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 نودهشتيا انجمن کاربر SingerDemor | شدم مي عاشق نبايد رمان

 ....عشق سنتوريست نام با

 www.negahdl.com 

 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه

 

 .... :(هستن واقعي آرزو و ژينوس از بغير داستان شخصيتاي ي همه:تذکر

 

 صدبار...اَه....شدم بيدار بود روش ساميار برادرم صداي که گوشيم زنگ با7ساعت صبح بازم

 وقتا يبعض ولي عاشقشم...انگار نه انگار ولي بخون من شدن بيدار مخصوص آهنگ يه گفتم بهش

 همش خودش اتاق تو راضي خود از...کنم کور کنم کور تيرشو عسلي چشاي اون دارم دوست

 هر....اتاقم ديوار به زدم بوديم گرفته عيد پارسال که دونفريمون عکس يه که منم زده عکساشو

 به مدماغ من ولي عملياس شبيه يکم دماغش سامي...ميشيم خوشگلتر ميخنديم وقتي دومون

 قدم نم...ميشه روشن و تيره مختلف فصالي تو ولي عسلي و سبز چشامم...مياد صورتم ترکيب

 من و ورزشکاري و هيکلي اندامش اون...368 من 381 اون نيست تر کوتاه ساميار از زياد

 فروشگاه يه پدرمم و زنان دکتر مادرم....معروفه خيلي ساز آهنگ و خواننده که ساميار....الغرم

 ...شدم قبول داروسازي و آوردم خوبي رتبه و دادم کنکور امسال منم....داره بزرگ ورزشي

 بيداري؟ سمن:اتاق تو رفت و زد در ساحره

 ...که ميبيني مامان آره-

 خونه؟ نيومد ديشب ساميار-

 ....خودش خونه رفت...نه:گفتم و شدم بلند تخت رو از
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 باهاش؟ نرفتي چرا تو-

 مربوط هيچکسم به بده انجام ميتونه ميخواد هرکاري سنشه سال92!!مگه؟ ديوونم مامان-

 !!!نشه خواننده تا بگيري جلوشو ميخواستي...نيست

 .سمن کن صحبت درست-

 بشم؟ خواننده نميتونم که چمه من....لطفا بيرون برين...نميخوام-

-..... 

 نميگي؟ هيچي چرا-

 ...نميشه ولي بري بزارم داري انتظار...چيه ميدوني منو جواب تو-

 ...مياد خدمتکارمون دقيقه چند از بعد....بيرون ميره اونم و ميرم غره چشم واسش هميشه مثل

 اينجا؟ بيارم صبحانتون خانوم:جميله

 ....حموم ميرم االن....ميخورم پايين ميام رفتن مادرم و پدر نه-

 ...باشه-

 اتاقا بقيه از که دومي من مال و اولي ساميار اتاق اتاقاست تا4 دوم طبقه که طبقست9خونمون

 اتاق تو هست يکي هم راهرو تو اونا از جدا و هست شويي دست و حموم اتاقا همه تو...تره بزرگ

 رتيصو توش که کالر مولتي من اتاق لباسامون فقط توش که ديواري بزرگ کمد يه ساميار و من

 اتاقمونم تخت...داره هم ديگه رنگاي که سفيد مشکي ديواري کاغذ ساميار اتاق و رفته بکار

 يه بيرون ميريم در از....داره دستشويي تا9 و آشپزخونه و پذيرايي و حال پايينم طبقه...دونفرست

 خونه مبلمان...درخت و مختلف گالي و چمن دور تا دور و استخر طرفش يه داريم بزرگ حياط

 ...ناهارخوري ميز و راحتي مبلمان هم ديگه طرف يه و سلطنتيه

 داخل واسه خدمتکار هم تا9 و باغبون تا9 کاليه...داريم نفره4ناهارخوري ميز هم آشپزخونه تو

 ...داريم خونه

 اب موهامو پوشيدم صورتيمو آديداس جذب و کوتاه پيراهن و اومدم بيرون حموم از که بود8ساعت

 .پايين رفتم کردم جمع حوله
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 ...بخورين عسل و شير حتما گفتن مادرتون خانوم:جميله

 ....زدن زنگ که ميخوردم صبحانه داشتم و آشپزخونه تو ميز پشت نشستم...باشه-

 ...کرد باز در سوسن خدمتکارمون يکي اون

 بود؟ کي:من

 ...برادرتون:سوسن

 ....دادم ادامه خوردنم به و نکردم توجهي من

 يقه و ناشآستي دور که بود پوشيده جذب کوتاه آستين سفيد بلوز يه...خوشگلم خواهر سالم:ساميار

 ...باالسرش عينکشم و...بود تيره آبي ورزشي شلوار يه شلوارشم و بود سبز داشت که هفتي

 ...دادم جوابشو سرد خيلي

 شده؟ چي باز:ساميار

 ...حالي و سر زيادي تو-

 !!!شده چيزيت يه جدي جدي سمن-

 ...بيار صبحانه برادرم واسه جميله-

 ...خانوم چشم:جميله

 !!!کن نگاه منو سمن:ساميار

 ...ندارم هيچکسو و هيچي حوصله-

 من؟ حتي-

 بودي؟ کجا ديشب:گفتم و زدم لبخند

 ...فوضول!!!شدي عصباني چرا بگو پس:گفت و خنديد ساميار

 ...عمته فوضول نخند...زهرمار-

 ...هست خودتم ي عمه من ي عمه بعدم!!!بزرگترما ازتو سال31 من ادب بي-
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 سه اون...مياد بدمون ازش که گفتم رو شکوفه عمه.دومم نيمه من چون سال8نه بعدم سال2 اوال-

 ...خوبن ديگه تاي

 .....ميزنيم حرف صبحانه بعد-

 حرفشم:گفت و کرد قطع حرفمو ساميار....ميخوام شده بلند خيلي موهام آرايشگاه برم بايد-

 ...کني کوتاه نبايد.....نزن

 ...ميشه چرب زود چون حموم ميرم روز هر...ميکنه اذيت شده بلند کمرم تا آخه-

 ....نيار منم اسم ديگه بعد کن کوتاه باشه-

 ...بزنم رنگم ميخواستم تازه!!!نميشوري که تو ساميار-

 !!!نيستي من خواهر ديگه بشه انجام موهات رو تغييري کوچکترين-

 ...رواني...بابا برو-

 مياي؟ امشب-

 ...ندارم حوصله که گفتم...کنسرت؟نه-

 .2311ساعت بيا سانسشو يه-

 ....ميام دريا و وآتنا پريناز و شقايق و رويان با بيام اگه...نميدم قول-

 !!!ديگه مياي گروهت با بگو-

 ...آره خب:گفتم و خنديدم

 ...شما مال پيا آي وي کل پس-

 ...دارم کارت اتاقم تو بيا شد تموم صبحانت-

 ....برم بايد ديگه بگو جا همين-

 :گذاشتم ميزد دلمو حرف که رو هايده آهنگ تبلت با و اتاقم تو رفتم شدم بلند بعد....نميشه-

 شکسته دال همه
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 بسته لبها تموم

 بخونم ميخواد دلم

 شکسته سازا اما

 شکسته سازا اما

 غم از پر دال همه

 ماتم اشک چشما تو

 نيست فريادرسي ديگه

 نيست کسي خدا بجز

 نيست کسي خدا بجز

 

 زد حرف نميشه عشق از

 زد دم محبت از نه

 زد حرف نميشه عشق از

 زد دم محبت از نه

 نمونده کسي ديگه

 زد در ش خونه و رفت که

 زد در ش خونه و رفت که

 

 شکسته دال همه

 بسته لبها تموم

 بخونم ميخواد دلم
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 شکسته سازا اما

 شکسته سازا اما

 

  نشستم تنها بس ز

 بستم خود رو رو درها

  آينه صحبت هم

 شکستم زدم اونم

 نميرسي ما داد به خدا اي آه

 کسي بي ز و حسرت ز همه مرديم

 نميرسي ما داد به خدا اي آه

 کسي بي ز و حسرت ز همه مرديم

 نمونده کسي ديگه

 زد در ش خونه و رفت که

 زد در ش خونه و رفت که

 

 شکسته دال همه

 بسته لبها تموم

 بخونم ميخواد دلم

 شکسته سازا اما

 شکسته سازا اما
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 هب و بغلش تو رفتم و شدم بلند تخت رو از اتاق تو اومد ساميار....ميکردم همراهي باهاش خودمم

 :دادم ادامه خوندن

  نشستم تنها بس ز

 بستم خود رو رو درها

  آينه صحبت هم

 شکستم زدم اونم

 نميرسي ما داد به خدا اي آه

 کسي بي ز و حسرت ز همه مرديم

 نميرسي ما داد به خدا اي آه

 کسي بي ز و حسرت ز همه مرديم

 نمونده کسي ديگه

 زد در ش خونه و رفت که

 زد در ش خونه و رفت که

 

 غم از پر دال همه

 ماتم اشک چشما تو

 نيست فريادرسي ديگه

 نيست کسي خدا بجز

 نيست کسي خدا بجز

 نيست کسي خدا بجز

 نيست کسي خدا بجز
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 نيست کسي خدا بجز

 نيست کسي خدا بجز

 آهنگ؟ اين شده؟بازم سمن؟چي چته:گفت و کرد پاک اشکامو کرد جدا خودش از منو ساميار

 ...نميزارن اينا مامان ولي بشم خواننده ميخوام...برم ميخوام من....ميميرم دارم من ساميار-

 .....تخت رو نشستيم هم به

 حرفشو.....نشي قبول اگه...آکادمي بري ميخواي کي؟تو پيش اونجا بري....بري نميزارم منم:ساميار

 حرف الکي پس...نشم قبول نداره امکان هم درصد يک که ميدوني خوب توام:گفتم و کردم قطع

 يادشون چي همه ولي آوردم788 منم....برم بزارن بابا و مامان تا بيارم عالي رتبه يه بود قرار نزن

 .....چي همه...رفت

 راناي برگردي نميتوني هيچوقت بري اگه ميدوني که بزاري؟تو تنها منو چي؟ميخواي من پس-

 بري؟ ميخواي بازم

 ....بده جوابمو اي؟ساميار خواننده چرا تو پس-

 هرکسي کار سازي آهنگ....کردي سازي آهنگ جديدم کاراي از تا1 واسه هم تو:گفت و زد لبخند

 ...سمن نيست

 ...گرفتم تصميممو من هرحال به-

 ..ميدم قول!!!کنم منصرفت ميدم قول سمن-

 .ميکردي اينکارو کردم شروع که پيش سال8بايد....ميکني غلط-

 تخت رو از.........برمياد چيزي هر ازم...دمورگانم ساميار...که ميشناسي منو...نشده دير هنوزم-

 :گفت و در سمت رفت و شد بلند

 ...بيا حتما شب

 ميري؟ کجا االن تو...ميام گروه با...باشه-

 ....ميکنم معرفيش بهت شب...قراردارم دوستم با-
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 ...بشناسمش ندارم اي عالقه-

 خاموش کولرتم....کن خشک موهاتو:گفت بعدم داد تکون سرشو فقط و زد لبخند ساميار

 ...نده گوش آهنگم اون....کن

 نداريد؟ ديگري امر شاهزاده-

 پرت تشسم تختمو کنار کوچيک بالش منم!!!....ها گذاشته تاثير روت سرياال:گفت و خنديد ساميار

 ...بيرون رفت سريع اونم....کردم

 ...اومد دوباره دقيقه دو از بعد

 هنگآ و کولر...آرايش ميز جلوي صندلي رو نشوندم و گرفت دستمو طفم اومد....چيه؟:تعجب با من

 پرت حولمو بعدم....ميشي مريض ديگه روز9 باشه تو به:گفت و برق به زد سشوار و کرد خاموش

 ...موهام کردن خشک به کرد شروع و تخت رو کرد

 ....ميکردم خشک خودم-

 ....ميدونم-

 چندمه؟ امروز-

 ...آفتابي و گرم روز يه 2311 ساعت شنبه يک روز مرداد31-

 !!!ميده حال استخر امروز واي-

 !!!بدي هدر ميخواي رفتن استخر با زحماتمو نگو-

 ...بده ادامه کارت به تو نه:گفتم و خنديدم

 ...رفت کرد خدافظي ساميار و شد خشک کامال موهام

 و داداش يه و بود خونوادشون آخر ي بچه...گرفتم رو اينا دريا خونه شماره براشتمو اتاقمو تلفن

 هميشه....ميخوندن درس اونجا و ميکردن زندگي سوئد که داشت خودش از تر بزرگ خواهر تا9

 ...ميرفتم منم بودن سوئد فاميالمون ماهم اگه که ميکنم فکر اين به

 !!بله؟:داد جواب مادرش هميشه مثل
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 خوبي؟ جون پوران سالم-

 داري؟ کار دريا با... عزيزم مرسي جان سمن سالم-

 ...ميشه اگه آره-

 ...برسون سالم مامانت به...باشه-

 ...حتما-

 الو؟بله؟-

 گشت؟ خوش خوبي؟سوئد...سالم-

 ....عشقم خالي جات....بود عالي خيلي سمن واي-

 باهات؟ خوبه؟اومد آذين-

 ...مياد ديگه هفته گفت همين واسه داشت پروژه نيومد بود خوب آره-

 ...شده تنگ واسش دلم-

 ...نمياد خوشم...نشو صميمي زياد باهاش حاال خب-

 مياي؟ کنسرت امشب....ديوونه:گفتم و خنديدم

 چند؟ ساعت-

 !ديگه2311-

 ...بيام اتوب ميشه بگيرم،اگه بليط نتونستم بگم بزنم زنگ بهت ديروز ميخواستم...ميام باشه-

 !!!بگيري؟ بليط ميخواستي چرا.....ديگه احمقي-

 ...بيان ميخواستن فاميالمونم از دونفر آخه-

 ...بياري ميتونستي داشتي مهمونم تا31...ميگفتي من به بازم خب-

 ...کردي زياد کارا اين از...مرسي بابا نه-
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 ساميار و من يعني...رفت فروش همه ساعت1عرض در اول روز همون تو بليطا که نميدوني-

 ...بوديم کرده هنگ حسابي

 ...شدم خوشحال....ديدم بوک فيس تو خبرشو-

 ...تو سازي آهنگ بخاطر حتما ميگفت...بيرون برد شام منو-

 ...کاشتي گل خداييش...سمن بود خوب کارت خيلي-

 بخاطر داره دوسم کي هر...بشم معروف اينطوري نميخواستم من ولي:گفتم و کشيدم آهي

 ....ساميار

 داريم؟ دوست ساميار بخاطر ماهم يعني...شو خفه-

 ...ميگم طرفدارامو...ميکنين فرق شماها نه-

 ...ميشه درست چي همه نگير سخت سمن-

 ..ما خوه بيا ناهار...اميدوارم-

 ...ميبينمت شب همون مرسي نه-

 ...بريم باهم اينجا از باش ما خونه 8ساعت باشه-

 مياد؟ کي ديگه...عزيزم اُکي-

 ...هستن گروه هاي بچه-

 ...بعد تا باي...خوب چه-

 هم آتنا و پريناز و خونمون بيان ناهار شقايق و رويان قرارشد و گفتم هم بقيه به دريا از بعد....باي-

 ...ميان 8ساعت گفتن

 بود رفته دبي پدرمم بود بيمارستان امروز 7تا که مادرم.....دارم مهمون ناهار گفتم خدمتکارا به

 ...بودم تنها من فقط...کنه خريد

 ...ميخوندم رمان و بودم اينترنت تو ناهار تا

 ...اومدن ها بچه که بود 3311ساعت
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 ...ناهار ميز سر

 گفت؟ چي مامانت سمن:رويان

 ...ميکنم تعريف براتون بعد بخورين فعال-

 .اينجاست تو ي آينده:شقايق

 ...لطفا کن ول شقايق-

 ...زدي آهنگ پيانو با و خوندي آواز واسش ساميار تولد تو ميگفت پريناز راستي:رويان

 اينکه از بعد ولي براش ميخونم سال هر....مياورد در بال خوشحالي از اشت آره:گفتم و خنديدم

 ...ميده کادو بهم اونم ميرن همه

 ميخره؟ واست جدي؟چي-

 ...ميخره اون ادکلنامو کال...خريد ادکلن امسال-

 ...ساميار به ول اي-

 ...ميشه زندگيم روزاي بهترين از يکي ساميار تولد که مرداد4 هميشه-

 نيومدم؟ من چرا-

 ...شمال بوديم نيست؟رفته يادت:شقايق

 نه؟ نبود هم دريا...ميگه راس آره:رويان

 باهاشون که مهشيد نساو رياضيم هاي بچه از...آتنااومدن و پريناز فقط..بود سوئد اون نه:من

 ..بودن اومده صميميم

 خبر؟؟ چه شيما و مرواريد و نازنين از:رويان

 !شدن قبول ولي...نميدونم شيمارو...رفته باهاش نازنينم کنم فک هند که مرواريد:من

 سامياره؟ عاشق هنوزم نازنين:رويان

 !باشه ساميار با فقط نميتونه!طلبه تنوع خيلي اون ولي!نميدونم!کرده غلط:من
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 ....ماها به فقط ديگه تو داداش عزيزم:شقايق

 !نفهم:گفتم و سرش تو زدم

 کردن؟ چيکار اينا مهشيد...حاال بيخيال!ديگه ميگه راس سمن:خنده با رويان

 هميشه...پرستاره مادرش که دختره اون آهان....ندارم خبر رو بقيه..87نسا آورد 914 مهشيد:من

 بقيه ديگه...موند.آورد6111 زد گند اونم بودم صميمي باهاش ظاهر به من ولي ميده پز ميگفتم

 ...نميدونم رياضيا

 ...من اتاق تو رفتيم و شد تموم غذامون باالخره خنده کلي و آرامش با و نگفتيم چيزي ديگه

 !!!واسمونا نخوندي وقته خيلي سمن:رويان

 ...داشتيم خوبي روزاي چه...بخير يادش آره-

 ...ميساختيم شعرايي چه...هي....اکبري آقاي سخت تستاي...دوم سال:شقايق

 !بگين دومو سال تو روزاتون بهترين از يکي:رويان

 منم عدب کرد گريه جون شبنم زيستمون دبير و خوندم ابي ميکنه پاک اشکاتو کي هک موقعي:من

 ...نميره يادم روز اون هيچوقت...کردم گريه باهاش و کردم بغلش و شدم بلند

 ...ميگذشت خوش نميکرد فرقي واسم من:شقايق

 خوندي خدافظي لحظه آهنگ تو و ميشديم جدا داشتيم اکبري آقاي از که اي لحظه اون من:رويان

 ...نميره يادم هيچوقت واسش

 بخونم؟ چي حاال:من

 يوقت معلما ي همه واسه تبريک عنوان به آهنگ يه عيد از بعد دوم سال يادته:خوشحالي با رويان

 خوندي؟ ميکردن ورود

 بخونم؟ اون...پوران از نوروزي شعر آره-

 ...بدو...آره-

 :خوندن به کردم شروع
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  شد آرا چمن بلبل شد زيبا جهان

 شد برپا نو ز گلها جشن ايران در

 شد آرا چمن بلبل شد زيبا جهان

 شد برپا نو ز گلها جشن ايران در

 [آمد نوروز] آمد نوروز

 آمد پيروز چه که گويد ني ي نغمه هم وي ي خنده هم

 [آمد پيروز] پيروزآمد

 آمد نوروز چو فرخنده من ي خانه در من ي جانانه

 داري ها گري جلوه بس چمن صحن در تري تازه ها گل از گل اي

 داري جا گل سينه در گلي بوي چون همنفسي کي گل اي خار با

 شد آرا چمن بلبل شد زيبا جهان

 شد برپا نو ز گلها جشن ايران در

 هجراني هم و وصلي هم درماني هم و دردي هم

 جاني و دل اميد و عشق

 خواهد مي ها چه ديوانه خواهد مي وفا و مهر دل

 نداني که دانم را دردم

 شد آرا چمن بلبل شد زيبا جهان

 شد برپا نو ز گلها جشن ايران در

 خواهم مي و گل تو از من هم با را مي و گل داري

 بهاري خواب از گيراتر
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 جويد مي خطا که غافل جويد مي وفا تو در دل

 نداري که را آن خواهد مي

 بگذارم دامانت در سر ها گل پاي به که بازا ها گل صفاي تو بردي

  بهارم صبح باشد رويت گيرم ساغر تو روي با گيرم سر از چمن سير

 شد آرا چمن بلبل شد زيبا جهان

 شد برپا نو ز گلها جشن ايران در

 خسته...ديگه بسه:گفتم و خوندم هم ديگه آهنگ دوتا...ميکردن همراهيم هم اونا جاها از بعضي

 ...شدم

 ...ديگه بيان شب بگو ومهشيدم نسا به:رويان

 ميريم امش هم با کنسرت بعد....اول رديف هميشه...گرفته بليط مطمئنم که مهشيدم....نيست نسا-

 ..بيرون

 چند؟ ساعت تا:شقايق

 ...ديگه ميکشه طول39تا-

 ...ساميار داره جوني چه:رويان

 .ديگه ديوونست-

 ...بگو جلوش داري جرئت-

 ...ميکشه نازمو کنم قهر باهاش ميترسه چون اون ولي نميترسم اون از من...گفتيا جک-

 ...اخالق گند و مغرور خدا ي هميشه!!!مگه؟ ميکني ناز اصن اي ديگه کس پيش تو-

 کنم؟ چيکار دانشگاهو!!!من جان کن ول رويان-

 مگه؟ چيه:شقايق

 و هنگسازآ عنوان به خيليا منو االن بعدشم بشم قبول اينجا دانشگاه تونستم پارتي با من خب:من

 ...ميشناسن ساميار خواهر
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 ...کن رفتار عادي هميشه مثل تو بشناسن خب-

 ...باشه-

 خريدي؟ ماشين سمن:رويان

 ...دارم ريومو....نه-

 !!!ماشين شد هم ريو آخه سرت تو خاک-

 ...نکن بحث ماشين سر بامن ساميار مثل...خريدم ماه5تازه-

 .ميريم من ماشين با آوردم مامانمو پرادوي من-

 !!!داره؟ فرقي چه حاال-

 !!!بري؟ ميخواي ريو با سامياري خواهر تو ديوانه-

 بايد خواهرشي چون هم تو...اوني خواهر تو اينجوريه ساميار جلوم بگن اينکه از متنفرم من

 رويان واسه....هي....اما باشم خواننده ميتونم منم اون از بهتر خيلي من صداي...باشي اينجوري

 ...پايين رفتم اومدم بيرون اتاق از و رفتم بدي ي غره چشم

 !!!ميگفتي اونطوري نبايد...شده حساس خوانندگي بخاطر جديدا ميدوني که تو رويان:شقايق

 دنبالش؟ برم...نبود حواسم اصال:رويان

 ...بخوره آب رفت نميخواد نه-

 ميدوني؟ کجا از تو-

 !!!ميخوره؟ آب ميشه عصبي نميدوني هنوز دوستيم باهاش سال5-

 آره!!!ميگيا راست:وگفت خنديد رويان

 حاضر گرفتيم تصميم کم کم8ساعت االن تا دبيرستان دوران از حرف کلي از بعد و باال اومدم

 ...بشيم

 ...بودن اومده هم ها بچه

 ....ساميار به زدم زنگ اول من
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 عزيزم؟ جانم:ساميار

 خوبي؟کجايي؟-

 کجايي؟ تو...بريم ميکنيم جمع وسايل داريم-

 ...ميشم حاضر دارم خونه-

 ...ميشه بد خيلي بياي کنسرت وسط!!!نکنيا دير سمن-

 ميپوشي؟ چي امشب ساميار.....نه-

 کني؟ ست ميخواي...ايم سرمه تنگ لي شلوار با سِرُبَمو چهارخونه آبي بلوز-

 ...آره-

 صاف بزار نکن فر موهاتم وجلوي ايت سرمه شال و سرمه لي با بپوش سفيدتو مانتو پس-

 !!!بپوشيا کفش...باشه

 ...ميپوشم آسيکسمو رنگي کتوني...مياد بدم کفش از که ميدوني سامي..اَه-

 ....ميارم يادت شد 45ديگه روز دو43پات که االن سرم فداي-

 ...نميام اصن بدي خيلي-

 ...کرد قطع تلفن ساميار....نمياي که جهنم به...شلوغه سرم من-

 ...ديگه حاضرشو باش زود:دريا

 ...نميام-

 !!!نمياي؟:گفتن باهم همه يهو

 ...واال...دارن هماهنگيم....بزنين منو چتون؟بياين...نه-

 .بريم پاشو سمن نشو مسخره:پريناز

 ...گرفتم دعوا ساميار با-

 ...ميگيره لجش بيشتر اينجوري...نزار محلش اصال ولي بريم بيا خب:آتنا
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 ...حاضرشو پاشو...ميگه راس:رويان

 يمانتو...زدم ورزشي تيپ داشت دوست ساميار که چيزي برعکس کامال ولي شدم حاضر پاشدم

 اسآديد مشکي اسلش شلوار و دار گل اي سرمه بلند تقريبا نخي روسري مشکي کوتاه آديداس

 ...رنگيم آسيکس کتونياي و ميشد گشاد يکم پايينش به زانو از که

 .....بود کنسرت که ميالد برج سمت به رفتيم رويان پرادوي با همه و کردم ماليميم آرايش

 ...داخل رفتم سريع و بقيه از زودتر ميديدن زياد نبايد منو چون و...رسيديم2335

 صدا يکيو و کرد سالم پايين پريد سِن رو از من ديدن با جلو رفتم...ميکرد تمرين داشت ساميار

 ...کرد

 ...اينجا بيا آلفِرد:ساميار

 تيره اي قهوه چشاش من خداي ما طرف اومد باشه ساميار همسن ميداد نشون که پسر يه

 ولي...داشت ريش يکم هميشه ساميار بود تر جذاب صورتشم و سفيدتر ولي ساميار مثل اندامش

 !!!نداشت مويي هيجاش انگار کال پسره اون

 مچر ي جليقه روشم و ساده کوتاه آستين با بود چرم شلوارش و بود پوشيده مشکي سرتاپا

 بلند قدشم بود کرده درستش شلوغ و تر تيره يکم من موهاي رنگ موهاش رنگ بود پوشيده

 ....بود

 ...سمن عزيزم خواهر:ساميار

 ...سالم:آلفرد

 ...کردم سالم و کردم رفتار عادي ولي گرفت خندم لحجش از لحظه يه

 جااين قراره موسيقي دکتراي هم و داره زبان دکتراي هم...نزديکمه دوستاي از آلفرد سمن:ساميار

 ...کنم استفاده موسيقيش علم از من و باشه دانشگاه استاد

 ايران؟ اومدن تازه:من

 ...ميکنيم زندگي باهم هفتست چند:ساميار

 ميکنه؟ رو تو کاراي اونم-
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 ...ميزنيم حرف بعدا:گفت گوشم تو سريع بعدش ولي نگرفت منظورمو اول ساميار

 ...داخل ميان همه االن...صحنه پشت بريم عزيز سامي:آلفرد

 ...صحنه پشت بيا سريع هم برنامه از بعد...بشين اونجا برو هم تو...باشه:ساميار

 ...مياي:گفت و کرد قطع حرفمو....دوستام با نميشه-

 شدن مستقر که همه...نشستم دريا و رويان وسط من اومدن همه شد باز که در و نشستم رفتم

 کار بعدي آهنگ..خب:گفت آهنگ دوتا از بعد و صحنه اومد خنده با ساميار و شد پخش آهنگ

 منو دستش با بعد...اومد کنسرتم به دادو افتخار امشب که سمن زندگيم عشق...عزيزم خواهر

 ...نشستم دوباره و کردم خم سر جمعيت به رو آروم و شدم بلند احترامش به منم...داد نشون

 يهبق به عالقه با و رفت يادم کال ناراحتم دستش از اينکه زندگيم عشق گفت اون که جوري اون

 ...کردم گوش آهنگش

 که بود39ساعت...خوند آهنگ ساميار بازم اون از بعد و زد مخصوص آهنگ دوتا پيانو با آلفردم

 ...شد اضافه ما جمع به مهشيدم...شد تموم باالخره

 ...بريم بيا:داد اس ام اس ساميار

 ...زدم زنگ بهش

 بله؟-

 .بيام تو با نميشه.بدم شام بهشون دادم قول دوستام به داداش-

 !!!بدي؟ شام دوستات به ميخواي تو کردم عالقه ابراز همه اون-

 .بخشيدمت بود،منم بدت حرف جبران واسه-

 !!!نيستما روز9تا من-

 ميکني؟ شوخي-

 .دارم کنسرت کيش نه،تو-

 ميري؟ من بدون بدي خيلي-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر SingerDemor | شدم مي عاشق نبايد رمان

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

 

21 

 

 ...ميرم من نياي...بيرون بيا پشتي در از ديگه دقيقه9تا:گفت و خنديد

 .کرد قطع تلفن ساميار

 شد؟بريم؟ چي:دريا

 ....باشم بيرون ديگه دقيقه9گفت برادرم...ها بچه نميام من-

 ...ديگه نباش راه نميه رفيق-

 ...نميزنه حرف داداشش حرف رو که خر اينقدر اين:رويان

 ...نفرستاد ما واسه داداشا اين از يدونه خدا...من حساب به بريم بياين،بياين آقا:مهشيد

 ...شدم سوار و کردم پيدا ساميار مشکي سراتو...بيرون رفتم وسريع کردم خدافظي باهمشون

 ...سالم-

 خوبي؟-

 !!بگو خب-

 ...بخوريم چيز يه اول-

 خطري بود خلوت خيابونا چون ولي بود زياد تقريبا سرعتش....کرد حرکت و بستم کمربندمو

 ...نداشت

 ...لطفا برو تر آروم داري دوس اگه عزيزم برادر-

 ...نبود حواسم ببخشيد:گفت و خنديد ساميار

 ميريم؟ کجا حاال-

 ...برسيم ما تا نبنده گفتم بهش...هميشگي جاي-

 ...بگو کيش درمورد حاال-

 ...بعد برسيم-

 ...بگو االن نه-
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 ...بردار اون توش سفيد پاکت کن،يه باز داشبورد-

 کنم؟ باز:گفتم و برداشتم پاکتو

 ...ديگه آره-

 ...بود نوشته منو اسم دومي و بود ساميار مال اولي بود توش هواپيما بليط تا9

 ...ببري منم ميخواي ساميار...واي-

 ...نميگذره خوش کيش که تو شيطنتاي بدون-

 ...بوسيدم صورتشو و کردم حلقه گردنش دور دستمو

 ...ميکنم چپ ديوونه کاريه چه اين سمن:خنده با ساميار

 !!!نکردي چپ که حاال-

 .داريم پرواز 2ساعت فردا-

 ...دنبالت ميام مامان با پس-

 ...ميام آلفرد با من نه-

 ...نمياد خوشم اون از من-

 چرا؟-

 ...زشته-

 چي؟زشته؟-

 ...ندارم بهش خوبي احساس....نه که زشت-

 همخونمه؟ ميدونستي-

 ...هست جرمتم شريک هيچ هست که هم همخونه...نيست دوستت فقط پس-

 جرمي؟ چه-

 !!!تو و ميدونم من بفهمه مامان:گفت و کرد قطع حرفمو ساميار....شبا نميدوني يعني-
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 ...کن جمع حواستو...خطرناکه بابا ولي...نميفهمه-

 .دبي که فعال-

 ...بياره واسم جديد کتوني قرار...آره-

 ...ديگه بسه داري اصل جفت39بازم؟ سمن-

 ...ودب خوشگل خيلي...بود عالي ساميار واي بودم نايک سايت تو ديروز...که نديدي سايتشو.نه-

 گفتي؟ بابا به کدشو-

 ...آره-

 ...دومش طبقه و داخل رفتيم باهم و داشت نگه رستوران جلوي

 !!کنم عوض نداري دوست اگه دادم سفارش الزانيا من:ساميار

 ...خوبه نه-

 ....ميز پشت نشستيم

 تو؟ مثل آلفردم-

 بگم؟ راستشو-

 ...بگو راستشو پس....ميفهمم من بگي دروغ که تو:گفتم و خنديدم

 ...آره-

 ...دخترا اون برسر خاک...کرده اينجوري تورو اون حتما-

 ...نزن حرف سنت از بزرگتر ديگه خب-

 ...بچم من مواقع اينجور-

 ميشه؟ شروع کي کالسات-

 ...ديگه مهر اول-

 ....خونه رسيديم....بود9311ساعت....خورديم و آوردن شاممون
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 اينجا؟ مياي-

 ...ميکني صدا و سر تو اينجا...فردا تا کنم استراحت بايد ديگه نه-

 کردم؟ صدا و سر کي من...بدي خيلي-

 ....نزن حرف اينقدر برو سمن-

 ..بخير شب-

 !!کنيا رانندگي آروم:گفتم و شدم پياده ماشين از

 ...خدافظ...باشه-

 ....رفت و زد بوق

 

 ...خوابيدم و کردم تنظيم 6ساعت رو گوشيمو و تختم رو افتادم بيارم در لباسمو اينکه بدون

 !!سمن؟...پاشو سمن(:مادرم)ساحره

 چيه؟-

 ...نموني خواب کنم بيدارت زد زنگ ساميار...پاشو!!خوابيدي؟ لباس با چرا تو-

 چند؟ ساعت...بيارم در بودم،نتونستم خسته ديشب-

 ...نکردي جمع لباس شد دير...7311-

 ...نيستيم اونجا بيشتر روز9-

 !!!مياين شنبه5گفت ساميار-

 ..داره کنسرت وفردا امروز جدي؟ولي-

 دير پاشو...داره برنامه کلي واست...نداشتم غمي هيچ بود تو داداش مثل داداشم من که برو-

 ...بيا زود بگير دوش برو تو ميکنم جمع وسايلتو من...ميشه

 ....اومدم بعد ربع يه و حموم رفتم و بوسيدم مادرمو صورت
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 .بخور صبحانه برو بپوش لباس:ساحره

 ميبري؟ منو تو-

 ...ببر ساميارم واسه کنه درست چيز يه بگو جميله به....آره-

 ...بخوره کوفت-

 ....داداشته...تربيت بي-

 با وشيدمپ سفيدم مانتو زير آديداس سفيد تاپ يه... پوشيدم لباس سريع و انداختم باال اي شونه

 اي رهنق خط سه که....دارم طرح مشکي روسري و آديداسم مشکي کتوني و تنگم سفيد لي شلوار

 ميلهج که کوکويي و نون ،لقمه ساميارم واسه خوردم صبحانه پايين رفتم و کردم آرايش....داشت

 ...نشناسه منو کسي تا زدم عينکمو...بودم فرودگاه دقيقه8351ساعت....برداشتم بود کرده حاضر

 ...کجاست داداشت ببين بزن زنگ-

 ...داد جواب بوق دوتا از بعد...گرفتم شامير شماره و آوردم در جيبم از گوشيمو

 گلم؟ خواهر چطوري-

 کجايي؟-

 ...سرت پشت:گفت و خنديد

 رب سه نآستي چهرخونه قرمز بلوز با بود پوشيده کتان زرشکي شلوار..پشتمه واقعا ديدم برگشتم

 .ردمک سالم..نزديکشون رفتم...بود دوستشم اون... مياد بهش ميپوشه هرچي....عزيزم...چسبش

 .سالم:ساميار

 ...سالم:آلفرد

 ...مادرمه خوشگلم خانوم اين آلفرد-

 ...سالم-

 تانک شلوار با بود پوشيده چسب کوتاه آستين اي سرمه بلوز...آخه داره اندامي چه لعنتي.ايش

 ...بود ديشب مدل همون موهاشم...اي سرمه
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 ...باشينا مراقب ساميار-

 ...نباش نگران مامان باشه-

 ...شد بلند زمين رو از هواپيما که بود2335ساعت....رفتيم کرديم خدافظي و کرد بغل مامان بعد

 ...بوديم همکاراش و دوستش و ساميار و من وفقطم بود ويژه که بوديم هواپيما از قسمتي يه

 گوش وآهنگ بود گوشم تو هندزفري...بودن پشتم آلفردم ساميارو و بودم نشسته تنها من

 ...ميدادم

 نميخواي؟ چيزي سمن:ساميار

 ...برسيد دوستتون به شما...نه:گفتم و شنيدم بود هندزفري گوشم يه تو چون

 ...حسود:گفت و نشست پيشم اومد و خنديد ساميار

 ...بخور اينو بيا:طرفش به گرفتم آوردم در ساندويچ بود همراهم که کوچيکي ساک تو از

 ....مرسي-

 ....خوردن به کرد شروع و گرفت ساندويچ

 بگم؟ چيز يه ساميار-

 ...نمياد خوشم من که چيزيه يعني ميگي اينجوري وقت هر:گفت و کرد نگام

 ....خوانندگيمه درمورد خب-

 ...نگو چيزي االن-

 ....نزنم حرف يعني که کرد صدا اسمم تحکم با....من ساميار اما-

 وئيتمونس...شديم آسانسور سوار و گرفتيم خواب اتاق سه تا با سوئيت يه....هتل رسيديم باالخره

 ....بود4 طبقه

 کامال اتاقاش و حال چيدمان..دوستش يکيم اون و ساميار وسط برداشتم من چپيو سمت اتاق

 ...نداشت ديوار...بود شده کار شيشه بود بيرون سمت که قسمتي حالش تو...بود امروزي

 .ناهار واسه ميريم39311ساعت:گفت و اتاق تو گذاشت چمدونمو ساميار
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 ...کردم صداش که ميرفت بيرون در از داشت

 ساميار؟-

 !جانم-

 .کردم ناراحتت اگه ببخشيد-

 و پوشيدم سفيدمو آديداس کوتاه دامن چمدونم تو از و درآوردم مانتومو....بيرون رفت و زد لبخند

 ...بيرون رفتم

 کنارش رفتم....بود اتاقش تو دوستش...ميداد گوش آهنگ داشت و بود نشسته مبل رو ساميار

 ...نشستم

 !!!پوشيدي چيه اين-

 !!مگه چيه-

 !!!شدي ها مرده شبيه-

 ...داره طرح جلوش بلوزم نخير-

 ....بيرون اومد اتاق از دوستش

 .نشست رفت تفاوت بي و کرد جمع خودشو ساميار نگاه با بعد کرد نگاه بهم ميک

 ...شدم خسته....ديگه بسه ساميار-

 شده؟ چرا؟چي-

 .بيرون رفته،بريم سر حوصلم شدم خسته خب-

 طول ساعت نيم بشي حاضر تا چون حاضرشو برو تو...ميريم ديگه ساعت نيم39ساعت االن-

 ...ميکشه

 ...باشه-

 .حاضرشم کم کم تا اتاق تو رفتم

 فهميدي؟....کني نگاه ديگه دختراي چشم به خواهرم به ندارم دوست:ساميار
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 !!!که نياوردم سرش مگه؟باليي شده چي:آلفرد

 ....برگردوندش من صداي ولي رفت طرف به عصبانيت با ساميار

 ساميار؟:من

 .آوردي شانس:گفت آروم

 !!شده چي بپرسم ازش بايد...کردم تعجب خيلي سايار عصبانيت ديدن با من

 سمن؟ چيه:ساميار

 بياي؟ ميشه-

 ...اتاقم تو اومد ساميار

 .بگو-

 ...کن انتخاب واسم مانتو-

 آوردي؟ چندتا مگه-

 .تا4-

 !!!بود کافي دوتا...اي ديوونه تو:گفت و خنديد

 .بپوشم کدومو بگو تو حاال-

 ...مياد بهت خيلي سفيد همون-

 .بگو تو حاال....باشه-

 يرو؟چ-

 ....دعوات-

 دعوا؟-

 شده؟ چي بگو...ساميار...اِ-

 ...نبود خاصي چيز-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر SingerDemor | شدم مي عاشق نبايد رمان

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

 

28 

 

 .نبودي عصبي اونطوري تو نبود خاصي چيز اگه ولي...نداره ايرادي...نگو نميتوني اگه-

 .بيرون رفت و خنديد ساميار

 ...ناهار واسه رفتيم39311ساعت...نرفتم بيرون اتاق از ديگه

 ...نشستم ميز يه سر آلفرد و ساميار با...ميخورديم غذا بايد هتل همون تو

 يهو که بگيره چي بگم بهش تا باال آوردم سرمو و کردم نگاه رو منو...دستم داد رو منو ساميار

 دختر،داره يه روبروشم...پسرم دوست...راتين...خودشه آره من خداي رفت برو رو ميز به چشمم

 ...بود من عاشق راتين...نه...گرفته رو دختره دست و ميزنه حرف باهاش

 ...برم طرفش به تا شدم بلند ميز رو از ناخواسته

 خوبي؟ سمن:ساميار

 ...ميزش طرف رفتم و...نه:گفتم بود گرفته بغضم که حالي در

 خوشتيپ خيلي...بود مدل سالگي93از...بودم قدش و اندام و آبيش چشماي عاشق هميشه

 ....نشد رقمي دو رتبم اون بخاطر فقط من...بود

 ...وايساد شد بلند سريع...زد خشکش يهو ديد منو

 !!سمن...س:راتين

 نميکني؟ معرفي-

 ...ويدا...خواهرم...آ...خب-

 يکرد استفاده سو ازم خواهرت؟ديشب!!!چي؟:گفت ميزد موج توش عصبانيت که صدايي با ويدا

 !!!خواهرتم؟ بگي بهم االن که

 ...دارم دوست خيلي..سمن دارم دوست من...من...ميدم توضيح واست سمن:راتين

 راتين ولي رفت گذاشت هم ويدا....اتاقم تو و باال رفتم دويدم و زدم کشيده صورتش به محکم

 ....بود گيج هنوز

 ...ميشد ديوونه داشت ساميار
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 بود؟ کي پسره اون آلفرد:ساميار

 ...سمن پيش برو فقط...کيه ميفهمم من...خواهرت پيش برو...بود مهم خيلي بود کي هر:آلفرد

 مهم حرفا اين االن:گفت و کرد قطع حرفشو آلفرد...داشت اگه...که نداشت پسر دوست سمن-

 ...پيشش برو...نيست

 !ميکرد غلطا اين از نبايد....کنم چيکارش ميدونم من:گفت باعصبانيت و اومد در شک از يهو ساميار

 ...باال اومد شد بلند سريع...

 ...خواهرته!!نکنيا ديوونگي:گفت و دنبالش دويد آلفرد

 !!...باشي نگران نميخواد تو:ساميار

 ...داد جواب اون و گرفتم بار سومين واسه رويانو شماره من...باال اومد ساميار

 سمن؟ جانم-

 ....شدم بيچاره رويان...کرد خيانت بهم راتين...راتين رويان:گريه با من

 ميدوني؟ کجا االن؟از کجايي تو سمن من خداي-

 ....کيشم من-

 گوش حرفام به و بود وايساده اتاقم در پشت ساميار...کردم تعريف رويان واسه چيزو ي همه

 ...بفهمه بيشتري چيز شايد تا ميداد

 !!ميکرد؟ چيکار اونجا...باشه لندن االن بايد که اون آخه...سمن باش آروم:رويان

 ...نميدونم...نميدونم-

 ...باش آروم خدا تورو سمن-

 دانشگاه منو آوردم من که اي رتبه با تونست تا کشيد زحمت کلي مامانم!!!باشم؟ آروم چطور-

 هباش نداشته دوسم ديگه اگه...ديد چيزو همه ساميار...ميدوني چيزو همه که تو...بفرسته تهران

 ...خوانندگيم طرف يه از...ساميار هم و راتين هم...کنم؟ چيکار

 ...ميميرم من رويان
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 ...باش آروم خدا رو تو!!!کيشا ميام...نکن گريه...سمن واي-

 مئنمط...ميده پس منو به خيانت جواب...کنم چيکار راتين با ميدونم:گفتم و کردم پاک اشکامو

 ...باش

 ...نکن گريه ديگه من جون ميکنم خواهش فقط...برسيم حسابشو باهم ميدم قول سمن-

 .....دارم بدي احساس من......بود آشنا قيافش خيلي ويدا رويان-

 ..عشقم آفرين...دمورگان کارآگاه شدي دوباره-

 نميتونم...کنم قطع بايد من رويان...نداره منو اشکاي لياقت آشغال اون:گفتم...بود شده کمتر گريم

 ...بزنم حرف

 ...بود تر راحت خيالم اينطوري...بودي اينجا کاش اي...باش خودت مواضب...باشه-

 ...فظخدا-

 رموس...دادم تکيه تخت کنار به و نشستم زمين رو و شدم بلند تخت رو از.....کردم قطع گوشيو

 ..ميکردم گريه و دستام رو گذاشتم

 پاک اشکامو و وايسادم شدم بلند سريع ترس از....اتاق تو اومد و نياورد طاقت ديگه ساميار

 ...کردم

 دهنکر بلند دست روم تاحاال که سامياري و جلو اومد...ميمردم ترس از داشتم...ميکرد نگام فقط

 ...صورتم تو زد کشيده محکم بود

 ......نکني قايم من از چيزيو باشه يادت تا زدم:ساميار

 ....بشين:گفت تحکم با و...تختم رو نشست

 ...بود کالفه و عصبي حسابي ساميار....نشستم سريع ولي بود شده بيشتر گريم

 وقته؟ چند:ساميار

 ...سال1:گفتم ميکردم گريه که همنطور و هق هق با
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 زنگ گوشيم که بگه چيزي اومد... بگم؟ چي تو به من...تو احمق آخه....سمن...واي-

 ...بود راتين...بود خودش...خورد

 کيه؟:ساميار

 ...خودشه:گفتم ترس با

 ...گوشي-

 ...بده گوشيتم...شو خفه بکشمت نميخواي اگه:گفت و کرد قطع حرفمو....من ساميار-

 ...داد جوا سريع... دادم بهش گوشيمو

 ...لعنتي...شدي؟ خفه چرا...بله؟-

 ...خورد زنگ خودش گوشي...کرد قطع گوشيو

 ....بگو-

 ولي معروف...ميکنه کار مدل عنوان به سالگي93از.راد راتين.تهرانن مال و سالشه94...مدل:آلفرد

 ...خيلي نه

 ...بزنم زنگ بهت تا نيا فعال...باشه-

 ...ميکردم گريه يکسره من...کرد قطع گوشيو

 !ميکني هم گريه زدي گند...ديگه بسه:ساميار

 ....ميخوام معذرت-

 نکردي؟ که کاري-

 !!کردي؟ فکر چي من درمورد تو.....نه-

 ...فکرا خيلي-

 !!مگه توام مثل-

 ميشن خم ميبيننش وقتي نفر هزار که دموذگاني دختر...مني خواهر تر مهم اون از دختري تو-

 ...براش
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 ...گرفتم دستام بين سرمو

 ...کرد بغلم...شد نزديک بهم و گذاشت کنار عصبانيتشو ساميار

 بابا؟ راد؟دوست مهندس راتين،پسر ميدونستي تو...نکن گريه:ساميار

 .اومدن خونمون بار چهار...آره-

 !!بودي؟ نزديک بهش حد اين در-

 ...بود خوبي پسر راتين خب-

 بود؟ کي دختره اون-

 ودب گفته بهم پيش روز سه راتين ولي...بودن باهم ديشب فهميدم دختره حرفاي از که اينطور-

 ...لندن ميره داره

 !!!کنم؟ اجرا کنسرت چجوري امشب...ميشم ديوونه دارم چرا؟من تو آخه-

 من پيش گوشيت:گفت و بوسيد بود زده که طرفي همون و خودش طرف برگردوند صورتمو

 ...ميمونه

 .باشه-

 زدم؟ محکم-

 ...خيلي-

 مخفي نم از هيچيو که تو...عصبانيم دستت از.....ديگه نشو لوس:گفت و کرد بغلم تر محکم خنديد

 ...کردي اينکارو...نميکردي

 ...ديگه ببخشيد-

 ميگي؟ راستشو بپرسم چيز يه...باشه-

 ...ميدم قول...آره-

 داري؟ دوست راتين-

........ 
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 آره؟ يعني سکوتت-

 ...ساميار-

 ....داري دوسش پس:گفت و زد نيشخندي ساميار

 پس تاوانشو پس کرد خيانت من به اون...ميکنم خواهش....ببينمش نميخوام ديگه...اما...اما-

 ...ميده

 ...ستيني من خواهر بريزي اشک ديگه قطره يه اگه...نکن گريه ديگه...باال بياره ناهار آلفرد ميگم-

 ...داد جواب خودش خورد زنگ گوشيم...بيرون رفت و برداشت گوشيمو

 نميگي؟ من به کيش ميري سمن-

 ...سالم-

 دمورگان؟ آقاي شمايين؟خوبين...اِ-

 نسا؟ خوبي تو...ممنون-

 کنم؟ صحبت سمن با ميتونم...مرسي بله-

 !!نيست خوب حالش...نه-

 شده؟ چي بگين ميشه-

 ميشناسي؟ راتينو تو-

 ميدونين؟ شما....يعني...آره-

 ...ديده دختره يه با اون....شده بد اون بخاطر حالش سمن....کامال نه-

 به خيلي من!!!کرده؟ غلطي همچين يه چطور اون....عاشقشه....داره دوسش خيلي سمن....واي-

 حرف عوضي اون درمورد دفعه هر...شنوا گوش کو ولي نيست اعتماد قابل ميگفتم سمن

 ...نميگم اون درمورد چيزي مدته يه االن ديگه منم...ميکرد قهر سمن و ميشد دعوامون...ميزديم

 داره؟ دوسش راتين-

 ...داره دوست سمن خيلي ميگفتن سمن و رويان که اينطور...آره-
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 رامون؟ رويان؟خواهر-

 ...دوستتون خواهر...بله-

 باهم؟ ميرفتن بيرونم-

 پرسيب رويان از نميدونم زيادي چيز من...بود اون با بود خونه بيرون سمن که وقتا بيشتر معموال-

 ...ميرفت بيرون راتين و سمن با وقتا بعضي اون چون بهتره

 ...بزنه زنگ بهت ميگم سمن به...نسا مرسي...باشه-

 ...کنين باخبر حالش از منو لطفا-

 ...خدافظ...حتما-

 ...خدافظ-

 بعد ردآلف....باال بياد و بگيره غذا گفت زد زنگ آلفرد به خودش گوشي با و کرد قطع گوشي ساميار

 ...باال اومد ساعت نيم از

 ...داداش بيا-

 ...گرفت ساميار طرف به رو غذا آلفرد

 ...ممنون-

 خوبه؟ خواهرت ساميار-

 نفهميدي؟ چيزي ديگه نه-

 تو با بياد ميخواست که داشت جرئتي چه نميدونم...بودم زده حرف پسره خود با همونارم...نه-

 !!!بزنه حرف

 !!ميزنه زنگم سمن به... ميکشتمش:گفت حرص با ساميار

 زد؟ حرف باهاش-

 !!!بود شده خفه ترس ا...دادم جواب من...بابا نه-

 ....باشه موقعيتت به حواست ولي هستي عصباني ميدونم ساميار-
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 ...ميکنم کنسل کنسرتمو....نميفهمي نداري خواهر تو-

 !!!لطفا نشو ديوونه ساميار-

 حالش؟ اين با کنسرت؟اونم برم کنم ولش ميگي-

 ....مراقبشم...ميمونم من...خب-

 !!!چشات به يکي کنم اعتماد تو به بايد يکي....ميدونم...آره-

 ...باشه خودم خواهر مثل اونم...ميخورم قسم...ديگه کن ول...ساميار-

 کنم؟ اعتماد بهت چطوري-

 ...خوردم قسم عزيز سامي-

 ....ميگم نتيجشو بهت ميکنم فکرامو...بخورم غذا باهاش ميرم-

 ....کردم پاک اشکامو سريع...من اتاق تو اومد ساميارم...اتاقش تو رفت و خنديد آلفرد

 ميکردي؟ گريه-

 ...نه-

 ...گشنمه خيلي...بخوريم غذا بيا کردم باور...باشه-

 !!!بزن کامل حرفتون داري جرئت:گفت جديت با و کرد قطع حرفمو...نميخو من-

 ...نگفتم هيچي ترس از

 ...کن باز موهاتم....بشور صورتتو برو-

 ختت رو نشستم رفتم بعدم کردم جمع دوطرف از يکم و کردم باز موهامم و شستم صورتمو رفتم

 ...خورديم غذا ساميار با و

 ....بود شده6ساعت

 ....کن فراموشش...هيچوقت...برسه بهت دستش ديگه نميزارم:ساميار

 ...ولي...باشه-
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 چي؟ ولي-

 ....آخه...سخته...من-

 باشه؟...هستم من:گفت و گرفت دستمو

 ميرم:گفت و کرد پاکش اشکمو...زد لبخند ساميار...پايين اومد اشک چشمم از دوباره

 ....باش خودت مراقب...بشم حاضر زودتر بايد...ميشه شروع8...کنسرت

 ...برادر باشه-

 ....برادر يا داداش نفهميدم آخر-

 ...تره باکالس برادر...آ..خب-

 ...رفت شد بلند و کرد جمع غذاهارو ظرف...ريخت بهم موهامو اونم و زدم جوني بي لبخند

 ....کنم استراحت تا کشيدم دراز

 ....آلفرد اتاق تو رفت ساميار

 هستي؟ مراقبش-

 !!!گرفتين؟ تصميم باالخره پرنس-

 قول...ميدونم ميدونم:وگفت بده ادامه نذاشت...بشه کم ازش مو تار يه....آلفرد نشو لوس-

 ....برو...ميدم

 ...رفت...کرد خدافظي و زد چشمکي ساميار

 ...بود تشنم...برداشتم آب يکم يخچال از و بيرون رفتم ساعت نيم از بعد

 !!!نيست؟ ليوان مگه-

 ....تر آروم:گفت و پشتم زد اومد آلفرد...گلوم تو پريد آب...ترسيدم لحضه يه

 !!اومدي؟ يهو چرا....ترسونديم:گفتم باسرفه و بريده بريده

 ....شدم آروم خوردم که يکم دهنم جلوي گرفت بود دستم تو هنوز که آبي

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر SingerDemor | شدم مي عاشق نبايد رمان

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

 

37 

 

 ...بترسونمت نميخواستم...متاسفم-

 گفتي؟ چي حاال...نداره اشکالي-

 ودب دستش ليوانش...نيست مهم...هيچي:گفت و زد ميکرد تر جذاب صورتشو که لبخندي آلفرد

 خوشگلش و بود جذاب خوردنشم آب....ريخت آب خودش واسه و گرفت دستم از بطري

 ...کن صدام داشتي نياز چيزي اگه اتاقمم تو من:گفت و گذاشت اُپن رو ليان....ميکرد

 نرفتي؟ چرا تو...ممنون..باشه-

 ...کنه کنسل تو بخاطر کنسرتشو ميخواست برادرت وگرنه...باشم تو مراقب که-

 ...ممنون-

 ميچش از اينکه بدون...زدن در زنگ که اتاقم تو ميرفتم داشتم منم... اتاقش تو رفت و زد لبخند

 ....کردم باز در کنم نگاه

 !!!اينجا؟ اومده راتين چرا....نميتونم ديگه...من خداي

 ....بودم شده خشک

 نم کردي؟سمن گريه من بخاطر...عزيزم:گفت و گرفت صورتمو دوطرف بعد کرد نگام يکم راتين

 ...دارم دوست

 ميخوامن...برو اينجا از:گفتم کنم کنترل بغضشو ميکردم سعي که صدايي با و زدم پس دستشو

 ...ببينمت

 ...کنه آرومم داشت سعي و کرد بغلم

 ...برات ميدم توضيح....ميکنم خواهش سمن-

 بدي؟ توضيح ميخواي رو دختره اون با شبت:گفتم و زدم کشيده بهش.... دادم هولش

 ....دارم دوست من نميفهمي چرا:گفت و گرفت بازومو طرف دو

 ....نکشتمت همينجا تا کن ولش-

 ...کنه کاري يه که ميکردم التماس آلفرد به چشام با

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر SingerDemor | شدم مي عاشق نبايد رمان

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

 

38 

 

 ...نداره ربطي تو به:راتين

 نراتي لب کنار....صورتش تو زد محکمي مشت و کرد جدا اون از منو و جلو اومد عصبانيت با آلفرد

 ...شد خوني

 ...نه؟...مهمه واست صورتت و بدن:آلفرد

 ....بزنم حرف سمن با بايد من-

 ....اتاق تو برو:گفت داد با من به رو....نميدم رو اجازه اين و نامزدشم من-

 ....اتاقم تو رفتم سريع...بگيرم اشکامو جلوي نميتونستم

 ....داره دوسم نديدي؟اونم مگه-

 ....برو پس....نيست مهربون من مثل بياد برادرش اگه....برو و شو خفه-

 .....نگو چرند...نيست تو نامزد سمن.....نميدوني ايرانيا از هيچي...خارجي يه تو-

 مشوگ....اي اضافه تو فقط وسط اين...ديدي که لباسشم!!!تنهاييم؟ باهم االن چطوري نيست اگه-

 ....لطفا

 ...زد من اتاق در به ضربه چند....کشيد راحت نفس ويه بست در آلفرد

 خوبي؟ جان سمن-

 ....ميکنم خواهش....بزار تنهام:گفتم گريه با

 وشبيه که کردم گريه اينقدر....ميکردم گريه همش منم....خودش اتاق تو رفت و کشيد آهي آلفرد

 ....شدم

 ....زد اتاقو در دوباره....برگشت و گرفت شام رفت آلفرد....بود 8311 ساعت

 سمن؟...بکشم نازتو نيستم داداشت من...لطفا نکن گريه....بخوري شام بايد...بيرون بيا-

........... 

 .....گشنگي از بمير....جهنم به-
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 اتفاق هک ترسيد ميکرد نگاه تلويزيون داشت که بعد يکم و خورد غذاشو و کاناپه رو نشست رفت

 ....زد در اومد دوباره همين واسه باشه افتاده بدي

 ....بخور غذاتو بيا لطفا....ميکشه منو نخوردي غذا بفهمه ساميار...سمن-

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

 نميگي؟ چيزي خوبي؟چرا...سمن؟-

 ...تخت رو خوابوندم و گرفت کمرمو.....تو اومد کرد باز در

 ...احمق ي کردي؟دختره چيکار خودت با....سمن؟-

 ....صورتم رو ريخت قطره چند و آورد آب ليوان يه آلفرد....داشتم تب بدجوري

 ...ميکنه درد سرم-

 داري؟ قرص...داري تبم...کردي گريه چون-

 ....عسلي کشوي تو...آره-

 ....داد بهم قرص و بشينم کرد کمکم درآورد قرص آلفرد

 !!!کردي؟ گريه اينقدر چرا!!!ميکشه منو برادرت..... بخواب يکم-

 ...ممنون-

 ....بيرون رفت خودش و روم انداخت پتورو وآلفرد خوابيدم...زد لبخند فقط

 ....کرد تعريف براش چيز همه آلفرد....اومد ساميار که بود33ساعت

 االن؟ خوابه:ساميار

 بود؟ چطور کنسرت......نخورد شام ولي...خوابيد...دادم قرص بهش....نبود باال زياد تبش...آره-

 ...بود انرژي پر خيلي....نظير بي-

 !!!رفت يادت خواهرت کنم فک-

 ...بودم خوشحال خيلي خب ولي نه-
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 ....بگير دوش برو-

 ...ميزنم سر سمن به اول باشه-

 ....صبح فردا بزار......ميشه بد حالش مياد يادش دوباره کني بيدارش....حموم برو تو خوابه اون-

 ...بشه بد بيشتر حالش شايد-

 ...داني خود-

 !!!ها شده خوب فارسيت:گفت و خنديد ساميار

 ...برس خواهرت به برو...کوفت-

 ....من پيش اومد و داد تکون سري ساميار

 .....حموم رفت و بوسيد سرمو ندارم تب شد مطمئن و کشيد سرم به دستي

 ...نيفتاد اتفاقي صبح تا ديگه

 دوش رفتم و نکردم توجهي ولي...ميکرد درد سرم يکم هنوزم... شدم بيدار8ساعت صبح

 ....بودم گرفته درستي تصميم...گرفتم

 !!!نيفتاده اتفاقي هيچ انگار که ميکنم رفتار طوري

 خشک وموهام... پوشيدم سفيد کتون چسب شلوار با ايم مانتوسرمه...پوشيدم لباس بيرون اومدم

 ....بيرون رفتم و برداشتم سفيدمو شال... کردم

 چرم شلوار با بود تنش هکوتا آستين سفيد بلوز...بود اومده بيرون اتاقش از تازه آلفردم

 ...ميکرد خشک حوله با موهاشو داشت...مشکي

 ....داد جوابمو لبخند با اونم...کردم سالم و زدم لبخند

 اومد؟ کي ديشب ساميار:من

 ...33کنم فکر-

 هنوز؟ خوابه-

 ...بود خسته ديشب چون....کنم فک-
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 ....کنم بيدارش ميرم-

 اتاق تو رفتم خاصي ذوق با من بود کرده تعجب بودم شاد اينقدر اينکه از آلفرد که درحالي

 ...بود خوابيده لخت تنه باال با هميشه مپل...ساميار

 ساميار؟عشقم؟-

 ؟!!توام؟؟؟ عشق من:گفت و طرفم برگشت بود خوابيده پهلو به که ساميار

 ...همسايه پسر نه-

 !...مياد خوابم بچه برو!!باشه تو عشق خنديده آبادش و جد به همسايه پسر-

 لندب سريع منم...شد بلند و زد داد ساميار...بازوش تو کردم فرو ناخونمو و تخت رو نشستم رفتم

 ...شدم

 ...ميمونه جاش ديوونه سمن-

 ....ديگه پريد خوابتم!بچه نگي من به ديگه باشي تو تا بهتر-

 !!!نکشتمت تا بيرون برو:گفت ساختگي عصبانيت با-

 ...گشنمه...بيا زود-

 ....نزن حرف برو...شده چيزيت يه امروز تو-

 .اومدم بيرون اتاق از خنده با

 زد؟ داد چرا:آلفرد

 ....بود خونوادگي-

 ميز يه ورد و پايين رفتيم و کرد صدام ساميار بعد ساعت نيم....اتاقم تو برگشتم و رفتم غره چشم

 ....نشستيم صبحانه واسه نفره1

 بدي؟ گوشيمو ميشه ساميار-

 ....نه-

 ...ندادم ادامه جديش نگاه با حرفمو...من ولي-
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 قهوه؟ يا چاي....خب:آلفرد

 ...باشه شيرم...آ...باشه بگو پرتغالم آب....هردو:من

 ...قهوه و شير اونم!!دوتاشون فقط...ميکنه اذيت...نه:ساميار

 ...ساميار:من

 !سمن ميزني حرف خيلي-

 ...داد سفارش رفت آلفرد

 ...ميدم بهت گوشيتو بعد ميگيرم جديد خط واست امروز:ساميار

 !!!ميخري جديد گوشي-

 !!!کرديا عوض گوشيتو پيش ماه يه سمن-

 !.خودت مال عين ميخوام آيفون من-

 !..نميدم قول-

 ....خورد زنگ بود جيبش تو که گوشيم

 !!!رويانه:گفت و درآورد

 !!!ببينم بده-

 .....کردم صحبت و ازش گرفتم گوشيو

 الو؟-

 .خوبي؟ سمن سالم-

 ؟!بگو.خوبم...آره-

 ....بگم چيزي بهت ويدا درمورد بايد-

 !ميشنوم-

 .طرالن کار.....راستش خب-
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 !نميشه باورم!!جدي؟؟-

 !متاسفم-

 ...خدافظ فعال!نيست مهم ديگه-

 !باش خودت مراقب-

 !کردم قطع

 

 ميگفت؟ چي:ساميار

 ...طرالن کار ميگفت-

 خودمون؟ عمه دختر!!!طرالن؟-

 ...آره-

 ...داشتم انتظار بيشتر شکوفه عمه دختر از-

 ...ديگه آشغاله اون خواهر دخترشم...بده پيشنهاد من به که داره رو اينقدر پسرش وقتي-

 پيشنهادي؟ چه:گفت و کرد اخم ساميار

 ...رسيدم حسابشو خودم...کن ولش-

 ...ميکنم آدمش-

 ...برام بسه راتين مشکل...شو بيخيال من جون ساميار:گفتم ناله با

 !!!تهران ميريم کني گريه سمن-

 ...باشه-

 ....ديدمش يهو که ميخوردم داشتم...آورد صبحانه گارسون بعدم دقيقه چند و اومد آلفرد

 ...ساميار...واي-
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 ممن...داد فشار آروم و گرفت دستمو ساميار...ما طرف ميومد داشت...پايين انداختم سريع سرمو

 ...زدم لبخند بهش

 .سالم:راتين

 ..ميکشمش بلندشم من!!آلفرد:ساميار

 بود؟ کم ديروز ي ضربه:گفت و وايساد روبروش شد بلند آلفرد

 ...بزنم حرف سمن با ميخوام من:راتين

 ...نيار اسمشو:آلفرد

 ...داره دوست منو اون:راتين

 باال؟ بريم ساميار:من

 ...عزيزم باشه-

 ...رفتيم سريع و گرفت دستمو ساميار

 سمن؟:راتين

 ياريب منو خواهر اسم ديگه باره يه فقط اگه:گفت محکم خيلي و طرفش رفت عصبانيت با ساميار

 فهميدي؟...ميکشمت و ميگيرم ناديده موقيتمو

 جرئت:گفت و کرد قطع حرفشو ميار سا..سمَ...من...اما...بله..بَ:گفت بود ترسيده حسابي که راتين

 ...بده ادامه داري

 ...گرفتم آلفرد دست رفتم و زدم خند نيش منم و کرد نگاه من به راتين

 عزيزم؟ بريم:من

 ...بريم:گفت لبخند با آلفرد

 سامي:تگف نده نشون متعجبشو قيافه ميکرد سعي ساميار به رو و کمرم دور انداخت دستشو آلفرد

 نمياي؟ ما با

 ...بريم:ساميار
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 ...تمميريخ اشک آروم..کردم بغل ساميار و گرفتم فاصله آلفرد از سريع من و آسانسور تو رفتيم

 !سمن؟:ساميار

 ...ميخوام قويمو خواهر من:گفت و کرد پاک اشکمو...کردم نگاه چشاش تو

 ...ممنونم:گفتم آلفرد به رو و زدم لبخند

 ...نگفت چيزي و زد لبخند آلفردم

 ...اتاقمون تو رفتيم و وايساد آسانسور

 شمال؟ بريم سمن:ساميار

 شمال؟-

 ....و بارون و دريا.آره-

 ...تو آهنگاي بازم...و خاطرات و پاييز:گفتم من

 بريم؟:گفت و خنديد ساميار

 ...بريم...باشه-

 ...ميريم صبح فردا.... پس-

 ...دنيايي برادر بهترين تو...عاليه-

 ...بينظيره توام هاي خنده-

 ...اتاقم تو فتم و بوسيدم صورتشو

 و راحت ولي بود چسب...پوشيدم اي فيروزه شلوارک و تاپ و کردم عوض لباسمو

 ...کرد صدام ساميار که ميکردم شونه موهامو داشتم...خوشگل

 سمن؟-

 بله؟-

 ...بيا-
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 ...بيرون رفتم و نبستم ديگه موهامو

 ...بزنم پيانو ميخوام بخون يکم بيا-

 بخونم؟ چي-

 ...ساالر-

 ...باشه-

 ...وايسادم سرپا کنارش منم...بود پذيرايي ي گوشه که پيانويي پشت نشست رفت ساميار

 آهنگ؟ کدوم:من

 ...ميزنم باهات من کن شروع تو...داري دوست چي هر-

 ساده زندگي توي غرق شدم

 

 زياده تنهاييش که تو از خالي قلب يه با

 

 تو با خاطرات ميون حبس شدم

 

 اما نشدي هميشگي

 

 نگاتو يادمه هميشه

 

 هارو آرزو مسير دادي نشونم خودت

 

 رو روزا همون ميکنم آرزو حاال
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 …رو روزا همون

 

 ...اومد بيرون اتاقش از آلفرد****

 

 باالخره جايي يه که ميرسه روز يه دارم اميد

 

 ميندازم چشات تو چشم باز

 

 هنوز دارم اميد

 

 راحت تو کنار و ميايي دوباره

 

 ميسازم خوشبختيو

 

 … ميسازم

 

??? 

 

 ديروز ميشه که روزي هر
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 خواب و خيال تو ميشم غرق باز ميشمو دلتنگتر

 

 چترمو ميبندم بارون ميزنه که هربار

 

 آب هاي قطره از ميشم خيس بيادت

 

… 

 

 باالخره جايي يه که ميرسه روز يه دارم اميد

 

 ميندازم چشات تو چشم باز

 

 هنوز دارم اميد

 

 راحت تو کنار و ميايي دوباره

 

 ميسازم خوشبختيو

 ميسازم

 ...مرسي....بود عالي:ساميار

 !!!کردما اشتباه نت يه-

 ...نه-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر SingerDemor | شدم مي عاشق نبايد رمان

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

 

49 

 

 ...بود نت نيم يه...آب هاي قطره...چرا:آلفرد

 ...نفهميدم من ولي:ساميار

 !!خوانندست خواهرتم بودي نگفته:گفت ساميار به رو آلفرد

 ...نگفت چيزي و زد لبخند ساميار

 ...بخون جديدتو آهنگ تو بزنم من پاشو:من

 ...خوند اونم زدم آهنگ نشستم من و شد بلند ساميار

 ميزني؟ پيانو فقط:آلفرد

 ...داده ياد بهم ساميار...آره-

 نميري؟ ايران از چرا داري اي العاده فوق صداي:آلفرد

 ...داره دوست خيلي برادرشو چون:گفت جدي خيلي ساميار بگم چيزي اينکه از قبل

 ...ميرم من بده اجازه برادر همون اگه ولي درصد311 که اون:من

 !!!موندي؟ ساميار بخاطر فقط يعني:آلفرد

 ....نميکنن مخالفت مادرمم و پدر بشه راضي اون...آره-

 اشتهد دوست همديگرو و باشن وابسته بهم اينقدر نديدم برادري و خواهر تاحاال کنم اعتراف بايد-

 ميگيرين؟ دعوا اصن...باشن

 يا يامم کوتاه من يا...نميکشه طول ساعتم نيم ولي...الکي چيزاي سر...هميشه:گفتم و خنديدم من

 ...ساميار

 ...ميام کوتاه من بيشتر:گفت و زد چشمکي ساميار

 ..عمت جون آره:گفتم حرص با من

 ...هست هم تو ي عمه من ي عمه-

 کل کل شب تا ميخواين....ديگه کنين ول:گفت ميخنديد ما حرفاي به که آلفرد بگم چيز يه اومدم تا

 کنين؟
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 ديگه؟ ميزني پيانو تو امشب:گفت من به رو ساميار

 ...جديدت آهنگ همين با...عزيزم آره-

 ...خوبه-

 ...خورد زنگ من گوشي

 ...نده جواب راتينه اگه سمن:ساميار

 ....خودش اتاق تو رفت آلفرد...اومد دنبالم ساميارم و بدم جواب گوشيو تا اتاقم تو رفتم-

 الو؟...نيست راتين-

 نبود؟ من کار ميفهمي احمق:ژينوس

 ...بزن حرف درست-

 نميکني؟ باور چرا سمن-

 ميخواي؟ چي-

 ...کنيم اشتباه هم درمورد نبايد دوستيم ما!!ميخوام؟ چي چي يعني-

 فهميدي؟....کن بيرون پوکت ي کله از ساميارو فکر گفتم قبلنم ببين-

 ...نداره ربطي تو به ساميار به من ي عالقه-

 و اشهب عاشقتم اگه نه بگم من بخواد تورو ساميار هزارمم ده يک اگه حتي:گفتم و زدم خندي نيش

 ....ميکنه ولت بميره برات

 ...داره حدي نفسم به اعتماد...نکن خوش دلتو پس

 ...بوده طرالن کاره بفهم...نزدم زنگ دادشت واسه من سمن-

 ميگي؟ داري چي ميفهمي منه ي عمه دختر طرالن-

 در گفت بهم اومد در دهنش از هرچي زد زنگ بهم راتين ببين....کني باور نميخواي تو آره من-

 حرف...بپرس صميميته دوست که دريا از نداري قبول منو حرف اصال...نکردم کاري من که صورتي

 ...داري قبول که اون
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 ...خدافظ...شلوغه سرم من-

 داغون گوشيم....ديوار به زدم کردم پرت و کردم قطع گوشيو من بزنه حرف اون اينکه از قبل

 چيبود،هي شده شکه حسابي ساميار...کردم گريه و تخت رو نشستم و گرفتم سرمو دوطرف...شد

 :خوند واسم و نشست کنارم اومد فقط نگفت

 باشه فرصتت تموم امروز اگه کن فکر اين به

 شه فردا رنگ تو واسه ديگه نخواد امروز اگه

 ديوونه دنياي اين تو باشي کجا خواد مي دلت

 خونه توي تنها و تک.  تاريکي و تنهايي با

 ...عشقت دستاي تو دست يا

 رگباري بارون زير:خوندم باهاش بودم شده آروم که من

 لحظه آخرين براي:ساميار

 داري دوست تصويرو کدوم:من

 :خونديم باهم

 روزه آخرين امروز همين اگه

 بسوزه دلت بازم نزار ديگه

 روشن هاي فردا نگو

 دوره تو دست از

 ُُ ُ ُ ُ  پرترديدُ باشه روزوشبت چرا

 دلشوره ترديدُ پر:ساميار

 شه آخر روزه ميتونه روزت هر که کن فکر اين به

 شه سر عمرمون ميتونه فردايي هيچ بدون
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 بخشه زندگي واست که روزي اين تو حاال بگو

 بخشه مي هستو هرچي يا مونه نمي مغرور دلت

 تقديره دست وقتي تا تو هاي لحظه تمومه

 ديره تو تصميم واسه هم لحظه هم حاال همين:من

 :باهم

 

 روزه آخرين امروز همين اگه

 بسوزه دلت بازم نزار ديگه

 روشن هاي فردا نگو

 دوره تو دست از

 دلشوره پرترديدو باشه روزوشبت چرا

 :من

 

 روزه آخرين امروز همين اگه

 بسوزه دلت بازم نزار ديگه

 :باهم

 روشن هاي فردا نگو

 

 دوره تو دست از

 

 ُُ ُ ُ ُ... پرترديدُ باشه روزوشبت چرا
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 ....دلشوره و ترديد پر:ساميار

 ....ممنونم:گفتم و بغلش انداختم خودمو

 ...تره قشنگ منم صداي از تو صداي-

 برم؟ ميدي اجازه يعني:گفتم و کردم نگاه چشاش تو

 .باش زود...بشور صورتتو برو پاشو...نداره امکان....اصال:گفت جدي خيلي

 رد...ميشم تنها من بري اگه پس ميکني ازدواج زودتر و بزرگتري من از تو عزيزم برادر ببين-

 .خوبه خيلي...خب بمونم لندن تو و آکادمي برم اگه نتيجه

 ...بشور صورتتو برو شد تموم سخنرانيت اگه-

 گفتم؟ چي نشنيدي يعني اين-

 ....برو نکشتمت تا سمن-

 ...من اتاق تو اومدي تو-

 ...بيرون اومدم و شستم صورتمو رفتم سريع که کرد نگام بد اينقدر

 

 ...شستم خب-

 ...بيرون بريم بپوش لباس-

 !!!آخه؟ بريم کجا االن...بخوريم ناهار ميريم ديگه ساعت9...شده33 ساعت-

 اگه ديگه دقيقه 31 تا بخرم گوشي واست بريم ميخوايم:گفت ميشد بلند تخت رو از که حالي در

 ...ميشم پشيمون نشي حاضر

 ....عاشقتم:گفتم و بوسيدم گونشو بغلش پريدم خوشحالي با

 ...يقه دق31فقط....حاضرشو...ميدونم:گفت و خنديد

 ...سامي کمه دقيقه 31-
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 ...گفتم که همين-

 التح روسريمو و مشکي شلوار با پوشيدم سفيدمو آديداس مانتو سريع من بيرون رفت اتاقم از

 ...بيرون رفتم داغونم گوشي با و سرم گذاشتم هم163مشکي کاله و بستم لچک

 !!!شدا دقيقه33:ساميار

 ...بابا برو-

 ...نميبرمت-

 ...شاهزاده ببخشيد...ديگه نکن ناز-

 آلفرد؟...شد حاال-

 !!!نياد؟ ايکبيري اين بريم جا يه ما ميشه:گفتم آروم

 .....بزن حرف درست!!!سمن-

 ...بود پوشيده مشکي سفيد من مث....بگم چيزي نتونستم من و بيرون اومد آلفرد

 .بريم:ساميار

 ...شديم بودن گذاشته من واسه که مشکي ليموزين سوار و هتل از بيرون رفتيم

 ميريم؟ کجا:آلفرد

 ...بخرم گوشي خواهرم واسه ميخوام-

 بيام؟ گفتي من به چرا خب-

 ...شين پياده ميتوني نشده دير االنم...بخواد دلت خيليم:گفتم زودتر من

 .سمن:ساميار

 ....شو خفه يعني گفتن سمن اين

 گوشي هي ساميار و داخل رفتيم شديم پياده و داشت نگه پاساژ يه جلوي ماشين دقيقه چند از بعد

 ...سفيد...اپل...خريد واسم خودش گوشي عين
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 ... خريدم فشنشو مدل163 کتوني جفت9 و ورزشي لباس کلي من اونم از بعد

 يرونب بيشتر و نمياد ها مغازه تو ما با چرا:گفتم آروم من کميرفتيم راه آلفرد جلوي ساميار و من

 وايميسه؟

 ...نمياد خوشش خريد از-

 ريچطو اينارو...عاليه پوشيده االن که آديداسي مخصوصن لباساش ي ميکنه؟همه چيکار پس-

 ميخره؟

 ...کرد نگام تعجب با ساميار

 ...خوبه...نه که عالي خب:گفتم من من با

 ...خنديد ساميار

 ....نخند-

 شهپدر با برادرشم و داراست هتل بزرگترين از پدرش...خوبه وضشون خيلي...داره برند تا9 آلفرد-

 زبان دکتراي و کرد کار موسيقي کارش حاشيه تو همين واسه داشت عالقه هنر به خودش ولي

 ....داره

 ...نيست درستي آدم که حيف-

 نيست؟-

 !!!چه من به...اصن کن ول...اَه...شب هر که کسي-

 نيستم؟ درستي آدم منم يعني-

 ...مني برادر تو...سامي کن ول-

 ...ديگه بيا ما با آلفرد.....نميکنيم روي زياده من نه و اون نه-

 ...باشه:آلفرد

 ....ميومد راه ما با و ساميار و من کنار اومد

 ...عَليه:خورد زنگ ساميار گوشي
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 ...بدم جواب من بده-

 ...بيا-

 ...بگو سريع داري چيکار-

 دادي؟ جواب داداشتو گوشوي فوضول توي باز-

 ...بدم جواب دارم دوست....چه تو به-

 فنچول؟ کجايين...ميارم کم تو مقابل در من بابا باشه-

 ...عمته فنچول غاز آقاي...هي-

 ...نداره عمه:گفت و خنديد ساميار

 کجايين؟...داداشته غاز:علي

 ...مردي بيارم گيرت حساسم داداشم سر من...هوي-

 کجايين؟...کردم غلط جان سمن-

 ...خريد اومديم-

 ما؟ ن.بدو نامردين خيلي-

 ...ميايم شماها با ازظهر بعد...شد يهويي-

 ...بيرونيم خودمونم ما نميخواد-

 ميزني؟ مفت زر چرا پس-

 کجايين؟ نميپرسي-

 هتلين؟ تو...ديگه بگو خودت-

 !!!بيرونما گفتم االن همين!!!سمن؟-

 رستوراني؟ کدوم...رستوران ميري بيرون مياي تو-

 ...تو سر پشت:گفت و خنديد
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 !!نيست رستوران که اينجا-

 ...کردم قطع گوشيو و خنديدم....ديدمش...عقب برگشتم

 ...گروه و علي ساميار-

 ...پيششون رفتيم هم با و دادم نشونشون دست با

 ...سالم:علي

 ميکنين؟ چيکار اينجا...سالم:ساميار

 ...اومديم تنها ماهم مياي تنها تنها که تو-

 ...حسود:من

 ...بشين دعوا بيخيال امروزو لطفا حاال خب:ميالد

 بريم؟ کجا ناهار..خب:ساميار

 ؟...رستوران بريم:اشکان

 سمن؟...نداره فرقي...نميدونم:ساميار

 .همونجا بريم:من

 ....ما ماشين تو اومدن ها بچه از چندتا...رستوران سمت بعدم و ماشينا سمت رفتيم بقيه با

 اومدين؟ ماشين يه با چطوري شماها:من

 ...نشستيم زمينم رو:علي

 ميشه؟ شروع کي از دانشگات دکتر خانوم:اشکان

 ...مهر اول از:گفتم و خنديدم من

 مياين؟...شمال ميريم فردا سمن و من:ساميار

 !!!نيايم چرا...آره:علي

 ...ميام منم:اشکان
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 مياي؟ آلفرد:ساميار

 ...نرفتم شمال تاحاال...نميدونم-

 .بيا....ميگذره خوش خيلي-

 ...باشه-

 بزاري؟ کنسرت ميخواي ميگم:علي

 ....بدن اجازه پرنسس اگه:گفت و کرد اشاره من به چشم با ساميار

 ...کنسرت همش خبره چه...ميشي خسته...نميدم اجازه من:من

 .ميکشه طول بگيريم اجازشو تا تازه:ساميار

 خوب واه چون ماهم....بود دريا به رو رستوراننش.شديم پياده رستوران جلوي و نگفتيم چيزي ديگه

 ...نشستيم بازش فضاي تو بود

 ...نشستن هم بقيه و من دوطرف آلفردم و اشکان و پيشش علي....نشست من روبروي ساميار

 ميخورين؟ چي خب:علي

 ...بگو جان سمن:ساميار

 ...ميخوري تو هرچي-

 خوبه؟...مکزيکي تا9 تاجوجه9-

 ...عاليه-

 ...گذشت خوش و کرديم خنده و شوخي کلي ناهار سر.....دادن سفارش هم بقيه

 ...ميزنه پيانو زودي همين به با سمن امشب ها بچه:ساميار

 سمن؟:تعجب با علي

 چمه؟ من مگه آره:من

 ...نگفتم چيزي که من...بابا هيچي:علي
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 ....ميترکه صحنه....خوبه خيلي:اشکان

 نهشو رو سرمو بودم خسته اينقدر من...هتل طرف به برگشتيم و شديم بلند خورديم که ناهارو

 ...خوابيدم و گذاشتم ساميار

 ...رسيديم...پاشو سمن:ساميار

 ولباسم رفتم من...ما اتاق تو اومدن گروهم هاي بچه....اتاقمون تو و هتل داخل رفتيم و شدم بيدار

 ....کنم عوض

 بدم؟ سفارش بستني و ميوه و قهوه ساميار:علي

 ...خوبه...آره-

 ....بگيرم برم من تا بنويسين ميخورين که بستني...بيار خودکار و کاغذ:علي

 ...سمن؟:کرد صدام ساميار

 ...زد اتاقمو در اومد

 جانم؟:من

 مياري؟ خودکار و کاغذ:ساميار

 ..االن..باشه-

 ...ديگه بنويس گوشيت تو:اشکان

 ...نميخواد سمن:ساميار

 ...باشه:من

 بود زانو باالي که مشکيمو اي حلقه آديداس پيراهن و بودم گذاشته باز موهامو...بيرون رفتم

 ....بودم پوشيده

 ديگه؟ ميخوري شکالتي و اي پسته...بده سفارش بستني ميره داره علي سمن:ساميار

 ....هميشه مثل...آره-

 ...زدن در زنگ
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 داريم؟ مهمون:آلفرد

 ...کيه ببين برو تو سمن:ساميار

 ...ميرم من:آلفرد

 ...ميکنه باز سمن:علي

 ....کردم باز در رفتم شدم بلند

 ...سالم:ساالر

 نه!!!ميکنم؟ اشتباه يعني...نديدمش ساله سه....نميشد باورم....بودم شک تو هنوز

 ....برادرم...ساالر...خودشه

 ميکني؟ چيکار اينجا تو:من

 زده؟ خشکت چرا:گفت و در دم اومد ساميار

 ....داد جوابشو ساالرم....کرد سالم ساالر به رو بعد

 ميکنه؟ نگام فقط چرا اين:گفت ساميار به رو ساالر

 ...برادرت...خودشه جان سمن...ديگه شده شکه:گفت و خنديد ساميار

 .تو اومد و زد بوسه موهام روي...بود شده جمع چشام تو اشک....کردم بغل ساالرو من

 ...ميکردن نگاش لبخند با همه

 بياد؟ ميخواد ساالر نميدونستم من فقط...بدين خيلي:من

 ...تقصيريم بي ما بشي غافلگير ميخواستن برادرات:اشکان

 ...نميشه باورم هنوزم-

 ...خوابي توام...ساالره روح...آره:علي

 !!شوخيه؟ وقت االن...لوس ي مزه بي-

 بزارم؟ چمدونمو بدين نشونم اتاقو نميخواين ساالر
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 ...بريم بيا:ساميار

 اومدن و کرد عوض لباسشو ساميارم...پوشيد راحتي لباس ساالر و ساميار اتاق تو رفتن باهم

 ...بيرون

 ...بده سفارش خوردنيارو بود رفته علي

 ...برادرشي سرت پوشيده؟خير سمن چيه اين:گفت ساميار گوش نزديک ساالر

 ...ميپوشه همينجوري هميشه...بدي گير لباسش به نمياد خوشش اصال:ساميار

 سمن؟...کرده غلط:ساالر

 بله؟:مگفت و بوسيدم صورتشو و طرفش رفتم خنده با ميخنديدم اشکان جک بخاطر داشتم که من

 ...بپوش بهتر لباس يه برو:ساالر

 ...که خوبه لباسم آخه-

 ...برو...نکن مخالفت...پسر همه اين ويجل نه-

 ...باشه:گفتم و ترسيدم يکم جديتش از

 ولي دنبو غيرت بي ساميار...ميداد گير معموال و غيرتي و بود تر کوچيک ساميار از سال سه ساالر

 اسمولب...ميگرفت دعوا اونا با بود مشکلي اگه...نميداد گير ميشناختشون چون دوستاش جلوي

 مبل روي...بيرون رفتم...آستينم نيمه مشکي بلوز با پوشيدم سفيدمو برمداي شلوار و کردم عوض

 .....نشستم وساالر ساميار وسط نفره سه

 ...کن جمع بعد به اين از حواستو:ساميار

 ميدونه؟ راتينو قضيه...باشه-

 ...آره-

 ظهلح همون راتينو بود اگه حتما....ميکرد اونجوري لباسم بخاطر نديدي بدي گفتي؟خيلي چرا-

 ...ميکرد تيکه تيکه

 ...حقشه بياد سرش باليي هر عوضي اون-
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 ...توام حاال خب-

 .نکن عصبانيم...سمن-

 ...ميکنين دعوا فقط منو...افتادين هم گير شمادوتا باز ديگه هيچي-

 .....ميزدم بتون آهنگ....پيانو پشت رفتم پاشدم قهر حالت با

 شد؟ چش اين:ساالر

 ...ميپوشه چي اون که نداره ربطي تو به اصال...نده هيچيو گير بهش ساالر:ساميار

 اهرخو اون...باشم تفاوت بي تو مثل نميتونم نداره؟من ربط چي يعني!!!ساميار:تعجب با ساالر

 ميفهمي؟...ماست

 اونطوري ديگه بود؟االن وابسته بهت چقدر خواهرته؟يادته ميگي اومدي سال سه از بعد:ساميار

 همش اونم رفتي وقتي از...ميخونه تورو آهنگاي ميشه خوندن سر ولي...وابستست من به...نيست

 نيست؟ حيف رتبه اون با...آکادمي لندن اونم...بره ميخواد ميگه

 مامان با...بره تا منه مثبت جواب منتظر فقط ميگه ميشينه هرجا...کرد منصرف نميشه سمنو ساالر

 ولي نگفتم بهت...ميره دست از داره خواهرمون فهميدم تازه پارسال...نيست خوب زياد بابا

 ولي کنم کمک بهش ماهو9کل نتونستم بودم درگير که من...بود گرفته افسردگي ماه9سمن

 ...دادن نجاتش دوستاش

 نگفتي؟ من به چرا:تعجب با ساالر

 ...کافيه ميدوني راتينو قضيه که همين:ساميار

 ...برادرشم منم ولي:ساالر

 ...حساسه خيلي...آورد فشار بهش زياد نميشه:ساميار

 :شدن ساکت همه يهو کردم شروع تا و بود کرده جلب رو همه توجه صدام

 نبود غم احساس هات خنده لحن تو

 نبود خودم دست ، شدم عاشقت من
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 نيست چراغي اما ، روشنِ خونه اين

 نيست اتفاقي اين ، شده عوض دنيام

 نيست حرفام مابين تو به من احساس

 نيست ميخوام که اوني ، ميگم بهت هرچي

 نيست حرفام مابين تو به من احساس

 نيست ميخوام که اوني ، ميگم بهت هرچي

 ديوونم و عاشق من ، هستيم هم مثل ما

 خونم اين پابند تو، شبيه منم

 :کرد هراهيم و کنارم اومد ساميار

 نيست چراغي اما ، روشنِ خونه اين

 نيست اتفاقي اين ، شدم عاشقت من

 نيست حرفام مابين تو به من احساس

 نيست ميخوام که اوني ، ميگم بهت هرچي

 نيست حرفام مابين تو به من احساس

 نيست ميخوام که اوني ، ميگم بهت هرچي

 ....زدن دست همه

 ....کردي پيشرفت خيلي:گفت و بوسيد صورتمو اومد ساالر

 ...ديگه بودم من استادش:ساميار

 نه؟ مگه...ميخونم تو از بهتر شعرو اين من ولي:من

 .سمن با حق:گفت لبخند با و کرد نگاه ساميارو ساالر

 ...ميرسيم بهم جان سمن باشه:ساميار
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 ...آره برو سمن:اشکان

 ...کننا همراهي همه که شرطي به...باشه:من

 ...قبوله:ساميار

 :کردم شروع من و اومد عليم

 آسمون هاي ستاره قد دارم دوستت من

 بمون من پيش و بيا داري دوستم تو اگه

 منه مال دنيا انگار باشي من با تو وقتي

 ...ميزنه سر من به مياد خوشبختيا ي همه

 دارم دوستت خيلي! آره

 ...زياد خيلي! آره

  مني مال تو! آره

 ...بخواد دلت اگه! آره

 دارم دوستت خيلي! آره

 ...زياد خيلي! آره

  مني مال تو! آره

 ...بخواد دلت اگه! آره

 منم خود ديووونته برات ميره مي اونکه

 بکنم دل ازت لحظه يه تونم نمي حتي

 نداره معنا زندگي تو بي خوشحالم، تو با

 قراره بي ديدنت براي هميشه دلم

 دارم دوستت خيلي! آره
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 ...زياد خيلي! آره

  مني مال تو! آره

 ...بخواد دلت اگه! آره

 دارم دوستت خيلي! آره

 ...زياد خيلي! آره

  مني مال تو! آره

 ...بخواد دلت اگه! آره

 دارم دوستت خيلي! آره

 ...زياد خيلي! آره

  مني مال تو! آره

 ...بخواد دلت اگه! آره

 دارم دوستت خيلي! آره

 ...زياد خيلي! آره

  مني مال تو! آره

 ...بخواد دلت اگه! آره

 آسمون هاي ستاره قد دارم دوستت من

 بمون من پيش و بيا داري دوستم تو اگه

 منه مال دنيا انگار باشي من با تو وقتي

 ...ميزنه سر من به مياد خوشبختيا ي همه

 دارم دوستت خيلي! آره

 ...زياد خيلي! آره
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  مني مال تو! آره

 ...بخواد دلت اگه! آره

 دارم دوستت خيلي! آره

 ...زياد خيلي! آره

  مني مال تو! آره

 ...بخواد دلت اگه! آره

 دارم دوستت خيلي! آره

 ...زياد خيلي! آره

  مني مال تو! آره

 ...بخواد دلت اگه! آره

 دارم دوستت خيلي! آره

 ...زياد خيلي! آره

  مني مال تو! آره

 ...بخواد دلت اگه! آره

 آره

 ...خنديديم کلي و کردن همراهيم همه

 ...شد آب بستنيا که بخورين بياين:علي

 ...ميکنن همراهي طرفداراهم...ميشه جالب خيلي...ساميار بگيم آره جاي به امشب کنسرت تو:من

 ...جالبيه ي ايده:ساالر

 دوتا رتکنس امشب...بشم آماده بقيه مثل تا رفتم منم حاضرشن رفتن ها بچه ديگه که بود4ساعت

 ...2يکيم و6يکي بود سانس
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 ...زد در ساميار که پوشيدم سفيدمو جين شلوار

 .تو بيا:من

 ...بپوشي چي بگم اومدم:گفت و زد لبخند

 ...بفرماييد...خب-

 .ايم سرمه پيراهن با ميپوشم آبيمو کتون امشب من

 ...بپوشم مشکي سفيد ميخواستم من-

 !!ديگه؟ داري آبي کتون شلوار-

 ...آره-

 .ايت سرمه مانتوي با بپوش پس-

 چي؟ کفش و شال-

 ...بپوش قرمز ريبوک کتوني...کفشم...بزار اي سرمه شالم-

 !!ديگه؟-

 .بنداز نقرتو گوشواره و دسبند و باشه کم آرايشتم-

 ديگه؟-

 ...بيرون بيا اتاق از ديگه دقيقه5تا-

 ديگه؟...باشه-

 ...هيچي:گفت و خنديد

 ...کردم صداش که بيرون ميرفت داشت

 ساميار؟ داداش:من

 جانم؟-

 !!ها ميشه حسوديش ساالر:گفت و بوسيد منو اونم...بوسيدم صورتشو و طرفش رفتم
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 تو ي اندازه به و قبل مثل منم...نبوده سال1خب ولي دارم دوسش خيلي که ميدوني:گفتم و خنديدم

 ...ندارم دوسش

 زيادي من...داره حق....نشو ناراحت ميده گير:گفت و ريخت بهم موهامو و زد لبخند ساميار

 .بيخيالم

 ...بده گير لباسام به نبايد-

 ..بيا زود تو...ميکنم صحبت باهاش:ساميار

 ....بيرون ورفتم پوشيدم لباس ساميار ي گفته طبق منم....بيرون رفت و زد چشمک

 ...داداشات با کردي ست که ميبينم:ساالر

 ...ديگه آره:گفتم و خنديدم من

 .نيارش...باشه شارژ تو بازم بايد گوشيت سمن:ساميار

 .نداره اشکال...داداش باشه-

 ...سفيد آبي راه راه کوتاه آستين بلوز با بود پوشيده جين شلوار ساالر

 ...بيرون اومد اتاقش از آفرد

 جلوي...سفيد کتون شلوار با بود پوشيده چمني سبز کوتاه آستين!!!شده خوشتيپ چقدر..واي

 ...بود زده کشي هد موهاشم

 بريم؟:آلفرد

 ....رفتيم و زد لبخند ساميار

 ...کرد حرکت ماشين و شديم سوار....مابودن منتظر تو ماشين تو ها بچه

 داري؟ دوست آهنگمو کدوم:ساالر

 ...ندارم آشنايي تو آهنگاي با زياد...ميدم گوش ساميارو آهنگاي بيشتر-

 !!خوندي؟ قشنگ اونقدر نت يدونه اشتباه حتي بدون کيو آهنگ صبح امروز اونوقت:ساميار

 ...بود همسايه پسر آهنگ:گفت و زد لبخند ساالر
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 ...منميزن حرفي ديگه...ببخشيد:گفت و شد پشيمون حرفش از که کردم نگاه ساميارو طوري من

 ميکني؟ گوش حرفش به اينقدر بزرگشي داداش تو:خنديد ساالر

 ...ندارم بيشتر که خواهر يدونه...ديگه آره:ساميار

 ايراني؟ کي تا:گفتم مقدمه بي خيلي من

 ....هميشه براي:ساالر

 ميگي؟ چي؟جدي-

 ...عزيزم آره:گفت لبخند با

 !!برگشتي؟ هميشه واسه تو برم ميخوام تازه من-

 داده؟ اجازه کي:ساميار

 ...چرا ساميار:من

 ...نشنوم موضوع اين درمورد چيزي ديگه سمن:گفت عصبانيت با و کرد قطع حرفمو

 ....کردن نگاه مارو لحظه يه همه همين واسه بود بلند يکم صداش

 ...تر آروم...که نگفت چيزي سمن ساميار:ساالر

 ...نداره خوبي عواقب نزنم حرفي االن اگه ساالر:ساميار

 .نميام...هتل برگردم ميخوام من:گفتم قهر حالت با و جدي خيلي من

 ....درنيار بازي بچه سمن:ساميار

 ...نميارم در بازي بچه من-

 .ابي کوتاه تو ساميار...کنيد تمومش...ديگه بسه:گفت ساالر که بگه چيزي خواست ساميار

 .نميام کنسرت من هرحال به:من

 و کردم اخم من...بود دلخوري از پر نگاش تو...کرد نگام فقط بده جوابمو اينکه جاي به ساميار

 ....نکردم نگاش ديگه
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 ظرمنت همه بيرون جمعيت...کنن تمرين تايکم صحنه رو رفتن ها بچه...رسيديم که بود5ساعت

 ...داخل بيان بدن اجازه تا بودن

 ...بوديم نشسته پي آي وي صندلياي رو ساالر و من

 ...بيار در دلش از برو سمن:ساالر

 ...کرد دعوام من؟اون-

 بود؟ کي با حق-

 ...ساميار...خب-

 .پاشو پس:گفت و خنديد ساالر

 : خوندم ساميار واسه و برداشتم بلندگو يه رفتم

 خوام مي وار ديوونه تورو

 بري هرجا همينم واسه

 مثِ

 پام مي تورو سايه

 برو

 داري دوست که هرجا ديگه

 نداره فايده بدون ولي

 بزاري جام توني نمي

 نيست من تقصير

 چشاته اون مقصر خوب

 نيست خودم دست

 نگاته کار همش اينا
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 زدم خط رو همه

 کشيدم خط تو زير فقط

 بدون اينو

 نميدم کسي به جاتو من که

 ديوونه؟ کني باطل کارمو مجوز ميخواي:گفت و گرفت ازم رو بلندگو و خنديد ساميار

 ...نيست کسي که اينجا:وگفتم خنديدم منم

 نميخوني؟ ادامشو سمن:اشکان

 ...ميشه باطل بعضيا کار مجوز-

 وروجک؟ ميندازي تيکه:گفت و پشتم زد ساميار

 ....ساميار برادر گفتم حقيقتو نه-

 ...سرجات بشين برو...کوفت ساميارو برادر-

 بخشيدي؟-

 ببخشم؟ من که کردي بدي کار-

 ...نميدونم-

 ....ميان جمعيت االن...صحنه پشت بريم:گفت و زد لبخند

 ...باشه-

 ....داخل اومدن کم کم جمعيتم...رفتيم

 ....بزنم پيانو آهنگش با ميخوام من که کرد اعالم بعدم و داشت اجرا ساعت3 يه

 ....بود عالي تماشاچيا استقبال...صحنه رو رفتم منم

 ...ميديدم نبايد لحظه اون تو که ديدم چيزيو اما

 !!!اينجايي؟ چرا راتين.....نشسته جلوام اين....لعنتي
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 خوبه؟ چي همه سمن:گفت و داد فاصله خودش از ميکروفن ساميار

 ديديش؟ تو-

 ميتوني؟...آره-

 ... اوهوم-

 باشه؟...دارم ايمان بهت من سمن-

 ....خوندن به کرد شروع اونم و زدم چشمک

 ...نميشد ولي ساميار بغل تو بپرم داشتم دوست لحظه يه....شد اجرا عالي آهنگ

 ...بود خودش کنندش تنظيم که آهنگي با اونم...کرد همراهيم که عزيزم خواهر از ممنون:ساميار

 ...بيرون رفتن همه و شد تموم هم 8311وساعت زدن دست دوباره جمعيت

 ...مرسي...بودي بينظير سمن:ساميار

 ...ديگه منه خواهر:ساالر

 نيست؟ گشنت:گفتم و خنديدم من

 ...آب فقط...عزيزم نه-

 ...ميارم برات االن-

 ...خورد يکم اونم و آوردم آب بطري يه ساميار واسه رفتم

 نه؟ بهتره ميخونم اينو آخر آهنگ سانس اين:ساميار

 ...خوبيه فکر...آره:ساالر

 شمال؟ ميريم ميدونه سالي سامي:من

 ...ميدونم آره:گفت و خنديد ساالر

 بود؟ اينجا راتين چرا:من

 .تماشاچي اونم کنسرتبود...خب-
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 ...نميدادن راش-

 !!مگه؟ ميشد...ميزنيا حرف-

 بود؟ مگه:ساالر

 .پي آي وي...بود طرف اون:ساميار

 زد؟ دست دوتا شما واسه شد بلند بزنه دست ميخواست که هموني:ساالر

 ...نکرد نگاش اصال سمن اومد خوشم.بود همون...آره-

 داري؟ دوسش:ساالر

 .نه:ساميار

 سمن؟...بده جوابمو خودش بزار:ساالر

 ...باشم داشته دوسش که طبيعيه....نبودم باهاش کمي مدت خب:من

 نبايد توام و هستيم ما ولي:گفت و کرد نزديک خودش به منو کمرمو پشت گذاشت دستشو ساميار

 اين از قويتر خيلي تو ولي کردم حسش...امروز ديدم دستاتو لرزش...باشي داشته دوسش

 ...حرفايي

 ...نميزاريم تنهات هم ما...مايي مال کال تو هستيم ما وقتي تا...سامياره با حق:ساالر

 عزيز؟ سامي:آلفرد

 بله؟:ساميار

 ...داره کارت اشکان ولي ميزنم بهم خونوادگيتون جمع ببخشيد-

 ...برميگردم االن....باشه-

 ...رفت و زد لبخند ما به

 داده؟ ياد بهت ساميار...ميزني حرف فارسي قشنگ اينقدر که تعجبه جاي:ساالر

 ...کردن کمکم خيلي گروه هاي بچه و اون...آره-
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 ...نداري صحبتات تو هم انگليسي ي تيکه که جالبه-

 ...انگليسي کال يا ميزنم حرف فارسي کال يا من-

 ...آفرين...خوب چه-

 ...رفت...فعال گفتن با و زد لبخند آلفرد

 ميپوشي؟ تو که لباساييه چه اون ببينم بگو...خب:ساالر

 ميدي؟ گير چرا بگو تو-

 ...طبيعيه دادنم گير...خواهرمي تو چون-

 ...نميده گير اصال ساميار ولي-

 ميپوشي؟ لباس اونجوري تو پسر همه اون جلوي...دکتر خانوم ميکنه اشتباه اون-

 زندگي ايران که تو....نميکنن نگام بد هيچوقت اونا بعدم...راحتم باهاشون خيلي من خب-

 ميدي؟ گير چرا نميکردي

 ...نيستن برادرت ساميار و من مثل که اونا...نکن روي زياده ولي:ساالر

 ...يانيست کن ول...چشم...باشه:گفتم و زدم لبخند نداشتم ساالرو نصيحتاي ي حوصله که من

 ...خنديد ساالر

 ...پيشمون اومد دوباره ساميار

 .بزن پيانو شدم عاشقت با سمن-

 ...قبلي همون...نه-

 چي؟ کنم خواهش-

 ...ميکنم فکر روش-

 .بدجنس:گفت و ساميارخنديد

 ....ريخت بهم موهامو
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 ....ميکنه کارو همين هميشه...بگو چيز يه تو ساالر...اَه...اينکارو نکن:گفتم غر غر با من

 ميکني؟ اذيتش چرا:گفت و خنديد ساالر

 ...کن امتحان توام...ميده کيف خيلي:ساميار

 ....دنبالش دويدم منم کرد فرار شدم عصبي من فهميد گفت که اينو

 ...ميکشمت ساميار:من

 ...بگيريم تونستي اگه-

 !!مگه؟ شدين ديوونه....ميبينه مياد يکي االن ها بچه:ساالر

 ...نزن حرف اصال ديگه تو:زدم داد من

 ...افتادم و کرد گير سيما از يکي به پام که ميدويدم داشتم

 سريع شد خشک خندش من طرف برگشت ساميار...باش مواضب سمن ميگفت که ساالر داد با

 ...پيشم اومد

 !!!سمن:ساميار

 ...صندلي رو نشوندن کردن بلندم و ما پيش اومد دويد ساالرم

 خوبي؟:ساالر

 نشد؟ چيزيت جان سمن:ساميار

 ...ميکنه درد يکم...زانوم:من

 !!!باشه؟ نشکسته:ساميار

 ...نکنم فک...نه:من

 بلندشي؟ ميتوني سمن:ساالر

 ...آره-

 ...شدم بلند آروم
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 شده؟ چي:آلفرد

 ...افتاد:ساميار

 .ميکنن باز درارو االن حاضرشين:آلفرد

 .باشه:ساميار

 صحنه؟ پشت بريم:ساالر

 .سالن تو بياين بامن...ديگه آره:ساميار

 ...ميکنه درد پام ساميار:گفتم رفتيم راه که يکم

 ...کن تکيه ساالر و من به-

 ..ديگه سالن يه تو رفتيم برادرام کمک با

 بزني؟ پيانو ميتوني حاال:آلفرد

 .ندارن مشکلي که دستام ديده ضرب نتونم؟پام چرا:من

 بياي؟ باال رو صحنه رو ي پله تا سه ميخواي پات اين با:ساميار

 نه؟ مگه...ميکنه کمکم ساالر:گفتم و کردم نگاه ساالر به

 ....اومدم من ميفهمن همه:گفت و زد لبخند ساالر

 .بفهمن بايد که باالخره-

 .عزيزم باشه:گفت و زد لبخند ساالر

 ...نشستيم ماهم و استيج رو رفت اون و شديم سالن وارد باساميار خوشحالي با

 ....ميزدم دست ساميار واسه و ميزدم داد و جيغ انرژي با ولي ميکرد درد يکم پام اينکه با من

 ...کن همراهي باهاش ميزني؟آرومتر داد اينقدر چرا...ديگه بسه سمن:ساالر

 ...ساالر کنم کنترل خودمو نميتونم اصن واي-

 ...عاشقتم...ساميار:زدم داد بعد
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 ...خنديد و کرد نگام ساميار دادم با

 ....ميزدم پيانو بايد من که آهنگشم آخرين

 همه و شد دوبرابر همه دادا ساالر ديدن با...استيج رو رفتم و شدم بلند...کرد کمک بهم ساالر

 ....نشست دوباره و کرد تشکر شد خم اونم...ميکردن صدا اسمشو

 ...ديد ضرب پاش کرد شيطوني دوسانس بين شما اومدن از قبل:ساميار

 ...کردم نگاه چپ چپ ساميارو من و خنديدن جمعيت

 بينظير شما انرژي گرما اين تو واقعا....داشتم اجراهارو بهترين از يکي امشب:ساميار

 نارک استيج رو بار اولين براي که خواهرم و...برگشته تازه که عزيزم برادر حضور با مخصوصا...بود

 ...ميزنه پيانو من

 ...ميزدن داد و دست و سوت دوباره جمعيت

 ....نگفتم چيزي و زدم لبخند من

 ....خوند آخرم آهنگ ساميار

 ...يمميخورد غذا داشتيم و بوديم نشسته بود دريا لب که رستورانا از يکي تو که بود39311ساعت

 ...اشکان من بغل و آلفرد ساالرم کنار...بودم نشسته ساالر کنار و ساميار روبروي من

 نميخوري؟ خوب چرا سمن:ساميار

 ...نيست گشنم-

 ...بچه نکن ناز بخور:ساالر

 .عمته بچه-

 ...نکن اذيتش ساالر:گفت ساميار که بگه چيزي خواست ساالر

 .بخور غذاتو توام:گفت من به رو بعد

 ...ميزد موج خستگي چشاش تو....سوخت دلم

 ...هتل برگشتيم بعدم و خوردم غذامو
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 ...حموم ميرم من:ساميار

 شد؟ خوب پات سمن...برو:ساالر

 ...ميرم راه راحت که ميبيني...آره-

 ...بخير شبتون:آلفرد

 .بخير شب:ساالر

 ...بيام کنم عوض لباس برم:من

 .داريم پرواز 33 ساعت فردا...بخواب برو ديگه:ساالر

 ....زود چقدر-

 ...داره کنسرت شنبه ساميار تهران برگرديم زود بايد-

 ...بود رفته يادم....آره...اِ-

 ...ساميار اتاق تو رفت و بوسيد صورتمو ساالر

 جمع مووسايل داشتم...کردم وحشت زانوم ديدن با...پوشيدم سفيدمو شلوارک....اتاقم تو رفتم منم

 ...زد در ساميار که ميکردم

 بيداري؟ سمن-

 ...تو بيا...آره-

 ...تو اومد ساميارم و تخت رو نشستم

 ...رئال برمداي شلوار با بود پوشيده سفيد اي حلقه

 ...شده کبود چقد...اوه:گفت پام ديدن با ساميار

 .نشست کنارم اومد

 ...ديگه تو شاهکاره-

 ...خودته تقصير...بگيري آروم ميخواستي-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر SingerDemor | شدم مي عاشق نبايد رمان

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

 

79 

 

 داري؟ چيکارم حاال-

 .زد زنگ مامان...آهان...رفت يادم-

 ميگفت؟ چي خب-

 ...کردن خواستگاري ازت راد ي خونواده-

 ...کردن غلط-

 ...نداره خبر ماجرا از مامان سمن ولي...گفتم همينو منم-

 ...کنم ازدواج کشور از خارج ميخوام...نمياد خوشم ايراني پسراي از من بگو بهش-

 ...گفتم همينو:گفت و خنديد ساميار

 ...نزديکه بهم فکرامون مياد خوشم:گفتم و خنديدم منم

 ...کرد بغلم و ريخت بهم موهامو ساميار

 ...ميشم تنها من کني ازدواج تو اگه ساميار:من

 ...بسي جدم هفت واسه تو...که نيستم ديوونه...ندارم ازدواج قصد فعال من-

 ...بخواد دلت خيليم:گفتم و شکمش تو زدم مشت

 ...رفت و گفت بخير شب شد بلند بوسيد سرمو

 ....خوابيدم منم

 از دارين دوست اگه دمورگان خانوم:وايساد سينه به دست در چوب چهار تو اومد زد در ساميار

 .شين بلند خواب

 .سرم رو کشيدم پتورو و خوابيدم پهلو به من

 تا يدمم قلقلکت اينقدر نشدي هيچ که شدي بيدار ميشمارم سه تا....سمن؟...ديگه پاشو:ساميار

 ....935....9....3...بپره خوابت

 ...نشستم شدم بلند سريع1گفت تا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر SingerDemor | شدم مي عاشق نبايد رمان

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

 

81 

 

 ....ميشمارم 1تا گفتم...نشد...نه:گفت و کرد آميزي شيطنت ي خنده ساميار

 ...کردم نگاش اخم با و شدم بلند تخت رو از..ميکنه گفته که رو کري بودم مطمئن

 چند؟ ساعت مگه...بدي خيلي ساميار:من

 .7341:ساميار

 ...بخوابم ميخوام بيرون برو...بابا اي ديوونه چي؟تو-

 کني؟ پرت منو حواس ميخواي:گفت و خنديد

 ....ميکشمت بشي من نزديک ساميار-

 ...زدم جيغ و بيرون دويدم يهو من...شد نزديک آروم بهم و زد لبخندي ساميار

 ...ببينم وايسا:ساميار

 نگاه مارو تعجب با داشت بود اومده بيرون اتاق از و بود پوشيده بيرون لباس تازه که ساالر

 ...بود نشسته مبل رو آلفردم...ميکرد

 ...بده قلقلکم ميخواد:گفتم و ساالر پشت رفتم سريع

 چرا؟:گفت و خنديد ساالر

 .بوديم گذاشته شرط:ساميار

 ...نگفتم چيزي که من:من

 ...شو بيخيال رو ايندفه...قلقلکيه خيلي که ميدوني:ساالر

 ...ميخنديد مياورديم در هم واسه که ساميار منو اداهاي از ميکرد نگاه مارو که آلفردم

 ...ميدي طول ساعت6 که حموم برو بيا:ساميار

 ...ساميار بغل پريدم...عاشقتم من گلم داداش...عزيزم:من

 ...کنن نگام اونجوري...بغلم پريدي خودت:گفت و کرد ولم...خنديديم هردو و داد قلقلکم کوچولو يه

 ...بخدا اين ديوونه:گفت و کرد کنترل خندشو ساالر
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 ...ندادم گير لباست به تا برو:گفت و بوسيد صورتمو ساميار

 ...کرديم عصبانيم االن!!!بشينما آلفرد پاي رو برم نکن کاري:گفتم گوشش تو آروم من

 ....اتاقم تو رفتم و گفتم ببخشيد سريع منم....کرد نگام جدي و اخم با

 کردم جمع کامال موهامو...پوشيدم آديداس سبز شلوار مانتو.پوشيدم ورزشي لباس و گرفتم دوش

 ...بيرون رفتم و برداشتم آفتابيمم عينک.گذاشتم سفيدمو کاله روش بعدو زدم لچک و

 ...کرده چه خواهرم بابا:ساالر

 ...نميادا خوشم...نکن نگاه زياد:ساميار

 ....خنديديم

 ...سفيدت کتون شلوار...آ با...بپوش سبزتو الگست بلوز برو سامي:من

 ...بريم...خوبه همين:ساميار

 ...کردم اخم من

 .نشکون دلشو...ديگه بپوش برو...ساميار:ساالر

 ...باشه:ساميار

 قرمزي تيشرت ديدم ساالرو لباس تازه من.کنه عوض لباسشو تا اتاقش تو برگشت ساميار

 دهپوشي مشکي لي شلوار با اونو و داشت اسفنجي باب و پاتريک عکس روش که بود پوشيده

 پوشيدي؟ چيه اين:گفتم و خنديدم...بودش

 ديدي؟ االن پوشيدم اينو ساعت3:ساالر

 ...ايول...جالبه خيلي...ديگه سامياره تقصير...ببخشيد....چيش-

 منه؟ تقصير چي:ساميار

 ...شدي خوشگل حاال-

 ...بودم:گفت خنده با و زد چشمک ساميار

 ...ديگه بريم:من
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 ...وايسين لحظه يه:ساميار

 ...ددش بهم و بيرون اومد من گوشي با و اتاق تو رفت

 ....گلم داداش مرسي:من

 ...ميکنم خواهش:ساميار

 .بود پايين آلفردم..بودن اونجا گروه ي همه...پايين رفتيم

 ...طرفمون اومدن دختر چندتا نشستيم تا...نشستيم ها بچه پيش ماهم

 کني؟ امضا اينو ميشه ساميار.....:

 ...خالشه پسر انگار...رو پر

 بگيريم؟ عکس ميشه...:

 ...حتما:لبخند با ساميار

 ...ميگيرم حالتو...حتما کوفتِ

 ...بيا توام لطفا بگيري؟ساالر عکس ما با توام ميشه سمن...:

 ....متاسفم...نميگيرم و نگرفتم عکس دمورگان آقاي طرفداراي با تاحاال من:سمن

 .نزارين منتظرشون ميگيرين عکس اگه شما دمورگان آقاي:گفتم ساالر به رو

 ميکني؟ صدا اينجوري داداشاتو هميشه تو جون سمن!!وا...:

 فضولي؟ زيادي نميکني فکر:گفتم جدي خيلي

 ...کردن نگام برگشتن پسرا همه حرفم اين با

 ...بديم سفارش بياد بگو گارسون به ممکن اگه ساالر برادر:من

 باشين؟ مردمي يکم نيست بهتر...:

 .بگين شما بودم مونده-

 ...رفتن و گرفتن عکس ساميار و ساالر با دوستاش و دختره

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر SingerDemor | شدم مي عاشق نبايد رمان

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

 

83 

 

 .نشست ساالر کنار کرد عوض جاشو و کرد نگاه چشام تو عصبانيت با ساميار

 ...واقعاکه:من

 ...هستي کي ديگه تو:گفت و خنديد ساميار

 ...خودم از تر خل دوتا خواهر:من

 .ايول...گرفتي حالشون خوب:علي

 ...ديگه دادن بنفس اعتماد اين به تو مثل تا4:ساميار

 !!!بزني منو غريبه همه اون جلوي که نميخواي:گفت ديد که منو عصبي قيافه

 ...ميکنم اينکارو بدي ادامه ديگه يکم اگه:گفتم حرص با من

 ...گشنگي از مرديم...ها بچه ديگه بسه:گفت ميخنديد که ساالر

 سفارشامون بعدم ربع يه و داد سفارش کامل صبحونه سهتامون هر واسه ساميار و اومد گارسون

 ...آوردن

 ...فرودگاه بريم و برداريم وسايلمون تا باال رفتيم و خورديم رو صبحانه

 ناشناس شماره...کردم نگاه...خورد زنگ گوشيم که ميکردم جمع بود مونده که وسايلي داشتم

 ...بود

 ...اتاق تو اومد ساميار...کردم صدا ساميارو بلند من

 جانم؟:ساميار

 ...راتينه کنم فک:گفتم و گرفتم طرفش به گوشيمو

 بودي؟ کرده پاک شمارشو:گفت اخم با و گرفت گوشو

 ...آره-

 بله؟:داد جواب گوشيو

 .سالم:گفت من من با راتين
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 !!خب؟-

 ....با ميتونم-

 !!ميزني؟ زنگ هي مگه ميخاره تنت.نزن زنگ هم ديگه.نه:گفت و کرد قطع حرفشو ساميار

 ...بفهمي منو که نيستي عاشق تو-

 ...شو خفه-

 ....ميکردم نگاه ساميار قيافه به ترس با

 !!!نميشه؟ حاليت حرف چرا تو-

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

 ...ميکنم شکايت ازت مزاحمت جرم به وگرنه ديگه نزن زنگ-

 ديد که ساميار و بود شده جمع چشام تو اشک....بود خورد اعصابم بود زده زنگ بازم اينکه از

 نيبارو نبينم:گفت و گرفت صورتمو دوطرف...کنارم زمين رو نشست و کرد قطع سريع گوشيو

 باشه؟...شده تموم چي همه...بشيا

 .اتاق تو اومد ساالر...کرد بغلم و بوسيد محکم گونمو ساميارم...زدم بخند

 ...دارم دل منم بابا...بسه کردين بغل همديگرو چقدر هر...شدا دير:ساالر

 ...حسود:گفتم من و شديم جدا هم از خنده با ساميار منو

 !!ساميار؟ همش....برادرتما منم...ديگه داره حسوديم:ساالر

 !!داري؟ بيجا انتظارات اومدي حاال نبودي سال سه:گفت و خنديد ساميار

 باشه؟...توسرم بزنين منو رفتن ميارين کم حرف هم شمادوتا:ساالر

 ...شد دير که بريم:من

 ...ميکني عوض قشنگ بحثو اينقدر که عاشقتم:ساميار

 .جان سمن ميرسيم هم به:ساالر
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 ...سلطانم هستم شما با بحث مشتاق....حتما:من

 ...ديوونه:گفت و زد گردني پس يه ساميار

 ساالر؟ ميزني؟ميبيني چرا...رواني-

 ...ميخنديدن فقط ساميار و ساالر

 ...بيرون اومد اتاقش از من با همزمان آلفردم بيرون رفتم و وسايلموبرداشتم اونا به توجه بي

 .اومدن و برداشتن وسايلشون ساالرم و ساميار

 ...بمونيم جا کنم فک...شد دير واي:گفتم و کردم نگاه ساعتمو من

 ...33به دهدقيقه االن داريم پرواز 39ساعت...بابا نه:ساالر

 !!!ساميار؟:من

 ميان؟ علي و اشکان فقط که ميدوني راستي...حاضربشي تا ميدادي طول تو39ميگفتم اگه خب-

 چرا؟...نه:تعجب با من

 .کنن استراحت حسابي کنسرت واسه تا تهران برن ميخوان-

 ...ميگذشت خوش بيشتر...بودن همه کاش اي...ولي شد بد-

 ...خورد زنگ ساميار گوشي

 .پايينيم اشکان منو...ديگه بياين سامي:علي

 اومده؟ ماشين....ميايم داريم:ساميار

 ...باشين زود...بابا آره-

 ... اومديم...باشه-

 ...فرودگاه بعدم....پايين رفتيم و کرد قطع تلفن

  نشستيم جا يه رفتيم کنن اعالم پرواز تا فرودگاه رسيديم33311ساعت

 ..داشتيم باديگارد کاش اي:من
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 چرا؟:تعجب با ساميار

 چي؟ سرمون رو بريزن اگه-

 ...که نيستن ديوونه...بابا نه-

 ...انگليسم ي ملکه ميکردم احساس...داد حال خيلي ديشب ولي-

 ...خنديدن بلند ساالر و ساميار

 !!!روانيا؟ گفتم جک مگه...کوفت-

 !!ما؟ بدون ميخندين؟اونم چرا:علي

 ...انگليسي ي ملکه خواهرم چون:ساالر

 سالشه؟81نزديک که پيرزنه همون:اشکان

 ...خنديدن همشون دوباره

 چرا؟ ديگه تو اشکان...که واقعا:من

 ...نکنين اذيت عشقمو...ديگه بسه:گفت و کرد مصنوعي اخم به ساميار

 ...جنابالي عشق شدم حاال گفتين پرت و چرت...کردي خندتو-

 کني؟ قهر باهام ميخواي...من سمنِ-

 ...بوسيدم صورتشو و کردم حلقه بازوش دور دستمو و زدم لبخند

 ...کنين رعايت دمورگان خانوم:علي

 ...ميشه حسوديش...نداره خواهر عزيزم نکن توجه:ساميار

 ...خواهرت جاي منم...نخور غصه جونم علي...بد چقدر:من

 ...ميشه درست بگيره زن اون...ساالري منو خواهر فقط تو...نکرده الزم:ساميار

 ...آخه بيارم کجا از زن:علي

 .نباش نگران....ميکنم پيدا واست خودم:من
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 ...نميرسه ما به خيري که اينا از....سمن تو مرام بازم:علي

 !!ميگما...بزن حرف کمتر علي:ساميار

 .ميشم ساکت....باشه...باشه:علي

 ميگي؟ چيرو:من

 ...نيست مهم:ساميار

 ...بگي بايد...نخير-

 کي؟ از آکادمي نام ثبت سمن:ساالر

 ...مرداد98از بود گفته زبانم دبير:من

 پرسيدي؟ چرا:ساميار

 ميرفتي؟ کالس کجا زبان واسه...همينطوري:ساالر

 .خونمون مياد.بابا دوست...خصوصي...ميشه شروع مرداد91از...ميرم هنوزم:من

 ...بهتريناست از يکي ايران تو....عاليه دبيرش:ساميار

 .دبيرستان از دبيرمه وقته خيلي:من

 .شديم هواپيما سوار تاخير دقيقه31با ما و کردن اعالم پروازمون

 ...بود ما مال کال هواپيما ويژه قسمت...نشستيم صندلي يه رو کدوم هر

 ميکنين؟ ميل ناهار کي:مهماندار

 کي؟ سمن....نميدونم:ساميار

 ...ديگه ميخوريم چيز يه رشت همون...ميرسيم9تا-

 ندارين؟ مشکلي شما ها بچه:سامار

 ...بيارن گفت خوراکي فقط ساميارم و نه گفتن همه
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 گوشم از يکيش نشده دقيقه5که ميدادم گوش داشتم...بستم چشامو...آوردم در فريمو هندز من

 ...شد کشيده

 ... کنارم بود اومده ساميار

 ساالر؟ بازم....خواهرم؟ ميده گوش چي-

 ..آهه غمو از پر...شبام تو بدون-

 ...اشتباهه آخرش ميبيني...بري تنها اگه:ساميار

 ...دارم دوست آهنگو اين خيلي-

 ...دارم دوست تورو خيلي منم-

 و شونم رو بود گذاشته سرشو ساميار...کرديم گوش بار1 آخرش تا آهنگو باهم و زدم لبخند

 ...بود برده خوابش

 خوابه؟:پيشمون اومد ساالر

 ...برده خوابش تازه...آره:من

 ...نميشدم غافل ازت سال1 کاش اي:گفت و زد لبخند

 دوست ارسامي از بيشتر خيلي تورو من.واسم نميزدي زنگم حتي:گفتم لبخند با و زدم خندي نيش

 احساس موقع اون من...هست ساميارم تقصير...بشم دوست راتين با شدي باعث تو...داشتم

 آل دهاي لحاظ هر از راتين...کنه حمايتم و باشه پشتم تا داشتم نياز کسي به....ميکردم تنهايي

 ...کردم قبول داد پيشنهاد بود آشنامونم چون...اخالق خوش و خوشتيپ و خوشگل...بود

 ...نباشم شايدم....نميدونم....بشم عاشقش نميکردم فکر

 جوري؟ اينقدر ساميار با کي از:ساالر

 ...ميشه سالي3-

 سرپايي؟ چرا....بشين بيا:من

 ...االرس منو وسط ساميار و بودم پنجره کنار من...نشست ساميار صندلي کنار و زد لبخند ساالر
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 دارين؟ ميل چي:مهماندار

 ...لطفا باشه سفارشي.بستني من:ساالر

 ...بستني منم:من

 مدل؟ چند:مهماندار

 ...تره خوشمزه همه از که مدل سه:ساالر

 ...طالبي هم دوتا و اي پسته تاهم1...شکالتي تا1:من

 ديگه؟ باشه ظزف تو:مهماندار

 .آره:ساالر

 ...آوردن بستنيامون بعد دقيقه31

 ...ميخورديم بستني و ميخنديديم باهم و ميگفت جک ساالر

 ...بگم اينو بزار حاال:ساالر

 ميزنين؟ حرف اينقدر چرا آخه:ساميار

 بيداري؟ تو:من

 ...ميزنم حرف دارم خواب تو...نه:ساميار

 ميخورين؟ بستني من بدون:گفت و کرد بلند شونم رو از سرشو

 ...نخوابي ميخواستي:ساالر

 ...بخوري توام گرفتم زياد...ساميار بيا...داره گناه گلم داداش ساالر:من

 ...گلم خواهر مرسي:ساميار

 رفح کلي شهر تو رستوران يه بعدم و فرودگاه برسيم تا...گرفت ازم بستنيو و زد چشمک بهم

 ...خنديديم و زديم
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 قعاش من...داخل رفتيم و شديم پياده ماشين از همونجا...بوديم ويال در جلوي 1ساعت ناهار از بعد

 و انار و سيب درختاي از پر بزرگ باغ يه از ميشدي وارد که بزرگش در از....بودم ويالمون

 ...داشتيم درختيم خونه ويال نزديک تقريبا باغ ته...پرتقال

 بزرگتر خيلي ولي بود دوبلکس خونمون مثل که ويال خود به برسيم تا کشيد طول اي دقيقه1...9يه

 يطالي سفيد ويالمون ترکيب...کامل وسايل و تجهيزات با داشت خواب اتاق تا5 دومش ي طبقه و

 مراقبت ويالمون از مرد پير و پيرزن يه بود ويال اول خونش اون که داشتيم سرايدارم...بود

 سيک که بود نياز و داشتيم ويال تو زيادي بزرگ طاليي هاي مجسمه و قيمتي وسايل...ميکردن

 ...بوديم گذاشته امنيتيم سيستم حال اين با اما کنه مراقبت

 اگه ات بود ويال تو ماشينم يه هميشه...داشتيم ويال پشت درم يه ما که بود دريا ويالمون پشت

 ...باشيم نداشته مشکلي اومديم ماشين بدون

 ...ها بچه اومدين ش? ?خ....سالم(:سرايدارمون)سليمان حاج

 ..ممنون:لبخند با ساميار

 ساالري؟ تو پسرم-

 ...بله...سالم:ساالر

 ..خوشحالم خيلي...برگشتي که خوب چه-

 ...ممنون:ساالر

 ...ويال داخل رفتيم و کردم گرمي پرسي احوال منم

 دريا؟ بريم اول:من

 گرما؟ اين تو...نه:ساميار

 !خواهش!!مگه؟ چيه خب-

 ...ميريم بعد بشه خنک هوا بزار...ميشي مريض...نه:ساميار

 ....باشه:گفتم ناراحتي باحالت

 ...بزرگه چقدر اينجا:علي
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 ...قصره:اشکان

 بزرگه؟:آلفرد

 نيست؟:من

 ...منه اتاق ي اندازه:آلفرد

 ...کوچيکه اينقدر واستون اينجا که ببخشيد عزيز آلفرد...واي:من

 ...سمن:ساميار

 ...آخه کن نگاش:من

 ...ببخشيد شما پرنسس زادست اشراف:گفت گوشم تو و خنديد ساالر

 ...زشته...نزنين حرف گوشي در:اشکان

 ...ايش...دخترا اون از يکي ولي...اشرافيه هاي گربه از يکي شبيه ساالر چيه مسيدوني:من

 ...وگرنه...نميزنم بهش حرفي تو احترام به فقط:گفت ساميار به رو و رفت اي غره چشم آلفرد

 ...بگو داري چي؟جرئت وگرنه:گفتم اخم با و کردم قطع حرفشو

 پاچه حداقل شما قول به...سگ به رحمت صد:گفت لب زير ميرفت ها پله طرف به که همونطور

 ...ميگيره

 نميزني؟ حرف بلند چرا:من

 .سمن:ساميار

 بياد؟ باما ديوونه اين گفت کي اصن...اَه-

 ...ميکنه روي زياده داره خواهرت ساميار:آلفرد

 ...ازت ميخوام معذرت من.آلفرد باال برو:ساميار

 ...نميگفتن هيچي و ميکردن نگاه آلفرد منو فقط علي و ساالر و اشکان

 ميکني؟ خواهي معذرت چرا:من
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 داغون مچم:گفتم و کردم جدا دستمو...بيرون آورد ويال از و گرفت دستمو طرفم اومد ساميار

 ...بدي خيلي...شد

 دادي؟ گير آلفرد به چته؟چرا تو:ساميار

 ...بهتره ما از بگه ميخواد...اون مال چي همه و جا همه ميکنه فکر چون:من

 .جان سمن گفت اونطوري منظور بي:ساميار

 کردي؟ دفاع اون از چرا تو ببينم...ميگفت نبايد منظورم بي...کرده غلط:من

 خراب جلوش منو دارم انتظار تو از و دوستمه اون چون:گفت لبخند با و بوسيد گونمو ساميار

 ...بود بد يکم رفتارت...نکني

 بگم؟ چيز يه ساميار...تيپه خوش زيادي...مياد بدم ازش...آخه:من

 .بگو...آره:گفت و کرد نگام مشکوک ساميار

 نميکني؟ دعوام-

 .بگو...نه-

 باشه؟...کن دورش من از....بشم عاشقش ممکن من....من راستش-

 چي؟ يعني سمن:تعجب با ساميار

 ...کنم دعوا باهاش ميخواد دلم ميبينمش کال همين واسه...نميدونم-

 .داخل بريم:گفت و کشيد آهي گرفت دستمو ساميار

 ودنب اتاق يه تو علي و اشکان....خودمون اتاقاي تو رفتيم اي ديگه حرف هيچ بدون رفتيم که داخل

 هکرد طراحي خودم دکورشو که بودم اتاقي تو که منم....اتاق يه تو ساالرم و ساميار و تنها آلفرد

 کمد و سفيد طاليي تخت... براق و رنگارنگ هاي پروانه طرح با صورتي ياسي هاي پرده....بودم

 کيت عکس يکيش که اتاق تو بزرگ تابلوي دوتا...داشت گل طرح روش که سفيد کشويي ديواري

 عينک هردومون و کرده بغلم پشت از ساميار عکس تو...باهم ساميار و من عکس يکيم و بود من

 و قرمز ورزشيه لباس و بوديم کرده ست هردومون هميشه مثل....بود پارسال بدر31...زديم آفتابي

 ...بوديم پوشيده آبي
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 سمن؟:زد در ساميار که بودم شده اتاق غرق

 ...بياتو-

 گفتي؟ جدي:گفت و داخل اومد

 ...نه که معلومه...ساميار شدي ديوانه-

 ...کردم فرار و دويدم منم که طرفم به اومد...دادي سکتم دختر-

 ...دويد توش ميشد همين واسه بود بزرگ اتاق

 ...خوردم چيز....کردم غلط...ديگه بيخيال سامي:من

 ....سمن عمت بر-

 ...داري چيکار عممو:گفتم و خنديدم

 .داريم کارت....ساالر منو پيش بيا کن عوض لباستو-

 ....باشه:من

 ...خورد زنگ گوشيم

 کيه؟:ساميار

 .ژينوس:گفتم و کردم نگاه صفشو

 ....نيستا کن ول:ساميار

 ...بگم چي-

 .دادم جواب گوشيو

 سمن؟:ژينوس

 چيه؟-

 شمالي؟-

 ميدوني؟ کجا از تو:گفتم تعجب با
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 .گفت رويان-

 .شمالم آره...:ميرسم حسابش به

 پيشت بيام ميشه-

 شمالي؟ تو مگه-

 .اومديم آرزو و دريا با....آره-

 ...من؟داداشم پيش بياي چرا حاال...آها-

 ...ببيني چيزيو يه بايد....دارم چيکار داداشتو...خنگول:گفت و کرد قطع منو حرف

 چي؟-

 ...بگم نميتونم تلفن پشت-

 .اينجا بياين7ساعت...بلده دريا ويالمون:گفتم و کشيدم آهي

 ....سمن ممنونم-

 ...ندارما کردنو بحث ي حوصله ژينوس-

 !!!نيست؟ خودم اسم ژينوس؟حيف ميگي من به هنوزم تو:گفت و خنديد

 .نشو صميمي زود....کنم قطع بايد ديگه خب:گفتم و خنديدم آروم

 ...خدافظ.....باشه-

 رفتم و پوشيدم برداشتم آديداسمو زانو باالي ايه سرمه پيراهن کمدم از و کردم قطع گوشيو

 يه؟چ من با مشکلت:گفت و شد نزديک بهم....بيرون اومد و شد باز آلفردم اتاق در همزمان...بيرون

 ....باشم داشته مشکلي باهات بخوام تا نميبينم تورو-

 ....نبودي ساميار خواهر اگه-

 چي؟ نبودم اگه:گفتم و کردم نگاش اخم با

 ...نميرسه ذهنتم به حتي که ميفته اتفاقي.....ميشه بد برات کوچولو خانوم ببين-
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 ....ميکني غلطي چه ببينم ميخوام....نيستم ساميار خواهر کن فک:گفتم و زدم خندي نيش

 ....باش منتظر-

 ...شد رد کنارم از و زد لبخندي

 ...ساالر و ساميار اتاق تو رفتم و زدم در

 ...اينجا بيا:گفت و زد لبخند ديدنم با ساالر

 ....نشستم کنارش منم..پيشش بشينم تا کرد اشاره کنارش به و بود نشسته تخت رو

 حمومه؟ ساميار:من

 پوشيدي؟ لباس اينطوري تو باز.االن مياد....آره-

 ...ساالر ديگه بيخيال-

 ...رويان...خورد زنگ گوشيم

 ...جنين سالم-

 ...توام فکر به که بگو منو...جنين کوفته-

 شمالم؟ گفتي ژينوس به چرا ببينم بگو....حاال خب-

 ...رفت در دهنم از سمن جان به-

 .بگو....ميبخشم ايندفه-

 چيو؟-

 زدي؟ زنگ داشتي کاري جان جنين:گفتم و خنديدم

 .شده شروع آکادمي نام ثبت سمن.....نبود حواسم....آره...آره...آها-

 امروز؟-

 ....آره-

 ...بيرون اومد ساميار
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 نرفتي؟ تو چرا رويان-

 !!!سمن ميگي پرت و چرت چرا-

 ....برگشته ساالرم....خوبه ساميارم آره....خب-

 اونجاست؟ ساميار-

 ....هستن هردو...آره-

 ...عزيزم باي....ميکنم قطع من پس....اوه اوه-

 .خدافظ-

 بود؟ رويان:ساميار

 ديگه؟ وصله اينترنتش اينجا سامي....رسوند سالم...آره-

 ...آره-

 داشتين؟ چيکارم...بگين...خب-

 .نباشي تنها ما پيش بياي گفتم:ساميار

 ...زد زنگ ژينوس...مرسي:گفتم و زدم لبخند

 ....ديگه آريستاست همون منظورت:گفت و خنديد ساميار

 .ايش....ژينوس اسمش نخير-

 ميگفت؟ چي...حاال خب-

 .اينجا ميان7ساعت-

 چرا؟:ساميار

 ...بزنه حرف باهام ميخواد موضوعي يه درمورد-

 شمال؟ اومد کي-

 ...نياين پايين شماها.....امروز همين-
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 چرا؟:ساالر

 ...ساميار عاشق ژينوس چون-

 ....خوشتيپ خوشگل....منن عاشق همه:ساميار

 ...ميزنمتا ساميار-

 به.اينجا ياينب ميگفتي نبايد ولي.نباش نگران.پايين نميام:گفت ساميار و خنديدن ساالر و ساميار

 .باغ تو ببرشون من نظر

 .بهتره داخل بيان.تاريکه هوا اونموقع....بابا نه:ساالر

 کنيم؟ چيکار آلفرد و علي و اشکان:ساميار

 ....که نميميرن بمونن باال دوساعت يه حاال:ساالر

 ....ساالر عاشقتم يعني:من

 .بوسيد گونمو و زد لبخند ساالر

 ....بپوشم لباس ميرم من:ساميار

 ....ميام ديگه ساعت نيم يه ميرم من....باش راحت تو:من

 ....باشه:ساميار

 ...زدم زنگ رويان به و اتاقم تو رفتم

 سمن؟ جانم:رويان

 ....بزنم حرف باهات نشد اومد ساميار يهو-

 بود؟ پيشت ساالرم-

 ....نيست گير اون ولي آره-

 ....بگيريا جشن بايد....ميگم تبريک برگشتشو راستي-

 ...داره کنسرت همش االن...بعد بشه خلوت سرش ساميار يکم بزار....ميگيرم حتما آره-
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 ...مياما شنبه من-

 ميان؟ هم بقيه و شقايق...باشه-

 .بيام رامون با ميخوام من سمن....نکنم کف...ندارم خبر-

 ...خوبه....باشه-

 ببيني؟ ميخواي رو آنيال ظهر از بعد جدي جدي-

 ...خوبه اسم خيليم....ژينوس....چيه آنيال....گاگول-

 ميکني؟ چيکار آکادميو....ديگه اي ديوانه تو:گفت و خنديد رويان

 ....نميدونم-

 ...ميشه تنگ واست دلم من....سمن نرو-

 ....رويان کن درکم ولي طور همين منم-

 نميشه؟ ايران تو-

 .هست ترم سخت برادرام بخاطر من واسه....سختي به ولي ها ميشه.نه-

 چرا؟-

 ....خوانندن اونا خب-

 ...بشه بد واسشون ممکن....ميگي راس-

 .کردم نام ثبت شايد حاال-

 ...بگو ساميار به-

 حرف باهاش موضوع اين درمورد نميزاره ديگه حتي....ميکنه يکسان خاک با مگه؟منو ديوانم-

 .ميريزه بهم چي همه کال ديگه کنم نام ثبت ميخوام بفهمه....بزنم

 خاصي ماخ با و موند ثابت دستگيره رو دستش و شنيد آخرمو مکالمهي و بود اتاقم در پشت ساميار

 ....ميزنم حرف دارم باکي نميدونست خب ولي....داد گوش بيشتر
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 .سمن ميشه بد خيلي نگيم:رويان

 ....که ميشناسي منو....رومه روحي فشار....برم بايد من جان جنين-

 ....شو بيخيال خدا تورو!!!چي؟ که آخرش آخه-

 ....کنم قطع نداري کاري اگه...رويان کنم تمرين آهنگ ميخوام-

 ...برسون سالم ساميارم به....باش خودت مراقب....عزيزم نه-

 ..برسون سالم رامون به توام....حتما باشه-

 ...خدافظ...باشه-

 .خدافظ-

 به اصال....اقات تو اومد ساميار که ميگشتم آهنگ دنبال داشتم برداشتم تبلتمو با و کردم قطع تلفن

 ....شنيده حرفام از چيزي که نياورد خودش روي

 ميکني؟ چيکار:گفت لبخند با

 ...کنم گوش خالق آهنگ ميخوام-

 ...که حفظي-

 ... آره-

  تو اين منو اين من قصه هر خالق اي

 تو اين منو اين بزن زخمه دلم ساز بر

 سالي و ماهي برام تو از جدا لحظه هر

 خالي تو جاي ميزنم داد نفسم هر با

 ....زد آهنگشو و پيانو پشت نشست ساميار

 ....ميکردن نگام لبخند با هردوشون....اتاق تو اومد ساالرم

 کشيدن تو ناز عاشق منم
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 ديدن رو تو تنها بريدن همه از تو بخاطر

 کشيدن انتظار عاشق منم

 ديدن رو تو تنها شنيدن کوچه از تو پا صداي

 

 زاره شوره شفاي دستات که بلندي ابر اون تو

 مياره سجده تو به موج هر که نوري ساحل اون تو

  داره تو از بهارو هرگل که عشقي سبز فصل تو

 خاره گلخونه گل نباشه تو نوازش اگه

 

 مياره غزل هر تو شاعر که کالمي آخرين تو

 نداره غزل ديگه شعراش تو هم خدا تو بدون

 عشقي گوي قصه که بمونه عشق شوکت که بمون

  عشقي آبروي تو شکسته عشق حرمت که نگو

 .مرسي.....بود بينظير:ساميار

 ....بينظير از باالتر چيز يه:ساالر

 ميان؟ دوستات7:گفت من به رو و زد لبخند ساميار

 .آره....دوستمه يکيشون فقط-

 .بيان تا کن تمرين پيانو يکم پاشو پس:ساميار

 .بخوابم يکم ميخوام....ندارم حوصله....بيخيال-

 ....نميکنما بيدارت من:ساميار

 ...بخواب....عزيزم ميکنم بيدارت من:ساالر
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 ....کردم لوسش من ميگن همه بعد:ساميار

 مگه؟ کني بيدارم ميميري....نيستم لوس من:من

 ....خودم هن ميشي خسته تو نه....ميکشه طول صبح تا کنم کل کل تو با....جان سمن بخواب:ساميار

 .بخوابه سمن بزار بريم بيا:ساالر

 ميشي؟ بيدار چند ساعت:ساميار

 ....ديگه ساعت نيم يه-

 ....برد خوابم سريع و کشيدم دراز منم و بيرون رفتن ساالر و ساميار

 ....شدم بلند و زدم جيغ شد خالي صورتم رو آب وقتي که بودم خوابيده بود ساعت نيم تازه

 .....بودم شوک تو نازنين و رويان و مرواريد ديدن با

 ....ميخنديدن اوناهم

 ...داد حال خيلي واي:خنده با مرواريد

 ....کرد سکته بچه...بميرم الهي:رويان

 اينجا؟!!!شماها؟:من

 ....شديم خراب تو سر رو نداشتيم جا چون....رسيديم االن همين:نازنين

 ....تو هم داريم ويال دوتا ما هم خوبه حاال:مرواريد

 اومدين؟ چطوري:من

 ساالر و ساميار پيس...اومده رامونم...بود من پيشنهاد...ما ماشين با:رويان

 مياي؟ نگفتي چرا...زدي حرف من با پيش ساعت3 همين که تو آخه:من

 .نزاشتم من....بابا بگه ميخواست خر اين:مرواريد

 ....شوکم تو هنوز:من

 ...حاال خب:رويان
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 !!!بمونين؟ اينجا ميخواين: من

 ...ديگه آره:نازنين

 رو همه و ژينوس و راتين قضيه ميبيني مرواريد نازنينو خودت تو ميدونستم چون من سمن:رويان

 ...کردم تعريف خودم ميکني تعريف

 ....کردي خوبي کار:من

 ..بيرون بريم بپوش لباس پاشو:مرواريد

 ...اينجا ميان دريا و آرزو و ژينوس:من

 ...نيان بگو بزن زنگم پاشو...سمن ديگه نکن اذيت:نازنين

 ...بيام نميزاره ساميار:من

 چرا؟:رويان

 ...مسخره چه:مرواريد

 ...ميکنم صحبت باهاش من:نازنين

 ....نکرده الزم:من

 ...نبود جنبه بي ولي....بود عاشقش و ميومد خوشش ساميار از نازنين

 ....ديگه حاضرشو پاشو سمن:مرواريد

 اب درياهم.رستوران بيان ميگم ژينوس به....ميشم حاضر منم بيارين چمدوناتون شماها تا:من

 ...اوناست

 !!!دريا؟:گفتن تعجب با نازنين و مرواريد

 ديدين؟ رو همه شماها راستي....باشه صميمي اونا با هنوز نميکردم فکر منم....آره-

 ...ميشناسن مارو ديگه...بابا آره:نازنين

 ....گرفت تحويلمون ساميار کلي:رويان
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 ....ميبينه خواهرش چشم به شمارو:من

 ....دارم برادر کافي اندازه به من:نازنين

 منظور؟:من

 ....ميشه دير...ژينوس به بزن زنگ:نازنين

 ....گرفتم ژينوس شماره....خنديدم

 سمن؟ بله:ژينوس

 )...(سنتيه رستوران بيا 2ساعت...نيا ما ويالي:من

 .خدافظ...باشه:ژينوس

 ...بريم حله....خب....خدافظ:من

 ...اينا ساميار اتاق رفتم و حاضرشدم سريع

 ...سالم:رامون

 ...اومدي خوش....سالم:لبخند با من

 سالمتي؟ به کجا:ساميار

 ....بيرون ميرم شام دوستام با:من

 کي؟ اجازه با:ساميار

 .من:ساالر

 ....نباش نگران مراقبم:گفتم و زدم چشمک ساالر واسه من

 ....نميريا قرمزتم ماشين با....کن جمع حواستو:ساميار

 چرا؟.....اِاِ:من

 ...ميکني توجه جلب کافي ي اندازه به:ساميار

 ...شرمنده...ميگه راست يکيو اين:ساالر
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 ...ميرم بابا ماشين با پس:من

 ...باشه:ساميار

 ...باش خودت مراقب:گفتن همزمان هردو که بيرون برم در از اومدم

 ...بيرون اومدم و گفتم اي باشه....گرفت خندمون هممون

 ...يريم بابام ماشين با....ها؟ بچه:من

 دارين؟ ماشين اينجاهم هرکدوم شماها:مرواريد

 ...ديگه...آره:من

 ....ديگه پولدارن:رويان

 .لوس...ايش....اي بيچاره تو نيس:من

 هست؟ چي حاال:مرواريد

 چي؟:من

 ...گاگول ديگه ماشين:نازنين

 ...سراتو...آها:من

 دستش کيممش بافت که حالي در ساميار که بيرون ميرفتيم داشتيم و برداشتم ماشين سويچ رفتم

 ...کرد صدام ميومد پايين ها پله از داشت و بود

 سمن؟:ساميار

 بله؟-

 ...بشه سردت ممکن ببر اينو-

 ....زد لبخند ساميارم.گرفتم ازش بافتو و بوسيدم صورتشو طرفش رفتم

 ....شديم خارج ويال از و ماشين سوار

 ....شد پخش فضا تو مهستي صداي...کرد روشن ظبطو بود نشسته جلو که مرواريد
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 ...ميخونديم آهنگ با همش هم ها بچه و من

  لحظه يه واسه کن نگاه من به

  ميارزه آسمون تا صد به نگات

  نازتو بکشم خدامه از من

  آوازتو لحظه يه بشنوم تا

 

  بمونم تو پيش خدامه از من

  بخونم خودم حرفاتو جواب

  ديوونت بمونم خدامه از من

  شونت امن شهر رو بذارم سر

 

  کنارم بموني خدامه از من

  ندارم رو کسي تو بجز که من

  دوري نباشه که خدامه از من

  جوري چه بگي ميخواد دلم فقط

 

  دعامون روز يه که خدامه از من

  خدامون پيش آسمون تو بره

  درد همه اون بعد اينکه عشق به

 کرد ما به نگاهيم خدا

 نبود؟ پيداتون چرا ببينم بگين:گفتم و کردم کم آهنگو من
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 ...که ميدونستي...بوديم هند: مرواريد

 ميخونين؟ پزشکي...زنگي نه ايميلي نه....ندادين خبر اومدين ولي...آره...آها:من

 ...تخصصي چه نميدونم فعال من ولي...آره:مرواريد

 نازي؟ چي تو:من

 ....نيست معلوم منم:نازنين

 شماها؟ ديدين آلفردُ:من

 آلفرد؟:نازنين

 ...آره:من

 ...نه:مرواريد

 هست؟ کي:رويان

 ناص...خوشگل....جذاب خيلي ولي...گند اخالقش...مغرور...خودراضي از....متنفرم ازش که يکي:من

 ....عاليه

 ...شدم عاشق...واي:مرواريد

 ....ايـــــــــــش:من

 بود؟ اونجا االن:رويان

 ...آره:من

 ...کنه سالم نيومد که نفهمه خيلي پس:رويان

 رستوران؟ بريم مستقيم...بابا کن ولش:من

 نزاشتي؟ قرار2تساع مگه:نازنين

 ...چرا:من

 بري؟ ميخواي االن از...خنگ خب-
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 ....8به رب يه تازه-

 ...بزنيم دور فعال...ميگه راس:مرواريد

 ميخورين؟ بستني...باشه:من

 ...نه االن...بخوريم شام از بعد:رويان

 ...باشه:من

 ...بودن اومده زودتر دريا و آرزو و ژينوس بوديم رستوران تو 2ساعت و زديم دور يکم

 ....ميشه بد حالم ميبينم قيافشو:من

 ...بيخيال...که نيست عددي:نازنين

 .....دمکر برخورد صميمي دريا با فقط و کردم اکتفا سرد سالم يه به من....شدن بلند ما احترام به

 ....کن تعريف.....خب:من

 کل و...ودب مصنوعي آبشار رستوران طرف يه...بود باز فضاي فضاشم....بود سنتي کامال رستورانش

 ..داشتيم ديد جا همه به...بوديم نشسته خوبي تخت رو....داشت قشنگي درختاي و گل فضاش

 نديم؟ سفارش:ژينوس

 ...بديم سفارش اول....چرا:من

 ...آوردن منو تا9....بياره رو منو گفت گارسون به آرزو

 ميخوري؟ چي سمن:رويان

 .چنجه و مکزيکي:من

 ...چنجه تا9 من:رويان

 ....ميخوريم دوش ما:مرواريد

 ديگه؟ دوغ همه:من

 ...آره:مرواريد
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 ....ميخورن چي گفتن درياهم و آرزو و ژينوس

 ...گرفت سفارش و اومد گارسون

 اون همين واسه و بگيره تو از اون ميخواست همين واسه...بود شده راتين عاشق طرالن:ژينوس

 .انداخت راه رو مسخره نمايش

 ....کردي کمکش توام:من

 ميفهمي؟...سمن نداشت ربطي من به ميگم:ژينوس

 اومدي؟ شمال تا حرفت اثبات بخاطر و نبوده کارتو که داري اصرار چرا حاال:نازنين

 ...جلوم گذاشت و آورد در پاکت يه کيفش تو از ژينوس

 چيه؟ اين:من

 ....ميفهمي ببينش:آرزو

 ...ينمبب نميتونستم...بود ظرفيتم از باالتر واقعا اين.....که راتين عکساي با و کردم باز پاکتو

 ....گرفت ازم عکسارو نازنين

 ...اياقت بي آشغالِ :مرواريد

 ....بودم شُوک تو و بود ريخته بهم خيلي اعصابم....بود پريده رنگم

 ....ديد عکسارو رويانم

 آورديشون؟ کجا از:نازنين

 ...واقعين که اينه مهم:ژينوس

 ...بابا بمير خفه:مرواريد

 ....نکن توهين:آرزو

 دادي؟ نشون اينارو من به چرا:من

 ....نبوده ما کار کني باور تا:آرزو
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 هيچوقت من برادرمه عاشق ژينوس که اونجايي از و....نميکنه ثابت رو چيزي عکسا اين:من

 کنزدي ميخواد بهم چرا ميفهمم...که نيستم خر....کنم رفتار دوستم عنوان به باهاش نميتونم

 ....بشه

 ....بوده ما شاهد چون آورديم دريارو ما اوال:ژينوس

 ....نشنيدم و نديدم چيزي من...نکنين دعواتون قاطيه منو:گفت و کرد قطع حرفشو دريا

 ....داد تکون واسشون تاسف روي از سري و زد خندي نيش مرواريد

 اهاتب نبود داداشت اگه باش مطمئن....داداشته عاشق نازنينم ميفهميدي نبودي خر اگه:نازنين

 ....نميشد صميمي

 هاتتن تو گروه....منو اونم از قبل...ميشناختش نميشناخت هيچکس داداشمو وقتي نازنين:من

 اينطوري نازنين درمورد نميدم اجازه بهت...هستن کنارم هنوزم نفر34هر من مال ولي گذاشتن

 ....نداري نظر اظهار حق هيچکدوم درمورد نازنين فقط نه....بگي

 ....بريم پاشين....باشه اينجا ما جاي ديگه نميکنم فکر من:ژينوس

 ميري؟ توام دريا...اومدي خوش....کم شَرِت:مرواريد

 ...منتظريم ماشين تو دريا:ژينوس

 ...ميام زود:دريا

 ...شما طرف ميام ميکنم جمع وسايلمو فردا:گفت رفتن که اونا

 دنبالت؟ بيام:من

 ....شناختمشون تازه زدن امروز تا که حرفايي با....نميخواد...نه:دريا

 ...ميگم اينطوري دشمنمن چون گفتي تو....ميگم بهت دارم ساله1 که من:من

 ...رفت...کرد خدافظي و زد لبخند دريا

 ...آورد غذامون گارسون

 ....بخوريم نفر دو اندازه به هممون بايد:مرواريد
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 ....ميخوريم:نازنين

 ....ميخنديديم وسطاش گاهي و خوردن به کرديم شروع

 خبر؟ چه شيما از:من

 ...پزشکيه اونم:نازنين

 ...ميبينيمش مهر اول پس:رويان

 دانشگاه؟ برين ميخواين مهر اول از شما يعني:نازنين

 نريم؟:من

 !!!بريم؟ ما که ميره مهر اول کي...داغونيا سمن....وووااااي:نازنين

 ....ببريم حالشو بايد االن...داديم جون سال9:مرواريد

 ...بريم آبان از خب:من

 ...روز سومين از....حد دراون ديگه نه:نازنين

 ...دوم روز....ديره ديگه نه:رويان

 ...خورد زنگ گوشيم

 کيه؟:مرواريد

 الو؟....ساميار:من

 کجايي؟-

 ...رستوران-

 ...برگرديا33 تا-

 ...عزيزم باشه-

 ...کردم قطع تلفن

 خريدي؟ آيفون کي:رويان
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 ...واسم خريد ساميار...بوديم کيش تو:من

 ...که داشتي گلکسي-

 ...شکست-

 چطوري؟:مرواريد

 ....شد نصف ديوار به خورد کردم پرت-

 مگه؟ اي ديوانه:نازنين

 ...اوهوم-

 و شدن بلند دوتاشون...بودن نشسته ما روبرويي تخت رو بودن عالي لحاظ همه از پسر تا سه

 ...ما طرف اومدن

 نشستين؟ تنها ا چر...خانوما ببخشيد...:

 ....بزاره تنها شماهارو مياد دلش کي:گفت کناريش

 ...بشناسنت ممکنه...نيار باال سرتو سمن:گفت لب زير رويان که بگم چيزي خواستم

 بديم؟ افتخار بهشون امير:گفت دوباره کناريش همون

 ...آقا نشيد مزاحم:گفت جدي خيلي رويان

 ....ميزنه حرف باحال چقدر اين جان اي:امير

 چيه؟ من درمورد نظرت:آلفرد

 ....ميکنه چيکار اينجا اين....واي:من

 نه؟...مامانياستا اون از سوسول بچه اين پيام:امير

 ...نيس مالي...داداش آره:پيام

 ....ما طرف اومد و شد بلند ميز رو از پسره يکي اون

 ...نکنين درست دردسر...بشينين بريم بياين ها بچه..:
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 ...کنيم حال امشبو بزار...ديگه بيخيال آرشام...بابا اي:امير

 نشناختين؟:آرشام

 کيو؟:تعجب با پيام

 ...شما از ميخوام عذر من دمورگان خانوم:گفت من به رو و داد تکون تاسف روي از سري آرشام

 رفتار يناا مثل نميشناختين منو اگه:گفتم هميشگي جديت با.....ميگرفتم باال سرمو بايد ديگه

 درسته؟...ميکردين

 ...گفتن ببخشيد دوتا هر و انداختن پايين سرشون پيام و امير

 ميدين؟ جوابمو اينطوري شما و کردم خواهي عذر نکردم کاري اينکه با من:آرشام

 بريم؟:گفتم ها بچه به رو و ميز رو گذاشتم رو غا پول و نکردم نگاشم حتي من

 ...بريم:نازنين

 شهرت بودم شنيده:گفت و زد خندي نيش که ميشدم رد آرشام کنار از داشتم و شيم بلند ميز رو از

 .نميکردم باور...ميکنه کر و کور

 ...زمينن رو موجودات بدترين مردا نميکردم باور منم:من

 نشناختي؟ تومنو يعني:آرشام

 ...بودن من جواب منتظر رويان و مرواريد و نازنين

 ديشب...بقاست راز منظورشون جان سمن:گفت بمونه ساکت نداشت طاقت ديگه که نازنين

 ....ميديدي

 ....بيرون رفتيم آرشام به توجه بي و خنديدم ريز من

 ....پنچره سمن واي:رويان

 ...انداختن خطم...پشتشو...خدا تورو کن نگاه:مرواريد

 کنيم؟ چيکار حاال:من

 ...ساميار به بزن زنگ:مرواريد
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 !!!مگه؟ ديوونم...نه:من

 بکني؟ ميخواي غلطي چه پس:نازنين

 کنيم؟ کمک رفتارمون جبران واسه ميشه.....ببخشيد:امير

 ...ميشه...بله:نازنين

 ...ميکردم نگاه نازنين به تعجب يا من

 ...کشتمت زدي حرف...سمن شو ساکت:نازنين

 ...ميکنم کمکش منم:مرواريد

 ...ميگن راست:رويان

 .کنن درست بود شده پنچر که چپو سمت الستيک تا بهشون داد گرفت ازم سويچ نازنين

 کرد صدام آرشام

 سمن؟-

 ميکنين؟ صدا اسممو حقي چه گفتم،به جديت با من

 ....هستم افروز آرشام:گفت و زد لبخند

 روساال با هميشه که آرشامي....آرشام....داشت يکي فقط طوسيو آبي چشماي اين....شدم خشک

 ....ميکرد اذيتم ساميار

 ...نميشه باورم....نه

 خبره؟ چه بگي ميشه داداش:پيام

 کيه؟ اين سمن:نازنين

 خيلي!!!آرشام؟....نداره امکان:گفتم و شدم نزديک آرشام به من...بودن کرده تعجب همه ها بچه

 عوض خيلي....کرده کوالک کارات که ميشنويم فقط....ساله7االن...نداشتيم خبري ازت که وقته

 يپخوشت و خوشگل شناختي؟خيلي منو چطوري اصن...ميکني؟ چيکار اينجا تو....خيلي....شدي

 ....آرشام شدي
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 شده؟ ديوانه سمن...بسم:رويان

 ...نميدونم...شايد...نه:مرواريد

 کشري ساميارم اينکه با....ميگرفتي دعوا باهاش که آرشامي همون...خودمم:گفت و خنديد آرشام

 ....ميکرد خراب نقشمو و بود تو پشت آخرش ولي ميشد جرمم

 ...ديگه شده چي بگو آرشام:امير

 برگشتي؟ پاريس از کي:من

 ...ماهه6:آرشام

 ...کني پيدامون ميتونستي ندادي؟راحت خبر چرا-

 مينه کنار ساميار و تو که ميبينم عکساتون جا همه اينکه از...بود شلوغ خيلي سرتون اما....آره-

 خوبه؟ ساالر....ميشم خوشحال خيلي

 ...برگشته تازه...خوبه اونم:گفتم لبخند با

 .ديگه بزن حرف سمن:نازنين

 ...کردم تعريف همشون واسه چيز همه

 ...خورد زنگ گوشيم

 ...شد درست ماشينم...خب:امير

 ...ممنون:من

 ...بود وظيفش...بيخيال:آرشام

 ...شد جبران يکم...زشتشون رفتار اون با...بله:من

 ....معذرت بازم:پيام

 ....ديگه بده جواب سمن:نازنين

 ...دادم جواب....ميخورد زنگ همچنان گوشيم و بود شده پرت حواسم لحظه يه
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 دادي؟ جواب دير چند؟چرا ساعت سمن؟ميدوني کجايي:عصبانيت با ساميار

 ...اومدم بيرون رستوران از تازه....خبرته چه جان ساميار-

 ...39تازه ساعتم:گفتم و کردم نگاه ساعتم به

 ميگي؟ چي ميفهمي:ساميار

 ...ببخشيد...کشيد طول....کرد درستش واسمون يکي...بود شده پنچر ماشين....راستش....خب-

 ...نباش نگران...بابا امنه خواهرت جاي ساميار داداش:آرشام

 بود؟ کي مرتيکه اون:ساميار

 !!!شدي؟ غيرتي امشب چرا تو-

 بود؟ کي گفتم-

 ...افروز آرشام....آرشام-

 ميگي؟ آرشام؟جدي چــــــــــــــــــــــي؟-

 ...آهان-

 ...آرشام به دادم گوشيو

 ...تو پسر؟کجايي چطوري:ساميار

 آبي آسمون زير جايي يه:گفت و خنديد آرشام

 ميکني؟ چيکار رشت تو:ساميار

 ...اومدم نمايشگاه يه ديدن واسه-

 هتلي؟ تو-

 ....اومدم دوستام از دوتا با...آره-

 ...ما طرف بيا-

 ...حتما فردا ولي ديره که االن-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر SingerDemor | شدم مي عاشق نبايد رمان

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

 

116 

 

 ...هستيم منتظرت...بگير سمن از آدرسو-

 ...سمن به ميدم گوشيو...داداش مرسي-

 ...خدافظ...باشه-

 ساميار؟:من

 ...ويال برگرد...نرو جايي ديگه-

 ....بريم ميشه-

 ...نميشه...نه:گفت و کرد قطع حرفمو

 ...که نيستم بچه سامي-

 ...خطرناکه....سامياري خواهرِ ولي...ميدونم...آره-

 ....خواهش-

 ميري؟ کجا-

 ...بخوريم بستني-

 ...باشه-

 .. ..عـــاشـــــــقـــــتمممم-

 ...داريا وقت ساعت3فقط....ميدونم:گفت و خنديد

 ...باي فعال...گلم داداش مرسي...باشه-

 ....کردم قطع گوشيو

 ...داداشت اين با توام:نازنين

 باشه؟ خواهرش نگران آدم بده:آرشام

 ...ميکنه روي زياده گاهي ساميار ولي....نيست بد...نخير:مرواريد

 داد؟ اُکي حاال:رويان
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 ....ميريم...بابا آره:من

 کجاست؟ ويالتون سمن:آرشام

 ...شديم ماشين سوار ها بچه با و کرديم خدافظي...گفتم بهش آدرسو

 برم؟ طرف کدوم:من

 بلدي؟...بستنيه ميريم...چپ سمت بپيچ:مرواريد

 .آره:من

 ...ديگه تو حساب به سمن:رويان

 ....دادم من شامو...بابا برو:من

 ....نگيرين دعوا...من با بستني:نازنين

 ....ميکنيا خرجي ول زيادي:مرواريد

 ...ديگه کنيم چه:نازنين

 ...داشتم نگه فروشي بستني جلوي

 ....ديگه هميشه مثل...ميدم سفارش ميرم من:مرواريد

 ...مونده يادت که ايول...آره:گفتم و زدم چشمک من

 ....ميدم تو به من بعد...کن حساب خودتم:نازنين

 ...کنم حساب بايد خودم ميدونستم اولم از:مرواريد

 ....بود شلوغ يکم....بده سفارش رفت و شد پياده ماشين از مرواريد...خنديديم

 ...بعضيا دارن چشايي چه...کن نگاه جون علي...اُه...:

 بديم؟ سفارش واستون ما ميخواين جلوتريم ما..خوشگله خانوم...آره...:

 ...خوشگله آقا ميتونن خودشون....نميخواد:گفت و مرواريد کنار اومد آرشام

 باشن؟ کي آقا..:
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 حرفيه؟...نامزدش:اخم با آرشام

 ....اونجارو سمن:نازنين

 ...به به:من

 ....ميان بهم خيلي:رويان

 ...ميسوزه آرشام واسه دلم:من

 ....اومدن بستنيا با آرشام و مرواريد

 ...ميرسيد نظر به عصباني مرواريد

 ميکني؟ چيکار اينجا تو آرشام:من

 ...بيام دنبالتون...ديروقته گفتم:آرشام

 .بست محکم در...شد ماشين سوار مرواريد

 ...ديوونه...نيستا عمت مال:من

 ...شو ساکت تو:مرواريد

 ....دوستت:آرشام

 چي؟ دوستش:گفت و کرد قطع حرفشو مرواريد

 ...باشين داشته خوبي شب...ميرم ديگه من جان سمن...هيچي:آرشام

 ...منتظريم فردا...جان آرشام مرسي:من

 ....رفت آرشام

 ...فوضول ي پسره:مرواريد

 چرا؟:من

 ...شدنا مزاحمم نفر دو بار يه:مرواريد

 ...نامزدشم: گفت و کرد گلفت صداشو مرواريد
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 ...ها خوشگله آرشام...بيخيال اونو حاال:گفتم من و خنديديم ما

 ...ميکشمت بخدا سمن:مرواريد

 ....نگفتم چيزي و انداختم باال اي شونه

 ....داخل رفتيم و شديم پياده ماشين از....بوديم ويال39311ساعت حدود

 به هب توجه بدون و باخنده هم ما...بود اتاقش تو هميشه مثل آلفرد فقط بودن تلويزيون جلوي همه

 ...باال ميرفتيم داشتيم بقيه

 نيستين؟ بلد سالم:ساميار

 ...سالم:من

 ...سالم...ببخشيد:مرواريد

 .کردن سالم نازنينم و رويان

 ...برميگرديما صبح جمعه:ساميار

 ...بمونم بيشتر ميخوام من:من

 ...سمن دارم کنسرت:ساميار

 ...ميزنيم فحر بعد حاال:من

 مماه...شد ناراحت که کردم احساس ولي تلويزيون جلوي برگشت و نگفت چيزي ديگه ساميار

 ...ميکنه چک منو خروج و ورود تايمِ...لعنتي..شدم چشم تو چشم آلفرد با من بازم و باال رفتيم

 .سالم:من

 .شد رد کنارم از و داد تکون سرشو فقط آلفرد

 ...بود جذاب و نفهم چقد:نازنين

 ميشنوه...هيس:مرواريد

 شونواس شد قرار من پيشنهاد به بعدم و زديم حرف يکم...کرديم عوض لباسامون...اتاق تو رفتيم

 ...بزنم پيانو
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 بچه و خوندن به کردم شروع دارمو دوسش خيلي که ساميار آهنگاي از يکي و پيانو پشت نشستم

 ...ميکردن همراهي جاها بعضي هم ها

 

 :من...............

 تنها من خيابون يه 2 ساعت

 رؤيا تا چند بارون نم فکر عالم يه

 خيابون تو کوتاه تصوير آدما

 تونگاشون ها خاطره زده يخ

 بينم مي رو تو انگار رو پياده تو

 ببينم بزار تويه شکل چقدر

 هستي؟ همونجا هنوز ياکه شدي؟ رد

 بستي؟ چشماتو ياباز ميبيني؟ منو

 :ها بچه و من...........

 

 زرد برگاي خش ،خش پامون زير

 بود خوب چه اما سرد، هواخيلي دوستيمون مثل

 حرفات تلخي و ،قهوه شاپ کافي يک

 بود خوب چه اما دستات هديه منو بغض چشماتو

 بود خوب چه اما

 :من....................
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 شد جوري يه دلم

 بود نگاه همون

 بود همينجاها دوتا ما خاطرات

 بود روزا ،همين پيش سال چند انگاري

 بود ها خاطره آخري اون کنم فک

 ندارم کردن فکر وقت ديره خيلي

 ميارن؟ يادم چراباز نميدونم

 نميشه اما نکنم فکر دارم دوست

 نميشه جدا ازم ،ديگه نگاه اون

 :ها بچه.....................

 

 زرد برگاي خش ،خش پامون زير

 بود خوب چه اما سرد، هواخيلي دوستيمون مثل

 حرفات تلخي و ،قهوه شاپ کافي يک

 بود خوب چه اما دستات هديه منو بغض چشماتو

 :من.............

 

 بود خوب چه اما

 :برقصن پاشدن هاهم بچه...کردم شروع رو ديگه آهنگ يه منم و زدن دست واسم

 :من.....................
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 نرو کني مي اصرار

 بمون کني مي اصرار

 من به زني مي لبخند

 بغضمون ميشه گم

 نرو کني مي اصرار

 بخند کني مي اصرار

 بار يه کني مي اصرار

 ببند شمعو چشماي

 کنم مي ناز من کني مي اصرار

 کنم مي پرواز تو هواي توي

 کنم مي ناز من کني مي اصرار

 کنم مي پرواز تو هواي توي

 نشه دلگير دنيا بسوزه شب آرزومه

 نشه دير اي لحظه تو و من لبخند واسه

 بذار هام شونه رو سر بارون و بغض مرز توي

 نذار تنهام ديگه ميگي وقتي گيرم مي گر

 نذار تنهام ديگه

 

 :باهم همه.........

 

 نرو کني مي اصرار
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 بمون کني مي اصرار

 من به زني مي لبخند

 بغضمون ميشه گم

 نرو کني مي اصرار

 بخند کني مي اصرار

 بار يه کني مي اصرار

 ببند شمعو چشماي

 

 کنم مي ناز من کني مي اصرار

 کنم مي پرواز تو هواي توي

 کنم مي ناز من کني مي اصرار

 کنم مي پرواز تو هواي توي

 بشه سرد تو قلب بلرزه برگي نکنه

 بشه درد آينه تو و من عشق اين روز يه

 بخون من نگاه از دلواپسيامو راز

 بمون همراه و خوب هامون لحظه تموم تو

 بمون همراه و خوب

 نرو کني مي اصرار

 بمون کني مي اصرار

 من به زني مي لبخند

 بغضمون ميشه گم
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 نرو کني مي اصرار

 بخند کني مي اصرار

 بار يه کني مي اصرار

 ببند شمعو چشماي

 کنم مي ناز من کني مي اصرار

 کنم مي پرواز تو هواي توي

 کنم مي ناز من کني مي اصرار

 کنم مي پرواز تو هواي توي

 

 :من....................

 

  نشو دلتنگ ديگه روياهامي شبيه تو

 نشو رنگ بي و سرد قشنگه هنوز زندگيم

 خودم دنياي توي بمونم گم که خوام نمي

 شدم تاب بي اگه باش آخرم پناه تو

 شدم تاب بي اگه

 :باهم همه...........

 نرو کني مي اصرار

 بمون کني مي اصرار

 من به زني مي لبخند

 بغضمون ميشه گم
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 نرو کني مي اصرار

 بخند کني مي اصرار

 بار يه کني مي اصرار

 ببند شمعو چشماي

 ...ميخونديم ميزديم داد انرژيمون تمام با آخر تيکه

 ....زد در ساميار

 بفرماييد؟:من

 چند؟ ساعت:ساميار

 ....تنها منه خيابون يه2ساعتِ:من

 ....رويا تا چند بارون نم فکر عالم يه:ساميار

 ...آخه خبره چه...شب3ساعت دخترا:گفت شد جدي ساميار و خنديديم

 ...بلنده صداتون خيلي: اتاق تو اومد رامونم

 ...ديگه کرديم صدا و سر يکم حاال ساميار:نازنين

 يکم؟:لبخند با ساميار

 ...بيشتر يکم از يکم:نازنين

 ...کنين درست صبحانه ما واسه پاشين زود صبح فردا که بخوابين:رامون

 ..کنيم درست صبحانه شما واسه درصد يه کن فک:من؟

 ...دارين نگه بحثو لحظه يه:اتاق تو اومد گوشي با ساالر

 ..مامانه:گفت منو طرف گرفت گوشيشو

 بله؟:من

 .سالم-
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 ...سالم-

 ميگذره؟ خوش-

 ...ميام من االن ها بچه ببخشيد:من

 ..بزنم حرف راحت تا اينا ساميار اتاق تو رفتم

 خوش بهم هميشه دوستام و برادرا کنار من...بگذره بد من به و نباشي تو جايي ميشه مگه:من

 ...اين اضافه بابا و تو فقط....ميگذره

 چي؟ يعني!!!حرفيه؟ چه اين...سمن-

 زدي؟ زنگ چرا-

 ....بود شده تنگ واست دلم-

 ...ميشه خورد اعصابم ميشنوم صداتو من ولي-

 گذاشتم؟ کم تو واسه چي ما آخه:گفت گرفته گريش بود معلوم که صدايي با

 نمم....نميشه جبران اشتباهاتت گريه با...نکن گريه الکي...بپرسي خودت از بايد سوالو اين-

 ...خدافظ...نميشم عاشقت

 ..سم-

 ....کردم قطع تلفن بگه چيزي اينکه از قبل

 

 ....ميکردم فکر ايران از رفتنم به و تخت رو نشستم

 ...ميومد بغل اتاق از ها بچه ي خنده صداي

 ...اتاق تو اومد ساميار

 اينجايي؟ چرا-

 ...ميرم االن:گفتم و زدم لبخندي
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 ...گرفت بازومو که بيرون ميرفتم داشتم شدم بلند تخت رو از

 ميگفت؟ چي:ساميار

 ...ها بچه پيش بريم...نميگفت خاصي چيز-

 ....بريم:گفت و زد لبخند ساميار

 ساميار؟:من

 چيه؟-

 چيه؟ نازنين درمورد نظرت-

 سرته؟ تو چي-

 ...پرسيدم همينطوري...هيچي:گفتم و خنديدم

 ...تو همسن...باشم داشته نميتونم نظري-

 ...داره دوست خيلي اون...نداره اشکال...خب-

 ....بيرون بريم-

 ...من اتاق تو برگشتيم و بگم چيزي نداد اجازه

 :ميدادم گوش ميشد تنگ واسش دلم وقت هر که آهنگي دوباره و بود پيانو پشت ساالر

 

 ساده زندگي توي غرق شدم

 زياده تنهاييش که تو از خالي قلب يه با

 تو با خاطرات ميون حبس شدم

 اما نشدي هميشگي

 نگاتو يادمه هميشه

 هارو آرزو مسير دادي نشونم خودت
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 رو روزا همون ميکنم آرزو حاال

 …رو روزا همون

 

 ننازني و رويان و مرواريد و من...کنه اجرا بتونه احساس با اينقدر آهنگو اين نميکردم فک...........

 که آهنگ اينجاي به و بود رويان ي شونه رو سرم من...زمين رو پسرا و بوديم نشسته تخت رو

 ....ميريختم اشک بيصدا ولي گرفت گريم يهو رسيد

 

 باالخره جايي يه که ميرسه روز يه دارم اميد

 ميندازم چشات تو چشم باز

 هنوز دارم اميد

 راحت تو کنار و ميايي دوباره

 ميسازم خوشبختيو

 … ميسازم

??? 

 ديروز ميشه که روزي هر

 خواب و خيال تو ميشم غرق باز ميشمو دلتنگتر

 چترمو ميبندم بارون ميزنه که هربار

 آب هاي قطره از ميشم خيس بيادت

… 

 باالخره جايي يه که ميرسه روز يه دارم اميد

 ميندازم چشات تو چشم باز

 هنوز دارم اميد
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 راحت تو کنار و ميايي دوباره

 ميسازم خوشبختيو

 ميسازم

 ...مدرختي خونه تو...ويال باغ تو رفتم...انداخت راتين ياد منو آهنگش...بيرون رفتم اتاق از سريع

 ...اومد در رفت؟صداي کجا:تعجب با ساالر

 ...دنبالش ميرم:ساميار

 ...ميريم ما...وايسا:گفت و شد بلند تخت رو از نازنين

 ...بزاري کنسرت ميشد کاش اي...بود عالي ساالر:مرواريد

 ...مرواريد،سمن:رويان

 ببرين؟ گوشيشو ميشه:ساميار

 ...واسم بياره تا برداشت گوشيمو و گفت اي باشه رويان

 

 

 

 اومدن هم ها بچه بعد دقيقه5....بودم درختيمون ي کلبه تو

 ميخوري سرما...گاو:گفت و سرم تو کرد پرتاب سويشرتمو مرواريد

 ميکنه گريه داره اومده انداخته سرشو خر عين:رويان

 باشه داشته ارزش که کن گريه يکي بخاطر آخه...واي...اينجا کشوند سرما اين تو ماام:نازنين

 ...سرت تو خاک...احمق:مرواريد

 کردين؟ محبت با انقدر نشدين خسته:من

 بابا بمير:مرواريد
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 ساميار مخصوصا...نگراني از ميکردن سکته داشتن برادرات:رويان

!! !ميشدي؟ دوس راد راتينِ  با ميرفتي بايد...آدم همه اين آخه...خواهرشي تو که اون حيف:نازنين

 !!!شده معروف مدل يه که زماني اونم....شدي دوست راتين با کردي غلط نداري جنبه که تو

 کني گريه نداري حق ديگه..بسه:رويان

 افتادم يادش يهو:من

 ميکني؟ گريه يهو تو...ميرقصيديم داشتيم االن همين...ديگه بسه:مرواريد

 خورد زنگ گوشيم

 سامياره...بيا:رويان

 ساميار:دادم جواب و گرفتم ازش گوشيو

 سمن؟ خوبي-

 ...شد خراب شبت....سامي ببخشيد...آره-

 ...سرده يکم شب اونجا...ويال برگرد...نيست مهم...عزيزم نه-

 بياري؟ بالش و پتو واسمون ميشه-

 ...ميارم االن...باشه-

 ...مرسي-

 ...کردم قطع تلفن

 بخوابيم؟ اينجا واقعا:رويان

 ....ويال برگردم نميشه روم....آره:من

 ...ويال برگردم نميشه روم...بابا شو خفه:مرواريد

 ...برگردين شماها خب:من

 ...ببند واقعا ديگه سمن:رويان
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 ...نره سر حوصلمون...بخون آهنگ يه باش زود:مرواريد

 ....بخونم چي:من

******* 

 شادم بايادت.  بربادم دادي.  ازيادم بردي

 آزادم ازغم.  افتادم دام در.  دادم تو به دل

 بند به فتادم.  تودادم به دل

  براشک گل اي

 بخند خونينم

 هنوز ازسوزنگاهت سوزم

 هنوز راهت باشدبه من چشم

****** 

 سمن؟:ساميار

 ...بگيرم وسايلو بريم بياين ها بچه....االن ميام:من

 ...بود ساالرم....پايين رفتيم

 ...واست آوردم قهوه:گفت و طرفم گرفت بود دستش تو فالکس يه ساالر

 ...مرسي:من

 ....بيداريم صبح تا:مرواريد

 ...ميخوابم که من:نازنين

 ...ميمونم بيدار من:من

 ميخوندي؟ آواز داشتي:ساميار

 ...اوهوم:من
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 ...بده ادامه...خب:ساميار

 اولش؟ از:من

 ...ادامش نه:ساالر

 :من

 لبخندان ازآن که.  پيمان همه آن شد چه

 ازآن نشد خبري هرگز بشنيدمو

 سحرم شمع اي.  برم به آييي کي

 گذرم جان از تا.  سرم تاج بنشين.  نفسي بزمم در

 ده تنم به جان.  نه سرم پابه

 ثمرم بي عمر.  آمد سر به چون

 ديارغم در من آنکه ز.  غم غبار بردل نشسته

 غمگسارغم ام گشته

 خطاتويي راه رفته.  وفاتويي اميداهل

 تويي ما جان آفت

 شادم بايادت.  بادم بر دادي.  يادم از بردي

 آزادم ازغم.  افتادم دام در.  دادم تو به دل

 بند به فتادم.  دادم تو به دل

 بخند خونينم اشک بر گل اي

 هنوز ازسوزنگاهت سوزم

 هنوز راهت به باشد من چشم

 ...برين ديگه...مرسي...بود خوب:ساميار
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 ...بزن زنگ خواستي چيزي:ساالر

 ...بخير شب...باشه:من

 

 ...ريخت قهوه ليوان يه هممون واسه مرواريد...باال برگشتيم

 برميگرديم؟ جمعه سمن:رويان

 ...کنسرته شنبه...آره-

 ...بمونيم بيشتر ما حاال:مرواريد

 خيليا...مهمه خيلي شنبه کنسرت...ميشه ناراحت ساميار ولي بمونيم بيشتر دارم دوس خيلي:من

 ...ميان

 ...شد حيف:رويان

 بخوابيم؟:من

 ...که خورديم قهوه االن:رويان

 ....مياد خوابم منم...نبود قهوه توش انگار ولي:گفت و کشيد اي خميازه مرواريد

 .....خوابيديم و کرديم درست بالشارو و پتو

 ...نباشه مسخره هاي دکلمه اون عنوان هيچ به....بزار آهنگ يه مرواريد:من

 ...بابا برو:مرواريد

 نازنين ولي بود1311ساعت....برد خوابمون و گذاشت کالسيک کالم بدون آهنگ يه گوشيش با

 ....بود بيدار هنوز

 ....بيرون رفت صدا و سر بي و برداشت هندزفريشو...پوشيد پليورشو

 ...باغ سمت ميرفت داشت

 ...ميکني چيکار اينجا:ساميار
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 ...ردک جلوگيري افتادنش از و گرفت کمرشو ساميار که بيفته بود نزديک شد هول ترس از نازنين

 خوبي؟....باش مراقب:گفت و زد لبخند ساميار

 ...کردم سکته:نازنين

 ....شدن قدم هم،هم با

 نخوابيدي؟ چرا:ساميار

 ...نميبرد خوابم چون:-

 خوابيدن؟ همه:-

 !!!برد؟ خوابشون چطوري خوردن که اي قهوه اون با نميدونم من...آره:-

 مريض مياد خوشتون کال دخترا شما:گفت و نازنين دوش رو انداخت و درآورد کاپشنشو ساميار

 ...بکشه نازتون يکي و بشين

 ناز کسي واسه من...بپوش خودت...بيا:گفت کنايه با و درآورد کاپشنو خنديد نازنين

 ...بکشه نازمو کسي نمياد خوشمم....نميکنم

 ...سرده هوا...نازنين نکن لج:ساميار

 ....دادن ادامه رفتنشون راه به و پوشيد کاپشن نازنين

 ميدي؟ گوش چي:ساميار

 ...انريکه:-

 ...ساميار به داد گوشيو يه

 ...عاليه آهنگش اين:-

 بدي؟ نميخواي جديد آهنگ تو....دارم دوسش خيلي منم...آره:-

 ...بيا ها بچه و سمن با حتما...خوبيه کنسرت شنبه...نه فعال:-

 ...حتما ميام نداشتم برنامه جايي اگه:-
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 ...گفت و خنديد....  کرد نگاش يکم ساميار

 بپرسم؟ ازت سوال يه ميتونم:-

 ...بپرس:-

 ميشناختي؟ سمنُ  پسر دوس:-

 ...ميومد اون با ميرفتيم بيرون وقت هر...بودمش ديده دوبار...آره:-

 از وچيزي سمن نداره امکان...من بجز ميدونستن همه...جالبه خيلي:گفت و زد خندي نيش ساميار

 ....ولي بگه دروغ بهم يا کنه مخفي من

 ....باش برادرش واقعا....شده تموم چي همه االنم...ميگفت نبايدم:گفت و کرد قطع حرفشو نازنين

 ...کردم همايتش هميشه من:-

 ...بگير نشنيده من از ميگم بهت چيز يه ساميار...کافي اندازه به نه:-

 سمنه؟ درمورد:-

 ...آره:-

 نميدونم؟ من که شده چيزي:-

 ...فرستاده و کرده پر فرمشم...ميرسونه آکادمي به خودشو حتما امسال که بود اين حرف امشب:-

 کرده؟ غلطي چه:داد با ساميار

 ...ميکرد بايد پيش وقت خيلي که غلطي...نزنا داد من سر:گفت داد با نازنينم

 ...نميدوني هيچي تو:-

 بجاي...مادرت و پدر...ساالر..تو...ميدونم ميکني فکرشو که اوني از بيشتر...ميدونم چيزا خيلي:-

 ...ميکنين تهديد همش بگين نرفتنشو دليل اينکه

 ...نميکنم تهديدش من بخدا:-

 ...رفته سمن بجنبي دير...تهديده نوع يه عصبانيتت:-
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 کنم؟ چيکار ميگي:-

 کنه؟ منصرفش ميتونه چي ميکني فک....نميدونم:-

 ...من:-

 تو؟؟؟؟:-

 ....نميره ندم اجازه من تا مطمئنم:-

 که نيست حد اين در ولي...ميده انجام کار همون و ميده گوش ميگي هرچي....عاشقته سمن:-

 ...نره تو بخاطر

 بزني؟ حرف باهاش ميشه:-

 گرفته؟؟؟ من؟؟؟؟شوخيت:گفت و خنديد نازنين

 ...نيست شوخي وقت اصال االن نازنين:-

 ...موافقم رفتنش با چون...بدم انجام نميتونم کاري من ولي باشه:-

 ...بگيرتش نتونست ساميار اينبار...افتاد و کرد گير سنگ يه به پاش و نديد پاشو جلوي

 نميکني؟ نگاه راتو چرا آخه:گفت ميزد موج چشاش تو که نگراني با کنارش نشست ساميار

 !!!ميزاري حواس آدم واسه مگه تو:-

 ...بياد در دادش نازنين شد باعث که گرفت پاشو مچ آروم ساميار

 داري؟ درد:-

 ...يکم:-

 بيمارستان؟ بريم ميخواي...يکمه بود مشخص کامال دادت با:-

 ...نميشه که االن:-

 ...بيا...ميکنم ميکنم کولت ويال تا

 ...برم راه ميتونم مرسي نه:-
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 ...ميگيره درد پاش ديد که شه بلند خواست

 ...کترد خانوم بياد فشار نبايد پات به....ميکنم کولت يعني ميکنم کولت ميگم وقتي:ساميار

 ...پشتش رفت و خنديد نازنين

 ...ويال بياي بايد درختي خونه تو بري نميتوني:ساميار

 ...ميشه بد خيلي اينطوري...همونجا برم کن کاري يه....نه:نازنين

 ...ويال باال؟بيا ببرمت چطوري آخه:ساميار

 بگم؟ چي ها بچه به:-

 ...بيمارستان بريم ميکنه درد پات خيلي اگه ميگم...بگي چيزي نيست نيازي:-

 ...شد خوب فردا تا شايد...نه گفتم:-

 ...تخت رو گذاشتش....اتاق تو برد نازنين صدا و سر بي ساميار...داخل رفتن...ويال رسيدن

 ...ساميار مرسي:نازنين

 ...بخوابي خوب...ميکنم خواهش:گفت و زد لبخند ساميار

 ...ببره خوابم پام درد با نکنم فک:-

 ...باشه داشته مسکن سمن کنم فک:گفت اتاق دستشويي سمت ميرفت که حالي در ساميار

 برات االن:گفت و داد بهش... نازنين واسه آورد و کرد پيدا مسکن اوليه هاي کمک ي جعبه تو از

 ...ميارم آب

 ...ممنون:نازنين

 ...خورد قرص نازنين...برگشت آب ليوان يه با و پايين رفت ساميار

 ...کن استراحت:ساميار

 ...افتادي زحمت تو ببخشيد:-

 ...حرفات بخاطر...ممنونم تو از من...نه:-
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 تو خوابب برو....کني جمع بيشتر حواستو خواستم فقط...که نگفتم چيزي:گفت و خنديد نازنين

 ...شدي خسته من از بيشتر

 ...خوابيد نازنينم....رفت و گفت بخير شب...زد لبخند ساميار

 ....نبود نازنين....بودن خوابيده ها بچه....شدم بيدار که بود2ساعت

 ...بريم پاشيد...ديگه پاشيد...رويان....مرواريد:من

 چند؟ ساعت:گفت و کشيد اي خميازه مرواريد

 ...رويان...بريم پاشيد....2:من

 ...ويال سمت رفتيم و برداشتيم پتو و بالش...شدن بلند دو هر

 !!!کجاست؟ نازنين...ببينم وايسا:مرواريد

 ...ميپرسيدي ديرتر يکم:گفتم و خنديدم من

 کجاس؟ جدي:رويان

 ...ويالست تو شايد...نبود شدم بلند منم...نميدونم:من

 ...ويال داخل رفتيم

 ...بخير صبح:علي

 ...سالم:من

 ...بوديم شما منتظر...صبحانه بياين بشورين صورتاتون برين...بخير صبح:ساالر

 اينجاست؟ نازنين...باشه:من

 ...که بود شماها پيش...نه:ساالر

 ..سالم...خوابيده....تو اتاق تو:وگفت پايين اومد ها پله از ساميار

 ...سالم:من

 اونجاست؟ چرا:مرواريد
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 ....نرين باال...کنين استفاده پايين دستشويي از:ساميار

 چرا؟:من

 ...بخوابه بزارين...نرين فعال:ساميار

 ساميار؟:من

 ...بخوريم صبحانه خونه آشپز بيا باش زود...نميگم:گفت و گرفت دستم از رو پتو و بالش

 کردي؟ حاضر تو:من

 ...کردن حاضر اشکان و علي و ساالر...شدم بيدار تازه منم...بابا نه:ساميار

 ...ها بچه سالم:رامون

 ...کرديم سالم بهش همه

 ...دستشويي سمت رفتن رويان و مرواريد

 ...ديگه؟ ميزنيم حرف:من

 ...دمورگان خانوم صبحانه از بعد...حتما:ساميار

 شده؟ چيزي سامي:من

 ...نه:گفت لبخند با و شد خيره بهم يکم

 ...آشپزخونه تو رفت بعدم

 ...ميخورديم صبحانه داشتيم ميز سر همه بود31ساعت

 باماست؟ ناهار آرشام:ساميار

 کنيم؟ حاضر چي...آره:من

 ...ميگيريم غذا بيرون از:ساالر

 ...شدم خسته ديگه...ميکنم خواهش...نه:من

 کنيم؟ چيکار پس:علي
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 ...ميکنيم درست خودمون:مرواريد

 ...نکنا حساب من رو:من

 ...جان سمن کني کمک مشتاقي خيلي که ميدونم اتفاقا:گفت تهديد حالت با مرواريد

 ...ميکنم کمک حتما...آره:گفتم و زدم لبخند من

 ...ميکنيم درست غذا نفري5...هست نازنينم...مياد هم دريا تازه:رويان

 ...بهتره کنه نگامون بشينه جا يه...بيخيال نازنينو روخدا تو واي:مرواريد

 چرا؟:من

 ...ميخوه فقط کمک جاي به چون:مرواريد

 ...خنديديم همه

 ...ديده آسيب پاش افتاد ديشب...کنه کمک نميتونه اصن:ساميار

 !!چي؟؟:مرواريد

 کجا؟کي؟:من

 ...بودين خواب شماها...باغ تو:ساميار

 ميدوني؟ کجا از تو اونوقت:من

 بريم دهب بنويس دارينو نياز که چيزايي ليست مرواريد...ها بچه مرسي....نميخورم ديگه من:ساميار

 ...خريد

 ...ها پله سمت رفت گفت که اينو

 ميکني؟ عوض حرفو چرا...ببينم ويسا:من

 ...نميکنين بيدار نازنينم...اتاقم بيا شد تموم صبحانت:ساميار

 ....داره داداشت ديگه:گفت آروم مرواريد

 ....ميکنم من که ميکني فکريو همون توام...نه:وگفتم کردم قطع حرفشو من
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 ...عشقم نکن شَک:گفت و زد آميزي شيطنت لبخند مرواريد

 ...جالب چه:رويان

 

 ....اتاق تو رفتم بزنم در اينکه بدون...باال رفتم و کردم تموم صبحانمو سريع من

 ...داره در اينجا کنم فک:ساميار

 ...نزدم در بار يه حاال...ديگه نکن اذيت:من

 ...بشين بيا...بار يه...آره:ساميار

 ...کن تعريف خب:گفتم و نشستم کنارش رفتم

 گير پاش رفتيم راه هم با که يکم...ديدم نازنينو بزنم قدم باغ تو رفتم نميبرد خوابم ديشب:ساميار

 ...افتاد سنگ يه به کرد

 ...خب:من

 ...همين...هيچي:-

 دارم؟ شاخ من ساميار:-

 ...نداري...نه...شاخ ولي هستي ديوونه...نکنم فک...نه:-

 داري؟ دوسش:-

 ...تهران ميگرديم بر جمعه:-

 ...نکن خور اعصابمو:-

 ...مياد خوشم ازش:-

 مياد؟ خوشت فقط:گفتم و کردم بغلش زدم لبخند

 ...بيرون برو...نشو لوس:گفت و خندي ساميار

 خلم؟ داداشِ :-
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 ...برو...مار زهر:-

 ...شد چي ديشب ميپرسم خودش از ميکنم بيدارش ميرم:-

 ...خوابيد مسکن با...ميکرد درد خيلي پاش...بخوابه بزار بعدم...ميزنه منو حرف باش مطمئن:-

 دکتر؟ نبرديش چرا خب:-

 ...نميخواد گفت بهش گفتم:-

 ...بخواد گچ شايد..دکتر ببريمش کنم بيدارش خب:-

 ...نکن بيدارش االن...خوابيد 6ساعت تازه:-

 ...باشه:-

 ...زدن اتاق در

 ....تو اومد رامون

 ...ها بچه پيش ميرم ديگه من:من

 ...ميگيريم ميرم علي با من نوشته ميخواستن ناهار واسه که چيزايي ليست مرواريد:رامون

 ...پايين ميرم من سامي:من

 ...باشه:ساميار

 دريا؟ بريم ها بچه:رويان

 ...خوابه نازنين:من

 ...بريم ما نميشه بيدار حاالها حاال اون:مرواريد

 ...سالم:آلفرد

 ...نداره وجود اصال که کرديم رفتار طوري

 نه؟ يا بريم:رويان

 ..بزنيم قدم فقط نريم آب تو....بابا بريم:مرواريد
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 ...بريم شب....مگه اي ديوانه!!!گرما؟ اين تو:من

 ...گرما خيلي هوا االن...ميگه راس اينم:مرواريد

 ...ميره سر حوصلمون بيان اينا رامون کنيم؟تا چيکار پس:رويان

 ميکنين؟ بازي پاسور:من

 ...نميگذره خوش تايي1....باشيم نفر4 بايد...نه:مرواريد

 ...زدن زنگ

 ...آيفون سمت رفتم

 ...اومد يارمون:من

 کيه؟:رويان

 دريا:-

 

 ...کردم باز در

 ...اومدي خوش:-

 آوردي؟ وسايلتو:مرواريد

 ...خوبين شماها...شمال اومديم چطوري نفهميدم اصن...که نداشتم چيزي:دريا

 ...خوبيم ما...آره:رويان

 کجاست؟ نازنين:دريا

 ...شده چي ديشب کن تعريف اول بريم...اومد يادم يهو...سمن...خوابه:مرواريد

 ...جان دريا سالم...ميريم داريم ما رويان:رامون

 ...سالم:دريا

 نميخواين؟ چيزي:رامون
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 ...نوشتيم که چيزايي فقط...ديگه نه:رويان

 ...پايين اومد ساالر

 ميري؟ توام:من

 ...سالم...آره:-

 ..سالم:دريا

 

 بودي؟ ديده دوستمو اين:من

 

 ...ميريم ماديگه...آره:ساالر

 

 ....باشين مراقب:-

 ...بياين زود:رويان

 ...باشه:رامون

 ...کردم تعريف واسشون ديشب اتفاق و پذيرايي سالن تو نشستيم

 ...بيرون اومد اتاقش از ساميارم هممان....بيرون اومد شد بيدار نازنين بود33345 ساعت

 ...که شدي بيدار:لبخند با ساميار

 !!خوابيد؟ ميشه مگه....ميکنن صدا و سر اينا اينقدر...آره:نازنين

 چطوره؟ پات:ساميار

 ...برم راه نميتونم...نميدونم:نازنين

 سمن؟:ساميار

 بله؟:-
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 ...دارم کارت بيا:-

 ...باال رفتم من

 ...شدي بيدار عجب چه:-

 !!!مگه؟ بخوابم گذاشتين شماها:-

 ...بيمارستان ببريم نازنينو بپوش لباس:ساميار

 ...ميشه خوب...ممنون...نميخواد:نازنين

 ...ميشد خوب صبح تا بشه خوب بود قرار اگه...نميشه:ساميار

 ...حاضرشيم بريم...ديگه ميگه راس:من

 ...پوشيديم لباس سريع و اتاق تو رفتيم

 حاضرين؟:ساميار

 ...آره:من

 ...بيرون رفتيم اتاق از

 ...کن بغلش:من

 چي؟:ساميار

 ...بياد نميتونه که خودش:من

 ...باشه...آها:ساميار

 ...پايين بيام ميتونم راحت کمک بياد مروايدم....ميام...نه:نازنين

 ...بياد فشار پات به نبايد احمق:من

 ...رفتم منم...پايين بردش کرد بغلش سريع و بگه چيزي نداد اجازه ساميار

 شده؟ چي...اِ:مرواريد

 ...دکتر ميبريمش:من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر SingerDemor | شدم مي عاشق نبايد رمان

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

 

146 

 

 بيام؟ ميخواين:مرواريد

 ...هستيم ما...نه:ساميار

 ...بزنين زنگ بهمون....ها بچه باشين مراقب:رويان

 ...باشه:من

 ...گذاشت عقب نازنينو ساميار...پدرم سانتافه سمت بيرون رفتيم

 کنم؟ رانندگي من ميشه سامي:من

 ...شديم سوار و داد بهم سويچ ساميار

 ....افتادين زحمت تو ها بچه ببخشيد:نازنين

 ...که نميکنيم کاري...حرفيه چه اين:ساميار

 ...داد هدر مارو وقت...نميکنيم کاري چيو چي:من

 ...شو ساکت...وظيفته که تو:نازنين

 ...نيست که رو:من

 ...گذاشتم ساميارو و من عالقه مورد آهنگ و کردم روشن سيستمو

 ...بيمارستان رسيديم

 بيام؟ چطوري من:ساميار

 ...برميگرديم زود...هست سمن...بياي نميتوني:نازنين

 ...باشه اين مراقب بايد يکي:ساميار

 ...واال آره:گفت و خنديد نازنين

 ....ايــــــــــش...سرا بر خاک:من

 ....ميشناسن توام...ندار بر عينکتو داخل رفتي...شه پياده نازنين کن کمک برو:ساميار

 ....ديوونم ميکنن فک بعد...بابا برو:-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر SingerDemor | شدم مي عاشق نبايد رمان

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

 

147 

 

 ...بياين زود برين...عزيزم هستي يکم:ساميار

 !!!ديگه؟ شي پياده خودت ميتوني:گفتم نازنين به رو

 ...ميکنه درد پام...نه واي:نازنين

 ...که نيس هردوتا...پاته يه:-

 ...سمن ديگه برو:ساميار

 ..پذيرش سمت داخل رفتيم...شه پياده نازنينم کردم کمک شدم پياده

 ...سالم:من

 ...سالم:گفت و کرد نگام يکم پرستار

 ...ديده آسيب پاش افتاده:وگفتم کردم اشاره نازنين به

 ...مياد متخصص ديگه ساعت نيم يه...نيست دکتر االن:پرستار

 ...ميمونيم منتظر:-

 ...که هست عمومي دکتر:نازنين

 ...هست بله:پرستار

 !!!که؟ اون پيش بري نميخواي:من

 ...اتفاقا چرا:نازنين

 ...ميمونيم منتظر نخير:من

 ...نشده خاصي چيز..سمن ميشه دير:نازنين

 !ناهار؟ يا تره مهم پات...نه گفتم:من

 ...گشنمه خيلي چون...ناهار:نازنين

 ...ميمونيم منتظر...بخوري کوفت:-

 ميمونيم منتظر:گفتم پرستار به رو
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 بنام؟:پرستار

 ...دمورگان:-

 خودتون که داشتم شک ولي شناختمتون من:گفت و شد بلند جاش از لبخند با پرستار

 خوبين؟...باشيد

 ...بياد زودتر دکتر بگيرين تماسي يه ميشه اگه...لطفتون از ممنون:گفتم جدي خيلي

 فوق کترد...اينجان ساعتم نيم سر...ديگه ساعت نيم گفتن گرفتيم تماس تازه...نميشه:پرستار

 ...هستن شناسي وقت العاده

 ...باشه:-

 نشستيم رفتيم

 ..دادم جواب...خورد زنگ گوشيم

 سمن؟ کجايين:مرواريد

 ...بياد متخصص منتظريم...بيمارستان:-

 ...شده چي کن خبرم...باشه:مرواريد

 ...خدافظ...عزيزم باشه:-

 ...ميکشه طول بگو ساميار به:نازنين

 ...ساميار به زدم زنگ

 جانم؟:ساميار

 ...بياد متخصص ميکشه طول ساعت نيم ميگن:-

 ...بمونين منتظر...نداره اشکال:-

 ...گشنشه نازنين...چيزي يه فقط باشه:-

 ...براش ميگيرم چيز يه ميرم االن...باشه:گفت و خنديد
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 ...بگيره بستني بگو:نازنين

 ...بگير بستني ميگه:-

 نيست؟ گشنش مگه:-

 ...نکن توجه...ديوانست اين...بگير بستني تو:-

 ...باشه:گفت و خنديد

 ...عمته ديوانه:نازنين

 ...متنفري ازش که عمت اون:گفت و خنديد اونم کردم نگاش بد

 ...حساسم هام عمه سر که ميدوني...کدومشون کن مشخص عمه نگو همينطوري...شد حاال:-

 ...بابا بمير:-

 ...بود دستش خوراکي...پيشمون اومد ساميار بعد دقيقه31

 

 داخل؟ اومدي چرا:نازنين

 !!!ميکنن نگات چطوري ببين...ميشه دردسر...ميگه راس:من

 

 ...ميمونم منتظر ميمونم پيشتون نيست مهم نداره اشکال:ساميار

 ....ساعت نيم سر...اومد دکترم...خورديم بستني

 همينه؟ دکتره:نازنين

 !!!شد بلند واسش پرستاره نديدي ديگه آره:من

 !!!کي؟ حلق تو تيپش....سمن چيزيه عجب:نازنين

 ...زنش:من

 زنش؟:نازنين
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 ...دستشه حلقه:من

 ...ميندازن حلقه کني گم رد واسه که اوناست از اين:نازنين

 ...بابا نه:من

 ميکني؟ شرط:نازنين

 چي؟ سر...باشه:من

 ...آکادمي:نازنين

 ...نميشه....داره ربطي چه اون به...بعدم...ميشنوه ساميار...هيس:من

 ...داخل برين ميتونين:پرستار

 ...ممنون:من

 ...دکتره خود سر سمن:نازنين

 چي؟:من

 ...باختي اگه....ميکني جلب توجهشو:نازنين

 ؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!چطوري؟...نميشه:-

 ...بده نشون خودتو ديگه:-

 ...ساميار آخه:-

 ...تو بريم...من با اون:گفت و زد چشمک

 ...بود ميزش پشت ميکرد ترش جذاب که اخمي با دکتر....داخل رفتيم و زديم در

 ...بود زده عينک....و بلند قدش بود کوتاه تقريبا موهاش

 ...سالم:من

 ...سالم:نازنين

 ...سالم:ساميار
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 درسته؟ باشيد دمورگان آقاي بايد شما بفرماييد...سالم:دکتر

 ...بله:لبخند با ساميار

 ...لطفا بشينيد...اومديد خوش:دکتر

 ...نشستيم

 چيه؟ مشکل...خب:دکتر

 ...ديده آسيب پام:نازنين

 ...تخت رو بشين دکتر

 ...تخت رو بشينه بره کردم کمکش

 ...ديده آسيب پاشون يه...برن بتونن خودشونم کنم فک:دکتر

 

 ....ميکردم کمکش ميتونستم اگه:-

 ...خورد زنگ دکتر گوشي

 ...بدم جواب بايد...ميخوام عذر:دکتر

 ...باشين راحت:ساميار

 ...کن گوش دقت با:نازنين

 ..نميشه...مامان نه:دکتر

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

 ...ندارم رفتنم خواستگاري وقت...نمياد خوشم دختره اون از من مامان:دکتر

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

 ...ميرم خودم خونه...نه:دکتر

 ...بردم من:خنده با نازنين
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 ..نخير...کوفت:من

 ...بده نشون خودتو...تو نوبت حاال:نازنين

 

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

 ...ميزنم زنگ بهت بعد...دارم مريض مامان:دکتر

 ...کرد قطع تلفن سريع

 ...بخوره جا بايد...رفته در:گفت و کرد معاينه نازنينو پاي جلو اومد دکتر

 بگيرين؟ گچ نميشه:نازنين

 ...ديگه بعد بخوره جا بايد اول:من

 ...ايشونه با حق:دکتر

 ميگيره؟ درد خيلي:نازنين

 ..بگين پرستار به نميخواد..بياد ميکنم صدا پرستارو االن...خيلي:دکتر

 

 ...ميکنم کمک من:وگفت ما کنار اومد ساميار

 ...نخوره تکون دارين نگهش:دکتر

 ... کنم نگاه نميتونم من:من

 ...کن نگاه من به...نباشه پات به حواست:گفت و گرفت نازنينو دست لبخند با ساميار

 ...زدم چشمک نازنين به و خنديدم من
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 ينبهتر....ميشه خوب زودتر نگيره گچ اگه گفت..بست محکم باند با سريع و زد جا پاشو دکتر

 از قبل که طوري...کردم غش خورد تکون دکتر تا و دادم عالمت نازنين به...بود من واسه فرصت

 ...گرفت منو دکتره افتادنم

 ....سمن...ساميار:نازنين

 دارن؟ کردن غش سابقه:دکتر

 ...دکتر نه:ساميار

 ...کرد صدا پرستارو دکتر

 بله؟:پرستار

 ...بيار آب:دکتر

 شد؟ اينطوري چرا خواهرم دکتر:ساميار

 ...شده شکه...بوده صحنه اون ديدن بخاطر حتما:دکتر

 ...اومد آب ليوان يه با پرستار

 ...صورتم رو ريخت آب قطره چند

 ...اومدم بهوش مثال

 سمن؟ خوبي:نازنين

 ...آره:گفتم و باشم بيحال کردم سعي من

 خوبي؟ مطمئني:گفت و کرد بغلم ساميار

 ...ميره گيج يکم سرم...خوبم...آره:گفتم و زدم لبخند

 ...بيرون بريم تا کرد کمک نازنين به هم و من به هم نوشت مسکن نازنين درد واسه دکتر

 .....خنديديم يهو ونازنين من شديم ماشين نزديک

 ...عالي...سمن بود عالي:نازنين
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 کردين؟ مسخره:گفت عصبانيت با و برداشت دومون هر کمر از دستو ساميار

 ...کنم جلب دکتر توجه بود قرار:گفتم خنده با من

 ...سرت تو خاک...کردي جلب توجهيم عجب:نازنين

 ...سريع...سوارشيد:گفت اخم با ساميار

 ...جلو بشين گفت ساميار ولي بشينم نازنين پيش عقب ميخواستم ترس از منم

 ...راه تو

 بود؟ کدومتون پيشنهاد:ساميار

 ...نميخنديديم بزور و بوديم ساکت دو هر

 ...باشمام:ساميار

 ...بود ساده بندي شرط يه فقط...مگه شده چي حاال:گفتم من

 ...نبود درست اصال کارت...ديدم اونطوري تورو کردم سکته سمن:ساميار

 ...داخل رفت و شد پياده ماشين از ما از زودتر رسيديمم...نزديم حرف ديگه ويال تا

 ...داداشت جنبه بي چقدر:نازنين

 ....کرد اينطوري چرا نميدونم...بابا نه:من

 ...داخل رفتيم هم با و شدم پياده منم

 ...بود اومده آرشام

 نازنين؟ خوبي...سالم:مرواريد

 ...آره:نازنين

 بود؟ سگ چرا اون:مرواريد

 ...خنديديم و کرديم نگاه هم به نازنين و من

 ....ميکنيم تعريف واستون بريم:گفتم من
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 ...پذيرايي سالن تو رفتيم

 ...سالم:من

 ..سالم:نازنين

 ...داد دست باهامون و کرد سالم اونم...شد بلند لبخند با آرشام

 شده؟ چي پات:آرشام

 ...افتادم:نازنين

 گفت؟ چي دکتر:ساالر

 ...انداخت جا...بود رفته در:ساميار

 نگرفت؟ گچ:ساالر

 ....نميخواد گفت..نه:ساميار

 عصباني؟ چرا حاال:ساالر

 ...کنم ادب بايد يکيو ولي نيستم عصباني...هيس:ساميار

 کرده؟ چيکار باز سمن:گفت و خنديد ساالر

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

 ...ديگه کنيد تعريف بترکيد:مرواريد

 ...ميکنيم تعريف همه واسه ناهار موقع:نازنين

 ...ديگه ميخوريم باغ تو رو غذا:من

 ...ببرين وسايل کنين کمک بياين...آره:مرواريد

 ...آشپزخونه تو اومد ساميار

 ...کنيم درست بريم حاضره کبابا اگه:ساميار
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 ...حاضره:دريا

 ...کنم حاضر منقل ميرم من...خوبه:ساميار

 ...کنه درست رفت االن رامون:رويان

 ...بيارين کبابارو شماها...ميرم منم:ساميار

 ...بيرون رفت خونه از

 االب برو توام نازنين...ميزاريم سفره آالچيق تو دريا و من ببرين کبابارو رويان و تو مرواريد:من

 ...کن استراحت

 !!!باال؟؟ برم هارو پله اين چطوري آخه احمق:نازنين

 ...کنه بغلت بياد ميگم ساميار به االن:مرواريد

 ...بشين همونجا بيا تو نازي...ببر کبابارو...نزن حرف:من

 ...رويان بريم:مرواريد

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

 ...ديگه مياوردي کبابارو سامي:رامون

 ...ميارن ها بچه الن:ساميار

 نميخواين؟ کمک:آرشام

 ...مرسي نه:ساميار

 ...اومدن پسرام بقيه

 رو سفره هم دريا و من...کردن حاضر سريع و زدن سيخ پسرا و آودن کبابارو رويانم و مرواريد

 ....کرديم حاضر

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

 .....گذشت خوش واقعا...داشتيم خوبي خيلي سفر
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 ...خورد زنگ گوشيم....33ساعت...شنبه

 کيه؟:من

 بودي؟ خواب االن تا:ساميار

 ....رسيديما 4...بودم خسته خب:-

 ...ديگه پاشو...بسه:-

 زدي؟ زنگ چرا...باشه:-

 ...باشيم هم با ناهار ميخواستم:-

 ...ديگه خونه بيا:-

 ...مياد ساالرم بيرون بريم:-

 ...خونه بياين...ندارم بيرون ي حوصله اصال:-

 ...خودافظ فعال...ميايم...باشه:-

 ...خدافظ:-

 ...پاشو...نخوابيا سمن:-

 ...ديگه نکن ديوانه...باشه:-

 ...نکن قطع...وايسا..آ:-

 چيه؟:-

 ...اونجا بياد ناهار بگو نازنينم به:-

 ...شهنمي:-

 چرا؟:-

 پ...مرواريده خونه چون:-

 ...اونجا بريم ما خب:-
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 ...ميبينيش مياد شب!!!ميکني؟ اينطوري چرا...ساميار:-

 ...آخه:-

 ...ساميار:-

 ...خدافظ...عزيزم باشه:-

 .خورد زنگ گوشيم...بود برده خوابم دوباره بود دقيقه5تازه

 بـــــــــــــــــله؟:من

 تو؟ چته:نازنين

 ...متنفرم همتون از...اَه...بخوابم نميزارين:من

 ؟2ساعت کنسرت....کن کنترل خودتو حاال خوب:گفت و خنديد

 ...6يکي2يکي...آره:-

 بهتره؟ سانس کدوم:-

 ...ميان خيليا...ديگه2:-

 نداري؟ کار...باشه:-

 بگي؟ همينو زدي زنگ:-

 ...داره کارت مرواريد...آره:-

 سمن؟:مرواريد

 چيه؟:من

 هست؟ آرشامم امشب:مرواريد

 ...آره:من

 ...نميام من:مرواريد

 ...مسخره...ميکني غلط:-
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 ...نـــمـــيـــــام مـــــــن:مرواريد

 .....خدافظ...ميبينمت شب...باشه:-

 ...آشپزخونه تو پايين رفتم و گرفتم دوش پاشدم...نميبرد خوابم ديگه

 ...اينجا ميان ناهار برادرام...سوسن:من

 ...خانوم باشه:سوسن

 ...مامان به زدم زنگ

 جانم؟:-

 ...خونه ميان ساالر و ساميار ناهار..سالم:-

 ...عجب چه!!ساالر؟:-

 مياي؟ موقع اون تا:-

 .ميام آره:-

 مياد؟ کي بابا:-

 ...هفته آخر:-

 ...باشه:-

 ...خدافظ فعال...شلوغه سرم:-

 ...خدافظ:-

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

 ....خونه اومدن پسرا که بود9ساعت

 ...سالم:من

 کو؟ مامان...سالم:ساميار

 ...نيومده که فعال ولي مياد بود گفته:-
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 ...منه بخاطر حتما:ساالر

 ...که نداره باتو مشکلي...بابا برو:من

 ...گشنگي از ميميريم داريم:ساميار

 .حاضره غذا:من

 ...خورديم ناهار سريع همين واسه استوديو ميرفت بايد ساميار

 ...بياد مامان تا بمون تو ميخواي ساالر:يارسام

 ...ميبينمش بعدا...نميخواد...نه:ساالر

 بردي؟ گرفتيم شمال که سامي،عکسايي:من

 ...اتاقت به بزني ميخواي کدومارو بگو برو فردا...کنن ظاهر دادم....عزيزم آره:ساميار

 ...بريم باهم دنبالت ميام فردا من:ساالر

 ...مرسي:من

 ...بيا ما با حاضرشو برو سمن ميره سر حوصلت:ساميار

 ....باشه:-

 ...بودن اونجا گروه هاي بچه همه...استوديو رفتيم باهم و شدم حاضر سريع

 ....کردن شروع تمرين اومد که ساميار

 !!ميزني؟ ارگ سمن:ساميار

 ...حتما آره:-

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

 ....خورد زنگ گوشيم

 ...ديگه بده استراحت دقيقه9سامي:من

 ...ها بچه کنيم استراحت...باشه:ساميار
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 ...دادم جواب گوشيمو

 ...سمن سالم:رويان

 ...سالم:من

 ....بزنم حرف باهاش راحت تا اتاق تو رفتم

 جديه؟ تصميمت سمن:رويان

 برام؟ ميگيري بليط...آره:-

 نري؟ ميشه:-

 ...باشم لندن موقع به که بگير بليط واسم شنبه4واسه...بمونم نميتونم...نه:-

 ...چي؟؟برادرات دوستات پس:-

 شنبست؟ تستروز...بودم رفته تاحاال وگرنه...شماهايين منم مشکل:-

 ...آره:-

 مياي؟ امشب...بگير بليط شنبه4همون...باشه:-

 ميان؟ دوم سانس همه ها بچه...ديگه آره:-

 ...عزيزم آره:-

 ....خدافظ فعال پس:-

 ...کردم قطع گوشيو

 ....شد باز شدت با اتاق در

 ميکني؟ داري غلطي چه:داد با ساميار

 !!ميزني؟؟ داد چرا:زدم داد خودش مث منم

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

 ...ها بچه سامياره و سمن صداي:اشکان
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 ساالر؟؟!!....ميزنن؟ داد اينطوري چرا...آره:علي

 شده؟ چي:تعجب با ساالر

 ...نکشتن همديگرو تا برو بيا...ساميار و سمن:علي

 ...ردک بغلم اومد ساالر......ميکردم گريه و ميلرزيد دستام زياد عصبانيت از....طرفمون اومد سريع

 !!ميزني؟ داد اين سر چرا شده؟؟تو چتون:ساالر

 ...ميزنيم حرف داريم...بيرون برو بيا:گفت و گرفت دستشو ساالر طرف اومد ساميار

 ...ساالر کن ولم:من

 ...کرده پر فرمم من واسه:ساميار

 ...باخبرن دوستام فقط موضوع اين از!!ميدوني؟ کجا از تو:من

 ...ميدونم که اينه مهم:ساميار

 ...کنين صحبت ميتونين آرومم:ساالر

 ميشه؟؟ حاليش آروم خراب کله اين:ساميار

 ...من نه تويي خراب کله:من

 ....بيرون اومدم استوديو از عصبانيت همون با

 شد؟ راحت شد؟خيالت خوب:ساالر

 ...نکن شروع ديگه تو:ساميار

 کرده؟ پر فرم فهميدي کجا از:ساالر

 ...گفت نازنين:ساميار

 بگه؟ بهت بايد سمن؟چرا دوست:ساالر

 ...ديگه گفته:گفت بگيره تماس من با ميکرد سعي که حالي در ساميار

 ...بيرون اومدن اتاق از
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 ...رفت سمن سامي:اشکان

 ...ميدونم:ساميار

 ....گرفت نازنينو شماره

 ...ساميار سالم:نازنين

 ....گرفتيم دعوا:ساميار

 !!شدين؟؟ ديوانه برادر خواهر باز:-

 ...نميده منو تلفن جواب...بده خبر بهم حتما اومد اگه...شما پيش بياد ممکن:-

 ...نميشه درست دعوا با بودم گفته بهت:-

 ....کني کمکم بود قرار توام:-

 ...موافقم رفتنش با خودم من:-

 ...نازنين:-

 ....داري قبول اينو خودتم...سمن با حق!!!چيه؟:-

 ....ميشه شروع کنسرت...باشم ميالد برج بايد ديگه ساعت3من:-

 ...نباش نگران من با سمن:-

 ...ميکنم جبران...مرسي:-

 ...ميکنه پيداش ميگه نازنين ساالر:ساميار

 ...ميرم خودم نميخواد:ساالر

 سمن با شب من...همين با شماها ميدونه چون...نميده اونم جواب االن بگو بهش:نازنين

 ....باش مطمئن...ميام

 ...بده خبر بهم....منتظرم:ساميار

......................... 
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 ...ميخورد زنگ گوشيم همش

 ...بود مرواريد ايندفه

 بله؟:من

 احمق؟ کجايي:مرواريد

 است؟کج ميدوني....زهرا بهشت:من

 ...دنبالتن همه...بابا شو خفه:مرواريد

 ...ديگه وساالرن ساميار منظورت همه:من

 ...ميزنيم حرف...ما خونه بيا:مرواريد

 ...بده گزارش ساميار به نازنينم...ميام حتما آره:من

 سمن؟ الو...من بده گوشيو:نازنين

 نبودي؟ رفتنم موافق مگه گفتي؟تو بهش چرا....زهرمار:من

 کجايي؟ بزنيم؟االن حرف بياي ميشه:نازنين

 ...خيابون تو:من

 ....ما پيش بيا بگير تاکسي سريع...احمق ميشناسنت سمن:نازنين

 ...اينا مرواريد خونه رفتم و گرفتم ماشين

 ...بود نزديک استوديو به خونشون...رسيدم زود

 ...بود دوبلکس خودمون خونه مثل خونشون...تو رفتم و کرد باز در...زدم زنگ

 ميگيري؟ دعوا داري مرض....قيافشو:مرواريد

 ...زد داد اون...نگرفتم دعوا:من

 ....بود قاطي ميزد حرف داشت منم با تلفن پشت...کردي غلطي چه ببينيم بيا:نازنين

 ....خونه داخل رفتيم
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 نيست؟ مامانت:من

 ...بيرون رفت تازه نه:مرواريد

 ...نشستيم سالن تو همونجا

 ...شد چي کن تعريف اول از:مرواريد

 .....استوديو بريم گف ساميار...خونه اومدن ساالر و ساميار ناهار:من

 ...کردم تعريف واسشون چيز همه

 زدت؟:گفت جديتش و اخم با مرواريد

 اينجام؟ من گفتين...نه:من

 ...عصبيه خيلي بود معلوم صداش از...زد زنگ من به اومدي بيرون استوديو از:نازنين

 ...خورد زنگ نازنين گوشي

 اومد؟ سمن:ساميار

 ...نباش نگران...آره:نازنين

 خوبه؟ حالش:ساميار

 ...بهتره منم از:نازنين

 ...ممنونم:ساميار

 ...کن اجرا کنسرت راحت خيال با:نازنين

 ...کمه چيز يه نيست سالن تو سمن:ساميار

 ...جان ساميار بخور کمتر:نازنين

 ...نکنين دير...ادب بي:گفت و خنديد ساميار

 بزني؟ حرف سمن با ميخواي....باشه:نازنين

 ميزنه؟ حرف:ساميار
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 ...نه:نازنين

 ...ديگه کن قطع:مرواريد

 ..خدافظ....ممنونم بازم....برم بايد:ساميار

 ...خدافظ:نازنين

 ...اينجام ميگفتي نبايد:من

 ...سمن ببند:مرواريد

 کنم؟ چيکار حاال...واي:من

 ....ساميار وگرنه کنه محو خودشو بگو رويان به:نازنين

 رويانه؟ فهميد يعني:من

 مگه؟ بردي اسمشو...بابا نه:مرواريد

 ..نه...نکنم فک:من

 ...نگيره بليط بگي رويان به بايد اول:مرواريد

 ...دارم تست شنبه:من

 ...بشي بيخيال بايد متاسفانه:مرواريد

 ...ميدوني که تو...منتظرم ساله تو؟چند ميگي چي:من

 ...کردي لج کن قبول...بري؟ ميخواي چيه؟چرا هدفت تو:نازنين

 ...دوستات....ساالر...ساميار خاطر به...سمن شو بيخيال امسال:مرواريد

 شنبه5هواس رويان ميگم...بهتره نرم يعني افتاد خاصي اتفاق...ميمونم لحظه آخرين تا...نميشه:من

 ....بگيره بليط

 ...باشي خواهرش نداري لياقت...ميسوزه ساميار واسه دلم:نازنين

 ....شايد...آره:من
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 ...بزن حرف باهاش حتما امشب...بيخيال:مرواريد

 ...ياشه:من

 ...نمياما من:مرواريد

 ...شديا مسخره:من

 ...مياد نکن توجه بهش:نازنين

 ...نميام:مرواريد

 ...ديگه بخشش...کرد اشتباهي يه اون حاال:من

 ...سمن شو خفه...واي:مرواريد

 ...آب تو انداختت يهو....بود عالي حرکتش خداييش مرواريد:نازنين

 ...خنديدم روز اون يادآوري با من

 ...کنم خفش ميخواد دلم مياد يادم روز اون اصن....زهرمار:مرواريد

 ...ديگه کرد شوخي خب:من

 ...وايسا...ميکنم حاليش...آره:مرواريد

 سرپ...بيچاره اون غذاي تو ريختي بود هندي فلفل هرچي شبش...که نيومدي کوتاه توام:نازنين

 ...ميشد خفه داشت مردم

 ....براش دارم:مرواريد

 ...آرشام بيچاره:من

 ....کنم ضايع اينو فقط ميام امشب اصن...واي:مرواريد

 ....کردي جبران تو بعدشم...آب تو انداخت تورو کردي کل کل باهاش تو روزم اون...داره گناه:من

 ...براش بود کم...ميکردم جبران بيشتر بايد...آره:مرواريد
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 و تنشس جلو مرواريد..رفتيم نازنين قرمز جنسيس با و شديم حاضر کم کم که بود7311ساعت

 ...توراه...عقب منم

 ...بود بهتر ميرفتيم من ماشين با:مرواريد

 چرا؟:نازنين

 ...چشميم تو زيادي چون:مرواريد

 ...خوبه خيليم:من

 ...خوبه خيليم بگو موقع اون اومديم چي با ببينه بزار...داداشتو اخالق رفته يادت...آره:مرواريد

 ...نيست گير اونقدرم ساميار...بابا نه:نازنين

 ...ميارم يادتون شب:مرواريد

 ...ميکنيا خواهي معذرت ازش سمن:نازنين

 ...زد داد سرم اون...نميکنم خواهي معذرت من:من

 ...بري ميخواي تو:مرواريد

 نه؟...مخالفي که توام:من

 ...بدي گوش برادرت حرف به بايد االن...اي بچه خيلي سمن:مرواريد

 ...نميرسم تست به...ندارم وقت زياد...نميشه:من

 ...ديگه سال...نرسي...جهنم به:داد با نازنين

 برم؟ ديگه سال حاال که کشيدم زحمت همه اين:گفتم داد با منم

 ...نکردي کاري که تو آخه:نازنين

 ...کنين فکر...نزنين داد...شيد خفه هردوتا:مرواريد

 .....يکنهم عملي ميگيره تصميم آني...نداره کردن فکر توانايي سمن که اينجاست مشکل:نازنين

 ...احمقِ که بس از:گفت و سرم تو زد مرواريد
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 رواني؟ ميزني چرا:من

 رفتار احتياط با ميشکنه اون ميدوني که تو...ديگه حد اين در نه جان مرواريد:گفت و خنديد نازنين

 ...کن

 ..رسيديم که بود8345

 دستت؟ تو چيه گل اون:من

 ...سامياره مال:گفت و زد لبخند نازنين

 خريدي؟ چرا گل...ايشه:مروريد

 ...داشتم دوس...چه تو به:نازنين

 ...داره دوست بيشتر آبي رز ساميار...ميگرفتي آبي خب:من

 ...تره عاشقانه قرمز:نازنين

 ...حرفيه اينم:من

 ....بودن مراقب حسابي نگهبانا و باديگاردا...داخل رفتيم پشتي در از

 ..ممنوع...داخل برين در اين از نميتونين...:

 ...هستم دمورگان آقاي خواهر من:من

 ...پدرشم منم:گفت و خنديد

 ...نکردن شوخي اصال دمورگان خانوم:گفت جديت با مرواريد

 ...اومد يگهد يکي

 ...ازتون ميخوام معذرت من...دمورگان خانوم بفرماييد!!!ميکني؟ چيکار...:

 تنگف چي ايشون بفهمن دمورگان آقاي...بزارين حسابي و درست مراقب يه...نشه تکرار ديگه:من

 ...نمياد خوششون اصال

 ...ببخشيد بازم...شماست با حق...:
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 ...داخل رفتيم

 کني؟ صحبت بودي بلد اينطوريم تو:نازنين

 چطوري؟:من

 ...گرفتم قرار تاثير تحت...بود قشنگ خيلي:مرواريد

 !!ميبيني؟...من دارم شوهري خواهر همچين يه:نازنين

 ...نکشا خجالت:من

 ....رو پر کنن جونش به جون:مرواريد

 ...ميشه شوهرم خواهر که باالخره:نازنين

 ...سالم:آرشام

 ...اومد گمج اين باز...واااي:مرواريد

 آرشام؟ خوبي...سالم:من

 ...نيست خوب اصال يکي ولي...خوبم...آره:آرشام

 ...کرد اشاره مرواريد به

 گفتي؟ چي؟چي:مرواريد

 عصباني؟ قضيه اون بخاطر هنوز تو...کردم غلط بابا هيچي:آرشام

 ...نميموني زنده امشب وگرنه شو بيخيال....آرشام:نازنين

 ...ديگه توام مرواريد:من

 ...کردم عوض بحثو که کرد نگام طوري

 آهنگه؟ آخرين:من

 ...مياد ساميار االن....آره:آرشام

 هست؟ ساالرم:من
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 ...داشت کارت چون...ميکنم صداش االن...آره:آرشام

 ...مرسي...باشه:من

 ...ها بچه سالم:علي

 ...کرديم سالم هم با

 ...بود آلفردم

 ميگيره؟ خودشو اينقد چرا اين:نازنين

 ...نميده اهميت بهش هيچکس چون:مرواريد

 رجو واسش رويان....ميدم اهميت بهش خودم هست که جذابم...کنه رفتار درست يکم خب:نازنين

 ...ميکنم

 ...داره يکيو خودش اون:مرواريد

 ...اومد ساالر کي بپرسم اومدم تا

 ...بيا سمن...ها بچه سالم:ساالر

 ..بالکن تو رفتم ساالر دنبال من و کردن سالم نازنين و مرواريد

 يعني ميدوني...بگيره گريش بود نزديک آخر آهنگ سر...نبود ساميار امشب ساميار:ساالر

 کي تو....کنم نگرانت نميخوام کن ول اون حاال...نميکنه گريه شرايطم بدترين در اون!!چي؟؟

 ميري؟

 ...ميگيرم بليط شنبه5واسه:من

 بري؟ ميخواي تو اومدم تازه من دختر آخه:ساالر

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

 ...سالم:ساميار

 ...سالم:مرواريد

 ...نباشيد خسته:نازنين
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 ...ممنون:ساميار

 ...اجرات بود عالي:آرشام

 ...عاليه هميشه ساميار:نازنين

 ...همينطوره حتما:آرشام

 ...شماست مال اين:گفت و گرفت ساميار طرف به گل نازنين

 ...مرسي:ساميار

 ...زد لبخند و کرد بو گل

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

 کنم؟ چيکار من ميگي تو:من

 ...تو از اون هم اون از تو هم...کني خواهي معذرت ساميار از بايد فعال:ساالر

 ....باشه:من

 اجازه بدون فقط...کنن خواهي معذرت که نکردن کاري دمورگان خانوم...نيست نيازي:ساميار

 ...گرفتن کوچيک تصميمات بزرگترشون از گرفتن

 !!ساميار:ساالر

 !!!ميگفت؟؟ چي هميشه!!بود؟ چي قرارمون بپرس ميکني؟ازش نگام اينطوري چيه؟چرا:ساميار

 قهري؟ االن:من

 !!مگه؟؟ توام مث...نه:ساميار

 ...که اون...بيا کوتاه تو ساميار....کين تمومش...ها بچه بيخيال:ساالر

 ...نکرد کامل حرفشو

 چي؟ من:من

 ...بهتريني تو...عزيزم هيچي:ساالر
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 ...ميدونم:من

 ...ميشه شروع ديگه دقيقه31بعدي سانس...بقيه پيش بريم:ساميار

 ...کنين آشتي اول:ساالر

 يمتصم فکري بي رو از نداره حق ولي....نبوديم قهر ما:گفت و گرفت دستمو من طرف اومد ساميار

 ..بگيره

 شدي؟ راضي....نميشه تکرار ديگه...ببخشيد....باشه:من

 ...بريم...کامال نه:ساميار

 ....بقيه پيش رفتيم و خنديد ساالر

 ...ميگرفتن دعوا داشتن مرواريد و آرشام

 حله؟ کنم خواهي معذرت من...حاال خب:آرشام

 ...بزن زانو...آره:مرواريد

 ....خنديديم ما

 کنم؟ چيکار:تعجب با آرشام

 ...کن خواهي معذرت...بزن زانو:مرواريد

 ...مرواريد:من

 ...شو خفه تو:مرواريد

 ....ميکنن تحملت چطوري دوستات ونم نميد...ديوانه...رواني....رواني يه واقعا تو...بابا برو:آرشام

 ...سختي به:گفت و خنديد نازنين

 رواريدم اصن....ميکَنيم دل ازش سختي به...يعني:گفت نازنين که کرد نگاه نازنينو طوري مرواريد

 ....لعادستا فوق

 ....مشخصه کامال:آرشام
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 ....نميري بيرون اينجا از زده نکني تموم اگه آرشام:من

 ...تسليم من...باشه:آرشام

 !!!آوردي؟؟ گير مظلوم مرواريد:ساميار

 ....کنم مبارزه تو با ميتونم:مرواريد

 ...بريم بياين ساميار:نازنين

 ...عزيزم نخورده قرصاشو امروز اين:گفت ساميار گوش نزديک

 .بريم...مشخصه کامال:گفت و زد لبخند ساميار

 ...کنسرت سالن تو رفتيم

 ميزني؟ کيبورد سمن:ساميار

 ...نميدن اجازم تازه...مسخرست خيلي...بزنم کيبورد وايسم سرپا باال اون بيام کن فک:من

 .بدن گير نکنم فک:ساالر

 سامي...ميشه بد ساميار واسه بشه پخش اگه بعد بگيرن فيلمم ممکنه چون...ميدن گير چرا:من

 بشينيم؟ کجا

 ...ميشينه تو پيش ساالرم بشينين دوميش از...ديگه جلو همين:ساميار

 ...اومدن دوستدار اليکا خانوم مورگان آقاي...:

 اومدن؟ بقيم...کنين جدي؟راهنماييشون:ساميار

 ...بگيرين عکس باهاشون برين منتظرن...بله...:

 ...اومده دوستدار اليکا بريم بيا سمن...باشه:ساميار

 اومده؟ امشب چرا اون:نازنين

 ...ديگه کرده دعوتش ساميار حتما:من

 دخترشه؟ دوست يعني:مرواريد
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 ....شد استار سوپر الکي الکي.نمياد خوشم ازش ولي...نميدونم:من

 ...نرفتم شماست تقصير همش...بخونم بازيگري برم گفتم من:نازنين

 ...بابا نخور گُه:مرواريد

 ...جان سمن سالم:اليکا

 بودي؟ ديده خواهرمو:ساميار

 ...شنيندم زياد تعريفشو:اليکا

 ...شما دارين لطف:گفتم و زدم مصنوعي لبخند

 ...ميکرد نگاه ساميارو فقط نازنين

 برگرديم؟ ميخواي:مرواريد

 خراب اون مث ارزشي بي آدم بخاطر شبمو!!!مگه؟؟ هست کي ساميار!!!بشه؟؟ چي که...نه:نازنين

 ...نميکنم

 ...اومد خوشم آفرين:مرواريد

 ...نشست مرواريد کنار اومد و کرد سالم اليکا به آرشام

 کنيم؟ صلح ميشه:آرشام

 ...باشه...امشب کنسرت بخاطر فقط:مرواريد

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

 بگيريم؟ عکس مياي من با اليکا:ساميار

 ...بودن تو منتظر دوستات همه بيرون...حتما آره:اليکا

 ...ميمونم دوستام پيش من:گفتم جديت با من

 ساالر؟ نمياي تو:ساميار

 ...ميام من برو تو:ساالر

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر SingerDemor | شدم مي عاشق نبايد رمان

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

 

176 

 

 ...اِلي بريم...باشه:ساميار

 ...رفتن اونا

 ميشناختي؟ رو دختره اين تو سمن:ساالر

 نميشناسيش؟ تو يعني:گفتم تعجب با من

 ...ميگم جوره باهاش اونقدر ساميار و نزديک ساميار به که لحاظ اون از..ميشناسم چرا:ساالر

 ...نمياد خوشم ازش...نديدمش کنسرتا تو تاحاال...نه:من

 بگيريم؟ عکس بريم مياي...ندارم خوبي احساس منم:ساالر

 بزارم؟ تنها هارو بچه:من

 ....بيان اونام خب:ساالر

 ...بياد عمرا نازنين:من

 اليکا؟ بخاطر:ساالر

 ...داره دوس نازنينو ساميار ميکردم فک من....آره:من

 ...داره:ساالر

 ميکنه؟ چيکار اينجا اليکا پس:من

 ...بزنم حرف باهاش نيست موقعيتشم...کنه چيکار ميخواد ساميار نميدونم:ساالر

 ...شد دير...ديگه ساالر؟بيا:علي

 ...ميگم بهت فهميدم اگه...اومدم:ساالر

 ...جام سر نشستم برگشتم

 و شد جدي يهو ميخنديد حرفاش از مرواريد بار اولين واسه و ميگفت و پرت و چرت داشت آرشام

 .نشو صميمي زياد ديگه بسه:گفت

 نازي،ناراحتي؟:من
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 ...نه:نازنين

 ..ببخشيد:من

 خوشبخت...کن ولش اصن...ميکردم فک من خب...داداش اون...که نداره ربطي تو به:نازنين

 ...شن

 يميکن فک که اوني!!بشه؟؟ خوشبخت کي با کي!!ديوونه؟ ميگي داري چي:گفتم و خنديدم من

 ...نيست

 خبره؟ چه پس:نازنين

 ...فهميدم شايد...نميدونم:من

 ...بگير عکس ما از يکم پاشو ميگي پرت و چرت دلقکا عين:مرواريد

 ...ميگيرم ازتون من:من

 انيماير معروف خواننده دوست خواهر ما بفهمن همه باشي بايد تو...تويي مهم...بابا بشين:مرواريد

 ...ديگه

 ...گرا استفاده سو:من

 ...بگيرم عکس ندارم حوصله من:نازنين

 ...نگير...جهنم به:مرواريد

 بدين؟ خبر دمورگان آقاي به شما ميشه..کنيم باز رو درا بايد ديگه ما...دمورگان خانوم....:

 در بازي مسخره توام نازنين...بگير عکس سريع پاشو آرشام....برين شما...ميگم باشه،من:من

 ...بگيريم عکس بزار...نيار

 ...دوستاش و ساميار پيش ورفتيم گرفتيم عکس

 ...ميدادم جوابشون ساده گويي آمد خوش يه با منم و کردن سالم بهم همه

 ...شده بزرگ خواهرت چقدر:شهاب

 ...آره:ساميار
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 !!ديگه؟ برنامته مدير:-

 ...ميخوره بهم ريزيم برنامه نباشه اگه...سمن با کارام بيشتر...تقريبا:-

 نميگيرين؟ جشن ساالر برگشت واسه سامي...ميکنين کار خونوادگي که خوبه چه:-

 ...ميگيريم جشن حتما بشه خلوت ساميار سر يکم:من

 ...سمن با...بگيريم تايي سه بيا عکس يه ساميار:اليکا

 ...کن جور و جمع چيز همه سريعتر ميشه اگه...ساميار کنن باز درارو بايد بگم اومدم من:من

 ...مرسي...عزيزم باشه:ساميار

 ...بقيه با داخل ميريم ما نشستن جمعيت گفتم بهشون و کردم صدا هارو بچه

 بگيره؟ عکس باهام نميخواست نازنين:ساميار

 ...بود زشت کارت خيلي...ميگرفت ميومد نبايدم:من

 ...نميفهمم منظورتو:ساميار

 ...اليکا...ميفهمي اچر:من

 ...دخترمه دوست:ساميار

 ...کن تکرار حرفتو کن نگاه من چشاي تو:من

 ...داخل بياين من با بايد ساالر و تو...بيرون بيام بايد ديگه دقيقه9 منم...برن بگو همه به:ساميار

 ....ميگي راستشو که باالخره...ديگه باشه:من

 ...نکن نگاشم امشب:گفتم نازنين گوش نزديک...داخل برن گفتم همه به

 ...بگيرم حالشو چطوري ميدونم خودم...وايسا تو:نازنين

 ...پشتتم من...آفرين:من

 دايص....اومد ساميار آهنگ پخش با و رفتيم ساالر و من بعدش...صحنه رو رفتن گروه بعد دقيقه5

 ...بود هميشه برابر دو سوت و جيغ و دست
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 ...ميزنن دادي چه...اُه...اُه:من

 بزنم؟ داد منم ميخواين:نازنين

 ...ميکنم خواهش...نه واي:مروايد

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

 طول 39تا....کرد تشکر کنارشيم که ساالر و من از ساميار هميشه مث کنسرت وسطاي

 و رساال...اليکا...مرواريد و نازنين منو....بودن گروه هاي بچه...صحنه پشت دوباره رفتيم...کشيد

 ....ساميار

 بخوريم؟ شام همينجا:ساميار

 ...آره:من

 ...ميريم ديگه ما سمن:نازنين

 ..ديگه بمونين!!چرا؟؟:ساميار

 ...ميريم نه:گفت کنه نگاه ساميار چشاي تو اينکه بدون نازنين

 ...ديگه بمونيم خب:مرواريد

 ...بموني ميتوني تو:نازنين

 ...ميام باهاتون منم:من

 ...ندارم دعوا ي حوصله...ديگست يکي دست اختيارت تو...عزيزم نه:نازنين

 ...بگيره تصميم مواقع اينجور در ميکنه غلط ديگه يکي اون:من

 ...ميخوريم چيز يه باهم...ديگه بمون جون نازنين:اليکا

 ديگه؟ ميبينمت فردا سمن:نازنين

 رو همه شماره من...بگين همه به بايد شماها فقط...فردا هستن همه...بيرون ميريم ناهار...آره:من

 ...ندارم

 بزنيم؟ حرف بيرون ميشه:داد اس ام اس نازنين به ساميار
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 ...دارم عجله...نه:نازنين

 ...ميکنم خواهش:ساميار

 ...نه:نازنين

 ...من خونه مياد اليکا امشب:ساميار

 ...بيرون بيا:نازنين

 ميمونين؟ نازي:من

 ...ميمونيم...بابا کن ول اينو...آره:مرواريد

 ...االن ميام...بزنم سر ماشين به برم من پس:نازنين

 ...برميگردم االن من:ساميار

 کجا؟:اليکا

 ....بزنم آب صورتمو يکم:ساميار

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

 ....بالکن تو رفتن ساميار و نازنين

 تو؟ خونه مياد امشب چرا:نازنين

 ....دخترمه دوس چون:گفت و زد لبخند ساميار

 ...بگذره خوش...باشه...آها:نازنين

 ...امشب فقط:گفت و گرفت بازوشو ساميار که برميگشت داشت

 ...ديگه نداره اشکالي خونم ببرم پسرمو دوس منم پس:نازنين

 ...ميکني غلط تو:ساميار

 !!داره؟؟ ربطي چه تو اي؟به چيکاره تو:گفت و خنديد نازنين

 ...داره ربط من به لحاظ همه از:ساميار
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 ...نمياد تو خونه امشب اليکا پس:نازنين

 ...ميدم قول بهت...خونم بياد بايد چرا که ميدم توضيح برات ولي نيست وقتش االن ببين:ساميار

 ...خونم مياد پسرم دوس چرا ميدم توضيح برات منم:نازنين

 ..لطفا نکن عصبانيم...نازنين:ساميار

 ...بفهمي منو االن حال بشي عصباني ميخوام اصن:نازنين

 !!کردم؟؟ عصباني تورو من:ساميار

 ....ميکني باز داري ديگه منو دهن...ي دختره اون با...بله:نازنين

 خوبه؟...من خونه نمياد امشب...باشه:ساميار

 ...نيومد خوشم امشبتم رفتار از:نازنين

 ...بود گوشيت تو سرت کنسرت کل!!!بود؟؟ خوب خيلي تو رفتار:ساميار

 ....کردم کاري خوب:نازنين

 ...شديم حساب بي پس:ساميار

 .....نازنينو و زد لبخند بعد

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

 ...ببخشيد واي...ها بچه:من

 ...که نيستي غريبه...نداره اشکال:گفت و زد لبخند ساميار

 ...بياين بهتره...آوردن شام:من

 ...بريم...باشه:ساميار

 ..وايسين:گفتم و گرفتم ساميارو دست

 ...دادم بهش دستمالو و کردم پاک لبشو دستمال با

 ...مرسي:گفت و زد لبخند ساميار
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 ...نيس بد کني تمديد رژتو توام نازي:من

 .باشه:نازنين

 ..برو..ساميار نمون منتظر ديگه تو:من

 ...شده پاک همش مياد خوشم:نازنين

 ...سرت تو خاک:من

 ...ديگه تو داداش:نازنين

 بود؟ اوليش:من

 ...چه تو به:نازنين

 ....بود اوليش پس:من

 ...بود شمال تو اوليش...نه:نازنين

 !!!نفهميدم؟؟ من کي؟چرا:من

 ...بهت نميگم:نازنين

 ...ميپرسم ساميار از:من

 ...نميپرسه داداشش از سواالرو اين آدم...رو پر ميگي من به بعد:نازنين

 ...فرشتم که من...آدم ميگي خودت:من

 ....بريم...ميخوريا داري زيادي:نازنين

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

 ...پارکينگ سمت رفتيم بيرون اومديم اونجا از و خورديم شام

 خيابون؟ تو نيا تابلو ماشين يه با نگفتم بهت بار صد من:ساميار

 ...بزن حرف بهش حاال ميتوني...گفت نازنين:من

 اومدن؟ چرا قرمز جنسيس با...نازنين:ساميار
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 ....ميکردن نگامون همه...خوبه خيليم:نازنين

 ...ميکردن غلط همه:ساميار

 ...باشن خوش بزار ديگه بچن سامي:اليکا

 ...و تويي بچه:گفتم اخم با من

 ...نيست ما حد در...نده ادامه جان سمن:گفت و کرد قطع حرفمو نازنين

 وايساده؟ جلوت که ميفهمي:اليکا

 مياي؟ ما با سمن:مرواريد

 ...ميبينمتون ناهار فردا...دارم کار...خونه ميرم...نه:من

 ...متاسفم...بيام باهات نميتونم امشب...ميرم من ساميار:اليکا

 .خدافظ:ساميار

 ...ميکرد نگاه ساميار به لبخند با نازنين...رفت اليکا

 ....کردي خوبي کار:ساالر

 ...ميدونم:ساميار

 ...ديگه بريم....مياد خوابم من نازي:مرواريد

 ...بريم...باشه:نازنين

 ...باشين مراقب:من

 ...کن رانندگي آروم نازنين:ساميار

 ...نره يادت فردا سمن...باشه:نازنين

 ...ميدم خبر همه به...هست حواسم...نه:من

 داج هرکدوم گروهم هاي بچه...رفتيم و شديم ساميار لندکروز سوار هم ما رفتن و کرديم خدافظي

 ...رفتن
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 من؟ خونه مياي:ساميار

 اونجا؟ دارم لباس:من

 ...آره:ساميار

 .ميام پس:من

 خبره؟ چه فردا:ساالر

 ...بيرون بريم ناهار ميخوايم:من

 ...ميرسونمت فردا من:ساالر

 ...باشه:من

 ....رسيديم

 نيست؟ آلفرد:من

 ...نمياد تابستون آخر تا خانوادش پيش سوئد رفت صبح امروز...نه:ساميار

 ...ميخوابم تو اتاق تو من:من

 ...همونجاست لباساتم...بخواب برو:ساميار

 ...مرسي باشه:من

 ...رستوران ببرمت بعد...کنن ظاهر بدم شمال عکساي بريم باهم فردا سمن:ساالر

 ...بخير شب...نموني خواب تو...ميشم بيدار زود که من...باشه:من

 ...خورد زنگ گوشيم.... بود1ساعت...بوديم خوابيده همه...کردم عوض لباسامو

 ...کشت خودشو...کيه ببين پاشو!!!نکردي؟؟ خفه اونو چرا:ساميار

 ...پاشم نميتونم سامي:من

 ...نکن خورد اعصابمو...ديگه پاشو:سامي

 چيه؟...اَه...باشه:من
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 ...ببينمت بايد:نازنين

 نيستي؟ مرواريد خونه شدي؟مگه ديوونه!!!چنده؟؟ ساعت ميدوني:من

 ...کجايي بگو زود...نه:داد با نازنين

 ...شده چي...آخه ميزني داد چرا...ببرن صداتو شور مرده:من

 ...سمن ميفته داره بدي اتفاق:گفت گريه با يهو

 نه؟ يا شده چي ميگي:من

 ...ببينمت بايد که گفتم:نازنين

 بلدي؟ اونجارو...ساميارم خونه من...باشه:من

 ...بده آدرس...نه:نازنين

 ...گفتم بهش آدرسو

 سمن؟...سمن؟:ساميار

 بله؟:من

 بود؟ کي:ساميار

 ...ميکرد گريه داشت ساميار...نازنين:من

 شده؟ چي چرا؟:گفت کالفگي و نشست شد بلند ساميار

 ...اينجا مياد داره...نميدونم:من

 مياري؟ آب ليوان يه...گرفته درد سرم...مهميه چيز حتما:ساميار

 ...برات ميارم االن...آره:من

 ....بردم آب ساميار واسه

 ...شدي خواب بد:من

 ...ميکنه درد سرم فقط...نيست مهم:ساميار
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 ...ميمونم منتظرش من...بخواب تو:من

 ميبره؟ خوابم ميکني فک:ساميار

 شدين؟ بيدار ها؟؟چرا بچه شده چي:ساالر

 ...بخواب برو تو...هيچي:من

 ...خوابيد رفت...بود گيج خيلي چون ساالر

 ...زدن زنگ

 ...اومد سريع چه:ساميار

 ...بود نزديک:من

 ..کردم بغلش....شدم شوکه ديدم که قيافشو...کردم باز در

 بودي؟؟ بلد کردنم گريه تو!!!شدي؟؟ اينطوري چرا تو:من

 ...سمن شو خفه:نازنين

 ...سالم:ساميار

 ...نداد جوابشو نازنين

 ...ديگه تو بيا:ساميار

 ...آورد آب نازنين واسه ساميار...کاناپه رو نشستيم

 ...مرسي:نازنين

 ...بگو:من

 قرارداد آرمان شرکت با پدرم...ميرفتم نبايد ولي...خونه رفتم رسوندم که مرواريد:نازنين

 ...کنم ازدواج کارخونه رئيس پسر با بايد که گفت بهم امشب مهميه کاري موقعيت...بسته

 ...بيخود:ساميار

 ...ساميار شو ساکت:من
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 ....نميکني کارو اين که تو..نميشه چيزي همچين:ساميار

 دوسم که نيستم مطمئن حتي من...مني با هفتست3 تازه تو...ساميار وسطه شرکت پاي:نازنين

 ...باشي داشته

 ...واست متاسفم:ساميار

 ....در سمت رفت ماشين سويچ با....اتاق تو رفت شد بلند

 ساميار؟؟ ميري کجا:من

 ....نداد جوابمو

 ...توام با ساميار:من

 ...رفت من به توجه بدون

 رفت؟ کجا:نازنين

 ...من قبر سر:من

 ميکني؟ گريه ميکني؟؟چرا چيکار اينجا تو شده؟؟؟نازنين چي:ساالر

 ....ميکنما خالي تو سر عصبانيتمو االن ساالر:من

 ....نازنين به دادم دستمال

 ....نشست ساالرم

 ميدونه؟ مرواريد:من

 .نه:نازنين

 کنيد؟ تعريف منم واسه ميشه:ساالر

 ...بيرون رفت ساميار...نه االن:من

 ...سمن بزن بهش زنگ يه:نازنين

 !!!بزنم؟؟ زنگ کجا به...ميزه رو گوشيش:من
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 ...دنبالش ميرم:گفت و شد بلند نازنين

 ...بري تو مونده بري؟؟همين ميخواي کجا...جات سر بتمرگ:من

 گفتين؟ بهش چي...هست ديوونه که اون...آخه وضعشه چه اين:ساالر

 ...که نزديم حرفي ما:من

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

 رو من....خوابيد بختي بد و خواهش کلي با اونم...ساميار اتاق تو بردم نازنينم و خوابيد رفت ساالر

 ....ميکردم نگاه در به و بودم نشسته کاناپه

 ...رواني ي پسره...ميشدم ديوونه داشتم

 ....تو سامياراومد....چرخيد در تو کليد

 بيداري؟ تو:ساميار

 چنده؟ ساعت:گفتم و وايسادم روبروش رفتم

 ...سمن ميخوام معذرت.6:ساميار

 ...کرد نگام تعجب با ساميار...گرفت درد خودمم دست...صورتش تو زدم کشيده

 چون!!بگم؟؟ تو به چيو همه بايد من فقط...نزاري منتظر منو اينطوري باشه يادت تا زدم:من

 بزرگتري؟؟

 ....ميکرد نگام لبخند با ساميار

 ميزني؟ لبخند چرا کوفت:من

 ...باشه منتظرت يکي خوبيه حس:گفت و کرد بغلم

 ...دارم برادر منم...دارن برادر همه...مسخره...بابا کن ولم:من

 کجاست؟ نازنين:گفت و شد جدي يهو ساميار

 رفتي؟؟ شدي ديوونه چرا تو...نميخوابيد...خوابوندمش زور به...بود بيدار اونم احمق:من
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 گفت؟ چي نديدي:ساميار

 ...نميشه عاشق که يهويي آدم آخه...دارم شک منم خب ولي...بود عصباني اون:من

 ...نشدم عاشق يهويي منم:ساميار

 ...ميشنوم جديد چيزاي..خب:من

 ببينم؟ رو نازي ميشه:ساميار

 ....خوابيده تو اتاق تو...برو:من

 ...شد بيدار نازنين...نشست تخت رو...نازنين پيش رفت ساميار

 اومدي؟ کي:نازنين

 ...بخواب...االن همين:ساميار

 ...کنم ناراحتت نميخواستم من:گفت و نشست شد بلند نازنين

 ...نيست مهم..بگي هيچي نميخواد...هيس:ساميار

 ....و زد لبخند گرفت دستاش تو نازنينو دستاي

 ....خوابيدم اون پيش و ساالر اتاق تو رفتم من

 ...شدم بيدار بعد ساعت نيم منم....کرد حاضر صبحانه...شد بلند2ساعت ساالر

 ...سالم:من

 ...بخور صبحانه بيا...بخير صبح:ساالر

 خوابيده؟؟ اينجا چرا ساميار:من

 ميخوابيد؟؟؟ کجا:ساالر

 ...ميگيره درد کمرش کاناپه رو...آلفرد اتاق تو:من

 ...بخور چيز يه بيا...بيخيال:ساالر

 ...حموم ميرم اول...نه:من
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 ...بياي تا ميمونم من...بيا زود پس:ساالر

 ...گلم داداش مرسي:گفتم و بوسيدم صورتشو

 ...گرفتم دوش رفتم سريع من و زد لبخند ساالر

 ...ديگه پاشو نازنين:من

 چند؟ ساعت:نازنين

 ...آتليه بريم بايد ساالر و من بعدش...بخوريم چيز يه بريم پاشو...31:من

 چرا؟ آتليه:گفت و بست موهاشو...شد بلند نازنين

 .کنن ظاهر بديم عکسامونُ :من

 ...ميرم ديگه منم:نازنين

 خونه؟ ميري:من

 ...نميرم خونه فعال...نه:نازنين

 ...بگو مامانت به پس:من

 ...باشه:نازنين

 ...ديگه بمون همينجا خب ميگم:من

 ...ببينم رو پسره برم ميخوام...نه:نازنين

 کجا؟چجوري؟:من

 ...داره جدا شرکت:نازنين

 تورو؟ ميشناسه:من

 ...ديدمش چندبار...آره:نازنين

 بگي؟ چي بري ميخواي:من

 ...ميام االن منم...بيرون برو...ديگه نکن ديوانم سمن اَه:نازنين
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 ...بفهمه سامياره...شرکتش نرو امروز ولي ميرم:من

 فهميدي؟...بيام کوتاه همش ساميار بخاطر نميتونم من:نازنين

 ...بکن بکني ميخواي غلطي هر:من

 ...سالم:ساميار

 ...بخير صبح:من

 ...بيرون رفتم اتاق از

 بود؟ عصباني چرا اين:ساميار

 ...ديوانه...اين ديوانه کال...ديگه تو خواهر:نازنين

 مگه؟ شده چي:گفت و خنديد ساميار

 ...ببينم رو پسره...آرمان شرکت برم ميخوام امروز من:نازنين

 ...نميري...نه:ساميار

 ...نميشه حل مشکلم نرم:نازنين

 ...ميکنيم حلش باهم پس...هست منم مشکل...نيست تو مشکل فقط:ساميار

 ...نميزاره راحتت پدرم:نازنين

 ...نباش نگران...نمياد بر ازش کاري:ساميار

 ...کنه مخالفت نميتونه هيچکس ميگيره تصميمي يه...نميشناسيش تو:نازنين

 ...ميکنم مخالفت من:ساميار

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

 ...ديگه بياين ها بچه:ساالر

 ...اومدن دو هر

 زدي؟ زنگ همه به:نازنين
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 ...نميداد جواب شيما فقط...ميدونست که رويانم...هليا و شقايق و پريناز... آره:من

 ...گردش رفته...نيست ايران:نازنين

 کجا؟:من

 ميريم؟ رستوران کدوم حاال....پاريس:نازنين

 ...ديگه پاتوق:من

 بريم؟:ساالر

 ...ميشم حاضر ميرم االن...آره:من

 ....داريم راه يه فقط:نازنين

 ...نميشه...سرته تو چي شدي؟؟ميدونم ديوونه...نازنين نه:ساميار

 ...راهشه تنها نميفهمي؟؟ميگم چرا:نازنين

 ...کنم فک بزار...بِبُر صداتو فقط...هيس:ساميار

 ...نيست سختي کار اصال:نازنين

 ...کن درک...سخته خيلي...ميکني فرق ديگه دختراي با من واسه تو:ساميار

 نميخواي؟ چيزي...ميريم ما سامي:من

 ...برين فراري با...نه:ساميار

 ...باشه:ساالر

 ...بگير تماس داشتي کاري نازنين:من

 ...باشه:نازنين

 ....نکنين خطرناکم کاراي...خوبه:من

 .بکش خجالت يکم...باشه:گفت و خنديد ساميار

 !!چرا؟؟ من:من
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 ...بيرون رفتيم ساالر با و خنديدم

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

 ...ميزديم دور داشتيم...ميخوايم چوب رو کدومارو وگفتيم داديم عکسارو....بود 33311ساعت

 ماشين؟ نمايشگاه بريم:ساالر

 بخري؟ ماشين ميخواي:من

 بلدي؟ بابارو دوست آدرس...آره:ساالر

 ...خيابونه همين تو...اوهوم:من

 ....خورد زنگ گوشيم

 جانم؟:من

 ميريم؟ پاتوق سمن:مرواريد

 ...ديگه باشين اونجا3ساعت...آره:من

 ...مرسي..باشه:واريدمر

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

 ...بودم رستوران 3دقيقا من...نيومد خوشش چيزي ساالر اومديم بيرون زود ماشين نمايشگاه از

 ...دنبالت ميام بزن زنگ:ساالر

 ...مرسي..باشه:من

 ...نازنين بجز بودن همه...داخل رفتم

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

 نري؟ ميخواي:ساميار

 ...ميرم...نه:نازنين

 ...نيست خوب حالت اگه:ساميار
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 ....ميرم:نازنين

 ...کني رانندگي وضعيت اين با نميخواد دلم...نداري مخالفتم حق...ميرسونمت من ولي باشه:ساميار

 ...باشه:گفت و زد لبخند نازنين

 کجايي؟:گرفت تماس نازنين با مرواريد

 ...ميام دارم:نازنين

 ...هستيم شما منتظر همه..باش زود:مرواريد

 ...ديگه ميام دارم:نازنين

 ....رسيد

 خوبي؟ مطمئني:ساميار

 نباشي؟ نگران ميشه...آره:نازنين

 !!!نباشم؟؟ زنم نگران ميشه خودت نظر به:ساميار

 ...شد پياده کرد خدافظي و خنديد نازنين

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

 ...نازني پيش رفتم من...داديم سفارش غذا...بود9ساعت

 پريده؟خوبي؟ رنگت چرا:من

 ...خوبم خيلي...آره:نازنين

 ...آشغال ميزني مشکوک:مرواريد

 ...زد لبخند فقط نازنين

 شده؟ چي...بگو:من

 ...بزنين سحد خودتون:نازنين

 بودي؟ کجا بگو اول:مرواريد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر SingerDemor | شدم مي عاشق نبايد رمان

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

 

195 

 

 ...ساميار خونه:نازنين

 ...ميگم تبريک:گفت و زد خندي نيش مرواريد

 آوردي؟؟ خودت سر باليي چه ميدوني!!!!!کردين؟؟؟؟؟ کاري همچين يه چرا....نه:من

 ...ميفهمن همه االن...تر آروم لطفا سمن:نازنين

 کردي؟؟ فکر عاقبتش به:مرواريد

 ...افتاده اتفاقا خيلي تاحاال ديشب از...نميدوني چيزو همه تو...آره:نازنين

 ...ساميار هم..تو هم...نازنين کردين نااميدم:من

 ...نشستم پريناز کنار سرجام برگشتم

 سمن؟؟ خوبي:رويان

 ...آره:من

 شدي؟؟ عصباني چرا:پريناز

 ...پري نيستم:من

 ...که نشناسمت اگه من:پريناز

 ...شو بيخيال...نيستم عصباني:گفتم و کردم قطع حرفشو

 من مث مرواريدم...بده حالش بود معلوم نازنينم. ..بخورم نتونستم زياد من....اومد غذامون

 ...بود عصباني

 بخوريم؟ بستني بريم:رويان

 ...بعد ي دفعه...ندارم حوصلشو اصال امروز:من

 ...بگين زود...شده چيزيتون يه مرواريد و نازنين و تو:رويان

 ...شو ساکت...ميکنما لهت ميام پاميشم رويان:مرواريد

 ...شده چيزيتون يه که سرم فداي...بابا برو:رويان
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 ...ساالر به زدم زنگ

 سمن؟ جانم:ساالر

 دنبالم؟ مياي:من

 ...اونجام ديگه دقيقه5...عزيزم آره:ساالر

 ...مرسي:من

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

 کني؟ چيکار ميخواي حاال:مرواريد

 ....زندگي:نازنين

 کردي؟ چيکار فهميدي شوخيه؟؟اصن وقت االن:مروارزيد

 بشي؟؟ خفه ميشه:نازنين

 ...نه:مرواريد

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

 ...خورد زنگ گوشيم

 ...درم دم:ساالر

 ...ميرم من ها بچه....ميام االن:من

 ميري؟؟ کجا...که نخوردي چيزي:شقايق

 ...دارم کار جايي:من

 ...دکتر ببرش:گفتم مرواريد گوش دم

 ....ماست مال دردسراش فقط...آخه چه من به:مرواريد

 ...کنم چيکار داداشم با ميدونم:من

 ...نگيريا دعوا:مرواريد
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 ...شدم سوپار کنم سالم اينکه بدون....رفتم و زدم لبخند

 خرابه؟؟؟ اوضاع....اُه:ساالر

 شده؟ چي نميدوني تو يعني:داد با من

 ...بودم محسن خونه من...بخدا نه:ساالر

 ...زندگيمون به زد گند داداشت:من

 مگه؟ شده چي!! داداشم؟ساميار؟؟:ساالر

 ....نازنين با:من

 ...نداره شدي؟؟؟امکان چي؟؟؟؟ديوونه:کرد ترمز خيابون کنار يهو ساالر

 ...افتاده اتفاق که فعال:من

 ...شدم گيج واقعا کني؟؟؟من تعريف ديشب از وچيز همه ميشه:ساالر

 ،،،.بود کرده سکوت مدت تمام...کردم تعريف واسش چيزو همه

 بگي؟؟؟؟؟ چيزي نميخواي:من

 ...کنن شکايت ميتونن بفهمن نازنين خونواده:ساالر

 ...داده دست از عقلشو واقعا ساميار يعني:من

 ...نگفت چيزي ديگه خونه تا ساالر

 ...نميام اينجا...خودمون خونه ببر من:من

 چرا؟:ساالر

 اين با...بگيرم دعوا باهاش نميخواد دلم ميشناسي منو که تو....ببينمش نميخوام فعال:من

 چي؟؟ بشه پخش اگه...کارش

 ...خونه ميبرمت...باشه...لطفا نکن نگران خودتو تو:ساالر

....... 
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 ...اتاقم تو باال رفتم سريع...خونه رسوند منو و نزديم حرفي ديگه

 ...زدن در

 بله؟:من

 ...منم:مادرم

 ...تو بيا:من

 گرفتي؟؟ دعوا برادرات اينجا؟؟؟با اومدي يهو چرا:-

 ...شد ناراحت نيومدي؟؟؟؟ساميار ديشب چرا تو...نه:من

 ...نشد...داشتم اورژانسي مريض:-

 کني؟؟؟ نشسته باز خودتو نميخواي...ميگي همينو هميشه:-

 ...بعد ميکنم کار سالي 6يه...نه:-

 ...ندادم جواب ديدم که اسمو...خورد زنگ گوشيم

 ...ديگه بده جواب:-

 ..نيست مهم...کن ولش:-

 ..خدافظ...بيمارستان برم ديگه من:-

 ...خدافظ:-

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

 ...دارن کارتون...خطه پشت برادرتون خانوم:سوسن

 ...گرفتم ازش گوشيو

 بله؟:من

 پيشت؟ بيام ميشه:ساميار

 ...ببينمت نميخوام:من
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 ...داشتم بدي روز کافي اندازه به...ميکنم خواهش سمن:ساميار

 ...مياورد خواهرت سر آوردي نازنين سر تو که باليي اين يکي اگه:من

 ...ميکشتمش...ميکرد غلط نفر يه اون:گفت و کرد قطع حرفمو

 ...ميکشم تورو من...بچست تک اون حاال...کردي غلط توام:من

 ...ميکنه فرق قضيش نازنين:ساميار

 ...باشي ندذاشته وجدان عذاب شايد...ميکنه فرق بده اميدواري خودت به...ميکنه فرق...آره:من

 .....کردم قطع گوشيو

 ...بود خط پشت رويان

 رويان؟ جانم:من

 بود؟ شده چي امروز بگو:رويان

 ...نيست توضيح وقت اصال االن:من

 کرد خدافظي سريع شده مسموم گفت مرواريد بعد....شد بد حالش نازنين رفتي تو آخه:رويان

 ...بردش

 ...خب:من

 ...شده چي بگو زود...کوفت:رويان

 ...برام بگير بليط شنبه5واسه...رويان دارم کار االن...ميگه نازنين خود:من

 مطمئني؟:رويان

 ...حسابت به ميريزم پول فردا...بگير بليط...آره:من

 ..خدافظ فعال...عزيزم ميکنم پيگيري خودم...برات ميگيرم حتما...سمن چيه پول:رويان

 ....خدافظ...مرسي:من

 .....مرواريد به زدم زنگ
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 سمن؟ چيه:مرواريد

 خبر؟ چه:من

 ...زد سِرُم بود پايين فشارش:مرواريد

 ...حقشه:من

 زد؟ زنگ بهم کي االن ميدوني:مرواريد

 کي؟:من

 ...آرشام:مرواريد

 آورد؟ کجا از ميکني؟؟؟شمارتو شوخي:من

 ...گذاشتيم قرار....بودم داده بهش کنسرت تو:مرواريد

 ...معروفيه آدم..رونيشا نپ...ايول...عاشقتم...وااااي:من

 ...نيست خاصيم چيز همچين...بابا نه:مرواريد

 تو؟ پيش نازي االن:من

 ...خوابيده اتاقم تو...بابا آهان:مرواريد

 نزد؟ زنگ بهش ساميار:من

 بيکاره؟ داداشت...ميدادن اس ام اس همش بعد...زد زنگ بار1:مرواريد

 ...نميدونم...حتما:من

 گرفتين؟ دعوا:مرواريد

 ...ميزدم حرف اون با داشتم پيش دقيقه 35 يه:من

 ...خبر چه...خب:مرواريد

 ...بود کالفه قيافش...تو اومد ساميار....شد باز اتاقم در

 ..ميزنم زنگ بهت بعدا من....اومده برادرم مرواريد:من
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 ساميار؟:مرواريد

 ...آره:من

 ...کن ولش...نگيريا دعوا:مرواريد

 ..فعال...باشه:من

 ...نشست تخت رو کنارم ساميار...کردم قطع گوشيو

 اومدي؟ ببينمت؟؟چرا نميخوام نگفتم مگه:من

 شتباها من فقط يعني...خيلي...سمن انصافي بي خيلي...نميدي زدن حرف مهلت من به چون:ساميار

 کردم؟؟؟

 سوال زير تالشتو سال38کردي؟؟ چيکار خودت با ساميار؟؟ميدوني بگي چي ميخواي مهلت:من

 ...بردي

 ...خواست اون:ساميار

 ...کنن شکايت ازت چي؟؟ميتونن تو...نداره عقل اون:من

 ...نميشه چيزي ولي...ميدونم:ساميار

 ..ميدي دست از مجوزتو همه از اول...آره:من

 ....ميکنم ازدواج باهاش اصن:ساميار

 دختري کني؟؟با ازدواج باهاش ميخواي تو...بمونه ماه9 از بيشتر پسراش دوس با نشده تاحاال:من

 داري؟؟ دوسش تو شدي؟؟اصن عاشقش اي هفته يه که

 ...ميکنم قبول کارمو مسئوليت...دارم دوسش آره:ساميار

 ...نميکنم دخالت ديگه من...باشه:من

 ...بزنم بهش حرفمو کنم نگاش اينکه بدون بتونم تا پنجره کنار رفتم

 ...نداري ارزشي واسم ديگه:من

 ....رفت حرفي بدون ساميار

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر SingerDemor | شدم مي عاشق نبايد رمان

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

 

212 

 

 ....بودم مرواريد ي خونه بود7ساعت طرفاي...بيرون رفتم پوشيدم لباس منم

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

 خوبي؟:مرواريد

 ...نداره ارزشي واسم فتمگ کردم نگاه برادرم چشاي تو...نه:من

 گرفتي؟؟ دعوام:مرواريد

 ...ايم وابسته هم به خيلي...بود کالفه.....نه:من

 نه؟؟ منه تقصير:نازنين

 ...شد قطعي رفتنم تو بخاطر...آره:من

 ...سمن شو خفه:مرواره

 ...بگيره بليط بره فردا گفتم زدم زنگ رويان شم؟؟؟به خفه:من

 ...مرواريد خونه ميرم من:نازنين

 االن؟:مرواريد

 ...آره:نازنين

 داري؟ ماشين مگه:مرواريد

 ظاريانت هيچ ساميار از من سمن...خونه ميفرسته ماشينو گفت ساميار...ميرم آژانس با:نازنين

 ...باشم باهاش نميخواد دلم بشه خراب برادرت و تو ي رابطه باشه قرار اگه...ندارم

 ...نداره اهميتي ديگه پس...ميرم شنبه5 من...واقعا ميکني لطف:گفتم و خنديدم من

 آژانس؟ ميزني زنگ مرواريد:نازنين

 ...رفت کرد خدافظي نازنين و زد زنگ مرواريد

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

 ...گرفت تماس ساميار با راه تو
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 بله؟:ساميار

 ...بشين بد باهم سمن و تو نميخواستم...کنم خواهي معذرت بايد من:نازنين

 ...کردم اشتباه من...شده عوض يکم چيز همه...نيستيم بد:ساميار

 پشيموني؟:نازنين

 االن؟ کجايي...شده پيچيده چيز همه يکم خب کل در ولي....نه لحاظ يه از راستش:ساميار

 ...خونه ميرم دارم:نازنين

 ...باش خودت مراقب..باشه:ساميار

 ...همينطور توام:نازنين

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

 ...خونه برم دنبالم بياد ساالر ميزنم زنگ:من

 ...ديگه بمون شب:مرواريد

 کار ليخي...بخونم چي تست واسه بگيرم تصميم...کنم تنظيم کارامو کم کم بايد...مرسي نه:من

 ...دارم

 ...ساالر به زدم زنگ

 ...سمن بگو:ساالر

 کجايي؟:من

 کجايي؟ تو...خونه:ساالر

 دنبالم؟ بياي ميتوني...دوستم ي خونه:من

 مگه؟ نداري ماشين:ساالر

 ...اومدم پياده نه:من

 !!!!!اومدي؟؟؟؟؟ پياده اينجا تا خونتون از ساعت9پياده؟؟؟؟يعني:گفت تعجب با مرواريد
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 ...دنبالت ميام...بفرست واسم آدرسو...باشه:ساالر

 ...ساالر مرسي:من

 ...که ندارم بيشتر خواهر يه:گفت و خنديد ساالر

 ...فرستادم براش آدرسو و کردم قطع تلفن

 اومدي؟؟؟ پياده اينجا تا خونتون مگه؟؟؟؟از اي ديوانه تو:مرواريد

 ...کنم فک ميخواستم...آره:من

 ...اومدي پياده نميشه باورم....سرت بر خاک:مرواريد

 ....زدم لبخند من

 ...شدم سوار...اومد ساالر

 ...سالم:من

 ...عزيزم خواهر بر سالم:لبخند با ساالر

 خلوت؟ جاي يه بريم ميشه:من

 ...ميبرمت خوب جاي يه االن:ساالر

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

 ....داشت نگه رستوران يه جلوي

 داشتي؟ نگه چرا اينجا:من

 ردردس ببينن مارو...شهره وسط...رستوران تو برو زود فقط...ميفهمي شو پياده:لبخند با ساالر

 ...ميشه

 ...نميشم پياده اينجاييم چرا نگي تا:من

 شو پياده...ديگه خوبه!!!ميزني؟؟؟؟ حرف بزرگترت برادر حرف رو چرا تو:گفت و کرد اخم ساالر

 ...ببينم
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 ....داخل رفتيم هم با شدم پياده!!!!بود جدي قيافش

 ...خانوم اومدين خوش...دمورگان آقاي اومدين خوش...:

 باال؟؟؟ بريم بايد:ساالر

 ...منتظرن...بله...:

 ...ها پله سمت رفتيم

 منتظره؟ کي:من

 ...ميفهمي خودت:ساالر

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

 ....بود نشسته ميز سر ساميار

 ...سالم:ساالر

 .سالم:من

 ارزشه؟؟؟ بي برات که باشي کسي کنار با شام يه ممکنه:ساميار

 ....ساميار:من

 ...کرديم اجاره تو واسه باالرو اين کل...انداختي خرج به چقدر برادراتو کن نگاه:ساالر

 مگه؟؟؟ گفتم من:من

 ...سمن کن صحبت درست:ساالر

 ...داديا ياد ادب اين به تو:گفت ساميار به رو

 ...نزن اضافه حرف نبودي سال1 که تو:من

 ...چرا؟؟؟بشينين ديگه تو شدين؟؟؟ساالر بچه...ديگه بسه:ساميار

 ...ساميار روبروي...نشستيم هم کنار ساالر و من

 ...کنه صحبت درست بزرگترش با بگيره ياد بايد:ساالر
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 !!!بزرگترشي تو حتما:ساميار

 ...ميکني خراب تو باشم بزرگش داداش خواستم بار يه ببين:گفت و خنديد ساالر

 ...ميشيا خوبي بازيگر...رواني:من

 وت بزن رفتنمو چي؟؟؟همش تو کردم شوخي من....شدم ناراحت دستت از که نکن صحبت:ساالر

 ...سرم

 حله؟؟؟...خوشتيپم داداش ببخشيد:گفتم و کردم بغلش من

 ...کامال نه:ساالر

 بخشيد؟ منو من کوچولوي خواهر:گفت و خنديد ساميار

 هست؟ بخشش قابل اشتباهت:من

 ...سالم:نازنين

 ميشه رساال...نازي بشين بيا...عزيزم ميشي بخشيده حتما...شد آراسته نيز سبزه به بود گل:من

 بشيني؟؟ ساميار پيش

 ...جان نازنين اومدي خوش...حتما:ساالر

 .مرسي:نازنين

 بهتري؟:من

 کردين؟؟ آشتي...آره:نازنين

 ..نبوديم قهر:من

 بدين؟؟؟ سفارش غذا نميخواين:ساالر

 ...نيست گشنم زياد من:من

 ...همينطور منم:ساميار

 ...نخوردي ناهارم چرا؟؟؟تو ديگه تو:ساالر

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر SingerDemor | شدم مي عاشق نبايد رمان

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

 

217 

 

 نخورد؟؟ چرا:من

 ...بپرس خودش از:ساالر

 يجا ميرسي خودت به خوب خيلي که ديگه چيزاي تو...بخوري خوب بايد کاريت فشردگي با:من

 ...نيست نگراني

 ميندازي؟؟؟ تيکه:ساميار

 ...اصال نه:من

 ...داديم سفارش غذا کرد صدا گارسون ساميار

 کي؟؟ بعدي کنسرت:نازنين

 ...کنه کار جديدش آلبوم رو بايد...پاييز تا نيست ديگه:من

 ....مجوز کاراي دنبال برم ميخوام منم:ساالر

 خودت؟؟؟ واسه:نازنين

 ...آره:ساالر

 بهت؟؟ ميدن:من

 ...ميکنم سعيمو:ساالر

 ...تره راحت يکم کارت شي متاهل:ساميار

 ....ميدونم:گفت و زد لبخند ساالر

 چي؟؟ يعني لبخندت:نازنين

 ...ميکنم ازدواج تابستون آخر تو:ساالر

 ...ميکردم سرفه...گلوم تو پريد آب ميخوردم آب داشتم که من

 ...سمن بخور آب...رو بچه کشتي:نازنين

 ميکني؟؟ شوخي:ساميار
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 سمن؟؟ خوبي...نه:ساالر

 ديگه؟؟ کردي شوخي ساالر.آره:من

 !!!کنم شوخي مسئله اين درمورد بايد چرا بابا اي..نه:ساالر

 چي؟ يعني:ساميار

 ...ايران اومديم هم با...خونده گرافيک...ميشناسمش ساله9:ساالر

 ميکردين؟ زندگي باهم:من

 ...ايرانيه.ميکرديم زندگي آپارتمان يه تو...بوديم همسايه!!!چيه؟ باهم...من خواهرِ نه:ساالر

 ...ميگم تبريک:نازنين

 ...مرسي:ساالر

 چيه؟ اسمش!!!ميگم؟ تبريک چيو چي:من

 ...رونيکا:ساالر

 سالشه؟ چند:من

 ...منه از تر کوچيک سال3يه...سنيم هم:ساالر

 ببينيمش؟ کي:ساميار

 ...زودي به:ساالر

 نيست؟ که مجوز بخاطر:ساميار

 ...دارم دوسش...نه:ساالر

 ...ميرم ديگه من...شدم خسته دوتا شما ي مسخره ماجراي از:من

 ...شدم بلند ميز رو از

 ميري؟ کجا سمن:ساميار

......... 
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 .....ببينم وايسا:ساالر

 ...ها پله سمت رفتم اونا به توجه بودون

 ...ميارمش من:نازنين

 الروسا منو هيچوقت ديگه پايين رفتي سمن....بياد عمرا زديم که گندي با...بشين تو:ساميار

 ...نميبيني

 ...نکش وسط منو پاي:ساالر

 ...ميزه رو گوشيم کنم؟؟؟خنگوال اعالم بايد دستشويي برم ميخوام:من

 ...خنديدن

 ...ديوونست:ساالر

 ...ديوونه از فراتر چيزي يه:ساميار

 ...بگين جلوش دارين جرئت...نزنين حرف دوستم سر پشت:نازنين

 ...مارو ميکنه درست ساالر و ساميار تا4:ساميار

 ....نميکنه مجازات رو کسي دليل بي سمن...حقتونه:نازنين

 ...برگشتم من

 بگيريم؟؟ عروسي روز يه تو ميخواي:ساالر

 ...نميشه:ساميار

 چرا؟:من

 ...نميکنم ازدواج سالگي14تا من:ساميار

 !!!!نگفتي؟؟؟ چيزي چرا چي؟پس يعني:نازنين

 ميگفتم؟؟؟ بايد چيو:ساميار

 ...کني ازدواج ميخواي سن اون تو اينکه:نازنين
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 ...گفتم االن خب:ساميار

 ...کنم ازدواج زودتر بايد من ولي:نازنين

 ...کن ازدواج برو...باشه:ساميار

 ...ساميار:من

 گفتي؟؟؟ چي االن تو:نازنين

 ...کن ولش...نازنين ميکنيم صحبت بعدا:من

 ...ميکنيم صحبت االن همين:داد با نازنين

 فهميدي؟؟؟ سرت بزنم داد ميتونم منم...نزن داد:ساميار

 ...ديگه گذشته پل از خرت:نازنين

 ...ميگذره نشي ساکت اگه:ساميار

 ...ساميار کن صحبت درست:من

 دوستت؟؟؟ يا من:ساميار

 دوستش؟؟؟ شدم االن:نازنين

 وامت ساميار....نميشه درست چيزي که داد با!!!باشي؟ آروم کنم خواهش ميشه جان نازنين:ساالر

 ...کن تمومش...ميگي پرت و چرت حد از بيش داري

 ...ميکرد بازي غذاش با نازنين...بود بينمون بدي سکوت...آورد رو غذا گارسون

 ...ميزنيم حرف...بخور غذاتو ميکنم خواهش:من

 ..نيس گشنم:نازنين

 ....سمن کن ول:ساميار

 ...شو خفه شما:من

 ...ديگه ميکني؟؟؟خوبه توهين ساميار به جديدن چرا:ساالر
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 !!!بريم پاشو نازنين:من

 هب امروز...بخور غذاتو بشين!!!شي بلند ندادم اجازه من:گفت جديت با ساميار يهو شدم بلند تا

 ..آوردي در بازي ديوونه کافي اندازه

 ...لطفا کن تمومش

 ...بود تحمل قابل غير رفتارم امروز...ساميار با حق شايد

 ...نشوند منو کشيد دستمو ساالر

 ...بشنوم چيزي نميخوام ديگه...بخورين غذا حرف بدون:ساميار

 !!!منه؟؟؟ تقصيره مگه...کرد نگام بد ساالرم

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

 ...بيرون رفتيم شديم بلند شد تموم که غذامون

 ...بيا من با سمن:ساميار

 .خونه ميرم ساالر با نه:من

 ...سوارشو بيا زود کردي خدافظي...ماشين تو ميرم...مياي من با:ساميار

 ...عصبانيه...باهاش برو:گفت گوشم نزديک ساالر

 ...ديگه منه مال اخمش:من

 ...ميرم ديگه منم سمن:نازنين

 .....نگذشت خوش اصال امشب ببخشيد:من

 زنگ همب فردا تا مطمئنم من...بکنه نميتونه غلطي هيچ داداشت که ميدوني:گفت و خنديد نازنين

 ...ميده دست از چيشو همه وگرنه...ميزنه

 فهميدي؟؟؟...نميکنيا شلوغش:من

 ...بشه عاقل داداشت اميدوارم...داره بستگي...ببينم موقعيتو بايد:نازنين
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 ...شو بيخيال من بخاطر:من

 ...نگفتم چيزي بهش تو بخاطر امشب:نازنين

 ...نميکنم دخالت ديگه من...باشه:من

 ينماش سوار ساالرم...رفت قرمزش جنسيس با نازنينم...شدم ماشين سوار من و کرديم خدافظي

 ...کرديم حرکت و شد

 ...توراه

 ...ميشنوم...بگو:من

 !!!درسته؟؟؟...کردي روي زياده امروز که داري قبول خودتم ميکنم فک:ساميار

 ...موندم ساکت

 که االح..کنيم حلش دوتايي هست چي هر...نکنيم توهين ديگه بهم ديگران جلوي بود قرار:ساميار

 هست، ساالرم

 من ولي دوستته نازنين درسته...بود تحمل قابل غير امشب رفتارت...تايي سه وقتا گاهي

 مگه خوشحالي وقتي يا ناراحتي وقتي...کني دفاع من از بايد تو باشه اون با حق اگه حتي...برادرتم

 ساکتي؟؟؟ چرا!!!پيشته؟ اون

 ....ببخشيد:من

 ...داره خرج...کردي ناراحتم خيلي...که نميشه همينطوري:ساميار

 کنم؟؟ بوست:من

 ...ميشه جبران کوچيکش قسمت يه:ساميار

 کنم؟؟؟ چيکار خب...بدي خيلي:من

 گرفتم نظر در برات که تنبيهي از تر سخت شم مطمئن و کنم فک بايد...ميگم بهت فردا تا:ساميار

 ...باشه نداشته وجود

 !!!چيکار؟؟؟ ميخوام دشمن ديگه برادرمه تو مث يکي وقتي آخه...که واقعا:من
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 !!خوب خبر يه...دشمنتم...خوبه:گفت و خنديد ساميار

 !!!چي؟؟؟:من

 !!!!خونه ميايم امشب ساالر و من:ساميار

 ...بيداريم صبح تا پس...جون آخ:من

 بيدارم حاال بودي خوبي ي بچه خيلي!!چيه؟؟ بيداريم...مُردم اتاقم تو رفتم االن من:ساميار

 ...بمون بيدار اونا با...بيان عزيزت دوستاي بزن زنگ!!!بمونيم؟؟؟

 ....ندادم ترجيه ساالر و تو به اونارو هيچوقت که من...ساميار داداش:من

 ...امشب ولي:ساميار

 ...ديگه کن فراموش:گفتم و کردم قطع حرفشو

 بال؟؟ پينت بريم:ساميار

 االن؟؟؟:من

 ...ميده کيف بيشتر شب...آره:ساميار

 !!!ديگه؟؟ بودم مُرده االن من اونوقت...آها:من

 بريم؟؟؟ عشقم بيخيال:گفت و خنديد ساميار

 ساالر؟؟ به بزنم زنگ...باشه:من

 ...ديگه آره:ساميار

 ..گذاشتم بلندگو رو...گرفتم ساالر شماره

 ...ديگه من ميخندين؟؟بدون همش ميگين چي:ساالر

 ...شبام تو بدون:خوندم واسش من

 ...مارو کردي خوندي؟؟؟ديوانه آهنگ حرف سر دوباره تو:ساميار

 ميکني؟؟؟ اينکارو هميشه:ساالر
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 ...ميزنم حرف ساميار با وقتي:من

 ...ديگه هاشم ترانه ي سوژه:ساميار

 چيم؟؟؟ من:ساالر

 .تو آهنگاي بازم هستي االنم...بود تو آهنگاي که نبودي وقتي:ساميار

 ..بخونه هاتو ترانه خواهرت خوبيه حس چه:ساالر

 ...ديگه ندين خجالتم...حاال خب:من

 ...دخترم نگو تو؟؟؟خجالت؟؟؟جک:ساميار

 !!!عشقت؟؟ يا خواهرتم..دخترتم نفهميدم آخر:من

 دارين؟؟؟ درگيري خود:ساالر

 ...جور بد...اوف:من

 ...تاش سه هر:ساميار

 ...زدم لبخند منم..زد چشمک بهم

 بخندم؟؟؟ من بگين پرت و چرت زدي زنگ:ساالر

 ...بال پينت ميريم داريم.....ديگه سامياره تقصير همش...نه..نه:گفتم و خنديدم من

 ...بريم...ايول:ساالر

 ..ساالر؟؟خلوته بريم مسابقه:ساميار

 چي؟؟؟ سر...هستم...خوبه:ساالر

 ...ندارم ماشين من..نيست قبول...نه:من

 ...چي سر بگو تو خب:ساميار

 ...مياد پياده خونه تا باخت کي هر...آ:من

 ...ديگه کن رحم...سمن:ساالر
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 ...گفتم که همين..نه:من

 ....شد شروع مسابقشون و کردن هماهنگ جا يه

 ....شدن مساوي

 ...داشتيم خوبي هماهنگي عجب:ساميار

 ...بود عالي:من

 ...پايين بريم:گفت و خنديد ساميار

 ...بغلش تو پريدم و ساالر طرف رفتم

 ...ديوونه:ساالر

 ...ميکنيا رانندگي خوب:من

 ...بگيرم ماشيني چه نميدونم هنوز ولي...آره:ساالر

 ...اومد خوشت ديدي چيز يه شايد.ميزنيم سر جا چندتا ميرم فردا:ساميار

 ...نگير بلند شاسي:من

 چرا؟:ساالر

 ....بگير متفاوت چيز يه تو.داره ساميار:من

 .داره فراريم که ساميار:ساالر

 .ميفروشم ديگه اونو:ساميار

 !!!چرا؟؟؟:من

 ...بود خريده واسم اليکا:ساميار

 ميکني؟ شوخي:من

 ولقب بايد گفت نميخوام گفتم هرچقدرم...واسم آورد پست داد...نداد بهم خودشم تازه.نه:ساميار

 ...کني
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 تو؟ نام به:من

 .آره:ساميار

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

 ...خونه برگشتيم بعدم...ميکرديم بازي بال پينت داشتيم9ساعت تا

 خوابن؟ همه:ساالر

 باشن؟ بيدار ميخواي:من

 ...باال بريم...نکنين صدا و سر...هيس:ساميار

 ...ساالر اتاق تو رفتيم

 ....همونطوريه دقيقا من اتاق:ساالر

 .کني عوض رو همه بايد ولي...نزدن دست هيچيش به...آره:من

 ...که اينجا نميام زياد..نميخواد:ساالر

 ...کنم عوض لباسمو ميرم من:ساميار

 ...بخير شب...اتاقم تو ميرم ديگه منم

 ...بخير شب...باشه:ساالر

 ...ساميار اتاق تو رفتم پوشيدم دامن و تاپ

 بيداري؟:من

 ...کن روشن چراغم...تو بيا...آره:ساميار

 ...باشه:من

 ...نشه عصباني که بگم چجوري نميدونستم.نشستم تخت رو کنارش رفتم

 ...اتاق تو اومد مامان

 ...کرديم سالم بهش هردو
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 ...مياد صبح فردا پدرتون...اومدين خوش:مامان

 ميرسه؟ چند ساعت:من

 .31:مامان

 ...دنبالش ميريم:ساميار

 ...سالم:ساالر

 خوبي؟...عزيزم سالم:مامان

 کرديم؟ بيدارت ما مامان...که نخوابيدين شماها...ممنون..بله:ساالر

 ...شنيدم صداتون و سر...ميخوندم کتاب داشتم...نه:مامان

 ...نکرديم صدا و سر که ما:من

 ...کردم احساستون:گفت و خنديد مامان

 ...خنديديم سه هر

 .بدم بهتون ميخوام خبري يه اينجايين که حاال:مامان

 ...کرديم نگاش کنجکاوي و تعجب با

 ...سمن خواستگاري ميان راد خونواده شب فردا:مامان

 کي؟؟؟راد؟؟؟راتين؟:من

 .بيان کردم قبول منم...خوبيه پسر راتين آره:مامان

 کي؟ اجازه با:عصبانيت با ساميار

 .بابات و من اجازه با!!!زدنه؟؟ حرف طرز چه اين:مامان

 فهميدين؟..ببينه رو پسره اون خواهرم ندارم دوست اصال...نميدم اجازه من مامان:ساميار

 ...نداره اهميتي هيچ تو ندادن و دادن اجازه:مامان

 ميشناسين؟ اونو چقدر شما مامان:ساالر
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 ...خوبين خيلي آدماي...اونا با داريم خونوادگي آمد و رفت خب:مامان

 ...باشه خوب پسرشونم نميشه دليل اين:ساالر

 ...بخير شب:من

 ميري؟ کجا...ببينم وايسا:ساميار

 ...اتاقم تو:من

 بزاري؟ تنها تارو سه ما ميشه مامان:ساميار

 ...بخير شب...ميان فردا اونا:مامان

 .بست در و رفت مامان

 ...باشي خونه فردا نيست نيازي:ساميار

 .که نميشه:ساالر

 سمن؟ بيان داري نگفتي؟؟؟دوس هيچي چرا تو اصن...ميشه خوبم خيلي...ميشه:ساميار

 !!ميکني؟ فک چي خودت:من

 ...موندي ساکت مامان جلوي کردي غلط:داد با ساميار

 !!!آخه ميگفت سرش؟؟؟چي ميزني داد چرا ساميار:ساالر

 ...ببخشيد:ساميار

 ...اينا رويان خونه ميرم فردا:من

 !!من خونه مياي:ساميار

 .رويان خونه ميرم...نيستم راحت اونجا:من

 ...نميري يعني نميري اونجا گفتم:ساميار

 .جان سمن دوستت خونه برو:ساالر

 ...ساالر:ساميار
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 ...ديگه دوستش خونه بره ميخواد!!داري؟ چيکارش:ساالر

 ...ولي.اونجا برو.باشه:ساميار

 ...نداره ولي ديگه:ساالر

 ...بخير شب:من

 کجا؟:ساميار

 ...اَه...کن خورد اعصابمو تو هي نميگم هيچي هي...کرديا ديوانم...واي:داد با من

 ...يبگ بهم چيز يه ميخواستي بياد مامان اينکه از قبل...تو؟؟؟رواني چته:گفت و خنديد ساميار

 ...نبود مهمي چيز...نه:من

 بيرون؟ برم من ميخواي:ساالر

 ...ميشه عصباني بدتر بگم االن..نه:من

 .بگو:ساميار

 ...کني ول نازنينو ميتوني نکن فک درصدم3 حتي ساميار ببين:من

 چيه؟ منظورت:اخم با ساميار

 ...نازنينه آخرش که اينه منظورم:من

 مگه؟ شده چي:ساميار

 ...ازت بگيره مجوزتو ميتونه راحت خيلي:من

 ...ميگفتن همينو دخترام دوس ي همه:خنده با ساميار

 ...نيست شوخي يکي اين:من

 ميشه؟ چي حاال:ساالر

 بهت خودش که دختري با بعدم...کنم ازدواج نميتونم سالگي14تا من...نميدونم من:ساميار

 !کرد؟؟ زندگي ميشه مگه بده پيشنهاد
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 ...کنيم تمومش خوب نشد آخر...امشب کرديم بحث کافي اندازه به:من

 .نباش نگران...سمن نکن فک بهش:ساالر

 !!!که؟ نداره شمارتو:ساميار

 .نداره نه:من

 به...يمباش داشته ساالر و من فقط شمارتو...ميگيرم جديد خط يه واست فردا اطمينان واسه:ساميار

 ...نميدي دوستاتم بقيه و روان و مرواريد و نازنين

 ...ميزنم حرف اونا با دارم ساعته94 من...که نميشه:من

 ...بکن کاريش يه خودت رو بقيه...من با نازنين:ساميار

 ...باشه:من

 ....نبرد خوابم....اتاقم تو رفتم

 ...بخورم صبحانه تا پايين رفتم پوشيدم لباس بعدم گرفتم دوش رفتم شدم بلند7ساعت

 ...خانوم بخير صبح:سوسن

 رفت؟ مادرم...بخير صبح:من

 کنم؟ حاضر صبحانه...رفتن ميشه ساعتي3:سوسن

 ...نميخورم:من

 ....شدم حاضر و کردم جمع لباس چمدون يه...باال برگشتم خوردم آب ليوان يه

 ميرم...ميبينم ساالرو و تو کي ديگه نميدونم:گذاشتم کوتاه يادداشت يه ساميار واسه

 خيلي عزيزم، ساالرِ داداش...ببخشيد...برم بايد ولي وابستم بهت خيلي که ميدوني....لندن

 ...نکن ول نازنينو ساميار...برگشتي که خوشحالم

 از که داشت خونوادشم از جدا خونه يه...رويان خونه رفتم آژانس با و گذاشتم ميزم رو رو نامه

 ارمسامي به حتي من... بود داده منم به رو خونه کليد و ميدونستيم شقايق و من فقط دوستاش

 ...بودم نگفته چيزي خونه اون درمورد
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 ...رويان به زدم زنگ و داخل رفتم

 ...بود خواب

 رويان؟ الو:من

 سمن؟ جانم:رويان

 ...بيا زود...نگو هيچي هيچکس به توام خونه من:من

 شدي؟؟؟ ديوانه باز ميکني؟؟؟سمن چيکار اونجا!!!چي؟؟؟:رويان

 ...بخر جديد خط يه واسم جا يه از برو...آها...نپرس چيزي...لطفا بيا رويان:من

 ...آخه سمن:رويان

 ...بيا زود...حرفم به کن گوش...ميکنم خواهش:گفتم و کردم قطع حرفشو

 ...ميام االن:رويان

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

 ::::::::::::::::خونه

 ...بود8ساعت....اتاقم تو اومد ساميار

 ....ديد رو نامه

 ساالر؟؟؟؟ساالر؟؟؟!!!!دختر کردي چيکار تو....واي:ساميار

 کو؟ سمن اِ..شده؟ چي:اومد ساالر

 ...ببين اينو:گفت و تخت رو نشست ساميار

 ...خوند رو نامه ساالرم

 ...بهش بزن زنگ خب:ساالر

 دوباره....بود خاموش...گرفت منو شماره و برداشت گوشيشو اتاقش تو از رفت ساميار

 ...بود خاموش بازم....گرفت
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 ...خاموشه:-

 .ديگه رويانه خونه خب:ساالر

 ...ندارم اونو شماره:ساميار

 ...بگير اونو داري که رامون تو؟؟؟مال ميزني گيج چرا:ساالر

 ...گرفت رامون شماره ساميار

 چطوري؟؟؟...گل ساميار داداش سالم:رامون

 شماست؟ خونه سمن...جان رامون ممنون..خوبم:ساميار

 .شرکتم5از...امروز اومدم زود داشتم افتاده عقب کاراي سري يه ساميار شرکتم من:رامون

 ميدي؟؟ بهم خواهرتو شماره:ساميار

 ....1239...کن داشت ياد...حتما آره:رامون

 ...رامون ممنونم:ساميار

 ...نميداد جواب...گرفت رويانو شماره سريع ساميار

 ...نميده جواب:ساميار

 ...بريم حاضرشو پس:ساالر

 کجا؟:ساميار

 ...سمن دنبال:ساالر

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

 .بود خونه بعد ساعت نيم رويان

 ...سالم:من

 داغونه؟؟؟ اينقدر قيافت چرا:رويان

 ...ميکنم تعريف برات بشين بيا:من
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 ...گفتم بهش چيزو همه

 پرواز...لندن اونجا از بعد دبي ميري...گرفتم بليط برات33ساعت صبح شنبه5واسه من:رويان

 ...داشت چهارشنبه مستقيم

 .مرسي..خوبه:من

 ...ميريزه بهم تهرانو االن داداشت:گفت و داد بهم خطو رويان

 ...ديگه نيس حدم اون در...بابا نه:من

 ...گرفتم مرواريد شماره

 ...کردم بيدارش صبح سر که بهم داد فحش کلي منم فهميد

 ....ميرم دارم:گفتم جدي خيلي من

 سرت؟؟؟ به زده باز:مرواريد

 .33ساعت شنبه5:من

 کيه؟ خطه اين:مرواريد

 اشهب داشته اون...نميدي نازنينم به.نداره رو شماره اين هيچکس.گرفتم االن همين...منه مال:من

 ...ميکنه پيدام ساميار

 داري؟ لش گوري تو؟؟؟کدوم ميگي چي:مرواريد

 ...باش داشته هوامو فقط...کافيه داري شمارمو که همين....نميگم:من

 آشغال؟ سمنِ ميري داري واقعا:مروايد

 ...ميشي مهربون عصبانيت اوج در که وقتيم عاشق:من

 کجايي؟...سمن شو خفه:مرواريد

 .کجام نميدونه هيچکس:من

 ...نازنين حتي...نميگم کسي به...ديگه بگو بترک:مرواريد
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 ...رويان شخصي ي خونه:من

 شخصي؟؟؟:مرواريد

 ...آره:من

 داره؟ خونه رويان:مرواريد

 ...آره:من

 بفهمم؟؟؟ بايد االن من چرا...آره کوفتِ:مرواريد

 .نيس بلد اينجارو رامون و رويان مادر و شقايق و من بجز هيچکس:من

 ...اشب زود...کن اس ام اس آدرسو...ميرسم حسابشو بگو رويان به...ميگفتين منم به بايد:مرواريد

 االن؟:من

 ...ميگي چي خراب کله توي ببينم بيام...ديگه آهان:مرواريد

 ...ها بفهمه نبايد کسي مرواريد:من

 ...بفرست آدرسو زود...ديگه نکن ديوانه...باشه:مرواريد

 ....کردم قطع گوشيو

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

 ...ماشين تو

 ...گرفت رامون دوباره ساميار

 ساميار؟ بله:رامون

 بدي؟ ميشه خونتون آدرس...زدم زنگ بهت دوباره توروخدا خشيدبب:ساميار

 شده؟ چي بگي ميشه ساميار:رامون

 هي.نبود کنم بيدارش رفتم صبح...بودم خودمون خونه ديشب من...رفته خواهرم ببين:ساميار

 ...ميره که بود گذاشته يادداشت
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 کجا؟:رامون

 .کنه شرکت آکادمي ميخواد:ساميار

 بره؟ ميخواد کي حاال...باشه جدي نميکردم فک ولي بودم شنيده رويان از چيزايي يه:رامون

 ...نميدونم هيچي من...باشه رفته اان ممکنه حتي...نميدونم که اينجاس مشکل:ساميار

 ...کنيم پيداش ميکنم کمکت...نباش نگران...خبره چه ببينم خونه ميزنم زنگ االن:رامون

 .مرسي:ساميار

 شد؟ چي:ساالر

 ...هيچي فعال:ساميار

 ...نميداد جواب...گرفت نازنينو شماره...داشت نگه جا يه ماشينو

 .خوابيده االن اينم ميدونم که من...اَه:ساميار

 کي؟:ساالر

 ...نميده جواب...نازنين:ساميار

 ...گرفت مادرمون شماره

 ...بهت خودم دارم جلسه پسرم،االن سالم:مامان

 ...مامان سرت تو بخوره جلست:گفت و کرد قطع حرفشو ساميار

 ...ساميار:ساالر

 روزماهو 11که کجاس؟؟؟ميدوني؟؟؟شوهرت دخترت ميدوني مامان...لحظه يه شو خفه:ساميار

 کار اينقدر کي واسه شماها نميکنم درک اصن من...بيمارستاني که توام...ايرانه روزش1فقط

 ...ميره داره وبابا تو احمقانه تصميماي بخاطر همشم...ميره داره ميکنين؟؟؟دخترت

 ...ساميار باش آروم:ساالر

 نميتونم من ساالر ولي ريخته بهم اعصابت من انازه به توام ميدونم....ساالر نزن حرف:ساميار

 ....بشينم ساکت
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 باشي؟ آروم شده؟؟؟ميشه چي نميدونم واقعا من:مامان

 ....برس کارت به برو...دارم خطي پشت:گفت و کرد عصبي خنده ساميار

 ...بود نازنين خطيش پشت....کرد قطع گوشيو

 بودي؟ زده زنگ ساميار:نازنين

 نيستي؟؟؟؟ بلد کردن سالم تو:ساميار

 کنم؟؟؟ سالم ديشبت عاشقانه رفتار با:نازنين

 ...نيستم خوب اصال االن...داغونم نازنين:ساميار

 شده؟سمن؟ چي باز:نازنين

 تو؟ پيش...آره:ساميار

 ...آخه ميکنه چيکار من پيش بابا نه:نازنين

 .ميزنم زنگ بهت.خدافظ باشه:ساميار

 ...رويان خونه

 النا بودي ها مرده ديدي؟؟؟شبيه آيينه تو قيافتو:گفت و کرد نگاه من به تعجب با اومد مرواريد

 ...نيستي همونم ديگه

 ...نيست مهم:من

 تو؟؟؟ ميکني غلطي چه آکادمي؟داري بري ميخواي اينطوري:مرواريد

 ...بشين بيا:من

 کنم؟ حاضر واست چيز يه...نخوردي هيچي سمن:رويان

 ...نيست گشنم...نه:من

 ...دستمون رو ميمونه ميميره.واسش کن درس چيز يه...کردي غلط:مرواريد

 ....گفتم چيزو همه مرواريدم به
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 ...خورد زنگ رويان گوشي

 جانم؟:رويان

 خوبي؟.رويان سالم:رامون

 .مرسي.سالم:رويان

 تو؟ پيش سمن:رامون

 اج به جا اومدم بود ريخته بهم خيلي...کنم تميز اينجارو يکم اومدم...خودمم خونه من.نه:رويان

 ...کنم

 نداري؟ خبر سمن از:رامون

 مگه؟ شده چي.نه:رويان

 ...رفته کجا نيست معلوم...دنبالشه ساميار:رامون

 ...ندارم خبرشو من:رويان

 ...بود نگران خيلي ساميار رويان...بگي دروغ اگه حالت به واي:رامون

 .خدافظ فعال رامون دارم کار:رويان

 ...بگم دروغ رامونم به کردي کاري ببين:گفت و کرد گوشيوقطع

 .مرسي:من

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

 ساميار؟ الو:رامون

 شد؟ چي:ساميار

 .سامي رويانه خونه ميکنم فک من:رامون

 بدي؟ آدرس ميشه:ساميار

 ....گفت ساميار به آدرسو رامون
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 کجاست؟ سمن:ساالر

 ...بود نگفته سمن!!!داره خونه نميدونستم...رويان خونه ميگفت رامون:ساميار

 اونجا؟ ميريم:ساالر

 ...نيست اونجا ميگه رويان ميگفت رامون ولي...آره:ساميار

 اونجا؟؟؟؟ ميريم داريم چرا پس:ساالر

 ...اشهب شايد...بريم بايد:ساميار

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

 ....زدن زنگ که ميخوردم غذا داشتم مرواريد و رويان اصرار با

 ...سامياره:من

 ...در کن باز رويان...نيا بيرون شد هرچيم اتاق تو برو:مرواريد

 کنم؟ باز:رويان

 ...کن باز...آره:مرواريد

 .اتاق تو رفتم منم و کرد باز در رويان

 کجاس؟ سمن:ساميار

 ميپرسي؟ ما از تو خواهر:مرواريد

 ..سالم:ساالر

 .سالم....کوچيکه داداش ادب بازم:مرواريد

 .ندارم حوصله اصال مرواريد:ساميار

 ...کنه ناراحتتون که نگفتم چيزي من:مرواريد

 ...ساالر سالم...ساميار سالم:رويان

 کجاست؟ سمن:ساميار
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 ....نميدونم:رويان

 ...همينجا يا...کجاست ميگي يا:وگفت رويان طرف رفت عصبانيت با ساميار

 چي؟؟؟ همينجا يا:گفت و کرد قطع حرفشو مرواريد

 .باش آروم..جان ساميار:ساالر

 ...اينجاست سمن مطمئنم من!!!باشم؟؟؟ آروم:ساميار

 .نيست ميگم...بابا تو داري اي کله عجب:مرواريد

 ...سمن؟؟؟سمن...ميگين دروغ دارين:ساميار

 .باش زود...کنم؟بيرون خفت يا ميشي خفه:مرواريد

 .لطفا کن رعايت يکم...تره بزرگ تو از ساميار مرواريد:ساالر

 خوب يارسام...گرفتين معرکه اينجا االنم رفته گذاشته دختره کردين غلطي چه نيس معلوم:مرواريد

 .برين اينجا از زودتر بهتره...ميشم بشم،عصباني عصباني ميدونه

 ...ساميار بريم:ساالر

 ...نيست ما خواهر ديگه برنگرده شب تا اگه بگو بهش...اينجاست ميدونم که من:ساميار

 ...بيرون اومدم منم...بيرون رفت

 ...ميکنم خورد دهنتو کني گريه:مرواريد

 بخندم؟؟؟؟ خودم حال به بايد:من

 ..لطفا کن تمومش:مرواريد

 ...رويان خونه

 النا بودي ها مرده ديدي؟؟؟شبيه آيينه تو قيافتو:گفت و کرد نگاه من به تعجب با اومد مرواريد

 ...نيستي همونم ديگه

 ...نيست مهم:من
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 تو؟؟؟ ميکني غلطي چه آکادمي؟داري بري ميخواي اينطوري:مرواريد

 ...بشين بيا:من

 کنم؟ حاضر واست چيز يه...نخوردي هيچي سمن:رويان

 ...نيست گشنم...نه:من

 ...دستمون رو ميمونه ميميره.واسش کن درس چيز يه...کردي غلط:مرواريد

 ....گفتم چيزو همه مرواريدم به

 ...خورد زنگ رويان گوشي

 جانم؟:رويان

 خوبي؟.رويان سالم:رامون

 .مرسي.سالم:رويان

 تو؟ پيش سمن:رامون

 اج به جا اومدم بود ريخته بهم خيلي...کنم تميز اينجارو يکم اومدم...خودمم خونه من.نه:رويان

 ...کنم

 نداري؟ خبر سمن از:رامون

 مگه؟ شده چي.نه:رويان

 ...رفته کجا نيست معلوم...دنبالشه ساميار:رامون

 ...ندارم خبرشو من:رويان

 ...بود نگران خيلي ساميار رويان...بگي دروغ اگه حالت به واي:رامون

 .خدافظ فعال رامون دارم کار:رويان

 ...بگم دروغ رامونم به کردي کاري ببين:گفت و کرد گوشيوقطع

 .مرسي:من
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........................................... 

 ساميار؟ الو:رامون

 شد؟ چي:ساميار

 .سامي رويانه خونه ميکنم فک من:رامون

 بدي؟ آدرس ميشه:ساميار

 ....گفت ساميار به آدرسو رامون

 کجاست؟ سمن:ساالر

 ...بود نگفته سمن!!!داره خونه نميدونستم...رويان خونه ميگفت رامون:ساميار

 اونجا؟ ميريم:ساالر

 ...نيست اونجا ميگه رويان ميگفت رامون ولي...آره:ساميار

 اونجا؟؟؟؟ ميريم داريم چرا پس:ساالر

 ...باشه شايد...بريم بايد:ساميار

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

 ....زدن زنگ که ميخوردم غذا داشتم دمرواري و رويان اصرار با

 ...سامياره:من

 ...در کن باز رويان...نيا بيرون شد هرچيم اتاق تو برو:مرواريد

 کنم؟ باز:رويان

 ...کن باز...آره:مرواريد

 .اتاق تو رفتم منم و کرد باز در رويان

 کجاس؟ سمن:ساميار

 ميپرسي؟ ما از تو خواهر:مرواريد
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 ..سالم:ساالر

 .سالم....کوچيکه داداش ادب بازم:مرواريد

 .ندارم حوصله اصال مرواريد:ساميار

 ...کنه ناراحتتون که نگفتم چيزي من:مرواريد

 ...ساالر سالم...ساميار سالم:رويان

 کجاست؟ سمن:ساميار

 ....نميدونم:رويان

 ...همينجا يا...کجاست ميگي يا:وگفت رويان طرف رفت عصبانيت با ساميار

 چي؟؟؟ همينجا يا:گفت و کرد قطع حرفشو مرواريد

 .باش آروم..جان ساميار:ساالر

 ...اينجاست سمن مطمئنم من!!!باشم؟؟؟ آروم:ساميار

 .نيست ميگم...بابا تو داري اي کله عجب:مرواريد

 ...سمن؟؟؟سمن...ميگين دروغ دارين:ساميار

 .باش زود...کنم؟بيرون خفت يا ميشي خفه:مرواريد

 .لطفا کن رعايت يکم...تره بزرگ تو از ساميار مرواريد:ساالر

 خوب يارسام...گرفتين معرکه اينجا االنم رفته گذاشته دختره کردين غلطي چه نيس معلوم:مرواريد

 .برين اينجا از زودتر بهتره...ميشم بشم،عصباني عصباني ميدونه

 ...ساميار بريم:ساالر

 ...نيست ما خواهر ديگه برنگرده شب تا اگه بگو بهش...اينجاست ميدونم که من:ساميار

 ...بيرون اومدم منم...بيرون رفت

 ...ميکنم خورد دهنتو کني گريه:مرواريد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر SingerDemor | شدم مي عاشق نبايد رمان

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

 

233 

 

 بخندم؟؟؟؟ خودم حال به بايد:من

 ..لطفا کن تمومش:مرواريد

 ...رويان خونه

 النا بودي ها مرده ديدي؟؟؟شبيه آيينه تو قيافتو:گفت و کرد نگاه من به تعجب با اومد مرواريد

 ...نيستي همونم ديگه

 ...نيست مهم:من

 تو؟؟؟ ميکني غلطي چه آکادمي؟داري بري ميخواي اينطوري:مرواريد

 ...بشين بيا:من

 کنم؟ حاضر واست چيز يه...نخوردي هيچي سمن:رويان

 ...نيست گشنم...نه:من

 ...دستمون رو ميمونه ميميره.واسش کن درس چيز يه...کردي غلط:مرواريد

 ....گفتم چيزو همه مرواريدم به

 ...خورد زنگ رويان گوشي

 جانم؟:رويان

 خوبي؟.رويان سالم:رامون

 .مرسي.سالم:رويان

 تو؟ پيش سمن:رامون

 اج به جا اومدم بود ريخته بهم خيلي...کنم تميز اينجارو يکم اومدم...خودمم خونه من.نه:رويان

 ...کنم

 نداري؟ خبر سمن از:رامون

 مگه؟ شده چي.نه:رويان
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 ...رفته کجا نيست معلوم...دنبالشه ساميار:رامون

 ...ندارم خبرشو من:رويان

 ...بود نگران خيلي ساميار رويان...بگي دروغ اگه حالت به واي:رامون

 .خدافظ فعال رامون دارم کار:رويان

 ...بگم دروغ رامونم به کردي کاري ببين:گفت و کرد گوشيوقطع

 .مرسي:من

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

 ساميار؟ الو:رامون

 شد؟ چي:ساميار

 .سامي رويانه خونه ميکنم فک من:رامون

 بدي؟ آدرس ميشه:ساميار

 ....گفت ساميار به آدرسو رامون

 کجاست؟ سمن:ساالر

 ...بود نگفته سمن!!!داره خونه نميدونستم...رويان خونه ميگفت رامون:ساميار

 اونجا؟ ميريم:ساالر

 ...نيست اونجا ميگه رويان ميگفت رامون ولي...آره:ساميار

 اونجا؟؟؟؟ ميريم داريم چرا پس:ساالر

 ...باشه شايد...بريم بايد:ساميار

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

 ....زدن زنگ که ميخوردم غذا داشتم مرواريد و رويان اصرار با

 ...سامياره:من
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 ...در کن باز رويان...نيا بيرون شد هرچيم اتاق تو برو:مرواريد

 کنم؟ باز:رويان

 ...کن باز...آره:مرواريد

 .اتاق تو رفتم منم و کرد باز در رويان

 کجاس؟ سمن:ساميار

 ميپرسي؟ ما از تو خواهر:مرواريد

 ..سالم:ساالر

 .سالم....کوچيکه داداش ادب بازم:مرواريد

 .ندارم حوصله اصال مرواريد:ساميار

 ...کنه ناراحتتون که نگفتم چيزي من:مرواريد

 ...ساالر سالم...ساميار سالم:رويان

 کجاست؟ سمن:ساميار

 ....نميدونم:رويان

 ...همينجا يا...کجاست ميگي يا:وگفت رويان طرف رفت عصبانيت با ساميار

 چي؟؟؟ همينجا يا:گفت و کرد قطع حرفشو مرواريد

 .باش آروم..جان ساميار:ساالر

 ...اينجاست سمن مطمئنم من!!!باشم؟؟؟ آروم:ساميار

 .نيست ميگم...بابا تو داري اي کله عجب:مرواريد

 ...سمن؟؟؟سمن...ميگين دروغ دارين:ساميار

 .باش زود...کنم؟بيرون خفت يا ميشي خفه:مرواريد

 .لطفا کن رعايت يکم...تره بزرگ تو از ساميار مرواريد:ساالر
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 خوب يارسام...گرفتين معرکه اينجا االنم رفته گذاشته دختره کردين غلطي چه نيس معلوم:مرواريد

 .برين اينجا از زودتر بهتره...ميشم بشم،عصباني عصباني ميدونه

 ...ساميار بريم:ساالر

 ...نيست ما خواهر ديگه برنگرده شب تا اگه بگو بهش...اينجاست ميدونم که من:ساميار

 ...بيرون اومدم منم...بيرون رفت

 ...ميکنم خورد دهنتو کني گريه:مرواريد

 بخندم؟؟؟؟ خودم حال به بايد:من

 ..لطفا کن تمومش:مرواريد

 ...رويان خونه

 النا بودي ها مرده ديدي؟؟؟شبيه آيينه تو قيافتو:گفت و کرد نگاه من به تعجب با اومد مرواريد

 ...نيستي همونم ديگه

 ...نيست مهم:من

 تو؟؟؟ ميکني غلطي چه آکادمي؟داري بري ميخواي اينطوري:مرواريد

 ...بشين بيا:من

 کنم؟ حاضر واست چيز يه...نخوردي هيچي سمن:رويان

 ...نيست گشنم...نه:من

 ...دستمون رو ميمونه ميميره.واسش کن درس چيز يه...کردي غلط:مرواريد

 ....گفتم چيزو همه مرواريدم به

 ...خورد زنگ رويان گوشي

 جانم؟:رويان

 خوبي؟.رويان سالم:رامون
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 .مرسي.سالم:رويان

 تو؟ پيش سمن:رامون

 اج به جا اومدم بود ريخته بهم خيلي...کنم تميز اينجارو يکم اومدم...خودمم خونه من.نه:رويان

 ...کنم

 نداري؟ خبر سمن از:رامون

 مگه؟ شده چي.نه:رويان

 ...رفته کجا نيست معلوم...دنبالشه ساميار:رامون

 ...ندارم خبرشو من:رويان

 ...بود نگران خيلي ساميار رويان...بگي دروغ اگه حالت به واي:رامون

 .خدافظ فعال رامون دارم کار:رويان

 ...بگم دروغ رامونم به کردي کاري ببين:گفت و کرد گوشيوقطع

 .مرسي:من

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

 ساميار؟ الو:رامون

 شد؟ چي:ساميار

 .سامي رويانه خونه ميکنم فک من:رامون

 بدي؟ آدرس ميشه:ساميار

 ....گفت ساميار به آدرسو رامون

 کجاست؟ سمن:ساالر

 ...بود نگفته سمن!!!داره خونه نميدونستم...رويان خونه ميگفت رامون:ساميار

 اونجا؟ ميريم:ساالر
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 ...نيست اونجا ميگه رويان ميگفت رامون ولي...آره:ساميار

 اونجا؟؟؟؟ ميريم داريم چرا پس:ساالر

 ...باشه شايد...بريم بايد:ساميار

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

 ....زدن زنگ که ميخوردم غذا داشتم مرواريد و رويان اصرار با

 ...سامياره:من

 ...در کن باز رويان...نيا بيرون شد هرچيم اتاق تو برو:مرواريد

 کنم؟ باز:رويان

 ...کن باز...آره:مرواريد

 .اتاق تو رفتم منم و کرد باز در رويان

 کجاس؟ سمن:ساميار

 ميپرسي؟ ما از تو خواهر:مرواريد

 ..سالم:ساالر

 .سالم....کوچيکه داداش ادب بازم:مرواريد

 .ندارم حوصله اصال مرواريد:ساميار

 ...کنه ناراحتتون که نگفتم چيزي من:مرواريد

 ...ساالر سالم...ساميار سالم:رويان

 کجاست؟ سمن:ساميار

 ....نميدونم:رويان

 ...همينجا يا...کجاست ميگي يا:وگفت رويان طرف رفت عصبانيت با ساميار

 چي؟؟؟ همينجا يا:گفت و کرد قطع حرفشو مرواريد
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 .باش آروم..جان ساميار:ساالر

 ...اينجاست سمن مطمئنم من!!!باشم؟؟؟ آروم:ساميار

 .نيست ميگم...بابا تو داري اي کله عجب:مرواريد

 ...سمن؟؟؟سمن...ميگين دروغ دارين:ساميار

 .باش زود...کنم؟بيرون خفت يا ميشي خفه:مرواريد

 .لطفا کن رعايت يکم...تره بزرگ تو از ساميار مرواريد:ساالر

 خوب يارسام...گرفتين معرکه اينجا االنم رفته گذاشته دختره کردين غلطي چه نيس معلوم:مرواريد

 .برين اينجا از زودتر بهتره...ميشم بشم،عصباني عصباني ميدونه

 ...ساميار بريم:ساالر

 ...نيست ما خواهر ديگه برنگرده شب تا اگه بگو بهش...اينجاست ميدونم که من:ساميار

 ...بيرون اومدم منم...بيرون رفت

 ...ميکنم خورد دهنتو کني گريه:مرواريد

 بخندم؟؟؟؟ خودم حال به بايد:من

 ..لطفا کن تمومش:مرواريد

 ...رويان خونه

 النا بودي ها مرده ديدي؟؟؟شبيه آيينه تو قيافتو:گفت و کرد نگاه من به تعجب با اومد مرواريد

 ...نيستي همونم ديگه

 ...نيست مهم:من

 تو؟؟؟ ميکني غلطي چه آکادمي؟داري بري ميخواي اينطوري:مرواريد

 ...بشين بيا:من

 کنم؟ حاضر واست چيز يه...نخوردي هيچي سمن:رويان
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 ...نيست گشنم...نه:من

 ...دستمون رو ميمونه ميميره.واسش کن درس چيز يه...کردي غلط:مرواريد

 ....گفتم چيزو همه مرواريدم به

 ...خورد زنگ رويان گوشي

 جانم؟:رويان

 خوبي؟.رويان سالم:رامون

 .مرسي.سالم:رويان

 تو؟ پيش سمن:رامون

 اج به جا اومدم بود ريخته بهم خيلي...کنم تميز اينجارو يکم اومدم...خودمم خونه من.نه:رويان

 ...کنم

 نداري؟ خبر سمن از:رامون

 مگه؟ شده چي.نه:رويان

 ...رفته کجا نيست معلوم...دنبالشه ساميار:رامون

 ...ندارم خبرشو من:رويان

 ...بود نگران خيلي ساميار رويان...بگي دروغ اگه حالت به واي:رامون

 .خدافظ فعال رامون دارم کار:رويان

 ...بگم دروغ رامونم به کردي کاري ببين:گفت و کرد گوشيوقطع

 .مرسي:من

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

 ساميار؟ الو:رامون

 شد؟ چي:ساميار
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 .سامي رويانه خونه ميکنم فک من:رامون

 بدي؟ آدرس ميشه:ساميار

 ....گفت ساميار به آدرسو رامون

 کجاست؟ سمن:ساالر

 ...بود نگفته سمن!!!داره خونه نميدونستم...رويان خونه ميگفت رامون:ساميار

 اونجا؟ ميريم:ساالر

 ...نيست اونجا ميگه رويان ميگفت رامون ولي...آره:ساميار

 اونجا؟؟؟؟ ميريم داريم چرا پس:ساالر

 ...باشه شايد...بريم بايد:ساميار

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

 ....زدن زنگ که ميخوردم غذا داشتم مرواريد و رويان اصرار با

 ...سامياره:من

 ...در کن باز رويان...نيا بيرون شد هرچيم اتاق تو برو:مرواريد

 کنم؟ باز:رويان

 ...کن باز...آره:مرواريد

 .اتاق تو رفتم منم و کرد باز در رويان

 کجاس؟ سمن:ساميار

 ميپرسي؟ ما از تو خواهر:مرواريد

 ..سالم:ساالر

 .سالم....کوچيکه داداش ادب بازم:مرواريد

 .ندارم حوصله اصال مرواريد:ساميار
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 ...کنه ناراحتتون که نگفتم چيزي من:مرواريد

 ...ساالر سالم...ساميار سالم:رويان

 کجاست؟ سمن:ساميار

 ....نميدونم:رويان

 ...همينجا يا...کجاست ميگي يا:وگفت رويان طرف رفت عصبانيت با ساميار

 چي؟؟؟ همينجا يا:گفت و کرد قطع حرفشو مرواريد

 .باش آروم..جان ساميار:ساالر

 ...اينجاست سمن مطمئنم من!!!باشم؟؟؟ آروم:ساميار

 .نيست ميگم...بابا تو داري اي کله عجب:مرواريد

 ...سمن؟؟؟سمن...ميگين دروغ دارين:ساميار

 .باش زود...کنم؟بيرون خفت يا ميشي خفه:مرواريد

 .لطفا کن رعايت يکم...تره بزرگ تو از ساميار مرواريد:ساالر

 خوب يارسام...گرفتين معرکه اينجا االنم رفته گذاشته دختره کردين غلطي چه نيس معلوم:مرواريد

 .برين اينجا از زودتر بهتره...ميشم بشم،عصباني عصباني ميدونه

 ...ساميار بريم:ساالر

 ...نيست ما خواهر ديگه برنگرده شب تا اگه بگو بهش...اينجاست ميدونم که من:ساميار

 ...بيرون اومدم منم...بيرون رفت

 ...ميکنم خورد دهنتو کني گريه:مرواريد

 بخندم؟؟؟؟ خودم حال به بايد:من

 ..لطفا کن تمومش:مرواريد

 ...رويان خونه
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 النا بودي ها مرده ديدي؟؟؟شبيه آيينه تو قيافتو:گفت و کرد نگاه من به تعجب با اومد مرواريد

 ...نيستي همونم ديگه

 ...نيست مهم:من

 تو؟؟؟ ميکني غلطي چه آکادمي؟داري بري ميخواي اينطوري:مرواريد

 ...بشين بيا:من

 کنم؟ حاضر واست چيز يه...نخوردي هيچي سمن:رويان

 ...نيست گشنم...نه:من

 ...دستمون رو ميمونه ميميره.واسش کن درس چيز يه...کردي غلط:مرواريد

 ....گفتم چيزو همه مرواريدم به

 ...خورد زنگ رويان گوشي

 جانم؟:رويان

 خوبي؟.رويان سالم:رامون

 .مرسي.سالم:رويان

 تو؟ پيش سمن:رامون

 اج به جا اومدم بود ريخته بهم خيلي...کنم تميز اينجارو يکم اومدم...خودمم خونه من.نه:رويان

 ...کنم

 نداري؟ خبر سمن از:رامون

 مگه؟ شده چي.نه:رويان

 ...رفته کجا نيست معلوم...دنبالشه ساميار:رامون

 ...ندارم خبرشو من:رويان

 ...بود نگران خيلي ساميار رويان...بگي دروغ اگه حالت به واي:رامون
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 .خدافظ فعال رامون دارم کار:رويان

 ...بگم دروغ رامونم به کردي کاري ببين:گفت و کرد گوشيوقطع

 .مرسي:من

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

 ساميار؟ الو:رامون

 شد؟ چي:ساميار

 .سامي رويانه خونه ميکنم فک من:رامون

 بدي؟ آدرس ميشه:ساميار

 ....گفت ساميار به آدرسو رامون

 کجاست؟ سمن:ساالر

 ...بود نگفته سمن!!!داره خونه نميدونستم...رويان خونه ميگفت رامون:ساميار

 اونجا؟ ميريم:ساالر

 ...نيست اونجا ميگه رويان ميگفت رامون ولي...آره:ساميار

 اونجا؟؟؟؟ ميريم داريم چرا پس:ساالر

 ...باشه شايد...بريم بايد:ساميار

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

 ....زدن زنگ که ميخوردم غذا داشتم مرواريد و رويان اصرار با

 ...سامياره:من

 ...در کن باز رويان...نيا بيرون شد هرچيم اتاق تو برو:مرواريد

 کنم؟ باز:رويان

 ...کن باز...آره:مرواريد
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 .اتاق تو رفتم منم و کرد باز در رويان

 کجاس؟ سمن:ساميار

 ميپرسي؟ ما از تو خواهر:مرواريد

 ..سالم:ساالر

 .سالم....کوچيکه داداش ادب بازم:مرواريد

 .ندارم حوصله اصال مرواريد:ساميار

 ...کنه ناراحتتون که نگفتم چيزي من:مرواريد

 ...ساالر سالم...ساميار سالم:رويان

 کجاست؟ سمن:ساميار

 ....نميدونم:رويان

 ...همينجا يا...کجاست ميگي يا:وگفت رويان طرف رفت عصبانيت با ساميار

 چي؟؟؟ همينجا يا:گفت و کرد قطع حرفشو مرواريد

 .باش آروم..جان ساميار:ساالر

 ...اينجاست سمن مطمئنم من!!!باشم؟؟؟ آروم:ساميار

 .نيست ميگم...بابا تو داري اي کله عجب:مرواريد

 ...سمن؟؟؟سمن...ميگين دروغ دارين:ساميار

 .باش زود...کنم؟بيرون خفت يا ميشي خفه:مرواريد

 .لطفا کن رعايت يکم...تره بزرگ تو از ساميار واريدمر:ساالر

 خوب يارسام...گرفتين معرکه اينجا االنم رفته گذاشته دختره کردين غلطي چه نيس معلوم:مرواريد

 .برين اينجا از زودتر بهتره...ميشم بشم،عصباني عصباني ميدونه

 ...ساميار بريم:ساالر
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 ...نيست ما خواهر ديگه برنگرده شب تا اگه بگو بهش...اينجاست ميدونم که من:ساميار

 ...بيرون اومدم منم...بيرون رفت

 ...ميکنم خورد دهنتو کني گريه:مرواريد

 بخندم؟؟؟؟ خودم حال به بايد:من

 ..لطفا کن تمومش:مرواريد

 ...رويان خونه

 النا بودي ها مرده ديدي؟؟؟شبيه آيينه تو قيافتو:گفت و کرد نگاه من به تعجب با اومد مرواريد

 ...نيستي همونم ديگه

 ...نيست مهم:من

 تو؟؟؟ ميکني غلطي چه آکادمي؟داري بري ميخواي اينطوري:مرواريد

 ...بشين بيا:من

 کنم؟ حاضر واست چيز يه...نخوردي هيچي سمن:رويان

 ...نيست گشنم...نه:من

 ...دستمون رو ميمونه ميميره.واسش کن درس چيز يه...کردي غلط:مرواريد

 ....گفتم چيزو همه مرواريدم به

 ...خورد زنگ رويان گوشي

 جانم؟:رويان

 خوبي؟.رويان سالم:رامون

 .مرسي.سالم:رويان

 تو؟ پيش سمن:رامون
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 اج به جا اومدم بود ريخته بهم خيلي...کنم تميز اينجارو يکم اومدم...خودمم خونه من.نه:رويان

 ...کنم

 نداري؟ خبر سمن از:رامون

 مگه؟ شده چي.نه:رويان

 ...رفته کجا نيست معلوم...دنبالشه ساميار:رامون

 ...ندارم خبرشو من:رويان

 ...بود نگران خيلي ساميار رويان...بگي دروغ اگه حالت به واي:رامون

 .خدافظ فعال رامون دارم کار:رويان

 ...بگم دروغ رامونم به کردي کاري ببين:گفت و کرد گوشيوقطع

 .مرسي:من

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

 ساميار؟ الو:رامون

 شد؟ چي:ساميار

 .سامي رويانه خونه ميکنم فک من:رامون

 بدي؟ آدرس ميشه:ساميار

 ....گفت ساميار به آدرسو رامون

 کجاست؟ سمن:ساالر

 ...بود نگفته سمن!!!داره خونه نميدونستم...رويان خونه ميگفت رامون:ساميار

 اونجا؟ ميريم:ساالر

 ...نيست اونجا ميگه رويان ميگفت رامون ولي...آره:ساميار

 اونجا؟؟؟؟ ميريم داريم چرا پس:ساالر
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 ...باشه شايد...بريم بايد:ساميار

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

 ....زدن زنگ که ميخوردم غذا داشتم مرواريد و رويان اصرار با

 ...سامياره:من

 ...در کن باز رويان...نيا بيرون شد هرچيم اتاق تو برو:مرواريد

 کنم؟ باز:رويان

 ...کن باز...آره:مرواريد

 .اتاق تو رفتم منم و کرد باز در رويان

 کجاس؟ سمن:ساميار

 ميپرسي؟ ما از تو خواهر:مرواريد

 ..سالم:ساالر

 .سالم....کوچيکه داداش ادب بازم:مرواريد

 .ندارم حوصله اصال مرواريد:ساميار

 ...کنه ناراحتتون که نگفتم چيزي من:مرواريد

 ...ساالر سالم...ساميار سالم:رويان

 کجاست؟ سمن:ساميار

 ....نميدونم:رويان

 ...همينجا يا...کجاست ميگي يا:وگفت رويان طرف رفت عصبانيت با ساميار

 چي؟؟؟ همينجا يا:گفت و کرد قطع حرفشو مرواريد

 .باش آروم..جان ساميار:ساالر

 ...اينجاست سمن مطمئنم من!!!باشم؟؟؟ آروم:ساميار
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 .نيست ميگم...بابا تو داري اي کله عجب:مرواريد

 ...سمن؟؟؟سمن...ميگين دروغ دارين:ساميار

 .باش زود...کنم؟بيرون خفت يا ميشي خفه:مرواريد

 .لطفا کن رعايت يکم...تره بزرگ تو از ساميار مرواريد:ساالر

 خوب يارسام...گرفتين معرکه اينجا االنم رفته گذاشته دختره کردين غلطي چه نيس معلوم:رواريدم

 .برين اينجا از زودتر بهتره...ميشم بشم،عصباني عصباني ميدونه

 ...ساميار بريم:ساالر

 ...نيست ما خواهر ديگه برنگرده شب تا اگه بگو بهش...اينجاست ميدونم که من:ساميار

 ...بيرون اومدم منم...بيرون رفت

 ...ميکنم خورد دهنتو کني گريه:مرواريد

 بخندم؟؟؟؟ خودم حال به بايد:من

 ..لطفا کن تمومش:مرواريد

 ....خورد زنگ مرواريد گوشي

 ميگي؟ چي ديگه تو:عصبانيت با مرواريد

 شدي؟ چراعصبي شده چي.سالم:آرشام

 .بگو کارتو زود...هيچي:مرواريد

 .خدافظ:آرشام

 ....نشده روزم9...شدا تو تقصير:گفت من به رو و کرد قطع گوشيو مرواريد

 ...نداره ربطي من به...ميشي عصبي الکي تو:من

 ...بود جدي کامال ساميار.خونه برگرد:مرواريد

 ....جديه کامال تصميمم منم:من
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................................................ 

 ...توراه

 ميريم؟ کجا:ساالر

 ...نميدونم:ساميار

 ...ميشه بد خيلي بفهمه بابا:ساالر

 ...کنه خروجش ممنوع ميتونه:ساميار

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

 ...خونه......شب

 نه؟ کجاست ميدونين شمادوتا:مامان

 بلم رو ساالرم نکرد توجهي مامان حرف به...ميکرد نگاه بيرونو داشت و بود پنجره کنار ساميار

 ...روبروش هم بابا و بود نشسته

 بزنين؟ حرف نميخواين:بابا

 ...بريم ساالر...خونه ميريم ما:ساميار

 .اينجاست تو ي خونه...ببينم وايسا:مامان

 اينجا ما پس...کردي؟؟؟نه گوش سازياشو شنيدي؟؟؟آهنگ دخترتو صداي تاحاال:ساالر

 ....نميمونيم

 اون اب...ساميار ميکنم باطل توام مجوز...ميگيرم ازتون هردوتاتون کار...برين بيرون اينجا از:بابا

 ...درخشانت کارنامه

 ....نشستن دو هر

 کجاس؟ سمن بگين زود:بابا

 .دنبالشم صبح از منم:ساميار

 ...که نشده چي؟؟؟گم يعني:بابا
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 .زديم زنگ جا همه ما...نبود دوستاشم ي خونه:ساالر

 ...بريم بهتره...ساالر پاشو...نباشين االنم نبودين فکرش به سال همه اين:ساميار

 !بري ندادم اجازه من:بابا

 ...کن باطل مجوزمو:ساميار

 ...رونيکا خواستگاري ميرم ديگه ي هفته تا من:ساالر

 ! !!!رونيکا؟؟؟خواستگاري؟؟:بابا

 ....خدافظ...ميده توضيح براتون...جريانه در مامان:ساالر

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

 ...فرودگاه صبح31ساعت شنبه5

 .باش خودت مراقب:رويان

 نيومدن؟ چرا نازنين و مرواريد.همينطور توام گفتم و زدم لبخند من

 ...نميداد جواب امروز نازنينم...کرد دير...راهه تو گفت پيش ساعت نيم مروريد:هليا

 ..خورد زنگ گوشيم

 ...بيمارستان بيا سمن:گريه با مرواريد

 شده؟ چي!!!چي؟؟؟:من

 ...بده خيلي حالش...کرده تصادف نازنين...بيا فقط:مرواريد

 بيمارستان؟ کي؟؟؟چطوري؟کدوم آخه:من

 سمن؟ شده چي:هليا

 شده؟ چي:رويان

 ...بيا زودباش)...(بيمارستان...ميپرسي سوال چقد...اَه:مرواريد

 ...کرد قطع گوشيو
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 ...بيمارستان بريم...کرده تصادف نازنين:من

 .رفتيم بيرون فرودگاه از سريع

 .رسيديم زود...بود مادرم بيمارستان

 هست؟ مامانت االن:رويان

 ...هست باشه نکرده تغيير برنامش اگه بيمارستان مياد هميشه ها شنبه5نميدونم:من

 ميشه؟ چي ببينه تورو اگه:رويان

 ...سامياره تقصير ميکنم احساس....تره مهم نازنين فعالحال...جهنم به:من

 ...آخه داره اون به ربطي چه...بابا برو:هليا

 ...نميدونم:من

 ...طرفم اومد گريه با مرواريد کجاست نازنين خواستمبپرسم تا پرستار سمت رفتم

 ...کرديم بغل همديگرو

 ...کماست تو:مرواريد

 افتاد؟ اتفاق اين چطوري آخه....واي:من

 ...شد اينطوري برميگشت مهموني از داشت ديشب:مرواريد

 بود؟ ساعتي چه رويان...زدم حرف باهاش ديشب خودم من:من

 ...کنم فک بود8:رويان

 ...ولي...فرودگاه مياد حتما امروز ميگفت:من

 ...وصله بهش سرم...شد بد حالش مامانشم:مرواريد

 ديد؟ نازنينو ميشه:من

 ...شيشه پشت از:مرواريد

 ...بود خطرناک اوضاش...نازنين پيش رفتيم هم با
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 بود؟ خورده چيزي:من

 ...زده بهش که بود ماشيني مقصر...نه:مرواريد

 کجاست؟ االن اون:من

 ...نميرفت کما تو مياوردنش زودتر اگه...کرده فرار:مرواريد

 ...نه يا کنم پيدا مادرمو ميتونم ببينم برم من:من

 اينجاست؟ مامانت:مرواريد

 ...آره:من

 ميشه؟ بد ببينه تورو:مرواريد

 .نيست مهم بشه بد:من

 ...اتاقش تو رفتم سريع ولي داشت مريض...کردم پيدا مادرمو سريع

 کردي؟ گريه چرا!!!تو؟؟ بودي کجا مدت همه ميکني؟اين چيکار اينجا تو!!!!سمن؟:مامان

 ...کرده تصادف...اينجاست نازنين...ندارم حوصله اصال االن مامان...سالم:من

 کي؟؟؟چطوري؟:مامان

 ...بکن کاري يه خدا تورو مامان:من

 ...کيه دکترش ببينم بريم بيا...باشه:مامان

 ...نميکنه ويزيت رو کسي فعال گفت پرستارش به اومديم بيرون اتاقش از

 ...ميکنم صحبت ميرم من...نازنين پيش برو تو:مامان

 ...بزن سر بهش بعد شده بد حالش شوک از مامانشم..باشه:من

 ...برو باشه:مامان

 ...کرد صدام که ميرفتم داشتم

 بله؟:من
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 .لطفا برگرد...چي همه...ميخوام معذرت چي همه بخاطر:گفت ناراحتي با مامان

 ...ميبخشمت بشه خوب اگه!!!!بايد....بشه خوب نازنين حال بايد ولي...برميگردم:من

 ...ميکنم بتونم کاري هر:گفت زدو لبخند مامان

 خبر؟ شد؟چه چي:هليا

 ...بزنه حرف دکترش با رفت مادرم:من

 ...نکرد نگامم حتي....اومد ساميار

 چطوره؟ کجاست؟حالش:ساميار

 مرواريد؟:من

 چيه؟:مرواريد

 ...ببينم ساميار نميخواد دلم...طرف اون ميرم ديگه من.....بيا لحظه يه:من

 ...اومد مادرم بگه چيزي اينکه از قبل

 ...بيا جان سمن...ها بچه سالم:مامان

 ...ميگيريا تحويلش اينقد رفته خونت از که دختريه همون اين:ساميار

 ...دوستاش جلوي زشته...ساميار:مامان

 .کرده فرار خونه از دخترت که اينه زشت!!!زشته؟؟؟؟ چي:ساميار

 ...کجام من ميدونستي که تو:من

 ...بشنوم صداشم ديگه نميخوام...نبود زنده االن مياوردم گيرش اگه بگو بهش مامان:ساميار

 ...آخه ساميار:رويان

 ...دوستاشه بقيه و تو تقصير چي همه...رويان شو ساکت تو:ساميار

 ...ساميار ميري تند خيلي داري ديگه:مرواريد
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 اينجا....همتون کنيد تمومش:گفت سريع مامانم بزنه حرف خواست ساميار تا

 خجالت!!!!ميگيرين؟؟ دعوا گربه و سگ مث شماها اونوقت بده حالش دوستتون...بيمارستانه

 اينجايي؟ چرا تو نميکشين؟؟؟؟ساميار

 ...خدافظ:ساميار

 .ندادي منو جواب:مامان

 .خدافظ:ساميار

 ...رفت سريع

 .بگو تو:مامان

 چي شدکتر...ديگه اومد شد نگرانش..ميشناختش ساميار...بود نازنينم شمالمون سفر تو خب:من

 گفت؟

 کجاست؟ مامانش.ميکنن بتونن کاري هر...بده خيلي حالش:مامان

 ...پيشش ميبرم شمارو من بياين:مرواريد

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

 خبر؟ چه:ساالر

 کني؟ رانندگي تو ميشه...خطرناکه وضعيتش:گفت و شد خيره روبروش به ساميار

 ...حتما آره:ساالر

 ....راه تو

 ديدي؟ سمنم:ساالر

 ...شده الغر خيلي ولي...نکردم نگاه چشاشم تو حتي:ساميار

 حرف روزه چند چطوري االن آخه...نميکشيد طول هم دقيقه31قهرتون شماها موندم من:ساالر

 !!!!نميزنين؟؟

 ...مرده خواهرم که ميکنم فک اين به:ساميار
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 ...ساميار حرفيه چه اين:ساالر

 ميشه مگه!!!داشتيم؟؟؟ ازش اي شماره زدي؟؟؟اصن حرف روز چند اين باهاش خودت تو:ساميار

 !!!ميکنه؟ نگاه من چشاي تو رويي چه با!!!!!کنه؟؟ عوض خط بگه من به اينکه بدون

 .نزدم حرف باهاش تو بخاطر من...هست اونم با حق ولي...باشه...تو با حق:ساالر

 ...خستم...خونه بريم:ساميار

 خودت؟ خونه:ساالر

 .خودمون خونه بريم....ميخوام خونگي ناهار نه:ساميار

 ....بودن خونه بعد ساعت نيم

 .خوابيد و اتاقش تو زفت سريع ساميار و خونه تو رفتن

 ...اتاقش تو رفت ساالرم

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

 ...بيمارستان3311

 ...هستم من...کن استراحت خونه برين سمن:مرواريد

 .سمن بريم پاشو:رويان

 ...ترم راحت اينجا...نه:من

 .بريم پاشو...ميکني سکته نرفتنت شوک از االن....ببينم پاشو:هليا

 ...دوباره اومد مادرم

 ...کن راضيش تو هليا...اينجايي هنوز که تو:مامان

 ...نميرم جايي من:من

 ....ديگه نکن عصبانيم:مرواريد

 ...نداري زدم حرف حق...خونه ميريم باهم ميشم حاضز ميرم االن:مامان
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 ...بشه حاضر تا اتاقش تو رفت

 ...ميارم ماشين تو از چمدونتو من:رويان

 .مرسي:من

 ....اومد آرشام

 .سالم:من

 کردم؟ ها؟مرواريد،دير بچه خوبين...سالم:آرشام

 زدم؟؟؟ زنگ چند ساعت من:عصبانيت با مرواريد

 ميشي؟ عصبي چرا حاال...کنم فک33نميدونم:آرشام

 ...اومدي 3تو زدم زنگ 33من:مرواريد

 .کنم نسلک کالسمو نميتونستم...عاليه واقعا نقاشياش...نبود عاديم شاگرد...داشتم شاگرد:آرشام

 ...اومد مادرم

 ..سالم:آرشام

 خوبي؟ جان آرشام سالم:مامان

 .ممنون خوبم:آرشام

 سمن؟ بريم:مامان

 .باشه:من

 نرفتي؟:گفت گوشم کنار آرشام

 ماست مرواريد بودم فرودگاه تو...برگشتم سريع منم شده اينطوري نازنين دادن خبر ديگه...نه:من

 .گرفت

 نازنينيم؟ مديون رو تو موندن ما:گفت و زد لبخند آرشام

 نمياي؟ هليا...خدافظ فعال....شايد:گفتم و زدم لبخند منم
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 ...کن استراحت برو تو...ميمونم ديگه يکم من نه:هليا

 .باشه:من

 ...نباشين نگران...ميام ظهر از بعد دوباره من:مامان

 ..کشيدين زحمت ممنون:مرواريد

 ....وظيفمه...عيزم ميکنم خواهش:-

 نيومد؟ چرا رويان:من

 .ماشين تو بزاره چمدون دادم بهش سويچ:مامان

 ...ندارم رو دعوا ي حوصله اصال.ديگه رويان خونه ميرفتم:من

 .کن تمومش...سمن زشته:مامان

 ...بريم:من

 ....خونه برگشتيم و کرديم خدافظي رويانم با

 اينجان؟ ساالر و ساميار:من

 .نميدونم:مامان

 .خونه تو رفتيم شديم پياده

 ....ميخوردن ناهار آشپزخونه تو داشتن بابا و ساالر

 .سالم:من

 !!!خونه؟؟؟ اومدي رويي چه با:بابا

 .آوردمش من:مامان

 ...بوده چندروزه اين که همونجايي...بيرون ميره:بابا

 ...سمن بابا:ساالر

 ...بگيره جلوشو نيس هيچکسم...ميکنه تکرار تورو کار داره دقيقا...نکن دخالت تو:بابا
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 ...متاسفم:من

 ...بيرون برو:بابا

 ...نميره جايي سمن:مامان

 .ها شده اينطوري که کردي طرفداري ازش تو:بابا

 ...وايساد روبروم شد بلند ميز رو از

 بودي؟ نميکشي؟کجا خجالت تو:بابا

 .لندن برم ميخواستم:من

 .باال ببرش ساالر:گفت و گرفت دستشو ساميار بزنه منو خواست تا

 .....اتاقم تو برد منو و طرفم اومد ساالر

 .وايساد بابا جلوي تو بخاطر ساميار...کردي چيکار ببين:ساالر

 ميشه؟ چي حاال:من

 ...زدي گند حد از بيش...نميدونم:ساالر

 فهميدن؟ همه:من

 .مسافرت رفتي دوستات با مدتي يه واسه گفته همه به ساميار...نه:ساالر

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

 !!!ميکنه؟؟ چيکار نداشتي خبر چطور.بود تو با ساعته94...هست توام تقصير:بابا

 ...برميگشت بايد خودش ليو دوستشه پيش ميدونستم...داشتم خبر:ساميار

 نگفتي؟ ما به چرا تو:مامان

 تهديدشم من.ميگرفت تصميم خودش بايد.برين نميخواستم.دنبالش ميرفتين ميگفتم اگه:ساميار

 من؟ خونه بياد ميشه...کنم تنبيهش من بهتره اومده که االن اما.نيومد ولي کردم

 .ميره بازم:بابا
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 .باش مطمئن.نميره:ساميار

 .باشه ساميار پيش بهتره:مامان

 .خواستگاريش مياد امشب همين راد خونواده ولي باشه:بابا

 .نکن فکرشم اصال:ساميار

 بياري؟ دليل يه ميشه:مامان

 .بپرس پسرشون از:ساميار

 .اتاقم تو باال اومد

 .من خونه مياد کنه جمع وسايلشو حاضرشه بگو بهش ساالر:ساميار

 .گفت اين که هميني:ساالر

 .دارم کارت بيا توام ساالر:ساميار

 .بريم بعد بخوره چيز يه بزار...نخورده ناهار سمن:ساالر

 .دارم کارت بيرون بيا توام...بمونم منتظرش ندارم وقت...نخورده که جهنم به:ساميار

 .منتظريم بيرون:گفت اخم با ساالر

 ...شدم سوار...اومد ساالر

 ...سالم:من

 ...عزيزم خواهر بر سالم:لبخند با ساالر

 خلوت؟ جاي يه بريم ميشه:من

 ...ميبرمت خوب جاي يه االن:ساالر

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

 ....داشت نگه رستوران يه جلوي

 داشتي؟ نگه چرا اينجا:من
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 ردردس ببينن مارو...شهره وسط...رستوران تو برو زود فقط...ميفهمي شو پياده:لبخند با ساالر

 ...ميشه

 ...نميشم پياده اينجاييم چرا نگي تا:من

 شو پياده...ديگه خوبه!!!ميزني؟؟؟؟ حرف بزرگترت برادر حرف رو چرا تو:گفت و کرد اخم ساالر

 ...ببينم

 ....داخل رفتيم هم با شدم پياده!!!!بود جدي قيافش

 ...خانوم اومدين خوش...دمورگان آقاي اومدين خوش...:

 باال؟؟؟ بريم بايد:ساالر

 ...منتظرن...بله...:

 ...ها پله سمت رفتيم

 منتظره؟ کي:من

 ...ميفهمي خودت:ساالر

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

 ....بود نشسته ميز سر ساميار

 ...سالم:ساالر

 .سالم:من

 ارزشه؟؟؟ بي برات که باشي کسي کنار با شام يه ممکنه:ساميار

 ....ساميار:من

 ...کرديم اجاره تو واسه باالرو اين کل...انداختي خرج به چقدر برادراتو کن نگاه:ساالر

 مگه؟؟؟ گفتم من:من

 ...سمن کن صحبت درست:ساالر
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 ...داديا ياد ادب اين به تو:گفت ساميار به رو

 ...نزن اضافه حرف نبودي سال1 که تو:من

 ...چرا؟؟؟بشينين ديگه تو شدين؟؟؟ساالر بچه...ديگه بسه:ساميار

 ...ساميار روبروي...نشستيم هم کنار ساالر و من

 ...کنه صحبت درست بزرگترش با بگيره ياد بايد:ساالر

 !!!بزرگترشي تو حتما:ساميار

 ...ميکني خراب تو باشم بزرگش داداش خواستم بار يه ببين:گفت و خنديد ساالر

 ...ميشيا خوبي بازيگر...رواني:من

 وت بزن رفتنمو چي؟؟؟همش تو کردم شوخي من....شدم ناراحت دستت از که نکن صحبت:ساالر

 ...سرم

 حله؟؟؟...خوشتيپم داداش ببخشيد:گفتم و کردم بغلش من

 ...کامال نه:ساالر

 بخشيد؟ منو من کوچولوي خواهر:گفت و خنديد ساميار

 هست؟ بخشش قابل اشتباهت:من

 ...سالم:نازنين

 ميشه رساال...نازي بشين بيا...عزيزم ميشي بخشيده حتما...شد آراسته نيز سبزه به بود گل:من

 بشيني؟؟ ساميار پيش

 ...جان نازنين اومدي خوش...حتما:ساالر

 .مرسي:نازنين

 بهتري؟:من

 کردين؟؟ آشتي...آره:نازنين
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 ..نبوديم قهر:من

 

 ...شدم سوار...اومد ساالر

 ...سالم:من

 ...عزيزم خواهر بر سالم:لبخند با ساالر

 خلوت؟ جاي يه بريم ميشه:من

 ...ميبرمت خوب جاي يه االن:ساالر

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

 ....داشت نگه رستوران يه جلوي

 داشتي؟ نگه چرا اينجا:من

 ردردس ببينن مارو...شهره وسط...رستوران تو برو زود فقط...ميفهمي شو پياده:لبخند با ساالر

 ...ميشه

 ...نميشم پياده اينجاييم چرا نگي تا:من

 شو پياده...ديگه خوبه!!!ميزني؟؟؟؟ حرف بزرگترت برادر حرف رو چرا تو:گفت و کرد اخم ساالر

 ...ببينم

 ....داخل رفتيم هم با شدم پياده!!!!بود جدي قيافش

 ...خانوم اومدين خوش...دمورگان آقاي اومدين خوش...:

 باال؟؟؟ بريم بايد:ساالر

 ...منتظرن...بله...:

 ...ها پله سمت رفتيم

 منتظره؟ کي:من
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 ...ميفهمي خودت:ساالر

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

 ....بود نشسته ميز سر ساميار

 ...سالم:ساالر

 .سالم:من

 ارزشه؟؟؟ بي برات که باشي کسي کنار با شام يه ممکنه:ساميار

 ....ساميار:من

 ...کرديم اجاره تو واسه باالرو اين کل...انداختي خرج به چقدر برادراتو کن نگاه:ساالر

 مگه؟؟؟ گفتم من:من

 ...سمن کن صحبت درست:ساالر

 ...داديا ياد ادب اين به تو:گفت ساميار به رو

 ...نزن اضافه حرف نبودي سال1 که تو:من

 ...چرا؟؟؟بشينين ديگه تو شدين؟؟؟ساالر بچه...ديگه بسه:ساميار

 ...ساميار روبروي...نشستيم هم کنار ساالر و من

 ...کنه صحبت درست بزرگترش با بگيره ياد بايد:ساالر

 !!!بزرگترشي تو حتما:ساميار

 ...ميکني خراب تو باشم بزرگش داداش خواستم بار يه ببين:گفت و خنديد ساالر

 ...ميشيا خوبي بازيگر...رواني:من

 وت بزن رفتنمو چي؟؟؟همش تو کردم شوخي من....شدم ناراحت دستت از که نکن صحبت:ساالر

 ...سرم

 حله؟؟؟...خوشتيپم داداش ببخشيد:گفتم و کردم بغلش من
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 ...کامال نه:ساالر

 بخشيد؟ منو من کوچولوي خواهر:گفت و خنديد ساميار

 هست؟ بخشش قابل اشتباهت:من

 ...سالم:نازنين

 ميشه رساال...نازي بشين بيا...عزيزم ميشي بخشيده حتما...شد آراسته نيز سبزه به بود گل:من

 بشيني؟؟ ساميار پيش

 ...جان نازنين اومدي خوش...حتما:ساالر

 .مرسي:نازنين

 بهتري؟:من

 کردين؟؟ آشتي...آره:نازنين

 ..نبوديم قهر:من

 

 بدين؟؟؟ سفارش غذا نميخواين:ساالر

 ...نيست گشنم زياد من:من

 ...همينطور منم:ساميار

 ...نخوردي ناهارم چرا؟؟؟تو ديگه تو:ساالر

 نخورد؟؟ چرا:من

 ...بپرس خودش از:ساالر

 يجا ميرسي خودت به خوب خيلي که ديگه چيزاي تو...بخوري خوب بايد کاريت فشردگي با:من

 ...نيست نگراني

 ميندازي؟؟؟ تيکه:ساميار
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 ...اصال نه:من

 ...داديم سفارش غذا کرد صدا گارسون ساميار

 کي؟؟ بعدي کنسرت:نازنين

 ...کنه کار جديدش آلبوم رو بايد...پاييز تا نيست ديگه:من

 ....مجوز کاراي دنبال برم ميخوام منم:ساالر

 خودت؟؟؟ واسه:نازنين

 ...آره:ساالر

 بهت؟؟ ميدن:من

 ...ميکنم سعيمو:ساالر

 ...تره راحت يکم کارت شي متاهل:ساميار

 ....ميدونم:گفت و زد لبخند ساالر

 چي؟؟ يعني لبخندت:نازنين

 ...ميکنم ازدواج تابستون آخر تو:ساالر

 ...ميکردم سرفه...گلوم تو پريد آب ميخوردم آب داشتم که من

 ...سمن بخور آب...رو بچه کشتي:نازنين

 ميکني؟؟ شوخي:ساميار

 سمن؟؟ خوبي...نه:ساالر

 ديگه؟؟ کردي شوخي ساالر.آره:من

 !!!کنم شوخي مسئله اين درمورد بايد چرا بابا اي..نه:ساالر

 چي؟ يعني:ساميار

 ...ايران اومديم هم با...خونده گرافيک...ميشناسمش ساله9:ساالر
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 ميکردين؟ زندگي باهم:من

 ...ايرانيه.ميکرديم زندگي آپارتمان يه تو...بوديم همسايه!!!چيه؟ باهم...من خواهرِ نه:ساالر

 ...ميگم تبريک:نازنين

 ...مرسي:ساالر

 چيه؟ اسمش!!!ميگم؟ تبريک چيو چي:من

 ...رونيکا:ساالر

 سالشه؟ چند:من

 ...منه از تر کوچيک سال3يه...سنيم هم:ساالر

 ببينيمش؟ کي:ساميار

 ...زودي به:ساالر

 نيست؟ که مجوز بخاطر:ساميار

 ...دارم دوسش...نه:ساالر

 ...ميرم ديگه من...شدم خسته دوتا شما ي مسخره ماجراي از:من

 ...شدم بلند ميز رو از

 ميري؟ کجا سمن:ساميار

......... 

 .....ببينم وايسا:ساالر

 ...ها پله سمت رفتم اونا به توجه بودون

 ...ميارمش من:نازنين

 الروسا منو هيچوقت ديگه پايين رفتي سمن....بياد عمرا زديم که گندي با...بشين تو:ساميار

 ...نميبيني
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 ...نکش وسط منو پاي:ساالر

 ...ميزه رو گوشيم کنم؟؟؟خنگوال اعالم بايد دستشويي برم ميخوام:من

 ...خنديدن

 ...ديوونست:ساالر

 ...ديوونه از فراتر چيزي يه:ساميار

 ...بگين جلوش دارين جرئت...نزنين حرف دوستم سر پشت:نازنين

 ...مارو ميکنه درست ساالر و ساميار تا4:ساميار

 ....نميکنه مجازات رو کسي دليل بي سمن...حقتونه:نازنين

 ...برگشتم من

 بگيريم؟؟ عروسي روز يه تو ميخواي:ساالر

 ...نميشه:ساميار

 چرا؟:من

 ...نميکنم ازدواج سالگي14تا من:ساميار

 !!!!نگفتي؟؟؟ چيزي چرا چي؟پس يعني:نازنين

 ميگفتم؟؟؟ بايد چيو:ساميار

 ...کني ازدواج ميخواي سن اون تو اينکه:نازنين

 ...گفتم االن خب:ساميار

 ...کنم ازدواج زودتر بايد من ولي:نازنين

 ...کن ازدواج برو...باشه:ساميار

 ...ساميار:من

 گفتي؟؟؟ چي االن تو:نازنين
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 ...کن ولش...نازنين ميکنيم صحبت بعدا:من

 ...ميکنيم صحبت االن همين:داد با نازنين

 فهميدي؟؟؟ سرت بزنم داد ميتونم منم...نزن داد:ساميار

 ...ديگه گذشته پل از خرت:نازنين

 ...ميگذره نشي ساکت اگه:ساميار

 ...ساميار کن صحبت درست:من

 دوستت؟؟؟ يا من:ساميار

 دوستش؟؟؟ شدم االن:نازنين

 وامت ساميار....نميشه درست چيزي که داد با!!!باشي؟ آروم کنم خواهش ميشه جان نازنين:ساالر

 ...کن تمومش...ميگي پرت و چرت حد از بيش داري

 ...ميکرد بازي غذاش با نازنين...بود بينمون بدي سکوت...آورد رو غذا گارسون

 ...ميزنيم حرف...بخور غذاتو ميکنم خواهش:من

 ..نيس گشنم:نازنين

 ....سمن کن ول:ساميار

 ...شو خفه شما:من

 ...ديگه ميکني؟؟؟خوبه توهين ساميار به جديدن چرا:ساالر

 !!!بريم پاشو نازنين:من

 هب امروز...بخور غذاتو بشين!!!شي بلند ندادم اجازه من:گفت جديت با ساميار يهو شدم بلند تا

 ..آوردي در بازي ديوونه کافي اندازه

 ...لطفا کن تمومش

 ...بود تحمل قابل غير رفتارم امروز...ساميار با حق شايد
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 ...نشوند منو کشيد دستمو ساالر

 ...بشنوم چيزي نميخوام ديگه...بخورين غذا حرف بدون:ساميار

 !!!منه؟؟؟ تقصيره مگه...کرد نگام بد ساالرم

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

 ...بيرون رفتيم شديم بلند شد تموم که غذامون

 ...بيا من با سمن:ساميار

 .خونه ميرم ساالر با نه:من

 ...سوارشو بيا زود کردي خدافظي...ماشين تو ميرم...مياي من با:ساميار

 ...عصبانيه...باهاش برو:گفت گوشم نزديک ساالر

 ...ديگه منه مال اخمش:من

 ...ميرم ديگه منم سمن:نازنين

 .....نگذشت خوش اصال امشب ببخشيد:من

 زنگ همب فردا تا مطمئنم من...بکنه نميتونه غلطي هيچ داداشت که ميدوني:گفت و خنديد نازنين

 ...ميده دست از چيشو همه وگرنه...ميزنه

 فهميدي؟؟؟...نميکنيا شلوغش:من

 ...بشه عاقل داداشت اميدوارم...داره بستگي...ببينم موقعيتو بايد:نازنين

 ...شو بيخيال من بخاطر:من

 ...نگفتم چيزي بهش تو بخاطر امشب:نازنين

 ...نميکنم دخالت ديگه من...باشه:من

 ينماش سوار ساالرم...رفت قرمزش جنسيس با نازنينم...شدم ماشين سوار من و کرديم خدافظي

 ...کرديم حرکت و شد
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 ...توراه

 ...ميشنوم...بگو:من

 !!!درسته؟؟؟...کردي روي زياده امروز که داري قبول خودتم ميکنم فک:ساميار

 ...موندم ساکت

 که االح..کنيم حلش دوتايي هست چي هر...نکنيم توهين ديگه بهم ديگران جلوي بود قرار:ساميار

 هست، ساالرم

 من ولي دوستته نازنين درسته...بود تحمل قابل غير امشب رفتارت...تايي سه وقتا گاهي

 مگه خوشحالي وقتي يا ناراحتي وقتي...کني دفاع من از بايد تو باشه اون با حق اگه حتي...برادرتم

 ساکتي؟؟؟ چرا!!!پيشته؟ اون

 ....ببخشيد:من

 ...داره خرج...کردي ناراحتم خيلي...که نميشه همينطوري:ساميار

 کنم؟؟ بوست:من

 ...ميشه جبران کوچيکش قسمت يه:ساميار

 کنم؟؟؟ چيکار خب...بدي خيلي:من

 گرفتم نظر در برات که تنبيهي از تر سخت شم مطمئن و کنم فک بايد...ميگم بهت فردا تا:ساميار

 ...باشه نداشته وجود

 !!!چيکار؟؟؟ ميخوام دشمن ديگه برادرمه تو مث يکي وقتي آخه...که واقعا:من

 !!خوب خبر يه...دشمنتم...خوبه:گفت و خنديد ساميار

 !!!چي؟؟؟:من

 !!!!خونه ميايم امشب ساالر و من:ساميار

 ...بيداريم صبح تا پس...جون آخ:من
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 بيدارم حاال بودي خوبي ي بچه خيلي!!چيه؟؟ بيداريم...مُردم اتاقم تو رفتم االن من:ساميار

 ...بمون بيدار اونا با...بيان عزيزت دوستاي بزن زنگ!!!بمونيم؟؟؟

 ....ندادم ترجيه ساالر و تو به اونارو هيچوقت که من...ساميار داداش:من

 ...امشب ولي:ساميار

 ...ديگه کن فراموش:گفتم و کردم قطع حرفشو

 بال؟؟ پينت بريم:ساميار

 االن؟؟؟:من

 ...ميده کيف بيشتر شب...آره:ساميار

 !!!ديگه؟؟ بودم مُرده االن من اونوقت...آها:من

 بريم؟؟؟ عشقم بيخيال:گفت و خنديد ساميار

 ساالر؟؟ به بزنم زنگ...باشه:من

 ...ديگه آره:ساميار

 ..گذاشتم بلندگو رو...گرفتم ساالر شماره

 ...ديگه من ميخندين؟؟بدون همش ميگين چي:ساالر

 ...شبام تو بدون:خوندم واسش من

 ...مارو کردي خوندي؟؟؟ديوانه آهنگ حرف سر دوباره تو:ساميار

 ميکني؟؟؟ اينکارو هميشه:ساالر

 ...ميزنم حرف ساميار با وقتي:من

 ...ديگه هاشم ترانه ي سوژه:ساميار

 چيم؟؟؟ من:ساالر

 .تو آهنگاي بازم هستي االنم...بود تو آهنگاي که نبودي وقتي:ساميار
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 ..بخونه هاتو ترانه خواهرت خوبيه حس چه:ساالر

 ...ديگه ندين خجالتم...حاال خب:من

 ...دخترم نگو تو؟؟؟خجالت؟؟؟جک:ساميار

 !!!عشقت؟؟ يا خواهرتم..دخترتم نفهميدم آخر:من

 دارين؟؟؟ درگيري خود:ساالر

 ...جور بد...اوف:من

 ...تاش سه هر:ساميار

 ...زدم لبخند منم..زد چشمک بهم

 بخندم؟؟؟ من بگين پرت و چرت زدي زنگ:ساالر

 ...بال پينت ميريم داريم.....ديگه سامياره تقصير همش...نه..نه:گفتم و خنديدم من

 ...بريم...ايول:ساالر

 ..ساالر؟؟خلوته بريم مسابقه:ساميار

 چي؟؟؟ سر...هستم...خوبه:ساالر

 ...ندارم ماشين من..نيست قبول...نه:من

 ...چي سر بگو تو خب:ساميار

 ...مياد پياده خونه تا باخت کي هر...آ:من

 ...ديگه کن رحم...سمن:ساالر

 ...گفتم که همين..نه:من

 ....شد شروع مسابقشون و کردن هماهنگ جا يه

 ....شدن مساوي

 ...داشتيم خوبي هماهنگي عجب:ساميار
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 ...بود عالي:من

 ...پايين بريم:گفت و خنديد ساميار

 ...بغلش تو پريدم و ساالر طرف رفتم

 ...ديوونه:ساالر

 ...ميکنيا رانندگي خوب:من

 ...بگيرم ماشيني چه نميدونم هنوز ولي...آره:ساالر

 ...اومد خوشت ديدي چيز يه شايد.ميزنيم سر جا چندتا ميرم فردا:ساميار

 ...نگير بلند شاسي:من

 چرا؟:ساالر

 ....بگير متفاوت چيز يه تو.داره ساميار:من

 .داره فراريم که ساميار:ساالر

 .ميفروشم ديگه اونو:ساميار

 !!!چرا؟؟؟:من

 ...بود خريده واسم اليکا:ساميار

 ميکني؟ شوخي:من

 ولقب بايد گفت نميخوام گفتم هرچقدرم...واسم آورد پست داد...نداد بهم خودشم تازه.نه:ساميار

 ...کني

 تو؟ نام به:من

 .آره:ساميار

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

 ...خونه برگشتيم بعدم...ميکرديم بازي بال پينت داشتيم9ساعت تا
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 خوابن؟ همه:ساالر

 باشن؟ اربيد ميخواي:من

 ...باال بريم...نکنين صدا و سر...هيس:ساميار

 ...ساالر اتاق تو رفتيم

 ....همونطوريه دقيقا من اتاق:ساالر

 .کني عوض رو همه بايد ولي...نزدن دست هيچيش به...آره:من

 ...که اينجا نميام زياد..نميخواد:ساالر

 ...کنم عوض لباسمو ميرم من:ساميار

 ...بخير شب...اتاقم تو ميرم ديگه منم

 ...بخير شب...باشه:ساالر

 ...ساميار اتاق تو رفتم پوشيدم دامن و تاپ

 بيداري؟:من

 ...کن روشن چراغم...تو بيا...آره:ساميار

 ...باشه:من

 ...نشه عصباني که بگم چجوري نميدونستم.نشستم تخت رو کنارش رفتم

 ...اتاق تو اومد مامان

 ...کرديم سالم بهش هردو

 ...مياد صبح فردا پدرتون...اومدين خوش:مامان

 ميرسه؟ چند ساعت:من

 .31:مامان

 ...دنبالش ميريم:ساميار
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 ...سالم:ساالر

 خوبي؟...عزيزم سالم:مامان

 کرديم؟ بيدارت ما مامان...که نخوابيدين شماها...ممنون..بله:ساالر

 ...شنيدم صداتون و سر...ميخوندم کتاب داشتم...نه:مامان

 ...نکرديم صدا و سر که ما:من

 ...کردم احساستون:گفت و خنديد مامان

 ...خنديديم سه هر

 .بدم بهتون ميخوام خبري يه اينجايين که حاال:مامان

 ...کرديم نگاش کنجکاوي و تعجب با

 ...سمن خواستگاري ميان راد خونواده شب فردا:مامان

 کي؟؟؟راد؟؟؟راتين؟:من

 .بيان کردم قبول منم...خوبيه پسر راتين آره:مامان

 کي؟ اجازه با:عصبانيت با ساميار

 .بابات و من اجازه با!!!زدنه؟؟ حرف طرز چه اين:مامان

 فهميدين؟..ببينه رو پسره اون خواهرم ندارم دوست اصال...نميدم اجازه من مامان:ساميار

 ...نداره اهميتي هيچ تو ندادن و دادن اجازه:مامان

 ميشناسين؟ اونو چقدر شما مامان:ساالر

 ...خوبين خيلي آدماي...اونا با داريم خونوادگي آمد و رفت خب:مامان

 ...باشه خوب پسرشونم نميشه دليل اين:ساالر

 ...بخير شب:من

 ميري؟ کجا...ببينم وايسا:ساميار
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 ...اتاقم تو:من

 بزاري؟ تنها تارو سه ما ميشه مامان:ساميار

 ...بخير شب...ميان فردا اونا:مامان

 .بست در و رفت مامان

 ...باشي خونه فردا نيست نيازي:ساميار

 .که نميشه:ساالر

 سمن؟ بيان داري نگفتي؟؟؟دوس هيچي چرا تو اصن...ميشه خوبم خيلي...ميشه:ساميار

 !!ميکني؟ فک چي خودت:من

 ...موندي ساکت مامان جلوي کردي غلط:داد با ساميار

 !!!آخه ميگفت سرش؟؟؟چي ميزني داد چرا ساميار:ساالر

 ...ببخشيد:ساميار

 ...اينا رويان خونه ميرم فردا:من

 !!من خونه مياي:ساميار

 .رويان خونه ميرم...نيستم راحت اونجا:من

 ...نميري يعني نميري اونجا گفتم:ساميار

 .جان سمن دوستت خونه برو:ساالر

 ...ساالر:ساميار

 ...ديگه دوستش خونه بره ميخواد!!داري؟ چيکارش:ساالر

 ...ولي.اونجا برو.باشه:ساميار

 ...نداره ولي ديگه:ساالر

 ...بخير شب:من
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 کجا؟:ساميار

 ...اَه...کن خورد اعصابمو تو هي نميگم هيچي هي...کرديا ديوانم...واي:داد با من

 ...يبگ بهم چيز يه ميخواستي بياد مامان اينکه از قبل...تو؟؟؟رواني چته:گفت و خنديد ساميار

 ...نبود مهمي چيز...نه:من

 بيرون؟ برم من ميخواي:ساالر

 ...ميشه عصباني بدتر بگم االن..نه:من

 .بگو:ساميار

 ...کني ول نازنينو ميتوني نکن فک درصدم3 حتي ساميار ببين:من

 چيه؟ منظورت:اخم با ساميار

 ...نازنينه آخرش که اينه منظورم:من

 مگه؟ شده چي:ساميار

 ...ازت بگيره مجوزتو ميتونه راحت خيلي:من

 ...ميگفتن همينو دخترام دوس ي همه:خنده با ساميار

 ...نيست شوخي يکي اين:من

 ميشه؟ چي حاال:ساالر

 بهت خودش که دختري با بعدم...کنم ازدواج نميتونم سالگي14تا من...نميدونم من:ساميار

 !کرد؟؟ زندگي ميشه مگه بده پيشنهاد

 ...کنيم تمومش خوب نشد آخر...امشب کرديم بحث کافي اندازه به:من

 .نباش نگران...سمن نکن فک بهش:ساالر

 !!!که؟ نداره شمارتو:ساميار

 .نداره نه:من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر SingerDemor | شدم مي عاشق نبايد رمان

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

 

279 

 

 به...يمباش داشته ساالر و من فقط شمارتو...ميگيرم جديد خط يه واست فردا اطمينان واسه:ساميار

 ...نميدي دوستاتم بقيه و روان و مرواريد و نازنين

 ...ميزنم حرف اونا با دارم ساعته94 من...که نميشه:من

 ...بکن کاريش يه خودت رو بقيه...من با نازنين:ساميار

 ...باشه:من

 ....نبرد خوابم....اتاقم تو رفتم

 ...بخورم صبحانه تا پايين رفتم پوشيدم لباس بعدم گرفتم دوش رفتم شدم بلند7ساعت

 ...خانوم بخير صبح:سوسن

 رفت؟ مادرم...بخير صبح:من

 کنم؟ حاضر صبحانه...رفتن ميشه ساعتي3:سوسن

 ...نميخورم:من

 ....شدم حاضر و کردم جمع لباس چمدون يه...باال برگشتم خوردم آب ليوان يه

 ميرم...ميبينم ساالرو و تو کي ديگه نميدونم:گذاشتم کوتاه يادداشت يه ساميار واسه

 خيلي عزيزم، ساالرِ داداش...ببخشيد...برم بايد ولي وابستم بهت خيلي که ميدوني....لندن

 ...نکن ول نازنينو ساميار...برگشتي که خوشحالم

 از که داشت خونوادشم از جدا خونه يه...رويان خونه رفتم آژانس با و گذاشتم ميزم رو رو نامه

 ارمسامي به حتي من... بود داده منم به رو خونه کليد و ميدونستيم شقايق و من فقط دوستاش

 ...بودم نگفته چيزي خونه اون درمورد

 ...رويان به زدم زنگ و داخل رفتم

 ...بود خواب

 رويان؟ الو:من

 سمن؟ جانم:رويان
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 ...بيا زود...نگو هيچي هيچکس به توام خونه من:من

 شدي؟؟؟ ديوانه باز ميکني؟؟؟سمن چيکار اونجا!!!چي؟؟؟:رويان

 ...بخر جديد خط يه واسم جا يه از برو...آها...نپرس چيزي...لطفا بيا رويان:من

 ...آخه سمن:رويان

 ...بيا زود...حرفم به کن گوش...ميکنم خواهش:گفتم و کردم قطع حرفشو

 ...ميام االن:رويان

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

 ::::::::::::::::خونه

 ...بود8ساعت....اتاقم تو اومد ساميار

 ....ديد رو نامه

 ساالر؟؟؟؟ساالر؟؟؟!!!!دختر کردي چيکار تو....واي:ساميار

 کو؟ سمن اِ..شده؟ چي:اومد ساالر

 ...ببين اينو:گفت و تخت رو نشست ساميار

 ...خوند رو نامه ساالرم

 ...بهش بزن زنگ خب:ساالر

 دوباره....بود خاموش...گرفت منو شماره و برداشت گوشيشو اتاقش تو از رفت ساميار

 ...بود خاموش بازم....گرفت

 ...خاموشه:-

 .ديگه رويانه خونه خب:ساالر

 ...ندارم اونو شماره:ساميار

 ...بگير اونو داري که رامون تو؟؟؟مال ميزني گيج چرا:ساالر
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 ...گرفت رامون شماره ساميار

 چطوري؟؟؟...گل ساميار داداش سالم:رامون

 شماست؟ خونه سمن...جان رامون ممنون..خوبم:ساميار

 .شرکتم5از...امروز اومدم زود داشتم افتاده عقب کاراي سري يه ساميار شرکتم من:رامون

 ميدي؟؟ بهم خواهرتو شماره:ساميار

 ....1239...کن داشت ياد...حتما آره:رامون

 ...رامون ممنونم:ساميار

 ...نميداد جواب...گرفت رويانو شماره سريع ساميار

 ...نميده جواب:ساميار

 ...بريم حاضرشو پس:ساالر

 کجا؟:ساميار

 ...سمن دنبال:ساالر

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

 .بود خونه بعد ساعت نيم رويان

 ...سالم:من

 داغونه؟؟؟ اينقدر قيافت چرا:رويان

 ...ميکنم تعريف برات بشين بيا:من

 ...گفتم بهش چيزو همه

 پرواز...لندن اونجا از بعد دبي ميري...گرفتم بليط برات33ساعت صبح شنبه5واسه من:رويان

 ...داشت ارشنبهچه مستقيم

 .مرسي..خوبه:من
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 ...ميريزه بهم تهرانو االن داداشت:گفت و داد بهم خطو رويان

 ...ديگه نيس حدم اون در...بابا نه:من

 ...گرفتم مرواريد شماره

 ...کردم بيدارش صبح سر که بهم داد فحش کلي منم فهميد

 ....ميرم دارم:گفتم جدي خيلي من

 سرت؟؟؟ به زده باز:مرواريد

 .33ساعت شنبه5:من

 کيه؟ خطه اين:مرواريد

 اشهب داشته اون...نميدي نازنينم به.نداره رو شماره اين هيچکس.گرفتم االن همين...منه مال:من

 ...ميکنه پيدام ساميار

 داري؟ لش گوري تو؟؟؟کدوم ميگي چي:مرواريد

 ...باش داشته هوامو فقط...کافيه داري شمارمو که همين....نميگم:من

 آشغال؟ سمنِ ميري داري واقعا:مروايد

 ...ميشي مهربون عصبانيت اوج در که وقتيم عاشق:من

 کجايي؟...سمن شو خفه:مرواريد

 .کجام نميدونه هيچکس:من

 ...نازنين حتي...نميگم کسي به...ديگه بگو بترک:مرواريد

 ...رويان شخصي ي خونه:من

 شخصي؟؟؟:مرواريد

 ...آره:من

 داره؟ خونه رويان:مرواريد
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 ...آره:من

 بفهمم؟؟؟ بايد االن من چرا...آره کوفتِ:مرواريد

 .نيس بلد اينجارو رامون و رويان مادر و شقايق و من بجز هيچکس:من

 ...اشب زود...کن اس ام اس آدرسو...ميرسم حسابشو بگو رويان به...ميگفتين منم به بايد:مرواريد

 االن؟:من

 ...ميگي چي خراب کله توي ببينم بيام...ديگه آهان:مرواريد

 ...ها بفهمه نبايد کسي مرواريد:من

 ...بفرست آدرسو زود...ديگه نکن ديوانه...باشه:مرواريد

 ....کردم قطع گوشيو

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

 ...ماشين تو

 ...گرفت رامون دوباره ساميار

 ساميار؟ بله:رامون

 بدي؟ ميشه خونتون آدرس...زدم زنگ بهت دوباره توروخدا ببخشيد:ساميار

 شده؟ چي بگي ميشه ساميار:رامون

 هي.نبود کنم بيدارش رفتم صبح...بودم خودمون خونه ديشب من...رفته خواهرم ببين:ساميار

 ...ميره که بود گذاشته يادداشت

 کجا؟:رامون

 .کنه شرکت آکادمي ميخواد:ساميار

 بره؟ ميخواد کي حاال...باشه جدي نميکردم فک ولي بودم شنيده رويان از چيزايي يه:رامون

 ...نميدونم هيچي من...باشه رفته اان ممکنه حتي...نميدونم که اينجاس مشکل:ساميار
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 ...کنيم پيداش ميکنم کمکت...نباش نگران...خبره چه ببينم خونه ميزنم زنگ االن:رامون

 .مرسي:ساميار

 شد؟ چي:ساالر

 ...هيچي فعال:ساميار

 ...نميداد جواب...گرفت نازنينو شماره...داشت نگه جا يه ماشينو

 .خوابيده االن اينم ميدونم که من...اَه:ساميار

 کي؟:ساالر

 ...نميده جواب...نازنين:ساميار

 ...گرفت مادرمون شماره

 ...بهت خودم دارم جلسه پسرم،االن سالم:مامان

 ...مامان سرت تو بخوره جلست:گفت و کرد قطع حرفشو ساميار

 ...ساميار:ساالر

 روزماهو 11که کجاس؟؟؟ميدوني؟؟؟شوهرت دخترت ميدوني مامان...لحظه يه شو خفه:ساميار

 کار اينقدر کي واسه شماها نميکنم درک اصن من...بيمارستاني که توام...ايرانه روزش1فقط

 ...ميره داره وبابا تو احمقانه تصميماي بخاطر همشم...ميره داره ميکنين؟؟؟دخترت

 ...ساميار باش آروم:ساالر

 نميتونم من ساالر ولي ريخته بهم اعصابت من انازه به توام ميدونم....ساالر نزن حرف:ساميار

 ....بشينم ساکت

 باشي؟ آروم شده؟؟؟ميشه چي نميدونم واقعا من:مامان

 ....برس کارت به برو...دارم خطي پشت:گفت و کرد عصبي خنده ساميار

 ...بود نازنين خطيش پشت....کرد قطع گوشيو

 بودي؟ زده زنگ ساميار:نازنين
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 نيستي؟؟؟؟ بلد کردن سالم تو:ساميار

 کنم؟؟؟ سالم ديشبت عاشقانه رفتار با:نازنين

 ...نيستم خوب اصال االن...داغونم نازنين:ساميار

 شده؟سمن؟ چي باز:نازنين

 تو؟ پيش...آره:ساميار

 ...آخه ميکنه چيکار من پيش بابا نه:نازنين

 .ميزنم زنگ بهت.خدافظ باشه:ساميار

 ...رويان خونه

 النا بودي ها مرده ديدي؟؟؟شبيه آيينه تو قيافتو:گفت و کرد نگاه من به تعجب با اومد مرواريد

 ...نيستي همونم ديگه

 ...نيست مهم:من

 تو؟؟؟ ميکني غلطي چه آکادمي؟داري بري ميخواي اينطوري:مرواريد

 ...بشين بيا:من

 کنم؟ حاضر واست چيز يه...نخوردي هيچي سمن:رويان

 ...نيست گشنم...نه:من

 ...دستمون رو ميمونه ميميره.واسش کن درس چيز يه...کردي غلط:مرواريد

 ....گفتم چيزو همه مرواريدم به

 ...خورد زنگ رويان گوشي

 جانم؟:رويان

 خوبي؟.رويان سالم:رامون

 .مرسي.سالم:رويان
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 تو؟ پيش سمن:رامون

 اج به جا اومدم بود ريخته بهم خيلي...کنم تميز اينجارو يکم اومدم...خودمم خونه من.نه:رويان

 ...کنم

 نداري؟ خبر سمن از:رامون

 مگه؟ شده چي.نه:رويان

 ...رفته کجا نيست معلوم...دنبالشه ساميار:رامون

 ...ندارم خبرشو من:رويان

 ...بود نگران خيلي ساميار رويان...بگي دروغ اگه حالت به واي:رامون

 .خدافظ فعال رامون دارم کار:رويان

 ...بگم دروغ رامونم به کردي کاري ببين:گفت و کرد گوشيوقطع

 .مرسي:من

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

 ساميار؟ الو:رامون

 شد؟ چي:ساميار

 .سامي رويانه خونه ميکنم فک من:رامون

 بدي؟ آدرس ميشه:ساميار

 ....گفت رساميا به آدرسو رامون

 کجاست؟ سمن:ساالر

 ...بود نگفته سمن!!!داره خونه نميدونستم...رويان خونه ميگفت رامون:ساميار

 اونجا؟ ميريم:ساالر

 ...نيست اونجا ميگه رويان ميگفت رامون ولي...آره:ساميار
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 اونجا؟؟؟؟ ميريم داريم چرا پس:ساالر

 ...باشه شايد...بريم بايد:ساميار

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

 ....زدن زنگ که ميخوردم غذا داشتم مرواريد و رويان اصرار با

 ...سامياره:من

 ...در کن باز رويان...نيا بيرون شد هرچيم اتاق تو برو:مرواريد

 کنم؟ باز:رويان

 ...کن باز...آره:مرواريد

 .اتاق تو رفتم منم و کرد باز در رويان

 کجاس؟ سمن:ساميار

 ميپرسي؟ ما از تو خواهر:مرواريد

 ..سالم:ساالر

 .سالم....کوچيکه داداش ادب بازم:مرواريد

 .ندارم حوصله اصال مرواريد:ساميار

 ...کنه ناراحتتون که نگفتم چيزي من:مرواريد

 ...ساالر سالم...ساميار سالم:رويان

 کجاست؟ سمن:ساميار

 ....نميدونم:رويان

 ...همينجا يا...کجاست ميگي يا:وگفت رويان طرف رفت عصبانيت با ساميار

 چي؟؟؟ همينجا يا:گفت و کرد قطع حرفشو مرواريد

 .باش آروم..جان ساميار:ساالر
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 ...اينجاست سمن مطمئنم من!!!باشم؟؟؟ آروم:ساميار

 .نيست ميگم...بابا تو داري اي کله عجب:مرواريد

 ...سمن؟؟؟سمن...ميگين دروغ دارين:ساميار

 .باش زود...کنم؟بيرون خفت يا ميشي خفه:مرواريد

 .لطفا کن رعايت يکم...تره بزرگ تو از ساميار مرواريد:ساالر

 خوب يارسام...گرفتين معرکه اينجا االنم رفته گذاشته دختره کردين غلطي چه نيس معلوم:مرواريد

 .برين اينجا از زودتر بهتره...ميشم بشم،عصباني عصباني ميدونه

 ...ساميار بريم:ساالر

 ...نيست ما خواهر ديگه برنگرده شب تا اگه بگو بهش...اينجاست ميدونم که من:ساميار

 ...بيرون اومدم منم...بيرون رفت

 ...ميکنم خورد دهنتو کني گريه:مرواريد

 بخندم؟؟؟؟ خودم حال به بايد:من

 ..لطفا کن تمومش:مرواريد

 ....خورد زنگ مرواريد گوشي

 ميگي؟ چي ديگه تو:عصبانيت با مرواريد

 شدي؟ چراعصبي شده چي.سالم:آرشام

 .بگو کارتو زود...هيچي:مرواريد

 .خدافظ:آرشام

 ....نشده روزم9...شدا تو تقصير:گفت من به رو و کرد قطع گوشيو مرواريد

 ...نداره ربطي من به...ميشي عصبي الکي تو:من

 ...بود جدي کامال ساميار.خونه برگرد:مرواريد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر SingerDemor | شدم مي عاشق نبايد رمان

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

 

289 

 

 ....جديه کامال تصميمم منم:من

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

 ...توراه

 ميريم؟ کجا:ساالر

 ...نميدونم:ساميار

 ...ميشه بد خيلي بفهمه بابا:ساالر

 ...کنه خروجش ممنوع ميتونه:ساميار

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

 ...خونه......شب

 نه؟ کجاست ميدونين شمادوتا:مامان

 بلم رو ساالرم نکرد توجهي مامان حرف به...ميکرد نگاه بيرونو داشت و بود پنجره کنار ساميار

 ...روبروش هم بابا و بود نشسته

 بزنين؟ حرف نميخواين:بابا

 ...بريم ساالر...خونه ميريم ما:ساميار

 .اينجاست تو ي خونه...ببينم وايسا:مامان

 اينجا ما پس...کردي؟؟؟نه گوش سازياشو شنيدي؟؟؟آهنگ دخترتو صداي تاحاال:ساالر

 ....نميمونيم

 اون اب...ساميار ميکنم باطل توام مجوز...ميگيرم ازتون هردوتاتون کار...برين بيرون اينجا از:بابا

 ...درخشانت کارنامه

 ....نشستن دو هر

 کجاس؟ سمن بگين زود:بابا

 .دنبالشم صبح از منم:ساميار
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 ...که نشده چي؟؟؟گم يعني:بابا

 .زديم زنگ جا همه ما...نبود دوستاشم ي خونه:ساالر

 ...بريم بهتره...ساالر پاشو...نباشين االنم نبودين فکرش به سال همه اين:ساميار

 !بري ندادم اجازه من:بابا

 ...کن باطل مجوزمو:ساميار

 ...رونيکا خواستگاري ميرم ديگه ي هفته تا من:ساالر

 ! !!!رونيکا؟؟؟خواستگاري؟؟:بابا

 ....خدافظ...ميده توضيح براتون...جريانه در مامان:ساالر

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

 ...فرودگاه صبح31ساعت شنبه5

 .باش خودت مراقب:رويان

 نيومدن؟ چرا نازنين و مرواريد.همينطور توام گفتم و زدم لبخند من

 ...نميداد جواب امروز نازنينم...کرد دير...راهه تو گفت پيش ساعت نيم مروريد:هليا

 ..خورد زنگ گوشيم

 ...بيمارستان بيا سمن:گريه با مرواريد

 شده؟ چي!!!چي؟؟؟:من

 ...بده خيلي حالش...کرده تصادف نازنين...بيا فقط:مرواريد

 بيمارستان؟ کي؟؟؟چطوري؟کدوم آخه:من

 سمن؟ شده چي:هليا

 شده؟ چي:رويان

 ...بيا زودباش)...(بيمارستان...ميپرسي سوال چقد...اَه:مرواريد
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 ...کرد قطع گوشيو

 ...بيمارستان بريم...کرده تصادف نازنين:من

 .رفتيم بيرون فرودگاه از سريع

 .رسيديم زود...بود مادرم بيمارستان

 هست؟ مامانت االن:رويان

 ...هست باشه نکرده تغيير برنامش اگه بيمارستان مياد هميشه ها شنبه5نميدونم:من

 ميشه؟ چي ببينه تورو اگه:رويان

 ...سامياره تقصير ميکنم احساس....تره مهم نازنين فعالحال...جهنم به:من

 ...آخه داره اون به ربطي چه...بابا برو:هليا

 ...نميدونم:من

 ...طرفم اومد گريه با مرواريد کجاست نازنين خواستمبپرسم تا پرستار سمت رفتم

 ...کرديم بغل همديگرو

 ...کماست تو:مرواريد

 افتاد؟ اتفاق اين چطوري آخه....واي:من

 ...شد اينطوري برميگشت مهموني از داشت ديشب:مرواريد

 بود؟ ساعتي چه رويان...زدم حرف باهاش ديشب خودم من:من

 ...کنم فک بود8:رويان

 ...ولي...فرودگاه مياد حتما امروز ميگفت:من

 ...وصله بهش سرم...شد بد حالش مامانشم:مرواريد

 ديد؟ نازنينو ميشه:من

 ...شيشه پشت از:مرواريد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر SingerDemor | شدم مي عاشق نبايد رمان

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

 

292 

 

 ...بود خطرناک اوضاش...نازنين پيش رفتيم هم با

 بود؟ خورده چيزي:من

 ...زده بهش که بود ماشيني مقصر...نه:مرواريد

 کجاست؟ االن اون:من

 ...نميرفت کما تو مياوردنش زودتر اگه...کرده فرار:مرواريد

 ...نه يا کنم پيدا مادرمو ميتونم ببينم برم من:من

 اينجاست؟ مامانت:مرواريد

 ...آره:من

 ميشه؟ بد ببينه تورو:مرواريد

 .نيست مهم بشه بد:من

 ...اتاقش تو رفتم سريع ولي داشت مريض...کردم پيدا مادرمو سريع

 کردي؟ گريه چرا!!!تو؟؟ بودي کجا مدت همه ميکني؟اين چيکار اينجا تو!!!!سمن؟:مامان

 ...کرده تصادف...اينجاست نازنين...ندارم حوصله اصال االن مامان...سالم:من

 کي؟؟؟چطوري؟:مامان

 ...بکن کاري يه خدا تورو مامان:من

 ...کيه دکترش ببينم بريم بيا...باشه:مامان

 ...نميکنه ويزيت رو کسي فعال گفت پرستارش به اومديم بيرون اتاقش از

 ...ميکنم صحبت ميرم من...نازنين پيش برو تو:مامان

 ...بزن سر بهش بعد شده بد حالش شوک از مامانشم..باشه:من

 ...برو باشه:مامان

 ...کرد صدام که ميرفتم داشتم
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 بله؟:من

 .لطفا برگرد...چي همه...ميخوام معذرت چي همه بخاطر:گفت ناراحتي با مامان

 ...ميبخشمت بشه خوب اگه!!!!بايد....بشه خوب نازنين حال بايد ولي...برميگردم:من

 ...ميکنم بتونم کاري هر:گفت زدو لبخند مامان

 خبر؟ شد؟چه چي:هليا

 ...بزنه حرف دکترش با رفت مادرم:من

 ...نکرد نگامم حتي....اومد ساميار

 چطوره؟ کجاست؟حالش:ساميار

 مرواريد؟:من

 چيه؟:مرواريد

 ...ببينم ساميار نميخواد دلم...طرف اون ميرم ديگه من.....بيا لحظه يه:من

 ...اومد مادرم بگه چيزي اينکه از قبل

 ...بيا جان سمن...ها بچه سالم:مامان

 ...ميگيريا تحويلش اينقد رفته خونت از که دختريه همون اين:ساميار

 ...دوستاش جلوي زشته...ساميار:مامان

 .کرده فرار خونه از دخترت که اينه زشت!!!زشته؟؟؟؟ چي:ساميار

 ...کجام من ميدونستي که تو:من

 ...بشنوم صداشم ديگه نميخوام...نبود زنده االن مياوردم گيرش اگه بگو بهش مامان:ساميار

 ...آخه ساميار:رويان

 ...دوستاشه بقيه و تو تقصير چي همه...رويان شو ساکت تو:ساميار

 ...ساميار ميري تند خيلي داري ديگه:مرواريد
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 اينجا....همتون کنيد تمومش:گفت سريع مامانم بزنه حرف خواست ساميار تا

 خجالت!!!!ميگيرين؟؟ دعوا گربه و سگ مث شماها اونوقت بده حالش دوستتون...بيمارستانه

 اينجايي؟ چرا تو نميکشين؟؟؟؟ساميار

 ...خدافظ:ساميار

 .ندادي منو جواب:مامان

 .خدافظ:ساميار

 ...رفت سريع

 .بگو تو:مامان

 چي شدکتر...ديگه اومد شد نگرانش..ميشناختش ساميار...بود نازنينم شمالمون سفر تو خب:من

 گفت؟

 کجاست؟ مامانش.ميکنن بتونن کاري هر...بده خيلي حالش:مامان

 ...پيشش ميبرم شمارو من بياين:مرواريد

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

 خبر؟ چه:ساالر

 کني؟ رانندگي تو ميشه...خطرناکه وضعيتش:گفت و شد خيره روبروش به ساميار

 ...حتما آره:ساالر

 ....راه تو

 ديدي؟ سمنم:ساالر

 ...شده الغر خيلي ولي...نکردم نگاه چشاشم تو حتي:ساميار

 حرف روزه چند چطوري االن آخه...نميکشيد طول هم دقيقه31قهرتون شماها موندم من:ساالر

 !!!!نميزنين؟؟

 ...مرده خواهرم که ميکنم فک اين به:ساميار
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 ...ساميار حرفيه چه اين:ساالر

 ميشه مگه!!!داشتيم؟؟؟ ازش اي شماره زدي؟؟؟اصن حرف روز چند اين باهاش خودت تو:ساميار

 !!!ميکنه؟ نگاه من چشاي تو رويي چه با!!!!!کنه؟؟ عوض خط بگه من به اينکه بدون

 .نزدم حرف باهاش تو بخاطر من...هست اونم با حق ولي...باشه...تو با حق:ساالر

 ...خستم...خونه بريم:ساميار

 خودت؟ خونه:ساالر

 .خودمون خونه بريم....ميخوام خونگي ناهار نه:ساميار

 ....بودن خونه بعد ساعت نيم

 .خوابيد و اتاقش تو زفت سريع ساميار و خونه تو رفتن

 ...اتاقش تو رفت ساالرم

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

 ...بيمارستان3311

 ...هستم من...کن استراحت خونه برين سمن:مرواريد

 .سمن بريم پاشو:رويان

 ...ترم راحت اينجا...نه:من

 .بريم پاشو...ميکني سکته نرفتنت شوک از االن....ببينم پاشو:هليا

 ...دوباره اومد مادرم

 ...کن راضيش تو هليا...اينجايي هنوز که تو:مامان

 ...نميرم جايي من:من

 ....ديگه نکن عصبانيم:مرواريد

 ...نداري زدم حرف حق...خونه ميريم باهم ميشم حاضز ميرم االن:مامان
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 ...بشه حاضر تا اتاقش تو رفت

 ...ميارم ماشين تو از چمدونتو من:رويان

 .مرسي:من

 ....اومد آرشام

 .سالم:من

 کردم؟ ها؟مرواريد،دير بچه خوبين...سالم:آرشام

 زدم؟؟؟ زنگ چند ساعت من:عصبانيت با مرواريد

 ميشي؟ عصبي چرا حاال...کنم فک33نميدونم:آرشام

 ...اومدي 3تو زدم زنگ 33من:مرواريد

 .کنم نسلک کالسمو نميتونستم...عاليه واقعا نقاشياش...نبود عاديم شاگرد...داشتم شاگرد:آرشام

 ...اومد مادرم

 ..سالم:آرشام

 خوبي؟ جان آرشام سالم:مامان

 .ممنون خوبم:آرشام

 سمن؟ بريم:مامان

 .باشه:من

 نرفتي؟:گفت گوشم کنار آرشام

 ماست مرواريد بودم فرودگاه تو...برگشتم سريع منم شده اينطوري نازنين دادن خبر ديگه...نه:من

 .گرفت

 نازنينيم؟ مديون رو تو موندن ما:گفت و زد لبخند آرشام

 نمياي؟ هليا...خدافظ فعال....شايد:گفتم و زدم لبخند منم
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 ...کن استراحت برو تو...ميمونم ديگه يکم من نه:هليا

 .باشه:من

 ...نباشين نگران...ميام ظهر از بعد دوباره من:مامان

 ..کشيدين زحمت ممنون:مرواريد

 ....وظيفمه...عيزم ميکنم خواهش:-

 نيومد؟ چرا رويان:من

 .ماشين تو بزاره چمدون دادم بهش سويچ:مامان

 ...ندارم رو دعوا ي حوصله اصال.ديگه رويان خونه ميرفتم:من

 .کن تمومش...سمن زشته:مامان

 ...بريم:من

 ....خونه برگشتيم و کرديم خدافظي رويانم با

 اينجان؟ ساالر و ساميار:من

 .نميدونم:مامان

 .خونه تو رفتيم شديم پياده

 ....ميخوردن ناهار آشپزخونه تو داشتن بابا و ساالر

 .سالم:من

 !!!خونه؟؟؟ اومدي رويي چه با:بابا

 .آوردمش من:مامان

 ...بوده چندروزه اين که همونجايي...بيرون ميره:بابا

 ...سمن بابا:ساالر

 ...بگيره جلوشو نيس هيچکسم...ميکنه تکرار تورو کار داره دقيقا...نکن دخالت تو:بابا
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 ...متاسفم:من

 ...بيرون برو:بابا

 ...نميره جايي سمن:مامان

 .ها شده اينطوري که کردي طرفداري ازش تو:بابا

 ...وايساد روبروم شد بلند ميز رو از

 بودي؟ نميکشي؟کجا خجالت تو:بابا

 .لندن برم ميخواستم:من

 .باال ببرش ساالر:گفت و گرفت دستشو ساميار بزنه منو خواست تا

 .....اتاقم تو برد منو و طرفم اومد ساالر

 .وايساد بابا جلوي تو بخاطر ساميار...کردي چيکار ببين:ساالر

 ميشه؟ چي حاال:من

 ...زدي گند حد از بيش...نميدونم:ساالر

 فهميدن؟ همه:من

 .مسافرت رفتي دوستات با مدتي يه واسه گفته همه به ساميار...نه:ساالر

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

 !!!ميکنه؟؟ چيکار نداشتي خبر چطور.بود تو با ساعته94...هست توام تقصير:بابا

 ...برميگشت بايد خودش ولي دوستشه پيش ميدونستم...داشتم خبر:ساميار

 نگفتي؟ ما به چرا تو:مامان

 تهديدشم من.ميگرفت تصميم خودش بايد.برين ستمنميخوا.دنبالش ميرفتين ميگفتم اگه:ساميار

 من؟ خونه بياد ميشه...کنم تنبيهش من بهتره اومده که االن اما.نيومد ولي کردم

 .ميره بازم:بابا
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 .باش مطمئن.نميره:ساميار

 .باشه ساميار پيش بهتره:مامان

 .خواستگاريش مياد امشب همين راد خونواده ولي باشه:بابا

 .نکن فکرشم اصال:ساميار

 بياري؟ دليل يه ميشه:مامان

 .بپرس پسرشون از:ساميار

 .اتاقم تو باال اومد

 .من خونه مياد کنه جمع وسايلشو حاضرشه بگو بهش ساالر:ساميار

 .گفت اين که هميني:ساالر

 .دارم کارت بيا توام ساالر:ساميار

 .بريم بعد بخوره چيز يه بزار...نخورده ناهار سمن:ساالر

 .دارم کارت بيرون بيا توام...بمونم منتظرش ندارم وقت...نخورده که جهنم به:ساميار

 .منتظريم بيرون:گفت اخم با ساالر

 ...بيرون رفتن

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

 ...مامان:سامياره

 بله؟:مامان

 ...بخوره سمن خونه ببرم بده چيز يه:ساميار

 .ديگه بخوره غذاشو همينجا خب:مامان

 ...ميخوره همونجا...نه:ساميار

 .ببري کنه حاضر سوسن ميگم االن...باشه:مامان
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 .کن رفتار تر ماليم يکم:ساالر

 .کرده اشتباه بفهمه بايد.لطفا نکن دخالت:ساميار

 ميگذري؟ اشکاش از راحت خيلي تو يعني ساميار...کرد گريه چقد بغلم تو بدوني اگه:ساالر

 نشي؟ احساساتي ميشه:ساميار

 .بزودي..ميارم يادت حرفتو اين:ساالر

 .بيرون رفت و کرد خدافظي ساالر

 يماومد و کرديم خدافظي ساميار به داد غذارو مامان.برداشتم لباس يکم فقط...پايين اومدم منم

 ...شديم ماشين سوار بيرون

 .گوشي:گفت و کنه نگام اينکه بدون من طرف برگشت ساميار...نشستم عقب

 ....ساميار:ساالر

 ....نکن دخالت:ساميار

 .دادم بهش گوشيمو

 ...بيرون ميکردم پرتش االن بودم نخريده برات خودم اگه:ساميار

 ..سرم فداي:من

 گفتي؟ چي:ساميار

 .آوردين در شورشو ديگه بيفت راه.نگفت هيچي:ساالر

 ...کرد حرکت ساميار

 .خورد زنگ گوشيم

 بله؟:داد جواب ساميار

 تويي؟ ساميار...سالم:دريا

 داري؟ کار سمن با...خودمم آره:ساميار
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 .ديگه آره:دريا

 .بگو من به داري مهمي کار اگه...کنه صحبت نميتونه:ساميار

 ...فرودگاه بيام نتونستم من راستش:دريا

 شده؟ چي نميدوني مگه:گفت و کرد قطع حرفشو ساميار

 افتاده؟ بدي اتفاق.نه:دريا

 .بيمارستانه نازنين:ساميار

 ...که بود خوب...واي:دريا

 .خدافظ...شده چي ميگه بهتون اون مرواريد به بزنين زنگ:ساميار

 .کرد خاموش گوشيمو

 .بشينم من دار نگه ساميار:ساالر

 ...ديگه نزديکيم..نه:ساميار

 ....رسيديم بعد دقيقه5 يه

 ...خونه تو رفتيم شديم پياده

 ميري مياي هميشه که اتاقي تو برو االنم ميموني همينجا بشه شروع دانشگاهت وقتي تا:ساميار

 .باشي چشمم جلوي نميخوام اونجا

 ...نداري رفتنم بيرون حق من اجازه بدون:گفت که اتاق تو ميرفتم داشتم

 ...خوابيدم کنم عوض لباسمو اينکه بدون اتاق تو رفتم

 کني؟ تمومش ميخواي کي:ساالر

 .بخوره غذا بياد بگو بهش برو:گفت و آشپزخونه تو رفت ساميار

 .بيرون رفت خونه از عصبانيت با و برداشت ماشينو سويچ ساالر

 ...خورد زنگ گوشيش ساميار
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 داداش؟ چطوري:ميالد

 خوبن؟ چطوري؟بقيه تو خوبم:ساميار

 تمرين؟ مياي کي...خوبيم همه:ميالد

 نظيمشت فقط کردم تموم آهنگسازيشو...ساالره از ترانش.دارم جديد تنظيم...نه که تمرين:ساميار

 .مونده

 هست؟ منم ساز..عالي چه:ميالد

 .باش ولي...ندارم کار باهات سري اين...نه:ساميار

 ميکني؟ شروع کي حتما باشه:ميالد

 .باش استوديو 8ساعت شنبه:ساميار

 .خدافظ فعال..باشه:ميالد

 .قربونت:ساميار

 .تخت رو نشست من اتاق تو اومد

 هب بزني خودتو نميخواد.نميبره خوابت درگيره ذهنت وقتي ميدونم...بيداري ميدونم:ساميار

 يننازن...بشه بد حالت نميخواد دلم اصال...باشي بايد که ميدوني دارم ضبط شنبه از من...خواب

 ...نيم با توام ميکنم کار من که زماني تا شنبه از...واقعا ندارم تحمل ديگه...کافيه شده اونطوري

 ...شدم خيره بهش و نشستم کنارش و شدم بلند منم

 ميکني؟ نگام اونطوري چرا:گفت و کرد جمع لبخندشو سريع و زد لبخند ساميار

 اهاشتب باشه...ميندازي گريه منم و ميکني بد خودتو چرا باشي بد من با نميتوني که تو:من

 ...ديگه ببخشيد....کردم

 .بخور غذا بيرون بريم ديگه خب:گفت و کرد بغلم ساميار

 !!!بخورم؟؟ خونه بزاري ميمُردي خب:من

 .ديگه نزن حرف بخور غذاتو بيا:گفت و در سمت زفت پاشد و شد جدي ساميار
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 نشي؟ جدي ديگه نميشه حاال:من

 .خونه بياد بگو ديوونت داداش به بزن زنگ...بشي تنبيه بايد.نه:ساميار

 گرفتين؟ مگه؟دعوا رفته کجا:من

 .شد عصباني تو بخاطر.نميگيريم دعوا هيچوقت که ما.بابا نه:ساميار

 ...شد عصباني تو مسخره اخالق بخاطر...نه من بخاطر:من

 ....بهش بزن زنگ:ساميار

 .زدم زنگ ساالر به منم...بيرون رفت

 بله؟:ساالر

 رفتي؟ کجا:من

 .بيرون:ساالر

 کجا؟:من

 .رونيکا پيش ميرم دارم:ساالر

 .ببينمش ميخوام اينجا بيارش:من

 .شده ديوونه ساميار فعال..نميشه وضعيت اين تو:ساالر

 ...ميگه همينو تو درمورد اونم:گفتم و خنديدم من

 باهات؟ زد حرف:ساالر

 خودش گوشيمم.همينجوريه ميشه عصباني وقت هر ندادم؟اون جوابشو چرا کردي فک...آره:من

 .ميده بهم

 بيرون؟ بريم رونيکا با شام شب:ساالر

 .خوبه خيلي...باشه:من

 .بگو ساميار به:ساالر
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 .بزار قرار 2311ساعت واسه.باشه:من

 .سمن باشه،مرسي:ساالر

 اميارمس..بخورم غذا تا نشستم ميز سر و آشپزخونه تو رفتم و کردم عوض لباسمو...کردم خدافظي

 ...بود گوشيش تو سرش و بود نشسته روبروم

 بگم؟ چيز يه:من

 .ميشنوم:ساميار

 کنار؟ بزاري اونو ميشه:من

 .بگو..نه:ساميار

 .نميگم:من

 .بگو...خب:گفت و کرد نگاه چشام به ميز رو گذاشت گوشيشو ساميار

 گفت؟ چي ساالر نميپرسي:من

 .ديگه ميگي االن خودت:گفت و خنديد ساميار

 .بيرون ميريم رونيکا با شام امشب:-

 .خوبيه خيلي دختر.خوب چه:-

 ديديش؟ تو:-

 .بيرون رفتيم هم با نبودي شما.آره:-

 بخشيدي؟ منو:-

 .کامل نه:گفت و شد جدي دوباره

 !!!ساميار؟؟؟:-

 .بگيري ياد قانون بري دارم دوست:-

 داشت؟ ما حرف به ربطي ميگي؟چه اينو يهو چرا:-
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 .ميبخشمت بگيري ياد تابستون آخر تا بتوني رو قانون اگه:-

 ....سختيه ساز...ممکنه غير سامي:-

 .نکني قبول ميتوني:-

 قاون؟ چرا حاال:-

 ...کنم استفاده کارام تو ازش ميخوام:-

 .سخته چقدر ميدوني که تو آخه:-

 .ميتوني تو ولي:-

 ...ديگه شرط يه نميشه:-

 .روزه 1هفته در.ميشه شروع فردا از کالستم....نه:-

 .زياده خيلي.اوه:-

 .نداري وقت بيشتر ماه3:-

 ساعت؟ چند:-

 .نيم و ساعت3:-

 کيه؟ استادش:-

 .سورپرايزه ديگه اين:-

 .بگو اسمشو حاال...نميشناسم که من...ديگه نکن اذيت:-

 ...بهتريناست از يکي...ميشناسيش اتفاقا:گفت و خنديد

 .ديگه بگو:-

 .نميشه:-

 ....شد باز خونه در

 .سالم:ساالر
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 نبودي؟ رونيکا پيش مگه.سالم:من

 .اتاقش تو رفت بده جوابمو اينکه بدون ساالر

 بود؟ چش:من

 ساالر؟:زد داد ساميار

 .ها بچه ميکنه درد سرم:ساالر

 شده؟ چي يعني:من

 .کردن بحث شايد:ساميار

 ...شده چي ببينم برم:من

 ...که نخوردي چيزي:ساميار

 .کافيه خوردم که همون:من

 غرال خيلي نوبدي روز چند همش....شدي ها مروه ديدي؟شبيه آيينه تو خودتو.بخور بشين:ساميار

 .بخور بشين.شدي

 ...تره مهم ساالر االن...سامي شو بيخيال من جون:من

 .نشستم کنارش رفتم.بود نشسته تختش رو.ساالر اتاق تو رفتم شدم بلند

 سالي؟ شده چي:من

 .ديدم يکي با رو رونيکا:ساالر

 چي؟:گفتم تعجب با من

 يکي با مديد خيابونشون سر ولي کنم خوشحالش و ببينه منو يهو خونشون دم برسم گفتم:ساالر

 .ميخندن و ميزنه قدم داره

 ديد؟ رو تو:من

 از...مشد سوار دوباره سريع منم ديد منو بشم مطمئن شدم پياده ماشين از که لحظه يه.آره:ساالر

 ...ميزنه زنگ داره موقع اون
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..................... .................................................. 

 ....رونيکا خونه

 نکني؟؟ گريه ميشه:ارسالن

 ...مني عموي پسر تو نميدونه که اون:گريه با رونيکا

 .ديگه نکن گريه...بابا اي.جهنم به:پارسا

 خبرتونه؟ چه:رونيکا مادر

 .ديده باهم مارو ساالر:ارسالن

 چيه؟ مشکل!!!خب؟:-

 ...پسرمه دوس پارسا ميکنه فک االن حساسه خيلي اون مامان:رونيکا

 ديد؟ شمارو کجا:-

 .بوديم اينجا نزديک...خيابون سر:ارسالن

 نبردين؟ ماشين بود چي فازتون:-

 ...ديگه بگو پارسارو:رونيکا

 .بزن زنگ بهش خب:-

 .نميده جواب:-

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

 نميدي؟ تلفنشو جواب چرا ساالر:من

 !!!بگه؟ بهم ميخواد چي:ساالر

 .نيست درست اصال کارت:من

 .اتاق تو اومد ساميار

 .بگو چيز يه تو:من
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 مگه؟ شده چي:ساميار

 ..خنديد ساميار.کردم تعريف براش

 .نيست دار خنده اصال:ساالر

 ديدي؟ فاميالشو تو ببينم!!!باشه؟؟؟ پسرش دوس معلوم کجا از باهوش آخه:ساميار

 .نه:ساالر

 ...بده جوابشو پس:ساميار

 ...نداره امکان:ساالر

 ...داد جواب برداشت گوشيو سريع ساميار.ميخورد زنگ گوشيش که بود يازدهم بار اين

 ساالر؟ الو:رونيکا

 .جان رونيکا ساميارم:ساميار

 بزنم؟ حرف ساالر با ساميار؟ميشه خوبي:رونيکا

 ...گوشي عزيزم آره:ساميار

 .بزنه حرف گفت ساالر به اشاره با

 بله؟:ساالر

 نم درمورد رفتي؟تو گذاشتي يهو چرا.ماست خونه االنم.بود ارسالن عموم پسر اون سالي:رونيکا

 کردي؟؟؟ فک چي

 .اشهب صميمي اونقدر پسرعموش با دختر يه نداره بودين؟دليلي صميمي اونقدر چرا پس:ساالر

 ...ساالر بودم گفته بهت ارسالن درمورد که من...باهميم بچگي از ما:رونيکا

 ...باشه:ساالر

 باشه؟ چي:رونيکا

 .خدافظ...نکن گريه ديگم.بياد بگو ارسالنم به.دنبالت ميام2ساعت:ساالر
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 .کرد قطع تلفن

 ...تنها منه خيابون يه 2ساعت:من

 .سمن ببند:ساالر

 ...شخصيت بي:من

 .احمق ميکرد هق هق داشت دختره:ساميار

 ...ودمب نديده قيافشو منم خب ولي.بود گفته بهم ارسالن درمورد بيچاره...زدم گند ميدونم:ساالر

 من؟ دوستداشتني داداشاي:من

 ميخواي؟ چي:گفت ساميار و خنديدن ساالر و ساميار

 خريد؟ بريم:من

 االن؟:ساميار

 ...هست خلوتم ديگه آره:من

 .بريم حاضرشو برو باشه:ساالر

 .نه:ساميار

 !!چرا؟؟؟ ديگه...اَه:من

 .نشده تموم هنوز تنبيهت:ساميار

 .گذاشتي شرط که تو...ديگه نکن اذيت:من

 چي؟ شرطه:ساالر

 .بشه يا حرفه داره وقت تابستون آخر تا.ميشه شروع کالسش شنبه از بگيره ياد قانون بره:ساميار

 ...سخته که کردي؟ميدوني قبول سمن:ساالر

 .ميشناسي اينو که تو..ميکردم چيکار خب:من

 .ميريم دونفري حاضرشو برو:ساالر
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 ..باشه:من

 ...حاضرشم تا اتاقم تو رفتم

 کنه؟؟؟ خريد ميخواد اين ميکني فک واقعا تو:ساميار

 چي؟ پس:گفت و خنديد ساالر

 خالي اونجارو آسيکس و آديداس نمايندگي ميبري تورو االن...بخري لباس براش بايد بزور:ساميار

 .برميگردين ميکنه

 ميکنه؟ خريد ديگه جاي از چرا ديگه هس که بابا جدي؟؟؟خب:ساالر

 .ميکنه فرق وسايلش نمايندگي خود ميگه:ساميار

 سرم؟ پشت ميگفتين چي...حاضرم من:من

 !!!حاضرشي سريع اينقدر نداره سابقه!!!سريع چقدر:ساالر

 ...اينطوريه خريد موقع:ساميار

 نمياي؟ تو:من

 .ميخوره بهم نمايندگيا اون از حالم ديگه.نه:ساميار

 .نميرم اونجا امروز من ولي:من

 کني؟ چيکار ميخواي پس:ساميار

 .کنم خريد حسابي و درست ميخوام:من

 .ديگه بيا:ساالر

 .باشه:ساميار

 .رفتيم ساميار ماشين با و شدن حاضر هردو

 ...توراه

 .نياوردما پول خودم با من:من
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 کني؟ خريد ميخواي چطوري پس:ساميار

 ...ديگه هستين ساالر و تو:من

 .نميشي بزرگ هيچوقت تو:ساميار

 بدي؟ گوشيمو نميخواي سامي....ميدونم:من

 .نه:ساميار

 .بپرسم نازنينو حال بايد:من

 .خورد زنگ کردم روشنش تا.داد بهم و آورد در گوشيمو جيبش تو از ساميار

 هستي؟ گوري کدوم هست معلوم:داد با مرواريد

 ...گوشيم.بيرونم...نزن داد شو خفه:من

 زنگ اون به چرا...بود وصل قبليم خط:گفتم ولي بود گرفته ازم ساميار بگم ميخواستم

 ...بزني زنگ ساميار به ميتونستي اصن!!!نزدي؟؟

 بيمارستان؟ نمياي:مرواريد

 .نميتونم االن.ميام شب...نه:من

 .کرد قطع گوشيو مرواريد

 ...نميگم هيچي من هي:من

 مگه؟ شده چي:ساالر

 .نيس مهم:من

 بود؟ چطور حالش:ساميار

 .نپرسيدم:من

 .گرفتم رويانو شماره

 سمن؟ جانم:رويان
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 چطوره؟ نازي حال:من

 .بزنم سر بهش ميرم شب من همونطوريه:رويان

 .ميام حتما منم باشه:من

 عصبانيه؟ هنوز ساميار:رويان

 .ميگم بهت ديدمت شب:من

 پيششي؟:رويان

 .خريد ميرم دارم.آره:من

 خوبه؟ اوضاع پس:رويان

 .آره:من

 .کردم قطع گوشيو و کرديم خدافظي

 ميري؟ طرف اين از چرا:من

 .ميفهمي:ساميار

 ...داشت نگه ميخريديم اونجا از سازامون که اي مغازه جلوي

 .بريم:ساميار

 ...ميشناخت مارو فروشنده...داخل رفتيم...شديم پياده ساالر و من

 ...اومدين خوش:-

 .قانونم ساز دنبال...ممنون:ساميار

 .لطفا طرف اين از:-

 اينجارو؟ دادين تغير:من

 .قانونمون سازاي اينم....يکم:-

 بهتره؟ کدومش:ساميار
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 نتيس قانون پاپ که شما سبک ولي ميپرسم ببخشيد...خوبن اينا:گفت و داد نشون سازو دوتا

 .ميشه

 ...نميخوام خودم واسه:ساميار

 .باشه خوب اين کنم فک ساميار داداش:من

 ميکشه؟ طول چقدر بسازين منو نظر مورد طرح بمونم بخوام اگه....جان سمن کن صبر:ساميار

 .هفته يک شما واسه:-

 فردا...ميبرم اينو االن:گفت و داد نشون بهش بودم کرده انتخاب من که سازي همون ساميار

 .بدين انجام کارو بهترين تا ميدم فرصت بهتون ماه3 ولي ميفرستم واستون طرحمو

 .حتما.باش:-

 ببينم؟ هارو پيانو ميشه:ساميار

 ...بياين همراهم...سوم طبقه پيانو...حتما:-

 .مخصوصش کيف تو بزاره کرديمو انتخواب که قانوني ساز تا کرد صدا رو يکي

 .که داريم پيانو ساميار:من

 .ميدونم:گفت و زد لبخند ساميار

 سرته؟ تو چي:من

 .ها پيانو اينم:-

 .بشين اون پشت برو سمن:ساميار

 کدوم؟:من

 ...طاليي سفيد اون:ساميار

 ...خوشگله خيلي:من

 ...ميکرد تعريف همش فروشندشم...نشستم پيانو اون پشت رفتم و زد لبخند ساميار
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 .بزن چيز يه:ساميار

 چي؟:من

 .بِتُوِن:ساالر

 ...زدم کوتاه خيلي آهنگ يه

 .بمونه همينجا فعال ولي...ميگيريم همينو...خوبه:ساميار

 بريم؟:من

 نميخواي؟ چيزي ديگه تو:ساميار

 بخري؟ ميخواي چي واسه رو پيانو.نه:من

 ..کنم حساب بريم...ميفهمي:ساميار

 ..کنه حساب تا پايين رفت ساالر منو از جلوتر

 خريد؟ چرا ميدوني تو:من

 ...نميدونم...بدونم شايدم...نه:گفت خنده با و زد چشمک ساالر

 ...اي مزه بي خيلي:من

 ...ريخت بهم ساالرموهامو

 ...متنفرم کار اين از من:من

 ميزني؟؟؟ داد چرا:اومد ساميار

 ...کن درست موهاتو:گفت و خنديد بعد

 ...ديگه اينه کار...کوفت:من

 .ساالر نبودي زنده االن بوديم خونه اگه:ساميار

 ...بابا بريم:ساالر
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 ريدايخ.کرديم خريد کلي....شديم ماشين سوار دوباره بيرون رفتيم و من دست داد سازو فروشنده

 ...دنبالش رونيکا خونه سمت رفتيم...بود بيشتر من مال از ساالر و ساميار

 ...خريد بردم شماهارو خوبه:من

 کرديم؟ خريد چقد ميدونين:ساميار

 نه؟ شد تومن9نزديک:ساالر

 ...بيشتر يکم:ساميار

 ...خريدي تو که پيانويي....شد بيشتر که معلومه:من

 .خنديد و کرد نگام آينه تو از ساميار

 .نميگين من به چيز يه ميدونم که من:من

 .شد پياده ساالر...داشت نگه اينا رونيکا خونه جلوي

 ...کنيم سالم پايين بريم:ساميار

 .شديم پياده ساميارم منو

 ...اومد رونيکا

 ...کرديم سالم بهم...داد دست ساميار و ساالر با رونيکا

 ...باشي سمن بايد تو:رونيکا

 ...آره:گفتم و زدم لبخند

 اشتند امکان بوديم اونجا...داره دوست ساالر چقدر بدوني اگه:گفت رونيکا و کرديم روبوسي باهم

 ...نيفته تو ياد و ببينه چيزي بريم جايي

 ...باشه يادم که بود وظيفش...ديگه داداشمه:من

 ...سمن:ساالر

 باييزي ي گونه و لب و تيره عسلي چشماش بود برنزه...بود زيبا واقعا رونيکا.... زدم چشمک بهش

 ...بود نازنين تيپ هم...داشت
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 اندازه به نه ولي ميخورد برنزه به پوستش...پسر اين بود جذاب چقدر واي...اومد ارسالن

 بيشتر3381ميخورد قدش...بود طبيعي کامال که شده عمل بيني...بود عسلي چشاش...رونيکا

 ...کال ديگست چيز يه من داداش ولي...ساالر و ساميار مث...تيپ خوش العاده فوق..باشه

 بده دست منم با خواست داد دست ساميار و ساالر با...کرديم سالم اونم به و کرد معرفيش رونيکا

 ...کردم نگاش فقط من که

 ...شديم ماشين سوار بعدم.خنديدم آروم من و کرد نگام چپ چپ ساميار

 ...بود ارسالن و من وسط رونيکا

 ميکني؟ کار موسيقي توام سمن:رونيکا

 نگفته؟ چيزي ساالر يعني:من

 .نه:تعجب با رونيکا

 .سمن مالِ ترانش و آهنگسازي کارام از بعضي:ساميار

 جدي؟:رونيکا

 ...آره:گفتم لبخند با من

 ...هست خوانندم خواهرم:ساالر

 .بخوني امشب بايد...خوب چه:رونيکا

 .زد لبخند و کرد نگام ارسالن

 .حتما شد فرصت اگه:من

 ...داخل رفتيم باهم و داشت نگه شيکي رستوران جلوي ساميار

 ...بشه خالي ما بخاطر رستوران يه کل بايد دوباره:من

 داري؟ مشکل قضيه اين با هنوز تو...سمن ديگه همينه:ساميار

 ...سخته واقعا:ارسالن

 ...نيست سخت اصلنم:من
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 نزدي؟ غر همين تو:ارسالن

 ...باشم زده غر نمياد يادم من.بشين صميمي زود نمياد خوشم...شما نه تو:من

 ...ميگما بهش چيز يه:گفت رونيکا گوش دم ارسالن

 ...حقته...که نگفت چيزي:رونيکا

 کهاين بجاي رستوران دورتادور..ندادن راه کسيو ما بخاطر اونجا و رستوران باال طبقه رفتيم بازم

 کنار ساميار و من. نشستيم گرد ميز يه دور...مختلف ماهياي و بود آکواريوم ببيني ديوار

 ...ساالر بعدم و رونيکا ارسالن کار ساميار چپ سمت ارسالن...هم

 ...خورد زنگ گوشيم...آورد رو منو گارسون

 هليا؟ جانم:من

 ...اومده بهوش نازنين سمن:هليا

 !!!جدي؟؟؟:جيغ با من

 ...شدم خفه که کرد نگام همچين ساميار

 مياي؟ کي....آره...رواني شدم کر:هليا

 ...ببوسش...ميام حتما اينجا از بعد بخوريم شام اومديم االن:من

 ...بود ساميار گفت که اسمي اولين سمن:هليا

 ...باشه:من

 .کردم قطع تلفن

 ...نزن داد جمع تو گفتم بهت بار صد:گفت گوشم نزديک ساميار

 ...اومد بهوش نازنين:من

 مطمئني؟...نشده روزم يه....بود بد خيلي حالش...نداره امکان!!!!!!!!!!!!!!چي؟؟؟:ساميار

 ...بدم جوابتو منم بزار..بگير نفس جان ساميار:من
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 اومده؟ بهوش نازنين:ساالر

 ...اوهوم:من

 ...خوب چه:ساالر

 کيه؟ نازنين:رونيکا

 تباهاش اينکه مثل ولي رفته کما تو گفتن دکترا...بود کرده تصادف ديشب...سمن دوست:ساالر

 ميخوري؟ چي سمن...اومده بهوش و کردن

 .دريايي غذاي:گفتم گيجي با من

 ...ميخوريم استيک ما......رو منو من به بده...نداري دوس دريايي غذاي که تو:ساميار

 ...بريم سامي:من

 ...نخوردي ناهارم شما...عزيزم غذا از بعد:ساميار

 چرا؟:ساالر

 ...ديگه اتاقت تو اومد.تو بخاطر:ساميار

 ...جان ساميار ميخوره االن:ساالر

 ....داديم سفارش غذا و ميخورن چي گفتن اونام

 هزارنفر با حتما االن جذابي اين به پسري معلومه خب...ميرفت ور گوشيش با داشت ارسالن

 ...هست

 ارسالن؟ خوندي چي:ساميار

 ....نمونده خيلي ولي نکردم تموم هنوز. دارم دوست قلب تخصص....ميخونم پزشکي:ارسالن

 سالته؟ چند:ساميار

 95:ارسالن

 ...رونيکايي سن هم تقريبا پس:ساالر
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 ...هميم با معموال فرزنديم تک هردومون چون:ارسالن

 ...ميخورم غذا چطوري نفهميدم اصال من و اومد شام

 ...ميشي اذيت بخوري غذا تند نداري عادت تو...تر آروم سمن:ساميار

 ...ميدونين خواهرتون عادتاي خوب چقدر:ارسالن

 ...باهميم جا همه هميشه....بدونم بايد:ساميار

 آره؟..شده تکميل جمتون اومده که ساالرم:رونيکا

 ...شده تکميل...آره:من

 ...اومديم بيرون رستوران از بود33ساعت

 برسوني؟ رو اينا رونيکا بري بعد بيمارستان برسوني ساميارو منو ميشه ساالر:من

 ...ندارم حرفي من نميدونم:ساالر

 ...ميدويدم من...بيمارستان رسوند مارو ساالرم و داد بهش سويچو ساميار

 ....هليا بغل پريدم رسيدم تا

 ....نيست خوب کامال هنوز...ها خوابيده:گفت و خنديد هليا

 ...شما اومدين...عجب چه:مرواريد

 بيمارستانه؟ مامانم...لطفا ننداز تيکه:اخم با من

 ...بره شد مجبور داشت اورژانسي بيمار بود اينجا پيش دقيقه5 همين تا آره:هليا

 نازنين؟ پيش رفت ميشه:ساميار

 ...برو داري جرئت پيششه مادرش:مرواريد

 ...ميرم:ساميار

 ...سالم:رويان

 ...کردم بغل رويانو من ولي...رفت بده رويانو جواب اينکه بدون ساميار
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 ...شده خوب که خوشحالم:من

 ...باشيم خوشحال بايد ولي نشده که خوب:رويان

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

 ...اتاق تو رفت و پوشيد مخصوص لباس پرستار گفته به ساميار

 .سالم:ساميار

 آره؟...دمورگاني ساميار تو پس(:نازنين مامان)نازيال

 چطوره؟ نازنين حل...هستم خودم...بله:ساميار

 !!!چرا؟ نميدونم من و آورد اسمشو دخترم که بودي نفري اولين:نازيال

 من؟:ساميار

 ...دقيقه9فقط ولي ميزارم تنهات:گفت و زد تلخي لبخند نازيال

 ...ممنون:ساميار

 ...رفت نازنين مادر

 اومدم نميشه باورم...نازنيني تو نميشه باورم!!!ديوونه؟ باخودت کردي چيکار:ساميار

 ازت هبقي مث چرا پس...بودم تو با که من...کردي چيکار من با تو...ناراحتم تو بخاطر...بيمارستان

 ...ميکنم خواهش...نازنينم پاشو زودتر...نشدم خسته

 توضعي اون تو نازنينو نداره طاقت ديد و ريخت نازنين صورت رو ساميار چشاي از اشک قطره يه

 ....بيرون رفت ببينه

 سمت دويديم ما...اومد جيغش صداي بعد دقيقه چند ولي...نازنين پيش برگشت نازيال

 آرومش ميکرد سعي مرواريد...کردن بيرون نازيالرم...ندادن رامون دکترا و پرستارا....اتاق

 ...بوديم شکه ساميارم و من...نبود خوب خودشم ولي...کنه

 ...برو..سمن بيار مامانو برو:ساميار

 ...ميدن شوک بهش دارن واي:رويان
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 ...شد چي يهو نميدونم زد لبخند اونم و ميزدم حرف باهاش داشتم...بود خوب:گريه با نازيال

 ...داخل رفت...آوردم مادرمو من

 اومدين؟ چرا شما دکتر خانوم:-

 خبره؟ چه(:مادرم)ساحره

 ...مرده:دکتر

 ...911...باش زود...کن بيشترش...بدين شوک!!!!چيه؟؟؟ مرده:عصبانيت با ساحره

 ...شتبرگ دکتر خانوم:-

 ...بيرون اومد و کشيد راحتي نفس مادرم

 ...نباشين نگران...خوبه:ساحره

 ...رفت ساميار

 رفت؟ کجا ديوونت داداش:ساحره

 ...نميدونم:من

 ...واي...ميکرد گريه داشت...بود نشسته زمين رو..خلوت جاي يه بود محوطه تو...دنبالش رفتم

 ...ساميار:نشستم کنارش باتعجب من

 ميشد؟ چي ميمرد اگه سمن:کرد بغلم

 ...ساميار:اومد در اشکم منم

 ...برام سخته واقعا وضعيت اين تو ديدنش:ساميار

 .سخته منم واسه:من

 و ردک پاک اشکامو کرد جدا خودش از منو...بزنيم حرف نميتونستيم ديگه...ميکرديم گريه باهم

 ...ميشه خوب...عزيزم نکن گريه:گفت

 ...کرد پاک اشکاشو سريع خودشم
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 ...نداشتم خبر من بودي احساس با اينقدر تو:من

 ...بوسيدم گونشو چال من و زد تلخي لبخند ساميار

 خوبي؟:من

 ...نميدونم:ساميار

 ...گونم رو مياد پايين اشکام...بخونم بايد چي نميدونم:من

 ...بود همين ما سرنوشت شايد:ساميار

 ...بمونم تنها من تو بي:خونديم هم با

 هن سکوت يه...اخر هاي ثانيه گذر:من برفي هواي اون تو تو و من...عاشقانه و گرم نگاه يه:ساميار

  حرفي نه صحبتي

 افتم مي دارم گذشته روزاي ياد بازم گرفته دلم:باهم

 گفتم مي تو به من که هايي دارم دوست:من

 بشينم آروم جا اين من تونم نمي ديگه گرفته دلم:باهم

 عزيزترينم برام تويي:من

 .سمن بسه:ساميار

 گلم؟ داداش بريم:من

 ...بريم:ساميار

 ...شديم بلند

 حساسا ميکني گريه تو...نکن گريه من پيش ديگههيچوقت ساميار:گفتم و کردم بغلش يهو من

 ...کني يهگر نبايد...دنيايي برادر بهترين تو...ميشم ميفهمي؟؟؟؟ديوونه...ميکشن منو دارن ميکنم

 ...بريم...باشه...دنيايي خواهر بهترين توام:گفت لبخند با و بوسيد پيشونيمو ساميار

 تا رفتم من..کرده گريه بفهمه کسي نميخواست ماشين تو رفت ساميار...بود اومده ساالرم

 ...کنم خدافظي
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 ميري؟:ساحره

 ...کردي کمک خيلي...مامان مرسي..آره:من

 ...ميشه خوب...نباش نگران...بود وظيفم:گفت و زد لبخند

 .مرسي:من

 سمن؟ بود چش ساميار:پرسيد مادرم که ميرفتم داشتم کردم خدافظي همه از

 ...زوده االن ميفهمي:من

 ...شده چي پرسيده ساميار از نبودم من بود معلوم ساالرم

 سمن؟ خوبي تو:ساالر

 ميکني؟ فک چي خودت:من

 .....کرد حرکت خونه طرف به و داد تکون سري ساالر

 .رسيديم زود بود خلوت خيابونا

 ...بگيرم دوش ميرم من:ساميار

 ...نشستيم مبل رو برگشتيم و کرديم عوض لباسامون رفتيم ساالرم و من

 ...ميديدم بود بار دومين اين...کنه گريه ساميار بودم نديده تاحاال:ساالر

 بار؟ دومين چرا:من

 بيدار هردومون...نخوابيديم صبح تا شب اون...هفته همين تو...بود تو بخاطر بارم يه:ساالر

 کني؟ چيکار سمن؟ميخواي چيه تصميمت... برميگردي ميگفت ساميار..بوديم

 ...نميدونم:من

 گرفتي؟ ويزا چطوري تو اصن:ساالر

 نداشته مشکلي ديگه تا گرفت ساله9 ويزاي واسم اون.ميکنه زندگي آمريکا تو دوستام از يکي:من

 ..برم اون پيش منم اونجا ادبي مدت اون قراربود داشت خونه لندن تو...باشم
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 ...بيرون اومد ساميار

 .نيست خوب اوضاع االن...ساالر بريم ديگه هفته بزاريم:ساميار

 .باشه.نميکنه فرقي من واسه:ساالر

 کجا؟:من

 .ميفهمي بعدا:ساميار

 ...ديگه بگو خب:من

 ...ميفهمي بعدا.نميشه:ساالر

 ...اتاقم تو رفتم و گفتم بخير شب

 کرد؟ قهر:ساالر

 نشستي؟ چرا تو ديگه بخوابيم بريم...ميره يادش صبح تا ولي...آره:ساميار

 ...خوابيدن رفتن هردو

 ...بيرون رفتم پوشيدم لباس و گرفتم دوش...نميبرد خوابم شدم بيدار 8ساعت من

 .بود ساميار.خورد زنگ گوشيم بودم اومده بود نشده هم دقيقه31

 جانم؟:من

 کجايي؟.سالم:ساميار

 ...بيرون اومدم نشده هم دقيقه31 ساميار...بگيرم نون اومدم:من

 ماشيني؟ با.ميگرفتم ميرفتم ميکردي بيدار منو:ساميار

 ..آخه بود کوچمون سر نونوايي..پياده نه:من

 .نميخواد نون...خونه برگرد سريع...خطرناکه...رفتي ماشين بدون کردي غلط:زد داد يهو ساميار

 ...خونم ديگه ساعت نيم...که نيستم بچه ساميار:من

 ...کردم قطع تلفن
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........................................ 

 صُبي؟ سر ميزني داد چرا چته:شد بيدار ساالر

 .بخره نون رفته پاشده!!بچم؟ من مگه ميگه:ساميار

 ...کردي کاري کاري خوب...رواني:ساالر

 چي؟ کنن اذيتش بشناستش يکي اگه:ساميار

 ...تو ميکني فک چيزايي چه به....ساميار اوو:ساالر

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

 .برگشتم و گرفتم عسل و خامه و نون

 ...بخير صبح:ساالر

 کجاست؟ ديوونه اون.سالم:من

 ..بگيره دوش رفت کنم فک.اتاقشه تو يوونه اون:گفت و خنديد ساالر

 ...که رفت ديشب:من

 ...ديگه تو مث:ساالر

 ...شدم قانع:من

 ...اومد ساميارم و کردم حاضر رو صبحونه

 .سالم:من

 .سالم:ساميار

 ...ميز پشت نشستيم

 .نميري جايي ماشين بدون ديگه:ساميار

 ....نکن شلوغش الکي ساميار:ساالر

 ميدي؟ منو جواب تو بشه چيزيش يه:ساميار
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 .نرو جايي ماشين بدون...موافقم...حرفيه اينم:ساالر

 .نشناخت منو کسي:من

 چشم؟ بگي ميميري:ساميار

 ....ميده گير صبح سر...بخوريم؟اَه صبحونه ميزاري حاال.چشم:من

 ...وايسين:ساميار

 !!!!ميزنمتا ساميار:من

 ...اينستگرام واسه بگيرم عکس ميخوام...ميکني بيخود:گفت و خنديد ساميار

 ...نمياد خوشم من...اي مسخره خيلي:من

 ...بگيره بزار نه:ساالر

 ...بزار بوديو گذاشته االن که کالهي برو باشه پريشون نبايد موهات:ساميار

 ...خريديم بزارم؟ديشب163:من

 ..بزار برو:ساميار

 مساميار و کردم بغل ساالرو کرد،من حاضر دوربين ساميار...برگشتم و گذاشتم کالهمو سريع

 صبحونم ميز که بود کرده تنظيم دوربين طوري...کرد بغل هردومون و وايساد پشتمون

 ي صبحانه يه نوشت زيرش و صفحش تو گذاشت سريع گرفت که عکسو...بيفته

 ...خورديم صبحونه بعدم...<1خونوادگي

 ...مياد استادت ديگه ساعت3:ساميار

 ...شنبه گفتي که تو:من

 هم هستم من هم...بهتره بياد االن تازه...داره کار شنبه ولي بود شنبه قرارمون:ساميار

 ...بينمب ميخوام خودمم ولي عاليه کارش شنيدم درسته...ميکنه کار چطوري ببينم ميخوام...ساالر

 .بيمارستان برم ميخواستم االن من ولي:من

 ...ميبرتت ساالر کالس از بعد:ساميار

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر SingerDemor | شدم مي عاشق نبايد رمان

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

 

327 

 

 نمياي؟ تو يعني:من

 .نه:گفت سريع و کرد اخم ساميار

 ...ولي:من

 .دارم کارت بيا سمن:ساالر

 ...اتاقش تو رفتم

 اغوند مياد پيش حرفش که ميبيني.شه خوب اون تا نگو جالوش چيزي نازنين درمورد فعال:ساالر

 .ميشه

 ميکنه؟ فرار چي از:من

 !!!که؟ ميفهمي.ببينه حال اون تو نازنينو نميتونه هيچي از:ساالر

 شد؟ چي مجوزت...باشه:من

 ميشه؟ چي تو دانشگاه.ميشه جور:ساالر

 .نميرم:من

 ه؟ميش شروع کي.ميشه عصباني بشنوه ساميار نزن حرفو اين ديگه.لطفا نشو ديوونه:ساالر

 ..نميرم اول ي هفته ولي.مهر از:من

 چرا؟:ساالر

 که؟ ميفهمي...تابلو خيلي چون:من

 .برو تولدت از بعد بزار اصن.آره:گفت و خنديد ساالر

 ...ميکنم فکر روش...باشه:من

 دوتا؟ شما ميگين چي:اتاق تو اومد ساميار

 ...بود خصوصي:من

 ...ميکشه طول بياد استادت تا بخون آهنگ يه بيا رفته سر حوصلم:ساميار

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر SingerDemor | شدم مي عاشق نبايد رمان

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

 

328 

 

 ...زد آهنگ...نشست اتاق کنار پيانو پشت رفت

 بگم؟ چيز يه ساميار:من

 .بگو:وايساد ساميار

 !!!بود آهنگي چه نميدونم:من

 ...شهابه مال...اصن نشنيدي تاحاال...مهميه چيز چه گفتم.سرت فداي:ساميار

 ...وحشي:گفت خنده با و گرفت هوا تو...سمتش کردم پرت تختو کوچيک بالش

 !!!دادم؟؟؟ گوش اونو آهنگاي کي من:من

 ...زدن زنگ

 ...اومد سمن بدو:ساميار

 ..حاضرم که من:من

 ...بشم عصباني که ميدوني...بپوش لباس برو بموني؟سريع جلوش شلوارک تاپ با ميخواي:ساميار

 نارک نازنين با ميخواي چطوري تو ندم مو...ميدونم...باشه...باشه:گفتم و کردم قطع حرفشو من

 ...بياي

 ...پوشيدم لباس رفتم و نشدم جوابش منتظر

 ...نميشد باورم!!!!بگم بايد چي تعجب از نميدونستم بيرون اومدم

 کني؟ سالم نميخواي سمن:ساميار

 ...باشين استادم قراره شما نميکردم فکرشم اصال...سالم...ببخشيد:گفتم و زدم لبخند من

 ...بيار سازتو سريع...ک ميشناسي منو..ديگه خب:دوستي آقاي

 ...ميارم من...سمن بشين تو:ساميار

 .باشه:من

 خبر؟ چه ها بچه از:-
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 ...بيمارستانه نازنين:گفتم ناراحتي با

 شده؟ جدي؟چرا؟چي:-

 .بده خيلي حالش...کرده تصادف:-

 ...ميزنم سر بهش حتما...گفتي چيزي عجب:-

 بزارم؟ ميز رو:ساميار

 ...باشه ميز رو فعال ولي بيشتره تسلطش باشه پاش رو:دوستي آقاي

 ساميارم و ساالر مدت تمام...کشيد طول ساعت3 ولي ميکرديم کار ساعت نيم بايد اصل در

 ارک جايي...رفت زود ساعتم يک از بعد...ميدادن توضيح عالي واقعا دوستي آقاي...ميکردن نگامون

 ...داشت

 ...برداشتم من...خورد زنگ خونه گوشي

 ...فراري دختر...به:آرشام

 شدي؟ مزاحم داري چيکار...فراريه دختر عمت:من

 ...اونجام ناهار...ادب بي:آرشام

 !!!بود؟ کجا ناهارمون...بابا برو:من

 سمن؟ کيه:ساميار

 ...مزاحم آرشامِ:من

 نميا ناهار امير و محسن و شهاب اتفاقا...بيا نه نه...آرشام الو...ببينم من بده گوشيو:ساميار

 ...خدافظ...قربونت باشه...اينجا

 بخورن؟ بدي ميخواي کردي؟؟؟چي دعوت مهمون من اجازه بدون چرا:من

 ...ديگه ميکني درست غذا تو:ساميار

 ...نمياد خوشم محسن و شهاب از اصال من ميدوني که تو...نکن فکرشم:من

 چرا؟:ساالر
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 .نيستن ساميار حد در اصال...ديگه نمياد خوشم:من

 !!!که نگفتن چيزي بهت تاحاال آخه ديگه کن ول...ميکنيم بحث اونا بخاطر هميشه تو و من:ساميار

 .نکن خورد اعصابمو ساميار باشه:من

 ...ميشه دير بعد بدم؟ سفارش غذا:ساالر

 .بياد رونيکام بگو ميخواي.مرسي.باشه:ساميار

 .ميزنم زنگ بهش باشه:ساالر

 ...ميکرد جا جابه رو خونه يکم داشت ساميار.پوشيدم لباسارو همون دوباره اتاقم تو رفتم من

 ...ميپوشي قبليتو لباساي...ميان ديگه ساعت نيم تا سمن:ساميار

 .حرفشو کن گوش:گفت ساالر که بگم چيزي خواستم

 ....کرد باز درو ساالر...پوشيدم آسيکسمو مشکي کوتاه پيراهن...زدن زنگ

 .اومده ارسالن با...رونيکا:ساالر

 آورده؟ چرا اونو:ساميار

 .ديگه بود خونشون ديشب حتما:ساالر

 ...تو اومدن

 ...کردم برخورد صميمي رونيکا با من

 ...اومدي خوش:من

 ...عاليه خونتون ساالر...عزيزم مرسي:رونيکا

 ...داد دست ساميار و ساالر با...بهش کردم سالم عادي خيلي...بود خوشتيپ بازم ارسالن

 ...کنه عوض لباسشو ببر رونيکارو سمن:ساميار

 .رونيکا بيا...باشه:من

 ...خودم اتاق بردمش
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 ...نميام اينجا زياد من نيست قشنگ اينجا اگه ببخشيد:من

 سامياره؟ سليقه:رونيکا

 .آره:من

 .قشنگه:رونيکا

 ...بود آرشام....زدن زنگ دوباره

 فراري؟ دختر چطوري:گفت پشتمو زد آرشام

 که؟ ميدوني...طرفي من با کني اذيتش:ساميار

 ...زدم لبخند فقط من

 .ببخشيد..بله...بله:آرشام

 ...نشستم رونيکا کنار

 ارسالن؟ ساکتي چرا:ساالر

 بگم؟ چي:ارسالن

 ...باش راحت توام...راحتن جممون تو همه ما:ساميار

 ...کرد تشکر و زد لبخند قطف ارسالن

 سمن؟ داري پسر دوس:رونيکا

 ميپرسي؟ سوالو اين چرا:من

 ..همينطوري:رونيکا

 .نه:من

 چي؟ قبال:رونيکا

 .نه:من

 ...خورد زنگ گوشيم
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 جانم؟:دادم جواب

 سمن؟ کجايي:هليا

 .داريم مهمون...خونه:من

 کيا؟:هليا

 .بگم نميتونم االن:من

 .دنبالت بيام مياي اگه گفتم نازنين پيش برم ميخواستم..باشه:هليا

 .ميزنم سر بهش حتما ولي نميشه که فعال نه:من

 .خدافظ.عزيزم باشه:هليا

 .خدافظ:من

 بود؟ کي:ساميار

 ...دوستم:گفتم و کردم نگاش بد

 !!!!بود کي پرسيد جمع تو نيومد خوشم اصال

 ..کرد معرفي آيندش همسر عنوان به همه به رو رونيکا ساالر....اومدن دوستاشم

 ميگذره؟ خوش برادرات با جان سمن خب:محسن

 !!!بگذره؟؟؟ بد و باشم اينا با ميشه مگه...آره:من

 سامي؟ بيرون بدي آهنگ نميخواي:امير

 .حاضرشه کي نيست معلوم ولي...ميکنيم کار روش داريم:ساميار

 ...داري تور شنيدم:شهاب

 شهرا؟ کدوم سمن...آره:ساميار

 ......تبريز.مشهد.اهواز.رشت.چالوس.ساري.شيراز.اصفهان:من

 دادن؟ مجوز مشهد:ساميار
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 هنگهما من با بودي گفته برنامت مدير اون به تو..شهراست کدوم نميدونستم دقيقا منم.آره:من

 .بود زده زنگ بهم امروز کنه

 ديگه؟ هستي ساميار با هميشه مث:محسن

 .بياد نميتونه.نه:ساميار

 !!!!!ببره؟؟؟؟ منو نميخواد واقعا...کردم هنگ

 رغذ بعدم...کردم صداشون و چيديم رونيکا و من ميزو...بود داده سفارش غذا مدل چند...رسيد غذا

 ...بالکن تو رفتم و کردم خواهي

 ...نداشتم حوصله ديگه

 نباشه؟ سمن ميشه مگه:گفت آروم ساالر

 .ميفته عقب ميگيره ياد ساز داره:ساميار

 .ميکني تنبيهش داري هنوز اينکه مثل.لياقتي بي خيلي:ساالر

 ميتونمن سمن بدون که من...گفتيا چي نفهميدي خودتم:گفت ساميار گوش نزديک شد بلند آرشام

 .ميارمش االن...بخورم غذا

 .مرسي...ميدونم:گفت و زد لبخند ساميار

 ...کردم پاک اشکمو سريع...ميکردم گريه داشتم...من پيش اومد آرشام

 ...بريم بيا...بخورم غذا نميتونم تو بدون که من:آرشام

 .نيست گشنم:من

 ميکني؟ گريه داري!!!سمن؟:آرشام

 ...کنه اذيت فقط اينجا آورده منو گفت؟اصن چي نديدي:من

 ...داداشته...ديگه بيخيال...کرد غلطي يه حاال:آرشام

 ...آرشام نيست گشنم:من
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 زتا ميدم قول من...نيار در بازي مسخره بريم بيا!!!چي؟؟؟ بقيه نيستم غريبه من سمن:آرشام

 ...کنه خواهي معذرت

 ...نشستيم ميز سر رفتيم که کرد اصرار اينقدر

 ميخوني؟ چي جان سمن:امير

 .داروسازي زياد احتمال به ولي بود کرده انتخاب رشتمو مادرم...دقيقا نميدونم هنوز:من

 ...شديا دکتر خانوم:محسن

 .زدم لبخند فقط...مزه بي

 ...نبودم زنده ميگفتم اينو بهش اگه من االن...نگو اينو هيچوقت ديگه:ساميار

 چي؟ يعني:ارسالن

 .دکتر بگه بهش کسي نداره دوس:ساالر

 .کنه عوض بحثو فهموندم ساميار به نگام با و نداشتم دوست بحثو اصال

 .گفته سمن ترانشو جديدم آهنگ:ساميار

 بخوني؟ يکمشو کني بازي پارتي حاال نميشه:محسن

 !!!ميکنين؟ فرقي چه بقيه با شما...بمونين منتظر بايد...نميشه نه:من

 ...نداره حرف که سمن آهنگاي:آرشام

 ...کردم تشکر و زدم لبخند منم و زد چشمک بهم

 ...ديگه منه خواهر:ساميار

 ...بيشتره ما از استعدادش...عزيزم نه:ساالر

 نميکني؟ تنظيم چرا ميدي، انجام آهنگسازيم ميدونم:شهاب

 و مبنويس ترانه ميدم ترجيه ولي داده پيشنهاد بهم ساميار...نميبينم حد اون در خودمو هنوز:من

 ...کنم آهنگسازي
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 کني؟ مهمون مارو آهنگ يه امروز ميشه:محسن

 .حتما:من

 ميدي؟ گوش کيو آهنگ برادرات بجز:آرشام

 بگم بايد معذرت عرض با اونا بجز ولي قديمي و ميدم گوش ايرانيارو خارج بيشتر که ميدوني:من

 ..ميدم گوش گاهي اميرم...مازيار

 ....اي صادقانه اعتراف چه:آرشام

 بده؟ من کاراي:محسن

 .نمياد خوشم من ولي.اصال نه:من

 ...بياي شنبه3 کنسرت حتما شد الزم پس:محسن

 ...بردم قهوه واسشون و کرديم تميز ميز رونيکا و من شد تموم که ناهارمون

 واسمون؟ بخوني کنم خواهش ميشه...مرسي:ساميار

 نشنيدي؟ توام که بخونم آهنگي يه...باشه:من

 نشنيدم؟:تعجب با ساميار

 نوشتم؟ کي ميدوني.نه:من

 کي؟:ساميار

 ...ميگم بهت بعد حاال:من

 بود پيانو نزديک که ارگ پشت رفتم

 نميزني؟ پيانو با چرا:ساميار

 ...ميفهمي خودت االن:من

 :کردم شروع و کشيدم عميق نفس يه

******* 
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 ريسکه يه اين ميدونم منُِ  عشق از ميترسي ميدونم

 برقص تو من با و امشب ولي

 بايسته ساعتم ميخوام

. 

 دستات تو دست ميزارم توُِ  دستاي تو برقصم بزار

 تو تنهُِ  عطر کنم حس بزار

 هات شونه رو بزارم سر

 دستات تو دست ميزارم توُِ  دستاي تو برقصم بزار

 تو تنهُِ  عطر کنم حس بزار

 هات شونه رو بزارم سر

. 

 فرداُِ  صبح نيست مهم امشب از نترسيم بزار

 نيست موندني ستاره

 شبها تو باش منُِ  نور

 شلوغ جمعِ اين تويه ميگيرم آتيش دارم تو با من

 ميبينم تورو تنها

 بميرم واست ميخوام نيست خودمُِ  مال صدام تو با من

 نيست ادعا

. 

 توُِ  آغوش تو کنم تب بزار

 و نفسهام
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 دار نگه

 منُِ  احساس از برس باور به

 دستم از نده

 اينبار

 توُِ  آغوش تو کنم تب بزار

 و نفسهام

 دار نگه

 منُِ  احساس از برس باور به

 دستم از نده

 اينبار

. 

. 

. 

 ريسکه يه اين ميدونم منُِ  عشق از ميترسي ميدونم

 برقص تو من با و امشب ولي

 بايسته ساعتم ميخوام

. 

 دستات تو دست ميزارم توُِ  دستاي تو برقصم بزار

 تو تنهُِ  عطر کنم حس بزار

 هات شونه رو بزارم سر

 دستات تو دست ميزارم توُِ  دستاي تو برقصم بزار
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 تو تنهُِ  عطر کنم حس بزار

 هات شونه رو بزارم سر

. 

 فرداُِ  صبح نيست مهم امشب از نترسيم بزار

 نيست موندني ستاره

 شبها تو باش منُِ  نور

 شلوغُِ  جمع اين تويه ميگيرم آتيش دارم تو با من

 ميبينم تورو تنها

 بميرم واست ميخوام نيست خودمُِ  مال صدام تو با من

 نيست ادعا

. 

 توُِ  آغوش تو کنم تب بزار

 و نفسهام

 دار نگه

 منُِ  احساس از برس باور به

 دستم از نده

 اينبار

 توُِ  آغوش تو کنم تب بزار

 و نفسهام

 دار نگه

 منُِ  احساس از برس باور به
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 دستم از نده

 اينبار

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

 ...شدن بلند بقيم شد بلند که ساميار...زدن دست...شد تموم آهنگ

 .مرسي...بود بينظير:ساميار

 ...بود عالي:ساالر

 ...بوسيد صورتمو و طرفم اومد ساميار

 .مرسي:من

 سمن؟ پاپ آهنگ اولين اين ميشه باورتون:ساميار

 ...استعداده با خيلي:شهاب

 السيکک حالت ميساخت سمن که آهنگايي داشتيم بحث آهنگسازي سر باهم کلي هميشه:ساميار

 پاپ گآهن يه بتونيم تا ميکردم کار باهم بايد هميشه همين واسه بود نزديک پاپ به فقط و داشت

 اين ولي...داريم نظر اختالف هميشه...سخته يکم ميکنه فرق باهم سبکامون چون...بياريم در راک

 !!بودا خوب بود راک اگه يکم...آهنگ

 ...ساميار:من

 ...بخوني قشنگ اينقدر نميکردم فک...سمن نذاشتي حرف جاي...بود عالي واقعا:رونيکا

 ...مرسي:لبخند با من

 .تربيت بي...جهنم به...ميکرد نگام لبخند با فقط ارسالن بجز...کردن تعريف ازم بازم همه

 ...کرد خاموش دوم بار سر و زد تماس رد ولي خورد زنگ گوشيش بار3آهنگم وسطاي

 ...رفتن کردن خدافظي بعدم و زدن حرف ساعتي3

 !!!دانشگاه بريم شدن راضي ها بچه باالخره...شنبه1...مهر5
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 کامال االنم...ميکرد استراحت خونه تو و بود شده مرخص شهريور94...بود شده خوب نازنينم

 بخو خيلي نازنين با رابطش...بوديم کنارش ساالر و من ساميار کنسرتاي تمام...بود سرحال

 خواستگاري... گرفتم ياد خوب خيلي قانون ساز!!!بودن شده هم عاشق مرواريد و آرشام...بود

 هنوز من...کنن عقد مهرم آخر و بگيرن نامزدي يعنيهشتم جمعه اين قرارشد و بوديم رفته رونيکا

 النا پيانو و ميخواست چي واسه خريديم قانون ساز با که روز اون رو پيانو اون ساميار نفهميدم

 !!!ميکرد عوض بحثو ميپرسيدم هربار...کجاست

 ...بود نيومده هنوز نازنين بوديم هم دور همه....دانشگاه محوطه تو

 نيست؟ چرا نازنين.ديگه کالسا سر بريم:من

 برسه؟ موقع به جايي شده تاحاال:مرواريد

 .سالم:نازنين

 !!کردي؟ دير بازم:من

 .داريم وقت دقيقه 5هنوز اووو:نازنين

 ...ميشه شروع 8از:من

 .ارسالن سمن:نازنين

 کجاس؟:خوشحالي با من

 .ببند نيشتو سرت تو خاک:مرواريد

 ...ببينم ارسالنو دارم دوس خيلي من:رويان

 .سمن پشتته:نازنين

 پيششه؟ کي:من

 ...داره دوستايي چه.دختر تا4 و ديگه پسر تا1 ولي نميشناسم که من:نازنين

 !!!ارسالنه؟ دختر دوس دخترا اون از يکي يعني:من

 .ميشه دير...کالس سر بريم بيا سمن:پريناز
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 چيه؟ کالسمون اولين:من

 .نظري عمومي شيمي:پريناز

 .بريم بيا هليا...باشه:من

 .بريم:هليا

 ها؟ بچه همديگرو ميبينيم کي:نازنين

 .بيکاريم ساعت نيم...ميشه تموم 31کنم فک:من

 .ديگه باشين بوفه همه 31ساعت پس باشه:مرواريد

 ...خوبه:من

 گروه ودريا شقايق و رويان...بوديم داروسازي گروه و بود يکي درسامون هليا و پريناز و من

 ...يرنبگ قلبو تخصص داشتن دوس بود يکي شيمادرساشون و مرواريد و نازنين... دندانپزشکي

 ساعت9 همش.نميزديم لبخنديم کوچکترين. بوديم سوم رديف ما...بود اخالق بد استادش چقدر

 !!!گذشت ساعته4 ولي بود کالس

 ...بريم سريع پاشيد:من

 خودتونين؟ دمورگان خانوم:-

 ...شد شروع دوباره

 ...بله:لبخند با من

 ...همکالسم شما با که خوشحالم...هستم آنا من:-

 .بريم پريناز...ممنون:من

 .طرفمون نيان بقيه تا رفتيم بيرون کالس از سريع

 ...کردي برخورد بد خيلي سمن:پريناز

 .باشن داشته دوس ساالر و ساميار بخاطر منو مياد بدم که ميدوني:من
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 .ندارن دوس برادرات بخاطر تورو پس...اي مينويسي،خواننده ترانه آهنگسازي، تو سمن:پريناز

 !!!خوانندم؟ من که ميدونه کي ولي بنويسم ترانه و باشم آهنگساز شايد:من

 .نکن شروع دوباره:هليا

 .بوفه رسيديم

 ...نشستيم کنارشون.همه بودن ها بچه

 ...باز شده سگ نوت...جون گوگوش الووو:شيما

 .خنديدم منم...خنديدن همه

 ايران از...ميشه باطل ساميار مجوز...ميفهمن دانشگاه کل ميکني کاري آخر ميدونم که من:من

 .بيرون ميکنن پرتمون

 .باش جدي...شيما ديگه ميگه راس:نازنين

 نداري؟ ازش خبري حاال:مرواريد

 نجااي خودم پيش اينجا بياين دارم دوس خيلي ميگفت...ميزدم حرف باهاش داشتم ديروز چرا:من

 تنگ پدرم واسه دلش ميگفت...هميشگي حرفاي هيچي... کنين پيشرفت ميتونين بهتر

 .نديده پسرشو سال 6بيچاره...شده

 اونين؟ خانواده نميدونه هيچکس چطور آخه:نازنين

 .کرديم عوض فاميليمون خب:من

 قبال؟ بود چي:نازنين

 .بگم نميتونم:من

 ...ديگه بگو.صميميتيم دوستاي که ما آشغال:نازنين

 .نميشه تو جون به:من

 ...جيگريه چه ارسالن سمن:رويان

 داده؟ بهت شماره ببينم:نازنين
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 !!کنم رفتار خوب باهاش نشده تاحاال ديدي که خودت آخه...بابا نه:من

 !!چرا؟؟:شيما

 ...ميگيره خودشو اونم چون:من

 ...اومد دوستاش با عشقت بيا...آها:شقايق

 .بودن نشسته اونطرف ازما تاميز1فاصله با...کرد نگاشون بشينن که زماني تا نازنين

 ...نکنيا نگاش:نازنين

 !!چرا؟؟:من

 .ميگم من چون:نازنين

 .خورد زنگ گوشيم

 الو؟...سامياره:من

 !!!شدا تو تقصير آشغال شيماي...گوشي ساميار:گرفت خندم خودمم...خنديدن ها بچه يهو

 ...چه من به:شيما

 رو تگذاش عينکشو جعبه ميرصالحي کالس سر...چشام جلو اومد شيما تصوير لحظه يه:مرواريد

 !!!باراک الو گفت يهو گوشش

 ...ببخشيد خوشگلم داداش..ساميار...کوفت:من

 ...سمن ايشه:مرواريد

 ...بشه ساکت کردم اشاره بهش چشم با

 خنديدين؟ يهو شد چي:ساميار

 !!داشتي؟ چيکار بگو...ميکنم تعريف برات...هيچي:من

 .گرفتم پاريس بليط شنبه واسه زدم زنگ االن:ساميار

 من؟ بدون:من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر SingerDemor | شدم مي عاشق نبايد رمان

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

 

344 

 

 .عزيزم داري دانشگاه که تو:گفت و خنديد ساميار

 .باشه:من

 .امروز دنبالت ميام:ساميار

 ...آوردم ماشين:من

 !!!اومدي من ماشين با که تو:هليا

 ..کردم نگاش چپ چپ من

 .ميريم تو ماشين با بعد تو پيش ميرسونه منو...داره قرار رونيکا با ساالر:ساميار

 .نميشه:من

 چرا؟ ديگه:ساميار

 .سرت رو ميريزن همه!!!نميدوني؟؟ تو ساميار واي:من

 خوبه؟.ميزنم عينکم.ميزارم کاله:ساميار

 .نه:من

 .خانومم به بده گوشيو

 خانومت؟:تعجب با من

 ...بدو...نازنين:گفت و خنديد ساميار

 ...نازنين به دادم گوشيو

 .سالم:نازنين

 خوبي؟:-

 .بگو.آره:-

 .احساس بي چقدر:-

 ...خوبه خيلي حالم بگم؟عشقم چي:-
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 ...باشنن بقيه که جا يه برو...شده عصباني کنم فک گفتم چيز يه سمن به:گفت و خنديد ساميار

 ...ديگه کنم جمع خرابکاريتو بايد من!!گفتي؟؟ چي بگو خب:شد بلند ما پيش از نازنين

 .پاريس ميرم شنبه:-

 ...خب:-

 ينماش...بود خونه سويچش...مياره بهونه...بيرون ناهار ببرمش دنبالش ميام ظهر گفتم بهش:-

 آورده؟ کيو

 ..مياد.دنبالش بيا تو...بابا اومد هليا با:-

 نمياي؟ تو.نازي مرسي:-

 ...ميکنه نگا چجوري خواهرتو ارسالن بدوني اگه راستي...مامانمم با ناهار نه:-

 ...نيست سمن مناسب اصال...کرده غلط:-

 .که خوشگله احمق:-

 .سرته تو چي ميدونم...نکن فکرشم اصال نازنين.نيست خوبي پسر ولي شايد:-

 ...ميشه تموم کالسش 39...باش اينجا 39ساعت...باشه:-

 .شده شروع کالسمون بريم بيا:مرواريد

 .خدافظ فعال...ميشه ديرم داره ساميارم:نازنين

 .خدافظ.عزيزم باشه:ساميار

 داداشم؟ به ميگي چي ساعته9:من

 !!!نشدا هم دقيقه 5سمن:نازنين

 مشترکه؟ االنمون کالس ميدونستين:مرواريد

 ...ژنتيک و مولکولي بيولوژي...آره:من

 ...ديگه بياين ها بچه:پريناز
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 ...زدن دست همه شدم وارد تا...شدم کالس وارد همه از آخر من....کالس تو رفتيم

 ...دمورگان خانوم واي:-

 ...سازيتونم آهنگ عاشق من:-

 .دارم دوس خيلي هاتون ترانه من:-

 ...ديگه نميکردن ول پسرا و دخترا

 همه رادخت...کالس تو اومد ارسالن....دوم رديف نازنين کنار نشستم کردم تشکر و زدم لبخند بزور

 ...نشست من کنار اومد...نکرديم نگاش گروه و من فقط...ميکردن نگاش

 نيست؟ آخرش ترماي اين مگه:نازنين

 ...بود گفته اينطور:من

 ...نشسته توام کنار:لبخند با نازنين

 چي؟ که خب:من

 ...ذوقت بي سر تو خاک:نازنين

 چطوره؟ ساالر:ارسالن

 .خدمتتون دارن سالم...خوبه:من

 ميزني؟ حرف رسمي چرا:گفت و زد دخترکشي لبخند ارسالن

 نزنم؟ حرف رسمي چرا:من

 .بشين من پيش جلو بريم بيا نشستي؟ اينجا چرا ارسالن؟عزيزم:-

 .سرجات برو شما...رها خوبه همينجا:گفت اخم با و عصباني ارسالن

 ...خنديدم من

 جديده؟:گفت و زد خندي نيش رها
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 با خودش و گرفت دستمو نازنين بلندشم خواستم تا...حلقش تو بريزم دندوناشو بلندشم بود حقش

 ميگي؟ وپرت چرت کي درمورد داري ميفهمي:گفت دختره به رو اخم

 داره؟ ربطي چه تو به:رها

 ...باشي زدنت حرف مراقب بهتره...هستن دمورگان خانوم:پريناز

 ...يعني ارسالنه با وقتي...باشه مالي نميکنم فک...خودش ولي مهمن برادرش:رها

 .دختره صورت تو زدم کشيده محکم شدم بلند

 ...نميشناسم رو آقا اين اصال من ولي نيست توضيح به نيازي....بده ادامه:من

 نميشناسي؟ منو:گفت تعجب با و شد بلند ارسالن

 م؟بشناس بايد...نه:گفتم قاطع همين واسه بود ريخته بهم اعصابمو بودنش ساکت خونسرديو

 ...ميشناسيم اينو ما...واي...موند نصفه بحثمون کالس تو اومد استاد

 خوابم؟ من:مرواريد

 !!!بزن منو سمن:نازنين

 ...بزنه منو ميخوام يکيو االن:من

 ...صباغه نميشه باورم:رويان

 .ميکنه تالفي اينجا االن کردي اذيتش هرچي...ميبره آبروتو االن سمن:پريناز

 ...واي:من

 ميخوني؟ هنوزم دمور...داريم قديمي و جديد دانشجوهاي...خب:صباغ آقاي

 .استاد بله:من

 .بنويسن هم بقيه بده بعد...بنويس گروهتو و خودتو اسم.بردار بزرگ برگه يه:-

 .استاد چشم:-
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 کالس سر کلي من...ميکرد شوخي باهامون خيلي.ميرفتيم کالس ژنتيک سال9 صباغ پيش ما

 !!ميکردم اذيتش

 ...کرد شروع درسو و گفت مقررات سري يه...نوشتن اسماشون همه

 .ميخوام معذرت رها رفتار بابت جان سمن:ارسالن

 .شو خفه ببخشمت ميخواي اگه:من

 ...نگفت هيچي شوک از بيچاره

 نمهما عنوان به کردي قبول که ممنون جان ارسالن:گفت کالس آخر و شد تموم کالسش صباغم

 ...باشي کالسم سر

 .بود وظيفم...ميکنم خواهش:ارسالن

 !!ها پايينه ساميار سمن:نازينين

 ...نياد گفتم بهش:من

 .نميزني هم اضافه حرف ميشي ماشينش سوار ميري:نازنين

 ندارم؟ ماشين گفتي بهش:من

 ...برو.آره:نازنين

 ...پايين رفتم و کردم خدافظي ها بچه از

 بزنيم؟ حرف ميشه:ارسالن

 !!!نيا منم قدمي يک دانشگاه تو:من

 ...شدم سوار...چشاش رو عينکشم بود نشسته لنکروز تو...ساميار پيش رفتم سريع

 .سالم:من

 خوبي؟:ساميار

 .آره:من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر SingerDemor | شدم مي عاشق نبايد رمان

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

 

349 

 

 شده؟ چي:ساميار

 .سرت رو بريزن دخترا ندارم حوصله ببيننت ممکنه...بريم زودتر اينجا از:من

 ...باشه:گفت و خنديد ساميار

 ما توجهم کسي که نشستيم جايي...داخل رفتيم و شديم پياده داشت نگه شيک رستوران يه جلوي

 ...داديم سفارش غذا و نشه

 .ميشنوم.خب:ساميار

 پاريسي؟ کي تا:من

 .بگو نپيچون.ديگه ي هفته آخر تا:ساميار

 .کردم تعريف براش چيزو همه

 ...اخم با ولي بود جذاب صورت هر در...نميومد بهش اصال که چيزي..بود کرده اخم ساميار

 نميگي؟ چيزي چرا:من

 .زديش کردي خوبي کار:ساميار

 نميشه؟ بد:من

 .ميکنم آدمش خودم...ارسالن اما..نباش نگران.نيست مهم نه،اصال:ساميار

 .گرفتيم بستني دسر واسه بعدم...خورديم و اومد غذامون

 .ننداخت تيکه بهت صباغ آوردي شانس:ساميار

 ...آره:من

 بگيريم؟ عکس:گفت و نشست کنارم اومد روبروم از...خنديد

 ...گرفتنت عکس عشق با منو کشتي:من

 .خونه سمت رفتيم شد تموم که بستنيمون...گرفتيم عکس و کرد تنظيم گوشيشو

 ساميار؟ بگم چيز يه:من
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 .بگو:ساميار

 .نيست پيچيده اصال!!کنم؟؟ حل ارسالنو قضيه خودم ميشه خب،راستش:من

 .ميگي من به ميکني هرکاري:ساميار

 ...شدم بزرگ بخدا..ساميار باشه:من

 ...ميترسيدم موضوع اين از هميشه:ساميار

 .نيست ساالر و تو مث دنيا تو برادري هيچ مطمئنم.خوشحالم االن من...بيخيال سامي:من

 .خونه تو رفتيم بعدش و پارکينگ تو برد ماشينو...رسيديم

 ...نکنيا نگاش:نازنين

 !!چرا؟؟:من

 .ميگم من چون:نازنين

 .خورد زنگ گوشيم

 الو؟...سامياره:من

 !!!شدا تو تقصير آشغال شيماي...گوشي ساميار:گرفت خندم خودمم...خنديدن ها بچه يهو

 ...چه من به:شيما

 رو تگذاش عينکشو جعبه ميرصالحي کالس سر...چشام جلو اومد شيما تصوير لحظه يه:مرواريد

 !!!باراک الو گفت يهو گوشش

 ...ببخشيد خوشگلم داداش..ساميار...کوفت:من

 ...سمن ايشه:مرواريد

 ...بشه ساکت کردم اشاره بهش چشم با

 خنديدين؟ يهو شد چي:ساميار

 !!داشتي؟ چيکار بگو...ميکنم تعريف برات...هيچي:من
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 .گرفتم پاريس بليط شنبه واسه زدم زنگ االن:ساميار

 من؟ بدون:من

 .عزيزم داري دانشگاه که تو:گفت و خنديد ساميار

 .باشه:من

 .امروز دنبالت ميام:ساميار

 ...آوردم ماشين:من

 !!!اومدي من ماشين با که تو:هليا

 ..کردم نگاش چپ چپ من

 .ميريم تو ماشين با بعد تو پيش ميرسونه منو...داره قرار رونيکا با ساالر:ساميار

 .نميشه:من

 چرا؟ ديگه:ساميار

 .سرت رو ميريزن همه!!!نميدوني؟؟ تو ساميار واي:من

 خوبه؟.ميزنم عينکم.ميزارم کاله:ساميار

 .نه:من

 .خانومم به بده گوشيو

 خانومت؟:تعجب با من

 ...بدو...نازنين:گفت و خنديد ساميار

 ...نازنين به دادم گوشيو

 .سالم:نازنين

 خوبي؟:-

 .بگو.آره:-
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 .احساس بي چقدر:-

 ...خوبه خيلي حالم بگم؟عشقم چي:-

 ...باشنن بقيه که جا يه برو...شده عصباني کنم فک گفتم چيز يه سمن به:گفت و خنديد ساميار

 ...ديگه کنم جمع خرابکاريتو بايد من!!گفتي؟؟ چي بگو خب:شد بلند ما پيش از نازنين

 .پاريس ميرم شنبه:-

 ...خب:-

 ينماش...بود خونه سويچش...مياره بهونه...بيرون ناهار ببرمش دنبالش ميام ظهر گفتم بهش:-

 آورده؟ کيو

 ..مياد.دنبالش بيا تو...بابا اومد هليا با:-

 نمياي؟ تو.نازي مرسي:-

 ...ميکنه نگا چجوري خواهرتو ارسالن بدوني اگه راستي...مامانمم با ناهار نه:-

 ...نيست سمن مناسب اصال...کرده غلط:-

 .که خوشگله احمق:-

 .سرته تو چي ميدونم...نکن فکرشم اصال نازنين.نيست خوبي پسر ولي شايد:-

 ...ميشه تموم کالسش 39...باش اينجا 39ساعت...باشه:-

 .شده شروع کالسمون بريم بيا:مرواريد

 .خدافظ فعال...ميشه ديرم داره ساميارم:نازنين

 .خدافظ.عزيزم باشه:ساميار

 داداشم؟ به ميگي چي ساعته9:من

 !!!نشدا هم دقيقه 5سمن:نازنين

 مشترکه؟ االنمون کالس ميدونستين:مرواريد
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 ...ژنتيک و مولکولي بيولوژي...آره:من

 ...ديگه بياين ها بچه:پريناز

 ...زدن دست همه شدم وارد تا...شدم کالس وارد همه از آخر من....کالس تو رفتيم

 ...دمورگان خانوم واي:-

 ...سازيتونم آهنگ عاشق من:-

 .دارم دوس خيلي هاتون ترانه من:-

 ...ديگه نميکردن ول پسرا و دخترا

 همه رادخت...کالس تو اومد ارسالن....دوم رديف نازنين کنار نشستم کردم تشکر و زدم لبخند بزور

 ...نشست من کنار اومد...نکرديم نگاش گروه و من فقط...ميکردن نگاش

 نيست؟ آخرش ترماي اين مگه:نازنين

 ...بود گفته اينطور:من

 ...نشسته توام کنار:لبخند با نازنين

 چي؟ که خب:من

 ...ذوقت بي سر تو خاک:نازنين

 چطوره؟ ساالر:ارسالن

 .خدمتتون دارن سالم...خوبه:من

 ميزني؟ حرف رسمي چرا:گفت و زد دخترکشي لبخند ارسالن

 نزنم؟ حرف رسمي چرا:من

 .بشين من پيش جلو بريم بيا نشستي؟ اينجا چرا ارسالن؟عزيزم:-

 .سرجات برو شما...رها خوبه همينجا:گفت اخم با و عصباني ارسالن

 ...خنديدم من
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 جديده؟:گفت و زد خندي نيش رها

 با خودش و گرفت دستمو نازنين بلندشم خواستم تا...حلقش تو بريزم دندوناشو بلندشم بود حقش

 ميگي؟ وپرت چرت کي درمورد داري ميفهمي:گفت دختره به رو اخم

 داره؟ ربطي چه تو به:رها

 ...باشي زدنت حرف مراقب بهتره...هستن دمورگان خانوم:پريناز

 ...يعني ارسالنه با وقتي...باشه مالي نميکنم فک...خودش ولي مهمن برادرش:رها

 .دختره صورت تو زدم کشيده محکم شدم بلند

 ...نميشناسم رو آقا اين اصال من ولي نيست توضيح به نيازي....بده ادامه:من

 نميشناسي؟ منو:گفت تعجب با و شد بلند ارسالن

 م؟بشناس بايد...نه:گفتم قاطع همين واسه بود ريخته بهم اعصابمو بودنش ساکت خونسرديو

 ...ميشناسيم اينو ما...واي...موند نصفه بحثمون کالس تو اومد استاد

 خوابم؟ من:مرواريد

 !!!بزن منو سمن:نازنين

 ...بزنه منو ميخوام يکيو االن:من

 ...صباغه نميشه باورم:رويان

 .ميکنه تالفي اينجا االن کردي اذيتش هرچي...ميبره آبروتو االن سمن:پريناز

 ...واي:من

 ميخوني؟ هنوزم دمور...داريم قديمي و جديد دانشجوهاي...خب:صباغ آقاي

 .استاد بله:من

 .بنويسن هم بقيه بده بعد...بنويس گروهتو و خودتو اسم.بردار بزرگ برگه يه:-

 .استاد چشم:-
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 کالس سر کلي من...ميکرد شوخي باهامون خيلي.ميرفتيم کالس ژنتيک سال9 صباغ پيش ما

 !!ميکردم اذيتش

 ...کرد شروع درسو و گفت مقررات سري يه...نوشتن اسماشون همه

 .ميخوام معذرت رها رفتار بابت جان سمن:ارسالن

 .شو خفه ببخشمت ميخواي اگه:من

 ...نگفت هيچي شوک از بيچاره

 نمهما عنوان به کردي قبول که ممنون جان ارسالن:گفت کالس آخر و شد تموم کالسش صباغم

 ...باشي کالسم سر

 .بود وظيفم...ميکنم خواهش:ارسالن

 !!ها پايينه ساميار سمن:نازينين

 ...نياد گفتم بهش:من

 .نميزني هم اضافه حرف ميشي ماشينش سوار ميري:نازنين

 ندارم؟ ماشين گفتي بهش:من

 ...برو.آره:نازنين

 ...پايين رفتم و کردم خدافظي ها بچه از

 بزنيم؟ حرف ميشه:ارسالن

 !!!نيا منم قدمي يک دانشگاه تو:من

 ...شدم سوار...چشاش رو عينکشم بود نشسته لنکروز تو...ساميار پيش رفتم سريع

 .سالم:من

 خوبي؟:ساميار

 .آره:من
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 شده؟ چي:ساميار

 .سرت رو بريزن دخترا ندارم حوصله ببيننت ممکنه...بريم زودتر اينجا از:من

 ...باشه:گفت و خنديد ساميار

 ما توجهم کسي که نشستيم جايي...داخل رفتيم و شديم پياده داشت نگه شيک رستوران يه جلوي

 ...داديم سفارش غذا و نشه

 .ميشنوم.خب:ساميار

 پاريسي؟ کي تا:من

 .بگو نپيچون.ديگه ي هفته آخر تا:ساميار

 .کردم تعريف براش چيزو همه

 ...اخم با ولي بود جذاب صورت هر در...نميومد بهش اصال که چيزي..بود کرده اخم ساميار

 نميگي؟ چيزي چرا:من

 .زديش کردي خوبي کار:ساميار

 نميشه؟ بد:من

 .ميکنم آدمش خودم...ارسالن اما..نباش نگران.نيست مهم نه،اصال:ساميار

 .گرفتيم بستني دسر واسه بعدم...خورديم و اومد غذامون

 .ننداخت تيکه بهت صباغ آوردي شانس:ساميار

 ...آره:من

 بگيريم؟ عکس:گفت و نشست کنارم اومد روبروم از...خنديد

 ...گرفتنت عکس عشق با منو کشتي:من

 .خونه سمت رفتيم شد تموم که بستنيمون...گرفتيم عکس و کرد تنظيم گوشيشو

 ساميار؟ بگم چيز يه:من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر SingerDemor | شدم مي عاشق نبايد رمان

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

 

357 

 

 .بگو:ساميار

 .نيست پيچيده اصال!!کنم؟؟ حل ارسالنو قضيه خودم ميشه خب،راستش:من

 .ميگي من به ميکني هرکاري:ساميار

 ...شدم بزرگ بخدا..ساميار باشه:من

 ...ميترسيدم موضوع اين از هميشه:ساميار

 .نيست ساالر و تو مث دنيا تو برادري هيچ مطمئنم.خوشحالم االن من...بيخيال سامي:من

 .خونه تو رفتيم بعدش و پارکينگ تو برد ماشينو...رسيديم

 ...نکنيا نگاش:نازنين

 !!چرا؟؟:من

 .ميگم من چون:نازنين

 .خورد زنگ گوشيم

 الو؟...سامياره:من

 !!!شدا تو تقصير آشغال شيماي...گوشي ساميار:گرفت خندم خودمم...خنديدن ها بچه يهو

 ...چه من به:شيما

 رو تگذاش عينکشو جعبه ميرصالحي کالس سر...چشام جلو اومد شيما تصوير لحظه يه:مرواريد

 !!!باراک الو گفت يهو گوشش

 ...ببخشيد خوشگلم داداش..ساميار...کوفت:من

 ...سمن ايشه:مرواريد

 ...بشه ساکت کردم اشاره بهش چشم با

 خنديدين؟ يهو شد چي:ساميار

 !!داشتي؟ چيکار بگو...ميکنم تعريف برات...هيچي:من
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 .گرفتم پاريس بليط شنبه واسه زدم زنگ االن:ساميار

 من؟ بدون:من

 .عزيزم داري دانشگاه که تو:گفت و خنديد ساميار

 .باشه:من

 .امروز دنبالت ميام:ساميار

 ...آوردم ماشين:من

 !!!اومدي من ماشين با که تو:هليا

 ..کردم نگاش چپ چپ من

 .ميريم تو ماشين با بعد تو پيش ميرسونه منو...داره قرار رونيکا با ساالر:ساميار

 .نميشه:من

 چرا؟ ديگه:ساميار

 .سرت رو ميريزن همه!!!نميدوني؟؟ تو ساميار واي:من

 خوبه؟.ميزنم عينکم.ميزارم کاله:ساميار

 .نه:من

 .خانومم به بده گوشيو

 خانومت؟:تعجب با من

 ...بدو...نازنين:گفت و خنديد ساميار

 ...نازنين به دادم گوشيو

 .سالم:نازنين

 خوبي؟:-

 .بگو.آره:-
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 .احساس بي چقدر:-

 ...خوبه خيلي حالم بگم؟عشقم چي:-

 ...باشنن بقيه که جا يه برو...شده عصباني کنم فک گفتم چيز يه سمن به:گفت و خنديد ساميار

 ...ديگه کنم جمع خرابکاريتو بايد من!!گفتي؟؟ چي بگو خب:شد بلند ما پيش از نازنين

 .پاريس ميرم شنبه:-

 ...خب:-

 ينماش...بود خونه سويچش...مياره بهونه...بيرون ناهار ببرمش دنبالش ميام ظهر گفتم بهش:-

 آورده؟ کيو

 ..مياد.دنبالش بيا تو...بابا اومد هليا با:-

 نمياي؟ تو.نازي مرسي:-

 ...ميکنه نگا چجوري خواهرتو ارسالن بدوني اگه راستي...مامانمم با ناهار نه:-

 ...نيست سمن مناسب اصال...کرده غلط:-

 .که خوشگله احمق:-

 .سرته تو چي ميدونم...نکن فکرشم اصال نازنين.نيست خوبي پسر ولي شايد:-

 ...ميشه تموم کالسش 39...باش اينجا 39ساعت...باشه:-

 .شده شروع کالسمون بريم بيا:مرواريد

 .خدافظ فعال...ميشه ديرم داره ساميارم:نازنين

 .خدافظ.عزيزم باشه:ساميار

 داداشم؟ به ميگي چي ساعته9:من

 !!!نشدا هم دقيقه 5سمن:نازنين

 مشترکه؟ االنمون کالس ميدونستين:مرواريد
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 ...ژنتيک و مولکولي بيولوژي...آره:من

 ...ديگه بياين ها بچه:پريناز

 ...زدن دست همه شدم وارد تا...شدم کالس وارد همه از آخر من....کالس تو رفتيم

 ...دمورگان خانوم واي:-

 ...سازيتونم آهنگ عاشق من:-

 .دارم دوس خيلي هاتون ترانه من:-

 ...ديگه نميکردن ول پسرا و دخترا

 همه رادخت...کالس تو اومد ارسالن....دوم رديف نازنين کنار نشستم کردم تشکر و زدم لبخند بزور

 ...نشست من کنار اومد...نکرديم نگاش گروه و من فقط...ميکردن نگاش

 نيست؟ آخرش ترماي اين مگه:نازنين

 ...بود گفته اينطور:من

 ...نشسته توام کنار:لبخند با نازنين

 چي؟ که خب:من

 ...ذوقت بي سر تو خاک:نازنين

 چطوره؟ ساالر:ارسالن

 .خدمتتون دارن سالم...خوبه:من

 ميزني؟ حرف رسمي چرا:گفت و زد دخترکشي لبخند ارسالن

 نزنم؟ حرف رسمي چرا:من

 .بشين من پيش جلو بريم بيا نشستي؟ اينجا چرا ارسالن؟عزيزم:-

 .سرجات برو شما...رها خوبه همينجا:گفت اخم با و عصباني ارسالن

 ...خنديدم من
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 جديده؟:گفت و زد خندي نيش رها

 با خودش و گرفت دستمو نازنين بلندشم خواستم تا...حلقش تو بريزم دندوناشو بلندشم بود حقش

 ميگي؟ وپرت چرت کي درمورد داري ميفهمي:گفت دختره به رو اخم

 داره؟ ربطي چه تو به:رها

 ...باشي زدنت حرف مراقب بهتره...هستن دمورگان خانوم:پريناز

 ...يعني ارسالنه با وقتي...باشه مالي نميکنم فک...خودش ولي مهمن برادرش:رها

 .دختره صورت تو زدم کشيده محکم شدم بلند

 ...نميشناسم رو آقا اين اصال من ولي نيست توضيح به نيازي....بده ادامه:من

 نميشناسي؟ منو:گفت تعجب با و شد بلند ارسالن

 م؟بشناس بايد...نه:گفتم قاطع همين واسه بود ريخته بهم اعصابمو بودنش ساکت خونسرديو

 ...ميشناسيم اينو ما...واي...موند نصفه بحثمون کالس تو اومد استاد

 خوابم؟ من:مرواريد

 !!!بزن منو سمن:نازنين

 ...بزنه منو ميخوام يکيو االن:من

 ...صباغه نميشه باورم:رويان

 .ميکنه تالفي اينجا االن کردي اذيتش هرچي...ميبره آبروتو االن سمن:پريناز

 ...واي:من

 ميخوني؟ هنوزم دمور...داريم قديمي و جديد دانشجوهاي...خب:صباغ آقاي

 .استاد بله:من

 .بنويسن هم بقيه بده بعد...بنويس گروهتو و خودتو اسم.بردار بزرگ برگه يه:-

 .استاد چشم:-
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 کالس سر کلي من...ميکرد شوخي باهامون خيلي.ميرفتيم کالس ژنتيک سال9 صباغ پيش ما

 !!ميکردم اذيتش

 ...کرد شروع درسو و گفت مقررات سري يه...نوشتن اسماشون همه

 .ميخوام معذرت رها رفتار بابت جان سمن:ارسالن

 .شو خفه ببخشمت ميخواي اگه:من

 ...نگفت هيچي شوک از بيچاره

 نمهما عنوان به کردي قبول که ممنون جان ارسالن:گفت کالس آخر و شد تموم کالسش صباغم

 ...باشي کالسم سر

 .بود وظيفم...ميکنم خواهش:ارسالن

 !!ها پايينه ساميار سمن:نازينين

 ...نياد گفتم بهش:من

 .نميزني هم اضافه حرف ميشي ماشينش سوار ميري:نازنين

 ندارم؟ ماشين گفتي بهش:من

 ...برو.آره:نازنين

 ...پايين رفتم و کردم خدافظي ها بچه از

 بزنيم؟ حرف ميشه:ارسالن

 !!!نيا منم قدمي يک دانشگاه تو:من

 ...شدم سوار...چشاش رو عينکشم بود نشسته لنکروز تو...ساميار پيش رفتم سريع

 .سالم:من

 خوبي؟:ساميار

 .آره:من
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 شده؟ چي:ساميار

 .سرت رو بريزن دخترا ندارم حوصله ببيننت ممکنه...بريم زودتر اينجا از:من

 ...باشه:گفت و خنديد ساميار

 ما توجهم کسي که نشستيم جايي...داخل رفتيم و شديم پياده داشت نگه شيک رستوران يه جلوي

 ...داديم سفارش غذا و نشه

 .ميشنوم.خب:ساميار

 پاريسي؟ کي تا:من

 .بگو نپيچون.ديگه ي هفته آخر تا:ساميار

 .کردم تعريف براش چيزو همه

 ...اخم با ولي بود جذاب صورت هر در...نميومد بهش اصال که چيزي..بود کرده اخم ساميار

 نميگي؟ چيزي چرا:من

 .زديش کردي خوبي کار:ساميار

 نميشه؟ بد:من

 .ميکنم آدمش خودم...ارسالن اما..نباش نگران.نيست مهم نه،اصال:ساميار

 .گرفتيم بستني دسر واسه بعدم...خورديم و اومد غذامون

 .ننداخت تيکه بهت صباغ آوردي شانس:ساميار

 ...آره:من

 بگيريم؟ عکس:گفت و نشست کنارم اومد روبروم از...خنديد

 ...گرفتنت عکس عشق با منو کشتي:من

 .خونه سمت رفتيم شد تموم که بستنيمون...گرفتيم عکس و کرد تنظيم گوشيشو

 ساميار؟ بگم چيز يه:من
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 .بگو:ساميار

 .نيست پيچيده اصال!!کنم؟؟ حل ارسالنو قضيه خودم ميشه خب،راستش:من

 .ميگي من به ميکني هرکاري:ساميار

 ...شدم بزرگ بخدا..ساميار باشه:من

 ...ميترسيدم موضوع اين از هميشه:ساميار

 .نيست ساالر و تو مث دنيا تو برادري هيچ مطمئنم.خوشحالم االن من...بيخيال سامي:من

 .خونه تو رفتيم بعدش و پارکينگ تو برد ماشينو...رسيديم

 .کجاست ببين بزن ساالر به زنگ يه:ساميار

 ...گرفتم شمارشو

 .عشقم بگو:ساالر

 !!چي؟:من

 .حتما پيشتم شب تا که ميشناسي منو عزيزم:ساالر

 شدي؟ ديوونه سالي:من

 کنم؟ بدقولي شده تاحاال من دلم عزيز:ساالر

 ميزني؟ حرف کي با:اومد رونيکا جيغ صداي

 ...خنديد اونم...بشنوه ساميارم گذاشتم آيفن رو گوشيو خنديدم من

 ...سمنه کردم شوخي بابا بيا!!کجا؟؟ رونيکا:ساالر

 ...ميگي دورغ:رونيکا

 ...سمنه ساميار جون به:ساالر

 ...بزار مايه خودت از...هستيا آدمي عجب:ساميار

 ...من هستم داداشم چاکر:ساالر
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 سمن؟ الو...من بده گوشيو:رونيکا

 .که ميشناسي ساالرو بيخيال...رونيکا سالم:گفتم و خنديدم من

 .کرده ديوونم...که ميکنه چيکار نميدوني تو آخه:رونيکا

 ...ديگه کن آدمش:ساميار

 ميشنوي؟ داري تو ساميار:رونيکا

 خوبي؟...ميرسه نظر به اينطور:ساميار

 !!!بزاره داداشت اگه...آره:رونيکا

 .ميدم اجازه من...بکشش:ساميار

 .بده بهش گوشيو:من

 .سمن بگو:خند با ساالر

 ميکني؟ اذيتش چرا.نميذاشتم زندت بودم رونيکا جاي من.نخند کوفت:من

 ميکني؟ طرفداري اون از منيا خواهر:ساالر

 .عشقم مرسي شوهرم خواهر:رونيکا

 .ميخوابي خيابون تو امشب کني اذيتش ساالر:من

 .سرورم ببخشيد چشم باشه...اوه:ساالر

 مياي؟ کي ديگه نشو مسخره:خنديدم من

 .ديگه ساعت3 يه:ساالر

 .خدافظ.باشه:من

 .قربونت:ساالر

 .کرده نصيبم خدا ديوونه تا9...خواهر از نه آوردم شانس برادر از نه...ميبيني خدا تورو:ساميار

 ...شکست ديوار به خورد داد جاخالي...سمتش کردم پرت محکم ميزو رو ليوان
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 !!!ميخورد؟؟؟ بهش اگه کردم سکته خودمم...ميکرد نگاه منو تعجب با

 چي؟ ميخورد من به اگه!!!!بود؟؟ کاري چه اين:ساميار

 ديوونم؟ من...بود همين قصدم...ميخورد...خب:گفتم و باشم ريلکس کردم سعي

 .ديوانه رواني...کردي ثابت کارت اين با:ساميار

 .خورد آب رفت

 ديوونه؟ ميخوري ميوه:ساميار

 .بدي جاخالي نميتوني باش مطمئن کنم پرت ايندفه ساميار:من

 ...برد خوابم و کردم عوض لباسمو.اتاقم تو رفتم منم...نگفت چيزي و خنديد ساميار

 سمن؟...ميشه ديرمون پاشو سمن:ساالر

 .بخوابم ميخوام...ساالر ميکنه درد سرم:من

 .ساميار اتاق تو رفت ساالر

 .نمياد:ساالر

 ...ميشه ناراحت محسن...نمياد؟زشته چي يَني:ساميار

 ...ميکنه درد سرش ميگه:ساالر

 بيدارش...نميبره خوابش شب بعد...خوابه ساعته4.خوابيده 1ساعت خوابه؟از کي از ميدوني:ساميار

 .کن

 .ديگه بخوابه بزار ميکنه درد سرش بچه:ساالر

 .ميکنم بيدارش من حاضرشو برو تو:ساميار

 ...تخت رو نشست.اتاقم تو اومد

 جان؟ سمن:ساميار

 چنده؟ ساعت.ميکنه درد خيلي سرم سامي:من
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 .7311:ساميار

 .گرفت درد بيشتر سرم شدم بلند يهو

 ...آخ:من

 ميکنه؟ درد سرت واقعا:ساميار

 .خيلي...آره:من

 ...ميخوابي ساعت نيم بعدازظهر هميشه تو...ديگه خوابيدي زياد:ساميار

 نکردي؟ بيدارم چرا خب:من

 .نميدونست که ساالرم...بودم بيرون:ساميار

 نميدونستم؟ چي من:ساالر

 .ميخوابه ساعت نيم فقط بعدازظهرا خواهرت اينکه:ساميار

 بريم؟ بايد کجا حاال:من

 .ديگه محسنه کنسرت:ساميار

 .نمياد خوشم اون از که من:من

 فردا...بخواب...نميکنم اصرار ميکنه درد سرت اگه:گفت لبخند با و ريخت بهم موهامو ساميار

 نه؟ تعطيلي

 .ديگه آره:من

 !!!حفظي؟؟ اينو ي برنامه تو:ساالر

 .بگير ياد تو:من

 .بيرون رفت و نگفت چيزي ساالر

 ...سمن شد ناراحت:ساميار

 .بخير شب:من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر SingerDemor | شدم مي عاشق نبايد رمان

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

 

368 

 

 نميخوري؟ شام سمن.بخوابي خوب:ساميار

 .مرسي نه:من

 .بخوابي راحت ميکشم هم خونه تلفن.کن خاموش گوشيتم:ساميار

 .باشه:من

 ...خورد زنگ گوشيش که بود توراه....رفت

 بله؟:ساميار

 .سالم:نازنين

 نازي؟ خوبي:ساميار

 تو؟ خاموشه؟پيش گوشيش چرا سمن.مرسي.آره:نازنين

 .خوابيده خونه ميکرد درد سرش سمن.کنسرت ميرم دارم من.نه:ساميار

 خورده؟ شام:نازنين

 .نميخورم گفت:ساميار

 .پيشش ميرم پس خب:نازنين

 هستي؟ شب تا.باشه:ساميار

 .آره:نازنين

 داري؟ کليد...ميبينمت پس:ساميار

 .باشم داشته کنم فک:نازنين

 ...ميشه بيدار سمن نزن زنگ پس:ساميار

 .خدافظ فعال...باشه:نازنين

 ...بود ما خونه هليا و رويان با بعد ساعت نيم کرد قطع که گوشيو

 ...زدن زنگ
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 !!!کني؟ قطع آيفونم نميشد ساميار:شدم بلند تخت رو از من

 ...کردم باز در ها بچه قيافه ديدن با

 ...داري کليد که مگه؟تو داري مرض نازنين:من

 .آخه ميکنه تحملت چطوري ساميار...کن درست سرتو جنگل برو:نازنين

 خوبي؟:رويان

 .ميکنه درد خيلي سرم:من

 .کردم درست موهامو اتاقم تو رفتم

 ...ايستاده پزشک تا1مقابلت..عزيزم:هليا

 .متوجم بله:من

 رفتن؟ کردن ول تورو داداشات:رويان

 .ميکرد درد سرم ديگه ولي باهاشون برم کردن اصرار خيلي:من

 محسن؟ کنسرت نگفتي ما به چرا تو:هليا

 ...که بود بنرش جا همه!!وا:من

 .خنگول ميرفتيم باهم ميگفتي:نازنين

 .مياد بدم محسن از من:من

 .بيرون بريم حاضرشو...ديگه نداري سليقه:رويان

 يرون؟ب بريم ميگي تو بعد نرفتم باهاش ميکنه درد سرم گفتم اون به...ميشه ناراحت ساميار:من

 .حاضرشو سريع.من با ساميار:نازنين

 ...بيرون رفتيم شدم حاضر

 نازي؟ خريدي جنسيس دوباره:من

 ؟!خريده براش شما برادر:هليا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر SingerDemor | شدم مي عاشق نبايد رمان

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

 

371 

 

 .خنديد نازنين

 !!!ميکني؟ شوخي:من

 !!سفيده نميبيني:رويان

 برات ساميار نميشه باورم ولي داشت دوس قرمزشو نازنين چون کردم تعجب که نظر اون از:من

 .باشه خريده

 .هست خودشم نام به:رويان

 برات؟ خريد کي!!!نه؟:من

 من...اباب گرفتيم دعوا رنگش سر کلي.بيرون اومدم باهاش باره وليدومين...ميشه اي هفته3:نازنين

 مدماو کوتاه ميخريد داشت خودش چون منم ديگه...تابلو قرمز سفيد ميگفت اون قرمز ميگفتم

 .کردم قبول

 ...نازي ديگه تو مهمون شام!!!داداشم جذبه ايول:من

 !!!تو؟ دنبال اودم چرا پس:نازنين

 ...عوضي:من

 .عقب رويان منو نشست جلو هليا...شديم ماشين سوار و خنديديم

 !!نشناسنا منو بريم جا يه نازي:من

 .نباش نگران:نازنين

 نيس؟ چرا مرواريد:من

 .داشت قرار آرشام با:هليا

 ...داشت نگه رستوران يه جلوي

 !!!کجاست؟ ديگه اينجا...اوه:من

 چطوره؟:نازنين

 ...دختر محشره:رويان
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 ...نيست دختر ديگه که اون:من

 ..شين پياده...سمن ببند:نازنين

 ...شديم پياده و خنديديم سه هر

 ..رستوران تو رفتيم

 ...نشستيم خوب جاي يه

 بخوريم؟ چي خب:من

 ...عاليه استيکاش اينجا:نازنين

 ...استيک همه پس:رويان

 ...ميکردم نگاش تعجب با رز گل شاخه يه با دستم داد کوچيک پاکت يه اومد گارسون

 ايينشپ بعدم...ميکنم درستت ولي سختي:بود نوشته که بود برگه يه روش...گرفتم ازش پاکتو

 .بود شماره

 داده؟ کي اينو:عصبانيت با من

 .ازم گرفت پاکتو نازنين

 !!!هست؟ اينم ميرم من هرجا چرا آخه..واااي!!!ارسالن؟....کرد اشاره اي ديگه سمت به گارسون

 .اينجا از بريم:شدم بلند جام از من

 !!!سمن بشين:نازنين

 بود؟ چي توش نديدي:من

 .نشستم...ديدن رو نامه رويانم و هليا

 .رفت گرفت سفارش گارسون

 چي؟ يعني!!!ميکنه؟ درستم ولي سختم!!بده؟ گل من به کرده جرئت چطور:من

 .سمن باش آروم:هليا
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 !!دارن؟ فرقي چه...راتين عين اينم:من

 .ديگه کن تمومش:نازنين

 .داشتم کم همينو واي...شويي دست سمت رفتم

 چطوره؟ حالتون...دمورگان خانوم سالم:راتين

 .لطفا کنار بريد:من

 رد؟آلفردک چيکار من با داداشت ميدوني:گفت عصبانيت با و ديوار به چسبوندم کشيد دستمو راتين

 کجاس؟ جونت

 .بود حقت کرد هرکاري ولي کرد چيکار باهات ساميار نميدونم من..شو خفه:من

 رفتهگ خون عسليشو چشاي...ارسالن...گرفت دستاشو يکي که صورتم تو بزنه کشيده خواست

 ...بود

 ميکردي؟ غلطي چه داشتي:ارسالن

 هستي؟ کي ديگه تو:راتين

 .بزنيش ميخواستي که کسي شوهر:ارسالن

 کيه؟ ديگه خر اين...بود نامزدت آلفرد که قبال:راتين

 ...سمن:تعجب با نازنين

 ...کرد بغلم...من طرف اومد نازنين...راتين دهن تو زد مشت محکم ارسالن

 خوبي؟:نازنين

 ...آره:گفتم اي خفه صداي با من

 .بريم بيا...کن ول لَشو اين...ارسالن:نازنين

 ...نشست ما ميز سر ايندفه

 سالم بهش گيجي با و شدن بلند ميکردن نگاه تعجب با مارو که همونطور هليا و رويان

 ...نشست و داد جوابشون اونم...کردن
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 سر آوردن ارسالنم غذاي..بود اومده غذاهامون...خوردم يکم و آوردن آب...بيارن آب گفت ارسالن

 ....ما ميز

 .غذاتو بخور:نازنين

 .ندارم ميل:من

 ...پريده رنگت...ببينه اينطوري تورو ميکنه سکته ساميار...ديگه بخور:رويان

 ...لطفا بخور:نازنين

 يول نخندم ميکردم سعي....بخندم من تا ميگفت پرت و چرت همش ارسالنم و خوردم غذا کم کم

 ...کرد مقاومت نميشد اوقات گاهي

 ...ميکنم حساب من بديد اجازه اگه:ارسالن

 ...منن مهمون ها بچه...ممنون..نه:من

 ...هستن منم مهمون پس:ارسال

 .صندوق سمت رفت شد بلند و بدم جوابي نذاشت

 گفت؟ چي اين:من

 ...ايه العاده فوق پسر سمن:نازنين

 ...عاليه:رويان

 ...بيرون رفتيم و شديم بلند ميز پشت از

 .شد جبران امروزتون رفتار...کردين لطف خيلي...ممنونم:من

 بياي؟ من با ميشه:ارسالن

 ...ميبينيمت خونه...جان سمن برو...ميشه آره:گفت سريع نازنين بگم چيزي اينکه از قبل

 کجاست؟ ماشينتون:پرسيدم و دادم تکون سري من

 وت ساميار صداي...شديم سوار...شد خاموش روشن مازراتي يه چراغ زد دزدگيرو لبخند با ارسالن

 ...زدم لبخند...بود عالقم مورد آهنگ...پيچيد ماشين
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 کردم نمي فکر بود اتفاقي

 شم رو به رو تو با که

 زود انقدر که يا

 آسوني اين به

 شم رو زيرو نگاه يه با

 تونه مي کسي نميدونستم

 شه عاشقم راحتي اين به

 شبهاش و روزا دنياش ي همه

 شه من مال و بياد ساده

 دارم دوست

 دارم دوست

 اشتباهه که بگن دنيا همه اگه حتي

 دارم دوست

 بريدم دنيا از وقتي

 ديدم

 هست من شبيه هم يکي

 خسته

 خسته

 گفتم دلم تو آروم خيلي

 و حرفام شنيدي تو و اينه جُفتم

 من واسه هستي که همين
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 بســـــــــه

 خواست مي اون خيلي

 العاده فوق

 دارم دوست

 دارم دوست

 اشتباهه که بگن دنيا همه اگه حتي

 دارم دوست

 تونه مي کسي نميدونستم

 شه عاشقم راحتي اين به

 شبهاش و روزا دنياش ي همه

 شه من مال و بياد ساده

 دارم دوست

 دارم دوست

 دنيا همه اگه دنيا همه اگه حتي

 اشتباهه اشتباهه که

 دارم دوست

 کردم نمي فکر بود دارماتفاقي دوست

 شم رو به رو تو با که

 زود انقدر که يا

 آسوني اين به

 شم رو زيرو نگاه يه با
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 تونه مي کسي نميدونستم

 شه عاشقم راحتي اين به

 شبهاش و روزا دنياش ي همه

 شه من مال و بياد ساده

 دارم دوست

 دارم دوست

 اشتباهه که بگن دنيا همه اگه حتي

 دارم دوست

 بريدم دنيا از وقتي

 ديدم

 هست من شبيه هم يکي

 خسته

 خسته

 گفتم دلم تو آروم خيلي

 و حرفام شنيدي تو و اينه جُفتم

 من واسه هستي که همين

 بســـــــــه

 خواست مي اون خيلي

 العاده فوق

 دارم دوست

 دارم دوست
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 اشتباهه که بگن دنيا همه اگه حتي

 دارم دوست

 تونه مي کسي نميدونستم

 شه عاشقم راحتي اين به

 شبهاش و روزا دنياش ي همه

 شه من مال و بياد ساده

 دارم دوست

 دارم دوست

 دنيا همه اگه دنيا همه اگه حتي

 اشتباهه اشتباهه که

 دارم دوست

 دارم دوست

 

 ميزني؟ لبخند شنيدنش از بازم زنده اونم بشنوي آهنگو اين بار31 روزي شايد:ارسالن

 .نوشتم خودم آهنگو اين ي ترانه...نميشم خسته آهنگاش از هيچوقت...برادرمم عاشق من:من

 .قشنگه خيلي:ارسالن

 .ممنون:من

 بود؟ کي پسره اون بپرسم ميتونم:ارسالن

 .نه:من

 ارتوشم ميشه:گفت که کردم تشکر شدنم پياده موقع...نزد حرفي ما خونه به رسيدن تا ارسالن

 باشم؟ داشته
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 .ميزنم زنگ تک بهت:گفتم بعد کردم فک يکم

 .مرسي.باشه:ارسالن

 ...رفت و زد بوق

 ...طرفم اومدن شدن پياده ماشين از ها بچه

 شد؟ چي بگو زود:رويان

 .کنم آسفالت مغزتو همينجا ميخواد دلم نازنين:من

 شد؟ چي بگو بترک...بابا بمير:نازنين

 .هيچي:من

 هيچي؟:گفتن باهم سه هر

 .تو بريم...مرض:من

 ...خونه تو رفتيم

 گفت؟ چي بگو:هليا

 .براش بيفته شمارم دادم پيام ارسالن به گوشيم با

 .نگفت چيزي خونه تا اونم.نه گفتم منم بود؟ کي پسره اون بپرسم ميتونم گفت فقط:من

 چيه؟ آلفرد قضيه حاال:نازنين

 با چوقتهي ولي!!!نامزدمه بود گفته بود گرفته دعوا راتين با اون بارم يه بوديم کيش.بابا هيچي:من

 شاخ داشتم من...گفت راتين به چي ديوونه ارسالن بدونين اگه واي...نبوديم خوب هم

 !!!ندم سوتي کردم تالش خيلي...درمياوردم

 مگه؟ گفت چي:هليا

 .شوهرمه گفت برگشت يهو:من

 !!!شوهر؟...چيزي دوستي...نامزدي ميگفت باز...ارسالن ايول:نازنين
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 .گرفت حالشو خوب ولي:من

 ...شد بلند گوشيم صداي

 خوبي؟:بود داده پيام ارسالن

 ...ميده پيام انگليسيم...ارسالنه:من

 !!بده؟ فارسي مملکت دکتر:نازنين

 ...بودم جوابشو فارسي ميخوام:من

 .ببينم من بده گوشيو...ميکني غلط:رويان

 .داد جواب خودش گرفت ازم گوشيو

 رويان؟ گفتي چي:من

 ...خنديد نازنين...داد نشون نازنين به رويان

 ...ببينم:من

 ...حتمي مرگت:نازنين

 ...رويان...نميشه باورم:نگاهکردم گوشيم به تعجب با من

 ...داد جواب بيا سمن!...عزيزم خوبم...اوه:هليا

 !عزيزم خوبي که خوشحالم بود گفته و بود فرستاده خنده شکلک

 ...دويد اونم رويان طرف رفتم

 .ميکشمت رويان وايسا:من

 ...بابا برو:رويان

 ومدنا ميخنديدن داشتن که ساالر و ساميار...شد باز خونه در که ميزديم داد و ميدويديم داشتيم

 ...ميکردن نگاه مارو و کردن سالم تعجب با...تو

 شده؟ ديوونه باز چرا شده؟اين چي:ساميار
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 ...ديگه تو خواهر:نازنين

 ...ندو ديگه بسه...سمن:ساميار

 ...وايسادم من...زدن رو خونه در

 ...لعنتي شدم خسته:رويان

 ..کرد باز در ساميار

 ...بود پاييني واحد پيرزنه

 ...شبه 39خبره؟ساعت چه پسرم:-

 ميخوابونمشون االن...شيطونن يکم هاش بچه دوستم خانوم حاج ميخوام معذرت واقعا من:ساميار

 .شما ببخشيد بازم...ميشن ساکت

 ...ميزنن جيغ همشم...بود زياد خيلي صدا و سر...زدم در اومدم که ببخشيد ما...پسرم نه:-

 ...ديگه ببخشيد شما:ساميار

 خودم طرف کرد پرت محکم که طرفش کردم پرت بالشو...خنديدن يهو همه بست در تو اومد

 .کاناپه رو افتادم

 ...کشتمت خوردي تکون:ساميار

 ميکردين؟ دعوا چرا:ساالر

 .بود خصوصي:من

 بودين؟ بيرون شام:ساميار

 .آره:نازنين

 رفتين؟ کجا:ساالر

 ...ميبرمت بعدا من...نازي نگو:من

 کردي؟ حساب تو:گفت من به رو ساميار
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 ...بگم چي نميدونستم...شديم ساکت يهو هممون

 ...ها خوشه دلت:نازنين

 کرد؟ حساب کي:ساميار

 امشب؟ گرفتي عکس:من

 !!!کنم چيکار حاال...ميفهميد ميکردم مخفي ازش چيزيو يه وقت هر...کرد نگام يکم ساميار

 ...مياد خوابم من:نازنين

 ...بخوابيم بريم بيا:کشيد دستمو طرفم اومد

 .بستيم در و من اتاق تو رفتيم و گفتن بخير شب هليام و رويان

 ...ميکرد نگاه جدي اونطوري تورو ميکردم سکته داشتم من...لعنتي:رويان

 .ديگه ميشناسمش من...بابا ميکنه اونطوري الکي:نازنين

 ...نميکنه ول نکشه حرف تا!!!چيه؟ الکي:من

 ..شديم خفه همه يهو...زد اتاق در

 بله؟:من

 خودم دارم اي جذبه چه:گفت و خنديد بعد کرد نگامون تعجب با اول اومد ساميار

 ميخورين؟...ميکنم درست کاکائو شير دارم!!!نميدونستم

 .بيار...آره:نازينن

 ديگه؟ امر:ساميار

 ...بگيره خوابمون ممکنه چون بيار سريعتر:نازنين

 ...ميکنم آدم آخر رو تو:ساميار

 گفتي؟ چي نشنيدم:گفت و کرد نگاه چشاش تو شد بلند خنده با نازنين

 ...بيارم کاکائو شير واستون من تا...بدين ادامه صحبتاتون به شما...عزيزم هيچي:ساميار
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 .بيرون رفت

 !!!ميزني حرف باهاش اينجوري که داري رو خيلي:من

 کوتاه نم جلوي کال ولي نيست حاليش هيچي ديگه بشه عصباني وقتي چون ميترسم ازش:نازنين

 !!!مياد

 ...تو اومدن شيرکاکائو با ساالر و ساميار که زديم حرف يکم

 .نشستن زمين رو کنارمون اونام

 گرفتين؟ عکس نگفتي:من

 .بودن بيشتر بازيگرا...بودن همه...بابا آره:ساالر

 !بود نيومده خواهرت اوندفم گفت!!!شدا ناراحت خيلي محسن:ساميار

 شگو پورانو و مرضيه آهنگ بکشيم منو االن...که نيست زور...ديگه نمياد خوشش خب:نازنين

 ...نده گير پس!!! اوناست عاشق سمن ولي نميدم

 .شدم قانع کامال:ساميار

 ...نمياد خوشم همين واسه... طوريه يه...ميکنه گريه داره انگار آهنگاش تو وقتا بعضي:من

 ...ديدمن محسنو ولي ميکنه گريه ميشه احساساتي ديدم مازيارو...کنه گريه نديدم تاحا من:رويان

 ...داره رو گريه حالت خوندنش صداي...نيست گريه اون منظورش:گفت و خنديد ساميار

 !تو ميگيري سخت چقدر!!!داري؟ کار مردمم خوندن حالت به سمن اووو:رويان

 ...خورديم شيرکاکائومون و خنديديم

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

 من...تنرف گفتن بخير شب و آوردن تشک ساميار و ساالر..بخوابيم ميخواستيم ديگه بود 3ساعت

 ...زمين رو نازنين و هليا و خوابيديم تختم رو رويان و

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

 بيداري؟:داد پيام نازنين به ساميار

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر SingerDemor | شدم مي عاشق نبايد رمان

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

 

383 

 

 ...گرفته خوابم ولي.آره:نازنين

 .من اتاق بيا:ساميار

 شدي؟ ديوونه:نازنين

 .بيا.سالمم کامال...نه:ساميار

 ...چيزي خواهشي يه...نده دستورم.بخواب بگير.نميشه:نازنين

 .ديگه بيا نازنينم:ساميار

 ...باشه:نازنين

 واهشخ:گفت لبخند با و ديوار به چسبوندش ساميار...ساميار اتاق تو رفت خوابيم ما شد مطمئن

 ...ميدم نشون دستور و خواهش بهت االن!!ميدم؟ دستورم..آها بودي؟ گفته چي ديگه!!آره؟ کنم

 .....و خنديد نازنين

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

 نازنين شدم متوجه تازه...اومدم بيرون اتاق از و شستم صورتمو....شدم بيدار2ساعت من

 ...نبود اتاقش تو ساالرم...نيست

 ...ديشب اينا واي...کردم باز در...ساميار اتاق سمت رفتم

 ...نخورد زنگ گوشيم...واي:گفت و خودش پيشوني تو زد من ديدن وبا خورد تکون يکم ساميار

 ...ساميار:من

 !پاشو نازي:ساميار

 !!!پاشم؟؟ ميگي االن داشتي نگه بيدارم 5تا بابا برو:نازنين

 ...سمن نازي:گفت حرص با ساميار

 ...بخوابم بزار برو...ديدم چشام با مرگُ ديشب بخدا سمن:گفت آلودگي خواب با نازنين

 .باش زود. بيرون بيا تو ساميار...پررويين خيلي:من
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 ...بود دستش نون...اومد ساالر...کردم روشن سازو چاي...بستم محکم در و بيرون اومدم اتاق از

 .سالم:من

 ...ودب باال معمول طبق که آستيناشم...کرد باز ورزيشو کاپشن زيپ و داد جوابمو لبخند با ساالر

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

 .ميفهمن همه االن:ساميار

 ...ديگه همينه ميکني روي زياده وقتي...سرجام برم من بزار ساعت گفتم بهت:نازنين

 بخوابي؟ ميخواي تو:ساميار

 ...بخوابم بزار برو...ميزنمتا ميشم پا ساميار:نازنين

 .بگيرم دوش ميرم:ساميار

 ساميار؟:نازنين

 جانم؟:ساميار

 بگي؟ بهش نميخواي:نازنين

 .گفتم شايد حاال...بخواب تو...نميدونم:ساميار

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

 ...اومدن هام بچه

 ...بخير صبح:ساالر

 ...ميز سر نشستن و چيدم ميزو...کردن سالم بهش دو هر

 نيست؟ نازنين:رويان

 .بخوابه بيشتر ميخواد بود شلوغ سرش ديشب:من

 ...که نبود اتاق تو:هليا

 ...ساالر جون بگو:کرد نگاه من به خنده با ساالر
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 !!!نخنديا ساميار جلوي:من

 !!!کين؟ ديگه اينا بابا:خنده با ساالر

 !!بود زده خشکشون هليا و رويان

 .سالم:ساميار

 زي؟بري چاي واسم ميشه:گفت و ميز پشت نشست ريلکس خيلي...بود خوشتيپ هميشه مثل

 .ريختم براش شدم بلند بعد کردم نگاش يکم

 ...کرديم جمع ميزو شد تموم که صبحانه

 بگيري؟ آژانس واسمون ميشه سمن:رويان

 ...بمونين ناهار!!کجا؟؟:من

 .داره کار خونه بره بايد هليام رامون پيش شرکت برم بايد من.مرسي...عزيزم نه:رويان

 .ميرسونمتون من حاضرشين...نميخواد آژانس:ساالر

 .ميريم خودمون نميشيم مزاحم:هليا

 .حاضرشين برين.ميبرمتون...بابا نه:ساالر

 ...رفتن کردن خدافظي بعد دقيقه31

 .نارمک نشست ساميارم...ميداد داشت ديروز آکادمي قسمت اولين تکرار...تلويزيون جلوي نشستم

 سمن؟:ساميار

 .ندادم جوابشو

 .که نکردم اشتباهي کار:ساميار

 ....اتاقم تو رفتم بعدم و کردم نگاه چشاش تو عصبانيت با

 نشي؟ عصبي ميدي قول بگم چيز يه:گفت و کرد بغلم تخت رو کنارم نشست...اتاق تو اومد دنبالم

 .نه:من
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 !!!بودي مهربون که تو سمن:گفت و خنديد

 !!!خبرته؟ چه...که بود اينجا نازنين پيش روز9 همي...حرکتت بود زشت خيلي:من

 .منه زن االن اون...بمونم اون بدون نميتونم..دارم دوسش واقعا من....کردم عادت بهش:ساميار

 ...ميدونم که اينو:من

 .قانونيمه زن:ساميار

 هتب که ببخشيد عزيزم:گفت و گرفت دستامو جلوم اومد شد بلند تخت رو از....کردم نگاش فقط

 ...ولي نه که يهويي يعني...شد يهويي...نگفتم

 ...تو ساميار:من

 نيندو فعال گفتم من ولي بدوني تو که کرد اصرار خيلي نازنين سمن:بدم ادامه حرفمو نذاشت

 .بهتره

 .ميکنه مخفي من از ازدواجشو برادرم که بدم اينقدر...خودم واسه متاسفم:گفتم گريه با من

 ...سمن...ديگه ميخوام معذرت. ميکنم خواهش...ديگه نکن گريه:گفت و کرد بغلم ساميار

 ...بيرون برو:گفتم و کردم پاک کردم،اشکامو جدا ازش خودمو...خورد زنگ گوشيم

 ...بگم ميخواستم ديگم چيز يه:گفت و کرد نگام ناراحتي با ساميار

 ...حاملس نازنين البد:من

 .فعال البته...تو مال فراريم...فروختم ماشينتو...ديوونه نه:گفت و ريخت بهم موهامو خنديد ساميار

 ...ديگه برو.نداره اشکال...ميکني خودتو کار باالخره ميدونستم:من

 !!نميکنه؟ ول که کيه:گفت و کرد اشاره گوشيم به ساميار

 .ندارم حوصلتو ديگه برو:من

 .دادم جواب گوشيمو... که ارسالنه...و بيرون رفت خنده با

 .سالم:من
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 !!نميدادي؟؟ جواب چرا:گفت عصبانيه ميداد نشون که صدايي با ارسالن

 زدي؟ داد االن:من

 ...فقط...فقط من...نه:گفت آرومتر

 ...ندارم حالي ديگه که شده وارد استرس بهم امروز اينقدر...بگو لطفا:من

 شده؟ چي:ارسالن

 زدي؟ زنگ داشتي کاري...هيچي:من

 ....بيرون بريم ناهار باهم ميخواستم:ارسالن

 .نميشه...ميشناسن منو همه:من

 .لطفا نباش نگران...امنه جاش:ارسالن

 .بفرست برام آدرسو باشه:من

 ...دنبالت ميام..آآ..خب:ارسالن

 ...ميفهمه ساميار.نميشه:من

 .ميفرستم برات آدرسو.باشه:گفت کالفگي با ارسالن

 باشم؟ اونجا چند ساعت...39311ساعت االن:من

 .ميخورم ناهار دير خوبه؟من9:ارسالن

 .خوبه...آره:من

 .فعال...ميبينمت پس:ارسالن

 ...نفهم ي پسره....کرد قطع گوشيو خدافظ بگم اودم تا

 ...بود خيس موهاش...بيرون اومد ساميار اتاق از نازنين...بيرون رفتم

 اينجا؟ داشتي لباسم تو:من

 .آره:گفت و خنديد نازنين
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 ...ميگم تبريک ازدواجتو:گفتم و زدم خندي نيش من

 ...ميکرد نگام فقط ساميار

 ...من سمن:نازنين

 ...باشم دوستت ديگه نميکنم فک!!بگي؟؟ بهم ميخواستي!!!چي؟؟ تو:من

 !!!شديا مسخره دوباره:نازنين

 ...کردم روشن سازو چاي...آشپزخونه تو رفتم

 ايچ بيا نازنين...نيستم ناهار منم...بگيره غذا بيرون از بزن زنگ ديرکرده که ساالر ساميار:من

 ...ميکني ضعف بخور

 ...ديگه خواهرشوهرمم عاشق من:گفت و طرفم اومد لبخند با نازنين

 .ميدونم...بله:من

 .بدو...اتاقم تو بيا بخور...زد زنگ بهم ارسالن:گفتم گوشش نزديک

 .ميام االن برو...ايول:نازنين

 ميري؟ کي با:ساميار

 .که گفتم دوستم با:من

 باشه؟ نکن دير:ساميار

 .باشه:من

 سمن؟:کرد صدام بازم که اتاقم سمت ميرفتم داشتم

 چيه؟ ديگه:من

 ....کرد نگام لبخند با فقط

 ...اومد و خورد چاييشو سريع نازنينم...اتاقم تو رفتم و کردم الکي اخم من

 ...بگو زود:نازنين
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 ...بيرون برم ناهار باهاش قراره:من

 .عشقم شدي آدم باالخره...ايول:گفت و بغلم تو پريد

 ...ميبخشمت شرط يه به فقط ناراحتم ازت هنوزم که کن ولم:من

 چي؟:گفت و خنديد نازنين

 ...باشم متفاوت امروز ميخوام:من

 بپوشي؟ ورزشي لباس نميخواي يعني:خوشحالي با نازنين

 .نه:من

 !!!بود؟؟؟؟ کجا تاحاال ارسالن اين... عاشقتم...عاليه:نازنين

 .ميشنوه ساميار...هيس:من

 نارواي تاحاال ميپوشي؟اصن پرتارو و چرت اون داري لباس همه اين تو سمن:کمدم سر رفت نازنين

 ...خوشگلن پوشيدي؟؟چقدر

 .خريده ساميار رو همه...نپوشيدم نه:من

 ...خب...نداري سليقه تو آخه ميگم:نازنين

 ميخورد دکمه يه بعد بود باز يقش تاسينه و 7يقه..بود زانو باالي که آورد در قرمز مانتوي يه

 لوازم و مشکيم لي شلوار با درآورد گوشم سه قرمز مشکي شال يه...بود رب سه آستيناشم

 ...کوچيک مشکي کيف و قرمز بلند پاشنه کفش..آرايش

 ببينم؟ دستتو الک:نازنين

 .نميخواد الک...خوبه:گفت و کرد فک يکم...بود اي گلبه قرمز دستم الک

 ...روبروم نشست

 !!!نکنيا آرايش زياد:من

 .نکن دخالت شو خفه:نازنين

 ...ادب بي:من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر SingerDemor | شدم مي عاشق نبايد رمان

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

 

391 

 

 و سرم گذاشت شالو...پوشيدم آسيکسمو مشکي تاپ مانتومم زير...پوشيدم لباسو و کرد آرايشم

 ...دستم انداختم تراستمم ساعت..عقب داد

 ...که شدي چي نميدوني...واي:نازنين

 !!!شدم؟ چي:من

 ببين؟:گفت و قديم آيينه طرف برد منو

 ...واي!!!موند باز دهنم خودم ديدن از

 ...زياده آرايشو نازنين:من

 ...وايسا نه...بريم...خوبه خيليم..بابا برو:نازنين

 ...ميديد فوتبال داشت ساميار...بيرون رفت خودش

 ...پاشو ساميار:نازنين

 ...مهمه...ميگم پاشو:ساميار

 چيه؟...تو دست از:ساميار

 ...بيا سمن:گفت و گرفت چشاشو

 ...نميزد پلکم ساميار...برداشت ساميار چشاي جلوي از دستاشو...بيرون رفتم

 !!!کرده چه من خانوم...واي:ساميار

 ...ه به سالم:تو اومد غذا با ساالر

 ...زد خشکش اونم

 !!!نکردم تغيير اونقدرم بابا:من

 نديدي؟ سمن ساميار:خنده با ساالر

 ...بگيريم عکس بيا:ساميار

 ..شده ديرم من.بابا برو:من
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 ....بيرون اومدم سريع و برداشتم فراريو سويچ

 ...کردم حرکت و زدم مشکيمو عينک...بود آفتاب

 اصليش در از ماشين با...رستوراني عجب اوه...بود لواسون...بود داده آدرس که جايي رسيدم9:31

 ...تو رفتم

 دمورگان؟ خانوم:نگهبان

 .هستم خودم:من

 ...کنين پارک ماشينو چپ سمت برين.منتظرن پارسا آقاي:نگهبان

 ...کردم پارک گفت که جايي همون ماشينو و دادم تکون سري

 و ختنميري داشتن هاشون شوفه که درختايي و مجنون بيد گالي از پر بود بزرگ باغ يه رستورانش

 ليقهس با بود معلوم که اينطور...بود شده طراحي آالچيقا مابين کوچيکم حوض چندتا...ميشدن زرد

 !زکي گفته بهشت به باغش لعنتي...شدن طراحي

 ...داشت هم بسته فضاي و بود رستوران از قسمتي اين فقط تازه

 ...لطفا طرف اين از:طرفم اومد کسي

 ...برد بود ارسالن که جايي منو

 ...اومد طرفم و شد بلند ميز رو از ديدنم با ارسالن

 .دادم دست باهاش و دادم جوابشو منم کرد سالم لبخند با

 .ميز سر نشستيم

 .قشنگيه جاي:من

 ...نميرسه تو زيبايي به ولي.اومده خوشت خوشحالم:ارسالن

 ما بجز هيچکس اينجا چرا...متفاوتم يکم امروز همين واسه دارم قرار کسي با اينجا از بعد:من

 نيست؟

 .منه مال اينجا:گفت بود خورده ذوقش تو که ارسالن
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 ...زدم لبخند فقط همين واسه باشم عادي کردم سعي

 ميخوري؟ چي خب:ارسالن

 ...کن انتخاب تو ممکنه اگه...نخوردم غذا اينجا تاحاال که من نميدونم:من

 داري؟ دوس دريايي غذاي:ارسالن

 .زياد نه:من

 ...ميام االن:گفت و زد لبخندي ارسالن

 ...بود نازنين...خورد زنگ گوشيم

 !!!اومدما االن چته؟همين:من

 ...نميگه ارسالن درمورد خوبي چيزاي ساميار سمن:نازنين

 حرف ساميار با درموردش چرا تو!!!همين...باهاش بخورم ناهار اومدم فقط چيه؟من منظورت:من

 زدي؟

 ...باشه حرفاش به حواست. بازه دختر اينکه مث ولي بهش نگفتم چيزي:نازنين

 .خدافظ:من

 !!!!بفهمم؟ اينارو بايد االن...اَه

 شده؟ چيزي:اومد ارسالن

 .خوبم...نه:من

 خوشم ازت من...شناختي ديگه خونوادمم و چيه کارم و رشته و سالمه چند ميدوني:ارسالن

 ..من با مدت يه ميشه...خب ولي بهتري من از خيلي اومدهميدونم

 .نه:گفتم جدي خيلي و کردم قطع حرفشو

 ...که تو اما:ارسالن

 يمنميتون پس دارم خبر درخشانت ي گذشته از من!!!!ديشبه کمک بخاطر اينجام اگه ارسالن:من

 .باشيم باهم
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 کني؟ اعتماد من به ميشه:ارسالن

 نفسم من!نداره ازت خوشي دل...کن جلب داداشمو باشي؟نظر دوست من با ميخواي...نه:من

 .ميگيرم اجازه ساميار از ميکشم

 .ميشين جدا هم از کنه ازدواج...اي وابسته بهش اينقدر که نيست خوب اصال اين:ارسالن

 ...بدي نظري که نيستي حدي در تو:گفتم عصبانيت با و شدم بلند

 ميکنم خواهش...لطفا ميز سر برگرد...ببخشيد..باشه:گفت و گرفت دستمو که برميگشتم داشتم

 .سمن

 ...کردم نگاش فقط و ميز سر برگشتم

 !!!کردم خواهي معذرت که من:ارسالن

 !بخشيدمت نگفتم:من

 ...بابا هستي کي ديگه تو:گفت و کشيد موهاش تو دستي ارسالن

 !!برم؟:من

 يدوست فقط قصدم من...کني قبولم تا ميکنم بگي هرکاري.باشه...ببخشيد...نه نه:ارسالن

 ...کنم خوشبختت نتونم که باشم داشته کم چيزي نميکنم فک...نيست

 .نداري چيز يه:من

 چي؟:ارسالن

 ....صدا:من

 .نکن قضاوت زود:گفت و زد لبخندي ارسالن

 ...خالي نازنين جاي...واي!!!بخوريم؟ همه اين که خرسيم مگه...من خداي...آوردن غذاهامون

 ميکني؟ نگاه تعجب با چي به:گفت و خنديد ارسالن

 !!!بيارن؟ گفتي غذا همه اين که خرسيم مگه:من

 .بيارن دسرم ميگم بخور...ميخوري چي نگفتي تو خب:گفت و خنديد بازم ارسالن
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 کامل نفر1اندازه به که بود آور اشتها غذاهاش اينقدر نميشه باورم...خوردن به کردم شروع

 ...خوردم

 نميشي؟ چاق چطوري ميخوري همه اين تو:ارسالن

 اندامم خوش کال:من

 بيارن؟ دسر بگم!!!نکنيا تعريف خودت از موقع يه:ارسالن

 ...آره:من

 بکنم؟ خواهشي يه ازت ميشه:ارسالن

 .بگو:من

 خريد؟ بريم بياي من با ميشه نخريدم لباس هنوز نامزدي واسه من:ارسالن

 .برگردم زود گفت ساميار:من

 .خونه برو6تا:ارسالن

 .باشه:من

 ميگفت مبه حسي يه ولي کنم اعتماد بهش نميتونستم...بود ريخته بهم اعصابم نازنين حرفاي با

 ...باشه خوب االن شايد

 ...بود ميز رو دسر انواع...آوردن دسر و کردن جمع ناهارو ظرفاي

 چاي؟ يا قهوه:ارسالن

 !دو هر:من

 نميکني؟ زندگي خونوادت با چرا:داد سفارش هردوتاشو و خنديد ارسالن

 !!!ميکنم؟ زندگي کي با االن پس:من

 .مادرته و پدر منظورم:ارسالن

 قتو ساميار واسه ترانه نوشتن و آهنگسازي که نيس دانشگاه فقط.ترم راحت اينطوري خب:من

 ونهخ ولي موسيقي فضاش خودم اتاق فقط خودمون ي خونه چون...ندارم تمرکز باشم خونه...گيره
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 ارگ مه داريم پيانو هم سالنش توي...هست پيانو يه اتاقي هر تو اينجا...ميکنه فرق....نه ساميار ي

 مه نزديک همين واسه ميگذرونيم باهم روزو کل ساميارم...اينجا دارم بهتري حس...سازا بقيه و

 .بهتره باشيم

 ...شدم قانع:ارسالن

 ...خورد زنگ گوشيم

 سامياره؟:ارسان

 الو؟...آره:من

 سمن؟کجايي؟ خوبي:ساميار

 .لواسون:من

 رفتي؟ چرا اونجا:ساميار

 ...ميرم دوستم با که گفتم:من

 .بيرون ميري ناهار گفتي:ساميار

 .ميرم کجا نپرسيدي تو:من

 مياي؟ کي:ساميار

 .خونم 7تا نيست معلوم:من

 .استوديو ميرم دارم من:ساميار

 هنوز؟ هستش...باشه:من

 کي؟نازنين؟:ساميار

 .آره:من

 .دعوته تولد جا يه شب.ميره داره ولي آره:ساميار

 .ببوس من طرف از ساارم...ککنه رانندگي آروم بگو.باشه:من
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 .زنش پيش رفته:گفت و خنديد ساميار

 .رونيکاس پيش همش کردن چيکار نيست معلوم:من

 .خدافظ فعال.ميکنيم اذيتش شب حاال...دارم شک بهش منم:ساميار

 .خدافظ:گفتم و خنديدم من

 کنن؟ عوض بگم شد سرد چاييت:ارسالن

 کني؟ خريد ميخواي کجا...هنوز داغ...خوبه نه:من

 .ببنده رو درا ميريم ماکه ميگم نباش نگران....دوستمه ي مغازه:ارسالن

 .من ماشين سمت رفتيم...شديم بلند بعد...خورديم دسرم و زدم لبخند من

 نيارم؟ ماشين من داره اشکال:ارسالن

 .بود عالي..ممنونم غذام بابت...بريم من باماشين.نه:من

 .جان نوش:گفت لبخند با ارسال

 :فضا تو پيچيد ساالر صداي...کردم روشن ظبتو...و کردم حرکت....شديم ماشين سوار

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

 شکستي و قلبم قـُفـل دَستي دَستي زدي

 آروم آروم حاال

 نشستي دلم تويه

 ميزاري اثر من دل ور ک داري چي چشمات تو

 بايد ديگه داري دوسم بگو

 بياري روت ب

 بيا بيا..  کردي خودت محو منو

 بيا بيا..  خونسردي چ تو
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 بيا بيا..  پرتي مرحله از

 کردي ديوونم

 بيا بيا..  کردي خودت محو منو

 بيا بيا..  خونسردي چ تو

 بيا بيا..  پرتي مرحله از

 کردي ديوونم

. 

 شکستي و قلبم قـُفـل دَستي دَستي زدي

 آروم آروم حاال

 نشستي دلم تويه

 ميزاري اثر من دل رو ک داري چي چشمات تو

 بايد ديگه داري دوسم بگو

 بياري روت ب

. 

. 

 من ب بده نشستي خوب چ من ب بده دستاتو حاال

 کارکردي چي دلم با نميدوني تو

 واکردي جاتو دلم تو خوب ولي

 اصال نميزارم تنهات کردم پيدا تورو

 قطعا مونم مي کنارت هست دنيا تا

. 
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. 

 بيا بيا...  کردي خودت محو منو

 بيا بيا...  خونسردي چ تو

 بيا بيا...  پرتي مرحله از

 کردي ديوونم

 بيا بيا...  کردي خودت محو منو

 بيا بيا...  خونسردي چ تو

 بيا بيا...  پرتي مرحله از

 کردي ديوونم

. 

. 

 شکستي و قلبم قـُفـل دَستي دَستي زدي

 آروم آروم حاال

 نشستي دلم تويه

 ميزاري اثر من دل رو ک داري چي چشمات تو

 بايد ديگه داري دوسم بگو

 بياري روت ب

. 

. 

. 

 دَستي دَستي زدي
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 شکستي و قلبم قـُفـل

 آروم آروم حاال

 نشستي دلم تو

 شکستي و قلبم قـُفـل دَستي دَستي زدي

 آروم آروم حاال

 نشستي دلم تويه

 ميزاري اثر من دل رو ک داري چي چشمات تو

 بايد ديگه داري دوسم بگو

 بياري روت ب

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

 :شد پخش مهستي آهنگ و جلو زدم آلبوم يه

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

 ندارم سر بر تو سايه وقته خيلي

 ندارم خبر ازت دارم در به چشم

  دارم رفتن پاي محبت رگبار زير وقته خيلي

 ندارم همسفر

 نفسي هم برام تو کسي همه برام تو

 رسي نمي من به تو چرا که دونم نمي

 توست آغوش گرمي بودنم امن جاي

 توست پيش هميشه که نازنين دارم دلي

  خوام نمي را تو ديگه گفته تو به کي
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 آيم نمي بدنبالت عاشق دلي با

 ندارم دوستت ديگه گفته تو به کي

  کارم نمي راهت سر بر بوسه گل

 خونه مي عاشقونه هنوز تو با صدا کدوم بگو من به

 مونه مي پايت به من دل مثل آشنا درد دل کدوم

 ستارست بي آسمون يه تو بدون من هاي شب

 دوبارست تولدي مثل من براي تو بودن

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

 هب ارسالن خنده با...نداشتم حوصله ديگه ريخت بهم اعصابم...انداخت راتين ياد منو آهنگ اين

 ..اومدم خودم

 ميخندي؟ چرا:گفتم و کردم کم آهنگو

 !!!بدي گوش آهنگارو اين نميکردم فک:ارسالن

 ختس واسم اوايل ساالر و ساميار سبک با اومدن کنار ولي نشه باورت شايد.همينه من سبک:من

 !ارمد دوست بيشتر اينو من...تره بروز خيلي ميکنن کار اونا که پاپي اون ولي پاپ اينم...بود

 !گوشمه تو صدات هنوزم من:ارسالن

 !!!ميکنما پيادت ارسالن:من

 گفتم؟ چي مگه:ارسالن

 .ميزنيم حرف باهم شد جبران گذشتت وقت هر:من

 ديدي؟ من از بدي چيز ميشناسي منو ماه3االن تو سمن:ارسالن

 .نشنيدم خوبيم خبراي ولي.نه:من

 زده؟ حرف تو به کي:ارسالن
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 !!من به اونم!بگه؟ ميخواد دلش چي هر دختره اون بزاري تونستي چطور ديروز!!!هرکي:من

 !!مگه؟؟ هستي کي تو حاال خب:ارسالن

 !کردم ترمز يهو

 گفتي؟ چي:من

 !ايم جاده وسط جان سمن:ارسالن

 !ميزني حرف من با اينطوري که نيستم دخترت دوس.جهنم به:داد با من

 .خودخواهي خيلي:ارسالن

 ...مکن گريه ارسالن جلوي نداشتم دوس بود گرفته گريم...شدم پياده ماشين از و جاده کنار زدم

 ...نزديکم اومد...شد پياده ارسالنم

 و مناراحت بفهمن نميخوام...دوستامه و ساالر و ساميار بخاطر خوشحاليم!!!نبودم اينطوري من:من

 چرا بدوني ميخواي...خوشحالم ميکنم تظاهر فقط وقته خيلي.باشن ناراحت من بخاطر

 بخندي؟ کني؟بهم مسخرم و بدوني ميخواي!!آره؟!اينطوريم؟

 ....ميکرد نگام فقط ارسالن

 نميزني؟ حرف چرا:من

 .لطفا باش آروم:ارسالن

 بهم اعصابمو داشتم باهاش که خاطراتي هنوزم...کرد بيچاره منو تو مث باشم؟يکي آروم:من

 ميفهمي؟!!!ميريزه

 .ماشين تو بريم:گفت لبخند با و گرفت دستمو اومد ارسالن

 رفت خودش و کرد باز رو جلو سمت در....ميريخت بهم بدتر اعصابم خونسرديش همه اين از

 .کرد حرکت و داد بهم کاغذي دستمال فرمون پشت

 !بشنوم دارم دوس نميکنه اذيتت خاطراتش اگه:ارسالن

 بگم؟ تو به بايد چرا:من
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 نگي؟ چرا:ارسالن

 .ندارم دوس چون:من

 ...خطرناکه ميرم تند ببند کمربندتو...باشه:ارسالن

 .نمياد خوشم:من

 .بيصاحابو اون ببند:داد با ارسالن

 ارسالن...باشه خلوت بايد که ساعت اين!!بود ترافيک چقد...بستم کمربندو و نگفتم هيچي ترس از

 ....کردم تعريف راتينو قضيه واسش منم...کرد روشن کولر و داد باال هارو شيشه

 گفت؟ اونطوري بهت ديشب که کرده چيکار باهاش ساميار:ارسالن

 .نگفتيم بهش هيچي خونه اومد...نميدونم:من

 ميکني؟ رفتار اينطوري من با راتين بخاطر:ارسالن

 ...برد خوابم من و نگفت چيزي اونم!!!نگفتم چيزي خجالت از

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

 پريده؟ رنگت چرا تو سمن....فروشگاه جلوي رسيديم پاشو!!سمن؟:ارسالن

 صورتم به زد!!!دارم تب ديد سرم رو گذاشت دستشو

 ...کنم خوبت که ندارم چيزي اينجا االن من...کن باز چشاتو سمن...واي:ارسالن

 ...دوستش به زد زنگ

 ...کردي ما ياد پارسا آقاي به:رامبد

 ميام دارم....کن بيرون استراحتته اتاق تو کسي اگه...مغازتم جلوي االن من رامبد:ارسالن

 فهميدي؟ ن بيرون داري اگه مشتريم...داخل

 افتاده؟ اتفاقي ارسالن شده چي:نگراني با رامبد

 ....سريع فقط....ميفهمي خودت نکن سوال:ارسالن
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 .کني کمکم تو نميخوام...رويان به بزن زنگ گوشيم با:گفتم بيحالي با من

 يهو هميش مگه...بودم نديده تو مث کسي تاحاال عجيبه خيلي...ميگيرم تصميم من االن:ارسالن

 !!!کني؟ تب

 شيه تربيش...بود گفته که استراحتي اتاق و...مغازه داخل رفت سريع و کرد پياده منم اومد شد پياده

 ...کاناپه رو گذاشت منو...بود کار اتاق

 !دمورگان ساميار خواهر که اين ارسالن:رامبد

 .بده حالش...بدو تميز دستمال يه با بيار آب ظرف يه.ميدونم:ارسالن

 جديده؟ سوژه کلک!!!ميکنه؟ چيکار تو پيش:رامبد

 ...بکن گفتمو که کاري!احمق ميکنه فرق اين...رامبد شو خفه:ارسالن

 ...آورد واسش ميخواست ارسالن که چيزايي و رفت سريع رامبد

 داري؟ سنج فشار:ارسالن

 !بود کجا سنجم فشار....بابا نه:رامبد

 ...پايينه فشارشم کنم فک:ارسالن

 .رامبد دست داد نوشت توش چيزايي يه و برداشت خودکار کاغذ بود اتاق تو که ميزي رو از

 .نياوردم مُهرمو من!نميده بهت ديگه جاي.بگير ماني از اينارو برو:ارسالن

 ...ميشم ديوونه تو دست از آخر من:رامبد

 .بود باالتر خيابون يه دوستشون داروخونه...رفت رامبد

 !رويان به بزن زنگ نگفتم مگه:من

 .نميزنم زنگ نشه بهتر حالت تا:ارسالن

 ...خورد زنگ گوشيم

 .گوشيمو من بده:من
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 !!!ساالره:ارسالن

 .من بده:من

 !ارسالنم من ساالر الو:ارسالن

 ...زدم زنگ خواهرم گوشي به من:تعجب با ساالر

 ...بده يکم حالش سمن ساالر...ولي آره:ارسالن

 !!!ميکنه؟ چيکار تو پيش سمن ارسالن:داد با ساالر

 .ميگم که آدرسي به بيا...پايينه يکم فشارش...خوبه حالش ساالر:ارسالن

 .بيفته براش اتفاقي اگه حالت به واي:ساالر

 ..نيست بد خيلي حالش باورکن ولي ميکنم درک نگرانيتو من ساالر:ارسالن

 .بده آدرس ديگه نزن حرف:ساالر

 .کرد قطع تلفن و گفت آدرسو بهش ارسالن

 ...اومد رامبد

 !بده بهم سنجو فشار:ارسالن

 ...بيا:رامبد

 .پايينه فشارش...بده بهم سِرُمُ  رامبد:گفت و گرفت فشارمو ارسالن

 .که نيستم مريض...نميدم اجازه من.نه:من

 !نيست مهم اصال تو ي اجازه:ارسالن

 ...باهاش نداشتم کردنو مخالفت حال

 .شد بلند کنارم از ارسالن اون ديدن با!اومد بعد ساعت نيم ساالر

 شده؟ اينجاس؟چي چرا اين:رونيکا

 خوبي؟ جان سمن:گفت و گرفت دستمو من طرف اومد ساالر
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 .خوبم:من

 خما با و ميکرد تعريف رو ماجرا رونيکا واسه داشت که ارسالن طرف برگشت عصبانيت با ساالر

 .بيار در سرم...دکتر ميبرمش:گفت

 ...بهتره ساالر:ارسالن

 .نميکنه برخورد باهات من مث بفهمه ساميار!!!گفتم که همين:گفت و کرد قطع حرفشو ساالر

 .کن تمومش!ساالر:رونيکا

 ساالر؟:من

 !عزيزم بگو:ساالر

 .بفهمه ساميار نميخوام....کرد کمکم فقط ارسالن:من

 .سمن ما ي خونه بيا:رونيکا

 شدي؟ اينطوري چرا:ساالر

 !کنين کاري نتونستين برادرش و تو که احمق يه بخاطر:ارسالن

 چيه؟ منظورت:اخم با ساالر

 .کن تمومش ارسالن:من

 ...ميشم ديوونه دارم!!بزني؟ حرف ميشه سمن:ساالر

 .سالم:رامبد

 رامبد؟ خوبي.سالم:رونيکا

 .دمورگان آقاي سالم...مرسي آره:رامبد

 !شدم مزاحم ببخشيد...سالم:ساالر

 ...خودتونه مال اينجا...ميکنم خواهش:رامبد

 ...خورد زنگ گوشيم
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 داداش؟ الو...سامياره:گفت و کرد نگاه ساالر

 ميکنه؟ چيکار تو پيش سمن گوشي:ساميار

 االنم.هميمون اينا رونيکا خونه امشب...اومد اونم رونيکا و من پيش بياد گفتم زدم زنگ بهش:ساالر

 .استوديو ميام ديگه منم..بيرون رفتن باهم

 .ميبينمت...باشه...آها:ساميار

 .کرد قطع گوشيو ساالر

 !اونا خونه برم رويان به بزن زنگ:من

 .بيا:ساالر

 .دستم داد گوشيو

 ميگذره؟ بد بهت ما خونه:رونيکا

 ...ولي...نه:من

 !ما ي خونه بيا بگذره خوش بهت ميدم قول سمن:رونيکا

 .باشه:من

 .بشينم کرد کمک و کشيد دستم از سرم سمتم اومد ارسالن

 شدي؟ اينجوري چرا:ساالر

 !راتين:من

 !که بود کرده خفش کرده؟ساميار غلطي چه باز پسره اون:ساالر

 !خواهرته زندگي تو سايش...نکرده خاصي کار:ارسالن

 نکني؟ دخالت تو ميشه:ساالر

 .نه:ارسالن

 !ارسالن:رونيکا
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 .بيرون رفت ارسالن

 ...شدم بلند کاناپه رو از

 کنم؟ بغلت ميخواي:ساالر

 ...عزيزم داداشِ خوبم:گفتم و زدم لبخند من

 به ادد ماشينمو سويچ کنه نگام اينکه بدون ارسالن....بيرون رفتيم و گرفت دستمو اومد رونيکا

 !رونيکا

 !ميام دنبالت خونه تا من:ساالر

 !کني دير اگه ميکنه شک ساميار.نه:رونيکا

 ...باش سمن مراقب:ساالر

 .راحت خيالت:رونيکا

 ...کرد رانندگي رونيکا...شديم ماشين سوار و رفت کرد خدافظي ساالر

 ...بود 7ساعت خونشون رسيديم

 ...رونيکا اتاق تو رفتيم و کردم برخورد صميمي مادرش با...داخل رفتيم شديم پياده

 ...سمن باش راحت:رونيکا

 .ممنون...باشه:من

 کني؟ تعريف منم واسه ميشه سمن:رونيکا

 ...يکنمم تعريف واست بشين کنارم بيا...بره فروش خوب بنويسم داستان زندگيم از کنم فک:من

 ...گفتم خوانندگيمم از حتي...کردم تعريف چيزو همه اول از براش و پيشم اومد لبخند با

 !!تو داري اي پيچيده زندگي چه من خداي:رونيکا

 ...نازنين...خورد زنگ گوشيم!نگفتم چيزي و زدم تلخي لبخند

 بله؟:من
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 .عزيزم شوهر خواهر خوبي:نازنين

 .آره:من

 طوريه؟خوبي؟ يه چرا صدات سمن:نازنين

 داري؟ چيکار!نه:من

 !!نه يا مياي تولد ما با ببينم ميخواستم:نازنين

 شما؟ با:من

 !دريا و مرواريد و من:نازنين

 .مرسي.نه:من

 کجايي؟ بگي ميشه:نازنين

 !ميمونم اينجا امشب!اينا رونيکا خونه:من

 گفت؟ بهت چيزي...بودي ارسالن با تو...ببينم وايسا:نازنين

 .نه:من

 ...ديگه چته بگو!سمن بميري:نازنين

 !هيچي:من

 .جهنم به:نازنين

 ...ميان هم به خوبه!!!ساميار عين کامال...رواني...کرد قطع گوشيو

 بخوابم؟ يکم ميشه:من

 ...بخواب من تخت رو همينجا....حتما...آره:رونيکا

 .مرسي:من

 ...برد خوابم من و بيرون رفت خودش

. .................................................. 
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 ...کردي دير چقد:ساميار

 ...ديگه بودم رونيکا و سمن با:ساالر

 .اونه با ترانه اين آهنگسازي...ميومد سمن بايد:ساميار

 !ميکنه نازم آهنگسازي سر برات کلي!!!که بکنه نميتونه معجزه:ساالر

 ...ميده انجام دقت با کارشو خدايي ولي:ساميار

 ...بابا کارمون سر بريم!!!کرديا لوسش تو:ساالر

 !نشه متوجه چيزي ساميار و باشه عادي ميکرد سعي ساالر...خنديد ساميار

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

 خوبه؟ سمن:ارسالن

 !!بودا قبول ميپرسيدي ميزدي زنگم.آره...آخه اينجا اومدي چرا:ارنيکا

 ببينمش؟ ميشه...گذاشتين جا داروهاشو.نزن حرف:ارسالن

 !خوابيده.نه:رونيکا

 ...لحظه يه فقط:ارسالن

 ارسالن؟:رونيکا

 قبول دباي ولي کنه قبولم ممکنه غير ميدونم!دارم دوسش آره...نکن نگام اينطوري رونيکا:ارسالن

 ! کنه

 !بيرون اومد خوابم هنوز شد مطمئن کرد باز اتاق در ارسالن....کرد نگاش تعجب با رونيکا

 !کردم عوض خطمو:ارسالن

 کي؟:رونيکا

 !خواستگاريش بريم رونيکا...پيش ساعت نيم همين.امروز:ارسالن

 !!دادي؟؟ دست از عقلتو:رونيکا
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 !آخه ميشه دير:اسالن

 !منه نامزدي جمعه ارسالن:رونيکا

 !خواستگاريش ميريم شنبه خب:ارسالن

 ...خنديد رونيکا

 دارم؟ شوخي تو با من:ارسالن

 الرسا امروز چقدر ميدن؟نديدي اجازه ساالر و ساميار ميکني فک درخشانت ي گذشته با:رونيکا

 !!!بود؟ عصباني

 !کنه فراموش راتينو ميکنم کمک بهش باشم کنارش اگه تازه!!کنم؟؟ چيکار پس:ارسالن

 کيه؟ راتين ميدوني

 بشي؟ بيخيالش نميشه...کرد تعريف واسم:رونيکا

 !نه:اخم با ارسالن

 کيه؟ مادربزرگش ميدوني:رونيکا

 چيه؟ منظورت:ارسالن

 بايد وامت گفت ديروز ولي...نميگه بهم اصال خونوادگيشو مسائل ساالر!فهميدم ديروز منم:رونيکا

 .بدوني موضوع اين

 چي؟ خب:ارسالن

 ...بزرگشه مادر!!!گوگوش:رونيکا

 چي؟:ارسالن

 دوستش اگه!!؟؟!!!ببرتش ايران از نتونست کرد هرکاري!!!حساسه هاش نوه سر خيليم:رونيکا

 مادربزرگش با نبود که سالي4...1بيشتر ميگفت ساالر...بود اون پيش سمن االن بود نکرده تصادف

 !نميدونستم بودم نزديک بهش اونقدر که مني کن فک...ميکرد کار

 چي؟ تو:ارسالن
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 چي؟ من:رونيکا

 ساالر؟ چرا:ارسالن

 !!!هميم عاشق هردو ما:رونيکا

 کنم؟ چيکار:ارسالن

 ...نميدونم:رونيکا

 ميکني؟ صحبت خودش با:ارسالن

 بگي؟ اينو آخرش تو که زدم حرف همه اين...ارسالن واي:رونيکا

 .خدافظ:ارسالن

 !ميخونه مشکلتو چشات از مامان ميري؟االن داري کجا ببينم وايسا:رونيکا

 نميکني؟ کمکم چرا!!!نيستم؟ برادرت من مگه:ارسالن

 !!!نميشه من عزيز ارسالن:رونيکا

 ميگيرن؟ تصميم براش برادراش چرا!داره مادر و پدر خودش ااون اصن:ارسالن

 نگران اينقدر ساالر مدت همه اين تاحاال!!!نميکنم درک برادر و خواهر اين ي رابطه منم:رونيکا

 !!!بودم نديده

 !خورد زنگ گوشيش

 جانم؟ الو!!!ساالره بيا:رونيکا

 خوبه؟ سمن!زدم زنگ رونيکا ببخشيد:ساالر

 !خوابيده...خوبه ساالر آره:رونيکا

 .بهم کردي لطف خيلي!!!ممنونم ازت واقعا من:ساالر

 !دارم دوسش!!!ديگه شوهرمه خواهر!عزيزم نه:رونيکا

 ...بگيره تماس باهام بگو شد بيدار:ساالر
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 .عزيزم باشه:رونيکا

 ...خدافظ.باش خودت مراقب:ساالر

 .کرد قطع گوشيو

 ميگفت؟ چي:ارسالن

 !!!بگه؟ ميخواستي چي:رونيکا

 نداري؟ کاري...بيمارستان برم بايد:ارسالن

 .باش خودت مراقب...نه:رونيکا

 .باشه:ارسالن

 ......رفت

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

 تداش عادت کال...ميکرد تمرين داشت بود دستش نتاش ساميار....ما خونه رفت نازنين39ساعت

 !!نميشد بيخيال نميکرد درستش تا ميکرد گير چيز يه سر

 .سالم:نازنين

 بودي؟ تولد االن تا:ساميار

 .کشيد طول برسونم مرواريد و دريا تا بيرون اودم ديگه 33ساعت...آره:نازنين

 ...بيارم قهوه واست کن عوض لباستو:ساميار

 کجاست؟ ساالر...مرسي باشه:نازنين

 .ميمونه اونجا ديگه شب.اينا مامان خونه رفت:ساميار

 و نشست تخت رو اتاقش تو رفت و کرد روشن ساز قهوه ساميارم...ساميار اتاق تو رفت نازنين

 ...داد تکيه

 بياري؟ قهوه نميخواستي مگه:نازنين
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 !حاضرشه گذاشتم:گفت و زد لبخند ساميار

 کنم؟ عوض لباس من کني نگام همينطوري ميخواي:گفت و خنديد نازنين

 داره؟ اشکالي:ساميار

 ...اصال نه:گفت بيخيال نازنين

 تيرف اين با تو:گفت و گرفت بازوشو شد بلند تخت رو از و زد داد ساميار يهو آورد در مانتوشو تا

 مهموني؟

 ...؟آرومتر چته ساميار:نازنين

 ههميش مثل حتما!!نداره فرقي بودنت لباس بدون با پوشيدي تو که لباسي اين:داد با ساميار

 آره؟ بود قاطي مهمونياتون

 ...ميپوشم لباس همينطوري هميشه من:گفت داد با نازنينم

 نمياد ادمي...شوهرتم من!!ميفهمي؟؟ داري صاحب االن...که نيستي قبل مثل...ميکني غلط تو:ساميار

 ...ميکشمت نازنين واي...که مهموني يه اونم....مهموني بري پارچه دوتيکه با باشم داده اجازه

 ...بپو چي من بگي من به که هستي کي تو ببينم شو خفه:نازنين

 .......کيم من ميفهمي االن:گفت و صورتش تو زد کشيده و کنه کامل حرفشو نذاشت ساميار

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

 رفتم شستم صورتمو!!!نبود رونيکا...شدم بيدار31ساعت...خوابيدم صبح تا نخوردم شامم ديگه

 !بود آشپزخونه تو پايين

 .سالم:من

 !ميريزم چاي برات االن...شدم بيدار تازه منم بيا...بخير صبح:رونيکا

 کجاست؟ مامانت.ممنون:من

 .خالمه ي خونه:رونيکا

 دادي؟ انجام رو همه فردا واسه کاراتو:من
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 .راحته خيالم...آره:رونيکا

 راراص رونيکا هرچقدر...خورديم صبحانه و نباشه نگران ديگه زدم زنگ ساالر به و زديم حرف يکم

 ...خونه اومدم و کردم خدافظي!....خوبم گفتم و نخوردم بود آورده ارسالن که دارويي کرد

 جواب زدم در...ميومد گريه صداي ساميار اتاق از...اتاقا سمت رفتم...نبود سالن تو هيچکس

 ...بود قفل در!!!ندادن

 تويي؟ نازنين:من

 ...کرد باز در اومد و پيچيد خودش دور تختو کنار سفيد ي مالفه نازنين

 ...سمن:گفت گريه با

 ...ميکردم سکته داشتم...کرد بغلم بعدم

 کجاست؟ ديدي؟ساميار آيينه تو شدي؟خودتو شکلي اين چرا شده؟تو چي:من

 !!داره ساديسم...روانيه...مريض تو داداش:نازنين

 !!نداري حال تو...من اتاق تو بريم شده؟بيا چي آخه:من

 ...اتاق تو بردمش

 ...من دارم مرض اصن نميومدم کاش اي...بود39ساعت اوينجا اومدم تولد از ديشب:نازنين

 .بقيش خب:من

 فقط...داخل اومد ساميار و شد باز شدت با...بود بسته اتاقم در.....کرد تعريف واسم چيزو همه

 ...بود پوشيده شلوارشو

 داري؟ دعوا در با خبرته؟چرا چه:اخم با من

 .سالم:گفت آروم ساميار

 باهاش؟ کردي چيکار ببين:من

 .نکنه زبوني بلبل شوهرش واسه باشه اون تا:ساميار

 ...ديگه خوبه غلطا چه:من
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 .لطفا نکن دخالت تو سمن:ساميار

 !ميخوام طالق من اصن:گفت شد کرد،بلند پاک اشکاشو ميکرد گريه که همونطور نازنين

 گفتي؟ چي:وگفت شد عصبي بازم ساميار

 تو ديگه کني بلند روش دست خودت جون به:وايسادم جلوش که نازنين طرف ميرفت داشت

 ...نميکنم نگا چشاتم

 .ديگه شو ساکت عصبانيه ميبيني توام:گفتم نازنين به رو

 زن که اين ديگه بپوشي لباس اونطوري نميدم اجازه توام به من...نميفهمي منو حال تو:ساميار

 ...رقصيده نفر چند بغل تو ديشب ميدونه خدا!!!منه

 ميکنه؟ توهين چطوري ببين:نازنين

 !!ميکنم دروغ بگو کن نگاه چشام تو:ساميار

 ...رقصيدم نفر9 با فقط بخدا:نازنين

 ...واي واي:ساميار

 بدنش تمام!!مگه نيستم تو با...ساميار:گرفتمش که نازنين طرف بره خواست شد عصباني دوباره

 ...بيرون برو!!احمق کبوده

 ..سمن:ساميار

 بايد حواسم کمه خودم مشکالت!!!شماها دست از شم راحت بميرم من...مرض...درد...کوفت:من

 .بيرون برو.باشه شماهاهم به

 .بيرون رفت ناراحتي با و داد تکون سري کرد نازنين به نگا يه ساميار

 مگه؟ بود چي لباست:من

 ...بود کوتاه يکم...دکلته:نازنين

 دادي؟ نشون بهم ما خونه بودين اومده بعد خريدي رفتين مرواريد با که هموني...واي:من

 !!ميده گير ساميار ميدونستم چه...همون آره:نازنين
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 ديگه که ساميار...ميدادم گير ميديدم تنت تو منم ديدم من که لباسي اون!!نميده گير:من

 !!کرد پاره لباسو حتما!!شوهرته

 !!!بود گرونم...لحظه همون:نازنين

 بود؟ چي وسط اين گرفتنت طالق...نکن گريه...ديگه بسه!...ميدونم:من

 بخدا!!!هک کرده چيکار من با نميدوني تو آخه!!شدم گير جو...نميدونم:گفت و خنديد لحظه يه نازنين

 ...ميکنه درد بدنم تمام

 ...ميشي بهتر بده ماساژ بدنتو يکم...بگير دوش من اتاق تو همينجا برو بيا:من

 !!!ميکنه سکته ببينه اينطوري منو مامانم:نازنين

 عزيزم؟ کنم کمکت ميخواي...نزن حرف اينقدر برو:گفتم و حموم سمت بردمش

 !!ميکنما خالي تو سر داداشتو بازياي ديوونه تمام سمن:نازنين

 ...برو...برو...باشه:گفتم و خنديدم من

 .نبيرو رفتم بعدم باشه ست تاپم با تا پوشيدم مشکيمو ورزشي دامن و کردم عوض لباسمو

 ...اومد ساالر

 ...سالم:من

 ...ساميار سالم...عزيزم سالم:ساالر

 .اتاقش تو رفت و داد تکون سري ساميار

 شده؟ چي:ساالر

 !!بود رفته يادم ناراحتم توام دست از تازه!!شدم ديوونه ديگه:من

 چرا؟:گفت و خنديد ساالر

 ...کرده عقد نازنينو ساميار ميگفتي بايد تو:من

 ...ميدوني االن که اينه مهم:ساالر
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 ...نميرفتي ديشب کاش اي سالي...حرفيه اينم:من

 خوبه؟ حالت مگه؟تو شد چي:ساالر

 ديوونه...کن آروم ساميارو برو بعد کن عوض لباساتو برو...خوبم گفتم بهت صبحم:من

 ...شده چي ميگه بهت خودش.شده

 .باشه:ساالر

 ...ساميار اتاق تو رفتم من

 کجاست؟ نازنين لباساي:من

 بده؟ خيلي حالش:گفت که بيرون ميومدم داشتم برداشتم لباساشو...کرد اشاره کمدش به

 !!!بکنه کرديو تو که اونکاري زنش با شوهري هيچ نميکني فک:من

 !!سمن ننداز تيکه:ساميار

 !!بکني اينکارو بايد تو اول ولي...کنيد خواهي معذرت هم از بايد هردو:من

 .بيرون اومدم

 ...تخت رو گذاشتم نازنينو لباساي...اتاق تو رفتم

 .تخته رو لباسات:نازنين:من

 .مرسي.باشه:نازنين

 !تو رفتم زدم در...ميزدن حرف اتاق تو داشتن ساالر و ساميار...بيرون رفتم

 بخوريم؟ چي ناهار:من

 !!کني؟ درست غذا نيستي بلد چطور تو آخه:ساالر

 !نيست که زور نمياد خوشم:من

 نيس؟ بلد اونم گرفتيا زن توام:گفت ساميار به رو ساالر

 !نيس بلد اي ديگه چيز!!بره راه من اعصاب رو بلده فقط اون:ساميار
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 ...ساميار:من

 !!!ميکني؟ دفاع اون از چرا پس منه با حق ميدوني تو سمن:ساميار

 کردي؟ چيکار ديدي!!!ديدي؟؟ زنتو بدن:من

 ...نگفت چيزي و کرد اخم ساميار

 .بيارن غذا ميزنم زنگ من:ساالر

 ...باشه:من

 ...بود کشيده دراز نازنين...اتاقم تو رفتم

 ...زد زنگ اينقدر کشت خودشو گوشيت:نازنين

 بود؟ کي:من

 ...نداشت اسم:نازنين

 .جان سمن ارسالنم:واسم اومد پيام

 .ارسالنه:من

 بله؟:دادم جواب زد زنگ دوباره نشستم منم..نشست شد بلند نازنين

 خوبي؟.سالم:ارسالن

 کيه؟ ي شماره اين....خوبم.سالم:من

 .کن پاک يکيو اون.بدم بهت جديدمو شماره هم بپرسم حالتو هم زدم زنگ:ارسالن

 .باشه:من

 کردم؟ عوض خطمو چرا نميپرسي:ارسالن

 آره؟.من بخاطر بگي ميخواي حتما:گفتم و زدم خندي نيش من

 .آره:ارسان

 .بود کرده کارو همين راتينم:خنديدم من
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 نياري؟ من جلوي آشغالو اون اسم ديگه ميشه:ارسالن

 .ميندازه اون ياد منو تو کاراي ولي:من

 ...شدم مزاحم ببخشيد...باشه:ارسالن

 ...کرد قطع گوشيو خدافظي بدون

 !اي عقده:نازنين

 ...بابا برو:من

 بد يليخ.کارت زشته!!!ميکني؟ خالي بدبخت اين سر راتينو کاراي چرا...سمن احمقي خيلي:نازنين

 .زدي حرف

 ....باشم دوست کسي با نميخوام من:من

 ...کن تعريف زود ديروز شد چت نگفتي تو:نازنين

 .دنبالم اومدي ديدم!!بود مهم برات چقدرم:من

 ...بوديم نگرانت تامون سه هر...سرتا تو ميزنم:نازنين

 ...ميدونم آره:من

 ...بگو پرت و چرت کم شد چي بگو:نازنين

 .اتاق تو اومد زد در ساميار....کردم تعريف واسش

 .بياين حاضره ناهار:ساميار

 .باشه:من

 .نميخورم من:نازنين

 .بيا سمن.سرم فداي:ساميار

 .نازنين پاشو...کنيد تمومش:من

 .نميخورم گفتم:نازنين
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 .بستم در و بيرون رفتم گرفتم ساميارو دست

 رفتاريه؟ چه اين:من

 بخوريم؟ غذا بيا نکن قهر خوشگلم خانوم بگم ببوسمش داري انتظار:ساميار

 !!بله:گفتم اخم با و جدي خيلي من

 ...بابا برو:ساميار

 ...ديگه باشه:من

 ...ميکرد بازي غذاش با ساميار...خوردن به کردم شروع بيخيال من...نشستيم ميز سر رفتيم

 خورده؟ صبحانه!!نيومد؟؟ نازنين چرا:ساالر

 !!نخورده هيچي صبح از:من

 ...من اتاق تو رفت خودش بشقاب با و ريخت غذا پر بشقاب يه شد بلند يهو ساميار

 !!نداره طاقت ميدونستم:گفتم و خنديدم من

 ينامزد نازنين يا فردا فهميدم ساميار حرفاي از من که اينطوري سمن ولي: گفت خنده با ساالر

 ...بزاره چادر بايد يا نمياد

 ...کن فک...بابا نه:گفتم و خنديدم منم

 ...بخره لباس بره ساميار خود با بايد شوخي از دور:ساالر

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

 نازنين؟:ساميار

 ستنش و زمين رو گذاشت رو غذا ساميار...نداد جوابشو...بود کشيده دراز ساميار به پشت نازنين

 ...تخت رو

 .نخوردي چيزي صبح از ديگه پاشو خانومم:ساميار

 .نميخورم.لطفا بيرون برو:نازنين
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 !عزيزم پاشو...ديگه نکن قهر شکمت با قهري من با...ميخوري:گفت و طرفش شد خم ساميار

 .پاشو حاال:گفت ساميار و زد لبخند نازنين....بوسيدش ساميار و سمتش برگشت نازنين

 .خوردن غذا و زمين رو نشستن و شد بلند نازنين

 نميکنه؟ درد جاييت:ساميار

 يادم يادم...نذاشتي محل اصال تو کردم گريه همه اون...بمونم زنده صبح تا نميکردم فک:نازنين

 !زنتم مثال!!ببخشمت نميتونم

 .ميخوام معذرت:ساميار

 !نشي پدر بياري شانس:نازنين

 ممکنه؟:گفت تعجب با و پريد رنگش ساميار

 ....آره:نازنين

 ميشه؟ چي بعد:ساميار

 .نياد دنيا به که بهتر همون نياد وجود به عشق با که اي بچه:نازنين

 .ميزنمت هميشه انگار من که ميزني حرف طوري:ساميار

 من ترف يادت که بودي عصباني اينقدر ديشب ولي...هست حواست ميکني رعايت هميشه:نازنين

 !!!زنتم

 ميکني؟ فراموش ديشبو بيفتم پات به نازنين:ساميار

 !!نميبخشمت کني هرکاريم!!!ببين چشامو...نخوابيدم اصال چون...نه:نازنين

 !!بياد؟؟ دنيا به بچه ميشه شدي حامله اگه:ساميار

 بچه يه با اونوقت...کارت بخاطر نگفتي کسي به ازدواجمون!!!خوبه؟؟ حالت:تعجب با نازنين

 صحنه؟ رو بري ميخواي

 !!منه مال بچه اون نميفهمه کسي خب...نه:ساميار

 ...ولي بره من آبروي حاضري....خودخواهي خيلي:نازنين
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 !!متنفرم ازت ساميار:زد داد يهو نازنين

 ...کرد قفل در ساميار اتاق تو رفت...بيرون اومد من اتاق از

 !نگفتم چيزي که من...در اين کن باز!!نازنين؟!!!نازنين؟:زد در و سمتش رفت ساميارم

 !!بگي؟؟ ميخواستي چي ديگه:داد با نازنين

 شده؟ چي:من

 !!!نهم مال بچه نميگيم خب ولي ميداريم نگه رو بچه شدي حامله اگه گفتم فقط...هيچي:ساميار

 .اونور برو...خاک...ساميار سرت تو خاک:من

 ..نازنين!!بيرون بيا نشو مسخره!!شدي؟ حامله تو مگه حاال...ببينم بيرون بيا نازنين:من

 ...بود تنش لباس...شد باز شدت با اتاق در

 !!ميزنيم حرف هم با گرفتي ياد زنتو با درست رفتار وقت هر:گفت ساميار به رو نازنين

 ميري؟ کجا ببينم وايسا:گفت و گرفت بازوشو ساميار

 !!!خونه:نازنين

 ...ساالر اتاق تو رفتيم و نگفتم چيزي منم..اتاقش تو بريم کرد اشاره من به ساالر

 !!ينجاا برميگردي ميکني جمع هفته يک واسه وسايلتو ميري ظهر از بعد...نميري جايي تو:ساميار

 چيه؟ منظورت:نازنين

 !پاريس مياي من با:ساميار

 چي؟:نازنين

 !!!بزارم تنها هفته3 زنمو نميتونم من:گفت و زد لبخند ساميار

 گرفتي؟ بليط چطوري:نازنين

 !!!ديگه دارم من اختيارتو شوهرتم چون خب بعدم...کردم هماهنگ مادرت با:ساميار

 ...نميکنه عوض چيزيو اين:گفت و شد عصباني سريع ولي شد خوشحال نازنين
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 ي؟چ اين:گفت و گردنش انداخت سفيد طال ظريف گردنبند يه وايساد نازنين پشتت ساميار

 خريدي؟ کي اينو ولي!!بشه جبران يکم شايد:گفت و زد لبخند نازنين

 ونهخ ميرسونمت کن استراحت يکم بيار در لباساتو اتاق تو بريم...ديگه نباش فوضول:ساميار

 ...کني جمع وسايلتو

 ....اتاق تو رفتن و زد لبخند نازنين

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

 ميشه؟ چي نظرت به:من

 !!!کنه برخورد چطوري زنش با ميدونه سامياره اون اگه:ساالر

 !!!ديگه بکشتش بود نزديک که نميدونست:من

 .پاريس بره نازنين با ميخواد:ساالر

 !!!نميبره خودش با منو همين واسه جدي؟پس:من

 ...ازدواجشون از بعد عسل ماه عنوان به:ساالر

 ...ميبخشتش نازنين ديگه...کرد خوبي فکر:من

 يرون؟ب بريم دوتايي امروز ميخواي درگيرن عشقشون با که نازنين و ارسامي:گفت خنده با ساالر

 کجا؟:من

 !رالي:ساالر

 !!عاشقتم...عاليه واي:گفتم و کردم بغلش خوشحالي با من

 !بريم حاضرشو برو:ساالر

 منم!!!رششلوا با بپوش آديداستو مشکي مانتوي:گفت که ميرفتم بيرون اتاق از داشتم...باشه:من

 ...باشيم ست! دارم

 .باشه:گفتم و زدم لبخند
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 ... رفتيم گذاشتيم ساميار و نازنين واسه يادداشت يه!!شدم حاضر سريع

 

 ساميار و نازنين!!مامان پيش رفت رفت ساالر و خونه برگشتم من بعد بوديم پيست تو 7تا

 !!زدم زنگ ارسالن به گوشيم با...نکردم عوض لباسمو!!نبودن

 بله؟:ارسالن

 .سالم:من

 !خب:ارسالن

 ميکني؟ صحبت اينطوري چرا:من

 بزنم؟ حرف بايد چطوري:ارسالن

 ...ميزدم زنگ بهش نبايد شدم عصباني خيلي

 سمن؟:ارسالن

 بله؟:من

 !بيرون بريم اينجا بيا بيمارستانم،ميخواي االن من:ارسالن

 !!ديگه؟ امر:من

 .بيا زود...يگه هيچي:گفت و خنديد ارسالن

 داري؟ ماشين:من

 .بيا آژانس با.آره:ارسالن

 ...بشناسه منو کسي اگه:من

 !!!سرت فداي سمن بيا:گفت حرص با و کشيد آهي ارسالن

 ...کرد قطع گوشيو

 .بيرون رفتم دوباره و آژانس به زدم زنگ!!نداره رواني تعادل خودم مث مياد خوشم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر SingerDemor | شدم مي عاشق نبايد رمان

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

 

425 

 

 ...پذيرش سمت رفتم...بيمارستان رسيدو

 ...دمورگان خانوم سالم:شد بلند جاش از ديد منو پرستار

 !!!ميشناختي؟؟ منو بايد حتما!!بزنن گندت

 .داشتم کار پارسا آقاي با.سالم:گفتم و يزنم لبخند کردم سعي

 !!اتاقشونن تو نامزدشون با:پرستار

 بيمارستان؟ تو دارن اتاقم:گفتم عادي ولي شدم شکه

 !بله خب:پرستار

 کجاست؟ خب...آها:من

 .اول در چپ سمت راهرو انتهاي:پرستار

 ...فقط...ممنون:من

 .اينجايين شما نميفهمه کسي:گفت و زد لبخندي پرستار

 ...ممنون:گفتم و زدم لبخند من

 !اتاقش سمت رفتم

 !!ميومد ارسان داد صداي

 !!!ارسالنه؟؟ نامزد رها....من سمت برگشتن هردو...تو رفتم

 ...يکنيم بزرگي ريسک ايندفه که ميدوني!!کردي؟؟ من با که بکني کاريو همون اينم با ميخواي:رها

 !برات ميدم توضيح سمن...شو خفه...رها دهنتوببند:ارسالن

 ...نگفتم چيزي و زدم لبخند من

 !!دور ميندازه من مث توام:گفت من به رو رها

 کترد آقاي ناشيد خسته!دور ميندازمش من قبلش!نيستم احمق تو مث من:گفتم و خنديدم من

 !!پارسا
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 ميزد نگز همش دنبالم بياد نميتونه ميدونست ارسالن...برم پياده ميخواستم...بيرون اومدم اتاق از

 ...ميشد تند داشت ولي بود کم ميباريد بارون...ندادم جواب من

 منو کسي بودم شده خيس اينقدر...نشستم در جلوي...خونه رسيدم تا کشيد طول ساعت3

 ...بود نشناخته

 ...مکن باز در بندازم کليد نميتونستم

 ...طرفم اومد داد با نازنين که گذشت چقدر نميدونم

 خوبي؟ سمن...ساميار:نازنين

 شده؟ اينطوري چرا اين:ساميار

 .ديگه کن ميکني؟بغلش نگاه چيو:زد داد عصبانيت با نازنين

 !!اتاقم تو گذاشت خونه تو بردم کرد بغلم ساميار

 تب!!رهميمي داره خواهرت ساميار...بزنه خشکت که نيست اين وقت االن بياد دکتر بزن زنگ:نازنين

 !داره

 !دکتر به زد زنگ ساميار

 !!ميموندن اونطوري بارون تو نبايد نيست خاصي چيز:گفت و داد دارو زد، سِرُم اومد دکتر

 نشسته کاناپه رو بود خورد اعصابش ساميار ولي بود من پيش نازنين...رفت کرد خدافظي

 ...اومد ساالر...بود

 بودي؟ گوري کدوم:داد با ساميار

 .مامان پيش:تعجب با ساالر

 بود؟ کجا سمن:ساميار

 ميزني؟ داد چرا...مامان پيش رفتم من خونه رسوندمش:ساالر

 گذاشتي؟ تنهاش چرا:ساميار

 مگه؟ شده چي!ميرفتم بايد داشت کارم مامان:ساالر
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 !ميفهمي اتاقش تو برو:ساميار

 ...من اتاق تو اومد ساالر...خورد زنگ گوشيش

 !ميام االن کنم عوض لباسمو برم من اينجا بمون:گفت و شد بلند کنارم از نازنين

 !!بودم خوابيده...ميکرد نگام داشت نگفت هيچي ساالر

 ...جون مامان خوبم:ساميار

 چطورن؟خوبن؟ ساالر و سمن:-

 ...خوبن ساالرم و سمن بله:-

 .شدم نگران!!!نداد جواب زدم زنگ سمن به خيلي:-

 !خونه تو بود گذاشته جا گوشيشو بوديم بيرون:-

 مياي؟ کي تو:-

 .دارم پرواز صبح شنبه:-

 !هستم منتظرت...خوبه:-

 ...کنم قطع من ندارين کاري اگه:-

 کنم؟ صحبت سمن با ميتونم جان ساميار:-

 .بزنه زنگ بهتون بعدا ميگم...حمومه االن:-

 !ميزنم زنگ بهش خودم!ندارم آزاد وقت ديگه شلوغه سرم فردا تا من:-

 .خدافظ فعال.باشه:-

 .عزيزم خدافظ:-

 بود؟ کي:نازنين

 !سمن عشق:ساميار

 بود؟ بزرگت مادر:نازنين
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 رو يکس اونجا ميگفتم همش سمن به من!!ميبره سمنو زور به اينطوريه اينجا بفهمه.آره:ساميار

 يفهميد!...باشه خودش پيش بره زودتر سمن بهتره و مراقبشه ميگه همش اون االن اما..بره نداره

 شد؟ بد حالش سمن چرا

 ...خوابيده:نازنين

 ...بيارم ماشين تو از وسايلو ميرم من:ساميار

 ...بده جواب تا گوشيم طرف رفت ساميار...خورد زنگ...بود اپن رو گوشيم

 کيه؟ ارسالن نازي:ساميار

 .ديگه دوستشه حتما:نازنين

 ...داده پيام بارم5زده زنگ بار47:گفت و کرد قطع گوشيو...کرد نگاش مشکوک ساميار

 نه؟ ميدوني کيه؟تو اين!!بده جوابشو سمن کرده خواهش تاشم5هر تو

 ...ارسالن ساميار:نازنين

 آره؟!!رونيکا؟ پسرعموي:گفت و کرد قطع حرفشو ساميار

 !نميدونم:نازنين

 ...ميشه معلوم االن:ساميار

 .ارسالن به زد زنگ

 خودت اطربخ فقط...دنبالت بيام نميتونستم..بدم توضيح برات بزار...ميکنم خواهش سمن:ارسالن

 قول منس...نگرانتم من بزني حرف ميشه سمن...ميگرفتم دعوا رها با داشتم که ديدي!!نيودم ديگه

 ...سمن!!بدم توضيح کامل برات ميدم

 پارسا؟ آقاي بدي توضيح خواهرم به بايد چيو:ساميار

 !!!ساميار؟؟:ارسالن

 !باش ما خونه ديگه دقيقه91 تا:ساميار
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 خفيم شوهرت از چيزيو يادبگيري بايد...نازنين ميرسم توام حساب به:گفت و کرد قطع گوشيو

 ....نکني

 ...ميکرد صحبت خونسرد کامال

 تمدوس سمن باشي من شوهر تو اينکه از قبل.بگم چيزي بهت که نداشت ربطي من به:نازنين

 ...نميکنم خيانت دوستم به هيچوقت من!!بود

 ...من پيش اتاق تو اومد و کرد نگاه ساميار چشاي تو اخم با

 پريده؟ رنگت چرا تو شده چي:ساالر

 ....اينجا مياد داره ارسالن:نازنين

 چرا؟ اون:گفت تعجب با ساالر

 !شده آروم زياد عصبانيت از ساميار ساالر واي:نازنين

 شده؟ اينطوري چرا سمن:ساالر

 .شد اينطوري بود اون با ديروزم!داره ربط ارسالن به ولي.نميدونم منم:نازنين

 !!ميدوني؟؟ تو:ساالر

 النوارس وگرنه کن آرومش واقعا...کن آرومش ساميار پيش بيرون برو!!نگه بهم ميشه مگه:نازنين

 !!ميکشه

 .نباش باشه،نگران:ساالر

 نيميتو تو فقط...مياد ارسالن االن...پاشي؟ نميخواي سمن:گفت و آورد در دستم از سِرُم نازنين

 ...بگيري ديوونتو داداش جلوي

 !کردم باز چشامو...داد تکونم

 ... ديگه پاشو لشتو:نازنين

 اومدين؟ کي شماها:من

 شده؟ چي باز...بود بد خيلي حالت تو ولي!چميدونم:نازنين
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 يادته؟ رو رها:من

 !!نه!!رها؟؟:نازنين

 ...دختره يه کالس از قبل...صباغ کالس تو:من

 خوبي:گفت نگراني با و پيشم نشست بيدارم ديد...ندادم ادامه ديگه و اتاق تو اومد ساميار

 !!نميکنم نگاه چشاتم تو ديگه نزني حرف اگه سمن!!!ميکني؟ چيکار خودت با داري!!االن؟؟

 ...نگفتم هيچي

 بزاري؟ تنهامون ميشه نازي:ساميار

 ...حتما آره:گفت و زد لبخند نازنين

 ...بست در و بيرون رفت

 يدبا االن من!!کن درک ولي باهميم کمتر که ببخشيد...بزن حرف...ميکنم خواهش سمن:ساميار

 ميفهمي؟!!يبش اينطوري اينکه نه کني کمکم بايد تو...شده زياد مسئوليتم...باشم نازنينم نگران

 .موندم ساکت بازم

 .کن تعريف:ساميار

 نميزني؟ حرف من کوچولوي:گفت و کرد حلقه دورم دستشو...کردم بغلش شدم بلند

 ....خستم ساميار:من

 !!اومد ساميار:اتاق تو اومد نازنين

 !مياد سمن نه مياي بيرون خودت نه نازنين:گفت و کرد جدا خودش از منو ساميار

 شد؟ بد حالش تو بخاطر:ساالر

 .سالم:ارسالن

 .اون بخاطر فقط!!نميگم بهت هيچي رونيکايي پسرعموي چون فقط:ساالر

 داري؟ من خواهر با ارتباطي چه تو:گفت و وايساد ارسالن روبروي ساميار
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 ...دارم دوسش:گفت و کرد نگاه چشاش تو ارسالن

 مه ديگه ميرم اينجا از بزنيش اگه:گفتم من آورد باال دستشو تا بزنه ارسالن خواست ساميار

 دارم بگي بياد گفتي!!ببيني؟آره؟؟ خواهرتو شدن تحقير بياد گفتي...برنميگردم

 !!!ساميار؟؟ چرا؟؟؟چرا!!ميميرم؟؟

 ...ساميار کن نگاه من چشماي تو: گفتم داد با

 ....سمن:ارسالن

 .شو خفه تو:من

 ...بريم بيا جان سمن:ساالر

 حق!!بشه؟؟ چي که اومدي چندسال از بعد... نبودي!شو ساکت توام:گفتم و کردم قطع حرفشو

 .ساالر نداري برادري

 .نشست کاناپه رو و انداخت پايين سرشو ساالر

 ...اومد نازنينم

 ...نکنين روي زياده ميکنين هرغلطي:ساميار

 ...اتاقش تو رفت و کرد نگاه چشام تو ناراحتي و اخم با

 .ارسالن برو...خوبه خيلي حالم که ديدي خب:من

 من!!بشم نزديکت ندن اجازه برادرات يا نداري دوسم که نيست مهم واسم ولي ميرم:ارسالن

 .باشه يادت!نميدارم بر سرت از دست

 !!!خوابيدم و کردم قفل در اتاقم تو رفتم منم...رفت

 االرس...بيرون رفتم پوشيدم لباس...گرفتم دوش رفتم!!!داشتم بدي شب...شدم بيدار خواب از7

 !...بود خواب

 ريدمخ نون فقط داشتيم چي همه...رفتم برداشتم ماشينو سويچ....بود بسته اتاقش در ساميارم

 !برگشتم
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 ...کردم حاضر صبحانه

 .بخير صبح:ساالر

 .سالم:من

 شد؟ بهتر حالت:ساالر

 !که ميبيني.خوبم:من

 ...خورديم صبحانه باهم...ميز پشت نشست و زد لبخند ساالر

 .اينا مامان خونه بريم39تا بايد:ساالر

 !نميام من.اينجا بياين ناهار بود گفته مامان.ميدونم:من

 چرا؟:ساالر

 .بيرون ميريم هليا و رويان به ميزنم زنگ...که بزارم تنهاش نميشه!!هستا نازنينم:من

 .ديگه مياد اونم خب:ساالر

 !!که ميشناسي مامانو تو...نميشه:من

 ..نشه نداري؟ديرت دانشگاه امروز مگه...باشه:ساالر

 .نميرم:من

 ...سالم:ساميار

 .سالم:من

 ...بخور چيز يه بشين بيا.داداش بخير صبح:ساالر

 ...بود تنش بيرون لباس

 .ميشه ديرم نه:ساميار

 ميري؟ کجا:من

 .آلفرد دنبال:ساميار
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 کجاس؟ االن:من

 .نداد خبر ديگه رسيد ديروقت ديشب...هتل تو:ساميار

 خوابه؟ نازنين:من

 .نذاشت محل کردم صداش هرچقدر من کن بيدارش برو تو.آره:ساميار

 .برو بعد بخور چيز يه.باشه:من

 .دارم کار خيلي...ديگه نيستم ظهر تا من...ميخوريم بيرون آلفرد با:ساميار

 ...باشه:من

 .ببر منو مال بيرون بري خواستي تو.ميبرم تورو ماشين:ساميار

 .باشه:من

 .باش خودت مراقب:گفت و بوسيد صورتمو

 ...همينطور توام:گفتم و زدم لبخند

 ...رفت کرد خدافظي

 .نميکنه شک مامان... خونه بياين نازنين با توام.رونيکا پيش برم منم:ساالر

 بايد نازنين با ميگم مامان به آرايشگاه بريم بايد4ساعت....هست آلفردم االن ولي ميشه اينم:من

 !برم

 .خوبه:ساالر

 ...رفت کرد خدافظي...پوشيد لباس اتاقش تو رفت شد بلند

 تدس خواب از باالخره تا کردم خواهش کلي!!!ميشد؟؟ بيدار مگه...کردم بيدار نازنينو رفتم منم

 ....بيرون رفتيم خورد صبحانه...کشيد

 ...ماشين تو

 .خوابيد قرص با...کنه گريه بودم نديده تاحاال...کرد گريه ديشب ساميار:نازنين
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 اين!!!شدم ناراحت خيلي.پاريسه ساميار اونوقت تولدمه دوازدهم من.برد خوابم سخت منم:من

 .نيست يادش يعني

 .نبود يادم منم واي:نازنين

 ...نگفتم چيزي و کردم نگاش عصبانيت با

 ...بگيري تولد هفته وسط نميخواي که تو....حاال خب:نازنين

 .که نميگيرم تولد اصن:من

 .ميگيريم تولد واست برميگرديم ما شنبه4تا...بيخود:نازنين

 .که نيست زور...نميخوام:من

 .لطفا نشو ديوانه دوباره:نازنين

 !!بمونم؟؟ تنها بايد آلفرد با من!!!نيست که ساميار!!وسط؟ اين بود چي آلفرد اومدن:من

 ...که خوبه:گفت و خنديد نازنين

 !!ميزنمتا:من

 ...که هست ساالر خب:نازنين

 .نميشه...باالخره:من

 ميکني؟ چيکار ارسالن با:نازنين

 .هيچي:من

 .نيست راتين مث اون...سمن داره گناه:نازنين

 ...بزنم حرف درموردش نميخوام:من

 ميري؟ کجا االن:نازنين

 .بخرم کادو:من

 امشب؟ واسه:نازنين
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 .ديگه آره:من

 ميخري؟ چي:نازنين

 .بخرم اونو ميخوام ديدم نقاشي تابلو يه:من

 کادو؟؟ شد نقاشيم تابلو آخه:نازنين

 !!براش بخرم ميخوام همين واسه داره دوس خيلي ساالر:من

 ميگيري؟ آرشام پيش:نازنين

 .اومدم اشتباه کنم فک زدي حرف اينقدر...کردم گم گالريشو...ديگه آره:من

 ...آرشام به بزن زنگ يه:نازنين

 ...زدم زنگ بهش

 سمن؟کجايي؟ خوبي:آرشام

 !شدم گم کنم فک آرشام:من

 ...خيابونم کدوم گفتم بهش

 !!رفتي؟؟ چرا اونجا:آرشام

 .رسيديم ساعت نيم از بعد و برم سمت کدوم گفت بهم

 ...تو بياين...اومدين خوش:آرشام

 ...ساختمون داخل رفتيم

 ...ميخوام چي که ميدوني:من

 ...اتاق اون تو بريم....عزيزم آره:گفت و زد لبخند آرشام

 ..ميخواستم ه بود تابلويي همون

 ...عاليه اين آرشام:من

 کشيدي؟ خودت:نازنين
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 .آره:آرشام

 ...بشه خراب برام؟ميترسم ميفرستي شب خودت...ميبرم همينو خب:من

 .ميفرستم خودم.عزيزم آره:آرشام

 قيمت؟...خب:من

 .هيچي:آرشام

 ...نبود اين قرارمون آرشام نه:من

 !!بگيرم؟ پول ازت داري انتظار واقعا سمن:آرشام

 !!منميداد پول بهت بود خودم مال اگه باش مطوئن....بگيري بايد کادو اين...آرشام که نميشه:من

 .ميگيرم ازت خواستم پول.باشه:آرشام

 .نميبرم نگيري پول....ديگه نکن ديوانم آرشام:من

 !!بگيرم پول ازت که نيس چيزي...آخه لجبازي تو چقدر سمن:آرشام

 !!!ها ميزنه چونه صبح تا ديوونه اين...آرشام ديگه بگير:نازنين

 .تومن7تويي چون:آرشام

 گرونه؟ اينقدر چرا!!آرشام؟؟:من

 ...کردم کار روش شخصا خودم چون:آرشام

 ميکشي؟ کارت...ندارم نقد.باشه:من

 .منشيم به بده بيرون بريم..آره:آرشام

 ...باشه:من

 ...برگشتيم و کرديم خدافظي کردم حساب رو تابلو پول و اتاق از بيرون رفتيم

 ...دادي رو تابلو اون پول تومن7 نميشه باورم:نازنين

 !آهنگسازيمه تا9حقوق....ميکشه منو ساميار:من
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 .پيشش بريم:نازنين

 .ميکنه شک مامان.اونجا بريم ساميار با بعد نميشه.ديگه ما خونه بريم نه....باشه:من

 .نميدونن بابات و مامان که بده خيلي:نازنين

 ...آره:من

 ...بود کم ترافيک...خونه رسيديم زود

 ...تو رفتيم شديم پياده...داخل رفتم و شد باز پارکينگ زدم...بود ماشين تو ريموت

 هستي؟ مامان:من

 .باال بيا:ساحره

 ...پيشش رفتيم

 ...سالم:من

 .سالم:نازنين

 ...ميومدي ديرتر يکم سمن...جان نازنين اومدي خوش:ساحره

 ...ميدي انجام خودت کارارو ي همه نيس:من

 !!رو؟؟ پر چقدر ميبيني:ساحره

 ...ديگه سمنه:گفت و خنديد نازنين

 ميان؟ مهمونا کي:من

 .ميان 7ساعت از:ساحره

 مياد؟ بابا...کن صدامون ناهار تا من اتاق تو ميريم ما:من

 ...کلي برسونه خودشو 7ساعت همون. نه:ساحره

 .ايش....ميره سفر اينقدر جمهوره رئيس ميکنه فک ندونه هرکي:من

 ...نکن شروع دوباره:ساحره
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 ...نگرفته خاک!!!نيستيا اينجا وقته چند مثال:نازنين

 ...اينطوريه ساالرم و ساميار اتاق...ديگه ميکنن تميز روز هر:من

 ...سمن خورده اعصابم خيلي:نازنين

 چرا؟:من

 ميگيره عروسي و ميکنه عقد ماه آخر تا...ميگيره نامزدي داره ساالر:گفت و تخت رو نشست

 ...ساميار و من اونوقت

 .که نکرد مجبورت کسي...نازنين خواستي خودت تو:گفتم من نداد ادامه حرفشو

 .نيستم خوشحالم ولي نيستم پشيمون:نازنين

 ...ميشه درست چي همه...پاريس برين عسل ماه حاال:من

 ...طلبم تنوع که اينه مشکلم..ديگه ميشناسم خودمو من:نازنين

 ميگي؟؟؟ چي ميفهمي داري شوهر تو نازنين شو خفه:من

 ...ميفهمم آره:نازنين

 ...ساميار نه ميگيرم تورو طرف هميشه که متاسفم خودم واسه:من

 ...ارمد شک ساميار به من ولي...نميفته اتفاقي پس دارم دوسش من...الکي نکن شلوغش:نازنين

 چيه؟؟ منظورت:من

 ...کرده ازدواج باهام اجبار روي از و نداره دوسم شايد:نازنين

 !!آخه؟ اجباري چه.ميده واست جونشم...بابا خفه:من

 !!نميره يادم هيچوقت پريشبش رفتار...نميدونم:نازنين

 ميپوشي؟ چي امشب...ساميار بيشتر ولي بودين مقصر هردو:من

 نم زن به چرا پسره به داده گير اونجا حاال...خريد لباس واسم بيرون رفتيم غروب ديروز:نازنين

 چارهبي...ميشديم بدبخت وگرنه ساميارو نميشناخت آورديم شانس واي...ميکني نگاه اونطوري

 ...ترس از ميمرد داشت پسره
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 ...ديگه داره دوست خب:گفتم و خنديدم من

 ...کنه خير به امشب خدا:نازنين

 شکليه؟ چه لباست حاال:من

 ...بپوشم اونو بايد من نميشه باورم هنوز:نازنين

 نياوردي؟ االن؟چرا کجاس:من

 .بگيرم بايد آرايشگاه ميريم داريم..شويي خشک دادم ديشب:نازنين

 ..زدن در

 بله؟:من

 .سالم:اتاق تو اومد کرد باز در ساميار

 اومدي؟ کي:من

 .االن همين:ساميار

 شده؟ چيزي:گفت و کرد اشاره نازنين به

 ...نميدونم:من

 نازنين؟:ساميار

 پايين؟ بريم سمن....نشده چيزي:نازنين

 .بريم:من

 ...شد بلند تخت رو از

 .مني زن بفهمن همه ميزنم داد يا چته ميگي يا:گفت و گرفت دستشو ساميار

 ...بزن داد زودتر لطفا:نازنين

 ...کرد ساکتش نازنين که بزنه داد خواست

 ...من جلوي زشته:گفتم تعجب با من
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 نيست؟ چيزيم ديدي:گفت و خنديد نازنين

 نميشه آدم تو دوست...سمن ببخشيد:گفت و زد لبخند ساميار

 .پايين بريم...نداره ايراد...ميدونم:گفتم و خنديدم من

 !!بهم کرد سالم لبخند با و داد دست شد نزديکم آلفرد

 .سالم:من

 ...ميزنه مشکوک:گفت گوشم نزديک نازنين

 !!شده چش نميدونم!!!بودم گرفته دعوا باهاش رفتنش از قبل...آره:من

 ...خورديم ناهار و ميز دور نشستيم بود حاضر ناهار

 شده؟ شروع دانشگات:آلفرد

 ...آره:من

 امشب؟ ميخوني:آلفرد

 .آهنگ تا1:ساميار

 ميکني؟ شوخي سامي:من

 ...نه:ساميار

 !!نکردم تمرين من:من

 .نيست مهم..ميکني تمرين:ساميار

 ...بگو چيز يه تو مامان!!ساميار؟؟:من

 !!نميکنم دخالت شما موسيقي کاراي تو من:ساحره

 چرا؟ تمرين نداري مشکلي که تو:گفت و خنديد آلفرد

 ...نباشم حفظ آهنگارو شايد اصن:من

 .هستي:ساميار
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 هست؟ آهنگايي چه حاال:من

 .آره آهنگ ميخونيم هم با يکيم و عشقم.نرو طفره:ساميار

 .بگي هيچي نداري حق شد خراب ولي...باشه:من

 ...خونه بياد آرايشگر بود کم وقتمون چون شد قرار...من اتاق تو رفتيم ناهار از بعد

 ...ساميار اتاق تو رفتن آلفرد و ساميار اومد که آرايشگر و کرديم تمرين آهنگ يکم

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

 ...نازنين شدي عالي:من

 ...ميدونم:نازنين

 خواهرش با بايد چطوري ميده ياد بهت ساميار امشب...کنه تعريف ازت آدم نداري لياقت:من

 ...کني صحبت

 ...خنديدم

 !!!بزارم من اگه:نازنين

 ...باشين راحت شماها نميام خونه امشب من:من

 ...نميکشيم خجالت تو از اصال ما...نداره اهميتي هيچ بياي:نازنين

 ...نفهمين خيلي...ميدونم:من

 !!!نده گير لباست به ساميار:نازنين

 لباسو چون نميگن چيزي بعدم...رونيکا درگير ساالرم...نداره کار من به هستي تو ديگه بابا نه:من

 ...خريدم رفتم رونيکا با

 ...رفتي اون با کردي غلط:نازنين

 ...داشتي لش مهموني تو...بابا برو:من

 ...شد باز اتاقم در يهو
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 ...ها بچه سالم:مرواريد

 .سالم:نازنين

 اومدي؟ آرشام با.بيا...اومدي خوش...سالم:من

 ...ساميار پيش رفت.آره:مرواريد

 ...پايين بريم کن عوض لباستو:من

 ...ميکردم کارو همين نميگفتيم:مرواريد

 ...خورد زنگ گوشيش نازنين

 الو؟...ميزنه زنگ اتاقه همين...ها خله داداش:نازنين

 !!دوشتا رو ميندازي لباستو شال:ساميار

 ...نبود اين قرارمون...نکن فکرشم ساميار:نازنين

 ...کردم چيکارت که نرفته يادت:ساميار

 !!ميرما ميزارم:نازنين

 کنارت نشه ممکن منم...هستن خيليا امشب دلم عزيز آخه:گفت مهربون و کشيد آهي ساميار

 .کنن نگات بد ندارم دوس...باشم

 .نباش نگران...اومده که مرواريدم...هست خواهرت:نازنين

 !!هستا حواسم دور از من:ساميار

 .ديگه کن ول...باشه:نازنين

 نازنين؟:ساميار

 ...ديگه نکن ديوانم:نازنين

 بدي؟ جوابمو بايد اينطوري:ساميار

 ...پايين بريم ميخوايم عشقم،عزيزم ساميار:نازنين
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 .باي...باشه:گفت و خنديد ساميار

 گفت؟ چي:من

 بود خصوصي:نازنين

 ...لوس...ايش:من

 ...سالم:اتاقم تو اومد شانيو

 ...بود شده تنگ برات دلم خيلي ووووااااااي:گفتم و بغلش پريدم من

 ...ميگيري خبر ازم چقدرم...ميدونم بله:نيوشا

 بودي؟ ديده هارو بچه...حاال خب:من

 ...اسماشون ولي آره:نيوشا

 بچه....راهن تو رويانم و هليا و شقايق...مرواريد اينم...نازنين اين...داري آلزايمر ميدونم بيخيال:من

 ...خالم دختر اينم ها

 ...خوشبختيم:مرواريد

 کجاس؟ ساميار...همينطور منم:نيوشا

 .پايين بريم همينجا بزار لباستو...باشن پايين کنم فک:من

 .عزيزم باشه:نيوشا

 و ساالر....نشستيم جا يه و کردم پرسي احوال و سالم همه با.....بودن اومده همه پايين رفتيم

 ...بودن اومده هم رونيکا

 ...اومدن هليا و رويان

 کردين؟ دير اينقدر چرا:من

 ...شدم معطل خونشون دم ساعت3...ديگه هلياس تقصير همش:رويان

 ...ميشه شروع8 گفتي خودت سمن خب:هليا
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 .شما واسه نه:نازنين

 اينجايي؟ کي از تو:رويان

 .ناهار:نازنين

 !!ساميار به بچسب بعد بکنين ازدواج آخه:هليا

 !!بهتره اينطوري:نازنين

 .پايين بياين اتاقم تو بزارين لباساتون برين:من

 مارو؟ نميکني راهنمايي تو تربيت بي:رويان

 ...بابا باال برين:من

 ...ميبرمتون من بريم...ديگه نداره ادب اين:نازنين

 ...باال رفتن

 ...داره کارت ساميار سمن:آلفرد

 داره؟ چيکار:من

 ...نميدونم:آلفرد

 ...نده گير لباسم به آلفرد:من

 ...بود بهتر بود بلندتر يکم خب ولي نيست بد زيادم:گفت و کرد نگام لبخند با آلفرد

 ...نداره ربطي تو به:گفتم و کردم نگاش اخم با من

 ...ديگه رواني:گفت لب زير و کرد نگام عصبانيت با آلفرد

 گفتي؟ چي:من

 ...منتظره داداشت:آلفرد

 ...برسه دادم به خدا...نيومده خوشش بود معلوم چشاش از و کرد نگاه پامو تا سر ساميار

 داشتي؟ کارم ساميار داداش:من
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 دي؟ش ول تو کردم درس نازنينو:گفت گوشم نزديک و داد فشار ودستمو زد لبخند زور به ساميار

 ...ديگه شبه يه ساميار:من

 چي؟ که بيرون ريخته زندگيت!!!بيخيالن؟؟ زيادي چقدر برادراش نميگن...سمن شو خفه:ساميار

 !!بگي چيزي من به نداري حق!!!داريا زن تو:من

 ونا با!!!ديگه؟؟ مُرده خواهرم دارم زن چون...بگير جوابتو وايسا:گفت که ميرفتم کنارش از داشتم

 !!!ميرسم جفتتون حساب به...ميشه تموم مهموني اين...ديگه ميدي جوابمو اينطوري گشتي

 !!!خريدم رفتم رونيکا با لباسمو...بروبابا:من

 ...ببينه تورو ميخواست پارسا آقاي...بابا پيش بريم...زنش اون با ساالر سر بر خاک:ساميار

 پارسا؟ آقاي:من

 ...ديگه نکن باز منو دهن...آشغال ارسالن اون پدر:ساميار

 !!!که ديده منو:من

 ....نيومده هنوز که ارسالنم....نميدونم:ساميار

 ديگه؟ ميشناسي پارسارو آقاي سمن...سمن دخترم اينم:بابا

 .اومدين خوش...ميشناسم...بله:گفتم و کردم سالم و دادم دست باهاش

 ...دخترم مرسي:پارسا

 سمن؟:نازنين

 !!برم بدي اجازه اگه بابا ببخشيد...ميام االن:من

 ....عزيزم برو:بابا

 ...ها بچه پيش برگشتم

 نه؟ داد نجاتت:مرواريد

 ...آره واي:من
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 !!!من؟؟ به بدي ارسالنو ميشه...سمن:نازنين

 ...نيومده که فعال...شو خفه:من

 ...کن نگاه عزيزم،پشتتو:رويان

 ...خوشتيپه و خوشگل چقدر اين آخه...لعنتي...شدم چشم تو چشم باهاش...برگشتم تا

 ...برگرد بسه....مردمو پسر خوردي:نازنين

 .زدم لبخند فقط منم...کرد سالم و کرد نگام لبخند با ارسالن

 ...سمن نيشتو ببند:وگفت خنديد هليا

 ...ها بچه واي:من

 !!رفته؟؟ يادت رفتارت!!!نميکنم نگاتم باشم جاش من...سمن بمير:نازنين

 مگه؟ کرده چيکار:مرواريد

 ...ميگه خودش بخواد:نازنين

 کنم؟ چيکار حاال:من

 ...ميشه غيرتي ببينم آلفرد پيش برو:نازنين

 !!ها خوشگله آلفردم ميگم:من

 .برو...تره خوشگل ارسالن...نشو خر:رويان

 ...آلفرد پيش رفتم

 !!بچه اينجايي چرا ميدونم من:گفت و خنديد آلفرد

 چيه؟ ميدوني عمه...عمته بچه:من

 .ندارم و ميدونم آره:گفت و خنديد آلفرد

 چي؟ که خب:من

 بلدي؟ رقص:آلفرد
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 .آره:من

 چي؟ همه:آلفرد

 ...آره:من

 ميرقصي؟ سالسا:آلفرد

 ...نميتونم لباسم اين با:من

 داده؟ ياد رقص بهت کي:آلفرد

 سالگي 37از که درسته کارش اينقدر...داره مدرکم....خوبيه خيلي رقاص دوستم مرواريد:من

 ميکنه تدريسم

 !نبوده خوب کارش من نظر به:آلفرد

 چرا؟:من

 شرايطي هر در بايد و نيست نياز مخصوص لباس رقصي هر واسه که ميداد ياد بهت بايد:آلفرد

 ...رقصيد

 هستي؟ رقصم مربي تو ببينم:من

 بدم؟ ياد بهت ميخواي...آره:آلفرد

 !!!داده ياد رقص اون هممون به.هست مرواريد...نه:من

 ...عصبانيه بدجوريم...ميکنه نگات داره يکي:آلفرد

 عسليه؟ چشاش:من

 ...آره:آلفرد

 پوشيده؟ اندامي مشکي کت:من

 کيه؟...آره:آفرد

 !!برقصيم بريم آلفرد:من
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 !!!نميادا خوشش...ديدم زياد ايراني پسراي من...نکن اذيتش دوستته اگه سمن:آلفرد

 ...بفهمه اينو بايد اون و ندارم دوس اونو من:من

 پخش قشنگي آهنگاي...ميرقصيدن داشتن همه...رقصيديم رفتيم و داد تکون سري آفرد

 و االرس ميدرخشيدن وسط اون که کسايي و برقصه نازنين با تا داشت فرصتي ساميارم...ميشد

 ....بودن رونيکا

 داره؟ دوست:آلفرد

 کي؟:من

 !!برنميداره ازت چشم که اوني:آلفرد

 .لطفا شو بيخيال آلفرد:من

 !!طرفت؟ بياد ميخواي:آلفرد

 چيه؟ منظورت:من

 ردمک نگاه...عقب شدم کشيده پشت از...کرد کم صورتم با صورتشو ي فاصله و زد لبخند آلفرد

 ...عصباني خيليم...ارسالنه ديدم

 .االن نبود زنده آلفرد وگرنه نفهميد ساميار خوبه باز....خونه حياط تو برد کشيد منو

 تو؟ چته...ببينم کن ولم:من

 ميکردي؟ داشتي غلطي چه:زد داد ارسالن

 !!چه تو به:من

 !نکنا عصبانيم:ارسالن

 نيستي؟ عصباني االن يعني:من

 من؟ از ميخواي چي:ارسالن

 نميکني؟ ول چرا تو!!!من؟؟:من

 احساسي؟ بي اينقدر چرا تو:ارسالن
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 .نيستم:گفتم و خنديدم من

 يبش خارجي اون نزديک ديگه يکبار:گفت و داد فشار دستمو مچ شد عصباني بيشتر ارسالن

 !!ميکشمت

 !نميشم نزديکش ديگه!!حتما باشه:من

 ...بشي مجبور که بيارم سرت باليي االن همين که نميخواي:ارسالن

 کن ول!!!نميذارم زنده تورو من بدي ادامه اگه:زدم داد منم ميکرد روي زياده داشت ديگه

 !!ميزني داد داري حد از بيش!!دستمو

 فهميدي؟!نبينمت ديگه

 ...داخل رفتم و شدم رد کنارش از

 بودي؟ بيرون:ساميار

 کجاس؟ نازنين.که ميبيني.آره:من

 ...دوستاتون پيش:ساميار

 ؟؟رقصيدي آلفرد با چرا:گفت و کرد نگام تر جدي يکم که ها بچه سمت ميرفتم کنارش از داشتم

 .برو...نشو حساس!!عزيزم باشه:گفت و خنديد که کردم نگاش عصبي

 سمن؟ چيه:نازنين

 ...هيچي:من

 .داخل اومد تازه ارسالن

 !!قرمزه؟؟ چرا دستت:نازنين

 .نميدونم:من

 ...ميکنم آدمش االن!!!نه؟؟ ارسالنه کار:نازنين

 ...گرفتم دعوا باهاش من...نازنين کن ولش:من
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 بهت؟ ميگفت چي:رويان

 !!!رقصيدم آلفرد با چرا که:من

 ...رفهط کي با بشه حاليش تا صورتش تو ميزدي بايد...ديگه کني چيکار نيستي بلد:نازنين

 

 ...بگيريم عکس بيا نازنين با سمن:ساميار

 ...نازي بريم...باشه:من

 چي؟ پس ما:رويان

 .3درجه فاميالي اول:گفت و خنديد نازنين

 !!نيستي فاميل که تو:رويان

 !!!کردم نگاه نازنينو عصبانيت با من

 ...يعني آره...خب:نازنين

 ....منتظره ساميار بيا:من

 !!!ميکنينا قايم دارين من از چيزيو يه...خبره چه بگين زود...ببينم وايسين:رويان

 بگم؟:من

 !!ديدم عصبانيتشو...نميرسه بهش زورم من...ميکني جمع خودت ساميارو:نازنين

 ...داداشمه زن نازنين فقط...نيست خاصي چيز رويان...عشقم ببين...حله اون:من

 همن؟؟ با راحت اينقدر همين واسه پس!!منو؟؟ آوردين گير!!!چي؟؟:تعجب با رويان

 !!!نگفتين؟؟ من به چرا

 ...نميدونه هيچکس.ميفهمن همه االن....بابا آرومتر هيس:من

 !!سمن؟؟:ساميار

 .رامون حتي...هيچکس...نگو کسي به فقط ميديم توضيح برات...سامي اومدم:من
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 ...بدي توضيح بايد:رويان

 ...باشه:من

 ...دوستامون پيش برگشتيم و....گرفتيم عکس کلي...رونيکا و ساالر پيش رفتيم

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

 ارسالن؟ چته:رونيکا

 ...هيچي:ارسالن

 .بگو...خيليه که هيچي:رونيکا

 ميشي؟ ناراحت برم اگه من:ارسالن

 !!!کجا؟؟!!!بري؟؟ چي يعني...خيلي..آره:رونيکا

 ...مامان پيش ميرم من.بيخيال:ارسالن

 تو؟ چته....ببينم وايسا:گفت و گرفت دستشو رونيکا

 .کنن سرو شام ميخوان عزيزم رونيکا:ساالر

 .رفت گرفت منظورشو ساالرم و زد چشمک ساالر به...ميام االن...عزيزم باشه:رونيکا

 ...شدم عاشق من:ارسالن

 کي؟ عاشق:رونيکا

 .شوهرت خواهر:ارسالن

 خواهرشون سر خيلي...نميشناسي ساارو و ساميار تو!!بود؟؟ کم آدم!!!ارسالن:رونيکا

 !!کرد؟ دعوام ساالر سمن لباس بخاطر چقدر ميدوني...حساسن

 داره؟ تو به ربطي چه اون لباس:ارسالن

 .خريديم رفتم باهاش من:رونيکا

 ...نيست مناسب اصال!!!براش خريدي آخه چيه اون:گفت و کرد اخم ارسالن
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 .کن فراموشش.نميشه سمن...شي غيرتي من واسه نميخواد تو...خوبه خوبه:رونيکا

 اون بدون که گلسايي حتي...همه...زدم بهم همه با اون بخاطر من...ميبيني حاال ميشه:ارسالن

 ...تنهايي از ريخته بهم اعصابم هفتست3 االن...ميشناسي منو که تو ديگه...نميبرد خوابم

 !!ديگه؟ چيز يا تنهايي:عصبانيت با رونيکا

 !!ميفهمي؟ کردم عادت...رونيکا:ارسالن

 نميفهمي؟ چرا...برادرشه ساميار مادرش و پدر از قبل بزرگترش!!نيستا اونطوري سمن:رونيکا

 بدن؟ شوهرش چي؟نميخوان که باالخره:ارسالن

 ...نه تو به ولي ميگما رُک ببخشيد:رونيکا

 چمه؟ من مگه:ارسالن

 ...ميشناسن خونوادمو کل االن!!!من؟؟ خواستگاري اومدن راحتي به کردي فک:رونيکا

 چيه؟ منظورت:ارسالن

 ....داره خبر تو کاراي تمام از ساميار ارسالن:رونيکا

 شم؟ نزديک ساميار به چطوري:ارسالن

 ...برن خواهرش از اسمي ولي کرد کاري ميشه بشي صميمي اون با...ميتوني تو ولي سخته:رونيکا

 ...باشه فهميدم:گفت و خنديد ارسالن

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

 ...بيا لحظه يه جان سمن:ساميار

 ...بود خلوت که راهرو تو رفتيم

 .بگو:من

 ...دوشش رو بذاره برداره شالشو بگو نازنين به:ساميار

 ...ميارسا پوشيدس يخيل لباسش بعدشم...سختيه کار بگو خودت...بگم بهش نميتونم من:من
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 به ريهاينطو وضعت تو...نمياد خوشم ميکنه نگاش همش آشغالمون عمه پسر:گفت عصبي ساميار

 ...باشه آدم حداقل يکيتون...ميکنه عصبانيم کافي اندازه

 ...خوبه خيليم من لباس:من

 .تو اتاق تو باال بياد بگو...حرفم به کن گوش...نکن کل کل سمن:ساميار

 سرورم؟ برم ميتونم...باشه:من

 ...برو:گفت و بوسيد صورتمو خنديد ساميار

 ...نشدما خر:من

 ...دادمي توضيح رويان واسه داشت نازنين...ها بچه پيش رفتم منم...باال رفت ساميار...خنديديم

 ...داره کارت شوهرت...من اتاق تو برو:من

 داره؟ چيکارم!!!ها نميکنه ول نکنه ديوانه منو تا:نازنين

 .ميگه بهت خودش برو:من

 !!!ميده؟ گير من به همش چرا آخه که هستي بده؟؟؟تو گير ميخواد چي به ديگه:نازنين

 ...لطفا بمير:من

 ...پيشش رفت...بود بالکن تو ساميار...اتاق تو رفت کرد باز در....باال رفت

 عزيزم؟ داشتي کاري:نازنين

 ...ميخوري سرما تو بريم:ساميار

 .بگو خوبه هوا نه:نازنين

 ...اتاق تو بردش و گرفت دستشو ساميار

 .لطفا برندار اينو:گفت و دوشش رو انداخت لباسشو با ست شال

 کنم؟ سر چادر ميخواي ساميار:نازنين

 ..کن رنگ کم رژتم...خوبه همين نه:گفت و خنديد ساميار
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 اسشولب!!!نميکني؟ جمع خواهرتو چرا...نميگم هيچي من هي...ميکني عصبانيم داري ديگه:نازنين

 مگه؟؟ نديدي

 تنبيه چطوري نفهمه که ميکنم تنبيش طوري...ميذارم راحت اونو من کردي فک تو:ساميار

 لباس بگم من که هرجور...مني زن تو...کني مقايسه اون با خودتو نداري حق تو بعدم..شده

 ...ميپوشي

 ...بپوشم لباس چطوري گفتي تو االنم:گفت و تخت رو نشست نازنين

 ..االن همين...خونه بريم بپوش لباس اصن:گفت کالفگي با ساميار

 شدي؟ ديوانه باز:گفت و خنديد نازنين

 هم خوبه لباسم هم:داد ادامه لبخند با و کرد کم صورتاشون فاصله وايساد بروش رو شد بلند

 ...کن کمرنگ خودت رژمو..آرايشم

 .....و زد لبخند ساميار

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

 ...شام واسه ميکردم صداشون بايد باال رفتم منم

 .شام ميکنين؟؟؟بياين دارين غلطي ساميار؟نازنين؟چه:زدم در

 زنمم با...ميايم االن:گفت و خنديد بود دستش تو نازنين دست که همونطور ساميار شدن جدا هم از

 ...باشم تنها نميتونم

 ...بياين زود...لطفا نشو پررو:من

 رفت يارسام از زودتر نازنينم...رفتن بودن رفتن بودن اينا رونيکا که مهمونمونم آخرين بود 9ساعت

 .خونه

 .اتاقم تو رفتم من

 .ديگه بريم حاضرشو سمن:ساميار

 .ميمونم اينجا امشب:من
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 نجااي آلفردم و ساالر ميمونم ميگي مگه؟تو بمونين؟خبريه ميخواين همه شماها چتونه:ساميار

 !!بگين منم به خبريه!!!ميمونن

 ...بيفته اتفاق خونه رفتي تو قراره خبرا:گفتم خنده با من

 ...ادب بي...ميکشمت:گفت عصبانيت با بعد و کرد نگام يکم

 ...ساالر:بيرون دويدم من

 .نگيرمت کن دعا سمن:ساميار

 !!!شبي؟؟ نصفه خبره چه:مامان

 ...بزنه منو ميخواد:من

 ...نکن دخالت مامان:ساميار

 شده؟ چي:بيرون اومد اتاقش از ساالر

 .نيست من تقصير:ساالر پشت رفتم من

 !!!که گفت چي نميدوني:ساميار

 سمن؟؟م گفتي چي:ساار

 ...ديوونست ساميار...بخدا هيچي:من

 ...نميگم هيچي من هي...اااا:ساميار

 !!!بودينا شده آدم هردوتون بود مدت يه تازه.ديگه کن ول بزرگتري تو ساميار:ساالر

 ...خونه ميرم دارم من:ساميار

 .وايسا:من

 چيه؟:ساميار

 فرودگاه؟ بيام چند ساعت فردا:من

 .6ولي...بياي نميخواد:ساميار
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 ...نيستي تولدم روز که مرسي:گفتم و شدم جدي

 !!!کردن نگام فقط تعجب با ساالرم و ساميار....بستم در و اتاقم تو رفتم

 !!!رفت يادم منم...واي:ساالر

 کنم؟ چيکار حاال شد بد خيلي:ساميار

 !!!نبود يادم منم آخه:ساالر

 .باش اسم ام اس منتظر خونه ميرم:ساميار

 .برون آروم شبه...باشه:ساالر

 ....خونه رفت و کرد خدافظي ساميار

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

 نازنين؟:ساميار

 ...اتاقم بله؟تو:نازنين

 !!!هفتست همين سمن تولد نگفتي چرا تو:پيشش رفت ساميار

 !!!نبود؟؟؟ يادت خواهرت تولد چطور تو ولي...رفت يادم بگم بهت ميخواستم چندبار هي:نازنين

 ...شد بد خيلي...نميدونم:گفت و تخت رو نشست ساميار

 .بريم تولدش از بعد...نريم خب:نازنين

 .کيش بريم روز چند يه پس:ساميار

 !!!!داري؟؟؟ هواپيمايي آژانس شما عزيزم:نازنين

 سمن يگوش ميدم پيام ساالرم به.ميگيرم بليط ميزنم زنگ صبح ولي...نه:گفت و خنديد ساميار

 .فرودگاه بياد نخوره زنگ 6ساعت کنه خاموش

 .کن باز لباسمو زيپ بيا....خوبه:نازنين

 ميگردي؟ چيکار خونه تو ساعت9:گفت و وايساد پشتش شد بلند ساميار
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 .ديگه کشيد طول...کردم پاک آرايشمو کردم باز موهامو:نازنين

 بهت؟ بدم خواب لباس:ساميار

 ...بخوابم همينطوري ميخوام...ندارم حوصله...نه:نازنين

 !!!!نيستا تضميني:گفت نتشيط با ساميار

 .بخير شب...نبخشيدمت هنوز...کردي غلط:گفت و کشيد دراز رفت نازنين

 ...سرش رو کشيد رو پتو

 چي؟ بزنم آهنگ برات:ساميار

 ...ميشه جبران حدودي تا:نازنين

 ...کن گوش نشنيده هيچکس هنوز اينو:ساميار

 :پيانو پشت نشست

 دنيا تو غرقم تنهام، وقته چند

 ميخوام تو عشق سخته نبودت

 زمستوني و گرم ، آتيشي مثه تو

 ويروني اوج تو ، ميسازي منو تو

… 

 تنهام جوري بد تو بي ، زمستون اين

 دنيام خورشيد بتاب بازم

 اشکام زدن يخ تو بي زمستون اين

 ميخوام گرماتو برگرد و بيا

 بتاب بازم

??? 
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 دنيام تاريک ، تنهام و نيستي

 روزا ميگذره خاطراتت با

 مونده سايه يه ازم رفتي تو وقتي از

 سوزونده دنيامو ، زمستون سرماي

 بود من با احساست ، روزا اون بخير يادش

 زود گذشته اما ، روزا اون بخير يادش

 بگيرم دستاتو بزار ديگه بار يه

 بميرم سرما تو نزار ، نزار تنهام

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

 ...مرسي بود العاده فوق واي:نازنين

 ...ديگه بخواب:ساميار

 ...پريد خوابم:نازنين

 چي؟ يعني:ساميار

 کنم؟ ترجمه:نازنين

 ....نه:گفت و خنديد ساميار

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

 ...پرواز از ميمونيم جا...ديگه پاشو نازنين:ساميار

 ...باشه:نازنين

 ...پاشو نازي:گفت و کنارش نشست کشيد رو پتو ساميار

 .اصن نميام:گفت داد با و شد بلند نازنين

 ...ميشه ديرمون خب...آخه ميشي عصباني چرا:گفت و زد لبخند کرد نگاش تعجب با ساميار
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 داريم؟ پرواز چند ساعت:نازنين

 .31:گفت و کرد بغلش ساميار

 .داره تاخير هميشه که پروازم.آخه خوابيدم ساعت1همش...7االن ساميار:نازنين

 تو پوشيدن لباس.نکن اعتراضي ديگم....بخوريم صبحانه بيا بگير دوش برو:ساميار

 .ميکشه طول ساعت3خودش

 ...باشه:نازنين

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

 !!!خاموشه؟ گوشيم چرا واي....شدم بلند بود 31ساعت

 ...پايين رفتم سريع و تنمه لباسي چه نبود حواسم اصال 

 کردي؟ خاموش گوشيمو تو ساالر:داد با من

 !!!ميکرد؟؟ چيکار اينجا ارسالن...بودن نشسته کاناپه رو آلفرد و ساالر

 ....لحظه يه ترسيدم...ديگه طرف يه بردم و طرفم دويد ساالر

 ...بعدم کردي خاموش گوشيمو:من

 .پايين اومدي انداختي سرتو خر عين!!!پوشيدي چي ببين:گفت داد با و بدم ادامه نذاشت

 ...که نميدونستم خب....نگفتم چيزي و پايين انداختم سرمو

 !!!نداري؟؟ دانشگاه تو مگه اصن!!نيستن برادرت که ارسالن و آلفرد:گفت آرومتر

 اينجاست؟ چرا ارسالن...برم نداشتم حوصله...ببخشيد:من

 .بيارن صبحانه برات ميگم اتاقت تو برو...نداره ربطي تو به:ساالر

 يهعاد کال خارجيه که آلفرد!!!مگه؟ چيه ديگه شلوارک و تاپ بعدم...ديدن اينا از بدتر دوتا اون:من

 ...ارسالنم...براش

 کنم شخامو گوشيتو گفت صبح ساميار.اتاقت تو برو...ببينم شو ساکت:گفت و کرد قطع حرفمو

 .نري
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 ...آورد صبحانه واسم خودش بعد دقيقه 31...باال برگشتم و م کرد نگاش عصبانيت با

 .بيرون برو:من

 .راحتم...ديگه خواهرمه اتاق:ساالر

 ...بابا برو:من

 .خورد زنگ گوشيم

 پري؟ چيه:من

 ...ديوونه بود مهم نيومدي؟؟؟کالسمون چرا سمن سالم:پريناز

 .نيومدي ديشب تو که دليلي همون به:من

 نم تقصير.ديگه اودن وگاس الس از اينا خالم يهو....داشتيم مهمون کلي خودمون ما بابا:پريناز

 ...که نيست

 ...ميومدي ساعت3 شده شبم بايد:من

 ...ديگه ببخشيد:پريناز

 .بيرون ميريم ظهر از بعد.حاال خب:من

 چند؟ ساعت...باشه:پريناز

 .دنبالم بيا7:من

 ...خدافظ.عزيز سينگر باشه:پريناز

 بود؟ کي:ساالر

 .پريناز:من

 ...بود ريخته بهم موهاتم موقع اون...شدي خوشگل چقدر االن ببين...بخور صبحانتو بيا:ساالر

 .من با نزن حرف:من

 .بزنم حرف جدي باهات ميخوام سمن:ساالر
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 .بگو:من

 نياز فرصت به واقعا شايد ولي ندارم اعتماد بهش زياد من...داره دوست خيلي ارسالن:ساالر

 باشي؟ باهاش مدت يه ميخواي...داره

 سرم وناا جلوي نبايد...ندارم حوصلتو...ديگه برو....آره نه بگم نه ميتونم نه االن...کنم فک بايد:من

 ...ميزدي داد

 ...کني قهر من با نميتوني که تو:گفت و بوسيد سرمو کرد بغلم اومد خنديد ساالر

 ....بيرون رفت و خنديدم منم

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

 ...فرودگاه تو

 االن؟ کنم چيکار من:ساميار به زد زنگ نازنين

 ...طرفت بيام نميتونم که من ديگه بشين جا يه:ساميار

 ...داره تاخير پرواز گفتم که من آخه:نازنين

 ...ساعته نيم همش...ديگه نزن غر نازنين:ساميار

 ...ميارم يادت کنه حرکت خواست3وقتي باشه:نازنين

 ...کرد قطع گوشيو

 ...بامن بگيرين عکس ميشه دمورگان آقاي..:

 باشم؟ داشته امضاتون ميشه..:

 ...ميبينم اينجا شمارو نميشه باورم واي...:

 ...کرد پيدا نجات نگهبانا کمک با زور به و سرش رو ريختن جمعيت

 گرفتي؟ عکس باهاش بود کي دختره اون:زد زنگ بهش نازنين دوباره

 ...ديگه بود طرفدارم...نميدونم:ساميار

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر SingerDemor | شدم مي عاشق نبايد رمان

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

 

462 

 

 !!!بگيري؟ عکس طرفدارات اينجور با ندارم دوس بودم نگفته مگه...بيخود:نازنين

 ...کنم صحبت نميتونم االن من...لطفا باش آروم:ساميار

 ...عزيزم همسر ميکنم تالفي:نازنين

 !!!ميکشمت ببينم نزديکت پسر نازنين:ساميار

 ...ترسيدم خيلي عزيزم واي:نازنين

 ...بازم کرد قطع گوشيو

 ...بيرون رفتم اتاق از

 بيرون؟ بريم مياي:آلفرد

 کجا؟:من

 !!نميشناسم رو جايي زياد که من.نميدونم:آلفرد

 .اسکي برم دارم دوس:من

 .بريم حاضرشو برو:آلفرد

 کجاست؟ ساالر.باشه:من

 .ميزنه حرف ارسالن با داره:آلفرد

 .برداشتم اسکيمم وسايل...شدم حاضر و اتاقم تو رفتم

 ...اومد آلفردم

 !!!ديگه؟ داري ساميار ي خونه کليد:آلفرد

 .آره:من

 .يارمن کم تو پيش که بپوشم اسکي مناسب لباس من اونجا بريم خوبه:گفت و زد چشمک آلفرد

 ...باشه:من

 ...پايين رفتيم خنده با
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 نمياي؟.اسکي ميريم ما ساالر:من

 نيستي؟ ناهار.رونيکا پيش برم بايد نه:ساالر

 .خونه ميرم بعدم...ديگه نه:من

 .بگذره خوش...عزيزم باشه:ساالر

 !!بيا ما با داري دوس تو...همسرش پيش ميره که نمياي؟ساالرم شما ارسالن:آلفرد

 .ممنون نه:گفت و کرد نگام ناراحتي با ارسالن

 مگه؟ بيمارستاني...ديگه برو:ساالر

 بيکارم امروز...نه:ارسالن

 اونجا ديگه ساعت3تا مياي اگه:گفتم و کردم نگاش عصبانيت با...کرد نگاه من به ساالر

 .خدافظ.باش

 ...اومد پشتم آلفردم

 نه؟ نداري ماشين:من

 .ديگه بودم ساميار با ديروز.نه:آلفرد

 .برون تو ولي...برميدارم بابارو پرادو نداره عيب:من

 .باشه:آلفرد

 ... شديم ماشين سوار و گرفتم باغبون از سويچ

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

 .هتل تو...کيش

 مگه!!!داره حدي تحملم...کردي خستم ساميار!!!گرفتي؟؟؟ اتاق دوتا آخه؟چرا چي يعني:نازنين

 !!!بخوابيم؟؟ جدا اتاقاي تو ميشه

 .لطفا باش آروم نازنين:ساميار
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 قايم منو ميخواي کي تا.کنم تحمل ديگه نميتونم...تهران برميگردم من ساميار:نازنين

 خواستي هروقت آوردي بدست راحت منو تو چيه ميدوني!! نيست؟ سخت تو واسه يعني!!!کني؟؟

 ...مشد خسته ساميار...کارات اين از اينم فرودگاه تو از اون...راحته خيالت همين واسه بودم کنارت

 ...گرفت تماس يکي با

 باشه....االن همين واسه...آره...واسم بگير تهران به کيش بليط يه....خودمم آره...الو:نازنين

 ...ديگه ساعت3

 ...کرد قطع گوشيو

 .نکن خراب سفرمون نازنين:ساميار

 .نيميک باز منو دهن داري ديگه...ازدواج از قبل.ديگه همينه خونت تو اومدم نگرفته عروسي:نازنين

 ...ميکرد گريه و تخت رو انداخت خودشو...بود گرفته گريش

 نکن گريه!!!خوبه؟؟؟.کن صبر سال3فقط ميکنم خواهش من عشق...نازنين:کنارش رفت ساميار

 از کارمو من...کن صبر ديگه يکم ولي کمه ميدونم!!کمه واست بدم انجام هرکاريم من...ديگه

 !!دختر ميشيم بيچاره بدم دست

 .فتگ بهم تونست هرچي زد زنگ بهم مادرم ديشب...ببينمت نميخوام...ساميار بيرون برو:نازنين

 من...سخته تو از بيشتر من واسه!!!دارم؟؟؟ دوس وضعيتو اين من ميکني فک تو نازنين:ساميار

 ...بينب منم يکم فقط...يکم ميکنم خواهش....نگرانشم و دارم دوس زنمو اي ديگه هرکس از بيشتر

 ...بزنه قدم محوطه تو رفت و زد صورتش به آبي نازنينم...بيرون رفت اتاق از

 !!!ميشد تند داشت و بود گرفته بارون

 بله؟:داد جواب نيست کن ول ديد بعد زد ردتماس بار9...بهش زد زنگ ساميار

 مگه؟ بيروني مياد صدا:ساميار

 ...ميزنم قدم دارم...آره:نازنين

 .ميخوري سرما باال بيا...بارونه ديوونه:ساميار
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 !!باال؟ بيا نگفتم مگه:اومد ساميار بعد دقيقه چند...کرد قطع گوشيو نازنين

 ...ميشه دردسر برات ببينه يکي االن برو تو.که نيست زور:نازنين

 .نکن لجبازي بريم بيا...ميشي مريض احمق شدي خيس...ببينه...جهنم به:ساميار

 .نيست مهم:نازنين

 ...باال ميريم!!تو؟؟ حرف به مگه:ساميار

 .ميام تو از بعد من...تو برو:گفت و کرد ول دستشو هتل در جلوي.بردش بزور و گرفت دستشو

 اب ميکرد،ساميار عوض لباساشو داشت.اتاقش تو رفت بعدم...داخل رفت و نگفت چيزي نازنين

 ...اومد چمدونش

 ...ناهار بريم بعدم بگيريم دوش باهم:ساميار

 اينجا؟ اومدي چرا:نازنين

 .ميومدم بايد:ساميار

 ...حموم بردش و گرفت دستشو طرف رفت

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

 نيست؟ ارسالن اون سمن:آلفرد

 کو؟...سرده چقدر:من

 ...اونا:آلفرد

 ...خودشه چرا:من

 ...بود جذاب اسکيم لباس با لعنتي....طرفمون اومد اونم و داد تکون دست براش آلفرد

 .جهنم به!!!نذاشت محل اصن منو ولي...کرد برخورد گرم خيلي و داد دست آلفرد با ارسالن

 کنيم؟ بازي ميشه آلفرد:من

 ...برو ارسالن با بگيرم قهوه ميرم من...آ:آلفرد
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 .رفت و زد چشمک خنده با بهم اون و کردم نگاش چپ چپ

 ...بيا پشتم...خطرناکه نريا تند:ارسالن

 .باش خيال همين به:من

 ....رفتم سريع

 .رواني دختره:ارسالن

 ...اومد پشتم

 ...برو آرومتر سمن:ارسالن

 .حتما...باشه:من

 !!!انهم تو برم کله با بود نزديک...وايسادم کردم عوض مسيرمو باش مراقب گفت که ارسالن داد با

 خوبي؟:ارسالن

 .آره:من

 .برگرديم بيا!!که نيستي بچه!!برو؟ آروم نگفتم مگه:ارسالن

 ...من نه:من

 .کردم حرکت اون از جلوتر و ندادم ادامه ديگه که کرد نگام طوري

 .باشه سرت باال زور بايد حتما:ارسالن

 ...اولمون جاي رسيديم

 کو؟ قهوه:من

 برگرديم؟!!شد سرد کردين دير:آلفرد

 !!نکردي بازي که تو:من

 ...دادم مسابقه يکي با چرا:آلفرد

 کي؟ با:من
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 !!کردم کم روشو منم..بود رو پر نميشناختمش:آلفرد

 .برگرديم پس...باشه:من

 .بگيريم عکس اول بيا:آلفرد

 .ميگيره ازمون ارسالن بده گوشيتو:من

 ...بيا ارسالن...ميگيرم جلوش دوربين با بيا نه:آلفرد

 ...بياين شماهاهم...کنم عوض لباسمو ميرم من...مرسي نه:ارسالن

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

 ...عزيزم ميارم حولتو من بمون:ساميار

 ...باشه:نازنين

 ...بيرون اومدن

 حاال؟ بريم کجا:نازنين

 ...ميخوريم سرما بيرون بريم االن...باال بيارن غذا ميگم:ساميار

 ...باشه خوبه:نازنين

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

 ...خورد زنگ گوشيم...رستوران تو

 .لندن از...مادربزرگمه..نکنيد صحبت اصال ها بچه:من

 ...ميکنه تعريفشو هميشه ساالر:ارسالن

 ...برسون المس:آلفرد

 الو؟:من

 خوبي؟.عزيزم سالم:-

 خوبين؟ شما.خوبم بله:من
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 من؟ پيش بياي نميخواي سمن...عزيزم دختر خوبم:-

 ...ميدونين وضعيتو که خودتون:-

 .ببينمت يکم اينترنت بيا سمن:-

 خونم ديگه ساعت9تا...حتما خونه رفتم...بيرونم االن:-

 ...مبارک پيشاپيش تولدت...عزيزم خوبه:-

 !!هستما جديدت ويديو موزيک منتظر من ماماني...مرسي:-

 ...ميشه حاضر ديگه هفته تا:گفت و خنديد

 .مرسي...شدم خوشحال خيلي:-

 ...رفتين من به تاتون هرسه که خوشحالم...بهتريني که تو از مرسي:-

 ...شديم شما مثل که خوشحاليم ماام:-

 ..نميگيرم وقتتو عزيزم سمن:-

 ...ميشه دوبرابر انرژيم روز تاآخر ميزني زنگ وقتي...نه نه:-

 ..فردا تا.ببينمت امروز نميتونم...دادن برنامه يه بهم االن سمن:-

 .شلوغه سرت ميدونم...نداره اشکالي...شد بد خيلي:-

 خبر؟؟ چه ساميار زن از:-

 ميدونين؟ شما:-

 .کرد تعريف چيزو همه و فرستاد برام عکسشو...عزيزم آره:-

 ..ميدونين که شد راحت خيالم...خوب چه:-

 ..ميزنيم حرف آنالين رفتم خونه...استيجم بک االن:-

 پيشمه؟ کي االن گفتي اگه...بعد واسه بزارين...اين خسته کنسرت از بعد.نه:-

 کي؟:-
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 .محبوبتون ساز آهنگ...آلفرد:-

 .حتما ببوسش من طرف از...جان اي:-

 .ميرسونه سالم...چشم باشه:-

 ..ديدار اميد به....عزيزم خب...مرسي:-

 .ديدار اميد به:-

 .کردم قطع گوشيو

 .سمن العادست فوق مادربزرگت:آلفرد

 اون طرف از گفت بهم.العادست فوق کردي سازي آهنگ براش که آهنگي تا سه يعني:من

 .ببوسمت

 ...ميدم اجازه...باشه:آلفرد

 ...ايرانه اينجا...آلفرد:من

 ...انداختم پايين سرمو من و کرد نگامون عصبانيت با ارسالن

 ...آوردن غذامون

 ...خدافظ...برسون سمن تو لطفا ارسالن...سمن برم بايد من:آلفرد

 کجا؟...ببينم وايسا:من

 ...رفت و زد چشمک آلفرد

 .بخورم نميتونم...ديگه کن ولم ساميار:نازنين

 ...ميخوري کامل غذاتو پس الغرشدي ميکنم احساس...ميخوري:ساميار

 شدم؟ الغر واقعا...عاشقتم ساميار واي:گفت خوشحالي با و بغلش پريد نازنين

 ...ميکنم احساس گفتم:گفت و خنديد ساميار

 ...نميشنوي هيچي روز9 تا بزنم جيغ که ميدوني:نازنين
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 !!!باشه؟؟؟ بد اندامش من خانوم ميشه مگه اصن العادست فوق اندامت تو...عزيزم:ساميار

 برميگرديم؟ کي:گفت و بغلش تو نشست نازنين

 !!!کنم چيکار نميدونم ولي بشه غافلگير سمن دارم دوس:ساميار

 يخوايم رو خونه تولدش کادوي.نرفتيم پاريس بفهمه ميشه غافلگير کال ساميار،عزيزم:نازنين

 بدي؟ بهش

 اومد؟ خوشت خونه از تو...کرديم صبر همه اين...ديگه آره:ساميار

 ...نداري سليقه که تو وگرنه...شد خوب خيلي دادم من که تغييراتي با البته...آره:نازنين

 ...نبودي زن تو االن که نداشتم سليقه اگه:گفت و زد لبخند ساميار

 !!!ميزني؟؟ حرفا ازين چرا ندارم جنبشو من ميدوني که تو ساميار واي:گفت و خنديد نازنين

 بيرون؟ بريم:گفت و خنديد ساميار

 !ماشين با:نازنين

 ...نميتونيم اصن که پياده:ساميار

 بپوشم؟ چي:نازنين

 .حاضرشو سريع...باشه ماليم آرايشتم...نباشه تنگ زياد...هرچي:ساميار

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

 ...عزيزم بريم نميخوري ديگه اگه:ارسالن

 ...کني صدا عزيزم منو نداري حق ديگه ولي بريم:گفتم و کردم گاشن جدي خيلي

 بدون و اومد سريع اونم...بيرون رفتم شدم بلند زودتر من و کرد نگام اخم و ناراحتي با ارسالن

 ...شديم سوار حرف

 .ميرم ساميار خونه:من

 هاتن باهاش که نميشه...اونجا برو بعد بياد ساالر بمون...همونجا ميره آلفردم...نميشه:ارسالن

 ...باشي
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 ...دار نگه ببري نميتوني...همونجا ميرم...ارسالن ميگي چي بفهم...لطفا شو خفه:من

 راچ!!!چيه؟؟ من با مشکلت تو:گفت عصبانيت با و من طرف برگشت...داشت نگه ماشينو يهو

 يرقابلغ اخالقت اينقدر که ميخواي چي تو...کنم نگاشون فقط من آرزوشون خيليا!!ميکني؟؟ ديوونم

 !!!تحمله؟؟؟

 راتين مثل که همه آخه!!نيستي اينطوري تو ميدونم که من:گفت ماليم و پايين آورد صداشو

 رصتف بهم ميکنم خواهش ولي ندارم خوبي ي گذشته...خوبم خيلي نميگم منم باشه...نيستن

 ...نکردم خواهش کسي از تاحاال من...بده

 .ميشه ديرم...لطفا برسون منو:من

 .رسيديم سريع و...بود زياد خيلي سرعتش...کرد حرکت

 ...باش خودت مواظب:من

 سمن؟:ارسالن

 بله؟:من

 !!!ماه3:ارسالن

 چي؟ ماه3:گفتم و خنديدم

 .نميکنم ولت بازم...نميدونم...نشدي عاشقم.باش من با ماه3:ارسالن

 .باشه:من

 چي؟؟:ارسالن

 .باشه:من

 ...هميم با شام.کردي اعتماد بهم که ممنون:گفت و خنديد شد خوشحال ارسالن

 .بيرونم دوستم با نه:من

 .کن کنسلش.مهمترم من خب:ارسالن

 .نميشه:من
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 ...ديگه نيار نه االن از:ارسالن

 .ميزنم زنگ بهت:من

 ...خدافظ.باشه:من

 ...رفت ارسالنم و شدم پياده

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

 ...داشت نگه خوب و معروف خيلي پاساژ يه جلوي ساميار

 .برو راه من جلوي:ساميار

 ...باشه ميدونم:نازنين

 ...داخل رفتن

 ...ساميار سمت رفتن جيغ با دختر چندتا که بودن نرفته داخل کامل هنوز

 بگيري؟ عکس باهامون ميشه:-

 .حتما:ساميار

 العاده فوق و خوشتيپ پسر يه...نباشه ساميار به حواسش کرد سعي...بود شده عصباني نازنين

 ...سمتش رفت

 ...بزنه دور اينجا تنها شما مثل زيبايي خانوم که بده خيلي...:

 ...داد تکون سري و زد پوزخند ساميار به بعدم و کرد پسره به نگاه يه نازنين

 نترلک خودتونو نميتونين شما:زد داد سرش ساميار بچسبه ساميار به خواست تا دخترا از يکي

 کنيد؟؟؟

 رهپس به رو عصبانيت با و گرفت دستشو و نازنين طرف رفت و گرفت فاصله جمعيت از سري

 مگه؟ نميبيني دستشو تو حلقه:گفت

 !!نميکشي؟؟ خجالت تو!!!بشي؟؟؟ نزديک بهش کردي جرئت چطور

 ...بود زده خشکش بگه چي نميدونست پسره
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 .عزيزم باش آروم ساميار:نازنين

 باشم؟ آروم مني زن تو:ساميار

 ...نداشتم جسارت قصد من دمورگان آقاي..:

 ماشين سوار....رفتن بيرون پاساژ از و گرفت محکم نازنينو دست و بده ادامه نذاشت ساميار

 ...شدن

 بري؟ آروم ميشه:نازنين

 ...طرفش رفت شد پياده نازنينم...شد پياده و بود خوت که طرف يه پيچيد ساميار

 باشن گرفته عکس ازمون کردي؟؟؟اگه اونکارو چرا ساميار:گفت و شونش رو گذاشت دستشو

 چي؟

 پوزخند اون...که نميفهمي...بشه نزديک تو به پسري اينکه بجز کنم تحمل ميتونم هرچيزيو:ساميار

 ديگه؟؟؟ بود چي

 ميگيرن؟ عکس تو با دخترا کنم تحمل بايد من:نازنين

 ...ميکنه فرق:ساميار

 ...نميکنه فرقي هيچ:نازنين

 ....افتادن راه و نشست ساميارم بعد دقيقه چند و نشست ماشين تو رفت

 چي؟ باشه گرفته عکس يکي اگه:نازنين

 .ميشه باطل مجوزم...هيچي:ساميار

 چي؟ يعني:نازنين

 .ميفهمن همه و ميکنن عذرخواهي اونام زنمي ميگم ارشاد ميرم:ساميار

 نه؟ شد بد خيلي:نازنين

 ....شد راحت خيالم...نه:ساميار

 ...کاناپه رو نشست ساميار...اتاق تو رفتن سريع...هتل رسيدن
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 ...نيار در لباستو:ساميار

 چرا؟:نازنين

 ...بيار در خب:ساميار

 چته؟ بگو:گفت و کنارش نشست نازنين

 ...هيچي:ساميار

 ...جداشيم هم از بخواي اگه:نازنين

 قشطال که نگرفتم زن...تورو هم ميکشم خودمو هم بدي ادامه اگه:گفت و کرد قطع حرفشو ساميار

 فهميدي؟...نشنوم مزخرف چيزاي ديگه...بدم

 بکني؟ ميخواي غلطي چه نفهميدم بگم االن:نازنين

 !!بست محکم درم...رفت گذاشت شد بلند يهو ساميار

 !!روانين همه خونوادگي کال...ميره ميشه پا ميگي بهش چيز يه تا...اينطوريه خواهرتم:نازنين

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

 ...خورد زنگ گوشيم

 ساالر؟ جانم:من

 .االن همين استوديو بيا:ساالر

 ...خونه رسيدم تازه:من

 .منتظرم...نکن ناز بيا:ساالر

 .باشه:من

 ...ارسالن به زدم زنگ کردم قطع گوشيو

 جانم؟:داد جواب بار سومين...نميداد جواب

 کجايي؟ االن ارسالن:من
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 .خونم جلوي دقيقا االن:ارسالن

 داري؟ کار جايي:من

 ...باشم داشته انرژي شب تا کنم استراحت يکم برم ميخواستم نه:ارسالن

 مياي؟ استوديو ميرم دارم من:من

 .پيشتم ديگه دقيقه35...آره:ارسالن

 چرا؟ نميپرسي:من

 .ديگه ميگي بعدا بخواي خودت:ارسالن

 ...منتظرم:گفتم و خنديدم

 لفرد من،ساالر،رونيکا،ارسالن،آ.. بوديم هنوزاستوديو ما...بود شب31ساعت تا دنبالم اومد ارسالن

 ...گروه هاي بچه و

 ...ميزدم کيبورد با نظر مورد قطعهي داشتم بار پنجمين براي

 ...وايسا:ساالر

 به نهبز اشکان...نميزنم من اصن...اَه!!ميديا استاپ باره چندمين ساالر:زدم داد شدم صبيع ديگه

 .ميگيره ايراد هي...چه من

 ...کردي اشتباه پرده نيم خب جان سمن:آلفرد

 ...نزن حرف اصال ديگه تو:من

 ...آورد آب واسم ارسالن...خورد زنگ ساالر گوشي

 ....مرسي:من

 داداش؟ بله:ساالر

 استوديويين؟ خوبين؟هنوز خبر چه...سالم:ساميار

 .بزن حرف ديوونه اين با بيا...آره:ساالر
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 سمن؟:گفت و خنديد ساميار

 ...سامياره سمن بيا....مگه؟گوشي داريم هم اي ديگه ي ديوونه:ساالر

 بله؟:من

 .عزيزم سالم:ساميار

 ميگذره؟ خوش پاريس:من

 شدي؟ عصباني چرا...خاليه جات...خيلي:گفت و خنديد ساميار

 ...نميفهممش اصن...ميشم ديوونه دارم...ميشه اشتباه پرده نيم همش:من

 کمک اونا از چرا آلفرد هم هست ساالر هم بعدم....نيست مهم سمن باش آروم:ساميار

 !!نميگيري؟؟

 ...هکن کمکم نميدم اجازه هيچکس به ميدوني که تو...ميشه اشتباه آخرش ميزنم آهنگو کل:من

 ليو داري دانشگاهم فردا...صبح فردا تا کنين جمع کارو ديگه...عزيزم اي خسته االن خب:ساميار

 ...ساالر به بده گوشيو...برسي ميتوني داري صبح کالس يه فقط چون

 ...ساالر به دادم گوشيو

 ...قربونت...فهميدم...ساميار باشه:ساالر

 .نباشيد خسته همگي...فردا تا بريم:گفت و کرد قطع گوشيو

 با...ميادن خونه گفت آلفرد...اومد ما با هم رونيکا...خونه برگشتيم دوباره بعدم و خورديم شام رفتيم

 ...کرديم خدافظي ارسالنم

 اشتباه که نتي رو تا نشستم سالن تو کيبورد پشت رفتم و کردم عوض لباسمو سريع رسيديم

 ...کنم کار ميکردم

 ...ميکني درستش فردا بخواب برو 3ساعت سمن:ساالر

 ...کنم پيداش بايد.نه:من

 ...ميکني اشتباه کجا بگم بهت بزار خب:ساالر
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 ...نکن فکرشم اصال:من

 ...ديگه شو بيخيال...شدي خسته خيلي امروز سمن:رونيکا

 ...نميشه رونيکا نه:من

 !!ارسالنه...خورد زنگ گوشيم

 بله؟:من

 ... خوابيدي سريع خستگي از ميکردم فک:ارسالن

 ..نميبره خوابم نکنم پيدا اشتباهمو تا...ارسالن نميتونم...نه:من

 ...کردم خاموش گوشيمو

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

 رو هديگ رونيکا ولي...نخوابيدن و نشستن کنارم ساالرم و رونيکا...بودم بيدار صبح 4ساعت تا

 ...برد خوابش کاناپه

 رفتم اتاق از...شدم بيدار ميزد حرف تلفن با داشت عصباني که ساالر صداي با

 .پريد کالسم واي...2ساعت...بيرون

 ...نباشيد نگران...ميکنم درستش...باشه...ميکنيد اشتباه: ساالر

 !ببين اينو سمن:گفت ناراحتي با و طرفم اومد روزنامه يه با رونيکا

 !پاريسن که اونا!!!نازنين؟؟ و ساميار!!!کيش؟؟!!!چيه؟ اين....واي

 بود؟ گفته بهت ساالر:من

 !آره:رونيکا

 ساالر؟...خوبه:من

 !!بست در اتاقش تو رفت و باشم ساکت فهموند بهم دست با:ساالر

 ميزنه؟ حرف داره کي با:من
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 ...ميزنه حرف ساميار مديربرنامه با داره االنم زدن زنگ پدرجون اول:رونيکا

 ...زدن زنگ

 ...مادرتن و پدر سمن:رونيکا

 ....نيا بيرونم من اتاق تو توبرو کن باز:من

 !!چرا؟؟:رونيکا

 !نکردين عقد شما هنوز چون:من

 !که نيفتاده اتفاقي:رونيکا

 ...نميدونن که اونا دلم عزيز رونيکا:من

 ...تو با حق:رونيکا

 ...خونه تو اومدن هردو...کردم باز سالن در...اتاق تو رفت

 .سالم:من

 ...بود عصبي هم وبابا ميکرد گريه داشت مامان

 کجاست؟ ساالر:بابا

 ...ميزنه حرف تلفن با داره اتاقش تو:من

 ...کاناپه رو نشستن

 شدي؟ بيدار تازه:مامان

 .ديدم رو روزنامه االن همين...آره:-

 کيه؟:-

 کي؟:-

 .سالم:اومد ساالر بگه چيزي خواست مامان تا
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 اطلب ساميار مجوز چون بگين راستشو بهتره...بگين شمادوتا....خاموشه که ساميار گوشي:بابا

 !شده

 ...زنشه خب!!!نه...واي:من

 چي؟:مامان

 !برميگرده مجوزش دوباره بوده زنش بفهمن...نيست مشکلي:گفت و کرد نگام عصبي ساالر

 !!اصن؟؟ هست زنشه؟کي چي يعني!!!مگه؟؟ شدين ديوانه شماها:بابا

 آدمي همچين ساميار!!؟!!ميکنم سکته دارم من...بگين راستشو ميکنم خواهش ها بچه:مامان

 !!نگه؟؟ چيزي ما به ميشه مگه...مهمه خيلي قضيه اين...نيست

 ...نميمونه باطل که مجوزشه مهم االن:من

 کيه؟ دختره ميگي؟اون چي ميفهمي رفت آبرومون:بابا

 ...بياد ساميار خود تا بگم چيزي نميشه فعال:ساالر

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

 .نازنين بدو...بيدارشو نازنين،عزيزم:ساميار

 نگراني؟ چرا شده چي:نازنين

 ...ميشه باطل مجوزم وگرنه تهران برگرديم سريع بايد...گرفتن عکس ازمون ديروز:ساميار

 ازدواج وت با وقتي از ولي ريلکسم شرايطي درهر کال من:گفت و حاضرشه تا شد بلند سريع نازنين

 .بريم...نبينن ببينن مارو...نگراني و استرس شده زندگيم کل کردم

 ميارن صبحانه ديگه اان!!بره؟؟ گشنه خوشگلم خانوم ميذارم کجا؟مگه:گفت و خنديد ساميار

 .عزيزم ميريم بعد برامون

 حاضرشم؟ گفتي داشتي مرض:نازنين

 !تو ميدي طول آخه:ساميار

 ...تخت رو نشست و کرد نگاش عصبانيت با نازنين
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 ...چي همه بخاطر...ببخشيد:گفت و کرد بغلش نشست کنارش ساميارم

 .االن از اينم...رفتي يهو که ديشبت از اون...ندارم حوصلتو فعال...نميبخشم:نازنين

 ...باشم خوابيده ساعت9 همش شايد...نبرد خوابم اصال تو بدون بخدا:ساميار

 .عزيزم خوابيدم راحت من ولي:نازنين

 ...ميگي راس که تو:ساميار

 ....بگم دروغ نداره دليلي:نازنين

 ...برد خوابش و ساميار پاي رو گذاشت سرشو

 ....خورد زنگ ساميار گوشي

 ساالر؟ بله:ساميار

 ميزني؟ حرف آروم چرا!!کجايي؟؟ هست معلوم:ساالر

 ...کنم بيدارش نميخوام برده خوابش تازه نازنين:ساميار

 مياي؟ کي:ساالر

 .تهرانم1ساعت پرواز اولين با:ساميار

 .باشه شتهدا ارزششو نازنين اميدوارم...ميکنه گريه همش مامانم...ساميار عصبانيه خيلي بابا:ساالر

 ...صبح از ندادم خبر؟جوابشو چه برنامم مدير از...داره:ساميار

 ...که ميدوني شدنه باطل حال در مجوزت!کرد سرويس منو مغز عزيزم کردي خوبي کار:ساالر

 ...ميشه درست ولي آره:ساميار

 .ارشاد بريم ميومدي زودتر بايد:ساالر

 .ديگه نبود پرواز:ساميار

 ...باشين خودتون مراقب:ساالر

 اونجان؟ بابااينا االن:ساميار
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 ...رفتن تازه نه:ساالر

 چي؟ سمن:ساميار

 ...منه تقصير ميگه ناراحته کيش،خيلي رفتي پاريس جاي به چرا گفتم بهش ديگه:ساالر

 ...بزنم حرف باهاش بزار:ساميار

 ...ميزد کيبورد داشت بود بيدار صبح4تا ديشب که کن دعواش فقط:ساالر

 ميکني؟ شوخي:ساميار

 ...باهاش بوديم بيدار هم رونيکا و من!!!نميشناسي؟ خواهرتو تو...نه:ساالر

 !!!ميکنه؟؟ اشتباه کجارو نگفتي بهش چرا خب:ساميار

 ...ديوانست....ديگه تو خواهر...ميزد داد ميشدي نزديک بهش:ساالر

 !!بزني؟ حرف پشتش اينطوري کردي جرئت که کجاست:گفت و خنديد ساميار

 ...بگيره دوش رفته:ساالر

 چطوره؟ رونيکا:ساميار

 ...ميرسونه سالم.همينجاست:ساالر

 .خدافظ فعال کنم بيدار همسرمو بايد ديگه خب:ساميار

 .باشه:ساالر

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

 خاموشه؟ گوشيت سمن:رونيکا

 ...نکردم روشنش ديگه کردم خاموش ديشب...آره واي:من

 .اينجا مياد داره ارسالن:رونيکا

 بگيرم؟ چي ناهار ها بچه:ساالر

 .بگيري بيرون از نميخواد.ميکنم درست من:رونيکا
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 مياد؟ داره ارسالن چرا:من

 .بزنه حرف باهات ميخواد گفت:رونيکا

 بهش لطفا...حوصلشو نه باشه دنبالم ارسالن همش که دارم اينو وقت نه من رونيکا:من

 ...بشه خراب اون بخاطر تو و من ي رابطه ندارم دوس...بگو

 ...ميگيري سخت خيي تو سمن:رونيکا

 ...کرد باز در ساالر....زدن زنگ

 .کن عوض لباستو برو سمن:ساالر

 ...ساالر نده گير:من

 ...که نميشي آدم:ساالر

 کنم؟ درست چي ناهار...ساالر ديگه کن ول:رونيکا

 ...داري دوس خودت هرچي:ساالر

 .سالم:ارسالن

 .نشست من کنار اومد....کردم سالم فقط ومنم دادن دست باهاش لبخند با رونيکا و ساالر

 ...بيا زودم.بخر برو ليستو اين:گفت و ساالر دست داد کاغذ يه رونيکا

 ...رفت کرد خدافظي و گفت اي باشه ساالر

 ساکتي؟ چرا:ارسالن

 .بگم ندارم چيزي:من

 .دارم کارت اتاقت تو بريم:ارسالن

 ...کرد بلندم گرفت دستمو و خنديد!!کردم نگاش تعجب با

 تو؟ برم ميدي اجازه:گفت رسيديم اتاقم دم

 ...بابا تو نميري؟برو نرو بگم االن:من
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 .بستم در و اتاق تو دادم هلش

 !ها خطرناکه بستي چرا در:گفت و زد چشمک شيطنت با ارسالن

 !ندارم شوخي ي حوصله ارسالن:من

 .کشيدم دراز تختم رو

 بشيني؟ ميشه:گفت و کرد نگام ارسالن

 .نه:من

 ميپوشي؟ لباس راحت اينطوري همه جلوي تو...کن ولش...خب:ارسالن

 بشنوي؟ ميخواي چي:من

 ...باشي اينطوري همه جلوي ندارم دوس:ارسالن

 .باشه مهم نظرت که نيستي جايگاهي در تو:من

 خونه زا کال...رفت و شد پشيمون ولي بگه چيزي خواست کرد نگام ناراحتي و عصبانيت با ارسالن

 .بيرون رفتم منم!!!رفت گذاشت

 چيشد؟:رونيکا

 ظرين بخواد که نيست درجايگاهي گفتم منم گفت نظرشو پوشيدنم لباس درمورد...نميدونم:من

 .رفت يهو...بده

 دنبالش؟ بري کنم خواهش چرا؟؟؟ميشه!!سمن؟؟:رونيکا

 .نه:من

 !گفتي بد خيلي سمن:رونيکا

 ....پايين رفتم کردم باز رو خونه در

 ندکروزل ساميار چون حتما!داره؟ ماشين چندتا بشر اين...ميشد ماشينش سوار داشت بود سرکوچه

 !!خريده اينم داره،رفته

 ارسالن؟:من
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 !!نپوشيدي؟ چيزي چرا...سمن تو برو:زد داد و کرد نگام تعجب با ديدنم با

 ...نميرم نياي تا:من

 ومن لج فقط تو:گفت حرص با و داد فشار گرفت بازومو...سمتم اومد و کرد قفل ماشين ارسالن

 !تو برو...داري

 !نکني قهر ميخواستي:گفتم و خنديدم

 !باهوش بردارم ماشين تو از گوشيمو رفتم:ارسالن

 ...فرستاد منو رونيکا بيام نميخواستم منم:من

 .خدافظ باشه:ارسالن

 ...ديگه نکن ديوانم:من

 .دمورگان خانوم سالم:-

 !!واي...اومد ساالر...شد باز در!!...نکن نگام ميکنم خواهش!!پايين؟ ميومدي بايد االن...لعنتي

 ...فردين آقاي سالم:من

 .لطفا باال بريم دمورگان خانوم:گفت و کرد نگام عصبانيت با ارسالن

 چيز هي نبود بد:گفت جدي خيلي و آشپزخونه تو گذاشت وسايلو.باال رفتيم و کرد نگام بد ساالر

 !!ميپوشي؟ اي حلقه بازم تو سرده هوا!!!مگه؟؟؟ تابستونه اصن.پايين ميومدي ميپوشيدي

 .بيرون بريم ناهار ما حاضرشو برو:ارسالن

 ...نميده اجازه برادرم:من

 ...نداره اشکال برو:ساالر

 ...نرو نداري دوس:گفت و خنديد کردم نگاش

 .خودت رستوران بريم که ميام شرطي به:من

 ...منتظرم ماشين تو:گفت و زد لبخند ارسالن
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 ...باشه:من

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

 ...شد بيدار نازنين

 !!خوابي؟ ساعته چند ميدوني...شد خشک پام:ساميار

 نکردي؟ بيدارم چرا...ببخشيد:نازنين

 .داريم پرواز ديگه ساعت9 چون لطفا پاشو ديگه ولي...نيومد دلم:گفت و زد لبخند ساميار

 ...شد بلند و خنديد نازنين

 بيارن؟ بگم چي...گشنگي از منو کشتي:ساميار

 .ديگه ميخوريم پايين بريم:نازنين

 .مارو ميبينن...نه:ساميار

 .که ديدن:نازنين

 .بريم پاشو:ساميار

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

 ...راه تو

 بخوني؟ برام آهنگ يه ميشه:ارسالن

 چي؟:گفتم و زدم لبخند

 ...هرچي:ارسالن

 :خوندم بعد و کردم فک يکم من

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

 نبود غم احساس هات خنده لحن تو

 نبود خودم دست ، شدم عاشقت من
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 نيست چراغي اما ، روشنِ خونه اين

 نيست اتفاقي اين ، شده عوض دنيام

 نيست حرفام مابين تو به من احساس

 نيست ميخوام که اوني ، ميگم بهت هرچي

 نيست حرفام مابين تو به من احساس

 نيست ميخوام که اوني ، ميگم بهت هرچي

 ديوونم و عاشق من ، هستيم هم مثل ما

 خونم اين پابند تو، شبيه منم

 نيست چراغي اما ، روشنِ خونه اين

 نيست اتفاقي اين ، شدم عاشقت من

 نيست حرفام مابين تو به من احساس

 نيست ميخوام که اوني ، ميگم بهت هرچي

 نيست حرفام مابين تو به من احساس

 نيست ميخوام که اوني ، ميگم بهت هرچي

 

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

 استوديو ساالرم و من....داشت تاخير معمول طبق پروازشون بودن تهران5ساعت ساميار و نازنين

 ...بوديم

 ...خورد زنگ ساالر گوشي

 جانم؟...سامياره:ساالر

 خونس؟ سمن.خونه ميرم دارم.تهرانيم:ساميار
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 ...خوه ميايم االن ساميار...استوديو اومديم باهم نه:ساالر

 آلفردچي؟.باشه:ساميار

 ...نيست ديشب از:ساالر

 .کنيم صحبت بايد...خونه بياين زود:ساميار

 ...باشه:ساالر

 ...کرد قطع

 .بريم سمن:ساالر

 ...کنم تموم اينو فقط...باشه:من

 ...فردا بزار:ساالر

 .دانشگام شب8تا فردا:من

 .بريم بيا...ميکنيم کاري يه حاال:ساالر

 ...بريم...باشه:من

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

 ...خونه

 ...اي خسته بگير دوش يه برو:گفت و بيرون اومد حموم از ساميار

 بگي؟ ميخواي چي تو.ميرم شب:نازنين

 .ميگم..بيان ساالر و سمن بزار:ساميار

 ...نشستيم من اتاق تو همه و کرديم عوض لباسامون....بوديم خونه6311 ساعت

 !!که ميدونين...ميشه عوض چيزا خيلي فردا از:ساميار

 .آره:من

 .کنيم درست مجوزمو کاراي بريم مديربرنامم با بيا فردا من با تو ساالر:ساميار
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 .باشه:ساالر

 .منه زن نازنين نفهمه کسي باشه حواست دانشگاه تو تو:ساميار

 چرا؟...اِ:نازنين

 .نفهمه کسي بهتره...ميشه دردسر واست:ساميار

 .باشه:نازنين

 هيچ.نديميب رو باشه توش عکست که وبالگي سايتو هر ميدونم اينستگرام،چ...فيسبوک:ساميار

 فهميدي؟...باشن هيچجا نبايد ازتو عکسي

 .آره:نازنين

 .ميگيريم عروسي....92...98...دي آخر:ساميار

 ...ميکنم درکت....ندارم مشکلي من نگيريم:نازنين

 .بگيرم بايد پس اي دونه يه تو!!!نگيرم؟؟؟ ميشه مگه:ساميار

 بگم؟ چيز يه:ساالر

 .بگو:ساميار

 .باهمن االن ارسالن و سمن:ساالر

 بشه؟ چي که.بيخود:ساميار

 !!!نداره ربطي اصال تو به ساميار... ميگم تبريک عزيزم سمن:نازنين

 .سمن باهاش ميزني بهم:ساميار

 .نيست مشکلي فعال...خوبيه پسر ارسالن...نه:ساالر

 کنيم؟ چيکار شام...نميگم چيزي ديگه من:ساميار

 .ارسالن رستوران ببر مارو:ساالر

 .ميکنم هماهنگ باهاش.باشه:من
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 بودي؟ بيدار 4تا که ميکردي چيکار ديشب تو:ساميار

 .کنم پيداش نميشد...ميشد اشتباه ميکردم هرکاري آخه:من

 !!!ديدم که بودم نديده بازيشو ديوونه ديشب تا ولي هست ديوونه خواهرمون:ساالر

 !!!ديدي؟ ديشب تازه تو حاال...ميبينم هميشه من:نازنين

 کردين؟ تمومش باالخره:ساميار

 .باتو اونم مونده آخرش تنظيم فقط.آره:ساالر

 !!کنيم؟؟ چيکار اينارو مامان...ميدن مجوزمو ببين حاال:ساميار

 .پيششون بريم االن:نازنين

 سمن؟ هستن:ساميار

 .نميدونم بابارو...سرکار نميره امروز ميگفت که مامان...نميدونم:من

 واقعا؟ بريم:ساالر

 !!!کنيم؟ فرار بايد کي تا ديگه بريم:ساميار

 ...باشه:من

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

 ...تو رفتيم و کردن باز در...زديم در

 کو؟ زنت:مامان

 .داخل بريم...ميدم توضيح:ساميار

 ...بدونه چيزو همه زشته...آوردي چرا نازنينو:گفت گوشم نزديک مامان

 ...ديگه دوستمه:گفتم و زدم لبخند من

 .نشست مامانم...جدا ساميارم و ساالر و هم پيش نازنين و من...نشستيم پذيرايي تو

 ...ميشنوم:مامان

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر SingerDemor | شدم مي عاشق نبايد رمان

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

 

491 

 

 ...بود قرار...کرده ازدواج ساميار که بگيم شما به نميشد مامان:من

 .کنيد توجيه خودتون نميخواد:گفت و کرد قطع حرفمو مامان

 ببيني؟ زنمو چيه؟ميخواي مشکلت:ساميار

 !!!!کنه؟؟؟ قبول تورو راحت اينقدر تونسته رچطو...آره:مامان

 ...کرده قبول که حاال:ساميار

 .منه همسر خانوم اين:گفت و کرد بلندش و گرفت دستشو نازنين سمت اومد شد بلند

 .ساميار خواهرته همسن نازنين!!نيست جالبي شوخي اصال:مامان

 .کردم ازدواج باهاش و باشه زنم زودتر داشتم دوس شدم عاشقش...هرچي حاال:ساميار

 .بفهمن همه ديگه که بگيريم عروسي دي آخر تا:ساالر

 ...نميکنم باور من:مامان

 بيارم؟ هامون شناسنامه:ساميار

 دادي طالقش وقت هر و بيرون ميرين اينجا از همتون:گفت و اتاقش طرف بره شد بلند مامان

 .همتون...مياين

 .يمبر پاشيد....بکنه نميتونه هيچکاري هيچکسم...نميدم طالقشم دارم دوس زنمو من:ساميار

 ...مادرته ساميار:نازنين

 .نکن دخالت...نازنين بريم:ساميار

 ...رفتيم بيرون خونه از

 .نميزنه حرف منم با ديگه...ساميار گفتي يهويي خيلي:من

 .برو من خونه از ناراحتي خيلي:ساميار

 .ساميار کن صحبت درست:ساالر

 ...شدم ناراحت حرفش از خيلي
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 ...اون پيش رفت و زد زنگ بهش رونيکا ساالر...بستم در و اتاقم تو رفتم خونه رسيديم

 ...مادربزرگم به زدم زنگ اول

 سمن؟ جانم:-

 پيشت؟ بيام ميتونم:-

 ميکني؟ گريه داري شده؟چرا چي سمن:-

 ...نفهمه هيچکسم بفرست ويزا واسم فقط..هيچي:-

 .تو مالِ  دارم هرچي...من پيش بياي ميتوني بخواي که هروقت تو:-

 ...اتاقم تو اومد نازنين

 ...کنم صحبت نميتونم اينجاست نازنين...ميزنم زنگ ديرتر من:-

 .هستم منتظرت...عزيزم باشه:-

 ...کردم قطع گوشيو

 شدم؟ غريبه من:نازنين

 ...ميکردم جمع لباسامو داشتم و آوردم در کمدم از چمدون يه...ندادم جوبشو

 ميکني؟ داري غلطي چه:نازنين

 ...نداره ربطي تو به:من

 ...درنيار بازي مسخره پاشو...ميکنما لهت ميزنم:نازنين

 همين!!!کرده؟؟ فک چي خودش پيش...ميرم دارم منم برم گفت شوهرت...نيست بازي مسخره:من

 .ميخرم خونه فردا

 نيست؟ شما داداش شوهرم نکرده خداي!!!شوهرم؟؟؟:نازنين

 ...نيست نه:من
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 رد ساميار و خودش اتاق تو رفت...بيرون رفت شد عصباني نميکنم توجهي بهش ديد نازنين

 ...بست محکم

 خوابم؟ نميبيني:بود کشيده دراز ساميار

 زا ميگي برميگردي بهش...کردنت خواهرم خواهرم بود اين...خوابي که جهنم به:زد داد يهو نازنين

 امروز اونوقت بشه نزديک بهش پسري هيچ نميذاري داري دوس خواهرتو اينقدر!!!برو؟؟؟ خونم

 .نميارم اسمتم ديگه بره سمن!!!کردي؟ غلطي چه

 .نميشد عصبي اينطوري هيچوقت نازنين...ميکرد نگاش داشت تعجب با ساميار

 بره؟کجا؟؟؟سمن؟؟؟ کي نازنين:ساميار

 .بيرون برو خونم از گفتي من ي عمه به...من ي عمه نه:نازنين

 .نشو مسخره:ساميار

 .احمق ميره داره ميگم چيه؟بهت مسخره:گفت اخم با نازنين

 کجا...خريدم جا يه هامون خونه همين واسه...نميتونم اون بدون من...بره کجا...بابا برو:ساميار

 بره؟؟؟

 ...آوردي در اشکشو...نميکنم نگاتم ديگه باشم جاش من:نازنين

 ...ميرفتم داشتم و بستم چمدونمو زيپ من...اتاقم تو دويد ساميار

 !!!!سمن؟؟:ساميار

 ...بودم مزاحمت که ببخشيد:من

 بري؟؟؟؟کجا؟؟؟ ميشه مگه:گفت و کرد بغلم طرفم اومد ساميار

 ...لطفا کن ولم:من

 .ببخشيد...کردم غلط...بري نميذارم:ساميار

 ...بود معلوم چشاش از پشيموني

 .بيرون برو االنم...باش تالفي منتظر....هيچوقت....نميبخشمت ولي نميرم:من
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 .ببخشيد گفتم که من:خودش بغل کشيد منو دست و نشست تختم رو

 .رفت شد ناراحت باش مطمئن...نزد زنگ بهش رونيکا ساالرم...لطفا بيرون برو:من

 ...ميرم نبخشيدي اگه بعد ميخونم برات آهنگ يه:گفت و پيانو پشت نشست

****** 

 

 ميشه تنگ برات دلم بري کردي خيال تو

 ميشه رنگ بي و خشک تو بي خونه باغ

 غمه و رنج از پر دلم بري که کردي مي فک

 ماتمه سياه رنگ دلم رنگ تو بعد

 :داد ادامه لبخند با ساميار و اتاق تو اومد نازنينم

 ميشه تنگ برات دلم بري کردي خيال تو

 ميشه سنگ سختي به دلم دونستي نمي

 کنم فراموش رو تو تونم مي نکردي فک

 کنم خاموش تو شعله بوزم بادي مثه

 شد فاصله دورترين تو و من بين راه

 شد حوصله بي دال رسيدن بهم براي

 نمياد يادم اسمتو من ديگه امروز حاال

 خواد نمي هاتم خاطره من دل حتي ديگه

 ميشه تنگ برات دلم بري کردي خيال تو

 ميشه سنگ سختي به دلم دونستي نمي

 کنم فراموش رو تو تونم مي نکردي فک
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 کنم خاموش تو شعله بوزم بادي مثه

 هاست گله تلخترينه دلت توي دونم مي

 هاست گرهُِ  کورترينُِ  شدن وا حسرت

 ....زديم دست واسش

 ...عزيزم همسر بود عالي:نازنين

 .ميخونم بهتر من:من

 ...نميرسه تو صداي پاي به من صداي...همينطوره حتما:ساميار

 !!شي؟ خواننده بري گفت تو به کي اصن...واقعا:نازنين

 ...خوبه خيليم داداشم صداي...هوي:من

 ...کردم طرفداري تو از من لياقت بي:نازنين

 .ميگيرم پس حرفمو ساميار...عزيزم مرسي واي:گفتم و کردم بغلشم

 بيرون رفتيم شديم حاضر دوباره و خنديديم

 ...راه تو

 نه؟ نرفتي دانشگاه امروز:ساميار

 چي؟ ندن مجوز بهت اگه ساميار...نه:من

 کردي؟ هماهنگ ارسالن با!ميدن:ساميار

 ...آره:من

 رستورانش؟ بود نکرده دعوت مارو تاحاال چرا:ساميار

 .ميترسه تو از چون...نميدونم:من

 چرا؟:نازنين

 ...نميده هرکسي به منو داداشم چون:من
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 ...ديگه بگم داداشتو:نازنين

 :گذاشت آهنگ ساميار و خنديديم

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

 شکستي قلبمو قفل دستي دستي زدي

 نشستي دلم توي آروم آروم حاال

 ميزاري اثر دلم رو که داري چي چشمات تو

 بياري روم به بايد ديگه داري دوسم بگو

 بدو بيا بدو کردي خودت محوه منو

 بدو بيا بدو خونسردي چه تو

 بدو بيا بدو پرتي مرحله از

 کردي ديوونم

  شکستي قلبمو قفل دستي دستي زدي

  نشستي دلم توي آروم آروم حاال

 زاري مي اثر دلم رو که داري چي چشمات تو

  بياري روم به بايد ديگه داري دوسم بگو

 من دل به نشستي خوب که من به بده دستاتو حاال

  کردي کار چي دلم با دوني نمي تو

 کردي وا تو جا دلم تو خوب ولي

 اصال زارم نمي تنهات کردم پيدا رو تو

 قطعا مونم مي کنارت هست دنيا تا

 بدو بيا بدو کردي خودت محوه. من
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 بدو بيا بدو خونسردي چه تو

  بدو بيا بدو پرتي مرحله از

  کردي ديوونم

 شکستي قلبمو قفل دستي دستي زدي

 نشستي دلم توي آروم آروم حاال

 ميزاري اثر دلم رو که داري چي چشمات تو

 بياري رو به بايد ديگه داري دوسم بگو

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

 .....بود عالي واي:من

 ...اومد استقبالمون به ارسالن....رسيديم

 .اومدين خوش:ارسالن

 ...داديم دست باهاش

 .نازنين همسرم:ساميار

 ...بريم طرف اين از:گفت و کرد نگاش تعجب با ارسالن

 داشت؟ تعجب کجاش:نازنين

 تو دمنميکر فک ولي نگفتم سمن به چيزي ديگه بودم ديده سايتا تو امروز منم راستش:ارسالن

 ...باشي

 و ساميار و هم کنار ارسالن و من...نشستيم باز فضاي تو بازم...ميز دور نشستيم و زد لبخند ساميار

 ...هم کنار نازنينم

 نداشت؟ خبر ازدواجتون از هيچکس:ارسالن

 .نگفتيم کسي به...نه:ساميار
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 ميخورين؟ چي خب:ارسالن

 ...چي همه:من

 دارين؟ دوس چي شما نازنين...ساميار....ميدونم که شمارو:گفت و زد لبخند ارسالن

 ...رويان...خورد زنگ گوشيم

 جانم؟:من

 !اصن نيستي پيدا سمن کجايي:رويان

 !که بوديم باهم جمعه:من

 .بود منظورم دانشگاه...ديگه گاوي اينجور:رويان

 مگه؟ نديدي خبرارو...ديگه بگو خب:من

 ميگيرن؟ ساميارو مجوز االن زدم زنگ همين واسه:رويان

 بزنم؟ زنگ بهت بعدا ميشه:من

 !زودباش...بگي بايد نه:رويان

 .نميشه:من

 پيشتن؟:رويان

 .آره:من

 ....بده مسج بهم شب...خدافظ فعال پس باشه:رويان

 ...عشقم باشه:من

 ...برميگردم االن:گفت و شد بلند ارسالن

 کجا؟:من

 !عزيزم بدم سفارش غذا:ارسالن

 ..رفت اونم..زدم لبخند فقط من
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 جديده؟!!!ديگه؟؟ چيه عزيزم!نيشتو ببند:ساميار

 .کن تمومش...ساميار:نازنين

 !باشه باکسي خواهرم نميخوام...که نيست زور:ساميار

 ...ديگه بگو چيز يه سمن!نداره ربطي هيچ تو به خواهرت زندگي:نازنين

 !نگفتن چيزي ديگه...اومد ارسالن

 نه؟ شلوغه رستورانت:من

 !اينطرف بيان نذاشتم ديگه...آره:ارسالن

 ...قشنگه خيلي اينجا:ساميار

 .ممنون:ارسالن

 !بودن هم رونيکا و ساالر کاش اي:من

 !باشن تنها ميخوان گفتن بهشون گفتم:ارسالن

 !اومد غذاهامون زديمو حرف يکم

 بلدي؟ آشپزي خودتم:من

 .يکم:ارسالن

 مياد ساالرم...بياي بايد توام....مجوزم واسه ميرم7 من فردا سمن:ساميار

 !!بخوابما ميخوام روز يه:من

 .نيا:ساميار

 !استرس از ميميرم برگردي تو تا...نيام ميشه مگه:من

 ...خورد غذا کم خيلي نازنين

 نميخوري؟ چرا:ساميار

 کجاست؟ دستشويي ارسالن....بخورم نميتونم...شدم طوري يه.نميدونم:نازنين
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 ...رستوران داخل بري بايد:ارسالن

 .بريم بيا...باهات ميام من:من

 ...رستوران داخ رفتيم...شديم بلند

 ...ميخوره بهم داره حالم سمن:نازنين

 ...االن بودي خوب که تو:من

 ...نميدونم:نازنين

 ...آورد باال بود خورده هرچي

 خوبي؟ نازي:من

 ...نه:نازنين

 .بزن آب صورتتو يکم:من

 ...ميشه پخش آرايشم:نازنين

 !!ببين حالتو...جهنم به:من

 ...برام بيار آب برو:نازنين

 ...آوردم آب واسش سريع

 بهتري؟:من

 .ميشه نگران ساميار بريم:نازنين

 !!!ميکنه سکته که ببينه اينطوري تورو...احمق پريده رنگت:من

 !!نباشم حامله سمن واي:گفت نگراني با نازنين

 !که خوبه خيلي:من

 !!!ميشه؟؟ چي ميدوني!!سمن شو خفه:نازنين

 .خوبه خيلي واي...ميشم عمه من آره:من
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 .خر نداره دوس ساميار!!ميزنمتا:نازنين

 !!چرا؟؟:من

 ...نداره دوس اصال فهميدم حرفاش از بودم کرده بحث بار يه نميدونم:نازنين

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

 داري؟ دوسش:ساميار

 کيو؟:ارسالن

 .خواهرم:ساميار

 .آره...خب:ارسالن

 ...راتيني دوست تو:ساميار

 !!چي؟؟:گفت و شد شوکه ساميار يهويي حرف از ارسالن

 .ميشناسمت بکني فکرشو که چيزي از بيشتر:گفت و زد خندي نيش ساميار

 ...من ساميار:ارسالن

 .کن فراموشش!!!ميگم؟؟؟ چي ميفهمي!!!نه سمن:ساميار

 دوس واقعا خواهرتو من...باورکن...نداريم اي رابطه هيچ باهم.نميبينم راتينو ديگه من:ارسالن

 تمراقب ازش ميتونم شرايطي هر تو...دارم چيزم همه...نيست سمن با دوستي فقط قصدم...دارم

 مخالفي؟ چرا...کنم

 !بره ايران از که بهانست يه منتظره سمن...کنه اذيتش کسي نميخوام:ساميار

 چي؟ نره که کنم کاري اگه:ارسالن

 .ميکنه ساپورتش جوره همه بره که داره کسيو...نميتوني:ساميار

 کي؟:ارسالن

 ....بگم نميتونم:ساميار
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 ...بده بهم فرصت يه ولي نمياد خوشت من از ميدونم ساميار:ارسالن

 ...اگه ولي...باشه:گفت و کرد نگاش يکم ساميار

 .بگي تو هرچي باشه:گفت و کرد قطع حرفشو خنديد ارسالن

 ...زد لبخند ساميارم

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

 نازنين؟ خوبي:ساميار

 .آره:نازنين

 ...پريده يکم مطمئني؟رنگت:ارسالن

 بريم؟ ميشه ساميار...خوبم:نازنين

 .بريم آره:ساميار

 .شديم ماشين سوار و کرديم خدافظي

 دکتر؟ بريم:ساميار

 .خوبم.نه:نازنين

 .آورد باال بود خورده هرچي...ميگه دروغ:من

 .دکتر ميريم:گفت جدي خيلي و کرد زياد سرعتشو يکم ساميار

 .لطفا خونه بريم.نيست مهمي چيز:نازنين

 .خونه بريم...همينه بخاطر حتما داشت استرس و درگيري همش صبح از نازنين:من

 !سمن زدي حسابي و درست حرف يه بار يه عمرت تو:نازنين

 .دکتر نميبرمت من بشه بد حالت شب:ساميار

 !!!ميکنيا باز داري منو دهن...به:گفت و شد عصبي نازنين

 ...که نگفتم چيزي!!تو؟؟ چته:گفت و کرد نگاه نازنينو تعجب با...داشت نگه ماشينو ساميار
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 ...دوباره کرد حرکت بعدم و کرد نگاش فقط ساميار...نگفت چيزي نازنين

 .بوديم خونه 33311ساعت

 .ميکرد نگاه فوتبال داشت ساالر

 .سالم:من

 .عزيزم سالم:لبخند با ساالر

 ...نشستم کنارش رفتم

 .شدم خسته:من

 کجان؟ نازنين و ساميار:ساالر

 .ميان دارن:من

 گذشت؟ خوش رستوران:ساالر

 .زياد نه:من

 گريه داشت انگار نازنين...کردن سالم حوصلگي بي با اونام باال اومدن ساميار و نازنين

 ...خودش اتاق تو ساميارم...من اتاق تو رفت...ميکرد

 شده؟ دعواشون:ساالر

 ...چشه نازنين ببينم برم...نميدونم:من

 ...نشستم بروش رو....بود نشسته بالکن تو بود رفته...اتاقم تو رفتم

 ...باشه درست گفتي که چيزي ميکنم فک:نازنين

 گفت؟ بهت چيزي شده؟ساميار اينطوري همين واسه:من

 ...شد خورد اعصابش کردم گريه نگفتم چيزي منم شده چي پرسيد فقط:نازنين

 هوي برو بزار بودي حامله واقعا اگه ميگم...ديگه ناراحته اونم ناراحتي تو داره دوست خيلي خب:من

 !!برگرد بچه يه با چندسال از بعد
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 ديدي؟ چيزي سريالي فيلمي چه جديدا سمن:نازنين

 .بود افتاده توش اتفاق اين اتفاقا...آره:من

 .نگفت چيزي و داد تکون سري نازنين

 بخرم؟ چک بي بِي داروخونه برم:من

 .آخه ديروقته االن:نازنين

 .ميام زود.ميرم ماشين با:من

 .نفهمه ساميار:نازنين

 .بيام تا کن استراحت يکم کن عوض لباساتو برو...نميفهمه:من

 ....خورد زنگ گوشيم

 بله؟:من

 هنوز؟ بيداري:ارسالن

 .داروخونه ميرم دارم...آره:من

 .ديگه برن يکيشون بگو داداشات تو؟؟به چرا:ارسالن

 .برم بايد خودم.نميشه:من

 .برات ميارم ميخرم خودم ميخواي چي ميدونم:ارسالن

 .نميخوام ميکنيو فک که چيزي اون...ارسالن واي:من

 بخري؟ ميخواي چي پس:ارسالن

 !!ميکنيا ديوونم داري دوباره:من

 .عزيزم خطرناکه شب وقت اين سمن:ارسالن

 االن؟ کجايي:من

 .شدم رد شما خيابون از تازه:ارسالن
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 .بخر چک بي بي واسم داروخونه از:من

 !!بود درست حدسم پس:ارسالن

 چي؟:من

 .برات ميارم ديگه ربع يه:ارسالن

 .نگو چيزي هيچکس به ارسالن....ازت بگيرم بيام گوشيم به بزن زنگ فقط مرسي:من

 ...عزيزم باشه:ارسالن

 ....کردم قطع

 !!!ساميار به نگه:نازنين

 ...نميگه:من

 بخوابي؟ نميخواي نازنين:اتاقم تو اومد ساميار

 ...بزنيم حرف ميخوايم نه:گفت سرد خيلي نازنين

 .بخير شب:ساميار

 .بخير شب:من

 ها؟ بچه خوبين:ساالر

 ...بخوابي نميخواي کني؟؟اگه درست قهوه ميشه ساالر...آره:من

 .بريز برو خودت بعد حاضرشه ميذارم...عزيزم باشه:ساالر

 .مرسي:من

 !!!ارسالن؟؟ نمياد چرا:نازنين

 ...خورد زنگ گوشيم

 الو؟...اومد بيا:من

 .پايين بيا:ارسالن
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 سمن؟ کجا:گفت ساالر که بيرون ميرفتم داشتم کردم قطع گوشيو

 ...ميام االن:من

 پايين؟ ميري همينطوري:ساالر

 .ميام االن...اه:من

 بيرون؟ اومدي همينطوري باز تو:ارسالن

 ...ديگه نده گير ارسالن:من

 تفادشاس چطوري ميدونين...ميخواستي که چيزي اينم بيا:گفت و دستم داد پالستيک يه ارسالن

 ميکنن؟

 .خدافظ...مرسي آره:من

 ...وايسا:ارسالن

 بله؟:من

 !!!اومدي؟ چرا بگي ميخواي باال رفتي....شماست مال اين:گفت و داد بهم گل شاخه يه

 !هست حواست که مرسي:گفتم و خنديدم من

 .سرده ديگه تو برو:ارسالن

 ...خدافظ...مرسي بازم:من

 ...باال برگشتم

 بهت؟ داد گل ارسالن:لبخند با ساالر

 .آره:من

 ...بستم در و اتاقم تو رفتم

 .بيا:من

 بهت؟ داد چرا گل:نازنين
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 نه؟ خوشگله:من

 ...اصال نه:نازنين

 .........خنديدم

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

 .ببين تو...کنم نگاه نميتونم من سمن واي:نازنين

 .بست چشاشو نازنين

 ...عزيزم منفي:گفتم و زدم لبخند من

 .سمن اي مزه بي خيلي:زد داد بعد و گرفت ازم چک بيبي ناراحتي با نازنين

 .ميشم عمه دارم...واي....عاشقتم:گفتم و کردم بوسش... خنديدم

 ساميار و ميخنديد ساالر...ميکردن نگاه مارو تعجب با ساالر و ساميار...شد باز يهو اتاق در

 ...بود زده خشکش

 بودين؟ وايساده گوش:گفتم اخم با من

 ...اتاقش تو رفت ساميار

 .پيشش برو:من

 نشد؟ خوشحال نديدي:نازنين

 ...بابا برو:من

 .يکنهنم عالقه ابراز جمع تو...اينطوريه مدلش کال اون!ببوسه تورو ما جلوي بود نزديک ديگه:ساالر

 ...ديگه برو:من

 ...اتاقشون تو رفت و زد لبخند نازنين

 ...بشين بيا:گفت و کرد اشاره پاش به لبخند با بود نشسته تخت رو ساميار

 ...نشست پاش رو رفت نازنينم
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 .بگم بهت چي نميدونم:ساميار

 خوشحالي؟:نازنين

 .خيلي:ساميار

 ...عزيزم خوشحالم منم:نازنين

 

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

 ميديدم که چيزي از...بيرون رفتم...بود 6311ساعت...شدم بيدار ميومد آشپزخونه از که صدايي با

 ...موند باز دهنم

 ...ميکرد حاضر صبحونه داشت و صبح سر بود شده خوشگل و مرتب خيلي نازنين

 ...عزيزم خواهرشوهر بخير صبح:گفت و زد لبخند باديدنم

 ديدي؟ ساعتو نازنين:من

 ...6311گلم آره:نازنين

 ميکني؟ چيکار داري تو خب:من

 ساالرم و تو حاال...ميکنم حاضر صبحونه.بده انجام شوهرش واسه بايد زن يه که کاري:نازنين

 .بيا بگير دوش سريع برو...ميدم انجام دوتام شما واسه هستين

 ...نميشه باورم:من

 و فرهنگ اداره بايد8 گفت زد زنگ ساميار برنامه مدير ديشب...نزن حرف اينقدر سمن:نازنين

 ...باشين موسيقي ارشاد

 کنم؟ بيدار ساميارو...باشه:من

 ...بيا زود توام...ميکنم بيدارش خودم نه:نازنين

 ...بگيرم دوش رفتم ولي بودم شوک تو هنوز اينکه با من

......... .................................................. 
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 ساميار؟...پاشو عزيزم ساميار:تخت رو نشت نازنين

 .ديگه پاشو:موهاش الي برد دستشو

 ميگي؟ چي:ميارسا

 .ميشه ديرت داري قرار8:نازنين

 بيداري؟ واقعا تو:گفت تعجب با و نشست شد بلند يهو ساميار

 .بخري نونم بري بايد...ديگه نشو مسخره پاشو:نازنين

 ...نميشه باورم:ساميار

 تو؟ نوبت االن کردم بحث خواهرت با ساعت3!!سرتا تو ميزنم ساميار:نازنين

 !ميشه اذيت پسرم!!!شدي؟؟ بيدار زود صبح چرا تو اصن:گفت اخم با ساميار

 پسره؟؟ گفته کي:نازنين

 !!!ميکنه؟ فرقي چه حاال:ساميار

 دارم دوس دختر من:نازنين

 .باشه صدا خوش باباش و عمه مث که اينه مهم اصن:گفت و خودش کنار کشيدش ساميار

 مينه ديگه!!ميکنين وارد استرس بهم خواهرت و تو کافي ي اندازه به...نکن فکرشم اصال:نازنين

 بشه؟ خواننده بره ميذاري تو اصن باشه دختر ببينم!! بشه خواننده بچمونم مونده

 ...نداره امکان...اصال:ساميار

 !عزيزم نگو پرتا چرتو ازين پس:نازنين

 .بگير نون برو حاضرشو زود:گفت و شد بلند ساميار کنار از

 .باشه:ساميار

 .اومدم گرفتم دوش ديگه منم و آشپزخونه تو رفت دوباره نازنين

 کنم؟ بيدار ساالرو:من
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 ...ديگه آره:نازنين

 کجاست؟ ساميار:من

 .االن مياد...بگيره نون رفت:نازنين

 ...ساالر اتاق تو رفتم

 .پاشو عشقم ساالر:تختش رو نشستم

 چنده؟ ساعت:ساالر

 ...کني نگاه ميتوني دستته تو:من

 ...نميشي آدم تو:گفت و پشتم زد محکم

 ...شد قرمز!!!ساالر؟...آخ:من

 ...نيست مهم:گفت و خنديد ساالر

 ...کرده درست صبحونه واست داداشت زن امروز که پاشو پاشو:من

 !!داداشم؟؟ زن کدوم:ساالر

 ...نميذاره نگيا،زندت نازنين جلوي...سرت بر خاک:گفتم و خنديدم

 !!بيداره االن نازنين که نگو:ساالر

 .بود همين منظورم دقيقا:من

 ...طرفم کرد پرت تختشو بالش ساالر

 !!ميزني؟؟ منو همش داري مرض:زدم داد عصبانيت با و کردم نگاه بهش تعجب با

 ...ميده کيف خيلي:ساالر

 ...ميدم نشونت االن:من

 ...تخت طرف اون رفت شد بلند سريع طرفش رفتم

 ...نميکنم ولت نزنم تورو تا من:من
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 !!منتظرم من رواني خواهر باشه:گفت و خنديد ساالر

 !!عمته رواني:من

 !!!عمه؟:تعجب با ساالر

 !!ميکشمت ساالر:گفتم و زدم جيغ

 شدي؟ ديوونه چرا خبره؟؟؟سمن چه:اتاق تو اومد ساميار

 .زد منو دوبار...شده قرمز..ببين پشتمو ساميار:من

 رو ونهميم ميشه ناقص!رو به کردي داغون!!ساالر؟ چيه اين:گفت و ديد پشتمو نزديکم اومد ساميار

 !دستمونا

 ...ساميار:من

 ...ببخشيد...عزيزم باشه:ساميار

 ...اومد ساالرم....بيرون بردم و کرد بغلم

 اتاق؟ تو ميدادين جاني چه:نازنين

 ...دعوا:من

 ...بشينين:گفت و خنديد نازنين

 نوم...نباشه معلوم موهت و ها شونه...بزار بلند شال يه برو سمن.عکس اول...نزنين دس:ساميار

 .کن بغل مارو پشت از ميشينيم ساالر

 .باشه:من

 .بگير عکس توام نازنين:ساميار

 ...باشم عکس تو ميخوام من:نازنين

 !!ببينه کسي زنمو نميخوام...اينستگرام بزارم ميخوام.نکن فکرشم:ساميار

 !!هست چي انگار حاال:من
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 !عزيزم نميرسه که تو پاي به:گفت و کرد بغلم ساميار

 ...ديگه داري کار من با تو ساميار:نازنين

 ...ديگه شماهاس؟بيخيال نوبت االن:ساالر

 ...رونبي بريم تا شديم حاضر ساميار و ساالر با بعدم....خورديم صبحانه و گرفتيم عکس چندتا

 ...منتظريم پايين ما...باش زود سمن:ساميار

 ...ميام دارم....باشه:من

 !!باش بچم مواظب:گفت نازنين به لبخند با ساميار

 ...نباش نگران عزيزم باشه:گفت و خنديد نازنين

 ...بوسيدش ساميار

 ...ميکنه بوسش هي حاال ديگه بريم:من

 ...شد دير بريم:گفت و کرد نگام چپ چپ ساميار

 !!!ببوسيشا بازم داري وقت:من

 ...بريم!!سمن:ساميار

 ...بيرون رفتيم خنده با و کشيد محکم دستمو

 ...اونجا رسيديم 8311ساعت

 !نيست؟؟ بابا ماشين اون ساميار:من

 ...ميگه راس:ساالر

 ...گرفتم استرس ها بچه واي:من

 ...بريم...کردي بيخود:ساميار

 ...ميرفتيم دوم طبقه بايد...اداره داخل رفتيم

 ...کرديم سالم سه هر!ديديم راهرو تو بابارو
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 ...داخله برنامت مدير:گفت و داد جوابمون اخم با بابا

 .اومدي که مرسي:ساميار

 ...نگفت چيزي و داد تکون سري بابا

 ...سمتش دويدم...بيرون اومد باالخره تا....بوديم اونجا ساعتي9 و داخل رفت ساميارم

 شد؟ چي:من

 ...بريم:گفت و زد لبخند ساميار

 .عاشقتم واي:بغلش پريدم

 ...کن ولم زشته ديوونه:گفت و خنديد ساميار

 ...ديگه خواهرتم:گفتم و کردم اخم

 نگفت چيزي و خنديد

 مگه؟ اي بچه!!آخه؟ مياري در چرا بازي جلف سمن:طرفمون اومد ساالر

 .عصبانيم ازت هنوز!!تو نزن حرف:من

 خوبين؟ شما...ميرم ديگه من جان ساميار:طرفمون اومد مديربرنامش

 ...کردين لطف خيلي ممنون..بله:من

 .بود وظيفم:-

 .ممنونم منم:ساالر

 .ممنونم خيلي ديگه من:ساميار

 ...ودب عصبي...ميزد حرف تلفن با داشت ماشينش کنار بابا...بيرون اومديم اونجا از و خنديديم

 ...مياي نظر به شده؟؟عصبي چيزي:ساالر

 ...بيار رونيکارو توام ساالر.بيار زنتم ساميار...خونه بياين ناهار!نيست مهمي چيز:بابا

 ...........رفت و کرد خدافظي
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 ...شديم بيچاره:من

 چرا؟:ساالر

 !کردن ازدواج اجباري حاملگيش بخاطر ميکنن فک همه بعد!حاملس ميفهمه ببينه نازنينو مامان:من

 بکنيم؟ غلطي چه ميگي تو:ساميار

 ...فعال خونه بريم:من

 !اينا رونيکا خونه برسون منو:ساالر

 .کن رانندگي تو سمن..باشه:ساميار

 ...کردم حرکت و ماشين تو نشستيم و انداخت واسم سويچو

 ...خبره منتظره االن بزن نازنين به زنگ يه:من

 ..داد جواب بوق اولين...بهش زد زنگ ساميار

 بودي؟ منتظر:ساميار

 نيومد؟ پيش که مشکلي...احمق نگراني از منو کشتي ساميار:نازنين

 ...ميشه اذيت بچم سرم فداي شدي؟؟؟تو نگران الکي چرا آخه عزيزم...نه:ساميار

 ...خنديديم و شنيديم ماهم صداشو که زد جيغي نازنين

 ...تو فقط عشقم نميخوام بچه نازنين:ساميار

 ...بيارين لش زودتر شو خفه:نازنين

 ...کرد قطع گوشيو

 !!!بود کرده قاطي دوباره:ساميار

 نشده؟ عادي برات هنوز:من

 بزنه رغ بايد همش ديگه دوماه تا که، هست حاملم االن...کرد پيشبينيش نميشه اصال!!نه:ساميار

 !شده خراب اندامم
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 .نميگه اينو هيچوقت باش مطمئن...ساميار نه:من

 ...خونه رسيديم

 ...نشستم بيرون و کردم عوض لباسمو من

 کنيم؟ چيکار:ساميار

 .نريم:ساالر

 حالت وشب با باشيو متنفر ازش االن که هست غذايي نازنين...که ميشناسي مامانو تو...نميشه:من

 بخوره؟ بهم

 ...نکردم امتحان هارو غذا ي همه که من...نميدونم:نازنين

 ...ديگه داري حساسيت ماهي به حتما...آوردي باال خوردي ماهي تا ديشب:ساميار

 ...ميگه راس:من

 .کنم فک:نازنين

 .کنن درست ميگه مامان داريم مهمون وقتي که غذاهاس ازون ماهيم:ساميار

 ميفهمه کنه نگاه نازنين چشاي تو...زنان دکتر مامان!!!نيستا غذا اصن مشکل ها بچه:من

 ...حاملست

 !!کرديم ازدواج بعد شدم حامله اول ميکنه فک بعد واي:نازنين

 ...بود همين دقيقا ما بحث امروز:ساالر

 ...اينا مامان خونه برو بعدم...دنبالش ميري حاضرشه بگو رونيکا به بزن زنگ تو:ساميار

 ميکنين؟ چيکار شماها...باشه:ساالر

 شکليم و وقتشه چند بچه ميفهمن بديم آزمايش...نيست مهم فهميد مامانم..ديگه ميايم:ساميار

 ...بفهمه نبايد اي ديگه کس ما از بغير فقط....نيست

 ...نميگه کسي به ولي...ميدونه ارسالن:من

 بگيري؟ دهنتو جلوي نميتوني تو:گفت و کرد اخم ساميار
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 ارسالن ديشب...داروخونه بره شب39 نميتونست که خودش...ساميار نيس سمن تقصير:نازنين

 .خريد چک بيبي

 .ميرفتم من ميگفتي من به:ساميار

 .بفهمي تو نبود قرار:من

 ...بيخود:ساميار

 .نکن شلوغش الکي حاال خب:نازنين

 .دنبالش رفت و زد زنگ رونيکا به ساالر

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

 ...ناهار ميز دور نشستيم بعدم...کردن استقبال ازمون...بوديم بابا و مامان خونه3ساعت

 رويروب باباهم و مامان...بودن ساالر و رونيکا راستم سمت و بود نسته ساميار و من وسط نازنين

 ...ما

 .ميشه بد داره حالم دوباره...ميره گيج سرم سمن:نازنين

 من؟ اتاق تو بريم:من

 هست؟ مشکلي:مامان

 ردردس همين واسه شد بيدار زود صبح...خوابيد دير ديشب...ميکنه درد سرش يکم نازنين...نه:من

 ...کن استراحت من اتاق بريم پاشو...داره

 ...اومد عسري ساميارم و گرفتمش من که ميفتاد داشت رفت گيج سرش ها پله رو...شد بلند نازنين

 نازي؟ خوبي:ساميار

 ...نه:نازنين

 ...باال رفت کرد بغلش سريع ساميار

 .کنارش نشست و تخت رو گذاشتش...خودش اتاق تو بردش...دنبالش رفتم منم

 کردي؟ بغلش را احمق:من
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 .بچمه مادر...نيستا زنم فقط ميکردم؟؟؟االن چيکار:ساميار

 ...ميشم خوب بخوابم يکم من بخورين ناهار برين:نازنين

 .پيشت ميمونم من ميره سمن:ساميار

 ...ميمونم من:من

 حاملس؟ نازنين:اتاق تو اومد مامان

 ...آره:ساميار

 .مطبم بيارش فردا...نميشه که اينطوري:گفت اخم با مامان

 ...ممنون:گفت و زد لبخند ساميار

 .ميگيريم هم با عروسيرو و عقد هفته آخر تا:مامان

 ...نميشه:ساميار

 چرا؟:مامان

 .برميگردن ديگه هفته1 يه تا...نيستن ايران نازنين مادر پدر:من

 ننازني از بغير اي ديگه هرکس باش مطوئن ساميار...باهاشون ميکنم صحبت اومدن پس:مامان

 ...ميدادي طالقش بايد االن تا بود

 ...ميدونم:گفت و خنديد ساميار

 نازنين؟ خوبي:مامان

 ...بهترم:گفت و نشست شد بلند نازنين

 ...سمن پايين بريم...کني استراحت بايد...بخواب:مامان

 .ميام االن برو تو...باشه:من

 ...نميشه باورم واي:گفتم و ساميار بغل پريدم...رفت مامان

 .همينطور منم:گفت و خنديد ساميار
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 ...شخصيته با مادرشوهرم خيلي:گفت و خنديد نازنينم

 ...پايين رفتم و بوسيدم هردوشون من

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

 خودمون؟ خونه ميريم فردا:نازنين

 .ميبريم ميکنيم غافلگير سمنو امشب...ميريم ديگه آره:ساميار

 پاريس؟ ميريم کي...خوبه:نازنين

 بري؟ دانشگاهتو نميخواي تو:ساميار

 .ميرم پاريس از بعد:نازنين

 بخري؟ چيزي نميخواي سمن واسه تو...باشه:ساميار

 .که خريدي تو!!که نداره تو منو:نازنين

 ...ساالر منو طرف از خونه...نکن فکرشم اصال:ساميار

 براش؟ بخرم چي:نازنين

 .ديگه بکن يکاري بيرون باهم بريم امروز نميدونم:ساميار

 براش؟ بگيرم کتوني:نازنين

 ...باشيم تنها ميخوايم گفتم بهشون خب ولي ميگيره داره بابا...نه:گفت و خنديد ساميار

 ...براش بگير پارتي!!!آخه؟ را تنها ساميار:نازنين

 .نداره دوس خودش خدامه از من:ساميار

 نميگي؟ يزي دوستاشم به يعني:نازنين

 بگم؟ کيا به:ساميار

 ...يماش غزاله دريا مرواريد ميترا هليا.شقايق...دوستته که داداششم...باشه بايد که رويان:نازنين

 !!!نازنين؟ خبره چه:ساميار
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 ...چه من به سرم فداي:گفت و شد عصباني نازنين

 .ميگم رويانو فقط:ساميار

 ...برد خوابش و کشيد دراز کنارش ساميارم...خوابيد و نداد جوابشو نازنين

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

 ...خورد زنگ گوشيم

 کجايي؟:ارسالن

 .اينا مامانم خونه:من

 .بيرون بريم دنبالت بيام حاضرشو:ارسالن

 بيرون؟ بريم ميگي همش مگه بيکاري تو...اينجاييم باهم همه...نميشه:من

 .گرفتم مرخصي نيستم بيکار نه،:گفت و خنديد ارسالن

 آخه؟؟؟ چرا خب:من

 .دنبالت ميام ديگه ساعت3:ارسالن

 .ندارم حوصله نميشه ارسالن:من

 ...من واسه ميکني ناز همش...جهنم به:داد با ارسالن

 ...کرد قطع گوشيو

 ...زدم زنگ بهش خودم بعدم بودم حرفش شوک تو دقيقه چند

 بله؟:ارسالن

 .دنبالم بيا7:من

 .نميتونم:ارسالن

 ...ميکنيا عصبانيم داري ارسالن:من

 !!ميگه کي به کي:ارسالن
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 .خدافظ بيا7:من

 .بيرون بريم رونيکا منو با حاضرشو خوابيدن، که نازنين و ساميار سمن:اتاقم تو اومد ساالر

 .دنبالم مياد ارسالن ديگه ساعت نيم يه:من

 .بيرون رفتن تازه بابا با مامانم...عزيزم باشه:ساالر

 .باشه:من

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

 .شدم ماشين سوار لبخند با...بود در دم ارسالن 7ساعت

 .سالم:من

 ...کرد سالم سرد ارسالنم

 .ميشم پياده کني برخورد ميخواي اينطوري:من

 بريم؟ کجا:ارسالن

 ارسالن؟:من

 جانم؟:گفت لبخند با و کرد نگاه چشام تو ارسالن

 .بازي شهر بريم:من

 ...بخدا اي ديوونه تو:گفت و خنديد ارسالن

 .اِرم بريم:من

 .که پوشيدي ورزشي لباس بازم:گفت و کرد نگاه سرتاپامو ارسالن

 .ديگه شهربازي ميريم آخه خب:من

 ...کرد حرکت و خنديد داد تکون سري ارسالن

 ...راه تو

 .ديگه بيان ميگفتي بقيه به:ارسالن
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 .بودن خواب نازنينم و بيرون،ساميار رفتن هم با رونيکا و ساالر:من

 فهميد؟ ساميار:ارسالن

 ميگي؟ رو بچه:من

 .آره:ارسالن

 ...خوشحالن خيليم و فهميدن همه...آره:من

 بعدم...خورديم شام و خنديديم و کرديم بازي کلي مشکلي هيچ بدون و بوديم پارک تو 39تا

 تو رفتم...نگفت تبريک پيشاپيش تولدمم...نرفتم اينا مامان خونه ديگه...خونه رسوند منو ارسالن

 .بود خاموش چراغا...خونه

 اب ارسالنم...سرم رو ريخت شادي برف نازنين و ترکوند چيز يه ساالر يهو کردم روشن چراغو تا

 ...مبارک تولدت:گفتن همه و تو اومد خنده

 ...کردم ساالرسکته:من

 از تا1...رونيکا...رويان داداش و ميترا خواهرش و هليا و رويان...بودن اومده ها بچه...خنديد ساالر

 ...بودن نيما و ميالد و اشکان...ساميار گروه هاي بچه

 ...ازشون کردم تشکر وکلي...کردم بغل همشون

 .شدي پيرتر سال3 نميشه باورم...احمقم شوهر خواهر:طرفم اومد نازنين

 ...شو خفه:من

 ...برات خوشحالم خيلي عزيزم خواهر:رويان

 حاضري؟ ساالر:کيبوردش پشت رفت ساميار

 ديگه؟ ميزني توام نيما...نيست مشکلي داداش آره:ساالر

 ...حتما آره:نيما

 ...کرد شروع ساالر

******************************************* 
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 شکستي قلبمو قفل دستي دستي زدي

 نشستي دلم توي آروم آروم حاال

 ميزاري اثر دلم رو که داري چي چشمات تو

 بياري روم به بايد ديگه داري دوسم بگو

 بدو بيا بدو کردي خودت محوه منو

 بدو بيا بدو خونسردي چه تو

 بدو بيا بدو پرتي مرحله از

 کردي ديوونم

 ...باهم همه:ساالر

 :خوندن ها بچه و خنديديم

 شکستي قلبمو قفل دستي دستي زدي

 نشستي دلم توي آروم آروم حاال

 زاري مي اثر دلم رو که داري چي چشمات تو

 بياري روم به بايد ديگه داري دوسم بگو

 :ساالر

 من دل به نشستي خوب که من به بده دستاتو حاال

 کردي کار چي دلم با دوني نمي تو

 کردي وا تو جا دلم تو خوب ولي

 اصال زارم نمي تنهات کردم پيدا رو تو

 قطعا مونم مي کنارت هست دنيا تا
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 بدو بيا بدو کردي خودت محوه. من

 بدو بيا بدو خونسردي چه تو

 بدو بيا بدو پرتي مرحله از

  کردي ديوونم

 

 ...همه:ساالر

 :ها بچه

 

 شکستي قلبمو قفل دستي دستي زدي

 نشستي دلم توي آروم آروم حاال

 ميزاري اثر دلم رو که داري چي چشمات تو

 بياري رو به بايد ديگه داري دوسم بگو

 

 ....زدن دست شد تموم که آهنگ

 ...بگم بايد چي نميدونم من واقعا مرسي:من

 ...عزيزم داداش مرسي:بوسيدمش و ساالر طرف رفتم

 .مبارک تولدت...عزيزم نداشت تورو قابل:گفت و کرد بغلم

 ...مرسي:من

 .بگيريم عکس بياريم کيک ميخوايم کنم درست قيافتو بريم بيا سمن:نازنين

 !!!داريا وقت دقيقه35 فقط نازنين:ساميار

 .ميايم االن ما برقصين يکم شما...که شده دقيقه 35 اتاق تو برم تا من بابا برو...اوو:نازنين

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر SingerDemor | شدم مي عاشق نبايد رمان

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

 

523 

 

 ...پس باشين زود:گفت و خنديد ساميار

 ...بيرون اومديم و حاضرشدم ساعته نيم...اتاق تو رفتيم

 ...تري موفق آرايشگري بري پزشکي جاي به عزيزم نازنين:ساميار

 ...رقصيديم و خنديد نازنين

 ...مياد بهت لباست چقدر:ارسالن

 .خريده نازنين:من

 خريد؟ همينو فقط:ارسالن

 ...کادوشو داد بهم.نه:من

 ...رقصيديم کرد بغلم و زد لبخند ارسالن

 هنگ!!!بود ماشين ارسالن کادوي واي...کردم باز کادوهارو بعدم و گرفتيم عکس کيک از بعد

 ...ديدم توش سويچ و کردم باز رو جعبه وقتي.کردم

 ...ارسالن کم قبول اينو نميتونم من:من

 .ديگه کادوته...هست چي؟کمم يعني:گفت و زد لبخند ارسالن

 .ممنون بازم:من

 ...بگيرن ياد بعضيا:گفتم شوخي به و کردم نگاه چپ چپ رويانو

 سورپرايز سمنو ميخوايم گفت زد زنگ يهو نازنين 2ساعت!!صورتتا تو ميام پا جفت بابا برو:رويان

 ...کنم پيدا ماشين نمايشگاه ساعت اون نميتونستم من ديگه...باش اينجا 39 کنيم

 بود؟ کي فکر حاال...ممنونم واقعا...همتون کردين خوشحالم خيلي:گفتم و خنديديم

 هي...گذاشت داداشت مگه بخوابم ظهر از بعد اومدم ساعت9يعني...عزيزم داداشت زن:نازنين

 ...ديگه شدي خر توام کردم هماهنگ عزيز ارسالن با منم...ديگه کرد ديوانم...سمن ميگفت

 ...بيرون ميرم ارسالن با بودم نگفته من:من

 ...کرديم هماهنگ بعد اوني با گفت دادم اس ارسالن به نبودي اون با زدم زنگ ساالر به:نازنين
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 بخوني؟ چيزي امشب نميخواي تو:ساميار

 بخونم؟ چي:من

 ...لطفا باشه شاد:نازنين

 ميکني؟ همراهيم اشکان...باشه:من

 ...حتما جان سمن آره:اشکان

 :کردم شروع و کيبورد پشت رفت

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

 تو با بشم عاشق ميخواد دلم

 دنياتو تو بيام چطور بگو

 شم قلبت محرم ميخواد دلم

 حرفاتو تموم بگي من به

 چشماتو حالت دارم دوست

 نفسهاتو عطر گردي

 من قلب به هديه بدي کاش

 لبهاتو رو لبخند گل

 صداتو خوش حس ؛ نگاتو نگير ازم

 هاتو خنده و گريه ، بازياتو ديوونه

 

 ...ميرقصيدن وسط باهم نازنينم و رويان و دادم ادامه و کردم نگاه ارسالن به**

 

 کارم و کس اي دارم دوست رو تو
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 بردارم ازت من چشم نميتونم

 دنيامي همه رويامي خود

 فردامي اميد و زندگيمو همه

 صداتو خوش حس ؛ نگاتو نگير ازم

 هاتو خنده و گريه ، بازياتو ديوونه

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

 تو با بشم عاشق ميخواد دلم

 دنياتو تو بيام چطور بگو

 شم قلبت محرم ميخواد دلم

 حرفاتو تموم بگي من به

 چشماتو حالت دارم دوست

 نفسهاتو عطر گردي

 من قلب به هديه بدي کاش

 لبهاتو رو لبخند گل

 صداتو خوش حس ؛ نگاتو نگير ازم

 هاتو خنده و گريه ، بازياتو ديوونه

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

 ...زدن دست ها بچه

 خونده؟ کي:ساالر

 .ليال:من

 ...ميخوني بهتر خيلي تو:ارسالن
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 ...مرسي:گفتم و زدم لبخند

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

 کني؟ رو کادوتو نميخواي ساميار،ساالر:رويان

 بريم؟ جا يه دارين حالشو:گفت و زد لبخند ساميار

 کجا؟:من

 .بدم بهت تولدتو کادوي:ساميار

 ...ايم خسته خيلي...شده 4ساعت آخه:من

 ....عزيزم بريم ماست دست اخيارش اون:نازنين

 و اميارس با ميالد و نيما و اشکان...نشستن رامون ماشين تو رويان و ميترا و هليا...رفتيم هم با همه

 ...ارسالن با رونيکام و ساالر و من و بودن نازنين

 ...داشتيم نگه طبقه سه شيک ساختمون يه جلوي ربع يه از بعد

 کجاست؟ اينجا:من

 ...نميدونم منم:ارسالن

 ...ميفهمين شين پياده:گفت و خنديد رونيکا

 ....شديم پياده

 و من طرف از...شماست مال اينجا دوم ي طبقه:گفت و طرفم اومد گرفت ساالرو دست ساميار

 .ساالر

 !!!کردم نگاش تعجب با

 .زدن دست همه....بهم داد کليد و کرد بغلم ساميار

 !!خوابيدنا همه ها بچه تر آروم:ساالر

 ...خونه تو رفتيم و خنديديم
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 .نازنين منو سومم و رونيکاست ساالرو مال اول ي طبقه:ساميار

 ...خوبي خيلي ساميار.خوب چه:من

 ...من خونه رفتيم اول...باال رفتيم

 داري؟ دوسش:ساميار

 ...العادست فوق....مرسي....بزرگه خيلي ساميار:تعجب با من

 ....کشيده زحمتشو رونيکا رو خونه تا سه هر ديزاين:ساميار

 ...دارم دوس رنگايي چه ميپرسيدي همش همين واسه پس...رونيکا مرسي:من

 ...بود شکل مستطيل سالن و پذيزايي و داشت اتاق تا1...بود رنگ يه خونه طرف هر

 ...خونه تو اومدن همه

 .بزن شاد آهنگ يه برو ساميار....تولد ي ادامه دوستان خب:نازنين

 نه؟ خريديم تابستون تو که پيانو همون اين سامي واي:من

 ...شديم خسته همه نازنين....همونه آره:گفت و زد لبخند ساميار

 .ساميار واي...نيستم خسته من:نازنين

 ...شويي دست سمت رفت و شد بد حالش يهو

 ...نخواستم بچه...اَه...خورد بهم حالت که بازم!!!!نازنين؟؟؟ شدي چي:دنبالش رفت ساميار

 ...ميفهمن همه االن...شو خفه:گفت بيحالي با نازنين

 تراحتاس بايد مامانش شده خسته بچمم يعني اين:گفت و شست صورتشو گرفت کمرشو ساميار

 ...کنه

 ...ساميار داره ربطي چه:نازنين

 االن؟ خوبي...نميکني درک تو:ساميار

 ...بيرون بريم...بهترم:نازنين
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 .بيرون اومدن و گذاشت سرش رو شالشو ساميار

 تورو؟ شد چي:رويان

 .خوبم هيچي:گفت و زد لبخند نازنين

 دکتر؟ بريم:ساميار

 ...اينجاست بچه االن که حيف...تورو خودم بگي ديگه بار يه:نازنين

 ...خنديد و کرد اشاره رويان و منو به

 !!بزرگي خيلي تو کوفت:من

 .ميکنم تالفي جان نازنين:رويان

 ...نيست غريبه جممون تو ديگه...بگم همتون به چيزي يه ميخوام:ساميار

 .ميکنم خواهش...ساميار نه:نازنين

 ...ديگه بگه بزار:ميالد

 !!!ساميار؟؟....اصال نه:نازنين

 .عزيزم بخواي تو هرچي:ساميار

 ...مرسي:نازنين

 ....خونه برگشتيم و کرديم خدافظي همه از ديگه و کردم تشکر کلي

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

 .بيرون رفتم...شدم بيدار 3ساعت

 ميکردن جمع وسايلو داشتن ساالر و ساميار

 .عزيزم بخير ظهرت:ساميار

 ميندازي؟؟ تيکه!!ها خوابيده زنت خوبه حاال:من

 ...مبارک تولدت...بکنم غلط من:ساميار
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 ...ديگه جديد خونه بريم:گفت و کرد بوسم اومد

 .خوبه:من

 مياد؟ کي رونيکا:گفتم و بغلش پريدم نشست مبل رو تا ساالر

 ...بپوش مناسب لباس برو.بياد ارسالن با بگيره ناهار قراره:گفت و خنديد ساالر

 .ديگه ارسالنه...بابا کن ول:من

 .بيرون بديم کامل تنظيم از بعد و کنيم اجرا آهنگو بايد...استوديو ميريم1ساعت سمن:ساميار

 .نيست مشکلي...باشه:من

 ....اومدن رونيکا و ارسالن

 .سالم:من

 ...مبارک تولدت:ارسالن

 .مرسي:گفتم و خنديدم

 اتاقت؟ تو بريم ميشه:ارسالن

 ...بريم بيا:من

 ...سمن:ساميار

 بله؟:من

 ...ناهار بياين زود:ساميار

 ...باشه:من

 توش برليان زنجير يه...کرد بازش...درآورد جعبه يه جيبش تو از ارسالن....من اتاق تو رفتيم

 ...گردنم انداخت گردنبند و نزديکم اومد و زد لبخند...بود

 .مرسي...قشنگه خيلي...ارسالن واي:من

 ...تولدته کادوي:ارسالن
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 !!!که خريدي:من

 شدي؟ سوار...ها پارکينگه تو:ارسالن

 .نه....که نرفتم بيرون:من

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

 خوابيده؟ نازنين:رونيکا

 .بخوريم ناهار ديگه کنم بيدارش ميرم االن...آره:ساميار

 ...اتاقشون تو رفت

 ...خوابي وقته خيلي...عزيزم پاشو!!نازنين؟؟:ساميار

 .بيرون برو...مياد خوابم:نازنين

 خيلي...ديگه بيدارشي بايد:گفت و زد کنار صورتش از موهاشو کنارش رفت ساميار

 .بخوريم ناهار ميخوايم اومدن رونيکا و ارسالن.خوابيدي

 .فقط دقيقه5 باشه:نازنين

 .بخوريم ناهار سريع پاشو...استوديو ميرم1 ساعت من.ديگه پاشو نازنين:ساميار

 .پاشدم باشه...کردي ديوانم:داد با نازنين

 .بيرون رفت اخم با ساميار

 ...بيرون اومديم اتاقم از ارسالنم و من

 بله؟:داد جواب ساالر....خورد زنگ خونه گوشي

 هست؟ ساالر؟سمن خوبي:دريا

 .ميکنم صداش االن.هست آره جان دريا سالم:ساالر

 .مرسي:دريا

 ...داره کارت دريا بيا سمن:ساالر
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 دريا؟ الو:ازش گرفتم تلفن و طرفش رفتم

 ...مبارک تولدت:دريا

 .مرسي:گفتم و خنديدم

 کجاييم؟ شام عزيزم خب:دريا

 کجاييم؟ چي يعني:من

 ...ديگه بدي شام بايد:دريا

 ...اونجام شب آخر تا استوديو برم بايد...دارم کار کلي شب تا:من

 .بريم بايد نميدونم من:دريا

 .ارسالن رستوران بيا 2ساعت:من

 داره؟ رستوران مگه!!!ارسالن؟:دريا

 .ميفرستم واست آدرسشو...آره:من

 .خدافظ فعال پس باشه:دريا

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

 اعصابي؟ بي چرا نازنين چيه:من

 .مياد خوابم...نه:نازنين

 ...ناهار ميز سر نشستيم

 گفت؟ چي دريا:نينناز

 .بيرون ببرمش شام:من

 خب؟:نازنين

 .ارسالن رستوران ميريم...ديگه هيچي:من

 نزد؟ زنگ مرواريد:نازنين

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر SingerDemor | شدم مي عاشق نبايد رمان

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

 

532 

 

 .شيراز رفته باهاش داشت همايش يه آرشام گفت...کردم تشکر ازش کلي..بهم داد پيام:من

 رفتن؟ تنها:گفت و خنديد نازنين

 .بيفته خاصي اتفاق نکنم فک ولي...آره:گفتم و زدم لبخند منم

 .نميفته خاصي اتفاق هيچوقت...آرشامه اون اگه:ساميار

 .دستشويي رفت....شد بد حالش دوباره نازنين

 .ميشه بد حالش همش....آخه وضعيه چه اين...اَه:ساميار

 ...رفت دنبالش شد بلند

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

 نازنين؟:ساميار

 ...بخور غذاتو برو خوبم:نازنين

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

 !!شد چش نازنين ببين برو:ساالر

 ...کن ولش پيششه شوهرش:من

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

 .ميارم غذا برات من...بخواب اتاق تو برو:ساميار

 ...خوبم...نميخواد:نازنين

 .ميز سر برگشتن

 دکتر؟ بريم کي:ساميار

 .ديگه دکتر يه بره دره دوس نازنين شايد حاال...پيشش ببري زودتر بود گفته مامان:من

 .مادرشوهرم پيش ميرم.نه:نازنين

. .................................................. 
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 .....دادم شام بهشون و ارسالن رستوران بردم نزديکمو دوستاي ي همه شب

 ....جديدمون ي خونه رفتيم ديگه شنبه5

 ادند جديدشون آهنگاي هردو ساالر و ساميار...برن پاريس نتونستن بود زياد ساميار کاراي اينقدر

 امانوم هاي توصيه و بود بهتر خيلي حالش نازنين...شدن روبرو خوبي خيلي استقبال با و بيرون

 .نداشت مشکلي و ميداد گوش خوب

 ...ظهر39ساعت....مهر36...شنبه

 ...اومديم بيرون کالس از پريناز با

 ...گرفته درد سرم خيلي:پريناز

 ...همينطور منم:من

 ...خورد زنگ گوشيم

  جانم:من

 عزيزم؟ کجايي:ارسالن

 .اومدم بيرون کالس از تازه:من

 .بيا زود.درم دم من:ارسالن

 دنبالم؟ نيا مگه نگفتم بهت:من

 !!!!ببينه؟؟؟ باهم مارو کسي نميخواي چرا نميفهمم من:ارسالن

 ...ديگه نفهمي:من

 ...سمن زشته:پريناز

 .ميزنيم حرف پايين بيا.واقعا مرسي:ارسالن

 ...دنبالم بياد ساميار امروز شايد:من

 برو ماحت تو...کنسرتيم کاراي درگير ساالرم و من نبرده ماشين سمن گفت زد زنگ من به:ارسالن

 .برنگرده تنها دنبالش
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 ...ميومدم اون با...ميشه تموم کالسش ديگه ساعت نيم نازنينم...که بود پريناز:من

 .پايين بيا زود...دارم مشکل تو با هميشه من کال:ارسالن

 .باشه:من

 ميکني؟ اذيتش چرا خب:پريناز

 !!دوستمه ارسالن بفهمه کسي نميخوام:من

 .نباش نگران...عزيزم ميدونن همه ديگه ميدونه شيما:گفت و خنديد پريناز

 .رفتم ارسالن با من بگو نازنين به:من

 ...بگذره خوش...عزيزم باشه:پريناز

 مياي؟ امشب.مرسي:گفتم و زدم لبخند من

 بخونه؟ ميخواد چيارو:پريناز

 ...جديدش کار تا1 با آخرش آلبوم:من

 ...کنم چيکار نميدونم:پريناز

 .ميان همه ديگه بيا:من

 کيا؟ دقيقا:پريناز

 .آتنا.سمانه.شيما...خواهرش و هليا.مرواريد.دريا.رويان:من

 نيست؟ نازنين:پريناز

 نباشه؟ شوهرش کنسرت!!!ميزنيا حرف:من

 هستيم؟ رديف کدوم:پريناز

 مهمون ولي باشين پي آي وي ميخواستم...ما پشت دقيقا...پي آي وي از بعد ديگه اول رديف:من

 .نميگذره خوش ولي داشت جا اول سانس.داريم زياد دوم سانس خواننده و بازيگر

 .خوبه.بابا نداره اشکال:پريناز
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 مياي؟:من

 .ميام.آره:پريناز

 .شديم جدا هم از و کزديم خدافظي

 کجايي؟:ارسالن به زدم زنگ

 کجايي؟ تو:ارسالن

 .در جلوي دقيقا االن:من

 .پارکينگ سمت بيا:ارسالن

 اومدي؟ ماشيني چه با:من

 .آبي پورشه:ارسالن

 .شدم سوار رفتم و کردم قطع گوشيو...ديدمش داد تکون دست

 .سالم:ارسالن

 خريدي؟ ماشين باز تو.سالم:من

 بريم؟ کجا.خوبه هميشه تنوع:ارسالن

 .نميدونم:من

 .خوب جاي يه ميبرمت:ارسالن

 ...مرسي:من

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

 کجاس؟ سمن پري:نازنين

 .رفت ارسالن با:پريناز

 رفتن؟ کجا:رويان

 .ميدونمن:پريناز
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 ...داري ماشين که توام مرواريد...ميرسونمت من بيا رويان:نازنين

 .برو تو آره:مرواريد

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

 ....راه تو

 ....خورد زنگ نازنين گوشي

 .عزيزم بله:نازنين

 خوبي؟کجايي؟:ساميار

 کجايي؟ تو.خونه ميرم بعدشم برسونم رويانو ميرم دارم.آره:نازنين

 .ميرم بعد هستم 4تا.خونه رسيدم تازه:ساميار

 ...ديگه ميرسم منم باشه:نازنين

 !!کنيا رانندگي آروم:ساميار

 .باشه:نازنين

 ...کرد قطع گوشيو

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

 ...بود خونه 9ساعت نازنين

 .نبايد خسته:ساميار

 کجاس؟ شرمين.همينطور توام مرسي:نازنين

 .گرفت مرخصي امروز:گفت و بوسيدش کرد بغلش ساميار

 .کنم عوض لباسمو من تا بچين ميزو پس:نازنين

 .بيا زود تو گرمه غذام...چيدم ميز:ساميار

..... .................................................. 
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 ي خونه رفتم اول...باال رفتم و کردم خدافظي ارسالن از...بودم خونه 4به ربع يه ساعت

 .زدم زنگ...ساميار

 .اومد مزاحمت خواهر...کن باز در برو:نازنين

 .سالم:کرد باز در اومد و خنديد ساميار

 .سالم:من

 گذشت؟ خوش:ساميار

 نيست؟ نازنين...هميشگي رستوران...رفتيم بام...آره:من

 .تو بيا.اتاقه تو چرا:ساميار

 ...داخل رفتم

 پوشيدي؟ بيرون لباس مگه بري بايد االن:من

 .ميرم دارم من نازنين...شده ديرمم.ديگه آره:ساميار

 .باش مراقب...باشه:نازنين

 !بياينا ماشين يه با:ساميار

 .باشه:من

 .رفت ساميار

 .بريم من ماشين با بعد باال بيا بپوش لباس:نازنين پيش رفتم

 ...ديگه بريم من جنسيس با..نه:نازنين

 بهت؟ نزدن زنگ ها بچه...باشه:من

 .ميان 2 فقط اونا... هستيم سانس هردوتا که ما چون...ميان خودشون گفتن همه نه:نازنين

 .بريم بعد ميام کنم عوض لباس ميرم من....باشه:من

 نمياد؟ رونيکا:نازنين
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 .مياد 2 بياد اگه اونم...ندارم خبرشو نميدونم:من

 صدارو داشتن ساالر و ساميار..بوديم اونجا 6...کرديم حرکت5...شدم حاضر و خودم ي خونه رفتم

 ...ميکردن تست

 ...سالم:من

 .سمن باال بيا:گفت و کرد سالم و زد لبخند ساميار

 ...استيج رو رفتم

 .بخون:ساميار

 چي؟:من

 .بخون:ساميار

 بخونم؟ چي:من

 .بخواي اگه تو:ساميار

 ....داخل ميان همه ديگه ساعت نيم ساميار:من

 .ديگه بخون:ساالر

 :واسم زد آهنگ ساميارم و کردم شروع من

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

 برو بگي يا بمون بگي تو توئه، حرف من حر

 دارم دوست باز تورو ميدوني

 بخواي تو هرچي بگي تو هرچي ، توئه دست چي همه

 دارم دوست باز نياي و بياي

 دارم دوست

 دارم دوست
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 بکني دور غمامو ميتوني بخواي اگه تو

 بکني نور پر منو تاريک هاي ثانيه

 بزني کنار شبامو ميتوني بخواي اگه تو

 مني مال ابد تا بگي اگه دارم دنيارو

??? 

 تو نگاه با تو صداي با ، دلم غمگينه وقتي

 ميشه عوض باز يهو چي همه

 منه نزديک هوات که جا هر دلم، غمگينه که وقتي

 پيشت بياد تا ميزنه دلم

 پيشت بياد

 پيشت بياد

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

 ....زدن دست همه

 ...بود عالي احمق:بود گرفته گريش نازنين

 ...مرسي:گفتم و کردم بغلش

 .استيج بک رفتيم ماام و ميکنن باز درارو ديگه دقيقه 31تا که گفت و اومد ساميار برنامه مدير

 مياد؟ بعدي سانس رونيکا:من

 مياد؟ خاصي کس سانس اين ساميار....آره:ساالر

 ...شاهرخ و ميان سياوش و اليکا:ساميار

 مياد؟ دختره اون چرا:نازنين

 ...لطفا نباش حساس:گفت و گوشه يه کشيدش ساميار
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 .نيست مهم پس.ميکنم تالفي که ميدوني:نازنين

 تو...لطفا کن رفتار درست داري دوست منو اگه:گفت و کرد کنترل خودشو ولي شد عصبي ساميار

 .ميدونن همه و مني زن االن

 ...ساميار نميگيري عکس کسي با:نازنين

 .ميکنم بگي تو هرکاري.باشه:ساميار

 .مرسي:گفت و زد لبخند نازنين

 ...نميشه اينجا ولي...ميکنم چيکار مواقع اينجور در که ميدوني:ساميار

 ....ما پيش برگشتن و خنديد نازنين

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

 ...بيرون اومد عمل اتاق از بعد ساعت3 مامان

 شد؟ چي:من

 .شد سقط بچه ولي نيست مشکلي هيچ خوبه خودش:مامان

 .ميشه ديوونه نازنين مامان:من

 کجاست؟ ساميار:مامان

 .باهاشه ساالر ولي رفت گذاشت...نميدونم:من

 بکنم؟ کمکي ميتونم من:ارسالن

 .همينجاست ارسالنم بيمارستان مامان:من

 !!!نديدم؟؟؟ تورو تاحاال من چرا...بکني نميتوني خاصي کار...عزيزم نه:مامان

 .نديدم شمارو منم:گفت و زد لبخند ارسالن

 ميخوني؟ چي:مامان

 .ميگيره تخصصشو آذر آخر تا:من
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 کجاست؟:اومد نازنين مامان

 مياد االن بيرون نياوردنش هنوز:من

 !!مياد سرش بال همش شده آشنا تو داداش با وقتي از:-

 .شماست با حق:من

 ...اومد بهوش زود...بخش تو بردن نازنينو

 ...بوديم اتاقش تو همه

 ...اومدن ساالرم و ساميار

 ...بيا لحظه يه ساميار:مامان

 .بيرون رفتن

 ...شد سقط بچه ولي خوبه خودش:مامان

 ميشه؟ مرخص کي...مهمه خودش من واسه:ساميار

 .ببريش ميتوني نداشت مشکلي اگه ظهر تا فردا:مامان

 .کردي لطف خيلي...مرسي:ساميار

 ...زياده وقت...جوونين خيلي نباش ناراحت بچه بخاطر.بود وظيفم:گفت و زد لبخند مامن

 ...اتاق تو اومد و زد لبخند ساميار

 نازنين؟ بهتري:من

 ..بچم:گفت حالي بي با نازنين

 !!باشم؟؟ تنها همسرم با ميشه:ساميار

 !!ها بچه بيرون بريم:من

 .ميمونم من...باشي تنها نميشه:نازنين مامان

 ...شده چي کنم تعريف براتون بيرون بياين:من
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 ....بيرون رفتيم همه

 ساميار؟:نازنين

 جانم؟:ساميار

 خوبه؟ بچمون:نازنين

 خوبي؟ تو:گفت و بوسيد سرشو ساميار

 ...بچه ساميار:نازنين

 .بود زودم االن.داريم زياد شدن دار بچه واسه وقت تو منو عزيزم جان نازنين:ساميار

 چيه؟ منظورت:نازنين

 ...شد سقط بچه:ساميار

 ...ميکرد گريه و زد جيغ نازنين

 ...بود کرده بغل نازنينو ساميار...داخل رفتن خودش و منو مامان

 !!بزارين؟سمن؟ تنهامون نگفتم مگه:ساميار

 جانم؟:من

 ...لطفا باشن بيرون همه:ساميار

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

 عزيزم؟ ميکني گريه چرا پسر يا بود دختر نميدوني که اي بچه بخاطر...ديگه بسه:ساميار

 ...بود تو طرفداراي از دختره اون...تو تقصير همش:نازنين

 اينطوري تورو نميتونم من نازنين.باش آروم ميکنم خواهش...عزيزم ميدونم...ميدونم:ساميار

 ...ببينم

 .بچم:نازنين

 .مهمي خودت.عزيزم بچه باباي گور:ساميار
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 ...بود خوب االن بچه نميکردم تصادف اگه:نازنين

 ...منو هم خودتو هم...خودتو ميکني داغون اينطوري بسه:ساميار

 .نميفهمي منو حال تو:نازنين

 .عزيزم ميفهمم:گفت لبخند با و بوسيدش ساميار

 کنيم؟ رچيکا حاال:نازنين

 يگهد پس...نمياد بدم بچه از منم.ديوونه که نشدي نازا:گفت و کرد پاک واسش اشکاشو ساميار

 .ميخوام خودمو نازنين من.نکن گريه

 گفت؟ بهت چيزي مادرم:نازنين

 درتپ.اومده سرت باليي هر شدي آشنا من با وقتي از تو.داره حقم...گفت سمن به ولي...نه:ساميار

 کرد؟ چيکار کرديم ازدواج فهميد

 .نميزنه حرف باهام:نازنين

 .پيشش ميريم باهم:ساميار

 .اتاق تو رفتم زدم در

 !!داخل بيان منتظرن همه ساميار:من

 ...مياي در پريشوني از ببندم؟اينطوري موهاتو نازنين...بيان بگو:ساميار

 ...باشه:نازنين

 ...براش ببندم بيار چيز يه:ساميار

 ...ايش!!ميدن من به سخته کار هرچي!!آخه؟؟ بيارم کجا از:من

 ...بهش دادم گيرمو کردم باز خودمو موهاي

 که؟ نداري کچلي:ساميار

 !!ميزنمتا ساميار:گفتم و شدم عصبي
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 .نکن اذيتش:گفت و زد لبخند نازنينم

 .خونه برسونمت بيا سمن:ارسالن

 ...خونه بره ساميار پيشش ميمونم نميام:من

 ...ميمونم زنم پيش من نه:ساميار

 .بيخوابي از شده قرمز چشات:من

 .بيا ديرتر...خونه برو هست مامانم...هست سمن ساميار برو:نازنين

 .برن همه بگو سمن...ميمونم پيشت من فقط ميرن همه:ساميار

 ...خونه ميام منم اصن:نازنين

 .بده اجازه دکترت نکنم فک:ساميار

 ...ترم راحت کنم استراحت خونه تو من:نازنين

 ....کنم صحبت مامان با ميرم من:من

 ...بود 6311ساعت خونه رسيديم....خونه ببريم نازنينو شد قرار و کردم صحبت

 !!آخه؟؟؟ بري ميخواي چطوري خونه تا ديگه بخواب همينجا بيا ارسالن:من

 ديگه؟؟؟ تو ي خونه:گفت و زد لبخندي کرد نگام ارسالن

 .ساالر ي خونه نخير:گفتم و کردم نگاش جدي

 .نيست مشکليم...خوبيم خيلي باهم ديگه که تو منو سمن خب:ارسالن

 بگي؟ ميخواي چي:من

 .ديگه تو ي خونه بيام:ارسالن

 .نکن فکرشم:من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر SingerDemor | شدم مي عاشق نبايد رمان

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

 

545 

 

 رسالنا رونيکارم...ديگه رفتن بقيه...باال برديم نازنينو ساميار با کردم کمک....شدم پياده سريع

 وت برديم نازنينو...رسوند ارسالن هليام و رويان...خودش ي خونه رفت خودشم و خونه رسوند برد

 .خودشون اتاق

 بخوابي؟ بعد بگيري دوش يه ميخواي:ساميار

 .نميدونم:نازنين

 .عزيزم ميبرمت خودم:ساميار

 ..برم بايد ديگه من کنم فک:من

 .مرسي..سمن کشيدي زحمت خيلي:نازنين

 .نازنين هم کنسرت کاراي بخاطر هم...ممنونم منم:ساميار

 ...خدافظ فعال!!نباشينا ناراحت بچه بخاطر.که نکردم کاري:من

 .برد خوابم کاناپه رو حوله با...گرفتم دوش خودم خونه رفتم و اتاقشون از بيرون اومدم

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

 !!!بودم تخت رو و خودم اتاق تو...شدم بيدار ميومد که صدايي و سر با

 ...بيرون رفتم

 .سالم:ارسالن

 ميکني؟ چيکار اينجا تو:تعجب با من

 .بيارم غذا برات بشين...کردم مرتب يکم رو خونه.آشپزي:گفت و کرد نگام لبخند با ارسالن

 ...ميز پشت نشستم

 بپوشي؟ لباس نميخواي:ارسالن

 ...نيست حسش نه:من

 ...نشست روبروم و جلوم گذاشت رو غذا....نگفت چيزي و زد لبخند ارسالن
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 نميخوري؟ تو:من

 .خوردم...نه:ارسالن

 .مزس خوش خيلي...اي العاده فوق تو ارسالن:گفتم و خوردم يکم

 ...اسپانياييه غذاي يه اين.نکردم درست ميخوري کم برنج ميدونستم.عزيزم جان نوش:ارسالن

 گرفتي؟ ياد کي آشپزيو تو:من

 ..سم:تو اومد ساالر...زدن در

 ...تنگف چيزي ولي شد عصبي ارسان ديدن با آشپزخونه تو اومد تا که بود نگفته اسممو کامل

 .ساالر سالم:من

 جان؟ ارسالن ميکني چيکار اينجا...سالم:ساالر

 .بخوره کردم درست غذا براش بود خوابيده سمن اومدم من راستش:ارسالن

 .بپوش چيز يه برو:گفت اخم با ساالر

 ...آخه االن:من

 کنم؟ تکرار الزمه:گفت و کرد بلند صداشو يکم ساالر

 ...ببخشيد نه:من

 ...ستش بلند شلوار با پوشيدم سفيدمو آديداس کوتاه آستين...اتاقم تو رفتم

 ...دارم کارت من ي خونه بريم بيا ارسالن:ساالر

 ...باشه:ارسالن

 ...رفتن و شد بلند

 ...عزيزم ملکه بازم...خورد زنگ گوشيم

 جانم؟:من

 اي؟ خونه:-
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 ...ماماني آره:من

 ...ببينمت بيا:-

 ...ميام االن باشه:من

 درخواستمم و کردم تعريف واسش بود افتاده که اتفاقي هر و زدم حرف باهاش کامل ساعت9

 ...گفتم بهش

 مطمئني؟ تصميمت از ولي نميکنم مخالفت باهات من بخواي وقت هر که ميدوني سمن:-

 .آره:من

 .نگو هيچکس به فعال پس:-

 .بگين شما هرچي...باشه:من

 .بگي دوستات به نميخواد...ميکنه پيگيري کاراتو وکيلم:-

 .مرسي...چشم باشه:من

 ..بهم زد زنگ نازنين

 ...خدافظ فعال ميزنه زنگ داره نازنين:من

 .ميکنم خبرت...عزيزم باش خودت مراقب:-

 نازي؟ جانم:من

 .اينجان ارسالن و ساالر:نازنين

 ...بود من خونه ارسالن:من

 ...اينجا بيا:نازنين

 ...باال رفتم کردم قطع گوشيو

 بودي؟ تنها خواهرم با چرا:ساميار
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 پايينو در ساميار...اينجا اومدم 39ساعت من...ميگين چي شمادوتا نميفهمم اصال من:ارسالن

 .سمن ي خونه رفتم بعدم!!که کردي باز خودت

 .ساالر پيش بري ميخواي کردم فک من:ساميار

 ...بزنم سر سمن به ميخواستم...نه:ارسالن

 ...تو رفتم

 .سالم:ساميار

 .سالم:من

 ...اتاقه تو نازنين:ساالر

 ...ميدونم:من

 ...اتاق تو رفتم

 .سالم:من

 باارسالن؟ کردي غلطي چه کن تعريف بيا:نازنين

 مواس شدم بيدار من بعدم.کرد مرتب رو خونه و کرد درست غذا فقط واسم بيچاره...بابا هيچي:من

 .اومد ساالر نخوردم کاملم...خوردم ريخت غذا

 شده يچ پرسيدم ازش.اينجا بياين گفت شد بلند يهو زد زنگ که ساالر بود خوابيده ساميار:نازنين

 ...رفت دست از سمن گفت

 .عجيبه برام خيلي!!!نميشناسن؟ منو برادرام يعني...نيفتاد اتفاقي...نه:گفتم و خنديدم

 ..نيست مهم بيخيال:نازنين

 چطوره؟ حالت تو:من

 .نشه چيزيم من بود بيدار يکسره...خوابيد ساعت 9همش ساميار ولي خوابيدم من...بهترم:نازنين

 .ميدي کشتن به داداشمو آخرش:من

..... .................................................. 
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 ...بوده گذشته مال داشتم اشتباهي هر من:ارسالن

 ...کنم خدافظي سمن از بدين اجازه اگه:گفت و شد بلند جاش از

 ...ميکنم صداش االن:ساميار

 چطوره؟ نازنين:ارسالن

 .خوبه:ساميار

 ...داره کارت ارسالن بيا سمن:اتاق تو اومد

 .باشه:من

 عزيزم؟ خوبي تو:ساميار

 .بخواب يکم بيا.نيستي خوب تو ولي...آره:نازنين

 .خوبم نمياد خوابم..نه:ساميار

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

 ....در دم

 .گفتن بهت بده چيز ساميار و ساالر اگه ببخشيد:من

 .هست توام به حواسشون ولي کردن ازدواج اينکه با.دارن دوست واقعا ولي نه:ارسالن

 .عاشقشونم منم ولي.ميکنن روي زياده گاهي:من

 بيرون؟ بريم شب:ارسالن

 .بتونم نکنم فک...نه:من

 .خدافظ فعال...بهت ميزنم زنگ:ارسالن

 ...خدافظ:من

 ....رفت

 .ساالر نبود درست رفتارت اصال:من
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 بودي؟ حوله با جلوش چرا تو:ساالر

 ...بودم شده بيدار خواب از تازه:من

 !نميکنه تکرار سمنم...نيست مهم ديگه بود هرچي...ديگه کنين ول:ساميار

 ...باشه:من

 .کن استراحت يکم...نيا تو ساميار.استوديو بريم حاضرشو برو:ساالر

 .بيام بايد...دارم کار خيلي نه:ساميار

 ساالر؟ خوردي تو...نخوردي ناهارم ساميار:من

 !!بريم بيرون باهم پيشت بودم اومده...نه:ساالر

 .بريم بعد بخورين ميارم االن کرد درست زياد غذا ارسالن:من

 ...خوردن بردم غذا واسشون و خودم ي خونه رفتم

 بموني؟ تنها ميتوني تو نازنين:من

 .برين شماها.پيشم مياد مرواريد:نازنين

 رشوس لحظه داشت،يه نگه ماشينو...عقب ساالر نشستم جلو من بوديم ساميار ماشين با....توراه

 .بست چشاشو و داد تکيه

 خوبي؟ ساميار:من

 !!کن استراحت يکم بمون گفتم:ساالر

 .فرمون پشت بيا سمن:ساميار

 دکتر؟ بريم ميخواي...باشه:من

 ...نميخواد نه:گفت و شد پياده ساميار

 .استوديو داخل رفتيم و شديم پياده رسيديم....کردم رانندگي من
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 از اشتمد مشکل که جارو يه شدم بلند...ميزدم کيبورد داشتم منم و بوديم ترانه يه تنظيم وسطاي

 ...بپرسم ساميار

 اينو؟ کنم چيکار:من

 ...بهت بگم بشين:شد بلند جاش از ساميارم

 ...رفت حال از و سمن گفت ساميار نشستم تا

 ...اومدن ها بچه همه...زدم جيغ ترس از

 ....آورد قند آب ساالر

 ...بخور اينو يکم...ساميار:من

 ساعت 9اونوقت داشتي استرس همش نازني بخاطر بعدم داشتي اجرا تا9 ديشب آخه:ساالر

 !!!خوابيدي؟؟

 ...بود گرفته گريم من

 ...آخه ميکني چرا گريه جان سمن نيست چيزي:گفت و شد خم لبخند با اشکان

 .بشينه مبل رو کرديم کمک...شد بلند ساميار

 ...خوبه حالم سمن نکن گريه:ساميار

 .بريم کنيم تعطيل کار ساالر:من

 .بديم ادامه...ديگه آخراشه!!!چيه؟ تعطيل:ساميار

 .خونه ميريم.نکن فکرشم:من

 ...ميديم ادامه کارو ها بچه با من خونه ببر ساميارو تو سمن:ساالر

 .باشه:من

 ...من خوبم ها بچه:ساميار

 .کن استراحت خونت برو...بديم ادامه کار تو با نيستيم حاضر ما ولي:نيما
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 ...شديم ماشين سوار و بيرون بردمش زور به

 .نگو چيزي نازنين به:ساميار

 قراره ديگم هاي بچه هست مرواريد اونجا االن.کن استراحت من ي خونه بيا ميخواي.نميگم:من

 .کني استراحت راحت نميتوني..بيان

 .تو ي خونه ميام..باشه:ساميار

 ...برو آرومتر يکم...سمن خبره چه:ساميار

 مواظب زد داد ساميارم و زدم جيغ يهو من...ما ماشين به خورد بزنه دور اومد يکي باشه گفتم تا

 ...باش

 ...احمق:ساميار

 !!مقصره اون ساميار:گفتم ترس با من

 .بودم اون با منم:گفت و شد پياده عصبي ساميار

 پسره...بود ديده خسارت کمتر ما ماشين باز...شد داغون...بود 1مزدا ماشينش...رانندش بود پسر

 بورمج نيست بلد رانندگي خواهرتون:گفت عادي شناخت ساميارو که بزنه داد خواست شد پياده

 ...بشينه فرمون پشت نيس

 .ميفرستادمش آموزش واسه شما پيش وگرنه نيست بلد نميدونستم:گفت و کرد اخم ساميارم

 !!مقصرم؟؟ من مگه دمورگان آقاي:-

 !!ميرفت خودشو راه داشت که مقصره من خواهر نه:ساميار

 ...ميلرزيد ترس از دستام من

 ...پليس ميزنم زنگ االن:-

 ...باشه...منتظريم ما:ساميار

 ...شدم پياده آروم و کرد باز منو طرف در.من طرف اومد

 خوبي؟:ساميار
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 ...نه:من

 ...نيست مهم...عزيزم ديگه مياد پيش:گفت و گرفت دستمو

 .کنم نگاه شم پياده ميترسم من شده؟ چي ماشين:من

 ...نيست مهم سرت فداي ولي بده تقريبا:ساميار

 .هستم خودم من...خونه برو بگير دربست برو تو ساميار:من

 !!!بزارم؟ تنها گوريل اون با تورو که مونده همين!!!چي؟؟ ديگه:گفت و کرد اخم ساميار

 .خونه برگشتيم بعد و شديم معطل ساعتي9...مقصره اون گفت اومد پليس

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

 ...بودن اتاق تو...بود نازنين پيش مرواريد فقط...خودش خونه رفت ديگه ساميار

 ...سالم:مرواريد

 ...اومدي خوش..سالم:ساميار

 باشين راحت بيرون ميرم من:مرواريد

 

 خوبي؟:نازنين کنار نشست ساميار

 .نباش نگران.آره:نازنين

 .کرديم تصادف...بودم سمن با:ساميار

 کجا؟ کي؟:نازنين

 يکم ماشين جلوي هيچي.ما به زد بزنه دور اومد يکي...بود فرمون پشت.بوديم اينجا نزديک:ساميار

 .شد داغون

 ميکرد؟ رانندگي سمن چرا:نازنين
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 ديگه بمبخوا يکم سمن پيش برم ميخواستم اينجا بيام نميخواستم...نبود خوب حالم من:ساميار

 .خونه اودم رفتن دوستات ميدونستم

 نشدين؟ چيزي که خودتون:نازنين

 .اينجا بياد کنه عوض لباس رفت...خوبه االن اونم که بود ترسيده سمن.نه:ساميار

 نبود؟ خوب حالت چرا تو:نازنين

 .سالم...تو بخاطر:اتاق تو رفتم من

 من؟ چرا سالم:گفت و زد لبخند نازنين

 خونه بيارمش کردم اصرار کلي منم...افتاد يهو ميکرديم کار داشتيم!!!نخوابيدا داداشم ديشب:من

 ...کرديم تصادف ميومديم داشتيم

 ...نگفتي چيزي اينکه از مرسي:گفت و کرد نگاه منو ساميار

 !!آورده سرت باليي چه بدونه بايد زنت:گفتم و نشستم پيششون رفتم منم

 بگي؟ بهم نميخواستي:نازنين

 ...بشي نگران الکي نبود نيازي:ساميار

 .زشته!!اينجاما من!!!نگاه با همو خوردين...حاال کنين ول:من

 کي؟ بعدي کنسرت:ساميار

 .نوزدهم:من

 ميگي؟ جدي:نازنين

 ...شد فروش پيش بليطاشم...ديگه آره:من

 !!نوزدهم؟؟ چرا آخه:نازنين

 .نيست مشکلي خوبه تاريخش:ساميار

 .خوبه خيلي آره:من
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 ...نگفت چيزي ديگه نازنين

 ...زد چشمک و کرد نگاه من به ساميارم

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

 !!کردما مرتب يکم خونتو نازي...ميرم دارم ديگه من:اتاق تو اومد مرواريدم

 !!کشيدي؟؟ زحمت چرا جان مرواريد نکنه درد دست:ساميار

 ...که نکردم خاصي کار بابا نه:مرواريد

 کجايي؟ شام:من

 .بيرونم آرشام با:مرواريد

 .کن درست الزانيا واسمون توام..اينجا بياد بزن زنگ:من

 !!مگه؟ نوکرتم...بابا برو:مرواريد

 .نخوردم الزانياتو وقته خيلي...ميکنم خواهش من بخاطر مرواريد:نازنين

 .نميشه...نه:مرواريد

 ...ميديم بهت پولشو:من

 ...ميشه اينطوري:مرواريد

 کنم؟ کمکت من:گفتم من و خنديديم ما

 داري؟ چي همه نازي...بيا آره:مرواريد

 بيام؟ خودمم ميخواي.بلده وسايلو جاي سمن...آره:نازنين

 بيا...نميمونه هيچي بد ميخوري فقط اونجا مياي...کن استراحت تو ميکنم خواهش نه نه:مرواريد

 ...سمن

 ...آشپزخونه تو رفتيم مرواريد و من

... .................................................. 
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 بخوابي؟ توام ميشه:کشيد دراز و کرد قفل اتاقو در...کرد عوض لباسشو ساميار

 .خوابيدم خيلي اصال نه:نازنين

 ...بخواب ديگه يکم:گفت و خودش بغل تو کشيدش ساميار

 .برد خوابشون و زد لبخند نازنينم

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

 ...خورد زنگ گوشيم

 ساالر؟ جانم:من

 نميخواي؟ چيزي خونه ميام دارم:ساالر

 ...بخر نوشيدني.اونجاييم شام!!!اينا ساميار طرف بيا:من

 .عزيزم باشه:ساالر

 ...کرد قطع

 اينجا؟ بياد گفتي آرشام به:من

 .نامزديمه هفته آخر سمن.مياد.آره:مرواريد

 آرشام؟ با:من

 .خر ديگه آره:مرواريد

 .خوشحالم خيلي...واي:من

 ...کردم دعوت نامزديم تورو من ولي نکردي دعوت منو شبانت تولد که تو:مرواريد

 .بود خودموني کال جمع...ميگيرن تولد واسم دارن نميدونستم خودمم من مرواريد:من

 غريبم؟ من بود؟؟فقط خودموني چي يعني:مرواريد

 .گرفت تولد اون...بود اون فکر دعوا نازنين با:من

 .ميبخشمت دادي شام بهم بعدش چون:مرواريد
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........... .................................................. 

 قاتا از نازنينم و ساميار...بودن هم رونيکا و ارسالن و اومدن ساالرم و آرشام...چيديم هم با ميزو

 ....بيرون اومدن

 ...نشستيم ميز دور

 .دوباره ديدنت مياد شام از بعد گفت زد زنگ رويان:من

 .بيان شام ميگفتي خب:نازنين

 .مياد شام از بعد خونشونن اينا خالش پسر گفت:من

 موسيقي درمورد من و ساالر و ساميار هميشه مث و نشستن کاناپه رو هم دور همه شام از بعد

 ...ميزديم حرف

 ميگفتن پرت و چرت نازنينم و مرواريد و ميگفت رونيکا و ارسالن به نقاشياش از آرشام

 !!ميخنديدن

 ...بود پسرخالشم...کردم باز در...اومد رويان بود 33311ساعت

 .سالم:رويان

 ...نگفت چيزي و کرد نگاه چپ چپ نازنينو ساميارم...بوسيد نازنين راحت خيلي خالش پسر

 ...نشستيم دوباره و کرديم تعاريف قهوه ساالر و من

 کردي؟ تصادف چطور عزيزم نازنين:اردالن

 .بهم زد يکي:نازنين

 بهتري؟ االن:اردالن

 

 .خوبم آره:نازنين

 ...ديگه داره دردسر داشتن معروف شوهر:اردالن

 .داره دردسر خيليم...آره:نازنين
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 ...رفتيم ساالر و من نفرم آخرين و رفتن همه ديگه بعد...بوديم اونجا 9تا

 ...رفت ساميارم...اتاقش تو رفت نازنين

 کرد؟ بوست چرا:عصبانيت با ساميار

 کي؟:نازنين

 !!اردالن...من ي عمه:ساميار

 ...نيست خوب حالم کردي؟ميبينيا شروع دوباره:نازنين

 !!!کنه؟؟ بوست بايد خري هر نيست خوب حالت چون آره:ساميار

 .کن تمومش ساميار:نازنين

 شعور هک اينقدر نکرده بوست تاحاال ساالر...بازيا مسخره اين از نمياد خوشم ميدوني که تو:ساميار

 فهميدي؟...تو و ميدونم من وگرنه نازنين نبينم چيزي همچين ديگه...داره

 ...بابا برو:نازنين

 ...ميرم باشه:ساميار

 ميتونهن ديد ولي خوابيد نازنينم...خوابيد مهمان اتاق تو رفت...بست محکم در و رفت بيرون اتاق از

 ...رفت تخت نزديک...ساميار پيش رفت بخوابه راحت

 ميدونم که من...پاشو ساميار...لطفا نشو مسخره بخواب جات سر بيا پاشو!!ساميار؟؟:نازنين

 ...ديگه پاشو...بخوابي نميتوني من بدون که تو...بيداري

 ...ميفهمي خوابيدم وقتي:ساميار

 .ازت ميخوام معذرت من ديگه بيا...بيداري که فعال:گفت و خنديد نازنين

 وشمخ يعني نمياد خوشم ميگم وقتي!!ميکني؟ اذيت منو چرا:گفت و نشست شد بلند ساميار

 !!ميفهمي؟؟؟ ميشم عصبي بشه نزديک بهت خودم بجز مردي هر...نمياد

 ...جلو اومد يهو خودش...کنه روبوسي باهام که نگفتم من ولي...ميفهمم آره:نازنين

 !!نکرد؟؟ روبوسي سمن و مرواريد با چطور:ساميار
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 .ديگه نده کشش رو قضيه ساميار...نميشناسه زياد اونارو خب:نازنين

 ...خوابيدن خودشون اتاق تو رفتن و بوسيد صورتشو کرد نگاش لبخند با ساميار

 در...ساميار ي خونه بردم اول...خريدم نون رفتم7ساعت صبح من...خوابيد من ي خونه شب ساالر

 .زدم

 .ميگه چي ببين پاشو...سمن کنم فک ساميار:نازنين

 .کرد باز در اومد شد بلند ساميار

 .عزيزم داداش بخير صبح:من

 .سالم:لبخند با ساميار

 ...دادم بهش نون

 نمياي؟ تو...مرسي:ساميار

 بدي؟ همب ميشه ماشينتو سويچ.بخوريم صبحونه ميرم...من پيش اومد ديشب ساالر ديگه نه:من

 .کنن درست بدي نميتوني که تو:ساميار

 ...ميکنه درست ميبره داره آشنا گفت ارسالن:من

 .ميکنم يکاريش خودم نميخواد:ساميار

 ...کردم تصادف باهاش من ساميار:من

 ...عزيزم که نبود تو تقصير:ساميار

 !سويچ:من

 ...نميرسم جايي به تو با که من:ساميار

 .خودم ي خونه رفتم و کردم بوسش...آورد سويچ رفت

 ...کردي دير چقد:ساالر

 .ميزدم حرف ساميار با داشتم:من
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 گرفت؟ ماشيني چه واست ارسالن نفهميدم من:ساالر

 .سفيد پورشه:من

 .بگيرم باالتر يه بدم خودم ماشين با ميخوام...بده من به خودتو ماشين:ساالر

 ...نداره ايراد بردار باشه:من

 کجايي؟ امروز:ساالر

 دانشگاه منم نکنه فک بچه به ديگه بيرون ببرتش يکم...باشه نازنين با ميخواد گفت ساميار:من

 .دارم

 داري؟ کالس چند ساعت:ساالر

 .بيکارم اون از بعد دارم کالس 3تا اوليه 2:من

 .باشيم باهم ناهار بيرون بريم دنبالت ميام بعدم ميبرمت من:ساالر

 ...باشه:من

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

 کجايي؟ مرواريد:به زد زنگ آرشام

 ...ديگه خوابم...کن نگاه ساعتو!!زدنه؟ زنگ وقت چه اان:داد با مرواريد

 !!شدي؟؟ ديوونه تو باز:آرشام

 شده؟ ديوونه کي:مرواريد

 ...باهم خريد بريم دنبالت بيام ميخواستم.من...عزيزم من:آرشام

 .دنبالم بيا33 بخوابم ميخوام حاال:مرواريد

 ...ديگه دنبالت بيام حاضرشو شدي بيدار که االن:آرشام

 .بخوابم ميخوام نه:مرواريد

 ...بخرم چي همه برات ميخوام.ميکشه طول خريدمون...ديره 33عزيزم:آرشام
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 .بيا ديگه ساعت3:مرواريد

 ...حاضرشو سريع...عزيزم مرسي:آرشام

 ...باشه:مرواريد

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

 !!شد ديرت ديگه بيا سمن:ساالر

 ...بريم...يکم وايسا...اومدم:من

 ...رسيديم زود...رفتيم من ماشين با

 .باش اينجا 3...ساالر مرسي:من

 .ديگه بريم بيا زودتر بپيچون:ساالر

 .ميکنم همينکارو:من

 .منتظرم...بيا 39:ساالر

 ميريم؟ کجا:من

 !شد ديرم برم بايد ديگه برو.نميگم:ساالر

 .خدافظ...نگو:من

 ....رفت زد بوق

 چيکار اينجا ارسالن واي...کنم سالم همه به در دم همين از بايد دوباره االن...ايش

 !!طرفم نيا ميکنم خواهش!!!ميکنه؟

 ..زد زنگ نشده دقيقه9.بود دوستش با...شد رد کنارم از و زد لبخند بهم

 بله؟:من

 ...ديدمت شدم خوشحال.عزيزم سالم:ارسالن

 ميري؟ داري چرا...مرسي:گفتم و خنديدم
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 ...سالم:پريناز

 !!ارسالن نگفتي...سالم:من

 بود؟ پري:ارسالن

 ...آره:من

 .داشت کارم ببينم استادارو از يکي بودم اومده:ارسالن

 نميبينمت؟ ديگه پس:من

 !بمونم ميخواي:ارسالن

 ...اينجام 39تا من ديوونه نه:من

 !!ميموندم نبودم بيمارستان اگه:ارسالن

 ...برس کارت به برو نميخواد:من

 ...ديگه کن ولش داريما کالس ما ارسالن:پريناز

 ....کرد خدافظي و خنديد ارسالن

 کجاست؟ هليا پري:من

 پيششون؟ بريم هستن اينا مرواريد...مسافرت رفته:پريناز

 ...بريم:من

 ...کالسشون تو رفتيم

 کجاست؟ مرواريد:من

 .خريد بره ميخواد آرشام با گفت:شيما

 چي؟ رويان:من

 ...شقايق با:شيما

 ...ميشه شروع االن کالسمون ديگه بريم ما:پريناز
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 کالس ميخوام من پري...بريم باشه:من

 .ميکني اينکارو هميشه...نيست جديدي چيز که اين:پريناز

 ...گفت ساالر ايندفه:من

 ...کالس تو رفتيم

 !!ندارما صدا و سر حوصله:من

 ...بزن لبخند فقط و باش آدم جان سمن:پريناز

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

 .شدم ماشين سوار و بود منتظرم ساالر....ديگه نرفتم آخر کالس

 .نباشيد خسته:ساالر

 ...همينطور توام مرسي:من

 ..کرد حرکت و زد لبخند

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

 ...اتاقشون تو رفت...بود شده عصبي ديگه ساميار

 ...درگيرم تو خوابيدناي با فقط کال منم...ديگه بيدارشو!!!شدا3ساعت نازنين:ساميار

 ...سرش رو کشيد رو پتو و نذاشت محلش نازنين

 .خواستي خودت عزيزم باشه:ساميار

 ...کرد آب از پر پارچ يه آشپزخونه تو رفت

 ...بهتره بزرگ ليوان يه.نميذاره زنده منو بعدشم...ميشه مريض...زياده لعنتي:ساميار

 ...نازنين سر رو ريخت آب کشيد رو پتو اتاق تو رفت کرد آب پر ليوانو

 .بودم خواب احمق!!ساميار؟؟ مگه مريضي:نشست و زد جيغ يهو نازنين
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 برمب خانومو که افتاد عقب کارام از کلي تو بخاطر...شدم رواني تو از...مريضم آره!!!نزنا داد:ساميار

 آره؟؟؟...کرده ازدواج خوابش با انگار...ميخوابه ميگيره ظهر تا بعد بگرديم بيرون

 ميدي؟؟ گير خوابمم به چيه...کردم ازدواج خوابم با آره:نازنين

 !!کني؟ ازدواج خوابت با ميتوني گفته کي...شوهرتم من...کردي غلط:ساميار

 ...کنارش نشست ساميار...خنديدن هم با يهو و ميگيرن دعوا چي درمورد فهميدن تازه

 

 ...نيستي بلد گرفتنم دعوا سرت بر خاک:نازنين

 !!شوهرت با کن صحبت درست:ساميار

 الچ عاشق من ميدونستي:گفت و بوسيد گونشو چال ساميار گردن دور انداخت دستشو نازنين

 ...ميشم عاشقت بيشتر ميخندي وقتي!!گونتم؟

 ...باشي عاشقم هميشه بايد تو بيخود:گفت آميز تهديد و شد جدي ساميار

 ...بيرون بريم بگير دوش سريع...شدي که خيس ديگه:گفت و شد بلند بعد بوسيدش سريع خيلي

 .باشه:نازنين

 بري؟ تنها نداري؟ميتوني که مشکلي:ساميار

 ...ميام منم حاضرشي تو تا آره:نازنين

 لواسون؟ ميريم ساالر:من

 .هستن ارسالنم و رونيکا...آره:ساالر

 . ميپوشيدم بهتر لباس يه من خونه ميرفتم خب:من

 .داره دوست بيشتر اينطوري ارسالن:گفت و خنديد ساالر

 ...دارم چيکار ارسالن به من:من

 .هست آلفردم راستي...گفتي همينطوري ميدونم آره:ساالر
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 .نداده هنوز تولدمو کادوي...خوب چه:من

 !!نگيا چيزي سمن زشته:ساالر

 !نبود ايران تو تولدشم...بود کرده کوالک آلفرد تولد واسه ساميار بيخود:من

 ...نگفت چيزي و داد تکون سري ساالر

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

 .بريم حاضرم من:نازنين

 .عزيزم بريم:گفت و زد لبخند کرد نگاه سرتاپاش ساميار

 ...بيرون رفتن

 !!بودا پارکينگ تو ماشينا ساميار:نازنين

 .اومد آژانس بيا...ميدونم:ساميار

 ...فرودگاه رسيدن ساعت نيم از بعد

 ميريم؟ داريم کجا ساميار:نازنين

 جلو بيار التمش چشات به بزن آفتابيتو عينک نازنين...نکن سوال اينقدر عزيزم بيا:لبخند با ساميار

 .کنن نگات ندارم دوس...مني زن تو االن ميدونن همه ديگه

 ...خودمو همينجا ميريم کجا نگي:نازنين

 .بزن حرف بعد کن چي؟؟فک همينجا:گفت و کرد نگاش عصبانيت با وايساد ساميار

 ...کجا بدونم نبايد من:گفت و شد عصبي نازنينم

 ...ردک بغلش سريع....بود شده هل ساميار...شد خم و گرفت درد معدش که بود نگفته کامل حرفشو

 ...بياري فشار خودت به نبايد بشي عصباني نبايد خوبي؟تو عزيزم نازنين:ساميار

 !!مگه؟؟ ميذاري تو...لطفا شو خفه:نازنين

 کنم؟ کولت...ميخوام معذرت:ساميار
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 .ميبينن همه:نازنين

 ؟بياي راه ميتوني...نميکني ول منو دست بعدم جلو بيار شالتم بزن عينکتو...پس:ساميار

 .بريم...تقريبا:نازنين

 بايد پاريس مسافراي کردن اعالم بعد دقيقه 5 و داشتن باديگاردم تا4 نشستن...داخل رفتن

 ...سوارشن

 .عزيزم پاشو:ساميار

 پاريس؟:تعجب با نازنين

 .عزيزم آره:گفت و زد چشمکي ساميار

 وسايلي؟ هيچ و لباس بدون:نازنين

 .نباش نگران...داريم چي همه اونور:ساميار

 ...شدن هواپيما سوار

 .اي ديوونه تو...نميشه باورم:نازنين

 ...ديگه توام ي ديوونه:گفت و خنديد ساميار

 .بود بچمونم کاش اي:نازنين

 بچه دوباره زود ميدم قول:داد ادامه شيطنت با...ديگه نکن فک بهش عزيزم نازنين:ساميار

 .دارشيم

 پاريس؟ ميريم داريم ميدونه سمن:گفت کنه عوض بحثو اينکه واسه و خنديد نازنين

 .نميدونه هيچکس نه:ساميار

 ...ديگه ميگفتي اون به.قهرميکنه دوباره باز واي:نازنين

 ...ميکنه آشتي دوباره خودش ميخريم سوغاتي واسش:ساميار

 .ندارم قهراشو ي حوصله اصال:نازنين
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 ...نميکنه قهر ايندفه ميدم قول بهت من:ساميار

 ...ميکنه قهر باتو پس...تو تقصير ميگم که من:نازنين

 کنين؟ اذيت منو سمن با ايني فکر به تو توام فکر به من...هستيا آدمي عجب:ساميار

 ...که ميشناسي سمنو ولي واست سوخت دلم عزيزم اوخه:نازنين

 ...حساسه يکم آره:ساميار

 يکم؟:نازنين

 .بود خيلي همون منظورم:ساميار

 ...آورد ناهار واسشون مهماندارم و خنديد نازنين

 .ببينه خواب تورو زشته مياد ارسالن االن بيدارشو...عزيزم خواهر:ساالر

 کجاييم؟:من

 رفت؟ يادت.لواسون خودمون باغ:ساالر

 رسيدن؟ اونا:من

 ...بودم داده کليد رونيکا به...آره:ساالر

 ...زد بوق واسمون و باغ داخل اومد ماشين يه

 .که آلفرده:من

 ...عزيزم بريم شو پياده....آره:ساالر

 ...کردم برخورد صميمي و کردم روبوسي آلفرد با شديم پياده

 .االنتون شدن صميمي به نه بودين متنفر ازهم که اوال اون به نه:ساالر

 ...ديگه ميشه تبديل عشق به نفرت معموال:آلفرد

 ...خنديديم

 ...ندارين رواني تعادل...عزيزم نه:ساالر
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 .بود کرده اخم ارسالن ولي بود خوشحال رونيکا.طرفمون اومدن رونيکا و ارسالن

 چشونه؟ بعضيا:آلفرد

 .نکن توجه کن ولش نميدونم:من

 لداخ رفتيم کرد حلقه کمرم دور دستشو و نکرد ول دستمو ارسالن...کرديم روبوسي هردوشو با

 .ويال

 .اينجاست داداشم زشته...ديگه کن ول:من

 !!کني؟؟ بوس آلفرد بري باز کنم ولت:گفت حرص با ارسالن

 !!ارسالن؟ ميگي چي:من

 شده؟ چيزي ها بچه:ساالر

 .نشده چيزي نه:من

 ...رفت يادم...آخ:آلفرد

 چيرو؟:ساالر

 .ميارم ميرم من باال برين شماها....گذاشتم جا ماشينه تو...سمن کادوي:آلفرد

 ...خونه تو رفتيم و زدم لبخند من

 .کني درست بايد کبابارو فقط کردم حاضر چيز همه من زدي زنگ تو ساالر:رونيکا

 بخوريم؟ بيرون ميخواي رونيکا...خانومم مرسي:ساالر

 .ميگذره خوش بيشتر آره:من

 .ميگم تبريک تاخير با تولدم...نداره تورو قابل:گفت و گرفت طفم به کادورو...اومد آلفردم

 .کردي لطف آلفرد مرسي:من

 ...مياد خوشت ببين کن بازش:آلفرد

 .واسم خريد گوشي!!!کنم سکته تعجب از بود نزديک کردم باز کادوشو
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 کردي؟ اينکارو چرا آلفرد:من

 .ممنون جان آلفرد کردي لطف خيلي:ساالر

 ...کردم تشکر بازم و کردم بغلش صميمي خيلي

 !!نيومده ايران هنوز مدل اين ولي:من

 .ادفرست سريع اونم...بفرسته واسم آيفون مدل آخرين گفتم زدم زنگ مامانم به ميدونم:آلفرد

 .ممنون بازم:من

 .بودي خريده گوشي تازه که تو:ارسالن

 .تازه تقريبا:من

 .نداري حوصله خودت ميدونم...بريزم برنامه واست خونم بيا ساالر با امشب فقط:آلفرد

 ...مرسي:من

 .ايم گشنه همه...بريم بهتره:ارسالن

 .بريم:گفت و زد من به چشمکي آلفرد

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

 ...نشستم اينقد شدم خسته ساميار:نازنين

 !!خوشگلم؟؟ کنم چيکار من:ساميار

 بشينم؟ پات رو بيام:نازنين

 ودتخ هميم با روزي چند ديگه...برسيم بزار.نشسته آدم برت دورو که ستني اختصاصي:ساميار

 ...ميشي خسته ازم

 .نميشم خسته جذابم همسر از هيچوقت من:نازنين

 شتمنو خودم...تو مال آهنگ اين....کن گوش اينو:نازنين سمت گرفت هندزفريشو و خنديد ساميار

 ...نشنيده فعال هيچکسم
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 :کرد گوش و زد لبخند زنين نا

 خوام مي وار ديوونه تورو

 بري هرجا همينم واسه

 مثِ

 پام مي تورو سايه

 برو

 داري دوست که هرجا ديگه

 نداره فايده بدون ولي

 بزاري جام توني نمي

 نيست من تقصير

 چشاته اون مقصر خوب

 نيست خودم دست

 نگاته کار همش اينا

 زدم خط رو همه

 کشيدم خط تو زير فقط

 بدون اينو

 نميدم کسي به جاتو من که

 !دارم؟ دوست چرا نيستي من مال تو اگه

 !بيدارم؟ صبح تا فکرت با هرشب چرا

 ندارم حرفي نيستي من مال تو اگه

 ميارم بدست دلتو ميشه روزي يه ميدونم
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 !دارم؟ دوست چرا نيستي من مال تو اگه

 !بيدارم؟ صبح تا فکرت با هرشب چرا

 ندارم حرفي نيستي من مال تو اگه

 ميارم بدست دلتو ميشه روزي يه ميدونم

 چاره

 بيچاره من ندارم

 ميزني پس و من راست و چپ که تو

 ميزني دست دلم به چرا

 داره حل راه اينم آره

 خوني مي نگام تو از اينو

 ... که ميدوني خوب خودتم

 نيست من تقصير

 چشاته اون مقصر خوب

 نيست خودم دست

 نگاته کار همش اينا

 زدم خط رو همه

 کشيدم خط تو زير فقط

 بدون اينو

 نميدم کسي به جاتو من که

 !دارم؟ دوست چرا نيستي من مال تو اگه

 !بيدارم؟ صبح تا فکرت با هرشب چرا
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 ندارم حرفي نيستي من مال تو اگه

 ميارم بدست دلتو ميشه روزي يه ميدونم

 !دارم؟ دوست چرا نيستي من مال تو اگه

 !بيدارم؟ صبح تا فکرت با هرشب چرا

 ندارم حرفي نيستي من مال تو اگه

 ميارم بدست دلتو ميشه روزي يه ميدونم

 نيستي من مال تو اگه

 نيستي من مال تو

 نيستي من مال تو اگه

  نيستي من مال تو

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

 .العادس فوق ساميار:نازنين

 .عزيزم نداره شمارو قابل:گفت و زد مهربوني لبخند ساميار

 بوده؟ تو با آهنگسازيشم و تنظيم:نازنين

 .باهم سمن و من آهنگسازيش و ساالر تنظيمش:ساميار

 .عزيزم ممنون:گفت و بوسيد گونشو نازنين

 ...ميدم بوستو جواب رسيديم:ساميار

 ...ميخنديدن و ميزدن حرف باهم و زد چشمک بعدم

 لباسو؟ پوشيدي:آرشام

 .آره:مرواريد

 .نيست خوب نه:گفت سريع بعد کرد نگاه سرتاپاشو لبخند با آرشام...کرد باز در
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 !نه ميگي ميپوشم هرچي کرديا مسخرم:گفت و کرد اخم مرواريدم

 اجازه جشن واسه ولي برات ميخرم.نيست تو مناسب...بازه خيلي يقش هم کوتاس هم:آرشام

 .بپوشي نميدم

 .توام اجازه منتظر منم:مرواريد

 .نيست مهم بپوش باشه:گفت عادي خيلي آرشام

 .نخرين حيفه مياد لباس اين خانومتون به خيلي:پسر فروشنده

 ....ميکني نگاه من خانوم به کردي غلط شما:گفت عصبانيت با آرشام

 ...ميزش پشت رفت و پايين انداخت سرشو پسره

 يجا مبري اينو نميخوام:گفت بيرون اومد و آورد در لباسو سريع شده عصباني آرشام ديد مرواريدم

 ...ديگه

 ....برن ديگه ي مغازه يه تا بيرون رفتن و زدن لبخند آرشام

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

 ....ميکردن حاضر کبابارو داشتن ساالر و آلفرد

 .بيار گوجه برو سمن:آلفرد

 کو؟ ارسالن...باشه:من

 .بود ورا همين نميدونم:آلفرد

 .بزنه قدم ميخواد گفت:ساالر

 .بود رفته باغ وسط حوض کنار...ارسالن پيش رفتم و واسشون بردم هارو گوجه

 اينجا؟ اومدي تنها چرا:من

 !!!نداد جوابمو

 .بودم شما با دکتر اقاي:من
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 .عزيزت آلفرد پيش برو:ارسالن

 .ارسالن نگو پرت و چرت:من

 خريد؟ گروني کادوي همچين يه برات چرا:ارسالن

 .همونه دليلش خريدي؟اونم چرا تو:من

 .ميکشمش...کرده غلط:ارسالن

 .بفهم،نفهم.من واسه سامياره جاي آلفرد.ميکني خورد منو اعصاب داري ديگه:من

 وسمد که نميگي بهم هيچوقت چرا:بغلش تو کشيد منو و گرفت دستمو که برم پيشش از اومدم

 داري؟

 .نگفتي توام خب:من

 ...جا همه...خونه از بيرون خونه...سرکار...فکرمي تو تو فقط...عاشقتم من:ارسالن

 و کردم جدا ازش خودمو...لعنتي ميکني دور هدفم از منو...بفهمي نبايد ولي شدم عاشقت منم

 ...هميم با ماه3 فقط قرارمون طبق چون...کني فراموشم مجبوري:گفتم

 سريع...ببينم ناراحتيشو نميتونستم....کرد نگام فقط اخم و ناراحتي با و شد حس بي دستاش

 .ساالر پيش برگشتم

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

 ميرسيم؟ کي:نازنين

 کرديم؟ حرکت چند ساعت:گفت و کرد نگاه ساعتشو ساميار

 .کنم فک3311:نازنين

 ...مونده ديگه ساعت سه يه...4ساعت االن:ساميار

 .نشستم اينقد گرفت درد کمرم: نازنين

 برات؟ بيارن خوردني بگم...ديگه همينه:ساميار

 !!!ميگي؟؟ چي تو نشستم اينقد شدم خسته ميگم من ساميار:عصبانيت با نازنين
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 نزن غر.نبشي بعد باش سرپا يکم پاشو...ميشي عصبي چرا حاال عزيزم باشه:گفت و خنديد ساميار

 .ديگه

 ميزنم؟ غر من:نازنين

 بشي؟ حال سر بزني آب صورتتو يکم بريم ميخواي...نه نه:ساميار

 .بريم.باشه:نازنين

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

 ...کشيد طول ببخشيد:گذاشت ميز رو کبابارو ساالر

 .شده العاده فوق...بهتريني تو ساار:خوردم و برداشتم سريع من

 ...که نکردم کاري من....کن تشکر آلفرد از:ساالر

 .آلفرد مرسي:من

 نميخوري؟ چرا ارسالن...عزيزم جان نوش:آلفرد

 .ممنون.ميخورم:ارسالن

 نيومدن؟ چرا نازنين و ساميار سمن:رونيکا

 .بهشون بزن زنگ يه:ساالر

 .ناهارمون از بعد.ميزنم زنگ ديگه ساعت يک يه حاال...ديگه همن با:من

 

 بگيري؟ منو خواهر ميخواي کي:گفت مقدمه بي يهو ساالر

 !!!شدم ناراحت...نميزد حرف راحت اينقدر هيچوقت کردم تعجب خيلي....بود ارسالن مخاطبش

 .خونتون ميام امشب همين باشه من به:گفت و کرد نگام زد لبخند ارسالن

 .بزنم زنگ ساميار به ميرم...نميخورم ديگه من:من

 ...که نخوردي چيزي سمن:ساالر
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 ...حوض سمت رفتم و نکردم توجهي

 ساالر؟؟؟ بود حرفي همچين يه جاي االن:رونيکا

 کنه؟؟؟ قهر و نخوره غذا و بشه خورد اعصابش که ارزشم بي براش اينقدر:ارسالن

 .حساسه يکم فقط سمن!!!ارسالن نيست اينطور:رونيکا

 ...جلوم پريد يهو.پيشم اومد آلفرد...نگفت چيزي و خورد غذاشو اخم با ارسالن

 !رواني کردم سکته...احمق:من

 !کرده سفارشايي يه بزرگت مامان:گفت و کرد بغلم خنديد آلفرد

 چي؟:من

 ...پيشش ببرم تورو بايد من ساميار عروسي از بعد هفته 3:آلفرد

 باتو؟:من

 نداري؟ دوس:آلفرد

 .نه نه:من

 .بري اگه ميميره ارسالن:آلفرد

 .باشيم باهم ماه3 که بود اين قرارمون:من

 !!!نه نگو...سمن عاشقشي توام:آلفرد

 .نه:من

 اگه مکن فک کردي بغلم و دادم کادو بهت وقتي.ميشناسمت ولي نبودم پيشت زياد درسته:آلفرد

 !ميزد منو نبودن ساالر و رونيکا

 .ميکنم اذيتش مياد خوشم:گفتم و خنديدم

 بزرگ من که جايي ميکنه اينطوري چرا که نميکنم درکش اصال من:گفت و ريخت بهم موهامو آلفرد

 ...عاديه چي همه شدم
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 بريم؟ باهم بايد تو و من واقعا:من

 ...برگردم ميخوام خودمم بعدم...نميشه که تنها:آلفرد

 ..گرفتي خونه اينجا تو:من

 .پدرمادرم بخاطر هم...برگردم بايد ولي آره:آلفرد

 ...سخته واسم خيلي برادرام از دوري:من

 ...سخته واست ارسالنم دوري ميگن که چشات....ديوونه بمون خب:آلفرد

 !باتو کردن غلط چشام...اصال نه:من

 ...ديگه بخون آهنگ يه ساميار استوديو همين تو...سمن آخه کاريه چه خب:آلفرد

 .ميکردم همينکارو ميتونستم اگه باش مطمئن...ميگي تو که نيست سادگي اين به:من

 ...بود خاموش....زدم زنگ ساميار به

 ...خاموشه گوشيش ساميار آلفرد:من

 ...ميکردم خاموش بودم منم داره خلوت خانومش با االن جان سمن:گفت و زد آلفردلبخند

 !!!داره ربطي چه...بابا برو:من

 ....بود خاموش اونم...گرفتم نازنينو

 ....نميکنه خاموش ولي نده جواب گوشيشو شايد نازنين آلفرد:من

 ...ميکردن جمع ناهارو ميز داشتن...ساالر سمت دويدم

 دويدي؟ چرا شده چي:ساالر

 .نازنين هم خاموشه ساميار هم:من

 .باشن راحت بزار.خاموشن که سرت فداي:گفت بود دستش ظرف که همونطور ساالر

 و بود اموشخ گوشيش ساميار بود افتاده قبالنم اتفاق اين ببين.االن همين خونه بريم....نميشه:من

 هروقت اون از بعد و کرد خواهي معذرت ازم کلي بودم تنها خونه بودن مسافرت اينا مامان منم
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 ماون ولي نميده جواب...نميکنه خاموش کال نازنينم.بهم ميگفت قبلش کنه خاموش بود قرار

 .خاموشه

 نگراني؟ همين بخاطر االن:ارسالن

 .بپوش لباس برو خونه ميبرمت من:آلفرد

 ...منتظرتم ماشين تو...حاضرشو برو.ميرم باهاش خودم نميخواد:گفت و کرد اخم ارسالن

 .که نميشه!!!آخه؟ ميرين کجا بابا اي:رونيکا

 .ميزنن زنگ خودشون بمون يکم.نگراني الکي سمن:ساالر

 .يکم بمون عزيزم ساالر با حق:ارسالن

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

 ميکني؟ چيکار ديگه بيا نازنين:ساميار

 ....بيرون اومد نازنين

 کردي؟ زياد آرايشتو کي ي اجازه با:گفت و کرد اخم ديدنش با ساميار

 .خودم:نازنين

 ...يا ميکني کمرنگ رژتو االن همين يا:ساميار

 .نکن تهديد...ندارما حوصله شدم زده هواپيما ساميار:نازنين

 ...ميکنم پاکش خودم...عزيزم باشه:ساميار

 ...بوسيدش بگه چيزي نازنين اينکه از قبل

 تو...درآوردين شورشو ديگه جوونا شما...چيزيه خوب خجالتم:گفت و ديدشون ميانسال خانوم يه

 !!نميکنين؟؟ ول هواپيماهم

 که شيبک خجالت بايد تو...شوهرمه:گفت و شد عصبي بود گرفته لجش ساميار دست از که نازنين

 ...اينجايي کي از نيست معلومم...ميکني نگاه مارو وايسادي
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 شدن رد کنارش از تفاوت بي...بود گرفته خندش ساميار ميکرد نگاه نازنينو تعجب با زنه

 .سرجاشون

 .عشقم بود عالي:خنديد ساميار

 .بوسيدمت وحشيا مث که ببخشيد:گفت کنه نگاه بهش اينکه بدون نازنين

 .شمچ بگي بايد کني لجبازي نبايد ميگم بهت چيزي وقتي...خودته تقصير:شد جدي ساميارم

 ...حتما عزيزم چشم:گفت و زد خندي نيش نازنين

 ...ميکني قهرم ميگم چيز يه تا:ساميار

 .عصبانيم دستت از نکردم مگه؟؟؟قهر سمنم مث:نازنين

 ...گوشش تو گذاشت هندزفري و نگفت چيزي ديگه ساميار

 ...نشستيم باغ تو دوباره همونجا آورد و کرد حاضر قهوه رونيکا

 نيست؟ سردت سمن:آلفرد

 !!که نشده زمستون هنوز...نه:من

 .اومدي دنيا به توش تو چون...قشنگه خيلي پاييز:ارسالن

 .ختهس خيلي پسر يه واسه...ميگي احساستو راحت خيلي که مياد خوشم:گفت و زد لبخند ساالر

 ساالر؟:من

 جانم؟:ساالر

 ...ساميار:من

 ...ايشاال بياد عروسيش خبر...منو کردي ديوانه:ساالر

 !بياد مرگش خبر ميگين مواقع اينجور در که شما:آلفرد

 !نيست شوخي وقت االن..آلفرد ببند:گفتم و شدم عصباني من

 .کردن برخورد عادي ولي بود گرفته خندشون ها بچه
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 خوبه؟ برميگرديم شد تموم قهومون ميشه سرد داره ديگه کم کم:ساالر

 .باشه:من

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

 .بودن پاريس فرودگاه تو( ايران وقت به)6ساعت....کرد فرود اعالم هواپيما

 .دستت از شدم راحت:نازنين

 چرا؟:ساميار

 ...نميشي ديده تو داره خوشگل پسر اينقدر اينجا:نازنين

 ...نميخوري تکون من پيش از تو پس داره کم خوشگل دختر ولي:گفت و کرد اخم ساميار

 خوشگل خانوم همون عزيزم...نيستي دختر که تو...نبود يادم آخ:گفت و پيشونيش به زد بعد

 !!بود منظورم

 .ميخاره تنت بدجوري ساميار:نازنين

 .برداري شالتو ميتوني:گفت و خنديد ساميار

 !هتل تا ميمونم ايراني فعال ديگه نه:نازنين

 ...راحتي هرجور:ساميار

 ...دنش پياده بود کرده رزرو که هتلي جلوي و گرفت ماشين...ميشناخت خوب خيلي پاريس ساميار

 .بزنم زنگ سمن به ميخوام ساميار:نازنين

 !!ها منه خواهر...هتل تو بيا حاال:ساميار

 !!کنه؟؟ قهر ميخواي!!نميگيريم دعوا که هستيم خواهرشوهري و عروس تنها بابا برو:نازنين

 .تعطيل گوشي پس اينجاييم هفته آخر تا...بزن زنگ هتل از بريم:ساميار

 .باشم بايد من...مرواريد نامزدي هفته آخر:نازنين

 .شو بيخيال نامزديو...برگرديم نميتونيم:ساميار
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 !!ميشه بد خيلي ساميار:نازنين

 بريم...بزنيم قدم خيابون تو بتونيم راحت...باشيم تنها فقط...پاريس آوردم تورو نازنين:ساميار

 برگرديم؟ ميگي تو...گردش

 همه...بود سويت يه نه که اتاق...اتاق داخل رفتن و گرفتن اتاقشون کليد و داد تکون سري ساميار

 هآماد قبل از چيزم همه.داشت پرده ولي...ديوار و پنجره جاي به بود شده کار شيشه و...داشت چيز

 ...بود شده

 ميرم من...باش راحت...هست بخواي که لباسي هر تخت کنار کمد تو:گفت سرد خيلي ساميار

 .بگيرم دوش

 .ساميار:نازنين

 بله؟:ساميار

 ازم؟ ناراحتي:گفت و طرفش رفت نازنين

 ...نيست مهم هيچي...ولي نه:گفت و کرد نگاه چشاش تو ساميار

 ...نميگي هيچي ميشه خورد اعصابم ديگه بخند.ببخشيد:نازنين

 همه؟ مث چشامون رنگ ميدونستي:گفت لبخند با و کرد نگاش فقط بازم ساميار

 ...خوشگلتره من چشاي عزيزم نه:نازنين

 بگيري؟ دوش نميخواي تو:گفت و خنديد ساميار

 .بخوابم ميخوام:نازنين

 ...نکن ناز بريم بيا:گفت و کرد بغلش ساميار

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

 .من خونه بياد شد قرار ساالرم...خونه رسيدم 8ساعت

 يريمم نازنين و من...ندادم خبر بهتون که عزيزم،ببخشيد سمنِ:ديدم داشت ياد يه باال رسيديم تا

 .پاريس
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 بچه هب ندارم دوس نگفتم ساالرم و تو به ديگه همين واسه...ببرمش ميخوام که نميدونه نازنين

 خواهر نکن قهرم و اخم...پاريسيم هفته آخر تا...نشو نگران خاموشه گوشيم...کنه فک

 مادربزرگمونم پيش...ساالر و خودت آهنگسازي با ميخوام ازت کامل ي ترانه يه برگشتم...عزيزم

 .ساميار:دارم دوست...کردم نگرانت اگه ببخشيد...ميرم

 .که برميگردي...ساميار روحت تو اي:من

 .نباش نگران نگفتم:گفت و خنديد ساالر

 ...خورد زنگ گوشيم شديم خونه وارد تا

 بله؟:من

 .سمن سالم:نازنين

 پاريس؟ رفتين بگين من به اينکه بدون!!!سالمي؟؟ چه سالم؟؟؟:من

 ميدوني؟ کجا از تو ببينم...نميدونستم منم احمق:نازنين

 ...گذاشتن يادداشت کردن لطف آقاتون:من

 گذاشتي؟ يادداشت سمن واسه ساميار...گوشي لحظه يه:نازنين

 .آره:ساميار

 !!خب؟؟ نگفتي چرا:نازنين

 ...نه يا گذاشتم يادداشت که نپرسيدي تو:ساميار

 .نه گفتي...يانه ميدونه سمن که پرسيدم:نازنين

 !!نه يا گذاشتم يادداشت نپرسيدي:ساميار

 سمن؟ الو:نازنين

 چيه؟:من

 ...بهت ميگفتم ميدونستم اگه من...نگفتيم بهت که ببخشيد ديگه هيچي:نازنين

 ...نره يادتون سوغاتي فقط...بگذره خوش...عزيزم نيس مهم:من
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 ...بگو داداشت به نياوردم پولي که من:گفت و خنديد نازنين

 ...ميارين سوغاتي جدا...بيخود:من

 ...خدافظ مزاحمي ديگه...حتما باشه:نازنين

 ...باشيد خودتون مراقب...خدافظ...ديگه بيشعوري:من

 ...کرد قطع گوشيو و گفت اي باشه خنديد نازنين

 اينجا اعتس با ساعتتو...بخوريم شام بريم بعد بزنيم دوري يه بيرون بريم حاضرشو پاشو:ساميار

 .کن تنظيم

 ...باشه نازنين

 بخوريم؟ خونه شام:ساالر

 ميکني؟ درست تو:من

 !نيستي؟ بلد کردن درست غذا چطور تو سمن آخه:ساالر

 ...ديگه نمياد خوشم:من

 .ميخوره بهم بيرون غذاي از حالم ديگه من.اينا مامان ي خونه بريم پاشو پس:ساالر

 .کنم درست مرغ تخم ميتونم:من

 .عزيزم ميشه زحمتت:ساالر

 ...ندارما حوصله ساالر:من

 !!!نداري؟ حوصله تو پاريس ميره خبر بي ديگه يکي کردي غلط:ساالر

 .برم داشتم دوس منم:من

 .بودي مزاحم ميرفتي تو باشن تنها ميخوان...بيخود:ساالر

 .بخر نون برو:من

 ...آشپزخونه تو رفتم منم
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******************************************** 

 .بريم:نازنين

 بياي؟ ميخواي اينطوري:گفت و کرد نگاه سرتاپاشو ساميار

 ...آخه سرده...آره:نازنين

 !کوتاه اينقدر اونم پوشيدي بافت چرا...بود کمد تو بلندم پالتوي:ساميار

 .نکن خورد منو اعصاب بريم بيا.ساميار پاريس اينجا:نازنين

 ...شدي خوشگل خيلي آخه:گفت خاصي بالحن و روبروش اومد ساميار

 .ديگه بريم...بودم خوشگل:نازنين

 .عزيزم بريم:گفت و گرفت بوسيد،دستشو گونشو ساميار

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

 !!ديگه؟؟ ميخواستي نون فقط سمن:اومد ساالر

 ...بخوريم بيا.آره:من

 داري؟ دانشگاه فردا:ساالر

 .نميرم ديگه کالس يه فقط...نه:من

 !!!نداره؟؟ کنسرت شب فردا مگه ساميار سمن:ساالر

 .فروختن بليطاشم.آره واي:من

 ردهب خانومشو بود اومده پيش که مشکلي بخاطر بگو.بزن مديربرنامش به زنگ يه فردا:ساالر

 .مسافرت

 نکنيم؟ پيدا رو دختره اون:من

 .ميفهمن همه...سمن کنيم اقدام مستقيم نميتونيم:ساالر

 ...پاريس بريم عزيزم داداش سالي...هست نازنينم تولد شب فردا:من
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 .نميشه ندارم پول:ساالر

 بريم؟...ديگه نگو جک:من

 چيکارکنم؟ رونيکارو...نه:ساالر

 .ميرم آلفرد با من:من

 .نميشه...کردي غلط:ساالر

 !!ساالر؟؟:من

 .درنيار بازي بچه...نميشه سمن:ساالر

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

 !!بخرم؟؟ برات نميخواي چيزي چرا:ساميار

 ...نيست خريد حس ديگه نميخوام خب:نازنين

 ميبرد؟ کجا مارو بود االن سمن ميدوني:ساميار

 ...ورزشي هاي فروشگاه:نازنين

 .آره:گفت و خنديد ساميار

 بدي؟ شوهرش نميخواي:نازنين

 .نه:گفت و شد جدي ساميار

 بگيريم؟ عکس ساميار:نازنين

 خيابون؟ وسط:ساميار

 ...ديگه آره:نازنين

 ...باشه:ساميار

 ...بخورن شام و رستوران رفتن بعدم زدن قدم و تنگرف عکس کلي

 ...بدم سفارش برم من بشين تو:ساميار
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 .ديگه جاي يه بريم پاشو:اومد عصبانيت با ساميار بعد دقيقه چند...بود سرگرم گوشيش با نازنين

 شدي؟ عصباني چرا:تعجب با نازنين

 ...بيرون رفتن و گرفت دستشو ساميار

 !!نه؟؟ يا شده چي ميگي:نازنين

 نيست؟ دستت حلقت چرا تو:ساميار

 مگه؟ شده چي بندازم رفت يادم بعدش رفتيم حموم:نازنين

 امبي ميشه اومده خوشم شما خواهر از من ميگه من به اومده بشه؟؟پسره ميخواستي چي:ساميار

 خودمو ليخي...ميزدمش بود حقش..بهش بگم چي نميدونستم کردم نگاش يکم!!! بشينم؟؟ پيشش

 .کردم کنترل

 بهش؟ گفتي چي تو:گفت و خنديد نازنين

 .هتل ميريم.منه همسر خانوم اون متاسفانه ميخندي؟؟؟گفتم:ساميار

 ...بخوريم شام بود قرار ساميار:نازنين

 .هتل تو:ساميار

 .هتل برگشتن و گرفت ماشين يه سريع

 .نشست و کاناپه رو کرد پرت کاپشنشو عصباني ساميار

 .باشيم هتل تو همش که نياوردي منو:نازنين

 .ميدم سفارش غذا االن:ساميار

 ...خورد زنگ ساميار گوشي

 ؟!پسرم ساميار:-

 خوبين؟...من زيباي ي ملکه سالم:ساميار

 کيه؟:نازنين
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 پيشته؟ نازنين...ساميار نزن حرف اينطوري:-

 .عشقم آره:ساميار

 .خدافظ:نازنين

 کجا؟...گوشي لحظه يه:ساميار

 ...بزن حرف عشقت با:گفت و کرد نگاش عصبانيت با نازنين

 ...دهش عصباني عشقم چرا نميدونم ولي...ميکنم همينکارو دارم:گفت و کرد نگاش خنده با ساميار

 ميزني؟ حرف کي با:نازنين

 .ميزنم حرف تو با دارم االن...ديگه تو با:ساميار

 ...نشو مسخره بسه:نازنين

 .عزيزم بزرگ مامان:ساميار

 .بزن حرف:گفت و ساميار گوش کنار گذاشت گوشيو سريع...رفت آبروم...برسرم خاک:نازنين

 جان؟ ساميار:خنديد گوگوش

 ...حسوده يکم من خانوم...ببخشيد الو:-

 خونه؟ رفتين...فهميدم آره:-

 .هتليم تو راستش نه:-

 !!!من؟ ي خونه برو نگفتم چي؟؟؟مگه يعني!!!!ساميار؟؟:-

 .تريم راحت اينطوري:-

 !!!نيست؟ خانومت تولد فردا مگه.من ي خونه برو نه:-

 ميدوني؟ کجا از شما ولي چرا:-

 .گفت سمن:-

 .بگم نه نميتونم من...لطفا نکنين اصرار باشيم تنها ميخوام:-
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 ميبينمت؟ پاريسم شنبه4 من...راحتي هرجور...باشه:-

 .پيشتون ميايم حتما آره:-

 .خدافظ فعال...عزيزم باشه:-

 .ديدار اميد به:-

 شد؟ چي:نازنين

 عزيزم؟ چي:ساميار

 گفت؟ چي:نازنين

 .پيشش بريم:ساميار

 ميريم؟ خب:نازنين

 بدم؟ سفارش ميخوري چي شام.نه فعال:ساميار

 .ميخوري خودت هرچي:نازنين

 ...بيارن رو غذا تا کن استراحت يکم برو...باشه:ساميار

 ...باشه:نازنين

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

 ميخوني؟ چيز يه:ساالر

 چي؟:من

 ...داري دوست خودت هرچي:کاناپه رو نشست

 ...پيانو پشت نشستم بعدم و کردم فک يکم

 دارم عجيبي احساس تو به

 خوني مي من چشماي از اينو

 دارم دوست خودم از بيشتر تورو
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 ميشکوني؟ دلمو راحت چرا

 ميشکوني؟ دلمو راحت چرا

 دوني مي خوب احساسمو که تو

 

 خوبه خوبه چي همه تو با تو با

 دونه مي خوب اينو غرورت

  رسم مي چي همه به تو با تو با

 مونه نمي آرزو واسم ديگه

 خوبه خوبه چي همه تو با تو با

  دونه مي خوب اينو غرورت

  رسم مي چي همه به تو با تو با

 مونه نمي آرزو واسم ديگه

 

 روشن شمع دوتا با باهم بوديم تنها

 باشم تنها خوام نمي گفتم گوشت دم

 حرفامو گرفتي نشنيده اما

 ميارم گل اينکه از بازم ميشي شاکي

 ندارم دوست رو کارا اين اصالً من که ميگي

 من به ميگه قلبت از صدايي يه اما

 

 خوبه خوبه چي همه تو با تو با
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 دونه مي خوب اينو غرورت

  رسم مي چي همه به تو با تو با

 مونه نمي آرزو واسم ديگه

 خوبه خوبه چي همه تو با تو با

 دونه مي خوب اينو غرورت

  رسم مي چي همه به تو با تو با

 مونه نمي آرزو واسم ديگه

 

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

 .بود عالي مرسي:ساالر

 .بخون يکي تو:من

 داري؟ دوس چي:ساالر

 .بخون فقط تو...ميزنم من...گرفت گريم:من

 ....ميزنيم باهم:گفت و نشست کنارم اومد و زد لبخند ساالر

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

 خاليه جات باز اينجا ، رومو به رو عکست

 ثانيه چند کنم، مي گريه ميزنم زل عکست به

 يهحال چه بودن، تو بي که دونستي مي کاشکي

 ساليه چند ، تنهام من و رفتي تو

 من پيش نيستي ديگه آسمون به کشيدي پر

 بزن حرف من با خوابم تو بيا ولي
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 گرفت ازم تورو زود خيلي روزگار دست

 گرفت غم رنگ روزم و شب رفتي تو وقتي از

 خونست توي عطر

 گوشه هر خاطراتت

 گرفت گريم ، نبودنت از بار صد روزي

 گرفت گريم

??? 

 پژمرد دلخوشيام تموم ، رفتي تو وقتي از

 برد خوابم عکست کنار گريه با که ها شب چه

 تو بدون ميميرم گذاشتي تنهام چرا

 تو جون به بستست جونم ميدونستي که تو ، چرا

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

 !!!ديوونه ميکني گريه چرا:گفت و کرد بغلم...کرد پاک اشکمو زدم دست واسش

 ...دارم دوس رو ترانه اين خيلي...نميدونم:من

 .دارم دوس خيلي خواهرمو منم:ساالر

 ...خنديديم

 .بدم بستني بهت ميخوام بيرون بريم:ساالر

 مناسبت؟ چه به:من

 .اومد بستني حس يهو نميدونم:ساالر

 ...بريم.باشه:من

 .شام بيا نازنين:ساميار
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 ...شد نزديکش لبخند با بعد کرد نگاش لحظه چند ساميار...بيرون اومد اتاق از

 !!پوشيدي؟؟ چيه اين:ساميار

 ...ديگه لباس:نازنين

 امش بريم:گفت و بود شده چيده غذا ميزش رو که کاناپه سمت کشيد ساميار دست تفاوت بي

 .گشنمه...بخوريم

 !!!بره؟؟ همينطوري خوشگلم خانوم ميذارم مگه:گفت و کرد بغش گرفت پاهاشو ساميار

 .داشتم عمل تازه من که ميدوني منو شرايط:گفت و خنديد نازنين

 .ميکنم صحبت مامان با:ساميار

 بخوريم؟ شام حاال ميشه:نازنين

 ...عزيزم آره:گفت و بوسيد موهاشو رو ساميار

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

 ...رفتيم ساالر ماشين با

 ...باشه خلوت کنه خدا:من

 .خلوته!!ها شبه 39تساع:ساالر

 ميشه؟ چي بليطا ساالر...بيرون ميان همه تازه ساعت اين باهوش:من

 .ساميار مديربرنامه به بزن زنگ يه:ساالر

 االن؟:من

 .بيداره...آره:ساالر

 .باشه:من

 اسهو ميفته کنسرتش و نيست مشکلي گفت و کرد درک شرايطو کامال مديربرنامش...زدم زنگ

 .بعد شنبه سه
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 ...شد حل کنسرتم خب:ساالر

 .داريم مهمي کاراي فردا از ما:من

 چي؟:ساالر

 !تو مجوز:من

 .کردم تالش خيلي من...سمن نميشه:ساالر

 .کن کار آلبوم رو توام...ميکنم دنبال کاراتو خودم.ميدم قول..ميشه:من

 ...رسيديم

 برم؟ من:من

 شکالت؟ و ديگه؟پسته ميخوري هميشه مث...ببينم بشين...حتما!!!چي؟ ديگه:ساالر

 ...يادته که مرسي...آره:من

 ...بچه کردم بزرگت:ساالر

 .نبودي سال1...بابا برو:من

 .برگشت بستني با و شد پياده و خنديد ساالر

 هستي؟ راضي رونيکا از خب:من

 ...خيلي:ساالر

 !!نگي؟ چيزي ساميار به فعال ميشه بگم چيز يه ساالر:من

 ...بگو:ساالر

 .هميشه واسه...لندن ميرم ساميار و تو عروسي از بعد:من

 شتتپ ديگه من بعدش...برادرتم اينجايي که زماني تا باشه يادت ولي برو.ندارم مشکلي من:ساالر

 .نيستم

 !!ميگي؟؟ داري چي ساالر:من
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 باورکردي؟:گفت و خنديد ساالر

 ...اي مسخره خيلي:گفتم اخم با من

 .ميکنم کار حالتام رو دارم شده پيشنهاد بهم فيلم يه:ساالر

 .ميرم آلفرد با....االن جديم من:من

 چي؟ ارسالن اون؟سمن چرا:ساالر

 .نيست مهم ارسالنم...برادرمه مثل آلفرد:من

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

 ...نخور اينو ديگه بسه:نازنين

 برات؟ بريزم:ساميار

 ...يليهخ بخوابم بتونم امشب...ميخوري سوميو داري تو!!مميخورد نبايد ليوانم يه همون نه:نازنين

 .بخوابيم بريم...ميدونم خودمو حد من:ساميار

 .ببينم فيلم ميخوام من:نازنين

 .ببينيم اتاق تو بريم:ساميار

 .نيست حسش اصال تو جون به:نازنين

 خودتو؟ ميکني خوشگل...ميپوشي لباس اينطوري نبود حسش:ساميار

 .نبره خوابت صبح تا امشب که بود اين هدفم تنها:خنديد نازنين

 نميگي؟؟ که جدي نازنين:ساميار

 ...بزار فيلم:گفت و اتاق تو رفتن شد بلند گرفت دستشو نازنين

 ...کرد خاموش اتاقو چراغ و زد لبخند کرد نگاش ساميار

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

 .کنم رانندگي من شو پياده ساالر:من
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 .باشه:ساالر

 ...کردم رانندگي من نگهداشت خيابون کنار

 ...برو آرومتر:ساالر

 ...بزار ساميار آهنگ.شبم تو رانندگي عاشق من:من

 ...خونه برگشتيم بعد و زديم دور يکم...گذاشت آهنگ ساالر

 ...خورد زنگ گوشيم تو اومديم خونه در از تا

 .خوابيده بگو بده جواب تو ساالر،ارسالنه:من

 .نده قرار موقعيتا اين تو منو...بده جواب خودت:ساالر

 !!زده زنگ ساعت اين چرا االن نميدونم.ديگه شدم ديوونه...ايش...ميزنه زنگ 39 شب هر:من

 ...بيداري که ميکنه عاشقته؟حس ميفهمي سمن:ساالر

 !!!شده؟؟ عاشق االن بوده نفر هزار با حاال تا!!...گفتيا جک!!ميکنه؟؟ حس:گفتم و خنديدم من

 .کردم خاموشش منم...شد قطع و خورد زنگ دور يه

 ...ميشه نگران سمن:ساالر

 .حساسه زيادي.جهنم به:من

 ...داره دوست ارسالن احمق...که بدتري تو:داد با ساالر

 ...نزن داد من سر:من

 ...آخه نميفهمي:ساالر

 ...در سمت رفت

 ...بخوابم نميتونم تنهايي من ساالر:من

 .خورد زنگ خونه تلفن.بست در و اتاق تو رفت بعد موند يکم

 .عزيزم سالم:دادم جواب
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 منم؟؟؟ فهميدي کجا از:ارسالن

 ...آلفرد کردم فک!!!ارسالن؟؟ تويي اِ:گفتم همين واسه کنم اذيتش ميخواستم

 !!!نه؟؟ کني اذيت منو مياد خوشت تو:ارسالن

 .ميگذره خوش خيلي آره:من

 .نداره ايرادي ميکنه خوشحالت اگه...باشه:گفت و خنديد ارسالن

 ...کشيدم خجالت حرفش از خيلي...سوخت دلم لحظه يه

 سمن؟:ارسالن

 جانم؟:نبود حواسم

 .شدي ساکت خوبي؟؟يهو:ارسالن

 کجايي؟...نميدونم...نه:گفتم و خنديدم

 ...خونه ميرم دارم تازه.بيمارستان:ارسالن

 !!!بيدارم؟؟ من ميدونستي کجا از تو اصن!!!4نزديک ساعت ارسالن:من

 شد؟ خاموش چرا گوشيت...کردم حس نميدونم:ارسالن

 ...شد تموم شارژش بدم جواب اومدم تا:من

 .بدي منو جواب نداشتي دوس...سمن نگو دروغ:ارسالن

 !!کيه ديگه اين خدايا

 بيمارستاني؟ االن تا چرا تو...شد تموم شارژش...نه نه:من

 تو؟ ي خونه بيام ميتونم:ارسالن

 ...نداشت اشکالي پس بود ساالر

 نميگي؟؟بيام؟ چيزي چرا سمن:ارسالن

 .منتظرم.بيا:من
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 ...پيشتم ديگه دقيقه 9:ارسالن

 !نيا تند...نمياد خوابم من ارسالن:من

 ....عزيزم باشه:ارسالن

 !!ساالر؟:زدم در...بود ساالر که اتاقي دم رفتم.کرد قطع گوشيو

 ...نداد جوابمو

 گرفتي؟؟ دعوا من با ارسالن بخاطر تو...ميکنم خواهش...ساالر:من

 ...پنجره کنار رفت و کرد باز اتاقو در ساالر

 .مهتابي من شبهاي توي...جذابي:واسش خوندم آهنگ تيکه يه و کردم نگاه بهش زدم لبخند

 موي رتا يه من دنيا به...فهميدم تو با اول نگاه تو عشقو:خوند و کرد نگام مهربون زد لبخند ساالر

 ...نميــــــــدم تورو

 ...بخوني جونت رونيکا واسه بايد اينو:گفتم و کردم بغلش رفتم

 نمز واسه بذارم خواهرمو...هستي تو هستم وقتي...هستي تو بعدشم...بودي رونيکا از قبل:ساالر

 بخونم؟ خوشگل آهنگاي

 اينارو؟ ميگي جلوشم:من

 .ميدونه خودشم...رونيکا بعد تو اول:ساالر

 ...زدن زنگ

 !!!کيه؟؟ شب وقت اين:ساالر

 ...باشه گفتم منم...اينجا بياد ميخواد گفت...ارسالنه...بگم رفت يادم زديم حرف:من

 اومده؟ قبلنم:گفت و کرد نگام اخم با ساالر

 ...نداره اشکال بياد گفتم هستي تو چون...حاال بشي غيرتي نميخواد...نه:من

 ....تو اومد....کردم باز در هردوتا
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 .سالم:ارسالن

 ...اومدي خوش:من

 ...بود شده قرمز عسليش چشاي...ميباريد چشاش از خستگي

 .سالم:ساالر

 ...برم خونه تا بود سخت...سالم...شدم مزاحم ببخشيد:ارسالن

 ...نزديکه بيمارستانت به خيلي اينجا:من

 ...آره:گفت و زد جوني بي لبخند ارسالن

 ...اي خسته خيلي معلومه...بخواب راحت بيار در لباستو اتاق تو برو پاشو:ساالر

 .داشتم سختي عمل..خيلي آره:ارسالن

 !!نگرفتي تخصصتو که تو:من

 من سن سيک مياد پيش کم خيلي...بزنين چشمم ميترسيدم نگفتم که ببخشيد...گرفتم:ارسالن

 ...بگيره تخصصشو و باشه

 !!بودي؟؟ نابغه:من

 .تقريبا...آره:ارسالن

 !!نداري؟؟ مطب چرا خب:من

 .هستم مطب يه فکر تو ولي...راحتم بيمارستان تو فعال:ارسالن

 ...آلي ايده لحاظ هر از تو بابا ايول:ساالر

 ...داري لطف...ساالر ممنون:ارسالن

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

 بخوابي؟ ميخواي...شده 9ساعت تازه نازنين:ساميار

 !!!نمياد خوابت که نگو:نازنين
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 .شدي خسته خيلي...عزيزم بخواب:گفت و بوسيدش کرد بغلش خنديد ساميار

 !!!بمونم؟؟ بيدار ميخواي اصال نه:نازنين

 ...ديوونه ميشه بد حالت ديگه بخواب:ساميار

 ...ندارم مشکلي من!!اومدي کوتاه خودت ايندفه ببين:نازنين

 ...برد خوابشون کم کم و خنديد ساميار

 ارسالن و کرد حاضر صبحونه و شد بيدار ساالر بود 31ساعت....خوابيد ساالر اتاق تو شب ارسالن

 .کرد بيدار

 خوابيدي؟ راحت:ساالر

 کجاست؟ سمن...آره:ارسالن

 .نميخورد تکون کردم صداش...خوابيده:ساالر

 کنم؟ صداش من:ارسالن

 .خودش ميشه بيدار نه:ساالر

 .سالم:بيرون رفتم اتاق از

 ...کرد سالم و زد قشنگي لبخند ديدنم با ارسالن

 .بخوريم صبحونه بشين بيا:ساالر

 !!خيسه؟؟ چرا موهات:ارسالن

 .نميده گوش حرفم...داره عادت:ساالر

 .راحتم.بهتره اينطوري خب:من

 ...ناراحتم من:گفت و کرد بلندم کشيد منم دست شد بلند ارسالن

 ...باشه خيس موهام دارم دوس من...ديگه شو بيخيال ارسالن:من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر SingerDemor | شدم مي عاشق نبايد رمان

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

 

611 

 

 طفق اون و ميزدم غر همش منم...کنه خشک موهامو تا برداشت سشوار و اتاق تو کشوندم ارسالن

 ...ميزد لبخند

 ...ديگه خوبه:من

 کجاست؟ شونت:ارسالن

 ...نميکنم شونه هيچوقت من:من

 ...ميکني االن:ارسالن

 ...واسم کرد شونه و برداشت ميزم رو از رو شونه

 ...العادس فوق موهات:ارسالن

 .ميگه هميشه ساميار ولي نميکنه فرقي براش ساالر...موهام عاشق فقط ساميار:من

 .نکن کوتاه:ارسالن

 .الزمه تغيير هميشه:من

 ...ديگه بياين ها بچه:ساالر

 ...بريم:ارسالن

 ...رفت يادم واي:من

 چي؟:ارسالن

 ....تولدشه نازنين:گفتم و مبرداشت گوشيمو

 مگه؟ داري شمارشو:ارسالن

 ...داره خط اونجا ساميار:من

 ...گرفتم رو شماره همون

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

 ...گوشيت...ساميار:نازنين
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 بله؟:داد جواب گوشيو...نيست ساميار ديد کرد نگاه کنارشو

 ...مبارک تولدت عشقم ووواااي:من

 ميگي؟ تبريک تولدمو زدي زنگ صبح2 سمن:نازنين

 ...33ساعت بابا برو:من

 ...ميزدي زنگ بعد ميکردي نگاه ساعتو يکم...که نيستم ايران احمق:نازنين

 ...مبارک تولدت حاال خب:من

 .بخوابم ميخوام...مرسي:نازنين

 کجاست؟ ساميار:من

 .نيست...نميدونم:نازنين

 کردين؟ شيطوني ديشب:من

 .کن قطع...ديگه کن ول سمن...جورم چه:گفت و خنديد نازنين

 ...خدافظ..مبارک تولدت...عزيزم باشه:من

 ...کرد قطع نازنين

 ...عزيزم مبارک تولدت:اتاق تو اومد کوچيک کيک يه با ساميار

 ...مرسي:زد لبخند و نشست شد بلند نازنين

 ...بوسيدش و نشست تخت رو کنارش رفت ساميار

 ...کن فوت بعد کن آرزو اول:ساميار

 ...کرد فوت کيک رو شمع بعد و کرد مکث يکم نازنين

 کردي؟ آرزويي چه:ساميار

 ...باشي عاشقم هميشه:نازنين

 .عزيزم ميدم قول:گفت و کرد بغل نازنينو...تخت کنار عسلي رو گذاشت کيک ساميار
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 .بود زده زنگ سمن:نازنين

 گفت؟ چي:ساميار

 .گفت تبريک تولدمو..ديگه هيچي:نازنين

 نبودم؟ نفر اولين من يعني:ساميار

 ...ميگفتي ديشب شب 39 بايد تو..نه:نازنين

 .نبود يادت خودتم...بود شلوغ سرمون موقع اون خب:ساميار

 ...گفتي االن که اينه مهم...عزيزم نداره اشکالي:نازنين

 .عشقم کادوت اينم:گفت و نازنين طرف گرفت جعبه يه ساميار

 تو يقشسل ساميار...بود خوشگل و ظريف سفيد طال سرويس يه...کرد باز رو جعبه لبخند با نازنين

 ...ميخره بهترينارو هميشه... نداره حرف چيزا اينجور

 .خوشگله خيلي...مرسي...ساميار:نازنين

 ...ولي کمه ميدونم:ساميار

 .عزيزم مرسي...العادس فوق اين...که نداره ولي:گفت و کرد قطع حرفشو نازنين

 .بيدارم صبح تا فکرت با شب هر چرا...دارم دوست چرا نيستي من مال تو اگه:ساميار

 !!!بيداري؟؟ فکرم با چرا ديگه پيشتم صبح تا هميشه که من:گفت و خنديد نازنين

 ...ببندم واست گردنبندو بزار:گفت و زد لبخند ساميار

 .بعد بگيرم دوش برم بزار:نازنين

 .بريم هم با:ساميار

 !!نرفتي؟؟ مگه:نازنين

 ...ميکنه فرق تو با:گفت و زد چشمکي ساميار

 ...بگيرن دوش رفتن و خنديدن
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 !!ميکنيا درست ناهار تو امروز سمن:ساالر

 !!شدي؟؟ ديوونه:من

 .ميکنم کمکت و پيشتونم ناهار بنابراين...بيکارم 4تا من:ارسالن

 .کنم آشپزي نمياد خوشم من:من

 ...بگذره خوش بهت من با ميدم قول:گفت و زد چشمکي ارسالن

 .ميام 9تا ولي دارم کار استوديو ميرم منم:ساالر

 ...رفت و کرد عوض لباس اتاق تو رفت ساالر

 کني؟ درست ميخواي چي:من

 خوردي؟ مرغ گراتن:ارسالن

 ...نه:من

 خونه؟ تو داري دودي مرغ...مزس خوش خيلي:ارسالن

 !!ميشه؟؟ دودي مگه مرغم...نه:من

 ...آره:گفت و ريخت بهم موهامو زد لبخند ارسالن

 ...که نداري هيچي سمن:کرد برسيش کامل و يخچال سمت رفت

 ....نيستم خونه هيچوقت من بعدم خريد برم نشد وقت خب:من

 ...نداره اشکال باشه:ارسالن

 .خريد برم بنويس تو اين ميگم بهت که چيزايي:گفت و بهم داد گوشيشو

 ...باشه:من

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

 بريم؟ کجا عزيزم خب:ساميار

 .استخر:نازنين

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر SingerDemor | شدم مي عاشق نبايد رمان

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

 

614 

 

 .نداره امکان اصال...ديگه بيرون بريزي جاتو همه:ساميار

 .تولدمه ساميار:نازنين

 ...بريم:ساميار

 استخر؟:نازنين

 ...ميبرمت خوب جاي يه...ميکني همراهي منو فقط تو...نه:ساميار

 ...کردن حرکت و کرد هماهنگ راننده با ساميار...بيرون رفتن هتل از

 ميريم؟ کجا:نازنين

 ...ميفهمي رسيديم:ساميار

 .گشنمه من...توراهيم ساعته نيم االن:نازنين

 .نمميک برات فکري يه گشنته؟رسيديم واقعا...خوردي تولدم کيک...که خوردي صبحانه:ساميار

 ميکرد بازي موهاش با که همونطور و زد لبخند ساميار...گذاشت ساميار پاي رو سرشو نازنين

 بخوابي؟ ميخواي:گفت

 ...ديگه کن بيدارم بعد.آره:نازنين

 ...عزيزم باشه:ساميار

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

 ...خورد زنگ گوشيم ميکردم نگاه تلويزيون داشتم

 خوبي؟ سمن الو:مرواريد

 خوبي؟ تو...مرسي آره:من

 .نميده جواب هم خونه خاموشه؟؟تلفن چرا نازنين سمن.خوبم:مرواريد

 .پاريس رفتن:من

 ميکني؟ شوخي:مرواريد
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 .برد نازنين يهو ساميار...بودن نگفته منم به حتي...پاريس رفتن بخدا نه:من

 .بودا تولدش امروز!!!عاشقه واقعا داداشت:مرواريد

 .ديگه بگو تبريک بهش بزن زنگ ميدم ساميارو ي شماره ميخواي.آره:من

 ميان؟ کي حاال.واسم کن مسج باشه:مرواريد

 .بياد ديگه هفته تا حتما بايد شد کنسل کنسرتش يه ساميار...ميان شنبه 9تا احتماال نميدونم:من

 نيستن؟ من نامزدي يعني:مرواريد

 .نه:من

 ...واست نازنينو من واي:مرواريد

 چطوره؟ آرشام...عزيزم نميرسه تو به هست شوهرش تا:گفتم و خنديدم من

 دخالت چيم همه تو...داريم مشکل باهم کال ما اصن...گرفتيم دعوا ولي...خوبه اونم:مرواريد

 .ميشم عصباني منم...ميکنه

 .عزيزم بخوري آيندت همسر از بايد االن زدي مارو چي هر...کنه دخالت بايدم بله:من

 .کنم چيکارش ميدونم که ميشناسي منو حتما آره:مرواريد

 ...آرشام بيچاره:من

 .بفرست سريع رو شماره...ندارم وقت گمشو ديگه خب:مرواريد

 ...باشه:من

 .کرد قطع

 .اپن رو گذاشت وسايلو...اومد ارسالن

 .ارسالن مرسي:من

 .اينجا بياد ناهار رونيکا بزن زنگ فقط...که نکردم کاري:ارسالن

 ...حتما باشه:من
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................ .................................................. 

 ...رسيديم...عزيزم پاشو نازنين:ساميار

 کجاييم؟:نازنين

 ...ببين اونجارو:گفت و کرد بلندش ساميار

 يگه؟د ميديم مسابقه هم با...عاشقتم ساميار واي:گفت و کرد بغل ساميارو خوشحالي با نازنين

 .اي بازنده نکن شک:ساميار

 .نميذارم حرف جاي ديگه باشه پيست اگه مخصوصا...نداره حرف من رانندگي عزيزم:نازنين

 ...بريم...بوديم نيومده رالي باهم تاحاال اما ديدم زياد رانندگيتو:ساميار

 ...شدن پياده ماشين از

 .شدن پيست وارد و پوشيدن مخصوص لباس

 باختي؟ اگه خب:نازنين

 .بگو تو:ساميار

 .استخر ميريم:نازنين

 چي؟ باختي تو!!!ببرم خودم حتما شد الزم...باشه:گفت و کرد فک يکم ساميار

 .نميبازم من:نازنين

 .بديم ماسابقه ما که وايساده اينجا ساعته3 ما بخاطر مرده باش زود...ببازي ممکنه:ساميار

 .نميکنم مخالفت بگي چي هر اينجاييم که زماني تا:نازنين

 .بريم...خوبه:ساميار

 سوم دور...نازنين دوم دور و بود جلو ساميار اول دور ميزدن دور بايد دور 1....شدن ماشينا سوار

 ...ميگرفتن سبقت همش

 ...شد پياده اخم با ساميارم.شد پياده خوشحالي با و برد نازنين آخرشم
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 بردم؟ ديدي:گفت و بغش پريد نازنين

 .بخوريم ناهار چي؟؟بريم که خب:خنديد ساميار

 .استخر:نازنين

 .ميکنم فک بهش ناهار از بعد:ساميار

 استخر بريم منه تولد نه ولي...آخه خودمه ضرر به کنم تهديد هرچيم...همينجا ساميار:نازنين

 ...ميخوريم همونجا ناهارم.ديگه

 ...ها ميشه سردت:ساميار

 چي يه...کرد بازي ميشه که ازونا...نباشه استخر فقط...ديگه ميريم بسته سر استخر خب:نازنين

 .خودمون آبي موجاي از فراتر

 .ميبرمت...باشه:گفت لبخند با بعد و کرد فک يکم ساميار

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

 مياد؟ رونيکا:ارسالن

 .دنبالش ميره ساالر.آره:من

 کردي؟ درست زمينيارو سيب:ارسالن

 شد؟ خوب ببين بيا.آره:من

 .بگير ياد و کن نگاه فقط ديگه...خوبه:گفت و کرد نگاه جدي خيلي سرم باال اومد ارسالن

 .باشه:من

 ...اتاق تو رفتم سريع...بهم زد زنگ آلفرد

 بگو؟ جانم:من

 .آبان 36 واسه کردم رزرو بليط سمن:آلفرد

 ميشه؟ چي دانشگام!!!ها زوده خيلي:من
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 !!گفته مادربزرگت ديگه:آلفرد

 واسم؟ گرفتي ويزا:من

 ميگيرن؟ عروسي ساالر و ساميار.نباش نگران.نيست مشکلي.آره:آلفرد

 .تاريخه اون از قبل....آره:من

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

 ...موندن خريد مرکز يه لويج

 .استخر بريم بعد بخر ميخواي هرچي بريم:ساميار

 !!بودا وسايل هتل تو:نازنين

 .ميشه ديرمون.نداره اشکال:ساميار

 ميکردن مخالفتي هيچ ساميار ميکرد انتخاب هرچي و کرد خريد کلي نازنين و خريد مرکز داخل رفتن

 !!!براش ميخريد و

 .ماشين تو برگشتن و کرد خريد خودشم

 .عزيزم مرسي...بود خوب خيلي:نازنين

 !!!کردي خريد آلبوم يه و کنسرت تا سه ي اندازه به:ساميار

 ...که نخريدم چيزي:نازنين

 !که خريدي خواب لباس فقط دست5...نبود چيزي اصال...آره:ساميار

 .خريدم تو بخاطر خب:نازنين

 تامين ماه 3تا.گذاشتم واست کافي اندازه به هتل تو اينجام داشتي کافي اندازه به که خونه:ساميار

 ...شدي

 .ميخرم جديد دوباره بعد ديگه آره:نازنين

 ...باشه باال خرجت اينقدر نميکردم تصورشم...ميکردم فک ازدواج درمورد بيشتر بايد:ساميار
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 !!!کني؟ خرج کي واسه نکني خرج من واسه...نزن حرف:نازنين

 .شدم قانع...حرفيه اينم:ساميار

 ...ايمبي دوباره استخر از بعد..اومد خوشم خيلي اينجا از من ساميار...هست که تولدمم تازه:نازنين

 .باشه:ساميار

 کردي؟ قبول واقعا:نازنين

 ولقب اولش همين پس ميشه تو حرف آخرشم ميکنم بحث ساعت نيم دواره نه بگم االن:ساميار

 !!بهتره خيلي کنم

 ...ميشي فکر روشن داري کم کم...عزيزم آفرين:گفت و خنديد نازنين

 !برگرده دوباره کرديم خرج که پواليي بزارم تور يه بايد برگشتيم:ساميار

 !ميبريا جا همه خودت با منم:نازنين

 .نميشه. ميشي خسته:ساميار

 .بري نميذارم منم:نازنين

 .ميکنيم صحبت گذاشتم تور وقت هر حاال:ساميار

 .ميبري منو ولي:نازنين

 .نکن ديوونم نازنين:ساميار

 ...ميدونم.عزيزم باشه:نازنين

 ...بوسيدش طوالني و زد لبخند کنه ساکتش اينکه واسه ساميار

 !!!ديگه؟؟ کني پرت منو حواس ميخواستي االن:نازنين

 ...نگفت چيزي و خنديد ساميار

 بيآ مجموعه بهترين...ميگفتن بهش آبي سرزمين که نبود استخر...شدن پياده استخر جلوي

 ...بود شلوغ تقريبا...داخل رفتن...پاريس
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 .شلوغه...ميپوشي مايوتو ميام باهات من:ساميار

 .مخصوص اتاق يه تو و ميکردن عوض لباس بايد که سمتي رفتن

 بپوشم؟ کدومشو:نازنين

 .داره فرق رنگاش فقط يکيه همه:ساميار

 .ميپرسم نظرتو ديگه نيستي آدم:نازنين

 ...ميشيم ست مشکيه منم مال.عزيزم بپوش مشکيو:ساميار

 ...بيرون رفتن و کردن عوض لباس سريع

 .من پيش از نميخوري تکون:گفت و گرفت نازنينو بازوي ساميار

 .چشم.باشه:نازنين

 نازنين؟ خودتي:کرد نگاش تعجب با ساميار

 !نميخواي خودت ميکنم قبول ميگي چيز يه کل کل بدون بارم يه ببين:نازنين

 ...باش همينطوري هميشه...عزيزم نه نه:ساميار

 .ميشه بد عکس ميشه خيس موهامون بعد بگيريم عکس اول بيا:نازنين

 .باشه:ساميار

 ...بخورن ناهار رفتن بعدم و کردن بازي باهم ساعتي3 و گرفتن عکس چندتا

 و خودش دوش رو يکيم و انداخت نازنين دوش رو يکي آورد حوله دوتا و داد سفارش ذا ساميار

 .کنارش نشست

 ...العادس فوق اينجا:نازنين

 .آره:ساميار

 .اينجا بيايم دادي اجازه نميشه باورم:نازنين

 ميبينن؟ اينطوري همه رو تو نيست مهم واسم ميکني فک!!چرا؟:گفت و زد لبخند ساميار
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 .تولدمه...ديگه روزه يه...عزيزم مهمه ميدونم:نازنين

 ...کنه نگاه لذت با عشقتو يکي سخته چقد نميفهمي هيچوقت تو:ساميار

 .عاديه اينجا...ديوونه حرفيه چه اين...ساميار:نازنين

 ...ميکردم فکرو همين ازدواجم از قبل منم:ساميار

 ...خوردن غذا حرف بدون و آوردن غذاهاشون

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

 بود عالي غذات هميشه مثل ارسالن:رونيکا

 ...ميشه حسوديم بهت:ساالر

 .کرد کمک خيلي سمنم نيست حدم اون در...دارين لطف:ارسالن

 !!ميگرفت ايراد ميزد غر همش ميگه دروغ:من

 کردي؟ اذيت خواهرمو:ساالر

 ...کنم اذيتش ندارم جرئت يکي من ساميار و تو وجود با خدايي:ارسالن

 کنه؟ درست کيک ميده افتخار من خانوم:گفت ساالر و خنديديم

 .نيست حسش:رونيکا

 !!رونيکا:ساالر

 .آخه بره بايد االن ارسالن ولي باشه:رونيکا

 .ميرم شب ميگم ميزنم زنگ:ارسالن

 .کن درست شکالتي.کيکم عاشق من:من

 ميکني؟ کمک ارسالن.عزيزم باشه:رونيکا

 ....ميکنم کمک من:ساالر

........ .................................................. 
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 بريم؟ ساميار:نازنين

 .بريم باشه:ساميار

 ...بيرون اومدن و گرفتن دوش سريع

 هتل؟ ميريم:نازنين

 .آره:ساميار

 .مياد خوابم خيلي:نازنين

 .ميکنم بغلت من بعد بخواب.نداره اشکال:ساميار

 ...مرسي:نازنين

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

 داري؟ پاسور:ارسالن

 بيارم؟.آره:من

 ....بلدي چي ببينم بيار:ارسالن

 .کرديم بازي و آوردم پاسور رفتم خنده با

 ...برد ارسالن دست هردو کرديم بازي دست9

 ساالر؟...نميکنم بازي ديگه من...اه...ميکني تقلب تو:من

 ...کردم تقلب کي من سمن:ارسالن

 شده؟ چي:ساالر

 .بگير حالشو کن بازي برو بيا...برد اون دست هردو کرديم بازي دست9:من

 ...ارسالن بريم...عزيزم باشه:ساالر

 .نکردي آب کجا؟شکالتو ساالر:رونيکا

 .رونيکا ميکنم درست من:من
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 ...بيا:رونيکا

 ...االرس و ارسالن پيش رفتيم و فر تو گذاشتيم کيک...ميزديم حرفم کار موقع و کردم کمک بهش

 !!ميکنيا بازي اي حرفيه خيلي:ساالر

 .ميتوني تو:من

 شد؟ چي کيک:ارسالن

 .ميشه آماده داره...فر تو:رونيکا

 ...خورد زنگ گوشيم

 ...مري بگو:من

 .نداره وجود نامزدي ديگه:مرواريد

 چيه؟ منظورت:من

 .ديدم خيابون تو يکي با آرشامو يعني:داد با مرواريد

 .ميکني اشتباه حتما!!چي؟؟ يعني:من

 .عوضي...متنفرم ازش!!!بود چسبيده دختره به حد از بيش...نه:مرواريد

 کجايي؟ االن:من

 .گالريش ميرم دارم ماشين تو:مرواريد

 ديدي؟ کي...عصبي تو نه االن ميکنم خواهش مرواريد:من

 .رستوران سمت ميرفتن داشتن ظهر امروز:مرواريد

 .ميکنم خواهش نرو االن:من

 .شو خفه:مرواريد

 ...کرد قطع گوشيو

 .نداد جواب ديگه گرفتم خودم هرچيم
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 سمن؟ شده چي:ساالر

 .برم بايد:من

 ...اتاقم تو رفتم شدم بلند

 شده؟ يهو؟چي ميري کجا:ساالر

 .نکشتن همديگرو تا برم بايد...نميذاره زندش مرواريد...که زده گندي يه آرشام:من

 ...بري نميشه که تنها...باهات بيام منم بمون:ارسالن

 .بيايم ما تا نگهدار کيک رونيکا...باشه:من

 ...باشه باشين مواظب:رونيکا

 ...رفتيم اون ماشين با...بيرون اومديم ارسالن با

 بلدي؟ گالريو:من

 شده؟ چي...خريدم ازش تابلو کلي.آرشام پيش ميرم زياد بابا آره:ارسالن

 !!ديده آرشام با دخترو يه مرواريد:من

 ...ديگه نداره اخالق مرواريدم:ارسالن

 !!نامزدي؟ از قبل روز 9اونم!!!ديگه؟؟ يکي دنبال ميرفت بايد آرشام!!منظور؟؟:من

 ...ديده اشتباه مرواريد شايدم!داره خوبي دليل آرشام مطمئنم من ولي تو با حق:ارسالن

 ...شايد:من

 و ودب در نزديک سرش منشيشم...ميومد داد صداي اتاقش از...داخل رفتيم و آرشام گالري رسيديم

 ...ميداد گوش داشت

 ...دمورگان خانوم سالم..س:گفت و شد هل ديد منو تا

 .ارسالن بيا...سالم:گفتم اخم با

 .اتاق تو رفتيم
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 سرتون؟ رو گذاشتين اينجارو خبرتونه؟چرا چه:من

 .ميزنه بهم داره نامزدي خانوم االن...دادم گوش گفت هرچي ديگه شدم خسته:آرشام

 بکنه؟ ميخواد کاري همچين يه که کردي چيکار تو:من

 ...شدم مجبور...ميشه حساب سرمايه يه...مهمه کارم واسه خيلي پدرش دختره اون:آرشام

 .شده دعوت داره اقامت که هتلي شبم:مرواريد

 .مرواريد باش آروم:من

 .فظ خدا...نميبخشمش.مگه؟نميخوامش زوره:مرواريد

 .لطفا بشينيد:اخم با ارسالن

 .نشست و کرد نگاش بد مرواريد...گرفتم قرار تاثير تحت منم که گفت جذبه با اينقدر

 .نيست درک قابل هيچکدوم رفتار...ميره تند زيادي مرواريدم.آرشام نيست درست کارت:ارسالن

 ...برم نميخواستم اولم از...نميرم دختره اون پيش امشبم...کردم خواهي معذرت که من:آرشام

 .آرشام نکن باز منو دهن...خيابون تو داشتي چطوري نديدم کردي فک:مرواريد

 ...زد داد اونم يهو اما...ميکرد حل آرامش با چيزو همه هميشه و نميشد عصباني هيچوقت آرشام

 !!!بکني؟ ميخواي غلطي چه بازشه دهت:گفت ميزشو رو زد مشت محکم

 ...صورتش تو زد کشيده محکم و سمتش رفت شد بلند جاش از مرواريد

 ...مرواريد:من

 ...رفت سريع و در سمت رفت

 .دنبالش برو:ارسالن

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

 بيدارشي؟ نميخواي...عزيزم نازنين:ساميار

 .نه:نازنين

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر SingerDemor | شدم مي عاشق نبايد رمان

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

 

616 

 

 ...پس بخواب:گفت و بوسيد موهاشو رو ساميار

 ...پيانو پشت نشست رفت

 شکستم غرورم با تورو دل

 بستم چشامو تو احساسات رو

 دستم از ميري روزي يه نميدونستم

 آسمونم از بري نميخواستم

 بمونم تنها و بري اينجوري

 پشيمونم ، بد روزاي اون براي

 نميخوام رو زندگي اين ي ادامه ديگه تو بدون ، نباشي تو

 چشمام ميشه باروني تو، دوري از من دل ميگيره نباشي تو

 طاقتم بي ديدنت واسه

  ناراحتم نيستي تو وقتي

 ندارم رو کسي هيچ ي حوصله

 ميذارم هم رو چشامو وقتي

 ميارم يادم به رو تو خاطرات

 راهمونه آخر اين که نگو

 ميسوزونه دلمو تو نبود

 مونه نمي من از اثري تو از دور

 نميخوام رو زندگي اين ي ادامه ديگه تو بدون ، نباشي تو

 چشمام ميشه باروني تو، دوري از من دل ميگيره نباشي تو

 طاقتم بي ديدنت واسه
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 ناراحتم نيستي تو وقتي

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

 ساميارم...کرد بغلش پشت از و طرفش رفت شد بلند...ميکرد نگاش داشت مدت تمام نازنين

 ...خودش پاي رو نشوندش

 نه؟ خوندم ساالر از بهتر:ساميار

 .بود قشنگ خيلي...عزيزم آره:نازنين

 نيستي؟ خسته ديگه:گفت و زد بهش چشمکي ساميار

 .نه:گفت و خنديد نازنين

 !!ديگه مونده خيلي تاشام:ساميار

 .آره:نازنين

 ....شد بلند پيانو پشت از بود بغلش تو نازنين که همونطور ساميار

 زدي؟ کشيده چرا ميري؟ديوونه کجا...مرواريد:من

 .بود حقش:مرواريد

 روز9 ميفهمي!شد عصباني امروز ولي بشه عصبي نداره سابقه اون ميدوني که خودت.بريم بيا:من

 نامزديته؟ ديگه

 گبزر خيلي تابلوي يه اونجا برد ارسالنو و کرد باز بود اتاقش تو که رو ديگه اتاق يه در آرشام

 اينو:گفت ناراحتي با و کشيد رو پرده...بود شده کشيده پرده يه روش که بود اتاق ي گوشه

 يانتخ ميخواستم اگه.بدم بهش نامزديمون کادوي ميخواستم...کشيدم مرواريد واسه من!!!ببين

 .نميکشيدم زحمت همه اين کنم

 !!!بود شده جذاب العاده فوق و لباش رو قشنگي خيلي لبخند که بود مرواريد ي چهره تابلو

 .کن خواهي معذرت تو بازم حاال:ارسالن

 ...اومدن اونام.اتاق تو برگردوندم مرواريد زور به
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 .سمن پاشو.ميريم ديگه ما:ارسالن

 !!!نکنين دعوا ميکنم خواهش:من

 و ترف ارسالن بعدم...خورديم قهوه با و آورد کيک رونيکا...خونه برگشتيم دوباره و بيرون اومديم

 .ندادن جواب که بپرسم حالشونو ساميار به زدم زنگ...شد حل چي همه که داد پيام مرواريدم

 ...آلفرد به زدم زنگ...برم اونا با نداشتم حوصله منم و بيرون رفتن ساالر و رونيکا

 سمن؟ جانم:آلفرد

 کجايي؟ سالم:من

 .بيرون ميرم دارم.عزيزم سالم:آلفرد

 .خدافظ.باشه:من

 .دنبالت ميام ديگه دقيقه ده حاضرشو:آلفرد

 .مرسي نه:من

 .بيا زود...سمن حاضرشو:آلفرد

 ...بهتريني تو:گفتم و خنديدم

 ...پايين رفتم و حاضرشدم سريع

 .سالم:لبخند با آلفرد

 خوبي؟:من

 خبر؟ چه ساميار از.آره:آلفرد

 ...ديگه ميگذرونه خوش زنش با:من

 بريم؟ کجا:آلفرد

 .کوه بريم...2ساعت:من

 .بام ميريم!!شدي؟؟ ديوانه سمن:آلفرد
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 ...ديگه بود همون منظورم:من

 ...کرد حرکت و داد تکون سري آلفرد

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

 .بيارن غذا زدم زنگ...نازنين پاشو:ساميار

 .ياد خوابم خستم:نازنين

 مگه؟ کندي کوه:ساميار

 .نبود کوه از کمتر...نکن عصبانيم ساميار:نازنين

 .زده زنگ بار 1سمن اوه:کرد چک گوشيشو و خنديد ساميار

 .نيست مهم کن ولش:نازنين

 ديگه؟ ميگي خودشم جلوي:ساميار

 .بخوابم راحت من بزن حرف بيرون برو.ميکنه قهر شو بيخيال خدا تورو نه:نازنين

 ...بهم زد زنگ ساميار

 ...ساميار آقاي عجب چه:من

 .عزيزم خواهر بود سايلنت رو گوشي سمن:ساميار

 .باشه:من

 کجايي؟:ساميار

 .بام ميريم داريم آلفرد با:من

 .برسون سالم:ساميار

 ميگذره؟ خوش.باشه:من

 بيآ سرزمين...بوديم استخر قبلش ولي هتليم تو االن خالي جات...عزيزم عاليه...جورم چه:ساميار

 .رفتيم اينجا
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 ...اسپيکر رو بزار:نازنين

 ...داره کارت نازنين سمن:ساميار

 ...اسپيکر رو گذاشت

 !!!نه؟؟ باشيم راحت تو دست از نميتونيم روزم يه:نازنين

 .پرسيدم داداشمو حال...ديگه تو نداري ميپرسم؟لياقت حالتون همش بده:من

 .عزيزم مرسي:ساميار

 ...ساميار:نازنين

 .کرده خستم صبح از...ديگه ننداز من جون تو اينو سمن:ساميار

 .نزن اضافه حرف ديگه گرفتي پاداشتو االن:نازنين

 بهش؟ دادي چي:من

 نوشتي؟ جديد ي ترانه سمن:ساميار

 ...خنديد نازنين

 يدمفهم که من خودتي خر...بنويسم بعد بياد بايد حسش...ساميار رفتي روزه دو تازه...هنوز نه:من

 ...داد بهت پاداشي چه

 .داره مشکل ذهنت اصن کال:نازنين

 .نگفتم چيزي که من:گفتم و خنديدم

 ميدين؟ ادامه دوتا شما هي ميکنم عوض بحثو من هي ديگه زشته:ساميار

 کردي؟ چيکار نازنين ميگفتي داشتي:من

 بگم؟:نازنين

 .ميزنم زنگ يهت فردا...شام بريم بايد سمن:ساميار

 ...خدافظ بگذره خوش:گفتم و خنديدم
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 .گفت نبايد که چيزو همه...خيلي خيلي:ساميار

 .نيست مهم...خواهرته که سمن:نازنين

 .پريد خوابت ديگه پاشو...ديوونه:ساميار

 گفت؟ چي:آلفرد

 .بودن هم با کال...بود نازنين تولد امروز...هيچي:من

 بود؟ گرفته تولد برات اون:آلفرد

 .آره:من

 ...رسيديم و بوديم توراه ساعتي نيم

 سنتيش؟ رستوران بريم:آلفرد

 .خوبه آره:من

 !!نيست؟ ارسالن اون سمن:آلفرد

 !! رها دختره اون و بود ارسالن...کردم نگاه کرد اشاره که طرفي به

 .آلفرد خودشه:من

 .ميزني زنگ بهش ميشينيم جا يه ميريم...نکن هيچکاري سمن:آلفرد

 .باشه:من

 !!ها نميشه خراب اون بخاطر شبمون:آلفرد

 ...ارسالن به زدم زنگ...نشستيم رفتيم و دادم تکون سري

 .يگيرمم تماس باهات کنم صحبت نميتونم بيمارستانم عزيزم ببخشيد:داد پيام بهم...نداد جواب

 !!نميکنه؟ توبه:گفت و خنديد آلفرد

 !مرگه گرگ توبه:من

 چي؟ يعني:آلفرد
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 .نميدونم خودمم بيخيال:من

 .ديوونه:گفت و خنديد آلفرد

 شخو جون رها کنار!!!سنتي؟؟ رستوران شده بيمارستان تاحاال کي از جالب چه:دادم ارسالنو جواب

 ميگذره؟

 ...ميديدم ارسالنو متعجب قيافه

 شده؟ چيزي جان ارسالن:رها

 .باهات کنم تموم چيزو همه که اينجام اين واسه فقط امشب.رها شو خفه:ارسان

 کني؟ ولم ميخواي االن کردي سواستفاده!!کني؟ تموم ارسالن؟؟؟چيو:رها

 ...وت مشکل بشه هرچي...گذاشتي دراختيارم راحت خودتو تو..نکردم سواستفاده تو از من:ارسالن

 ...حاملم من:رها

 !که ميدوني دکترم يه من!!نيست من بچه باشي اگرم...شده قديمي کلکا اين:ارسالن

 .بهم زد زنگ

 بله؟:من

 کجايي؟ بگي ميشه:ارسالن

 .سمن بگو:آلفرد

 .پشتت:من

 !!پيشت؟ کيه اون:گفت و کرد اخم ديد آلفرد تا ولي زد لبخند ديدنم با برگشت ارسالن

 ميگذره؟ نشسته؟خوش کي تو پيش.آلفرد:من

 ...نيست ميکني فک تو که اونطوري:ارسالن

 ..مشخصه کامال:من

 .نکن اشتباه ميکنم خواهش:ارسالن
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 .ظخداف..ميزنيم حرف بعدا...بشه خراب شبم نميخوام...بدم گوش حرفات به ندارم حوصله االن:من

 ...کردم قطع گوشيو

 بديم؟ سفارش غذا.آفرين..کردي صحبت خوب:آلفرد

 ...باشه:من

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

 ...ميخوردن داشتن...واسشون بودن آورده رو غذاها و بود داده سفارش غذا ساميار

 .ممنونم بود خوبي روز خيلي:نازنين

 ...که نکردم کاري عزيزم ميکنم خواهش:ساميار

 .ميخوام کادو بازم من.ميکردي بايد اينا از بيشتر بود کم آره:نازنين

 .ميکنم فکري يه حاال بخور شامتو:ساميار

 برگرديم؟ شنبه5تا نميشه:نازنين

 .آخه نيست بليط...اصال نه:ساميار

 .نباشم مرواريد نامزدي بده خيلي:نازنين

 .ميشه چي ببينم شنبه5تا حاال:ساميار

 چي؟ کنم خواهش:گفت و کرد بغل ساميارو نازنين

 ...داري خرج:ساميار

 .باشه:گفت و خنديد نازنين

 .ميذارم شنبه کنسرتمو منم.برميگرديم تونستم اگه جدي نه:خنديد ساميارم

 .عزيزم مرسي:نازنين

 ...شد بلند نازنين کنار از و زد لبخندي ساميار

 ميري؟ کجا:نازنين
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 .ديگه بيارم کادوتو:ساميار

 ...عزيزم نداره تورو قابل:نازنين طرف گرفتش برگشت دستش تو کوچيک جعبه يه با

 ...ساميار مرسي:نازنين

 .کن بازش:ساميار

 ..بود ماشين سويچ توش کرد بازش نازنين

 .ايرانه ماشينت فقط ببخشيد:ساميار

 .عزيزم مرسي...عاشقتم ساميار واي:گفت و کرد بغلش نازنين

 .بدم وننش بهت ماشينتو عکس بيا...همسرمي که تو از مرسي:گفت و بوسيد پيشونيشو ساميار

 ...بود مشکي مازراتي يه

 باشه؟ قرمز نميشد:نازنين

 اييتنه که خوبه وقتايي واسه اين تازه...که ميدوني..باشي چشم تو ندارم دوس اصال نه:ساميار

 .بريم جايي ميخوايم

 ...مرسي...خوشگله خيلي واي:نازنين

 ...زد لبخند ساميار

 ...رفت دختره:آلفرد

 .نيست مهم.کن ولش:من

 !!درنمياريا بازي بچه:آلفرد

 .ما طرف بياد ندارم دوس:من

 .سالم:ارسالن

 .اومد غذامون

 ....نشستن و داد دست باهاش شد بلند آلفرد
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 خوبي؟ شما:ارسالن

 ...خوردم غذامو و ندادم جوابشو

 سمن؟؟:آلفرد

 بله؟:من

 ...ارسالن:آلفرد

 .چه من به:من

 قهري؟ االن:ارسالن

 ...بده توضيح:من

 .بدم توضيح ميترسم که بداخالقي اينقدر تو آخه:ارسالن

 ارسالن؟ نميخوري چيزي تو...ميگه راس اينو:آلفرد

 .نيست گشنم.نه:ارسالن

 .کرد تعريف بود گفته رها به هرچي

 ...بوديم خورده غذامون...ميکرد نگام لبخند با آلفرد

 ....کنم حساب ميرم من:آلفرد

 ...رفت و زد چشمک

 بيرون؟ بيارمت نزدي زنگ من به چرا خب؟تو:ارسالن

 .بيمارستان ميري ميکردم فک:من

 .برگشتم نداشتن نياز بهم ولي رفتم:ارسالن

 ...بيرون بيام آلفرد با داشتم دوس:من

 سمن؟ بزنيم قدم:آلفرد

 ...باشه:من
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 زنگ يمگوش...ميخنديدن ميگفتن پرت و چرت ارسالنم و آلفرد ميزديم قدم داشتيم...بيرون رفتيم

 ...خورد

 بله؟:دادم جواب باخنده

 ديدي؟کجايي؟ ساعتو:ساالر

 .هست ارسالنم آلفرد با اومديم بام.ديگه39311:من

 فهميدي؟...خونه برميگردي االن همين:ساالر

 .باشه:من

 !تو و ميدونم من ديرکني دقيقه3 باشي خونه بايد ديگه ساعت نيم:ساالر

 .باشه:من

 .کرد قطع گوشيو

 ...شد عصاني ساالر..خونه بريم آلفرد:من

 چرا؟:ارسالن

 گفت...برگرديم زودتر آفرد...بيرون ميرم بودم نگفته ساالرم به.نبود ساعت به حواسم اصال من:من

 .باش خونه ديگه ساعت نيم

 ميترسي؟ ازش چرا تو:ارسالن

 دستت از...ميفتي کردن غلط به که ميکنه نگات طوري ولي معموال نميگه چيزي اونم...نميترسم:من

 هميشه مث ميکنه فراموش زود ساميار...ساميار برعکس!نميذاره محلت روز9تا باشه عصبانيم

 .زودتر بريم..اين ولي ميشه

 ...ماشين سمت برگشتيم

 برسونمت؟ من ميخواي:ارسالن

 ...ميبرمش خودم نه:آلفرد

 ...بودم خونه بعد ساعت ونيم کرديم خدافظي
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 بزنم؟ حرف باهاش باال بيام ميخواي:آلفرد

 ...بود خوب خيلي آلفرد مرسي...ميکنم حلش خودم نه:من

 ...خدافظ..عزيزم ميکنم خواهش:آلفرد

 ...خونه تو رفتم...رفت و زد بوق

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

 بخرم؟ لباس نامزدي واسه خريد بريم فردا:نازنين

 .که داري لباس:ساميار

 .بهتره خيلي.ميکنه فرق اينجا لباساي:نازنين

 .نميدم قول...فردا تا حاال:ساميار

 .بريم بايد که ميدوني ساميار:نازنين

 .ميريم باشه...عزيزم ميدونم آره:ساميار

 .نمياد خوابم بزنيم قدم يکم محوطه تو بريم:نازنين

 .فردا واسه بزار...33ساعت:ساميار

 .ميرم تنها خودم:نازنين

 ...حاضرميشم االن منم...سرده شب بپوش گرم چيز يه...بيخود:ساميار

 ...باشه:نازنين

 ....هتل محوطه تو

 نيست؟ سردت:ساميار

 .خوبه لباسم نه:نازنين

 .ميزديم قدم همينطوري سمن با ميومديم پاريس وقت هر:ساميار

 .داره دوست بيشتر اينجارو زمستون ميگفت...ميکرد تعريف هميشه:نازنين
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 وقت اصال امسال.زمستون بارم يه تابستون بار يه ديگه ميومديم دوبار سالي...آره:ساميار

 .اومدم تو با و کرديم ازدواج يهو که بعدشم...نداشتيم

 پشيموني؟:نازنين

 قتهيچو که کردم تجربه رو چيزايي باتو چون خوشحالم خيلي.نه که معلومه!!!اي؟ ديوونه:ساميار

 .نميکردم تجربه

 .داشتم هيجان و استرس همش شدم آشنا تو با وقتي از پشيمونم من ولي:نازنين

 برانج داره االن.بودي ريلکس هميشه زيادي تو...که خوبه:گفت و کرد بغل نازنينو خنديد ساميار

 .داري بيشتري آرامش کن قبول ولي...ميشه

 .بيشتر خيلي.آره:نازنين

 :خوند آهنگ و کرد مکث يکم ساميار

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

 نبود غم احساس هات خنده لحن تو

 نبود خودم دست ، شدم عاشقت من

 تنيس چراغي اما ، روشنِ خونه اين

 نيست اتفاقي اين ، شده عوض دنيام

 نيست حرفام مابين تو به من احساس

 نيست ميخوام که اوني ، ميگم بهت هرچي

 نيست حرفام مابين تو به من احساس

 نيست ميخوام که اوني ، ميگم بهت هرچي

 ديوونم و عاشق من ، هستيم هم مثل ما

 خونم اين پابند تو، شبيه منم

 نيست چراغي اما ، روشنِ خونه اين
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 نيست اتفاقي اين ، شدم عاشقت من

 نيست حرفام مابين تو به من احساس

 نيست ميخوام که اوني ، ميگم بهت هرچي

 نيست حرفام مابين تو به من احساس

 نيست ميخوام که اوني ، ميگم بهت هرچي

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

 ...مرسي:گفت لبخند با نازنين

 .اتاقشون تو برگشتن و بوسيدش ساميار

 

 ...بود حياط تو ساالر شدم خونه وارد

 .سالم:من

 !!من خواهر باشه؟اونم بيرون چرا غريبه پسر دوتا با دختر يه شب وقت اين:اخم با ساالر

 بودن؟ غريبه:من

 ميموندي؟ بيرون شب موقع اين تا بود نبودن؟ساميار:ساالر

 .من واسه ساميار و تو مث آلفرد...نيستن غريبه که آلفرد و ارسالن:من

 ...نيومد خوشم اصال.شب 3تا نه ولي نداره اشکالي باشه.نيست برادرت ولي:ساالر

 ...ساالر:من

 .بخير شب:ساالر

 .ميخوام معذرت باشه:من

 .نزدي من به زنگم يه:ساالر
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 بهت بخوام که نبودي من فکر به اصن...بود گرم نامزدت با سرت شما:گفتم داد با و شدم عصباني

 حاال.يامن که اينه منظورت فهميدم کامال که ما با مياي توام گفتي طوري ميرفتي داشتي.بزنم زنگ

 .ربخي شب.بشه نگرانم اي ديگه کس نيست نيازي دارم مادر پدر ميشي؟من نگرانم من واسه

 .ميکرد نگام اخم با مدت تمام ساالر...ميگرفت گريم ميموندم ديگه يکم

 هم خونه پول...ساميار نه وابستم تو به نه ديگه:گفتم و برگشتم که ها پله سمت ميرفتم داشتم

 .حسابتون به ميريزم بزودي

 ...بستم محکم در و خودم خونه تو رفتم و نموندم جوابش منتظر

 :زدم عالقمو مورد آهنگ و پيانوم پشت رفتم و کاناپه رو انداختم شالمو

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

 ندارم سر بر تو سايه وقته خيلي

 ندارم خبر ازت دارم در به چشم

 دارم رفتن پاي محبت رگبار زير وقته خيلي

 ندارم همسفر

 نفسي هم برام تو کسي همه برام تو

 رسي نمي من به تو چرا که دونم نمي

 توست آغوش گرمي بودنم امن جاي

 توست پيش هميشه که نازنين دارم دلي

 خوام نمي را تو ديگه گفته تو به کي

 آيم نمي بدنبالت عاشق دلي با

 ندارم دوستت ديگه گفته تو به کي

 کارم نمي راهت سر بر بوسه گل

 خونه مي عاشقونه هنوز تو با صدا کدوم بگو من به
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 مونه مي پايت به من دل مثل آشنا درد دل کدوم

 هست ستاره بي آسمون يه تو بدون من هاي شب

 هست دوباره تولدي مثل من براي تو بودن

 ندارم سر بر سايتو وقته خيلي

 ندارم خبر ازت دارم در به چشم

 دارم رفتن پاي محبت رگبار زير وقته خيلي

 ندارم همسفر

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

 .زشت دختر ميکنه جادو صدات:کرد بغلم و کرد بلندم گرفت دستمو ساالر

 .ميدونم:من

 االن؟ قهري:گفت و خنديد ساالر

 .کنم فک:من

 نميشي؟ بزرگ چرا:ساالر

 .شيرکاکائو با...يکم مونده نامزدت بيارم؟کيک ميخوري چيزي:من

 .ميخورم...نيستي قهر يعني اين:ساالر

 .بخوريم باهم آوردم رفتم و زدم لبخند

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

 چيزي ولي بودن رفته جا کلي ظهر 39ساعت تا...خريد رفتن خوردن صبحانه نازنين و ساميار

 ...بود نيومده خوششون

 ...وبهخ خيلي پوشيدي ساالر نامزدي واسه که لباسي همون...شدم خسته واقعا من نازنين:ساميار

 .نميپوشم تکراري لباس ميدوني که تو نه:نازنين
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 ساميار پشم لباس يه که ميزدن ديد هارو مغازه داشتن نگفت چيزي و داد تکون سري ساميار

 ...گرفت

 ...بيا نازي:ساميار

 بله؟:نازنين

 چطوره؟ اين:ساميار

 .نمياد خوشم رب سه آستيناشم.سادست خيلي:نازنين

 .تو بريم...بياد خوشم بايد من:ساميار

 ...بود باز کمر تا پشتش اما بود بسته جلوش و گرد يقه رب سه آستين مشکي دار دنباله پيراهن يه

 .اومد خوشم...تره خوشگل اينطوري:نازنين

 .بپوش برو:ساميار

 ...بيرون اومد پرو اتاق از و پوشيد لباس

 ...شديد زيبا خيلي:فروشنده

 ساميار؟ چطوره.عزيزم مرسي:نازنين

 !!بازه خيلي پشتش فقط خوبه...بچرخ:ساميار

 !بوديم استخر ديروز که هست يادت:نازنين

 .ميکنه فرق.نيست ايران که اينجا:ساميار

 ...ديگه شدي خسته...ميگم خودت بخاطر من عزيزم اصن...ميکنم خواهش ديگه بخر:نازنين

 ...باشه:گفت و خنديد ساميار

 .مرسي:نازنين

 باز مرک تا پشتش اونم...اومد خوشش خيلي و ديد سفيدم پيراهن يه ساميار بياره در لباسو رفت

 ...بسته يقشم و بود گردني ولي بلند و بود
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 بيارين؟ ميشه پيراهنم اون خانوم اون سايز:گفت فروشنده به رو ساميار

 .براتون ميارم االن.البته:فروشنده

 .بزارين جدا ميشم ممنون:ساميار

 .حتما بله:فروشنده

 .بگيرم لباس سمنم واسه ميخوام من:اومد نازنين

 ديدي؟ چيزي:ساميار

 ...بياره لباسو گفتم...آره:نازنين

 .بلند اي سرمه پيراهن...آورد لباسو فروشنده

 .خوبه:ساميار

 .ميکنم حساب من:نازنين

 .نميشه نه:ساميار

 جدا...براش بخر کفش و کيف تو ميدم بهش اينو من...بگردم سوغاتي دنبال مجبورم بعد اه:نازنين

 .ميکنه قهر نخريم

 .نمياد خوشم!!ميزنيا حرف خواهرم سر پشت خيلي ولي.باشه:گفت و خنديد ساميار

 ...جوگيرشي حاال نميخواد:نازنين

 .بيرون اومدن خريداشون با و خنديدن هردو

 چيه؟ ساک يکي اون:نازنين

 .هيچي:ساميار

 ...گشنمه بخوريم؟؟خيلي ناهار بريم:نازنين

 .عزيزم باشه:ساميار

********************************************* 
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 نخورده چيزي هنوزم و بود 9ساعت...گروه و ساالر و من بوديم استوديو تو 7ساعت صبح از

 ...بوديم

 ...اومد غذاها بيا سمن:ساالر

 ...بمون يکم:من

 ...ميشه سرد سمن:علي

 ...اومدم:من

 ...نشستم گروه پيش رفتم

 ...ميشه عالي عکسا نيست حواست و ميشي جدي وقتي...گرفتم عکس ازت کلي:علي

 اينجايي؟ همش نداري زندگي و کار تو:من

 !تو مخصوصا!نکنيد کاري خراب باشم مراقب گفته ساميار:علي

 ...ها بچه سالم:مرواريد

 .سالم:آرشام

 ...داديم دست باهاشون و شديم بلند همه

 ميکنين؟ چيکار اينجا نامزديتون فردا شماها:من

 .ببينيمتون اومديم فشردست کارتون امروز شنيدم:آرشام

 خوردين؟ ناهار...مرسي:من

 ...جان نوش آره:آرشام

 خبرا؟ چه:مرواريد

 .بدبختي:من

 ديگه؟ هست فردا نازنين:مرواريد

 !برسن بتونن نکنم فک نميدونم:من
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 ...شخصا خودم کرده غلط:مرواريد

 ...نده ادامه که کردم اشاره بهش چشم با

 !که آدم واسه نميذارين اعصاب:مرواريد

 .شدم متوجه کامال بله:من

 ...نداره که گوشيم:مرواريد

 .بزن زنگ اون به داره که ساميار:من

 ميان؟ کي نميدوني.نمياد خوشم:مرواريد

 .نگفتن چيزي زديم حرف که ديشب نه:من

 داريم؟ کي کنسرت:اشکان

 .شنبه سه يا شنبه9 ديگه هفته:من

 ...زودتره:ساالر

 .پاريس که کي؟ساميار ديگه:من

 .برسن آرشام و مرواريد نامزدي به که ميکنن حرکت صبح فردا:ساالر

 بهت؟ گفت ساميار:من

 .مياد گفت باهم ميکرديم چت وايبر تو داشتيم ديشب.آره:ساالر

 نفهميدم؟ من چرا!!کي؟:من

 .بود صبح4...بودي خواب تو:ساالر

 کردم؟ بالکت تو ميدونستي سمن:مرواريد

 .بيشعوري خيلي!!!چرا؟؟:من

 ...کرد هنگ بار1 گوشيم...دادي مسخره مسجاي ازون اينقدر کردي ديوانم:مرواريد

 .ايول اومد خوشم من:آرشام
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 امزدن نداري حق ديگه که اينه منظورم نه:گفت سريع بيچاره کرد نگاه آرشام به چپ چپ مرواريد

 ...کني عصباني منو

 ...خنديديم همه

 .باش داشته جذبه يکم بردي آبرومو سرت تو خاک:مرواريد

 ...ديگه ميذارم احترام بهت فقط من عزيزم:آرشام

 ...داديم انجام کارمون بقيه و خنديديم کلي

 ...رفتن بعد و موندن پيشمون ساعتي9 آرشامم و مرواريد

 خبر؟ چه ارسالن از:ساالر

 .نشده خبري که فعال ميزد زنگ روز هر.هيچي:من

 .بار يه بزن زنگ تو:ساالر

 ...بيا لحظه يه سمن:آلفرد

 شده؟ چي:من

 .کنيم ضبط بايد دوباره رو تيکه اين:آلفرد

 چرا؟:من

 ...کن گوش بيا:آلفرد

 ...بزن ديگه دور يه بيا ميالد...باشه:من

 ...همه به سالم:محسن

 کردي؟ ما از يادي شد خوبي؟چي...سالم:ساالر

 جان؟ سمن خوبي شما.اومدم هستين ميدونستم...اينور از ميشدم رد:محسن

 .بيار نوشيدني علي.لطفا بشين...اومدي خوش.ممنون بله:من

 !!شدم؟ آبدارچيم:علي

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر SingerDemor | شدم مي عاشق نبايد رمان

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

 

637 

 

 .مياد بهت خيلي اتفاقا:من

 ...سمن:ساالر

 !!بهش؟ نمياد:من

 ...مياد...عزيزم چرا:ساالر

 !!داشتيم؟ ساالر:علي

 .ميکنيم صحبت بعدا حاال:ساالر

 ميکردين؟ تمرين چي:محسن

 .من آهنگ:ساالر

 شد؟ چي مجوزت:محسن

 .نميرم دنبالش ديگه.هيچي فعال:ساالر

 .ميکنم پيگيري کاراتو خودم...بيخود:من

 !!!ندارما خواهرا ازين من:محسن

 ...چي يعني زندگي نميدوني پس:گفت و کرد بغل منو خنديد ساالر

 !سمن نباشه خالي ساميار جاي:محسن

 .که هست ساالر نه:من

 کي؟ عروسي:محسن

 .ميگيريم زودترم...نمونده چيزي...ماه همين آخر:من

 زود؟ اينقدر چرا:محسن

 .بره قراره سمن:گفت تلخي لبخند با ساالر

 سمن؟ چي؟چرا:تعجب با محسن

 .برم بود قرار اولم از:من
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 بموني؟ ميخواي بري؟کجا ميخواي تنها...که نميشه:محسن

 .باشه مراقبش که داريم کسيو:ساالر

 !!داري چي همه اينجا تو ميکني اشتباه:محسن

 .نداره ربطي شما به ولي ببخشيد:گفتم و زدم لبخند من

 ...داديم ادامه کارمون به و آلفرد پيش رفتم

 ..زد حرف بد اگه ببخشيد:ساالر

 .ميرم ديگه من...ديگه نمياد خوشش من از...نيست مهم:محسن

 .برات آوردم چايي بابا بمون:علي

 تهخس..ها بچه خدافظ...منتظرمه ماشين تو خانومم..فقط بزنم سر بودم اومده قربونت نه:محسن

 ...نباشيد

 .باهاش رفت در دم تا ساالر

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

 ودب زده زنگ مادربزرگ..شد بيدار زودتر ساميار...بازم خوابيدن هردو نازنين و ساميار ناهار از بعد

 ...بهش

 .باشي خوشگل خيلي بايد پاشو.مياد مامان االن پاشو نازي:ساميار

 .پاشم کن فک.بابا برو:نازنين

 .روت ميکنم خالي آب نشي بلند ديگه دقيقه 5تا:ساميار

 .نداري جرئت پس ميکنم تنبيهت که ميدوني:نازنين

 ...زدن زنگ

 !!خوشگلم؟ ميکنم،خانوم خواهش...اومد پاشو..اَه:ساميار

 .کن باز در برو تو...باشه:نازنين
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 ...سالم:کرد باز در رفت ساميار

 .برين شماها:گفت اونا به رو بود باديگاردش دوتا با

 ...ساميار هم اون هم.بود شده جمع چشاش تو اشک کرد بغل ساميارو

 ...شدي بزرگ چقد:-

 .زيبا ي ملکه نشدين پير ولي شما:-

 تو؟ نميکني دعوتم:گفت و خنديد

 .مامان تو بياين رفت يادم ببخشيد:-

 ...ميکنه خوشگلت گونت چال هنوزم:-

 ...مرسي:-

 کو؟ همسرت:-

 نازنين؟...االن مياد:-

 .سالم:بيرون اومد اتاق از نازنين

 ميکني؟ نگام تعجب با چرا تو.بهت ميگم تبريک...ساميار العادس فوق سليقت:-

 داشتم بهت خاصي ي عالقه نميگم.ببينم نزديک از شمارو نميکردم فک هيچوقت راستش:نازنين

 ...ديدنتون از خوشحالم خيلي...ببينم شمارو اينکه ولي داشتم دوستون.نه

 .خوشگلم عروس خوشحالم منم:کردن بغل همديگرو

 .ميبينه خوشگل چشاتون:نازنين

 ...ميشين خسته بشينين:ساميار

 ...نشستن سه هر

 چطوره؟ سمن:-

 .که خودتون پيش مياد بزودي:ساميار
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 براتون؟ بيارم ميخورين چيزي:نازنين

 ...دارم کار خيلي برم بايد زود.عزيزم نه:-

 .برميگرديم صبح فردا ما.باشين ما با شب تا...آخه برين کجا نه:ساميار

 ...بمونين بيشتر ميکردم فک!زود چقد:-

 ...باشم بايد نزديکمه دوستاي از يکي نامزدي:نازنين

 ساميار؟ ميري پيش چطور کنسرتات:-

 .ميگيره مجوز بزودي ساالرم...عاليه خيلي:ساميار

 ميرين؟ استيج رو باهم:-

 .نميکنم فک ولي...نگرفتيم خاصي تصميم فعال حاال:ساميار

 .بياره بدست اينجا ميتونه زيادي موفقيتاي...سمنم منتظر صبرانه بي:-

 .اشتباس اومدنش.موفق ايرانم تو سمن ولي ببخشيد:نازنين

 .ميکنه پيشرفت بهتر خيلي من کنار در اينجا.جان نازنين ميکني فک:-

 يگهد که کنه فک اين به بايد ولي نيست اينا تخصصم من نميدونم:گفت و زد لبخند نازنين

 هرروز االن که حالي در...بيايم ديدنش به بتونيم بار9 سالي شايد ماام.برگرده نميتونه هيچوقت

 زن اينکه از قبل من هيچي خودمم. ميبينيم زياد همديگرو خب ولي روزو کل نميگم...باهميم

 نقدراي ساميار...بمونه ساميار بدون ميخواد چطوري که سواله جاي واسم! دوستشم باشم داداشش

 عادت ساالرم به...داره فرق طبقه يه فقط...جاست يه هامون خونه که داشت دوس سمن

 ...عجيبه واسم نيست وابسته برادراش به ميگه جديدا اينکه..کرده

 گيرهمي افسردگي که بياد...ميگي تو که اينطوري!بياد ميخواد گفت خودش... نکردم اصراري من:-

 !بچم

 مونبحث وقت هر جديدا االن...بگيرم نميتونم جلوشم ولي نيستم اومدنش به راضي من:ساميار

 .نکنم دخالت کاراش تو يعني اين!داري زن که تو ميگه ميشه

 نميکني؟ صحبت باهاش چرا تو:-
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 آخرش و هنميکن اشتباه مطمئنم!!بگيره تصميم ميتونه بهتر خودش!آخه نداره ربطي من به:نازنين

 .ميره پيش خوب

 ...عزيزم هستم موفقت کاراي منتظر ساميار...بردم لذت خيلي باهاتون صحبت از:-

 .حتما:ساميار

 .رفت کرد خدافظي و گرفت عکسم باهاشون کرد بغل هردوشو

 !کردي برخورد قشنگ خيلي...عاشقتم:ساميار

 چرا؟:خنديد نازنين

 .بازي شهر بريم امشب...ميشناسمت دارم تازه:ساميار

 .عاليه...بريم:نازنين

 کنيم؟ چيکار شب تا:ساميار

 واقعا؟ داريم پرواز صبح:نازنين

 !صبح 8آره:ساميار

 ...ديگه کنيم جمع وسايل پس:نازنين

 .باشه:ساميار

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

 .نباشيد خسته:ساالر

 نميخواي؟ ماشينمو بزنم سر ارسالن به ميرم من ساالر...همينطور توام:من

 ...خونه ميرم علي با من برو.عزيزم نه:ساالر

 يعني؟ شمام خونه شام:علي

 !بيا شام باشه:گفت و داد تکون سري ساالر

 .براش گرفتم گلم اه تو...بودم بيمارستان بعد ساعت نيم...کردم خدافظي و خنديدم
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 .سالم:بود منشيش که پرستارا از يکي سمت رفتم

 ...دمورگان خانوم اومدين خوش سالم:-

 هستن؟ پارسا آقاي ممنون:من

 .کارشونه آخراي ديگه االن ميان ولي هستن عمل اتاق بله:-

 .ميمونم منتظر اتاقشون تو:من

 .چشم بله:-

 النارس داد و در شدت با شدن باز با...برد خوابم خستگي از و کاناپه رو نشستم.اتاقش تو رفتم

 ...شدم بيدار يهو و ترسيدم

 شده؟ چي:من

 اومدن؟ دمورگان خانوم نگفتي چرا:گفت پرستار به رو عصبي ارسالن

 ...شما آخه:-

 .بيار آب برو:ارسالن

 خوبي؟!!اينجايي تو نميدونستم.سمن ببخشيد:نشست کنارم و من سمت اومد

 شدي؟ عصباني چرا تو.خوبم.آره:من

 ...بفرماييد:آورد آب پرستارش

 .اتاقم تو نده راه هيچکسم...بيرون برو:ارسالن

 .شدم متوجه بله:-

 ...بست در و رفت

 نگفته من به که داشت بيماري يه بيمارم سرپام عمل اتاق تو بود ساعت4 داشتم عمل:ارسالن

 خيلي...گرفت عهده به عملو بقيه استادم و بدم انجام بايد که اونطوري کارمو نتونستم منم...بود

 .بميره بود نزديک...بود خطرناکي وضعيت

 شد؟ خوب:من
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 ...ترسيدي بخور يکم بيا.بود خوب خيلي عمل آره:ارسالن

 ...بود برده خوابم نترسيدم نه:من

 اينجايي؟ وقته خيلي:ارسالن

 ...ميشه ساعتي3:من

 ...شدي معطل ببخشيد:ارسالن

 .نداره اشکالي.نه:من

 امروز؟ بودي کجا:ارسالن

 .ميکرديم کار آهنگ چندتا رو داشتيم:من

 بود؟ چطور:ارسالن

 ...اومدم من ديگه نميومدي..بياي بزني زنگ بودم منتظر.عالي:من

 .بيرون بريم ميکنم عوض لباس االن کردي خوبي کار:ارسالن

 .کنم استراحت خونه ميرم خستم منم...بمون داري کار اگه:من

 !!بري؟؟ اومدي اينجا تا راه همه اين که نميشه:ارسالن

 .ساالر خونه بيا شام شب.برس کارت به توام!!نميشه؟ چرا:من

 !من خونه بيا تو!شماهام با همش نميشه شام ديگه نه:ارسالن

 ...کردم نگاش تعجب با

 !شام فقط:گفت و خنديد

 .نمياد خوشش ساالر:من

 .بهش نگو:ارسالن

 !ندارم اعتماد بهت من:من
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 برت خودم من بعد بيا ماشين بدون.رستورانم بيا 2ساعت پس:گفت و کرد نگام ناراحتي با ارسالن

 .ميگردونم

 .باشه ميشه اين:من

 ....خونه برگشتم و کرديم خدافظي هم از شدم بلند و خنديد ارسالن

 ...ساالر پيش رفتم بعد و کردم عوض لباس...خودم ي خونه رفتم

 بودي؟ کجا:علي

 فوضولي؟ تو:من

 !!ساالر؟؟!!ادبي بي خيلي:علي

 !ادبه بي ميدونم...نکردم تربيتش من:ساالر

 کجاس؟ آلفرد:من

 .اون پيش رفت زد زنگ دخترش دوس:ساالر

 !نيستما شام من:من

 سالمتي؟ به کجا:ساالر

 .ارسالن رستوران:من

 .باش خونه 39از قبل ولي باشه:ساالر

 ...ديگه3:من

 .نيا خونه ديگه3:ساالر

 چي؟ يعني...اِ:من

 !باشي بيرون 39از بيشتر نميدم اجازه يعني:ساالر

 !برم ميخوام 31تازه...ديگه نکن اذيت ساالر:من

 .برو زودتر خب:ساالر
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 ...قشنگه شب اونجا نميشه:من

 .منتظرتم...من ي خونه بيا اومدي ولي ياشه:ساالر

 .مرسي...باشه:گفتم و بوسيدمش

 !!داديا دست از شامو...عاليه ساالر پخت دست:علي

 !ميخورم بعد...برام ميذاره داداشم:من

 ...نيستم مهربون اونقدرم...نميکنم کاري همچين من نه:ساالر

 ..ديگه بزار...ساالر:من

 ...برو تو حاال:ساالر

 .ميرم2...زوده که االن:من

 بري؟ چند ساعت گفت ارسالن:ساالر

 .2:گفتم و خنديدم

 بري؟ 31 ميخواي مريضي:ساالر

 .کرد معطل منو کلي امروز...آره:من

 .حاضرشو برو!داشت کار واقعا اون سمن:ساالر

 مياد؟ کي ساميار.حاال. کن ول:من

 ...بهش بزن زنگ يه:ساالر

 ...زدم زنگ

 جانم؟:ساميار

 مياي؟ کي.سالم:من

 خوبي؟ تو خوبم منم.عزيزم ممنون:ساميار

 .بگو زود.نشو مسخره ساميار:من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر SingerDemor | شدم مي عاشق نبايد رمان

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

 

646 

 

 .فردا:ساميار

 دقيق؟ ساعت بعد...خوب چه واي:من

 .ميرسيم 39باشه نداشته تاخير اگه داريم پرواز زود صبح.ايرانيم ديگه ظهر39:ساميار

 ....بپرسم حالشو دوستم به بده گوشيو.باشه:من

 !!نپرسيدي حالمو برادرتم من:ساميار

 .بيرون برم بايد دارم کار نازنين به بده گوشيو.نيستي مهم زياد تو خب:من

 بري؟ ميخواي کجا:گفت و خنديد ساميار

 .نازنين بده گوشيو.چه تو به:من

 ....ميپوشه لباس داره بمون:ساميار

 چرا؟:گفتم و خنديدم من

 ميکني؟ فک چي به:گفت و خنديد ساميارم

 ...هيچي:من

 .ميشه حاضر داره بيرون بريم ميخوايم:ساميار

 ...نکنم فک چيزي به منم.ميگفتي اول از خب:من

 ...سمن نازنين...اومد:ساميار

 بله؟:نازنين

 عزيزم؟ خوبي:من

 .خريد واسم کادو کلي مادربزرگت واي...آره:نازنين

 تولدت؟ واسه:من

 .اينا و ادکلن و لباس کلي...ديگه آره:نازنين

 .ميفرسته منم واسه:من
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 .داد بهم اينارو خودش که اينه مهم:نازنين

 .حساسم اون سر که ميدوني...عوضي ديگه نکن اذيت نازنين:من

 ...شهربازي ميريم داريم...نخور حرص عزيزم باشه:گفت و خنديد

 ...واسم بفرست بگيرين عکس...عشقم بگذره جدي؟خوش:من

 .خدافظ فعال...باشه:نازنين

 ...خدافظ:من

 ميان؟ فردا:ساالر

 ندارين؟ کاري شماها...برم ديگه من.آره:من

 .بگذره خوش.برو نه:علي

 .ساالر نميام دير شب...مرسي:من

 .باشه:ساالر

 .بشم حاضر تا خودم خونه برگشتم

 حاضري؟:ساميار

 .بريم آره:نازنين

 خريده؟ بزرگم مادر لباسم اين:ساميار

 .باشه قشنگ اينقدر نميکردم فک...آره:نازنين

 .شده قشنگ پوشيدي تو چون:گفت و زد لبخند سامار

 ...عزيزم مرسي:نازنين

 ...بودن شهربازي بعد ساعت نيم...شدن ماشين وار و هتل از بيرون رفتن

 .سوارشيم چي همه:نازنين

 سوارشي؟ ترنو اون ميخواي واقعا تو:ساميار
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 ميترسي؟:نازنين

 .گفتم خودت واسه.نه:گفت و کرد اخم ساميار

 ...ندارم مشکلي من:نازنين

 !نميزنيا جيغ:ساميار

 !!!نزد جيغ ميشه مگه:نازنين

 !من ميشم کر:ساميار

 .بريم!نيست مهم:نازنين

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

 و زدم لبخند گذاشت احترام...ميشناخت منو نگهبان ديگه.بودم ارسالن رستوران 2311ساعت

 که انرستور داخل سمت ميرفتم داشتم...کردم پارک هميشگيم ايج و رفتم داخل ماشين با سريع

 ...شنيدم ارسالنو صداي

 .سالم:ارسالن

 ...کردم نگاش لبخند با!!باشم بهتر من نميشد هيچوقت!بود شده خوشگل خيلي سمتش برگشتم

 !شدم تموم:گفت و خنديد ارسالن

 بشينيم؟ کجا...مونده هنوز نه:گفتم و خنديدم منم

 !هميشگي همونجاي نميشه سردت اگه:ارسالن

 .باشه:من

 اومدي؟ ماشين با چرا:ارسالن

 .خونه برگردم گرفت سختيم ديگه!نيام ماشين با بودي گفته اومد يادم تازه راه وسط:من

 .بشينيم بريم...نداره اشکالي:ارسالن

 ....بريم:من
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 داشتي؟ عمل بازم رفتم من:نشستيم

 .داشتيما قرار2.اينجا اومدم بعد خوابيدم يکم خونه رفتم...نبود مشکلي ديگه نه:ارسالن

 ...کردم دير عمدا:من

 طلممع کي امروز تو بعدم!بيام موقع به هميشه که نيست قشنگ اصال خب...کرد نگام تعجب با

 ...کردي

 .نداره اشکالي...باشه:گفت و زد لبخند ارسالن

 !!ميکني؟ تموم چيزو همه لبخند با هميشه نميگيري؟چرا دعوا چرا خب:من

 !!آخه بگيريم دعوا چرا!!اي؟ ديوونه سمن:گفت و خنديد ارسالن

 بدم؟ سفارش چي:گفتم و خنديدم منم

 سردته؟.برات ميارن.دادم سفارش عالقتو مورد غذاي من:ارسالن

 ...نه:من

 !سرده که دستت:ارسالن

 .سرده هميشه که دستم:من

 ...دوشم رو انداخت پليورشو ارسالن

 .مرسي:من

 ...اومد غذامون

 ...خوشگله چه:من

 .بخور مياد خوشت:ارسالن

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

 نشيم؟ سوار ميشه شدم پشيمون من ساميار:نازنين

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر SingerDemor | شدم مي عاشق نبايد رمان

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

 

651 

 

 امش از قبل آزاد سقوط و ترن چون...شام بعدش. آزاد سقوط ميريم اين از بعد...نميشه نه:ساميار

 .فقط خوبه

 .ميکنم سکته...شدم پشيمون تو جون به:نازنين

 .شد ماام نوبت بريم....نه:ساميار

 ميدي؟ مادرمو جواب بشه چيزم يه:نازنين

 !باشه يادت.نميدم پس جواب هيچکس به تو بخاطر که کسيم تنها من:ساميار

 ...گفتي قشنگ خيلي عزيزم ساميار واي:نازنين

 ...شدن ترن سوار و خنديدن

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

 .ميکنه اذيتت کافيه!!ميخوريا خيلي:ارسالن

 !خوشمزس خيلي...نه:من

 ...ميشه بد حالت نخور ديگه ولي خونه ببري کنن درست ميگم:ارسالن

 ...باشه:من

 .کنن جمع ميزو بيان گفت ارسالن

 .بشه هضم غذات بزنيم قدم يکم پاشو:ارسان

 ....شدم بلند و زدم لبخند من

 خبر؟ چه ساميار از:ارسالن

 .ميان فردا:من

 .زود چه:ارسالن

 .ميان نامزدي بخاطر:من

 بخوني؟ آهنگ يه ميشه:ارسالن
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 آهنگي؟ چه:من

 .شنيدم باهاش صداتو اولين که آهنگي:ارسالن

 ساعت؟:من

 !بود قشنگ خيلي ولي...نميدونم اسمشو:ارسالن

 ...بود ساعت کنم فک:من

 .بخون:ارسالن

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

 ريسکه يه اين ميدونم منُِ  عشق از ميترسي ميدونم

 برقص تو من با و امشب ولي

 بايسته ساعتم ميخوام

. 

 دستات تو دست ميزارم توُِ  دستاي تو برقصم بزار

 تو تنهُِ  عطر کنم حس بزار

 هات شونه رو بزارم سر

 دستات تو دست ميزارم توُِ  دستاي تو برقصم بزار

 تو تنهُِ  عطر کنم حس بزار

 هات شونه رو بزارم سر

. 

 فرداُِ  صبح نيست مهم امشب از نترسيم بزار

 نيست موندني ستاره

 شبها تو باش منُِ  نور
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 شلوغ جمعِ اين تويه ميگيرم آتيش دارم تو با من

 ميبينم تورو تنها

 بميرم واست ميخوام نيست خودمُِ  مال صدام تو با من

 نيست ادعا

. 

 توُِ  آغوش تو کنم تب بزار

 دار نگه نفسهامو

 منُِ  احساس از برس باور به

 اينبار دستم از نده

 توُِ  آغوش تو کنم تب بزار

 دار نگه نفسهامو

 منُِ  احساس از برس باور به

 اينبار دستم از نده

. 

. 

. 

 ريسکه يه اين ميدونم منُِ  عشق از ميترسي ميدونم

 برقص تو من با و امشب ولي

 بايسته ساعتم ميخوام

. 

 دستات تو دست ميزارم توُِ  دستاي تو برقصم بزار
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 تو تنهُِ  عطر کنم حس بزار

 هات شونه رو بزارم سر

 دستات تو دست ميزارم توُِ  دستاي تو برقصم بزار

 تو تنهُِ  عطر کنم حس بزار

 هات شونه رو بزارم سر

. 

 فرداُِ  صبح نيست مهم امشب از نترسيم بزار

 نيست موندني ستاره

 شبها تو باش منُِ  نور

 شلوغُِ  جمع اين تويه ميگيرم آتيش دارم تو با من

 ميبينم تورو تنها

 بميرم واست ميخوام نيست خودمُِ  مال صدام تو با من

 نيست ادعا

. 

 توُِ  آغوش تو کنم تب بزار

 دار نگه نفسهامو

 منُِ  احساس از برس باور به

 اينبار دستم از نده

 توُِ  آغوش تو کنم تب بزار

 دار نگه نفسهامو

 منُِ  احساس از برس باور به

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر SingerDemor | شدم مي عاشق نبايد رمان

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

 

654 

 

 اينبار دستم از نده

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

 .مرسي...عزيزم بود عالي:ارسالن

 .بزنم نبود چيزي که حيف:من

 .قشنگه خيلي اينطوريم:ارسالن

 ...ميره گيج سرم ساميار واي:نازنين

 ...گذشت خوش ولي:نشوندش جا يه کرد بغلش و خنديد ساميار

 ...خيلي آره:نازنين

 بلند جيغت صداي حد اين در نميکردم فک...نميشنوه چيزي ديگه راستم گوش ولي:ساميار

 ...ولي بودا گفته سمن!!!باشه

 ميدونستي؟ بيشعوري خيلي ساميار...هست سمنم ي عمه عمت که حيف!!چي؟؟ ولي:نازنين

 ...ديگه خراشه گوش خيلي خب:خنديد ساميار

 .برام بگير آب برو...نيست خوب حالم ساميار:نازنين

 .عزيزم ميام االن...سرده دستاتم!!نيستي؟ خوب جدي:گفت و شد نگران ساميار

 ...بگيره آب رفت

 نيست؟ خوب حالتون:-

 .نذاشت محلش و انداخت بهش گذرا نگاهي نازنين

 بشينم؟ ميتونم:-

 .نه:نازنين

 !باشي اينجا مال نميکنم فک...ميشينم پس:-

 !ميشه بد برات نمياد خوشش ببينه تورو بياد شوهرم...بري بهتره:نازنين
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 !باهم ميايم کنار بعدا اون به راجع حاال:-

 !کرد نگاش تعجب با و نفهميد اون که داد فحش بهش فارسي به نازنين

 شده؟ چيزي!!نازنين؟؟:اخم با ساميار

 !بود کرده گم دخترشو دوست.عزيزم نه:نازنين

 .رفت گذاشت پسره که کرد نگاه پسره به طوري ساميار

 گرفتي؟ آب:نازنين

 ميگفت؟ چي!بخور بيا:ساميار

 !ميگفت چيز يه دادم بهش فحشي چه ميفهميد اگه ولي هيچي:نازنين

 مگه؟ گفتي چي:ساميار

 .ميگم هميشه که همونايي از:گفت و خنديد نازنين

 حق!باش مطمئن ميزدمت بودم اونجا لحظه اون من!اي ديوونه واقعا تو:گفت تعجب با ساميار

 ولي نداره ايراد دخترت دوستاي و سمن و من فهميدي؟جلوي!بگيا اينطوري کسي جلوي نداري

 ...کن رعايت جاها بقيه

 !نميگفتم اگه ميمردم:نازنين

 سوارشيم؟ چي...ميدونم:گفت و داد تکون سري ساميار

 !ديگه بگيريم يادگاري عروسک تا4 کنيم بازي بريم:نازنين

 !مگه؟ نبود بد حالت االن همين تو:ساميار

 ...ميشدي خوب مينشست جذابي اون به پسر اون توام کنار:نازنين

 !!نازنين:ساميار

 .بريم...عزيزم نشو حساس:گفت و خنديد نازنين

.............. .................................................. 
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 بزنيم؟ حرف ميشه:ارسالن

 .ميکنيم همينکارو داريم االنم:من

 ...بشينيم آالچيق اون تو بيا...خودمون درمورد نه:ارسالن

 .باشه:من

 ...نشستيم رفتيم

 ...ميشه تموم داره بودي داده که وقتي ماه3...بگم بهت چطوري نميدونم:ارسالن

 !خب:من

 !بشه جدي قضيه شدي عاشقم توام اگه بود قرار:ارسالن

 خب؟:من

 نداري؟ دوسم:ارسالن

 !نه:من

 !قاطعانه چقدر:گفت و زد خندي نيش ارسالن

 داري؟ من از انتظاري چه تو:من

 ...که ميگن چيزي چشات فقط هيچي:لبخند با ارسالن

 ريب االن اگه.بگن چيزي داري دوس که تويي!نميگن چيزي من چشاي:گفتم و کردم قطع حرفشو

 !نميشم ناراحت من شي دوست کسي با

 يه مث چيزو همه چيه؟چرا منظورت!!تو؟ ميگي داري چي:زد داد شد بلند و شد عصبي ارسالن

 ميبيني؟ بازس

 ...ارسالن کن گوش:گفتم جدي و شدم بلند منم

 اساحس اصن تو...نگفتم هيچي گفتي هرچي بسه...کن گوش تو...کن گوش تو سمن نه:ارسالن

 دليل ولي داري دوسم توام ميدونم که کنم؟من زندگي تو بدون نميتونم من داري؟ميفهمي

 !الطف شو بزرگ!کنيم حلش هم با کنم کمک بهت تا بفهمم نميتونم...نميفهمم فرارکردنتو
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 .خدافظ:من

 !بده سويچو...هزارتا که اي جاده تو اونم کني رانندگي تنها شب وقت اين نميدم اجازه:ارسالن

 ...شديم ماشين سوار...دادم بهش سويچمو و نگفتم چيزي

 ...ضبط به زد فلش خودش

 !::::بود ساالر آهنگ

 

 دارم دوست چقد گفتم نمي اگه حرفامو گفتم نمي تو به اگه

 … بودي االن

 دارم دوست حد از زياد رو تو که اينو فهميدي نمي اگه شايد

 … بودي االن

 آرامشي تو که شم مطمئن اومدم همرات سايه يه مثه

 روز يه کنم مي خستت دونستم نمي

 ديدمت مي کمتر اگه رو تو

 بشي دلتنگم ميذاشتم اگه

 … بودي اينجا

 … هنوز کنــــــــــــارم

 سرماست غمو از پر شبام تو بدون

 دنياست ته راهمه ته تو بدون اره

 آهه و غم از پر شبام تو بدون

 اشتباهه آخرش ميبيني بري تنها اگه

 … گناهه اين آره
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??? 

 ساعت چند حتي ديدمت نمي ميشدم نگرانت

 عادت بود کرده عاشقونه دلم تو بودن به

 تالش همه اون نداشت فايده ولي

 آخراش به بودي رسيده تو

 راحت و خوشحال بگذره روزهات ميخوام خدا از

 واست ميخوام عشق روبا زندگي دلم ته از

 بسوزه دلت باز خوام نمي ولي چشام خيسه باز

  برام ديگه

 

 ...بود شده شديد و بود گرفته بارون

 ...خطرناکه...برو آروم:من

 .کرد کم سرعتشو حرفي بدون

 ...بهم زد زنگ ساالر

 جانم؟:من

 جان؟ سمن کجايي:ساالر

 ...خونه ميام دارم راهم تو:من

 !بيا آروم باش مراقب سمن بارونه:ساالر

 !بيام تنها نذاشت ميرسونه منو داره اون ارسالنم با:من

 .باشين مراقب!کن تشکر ازش من طرف از:ساالر

 .خدافظ داداش مرسي.باشه:من
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 !عزيزم قربونت:ساالر

 !ميرسوني منو که کرد تشکر ساالر:من

 ...نگفت چيزي

 ارسالن؟!!نميزني؟ حرف چرا:من

 ...نگفت چيزي بازم

 .جهنم به:من

 ....پاريس

 ...بشه عروسک بيخيال کرد راضي نازنينو ساميار ديگه...کردن بازي دارت ساعتي نيم

 بلدي؟ يخ رو اسکي:ساميار

 .بريم آره:نازنين

 ...ميرفتن راه آروم و پوشيدن مخصوص کفش

 برم؟ تند ميشه...که نداره هيجان اينطوري:نازنين

 !فقط باش مواظب:ساميار

 .عشقم باشه:نازنين

 ...زمين رو شد پرت پشت از و زد تنه بهش يکي گرفت فاصله ساميار تا

 ...طرفش رفت و کرد صدا اسمشو داد با ساميار

 خوبي؟ نازنين:ساميار

 ...کمرم:افتاد گريه به يهو نازنين

 !من جلوي اومدن خودشون نيست من تقصير:-

 .عوضي!!چي يعني من زن به زدن تنه ميکردم حاليت بود ايران:ساميار

 چي؟:-
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 ...ديگه نفهمي زبون:ساميار

 .لطفا برو:گفت انگليسي به

 .يميرمم کمرم به بزني دست...ميکنم خواهش ساميار نه:زد داد نازنين کنه بغل نازنينو خواست تا

 .بيمارستان بريم بايد...ميکنم بلندت آروم عزيزم باشه:ساميار

 ...ميکرد گريه فقط و نگفت چيزي نازنين

 ...آرومتر.منو کشتي:زد جيغ نازنين کرد بغلش آروم ساميار

 ...کردم بلندت آروم بخدا:ساميار

 ...کنم تحمل نميتونم...ميکنم خواهش بکن کاري يه ساميار:نازنين

 ...االن ميريم باشه...دلم عزيز نکن گريه:ساميار

 بيرون رفت سريع ساميار...پوشيدن خودشون کفشاي و آوردن در کفشاشون کمک بهش کي

 ...نذاشت نازنين که کنه ماشين سوار نازنينو خواست و پارک

 ميميرم بشم جا جابه االن...بمونم بغلت تو بزار توروخدا:نازنين

 .عزيزم باشه:ساميار

 ...بيمارستان بره گفت راننده به ساميار...شدن سوار

 !کن تحمل ميرسيم االن:گفت و بوسيد پيشونيشو ساميار

 ...بدم تکون خودمو نميتونم اصال:نازنين

 نشدي؟ اينطوري چرا بودي کرده تصادفم تو!!زمين؟؟ خوردي محکم اينقدر:ساميار

 وقتا عضيب نفهمي چيزي تو گفتم دکتر به کنم نگرانت نميخواستم ولي بود موقعم اون چرا:نازنين

 ...ديده آسيب کمرم...ميشم اينطوري نيستم مراقب

 نگفتي؟ من به چيزي مدت همه اين چرا:گفت و شد عصبي ساميار

 .باشه مهم نميکردم فک:نازنين
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 !!فهميدي؟ ميکشمت بشه چيزيت يه.ببين حالتو..نيست مهم اصال آره:ساميار

 !!گفتي؟ چي فهميدي خودت:گفت و گرفت خندش نازنين

 !!ديگه رفت يادت دردت:شد جدي سريع و گرفت خندش ساميارم

 ...ديگه نکن اذيت ساميار:نازنين

 نه.باهام بگيري دعوا و بخندي هميشه تو فقط بدم چيزمو همه حاضرم:گفت و بوسيدش ساميار

 .بشي اينطوري

 .ديوونه:نازنين

 .رسيديم:راننده

 !!باش منتظر:ساميار

 نوشت آمپول دکترم و اتاقش تو رفتن بعد موندن دکتر منتظر ساعت يک...شد پياده ماشين از آروم

 !بزنه بايد حتما گفت و

 !نزنم ولي نشم خوب حاضرم ساميار نه:نازنين

 !ميگيرم تصميم من!که نيست تو دست:ساميار

 !بيشتره دردش عضالنيه اينا تازه!داره درد!که نيست زور:نازنين

 ...ميزني:ساميار

 ولآمپ شد راضي تا گرفت دعوا باهاش و کرد خواهش نازنين از کلي...کشيد طول کارشون ساعت1

 رو اشتشگذ که زماني تا.بود کرده بغل نازنينو ساميار مدت تمام...هتل برگشتن خسته بعدم...بزنه

 ...کشيد دراز کنارش خودشم و تخت

 ...بست چشاشو و کشيد راحت نفس يه ساميار

 ...کردم خستت ببخشيد:نازنين

 بهتري؟.نشدم خسته عزيزم نه:ساميار

 !!نميکنه اثر چرا نميدونم..نه:نازنين
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 کنم؟ عوض لباساتو!ميکنه اثر بموني ديگه يکم:گفت و سمتش رفت ساميار

 !بشم بهتر يکم من تا کن عوض خودت تو..برات سخته بعد بخورم تکون نميتونم:نازنين

 نيست؟ گشنت!عزيزم باشه:ساميار

 .ميخوام استيک...خيلي چرا:نازنين

 !!آخه؟؟ بيارم استيک کجا از شب 39ساعت:ساميار

 ...برميگردم االن:شد بلند و زد لبخندي

 استيک ارناه فردا.بخوابيم بيا...مياد خوابم بودن گشنه از بيشتر!کن ولش ساميار نميخواد:نازنين

 .ميخوريم

 ...ميام زود..بخوابي گشنه نميشه نه:ساميار

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

 ...کرد پارک و نگهداشت خونه جلوي ارسالن

 کردي؟ خاموش ماشينو ميري؟چرا چطوري پس خودت:من

 ...خدافظ:ارسالن

 !ارسالن...ميشي خيس بارونه وايسا ارسالن:شدم پياده منم...شد پياده ماشين از

 .خونه برو:ارسالن

 .خونه برسونمت بايد نميرم:من

 .برم پياده ميخوام نميخواد:ارسان

 ...ميشي مريض بارون اين اي؟تو ديوونه:من

 واست؟ مهمه:زد داد و طرفم برگشت عصبي يهو ارسالن

 !داشت اي جذبه چه...ترسيدم دادش از لحظه يه

 !دش سوار ماشين سمت برگشت و کشيد دستمو وايساد ميرم دنبالش ديد...کردم نگاش اخم با
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 کن هماهنگ رويانم با.رويان پيش ميري بگو ساالر به!من ي خونه مياي امشب...باشه:ارسالن

 !نده سوتي

 تو؟ ي خونه چرا:من

 .ميگم من چون:ارسالن

 .ميکشه باهم تورو منو بفهمه ساالر نميشه:من

 !کن هماهنگ رويان با االن همين فقط...نميفهمه:ارسالن

 ...ساالر به زدم زنگ

 !!نيست؟ دردسترس گوشيت ديدي؟چرا ساعتو سمن کجايي:ساالر

 .پيشش بيام گفت شده مريض...ساار ببخشيد..رويان ي خونه:من

 مياي؟ کي:ساالر

 ...خونه ميام صبح:من

 .برسون سالم.باش مراقب...عزيزم شدم نگران باشه:ساالر

 .خدافظ باشه:من

 !کرد باور زود چه:ارسالن

 !نميگم دروغ برادرام به هيچوقت من چون:من

 ....کردم هماهنگ باهاش و رويان به زدم زنگ

 ...ارسالن خونه رسيديم

 برج؟ اين تو!!ميکني؟ زندگي اينجا واقعا تو

 خوشگله؟...اوهوم:ارسالن

 !نه که بيرونش:من

 !داخل رفتيم و خنديد ارسالن
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 !وايساد آسانسور 39ي طبقه

 !هام خونه طبقه آخرين عاشق:من

 ...خونش تو رفتيم و زد لبخند ارسالن

 !کردي دکورش خودت که نگو!العادس فوق واي:من

 .داخل بيا!!وايسدي؟ در دم چرا...خودمه کار:ارسالن

 !خوشگلتره من ي خونه از!!شدا حسوديم:من

 ميخوري؟ قهوه:آشپزخونش سمت رفت و خنديد ارسالن

 !مياد خوابم شدت به ولي دارم دوس خيلي:من

 !وسطي اتاق راهرو ته...بخواب برو باشه:ارسالن

 ...بخير شب...مرسي:من

 .بخير شب:ارسالن

 !نميبره خوابم اينطوري که من...بود ارسالن عکساي اتاق تادور دور...کردم باز اتاقو در

 ارسالن؟:من

 جانم؟:ارسالن

 خودته؟ اتاق:من

 !لطفا باش راحت عزيزم آره:ارسالن

 ميخوابي؟ کجا تو:من

 !دونفرس تختش:ارسالن

 !!منظور؟:من

 !باش راحت تو....ميخوابم بغلي اتاق تو من:گفت و زد چشمک ارسالن

 ...بخير شب:من
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 !بخوابي خوب:ارسالن

 ...بستم در و زدم لبخند

 ...برگشت استيک با بعد ساعت نيم ساميار

 .ميبرد خوابم داشت ديگه:نازنين

 .بخواب بعد بخور:لبخند با ساميار

 .پاشم نميتونم...همينجا بيار:نازنين

 ...عزيزم باشه:ساميار

 ...بخوابه تا نازنين کنار رفت و کرد جمع سريع ساميار و خوردن غذاشونو

 داريم؟ پرواز چند ساعت:نازنين

 نريم؟ ميخواي جان نازنين.2:ساميار

 !نکن فکرشم اصال نه:نازنين

 .ببرمت خوب دکتر ميخوام:ساميار

 .نکن خورد اعصابمو بخوابم بزار...ساميار داره دکتر تهرانم:نازنين

 ...کاناپه رو رفت برداشت بالششو شد بلند تخت رو از و کرد نگاش ناراحتي با ساميار

 ...سمتش دويد ساميار...زد جيغ يهو نشست تا شد عصبي نازنين

 عزيزم،خوبي؟ نازنين:ساميار

 ميکني؟ قهر مگه اي بچه....ديگه رفته تو به سمن:بود گرفته گريش

 !!نگرانتم من خب.عزيزم بخشيد:کشيد دراز و کرد بغلش ساميار

 !!کافيه نکني عصبانيم...باشي نگرانم نميخواد:نازنين

 .بخواب..ديگه ببخشيد:گفت و بوسيدش ساميار

 !متنفرم حرکتت اون از:نازنين
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 !بخواب کردم غلط:ساميار

 ...برد خوابشون و داد ماساژ کمرشو

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

 بيدارشي؟ نميخواي سمن:زد در ارسالن

 ...تو بيا:من

 !33311ساعت.بخير صبح:لبخند با ارسالن

 نکردي؟ بيدارم چرا.استوديو تو داشتم کار کلي واااي:من

 .نيومد دلم کنم بيدارت اومدم:ارسالن

 .ميکردي بيدارم ميزدي بايد ارسالن:من

 گفتم دادم جواب ديگه زد زنگ بار1 رويان:گفت و طرفم گرفت بود دستش تو که گوشيم ارسالن

 !زد زنگ ساميار بارم يه.هنوز خوابيدي

 !!دادي جواب که نگو:من

 ميري؟ حموم.بخور صبحونه بيا...نباش نگران.نه:ارسالن

 نازنين مرواريد پيش بعدم آرايشگاه برم بايد5تا...خونه ميرم زودتر...ميشم ديرم ديگه نه:من

 ...کنم کمکش دادم قول بهش نيست

 !که هست دريا:ارسالن

 .برم زودتر بايد ولي آره:من

 بري؟ نبايد فرودگاه مگه:ارسالن

 ...نميمونه يادم هيچي دارم کار اينقدر امروز...باشه يادت خدا تورو ارسالن...چرا واي:من

 ...ديگه پاشو!دارم کار ميگي هي خوابيدي هنوز تو آخه...نباش نگران:خنديد ارسالن

 .کردمي نگام ارسالن مدت تمام...بيرون برم حاضرشدم سريع و شستم صورتمو...شدم بلند يهو
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 .خدافظ...دادم زحمت مرسي:من

 کجا؟:تعجب با ارسالن

 !دارم کار کلي گفتم االن:من

 ...بري جايي صبحونه بدون نداري عادت که تو:ارسالن

 چه...شدم ساکت بود چيده که ميزي ديدن با که ميزدم غر منم آشپزخونه تو برد کشيد دستمو

 !!بود چيده ميزي

 تو؟ کار که نگو ارسالن:من

 درست اينارو برات دارم بيدارم 8از!برو بعد بخور:نشوند منو و کشيد عقب صندلي يه ارسالن

 !بيدارشي تو تا نخوردم هيچيم ميکنم

 !واقعا بگم چي نميدونم من...مرسي:من

 !فقط بخور:ارسالن

 .خورد زنگ گوشيم!!!خوردم بود هرچي تونستم تا

 بله؟:من

 بيا هستي هرجا زودباش!دارن تاخيرم يکم!ميرسن نازنين ساميارو 1سمن؟ساعت کجايي:ساالر

 !!پيچوندي که رو استوديو...خونه

 !موندم خواب تو جون به ساالر:من

 ....زودتر بيا باشه:ساالر

 !اومدم:من

 !!هواپيما تو

 نداري؟ خوبي؟مشکلي:ساميار

 !گشنمه فقط نه:نازنين

 !برات ميارم چي يه ميرم االن!که خوردي صبحونه:ساميار
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................................ .................................................. 

 !خدافظ فعال...ارسالن بود خوب خيلي:من

 !باهات ميام پايين تا:ارسالن

 ...باشه:من

 ...شدم ماشين سوار

 ظهر؟ بعداز واسه داري لباس:ارسالن

 .دارم آره:من

 بپوشي؟ ميخواي تکراري:ارسالن

 !نداشتم خريد وقت اصال آخه آره:من

 ...برو آروم!باش خودت مراقب:ارسالن

 .باشه:من

 ...ساالر پيش رفتم و گرفتم دوش خونه رفتم سريع و زدم بوق

 .بود پيشش رونيکا

 .سالم:من

 ...آشپزخونه تو رفت و کرد نگام گذرا ساالر

 !عزيزم سالم:رونيکا

 کرد؟ اينطوري چرا اين:من

 !ميدونه االن بعد ارسالن خونه رفتي نگفتي ساالر به تو نميدونستم من سمن:رونيکا

 !بزني حرفي من درمورد نبود الزم!زدي گند واقعي معناي به:من

 !ميخوام معذرت واقعا من:رونيکا

 ...آشپزخونه تو رفتم
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 !حاضره ناهار بيا رونيکا:ساالر

 .نشست روبروم ساالرم نشستم منم...ميز پشت نشست رونيکا

 گذشت؟ خوش رويان ي خونه:ساالر

 ...ميگفتم اگه ساالر:من

 !!!بخوابي؟؟؟ ارسالن ي خونه شب داره دليلي چه...نميدادم اجازه نه:ساالر

 ...جان ساالر:رونيکا

 .نکن دخالت تو:ساالر

 !باتو حق ببخشيد:من

 !باشه نيفتاده اتفاقي اميدوارم:ساالر

 !ميکني فک تو که نيست اينطوري اصال ارسالن:رونيکا

 !فهميد ميشه درخشانش ي گذشته از:ساالر

 !خوابيديم جدا ساميار جون به:من

 !ميگفتي راستشو بايد!ميرفتي نبايد ميگم من...کردين لطف خيلي:ساالر

 ...ربطي توام به...کردم کاري خوب اصن...بابا برو:من

 ...بده ادامه:من سمت شد خم شد بلند عصبانيت با ساالر

 ...شدم خفه ترس از

 !لطفا کن تمومش ساالر:رونيکا

 ...نکن دخالت تو گفتم:-

 بگي؟ ميخواستي همينو!!!من؟؟ به نداره ربطي بده ادامه:من سمت برگشت

 ...غذا نميخورم: شدم بلند شدم عصبي منم
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 خونه از رونيکا با جدا ساالرم!فرودگاه بريم باهم دنبالم اومد آلفرد 1ساعت...خودم ي خونه رفتم

 ...بيرون اومد

 ...راه تو

 اعصابي؟ بي چرا:آلفرد

 !خوبم نه:من

 !کنم خواهش ندارم حوصله بگو:آلفرد

 ساميار!ميشم ناراحت واقعا...ميزنه حرف بهم رونيکا جلوي مياد بدم خيلي.گرفتم دعوا ساالر با:من

 حرف بهم اون جلوي هيچوقت راحتم صميميو باهاش خيلي و دوستمه نازنين اينکه با

 !نميفهمه ساالر ولي!!خودمونه بين داريم مشکلي اگه ميگه هميشه!نميزنه

 !ديگه داداشته زن رونيکام بيخيال:آلفرد

 .اونه تقصير همش:من

 مگه؟ بود چي سر:آلفرد

 !رويان پيش ميرم گفتم ساالر به ولي!بودم ارسالن ي خونه من ديشب:من

 ارسالن؟ ي ميکني؟خونه شوخي:آلفرد

 .آره:من

 بقيش؟ خب:آلفرد

 اراحتن خيلي.کرد رانندگي خودش يعني...رسوندمش من نداشت ماشين ديشب!ميزنمتا آلفرد:من

 .پيشش برم کردم قبول گفت وقتي منم!بود شده

 بزنم؟ حرف باهاش من:آلفرد

 !ميرسنا نازنين و ساميار االن برو تندتر...کن ولش نه:من

 شده؟ تنگ بيشتر کدوم واسه دلت!که ميبيني ترافيکه...باشه:آلفرد

 !ديگه نازنين:من
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 !داداشته ساميار:آلفرد

 تولد هي نامزدي از بعد هستي پايه آلفرد!نداره فرقي اصن نميدونم!دوستمه بهترين نازنين خب:من

 بگيريم؟ خودموني

 چرا؟ ولي هستم پايه هميشه که من:آلفرد

 !براش بگيرم جشن ميخوام!ديگه بودن پاريس خب بعد بود نازنين تولد شنبه1:من

 !ها نميشه تموم شب9...3از زودتر جشن امشب ولي:آلفرد

 !ديگه صبح تا ميدونم:من

 بعد بپيچون جشنو کن هماهنگ ارسالن با 39ساعت ديگه ولي امروز نداري وقت اصال که تو:آلفرد

 ميگي؟ دوستاتم به

 !باشيم خودموني ميگم نه:من

 .کن آشتي ساالرم با جشن از قبل تا پس:آلفرد

 ...شايد:من

 !شو بزرگ يکم توام!باشن تماشاچي ديگران که نگيرين دعوا الکي:آلفرد

 !نيستم بچه من:من

 !ميدونم بله:آلفرد

 ...فرودگاه رسيديم

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

 کجان؟ اينا سمن:نازنين

 ...بزن زنگ ميخواي نميدونم:ساميار

 !اونطرفن ساميار بيا:گفت و داد تکون دست ديد منو نازنين

 ...کردم بغل نازنينو اول ما به رسيدن
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 !!اومدي خوشحالم خيلي واي:من

 !ميکشيدم نفس تو دست از داشتم تازه من:نازنين

 !!هستما منم!!کني؟ ول دوسنازنينو عزيزم سمن:ساميار

 ...کردم بغل ساميارم و خنديدم

 ...بودن اومده رونيکام و ساالر

 ...نيک خواهي معذرت بايد که تويي اين!زدي حرف سمن به رونيکا جلوي کردي اشتباه خيلي:آلفرد

 شده؟ چي ميدوني تو:ساالر

 يه ابي ساميار!!بزنا حرف سمن با....داريم خودمون مهمونيم يه امشب...بهم گفت ماشين تو:آلفرد

 ...لحظه

 ....کرد هماهنگ ساميار و ساالر با چيزو همه آلفرد

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

 

 !!باشه شدني نکنم فک نامزديه امشب آخه:ساميار

 بري؟ ميخواي مگه توام:آلفرد

 !!هستن دوستاشونم از نيست،کلي خونوادگي جشنشون!برم نميتونم که من.نه:ساميار

 ...ديگه نميرم منم پس خب:آلفرد

 !باش نازنين و سمن مراقب توبرو نه:ساميار

 !که هست ارسالن:آلفرد

 !ندارم مشکلي من کردين ريزي برنامه چيزو همه اگه.باشه:ساميار

 !!بودا سمن فکر:آلفرد

 !داره اون فقط بازيارو ديوونه اين ميدونم:ساميار
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 ...اومد ما با ساميارم فرستاد ساالر با نازنينو آلفرد...بيرون اومديم فرودگاه از و خنديدن

 چيه؟ فکرت خب:ساميار

 .برميگردم39 خودمم من!باشه خونه 9تا بگي نازنين به بايد تو ديگه هيچي:من

 بگيرم؟ کيک!خوبه باشه:ساميار

 !داره دوس شکالتي نازنين...آره:من

 .هست حواسم ميدونم:ساميار

 ...خونه رسيديم

 ...بيار تولدمو کادوي برو سريع عزيزم سمن:نازنين

 !بدي بايد شام!ميده کادو آدم مگه الکيم همينجوري:من

 !!مگه؟ دادي شام تو:ساميار

 .کنيم سورپرايزش بود قرار بده شام نبود قرار اولم از:ساالر

 ...خورد زنگ گوشيم

 بله؟:من

 کجايي؟:ارسالن

 برسون منو دنبالم بيا...کنم هماهنگ باهات بايد مهم چيز يه ارسالن.خونه رسيدم تازه:من

 .بگم بهت راه تو آرايشگاه

 حاال؟ هست چي مورد در:ارسالن

 .بگم نميتونم االن:من

 بيام؟ چند ساعت:ارسالن

 !برم زود ندارم حوصله.7نه...6:من

 .اونجام 7باشه.بهت بودم گفته که من:ارسالن
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 .خدافظ مرسي:من

 ...کردم قطع

 !!خريدي؟ گوشي آشغال:نازنين

 !!بودم؟ نگفته:من

 !برام ميخري ميريم نامزدي از قبل ساميار.نه:نازنين

 !مياد ديگه هفته9!نيومده ايران هنوز!برام خريد آلفرد نخريدم خودم که من:من

 !!گذشتا من تولد آلفرد:نازنين

 !نباش نگران..هست حواسم:آلفرد

 ديدي؟ ماشينتو:من

 کجاس؟!!نه واي:نازنين

 .ببين بريم...پارکينگ اونطرف:ساميار

 !شد سوارش داشت نازنين خود که سويچم و ماشين سمت بردش ساميار

 باشه؟ قرمز نميشد!بودا بهتر من جنسيس:نازنين

 !نه:ساميار

 !باال ميريم ما نازنين:من

 نداري؟ که کاري.ميرم فعال من سمن:آلفرد

 !ديگه بيا شب...مرسي نه:من

 ...کنم کمک ساميار به ميام بعد رفتيم شماها ميام 8 از من:آلفرد

 .مرسي:من

..................................... 
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 چشم وت کافي ي اندازه به...ميکنم انتخاب خودم رنگشو ولي برات ميخرم بگي ماشيني هر:ساميار

 !هستي

 کنم؟ چيکار ماشينمو اون ولي.عزيزم مرسي واي:نازنين

 !بديم هارو بچه سوغاتياي بريم.ديگه داريم!هيچي:ساميار

 .بريم باشه:نازنين

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

 !ودب دستشون ساک کليم!تو اومدن ساميار و نازنين مينوشتم ترانه يه داشتم بودم خونه من

 ...سوغاتيات بيا سمن:نازنين

 ...من تو بي دنيا توي...ميشمرم قدماتو بري جا هر...نگو هيچيم...بمون لحظه يه:من

 !!سمن؟:نازنين

 !ها ميزنه داد...ديگه ببند:ساميار

 !شد تموم ساميار...تکرار اونم...نميتونم من تو بي:من

 .هميشه مث!العادس فوق:گفت و کرد نگاه دقت با شعرو...طرفم اومد لبخند با ساميار

 !!سمن؟:نازنين

 ؟!عزيزم جانم:من

 !سوغاتيات:گفت و زد چشمکي نازنين

 !ساک دوتا بجز!داد نشون بهم رو همه و نشست ساميار و من کنار اومد

 !خصوصيه بقيش برو ديگه تو ساميار:نازنين

 .باال بيا زود:گفت و خنديد ساميار

 !ميام منم حاضرشو کم کم بگير دوش برو تو باشه:نازنين

 !بيام نميتونم که من:ساميار
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 !بياي بايد ساميار:نازنين

 !که ميدوني موقعيتشو.نميشه واقعا نازنين:من

 !بياد ميگم پرهام به باشه:نازنين

 !کنممي چيکارت من ببين بعد بگو اون به تو!ميکني غلط:گفت و کرد اخم شد عصباني ساميار

 !بست محکم در و رفت ساميار!نبود من از بهتر نازنينم شدم خفه ترس از من

 !!ميکنه؟ چيکار ميبيني:نازنين

 !بود تو تقصير اينبار:من

 !باشم تنها جشنا اينجور مياد بدم من!بياد من با نميتونه مهموني هيچ:نازنين

 !باشه باهات غريبه يه نداره دليلي:من

 نازشو نيست نيازيم مياد کله با بزنم زنگ!ميرم اون با باش مطمئن!نيست غريبه پرهام:نازنين

 !بکشم

 !!داريا ساميارو با دعوا تجربهي!شو بيخيال امشبو يه:من

 !نميرسه بهش زورم که کسيه تنها لعنتي:نازنين

 !کن آرومش برو:من

 !طرفم مياد خودش کن ولش:نازنين

 !ضعفش نقطه رو ميذاري دست توام حساسه خيلي تو سر.نمياد:من

 !نميکنم کشي منت من:نازنين

 !امشبم ي برنامه به ميزني گند آره

 !من بخاطر:من

 !نه:نازنين

 !ميکنم خواهش:من
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 !نکن خواهش:نازنين

 !نداري دوسش پس:من

 !باال ميرم!!آخه؟ ميگي شعر...چرا سمن:نازنين

 !آرايشگاه برسونتت بگو بهش...عشقم آفرين:من

 نمياد؟ ارسالن مگه:نازنين

 !تورو نه ميرسونه منو اون:من

 !بخواد دلش خيليم:نازنين

 !باشي تو نميشه همين واسه بگم بهش بايد چيز يه نه:من

 !!بگي؟ ميخواي چي بگو!بابا بمير:نازنين

 !ميفهمي زودي به:من

 !بگي بايد االن:نازنين

 !ميکنه صدات ساميار:من

 !بگو!خري خودت:گفت و خنديد نازنين

 !خدافظ!مرسي خوشگله خيلي امشبم لباس.نگير منو وقت برو:من

 ميکني؟ بيرونم داري واقعا سمن:نازنين

 !برو...آره:من

 نميگي؟:نازنين

 .نه:من

 !خدافظ...جهنم به:نازنين

 !نکنيا قهر:من

 !!مگه؟ توام مث:نازنين
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 ...رفت و خنديدم

 !!ساميار؟:نازنين

 .اتاق تو رفت نازنين...برداشت حولشو بود اتاق تو ساميار

 !!حموم؟ ميري:نازنين

 !که ميبيني:ساميار

 !بست درم حموم رفت

 !بگيرما دوش بايد منم:نازنين

 !کني استفاده بيرون حموم از ميتوني:ساميار

 !بگي تو بودم مونده:نازنين

 .نداد جوابشو ساميار

 !نرم پرهام با اگه نيستم نازنين:نازنين

 گفتي؟ چي:بيرون اومد بود شده عصبي که درحالي و لخت تنه نيم با يارسام

 !کنم تکرار نيست نيازي...شنيدي:نازنين

 !ميکنم چيکارت من ببين بعد برو باشه:ساميار

 !ميکنم نگات وايميسم منم:نازنين

 !شدي رو پر حد از بيش ديگه:ساميار

 !نميبيني منو ديگه:نازنين

 ...در به پسبوندش بست محکم ساميار کرد باز در تا در سمت رفت

 !کمرم...رواني...آخ:نازنين

 !کرد تکرار ديگه بار يه داري جرئت:گفت و داد فشار دستشو مچ

 ...وگرنه ساميار کن ولم:نازنين
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 رخ پرهام!چي؟ وگرنه!!نميفهمي...نازنين نميفهمي!!ميگي؟ داري چي ميفهمي آخه:داد با ساميار

 !شوهرتم من!!کيه؟

 !گرفت درد دستم کن ول:نازنين

 !نزنيشا ساميار!!ها؟ بچه:من

 !نيست تنمون لباس لطفا برو جان سمن:ساميار

 ...آخه ساميار:من

 .برو سمن خوبم:نازنين

 !بود در دم ارسالن...خونه برگشتم من

 کرد؟ باز در کي:من

 خوبي؟ تو ممنون خوبم!سالم:ارسالن

 !بياتو!لوس:من

 ...من خونه رفتيم

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

 !!بدي؟ ادامه نميخواي:نازنين

 ...حموم رفت و کرد ول دستشو...کرد نگاش ناراحتي با ساميار

 ...بهم زد زنگ نازنين

 جانم؟:من

 !سمن نميام:نازنين

 !!چي؟ يعني:من

 !نيست خوب حالم بخوابم ميخوام:نازنين

 شده؟ چي:من
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 !هيچي:فتگ اي گرفته صداي با نازنين

 ميکني؟ گريه:من

 !نه:نازنين

 شده؟ چي.نگو دروغ:من

 .ميکنه شلوغش زيادي اون ولي منه تقصير ميدونم...ساميار:نازنين

 !بياي بايد:من

 !نميام جدي سمن:نازنين

 !!ميشه ناراحت خيلي مرواريد:من

 مه خونه تلفن.ميکنم خاموش گوشيمم...بيام نميتونم...کنه درک منو وضعيت ديگه:نازنين

 !نيا باال اصال لطفا...خدافظ!ميکشم

 .خوابيد تخت رو بعدم...کرد قطع

 سمن؟ شده چي:ارسالن

 !هيچي:من

 سوغاتياتن؟ اينا:گفت و کرد اشاره کاناپه رو لباساي به ارسالن

 ...آره:من

 !سليقس خوش خيلي داداشت زن:لبخند با ارسالن

 ...خيلي آره:من

 شده؟ چي:ارسالن

 !نمياد نازنين:من

 چرا؟:ارسالن
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 که يبيا گفتم همين واسه بشه سورپريز بگيريم تولد براش بود قرار امشب ولي.نميدونم:من

 !شد خراب کنم فک بکني کمکمم

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

 !!خوابي چرا تو:اومد حموم از ساميار

 !نگرفتيا دوش...ميشه ديرت نازنين:تخت رو نشست

 !نداد جوابشو نازنين

 من با ميتوني تو نه ببين...چقدر ميدوني که بشه؟تو دعوامون آخرش که ميکني کل کل چرا:ساميار

 !نازنين...ديگه پاشو!باشم تفاوت بي ميتونم من نه نزني حرف

 !نميرم:نازنين

 کردي؟ گريه:گفت تعجب با و نشوندش کشيد دستشو ساميار

 .نه:نازنين

 !نکني نگاه من به ميزنيم حرف داريم وقتي مياد بدم که ميدوني!کن نگاه منو:ساميار

 ...کرد نگاش نازنين

 رتکم بيخيال ميشه تنگ برات دلم بعد...ديگه نه اينطوريم:گفت و زد چشمک خنديد ساميار

 !ميشم

 شوخيه؟؟؟ وقت االن:نازنين

 !آرايشگاه برسونمت حاضرشو توام بپوشم لباس من تا!چيه؟ شوخي گفتم جدي من:ساميار

 !نميرم که گفتم:نازنين

 يگهد بري؟من نميخواي االن برسي نامزديش به که زدي بهم مسافرتمون دوستت بخاطر:ساميار

 کنم؟ خواهي معذرت ازت زبوني چه با

 !ميکنه درد دستم:نازنين

 !بود الزم!!حقته که اون:ساميار
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 !ندارم حوصلتو واقعا ديگه:نازنين

 ...بيرون رفت برداشت سويچشو پوشيد لباس شد بلند پيشش از ساميار

 ...ميشد ماشين سوار داشت ساميار...رفت دنبالش نازنين

 ميري؟ کجا:نازنين

 .باشه داشته حوصلمو که يکي پيش:ساميار

 .برو حاال...خودته تقصير افتاد اتفاقي هر بيرون رفتي در ازين:داد با نازنين

 اتفاقي؟ چه مثال:ساميار

 ...پر:نازنين

 !!ساميار:کردم صداش من که صورتش تو بزنه کشيده خواست ساميار

 .پيششون رفتم

 !بزنيش ميخواستي که نگو...ديگه خوبه:من

 گفت؟ چي ميدوني: ساميار

 سالنار!!ميکنين؟ اذيت همديگرو چرا ميميرين هم واسه که دوتا شما!بزني؟ بايد تو!بگه هرچي:من

 ميکنين؟ دعوا غريبه دوتا جلوي!اينجان رونيکا و

 !نداره ربطي تو به:نازنين

 !بديد ادامه.ببخشيد!ميگي راست تو آره:من

 ...ها پله سمت رفتم

 !نازنين زدي گند!!مگه؟ نيستم باتو سمن...سمن:ساميار

 !!کنه دخالت زندگيمون تو کسي نمياد خوشم:نازنين

 !!کسيه؟ سمن:ساميار

 ...من طرف اومد
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 !سمن ببخشيد:ساميار

 ديگه کني بلند روش دست ساميار ولي!زنت پيش برو!ميکردم دخالت نبايد!ميخوام معذرت من:من

 !نيستي برادرم

 ...خونم برگشتم من و کرد نگام فقط ساميار

 مرتبه؟ چي همه:ارسالن

 !شممي حاضر همينجا!آرايشگاه برم ندارم حوصله ديگه ارسالن...نيستم مرتب که منم فقط:من

 مياد؟ رونيکا!بريم هم با ميمونم من.باشه:ارسالن

 !فتنگ من به چيزي.نميدونم رو رونيکا بياد نميتونه که ساالر ولي کرده دعوتشون مرواريد:من

 ناراحتي؟ چيزي از تو:ارسالن

 !نه:من

 ...رفت يادم...آخ:ارسالن

 چي؟:من

 .ميارم ماشين تو از ميرم االن...واست بودم آورده غذا:ارسالن

 .برو.باشه:من

 !خورد زنگ خونه تلفن

 ...ندادم جواب نازنينه ديدم بدم جواب رفتم

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

 !نميده جواب:نازنين

 !چه من به:ساميار

 !ميکنيا عصبانيم داري ساميار:نازنين
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 نداري لياقت!ميگرفت دعوا من با داشت تو بخاطر:ميزد حرف ازونجا کارش اتاق تو رفت ساميار

 !که

 گفت بهم دنبالش رفتم ولي دادي جوابشو اونطوري گفت؟؟؟تو چي من به ميدوني:بيرون اومد

 کردي؟ چيکار تو ولي!نيستم برادرش ديگه کنم بلند روت دست

 !نداره ربطي من به نازيه ناز تو خواهر...ديگه کن بس:نازنين

 !ديگه تو فکر به که احمقه سمن!هست که همينه:ساميار

 ...حموم رفت نازنين

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

 ...بخور بيا سمن:ارسالن

 !ميام االن:من

 ...پيشش رفتم

 ميگيري؟ دوش:اسالن

 .کنم صاف بايد موهامو فقط رفتم صبح نه:من

 بپرسم؟ چيز يه ميتونم:ارسالن

 !بپرس:من

 کردين؟ دعوا نازنين با:ارسالن

 !ارسالن شو بيخيال...ولي ميکنيم بحث!نميکنيم دعوا هيچوقت ما نه:من

 !بگو مهمت کار درمورد خب:ارسالن

 براش اومد مرواريد ي خونه از اينکه از بعد!بشه غافلگير امشب قراره نازنين ديگه هيچي:من

 !مياي داري ما با تو کني کمک خيلي بايد تو.ميگيريم جشن

 نميان؟ ساميار ساالرو:ارسالن

 .نميتونن ديگه نه:من
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 براش؟ خريدي چي کادو:ارسالن

 ديده يمبود باهم بار يه سرويسم يه!خونديم ساالر با استوديو تو نوشتم آهنگ يه واسش نبود:من

 ...خريدم براش اونو بود

 شدي؟ ناراحت که گفت چي:ارسالن

 !!مزس خوش خيلي هميشه مثل غذات:من

 !عزيزم جان نوش:گفت و خنديد ارسالن

 !!کرد؟ دعوا باهام ساالر و زده گند رونيکا ميدوني:من

 چي؟کي؟چرا؟:ارسالن

 !بود شده عصباني ساالرم و تو خونه اومدم من گفته رونيکا:من

 جدي؟:ارسالن

 !!بگي چيزي رونيکا به نبود نيازي اصن...بله:من

 ميگه؟ ساميار به:گفت نگراني با ارسالن

 !!ساميار؟؟ از ميترسي:گفتم و خنديدم

 !!!ديگه داداشته ولي نه:گفت و زد لبخند ارسالن

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

 ردخو زنگ چندبار نازنين گوشي!!ميرفت ور گوشيش با داشت بود کشيده دراز تخت رو ساميار

 ...داد جواب بار آخرين يگهد نداد جواب

 !نميدي جواب که هستي؟گوشيم گوري کدوم هست معلوم:مرواريد

 !جان مرواريد سالم:گفت و خنديد ساميار

 !نازنينه کردم فک ساميار ببخشيد واي:مرواريد

 ...حمومه االن مياد...نداره اشکالي:خنديد ساميار
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 اومدين؟ کي:مرواريد

 ...بوديم خونه4:ساميار

 !برسه31کنم فک بياد تا...7311االن بياد 6بود قرار نازنين آخه:مرواريد

 .بيام نميتونم که ببخشيد...ميگم تبريک خودم طرف از که،من ميشناسيش:ساميار

 ...زودتر بفرست زنتو فقط...نداره اشکالي نه...مرسي ممنون:مرواريد

 ...ساميار:نازنين

 بله؟:ساميار

 !واسم بيار حولمو:نازنين

 ...باي فعال...ميکنه صدام باشه:ساميار

 ...خدافظه:مرواريد

 ...ديگه بيرون بيا همينطوري:گفت و داد بهش حولشو ساميار

 .نميشه خيسم:نازنين

 !زد زنگ کلي مرواريد!شد ديرت!دادي طول چقد ديگه باش زود:ساميار

 .نميرم که گفتم:جدي خيلي نازنين

 .بپوشم لباس ميخوام بيرون برو:لباسش کمد سمت رفت...بيرون اومد

 ...کرد بغلش پشت از لبخند با ساميار

 ...ندارم حوصله نکن:نازنين

 .خوشگلم ببخشيد:ساميار

 ...نداره فايده بخشدن االن زدي حرفاتو:نازنين

 نميري؟ ميگي خورد بهم مسافرتمون مرواريد بخاطر...ديگه نکن اذيت:ساميار

 !خورده اعصابم خيلي...لطفا کن ولم:نازنين
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 نميکني؟ آشتي:ساميار

 !نيستم قهر:نازنين

 !نمياد خوشم بشه نزديک تو به که هرکي از!نمياد خوشم پسره ازون من:ساميار

 روي زياده....ميخوام معذرت منم:گفت جدي همونطوري و بود کرده اخم سمتش برگشت نازنين

 !کردم

 ...بوسيدش و زد لبخند ساميار

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

 حاضري؟:ارسالن

 !ميام االن آره:من

 !بريم:بيرون اومدم

 !لباستو ببينم ميخواستم!!پوشيدي؟ مانتو چرا:ارسالن

 !ندادم جواب نازنينه ديدم....خورد زنگ خونه گوشي

 بله؟:داد جواب ارسالن

 نيست؟ سمن ي خونه برداشتي؟مگه گوشيو چرا تو:نازنين

 !!شده چي نميگه که نميده؟خودش تلفنتو جواب که گفتي چي:ارسالن

 !بهش نگفتم خاصي چيز من ديگه همينطوريه نميشناسي؟؟اخالقش سمن تو:نازنين

 سمن؟:ارسالن

 !دادي جواب کردي غلط:من

 !!!ديگه بيخيال سمن:ارسالن

 ...کن تمومش!نميزنم حرف من:من

 !نميزنه حرف که جهنم به بگو:نينناز
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 مياي؟ ما با نازنين...نميزني حرف که جهنم به ميگه:ارسالن

 !!ميرسونه منو ساميار...نيستم حاضر هنوز من نه:نازنين

 !ميبينيمت پس باشه:ارسالن

 !بزن حرف رواني اون با يکم:نازنين

 ...فعال...باشه:گفت و خنديد ارسالن

 ..کرد قطع گوشيو

 نميزنه؟ حرف:ساميار

 .نه:نازنين

 !خب پايين برو:سايار

 بپوشم؟ چي:نازنين

 !که خريديم لباس:ساميار

 !پوشيدس خيلي:نازنين

 !کرديم صحبت پوشيدنت لباس درمورد ما:ساميار

 !!نيست؟ يادت بوديم رفته استخر!اي ديوونه تو آخه:نازنين

 !ايرانه اينجا...ميکرد فرق اونجا:ساميار

 ...عزيزم ساميار:نازنين

 درد رمس!ميکنم پاره تنت تو باشه باز لباست که ميدوني:گفت اخم با و کرد نگاش يکم ساميار

 !کرديم بحث امروز خيلي نازنين ميکنه

 ...کن خشک موهامو بيا:نازنين

 !تخت رو بشين:گفت و زد لبخند ساميار

 نميپوشي؟ لباس:برداشت سشوار ساميار و نشست نازنين
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 !نه فعال:نازنين

 چوقتهي موهاتو:کرد بغلش و بوسيد شونشو بعدم کرد خشک موهاشو حوصله با ساميارم نشست

 !نکن رنگ

 پاشم؟ ميذاري.باشه:نازنين

 ي خونه رسيدن بود 2ساعت ديگه ولي حاضرشه سريع کرد سعي نازنينم و بوسيدش آروم ساميار

 !آرشام

 !بوديم اونجا 8از ارسالن و من...بودن گرفته اونجا نامزديو داشت بزرگي باغ خونشون چون

 بيام؟ چند ساعت:ساميار

 .1...9:نازنين

 !ميام3ديره نه:ساميار

 !که اومدم 2تازه:نازنين

 !ميکنم عزيزم،خواهش نازنين:ساميار

 .بيا 3باشه:گفت و کرد باز در حرص با نازنين

 !باش خودت مراقب:ساميار

 !ميرقصيدن داشتن همه...بود شلوغ تقريبا....داخل اومد نازنين

 !ديگه نميومدي:مرواريد

 !بزگردم ناراحتي ندارما حوصله:نازنين

 !اونجاس ارسالن با سمن اونجا برو بيا شو خفه:مرواريد

 !باهام قهره:نازنين

 شد؟ شروع دوباره اوف:مرواريد

 اومدن؟ اينا پرهام...ديگه سمنه:نازنين

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر SingerDemor | شدم مي عاشق نبايد رمان

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

 

691 

 

 !بيا سريع بيار در لباستو برو!همن پيش همه آره:مرواريد

 کجاست؟ آرشام.باشه:نازنين

 !مياد االن بيرون رفته:مرواريد

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

 دهدي کوچشون تو ساميارو که آرشام اصرار به...بودن خورده شامم ميگذشت مهموني از ساعتي9

 بود رهامپ پيش!هست ساميار نميدونست نازنينم!!!بود جمعيت از دور ولي بياد کرد قبول ساميار بود

 !ميخنديدن و ميخوردن نوشيدني داشتن و

 !نکنه روي زياده نازنين سمن:ارسالن

 !نميکنه زياد هيچوقت!ميدونه خودشو حد...نه:من

 ديگه؟ نميرقصي:ارسالن

 .نه:من

 !نميرسيم کارا به بعد بريم کنيم خدافظي پس:ارسالن

 ...بريم خوبه:من

 و کردم راضيش ولي بود شده ناراحت يکم مرواريد اينکه با و کرديم خدافظي آرشام و مرواريد از

 !بياد نازنين تا خونه برگشتيم

 من...بودن منتظر و بودن کرده حاضر چيزو همه بودن ميالد و نيما و اشکان و آلفرد و رونيکا و ساالر

 و يهمهمون فهميدم دادم اس که ساميار به...بوديم منتظر و کرديم کامل تدارکاتو سريع ارسالنم و

 ...کردم هماهنگ باهاش

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

 خبر؟ چه ديگه:پرهام

 !نيست خاصي خبر هيچي:نازنين

 !شدم خسته شلوغي از من:پرهام
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 !همينطور منم:نازنين

 باال؟ بريم:پرهام

 !عزيزم بريم:نازنين

 !بود حواسش مهموني اول از...ميکرد نگاشون داشت مدت تمام ساميار

 !دوم طبقه اتاقاي از يکي تو و خونه داخل رفتن

 !بود شده تنگ برات دلم:گفت و شد نزديکش پرهام

 !همينطور منم:نازنين

 ...بوسيدن همديگرو

 !ميکرد نگاه اتاق به داشت گنگ ساميار

 !بگم بهت چيزي يه بايد من...پرهام نه:گفت و شد جدا ازش نازنين

 شده؟ چي:پرهام

 !کردم ازدواج من:نازنين

 ...بوسيدش بازم و نيست مهم:گفت و زد لبخند بود مستم کمي که پرهام

 ...کرد باز شدت با در ساميار

 ...ساميار:نازنين

 !ميکني غلطي چه من زن با آشغال:ساميار

 ...که شما!!تو؟؟ زن:پرهام

 ...صورتش تو زد مشت محکم بزنه حرف نذاشت ساميار

 ...ميکنم خواهش ساميار:نازنين

 ...االن همين بپوش لباس برو:ساميار
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 و رونبي رفتن پشتي در از و آرشام به زد زنگ...بيرون رفت و گرفت نازنينو دست و زد بازم پرهامو

 ...شدن ماشين سوار

 ...ميکرد گريه نازنين

 ..بهم زد زنگ ساميار

 داداش؟ جانم:من

 ...کنسله:ساميار

 !اومدن ها بچه...کشيديم زحمت کلي ما ساميار چي يعني:من

 !بده ترتيبشو سريع...کنسله گفتم:داد با ساميار

 شده؟ چيزي...ساميار:ترسيدم دادش از واقعا من

 !ميکنم خواهش...کن کنسل سمن:ساميار

 بعدا؟ ميزني حرف.چشم:من

 .آره:ساميار

 ...کرد قطع گوشيو خدافظي بدون

 .لطفا نشنوم صداتو...نکن گريه:ساميار

 ...نميخواستم من ساميار:نازنين

 .نشنوم چيزي:ساميار

 منم بودن رفته اونام و بوديم کرده جمع چيو همه و کردم عذرخواهي ها بچه از من....خونه رسيدن

 ...خونش ميره گفت ارسالنم و رفتم خودم ي خونه

 تشودس اخم با...کرد باز نازنينم طرف در.شد پياده ماشين از بست در و پارکينگ تو اومد ساميار

 ...خونه رفتن و گرفت

 !اُپن رو کرد پرت کليدشو...بود شده تزئين يکم خونه...کرد روشن چراغو کرد باز در
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 و نهک غافلگيرت ميخواد گفت دوستته کار همه.کردي خراب چيزو همه...کردي ميبيني؟خراب:ساميار

 !باشن رفته مهمونا پيش دقيقه 31 شايد...بگيره تولد برات

 ...ساميار:شد بلندتر هقش هق نازنين

 !ببر صداتو فقط!هيس:ساميار

 ...نميشه باورم!!من؟ چرا:بود شده جمع چشاش تو اشک

 ...بيرون رفت برداشت سويچشو

 !اتاق تو رفت گريه با نازنينم

 ...من به زد زنگ ساميار

 ...باال کجايي؟از ساميار جانم:من

 !بيا فقط..سمن بيا!سرکوچم...سمن نيست خوب حالم:ساميار

 !ميدي سکتم شده؟داري چت ساميار:من

 !دويدم سرکوچه تا و پوشيدم لباس سريع منم و کرد قطع

 يهو...شبودم نديده شکلي اين تاحاال!بود داغون شد پياده ماشين از ديد منو ساميارم ديدم ماشينو

 ...کرد گريه و کرد بغلم

 !براش ميشد بد وگرنه!بود خلوت کوچه شد خوب

 فراهم واسش چيز همه که سمن؟کجاشو؟من کردم اشتباه من؟؟کجاشو چرا؟؟چرا:ساميار

 کرد؟؟؟ اينکارو من با چرا!نميذاشتم کم هيچي...ميکردم

 حملت نميتونم!چشام جلوي!ديدم خودم چشماي با...کرد خيانت بهم نازنين:بود کرده بغلم محکم

 !کنم

 !شو ماشين سوار بريم بيا!عزيزم باش آروم ميکنم ميگي؟خواهش چي ساميار:من

 ...واسم کرد تعريف چيزو همه!فرمون پشت منم و ماشين تو نشست کردم کمک
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 ينکاروا بودم داده بهت که قولي بخاطر ولي بره يادش خيانت که بزنمش اينقد داشتم دوس:ساميار

 !!بهش نگفتم هيچي...نکردم

 ...کردم حرکت و کردم روشن ماشينو

 گريشو ومدمي پيش کم خيلي...ميکرد گريه ميزد حرف ساميارم و ميرفتم فقط ميرفتم کجا نميدونم

 بود دشدي واقعا ايندفه ولي ميکنه گريه ميديدم من که بود بار دومين اين شايد...ببينه کسي

 !داشت حقم...گريش

 ...خورد يکم خريدم آب براش...آورد باال يکم...داشتم نگه شد بد حالش

 !!ساميار کردي تب....ميري حال از داري...ميکنم خواهش...ديگه بسه برم قربونت:من

 !!نمياد چشم به قلبم تب مقابل در دارم االن که تبي:ساميار

 ...اونجا رفتيم زدم زنگ ارسالن به و خريدم سرم و دارو...داشتم نگه داروخونه يه

 فشارشو ارسالن و کشيد دراز کاناپه رو...خونش برديم ساميارو کرد کمک پايين اومد ارسالن

 ...بهش کرد وصل سرم بود درست خودم تشخيص...بود پايين خيلي...گرفت

 بزرگه که دومي تو ظرفم... اوله کشوي تو..بيار سفيد تمييز دستمال با ظرف يه برو:ارسالن

 ...باشه سرد آب...هست

 .باشه:من

 !گذاشت خيس دستمال سرش رو ارسالن و آوردم سريع

 ...بود برده خوابش...شد قطع تبش

 .هست حواسم من بخواب اتاق برو جان سمن:ارسالن

 ...نميتونم ارسالن نه:من

 !!دربيار مانتوتو...راحتي هرجور:ارسالن

 وسيدمب پيشونيشو و کشيدم ساميار سر به دستي...اتاق تو برد و بهش دادم آوردم در مانتومو:من

 ...برد خوابم همونجا و
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 !بودم ارسالن اتاق تو شدم بيدار

 !بود خوب سايار که ظاهر به!ميخوردن صبحانه ساميار با داشتن...بيرون رفتم

 !!ميخورين؟ صبحانه من بدون:من

 !سالم:لبخند با ساميار

 !بود گشنش داداشت!ببخشيد:ارسالن

 بهتري؟:گفتم و کردم بغل ساميارو

 !بشين بيا...عزيزم آره:گفت و ريخت بهم موهامو ساميار

 ...خورد زنگ گوشيم

 ..برات ميارم من بشين:ارسالن

 ...مرسي:من

 ساالره:آورد گوشيمو ارسالن

 جانم؟:من

 خاموشه؟ گوشيش چرا ساميار!!شمادوتا؟؟ هستين گوري کدوم:داد با ساالر

 مگه؟ شده چي نميدونم!ساالر؟؟ چته:من

 !بود مرده نازنين بودم رسيده دير خونش رفتم شد خوب!!بشه؟ ميخواستي چي:ساالر

 ميگي؟ داري چي:تعجب با من

 !بيمارستان آورديمش رونيکا و من:ساالر

 !باشه:من

 ...باشه داشته خوبي توضيح ساميار اميدوارم!!سمن؟؟ شده چي:ساالر

 ...بودم شوک تو هنوز من...کرد قطع

 خوبي؟ سمن:ارسالن
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 !نازنين:من

 چي؟ نازنين:نگراني با ساميار

 !بکشه خودشو ميخواست:من

 ....رفت شد بلند يهو ساميار

 !بيام منم بمون ساميار:من

 !رفت زودتر

 !ميريم هم با حاضرشو:ارسالن

 ... پوشيدم لباس سريع

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

 کجاس؟:ساميار

 قرمزه؟ اينقدر چرا چشات!!ايه؟ قيافه چه اين:تعجب با ساالر

 کجاس؟:ساميار

 !پيششه رونيکا:ساالر

 !ساميار:گرفت دستشو ساالر..بود اونجا نازنين که اتاقي سمت ميرفت داشت

 !رسيدم منم

 !ميده توضيح سمن:ساميار

 !بود سرش باال دکترم!اتاق تو رفت

 ...سالم:رونيکا

 دکتر؟ خوبه حالش:داد تکون سر فقط ساميار

 هستين؟ همسرش شما:دکتر

 !بله:ساميار
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 يآسيب رگشون به!مياد بهوش ديگه ساعت نيم تا!خوبه ولي بود رفته ازشون زيادي خون:دکتر

 !نباشيد نگران ولي!رفته ازشون زيادي خون همين واسه بود شده بريده بدي جاي ولي نرسيده

 ...کرد تشکر و کشيد راحتي نفس ساميار

 ...ساالر پيش ميرم من:رونيکا

 !رونيکا ممنونم:ساميار

 فتگ که اتاق تو برم خواستم...کردم تعريف ساالر واسه چيزايي يه سريع!بيرون اومد زد لبخند

 !باشن تنها بهتره

 !خودت؟؟ با کردي چيکار:گرفت گريش بازم...بوسيد دستو زد کنار صورتش از موهاشو ساميار

 !نکنه گريه نميتونست روتخت شد خم و گذاشت خودش دستاي رو سرشو

 ...کرد صداش اي گرفته صداي با نازنين

 مدام شوصورت و گلو زير و کرد بغلش ساميار و زد جوني بي لبخند نازنين...کرد بلند سرشو ساميار

 غلط!نهم تقصير!عزيزم ببخشيد!گذاشتم تنهات که کردي؟ببخشيد اينکارو بامن چرا:بوسيد مي

 !شو خوب ميکنم خواهش!نازنين کردم

 غلط بگم بايد من!!ميکني؟ خواهي معذرت تو چرا!!مهربوني؟ اينقدر چرا آخه لعنتي:گريه با نازنين

 !!کردم

 لتحم نميتونستم...رفتم چشات بارون همين نديدن بخاطر ديشب:کرد پاک اشکشو ساميار

 ميفتاد برات اتفاقي اگه!کردم فراموش ديشبو شدم بيدار خواب از ولي ببخشمت نميتونستم!کنم

 !ميکردم چيکار من

 !نخوابيدم!بود سخت خيلي ديشب ساميار:نازنين

 اگه نازنين!!باشي؟ خوشحال تو که کنم چيکار ديگه من!ميکردي اينکارو نبايد!نخوابيدم منم:ساميار

 !عزيزم ببخش منو!ميگذرم شغلمم از بخواي

 !بوسيد شدشو پانسمان دست و شد جدا ازش آروم

 !!!لطفا نکن گريه ساميار:نازنين
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 !بيرون اومد و بوسيد سرشو لبخند با ساميار

 !ساميار:من

 !نازنين پيش برو!خوبم من:ساميار

 !بيرون برد ساميارو ساالر

 !دارم اورژانسي مريض من سمن:ارسالن

 !ميام االن ميذارم تنهات ببخشيد رونيکا!مرسي ارسالن برو:من

 کردي؟ غلطي چه!احمق ي دختره:زدم داد گريه با و نازنين پيش رفتم

 !نزن داد ببند دهنتو سمن:نازنين

 !کرديم گريه هردو!کردم بغلش

 واقعا!ميکرد خواهي معذرت ازم اون همش!نگفت هيچي ديشب اتفاق از اصن سمن:نازنين

 ...نگفت هيچي!عاشقشم

 زديرو چرا که ميکردم لعنت خودمو همش راه تو!ديد اينطوري تورو وقتي بگه ميتونست چي:من

 !ندادم تلفنتو جواب

 !..ديگه گاوي:نازنين

 !کنارش تخت رو نشستم و خنديدم

 !!سمن ببخشيد:نازنين

 چي؟ واسه:من

 !نداره اهميتي هيچ اصن نبخشيم خب ولي!چي همه:نازنين

 ...نگفتم چيزي و خنديدم

 جون؟ نازنين بهتري:اتاق تو اومد رونيکا

 !خوبم!عزيزم آره:نازنين
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 !بودم کشيده زحمت کلي!شد خراب تولد:من

 !ميکشي زحمت دوباره عزيزم نداره اشکال:نازنين

 !ندارم وقتشو ديگه:من

 !بدي بايد که کادو:نازنين

 ...اومدن هم با ساالر و ساميار

 !بريم بايد:ساميار

 بيرون؟ بريم چطوري:من

 !ديگه ميکنم بغلش:ساميار

 !ميبيننت!بيمارستان شلوغه!ساميار نميشه:من

 !تره مهم زنم...جهنم به:ساميار

 ...نميشه!!آخه؟؟ ميکني لج چرا جان ساميار:ساالر

 !ميبرمش خودم!همونه من حرف:ساميار

 !بيا ما با تو سمن:ساالر

 نشي؟ ديده بزاري کاله حداقل ميشه پس...باشه:من

 !!بيارم؟؟ کجا از کاله:ساميار

 بيارم؟ هست،برم ماشينت تو:من

 !بيار برو:نازنين

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

 !رسونديم رونيکارو اول ساالر و من...خونه رفت سريع ساميار

 !ماشين تو

 !نبود نازنين از بهتر حالش!داشت تب!زد سرم ديشب ساميار:من
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 !بمونن باهم نميتونن اينطوري!ميکنن اذيت همديگرو خيلي:ساالر

 !!نگو خدا تورو!ميکنه ديوونم فکرشم حتي:من

 بايد اون!رهمقص بيشتر نازنين!!چي؟ پيشش نميرفتم من اگه!!ميفهمي؟؟ ميمرد داشت نازنين:ساالر

 !ساميار نه بياد کوتاه

 !هردوتاشونه تقصير:من

 !بخوريم ناهار جا يه برم ميخوام نارم رو خونه ي حوصله من:ساالر

 !باشه:من

 ميري؟ کي:ساالر

 !ديگه هفته:من

 نيستي؟ من عروسي!زود چقد:ساالر

 !بهتره برم زودتر:من

 چي؟ ارسالن:ساالر

 !دوسته يه فقط اون...هيچي:من

 !داري دوسش تو ولي:ساالر

 هک اول همون از!بگذرم ميکنم تالش براش چندساله که چيزي از عالقم بخاطر نميتونم من:من

 که االح ولي ميموني تنها!نداري اونجا کسيو ميگفت همش ساميار ولي! ميرفتم بايد کردم شروع

 !هست مادربزرگ

 !ببره تورو زودتر ميتونست وگرنه هست چيزي يه دنبال بود؟؟؟اون کجا سال همه اين:ساالر

 !ميکنه تنهايي احساس تازه شايد:من

 !مشکوکه حال هر به:ساالر

 !داشت نگه هميشگيمون رستوران جلوي

 !خونه برگشتيم خورديم که ناهار
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 !بخوابم يکم ميرم من:ساالر

 !ها بچه پيش ميرم من...باشه:من

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

 !يکم بخواب:ساميار

 !بخوابم نميتونم ميکنه درد سرم:نازنين

 ...کرد نگاش فقط نشست کنارش ساميار

 !!زدم در

 !کن باز در برو!شدم تموم ديگه بسه:نازنين

 !کرد باز در اومد لبخند با و بوسيد گونشو ساميار

 !سالم:من

 !اومدي خوش:ساميار

 خوبه؟ حالش:من

 !آره:ساميار

 !اتاق تو رفتيم

 نخوابيدي؟ چرا:من

 بودي؟ کجا!نميتونم:نازنين

 خوردين؟ ها شما!خورديم ناهار رفتيم:من

 !گرفتم غذا بيرون از آره:ساميار

 !!که؟ نگفتين چيزي کسي به:من

 استراليا؟ رفتن باهم اينا مامان ميدونستي تو!نميدونه هيچي هيچکس...نه:ساميار

 کي؟!!نه:من
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 !داشت دفاعيه مامان!پيش روز دو:سامار

 اونجا؟ چرا:من

 !نميدونم:ساميار

 !خورد زنگ گوشيم

 بله؟:من

 کجايي؟.سالم:آلفرد

 چطور؟!ساميار ي خونه:من

 !مهمه بزنيم حرف بايد:آلفرد

 ...فردا!نميتونم امروز:من

 !اونجا ميام دارم:آلفرد

 شده؟ چيزي:من

 !برم تو از زودتر بايد من:آلفرد

 چرا؟:من

 !نميشه تلفن پشت ميدم توضيح برات:آلفرد

 .منتظرم بيا...باشه:من

 ...کردم قطع

 شده؟ چيزي:ساميار

 !3بگه بهم مهم چيز يه مياد داره.برم زودتر بايد گفت آلفرد...کنم فک يعني...آره:من

 بري؟؟؟ ميخواي تو کي اجازه با آخه:زد داد يهو ساميار

 !!خودم:گفتم خونسرد خيلي

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر SingerDemor | شدم مي عاشق نبايد رمان

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

 

713 

 

 اهاتب کاري و کردم موافقت که نيست معني اين به نگفتم هيچي من هي!ميکني غلط تو:ساميار

 !ببين حاال!ميکنم الخروجت ممنوع خودم!ندارم

 حالي چه من نميفهمي که تو!!!نرم که بيار دليل نرم؟؟؟يه چرا:شدم بلند و شدم عصبي منم

 !!!ميفهمي؟؟!!دارم

 .برو سمن!ديگه بسه:نذاشت نازنين که بگه چيزي خواست ساميار

 ...نميره نه:ساميار

 .سمن برو...ساميار:نازنين

 ...خودم خونه رفتم سريع

 !!ميکنه؟ بدتر سرش ميزني داد ميدونستي:نازنين

 !!!بزنم؟ حرف ماليمت با چقد ديگه:ساميار

 !نکني دخالت بهتره پس بگيري تصميم اون بجاي نداري اينو حق تو:نازنين

 ازيهب مسخره آخه:شد خيره روبروش به و تخت رو نشست و کشيد موهاش به دستي کالفه ساميار

 ترانه تا7!اونه مال هاش ترانه ي همه شهاب جديد آلبوم!داره چي همه ماشين خونه پول!رفتنش

 !شهاب از گرفت تومن31 هرکدوم براي بود

 !!خبره؟ چه!!ميشه؟ مگه!!چي؟؟:نازنين

 شونواس کشيده زحمت کلي گفت!نکرد گوش گفتم بهش کشيدم،هرچي خجالت خيلي من:ساميار

 !حقشه

 !!آخه داره کار گفتنم شعر:!نازنين

 نميکنه؟ درد دستت:ساميار

 ساميار؟.نه:نازنين

 جانم؟:ساميار

 !کن نگاه منو:نازنين

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر SingerDemor | شدم مي عاشق نبايد رمان

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

 

714 

 

 .عزيزم بگو:گفت و کرد بغلش...تخت رو رفت لبخند با ساميار

 !نيستي داري تور که توام...سرميره حوصلم...ميشم تنها من بره سمن:نازنين

 شيطون؟ ميخواي چي:گفت و گرفت دستشو نشست روبروش گرفت فاصله ازش ساميار

 ...نره سر حوصلم ديگه که باشه ميتونه ماماني خوشگل دختر يه خب اينکه:نازنين

 هترب!نيست خوب حالت که االن ولي...خدامه از که من..عاشقتم:کرد بغلش محکم و خنديد ساميار

 !بعد شدي

 !ميکشم خجالت!نه مامانت پيش ولي!برم دکتر حتما بايد:نازنين

 !بيرون بريم حاضرشو!ميکنم پيدا برات خوب دکتر يه عزيزم باشه:ساميار

 کجا؟:نازنين

 ...حاال:ساميار

 !برام بيار لباس باشه:نازنين

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

 !اومدم موقع بد ببخشيد:آلفرد

 !بگو نه:من

 !بياي تنها نميشه که توام...برم ام96بايد هاومد پيش مشکلي واسم من:آلفرد

 بايد حتما نوشتم ترانه يه ساميار واسه...بودم کرده ريزي برنهمه ام97خود تا من زوده آخه:من

 !بخونمش

 ...نمونه زنده ممکنه...ممکنه...مريضه مادرم من آخه:آلفرد

 ...نکرد گريه ولي!انداخت پايين سرشو و شد جمع چشاش تو اشک گفت که اينو

 ...ميشه خوب...نباش ناراحت:کردم بغلش نشستم کنارش رفتم

 !نبود بليط ولي ميرفتم فردا همين بايد:آلفرد
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 ساميار؟ به بگم...برات بگيرم بليط زودتر ميتونستم شايد!ميگفتي من به کاش اي:من

 نمياي؟ تو!ممنون نه:آلفرد

 !بزارم تنهات وضعيت اين تو نميشه کشيدي زحمت کلي تو!ميام باهات حتما چرا:من

 بخوام؟ ازت چيز يه ميتونم:آلفرد

 !!بگو:من

 ميکني؟ ازدواج من با:آلفرد

 !جلوم اومد ارسالن ي چهره لحظه اون فقط

 !بگي چيزي االن نميخوام:گفت سريع ديد متعجبمو ي قيافه که آلفرد

 !داشتم کم همينو!خورد زنگ گوشيم

 کيه؟:آلفرد

 !ارسالن:من

 !بده جواب...ميرم من:شد بلند و زد لبخندي آلفرد

 الو؟:من

 !نکردم خدافظي ديگه ببخشيد:ارسالن

 !نيست مهم نه:من

 !نيست هميشه مث شده؟صدات چيزي:ارسالن

 !يکم مياد خوابم.نه:من

 خوردي؟ ناهار!بخواب يکم برو خب:ارسالن

 .کنم استراحت يکم ميرم من.آره:من

 بزنيم؟ حرف باهم شب ميشه:ارسالن

 چي؟ درمورد:من
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 .دنبالت ميام.بهت ميگم شب:ارسالن

 مياي؟ چند ساعت باشه:من

 .ميام 2 شلوغه سرم خيلي امروز:ارسالن

 بيام؟ من ميخواي.باشه:من

 !گرفت اومد مامانم ماشينمو من چون ميشه خوب خيلي که اينطوري:ارسالن

 گرفت؟ چرا!ميام پس:من

 !بيرون بره دوستاش با ميخواست:ارسالن

 !ميام 2پس باشه:خنديدم

 !مرسي:ارسالن

 !ميمونم منتظرت پارکينگ تو!نمياما داخل:من

 چرا؟:ارسالن

 !ندارم بخشو پرستاراي ي حوصله:من

 !کرد خدافظي و خنديد

 !بيرون رفتن نازنين جديد ماشين با ساميار و نازنين

 !دارما کنسرت فردا:ساميار

 تهران؟ همين:نازنين

 !شده شروع تورم!ديگه آره:ساميار

 شهرا؟ کدوم ديگه:نازنين

 !رشت،ساري،شيراز بعد تهران،کيش از بعد:ساميار

 چي؟ جديد آهنگ:نازنين

 !جوانه راديو رو امشب:لبخند با ساميار
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 بهم؟ نگفتي جدي؟چرا:نازنين

 !کن گوش برو ميره جا همه امشب!ديگه نشد:ساميار

 نشنيدم؟ مگه:نازنين

 ...نه:ساميار

 !!اسمش؟؟:نازنين

 !ميفهمي امشب:ساميار

 !بگو!نکن اذيت ساميار:نازنين

 نداره؟ اشکال لواسون برم ميخوام:ساميار

 !بگو نپيچون:نازنين

 !عشقم نميشه:ساميار

 !کنجکاوي از ميميرم شب تا:نازنين

 !نکن فک بهش!نميميري نه:ساميار

 داري؟ کنسرت تو ميمونم تنها من:نازنين

 !زديم حرف قضيه اين درمورد ما:ساميار

 چندمه؟ کيش:نازنين

 !98 و 97:ساميار

 نيستي؟ ميره سمن:نازنين

 !نيستم نه:ساميار

 !ببيني نرفتنشو ي صحنه بايد!خواهرته ساميار:نازنين

 !!آره؟ نميدونم من که ميدوني چيز يه تو:ساميار

 !شايد:نازنين
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 !مهمه واسم چقد سمن که ميدوني!بگو خب:ساميار

 !برو سفرتو تو!نميشه نه:نازنين

 !نيست ساالرم:ساميار

 !نباشين هيچکدوم ميشه ناراحت خيلي!ديگه نبر اونو ساميار:نازنين

 !بياد سمن بخاطر بعد بمونه ام97فقط شايد:ساميار

 !جوگيره حد از بيش ديگه که سمن!نميکنم درک تارو سه شما کال من:نازنين

 ...دارم قبول اينو:ساميار

 ....ويال رسيدن

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

 سمن؟...که خوابي تو...اِ:اتاقم تو اومد ساالر بود 7ساعت

 !ندادم جوابي

 !دختر شد 7ساعت...پاشو سمن:داد تکونم و تخت رو نشست اومد ساالر

 !شد ديرم واي:من

 بري؟ ميخواي کجا:گفت و ريخت بهم بيشتر ريختمو بهم موهاي خنديد ساالر

 !بيرون بريم ارسالن با قراره شام:من

 !که خوبه خب:ساالر

 .کردم گريه..کردم بغل ساالرو يهو

 شده؟ چي سمن:نگراني با ساالر

 تربيش ميکني دعوام که وقتايي ساالر!پيشمي که ماهه چند همش!ميشه تنگ برات دلم من:من

 !دارم دوست

 !!بچه؟ مگه اي ديوونه:گفت و خنديد ساالر

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر SingerDemor | شدم مي عاشق نبايد رمان

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

 

719 

 

 ...کرد بغلم اونم

 پيشم؟ بياي ماه هر ميشه:من

 !که هست عزيزت مادربزرگ:ساالر

 ميشه؟ حسوديشون اون به همه چرا:من

 !داره ارزش بيشتر تو واسه ماها ي همه از اون چون:ساالر

 !نداره فرقي من واسه.ساالر نه:من

 !بمون پس:ساالر

 !نميشه:من

 اگه!رون نميگم ديگه!پيشت بيام ميدم قول!رونيکا بعد تويي اول که ميدوني!عشقم پاشو:ساالر

 !داري فرق همه با واسش!داره حق که ميدوني! نشو ناراحت ميگه چيزي ساميارم

 !گذاشت 98 و 97 کنسرتشو عمدا!فرودگاه نمياد اون:من

 !تو با خدافظي اونم متنفره خيلي چيز يه از گفت بهم:ساالر

 .کنم خدافظي باهاش بخوام دارم حق من ولي:من

 !لوس!ايندفه ميزنم کني گريه!کردي خيس لباسمو ديگه پاشو:ساالر

 !شستم صورتمو رفتم و خنديدم

 !بخرم چي نميدونم!بخرم کادو واسش ميخوام ساالر:من

 بخري؟ کادو ميخواي چرا:ساالر

 !ميرم دارم که ميگم بهش امشب:من

 !سمن ميشه داغون:ساالر

 ؟؟!!نشي عصباني ميدي قول بگم چيز يه ساالر:من

 !باشه چي داره بستگي:ساالر
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 !نميگم پس:من

 !بگو!ميدم قول:گفت و نشستم کنارش کشيد دستمو ساالر

 !کرد ازدواج درخواست ازم آلفرد:من

 !!کرد غلط:ساالر

 !نشي عصبي دادي قول ساالر:من

 گفتي؟ چي تو:اخم با ساالر

 ساميار و تو مث آلفردو من.رفت.بگم چيزي نذاشت اصال يعني..نگفتم هيچي من:من

 .نميشه!ميبينم

 !بري اون با نميدم اجازه ديگه من:ساالر

 .مريضه مادرش...برم تنها بايد من ميره من از زودتر اون:من

 .نميشه که تنها:ساالر

 .بمونم قراره خودش ي خونه.دنبالم مياد مادربزرگمون ي راننده اونجا.که نيستم بچه:من

 .نشه ديرت حاضرشو پاشو:ساالر

 ...رفت و شد بلند خودشم

 ...بمون ساالر:من

 جانم؟:ساالر

 اي؟ خونه:من

 .لواسون رفتن گفت زد زنگ ساميارم.اينا رونيکا ي خونه ميرم نه:ساالر

 ...باشه:من

 !براش بخر ساعت!تندنريا:ساالر

 ...خدافظ...عزيزم چشم:من
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 اساژپ يه رفتم واسم بود خريده ارسالن که اي پورشه با...شدم حاضر منم...رفت و زد لبخند ساالر

 ساک يه تو شيک خيلي تومن711حدود خريدم براش تراست ساعت و بود ساعت مخصوص که

 !بيمارستان سمت رفتم خريدم رزم شاخه يه و گذاشتم خوشگل

 ...بهش زدم زنگ...رسيدم 2دقيقا

 جانم؟:ارسالن

 .درم دم:من

 .آخريه دارم مريض تو؟يه بياي ميشه:ارسالن

 .ميمونم منتظر همينجا:من

 .داخل بيا نه:ارسالن

 .ميکردن نگام در دم همون از...داخل رفتم و کردم پارک کامل ماشينو.باشه:من

 ...اتاقش سمت رفتم

 !داخل بريد نميتونيد خانوم ببخشيد:پرستار

 ...کرد نگام يکم باز دهن با سمتش تابرگشتم

 چرا؟:من

 !دمورگانين خانوم که شما واي:-

 دارن؟ مريض پارسا آقاي!خودمم!خب:من

 .لطفا بشينين بفرمايين بله..آ!!ها؟؟:-

 !شلوغه اينجا!بمونم منتظر داخل من نداره خاصي کار مريضشون اگه بپرسين برين:من

 و من طرف برگشت که کنه باز اتاقو در خواست...ميگم بهشون االن چشم بله:-

 اومده؟ کي بگم...ببخشيد:گفت

 !گفتي اسممو االن همين!!چي؟ يعني:من

 !ببخشيد بله:-
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 ...خانوم...دکتر آقاي ببخشيد:کرد باز اتاقو در

 !داخل بفرستشون:گفت سريع ارسان

 !لطفا بفرمايين:گفت من به رو پرستار

 يارسام خواهر منم ديگه آره:ميگفتن پرت و چرت داشتن که بود ديگه پرستار دوتا پيش حواسم

 !ميگيرم خودمو کلي باشم

 !ميکنه اينطوري اين خوانندست اون!خواهرشه خوبه حاال:-

 داخل؟ نميرين!!دمورگان خانوم:-

 اميارس خواهر خودتون بقول اونم نميدونين کسي از چيزي وقتي:دوتا اون سمت رفتم عصبانيت با

 !نگين پرت و چرت سرش پشت

 به نوم اينکه به ندارم نيازي من!!ميدونستين؟ اينارو!منه مال آهنگسازي!منه مال آهنگاش ي ترانه

 ...مادر ميدونستين اگه حتما!برادرمه که اون!بشناسن برادرم نام

 شده؟ چيزي:ارسالن

 !!اومدي موقعي خوب ارسالن...بيفتم دردسر به بود نزديک من خداي

 !نه:من

 خانوم؟ اين کين ميدونين:گفت و انداخت بودن شده خفه که دوتا اون به نگاهي ارسالن

 !انداختن پايين سرشون هردو

 !باشين منتظر اتاقم تو ممکنه اگه جان سمن:ارسالن

 ...ارسالن اتاق تو رفتم و انداختم اونا به نگاهي نيم

 !اخراجين سه هر:ارسالن

 ...که ما دکتر آقاي:-

 !بودم نزده حرفي من:-

 !ميرين االنم همين!ميزنم بار يه حرفمو که ميدونين:ارسالن
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 !نبود مريضش..بودم نشسته...اتاق تو اومد

 ...گفتن چيزي اگه:ارسالن

 !لطفا بريم!نيست مهم:من

 ....رفتيم کرد عوض لباسشو و داد تکون سري

 ....شديم ماشين سوار...نکردم توجهي...ميکردن نگام ناراحتي با پرستارا

 بهشون؟ گفتي چي:من

 !اخراج:گفت ريلکس خيلي ارسالن

 !گفتن چي نميدوني که چرا؟تو!ارسالن:من

 !بودن پررو خيلي!نيست مهم:ارسالن

 !شماس مال اين:سمتش گرفتم برداشتم عقب از کادوشو

 چيه؟ واسه...پس!نيست مردم روز!نيست که تولدم:گفت خاصي لبخند و تعجب با ارسالن

 !بخرم کادو برات داشتم دوست!همينطوري:من

 !عزيزم گلي خودت!مرسي:کرد بو يکم درآورد گل اول

 !!نشو لوس:من

 !!مرسي سمن:کرد بازش و آورد بيرون ساعتم ي جعبه و خنديد ارسالن

 ...نيومده خوشت اگه:من

 !العادس فوق اين!!!نياد؟؟ خوشم ميشه مگه:ارسالن

 !ممنونم:بوسيد گونمو غافلگيرانه خيلي

 تبه چطوري!ميشه تنگ برات دلم خيلي!!بزارم؟؟ تنها چشمارو اين چطور من...کردم نگاش فقط

 بگم؟

 شده؟ چيزي:گفت و کشيد جلو يکم روسريمو ديد ناراحتمو نگاه ارسالن
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 برم؟ کجا!نه...نه:من

 !دربند بريم:وگفت دستش تو انداخت منو ساعت و آورد در خودشو ساعت ارسالن

 !ها شلوغه:من

 !کن تحمل شب يه!همونجا بريم:ارسالن

 !باشه:من

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

 !نازنين شام بيا:ساميار

 کردي؟ درست چي:آشپزخونه تو اومد نازنين

 !چيه نميدونم!شده خوشمزه!بخور:ساميار

 !ميز پشت نشستن

 اينجاييم؟ امشب:نازنين

 !ندارم رانندگيو حال من...ديگه آره:ساميار

 !کردن جمع ميزو باهم و خوردن غذاشون

 بزنيم؟ قدم بريم:ساميار

 !بريم:نازنين

 ...بپوشي بدم گرم چيز يه بهت بيا!بيرون سرده:ساميار

 ...باغ وت رفتن و پوشيد سويشرت خودشم...پوشيد!داد خودشو بافت بهش و ساميار اتاق تو رفتن

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

 ...بود شلوغ دربند ميزدم حدس که همونطور

 !گفتم ديدي:من

 ...بشينيم اونجا بريم!نزن غر سمن:ارسالن
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 کامال روسريم...ميده کيف خيلي خوردن غذا باز فضاي تو نشستيم رفتيم بود گفته که قسمتي سمت

 !بود گرفته صورتمو جلوي

 شدي؟ ديوونه:ارسالن

 ميفهمي؟ ساميارم خواهر:من

 !بزنين قدم عادي نميتونين حتي!ميکنين تحمل چجوري شماها نميدونم من:ارسالن

 !نميده نشون نازنينو هيجا ساميار همين واسه:من

 !حساسه خيلي!هست دوروبرشم مرداي بخاطر که اون:ارسالن

 !آره:من

 !اومدين خوش...سالم:کرد صدا گارسون ارسالن

 ميخوري؟ چي شما.ممنون:ارسالن

 !برام بگير ميخوري خودت هرچي:من

 ...خانوم شما:گفت و کرد نگاه منو يکم گارسون

 ...آروم لطفا:من

 !اومدين خوش بازم!نباشيد نگران...بله...آ:گارسون

 .ممنون:من

 !جوجه تا9.برگ تا9:ارسالن

 نوشيدني؟:گارسون

 !تلخ...دلستر:ارسالن

 مخلفات؟:گارسون

 !ممنون نه:ارسالن

 !بود گوشيش به حواسش!بگم بهش کم کم بايد...رفت
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 ارسالن؟:من

 جانم؟:کرد نگاه توچشام سريع

 .بگم بهت چيزي يه بايد من:من

 شده؟ چيزي:گرفت دستمو...شد نگران

 ...شايد...نه:من

 !بگو سمن:ارسالن

 !ميرم شنبه5من:من

 کجا؟...ک:ارسالن

 !لندن:من

 برميگردي؟ کي:ارسالن

 ...واسه!ميرم ارسالن:من

 ميري؟ کي با!نده ادامه:ارسالن

 !بود خونم امروز آلفرد ولي بدوني نبايد شايد نميدونم راستش!تنها:من

 !!خب؟؟:کرد اخم

 ...ازدواج درخواست ازم:من

 !غربتي ي پسره!کرد غلط:گفت عصبي ارسالن

 !که نشد چيزي ارسالن:من

 ...گذشتش وقتي بگه اينو کرد جرئت چطور:ارسالن

 !ارسالن نبودي اون از بهتر نبودي؟توام تو:من

 ...ديگه که االن:ارسالن

 !کنم بحث ندارم دوس:من
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 ميتوني؟!کني ول منو نميتوني تو:ارسالن

 ...مياره داره غذامونو:من

 ميري؟ واقعا:ارسالن

 .آره:من

 نيستم؟ مهم من:ارسالن

 ميترسم!تنهاست مادربزرگم!ميرم ولي!شدم آره!!شدم؟ عاشقت بشنوي ميخواي:شدم عصبي

 !بيفته براش اتفاقي

 !!دادي؟ ترجيه عشقت به خوانندگيو تو:ارسالن

 .آره:من

 !نميشناسمت:ارسالن

 نکني؟ کوفت غذارو ميشه ارسالن:من

 .نگفت چيزي و کرد نگام

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

 سردته؟:کرد نزديک خودش به اونو و کرد حلقه نازنين ي شونه دور دستشو ساميار

 .نه:نازنين

 کنم؟ خواهشي يه ميشه:ساميار

 !بگو!!نشه؟؟ ميشه مگه:نازنين

 !بود رفته فرودگاه تا!شدي باعث تو اوندفم!نره سمن کن يکاري:ساميار

 کنم؟ تصادف عزيزم؟دوباره کنم چيکار:نازنين

 !بکن فکري يه!!حرفيه؟ چه اين:ساميار

 !کنه کمکت ميتونه يکي فقط:نازنين
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 کي؟:ساميار

 .ارسالن:نازنين

 شدي؟ارسالن؟ ديوونه:خنديد ساميار

 !آره:نازنين

 داره؟ دوسش سمن يعني:ساميار

 .باهمن االنم.مطمئنم:نازنين

 ...درآورد جيبش از گوشيشو ساميار

 بخري؟ منم واسه اينو نميخواي تو:نازنين

 .واست ميگيرم ميرم فردا!نه گفتي تو.که گفتم بهت چندبار من..اِ:ساميار

 ...مرسي:نازنين

 ...خورد زنگ گوشيم

 ساميار؟ جانم:من

 کجايي؟:ساميار

 .بيرون:من

 کجا؟:ساميار

 .دربند:من

 باکي؟:ساميار

 شد؟ شروع دوباره ساميار:من

 کي؟ با سمن:ساميار

 .ارسالن منو:من

 بردي؟ ماشين تو!بيا آروم شلوغه اونور...خب:کرد نگاه نازنينو ساميار
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 .آره:من

 .باش خونه 39از قبل.باشين مراقب:ساميار

 اي؟ خونه تو.باشه:من

 !خونه ميزنم زنگ 39.لواسونم نه:ساميار

 ...خدافظ.خونم39.چشم:من

 ...کرد قطع

 بود؟ چي باش خونه39!!ميديا گير:نازنين

 !خطرناکه!بمونه بيرون بيشتر پسر بايه نداره دليلي:ساميار

 ميشه؟ خطرناک بگذره 39از!!نيست؟؟ خطرناک 39تا:نازنين

 !خورده اعصابم نازي کن ول:ساميار

 !خورده که کرده غلط:نازنين

 ...کنم عوض دستتو پانسمان باال بريم:ساميار

 !سمن بدون!بزنم قدم ميخوام االن!واسم کن عوض بعد خونه رفتيم!نميخواد:نازنين

 !حسود:ريخت بهم موهاشو ساميار

 !ميشه حسوديم دوستمم به که کردي کاري ببين:نازنين

 !شوهرت خواهر:ساميار

 !بوديم گرفته طالق االن تا باش مطمئن تا وگرنه!دوستمه اول:نازنين

 چرا؟:گفت و خنديد ساميار

 !نميسازن باهم خواهرشوهري و عروس هيچ چون:نازنين

 نيستن؟ خوب باهم رونيکا و سمن االن يعني:ساميار

 !نداره دوسشم خب ولي نمياد بدش رونيکا از سمن.نه:نازنين
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 .ساالر بيچاره:ساميار

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

 !ميکرد گيرانند ارسالن...ماشين تو

 بزنيم؟ قدم نگهداري پارک يه ميشه:من

 !نگهداشت پارک جلوي دقيقه چند از بعد

 ...شديم پياده

 !نکنه دعوات داداشت...33311:ارسالن

 !خورد زنگ گشيم بگم چيزي خواستم تا

 الو؟!!...يکيه اين نوبت حاال:من

 بيرونين؟ هنوز:ساالر

 !آره:من

 !نميري خونشم!باش خودت مراقب باشه:ساالر

 .باشه:من

 ...رفتي بفهمم سمن:ساالر

 !باشه.ديگه نکن ديوونه اه:من

 شدي؟ عصبي چرا حاال:خنديد ساالر

 دباي دوتارو شما جلوي کي!ميگي ديگه چيز يه ميزني زنگ تو!باش خونه 39تا ميزنه زنگ اون:من

 بگيره؟

 !ميکنيم فرق ما:ساالر

 نداري؟ کار!ميدونم آره:من

 !بامن ساميار!نداره اشکال ديرکردي.نه:ساالر
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 ...خدافظ!مرسي.خودم ميدونم:من

 !کرد قطع و خنديد ساالر

 ميخوري؟ بستني:ارسالن

 !داره ضرر صدام واسه نه:من

 !خوردي روغني امشب همه اون!نميشه چيزي بار يه حاال:ارسالن

 !باشه:من

 !ديگه شکالت و پسته:ارسالن

 ...ولي آره:من

 !ميدونم که اينه مهم:ارسالن

 !بود خلوت خيلي...ميزديم قدم پارک تو...گرفت بستني رفت و زد لبخند

 نيست؟ سردت:ارسالن

 !نه:من

 و تانوبيمارس سهام!بزارم تنهات نميتونم من!سمن ميام باهات منم:وايساد روبروم و گرفت دستمو

 !باهات ميام!ميفروشم رستورانو

 ...من بخاطر نميخوام!نميشه:کردم بغلش و زدم لبخند

 !ميام يامن!بمون تو يا!هست خودمم بخاطر:ارسالن

 يتونينم اي هفته يه بعدشم!اي بچه يه تو!!ميکني؟ راضي مادرتو پدر چطوري!بياي نميذارم من:من

 !بفروشي چيتو همه

 نميفهمي؟ چرا!احساسي بي اينقدر چرا تو!بزارم تنها نميتونم توام:ارسالن

 !برسونم توام بيا...خونه برم ميخوام من:من

 ...نميشم مزاحم ممنون:گفت و کرد نگام عصبانيت با ارسالن
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 !لطفا نکن لج بريم بيا:گرفتم دستشو که ميرفت داشت

 ماشين رس عصبانيتشو!!ميکرد رانندگي اون...شديم ماشين سوار برگشتيم بعدم کرد نگام يکم

 ...ميکرد خالي

 منو؟ بکشي بري؟ميخواي آروم ميشه:من

 ...کرد ترمز يهو

 !کردم سکته!رواني:من

 !خدافظ...خونه ميرم خودم:ارسالن

 !رفت شد پياده

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

 داخل؟ بريم!گرفته خوابم ديگه من:نازنين

 !بخوابي نميتوني ولي عزيزم بريم:ساميار

 چرا؟:نازنين

 بياي؟ در تنهايي از نميخواي مگه:ساميار

 !بخوابم ميدم ترجيه االن نه:خنديد بعد کرد نگاش تعجب با نازنين

 !بموني تنها نيستم وقتي نميخوام من ولي:ساميار

 ....خونه تو بردش خنده با و کرد بغلش

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

 امشب.بيارم خونه تو لباس واست باال از ميرم من!بيار در مانتوتم!بشور برو صورتتو پاشو:ساالر

 .ميموني اينجا

 !نگفتم هيچي

 !!سمن؟:ساالر
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 !باشه:من

 ميخوري؟ چيزي:ساالر

 .نه:من

 !تخت رو نشستم و شستم صورتمو ساالر اتاق تو رفتم

 !کنارم نشست!نشدم متوجه اصال ولي کرد صدام اتاق تو اومد

 !توام با سمن:ساالر

 بله؟:من

 شدي؟ عاشق:خنده با ساالر

 .آره:من

 !خوبه خيلي اينکه خب:ساالر

 !ايرانم روز5 که من واسه نه:من

 ارسالن؟:ساالر

 !العادست فوق!نميام چشم به اصال اون مقابل در واقعا من...آره:من

 !دکتر شاعر آهنگساز خواننده!اوني از بهتر تو:ساالر

 !که نميرم ديگه:من

 ودرست ميکنه هماهنگ که هست مادربزرگت بعدم!ميري رو همه فردا از!!نميري؟؟ چي يعني:ساالر

 !بخوني اونجا

 !آخه ندارم حوصله:من

 .بخواب بپوش آوردم که لباسايي پاشو:ساالر

 آوردي؟ چيه اين:من

 !که نيست کسي!نزن حرف بپوش:ساالر
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 !ميخوابم تو تخت رو من.باشه:من

 !بخير شب!بخواب باشه:ساالر

 !خوابيدم و پوشيدم بود آورده که شلوارکي تاپ منم رفت

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

 ...کرد حاضر صبحونه و خريد نون رفت بعدم گرفت دوش...شد بيدار 7ساعت ساميار

 !نميشي بيدار باال تا نيام تا ميدونم که بيدارشي؟من نميخواي...نازنين:ساميار

 ميکني؟ صدا اينجا از الکي چرا پس:نازنين

 ...خنديد ساميار

 خوابيدي؟ خوب:بوسيدش کوتاه ساميار...کرد بغلش رفت نازنين

 ...گشنمه.آره:نازنين

 ...آشپزخونه تو ميز پشت نشست

 چطوره؟ کمرت:ساميار

 !خوبه:نازنين

 چي؟ دستت:ساميار

 !کني عوض بايد باندشو:نازنين

 !بعد بگير دوش بريم بيا:ساميار

 !خودم ميرم!!بريم؟:نازنين

 !واست سخته!بخوره آب نبايد دستت:ساميار

 نرفتي؟ مگه تو:نازنين

 !ميبرمت پاشو ولي.رفتم چرا:ساميار

 !حموم سمت بردش کرد بلندش ساميار که بگه چيزي خواست نازنين
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............................. ........................................................... 

 ...زدن زنگ ميخورديم صبحانه ساالر با داشتيم

 !!صبح؟ وقت اين کيه:ساالر

 کنم؟ باز من:من

 !ميکنم باز من بخور تو نه:ساالر

 تويي؟ ارسالن:آيفون سمت رفت

 باال؟ بيام ميشه:ارسالن

 ...تو بيا:گفت و کرد نگاهي من به ساالر

 !اتاق تو برو سمن:کرد باز در

 چرا؟:من

 !نيست مناسب لباست:ساالر

 ...ساالر:من

 !جهنم به:گفت و کرد نگام عصبانيت با ساالر

 ...کرد باز در

 !سالم:ارسالن

 ...اومدي خوش:ساالر

 !سالم:من

 اومدم؟ موقع بد!سالم:کرد نگاه منو تعجب با

 !ميخورديم صبحونه داشتيم نه:ساالر

 ...کرد نگاه پامو سرتا ارسالن

 !جان سمن اتاق تو برو:گفت اخم با ساالر

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر SingerDemor | شدم مي عاشق نبايد رمان

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

 

726 

 

 .!داشتم کار سمن با اتفاقا نه:گفت برداره ازم چشم اينکه بدون ارسالن

 !من به داد سويچ نزديکتر اومد

 قرمزه؟ چرا چشات:ارسالن

 !نميدونم::گفتم و کردم اشاره ميکرد نگامون که ساالر به چشم با

 ميخوري؟ آبميوه:ساالر

 !نيست زحمتي اگه آره:ارسالن

 !آشپزخونه تو رفت ساالر

 کردي؟ گريه چرا:ارسالن

 !نه:من

 چرا؟:ارسالن

 !نبود خوب حالم:من

 کنم؟ باور:ارسالن

 !نيست مهم!نکن:من

 !بمون ولي واست ويدم انجام بخواي هرکاري!ميکنم فراهم برات بخواي هرچيزي من:ارسالن

 !ندارم؟ االن که بدي من به ميتوني چي تو:من

 !اتاق تو رفتم من و زد تلخي لبخند ارسالن

 ...خورد زنگ گوشيم

 .سالم:من

 سمن؟ خوبي:رويان

 .مرسي آره:من

 .نباشد خسته واقعا!بود العاده فوق ساميار جديد آهنگ...بگم نرفته يادم تا اول:رويان

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر SingerDemor | شدم مي عاشق نبايد رمان

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

 

727 

 

 .مرسي:من

 امروز و کيش ميريم ميمي شقايق منو با امروزم از!ظهره از بعد3ساعت پروازت بعدم:رويان

 گرديمبرمي فرداش بعد!باشي بايد يعني!ميکني شرکت ساميارو کنسرت ام97!داريم پرواز 9ساعت

 !برميگردم بعد ميمونم هفته 3 ميام باهات منم!لندن ميريم بعدم تهران

 کردي؟ ريزي برنامه همچين کي ي اجازه با تو:من

 !نگفت هيچي هيچکسم کردي خواستي هرکاري خودت واسه هرچي سمن بسه.خودم:رويان

 !که نبستم چمدون:من

 اسهو تصميمت فقط!کردم هماهنگ مامانتم با من!نميکشه طول بيشتر ساعت نيم که اون:رويان

 چيه؟ ارسالن

 .ميکنيم صحبت بعدا.نميدونم:من

 .دنبالت ميام3ساعت...باشه:رويان

 !باشم بايد من!داره کنسرت ساميار امروز.نميشه رويان:من

 !هست سمن،ساالر نميشه چيزي نباشيم:رويان

 !داره شرط اومدنم پس:من

 چي؟:رويان

 !بفهمه کسي نبايد:من

 .خدافظ.کنم جمع وسايلمو برم فعال.باشه:رويان

 .خدافظ:من

 .يکم دارم کار خونه ميرم من ساالر:بيرون رفتم

 بزنيم؟ حرف ميشه:ارسالن

 .ندارم وقت نه:من

 !!سمن؟؟:ساالر
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 !باال بريم بيا:من

 !اومد پشتم اونم و خونه تو رفتم من اول...اومد دنبالم ارسالن

 !زود بگو:من

 !خواستگاري ميايم ميذاره قرار امشب واسه ميگيره تماس مادرت با مادرم امروز:ارسالن

 شدي؟ ديوونه...ارسالن چي؟نميشه:کردم نگاش تعجب با من

 !ميشه:ارسالن

 !کيش ميرم دارم!دارم پرواز امروز من:من

 جدي؟:ارسالن

 !فهميدم پيشم ساعت نيم همين!کرد مجبورم روان برم نداشتم دوس!اجباريه پرواز يه.آره:من

 !برو باشه:ارسالن

 !نميگي هيچکس به:من

 چي؟ چرا؟يعني:ارسالن

 !کنسرتش تو!کنم غافلگير ساميارو ميخوام:من

 !که داري پرواز شنبه5تو!داره کنسرت شنبه5 شنبه4 اون:ارسالن

 !شدم گيج واقعا ولي واسم داد توضيح!کرده هماهنگ چيزو همه رويان بخدا نميدونم:من

 !ديوونستا خواهرتم اين:ارسالن

 !آره:من

 !خدافظ:گفت و کرد بغلم ارسالن

 چي؟ يعني:من

 !نميبينمت ديگه يعني:ارسالن

 نمياي؟ فرودگاه:من
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 !رفتي کجا نميگم نباش نگران...خدافظ.نه:ارسالن

 .مرسي:من

 !خورد زنگ گوشيم...کردم جمع وسايلمو منم.رفت

 بله؟:من

 کجايي؟ بگو سريع سمن:ساميار

 .ديگه خونم روز وقت اين:من

 .زود.فرودگاه برو حاضرشو...برميگرديم داريم ماام:ساميار

 چرا؟؟:من

 آمريکا؟ رفته ساله5کي:ساميار

 !چميدونم:من

 !کن فک يکم!سمن:ساميار

 !ساميار نميدونم!اونور نداريم که فاميل:من

 !آتردين:ساميار

 کي؟:جيغ با من

 !آتردين.شدم کر...زهرمار:ميارسا

 فرودگاه؟ برم االن واي:من

 !ميرسه ديگه ساعت نيم چون باش زود آره:ساميار

 بگي؟ زودتر ميمردي:من

 !منم فهميدم االن همين:ساميار

 گفت؟ تو به کي:من

 !ميان ديگه روز9 عمو و اون!زد زنگ خودش جون نيلي:ساميار
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 نوآتردي خيلي!بود پسرشون آتردينم که بودن خونوادگيمون دوستاي از جون نيلي و مهرداد عمو

 که فعال!!چي پس ارسالن!داشتم دوسش!نميکردم نگاش برادري چشم به هيچوقتم داشتم دوس

 !هست خوشگلترم آتردين

 ميکني؟ فک چي به سمن:ساميار

 !تو داري کنسرتم زودبرگردين ساميار:من

 .فعال....توراهم.باشه:ساميار

 چک پروازارو...داخل رفتم...رسيدم ربع يه تو رفتم تند اينقد!شدم حاضر سريع کرد قطع

 ...کنم پيداش شلوغي اين تو بتونم کنه خدا!!بود اومده پروازش...رسيدم دير دقيقه5...کردم

 !!بودم شده نااميد ديگه رفتم طرف همه

 باشم؟ داشته امضاتون ميشه دمورگان خانوم ببخشيد...:

 شاشچ رو از عينکشم لبخند با!بود شده خوشگل و جذاب چقدر!موند باز دهنم پشتم برگشتم تا

 !برداشت

 !!آتردين:من

 شده؟ خوب اينقدر اندامت چطوري تو:تعجب با آتردين

 جان!عصبانيتم چشماي عاشق هنوزم:گفت و بوسيد چشممو يه خنده با!کردم نگاش عصبانيت با

 !!کردي؟؟؟ چيکار من

 !نميشناسي رو جايي که توام!ميرم ميذارم بدي ادامه اگه آتردين:من

 !عزيزم بريم:گفت و کرد بغلم

 .ميشه دردسر ميشناسن منو آتردين کن ولم:من

 چرا؟:گفت و گرفت فاصله يکم

 !ايرانه اينجا:من

 !ماشين مرسي:گفت و زد سوتي ماشينم ديدن با...پارکينگ تو رفتيم
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 !تولدمه کادوي:خنديدم

 .عقب صندوق گذاشتم چمدونشم و ماشين تو نشستيم

 کجان؟ بپرسم رفت يادم ديدم تورد ساالر؟اصن يا ساميار:آتردين

 !بده جواب تو!ساالره بيا:خورد زنگ گوشيم

 يکنيم رانندگي چطوري نيست معلومم!!فرودگاه؟؟ رفتي پاشدي من تو؟بدون رفتي يهو کجا:ساالر

 !که

 شم؟ بکشه؟پياده منو ممکنه االن يعني:آتردين

 خودتي؟ نآتردي:ساالر

 !ميزنم حرف باهات دارم روحشم نه:آتردين

 !بدي جواب تو نميکردم فک ببخشيد!ديوونه:ساالر

 استقبالم؟ نيومدي چرا:آتردين

 !داشتن عجله زيادي بعضيا!ميومدم داشتم:ساالر

 کجاست؟ ساميار!دارن لطف بعضيا:گفت و کرد نگاه من به آتردين

 !رفتن ويال زنش با ميرسه اونم بياي تو تا:ساالر

 !دهش ساميار زن که باشه عاشق زيادي بايد!زنش ديدن واسه فوضولي از ميميرم دارم واي:آتردين

 !سمن به بده گوشيو:ساالر

 !داره کارت ساالر نگهدار جا يه سمن:آتردين

 !نگهداره داره حال کي من بده:من

 !سريع!نکن فکرشم اصال:آتردين

 جانم؟ الو:نگهداشتم و کردم نگاش چپ چپ

 ميکني؟ چيکار ناهار:ساالر
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 خوردي؟ ناهار آتردين!نميدونم:من

 !نيست گشنم!خوردم چيزايي يه هواپيما تو:آتردين

 !نميخورم چيزي منم خورده غذا آتردين ساالر:من

 !ميکنم درست واست چيز يه بياي تا پس:ساالر

 !مرسي دستت!خورم ميگيرم چيز يه راه تو ساالر نميخورم:من

 !خدافظ!بخوريا:ساالر

 .کرد قطع

 مگه؟ نخوردي ناهار:آتردين

 ...ميخواستم راستش!نشد وقت.نه:من

 الو؟!رويان واي:خورد زنگ گوشم

 !ميپره هواپيما ديگه دقيقه5داري؟ لش کجا!مرض...درد...کوفت:رويان

 !اومده آتردين!نميارم بهانه بخدا!بيام نميتونم رويان:من

 ديگه؟ کيه آتردين:رويان

 !ميام پرواز اولين با فردا!نميرسم من برين شما رويان دارم طيخ پشت:من

 !بذاريا تنها منو نميذارم من کجا:آتردين

 ...هيس:من

 جديده؟ عزيزم:رويان

 !خدافظ....ميبينمت فردا:من

 شي؟ خفه ميميري:کردم قطع سريع

 بري؟ ميخواي کجا.آره:آتردين

 !ايرانم فقط هفته آخر تا!کيش:من
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 بکني؟ ميخواي غلطي چه دقيقا بگو دوباره!نفهميدم:اخم با آتردين

 !ميزدي زنگ بار يه سال5اين تو ناراحتي خيلي!الکي نکن اخم آتردين:من

 نگرفتي؟ من از خبري چرا تو!لعنتي بودم مريض سالشو9 سال5 اين:آتردين

 دو ناو تو و کرد کمکم خيلي ساميار...بودم گرفته افسردگي منم رفت ساالر تو از بعد سال9:من

 دوتا گفتنمي همش.بخونم موسيقي نذاشتن اينا مامان خب ولي.شدم درگير موسيقي با بيشتر سال

 بايد شدرکنار!نيست سواد که موسيقي!باشي اونا از بهتر بايد تو.کافيه خوندن موسيقي داداشات

 !بشي دکترم

 !نميشدي جدا ساالر از يادمه:آتردين

 !ريخت بهم چيزو همه سفرم ولي.نميشم جدا ساميار از االن:گفتم و خنديدم

 !که بشي نميتوني خواننده خراشت گوش صداي اون ميري؟با داري واقعا تو:آتردين

 !بشن عاشقم همه شد باعث خراشم گوش صداي همين:من

 !شد گشنم...جايي رستوراني يه بريم بيفت راه حاال خب:آتردين

 !چشم:من

 ...کنم رانندگي من شو پياده:آتردين

 ميکنه؟ فرقي چه:من

 وري دومک بگو تو فقط!کردن رانندگي کثيف خيابوناي اين تو داره حسي چه ببينم ميخوام:آتردين

 !برم

 ...باشه:من

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

 .داديم سفارش غذا و اومدن اونام!بيان نازنينم و ساميار زدم زنگ...نگهداشت رستوران جلوي

 بري؟ بود قرار جايي تو:ساميار

 .نه:من
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 ميگفت؟ چي رويان پس:ساميار

 !شد کنسل که باهاش برم بود قرار:من

 .نميشديم نگرانت اصال باش بگي؟مطمئن ما به نميخواستي چرا:ساميار

 ...ساميار:آتردين

 بمونم؟ اينا واسه:گفتم آتردين به رو

 !خونه برو نازنين و ساميار با لطفا آتردين:گفتم و شدم بلند ميز رو از

 !لطفا بشين!اومدم تو با من:گفت و شد بلند آتردينم

 !بشين سمن ببخشيد:ساميار

 !نشستم

 !خورد زنگ گوشيم

 جانم؟:من

 کجايي؟:ارسالن

 !بيرون اومديم ناهار نازنين و ساميار با واسمون اومده مهمون:من

 بزنيم؟ حرف يکم بيرون بريم دنبالت بيام شب:ارسالن

 !دارم مهمون که گفتم!نه:من

 آخرته؟ حرف:ارسالن

 چي؟ يعني ارسالن:من

 ...رستوران 8ساعت!نميبيني منو ديگه يا مياي امشب يا:ارسالن

 !کرد قطع

 کيه؟ ارسالن:آتردين

 ..دوستم:من
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 .دوست از بيشتر يکم:گفت و زد چشمک بهش نازنين

 !بودم عصباني و ناراحت ساميار از خيلي

 !جنگل بريم شب:آتردين

 !بريم باشه:ساميار

 نداري؟؟ کنسرت مگه شما:من

 !1ساعت!شد ديرم سمن واي:گفت و سرش تو زد کرد نگاه ساعتشو ساميار

 !6311تا کو!ديگه ميري...نبودا يادت خوبه حاال خب:نازنين

 !ببريم وسايلو بايد:ساميار

 !آورد غذارو گارسون

 !ميري بعد ميخوريم ساميار:نازنين

 !ميکنه کمکش عاليه چکش ساند کار هست آتردين بگو بهش نازنين:من

 !گفت خواهرت که هميني:نازنين

 !بده انجام بايد خودش بگو:ساميار

 !که شنيدي سمن:نازنين

 !بذارم کنسرتش تو پامو نداره امکان بگو:من

 جديده؟ بازيه مسخره!بگو اونو بگو اينو!کردينا ديوونم:زد داد نازنين

 منه؟ تقصير:ساميار

 منه؟ تقصير نه:من

 !ميزنيم حرف غذا از بعد!بخورين!صداتو نشنوم!بسه سمن:نازنين

 !!جالبه ميدن گوش هردوشونم!تو داري اي جذبه چه:گفت و خنديد آتردين
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 سريع غذامون!نگفت هيچي ترس از آتردينم!نره ازبين جديتش تا کرد نگاه آتردين به اخم با

 !خورديم

 بريم؟ بايد کجا ساميار:آتردين

 !پرديس سالن:ساميار

 اونجا؟ چرا:نازنين

 نجارواو برنامم مدير همين واسه!کنسرتو اين بياد نميتونست کسي هر!همه ويژن مهمونا:ساميار

 .داد ترتيب

 کجان؟ گروهت االن خب:آتردين

 !اونجان االن کنم فک!داشتيم قرار 4:ساميار

 !ساالر بگو:خورد زنگ گوشيش

 ساميار بيا!اومدم کردين دير ديدم!بودم منتظرتون خونه 1345تا کجايي؟من هست معلوم:ساالر

 !ميشه دير

 !ميام االن باشه:ساميار

 کني؟ عوض لباس بايد تو نازنين:کرد قطع

 !نميام که اينطوري ديگه آره:نازنين

 !واسم بيار رو لي بلوز فقط!ميرم سمن با من:گفت و نازنين به داد ماشينو سويچ ساميار

 !عزيزم باشه:نازنين

 !خونه ميرم من:من

 !من با مياي:ساميار

 !نده طولش توام بيا زود نازنين!بگو زور همش:من

 !اونجام6:نازنين

 !باشي اونجا 6تو تا بزنه زنگ دقيقه 5هر بشينه بايد يکي:من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر SingerDemor | شدم مي عاشق نبايد رمان

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

 

737 

 

 !ميشه ديرتون نکنيد بحث ديگه بريم:آتردين

 !نميکنم دير ساميار:نازنين

 !برو!ميدونم باشه:ساميار

 داده انجام کارارو بيشتر ساالر رسيديم...کنسرت سالن سمت رفتيم سريع ماام و رفت نازنين

 ونهمم کليم!نبود مشکلي...کرديم تنظيم کامل رو صدا و بهمون کرد کمک خيلي آتردينم!بود

 !خودش واسه ايه ديوونه!خندوند

 کوتاه آستين!کن عوض لباستو بريم بيا عزيزم ساميار!6ساعت دقيقا دمورگان خانوم:نازنين

 !آوردم مشگيتم

 نميموني؟ تو سمن:ساميار

 !آتردين بريم!ميام بعديو سانس نه:من

 !سمن؟:کرد صدام ساميار که ميرفتيم داشتيم

 !مياد االن آتردين!بيا لحظه يه:گفت و گرفت دستمو

 !باشه:لبخند با آتردين

 !سالن ي گوشه برد منو

 !ميکردي رعايت ها بچه جلوي بايد!بود بد خيلي من با امروزت رفتار:ساميار

 ...آتردين جلوي تو!ساميار شو خفه:من

 !که کردم خواهيم معذرت موقع اون بودم عصبي من:گفت و بدم ادامه حرفمو نذاشت

 !نميدونم:من

 !ديگه هيچکس نه!خودمونه بين مادوتا مشکل:ساميار

 نميگي؟ چيزي نازنين به تو يعني:من

 !ميگي هميشه تو ولي!نه من:ساميار

 !نميگم ديگه...خب:من
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 !هک ندارم بيشتر خواهر يه!ميشم نگران نگي بهم بري هرجا:گفت و کرد بغلم زد لبخند ساميار

 !کردن آشتي:خنده با آتردين

 !نميکنن قهر اينا:نازنين

 !باال رفتيم و برداشت چمدونشو!خونه رفتيم آتردينم و من!نازنين و آتردين پيش برگشتيم ساميار با

 ديگه؟ من ي خونه مياي:من

 !بهتري تو خب...ساالرم!باشم اونجا زشته داره زن که ساميار!آره:آتردين

 !من ي خونه رفتيم و خنديدم

 امش هميشه من آتردين!بگيري دوش ميتوني همونجا!داره حمومم!بزار وسايلتو وسطي اتاق تو:من

 کني؟ درست بلدي غذا تو! ميپيچونم جوري يه ناهارو و

 !کيش ميريم که فردا ولي!تقريبا آره:گفت و ريخت بهم موهامو خنديد آتردين

 !ببرم تورو عمرا:من

 تنهايي؟ کنم چيکار من پس:آتردين

 !نداشت دوست زياد ارسالن چون!نرفتم خودم شايد نميدونم:من

 مهمه؟ برات مگه؟چرا هست کي:آتردين

 !بزنيم حرف داريم وقت ساعت 3ميکنم حاضر قهوه منم بگيري دوش تا:من

 !باشه:آتردين

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

 رو!اليکا دختره اين مخصوصا!بگيري عکس دخترا با ندارم دوست بودم نگفته من مگه:نازنين

 !اعصابمه

 !شنيدن همه!!آخه ميزني داد چرا:بست در و اتاق توي بردش کشيد دستشو ساميار

 !بشنون خب:نازنين
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 کنم؟ رفتاري بد اون با چطوري بازيگر و خواننده همه اون جلوي من:ساميار

 با ادهوايس بغلت زنت!کنم کورش ميخواد دلم!نمياد خوشم ديگه اصال که دختره يکي اون از:نازنين

 !اه...چشاشون

 حرص واسه!اونا نه توام شوهر فعال که من آخه!باش آروم:خنديد کرد بغلش ساميار

 !ميشه خراب پوستت!!ميخوري؟؟

 ...اگه منم:نازنين

 !ميکني غلط تو:گفت و کرد نگاش اخم با ساميار

 !نشه تکرار ديگه پس:نازنين

 بيرون؟ بريم!عزيزم باشه:گفت و بوسيدش ساميار

 !اتاق ز بيرون اومدن و زد لبخند نازنين

 !ميخوره زنگ داره گوشيت آتردين:من

 !ميام االن:آتردين

 هخون...مياين؟ کي شما!رسيدم ظهر آره!خوبم!...الو:بود پوشيده شلوارک فقط!بيرون اومد اتاق از

 !...خدافظ قربونت!حتما!...سمن

 !رسوند سالم مامان

 !زدن در که ميخورديم و ميزديم حرف داشتيم ريختم قهوه

 بياد؟ بود قرار کسي:آتردين

 !داشتم کم همينو!ارسالنه!آيفون سمت رفتم!نه:من

 !کيه ببينم ميخوام!ديگه کن باز:آتردين

 !ميشه بد ببينه رو تو:من

 !کن باز!نميشه:آتردين

 !باال اومد!کردم باز در
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 !سالم:من

 !تو اومد!کرد نگام فقط ارسالن

 !کرد سالم آتردينم

 هستي؟سمن؟ کي ديگه تو:ارسالن

 !عموش پسر:آتردين

 !نداره عمو سمن:ارسالن

 !بهت گفتم بودي زده زنگ که مهموني:من

 ميگردن؟ اينجوري تو جلوي همه مهمونات:گفت و کرد نگام اخم با ارسالن

 !عاديه واسش خب!امروز همين!اومده آمريکا از تازه آتردين:من

 !خدافظ:شد بلند عصبانيت با جاش از ارسالن

 !!ميري؟ کجا ارسالن:دنبالش رفتم!در رسمن رفت

 !نداري لياقتشو!کشيدم نازتو هرچي بسه!نداره ربطي تو به:ارسالن

 !مبل رو نشستم...رفت

 !بريم حاضرشو:آتردين

 کجا؟:من

 !ديگه کنسرت:آتردين

 !شد حاضر آتردينم...پوشيدم سفيد سرتاپا...شدم حاضر اتاقم تو رفتم

 !ببينم بيا!!ايه؟ قيافه چه اين:آتردين

 !ميکرد رانندگي آتردين...رفتيم و کردم عوض شالمو و مانتو بزور گرفت دستمو

 !ميکنم درستش:آتردين

 !نميتوني:من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر SingerDemor | شدم مي عاشق نبايد رمان

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

 

741 

 

 !ميدم قول:آتردين

 نگاه هک ساعتو!در دم نبود هيچکس!داخل ميرفتيم ورودي در همين از بايد...رسيديم و نگفتم چيزي

 !شده شروع پس!بود 31!کردم

 !رسيديم دير:من

 !بود ترافيک خيلي!بيرون اومديم خونه از 8311ما!که نيست ما تقصير:آتردين

 !کنارم آتردينم و نازنين کنار نشستم من!ميخوند داشت ساميار!داخل رفتيم

 کردي؟ دير چرا:نازنين

 !بود ترافيک:من

 داغوني؟ اينقد چرا:نازنين

 !نيستم نه:من

 !زد لبخند اونم و فرستادم بوس ساميار واسه

 !داريم باهم خوبي خيلي شب مطمئنم...خوبه؟ همگي حال!خب:ساميار

 ...خوند آهنگ تا4

 !!ديگه؟ کيه کار ميدونين!هست جديدمم آهنگ که بعدي آهنگ:ساميار

 !نداشتم شدنو تشويق حوصلهي اصال امشب!!شد بلند همه جيغ صداي

 !بدم دست باهاش برم زد چشمک!باالخره گفت اسممو

 !ديگه پاشو:نازنين

 !دادم دست ساميارم با و!دادم تکون دستي جمعيت واسه شدم بلند لبخند با

 !سمن مرسي:ساميار

 !که نکردم کاري:من

 !خوند آهنگ دوباره بعدم!داد دست اونم با و کرد صدا ساالرم
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 چته؟ بگي نميخواي:نازنين

 !رفت گذاشت ارسالن:من

 !بمونين باهم نميتونستين ميري داري که تو:نازنين

 !ديگه ميرفتم ميذاشتم بودم منم خب:گفت باخنده کردم تعريف واسش

 !نشو مسخره:من

 !شد خارج استيج از جيغ و دست با و خوند آهنگ تا9...بود آخراش کنسرت

 !برگرده شما با آتردين!خاموشه گوشيم!برم جايي بايد من نازنين:من

 مياري؟ در بازي ديوونه داري دوباره!سمن شو خفه:نازنين

 !ديرتر ولي!ميام!نه:من

 !برو جهنم به:نازنين

 !ونبير رفتم سريع منم...ميزدن حرف نفر چند با داشتن که ساالر و آتردين و ساميار طرف رفت

 !ميرم کجا نميدونستم!کردم حرکت و شدم ماشينم سوار

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

 کجاس؟ سمن:ساميار

 !رفت:نازنين

 !ارسالن خونه برم بعدم..بزنم حرف باهاش بايد!شده چي گفت کجا؟آتردين:ساميار

 !نيست موندني که سمن!نکن اذيت ارسالنم ساميار؟الکي صحبتي چه:نازنين

 ميگي؟ اينطوري االن نميره؟چرا سمن ميگفتي نبودي تو:ساميار

 !ميکردم اشتباه:نازنين

 !بره نميتونه ميگم بهت من االن ولي:ساميار

 !نيست خوبي شوخي اصال ساميار:نازنين
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 !کرديم الخروجش ممنوع بابا کمک با!نميکنم شوخي:ساميار

 !ميشه ديوانه سمن!!چي؟؟:نازنين

 !فهميدي توام االن!ساالر و بابا و من فقط!نميدونه هيچکس:ساميار

 ميشه؟ چي مادربزرگت!شو بيخيال ساميار:نازنين

 ساالر االن!کنه جدا ازم منو خواهر نامرديه اين!پيشش ميريم دوبار سالي ما ببين:ساميار

 !ميداد انجام سمن منو کاراي نصف!اومده

 چي؟ بفهمه اگه:نازنين

 نميگي؟ که تو:ساميار

 !نميگم!نه:نازنين

 !خونه بره بگو بزن زنگ:ساميار

 !خاموشه گوشيش گفت:نازنين

 ساالر؟:ساميار

 بله؟:ساالر

 برم؟ من هستي:ساميار

 ميري؟ کجا:طرفش اومد ساالر

 !خونه برو ساالر با بمون تو نازنين!ميگم بهت بعدا:ساميار

 بري؟ ميخواي کجا:نازنين

 !من بده سويچتو!ميام زود:ساميار

 !ميام باهات منم:نازنين

 !خونه ميري:ساميار

....... .................................................. 
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 يزدم زنگم!خونه تو ميرفت راه همش بود شده نگرانش نازنين...خونه برگشت ساميار بود9ساعت

 !نميداد جواب

 شده؟ يچ ساميار:سمتش دويد نازنين!بود خوني لبش گوشهي...تو اومد در از

 !نيست مهم خوبم:ساميار

 بودي؟ کجا:داد با نازنين

 !شد دعوامون!بودم ارسالن پيش!من عزيزِ نزن داد:ساميار

 !واست کنم تميزش بريم بيا:نازنين

 ...کرد تميز واسش لبشو زخم تخت رو نشستن اتاق تو رفتن

 اومده؟ سمن:ساميار

 !خوابيده:نازنين

 !بگيرم دوش ميرم من!مرسي:ساميار

 !نکنه ورم بزار يخ بيرونم اومدي!بخوره آب لبت نزار زياد!برو:نازنين

 !عزيزم دکتر خانوم چشم:زد لبخند ساميار

 ...کرد بغلش و بوسيد طوالني گونشو ساميار و زد لبخند نازنينم

 !برو ديگه بسه:نازنين

 !ديگه بگيرم دوش باشم داشته انرژي بايد:ساميار

 !اومد ساعته نيم ساميار!بخوابه رفت نازنينم...حموم تو رفت و خنديد

 خوابي؟ نازنين:ساميار

 !بذاري تو اگه:نازنين

 !بده لباس بهم بيا:ساميار

 کمد؟ تو از بدم لباس بهت تخت طرف اون بيام پاشم من ساميار:نازنين

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر SingerDemor | شدم مي عاشق نبايد رمان

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

 

745 

 

 !!نميکني اينکارو:خنديد ساميار

 !نکن فکرشم اصال نه:نازنين

 !ميخورما سرما:ساميار

 !نکن خورد اعصابمو بخواب بگير ساميار ميرما:نازنين

 !!بزارم؟ يخ لبمو نگفتي مگه:ساميار

 همينطوري هميشه!نميگم هيچي من هي:آشپزخونه سمت رفت شد بلند عصبانيت با نازنين

 !بخوابم نميذاري منم نخوابي خودت تا!ميکني

 !بخوابي شوهرت با بايد!بذارم نبايدم:ساميار

 !نزن حرف:گفت و لبش به داد فشار يخ نازنين

 !وحشي...آرومتر!آخ:ساميار

 !کيه وحشي بفهمي تا ميخوابي کاناپه رو امشب:نازنين

 !عزيزم بخشيد!نه نه:ساميار

 .کرد قفل درم اتاق تو رفت نازنين

 !نپوشيدما لباس من!!کاريه؟ چه اين نازنين!!ا:ساميار

 !سرم فداي:نازنين

 !نميبره خوابم تو بدون من!ديگه کن باز کردم غلط...باشه:ساميار

 !خواهرت خونه برو اصن!نميکنم باز:نازنين

 !ببينم کن باز!نازنين:ساميار

 !نه:نازنين

 !خستم خيلي داشتم اجرا تا9...ميکنم خواهش:ساميار

 !کني بغلم امشب نداري حق:کرد باز در...سوخت دلش نازنين
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 عصبي امروز حد از بيش که داري مشکلي خانومم:گفت گوشش زير و کرد بغلش رفت ساميار

 ميشي؟

 !کن ولم حاال...آره:نازنين

 !تعطيل حال و عشق:ساميار

 !متاسفانه:گفت جدي وي خنديد نازنين

 !ميشه بهتر حالت بدم ماساژت بيا!عزيزم نداره اشکالي:ساميار

 !اي خسته خيلي داشتي اجرا دوتا تو:نازنين

 ...نيستم خسته هيچوقت تو واسه:خنديد ساميار

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

 !بخير صبح:برداشت بوق دوتا از بعد...آتردين به زدم زنگ...شدم بيدار 7ساعت زود صبح

 مياي؟ بدوام برم ميخوام!سالم:من

 !پايينم ديگه دقيقه5!ميام آره:آتردين

 رنگيه؟ چه ورزشيت لباس آتردين!باشه:من

 !سفيد:آتردين

 !خدافظ باشه:من

 !اومد اونم!پايين رفتم و گذاشتم کالهمم پوشيدم سفيد ست منم

 کردي؟ ست:آتردين

 بريم؟!ديگه آره:من

 !بريم:آتردين

 ...برگشتيم و خريديم نون بعدش ساعت3

 ميومدي؟ داشتي بود خواب ساالر:من
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 !گذاشتم يادداشت واسش!آره:آتردين

 !دميکر نگام اخم با داشت ارسالن!لحظه يه شدم خشک!تو رفتيم خنده با و کردم باز رو خونه در

 !بود عادي ساالرم

 !باش عادي!نذار محلش:گفت گوشم نزديک آتردين

 ...آخه آتردين:من

 !باال برو:آتردين

 !بخير صبح!ساالر سالم:باال طرف رفتم

 مايي؟ پيش!عزيزم بخير صبح:ساالر

 !باشي نداشته غريبه مهمون اگه البته!شما پيش ميام ميدم اينارو ساميار نون آره:من

 غريبم؟ مهمون من:خودش سمت کشيد گرفت دستمو شد عصبي ارسالن

 ....ارسالن بدون خودتو حد:ساالر

 ...اينجاست کي ببين...به به:ساميار

 !باال برين سمن با شما آتردين:من سمت اومد!کردم نگاه ساميار به!کرد ول دستمو ارسالن

 خونه؟ تو دادي راش کرد خورد خواهرتو:گفت ساالر به رو

 ساميار؟ داري چي:کرد اخم ساالر

 ...ساميار:سمتش رفتم زدم جيغ من...ارسالن صورت تو زد محکم يهو ساميار

 !بشه ادب بايد اين!!باال؟ برو نگفتم مگه:ساميار

 !بود شده خوني لبش ي گوشه ارسالن

 !ساميار ميرم ميذارم بزني:من

 !سمن برو:ساميار

 ...ارسالن:من
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 مگه؟ نيستم تو با:داد با ساميار

 !باال برد گرفت دستمو اومد آتردين

 ديشب همون بايد!نبود خوب حالش اصال ديشب!نگفتم بهت چيزي ساالر بخاطر من:ساميار

 اينجا؟ بياي ميشه روت!نيومدم رونيکا احترام به فقط!خونت ميومدم

 ...ساميار:ساالر

 !!!ديگه نميگي بهش چيزي زنت بخاطر ساالر؟توام چيه:ساميار

 !نيستم بيخيال من!عاديه واستون خونوادگي شما:ارسالن

 !شو خفه:ساميار

 !ارسالن بيرون برو:نذاشت ساالر که بزنتش خواست

 !رفت ارسالن

 !کن ولم:ساميار

 !باال اومدن هردو

 سعي آتردين و بود خورد اعصابم!بودم اون ي خونه من!اومد ساالرم...خودش خونه رفت ساميار

 !کنه آرومم داشت

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

 خيانت هب منظورش ارسالن!بود عصبي هنوز...گرفت دستاش بين سرشو نشست کاناپه رو ساميار

 !بود نازنين

 !سالم:نشست پيشش اومد...شد بيدار خواب از نازنين

 ...نگفت چيزي ساميار

 !ميومد صدا سرو حياط تو شده؟از چي:نازنين

 يه هواس چيز ترين سخت ميدوني:گفت و کرد نگاه نازنين چشاي تو بود شده خون چشاش ساميار

 چيه؟ مرد
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 شده؟ چي ساميار:نازنين

 !بياره روش به يکي که اينه اون از تر سخت!زنش خيانت:ساميار

 ...بيرون بره برداشت سويچشو رفت

 ميري؟ کجا:نازنين

 ...نميام شب تا:ساميار

 ...رفت

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

 ...زد زنگ من به نازنين

 جانم؟:من

 !!رفت و بود چطوري حالش و گفته چي بهش ساميار کرد تعريف واسم

 !پيشت ميام االن!باش آروم تو...عزيزم باشه:من

 !بود خوب خيلي آخه؟ديشب شد چي صبح سر:نازنين

 ميکنم تعريف واست هم ميدم صبحانه بهت هم اونجا من ي خونه پايين بيا تو...ارسالنه تقصير:من

 !!شده چي

 .باشه:نازنين

 ...کرد قطع

 شد؟ چي:آتردين

 !رفت!کنه ديوونه ساميارو شد موفق ارسالن:من

 کجا؟:ساالر

 !ديگه خودم ي خونه ميرم من!چميدونم:من

 !بخرم بيمارستانو سهام ميتونم گفت!عمو زن پيش ميرم منم:آتردين
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 !آمريکا آتردين،برگرد:من

 !اومد نازنينم بعد ساعت نيم کردم آماده چيز همه!خودم ي خونه رفتم و خونه از بيرون اومدم

 ...نداشتم زدن حرف ي حوصله بود گشنم اينقدر

 !نميشي چاق ميخوري همه اين که بميري:نازنين

 !بخور توام:خنديدم

 !ميده طالقم روزه9 داداشت اون آره:نازنين

 رفت؟ کرد قاطي کردي چيکار!ميکنه غلط داداشم اون:من

 !کرد تعريف واسم ناراحتي با

 !نذار محلش خونه اومد خب:من

 !؟!نياد اگه:نازنين

 !نميبره خوابش تو بدون ميگي هميشه خودت تو!مياد شده هرطور!گفتيا جک:من

 !!ميخوره چي ناهار:نازنين

 سشوا تو انگار ميخوره چي ميگي همچين!نميمونه گشنه اون!نبودي اينطوري که تو نازنين:من

 !ديگه کاره سر وقتا بعضي!نيست خونه ناهار که ام هميشه!!ميکني آشپزي

 !نيست کار سر که االن:نازنين

 ميدوني؟ کجا از تو:من

 !!باشه؟ استوديو ممکنه:نازنين

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

 باشم؟ داشته ازت گرمي استقبال که نداري انتظار:اليکا

 برم؟ يا تو بيام:ساميار

 ي؟کرد عوض ونتودکوراسي:کاناپه رو نشست!خونه تو رفت ساميار و رفت کنار در جلوي از اليکا
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 نگرفتي؟ تحويل ديروز چرا تو!واسم بود شده تکراري.آره:اليکا

 !نشد فرصت:ساميار

 !حسوده؟ زنت يا نشد فرصت:اليکا

 برام؟ مياري قهوه يه:ساميار

 !فيلمبرداري صحنه سر برم بايد من:برد قهوه واسش و زد لبخندي اليکا

 االن؟:ساميار

 !3ساعت:اليکا

 کني؟ کنسل نميشه:ساميار

 چرا؟:اليکا

 !باش من با امروزو:ساميار

 کني؟ خيانت زنت به ميتوني کردي؟چطور فک چي تو:خنديد اليکا

 !ميگي چي بفهم:زد داد سرش و شد عصبي ساميار

 !ميگي چي نميفهمي که تويي اين:اليکا

 !خدافظ:ساميار

 شده؟ چي!بشين!امروز ندارم تمرين:بره نذاشت اليکا

 ...کرد تعريف براش کوتاه ساميار

 نگفتي؟ نازنين به هيچي تو واقعا:اليکا

 !نه:ساميار

 چرا؟ ساميار:اليکا

 ميکردم؟ميزدمش؟ چيکار:ساميار

 سبزي؟ ميخوري؟قرمه چي ناهار:اليکا
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 يادته؟:ساميار

 !بوديم هم با سال3!بره يادم ميشه مگه:اليکا

 !زد لبخند ساميار

 !وش سرگرم تلويزيون با يکم غذا حاضره 9تا:اليکا

 !خورد زنگ ساميار گوشي

 !کن خاموش اونم:اليکا

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

 !نميده جواب سمن:نازنين

 !زدن زنگ

 داري؟ مهمون:نازنين

 !باش عادي نازي!پرينازه بابا نه:من

 !ندارم حوصله خونه ميرم من:نازنين

 !ببينم بمون:من

 !بيرون رفتيم ناهار گذشت که يکم!تو اومد پريناز...کردم باز در

 خودم رسوندم خونه نازنينو استوديو برم زد زنگ بهم ساالر!برگشتيم و شد جدا ما از پريناز بعدم

 !استوديو رفتم

 ميزني؟ زنگ همش شده چي:من

 !کردم سالم همه به

 !اتاق تو بيا:ساالر

 ...استراحت اتاق تو رفتيم

 خاموشه؟ گوشيش کجاست؟چرا ساميار:ساالر

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر SingerDemor | شدم مي عاشق نبايد رمان

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

 

753 

 

 !نميدونم:من

 نيستي؟ نگرانش چرا:ساالر

 !تو و من از بهتر حالش ساالر:من

 کجاست؟:ساالر

 !رفته صبح از...اِ!نميدونم بخدا:من

 من؟ به بگي بايد االن:داد با ساالر

 !من سر نزن داد:من

 !ها بچه:آتردين

 ساميار!ترف ميبيني؟ارسالن!!برگشتي؟ چرا!ديگه تو تقصير همش:زدم داد آتردين سر عصبانيت با

 !لطفا بيرون برو!ميزنه داد سرم ساالر!کجاست نيست معلوم

 !ديگه کن بس سمن:ساالر

 !!مگه؟ ميگم دروغ:من

 کليد همب اگه ساالر!ميکردم جمع وسايلمو ميرفتم االن همين وگرنه ندارم رو خونه کليد من:آتردين

 ...بدي

 !بذار تنها مارو فعال!طور همين منم عصبانيه االن سمن آتردين:ساالر

 !بيرون رفت

 !نميشي آدم تو:ساالر

 مگه؟ شدي تو:من

 !اومده پيش مشکلي يه!!ميکنيم؟ بحث داريم چرا ما:ساالر

 چي؟:من

 !ما با کنه کار نيست حاضر گروه:ساالر
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 چي؟ يعني:من

 !کنن کار ساميار با نميخوان!باشن مستقل ميخوان!گروهن يه خودشون االن اونا:ساالر

 ساميار کار اوج!ميده اونا به بيشتر ميزنه خودش از ساميار!!مگه؟ ميگيرن کم کردن غلط:من

 کنن؟ ولش ميخوان

 !شدن بلند جاشون از بودن نشسته که همه بيرون رفتم اتاق از عصبانيت با

 !نداريم هيچکدومتون رفتن با مشکلي ما!باشه اينجا 8ساعت سر صبح فردا بره ميخواد کي هر:من

 !!سمن؟:ساالر

 !باشيم کيش کنسرت بدي اجازه اگه:اشکان

 نيست؟ مشکلي!نميگيرين کنسرت اون بابت پولي:من

 !نه:گفت و کرد نگاه ها بچه به يکم اشکان

 !کن کمک بمون!ميکنم خواهي معذرت ازت همه جلوي آتردين!نيست تمريني!ديگه برين:من

 !!بره خواست کي:صندلي رو نشست آتردين

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

 !لباسش رو ريخت غذا يکم نبود حواسش ساميار!ميخوردن ناهار داشتن تازه اليکا و ساميار

 !ميکنم تميزش واست بيار در!نداره اشکال:اليکا

 !نيست مهم...ديگه ندارم لباس:ساميار

 !نشو لوس بيار در!ديدمت که من!حاال خب:اليکا

 !آورد در و رفت اي غره چشم ساميار

 !ها ساخته بهت زنت!اومدي فرم رو!خوبه نه:گفت و خنديد اليکا

 !!داره زنم به ربطي چه:ساميار

 !ميرسه بهت خوب:اليکا
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 !لطفا کن تموم الي:ساميار

 !بخور غذاتو:اليکا

 !شدم سير ممنون:ساميار

 !اتاق تو!کن استراحت يکم برو پس:اليکا

 نمياي؟ تو.باشه:ساميار

 !ميام برو تو:گفت و کرد نگاش يکم اليکا

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

 !بوديم استوديو 8ساعت تا

 !سمن بريم کن جمع!ديگه بسه:ساالر

 بخوريم؟ بيرون شام:آتردين

 برميگردم من!برو توام!اونجاست رونيکا گفت ساالر!خونشون کرد دعوتت زد زنگ مامان نه:من

 !لواسون رفتن ساميار و نازنين با بگو مامان به!خونه

 !باشه:ساالر

 !خورد زنگ گوشيم

 بله؟:من

 کجايي؟:نازنين

 نزد؟ زنگ ساميار!خونه ميام دارم:من

 !بيا زودتر!کجاست ميدونم ولي!نه:نازنين

 .باشه:من

 !کرد قطع

 !بود کرده گريه حسابي يعني اين و بود قرمز چشاش!نازنين پيش رفتم
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 شده؟ چي:من

 !رفته اليکا ي خونه:نازنين

 کي؟:من

 !خر ديگه ساميار:نازنين

 !کنه نگاه اليکا به نيست حاضر شدي؟اون ديوونه...بابا نه:من

 !اونجاست:نازنين

 ...!!اليکا...ساميار!بهم داد گوشيشو

 چيه؟ اين نازنين:من

 !داداشت تالفيه:نازنين

 دوست تو ي اندازه به هيچکسو!نميکنه اينکارو هيچوقت اون!نازنين نيستم مطمئن من:من

 ...زنت بگه کنه نگاه روش تو بخواد يکيم...کردي تو که کاري با ولي!نداره

 ...نگفتم چيزي ديگه نازنين نگاه با

 !ببخشمش نميتونم من:نازنين

 ...خب!خوابيده تخت رو ساميار فقط عکس اين تو نازنين:من

 !!!خرم؟ من:نازنين

 کني؟ فک خوبش چيزاي به ميشه:من

 که؟ نخوردي...کردم درست شام:آشپزخونه تو رفت نازنين

 !کردن درست شام دادن افتخار داداشم زن!نه:من

 !!نبود خوردنش به حواسش اصال ولي خورديم شام و زد لبخندي نازنين

 !بزنيم حرف دوباره نشستيم اونم از بعد

 !!نميمونم باهاش ديگه من!!نه:نازنين
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 و آتردين...زدم که جيغ!!نداد جواب کردم صداش چي هر!!!کرد غش يهو شد بلند کاناپه رو از تا

 ..باال اومدن ساالر

 !کن باز در سمن:ساالر

 !کرد غش يهو بکن کاري يه!!خدا تورو آتردين:کردم باز در دويدم

 !شده وارد بهش عصبي شوک!بيار آب ليوان يه سمن:کرد چک عالئمشو...سمتش دويد آتردين

 ...کرد باز چشاشو نازنين...صورتش رو ريخت يکم!براش بردم آب

 خوبي؟:من

 کجاست؟ غيرتش بي شوهر:آتردين

 ...نميده جواب:ساالر

 هشد چي:سمتش دويد نازنين ديدن با!بود ريخته بهم موهاش...تو اومد ساميار...شد باز خونه در

 سمن؟

 !سمن خوبم من:نشست شد بلند نازنين

 غش اينطوري يکي ميا پيش کم خيلي:کرد بلندش نازنين کنار از کشيد ساميارو دست آتردين

 ...ساميار کردي غلطي چه...ببين چشاشو...کنه

 دختر يه ي خونه!!مگه؟؟ نداري غيرت صبح؟تو از رفتي کجا کردي ول زنتو!شبه 39ساعت:زد داد

 !!رفتي؟؟

 .دختر؟ کدوم ميگي داري چي:ساميار

 ...بود ميز رو گوشيت...جان نازنين ببخشيد:آتردين

 !ببين:ساميار طرف گرفت گوشيو

 !ها بچه برين!آتردين کمکت از ممنون:نازنين

 ...نيست خوب حالت تو نازي:من

 ...نيفتاد اتفاقي بخدا:کرد اخم ديد که عکسو ساميار
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 ...لطفا برين:نازنين

 ...ميشي بهتر بخوري شيرين چيز يه...پايينه فشارت احتماال:آتردين

 ...امشب ولي بزرگمي برادر تو ساميار:ساالر

 !بيرون رفت و داد تکون سري

 ...رفت آتردينم

 بکنه؟ خواهرت با اينکارو يکي مياد خوشت!متنفرم ازت:من

 !جدش هفت با کرده غلط نفر يه اون:شد عصبي ساميار

 !کردي اذيت خواهرمو که جدت هفت با کردي غلط توام پس:من

 رفت ساميار...اتاقشون سمت رفت و کرد نگاش گذرا نازنين...بستم محکم درم بيرون رفتم

 نازنين؟:سمتش

....... 

 ...نکردم کاري خودم جون به نازنين:ساميار

 به!دادن جوابشو کرد صداش ساميار هرچيم....کرد قفل در اتاقشون تو رفت و زد خندي نيش نازنين

 !!بيدمنخوا خوب صبح تا منم!نکرد باز در نازنين بازم ولي!!گفت بهش تونست هرچي زد زنگ اليکا

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

 حالخوش نميدونم...ميکنم فک که وقت چند اين اتفاقاي به...استوديو راه تو...شنبه5...اسفند95

 !!ناراحت يا باشم

 زودتر حداقل...نميکنم نگاش اصال!!باهاش قهرم هنوزم االن تا کرد الخروجم ممنوع که ساميار

 !!نميرفت آبروم فرودگاه تو ميگفت

 کمک يخيل...کمک مياد باشيم داشته نيازش وقتي که آتردينم و ميزنم حرف ساالر با فقط کار تو

 ازدواج بعدم و بودم نامزد ارسالن با خونواده اصرار به که بعدم ماه3!!سازي آهنگ تو خوبيه

 ازدواج زا قبل از بيشتر خيلي اما ميکردم تالش رفتن واسه دوباره حتما نبودم عاشقش اگه!!کرديم

 و پدر بخاطر ولي بود مخالف خيلي ساميار!!کردن ازدواج رونيکا و ساالر ما از قبل...دارم دوسش
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 هفته ارسالن با...بود مريض مادربزرگمون هفته 9تا!ازش ناراحتم هنوزم من!!اومد کوتاه مادرمون

 !برگشتيم زود کارامون بخاطر بعدشم و پيشش رفتيم پيش

 ساميارم!نيومدم کوتاه من ولي بده آشتيمون کرد سعي نازنين چندبار...شده تنگ ساميار واسه دلم

 بودم ناراحت خيلي من ولي کنم تمومش ميخواست ازم نگاهش با...ميکرد نگام فقط

 تو!!نميذاشت محلش اصال موقع اون تا...زد حرف باهاش من عروسي تو نازنين...نميشد!ازش

 خيلي که خبري تنها واي!!کرد قبول ولي زياد نداشت دوست ارسالن!مونديم من ي خونه همون

 رو هقرار که امشبم!!بخاطرش کشيد زحمت کلي که چيزي!!بود ساالر گرفتن مجوز کرد خوشحالم

 ...بترکونه صحنه

 !داخل رفتم سريع!استوديو رسيدم 33ساعت ترافيک کلي از بعد

 !کردي دير سمن:ساالر

 !ببخشيد!ساالر بود ترافيک:من

 کنيم؟ شروع اول از ساميار!نداره عيبي:ساالر

 !آره:ساميار

 !هاشو دعوا!هاشو خنده صداشو...دارم دوسش خيلي بگم کنم بغلش ميخواد دلم

 !ميکرد تمرين کنسرت واسه يکسره بود هفته3!رفت پيش خوب خيلي امروزم تمرين

 !!خورد زنگ گوشيم

 جانم؟:من

 مياي؟ ناهار.سالم:ارسالن

 !نيستي بيمارستان مگه تو:من

 !بيمارستانم 39تا!شنبستا5:ارسان

 !کنيم تمرين بايد...کنسرته امشب که ميدوني ارسالن:من

 ميکني؟ کار اينقدر چرا تو!استيج رو ميرن گروهش و داداشت:ارسالن
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 !!باشه چيز همه به حواسم بايد!!برنامشم مدير من:من

 !!نميخوري؟ ناهار که نگو:ارسالن

 !واسم مياري ميگيري تو...نه:من

 ...خيلي:خنديد ارسالن

 !بده سفارش خوب غذاي يه!بيمارستانم 3:من

 مياي؟ جدي:ارسالن

 !کنسرت خود تا استراحتم ديگه من!!ديگه آره:من

 !فعال...منتظرم...باشه:ارسالن

 ...کرد قطع

 !بيا لحظه يه سمن:ساالر

 ...عشقم بگو:پيشش رفتم

 کني؟ تمومش نميخواي:لبخند با ساالر

 !نميفهمم منظورتو:من

 شده چت!!نزنين حرف باهم نميتونستين دقيقم 31دوتا شما!ميفهمي خوب خيليم:ساالر

 !اون از بدتر تو!ميشه ديوونه داره سمن؟ساميار

 باهاش ارسالن!بميرم بايد نشناسم رو شمادوتا اگه من!نه نگو:گفت که بگم چيزي خواستم

 دش تموم!پيش ماه چند بود چيز ميکني؟يه اينطوري چرا تو! خوبن خيلي باهام!شده صميمي

 ميفهمي؟

 !بود آيندم:من

 االن؟ نيستي خوشبخت:ساالر

 !هستم که معلومه:من

 !باشي ممنونش بايد پس:ساالر
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 ...آخ:ساميار

 پشت خراش يه!!شده چي ببينم گرفتم دستشو!!بريد چطوري دستشو...سمتش دويدم نگراني با

 !!ميومدن بند ولي نبود زياد خونش!!بود داده خراشش صدا تنظيم دستگاه تيز ي گوشه!!بود دستش

 !خودت با کردي چيکار!...بدو برام بيار رو اوليه کمکاي ي جعبه اشکان:من

 !!.روش ريختم بتادين يکم!ميکرد نگامون لبخند با ساالر!آورد رو جعبه اشکان

 ...بسوزه يکم ممکنه:من

 شکا اونم چشاي تو...گرفت باال سرمو...دستش رو ريخت اشکم قطره يه!بستم باند با دستشو

 ...بود شده جمع

 !ميشدم زخمي زودتر کاش اي:ساميار

 ...ديوونه:خنديدم

 !زدن دست و سوت همه ها بچه...کرد بغلم و بوسيد سرمو کرد پاک شستش با اشکمو

 کجاييم؟ شام آقا!شد شکسته طلسم اووف:علي

 !بهتون بديم شام نداره دليلي:ساميار

 کرتونمف به خيلي چون من حاال!بگيرين مهموني بايد کردين آشتي چندماه از بعد!کردين غلط:علي

 !شام گفتم

 بوديم؟ قهر مگه:گفت و زد چشمکي کرد نگاه منو ساميار

 !!نه..اومم:من

 !!خنديديم

 !من مهمون ناهار...استراحت ساعت 9ساالر:ساميار

 ...منتظره شوهرم من:من

 !شد شوهرت اون بعد بودم داداشت من اول!کن کنسل:گفت جدي خيلي ساميار

 !چشم:من
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 کهشو حسابي..گفتم بهش ارسالن به زدم زنگ...بيرون اومديم ها بچه با استوديو از و زد لبخند

 !عالقمون مورد رستوران رفتيم!خوشحالي که خوشحالم گفت و شد

 ...خورد زنگ گوشيش ساالر

 !داداش سالم:ارسالن

 ...دا!عجب چه!به به:ساالر

 !منم بفهمه نميخوام...ميدونم پيشته سمن!نه نه:ارسالن

 !مزاحم بگو!باشه:خنديد ساالر

 کنسرت 6ساعت!داري آمادگيشو حسابيم ميکنيو تمرين داري هفتس 3 که ميدونم ساالر:ارسالن

 درسته؟ داري

 !آره:ساالر

 جشن سمن و ساميار واسه...ميکنم هماهنگ رونيکا و نازنين با من///39311 االن:ارسالن

 !بگيريم آشتيشونو

 !ندارم مشکلي من باشه:ساالر

 يکنمم هماهنگ ميالد امير با!بيارم بپيچونمشون من که باشه ما خونهي فقط:شد بلند ما پيش از

 همه!ديگه نميرم زودتر!ميرم کنسرت از قبل ساعت 3 خودم من بعد کنسرت سالن بره زودتر اون

 !فقط تو با چيز

 !نيست مشکلي نباش نگران:ارسالن

 !ايما خونه 1تا:ساالر

 !خدافظ!خوبه باشه:ارسالن

 ...داديم سفارش غذا و نشست اومد...کرد قطع

 نميذاري؟ کنسرت تو:من

 !!ديگه کنم کمکش بايد ندارم وقت!!ساالر فعال:ساميار
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 .رسيديم زود...خونه رفتيم...نرفتيم استوديو ديگه ساالر اصرار به ناهار از بعد

 !ديگه نبريم تا1 الکي استوديو بريم ماشين يه با بعد به اين از ها بچه:من

 بزني؟ خوابت از ميتوني شما:ساالر

 !مميش بيدار منم ميکنه صدا و سر اينقدر صبحم!ميره زود ارسالن...بيدارم 6هميشه من ساالر:من

 !ميارم ماشين من!باشيم استوديو 2بعد به اين از حاا:ساميار

 !باشه خوبه:من

 من؟ ي خونه مياين ها بچه:ساالر

 !بخوابم يکم ميخوام من نه:من

 !مياد در دادش نازنين:ساميار

 !مياين هردو:ساالر

 ...ساالر:من

 !فقط ساعت نيم:ساميار

 ....تو بريم باشه:خنديد ساالر

 !!زدن دست....ساميار و من سر رو ريخت ترکوند چيز يه ارسالن کرديم باز در تا

 چيه؟ مناسبتش:ساميار

 نميدوني؟ مثال:ارسالن

 ...نشستيم رفتيم گرفت دستمو کرد نگاه منو ساميار

 بشنوم؟ ساالر از بايد من:نازنين

 !شد يهو بخدا:من

 شده؟ چي دستت ساميار:نازنين

 !!بريدم:ساميار
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 چطوري؟:نازنين

 بندازم؟ نگاهي يه ميخواي:ارسالن

 !بستمش اينطوري ميومد خون زياد چون!بود سطحي نميخواد نه:من

 !کنيد قاچ هم با:آورد کيک رونيکا

 .ممنون...کردين خوشحالمون خيلي:من

 !بود شوهرت فکر:نازنين

 !ارسالن جدي؟مرسي:من

 !نميشه که خالي تشکر:ساميار

 ...اومد آتردينم...زدن زنگ!!خنديديم

 !کردم تقسيمش من...کرديم قاچ باهم کيکو

 !عکس ارسالن:نازنين

 !کيک با همونطوري...ساميار سمن:ارسالن

 !نشستم نازنين پيش رفتم!آورد قهوه رونيکا...گرفت هممون از عکس کلي ارسالن

 نفهمه؟ کسي ميدي قول بگم چيز يه سمن:نازنين

 !نميگم کسي به چيزي که من نگيم تو ديوونه:من

 !ميدم تو به دارم فقط!!بفهمه نبايد اصال سمن،ساميار:نازنين

 !گرفتم استرس ديگه بگو:من

 !حاملم:نازنين

 ...گلوم تو پريد قهوه

 ...بيار آب يکم رونيکا!سرت تو خاک:نازنين

 شد؟ چي:ساميار
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 !هيچي:نازنين

 !تمپش ميزد محکم نازنين...خوردم يکم!آورد آب ارسالن...ميشدم خفه داشتم کردم سرفه اينقدر

 ...شدم خورد...ديگه به:من

 بهتري؟:ارسالن

 !خوبم آره:من

 !ميکرديم صحبت باهم دوباره...نشست رفت

 ميگه؟ اينطوري رو مهمي به خبر آدم:من

 نداري؟ جنبه تو کنم چيکار من:نازنين

 وقتشه؟ چند...خوشحالم خيلي....عشقم واي:کردم بغلش

 ردمک هماهنگ زنانه دکتر که دوستم با بعدم!فهميدم بودي لندن تو که هفته اون!نيم و ماه3:نازنين

 !خطرناکه يکم اول ماه سه باشم،تا مراقب خيلي بايد گفت!پيشش رفتم

 !باشه پسر کنه خدا:من

 !دارم دوس دختر من!نخور گوه:نازنين

 ...ميره جا همه ساميار با!بهتره پسر:من

 بريم؟ کجا عيد ها بچه:گفت ساميار که بگه چيزي خواست نازنين

 !اونجا داره کنسرتم مامان!لندن:من

 !که رفتيم تازه:ارسالن

 !شده تنگ مادربزرگم واسه دلم من:من

 !بگي تو هرچي:ارسالن

 !ارسالن سرت بر خاک:ساميار

 !نگفت چيزي و خنديد
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 !بگير ياد تو:نازنين

 !!نه؟ بگم بگي چيزي تو شده تاحاال من:ساميار

 !نه:نازنين

 چيه؟ تو نظر ساالر:ساميار

 !داره زياد قشنگم تفريحيو جاي!باشه خوب لندن کنم فک من:ساالر

 !بگيرين شما بليطارم...کنين ريزي برنامه رونيکا نازنينو و تو سمن پس:ساميار

 !نيست مشکلي باشه:من

 !کردم تشکر سورپرايزشون بخاطر ها بچه از کلي خودمون هاي خونه برگشتيم ديگه

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

 بپوشم؟ چي امشب ارسالن:من

 لحظه هر دارم اورژانسي مريض يه!بيام بتونم نکنم فک سمن فقط!داري دوست چي هر:ارسالن

 !باشه الزم عمل ممکنه

 !!ارسالن؟ چي يعني:من

 !نميتونم دوم ميام اولو سانس:ارسالن

 !دومه سانس اصلش:من

 !نميتونم:ارسالن

 !تخت رو کشيد دراز

 !کن عملش صبح فردا:من

 .نميشه:بست چشاشو ارسالن

 !5ساعت ميشه دير!بريم خوابيدي؟پاشو چرا!ميکني اينطوري کنسرتا ي موقعه هميشه:من

 !امروز بود زياد کارم خيلي!39 تا بودم بيمارستان صبح 7از.نميکني درک آدمو اصال:شد بلند اخم با
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 !بياري خونه کارتو خستگي نداري حق نداره ربطي من به:من

 !تو با حق...ببخشيد باشه:ارسالن

 ...کنسرت سالن سمت رفتيم شديم حاضر سريع

 !خورد زنگ ارسالن گوشي...کنسرت سالن رسيديم

 !ميرسونم خودمو االن ه باش...کي؟...سالم...بله؟:ارسالن

 ...کرد قطع

 شده؟ چيزي:من

 !برم بايد دارم عمل...آره يعني...نه:ارسالن

 !خدافظ:من

! ولممسئ مريضام مقابل در من که بفهمي دارم انتظار تو از من:گرفت دستمو شم پياده خواستم

 !بفهمي اينو بايد دکتره مامان که تو!نيست جبران قابل کنم اشتباه اگه!منه دست جونشون

 !خدافظ مگه؟گفتم گفتم چيزي من:من

 !گفتي بد خيلي:ارسالن

 جبران قابل کنم اشتباهي اگه!منم ساالر برنامه ميفهمي؟مدير توام دارم استرس من االن:من

 !بفهمي اينو بايد تو!ميشيم مردم ي مسخره!نيست

 !!ميگي؟ خودم به خودمو حرفاي:خنديد ارسالن

 !بيا تونستي:خنديدم منم

 ...ديگه برو...عزيزم باشه:ارسالن

 ...سالن داخل رفتم شدم پياده کردم خدافظي

 ...داخل ميومدن ديگه ساعت نيم

 اينجاس؟ پيانو چرا آتردين؟؟آتردين:من
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 !بذاريم اينجا گفت ساميار:آتردين

 !!شده؟ ديزاينرم ديده؟ساميار تو بيشتر سمت اون!نه اينجا نگفتم ديروز من مگه:من

 سمن؟ شده چي:ساميار

 !اون بجز سرجاشه چي همه!باشه بايد چپ سمت پيانو بودم گفته من:من

 !کنن جاش به جا ميگم اان خب:ساميار

 !!بذار همونجا!کن ول سمنو گفتي خودت تو:آتردين

 !بکن همونکارو ميگه هرچي!!کردم؟ مخالفت خواهرم با کي من!!اِ:ساميار

 !!ميکنم کمک شماها به کردم ول زندگيمو و کار که احمقم من:آتردين

 ؟کجاس ساالر ساميار!تو ميان همه االن...کنن جاش به جا سريع بيان بگو برو!!احمقي واقعا:من

 !استيج بک:ساميار

 اومد؟!!سعيد؟؟ عکساس:من

 !عزيزم آره:ساميار

 ميان؟ موقع به کردي هماهنگ بابا مامان با:من

 !!نبوديا اينطوري بودي من برنامه داري؟مدير استرس چرا سمن...آره:ساميار

 شده؟ خوب دکور راستي!!منه با چيز همه!نه االن!بوديم برنامت مدير باهم دوستت و من:من

 ...بگم بهت ميخواستم چيزي يه سمن!شده خوب خيلي:ساميار

 ...يکم بود نگران قيافش...گوشه يه برد منو

 شده؟ چيزي:من

 !!شده چش نميدونم...نازنين:ساميار

 چي؟ شده؟يعني چي:من
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 مگفت بهش!ميشه بد حالش بشم نزديکش نميذاره...نميخوره غذا خوب وقته چند االن:ساميار

 بزني؟ حرف باهاش تو ميشه!!شده اخالقم بد جديدا!!نميخواد ميگه دکتر ببرمش

 !نباش نگران ميزنم حرف حتما باهاش...ساميار نگراني الکي:گفتم و زدم لبخند

 !عزيزم ممنون:زد لبخند ساميارم

 بود؟ خوب چک ساند...داريم کار کلي بريم:من

 !نباش نگران...آره:ساالر

 که؟ نداري استرس:ساميار

 داري؟؟ من از انتظاري چه اونوقت!!داري استرس کلي بار هر استيجي رو ساله چند که تو:ساالر

 ...ميکنم درکت:ساميار

 !پيششون ميرم من!!اومدن رونيکا و نازنين:من

 !رونيکا ميگم تبريک:رونيکا و نازنين سمت رفتم

 !!تو کشيدي زحمت خيلي!مرسي:رونيکا

 ...وظيفشه مديربرنامشه:نازنين

 !شو ساکت تو:من

 !!!ها بچه فعال...ساالر پيش ميرم:رونيکا

 !!نمياد خوشم دختره اين از هيچوقت من:من

 !بهتره تو از خيلي دارم دوسش من:نازنين

 ...ديگه باشه:من

 ...خنديد نازنين

 !نازنين نگرانته خيلي ساميار...راستي:من

 چرا؟فهميده؟:نازنين
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 وقتي ميشي اخالق بد...نميخوري خوب غذا...کنه بغلت نميذاري گفت زد حرف باهام امروز..نه:من

 !!تنهايي باهاش

 !نيست خودم دست ولي براش بميرم الهي!سمن ميدونم واي:نازنين

 نميخوري؟ چرا غذا...ديگه باشي مراقب بايد...ميدونم:من

 !بخورم نميتونم ولي ها ميشه گشنم!اصال ندارم اشتها:نازنين

 !ميکنه کمکت اون!حتما کن صحبت مامان با:من

 !سمن ترم راحت دوستم با:نازنين

 ...بگو بهش مشکلتو پس...ميدونم:من

 

 ...کردن باز درارو دمورگان خانوم...:

 ...استيج بک بريم نازي....باشه:من

 ...نشستيم رفتيم ما وسطاش و استيج رو رفت ساالر آهنگ اولين پخش با هفت به ربع يه

 تموم موفقست با اولش سانس!!بود خوشحال واقعا ساالر!!بود کننده کر پشتمون صداهاي

 خونوادگي جمعي دسته عکس و اومدن مامان بابا...بوديم استيج بک دوباره 2ساعت...شد

 عدمب... باهم ساالر و ساميار و من عکسم يه...گرفتيم عکس ساالر با جدا کدوم هر بعدم!!!گرفتيم

 !!بودم عکساش از بعضي تو منم...گرفت عکس اونا با و اومدن ويژش مهموناي که

 !هستي خوبي خيلي برنامه مدير!جان سمن ميگم تبريک:مازيار

 !اومدين که خوشحالم خيل!شما دارين لطف ممنونم:من

 !بيام بود وظيفه...ميکنم خواهش:مازيار

 !بگذره خوش بهتون امشب اميدوارم:من

 !همينطوره حتما:مازيار

 رفت؟ کجا ساالر؟ساميار:من
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 !بود نازنين با:ساالر

 !ازما بعد!بياين ديرتر شما مامان:من

 ...و دريا و مرواريد و شيما و پريناز و رويان و شقايق سمن!نباش نگران باشه:مامان

 اومدن؟ دوستام:من

 !بود تنها!ها نيومده آرشام با مرواريد!خيلياشون آره:مامان

 !اونجا داشت نمايشگاه!ترکيست آرشام!اومد ها بچه با اکيپي آخه:من

 !بيار هارو بچه برو بيا سمن:نازنين

 !برگرديم ها بچه با ما شد تموم!!بازکنن رو درا بمونن بايد!که نميشه:من

 نمياد؟ ارسالن...باشه:نازنين

 ...نميدونم:من

 کردين؟ دعوا:نازنين

 !بيمارستانه...نه:من

 .ساميار پيش بريم...نمياد که سرت فداي:نازنين

 

 ...گذشت خوش خيلي و شد برگزار عالي کنسرتم سانس آخرين

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

 عيد؟ واسه کردي خريد نازنين:ساميار

 بخرم؟ چي برم آورده واسم سوغاتي همه اون سمن.نه:نازنين

 ...نياورده چيزي که من واسه:گفت اخم با ساميار

 ذارمب نداشت امکان بود من اندازه اگه...آورده تو واسه که کتوني!عزيزم نباش مطمئن زياد:نازنين

 !بده تو به
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 کجاست؟ سوغاتيام پس:ساميار

 !بهت ميدم خونه رفتيم!من کمد تو:نازنين

 !!کرده فراموش منو ميکردم فک:ساميار

 اگه واي! تو از بدتر سمنم!بيداري به برسه چه ديگه!!ميديدي سمن کابوس خوابت تو تو:نازنين

 !!دوتا شما با ميدونم من بيارين در بازيا... ک ازين ديگه بار يک

 آورده؟ ساالرم واسه:خنديد ساميار

 !آورد شب لباس تا9 فقط رونيکا واسه ولي آورده سوغاتي اندازه يه شما واسه آره:نازنين

 چرا؟:ساميار

 کاروني و من واسه اندازه يه به هيچوقت ميومد خوششم!نمياد خوشش رونيکا از زياد چون:نازنين

 !نمياورد سوغاتي

 شينب متنفر هم از بايد ميگيرين دعوا!کردين خورد اعصابمو!باهم ديگه بگيرين دعوا يکم:ساميار

 !ميکنين برخورد قبل از تر صميمي بعدش دقيقه 5 دوتا شما

 !!ميشه پشيمون خودشم ميگيره دعوا خودش!ديگه نداره رواني تعادل تو خواهر:نازنين

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

 ....فروردين3

 31.. ..سال آغاز:تلويزيون

 !مبارک نو سال:من

 !!زمعزي مبارک توام نو سال:ارسالن

 ...برداشتم گوشيمو سريع

 بزني؟ زنگ ميخواي کي به:ارسالن

 !!عشقم الو...داد جواب آها!!...ديگه نازنين:من

 !من اسب مبارک عيدت!!برسم؟؟ شوهرم به نميکني ولم عيدم اول روز:نازنين
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 گيب گرفتي ياد باالخره نازنين واي...واقعا داري ازم انتظاري چه که ميشناسي منو ديگه نه:من

 !اسب

 !زادت برادر پدر به ميدم گوشي:خنديد

 بهش؟ گفتي:من

 !نتونستم من!کني نرمالش ميتوني ببين!شده شوکه بيچاره آره:نازنين

 ...باشه:من

 سمن؟:ساميار

 !!مبارک شدنت پاپ خواننده بهترين جايزه...مبارک شدنت پدر...مبارک عيدت...ساميار سالم:من

 !کردين کمکم خيلي! ساالره و تو زحمتاي بخاطر همش آخري!مرسي!!سمن مرسي:ساميار

 داري؟ حسي چه:من

 بيايم؟ ما يام باال مياي تو!هميم با همه که خوشحالم:ساميار

 اينا؟ ساميار ي خونه بريم ارسالن!نميدونم:من

 !ما پيش ميان رونيکا و ساالر!بيان اونا بگو نه...:ميزد حرف ساالر و رونيکا با داشت ارسالن

 ساميار؟ مياين:من

 !عزيزم آره:ساميار

 !منتظريم پس باشه:من

 ....کردم قطع

 ...ديگه خوبه لباس همين ساميار:نازنين

 !تهس که قرمزم!کوتاس زيادي که شلوارکشم!دکتس!نکن شروع عيدي اولي روز نازنين:ساميار

 !ديگه سمنه ي خونه حاال:نشست پاش رو رفت نازنين
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 عوضش بگيرم دعوا لباس اين بخاطر سمن با نميخواي اگه!!نميشه:گفت و بوسيدش ساميار

 برات؟ خريده اينو رفته شده خراب اون نداشت لباس ديگه آخه!کن

 !!قشنگه خيلي ميگفتي پيش ساعت نيم همين تا تو:نازنين

 !کن عوض برو!!بپوشي داري اجازه تنهاييم وقتي فقط:ساميار

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

 !بپوشم لباس ميرم من!ميز رو بذار بيار آجيلم!!بيار برو رو ميوه ارسالن:من

 !باشه:ارسالن

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

 !اومدن نازنين و ساميار بعدم...کرديم،نشستن روبوسي!بودن رونيکا و ساالر اول...اومدن

 !کرد خوشحال حسابي رو همه شدنشون دار بچه خبر

 زدي؟ زنگ اينا مامان به سمن:ساميار

 ....بزرگ مامان...نه واي:من

 !نداد جواب...زدم زنگ برداشتم تلفن سريع

 !نميده جواب مامان ساميار:من

 !خوابيده شايد:ساميار

 !ها عيده!بيداره موقع اين هميشه!!ساميار نه:من

 !بگير دوباره:ساميار

 !نداد جواب ولي زدم زنگ ديگه بار9

 !داره کنسرت شايد 6ساعت االن اونجا:ساميار

 !!نميدونم؟ من يعني:من

 !بگير خودمون ي خونه!دوستاشه با حتما:ساالر
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 !اونجا بريم ناهار شد قرار و زديم حرف بابا و مامان با هرسه...خونه زدم زنگ

 !زد حرف ساالرم و ساميار با!!دادم جواب سريع...بود آتردين...خورد زنگ گوشيم

 !ديگه بيار هارو بچه کادوي سمن:ارسالن

 !من با بيا...باشه:من

 !داديم بهشون کادوهارو...نازنين و رونيکا مال منم و برداشت برادرامو دوتا مال اون

 !آوردي سوغاتي همه اون که تو!!سمن چيه کادو:نازنين

 ...بيا نازي!ميکنه فرق اين:من

 ...آشپزخونه تو رفتيم

 !نگرانشم خيلي من!نده جواب مامان نداره سابقه:من

 داريم ديگه روز9 بعدشم...ميزنه زنگ بهت خودش!که نداره نگراني...ديگه اسبي چون تو:نازنين

 !پيشش ميريم

 بود؟ خوب کادوت:من

 !نخريدم برات هيچي من!ديوونه عاليه:نازنين

 !من واسه کافيه ساميار کنار در بودنت:من

 ...بقيه پيش رفتيم

 نداري؟ کنسرت که تو ساميار:من

 ومآلب و جديد آهنگ واسه داريم کار کلي چون برگرديم بايد زودتر فقط...کردم کنسل.نه:ساميار

 !!جديد

........... 

 

 ...بعد سال4
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 ميريم؟ تُجا دارليم ساميار:ناريسا

 نيستي؟ بلد زدن حرف تو ميکنه چيکار خونه تو مامانت اين!کجاا نه تُجا: ساميار

 

 !خوابه همش که نازي:ناريسا

 

 !بخريم کادو عمت دختر واسه ميريم داريم:خنديد ساميار

 

 نميشه؟ بزرگ چرا:ناريسا

 

 سال 4 تو سالشه3 اون!!عشقم کوچولويي توام:ساميار

 

 تُجاس؟ نازي:ناريسا

 

 !ميريم اونم دنبال...کنه خوشگل جا يه رفته:ساميار

 

 ...خورد زنگ گوشيش

 

 ...مامانه بيا:ساميار

 

 نازي؟:ناريسا
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 !!چيه نازي!مامان:نازنين

 

 !مامان چشم:ناريسا

 

 کجايين؟:نازنين

 

 کجاييم؟ بابا:ناريسا

 

 بابا؟ شدم االن بودم ساميار پيش دقيقه9 همين:ساميار

 

 ...بابا:ناريسا

 

 ...ديگه خريد ميريم داريم بگو...جانم اي:خنديد ساميار

 

 !اسپيکر رو بزار رو گوشي ناريسا:نازنين

 

 چي؟ رو:ناريسا

 

 !بزن اونو..هست گوشي ي صفحه پايين چپ سمت عالمتي يه:نازنين

 

 !نازي زدم!...فهميدم:ناريسا
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 !مامان:نازنين

 

 !بگي تو هرچي:ناريسا

 

 کجايي؟ ساميار:نازنين

 

 !ديگه بخريم کادو ميريم داريم:ساميار

 

 !اينجا شده تموم کارم من!بريم هم با من دنبال بياين:نازنين

 

 !پيشتم ديگه دقيقه 31...عزيزم باشه:ساميار

 

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

 

 ...سالم:نازنين

 

 !مامان سالم:ناريسا

 

 اومد؟ کجا از پوشيدي؟اين چيه اين:نازنين
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 !خريد اومد خوشش بابا:ناريسا

 

 کمد!يکم بکن جاشم فکر!آخه ميخري لباس هي الکي چي براي!داره لباس کلي!ساميار اَه:نازنين

 !ناريسا لباساي شده خودمم

 

 مبرگردي حاضرم من!!شدي خوشگل خيلي:ميکرد نگاش داشت لبخند با...نگفت هيچي ساميار

 !!خونه

 

 !بچه جلوي زشته:زد لبخند نازنين

 

 !ديگه بريم کن بوسش...ساميار رفت سر حوصلم:ناريسا

 

 !خنديدن نازنين و ساميار

 

 !!اي العاده فوق تو!عاشقتم ناريسا:نازنين

 

 ....افتاد راه و بوسيد هردوشون ساميار

 

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

 

 هم با همه که بو طبقه 1 بازم اما!بوديم گرفته تر بزرگ و بوديم کرده عوض هامون خونه بود سال3

 !....باشيم
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 !برد خوابش ساچلي ارسالن:من

 

 !کرد بازي امروز خيلي!نداره اشکال:ارسالن

 

 کجان؟ نازنين و ساميار سمن:ساالر

 

 کجاست؟ مامانت آروين!ميان دارن راهن تو:من

 

 !خاله آشپزخونس تو:آروين

 

 شقايقم و کرد ازدواج آتردين با پيش سال 3رويان!بود شقايق و رويان با!مرواريد پيش رفتم

 !!بود خارجي شوهرش!کرد ازدواج همونجا و ميخوند درس آمريکا

 

 ميان؟ شيما و هليا مرواريد:من

 

 !راهن تو ميالدم و شيما(شوهرش)باريش منتظر گفت هليا:مرواريد

 

 نيست؟ کم چيزي:من

 

 !حاضره چي همه عزيزم نه:رويان
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 !الکس پيش ميرم من:شقايق

 

 !سوممون سال برگردم بشه کم عمرم از سال 31 حاضرم من:من

 

 !بگيريم دعوا امشب بيا سمن:مرواريد

 

 !دوتا شما شدين.... ک:رويان

 

 !زدن زنگ

 

 دوقلو!داشت بچه تا9 هليا رسيدن باهم هليا و شيما اونام از بعد!بودن ناريسا و نازنين و ساميار

 !!!بود حامله تازه هم رونيکا!نداشت رو بچه ي حوصله فعال که شيما بودن

 

 !بودن اومده ساميارم صميمي دوستاي از1

 

 کنيم؟ بازي ساچلي اتاق بريم آروين با ميشه عمه:ناريساا

 

 !عزيزم برو:من

 

 !!شدا بيدار ساچلي سمن:ارسالن
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 !بکن کارتو تو!پيشش ميرم من:نازنين

 

 ديگه؟ نميذاري کنسرت سمن:هليا

 

 !وحدت تاالر!شنبه 1 ديگه ي هفته!بگم بهتون رفت يادم!چرا:من

 

 باشه؟ ميالد برج نميشد:رويان

 

 !اونجا واسه نميدن مجوز:من

 

 !نشد حاليم هيچي اصال اوندفه!بشينم تو روبروي بايد ايندفه من:شيما

 

 !که بودي نشسته من بغل اوندفه شيما نخور گوه:هليا

 

 !نازنين جاي!بشينم روبروش دقيقا ميخوام ايندفه نه:شيما

 

 ميشينه؟ اونجا اون هميشه چرا!سمن ديگه ميگه راست:رويان
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 !ميکنم فرق شماها با!داداششم زن من:نازنين

 !ميشينم من ايندفه...کردي غلط:شيما

 !زدن زنگ

 مونده؟ مهمون بازم مگه:نازنين

 !!نه:من

 !کرد باز در ارسالن

 بود؟ کي:من

 !دوستته گفت:ارسالن

 کي؟ نپرسيدي:من

 !تو بياد بايد گفت:ارسالن

 !!کردم باز در رفتم

 نبودي؟ فرانسه مگه تو...سمانه...واي:من

 ....رسيدم االن همين تو جون سمانه

 !!کردم معرفيش جمع به و تو بردمش کردم بغلش

 !!بود نازنين بغل ساچلي

 ديگه؟ نبود آدم!زشتش زندايي بغل داديش چرا!!آخه عشقه دخترته؟چقد اين:سمانه

 !!آشغال شو خفه:نازنين

 و خورديم شام...ساالر و ساميار و من خوني هم و آهنگ و رقص از بعد!!کرد بغل ساچليو سمانه

 !!کرد فوت سالگيشو3 شمع ساچلي و کيک بعدشم

 !خاليه خيلي منيجرت جاي عزيزم،امشب سمن:نازنين
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 شب9 ديگه ماه! شده حل مشکلش دبي گفت!بهم زد زنگ صبح!خاليه پريناز جاي واقعا آره:من

 ...ايرانه مث بازم کنسرت ولي!دارم کنسرت دبي

 خانوما؟ فقط يعني:آتردين

 !آره:من

 !دبي ميام باهات من سمن:شيما

 کي؟ اجازه با:ميالد

 داري؟ مشکلي.خودم:شيما

 !برو!عزيزم نه:ميالد

 !خنديديم

 !نميشه برگزار کنسرتش سمن اصال نرم که منم ساميار:نازنين

 چي؟ ناريسا:ساميار

 !ديگه دار نگهش هفته يه يه تو:نازنين

 چي؟ سمن،ساچلي!ببينم وايسين:ارسالن

 !ميدارم نگهش من!ميبريمش بچس که اون:شيما

 مياد؟ کي ديگه:من

 !ميام ايرانم ماه9تا منم:سمانه

 !نميخوابه من بدون آروين!نميتونم من:مرواريد

 !نميتونم دارم تا9 چون منم:هليا

 !ميام منم:رويان

 !آمريکا برميگرديم هفته آخر الکس و من:شقايق

 شده؟ خبره؟چي چه:الکس
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 !داد توضيح براش شقايق

 !دوستت کنسرت دبي ميبرم رو تو بعد خب:الکس

 !باشه:شقايق

 !برو داري دوس!نگهدارما هارو بچه حاضرم من:باريش

 !نگهداري نميتوني خودتو تو:هليا

 !مراقبشونيم باهم هستيم بيارش هليا:رويان...خنديديم

 !ميمونه من با آروين مرواريد برو توام:آرشام

 !باشه:مرواريد

 کيه؟ با سفر خرج!اصلي بحث حاال!!ثابته پايه که هم رونيکا!!شد حل خب:نازنين

 !بگذره خوش بهتون که ارسالن و من با:گفت ساميار و کردن نگاه ديگه بهم ارسالن و ساميار

 

 ...داشتيم اي العاده فوق شب و خنديديم بازم...زدن دست همه

 

 ايران االن! نبودم کنارمن در االن که دوستايي و...ساالر...ساميار...ارسالن عاشق اگه شايد

 مشکلي هيچ ديگه! خانوما واسه ميکردم برگزار راحت کنسرتم بود سال3!زحمت کلي با!!نبودم

 !ميکردن همايتم خوب خيلي دوستام نداشت وجود

 

 ...کني گريه خورشيد دادن دست از بخاطر هارا شب همهي اگر

 

 ...داد خواهي دست از هارا ستاره ديدن لذت

 شکسپير وليام
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 پايان

 !ازتون ممنونم واقعا!بودين همراهم و خوندين رمانمو که خوشحالم

 :(((بزنم حرف ميره يادم مواقع اينجور کال من

-قايقش-هليا-رويان-پريناز-سمانه-نازنين:ميکنم تقديم دوستام بهترين به رومانو اين فقط

 !شيما و آرمينا-مرواريد-فرشته

 ترتيبي هيچ بدون!ميکنن اينکارو ميدونم!کنن همايت من از هميشه هستن که هرجا اميدوارم

 ولي گفتم دروغ دارم دوست اندازه يه همشون بگم اگه مسلما خب ولي نوشتم اينجا اسماشون

 !!دارم دوست همشون

 !ببرن لذت زندگيشون از و باشن خوشحال که ميخوام فقط

 وريمبخ شکست آخر لحظه باشه قرار اگر حتي بجنگيم هامون خواسته واسه هميشه باشه يادمون

 23دقيقه تو و داشتم تجربشو من!خورديم شکست و جنگيديم که ميرسيم باور اين به حداقل

 :(((شدم موفق

 ...شادي هاي ترانه از پر زندگيتون

 3121تيرماه،-سمندخت
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