز به کی خوب ولی نمیدونیم:الی

 به شاید دازهبن لنگ پیشتون بیاد باید شیطونه بابا..دیگه هستین شما مارمولکایی عجب اومممم:من

 !بپذیرینش شاگردی

 ..شد خنک حسابی دلم که یکی من هرچی حاال:مری

 .کرد نمیشه کاریش..دیگه خبیثی بله:من
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 یب اینا حاال:وگفت نشست من کنار اومد بعدشم هم شما بردارین دست حاال خوب خیله:سی سی

 آق این با داشتین جالب تراژدی چقد نیومدی اینجا که وقتی چند این تو ببینم بگو خی

 .....بینم بنال!مهرسام؟؟

 ...........مداد شرح واسشون بودمو نگفته بهشون که همونجایی از نشستم بدبختم منه دیگه هیچی

 ..............میزدن گاز زمینو داشتن پوکم کله سه اون

 !داره؟ خنده چیش نکبتا شد گرون مسواک نخندید کوفت:من

 !خلی چه تو دختر که اووووف:سی سی

 ...پررو بچه خلی خودت..درد:من

 میپره؟ اون و این به تو بخاطر همش که نمیگی مگه..دیگه میگم راست د:سی سی

 چی؟ که حاال..آره خوب:گفتم تفاوتی بی با

 میکرده حسودی بابا خوب میشی ناراحت کمه تختت یه میگم اونوقت..بفرما آها:سی سی

 ..دیگهههه

 من؟؟ حسودی؟واسه:من

 وت واسه اعصابشو باید چرا خودش قول به میده؟یا معنی چه کاراش این وگرنه دیگه آره:سی سی

 کنه؟ خورد بیخودی

 بابا؟؟ نه:رفت باال ابروم تای یه تعجب از

 .......................................... ....................................خنگه آره:سی سی

 زدم بهزیستی از کردم خداحافظی ازشون پوک کله سه با زدن فک کلی بعداز منم که دیگه

 ....بیرون

 ............................................... ......................افتاد راه شدمو ماشین سوار

 

 ...خوب میگه؟اما راست سیمین یعنی وای
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 ناراحتم نحوی یه به درتالشه هی و میکنه اذیتم انقد چرا پس اینجوریه اگه....نکنم فکر نه

 ........کنه؟

.................................... پوووووف نمیدونم...گرفت نادیده نمیشه هم رو سیمین حرفای ولی

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

 ...........خونه داخل رفتم و کردم تشکر راننده از معمول طبق

 ...شد بلند آیفون صدای که بودم نشده دور در از بیشتر چندقدم هنوز

 هس چی واسه حاال گفتم منم پوووووف! تره؟ جیغ منم گوشی زنگ از چرا این کردم سکته ههههه

 ..باو کنم نگاه آیفونو برم ساعت

 .....................کردم بازش رفتم که دیگه..باشه میخواد هرکی دیگه میکنم باز درو وللش

 ..سالم:راشا

 ..دیگهههه مهرسامه دوست خره بابا ای!میکنه؟ چیکار اینجا این واه

 ....داخل هستید؟؟بفرمایید خوب سالم:من

 تهران برگشتم طوالنی مدت یه هستش؟؟بعداز مهرسام ببخشید:پرسید من به رو و داخل اومد

 ...داره هم رفیق یه نیست یادش اصال

 !خو؟؟ کنم چه من ولی دلخوره یکم بود مشخص!من؟ به میدی توضیح چرا حاال بابا باشه

 رمب من بشینید( کردم اشاره کناریم مبل به)اینجا فعال شما حاال خوب...اوهوم:دادم تکون سری

 کنم صداش

 ..ممنون خیلی:راشا

 ..............زدم در..اتاقش سمت افتادم راه بعدشم..خواهش:من

 بله؟_

 .........راشا آق پیش رفتم ای اضافه حرف هیچ بدون بعدشم..پایین بیای بگم گفت اومده راشا:من

 .......نشستم روییش روبه مبل رو
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 هستین؟ خوب شما:راشا

 ..................................نگفت چیزی کردو ای خنده!ام زنده هنوز خدا شکر ممنون بله:من

 اج همه نکبت دختره ایششش..کرد مستفیضمون وجودش از اومد خانوم شیوا هم بعد دیقه چند

 ...برسونه خودشو باید هم

 فحش میون پرید راشا یهو که میکردم بارونش تیر حسابی دلم تو داشتم همینجور که دیگه

 ........!دادنم

 اومدی؟ سامی:راشا

 ..بود کرده اخم باز چرا نمیدونم که مهرسام به رسیدم گرفتم نگاهشو رد

 ...............................نشست راشا کناریه مبل رو اومد دادو تکون سری

 ..نمیدی جواب میدم اس میزنم زنگ هرچی جشن بعد..ناپیدایی سامی:راشا

 .شلوغه سرم:مهرسام

 !کردی؟ فراموش منم که حد این تا یعنی..معرفت بی:راشا

 .....بود شده سنگین بسی فضا و بود کرده سکوت اخمش اون با مهرسامم

 پووووف!بگم؟ میتونستم چی بودم چغندر نقش اونجا کال که منم

 اومدااااا یهویی چه هم راشا این میگم

 ..بوده کشور از خارج شاید پس نبوده تهران که گفت

 ................میدیدمش شده که بارم یه واسه قبال حداقل وگرنه

 هم ماش:گفت من به رو راشا یهو که نمیشنیدم چیزی و بودم فکر تو خودم واسه همینجور که دیگه

 !هستین؟؟

 بله؟ که بود این منظورم یعنی ببخشید هاااااا؟؟نه:گفتم حواس بی

 کنیم؟ بازی ما با میاید هم شما گفتم:گفت کردو ای خنده تک

 چی؟؟ بازی:من
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 ..حقیقت یا جرات:راشا

 نه؟ که چرا..هستم منم بله بله آهاااان:من

.......................................... بابا برو سمت اون کرد روشو زدو پوزخندی مهرسامم همونموقع

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

 ...........راشا به افتاد که چرخوند رو بطری مهرسام اول دور

 حقیقت؟ یا جرات:مهرسام

 ..حقیقت:راشا

 تخوش دختر یه از شده حاال تا:گفت اخم نیمچه یه با راشا به رو کردن فکر یکمی بعداز مهرسام

 بیاد؟

 ...آره خوب:گفت تفاوت بی لبخند یه با بعد کردو فکر یکم هم راشا

 .........داد تکون سری حرص با شدو تر غلیظ اخمش

 .......شیوا به افتاد سرش....چرخوند رو بطری بود راشا نوبت حاال

 حقیقت؟ یا جرات:راشا

 !حقیقت:شیوا

 دوستی؟؟ شایان با هنوزم:پرسید کرد فکر که یکم راشا

 ..که واقعا...دختره کرد قرمز یهو....بازم اما نیست بعید ازش هه

 !دیگه میشناسدش خوب. تفاوت بی که مهرسامم بود مونده باز دهنم که من

 محلت گس خیلیم که نیست ایکبیری ایششش)انداخت مهرسام به نگاه یه نگرانی با شیوا ولی

 ..نه:گفت و(میده

 .......................چرخوند شیوا ایندفعه

 !بوزینه؟ این میگه چی االن من به افتاد سرش وااااای

 حقیقت؟؟ یا جرات:شیوا
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 ..حقیقت:من

 برام چشمی پشت بعد و..واقعا برام سوال شدی؟؟؟آخه آشنا مهرسام با چجوری قبال تو:شیوا

 ....کرد نازک

 ...خدااااااا آخه؟؟؟ای بذارم دلم کجای دیگه اینو شدم بدبخت ولی هههههه....باو خفه

 ..........ر فـــــکــــــــــــ..ایرسا کن فکر

 ...بود اینجا آشنایی اولین!هم به خوردیم رستوران یه تو اومممم:گفتم مکث یه بعد

 ............نرسید ذهنم به ای دیگه چیز میگفتم سه سریع باید..شدم وزنده مردم پوووووف

 .....بهتر نمیبینم نحستو ریخت!مارمولک بیشعور سمت اون کرد روشو گفت ایشی هم شیوا

 ....میچرخوندم باید بود من نوبت حاال

 !!نخوردم ضدحال خودم ایندفعه یه خوبه اووووف...مهرسام به افتاد سرش چرخوندم رو بطری

 حقیقت؟ یا جرات:من

 .جرات:مهرسام

 ..................حاال؟؟ بپرسم چی.... اوممممم

 !آخه؟؟ کن چیکار بگم مثال پووووف..نمیرسه ذهنم به چیزی بود بهتر حقیقت اههههه

 ....یافتممممم آهاااان

 اوکی؟؟ بخوری ازشون قاشق6حداقل باید هم تو میکنم نمک فلفل پراز غذاتو من:من

 چیییییییی؟؟چیکــار:رفت در کوره از شنید تا یهو بود کرده اخم اونموقع تا که مهرسام

 دیوونــــــمـــ؟؟؟ تو مثل من کــنــــم؟؟؟؟مگه

 نزده زیرش االن تا هیشکی بدی انجام باید نداره ربطی من به:انداختم باال ای شونه تفاوتی بی با

 ...نیستی استثنا هم تو

.............................................. هه گفتی تو چون حتــمـــــا:مهرسام

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

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

 سرویس مهنمو دهن اوردم شانس سرخه عصبانیت از صورتش االنم خخخخ بود سوخته حسابی

 نکردااااا

 .....میدونم ندارم شانس که من ولی خدااا پووووووف

 که گفتم نهههههه واااااااای که چرخوند چرخوندو چرخوندو مهرسام..دادیم ادامه رو بازی دوباره

 !نمونش اینم ندارم شانس

 .......بیچاره منه به افتاده سرش......بفرما آ

 حقیقت؟؟ یا جرات:گفت روبهم زدو خبیث لبخند یه مهرسامم

 !!جرات:شم بدبخت ممکنه حقیقت نگم بهتره دادم قورت دهنمو آب

 ...بدتره از بهتر بد ولی شاخمه تو شدن بدبخت هرچند

 شههمی عزیزمــــــــ نمیگم هم سختی چیز درضمن!نیستم دیوونه تو مثل من نترس:مهرسام

 ...باشن درجریان بگی هم بقیه واسه میخوام االن خوب ولی میگی بهم خودت

 میگه؟؟ چی یعنی خدا وای ناجووووووور میزنه مشکوک داداش جون یعنی

 مدار دوستت عزیزم مهرسام:بگی احساس با و بزنی زل عشقت چشمای تو کافیه فقط:مهرسام

 !همین

 .....چیییییییییی؟؟؟؟:من

 

 ....زد خبیثی لبخند بعد و!کنم؟ عوضش میخوای...اومممم چیه؟:مهرسام

 ..پووووف بدتره دیگه دومش انتخاب دیوونم؟؟؟مطمئنا مگه نه..واه

 ولش نه..که الهی مجبورم بازی یه خدا؟؟بخاطر تورو ببین ولی بهت نگفتم االن تا من بیشعور خو

 ..بهتره نگم کن
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 ..عمرا:گفتم گستاخی با فقط

 چیز یه و..نیست مربوط من به کردی انتخاب خودت بگی باید:گفت اخم با ایندفعه مهرسام

 قح هم تو پس نکرده جرزنی کسی االن تا بعدشم عزیزمــــــــ که نیست بارت اولین!دیگه

 ..سریع تند زود بگو..نداری

 ..باد خودم بر لعنت که کردم دیگه؟؟خودم کنم چیکار اهههه

 دارم دوستت:گفتم شنیدم زور به خودم که آروم خیلی صدای یه با

 ..چی؟؟نشنیدم:مهرسام

 .دارم دوستت:باالتر بردم یکم صدامو

 ..نمیرسه صدا:مهرسام

 !!شد خشن زیادی دیگه حاال نه..میکنم یارو این کله آخرش من واااای

 .دارم دوستت:گفتم و باالتر بردم صدامو بازم

 ..میاد پیش کم موقعیتا این از..باالتر ببر رو ولوم:مهرسام

 دوســـــــتـتــــــــ میـــگــــــم بابااااا ای:گفتم داد با شدمو کفری دیگه دفعه این

 شدددد؟؟؟ خوب دارمـــــــــ

 .رفت یادت مهرسامو..نچ:مهرسام

 هااااااان؟؟؟؟ این به بگم چی من آخه دربیاااااااااررررر حرص عوضی پسره

 ــــزمــــ،� �مــهـــرســــامــ،عز:گفتم شمرده شمرده و باحرص بلند صدای با قبل مثل

 دیگههههه؟؟؟ شدی راضی. ،دارمـــــــــــ دوســـتتــــــ

 ..میترسم نکن اونجوری دیگه چشماتم حاال!توقعم کم کال من آره:مهرسام

 شکستگی بدنش در ناحیه862از همچین زنی ب!!!!توقعــــــــــــــــــ کم پرروئه بچه

 دلرحمـــــ که منم داره گناه باز نه ولی هاااا شه ایجاد

 ....درگیرم خودمم با کال کن ولش پوووف
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 بگمااااا خودم بود محاالت از یعنی..گفتم رو کلمه چهار همین شدم زنده و مردم که آخ

 شششای..خان مهرسام گلوی تو بپر هلو شد!خوشمزگی همین سادگی،به همین به!من جون ببینین

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

 میخواستش االن نمیداد محل بهش زیاد مهرسام که هم راشا شدو تموم هم بازیه این که دیگه

 ...بیچاره بره

 اوکی؟؟ ها بیای حتما نکنم تکرار دیگه خوب:فتگ مهرسام روبه راشا که بودیم وایساده در دم

 شلوغش زیادی یخورده دیگه هم خواهرت نمیکنی فکر ولی میام باشه:داد تکون سری مهرسامم

 !نیست که بچه میگرفتین دورهمی یه کرده؟خوب

 ..موندم بشر این گویی رک کفه تو هنوز من یعنی

 چه..میکنه مجبور مامانو هرسال!دیگه که میشناسیش خودت داداش:کرد ای خنده تک هم راشا

 ..نمیرسیم زبونش کرد؟؟به میشه

 واهرمهخ تولد جشن..بیاین میتونین داشتین دوست اگه هم شما:گفت منو سمت کرد روشو بعدش

 ..میشیم خوشحال بیارین تشریف..شب فردا

 .ممنون هم دعوتتون از..نه؟میام چراکه.حتما باشه:گفتم زدمو لبخند یه متقابال منم

 ....داد تکون سری اونم

 تاکید نامزدم کلمه روی)نامزدمم و من!جان راشا که گفتم:گفت راشا روبه کردو اخم مهرسام که

 ..حتما میایم(کرد خاصی

 همین ظورممن منم البته.....الـ:ترسید نمه یه خدا بنده که گفت اینو عصبانیت با جورایی یه البته و

 .فعال برم دیگه من خوب...بود

 ......داد تکون سری عادت طبق که مهرسامم کردمو خداحافظی منم

 مهرسامو ایول ترسیدااااا چه ذلیل زن مردای همین مثه هم راشا این..میگیره خندش آدم هه

 !جذبش

 !چنده؟ ساعت مگه بینم وایسا..میاد خوابم چه وللش اینارو حاال اههههه
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 ...بخوابم شام تا حداقل برم..ونیمه شیش ساعت اوه اوه

 !بچسبه شامه اقال شد کوفتم بهم رفتناش غره چشم و آقا وتخمای اخم با نهار چونکه

 ......اتاقم سمت افتادم راه فکر این با که دیگه

 

 !تفلد جشن بریم مهرسام با میشم آماده دارم االن که بگه براتون جونم خووووب

 .....پوشیدم چی بگم بذارین

 ...بود خاص کل ودر داشت کوتاه حریر آستینای که پوشیدم رنگ صورتی ماکسی لباس یه

 !جیگمله خیلی ووییییی میخوره رنگ سفید ناز پاپیون یه جلوشم تنمه فیته

 ...هسفید که مجلسیمم کیف لباسمه همرنگه کفشامم...پوشیدم سفید ساپورته یه زیرشم

 !ستش ی رژگونه زدمو لباسم همرنگ رژ یه..آرایش شرح حاال خوب

 ...زدم پلکم باالی به مات صورتی یه هم سایه

 که دمز ریملم یه کشیدم باالم پلک واسه خوشکل دار حالت ولی باریک یه معمول طبق چشمم خط

 !شد تکمیل ناناسم آرایشه

 ناز کلی هم کال و زدم موهام طرفه یه به هم صورتیه لباسم همرنگه که کوچیکم سره گل یه

 خخخخخ..میدونم میدونم..شدم

 !تنوع خاطر واس کردم ساده شینیون یه اینبار بود ساده دفعه اون چون موهامم

 سمت به افتادم راه تکمیله که تیپم دیگه خوب انداختم سرم رو که شالمم

 .................................... .................................................. ......پذیرایی

 ...همرنگش شلوار با بود پوشیده مردونه مشکی اهنپیر یه ایندفعه کردم نگاه بهش

 ..میومد بهش واقعا که بود پوشیده روش خوشکلم زرشکی کت یه

 !میاد بهش بپوشه هرچی تحفه این هرچند

 ..میکرد نگاه بهم داشت اونم اومدم خودم به لحظه یه
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 ...بیا زود منتظرم ماشین تو:گفت و خروجی در سمت رفت میکنم نگاش دارم دید تا

 !!مثال؟؟ میکنه فرقی چه میرفتیم باهم دیوونه؟؟خو این میکنی اینجوری چرا..واه

 .خخخخخ نیست دعوت خانوم گوریل ایندفعه خوبه میگم راستی..اصن چه من به وللش پوووف

 !بچم پرش تو خورد بدجور

 ...ماشین سمت به افتادم راه دادمو تکون سری..بسه گفتن وپرت چرت دیگه خوب

 

 .......خداروشکر خوب رسیدیم باالخره

............................................ جشن سمت افتادیم راه و شدیم پیاده ماشین از

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

 !مهرسام بغل تو کرد پرت خودشو دختره یه شدیم وارد که اولی همون

 ...بکنم گیساشو تک تک میخواست دلم.حسابی بود گرفته حرصم

 !بود شده تنگ برات دلم چقد نمیدونی که اومدی؟؟واااای سامیییی داداش_

 !!نکبت شه تنگ عمت واسه دلت هه هه

 !رزا؟ خوبی:مهرسام

 کیه دختره این راستی:داد ادامه مهرسام به رو ترو پایین اورد صداشو یکم...خدا شکر آره:رزا

 !برادرم؟ همراته

 ..ایرسا هستش نامزدم:مهرسام

 من حاال!درنمیاد؟ صدات داری نامزدم!نامرد:گفت زدو مهرسام شونه به مشت یه اعتراض با رزا

 !کنم اختالت یکم داداشمم زن با میخوام فعال.میرسم یکی تو حساب به بعدا

 خوبی:گفت سمتمو کرد روشو رزا که میکردم نگاشون بز مثه و میخوردم حرص اونموقع تا که منم

 !خوشبختم..راشا خواهر..رزام هانی؟؟من
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 و ومدمی نظر به خوبی دختر ولی!شه خنک دلم یکم میشد ضایع نمیدادم دست االن داشتم دوست

 گرمی به دستشو پس داره دوست راشا مثل هم مهرسامو که بود معلوم گفتناش داداش داداش از

 ........فشردم

 !(داداش؟ جون داشتین قلمو لفظ!اوهوع.)خوشبختم آشناییتون از ایرسام منم ممنون:من

 عرفتم بی این!بگیرم؟ قرض گرامتونو نامزد این میتونم جون ایرسا خوب:زد روم به لبخندی اونم

 ....شده تنگ داداشم برا دلم بزنه ما به سر یه که نمیاد

 !چی؟؟ واسه اجازه واه

 اشم تولد:دادم ادامه پیشونیمو تو زدم ناخون با!راستی نه؟آی که چرا..البته:گفتم حال این با

 !مبارک تولدتون...نبود حواسم ببخشید بود؟آخخخ

 که ماهم مهرسام آقا این!داری مشتی داش مرام یه تو حداقل خوبه..عزیزم ممنون:گفت خندیدو

 ...بگه تبریک یه سختشه

 !خوبه؟ مبارک تولدت!توام بابا خوب:گفت اومد خودس به تازه مهرسامم

 ...بزنم دیدش حسابی تونستم تازه...نگفت چیزی خندیدو باز هم رزا

 هی بودو شده چروک خوشکلی نازو حالت به که بود پوشیده رنگی نیلی کوتاه ماکسی پیراهن

 ...میخورد روش هم مشکی کمربند

 ...لباسش همرنگ کفشای و مشکی ساپورت یه با

 ردهک شیشنیون هم پشتشون و میومد بهش حسابی که بود ریخته صورتش طرف یه هم موهاشو

 ...بود

 ...داشت بانمکی چهره درکل

 دیده توشون هم عسلی های رگه بودنو ای قهوه که موهایی و آبی ،چشمای بود سبزه پوستش

 !گرد صورت یه با میشد

 خخخ.کن ولش..بودما پسر اگه ایول بابا..تووووپ که قدم و اندام

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر* گیسو* |... بگو بهم رمان

 

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

 

137 

 

 رفتن باهم کشید مهرسامو دست دیدم یهو که بودم مردم بچه کردن آنالیز فاز تو هویجور

 !!...............وسط

 (مامانا عینهو خخخ!)روشن چشمم به به میخواستـــــــــ اجازه چرا بگو چیییییی؟؟؟پس

 ...نمیشه روز شبش نمیشه شب روزش نکنه اذیتم روز یه!اجنبی پسره

 ...واال اومده خوشم بشری همچین یه از که من گور به خاک

 ایرسا هستید خوب:شنیدم سر پشت از رو راشا صدای که بودم از سوختن مشغول همینجور

 خانوم؟؟

 !چطوری؟؟ شما..ممنون بله سالم:سمتش برگشتم

 پذیرایی خودتون وایسادید؟؟از چرا حاال خوووب...خوبم منم مرسی:گفت کردو ای خنده تک

 (کرد اشاره کناریم میز به و..)کنید

 ....................رفتم میز سمت به کردمو تشکری

 ودوب من به حواسش کل!میپاییدم هم مهرسامو میخوردم که همونجور برداشتمو آلبالو شربت یه

 ....بود کرده اخم

 عمولیم قیافه یه با پسره یه دیدم یهو که میخوردم شربتمو داشتم که همونجور که دیگه..بابا برو

 ...سمتم میاد داره جذاب حال عین در ولی

 نگاش...میرسه االن دیگه خوب...ای قهوه مردونه پیراهن با بود تنش هم مشکی وشلوار کت یه

 ...........میشم سه که نکنم

 !خوشکله خانوم سالم_

 ..سالم:کردم اکتفا ساده سالم یه به پس نیومد خوشم زدنش حرف طرز از

 !شده؟ حقیر بنده نصیب بانویی چه با آشنایی افتخاره_

 راهوووووو اینهمه میره بانو؟؟کی!اوهوع

 ...بانو ایرسا:گفتم خودش مثل گرفتو خندم ایدفعه
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 اربسی شما با آشنایی بانو،از ایرسا آه:گفت بامزه لحن یه با بود لبش رو لبخند که همونجور

 ....رقــــــــ دور یک افتخار بنده به حال!خشنودم

 چطوره؟؟ برقصیم بریم میگم عزیزم؟؟من:مهرسام

 ...خالق جلل!میمونه بهترون ما از مثل که دیگه؟؟الحق شد پیداش کجا از دفعه یه هااااان؟؟این

 ......................وسط رفتیم باهم و کشید دستمو سریع بگم چیزی اومدم تا

 متصمی من جای به دوباره شد؟؟باز پیدات کجا از یهو تو:گفتم میرقصیدم داشتم که همونجور

 گرفتی؟

 ..میرقصم دارم نزن حرف االنم!نمیگذره بد بهت نباش نگران:زد عصبی پوزخند

 ...زورگو پرروئه بچه ایششش:گفتم زیرلب

 .......نگفتم چیزی دیگه منم و انداخت باال هست که همینه اینکه نشونه به ابرویی اونم

 :میدادم گوش آنگه به و میرقصیدم فقط

 ..هماهنگه من با دلت

 .چشمامه تو،تو نگاه

 ..میرقصه من با تنت

 !میخوامه که حسی همون

 شبهام واسه دنیا این تو

 نیست پناهی آغوشت جز

 ..نیست جایی دیگه اینجا جز دارم من که حالی این با

 میمونم تو با همینجا

 خوبه هوا که جا همین

 میگیره سینه تو نفس
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 میکوبهــــــ تو واسه دلم

 ..دیوونم یه من)

 شم عاقل وقتشه

 شم عاشق بده حق خوبی ته تو

 ..شی پیدا تو که تا گشتم عمرمو

 (8باشی میخوام فقط نمیفهمم هیچی

 ..هماهنگه من با دلت

 ..چشمامه تو تو نگاه

 میرقصه من با تنت

 میخوامهــ که حسی همون

 شبهام واسه دنیا این تو

 نیست پناهی آغوشت جز

 دارم من که حالی این با

 نیستـــ جایی دیگه اینجا جز

 میمونم تو با همینجا

 خوبه هوا که همینجا

 میگیره سینه تو نفس

 میکوبهـــــــ تو واسه دلم

 ..شم عاقل دیوونموقتشه یه من)

 شم عاشق بده حق خوبی ته تو

 ..شی پیدا تو که تا گشتم عمرمو
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 (1باشیـــــــــ میخوام فقط نمیفهمم هیچی

 .....بودم شده خسته منم شد تموم آهنگه

 !گرفت بازومو مهرسام که برگردم اومدم

 ..شدم خسته بشینم برم میخوام!میکنی؟ چیکار:گفتم اعتراض با سمتشو کردم رومو

 !!...اولشه هنوز..ببری لذت من با رقصیدن از باید حاالها حاال:کشید خودش طرف به منو

 

 .....برقصم باهاش کرد مجبورم دوباره و

 !میکنه؟ اینجوری چرا پس نیست اگه خوب هاااا کمه تختش یه اینم واال

 ...مشد خسته میکنی؟؟خوب اینجوری چرا:گفتم دوباره که بودم رقص مشغول آقا زور به همینجور

 !داره؟ ای دیگه دلیل یا شدی خسته:گفت زدو پوزخندی

 چیه؟ منظورت:این؟؟گفتم میگه چی

 !نمیذارم من ولی(کرد اشاره بامزهه پسر به و)یارو اون پیش بری میخوای!واضحه منظورم:مهرسام

 تو به..پیشش برم میخواستم..اصن آره:گفتم لجبازی روی از منم اما میگفت چرت داشت اینکه با

 مربوط؟چیکارمی؟ چه

 آدم اینهمه جلوی نمیذارم منم!نامزدت اینجا:گفت حرص با دادو فشاری یه بازومو عصبانیت روی از

 واسش یاخیل که چون ببری لذت کن من،سعیییی با رقصیدن از ببندو دهنتو پس..کنی اضافه غلط

 ........!ببر استفاده پس شده جنابعالی نصیب فعال میشکونن سرودست

 هم رو پلکهامو لحظه چند عصبانیت روی از و....خیلی..خیلی:گفتم بهشو کردم رومو حرص با

 !کشیدم عمیق نفس یه گذاشتو

 ....شد رقص مشغول زدو پوزخندی عادتش طبق دوباره و دادو چیه؟تکون:نشونه به سری اونم که

 !نکردم پیدا بشر این پررویی بیان برای ای کلمه هیچ واقعا یعنی
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 ،اینهمهبودم منم اگه خوب ولی..کشته منو کشیدش فلک به سر سقف به اعتماد.بیخیال اینو حاال

 ...نبود ذهن دوراز چیزی همچین یه گفتن شاید میپیچیدن پروپام به دخترا

 ..داره حقم میچسبن بهش راست و چپ از شدیم وارد که همونموقع از..اال.

 ........نگو که میاد بدم شیوا امثال مثل آدما اینجور از انقد ایششش

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

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

 ....سرجامون بشینیم بریم داد رضایت آقا باالخره

 !گرفتن درد ناجور پاهام معمول طبق که منم

 ....بودیم بلد هم کاشکی بابا زور؟؟ای رقصیدنم زور چی همه شدماااا خسته چقد پووووف

 .......!کرد بلندم کشیدو دستمو دوباره که بودیم نشسته تازه هنوز

 عایا؟؟ نداشته بر تاب مخش بشر این!برقصه؟ میخواد دوباره یعنی..واه

 ....بدیم کادوهارو بریم میخوایم:گفت که بگم چیزی خواستم سمتشو کردم رومو اعتراض با

 ....زار سمت افتادیم راه باهم نگفتمو چیزی منم که دیگه!شم شاکی میخوام باز فهمید کنم فکر

 زا پر که قیمتا گرون این از دونه یه بودم،مهرسامم خریده ناز طالسفید دستبند یه براش من

 !بود خوشکل واقعا اونم مال...بود گرفته بود قیمتی نگینای

 !سرجامون نشستیم دادیمو بهش که دیگه

 شروع افتاد خوراکیا به چشمم همینکه شمکووووووو بسی که منم

 .......................................... ...............کردم

 بودماااا خودم واس گودزیالیی االن وگرنه نمیشم چاق حاال خوبه میگم!خوردم چقد که اووووف

 کجا؟؟:گفت مهرسام که دشوری برم اومدم

 !توالت اجازتون با:گفتم حرص با

 !آزادی مورد یه این تو:گفت دادو تکوون سری تفاوت بی اونم
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 ...افتادم راه کشیدمو عصبانیت سر از پوفی

 

 

 ............نیستم کنترل تحت دیگه شکر خدارو خوب!تمومید هم تفلده این

 !میکرد بارم تیکه میکردو اذیت همش ناجوووووور بود کرده خطی خط اعصابمو

 هکن خیس خودشو بود نزدیک رفت بهش غره چشم یه فقط مهرسام بیچاره که بامزهم پسر اون

 وضعیــــــــ یه اصن خخخخ...بچم

...................................... رسیدیم باالخره جشنه این کردن توصیف کلی از بعد که دیگه

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

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

 !میگذره تفلد شب اون از ای هفته چند یه

 ......شدین حفظ کنم فکر دیگه!پنیر کاردو معمول طبق مهرسام منو که مدتم این تو

 ....جور منم با و بود خوبی خیلی پسر..شدم آشنا تاحدی اونم اخالق با..اینجا میاد زیاد هم راشا

 یوقتای مثال!دیگه دیوونست چمیدونم..داره مشکل باهاش خورده یه هنوزه که هنوزم مهرسام ولی

 موه شماره آخه!)میندازه تیکه معمول طبق و میشه حرصی بپرسم داداشیمو حال میزنم زنگ که

 !هک میشناسید منو هم شوما البته(بپرسیم همو حال بار یه وقتی هرچند اینکه واسه..داشتیم

 بازم ماا شده کمتر هاش پرونی تیکه که کنم اضافه اینم!نمیذارم العمل عکس بدون رو عملی هیچ

 !دربیاره حرص

 خودش روی به آقاست بسکه ولی میشه ناراحت اونم میکنه بحث هم راشا با گاهی حتی

 ..........نمیاره

 ...ریحتف واسه رفتیم جاها خیلی!(خانومه شیوا وجود با منظورم)نفری چهار االنم تا اینجا میاد بازم

 .....خوردیم بستنی رفتیم هم اونجا از و رستوران یه رفتیم پیش هفته مثال
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 .....گذشت خوش هم کلی که فرحزاد رفتیم ترش قبل یا

 با همش اونم خوبه راشا با رابطم من میدید اینکه بخاطر میخوردم حرص اوقات گاهی درسته البته

 ......بود خوب درکل اما میگشت شیوا

 !کنم؟؟ خبررسانی وکی چی از دیگه خوووووب

 و اومده خوشش مری از که گفت بهم دکی دیروز همین..رفت یادم رو اصلی خبر!آهان اومممم

 !برسونم بهش اینو جورایی یه من که دیگه

 منم و ندارن خبر هنوز خانوادش ولی میدونه رو مری شرایط خودش درسته چون!میترسم یکم البته

 ...میترسم همین از

 !نفی؟م یا مثبته باالخره مثبتش جواب که بگم بهش بذار حاال ولی کنم چیکار نمیدونم پوووووف

 ...باو میکنه قبول....اما نگفتم مری به چیزی هنوز ولی میدونید خودتون کنم فکر دیگه خوب

 ...میاد خوشش دکی از بودم مطمئن خودمم وبیش کم

 بیاد گرااااام مسئوالن از اجازه کسب بعداز بگم بزنگم بهزیستی به االن همین چیه نظرتون اصال

 !بهزیستی؟ کناریه پارک

 !هست؟نچ نی طوری که دوتا یکی ولی زنگید نمیشه زیاد اونجا به درسته حاال

 ....گرفتم تماس و برداشتم تختم کنار عسلیه روی از گوشیمو پس

 ......دادن جواب بوق سه بعداز

 

 .................بود خانومه یه

 بله؟_

 ؟؟)....(بهزیستی..سالم:من

 بفرمایید؟؟ بله_

 !!(دیگه چیه؟فوریه خخخخ!)دارم فوری کار یه بهزیستی اون افراد از یکی با من ببخشید:من
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 شما؟؟_

 ...جباع!دیگه؟ میشناسید شما کیم بگم من حاال خوب:گفتم..خنگه چقد ایششش!شوما پاک خو

 کار کی امرتون؟؟با حاال خوب:گفت بعد(... کنم فکر میکرد فکر عقالنیش سوال به) کردو مکثی

 دارین؟

 ...دادم بهش اتاقو آدرس بعد و...صالحی مریم:من..کنم فکر اومده جدید

 ..لطفا سریع فقط_

 ..ممنون باشه:من

 ........................................ ........................میکنم صداش االن کنید صبر لحظه چند_

 ..محل بی خروس هاااان؟؟بنال:مری

 ندادن؟؟ یاد ادب تو به مگه..شاسگول بزن حرف درست بیشعور کوفت:من

 ..نخواه میخوای بخواه میخوای!هست که همینه:مری

 آره؟ هست که همینه پس..موال به روداری خیلی:من

 !آره:مری

 نمیشم شریفتون اوقات مزاحم دادن خوش خبر واسه دیگه منم اینطوره که حاال خوب:من

 ...میکنم قطع الساعه!مادمازل

 شر دوروبرت همش که تو بود کجات خوشت خبر بینم بنال!میکنم؟ قطع چیو چی اهه؟؟نه:مری

 !میگرده

 مه کال..شد جزغال دلم کردی التماس اینهمه اینکه از منم ولی..دراوردی بازی تربیت بی بازم:من

 کنار پاک به بیا..االن نه ولی میگم دلرحممــــــــ آشنایی؟؟بسکه من اخالقیات با که

 بمون کف تو اونقد حاال!گرفتم حالشو ایول خخخخخ...کردم قطعش سریع بعدشم...بهزیستی

 .....پررو بچه کنی کف خودت

 .........شم آماده رفتم که دیگه
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 ...میخوره روش ای سورمه کمربند یه که کردم تنم سفید مانتوی یه

 .........آرایش واسه رفتم و انداختم سرم رو همرنگشم شال پوشیدم که ایمم سورمه جین شلوار

 هکافی خوب...کشیدم باالم پلک واسه باریک یکم چشمم خط..... زدم مالیم ولی سرخابی رژ یه

 ....کردم تغییر کلی هم همینا با!دیگه

 راه وممانت همرنگ اسپرت کفشای پوشیدن بعداز برداشتم که ایمم سورمه سفید کیف که دیگه

 .................................... .................پذیرایی سمت به افتادم

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

 راه عدب و!دنبالم بیاد دیگه دوساعت_یکی گفتم کردم تشکر که راننده از شدمو پیاده ماشین از

 .......پارکه سمت افتادم

 !نمیادش؟؟ چرا نکبت مری این پس پوووووف

 اومد که دادم تکون براش دستی دیدمش دور از..شد فرما تشریف خانووووم باالخره خوب

 .......................................... ..سمتم

 !بگو؟ باش زود خوب:مری

 !سالم:من

 ..بده سوالمو جوابه:مری

 هااا واجبه سالم جوابه:من

 شد؟؟ خوب!سالم اینم بیا کردی دیوونم اووووف:مری

 !باشی مودب همیشه کن سعی بعد به این از..عزیزم شد خوب آره:من

 درختـــــــــــــــ؟؟؟ از کنم آویزت حلق همینجا یا میگی ایرسا:گفت عصبانیت با

 ..کنم بدترش نی جایز االن!شد چینی نقطه اعصابش مامان وویییییییی

 !بود گفتن ما از..نمیاداااا گیرت شوور دختر نکن رو کارا این!عصبی توام حاال خوب خیله:من

 ایرسااااااا:مری
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 نیست خوب پوستت واسه نخور حرص انقدم حاال..شد کر گوشم سادیسمی مرض:من

 ور زنجیری توی بیاد میخواد برداشته تاب مخش کلش پس زده خدا یکی که فعال عزیزمـــــــ

 !میارمش عقل سر خودم شه بدبخت مردم جوونه نمیذارم من ولی..بگیره

 تو؟؟؟ میگی چی:پرسید متعجب دیقه چند بعد ولی کرد نگام بهت با یخورده اولش

 داشتن جای به نکنه خواهر واااای!میکنن اعالم بار یه اخبارو اطالع محض..شنیدی همینکه:من

 من نکن ناراحت خودتو نداره اشکال حاال نچ نچ نچ!دلبندم؟ داری هم شنوایی مشکل روانی مشکل

 ه؟؟باش بری درمان واسه حتما بعدا بده قول ولی!خوبه؟ نمیگم دکی به هم چیزی!میکنم دعا واست

 از......من؟(کرد اشاره خودش به....)دکی!میگی؟؟ داری چی تو:گفت صداش تو بهت با مری

 ........ولی....من؟؟

 فکر هی دنبال واست باید نمیشه اینجوری نداشتم؟نچ خبر من داشتی لکنتم خواهر هییییی:من

 !وخیمه وضعت باشم اساسی

 

 !بغلم پرید میمون عینهو حرفم به توجه بدون ای دفعه یه

 عاشقتمـــــــ ایرسا واااای:مری

 !لفطا؟ بگو جدید چی یه..میدونستم خودم که اینو:گفتم تفاوتی بی با

 !نشو پررو دیگه حاال:گفت سرمو تو زد یکی هاش خنده میون

 ...کردم مرگش ذوق صورت به نگاه یه

 واس کرده هم ذوقی چه!ورپریده دختره..خدا رو تو کن نگاش هه:غرغر به کردم شروع مامانا مثل

 و رخس قرمزو ترتیپ به میگفتی بهشون وقتی!قدیم دخترای دخترم روزگار هیییییی..شوور خاطر

 ...واال شده ای زمونه دورو عجب!واه واه واه........امروز دخترای حاال ولی!میشدن ارغوانی

 ..باو ببندش:گفت خنده با بود شنگول هنوز اونم

 ..برنمیخوره جایی به واال!یخورده باش داشته کالم عفت!ادب بی اهه:گفتم ساختگی اعتراض با

 !داری؟ خیلی تو که نیست:مری
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 نبنویس طال آب با باید میشه خارج بنده شریف دهان از که ای کلمه دارم؟هر که چی پس بعله:من

 !!گوهربارن بسکه بگیرن قاب

 ...موندم خدا خلقت کار تو واقعا!اوهوع:مری

 (کردم اشاره خودم به و!)کرده؟؟ خلق ای اعجوبه همچین یه جدی؟؟که:من

 دکی یقاد ببینم بگو وللش اینا حاال!!داده بعضیا به کاذبی سقف اعتمادبه همچین یه که..خیر:مری

 گفت؟؟ کی گفت؟؟اصن چی

 ..گفت دیروز همین هم دیقااااا اومده خوشش روانی توی از که گفت دیقااااا:من

 !خواهرم نباشی خسته خوب:مری

 ..گلم باشی سالمت:من

 هنتوم دهن همینجا نکن میگم؟؟کاری چی من میفهمی بگوووو جزئیات با میگم ایرسااااا؟؟دارم:مری

 کنماااا سرویس

 رمدا دوست خودم چون باشه یادت من خوب ولی!.....باشی؟؟ کی خر..باو خفه:گفتم تفاوتی بی با

 مهه که گفت!اومده خوشم شما دوسته از کلم پس زده خدا که وقتی از دیقاااا گفت هیچی...میگمااا

 و اوممممم!!داره قبول میزنی لگد که همینجوری خرو توی و میدونه درموردت هم رو چی

 !!ایا؟؟؟؟ع معکوس منفی یا مثبته باالخره مثبتت جواب که بپرسم ازت گفت اینکه و آهان........دیگه

 

 چیه؟؟ جوابم میدونی کجا از تو حاال ایششش:کرد نازک چشمی پشت هم مری

 نهمی از!ضایعس خعــــــلی بخوای راستشو خواهر واال:انداختم بهش سهیفه اندر عاقل نگاه یه

 سیاه وآفریقار نصف خودمون ما کن سیاه عمتو برو آبجی برو..مشخصه کامال دمت با شکستن گردو

 چیه؟؟دوستش نظرت شوخی از جدا حاال:گفتم و(شدم جدی حدودی تا کمی دفعه یه بعد...)کردیم

 رو منفی یا یمنف به رو حتی؟مثبته منفی کامال عایا؟یا هردو!خنثی؟ مثبته؟منفیه؟یا جوابت داری؟بگم

 ..!!کردی خفم دیگه هان؟؟بگو مثبت؟کدوم به

 !کنم فکر باید من خوب....دهنت؟خوووو کنه کف بزنی فک انقد مجبوری مگه خله خوب:مری
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 له داره هویجور..کرد خودکشی دکی جان داداش؟؟بابا جون بیاین کوتاه نمیشه مادمازل!اوهوع:من

 .......!عاشق ی دلسوخته این به باش داشته رحم کمی!بدبخت میزنه له

 ..دیوونه: گفت خندیدو

 جدا خواهری ببین(شدم جدی و کردم عوض فازو سریع دوباره!)خودتونه از دیوونگی چاکریم:من

 یگفتم من به..میزد تلفن پشت حرفایی چه نمیدونی که تو...داره دوستت خیلی!داره گناه شوخی از

 دست زمبا باشه منفی جوابت اگه حتی میشنوی؟و حتی و..داره ددوستت خیلی که کنم تاکید حتما

 هک حاال...دوستم میشه پیدا کم آدما اینجور از:دادم ادامه شدو غمگین لحنم ناخودآگاه!نمیکشه

 آخه؟ میکنی اذیتش چرا داره دوست تورو اونم...اونم و داری دوستش

 !نیست؟ ضایعه بدم جواب االن نظرت به یعنی..نمیدونم من خوب....من:کرد نگام تردید با مری

 خوشحال هم خیلی االن اون!چیه؟ میگی؟ضایعه خودت واسه چی مریم:زدم روش به لبخندی

 ....بدونه جوابتو میشه

 مطمئنی؟؟:مری

 ...نکن شک:گذاشتم روهم اطمینان با پلکهامو

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

 ...خونه سمت به افتادم راه کردم تشکر راننده از اینکه بعداز

 ! پووووف هاااا فعاله پیش هم دختره این واال..شدم خسته چقد که وااای

 .....تخت رو شدم ولو اتاقم به مرسید همینکه دویدن از وکوفته خسته تنی با

 ..که نذاشته من واسه جون دیوونه دختره این!!میده حالی چه که آخخخخ

 .....من ولی داره دوستش مقابلشم طرف که میدونه حداقل...خوشحالم واسش خیلی واقعا اما

 روشن خاموش روش دکی اسم..خوردن زنگ به کرد شروع گوشیم که بودم فکر تو همونجور

 !حاال؟؟ ای عجله چه اوووووه!میشد

 ..زدم وصلو دکمه سریع

 شد؟؟ چی خانوم ایرسا:رایان
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 !(اصن ندارم پسوندو پیشوند حوصله میزنم حرف راحت همه با کال)

 چه تو!نیست خبری اوهوووم!بیکار جا همین هیچی!خوبم منم خوبی؟ممنون رایان سالم:من

 نداره وجود سالم اسم به ای کلمه نامشون لغت تو کال بودن هم کپ دوتا این که الحق)خبرا؟؟

 !(یختی

 

 یدببخش وای:بود همویژه و پاستوریزه خیلی آخییی!شنیدم خط پشت از رو رایان شرمنده صدای

 ....فقط سالمتی میکنید؟؟چخبرا؟منم خوبی؟چیکار شما ممنون خوبم من!سالم خانوم ایرسا

 قورت زور به خندمو ولی گفت اینارو ای عجله و باحال هم خیلی شـدید بود گرفته خندم یعنی

 ....دادم

 نیست؟؟ خبری واقعا حاال:گفت پکری صدای با ثانیه چند بعد که بود کرده مکث االن تا

 فعال!گفتم عریضه نبودن خالی واسه چی یه من حاال!بسیــــــار که خبرا:کردم شیطون لحنمو

 !شماست دست شیرینیا

 ....میکنه تحلیل تجزیه حرفمو داره که بود معلوم..کرد سکوت

 چیییییی؟؟:گفت یهو که

 سپ جوابشو بگم هستی ناراحتی؟اگه رایان واه:گفتم کردمو غمگین مصنوعی حالت به لحنمو

 .....!بگیره

 کرد؟ چی؟؟قبول یعنی این حاال ولی....ولی..نبود خودم دست ببخشید:بچم شد خجول دوباره

 !!سمعک یه اضافه به بدهکاریاااا ما به شیرینی یه باشه یادت هم شما ولی!بعله:من

 سرجاشه هم شیرینی کنم جبران چجوری نمیدونم..ممنونم ازتون واقعا:گفت خندیدو

 ...دارم هیجان آخه!گفت؟ چی بگید بهم دقیق میشه..فقط....فقط

 هم خالصه جون سوسن خونه بیاید!نمیشه تلفن پشت ولی نه؟میگم که چرا:کردم ای خنده تک

 !!کنید اطالعات آوری جمع شما هم و کنم رسانی اطالع من

 ..اونجام دیگه ربع یه تا...حتما باشه:رایان
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 !کردم قطع رو گوشی بعدشم...فعال میبینمتون پس:من

 ..کنی صحبت جونت رایان با نداری حق دیگه_

 هییییییین؟؟؟...کردم نگاه کیه؟دوروبرمو دیگه این وا

 ....پسره!تو؟ اومد نزده در دوباره این

 !بزنی؟ در باید اول بشی جایی وارد میخوای وقتی ندادن یاد هنوز تو به:گفتم عصبانیت با

 ..بودی دیگه دنیای یه تو جنابعالی منتها زدم در:زد پوزخندی

 .دارم کار بگو فرمایش؟؟زود اومدی که حاال خوب:گفتم سمتشو کردم رومو پررویی با

 ...........سمتم اومد شدو عصبانی دفعه یه

 ..بزن حرف درست من با:گفت خشم با و گرفت با بازومو دوتا

 که اشیب کی شما اونوقت:گفتم گستاخی با!نیووردم کم باز ولی بودم ترسیده اینکه با منم ولی

 گوش حرفات به که مهمی واسم دارن؟اصن اهمیت برام حرفات میکنی؟؟اصن نطق من واسه

 هان؟؟؟کدومش؟؟ ندارم خبر خودم داریم باهم فامیلی نسبت اینکه یا!بدم؟

 دوست منو تو....تو ولی:گرفت خودش به هم ناراحتی رنگ خشم جز به قیافش کردم حس

 ای دیگه کس به نداری حق توهم و نامزدتم من که چون:(داد ادامه دستوری لحن با دوباره!!)داری

 ..کنی فکر

 ......میکرد نگاه بهم اونم کردم نگاش تعجب با!شد؟؟ چش یهو!توبه خدا واه

 که کن جمع خووووب حواستو بعد به این از پس:گرفت ازم نگاشو چنددیقه بعداز باالخره که

 ..میبینی بد وگرنه نکنی عصبیم

 ....کوبید عادت طبق درو بیرونو رفت اتاق از بعدشم

 !نداره روحی تعادل پسره..بودم شده شوکه حسابی حرکتش این از

 ..هه حتما میکنم عمل منم بده دستور مثال کرده فکر واقعا!خو؟ کنم چیکارش

 ..غذا خوردن واسه پذیرایی سمت به افتادم راه و انداختم باال ای شونه
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........................................ اتاقم سمت به افتادم راه شدم سیر حسابی خوردم که غذامو

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

 ...شدم کنم؟؟خسته چیکار حاال پووووووف

 !میگیره عوقم میفته تلویزیون به چشمم دیدم بسکه که فیلمم!!نمیاد خوابمم

 ....کنم؟؟اومممممم چه من حاال خوب.....خوابه که جونم سوسن کردم مهرسام با که کالمم کل

 !خریـــــــــــد ایول

 اب بخورم هوا یکم میخوام من اصن میریم باهم خو!که میادش رایانم ولی خخخخ!باالخره یافتم

 ..شداااا داستانی عجب...خخخخخخ میرم شوهرخواهرم

 ....حاضرشم شدم بلند که دیگه

 رنگهم مشکی جین شلوار یه با!میخورد روش مشکی کمربند یه که پوشیدم ای قهوه مانتوی یه

 ...کمربندم

 .........آرایش واسه افتادم راه پوشیدم که ایمم مشکی،قهوه شال

 !کشیدم باالم پلک واسه باریکم چشم خط یه با زدمو گوشتی رژ یه عادتم طبق

 ...میومد بهم بودم زده باال ساده که موهامم

 تسم به افتادم راه پوشیدمو مشکیمم کفشای رنگم ای قهوه کیف برداشتن بعداز که دیگه

 .................................... .......پذیرایی

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

 نمیاد؟؟؟ چرا پس

 ...شه پیداش که االناس انداختم ساعتم به نگاه یه

 !سالمتی؟ به کجا_

 

 ...مربوط چه اون به کیه؟؟اصن کرده فکر!پرروئه چقد
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 .بدم توضیح بهت نمیبینم دلیلی:گفتم تفاوتی بی با سمتشو کردم رومو

 عصبانیت با روبهش!دستم آی آی گرفت سفت دستمو مچ که شم رد کنارش از اومدم بعدشم

 ....کردم تقال دوباره بعد...برم میخوام کن میکنی؟؟؟؟ولم چیکار گفتم

 !!کن فرض شکسته حاال همین از دستتو این یا میری کجا بگو یا:گفت تفاوت بی که

 !میشه سبز روح مثل هم جا همه ایشششش..میشد کنده جا از داشت خدایی دیگه دستم

 شد؟؟؟ خوب..خرید برم میخوام بابا......آی آی..شکست کن ولم:گفتم شدم جمع صورت با

 کی؟؟ با اونوقت:کرد کمتر دستمو فشار

 ....تو به:من

 کی؟؟؟؟؟ با گفتم:هوا پریدم دومتر زد دادی چنان که

 !رایان با:من

 رایـآااااان؟؟ پسرخالته:گفت حرص با

 !!ها مایه همین تو چیزی یه آره:من

 ..خرید میری نامزدت با!کردی بیخود:مهرسام

 .....میــــا داره االن اون اما:من

 اونم..میبرمت من که میخوای خرید االن تو!گفتم که همین نباشه حرف:کرد قطع حرفمو سریع که

 !نمیشه کم ازش چیزی نترس میمونه منتظرت

 ...اینجا میاد داره مری واسه اون میدونست وگرنه..شنیده رایان با آخرمو حرفای فقط فکرکنم

 !!میکشه دستمو داره دیدم که بودم فکر تو همونجور

 کجا؟؟:من

 .خرید:مهرسام

 !نمیام تو با من:من
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 .بیای مجبوری مهرسام

 !!اومده؟؟ خوشم بشر این از چجوری من موندم!میبره پیش زور با کاراشو همه هاااا آدمیه عجب

........................................ افتاد راه شدمو ماشین سوار مجبوری که دیگه

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

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

 ..میشه بد خیلی نیستم ببینه بیاد اگه..نشه ناراحت دستم از رایان کنه خدا وااااای

 ..نمیشه کم ازش نباش ناراحت زیاد حاال:مهرسام

 .........!خالق خوند؟؟؟؟؟جلل فکرمو چجوری

 داری؟؟ دوستش انقد یعنی:داد ادامه و کرد مکث یکم

 !!نیام فیلم بهتره پس که میفهمه زود دیریا باالخره!شد اشتباه اوهوع

 دوست مریمو خودش اون..میمونه دوست یه مثل برام که اینه منظورم یعنی...نه:گفتم روبهش

 (خخخ!!گفتم چی!!)داره دوست خیلی اونو مریمم!داره

 ...میبینم داداشم مثل رایانو من

 مبعدش..افتادیم عروسی یه پس اینطوره میگی؟؟اگه مریمو دوستت:زد رضایت روی از لبخندی

 !!خندید

 ...کردم نگاش تعجب بشر؟؟با این شد رو اون به رو این از سریع چه..توبه واه

 اونجا؟؟ بریم میشه پیدا توش چی همه دارم سراغ خوب خرید مرکز یه من:مهرسام

 !بریم خوب:گفتم بود مونده باز حرا غار مثل دوستانش لحن از دهنم که درحالی

 !!.......................کنیم پرواز میخوایم که بچسب سفت پس:مهرسام

 

 .................باال برد میتونست که جایی تا سرعتو و

 !!میکردم صلوات نذرو موندن زنده واسه دلم تو مدام بودو پریده روم از رنگ
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 کوک حسابی کیفش یهو اینکه مثل!!کرگوشی به میزد خودشو میگفتم هرچی که هم آقا به

 ........!شد

 ...................... ..........................شــــــــدیــد گرفتتم تهوع کنم؟؟؟حالت چیکار حاال وااااای

 !عووووووووق عووووق عووق

 !دیگه همینه جنبست بی معدت میگم وقتی:مهرسام

 نیومده بیرون حسابی و درست ماشین از هنوز...میشد زهرمارم اینجوری باید هم خریده پووووف

 ......اوردن باال به کردم شروع

 !!پررو بچه نیفته پس میگیره پیش دستو هم یارو این

 آقا هم ناطالعتو جهت!شدیم بدهکار هم چیزی یه هنوز.پررویی خیلیییی:گفتم عصبانیت با روبهش

 الب این میکرد پرواااااز داشت خودتون قول به چون شما ماشین فقط!نیست جنبه بی بنده معده

 ...اومد سرم

 مبیار واست چیزی ای آبمیوه برم وایسا جا همین!!شده چی انگار حاال خوب:گفت تفاوتی بی با

 ..کشیدی گند به نازنینمو ماشین

 .................................بخره چی یه رفت اونم و کردم نگاش حرص با

 آبمیوه دوتا با دیدم که میفرستادم لعنت زندگی تو گنده شانس هرچی به و بودم وایساده همینجور

 ......سمتم میاد داره بزرگ لیوانی

 ..............!نمیزنه غر مامانا مثل فقط پس!نمیرم بده بهم چی یه رسیده عقلش حداقل خوبه

 .میاد جا حالت پرتقاله آب!بخورش بیا:مهرسام

 ................................خوردن به کردم شروع گرفتمو ازش رو آبمیوه

 .......!گرم دمش بود خنک چقدد..اومد حال جیگرم که آی

 ناو که بزرگی خرید مرکز سمت به افتادیم راه شد بهتر حالم یکم منم خوردیم که هارو آبمیوه

 ...................................بود خیابون سمت

 !میزدم دید هارو مغازه منم و میرفتیم راه داشتیم همونجور
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 که چیزی چرا بزرگی این به خرید مرکز این پوووووف...نکرده جلب نظرمو چیزی که االن تا نچ

 اههههههه!!نمیکنم؟؟؟ پیدا توش میخوامو

 خیلی مغازه یه تو شیک خیلی وشلوار کت یه به افتاد چشمم که بودم فکر تو همونجور

 .......بزرگــــــــــــ

 !!میشه معرکه اروشلو کت این تو هیکلش اون با!میاد مهرسام به خیلی مطمئنا وااااااای

 ......!بود تیره ای قهوه مانندی نوار حالت به یقش که بود مردونه مشکی وشلوار کت یه

 !!اومد خوشــــــــم خیلی.....زیرش پیراهن هم همینطور

 خیلی!ببین مهرسام:گفتم دادم نشون رو لباسه مهرسامو سمت کردم ررومو ذوق با ناخودآگاه

 ...کن امتحانش بریم بیا!میاد بهت خیلی نه؟؟مطمئنم مگه قشنگه

 

 ..........وکشیدم گرفتم دستشو من که میکرد نگام گیج داشت اونموقع تا که اونم

 پسر همون سمت کردم رومو که نیومده بیرون هپروت از مهرسام هنوزه که هنوز..شدیم وارد باهم

 آقا؟؟ ببخشید:گفتم فروشندهه

 بفرمایید؟؟ بله:پسره

 ...کنیم امتحان میارید؟؟میخوایم برامون رو مانکنه تن لباس اون که بدونم میخواستم:من

 .حتما!نشه؟ که چرا بله:گفت چاپلوسی با کردو سرووضعمون به نگاهی هم پسره

 ...بهم داد همونو مثل یکی بعد

 !!وارمدی با انگار نخـــیر دیدم که..کن امتحان برو بگیرش بیا:گفتم مهرسام روبه گرفتمو ازش

 وایسادی؟؟ چرا..دیگهههه برو:پررو اتاق سمت به دادم هلش مجبوری پس

 منتظرش منم!!بپوشه رو لباسه که رفت کردو حرکتی یه خودشم باالخره

 ........................................ ......................................موندم

 .....بیرون اومد کردو باز درو بعد دیقه چند
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 !!بود شده تر خوشتیپ میکردم فکر که اونی از واااااای

 ..............شد شل نیشم ناخودآگاه

 چطوره؟؟:مهرسام

 ...میاد بهت خیلی!عاااالیه:گفتم ذوق با

 ............................................ ........بود عجیب برام که کرد نگام جوری زدو بهم لبخندی

 .....بیرون اومدیم مغازه از خریدیم که رو لباسه

 یزیچ میگشتیم هرچی ولی بخرم مانتو یه میخواستم..نخریدم هیچی هنوز من ولی رفتیم راه چقد

 ...نبود داشتم دوست من که

 .....سمتش کردم رومو که بهم زد مهرسام دیدم که میرفتیم داشتیم همینجور

 ...بود مانکنه تن رنگ ای قهوه خوشکل مانتوی یه که داد نشون بهم رو مغازه یه

 ...بیاد بهت کنم چطوره؟؟فکر اون نظرت به:مهرسام

 ..انداختم مانتوئه به نگاه یه

 ...میخورد روش بزرگ رنگ شیری کمربند یه و!بود ای قهوه گفتم اول درنگاه که همونطور

 .....کمربندش همرنگ های دکمه با خوشکل کشی آستینهای

 !!مدلش هم و رنگش ترکیب هم..بود قشنگ خیلی خدایی

 .بریم....قشنگه خیلی:من

 ..............................مغازهه سمت افتادیم راه

 .....داشت مانتوهارو انواع بودو بزرگ خیلی

 کنم؟؟ کمکمتون میتونم سالم:ه پسر

 کنه؟؟ امتحان خانومم بیارین مانکنو تن مانتوی اون لطفا میشه..بله:مهرسام

 !...میارمش االن..البته:پسره
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 م؟؟؟؟؟؟ گفتـــــــــــــــ؟؟خانوم چی اون

 ......بودم شده خرذوق کلمش اون با حسابی...باش داشته هوامو میفتمااااا پس خدایا

 .بفرمایید:دستم داد مانتورو

............................................ پرو اتاق سمت به افتادم راه کردمو تشکری گرفتم

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

 ....میومد بهم واقعا بودو تنم فیته..بود قشنگ چقد که وای پوشیدم رو لباسه

 پوشیدی؟؟:زد در مهرسام که میکردم براندازش داشتم ذوق با

 ..................کردم باز درو بعدشم آره:من

 داری؟؟ دوستش...میاد بهت واقعا:کرد براندازم آمیز تحسین نگاه یه با

 ..قشنگه خیلی..اوهووووم:من

 ... داریم برش تا کن عوضش پس:مهرسام

 .......................................... ...........بستم درو دادمو تکون سری

 داد کردو ای پارچه رنگ ای سورمه ساک یه تو رو لباسه..بیرون اومدم کردمو عوض لباسمو

 .....دستم

 !!کردن حساب آقا:گفت که کنم حساب پولو خواستم

 .....اما:گفتم تعجب با

 ........!شد دیر دیگه بریم:کشید دستمو مهرسام همونموقع که

 ...................................... .....................دنبالش افتادم راه و نگفتم چیزی دیگه منم

 یدونه قطف آخرش گشتیم اینهمه پسندمااااا بد خیلی منم بود شده شب تقریبا شدیم ماشین سوار

 خخخخخ!خرید بگم بهتره که!!خریدم مانتو

 ......کرد نمیشه کاریش دیگههه ایرسام مری قول به ولی

........................... 
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 ......................خونه سمت به افتادیم راه شدیمو پیاده ماشین از.. رسیدیم باالخره

 ...شده معطل چقد رایان ستنی معلوم االن وای

 !منتظره انقد رایانش که مری گور به خاک نچ نچ نچ

 بدون دیبو رفته کجا سامییییی:مهرسام بغل پرید عادتش طبق خانوم شیوا داخل رفتیم که همین

 من؟؟

 !!بچم نداشته توقع میرفت صدقش قربون مدام االن تا که نیست عووووق

 .خرید بودیم رفته ایرسا با:مهرسام

 ...انداخت من به نگاه یه و داد نجات خانوم شیوا بغل از خودشو بعدشم

 این از حسابی!نبود خودم دست واقعا کردم بهش اخم یه ناخودآگاه میمردم حرص از داشتم

 ...بودم اورده جوش حرکتش

 ........بود نشسته راست دست رنگ ای قهوه مبالی از یکی روی که رایان سمت رفتم

 ..نشستم کناریش مبل روی و!خوبی؟ رایان سالم:من

 خوبید؟ شما ممنون:زد لبخندی

 خبرا؟؟ چه دیگه خووووب!...آره شکرخدا:من

 !شماست دست خبرا که فعال:پایین انداخت سرشو زدو کمرنگی لبخند

 اکس هم دیگه چی یه بابت راستی!ساری بود رفته یادم میگیناااا راست:گفتم خندیدمو

 هب نه_!خوندی؟؟ کتاب تو ایرسا:اومد یادم این باز ولی ببشید! اوهوع..)شما وقت اتالف.کیوزمی

 مبری نمیذارم منتظرتون زیاد اومدم که حاال ولی!(کنم؟خلم چه خخخخخخخ!گفت اخبار وحید جون

 راه هک دیگه.میکرد نگاهمون گنده اخم بایه..انداختم مهرسام به نگاه یه و..کنیم صحبت اتاق تو

 ........................................ ....اتاقم سمت به افتادیم

 ...کاناپه روی نشستیم هم با
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 ماش حرفای و بهزیستی رفتم بودم داده قول که همونطور امروز من رایان آقا ببینید:گفتم روبهش

 ینکها از بدونید جوابشو زودتر میخواین دارین دوستش خیلی که گفتم این از..گفتم مریم به رو

 .....شرایطشــــــــ رددرمو

 ...نبود وقتش االن اهههههه!کیه؟ دیگه این بابا ای!  تقــــــ تق

 بله؟؟:من

 داخل؟ بیا!خانوم منم:زهراخانوم

 ..بفرمایید:من

 ..........بیرون رفت و گفت ببخشیدی و میز رو گذاشت آلبالو شربت دوتا..داخل اومد کردو باز درو

 شکلیم خودتون و میدونید شرایطش درمورد که گفتم بهش..میگفتم داشتم خوب:گفتم رایان به رو

 که بگم بهتون گفت اونم!میخواین خودش واسه فقط رو مری ندارینو باهاش

 .....وبگم کنم عذرخواهی که گفت!!نیست مثبت جوابش......جوابش.....جوابش

 گناه مکن اذیتش این از بیشتر ندارم دوست آخیییی بود وارفته کال انداختم قیافش به نگاه یه

 ....داره

 ....مثبتهههههه فوق جوابش که بگم گفت:گفتم باهیجان روبهش همین واسه

 البج چندان نه صدای!!پیچید گردنش کنم فکر که ناجوری حالت به گرفت باال سرشو ای دفعه یه

 !!باو؟؟ نه خخخخ!!شـــــــــدیـــــــد بود گرفته خندم..خوردن پیچ

 ادامه کردو مکث چییییییی؟؟یکم:گفت بلندی تقریبا صدای با یهو ولی بود گیج االن تا

 که دمکر حس لحظه یه ولی گرفت دلم نیست مثبت جوابش گفتید وقتی اینکه میدونید؟با:داد

 .....ــــخوشـــــ چقد نمیدونید واقعا...گفتید ای دیگه چیز تلفن پشت آخه میکنین شوخی دارین

 .......چی؟؟ واسه دوباره واه.........تقـــــــــ تق

 خانوم؟؟ زهرا جونم:من

 ..بیارم شیرینی و میوه بود رفته یادم اونموقع خانوم ببخشید:خانوم زهرا

 ..بفرمایید:من
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 !گذاشت میز رو کوچیک بشقابای با هارو شیرینی و میوه ظرف اومدو دوباره

 ..ندارم میل دیگه ممنون!اوردید هم قبال که اینارو:رایان

 .....چی؟؟؟ اورده؟؟یعنی قبال

 .............کرد گل فضولیم

 قبال که گفتن دوباره؟ایشون چرا اوردین؟؟پس قبال جون زهرا:گفتم خانوم زهرا به رو تعجب با

 !!کردید پذیرایی ازشون

 دوباره گفتم اینکه یعنی نه(افتاد پته تته به یهو.........)مهرســــــــ آقا ولی خانوم بله:خانوم زهرا

 ..این واسه!!کنید شیرین دهنتونم میکنید صحبت دارین که چون.....که چون...بیارم

 !مهرسام آقا اوکی....عجبا!خخخخخخخ گفتــــــــــ چی

 !لطفتون از ممنون خوب:نیووردم خودم روی به منم ولی

 .....چیه؟وظیفمه حرفا این..خانوم میکنم خواهش:زد لبخندی

 ..............رفت بیرون اتاق از عذرخواهی یه بعداز اونم و زدمو لبخندی متقابال منم

 

 ...خستگی از شدم ولو تخت رو معمول طبق... آخیشـــــــــــ

 !میده حال واقعا روش پریدم سریع رفت که هم دکی میکنن درد هنوز پاهام رفتیم که خرید

 ..شدن ردیف!دلسوخته عاشق دو این از اینم باالخره خوشحالمممم خیلی وااااای

 ...زد بد نفوس نباید بدتره کنم فکر بهش بیخیال اهههههه... اگه...میترسم یکم هنوزم ولی

 !میشد وروشن خاموش روش راشا اسم...شد بلند گوشیم صدای که بودم فکر تو همونجور

 !برادرم؟ چطوری..حرفا این از علیکو سام بهههه به:زدم وصلو شده؟؟کلید چی واه

 میکنی؟ خوبی؟چه تو!خواهرم خوبم:کرد ای خنده تک

 ..معرفت بی زنگیدی کردم شده؟؟تعجب تو؟؟چخبرا؟؟چیزی خوبی خوبم مرسی:من
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 عجب! زدم زنگت بسکه ترکوندم خودتو خودمو گوشی که من!معرفته؟ بی کی واقعا ایرسا:راشا

 !دختر تو داری رویی

 !!افتاده؟؟ اتفاقی شوخی از جدا ولی!!..نیستی بدعادت من مثل که تو عادتمه من حاال خوب:من

 ازت والس یه زدم زنگ میدی؟فقط جو بیفته؟چرا اتفاقی بوده قرار مگه.نهه:گفت تفاوتی بی با راشا

 ..همین بپرسم

 بفرما؟؟ خووووب؟جونم:من

 هم شیوا زیاد احتمال به..میاد کوه؟مهرسامم بریم باهم میای فردا که زدم زنگ:راشا

 ......!که میشناسیش خودت...اومممم!هستش

 بریم؟؟ باید ساعتی چه حاال خوب! نه؟ چراکه میام اوهوم..چجورم باو آره:کردم ای خنده تک

 بهاوکی؟ میرسین ما به میاین هم شما که میکنیم حرکت اینجا از ما دیگه0316ساعت حداقل:راشا

 ..کجا گفتم سامی

 ...میشم بیدار منم همین ونیم؟؟اوووووو شیش ساعت خدااااا یا

 یگهد زشته باو شدم؟؟نه منصرف بگم االن یعنی اومممم... ناجوووور تلفن پشت بودم زده غمبرک

 !باد خودم با لعنت که کردم کنم؟خودم چه!بیخی

 ..فردا تا فعال پس باشه آهان:من

.......................................... .................................................. فعال میبینمت:راشا

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

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

 ........شدم بیدار گوشیم آالرم زنگ صدای با بدبختی با صبح

 ..ندارم حوصله اصال پوووووف!شم حاضر پریدم زدم روم و دست به آبی همینکه

 

 ...........میومد خوشم ازش خیلی پوشیدم بودو خریده واسم دیروز مهرسام که مانتویی همون
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 و!مناسب کوه واسه و بود ضخیم یکم که داشتم هم ای قهوه کرم شال یه...ای قهوه شلوار هی با

 ..خوشکل البته

 !باو دیگه کوهه.....باریک خیلی مشکی چشم خط یه با زدم گوشتی رژ یه عادتم طبق هم فقط

 اومدم اتاق از پوشیدم که ایمم قهوه کرم ورزشی کفشای برداشتم که رنگمم ای قهوه پالتوی

 .................................................. .................... بیرون

 ........................کرد بازش موقع همون که کردم مهرسام اتاق بسته در به نگاه یه

 ...بود من مثل تقریبا تیپش اونم

 تیپشو هم سوخته ای قهوه بلند پالتوی یه با...ای قهوه پیراهن یه با بود پوشیده مشکی شلوار یه

 (داشت رنگم ای قهوه شالگردن یه!!)ای،مشکی قهوه ورزشی کفشای و بود کرده کامل

 ......بزنه تیپ باید میره کوهم شرف بی...اوالال

 .......!میکرد برانداز منو محو لبخند یه با..صورتش رو رفت نگام تازه

 !ندیدی؟ چیه؟خوشکل:من

 (میدادماااا قورت درسته رو مردم بچه داشتم خودم االن همین تا خوبه)

 باالستااا نفست اعتمادبه خیلی:مهرسام

 میگم؟؟ دروغ چی؟مگه که خوب:گفتم روبهش پررویی با

 !رسید همونموقع خوشکلش عادت طبق خانومم شیوا که بگه چیزی اومد خنده با

 ...!شدم آماده من سامی:شیوا

 ...نکردم نگاش همیشه مثل درست حتی که میومد بدم ازش انقد..انداختم بهش گذرا نگاه یه

 کنم رفک نکردم دقت اینا و مانتو به!!زرشکیشو درکل تیپ و دیدم رنگشو زرشکی پالتوی فقط

 ...بود مشکی

 ریب میخوای مگه آخه!دادم تشخیص غلیظشو تقریبا آرایش اول نگاه همون در ولی!بیخیالش خوب

 !نکبت؟؟ عروسی
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 !!زدم اضافی رژم همین میکنم فکر که من تازه

 ...واال!کردم هم شخیصی شخص چه مشغول فکرمو واقعا وللش اههههههه

 ..............................ماشین سمت رفتند کشیدو دستشو بعدشم...سامی بریم:شیوا

 ..میخوردم حرص من بودو شده سوار جلو همیشه مثل بازم

 !!نیست انگار اصن نداره باهاش کاری مهرسامم که میاد خوشم خوب ولی

 ...............مهمه که اینه و خخخخخ

 

 میومد سرمون پشت که هم راشا شدیمو پیاده ماشین از...رسیدیم دیگه خوب

 .......................................... ...........رسید

 .......سمتمون اومدن دیگه پسره یه و رزا خودشو

 که هم اشیو!!تعظیم واسه بیان بود منتظر بود داده تکیه سینه به دست ماشینش به که مهرسام

 ....مهرسام به چسبیده ساعته81 میدونید خودتون دیگه

 .....................میومد همه از جلوتر راشا..رسیدن تقریبا نفکم دیگه خوب

 دیگه؟؟؟ شدی راضی!کوه اینم خانوم رزا بیا..خوب:راشا

 ....خندیدن باهم بعدشم!نزن زورگویی؟حرفشم منو کردم؟؟اصن مجبورت من میگی یعنی!واااااه:رزا

 !اوردی گیر مظلوم..دیگه همینه:راشا

 دشونخن دوباره باز..آره میگی معکوسشو اگه!!باشه چی مظلوم از تعریفت داره این به بستگی:رزا

 ......گرفت

 !نمیگفت چیزی و رزا کنار بود وایساده ساکت کناریشم پسر اون

 !!بده صبر خدا..مهرسام مثل یکیه معلومه که اینطور ایشششش

 !معرفت؟ بی چطوری سالم:مهرسام روبه راشا

 ..ممنون:داد جوابشو سردی با
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 خانوم؟؟خوب ایرسا چطوری شما:گفت منو سمت کرد روشو نمیگه چیزی مهرسام دید که هم راشا

 هستید؟؟

 هی مثال حاال.میاد خوابم خعلی راشا جون ولی..پرفکتـــــــــ پرفکت شوما قول به!بعله:من

 !داشت؟؟ خورخوره لولو اینجا میومدیم دیرتر ساعت

 میکردیم؟؟ چه اونوقت!میخورد مارو گله ایرسا یکیشونم معلوم؟شاید کجا از:گفت خندیدو

 ....!میخوره نمیشه خورده!ژیانه شیر بگیم؟ایرسا ما اجازه آقا:وگفتم کردم ها بچه مثه صدامو

 ...لعنت منکرش بر!صددرصد اونکه:راشا

 ....مهرسام به افتاد چشمم همونموقع که دادم تکون مثبت نشونه به سری

 !!بخور منو بیا هولولولولو..کرده هم اخمی چه

 باال برام ابرویی و گرفت بودرو چسبیده بهش که رو شیوا دست میکنم نگاش دید همینکه

 ..............بود دیقش یه واسه مرگ ذوق هم شیوا..انداخت

 ریدپ یکی که میکردم نثارشون بودم بلد فحش هرچی دلم تو میکردمو نگاشون داشتم باحرص

 ....افکارم وسط

 ......زد لبخندی و..هست؟رزام یادت جون؟؟منو ایرسا خوبی سالم:رزا

 ..یادمه عزیزم آره سالم:گفتم اما!خیارشوری پ ن پ بگم میخواستم

 !ماکان هستن همسرم ایشونم:گفت سردی بالحن و داد تکون سری هم رزا

 ..داد تکون سری اونم..خوشبختم:گفتم روبهش

 ..تیره ای قهوه موهای و عسلی چشمای با..جذاب و بود قیافه خوش خیلی

 منو صورتش تو هم چیزی یه و..نمیرسید مهرسام پای به ولی بود خوب هیکلشم

 .....................................غرورش شاید چی نمیدونم!مینداخت مهرسام یاد شــــــدیــــــد

 ترجلو خودش دیدم که بریم باهم که مهرسام سمت برم اومدم..نگفتم چیزی دیگه منم هرحال به

 !افتاده راه خانوم شیوا با همه از
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 ......!باشه خوش خانومش شیوا باهمون درک به!اون؟ پیش برم چرا اصن...ناجووووور گرفت زورم

 کنم؟؟ کار چی نخواستی خودت بریم باهم میخواستم من

 !بهتر؟نچ این از گزینه..میرم راشا با من خوب.....اوممممم

 ...............................سمتش رفتم

 میرفت تنها گوریله شیوا و مهرسام سر پشت داشت راشا(میومدن ما سر پشت هم ماکان و رزا)

 ......!پیوستم او به منم که

 ...........بود فکر تو راشا و میرفتیم همقدم داشتیم همینجور

 شهم نیست؟چرا تو نامزد مهرسام مگه:پرسید متعجب و کنجکاو لحن یه با دقیقه چند بعد که

 !شه؟ نزدیک بهش شیوا میدی اجازه

 بتونم که دارم اعتماد بهش و شناختمش حدی اون تا!مثال؟ نگم بهش چرا..کردم فکر یکم

 ..........بگم

 منو راستش.........راستش خوب....راشا ببین:گفتم تردیددار لحنی با طوالنی نسبتا مکث یه بعد

 .....مهرسام

 .................!شد کشیده شدت به دستم یهو همونموقع که

 !زدم حدس درست آهان!.......بود؟ کی دیگه این گرفت دردم آخخخ

 شیوا یهو شد هاااااان؟؟چیه؟چی!کندی جا از دستمو میکنی اینجوری چرا:گفتم روبهش عصبانیت با

 !باش خوش شیوا همون با........همون با برو!ما؟ طرف اومدی کردی ول رو جووووونتون

 چییییی من شدن فعال شاخکاش یهو کنم فکر که بده جوابمو داد با خواست منو به کرد روشو

 !!!گفتممممم

 ولی.)بود شدی؟؟حقت ناراحت چیه:نکرد ضایع ولی بچم اومده سرکیف بود مشخص که درحالی

 راشا دوروبر همش چرا تو خود اصن:(داد ادامه قبلشو حالت به برگشت سریع خیلی دوباره

 .دستش کف بذاری رو چی همه بود باشه؟؟نزدیک کارات به حواست نگفتم بهت مگه!میپلکی؟

 !بدونه؟ نباید چرا راشا مثال!بود سرجاش حواسم هم کامال:گفتم روبهش تفاوتی بی با
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 من اصال!بگیره؟؟ ازم رو تو کنه سعی بشه؟؟که چی که بدونه اونوقت:زد حرص روی از پوزخندی

 ........تو به نمیذارم

 !!!داده نافرمی سوتی چه که فهمید بچم تــــــــازهههه دفعه یه که

 

 ماستمالی حرفشو چجوری میکنه فکر داره بود مشخص کرد مکث یکم

 .......!کنه

 که کیلو کیلو دلم تو که درحالی..برسه اتمام به فکرش نذاشتم من ولی

 روبهش دادمو نشون متعجب خودمو ولی میشد آب قند کارخونه کارخونه!بماند

 اون به)از منو(کردم اشاره خودم به:)گفتم بودم کرده ریز چشمامو که درحالی

 بگیره؟؟ تو!(کردم اشاره

 .....بگه چی نمیدونست شد گیج یکم اولش

 تموم خودش نفع به رو چی همه داشت سعی که درحالی بهم رو اخم یه با بعد ولی

 وظیفه پس!مسئولت و جنابعالیم نامزد حاضر درحال متاسفانه!خوب آره:گفت کنه

 چیه.....!بگیرم خرابکاریتو جلوی کنی خراب رو چی همه خواستی هرموقع دارم

 ........زد درآری حرص پوزخند بعد بشنوی؟؟و ای دیگه چیز داشتی توقع نکنه

 بود شده باز دومتر دهنم که بود پیچونده درجه صدوهشتاد رو قضیه همچین یعنی

 !زمین کفه بود افتاده فکم

 خوش همراه منو داشت که درحالی گرفت دستمو اومد که بودم شاهکارش بهت تو هنوز

 پیش بری نداری حق.نیست وارد اعتراضی هیچ پس وظایفمه از اینم:گفت میکشید

 !گفتم که همین..راشا

 نداشتم چیزی دیگه باو؟منم کیه دیگه این..داد سواالمو تک تک جواب دونه دونه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر* گیسو* |... بگو بهم رمان

 

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

 

167 

 

 روش از منتها بود کرده قانعم حسابی.بگم

 !!.................................. ...................................زورگویی

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

 دیگه

 و بودم موقعش اون العمل عکس فکر تو که من و میرفتیم داشتیم همینجور که

 .............فکره تو که بود مشخص سکوتش از که اونم

 صحبتو سر چجوری که بودم فکر این تو بودو سررفته حوصلم حسابی چنددیقه بعد

 !کرد شروع اول خودش که کنم باز

 شدی؟؟ عاشق حاال تا تو....تو:گفت تردید با بهم رو

 بدم؟چیکار جوابشو داشت؟؟چی منظوری چه..خوردم جا سوالش از

 .......کنم؟؟اوممممم

 !شاید یعنی....یعنی! خوب آره:گفتم هرحال به

 من چشمای جفت تو.پررویی چقد!آره؟ هه:گفت عصبی صدای با کردو غلیظ اخم یه

 اون هست کی حاال خوب...که ای؟؟واقعا دیگه یکی عاشق که میگی میکنی نگاه

 !اومده؟؟ خوشت ازش تو که ای بیچاره

 کردمو اخم یه جاش شد؟ولی خوب تویی بیچارهه اون خوب بگم خواستم...گرفت خندم

 بیاد؟؟ خوشم جنابعالی از داری توقع نکنه چیه بعدشم.مربوطه خودم به:گفتم

 نداری حق.ای دیگه کس نه کنی فکر من به باید فقط تو!!آره خوب:گفت عصبانیت با

 جز ندارم دوست اینکه و.میگم من چون بیاد خوشت احدی هیچ از من غیراز به

 عروسکم که میکنه عصبیم این چون!باشه مهم برات حاضــــــــر درحال کسی خودم

 و کن جمع حواستو خووووب پس.باشه ای دیگه جای فکرش منه اختیار در فقط حاال که
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 خودت قول به که خری اون با میدونم من وگرنه کنی بازی اعصابم با نکن سعی

 !!مفهومهــــــ؟؟؟! عـــــــــــاشــــــــقشی

 فقط و بودم گرفته مونی الل که گفت اینارو کشیدن نفس یه بدون و دادی چنان با

 !!بودم حرفاش بهت تو

 روی میزد؟؟چرا داد انقد چرا حاال...........اونم؟؟ولی مال گفت؟؟من چی اون

 .نمیفهمم........حساسه؟؟ انقد من

 !میزنه هس هس داره االنم نکشید هم وحسابی درست نفس یه خدا رضای محض

 ..کشید موهاش تو دستی میکنم نگاش دید تا

 .........سمتش اومد راشا بود کشیده آقا این که هایی اربده با

 سامی:گفت و شونش روی گذاشت دستشو یه بود کرده تعجب که درحالی مهرسام به رو

 ایرسا؟؟که افتاده اتفاقی:داد ادامه من به رو میزنی؟؟و داد انقد شده؟؟چرا چی

 نیستی من رفیق تو!لعنتی کن ولم:گفت زدو پس دستشو شدت به مهرسام همونموقع

 .تو خود آره..توئه تقصیره اینا همه......نزن بهم دستتو پس

 !بود نوبر دیگه ایندفعه ولی بیاره جوش بودم یهو؟؟دیده شد چش وااااای

 !میکرد نگاه رفتنش به گیج بیچاره..انداختم راشا به نگاه یه

 باال کوه روی سرعت به بود که هرچی یا عصبانیت از نمیدونم که مهرسامم

 !خالق جلل..میرفت

 !!بچم بود هپروت تو هنوز کردم نگاه راشا به دوباره

 چرا....این!کردم؟ چیکار مگه من.....من:میگفت زیرلب میکردو اشاره خودش به

 کرد؟؟ اینجوری

 ..نشم خودش با وگو گفت مزاحم کنم چه گفتم منم!بود آفساید حسابی
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 خورد اعصابش مثال یا!نیست؟ خودش دست ببخش مهرسامو بگم؟؟بگم چی برم بعدشم

 میکرد؟؟ خالی من سر هاشو عقده باید حتما میگه اونوقت..نمیشه بود؟نه

 رزی این ببینم کنم گرد عقب خواستم چرخیدم پا پاشنه روی که همین...باو خی بی

 .......................که مونده جا کجا جون

 کر گوشمو راشا بلند فریاد

 مــــــــــهــــــرســــــآااااااااااام؟؟؟؟:کرد

 .....که عقب برگشتم سریع شــــــــد؟؟؟خیلی چی هههههه

 میبینمممم؟؟؟؟ چی چییییییییی؟؟؟؟خدایا

 

 بگوووووو میبینم اشتباه دارم که بگو....نه من خدای وای

 نمیشه؟؟ باورم هنوز چرا آخه!خودشه چرا ولی... ولی..نیست مهرسام اون....اون

 .....مــــــــهــــــــرســـام:زدم داد ناخودآگاه

 یچ........میومد نظر به بد خیلی حالش..بود بیهوش ولی بود شده پرت ای فاصله چه از نمیدونم

 میبینم؟؟؟ دارم

 ......لعنتیه منه تقصیره همش آره..منه تقصیره اینا همه

 .....لعنت......من به لعنت خدایا!من بخاطر فقط

 .....میریختم اشک صورتم پهنای به افتاد نمی دهنم از مهرسام،مهرسام سمتشو دوییدم

 ...........نباید..شه چیزیش نباید اون خدایا

 مهرسام؟؟؟؟؟؟؟بلندشو:میگفت داد با مدام......بیاره هوشش به میکرد سعی که دیدم رو راشا

 شد؟؟؟ تچ یهو آخه..هاااااان؟؟باشه؟ بکش منو شو بلند اصال..رفیق

 رفتم..بده ادامه نتونست بودو کرده بغض دیگه که کردم احساس

 ...................................... ........................................سمتشون
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 ...اون فقط بود مهم برام مهرسام فقط..نمیدیدم کسو هیچ دیگه

 ...یومدم خون پیشونیش کنار از...پاهام رو گذاشتم مهرسامو سر کنارشو نشستم زدم کنار رو راشا

 بلند میکنم خواهش مهرسام....مهرسام؟:میکردم صداش بود مونده توان برام که جایی تا مدام

 ....شو

 ........ندارم رو کسی تو جز االن.....االن من....میدم قسمت مهرسام خدا تورو

 دیگه رو یکی این تحمله................نرو دیگه تو....تو......میکنم خواهش...مهرسام نذار تنهام

 ....ندارم

 .....نمیتونمــــــــــ ه میشنویییییییییی؟؟؟؟؟؟؟دیگ خدایا

 حدی یه تا هرکسی.......شه؟؟؟؟؟ اضافه بهش اینم که داشتم غصه زندگیم تو کم االن تا مگه

 ....ندارم امیدی دیگه من ولی داره تحمل

 ........نذار...........شم تر کس بی نذار بودم کس بی خدایا

 ....کردن گریه به کردم شروع ترکیدو بغضم دفعه یه و

 ....ببینم نمیتونستم.....میگفتم مهرسامو اسم بریده بریده

 خدا؟؟؟؟؟ دارم مگه این جز ای چاره....میریختم اشک خودم زار حال به بودمو افتاده هق هق به

 حاال که کنم تونستم چیکار مادرم پدرو مرگ برمیاد؟؟موقع دستم از هم ای دیگه کار گریه جز مگه

 !بتونم؟

 ......نمیدیدم رو چیزی بود اشک از پر بسکه چشمام شدو تر شدید یهو گریم

 

 اشهب!داری؟ دوستم انقد یعنی..آخی...بریزیااااا اشک برام انقد نیستم راضی حاال میگم:مهرسام

 واسم زیادی دخترای هرچند!!کنی خودکشی واسم این از بیشتر نمیذارم دلرحممممم که منم

 !کرد نمیشه کاریش..دیگه خونمه تو کنم؟؟مهربونی چه بازم ولی میشوکنن سرودست

 ......داد ناجوری صدای گردنم که گرفتم باال سرمو بهت با ای دفعه یه خیلی
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 ..........که شدم خیره بهش گیج لحظه چند

 ...نکنههههههه چیکارت بگم مهرسااااااااام؟؟؟؟؟؟خدا یعنی

 !براش کمه بگم هرچی که بگم چی پووووووف.....الهی که ای

 .......!میکرد نگاه منو هی و میخندید چشماش عوضی...انداختم بهش نگاه یه

 هاااااان؟؟؟ میزنی مردگی موش به خودتو دیگه حاال

 !!تره سالم هم ما از جناب اینکه مثل اما بود شده زخم یکم پیشونیش ولی

 بازی شنق من واسه دیگه حاال!کوفت:گفتم عصبانیت با و گذاشتم کنار پاهام روی از سرشو سریع

 ....ببین حاال!میکنم خفه خودم دستای جفت با رو یکی تو آخرش من میکنی؟؟یعنی

 حاال!بود؟ کجا نقش خودم جون به نه:گفت میبره لذت من عصبانیت از بود مشخص که درحالی

 کم کم قضیه دیدم خوب اما...نشدم پرت جایی از خوردم زمین واقعا ولی!بود حدی تا دارم قبول

 .همین!!کاریه؟؟ چه گفتم بعد ولی بگماااا خواستمم میشه جالب داره

 !بیشعوری خیلی:گفتم حرص با

 !بده قورت خندشو میکرد سعی اونم بعد ولی کرد نگاش بهت با راشا اولش دیدم که

 ....که برم خواستم و سمت اون کردم رومو..ندادم محل..بود خورد اعصابم حسابی

 !بهم میدادی زخم چسب یه حداقل:مهرسام

 .پررو پسره نمیدم بهت کوفتم:گفتم داد با میرفتم داشتم که همینجور

 !شدن ظاهر جلوم روش خوش همسر اون و رزا که پایین میرفتم داشتم همونجور ندادمو محل بازم

 اتفاقی حاال..بودیم دور شما از خیلی ما میزد؟ببخشید داد مهرسام ایرسا؟؟چرا شده چیزی:رزا

 !افتاده؟؟

 پوووووف...بودنااااااا پرت پاک هم اینا

 ...تره سالم منم از که وگرنه!بودن کرده لوس من واسه خودشونو عاقاااا فقط. نخیر:من
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 شین ما طرف به رفتم شدمو رد کنارشون از و نگفتم چیزی هم دیگه

 ...................................... ......................مهرسام

 ..میکردم نگاهشون ماشینو به بودم داده تکیه

 !شد گرون مسواک نخند درد..من واسه میخنده چه کن نگاش هه

 ونا کردم رومو کردمو اخم یه...سمتم میاد داره مهرسام دیدم که میکردم نگاشون داشتم همینطور

 ...سمت

 

 

 !مهمم برات انقد نمیدونستم:مهرسام

 ...میارههههه روم به هی بیشعور

 ...کنندس دیوونه چشماش واقعا...میکرد نگام خاصی جور یه..انداختم بهش نگاه یه

 .مهمی برام آره بگم میخواستم و شدم دیوونه دیدم چشماشو تو برق اون که ثانیه یه واسه

 !! بگیرم رو یارو این حال باید نخیر!کردم وجور جمع خودمو سریع ولی

 میدیدم نزدیک از مرده بود بار اولین!نیستی مهم هم واقعا چون:گفتم تفاوتی بی با روبهش

 ..بود همون بخاطر گریمم.بودم ترسیده

 !مطمئنی؟:گفت روبهم قبلیش لحن با

 !نبودم مطمئن انقد زندگیم تو حاال تا:من

 ......بقیه سمت رفت دوباره بعدشم!کردم باور که منم.باااااش:گفت شیطون لحن یه با

 نیستی مهم برام میگم..نکنـــــــ مسخره فکر:زدم داد بودم وایساده که جایی همون از

 !میشنوی؟؟

 !درآره بیشتر منو حرص که میداد تکون سرشو میرفت داشت که همونجور

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر* گیسو* |... بگو بهم رمان

 

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

 

173 

 

 این یفح..نیومد دلم ولی!شه خنک دلم یکم کنم پنچر ماشینشو االن همین بزنم میگه شیطونه

 !!نیست؟؟ عروسک ماشین

 بخو!میسوزه؟؟ چلغوز اون واسه دلم کردین فکر میکنین؟؟نکنه نیگا اونجوری چرا هاااان؟؟؟چیه

 ...واال!برید یزد سر یه حتما اینجوریه اگه

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

 بلند امج از نمیتونستم بودم خورده خر عینهو دیگه که منم.....برگردیم میخوایم دیگه باالخره خوب

 !شم

 !بگیری جون دختر بخور:میگفت میداد مامانا مثل هی...داد خوردم به خوراکی رزی این بسکه

 ..باو ندادی شانس ما به که طرفم هیچ از کرمت قربون بگم؟؟خدایا چی...هعیییییی

 !شددددد چی بگم بذار!بیخیال اینا حاال..خخخخخ..کردم بارش نیک القاب چقد!عمش بیچاره

 به ادد گرفت لقمه عوضی شیوای دیدم میخوردیم چی یه صبحانه عنوان به داشتیم که همینجور

 !!هستـــــــــــــ کار در هم چغندری ایرسا انگار انگارنه!!مهرسام

 ..میکنم ادبت..شمکو!!میخوره هم پررو پررو چه گرفت حرصم منم

 راشاااااا؟؟:کردم صداش ناز با..بودم نشسته راشا کنار گرفتم لقمه یه

 ارهاش دستم تو لقمه به لبخند یه با منم که..کرد لقمه به نگاه یه سمتمو کرد روشو تعجب با

 ................کردم

 هک بخوره رو لقمه کنه باز دهنشو اومد که همین!شد شارژ بعد ولی کرد نگام گیج یخورده اولش

 !!قاپیدش دهن با سریع یکی

 !بود؟؟ بشری بنی کدوم دیگه این توبه خدا واه

 که بود عسلی لقمه خوردن مشغول لذت با!قاپیدش.... این آهاااان..انداختم مهرسام به نگاه یه

 ...بودم کرده درست راشا واسه

 !الهی نشه کوفتت اهههههه...کوفتت نکبت ایششش
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 ایرسا!.......نبود قبول امتحانی یکی این خوب:گفت دربیار حرص لحن یه با خوردش که خوب

 میکنی؟؟ درست عزیزت نامزد واسه دیگه یکی عزیزم

 !پررو بچه بخوری کوفت:گفتم پررویی با کردمو نگاش حرص با

 میاد؟ جدی؟؟دلت نه ایرسا:مهرسام

 !دوستان شد این که شد این خالصه..خودم جمله از بود گرفته خندشون همه

 !!رآدد گوریل چشم تا نشستم جلو من اندفعه ولی..برگردیم تا میشیم ماشین سوار داریم االنم

 ......کرد ای خنده تک دید اومد مهرسامم که

 !ببریم فیض هم ما بگو هست داری خنده هاااان؟؟چیه؟چیز:من

 چه اووووف..گرفتم رو دختره این حال خوب میاد خوشم شد ماشین سوار دادو تکون سری اونم

 پررو وپرر بازم نامزدشم من مثالااااااا اصن حاال میدونه اینکه با!حقته خوب!بودن خبیث میده حالی

 !!......مخریداری سوخته مماخ دیگه ایندفعه ولی ایشششش!گرفته جیگر جز دختره میشه سوار جلو

 

 

 دیگه که هم اونجا از و.. ورودی در سمت به افتادم راه شدمو پیاده ماشین از..رسیدیم خوب

 خانوم ریلگو و مهرسام ببینم نکردم نگاه حتی که بودم خسته انقد!اتاقم به میرم میدونید خودتون

 نماال شدم بیدار خواب از زود که صبحم..بود نمونده برام جونی دیگه!یانه؟ شدن پیاده شین ما از

 .......................... .................................................. ......حسابیییییییی میاد خوابم

 یرجهش کنم پاک آرایشمو نیمچه همون حتی یا کنم عوض لباسامو اینکه بدون اتاقم به رسیدم تا

 !خستگی از میمیرم دارم که آخخخخخخ.........تختــــــــــ رو

 بود؟؟؟اصالم ای صیغه چه دیگه رفتنت کوه بود؟این کم بود،آبت کم خره؟نونت ایرسا آخه بگو

 خخخخ..نمیاد بهت

 حرص و برم جا یه مهرسام آق این با من که محاله یعنی اصن!خوردم حرص چقدم ایشششش

 !!مهمه خیلی که اینه و نمیارم کمم خوب اما نخورم
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 اون هب اصال..گرفت خندم..دیوونه!میکنه لوس واسم خودشو هیکلش این با بچستاااا چقد پسره

 ......!خنده زیر زدم پقی تصورش از لحظه یه..میشه دار خنده نمیومد مردونش قیافه

 خوابم کی نفهمیدم که فکیدم خودم با ها دیوونه مثه اونقد که دیگه

 ............................................ .................................................. .......................برد

 جا از ملعونو در این آخرش من..شم بیدار دارکوبی روش از باید همیشه بابااااااا ای!تق تق تق

 !!!گرفته ازمون رو زندگی و خواب المصب!میکنم

 !جونم زهرا اومدم_

 به یشپ انداختمو سرم رو شالمم زدم روم دستو به آبی اینکه بعداز معمول طبق شدمو بلند بعدشم

 ........................ .................................................. ....نهـــــــــار سوی

 !بزنه جون سوسن به سرم یه گرفت تصمیم کبری خوردم که غذامو

 ..خودمون رایان همون یا!دکی لطف به البته..شده بهتر خیلی حالش روزا این خداروشکر

 هنوزم..رهب راه نمیتونه بیشتر یکی،دوقدم نهایتا ولی!وایسه پاش رو میتونه میشه؟؟االن باورتون

 ..میدادم من داروهاشو

 !میشه تر پرفکتــــــــــــــ و پرفکت راشی قول به روز به روز حالش که خوشحالم خیلی

 انومخ زهرا با میتونه قشنگ و میاره دست به کامل بهبودی دیگه دوهفته تا حداکثر گفت هم دکی

 !بذاره ماراتون دو

 نه..رمب خونه این از باید..نیستم جا این دوهفته از بیشتر من اینکه یعنی....  اینکه یعنی این و

 .........مهرسام؟؟چجوری بدون آخه....من...من..خدا

 نمک فراموش رو خونه این شاید..گرفت دلم برم اینجا از باید زود خیلی که این فکر با لحظه یه

 ......نمیتونم آدماشو مطمئنن ولی

 دیدن رزویآ همیشه برای باید...ببینم؟ مهرسامو نمیتونم برم؟دیگه اینجا از باید همیشه برای یعنی

 ببرم؟؟ گور به عسلیشو چشمای اون

 ..............کن کمکم خودت کنم فراموشش نمیتونم که میدونم خدایا
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 عیس ولی بود شده جمع چشام تو اشک بودم کرده که فکرایی بخاطر..اتاقش به رسیدم باالخره

 .....کنم کنترل خودمو کردم

 .....بگیرم ازش زارم حال این با اوردشو دست به روحیه زودی این به نباید

 تازه بعد..میشه خوب حالش دیگه دوهفته تا که...افتاد دکی حرف به یادم االن همین دفعه یه

 .....................فهمیدم

 بودم خوشحال جون سوسن شدن خوب از واقعا هرچند!هست منم رفتن معنیه به این هه

 .........کنم فکر بهش نباید االن!بیخیالش..........اما

 ..........زدم در

 بله؟؟:جون سوسن

 ..گردم قربانت منم جون سوسی:کردم شیطون صدامو بدبختی به

 ...تو دخترم؟؟بیا تویی:گفت خندیدو

 ..........................داخل رفتم کردمو باز درو

 ........میخوند کتاب یه داشت بودو زده مطالعشو عینک بودو نشسته صندلی یه رو

 ....کرد نگاه بهم لبخند یه با کنارو گذاشت کتابشو تو اومدم دید تا

 من یفتهم چال هاتون گونه میخندید وقتی که هاتون خنده قربون:گفتم و کردم بوس لپشو رفتم منم

 حالت به بعدشم.....بودم محروم نعمتی چنین یه داشتن از ازل همون از که هرچند!میکنم حال

 .........پایین انداختم سرمو کردمو لوس دادمو نشون غمگین خودمو مصنوعی

 از هم چوله چاله این بیا..نکن ناراحت خودتو حاال خوب خیله!آخییی:کرد ناز سرمو زدو لبخندی

 ......میزنی وغریب عجیب دیگه؟حرفای کنم چیکارت!تو

 ماه دارم ای ننه:دادم ادامه کردمو بوسش پریدم واقعاااا؟؟دوباره:گفتم بهش رو بچگونه ذوق با

 ......نداره هم چوله چاله بعد به این از برم قربونش..نداره تا خوشکلی تو..نداره

 اسچیه؟احس میگی که مضحک کلمات چیه؟؟این ننه بچه هی:گفت پامو رو زد یکی خنده با اونم که

 نشنومااااا دیگه..میکنم پیری
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 !نمیکنم جسارتا این از دیگه..سرورم چشم:گفتم بود گرفته خندم خوردنش حرص از

 سامهر:گفت غمگین لحن یه با بعد کردو نگام خاصی جور یه جون سوسن که خندیدیم بعدباهم

 مهرسام به همش!میخورد حرص نداشت گونه چال داداشش منو مثل اینکه از همیشه هم

 ...میکنم فالتآس هارو چوله چاله اون میزنم نکنااااا شل نیشتو اون من جلوی انقد هییییییییی:میگفت

 .........پایین انداخت سرشو حالتش همون با دوباره و

 چرا چیه:گفت باالو گرفت سرشو که بودم زده زل بهش و میکردم نگاش بهت با داشتم منم

 میکنی؟؟ نگاه اونجوری

 .....خنده زیر زدم پقی و بیارم طاقت نتونستم دفعه یه که

 ونج سوسن:گفتم بریده بریده هام خنده میون که میکرد نگام گردشده چشمای با جون سوسن

 !زدی حرف.......باحال........خیلی

 هخف دختر دیگه کن بس اههه:شد شاکی که زیرخنده زدم بگیرم خودمو جلوی نتونستم دوباره

 !بزنم؟ حرف شماها مثل نمیتونم دیگه من چیه!شدی

 حرف کتابی اوقات بیشتر آخه:گفتم ولی کنم غش بود نزدیک خوردنش حرص از که درحالی

 ..میزدید

 یمس..)مهرسا این دست خوب؟؟از کنم چیکار:گفت خندیدو چون..گرفت منظورمو خودشم کنم فکر

 هب لبخند یادش هنوز ولی(کرده بغض کردم احساس...)ولی رفت خودش(شد غمگین لحنش ثانیه

 رفتی؟؟؟ زود انقد چرا آخه..دخترم دلتنگتم:داد ادامه چکیدو چشمش از اشک قطره یه..میاره لبم

 ....کنم عوض فازو باید!دلتنگی فاز تو رفت دوباره وااااای

 نینمیک اذیت مهرسارو بیشتر که گریه؟؟اینجوری عزیزم واااااه:گفتم و کردم پاک اشکشو سریع

 یختنر اشک با دارید حاال میشین خوب دارین شما که خوشحاله مطمئنا االن اون!برم قربونتون که

 یتماذ خدا هاااا؟؟تورو باشه ناراحت من عشق نبینم..کن پاک اشکاتو باش زود!میکنید؟ ناراحتش

 باشه؟ دیگه نکنید

 ..گرفتیااا من از ضعف نقطه یه هم تو!شیطون ای:زد روم به لبخندی کردو پاک اشکاشو سریع
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 ینمبب غمگین شمارو ندارم دوست فقط بود؟من کجا ضعف نقطه!خودم جون به نه:گفتم خندیدمو

 .همین

 ...کرد ناز سرمو زدو بهم مهربونی لبخند

 دمبو گفته بهش زودتر من..میدونست خودش بودم زده حرف باهاش برم باید اینکه درمورد قبال)

 میذارهن بود گفته بهم..میذاشت روحیش تو بدی تاثیر میرفتم ای دفعه یه اگه چون..کنم آمادش تا

 ..(بودم گرفته خودمو تصمیم چی؟من که آخرش ولی برم

 میشه دلخوشیم تنها دیگه..بری میخوای که هم تو ولی:گفت ملتمسی حالت با روبهم

 !بری که نداره لزومی آخه..بمون جا همین دخترم میکنم خواهش..مهرسام

 من..نیدک درکم..گلم بمونم اینجا نمیتونم من آخه:گفتم کنم راضیش میکردم سعی که حالتی با

 هتونب میام باشید مطمئن!بمونم پیشتون دارید دوست شما که میدونم وگرنه برم میخوام خودم

 ..حوالیم همین!که نمیرم دوری راه..میزنم سر

 ..نگرانتم بده حق میکنی؟؟بهم دخترم؟چیکار میری کجا آخه خوب:گفت ناراحتی حالته با

 پیدا واسم خونه یه که گفت خودش سپردم راشا به.من عزیزه نباش نگران:گفتم مطمئنی لحن با

 !میشناسیدش من از بهتر دیگه که شما دارم اطمینان بهش من میکنه

 ..دوخت چشم قالی گالی به دادو تکون سری ناراضی و......ولی:جون سوسن

 ه؟؟باش دیگه نباشین ناراحت:گفتم بوسیدمو گونشو واسه شدم نزدیکتر هدفم به کردم حس

 روبه به خورد گره نگاهش همونموقع که بگه چیزی من به رو خواست گرفت باال سرشو

 ........اومدی؟؟ کی تو مهرسام:رو

 

 وایساده در چارچوب جلوی شوک حالت با که مهرسام به رسیدم..گرفتم جونو سوسن نگاه رد

 ...بود

 دور اونجا از بلند قدمای با سریع میکنم نگاش دارم دید همینکه

 .............................................. ..........شد
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 چرا ممهرسا ولی..بمیرم دلتنگی از قراره نمیدونه..خوشحالم رفتنم از میکنه فکر جون سوسن هه

 کم زحمتو خانوم شیوا هم دیگه روز دوسه تا..نداره من به نیازی دیگه که اون....کرد اینجوری

 دب داشت حالم........نامزدی چهه اونم!نامزدیم باهم که شده ملتفت کامل دیگه کنم فکر..میکنه

 اومدم اتاق از کردمو تشکر ازش سریع پس..میدید وضع این تو منو نباید جون سوسن میشد

 ...................گرفتم درپیش خودمو اتاق راه و بیرون

 هک معرفت بی چطور؟اون.....کنم؟ فراموشش چطور خدایا....گریه زیر زدم اتاقم به رسیدم همینکه

 منمیدون حتی من!سکوت...کرد سکوت فقط و فقط!نزد حرفی ولی برم میخوام فهمید امروز حتی

 فراموشش کن کاری یه..خدا میکنم خواهش!دارم هم هایی توقع چه اونوقت نه؟هه یا مهمم براش

 ولی منمیتون میدونم اینکه با...باشم مقاوم سنگ یه مثل بهش نسبت کن کاری یه اصال...کنم

 ......بود گرفته حالم خدااااا؟؟حسابی کنم چیکار.......بازم

 !شد بلند گوشیم صدای که میریختم اشک و بودم کرده کز گوشه یه تخت کنج

 !!افتاده روش بهزیستی شماره عجیبه...داشتم برش عسلی روی از

 بله؟؟ الو:زدم وصلو کلید هرحال به

 ..شدم نگران....میومد خط پشت از نفر یه گریه صدای

 افتاده؟؟ ؟اتفاقی نمیدید جواب شده؟؟چرا الو؟؟چی الو:من

 ؟؟ایرسا....ایرسا:میگفت اسممو بریده بریده..داد جواب خط پشت از ضعیفی و گرفته صدای یه

 ...بود مری صدای این من خدای وای

 ..بده عزیزم؟؟جواب شده چی مری الو الو:من

 ...خیلی...خرابه خیلی حالم ایرسا:گفت بغضش همون با مری

 آخه؟؟ شده چی!نگرانی از مردم..بکن جون د:گفتم عصبانیت با

 ....پیشم بیا...اینجا بیا فقط...هیچی...ایرسا هیچی:مری

 باشه.. دیگهههههه میام االن من...نکن گریه تو فقط عزیزم باشه... باشه:گفتم عجله با

 ...کردم قطع رو گوشی وبعد... گلم؟؟فعال
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 پریدم سریع...نیست کردن فکر وقت االن شده؟؟اهههههههه چی یعنی بودم شده نگران حسابی

 ........شم حاضر

 ...پوشیدم شلوار مانتو یه تندی

 متس به افتادم راه انداختم سرم رو که شالمم!پوشیدم چی نکردم دقت حتی که بودم نگران انقد

 .........پذیرایی

 ااونج بودتم رسونده قبال که چون شدمو راننده ماشین سوار..بیرون زدم خونه از اونجا بعداز که

........................................ افتاد راه باسرعت.بهزیستی:گفتم همینکه

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

 که مسئوالن اتاق سمت افتادم راه....شده؟؟ چی یعنی خدایا وای.....شدم پیاده ماشین از نگرانی با

 !مری پیش برم جا اون بعداز

 راه کردمو هم اجازه کسب سریع...................داشتم دلهره خیلی میدوییدم استرس از همینجور

 .......................................... ......................اینا مری اتاق سمت افتادم

 ...........................که کردم باز درو سریع خیلی زدن در بدون بود،حتی ریخته بهم اعصابم بسکه

 بودو شده جمع خودش تو و تختش گوشه بود کرده کز مری....خبره؟؟ چه اینجا خدایا واااااای

 .........میکرد گریه داشت

 دلداریش داشتن بودنو نشسته نگرانشن،کنارش بود مشخص که هم سی سی و الی

 ........................بودم خبر بی من فقط......میدادن

 خیلی یهو.......خبره؟ چه میکنی؟اینجا گریه چرا گلم شده مریم؟؟؟چی:مری سمت رفتم بهت با

 ..........................گرفت باال سرشو ناگهانی

 .......سمتم اومد شدو بلند تخت رو از دید،سریع منو همینکه....بود شده قرمز گریه از چشماش

 .........ترکید بغضش دوباره و آغوشم تو کرد رها خودشو

 شده چی:بدم آرامش بهش کردم میکردم،سعی نوازش سرشو که همونجور...بغلم تو گرفتمش

 بگو چیزی یه....برم قربونت الهی نمیگی چیزی چرا....خواهری؟ میکنی گریه چرا عزیزدلم

 از منو که تو...خوب

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر* گیسو* |... بگو بهم رمان

 

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

 

181 

 

 همت به اینجوری چی....شده چی بگو بهم....عزیزم شی سبک بزن حرفتو....کشتی نگرانی

 ........ریخته؟؟

 .شد تموم چی همه...چی همه....شد تموم ایرسا:گفت بغض با همراه ای گرفته صدای با

 شده؟ تموم چی....میگی چی بفهمم بزن حرف درست:من....نفهمیدم حرفاش از هیچی

 دچق من که میفهمی کجا از تو....شد تموم اون قضیه!....ایرسا رایان....رایان:گرفت شدت گریش

 ....نابود...ایرسا شدم نابود...داشتم دوستش

 ....اومد سرم میترسیدم که چیزی همون از..نمیشه باورم خدا وای

 ایدش نمیگفتم مری به چیزی روز اون اگه....لعنتیه منه تقصیره همش اهههههه....کنم؟ چیکار حاال

 ...شکست نمی دلش اینجوری االن....االن

 ندیده اینجوری رو مری هیچوقت تاحاال....میبارید چهرش از غم...کردم نگاش ناراحتی با

 .ببینم نداشتم دوستم..بودم

 بهم رو چی همه آرامش با..باشه؟ باش آروم فقط...میگی چی میفهمم...میدونم عزیزم باشه:من

 هوم؟ ببینمت اینجوری ندارم دوست..بده توضیح

 ...ردمک پاک اشکاشو....نشستیم تختش رو رفتیم باهم و گرفتم دستشو من که داد تکون سری

  ?شده چی بگو بهم آرامش کمال در حاال خوب:من

 ....بگم چی نمیدونم:گفت ضعیفی باصدای و پایین انداخت سرشو

 دهش باعث کی بدونم میخوام..کن تعریف برام ندیدمت که موقعی افتاده،از برات که هراتفاقی:من

 !....بعیده ازش که چیزی...کنه گریه منم دیفونه مری

 از..نداری خبر...نمیدونی که تو ایرسا:گفت و گرفت باال گذشت،سرشو سکوت توی که یکم

 هک روزی اون بعداز:داد ادامه طوالنی نسبتا مکث یه بعد و.....کنم شروع کجا از نمیدونم....هیچی

 د اینکه بود،مثل دیده اینا جون سوسن خونه تو منو رایان
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 بهونه هب میکنم،مدام زندگی بهزیستی من که فهمید وقتی....بدونه درموردم میخواسته و بوده نبالم

 بیشتر بهش نسبت عالقم روز روزبه اینکاراش واسه منم....ببینه منو تا میومد اینجا کردن،به کمک

 یم تا بار یه هرچندروزی که جوری.. میشد

 همب و اومدی روز اون تو دیگه که وقتی تا...اومدنش منتظر..بودم منتظرش و میدونستم اومدنشو

 ودمب خوشحال خیلی باشن داده بهم دنیارو انگار ایرسا نمیشه باورت.اومده خوشش ازم که گفتی

 زدو تلخی پوزخند...نبوده طرفه یه عشقم که

 قبول خانوادش که گفت اومدو خراب حال یه با بعدشم چندروز که فایده؟وقتی چه ولی.هه:گفت

 از...زد حرفو اون وقتی شدم شکستم،نابود من...من ایرسا اما!..دارن حقم خوب ولی..نکردن

 ...نداره من از کمی دست اونم که بود مشخص چهرش

 .کنم فراموشش نمیتونم...میفهمی؟....ایرسا نمیتونم(گرفت بغضش دوباره)

 یچ نمیدونستم واقعا...پایین انداخت سرشو که میکردیم نگاش مبهوت سیمین و الهه و منو

 ....گرفت باال سرشو خودش میکردم نگاش فقط..بگم

 ولی:گفت و کردم پاک اشکاشو سریع بده نشون عادی خودشو میکرد سعی داشت که درحالی

 لمود اول همون از نباید..داره هم سختگیری خیلی خانواده...میکردم امیدوار خودمو نباید دارم قبول

 ......زد جونی کم لبخند بعد و.میکردم خوش بیخودی

 دیگه اون مگه!زدی؟ بیخود حرف تو باز ایرسا وااااای....نمیومد مری به اصال...نمیشه باورم!الهی

 اونم باشی؟تازه عاشق میتونی فقط تو..خودخواهی خیلی که نداره؟؟واقعا دل مگه نداره احساس

 که اینطور!اعتمادی کی؟؟مهرسام

 نهیب خودم به.بهتره نزنی حرف تو...پررویی خیلی که واقعا.اعتمادی خانواده غرور کوه معلومه

 ....زدم

 که رچیه....عزیزم دیگه خوب:وگفتم گرفتم دستاشو....نشستم کنارش دقیقا..جلوتر رفتم سریع

 یخوب کار من نظر به آفرین...کنه بدتر رو حالت که کنی فکر بهش دیگه نباید...گذشته بوده

 کنی فراموشش کنی سعی باید!میکنی

 ایبرمی پسش از که میدونم.....کنی تالش بردنش یاد از واسه باید نشدنیه میدونی خودت چون

 گلم؟؟ باشه
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 یتاذ خودتو..خواهری برم قربونت:گفتم و بوسیدم گونشو که داد تکون سری رمق بی باتردیدو

 ..میگذره اینم..نکن

.......................................... خونه سمت افتادم راه شدمو پیاده ماشین از..رسیدم دیگه

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

 ....شدم بدتر دیگه حاال بودم که گرفته البته....شد گرفته حالم چقد

 !!یواش به افتاد چشمم کردم باز درو همینکه....دیگه منه شانس از اینم!بگم چی نمیدونم پوووووف

 و خروجی در کنار بود وایساده بزرگ و کوچیک چمدونای با!میکنه؟ رچیکا اینجا دیگه این..واه

 ....!میکرد بحث مهرسام با داشت

 ...............جلوتر رفتم!خبره؟ چه امروز هست معلوم اصال..باباااا ای

 اینجوری چرا.خوردم جا..سمت اون کرد روشو کردو غلیظی اخم دید منو همینکه مهرسام

 .......نیووردم روم به کرد؟؟ولی

 خبره؟؟ چه اینجا سالمتی به کجا:پرسیدم شیوا روبه تعجب با

 رو نهمیک ناراحتش روز شبانه درطول که هراتفاقی!بپرس عزیزت نامزد از:گفت طلبکارانه حالت با

 االح هه..شدم خسته دیگه ولی!دیگس یکی مال کردناش عزیزم عزیزم..میکنه خالی من سر میاد

 ........داره حدی دیگه تحملم ولی!!نرو میگه بهم داره که تعجبه جای هم

 لیدلی اصال آخه...نمیکنم باور منکه!نرو؟ گفته بهش اون...انداختم مهرسام به نگاه یه باتعجب

 ..نمیبینم

 تهگف چون بنده نامزد حاال:وایسادم جلوش وحسابی درست بار اولین برای بود که هرچی هرحال به

 ازب راه!نگرفته جلوتو کسی هم حاال...اینجا بیای نکرد مجبورت کسی اول همون از!کرده؟ بد نرو

 .کردم اشاره درخروجی وبه...دراز جاده

 چمدوناشو سریع شدو تر حرصی من حرف این با میفشرد،که روهم دندوناشو باحرص که اونم

 !کوبید محکم درو و رفت بیرون در از کشیدو

 تقصیر...شدی ظاهر موقع خوش هم خیلی که مخصوصا!کنم؟؟حقته چیکارت خوب!روانی دختره

 ...خودته
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 شیدهک دستم که بگیرم درپیش اتاقمو راه اومدم همینکه و انداختم باال ای شونه تفاوتی بی سر از

 .......!شد

 ...میکرد خورد بازومو داشت مهرسام مردونه دستای....انداختم دستم به نگاه یه تعجب با

 میکنی؟؟ چیکار:گفتم بهش رو معترض و نیووردم روم به ولی

 ...........اتاقش سمت به کشید منو بعدشم....کنیم صحبت باهم باید:گفت روبهم اخم نیمچه یه با

 یط اتاقو عرض و طول به کردن شروع کشیدو پوفی کالفه کردو ول که دستمو..اتاق به رسیدیم

 !کردن

 حرفتو بشین ادم بچه مثل جا یه خوب..ریخت بهم اعصابم! میکنه؟ اینجوری چرا این اهههههه

 ..........واال!بزن

 وبمیکنی؟؟خ اینجوری چرا:شکستم سکوتو خودم پس..نخیــــــر دیدم باز که کردم صبر یکم

 داری؟ چیکارم اینجا اوردی منو

 بری؟؟ میخوای چرا:گفت همیشگیش اخم باهمون سمتمو کرد روشو

 !داشت؟ سوال آخه اینم..کردم تعجب

 ..نداره لزومی موندنم چون:گفتم تفاوتی بابی

 بری اگه..خونه این برای هم...هم مامان برای هم!!الزمه وجودت اتفاقا:گرفت بازومو عصبانیت با

 ...کردی فکر این میاد؟؟به روزش به چه

 ..........داره نگهم میخواست هایی بهونه چه با..هه

 داره خداروشکر که جونم سوسن حال درضمن.دیر چه زود چه حاال..میرفتم باید که باالخره:من

 ..بده انجام خودش کارهاشو میتونه و میشه بهتر

 زا منم و میشه نابود روحی لحاظ از!!نه یا داره احتیاج میدونم هرکسی بهتراز من:گفت خشم با

 مهم من واسه....من که چون.نری که نمیکنم خواهش ازت...میریزم بهم باشه بد حالش اینکه

 .....ببینم مامانو ناراحتی نمیتونم ولی.نیست

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر* گیسو* |... بگو بهم رمان

 

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

 

185 

 

 وستشد منم:گفتم زدمو پوزخند یه خودم به دلم تو!داشتی؟ جایی بی های توقع چه ایرسا ببین..هه

 یا ودز چه حاال هرکسی چون..نیست واسم ای کننده قانع دلیل این ولی میشم دلتنگش دارم،منم

 ..الزمه زمان فقط میکنه فراموش اونم باش مطمئن!میشه فراموش دیر چه

 !نداشتم باور بهشون ای ذره خودم.میزدم حرفایی چه هه

 .............گرفت دستمو یهو که برم اومدم گفتمو اینو

 .....!نمیشی فراموش تو ولی:مهرسام

 

 !........بود؟ مهرسام زد حرفو این که کسی!نمیشد باورم..ریخت هری دلم

 !!بشنوه صداشو میترسیدم که انقد..میکوبید تاالپ تاالپ داشت قلبم

 سلیشع چشمای تو..سمتش کردم رومو...بگم چیزی نمیتونستم بودو اومده بند زبونمم حتی انگار

 ...شدم خیره بود توشون خاصی غم یه که

 ....بگیره منم اونا جادوی بذارم نباید..شم وابسته چشما این به انقد نباید...نه...خدایا نه

 ...............رفتم وا باشن کرده خالی روم یخ آب سطل یه که حرفش،انگار ادامه با ولی

 .گفتم این واسه.....واسه کنه فراموشت نمیتونه مامان که میدونم:مهرسام

 ...داد دست بهم بودن ارزش بی احساس واقعا..شدم ناراحت خیلی

 یا دوهفته این تو.کردم راضی و جون سوسن خودم..نباش اون نگران:گفتم روبهش خراب باحالی

 .....!کنه فراموشم تر راحت تا نشم نزدیک بهش زیاد میکنم سعی اینجام که هم

 میری؟ کجا حاال:گفت دوباره که برم اومدم

 پیدا واسم که گفت راشا ولی نکردم پیدا جایی هنوز:بودم دلخور حسابی دستش از هنوز

 .بگم بهت نمیبینم هم دلیلی درضمن...میکنه

 !لعنتی:کوبید دیوار به مشتی کردو غلیظی اخم بردم رو راشا اسم همینکه
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 سمت افتادم راه و اومدم بیرون اتاقش از ای اضافه حرف هیچ بدون دیگه منم

 ........................................ ....اتاقم

 ....بربیاد مدست از کارم این نکنم فکر حتی البته..کنم فراموشش کنم سعی بهتره!شکست دلم چقد

 دلم تو رو عشقش کردم؟چرا گناهی چه من نمیکنی؟؟آخه مستجاب میکنم دعا هرچی چرا خدایا

 نمیکشی؟؟

 میدونم خودم..دیوونم واقعا!مسخره چه..هه..بکنم دل ازش نمیتونستم هم و میگفتم اینو هم

 ..میخوام کمک خدا از باز و نشدنیه

 !تعجبه جای برام واقعا هعیییییی.....منم روزی یه نمیکردم فکرشم حتی هیچوقت

............................................ برد خوابم کی نفهمیدم که زدم حرف باخودم اونقد که دیگه

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

 ..شدم بیدار خواب از خانوم زهرا تق تق با معمول طبق

 سمت به افتادم آرایش،راه ای ذره بدون حتی و انداختم سرم رو شالم یه شستم که دستورومو

 ...................................... .....نداشتم خودمم حوصله حتی دیگه پذیرایی

 ..بود خالی خودش جای ولی..الزانیا!مهرسام موردعالقه غذای..میخوردم غذا داشتم

 !کجاست؟ مهرسام پس..انداختم خانوم زهرا به نگاه یه

 !کجاست؟؟ مهرسام آقا پس زهراخانوم:پرسیدم تعجب با روبهش

 !اتاقشونن تو حتما خانوم نمیدونم_

 ...داره دوست خیلی الزانیا اتاقش؟آخه تو ببرید غذاشو میشه خانوم زهرا:من

 .میبرم االن خانوم باشه_

 .....اتاقش طرف به برد و برداشت خودم جلوی از غذاشو اومد بعدشم

 !!ببری حالشو تو امیدوارم ولی نمیره پایین من گلوی از که غذا این..زدم لبخندی

 !بود دستش غذاهه هنوز ولی برگشت خانوم زهرا بعدچنددیقه
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 !نبردید؟ براش چرا پس خانوم زهرا:پرسیدم تعجب با

 به برد غذارو ای اضافه حرف هیچ بدون بعدم..ندارن میل که گفتن آقا:گفت ای گرفته لحن با

 ...........آشپزخونه

 ...حاال ولی بده غذا این واسه جونشو بود حاضر دیوونه اون..میشه؟ مگه واه

 که منم کن ولش..چجورشه؟؟پوووووف دیگه این نمیخوره غذا چی واسه.....میکنه؟؟ اینجوری چرا

 !میکنم شلوغ همش

 ....خورده چیزی یه قبال شاید یا دیگه نخواسته دلش حتما

 

 ................گذشت وباد برق مثل هم دیگه هفته یه

 ...کنن جدا مهرسام از منو تر سریع میخوان هم روزا حتی انگار

 ..میکنه عصبیم که اینه و برنمیاد دستم از کاریم هیچ و...خیلی..خورده خیلی اعصابم

 لوموگ راه بغض دوباره و میکنم فکر و کردم کز اتاقم گوشه یه فقط مدت این عادتم،تو طبق بازم

 ...میبنده

 ......خیلی.....خدا انصافیه بی خیلی این

 ........میکردم فکر مهرسام به بودو مشغول ذهنم مدام

 ..نیومده بیرون اتاقش از که چندروزی این به

 ....میخوره خانوم زهرا زور با وقتا گاهی فقط و نمیزنه غذا به لب که چندروزی این به

 ....ندیدمش حتی که چندروزی این به

 ....!شده تنگ عسلیش خوشکل چشمای واسه دلم حسابی که چندروزی این به

 ...شدم نابود که چندروزی این به

 ........که چندروزی این به

 !کرده دیدنشو هوای دلم حسابی...بگم چی نمیدونم پووووووف
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 زیاد مالاحت به که چون..ببینمش ناراحت رفتنی دم این نمیخواد دلم...میکنه اینجوری چرا نمیدونم

 .....نمیام خونه این به دیگه

 ..دارمن تحملشو..نمیتونم من نه.....شه؟ تازه دلم زخم دیدنش با دوباره که!بشه؟ چی که اینجا بیام

 به منمیتون دیگه اما میزنم زنگ بهش میشه هم مطمئنا که شه تنگ جون سوسن واسه دلمم اگه

 ...بیام خونه این

 .........شد بلند در صدای که بودم فکر تو جور همین

 ...ناهار خانوم:خانوم زهرا

 !عزیزم اومدم:من

 سمت افتادم راه شالم پوشیدن بعداز همیشه مثل شدمو بلند بعدم

 ....................................پذیرایی

 ...نمیره پایین گلوم از غذا اون بدون منم که نمیدونه ولی نمیخوره غذا مهرسام..هه

 بود کرده درست خانوم زهرا که سبزی قرمه از قاشق تا سه دو فقط همین بخاطر پس

 .......االن ولی میکرد مستم خانوم زهرا سبزی قرمه بوی همیشه معموال..خوردم

 بشقاب و سرخورده خانوم زهرا دوباره دیدم که میکردم بازی غذام با داشتم معمول طبق همونجور

 ...برگشت مهرسام اتاق از دست به

 !نه هدیگ ایندفعه ولی....نداشتم دیدنشو تحمل منم میشدو تکرار صحنه این هی روز هفت این تو

 زهرا سمت رفتم همین برای بود ریخته بهم کاراش این با اعصابم حسابی

 ........................................ ..............خانوم

 !کنم امتحان من بارم یه بذارید:گفتم و گرفتم ازش غذارو سینی

 گفتمی همیشه آخه..ناراحته خیلی میدونستم...نگفت چیزی و پایین انداخت سرشو ناراحت اونم

 .....داره دوست خودش پسر مثل رو مهرسام

........................................ اتاقش سمت به افتادم راه و زدم جونی کم لبخند منم که دیگه

............................. 
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 ......زدم در

 !میفهمی؟ نمیخورم..خانوم زهرا بگم بار چند_

 .......................................کردم باز درو کنم توجه حرفش به اینکه بدون

 فسن توش نمیتونست آدم بود کرده پر سیگار بوی رو اتاق میبینم؟؟؟؟؟؟کل چی خدایا وااااااااااای

 ...بکشه

 .....بود شده پرت جایی یه هرچیزی بودو ریخته بهم اتاق همه

 دهش بلند یکم میکرد جذابترش همیشه که ریشی ته کم مدت همین تو! مهرسام خود همه از بدتر

 ...بود

 ....بعیده میدیدم؟؟ازش چی.......شده الغرتر صورتشم میکردم احساس

 !.........وضعشه؟ چه دیگه این...شدم ناراحت حالت اون تو دیدنش با حسابی

 ......................................بود کرده سرش حائل دستاشو بودو نشسته کاناپه رو که خودشم

 ....بود فکر تو حسابی..بود نشده من متوجه هنوز

 ارچیک خودت با مهرسام:کردم صداش میرفتم سمتش داشتم که بهت با همراه آرومی صدای با که

 وضعشه؟؟ چه این وروزیه حال چه کردی؟این

 از غم بودو زده حلقه عسلیش چشمای تو اشک..گرفت باال سرشو صدام شنیدن با دفعه یه

 ......میبارید چهرش

 تو؟ اومدی اجازه بدون چی میکنی؟؟واسه چیکار اینجا تو....تو ایرسا:گفت تعجب با روبهم

 غذاتو اوردم:دادم ادامه میزو رو گذاشتم براش غذارو بعدشم!اومدی خوب رو اجازه:زدم پوزخندی

 میکنی؟؟ رفتار ها بچه مثل میکنی؟چرا چیه اینکارا..بدم

 نداره ربطی هیچ هم تو به..مربوطه خودم به میکنم هرکاری من:گفت عصبی صدای با که

 .بیرون برو من اتاق از هم حاال...ربطی میفهمی؟؟هیچ

 برو اتاقم از گفتم:گفت داد با که بزنم حرفی اومدم..بودم شده شوکه حسابی کارش این از

 ..کرد اشاره خروجی در به و...بیرونــــــــ
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 ......کشید موهاش تو دستی کالفه که دادم تکون براش تاسف روی از سری کردمو نگاش ناباور

 ...بود برخورده بهم حسابی نکردم معطل دیگه منم

 .......................اتاقم سمت به افتادم راه و کوبیدم محکم درو بیرون اومدم همینکه

 ...نداشتم توقع کرد؟؟ازش برخورد اینجوری چرا...شدم ناراحت ازش خیلی واقعا

 را؟؟چ ولی..عصبانیه من ازدست یعنی!پره؟ توپش من دست از انقد چرا حاال..شد گرفته حالم چقد

 کرد شروع گوشیم که بودم فکرا همین ریخته؟؟تو بهم اینهمه که اومده پیش واسش مشکلی چه

 ........خوردن زنگ به

 !؟کرده پیدا خونه یعنی وای....میشد روشن و خاموش روش راشا اسم..انداختم گوشی به نگاه یه

 داداشی؟؟ بله الو:زدم وصلو کلید

 ایرسا؟؟ خوبی سالم_

 شده؟؟ خبری چطوری تو خوبم من مرسی:من

 ارینمیذ هرچند.میخوره پولتم به که کردم پیدا واست نقلی آپارتمان یه!توپ برات دارم خبر آره_

 .....که

 که میخوره؟میدونی چی بدرد حقوقم این پس!بیخیالش داداشی اهه:کردم قطع حرفشو سریع

 ...ترم راحت اینجوری

 مشببینی بریم باهم دنبالت بیام فردا میخوای...پس خوب خیله:گفت بعد کردو مکث یکم راشا

 چیه؟؟ نظرت

 چه فردا پس باشه...ببینم جدیدمو خونه زودتر هرچه دارم دوست منم...منم!عالی هم خیلی:من

 ...میای؟ ساعتی

 !خوبه؟..دنبالت میام عصر1316 ساعت فردا-

 داداشـــــی؟؟.....خوبه آره:من

 بله؟ یعنی نه...جــــــا_
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 ...کنم جبران چجوری لطفتو این نمیدونم.کمکت بابت ممنون:من

 ایرسا نکردم کاری که من_

 باری؟ کاری دیگه خوب..بود بزرگ من واسه هرحال به:من

 .ممنون نه_

 ....کردم قطع رو گوشی بعدم....برادرم فعال پس:من

 ....خرابم چی؟؟هنوز خودم ولی شد درست چی همه!خونه از اینم

 ووووفپ....تو....تو ولی برمااااا پیشت از قراره دیگه هفته یه.مهرسام معرفتی بی چقد هییییییی

 ..شدم دیوونه

 یکردمم پیدا خونه کی کمک با االن وگرنه!بود دروغی نامزدیه این که گفتم راشا به شد خوب میگم

 ....نمیشد پیدا اصن شاید..داند خدا

 فقط پس بدم انجام ندارم که هم ای دیگه کار خستم چقد!شده که فعال..دیگه خوب

 ................................................... .................................خوابیدم

 ..........نمیخورم گفتم و نداشتم میل ولی.. شدم بیدار شام واسه همیشه مثل

 کرف داشتم االن همین تا که آشفته بافکری و بدبختی به پس ندارم خودمم حوصله حتی اینروزا

 ......برد خوابم که بود شب میکردم،نصفه

 میکردم فکر میخوردمو صبحونه داشتم همونجور...پذیرایی بودم اومده منم بودو شده صبح

 وضع این تو میشم ناراحت من درک به خودش کنم،اصن درستش رو سامی آق این چجوری

 !!!میبینمش

 بدم حلقش به غذا اینکه راجب نظرتون!آهان....... اوممممم..گرامی خواننده بگو شوما اصن

 ......نه؟ خوبیه فکر!چیه؟

 هب منم بکشه اربده کشید عشقش هرچقدرم!بیرون نمیام اتاقش از کنه خودکشیم دفعه این

 .......شم سیریش چجوری میدونم موقعش
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 راه و برداشتم بود میز رو هنوز که و مهرسام نخورده دست غذای خوردمو سریع خودم همین واسه

 .......................اتاقش سمت به افتادم

 .............زدم در!میشم بچه خودت مثل منم درمیاری؟حاال بازی بچه

 !نمیخورم_

 .............داخل رفتم و کردم باز رو اتاق در

 ......!بخوری باید:من

 .........دوباره تو ایرسا:گفت معترضانه اخم یه با بعد ولی کرد تعجب اولش

 خودت قول به!بدم غذا بهت زور به اینکه اومدم؟واسه دوباره چرا چی:کردم قطع حرفشو سریع

 اینجا از ندم بهت غذارو این تا من بکش داد میخواد دلتم تا نیست وارد هم اعتراضی هیچ

 !نمیرمممممم

 ...گرفتم لقمه براش داره دوست عسل بودم فهمیده اونروز چون بعد..کنارش نشستم

 ...........سمت اون کرد روشو که دهنش نزدیک بردم

 باید من..دخترا کپی شدی چون بکش خجالت!داشتی دوست عسل که تو دیگه بخور خوب:من

 !بکشم؟ نازتو

 .کنم گوش حرفت به نیستم مجبور:مهرسام

 .....!دوسالست بود؟بچه کجا دختر ایششش:گفتم زیرلب

 کنم؟؟ چیکار ببینم وایسا..کردماااا گیر بدبختی عجب پووووووف

 .........خور مهرسام هم نازه این!الضرر جهنم بیخیالش....ولی میشه پررو اینکه با اومممم

 (خخخخخ!نمیاد بهم اصالاااا که چیزی..)کنم صدام قاطی عشوه یکم کردم سعی

 ..مهرســـــااااااام؟؟؟؟:من

 .....!بچم نکنه ضایع کرد سعی ولی کرده ذوق بود مشخص حسابی که درحالی

 ...!میخورم نیاری کم اینکه واسه حاال...اومممم:مهرسام

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر* گیسو* |... بگو بهم رمان

 

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

 

193 

 

 ....دیگه همینه....که نداری اصن؟؟؟لیاقت کردم اصرار من پررو بچه

 !مونشن اینم بیا!میشه؟ پررو گفتم دیدین...بود گرفته حرصم حسابی..میشناسمش!بیجنبه

 .....حلقش چپوندم باحرص رو لقمه ایندفعه

 .........زدن حرف به کرد شروع پر دهن و اعتراض با که

 میکنی؟ اینجوری چرا دیوونه_

 !!خنده از شم ولو همونجا میخواستم یعنی

 ..............خنده زیر زدم پقی کنم کنترل خودمو نتونستم آخرشم بود شده بامزه خیلی قیافش

 دادنه؟ غذا طرز چه این.....!شم خفه بود نزدیک میخندی چرا:گفت اخم یه با..بود خورده دیگه

 ....!بود شده پررو دیگه.....کردم استفاده فرصت از منم

 !!بخوری باید خودت میشینم اونجا ولی بهت میکنم،نمیدم خفت من که حاال خوب:من

 ..............گرفت دستمو یهو که بشینم اونوری کاناپه رو برم شدم بلند بعدشم

 .کنی تمومش باید خودتم میکنی شروع که رو کاری!نشد دیگههههه نه:مهرسام

 !.....دادم بهش گرفتم لقمه میخواست که همونجور منم...کنارش نشوند منو کردو آ آ آ آ بعدشم

 واسه میزنن برقی چه عسلیش چشمای!!میکنه ذوق چه ها بچه همین عین....توروخدا کن نگاش

 .....عسل خوردن

 رولبم لبخندی ناخودآگاه فکر این با...داره دوست عسل عسلی چشم مهرسام..بامزه چه هه

 ..نشست

 میخندی؟؟ چی به دیگه:مهرسام

 زبون به همونو ناخودآگاه بودمو افکارم تو هنوز کال!پرسید سوالو این کی نبود حواسم اصال

 .......................اوردم

 !!!داره دوست عسل عسلی چشم مهرسام:من

 ..کردم جمعش رو نیشه سریع!!افتادم سوتیم یاد تازه وااااااااای
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 ............بود گرفته خندش تقریبا انداختم بهش نگاه یه دادمو قورت دهنمو آب آروم

 !نه؟ خوشکلن چشمام:مهرسام

 ..میگیریااااا تحویل خودتو خیلیم:من

 نگام اینجوری ترسناکت چشای اون با میزنی؟؟باز چرا حاال باشه:شد بلندتر خندش که

 !!بود بعید همینم کنی تعریف ما از تو نخواستیم اصال.....کردی؟

 گامن خاصی جور یه اونم میدادمو صبحونه بهش آروم...نگفتم چیزی دیگه ولی گرفت خندم بازم

 ........................................ ............................................میکرد

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

 ..شدم خسته! تمومید..این از اینم اووووووف

 !!داشت ارزششو نظرمن از ولی

 دیگه هک صبحونتم..نشستی من توبغل اومدی!ببینم بلندشو گنده مرد دیگه خوب:گفتم روبهش

 .برم میخوام خوردی

 .میکنمااا گریه بری اگه بمون پیشم!ام بچه نیستم مردگنده من_

 !!بروبابا:من

 !بدجنس:گفت باحرص که شنیدم که راهم تو..بیرون اومدم اتاق از و بلندشدم بعدشم

 هاااا داره سن سال82_82 آقا ناسالمتی هااا واقعا آره!دیوونه

 بخواد تادلتون هم جذبه نماند ناگفته خوب ولی!شده؟ دکتر چیطو اخالقش این با موندم

 ..دیگه شناختینش!!داره

 ....بودم داده بهش هم غذا آخه گرفت خندم فکر این از!!!نوزاده دیگه یکی این بچه قربون هنوز

 .........اتاقم سمت به افتادم راه آشپزخونه تو گذاشتم که رو سینی

 ........نی خواب حس دیگه شدم بیدار حاال همین که حیف!آورن شکنجه ها پله این چقد که آخخخخ

 !اینا جون سوسن مخوف جنگل تو برم گرفتم تصمیم باز هم ایندفعه خوب اومممممم
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 !!میشه تازه روحت میفته سرسبز درخت همه اون به چشمت همینکه اصن..خدایی میده حال

 سمت به افتادم راه نداشتم ای دیگه کار چون و نکردم معطل پس

 .......................................... .................................................. ...............................حیاط

 ....................بودم فکر تو حسابی و میرفتم راه همونجور

 !رفتنه وقته دیگه هم حاال هعییییی...اینجا اومدم که اولی روز

 با برخورد اولین هه..بود بازمونده تعجب از دهنم..داشت تازگی برام محیط این چقد اونموقع

 !!!!مهرسام

 میومد بدش پونه از مار باز ولی خخخخ...و کردن مفتخر و داشتید کاری جمله و بهزیستی توی

 !!شدم سبز سرراهش

 گوریل اون...اون با شد زهرمارم هیچــــــــــــ که اولی عروسی جشن.... دیگه اومممم

 !خانومش

 !چسبید بهم خعلی تفلده جشن میگم دل ته از ولی

 ...واال!خودشه؟ دست مگه بیاد بدش ازمن میکنه غلط اون... اون البته

 جزئیات وارد بود خوشمزه هم خیلی اصن.... دیگه که پیتزا اون!میگفتم داشتم حاال خوب

 ....نداشت نافرمی زیاد طمع شوخی دوراز ولی خخخخ!!نشیم

 مهم و..نمیره یادم اینارو هیچوقت!!شم قالبیش نامزد خواست من از که روزی..کردنامون کل کل

 .......نمیکنم فراموش هیچوقت خودشو همه از تر

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

 ....داخل برگشتم پس سرمامیخوردم سریع که منم بودو شده سرد هوا یکم

 !!شدم خسته پوووووف..کنم چه نمیدونستم..میرفتم رژه پذیرایی تو همونجور

 !پس؟ کنم دعوا باکی بدبخت من ملعونت اتاق اون تو میری هم تو دیگه حاال!چلغوز؟؟ مهرسام

 !!!.................................دارم کرم منم خودمونیماااا خخخخ
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 ...باو بیخیالش اصن اهههههه

 ......حد این تا نه دیگه ولی دارم دوست خواب درسته حاال!باز شدیم راضی خواب همون به

 ..... مونده؟مجبورم کاری دیگه؟؟؟ کنم چیکار ولی

 .........باز اتاقم سمت افتادم راه پس

 وروم دست به آبی شدمو بلند جام از دادم بدنم به که وقوسی کش و شدم بیدار شام واسه

 ............................................ ..............زدم

 !کرده دیفونه رو کرده؟همه چه خانوم زهرا به به اوممممممم

 ....خارجکیه؟؟ غذاش واه!سویت به پیش بیام میخوام خوردنش بعداز که باش آماده مهرسام

 زهمیری هنر صدتا هویجور دستش مولکول هر از!بلده خارجیم غذا داریااااا فدایی جون زری ایول بابا

 .......!هی

 .......................................خوردن به کردم شروع پس..غذامونو بخوریم...حاال بیخیالش خوب

 سمت به افتادم راه و برداشتم روهم مهرسام مال شد تموم که خودم مال

 ........................................ .................................................. ..........................اتاقش

 ....................زدم در

 ....دیگه بار یه خوب!نمیده؟ جواب چرا پس واه

 ..تــــــــــق تــق تــق

 ..............!نفهمیدی ولی درزدم میگم شد شاکی اگرم..تو میرم من باو کن ولش

 ..............................کردم باز درو آروم پس

 ...میدم بهش شد بیدار وقتی همینجا میذارم غذاشو خوب!پس؟ کنم چیکار حاال!!!!خوابه که این

 داشتنیش دوست صورت به چشمم که بیرون بیام اتاقش از اومدم رومیز گذاشتم که غذارو

 .....!افتاد

 !!اخمو نه بود همینجوری چهرش هم بیداری وقت کاش ای
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 ....داشته وحسابی درست خواب یه که مدت این تو باشه ای دفعه اولین کنم فکر ولی

 .....سمتش رفتم زدمو لبخندی ناخودآگاه

 واقعا!مشکی مشکی موهای...نرمن چه خدا وای...کشیدم دست روموهاش و نشستم تخت رو

 ....بودن خوشرنگ

 ........................که میکردم ناز سرشو داشتم حواس بی همونجور

 .باش راحت:مهرسام

 ........رفتـــــــــ شدم بدبخت بـــود؟؟؟؟؟؟واااااای بیدار ههههههههه

 شم فدات کن حفظ خودتو آرامش..ایرسا نگو چیزی....الاهلل پسره....اومدم خودم به تازه

 ...عمیقــــــــــــــ نفس!اوکی؟

 .............کشیدم پس دستمو سریع خیلی عصبانیت با

 !میزنی؟ خواب به خودتو ها بچه مثل داری مرض:گفتم باحرص

 ادمد اجازه که باشی خوشحال باید شدی؟بعدشم شاکی چرا....حاال نمیگذشت بد توکه به:مهرسام

 .بزنه دست موهام به کسی نمیاد خوشم من چون!!کنی نازم

 !کردم؟ نازت من:گفتم کنم مالی ماست کارمو میکردم سعی که درحالی

 ..اوهوم:مهرسام

 یاشتباه..دیگههههه نکردم نازت میگم بابااااا ای....من خوب!!نکردم نازت من...من:گفتم اخم یه با

 .....!زدی فانتزیش نوع از اونم توهم

 !کردی ناز چرا:مهرسام

 ..نکردم نخیر:من

 .کردی چرا:مهرسام

 نکردم:من

 ....!کردی:مهرسام
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 ..نکردم:من

 !!!!کردی:مهرسام

. .میفهــــــــــمی؟؟؟؟؟اصن نکردم میگـــــــــم:گفتم شدوبلند خورد اعصابم دیگه ایندفعه

 کنم؟؟ کاری چنین یه باید چی واسه اصن.

 و نداختا باال ای شونه قبلیش لحن همون با!بدونم مشتاقم منم که چیزیه این:شد شیطون لحنش

 ...بگو بهم تو.نمیدونم:داد ادامه

 .......!بگیره اعتراف میخواد چلغوز پسره

 !مهرسام آقا نشناختی رو بنده هنوز پس!کورخوندی..عمرا ولی هه

 ..................نشنیدم حرفاشو از هیچکدوم انگار که جوری!شدم خیره موهاش به لبخند با

 !!!خوشرنگه چقدر موهات:گفتم آرومی لحن با

 ...زد کمرنگی لبخند انداختم بهش نگاه یه کردمو مکث یکم

 !پنچرررررر..شی پنچر قراره االن که حیف واقعا

 ..راشا مثل درست:دادم ادامه

 ......داد ترسناک گنده اخم یه به جاشو شدو خشک رولباش لبخند ثانیه سیم درعرض

 خانوم فکروذکر تموم نبود یادم چرا متاسفم خودم راشا؟واسه هه:گفت حرصی لحن با

 ..زد عصبانی پوزخند و.....!مودب و آقاااااا پسر یه!راشاست؟

 !کردن طی رو اتاق وعرض طول به کرد شروع دوباره

 .........میکردم نگاه بهش سکوت تو بودو سررفته حوصلم معمول طبق!عادتشه اینکه مثه پووووف

 کردم؟؟ بازی نقش عالی حد این تا یعنی!خوبه!..راشاست؟ من فکروذکر زدااا حرفی چه هه

 ........داشت ناراحتی حالت لحنش شکست رو سکوت باالخره که بودم غرق افکارم تو

 یادشی؟ به مدام که داری دوستش انقد یعنی...یعنی:مهرسام

 ........پرسید؟؟ اینو چی باشه؟واسه مهم براش باید چرا..جاخوردم سوالش این از
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 ارمبذ نباید دیگه ولی دارم دوستش بگم بهش نمیتونم من...من خوب..میکنه اشتباه داره ولی

 ....!کنه قضاوت اشتباه

 ..مثل..مثل رو راشا من....من..میدونی؟ خوب:گفتم روبهش باتردید

 .بگی نمیخواد دیگه.کافیه:گفت تحکم با کردو قطع حرفمو سریع

 ......کـــــــــه بگم میخواستم من مهرسام ولی:من

 .بیرون برو اتاقم از هم حاال:داد ادامه کشیدو پوفی!!بســــــــه گفتم:گفت داد با ایندفعه که

 ..............که بگم چیزی خواستم وباز کردم غذا به نگاه یه

 !بـــــــروووو فقط:مهرسام

 ......بیرون اومدم اتاق از کردمو نگاش نگفتم،ناراحت چیزی دیگه

 برم،برای باید دیگه.خوبه من واسه..دیدم روز اون روهم خونه.. دنبالم بیاد راشا قراره امروز

 ....همیشه

 .......کردم جمع قبل از که وسایلمو.. شم آماده که میپوشم لباسامو دارم االنم

 پیش در رو جون سوسن اتاق راه بعدشم..زدم هم ساده مشکی تیپ یه

 ........................................ .................................................گرفتم

 هم...هم اون برای هم..میشه تنگ براش دلم خیلی..ببینمش بار آخرین برای برم باید

 ........!مهرسام

 ..............ندارم ارزشی براش مطمئنم کامال دیگه حاال ولی داشتم امید کم یه قبال شاید

 ........زدم در به ای تقه

 ..دخترم بیاتو..تویی میدونم:گفت ای گرفته بالحن جون سوسن

 دیگه..زدم جونی کم لبخند و انداختم بهش نگاه یه....شدم داخل کردمو باز بامالیمت رو اتاق در

 !بود شده خوب حالش کامال

 ..عزیزم بیا:گفت ای گرفته صدای با جون سوسن
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 ......سمتش رفتم.میخوند کتاب یه بود،داشت زده عینکشو بودو نشسته صندلی روی

 ..میشه تنگ برات دلم.جون سوسن میرم دارم من:وگفتم بوسیدم لپشو

 تو کشید ومنو گریه زیر زد که بودم نکرده ادا وحسابی درست رو جمله این هنوز

 ..................آغوشش

 ..میکنم خواهش...دخترم برم؟نرو قربونت میری چرا آخه:گفت گریه میون

 مادر مثل اونو من..کردن گریه به کردم شروع پاش هم منم که گفت اینارو خاصی باناراحتی جور یه

 ......داشتم دوست خودم

 ......ببینم اشکاشو ندارم دوست کنم ناراحتش این بیشتراز نباید نه ولی

 خدا تورو!نبود گریه ما داشتیم؟قرار جون سوسن اهه:وگفتم کردم پاک اشکامو سریع همین واسه

 ؟هوم ببینم اشکاتونو ندارم دوست!!ایرسا باشه؟مرگه نکنین ناراحتم دیگه رفتنی دم این

 یادز ولی بدم نشونش شاد داشتم سعی زور به که بالحنی کردمو پاک اشکاشو سریع خودم بعد

 ..مامانیمو ی گریه نبینم!من جون سوسن شدین حاال!آفرین:گفتم نبودم موفق

 شاد دلمو اینجوری کی دیگه نباشی تو وقتی:کرد نوازش گونمو دست پشت با زدو تلخی لبخند

 کنه؟

 اصال شوما:دادم ادامه کردمو مکث یکم!چیکارست؟ وسط این مترسک مهرسام اون پس:من

 باشه؟؟ میشماا ناراحت نکنید گریه هم حاال!دارم امارتونو بنده نباشین نگران

 کنم مترح رفع باید دیگه بنده خوب...برم قربونتون:وگفتم بوسیدم گونشو با که داد تکون سری

 باری؟ کاری!مامی

 !همرات به خدا..باش خودت مواظب..دخترم سالمتیت فقط_

 قبع عقب داشتم که وهمونجور! قربان اطاعت:گفتم سرمو کنار گذاشتم دستمو یه سربازا مثل

 .بای کنین حاللم:گفتم باز میرفتم

 ....شه بلند کرد سعی که دادم تکون براش دستی و

 .رفتم دیگه من!شما کنین استراحت..نشیدا بلند نه نه نه:من
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 اومدم اتاق از نکردمو معطل دیگه منم..سرجاش نشست دادو تکون سری ناراضی اونم

 ........................................ ...بیرون

 ..ندارم تحملشو..نمیتونم من برم؟؟نه مهرسامم پیش یعنی خوب...خوب

 ........................شه سست پاهام دیدنش با نباید!نمیشه خوشحال دیدنم از چندان اونم

 ....همیشه برای!معرفت بی خداحافظ:گفتم کردمو اتاقش بسته در به نگاه یه فقط پس

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

 ..........................افتاد راه و شدم راشا ماشین سوار

 حالمو کنم فکر که هم راشا و نداشتم زدن حرف حوصله که من..بود برقرار ماشین تو سکوت

 ....نمیگه چیزی فهمیده

 ..آهنگ یه زد و ضبط سمت برد دست چون..شد کالفه سکوت همه این از کنم فکر مدت یه بعد

 ....میکرد بازگو منو حال عجیب که آهنگ یه

 عادیم تو واسه دیگه زیادیم من انگاری

 چیم؟ من تو واسه بگو نداری دوست منو دیگه

 برات؟ من بودونبود نداره فرق چرا

 چشات تو نمونده حرفی عشقمون تمومه دیگه

 بمونم نمیخوای ازم تو پیش از برم میخوام

 میدونم نداری دوسم بخدا نداری دوسم

 نرو؟ که نمیگی بهم نداره فرق برات چرا

 ..تورو داره دوست میذاره،هنوز تنهات که اونی

 شکستمون دل اون از گذشتمون از انگاری

 ..برو بگی میخواد ودلت نمونده یادت چیزی
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 عاشقم بدونی میرم بسه بازی دیگه

 ..میرم دارم من تمومه..گلم راحتی تو دیگه

 بمونم نمیخوای ازم تو پیش از برم میخوام)

 .میدونم نداری دوسم..بخدا نداری دوسم

 نرو؟ که نمیگی بهم نداره فرق برات چرا

 (8..تورو داره دوست میذاره،هنوز تنهات که اونی

 (مگذاشت روش رو آهنگ این که بودمش نوشته قبل از رمان این ولی متاسفم..پاشایی مرتضی)

 ..بودن اشک از خیس هام گونه که اومدم خودم به وقتی تازه من شدو تموم آهنگه

 ....کردی وابستم بهش کنی دورش ازم اینجوری میخواستی که تو چرا آخه.....چرا؟ خدا

 !بود؟ کمم کشیدم بدبختی زندگیم تو اینهمه مگه

 کنی؟ جدام دارم دوستش که کسی از میخوای دوباره چرا پس

 ..........چیه؟؟....اومدنم؟ دنیا به چیه گناهم

 ...میکردم گریه بودمو افتاده هق هق کنم،به کنترل خودمو نتونستم دیگه

 .......میکنی؟؟ گریه داری چرا خوبه حالت ایرسا....ایرسا؟:راشا

 ...نمیومد باال بغض از صدام

 ..رم..ندا.... مل..... .تحمـــ......من......مــــ:بگم بریده بریده تونستم فقط

 گرفته منفس که منم..کرد پارک گوشه یه رو ماشین که چون..شد بیشتر نگرانیش اینکه مثل ولی

 ...میشدم خفه ماشین تو داشتم تقریبا بودو

 مچشم از اشک قطره یه دوباره که کشیدم عمیق نفس یه..بهش دادم وتکیه شدم پیاده سریع

 ............شد جاری

 ..........................سمتم اومد شدو پیاده ماشین از سریع من بعداز که دیدم رو راشا
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 میکنی؟؟ گریه چی واسه..ایرسا یهو شد چی:راشا

 ...شم خیره بهش درسکوت تونستم فقط اشکبارم چشمای با

 ..گرفت ازم نگاشو مدتی یه بعد که بود شده خیره بهم اونم

 االن من..نیست خوب حالت.بمون جا همین:گفت خیابون سمت اون بره میخواست که درحالی

 ...برمیگردم

 دارم االح نمیکردم گریه احدی واسه وبابام مامان بعد که منی..وروزمو؟ حال ببین...خدا هعیییییییی

 ..میکنم گریه!هه.اعتمادی کی؟مهرسام پسر،اونم یه واسه

 هم دیدو هم گریمو غریبه یه حاال ولی نمیشدم تسلیم زود انقد..نبودم ضعیف انقد هیچوقت

 ..........چقدر دیگه آخه...شنید

 ..شه بهتر حالت تایخورده بخور اینو..ایرسا بیا:راشا

 متس بودو دستش لیوانی های آبمیوه همون از یدونه..انداختم بهش نگاه یه..بیرون اومدم فکر از

 .....بودش گرفته من

 ....خوردم یکم گرفتم ازش و لیوان و کردم تشکری زیرلبی

 چیزا ترین کوچک حتی هه....بود خریده واسم مهرسام که رومیداد پرتقالی آب همون مزه درست

 .........خوردم آبمیومو زدمو تلخی لبخند..میندازه اون یاد منو هم

 ...................................بودم فکر تو بودمو داده تکیه ماشین به همونجوری هنوز

 ...نگرانتم بگو کردی گریه شد؟چرا چی دفعه یه ایرسا:راشا

 سرمو و کردم نگاش سکوت تو مدتی یه!میبارید ازشون نگرانی واقعا..کردم نگاه توچشماش

 .........پایین انداختم

 !مهرسامه؟ کشید؟بخاطره موهاش تو دستی کالفه

 ........کردم نگاش گرفتمو باال سرمو متعجب!میدونست؟ کجا از اون.شدم شوکه حرفش از

 .....زد جونی کم دید،لبخند منو شده گرد چشمای وقتی..میکرد نگاه بهم باغم
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 سخت زیاد فهمیدنش..میکنه درک خودشو مثل یکی حال خوب عاشق یه!نکن تعجب:راشا

 رفک حتی بهت که نمیدادم رو اجازه این خودم به که هرچند..داشتم دوست تورو همیشه منم!نبود

 بهت نکرد بافکر اینکه از شدم خوشحال خیلی بوده قالبی نامزدی گفتی بهم که وقتی ولی!!کنم

 !بود تو شبیه دقیقا داری،حالم دوستش که فهمیدم رفتارت از هم وقتی اما..نکردم گناه

 ...یهوییش اعتراف از هم وغیبش علم از هم!بود مونده باز تعجب از دهنم

 تاحدی وبیگاهش،میشد گاه های محبت از هرچند!بود نکرده بهش هم ای اشاره حتی قبال

 ......فهمید

 ............نمیکردم فکر بهش خودم چونکه شایدم یا!بودم حرفا این از تر خنگ من ولی

 ................پایین انداختم سرمو خجول تقریبا حرفش این از

 .......!خنده زیر زد یکی یهو که

 ..............شدم خیره بهش گرفتمو باال سرمو باتعجب

 !!نمیاد بهت اصال....ولی.....ایرسا ببخشید:گفت خنده میون

 !میخندید؟؟؟ من به داشت..گرفت حرصم

 .....................طرفم به اومد که سمت اون کردم رومو و!.....که واقعا:گفتم حرص با

 ....ببینم رو ناراحتیت نمیتونم نباش ناراحت دستم از..متاسفم واقعا ایرسا:راشا

 فکرم این از...!میکرد عفو طلب هم چیزی چه واسه!آخی..بود پشیمون..کردم نگاه چشماش تو

 .......زدم کمرنگی لبخند

 میخندی؟ چی به:راشا

 تو ایج مهرسام مثال کن فکر!میکنی بخشش طلب هم مهمی چیز چه بخاطر اینکه واسه:گفتم رک

 بزرگم های اشتباه واسه اون!میکرد کاری چنین یه عمرا(دادم وادامه کردم ای خنده تک..)بود

 .....!کوچیکی این به چیز به برسه چه.نمیکنه عذرخواهی

 دستش از چقد اونموقع!نکرد عذرخواهی آخرشم زدو سیلی بهم که روزی اون سمت رفت وفکرم

 .....حاال ولی بودم عصبانی
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 خودش باالخره که...میکردیم فکر وداشتیم بودیم کرده سکوت هردومون..کن ولش پووووووف

 ............شکست رو سکوت

 ....اونم بخوای راستشو.....!یادشی به مدام که داری دوستش خیلی اینکه مثل:راشا

 ...شد روشن دلم تو امیدی حرفش،کورسوی این با

 چی؟؟؟ اون:گفتم روبهش بااشتیاق و سریع

 ....!داره دوستت اونم کنم فکر:راشا

 میکنی؟؟ فکرو این دلیل چه به:من

 این..میشناسم خودمو همجنسای خوب.مردم یه من...داره غیرت و حساسه روت خیلی: راشا

 !میشناسم خودش بیشتراز رو مهرسام من بعدشم..نیست بیدلیل رفتاراش

 ..............ممکنه؟ یعنی...رفتم فرو فکر به حرفش این با

 .نگفته بهم چیزی که االن تا ولی:من

 االن تا اگه که بگم میتونم جرئت به!!مغروره زیادی..داشت ازش توقعی چنین یه نبایدم:راشا

 ..نداشته بیجا غرور جز چیزی نگفته بهت چیزی

 ککوچی خودمو که نیستم آدمی منم نداره من به ای عالقه اون.نمیکنم فکر اینطوری من ولی:من

 .کنم

 ......کشید بیحوصلگی سر از پوفی و!بیخودی غرورای این از وای:گفت زیرلب

 !بریم دیگه خوب:نذاشتم من که شه برقرار سکوت اومد دوباره

 حال این با..شدم معذب جلوش یکم زد حرفو اون که موقعی از چرا نمیدونم..زد جونی کم لبخند

 ..........شدیم ماشین سوار باهم و ندادم اهمیتی

 .......دراورد ضبط توی از رو دی سی راشا شدیم سوار همینکه

 ....گذاشت شاد آهنگ یه بجاش بعد!بریزه بهمت این کنم فکر:راشا
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 نممیمو مهرسام عاشق همیشه من باشه که هم هرچی ولی!باالست درکش چقدم..خوبیه پسر چقد

 ...داره فرق خیلی اون

 ...من....میدونی؟من راشا:گفتم و سمتش کردم رومو تردید با فکر این با

 اخبرب مهرسام به عالقت از که وقتی از من!بگی میخوای چی میدونم:گفت سریع کردو قطع حرفمو

 دارم ولی.سخت خیلی..سخته که هرچند..باشم داشته دوستت خواهر یه مثل کردم سعی شدم

 !خواهری میکنم خودمو سعی

 !!داداشی خوبی چقدر تو آخه

 ..ممنون:گفتم زیرلب

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

 

 .......میگذشت جدیدمون خونه به اومدن از ای هفته یه

 ....راشا کمک با البته!خودم پیش بودم اورده روهم اینا مری

 ........بودن شده نگرانم حسابی دوستامم حتی..بودم پکر حسابی مدت این تو

 خوبه؟ حالت ایرسا پرسید می مدام مری

 ..میکردم قانعش مصنوعی لبخند یه با همیشه که منم

 تیح االن تا..بودم دلخور دستش از خیلی من ولی!بود ترکونده گوشیمو مهرسام چندروزم این تو

 ........!ندادم جوابشو بارم یه

 ...........زد در نفر یه که بودم فکر تو و بودم کرده کز تختم گوشه معمول طبق که االنم

 !کیه؟:من

 تو؟ بیام میتونم ایرسا:مری

 ..عزیزم بیا آره_

 ........شد داخل کردو باز درو
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 المصب؟ تخت این گوشه کردی کز باز تو_

 .ندارم حوصله اصال مری بیخیال:من

 دل فتیکو این از پاشو..ببینم شو بلند!میگی همینو همش میگم هرچی!ندارم؟ حوصله چی یعنی_

 ....!چخبره دنیا ببین بیرون بریم سر یه بیا بکن

 .ندارم دیدنش به ای عالقه:من

 یگمم وقتی پس..هست سگی اخالقم کافی اندازه به امروز نکنااااا بازی من اعصاب با انقد ایرسا_

 !چشم بگو بلندشو

 !میکنی؟ بیخود اصرار باز چرا پس نیومدم هردفعه که دیدی!مری بردار دست تو:من

 وروت حتما قبلش بمیرم هم دیگه مین یه باشه قرار اگه حتی!خوندی کور رو اندفعه ولی دیدم آره_

 ..ببینم پاشو اصن!!میارم بیرون اتاق این از

 .....کنه بلندم خواست و گرفت دستمو

 ..ندارم اعصاب نکن مری:من

 !نیست بمیریا تو اون از دیگه بمیری تو این کردی غلط_

 ........من مری:من

 ...داشتم برش و کشیدم دستمو...خوردن زنگ به کرد شروع گوشیم همونموقع که

 :زدم وصلو کلید..بود افتاده روش رزا شماره

 !جون رزی بنال:من

 ..برنمیخوره جایی به واال..پفیوس بزن حرف چیه؟؟درست بنال خر بیشعور:رزا

 ..داشتی کاری..حاال خوب:من

 !!میگیره خوابش آدم اصال میزنی حرف بیحال جور یه!کوفت:رزا

 ..بزن حرفتو!!جنبشو نه دارم رو شوخی حوصله نه اصال االن رزا:من
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 یایمم داریم االنم شهربازی بریم میخوایم راشا منو بگم زنگیدم...میزنی؟ چرا حاال بابا باشه:رزا

 نم میگی که وپرتت چرت های بهونه این از هم ایندفعه.بیای باید هم تو!میگذره خوش.... دنبالت

 !هست هم راشا دوست..نداریم میشمم مجلس وسط نقل میام

 .......ندا حوصله من میدونی خودتم خوبه رزا:من

 !میای کردی غلط_

 ...اما:من

 !بوق بوق بوق

 ..پوووووف!بذارم؟ دلم کجای دیگه اینو...خداااااا ای

 بود؟؟ کی:مری

 ..رزا:من

 داشت؟ چیکارت خوب!بپرسم؟ باید دونه دونه حتما:مری

 !بیای باید توهم شهربازی میریم داریم راشا منو میگفت:من

 !بیرون بیارتت لونت از شد پیدا یکی..خوبه:داد تکون سری

 ..نمیـــــ من ولی:من

 .میری خوبشم میری!خواهشا نزن اضافه فک:کرد قطع حرفمو سریع

 کجان؟ سی سی و الی:من..کشیدم پوفی حوصله بی

 ..بپوش لباساتو پاشو..نکن عوض بحثو توهم حاال خوب..نمیشناسیشون؟!کپیدن:مری

 ..بیرون رفت اتاق از شدو بلند بعدشم

 ...........افتادمااااا گیری عجب خدایا

 !ای سورمه جین شلوار یه با پوشیدم رنگ ای قهوه مانتو یه

 .....بیرون زدم خونه از کفشام پوشیدن بعداز انداختم سرم رو که ایمم قهوه شال
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 .......................................... .............دیگه شه پیداشون که االناست

** 

 مهرسام

 

 ...خیلی..دلتنگشم کنم؟خیلی فراموشش نمیتونم چرا خدایا

 .کافیه شدنم دیوونه واسه ندارم خبر ازش نمیده؟همینکه تلفنامو جواب چرا

 لیخی.. من گریه اینم کنم؟باشه گریه منم روزی یه میشد باورت هیچوقت...خدا بده خیلی حالم

 !دارم انس باهاش وقته

 ...برنمیاد ازم وکاری میریزم اشک وقته خیلی لعنتی اتاق این تو

 بگیریش؟؟ ازم راحتی همون به هم بعد کنی وابستم اینجوری رسمشه؟که این خدایا نه

 ......دوره ازم اینکه از باشه خوشحال شاید حتی..نمیکنه فکر بهم اصال اون که میدونم..هه

 انصافی بی خیلی....مهمه برام چقد که....دارم دوستش چقد که میدونست کاش ای ولی

 !خیلی..ایرسا

 ازم ونا میرم دنبالش بیشتر هرچی میکنم حس گاهی خدایا!باشم؟ نگشته مونده جایی دیگه آخه

 .....میشه دورتر

 ....نمیده تلفنامو جواب چرا نمیدونم میکنه؟؟دیگه دیوونم داره که حسیه چه این آخه

 ..نگه بهم چیزی که گفته اونم به حتی ولی!پرسیدم هم راشا از که رسیدم حدی به حتی

 ...بود آشفته حسابی فکرم و بودم افکارم در غرق

 ....خوردن زنگ به کرد شروع گوشیم یهو که

 هه..دمز پوزخندی و انداختم گوشی صفحه به نگاهی..باشه ایرسا اینکه امید به داشتم برش سریع

 !میدونستم

 بله؟:زدم وصلو کلید
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 خوبی؟ کجایی..منم مهرسام سالم:راشا

 داشتی؟ کاری شده چیزی(دادم ادامه طوالنی نسبتا مکث یه بعد)خوب؟ هه:من

 !شهربازی بیای میخوام سامی_

 هک شهربازی؟منی میام االن من تو نظر میگی؟به داری چی میفهمی تو راشا:شدم عصبانی یهو

 !اونوقت؟شهربازی کجاهم هه..ندارم خودمم حوصله

 .....که کنم قطع اومدم سریع بعد

 !ببینی؟ رو ایرسا نمیخوای مگه..بیای میگم که نیست بیخود..سامی نکن قطع نه نه_

 قراره مدت اینهمه بعد یعنی..نمیشه گفت؟؟ایرسا؟باورم چی اون..شد تیز گوشام دفعه یه

 ...نیست کردن فکر وقت االن ولی....ولی!ببینمش؟

 .....جوابـــــــــــ حتی اون راشا؟ولی میگی جدی:من

 حاضر حاال سریع،همین فقط!میای توهم که بدونه نیست قرار اون:کرد قطع حرفمو سریع

 ....فعال میبینمت..شو

 ...عاشقتم نمیشه باورم خدا واااااای...کرد قطع رو گوشی بعد و

 تنگ دریاییش چشمای واسه دلم حسابی..کنم تلف وقتو نباید اهههههه

 .................................شده

 !ستش جین شلوار با پوشیدم رنگ ای سورمه سفید تیشرت یه

 اینارو که ایرساست واسه وفقط االن،فقط درکل ولی!میومد بهم خیلی(ای سورمه)رنگ این

 .....پوشیدم

 ....میاد بهم خیلی تیشرت این که گفت بار یه فقط یادمه

 ................بیرون زدم اتاق از زدمو همیشگیمو تلخ عطر دادم حالت کم یه که موهامم

 سوار

 ......................کردم حرکت و شدم ماشین
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 !که نمیدونی..ایرسا دیدنت واسه دارم هیجان چقد که آخخخخخ

 ندیدنت هفته یه..بمونی دور ازم هم لحظه یه حتی دیگه نمیذارم ببینمت همینکه

 ...کرده داغونم اینجوری

 ..میکنه دیوونم ببینمت نیست قرار هیچوقت اینکه فکر حتی وای

 !میکردی؟ فکر بهم توهم بودم دور ازت که مدت این تو بدونم که دارم شوق چقد

 !نمیشی خوشحال چندان تو میدونم که هرچند..میکنم شماری لحظه دیدنت واسه دارم

 بودم فکر تو همونجور...بگیرم خودمو جلوی نمیتونم بازم اما

 ...........................که

 ...قرمز چراغ!داشتم کم همینو اههههههه

 ..وایسادم همونجا کشیدمو موهام تو دستی کالفه

 .......................................شه تموم مونده خیلی هنوز

 پایین رو شیشه..زد ماشین شیشه به یکی که بودم منتظر همینطور

 ...............اوردم

 ..میکرد فروشی فال داشت که بود ساله 2_0 سن حدود بچه دختر یه

 تورو آقا:گفت بغض با همراه ای گرفته صدای با که شدم خیره معصومش چشمای به

 خونه برم اگه.. بخرین ازم فال یه دارین دوست که هرکی جون..میکنم خواهش..خدا

 .......منو...منو باشم،بابام نفروخته فالی هیچ و

 ...زیرگریه زد و بده ادامه نتونست دیگه یهو و

 و میشه شب داره دیگه االن آخه.. بود شده جمع چشمام تو اشک..اومد درد به قلبم

 ...میکنه فروشی فال داره هنوزم

 طاقت نتونستم..گرفت دلم حسابی!نداشتیم خبر ما و میکردن زندگی چجوری ها بعضی
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 پر گوشمو من قبل های ماشین بوق شدو سبز چراغ هم همونموقع بیارم

 ..........کرد

 بود شده ناامید که هم دخترک...کردم پارک گوشه یه رو ماشین سریع همین بخاطر

 .........زدم صداش که میرفت داشت

 فاالتو ی همه میخوام من:دادم ادامه..سمتم کرد خوشکله؟؟روشو خانوم_

 !نداره؟ که اشکالی..بخرم

 روی از بعد اشکالی؟؟و چه!جون عمو نه:سمتم دویید و شد گرد تعجب از چشماش یهو

 ......زدم جونی کم لبخند..خندید ذوق

 همشونو خواستین اگه بعد بردارین خودتون واسه فال عنوان به یکی اول ولی_

 !میفروشم بهتون

 .........کرد اشاره دستش توی های فال به داشتنی دوست لبخند یه با بعد و

 :کردم بازش..برداشتم شونو یکی و دادم تکون سری

 است سالی چشمم به و رفت برون هفته این ماهم

 است حالی مشکل چه که دانی چه تو هجران حال

 او رخ در او رخ لطف ز دیده مردم

 است خالی مشکین که برد گمان دید خود عکس

 شکرش همچون لب از هنوز شیر میچکد

 است قتالی اش هرمژه گری شیوه در گرچه

 شهر همه در کرم به نمایی انگشت که ای

 است اهمالی عجبت غریبان کار در که وه

 فرد جوهر در شایبه نبود اینم بعداز
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 است فالی مبارک که مگردان خیر نیت

 بکشد حالت چه به فراقت و اندوه کوه

 است نالی چون تنش ناله از که خسته حافظ

 سرانجام مفارقت آمده،این پیش تو برای هجر و جدایی و فال،فراق صاحب ای:معنی

 خوشی و شادی روزهای.است شدن سپری درحال هجران روزگار و انجامد می وصال به

 ....داشت خواهی الهی الطاف پناه در

 !باشه همینطور امیدوارم نمیدونم

 بهم خوب حس یه بودو نیک برام فالش

 ............................................داد

 ....شدم ماشین سوار و کردم خدافظی هم دخترک از خریدم که رو فالها

 تو که آهنگ یه زدم و کردم روشن رو ضبط همین واسه..شده دیر خیلی االنشم همین

 ....................بردم باال رو سرعت و میدادم گوشش زیاد تقریبا مدت این

 نیست گفتنی که شبا این دارم حالی یه

 نیست شکفتنی لبام رو خنده حتی که

 بگیره آروم دلم کنم چیکار بگو

 میمیــــــــره داره بگو بهش دیدیش اگه

 کـــرد تر چشممو جدایی بگو بهش

 کـــرد سر صداش بی نمیشه بگو بهش

 ..رفتیـــــــ و گذاشتی کجا بگو بهش

 برگـــــــرد کنه فراموشت نمیتونه

 دنیـــــــا دنیـــــا
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 ..تنهـــــا منه از بگیریش اومد دلت چطور

 غــمهـــــا و غربت میون ای غریبه شدم

 آدمهــــا تموم و تو از گرفته دلم

 هــــــا غم از

 دنیــــــــــا دنیـــــــا

 ..شه وا دلم غم کمی یه که برم کجا

 باشـــــه خوب ببینی منو گریه میخواستی

 جاشـــــــه بدترین تو درست ستارمون االن

 باشه خوب

 ..نیست گفتنی که شبا این دارم حالی یه

 نیست شکفتنی لبام رو خنده حتی که

 بگیره آروم دلم کنم چیکار بگو

 میمیــــــره داره بگو بهش دیدیش اگه

 تنگـــــه صداش شنیدن واسه دلم

 تنگـــــه هاش خنده صدای واسه دلم

 ..نمیفهــــمـــه منو دل کسی چرا

 سنگـــــــه از عالم تموم دل چرا

 دنیــــــــــــا دنیــــا

 تنهــــــا منه از بگیریش اومد دلت چطور

 هـــــا غم و غربت میون ای غریبه شدم

 آدمهـــــا تموم و تو از گرفته دلم
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 هـــا غــــــم از

 دنیــــــــــا دنیـــــا

 ..شـــــه وا دلم غم کمی یه که برم کجا

 باشــــه خوب ببینی منو گریه میخواستی

 باشـــه خوب جاشــــــه بدترین تو درست ستارمون االن

 

 (بیاتی پویا_دارم حالی یه آهنگ)

** 

 ایرسا

 

 .....................................سمتم اومدن که دادم تکون دستی.. دیدمشون دور از..اومدن باالخره

 !شو سوار بدو:رزا

 ...اهلل ال..رو تو آخرش من رزا:من

!!............................................ شد شل نیشش ترسیدن جای که رفتم بهش توپ غره چشم یه

........... 

 .........!کرد گل فضولیم که بودیم نشسته ماشین تو همونجور

 !دیدمش؟ تاحاال من..هست کی دوستت این حاال راشا:من

 .....راستش خوب_

 امهاد شیطونی بالحن و!دیدیش؟؟ کجا از تو بابا نه:گفت ای عجله حرفشو وسط پرید سریع رزا

 و!دیدی؟؟ چه خدارو..باشه آشنا واست شاید حاال!میبینیش نباش نگران..بیااااد بذار حاال:داد

 راشا؟ نه مگه:زد راشا به چشمکی

 ..بله بله!آهان....هاااان؟؟_
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 !!چی شـــــــــدت به میزنن مشکوک دارن دوتا این یعنی

 بی سر از ای شونه که کردم نگاه بود من سمت روش هنوز که رزا به شک با کردمو ریز چشمامو

 ...انداخت باال خیالی

 ...گفت اینو که کنه اذیت میخواد دیفونه رزی این باشه؟حتما میتونه کی مثال..باو وللش

 ........................................ .....................نگفتم چیزی دیگه فکر این با

 !شهربازی؟ آخه..میفتم مهرسام یاد نخوام خودمم روز چند این اصن!بفرما..رسیدیم دیگه خوب

 لوج بزرگشو پاپا روح روش برم فن کوشش؟؟یه گرفته جزجیگر دوست این حاال:گفتم رزا روبه

 !!ببینه چشاش

 ...!نمیاد دلت ببینیش وقتی خودتم هرچند..نگو که خوشکله اااد؟؟؟انقدمیا دلت وااااای_

 ....کرده هم معطلمون چه..تحفه ایشششش:من

 کش فحش رو یارو داشتم و بودم داده تکیه راشا ماشین به که همونجور اون بعداز که دیگه

 ..... وسط پرید نشسته قاشق یهو که میکردم

 ....کرد اشاره سرم پشت به و..برو فن روش حاال.اومدش!!راشا دوست اینم..بفرما:رزا

.......................................... کردم نگاه سرم پشت به و برگشتم

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

 مهرسامه؟؟؟؟؟ اون... چی؟؟اون......چیییییی؟؟؟؟؟...

 .......ولی.........اینجا؟

 !!کنم؟ چیکار من حاال..............میکنه؟؟ چیکار اینجا اون وای

 ......بگم خدا رزا ای... رزاس تقصیر همش اههههه

 !!بدی..خیلی...خیلی..نداشتم توقع ازت!.....که واقعا: رزا سمت برگردوندم سرمو غیض با

 ......................گرفت دستمو که راه به بزنم پیاده اومدم ها دیوونه عین
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 هک بارم یه.بزنی حرف باهاش که اینجا اوردیمت میکنی؟ما اینجوری شدی؟؟چرا دیوونه ایرسا_

 !داری دوستش خیلی که میدونم..میدونم..کن گوش حرفاش به شده

 ..کنم گدایی محبتو نمیخوام ولی دارم هنوزم..داشتم دوستش احمق من آره:من

 جواب که تو..که تو..میکنی اشتباه میگی؟داری وپرت چرت ایرسا؟؟چرا میزنی چیه حرفا این_

 ...بود شده نگرانت نمیدادی تلفناشو

 ....زدم عصبی پوزخند(نمیشنید رو صدامون بودو ما از دور مهرسام)

 ..من بخاطر دفعه این یه..میکنم خواهش_

 .................. ...............................................شدم راهی دنبالش حوصله بی کشیدمو پوفی

 منه مگیه نداشته بازی قصد کسی معلومه که اینطور آخه..کنارم هم بقیه و بودم نشسته نیمکت رو

 ....بودن کرده اسکول رو بدبخت

 ......شکست رو سکوت رزا باالخره که بودم فکر تو منم!سکوت و بود سکوت همینجوری

 یرساا هان؟؟واسه بخوریم بستنی یه بریم چیه نظرت راشا میگم..چیزه....اومممم:گفت راشا به رو

 ......!میاریم هم اینا

 ......کرد اشاره مهرسام منو به ابرو با و

 ..بریم باشه آهااااان:راشا

 !..................................... ..........مهرسام و موندم من و رفتن و شدن بلند باهم بعدشم

 !خبیث دختره زندگیت از نبینی بهره خیرو که ای

 حرف به مهرسام یهو که گودزیالست چقدرررررررر دختره این که بودم فکر تو همونجور

 .................اومد

 .بزنم حرف باهات میخوام_

 .ندارم باهات حرفی من ولی:گفتم اخم نیمچه یه با

 !بدونی رو چیزایی یه باید..نکن بازی اعصابم با ایرسا_
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 ...شدی فراموش من برای دیگه هم تو..ندارم دونستنشون به ای عالقه من ولی:من

.......................................... گرفت محکم دستمو یهو که دیگه جای یه برم خواستم و گفتم اینو

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

 .برم یادت از من میکنی بیجا تو:آغوشش تو انداخت منو شدت به و

 ..............ستبرش سینه رو گذاشت سرمو

 ...بگیرم آروم آغوشش تو صدا بی انقد نمیکردم تصورشم!داشت گرمی آغوش چه

 ...میگیره آتیش حرارت از داره قلبم میکردم احساس و..میشد تر شدید هرلحظه قلبم ضربان

 .................بودم کارش بهت تو فقط بودو شده قفل زبونم ثانیه چند واسه انگار

 ..اومدم خودم به دیقه چند بعد باالخره که

 ....اومدمو بیرون آغوشش از

 !میکنی؟ چیکار..کن ولم:گفتم عصبانیت با تقریبا

 ....خودش دنبال به کشوند دستمو ایندفعه که

 .بدی گوش حرفام به باید_

 ...............میکردم غرغر معمول طبق که منم..خلوت نیمکت یه سمت میبردم داشت

 !آی..آی..شکست..کن ول میفهمیییی؟؟دستمو ندارم باهات حرفی من میگم دارم:من

 .............................انگار نه انگار..میکشید چی عین منو فقط اونم که

 ...........و کرد ول دستمو..نیمکته همون به رسیدیم باالخره

 ونستیمید اینکه با!میشم نابود بری اگه که فهمیدی رفتی؟وقتی چرا بدونم میخوام فقط:مهرسام

 کنم اعتراف میخوام..ندارم تحمل دیگه ایرسا!دارم دوست خودم از بیشتر حتی..حتی رو تو

 یچمیفهمی؟؟ه میکنه دیوونه منو تو نبود چون.باشم دور ازت نمیخوام هم ثانیه یه دیگه حتی.آره

 همه میخواستم که بود روزی همون دقیقا روز اومد؟اون سرم به چی رفتی که روزی اون میدونی

 اتاقتو نداشتم انتظار اصال..خبر بی نمیدونستم ولی بری میخوای که میدونستم!بگم بهت رو چی
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 تو ها هدیوون مثل مدام و رفتی که نمیشد باورم حال،بازم این با که میدونستی اصال..ببینم خالی

 روغد چیز هیچ..نیست شوخی چیز هیچ فهمیدم وقتی و!بودم؟ تو از وسیله یه دنبال فقط کمدت

 که بودی گفته هم راشا به حتی تو ولی گشتم دنبالت جاها شد؟خیلی خراب سرم رو دنیا نیست

 که پسری همون مهرسام..من آره..بری نمیذاشتم میگفتی بهم روز اون اگه مطمئنا!نگه بهم چیزی

 اعتراف عشقش به داره نبود،حاال باالتر غرورش از واسش هیچی نمیدادو رو دختری هیچ به

 فرق برام همه با..واسم خاصی تو که فهمیدم دیدمت که اول روز همون از.چی همه به..میکنه

 وبخ ولی میشد بیشتر بهت نسبت عالقم روز به روز اومدی خونمون به که هم وقتی از و..میکنی

 و..کنم لجبازی که میکردی وادار منم و میدادی حرص منو همش هم تو و!نداشتم گفتنشو جسارت

 حملت نمیتونستم من و بودی دور ازم خیلی..نبودی پیشم دیگه تو که اومدم خودم به وقتی تازه

 میکنی؟؟ قبول عشقمو.شدم عاشقت من...من ایرسا..کنم

 نگاه گرد،بهش چشام بودو شده باز دومتر دهنم و زمین کف بود افتاده فکم که درحالی.....

 ........میکردم

 !بیدارم؟ یعنی خدایا!بود بریده کفم حسابی

 ...نههههههه..عایا؟؟؟؟ کنم خدایا؟باور...گفت؟ اینارو مهرسام واقعا

 .......خودشه اینکه مثل نه..کردم نگاه چهرش به باتعجب

 ...........کردم وجور جمع خودمو!شدم دنیا این وارد باالخره طوالنی بس دقایقی بعد

 میشهه..ایرسام من هرحال به!نکنم اذیتش که نمیشه دلیل این ولی شدم خرذوق بسی که درسته

 .........بریزم خودمو کرم باید

 ........................پایین انداختم سرمو خجول مثالاااااا

 !!کنم فکر باید خوب...خوب نمیدونم...من:من

 صابمواع پس!نمیاد خوشم اصال کارا این از که میدونی خوب:زد عصبانی پوزخند ترسناک اخم یه با

 به خوب ولی باشه منفی جوابت نداری حق نه؟؟هرچند یا آره..میدی جواب کالم یه..نکن خورد

 .......!شم تر مطمئن که بگو خودتم هرحال

 ....پرروئه بشر این چقدررررررر!کرمت؟ قربون کردی خلق تو بود موجود خدا؟؟؟اینم آخه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر* گیسو* |... بگو بهم رمان

 

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

 

221 

 

 ....!خونشه تو خصلت دو این کال!زورگو صدالبته و

 .....پوووووف..برنمیداره دست هم اینجا حتی

 !نیست؟؟ زور دیگه که گزینه یه این..کنم فکر میخوام من خوب:من

 هالبت.هه:داد ادامه عصبی لحن یه با کوتاه مکث یه بعد و!!زوره خیلیم زوره یکی این اتفاقا چرا_

 یادز دلسوخته عاشق خانوم باشه هرچی باالخره..باشه داشته کردن فکر به ربطی میدونم بعید

 ماهان آقا..اومد یادم!بود؟؟آهااااان چی اسمش یکی اون!مودب و آقااا و مهربون راشای آقا!داره

 !ننداختم؟؟ قلم از رو چیزی دیگه میگم... اومممم!!مهربووووووون و مودب

 !!خنده زیر زدم پقی آخری گزینه این با

 !کرده؟ باور رو ماهان قضیه که خنگه اینقد یعنی

 کردی؟؟ باور اونو تو یعنی!موال به خلی...خیلی:گفتم خنده میون

 ...........!بچم زد استارت تازه دیقه چند بعد ولی کرد نگام گیج اولش

 .......کشید موهاش تو دستی کالفه و!پوووووووف.....تو....تو ایرسا یعنی:گفت کردو گنده اخم یه

 ....خوردن زنگ به کرد شروع گوشیم که بودم زمین زدن گاز مشغول همونطور که منم

 !بود خونه شماره اوردم درش کیفم از سریع

 ...........زدم وصلو کلید...بود کوک کیفم حسابی

 عشقم؟؟ جونم الو:من

 !!یافتیم خرذوق ماتورو ها مدت بعداز دفعه یه شد چی!باو؟ نه اووووو:سی سی

 ...همینجوری!!گمشو ایششش:من

 !!میدونم بعید که من واال:سی سی

 ای؟؟ خونه...هم تو حاال خوب:من

 چی؟؟ واسه..بیرون رفتن الی و مری ولی آره:سی سی

 .....کـــــــ بـود گفته مری آخه هیچی:من
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 ...........سوخت گونم پسوندش شدو کشیده دستم از گوشی یهو

 .......................کردم نگاه بهش ناباور

 .....میلرزید بودو شده قرمز خشم از...کرد؟ اینجوری چرا

 ......کنم نگاه بهش میترسیدم واقعا بودو شده متورم گردنش رگای و

 ...بود شده وحشتناک عجیبی طور به و بود کرده رد ترسناکم از

 آخه...ااااااایرس باشی کثیف انقد نمیکردم فکر:کشید اربده که میکردم نگاش همونجور داشتم هنوز

 بهم واقعیشو چهره اینجوری کنم اعتماد کسی به میخوام وقتی همیشه چرا..چرااااااااا؟؟؟؟ خدا

 ......... بکشم؟؟؟؟؟خداااااااااااااا عذاب باید اینجوری که کردم گناهی چه من میدی؟؟؟؟مگه نشون

 جمع دورمون تعدادی یه بود خلوت قسمت اون اینکه با بود انداخته راه که هوارایی دادو این با

 ........بودن شده

 چی وسط این دیگه هااااااااان؟؟؟؟؟شما:زدم داد روبهشون فقط عصبانیت فرط از منم که

 لذت براتون دیدن دعوا لی خی....کارتونـــــــــــــــ پی میخواین؟؟؟برید

 !!بخشهههههههههه؟؟؟

 ......................شدن پراکنده همشون من فریادای دادو واسه خداروشکر

 ......................مهرسام سمت کردم رومو باخشم رفتن اونا همینکه

 ردیک بلند دست من رو حقی چه به:گفتم عصبانیت با بود کرده سد گلومو راه بغض که درحالی

 رامب اینو هااااان؟؟فقط چیکارمی تو!!میزنیییییییییی؟؟؟؟؟ تهمت بهم کی اجازه هاااااااان؟؟؟به

 ........تابعد کن مشخص

 حرف آشغال مرتیکه اون با خودم چشمای جلوی!!واقعیته عین!تهمت؟؟ هه:زد عصبانی پوزخند

 تررررررررر؟؟؟؟ واضــــــــح این از زدی

 ...بود شده جمع چشام تو اشک...گرفت دلم حسابی جاش بی قضاوت اینهمه از

 ....بود سیمین اون..مهرسام بیشعوری خیلی:بگم تونستم فقط پس نمیومد باال صدام

 ...باخت رنگ گیجی به خشم از چهرش کم کم گفتم اینو همینکه
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 .........میکرد تحلیل تجزیه حرفامو داشت انگار...کرد نگام شوکه چندلحظه یه

 ....سمتم اومد..ندادم اهمیتی دیگه منم

 تو شدم پرت و کشید دستمو باز که برم اومدم همونموقع درست منم که بگه چیزی خواست

 ....بغلش

 ...بود شکسته بغضم حسابی دیگه حاال...نمیفهمیدم رو هیچی دیگه

 ..............بود شده خیس لحظه چند همین تو مهرسام لباس و میکردم گریه بلند صدای با

 هک بشکنه دستم الهی اصن...من..نمیدونستم...ایرسا ببخش منو خدا رو تو:کرد نوازش سرمو

 میبخشی؟؟ منو..متاسفم...شکوندم دلتو اینجوری

 ...من...من:گفتم گریه میون

 ایرساااااا؟؟...بود ندونسته..لحظه یه دادم دست از کنترلمو کن باور...عشقم میکنم خواهش_

 .....بگیرم اشکامو جلوی نمیتونستم هنوز خوب ولی دادم تکون مثبت نشونه به سرمو

 بهم هم تو گفتم من که حاال:داد ادامه و!دیوونتم انقد که همینه واسه:فشرد خودش به بیشتر منو

 ...بگو

 رو؟؟ چی:من

 نبودم من وقتی که بگو بهم..دوطرفست عشقمون که بگو بهم..داری دوسم بگو بهم:مهرسام

 ...بگو بهم!نداری دوست من اندازه به و هیچکس هم تو که بگو بهم..بودی دلتنگم

 ازشون نگرانی حاال که عسلیش خوشکل چشمای تو داشت لرزش یکم هنوز که آرومی صدای با

 ........شدم خیره میبارید

 ..مهرسام دارم دوستت منم:گفتم

 !دیگه؟ بار یه چی؟؟نشنیدم_

 ..دارم دوست گفتم!دیگه نکن اذیت اهههههه:باالتر بردم یکم صدامو

 !!باالتر ببر رو ولوم_
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 ...دارمممممم دوســــــــتت مهرسااااااام:زدم داد ایندفعه

 !شد این حاال:گفت خندیدو ذوق روی از

 حلقم تو میومد هام موده روده میچرخوندم داشت که درحالی کردو بلندم بعدشم

 ....موالااا به عااااااااشقتم:گفت

 فحش به کردم شروع شــــــــدیــــــــد بودتم گرفته تهوع حالت همیشه مثل که منم

 !!دادن

 تو نیمیدو که تو..خودانی میارماااا باال روت االن!!کن ولم میگم خره سامی آیییییییی..کن ولم:من

 !!زمین بذارم نشدی پشیمون تا پس..استادم کار یه این

 .نچ_

 چی؟؟؟ یعنی نچ!زمین بذارم میگم:من

 !!نچ یعنی نچ_

 دیگه؟ نمیذاری:من

 !نچ_

!!!....................................... دیدی خودت چشم از دیدی هرچی پس باشه:من

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

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

 

 دوماهی

 ...................................... ..میگذره ماجرا اون از

 .....دارم هیجان خیلی.. آرایشگاهم االن منم و عروسیمونه امروز

 یه تو آجیام..اونجان فقط دیگه سی سی و الی و مری...اومدم هم خونه اون از

 ...میکنن کار دارن!!منشی خانوم شدن مختلفش های بخش البته شرکت
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 کنارم آرایشگاه تو که االنم

 ........................................ .....................نشستن

 ...بیشعووووووور!!کند پوستمو دیگه که هم آرایشگره این

 !!!گرفته آتیش صورتم بند بند..بگمااااا بهش چی یه میگه شیطونه

 دوراز شتر نه هاااا دستته زیر آدم...یواشترررر گرفته جیگر جز شدم جزغال

 ......!جونم

 ملیح آرایش یه..شدم خوشکل واقعا که اینجا بگم؟تا حق از دور چرا خدایی ولی

 !میدونم خودم خخخخ..باربی عینهو شدم که داده انجام صورتم رو

 به یا درشت حسابی چشمامو که کشیده باالم پلک واسه هم مشکی کلفت چشم خط یه

 .....!کرده ترسناک مهرسام قول

 ....میگفتم داشتم بگذریم...خخخخخخ!!میگه چی ایندفعه موندم

 !!نمیاد خوشم اصال چون کنه نازکشون زیاد نذاشتم من که ابروهامم

 که این نزنیم فرمودن آقامون که لنزم!آه گذاشته مصنوعی مژه عوضش ولی

 ....هیچ

 لبام به هم صورتی جیغ رژ یه و کرده برجسته رو هام گونه که هم رژگونه و رژ

 .....زده

 ....زده مات مشکی سفید یه فقط....نکنه استفاده زیاد خواستم من که هم سایه

 چون نکردم رنگشون مهرسام بخاطر باز من که میکنه درست موهامو داره که االنم

 .....!داره دوست خیلی رو خودشون رنگ

 ....داره دنباله رنگ سفید بلند خیلی پیراهن یه که عروسمم لباس

 ...خاصه درکل و داره هم مانند مثلث و خوشکل یقه یه
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 طرفش یه سینه سنجاق مثل بزرگ گل یه اما..نیست ویگولم جیگول زیاد

 .............................خورده چروک نازی حالت به که پایینشم..داره

 تو؟؟ هووووووی؟؟کجایی:مری

 شد؟؟؟ چی ههههههههه:گرخیدم ترس از یهو بودم فکر تو چون

 از فقط.هیچی:گفت خنده با بود نشسته طرفی اون صندلی روی که سی سی

 !!دقیقا بودی کجا نبود معلوم تو ولی....زد صدات بسکه کرد خفه خودشو اونموقع

 ......................خنده زیر زد دوباره و

 ....!منو کشتی.بینم بزنم فکتو حاال چته؟؟نشنیدم خوب چیه....زهرمار:من

 خانوم؟؟ عروس شدم خوب ببین میگم ساعته سه دارم!چیه و کوفت:مری

 بهش واقعا که بود پوشیده رنگ نیلی دکلته پیراهن یه..روش رفت نگام تازه

 ...میخورد ناز سفید کمربند یه جلوشم...میکشید رخ به خشکلشو اندام و میومد

 !!اونموقع از دراوردی پدرمو...بابا خوبی:من

 ....!خواستم نظر اسکول توی از که منه تقصیره ایششش:کرد نازک چشمی پشت مری

 ...الی کنار صندلی رو نشست رفت بعد و

 ..............گذروندم نظر از روهم سی سی و الی

 رنگ...میومد بهش حسابی که بود پوشیده رنگ صورتی بلند پیراهن یه سی سی

 ....!ساده ولی شیک درکل و داشت مالیمی

 ضربدری خاصی حالت به یقش که بود پوشیده رنگ کرمی کوتاه پیراهن یه هم الی

 .....................بود دراومده شکل

 ....!لباسشون ست آرایشای با بودن شده خوشکل همشونم

 ..شد تموم_
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 !!دریابیم خودمونو!بیخیال حاال خوب

 .......کردم خودم به آینه تو نگاه یه و برگردوندم اونا از رومو

 .....واقعا جیز دمش شدههههههه محشر وااااای

 ......صورتم تو بود ریخته بودو داده موج خاصی حالت به رو موهام جلوی

 .....بود کرده استفاده ظریفی نگینای از جاهاهم بعضی

 گل به تقریبا که بود بزرگ خیلی گل یه میخورد موهام سمت یه که شو یکی البته

 ...میومد لباسمم

 .........بودن سمت یه که نازی حالت با بود کرده شینیون که هم پشتشون

 ...!شرف بی شدی خوشکل چقد ایرسا وااااو:الی

 .بودم خوشکل ازل همون از من!ناشرف میدونم:من

 ...!نشو پررو حاال دیگه خوب:شونم رو زد یکی خندیدو

 ..............گوشم تو پیچید ماشین بوق صدای همونموقع که بدم جوابشو اومدم

 دوم طبقه لوکس آرایشگاه یه)شدم بلند جام از ای عجله...اومد مهرسام واااااای

 !(بود

 در به نگاش بودو داده تکیه بهش سینه به دست.....دیدم رو ماشینش پنجره از

 ........بود آرایشگاه

 ..سمت این کرد روشو لحظه یه واسه که

 .....!وویییییییییی..کشیدم عقب خودمو سریع

 گرخیدی؟؟ یهو شد چت:مری

 ........پنجره سمت اومد دید رو صدام تو بهت که مری!اومدش زودی همین به مهرسام:من

 ...کرد غش دوماد آق که بدو!خانوم عروس اوههههه اوه:انداخت بیرون به نگاه یه تعجب با
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 ...ریخت بهم دیوونه؟؟موهام چته آیییییییی:گفت معترض ایندفعه که سرش تو زدم یکی

 !!دیگههه نزن مفت زر انقد خوب!حقته:من

 ....!خانوووووم عروس نیست انداختن کل وقت االن....توام بابا خوب خیله اهه:گفت کالفه

 .....حلقتاااااا تو میام پا جفت خانوم عروس بگی اینجوری دیگه بار یه اگه!مری مرض:من

 وشر غره چشم یه!خانوووم عروس شد دیر که بریم..اینا بیخیال حاال خوب!عصبی..بابا باشه:مری

 ...........شد شل نیشش که رفتم

 پایین ها پله از اینا مری با پوشیدنش بعداز برداشتمو صندلی روی از شنلمو

 ........................................ .....................رفتیم

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

 !.....ندید منو بیرون اومدم آرایشگاه از من وقتی که طوری..ودب سمت اون روش ایندفعه..دیدمش

 وسط این مشکلی یه انگار نریزه کرم بار یه که مری ولی..شدن رزا ماشین سوار که سی سی و الی

 ....هست

 !خانووووووم عروس میبینمت:مری

 مریییییییی؟؟:من

 ....افتاد راه که شد ماشین سوار کردو بلندی خنده

 ........شد حضورم متوجه مهرسام من حرف این با

 نگاه این از عمرم تو بار اولین واسه من که..کرد نگام گیج لحظه چند یه...سمتم کرد روشو

 .......کشیدم خجالت عمیقش

 ...........نداشتم کنندشو دیوونه نگاه اون تحمل دیگه..شکستم رو سکوت خودم

 !دیگههه بریم...خوووب:من

 ور شدن هوار بردارا فیلم همونموقع که بگه چیزی خواست و سمتم اومد...بچم اومد خودش به تازه

 ..................سرمون
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 کلخوش بگه میخواست عمرش تو بار اولین واسه مثال حاال!!دیگه داشتیم کم همینارو پووووووف

 ...شدیاااا

 .............. ..................بیشعوووووووراااااا گذاشتن اگه

 

 یکیشون..بیان ماشینم داخل نذاشت مهرسام دیگه که خداروشکر.....شدیم ماشین سوار باهم

 !!!بود کنه خیلیییییی

 !!پوشیده چی ببینم نتونستم حتی که بود شده پرت حواسم نگاهش واسه اونموقع انقد

 .......................زدم دیدش حسابی االن ولی

 ....بود کرده خواستنیش حسابی که بود پوشیده مردونه مشکی وشلوار کت یه

 ایرسا اههههههه....!بغلش بپری میخواستی ناخودآگاه!!....میومد ورزیدش هیکل اون به واقعا

 !توهم؟

 ..............خخخخخ..رفتماااا دست از!!شم محو افق تو رفتم من اصن عاقا

 .خوردی منو دیگه که تو بابا:مهرسام

 گفتــــــــــــــــــ؟؟ چی.....هیییییین؟؟؟

 ...........فهمید؟ کجا از یهو میکرداااااا رانندگیشو داشت اوووووف...کرد ضایعم چه عوضی واااااااای

 چپ داشت چشات کردی نگام آرایشگاه دم بسکه هم تو:نبازم خودمو کردم سعی ولی

 ......اونه تالفیه!!میشد

 خانومم؟؟ خوبه!متسلی ما اصال..بابا باشه:زیرخنده زد پقی یهو

 ........شدم خرذوق بسی"خانوممش"لحن از

 !خوبه آره:من

 این هب باالخره واااااای...)ایرسا شدی خوشکل خیلی:گفت طوالنی،جدی نسبتا مکث یه بعد دوباره

 (ایــــــــــول یافتم دست نیافتنیم دست آرزوی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر* گیسو* |... بگو بهم رمان

 

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

 

229 

 

 حدسشو..کنم بغلت سفت میخواد دلم حسابی االن...خوشکلی همیشه تو که هرچند:داد ادامه

 یمهمتر برام خودمم از تو...باشه جدا مردونه زنونه که گفتم همین واسه!میشی محشر که میزدم

 یه دارمت من فقط خودمی،االن مال االن که میکنم فکر این به وهرموقع!منی مال فقط و..ایرسا

 سوال؟ یه حاال....میده دست بهم خاصی لذت

 هوم؟:گفتم بودم شده متعجب حسابی حرفاش از که درحالی

 !عزیزم یا عشقم،جانم بگی بار یه موند دلم به آرزو:گرفت خندش باز

 ....!میاد خوشم نه بلدم نه بازیا سوسول این از که میدونی:من

 هک خاصته اخالق همین بخاطر دقیقا و(داد ادامه کردو نگام خاصی یجور...)واقعا بدجنسی خیلی_

 ..!شدم عاشقت

 .........زیرخنده زدم پقی و کنم کنترل خودمو نتونستم دیگه که!اخالقم؟ بخاطر:من

 میخندی؟ خوب؟چرا چیه:گفت باتعجب

 اصطالاااااح به اخالق همین دست از همه معموال:بود،گفتم صدام تو خنده های رگه هنوز که درحالی

 !!مینالن من خاص

 ....!مو پیچش من و بینن می مو اونا!کوچولو خانوم:مهرسام

 !!مجنوووووون بابا بابا؟شاعر،فرهاد،هنرمند، نه اوهههههه:من

 !نه؟ نمیشه شب روزت ندی حرص منو روز یه اینکه مثل تو:گرفت خندش دوبارش

 !..نه:من

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

 درپیش رو باغ خونه اون فرش سنگ راه و شدیم پیاده ماشین از...رسیدیم باالخره

 ...................................... .................................................. ....گرفتیم

 .......شد بلند همه داد و جیغ صدای شدیم وارد همینکه

 .........میکرد نگاه ما به رضایت روی از بالبخندی که دیدم رو جون سوسن
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 ....................................سمتش رفتم پاشیدمو روش به لبخندی متقابال منم

 مامانی؟؟ خوفی!خودم برجیگمل سلوووووووم:من

 ..گلم عروس خوبم مرسی!!نمیشی عوض تو:گفت خندیدو

 !!خلقت های پدیده از یکی..مهربونم مادرشوهر برم قربونتون الهی:من

 ...تو دست از ای:شد شدیدتر خندش

 ........................نذاشت که ببوسم دستشو خواستم شدمو خم بعد!!منید عخش شوما:من

 !!میشه پاک دختر؟؟رژت میکنی چیه اینکارا اهههههه_

 ....بقیه پیش برم دیگه من!جون مامان باشه:شدم بلند زدمو لبخندی

 .دخترم برو_

 .....................................دوماد و عروس جایگاه سمت رفتم فرستادمو واسش هوا رو بوس یه

 .......جون سوسن سمت رفت که دیدم رو مهرسام...بود ای همهمه چه...نشستم

 همین بخاطر...نکرد قبول ولی..ما پیش بیاد کردیم اصرار خیلی مهرسام منو...زدم لبخندی

 ...بگیره پرستار یه شد مجبور مهرسام

 .........که خونممیچر چشم داشتم همونجور..بگذریم خوب

 میخواد؟؟؟ چی اینجا دیگه دختره این ههههههههه

 !........زهرمار؟ عروسیمونم ضدحال جا داشتیم؟همه...خدایا؟

 !امشب مخصوصا..........نداشتم حوصلشو اصال..برگردوندم ازش رومو سریع پوووووف

 ........................................ ...................................موندم مهرسام منتظر

 ......سررفت حوصلم من که بود گذشته دیقه چند..نشست اومد

 ......................................اومد حرف به خودش مهرسام که بزنم حرفی اومدم

 ای؟ پایه بگم چیزی یه ایرسا_
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 !باشه چی تا:من

 ....!کنیم فرار آخرشب بیا_

 چییییییی؟؟؟:من

 !کردی خبر و آدم و عالم توکه بابا هییییسسسس_

 شدی؟ دیوونه:من

 !آره_

 !کنن؟؟ شک مغزمون بودن سالم به ملت میخوای:من

 .آره:گرفت خندش

 !رفتن؟ برباد کردین چش دومادو و عروس کنن اعالم بلندگو تو میخوای:من

 ........!بچم میرفت ریسه داشت دیگه ایندفعه

 !آره:گفت خنده میون

 داری؟؟ مخ اصن:کردم نیگاش اندرسهیفه عاقل

 .نه رو یکی این_

 ...!الحمداهلل خوب:آسمون سمت بردم دستامو

 بریم؟؟ جدی نه_

 !پیچ؟ همانند بپیچونیمشون یعنی:من

 ................داد تکون سری

 .....!هستممممم:گفتم دفعه یه ولی!!شه ناامید تا کردم سکوت کم یه منم

 !کنم گوش حرف خانوم آفرین......خوردن شام و گفتنا تبریک بعداز پس باشه_

 !!تو حرف به نه هاااا باشه گفتم خواستم خودم چون من هوووووووی:گفتم معترض

 .................................سمتمون اومد مری همونموقع که بگه چیزی اومد
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 و عروس ماش االن ناسالمتی بابا!!میکنن نگاه منو نشستن ماست عینهو..مببینممم شید بلند:مری

 ..ببینم پاشید دامادیداااا

 !دیگههه بیاید هم شما خوب:داد ادامه مهرسام به رو کشیدو منو دست بعد

 ....................شد بلند خره مری این دست از ناچار هم مهرسام

 ....بودن گذاشته توپم آهنگ یه..وسط رفتیم باهم

 !!رقصیدن به برسه چه..بخورم تکون نمیتونستم اصن لباس این با که بدبختم منه

 (1.........)جلــو قدم یه بیا

 بپوشو تازتو پیراهن امشب

 ..گوشو پشت بذار نازتو موهای

 ..شـــو رو روبه خودت با آیینه توی

 سیاهو چشم دو بگو میبینی چی

 ماهو صورت یه و شیرین خنده

 بیـــــــا..راهــــــو به چشم منو دیگه نذار بیا بیا

 بگیرو دستامو جلو قدم یه بیا

 ..دیرو تانشده جلو قدم یه بیا

 ..شـــــــم فـــــــدات بگم بهت میخوام خودتم با آره

 (8.عزیزم..منــــــی عزیز)

 (8..جلــــــو قدم یه بیا)

 ..العادست فوق فضا خوبم من خوبی تو

 ..هست ای دیگه چیز مگه این از بهتر

 ..دســـــت نمیدی تکون ساکتی چرا پس
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 ...هامـــــون فاصله کمتــــر بشه تا جلوتــــــر بیا قدمـــــــ یه

 !!بوسیدم لپشو سریع من... که جلو اورد سرشو و کرد زمزمه و آهنگ اینجای

 .....!دیوونه پسره واه..شد بلند قهش قه که

 مـــــن بگم بهت تــــا

 ..جـــــــــون و دل از میخوامت،میخوامت

 ..بگیـــــرو دستامو جلو قدم یه بیا))

 (8دیــــرو نشده تا جلو قدم یه بیا

 شــــم فــــــدات بگم بهت میخوام خودتم با آره

 (1.عزیزم منـــــی عزیز

 .......نفهمیدم ازش هیچی لعنتی کفشای این با که منم..شد تموم آهنگه

 .....بود گرفته درد حسابی پام پوووووف

 ...بشینیم بریم..شدم خسته دیگه من:گفتم مهرسام روبه

 ..........که بیاد خواست دادو تکون سری

 هوم؟ برقصیم باهم ما دورم یه بیا حاال سامیییییی؟؟خوب:شیوا

 ...! اومد هم موقعی بد..پرروئه چقد

 گلیم از پاتو شیوا:دادم جوابشو ای کوبنده بالحن سریع خودم که بگه چیزی خواست مهرسام

 .نکن درازتر خودت

 ..نشستیم باهم رفتیم و کشیدم رو مهرسام دست بعدشم

 ....خنده زیر زد و!!...شدی غیرتی:مهرسام

 .........بود خورد حسابی اعصابم هنوز

 .برم کجا میدونم منم..برو خوب!پیشش؟ بری میخوای چیه:من
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 کرام با میره حسابت بخوری جم جات از تو:داد غلیظ خیلی اخم یه به جاشو خندش سریع

 رو همردون زنونه چیزا همین احتیاط برای خودم هرچند:داد ادامه چسبیدو سفت دستمو و.والکاتبین

 ...جداست تقریبا ساختمونا باغیم،ولی یه تو که درسته االن!کردم جدا

 .برم میتونم هم اونجا حتی بخوام اگه که میدونی:من

 من هم بتونی ایندفعه ولی..برمیاد دستت از هرکاری تو!میدونم آره_

 .................................... ........................................نمیذارم

 !مردا؟ قسمت تو بری نداری قصد:گفتم بهش که بود گذشته ای چنددیقه

 !نه نباشم مطمئن تو از وقتی تا_

 بشه؟؟ چی که اینجا بشینی اصن!کردی؟ باور سریع تو گفتم من چیزی یه باز باباااا ای:من

 !من غیرتی خانوم چشم:گفت درآر حرص لبخند یه با

 ...دیاااان موش مرگ شیوا به ولی رفتم من:گفت درگوشم قبلش که بره خواست شدو بلند بعدشم

 ......................................رفت و نگفت چیزی دیگه خندیدو اونم که رفتم روش غره چشم یه

 ..بود پوکیده حوصلم..بودم نشسته همونجور

 ونچ..دیگههه واضحه جوابش خوب!بره؟ گفتم چرا!شود باز موقع بی که بردهانی لعنت..باباااااااا ای

 ...!!داشتم کرم

 ...واال!میشد تازه روحمون میخندیدیم یکم میموند اگه حداقل

 !!تره راحت خیالم دوره شیوا از نه ولی

 ..میبارید حسادت چشماش از!میکرد نگاه منو حرص با..شیوا به افتاد چشمم حین درهمین

 !!جداست مردونه زنونه شکرخدا دیگه خوبه ولی.هه..پوشیده لباس ایا عقده مثه بازم

 اون ردک روشو و گفت بهم چیزی یه زیرلبی که.. افتاد بهم چشمش میکردم نگاش داشتم همینجور

 ...........سمت

 ..کنم درگیرت خودمو نیستی مهم اونقدی....!بابا گمشو
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 .......عمرا. هه!عروسیم شب تازه اونم

 میان دارن دوباره اینا مری دیدم که برگردوندم ازش رومو و ندادم اهمیتی خودش مثل منم

 ...........................سمتم

 ....بابا بگیر تحویل!خانوم عروس به به:سی سی

 ....!چی عینهو خرذوق االن! بچمو کن ولش:الی

 موقع بود کاری چه دیفونه؟اون ایرسا میگما.....هپروته هنوز میگی هووووووی؟؟الو؟؟هرچیم:مری

 ...........خنده زیر زد پقی و...موال به ای دیوونه!کردی؟ رقص

 ....!نرفته آدمیزاد به هیچیش آره:بود گرفته خندش هم سی سی

 ............میشدن پررو داشتن!!!بودن شده خر زیادی دیگه

 رو ملت حلقتون خوش بوی اون با فکاتونو ببندید..بعدشم!بودن؟ آدم به چه و فرشته عزیزم:من

 خرج به انسانیت یکم انصافا بی نکنید محروم پاک هوای داشتن از رو مردم بابا!دادین فراری

 .......!برنمیخوره جایی به واال بدین

 ولی:داد ادامه طوالنی نسبتا مکث یه بعد و...بگه خودت به اینو نیست یکی..باو خفه:مری

 خدایی؟؟؟ میاد دلت...میکنیااااا خیلیاذیتش

 !میکنی؟؟ فکر چی به پررو بچه هوی:بهش توپیدم

 چه یرگ جیگری این به پسر!مهرسام حیف میگفتم دلم تو داشتم فقط.هیچی:گرفت خندش دوباره

 ...بود همین فکرم تو جون خخخخخخ!!کنه رحم بهش خدا..افتاده گودزیالیی

 !نکبت بخندی آب رو.مرض:رفتم روش غره چشم یه

 و:داد ادامه و کرد اخبار های گوینده مثل رو صداش و..شماها بشین زوجی چه اوه اوه:سی سی

 !میشود مزدوج ایرسا اینک

 نداشت زدن حرف نای بود خندیده بسکه..میکردن جمع میومدن باید دیگه که بیچاره الی

 ..........تره آروم هممون از الی درکل!..بچم

 ...واال!میخوایم؟ دلقک ما گفته االغی کدوم نمیفهمم من...! خودتونو کنین جمع بابا خوب:من
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 دریافت چی؟بدون تازه اونم!میدیم؟ فاز عروسیتونو یکم داریم بده..که نداری لیاقت!درد:مری

 !پاداش

 ....!شدین واقع مظلوم خیلی دیگه وسط این شماها همین!بگردممممممم:من

 !!فداکاریم انقد که شی چی؟فدامون پس بعله:الی

 نه؟؟ بدیم رو هامون هدیه بودیم اومده ما....اینا بیخیال حاال خوب:سی سی

 ..کردم نگاهشون مشکوک...زدن همدیگه به چشمکی و

 ....!میشناسم مارمولکارو این من!کنن اذیت میخوان باز!بود؟ کجا هدیه

 ..بچم کرد عشقوالنه مثالاااا لحنشو!!سمتم اومد مری فقط و عقب رفتن سی سی و الی

 !فراوون عخش با تقدیمممم:مری

 ........................................ .........گرفتم ازش رو جعبه ولی میزد مشکوک اینکه با

 !!!!صورتم وت پرید چیزی یه کردم بازش همینکه

 ..................بووووود؟؟؟؟ چی دیگه این ههههههههه

 !کردن سکوت من جیغ احترام به چندثانیه ملت که کشیدم بنفش فوق جیغ یه....عوضیااااااا

 االن گورم به خاک وای...گذروندم ازنظر رو همه آروم...بود بدبخت منه متعجب،به ها نگاه همه

 !!موندست عقب عروس میگن

 ندلبخ و!باشین مشغول شما...چیزه...اوممممم:دادم قورت دهنمو آب میکردم نگاهشون که همونجور

 ......زدم مصنوعی

 !!کشیدم راحتی نفس پووووف......شدن ساییدن فک مشغول همه دوباره که

 بی شوخیه چه این!میره؟ آبروم نگفتین ها دیوونه:اینا مری سمت کردم رومو عصبانیت با سریع

 بود؟؟ ای مزه

 !میکنی عرعر سریع خر توی چمیدونستیم ما ایششش:مری
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 رو هجنب بی ی دیوونه این شد؟شما چی نگفتم؟دیدید ها بچه:گفت میزد پشیمون یکم که الی

 !نمیشناسید؟

 اگه!خانوم سرکار نبود سرکاری هم جعبه..بود شوخی یه فقط...بخدا دیوونست..اوووووف:سی سی

 !میدیدیش نمیکردی باز حلقو نمیبستی چشمارو سریع

............................................ داد نشونم و داشت برش زمین رو از رو جعبه و

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

 نازیناز سفید کوچولوی خرس یه صورتم تو بود پریده که اونی.....انداختم جعبه داخل به نگاه یه

 !!بود دستش تو قرمزم جعبه یه که بود

 ....میدیدم چیزی همچین یه که بود بار اولین...کردم نگاه بهش باتعجب

 لیخی طالسفید دستبند یه...خوشکلههههه چیه؟؟؟چقد دیگه این خدا وااااای..کردم باز رو جعبه در

 ..داشت خوشکلی و رنگ ای سرمه ریز نگینای که بود ناز

 ...کنم قبول اینو نمیتونم من ولی....ولی..بود شیک العاده فوق بودن ساده درعین واقعا

 ....ریم سمت گرفتمش بستمو روهم اصلی جعبه در و خودش جعبه داخل گذاشتم دستبندرو سریع

 ..ینمبب بگیرین...گرونی این به چیز بود؟اونم خواسته کادو کی چیه دیگه این!ها؟؟ دیوونه هی:من

 اینو خواستیم خودمون ما...خواهشا نزن مفت زر انقد بگیرش ایرسا:گفت روبهم باجدیت مری

 نممیدو بگیرش و نزن بیخود حرف پس!تو نه من نه دیگه بدی پسش اگه هم حاال بخریم واست

 !!اومده خوشت

 .....بهـــــ نیازی واقعا من ولی مری:من

 ایرسااااا؟؟:مری

 ...دیههه گفتم ست را!خو زهرمار و ایرسا...بابا باشه ایشششش:گرفتم ازش رو جعبه

 بیشتر دیفونه ایرسا یه که ما!!حلقت تو میکردمش میدادی پس!اصن هرچی حاال:مری

 !برید سر به درهپروتتان شماهم بریم ما خانوم عروس دیگه خوب.........نداریم
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.......................................... سمتم اومد جون سوسن اونا بعد دقیقا که رفتن و گفتن اینو

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

 ...خندید بعد و!دردسر هزارجور و پیری_

 ..ندارین سنی هنوز که شما...چیه حرفا این بابا نه:من

 و!بدم؟ گلمو عروس هدیه رفت یادم دیدی!!گرفتم فراموشی االن همین از هست که هرچی حاال_

 .......سمتم گرفت بزرگ جعبه یه بعد

 !من طرف از ناقابل هدیه یه اینم..خانوم عروس بفرما_

 ما برم قربونتون آخه!دادین؟ کادو باز هم اینجا!شم؟ فدات خبره چه جون سوسن اوهههههه:من

 ومن هردفعه باشه قرار اگه..نیست جاش اینجا!!دیگههه بگیرین اهه..نداریم حرفا این از باهم که

 !قربونت میشی ورشکست که اینجوری کنید بارم جات عتیقه میبینید

 که دونممی:گفت اومدو بند خندش چندثانیه بعد باالخره..طفلی میخندید داشت تااالن جون سوسن

 یبینمم تورو اصال من!کنم؟ چیکار من میگی تو خوب اما!دخترم نمیاد خوشت چیزا اینجور از زیاد تو

 منه لد..دیگههه بگیر توهم حاال....نیست خودم دست!میکنه گل ایثارگرانم حس یهو خودت قول به

 .همین گردنبنده یه فقط!نداره شکستن نشکن پیرزنو

 !من عخش میزنین حرف باحال انقد برم قرفونتون:بوسیدم لپشو

 .........................کردم باز درشو و گرفتم ازش رو جعبه

 ...المصب بود خوشکل چقد!..زمین کف افتاد چشام...چیههه؟؟ دیگه این....اووووووف

 یه که!(نمیکنم حال زیاد زرد رنگ با میدونستن همه کال خخخخ..)بود سفید طال گردنبند یه بازم

 .......بود کرده احاطه رو گردنبند کل زمردی ظریف و خوشکل نگینای عالمه

 هب کرده دریافت فروشندش که هم پولی که بود مشخص واقعااااا....میکرد روخیره چشم حسابی

 !!!بوده زیبایی همین

 ........ندیدس دختره میگن االن!بسه میکنم نیگاش دارم ساعته سه....دیگه خوب

 .......میز رو گذاشتمش و بستم رو جعبه در سریع پس
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............................................ بود گرون و خوشکل همیشه مثل کادوش

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

 ......!کنیم فرار میخوایم االنم خوردیم که غذامونو

 ...بدم بهش غذا من میگفت هی دراوردو بازی لوس کلی که هرچند

 فتر دست از اینکه خالصه!میده مزه بیشتر تو بادستای خوردن عسل میگفت خوردن عسل موقع

 ...بماند

 ....اهلل ال..بود اورده گیر حمال بیشعور

 !میترکیم داریم خوردن،همگانی ملت خودمون،هم هم بسکه خدا شکر که هم پذیرایی

 خارج دلندشت باغ این از زیرپوستی و آروم خیلیییییی قراره میکنم نطق خودم واس دارم که االنم

 .شم

 ....واال.دزدی میری داری میکنی فکر داره استرسی یه اصن!که نمیدونین وویییییییی

 منه فکر...!بیرون میادش دارم کار باخانومم میگه فوقش!!نمیکشه زیادی زحمت که خودشم

 !!میشه سبز جلوم یکی هرثانیه که نکرده و بدبخت

 عایا؟؟؟ هکن یا آدمن اینا موندم پوووووف.برقصیم بریم: میکشن دستمم!بماند کال درک به اون اصن

 قصد ای دره جهنم کدوم نمیگن اونوقت بیرون برم بخوام من!روش اینم میگیم ما اصن بعدم

 !بری؟ داری

 !!!میچرخم خودم دورسر دارم فقط..کنم چیکار نمیدونم..شدم دیوونه اههههه... لباس این با اونم

 ایمق چیزی درختی یه پشت چمیدونم اونجا از بعد برقصم برم باید..انداختم دوروبرم به نگاه یه

 .....!اینههههه ایول.میزنم جیم میشم

 ...............................بود االن فرارمون ساعت..برقصم که رفتم دستمو تو گرفتم لباسمو از کم یه

 !داشتم کم همینو اوووووف..شد پیداشون باز اینا مری که میرقصیدم اشتمد همونجور

 تلق انگار پریده جوری رنگتم..بری میخوای جایی!حاجی میزنی مشکوک:کرد ریز چشماشو مری

 !!!دخملم کردی
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 !بگو چرت کم..مری ببندش:کردم نیگاش اندرسهیفه عاقل

 ...شنیدم پشت از صداشو که شدم رقص مشغول و برگردوندم ازش بعدرومو و

 !مارمولک میشناسم تورو من_

 .............چمه میفهمید میشد عوض که رنگم واقعا..گرفت خندم

 تر سمت اون برم قدم یه بخورم هم کوچولو تکون یه حتی کنم فرار هم مری چشم جلو ولی

 !نکبت میفهمه

 نزد ور مشغول و ور اون کرد روشو ثانیه یه..شه پرت حواسش خانوووووم کنم صبر باید اول پس

 ...شد مت و پت با

 !شمردم غنیمت بس را فرصت منم

 ............................................ ....شدم قایم تنومند درخت یه پشت سریع

 !اول مرحله از اینکه آخیششششش

 در سوی به شدم،الفراااااااااار خارج دید از و کردم قایم درختا الی البه خودمو که کم یه

 .....!خروجی

 ی پسره حلقم تو هات ایده این...بودم افتاده نفس نفس به اووووووف...میدوییدم تندتند

 ...کفشا این با آخه...میمیرم درد پا از دارم..دیوونه

 ..کرد گیر زمین رو شاخه یه به پام در نزدیکای دقیقا که بودم دو درحال هنوز پوووووف

 ..................روزمین اومدم مخ با محکم

 ...شکست پاممممم آخخخخخخخ

 ...بود گرفته درد حسابی پام...پیچیدم می خودم به درد از...بودم نشسته همونجا

 ..میکنه درد خیلی اووووووف..باشه دیده آسیب پام ساق کنم فکر..شم بلند نمیتونستم

 ....دیدم رو مهرسام که بود در به نگامم یه میدادم ماساژ پامو که همونجور!میاد در داره اشکم

 مهرساااام؟؟؟:زدم صداش که...میگشت دنبالم اطراف همون نگاش با داشت
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 ..سمتم کرد روشو..شد من متوجه تازه

 دوید چون خوردم زمین فهمید کنم فکر بعد ولی..نشستم چرا که کرد نگام متعجب اول

 .......................................... ....................سمتم

 شدددد؟؟؟ چی:مهرسام

 !فیلسوف آقای میمیرم پادرد از دارم..زمین خوردم!توئه تقصیره همش اووووف..پام..آخ:من

 .........انداخت پام به نگاه یه حرفم به توجه بدون مهرسام

 !!نشکسته ولی دیده آسیب پات:گفت باناراحتی

 میدونی؟؟؟؟ کجا از تو:کردم نگاش غیض با

 ...!مملکتمااااا پزشک ناسالمتی:کرد نگام اندرسهیفه عاقل

 ...باو بودم من کیویی آی عجب..گرفت خندم!میگفت راست گورم به خاک خخخخ

 ....!که بریم نمیتونیم علیل پای این با حاال خوب_

 توئه هتقصیر همش اینا اینکه مثه!پررو بچه کن کولم خوب!شخصیتی بی و نزاکت بی خیلی:من

 .هااااا

 !چقده؟؟؟ وزنت میدونی تو هی_

 ...برگردوندم ازش رومو دلخوری با بعدشم!بامزه هه هه هه:من

 ...یچیدپ پام تو بدی درد که شم بلند اومدم و!دوماد آقا میخوره بهم تیپت نکرده الزم:گفتم لب زیر

 !مهرسام نبینی خیر...آخخخخخ

 !من چالق خانوم میگیره دل به هم سریع چه..کردم شوخی بابا خوب_

 ....بفهمااااااااا دهنتو حرفه!خودتی چالق پررو بچه هی:رفتم روش توپ غره چشم یه

 دیگه هستن ترسناک همینجوری چشات...خواهشا نرو هم غره چشم!حاال مارو نزن بابا باشه_

 !!میگرخه آدم میکنی اونجوریم

 !کن کول منو باش زود!زدی حرف زیاد دیگه حاال خوب:من
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 ..موال به داری رو خیلی:گفت خندیدو

........................................ خروجی در سمت افتاد راه و شدم سوار کولش رو من شدو خم

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

 !!چالقم؟؟؟ خانوم راحته جات:گفت میرفت داشت که همونجور

 !!! عمتههههههههههه چالق:گفتم و شونش رو زدم حرص با

*** 

 بعد سال پنج

 ...شدم بیدار خواب از چیزی تق تق صدای با

 ...بیرون اومدم اتاق از شدمو بلند جام از کنجکاو...میاد؟ کجا از دیگه صدا این

.................................. آشپزخونه سمت افتادم راه...بود آشپزخونه صدا منبع

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

 ...چخبره؟؟؟؟؟ اینجا....نهههههه وااااااای

 .............بودن کشیده گندش به و آشپزخونه وسط بودن نشسته(پسرم)آرتین و مهرسام

 .........بود برداشته جارو همه دود بوی..میداد سوختگی بوی خونه کل

 ..بود دیقش یه واسه گند..بود بدتر حرفا این از...گندااااا میگم یعنی!بود آرد پره هم زمین رو

 ...بودن نشده من متوجه و بودن خرابکاری مشغول هنوز پسر پدرو

 ..........................گرفت باال سرشو مهرسام باالخره که

 بودم وایساده روش روبه کمر به دست و ترسناک اخم یه با حاال که من به دادو قورت دهنشو آب

 ...............میکرد نگاه

 ........آرتین به زد آرنجش با دیقه چند بعد که

 !پسرم شدیم بدبخت:مهرسام

 بابایی؟؟ چال_
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 !میشی متوجه..عزیزم بگیر باال سرتو:مهرسام

 ...قلبش رو گذاشت دستشو دید منو همینکه...گرفت باال سرشو آرتین

 ...!کلدم اومدنه؟؟شکته طلز چه این مامانی ووووووییییییی:گفت شوک حالت به

 دست از خودمو جذبه کردم سعی ولی...گرفت خندم زدنش حرف طرز این با

 .............................ندم

 کالچی حاال بابایی:گفت یواش مهرسام به رو آرتین که میکردم نگاشون اخم با داشتم همونجور

 کنیم؟؟

 اجرا رومون اراتهک فن یا میکنه فنامون میاره گیوتین ببینیم کنیم اختیار سکوت باید!پسرم هیچی_

 !!میشم ناقص میکنه

 ....!میشم ناقش فقط نه؟؟اینجولی باشه بهتل کاالته فن کنم بابایی؟؟فک:آرتین

 ..داشته تجربه بابایی!سنگینه خیلی پاهاش.پسرم نداره تفاوتی زیاد_

 بابایی؟؟ جدی:گفت مهرسام به رو باتعجب آرتین

 ...........................................داد تکون مثبت نشونه به سری اونم

 ...خنده از شم ولو همونجا دوتا این مکالمه از بود نزدیک

 چه هاااااان؟؟این چخبره اینجا:گفتم روبهشون عصبی بالحن و ورچیدم هم به لبامو زور به ولی

 تمیز چجوری اینجارو من حاال.خرابکار دم از پدروپسر!!کشیدین گند به جارو ووضعشه؟؟؟؟؟همه

 کنم؟؟؟

 همش!نکلدم کال هیچ من مامانی:گفت ای عجله و داد نشون واکنش من به رو سریع آرتین

 !!کرد اگفال منو اون!بپجیم گذا بلیم خودمون خوابه مامانی گفت اون..باباییه تگصیره

 آرتی...که بردی رو بابایی آبروی!لق دهن ی پسره ای:گفت روبهش معترض بالحن مهرسام

 داشتیم؟؟

 !خلیدیم نداشتیمتاجه نه_
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 ینباش زود!کنم تمیز رو آقازاده و آقا گندکاریای باید چجوری..ببینم پاشید حاال..خوب خیله:من

 .بیرووووون

 ...........................کردم اشاره پذیرایی به و

 خودمو باز ولی..ناجوووووور بود گرفته خندم که بودن شده بلند جاشون از بامزه هردوتا همچین

 ..کردم کنترل

 ...................شن ادب باید نه

 ...............سمتم اومد افکنده سری با آرتی همه از اول

 ..مامانی ببشید:گفت میکرد بازی آردیش دستای با داشت بودو پایین سرش که درحالی

 !میمونه باباش عین شرف بی..شد کباب دلم...آخییییییی

 نشه رارتک دیگه دفعه ولی..برم قربونت نداره اشکالی:گفتم و بوسیدم بورشو موهای کردمو بغلش

 باشه؟؟

 ...........زمین رو گذاشتمش که داد تکون مثبت نشونه به سری

 ..بازی برو بدو دستات شستن بعداز هم حاال!خوب پسر آفرین:من

 ........................................ ...........بیرون رفت آشپزخونه از دادو تکون سری دوباره

 .....نمیزد حرفی ولی بود وایساده کنارم بود اومده مهرسامم

 ...!.ببخشید بگه میخواد بچم مثال حاال..بود گرفته خندم...میکرد بازی ناخوناش با داشت اونم

 ...شه باز مبادا که میگرفتم رو نیشه جلوی زور به داشتم که درحالی

 بگی؟ میخوای چیزی:گفتم روبهش

 !نه...من؟ کی_

 مطمئنی؟؟:کردم ریز چشمامو

 !بخشیدی؟ منم دیگه پس..اومممم..بگم میخواستم راستش..راستش خوب:گفت تردید با

 !نچ:من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر* گیسو* |... بگو بهم رمان

 

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

 

245 

 

 نبخشیدی؟ یعنی:باال رفت ابروش تای یه

 .نه:من

 ..ببینم باش زود اصن!..ببخشی باید منم..بخشیدی رو آرتی چطور_

 ............................پیشونیش رو زدم یکی بجاش منم!کنم بوس که جلو اورد سرشو و

 ادامه و کردم اشاره بیرون به و!میخوای؟ بوسم کردی گندکاری..موال به داری رو خیلی:من

 .کنم تمیز شاهکاراتونو میخوام بیرون برو هم حاال:دادم

 ...................بیرون رفت و..بدجنس:گفت کردو نگام باحرص دوباره

 !زکی گفته قزوین پا سنگ به..ماشاال نیست که رو!پررو بچه

 .........................بخندیم کنم اذیتش کم یه میخواستم فقط..نیست اینجوری میدونستم

 !حسووووووود:زدم داد آشپزخونه همون از

 ..نیستممم حسود من:داد جواب اونجا از اونم

 .............................آشپزخونه کردن تمیز به کردم شروع و کردم ای خنده تک

 !شد تمیز خوشکلم آشپزخونه دوباره عوضش ولی..شدم خسته پووووووف

 پروندم دومتر سر پشت آرتین،از جیغ صدای که میکردم براندازش کیف با داشتم همونجور

 ......................هوا

 مامااااااااااااان؟؟؟؟؟؟_

 عزیزم؟؟ شده چی:پرسیدم نگران طرفشو برگشتم وحشت با

 چهب من مگه.میده فشالم هی ولی..میاداااااا بدم من میدونه!داد فشال منو دوباله مامانی،بابایی_

 !ام؟؟

 .......کرد درست دردسر خله سامی این باز خداااااا ای

 کنم چه من دیوونست ولی...هاااا حساسه میدونه..میده فشار رو بچه این میگیره هی

 ..پووووف!خو؟؟
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 برسم؟؟ حسابشو کجاست خلت بابای این حاال:من

 !میکنه نیگا فوتبال داله__

 اومدیم آشپزخونه از گرفتمو روهم آرتین دست دادمو تکون سری

 ........................................ .................................................. .............................بیرون

 ......!میبنده ترور به و آدم و عالم و میخوره تخمه و نشسته کاناپه رو..توروخدا کن نگاش..هه

 ....!خارجی میبینه؟فوتبال چیم حاال

 !میفهمی؟؟ ازشون چیزی اصن بگو...اووووف!!درپیت بازیکنای با. ..تیم مشت یه

 اومده دیگه چی یه واسه خیرسرم مثال من بلده؟؟اههههه انگلیسی یعنی اوههههه

 ..................بودمااا

 خوشش دادی؟؟؟؟؟؟میدونی فشار رو بچه این دوباره تو مهرسام:گفتم روبهش عصبانیت با

 ...میکنی خودتو کار بازم ولی نمیاداااا

 ......................بود فوتبال به حواسش کل..نداد جوابمو

 مهرسااااااام؟؟؟:زدم جیغ روبهش

 هوم؟_

 وستد که میدی؟میبینی فشار رو آرتی همش چرا:گفتم دوباره کشیدمو سربیحوصلگی از پوفی

 ..نداره

 !دارم دوستش چون خوب_

 زیچی دیگه که میدی فشار رو بچه هیکل این با تو آخه!خرکیه داشتناتم دوست:گفتم حرص با

 ....!نمیمونه ازش

 !بودم نکرده نگاه بهش زاویه این از تاحاال میگیاااااا راست:گفت خندیدو

 !وقت یه درنره بچسب فوتبالو..مسخره کوفت:گفتم حرصی دوباره

 ....!............گرفتش هوا رو که سمتش کردم پرت برداشتمو دیگه کاناپه یه رو از بالش یه بعدشم
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 !کوچولوان هاتم ضربه!کوچولو خانوم_

 !!کرد قرمز کتفش تو زدم که روزی اون بود من عمه پس!مزه بی هه هه هه:من

 واقعی زدن ضربه روز اون که بود دیدی؟حقت!ندیدی منو های ضربه هنوز که تو ولی حرفیه اینم_

 !ندارم کاری کوچولوها خانوم با..دلرحمم خیلی که حیف ولی!میدادم نشون بهت رو

 ..نیست بشو آدم یارو این..شد شروع باز

 !بزن بیا..نکن تعارف..خدا رو تو نه:من

 بزنم؟ آسیب عشقم به میتونم چطور من!هستی عشقمم اون بر عالوه:زد لبخندی

 ولی..کردم ناراحتت دوبار قبال که درسته:داد ادامه طوالنی نسبتا مکث یه بعد کردو اخم نیمچه یه

 ازت نداشتم توقع.داری دوست رو راشا که گفتی و کردی نگاه من چشمای تو!بود حقت اولی

 تسخ خیلی برام داری دوست رو دیگه یکی بشنوم اینکه تحمل ولی دارم دوست بگی بشنوم

 دارم لقبو که...که هم دومی.کنم باور نداشتم دوست میکرد دیوونم!نمیرفت کتم تو جوره هیچ..بود

 وت حاال.............کردم متهمت اونجوری که میفرستم لعنت خودم به هنوزم و کردم قضاوت اشتباه

 اری؟د دوست راشارو که گفتی چرا مثال! میشدم؟ دیوونه میبردی میدادی؟لذت حرصم انقد چرا!بگو

 هی بود ممکن هرلحظه بودم عصبی که انقد!نمیره یادم هیچوقت رو رقصیدی باهاش که روزی اون

 شب ونا زدنش کتک یعنی..میدم دست از کنترلمو مواقع اینجور که منم!بیارم دوتاتون سر بالیی

 تحویل رو خیالی ماهانه این همش چرا یا..اوردین شانس باز خوب ولی!بود عادی امر یه واسم

 رس یه حتما باید میکردی؟میدونی اذیتم همش چی میرفتی؟واسه صدقش قربون و میگرفتی

 ....!بودی زنده نبود معلوم االن وگرنه میکردم خالی حرصمو تیراندازی باشگاه میرفتم

 بودو گرفته خندم که درحالی!مونده یادش که کرده ولز جلزو حسابی بچم مشخصه اوووووووف

 رصح رو بنده کم خانوم شیوا با شماهم:گفتم جانب به حق روبهش بگیرم جلوشو میکردم سعی

 !شدم تنها منم که رقصیدی شیوا با رفتی جنابعالی باشه یادت اگه..ندادیاااا

 تفاوت یب تو به نسبت نمیتونم من..بشینم ساکت داشت توقع ازم نبایدم!که؟ یادته..بود حقت_

 !باشم

 !حسووووووود.حسودی بسکه..نداره این به ربطی نخیرم:من

 !نیستم حسود من گفتم بهت صددفعه نکنااا خورد منو اعصاب_
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 .هستی چرا:من

 نیستم نخیر_

 هستی:من

 .نیستم_

 !!هستییییییییی:من

 رفک ای دیگه کسه به خودم جز به خانومم ندارم دوست!حسودم اصن آره:گفت عصبانی ایندفعه

 در هک میدونه میشناسه منو خودش.کنه کاری چنین یه اگه میکنه جا بی خیلی هم خانومم و..کنه

 خودم مال آخرش ولی:شد شیطون لحنش یهو اما!الکاتبین کرام با میره حسابش صورت اون

 .شدی

 !میمونه ها بچه عین..گرفت خندم

 شدم؟ تو مال که بازیم اسباب من مگه:من

 دست به عشقمو شدم موفق منم و!شدی خودم عشق..نه بازی اسباب:کرد نگام خاصی جور یه

 هنوزم..هنوزم..داره دوستم اونم اینکه تر مهم همه از و!من فقط و فقط..منه مال حاال اون.بیارم

 !نه؟ مگه ایرسا داری دوستم

 رگتروبز ابعاد در کمی البته داشتنیمو دوست کوچولوی سامی میتونم چطور من آخه!دیوونه پسره

 باشم؟ نداشته دوست

 که یبرمم پی این به بیشتر میگذره که روز هر!خله ندارم؟خوب دوستش قبل مثه میکنه فکر یعنی

 ..دیگه همینه بچه میگم واقعا یعنی..شدم عاشقش

 ..واال!کالس آرتی پیش بره باید!نیست بزرگا آدم مثه زدنشم حرف

 تونممی چطور من آخه!ای دیوونه خیلی!سامی که واقعا:گفتم طوالنی نسبتا مکث یه بعد همونجور

 !باشم؟ داشته دوستت
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 هبزن حرفی اومد عجیبــــــــــــ شده تعجب عالمت یه شبیه!هه....کردم قیافش به نگاه یه و

 نوزمه..بگو تو حاال..کرد مقایسه داشتن دوست با نمیشه عشقو!عاشقتم:دادم ادامه و نذاشتم که

 عاشقمی؟

 !نچ_

 ..............کردم نگاش تعجب عالمت شبیه من چیییییییییی؟؟؟ایندفعه

 !کوچولو خانوم نداره گله داره عوض که چیزی:خنده زیر زد پقی که

 نمیاد دلمم!رو؟ تحفه کنم چیکار..نمیری که ای که ای..هااااا داره مرض!روانی پسره پوووووف

 ...بگم بهش چیزی

 !پررو بچه شد گرون مسواک نخند هه هه هه:گفتم عصبانیت با

 یشهم مگه..ایرسا منی همیشگی عشق تو:گفت برلب ملیحی لبخند با..شد تموم خندش باالخره

 عشقم؟ نباشم عاشقت

 سمت میرفت داشت..انداختم بهش نگاه چی؟؟یه یعنی ؟عشق بابایی:آرتین

 ............................مهرسام

 ..دارم دوست مرگ تاحد مامانتو منم!جنون تاحد داشتن دوست یعنی عشق:مهرسام

 !نه؟ یا هست عاشقت هم مامانی حاال..اوهوم_

 عزیزم؟؟ میکنی فکر چی تو_

 !میکنه تعلیف من پیش شما از همیشه مامانی خوب اومممممم:آرتین

 .. رفتم لو...رفتـــــــــ شدم بدبخت.دیگه هیچی..اومدمااااا ابرو چشم چقد واااااااای

 گفته؟ چی مثال..جدا؟؟؟؟خووووب:داد ادامه آرتین به رو و انداخت من به شیطونی نگاه مهرسام

 الشا موع میگه همیشه عوژش ولی!میکنی لفتال ها بچه مشه یا حشودی خیلی شوما گفته مشال_

 .مهلبونیه و خوب آدمه خیلی

 ....!عزیزم باحالی انقد که برم قفونت!!خودممممممممم آرتی ایول
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 رسیدهت میرغضبش قیافه از کنم فکر هم آرتین..بود کرده غلیظی اخم..انداختم مهرسام به نگاه یه

 !بود

 شده؟؟ چی بابایی:گفت روبهش باتعجب

 نه عزیزم؟مگه فهمیدی!من فقط.منه عاشق فقط مامانت:گفت سوالش به توجه بدون مهرسام

 ایرسا؟

 .............شد؟ اینجوری دفعه یه چرا خدا وای

 ..عزیزم آره...آره:گفتم آرتین پرسشگر قیافه به رو صدام تو بهت با

 !حشود؟؟ بابایی اما مهلبونه خیلی الشا عمو میگی همیشه چال پش مامانی ولی_

 پوووف...پسرم نپرسی االن نمیشه حاال وااااااای

 مه رو راشا عمو! دارم دوست بیشتر حسودتو بابای من ولی.گفتم عزیزم چرا:دادم جواب لبخند با

 خوشکلم؟؟ پسر شدی متوجه..میبینم داداشم مثل فقط

 !اوهوم:داد تکون سری

 ....!بازی بره گفتم بهش بیشتر حوادث از گیری جلو برای منم

 نشستم رفت،رفتم آرتی وقتی.دربیارم دلش از باید..دلخوره هنوز مهرسام بود مشخص چون

 ........................................کنارش

 مهرساااااام؟؟:گفتم روبهش

 هوم؟_

 قهری؟؟ مثال االن:من

 !اوهوم_

 چی؟ واسه خوب....خوب:من

 شدرمورد هم آرتین به حتی که اونقد...که اونقد!داری دوست من از بیشتر رو راشا تو اینکه واسه_

 نیستم؟ مگه مهربونم منم خوب.گفتی
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 ..بگه رک انقد نمیکردم فکر...باو؟ کیه دیگه این..گرفت خندم

 نتس این با نکشی خجالت وقت یه!مهربونه منم کوچولوی سامی:گفتم کردمو جمع خندمو زور به

 .باش راحت نه.میزنیااا حرف اینجوری

 وچیکمک خنده یه حتی چون پره توپش اینکهخیلی مثه اوه اوه....انداختم بهش نگاه یه خنده با بعد

 ..خخخخخ هاااا حساسه بسی...نکرد

 !میشدم دیوونه بودم جاش اگه منم..داره حق هم جورایی یه خوب ولی

 هیچ من که گفتم بهت...عزیزم دیگه ببخش سامی:گفتم روبهش ای دلجویانه لحن با همین واسه

 ...دارم دوست داداشم مثه واقعاا راشاهم...ندارم دوست تو اندازه به رو کس

 ول کلموخوش عسلیه چشم سامی من آخه:بفرمایند عفو بلکه برم خواری پاچه کم یه گرفتم تصمیم

 ...میزنیاااا حرفا!بچسبم؟ رو راشا کنم

 ............خنده زیر زد پقی دفعه یه

 .......................داد تکون مثبت نشونه به سری خوبی؟؟:گفتم باتعجب روبهش

 عوض جامون:گفت بود مشخص توش خنده های رگه هنوز که صدایی با اومد بند خندش که وقتی

 !شده

 ....!شدم آن باالخره دیقه چند بعد ولی کردم نگاش گیج اولش

 ...........خندم هم بود گرفته حرصم هم خودمم

 !که نداری لیاقت.احساس بی کوفت:گفتم روبهش حرصی همین بخاطر

 هآخ:داد ادامه کردو ای خنده تک دوباره و..خانومم ببخشید:گفت کردو بغلم پشت از که اومدمبرم

 !نمیاد بهت اصال

 !اللی نمیکردن فکر ملت نمیگفتی درموردش چیزی مثال حاال:دادم تکون سری

 !میکرد؟ شاد و ملت دل میخندوندو منو کی نبودی تو خدایی:گفت خندیدو دوباره

 ...........شد بسته فکش که رفتم روش هم غره چشم یه زدم بازوش به مشت یه عصبانیت روی از
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.......... .................................................. .................................................. 

 برای جوری یه تا خونمون کردم دعوت رو رزا و راشا امشب...شد سبزی قرمه چه!به به اوممممم

 ....نپاشه هم از ها رابطه و بدم نشون کرد حل رو چی همه سامی

 ................میکنم درست غذا دارم االنم

 شده؟؟ تنگ براش دلت خیلی_

 بهم اخم نیمچه یه با داشت بودو داده تکیه اپن به مهرسام..برگردوندم سرمو!...کیه؟ دیگه این واه

 ......میکرد نگاه

 شه؟ تنگ براش دلم باید چی میزنی؟؟برای چیه حرفا این:من

 کردی؟ دعوتش چی واسه پس:گفت سمتم میومد داشت که همونجور و برداشت اپن از تکیشو

 لیلد دیگه اینم..دوستته اون خوب!حساسی موضوع این رو زیادی..سامی که واقعا:گفتم اخم یه با

 میخواد؟

 ....قبال اون که گفتی خودت! بدی حق بهم باید هم تو.حساسم روش آره خوب:گفت عصبانیت با

 اگه....نباشه پنهون بینمون چیزی که گفتم این واسه رو اون من:کردم قطع حرفشو سریع

 !بگم بود محال میکنی درموردم فکری همچین یه تو که میدونستم

 ................................ ..........................برگردوندم ازش رومو قهر حالت به بعد و

 . بده جوابمو فقط..ندارم کشی منت حوصله اصال االن من:مهرسام

 ........................گفت اینارو مهرسام داشتم شک زد حرفو این جدی که اونقدی

 کرف فقط!نداشتم کشی منت توقع کسی از منم:گفتم روبهش تفاوتی بی با حال این با ولی

 .باشی اطمینان بی بهم نسبت انقد نمیکردم

 !نیستم مطمئن اون از ولی دارم اعتماد تو به من_

 بدی اون از کی تو!درمیاری؟ حرف خودت از بیخود چرا:انداختم بهش سهیفه اندر عاقل نگاه یه

 باشه؟؟ دومت بار بخواد که دیدی
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 .ایرسا نکن دیوونه منو..هاااا نده منو جواب انقد:گفت عصبی

 .مشکوکی بهش زیادی فقط..دیگه ندیدی هان؟؟خوب بگی چیزی نمیتونی حاال چرا پس:من

 کرف بگیره؟؟حتی من از تورو میخواست کی...رفتی که روزی اون پس:گفت ناراحتی حالت با اینبار

 .........کوبید دیوار به مشتی و.میکنه دیوونم شم

 ارب دومین برای دلمو حرف گذاشتمو شونش رو دستمو سمتشو رفتم..کنم آرومش کردم سعی

 !توام عاشق فقط من...کن باورم سامی:زدم بهش

 چندلحظه واسه فقط االن اما..دارم باور تورو همیشه من ایرسا:گفت طرفمو برگردوند سرشو آروم

 نممک هرآن بودمو شده دیوونه حسابی کم مدت همون تو...ایرسا نمیشه باورت.افتادم روزا اون یاد

 سکوت بازم بری میخوای فهمیدم وقتی چرا که بیارم سرخودم بالیی یه بود

 ...........................کردم

 !گرفتست خعلی بچم..بیار درش هوا و حال این از باید وای

 ازف و دلداری حوصله.. باو خی بی!رفته گذشته بوده هرچی...دیگه خوب:گفتم و بوسیدم لپشو

 !ندارم اصال رو شاعرانه

 ورج یه شدو تر کمرنگ لبخندش! نمیاد بهت هم اصال چون آره:گفت افتادو خنده به اونم ایندفعه

 !دارم دوستت که بازیهاته دیوونه همین واسه:کرد نگام خاصی

 اون..اون دیوونه!دیوونه؟؟ شدیم ما حاال..دیگههههه نکنه درد شما دست:باز گرفت کرمم منم

 حالت هب بودو دستم تو که قاشقی و!دربیارم کاسه از چشاشو اون میخواد دلم نکبتته ی دخترخاله

 ..........چرخوندم ای بامزه

 ....نافرممممممم بود گرفته خندم خودمم..کرد قاشق به اشاره یه و گرفت خندش باز که

 !!!هش تنوع بار یه وقتی هرچند برمیدارم خودم واسه خوشکلشم لنزای میگم؟؟اون بد خوب چیه:من

 از زودتر کردی اذیتش چون هم عروسی روز.. که نمیشه پیداش تازگیا بیچاره اون حاال:مهرسام

 !رفت همه

 !!میکردم؟؟؟؟ نازش باید! برقصه باتو میخواست بیشعور:من
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 ..داریاااا دوسم خیلی هم تو:کرد نگام مشکوک

 !!باال رفت روش بفرما...رفتــــــــــــــــــــ زدم گند!ناجوری سووتیه چه بابااااااا ای

 گاز اجاق سمت به بعد و!!دارم کار من..دیگهههههه توهم برو خوب...اومممممم:من

 ..........................................رفتم

 .........موالاااااااا به دیوونتم:گفت کردو بغلم پشت از دفعه یه باز که

 ..بود بخش آرامش برام چقد...داشتم دوست مردونشو آغوش این چقدر

 ....!بود او آغوش مختص فقط مطمئنا که آرامشی

 !عشق لذت از سرشار حس یه..خاص حس یه مثل

 

 ...باش ــــــی♥کســــ منتظـــــــــر همیشه

 ...باشه داشته قبولت بازیــــــات خل و دیوونگـــــــــــیت باهمه که

 : بگـــــــه و بده نشون همه به رو تــــــو و

 !منــــه ـق� �ــــ♥عشـــــــــ....خــــل دیـــــــــوونه این

 

 (خخخخخ!)دیگه رمانای مثل.شد تموم رمانم این خوووووب

 انمرم اولین اینکه پای بذارید و کنید حالل دیدید( خخخخ)موتی ،سوتی خوبی،بدی اگه باالخره

 ...بوده

 ..بیارم تکتون تک قشنگ لبای رو رمان،لبخند این با باشم تونسته امیدوارم

 .حق یا..دارم دوستون..نیست حرفی دیگر

 

 پایان
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