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 و میشن قبول تهران دانشگاه که هایيدخترخاله یاسمین و یسنا:خالصه

 ...و میشه عوض زندگیشون جدید خونه و دانشگاه به ورودشون با

 ***خدانامبه***

 ...کرد باز را آن شوق با برداشت را  دفتر

 ...شد شروع مادرشزندگي که بود اینگونه خواند را اول صفحه

 [یـــــسنـــــا]

 سوهان ناخونام و میکردم نگاه مانتور صفحه به بیخیال

 ...تاپلب تو بود رفته کمر تا یاسمین من میکشید؛برعکس

 رفت یویو مثل که کلش پس زدم شیطاني لبخند با رفتم بهش ايغرهچشم

 ...عقب برگشت تاپلب تو

 ...وحشي چته:گرفت ازم نیشگوني کرد نگام برزخي برگشت

 ...عهههه میزني چي براي+

 ...دیگه میاد کن صبر میشي کور تاپلب تو رفتي کمر تا باو خب-

 ...هاااا فضولي عجب هاااا توچهبه+

 ...ایییییش ايجنبهبي تو-

 ...هاااکاشي بگي سنگ به تاشي بزنم میگه شیطون+

 ننت به منم بزني اگه کرد،دوما غلط شیطون اوال:کردم نگاش شیطون

 ...میگم

 ...بگي میخوایي چي مثال:کرد ریز چشماش

 ...دیگههه قضیه همون:زدم پهني لبخند صندلي رو از شدم بلند

 ...میکنم خاکت زنده زنده خدابه یسنا+

 ...عاااااااشق خانم بگي نمیتوني-
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 ...یسناااااااا+

 ...میخندیدم من میخورد خرص یاسمین تخت رو رفتم کشیدم جیغي

 ...واي واي واي کسیییي چه عاشق دیگه،اونم میگم،عاشقي دروغ مگه-

 پرپرت دستام همین با خدا به:سمتم کرد حمله که دادم تکون سرم بعد

 ...ورپریده میکنم

 جیغي اسمم دیدن با ایستادم تاپلب به خورد وشمم کنم فرار خواستم تا

 ...بدبخت کرد سنگکوب یاسمین مه کشیدم

 معماري دانشجو رادش یسنا شدممممم قبول جوووون اااااخ جییییییغ-

 ...وسسسسسط بیا اهااااا تهران دانشگاه

 دارم دوسش لیلي واویال حاال:خوندن اهنگ دادن قر به مردم شروع

 ...نمیاد دستا صدا اهااااا خیلي

 جیییییییغ:اومد هم یاسمین جیغ صداي که میرقصیدم همینجوري داشتم

 ...تهراااان معماري دانشجو حضرتي یاسمین

 ...میکردیم حیغ جیغ هوا میپریدیم باهم بغلش پریدم کشیدم جیغي

 ...واااااییي شدیممممممم قبول:میکردیم جیغ جیغ پله رو بیرون دوییدیم

 ...بیرون اومدن اشپزخونه از خاله و مامان ما داد صداي با

 ...بیرون اومدن کار اتاق از هم شوهرخاله و بابا

 رو گذاشتین خونه خبرتونچه:گفت یگانه پایین اومدن هم کیوان و یگانه

 ...سرتون

 ...شدیمممممم قبول جووووون دوگانه واااااااایي:زدم جیغ

 که میرقصیدیم هم ما زدن دست به مردن شروع بعد کردن نگامون اول

 ...رقصیدن باهامون کرد شروع اومد هم کیوان

 ...شدین قبول چي حاال:کرد نگامون متعجب وایستاد دفه یه
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 ...معماااااریییي:یاسمین منو

 ...زدن جیغ و رقصیدن به کردیم شروع دوباره

 ...شما اونم شما،معماري خالقجلل:گفت خبیثي لبخند با یگانه که

 ...چیهههههههه؟ مگه:زدم جیغ

 قبول دارین،غیرباور شما که مغزي اون اخه:گفت خنده با کیوان

 ...بشین

 ...کیوااااااااااان+

 ...هاااا میگم دروغ چیه؟مگه:کیوان

 ...خودتیییییي خنگ:دنبالش افتادیم کشیدیم جیغي

 ...کردین قبول خودتون خنگین،نیگاااا گفتم مي من:کیوان

 ...پرو کشیدم؛پسره جیغ باز خنده زیر زد بعد

 جفتمون از دوسال من خواهر یگانه و یاسمین داداش کیوان

 اذیت مارو قدراین بیافتن هم کنار دوتا این نکنه خدا ترن،وليبزرگ

 ...شکست کیوان پاي زدم پیش دفه میکنن

 ...نباشه جفتشون تن سربه میخواد دلم میدن حرصمون قدراین

 مخ با مبل پایه به مرد کیر پاش باز بدبخت که کردیم دنبالش قدراین

 ...پذیرایي وسط میز تو رفت

 خوشگلم دماغ کوووفت:گفت که خندیدیم غشغش ایستادیم یاسي منو

 ...پوکید

 نیست که دماغ خشگل دماغت اون کجاي ااااایي:دادم بینیم به چیني

 ...چماغ

 ...یخي چشم چماغ خودت دماغ:کیوان



 زادهتدوین:فاطمه عابدین  mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 توشون حسي هیچ میگه کیوان ابي چشمام چون کردم نگاش حرص با

 ... یخي چشم میگه بهم نیست

 ...یخیییییي چشم نگو من به گفتم صدبارررررر-

 ...میگم دروغ میگم،یگانه دروغ مگه:کیوان

 ...نچ:یگانه

 ...نچ نچ،حناق نچ،درد کوفت-

 ...میمونن گشنه هاتبچه میشه خشک شیرت نخور حرص:خندید کیوان

 ...کیواااااااااااان-

 بگیر خودش جلو میکرد سعي بزور یاسمین فقط خنده زیر زدن همه

 دوست برادرزاشو میگن باباش به کنه مسخرم اگه میدونست چون

 ...داره

 ...تووووپ ازش گرفتم اتو من هستم ايدخترخاله چه ها ها ها ها

 ...بیرون رفتن کیوان و یگانه و شد تموم ما دادن حرص باالخره

 خونه برامون تهران که بابا کردن راضي اونم بود مشکل یه فقط االن

 ...بگیر

 ...کن بخیر خدا

 

 , ]??.??.?? ??:??[آرمان?یسنا

[Forwarded from ??شــــــــــب تمنـــــــاي ??(S?a?e??è?)] 

 کردیم هم به نگاه یه یاسمین بابا؛منو کار اتاق تو رفتن شوهرخاله و بابا

 ...میشه؟ چي االن خب:گفت که

 ...بگیم بهشون بریم میشه،پاشو چلو میکشن ابشو-
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 ...نکنن؟ قبول بامزه؛اگه هرهر+

 ...مجبورن شدیم قبول تهران االغ،ما کنن قبول نباید چرا-

 کار اتاق در به خورو یهویي و کشیدن محکم قدرکشیدم،اي دستشو بعد

 ...ماماااااان دماغم یسنا بشي دماغم؛ذلیل اااااااخ:هوا رفت دادش بابا

 تو زدم میکنه؛یکي گریه داره تشسته گنده خرس کن نگاش عهعه

 ...میکني؟ گریه داري چین دیوار اندازه سنت بکش خجالت:سرش

 ...گرفت درد دماغم خر،االغ،پلشت،گاو،بیشور+

 ...بده قرارم عنایت مورد بیشتر نکنااااا تعارف-

 زمین بخش شپلق که پام به زد محکم پاش با و کرد نگام حرصي

 ...فرهنگبي شد،بیشور آسفالت نشیمنگاهم اااااخ:شدم

 ...زبونش به برسه چه دیدم هم آپاندیسش ماشاال که اورد در زبونش

 ...شد معلوم العشرتعثني کل دهنتو ببند اهاه-

 بابا با بریم پاشو میشه لوچ چشات نکن:گفتم که رفت بهم ايغرهچشم

 ...بزنیم حرف

 ...پاشوووو پاشو میگي راس عههههه+

 ...بشه بلند تا گرفتم دستشو شدم بلند و کردم نگاش پوکر

 ...نموند براش ناخن کال که هم کشیدم،یاسمین عمیقي نفس

 ...دخترم جانم:گفت لبخند با بابا داخل رفتیم زدم در به ايتقه

 ..براي..بابا..چیز..اممم-

 ...دیگه؟ بگین دخترم چیشده:شوهرخاله

 ...اومدیم چیز براي بابا نه+

 ...دانشگاه براي بابا اي:گفت یهو نمیزنیم حرف کدوممونهیچ دیدم
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 ...میشدم خفه داشتم:بیرون دادم نفسمو بعد

 ...کردن نگاه ما به بعد کردن نگاه همبه شوهرخاله و بابا

 ...یسي:کرد وزوز گوشم زیر سمتم اومد یاسمین

 ...هوم-

 ...چي؟ نکنن قبول اگه+

 ...میشه؟چي بینم بزار بگیر گاز کبدتو هیچ که زبون-

 شرک گربه همون)ممکن لحن ترینمظلوم با بابا روبه بعد

 ...باباییییییي:گفتم(خودمون

 ...باشه:بابا

 ...باشه؟ چي:کردم گرد چشمامو

 ...میگیریم خونه براتون برین؛اونجا میتونید:شوهرخاله

 که کشیدیم جیغي بعد کردیم همبه نگاه یه ورقلومبیده چشماي همون با

 ...چیشده؟:داخل اومدن هراسون مامان و خاله و شد باز در یهو

 ... تهران بریم کرد قبول بابا جیییییییییییغ-

 کردم ورپریده،فکر:شد پوکر قیافش بعد کرد نگامون ثانیه چند مامان

 ...دادي سکتم چیشده

 ...نشدي؟ باش؛خوشحال مارو مامان به-

 ...بزني جیغ تر اروم نمیمردي ؛ولي شدم چرا:مامان

 ...مامان ااااخ:سرم تو زد بود دستش که ايمالقه با بعد

 ...یامان:مامان

 ...میکنه فوران محبت کال-

 ...ما خانواده اینم بیرون؛بله رفت کرد نازک چشمي پشت



 زادهتدوین:فاطمه عابدین  mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 لپش از گنده ماچ یه بابا بغل پریدم ذوق افتادن؛خر تهران یاد دوباره

 ...گرفتم

 ...جووووونم بابا برم قربونت-

 ...بچه نریززبون برو:بابا

 همیشه بودم خوشحال بیرون؛خیلي رفتیم یاسمین با کردن ايخنده

 ...شدم و بشم قبول تهران که بود ارزوم

 ما که گرفت تصمیم بابام بود بزرگ ماخونه چون اتاق تو رفتیم ذوق با

 ...کنیم زندگي باهم ایناخالم و

 ...تهرااااان بریم قرار که حاضرشو برو ژووووووووون یاسي-

 ...بریم بزن وووونجوو:زد پهني لبخند

 ...بوخدا نیست بیشتر تاسه کال که چمدونااااام اتاق تو پریدم

 ...چمدون تو کردم خالي ارایشم میز و کشولباسا و کمد برداشتم

 :(...شدم خالص شد تموم ااااااخیش

                          *** 

 شوهرخاله و بابا پیش روز بود؛چند رفتن روز امروز شد تموم باالخره

 ...گرفتن خونه برامون شهر وسط طبقه??ساختمان یه تو تهران تو

 سرنوشت میشه؛نمیدونم شروع جدیدمون زندگي بریم که خونه این از

 ...زده رقم چي برام

 از نیشیم راحت میرین؛اااااخیش دارین باالخره هووووووهوووو:کیوان

 ...دستتون

 ...بمونیم ما بخواد دلتم ااااایش+

 ...پیشته بمونید شما خورد؛بخواد ايقهوه شکر دلم:کیوان

 ...کردن قبولتون امیدوارن شما چیه عجبم؛به در هنوزم:یگانه
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 ...ببند خورد جر:گفت یاسمین که کرد باز پهلو تا نیشش بعد

 ...زورو شما خوبین؛اصال شما هااااا؟نه-

 ...میشه چپ چشمات نکن:خندید کیوان که رفتم بهشون ايغرهچشم بعد

 ...گمشو ااااااایش-

 ...میشه دیر بریم بیایین:گفت خنده با بابا

 کردم فکر سمتم،اول اومد شد بلند که دراوردم کیوان براي ته تا زبونم

 موفق باز ولي ریختین کرم خیلي بلکه:کرد بغلم ولي کن اذیتم میخواد

 ...باشین

 ...کرد بغل یاسمین بعد من هم یگانه کرد بغل یاسمین بعد

 گذاشتیم چمدونارو بهمان و فالن شدن رد قرآن از بوس و ماچ کلي بعد

 ...بابا ماشین تو

 ...برگردن بعد تهران برسونن مارو شوهرخاله و بابا قرار

 و هاااا،خوردباشین خودتون باشین؛مراقب موفق دخترم:کرد بغلم مامان

 ...نکنید ضعف باشه درست هم خوراکتون

 ...نباش ما نگران عزیزم مادر چشم-

 خونه تو نشستیم کردیم خدافظي کرد یاسمین به سفارش کلي هم خاله

 ...کردیم حرکت

 ...انتظارمون در که جدیدي سرنوشت و زندگي سوي به پیش

 

 , ]??.??.?? ??:??[آرمان?یسنا

[Forwarded from ??شــــــــــب تمنـــــــاي ??(S?a?e??è?)] 

 ...رسیدیم ساعت چهار از بعد باالخره
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 ...شکست گردنم بلند قدرمیکردم؛چه نگاه ساختمان به باز دهن با

 ...اینجاس؟+

 ...خنگ دیگه اره-

 ...حاال خو+

 چیزي کنید کمک اگه:اومد بابا صداي که کردم نگاش چپچپ

 ...هاااانمیشه

 ...ببخشید عهه-

 ...در سمت رفتیم گرفتیم چمدونارو سمتشون رفتیم بعد

 ...خالي؟ چرا پارکینگ،په تو رفتیم کردیم باز ساختمان در

 ...بزرگي این به پارکینگ تو بود ماشین چهارتا فقط

 آسانسور تو بردیم کشون کشون بود،چمدون آسانسور چپ سمت

 ...داخل کردیم جا بزور هم خودمون

 ...بود وضعي یه اصال نشستم چمدون رو من البته

 کرده  باز??? خودمم یکي اون رو پام یه بود چمدون این رو پام به

 ...چمدون دوتا وسط بودم

 ...خنده زیر زدن من دیدن با شوهرخاله و بابا و یاسمین

 ...وایستادي؟ اینجوري چرا په+

 ...پوکیدم نیست جا خو باو-

 ...میخندن هي مرگ خندید،ااي باز

 ...پوکیدم ااااخ دهم طبقه رسیدیم باالخره

 یهویي پام زیر از چمدونارو خبیثي لبخند با یاسمین که بلندشم خواستم

 ...برداشت
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 ...زمین خوردم شپلق کردم پام زیر به نگاه یه منم

 ...داري مرض مگه ااااااااااخ-

 ...شد زمین پخش خنده از یاسمین دفه یه

 ...خورد ر*ج لنگت کنم کن؛فکر نگاه وااااایي+

 ...داري آزار درد،مگه کوووووووفت-

 ...خبرهچه اینجا:اومد مردي صداي که بزن حرفي خواست تا

 تا که مردي شلوار با سفید نخي تیشرت که مردي به هوا پریدم مترسه

 ...کردم سکته سیبیل و ریش منسه با بود اورده گندش شکم باال

 ...چي..هي-

 ...دختِرم میترسي چي از:گفت لحجش و کلفتش صداي اون با

 ...هیچي،هیچي-

 ...خونتون صاحب هستم حیدري من:گفت که شدم بلند سریع بعد

 ...خونسصاحب این دوریاحسین،خدابه

 رادش خانم هم(کرد اشاره منبه)ایشون و هستم حضرتي منم بله بله+

 ...هستن

 ...بیایین بله اها:حیدري

 من سمت داد دست حیدري اقاي با و اومد بابا موقع همون

 ...ببرین چمدوناتون دیگه زودباشین:گفت

 ...خونه داخل چپیدیم سریع خواسته خدا از یاسمین منو

 این:گفتم حیدري اقاي رویي؛سمتروبه خونه به خورد چشمم قبلش البته

 ...کیه؟ براي خونه
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 هم حاالحاالها خارج رفته سالپنج االن که جوون پسر یه براي:حیدري

 ...راحت خیالتون نمیاد

 داستان گذشتنم توجهبي نمیدونستم گفتم،ولي اهاني و کردم نگاه خونه به

 ...داره

 حرف حیدري اقاي با هم باباوشوهرخاله شدیم خونه وارد تشکر از بعد

 ...داخل اومدن زدن

 ...خوبه؟ خونه خب:بابا

 یه کنارش و آشپزخونه چپ سمت بود بزرگ کردم نگاه خونه به

 ...بود ودشویي حمام و اتاق که در چهارتا با بود راهرو

 ...بودیم نخریده ویزي چون نبود خونه داخب هم هیوي

 ...قشنگ اوهوم-

 وسایل که میریم هم فردا از میکنیم تمیزکاري امروز:شوهرخاله

 ...بخریم

 لباسم اونجا گذاشتم چمدونارو اتاق داخل رفتیم گفتیم ايخوبه

 ...دراوردم

 ...یاسمین اتاق رویيروبه در و بود در اولین من اتاق

 به بودن کرده شروع شوهرخاله و بابا و یاسمین دیدم که بیرون رفتم

 ...تمیزي

 ...برداشتم جارو یه سمتشون رفتم زدم لبخندي
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 ...شد بلند اهنگ صداي که میکردم جارو داشتم
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 خونتون شما)اهنگي چه اونم گذاشته اهنگ یاسمین دیدم کردم بلند سرم

 ...(داره مورچه

 ...میکشیدیم جارو قرمیدادیم اهااااااا

 ...میرقصیدم میدادم تکون سرم باال کردم بلند جارو

 ...میرقصید تانگو باهاش من از بدتر هم یاسمین

 ...خنده از بودن پوکیده وشوهرخاله بابا

 ...بده قرش وسسسسسط بیا اهاااااااا-

 ...گرفته دستم شوهرم که انگار چرخیدم دورسه گرفتم جارو

 ...دارههههمورچه خونتون شما+

 ...نداره نه-

 ...داره انگار+

 ...نداره نه:بابا

 گرفته اتیش(میخوند و میلرزوند بدنشو)تنم میلرزه چرا پس:شوهرخاله

 ...پیرهنم

 تمیز خونه تا دراوردیم بازي مسخره قدر خنده؛این از بودم پاچیده

 ...شد

 ...کنارم گذاشتم جارو زمین رو شدم ولو خنده زور از

 ...طرفیه هم شوهرخاله و بابا طرف یه هم یاسمین

 ...پوکیدم خدا وااااایي-

 ...کنم بلندش نداره جون دیگه دستم که من+

 میریم امروز از شده تموم زود ممنوع،کارا بهونه پاشین پاشین:بابا

 ...خرید
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 ...نههههههه:یاسمین و من

 طول چندروز هم همینجوریش نکنید تنبلي کوفت،پاشین نه:شوهرخاله

 ...بیاد وسایل تا میکشه

 ...پوشیدیم لباسمون شدیم بلند غرغر با

 ...کجا نمیدونم به کردیم حرکت شدیم ماشین سوار

 ...سامسونگ نمایندگي بزرگ فروشگاه به رسیدیم ساعت یک بعد

 خوردم پله به کرد گیر پامشپلق که داخل رفتیم خانمانه خیلي شدیم پیاده

 ...زمین

 ...پام ااااخ-

 ...بردي آبرومون چلمنگ پاشو+

 ...کردنت؟ کمک جايبه-

 ...فلج برسرت خاک:بلندشم کرد کمک سمتم اومد

 ...شدم بلند گرفتم دستشو رفتم بهش ايغره چشم

 ...خریدیم آشپزخونه وسایل بود،تمام چیزهمه داخل رفتیم

 فرداپس یا فردا شد قرار خریدیم هم اینچ?? تلویزیون و قيبرجارو

 ...بیارن برامون

 ...خریدیم هم مشکي چرم راحتي ال مبلمان،مبل فروشگاه رفتیم

 ...بود مشکي و سفید خونمون ست

 ...سفید و ابي یاسمین اتاق ست و سفید و قرمز من اتاق ست

 ...دادیم سفارش خریدیم چیز همه خالصه

 و اسپرت ما خونه وقتي نمیدونم من اخه:شد شروع غرغراش یاسمین

 ...کردي ست مبل با کاغذيدستمال جاي چرا مدرن
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 ...باشه شیک باید چیزهمه نزن غر-

 و حمام سرویس مثال یا داره کاغذي دستمال جعبه به ربطي چه اخه+

 ...کردي ست اتاقا با چرا و دشویي

 با هم گردنبندش حتي نمیشناسي،این یسنا این تپ مگه دخترن:بابا

 ...میکنه ست کفشش

 ...بابااااا-

 ...کوفت:بابا

 ...شدم خفه مجلسي و شیک خیلي

 منو خونه بریم بخوریم شام بریم بیایین بیایین:شوهرخاله

 ...برگردیم باید فردا(بابام)مهدي

 ...بریم میگه راست:بابا

 و دلباز بود خوبي خیلي جاي نشستیم تخت رو آوا سنتي رستوران رفتیم

 ...سرسبز

 :(...جوجه من دادن سفارش کباب همه شام

 ...دارم تفاوت همه با من کال

 ...(عمت ارواح)

 ...میاد بدن کباب از بنده ببري آبروم نمیخواد خب،حاال

 کپه بالشت با و زمین رو انداختیم پتو چندتا خونه رفتیم خوردیم شام

 ...گذاشتیم مرگمون
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 ...خونه داخل شد چیده و اوردن وسایل امروز

 ...برگشتن بعدازظهر که هم شوهرخاله و بابا

 یاسمین صداي که میکردم باالپایین کانال بودم نشسته ويتي جلو

 ...یسنااااا:اومد

 ...بله؟-

 ...کجاست؟ زردچوبه+

 کابینت تو ببین چمیدونم:زدم داد چمیدونم من اخه هااااادمي عجب

 ...نیست

 ...کونییییي؟:دراومدصداش باز بعد چندمین

 ...میدي فوش چرا بیشووووور:شد گرد چشمام

 ...کوني؟ چیه؟میگم فوش+

 ...نیست فوش ي**ک بیشور اخه:آشپزخونه تو رفتم پاشدم

 هاااا؟میگم چهمنبه مسموم ذهنت تو:کرد نگام پوکر و کرد بلندسرش

 ...کو،ني؟ زردچوبه

 ...ني کو(دراوردم اداشو) چي نیست؟یني کو بگو بیشور خو-

 ...امیدوارم تو چیهبه منحرفت،من سر بر خاک+

 سفراش کني درست غذا نمیخواد:گفتم شد خفه که کردم نگاش تیز

 ...میدیم

 تعارف:سمتش رفتم پذیرایي تو رفت شد بلند خواسته خدا از اونم

 ...کردماااا

 ...نکني میخواستي+

 ...پرووو بشر این چقدر کشیدم،خداااا صورتم به دستي
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 اوردم برامون ساعت یک بعد دادم سفارش پیتزا دوتا رفتم

 ...(کردیممیل یا خوردیم بگو چیه لمبوندین تربیتبي)لمبوندیم

 ...بدي یادم لغت فرهنگ درس نمیخواد تو حاال خو

 ..(شصخیت بي)

 ...اخه ايصیغه چه شصخیت

 (توچهبه)

 ...ما وجدان از اینم بیا

 انجام چیزا جوراین از و نامثبت کاراي میرفتیم باید فردا خوردیم شام

 ...میدادیم

 ...شدم ذوق خر کردم نگاه اتاقم به ذوق با اتاقم تو رفتم بخیرشب بعد

 خوابلباس بدون هم میکشتن کردم؛منو عوض خوابلباس با لباسم

 ...نمیخوابیدم

 :|...شکست کنم فکر که تخت رو کردم پرت خودمو دوییدم

 ...رویيروبهخونه پیش رفت لحظهیه ذهنم

 من چرا پس خارج رفته صاحبش که وقتهخیلي گفت که حیدري اقاي

 ...(دیگه؟ خودمون فضولي همون)میلوله کنجکاویم

 ...مزاحم میکنماااا آسفالتت نیزنم شد،ببین پیدات تو باز

 ...(عصاب بي)

 ...خوابیدم تخت گرفتم منم

                      *** 

 ...یسناااااااااااااااااااا+

 ...دیگه وایسا مرگ،سانجوووو،ذقنبود اااااي-
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 ...نده گیر این از بیشتر شغلم این تا شدم خارج اتاق از زدم رژم سریع

 که فعال... بود منتظر در جلو آژانس شدیم خارج خونه از باهم

 ...بکنیم ماشین حالبه فکري یه باید ولي نشده سالمهجده

 ...شدیم پیاده کردم خساب کرایه رسیدیم باالخره

 کارا باالخره مدارک آوردن وفنگدنگ کلي از سالن؛بعد داخل رفتیم

 ...خبرمون شد تموم

 نخندم میکردم سعي که ايقیافه اومد،با صدایي شدیم خارج سالن از تا

 ...گرسنمه خب زهرمار:گفت که کردم نگاه یاسمین به

 آبرمون وگرنه نبود کسي خوبه خنده،حاال از پوکیدم حرفش این با

 ...میرفت

 ...زده جارو صبحانه میز صبح کردم َشک داد صدا شکمش همچین

 ...رومخ نمیشه چاغ ولي میخوره سرپنج خرس اندازه

 ...(میشه چاغ خیلي خودش انگار حاال)

 ...فضولي؟ توچهبه

 ...گشنمه من الووووو+

 ...رستوران این بریم بیا:گفتم پس گشنمه خودمم دیدم کردم فکر ذرهیه

 ...رستوران تریننزدیک رفتیم و گرفتیم گفت،تاکسي ايباشه

 ...شدیم منتظر دادیم سفارش غذاهارو اومد گارسون میز سر نشیتیم

 روشون کردم زوم شد وارد دختر دوتا کردم نگاه شد باز رستوران در

 ...هستن ثنا و اوینا که اینا عههه

 ...یاسي-

 ...هوم+
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 ...نیستن؟ ثنا و اوینا دختر دوتا اون-

 ...خودشونن اره عههه:گفت دفهیه کرد نگاشون چندثانیه برگشت

 ...معرفتبي دوستان سهالاااام:میزشون سر رفتم سدم بلند لبخند با

 لقب)جوووونم شفتالو وااااایي:گفت خنده با اوینا که کردن بلند سرشون

 :|(...بندس

 ...جوووونم آویز سهالااان-

 ...خانم شفتالو به:خندید هم ثنا

 ...بود شده تنگ براتون دلم وااایي:بغلشون پریدم شد بلند بعد

 ...(بود بلندتر ما از قدش اخه)نردبون طوريچه:گفتم ثنا روبه

 (...یاسمین)کجاست کوووفت،یاسمنگوال:ثنا

 ...اینجام+

 ...ما میز سر نشستیم و کردن بغل هم یاسمین خنده با
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 ...خبر؟چه خببببب-

 ...چي؟شما خبرهیچ:ثنا

 ...هیچ که ماهم+

 ...تهران؟ اومدین کال:آوینا

 ...اینجا اومدیم شدیم قبول دانشگاه باونه-

 ...خوابگاهید؟:آوینا



 زادهتدوین:فاطمه عابدین  mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 ...چي؟ شما اونجاییم گرفتن آپارتمان تو خونه یه باباهامون نه+

 ...خوابگاهیم تو که آوین منو:ثنا

 ...ما پیش بیایین خب:زدم بشکني دفهیه فکر تو رفتم

 ...میگه راست اره+

 ...کوچیک خونه و بیاییم کجا باونه:ثنا

 ...دوخوابه صدمتري نیست که کوچیک-

 ...ماکجا؟ اتاقاتون تو شما خب:آوینا

 ...دونفرس تخت یسنا پیش میرم منم من اتاق تو وثنا تو خب+

 چهار بشیم حداقل تنها دختر دوتا بزرگ خونه بیایین میگه راست-

 ...نفر

 ...باشه:گفتن لبخند با بعد کردن نگاه همبه

 ...خوردیم اورد غذا گارسون که کردنم نگاشون باز نیش با

 بدین انجام کاراتون امشب پس خببببب:گفتم شدیم خارج رستوران از

 ...بیایین فردا

 ...باشه:آوینا

 ...افتادیمراه ماهم رفتم و کردیم بغل همدیگرو

 ...بودیم باهم هفتم کالس از یني ویاسمینمن چندساله دوستاي وثنا آوینا

 خبري بود چندماهي خب ولي کردیم انتخاب رشته یه هم چهارتایي

 ...امروز تا نداشتیم ازشون

 ...خونه برم نمیخوام من+

 ...کنیم چیکار خب-

 ...بخریم دانشگاه وسایل بریم بیرونیم که االن میگم+
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 ...بریم اوهوم-

 اسپرت و مجلسي کفش و کوله و مجلسي بوستان،کیف سمت رفتیم

 ...خردیم چیزهمه شال مانتو

 ...خریدیم پاساژ کل ندارم که تعارف 

 ...بخریم دفتراینا و کفش و کوله فقط میخواستیم مثال-

 نداریم،البته لباس به نیاز ماه چند تا حداقل حاال کن ول:گفت خنده با

 ...خرید میایي دوباره ماه سر میشناسم من که تویي

 ...خونه بریم دیگه خب:خندیدم

 ...خونه سمت رفتیم شدیم تاکسي داد؛سوار تکون سرشو

 ...دراوردیم لباسامون شدین خونه وارد

 فردا که آوینا و ثنا براي تا من اتاق تو کردیم منتقل و یاسمین وسایل

 ...باشه اماده میان

 وپرتچرت کردم روشن ويتي و برداشتم کنترل و مبل رو نشستم

 ...میداد نشون

 ...خبببب:نشست پیشم اومد قهوه دوتا با یاسمین

 ...خب؟ چي-

 ...دانشگاه روز اولین دیگه هفته داري حسي چه+

 ...دارم استرس کوچولو یه-

 ...میگذره اونم نداره عیب+

 ...داشت هوامو همیشه ولي بود وچلخل بلکه کردم نگاش لبخند با

 لباسامون من اتاق تو رفتیم بعد کردیم نگاه فیلم شبنصف دو ساعت تا

 ...تخت رو خوبیدیم و کردیم عوض خوابلباس با
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 چشمام راحت پس میشدیم جا هردمون راحت بود بزرگ تخت چون

 ...خوابیدم بستم
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 ...شدم بیدار خواب از در صداي با صبح

 ...نمیزنم غر میشم بیدار وصداسر با حداقل این من خوبي

 ...میزنه نق فقط من برعکس یاسمین ولي

 ...بودن منتظر در جلو باز نیش با ثنا و آوینا که کردم باز در

 ...بیایین سالم:زدم لبخندي

 ...کجاس؟ قشنگي،اتاق خونه:گفت ثنا که داخل اومدن

 ...راست مرسي،سمت-

 عوض لباسم تا اتاق تو رفتم چیدم صبحونه میز و آشپزخونه رفتم

 ...کنم

 ...کردم عوض تیشرت و شلوار با خوابمبود،لباس خواب خواب یاسمین

 ...پاشو یاسمین-

 :|...خوابید گرفت زد غلط و کرد هومي

 ...خوابه؟ هنوز این:اتاق داخل آورد کلش ثنا

 ...که میبیني-

 دست به لیوان آوینا با مینچند بعد بیرون رفت و زد خبیثي لبخند

 ...اومدن

 ...نهههه:کردم نگاشون گرد چشماي با
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 ...هیییییییش:آوینا

 ?...-?-:?ثنا

 ...یاسمین رو ریخت آب همه کرد برعکس لیوان آوینا همزمان

 ...همانا هم یاسمین جیغ و همانا آب رختن

 مونده باز دهنش بود شده گرد شدیم؛چشماش زمین پخش قیافش دیدن با

 ...بود

 ...میکشمتووووون:دراومد یاسمین صداي که شد بلند قهقهمون صداي

 ...دنبالمون هم کردیم،یاسمین فرار کشیدیم جیغي

 ...شدیم خشک در شدن کوبیده محکم صداي با که دوییدیم قدراین

 ...پروندم جا از در صداي باز که میکردیم نگاه همدیگه هي

 بود در جلو اخم َمنسهبا حیدري اقاي که کردم باز در رفتم بدو

 ...زدم ناقصسکته

 وضعچه این نداریم آرامش شوماها دست از ما رادش خانوم:خیدري

 ...دیگر است

 ...نمیشه تکرار میخوام عذر من-

 خودم یا میگم باباتون به یا دیگر بار وگرنه اومیدوارم:حیدري

 ...میکنم قاموقاموتون

 ...باشه باشه:بودم ترسیده چي مثل هم بود گرفته خندم هم

 ...خنده زیر زدم زمین نشستم بستم رفت؛در

 ...گفت؟چیشد؟چي:گفت آوینا سمتم اومدن هابچه خندم صداي با

 قاموقامون میاد کنیم وصداسر دیگر بار اگر:گفتم میخندیدم که همینجور

 ...میکنه
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 ...چییییي؟:ثنا

 ...استقیمهقیمه منظورش:خنده زیر زد هم یاسمین

 صبحانه رفتیم شد بهتر حالمون اینکه زدیم،بعد قهقه چهارتایي

 ...خوردیم

 یاسمین وسایل بعد چیدیم اتاقشون ایناثنا کمک و بودیم خونه کال امروز

 ...کردیم جاسازي

                       *** 

 و..دیگه بدویین هاااااااااااااااابچه-

 ...وایسا خبرت ااااااه+

 ...پوشیدم کفشامو برداشتم کولمو سریع اومدن هابچه

 ...آسانسور داخل پریدیم کرد قفل در یاسمین

 ...داشتیم وقت ربعیه فقط و بود دانشگاه اول روز امروز

 ...رسید مینپنج بعد کرد حرکت شدیم آژانس سوار سریع

 داخل چپیدیم کردبم پیدا کالسمون تابلو رو از و در طرف دوییدیم

 ...اتاق

 ...میرسیم جایيبه سریع قدراین اولین،بار کردم َکف اصال

 ...بود خالي اخر چهارصندلي فقط و بود پر کالس کل ماشانس از

 وگفتمانبحث باهم ماهم میزد حرف نفریه با نشستیم،هرکي

 ...(حلقم تو قلمت لفظ اوهوع)مینموندیم

 ...چیکارکنم حلقت توخب

 ...(ادببي)

 :|...بده خدایاشفا
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 ...بود وخشنتاک اخمش اخه شدیم خفههمه استاد اومدن با

 (...دیگه؟ ویه وخشنتاک)

 اون با میده قورتم االن بینم برو بیا توهم اوردي گیر وقت وجي اااااه

 ...هاشسگرمه
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 کاربردي؛چندتاهندسه استاد هستم احمدي من:زدن حرف به کرد شروع

 ...ممنوع زدنشوخي،خنده،حرف من کالس میگم؛سر بهتون نکته

 ...نکشیم همنفس بگو کال استااااد:پسرا از یکي

 ...فهمیدین نمیکشین همنفس باشه الزم اگه:استاد

 ...استاد بله:همه

 ...باشه خوبي سال امیدوارم خب:استاد

 ...شدم الزم شلوار استادي عجب قاسميمیرزا حضرت یا

 هم سنش مشکي ابروچشم خوشتیب قدبلند کردم نگاه بهش

 کردم(کشف)کفش هم دیگه چیزیه تااااازه باشه سالش??_??میخوره

 ...بود دستش داره،حلقه زن

 خوندن به کرد شروع کرد باز دفترش نشست میزشپشت رفت

 امیريعلي:اسما

 حاضر:علي

 ...افاق ریحانه:استاد

 ...حاضر:ریحانه
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 ...حضرتي یاسمین:یاسمین به رسید تا خوووووووووند

 ...حاضر+

 ...میشم الزم شلوار ببینم اخمارو این منم میلرزید،البته صداش بدبخت

 ...رادمنش آوینا:آوینا منو به رسید تا خون،خوند،خوند باز

 ...حاضر:آوینا

 ...رادش یسنا:استاد

 ...حاااااااضررررر:باال بردم دستمو

 ...شدنخفه استاد برزخي نگاه با که خندیدن همه

 ...یاري ثنا:خوند ثنا نفر اخرین خووووووند باااااااااز

 ...حاضر:ثنا

 ترینمهم??? صفحه کنید باز داشتن،کتابتون خضور همه هب:استاد

 ...میدم توضیح االن که درس

 ...کردم پیدا صحفه دراومد جونم که زدن ورق کلي ازبعد

 هندسه...)بود چيصفحه این بودکم آبت بودکم نونت بگه یکي اخه

 ...اااییي(مسطحي

 ...میداد درس خوب خیلي خدایي کردن،ولي ورور کرد شروع

 گوش کامل بودم قائل براش زیادي ارزش پس بودم رشتم عاشق من

 ...مینوشتم جزوه و میدادم

 درنیومد هم جیکش حتي کسهیچ که دادن درس بکوب دوساعت از بعد

 ...دراومد همه نفساي صداي استاد”نباشیدخسته”با

 ...میشدن خفه داشتن هابیچاره خنده زیر زدیم

 ...بیرون کالس از رفتیم کردم جمع داشتین،وسایالمو هم دیگه کالس یه
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 ...بود ترسناک قدرچه ننه وااااایي+

 ...کن رحم بود،خدا خشن خیلي خدایي اره:ثنا

 ...میداد قورت ادم اخمش اون با:آوینا

 ...دستش از میکشه چي زنش-

 ...زنشششششش؟:باهم تایيسه

 ...اره-

 ...داره؟ زن میدوني کجا از تو+

 ...بود دستش حلقه بودي کور-

 این:کردم ریز وشمام بیرون رفت دویید خورد زنگ گوشیش ثنا

 ...میزداااا؟ مشکوک

 ...شده اینجوري وقتي چند اره:آوینا

 ...فضولي بریم+

 ...بریم-

 ...ایستادیم سرش پشت دنبالش رفتیم دوییدیم

 ...میزد حرف گوشي پشت فرد با خرکيباعشوه و بود باز نیشش

 ...کنم چیکارش نیدونم االن هااااا،بزامیره کج داره این نکنم غلط

 گذاشت دستشو و کشید جیغي دیدنمون با برگشت مرد قطع گوشي

 ...کردم سکته واااایي:روقلبش

 ...میزدي حرف عشوه با اینجوري بود مي:مردم ریز چشمامو

 ..هیشکي:ثنا

 ...بگو حاال عشقم خودتي خر:آوینا
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 بهتون شاپکافي بریم بعد کالس سر بریم االن میگم،ولي باشه:ثنا

 ...بگم

 اخمو دیگه این خدایا شدیم استاد منتطر کالس سر رفتیم گفتیم ايباشه

 ...بخونم نمازامو میدم قول نباشه
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 ساله??_??مردي قاسمي اقاي هم شد،استادمون تموم کالس باالخره

 ...بود مهربون خیلي

 میکشیدن نفس تند تند بازي مسخره برا هم هابچه کالس تو بودیم راحت

 ...باشیم راحت داریم کالس باز احمدي با که فردا براي میگفتم و

 ...داشت نگه خودش زوربه بود،ولي گرفته خندش هم استاد

 زنان سوت و میمزدنگاه دوروبرش داشت ثنا بیرون زدیم کالس از

 خبیثي لبخند با گرفتم بازوش طرفشو دوییدم که میشد جدا ازمون

 بشم قربونت بیا بیا نداري فرار میري،راه کجا عشقم!!!عه:گفتم

 اوشون بگي باید که بیا(دادم ادامه در سمت میبردیمش که همینجور)بیا

 ...هستن کي

 باید چي میگي کیو(:خودمون چپعلي هموم)چپقلي کوچه زد خودشو

 ...بگم؟

 تعریف برامون گفتي کالس عشقن،قبل خودتي خر:توسرش زد آوینا

 ...میکني

 ...میگرم گازت وگرنه کن تعریف سریع تند زود+

 منو فقط تو میکنم تعریف همشو االن برم قربونت نه نه:جفت تند ثنا

 ...نگیر گاز
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 خفن یاسمین گازاي میگهراست خنده،خدااایي زیر زدیم تایيسه

 ...دارهدرد

 کبود ماهسه تا گرفت گازش یاسي و کرد اذیتمون کیوان که بتر اخرین

 ...شد

 تعریف چیزهمه هم تو شاپکافي بریم بیایین خوب،حاال دخمل اورین+

 ...کن

 ...سرش پشت هم فضول تارفت،ماسه جلو و داد تکون سرش ثنا

 ...اونجا رفتي بود خوشگلي شاپکافي خیابون طرفاون

 ...بگو بگو سریع تندزود:گفتم هول میز سر نشستیم

 ...هولي قدرچه بابا:ثنا

 ...دیگه بگو!!عه:آوینا

 ...شدیم خیره ثنا به بازنیش با چونمون زیر گذاشتیم دستمون بعد

 دفهیه و کشید عمیقي نفس کرد قفل توهم رومیز دستاشو و خندید

 ...دارم پسردوس من:گفت مقدمهبي

 !!!...چي:باهم تاسهما

 ...داري؟ چي تو+

 ...پسردوس:ثنا

 ...نداشتیم خبر ما چرا جوريکي،چه-

 ...میده معني چه این:گفت آوینا بده جواب خواست تا

 ...میده معني چه چي-

 ...ندارم؟ خبر من چرا!ها میده معني چه این واقعا نه:آوینا

 ...نداشتیم خبر ماهم خب:کردم نگاش پوکر
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 آشنا بجو،ِکي؟کجا؟چجوري نیست،زودتندسریع حالیم من خب:آوینا

 ...شدي

 ...چیه،چندسالشه چیه،درسش خوشگل،اسمش بینم زود،بگو زود+

 ...بدبختو کشتین بکشین نفس باو-

 میکنم اتقیمهقیمه از وگرنه دلبندم،بگو بگو:گفتم ثنا روبه بعد

 ...عشقم،بگو

 مثل اونم سالشه?? مهرگان اسمش خب:داد قورت دهنشوآب تصنعي ثنا

 سالیک اینکه باالتر،و ازمون ترمچهار ولي میخونه معماريمهندس ما

 ...دوستم باهاش

 ...کرد نگامون کرد باز نیشش بعد

 ...نداشتیمخبر ما چرا په سالیک!!!جان-

 خو ولي میزنیمبهمماه یه میشه مهرداد مثل اینم کردم فکر سرم خیر:ثنا

 ...نشد

 ...وقت؟اون چرا:آوینا

 ...کرد عوض رنگ گوجه همرنگ و پایین انداخت سرش ثنا

 ...عاشقي به چه تو؛تورو تو،اونم+

 ...ندارم؟ دل من مگه:ثنا

 ...نکردني باور رجبمش جلل+

 ...بریم بیایین کردني فعال که حاال-

 مغزتون شما:گفتمچي فهمیدم تازه کردن،که نگام گرد چشماي با

 ...چهمنبه منحرف
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 میرفتم داشتم همینجوري بود گوشي تو کردم شدیم،سرم بلند خندیدن

 درو اُُملي دماغم،کدوم ااخ:سفت چیزیه به خوردم محکم که در سمت

 ...اخه بست

 ...خوبه؟ حالت وااایي+

 ...خوبم اره اره-

 ...دوست تلخ ادکلن جوون خوشبویي در چه بهبه کشیدم عمیق نفس

 ...بود سیاه کي در کردم،عه باز چشمام

 ...جوون هیکلي چه بهبه کردم بلند سرم

 ...خوشرنگچه چشایي عجب کردم،جوووونز ُکپ تر باال رفتم

 ...اینا ننش وویي دوست سبزچشم

 ...شد؟ تموم:کرد غلیظي اخم

 ...شد؟ تموم چي-

 ...شد؟ تموم زدنت دید:حرص با پسره

 بخوام که نداري همقیافه همچین:کردم اخمي شدم جدا ازش سریع

 ...کنم نگاهت

 ...کردم شکوفه شلوارم تو یاسمین رويبه گالب که کرد وحشتناکي اخم

 گودزیال(لب زیر)میکنه اخم من واسه چیه:گفتم پرو پرو باز ولي

 ...خوشتیپ

 ...چیشده؟:ترنخوشگل یکي از یکي جووون اومد دیگه پسریه

 ...بهم زدن آویزوني براي هابعضي هیچي:زد پوزخندي خوشتیپ پسر

 گفت من به این بیرون میومد ترش سیبآب ازم میزدي کارد

 حرفي من به دیگه بار املتن،یه دخترايدوست اون اویزون:اویزون

 ...بزني
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 ...میکني چیکار مثال:کرد قطع حرفمو

 که کردم سکوت گفتم دلم تو خب اما میکنم اتتیکهتیکه میگیرم

 ...ااایش شد ترعمیق پوزخندش

 کردم تاکید مخصوصا)هابعضي بریم بیایین:گفتم هابچهرولخ کردم اخم

 ...نشن ناراحت وقتیه آویزونشون پیش برن(روش

 کنارش از زدم بهش که ايتنه با زدم پوزخند من حاال کرد اخمي پسره

 ...بیرون رفتم شدم رد

 ببینمش دیگه باریه آویزون،اگه میگه من به خودراضياز پسره اهاه

 ...کماندو یسنا میگن من به میکنم گازگازیش

 ...ایشاال بشه صاحبش بود،کوفت ايتیکه عجب خدایي ولي

 ...بود آشنا خیلي بود،ولي خوشتیب هم پسره یکي اون

 ...خوشتیپورزشکاري هیکل بلند قد و بود آبي چشماش اون

 دقت جزئیات بقیه به خفن هیکل و سبز چشماي گودزیال این حاال

 ...نکردم

 ...خونه رفتیم شدیمتاکسي سوار

 ...بابابه بزنم زنگ بکنم،باید ماشین براي اساسي فکریه باید

 ...بودن جیگرایي عجبخدایي+

 ...پوزخندش اون با رومخ پسره ااایش-

 ...بودن آشنابرام ولي:ثنا

 ...بود اشنا منم براي ابيچشم اون اره-

 ...کدوم+

 یني:کردم نگاش چپچپ
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 ...ندیدي اون تو

 ...توجون نه+

 ...باشه-

 ...گشنمه من:مبل رو نشستم خونه رسیدیم

 ...خوردي وکیکقهوه بخوري،االن حناق+

 ...گشنمه من-

 ...زهرمار+

 که انداختم باال ابروهام کردم نگاش لبخندي برداشت،با تلفن بعد

 ...داد سفارش غذا و رفت ايغرهچشم

 ويتي مبل رو کردم پرت کردم،خودم عوض لباسام و اتاق تو رفتم

 ...کردم روشن

 ...رفت سر امحوصله اوووف:آوینا

 ...شهربازي؟ بریم شب:گفتم ذوق با

 ...نرفتیم وقتهخیلي اره،اره:ثنا

 ...ایول-

 کپه اتاق داخل رفتیم نمودیم،و جاناوردن،نوش نهار

 بریم شب بزاریم( خودتونید هم دورازجونم،خودشیفته)مرگمون

 ...شهربازي
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 پایین باال کانگرو مثل یاسمین کردم باز چشمام تخت شدن پایین باال با

 ...میپرد

 ...کانگرو چته-

 عمته کانگرو:سرم تو کوبید برداشت بالشت بعد کرد نگام وایستاد

 ...بیشور

 ...ندارم بیشتر عمه یه داري،کال من عمه با کشتگي مادر چه تو-

 ...میااااایي خاستگاري برم میخوام عمت با+

 ...کردي بیدارم چرا االن خب:کردم نگاش چپچپ

 ...شهربازي بریم میخواییم پاشو اورنگوتان:پایین پرید تخت از

 ...نداشتته عمه اورانگوتان:سمتش کردم پرت برداشتم بالشتحرصي

 ...حموم تو دقهبهدم میمونه اردک توحموم،شبیه رفت دپیید و خندید

 ...حموم تو بفرستن باید بزوووور من حاال

 والیبال جفتمون هم،مثال شبیه علتیقمون و اخالقامون یاسمین منو

 من،منم از مغرورتر یاسمین ولي هستیم عالي والیبالیست و داریمدوست

 مثل نه ولي هستمااا مغرور(خودمبه دارم لطف چقدر)شوتم کال که

 رفتاراش با پیش ماه چند غرورش با میده قورت ادم اون یاسمین،اخه

 ...داد فراري پرشدوس

 ...شستم صورتم دشویي تو رفتم

 مهرگان با هم ثنا میخوند کتاب داشت آوینا حال تو رفتم بیرون اودم

 ...سرشفرق بزنم میزد حرف جووون

 ...کشیدم سر آبشیشه کردم باز دریخچال آشپزخونه تو رفتم
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 ...نمیزاشت زندم(دنپایي)سردش سالح با بود مامانم االن اگه

 چیزا اینجور از میدونمچه خوردن غذا و خوردن اب اداب سر خیلي

 ...حساس

 !!!یسنا:ثنا

 ...کردم سکته چته:سمتش برگشتم هوا دریدم متر سه

 جون صدتا کنم عرضچه که هفتا ماشاال نمیشه چیزید نترس:ثنا

 ...داري

 رو میموني میشه اوچ چشات نکن:گفت که کردم نگاش چپچپ

 ...بندازیمت لیتهترشي دستمون،باید

 چشاي اون با دستمون رو مونده هم االنش این:زد داد حال تو از آوینا

 ...سرکه با بیاریمدبه یخیش،باید

 !!...آوینااااا-

 ...ک میشه چروک پوستت نخور حرص+

 تا بگو چیزي یه توهم داري جرعت:دنبالش افتادم کردم قطعحرفش

 ...کنم خفت

 نه گلي،بلبي،خلي نشدم،تو سیر جونم از مرسي نه:کرد فرار کشید جیغ

 ...سنبلي چیزه

 ...میکنه یکیم فروشيگل با شدم،االن قانع باشه باشه-

 ...بگم چیزيیه میخواستم مرگتون خبر:ثنا

 ...عشقم بنال+

 ...شهربازي برن میخوان اوناهم که گفت زد زنگ مرگان:ثنا

 ...؟!!اونا:تاماسه

 ...دوستاش و مهرگان اره:ثنا
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 ...میکنیم دیدار مهري اق با امشب خوب چه عههه-

 ...عمته مهري:زد جیغ ثنا

 ...فرانک عمم اسم نخور خرص-

 ...اتاق تو دوییدم زدم نمایيدندون لبخند بعد

 ...بپوشم وي ببینم وایستادم عزادارها مثل

 ...کر انتخاب لباسم باالخره وسط بیا اهاااا ليليگي یافتم اها

 ...نیست خوب کردم،نهه نگاه لباس به شدم ساکت

 رو کردم پرتش و نیست خوب اینم نه کردم نگاش باز خوبه،بعد این اها

 ...تخت

 وسط تشستم مشیدن حیغ اهرش تخت رو مردم پرت مانتو بیستا باال

 چرا خبرتهچه:گفت اتاق دیدن با داخل اومد یاسمین شد باز در که اتاق

 ...بیرون ریختي لباساتو همه

 ...بپوشممم چي نمیدونم من-

 ...عقدجشن بري میخوایي مگه:کرد نگام پوکر

 ...دیگه سخته باالخره خب واااایي-

 ...کرد زیرورو همرو لباسا سمت رفت داد تکون سرشو

 ...قشنگ هم خیلي بپوش این بیا اها+

 ...بود قشنگ میگفت راست جلوم گرفت مانتو

 بنر کمر بود برگ طرح سینهسنجاق که بود زرشکي کتي حالت مانتو

 ...بود شیک و ساده داشت هم زرشکي

 ...میپوشم همینو باشه-
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 مشکیم شال و مشکي جینشلوار با پوشیدم داد بهم لباس و زد لبخندي

 ...پوشیدم هم

 ...ستش کیف با پوشیدم همزرشکیم سانتيده پاشنه کفشاي

 تردرشت یخیمو چشماي که چشم خط با زدم قرمز رژ و ایینه جلو رفتم

 ...میداد نشون

 و سفید ست بود خوشگل لباسش زدم لبخندي کردم نگاه یاسمین به

 ...بود زده مشکي

 بودن،آوینا حاضر هم آوینا و ثنا شدیم خارج اتاق از اماده و حاضر

 ...مشکي طالیي هم ثنا و بود پوشیده مشکي کامال

 ...عشق رنگ داریم،مشکي مشکي رنگ عشق ما کال

 ...شهربازي سمت رفتیم آژانس با شدیم خارج ازخونه لبخند با

 

 , ]??.??.?? ??:??[آرمان?یسنا

[Forwarded from ??شــــــــــب تمنـــــــاي ??(S?a?e??è?)] 

 (...\:آب؟ مگه)پایین ریختیم شهربازي رسیدیم

 ...جوووون وجي توروسننه

 ...سوارشیم چي خب+

 ...گردانستاره:ثنا

 ...بگیره بلیط کي حاال خببب:گفتم کردیم موافقت همه

 خودم منو نخور حاال خب:گفت که کردم نگاه ثنا به شده ریز چشماي با

 ..میگیرم بلیط
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 بلیط تا رفت؛رفت بهم ايغرهچشم که دادم تحویلش گشاديگلو لبخند

 ...بگیره

 ...بریم:اومد مین پنجبعد

 ...گردن ستاره طرف دوییدن هاسومالي مثل آوینا و یاسمین

 ...کردم نگاه صف به رفته وا شدیم روروبه جمعیت از سیلي با که

 صف طورياین نونوایي دم صبحونه براي هاصبح مردم واال

 ...نمیبندن

 ...خبرههههههچه-

 ...اخه کن صبر داره خال کي+

 ...داري؟ مرض:دراومد اخش که ثنا سر تو زدم

 هیچي از بگیر رنجر بلیط برو گردانستاره بریم گفتي کردي غلط-

 ...بهتر

 ...فقط تو نزن باشباش:گفت که بزنم باز خواستن که کرد نگام چپچپ

 ...کنگوش حرف چه بچم نیگااا بلیط باجه سمت رفت بعد

 ...رنجر سمت رفتیم اومد مینچند بعد

 ...دیگه؟ دختراي مثل بترسیم ارتفاع از باید االن مثال حاال

 ...هاهاهاها نمیترسیم ما کنم اتونضایع خب ولي

 جزبه نمیترسم هیچي از خودم برا داره تشریف خرابيکه بنده کال

 ...چیز؛سوووووسک بدترین

 ...(خله بچم:/)میترسیدم ازش کوچه سر االغ مثل المصب

 ...خلي خودت
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 به چسبوندم دختري جیغ صداي کرد حرکت تا بستیم کمربند سوارشدیم

 ...صندلي

 ...سمتش میزد،برگشتم جیغ آژیر مثل المصب

 ...میمونه شامپانزه شبیه قیافرو نچنچنچ

 شتر،موهاي اندازه ،لب گونه َمنسه:که صورت این به عملهمش

 توش بکنم دستم آرنج تا نگم که ،ارایشش(عقق)بلوند هایالیت و شرابي

 ...کرم همش

 هي که بود کنارش هم پسري که میکردم نگاش فقط پوکر همینجوري

 ...کن خفه دختره میخواد بود ضایع قشنگ صورتش به میکشید دست

 ...میکرد نگاه دختره به یا بود گوشي تو کلش چون ندیدم پسره قیافه

 که یاسمین سمت برگشتم انتخابش این با کرذم پسره نثار برسريخاک

 ...میکن نگاه دختره به چندش حالت با دیدم

 ...ببر لذت بازي از برگرد،برگرد عزیزم حرص-

 ...انتخابش این هاا،باايسلیقهَکج عجب پسره+

 ...کرده انتخاب میمون این که زشته خودشم حتما-

 اون به مو و ايشونهچهار اونبه پسر نظرتبه:کرد نگام پوکر

 ...زشته رنگيخوش

 ...ندیدیم که قیافشو-

 ...رواني باوبرو اه+

 بي خوشگل،خداااا میگه ونشناخته ندیده ه،بشرن بگین شما خل میگم

 ...بده شفاش نوبت

 وااایي تررومخ هم دخترهاین شد،جیغ بیشتر سرعتش کرد حرکت رنجر

 ...بشه خفه تا حلقش تو بکنم بابام جوارب میخواست دلم
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 جايبه این واال بودن شده پوکر همه که کشید جیغ دختره این قدراین

 ...میزد جیغ ماهم

 ...خورد ر*ج میسوزه مردشصاحب حنجره برا دلم

 جیغ قدرچه واااایي:اومد ثنا صداي که شدیم پیاده شد تموم باالخره

 ...زد

 ...گرفت درد جاشبه گلوم من:آوینا

 ...کشید چي بغلش بدبخت پسره-

 ...شد خلوت گردانستاره صف تا شدیم سوار هم دیگه بازي تاچند

 چیزيیه به خوردم محکم که صف تو بودن رفته که هابچه سمت دوییدم

 ...شدم زمین پخش

 ...پوکید کمرم طرفیه از دماغم طرفیه از

 ...دماغم اخ کمرممامان ااااااخ-

 ...مانتوم به خورد چشمم که کردم باز چشمام

 ...شد سکوت شهربازي کل کشیدم جیغي چنان

 ...لبااااااااااسم-

 ...بود پام جلو هم بسنتي قیف و بود شده بستي مانتوم کل

 ...شدیم بدبخت خدا وااایي:سرش تو زد لباسم دیدنم با سمتم اومد یاسمین

 ...چرا؟:اومد صدایي یه

 ...شکست گردنم کنم فکر کردم بلند انچنان سرم

 ...جیگري چه بهبه مشکي ابروچشم پسر یه کردم نگاه صدا صاحب به

 ...سمتم اومدن که اومد وآوینا ثناصداي

 ...خوبه حالت یسي وااایي:ثنا
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 ...خوبم اره:گرفتم پسره از چشم

 ...شده کثیف لباست نیستي عصبي االن یني:آوینا

 ...شد خفه که کردم نگاش برزخي

 براشون اتفاقي ترینکوچک اگه بودم حساس خیلي وسایلم رو من

 ...میکردم قیامت میافتاد

 بستیم کن نگاه جلوت نمیبیني کور دختره:شنیدم دختري جیغوجیغصداي

 ...کردي،آرمااااان حروم

 که پسره اون و جیغوجیغ دختره اون با که صدا سمت برگشتم عصبي

 ...شدم روروبه بودم دیده شاپکافي تو

 ...دختره هووویي:دختره

 کن مزهنزه اول دهنتو حرف:آمپرچسبوند یاسمین بده ادامه خواستتا

 خراب سرت رو شهربازي تا بگو کامل حرفتو داري جرعت بگو بعد

 ...کنم

 ...دهاتي دختره میگي چي تو:گفت دماغیش تو صداي اون با دختره

 ...ابادتهجد دهاتي شو خفه+

 ...باش اروم یاسمین-

 ...کن بس نازلي:پسره

 ...میکشمش قرانبه بگو دختره این به چیزيیه آرماااان(:نازلي)دختره

 ...کن؟ بس نازلي:آرمان

 ...مهرگان؟:اومد ثنا صداي که شد خفه دختره دادش با

 پس مشکي ابروچشم پسر اون بغل تو پرید ذوق با که ثنا سمت برگشتم

 ...هستن ایشون خانممهري

 ...بود شده تنگ برات دلم ثنا واایي:مهرگان



 زادهتدوین:فاطمه عابدین  mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 ...میکردي؟ ثنا ثنا هي ایننن ثنا:گفت جیغ با نازلي

 مشکلي خانمنازلي بله:کرد حلقه ثنا کمرم دور دستشو کرد اخم مرگاهن

 ...دارین؟

 دختره:گفت گوشم گنار یاسمین کرد نگاه ثنا به حرص با نازلي

 ...داره چشم همه به ه*ز*ر*ه

 ...چیشده ارمان:اومد دیگه پسر دوتا صداي
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 ...ابیس چشم همون اینکه عه صدا سمت برگشتیم

 ...اشنا قدرچه دیدم کجا اینو خداااا

 ...وحشي مرگتهچه:یاسمین کمر پشت زدم

 ...اشناس چهرش گفتم که پسرس همون این کننگه-

 ...اشناس قیافش اره:شد متفکر بعد کرد نگاش

 ...ریخت بستنیم بهم خورد کور دختره این(عقق)جونامیر هیچي:نازلي

 رواني دختره جدابادتههفت کور:گفتم بلند صداي با عصبي آمپرچسبوندم

 این نمیتوني بفروشي هم هیکلت کل  کردي چیکار مانتوم با کن نگاه

 ...بخري لباس

 ...من جیبي توپول مانتوت پول هه:زد پورخندي

 یا خانوادم منو به بود نکرده جرعت کسهیچ تاحاال بودم شده عصبي

 ...بزن حرفي تیپم

 ...نشده کثیف که تو لباس نازلي چته:آرمان
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 ...دختره این خب ارماااان:نازلي

 یسنا از کردي احتراميبي کافي اندازه به خانم نازلي دیگه بسه:مهرگان

 ...سریع کن خواهيعذر خانم یاسمین و خانم

 ...دهاتي دوتا ایم از مننننن:نازلي

 کال که هستیمکي ما بدوني اگه رسیده دورانبه تازه دختره اخه دِ :آوینا

 ...هابچه نزن،بریم حرف پس میشي خفه

 ...کجا عه:گفت بودابي امیرحسین مثل چشماش که پسره یکي اون

 ...بریم نداریم کاري میان ندیدبدیدها که جایي ما:آوینا

 الل هممون که طوري بود وحشتناک آوینا عصبانیت هاوقت بعضي

 ...میشدیم

 ...بریم دیگه خب:شد جدا مهرگان از ثنا

 ...میري توهم عه:مهرگان

 لباسش االن تا که کرده تحمل بزور هم االن حساس خیلي یسنا اره:ثنا

 ...مونده کثیف

 ...بمونید شما میخوایین:دادم بیرون محکم نفسم افتادم لباسم یاد

 ...بریم نکرده الزم:آوینا

 ...آوینا+

 ...شد الل که کرد نگاش همچین

 ...انداختي بستیمو کني عذرخواهي باید کجا کجا:نازلي

 مامانت برواوخي گرفتي عزا بستني براي جوجه چیه:زدم پوزخندي

 ...بخره برات

 رد جلشون ازنازلي حرصي و پسرا زده بهت قیافه به توجه بدون بعد

 ...شدم
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 اینا باالتر ازمن میگه هه:اومد نازليصداي که خروجي در سمت رفتیم

 ...ندارن هم ماشین حتي دهاتي

 حلش فردا کن ولش:گفتم گرفتم جلشو که بزن حرفي خواست ثنا

 ...میکنیم

 ...خونه برگشتیم اژانس با شدیم خارج در از زد لبخندي

 حتي این میکنه احتراميبي من به میمونش قیافه اون با رواني دختره

 ...میزنه زر کیم من نمیدونه

 رفتیم حرف بدون خونه رسیدیم نمیزد حرف هم هیشکي بود توهم اخمام

 ...اتاق داخل چپیدم داخل

 ...کردم نگاهبهش عجز با دراوردم مانتوم

 ...هوووف بود خریده برام یگانه مانتو این

 ...خوبي؟:گفت آوینا که بیروت رفتم

 ...میشم بهتر بگیرم دختراین حال اگه-

 ...کنارتیم:آوینا

 ...داریم دانشگاه فردا بخوابیم بریم نکنین هندیش فیلم حاال خو+

 یاسمین تخت رو کشیدم دراز اتاقامون داخل رفتیم گفتیم بهیر شب همه

 ...کنارم هم

 ...بود اشنا خیلي پسره+

 ...بودم دیده عکسشو انگار اوهوم-

 ...دیدیم عکسشو میکنم فکر منم اره+

 ...داریم کالس فردا بخوابیم کن طيبیخیالي-

 ...بست چشماش داد تکون سرشو
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 میمون نیستم یسنا نگیرم دختره این حال شدن،من خیره سقف به

 ...افریقایي

 ...خوابیدم اروم اروم
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 (بزنید داد بیشتر شما!!!)یسنـــــــــــا+

 ...ااااخ:زمین مخورد شپلق خوردم غلط هوا پریدم یاسمین داد با

 ...چیشد واي اي+

 ...تختم زیر کمر زمین،تا خوردم چجوریم بخبخ من حاال

 ...صبحي اول مرگته هیچي،چه-

 ...شد دیر کالس پاشو سرت فرق بخور صبح+

 ...چیییي؟-

 به خورد سرش)نامرد داشت درد ااااخ که بلندشم خواستم

 ...اياياي(تخت

 ...بیرون بیا ادم مثل خب مررررض+

 ...پوکید مغزم بدم جوابشو کنم بلند سرم خواستم باز

 ...تخت؟ براي گذاشته چوب خري کدوم اخه:بیرون اوردم سرم

 بله جانم:شدم روروبه یاسمین پوکر قیافه با که کردم بلند سرم

 ...چیشده؟

 ...کؤدني خیلي+

 ...خلم لطفته نظر-
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 چوب به ربطيچه تخت زیر میري داري مرض تو خنگگگگ اخه+

 ...بزار مرگتو کپه زمین کف میخوایي داره

 ...کردم نگاه تخت به دوباره یاسمین به نگاه یه انداختم تخت به نگاه یه

 ...داره ربطي چه بخبخ تخت اینبه هااامیگه راست

 !!!...یسنــــــــا+

 ...مرگتهچه وحناق ومرض،یسنا یسنا ااااه-

 ...داریممم کالس گمشو پاشو+

 ..داریم وقت ساعتنیم وايننم کشیدم جیغي کردم نگاه ساعت به

 تو رفتم خورد سر پام زیر فرش که دشویي سمت دوییدم سریع

 ...ااااخ:در

 ...خودتو بکشي میزني اخر ببین چالق سرت بر خاک+

 ...بمیرباوخفه-

 رفت و باال اورد برسرت خاک نشونه به دستشو و رفت ايغرهچشم

 ...بیرون

 ...دربه خوردم باز که برگشتم ساعت به خورد چشمم دوباره

 ...میدم نذري خونه برسون سالم منو امروز خدایا

 پوشیدم مقعنه و شلوار مانتو سریع بیرون اومدم کارام انجام از بعد

 ...بیرون رفتم زدم صورتیمو رژ(ارامش در)برداشتم کولمو

 ...میخوابیدي بیشتر:آوینا

 ...برم میخوایي-

 ...بریم بیایین بخورشکر کم:ثنا

 ...میکن فوران احساسات من،کال دوستان لطف از اینم دیگه بله
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 ...اژانس باز خدا بیرون،ااااي پریدیم خوردم پرتقالماپ سریع

 ...هست وقت هنوز اخي در سمت رفتیم رسیدیم مینده بعد

 ...چته؟ وولُشل:داشت امنگه یاسمین که برم وا خواستم

 ...نرسیدیم دیر-

 ...سبکه خیلي لش تن پاشو خوبه اینکه خب+

 ...چاغمممم من:کشیدم جیغ

 ...کردي خفم پاشو باربي،مانکن شما عهه،نه نزن جیغ+

 ...زمین خوردین مگه میکني پاشو پاشوهي چیه ااااه-

 که شکست،خودتم بردار گردم رو از دستتو زمین،فقط نخوردیم نه+

 ...شد سر بدنم کردي لش

 ...دادم گاف اوه اوه میکنن نگاه دارن همه دیدم ک بزنم حرفي خواستم

 ...صندلي رو تمرگیدم مؤدب صاف شدم جدا سریع

 ...بگمــ خدا گردنم اخاخ+

 کالس داخل رفتم دوییدم هورااا شد شروع کالس بزن حرف خواست تا

 ...بیخیال کال که هم ثنا و آوینا دنبالم هم یاسمین

 بشکن میده گوش اهنگ داره هم آوینا باز نیشش گوشي تو سرش ثنا

 ...میزنه

 ...تخته نه دیوار به چسبوندم ثنا جیغ که کالس داخل رفتیم

 ...مرگته؟چه-

 (...مهرگان)اومد خانممهري صداي بزنهحرف خواست تا

 ...ثنا خوبه حالت عه:مهرگان

 :/...ذلیل دختردوست قدراین ادم اهاهاه
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 ...مهرگان اقا هست مجرد اینجا اهماهم+

 اقا:گفت کالس پایه هايبچه از یکي ارمین که شد بلند همه خنده صداي

 ...میخواد زن دلم منم بکشین خجالت

 ...کرد غلط دلت:سرش تو زد هیوا

 تو ما بله)دوست ارمین با که ماهیک هیوا اخه خنده زیر زدیم همه

 (...دراوردیم دانشگاه کل امر داتشگاه به امدن دوروز

 ...میکنین چیکار اینجا شما نیست ما کالس این مگه ببینم اصال+

 ...امروز باهم کالس:امیرحسین

 محکم نمیکرد نامردي هم یاسمین میمردم سرفه تند تند سرفهبه افنادم

 ...کشتیم...بسه...بسه:کمرم تو میزد

 ...ايزنده+

 ...اره-

 ...خانم یسنا چیشد:امیرحسین

 ...هیچي:هاااافضولي عجب شد چلو کشیدم ابش

 ...قطعا هستن دوتااین خب

 ...دیگه بیا ارمان:اورین

 ...هستن هم دوتااین قطعا بله بله

 ...کن ولم نازلي اه اومدم:ارمان

 ...سالم عه:اورین

 بلند جیغوجیغ شامپانزه این صداي باز که دادیم تکون سرموپ

 ...میکنین چیکار اینجا شما چیییییي:شد

 ...بدیم؟ پس بجوا باید+
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 ...ماااا کالس اینجا خب وااااا:نازلي

 ...جمعي کالس امروز خانمنازلي:مهرگان

 ...میمون اه بیارم باال بود نزدیک که داد گردنشبه قري

 بقیش وگرنه خوشگل وحشیش مشکي چشماي فقط مشنگش قیافه کل از

 ...عمل

 (...درکبه)بود پوشیده جین شلوار با کرم جذب کوتا مانتو

 ...واقعااااااااا:نازلي

 ...نگفتم ولي انواقع بگم میخواستم

 اون با خورد نمیشه عسلم َمنیه یه اینو اهاه کردم نگاه ارمان به

 ...اخمش

 حرف اقا بسه:اومد ارمین صدلي که بزن َفک خواست باز نازلي

 ...میکني پشیمون گرفتن زن از نزن،ادم

 صدام من مگه:کشید جیغ نازلي که خنده زیر زدیم همه صداش با

 هاااااچشه

 ...خوردي مخمون بشین برو بیا پا نیستچشم+

 ...شد نارنجيبه مایل کمرنگ ايقهوه خوشگللللل بیا

 ...بود باشما کي:نازلي

 ...دیه برو توعمه-

 رئیس دختر میکنه فکر ادم میکنه نگاه غرور با همچین کرد نگام

 ...جمهور

 ...اومد استاد:آوینا

 ...من بغل نازلي این من گند شانس از حاال صندلي رو رفتم همه
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 سال امیدوارم.معماري طراحي استاد هستم مرتضوي من سالم:استاد

 هايترم با من کالس تو فقط ها اوليترم باشیم داشته هم کنار خوبي

 دارین؛خب کالي باالتر
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 ...بشین موفق امیدوارم

 ...هااسم خوندن به کرد شروع میزش پشت نشست رفت بعد

 ...نیازي امیرحسین:خوند امیرحسین پسرا به رسید وقتي

 دخترم:گفت استاد که پشتش زدم کرد سرفه قدراین شد خفه یاسمین

 ...خوبي؟

 ...داد تکون اره معني به سرش میکرد سرفه که همینجور

 ...مردي چیشد-

 راحت خیالش که کشید،استاد عمیق نفس خورد دادم اب شد بهتر حالش

 مثال میخونه پاتي قاطي خوندن،همروبه داد ادامه شد

 :/...اخر«ش»اول«ن»

 ...یهو؟ شد چت:گفتم بشنوه یاسمین فقط که طوري اروم

 ...نفهمیدي+

 امیرحسین بابا،خنگ:گفت که کردم نگاش سوال عالمت شد صورتم کل

 ...میگم

 ...مگه؟ چیه خب-

 ...فامیلیش کؤدن:کرد فوت محکم نفسو
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 ...نیست عمت نوه این هییي(نمودم فکر...)چـــ فاملیش خب-

 با انداختم سرم پشت به نگاه داد،یه تکون سرشو کرد سرفه دوباره

 ...کردم نگاه امیرحسین به گرد چشماي

 سالگیشوده عکس نگو چشماش مخصوصا اشناس قدراین چرا میگم

 داره عمه میزنه زرهاااندارهعمه یاسمین نکنید فکر)داده نشون مریمعمه

 سالپنج برا دیدم که هم عکسي اندشتافته باقي دیاربه فقط داره خوبن

 (...پیش

 که میکرد نگام تعجب با امیرحسین اومدم خودمبه یاسمین سقلمه با

 ...برگشتم سریع

 ...حضرتي یاسمین:خوندن به کرد شروع استاد دوباره

 ...بله+

 ...ثنایاري:استاد

 ...بله:ثنا

 ...آوینارادمنش:استاد

 ...بله:آوینا

 ...رادش یسنا:من نوبت جوووون اخ

 ...حاضرررررر-

 ...خندید بعد کرد نگام تعجب با اول استاد

 خیلي چون که بدونو بقیه فامیلي کرده گل فضولیم االن من خب

 ...ستایش نازلي:خوند شانسمخوش

 ...بله:گفت عشوه و دماغیشتو صداي اون با

 ...امیري مهرگان و اروین:استاد

 ...داداشن؟ اینا جااااان
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 ...پسرعموان:گفت که کردم نگاه ثنا روبه که دادن جواب جفتشون

 ...ارام ارمان:خوند ارمان که دادم تکون سرم

 ...کردم نگاه ارمان به کردن،بعد ُکپ فامیلیش خوندن با

 :/...داره ارام به ربطي چه وحشي و ارام،خشن کجاش این

 ... (مردمي ُمفَت ِش مگه تو فضولي ربطش)

 ...تو نداري زندگي کار برو اومدي،بیا تو باز ااااه

 ...(فضولي)

 ...برو بیا نه

 ...ارام جزبه میخوره هرچیزيبه+

 راست واااي:بفهمن همه که جوري نه واي خنده زیر زدم حرفش با

 ...میگي

 ...واال+

 کاراي دیگه هفته از و درس کنید،امروز باز کتابتون خیلخب:استاد

 ...دارم باهاتون هم دیگه کاریه و میشه شروع طرحتون

 ...خب میکنم سکته دیگه هفته تا من میگه االن از این بیا

 بود مهربون خیلي مرتضوي میدادن،استاد گوش ماهم کرد شروع درس

 ...باشه سالش??_??میخورد هم سنش

 ضایع کال ايقهواه چشماي و بود سفید تارهاي از پر که مشکي موهاي

 ...بوده خوشتیپ جوونیش

 ..دارم چشم هم استادمون من،به شدم هیز قدرچه

 کردن حمله هاسومالي مثل شد،همه تمون کالس وقفهبي دوساعت بعد

 ...هاندیده در نچنچنچنچ در سمت
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 ...تولدم دیگه هفته یني شنبه پنج جون اااخ کردیم جمع وسایلمون ماهم

 ...کال رفتن پیچوندن مهرگان و ثنا که شدیم خارج کالس از

 ...نداشتیم ايدیگه کالس،کالس این جزبه دیگه

 دست چکش)بخرم ماشین دستیشچک با که بگم بابا به میتونم پس

 :((...من

 ...نداریم کالس دیگه که ما میگم خب-

 ...خب؟+

 ...بگیریم اژانس همش سخته اینجوري ماشین نمایشگاه بریم-

 ...میگه راست:آوینا

 میکنین فکر االن چیه)بگیریم تاکسي تا خروجي در سمت کردیم خرکت

 شانسا این از ما نه برسونمون جلومون میان امیرحسین یا ارمان

 ...(نداریم

 و بابا دوست که ماشیني نمایشگاه سمت رفتیم گرفتیم تاکسي

 ...شوهرخاله
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 ...ماشینارو جووون:گفت ماشین پایین پریدیم و نمایشگاه رسیدیم

 هم کیوان ماشین ندیده تاحاال انگار میکنه نگاه همچین:سرش تو زدم

 ...دیگه همینا

 ...کنم ذوق میخواد دلم میزني،خب داري مرض مگه+

 ...کرد باز نیشش که کردم نگاش چپچپ
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 ...ببینیم ماشینارو داخل بریم بیایین حاال خو:آوینا

 ...بریم-

 بهبه:سمتمون اومد لبخند با شد بلند صالحي اقاي که داخل رفتیم

 ...اومدینخوش

 ...شدم تفي اه کرد بوسمون شاالپشاالپ و

 ...خوبین عمو سالم:زدم لبخندي

 ...خبرچه دخترم خوبیتبه:صالحي

 ...بخریم خوب ماشین اومدیم سالمتي-

 کنید نگاه هاروماشین بیایین،بیایین برم قربونتون اومدینخوش:صالحي

 ...کنید انتخاب و

 بگم بابا بزنم زنگ من کنید نگاه برین شما:گفتم آوینا و یاسمین روبه

 ...بهش

 ...کنن نگاه ماشین که رفتمصالحياقاي همراه و دادن تکون سرشون

 ...الو:گرفتم باباشمارم دراوردم گوشیمو

 ...جووونم بابا سالم-

 ...خوبي؟ دخترم سالم-

 ...یگانه کیوان خاله خوبه مامان خبرچه بابایي خولم-

 ...میرسوننخوبن،سالم همه بله بابا اروم:خندید

 ...ايخونه عهه-

 ...اجازتبا-

 ...باباژووونم شماس دست ما اجازه-

 ...خبر؟چه شما خب:گفت خنده با
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 ...ما پیش بیان گفتیم دیدیم آویناوثنا هیچي-

 ...کردین کاري خوب-

 ...بابایییي-

 ...کردي مظلوم خودتو میخوایيچي باز:خندید

 (...فرستادبوس)ماچماچ میشي متوجه زود که برم قربونت ااااخ-

 ...ببینم بگو حاال خب-

 یاسمین میشه سالمهجده من تولدم،و دیگه هفته که میدوني ژووونمبابا-

 ...ترهبزرگ ازم ماهسه هم

 ...خب؟-

 ...اژانــ با سختمون ما بابایي خب-

 بگو میکني چینيمقدمه چرا خب پخترم برم قربونت:کرد قطع حرفمو

 ...میخوایین ماشین

 ...اوهوم-

 بزن که هم ماشین صالحي اقاي پیش برین دستت که چکمدسته خب-

 ...خودت نامبه

 ...واقعااا-

 که تاموقعي باشم گفته دخترم،ولي تولدت کادوي اینم واقعا بله-

 ...آویناوثنا یا فرمون پشت بشین یاسمین یا باید بگیري اتگواهینامه

 ...جووونمبابایي برم قربونت ااااخ باشهباشه-

 ...نداري کاري خوشگلم باشه مبارکت خب:خندید

 ...خدافظ جونبابا عزیزمي نه-

 ...خدافظ-
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 ...چیشد؟:هابچه سمت دوییدم زدم جیغي کردم قطع گوشي

 ...بگیریمچي ولي قشنگن همشون+

 ...سراتو؟:آوینا

 ...بهتر چیز یه نه سراتو نه-

 جیگرت جووون مشکي عروسک یه به خورد چشمم که برگشتم 

 ...دراد

 ...عاااالي مازراتي همین-

 ...جیگر چه اره ووویي+

 ...اوهوم:آوینا

 ...میخوایین؟ همین پس:صالحي

 ...خوبه اره-

 ...مدارک و سند براي بیایین پس،فردا باشه:صالحي

 ...عمو قربووونت+

 ...نداشت قابلتون:صالحي

 خدافظي و دستش دادم نوشتم و چک وراشرو این از و تعارفات ازبعد

 ...بدیم انجام کارارو بیایین فردا که کردیم

 درنیار بازي بدیدندید)بشهفداش سازندش بود خوشگل خیلي مازراتي

 ...(خوداره قرمزش یگانه

 ...خستم کارت رد برو خب ژووون وجي هوشت به ایول راست عه

 ...بود خوشگل-

 میمون دختره اون دهن هم شدیم راحت خودمون بود،هم خوب اره+

 ...میشه بسته
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 ...اوهوم-

 قراره شب گفت که مهرگان به زد زنگ آوینا خونه رفتیم گرفتیم تاکسي

 تحمل هم میمون این باید اهاه رستوران بریم دنبالمون بیان

 (...نازلي)کنم
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 ...شد ولو طرف یه هرکي خونه داخل مرفتی

 زمین رو شدین پهن و میکشین نفس همچین حاال:کمرم به زدم دستم

 ...کندین کوف انگار

 ...میشه هالک ادم گرما این تو باو+

 ...پاییز انگارنهانگار:آوینا

 ...نداره،برم جواب حساب حرف خب

 ...باشین راحت بزارم مرگمو کپه میرم من-

 ...تخت رو کردم پرت خودم طاق،باز و اتاق داخل رفتم

 ...کنم عوض لباسم ندارم حال اصال وجي جووون

 ...(میدي قسم منو جون چرا چهمنبه خب)

 ..خبرچه خوبي ژوونوجدان سالم عههه

 ...(شدي مهربونچه)

 ...باشمااا مهربون روزیه اومدم من داري کرم خودت نیگا ببین

 ...(بینم برو همسایت کچل سر فرق بخور مهربوني)

 ...شده قَی مم وجدانمم ام،حتيپرورشگاهي شدم مطمئن کامال دیگه
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 ...بالشت به کوبیدم سرم کردن نگاه درودیوار به پوکر

 ...شدم بیهوش کنم عرضچه که سعي بخوابم کردم سعي بستم چشمام

                     *** 

 ...یسنــ+

 ...برو بیا شدم بیدار دیگه خوردي،باشه مخمو شوخفه جدت جان-

 پاشو شو،دوماچپه**تو که اواال:کرد مصنوعي اخم کمرشبه زد دستاشو

 ...خوابي هنوز تو دنبالمون میان وثنامهرگان االن خب

 ...شدي بیدار آوینا بزور خودتم خوبه ااااه-

 پاشو:گفت حرص با نیزدم که برداشت،همینجوري زیزم از بالشت

 ...تنبلشدم،خرس بیدار بزور ببینم،بیشور،االغ،من

 دستت نزن،خر،چقدر عه:سرم تو نخور تا بالش رو گذاشتم دستم

 ...نزن االغ سنگین،هوویي

 اااخ:طرفاون کرد پرت بالشت و زد ترمحکم یکي

 ...حاضري دیگه مینده تا پاشو مرض+

 ...خالميدختر مطمئني-

 فهمیدي وااایي:دراورد گریه اداي و کرد نازک صداش

 حال احساسات ابراز)براتنشم،نمیرمفدات نرم،الهيقربونت

 ...اوردیمتپرورشگاه از نه ولي هاااسخته میدونم(میکني

 وپرتاچرت نکردم،این خفت تا پاشو یسنا:زد داد حرص با دوباره بعد

 ...میگي چیه

 ...ندارین احساس کدومتونهیچ اخه:زدم داد رفتم در پاشدم که همینجور

 ...یسنااااا+
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 من بزو زکي گفتم امازون به توروخدا کندشویب،نگاه رفتم خندیدم

 ...هستم جات

 ...نیست،بلوند سبز من جنگل البته

 ...حلقش تو دراد،موهام نازليچشماي اووفف

 میکشم خودمو قطعا کنم کوتاش اگه و میرسه باسنم روي تا مواهم

 لهستاني یاسي منوبزرگ ننه چون میدارن دوس خداداي هم رنگشون

 ...باکالسیمبچه ما بعلههه بوده

 ارامش یاسمین یخي،چشماي من اندازهبه نه ولي ابي هم یاسمین چشماي

 هم خاصي میمونه،دلیل یخ رنگ من مال زالل دریا مثل داره خاصي

 ...واال نداره

 تیره جنگل تو که روشن رفته،سبز بابا خانواده به چشماش یگانه

 ...میشه

 ...شوهرخالمچشماي رنگ مشکییي هم میوان براي

 با میشوري وي با سرتو رنگ همه از گلرنگ رنگ،اهااایه هرکي کال

 ...گلنار شانپو

 ...خودم واسه میگن شدم،شروور دیوانه

 چپیدم ببینه منو یاسمین اینکه بیرون،قبل اومدم شستم صورتم سریع

 ...اتاق داخل

 !:/...؟بپوشم چي من همیشگي مشکل خبببب

 ...یافتم ايفیروزه کتي مانتو یه باالخره تا کردم زیرورو کمد

 و کیف و مشکي باطرحاي ايفیروزه شال مشکي جینشلوار با

 ...خوجل داره سفید برهمدرهم خطاي مانتوم رو چون سفیدکفش

 ارایش بعد بستم باالسرم اسبيدم کردم شونه موهام پوشیدمشون سریع

 ...بشهفدام نازلي بهزدن،به قرمززز رژ و چشمخط فقط هم
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 و حاضر هم یاسمین و آوینا بیرون رفتم پوشیدم هم سانتمدهپاشنه کفشاي

 ...بودن من منتطر اماده

 ...کنیدهااا تور پسر مبخوایین امشب باوجووون:زدم سوتي دیدنشون با

 ...شدي تر جیگر که تو بخورمت جووون:آوینا

 و قرنزحايطربا بود پپشده سفید مانتو پایین،یاسمین رفتیم خندیدیمو

 ...مشکي کفشکیف و قرمز شال و سفید شلوار

 شال و شکالتي شلوار با بود گیپورطرح که کرم مانتو آوینا

 ...کرم کفش و کیف وشکالتيکرم

 ...ژووون بود،قرمززز شده خوردني چه لباشون کنار به اینا

 ...دیدیم مهرگان ماشین که در جلو رفتیم

 ...خبریه؟ بخورمتون جوووون:زد سواي ثنا که شدیم سوار

 ...تورکنيداماد امشب جورمچه اوووو:خندیدم

 ...افتاد راه و کرد سالم هم مهرگان خندیدیم

 ...بزارین اهنگ عههه-

 ...ترکید ماشین یهو کرد روشن ضبط ثنا

 ...شدم کر کن کمش واااااایي:آوینا

 ...بعدي اهنگ زد کردو کمش باخنده مهرگان

 ...دوست اهنگ جووون

 ...رسیدیم که موقعي تا دراودیم واصولادا و دادیم قر کلي

 ...میریم کجا-

 ...ما ویالي لواسان میریم تعطیل فرداپس و فردا چون:مهرگان

 ...میان کیا:گفتن خندیدیم مشیدیم جیغي تایيسه
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 ...شما و اروین و امیرحسین  نازلي و ارمان همه:مهرگان

 ...کنم تحمل اخموخانم و نازلينحس قیافه دوروز باید ننهوااایي اااااي

 ...استعشق و لواسان باو کن طي بیخیالي
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 ...رسیدیم ونیمساعت یک بعد باالخره

 ...جوووون خوبي منظره چه هوایي چه بهبه

 ...ما خونه مثل اخي کردم نگاه ویال به

 بود کشیده فلکسربه هايدرخت و گل از پر اطراف شدیم حیاط وارد

 ...دید اسمون میشد سخت که

 ...طالیي و شیري رنگ به سنگينماي با بود دوطبقه ویال حیاط وسط

 ...کجان بقیه+

 ...میشه پیداشون االن رسیدیم مازودتر:ثنا

 ...داخل اومد ارمان ماشین و شد باز باغ در موقع همون

 ...افتادم خونه یاد:گفت یاسمین که کردم نگاه اطراف به  ندادم اهمیتي

 ...میده بهم خونه منم،حس اره:خندیدم

 ...سالم:اومد پسرا صداي

 ...محو افق تو اروین دیدم که سمتشون برگشتیم

 ...ندیده دختر نچنچ اوینا رو بود شده زوم کردم دنبال نگاهشو رد

 ...سالم-
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 فشار محکم چشمام کنم اخم شدمباعث که اومد نازلي جیغ صداي

 ...میکنن چیکار اینجا اینا مهرگاااان:بدم

 ...توچهبه میگن،دونا درختبه این اوال-

 ...تــ با من مگه شخصیتبي وااااا:نازلي

 منو مهموناي احترام لطفا خانم نازلي:کرد قطع حرشو مهرگان

 ...داریننگه

 ...زدم نازلي قرمز قیافه به پوزخندي

 ...حسبي که هم چشماش و داره اخم همش بیخیال کال که هم ارمان

 ...عالي هوایي اوووم+

 ...خوبین شما:آروین

 زدیم کردیم نگاه بود شده خیره آوینا به که اروین به گرد چشماي با

 ...خنده زیر

 شما میگه اوینا به اروین خوبه هوا میگه یاسمین نیستباغ تو کال بچم

 ...خوبین

 کجا برسرت خاک:سرش تو زد یکي امیرحسین که خنده از کردیم غش

 ...شدي محو

 ...ها؟:گفت خنگا مثل بود اومده خودش به تازه تنگار که اروین

 ...بود شده قرمز اوینا شد،بیچاره بیشتر خندمون شدت

 ...ندیدبدید توسرتخاک اروین:مهرگان

 دل مخندین،انگار چيبه مرض:کرد اخم و اومد خودشبه اروین

 ...ندارن

 ...شدیم زمین پخش رسما دیگه حرفش با

 ...نداریندل میگه دیدن دوبار بچم،با منگول خدا واااایي
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 ...مالقات دوبار تو کال بعد+

 ...میخونه ذهنم که یاسي براي بره جووونم بهبه

 ...برم من خورد زنگ گپشیم چیز،اهانه ها:اروین

 ...خندیدیم هرهر ماهم ماشین طرف دویید بعد

 ...شدي اینرنگي چرا تو:لبو رنگ بود شده کردم نگاه اوینا به

 ...ها؟:اوینا

 بریم بیایین بودن محو افق جفتشون:گفت مهرگان که خندیدیم باز

 ...داخل

 ...کشید گرفت اوینا دست هم کردین،یاسمین موافقت همه

 ..بود ترقشنگ برونش از خونه داخل

 ...زیبا چه جوون+

 ...شده باز چشماتون ندیدین ویال دیگه معلوم هه:زد پوزخندي نازلي

 ...زد زر چرا این باز زد،نه زر این باز

 نمیدونم جووون،شمارو نازلي واااا:گفتم مسخره حالت بهزدم پوزخندي

 ...عادي ما براي چیزااین ولي

 ...اینجوري خونتون کدوم مثال بانبا عههه:نازلي

 ما ویالي ما مهمون دیگه ماه دراد چشمات اینکه مثال:داد جواب یاسمین

 ...شمال تو

 ...کنید کرایه هم رو بزارین پول میخوایي حتما هه:نازلي

 گدا میگه مابه بیشور،رسما بود،دختره رسیده جوشبه خونم دیگه

 ...احمق

 ...باشین مؤدب خانم نازلي:مهرگان
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 ...شما ویالي هم دیگه ماه خوبچه:گفت منروبه بعد

 بریم عید بزاریم ویالشون بریم میخواییم اگه دیگه نه:امیرحسین

 ...هوووم حالعشق

 ...کرد تایید حرفشو بود اومده که هم اروین

 ...میگذرهخوش میمونیم بیشتر هم اینجوري بهترچه-

 ...اوینا خونه بریم قرار چندماه از بعد جووون ااااخ:ثنا

 ...شده تنگ هاخاله براي دلم واااایي:کشید جیغي اوینا

 ...چي؟ کیوان+

 ...خودم عشق که اون جوووون:اوینا

 ...دارن سالم هم یگانه-

 ...چشماش اون خودم،با خوردني کرد فراموش نمیشه که اون هههه:ثنا

 عه:کیوان دیدم کردم نگاه خورد زنگ گوشیم که بدم جوابشو خواستم

 ...میزنه زنگ کیوان

 ...من بده گوشي عشقممم واااایي:کشید جیغ اوینا

 ...داد جواب و گرفت ازم گوشي سریع بعد

 ...عشقممم سالم:اوینا

.... 

 ...عشقم میگه بهت من جزبه کي پس دیگه بعله:اوینا

.... 

 ...کـــ خفش خودم تا کرده غلط:اوینا

..... 

 ...بود خیرتزکر خوبي،االن جون یگي سالم عهه:اوینا
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 از کردیم غش شدیم زمین پخش چیه جریان فهمیدیم که یاسي منو

 ...خنده

 ...بده سوتي کم اوینا واااایي+

 ...باش راحت شدي سیر...جونت از...اگه-

 دقهشده،یه اعصاببي چه یگانه:گفت یواش کرد دور خودش از گوشي

 ...بزنم حرف عشقم با نمیزاره

 با و گرفت ازش گوشي رفت جیغ با ثناکه خنده زیر زدیم یاسي منو باز

 ...زد حرف یگانه

 ...کیواااااان:شندیم یگانه جیغ صداي

 ...کرده عصبیش ریخته کرمي چه نیست معلوم اوماوه+

 ...کن رحم بهش خدا-

 ...دادي فراریش بیچاره نکن جیغجیغ عزیزم:ثنا

..... 

 ...نخور حرص حاال خب:ثنا

.... 

 ...وایسا باشه:ثنا

 ...نفسم زندگیم عشقم بهبه:دادم جواب بهم داد گوشي بعد

 ...نریز،خوبي؟ مزه خوبهخوبه-

 ...زندس خوبي،کیوان تو عشقممم خوبم-

 ...بمون زنده میزارم نکن اذیت اگه:گفت حرص با و خندید

 ...نمیکنه اذیت کیوان نریز کرم تو:خندیدم
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 تو میریزم،ببینم کرم من:کردم دور خودم از گوشي جیغشصداي با

 ...بزغاله این یا خواهرتي طرف

 ...عمته بزغاله هووویي:اومد کیوان صداي

 ...خبرچه نخور،تو حرص حاال خب-

 خاستگاري کیوان یسنا واااایي(زد جیغ بعد)انداختي یادم شد خوب اها-

 ...نامزدي دیگه هفته کرد

 :کردم هنگ
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 ...ها؟

 ...گفتم؟ مقدمهبي خیلي-

 ...خیلي-

 جشن دیگه هفته کرده خاستگاري ازم بگم،کیوان بزار خب-

 بگو هم خره یاسي اون شدي،به خواهرزن نامزدي،عششقممم

 ...شده خواهرشوهر

 راست:کشیدم جیغ دفه به میگه چي بفهمم تا موندم ساکت لخظه چند

 ...میگي؟

 ...بگیر ماست ببر اتکاسه-

 ...خوبه ماسناش اونجا بگیر عباس زن ز احتما-

 ...ویال بیایین دیگه هفته بگم همینو زدم زنگ دلقک خب:خندید

 ...باش-
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 روروبه چشم جفت هشت با که کردم قطع گوشي و کردیم خدافظي

 ...جعفري ریحانه شدم،یا

 ...شده؟ چیزي-

 ...چیشد؟+

 ...شدي خواهرشوهر وااااایي:افتادم یگانه یاد تازه

 ...چیشدم؟:بدبخت کرد هنگ

 ...خواهرشوهر:گفتم شمردهشمرده

 ...گرفتن؟ ازم عشقم وااااایي:زد جیغ اوینا

 ...بگو یگانه جلو شدي سیر جونت میکن،از عشقم عشقم هي نرض اه-

 ...دارم خوبي داداشزن چه میدونم که من:اوینا

 تو زدم یکي بود هنگ کردم،هنوز نگاه یاسمین به خندیدم

 ...کجاییي؟:سرش

 ...واقعا؟+

 ...بلي بلي-

 ...کي؟ با+

 ...شدم خواهرزن هم بنده-

 ...چي؟+

 نامزد یگانه و یاسمین،کیوان درمیاري بازي خنگ چرا اههه:ثنا

 ...کردن

 ...واقعاااا:زد جیغ

 ...اشنایي اسم چه کیوان:گفت امیرحسین بدم جواب خواستم تا
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 تر کؤدن این از:کرد زمزمه ارم و رفت بهش ايغره وشمیاسمین

 ...نیست

 ...واقعا-

 ...یگانه؟ و کیوان:مهرگان

 ...یاسمین برادر و من خواهر بله:شدم بلند

 ...میگم تبریک بود کرده تعریف بله،ثنا بله:مهرگان

 ...مرسي-

 ...دیگهههه؟ هستیم ماهم:ثنا

 که میزنم حرف کیوان با من تازه نباشین اپینا تو میشه مگه بله+

 ...بیاره پارتنر هرکس

 ...میاااام عشقن با من:مهرگان به چسبید ثنا

 ...بیا عشقتتت با تو-

 ...میگم تبریک:امیرحسین

 ...بیشور نازلي این اال گفتن تبریک هم بقیه

 ...بیارن چاي رفتن ثنا و اوینا نشستیم مبال رو

 دوست همدیگه بچگي از رسیدن،اخه همبه کیوان و یگانه که خوشحالم

 ...دارن

 ...کنن درست شام برن پسرا تا زدیم حرف کلي اوردن چاي

 نشستیم کردیم جاننوش میز سر رفتیم شد حاضر غذا ساعت یک بعد

 ...ويتي جلو

 ...چهطورین ترسناک فیلم با:اروین

 ...عاااالي:چهارتا ما
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 ...نمیترسین یني:زد پوزخند نازلي

 ...نخیر-

 ...بزار امیرحسین نکنید بحث اوکي:ارویت

 ...کرد خاموش چراغا و گذاشت فیلم امیرحسین

 ...بود خوب خیلي شد شروع فیلم

 بود ترسناک زیادي این بودیم،ولي ترسناک فیلم عاشق یاسمین و من

 ...”انابل”

 ...میمردم داشتم نزدیم،گرچه جیغ کردیم سعي نازلي حرص از ولي

 یاسمین منو ولي شد بلند نازلي و ثتا و اوینا جیغ رسید که وسطاش

 ...موندیم سامت

 ...کردن روشن چراغا شد تموم فیلم

 ...بود شبنصف دو ساعت کردم نگاه ساعت به

 ...نترسیدین؟:گفت یاسمین منو روبه اروین

 ...نه-

 ...نه+

 ...رفت مخم زدم جیغ تاسه این بسن باو،از ایول:امیرحسین

 ...ما گردن ننداز خودت بره،تقصیر نمیزاشتي خب:ثنا

 ...بخوایم بریم خب:گفتم خندیدیم

 ...میترسم من:گفت جیغ با نازلي که کردن موافقت همه

 ...من پیش بخواب:کرد نگاه ارمان به بعد

 ...نامحرم؟ کنار بخواب میگه وي این شد گرد چشمام
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 تو کنار بخوابم من چي یني میگي چیه پرتا و چرت این:کرد اخم ارمان

 ...نزن هم حرف بخواب برو بیا

 ...میترسم من ارمان:نازلي

 ...هاااا؟ کنم چیکار میگي:ارمان

 ...چیه مشکلش دیگه پیشش بخواب خب:امیرحسین

 ...نمیشه:ارمان

 ...نامزدشي نیستي که نامحرم نمیشه چرا:اروین

 ...چندش اسسلیقهکج این،چه نامزد میمون که اااایي

 ...کدوم بگین میشه اگه یاسمین منو اتاق اهم اهم-

 اینجا هابچه راست؛فقط سمت در اولین باالیي اتاق:زد لبخند مرگان

 ...کنیم؟ چیکار داره خواب اتاق چهارتا

 یسنا و باهم،یاسمین اروین و باهم،امیرحسین مهرگان منو خب:ثنا

 ...باهم هم ونازلي باهم،ارمان

 ...نیست هم اتاقي که تنها میمونم من:اوینا

 ...میخوابیم تایيسه ما  خب+

 ...میگه راست-

 ...بخیر شبتون پس باش:مهرگات

 نیش با هم نازلي رفت اخم با هم رفت،ارمان و گفت بخیرشب هرکي

 ...چندش دنبالش باز

 ...اویزون چندش دختره اهاهاه:اتاق داخل رفتیم

 ...کردن نامزد که دیگه این تو چي ارمان خدایي+

 ...داره چي عمل همش که این:اوینا
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 ...است عشق خواب باو وللش-

 ...روتخت خوابیدیم ايگوشه کردیم پرت لباسامون زدیم لبخندي

 ...بود خوابیدم چپ سمت هم یاسمین و وسط اوینا راست سمت من

 ...تعطیل فردا رفتم،اخخخیش خواب به ارامش با بستم چشمام
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 بشي بیدار خودت میده حاليچه کردم؛اااخي باز چشمام آفتاب نور با

 ...ساعت رومخ صداي یا یاسمین جیغجیغ صداي  اینکه بدون

 ...بیرون دشویي،اومدم رفتم شدم بلند تخت رو از

 امازون از کردم وحشت اینه تو خودم دیدن با که بیرون برم ستمخوا

 ...شده بدتر

 ...شدن بیدار براي کن کچلم نیومده االن تا یاسمین چرا تعجبم در

 ...شد باز چي مثل در اینه جلو نشستم تا

 ...طویلس؟ مگه-

 ...پاشوووو نیست اون از کمتر+

 ...خوابیدم من االن:کردم نگاش پوکر برگشتم

 ...نه+

 ...کنم شونه موهام بزار نزن زر پس-

 ...کردم شونه موهام برداشتم شونه منم تخت رو نشست اومد

 ...بیدارشدن کیا-

 ...نشده بیدار نازلي فقط همه+
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 ...بودن بیدار صبح تا دیشب حتما هه:زدم پوزخند

 ...هااامسموم دیوونه،ذهنت:خندید

 ...بروباو-

 ...افق کال که هم یاسمین بستم کش با کردم شونه موهام بدبختي بزور

 ...هوي-

 ...هوم+

 ...پایین بریم پاشو-

 با خوابیدن بود سخت خیلي شلوارش،خدایي جیب تو گذاشت گوشیش

 ...شلوارجین

 تازه خوبه ساعتبه خورد چشمم پایین رفتیم هاپله بیرون،از رفتیم باهم

 ...دهبه دقیقهپنج

 ...میکردن کوفت صبحونه داشتن همه اشپزخونه تو رفتیم

 ...بخیرصبح سالم-

 داد،میمیره تکون سرش فقط که زهرماربرج این اال دادن جواب همه

 ...بده جواب

 ...شد بلند نازلي جیغوجیغ صداي که کردیم شروع میز سر نشستیم

 ...بخیر صبح سالم:نازلي

 ...شده شکليچه نیگا صبحي اول هاشمقمربني کردم،یا نگاش

 حدوسط که هم بقیه صورتش رو کرده خالي پودرکرم فقط کیلوبیست

 ...واال پودرکرم

 ...مشکي تنگ ساپورت با میزد ذوق تو خیلي که براق قرمزدوبند تاپ
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 نگاه منبه اونم که یاسمین به نگاه یه کردم صبحونمبهنگاه یه برگشتم

 ...میکرد

 ...ممنون:شدیم بلند کردیم،همزمان نگاه میز به همزمان دوباره

 ...نخوردین چیزي که شما کجا عه:مهرگان

 ...ممنون خوردیم چرا+

 ...حیاط تو میریم بود،ما عالي مهرگان طالدستت-

 ...راحتین هرجور:مهرگان

 دختره شدم رد کنارش از ايتنه با زدم نازلي به پوزخندي برگشتم

 ...آویزون

 ...اوردم هامکتوني حداقل خوبه پوشیدم کفشام

 ...هستیم یکي جفتمون نظر این تو من،خداشکر مثل هم یاسمین

 ...داره هوایي چه جووون حیاط داخل رفتیم

 ...داد حال خیلي ووویي چرخیدم کردم باز دستام

 ...شد کور اشتهام دیدنش با اصال اهاهها+

 ...کن تحمل اینوعمرشاخر تا قرار میسوزه ارمان براي دلم منم،واال-

 ...منم+

 ...کنیم ورزش-

 ...اوهوم+

 ...دوییدیم دوردوزاده حیاط دور کردن،بعد گرم به کردیم شروع

 ساختمون این تو میکردیم،جدیدا ورزش هاصبح خونه تو همیشه

 ...کنیم ورزش نمیتونیم

 ...هاچمن رو نشستیم جفتمون دوییدن از بعد
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 ...بود..عالي..ایول:گفت نفسنفس با یاسمین

 ...ده..مون..هنوز-

 ...ونم..مید+

 درازونشست تاصد من کردیم شروع دوباره اومد جا حالمون اینکه بعد

 ...رفت شنا صدتا یاسمین و

 ...کنیم ورزش باقي همچین تو میکن عشق ادم کال

 ...بود بهتر هیچي از ولي بود سخت شلوارجین با بلکه

 شما عه:سمتمون اومد ثنا اومد هم هابچه صداي که کشیدم دراز

 ...نباشین اینجایین،خسته

 ...مرسي-

 ...میزنید نفسنفس دنباتون افتادن:امیرحسین

 ...نیستیم تنبل شماها مثل اقا،ما نخیر+

 ...داشت من جواب به ربطيچه:امیرحسین

 ...خدااا مغرور ارمان از بدتر که اینم واایيااااي

 ...همون خاطربه میکنن ورزش همروز یاسمین و یسنا:ثنا

 ...من بدون!عه:آوینا

 ...بیایي میخواستي+

 ...ضدحال:آوینا

 اینایاسي حیاط تو شمال برگشتیم که دیگه هفته حاال خب:ثنا

 ...وحالعشق

 ...خانمیسنا خونه بریم نشد قرار مجه وا:اروین

 ...میکنیم زندگي باهم اینایاسمین منو-
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 ...بزرگ خونتون پس اها:اروین

 ...اجازتون با+

 ...کشیدم گرفتم هم یاسمین دست شدم بلند

 ...کنیم چیکار خب:ثنا

 (...کردن فکر مدل)کردن نگاه درودیوار به شدن متفکر همه

 ...نمیده حال رفتن بیرون که االن خب+

 ...طورین؟چه والیبال با:زدم بشکني

 دوتا شما:گفت آوینا که کردن موافقت خنده با بعد کردن نگاه همه

 ...باشین هم پیش ندارینحق

 ...بروباو+

 ...خب نامردي! عه:ثنا

 ...هستي قوي خودت تو نگو چرت-

 ...بشین بیخیال حاال وااایي:امیرحسین

 ...امیرحسین اروین یاسمین:کردیم،من کشي یار ثنا منو

 ...باش مقابل گروه تو خانم میمون دادم بودن،ترجیح ثنا با هم بقیه

 ...میخندیدیم میزدیم کردن،جیغ بازي کردیم شروع

 برنده یاسمیندفاع با که بود اخر ست االن و بود جلو ما تیم1_2

 ...شدیم

 ...میچرخیدیم باهم یاسمین بغل پریدم زدم جیغ

 ...بود نامردي!عه:ثنا

 ...بود خوب هم خیلي نامردي چه نه-

 ...بود عالي بازیتون باو ایول:امیرحسین
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 ...نکردیم تمرین سالهفت که الکي:کردم کج سرم

 ...بردن مدال انگار میگه همچین حاال اااایش:نازلي

 ...کني قبول طالهامون مدال و ایران استان پنجتا اگه:زدم پوزخند

 ...بدبخت،هههه شد کمرنگ ايقهوه

 ...چي دیگه کردیم بازي والیبال دوساعت االن خب:اروین

 ...وحقیقتجرعت:گفت امیرحسین که شدن متفکر همه دوباره

 دوتا این باز کن رحم خدا:گفت آوینا که زد برق ویاسمین من چشماي

 ...دارن شوم فکرهاي

 ...توچهبه:گفتیم بعد دراوردیم زبونمون

 گردبشینینخب:اروین

 

 , ]??.??.?? ??:??[آرمان?یسنا

[Forwarded from ??شــــــــــب تمنـــــــاي ??(S?a?e??è?)] 

 ...بیارم بطري برم من

 ...بیاره بطري رفت هم اروین و نشستیم حیاط وسط همه

 و امیرحسین به افتاد که چرخوند وسط گذاشت بطري اومد چندمین بعد

 ...مهرگان

 ...حقیقت یا جرعت:امیرحسین

 ...جرعت:مهرگان

 اهنگ و دست بدون دودقیقه برامون باید:گفت پهني لبخند با امیرحسین

 ...برقصي

 ...ني حسش تو جونبه اي:مهرگان
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 ..ما به بدي بزني رمزشو گوشیت باید پس-

 برقصم همون مرسي نه:گفت خندیدم که کرد نگام گرد چشماي با

 ...بهتر

 خیلي خنده از بودیم کرده رقصیدن،غش به کرد شروع شد بلند بعد

 به اصال عربي بعد میرقصید بندري ذرهمیداد،یه قر ذرهیه بود باحال

 ...بود وضعي

 ...بود عالي واایي خنده از میمردیم داشتیم دیگه

 رو بودي بلد هم رقص اخاخاخ:گفتم کرد نگامون خنده با و نشست

 ...باوایول هااانمیکردي

 ...کردي فکرچي پس:مهرگان

 دستام که اروین و یاسمین به رسید چرخوند و برداشت بطري بعد

 ...جووون:همبه کوبیدم

 ...حقیقت یا جرعت:گفت شیطاتي لبخند بارونستاره چشماي با یاسمین

 ...درمیارین،جرعت امونامهشجره عمرا،کل که حقیقت:اروین

 ...بچرخون ویال دور کن بلند پشتت رو اوینا خبببب،پاشو:خندید یاسمین

 ...چیییي؟:وارویناوینا

 ...هااامیشه بدتر تالفیش ورگنه زودزود:شدیم زمین پخش منویاسمین

 ...یسناااا!عه:اوینا

 ...اروین پاشو نداره را نچچ-

 ...کرد پشتشو هم شد،اروین بلند اوینا که کردن تشویق زد دست هم بقیه

 پاهاتو:گفت اروین که کرد حلقه اروین گردن دور دستاشو اوینا

 ...نیافتي کن حلقه دورکمرم

 اووووو:منویاسمین
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 ...مرض درد:اوینا

 به کرد شروع هم اروین کرد حلقه کمرش دور پاهاش باخجالت بعد

 ...کردن حرکت

 با هم اروین بود شده سرخ اوینا اومدن پشتمون از مین پنج بعد

 ...میخندید نفسنفس

 تو زد کفشش با یاسمین سمت اومد جیغ با اوینا که خنده زیر زدیم

 ...سرش

 ...میکنممم تالفي:اوینا

 خدا اه نازلي و من به رسید تا چرخوند بطري اروین و خندیدیم باز

 ...کن رحم

 ...جرعت:گفتم بزن حرفي ازاینکه قبل زد پوزخندي نازلي

 ...مشکي کن رنگ موهات امممم:نازلي

 ...کردن نگاه من به بعد نازلي به تعجب با همه

 ...میگه چي این..این بود شده گرد چشمام

 از رنگياین موهاش سال??میکني،یسنا زر زر خودت براي چي+

 ...نداري؟ عقل مشکن میگي تو بعد برده ارث مادربزرگمون

 ...بود کجایي مادربزرگتون مگه:امیرحسین

 ...لهستاني+

 یسنا موهاي درباره نداري حق تو:گفت اوینا که شد گرد پسرا چشماي

 ...او فهمیدي بزني حرفي

 انجام باید کرد انتخاب نمیدونم،جرعت من:کرد قطع حرفش نازلي

 ...بده

 ...خــ دختره+
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 ندارم،من جرعت میکن فکر اینجوري میکنه فرقي گرفتم،چه جلوشو

 ...مادربزگم مثل همچشمام حداقل

 ...باشه-

 ...یسنا+

 ...داري رنگ هیییس؛خب-

 ...کردي انتخاب جرعت تو که کنم رنگ موهام بودم اورده اره:نازلي

 ...حسود دختره:زیرلب یاسمین

 ...نکن اخم میمیره بود،کال کرده اخم باز کردم نگاه ارمان به

 ساعت یک بعد نکردیم بازي دیگه کرد رنگ موهام اورد رنگ نازلي

 ...حموم رفتم کردم قفل در اتاق داخل رفتم

 خودم بعد بشه پاک سرمکف از اضافي هارنگ تا شستم کامل موهام

 ...بیرون اومدم شستم

 شونه بعد کردم خشک موهام کنم نکاه ایینه به اینکه بدون پوشیدم لباسام

 ...دورم ریختم کردم

 تازه شدم خوشگل میومد لهم هم مشکي کردم،رنگ نگاه ایینه تو

 ...میخورد چشم تو بیشتر همابیم هايچشم

 ...بده نشون زشت منو که بود این قصدش مثال نازلي زدم پوزخند

 که سمتشون رفتم بودن نشسته مبل رو همه پایین رفتم کردم باز در

 ...موند باز دهنشون دیدنم با سمتم برگشتن

 خوشگل چه یسنا وااایي:زد جیغ یاسمین که میکرد نگام خیرهخیره

 ...شدي

 ...کردي تغییر خیلي میگه راست:اوینا

 ...واقعا-
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 ...شدي عااالي+

 زدن لبخند اومدن خودشون به تازه پسرا کرد بغلم سمتم اومد بعد

 اه کرد نگاهي نیم فقط که خره ارمان این اال دادن نظر یه هم هرکدوم

 ...اینم نگاه لنگ انگار درکبه

 کنار مبل رو نشستم زدم پوزخند که میکرد نگام حرص با نازلي

 ...یاسمین
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 مهرگان و ثنا بازينازلي،عشق هايخوردنحرص با هم روز اون

 ...تهران برگشتیم گذشت ارمان هاياخم و ما هايبازي وچلخل

 مدارک و سند زد خودم نام به ماشین رفتم شدم اژانس سوار مستقیم

 ...بگیرم ماشین پالک که رفتم اخر در و دادم انجام کار کلي

 شده بزرگ قدراین نمیشد میکردم،باورم نگاه خوشگلم ماشین به ذوق با

 ...شدم خرکیف بگیرم ماشین که باشم

 تو کردم پارک خونه،ماشین سکت کردم حرکت شدم ماشین سوار

 که هم االن دادم انجام ماشین کاراي که صبح از باال رفتم پارکینگ

 ...بود شب هفت ساعت خونه اومدم

 ...سالم-

 ...بودي؟ کجا سال+

 ...بیارم عروسکم رفتم:گفتم خنده با

 ...بغلم پریدن کشیدن جیغي بعد کردن نگام منگال مثل اول

 ...بود مهرگان ننه دل ور معمول طبق که هم گاو ثنا
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 ...میخواب اوینا پیش امشب گفت بخوابیم،یاسمین رفتیم خوردیم شام

 ...کردم عوض لباسام البته تخت رو پریدم گفتم بخیريشب

 ...اومد صدایي یه که بودم گذاشته مرگمو کپه

 ...هوا پریدم مترده در صداي شدن کوبیده بعد ولي ندادم اهمیت

 پادشاه پونصد خواب هم وآوینایاسمین نبود هیچکس پذیرایي تو دوییدم

 ...پادشاه هفت به برسه چه میدیدن

 ...اومد در گوبیدن صداي باز که دادم نشون تاسف از سري

هم یني!!!نبود،وا کسهیچ کردم نگاه چشمي از در سمت دوییدم  توَّ

 ...زدم

 ...کپیدم اتاق تو رفتم نیست خبري دیدم موندم دقیقه چند

 ...داره؟ جن یني واایي بود در شنیدم،صداي صداش مطمئنم من ولي

 ...دورشدیم،خدابه که بودیم نشده خرافاتي بیا

                     *** 

 ...زدي توهم باوبرو بیا+

 ...نشنیدین صدایي هیچ شما یني-

 !!!...نه:آوینا

 ...کن زدم،ولش توهم راسيراس کنم فکر نه

 هم تودستدست ثناومهرگان که چرخوندمچشم دانشگاه داخل رفتیم

 ...سمتمون میومدن

 ...دادیم جواب دادن،ماهم سالم بهمون رسیدم

 ...گذشت؟خوشخبرچه-

 ...مهربون خیلي(مهرگان ننه)جونمهال واایي خیلي:گفت ذوق با ثنا
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 سگ اخالق اگه:گفت یواش سمتمون اومد کرد جمع قیافشو بعد

 ...بگیریم فاکتور( مهرگان خواهر)امهران

 رفت’میبینمتون فعال’با هم مهرگان کالس داخل رفتیم باهم و خندیدیم

 ...خودش کالس

 احمدي استاد مینچند بعد که بیاد استاد تا هامونصندلي رو نشستیم

 ...کنرحم خدا اومد،اوووف اخمو

 ور بندیه دوساعت میشدم،اینم خفه داشتم درنمیومد جیِکش کسهیچ

 ...زد

 ...داره نفسي چه شد خسته فکم این جايبه من

 تموم وقت استاااااد:گفت هابچه از یکي که میزد فک داشت

 ...نباشیدخسته

 ...نباشید خسته میگیرم امتحان درس دوتا این از دیگه هفته خب:استاد

 ...خبرهچهدررررس بیاد،دوتا خبرت رفت و

 ...آنگوال سواحل بیرون،انگار ریختن همه یهو استاد بعد

 بودن منتظر بقیه و مهرگان بیرون رفتیم هابچه با کردم جمع وسایلمو

 ...بشر این داره صبري ارمان،چه اویزون که هم نازلي

 هايبچه از یکي امین که میرفتیم داشتیم گرفتیم هم جواب و کردیم سالم

 خیلي موهات:گفت ايمقدمه گونه هیچ بدون و سمتم اومد کالس

 ...شدي ترخوشگل خوشرنگ

 نگاه امین خاليجاي به داشتم واجرفت،هاج و زد چشمکي بعد

 ...میکردم

 ...امجنبهبي من نگو قلبم خدا خوشگل،واي گفت من به االن این

 ...میکردن نگاه دوستاشپیش رفت که امین به متعجب هامبچه بقیه
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 ...گفت؟ اینجوري چرا این+

 ...گفت؟ چجوري چي:آوینا

 ...خوشگلي چه یسنا گفت اومد یهو+

 ...فضولي:ثنا

 پسر نگذزیم حق از کردم نکاه امین شد،به باز نیشم اومدم خودم به

 ...بود خوشگلي

 ...بشه فداش ننش فرم رو هیکلي و بلندقد مشکي ابروچشم

 ...کجایي یسنا هوي+

 ...بریم هیچي؛خب هیچي..ها-

 و ماشین سمت پارکینگ،رفتم سمت رفتم کردم تند پا خدافظي بعد

 ...کنم ضایع نازلي که ایستادم پراید یه کنار ولي موندم بقیه منتظر
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 ارمان جنسیس ماشین کنار درست من ماشین اومدن هم بقیه چندمین بعد

 ...بود شده پارک

 ...بریم سوارشین بیایین هابچه خب-

 هي این هه:زد پوزخند بودم داده تکیه پراید به که من دیدن با نازلي

 ...میدي،پراید پزش

 ماشین کني بار چشمات عزیزم:گفت ثنا که زدن پوزخند هم دخترا

 ...میبیني
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 نازلي روبه و کردم باز درش رانندهطرف و ماشین سمت رفتم من و

 پراید از اینم بفرمایید:گفت میکرد نگاه حرص و تعجب با داشت که

 ...بنده

 ...شدیم سوار و خنده زیر زدیم دختره با بعد

 ...اقایون خدافظ:گفتم پسرا روبه و زدم دور شدم خارج پارک از

 ...شدیم خارج ازپارکینگ گرفتم گازش بلندي خنده با و

 وقتي داشت دیدن نازلي قیافه وايواي:گفت یاسمین که میخندیدیم هرهر

 ...بنده پراید اینم گفتي و شدي ماشین سوار

 ...شد ايقوه بدبخت اره واایي:آوینا

 ...خنده زیر زدیم هرهر دوبار بعد

 ...بریرون بریم نهار طورچه هابچه-

 گذاشتم خفن اهنگ یه و ضبط سمت بردم دستمو.کردن قبول تاشونسه

 ...فشردم گاز پذال رو پامو

 ...بودم گرفته ضرب فرمون رو منم میرقصیدن میزدن جیغ اینایاسمین

 ...کردم کم رسیدیم،اهنگ قرمزچراغبه

 ...میرقصیدن و میزدن جیغ تاسه این باز ولي

 پسر تاسه دیدم که برگشتم کرد ترمز کنارمون قرمز سوناتا یه که

 ...بودن داخش ژیگول

 ...جیگرایین چه علي جوووون:شتیدم یکیشون صداي که ندادم اهمیت

 ...چشماش راننده مخصوصا جووون اره:علي همون یا دومي.پسره

 ...خوشگل هم یکياون جووون:راننده

 ؟چیهها:سمتشون برگشتم میزارن هم هامونبچه اسم اینا وایسم االن گفتم

 ...داره نگاه
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 ...صدایيچه جووون:اوليپسر

 ...ِسِمج هاپرویي شدن،عجب پوکر

 تایر به چسبید چشمات میکني نگاه تو که اونجوري اقاهه هوي+

 ...ماشین

 به بود زده زل همچین علي همون یا پسره اون میگفت راست خندیدیم

 ...زمین رو میافته چشماش االن گفتم ثناواوینا

 قدراین پسر اهگرفتم،اه گازش شد سبزچراغ بزنن حرفي خواستن تا

 ...زنهمبهحال سرتق و جلف

 ...بودن زشت قدرچه اایي+

 ...ابروش پرسینگ اون با راننده مخصوصا اره:ثنا

 ...اوردیم در عوق اداي چهارتایي بعد

 ...شدیم بیاده کردم پارک ماشین گلباغ  رستوران رسیدیم میننیم بعد

 داخل بریم بیایین میده،االن کیف شب نمیده حال االن باغش داخل-

 ...رستوران

 ...میگه راست+

 ...نشستیم میزپشت و داخل رفتیم بعد

 سفارش برگ و کوبیده ثناوآوینا و جوجه منویاسمین اومد گارسون

 ...دادن

 کناري میز به خورد چشمم که بیارن سفارشاتمون تا موندیم منتظر

 ...بودن جلف پسر تاسه همون

 ...انکنه قدراین چرا اینا:گفتم هابچهروبه یواش

 ...کیا:آوینا

 ...ژیگول پسر تاسه ها،همونبرنگردي-
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 مگه:گفتم دراومد اخش که دستش رو زدم محکم یکه برگرده خواست

 ...مردشونکشته میکنن فکر برنگرد،االن نمیگم

 ...اه میزني چرا باوباشه:آوینا

 ...اه شد کوفتم تاسه ایننگاه با البته خوردیم،که اوردن غذامون

 ...شدن بلند باما همزمان هم تاسه اون که شدیم بلند

 حساب من بزارین:گفت اومد پسرا از یکي که صندوق سمت رفتم

 ...کنم

 ایشون?? میز:گفتم دارصندوق روبه بعد زدم پوزخند کردم بهشنگاه یه

 ...میکنن خساب

 ...شدم رد پسره متعجب چشماي جلو از بعد

 ...ندارهگله دارهعوض هرچه پرویي،هه دختر عجب میگه االن هههه

 ...اومدي زود چه عه+

 تاسه اون که کردم تعریف براشون جریان و خنده زیر زدن خرفش با

 ...خنده زیر زدن هم

 ...پرو شد خنک دلم اخیش:ثنا

 گرفتم گازش بیان پسرا اون اینکه قبل و شدیم ماشین سوار خندیدیمو

 ...خونه سمت رفتم

 ...شد ولو طرفیه هرکي و شدیم خونه وارد کردم پارک ماشین

 ...بَِکپین اتاق تو برین پاشین ادم مثل خب-

 ...کن ولش ني حسش تو جون ااایي+

 خوابشون بیرون لباس با اینا میدونم که خوابید،من بست چشماش بعد

 ...نمیبره
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 سرشون رو کردم پرت اوردم لبباساشون اتاقاشون سمت رفتم بعد

 ...تخت رو شدم ولو کردم عوض لباسم اتاق تو رفتم خودمم

 مورد گوشي پشت میومد،فرد بیرون از که گوشي زنگ صداي با

 ...بخوابیم ساعتنیم نزاشت که دادم قرار عنایت

 جواب صاحببي اون یکي هووویي:دراومد جیغم که زد زنگ قدراین

 ...بده

 ...اومد یاسمین زدنحرف صدا چندثانیه بعد

 گوش اینازو زدن فک داره حال کي خوابیدم،واال بستم چشمام باز منم

 ...بده
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 رو از پریدم همچین یاسمین جیغ با که میشد گرم داشت چشمام دوباره

 ...پایین شدن پرت تخت

 ...بزارم مرگموکپه نمیزاره یاسمین کنه چیکارت بگم خدا ههها

 قبرتومنم،سنگ مفنت خودم اي:زدم داد بیرون رفتم شدم بلتد خرص با

 ...بخواییم دودقه نمیزازي بشورم،که اسید با

 کنم پراش بالکن از میخواست دلم که زد جیغ باز خنده با

 ...حله دهم طبقه ومناسبخوب هم پایین،ارتفاعش

 ...میکني جیغجیغ هي چیه مار زهر-

 ...بده مژدگوني یسنا)!(وااایي:باال پرید خوشحالي با

 ...زد زنگ چیشده،کي بینم بگو نزن مفت حرف-
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 نداره،خر احساس هممورچه اندازه اصال که سرا،پلشت تو هاک+

 ...الــ منگول کودن خنگ

 فَک هي خودش بریم،واسه شوباهم پیاده عمو هوي:کردم قطع حرفش

 ...میزنه

 هروقت کرد،عادي نثارم فطي*ا*ث*ک و کشید حرص از جیغي

 فوشاي از بهتر یکم این بهم،البته میده ابدار فوش میخور حرص

 ...بود اشدیگه

 توهم(داد ادامه یاسمینروبه بعد)جفتتون میکنید زر زر چقدر ههها:ثناا

 ...بود زده زنگ کي بینم بزن بدي،زرتو فوش اینکه جايبه

 و زد جیغي خبرهچه اومده یادش دوباره انگار که یاسمین

 ...اومد دنیابه سپهر هابچه)!(وایي:گفت

 !!!...ها؟:منوآویناوثنا

 خاله)مینوخاله پسر دیگه سپهر شماها خرین چقدر:پیشونیش به زد یکي

 ...اومده دنیابه(کوچیکم

 !!...واقعا؟!!چي؟:زدیم جیغ باهم یهو کردیم نگاش چنددقیقه

 ...واقعا هماهنگ،بله چقدر نخوریدچشم ماشاالماشاال بهبه+

 ...نبودم بند جایک و میزدم جیغ خوشحالي از که بودم من حاال

 تهران اومدین که هم موقعي و داشتم دوست خیلي کوچیکم خاله من

 بود سپهر که هم کوچولوش پسر اسم و بود شده ماهگينه وارد تازه

 بابا)عمورامین از بعد امیرکیاني امیربود هم شوهرش کیانيسپهر

 ...بود خانوادمون تو مرد بهترین(یاسمین

 ...عمه دونهیه و دایي یه و دارم خاله دوتا کال من

 ...دنیا؟ اومد کي وااایي-

 ...اومده دنیا که میشه ساعتيیه گفت زد زنگ مامان+
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 وسایلتون زود زود هااا میکنیم چیکار اینجا ما پس وااي:زدم جیغ باز

 ...بریم کنید جمع

 ...زودباشین میگه راست:آوینا

 به نگام که کشوندم یاسمین منم اتاق سمت وکشیدگرفت ثنا دست بعد

 ...بریم نمیتونیم که االن شب نه ساعت به افتاد ساعت

 تیکه وخالهمامان بریم شب وقتاین نمیتونیم نه ساعت هابچه:دادزدم

 ...میکنن امونتیکه

 کالس بعد فردا بخوابیم برین پس شانس خشکيبه اه:بیرون اومد اوینا

 ...میکنیم حرکت

 ...اتاق داخل رفتیم کردیم تایید حرفشو همه

 ...خوابیدم بستم وشمام تخت رو کشیدم دراز

 ...بود دو ساعت کردم،اوووف نگاه ساعت شدم بلند تشنگي احساس با

 خودتونید هم فرهنگبي)کشیدم سر بطري یخچال تو از رفتم شدم بلند

 (...بردارم یوانل ندارم حال خو

 پریدم مترسه در شدن کوبیده با که میشدم خارج اشپزخونه از داشتم

 ...زدم جیغ هوا

 که همگندهخرس دوتابیرون،اون اومد هم یلسمین جیغم صداي با

 ...سنگین خوابشون

 ...چیشده؟+

 ...نشنیدي؟ صدایي-

 ...نـــ+

 که اومد در شدن کوبیده دوباره و داد صداي بده جواب خواست تا

 ...هم بغل پریدیم زدیم جیغ دوتایي دفهاین



 زادهتدوین:فاطمه عابدین  mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 ...بود؟ چچي صصصدایي اااین+

 ...ببینم بزار نمیدونم-

 ...نبود خبري کردن،ولي نگاه چشمي از و در سمت رفتم بعد

 ...کجا؟ یسنا:اومد یاسمین صداي که کردم باز در اروم

 ...شدم خارج خونه از گذاشتم بینیم رو سکوت نشانهبه انگشتم

 ...نکنم ایجاد صدایي مثال تا میرفتم راه پاپنجه رو

 ...کردم نگاه چشمي از رفتم رویيروبهخونه سمت

 ...میومد چیزي قلقُل صدا ازگاهيهر و بود دود از پر

 ولي کردم نگاه دوباره گرد چشماي ترسو با زدم نکردم،زر سکته بگم

 ...بود دود همش

 ...چیشده؟:گفت یاسمین که بستم در خونه طرف دوییدم

 ...داره ِجن رویيروبه خونه خودم جونبه-

 جیغ جفتمون بلندي خنده صداي با که کرد نگام َمنگ دقیقهچند

 ...ِجـــــــــــــــــــــن:زدیم

 ...سرمون رو کشیدم پتو تخت رو پریدیم بستیم در اتاق طرف دوییدین
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 ...میخوردم تکون وارگهواره منم میلرزید منگال مثل یاسمین

 ...داره؟ جن خونه واقعا یني+

 ...نمیدونم-

 ...دارم توپ نقشه یه:گفتم کردم فکر دقیقهچند بعد
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 ...گیريجن بري میخوایي نگو توروخدا+

 ...توخال زدي که برم قربونت اااخ: زدم بِشکني

 ...چي؟ بیارن سرمون بالیي شدي،اگه دیوونه:کرد نگام پوکر

 ...میکنم حلش برگشتیم که فرداپس نمیشه چیزي نترس-

 ...خطرداره شوبیخیال یسنا+

 ...نمیشه چیزي نترس دیگه نکن اذیت وااایي-

 هر:گفت حالت همون در و خوابید و کرد بهم پشتشو و کشیدپوفي

 ...ندارم کاري من کرد تسخیرت هم ِمنبکن،ِجن میخواد دلت غلطي

 ...خوابیدم کشیدم دراز و کردم نثارشخلي

 ...بکشم توپ نقشه باید ،فردا گیري ِجن میده حاليچه جوناخ اممم

 ...پیشپیشالال برد خوابم بستم چشمام بعد

                     *** 

 و شمال بریم مستقیم طرفاون از که ماشین داخل گذاشتیم چمدونامون

 ...دانشگاه سمت کردیم حرکت

 ...سالن داخل رفتیم شدیم پیاده کردم پارک پارکینگ تو ماشین

 ...نشستیم نیمکت رو ماهم مهرگان دلور رفت ثنا معمول طبق

 ...میکرد نگام مامرگمکش لبخند با دیدم امین که چرخوندمچشم

 نمیشم دوس مسر پسر با من خب بود،ولي جذابي پسر رفته هم روي

 ...میشن حساب برادر که هم مهرگان و اروین و امیرحسین و ارمان

 ...نیستم چیزا جور این از افوبي فاز تو کال

 میندازه،کال دردسربه ادم فقط که خالي تو حس یه عشق من نظربه کال

 ...مزخرف
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 خاله به میخوایي کي پس جون ارمان:اومدم خودمبه نازلي صداي با

 ...بگي

 ...بگیرن ِگل زد،دهنتو حرف عشوه با این باز ههاه

 ِشروور فهمیدن ارمان وحشتناک اخم با ولي نفهمیدم حرفشو منظور

 ...گفت

 بقیه کالس،ولي داخل رفتم کسيبه اهمیت بدون من شد شروع کالس

 ...کنن خدافظي مثال موندن

 حیاط داخل رفتیم کردیم جمع بندوبساط گذشت مشکلي بدون هم کالس

 ...بعدي کالس تا

 ...بود شده اویزون ارمان به نازلي باز

 اویزون ارمان به این ساعتش??روز در ساعت??از کنم فکر من

 ...واال،کنه

 سرخ هم میکرد،اوینا نگاه اوینا بهالومیترکوندن،اروین ثناومهرگان

 ...میکرد کلکل هي هم ویاسمینمیشد،امیرحسین

 ...تعطیل ُمخش بچم فامیلشیم،کال ما نفهمید خر امیر این هم اخرش

 ...میکردمنکاه دانشگاه درودیوار کليکل و حسي هر از فارغ که منم

 سمت رفتیم ماهم رسید پایانبه وخوشيخوبي با هم بعدي کالس

 ...کوچولوسپهر پیش بریم تا ماشینمون

 ...بیرون بریم میایین:گفت اروین اومدن هاپارازیت این باز که

 ...ببینیم سپهر بریم قرار ما نه:اوینا

 شکوفه شلوارم تو لحظهیه شد اخمو همچین اروین خندون قیافه یهو

 ...کردم

 ...میترسه شد،ادم شکلياین چرا این خدا یا
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 اروم کلش پس زدن یکي که میکرد اروین نگاه وحشت با هم اوینا

 ...سالشهچند میکنه فکر سپهر،االن میگي داري مرض:گفتن

 ...خو میدونستمچه:اوینا

 پسرخالم بریم میخواییم:گفتم پسرا روبه کردم نثارش برسريخاک

 ...اومده دنیابه دیروز که ببینیم سپهر یاهمون

 خندون باز کشید عمیقي نفس چون شده اروم اروین بود ضایع کامال

 ...براتون باشه مبارک عههه،قدمش:شد

 ...مرسي:زدم لبخندي

 ...داریم کار کلي که بریم زود خبخب+

 ...ماشین تو پریدیم کردین خدافظي پسرابه فرصتي گونههیچ بدون بعد

 سرخر عین اخرش کنن ناز کني،اونا تعارف ساعتسه باید االن واال

 ...باو داره حال کي کولت رو بیافتن

 ما از زودتر که نکنم،ثنا رانندگي جاده تو که دادم قول بابابه چون

 ...کرد رانندگي بود شده سالشهجده

 ...رقصیدن و زدن جیغ به کردیم شروع گذاشتم اهنگ
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 ...خونه رسیدیم،اااخیش ساعت سه حدود بعد

 سهالااام:خونه داخل رفتم جیغ با پایین پریدم ماشین از

 ...اومد کشیدنتوننفس عشقتون،زندگیتون،دلیل

 ...کرد بغلم سمتم اومد بیرون،مامان اومدن خنده با همه من صداي با
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 ...اومد شدنمون خفه دلیل وااایي:گفتن همزمان هم وکیوان یگانه

 نکنید اذیت دخترن:کلشونپس زد خاله خنده،که زیر زدن دوتایي بعد

 ...شمایید خونه کربناکسیددي که فعال

 ...مامان:کیوان

 ...یامان:خاله

 برین:اومد هم یاسمین جیغ صداي که دراوردم ته تا زبونم خندیدم

 ...اومد خانواده خواهرشوهر کناااار

 ...نچایي اوهوع:گفت ثنا که داخل اومدن سرش پشت هم ثناوآپینا

 ...گرم هوا راحت خیالت نه+

 ...پروبچه-

 یاسمین جیغ که چلوندش،طوري حسابي و یاسمین بغل پرید هم خاله

 ...مامان اخ:دراومد

 ...نیومده بهت هم محبت درد:خاله

 ...شکست کمرم راست سمت از?? مهره من ِدبیا،مادر+

 ...نبرنت دکتر جابه وقتیه ِبپا دقیق چه اوه:یگانه

 ...خفه+

 ...چپه:یگانه

 ننه کال)هافرهنگبردین،بي دختر هرچي ابرو زهرمار اي:مامان

 ...(داریم ايپایه

 ...بیاد نازلي خبر بشینیم میزازین حاال-

 ...کیه؟ نازلي:کیوان
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 درد منم شکمش،شکم تو زد همچین یگانه که کرد بازنیشش بعد

 ...گرفت

 ...میزني؟ چي برا اخ:کیوان

 باز نیشتو حاال خانکیوان روشن چشمم:کمرشبه زد دستشو یگانه

 ...مردم دختر براي میکني

 ...پرسیدم سوال خب بابا:کیوان

 ...پرسیدي سوال میکني غلط:پیچوند گزف گوشش یگانه

 ...اخخخ نکن زنذگیم خانمم کردم،عشقم غلط اخاخ اخ:کیوان

 بلند دادش که پاي وسط زد یکي باحرص یگانه که شدیم زمینپخش ما

 از.نمیشم داربچه میگه میاد فرداپس فردا داري،بعد مرض مگه اااخ:شد

 ...هاااخودت تقصیر بگم االن

 پخش میکشید،ماهم موهاش کیوان جون به وافتاد کشید جیغي یگانه

 ...بودیم شده زمین

 !...نازلي گفتي کردي غلط یسنا+

 ...کردم غلط واقعاهم-

 سر تو زد هم یکي یگانه ن*ک در زد یکي رفت سردشسالح با مامان

 ...شد بلند جفتشون اخ که کیوان

 ...میزني؟ چي واس مامان عه:یگانه

 وگربهسگ مثل بعد شدین قلعه سنهم هاگندهخرس بکشین خجالت:مامان

 ...هم جونبه افتادین

 ...وحــ خیلي دخترت خالــــــــــــــه گفتي اخ:کیوان

 ...چــــــــــي؟ من:زد جیغ یجانه

 ...استفرشته خیلي دختره خاله اخ:کیوان
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 !!...اره؟ اموحشي من خودتي خر:یگانه

 میگي خودت به خودت وحشي،نیگا گفتم کي من عزیزم نه:کیوان

 ...چهمنبه

 جوريچه دیگه دیگه،هفته بسه عهه:گفت مامات که مشید جیغ باز یگانه

 ...کنید نامزد میخوایین

 ...ادم مثل:باهم جفتشون

 وسگگربه از(گفت اروم بعد)ادم مثل مشخص کامال بلهبله:خاله

 ...بدترین

 ...خنده زیر زدیم شنیدیم بودیم خاله نزدیک چون چهارتاما

 رو کردیم بغل همدیگه شد تموم وکیوانیگانه انداختن جفتک باالخره

 ...اورد شربت برامون هم مامان نشستیم کاناپه

 ...دانشگاه،دوستاتون خبرچه خب:خاله

 ...میرسون سالم خوبه+

 ...بریز مزه کم بچه:خاله

 ...امیرحسین خاله:گفتم دفهیه میخوردم شربتم داشتم

 ...خاله؟ کیه امیرحسین:کرد نگام تعجب با خاله

 ...خانم عمه دیگه،نوه میگه،امیرحسین راست اره اره عههه+

 که کردن سرفه به کرد شروع دفه یه میخورد شربتشو داشت که خاله

 ...پشتش زد ثنا

 ...کردین پیدا کجا از اون:کیوان

 یاسمین هنوز ولي دوستمون همدانشگاهیمون،هم خنگ پسره باو-

 ...نشناخته

 ...دیدینش کي وا:گفت بود شده بهتر که خاله
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 ...اول روز:منویاسمین

 ...میشناسیدش دوهفتس االن یني پس عه:مامان

 ..نمیشناسه مارو خنگ اوهوم،ولي-

 زندگي ایتالیا سالپنح بشناسه؟بیچاره شمارو کجا دخترم،از خب:خاله

 ...کرده

 ...نشناخته چرا بگو همون،پس+

 ...فهمیدیم اسمش از هم یاسي منو-

 ...خنگ میگه کيبه کي:کیوان

 ...باوخفه-

 ...بیاد میکردین دعتوش خب:خاله

 دعوت اکیپمون کل کیوان نامزدي دیگه هفته برا میشه پرو باونه+

 ...خوبه؟ میکنم

 ...اکیپ؟:یگانه

 ...دختر تاپنج پسر چهارتا اره-

 ...اها:انهیگ

 اینجا بیان هم باشن دوستات کن،هم دعتشون مادر اره:مامان

 ...بشه عوض هواشونحال

 ...باشه-

 دیدن بیمارستان بریمکه عصري تا گرفت صورت متقفرقه هابحث دیگه

 ...چوچولو سپهر و هاله

 خنده و شوخي کلي بعد و چلوندنمون کلي اومدن هم وشوهرخالهبابا

 بیان عصر و ببینن هاشونخانواده که رفتن اوینا و ثنا و خوردیم نهار

 ...بیمارستان
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 اردک که اتاقامون،منم داخل چپیدیم خواسته خدا از هم یاسمین و من

 ...حموم رفتم

 تخت حوله همون با بیرون اومدم بازياب و کنسرت اجراي کلي بعد

 ...کن عوض لباس داره حال کي خوابیدم
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 با و شد باز ممکن حد اخرین تا چشمام پهلوم تو سوزش احساس با

 ...بود دستش تو دندانخالل یه که شدم روروبه ثنا بازنیش

 ...میکشمت شدسوراخ پهلوم عوضـــــــــي:کشیدم جیغ

 ...کرد فرار کشید جیغي هم ثنادنبالش دوییدم موقعیتمبه اهمیت بدون بعد

 دفهیه که بیرون اومدن اینامامان ثنا جیغصداي با پایین طبقه رفتیم

 ...وضعيچهاین یسناااا:شد بلند مامان جیغ صداي

 هويهوي:گفت کرد پشتشو کیوان یهو که کردم نگاه مامان به ایستادم

 ...بکش خجالت بستس گوشم چشم هست،من بختدم پسر اینجا دختره

 ...میگي چي وا-

 ...بپوش لباست برو بدو ورپریده:زد جیغ مامان باز

 ...ثنا دنبال بودم افتاده حوله با برسمخاک هییین افتاد خودم به چشمم تا

 هامسینه و بود اومده پایین کوچولویه حوله بدي وضعیت چه اوه اوه

 ...بود شده معلوم

 و اتاق سمت دوییدم چسبیدم حوله کشیدم رفت،جیغي ابروم خدا وااایي

 ...شنیدم بقیه خنده صداي فقط

 ...کرد پستشو کیوان حاال خوبه خدا اتاق،واي داخل پریدم نفسبانفس
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 دلم بشه کچل مهرگان ثنا،ایشاال کن چیکارت بگم خدا اخ

 ...رفت ابروم که بمونيبچه بي بشه م**ع شه،ایشاالخنک

 عذاب میگیره،منم افسردگي ثنا بعد بسه م**ع خدانکنه نه وایي

 ...وجدان

 ...سرمانخوردم امگرمایي کردم،چون خشک موهام پوشیدم لباس سریع

 ...میخورم ننم فسنجون میرم بشه گشنم میخوره،اگه سرما کي واال

 خجالت کیوان از من ولي خنده زیر زدن دیدنم با بقیه پایین رفتم

 ...میکشیدم

 خواهرزنم اوهاوه:کرد بغلم سمتم اومد شد بلند خندید دیدنم ال کیوان

 ترتیب شب من کردي اغفالم االن ببین نچنچکشیده،نچ خجالت

 ...خواهرت

 ...بکش خجالت کیواااان:کشید جیغي بگانه بزن حرفش خواست تا

 ...آیندت مادرزن جلو شوهرخواهرجوني کن حیا:بتزوش به زدم خندیدم

 ...خاله؟ نهمگه که نداریم خاله ومن وااا:گفت شیطنت با کیوان

 داماداي هم جوونا،داماد شما دست از:داد تکون سرش خنده با مامان

 ...قدیم

 مهرگانت ایشاال:ثنا سر تو زدم محکم یکي هابچه کنار رفتم خندیدیم

 ...بردي ابروم که بشه کچل و کور

 ...داري چیکا من شوور با دقتيبي تو چهمنبه عه:داد ماساژ سرش

 مجرد دختر بکش خجالت ذلیلت شوهر برس خاک:کردم نچينچ

 ...هست

 بریم پاشین بسه بسه:گفت خنده با مامان که رفت بهم ايغرهچشم

 ...بیمارستان
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 حاضر سریع اتاق طرف دوییدم زدم جیغي افتادم سپهرکوچولو یاد تازه

 ...پایین رفتم شدم

 ...سرعت ایول:گفت آوینا که میکرد نگام تعجب با همه

 شد حاضرزود که دختري کنم،اولین ثبت گینس بده،تو خودکار یکي+

 ...رادش یسنا خانم

 ...حاضرشین برین بریزین مزه کم اااایش-

 ...ادببي برین خودت:ثنا

 کهاین منظورم نبود برین برین،اون از خراب،منظورم مغزت تو وا-

 ...بپوشین لباس گمشین

 ...حاضریم ماکه:وآویناثنا

 کلي ماشینم دیدن با حیاط داخل رفتیم شدن حاضر رفتن ایناهممامان

 سمت کردیم حرکت سوارشدیم بعد گفتن تبریک و کردن تعریف

 ...بیمارستان

                      *** 

 ...کوچیک قدراین چرا این واااایيهییییي-

 ...شهبا تو اندازه روزهیهبچه میخوایي پس نه:سرم تو زد ثنا

 ریزه خیلي اخه:کردم نگاه بود دستگاه تو که سپهر به باز مالیدم سرم

 ...میزس

 کردم سکته من بودي قدريهمین خودتم برم قربونت:خندید مینو خاله

 ...اومدي دنیابه نارس کردم فکر

 ...شدیم هم نارس حاال جونخاله واقعا مرسي به-

 چه ننه ووویي کردم نگاهسپهربه ذوق با باز خندیدن،من همه

 ...خوشگل
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 و ابرو از البته مشکي،که چشم گفت خاله ولي بود بسته چشماش

 ...ضایس موهاش

 پسر بودم،اونم بچه عاشق میرفت مکزیکيموج قلب چشمام تو

 ...ووویي

 ...امخواهرزاده خوردي دیگه بسه:مامان

 ...مامان عههه-

 ...حناق ومامانکوفت:مامان

 ...واقعا مرسي-

 ...خوشگلم دختر خواهش:مامان

 ...قهلم من اصال:برگردوندم رومو

 ...من برم خوشگلم دختر قربون اخ:بوسید گونمو کرد بقلم اومد بابا

 ...خانمهدي ببخشیدا:شد بلند مامان اهماهم که بوسیدم گونشو منم

 ...بفرما جووونم:بابا

 ...خنده زیر زدیم همه که کرد نازک بابا براي چشميپشتمانان

 داخل چپید یاسمین خونه برگشتیم شد تموم مالقات ساعت باالخره

 ...حموم

 هم وخالهمامان کاناپه رو نشستیم مردیم انتهاب فیلم یه هم ها بچه منو

 ...دیدن فیلم نشستیم اوردن خوراکي برامون

 درست غذا هم اینامامان و بود یازده ساعت اومدیم خودمون به وقتي

 ...بود گشنم بودن،منم نمرده

 ...غذا مامان-

 ...رفت یادم وایي هییي:صورتش نو زد اروم بعد کرد نگام مامان
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 بیرون از االن که نداره ناراحتي عزیزم:گفت بابا که خندیدیم همه

 ...میدم سفارش

 بزاریم مرگمون کپه رفتیم و نمودیم جان نوش اوردن غذا زد زنگ بعد

 ...تهران سمت کنیم حرکت فردا که
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 ...کردي؟ جمع چيهمه-

 ...کنیم جمع بخواییم داشتیم چي مگه دیگه خوردي،اره مخمو یسنا+

 ...کرده تیلیت مخمون تاحاالصبح اول از باوکن ول اه:ثنا

 ...کردم بغلش و مامان سمت رفتم،رفتم جفتشون به ايغرهچشم

 ...باشید خودتون مراقب برم،عزیزم قربونت:مامان

 ...جونم ماماني چشــــــــــــــم-

 سفارش کلي اونم کردم بغل خاله.کرد نگام لبخند با و بوسید گونمو

 ...بغلیدم هم خاله کردم،شوهر بوسش کلي بابا بغل کرد،پریدن

 ...کرد بغل همرو ترتیببه هم کردن،یاسمین بغل هم یگانه و کیوان

 ...تهران سمت شدیم راهي باالخره مامان خوندن سفارش،قران کلي بعد

 شروع کردم پلي(arash_se fue)اهنگ و ضبط سمت بردم دستم

 ...خوندن به کردیم

 نامزدي برا که بگیم هابچه به دانشگاه تو فردا رفتیم که امروز میگم-

 ..بیان

 ...باش اوهوم+
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 ...هستم جات من برو زکي گفتهخرس به نچنچنچ کردم نگاه آوینا به

 ...نخواب آوینا هوي-

 ...یسنا بمیري هوم،اه:آوینا

 ...بینم پاشو بمیري خودت-

 من باو بشورمت اسید با الهي:نشست پاشد اخم با کرد باز چشماش

 ...نخوابیدم دیشب

 ...نخوابیدي چرا.نخوابیدي کردي غلط-

 ...فضولي؟:آوینا

 ...باشم فکرتبه نداري لیاقت فرهنگبي نچنچنچ-

 ...میده تحولیم وپرتچرت کرده بیدارم بروباو اه:آوینا

 ...داریم دوست خوش دلمون َکپید،ااایش صندلي رو خورد سر بعد

 اهنگ ریتم با هم بود،یاسمین باز نیشش بود گوشیش تو سرش که ثنا

 ...کال منم مجلس بیکار...فرمون رو میزد

 ...اینستا تو رفتم دراوردم گوشیمو باال شونموانداختم

                        *** 

 ...هابدي میخوایي خبر نزن،یه غر قدراین زهرمار-

 ...خب سخته باو+

 ...بگیري مرگ-

 مگرش،بره خبر خانم یاسمین تا اینجا ایستادیم ساعت یک دقیقا االن

 ...کن دعوت نامزدي برا پسرارو

 ...سیالم:هابچه سمت رفتم خودم کلش پس زدم یکي آمپرچسبوندم دیگه
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 دارم انگار میکشم نفس همچین کشیدم،حاال عمیقي نفس دادن جوابمو

 ...میکنم خاستگاري

 ...کنم دعتتون نامزدي براي اومدم خب اهماهم-

 ...نامزدي؟:شد گرد تاشونپنج چشماي

 ...من نامزدي میکنن فکر االن اینا هستن هایيخنگ عجب اه

 ...خواهرم نامزدي،نامزدي بله-

 ...اها:امیرحسین

 ...خدافظ بنده تولد شب از بعد دیگه دیگه،هفته شدین دعوت خب-

 ...کي؟ تولدت صبرکن صبرکن:اروین

 ...بیایین پاشین خبرتون بگیرم مهموني میخوام نامزدي،اها قبل دوروز-

 که بود سخت مرگت،واقعا خبر:یاسمین سمت رفتم شدم جدا ازشون بعد

 ...نرفتي؟

 ...حاال خب اه+

 ...گندهخرس بردي ابرومون باوخونه بریم بیا-

 پیچوندن مهرگان با که هم وثناماشین،اوینا سمت رفتیم باهم بعد

 ...کجاآبادنا

 بیاد جیغ صداي اون هم امشب اگه خونه،اااوف رفتیم شدیم سوارماشین

 ...خونهصاحب با میدونم من

 و اومد زن جیغ صداي شبنصف کنم،یهو سکته بود نزدیک دیشب

 ...بود بغلم تو صبح تا هم یاسمین چیزيیه شکست

 ...واال شده همسایمون رواني ادم نیست،یه جن شدم مطمئن االن

 گفت حیدري اقاي اومده،عهه پسر هوون نکن بینم،وااایي صبرکن

 ...میاد؟ چرا جیغ صداي برگشت،په نکن خارج خونه اونصاحب
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 سوارآسانسور رفتیم کردم پارک ماشین خونه اصال،رسیدیم چهمنبه

 ...شدیم

 تا صبح از شدم خسته خیلي کاناپه،امروز رو دادیم لم شدیم خونه وارد

 ...داشتیم کالس?:??ساعت که االن

 گذاشتم کردم،مرغ عوض لباسام منم حموم رفت که اردک یاسمین

 ...دارم تشریف کدبانویي چه که کنم،نمیدونید درست غذا بیرون
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 کردن خورد به کردم شروع کردم حبس نفسم و باال زدم آستینامو

 ...پیاز

 بینیم تو رفت پیاز تندي که کشیدم عمیقي میشدن،نفس خفه داشتم دیگه

 ...گونم رو ریخت اشک ُشرُشر

 ...اووف کردن خورد پیاز زجري چه باو

 چشمام بدتر کنم جلوگیري اشکان اومدن پایین از تا میمردم فینفین هي

 ...میسوخت

 گریه چي براي بشم فدات من العي هییي:اومد یاسمین صداي یهو که

 ...دربیاد من خواهر اشک شده باعث میکني،کي

 ...نه بگین شما خله میگم بعد میکنم گریه دارم من میکنه فکر اینوباش

 ...ناراحتم گرفته،ازش دلم خیلي:ذرهیه کنم اذیتش بزار خاال

 ...باش گرفته دلت که مردم من برن،مگهقربونت کي+

 ...بده بگیره،حالم گریممن شد باعث نامرد خیلي:میدهجواب داره ایول

 ...بکشمش خودم تا بگو کي+
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 ...همینجاس:کردم فینيفین

 ...کجاست؟ کو:کرد نگاه اطرافشو

 (...کردم اشاره پیازا به دستم با بعد)اینجا-

 ...کــ+

 ...کرد نگاه بهم کرده هنگ خورد حرفشو دستم اشاره دیدن با که

 ...بخندکي نخند شدم؛حاال زمین پخش کنم تحمل نتونستمقیافش دیدن با

 ...دلم اااخ شدي ایسگا خوب چه وايواي-

 خردن،فکر سکته عوضیییي:کشید جیغي دفهیه کرد،بعد نگام چنددقیقه

 ...کرده،بیشور اذیتت کسي کردم

 کرد خالي برداشت شده خورد پیاز بشقاب ناگهاني حرکت دریک بعد

 ...سرم رو

 ...دادي هدربه وحشي،زحماتم عهه+

 ...سرتتتت فرق بخور زحمت:کشید جیغي

 گودزیالاین بدو من کردم،حاال فرار کشیدم جیغي خراب اوضاع دیدم

 ...بدو

 ...میداد فوش جیغ با میزدم،یاسمین قهقه میدوییدیم،من دورخونه

 مبل رو افتاد شد خسته هم نمیومد،یاسمین باال نفسم که دوییدیم قدراین

 ...زمین رو نشستم خنده از منم

 ...بود عالي قیافت کردم اشاره پیازا به وقتي وااایي:دلم رو گذاشتم دستم

 اداشو)میافتاديپس بود،داشتي باحال خیلي:دادم ادامه خنده زیر زدم بعد

 ...بکشمش خودم بگو کو(دراوردم

 کرد پرت برداشت مبل رو از کؤسن حرس با که خنده زیر زدم دوباره

 ...بیشورم تو نگران باش منو داشتم خراالغ زهرنار:سمتم
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 جلو افتاد سرم رو از پیاز تاچند که کردم خم سرم خنده زیر زدم باز

 ...نچنچنچ کنم درست شام میخواستم مثال توروخدا کننگاه ههاه:پام

 ...سرت تو بخور شام+

 ...نداري لیاقت:کردم نچينچ شدم بلند

 تو دوییدم یاسي طرف از کاري هر انجام از دراوردن،قبل زبونم بعد

 ...حموم

 ...کرده،اااایي گیر موهام تو چندتاش هم گرفتن،هنوز پیاز بو اااایش

 شانپو و بود ماسک و بدن شانوو انواع مردن خالي و سابیدن کلي بعد

 ...بیرون اومدم

 ...اومد غذا بو بیرون،که رفتم کردم خشک موهام پوشیدم لباسام

 عمیقي نفس نیکرد اماده میز داشت یاسمین اشپزخونه تو رفتم

 برات رسیده،باید کردنت شوهر وقت دیگه کدبانویي چه بهبه:کشیدم

 ...بزنم باال استین

 ...پلوزرشک بهبه کردم،اووم باز قابلمه در گاز سر رفتم بعد

 فضا از حاضرشده،وگرنه غذا تا حووم تو چپیدم دوساعت بنده بليبلي

 ...واال میز سر نیومده اماده غذا یهو

 ...کنکوفت غذات بشین بیار اب درد،مرض،کوفت،گمشو+

 هابچه خودت،دوما به کوفت و مرض و درد اوال:یخچال سر رفتم

 ...نمیان؟

 ...بیرونن شام(مهرگان)خانم مهري با نه+

 ...خوردن به کردیم شروع میز سر نشستم خندیدم

 در جویيشستیم،صرفه ظرفارو باهم کردیم جارو سفره کامل وقتي

 ...برق از استفاده
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 ...کردیم نگاه پاتریکس سلاير باهم مبل رو نشستیم
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 ...بزاریم مرگمون کپه خواستیم که بود دو نزدیک ساعت

 خواب دارن االن و خونه اومدن هست دوساعتي که هم آویناوثنا

 ...میبینن کروکودیل

 چسبیدیم چیزي شکست و جیغي بلند صداي با که بخوابیم بریم شدیم بلند

 ...زمین به

 منو شد باعث اومد جیغ صداي باز کردم،که نگاه همبه گرد چشماي با

 ...در سمت بدوییم معطلي بي یاسي

 ...میومد رویيروبهخونه از جیغ بیرون،صداي پریدم کردم باز در

 صداي روزیه میاد قهقه صداي روزخونست،یه دیونه اینجا وبا

 ...جیغ صدا روزداد،یه

 در سمت خونه،رفتم داخل نرده فرذ،ذلیل ان دوباره جیغ صداي با

 ...اهاي خبرتونهست،چه کسي اهاي:در به کوبیدم محکم

 ...مرد یه عربده میومذ،و جیغ صداي فقط نمیشنیدن انگار ولي

 گیر یتیم مگه هووویي:زدم داد میزد زن داشت که انگار

 ...داري؟ چیکارش کن باز در اوردي،عوضي

 شد باز در یهو که در به چسبوندم خستهدشدن،گوشم تا کوبیدم قدراین

 ...خونه داخل شدم درت شد خالي گاهمتکیه جاي

 ولي سفت جايیه رو نیفتم االن مردم زدم،فکر جیغي بستم چشمام

 ...خوشبو و نرم جايیه رو افتادم عوضدر
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 که چیزي اولین و کنم باز چشنام شد باعث یاسمین جیغ صداي که

 ...میکرد نگام تعجب با که بود سبز تیله دیدم،دوتا

 بخورم لباي،لباتو چه جووون ترپایین رفتم حلقم تو چشاش جون

 ...(زن همبهحال اه)خامخام

 ...خوبه حالت یسنا وایي:سمتم اومد یاسمین

 ...کردم هنگ ارمان دیدن با که شدم بلند سریع اومدم خودم به تازه

 ...روش افتادم بود ارمان این پس بیرون زد حدقه از چشمام

 ...جیگري چه بودم نکرده دقت میکردم،تاحاال نگاش خیرهخیره

 ..نازلیو کردم،جاااان بلند سرم جیغویيجیغ صداي با که

 ...میکنن چیکار خونه این تو خبره،ایناچه اینجا

 ...میکنید؟ ویکار اینجا دوتا شما:گفت جیغ با نازلي

 ...بپرس خودتون از باید یکي:کردم اخم

 ببخشیدا هه:زد پوزخند کرد غلیظي اخم شد بلند اوند خودشبه ارمان

 ...بگیرم اجازه شما از باید امخونهبه اومدن براي نمیدوستم

 ...ات؟خونه:تعجب با یاسمینمنو

 ...مشکلي؟ بله:ارمان

 ...میکنیدهاااا؟ چیکار اینجا شما:نازلي

 انداختینراه ودادجیغ اینجا که شمایي ببخشید،ولي اوا:زدم پوزخندي منم

 ...بکنید اتونهمسایه مراعات همیکم

 ...کردم اشاره واحدمون در به دست با بعد

 ...میکنید؟ زندگي اینجا شما چیییي:زد جیغ نازلي

 ...داري؟ مشکلي بله+
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 وا بدنم رو بود شده زوم که حردم نگاه ارمان به کرد نگامون خرص با

 ...میکن نگاه اینجوري چرا

 تاپ و جینشورتک با سرم فرق دوعالم خاک کردم،هییین نگاه خودم به

 ...بودم ایستاده جلوش سفید نافيباال

 اخمي میکنه،پس اممسخره فردا االن ضایعس گفتم کنم فرار خواستم

 نگاه خودت عجوزه میکني،به نگاه لینجپري چیه ها:کردم

 ...هیز(زیرلب)کن

 ...خودم به جیشیدم که کرد اخمي چون شنید کنم فکر

 ...میخوایینچي حاال خب:ارمان

 که موقعي از گرفتین ازمون میخواییم؟آسایشچي:کمرم به زدم دستم

 ...میاد داد و ظرف شکست و جیغ صداي هرشت اومدین

 ...نیست مربوط شماهمبه بکنم هرکاري میخواد دلم خودم خونه:ارمان

 بیار صورتشدکوراسیون بزن برو میگه شیطون پروبچه عهعه

 (...داري چیکار مردم بچه با تو با کرد غلط شیطون)هاااپایین

 ...پرو کنم برم،خفش بزار وجي جون نه

 ...(سرجات بتمرگ)

 ...تمرگیدم

 جایه برو کني زندگي اپارتمان تو نیستي خودت،بلد خونه که درکبه+

 ...دیگه

 چشماش که نازلي به خورد چشمم لحظه کشید،همون گرفت دستم بعد

 ...بود کرده وَرم هم صورتش و بود قرمز

 ..سرش بر خاک این جیغ،مال صداي پس

 ...مبل رو نشستم خونه داخل رفتیم
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 قحط ادم نیاوردیم شانس هم همسایه نیاوردیم،از شانس هیچي از اه

 ...بود

 ...ما همسایه بشن افریقایي میمون این خوشتیپ،با گودزیال این بایداصل

 ...تعطیل هم فردا بخوابیم بریم بیا نخور حرص+

 ...زدم مسواک دشویي رفتم بعد خوردم اب رفتم اول شدم بلند

 ...داشت چشمایي چه خدایي اوووف،ولي

 ...بستنقش جلوم ارمان چشماي که کشیدم دراز تخت رو رفتن

 کردم سعي و دورشم فکرااین از تا دادم تکون سرم اوووف

 ...شدم هم موفق.بخوابم

 

 , ]??.??.?? ??:??[آرمان?یسنا

[Forwarded from ??شــــــــــب تمنـــــــاي ??(S?a?e??è?)] 

 ...بیرون اومدم دشویي تو مربوط عمالیت انجام از بعد شدم بیدار صبح

 ...خوابیدم قدرچه بود ظهریک ساعت اووف کردم نگاه ساعت به

 کاري یه هرکي آشپزخونه تو رفتم بودن نهآشپزخو تو بیرون،همه رفتم

 ...میکرد

 ...سالم-

 ...شدي بیدار عجبچه+

 ...باوخفه-

 ...میکرد درست ساالد داشت که ثنا کنار نشستم بعد

 ...افتادم دیشب یاد که زدم بهش بزرگي گاز برداشتم خیار یه

 ...ثنااا:زدم جیغ دادم قورت خیار
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 ...هوا پرید مترسه من جیغ با میکرد فکر داشت که ثنا

 ...میزني داد چته،چرا زهرمار:ثنا

 ...میکنن زندگي اینجا نازلي و ارمان میدونستي تو دقه،ببینمیه خفه-

 ...میکنن زندگي چییي،اینجا:گفتن شده گرد چشماي با آویناوثنا

 ...هماهنگي جووونم-

 ...اینجان؟ نکن،واقعا مسخره:ثنا

 دیدیم دفه یه رویيروبه خوهه رفتیم جیغجیغ صداي با دیشب اره+

 ...و اونجان ونازليارمان

 ...نههه:گفت باز دهن با ثنا کرد تعریف براشون ماجرا کل

 ...ارهههه-

 آجرپاره:آوینا

 ...نگفته؟ بهت مهرگان.شینخفه زهرمار+

 ...نگفت چیزي مهرگان نه:ثنا

 ...نمیدونه شاید-

 ...صمیمین دوستاي میشه،اینا مگه+

 ...بپرس بزن زنگ بهش برو حاالهرچي،:آوینا

 ...فضولن چه میگه االن باونه-

 ...بهش بزنگ برو.ندونه اونم شاید چي،خب فضول+

 که صندلي رو نشست اومد چندمین بعد و هال تا رفت شد بلند ثنا

 ...خب؟:گفتن

 ...شنیده من از االن همین اونم نه،گفت:ثنا

 ...میشه خراب سرمون رو ارمان االن اوهاوه-
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 ...چیدیم میز و خنده زیر زدیم چهارتایي بعد

 که جا یه شد ولو هرکي هم بعدش غذا کردن جاننوش به کردیم شروع

 ...کنید جمع میز پاشین عههه:دراومد جیغم

 کپه ظهر ِلنگ تا:گفت و داد تکون باوبرو معنايبه روهوا دستشو ثنا

 ...میشوري ظرفارو هم خودت گذاشتي مرگتو

 ...بیشوراااااا-

 بکشم اینا من اخ شدن خیره ويتي به کردن،و باز نیششون تاشونسه

 ...بشم راحت

 چیکار اشغاالرو این ولي شوئيظرفملشین تو میزارم راخت که ظرفا

 ...خدااا اي کنم

 میارم ندارم تعارف که بزنم،باهاتون دست اشغال به میشه چندشم من

 ...کال باال

 اشغالسطل تو انداختم اشغاالر انگشتام نوک با بزور چندش و اهاه با

 ...چندش اهاه

 ...اه دیگه کردم تمیز کال که کردم،خالصه جمع میز

 ...بیشوووورین خیلي:توسالن رفتم بعد

 ...اومد زورت کردي جمع اشغال باز چیه+

 ...بیشور:سمتش کردم پرت دراوردم دنپایي

 ...ااایش گرفتم غذا بو خو خودتونید هم اردک حموم سمت رفتم بعد

 جشن یسنا هوي:شنید یاسمین صداي که بیرون اومدم سابیدم خودم کلي

 ...خرید؟ بریم امروز فرداپس

 ...بریم باشه...(کردم فکر)کالت تو هوي-

 ...”بپوشم؟ چي”من مهم مسئله اتاق،باز داخل رفتم بعد
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 ...یافتم خفن مانتو یه گشتن کلي بعد باالخره

 داشت،شلوارجین برجسته گل سینش رو یه زد کتي مانتویه

 ...ومشکيزرد کفش و کیف و مشکي مشکي،روسري

 چشممداد چشمم داخل و زدم رژ فقط نبود خاصي چیز همارایشم

 ...کشیدم

 و زد پهني لبخند دیدنم با داخل اومد یاسمین که کیفم تو ریختم همچي

 ...کمد سر رفت

 ریز گالي طرح پایینش که اينقره رنگبه ولي کتي مانتو من مثل

 اينقره کفش کیف و مشکي روسري و مشکي شلوار با پوشید داشت

 ...مشکي

 از بودن زده تیپ هم بیرون،ثناوآوینا رفتیم اماده حاضر زدم لبخندي

 ...کوروشپاساژ سمت رفتیم مشکي رخش بر سوار شدیم خارج خونه
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 ...داخل رفتیم کردم پارک پارکینگ تو ماشین رسیدیم ساعتنیمبعد

 ...کنیم پیدا لباسیه میکردیم،تا نگاه هارومغازه تکتک

 ...کردن نگامون همه که شد،طوري بلند ثناوآوینا جیغ یهو که

 ...چتونه؟سرتون؛ تو خاک اي-

 ...یافتم لباسم هابچه وااایي:ثنا

 ...منم:آوینا

 سالشون??میکنم شک وقتامغازه،بغضيیه سمت دوییدن دوتایي بعد

 ...خدابه باشه
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 اتاق داخل چپیدن گرفتن لباس مغازه داخل رفتیم دنبالشون هم منویاسي

 ...هست شکليچه نفهمیدم حتي پرو

 به و نغازه ته به بود روراه یه حالت پرو اتاق که بود این مغازه خوبي

 ...نداشت دید بیرون

 ...کردم کف بیرون،اووف اومدن آوینا و ثنا و هابچه سمت رفتیم

 شکمش پایین تا اشسینه روي که رون وسط تا سفید دکلته لباس ثنا

 ...بود شده کار مشکي گیپور

 و بود پاپایین تا بلند پشتش تور که کوتاه دکلته سبز پیراهن آوینا لباس

 ...بود شکمش رو هم خوشگل سگک یه

 ...طور؟چه:وثناآوینا

 ...عاااالي:منویاسي

 ...خنده زیر زدیم هماهنگیمون ازاین چهارتایي

 وکفشکیف بیرون،با اومدن مردن عوض لباسشون پرواتاق داهل رفتن

 ...شدیم خارج مغازه از خریدن ستش

 ...اووف بودیم مونده یاسمین منو فقط حاال

 نامزدي لباس خرید براي باید هم دیگه روزیه امروز غیرازبه اووف+

 ...بیاییم

 ...اوهوم-

                      *** 

 ...دیگه کنید کن،انتخاب چیکارتون بگم خدا:آوینا

 ...باشماییم کردین،هوي عالفمون دوساعت:ثنا

 ...دیـــ کن صبر اه+
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 یه به چراغوني چشماي با که کردم کرد،نگاش قطع حرفشو ادامه

 ...بودشده خیره مغازه

 ...رسیدم ابي خوشگل لباس یه به و گرفتم ردنگاش

 کار ابي گیپور کلش و بود زانو باالي تا که بلند استین تور تمام پیراهن

 ...بود شده

 شده محشر تنش کرد،تو پرو لباس مغازه سمت رفت ذوق با یاسنین

 ...بود

 ...مشکي ابي کیف و داشت ابي هايخط که مشکي کفش با خرید

 ...تولدم سرم خیر خو باش عالي لباسم داشتم من،دوست بود مونده خاال

 ...شدم زوم لباس به رو که چرخوندم چشم

 ...پرو اتاق تو پریدم گرفتن لباس مغازه تو زد،رفتم برق چشمام

 ...کردم نگاه خودم به بستم زیپشو بدبختي با

 روش و داشت ابي تور که ايحلقه استین مشکي کوتا شب لبلس

 ...بود شده دوزيسنگ

 شده دوخته پایین تا امسینه وسط از حالل مثل دوزيسنگ همون و

 ...بود

 ...بود عاااالي کردم بود،کف محشر

 ...ببینیم میزاشتي عه:گفت یاسمین که بیرون رفتم اوردم درش سریع

 ...میبینید فرداپس حاال-

 ...شدیم خارج مغازه از خریدم ستش مشکي کفش با

 ...رستوران رفتیم شب و دادیم انجام وپرتچرت خرید دیگه

 هاروبچه باید اینکه و داشتیم کالس خوابیدیم،فردا و خونه برگشتیم بعد

 ...کنم دعوت
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 ...کپیدم پوشیدم خوابیدم لباس و کمد تو گذاشتم وسواس با لباسم
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 فرداش خرید میرم وقتي شدم،کال بیدار سرحال و شنگول صبح

 ...خوشحالم

 بیدار هم نفر اخرین معمول شدم،طبق حاضر شستم وصورتمدست

 ...شدم

 ...میخوردن صبحونه داشتن هابچه بیرون رفتم

 ...شدیم خارج خونه از باهم خوردم لقمه چند تند تند گفتم بخیريصبح

 همیشگي نیمکت رو و داخل رفتیم کردم پارک دانشگاه پارکینگ تو

 ...نشستیم

 راحت بهتر ندیدمشون دیروز شد،اصال پیدا هم ایناآرمان سروکله تا

 ...بودیم

 ...کالس داخل رفتیم کردیم پرسي واحوالسالم

 با هم همه کردم دعوت فردا براي هاروبچه بیاد استاد اینکه از قبل

 ...کردن قبول خوشحالي

  نامزدي هم فردا براي هم میخواستم پارتنر یه فقط من االن

 ...نامزدي شنبهپنج و بود دوشنبه که امروز

 کرده گل فضولیم منم داریم کالس مرتضوي استاد با چهارشنبه اوهاوه

 ...داره چیکارمون ببینم که

 ...ومجلسيشیک اسوني همین به رفت زد ِور دوساعت اومد استاد
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 ...نیمکت رو نشستیم و حیاط داخل رفتیم

 هم میمون نازلي بود اویزون مهرگان به ثنا همیشه اومدن،مثل هم پسرا

 ...خنثي کال هم تاپنج ما ارمان به

 خودم پارتنر کیو که میکردم فکر داشتم من ولي میزدن حرف هابچه

 ...کنم

 ...یسنا،کجایي؟ اهاي:اومد آروین صداي که

 ...هیچي ها:کردم نگاه بهش

 ...فکري تو چرا پس:امیرحسین

 ...خودش،امین اره سرشپشت به خورد چشمم که کردم امیرنگاه به

 ...میزد حرف دوستاش با که امین سمت دوییدم شدم بلند سریع

 ...چندلحظه امین اقا:گفتم نفسنفسبا

 ...میزني نفسنفس چیشده،چرا یسنا عه:گفت لبخند با کرد نگامامین

 ...بزنم حرف باهاتون لحظهچند میتونم:کشیدم عمیقي نفس

 ...حتما اره:امین

 ...میشنوم خب:گوشه یه رفتیم باهم شد جدا دوستاش از بعد

 ...تولدم فردا چیز،من امین اقا-

 ...باشه مبارکت عه:امین

 گرفتم جشن من تولدم فردا میگفتم داشتم مرسي،خب:زدم لبخندي

 ....ازتون دارم هم دیگه خواسته یه کنم،و دعوت هم رو شما خواستم

 ...میکنم قبول درنگبي بگو کردي،خب دعوتم که خوشحالم واقعا:امین

 چشماش جووون کردم نگاه بهش بشه فدات مهربون،ننت قدرچه واایي

 ...گفتم دروغ عاشقشم،نه سیاه شب مثل
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 میخوام،خوشحال پارتنر یه من بعد خواهرم نامزذي هم شنبهپنج خب-

 ...(گذاشتمکنار غرورم من چرا االن)کني همراهیم که نیشم

 تورو زیبایي به میشم،خانمي خوشحال منم حتما:زد کشي یسنا لبخند

 ...کنم همراهي

 ...امین اقا ممنونم ازتون-

 ...امین:امین

 ...چي؟-

 ...کن،یسنا صدام میاد،امین بدم زدن حرف رسمي از:امین

 پس االن بگیر منو یمي کرد،اقا صدا قشنگ اسمم قدرچه منوايهي

 ...میفتم

 ...امین باش-

 ...میبینمت فردا خب:امین

 ...شد دور ازم کنم غش بود نزدیک که چشمک یه با و

 ...میکن جادو میارم،ادم کم بشر این چشماي برابر در من چرا

 نیشت که گفتین چي:گفت یاسمین که هابچه سمت رفتم پهنيپت لبخند با

 ...باز

 همراهیم نامزدي براي اینکه فردا،هم براي کردم هیچي؛دعتوش ها-

 ...کن

 ...اوووو:هابچه

 ...کردي تور هم جیگري چه جون:ثنا

 ...بشه فداش ننش جیگر هیلي اوهوم:زدم لبخندي

 ...چتونه:علي یا شدم مواجح پسرا اخم با که
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 ..رفتن و شد شروع کالس که دادن تکون هیچي معناي به سري

 پیش ذهنم همش کالس ساعت طول خودمون،در کالس سر رفتیم ماهم

 ...بود امین

 ...بود دختري هر ارزو نداشت،و کن نظرهیچ از

 زیر تا بلند قدم که منم بلند قدر ورزشکاري مشکي،هیکلي ابروچشم

 ...میرسم گردنش

 ...شدم هیز چه عالمخاک خوشتیپي،اوا پسر درکل

 بدیم انجام تولد هايخرید رفتیم و بیرون رفتیم و شد تموم کالس باالخره

 ...بدیم سفارش کیک و

 ...بود نه تا هفت اونم داشتیم کالس یه هم فردا

 ...خونه رفتیم کارها انجام از بعد

 کنم فکر میاد خوابم هي چرا خوابیدم،نمیدونم رفتم پس نبود امگرسنه

 ...چیزم وقت

 ...بود قحط اووووف،وقت بدبختي ته یني این و

 ...اااوف شدم عادت من گند شانس بعله،از دشویي رفتم

 ...خوابیدم تخت رو شدم ولو بیرون اومدم کارا انجام تمیزکاري از بعد
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 ...شدم بیدار کمرم و دلم زیر شدید درد با

 ...رفت فنا به ودلمشدم،کمر عادت من باز خدا وااایي

 ...بیرون رفتم شدم بلند شد،بزور جمع درد از صورتم
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 ...شده؟ چي یسنا واي اي:گفت سمتم اومد ترس با دیدنم با یاسمین

 ...شدم هیچي،چیز هیچي-

 بشینم مبل رو کرد کمکم و گرفت سریع که کمرم رو گذاشتم دستم بعد

 ...کجان؟ هابچه:گفتم یاسي روبه نبودن وثناآوینا

 ...پیچوندن دنبالشون اومدن وآروینواال،مهرگان نمیدونم+

 ...ارمان؟ و امیر-

 ...نازلي با که ارمان+

 ...امیر؟-

 ...کجاست چهمنبه:باال انداخت اشوشونه

 ...برگشت اب و قرص با و اشپزخونه داخل رفت بعد

 بردار لیوان میز،خواست رو گذاشتم لیوان خوردم اب با بهم داد ثرص

 ...رفت یادم واي اي:پیشونیش به کوبید محکم یهو که

 ...چي؟-

 ...نخودچي+

 کجا وا:برگشت اماده و حاضر چندمین بعد اتاق طرف دویید سریع بعد

 ...میري؟

 ...برمیگردم سریع دارم کاري یه+

 ...شده خل بچم بیرون،وا رفت خدافظي گفتم،بعد ايبغشه

 ...کردم روشن ويتي خوابیدم درازکش حالت به مبل رو

 کردن سالم شد پیدا هم هابچه سروکله شد بهتر حالم که دوساعت بعد

 ...کنن عوض لباساشون اتاق داخل رفتن دادن جوابم

 ...بودین؟ کجا:بیرون اومدن
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 ...کو؟ خرید،یاسمین:آوینا

 ...بیرون رفت اونم-

 ...داخل اومد هم یاسمین شد باز در موقع همون

 ...چیه؟ اون سالم:گفتم بود دستش بسته یه

 ...هیچي سالم+

 ...منگول این چشه اتاق،وااا داخل رفت بعد

 غذا اشپزخونه تو رفتن هم هاکردم،بچه نگاه ويتي کردم،به طيبیخیالي

 ...نبود امگرسنه که بخورن،منم

                     *** 

 ...روش انداختم اممقنعه مبل رو انداختم کولمو یمشد خونه وارد

 ...المصب زد فَک قدرچه ااااوف-

 ...رفت مخم اره وایي-

 ...داریم کار کلي شب تا کنیم تمیز پاشین،خونه بیخي حاال:آوینا

 ...پاشین اره اره واي+

 شروع پوشیدیم کارگري لباساي اتاق داخل رفتیم کرد بلندمون بعد

 ...خونه کردن تمیز به کردیم

 ول ازاد کردیم باد هلیمي بادکنک صدتا حدود ثتا منو شد تموم تنیزي

 ...خونه تو کردیم

 کردیم وصل باش،باندارو رقص براي جا که کردیم جاجابه مبالرو

 ...اهنگ براي

 ...خوجل کیکم خیلي وویي میارن کیک هم چهار ساعت
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 گلطرح صورتي خامه با همش اولش طبقه طبقه،کهسه میک یه

 ...بهاري

 هم سومش طبقه و ایفل برج و پاریس طرح که مشکي دومش طبقه

 خوشگل رز گل هم اولش طبقه کؤسن،رو پارچه حالت سفید

 ...دارم دوسش نازه هست،خیلي

 رفتیم نوبت به هم خودمون و یخچال داخل کذاشتیم اوردن کیک باالخره

 ...حاضربشیم تا حمام

 خشک خودم تا اتاق داخل رفتم بیرون اومدم پیچحوله حمام از بعد

 ارایش باید حاال و پوشیدم زیرام کردم،لباس خشک حوله با کنم،موهامم

 ...بشم خاضر تا متم

 اخر در و هلویيکمرنگ،رژگونه ابي کلفت،سایه وشمخط یه هم ارایش

 ...لبام رو زدم جیغم جیگري رژ

 ...میشه شروع حشن دیگه ساعت بوذ،نیم شیش کردم نگاه ساعت به

 خوجلم لباس کمد سر رفتم دورن،و ریختم لخت مشیدم اتومو موهام

 ...پوشیدم هم ستش سانتيده پوشیدم،کفش

 (...خدانکنه)بشه فدام ننم کردن،جووون نگاه ایینه تو خودم

 ...جیگرایي چه بودن،جووون حاضر همه که بیرون رفتم

 سوت باهم یهو بعد شدن  خیره بهم ومبهوتمات دیدنم با

 ...جووون:کشیدن

 ...بیان تا موندیم مهمونا منتظر و خندیدیم
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 اهنگ هم کردم،یاسمین باز در کشیدم عمیقي زدن،نفس در زنگ

 ...گذاشت

 ...کن صبر:گفت ثنا که کنم باز ورودي در خواستم

 ...چرا؟-

 ...بیا میزاریم اهنگ ما اومدن همه وقتي اتاق تو برو:ثنا

 ...میشه عالي اینجوري ارههه:همبه کوبید دستشو آوینا

 ...اینه جلو پریدم اتاق داخل دادم،رفتم تکون سرم زدم لبخندي

 ایمقلوه لباي که کشیدم لبم رو بارچند بود،دوباره شده کمرنگ رژم

 ...بود،جووون شده خوردني و قرمز

 ...(نمیکني رحم خودتم لباي به هیزت،که سر بر خاک)

 ...خبرچه سالمتي وجي،خوبي،خوشي سالم عههه

 ...(تبر سالم،خوبم،خوشم،دسته)

 ...نشسته نزاکت،خانوادهبي فرهنگبي

 ...(کجا؟ کو)

 :|عذرمیخوام محترم هايخانواده از نمیبیني،شخصا کوري

 ...(رفت دست از بچم)

 ...هوا پریدم مترسه دست و جیغ صداي با

 ...ندیده تولد کردم،روانیا سکته مرگ اه

 ...نیستم اونجا من حاال بود،خوبه کننده کر حیغ وسوتدست صداي

 ...خونه تو ریختن دوباره ادم ایل یه یني اومد،این زنگ صداي باز

 اومد یاسمین شد باز در که میدادم تکون هوا رو پاهام تخت رو نشستم

 ...اومدن همه:گفتم داخل



 زادهتدوین:فاطمه عابدین  mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 ..بریم بیا اره+

 با کردم درست کردن،موهامم درست باال بود رفته که لباسم شدم بلند

 ...بیرون رفتیم لبخند

 همه زدم،خیلیا دست به کردن شروع مشیدن جیغ من دیدن با خیلیا

 (...باش داشته سقف)ندیدن خوشگل میکردن،ههه نگاهم شدهمات

 ...هست هواسم نترس

 (خداروشکر خب)

 ...میکرد اذیتم بدجور نفر یه نگاه میکردم،سنگیني نگاه همه به لبخند با

 شده مسخ که شدم روروبه ايتیله سبز گوي دوتا با که کردم بلند سرم

 ...میکرد نگاهم

 شلوار و سفید پیراهن و مشکي اسپرت بود،کت شده خوشتیپ خیلي

 ...مشکي جین

 نچنچنمیشه،نچ دیده(نازلي)میمون اون کنار خوشتیپي و زیبایي این ولي

 ...نبود بازتر این از توروخدا لباس

 به نازک بند که دکتله(خودم لباس اندازه)رون وسط تا تیره اينقره لباس

 ...بود باز کال کمرش و داشت پشتش

 ...خودم،واال لباس به صدرحمت

 ...بودهنیومد امین فقط کردن بوسم شاالپگفتن،شاالپ تبریک همه

 ...وسط ریختیم گذاشتیم(ارش_چیهچي اسمت)اهنگ

 ...میزدن دست هم بقیه میرقصیدیم یاسي منو زاتي عشوه با

 ...زدن زنگ که موقعي تا رقصیدیم کلي بود(ساسي_استاد)بعدي اهنگ

 درست کتشو استین داشت بود پایین سرش انین کردم باز در رفتم

 ...دراد جیگرت میکرد،اوووف
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 میخورد جر داشت که طوري سفید جذب تیشرت ايسرمه اسپرت کت

 ...مشکي جین شلوار و

 ...اومديخوش سالم-

 ...سلــ:کرد بلند سرش لبخند با

 ...کرد اسکنم تاپایینازباال شدهکرد،مسخ ُکپ دیدنم با

 ...ندیدي؟ خوشگل جونم:خندیدم

 زیاد که خوشگل:کرد نگام لبخند با داخل اومد،اومد خودش به

 ...ندیدم دیدم،فرشته

 ...داخل رفتیم باهم گرفتم بستم،بازوش در زدم کشي امین لبخند

 نگامون اخم با ینااامیرحسین ولي کرد پرسي واحوالسالم همه با

 ...وا میکردن

 ایستادم جوري یه وسط کشیدم گرفتم امین دوباره،دست گذاشتم اهنگ

 ...داشتم فاصله ازش هم بودم بغلش تو هم که

 ...نرقصید جنتلمن چه اخي میزد دست برام هم امین و میرقصیدم ناز با

 ...میمردم داشتم دیگه که رقصیدیم اهنگ کلي

 رو هم ارمان نگاه سنگیني و نشستیم مبل رو رفتیم گرفت دستمو امین

 ...بود مخم

 کردم غافلگیرش شدم،انگار چشم تو چشم باهاش که کردم بلند سرم

 ...برگردوند سرش سریع چون

 لحظه که برم آوینا قربون اخ هابچهبه دادن اوردن ویسکي و شامپاین

 ...کمک اورد خدمتکار دوتا اخري

 ...شد حلقه دورم امین دستاي که کردم نزدیک لبم به شامپاینجام اروم

 (...جیگري این به میاد دلت)شد،پرو پسرخاله سریع چه
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 چندساله:گفت که زدم لبخند منم میکرد نگام لبخند با که سمتش برگشتم

 ...میشي؟

-?? 

 ...داره نفسي کشید،چه سر ویسکیشو و داد تکون سرشو

 ...اینااروین و امیرحسین مثل بود شیش ترم امین

 رنگبه چشماي تو شدم میکن،غرق جادو ادم چشماش کردم نگاه بهش

 ...شبش

 میرفت زوجزوج هرکس که اومدم خودم به تانگو اهنگ صداي با

 ...وسط

 ...خنده زیر زدم پقي افتاد چهارتا اون به چشمم

 ...بودن مونده اوینا و یاسي و امیرحسین و اروین

 ...نمیرقصین چرا چیه:اروین و امیرحسین سمت رفتم شدم بلند

 ...برقصیم؟ کي با:اروین

 ...میشیم ضایع نمیکنن قبول:گفت که کردم اشاره دخترا به سر با

 ...دیگه برید میکنن،یاال قبول چرا-

 ...اوینا و یاسي سمت رفتن دادن قورت نمایشي دهنشون اب

 براش کرد نگام باز نیش با هم کرد،اروین قبول اروین درخواست اوینا

 ...خندید که زدم چشمکي

 برام چشماش با و امیرحسین دست تو گذاشت دستشو اخم با یاسمین

 ...مرگش چه وا کشید ونشونخط

 ...وسط رفتیم گرفت دستم من سمت اومد هم امین

 اهنگ با اروم کرد حلقه کمرم دور دستاشو اونم شونش گذاشتم دستام

 ...میخوردیم تکون
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 امین چشماي برق من نبود،ولي معلوم جایي و شد خاموش چراغا

 ...میدیدم واضح

 شاید بودم شرارت میکنم احساس بود،نمیدونم چیزيیه چشماش عنق

 ...زدم توهم

 چشماي برق و خورد سرشپشت به چشممکهشونش رو گذاشتم سرم

 ...ارمان

 ...مرگشه میکن،چه نگاه منو همش چرا این اه

 بلند یاسمین جیغ که نشستیم رفتیم همه شد تموم اهنگ باالخره

 ...میارن دارن کیک پاشو یسناااا:شد

 ...زدن دست به کردن شروع و کشیدن جیغ هم بقیه

 ...ثنا به داد هم چاقو و میز رو گذلشت اورد کیک خدمتکارا از یکي

 دخترا نوبت میزدیم،به دست ماهم چاغو رقص به کرد شروع ثنا

 ...براشون زدیم دست همه شد تموم باالخره که رقصیدن

 یادت ارزو:گفت کالس هايبچه از یکي رادین که کردن روشن شمع

 ...نره

 فوت شمع و خواستم زندگیم تو نفر یه بستم،ناخداگاه چشمام زدم لبخندي

 ...کردم

 ...زدن دست خنده با هم پسرا و کشیدن جیغ دخترا

 طرح که داد اسپرت شیک ساعت یه بهم اوینا اول رسید کادوها وقت

 ...بود برف دونه
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 ...خندید که بوسیدم محکم گونشو کردم بغلش

 داخلش عکسم و میشد باز که قلب طرح گردنبد یه ثناومهرگان

 ...کردم ماچش شاالپ شاالپ بغلش پریدم کشیدم بود،جیغي

 ...بود براق ايسرمه که که داد وکفشکیف ست بهم اروین

 ...داد دخملونه اسپرت وساعتادکلن بهم امیرحسین

 که ارمان و ویاسمین امین بود مونده فقط دادن کادوهاشون تکتک همه

 ...نداره انتظاري ارمان از

 بازش داد دستم ايسرمه مخملي جعبه یه لبخند با سمتم اومد امین

 ...کردم

 ابيخشک گل توش و بود ايشیشه قلب طرح پالکش که طال گردنبد

 ...بود

 گونشو بغلش پریدم ارادهگردنبندام،بي اینجور عاشق من واایي

 ...خوشگل خیلي مرسي امین واایي:بوسیدم

 ...اومد خوشت که خوشحالم:امین

 چه کردم شدم،وحشت روروبه ارمان اخم با که بیرون اومدم بغلش از

 ...ترسناک

 ...سمتم اومد فشرد هم روي محکم چشماش کردم،که نگاش تعجب با

 بهم جعبه یه جاش به ولي میکنه وپَلمَشل میزن االن کردم فکر

 ...مبارک تولدت:داد

 ...نمیشد باورم من خداي وایي کردم بازش گرفتم ازش کادو

 مثل هم دوطرفش و بود نوشته منو اسم بزرگ پالکش که طال گردنبند

 ...بود پروانه بال

 ...بود شده نوشته رو اسمم باز اونم که چرم دستبند یه و
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 ...قلب طرح طالسفید انگشتر یه و

 ...بود،نمیدونم زیباترین برام هدیه این هاهدیه کل بین چرا نمیدونم

 ...متنفرم پسرا از من شدم دیونه نهداده،نه بهم ارمان چون شاید

 ...مرسي:زدم لبخندي

 ...صلوات نمیره زد خشکش بدبخت بوسیدم،که گونشو اروم و

 بزرگ جعبه به با و اتاق تو رفت دویید یاسمین،که بود مونده فقط االن

 ...برگشت

 ...عشقممممم مبارک تولدت:داد بهم جعبه جیغ با

 پریدم کشیدم جیغي ذوق با جعبه تو مشکي گیتار دیدن کردم،با بازش

 ...مرسیي یاسمین وااایي:بغلش

 ...بوسیدم گونشو محکم بوسید،منم گونم و کرد بغلم سفت

 ده که امپسرعمه)علي توسط گیتارم هم بار اخرین گیتارم،و عاشق من

 ...شد خمیر و خورد(سالش

 همه گذاشتن اهنگ بودم،دوباره شده مرگ ذوق کادو همه این دیدن با

 ...وسط ریختن

 ...ارادهبي بود عزیز کردم،برام نگاش برداشتم ارمان گردنبند من ولي

 کلي هابچه با رفتم دستم انداختم هم انگشتر و دستبند گردنم انداختم

 ...رقصیدیم

 همه شد تموم مهموني که دوازده ساعت تا خوردیم اوردن کیک

 ...کردن زحمترفع

 سمت بیافتیمراه و خرید بریم بروبچ با کالس از بعد فردا شد قرار و

 ...شمال

 ...داره کار چون میاد نامزدي روز هم امین و
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 ...کپیدم گرفتم دخترا از تشکر کلي از بعد دراوردم لباسام
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 ...شدم بیدار یاسمین هاسقلمه با صبح

 کوفتیتم، صبحونه

 ...دانشگاه رفتیم شدم کوفتیتم،حاضر نهار بعد

 ...داریم کالس غضمیتا این با اهاهاه

 ...وسط هايردیف نشستیم و داخل رفتیم

 ...بودم محو افق کال میزد،منم حرف دوستش با هرکي

 بادیدن که آوینا مهرگان،یا حلق تو که بزنم،ثنا حرف کي با خو واال

 ...گفته بهش چي دیشب نیست معلوم شد سرخ اروین

 با که دیشب خاطربه توهم اخماش هنوز که بزنم حرف یاسمین با یا

 ...رقصیده امیرحسین

 ...گردي اینستا رفتم دراوردم است،گوشیم عشق تنهایي باوبیخي

 ...میگفتن تبریک بودن گذاشته کامنت دوستام گذاشتم دیشب عکساي

 برامA_Aramطرف از که میکردم الیک دوستم عکساي داشتم

 ...اومد ریکوییست

 چپوندم کردم خاموش گوشي کردم بود،فالوش ارمان کردم نگاه پستاشو

 ...کیفم تو

 ...اومد مرتضوي من،استاد موردعالقه استاد موقعهمون

 ..چیه،هاهاها جریان میفهمم و میرسه پایانبه فضولیم باالخره
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 کالس پایان که زد َفک کنید،دوساعت باز کتابا گفت زرتي کرد سالم

 ...رسید

 مطلبي بود قرار پیشهفته که باشه یادتون کنم فکر عزیزان خب:استاد

 ...بگم بهتون

 ...بعلهههه:کالس کل

 ...بافتي؟بعله منو زنجیر

 ...دریابین ادامشو ببخشید انداختي؟،عه کوه پشت

 بریم،که قرار اردو یه دیگه ماه براي که بگم بهتون خواستم خب:استاد

 بتون تا کنیم بازدید دبي تو هتل یه از قرار و میاد حساببه هم پروژه

 چهار هايگروه به شما اونجا کنید،و طراحي هتل اون دیگه منطقه تو

 یک اما...اولي ترم نفریخ و باالتر هايترم از نفرسه میشید تقسیم نفره

 آوینا)باال ترم دوتا و اولي ترمدوتا میشه گروه

 دبي تو هم هابچه بقیه خب(امیري مهرگان واروین_ثنایاري_رادمنش

 ...نباشیدخسته میکنم بنديگروه

 چرا خماري از میمیرم دیگه ماه تا االن من بیرون،عهههه رفت زرت

 ...نترکي الهي نگفت،اخ بقیه

 ...کن رحم مابه افتادین،خدا باهم چهارتا شما جااااان+

 ...میپوسیم خماري تو دیگه ماه تا-

 ...اوهوم+

 دنبالم هم هابچه که پارکینگ تو رفتم بدو بدو بیرون اومدیم کالس از

 ...کجا؟:گفت یاسي اومدن

 ...میرونم من شمال تا امروز که بگیریم امگواهینامه بریم بپاچین-

 ...برسیم سالم کن رحم خدا:آوینا

 ...کردم غلط:گفت که زدم جیغ
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 ...باال انداختم ابروهام زدم نمایيدندون لبخند

 دوساعت)...(سمت رفتیم شدیم ماشین سوار پسرا به توجه بدون

 ...گرفتم امگواهینامه تا اومدیمرفتیمو

 زدنجیغ مگه میخندیدن،چیه هم بقیه میزدم جیغ هي خوشحالي از

 ...دوست

 پسرا ازاديمیدون دور پایین کردیم،رفتیم جمع وسایلمون و خونه رفتیم

 ...بودن منتظرمون

 ...رفتیم که فرمون،دبرو پشت پریدم باز نیش با شدیمهماهنگ وقتي

 و زدن جیغ به کردیم شروع کردم پِلي(درو این هربار_بندماکان)اهنگ

 ....خوندن

 ...گوشم توي هنوز هاتخنده صداي»

 ...میپوشم که لباسي رو میزني که عطري

 «...نیار نه دفهاین میگم بهت چیزي یه ندار بر قدمم یه من بدون دیگه

 که هم االن?_? ساعت کالسمون کردم،چون زیاد آخر تا صداش

 ...بود خلوت تاریک،جاده هوا بود نه ساعت

 درواین هربار»خوندیم قبل از بود،بلندتر کنارمون هم پسرا ماشین

 ...بدتر تو نکن تَرو چشماي این نرو نبند محکم

 «...)?(پره اشهردقیقه دلهوره از توبي دلخور من دل میبره نفسم

 اهنگ شد تموم که موقعي میخوندم،تا بودم گرفته ضرب فرمون رو

 جون دوباره خیالت با ببین بیا»(میکنم غوغا_پياي آرش)شد پِلي بعدي

 ...گرفتم

 ...گرفتم یاد میزنن همبه عاشقا حرفایي تمام

 ...زدمو داري دوست که عطري کن بو فقط
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 «...بدمو روزاي تمام کن زیرورو

 با بلندتر بود مغرور و غد که یاسمین بودم،برعکس احساسي دختر

 ...مخصوصا افتادم همه یاد دلیل بي خوندم اهنگ

 ...میایي داري که دیدم خواب میدم،دوباره آب گالرو»

 «)?(بیار خودت با گذاشتم جا که دلي نوشتم دیوار و در رو

 ...بود راننده بودن،ارمان گذاشته مارو اهنگ هم پسرا

 ...بود ما ماشین تو نازلي ما گند شانس از بگم اینم البته و

 ...میکنم رویا یه مثل تو واسه میکنم،زندگیرو غوغا»

 ...میکنم جا از رامون جلو باشه میزنم،هرچي دریار به دل

 ...تو دور هي میرچم دستم تو دستت

 «...صبح خود تا میرقصم باتو میبندم چشام

 ...بخوریم شام که داشتیم نگه رستوران یه شد،جلو تموم اهنگ

 ...گشنم قدرچه فهمیدم تازه که منم اخخخخ

 ...جوجه یاسي منو دادن سفارش کباب همه

 ...کرد حساب ارمان نمودیممیل اوردن غذامون ربعیه بعد

 خوابشون درجا همه که گذاشتم کالمبي اهنگ دیگه شدیم سوار دوباره

 ...موندم بیدار شب خفاش که برد،منم

 ویال جهنم دره،وسط ته میریم مستقیم چون بمونم بیدار بایدم البته

 ...برامون کردن اماده که دوبلکسي

 

 , ]??.??.?? ??:??[آرمان?یسنا

 ...میسوخت خوابيبي از چشمام
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 ...میومد خوابم خر میرفت،مثل ویليقیلي داشت سرم

 کردم توقف ویال جلو و کوچه داخل بودیم،پیچیدم شهر داخل دیگه ولي

 ...پشتم هم ارمان

 که یاسمین پاي رو زدم محکم بودن،یکي خواب که کردم نگاه بقیه به

 ...اخ:سقف به خورد سرش هم پرید مترسه

 ...رسیدیم شو پیاده درد-

 دخترا صورت تو زدن هم دونهیه یکي شالم با کردم نگاه پشتم برگشتم

 ...شدن بیدار که

 ...میگن چي نخوابیدم که من خوابیدن خوبه بود،حاال خواب منگ آوینا

 ...کرد پاک پشتم هم داخل،ارمان رفتم کردم باز درحیاط ریموت با

 ...شدن پیاده هم بقیه که شدم پیاده

 ...کولشون رو انداختم برداشتم چمدونارو صندوق تو از

 ...قشنگي خونه:اومد مهرگان صداي که

 یسنا:گفت ترس با کرد تعجب دیدنم با که کردم نگاش لبخند با

 ...چشمات

 ...نباش نگران میشه اینجوري میخواب دیر وقتي:گفت خوابالو یاسمین

 ...داخل بیایین-

 نباشن منتظرمون که بودم گفته اینامامان به بود،و سه ساعت

 ...بود سکوت تو خونه همین براي...خوابنب

 ...بود مهمان اتاق و یاسي منواتاق فقط نبود تعداد به اتاق

 به تو که وآرماننازلي اتاق تاسه با نفریمنه ما خب:هابچه سمت برگشتم

 ...اتاق
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 رفت ارمان اخماي و باز نازلي نیش حرفم این با

 ...یاسمین اتاق هم دخترا و من اتاق پسرا:دادم توهو،خوددرگیر؛ادامه

 ...چي؟ یاسمین خودتو پس:امیرحسین

 درختیمون کلبه تو ما:گفت همونطور در سمت کشوند چمدونشو یاسمین

 (...بدبخت من اسم)یَسیَس میخوابیم،بریم

 ...دارین؟ کلبه عه:اروین

 ...یاسمین منو کلبه بله-

 ...برن ندارن اجازه هم وکیوانیگانه حتي:ثنا

 ساله???درخت رو ساختمون پشت حیاط تو رفتیم گفتیم بخیرشب

 ...بود،ارث کاشته پدربزرگمپدر که گردویي

 ...داشت چیزهمه بود شدیم،مجهز کلبه وارد و رفتیم باال هاپله از

 بشمار تخت رو پوشیدم،سربع خوابم لباس دراوردم اتاق داخل لباسم

 ...خوابیدمسه

                      *** 

 ...بود خواب کنارم یاسمین کردم باز آفتاب نور با چشمام

 دشویي اال پاشت چیزشدم،همه خارج اتاق از خاروندم سرمو شدم بلند

 ...وحموم

 داشت مشکيقلب طرح که سفید بلند آستین لباس و جینشلوار با لباسم

 ...پوشیدم

 ...بیرون رفتم بستم اسبيدم سرم باال موهام

 ...میاد بدم پله از پایین،عادتم پریدم درخت از

 ...آدم همه این هاشمیاقمربني خونه سمت رفتم

 ...میکرد کار که بود خدمتکار موروملخ مثل
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 ایل یه ومامانخاله معمول طبق و میشد برگزار خونه حیاط تو نامزدي

 ...کنن تزئین حیاط بودن اورده خدمتکار

 ...بیام منم کن صبر:اومد یاسمین صداي

 ...خونه داخل رفتیم برسه،باهم بهم تا وایستادم

 ...بود رومخ همهمه صداي

 بلند دیدنمون با وخالهمامان بودن میز دور همه که آشپزخونه تو رفتیم

 ...کردن بغلمون اومدن شدن

 ...بابا سنجاقک سالم:گفت که بوسیدم گونشو بابا سمت رفتم خنده با

 ...جونم بابایي سالم-

 زلزله یا خونه تو یاسي منو گفت،لقب همینو یاسمین به هم شوهرخاله

 ...سنجاقک یا بود

 ...میز سر نشستیم بیرون اومدیم و دشویي رفتیم

 ...من به بود زره زل هم هي که بود من رويروبه ارمان بدم شانس از

 ...بخریم لباس دیروز نتونستیم که من خب-

 چندتا که جعفري خانم به میزنم زنگ بخرین برین امروز خوشگلم:بابا

 ...کن اماده براتون لباس

 ...؟)...(مزون میریم ایول+

 ...بهتر اونجا برین دخترم اره:خاله

 ...باشه-

 ...بیاییم هم ما:مهرگان

 ...برمیگردیم زود میریم خودمون نیست الزم نه:آوینا
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 حاضر کیوان کنن کمک هم پسرا بهتر اینجوري دخترم اره:شوهرخاله

 ...بشه

 ...ارایشگر؟ هیییي-

 ...بدین انجام شماهم کن درست منو خونه میاد الماسي خنوم:یگانه

 ...اوکي-

 ...داري لباس تو نازلي:ثنا

 ...اره:نازلي

 ...چندش دختر معني،اهبه کرد نگاش جوريیه مامان

 ...اسپایه کال،خفن دارم باحالي ننه

 زنگ هم پوشیدیم،بابا لباسامون و کلبه برگشتیم شد تموم که صبحونه

 ...داد خبر جعفري خانم به زد

 ...مزون سمت رفتیم شدیم سوارماشین کردیم خدافظي
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 ...ساختمون جلو رسیدیم مینده بعد

 ...پنجم طبقه داخل رفتیم شدیم پیاده کردم،همه پارک ماشین

 زدن فک و پرسي احوال کلي از بعد استقبالمون اومد جعفري خانم

 نیومد خوشتون ببینید کردم،حاال انتخاب براتون لباس مدل چند:گفت

 ...کنید انتخاب دیگه یکي

 ...باشه-

 گوشیم که بیارن لباسا گفت دختره یه سمت و زد لبخندي جعفري خانم

 ...مادر جونم:دادم جواب بود مامان خورد زنگ
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 نبود هواسمون دادیم سفارش هم یگانه بگم،لباس رفت یادم دخترم:مامان

 ...بیارین لباسش بگو جعفري خانم به بگیریمش امروز

 ...مادر چشم-

 ...دخترم خدافظ:مامان

 ...خدافظ-

 ...حاضر یگانه لباس:گفتم جعفري خانم روبه و کردم قطع

 بزنم،بله زنگ مادرت به میخواستم گفتي شد خوب اخ:پیشونیش به زد

 ...میبرید؟ شما حاضر

 ...یبریمم ما دیگه اره-

 ايگلبه دکلته بلند پیراهن بود خوشگل خیلي داد نشون اورد یگانه لباس

 زانو رو از و حریر دامنش و بود براق اينقره اشتنهباال که کمرنگ

 ...بود قشنگ خیلي داشت چاک

 ...خوشگلچه وااایي:آوینا

 ...اره-

 ...اوردم لباسا خانم:دختره

 ...بفرمایید(ماروبه)مرسي:جعفري

 ست ما:گفتن آوینا و ثنا که دادن نشون لباسا تکتک مبل رو نشستیم

 ...باشداشته فرق رنگاشون فقط میپوشیم

 ...اومد برامون دیروز بله،اتفاقا بله:جعفري

 ...کنن پرو رفتن ثناوآوینا و بیارن،اوردن لباسا که گفت دختره روبه و

 براي که بلند دکلته گیپور تمام لباساشون بود قشنگ خیلي بیرون اومدن

 و لباس گیپورطرح فرقشون تنها بود مشکیش ثنا براي و سفید آوینا
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 ثنا براي و بود زانو باال دامن و تنهنیم آوینا براي که بود زیرش ساتن

 ...بودن خوشگل بود رون وسط تا دلکته

 ...عاااالي-

 ...پرفکت+

 نگاه کاتالوگ داشت یاسي کنن عوض لباساشون رفتن زدن لبخندي

 ...دارین؟ لیمویي لباس این:گفت یهو که میکرد

 ...بله:گفت و کرد نگاه جعفري خانم

 ...اومد پوشید لباس رفت ذوق با اوردن لباي چندمین بعد و

 ...بشه فداش بود،ننش شده جیگر خیلي

 بلندي تور که لیمویي رنگبه زانوي باالي تا عروسکي دکلته لباس

 ...خوشگل چه وااایي:گفتم شیک و ساده زمین رو تا داشت

 ...میگي راست+

 ...عالي میگه راست:ثنا

 ...موندم من فقط معمول طبق کرد،باز عوض لباس زد لبخند

 چشمم آبي ماکسي لباس یه یهو که نیومد خوشم کردم نگاه چندمدل

 ...گرفت

 ...میخوام اون-

 بود،پیراهن عالي پوشیدم اورد لباس برام زد لبخندي جعفري خانم

 ...بود شده کار گیپور آستیناش و پشتش وسینه رو که داراستین ماکسي

 ...کردم کف بود عالي تنم تو

 بعد گرفتیم هم یگانه لباس خریدیم وکیفکفش ست کردم،با عوض لباس

 ...خونه برگشتیم شدیم ماشین سوار خدافظي و تشکر
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 مهموني و بود??:?ساعت تازه چون شدن حاضر براي بود زود خیلي

 ...بود?ساعت

 شد قرار هم یاسي منو و اتاقش داخل گذاشتیم یگانه لباس داهل رفتیم

 ...حاضربشیم دخترا اتاق

 ...نکردیم قبول بدین نشون لباستون گفت یاسي منو به هرچي مامان

 حموم تو میبودم،پریدم شدن حاضر فکر باید کمکم خوردیم هم نهار

 ...سابیدم خودم کامل ساعتیک

 اومد بود مسني خانم که ارایشگر که کردم خشک موهان بیرون اومدم

 ...بشین دخترم سالم:زد لبخندي دیدنم با داخل

 ...سپردم بهش خودم و صندلي رو نشستم دادم لبخند با جوابشو

 ...بودم شده عالي امممم نگاه آینه تو شد تموم کارش ونیمساعتیه بعد

 ...نبودن اتاق تو دخترا کردم کردم،تعجب تشکر کلي

 ...کردم پام کفشامم و پوشیدم بود بدبختي هر با لبایم

 ...شد?:??کي علي یا کردم نگاه ساعت به

 بود گردنم که بود داده ارمان که گردنبندي و گرفتم دوش ادکلن با سزیع

 ...اومد سینم رو تا بود بلند زنجیرش چون انداختم هم امین گردنبند هیچ

 ...نیــ امین وااایي اي اومد اهنگ صداي که کشیدم عمیقي نفس

 ...اتاقي؟ این تو یسنا:اومد امین صداي و شد زده اتاق در موقع همون

 ...داخل بیا اره اره:دادم جوابشو

 اون محو من خوشتیپي قدراین که دراد جیگرت اووووف داخل اومد

 ...من محو اونم بودم شده

 ...مشکي کروات و سفید پیراهن با بود پوشیده مالیم سبز شلوارکت یه

 ...شديخوشگلچه:امین
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 ...شدم بود،خرکیف نکرده تعریف ازم پسري تاحاال کشیدم خجالت

 گونمو اروم اورد نزدیک سرش که چشماش تو زدم زل نزدیک اومد

 ...صورتم با لبش برخورد از گرفتم گر بوسید

 ...خندید امین که بودم شده قرمز مطمئنم

 ...بریم:سمتم گرفت بازوش

 نامزدي انگار بیرون،ههه رفتیم کردم حلقه بازوش دور دستم لبخند با

 ...ما

 ...شد جمع بهمون نگاهشون فامیل کل که پایین رفتیم هاپله از

 به دوباره میکرد نگاه شوهرخاله به بعد مامانش به تعجب با امیرحسین

 ...فامیلیم فهمید تازه بدبخت ههه یاسمین به بعد مامانش

 ارمان هايتیله با که کردم بلند سرم کردم حس نفر یه نگاه سنگیني

 ...شدم روروبه

 بود پوشیده آبي اسپرت کت اونم کردیم ست بود،وااایي شده جیگري چه

 ...مشکي شلوارجین و مشکي تیشرت با

 کرده درستش خوشگل ارایشگر امروز نگذریم حق ازنازلي هم کنارش

 ...بود قرمز ساده دکلته عروسکي هم بود،لباسش

 ...وسط ریختیم گذاشتن اهنگ و کردیم واحوالحال خانواده کل با

 زل  امیرحسین که یاسمین مخصوصا بودن شده خوشگل خیلي دخترا

 بود زده
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 ...بهش

 ...واال میزدم زل رومروبه جیگر این به بودم منم
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 چشماش میکرد،از نگاش ملیح لبخند با که بود آوینا نخ تو هم اروین

 ...داره دوسش که فهمید میشد

 اخم من به بود زده زل هم میکرد،ارمان نگاه ثنا به عشق با هم مهرگان

 ...خل وا بود کرده

 تو خواهرم اومدن،واي وکیوانیگانه باالخره که رقصیدیم امین با کلي

 ...الهي برم قربونش بود شده هافرشته مثل لباس اون

 ...عوضي بود شده خوشتیپ هم کیوان

 ...میان بهم برم،خیلي جفتشون قربون

 همه با لبخند با ویگانهکیوان و شد بلند سوت و جیغ و دست صداي

 ...نشستن جایگاهشون تو رفتن بعد میکردن پرسي احوال

 هم یگانه دفهاین ولي رقصیدن به کردیم شروع و گذاشن اهنگ دوباره

 ..وسط اوردیم

 ...میرقصید وسط اونم میچرخیدیم دورش ما

 بود زده زل ارمان شام مدت تمام در شد،و شام موقع تا رقصیدیم کلي

 ...بدبخت شد چشماشدقیچ من به

 ...وسط رفتیم داد رقص درخواست بهم امین که گذاشتم مالیم اهنگ

 به کامل منو کرد حلقه کمرم دور دستش شونش،اونم رو گذاشتم دستام

 ...دراومد اخم که جوري چسبوند خودش

 ...کرد غلیظي اخم چون نموند دور ارمان چشم از حرکت این و

 ...معذرت:گفت گوشم زیر امین

 امین سر و بودم بغلش تو میکرد،کامل دگرگون حالم داغش نفساي هرم

 ...میکرد فوت گردنم تو نفساش شونم رو هم

 ...میگرفتم آتیش داشتم درون از و بود گرفته گر بدنم
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 ...گرفتم برق انگار شونم رو لبش داغي حس با که

 ...ببخشید هییس:گرفت ترسفت که بشم جدا ازش خواستم

 ...کاريچه این امین-

 ...کردم اشتباه باتو حق ببخشید،باشه:امین

 زیر لباس که کرد اخمي همچین چون دیذ امین بوسه ارمان کنک فکر

 ...شدم الزم

 ...میکن اخم میبینه منو مرگش،تا چه نمیدونم

 ...وسط اومدن ویگانهوکیوان نشستیم رفتیم شد تموم اهنگ باالخره

 ...میکردم نگاه میرقصید ناز با عشقش بغل تو که خواهرم به لبخند با

 ...میکن خوشبختش کیوان که میدونستم

 داخل رفتم صدا سروبي شدم بلند امین به نزدیکي از بود شده گرمم

 ...شنیدم صدایي که حیاط

 ...کردم هنگ رومروبه صحنه دیدن با که ساختمون پشت رفتم یواشکي

 ...کشیدم خجالت اینا جايبه من نچنچنچ

 اروم و بود بسته چشماش هم اروین و دیوار به بود چسبیده آوینا

 ...میبوسیدن همدیگه

 ...نه بگین شما هي دارم،حاال دوست همدیگرو گفتم دیدین

 تو روز همون از من آوینا:شنیدم اروین صداي نبینن منو که بود هواسم

 ...چي اوینا،تو عاشقتم نشست،من دلم به مهرت شهربازي

 ...بود زده خجولي لبخند بود پایین سرش اوینا

 ...استدوطرفه اروین عشق اینکه یني لبخند این و



 زادهتدوین:فاطمه عابدین  mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 بله یني این بوسید،و اروین گونه اروم آوینا که کردم نگاشون لبخند با

 ...عاشقش

 نبودم داخل،دختري برگشتم یواشکي شد بهتر حالم صحنه این دیدن با

 ...میکنم تالفي بعدش ولي بریزم کرم رمانتیک هايلحظه تو بخوام که

 ماهپنج صیغه بینشون و انداختن هاروحلقه باالخره و بود جشن اخراي

 ...بگیرن عروسي عید از بعد که شد خونده

 ...شد،ماشاال خالي یهو خونه و شد تموم مهموني

 خوشبخت ایشاال خواهري برم قربونت:کردم بوسش شاالپ شاالپیگانه

 ...بشي

 ...جونم خواهر ممنون:یگانه

 ...بودین شده جیگرایي چه امشب یاسي و تو توله:گفت یواشي بعد

 ...جیگري عجب هم پسره این:گفت باز که زدم لبخندي

 ...خندیدم که کرد اشاره امین به چشم با بعد

 بخیر شب بعد ماهم و هتل رفت کرد خدافظي تبریک از بعد هم امین

 ...خروپف و دراوردم لباسامون کلبه داخل رفتیم

 

 , ]??.??.?? ??:??[آرمان?یسنا

 ...خونه سمت رفتم کردم عوض لباسام شدم بیدار

 ببخشید عه کردن کوفت حال در همه و بودم نفر اخرین معمول طبق

 ...بودن صبحونه نمودن میل

 ...بیرون اومدم شستم زدم،صورتم مسواک دشویي رفتم سروصدابي

 روشن ويتي شدم ولو کاناپه رو رفتم نداشتم،پس خوردنبه میل

 ...کردم
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 دیدنم با آوینا اومد هابچه صداي که بود رفته سر بدجور حوصلم

 ...بخیرصبح اینجایي تو عه:گفت

 ...بخیرصبح-

 ...اس؟حوصلهبي چرا بابا سنجاقک:بابا

 ...بابایي سررفته حوصلم-

 ...نمیزني؟ اهنگ چرا خب+

 ...چییي؟:باتعجب پسرا

 ...چي و زهرمار:آوینا

 ...نمیخوني؟ اهنگ چرا میگه راست یاسمین:مامان

 ...دریا لب بریم شب بشه اگه ني حسش االن اخه-

 ...بخوري مخمون میخوایي یا بلدي:گفت نازلي که کردن موافقت همه

 ...شد خفه که رفت غره چشم بهش هم مامان کردن اخم همه

 ...کنیم چیکار االن+

 ...بیرون بریم نهار خونه بتمرگین هیچي:مامان

 ...واقعا مرسي+

 ...میشه خواهش:مامان

                     *** 

 روز سه دادین ازدست عقلتون تهران برگردیم میخواییم زهرمارو-

 ...دیگه سرجاتون بتمرگین تعطیلي

 ...زشته خب میشیم مزاحم بابا:اروین

 لگد ِگل بشه چي که تهران برین میخوایین مزاحمین تویي،کجا زشت+

 ...کنید
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 ...اخه:امیرحسین

 خیر نیستي که شو،غریبه خفه دیگه یکي تو:سرش تو زدم محکم یکي

 ...ايشوهرخاله برادرزاده پسر سرت

 ...وسط این میگیم چي ما فامیل این خب:اروین

 هم خر االن میزنم،تا حرف دارم دوساعت باش صورتم،منو تو زدم

 ...بود شده راضي

 با االن خبرتون خب بیایین عید بود قرار ااااه،شما هستینا کؤدني هجب-

 ...میکن فرقي چه عید

 حلق تو کردم دراوردم روفرشیمو دنپایي که بزن حرف خواست اروین

 ...بدبخت شد خفه

 ...دهنش؟ تو چپوندي اونو چرا عهههه:مهرگان

 ...میشه خفه االن باو:امیرحسین

 ...بخبخ اومد کش دهنش نچنچنچ دراورد دنپایي سمتش دویید اوینا

 ...وحشي:اروین

 ...میزني حرف که بس از حقته-

 ببین تا بیرون بره در این از داره جرعت شد،کسي منتفي اقا+

 ...میکنم چیکارش

 ...دخترخاله جذبه شدن،جووونم خفه پسرا

 ...نشدیییین حاضر هنوز هاورپریده:اومد مامان صداي

 این با داریم بکوب دوساعت?:??ساعت اوهاوهکردم نکاه ساعتبه

 ...میگنیم بحث خنگا

 روزسه کنن نگاه برن،درودیوار میخوان داره چي تهران بگه یکي اخه

 ...تعطیلي
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 ...وشیمبپ لباسامون تا کلبه تو دوییدیم یاسمین با سریع

 ...پوشیدم سبزابي کتي مانتو یه من

 ...بستم دارمدل که مشکیم روسري و مشکي شلوارجین

 سانتي?? پاشنه کفش و داشت ايفیروزه هايطرح که مشکي کیف

 ...پوشیدم مشکیمو

 و میداد نشونوحشي درشتم چشماي که کلفت چشمخط ایینه جلو رفتم

 ...زدم جیغم قرمز رژ

 ...ههه بود قرمز مشکي اون ست بود حاضر هم یاسي برگشتم

 پایین تا دراوردیم کفشامون البته پایین رفتیم کلبه هايپله از ادم مثل

 ...بپوشیم

 ...پوشیدم کفشامو باز پایین اومدم هم پله اخرین

 ...بودن حیاط تو همه خونه جلو رفتیم مانتالسانتي و خانومانه خیلي

 ...سنتي شیک رستوران یه رفتیم شدن ماشینا سوار همه

 اشنایيخنده صداي که دادیم سفارش غذامون و نشستیو تخت یه رو

 ...اومد

 غشغش بود نشسته پسر چندتا پیش امین دیدم که برگشتم

 ...میخنده خوشگل چه میخندید،عوضي

 با ستمت برگشت و کرد حس نگاهم سنگیني که بودم اشخنده محو

 به سري دادن تکون با زد لبخندي بعد ولي کرد تعجب اول دیدنم

 ...ماتخت سمت اومد دوستاش

 همه به شد نزدیک شد ترعمیق لبخندش که شدم بلند جلوش ارادهبي

 ...کرد گرمي پرسياحوال شوهرخاله و بابا با و کرد سالم

 ...زیبایي ملکه بهبه:بوسید اروم گرفتم دستم سمتم اومد
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 ...بوده امین کرده تعریف ازم همیشه که کسي انداخت،تنها گل لپام

 کرد نزدیک سرش همه چشم از دور که کردم نگاش خجالتي لبخند با

 ...میشي خواستني میکشي خجالت وقتي:گفت اروم

 ...چیه حس این اه گرفتم گر باز بوسید گونمو خنده با بعد

 ...ما پیش بیا پسرم:بابا

 دیدم چندسال بعد رادش،دوستام اقاي مرسي:گفت احترام با امین

 ...میشن ناراحت

 پدرت،هرجور جاي منم پسرم باش راحت:زد ايپدرانه لبخند بابا

 ...راحتي

 ...خخخ بابامهدي سالم میگه میاد میشه،فردا پرو االن این وااایي

 تخت رو نشستم شد دور ازمون گفت اياجازه با و زد لبخندي هم امین

 اشخانواده براي خدا...خوبي پسرچه ماشاال ماشاال:گفت مامان که

 ...داره نگهش

 ...ماشاال اره:خاله

 ...چیه فامیلیش دخترم:بابا

 ...فدایيفدایي،امین اممممم-

 ...واقعا؟:مامان

 ...چي براي اره-

 اقا قدراین نیلوفرجون پسر نمیکردم فکر اصال ماشاال:زد لبخندي خاله

 ...باشه

 ...جاااان؟:یاسمین منو

 ...نیلوفرجون پسر امین اقا اینکه مثل اره:خندید مامان

 ...وحامدفدایي؟ رستگار نههه؟نیلوفر-
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 (...خالم شوَور)مهران منو شریک حمید اقا اره:بابا

 ...ماشاال دراومد هم اشنایان از بهبه+

 با خورد زنگ امیرحسین گوشي که اوردن نهار باالخره تا خندیدن همه

 جونم:داد جواب گوشي بعد کرد خالهشوخر به نگاه یه شماره دیدن

 ...مامان

 چه شدم کر منم که کشید جیغ همچین فرنوش خاله همون یا مامانش

 ...امیرحسین به برسه

 ...میکشي جیغ چرا من مادر:امیرحسین

.... 

 کردم غلط:امیرحسین
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 چرا شما خب بابا:گفت امیرحسین که شد بلند فرنوش خاله جیغ باز

 ...نیومدین دیشب

.... 

 ...میدونستم کجا از مادرمن خب:امیرحسین

.... 

 ...کن صبر چشم چشم:امیرحسین

 امتیکه تیکه االن بدین جوابشو من جان:شوهرخاله به داد گوشي بعد

 ...میکنه

 مغرور امیرحسین نمیشد باورم خنده،اصال از بودیم ترکیده میگي مارو

 ...بترسه فرنوش خاله از

 ...چیشد؟:گفتم که کرد قطع چندمین بعد و داد جوابش شوهرخاله
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 شام براي اینکه و بود عصبي خانامیرحسین دست از هیچي:شوهرخاله

 ...کرد دعوتمون

 ...میده حال بیشتر دریا لب زیاد تعداد ایول:همبه کوبیدم دستام

 ...بیرون رفتیم و خوردیم نهارمون بعد

 چرت هم میزدن،بقیه فک ترابزرگ چمنا رو نشستیم پارک رفتیم

 ...شدم خیره اسمون به بودم کشیده دراز چمنا رو منم میزدن

 چندتا وتوکتک بود هم اگر نداشت وامدرفت کسي و بود خلوت پارک

 ...میشد رد ادم

 قلب شبیه ابر یه که میکردم ایجاد ذهنم تو مختلف شکالي ابرا با

 ...و خرگوش مثل یکي...شد درست

 ...میکنه فوران ادم خالقیت بهتر بیکاري بودن،از قشنگ خیلي

 رفتم همه خونه داخل برگشتیم هم پارک تو تشستن ساعتیک بعد

 ...حموم داخل چپیدم هم من ازظهربعد خواب

 که ايبیرون،حوله اومدم حوله با راحت خیال با بودن خواب همه چون

 ...میرسید باسنم زیر که بزور

 بود نزدیک نفریه به خوردم که بودم چسبیده سفت حوله بود پایین سرم

 ...خودش به چسبوند منو و شد حلقه کمرم دور گرمش دستاي که بیفتم

 ...شدم غرق ارمان هايتیلهجفت تو و کردم بلند سرم

 و شب رنگ به نافذ مشکي امین چشماي رنگ درهم تضاد رنگ دو

 ولي هست عمقش تو خاصي ارامش که ايتیلهسبز ارمان چشماي

 ...ارامش اینپرده غرورش

 رفته که فهمید میشد موهاش خیسي میکردم،از نگاش خیره خیره

 ...حموم

 ...بود کرده جذابش بود ریخته پیشونیش رو مو تار چندتا
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 لبهام رو اخر در و گذروند نظر از صورتم اجزاي تکتک چشماش 

 ...موند ثابت

 ...بود کرده داغ منم بدنش کرد،گرماي نگاه چشمام به دوباره

 واي اومدم،اي خودم به اتاقي در صداي با که بودم چشماش تو غرق

 ...بودم بغلش تو حوله با سرم توباغچه خاک

 پریدم حیاط پشت دوییدم ساختمون در طرف دپییدم شدم جدا ازش سریع

 ...کلبه تو

 کرد هنگ ارمان کنم فکر عملم،دیگه سرعت این با کرد کف خودم

 ...بدبخت

 ...چشمام جلو اومد صحنه اون باز که کشیدم عمیقي نفس بستم چشمام

 چرا نمیدونم بود خوبي حس ولي کنم فراموشش تا دادم تکون سرمو

 ...ولي

 ...اااوف میاد بدم پسرا از که داره،منم نامزد یارو شدما خل منم اه

 ...یاسمین کنار خوابیدم تخت رو کردم پرت خودم

                      *** 

 بپوشم دریالب براي میخوام که لباسایي و پوشیدم مهمونیمو لباساي

 ...بیرون رفتم گرفتم دستم گیتارمم و امکوله داخل گذاشتم

 ...بودن من منتظر اماده و حاضر همه

 که میشه سالي فرنوش،یه خاله خونه سمت رفتیم شدیم ماشینا سوار

 ...بود شده تنگ براشون دلم ندیدمشون

 امیرحسین همه از داخل،اول رفتیم زدیم زنگ رسیدیم ساعت نیم بعد

 ...باباش بغل پرید بعد ننش بغل پرید
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 دختر اورد،مژده چاي برامون جونمژده که نشستیم کردیم پرسي احوال

 بانمک هست،دختر میکرد زندگي اینجا و بود مسني زن که خانم ملیحه

 ...مهربوني و

 اهنگ داشتم مغزم تو منم میزدن حرف کلي همه خوردیم چایمون

 ...میخوندم

 بشه امشب شاید بخونم خودم از اهنگ یه میخواست دلم همیشه

 ...چمیدونم

 بقیه که طوري ولي میخوندم و میکردم کار اهنگ ریتم خودم با هي

 ...بودن بحث غرق قدراین نمیشد متوجه هم کسي نشنون،البته

 با اروم هم ذهنم،ریتمش تو اومد خفن اهنگ یه باالخره تا خوندم قدراین

 ...بشه خوب کن خدا میخونم همینو ایول اره کردم زمزمه خودم

 

 , ]??.??.?? ??:??[آرمان?یسنا

 ...(کردن فکر همون منظورش اسکل)بودم فاجعه عمق تو

 ...عمته اسکل هوي

 ...:|(تو عمه وجي من عمه)

 ...شدم قانع

 پریدم مترسه نفریه بلند جیغ با که بودم افکارم عمق میگفتم،تو داشتم

 ...قلبم گذاشتم دستم نفسنفس با هوا

 به بعد شدم خیره میکردن نگاه یاسي به بعد من به تعجب با که بقیه به

 ...حقته یني لبخند این میکرد نگام لبخند با که یاسمین

 ...وحشي؟ چته:زدم جیغ

 ...عمته وحشي+
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 ...ببخشیدااا البته:گفت سمتشو برگشت بابا اهماهم با

 کوچیک نه بزرگ عمه باش،فقطراحت دخترم نه:داد تکون سرشو بابا

 ...حله

 ...چته؟ خب:گفتن بعد خندید هم بابا که خنده زیر زدیم بلند حرف این با

 ...میکنم صدات دوساعت کجایي+

 ...بشم خالص شرت از بدم شوهر کي به تورو میکنم فکر دارم-

 ...شد جاجابه مغزم سرم،قشنننگ تو کوبید رومبل کؤسن و کشید جیغي

 ...داري چیکار بچم عه:مامان

 ...ادم؟ این خاله اخه+

 ...اوردمش طویله از اسبزغاله په نه:مامان

 ...ماماااان-

 ...مرگ:مامان

 ...سرکوچه خانم سکینه میشه نکنه ايقهوه مارو ننمون این

 ...شام بریم پاشین بسه:فرنوش

 اخرییینش نیست??از بیشتر سني رنج اینجا میز سر رفتیم شدیم بلند

 ...سالشه??که امیر باباي

 دنیابه ماهسه بعد یگانه بودن هول زیادي باباهامون جوونن،ننه همه واال

 ...دوسال بعد منم اومد

 هم بعدش اومد کیوان بعدش کرد،دوماه ازدواج زودتر سالیک همخاله

 ...االغ این

 ...سالشه??هم بابام سالشون??خاله و من ننه مه االن

 ...ساله??یسنا منم خدا نامنه،به بگین شما هولن میگم
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 ...رفت شدم میکنمااا،خل فکر چیزایي چهبه غذا موقع منم

 ...(نمیري)خوردم هالکشیم،دوبشقاب منویگانه که بود قیمه شام

 ...هنوز امزنده نترس

 چاغ بخوردم،المصب تکون نمیتونستم میشدم خفه داشم دیگه شام بعد

 ...باشه خوش دلمون نمیشیم هم

 ...پرمتو نیستم قلیونني هم زیاد

 قلیون فرفر:گفت فرنوشخاله روبه کردم هوس بدجور قلیون گفتم اخ

 ...دارین

 هم قلیون جونم یسیس بله:خندید فرنوش گه کردن نگام تعجب با پسرا

 ...داریم

 دریا لبه بریم پاشین په:گفتم کنه چاق برامون که کرد صدا خدمتکار و

 ...میچسبه اهنگ و قلیون

 لبه رفت بقیه همراه دست به قلیون(خدمتکار)گلي و کرد موافقت همه

 ...ساحل

 پوشیدم مشکیم تیشرت رو دراوردم سوئیشرتمو امکوله تو از رفتم منم

 از برداشتم سرم،گیتارم رو گذاشتم سوئیشرتمو کاله شالم جاي به و

 ...شدم خارج خونه

 تاسه و نبود اختصاصي ساحل ساحل،این سمت رفتم پشتي حیاط از

 ...بودن،اینجان اینافرنوش همسایه که هم دیگه ویال

 گرفتم یاسي از قلیون کنارشون رفتم بودن،منم کرده روشن اتیش پسرا

 ...کشیدم

 ...داخل ببریم بعد تا کردیم جمعش شدیم زده ازش اینکه بعد

 ...اهنننننگ+
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 ...درد-

 ...بیاد جا حالمون بخون اهنگ دخترم میگه راس:مامان

 کردم شروع بود ذهنم تو که موسیقي کردم،و کوک گیتارم زدم لبخندي

 ...خوندن و نواختن به

 ...میاد تو بي دیگه روز یه بازم »

 ...میخواد رو تو دلم بدجوري نیستي

 ...باشم اینجوري که قسمته شاید

 ...شم جدا تو از من اینجوري سخته خیلي

 ...داشت دوستت همه این اینجوري من مثل کي

 ...میذاشت هات شونه رو سرشو من مثل کي

 ...نمیذاشت هم رو چشماشو تو بي لحظه یه

 ...دارم دوستت هنوز باز ولي نیستي اینکه با

 ...نمیذارم جات به رو هیچکي نیستي اینکه با

 ...انتظارم چشم من ولي نیستي من پیش

 میاد تو بي دیگه روز یه بازم

 میخواد رو تو دلم بدجوري نیستي

 باشم اینجوري که قسمته شاید

 شم جدا تو از من اینجوري سخته خیلي

 داشت دوستت همه این اینجوري من مثل کي

 میذاشت هات شونه رو سرشو من مثل کي

 نمیذاشت هم رو چشماشو تو بي لحظه یه
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 دارم دوستت هنوز باز ولي نیستي اینکه با

 ...نمیذارم جات به رو هیچکي نیستي اینکه با

 نهال_من مثل کي اهنگ...)«انتظارم چشم من ولي نیستي من پیش

 (سلطاني

 بابا اومد پسرا زدن دست و دخترا جیغ صداي تمومش اهنگ اینکه بعد

 ...بود دخترم،عالي ایول:گفت

 ...بود؟ خواننده کدوم مال+

 ...خودم-

 ...خودت؟:امیرحسین

 ...رسید ذهنم به این بخونم چي ببینم کردم فکر خونه تو اوهوم-

 ...بود عالي باوافرین+

 دهن یه بده خوبه هم ارمان صداي:گفت مهرگان که کردم باز نیشمو

 ...بخونه

 ...اصال بابانه من:گفت که کردم نگاه ارمان به

 ...بخوني باید کردي غلط:امیرحسین

 به کرد شروع گرفت ازم دادم بهش گیتارم که ردنک تشویق همه

 ...نواختن

 ساحلش تو میچرخه طرف هر که دریایي مثل تنهایي،شدم این از امان»

 ...تویــــــي

 «...تویـــــــــي مقابلش اینه فکر تموم آیینه هر قلب میبینم،تو سرابتو

 اختیار بي بود عالي میخوند،صداش حس تمام با بود بسته چشماش

 ...نیست من رویاي زندگي این ببین منو خدا»کردم همراهیش
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 رویامو ببین منو ببین،خدا منو نیست،خدا من جاي اینجا میدونم

 ...شبهام به برگردون

 ...«ببین منو خدا ببین منو میخوام،خدا تو از زندگیمو من

 بودم کسي اولین ارادهبي شد تموم اینکه بعد کردم همراهیش اخرش تا

 ...زدم دست براش که

 ...پسرم عالي صدات ماشاال:گفت مامان که کردن همراهیم هم بقیه

 کالم بي اهنگ زدن به کردم شروع منم دستم داد گیتار و زد لبخندي

 ...فازي یه تو رفت هرکي
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 کجا نیست نامردا،معلوم پیچوندن...شدن محو کال که هم باباها مامان

 ...(فضولي؟)رفتن

 ...نه

 ...(خفه په)

 ...میدونم زیادي ما،محبتش وجدان اینم بعله

 تو چپید هم اوینا مهرگان بغل تو رفت ثنا کشیدن دراز ِشن رو پسرا

 ...آروین بغل

 ...اینا دیشب نبود،اصال حواسم اوهاوه

 ...شدم چیه،خاله جریان جوووون:گفتم اویناروبه و زدم شیطاني لبخند

 زیر زدن همه که شد سرخ خجالت از بعد کرد نگام تعجب با اوینا

 ...خنده

 ...افتادیم عروسي یه جوووون+

 ...عهههه:آوینا
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 ...مررررض-

 ...نکنا اذیت خانمم هوي:اروین

 ...راهوهمه این میره کي اوهوع+

 ...میشه حسودیتون خانوادتون دست رو موندین دوتا شما چیه:اروین

 ...عمرا...مااا؟:کردم جمع قیافمو

 کال این بهتون نخوره بر پسرا)چنده کیلو پسر است،اه عشق مجردي+

 (...بیشور

 ...بندازیم لیته ترشي بیارم دبه:گفت مهرگان که خندیدیم باهم بعد

 ...هوا رفت داد که باش ساق به کوبیدم محکم پام با زدم جیغي

 ...حقته:دادم تکون سرمون

 ...باشید پسر بدون میتونین طورچه واهواه:نازلي

 ...باشي نمیتوني تو که طورهمون:گفت پوزخند پا یاسمین

 ههههرفتم،اه بهش ايغرهچشم که کرد نگاه یاسمین به حرص با نازلي

 ...شده مرغ ن*ک شبیه داره پروتز لباش منچندش،سه کنه دختره

 چشماي اختیار شدم،بي خیره تاریک اسمون به یلسي پیش کشیدن دراز

 ...بست نقش جلوم امین

 ...امین چشماي هم داره ارامش ارمان چشماي مسخرس،هم خیلي هه

 وگوشمچشم منم و داره نامزد ارمان اینکه اخالقشون،و تفاوتشون تنها

 ...استبسته

 ...دارم دل دخترم یه منم خب است،ولي عشق مجردي بگم شاید

 رنگ به لباسي رو نگین مثل درست میدرخشیدن اسمون تو هاستاره

 ...بود لباس این نگین ترین بزرگ ماه و شب
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 ...بود کامل ماه و بود چهاردهم شب امشب

 ...میداد بهم خوبي حس پاییزي خنک باد بستم چشمام

 ...حسم تو پرید پا جفت نازلي صداي که بودم احساسم اوج تو

 ...بدي کتتو میشه سردمه ارمان وااایي:نازلي

 ...که سرما از میمره ارمان خود االن پرو بچه

 لبخند هم نازلي،نازلي دور انداخت دراورد کتشو ناچاک ارمان

 ...بوسید اشگونه زد ايپرعشوه

 ...داند خدا میکنه تحمل اینو چجوري میسوزه ارمان برا دلم اه

 ...بود تنش تیشرت یه فقط هم ارمان میومد سردي خیلي باد

 به بعد دستم به نگاهي اول سمتش گرفتم دراودم سوئیشرتم اراده بي

 ...کرد نگاه صورتم

 ...میشه سردت بپوش بگیر-

 ...گرمم نمیخواد:ارمان

 ...خان مغرور  بگیر-

 ...بود گرمم کشیدم،راستش دراز خودم اششونه رو انداختمش و

 ...حسم تو رید یکي باز که فاز تو رفتم باز بستم چشمام

 ...سه ساعت داخل بریم پاشین جییییییغ+

 ...دیگه شینخفه بگیره ارامش ادم نمیزاره دودقه بگیري مرگ اي-

 نمیزارن نشستم،واال سنگ تخته یه رو شدم دور هابچه از شدم بلند بعد

 عر بعد بدم گوش دریا امواج به حس تو برم رمانا تو دختراي مثل منم

 ...کنم گریه عر
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 یاسي شدن بلند اوناهم برگردوندم سرم که رفتن بهم ايغره چشم هابچه

 ...مرگت خبر بیا اینجا میخوابیم امشب االغ هوي:زد داد

 ...باشهههه-

 رفته بدجور شدم،امشب خیره دریا به کردم بغل زانوهام منم رفتن همه

 ...خو ادمم چیه؟منم...حس تو بودم

 نگاه افتاد شونم روچیزي کردم احساس که زانوهام رو گذاشتم چونم

 ...بود ایستاده پشتم که ارمان و بود سوئیشرتم کردم

 ...میشه سردت بگیر:ارمان

 ...مرسي-

 ...ویال طرف رفت شد دور ازم ايدیگه حرفهیچ بدون

 شدم بلند میکنم سق وع سرما از دارم دیدم نشستم،بعد ساعتي نیم یه منم

 ...ویال سمت رفتم

 دیگه بغله بودن خوابیده پذیرایي تو هابچه و بود گرفته سکوت جاهمه

 ...(نباشید منحرف)هستن اتاق داخل بزرگان

 میدم ترجیح خوابیدم،واال کشیدم دراز کاناپه رو گوشه یه رفتم منم

 ...بخوابم فقط بدم پوالمو

 

 , ]??.??.?? ??:??[آرمان?یسنا

 [بـــــعــــد مـــــاه ــــک1یــــ]

 بریم دوماه مدت به قرار فردا جون اااخ خونه داخل پریدم جیغ جیغ با

 ...دبي،هووو

 و میشه ا*ض*ر*افضولیم اینکه سفر،هم میریم اینکه خوشحالم،هم خیلي

 ...کیه گروهم هم میفهمم
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 ...دبي،هوهو میریم هوهو جووووون اخ-

 که نه:گفت و میداد تکون سرشو تاسف با یاسمین و میخندیدن وآویناثنا

 ...همین براي ندیدي دبي عمرت تو اصال

 ...نــــــــــــه:گفتم لودگي با و خندیدم

 برسرت خاک معني به دستشو هم شدن،یاسمین زمین پخش وآویناثنا

 ...اتاق سمت رفت داد تکون

 ...میگم؟ دروغ مگه چیه-

 ...اصلـــــا:خودم نثل خنده با آوینا

 تو یاسمین همیشه اتاق،مثل تو رفتم کردم نثارش ايدیوونه خندیدم

 ...بود حموم

 ...راهرو داخل حموم رفتم برداشتم حولمو منم

 ...کردم فکر ماهیک این به کشیدم دراز وان تو

 شبي چه شب اون که پیشمون،واي اومد امین ویال برگشتیم که فرداش

 ...دهنم تو اومد قلبم بود

 [شـــمال بــــک فــــلش]

 گردنم به داغي نسیم کردم احساس که بودم بیداري و خواب تو

 ...میخوره

 باز چشمام میگیرم گر دارم دیدم دیگه کنم،ولي باز چشمام نداشتم حال

 ...کردم

 ...شدم روروبه مشکي گوي دو با که

 ...عقب بره بترسه فرد اون شد باعث که نشستن سیخ جام تو سریع

 ...کیه بدم تشخیص تونستم کرد عادت تاریکي به که چشمام

 ...نزدیکي؟ این من،به اتاق تو میکن چیکار اینجا بود،ولي امین
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 ...میکني؟ چیکار اینجا تو:گفتم تعجب با

 گردنم به داغش نفساي فقط نمیزد حرف شد نزدیک بهم اروم

 ...میخورد

 ...امین-

 ...امین جوووون:امین

 ...خوردن مشروب پسرا با افتاد یادم اینجوري،یهو چرا این واااایي َهي

 ...حیارفت،بي شدم بدبخت اوه اوه اوه

 بشه،ولي جدا ازم که دادم بهش فشاري و پهنش سینه رو گذاشتم دستام

 ...انگارانگارنه

 زمین،امین رو پام و بود تخت رو بدنم که بود شده نزدیک بهم جوري

 ...بود زده خیمه روم هم

 از کردم،ولي کج سرم که میشد نزدیک اروم سرش شد خیره چشمام تو

 ...گردنم تو فروکرد سرش شانسم

 مستي امین،تو نکن:گفتم اروم میدادم تکون خودم بدنم حساس جاي

 ...امین میکنم خواهش

 نگاه چشمام تو و کرد بلند سرش زد گردنم رو ریزي بوسه

 ...بود امتحان یه نخوردم،فقط مشروب من هوشیارم:کرد

 ...بیرون اتاق از دویید خنده با امشده گرد چشماي جلو و

 [حــــــــال زمـــــان]

 میکنه پرپر منو میاد پرو کنم،بچه اشتیکه تیکه میخواست دلم که اخ

 ...میره

 ...نبود مست میدادم،بیشور وا میرفت پیش دیگه یکم
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 گردنم رو لباش داغي هم نکردم،هنوز تجربه تاحاال که بود حسي ولي

 ...یادم

 ...رفتم فرو خال تو بستم چشمام بستنقش لبم رو لبخندي اختیاربي

 ...میداد حرص منو و مینداختدستم امین هرروز دیگه شب اون از

 ...میشد درهم بیشتر ارمان اخماي هروز و

 ...میشد ترمحکم وآوینااروین دوستي و بیشتر وثنامهرگان عشق

 تفاوت بي و حسبي چهره یاسمین،و به امیرحسین جدید نگاهاي اما و

 ...کال نداره حس این موندم اطرافش،من پسراي تمام به یاسمین

 زیر پریدم شدم خارج وان میلرزیدم،از داشتم بود شده سرد اب دیگه

 ...شستم کانل خودم کردم خالي سرم رو شکالتم رایحه با شامپو دوش

 شام داشتم اشپزخونه تو هابچه اتاق داخل رفتم بیرون اومدم

 ...میخوردن

 ...نگو که دارم ذوق قدرباشیم،این فرودگاه باید صبح هفت ساعت فردا

 انگار دارم ذوق قدراین چرا نمیدونم رفتم،ولي دبي چندباري یاسي با

 ...بشه عمرم سفر بهترین قرار

 قرمزم وشلوارکتاپ بدنم رو کردم خالي داشتم لوسیون هرچي اتاق تو

 ...اشپزخونه تو رفتم پوشیدم

 ...بودین،خوردیم گرفته پیتزا بیرون از شام

 تا ما و بود یازده ساعت کردم نگاه ساعت به میز کردن جمع از بعد

 ...خخخخ سفر براي بودیم لباس خرید درحال ده ساعت

 ...الالبوس،جیش، اتاق تو رفتم هابچه از بخیريشب بعد

 

 , ]??.??.?? ??:??[آرمان?یسنا
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 اومدم...و دشویي تو شدن،رفتم بیدار خواب از شنگول و شاد صبح

 ...بیرون

 ...شدم خاضر خودم کردم بیدار هم بقیه جیغ جیغ با بود? ساعت

 کیف...سفید صورتي شال و سفید??شلوار و صورتي باز جلو مانتویه

 ...بود سفید صورتي هم کفشم و

 خب  زدم،اممم لبام به خوجلمم قرمز رژ و زدم چشم خط اینه جلو رفتم

 ...حاضرم

 که شدیم خارج خونه از برداشتیم شدن،چمدونامون حاضر هم بقیه

 ...راهرو تو ریخت ادم ایل یه شد باز هم ارمان خونه در لحظه همون

 ...بودن؟ اینجا دیشب اینا علي یا

 ...توش میره پشه ببندین...زهرماااار:گفتم که کردن نگامون باز نیش با

 ...بروباو ااایش:اروین

 پسرا بعد رفتیم دخترا ما شدیم،اول اسانسور سوار کردم نگاش پوکر

 ...اومدن

 ...ارمان به چسبیده دوقلو چسب میکنم،مثل حساب پسرا جزو هم نازلي

 ...فرودگاه رفتیم شدیم اژانس سوار

 ...خبرهچه ادم همه این جعغريریحانه یا

 صحبت و بودن دانشجوها پیش هم دیگه استاد چندتا و مرتضوي استاد

 ...میکردن

 دوستان خب:کرد شروع استاد که کردیم سالم و سمتشون رفتیم ماهم

 و دانشگاه طرف از شده داده اختصاص برامون که هواپیمایي با االن

 اما و...میشیم مستقر استارسیتي هتل تو تو میریم دبي به شهرداري

 دوماه این تو میکنم،خب مشخص گروهاتون رسیدیم وقتي اینکه

 میتونید که استهفته اخر روزسه هم خودتون براي ازاد روزهاي
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 اینکه و سرمیزنیم ساخت درحال هتل به روزها بقیه برین،و هرجایي

 ...باشیم داشته خوبي سفر امیدوارم خب سرجاش هم کالسهاتون

 اینکه ازادیم،و روزسه حداقل خوبه شد،هیییي دور ازمون لبخند با بعد

 ...ااایش هست کالسهامون اااه

 که هردفه میکرد،اااخ نگام باز نیش با دیدم امین که چرخوندم چشم

 ...کنم خفش میخواد دلم میفتم شب اون یاد میبینمش

 ...نیشتو ببند:کلش پس زدم یکي سمتش رفتم

 ...میزني چي برا اخ:امین

 ...کردم فراموش شب اون نکن کوفت،فکر-

 ...بیا کوتا گذشته ماه یه اقا میکني ِسیر گذشته در هنوز اوووو:امین

 دیگه کرد،بعله قفل دستاش بین دستامو زد مایيمرگمکش لبند بعد

 ...شدیم صمیمي اینگونه

 پیج پرواز شماره که هابچه سمت رفتیم باهم بازوش به دادم تکیه سرم

 ...بود کنارم امین خوبم شانس از و شدیم هواپیما کردن،سوار

 ...پاش رو گذاشت دستمو کرد نگام لبخند با که شونش رو گذاشتم سرم

 ازش میکرد،که نگاه نازلي به کالفه و اخم با که ارمان به خورد چشمم

 ...بود شده آویزون

 ...میموني جاکیلیدي آویز شبیه که بگیري درد اي

 ...خوابیدم برسیم که موقعي تا خرس مثل بستم چشمام

                      *** 

 امین هايتیله با که کردم باز چشمام گونم رو دستي نوازشاي با

 ...شدم روروبه

 ...رسیدیم پاشو:کرد نگام لبخند با
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 تحویل از بعد و شدیم خارج هواپیما از شدم بلند دادم تکون سرمو

 ...هتل سمت رفتیم بود منتظرمون که هایيون با چمدونامون

 ...و خواب اتاق تاسه با بود متري???سوئیت یه اتاقامون شدیم وارد

 بشه معلوم نشستیم البي تو االن اینکه و بود سوئیت یه تو هرگروه که

 ...کیه همگروهیمون

 یاسمین:اینا یاسي به رسید تا خوندن به کرد شروع استاد

 ...فراهاني نیلوفر_فرهمند ارشام_نیازي امیرحسین_حضرتي

 یسنا:اخر اسماي رسید تا خوندد گروهم،با هم کي با من پس زکي

 ...فدایي امین_ستایش نازلي_ارام ارمان_رادش

 ...بدبختم قدراین من چرا اخه خداااا اي تاسه این با من جااااااااان

 ...واااایي کنم چیکار میمون دوتا این چیزيیه امین حاال

 ...شدیم همگروه حداقل خوبه:سمتم اومد امین

 ...راضي خود از دوتا این با مخصوووصا اوهووووم-

 ...اششونه دور انداخت دستشو کرد ايخنده

 این به خورد چشمم بود، خودش گروه پیش هرکسي کردم نگاه بقیه به

 میکرد،گفتم نگاه امیرحسین به بارونستاره چشماي با همچین نیلوفر

 ...میده قورتش االن

 به پسر برسرش خاک میزد،اي حرف ارشام با تفاوت بي هم یاسمین

 ...کؤدن جیگري اون

 گفتهداخل،به رفتیم استاد زدن حرف از بعد دادن بهمون سوئیتارو کیلید

 ...میشد شروع کالسا فردا از بودیم ازاد امروز استاد

 اولین سمت رفتم بود،سریع قشنگ بود مشکي سفید ست داخل رفتیم

 داخل گذاشتم مرتب لباسام تخت رو گذاشتم چمدونم داخل پریدم اتاق
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 کفشاي با پوشدم ابي دارزاپ جینوشلوار طورتي پیراهن یه و کمد

 ...صورتیم عروسکي

 پر خوبه ااام کردم باز اشپزخونه،یخچال رفتم شدم خارج ازاتاق بعد

 ...بود

 ...بود نشسته کاناپه رو امین بیرون رفتم زدم گاز برداشتم سیب یه

 میکرد نگاه عاشقونه کردم،فیلم نگاه ويتي به دادم لم کنارش رفتم

 ...خل
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 ...نمیره؟ سر اتحوصله:گفتم و کردم نگاه ويتي به پوکر

 ...بهتر هیچي از:انداخت باال ايشونه

 زده گاز که اونجایي از درست و قاپید دستم از سیب حرکت یه تو و

 ...اییي خورد بودم

 ...بوداااا دهني-

 ...نیست مهم:گفت پر دهن با

 ...(نمیخوري خودت انگار میگي همچین حاال)نیست مهم و درد

 ...میخورم؟ چي من بیشور عه

 ( بود بقیه دهني منظورم چهمنبه منحرفي تو)

 ...اها

 ...کنیم چیکار خب:امین

 رو کردم دراز پاهام و خوابیدم چپکي کردم بلند اششونه رو از سرم

 ...کرد نوازش اروم پام رو گذاشت خودتونید،دستشو هم پاش،پرو
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 ...راحتم کردم،باهاش عادت بهش خیلي ماهیه این تو

 ...میگي چي نمیدونم،تو-

 نگاه چشمام تو میکشید زانوم رو تا نوازشگونه دستشو که همینجور

 ...گردش بریم بعد)...( رستوران بریم نهار:کرد

 ...باشه اممم:زدم لبخندي

 مبلدسته رو از پاهام که جوري خودش سمت کشید منو کشید،و دستمو

 ...بودم امین پاي رو تقریبا من و بود اویزون

 بیام اونشب مثلمیخوایي:گفت شیطنت با یهو بعد بوسید گونمو اروم

 ...درخدمتت

 ...حیابي:بازوش به زدم مشیدم جیغي

 برگشتیم اومد،هراسون چیزي شکستن صداي که داد سر بلندي خنده

 از لیوان و میکرد نگاه مابه شده خشک ارمان که آشپزخونه سمت

 ...بود افتاده دستش

 قرمزش،بگم چشماي و اخم به داد خودشو جاي  کمکم متعجبش چهره

 ...زدم زر نکردم سکته

 ...اینجوریه؟ چرا این:گفت زیرگوشم امین

 ...بگو منم به فهمیدي-

 خفیفي بود،جیغ شده سرازیر خون ازش که دستش به خورد چشمم

 ...ارمان طرف دوییدم و پریدم مبل رو از کشیدم

 چه این دیوونه اخه:دستش تو بود رفته شیشه گرفتم دستام بین دسشتو

 ...کنم ضدعفوني دستتو بیا نیگا شکستي،نیگا لیوان چرا کاري

 اخم با و کشیدم دستم از محکم دستشو که اب شیر سمت ببرمش خواستم

 ...کني دلسوزي برام تو نکرده الزم:گفت
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 گرفت دردم منم کشید،که بیرون دستش از شیشه نرمشي هیچ بدون و

 ...گرفت گاز لبش گوشه که ارمان به برسه چه

 ...کنار برو:گفت که سمتش برم باز خواستم

 ...میکنه عفونت شدي،االن دیوونه-

 ...نیست مهم:ارمان

 در شدن کوبیده صداي مین چندبعد و شد رد کنارم از و زد بهم ايتنه و

 ...اومد

 ...نمیکنم درکش کرد،واقعا اینجوري چرا

 ...برخوردش از شدم ناراحت جواریيکنم،یه کمکش میحواستم فقط من

 ...سطل داخل انداختم و کردم جمع زمین رو از هاروشیشه و شدم خم

 ...کرد؟ همچین چرا این:گفت تعجب با امین که پذیرایي تو رفتم بعد

 ...بریم حاضرشو برو نمیدونم،بیخیال:انداختم باال ايشونه

 و زد سوئیشرت یه و اتاق تو رفتم منم اتاقش داخل رفت شد بلند

 ...پوشیدم سفیدم کفشاي و ابي دارزاپجینشلوار

 ...گرفتم دوش عطرم با کردم سرم سوئیشرتمو کاله

 با سفید و ايسرمه تیشرت یه بود شده حاضر هم انین بیرون رفتم بعد

 ...بود دستش هم اسپرتش کت بود،و پوشیده مشکي جینشلوار

 ...نشده خارج اتاق از نازلي االن تا چرا تعجبم بیرون،در رفتیم باهم

 ...رستوران سمت رفتیم تاکسي با و شدیم خارج هتل از

 ماهي میتونستي که بود ايشیشه بود،اکواریوم باهالي رستوران

 ...ببیني...و

 ...بود سفید و ابي هم رستوران ست کل و
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 ...بود عالي اینجا هايدریایي غذاي و میز سر نشستیم

 بعدش خب:گفتم بشه حاضر تا شدیم منتظر دادیم سفارش ماهي جفتمون

 ...بریم؟ کجا

 بریم اممم:شد خم جلو به و اشچونه زیر گذاشت دستشو

 ...بگي تو که هرجایي...سینما،شهربازي،و

 در اوردن داد،غذامون تحویلم یسناکشي لبخند که کردم نگاش شوق با

 ...خوردیم سکوت

 ...گرفتیم بلیط سینما رفتیم شدیم بلند کردن حساب بعد

 ...میخوري؟ چي:امین

 ...الوچه(گفتم ذوق با و)کرن،پاپ اممم-

 ...خرید الوچه لواشک برام کلي رفت بعد کشید لپم خندیدم

 شباي بهترین از گذروندیم،یکيخوش و چرخیدیم امین با کلي شب تا

 ...بود زندگیم

 خیلي من:گفت هم امین مبل رو دادم لم خونه برگشتیم وکوفتهخسته

 ...بخیرشب بخوابم میرم خستم

 گذشت خوش خیلي امین ممنونم ازت خیلي:زدم ايخسته لبخند

 ...بخیرشب

 سمت برم خواستم شدم بلند اتاقش،منم سمت رفت و کرد نگام لبخندي با

 ...آشپزخونه سمت رفتم کنجکاو اومد آشپزخونه از صدایي که اتاقم
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 که دیدم ارمان تعجب کمال در که داخل بود،رفتم روشن چراغش

 به بود،نگام کنارش هم مشروب نصفه شیشه و بود میز رو سرش

 ...میومد خون هنوز ولي بود شده خشک دستش رو خون افتاد دستش

 ...بخوره مشرپب ارمان نمیشد بود،باورم یک سمتش،ساعت رفتم اروم

 ...ارمان:صندلي رو نشستم شدم نزدیکش

 ...نکرد کاريهیچ نکرد،کال بلند سرش

 و خوابيبي زور کرد،از بلند سرش که گرفتم دستام بین زخمیشو دست

 ...بود شده قرمز چشماش مشروب روي زیاد

 ...دستت-

 عفونت نکن لجبازي:گرفتمش ترمحکم که بکشه خواست دستشو

 ...کرده

 ...مهم؟:زد پوزخندي

 دوستانه محبت رو نه،از:گفتم تفاوتبي خب ولي بود مهم چرا دروغ

 ...میگم

 ...متنفرم ترحم نیست،از نیازي:کشید دساشو

 و اخمو از غیربه ماه یه این تو متنفرم تو گنده اخالق از منم اااایي

 ...ندیدم ازش هیچي بداخالقي

 جلوش که کن نزدیک لباش به خواست برداشت مشروب شیشه

 ...نخور:گرفتم

 ...توچهبه:پس،زد دستمو

 ...کنم خفش میخواد دلم سرکشید،اوووف و

 دستش فشار خاطرکشیدم،به دستش از باحرص شیشه سمتش رفتم

 ...کرد خونریزي زخمش
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 معلوم بود شل بشه،خیلي بلند شد مجبور که کشیدم محکم گرفتم دستش

 ...مسته

 بدبخت میکنه عفونت نکن لجبازي:اب شیر سمت کشیدم دستشو

 ...میشي

 ...گرفت گاز لبش و گفت اخي سوزشش از که اب زیر گرفتم دستشو

 اتاق تو نازلي مرگ خبر اتاقش سمت شستم،کشوندمش دستشو احتیاط با

 ...بود من

 برداشتم اولیه هايکمک جعبه بیرون دوییدم تخت رو خوابوندمش

 ...اتاق داخل برگشتم

 ضدعفوني گرفتم دستشو نشستم تخت رو کنارش بود بسته چشماش

 ...بستمش باند وبا کردم

 ...میکردم حس نگاهش سنگیني مدت تمام

 ...داشت؟ لجبازي دیگه این-

 ...بود سطحي زخمه نبود،یه مهم:ارمان

 ...دندهیه لجباز(زیرلب)میگي راست که تو:کردمکج دهنم

 ...شنیدمااا:ارمان

 ...بشنوي گفتم منم-

 ...نکنااا نگاه اونجوري مرض:گفتم که رفت بهم ايغرهچشم

 مرض نگاهش،اي زیر میشدم ذوب کرد،داشتم نگام خیره نگفت هیچي

 ...کن نگاه اونور بگیري

 ...نشستم زهرماربرج این کنار هنوز چرا من اصال

 ...کن ول:سمتش برگشتم تعجب با گرفت دستم مچ که بلندشم خواستم

 ...برم میخوام کن ول:کردم اخم که باال انداخت ابروشو
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 که جوري خودش سمت کشید منو محکم بکشم،که دستمو خواستم و

 ...بغلش تو شدم پرت

 دیوونه:بود صورتش متريمیلي کردم،صورتم بلند اخم و تعجب با سرم

 ...شدي

 ...موند ثابت لبام رو و کرد نگاه صورتم اجزاي تکتک و نزد حرفي

 ...میده دستمون کار االن مست خدا،این یا

 گرفت سفت کمرم که بلندشم خواستم و سینش رو گذاشتم دستم

 ...نکن ارمان:گفتم

 ...شدم چشماش تو خیره کردم نگاش که نزد حرفي

 ابي من چشماي کنم ازدواج زهرماربرج این با زماني یه کن فکر خخخ

 .(..بگیر گاز زبونتو نکنه خدا)شودچه سبز این مال

 ...جیگري این به پسر چي برا مرض

 ...(داره نامزد کؤدن)

 ...میگي راس عه

 ...زشته برم بزار ارمان:اومدم خودم به

 خیمه و کرد عوض جاهامون حرکت یه تو خبیثي لبخند با و کرد نچي

 ...روم زد

 (...هیز)تره خوشگل باال از جووون

 یه بگو تو زرشک ولي دادم هولش عقب به سینش رو گذاشتم دستام

 ...بخوره تکون اگه مترمیلي

 ...ارمان:میشد ترنزدیک سرش هاملب به خیره

 ...هیییش:ارمان

 ...کنار برو عامو ضعیف قلبم من وااایي هیش،دردوهیش مرگو
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 ...شدم خفه لباش داغي با بزنم حرفي خواستم تا

 ...شدم اشبسته چشماي به خیره بسکتبال توپاندازه چشماي با

 ...شد بوسیدنم مشغول پرحرارت و نرم

 شد تر جري که زدم چنگ کمرش مبدم،به وا داشتم که میبوسید جوري

 ...بوسیدم ترمحکم

 ...چشمام تو شد خیره شد جدا ازم فهمید که اوردم کم نفس

 همراهي مثال یا نگرفت گریم رمانا رو دخترا بقیه مثل چرا دقیقا االن

 ...نکردم؟؟؟

 ...ارمان؟:همین شدم شوکه فقط

 ...بوسید لبم اروم و پیشونیم به چسبوند پیشونیشو

 ...چرا؟ چرا...نمیزنه تند تند اصال ندارم،قلبمم حسي هیچ چرا

 ...ارمان-

 بلندروم از کرد بلند سرشو سریع باشه اومده خودش به تازه انگار

 ...شد

 ...نشستم شدم بلند بودم شوک تو هنوز

 ...میکشید عمیق گرفت،نفساي دستاش بین سزش بود نشسته تخت لبه

 ...استکالفه که بود مشخص کامال

 ...ارمــ-

 ...بیرون برو:ارمان

 ...اما-

 ...بیرون برو گفتم:ارمان
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 داخل پریدم بیرون دوییدم اتاق از حرفي هیچ بود،بي باال یکم صداش

 ...اتاقم

 ...بود خوابیده خرس مثل نازلي

 ...نمیشد اینجوري بودي نامزدت پیش االن تو بگیري،اگه درد

 ...کشیدم دراز تخت رو کنارش و کردم عوض لباسم و کردم پوفي

 ...چشمم جلو اومد ارمان بوسیدن لحظه که بستم چشمام

 ...حسبيعاشقونه بود،ههه امتجربه اولین خب نبود،ولي حسي هیچ

 ...برد خوابم شدم وراون و وراین کلي از بعد
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 معلقم وهوازمین بین کردم احساس یهو که میبردم سر به ناز خواب در

 ...زمین خورد شپلق و

 بود معلوم خب بود،ولي تاریک شدم خیره اطراف به گرد چشماي با

 ...زمینم رو

 که جایي پاش و بود شده پهن نهنگ مثل نازلي کردم بلند سرم برزخي

 ...بود گذاشته خوابیدم من

 ...چندش وچلخل بخوابه،دختر نمیتونه ادمم مثل

 ...میاد بدم ازش کال ولي هاااانرسونده بهم ازاري االن تا

 از نمیمونم سالم شدم،امشب بلند جام از پوکر صورتم رو کشیدم دستم

 ...میندازه جفتک این،هي دست

 ...اااوف بخوابم حال تو مجبورم

 زدم اتاق ازحرص با برداشتم پتو و بالشت داخلش از و کمد سمت رفتم

 ...بیرون
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 ...نمیبره خوابم االن من مبل،اه رو کردم پرت بالشت

 خواب بیخیال کالس دیگه ساعتیه ونیمپنج اووف کردم نگاه ساعت با

 ...نیومده ما به

 که بیرون اومدم برداشتم حولمو اتاق رفتم کردم جمع بساطمبندو باز

 ...افتادم دیشب بوسه یاد و ارمان اتاق به خورد چشمم

 دراز وان تو حموم داخل رفتم دادم تکون شدما،سرمو خل منم اه

 ...کشیدم

 اومد ارمان و شد باز در یهو که میشستم خودم گرمه،اروم چه اخیش

 ...گردنش دور حوله و بود پایین سرش داخل

 بود کفي وان شکر خدارو کرد،وایي کپ دیدنم با باال اورد سرش

 ...میفرت حیثیتم وگرنه

 با فقط نمیخورد تکون هم ارمان همبه بودیم زده زل جوريهمین

 ...کرد نگاه بود اب تو که بدنم به بعد من به گرد چشماي

 ايخفه جیغ با میره خودم ابروي بکشم،دیدم جیغ خواستم اومدم خودم به

 ...بیرررون گمشو میکني نگاه طورياون چرا درد:گفتم

 ...بگیري میکرد،مرگ نگام همینجوري نخورد تکون

 تو خورد که کردم پرت دیدم،برداشتم صابون که چرخوندم چشم

 ...ادم جابه سنگه انگار،تختهنهانگار ولي شکمش

 ...بیرون برو ارمااااان-

 ...بیرون رفت اومد خودش به جیغم با

 ...اب داخل رفتم گردن تا رفتم وا بست درو تا

 ...شدم رفت،بدبخت نداشتم ابرو خدا واي



 زادهتدوین:فاطمه عابدین  mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 االن از اینم دیشب از کنم،اون نگاه صورتش تو چجوري من حاال

 ...وایي

 ریلکس خیلي بلکه نمیزد تندتند دیده منو ارمان اینکه از قلبم

 ...دیده منو پسر به انگارنهانگار

 و میزنه تندتند قلبش میبینه پسررو دختر رمانااین تو میگنچي پس

 ...هاااکشک میشن،همش خوشبخت دراخر

 دختري دارم،بنده حیا دارم ابرو جلوش،خا برم که میکشیدم خجالت فقط

 (عمت ارواح...)امبسته وگوشچشم

 ...اتاقم تو دوییدم پیچ حوله گرفتم دوش سریع کردم تخلیه وان شدم بلند

 ...نبود هال تو ارمان شد خوب اوووف

 بلند نازلي زنگ صداي با و بود شیش پوشیدم،ساعت لباسام سریم

 ...شد

 ...خوبه ادم اینم دادم،نه جوابش که گفت بخیريصبح

 که زد لبخندي دیدنم با بیرون اومد دشویي از امین دیدم که بیرون رفتم

 ...بخیرصبح:دادم لبخند با جوابشو منم

 ...توله بخیرصبح:کشیدم لپم

 اومدن،بهشون هم نازلي ارمان که چیدم میز اشپزخونه تو رفتیم باهم

 ...نمیکردم نگاه

 ...کرد کمکم هم امین که کردم جمع میز شد تموم وقتي

 استادا منتظر البي تو هم بقیه بیرون رفتیم حاضرشدیم اینکه بعد

 ...بودن

 بیارم گیرش بزار بود کرده فراموش مارو کال که بیشورن یاسمین این

 ...براش دارم
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 ...میکرد صحبت فرهمند ارشام با داشت

 داشت جذابي و مردونهچهره و بود خوشتیپي پسر کردم نگاه بهدارشام

 ...بود سالش??سرش خیر خب

 ...میدونم دقیق چه ههه بود ارشامهمسن هم امین

 ...کجاآبادنا بردمون و اومد استاد باالخره

 بود هتل همون کنم فکر که ساخت درحال پیکرغول ساختمان یه جاو

 ...ایستادیم

 بهتون که هتلي همون این دوستان خب:زدن ور کرد شروع

 هتل چند و هتل این گروهتون با که اینکه شما وظیفه امروز...گفتم

 این از که هتل یه طرح بزنید میخوایین که طرحي و کنید برسي دیگه

 ..کنید شروع خب باشه متفاوت و شیک واي باسه گرفته ایده تاسه

 ساختمون بعد دانشگاه رفتیم دوماه ما کال کردم،جااان نگاش باز دهن با

 ...بکشیم؟

 کمرم دور دستشو و بست بازم نیمه دهن و کنارم اومد خنده با امین

 ...چیکارم اینجا من پس:کرد حلقه

 ...دادم سوالتو جواب:گفت و خندید که کردم نگاش سوالي

 ...کردم فکر بلندبلند که باز پایین،اااوف انداختم سرم

 و رمان نیستیم که تو منو ففط بکشي،تازه خجالت نمیخواد حاال:امین

 ...ببینیم بریمدساختمان بیا حاال...میکنن کمک هم نازلي

 منم میگرفتن عکس ساختمان از ارمان و رفتیم؛نازلي چهارتایي

 ...میکردم یادداشت امدفترچه تو میداد امین که مهمي اطالعات

 ...کردیم دیدن و دیگه هتل یه استاد گفته به اینکار انجام از بعد

 و بود?:??ساعت هتل برگشتیم کوفته و خسته فردا اشبقیه که گفت و

 ...بود امگرسنه خیلي
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 ...گشنمهههه من-

 ...بخوري میدم پز امین غذاي االن:امین

 که کرد صدامون ساعتیه بعد و خندید که کردم نگاش خوشحالي با

 ...افتادراه دهنماب پاستا بادیدن و میز سر بریم

 ...دیگه بیا:خندید امین که کشیدم لبم رو زبونم

 با هم ارمان میخوردم ولع با اومدن هم وارماننازلي که نشستم سریع

 ...بود خنثي کال هم نازلي میخورد اخم

 خفه االن خودته مال همش بابا اروم:میگفت هي خنده با هم امین

 ...میشي

 ...نداره افتبم نمیشه،بادمجون چیزیم نترس-

 میز امین کمک با و شد خورده نهار خنده با خالصه

 

 , ]??.??.?? ??:??[آرمان?یسنا

 کدبانویي بود،ماشاال خوشمزه خیلي طالدستت:گفتم که کردیک جمع

 ...گرفتنه زن وقته هستي

 نمیکنم،و ازدواج ندم شوهر تورو گرفتن،تا زن تا کو اووو:خندید

 ...جایزم؟

 گونشو شدم اویزون گردنش از خنده با کرد اشاره گونش به بعد

 ...مرسي:بوسیدم

 ...خواهش:کشید بینیم

 ...نشستیم ونازليارمان کنار کاناپه رو رفتیم هم با و

 امین کنار و کردم تعارف همهبه بردم ریختم چاي شدم بلند مین چند بعد

 ...دادم لم
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 ...بغلش تو کشید منو و کرد حلقه شونم دور دستشو اونم

 اخم با کردم،همچین حس ارمان سنگین نگاه که شونش رو گذاشتم سرم

 ...کردم شکوفه خودم تو میکرد نگاه

 ببخشید یه با بخوابم،پس نزاشت هم االغ نازلي این میومد خوابم خیلي

 ...ااااخیش خوابیدم و تخت رو پریدم شدم جدا ازشون

 بزار واایي:دیده سرم باال امین که کردم باز چشمام دستي تکونتي با

 ...بخوابم

 ...خوابیدي ساعتپنج ببینم پاشو بخوابم بزار و کوفت:امین

 ...ساعت؟ چند:گفتم و نشستم سیخ گرد باچشماي

 ...هشت ساعت پاشو چهارساعت بهت میدم تخفیف:امین

 ...خوابیدم؟ همه این من وااایي-

 ...نخوابیدي دیشب معلوم اوهوم:امین

 ...اهوم-

 رفتم شستم وصورتمدست شدم بلند بیرون رفت بعد کرد نگام لبخند با

 ...بیرون

 ...کجان؟ بقیه پس:گفتم نبودن وارماننازلي

 ...خرید ببرتش کرد مجبور ارمان نازلي با هیچي:امین

 ...ههههه-

 ...بیرون بریم ماهم پاشو:امین

 ...کجا؟-

 ...و اتالنتیس هتل شام،بعد بریم خب:امین
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 کمدم تو از اتاق داخلرفتم...بشم حاضر تا دوییدم هم به کوبیدم دستمو

 هايبوت و تیرهابي شلوارلي و چرمکت با پوشیدم نازکي سفید پیراهن

 ...بود سانتيده اشپاشنه که باالزانوم تا بندي مشکي

 ...زدم لبام به صورتي رژ یه و کشیدو چشم خط هم ارایش

 و من رنگ همليبفتم،شلوارپس بود نزدیک امین دیدن با بیرون اومدم

 کفش و ابي کاله یه و بود کردهتا ارنجش تا استیناش که لي پیراهن

 ...میومد اینجا تا تلخش ادکلن جووون،بو مشکي ورني

 ...ندزدنت اممم:سمتم اومد زد لبخندي دیدنم با

 ...میشه نزدیکم کي دارم تورو تا:زدم لبخندي و شدم اویزون بازوش از

 ...شدیم خارج هتل از باهم و کرد ايخنده

 ...سنتي و شیک رستوران یه رفتیم و شدیم تاکسي سوار

 ...و هتل موزه،و رفتیم شام از بعد

 امین گفته به دراخر و کردیم وحالعشق شبنصف دو ساعت تا کلي

 ...دبي معروف بار سمت رفتیم

 خیلي که درصورتي کردم،و شروع کوچیک هايپیک با مشروب

 ...شدم مست امجنبهبي

 ...میخندید غشغش رفتارم و من دیدن با فقط و نخورد زیاد امین

 ...شدیم سوئیت وارد و هتل رفتیم کمکش با

 ...زمین میخورد میکرد ولم امین اگه که بودم مست قدراین

 ...بودم مست چون داشتم حقم و بود بد حالم

 ...جوووووونم امین:کردم حلقه امین گردن دور دستم

 ...بخواب اتاقت تو ببرمت بزار بده حالت جونم،یسنا:امین
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 پاهامم و باال کشیدم خودم و کردم ترتنگ دستم حلقه که بره خواست

 ...کردم حلقه کمرش دور

 ...یسنا:امین

 ...لرزید که بوسیدم اروم گردنش تو بردنم سرم

 ...میشي پشیمون مستي،فردا تو بسه یسنا:کرد کج سرش

 خیمه مبل رو کرد پردم که کردم فوت بوسیدم،نفسم اروم بهش توجه بي

 ...روم زد

 ...میدمااا دستت کار:امین

 ...لبش رو گذاشتم لبم زدم چنگ موهاشو و کردم نازي پر خنده

 ...کرد همراهیم بهش،که چسبیدم سفت که بزنه پسم خواست اول

 میکنین غلطي چه:شدم جدا ازش اومدم خودم به ارمان داد صداي با که

 ...دوتا؟ شما

 چه فهمیدم بشم،حاال بلند کرد کمک گرفت دستم شد بلند روم از امین

 ...واییي بود پریده سرم از کردم،مستي غلطي

 نامزدت به نباشه کاریت:گفت امین که پایین انداختم سرم خجالت با

 ...برس

 نفهمیدم بودو مست من:گفتم که امین یمت بیاد خواست کرد اخمي ارمان

 ...چیشد

 میدي توضیح بهش چرا:شونم رو گذاشت سرش کرد بغلم پشت از امین

 ...نداره ربطي اونبه

 درو اتاق تو رفت عصبي چهره با ارمان که دستش رو گذاشتم دستم

 ...چشونه اینا شنیدم امین پوزخند صداي و بست محکم
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 کشیدم خجالت که کرد نگام لبخند با خودش سمت چرخوند منو امین

 ...بود شیرین خیلي اممم:گوشم به چسبوند لبش

 بخواب برو:خندید که کردم پنهون سینش تو سرم خجالت از

 ...میدم جفتمون دست کار شیطون،االن

 ...خنده زیر زد بلند که اتاق سمت دوییدم شدم جدا ازش سریع

 ...درکبه کو نازلي شدم،وا اتاق وارد

 شده قرمز مطمئنم و بود شده شده داغ لپام اوفف نشستم تخت رو

 ...بودم

 ...کشیدم دراز تخت رو کردم عوض لباسام

 ...کردم،اوووف چیکار من خدا وایي

 خوبي حس هست هرچي ولي درانتظارم چي سفر این اخر نمیدونم

 ...دارم

 ...رفتم فرو عمیقي خواب به بستم چشمام

 , ]??.??.?? ??:??[آرمان?یسنا

 [بــــــــعـــــــــد مـــــــــاه و2د]

 بود هابرگه رو کردم،سرش نگاه امین به و کردم بلند خستگي با سرمو

 ...بود برده خوابش و

 ...دادم بدنم به وقوسيکش و کشیده ايخمیازه

 سر الجرعه و برداشتم اب لیوان یه و یخچال سمت رفتم شدم بلند

 ...کشیدم

 از بعد بود،باالخره شده قشنگ کردم نگاه طرح به و میز سمت برگشتم

 ..کشیدیم هتل امین منو وقفهبي تالش ماهیک
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 هم خودشون و میکردن کمک میاوردن که اطالعاتي با ارمان و نازلي

 ...کشیدن طرح یه

 بود هاساختمان دیدن هرروز کارمون نیافتاد اتفاقي خیلي دوماه این تو

 ...بود گذاشته استاد که هایيکالس و

 بخورم مشروب نداد اجازه امین دیگه بودم کرده مست که شباون از

 ...میکني بدبختمون نداري جنبه میگه

 ...کرد لفظي دعوا امین با و کرد اخم همش ارمان

 ...خوبي گاهتکیه و کردم،مهربون عادت خیلي امین به

 ...بودشده خسته خیلي کردم نگاه بهش

 نوازش کمرش رو گذاشتم دستم و نشستم کنارش اروم سمت رفتم

 ...میشي اذیت اینجا بیدارشو امین:کردم

 و شد بلند و زد لبخندي دیدنم کرد،با باز چشماز و کرد هومي

 ...برد خوابم کي نفهمیدم ببخشید اخ:داد خودش به وقوسيکش

 ...شد تموم هم کارمون تازه بودي خسته نیست،خب مهم:زدم لبخندي

 دور دستشو زد عمیقي لبخند که کردم اشاره نقشه به دستم با و

 ...بود عالي کارت ایول:انداختشونم

 ...داشتم تو مثل استادي-

 ...چي؟ پس:کرد نگام غرور با

 تا ازادمون روز فردا که بخواب برو پاشو پاشو:گفتم خندیدیم باهم بعد

 ...بخواب ظهر لنگ

 ...چنده؟ ساعت مگه:امین

 ...دوازده اجازتون با-

 ...گشنمه من:گفت و کرد نگاه تعجب با
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 ...شکمویي کنم جونتبهجون:شکمش تو زدم خندیدم

 ...گشنمه خب عه:امین

 ...کنم درست چي یه من کن جمع اینار پاشو بابا باشه-

 ...بدم شوهر تورو من خونه،کي افرین،کدبانوي:کشید لپم بالبخند

 ...بعد شدم عمه هروقت-

 ...(نفهمیدي برسرت خاک)شدچش وا کرد اخمي حرفم این با

 ...چیو نه

 ...(کؤدن پیچیوپیچ)

 ...عمته

 کج سرم که کرد جمع میز رو از کاغذارو و شد بلند اخمش همون با

 ...امین:کردم

 ...ببخشید امین:گرفتم دستشو که نگفت چیزي

 امین:خودم سمت برگردوندم گرفتم چونشو که نگفت چیزي باز

 ...کردم شوخي نشو ناراحت ببخشید،خب

 ناراحت:بوسید دستم زد لبخندي که کردم شرک گربه شبیه قیافمو بعد

 ...فنچولک نشدم

 ...جدیدم اسم:گفتم خنده با زدم لبخندي

 ...تو مني فنچولک اوهوم:داد تکون سرشو

 با دراوردم مرغ منم هال تو برد و کرد جمع وسایل باخنده بعد

 میز دیدن با اومد کردم صدا امین چیدم میز و کردم سرخ زمینيسیب

 ...کردن چهچهبهبه به کرد شروع و زد لبخندي

 کاري یه شب تا کالس بعد فردا من میگم:گفت که کردیم شروع نشستیم

 ...بیرون ببرتمت میام بعد دارم
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 ...کجا؟:پرسیدم کنجکاو

 ...فعال فردا تا خماري تو بمون:زد خبیثي لبخند

 ...اوووف که فضولي از میمیرم االن من بگیري درد اي

 همونجور)نمیشن خسته موندم من بیرونن هي که هم نازلي و ارماناین

 (...نمیشي خسته هتل تو تو که

 ...شدم قانع

 خوابید رفت امین بخیريشب بعد و کردم جمع میز شد تموم غذامون

 ...کپیدم رفتم و کردم وجورجمع وسایل منم

 ...ببرم میخواد کجا خا،یني میمیرم فردا تا من االن

 (...فضولي؟؟ مگه بچه)بره میخواد کجا خودش اصال

 (...بله بله...)کنجکاوي وجي،کنجکاوي،عزیزم وااایي

 ...اوردن تشریف عجب اومد،چه در صداي که بستم چشمام

 اتاق داخل بود کننده تحریک که نازلي عطر بوي و شد باز اتاق در

 ...پیچید

 ...ارمان به برسه میشم،چه تحریک این با منم

 ...خوابیدم منم گذاشت مرگشو کپه فهمیدم تخت شدن باالوپایین با

 

 , ]??.??.?? ??:??[آرمان?یسنا

 ...برمیگردیم فردا و اخر روز شدم،امروز بیدار همیشه مثل صبح

 کدوم نمیدونم هم رفته،نازلي صبح از هم شده گورگوربه امین این

 ..نیست هممهم البته گوري

 ...بود بود،خواب اومده دیر دیشب که ارمان
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 پسر مثل خواب بدم،تو قورتش دولپي دیدمش،میخواستم رفتمکه اااااخ

 ...بود هابچه

 ...هوا پریدم مترسه در شدن کوبیده با که میکردم نگاه ويتي داشتم

 یاسمین سرخ چشماي ال که کردم بازش شدت با و در طرف دوییدم

 ...بشم روح قبض بود نزدیک شدم روروبه

 ...ین؟..سم..یا-

 ...میکردن نگاهش نگراني با سرش پشت هم وآویناثنا

 ...یسنا+

 ...بیافتمپس بود کردن،نزدیک گریه به شروع هايهاي بغلم پرید و

 تکون سرشون ندونستن معني به که«چشه؟»گفتم سر با دخترا روبه

 ...دادن

 ...بیاره اب رفت هم ثنا مبل رو نشوندمش و داخل بردیمش

 چشماي شده باعث کي خوشگلم برم،ابجي قربونت:کردم نوازش ککرش

 ..الهي برم قربونت بشه خیس ایتتیله

 بود بار دومین زندگي سال??این تو میکرد گریه فقط نمیگفت هیچي

 یه پوکوند زد خرسش کیوان که بچگي تو بار یه...میدیدم یاسمین گریه

 ...االن هم بار

 ...میکرد هقهق فقط و اومد جا نفس که خورد قلوپاورد،چند اب ثنا

 ...بود اومده کردههول هم ارمان یاسمین گریه صداي با

 ...میکني؟ گریه چیشده،چرا یاسمین:ارمان

 زیر زد باز ارمان دیدن با هم یاسمین گرفت دستاشو زد زانو جلوش

 ...گریه،وااا

 ...بگو بهم نکن،چیشده گریه جونم برم،ابجيقربونت:ارمان
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 و ارمان؟ارمان این بشقاب،نههههه اندازه بود شده چشمام میگي منو

 تو اینو من بیار خودکار یکي خالق نگراني؟جلل و مهربوني؟ارمان

 هارهار)میشه معروف«ارام ارمان نگراني»کنم ثبت گینس

 ...(میکن میس گینس من کن،واسه جمع یاسمین به خندیدیم،هواستو

 ...(هست،خفه که همینه)عصاب؟بي قدراین چرا وجي

 ...داریم وجدان دارن،ماهم وجدان بله،همه

 ...چته؟:بهش زدم زل اومدم خودم به ثنا جیغ با

 ...میکنم صدات دارم ساعت یه کجایي هناق:ثنا

 ...چته؟ حاال خا-

 ...بنداز یاسمین به نگاه نداري،یه که رنگي کو:آوینا

 میکرد،ارمان نگام داشت گریه،پوکر اوج تو که کردم نگاه یاسمین به

 ...بود محو افق بهتر نگم کال هم

 ...جانم:کردم باز نیشمو

 ...زهرمار+

 ...این مرگشه چه گریه،عه زیر زد باز و

 ...حضرتي یاسمین گریه اول قسمت از دوم سکانس:ثنا

 ...کوفت:کرد ايخنده تک گریه میون یاسمین

 ...چیشده؟ ببینم حاال،بگو خب:ارمان

 نزني حرف کال:گفتم که شد شدیدتر اشگریه باز حرف این با

 ...تريسنگین

 ...خدابه شدم الزم شلوار که رفت بهم ايغرهچشم

 ...یه..با..دمش..دي:گفت گریه با



 زادهتدوین:فاطمه عابدین  mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 ...دیدي؟ کي؟کیو:گفتم که شد بیشتر اشگریه و بده ادامه نتونست

 ...تره..دخ..یه..با+

 ...خا،دیوانه نمیکنه تعریف هم ادم مثل بمیري اه

 ...کاروانسرا نیست که اتاق بهاومد،به در صداي باز

 که باال اورد بود،سرش پایین سرش پسر یه که کردم زاز در رفتم

 ...ارشام اینکه عه شد نمایان نگرانش چشماي

 ...اینجاست؟ یاسمین:پرسید نگراني با

 ...خالي؟خالي خانمي،چیزي جااااان،یاسمین؟یه

 با داخل اومد ببخشیدي با که دادم تکون سرم گرد چشماي با همینجور

 ...سمتش رفت یاسمین دیدن

 اشتباه تو گفتم دیدي...دیدي:بغلش پرید شد بلند ارشام دیدن با هم یاسمین

 ...دیدم دیدمش،خودم خودم میکني،ارشام

 ...دلم عزیز دیدي اشتباه باش،حتما اروم الهي برمقربونت:ارشام

 میبوسیدم همدیگه هااا،داشتناشتباهي چه:سینش رو زد محکم یاسمین

 ...ارشاااام میبوسید منو عشق داشت ارشام،دختره

 چشماي با ماهم کرد بغلش ترسفت هم شد،ارشام شدیدتر اشگریه باز

 ...که میکردیم نگاشون پذیرایي میز،وسط اندازه

 [یـــــــــــاسـمـیــــــــن]

 [قــــبــل مــــاه ــــــک1یــــــ]

 یاسمین:سرم پشت هم ارشام شدم خارج اتاق از عصبانیت با

 ...صبرکن،یاسمین

 تکراري حرفایي میخوایي هااا،بازچیه زدم جیغ شدیم خارج که هتل از

 ...ندارممم دوسش من من بزني،عزیز
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 ...کني باور نمیخوایي داري،ولي دوسش:گرفت دستم اخم با

 ...نمیفهمي؟ چرا ندارم دوسش من نه:کشیدم بیرون دستشو از دستم

 بکشي نیلوفر شد،میخواستي نزدیکش نیلوفر وقتي چرا پس:ارشام

 ...هاا؟

 ...بودم عصباني خب-

 اخالقاتو پس دوستتم سالیاسمین،سه خواهشا نگو دروغ من به:ارشام

 نداره خبر هم کسهیچ و شدیم اشنا مالزي تو ارشام منو...)میشناسم

 (...یسنا حتي

 بود،کسي تاریک هوا زمین،چون رو نشستم اسکله به بودیم رسیده دیگه

 ...نمیدید

 ناراحت چي از من کوچولو خواهر:کرد بغلم و نشست کنارم هم ارشام

 ...هوم؟

 فکرو این شدي حساس تو ندارم بهش حسي من خدابه ارشام-

 ...میکني؟

 دختري هر نزدیک نداري،چرا دوسش اگه:گرفت دستاش بین صورتن

 که ماهسه االن تو باش منطقي یاسمین میکني،هوم مشت دستاتو میشه

 بیزاري،اما میشه دختري هر نزدیک اینکه و...میشناسي امیرحسین

 ...داري دوسش که کني پیدا ایمان قلبت به نمیخوایي

 ندارم،علي قلبي دیگه علي بعد من ارشام،مطمئنم ندارم دوسش من نه-

 تو کردم زندگي مالزي که ساليسه شد،من تموم رفت و کرد خورد منو

 ...ارشام شدم خورد کودکیم اوج

 

 , ]??.??.?? ??:??[آرمان?یسنا
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 به کوچولو فرصت یه نمیخوایي چرا:فشرد اشسینه به و کرد بغل سرم

 ...میبینه؟ امیرحسین وقتي میکنه بیقراري چه که بدي،میبیني قلبت

 ...نمیخوام ندارم دوسش ارشام،من نمیخوام-

 ...باشي مغرور کرد،عادت نمیشه کاري خودمي دنده یه خواهر:ارش

 ...ارشااام-

 ...میگم؟ دروغ مگه:خندید

 ...باش ارشام با حق شاید نگفتم،چمیدونم چیزي

 اسمش قلبم شدید ضربان و امیرحسین به نزدیکي میگه،اگه راست

 ...باشه میتونه چي پس نیست عشق

 ...نمیخوام دارم دوسش کنم باور که نمیخوام من ارشام با حق اره

 رو بود شده خم که نیلوفر دیدن با سوئیت هتل،تو برگردیم که شدیم بلند

 خفه دارم میکردم انداخت،احساس چنگ گلوم به بغض امیرحسین

 ...میشم

 ...بکشم نفس بود،نمیتونستم کم اتاق اکسیژن

 بلند صداي با و فهمید حالم که انداختم چنگ ارشام بازوي به

 بکش نفس برمقربونت بکش نفس عزیزم یاسمین،یاسمین:گفت

 ...یاسمین

 امیرخواست سمتمون اومدن شدن،بادو ما متوجه هم ونیلوفرامیرحسین

 ...انداختم چنگ ارشام بازوي به باز که بزن حرفي

 و اتاق تو برد و کرد بلند دستاش رو منو سریع میشدم،ارشام خفه داشتم

 پیشونیمو تخت رو گذاشتم اروم اورد،ارشام اب برام نیلوفر

 ...چیشدي؟ برم،قربونت:بوسید

 ...بکشم نفس شد،تونستم بهتر حالم خوردم داد بهم اب و
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 به برزخي و بخوره گره همبه امیر اخماي شد باعث که کرد بغلم ارشام

 ...میشه یني مرگشه،یني چه کن نگاه ما

 ...نداره دوست منو اون نداره،نه امکان نهنه

 ...رفتم فرو عمیق خواب به شد بهتر حالم دقیقهچند بعد

 [بــــعــــد مـــاه ــــــک1یـــــــ]

 ...خب؟:ارشام

 ...اوهوم:کردم نگاش زاري حال ب

 شده،قربونت عاشق من کوچولو خواهر:کرد بغلم و زد دلنشیني لبخند

 ...برم

 ...گرفت خندم خندید،منم که زدم خجولي لبخند

 با شد شل نیشش گوشي صحفه دیدن با خورد زنگ ارشام گوشي که

 ...داد جواب گوشي بارونستاره چشماي

 زد خودش قیافم دیدن با که بهش شدم خیره مشکوک و کردم ریزچشمام

 ...اتاقش طرف دویید تقریبا شد بلند چپعلي کوچه

 صداش که میخندیدم بلند بلند شدن زمین پخش حرکتش این دیدن با

 ...بخندي اب رو کووفت:شنیدم

 نخند عهه:بیرون اومد مینچند بعد که میزدم شد،قهقه بیشتر خندم

 ...دیگه

 ...بشه؟ باز نیشت شد باعث که برگشتهبخت یار ان کیست:گفتم باخنده

 ببینبش باید یاسمین وایي:رویا تو رفت مبل رو شد پهن زد لبخندي

 ...براش مشمیرم عاشقشم خوشگل خیلي

 ...کیه امد،حاال خوشمان بابا ایول مجنوني عجب اوهاوه-

 ...سارا:پایین انداخت سرش
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 ...میگي؟ راست ارشام وااایي:کشیدم جیغي

 ...کردم ماچش شاالپشاالپ بغلش پریدم که داد تکون سرشو

 ازم دوسال و شدیم اشنا مالزي تو همون که ارشام عمودختر سارا

 ...واال نشه مشکوک که کردم اشنا یسنا با سارا البته تربزرگ

 غلط من جلو داره،البته هم غرورش ولي احساساتي خیلي پسر ارشام

 ...باشه مغرور میکنه

 ...عاشقــ عاشقتم وایي-

 به ریدم که کرد نگام اخم با همچین امیرحسین به خورد چشمم که

 ...خودم

 عاشقشم،ولي که فهمیدم ارشام کمک به ماه یه این تو که بگم اینم امممم

 ...نداله دوشم اون خب

 از عصبانیت با اخر سیمبه زد که بوسیدم ارشام گونه باز بهش توجهبي

 ...کردم سکته گه کوبید مخکم در شد خارج اتاق

 ...میکني؟ اذیتش داري مرض:ارشام

 ...حقشه-

 ...خاک:ارشام

 رفتم شدم حاضر منم بگیر تماس سارا با رفت باز هم ارشام شدم بلند

 ...بزنم قدم بیرون

 ...هااامیزنه مشکوک بیرون،وا رفت دویید که دیدم امین

 همش هستن همدیگه حلق تو یسنا،خیلي هم میزنه مشکوک این هم کال

 ...همن کنار

 ...شنیدم صدایي که هتل پشت رفتم شدم خیالبي

 ...چیه ببینم رفتم برید امونم فضولي که برگردم خواستم
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 شدن خورد روروبه صحنه دیدن با که ساختمون پشت رفتم یواشکي

 ...شنیدم چیزمهمه قلبم،غرورم

 لب ولع با که امیرحسین به اشکي چشماي خیس،با و شد تار چشمام

 ...شدم خیره میبوسید دختري

 ...کردم نگاه بازي،عشقمعشق به کرم گریه صدا بي شکست بغضم

 حلقه من عشق گردن دور دختر بود،ودستاي بسته جفتشون چشماي

 ...بود

 ترس و بهت با شنیدم ارشام صداي میشدم،که خفه داشتم

 ...ین..یاسم:گفت

 که هتل طرف دوییدم زدم جیغ بشه نزدیکم خواست که کردم نگاش فقط

 فقط اون یسنا اتاق طرف دوییدم بهشون توجه بي و دیدم رو وآویناثنا

 ...کن ارومم میتونست

 رنگش دیدنم با کرد باز که درو ندادم،یسنا اهمیت هم ثنا هازدن صدا به

 ...پرید

 ...میکردم گریه بلند گریه،بلند زیر زدم بغلش پریدم

 

 , ]??.??.?? ??:??[آرمان?یسنا

 [یـــــــــسـنـــــــــا]

 ...بخند کي نخند خنده،حاال زیر دیدنمون،زد با ارشام که

 ...کرد همراهي ارشام دیدنمون با و شد جدا ازش هم یاسمین

 ...میخندین چي زهرمار،به-

 ...شده عالي قیافت+
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 چي،بعد براي هم نمیگه میکنه گریه ما جلو زار زار درد،اومده:ثنا

 ...میخنده

 ...گریه زیر زد ژد،این زر ثنا این باز

 ...بگیرن ِگل دهنتو:گفتم یواش

 ...نارنجي نازک قدراین چمیدونستم:ثنا

 ...چیشده بگو شومزني،خفه عر قدرچه رفت مخم اه:آوینا

 ...میبوسه؟ کیو کي راستي،گفتي اها:کردم ریز چشمام

 رفتم که پایین انداخت سر خجالت بت و کرد پاک اشکاش یاسمین

 ...شده؟ عاشق من خوشگل خواهر:کردم بغلش سمتش

 ...خیانت و طرفهیه+

 ...منظور؟-

 ...میکنم تعریف مم:ارشام

 اشکت شده باعث لیاقتيبي کدوم:گفت بود ساکت االن تا که ارمان

 ...دربیاد

 ...شما عوضي دوست:گفت حرص با یاسي

 ...امیر منظورش:گفت ارشام که کردیم نگاش تعجب با

 ...امیرحسین؟:گفت ناباور ارمان

 ...امیرحسین اره+

 ...حاال عوضي مگه؟چرا چیشده خب-

 ...کنم تعریف بتمرگین دقه یه د:ارشام

 ...مبل رو تمرگیدم رفتم،و بهش ايغرهچشم

 ...کرد تعریف برامون چيهمه هم ارشام
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 یکیش دیوار با بود،میزدم نزدیکم امیرحسین االن اگه اخاخ

 رفته خر این بد شده عاشقش گلمدسته خواهر...سرش تو میکردم،خاک

 ...(داره؟ دوسش یاسي میدونه چه،مگهبدبخت اون به...)هللاالاله با

 ...توسرش خاک باز حرفي،ولي یه اینم خب

 گلت میگه میشه،میاد ادم بیاخره خواخري گفتم؛ناالحن بچگونه لحنه با

 ...کردم

 زبون این خندید،خدا باالخره یاسمین،اخیش حتي خندیدن لحنم به همه

 ...نگیره من از

 اومدن امین و نازلي و شد باز در که میزدیم حرف داشتیم باز

 ...بود دستش پالستیک کیلوده هم نازلي بود کرده اخم داخل،امین

 ...بودین سالم،باهم عه:سمتشون رفتم

 ...دیدم البي تو امین عسیسم نه:نازلي

 ...رفت بهش ايغرهچشم که کردم نگاه امین به گفتم اهایي

 ...چیشده؟:نزدیکش رفتمچ

 ...ترکید مخم زد حرف قدراین راه قدر یه این تو:امین

 نگام سوالي باشه دیده تازه هابچه انگار بعد زد لبخندي اونم که خندیدم

 ...طوالنب:گفتم که کرد

 ...پرسي احوال و سمتشون رفت و داد تکون سرشو

 عرعر نظرتبه)نکرذم پذیرایي اینا از من وايپیشونیم،اي رو کوبیدم

 ...(کن فکر کسي گذاشت یاسي

 ...گفتي اخ

 ...بردم وبراشون ریختم چاي اشپزخونه تو رفتم

 ...بکشمش بیارم گیر و امیر این من میگفت هي ارمان
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 ...نداره خبر هم روحش میدادن،بدبخت فوشش هم بقیه

 ...کالس بریم شدیم حاضر ماهم و رفتن هابچه که گذشت ساعتيیه

 امین که اتاق سمت برم رسید،خواستم اتنام به کالس استاد هازدن ور با

 ببرمت مبخوام امشب:گفت که کردم نگاش سوالي گرفت دستم

 ...جایيیه

 ...خب؟-

 ...ارایشگاه ببرمت بعد بخر لباس خرید بریم خب:امین

 ...مگه؟ خبرهچرا،چه وا-

 ...سوپرایز:گفت گوشم وزیر کرد نگام شیطون

 سمت رفتیم باهم شدم اضرح رفتم دادم تکون سرمو فضوووول منم

 ...بماند ارمان اخماي پاساژ،البته

 یسنا:گفت امین که میکردم نگاه هارومغازه تکشدیم،تک پاساژ وارد

 ...طوره؟چه اون

 ...ناز چه رسیدم،ووویي خوجل لباس یه به گرفتم دستشو رد

 ...ناناز و عروسکي چه اخي مغازه سمت رفتیم باهم

 هم دامنش و بود ربعسه استین مشکي لباسش دامن،که بلیز یه

 ...بود روش موسمیکي طرح بود،که خوشگل عروسکي

 ...دارن تشریف هم سلیقه خوش بابانه

 ...خریدیم اوردم درش سریع و پوشیدم لباس داخل رفتیم

 ...ارایشگاه بریم گفت امین که گرفتیم هم ستش کیف و کفش

 قبل از:گفت و کرد پیاده ارایشگاه یه جلو منو که دادم تکون سرمو

 ...دنبالت میام شیش باهشون،ساعت کردم هماهنگ

 ...خبره؟چه-
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 ...سوپرایز:امین

 ...یرقان سوپرایز،دردوسوپرایز،مرض

 ...ارایشگاه داخل رفتم کردم خدافظي

                     *** 

 ...اومد نامزدت خوشگلم:ارایشگر

 امین اسگل)من نامزد نیس،وا کسهیچ دیدم کردم نگاه اطراف به

 (...میگه

 ...نیست نامزدم که امین

 ...(نمیدونه که این گاگول)

 ...اها

 یه و بود کرده فر خوشگلم موهاي کردم نگاه خودم به اینه تو اخر بار

 ...بود زده قرمز ايپارچه تِل

 ...خوشگلم قرمز رژ اخر در و چشم خط و بود طالیي هم ارایشم

 جیگرت اوووفف برید کفم امین دیدن با پایین رفتم کردم تشکري ازش

 (اره؟؟؟ دیگه قرمزي کاله جیگر)شده جیگري چه...دراد

 ...امشبو یه کن همون،ولمون اره

 و ايسرمه تککت سفید تیشرت کردنش انالیز به کردم شروع

 ...بشه فدات ننت کاله و ابي جینشلوار

 خوشگل اووو:سمتم اومد زد لبخندي و میکرد انالیز منو داشت اونم

 ...خانم

 ...نشستم کردم کرد،تشکري باز ماشین در که خندیدم

 ...شد پر سردش و تلخ عطر از بینیم
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 ...تپیدن تندتند به کرد شروع قلبم

 نمیدونم سمت کرد حرکت و نشست هم امین که کشیدم عمیقي نفس

 ...کجا
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 سمتم دستشو لبخند با و کرد باز برام درو شد پیاده سریع رسیدیم،امین

 ...کرد دراز

 خوسگلي خیلي ویالي داخل رفتیم گذاشتم دستش تو دستم لبخند با منم

 ...سفید نماي با بود

 ...بود قرمز و مشکي رز هايگل و درخت از پر هم اطراف

 رومروبه صحنه دیدن با کرد باز وکه در داخل رفتیم امین دستتودست

 ...زمین رو چسبید فکن

 میکرد نگام دلنشیني لبخند با که امین به گذاشتم دهنم رو دستم ناباور

 ...شدم خیره

 ...ین..ام-

 شمع و بود شده پرپر رز گالي خونه کردم،پر نگاه جلوم به دوباره و

 ...روشن هاي

 ...بود شده درست گل راه هم سالن وسط میز تا من پاي جلو از

 ...اومد؟ خوشت:گفت گوشم زیر و شد حلقه دورم امین گرم دستاي یهو

 ...استمعرکه اینجا امین-

 ...عزیزم..مبارک ولنتاین:امین

 ...امین مرسي:بغلش پریدم و کردم نگاش خنده بوسید،با گونمو و

 ...فنچولک خواهش:امین
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 ...کرد هدایت جلو به منو کمرم پشت گذاشت دستشو بعد

 ...شد پخش مالیمي و الیت اهنگ که صندلي رو نشستیم

 ...سمتمون اومد گیالس و و مشروب با خدمتکري و

 بهم لبخند با که امین به برداشتم گیالس اروم رفتم و ریخت برامون 

 ...کردم نگاه بود شده خیره

 ...که بود،حرفایي حرف از پر چشماش

                    *** 

 ...میخوریم شام داریم االن و میگذره ایمجا به اومدنمون از چهارساعت

 ...کرد جمع میز سریع خدمتکارا شد تموم شام باالخره

 Xelementz) عاشقشم من که شد پخش شادي اهنگ

Bailando)... 

 ...میدین؟ افتخار:کرد دراز دستشو سمتم اومد شد بلند امین

 ...وسط رفتیم باهم گذاشتم دستش تو دستمو عشوه با

 به کردم شروع زاتیم عشوه با منم گذاشت کمرم دور دستشو امین

 ...رقصیدن

 زیاد دارم دوست میدوني تو عشقم »میخوند خواننده همراه هم امین

 بیاد سمتت کسي هیچ نمیخوام

 ...میاد قلبت از احساست وقتي میخواد رو تو دلم میخوني چشمام از

 تو با خوبه حالم که میشه باورم داره آتیشه دستات

 «...تو یا هیچکس یا دنیامي نفس هر لحظه هر تو هست اسمت وقتي

 کردم شروع و شد بیشتر امعشوه رسید میخوند دختره که جایي به وقتي

 ...میکرد نگام چشماش تو عشق تمام با هم امین خوندن
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 میدادم تکون خودم شکمم رو گذاشتم امین دستاي و کردم بهش پشتمو

 ما حاال دنیامون شد رنگي آروم آروم خیلي»:خوندن به کرد شروع که

 دوتامون هر بستیم دل

 ...میشم آروم من همراهمي که تو پیشم باشي باید میشم عاشقتر هي

 تو با خوبه حالم که میشه باورم داره آتیشه دستات

 ...تو یا هیچکس یا دنیامي نفس هر لحظه هر تو هست اسمت وقتي

 خب سمتت منو کشیدي خوبه حالم باشم تو با

 ...شد جذبت هوا بي من دله جوره جوره چي همه تو با

 ...داشت کم تو مثله دنیا داري میخواستم چي هر

 «باش من با امشبو المصب خوشحالي از میکشم پر

 ...نبود خودم دست این بود،و زیاد حرکاتم تو عشوه

 ...میشدم جوگیر میکردم گوش هروقت و بودم اهنگ این عاشق من

 ...گذاشت لبم رو لبش وقفهبي که امین سمت شد،برگشتم تموم که اهنگ

 ریزي گاز و شد ترتنگ دستش حلقه که میکردم نگاش گرد چشماي با

 ...گرفت لبم از

 ...کردم همراهیش بردم موهاش بین دستام منم که

 ...میشد شنیده وضوح به جفتمون قلب ضربان

 ...میزدیم نفس نفس کنیدم،جفتموندل هم از باالخره

 ...میکردم نگاش خجالت با من و لبخند با امین

 دیدن با کرد باز ايجعبه و زد زانو جلوم دراورد جبیش از چیزي که

 ...برید نفسم انگشتر
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 تمام با یسنا:زد لبخندي که کردک نگاه امین به دهنم رو گذاشتم ذستم

 ...میشي زندگیم میکني،خانم قبول کردم،منو ثابت بهت امشب که عشقي

 ...بگم چي نمیدونستم بود شده اشک پر چشمام میکردم نگاش خیره فقط

 ...،منمن خوبه،ببخشید حالت یسنا:شد بلند نگراني با اشکم دیدن با

 ...نشه شرمنده این از بیشتر تا گذاشتم لبش رو انگشتم

 ...بود حالم بود،کمک من حامي ماهسه این تو امین

 ...نمیشه باورم عاشقم،اصال که هم حاال و

 ...بگم؟ چي نمیدونم من،من-

 ...یسنا:امین

 ...جونم:گفتم ارادهبي

 ...زندگیم دارم یسنا،دوست دارم دوست:بوسید پیشونیمو

 لبم،اروم به رسید تا بوسید اشکم که چکید چشمم گوشه از اشکي

 ...بوسیدم

 ...میکني؟ قبولم:امین

 ...کنم فکر باید من،من-

 به...هوم؟ بگیر انگشتر این االنکن،فقط فکر میخوایي هرچقدر:امین

 ...امشب هدیه عنوان

 ...بوسید پیشونیم کرد دستم انگشتر که کردم بازوبسته چشمام لبخند با

 ...بودن خواب همه هتل برگشتیم باالخره

 ...اتاق،اووف تو رفتم گفتم بخیريشب

 امین قلب اما میز تندتند هیجان خاطربه قلبم حاال،من کنم چیکار من

 ...عشق خاطربه
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 ندارم هم حسي نبودم،و دوست پسري هیچ با بگم،من بهش چي حاال

 ...اما

 ...خوابیدم کردم عوض لباسام دادم تکون سرمو اووف
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 ...کردم لش مبل رو خونه تو هم االن ایران برگشتیم باالخره

 ...بود شبي چه افتادم،پووف دیشب یاد کردم نگاه دستم تو حلقه به

 ...براش هي میام عشوه دارمامرض منم میبینم میکنم فکر که االن

 ...شدم رواني...شده،اوووف عاشقم که کردم چیکار

 ...االن سن این تو االن،من کنم چیکار من خدا دادم،اییي تکون سرمو

 ...بود چي بود،ازدواجم کم ابم بود کمنونم اخه

 که منم??باال ازدواج برا ما سني نمیده،رنج اجازه بابام بخوام منم حتي

 ...شده سالم??تازه

 منتظرم که هست عاشق قدراین امین دیگه،یني سال پنج تا کو اوووو

 ...بمونه؟

 ...(میدیاااا گیر چیزایي چه به شبي نصف)

 ...اه میشه چي ببینم میدم چه،فرصتيمنبه بگو،اصال همینو

 ...میکرد گریه داشت یاسمین باز که اتاق تو رفتم

 ...میکني اذیت منو خواهر قدراین که امیرحسین بگیري مرگ اي

 میرم میشم پا خدادیگه،به نکن گریه خواهري:کردم بغلش کنارش رفتم

 ...میکشمش

 ...نداره دوسم بزني،دوما من عشق به دست کردي غلط اوال+
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 دوسم میگه اینکه به شدنش،نه غیرتي به نه کردم نگاش پوکر

 کردي،بعدا پیدا شفا تو هروقت...)بده قرارش اولویت تو نداره،خدایا

 ...(بزن حرف

 (جان)جان وجدان

 (اکي)لطفا خفه

 ...دراد نازلي دارم،چشاي کني گوش حرف وجدان چه

 داریم کالس گذاشتم،فردا مرگم کپه منم بودم شده اروم هم یاسمین

 ...خدااي

                      *** 

 شلوار دستده میکرد نگام وغضباخم با همچین ارمان االن تاصبح از

 ...کردم عوض

 ...امین یا میکنه نگاه من به مرگشه،یا چه نمیدونم اصال

 ...بده قرار اولویت تو اینو بیخیال و یاسمین خدا

 ...میکنه نگام باز نیش با هي هم امین این

 سرت بر خاک)بودم حجله تو دیشب انگار هااامیکنه نگاه همچین خاال

 ...(کنن،کؤدن حیاتبي

 ...میگي دروغ بگو میگم واال،دروغ

 ببند مرگ:امین پهلو به زدم ارنج با بودیم،که نشسته دانشگاه حیاط تو

 ...نیشتو

 ...دارم کوچولو،دوست خانم چیه:بوسید گونمو داد سر بلندي خنده

 ...فهمیدن همه میخنده میکنه نگاه منو کردي،هي غلط-

 ...بدونم منم فهمیدن،بگو چیو اممم:کرد نگام شیطون

 ...نکن مسخره:بازوش به زدم
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 ...نکن اخم حاال خل:کشید لپم و خندید باز

 ...بگیري توهم،مرگ رفت ارمان اخماي اومدن،باز هم بقیه

 ...میکنه اخم هم تر،هيخوشگل اخم با این اه

 و گوشتي لباي به میزد،نگام حرف اروین با که شدم خیره بهش

 ...(حیابي چندتا تاچند...)جوووون...شد کشیده اشمردونه

 داره فرقي چه)چرا نمیدونم پاره فرق ارمان وجي،لباي چیه میدوني اخه

 ...(وقت؟اون

 خیلي...)بدم جواب شاید بیافته اتفاق اون بازم اگه امممم،نمیدونم

 (...عوضي

 ...میدونم

 نگاه امیرحسین به غضب با که یاسمین به گرفتم ارمان از نگاهمو

 ...شدم خیره میکرد

 ...کردیم گیري داره،چه داستان یه هرکي اوووف

 ...خونه برگشتیم شدیم ماشین یوار تموم هم بعدي کالس

 ...میشد بیشتر یاسمین هامیگذشت،گریه سرهم پشنت تکراري روزا

 حرص منم میشد بهتر روشا دختردوست با امیرحسین رابطه

 ...میخوردم

 با نازلي اینکه،جدیدا بدترررررر همه از و میشد بیشتر ارمان اخماي

 ...پسر دوتا

 میندازه دست منو هي که هم اوووف،امین میسوزه ارمان براي دلم

 ...بده جوابمو منتظرم میگه

 ...کردیما گیري چه ببینم باید کیو ننم دل ور بترشم میخوام من اصال اقا
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 سفره سر ننم دل ور اومدم خودم به تا گذشت و گذشت و گذشت

 ????...جدید سال شروع منتظر بودیم نشسته سینهفت

 ...باشین داشته خوبي مبارک،سال مبارک جییییییییییییییغ+

 ...زدن دست مردا و کشیدن ِکل هم ایناخاله یاسمین جیغ همراه به

 کیوان صداي بعد شد خیس لپم که میکردم نگاه بقیه به باز نیش با منم

 ...سنجاقک مبارک عیدت:اومد

 ...جووونم هرکول مبارک هم تو عید:بوسیدم لپش منو

 ...نیستیاااا برداردست:گفت کیوان که خنده زیر زدیم همه

 ...ايگنده بس از:کردم نوچي انداختم باال ابرهامو

 ...گنده میگي کي هوي،به:سرم تو زد یگانه

 ...هرکولت شوور:دراوردم براش زبونمو شدم بلند

 ...دنبالم افتاد کشید جیغي هم یگانه دوییدم بعد

 ...کن صبر داري جرعت:میگفت هم میزدم،یگانه جیغ

 ...هستااا منم داداش اهاي اهاي:وسط پرید هم یگانه که

 ...نامردااا نفریه به نفرچند:کشیدم بلندتري جیغ

 ..ایول طرفدار دوتا جووون:گفت کیوان که میزدن قهقه هم اینامامان

 ...میکشمتتتتت-

 اصال من دنبال بودن افتاده هم کیوان،دخترا دنبال بودم هافتاد من حاال

 ...بود وضعي یه
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 منم حیاط تو پرید کیوان که میدوییدیم میزدیم جیغ همینجوري

 ...من دنبال هم یگي و دنبالش،یاسي

 من دارم ايخانواده میداد،چه فوش یگي میخندید کیوان میزدیم جیغ ما

 ...حسودي از بمیرین

 ...کن صبر کیواااان:زد جیغ یاسي یهو که بود پشتم به هواسم

 همزمان که یکي بغل تو شدم پرت داد جاخالي کیوان برگردم خواستم تا

 ...بستم چشمام ترس با زدم زمین،جیغي رو افتادیم باهم

 ...خوبه حالت پسرم واي اي:اومد زني صداي که

 باال کردم باز چشمام غریبه و مهربون صداي این شنیدن از تعجب با

 ...کردم نگاه سرم

 نگراني با باشه داشته سال??_??میخورد بهش که پوشخوش زني

 ...میکرد نگامون

 دیدن با افتاد،برگشتم تپش به شنیدم،قلبم گوشم نزدیکي از صدایي که

 که دیدم هاروتیله این دوباره ماهسه از بعد اومد بند نفسماشنا هايتیله

 ...مامان خوبیم:گفت

 گرفتم،انگار قلب تپش ارمان دیدن با ماهسه از چشمام،بعد تو زد زل و

 ...شناخته ارمان تازه که کرد،انگار احساس حضورش تازه که

 ...خوبي؟:ارمان

 بلند ارمان روي از کردم،سریع تحلیلتجزیه موقعیتمو دادم تکون سرمو

 ...ایستادم شدم

 سوژه دیگه مرگ خنده،اییي زیر بزنن ویاسيیگي شد باعث که

 ...اوووف بندازن دست منو هي که دادم دستشون

 ...جذبه شدن،جوووونم خفه که کردم نگاشون اخم با
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 ومرديزن به اومدم،و خودم به اینامامان پرسي واحوالسالم صداي با

 که زیبایي دختر کردم،و نگاه باشن ارمان پدرومادر میزنم حدس که

 ...کردم نگاه میکرد جذب خودشبه ايبیننده هر نگاه

 و صورتش با متناسب بیني ايقلوه کوچیک لباي سبز درشت چشماي

 ...هشتي ابروهاي

 یاد دیدنش با که بود چشماش همه از بیشتر و داشت نمکي با صورت

 ...خواهرش اینم افتادم،خب ارمان

 اومد مهربوني با ارمان اومدم،مامان خودم به خب نبود دیگه کسي

 ...دخترم سالم:گفت لبخند با و سمتم

 لبخندي خاله که کردم نگاه مامان به سوالي و کردم سالم بهش گنگ

 سال??از بعد که مامانتمنو دانشگاه دوران دوست جون هلن:زد

 پیدا بست ما شرکت با جانارمان که دادي قرار لطف به همدیگه

 ...کردیم

 ...جاااااان؟؟:باهم یاسي منو

 ...بادمجان لپاتون:گفت خنده با لب زیر ارمان خواهر

 ...خنده زیر زدیم منویاسمین یهو تعجب اوج تو

 ...نشنیدن اینکه میکردن،مثل نگامون تعجب با همه

 قرار داخل رفتیم پرسياحوال از کرد،بعد همراهیمون هم ارمان خواهر

 ...بیان هم( امیرحسین ننه)اینافرفر خاله شد

 اومد ارمانا اسمش فهمیدم که ارمان خواهر که مبل رو نشستیم

 ...روانشناسي اشرشته فهمیدم اینم اینکه و خونگرمي سمتمون،دختر

 ...خبرچه خببب:ارمانا

 ...خبرچه تو کرخر سالمتي+
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 مثل منم باشین راحت من باو،بانزن:خندید ارمانا که کلشپس زدم

 ...خودتون

 ...خرمن چسسسسسسب:کردم باز نیشمو

 ...کوفت:ارمانا

 ...نیستش اویزون نازلي عجبم خندیدیم،در

 ...کجاست؟؟ نازلي:گفتم ارمانا روبه

 نیار، من جلو ایکبیري دختره اون اسم ایش:کرد جمع قیافشو ارمانا

 ...ه*ز*ر*ه دختره

 ...نیست زنداداشت مگه وا:گفتیم باهم یاسي منو

 ...خالته دختر ترمهم همه از:گفتم متفکر بعد

 ...نچسب نباشه،دختره دخترخالم سیاه صدسال میخوام ایش:کرد اخم

 ...نظرهم چه اممم:خندیدم

 بلند سرم کردم احساس نگاهي سنگیني که خنده زیر زدیم تایيسه بعد

 بود،جلل لبش رو محوي شدم،لبخند توچشمچشم ارمان با که کردم

 از کشف کنمو،دومین ثبت گینس تو من بیار خودکار یکي خالق،اقا

 بابا)خفني کشفاي ایول،چه لبخند دومي مهربوني اواي ارمان

 !!(...کاشف

 :/(...بروباو...)لطفا بمیرخفه وجییییي

 امیراینا تا شدم مشغول هابچه با و گرفتم ازش رومو زدم ژکوندي لبخند

 ...بیان
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 هم تو همچین یاسمین هايداد،وسگرمه امیراینا اومدن از خبر در زنگ

 ...گرخیدیم ارمانا منو خورد گره

 اصال امین وايهي کردم نگاه خورد زنگ گوشیم که بلندشم خواستم

 (...سرت تو خااااک)بگم تبریک بهش رفت یادم

 ...جون وجي مرسي

 ...الو:دادم جواب گوشي

 ...مبارک فنچولک،عیدتون بهبه:امین

 اومد مهمون نبود،اخه حواسم اصال بخشب توروخدا امین واي-

 ...مبارک توهم برامون،عید

 ...ازاردلشده کهنه بازار به اومددیگه،نوکه بله:امین

 !!!...امین:گفتم معترض

 ...میگذرهخوش خبرچه بابا،حاال خوبخیل:خندید

 عروسي دیگه هفته اینکه مخصوصا خیلي اره وااایي:گفتم ذوق با

 ...دیگه؟ کیوان،میایيویگي

 ...کرده دعوت هم اینامامان میام،بابا که معلوم:خندید

 بهم هممامان بشن خیره بهم جمع کل شد باعث که زدم جیغي

 ...رفت ايغرهچشم

 صخبت مشغول باز کردن،که نگاشون کردم باز بناگوش تا نیشم

 ...شدن

 ...دادم سوتي اوه-

 ...چرا:امین

 ...بیایي قرار فهمیدن جمع کل زدم جیغ همچین-

 ...بخندي اب رو کوفت:کردم اخم که خنده زیر زد بلند
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 ...گفتي بابات به خانومم،چیشد مني عشق تو وااایي:امین

 ...هنوز نه:گفتم باز ولي شدم جوريیه مالکیتش«میم» و خانومم لفظ از

 ...چرا عه:گفت دلخور

 ...سالمهجده تازه من نمیکنه قبول بابام هم امین،بگم اخه:گفتم مظلوم

 میمونم،تو منتظر بگي تو که هروقت تا من نداره هوووف،عیب:امین

 ...نفسم مني عشق

 ...میایین؟ کي خب:زدم دلنشیني لبخند

 ...عروسي قبل شب یه:امین

 ...دیر چه عه-

 ...ایناعمم دل ور اصفهان رفتیم خب دیر،ولي میدونم:امین

 ...بگذرهخوش پس اوووووو:خندیدم

 ...نداري کاري بگذره خوش توهمبه:خندید اونم

 فرفرجون طرف کردم،دوییدم قطع خدافظي از بعد کردم نچي

 ...گفتیم تبریک کردیم بوس همدیگه شاالپشاالپ

 نگاه ارمانا جدید عکساي اینستا تو داشتن که دخترا کنار نشستن بعد

 ...میکردن

 ...خبره؟چه اممم-

 ...میکنیم نگاه عکسامون دتریم هیچي:ارمانا

 ...ببینم اممم-

 ...بود یاسي منو وسط ارمانا ،یني ارمانا کنار نشستم

 برد،اااوف نغسم ارمان عکس دیدن با که میکردیم نگاه عکسا داشتیم

 ...بشه فداش جیگرت،ننش
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 رو هم ورزشي ساکیه و بود پوشیده ابي تیشرت مشکي ورزشيشلوار

 ماشینش کنار و باال بود داده زیبایيطرز به بود،موهاش اششونه

 ...بود ایستاده

 ...ایول ژستي چه:گفتم

 ...گرفتم ازش یهویي باشگاه میرفتیم داشت وقتي اره:خندید ارمانا

 دیگه عکس یه دیدن با که کردیم نگاه عکسارو بقیه و خندیدیم

 ...خوابید قبلش عکس دیدن ذوق و شد خالي بادم خودخودبه

 دودي عینک بااون و بود تنش چرمي کت بود نازلي با عکسش

 بافتني گاله با صورتي شنل هم بود،ونازلي شده بیشتر خیاي اشجذبه

 ...بود کرده ولو ارمان بغل تو خودش و بود سرش صورتي

 ماهسه اینکه خاطربه شدم،شاید حساس جدیدا چرا کشیدم،نمیدونم اهي

 ...نمیدونم ندیدمشون

 چاي که اشپزخونه رفتم و نداشتم عکسا دیدن ادامه به ايعالقه دیگه

 ...بیارم

 ...نشستم مبل گوشه تکي مبل رو نشستم کردم تعارف همه به

 یاسي حیاط تو رفتن هم وارمانمیزدن،امیرحسین حرف بزرگترا

 ...میکردن نگاه عمسا هم وارمانا

 کیش،و رفتن ومهرگاناروین خانواده با که وآیناثنا روح توسگ اي

 نامزدي و خاستگاري برن تابستون سرشون خیر قراااار اینکه

 ...بگیرن

 گرف درد فکم من میزنن حرف قدرچه میکردم،اه نگاه اطرافبه پوکر

 ...اینا جايبه

 تو کردن پرتم انگار نهار بیایین میگفت که خانم امینه صداي با

 ...بود گشنم قدرچه بهشت،اخ
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 خیلي شدم،و ذوروبه مامان غرهچشم با که میز طرف بدوام خواستم

 ...(بدبخت ندیده غذا...)صندلي رو تمرگیدم مؤدبانه

 ...خودتي

 ...(قافیه جوونم)فسنجوووون جووون اومد،اممم هم ایناارمان

 ...میشه خواهش

 طوري نه خوردن،البتهبه کردم شروع باولع و ریختم برنج خودم براي

 ...بره امنداشته شرف ابرو که

 بود،زنا شده جداگونه جمع حاال اوردم چاي باز خوردیم نهار اینکه بعد

 میکردن بازي شترنج و تخته مردا میکردن غیبت

 ...میکردن سیر افق کال هم وامیرحسینمیزدن،ارمان فک دخترا

 داشت شبکه یه برداشتم کنترل و دادم لم ويتي جلو مبل رو رفتم منم

 ...بود شده شروع تازه میداد نشون دوگشت فیلم

 ...دیدن،فیلم به کردیم شروع و شد ويتي جمع هواسا همه

 مینداخت عطا که هایيتیکه خدا خنده،واي از میخوردم ر*ج داشتم

 ...بود عالي

 

 , ]??.??.?? ??:??[آرمان?یسنا

 رادش،اماده خانواده پسر ترینکوچک بابام رفتن،چون مهمونا اینکه بعد

 ...بزرگم عمه خونه بریم شدیم

                        *** 

 ...احمق مخ ندیدم،رو ادم من دختره این از ترمزخرف

 ...مخ رو کؤدن میزنه خودشو حرف دوباره کن ارایشم ساده میگم بهش
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 داشته غلیظي ارایش ندارم دوست عزیزمن،من:کنم خفش بزنم اخاخ

 ...اه باشم

 ...کن اعتماد من به شما خانوم:دختره

 ...نفهم دختره بهش بکوبم سرمو من بده دیوار من به یکي اقا

 قدرچه جون یسنا جانم:اومد جونمژده که درمیاورد جیغم داشت دیگه

 ...میزني جیغ

 به دستم اهم(بود پاش سلوار کردم نگاه بهش)دامنت، به دستم مژده اخ-

 ...کن درستم خودت بیا شلوارت

 و بره گفت دختره روبه و خندید که کردم نگاش مظلومي نهایت با بعد

 ...صندلي رو بشینم گفت من به

 ...خنگ منگول داد،دختره نجاتم اخیش صندلي رو نشستم ذوق با

 وايواي:گفت یهو که کن حاضرم خودش تا جونمژده به سپردم خودم

 ...وضعي سرو چه این یسنا

 کردم داد،نگاه نشون پام دستو که کردم نگاش سوالي کردم باز چشمام

 ...نکردم شیو پام دستو حموم تو دیشب چرا من سرم بر خاک اِوا

 اپالسیونت ترالن پاشو،برو پاشو:کرد اخمي که کردم نگاش خجالت با

 ...من جان نه:کردم گرد کن،چشمام

 عروسي بري میخوایي اینجوري پاشو نزن،پاشو حرف:کرد بلندم

 ...خواهرت؟

 ...مژده-

 میترسم من خدااي اپالسیون اتاق طرف کشوندم و کرد نوچي

 ...ماماااان

 ...دراومد،وووویي جونم کردم اپالسیون که باري اخرین
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 بلند تخت رو از یاسمین هم دقه همون خنده زیر زد دید منو تا ترالن

 ...وا خنده زیر زد دیدنم با شد

 ...گچ مثل شده میترسي،رنگت:گفت خنده تعجب با سمتم برگشت مژده

 ...میترسه جونمژده اره:گفت خنده با یاسمین رفت ابروم وايهي

 ...بخندید اب رو مرض خنده،اي زیر زدن تایيسه بعد

 ...برات دارم که بیا بیا:ترالن

 ...ترالااااان-

 دراوردم لباسام مجبوري که تخت طرف داد لم مژده خنده زیر زدن باز

 ...تخت رو خوابیدم

 زدم جیغ همچین کشید محکم پدو دراومد،وقتي جیغ داغ موم دیدن با

 ...کرد سکته ترالن

 ...کرددددددم غلط-

 ...ببینم بتمرگ عروسي بیایي میخوایي وضع این با گنده خرس+

 ...نامرددددد داره درد-

 ...خفه بس بکني باید هم تو کردم من+

 ...چیه کردي بیشور،کردم؛ منحرف هوي-

 صداي که کشیدم تريبلند جیغ کردم حس پام رون رو که بعدي درد با

 ...اومد بیرون از خنده

 ...اوووف رفت ابروم میاد،هم دردم هم خداااا

 ...سوختم ننه وااااایي:زدمو جیغ که زد موم پام رون باز

 ...گنده خرس بکش خجالت+

 ...زوره اقا نمیخوام-
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 لباس اون مو منسه به جشن،میخوایي براي باشي تمیز باید خل+

 ...بپوشي

 ...ضایعس باز لباسش بنداز بدنشو کل جون ترالن:گفت ترالن رپبه بعد

 ...نههه-

 ...دیگه بتمرگ میکنن مسخرت احمق:سرم تو زد یکي ترالن

 ...داره درد-

 چپوند کرد مچاله دستمال یه که بزنم جیغ خواستم باز بعدي حرکت با

 ...بکنم کارم بزار خفه حاال:گفت حلقم تو

 ...بود سرم زیر که بالشتکي تو کردم فرو سرم بستم درد با چشمام

 خفه دستمال اون خاطربه گلوم تو که زدن جیغ کلي از بعد باالخره

 ...شد

 شد تموم گندهخرس پاشو:اومدم خودم به زد بهم ترالن که گردني پس با

 درستت برو گمشو بشور خودتو بعد بزن بچهروغن حموم تو برو

 ...کنن

 ...هس مامپو شامپو:گفتم و رفتم بهش ايغرهچشم

 پدرمو انداختي جفتک قدراین برو فقط هست بدن شامپو اره:ترالن

 ...دراوردي

 داخل رفتم پیچیدم خودم دور داد بهم که ربدوشامبري و کردم باز نیشمو

 کامل بعد بشه کنده بدنم رو از اضافي هايموم تا زدم روغن اول حموم

 .شستم خودم

 اومد لبخند با جون مژده که صندلي رو نشستم بیرون اومدم

 ...شدي راحت اخیش باشه مبارک:سمتم

 ...شدم سفید ارزیدمي دردش به اره واي-
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 ...معلوم اره اره+

 ...پروبچه بخندي سنگ کوفت،رو خنده زیر زد بعد

 ...کن شروع ارایشم مژده تا بستم چشمام

 ...کرد درست موهامم که دوساعت بعد
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 لباسم مخرو خنگ دختر اون کمک به و پرو اتاق تو رفتم شدم بلند

 (...چیه؟ جریان بپرسم میشه)پوشیدم

 و برگشتیم شب عمم خونه رفتیم اینکه بعد که رفت،بگم یادم وجي اخ

 ...کپیدم منم

 ...بودیم سومي عم خونه هم شام و دومي عمو خونه نهار فرداش

 خانواده گذشت صورتاین به بودن،و ما خونه رادش خاندان کل فرداش

 اومد مسعودم ودایي مینو خاله بودن بزرگه بچه وخالممامانم که مادرمم

 ...خونمون

 عروسي امروز هفتهیه از بعد یني امروز اینکه تا گذشششششت بعد

 ..(دیگه؟ خودمون علشق کفتر)عاشق مرغابي دوتااین

 ...همون حاال

 خودمو جووووون ایینه جلو پوشیدم،رفتم لباسم هم االن که خالصه

 ...شدم جیگري چه بخورم

 و بود براق ساتن جنس اشپارچه که قرمز دلکته شب ماکسي لباس

 شدم جیگري چه اوووف بود باز کمرم جودي تا هم پشت بود،از دوبنده

 ...ننه
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 پوشونده روش مشکي سایه که کمرنک قرمز وووویي،سایه هم ارایشم

 هلویي گونهکرده،رژ تردرشت و تروحشي چشمام که کلفتي چشم وخط

 ...زده برام براقي قرمز جیغ رژ دراخر و

 و عقب برده پیچي حالت به موهام جلو از و کردم ریز فر کامل موهامم

 امین...)میخوام شوور وووووایي،من نگین عنوانبه زده طبیعي گالي

 (...هست

 ...بدم حرصش قدرچه امشب گه اچوف راست عه

 چه اوووف بریدم کفم دیدتش با برجشتم یاسمین اهم اهم صداي با

 ...خواهرشوهر شده جیگري

 کل و ارنج باال تا ولي داشتاستین که دلکته زرشکي ماسکي لباس

 پایین از و تنگ باسن پایین تا که اندامي بود،ساده لخت اشسرشونه

 ...خوشگل و شیک داشت پاش رون از هم چاکي که ازاد کلوش بعدبه

 چشمخط حصار بین چشماش من مثل بود قشنگ خیلي هم ارایشش

 هیز)بود شده خوردني جیگري رژ اون با لباش بود،و شده تردرشت

 ...(نمیکني؟ رحم هم خالت دختربه

 ...اوووف شده خوشگل خیلي وجي اخه

 بیاد امین زد،قرارشد برق چشمامون همدیگه دیدن با جفتمون

 ...سراغمون

 جوناروي و جونيمهر خانواده با بودن اومده دیشب که هم وآویناثنا و

 ...بیان

 امین گفتن که موقعي تا کردن تعریف ازمون ارایشگاه افراد کل

 ...اومده

 ...نشه معلوم صورتم که سرم رو انداختم جوري شالم و پوشیدم مانتمو
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 شده خوردني و خوشتیپ همیشه مثل که دیدم امین پایین رفتیم باهم

 ...بود

 و سفید پیراهن و مشکي ورني کفش سفید کتانشلوار ايسرمه تک کت

 ...هالکشم من که کالهي اخر در

 شدیم سوار کوتاهي سالم از بعد و نبینه چهرم که پایین انداختم سرم

 ضبط سمت برد کرد،دستشو حرکت بود لبش رو که لبخندي با هم امین

 ...نباشه سنگین جو تا گذاشت شادي اهنگ و

 ...ببینیمتون؟ ما بردارین شالتون نمیخوایي شماها:گفت خنده با امین

 ...نههههه:منویاسي

 ...دادن  تحویلمون لولو حتما اوهاوه:امین

 شد بیشتر اشخنده که زدم بازوش به مشاي کشیدم،و کوتاهي جیغ

 ...بود ایناعمم باغ تو عروسي

 ...مهمونا بودن نیومده رسیدیم،هنوز ساعت نیم بعد

 به ایستادن هم...و خالهشوهر و بابا و داخل،امین رفتیم شدیم پیاده سریع

 ...بگن امدخوش مهمونا

 رژم که داد بهم مژده که دراوردم،رژي ومانتمو شال خونه داخل رفتیم

 ...شدیم خارج اتاق از باهم و زدم لبام به باز کنم تجدید

 رفتیم در،ماهم جلو بودن ایستاده هم وخالهمامان که باغ تو رفتیم

 ...بیان مهمونا تا کنارشون

 ...باغ داخل میرفتن و میگفت تبریک میومد هرکسي

 کردیم نگاشون لبخند با کردم بلند سرمو جون وهلن جونفرفر صداي با

 ...شدییییین خوشگل چه کصافتاااااا:کشید جیغي ارمانا که

 که شد،امیرحسین جمع بهمون وامیرحسین ارمان هواس حرفش این با

 ...بود شده یاسي هپروت،محو تو رفت کال یاسي دیدن با
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 ...میکرد نگام باالبهپایین از پایین،هيبهباال از هي هم ارمان

 ...رفتن دست از مردم هايبچه نچنچنچ

 ...اومدین خوش خیلي سالم-

 ...اومدین خوش سالم+

 رفتن میداد هولشون که ارمانا بزور کردن،و سالم اومدن خودشون به

 ...نشستن میز سر

 اومد ارمانا که خنده زیر زدیم کردیم نگاه همبه منویاسي

 ...افق رفتن هابیچاره دوتا شما کردین چیکار اوووف:کنارمون

 که برقصید،االناس کنید گرم مجلس برید:گفت مامان که خندیدیم دوباره

 ...بیان ویگانهکیوان

 به کردیم شروع بزار اهنگ گفتم جيدي وسط،به رفایم گفتیم ايباشه

 و نیلور هامدخترعمه و یلدا دخترداییم اومد هم بقیه کمکم که رقصیدن

 با وسط اومدن شاهین عموم پسر و شادي و شیریم عموهام و نیکیتا

 ...رقصیدیم بازي مسخره کلي

 بازي مسخره ماهم میرقصید دختر همه این بین تک شاهین

 ...درمیاوردیم

 افتادي،پسر تک امممم:کردم حلقه گردنش دور دستم سمتش رفتم

 ...هانیست

 ...دختر همه این بین بهشتم تو االن واال:خندید

 ...پرو بکش،پسر خجالت:سرش تو زد نیلور

 ...خنده زیر زدیم باهم

 رقصیدیم کلي دخترا بغل پریدن سمتمون اومدن جیغ با هم وآویناثنا که

 ...دراوردیم بازي مسخره و
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 اورد هم دایي و نسیم زندایي و مینو وخالهفرنوش رفت یاسمین که

 ...رقصیدن به باز کردیم شروع وسط

 هم نیلور میکرد،و نگاه نیلور به لبخند با که شد جمع شاهین به هواسم

 ...میکرد نگاش زیرچشمي خجالت با

 عروسي شده،یه عاشق من داداشي جوووون:بوسیدم گونشو سمتش رفتم

 ...افتادیم دیگه
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 ...دیگه نکن اذیت عه:شاهین

 ...وسط اورد هم وامیرحسینارمان رفت ارمانا که زدم قهقه

 از و سمتش رفتم میزد حرف بابا با داست امین کردم نگاه اطراف

 بلند خنده باعث که کرد هنگ لخظهچند دیدنم با که شدم اویزون بازوش

 ...شد بابا

 ...ندیدي؟ خوشگل هوم:دادم تکون سرم زدم بشکني ضورتش جلو

 ...میبینم ایینه تو هرروز که اونو اوو:داد تکون سرشو شیطون

 ...سقف به اعتماد بابا:خندیدم

 ایناکیوان که موقعي تا رقصیدن به کردیم شروع وسط رفتیم خنده با

 ...بیان

 رفتیم جیغ با یاسي اومده،منو دوماد عروس گفت که جيدي صداي با

 ...ایستادیم میکردن دود اسپند که وخالهمامان کنار در سمت

 یگانه دست و رانندهکمک در سمت رفت و شد پیاده ماشین از کیوان

 هم بقیه کشیدن ِکل به کردیم شروع همزمان خاله و منویاسي که گرفت

 سوت دایي و شاهین و میزدن دست هم مردا کردن همراهیمون

 ...میزدن
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 ...میرقصیدن وشیرینشادي و میریختن گل روشون ونیکیتا نیلور

 ...رقصیدن به کردیم شروع زدیم جیغ جلوشون رفتیم هم یاسي منو

 و عروس جایگاه به رسیدن تا و زدن ترغه و کردن روشن هاروفشفشه

 بماند کردن،البته دود اسپند رفتن اشونصدقه قربون ومامانخاله داماد

 ...خرذوق که رفتن،ماهم هم یاسي منو صدقهقربون چقدر که

 قند نوبت به یاسي منو عروس سر باال هاصندلي پشت اومد،رفتم عاقد

 ...بودن داشتهنگه طور هم وآویناثنا و میسابیدیم

 راشت،ایا مهدي فرزند رادش یگانه خانم مکرمه محترمه دوشیزنه:عاقد

 شمندان و ایینه و رز گل شاخهدویس معلوم مهریه با شمارا وکیلم بنده

 ...وکیلم؟ دربیاورم،ایا حضرتي کیوان جناب دائم عقد به

 ...بچینه گل رفته عروس-

 رادش یگانه خانم مکرمه محترمه دوشیزنه میپرسم دوم بار براي:عاقد

 گل شاخهدویس معلوم مهریه با شمارا وکیلم بنده راشت،ایا مهدي فرزند

 دربیاورم،ایا يحضرت کیوان جناب دائم عقد به شمندان و ایینه و رز

 ...وکیلم؟

 ...بیاره گالب رفته عروس+

 رادش یگانه خانم مکرمه محترمه دوشیزنه میپرسم سوم بار براي:عاقد

 گل شاخهدویس معلوم مهریه با شمارا وکیلم بنده راشت،ایا مهدي فرزند

 دربیاورم،ایا حضرتي کیوان جناب دائم عقد به شمندان و ایینه و رز

 ...وکیلم؟

 ...میخواد زیرلفظي عروس:نیلور

 یگانه گردن سفیدي طالي سریوس هم کیوان داد جعبه یه کیوان به خاله

 ...انداخت
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 اورد،زیرلفظیشو چید،گالبشو گلشو خانم عروس خب:گفت خنده با عاقد

 ...وکیلم؟ بنده اخر بار گرفت،براي

 و پدرومادرم اجازه با:گفت بلندي صداي وبا بست قرآن یگانه

 ...بله مجلس بزرگتراي

 کیوان اقاي جناب:کرد شروع عاقد و زدن دست و کشیدن کل همه

 رادش یگانه خانم دائم عقد به شمارا وکیلم بنده ایا حضرتي

 ...دربیاوردم؟

 ...بله:کیوان

 امضا تا اورد بزرگي دفتر هم عاقد و کشیدن کل و زدن دست همه باز

 ...کنن

 ...رفت تبریک از بعد و یگانه به داد ازدواج دفتر امضا از بعد

 باز که بوسید پیشونیشو و برداشت تورشو و برگشت یگي سمت کیوان

 ...هوا رو رفتباغ

 هم یگانه و کیوان و وسط ریختن جوونا گذاشتم اهنگ دوباره

 ...بگن امد خوش مهمونا به رفتن همدیگه تودستدست

 ...میکردن پذیرایي مهمونا از هاخدمه وسط،و رفتیم هم یاسي منو

                       *** 

 زیرزیرکي نگاهاي جز نیافتاد هم خاصي اتافق و رسید پایانبه شب

 ...یاسي به امیر

 ...نیلور با صحبت براي شاهین خواستن کمک و

 ماشین سوار من دیگه دفهکشون،این عروس رفتیم شدیم ماشینا سوار

 و زدن جیغ به کردیم شروع کردم باز ماشین شدم،سانروف بابااینا

 ...رقصیدن
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 زده کیوان نامبه شوهرخاله که ايخونه جلو بعد چرخیدیم شهر کل

 ...کردیم توقف

 از بعد و همدیگه دست تو گذاشتن ویگانهکیوان دستاي وشوهرخالهبابا

 ...کردن بغلشون خیر دعاي

 گنده خرس:گفتم خنده با که میکرد گریه کردم بغلش ویگانه سمت رفتم

 ...درخونت میام کاچي با فردابگم بهت میخواستم تازه نکن گریه

 ...کرد نثارم کوفتي و کرد ائخنده گریه میون

 ...شدیم خونه راهي خدافظي از بعد و کردم بغل هم کیوان

 ...وحالعشق و طبیعت روز فردا

 سابیدن از بعد و حموم تو پریدیم یاسي منو معمول طبق خونه رفتیم

 ...کپیدم پوشیدم لباسام کردم خشک خودم بیرون اومدم  خودم
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 ...سربزنیم یگانه به رفتیم یاسي و وخالهمامان با عروسي فرداي

 جورازاین و چیشد دیشب و کنه خالمون که گذاشتیم سرشسربه کلي

 ...چیزا

 دردش خاطربه ولي میخورد حرص یگي و میخندیدن وماماتخاله

 ...کن دنبالمون نمیتونست

 خوردیم نهار اومد کیوان...میخندیدیم و میکردیم اشمسخره ماهم

 ...خونه کنیم پاگشا وکیوانیگي شب که خونه برگشتیم

 که موندیم منتظر و کردیم درست غذا نوع وسه کردیم تمیز خونه

 ...بیان

 ...گرفتیم کوچیکي مهموني و گذشت خنده و شوخي با شام
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 چون مونده پسرا اما تهران برگشتیم دخترا و من شباون فرداي

 ...بودن مهمونشون وکیوانیگي

 نازلي هايپارازیت اگه البته گذشت دردسر بدون پسرا،و بدون هفتهیه

 ...بگیریم فاکتور

 امتحان خوندن براي فرجه هفته یک و رفتیم همکالس روز اخرین

 ...شد شروع ترمپایان

                       *** 

 ...شدیم خارج کالس از و دادیم امتحان اخرین ارامش با

 بود دارخنده میکردن نگاه مابه باحرص که هابچه توهم هايقیافه دیدن

 ...نخوندن بود معلوم

 خاطربه ولي بیزارم ازش که درسي بود ریاضي امتحان،امتحان اخرین

 ...میخونم امرشته

 ...شد تموم اااااخیش+

 ...کنیم؟ چیکار حاال ایول-

 ...شهربازییییي:دخترا

 ...شهربازي سمت کردیم حرکت شدیم ماشین سوار و خندیدیم

 که پسرا و دخترا کنار در بود شبهام ترینماندني یادبه از یکي شباون

 ...شدن ملحق بهون بعدش

 ...خونه رفتیم و خوردیم بیرون ارمانمهمون هم شام

 سرش و داشت کار شرکت خودش گفته به چون نزد زنگي همب هم امین

 ...بود شلوغ

 ...داره هم شرکت یه شش ترم امین چون
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 هاخانواده با که شمال بریم گرفتیم تصمیم و شد شروع تابستونمون

 ...کیش بریم ما مهمون

 هم شانسیمخوش روي از و نشستم پنجره کنار شدیم،من هواپیما سوار

 ...هوووف نشست کنارم ارمان

 پشتي به دادم تکیه سرم کردم پلي اهنگ خودم وبراي دراوردم هدفونم

 ...صندلي

 فرو خال تو و ارمان شونه رو افتاد کج سرم و شد گرم چشمام کمکم

 ...خوابیدم رفتم

 داشت بود کنارم لبخند با یگانه کردم باز چشمام دستي نوازشاي با

 هم خیره ارمان،بعد کردین فکر حتما االن چیه)میکرد نوازش گونمو

 ...(نیست خبرا این کولمون،نخیر،از رو هم بچه یه وبوسماچ و میشیم

 ...رسیدیم پاشو خلم اجي+

 ...املم اجي باشه-

 رفتیم شدیم پیاده هواپیما از باهم...کرد نثارم کوفتي و کرد ايخنده

 ...اینامامانسمت

 امیرحسین مهرگان و وینار ثنا اوینا ارمان یاسي من خانواده بودن همه

 ...وحالعشق که خالصه

 ...گرفت اتاق یه جفتي هر و هتل سمت رفتیم تاکسي تاچند با

 هم وکیوانیگي و ترااتاق،بزرگ یه پسرا و اتاق یه دخترا ما البته که

 ...جدا اتاقاي

 ...برد خوابم سه بشمار و تخت رو کردم پرت خودم و اتاق داخل رفتیم

 اما کلکالمون،و و پسرا هاي اذیت با بود سفرم بهترین کنم اشخالصه

 ...داره دوسش فهمیدیم ارمانا هابانگاه که اومد هم ارمان پسرخاله اونجا



 زادهتدوین:فاطمه عابدین  mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 موهاي و خاکستري چشم قدبلند و خوشتیپ ارمان،پسر پسرخاله بردیا

 هم ارمانا به بردیا گاهوبيگاه هاينگاه از و...بود خوبي پسر خرمایي

 و ارمانا مثل بود روانشناسي اشرشته...نیست میلبي اونم که فهمیدیم

 ...ترکوچک ماهسه شاید بود ارمان همسن

 و میزد زنگ همبه هرروز چون داشتم خبر هم امین بود،از خوبي سفر

 ...هلند بود رفته ايپروژه براي

 ولي کشید پیش کردازم که خاستگاري اون بحث دوباره هم باريچند

 ...نمیدونم ِکيتا اما زیرش،خب از دررفتم باز

 من و رسید پایانبه خوبي به دیگه سفرهاي شد،مثل تموم هم سفر این

 ...کردم شروع جدیدم ترم

 

 , ]??.??.?? ??:??[آرمان?یسنا

 [بــــــــعـــــــد ســــــــــال و2د]

 ...گذرونيخوش و درس خوندن با دوسال گذشت، خوبي به دوسال

 ...بهش نسبت من جدید وابستگي و امین کنار دردوسال

 خوردني زیبایي پسر...یاسمین شدن عمه من،و شدن خاله از سالیه

 ...کارن اسمبه

 ...یسنا و مهرگان نامزدي از سالیه

 ...اوینا و اروین ترمحکم دوستي

 ...اششبانه هايگریه و یاسمین و امیرحسین کلکالي

 ...نازلي هايعشوه و ارمان اخماي همچنان و...ارمانا و بردیا عقد

 ...خواستارش و امین محبت در غرق من اما و



 زادهتدوین:فاطمه عابدین  mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 پدرم با جدي صورتبه دفهاین کرد،ولي خاستگاري دوم بار براي

 ...کرد صحبت

 ...من خاستگاري امشب و کرد قبول ناباوري کمال در هم پدرم

 ...اومد دادوبیداد صداي که میکردم شونه موهام داشتم نشستم اتاق تو

 من:میزد داد دیدم عصبي کیوان که بیرون دوییدم نگراني و ترس با

 ...بگیره سر ازدواج این نمیزارم،نمیزارم

 ...میشناسیم که هم اشخانواده خوبي پسر امین پسرم چرا:مامان

 من کن ازدواج امین با نباید یسنا کن ازداوج نههههههه،نباید:کیوان

 ...نمیزااااارم

 ...کیوان-

 نکن نکن،ازدواج قبول یسنا:نالید عجز با سمتم اومد دیدنم با کیوان

 ...نکن اینکار ما به یسنا،یسنا

 ...چرا-

 ...نکن قبول امشب فقط میگم بهت روزيیه:کیوان

 ...میان مهمونا دیگه ساعتیه کیوان،زشته کن بس:کن عصبي بابا

 ...’نه’اسکلمه یه کن،فقط ازدواج ،نباید پدرمن زشتي چه:کیوان

 ...بدي توضیح بهم نباید چرا دارم،تو دوست امین من کیوان اما-

 یسنا،ازدواج نمیزارم نمیزارم:داد تکونم و گرفت دستش دو هاموشونه

 ...فهمیدي؟ نمیکني

 ...ترسیدم کوبید،که محکم در و شد خارج خونه از عصبي و

 ...کنم ازدواج امین با من نمیخواست بود،چراچي منظورش

 رفتن و انداختن باال ايشونه که کردم نگاه اینامامان به سوالي

 ...کارشونپي
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 رنگي شیري شلوارکت اتاق داخل رفتم دادم تکون سرمو

 ...پوشیدم سفیدمم پوشیدم،صندالي

 ...ریختم دورم لخت کشیدم اتو موهام و انداختم سفیدمم طال ست

 ...قرمزم الک زدن به کردم شروع و کردم مختصري ارایش

 موقعهمون که پایین رفتم کردم سرم الکام،روسریمو شدن خشک از بعد

 ...زدن زنگ

 ...بود کنارم برادر مثل نیست،حداقل کیوان که بودم ناراحت

 شلوارکت اون تو امین اخر در و مادرش اومد،بعد امین باباي اول

 ...بود شده عالي سفید پیراهن و مشکي

 ...چاي موقع تا نشستم اشپزخونه تو رفتم من کردیم روبوسي باهمه

 سراصل رفت جوننیلوفر که موقعي تا میزدن متفرقه حرفاي

 ...شدیم مزاحم چي براي که میدونید خودتونید رادش اقاي خب:مطلب

 ...خودتون دارین،خونه اختیار:بابا

 پسرمون براي دخترتون که شدیم مزاحتمون این براي خب:اقاحامد

 چیزي خاستگاري رسومات از ببخشید)کنیم خاستگاري امین

 (...نمیدونم

 ...هستن پسراقایي هم امین اقا ماشاال:مامان

 ...نمیدن چاي مابه خانم عروس پس خب:نیلوفرجون

 ...دخترم:مامان

 رفتم زیرسربه اروم و ریختم همرنگ وسواس با هاروچاي شدم بلند

 ...بیرون
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 و یاسي یگي مامان بابا خاله شوهرخاله جون نیلو بعد حامد اقابه اول

 و برداشت چاي کشي یسنا لبخند با که کردم تعارف امین به اخر در

 ...کرد تشکري

 جوون دو این بدین اجازه اگه خب:گفت اقاحامد گه مامان کنار نشستم

 ...کنن صحبتاشون برن

 به کن همراهي امین اقا دخترم(من روبه)شماستدست ما اجازه:بابا

 ...اتاقت

 ...رفتیم اتاقم سمت به شد بلند همراهم هم امین که شدم بلند اروم

 ايحنده که کردم نگاش لبخند با کنارم هم امین نشستم تخت رو

 ...میشي خودم مال باالخره اممم:کرد

 ...انداختم زیر سرم خجالت از که بوسید گونمو و شد نزدیکم شیطون و

 چیکار خدا اوف افتاد دلم به تردید و افتادم کیوان حرف یاد دوباره

 ...کنم

 ...بله؟:اومد خودم به امین صداي با

 ...گفتم چي دختر،شنیدي کجایي:گفت لبخند با

 ...نبود هواسم ببخشید نه-

 میسازم برات شدي،بهترینارو خودم مال وقتي:گفت و کرد بغلم لبخند با

 ...زندگیم

 کردن نگام لبخند با همه که بیرونرفتیم زد،باهم سرم به ايبوسه و

 ...کنیم؟ شیرین دهنمون گلم عروس خب:گفت نیلوفرجون

 لبخند و خانواده تعارفات و شد بلند دست صداي که پایین انداختم سرم

 ...بشه خالي قلبمته شد باعث که یگانه تلخ

 ...عقد موقع تا خوند بینمون ماهیه صیغه اقاحامد
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 ...بگیریم نامزدي دیگه هفته شد قرار و گذاشتن مهریه مدار قرار

 میام صبح فردا:بوسید گونمو سمتم اومد کردن،امین رفتن عزم شام بعد

 ...ازمایشگاه بریم سراغت

 ...رفتن خدافظي بعد دادم تکون سرم زدم لبخندي

 ناراحت نیومد باال سراغش،ولي اومد کیوان مینده از بعد هم یگانه

 ...شدم

 ...بخوابم رفتم بخیريشب از بعد نگفتم چیزي ولي

 شد گرم چشمام نامعلومم اینده به فکر کشیدم،با دراز تخت رو

 ...خوابیدم

                     *** 

 به تکیه امین بیرون رفتم خدافظي پایین،بعد رفتم اماده و حاضر

 ...بود منتظرم ماشینش

 ...دادم جوابشو لبخند با منم که کرد سالم و زد لبخندي دیدنم با

 ...ازمایشگاه سمت کرد حرکت مشدی سوار

 ...بود حاضر دیگه هفته دادیم شد،ازمایش نوبتمون ساعتنیم بعد

 و داشت نگه سوپري کنار امین چندمین بعد شدیم بیرون،سوار رفتیم

 ...برگشت پالستیک وبا رفت

 

 , ]??.??.?? ??:??[آرمان?یسنا

 ...نکني ضعف بخور:پام رو گذاشت پالستیک

 ...خوردم وابمیوهکیک کردم تشکري

 ...بخریم حلقه که فروشي طال پاساژ سمت کرد حرکت بعد
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 ...داخل رفتیم تودستدست شدیم پیاده

 اومدینخوش فدایي اقاي بهبه:زد لبخندي امین دیدن با فروشنده

 ...بفرمایید

 حلقه که اومدیم نامزدم الماسي،با اقاي سالم:گفت و زد لبخندي امین

 ...کنیم انتخاب

 خوشبخت باشه ماشاال،مبارکتون ماشاال:زد لبخندي دیدنم با الماسي اقاي

 ...بشین

 ...برگشت حلقه چندتا به چندمین کردم،بعد تشکري زدم لبخندي

 اينقره رینگ که سفید طال ست حلقه به خورد چشمم که کردم نگاشون

 امین براي و داشت نگین من براي رینگ اون اطراف و بود دورش

 ...دلنشین بود بود،شیک ساده

 ...میومد خیلي دستش امین،به دست انداختم و داشتم برشون

 ...اومد خوشت این از:زد لبخندي 

 از بعد و بزار جعبه داخل گفت الماسي اقاي به که دادم تکون سرمو

 ...شدیم خارج مغازه از تشکر و کردن حساب

 کت هم امین و خریدم کفشکیف و شلوار مانتو چندتا من و گشتیم پاساژ

 ...تیشرت و شلوار و تک

 ...بخوریم نهار رستوران رفتیم بعد

 شدم،امین پیاده ماشین از تشکر از بعد بوسیدم خونه،گونشو رسوند منو

 ...رفت بوقي تک با هم

 ...بیرون رفتن اینانیلوفرجون با نبود،حتما کسهیچ شدم خونه وارد

 [مـــــــجـــهــــــول فــــــــــــرد]
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 نتونستین هنوز گذشته هاااا؟دوسال میخوایي فرصت چي یني:زدم داد

 ...کنید کاري

 ...بدین فرصت دوهفته فقط نیدم انجام بدین،من فرصت یه خدابه اقا+

 دوسال این تو عوضي،نتونستین دختره اون هم تو هم احمقین جفتتون-

 ...بدین انجام دوهفته تو میخوایین طورچه احمقا کنید تموم کارشون

 تا باشید اون،مطمئن طرف از خودم طرف از هم میدم قول من+

 ...تموم دیگه دوهفته

 جفتتون ندین انجام کارارو دیگه دوهفته تا علي والي به خب،وليخیلي-

 ...باش میکشم،مطمئن

 ...خورمفت دیوار،احمقاي به کوبیدم کردم قطع گوشي و

 بعد احمق دوتا این حاال رفت،و دست از شب یه تو من سالهده زحمتاي

 ...بدن انجام کارشون نتونستن دوسال از

 ...بیشورا شده جمع دورم خورمفت و خنگ مشت یه

 میگیرم انتقام:شدم خیره عکس به و کشیدم موهام بین دستي عصبي

 ...باش مطمئن

 

 , ]??.??.?? ??:??[آرمان?یسنا

 [یــــــسنـــــــــا]

 ...برگشتن یني اومد،این اینامامان صداي که شدم خارج حموم از

 برداشتم صورتي وشوارکتاپ پوشیدم،بعد زیرام لباس اتاق تو رفتم

 ...پوشیدم

 لبخند با پایین ریختم،رفتم دورم ازاد کردم خشک موهام

 ...سهالاااام:گفتم
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 با سيیا که برگشتم ریختمچاي اشپزخونه تو رفتم منم دادن جوابمهمه

 ...هااااساخته بهت کدبانویي،ازدواج عجب بهبه:گفت خنده

 ...ازدواج تا بار،کوبهنه داربهنه حاال:گفتم منم خندیدن بقیه

 عقد نامزدیتون از بعد اینجوري،دوماه نگي برسرم خاک واي:مامان

 ...کردي فکرچي میکنید

 ...زود قدراین خبرهچه:کردم نگاشون گرد چشماي با

 ...شده سالت??دختر نیست زود:مامان

 ازدواج زودي اینبه هست،باید که سالمه??خب:شدم عصبي ارادهبي

 ...فهمیدین نمیکنم ازدواج نشده کامل سالگیم??تا من نخیر کنیم

 سالسه داره گناه طفلک اون میشي،خب عصبي چرا دخترم وا:خاله

 ...بشین نامزد

 ...نامزدي فقط کنید کنسل قراراتون نداره ربطي من به:شدم بلند

 ...اتاقم سمت رفتم بزنن حرفي اینکه از قبل و

 این به دارم تردید کیوان حرفاي خاطربه هنوز ولي اسمسخره خیلي

 ...سالده چه سالسه چه نمیکنم ازدواج نگه بهم کیوان تا ازدواج،من

 جواب بود آوینا خورد زنگ گوشیم که گرفتم دستام بین سرم کالفه

 ...الو:دادم

 ...عجقم سهالم الووو:اوینا

 ...طوريچه سالم-

 ...هااانامزدیته ناسالمتي پکري چرا تو خوبم،ولي:گفت تعجب با

 ...شد دعوام اینامامان با باوهیچي اوووف-

 ...چرا؟ عه:اوینا

 ...کنیم چیکار بت میگم حاال-
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 زنگیدم نداد جواب شهربازي،یاسي بریم بروبچ با قرار امروز:اوینا

 ...توبه

 ...کي؟ بریم کردي،باشه کاري خوب اممم-

 ...دنبالتون میاییم دیگه ساعتیه پنج ساعت االن خب امممم:اوینا

 ...خدافظ باشه-

 ...میشم خالص خیال فکرو از حداقل کرد،خوبه قطع و کرد خدافظي

 ...میگم امشب پسرا خاستگاري،به اومد امین میدونن دخترا فقط

 اینااوینا حاضرشو پاشو یاسمین:زدم داد باال از بیرون رفتم شدم بلند

 ...دنبالمون بیان میخوان

 ...دخترم؟ کجا:مامان

 ...بشم حاضر تا اتاق تو رفتم تفاوتبي ندادم جوابشو

 کیوان حرفاي خاطربه ناراحتم،شاید دستشون از چرا نمیدونم

 ...دودلم نمیدونم،اما

 ...بود حاضر هم یاسي پایین رفتم شدم حاظر

 دختر؟یهو شد چت:گفت یاسي که بیرون رفتیم کردم سرسري خدافظي

 ...ریختي همبه

 ...خوبه حالم هیچي:دادم تکون سرمو

 تو میکني،مگه مخالفت که شد چت نپرسیدم،گفتم حالتو من:ایستاد جلوم

 ...یسنا دیگه داري...نداري؟ دوست امین

 میدونم اینو یانه،فقط دارم دوست امین نمیدونم هنوز میگفت،من راست

 ...دارم وابستگي حس

 اینبه درصدیه اگه:زد داد که شدم رد کنارش از حرف بي نگفتم چیزي

 ...کن خالص خودتو و”نه”اسکلمه یک داري،تنها شک وصلت
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 ان،کیوانهمدیگه مثل چرا خواهروبرادر دادم،این تکون سرمو کالفه

 ...”نه”اسکلمهیه گفت هم

 دلم به َشکي چي من میشن،ولي مرگ ذوق ازدواج براي دخترا همه

 ...دودلم افتاده،و

 ...بیرون رفتم ندادم خودم به بیشتر فکر اجازه ماشین بوق صداي با

 اومده مهرگان و اروین ماشین با االن ولي بود وثناآوینا دست ماشینمون

 ...بودن اومده باهم هم ارمانا و بودن؛بردیا

 ...مهرگان ماشین تو اروین،ماهم ماشین تو نازلي و وامیرحسینارمان

 هیسسس:گفتم بزنه حرفي خواست تا ثنا کردم کوتاهي سالم شدم سوار

 ...نگین هیچي

 ...بودم یاسي و اوینا جلو،من برگشت شد خفه اونم

 فقط و بشم چیزهمه بیخیال چندساعت این کردم گذاشت،سعي اهنگ

 ...کنم خوشي

 ...بیاییم حال بزار اهنگ یه جووووونمهري-

 ...گذاشت خفن اهنگ یه و خندید مهرگان

 ...رسیدیم که موقعي تا بازي دلقک و رقصیدن به کردیم شروع

 ...کردیم پرسي واحوالسالم اونوریا با و پایین پاچیدیم همه

 ...شدیم سوار بود شهربازي،هرچي داخل رفتیم بعد

 غره چشم بهش اناارم این قدرزد،چه جیغ قدرچه نازلي این اياي

 ...رفت

 ...درمیاوردیم بازي مسخره میخندیدیم،و هرهر ماهم

 ولي گشنمه من وااایي:گفتم شدیم ولو فلج کردیم،فلج بازي کلي شبنه تا

 ...کنیم کوفت بگیره چیز یه بر بلندشم،یکیتون ندارم حال
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 ...میخورین؟ میرم،پیتزا من:اروین

 ...بخره رفت هم اروین و گفتم اياره همه

 بینم بگو یسناااا:حسم تو انداخت جفتک پارازیت عین ثنا که بستم چشمام

 ...چیشد؟ دیشب

 بله خاستگاري اومدن بشه چي میخواستي چیشد،عه دیشب و زهرمار-

 ...دیگه رفتن گرفتن

 ...کیییي؟ خاستگاري:گفتن هازدهجن عین وامیرحسینارمان یهو

 ...اروم باو شلوارم تو کردم زدم،شکوفه زر نگرخیدم بگم اگه

 ...میزنید داد چتونه،چرا وا-

 ...کي کي؟خاستگاري:امیرحسین

 ...اشلیلي خاستگاري دیگه،اومده مجنون با:اوینا

 ...میگه امینو:گفتم که کرد اشاره من به دست با بعد

 ...اخمش بادیدن کردم شد،سکته سرخ ارمان یهو

 ...کن وپارملت نزنه تا کنه کنترل خودشو داشت سعي

 ...چي؟امین؟تو؟:گفت بااخم و ناباور امیرحسین

 ...دعوتین همتون نامزدي هم دیگه هفته مگه،جرمه چیه اره-

 ارمان عصبي نفساي صداي خوبي به ولي کشیدم دراز دوباره و

 ارمان ارمان هم نازلي رفت حرفي هیچ بدون شد بلند یهو که میشنیدم

 ...دنبالش کنان

 ...رفت؟ چرا وا+
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 ...شده عصبي:امیرحسین

 ...چرا؟+

 اینو نمیخوام من و میده معني یه تنها سکوت این کرد،و سکوت امیر

 ...نمیکنم باور وجه هیچاصال،به کنم باور

 باور نمیخوام پس داره نامزد داره،ارمان نامزد داره،ارمان نامزد ارمان

 ...(چي؟ فقط)فقط...نه نداره حسي من به ارمان...اصال نه کنم

 ...نمیدونم پووووف

 ...(داره دوست که این از غیر)

 دارم نامزد داره،منم نامزد فهمیدي،اون نداره دوسم نه

 ...(کن فکر داري دوست هرجور...)نمیشهههه

 به ارمانا کردهبغ چهره فقط و نمیزد حرف کسدادم،هیچ تکون سرمو

 ...وبس خورد چشمم

 هم پیتزا هايجعبه نشست گرد چشماي با حالمون دیدن با اومد اروین

 ...شد چتون:گفت چمنا رو گذاشت

 ...بود امونگرسنه زیادي:خندیدم

 ...کو ارمان وقت اهاااا،اون:اروین

 ...رفت گذاشت:اومد نازلي صداي

 ...واااا+

 ...رفت شد تاکسي سوار واال:نازلي

 سنگیني پیتزام،ولي خوردن به کردم شروع بیخیال که کردن نگام همه

 ...میکردم حس هابچه تکتک

 ...هوووف میکنن نگام اینجوري که مرگشون چه نیست معلوم
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 پس بود روشن چراغا خونه برگشتیم بعد نشستیم ساعتيیه شام بعد

 ...(بخوابن شبده ساعت نیست که مرغ...)بیدارن

 ...حاال خا

 خواب لباس با لباسمو باال رفتم حرف بي کردم سالمي داخل رفتیم

 ...خوابیدم و تخت رو کردم پرت خودمو کردم عوض

                             *** 

 ...موهامو کندي عاموووووو-

 ...بکنم کارمو بزار نزن حرف هیس:ارایشگر

 اومدم کیش،من رفته پاشده مژده دارمااا شانسي هاااا،چهنفهمي عجب

 ...مخ رو غضمیت این دست زیر

 ...بود مثبت ازمایش گذشت،جواب هفتهیه

 ...میاد اشخانواده با که امشب تا ندیدم ارمان دیگه شب اون از

 کن درست موهام تا میدم جون دارم ارایشگر این دست زیر هم االن و

 ...رواني

 پاشه من جان نه...)مردونهارایشگاه رفته شاهین با همبره قلبونم امین

 ..(زنونه بره

 ...خفه وجي

 ...قرانبه شد،خله تموم رواني این کار دوساعت از بعد باالخره 

 ...کند کلم کشید موهامو قدر این رفت،بعد مخم زد فک قدراین

 ...پوشیدم لباسم یاسمین کمک با پاشدم...نقطهسه نزارکبي بیشور

 ...شدم خوشگل خوبه اممم ایستادم ایینه جلو

 که دکلته رنگ شیري اهيم مدل بلند بود،پیراهن خوشگل خیلي لباسم

 اون از و تنگ زانو باال تا هم دامنش و بود شده سنگدوزي اشسینه رو
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 بود شده کار گیپور که هم نازکي حریري و بود ازاد کلوش حالت بعدبه

 ...بود روش

 که کردم سرم شنلمو و زدم رضایت سر از لبخندي پوشیدم کفشامو

 ...اومد دوماد گفتن موقع همون

 خیلي واال نداشتیم داخل،فیلمبردار اومد امین که انداختم پایین سرم

 ...اسمسخره

 بوسید پیشونیمو اروم بعد و کرد نگاهم مات دقهچند برداشت شنلمو کاله

 ...شد بلند ِکل صداي که

 ماشین سوار امین و یاسي کمک با ارایشگر از خدافظي از بعد

 ...افتادیمراه شدن سوار شدم،اوناهم

 ...بود کرده پر باغ ُکل دست و کل باغ،صداي به رسیدیم تساعیه بعد

 امونصدقهقربون و کرد دود اسپند برامون مامان رفتیم هم تودستدست

 ...میرفت

 ارمان هايتیله با که کردم نگاه کردم،اطراف حس نگاهي سنگیني

 ...شدم روروبه

 ...و بود غم خوندم چشماش تو حس بار اولین براي

 ...وسط ریختن بقیه نشستیم جایگاه سمت رفتیم و چرخوندم سرمو

                              *** 

 ...بود امین منو رقص نوبت االن و کردن سرو و شام

 سمتم دستشو لبخند با و شد بلند رقص،امین پیست به جيدي دعوت با

 ...کرد دراز

 ...وسط رفتیم باهم و گذاشتم دستش تو دستمو زدم لبخندي منم



 زادهتدوین:فاطمه عابدین  mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 تنهام کرد نامزد خواهرش ببین نیومد،نیومد کیوان شدم ناراحت خیلي

 ...گذاشت

 ...اومده مامان اسراربه ولي نیاد میخواست هم یگي

 مال باالخره اممم:گفت گوشم زیر امین که میخوردیم تکون باهم اروم

 ...شدي خودم

 فعال اقا میشم تو مال دیگه سالسه نچ:گفت خنده با و کردم نچي

 ...نامزد

 ...چندسال؟:کرد نگام تعجب با

 ...نمیکنم ازدواج نشه سالم??تا من سالسه-

 زود نمیخوام چیه شونش،خب رو گذاشتم سرم که میکرد نگاهم ناباور

 ...بشم مادر خوندنم درس اوج پسفردا فردا بشم درگیر

 ...میشم خالص دیگه سالسه چهارم ترم االن

 میشدم ذوب نگاهش میکرد،با اذیتم ارمان نگاه سنگیني جمعیت کل بین

 ...دیرچه ولي

 و کشید و گرفت دستم که بشم جدا امین از خواستم رسید پایانبه اهنگ

 ...شد بلند ودستجیغ صداي که گذاشت لبام رو داغش لباي

 ...نشستیم سرجامون رفتیم پایین انداختم سرم خجالت با شد جدا ازم

 ...بود حلقه مراسم بعدش و رقصیدن پسط هازوج بقیه

 و زدن دست همه و دستمون تو انداختیم اورد هاروحلقه مامان

 ...دادن کادوهاشون

 راه دیگه ترمحکم امین منو رابطه شد،و تموم هم جشن این باالخره

 ...اما نیست برگشتي
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 اتاقم تو خونه،مستقیم برگشتیم بابا همراه ایناامین از خدافظي بعد

 ...کپیدم بعد کردم عوض لباسمم گرفتم دوش قبلش البته...الال
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 ...همیشه مثل میگذشت هم سرپشت روزا

 ...همین برمیگشتیم بیرون میرفتیم هابچه با

 جواب خورد زنگ جوشیم که میکردم رسد درودیوار داشتم

 ...جونم:دادم

 ...خانمم سالم:امین

 ...سالم،خوبي:شدشل نیشم

 ...اي؟چیکاره امروز خوبیتبه اوهوم:امین

 ...میشمارم اتاقم دیوار ترکاي هیچي-

 ...میشه قوي ریاضیت بده ایول،ادامه ایول جون:خندید

 ...خوبه هم خیلي من کووووفت،ریاضي-

 ...بود معلوم امتحان اون از اره اره:خندید باز

 ... امییییین-

 گشنه هابچه میشه خشک نخور،شیرت خرص امین جان:امین

 ...میمونن

 ...بود کجا مچهبچه اوهوع،نچایي-

 ...عشقممم وقتش به اونم:امین

 ...بودنمون باهم فکر با لرزیدم خودمبه

 ...زدي زنگ چرا خب-
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 هم هوم،شب دوتایي چنگل میریم گفتي،امروز شد خب اها:امین

 ...میمونیم

 ...گفتي بابا به اممم-

 ...نداري اعتماد بهم هنوز نامزدتم اسگفتم،دوهفته عشقم بعلههههه:امین

 ...گفتم دارم،کلي اعتماد نهنه-

 ...دنبالت میام عصر عشقم باشه:امین

 ونغیضمضد رفتار از شدم خسته کردیم،اوووف قطع و کرد خدافظي

 ...هوووف

 االن و وابسته امین به شدم،اینجا مرگ ذوق ارمان کادو با تولدم تو

 ...نامزدشم

 ...لعنتي هوووف امشب براي دارم دلشوره که هم االن

 ترس با اومد در بلند صداي یهو خاله و مامان کنار نشستم پایین رفتم

 ...سمتم اومد عصبانیت با کیوان در سمت برگشتم

 ...سوخت صورتم طرفیه بزنم حرفي خواستم تا

 اون با نگفتم مگه:زد داد که کردم نگاه کیوان به زد،ناباور جیغي مامان

 ...لعنتي نگفتم هااااا،مگه نکن ازدواج عوضي

 ...کیوان:گفتمبغض با

 کردي قبول هااااا،چرانکن قبول نگفتم من شو،مگهخفه شوخفه:زد داد

 ...لعنتي

 ...چرااااا:گرفت دستش تو هاموشونه

 ...من کیوان:شد روونه اشکام

 ...هاااااا؟ چيتو:کیوان
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 بس کیواان:گفت عصبي که اومد اباب صداي بزنم حرف خواستم تا

 و داد اومدي هم االن ترکیه رفتي که روز اون از هااامرگتهکن،چه

 ...چتههههه بیداد

 ترسیده کردمي نگام نشسته خونبه چشماي با فقط و نداد جوابي

 بشه عصبي میترسیدم،وقتي کیوان عصبانیت از همیشهراستش...بودم

 ...نیست جلودارش کسهیچ

 ...چیشده؟ داداش+

 میتوني هم هنوز:گفت ايرفته تحلیل صداي با ممروبه فقط و نزد حرفي

 ...خودتو میتوني هم بزني،هنوز همبه

 در به مبهوت و مات همه بیرون خونه از دویید و نزد حرفشو ادامه

 ...خداااا بود چي کیوان شدیم،منظور خیره

 ...مرگشه؟چه کیوان بابا+

 یه با ترکیه میرم گفت خاستگاري فرداي واال نمیدونم:شوهرخاله

 ...بودچي منظورش نفهمیدم برمیگردم چیزایي

 ازدواجمون خنثي،هوووف کال منم دادن تکون تعجب با سري هم بقیه

 ...نیست ادم مثل هم

                        *** 

 و میوه دنبالم،سبد بیاد تا بودم امین منتظر در جلو اماده و حاضر

 ...بیارم من بود قرار هم خوراکي

 ...عشقم سالم:سمتم اومد لبخند با رسید باالخره

 ...سالم-

 ...میریم کجا:گفتم کرد حرکت شدیم ماشین سوار باهم و بوسید کوتاه لبم

 بود ساخته برام بابا بچگي تو هست کلبه یه جنگل،اونجا میریم:امین

 ...اونجا میریم کردم تعمیرش هم هاتازگي
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 ...رسیدیم که موقعي تا کردم سکوت و گفتم اهایي

 کشیدم عمیقي نفس میکردم نگاه اطرافم به لذت با داشت نگه ماشین

 ...خوبي بويچه اممم

 ...هستم خاک بوي عاشق من میومد،و نم خاک بوي

 ...امین عالي اینجا واااایي:میچرخیدم خودم دور میکشیدم عمیق نفساي

 ...اینجا میومدیم همیشه جمعه هايصبح خانوادم با اوهوم:زد لبخندي

 ...اره اینجارو بلدي کامل پس اووو:گفتم خنده با

 ...تقریبا:داد تکون دستشو

 ازاد فضاي تو میخوام کلبه تو بریم بعد بخوریم بیرون شام وااایي-

 ...باشم

 ...بخواد خودم خانم هرچي باشه:کرد حلقه کمرم دور دستشو سمتم اومد

 همراهیش منم میبوسیدم احساس با و نرم لبام رو گذاشت لباش و

 ...میکردم

 بریم برداریم وسایل کمک بیا خب:شد جدا ازم اوردمکم نفس باالخره

 ...بشینیم

 هاروخورامي پالستیک و انداز زیر پتو کمکش،من رفتم گفتم ايباشه

 ...کجا؟:گفتم جایي سمت رفتیم اورد امین هم بقیه برداشتم

 ...میفهمي بیا:امین

 وااایي:گفتم ذوق با شنیدم اب صداي کردم دقت شدیم رد درختا بین از

 ...صدایـــ

 ...شد بسته دهنم بزرگي ابشار و رومروبه رودخونه دیدن با

 واااایي:زدم جیغي رودخونه سمت دوییدم ذوق با زمین گذاشتم وسایل

 ...اینجا قشنگ قدرچه جون خدا
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 به کردم شروع لرزیدم اب سردي اب،از تو رفتم دراوردم کفشام

 ...میکرد نگام خنده با هم امین خندیدن و جیغجیغ

 صورتم رو اب سردي با که میپریدم پایین باال و میچرخیدم همینجوري

 جییییغ:شدم خیره میکرد نگام خنده با اب تو که امین با جیغ با

 ...میکشمت

 قشنگ نمیکرد نامردي هم امین صورتش رو پاشیدم اب کردم شروع و

 ...کرد خیسم

 که بستم چشمام زدم جیغي شد خالي پام زیر یهو که سمتش دوییدم

 ...خودش به چسبوند منو شد حلقه دورم امین گرم دستاي

 ...بودیمشده خیس کامل و بود چسبیده تنمون به جفتمون لباساي

 ...کرد،زرشک باریدن به شروع بارون هم خرمون شانس از

 ...زدم زل شبش رنگ به چشماي تو

 ترشجذاب و بود چسبیده پیشونیش به بود شده خیس که موهاش

 ...میکرد

 ترتنگ دستاش حلقه بیام خودم به تا
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 ...لبام رو گذاشت محکم لباش باال کشید منو و کرد

 همراه باهاش کردم حلقه کمرش دور پام بعدش ولي شدم شوکه اول

 ...شدم

 ...میزدیم نفس نفس شدیم،جفتمون جدا هم از

 که کردم مخفي گردنش تو سرم خجالت با من و کرد نگام لبخند با انین

 ...من فنچولک:کرد ايخنده
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 کلبهبه رسدیم بعد دقیقهشد،چند خارج اب از بودم بغلش که طورهمون و

 ...بود قشنگ خیلي درختا وسط زیبایي

 قشنگ کردم،خیلي نگاه اطراف به زمین رو گذاشت اروم منو شد وارد

 ...زیبا و سنتي بود

 شده چیده ردیف به هاپشتي هم اطرافش و کلبه وسط کوچیکي فرش

 ...بود

 چپسمت هم شومینه یه و بود راست سمت هم کوچیکي اشپزخونه

 ...کلبه

 کنار کشوند و گرفت دستمو کرد روشنش و شومینه سمت رفت امین

 ...بیارم وسایل برم من تا اینجا بشین:شومینه

 لپم رو گذاشتم به و اتیش سمت بردم رفت،دستام هم امین و گفتم ايباشه

 ...بشم گرم تا

 گذاشتیم وسایل کمکش رفتم سریع اومد وسایل باهمه امین دقیقهچند بعد

 ...زمین رو

 ...شده خیس لباسات:امین

 ...ندارم هم هیچي اوهوم-

 شومینه کنار برو دربیار لباسات محرمیم که تو منو نداره عیب:امین

 ...کنم حاضر شام برم منم پتو زیر

 ...خود پس-

 ...میخوري سرما میکنم،برو استفاده پتو یکياین منم:اومد حرفم وسط

 و دراوردم لباسام سریع اشپزخونه،منم تو رفت امین دادم تکون سرمو

 ...کردم نزدیک شومینه به خودمو و پتو زیر رفتم زیرلباس با تنها

 و نشست کنارم و سمتم اومد زده سیخ به جیگراي با امین بعد میننیم

 ...اتیش رو گذاشت سیخارو
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 دراورد لباساش ايگوشه رفت و اورد...و اب و نون و شد بلند دوباره

 (...حیا با اوه)پایین انداختم سرم من البته

 ...میلرزیدم بود سردم هنوز نشست کنارم کشید خودش دور پتو

 تا گذاشت اهنگي گوشیش با کردیم،امین جمع وسایل خوردیم شام

 ...نباشه سکوت

 ...سردته؟:شد متوجه امین که شدم جمع خودم تو

 سینه دیدن با کرد باز دستاش و شد ترنزدیک بهم که دادم تکون سرمو

 ...خودش سمت کشید منو و خندید که کشیدم خجالت لختش

 رو گذاشتم سرمو کردم جمع بغلش تو خودمو منم و پشتي به داد تکیه

 ...برد خوابم باالخره تا میکرد نوازشم هم امین سینش

 ...بود تاریک کلبه کردم باز چشمام چیزي خوردن تکون با

 ...بخواب کردم بیدارت ببخشید هییس:شنیدم امین گیراي و اروم صداي

 ...بغلش تو رفتم منم کرد باز دستاش کشید دراز زمین رو و

 ...سرم زیر گذاشت کرد،بازوش قفل پاهاش بین پاهام

 ...بشي زندگیم بشي،خانم خودم براي بشه کي:بوسید سرمو اروم

 ...امین امتو براي هم االن نیست،من دیر خیلي:بوسیدم بازوشو

 خودشبه و کرد حلقه شکمم دور دستشو چون زد لبخند فهمیدم

 ...بودم امین بغل تو کامل کرد،حاال حلقه دورم هم پاهاش چسبوند،و

 بسته چشمام داغش نفساي هرم بوسید،با اروم چسبوند گردنم به لباش

 ...شد

 

 , ]??.??.?? ??:??[آرمان?یسنا

 ...کردم نگاه اطراف به کردم باز چشمام
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 من و بود رفته کنار ازروم پتو که خودم و امین به خورد چشمم یهو که

 ...بودم امین بغل تو ت*خ*ل

 به اومد،اومدنمون یادم دیشب اتفاقات که بکشم جیغ خواستم

 ...و جنگل،رودخونه،بارون

 ...(روانیه؟ کي...)روانیا باوکردم سکته گرخیدم،اه خدا واي

 ...(داري چیکار من با...)تو

 ...(اسگول...)مشکلیه؟ رواني بگم تو به نبود،گفتم کسي

 ...(تو عمه وجدان من عمه)عمته

 (...اوردي کم هاهاهاها)هرچي حاال اه

 ...مرگ

 دراومدم بغلش از نشه بیدار امین که طوري اومدم،سریع خچدم به

 به ابروم و حیا بود نزدیک پوشیدم،ااااخیش بود شده خشک که لباسام

 ...بره فنا

 بهش کردم پشتم بستم شدم،چشمام سرخ دیدنش با امین به خورد چشمم

 ...(نباشه اونم میخوایي من جان نه)بود تش**ش اون فقط پوشش کل

 (...منحرف دختره زهرمار...)وجیییییییي

 بیرون،اوف کردم فوت محکم خونه،نفسم اشپزخونه تو دوییدم سریع

 ته برم میخواد دلم بودم امبن بغل تو دیشب میکنم فکر که االن

 ...(کشیدي خجالت مثال االن...)جهنم،ووویي

 ..(اها...)مثال اره

 صبحانه ووسایل یخچال سمت اها؛رفتم کردم،امممم نگاه اطراف به

 ...تموم خببب کردم روشن ساز میز،چاي روي چیدم برداشتم
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 صداي که بستم چشمام سریع شدم امین سینهبهسینه که برگردم خواستن

 ...بستي؟ چشماتو چرا بخیر،واصبح:شنیدم متعحبش

 ...نیست تنت لباس چون-

 ...خنده زیر زد بلند صداي با دفه یه سکوت،و ثانیهچند

 تیشترش و شلوار دیدم که کردم نگاش کردم،ومتعجب باز چشمام

 ...تنش

 خودتو کوفت:توپیدم بهش شد بیشتر خندش که پایین انداختم سرم

 ...کن مسخره

 کوچولو خانم خبخب:شد هم موفق کن،که کنترل خندشو کرد سعي

 ...میکشه؟ خجالت

 ...نکن اذیت امین-

 ...شدیااا بداخالق:کرد ریز چشماشو

 ...بخوریم صبحونه بشین میکني فکر اینجوري نخیرم،تو-

 ...سازچاي سمت برگشتم بوسیدم گونشو بعد

 ...خوردیم صبحونه درسکوت میز سر نشستم ریختم چاي

 عکس چندتا رودخونه کنار بریم بیا:گفت امین که کرذم جمع میز

 ...برگزدیم بعد بگیریم

 ...بیرون رفتیم باهم و کردم سرم شالم و دادم تکون سرمو

 ...انداختیم باهم عکس مدل چند ایستادم رودخونه کنار

 روبه باال سرم و بودم نشسته رودخونه کنار من که بود مدلي این یکیش

 و بلم رو بود گذاشته لبش بود شده خم روم سرم باال از امین بود،و امین

 ...گرفتیم سلفي

 ...میخوره همبه دیگه سلفي هرچي از حالم که گرفتیم عکس قدراین
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 ...شدم خسته دیگه بسه واااایي-

 ...بوداااا عکس چندتا چیه،کال خسته وااا:خندید

 جونم بود عکس چندتا اره اره:کردم کجوکوله قیافمو دادم تکون سرمو

 ...باو دراومد

 ...نکن تنبلي پاشو پاشو:شد بیشتر خندش

 ...چیههه؟ دیگه-

 ...دیگه بشه تموم بگیریم هم عکس این بیا:امین

 ...توبغلش شدم پرت کشید دستم که کردم پوفي

 اورد،و بیرون دوربین یه کوله تو از و جیبش تو گذاشت گوشیش

 ...کرد تنظیم اشپایه

 ...ثانیهسي باش سریع:گفت سمتم اومد

 و عقب روبه کرد خم شد،کمرم طوري این مدلم بغلش تو کشید منو

 دست منم باال،و گرفت راستم پاي دستش با و شد خم روم هم خودش

 صداي)چیک...هم چشماي تو شدیم خیره و...اشروشونه گذاشتم چپم

 (...دوربین

 ...ایستادم منم کشید منو دست ایستاد صاف زد لبخندي

 ...ببینم عکس تا دوربین سمت دوییدم ذوق با

 ...امین شده عالي جییییغ-

 ...میمونه اوهوم،یادگاري:امین

 ...برگردیم حاال:گفتم و زدم بهش لبخندي

 ...بریم کن،باشه سواستفاده اي:خنده زیر زد

 سوار کردیم جمع بساطمون کلبه،بندو سمت رفتیم باهم کردم ايخنده

 ...برگشتیم شدیم ماشین
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 ...ها؟-

 ...کردن تهدید کیوان میگم ها و زهرمار+

 ...چرا؟-

 ...یسنا هستي خري عجب:پیشونیش به کوبید محکم

 تهدید کیوان بیشور،میگم رواني احمق دختره:زد جیغ یهو چندثانیه بعد

 ...ها؟بیشور میگي اینجا نشستي ریلکس تو بعد کردن

 ...کي؟:دادم تکون سرمو

 تهدید فقط کن معرفي خودش که احمق،نمیاد فرانکي،کرانچي ننه+

 دوست پسرت و زن نکن،اگه دخالت ما کاراي تو”چي که کرده

 ...فهمیدي حاال”داري

 هم یاسي و نمیدادم بروز ولي بود پابه غوغایي دلم گریه،تو زیر زد بعد

 ...میخورد حرص خونسردیم این از

 ...باشه،کي؟ کرده نهدید کیوان میتونه کي یني

 ...گرفتم دستام بین سرم اوووف

 فقط و  میگذره چهارشب دیدم کیوان که شبي اون از دقیقا االن

 ...خدا اوووف...ببین منو نیست دارن،حاضر خبر ازش وشوهرخالهبابا

 بزن زنگ یه مرگت خبر:اومد اوینا صداي که اتاق تو رفتم سدم بلند

 ...نداریم خبر کسيهیچ از تهران برگشتیم که موقعي از خبرهچه ببین

 ...میزنم زنگ من+

 ...حموم داخل چپیدم و اتاقم تو رفتم توجهبي منم

 ...اونجاس عمرم نصف من خدا همیشه که جایي

 ...حموم تو من دشویین تو یا خوابن عمرشون مردم همه واال
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 ...(سقف)متفففففاوتم همه با بنده کال

 ...نمیریزه نترس

 ...کردم خالي خودم رو بدن شامپو اقسام انواع کشید دراز وان تو

 ...میگیره ارمش ادم...نمیشه ادم خود حموم جاهیچ ااااخي

 امین خونه برگشتیم وقتي...چهارروز این به کردم فکر بستم چشمام

 ...اشپروژه ادامه براي ترکیه میره که گفت

 ...تهران برگشتیم هابابچه هم فرداش

 

 , ]??.??.?? ??:??[آرمان?یسنا

 خیلي کهنه خاال...)نزده هم زنگ نیومده،و امین که هم االن تا و

 ...(نگراني

 ..(.بروباو)نامزدمه خب

 ...(نشناسمت بعد بودم باهات تولدت بدر از وجدانتم من)چته؟ وا

 ...(تو)منظور

 ...اه لعنت محلبي خروس ریخت،بر بهم افکارم در تقتق صداي با

 ...چیه؟ ها:زدم داد که اومد در صداي باز

 ...کشت خودشو گوشیت دیگه بیرون بیا چیه،گمشو ها و زهرمار+

 ...کیه؟-

 ...امین+

 ربدوشامبرم...شستم خودم شدم بلند سریع گفتم ايباشه اسمش شنیدن با

 انگار که کردم نگاه گوشي به.نبود اتاق تو کسي.بیرون رفتم کردم تنم

 ...بود شده قطع
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 موهامو برداشتم سشوار نشستم،و و ارایش میز سمت رفتم خیالبي

 ...کردم خشک

 ...الو:دادم جواب خورد زنگ دوباره که

 ...نمیگیري خبر یه خانماخانم بهبه:امین

 ...رفتي گذاشتي بگیرم،تو خبر باید من-

 ..شدیم بدهکارم اوه:امین

 ...بله-

 ...تهران یا شمال کجایي ایران برگشتم بابا،من خبخیلي:خندید

 ...تهران،برگشتیم-

 ...دادي جواب دیر قدراین اها،چرا:امین

 ...بودم حموم-

 ...خالي من جاي جوون:خندید شیطنت با

 ...ادببي منحرف امییین،کوفت:زدم جیغ

 ...(اسخنده خوش چه بچم)شد بیشتر اشخنده

 ...کوفت-

 ...بپرسم حالت زدم زنگ فقط خانمم خب:گفت و کرد جمع اشخنده

 ...پیشم؟ نمیایي-

 ...دارم جلسه ولي داشتم دوست خیلي:امین

 ...باشه اهوم-

 ...نشدي؟ که ناراحت:امین

 (...عمم ارواح)ترهمهم اصال،کارت نه-
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 ...میبینمت خانمم،پس باشه:امین

 ...خدافظ-

 ثنا جیغ که حال تو رفتم پوشیدم لباسام کردم،پاشدم قطع تق و

 ...بگیري مرگ...دراومد

 ...بیرون بریم پاشیم سررفته حوصلم من جیییییغ:ثنا

 ...گرما ذل   االن-

 ...کي پس:شد اویزون اشلبولوچه

 ...ني گل وقت-

 ...کنین وا گمشین حیدري اقاي حتما:زدن خونه زنگ موقع همون

 ...عشقمممممم:زد جیغ یهو ثانیهچند بعد کن باز در رفت ثنا

 ادم( نازلي+پسرا)ایل یه که در سمت رفتیم کردیم نگاه همبه تعجب با

 ...مهرگان بغل تو هم ثنا بود در جلو

 ...سالم عه:جلو اورد مهرگان پشت از سرش اروین

 ...الم..ســـ:دادم تکون سرمو

 (...چرا؟)کرد ماچش شاالپشاالپ اروین بغل تو دویید هم اوینا

 (...اها.)اشونپروژه اتمام براي کیش بودن رفته ارمان با چون

 ...که بري نمیخوایي تو:کردم نگاه یاسي به

 ...کجا؟:گفت تعجب با

 ...کسي بغل تو-

 ...بیشور:سرم تو کوبید حرص با بعد کرد نگام اول

 امیرحسین،همچین با خورد چشمم که کردم نثارش وحشي مالیدم سرم

 ...(یاسمین اره)بغلش تو یکي االن انگار میکرد ایناثنا نگاه
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 (درد...)خخخخخ

 ...مرض

 (...غیرت؟ رگ)ارمان حلق تو که هم نازلي

 عمت...)دارم شوور زهرما،خودمبرج این بشم غیرتي کي برا بروبابا

 ...(مخملي گوشاش هم

 ...فرهنگ بي

 ...تو بیایین+

 جدا دقهیه د:کشیدم گرفتم وثنااوین یقه حرص با پشت از اومدم خودم به

 ...هاکنه بشین

 ...کجاست نیست معلوم خودت حسود،نامزد بروباو:اوینا

 هم امروز برگشته کجاس،دیروز معلوم هم خبلي عمته،دوما حسود-

 ...داره جلسه

 ...اوووو:ثنا

 ...مرگ-

 ...دیگه تو بیایین شماهم(پسرا روبه)دیگه بتمرگین اه+

 ...(جذبه جوون)تمرگیدیم ماهم داخل اومدن حرف بي پسرا

 (نه...)شدي سیر جونت از وجي

 ...بمیر برو په

 ...فکش به چسبید اخماش دید منو ارمان این باز

 به کردم تعارف اومدم کردم درست شربت اشپزخونه تو رفتم شدم بلند

 ...یاسي کنار تمرگیدم بعد همه

 ...رفته؟ روزه چند امین:گفت اخم با امیرحسین
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 ...روز چهار_سه-

 ...رفته مدت این بار چند:کرد اخم هم ارمان

 ...چیه منظورت وا-

 ...بگو:ارمان

 ...میشه باري سهدو-

 ...مرگشونه چه وا نگفتن چیزي ولي کردن نگاه همبه امیر و ارمان

 ...کیوان:خورد زنگ یایي گوشي

 ...بده جواب-

 ...الو+

 ...پیشمه اینجاس اره+

 ...کن صبر باشه+

 ...داره چیکارت بگیر:بهم داد گوشي بعد

 ...جانم-

 حرف باهات جدي دارم یسنا:گفت اروم ولي عصبي صداي با

 بري بیرون یا بزني حرف امین با هفتهیه تا نداري میزنم،حق

 ...فهمیدي

 ...چرا؟ اما-

 ...فهمیدي؟:شد بلند صداش

 ...اره:دادم فشار محکم چشمام

 ...افرین:کیوان

 ...گفت؟ چي:گفت کرد،یاسي قطع ايدیگه حرف بدون و

 ...بزارم قراري یا حرف امین با ندارم حق هفتهیه تا گفت-
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 ...چرا؟+

 ...نمیدونم،نمیدونم-

 شب شد قرار و ارمان خونه رفتم و نشستن هم دیگه دقیقه چند هابچه

 ...الله باغ بریم

                         *** 

 ...زدم لببرق تنها و کردم درست شالم اینه پوشیدم،جلو لباسا

 تو رفتیم شدیم خارج در بودن؛از حاضر هم دخترا بیرون رفتم

 ...بودن منتظر ارمان ماشین کنار پسرا پارکینگ

 ...بیایین ماشینتون با شماهم میاییم خودمون ماشین با ما-

 ...شدیم خارج پارکینگ از شدیم ماشین سوار ماهم کردن موافقت

 ...بودن پشتمون ایناارمان و بودم جلو من

 ...میرقصیدن هم بقیه گرفتم ضرب فرمون گذاشتم،رو اهنگ

 کردم،ارمان پارک باغ پارکینگ تو ماشین رسیدیم ساعت نیم حدود بعد

 ...کنارم هم

 ...باغ تو یا رستوران تو بریم خب:گفت امیر گه شدیم پیاده ماشین از

 ...تخت بهتره،رو باغ تو+

 ...نشستیم گرد بزرگي تخت رو رفتیم کردن موافقت همه

 ...بکنید کاري یه:گفتم که رفت و گرفت سفارش اومد گارسون

 ...مثال چي+

 

 , ]??.??.?? ??:??[آرمان?یسنا

 ...نباشین ساکت چمیدونم،فقط-
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 ...حقیقت؟ جرعت:ارمان

 ...اره:اثن

 به افتاد چرخوند دراورد کیفش از همراهش همیشه که بطري بعد

 ...وامیرحسین اروین

 ...حقیقت:امیرحسین

 ...شدي؟ عاشق:گفت بعد شد متفکر اروین

 ...اره:امیر

 ...سوال یه فقط:گفتم که بپرسه دیگه سوال یه خواست اروین

 ...حقیقت:گفتم بگه اینکه ثنا،قبل منو به افتاد چرخوندم برداشتم بطري و

 ...داري؟ دوست امین واقعا:ثنا

 کل که انگار بقیه ولي میپرسه نکردم،میدونستم تعجب سوالش از

 عمیقي نفس...زدن زل من به چشم و گوش باشه شده بدنشون

 حس زمان مرور به اصال؛شاید دوسال،نه یا اول نگاه در عشق:کشیدم

 ...عشق به تبدیل وابستگي

 ...رمزي قدر این چرا+

 ...سوال یه فقط-

 همه نبود جرعت انجام جاي اینجا چون...چرخوندم بطري دوباره و

 سکوت در کردیم،بعد بازي اوردن شام که موقعي تا...میگفتن حقیقت

 ...میکردم حس ارمان نگاه سنگیني ولي خوردیم شاممون

 ...بام بریم:گفت اروین که که حساب ارمان شد تموم شام باالخره

 ...اوردین؟ چیزي-

 ...هست ماشین تو اره:مهرگان
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 سمت کردیم حرکت شدیم ماشینامون،سوار سمت رفتیم و گفتیم ايباشه

 ...بام

 و قلیون و انداز زیر پسرا شدیم پیاده رسیدیم ساعت یک بعد

 حق از جون برداشت؛اخ گیتارش هم ارمان برداشتن هاروخوراکي

 ...صداشم عاشق من نگذریم

 ...میکشیدیم نوبت به کرد پابه قلیون مهرگان انداز زیر رو نشستیم

 ...بزن،بخون اوردي گیتارتو که حاال ارمان:امیر

 ...زود زود میگه راست اره+

 شروع اروم کرد کوکش و پاش رو گذاشت گیتارش داد تکون سرشو

 سرت از داري منو پروازي بلند بس »ثانیه چند بهد و نواختن به کرد

 ...میندازي

 ...نمیسازي بازي میدي قلبمو داري هي

 ...میندازي دردسر توي منو خیالت به مینازي چیت به تو

 ...میبازي خودت میبازي خودت دفعه این ولي نه

 ...بود سرت تو رفتن فکر باز و بودي بود منفعتت گیر معرفتت

 ...بود عادتت که همه با کردن بازي زود اینقد نه اما میري میدونستم

 ...بود سرت تو رفتن فکر باز و بودي بود منفعتت گیر معرفتت

 «...بود عادتت که همه با کردن بازي زود اینقد نه اما میري میدونستم

 ولي ناخواسته یا میداد،خواسته ارامش بهم بودم شده صداش محو

 ...میشد سرازیر فلبو به ارامش

 ...کردم همراهیش لب زیر بستم چشمام

 ...شد اینجوري چرا نشناختم باز تورو باختم زندگیمو»

 نمیباختم رو تو میساختم میموندي بودي عاشق اگه
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 ...بود سرت تو رفتن فکر باز و بودي... بود منفعتت گیر معرفتت

 ...بود عادتت که همه با کردن بازي زود اینقد نه اما میري میدونستم

 ...بود سرت تو رفتن فکر باز و بودي بود منفعتت گیر معرفتت

 عادتت که همه با کردن بازي زود اینقد نه اما میري میدونستم

 (میري میدونستم_زانیار«)...بود

 و دست کردیم،صداي تشویقش کردم باز چشمام دست و جیغ صداي با

 ...میومد بودن کنارمون که هم ايخانواده نفر چند سوت

 صحنه بترین لحظه اون توي اونشب کنم فکر که زد لبخندي ارمان

 ...بود عمرم

 ولي ارمان خونه موندن پسراهم خونه برگشتیم که بود یک ساعت

 نازلي اول شد مجبور هم ارمان...عموش خونه میره گفت نازلي

 ...خونه برگشتیم و نرفتیم دیگه ما که برسونه

 کسلي روز چهار از بعد گذشت خوش خیلي بود،امشب شده بهتر حالم

 ...بود عالي امروز

 ...کپیدن رفتن رسیدن تا که کردم،دخترا عوض لباسام

 لیوان تو کردم درست چاي خودم براي رفتم نمیبرد خوابم من ولي

 فیلم کردم کم صداش و کردم روشنش ويتي جلو رفتم ریختم بزرگ

 ...فیلم اول تازه اوردم شانس خوبه بود قشنگي

 ...کردم نگاه ويتي به مبل رو دادم لم و پام گذاشتم کؤسن

 ...تازه که حسي بود،به دیگه جاي ذهنگ گرچه

 کنم،من خیانت که نیستم ادمي من کنم،نه فراموش تا دادم تکون سرمو

 ...دارم نامزد من دارم،اره نامزد

 چشمام فیلم میکردم،وسطاي نگاه فیلم به میخوردم اروم اروم امچاي

 ...نفهمیدم چیزي دیگه شد گرم
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 صاف نشیمنگاهم مامان زمین،اخ خوردم شپلق که زدم غلطي جام تو

 ...شد

 روشن،اصال ويتي چرا کردم،عه نگاه اطراف به کردم باز چشمام

 (...برد خوابت دیشب خنگ...)خوابیدم مبل رو من چرا

 (...قیمه خورشت...)عههه

 ...حاال خا

 نچنچنچ)کردم خاموش ويتي برداشتم کنترل دادم بدنم به قؤسي کشو

 ...(کنحروم برق

 ...خفه

 حلقم تو میکرد دنپایي بود مامان االن اگه کشیدم پرسروصدایي خمیازه

 کن کیف من دارم ايننه چه...دهنت خورد جر نکن میگفت

 :|(...چهچه بهبه...)وجي

 بگو میخوایي)دشویي تو رفتم پوشیدم هاموخرگوشي دنپایي شدم بلند

 ...(پرو کردي چیکار

 مزدوج چرا میخورم حرص دارم هیچي...)بامن چیه مشکلت وجي

 ...(شدي

 (...افرین..)ندارم حرفي:|

 گرم،خر هوا هست هم تابستون چله کنیم چیکار حاال اه بیرون اومدم

 ...میکنه تب

 ِول خونه تو ولي باشم اخمو احمدي کالس سر میخواست دلم االن ااااخ

 ...(میشه تابستون کي میگفت بود عمم کالس سر بعد اها...)نچرخم
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 .):/(...کنم فکر

 شوهران تاسه خانه؛براي در کدبانویي اشپزخونه،همچون تو رفتم

 نشستم اینگونه و...کردم حاضر صبحونه(ویاسي اوینا و ثنا)غضمیتم

 ...لمبوندم قشـــــــــــــنگ خودم واسه

 و(عوق قلم لفظ)برانگیخته بودرا شده فعال که درونم شدم،کرم بلند بعد

 اخر تا صداش گذاشتم(استاد_ساسي)اهنگ و ويتيبه زدم فلشم رفتم

 ...کردم زیاد

 بندشپشت و اومد دخترا جیغ صداي یهو که رقصیدن به کردم شزوع

 ...دیوار به در محکم شدن کوبیده صداي

 نخند خنده،حاال زیر زدم پقي رقصم وسط قیافه اون با دخترا دیدن با

 ...بخند مي

 با نداشت فرقي امازون جنگل با موهاش و بود کرده پف چشماش یاسي

 هم بود،چشماش افتاده اششونه رو از بنداش که توري خواب لباس اون

 ...تنیس توپ اندازه

 زهرخرررر:زد جیغ یاسي که میزدم یاسمین،قهقه مثل هم ثنا و اوینا

 ...میخندي چي به کردم بیشور،سکته دختره

 چنان کردن نگاه خودشون به که کرده اشاره بهشون دستم با خنده میون

 ...اومد در محکم شدن کوبیده صداي که کشیدن جیفي

 ...کردم باز در رفتم شدم بلند بزور منم اتاق تو دوییدن که دخترا

 ...همانا زمین رو شدنم پخش و همانا در کردن باز

 پخش منم بهم خوردن که خونه تو پریدن همچین مهرگان و اروین

 ...شدم زمین

 ...چتونه وحشیاي هوي-

 ...چشونه وا پایین انداختن سرشون چندثانیه خورد،بعد بهم چشمشون
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 ارمان ولي گوشیش تو کرد کلشو امیر که کردم نگاه ارمان و امیر با

 ...بشقاب اندازه چشماي با بهم بود زده زل پرو پرو

 با گرد چشماي با کردم،بعد نگاه خودم به میکنن همچین چرا وا

 ...خودم به ارمان،دوباره

 که داخل برم خواستم اتاق سمت دوییدم شدم بلند کشیدم جیغي یهو

 دادمون جفتمون یاسي حلق تو رفتم صورت با شد باز در موقع همون

 ...اااخ:هوا رفت

 ...چیشده:تومد اروین صداي

 ...هیچي هیچي:مالیدم دماغم

 و تاپ این با رفت ابروم پسر چهارتا جلو خدااي اتاق تو پریدم و

 (نشده که قیامت حاال خا...)شورتک

 رفتم کردم شونه موهام کردم عوض تیشرت و شلوار با لباسام سریع

 خیالبي دخترا ولي بودن مونده حالت همون تو پسرا هنوز بیرون

 ...میخورم صبحونه داشتن

 دولپي داشتن بودن عاشق که اوینا و برم،ثنا نوازیشون مهمون قربون

 ...میخوردن

 ...دیگه تو بیایین هامجسمه-

 کار شرکت میریم ما دیگه نه:گفت اروین که اومدن خودشونبه پسرا

 ...داریم

 ...باشه اهوم-

 ...مبل رو نشستیم کردن جمع میز هم دخترا بیرون رفتن خدافظي بعد

 ...کنیم؟ چیکار خب+

 ...رفت سر امحوصله:اوینا
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 ...درکبه:لب زیر

 ...گفتي چیزي+

 ...نهنه-

 ...(...فرزندم خودتي خر یني این)اها+

                            *** 

 همچین البته نگرفتم تماسي امین با و کردم گوش کیوان حرف به هفتهیه

 ...گذشته روزسه کال هااانشده هم هفتهیه

 جواب که داد پیام فقط و نزد زنگي هم امین تعجب کمال در و

 ...نمیدادم

 تاریک هم هوا خونه سمت رفتممي سالنهسالنه شدمد خارج پاساژ از

 ...بود شده

 مشکي َون یه یهو که ساختمون سمت میرفتم داشتم شدم کوچمون وارد

 خارج پوشسیاه مرد یه داخلش از و...گرفت وحشتناکي ترمز جلوم

 دورم دستشو و فهمیدم پسره که کوچه سر برگردم خواستم شد؛ترسیدم

 ولي نکشم نفس خواستم دهنم رو گذاشت ايپارچه کرد حلقه

 ...شدم بیهوش کشیدم عمیقي نتونستم،نفس

 [آرمــــــــــــان]

 [پـــــــیش شـــــــب و2د]

 بود کارساز که...بشه خفه تا دادم تکون دستمو منشي حرفاي از کالفه

 ...بفرمایید بسه علوي خانم فهمیدم:گفتم

 ...اخیش بیرون رفت ببخشیدي با و پایین انداخت سرش زده خجالت

 ...زدم لبخندي  زمینپس عکس دیدن با که کردم روشن گوشیمو

 ...حیف حیف ولي دارم دوست شقکله شیطون دختر این من قدرچه
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 ...بیرون رفتم برداشتم کتمو شدم بلند یود شیش ساعت

 که زني صداي با شدم اسانسور خونه،سوار رفتم شدم ماشین سوار

 لبخندي اینایسنا خونه به خورد چشمم که شدم پیاده دهم طبقه میگفت

 ...میومد جیغاشونجیغ صداي بازم زدم

 فرد دیدن با که کردم روشن چراغا داخل رفتم کردم باز در کیلید با

 ...کردم اخمي رومروبه

 باسنش پایین وجبیه تا بزور که زرشکي توري خواب لباس با نازلي

 ...بود ایستاده جلوم لبخند با میرسید

 

 , ]??.??.?? ??:??[آرمان?یسنا

 لباس وضع چهاین میکني غلطيچه اینجا:گفتم و کردم ترغلیظ اخمم

 ...پوشیدن

 ادم)من جزبه میکرد تحریک مردي هر که خندید عشوه نازو با

 (...نیستي

 ...متنفرم دختر این هستم،از ادم

 امشب میکني بداخالقي چرا عشقم اوه:سمتم اومد عشوه و لوند با

 ...هوم؟ باشیم داشته باهم شب بهترین میخوام

 نگاش انزجار با و زدم پس میکشید صپرتم رو نوازشگونه که دستشو

 خونه ه**ج اینجا بپوش حسابي درست لباس ور،برواون گنشو:کردم

 ...گمشو نیست

 عیب شدي بداخالقچه اوه:خندید بلند و نیورد خودش رويبه اصال

 ...عشقم میکنم رامت نداره

 ...پذیرایي تو بردم خودش سمت کشید کرواتم و

 ...میخورد همبه ازش بودم،حالم متنفر دختر این از
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 ...نمیکردم قبولش وقتهیچ نبود اقاجون خاطربه اگه

 اسخوردهدست زن یه و نیست پاک عزیزش نوه نمیدونه که اقجون

 ...کنم تحملش باید اقاجون مرگ موقع تا ولي

 من خونه از گفتم:مبل رو کردم پرتش عصبانیت با زدمپس دستشو

 *...ز*ه بیرون گمشو

 ...احمق ندازه غرور ذرهیه دختري این واقعا خندید بلند

 اوه:مبل رو داد لم میز زو گذاشت پاهاش ايکننده تحریک خنده با

 ...میگذرهخوش امشب مطمئنن خشونتتم این عاشق

 زن همبهحال و عوضي میتونه حدچه تا ادم یه اوردممي باال داشتم

 ...باشه

 ...میفهمي بیرون من خونه از گمشو نازلي شوخفه:کردم بلند صدام

 من نشسته خونبه چشماي مقابل و شد بلند بیخیال انگارانگارنه اما

 ...خورد زنگ گوشیم که اشپزخونه سمت رفت

 ...بودم منتظرش بود،اوف کیوان کردم نگاه

 و..سالم الو:دادم جواب

 ...خوبي؟ ارمان سالم:کیوان

 ...ملکي اقاي مرسي:گفتم دروغ به

 ...پیشته:اومد کیوان صداي میده گوش حرفام نازلي که میدونستم

 ...اره-

 ...دارم خبر پس،یه خب:کیوان

 ...بفرمایید ملکي اقاي بله-

 باید ارمان کن جمع هواستو امشب اوناست از هم نازلي فهمیدیم:کیوان

 ...میاییم بگیریمش،ما
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 ...میزاریم جلسه فردا ملکي اقاي فهمیدم بله بله-

 ...باشي موفق خبخیلي:کیوان

 حدس که طورهمون زدم کردم،پوزخند قطع ايدیگه حرف بدون

 ...میزدم

 ...کنم چیکارت میدونم امشب عوضي اوناست از یکي ستایش نازلي

 ...شام بیا عشقم:بیرون اومد چندشي لبخند با نازلي

 عزیزم باشه:زدم زورکي لبخند نکن شک تا باشم مهربون کردم سعي

 ...کنم عوض لباسام صبرکن

 تو دویید زد ذوقي پر لبخند سریع ولي کرد تعجب ناگهانیم تغییر این از

 ...اشپزخونه

 که من خانم کردم،نازلي عوض لباسام اتاق تو رفتم زدم پوزخندي

 ...کنیم بازي ذرهیه ماهم بزار پس میگذره مغزت اون تو چي میدونم

 زدم پوزخندي...بود چیده خفني میز اشپزخونه تو بیرون،رفتم رفتم

 ...غذاها این تکتک

 که میکرد نگاه ذوق و شوق با نشست هم نازلي که سرمیز نشستم

 چرا(عوق)عزیزم:زدم بود پوزخند شبیه بیشتر به لبخندي بخورم

 ...نمیخوري

 ...میخورم منم بخور تو:نازلري

 ...افتضاح پختشدست وگرنه بود گرفته بیرون از غذا خداروشکر خب

 عوض غذام طعم که بریزه کم نکرده سعي حتي خوردم،هه قاشقچند

 ...خنگ نشه

 ...برات دارم امم بود من نوبت حاال کنار کشیدم بودن سیر بهانه به

 ...نشست بغلم تو بگم بهتر یا کنارم اومد هم نازلي و مبل رو نشستم
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 چشمام کردم سعي زدم باد خودم الکي کردم شروع کارم ساعت نیم بعد

 کولرو گرم خیلي نازلي:شدم موفق که کنم دورگه صدامو و خمار

 ...کن روشن

 کولرو رفت تند داد تکون سرشو گرفته اشتقشه انگار که باز نیش با

 تحریک حرکات و رفتنراه عشوه با کرد شروع همونجا کرد،از روشن

 ...کننده

 امعالقه مورد دختر نازلي اگه میخوردم،یا غذا بیشتر اگه عمم خون به

 ...نه ولي میکردم کیف االن بود

 اگه و...کشید دست عشوه با امسینه رو تا صورتم از و نشست پام رو

 ...بود دشویي تو جام االن قطعا نبود امنقشه

 ...شدم تحریک کن فکر که کنم همراهیش مثال کردم سعي منم

                      *** 

 این دست از میارم باال اال دیگه،واي بیا گمشو کیوان بشي ذلیل اي

 ...چندش دختره

 همبه حاالم اه میبوستم داره االن میاد عشوه برام داره دوساعت نزدیک

 ...اجنبي این دست از بده نجات منو...خدا خورد

 بازنیمه هم واحد در و کردم باز پایین در اتاق داخل بیاییم اینکه قلب

 ...داخل بیان راحت ایناکیوان تا گذاشتم

 پرت که خودش سمته کشید منو و کرد حلقه گردنم دور دستشو نازلي

 وگرنه نکن شک دادم نشون وولشل خودمو الکي البته...تخت رو شدم

 ...نمیرسه بهم زورش

 ...عشقم اووووف:گفت لحني با
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 باال میخوام من بده پالستیک بهم یکي خدااا اییي لبم رو گذاشت لباش و

 منم منگول پسره میکنم خاکش زنده زنده بیارم گیر کیوان این بیارم،فقط

 ...َکنه این پیش انداخته

 ایول شنیدم پا صداي که کردم تیز گوشامو شنیدم ارومي صداي

 ...اومدن

 تخت رو از حرکت یه با و کردم حلقه نازلي کمر دور دستمو خب

 ریختن و دیوار به اتاق در شدن کوبیده با شد همزمان که کرد بلندش

 ...اتاق داخل پلیسا

 از یکي بغل تو کردم پرت حرکت یه با بود شوک تو هنوز که نازلي

 ایول:دادم دست باهاش کیوان جلو رفتم و پوشیدم تیشرتمو و سربازا

 ...حضرتي کیوان سرگرد

 سرگرد است اتبرازنده سمتت که الحق ارمان افرین افرین:کیوان

 ...ارام ارمان

 نازلي جیغ صداي

 

 , ]??.??.?? ??:??[آرمان?یسنا

 ...کن ولم سرگرد،عوضیییییي چییییي:اومد

 اینم:زدم صورتش به محکمي سیلي و جلوش رفتم زدم پوزخندي

 ...یت*زگ*هر خاطربه

 ...خاطربه این و:صورتش تو زدم هم دیگه یکي

 جیغ و کرد نگام ترس با که کردم نگاه چشماش تو کردم قطع حرفمو

 ...نهههه عوضي نه:زد

 و کنن تنش لباسي که کردم اشاره سر با و زدم صداداري پوزخند

 ...ببرنش
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 جناب میگیرم میگیرم،انتقام انتقام:میگفت میزدو جیغ همش نازلي

 ...سرگرررررد

 که بیرون بردن دخترا اینااروین که در،خوشحال شدن کوبیده صدلي و

 ...نفهمن جریان این

 ...من کار پایان و موندن دونفر فقط و فقط خب

 چشمام و تخت رو دادم لم راحت خیال با منم و رفت هم کیوان

 خوابم نکشیده سه به...میچسبه.راحت خواب یه سالها از بعد...بستم

 ...برد

                       *** 

 مراقبش نگفتم من مگه طورچه هاااا ممکنه طورچع نهههههههه نه-

 ...احمقاااا باشید

 نهنه بیرون زدم اداره از گفتم لعنتي که میکردن نگام ترس با سربازا

 ...نه

 [یــــــسنــــــا]

 ...کردم نگاه اطراف به و کردم باز چشمام بدي درد سر با

 ...بودم نااشنا اتاق یه کجاست،تو اینجا

 ...وسفیدطالیي ست با بود شیکي اتاق

 ...دزدیدن منو منو نه بیاد،واي یادم اتفاقات تا دادم فشار محکم چشمام

 جیغ با و میزدم در محکم اتاق در سمت دوییدم ترس با سریع

 ...هااادارید چیکار من با لعنتیا درو کنید باز:میگفتم

 بلند برم،سرم عقب به قدمي شد باعث شد باز شدت با در که میزدم جیغ

 سمتش رفتم جیغ با بخشیدن زندگي بهم انگار امین دیدن با و کردم

 ...بغلش پریدم
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 ...امین خبرهچه اینجا امین امین:گریه زیر زدم

 نیست هیچي هیییس:گفت گوشم زیر و کرد حلقه کمرم دور دستاش

 ...نیست هیچي عشقم

 ...بودن کي ادما اون امین کجاست اینجا-

 اومدم وقتي ولي نمیدونم هم ادما اون برم قربونت من خونه اینجا:امین

 ...دیدمت درد جلو بیهوش خونه

 انداخت دستش که فشردم بهش بیشتر خودمو و گرفت شدت امگریه باز

 ...کرد بلندم و زانوم زیر

 تو کشید منو کشید،و دراز کنارم هم خودش و خوابوندم تخت رو

 ...بغلش

 ...ولي میترسیدم هم اش،هنوزسینه رو گذاشتم سرم

 بعد و بیرون رفت و شد بلند امین که موندیم همونجوري ساعتيیه

 ...برگشت پرتقالي اب با چنددقیقه

 لیوان الجرعه و گرفتم ازش کردم تشکري که سمتم گرفت لیوان

 ...بشه جمع صورتم شد باعث بود تلخ سرکشیدم

 جاهمه از فارغ منم لبا رو گذاشت لباش مقدمه بي و نشست کنارم امین

 ...کردم همراهیش

 رو داد هولم و سینم رو گذاشت دستشو شد جدا ازم که اوردم کم نفس

 و زد خیمه روم وقفهبي هم خودش...بکشم دراز شد باعث که تخت

 ...لبم رو گذاشت لبش

 من براي خطري زنگ این و بود خمار خمار کردم نگاه چشماش به

 ...بود

 ...کرد قفل سرم باال و دستام و فهمید که بشم مانعش خواستم
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 خشونت با و نبود خودش دست امین حرکات بودم ترسیده کامل دیگه

 سیلي شد جدا ازم عصبي که کردم تقال به کردم شروع میبوسیدم

 ...شد متمایل چپ سمت به صورتم که زد بهم محکمي

 که کردم نگاه امین به بغض با و صورتم رو گذاشتم دستم ناباور

 ...بدمیبیني وگرنه کن همراهیم:گفت تهدیدوار

 جیغ به کردم شروع که گرفت محکمي گردنم،گاز تو کرد فرو سرش و

 ...کردن تقال و زدن

 فرار براي راهي هیچ حاال و کرد قفل پاهش وبا پاهام امین که

 ...نداشتم

 تو میکنم خواهش امین،امین نکن توروخدا توروخدا امییین:میزدم جیغ

 ...امیننن میشي پشیمون بعدا نیست خوب حالت

 تا کن همراهیم سلیطه دختره شوخفه:شد خفه زد بهم که دهني تو با

 ...میگذره خوش باش مطمئن ندادم انجام بزور

 زیر زدم بلند صداي با ترکید بغضم...خندیدن به کرد شروع بلندبلند و

 افتاده جونم به وحشي گرگ مثل امین ولي میکردم التماس و گریه

 ...بود

 میکرد عاشقي ادعاي روزيیه که پسري اون نیست،این امین این نه

 میکن ز*و*ا*ج*ت من به ممکن شکل بدترین با االن که مرد نیست،این

 ...نیستتتت نیست زیرسربه و پاک امین اون

 لبام و صورتم به که ايبوسه هر االن شدم متنفر شدم،ازش متنفر ازش

 ...منه مرگ حکم میزنه

 خودمو میکشم،قطعا خودمو کن نابود زندگیمو و کن باهام کاري اگه

 ...میکشم
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 بهم محکمي تودهني که کشیدم بلندي جیغ گرفت گونم از که گازي با

 ...کردم احساس خون شوري و زد

 و کردن تقال و زدن جیغ به کردم شروع که مانتوم سمت رفت دستش

 که کشیدم بلندتري جیغ...بده نجاتم که نبود کسي ولي خواستن کمک

 و ارمان و کیوان و باباعصبي چهره و شد باز شدتبه در یهو

 ...شد نمایان در چارچوب تو شوهرخاله

 حرکت یه با بود رفته شوک تو که شد،امین روشن دلم تو امیدي نور

 ...امین سمت کرد حمله اومد خودش به بابا که زدم جیغ دادم هول

 میزني دست من دختر به بیشرف،عوضي پسره:زد داد گرفت اشیقه

 ...میکردم،کثافط چالت زنده زنده

 رمقبي میزد،امین امین صورت به محکي مشت حرفش هر میون و

 ...میزد کتکش و میداد فوش بابا و زمین رو بود افتاده

 تو که میلرزیدم بید مثل گریه زیر زدم بلند شدم جمع خودم تو منم

 زیر ارمان بخش ارامش نجواهاي و رفتم فرو گرمي اغوش

 نمیتونه عوضي اون شد تموم شد تموم نترس باش اروم هیییش:گوشم

 ...باش اروم خانمم باش اروم گلم کن،عزیزم کاري
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 اروم دلم حرفش اخر مالکیت”میم”از ارمان حرفاي تمام و گریه میون

 بابا هايداد میون هقمهق فقط و نمیلرزیدم دیگه ولي چرا نمیدونم گرفت

 ...بود شدهگم

 با که طرفم دویید سریع دیدنم با بابا بردن امین و داخل ریختن پلیسا

 ...خواست..مي اون..اون بابایي بابایي:بغلش تو کردم پرت خودم گریه
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 اروم باش اروم امبرم،دردونه قربونت هییییش:کرد نوازش موهامو بابا

 ...دخترم باش اروم زندگیم باش بکنه،اروم نمیتونه غلطي هیچ باش

 نمیومدن اگه خدایا خدایا میکردم گریه هقهق با من و میزد حرف بابا

 ابرومو اگه میکشتم خودمو نبودم زنده االن نبودم،من زنده من کمکم

 ...خودم میکشتم میگرفت ازم

 ...خدا،ممنونم ممنوم کردي،ازت کمکم تو خدایا

 ...هوم نکرد کاري که بیشرف اون:گرفت دستاش بین صورتمو بابا

 و بیرون کرد فوت محکم نفسشو که دادم تکون منفي نشانه به سرمو

 ...برمقربونت بریم بریم پاشو پاشو دخترم:گفت

 اقامهدي:گفت ارمان که افتادم و رفت گیج سرم که بلندبشم خواستم

 ...میارمش من بزارید

 زیر انداخت دستشو یه سمتم اومد ارمان داد تکون سرشو حرف بي بابا

 بلندم دستاش رو حرکت یه با و گردنم زیر انداخت دستشو به و زانوم

 ...کرد

 نفس با و اشسینه رو گذاشتم سرم و کردم حلقه گردنش دور دستم

 ...کردم هامریه وارد سردشو و تلخ عطر عمیقي

 ...بکن باهام کاري همچین میخواست امین که کنم باور نمیتونستم

                          *** 

 بهم جفتشون ازحالم کردم نگاه امین و نازلي چشماي تو تنفر با

 ...میخورد

 وارد نقشه با و هستن وشوهرزن نازلي و امین که فهمیدم دیروز

 ...کیه نفهمیدم هم هنوز که ادم یه طریق از شدن زندگیمون

 منو میکنه سعي و کیه امین میفهمه کیوان خاستگاري قبل شب و

 ...نکردم قبول احمق من ولي کن منصرف
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 نزدیک بهش میرسید ارمان به که کالني ارث و پول خاطربه هم نازلي

 که حرفي تنها کنن،و فرار جفاشون و...بزنه جیببه پوالشو تا شده

 رئیسشون دست از شدنشون خالص شرط که بود این زدن جفتشون

 ...بود ارمان منو با رابطه کردن برقرار

 ...بره کن نابود منو زندگي میخواست راحتچه هه

 نگفته عوضي سرگرد سالسه بیشور کیوان که فهمیدم هم این و

 ...بهمون

 بهش محکمي سیلي و امین سمت کرد حمله باعصبانیت یاسمین

 کني نابود منو خواهر زندگي نیخواستي اشغال* ز*ه مردک:زد

 ...عوضي میشونم عزاتبه اره،مادرتو

 وقتي و...نداشتن خبر امین ازدواج از هم امین خانواده مادر،حتي هه

 ...نمیکنن حاللش گفتن و کردن طرد خانواده از امین فهمیدم

 از و طرد خانواده از نازلي فهمیدم مسئله این که هم ارمان پدربزرگ 

 هم نازلي زد،خانواده همبه ارمان با نامزدیشو و کرد محرومش ارث

 از و کردن جداشون خانواده از رحمي بي نهایت و نکردن حاللش

 ...شدن خارج ایران

 و کیوان و مختاري سرهنگ حضور در ما مقابل نازلي و امین حاال و

 ...که میکنن اعتراف دارن ارمان

 تهران بود،وقتي شمال که موقعي از یني میشناختم یسنا قبل از من:امین

 ولي بود سخت بعش نزدیکي اوال...کرد ترراحت منو کار شد قبول

 شدم نزدیک بهش بودن خوشگل بهونه به کرد رنگ خواهش که بعدش

 تو حتي و بیام تولدش که داد پیشنهاد و بهم اومد خودش که شد این و

 دستبه براي فرصت بهترین این باشم،و پارتنرش خواهرش نامزدي

 روز هر شب اون از...بود خودم به وابستگیش و یسنا اعتماد اوردن

 اعتماد بهم شدم مطمئن که موقعي اردو،تا دبي تو حتي بودم کنارش
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 قبول اما کردم خاستگاري ازش و عاشقشم کردم اعتراف الکي داره

 کیوان ولي داد اجازه پدرش باالخره تا مونده منتظر دوسال نکرد

 بي که شده وابسته بهم قدراین یسنا میدونستم من اما...میکرد مخالفت

 یه منتظر روز هر نانزدي از بعد منم...کرد و کن قبول وچراچون

 ...بشم نزدیک بهش تا بودم فرصت

 طوريچه میبردن،من پي خودم بودن احمق به میگفت که ايکلمه هر با

 تحقیقي ترینکوچک حتي و شک ذرهیه بدون کردم اعتماد بهش

 ...باد خودم بر لعنت که کردم خودم...اشدرباره

 خارج اتاق از باهم و کشیدم یاسي دست و کنم تحمل نتونستم دیگه

 من:زدمزجه کرد بغلم یاسي که گریه زیر زدم نیمکت رو نشستم. شدیم

 عاشقونه حرف چندتا با لوهساده منه!کردم اعتماد بعش جوريچه احمق

 ...احمق احمق احمق یاسي،من شدم خر عاشقونه کاراي و

 و بغلش تو کشید منو و گرفت دستام یاسي که خودم سر تو میزدم و

 ...کردن گریه به کردیم شروع باهم

 و کن صادر رآي دادگاه که بازداشگاه تو بردن اینانازلي دوساعت بعد

 ...خونه رسوند مارو هم کیوان

 خالهمامان، دخترا پسرا، بودن همه نمیزد حرف کسهیچ خونه تو

 ...همه

 ...تخت رو کردم پرت خودمو کردم قفل درو و اتاقم تو رفتم حرف بي

 نکردم شک ايذره کردم،چرا اعتماد بعش سادگي این به من چرا چرا

 ...شاید که

 حتي نمیکرد شک کسهیچ رفتاراش این نمیکردم،با شک که معلوم نه

 ...اشخانواده

 ...بخوابم کردم سعي بستم چشمام گریه با
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 ...وقتهیچ نمیبخشمت امین نمیبخشمت

 

 , ]??.??.?? ??:??[آرمان?یسنا

 [یاســـــمیـــــــن]

 شوهرخاله پشیموني...یسنا افسردگي از راحت،دوماهچه گذشت ماهدو

 ...و خاله خراب حال...وصلت این قبولي از

 به و شدن طبرعه کردن اعتراف ونازليامین وقتي دادگاه از بعد 

 ...شدن دیپورت کشور از رجخا

 که االن تا نیومد بیرون و کرد حبس خونه تو خودشو یسنا روزاون از

 ...خونه برمیگرده دانشگاه میاد ما با فقط

 ...بکشم امین میخواست دلم که من حتي شده،و بد همه حال

 ولي بشه قبل مثل یسنا حال که کرد میتونست هرکاري کیوان

 گریه درحال و گیرگوشه دختره این و کجا من شیطون نشد،خواهر

 ...کجا

 ...امین برگشت ترس و زدن جیغ و کابوس شده یسنا وروزشب

 ...میشه آب شمع مثل یسنا پايپابه روز هر هم ارمان

 ...غرور ولي داره دوست یسنا ارمان که فهمیدیم سالسه این تو ما همه

 براي زیاد گریه خاطربه فقط شدبستري بیمارستان تو هفتهیه خاله

 ...اینکهتا نمیاد بیرون اتاق اون از و نیست مهم براس یسنا ولي...یسنا

                        *** 

 ...کجا-

 ...روسیه+
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 دوماه بعد بیشور احمق دختره(کشیدم جیغ سکوت،یهو ثانیهچند)اها-

 بري میخوایي میگي اومدي شده خراب اتاق این داخل افسردگي،چپیدن

 ...فهمیدي بزاري بیرون اینجا از پاتو میکني غلط تو روسیه

 مربوط هم کسي به میرم میخواد دلم:گفت دراري حرص خونسردي با

 ...بهترچه گرفتم بورسیه که هم نیست،حاال

 خرغب دانشگاه مدیر سر رو ساختمون اون میخواد دلم اياياي

 بده،اي بورسیه نفهمزبون این به گفته بهش رفته االغي کدوم کنم،اخه

 ...کنم خفش

 ...نمیزاااارم فهمیدي یسنا بري نداري حق:زدم داد

 دلم هااا تو کي بابامي ها،مامانمي مني چیکاره تو:آمپرچسبوند یهو

 خاطرتت لخظهبهلحظه و بمون شده خراب این تو میرم،نمیتونم میخواد

 برام موقعیت یه هم حاال بمونم میفهمي،نمیخوام بیاد ذهم به عوضي اون

 ...نکن خسته خودتو پس بگیري جلومو نمیتوني توهم شده جور

 ...بدي ادامه درستو جاهمین نمیتوني هااابشه چي که بري میخوایي-

 برم مادرین،میخوام زادگاه برم میخواد دلم فهمیذي،اصال نمیشه نه+

 ...فهمیدي بزني حرفي نمیتوتي توهم و اومدم دنیابه که جایي

 تبار از نامي)آتریاد خاندان کل کي هااا،پیشهکي پیشه بري میخوایي-

 ...بري میخوایي کي پیشه اینجاس(روس

 برم من که هست اونجا کسي که شدي راحت حاال خانمخاله پیش+

 به نکن هم کنم،سعي جمع وسایلم میخوام بزار تنهام کن ولم پیشش،حاال

 ...بگیره جلومو بگي کسي

 وقتي و سالشه??االن یسنا)سال??بهش شدم خیره غم با کردم سکوت

 روسیه برنگرده داریم نگهش کردیم سعي(بوده سالشه? اومده روسیه از

 برگشتي رفت این میدونیم همه خانم،و خاله پیش بره میخواد حاال اما

 دلش همیشه و اسوابسته یسنابه خیلي(کاتیاآتریاد)خانمخاله...نداره
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 شبیه چون بشه بزرگ خودش پیش یسنا میخواسته

 از تردندهیه یسنا که میدونیم همه...اووف( مادربزرگ)خواهرش

 ...خدا اخ...نره و کن قبول که حرفاس

 که کردم نگاه خاله به غم با و شدم خارج اتاق از ايدیگه حرف بدون

 راه به دختر این خداااا اي:مبل رو کرد ولو خودش و خوند چهرو از

 ...خدا بشه چي که روسیه بره میخواد دندهیه کن،دختره هدایت راست

 خواهر ترینکوچیک خانمخاله نشستم مامان کنار و دادم تکون سرمو

 و مامان همسن جورایيیه یني سالشه??هم االن و بودبزرگمامان

 ...بوده اول دختر بزرگمامان چون اسخاله

 بمونه ماهچند بود قرار و دیگه روزسه یني اسهفته اخر براي یسنا بلیط

 از دوري چهارسال میشه شده اضافه روش هم پارازیت بوریسه این و

 :')...خواهرم

 مثل مگه خرخونه بس از)اه شد قبول بورسیه االغ این چرا اصال

 ...(شماس

 (...هستم حق وجدان بنده)اون یا مني وجي باهوش،تو فهمیدم خبخیلي

 ...(اصطالح یه امل)جونت حق پیش برو گمشو په

 ...سرجات بتمرگ په اها

 ...(ندارم حرفي):/

 اومدن االن تا لعنتي شباون از کنن درست شام شدن بلند ایناخاله

 ...باال میرن خواب براي شبا و کردن اجاره باالیي طبقه و تهران

 سر نشستیم اومدن هم یگانه و کیوان اومدن هم اینابابا ساعتیک از بعد

 ...نیومد یسنا هم معمول میز،طبق

 ...کن صداش برو دخترم:بابا

 ...میرم من:کیوان
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 همه که اومد دادش صداي دقیقهچند بهد اتاق سمت رفت شد بلند و

 ...کردیم نگاشون ترس با اتاق داخل پریدیم

 داد عصبي کیوان و میکرد جمع چمدونشو داشت خونسردي با یسنا که

 ...بریییي میخوایي گوري کدوم میگم یسنا:میزد

 بهت اروم،بیا پسرم اروم:کن ارومش کرد سعي و سمت رفت مامان

 ...دادنزن میگیم

 ...بره میخواد کجا سر خیره دختره این بگیم االن:کیوان

 و نزد حرفي یسنا ولي کرد لگد پاش با چمدونشو و یسنا سمت رفت و

 ...(خونسردیش این با کنم خفش بگیرم اخ)کرد درست چمدونشو دوباره

 لحظه هر و بود شده سرخ صورتش عصباتیت بیرون،از بردیم کیوان

 ...کتک باربه بگیره یکیمون داشت امکان

 ...بره میخواد کجا خب:کیوان

 ...ه..سي..رو:دادم قورت دهنمو آب

 ...کردههههکجاااا،غلط:زد داد یهو موند ساکت ثانیهچند

 ...شده قبول بورسیه اینکه و تنهایي به داره پسرم،نیاز باش اروم:مامان

 شهر اون تو چهارسال میخواد تنها دختر یه بدتر دیگه:زد داد باز

 ...هااان بکن غلطيچه

 

 , ]??.??.?? ??:??[آرمان?یسنا

 هست اونجا هانمخاله اینکه و یسنا زادگاه روسیه پسرم باش اروم:خاله

 ...نیست تنها دیگه

 داره،من پسرنوه چندتا خانمخاله بدتره،میدونید هم بدتر از دیگه:کیوان

 ...فهمیدین بره نمیزارم
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 کیه تو:هوا برم مترسه شد باعث که اومد پشتمون از یسنا داد صداي

 دلم میرم بخواد دلم هااا،منمیکني تکلیف تعیین من براي که میشي من

 من دبگه روز فمیدین،سه نداره ربطي هم شماها به نیمونم نخواد هم

 ...نمیمونه بحثي پس دارم پرواز

 اون مرگ پیش بشه،امین ذلیل امین کوبید،اخ در شپلق اتاق تو رفت و

 ...نفهم دختره..خدا بشه،اي داده بورسیه االغ این به که کسي

 رو کالفگي با هم وشوهرخالهبابا کشید موهاش بین دستي عصبي کیوان

 اشپزخونه تو رفتن هممامان خاله مبل رو شدم ولو منم نشستن مبل

 و مهرگان با که هم ثنا و اوین...میخوابوند کارن داشت که هم یگانه

 ...میموندیم اروین خونه شب و بودن بیرون اروین

 این دست از کنیم چیکار خدا واي بستم چشمام و مبل به دادم تکیه سرم

 ...دختر

                          *** 

 ...میکرد گله و میزد زار خاله بغل تو که کردم نگاه یسنا به بغض با

 سیردل هم باباش بغل تو و کرد بغلش و یسنا سمت رفت هم شوهرخاله

 ...کرد گریه

 با و کرد نگاش لحظهکیوان،چند به رسید تا کرد بغل نوبت به همرو

 ...کیوان بغل تو کرد پرت خودشو شتاب

 خودش به یسنا و نشه روونه اشکاش تا بست چشماش محکم کیوان

 کردنمون بغل و کردیم نگاه همبه بغض با من جلو اومد...داد فشار

 فشارش خودم کریه،به زیره زدیم بلند بغضمون شکست با شد برابر

 ...میاد بري،دلت میخوایي کجا الهي برمقربونت:دادم

 ...مجبورم یاسي مجبورم+
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 اونجا من،رفتي برمقربونت:بوسیدم تند تند و گرفتم دستام بین صورتشو

 ...دلم عزیز باش خودت بزن،مراقب زنگ حتما

 خودت مراقب توهم:داد تکون سرشو و کرد ايخنده گریه میون

 و عقل که نیاز وقتابعضي باشه بدي گوش دلت حرف به کن باش،سعي

 ...بزاري کنار

 پرواز شماره که فشرمدمش خودم به نزدم حرفي ولي فهمیدم منظورش

 ...کردنپیج

 و شوهرخاله و خاله هم باز اخر در و کرد بغل وثنااوین سریع یسنا

 از بیشتر ننیتونه دویید،میدونستم سرعتش تمام با بعد و کرد بغل یگانه

 واویناثنا گریه زیر زدم بلند فرودگاه کف نشستم زانو کن،رو تحمل این

 ...کنن ارومم تا کنارم اومدن هم

 ...گذاشت تنهامون راحت چه رفت من خواهر راحت چه

 رو و سمتم اومد ثنا،کیوان بغل تو افتادم حالبي که کردم گریه قدراین

 ...شد بسته چشمام و سینش رو گذاشتم سرمو کرد بلندم دستاش

 بهم ِسرم و بودم اتاق تو خونه تو کردم باز چشمام بدي درد سر با

 ...چرا ولي بود وصل

 زیر زدم روسیه،باز به یسنا اومد،رفتن یادم چیزهمه کردم فکر یکم

 ...داخل اومودن پسرا و دخترا و شد باز در که گریه

 نگام غم با با هم کردن،وسرا بغلم کنارم اومدن ارمانا و اوینا و ثنا

 ...ارمان اما و میکرد

 چیکار یسنا اخ ژولیده بود،موهاش سرخ بود،چشماش شدهشکسته ارمان

 ...باهمون کردي دختر،چیکار

 مسکن اثر بر منم و رفتن بعدش و زدیم حرف هابچه با ساعتيیه

 ...خوابیدم و شد بسته چشمام
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 , ]??.??.?? ??:??[آرمان?یسنا

 که بیاییم کنار یسنا نبود با که میکردیم سعیمون تمام و میگذشت روزها

 ...شدیم هم موفق

 روشا کنار امیرحسین دیدن با لحظه هر و روز هر من حال حاال و

 ...دخترشدوست

 عاشقم چرا نداره دوست منو امیرحسین میدونستي که تو خدا اخ

 دوباره حسرت با...آه بشم عاشق جنون مرز تا شدي باعث کردي،چرا

 ...کردم نگاه بود امیرحسین بازوي دور که روشا دستاي به

 با فقط من ولي بشه عوض هوامون و حال که بام بودیم اومده هابچه با

 ...میشه تازه دلمداغ امیر دیدن

 غمگین چهره با ارمان که کردم بلند سرمو کردم حس نگاهي سنگیني

 ...نزدم حرفي و پایین انداختم سرم که میکرد نگاه من به

 لبخند با من جلو عاشقشم که من بیشور عمهپسر این بگم،بگي چي

 ...میکنه؟ نگاه دخترشدوست به عاشقونه

 کشید خط روشا صداي که کردم سرگرم گوشیم با خودمو و نزدم حرفي

 ...نمیزني خرف چرا جونیاسمین:عصابم رو

 که کردم نگاشون شد سرازیر وجودم تو کجا از نمیدونم که نفرتي با

 دوست اینکه و بگم ندارم چیزي:گفتم کردن نگام تعجب با جفتشون

 ...بزنم حرفي ندارم

 و پوشیدم کفشامو و شدم بلند بدم کسي به حرفي فرصت اینکه بدون و

 که اهنگي و میزدم قدم خودن براي سرازیري رو و شدم جدا هابچه از

 به...( میخورد زمین هم آسمان_چارتار)دادم گوش میداد ارامش بهم
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 صداي مخصوصا میداد ارامش بهم بدجور ولي نمیخورد حالم توصیف

 ...ویلون

 و بود پایین سرم سوئیشرتم جیب تو گذاشتم دستم میزدم قدم خودم براي

 ...نمیکردم نکاه جایي

 که بیافتم خواستم کردم برخورد کسي با محکم که میرفتم جوريهمین

 عطر این و کشیدم عمیقي نفسه کرد حلقه کمرم دور دستاش فرد اون

 ...مینداخت خاطراتم یاده و میداد ازار منو که بود تلخي عطر تنها

 بود خودش...میدیدم نمیشد،چي باورم باال اوردم سرمو َشک و ترس با

 ...بود علي...دارم یاد به و سبزشچشماي هنوز سالسه از بعد

 بغض با منم میکرد نگام باز دهن و تعجب با گیراش و سبز چشماي با

 ...مین..یاس:کرد پرتاب خاطراتم عمق به منو صداش و میکردم نگاش

 این...بود من دنیاي زماني چشما کردم،این نگاش فقط و نزدم حرفي

 چشما این...نشد ولي بسه یافتنيدست رویاي من براي بود قرار چشما

 دوس)رکسانا براي امیر مثل...زد برق ايدیگه کس براي امیر مثل هم

 ...تنها شدم من و رکسانا دنیاي شد چشماهم این...زد برق(علي دختر

 ...خودتي؟...یاسمین:شنیدم صداش

 اوه:گفت متعجب اما خشک خیلي و گرفتم فاصله ازش اومدم خودم به

 ...نبودي؟ مالزي اینجا،مگه تو علي

 بودم،ولي مالزي اره اره:اومد خودش به مصلحتي سلفه با هم علي

 ..خیر امر براي برگشتم مامانم خاطربه

 ...النا؟  براي خاستگاري:گفتم لبخند با

 ...من نه،براي:پایین انداخت سرش
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 قلب سالسه از بعد چون نداشتم حسي و نشکست قلبم ولي شدم متعجب

 پس اوه:گفتم ”امیرحسین”نفریه فقط میطپه نفریه براي فقط من

 ...رکسانا؟

 من براي امخاله دختر مادرم هم زدیم،االن همبه وقته خیلي:علي

 ...کرده خاستگاري

 ...ملیسا؟-

 دختر تک بگم بهتر یني علي خاله دختره تک ملیسا...داد تکون سرشو

 درشت چشماي با زیبا دختري...نیست ايدیگه مادرش،دختر خانواده

 من از سالیه و بلند قد و هیکلخوش بامزه صورتي و ايقهوه

 ...خوبیه تر،دختربزرگ

 ...میایین همخوشحالم،به خیلي اوه:زدم لبخندي

 ...چیز یني..چي تو:گفت و کرد تشکر و داد تکون سرشو

 ...مجردم هنوز نه:گفتم همین براي منظورشو فهمیدم

 ...موندي مجرد تو طورچه:علي

 ...وقتشبه تا نخواستم خودم-

 عاشق تو..تو:گفت که پایین انداختم سرمو کشیدم جانسوزي اه و

 ...شدي

 ...ارشام مثل تو من،مثل میشه،مثل عاشق کسي هر-

 کرده ازدواج سارا اشعمهدختر با دارم خب ازش ارشام اوه:علي

 ...پارسال

 کیه؟؟؟ خوشبخت پسر اون خب:گفت که دادم تکون سرمو

 دردودل باهاش و پذیرفتم دوستم عنوان به و علي لحظهیه فقط لحظهیه

 ...بیشور و خودخواه،مغرور پسر یه:کردم
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 ...ايبرازنده پسره چه اوه:گفت تعجب با

 ...نکن مسخره:کردم ايخنده

 ...فقــ نکردم مسخره نهنهنه:علي

 و داد جواب گوشیشو ببخشیدي با و کرد قطع خرفشو گوشیش صداي با

 ...عزیزم سالم:زد لبخند

 ...پیشتون میام االن رسیدم اره اره:علي

 ...دارم دوست گلم،منم باشه:علي

 ...بود ملیسا:کرد نگام و کرد قطع و

 ...اینجان اوناهم اهوم:زدم لبخندي

 ...میگفتي چي اره،خب:علي

 ...کردي دیر هم همینجوري پیششون برو هیچي-

 ...بیاد بر ازم کمکي شاید بشنوم حرفاتو میخواد دلم خیلي من خب:علي

 ...منظور-

 شماره و منه مطب شماره:گرفت سمتم و دراورد جیبش از کارتي

 ...خدمتم در بیایي خواستي هروقت گوشیم

 سرمو «روانشناس رحماني علي دکتر»کردم نگاه کارت به تعجب با

 ...زدي؟ مطب کي اوه:کردم بلند

 ...هست ماهيسه:داد تکون سرشو

 ...باشي موفق عالي اها-

 ...منتظرتم پس مرسي:علي

 ...باشه-

 ...هابچه سمت رفتم شدیم،اروم جدا هم از خدافظي با و
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 ...خدا هي دکتر سالمتي نا کن کمکم بتونه علي شاید

 خونه برگشتیم هم ساعت نیم بعد و نزد حرفي کسهیچ هابچه کنار رفتم

 ...بود تعطیل فردا خوابیدم حرف بي
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 بلند...نیست خاصي کردم،خبر نگاه اطراف و کردم باز چشمام کسلي با

 ...تعطیلي،اه این بگیره مرگ دشویي سمت رفتم خاروندم سرمو شدم

 کپیده وآویناهال،ثنا تو رفتم بیرون اومدن زدم مسواک اینکه بعد

 ر*ج دهنم نمک فکر که کشیدم ايخمیازه مبل رو دادم لم...بودن

 ...برد خوابم شدم چپه مبل رو میاد،همونجا خوابم من وایي...خورد

                          *** 

 ...ننه شدم ترسرحال چسبید خواب این قدرچه که اخ

 میخوندم هاموجزوه داشتم منم بودن نهار لموندن درحال وثنااوینا

 سرمون خیر بیایین بخورین،پاشین کم هوي:زدم دادداشتیم فرداکوییز

 ...داریم امتحان کالس مرتضوي با فردا

 ...داریم کالس اینااروین با فردا واااایي:کشید جیغ اوینا یهو

 اه.خوندن درس به کردم شروع شد،منم خفه که کردم نگاش پوکر

 هنوز گذشت دوسال)داریم کالس غضمیتا این با فردا میگه راست

 (...غضمیت میگي بهشون

 (...رواني)هست که همین

 ..(بله بله)عمشه

 ندارم تحمل من واي ببینم روشا درکنار و امیرحسین باید فردا خدا واي

 تو از و اتاق سمت بردم افتادم،هجوم علي و دیشب یاد یهو...هووف
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 تو)جیگر این پیش میرم امروز ایول...دراوردم کارتشو مانتوم جیب

 ...میزنم حرف باهاش(قرمز کله

 بله:داد جواب بوق چند بعد کهبعش زدم زنگ برداشتم گوشیمو سریع

 (...جلبک میگفتم بهش همیشه)جلبک سالم-

 ...جلبک میگي قدیم مثل هم هنوز:خندید بعد کرد سکوت چندثانیه

 ...جلبک داش دیگه بله-

 ...عجب،جانم؟ چه خب:علي

 ...داري وقت امروز بگم اهم،میخواستم اهم-

 ...ازادم شیش ساعت براي نهچراکه اره:علي

 ...میبینمت شیش من پس عالیه ام-

 اردک،هي جوجه میگفتم بهم اونم)اردک منتظرم،جوجه چشم اوه:خندید

 ..(بود دوراني چه

 ...کوفت،خدافظ-

 ...خدافظ:علي

 ...بیرون نمیرفتم اگه کامل خونه تو پوسیدم،مياخیش کردم قطع

 مطب وارد...علي مطب سمت کردم حرکت و شدم حاضر ظهراز بعد

 ...اتاقش سمت رفتم تشکري بعد و داد خبر گفتم منشي به شدم

 جوجه سالم اوه:شد بلند لبخند اتاق؛با داخل رفتم بفرماییدش با و زدم در

 ...اردک

 ...جلبک سالم-

 ...بودم اسمامون قافیه عاشق همیشه:خنده زیر زد بلند
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 نیدم گوش بگو خب:گفت و نشست رومروبه هم علي نشستم خندیدم منم

 ...حرفات به

 مالزي از وقتي پیش سالپنج:گفتم و بستم چشمام و دادم تکیه صندلي به

 کسي به نمیتونم وقتهیچ میکردم فکر و بود بد خیلي حالم برگشتم

 امیرحسین مخصوصا پسرا اومدن با اما برادرم و ارشام جز کنم اعتماد

 اما دادم فرصت خودم به و شد عوض ذهنیتم این عمم پسر که

 و کرد کمکم ارشام دبي تو اینکه تا کنم باور قلبم جدید حس نمیخواستم

 شکست باز قبل مثل داشت دختر دوست اون امیرم،ولي عاشق فهمیدم

 میخورم غصه روز هر دوسال بعد هم االن و شکست غرورم و خوردم

 بوداااا این از زیادتر.)نداره وجود عشق تو من براي شانسي چرا که

 (نوشتن اشخالصه

 نگام چشماش تو اشکاري غم با که کردم نگاه علي به حرفام پایان با

 ...متاسفم:میکرد

 عشق لیاقت نه نداره لیاقت تو،من چرا نباش متاسف:دادم تکون سرمو

 میدونم نداره دوست منو امیر که البته امیر عشق لیاقت نه و داشتم تورو

 ...گفتم کلي

 ...نداره دوست میدوني کجا از:کشید عمیقي نفس

 ...داره دختر دوس چون-

 بسنجي،از امیرحسین هست،باید ايمسخره دلیل کامال این خب:علي

 همه از...و کارهات به نسبت العملعکس رفتاراش،از نگاهاش،از

 ببیني باید که معناست این به کامل این و بسنجي باید و حسش ترمهم

 تنها این بدي،و قلقلک مردونشو حس داره،باید غیرت روت قدرچه

 احساسي چه جنسش هم میدونه خوب که کسي...مذکر جنس یک کمک

 ...هوم؟ داره
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 ايبهونه هر به که امیر،رفتاراش وبیگاهگاه نگاهاي کردم،به فمر یکم

 ...نداشت حسي نه:گفتم...نداشت حسي حس،نه ولي میشد نزدیکم

 ...میدوني کجا از:علي

 ...حرفاش و رفتارش از-

 اورده منشي پیش دقیقه چند که ايقهوه لیوان و صندلي به داد تکیه علي

 اینو دکتر یک عنوان به نه، دوستیک عنوان به:گرفت دستش تو بود

 قلب ایینه چشم که قلب نیست،تو گفتار و رفتار تو حسي هر میگم بهت

 قدرچه میخونم چشمات از که من بخون،مثل چشماش از پس

 ...عاشقشي

 ...کنم چیکار االن من خب-

 ...کن تحریک غیرتشو:گفت ریلکس خیلي

 ...داره عواقبي چه کردن بازي مرد یه غرور با میدوني:گفتم تعجب با

 پزشک یه عنوان به اینو دارم،اما غرور و مردم یه منم چون اره:علي

 با کني،اونم تحریکش باید داره دوست بدوني میخوایي میگم،اگه بهت

 نمیزاره غیرتش باشه داشته دوست اگه دیگه،مطمئنن نفر یه با دوستي

 ...بموني دوست فرد اون با

 ...بشه اذیت عشقم نمیاد دلم طوري،منچه:نالیدم عجز با

 ...راه تنها:علي

 جون به کتکاشو حاضر کي بشه دعوا بگیرم،اگه کمک کي از:نالیدم

 ...بخره

 ...من:علي

 ...تووو؟:شد گرد چشمام

 عنوان دارم،به نامزد خودم چون ندارم هم من،قصدوغرضي اره:علي

 ...طورهمیکنم،چه کمکت برادر
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 ...کنه؟ کاري اگه-

 ...هوم میکنه مهمونم سیر کتک یه اخرش نیست،اخر مهم:گفت خنده با

 باشه.کنم چه:خندیدم

 صحبت ملیسا با من میکنیم،و شروع فردا از خوب دخمل افرین:علي

 بازي نقش باید هرحالبهنشه ناراحت هم به ما نزدیکي از که میکنم

 ...کنیم
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 زنگ ملیسا به و برداشت گوشیش و زد لبخندي که دادم تکون سرمو

 بخوام اگه و مهم خیلي مرد یک غرور و غیرت میترسیدم،اخه...زد

 یا میمیرم من یا کنم،اخرش تحریک غیرتش و کنم بازي باهاش

 (...تو اندیشي مثبت قددددرچه)علي

 (...بلهبله)خیلي

 و خندید که مردم نگاش سوالي نشست و اومد چندمین بعد علي

 ...برگردي زنده باسه هواست بکن،ولي میکني هرکاري میگه:گفت

 ...خنده زیر زدیم باهم دوتایي بعد کردم نگاش ثانیهچند

 ...کنیم؟ شروع امشب از خب:گفت علي کشید ته خندمون اینکه بعد

 ...جوريچه-

 ...من مهمون اوا رستوران بریم دوستات به بزن زنگ:علي

 ...باش-

 جواب بوق چند بعد گرفتم اوینا شماره برداشتم گوشیمو بعد

 ...جووونم:داد

 ... طوريجوون،چه اوین شهالم-
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 ...طوريچه تو عالي اممم:اوینا

 من مهمون امشب شام کن جمع بروبچ بگم زدم عالي،زنگ منم-

 ...باشه نگو کسي به کنم،ولي معرفي بهتون بکي میخوام اوا رستوران

 ...خو میمیرم فضولي از االن من عهههه:کشید جیغ

 ...باي میبینمتون رستوران نه ساعت پس بمیر نداره عیب-

 ...حله:کردم نگاه علي کردم،به قطع گوشي تق و

 ونیمهشت تا دارم کننده مراجع دوتا من و هفت ساعت االن عابیه:علي

 ...بري؟ یا بمون موقع اون تا میخوایي میشه تموم کارم

 ...دارم هم خرید و کنم رزرو تخت بزنم زنگ هم که میرم نه-

 قرار خدافظي بعد و کردم تشکر شدم بلند لبخند با که داد تکون سرشو

 ماشین چون دنبالم بیاد پاساژ جلو نه به ربعیه ساعت علي شد

 ...نیاوردم

 ...ولگردي پاساژ رفتم بعد و کردم رزرو تخت و زدم زنگ اول

 ساعت تا خریدم ارایش لوازم و الک و وشال شلوار و مانتو دستچند

 ...منتظر بیرون گفت و زد زنگ علي که نهبه ربعیه

 ...ماشینو زد،جووون ترمز جلوم علي مشکي فراري که بیرون رفتم

 ...سالم:شدم سوار

 ...هاخریدي پاساژو کل اوهاوه سالم:گفت خنده با علي

 ...پشت هايصندلي گذاشتم خریدم پالستیکاي و خندیدم

 ...بودیم رستوران جلو دقیقه ودهرستوران،نه سمت کرد حرکت علي

 تشکري اومدن،بعد مهموناتون گفن گارسون که گفتم اسمم و شدیم وارد

 بازي نقش باید افتمبي من کجا،مثال عامو:گفت علي که برم خواستم

 ...هااااکنیم
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 که کردم حلقه بازوش دور و دستم و سمتش رفتم پیشونیمو به زدم اروم

 ...بودي خنگ هم اول از:خندید

 ...نداشتته عمه مرض،خنگ-

 ...ندارم عمه خوبه:خنده زیر زد

 به هواسش بودن،هیچکي هابچه که تختي سمت رفتیم باهم و خندیدم منم

 علي دیدن با که کردن بلند سراشون همه...کردم بلندي سالم که نبود ما

 نگامون نلبکي اندازه چشماي بازوش،با دور من شده حلقه دستاي و

 ...کردن

 ...میکني نگاه اینجوري چرا چتونه:خنده زیر زدم

 رفته اخماش همچین کردم نگاه امیرحسین به اومدن خودشون به همه

 انیر به چشم با کرد نگام که دادم فشار علي بازو ترسیدم که توهم بود

 زد،اي لبخندي امیر اخماي دیدن با و کرد بلند سرشو که کردم اشاره

 کردم غلط من اقا شده سیر جونش از این بگیري مرگ

 ...میکشتمون میاد االن...خوردمپیشمونم،گه

 ...کجایي یاسي هوي:اوینا

 ...هوم؟؟:دادم تکون سرمو

 ...نمیکني معرفي میگم:اوینا

 علي(هابچه روبه)من جدید دوست علي این(علي روبه)چرا، چرا اها-

 امیرحسین،ارمان(راست به چپ از)منن دوستاي هم اینا

 ...مهرگان،اروین،ثنا،اوینا،روشا

 ...خوشبختم:علي

 علي نگاه برزخي که امیر جزبه کردن خوشبختي اضحار هم هابچه

 ...(میکني بازي بچه غیرت با داري مرض بگه یکي اخه)میکرد

 ...بگو همینو
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 تا که کردم اشاره امیر و روشا به عجز با کرد؛که نگام سوالي ارمان

 تکون برسرتخاک معناي به دستشو نامحسوس خیلي و فهمید اخرش

 ...ما دوست از اینم...داد

 جینسیم منو هم دخترا گرفت گرم پسرا با سریع علي دادیم سفارش شام

 بشه مرگتپیش الهي،روشا بمیري نزد حرف تاکامالم امیر میکردن،اما

 ...دستت از بشم راحت

 ...دریاچه رفتیم ارمان پیشنهاد به و خوردیم شام

 داري چیکار...)کرد پابه قلیون و بود ماشینش تو مهرگان بندوبساط باز

 (مجهز بچم

 ..(نه)زدم؟ حرفي

 (باشه)شوخفه پس

 خواب براي میرفت ویليقیلي چشمام علي کنار بودم دادم لمریلکس

 ...میاد خوابم ننهاي

 رسید پایان به امیر هايسگرمه و هابچه هايشوخي با شب باالخره

 ...کپیدیم خونه رفتیم

                        *** 

 ...نه میگم عه-

 ...راه تنها میگم بهت نه،د میگم زهرمار:علي

 ...ببوسمت جلوش مونده همینم-

 نیافتاده،باالخره اتفاقي دوستیم تو منو هفتس خنگ،یک دختره اخه:علژ

 ...بکنیم کاري به باید

 ...بوس اخه-

 ...دیگه موس،بوس نه:علي
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 ...نکرد اثر اگه-

 دارم پارکوسط دیشب میکردي ولش دیدم من که امیري این بابا:علي

 ...بکشه جفتمون کنم فکر بکني کاري این میزد،امشب

 ...جوونما هنوز من بله،ولي بله-

 کاري بتمرگ دارم،پس بختدم نامزد جوونم هنوز منم میدونم بله:علي

 ...شهربازي تو بده،انشب انجام گفتم که

 ...من برادر جا قحطي-

 ...خب کجا بریم:علي

 تعطیل شنبه تا اسچهارشنبه اموروز:گفتم ذوق با بعد کردم فکر یکم

 ...شما ویالي شمال بریم

 ...چیه ما ویالي پرویي خیلي خوبه،ولي که شمال:علي

 ...ایناننم وردلبریم پس،میخوایي نه-

 هستم بسیارمظلوم انسانيمیگي،بندهراست:علي

 

 , ]??.??.?? ??:??[آرمان?یسنا

 ...نریزه وقت یه باش داشته سقف میگما:کردم نگاش پوکر

 ...است زلزله ضد مطب سقف نترس:علي

 امشب بگو همه به برو پاشو خب خب خب:گفت که دادم تکون سرمو

 ...نشو من مزاحم دیگه برو میریم

 ...شدم خارج مطب از خدافظي بعد و کردم ایشي

                         * 
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 اخرش تا اول همون منم شمال سمت کردیم حرکت شدیم ماشین سوار

 ...خو میاد خوابم واال خوابیدم

 چیزیه از من خوابالود،ولي هم همه بود صبحسه ساعت ویال رسیدیم

 (چي؟)شدم مرگ ذوق

 ):/(عروسي جامیه نیومده،تو روشا وجي وااااایي

 (...میخوابي قدربري،این خواببهخواب)کپیدم منم خوابیدن رفتن همه

 رفتم...بود ظهر دوازده کنم عرضچه که صبح شدم،البته بیدار صبح

 بیدار تازه اینه یني این و بودن صبحونه لموندن درحال همه پایین

 ...شدن

 ...بخیرصبخ سهالاام-

 باز که بوسیدم گونشو و نشستم علي کنار رفتم منم دادن جوابم همه

 دوسم اگه خو رواني کن چیکارت بگم خدت توهم،اخ رفت امیر اخماي

 بوس صبح اول مردمو نامزد دیگه بگو بیا میدي حرصم چرا داري

 ...میکشتم بفهمه میکنم،ملیسا

 کنیم؟چیکار:ارمان

 ...بازي؟ اب بریم:اوینا

 سمت رفتیم پشتي خیاط در از و شدیم حاضر رفتیم کردن موافقت همه

 ...ویال

 و همدیگه سروکله میزدیم اب تو پریدیم و دریا سمت دوییدیم دخترا با

 ...خالیه بسنا جاي قدرچه که اخ:گفت ثنا که میکردیم جیغجیغ

 ...کردن بازي به کردیم شروع دوباره بعد کشیدیم اهي همه

 ...کشیدهاب موش شدم ننه ساحل،اخ هايروشن شدم ولو خسته

 جون از چي شماها نمیدونم من)خرید رفتیم بعد خوردیم نهار سه ساعت

 ...(میکنید خرید بس میخوایین،از پاساژا این
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 (..بلهبله)توچهبه

 کنار شب و خونه برگشتیم بعد خوردیم بیرون شام شد تموم خریدمون

 ...چادر تو البته کپیدیم ساحل

                       * 

 غلطي هیچ هم امیر و بودیم شمال تو که بود اخرمون روز امروز

 ...نکرد،بمیري

 به شدم کوبیده محکم یهو که میخوردم چرخ خودم برا پشتي حیاط تو

 رو گذاشت لبغش محکم که کردم نگاه علي به تعجب با ساختمان دیوار

 ...شد ترگرد چشمام لبام

 ضایع:گفت گوشم در و زد چنگ پهلومو و گرفت لبم از ریزي گاز

 نامزد خودم هااااومده خودم خیلي نکن میکنه،فکر نگامون داره امیر

 ...دارم

 دستاي و سرخ چهره با امیر که کردم نگاه طرفاون به چشم گوشه با

 رو از جفتمون بیژن،االن حضرت کرد،یا نگاه علي منو به شده مشت

 ...میکن محو زمین

 کردم همراهیش اومدم خودم به کرد وارد پهلوم به علي که فشاري با

 تربرزخي و ترسرخ لحظهبهلحظه که بود امیر به هواسم تمام ولي

 ...میشد

 درهم اخماي با امیر موقعي هوون و شد جدا ازم علي که اوردمکم نفس

 واي:خنده زیر زد دیدنم با که کردم نگاه علي به رفت عصبي چهره و

 ...گچ مثل شده رنگت میافتهپس کن،االن نگاش

 کردم سکته حرکت تون بودمرض،چي درد کوفت:بازوش به زدم محکم

 ...گرفت درد کمرمم

 ...گذاشت تاثیرش جاشبه ولي:علي
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 ...میشیم خالص میکشه جفتمون میاد شب اوهوم-

 که لبات،البته این با برسه بهت اگه حااشبهخوش اممم:گفت و خندید

 ...بهتر خودم ملیس لباي

 بعد هوا رفت اخش که شکمش تو زدم محکم کشیدم حرص از جیغي

 ...ویال سوت رفتم حرص با منم خنده زیر زد

 نگاه فیلم داشتن هم بقیه بودیم خورده شام و بود شب نه ساعت

 ...میکردن

 میزنم دور سرکوچه پارک میرم من:گفتم هابچه روبه رفت سر حوصلم

 ...میام

 ...ناک خطر شب نکرده الزم:علي

 ...دیگه میام میرم خطري چه وا-

 ...یاسي:علي

 سمت رفتم بیرون رفتم خدافظي بعد و شدم حاضر رفتم بعش توجه بي

 ...پارک

 ...میزدم قدم میدادم گوش اهنگ خودم براي و گوشم تو گذاشتم هدفونم

 و شد کشیده محکم بازوم که خونه برگردم خواستم گذشت، ساعتي نیم

 ...ماشیني داخل شدم پرتاب

 راحتي نفس امیرحسین دیدن با نشست راننده که بکشم جیغ خواستم

 در کن میکني،باز چیکار هي:گفتم عصبانیت با بعدش ولي کشیدم

 ...باتوام بشم پیاده میخوان

 با که زدن غر کردم شروع داد حرکت ماشین منبه توجه بدون ولي

 دارمنو،نگه میبري کجا هیي:زدم جیغ ترس با شهر از خارج جاده دیدن

 ...نمیشنوي دارنگه ماشین میگم لعنتي

 ...شوخفه یاسمین شوخفه:شدم خفه زد چه دادي با
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 ...صندلي رو نشستم کرده بغ و شدم الل واقعي معناي به

 منو این و بود توهم وحشتناک اخماش کردم نگاش چشمي زیر

 ...میترسوند

 محکم در شد پیاده ماشین از داشت نگه پرتگاه که جلو ساعت نیم بعد

 ...باال پریدم مترسه که جوري کوبید

 ...امیر:سمتش رفتم شدم پیاده ماشین از اروم

 عصبي که کردم نگاه امیر به ناباوي و بغض با صورتم سوزش با یهو

 ...چرا؟ هااا کني بازي من غرور با میکني سعي چرا:زد داد

 ...کردم..چیکار..من..امیر-

 پیداش کجا از کیه پسره کردي؟این چیکار کردي،هااا چیکار:زد داد باز

 ...بزن حرف لعنتي شدي،د دوست باهاش که شد

 ...پســ دوست اون میشناختم قبل از علي من..اون..امیر-

 امیر بسته چشماي به گرد چشماي با و شدم خفه لبم رو چیزي داغي با

 محکم و بود کشیده بغلش تو منو خشونت با...کردم نگاه

 حرکت بي...میشه کنده داره لبام میکردم حس که جوري...میبوسیدم

 که زد بهم ايدیگه سیلي حرکت به تو و شد جدا ازم که میکردم نگاش

 

 , ]??.??.?? ??:??[آرمان?یسنا

 گریه داد،بلند فشار اشسینه به سرم بغلش تو کشید منو حرکت یه با

 زمزمه گوشم کنار و کرد نوازش کمرمو...میزدم هق و میکردم

 گریه لعنتي ندارم اشکات طاغت نکن گریه نکن گربه هییش:کرد

 ...نکن

 فشرد خودش به منو که زدم هق بیشتر و شد ترشدید امگریه حرفش با

 ...بوسید بارچند سرهمپشت موهام و
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 منو(هق)جرعتي(هق)توبه:اشسینهبه کوبیدم کردم مشت جونمبي دستاي

 ...هاااا(هق)میزني

 کسي و مني زندگي تو گه جرعتي این با:کرد زمزمه بمش صداي با

 ...بشه نزدیک من زندگي به نداره حق

 این اما میریخت هامگونه رو بیشتري شدت با اشکام حرفاش شنیدن با

 داشت دوست منو داشت،امیر دوست منو امیر...بود شوق اشکا،اشکاي

 ...خدااا

 این دیگه وقتهیچ:کرد پاک اشکام دستاش با و کرد جدا خودش از منو

 به اشک نمیزارم وقتهیچ وقت،دیگههیچ نریز ارزش با الماساي

 ...نمیزارم بیاد چشمات

 عشق با گوشم زیر بغلش تو کشید منو باز که کردم نگاش هقهق با

 ...دارم دنیام،دوست تمام دارم زندگیم،دوست دارم پوست:کرد زمزمه

 داشتن دوست»

 تومـورِ  نوع یک

 است بدخیم

 میشود پخش

 بدن در

 بیایي خودت به تا

 باید که میفهمي

 «بکشي را آخـرت هاي نفس

 هیچ امیر،منم دارم دوست منم:نالیدم و کردم حلقه کمرش دور دستام

 ...وقتهیچ لعنتي نزار تنهام وفت
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 تمام تو برم قربونت نمیزارم تنهات قسم جونم نمیزارم،به تنهات:امیر

 ...بزارم تنهات جوريچه مني دارایي

 ...کرد نگام عشق با و گرفت دستاش بین صورتم

 و رفتار با نمیشه وقتهیچ قلبشون ایینه انسان هايعلي،چشم با حق

 چشمات با متنفري،فقط ازش یا داري دوسش کرد ثابت کسي به حرف

 ...داري حسي چه فهمید میشه

 چشمام گرمش اغوش کرد،تو بغلم دوباره و بوسید پیشونیمو اروم

 ...بستم

 با اتاقم تو رفتم اروم بودن،منم خواب همه خونه برگشتیم دوساعت بعد

 ...خوابیدم ارامش با بستم چشمام امیر حس فهمیدن ذوق

 :آخر اِعتراف »

 ...! میشه حساب بغل خودش بعضیا با زدن حرف اصن

 ...«بخیر شب

 

 , ]??.??.?? ??:??[آرمان?یسنا

 [یــــــسنــــــــا]

 ...کجایي دخترم کاترینا،کارینا:خانمخاله

 ...میام االن جونخاله اینجام:زدم داد کردم بلند کتاب رو از سرم

 ...اتاق در طرف شدم،دوییدم بلند میزم پشت از بستم کتابم

 ...رفتم پایین هاپله از خرامان خرامان کشیدم عمیقي نفس

 سر هايپارکت همین،برخورد براي خونه تو بپوشم کفش ندارم عادت

 ...میده بهم مثبتي انرژي با
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 قهوه و بود نشسته مخصوصش صندلي رو که جونخاله سمت رفتم

 ...خاله جونم:نشستم کنارش میخورد

 روسیه اومدم وقتي که بلوندم موهاي به دستي زد لبخندي دیدنم با خاله

 هفته اخر بگم بهت عزیزم،خواستم برم قربونت:کشید کردم رنگ

 ..باشي اماده داریم مهموني

 ...مهموني ماه هر کردیما گیري مهموني،چه باز خدااااااا اي

 ...من با هواست کاترینا:خاله

 ...جونخاله بله-

 بگیر،که دوش برو بگیر اتاندازه که میاد خیاط امروز دخترم:خاله

 ...باشه نداشته عرق بندنت

 ...چشم-

 به من اومدن از سال اتاقم،یک سمت دوباره کردم حرکت شدم بلند و

 ...میگذره اینجا

 اینجا من نداره،شخصیت وجود یسنایي و کاترینا خونه این تو من اسم

 اینجا...کرده تربیت زاده اصلي یه مثل منو خاله...کرده فرق خیلي

 ...ندارم هم ترسي و ندارم غمي

 ...خوشحالم خیلي و کردم پیدا جلد دوستاي

 ...سالم به:زدم لبخندي کردم نگاه خورد زنگ گوشیم

 ...من خله عزیز،سالم امیلي بهبهبه-

 اسم از اصال من اقا...عمته خل گفتم صدبار کاترینا واااایي:امیلي

 ...کنم صدات یسنا میخوام نمیاد خوشم کاترینا

 ...نمیزاره اتزنده فرزندم،خاله شدي سیر جونت از بعد اها-
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 تو اسم به خانمنبود،خاله هواسم اصال میگي راست اوهاوه:امیلي

 ...حساسه

 ...بیاد یادت االن خب:خندیدم

 ...کنم صدات جووون یسي میتونم نیست خانمخاله که االن خب:امیلي

 ...کنم صدات جون امل منم جون،خوبه ویسنيمرض-

 ...میکني؟ مسخره منو اسم بیشوووور:کشید جیغي

 خانمخاله االن نخندددد:زد داد یهو که خنده زیر زدم غشغش

 ...میکشتت

 ...پایین خاله اتاقم تو باو نترس-

 ...داشتي کاري خبرچه:گفتم که کشید عمیقي نفس

 واااایي(داد اداوه ذوق با)میزاري هواس ادم براي مگه اره اخ:انیاي

 ...مهموني هفته اخر یسنا

 ...همیشه مثل میدونم خب:گفتم پوکر

 ...مناسبتش داره فرق مهموني خنگه،این دیگه دنه:امیلي

 ...فرقي؟ چه-

 خبر مگه روسیه بیاد میخواد خانمخاله دوستاي از یکي پسر:امیلي

 ...نداري

 که این بیاد،مهم میخواد کي چهمنبه نگفت،اصال چیزي باو،کسينه-

 ...مهموني این بیام ندارم حال

 اویزونت سقف به پا اینجوري،از نگي خانمخاله هییییي،جلو:امیلي

 ...میکنه

 در باید باوقار خانم یک همیشه(کردم خاله شبیهصدام)میدونم بله-

 ...کنه شرکت مراسمات
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 ...عاللللي زدي حرف خانمخاله خود کپ که واااایي:خنده زیر زد بلند

 راستي...نیستیم شاه پسر خوبه میگه همین همیشه واال:خندیدم منم

 ...طورهچه یکفردر

 ...بیار مزون از مامان لباساي رفته خوبه اونم:امیلي

 ...دیگـــ خب اها-

 حموم رفتي دختر کاترینا کاترینا:کرد قطع حرفمو خانم خاله صداي

 ..اومده خیاط

 خیاط حموم برم بود قرار برم من امیلي واي:پیشونیم به زدم محکم

 ...اومده

 ...حموم تو پریدم و کردم قطع خدافظي بعد و خندید

 ...امیلي برادر فردریک و خانمخاله نوه اوف،امیلي

 بقیه دختره تک امیلي که نوه تاپنج و دارهبچه تاسه کال خانم خاله

 ...هستن خاله هاينوه بقیه هم متیو و دنیل،جیمز...پسرن

 اینجوري میگه خاله...انگیلیسي اسمامون تمام ولي هست روسیه اینجا

 ...دارم دوست

 گرفتن،و دوش روزهر خاله قوانین از دیگه گرفتم،یکي دوش یه سریع

 ...نخندیدن بلند هم دیگه یکي

 پایین رفتم پوشیدم لباس و کردم خشک خودم تندتند شدم خارج حموم از

 ...بود منتظرم ُجنزس خانم خیاط

 کنم سالم ادم مثل گرفتم یاد خاله هايتربیت لطف به که سالم از بعد

 ...میکرد نگام لبخند با هم خاله گیري اندازه به کرد شروع

 هفته اخر تا من لباس و رفت خدافظي بعد شد تموم کارش اینکه بعد

 ...اسهفته اول تازه االن چون حاظر
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 به کردم شروع و اتاق تو رفتم بااجازه یه با و زدم خاله به لبخندي

 ...درسم خوندن

 

 , ]??.??.?? ??:??[آرمان?یسنا

 ...نمیدونم برد خوابم کي من اووف بود تاریک کردم،اتاق باز چشمام

 ...شده خشک کمرم مامان پیچید،اخ هاممهره تو درد که کردم بلند کمرم

 ...داد صدا تروقترق که دادم بدنم به قؤسيکشو بزور

 کنم روشن چراغ اینکه بدون شدم بلند میز پشت از شکستم گردنمم قلنج

 ...پایین رفتم کشیدم لباسم به دستي

 ...بودن شام تدارک درحال هم هاخدمه میخوند مجله خاله معمول طبق

 از یکي و ایراني زني که اشرف آشپزخونه سمت رفتم حرفي بدون

 رفتم استخونه این اشپز سالشه??و خونست این فرد ترینقدیمي

 ...میکني درست چي امم خانماشرف سالم:سمتش

 و فسنجون خانم و تو عالقه مورد دخترم،غذاي سالم:زد لبخندي اشرف

 ...بادمجونقیمه

 ...خانماشرف عاشقتم اممم:کشید لبم دور زبونم و کوبیدم همبه دستامو

 یه این با خانمخاله شکر خپارو...زد لبخندي که بوسیدم لپش محکم بعد

 حرف هم خودش بگیرم،اخه گرم هاخدمه با که نداره مشکلي مورد

 ...باهاشون میزنه

 ...بیا دختر نلسین؛نلسي:اومد خاله صداي

 دقیقه چند بعد...خاله طرف دویید سریع میرد تمیز میز داشت که نلسین

 میزشام رفتن نورسان کمک با و برداشت غذا ظرفاي و اومد

 باید ِکي میدونن خودشون پچین،چون میز نگفته خاله که پچینن،مطمئنم

 ...واال اصال چهمنبه...کنن سرو شام
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 ...کنم برقرار تماس یاسي با میتونستم االن اتاقم سمت رفتم خوردم اب

 ...کن وصل تماس یاسي تا دادم تماس درخواست کردم روشن تاپلب

 مواجح کرده باد لپ دوتا با من و شد وصل تماس چندمین بعد

 چي نمیري واي واي:خنده زیر زدم بعد کردم نگاش باتعجب اول...شدم

 ...نشي خفه حلقت تو چپوندي

 منو خورد شام وسط زهرمار:کرد اخم و داد قورت اشلقمه بزور

 ..میخوردم الزانیا اینجا،داشتم کشوندي

 ...کجان شکمو،بقیه حاال خب-

 ...یسنااااا؟:اومد اوینا جیغ صداي لحظه همون

 ...اره:یاسي

 مرگ اي:کردم سکته صفحه تو اومد چلچراغ چشم دوجفت چندثانیه بعد

 ...ترسیدم وزغیتون چشماي اون با

 ...بروباو ایش:ثنا

 ...طوليشه جوووونم یسییییي:اوینا

 ...دهنتون تو نچپوندین چیزي شماها حداقل خوبم،خوبه-

 تایيسه که داد نشونم الزانیا بشقاب بعد اوردیم ظرفشو ولي اره:ثنا

 ...روش ریختن

 ...کجاست خانمخاله خبرچه:یاسي

 پسر اینکه مثل داریم مهموني هفته اخر میخونه،باز مجله داره پایین-

 ...بیاد میخواد دوستاش از یکي

 ...نبود؟ جیمز تولد پیش ماهیه مگه مهموني باز اي:یاسي

 ...نمیشناسي خاله خواهر،مگه اي-

 ...پرسسیش هايتربیت و میگي،خاله راست اره:یاسي
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 صداي بندش پشت و دراومد صدا به اتاق در که خندیدم

 ...شام براي بیایید گفتن کوچیک،خالهخانم:نوراي

 ...میام االن باشه-

 اوهوع:خنده زیر زد پقي یاسي که نیومد صدایي دیگه

 ...اونجا میکني ؛پادشاهيکوچیکخانم

 ...میکشتم خاله االن برم دیگه من...بیشور کوفت-

 ...بگیر تماس باز شام بعد گوساله هوي:اوینا

 با نمیشه دیگه فردا تا عزیزم اوه:گفت یاسي بدم جواب من اینکه از قبل

 ...زد حرف خله این

 ...چرا؟:اوینا

 ...میده توضیح برات یاسي خدافظ را به چسبیده چ چون-

 خاله کنار در باید معمول طبق شام پایین،بعد رفتم شدم بلند خدافظي بعد

 این از میاد بدم بخوریم،عوق قهوه و کنیم نگاه اشعالقه مورد فیلم

 ...کنمچه ولي خاله قوانین

 هي من که کردیم نگاه فیلم بعد شد،و خورده محض سکوت در شام

 رفتن همه و خاموش عمارت کل بخیر شب بعد...میزدم ُچرت وسطاش

 ...ایییش دارم کوییز فردا منم که بخوابن،اخ

 

 , ]??.??.?? ??:??[آرمان?یسنا

 ...شدم خسته خدا واي بدتر ایران از اینجا امتحاناي اووووف

 نداره خونه به ربطي چون خونه نمیگم عمارت سمت رفتم فلج فلج

 ...خودش برا قصري
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 چشماي با...یاعلي سرم رو ریختن ادم تاپنج یهو که شدم خونه وارد

 امتحان خانم کاترینا بهبه:سرم تو زد امیلي که میکردم پسرا نگاه گرد

 ...بود طورچه

 درد سرم میزني چي براي وحشي:کمرش تو زدم محکم اومدم خودم به

 ...گرفت

 ...شکست فقراتمستون چپ سمت?? مهره اهن پاره یا دست:امیلي

 ...شکستم(اداشودراوردم)چیني انگار خوحاال:کردم کوله کجو قیافمو

 امروز مگه کاترینا:گفت جیمز که فردریک پیش رفت و کرد ایشي

 ...نیست جشن

 ..چي اره؛که:دادم تکون سرمو

 ارایشگرت دیگه میننیم حاضرشو برو گمشو هاااااالغي عجب:متیو

 ...میاد

 کي خاله مهمونیاي این نمیدونم بزنن؛من گندش اه:کردم جمع قیافمو

 ...میشه تموم

 ...کيهیچ:باهم هابچه

 ...بلهبله:دادم تکون سرمو

 ...داریم زندگي کارو بگیر دوش برو حاال خو:جیمز

 ...دیگه خو-

 ...حموم داخل پریدم اتاقم سمت رفتم بعد

 کردم غلط من اصال...جشن امروز و گذشت برق مثل هفته یه اوف

 ...اه جشن هرروز اومدم،هرروز

 ...کندم دل حموم از باالخره بساب و بشور کلي از بعد
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 اماده وسایلش داره نیاد مرگش خبر جکسون خانم دیدم بیرون اومدم

 ...میکنه

 ولي هاااخوشگلي دختره دادم،اه جوابشو منم کرد سالم دید منو تا

 کرد،د شروع کارش اونم نشستم حوله همون با...میاد بدمازش

 ....هاااادارن مرض کشید،مردم موهام ازبس کند کلم(...موهام)بکش

 لباسم کرد کمکم شد تموم کارش وقفهبي دوساعت از بعد بالخره

 ...بپوشم

 مگه میشه مگه منم،نههه یکي،این شد اتاق پارکت با فکم اینه جلو رفتم

 (داریم...)داریم

 ...(بمیري تو)من جان عه

 پوش جلوش و بود کرده فر موهام شدم،تمام خوشگل خیلي ننه ووویي

 با که زیبایي مشکي اينقره بود،ارایش زده برام هم بافت یه بود،و داده

 ...داشت ايالعادهفوق همخوني براقم قرمز رژلب

 طرح و میشد تنگ باسن پایین تا سینه از که قرمزم ماهي مدل لباس

 توري کلوش حالت هم لباس دامن و اينقره رنگي به بود ماهي پولکاي

 ...بود

 ذوق اینجوري بدي تیتاب خر به که بودم کرده ذوق جوري

 ...بود،عاالي عالي...نمیکنه

 خدافظي بعد شد باز سرشپشت تا نیشش هم دختره گه کردم تشکر

 ...(صل الهم)کن ختم محمدي صلوات نکنه سکته ذوق از رفت،بچم

 نت رفتم خودم براي روتخت نشستم زود خوفعال کردم نگاه ساعت به

 ...شد بلند اهنگ دوپسدوپس صداي اینکه تا گردي

 ثانیه کردم نجدید رژم اینه جلو ایستادماروم بعد پوشیدم بدبختي با کفشام

 '...2'3'4'5'6'7'8'9'10...سراغم میاد نلسین تلن کخ شمردم
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 کوچیک خانم:نلسین صداي بندشپشت و شد بلند در تقتق صداي

 ...اومدم مهمونا بفرمایید

 میکرد نگام بروبر ثانیهچند شدم،نلسینخارج اتاق از کشیدم عمیقي نفس

 ...شدین عالي ماشاال خانم ماشاال:اومد خودش به امسلفه با که

 که رفتم،بقیه پایین هاپله از خرامانخرامان کمکش با و زدم لبخندي

 فرا سکوت سالن و شد جمع بهم هواسشون میزدن حرف داشتن

 ...هاندیده ادم نچنچنچگرفت،نچ

 هم جاهمین از و بود نشسته صندلیش رو که خاله سمت رفتم اروم

 ...کال میرقصید بخونم،بندري چشم تو تحسین برق میتونستم

 و اومدن خودشون به هم بقیه گرد نگام لبخند با که نشستم کنارش

 ...کرد پیدا ادامه مهموني

                     *** 

: اومد جيدي صداي که میکردم واحوالحال داشتم مگسي یه با

Ladies and gentlemen, I introduce Mr. Arman 

Mhmamshb quiet ... 

 ...(ارام ارمان اقاي امشب مهم مهمان میکنم معرفي آقایان و ها خانم)

 سالن در به و شد گرد ممکن حد تا اومدم،چشمام بند کردم،نفسم هنگ

 این نه...نمیشه باشه خودش نداره امکان نداره امکان نه...کردم نگاه

 ...نیست ارمان پس این نیست ارمان

 محشر سفید شلوارکت اون تو میکردم نگاش خیره و بودم شده خشک

 پسر که نمکینم باور...سالیکاین تو حتي بود شده بود،عوض شده

 ...(خودت؟)باشه خودم ارمان بزرگخاله دوست

 دلم قدرچه فهمیدم و دیدمش سال یک از بعد االن که خودم،کسي اره

 هرآن میکردم فکر که بود باال قدريبه قلبم ضربان شده تنگ براش
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 دیگه بزنه،نه اروم میزنه،میخواد تند من قلب ضربان...)بایست ممکن

 ...:/(مسخره...()وسط بیا نمیتونه،اهااا

 سمتش رفت کشید دستم شد بلند خاله که میکردم نگاش خیره خیره

 گذاشت دستشو خاله...میکرد پرسي واحوالسالم پسرا با داشت ارمان

 ...پسرم سالم:ارمان روشونه

 شده خشک شد،منم خشک دیدنم با که برگشت خاله صداي با

 زمان که بودیم،انگار شدهگم هم چشماي تو درسکوت و خیره...بودم

 ايدیگه کسهیچ ارمان منو فقط...نیست دوربرمون کسي و بود ایستاده

 ...نیست

 جون،حال خاله سالم:گفت ارمان و اومدیم خودمون به خاله صداي با

 ...شما

 ...شدي بزرگ چه ارمان ماشاال پسرم،ماشاال سالم:خاله

 ...گفتم که پسري ارمان دخترم،ایشون جان کاترینا:کرد من روبه بعد

 خیلي اومد خودش به سریع بعد کرد نگام شده گرد چشماي با ارمان

 ...خانم کاترینا سالم:گفت رسمي

 جوابشو ؛منم.منم من،یسنا منم نباش رسمي نه ارمان بوسید،نه دستم و

 ...برسیمجشن ادامهبهگفت خاله که دادم

 

 , ]??.??.?? ??:??[آرمان?یسنا

 دستي که بودم نشسته شد شروع تانگو رقص بعدش و کرد سرو شام

 عطر همون چون کنم بلند سرم نبود شد،الزم دراز جلوم

 من حامي شوم شب اون تو پیش سال یک که عطري همیشگي،همون

 ...بود

 ...میدن افتخار دوشیزه:ارمان
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 میون دستم شده مسخ و شدم خیره سبزش هايتیله به کردم بلند سرو

 ...گذاشتم دستاش

 دستاش همیشه کرد،مثل حلقه لختم کمر دور دستاش وسط رفتیم باهم

 ...فشرد خودش به منو که کردم حلقه گردنش دور دستم..بود گرم

 ارمان سبز هايتیله فقط و فقط من دید تمام و کردن خاموش چراغا

 ...بود

 یک یاد منو شما:اومد حرف به باالخره که رقصیدیم حرفبي دقیقهچند

 ...میندازید نفر

 فقط و گفتم دلم تو همرو ولي...خودمم،منگول خره خو هااااالغي عجب

 ...کردم نگاش پوکر

 ...یه دوست یهچهره مثل اشناس،درست چهرتون خب:ارمان

 اذیتش نشناختم که حاال گرفتم کرد،تصمیم نگام فقط و نزد حرفي دیگه

 حالتابه من هستم،ولي کسي شبیه که جالبه واقعا اوه:گفتم پس کنم

 ...دیدارمون اولین...ندیدم شمارو

 میگم کرد فکر االن کرد،هه نگام شده پنچر رفت،و وا قشنگ

 ...یسنا منم االغ،خر،کؤدن

 شدید،باالخره میاد خوابم که اخ شد تموم رقصمون و نزد حرفي دیگه

 بعد منم ارمان به دادن اختصاص منو اتاق کناري اتاق و تموم مهموني

 ...خروپف اتاقم تو رفتم بخیريشب از

                      *** 

 ...نشناختم روزسه بعد همچنان ارمان،خنگ به بودم زده زل پوکر

 ...تاب رو نشستم باغ تو رفتم و دادم تکون خنگیش به سري
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 تاسیس معماري شرکت اومده که فهمیدم و اینجا اومده ارمان روزسه

 همچنان االغ اینکه،خنگ و...یکي به بسپاره هم اینجارو برگرده و کن

 ...اشناس چهرت میگه بعد میکنه نگام خیره

 ...منه از بدتر اوضاش خنگم،این من میکردم فکر همیشه

 پر بینیمو عطرش گرمي که میخوردم تاب خودم براي حوصله بي

 چهرت میگه باز االن فکر،حتما تو بود معلوم نمیزد کرد،حرفي

 ...اشناس

 ...جایي؟ برن میخوان خاله:گفت ذهنم برخالف

 ...نمیدونستید شما عه:گفت که کردم نگاش متعجب

 ...خیر-

 ...میگه شب کنم فکر اها،پس:ارمان

 ...شاید:دادم تکون سرمو

 لذت خوردنش حرص از شده،منم کالفه کوتاهم جواباي از بود معلوم

 ...میبرم

 ...واال اتاق تو اومدم شدو بلند منم نزد حرفي دیگه

 ...یسنااااا:دادن جواب مینسه بعد کردو برقرار اینایاسي با تماس

 ...یسنا و درد(دادم ادامه یواش)ارومهیییس:زدم جیغ هاگرفته برق مثل

 ...بود شده تنگ برات دلم یسي وایي+

 اطالع تا نکن صدام یسنا دیگه یاسي زدیم،میگم حرف باهم دیشب-

 ..ثانوي

 ...چرا؟:آوینا

 اندازه باز دهن تاسه با اخر در و کردم تعریف براشون جریان کل

 ...شدم روروبه صدرعليغار
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 ...خورد ر*ج فکو ببندین-

 ...نشناختت واقعا یني:گفت یاسي که اومدن خودشون به

 ...نمیدونم:باال انداختن شونمو

 ...اومده چرا قدر،حاالچه خنگه:آوینا

 ...بزنه شرکت ویخواد-

 ...خودمون خله ارمان بزرگخاله دوست پسره شانسي چه اوف+

 ...خبرچه شما...شانسي چه هم واقعا-

 ...هیچي+

 ...هنوز نشدم خاله:گفتم شیطون

 خاله خداروشکر میزدم قهقه خنده زیر زدم که کشیدن جیغ صدایي

 ...نبود خونه

 ...میدارم نگه بزور همینو من چي و بچه:آوینا

 ...نمیایي عروسي براي:گفت یاسي چه خندیدم باز

 ..ِکي؟-

 ...دیگه دوماه:آوینا

 ...هنوز هست دیگه،وقت دوماه تا کو اوووو-

 ...یانه میایي نکن ناز:ثنا

 ...خو میشه چي ببینم حاال-

 ...تُِفریت اه+

 ...لري جووون:خندیدم

 ...کردم قطع زدن حرف کلي خندیدن،بعد اوناهم
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 جلسه بگن بهتر یا خیریه جلسه از خاله تا خوندم درس هم دوساعت

 ...برگرده وقف

 قهوه که خم شد،بعدش خورده سکوت در و شد چیده شام میز اومد وقتي

 عمارت معمول طبق چه خواب موقع تا زدن فک هي ارمان و خاله و

 ...خوابیدم شد،منم خاموش

 

 , ]??.??.?? ??:??[آرمان?یسنا

 دوش یه از حموم،بعد رفتم خاله قانون طبق همیشه مثل شدم بیدار

 ...دانشگاه براي شدم حاضر پوشیدم لباسام و بیرون اومدم حسابي

 مشغول پشتي حیاط تو که خاله جز به بودن خواب همه پایین رفتم

 ...ورزش

 شهر کردم نگاه اطراف کرد،به حرکت راننده و شدم ماشین سوار

 جزبه البته دیدم االن تا که جایي زیباترین پترزبورگسن

 ...خوبه هم کال،لندن بهشته که اونجا...امستردام

 کاتیا کنار و امیلي که داخل رفتم شدم پیاده دانشگاه جلو رسیدم

 ...ناخن الک طراحي سر بحث درحال معمولدیدم،طبق

 ...میکنید بحث که بس نَمیرین،از-

 ...گرفتي عجب،تحویلمونچه خانم کاترینا بَه:امیلي

 ...نبودي دلم ور دیشب مگه مرض-

 ...کنم دلتنگي ابراز حاال،خواستم خو:امیلي

 ...تريسنگین نزني حرف کال تو:خنده زیر زد کاتیا

 ...شد خفه که رفت بهش توپي غرهچشم امیلي



 زادهتدوین:فاطمه عابدین  mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 میشه مگه هم ايدیگه کردیم،کار برداريجزوه هي و کال سر رفتیم

 کف میسوزه،دهنشفکش براي میزنه،دلم حرف بندیه استاد کرد،این

 ...کرد

 بود رفته هم خاله نبود کسخونه،هیچ برگشتم و شدتموم کالسامون

 ...وقف جلسه

 مبل رو رفتم خوردم،و غذامو کرد حاضر میز نلسین اشپزخونه تو رفتم

 ...دادم لم ويتي جلو

 حس وقتانشناخته،بي منو هنوز ولي میگذره ارمان اومدن از ماهسه

 ...اما میشناسه منو میگنه،و اذیت میکنم

 جنبهبي جدیدا که قلبمم رفت،این باال قلبم ضربان صداش شنیدن با

 ...شده

 ...خانم؟ کاترین:آرمان

 ...کاترین میگه بگه،بهم اسممو اخر ”الف”میاد زورش نچنچنچ

 ...بله-

 من نکن نگام اونجوري بمیري بهم،اي شد وخیره نشست کنارم

 ...امجنبهبي

 ...شده؟ چیزي:پرسیدم پس بپرسه چیزي میخواد کردم حس

 ...چیز..اممم...خب:گفت و کشید عمیقي نفس

 ازتون من خب:داد ادامه بستو چشماشو که کردم نگاش کردم کج سزمو

 ...میخوام کوچیک کمک یه

 ...مورد درچه-

 ...بکشم نقاشي یه باید نمایشگاه یه براي من ببینید:ارمان

 ...داره اتونرشته و کارو به من،یابه ربطيچه این خب-
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 طرح که خواسته ازم دوستمم و میکشم نقاشي گهگداري من خب:ارمان

 ...کخ بکشم،خواستم براش چهره یه

 پلیس،هم هم که این نداشتیم،اقا خبر ما و بود نقاش خالق،این جلل

 ...نمونده؟ ايدیگه نقاش،چیزه مهندس،هم

 ...اس؟ساخته من از کمکم چه-

 ...بکشم شمارو چهره میشه اگه که میخوام:ارمان

 نیست،ارمان من مغرور پسر،ارمان کردم،این نگاش فقط باز دهن با

 ...منو بیگي خدا میداد،واي دستور نمیکرد خواهش من

 ...منو؟..ره..چه-

 ...میشم خوشحال بشه اگه:ارمان

 ..باشه-

 ...کرد نگام کشیسنا لبخند با

 ...میکنید شروع کي خب-

 ...االن:شد محو لبخندش و شد جدي یهو

 (...خودت؟)خودم مغرور ارمان شديحاال برم جدیتت قربون اخ

 (پرو...)دیگه من عمم په نه

 االن؟-

 ...هفته اخر تا گنیم شروع االن از اره،باید:ارمان

 تو قلبم نبض و گرفتم گرفت،برق دستم شد بلند که دادم تکون سرمو

 ...میکردم حس حلقم

 ...شدم اینجوري چرا من خدا شدم،وایي داغ و دوبید پوستم زیر خون
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 ایشتیله چشماي کرد،تو نگاهم خیره و زد خشکش لحظه چند هم ارمان

 ...شدم غرق

 جواب گوشیش کرد،و رها دستمو و اومدخودش به گوشیش صدایي با

 ...داد

 من سمت و کرد قطع گوشي مینچند میکردم،بعد نگاش شده خشک منم

 ...من اتاق داخل بریم:گفت

 ...اتاقش سمت رفتم بهش پشت و دادم تکون سرمو

 ...بکش دراز من سمت پهلو به مبل اون رو:گفت که شدماتاق داخل

 گذاشتم سرم زیر چپم کشیدم،دست دراز پهلو به مبل رو ارمات گفته به

 پخش دورم موهام و گذاشت امسینه رو راستم دست سمتم اومد که

 ...کرد

 ...اولیه طراحي کرد شروع و نقاشي بوم سمت رفت

 ...برد خوابم طراحیش وسطاي که بودم خسته خیلي

 و اروم صداي که کردم باز نیمه چشمم نرم چیز یه رو فرود حس با

 ...بخواب هیس:شنیدم بمشو

 ...میکردم احساس نگاهشو خوابیدم،ولي دوباره خواسته خدا از منم

 ...اشنا هستي،غریبه کي:کرد زمزمه بعد دقیقه چند

 ...خوابیدم نداد بهم بیشتر پیشروي اجازه خواب اما شدم متعجب

                         *** 

 ...خبر؟چه+

 ...خوبن پسرا چي تو...سالمتي-

 ...فقط خوبن همشون:گفت و داد تکون سرشو

 ...چي؟ فقط-
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 ...خارج رفته ارمان+

 ...پیش اومده میدونم،چون-

 ...چي؟ یني چییییي،میدوني:گفت جیغ با که کنم کامل حرفمو خواستم تا

 ...دیگه بگم بزار خب وایي-

 یني من پیش هم هست،االن روسیه ارمان:دادم ادامه که کرد سکوت

 ...ارمان خاله دوست پسر اون دراصل

 نشده،یني که چیزي:گفت نگراني با بعد ولي تعجب با اول یاسمین

 ...چیزي؟ حرفي

 منو تاحاال اصال که شده،جوري سرد باهم ارمان یاسي:گفتم ناراحت

 ...افتاده؟ اتفاقي جوریهیه رفتارش...نمیکنه صدا یسنا ندیده،منو

 ...یـــ تو ارمان راستش،راستش خب:کرد نگام ناراحتي با یاسي

 بله:گفتم بلند چون نلسین کردم فکر کرد قطع حرفشو در صداي با

 ...نلسین

 چشماي با یاسي شد باعث اومد،که ارمان صداي تعجب کمال در اما

 قرار که گفتن خانم،خاله کاترینا:گفت تفاوت بي لحني کن،با نگام گرد

 ...ببرمتون من شد پیانو،قرار کالس برید امروز

 ...میام اوکي،االن:دادم جواب ارمان به و کردم نگاه یاسي به

 بگي؟ میخواستي چي:گفتم یاسي نیومد،روبه صدایي دیگه
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 ...بعد فعال،تا برو هیچي:داد تکون سرشو

 تو بود،ارمان چي منظورش شد یاسي حرف درگیر کرد،ذهنم قطع و

 ...خدا اي چي تو یه،چي
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 ایستاده پنجره پشت غرور با ارمان پایین رفتم و شدم حاضر شدم بلند

 ...میکشید سیگارشو و بود

 ...ارمان:سمتش رفتم

 دنبالش؛سوار منم در سمت رفت حرفبي و کرد نگام سمتمو برگشت

 ...کرد حرکت گرفتم جاي کنارش منم شدماشین

 از بعد شدم رسیدیم،پیاده که موقعي تا بودیم کرده سکوت هردومون

 که داشتم کار نیستم،خودمم شخصیت راننده:گفت که برم خواستم تشکر

 ...رسوندمت

 بي.مخ رو اییش...مغرور سوخت،پرووو کجاابادم نا تا میگي منو

 ...اموزشگاه سمت رفتم و کشیدم رامو انداختم باال ايشونه اهمیت

 پیانو،تا اتاق تو کرد همراهیم و سمتم اومد واتسون اقاي شدم که وارد

 با دختر گفت و کرد تعریف ازم کلي کردم،که تمرین پنج ساعت

 ...ذوق خر هستم،منم استعدادي

 ارمان که شدم خارج اموزشگاه از خدافظي از رسید،بعد پایان به کالس

 ...دیدم گوشي با صحبت درحال پارکینگ تو و

 قطع گوشي و شد متوجهم ارمان که نشستم ماشین تو رفتم اهمیت بي

 کردم غلطي البد گفتن بود هم تو همچین شد،اخماش سوار و کرد

 ...کرده اخم اینجوري

 ...شده؟ چیزي-

 تموم باید نقاشي اخر روز امروز فقط نه:گفت و انداخت بهم نگاهي نیم

 ...هوووف شرکت کاراي کنم،اما

 (مرگ)نچنچنچنکرده،نچ کامل نقاشي هنوز فهمیدم خب

 :|(خدافظ)وجي سالم عه

 ...(میکني نگاه اینجوري چرا چیه)•_•()•_•()•_•()•_•()•_•()
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 ...هیچي

 ...کجایي هیي:سقف به چسبیدم ارمان داد هاااا،باخله ماهم وجدان

 ..ها؟:کردم نگاش گرد چشماي با

 ...میکنم صدات دارم ساعت یه کجایي:کرد اخم

 ...نبود،بگو هواسم-

 تمومش امشب کني کمکم بلدينقاشي:گفت بعد و کرد نگام پوکر

 ...کنیم؟

 کرد نگام خیره لحظه چند که دادم تکون سرمو ذوق نقاشي،با جون اخ

 ...شد خیره رو روبه به بعد و

 انداخت لرزه به بدنمو که نگاها اون خاص،از بود،خیلي خاص نگاهش

 ...ایش جنبهبي سر بر خاک اه...برد باال قلبمو ضربان و

 پریدم...ترکیدم ننه داخل،اخخ رفتم و شدم پیاده سریع عمارت رسیدیم

 ...اخیش پاینن طبقه سرویس تو

 دریاچه میکردم و ارمان ماشین میرسیدیم دیرتر دقیقه چند

 (..برسرت خاااک...)چیتگر

 میره وقتي میگیره جون اخیش،ادم بیرون اومدم کارم اتمام از بعد

 ..بریم؟ خب:اومد ارمان صداي..ترکیدم دشویي

 ...کجا:کردم نگاش تغجب با

 ...کنیم تکمیل نقاشیو بریم دیگه معلومه عمن،خب خونه:کرد نگان پومر

 افتاد راه که دادم تکون بود،سرمو رفته من،یادم خنگیم عجب اوف

 ...افتادم راه دنبالش اردک مثل منن اتاقش سمت

 کردم،ژوون نگاه نقاشیم به ایستادم کنارش منم نقاشي بوم سمت رفت

 ...قلبم ننه بشه،وایي کامل که مونده امتنه پایین فق خوشمل چه
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 ...رنگي کن،این شروع بگیر اینو خب:ارمان

 رنگ باهم و میدادم گوش میگفت که هاينکته به گرفتن ازش قلمو

 ...میزدیم

 ...میشدم دیوونه کردین،داشتم رنگ طرح وقفهبي ساعت یک

 تموم باالخره ولي...بود شده رنگي هیکلم بود،کل شده افتضاح قیافم

 ...شد قشنگ چه ووویي:زدم جیغ کردم نگاه نقاشي به ذوق شد،با

 ...میکرد نگام خاصي حالت با که ارمان سمت برگشتم و

 ...کردم نگاش شده شد،خشک نزدیکم یهو که زدم لبخندي

 ...دیوار به خوردم بودم ایستاده دیوار کنار چپش سمت من چون

 سرم کنار دیگشو دست و پهلوم رو دستشو یه و شد نزدیک اروم اروم

 که میکردم نگاش شده صورتم،مسخ رو شد خم و گذاشت دیوار رو

 این خدا اي شد شیطون باال،نگاهش اورد دستشو و زد کشي یسنا لبخند

 ...بکشه؟ منو میخواد

 با ببندم خواستم،چشمام تا صورتم رو کشید و کرد گونم نزدیک دستشو

 ...داد نشونم دستشو و عقب کشید خنده

 کشیده و بود رنگي کرد،دستش ايخنده که کردم نگاش گرد چشماي با

 ...صورتم رو بود

 عاشقت کردي فکر چیه:گفت بعد و زد قهقه که کردم نگاش حرص با

 ...شرمنده هاستقصه مال عشق خانم شدم؟نخیر

 ...راحتي همین رفت،به من زده بهت چشماي درمقابل و

 اینو من اذیت براي میدونم...ها؟ هاست قصه مال گفت؟عشق چي این

 ...بود پابهغوغا قلبم ته چرا نمیدونم اما گفته

 ...خودم اتاق رفتم و شدم خارج اتاق از اومدم خودم به
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 میکنه اویزونم سقف از وگرنه بگیرم دوش بیاد خاله اینکه از قبل باید

 ...شکلي این سرووضعم چرا که

 ...بیرون برگشتم و شستم خودمو قشنگ حموم داخل رفتم

 عوض لباسام...نمیدونم دلخور ازم اینجوري،شاید ارمان چرا بفهمم باید

 ...بود نشسته مبل رو ارمان پایین رفتم کردم

 از:گفتم کرد بلند سرشو که کردم نگاش و نشستم روشروبه رقتم منم

 ...بگو خودت

 و خانوادت خودت از که این منطورم:گفتم که کرد نگام سوالي

 (میدونمااا هم همرو حاال...)کارت

 که دارم خواهر یه خانوادم بزرگ پسر ارام بگم،ارمان چي خب:ارمان

 ...دارم ساز و ساخت معماري شرکت دوتا که کارمم و کرده نامزد

 ...دوست؟-

 ..دانشگاهیامهم:ارمان

 اتچهره میگي که هستم کي شبیه من:پرسیدم و دادم تکون سرمو

 ...اشناس

 سرش،نگران رو گذاشت دستشو چون کشید تیر سرش کردم احساس

 ...شده؟ چیزي:سمتش رفتم

 ...خوبم کشید تیر سرم فقط نه:ارمان

 که کردم کج سرم و نشستم کنارش

 

 , ]??.??.?? ??:??[آرمان?یسنا
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 یه تو پارسال من میدوني خب اشناس برام چهرت نمیدونم،اما خب:گفت

 بودن نزدیک بهم خیلي که کسایي تنها و دادم دست از حافظمو تصادف

 ....میشناسم

 افتاده که نمیشناسه،اتفاقاتي منو چي،یني کردم،یني نگاه ارمان به ناباور

 ...من خداي واي نمیاد یادش

 ...شده؟ چیزي:کرد نگام

 ...نه..ن:دادم تکون سرمو

 بزار:بردم نزدیک دستمو که داد فشار و گرفت دستاش بین سرشو

 ...کنم کمکت

 اروم و پام رو خوابوندم سرشو و گرفتم هاشوشونه که کرد نگام

 ...شد بسته چشماش که دادم ماساژ هاشوشقیقه

 یادش بقیرو ولي نمیشناسه منو که شدم ناراحت اما چرا نمیدونم

 زندگیمون،کلمالمون،اردمون اتفاقات سمت کشید پر میاد،ذهنم

 اه داد نجاتم امین دست از وقتي پروا،بي وسه*ب اون حتي امونپروژه

 ...نامردي رفته،چه یادش اینارو همه یني خدا

 رو سرشو اروم...بود عمیقش خواب از نشون منظمش و بلند نفساي

 میکنم کاري باشه من از اشپزخونه،اگه سمت رفتم و خوابوندم کؤسن

 و کن صبر خان ارمان من به برسه چه بیاد یادت هم جداابادت هفت

 ...ببین

                        *** 

 ایول جوون خیریه براي لندن رفت دوماه مدت به خاله جون جون جون

 ...اخیش نیست قانوني ازادي،دیگه

 کردم شروع گذاشتم خفن اهنگ یه پذیرایي تو کردن،رفتم رقص هوس

 خاله هروقت سال یه این تو میکردن نگام خنده با هارقصیدن،خدمه به
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 هم االن و...میشد شروع بازیم چل و خل کن ايدیگه کشور میرفت

 ...رقصیدنم درحال که بود عادي براشون

 اخ:اومد امیلي صداي که میرقصیدم و میکردم بپر بپر هنینجوري

 ...هووو رفته خاله جوووون

 فردریک رقصیدن به کردیم شروع وسطو پرید که کردم نگاش خنده با

 ...میزدن دست خنده با هم جیمز و

 اینجا عمارت تو خاله وقتي انگار مبخندیدیم و میرقصیدیم همچین

 ...ههه گرفتیم مرخصي االن که بوده نظامي پادگان

 شربت برامو خنده با نلسین که مبال رو شدیم ولو نفس نفس با خسته

 ...اورد

 ...میده حالي چه قانون ازادي،بدون دوماه خدا وایي-

 ...کنم صدات یسنا باز راحت میتونم اره،دیگه اخ:امیلي

 ...عوق کاترینا مزخرف اسم چیه بود،اه شده تنگ اسمم برا دلم اَخییي

 ...بود شده تنگ اسمم برا اره،دلم واي-

 ...طورینچه خفن شنا یه با:گفت فرد که خنده زیر زدیم همه

 مایو تا اناقمون تو پریدیم مشیدیم خوشي سر از جیغي امیلي منو

 استخر کنار تا پوشیدم روش ربدوشامبرمو و پوشیدم بپوشیم،مایومون

 ...بیارم درش

 پایین هاپله از داشتیم...زمین زیر استخر تو رفتیم بود سرد هوا چون

 که کرد سالم بهشون لبخند با پسرا دیدن با و اومد ارمان که میرفتیم

 ...میده حال شنا بریم بیا کن عوض لباسات برو توهم ارمان:گفت جیمز

 ...خاله اما:ارمان

 ازادي دیگه دوماه تا امروز کاري،از کجاي ارمان اق اووو:خندید انیلي

 ...لندن رفته خاله
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 از جیغي ما که گفت ايباشه و زد لبخند بعد کرد نگاش تعجب با ارمان

 ...زیرزمین سمت دوییدیم کشدیم سرخوشي

 امیلي با همزمان و صندلي رو کردم پرت دراوردم ربدوشامبرمو

 ...اب تو زدیم شیرجه

 با و اومدن هم پسرا که کردن بازي اب کردیم شروع و کشیدیم جیغي

 عوض لباسشو که رختکن تو رفت هم اب،ارمان داخل پریدن خنده

 ...دیگه بیا:سمتش رفتم که ایستاد استخر لبه و بیرون اومد بعد...کن

 سکته وایي کشیدم جیغ که اب داخل پرید و داد تکون سرشو

 ...من کله رو بپره بود کردم،نزدیک

 ...یسنااا:گفت امیلي یهو که میخندیدیم و میکردیم بازي اب

 بلند بود ایستاده من کنار که ارمان اخ صداي که سمتش برگردم خواستم

 ...کشیده تیر سرش که مطمئنم...شنیدم من فقط شد،ولي

 ...خوبه؟ حالت:اششونه رو گذاشتم دستم و سمتش برگشتم

 ...عمارت میرم من:داد تکون سرشو

 ...رفت و شد خارج استخر از رفت و کرد شنا و

 ...رفت بود خسته:گفتم که کردن نگام سوالي هابچه

 رفتیم و اومدیم بیرون اب از ماهم دقیقه چند بعد و دادن تکون سرشون

 ...عمارت

 اومدم کردم عوض لباسم اتاقم سمت بود،رفتن عصرونه وقط

 رفتم ارمان،ارون اتاق به خورد چشمم که پایین برم خواستم...بیرون

 ولي بود کشیده دراز تخت رو اروم ارمان کردم باز در و سمتش

 ...مبکنه درد سرش هنوز که معلوو بود توهم اخماش

 سرت هنوز:گفتم کرد نگام و کرد باز چشماش که سمتش رفتم اروم

 ...میکنه؟ درد
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 سرشو و فهمید خودش که نشستم کنارش که کرد بسته و باز چشماشو

 درد سرت چرا:پرسیدم دادم ماساژ سرشو اروم منم روپاهام گذاشت

 ...گرفت

 مگه راستي شدم طورياین کرد صدات یسنا امیلي وقتي نمیدونم:ارمان

 ...نیست کاترینا اسمت

 ...نه-

 میفهمي بعدا حاال:گفتم که کرد نگام و کرد باز چشماش تعجب با

 ...کن استراحت

 شدم بلند...برد خوابش تا دادم ماساژ سرشو منم و بست چشماش

 کنار عسلي رو ساعت به خورد چشمم که بشم خارج اتاق از خواستم

 ساعتي این بودم نکرده دقت بهش االن تا چرا زدم تلخي تختش،لبخند

 زود چه سالش??االن و شد سالش??که وقتي دادم کادو بهش من که

 اتاق از..خدا اه..سالم??شد کي اصال شدیم بزرگ زود چه.گذشت

 کردم،از نگاه فیلم و نشستم ويتي جلو منم بودن رفته بقیه شدم خارج

 و میگذره هفته یه بود داده دست از حافظشو فهمیدم که روزي اون

 ...بیاد یادش منو تا کنم چیکار نمیدونم هنوز

 

 , ]??.??.?? ??:??[آرمان?یسنا

**** 

 ادم از کردم،خرتر نگاه ارمان به پوکر و کشیدم صورتم یه دستي

 ...هست؟ واقعا هست؟نه

 میگه هم اخرش کردم تعریف براش هابچه و خاطراتم درباره ساعتسه

 ...خدا واایي این به بگم چي من دارم،اخه خاطراتي همچین منم انگار
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 شدم رواني االن تا صبح اشپزخونه،از تو رفتم شدم بلند هم اخرش

 ...خدا وایي بیاد یادش تا کنم چیکار نمیدونم

 جواب ایران از که خورد زنگ گوشیم که میخوردم اب داشتم

 ...ژونم:دادم

 ...یسنااااا:اومد یاسي جیغ صداي یهو

 ...شدم کر عه میزني داد چرا مرگته چه:سرم پشت کابینت به چسبیده

 ...خوشحااااالم خیلي یسنا،یسنا وااایي+

 ...یسنا،چیشده؟ و مرض-

 ...خاستگاریم بیاد قرار امیر:گفت جیغ با

 شوهر نکنیدااا،بچم ناراحت خودتون شما اصال)زد جیغ دوباره بعد

 (...ندیدس

 بیا میخواد هلند ولیعهد انگار میزنه جیغ مرگ،همچین اي-

 میشه شوَورت امیر بود معلوم هم اول همون از اینکه خاستگاریش،خب

 ...که نداره زدن جیغ

 بدن،ووویي خوش خبر بهت نداري لیاقت اصال اه:شد قطع جیغاش

 ...داره؟؟ حالي چه برسي عشقت به میدوني

 ...خرافات چیه،یه عشق بدونم هم نمیدونم،نمیخوام نه-

 ...نبـــ امین عاشق یسنا،اگه نگو اینجوري+

 وابستگي بهش حسم فقط نبودم امین عاشق من:کردم قطع حرفشو

 که حسي یه نداره،عشق قبول عشقو من فهمیدي من نه عاشقي بود،تو

 ...نمیخوام من میکنه کور ادم

 زنگ بهت که میفهمي،خالصه وقتاون بشي عاشق بزار:گفت دلخور

 ...بخیرشب حاظرشم بدم،برم خبرو این زدم
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 من زوره مگه چهمنبه خب اه شد ناراحت کرد،هوووف قطع تق و

 داستان مرگ،اخر درحد میشوم پشیمان که اخ”دیگه ندارم قبول عشق

 ”من نافرجام عشق

 کنارش رفتم منم بود نشسته ويتي جلو ارمان که پذیرایي تو رفتم

 کردم؛پر نگاه اشمردونه و جذاب چهره به...خوابه اینکه نشستم،به

 ...اخمش اون با خواب تو حتي میشه جذبه

 کرد،و باز چشماش که کردم لمس صورتشو و بردم دستم ناخودگاه

 خیره...بود شده خشک گونش رو دستم بهت تو منم کرد نگاهم خیره

 و بود ويتي نور خونه نور هم،تنها هايچشم تو بودیم زده زل خیره

 ساعت این تو عمارت و بود شبده ساعت چون سقف هايهالوژن

 ...بیدارم من نیست خاله چون اما خاموش و ساکت

 که قلبم صداي و ارمان و بودم من بود،فقط شده متوقف زمان انگار

 و میکرد پاره امسینه داشت جا که حدي به میکوبید امسینه تو وقفهبي

 ...بیرون میزد

 دوگوي این دربرابر چرا االن میزنم،پس عشق خرافات از دم که مني

 ...باال قلبم ضربان و شدم سست سبز

 بردارم دستم خواستم و اومدم خودم به دستم رو دستش شدن گذاشته با

 ...گرفت دستش میون محکم دستم و شد مانع که

 به امباالتنه کنم نوازش صورتش تا بودم شده خم و بودم نشسته چون

 منم تنش گرماي ،ازشده داغ بدنش کردم احساس..بود چسبیده اشباالتنه

 محوي لبخند حالتم دیدن با...شده سرخ صورتم که مطمئنم و شد گرمم

 بخیر کرد،خدا گل شیطنتش این باز خدا شد،اي شیطون نگاهش و زد

 نگاه اینجوري چرا:دادم قورت دهنمو اب و کردم نگاهش...کنه

 ...میکني

 ...میکنم نگاه جوريچه من:ارمان
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 ...نمیدونم-

 ...مگذره خوش اممم:ارمان

 بدنم کل من واي هي کردم کرد،نگاه اشاره خودم خودشو به چشم با بعد

 خواستم شدم بلند شدم جدا ازش سریع...روش بودم شده وخم بود روش

 یقه پشت از ارمان که بیفتم بود نزدیک میز به کرد گیر پام که برم

 ...اومد لباسم شدن پاره زارت،صداي که کشیدم گرفتم تیشرتم

 دستش تو شدم پاره لباس به تعجب با ارمان که برگشتم گرد چشماي با

 دستشو سریع ارمان که کشیدم جیغي کردم نگاه میکرد،خودم نگاه

 پاره لباسم رفت،کل ابرون خداا تي...نشن بیدار بقیه تا دهنم رو گذاشت

 پام شلوار شکر بودم،خدارو جلوش زیر لباس با فقط و بود شده

 (بیار درش نکش خجالت من جان)بود

 ...خفه وجییییییي

 کرده داغ هم ارمان توبغل و بودم شده سرخ خجالت واي،از واي

 منو و کرد بیشتر کمرم رو دستش فشار که بشم جدا ازش خواستم..بودم

 ختم محمدي صلوات نکشه منو امشب این خدا فشرد،اي خودش به

 ...(المحمد وال المحمد اال الصل الهم)کن

 (...خواهش)جووونم وجي مرسي

 چرا این واي چشماش،ددم تو شدم خیره و مردم بلند سرم باالخره

 حس بگم طوري چه که حالتي میکنه؛یه نگاه اینجوري

 یه اما بود چشماش داخل حسي همه...و دلتنگي،دلخوري،سردرگمي

 ...است ناشناخته برام بود هم دیگه حس

 ...ارمان-

 ...هیششش:ارمان
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 هي شد،سرش مورمورم که داد حرکت کمرم رو نوازشگونه دستش

 نکن میفتم،عامو پس االن...منو بیگي یاسي وایي میشد ترنزدیک

 ...امجنبهبي من همچین

 بود لبم متريمیلي شد،لبش بسته چشماش میشد تر نزدیک سرس هي

 معرکه خرمگس بر...خورد زنگگوشیش زارت که بودم منتظر

 ...لعنت،مزاحم،بیشور،ایییش

 و کشید عقل سرشو و کرد اخمي باشه خورده ضدحال انگار که ارمان

 تو اومد قلبم ددم مبل،وایي رو شدم پهن میگي منو شد،حاال جدا ازم

 ...دهنم

 که شد دبي تو هم بار یه نبود هم اول بار خدا،حاال بود نزدیک قدرچه

 خودم به نکرد نگام و کرد قطع تلفنش ارمان...بود مست موقع اون

 ارمان که بدنم رو گذاشتم دستم سریع.نیست تنملباس که من هیي اومدم

 ...کشید موهاش بین دستشو و کرد پوفي

 

 , ]??.??.?? ??:??[آرمان?یسنا

 به رفته وا مبل رو همونجا منم رفت شد دور ازم متاسفم گفتن با و

 ...بود مرگش چه گذشت بخیرکردم،هووف نگاه دیوار

 سرد اب زیر همین براي بود شده گرمم حموم تو رفتم شدم بلند

 حموم از.نمیکرد حسش من داغ بدن اما بود یخ اب اینکه ایستادم،با

 ...کشیدم دراز تخت رو حوله باهمون شدم خارج

 [یـــــاسمـــــــــین]

 نگاه میزد حرف تلفني(امیرحسین مامان)فرنوش با که مامان به ذوق با

 مال باالخره رسیدم،واایي ارزوم به باالخره جووون خدا کردم،ووویي

 ...میشم امیر
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 ...گفت؟ چي:گفتم ذوق با کرد قطع گوشي مامان تا

 این بیان امشب گفتن هولي قدرچه دختر نچنچنچ:خندید قیافم دیدنم با

 ...بترشه دستمون رو نمونه بگیرن دخترمون

 ...سالمه??چندسالمه،همش مگه مامان عههه:کشیدم جیغي

 ...نمونده شب تا زیاد حاضرشو برو برو:گفت و خندید هم خاله

 وایي..کشیدم سرخوشي از اتاقم،جیغي سمت دوییدم دادم تکون سرمو

 اهنگ حموم تو بردم گوشیمو همون داخل نمیشه،پریدم باورم خدا

 ...میرقصیدم و میخندیدم خودم گذاشتم،براي

 جمع قیافه با(...میدونید حرفاشون...)بگم یسنا به وااایي بیرون اومدم

 عشق(دراوردم اداشو) خنگ کردم،دختره قطع گوشي شده

 عاشق بزار یسنا اخ..منگول بروباو...میکنه کور ادم خرافات،عشق

 ..منچند به خرت میگم وقت اون بشي

 دراوردن،کت لباسم و کمدم سمت پرسدم ذوق با امشب فکر با دوباره

 لباسم دادم انجام مالیمي ارایش اینه جلو مشکي،رفتم سفید شلوار

 انداختم بود داده کادو بهم امیر که گردنبندي و بستم باال موهام پوشیدم

 حسابي دوش ادکلنم با دراخر و انداختم پوشیدم،ساعتم گردنم،کفشامم

 سرم شالم..میومدن دیگه ساعتبود،نیم هفت کردم نگاه ساعت به..گرفتم

 که اینامامان پیش رفتم و شدم خارج اتاق از زیر سربه و اروم و کردم

 امصدقه قربون و کرد دود اسپند دیدنم با مامان...بودن آشپزخونه تو

 مامان تا بودم متتظر اشپزخونه تو.اومدن مهمونا که موقعي تا رفت

 و باخجالت کرد صدام مینچند کن،بعد صدام چاي بردن براي

 امیرحسین باباي که...نشستم بابا کنار و کردم تعارف چاي زیريسربه

 از قرض که میدونید خودتون(من باباي)مهران اقا خب:کرد باز بحث

 ...چیه مزاحمتمون

 ...مراحمید،بفرمایید:بابا
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 تمیزه اتاقم اتاق،اخیش تو بریم ما گفتن که موقعي تا کردن ور ور

 بغل تو شدم پرت و شد کشیده پشت از دستم شدیم اتاقم وارد حداقل،تا

 امم:کشید عمیق نفس برد موهام بین فشردم،سرشو خودش به امیر،سفت

 ...بود شدم تنگ برات دلم

 ...منم:کردم حلقه گردنش دور دستام

 که بودم مننظر بسته کرد،چشمام نزدیک سرشو حلقه کمرم دور دستاش

 هدف پیشونیمو لباش ارامش و تعجب کمال در لبام،اما رو بزار لبلش

 نشي خودم براي که موقعي تا:کرد زمزمه و بوسید نرم و گرفت،اروم

 ..میبوسم پیشونیت فقط

 من و بیرون رفتیم کردم،بعد بغلش محکم بردم لذت مراعاتش این از

 کردنم نشون و محرمیت صیغه خوندن و تبریک بعد و دادم بله جواب

 فکر با رفتم اتاقم به بخیري شب بعد کودکانه ذوق با رفتن،منم شام بعد

 امیر پایین رفتم و پوشیدم لباسام شدم بیدار صبح..خوابیدم اینده به

 ازمایش و شد نوبتمون اینکه بعد..ازمایشگاه بریم باهم بود،تا منتظرم

 تیکه چندتا و نامزدي حلقه که رفتم..خوردم خرید ابمیوه برام امیر دادیم

 ..امجهیزیه خریدن به کنم شروع فردا از تا بخریم وسایل

 زندگي زده نامش به پدرش تهران تو که ايخونه تو امیر با قرار

 نگاه هاحلقه به خوشحالي با.عروسیمون کادو هم خونه کنیم،اون

 من براي بود قشنگ خیلي داد نشون بهم ست حلقه یه امیر که میکردم

 نگین ردیف یه که ساده رینگ امیر براي و بود نگین تک ظریف حلقه

 از تشکر از بعد خریدیم همون بود زیبا خیلي بود شده کار روش ریز

 اب داشتم فروشي)...(لباس سمت کشوند منو امیر.شدیم خارج مغازه

 اونم میداد سایزمو فروشنده به هي باز نیش با امیر ولي میشدم

 خوابرو لباس واي واي.برسر خاک چیه اینا اخه بکشمت میورد،اخ

 اي..توش برم پا جفت من کن باز دهن زمین داشتم خدا،دوست وایي

 بود مسن زني که نمیکردم،فروشنده بلند سرم خجالت از...نهه وایي
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 خرید،واایي برام لباس دست ده حدود امیر کنم بود،فکر گرفته خندش

 توري لبلس اون تو جووون:که گذاشت سرم سربه کلي بعدش..خدا

 لباس زیر زیررو لباس اون(میگفت مثال یا)بشي، جیگري چه زرشکي

 ..میاد پوستت به بپوش ستعرو

 امیر و میخوردم حرص من نباشه تنش به سر میخواست دلم وااایي

 منو امیر و خوردیم نهار کردیم خرید کلي اینکه بعد.میخندید قشقش

 نشون خجالت با اینامامان به رفت،لباسارو هم بعدش خونه رسوند

 از ننم نچنچمیخندیدن،نچ بهم شیطنت با هم خاله و مامان که میدادم

 ...منحرفا بدتر شوهرم

 شدم ولو تختم رو گرفتم دوش از بعد و گذاشتم کمدم داخل لباسا

 ...خوابیدم

                        *** 

 ووواایي میکنم نگاه فرستاده ولنتایین براي امیر که کادوهایي به ذوق با

 سفید پشمالو خرس عروسک،یه و شکالت از پر بزرگ جعبه یه..خدا

  دستشه قبل که

 خرس دوتا روش که دکوري نارنجي کوچولو پیانو یه(Love)نوشته

 که گردنبند اس،یهشده پرپر گل از پر توش که بزرگ قلب اي،یهقهوه

 ..میشدم مرگ ذوق از داشتم واي یاسمین نوشته

 

 , ]??.??.?? ??:??[آرمان?یسنا

 که کمدي تو گذاشتم بود داده امیر که کادوهایي ظرافت و ذوق با

 فکر...شده پر بس از نداره جا نچنچبود،نچ امیر کادوهاي مخصوص

 اینا با اها(...کردم حساب انگتشتام با)میشه، کادوها این با کنم

 اهم)درار یسنا چشماي دارو لومانتیکي اخاي چه کادو،جانم???میشه

 ..(خریدي چي تو اهم
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 ...(بدي بهش کادو نمیخوایي تو خنگ،کؤدن)چي برا

 خود)دراومد اخم که سرم تو زدم محکم یهو کردم فکر چدثانیه

 (...درگیر

 االن ناراحت،واي االن براش،واي نخریدم هیچي من واي واي واي

 خفه)وا دیگه یکي شوهر میشه میره االن ندارم،واي دوسش میکنه فکر

 ...(کرده گیر واي،سوزنت واي واي عه،هي خوردي مخم شوووو

 ..(براش بخر برو خب نگاه،ابله منو بشن)االن کنم چیکار وجیییي

 •_•(...)من باهوش وجي بر میگیااا،افرین راست عه

 رفتم پوشیدم لباس سریع و گرفتم دوش و حموم تو چپیدم جیغ با

 شب که گفتم و بهش زدم زنگ...کنم سوپرایزش میخوام خرید،امشب

 ...شرکت االن خودش،ولي خونه گفت کجاس

                             *** 

 بخور دردبه چیز شده،یه خراب پاساژ این یني اهاه

 (...دردونچ ونچ،مرض)نچنچنچ!!!نداره؟

 نکردم پیدا هیچي پاساژ،هنوز تو میچرونم غاز دارم دوساعت

 یه به خورد چشمم که میکردم غرغر داشتم همینجوري.ایییش

 دوییدم چلچراغ چشماي با...ندیدم االن تا اینو من چرا ژانمغازه،ژان

 ...کرد سکته داره مغازه بدبخت تو پریدم مغازه طرف

 بیشتر خنده،تعجبش زیر زدم که میکرد نگام شده گرد چشماي با

 و کردم مصلحتي سلفه شد تموم که خندم.دیوانس دختر میگه شد،االن

 از میکردي رفت،ولش فنا به کال دیگه مغروري،پسره جلد تو رفتم

 کرد سعي و اومد خوذش به که سمتش رفتم...میشد زمین پخش تعجب

 ...بفرمایید بله:باشه عادي

 ...ولنتاین مردونه؟براي خاصي کادوي:کردم نگاه اطراف به
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 ...کنید صبر بله اوه:پسره

 مردونه و زنونه کادوهاي انواع و بود باهالي شد،مغازه غیب یهو و

 و پول کیف ست تا ادکلن و زنونه کفش و کیف ست بود،از داخلش

 ...داشت مردونه،همچي کمربند

 یه و گذاشت جلوم حرد بود،بازش دستش جعبه دوتا که اومد پسره

 و کرد باز جعبه یکي اون در زد،بعد فکر جنسش و بَِرندش  از ساعت

 و پولکیف ست جعبه کردم،یه نگاه هاجعبه به...رفت مخم زد فک

 و ادکلن ست هم جعبه یکي اون بود،و مشکي جاسوییچي و چرم کمربند

 یه بیرون،جلو اومدم و خریدم همونارو...بودن قشنگ بود مردونه عطر

 ست که زیبایي ورزشي ست لباس به خورد چشمم فروشي لباس

 لباس میدونستم امیر داخلي،سایز پریدم ذوق با...بود زنونه و مردونه

 که بشه پیدا تريقشنگ لباس شاید تا کشتم مغازه نهم دوباره و خریدم

 بزور لباس اون تو جفتمون تصور خواب،با لباس ست به خورد چشمم

 که سفید ايسرمه پولیزشلوار بود باحال نخندم،خیلي تا گرفتم خودم جلو

 مغازه از و خریدم لباس...خخخخ بود میمون عکس اشسینه وسط

 خرید وسایلمم بقیه راه سر شدم،البته امیر خونه راهي و بیرون اومدم

 اون شاسخین،البته خرس یه و مکالت شکالت و قلب و شمع و مثل،گل

 ریموت با ویال جلو رسیدم..من کام به امیر اسم به ههه خریدم خودم برا

 خودم و خونه داخل بردم وسایل بدبخني داخل،با رفتم و کردم باز در

 شدم بلند درکردم خستگیم اینکه بعد..پوکیدم ننه وایي مبل رو شدم پهن

 ...شدم کاربهدست و کردم  جاجابه وسایل

                          *** 

 چرا خونت این با امیر خبرت سرم پام،اخ کمرم،واي مردم،اخ ننه وایي

 بزرگي این به خونه این با میخوایي چي تنها اخه،تو بزرگ قدراین

 (شد خوشگل خونه درعوضش ولي...)مردم وايواي
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 و چیدم کردم پرپر گل و کردم تمیز و سابیدم همه من،این جون نه

 کدبانو بسيبسي بنده نشه،تازه خوشگل میخوایي کردم درست هاروشمع

 (...افرین افرین)کردم درست هم شام

 از شستم،واال خودم قشنگ و حموم تو چپوندم خودم بدبختي با شدم بلند

 یني اخیش،زندگي بیرون اومدم ساعتنیم بعد...میچکه عرق هیکلم

 ...میده دست بهش طراوت حس حموم،ادم

 خوابم لباس و کردم ارایش خودم و کردم خشک موهام اینه جلو رفتم

 ...میاد امیر دیگه مینتخت،پنج روي گذاشتم هم امیر براي پوشیدم،ست

 پشت و کردم خاموش چراغا پایین دوییدم بردلشتم شالم کمد تو از سریع

 خدارو اومد،اوه ماشینش صداي دقبقهپنج بیاد،بعد امیر تا ایستادم در

 میکنه پارک حیاط تو امیر و کردم پارک پارکینگ تو ماشین شکر

 ...راحت خیالم همیشه،پس

 و کردم دوتا شال اورد،سریع خودم به منو. در تو کیلید چرخش صداي

 کنه روشن برق خواست تا داخل اومد امیر شد باز در موندم منتظر

 ...هيمیکنه،دزدي چیکار هي هي:دراومد صداش که سرش رو پریدم

 چشمام چرا کجایي هي:جلوش اومدم و بستم چشماش بهش توجه بي

 ...هـــ کي تو لعنتي بستي

 و کردم حلقه گردنش کردم،دستم خفه نطفشو لباش رو لبام گذاشتم با

 دور دستاش چون شناخت منو عطرم بوي از بوسیدمش،مطمئنم اروم

 ...شیطون،ترسوندیم اي:خندید عقب برد سرش و کرد حلقه کمرم

 ...منم که دیدي حاال خب:خندیدم

 ...بود؟ تاریک خونه بستي؟چرا چرا چشمام:امیر

 و اتاق داخل دادم هولش میزد غر هي اونم کشیدم گرفتم دستشو

 ...بمون همینجا:گفتم
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 ...کردم قفل بستم درو بزنه حرفي خواست تا

 

 , ]??.??.?? ??:??[آرمان?یسنا

 اتاق تو از و باال برگشتم و کردم روشن هاروشمع و پایین رفتم سریع

 رفتم و کردم باز اتاقش،درو سمت رفتم و برداشتم امیر لباس مهمان

 صداش که کردم خاموش چراغ برگرده امیر اینکه قبل داخل

 ...یاسمین میکني خاموش برق دیوونه،چرا میکني چیکار عه:دراومد

 ...کنم روشن تاچراغبپوش اینو(سمتش گرفتم لباس)نزن غر هیس-

 ...تاریکي تو بپوشم جوريچه اخه:امیر

 ...میکنم کمکت من:دراوردم کتش و کردم کمکش نزدیکشو رفتم

 ...بخوابیم نریم پایین اصال میخوایي هاخوبیه فکر اممم:شد شیطون

 ...منحرف کوفت:زدم بازوش به مشتي حرص با

 از و کردم باز پیراهنش هايدکمه اروم اروم ایستادم جلوش که خندید

 ...بپوش:سمتش رفتم برداشتم لباس و تخت سمت دراوردم،رفتم تنش

 ...بپوش و بردار تخت رو از شلوار:کردم بهش پشتم که پوشید لباس

 ...برگرد خب:پوشید و برداشت شلوار خنده با

 سمتش میدیدمش،رفتم بودم کرده عادت تاریکي به چون سمتش برگشتم

 ...میاد بهت اممم:کردم حلقه گردنش دور دستم لبخند با و

 ...هوووم امشب خبرهچه ببینم بگو خانم شیطون:امیر

 ...بریم بیا میشه خوبيشب:بوسیدم وگونشوکشیدم باال خودمو

 کنارش و کردم روشن چراغ و اینه سمت کشیدم دستشو

 اویزون بازوش از که بود شده خیره جفتمون به ومبهوتایستاده،مات

 ...اومد خوشت هوووم:شدم
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 حلقه کمرم دور دستش که کردم نگاش تعجب خنده،با زیر زد یهو

 ست دوقلو هايبچه مثل شدي خوشگل چه جوون:کرد،چرخوندم

 ...کردیم

 ...مونده اصلي سوپرایز هنوز:زمین گذاشتم که خندیدم

 وبازبرداشتم شالم تخت سمت رفتم و انداختم باالايشونه که نگام سوالي

 ...میکني چیکار عه:بستم چشماش

 ...بریم بیا غرنزن هیس-

 تررویایي چه باال از جون شدیم،جون خارج اتاق از و کشیدم دستشو و

 ...خونه شده

 ...یاسمین چیشد:گفت امیر که ایستادم وسط هايپله رو

 نگاه خب:کردم بازش و شال سمت بردم دستم و ایستادم جلوش اروم

 ...کن

 چشماي با شد خیره اطراف به بعد و من به اول و کرد باز چشماش

 چشماش به شدم خیره منم میکرد نگاه اطراف به میزد برق که شده گرد

 برگشت..پدیداربود توش عشق و خوشحالي برق که

 ...عالیه..این..مین..یاس:سمتم

 مبارک ولنتاین:کردم زمزمه گوشش زیر و کردم نزدیک بهش خودم

 ...عشقم

 عشقم،براي مرسي:فشرد خودش به منو و کرد حلقه کمرم دور دستاش

 ...مبارک توهم

 کرد بلند رودستاش منو و شد خم حرکت یه تو بوسید پیشونیم لبخند با

 لبخند با.کردم حلقه گردنش دور دستم خنده با و کشیدم ايخفه جیغ که

 ...میاد خوبيبوي امم:اشپزخونه سمت رفت و رفت پایین هاپله از

 ...بویي؟ چه-
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 عشقم دستپخت هم دومي عشقم براي که اولي:کشید عمیقي نفس

 ...هووم

 امیر بودم کرده درست و امیر عالقه مورد بوسیدم،غذاي گونشو خندیدم

 ...سبزي قورمه عاشق

 رز گل پراز که کردم نگاه میز زد،به برق چشماش شد اشپزخونه وارد

 رو گذاشت منو اروم.بود شده چیده روش هم وسایل و بود قرمز

 رو گذاشت چونشو و کرد بغلم پشت از که گاز سمت برم زمین،خواستم

 جوونم هنوز نکشیمون،من من،حاال دارم کدبانویي عشق چه بهبه:شونم

 ...نکردم ازدواج

 بهت اینطور که حاال کوفت،اصال:دراومد اخش که پاهاش به زدم پام با

 ...نمیدم غذا

 بعدش و شد بلند امیر خنده صداي که کابینت سمت رفتم قهر حالت به و

 نداشتیما،من قهر اياي:بوسید گوشم شد،الله حلقه دورم که دستاش

 ...هوم غذاهاتم عاشق میدوني که تو وگرنه کردم شوخي

 ...اوهوم-

 برگشتم و کشیدم شام بود حلقه کمرم دور دستاش که همینجور و

 ...بشین برو خب:سمتش

 خواستم میز رو گذاشتم غذا نشست،منم سرمیز رفت و بوسید گونمو

 غذا میخوام امیر عه:روپاش نشوند منو و کشید دستمو که بشینم

 ...بخورم

 ...میخوریم باهم همینجا خب:امیر

 ...برم بزار نشو لوس-

 خنده و شوخي با حلقم،خالصه تو چپوند غذا از پر قاشق یه و کرد نچي

 ...پذیرایي تو رفتیم و کردیم جمع میز باهم و خوردیم غذامون
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 وسط وکشوندمگرفتم امیر دست گذاشتم اهنگ یه و سیستم سمت رفتم

 با هم امیر میکردم دلبري بغلش تو همش من رقصیدیم،البته باهم

 اهنگ یه که موقعي تا رقصیدیم کلي.میکرد اذیت هاششیطنت

 ...هههه شودچه خوابلباس با تانگو بهشد،به پخش تانگو مخصوص

 با اروم کرد حلقه کمرم دور دستاشو کردم،اونم حلقه گردنش دور دستم

 لباس با ماندني یادبه رقص چه:گفت که میخوردیم تکون اهنگ

 ...خواب

 ..عالي اره اممم:خندیدم

 لباس این تو قدرچه میدوني:گفت شیطنت با و کرد نزدیک سرشو

 ...کنم چپت لقمه یه میخواد شدي؟دلم خوردني

 همراهیش و شد قطع خندم لبم رو لبش گذاشتم با که خندیدم ریزریز

 ...کردم

 و کادوها جعبه و باال رفتم و شدم بلند که نشستیم و شد تموم اهنگ

 ...من زندگي عشق مبارک ولنتاین:کنارش نشستم اوردم شکالتارو

 کرد،بغلم بازشون و گرفت کادوهارو و کرد نگام عشق و لبخند با

 ...عشقم دلم،مرسي عزیز مرسي مرسي:کرد

 که موقعي تا خوردیم باهم و اوردم بودم کرده درست که کیکي و قهوه

 ...بخوابیم بریم دیگه امم:کشیدمخمیازه و کردم باز کشتي اندازه دهنم

 بین دیدم یهو مهمان،که اتاق سمت برم خواستم باال طبقه رفتم و

 اتاق سمت رفت خنده با میرا که کشیدم ايخفهمعلقم،جیغ وهوازمین

 ..خودش

 

 , ]??.??.?? ??:??[آرمان?یسنا
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 که بود امیر هايتیله دیدم که چیزي کردم،اولین باز چشمام نور تابش با

 زدم،امیر غلطي تخت رو...میزد برق هم وسفیدسیاه عکس اون تو حتي

 ...دیگه شرکت رفته حتما نبود

 پایین رفتم کردم شونه سرویس،موهام رفتم و شدم بلند حرکت یه تو

 باعث که سوپرایزم و دیشب فکر بود،از تنم میموني خواب لباس هنوز

 ...زدم لبخندي بشین عشقم لباي رو لبخند شد

 راضیش قلقلک و نیشگون کلي با اتاقش تو برد منو امیر وقتي دیشب

 حتما صبح تا خوابیدم،عزیزم تخت رو خودم و بخواب کاناپه رو کردم

 ...بدنش شده خشک

 سالم بهبه»که یادداشتي و بود حاضر صبحانه میز شدم آشپزخونه وارد

 برات دارم کاناپه رو میخوابوني منو شب خانم،حاال متعالي عاليصبح

 ساعت خوردم کامل صبحونه و کردم ايخنده«جونت بال،نوششیطون

 رفتم و شدم حاضر...داشتم کالس عصر تا دیگه دوساعت من و بود نه

 سالم:بودن صبحانه خوردن درحال آوینا و ثنا خونه

 اتاق تو کردم،رفتم نثارشون کیفتي که دادن شیطوني خنده با جوابم

 اومد یادم و دستم حلقه به خورد چشمم کردم خشک موهام گرفتم دوش

 و خوشي و خنده از پر ماهيیه...گذشته امیر منو نامزدي از ماه یه

 انجام اوینا و ثنا عروسي کاراي که ماهي ارمان،یه و یسنا خالي جاي

 بابت یسنا،ناراحتیاش غرغرهاي اومد یادم...عروسي دیگه هفته و شد

 حرص خاطربه ارمان فراموشي دلیل اومد یادم...ارمان فراموشي

 تو نازلي و بود کما تو که دوماهي اومد یادم...اومد یادم نازلي بچگانه

 فقط اما اورد دستبه سختي با که فراموشیش اومد پاسگاه،یادم

 چه سال یه تو که اخ زدم تلخي لبخند و اومد یادم...میشناسه خانوادشو

 ساراي اوردن یادبه با زدم افتاد،لبخندي یسنا نبود در هایياتفاق

 ...هههآه حضرتي خانواده نوه دومین...امسالهیک برادرزاده
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 پوشیدم،کولمو لباسم و شدم بلند لبخند با خاطرات این اوردن یاد به با

 دانشگاه سمت رفتیم هابچه با و...شدم خارج اتاق از و انداختم دوشم

 ...کارمون پایان تا داریم راه هنوز که معماري سه ترم

 قدرچه کردیم،باو برداريجزوه چي مثل گفت استاد هرچي کالس سر

 تا کردم هنگ صدبار که میگه تند تند قدراین..رفت مخم میده درس تند

 ...گفت چي فهمیدم

 (لوس)میشویم مزدوج ژونم امیر منو امتاحانات بعد دیگه ماهسه یه

 تا لموندیم ساندویچ و سلف رفتیم دخترا با شد تموم کالس اینکه بعد

 ...بشه شروع بعدي کالس

 ...دیگه هفته تا میان ارمان و یسنا نظرتونبه میگمااا:آوینا

 ...نمیزنم حرف دیگه باهاشون نیان اگه:ثنا

 با باید بزرگ خاله نیست،خونه که الکي باالخره بیان شاید حاال خب-

 ...بیان زور

 ...مارو کشته که هم خانم خاله این اه:آوینا

 یني بعدي بعدي،بعدي،و کالس رفتیم شدیم بلند بعد خندیدیم تایيسه

 ...مخم تو چپوندن درس ازبس کشیدن ُرسم امروز قشنگ

 میاد خوابم واال برد خوابم سریع خونه رفتیم فلج و کوفته و خسته

 ایش...خب

                         *** 

 نفهم دختره این با دارم همچنان من و گذشت برق مثل هفته یه

 ...بیاد پاشه میزنم وچونهچک

 سال یه بعد خبرت میشن ناراحت بیا پاشو میگم دنده خنگ،نفهم،یه اخه-

 ...دوستات عروسي
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 بیام چیکار اونجا اه،بیام نمیام میگم خوردي مخم ینیاسم وااایي+

 ...برگردم نمیتونم میشم دلتنگ

 فقط روسیه برگردي هواپیما تو میکنم پرتت خوردم کردي،اصال غلط-

 ...دیگه بیا عروسي فرداشپس بیایي ه،فردااه دیگه شب یه خب بیا پاشو

 ...اه یاسمین دادي گیري چه+

 خاله با همونجا بتمرگ بیاد،تو ارمان میزنم زنگ اصال زهرمار-

 ...جونت

 باز کرد کف دهنم هفتس یه هفهم مردم،دختره قطع گوشي حرص با و

 ...لجباز دختر بَِکنَم دونهدونه بگیرم موهاش اخخ نمیام میگه

 ...جونم:گوشي تو پیچید صداش بوق کلي بعد گرفتم ارمان شماره

 ...عشقممم سالم-

 ما از یادي عجب اینده،چه عروس خانم یاسمین بهبه:گفت خنده با

 ...کردي

 ...یادتم به همیشه من کوفت-

 ...همیشه بعله که اون:ارمان

 عروسي فرداپس بگم زذم زنگ ارمان کردي،ببین فکر چي دیگه بله-

 ...منگول دوتا این

 به دستم من بهم،اخ ندادن خبر چرا پس واقعااا:گفت بلندي صداي با

 ...اون و میدونم برسه مهرگان

 ...بیایین فردا پاشین نزن،میگم جوش حاال خب-

 ...نفرمیه فقط من...بیاییم؟:اومد متعجبش صداي

 ببخشید،نه اخ:اوف نیست یادش یسنا این خدا پیشونیم،اي به زدم محکم

 ...بیارش بزور شده بگیر خالمم دختر دست دیگه
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 ...خالت؟ دختر:ارمان

 کاترینا،اون(اها بود چي اسمش گرفتم،واي خون خفه)یســـ دیگه اره-

 ...بزور شده بیار بگیر دستشو خالم دخترم

 ..نمیگي خودشون به چرا خب:ارمان

 شخص شده حاال بود عشقت دیروز ارمان،تا خلقم تو قلمت لفظ اوهوع

 ...بله بله جمع

 ...بیاریش بزور نمیاد،باید که همینجاست مشکل خب-

 ...نمیاااااام من یاسمین:اومد یسنا جیغ صداي یهو 

 ببین نیست که کردم،ارمان نگاه دیوار به شده گرد چشماي با

 ...میکنه چیکار ارمان پیش این...چهرمو

 ...میکنید چیکار اینجا اروم،شما خانم کاترینا:اومد ارمان صدلي

 فهمیدم نداد جواب خالم دختر بوذم زده زنگ:اومد یسنا حرصي صداي

 ...میزنه حرف شما با

 ارمان میخوره حرص عزیزم گفت،اَخي حرص با«شما»

 ...داشتن خاطره کلي باالخره...نمیشناستش
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 ...و غرورشون قهراشون کلکالشون،دعواهاشون

 ...شدین من اتاق وارد نکردین درستي کار هرحالبه:ارمان

 ...ارام اقاي شدم متوجه بله+

 کنن جونشبهجون نشست لبم رو لبخندي اومد در شدن کوبیده صداي و

 ...نمیکنه خواهيمعذرت
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 اون یاد منو چیزشمغرور،همه لجباز دختر:اومد زیرلب ارمان صداي

 ...میندازه

 یادش یسنا که ممکن یني چـــــــــي؟جــــــــــــــــــــــــــــان؟یني

 ...خدا بیاد،واي

 ...هنوز هستي یاسمین:اورد خودم به منو صداش

 ...جانم اره اره-

 ...میارمش کنم راضي هم خانم این تونستم اگه میام من:ارمان

 ...منتظرتم پس،فردا ارمان مرسي واي-

 ما و بیاد یادش یسنا اگه میشه عالي قدرچه کرد،وایي قطع خدافظي بعد

 انتخاب براش ارمان مادر که زوري عروس این از میکنیم پیدا نجات

 ...کرده

 شدم حاضر اینکه بعد...بخرم،اوف لباس برم حاضربشم رفتم شدم بلند

 سمت کرد وحرکتپایین است،رفتم خونه دم گفت که امیر زدم زنگ

 ...پاساژ

                         * 

 ...دراومد پدرمون.دیگه کن انتخاب یاسمین من برم قربونت:امیر

 ...همشون زشتن کنم چیکار خب امیر وایي-

 داره دوساعت میباره سرروش از خستگي بیچاره کرد نگام پوکر امیر

 نگاه هم بعدي مغازه.زشتن لباساشون چهمنبه خب میاد من سر پشت

 ...دیگه قشنگ ببین اون یاسمین:اومد امیر صداي که کردیم

 اينقرههاينوار با که مشکي دکلتهلباس به رسیدم و گرفتم نگاهشو رد

 رفتم دادم تکون سرمو ذوق با.داشت اکچ رانوسط بودواز شده تزئین

 همون و کردم عوض بود،لباس عالي تن تو پوشیدم لباس مغازه داخل

 ...برمقربونش نشست،اخ امیر لباي رو ايخسته لبخند که خریدیم
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 رفتم امیر با که هم بخوریم،بعدش شام که رفتیم وکفشکیف خرید بعد

 شب بعد...بیاد عنق یسنا این بخواد خدا اگه و ارمان که فردا تا خونش

 ...خوابیدیم بخیر

** 

 [یـســـنــــــــــا]

 خفه ارمان این نزنم بده صبرم خدا اي:بالش به میکوبید هي سرمو

 خاطرات ازبس خودمو کشتم دوماه...نشناختم هنوز خنگ کنم،پسره

 نمیاد یادم من میگه میزنه داد باز گفتم اسمم حتي کردم تعریف براش

 یادش تورو ارمان داري اصراري چه تو اصال)خنگ کن،پسره ولم

 (...بیاد

 بودم ویروس من عجباا،انگار من اال یادش همرو خنگ مخم رو دآخه

 و مغرور فراموشیش قبل میگیره حرصم...نیست دیگه شده خوب که

 وسایل حاال،جمشو نخور حرص...)اییش شده بدتر االن بود خودخواه

 (داري پرواز فردا کن جمع

 تیکهتیکه یاسمین ایران برسم افتادم،بزار فردا یاد باز من اخ

 زوربه منو میگه ارمان به زده زنگ پاشده پرو دختر عهعهعه..میکنم

 بعد اها)نشد پیچم پا غرورش اون با هم ارمان نمیرم کردم لج ببره،منم

 ارمان بري صبح تو که گرفته ارمان از زودتر ساعتپنج بلیط عمم

 (هوم کن حرکت عصر قرار

 دروغ مگه..).دیگه نده اه،لو خدابه اللي نمیگن نزنن حرف وجي وایي

 (میگم

 ..(نزن ر*ز په)نه

 باز ونچمرض ونچمرگ...)نچنچنچ ادببي قدراین هم وجدان نچنچنچ

 (کرد گیر سوزنش

 ...کنم جمع وسایلم برم من عصابيبي خیلي تو باونه
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 زانو تا سینه از که دکلته ايسرمه ماکسي لباس و کردم جمع چمدونم

 و شیک پاشت هم خوجل کمربند یه بود،و کلوش بعد و تنگ

 ..خریدم پاساژ رفتیم امیلي با وقتي الکي الکي لباس این..مجلسي

 ارمان گفتم اینکه و برم داد اجازه تا خودم اومد،کشتم خاله هم دیشب

 خواسته دلش توچهبه...)هاااخوشه دلش بچمشد باز خاله نیش نفهمه،بعد

 ...(مگه مفتشي بزنه لبخند

 شیش کردم غلط خدا اي خوابیدم زدم مسواک...منو نزن حاال خب

 نکنه فکر که کنم ضایع ارمان اینکه خاطربه فقط...گرفتم بلیط صبح

 ...اومدم گفته مخش رو غرور با اون چون

                      *** 

 کنار عسلي میز رو گذاشتم نوشستم یادداشت بدو بدو بودن خواب همه

 رفتم شدم تاکسي سوار پایین پریدم کردم،سریع خدافظي و خاله تخت

 ...مونده دقیقهده فقط موندم خواب ننه فرودگاه،وایي سمت

 شماره لحظه همون فرودگاه تو دوییدم کردم حساب کرایه سریع رسیدم

 حریرم شال و شده هواپیما دادم،سوار تحویل چمدونم رفتم گقتم پرواز

 بیشوري یه توسط دادنم تکون با...باز کپیدم دادم تکیه سرم کردم سرم

 هواپیما از و کردم ازش تشکري...مهماندار شدم،عه بیدار خواب از

 خودمون خونه رفتم تاکسي با و گرفتم تحویل چمدونم شدم خارج

 نه ساعت چون خرید رفتن بیدار یا خوابن یا دخترا مطمئنن

 اسانسور سوار کردم باز در کیلید و کردم حساب کرایه رسیدم...بود

 خب مطلق سکوت خونه کردم باز در...بخیر یادش اخي دهم طبقه شدم

 شدن صاحب چه بهبه اتاقم تو رفتم منم..کپیدن معلوم کفشاشون از

 (...کوه قله)کو یاسمین عه تختمو

 اتاق گوشه گذاشتم چمدونم..بره داره کجا دیگه امیر خونه رفته حتما

 کردم حاضر صبحونه کدبانو همچون و بیرون رفتم دراوردم لباسام

 فردا مثال بشن بیدار خرس دوتا این تا ويتي پاي نشستم خودمم
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 انجام پسرا و هاخاله کارارو همه دیگه بله...انگارنه انگاار عروسیشون

 اشپزي برنامه قدراین...خوابیدن خرس مثل راحت هم دوتا این دادن

 ...نداره چيهیچ ايشبکه اه،هیچ گرفتم تهوعحالت کردم نگاه

 تمیز کوچولو یه خونه..حداقل بدیم گوش اهنگ ذرهیهMIFAشبکه زدم

 ...کردم

 

 , ]??.??.?? ??:??[آرمان?یسنا

 ...اخ کنم تمیز خونه کوچولو یه گفتم کردم غلط مامان کمرم،واي اي

 ایي کردم بو میزد،خودم برق کردم نگاه خونه به و مبل رو شدم ولو

 (...چندش)کردم عرقي چه

 قصد اینا بیرون،نخیر اومدم شستم قشنگ خودم حموم رفتم شدم بلند

 خواب نچنچ نچ اوینا اتاق رفتم و زدم شیطاني لبخند...ندارن شدن بیدار

 ...هفتا جايبه میبینه پادشاه صد

 حرکت یک در و سرم باال بردم برداشتم بالشو و سمتش رفتم اروم

 گنده،مثال خرس دختره پاشو:زدنش به کردم شروع ناگهاني

 ...اومده،پاشو دوستت سال یه بعد سرت عروسیت،خیر

 بدنش کل رگ گفتم که تخت رو نشست سیخ گرخید،همچین بدبخت

 ...تنبل خاصیت،خرسبي:سرش تو زدم دوباره...گرفت

 میکشه طول شدم،فعال خارج اتاق از و طرف اون کردم پرت بالشت و

 ...خبرهچه بشه لود مغزش تا

 خارج اتاق از و اوردم سرش بال همون و برداشتم بالش و ثنا اتاق رفتم

 ...دادم لم مبل رو شدم

 ...جوووونم یسنا:اوینا جیغ جیغ و اومد در صداي دقیقه چند بعد
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 هم بغلم،بعد تو پرید خنده با که کردم نگاش چپچد کردم باز چشمام

 میکرد تفمالیم که همینجوري بغلم پرید که ثنا بنفش فرا جیغ صداي

 برات دلم اومدي،اخ کي برم،یسنا قربونت واي:زد حرف کرد شروع

 ...بود شده تنگ

 صورتم دیگه،کل طرفاون گمشین اه:کردم دورشون خودم از بزور

 ...ایش کردین تفي

 ...میخواهیم عذر پرنسس هاو:گفت مسخره به اوینا

 ...کوفت:سمتش کردم پرت برداشتم کؤسن

 این کل  منم خوردن صبحونه نشستیم دیگه کار جور هزار و خنده با

 ...کرد کف کردم،دهنم تعریف براشون سال یک

 ...خبرچه شما خب-

 ...عروسي خرید که هم اخرا این درس درس درس همش هیچي:آوینا

 ..کجاس؟ ارمان:گفت ثنا که زدم لبخندي

 ...دیگه شده هواپیما سوار االن تا حتما چمیدونم:انداختم باال ايشونه

 ...بیایین باهم نبود قرار مگه:گفت اوینا کردن نگام تعجب با

 بخوام که نمیرم جایي خودخواه مغرور اون با من،ِکي؟من:کردم اخم

 ...اینجا بیام

 ..نیومده؟ یادش تورو هنوز:ثنا

 (...عمم ارواح)نه یا بیاد یادش بخواد که نیست مهم-

 ...کردیم جمع میز صبحونه کردن تموم از بعد و نزدن حرفي دیگه

 صداي که دادم جواب بود یاسمین خورد زنگ گوشیم که بود سه ساعت

 من هاا،مگه نیومدي چرا نفهم دختر حالل خونت یسناااا:شد بلند جیغش

 ...باتوام نداره خبر هم ارمان که رفتي گوري کدوم بیا ارمان با نگفتم
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 ...شد؟ تموم جیغات جیغ:گفتم ریلکس

 ...نکردم خفت تا بگو+

 ...نامزدت دل ور چپیدي اینجا بیا خودمونم،گمشو خونه من-

 بلند ثنا گوشي صداي دقیقه چند کردم،بعد قطع بزنه حرفي اینکه قبل و

 ...میپرسه من از فهمیدم که کرد نه و اره هي و داد جواب شد

 ...جمعن اونجا همه امیر خونه بریم پاشین:کرد قطع گوشي

 خونه سمت کردیم حرکت باهم و پوشیدم لباس و شدم بلند حرف بي

 ...رسیدیم میننیم بعد امیر

 شد پرت فشنگ مثل یاسمین یهو که داخل رفتیم و زدیم زنگ شدیم پیاده

 یسنااااا:سمتم دویید بیرون

 قربونت جونن یسنا وااایي:بغلم تو پرید کردم باز دستام زدم لبخندي

 ...برم

 خنده دراومد،با پسرا صداي که موقعي تا چلوندمش بغلم تو حصابي

 ...کردیم دلتنگي رفع و کردم بغلشون رفتم

 که میفتن راه امشب اینامامان یاسمین گفته به..خونه داخل رفتیم بعد

 ..باشن امیرحسین خونه همشون

 دادیم سفارش بیرون از هم نهار زدیم همدیگه سرکوله و خندیدیمو کلي

 ...و خوردیم

                      *** 

 پدرمو اونجا ارایشگراي خاله خونه خدا،تو اي بگیر گریم بود نزدیک

 ...دراورد ودرمو جونمژده هم اینجا دراوردن

 ...ماماااان میشه کنده تا سرم پوست میکردم حس کشیدن موهام قدراین

 ...ماشاال الماشا شدي خوشگل چه بهبه:جونمژده
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 چه واقعا بشه،نه هم زشت میخوایي دراوردي پدرمو مژده وااایي-

 ...داري انتظاري

 ...که نشده چیزي نخور حرص حاال خب:خندید

 جونکردم،جون خودم به نگاه یه اینه جلو رفتم و کردم نگاش چپچپ

 عالي ایمسرمه لباس اون با وارایشم بازم موي مدل...شدم جیگري چه

 ...بود شده

 طرح بود،تاج زده برام شلي ماهيتیغ بافت و بود کرده فر کامل موهام

 رژ فقط تنها صورتمم روي و بود قشنگ بود زده برام که هم گلي

 ...شدم خوجل چه اَخي...میکرد خودنمایي جیگریم قرمز

 شده هلویي چه اماده هم یاسمین پوشیدم کفشام و و کردم تشکر برگشتم

 ...اوووف این

 رفته دیگه ارایشگاه یه دخترا خندیدیم بعد و زدیم جیغي همدیگه دیدن با

 ...بود عروسا همراه یگانه و بودن

 ماشین با که یاسمین،من دنبال اومده امیر که فهمیدیم زنگ صداي با

 ...بیرون رفتیم و پوشیدیم مانتمون خدافظي از بعد...باغ میرفتم خودم

 اینجاست هم غرور کوه این خدا اي...و ماشینش به بود داده تکیه امیر

 ...اییش که

 ...بریم بشینید خب:گفت امیر که کردیم سالم

 ...میبینمتون باغ میام،تو خودم ماشین با من سالمت به خب-

 باتو هم ارمان خب:گفت امیر که ماشینم سمت رفتم مجلسي و شیک و

 ...یسنا بیاد

 بیام کجا مخ رو این با من اخه..ایش بگیرن،امیر سیمان و دهنت اي

 اون با خیالبي هم ارمان کرد باز نیششو که کردم نگاش چپچپ...خدا
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 میکردم نگاش بروبر همینجوري ماشین،من سمت اومد همیشگیش اخم

 ...سوییچ:کرد دراز دستشو و ایستاد رومروبه که

 

 , ]??.??.?? ??:??[آرمان?یسنا

 رفتم خودمم و دستش کف گذاشتم سوییچ و رفتمو بهش ايغره چشم

 حرکت و شد سوار حرف بي هم ارمان...مغرور ایش شدم ماشین سوار

 ...رومخ پسره کرد،مرگ

 کردم پلي(فرزین فرزاد_عاشقانه)اهنگ و ضبط سمت بردم دستمو

 رو اخم با حرف بي هم کردم،ارمان همخوني باهاش لب زیر اروم

 نگاه تیپش به محسوس میکرد،نا رانندگي و بود خیره جلو به صورتش

 طبق که سفید پیراهن و ايسرمه شلوار کت...کردیم ست باهم عه کردم

 مشکل کروات با بشر این بود،کال گذاشته باز هاشدکمه از دوتا معمول

 ...داره

 نگاش گرد چشماي با ارمان سوال با که پنجره سمت چرخوندم سرمو

 ...کردم

 ...نشدي؟ بقیه و کیوان تنگ دل:ارمان

 و انداخت بهم نگاهينیم که میکردم نگاش تعجب با همینجوري

 من که بگم اینو خانم باشه؟یسنا یادم نمیکردي فکر چیه:زد پوزخندي

 ...شناختم تورو که وقتهخیلي

 ...گفتــ..کردم کاري..هروقت..چرا پس..پس-

 میاد یادم تورو که مهم برات قدرچه ببینم میخواستم:کرد قطع حرفمو

 ...هوم؟

 قدرچه که بود مهم این نیست،فقط مهم برام:زدم پوزخند کردمو اخم

 ...خنگي
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 نیشخندي که بود خوردنش حرص از نشون اخمش و دستاش فشار

 ...شدم خیره روروبه به...زدم

 به بود زده خودشو و بود یادش منو مدت این تمام یني خدایا واي

 ...خدا واایي فراموشي

 ...میدونه چیزهمه اقا که نگو بیاد یادش خودمو،تا کشتم قدرچه

 قلبم تهته اما چرا بستم،نمیدونم چشمام و شیشه به چسبوندم سرمو

 از شد پر بینیم که کشیدم عمیقي نفس...یادش منو که شدم خوشحال

 ...بود کرده پر ماشین فضاي که ارمان سرد و تلخ عطر

 پیاده ماشین بود،از شهر بیرون که باغي تاالر رسیدیم ساعتنیم بعد

 نشستم منم گرفت ازم شالم مانتو خدمه که هابچه سمت رفتم و شدم

 ...بیان هم اینامامان تا یاسمین کنار سرمیز

                     *** 

 ...دخترم:دید منو که شدم شد،بلند جمع چشمام تو اشک مامان دیدن با

 ...مامان-

 عمیقي فشردم،نفس خودش به کرد بغلم سفت که بغلش پریدم بغض با

 ...بلعیدم تنشو عطر و کشیدم

 میرفت،همرو امصدقهقربون و بوسیدم و گرفت دستاش بین صورتم

 براش دلم...ندیدم کیوان ولي کردیم دلتنگيرفع و کردم بغل تکتک

 ...بود شده تنگ

 کردن اعالم که موقعي تا زدیم جیغ و رقصدیم کلي و وسط ریختن همه

 کردیم جیغ جیغ کلي و ورودي در سمت دوییدیم...اومده داماد عروس

 جیغ..اومدن اروین و اوینا سرشون پشت و ثنا و مهرگان اول که

 کردیم شروع وسط رفتیم دوباره.جایگاهشون تو تا میخندیدیم و میزدیم

 که میز سمت میرفتم داشتم میشد فلج داشت پاهام رقصیدن،دیگه به
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 تنگ براش دلم قدرچه..میزد حرف تلفنش با که کیوان به خورد چشمم

 ندیده منو هنوز کرد قطع تلفنش که سمتش رفتم اروم اروم..بود شده

 ...بود

 ...معرفتمبي حضرتي،داداش سرگرد جناب بهبه-

 با برگشت تفاوتبي بعد بهم زد زل ثانیهچند و سمتم برگشت تعجب با

 ...اره؟ روسیه رفتم که قهري باهام اره،هنوز ناراحتي هنوز:گفتم بغض

 ...داري حق:دادم ادامه باز که نزد حرفي

 شکمم دور دستاش که بودم برنداشته قدمیه هنوز کردم بهش پشتمو و

 مگه:امشونه رو گذاشت خودش،چونشو سمت کشید منو و شد حلقه

 ...هوم کنم قهر خودم کوچولو خواهر با میتونم

 ...داداشي:بوسید پیشونیمو لبخند با که سمتش برگشتم

 ...داداشي جان:کیوان

 ارایشم شکر گریه،خدارو زیر زدیم و کردم حلقه گردنش دور دستمو

 ...بود ضدآب

 دختر سنجاقک،مگه بکش خجالت:خندید و کرد حلقه کمرم دور دستاش

 ...میکنه گریه

 لبخند و کرد جدا خودش از منو که کردم گریه فقط و نزدم حرفي

 ...هیش عه ببینم نکن گریه هییش:زد

 من خواهر نکن افرین،گریه:کرد بغلم دوباره که کردم خفه هقمهق

 میز سمت رفتیم باهم و شدم جدا بغلش از.که نمیکنه گریه شده بزرگ

 خوردني کوچولو کارن..کرد بغل ساراي و نشست یگانه کنار کیوان

 برم،کارن قربونش خندید که بوسیدم محکم تپلش بغلم،لپاي پرید هم من

 ...هستنخاله فندوقاي هم جفتشون..سالشهیک ساراي و سالشهپنج
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 دهن میزاشتم غذا اروم شد،اروم شام موقع تا رفتم صدقشونقربون کلي

 ...برم قربونش میخورد ولع با هم اون کارن

 هي اقا خاله،اون خاله)میتنه نیدا تولو داله هي اگاه داله،اون داله:کارن

 (...میکنه نگاه تورو داره

 زده زل ایشتیله چشواي اون با ارمان به رسیدم که گرفتم دستشو رد

 استاد کالس تو وقتي پیش سالسه گذشته به شدم پرت من،که به بود

 ...پسرا بامشترکمون کالس اولین و میزدیم طرح داشتیم مرتضوي

 :گذشته”

 ...زدي زل کجا بکش،به طرحتو یسنا+

 طرحتو میگم:سرم تو زد یاسي که کردم نگاهش خیره و نزدمو حرفي

 ...عه میکنه خفمون االن بکش

 منو هواس سبز چشماش اون چهمن به هب عه:رفتم بهش ايغرهچشم

 ...میکن پرت

 نگاه منو دوباره بعد ارمان به رسید تا گرفت نگاهمو رد گرد چشماي با

 نگاه من به غرور پر که بودم سبز تیله دو خیره فقط من ولي کرد

 ”...ناگهاني حرکت یه میکشید،تو موهاش بین دستشو و میکرد

 فکر ارمان که چرخوندم سرمو زدمو ابخندي ارادهبي خاطره اون یاد با

 اختیاربي که نقاشي بودم کرده فراموش زدم،اصال لبخند اون براي نکن

 بین دستشو که طورهمون دقیقا کشیدم ارمان چهره از روز اون

 بود بردهموهاش

 

 , ]??.??.?? ??:??[آرمان?یسنا

 ...نقاشیم فکر به عروسي وسط گرفت خندم
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 چون ثنا و مهرگان اول که شد داماد عروس دونفره رقص شام از بعد

 ...اوینا و اروین بعد رقصیدن بودن تربزرگ

 ماهم داله داله:گفت کارن که وسط رفتن هازوج بقیه اونا رقص از بعد

 ...(برقصیم بریم ماهم خاله خاله...)بلقصیم بدیم

 ...برقصیم بریم اره برهقربونت خاله:بوسیدمش ذوق با محکم

 با همه وسط رفتیم و شدم بلند خندیدم کوبید،که همبه دستاش ذوق با

 دستمو منم کرد حلقه گردنم دور دستشو یه زدن،کارن لبخندي دیدنمون

 به کردیم شروع باهم گرفتم دستم میون راستشو دست و کمرش دور

 قد ما رقص به میخندیدن هم بقیه بود حرده قش خنده از رقصیدن،کارن

 ...کجا کارن قد و کجا من

 میز سر نشستیم و برگشتیم و شد خسته کارن که رقصیدیم دقیقه چند

 ...مامان بغل پرید کارن

 مشکي ورني هاشد،کفش دراز جلوم دستي که میکردم نگاه هازوج به

 و تیغشیش سفید،صورت پیراهن باالتر ايسرمه کت و شلوار تر باال

 ...شد نمایان جلوم که بود ارمان پرغرور هايتیله دراخر

 باتو ارمان اقا یسناعه:دراومد مامان صداي گه کردم نگاش بروبر

 ...هااا

 محو زود ولي زد لبخندي نیمچه ارمان دیدم که اومدم خودم به

 ...مغرور ایشاال شد،بمیري

 اون با  مامانسقلمه شدم،اگه بلند ازجام اکراه با گذاشتم دستش تو دستم

 ...باهاش نمیرقصیدم نبود کمرم تو کرد فرو که بادبزنش

 داغش کرد،دستاي حلقه کمرم دور دستاش اونم شونش رو گذاشتم دستام

 ...سوزوند اموبرهنه کمر
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 هرجا به منم نمیزدیم میخوردیم،حرفي تکون اهنگ با هماهنگ اروم

 ...ارمان اال کردم مي نگاه

 ارمان به نزدیکي حد این تا ولي چرا نمیدونم میکشیدم عمیق نفساي

 ...هوووف میکنه معذبم داره

 براي ارامش مادر الالیي نجواي  مثل رسید گوشم به صداش

 ...کردیم ست باهم تصادفي چه:کودک

 براي که هاتیله اون عمق تو شدم غرق و کردم نگاه کردم،باال نگاش

 ...جنگلیه خودش

 ...اره-

 من قلب و شد، زیاد دورم دستاش دوختم،فشار چشم اشیقه به دوباره و

 ندارم جنبه من خدا وایي...میکوبید امسینه قفسه به خودش واردیوانه

 ...اووف

 کوالک که من قلب سینش،برخالف به بود چسبیده سرم که یود طوري

 جوري میزد بخشي ارانش ریتم با و اروم ارمان قلب بود انداخته راه به

 گوش قلبش صداي به سینش رو بزارم سرم هاساعت میخواست دلم که

 ...نچنچنچنچ شدم حیابي چه من سرم تو خاک بدم،اوا

 و بوسید بقیه مثل دستم که شدم جدا ارمان شد،از تموم رقص باالخره

 سمت کردم پرواز تقریبا من بکن حرکتي اون اینکه قبل و کرد پشتشو

 ...میزمون

 وتولوپ تاالپ همچین انگار بود عروسي که قلبمم میزدم،تو نفس نفس

 ...میداد صدا

 ارمان رقص بعد شد،دیگه کشون عروس و رسید مهموني اخراي

 مثل اینم حاال برام گذاشت ابرو قلب این خیلي واال بهتر..ندیدم

 ...بشه رد جلوم از چالوسجاده
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 خودمون خونه رفتیم و کردیم خدافظي یاسي منو کشون عروس بعد

 ...میمونن اامیر خونه که هم اینامامان

 ...بره بدیم هم خونه این باید کمکم دیگه-

 کردن ازدواج هم دوتا اون ايروسیه که دیگه،تو اره:کشید ايخمیازه

 ...عروسیمون روز تا وردلش میرم امیرم کرده عقد که منم

 تو که خاطراتي چه بخیر یادش گفتم،هي اي خوبه و دادم تکون سرمو

 مهمون شده االن که رویيروبه همسایه نداشتیم،مخصوصا خونه این

 ...بزرگخاله خونه

 ...بگم؟ چیزیه یسنا:اومد یاسي صداي

 ...بشي عاشق نمیخوایي:داد ادامه که دادم تکون سرمو

 کار و رشته مثال یا کشک عشق مگه ها:کردم نگاش گرد چشماي با

 ...نمیدم اهمیتي عشق به من که گفتم تازه

 عاشق که دیدي ولي بودم اینجوري منم:بست چشماش و داد تکیه سرشو

 ...رسیدم بهش هم االن شدم،و

 خاله باغبون یا بشم سرکوچه بقال عاشق من،برم کنم چیکار خب-

 ...بزرگ

 ...نزدیکته خیلي که هست میري،یکي دور راه چرا نه+

 ...کي؟-

 ...آرمـــــــــــان:زد زل چشمام تو

 جیغ تقریبا و کردم نگاش نبلکي اندازه چشماي با

 ...بروباو یاسمین شدي دیوونه...چـــــــــــــــي؟:زدم

 ...عمرا ایي بشم غرور کوه اون عاشق من،برم:زدم غر لب زیر بعد

 ...نهچراکه+



 زادهتدوین:فاطمه عابدین  mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 ارمان به چه منو میکنما،اخه پَلت َشلو میزنم یاسمین:کردم نگاش تیز

 ...هاا

 نسبت لبو میشي،با نزدیکش وقتي چرا پس:کرد نگام مشکوک

 ...میکني؟ پیدا خانوادگي

 بشه ايغریبه هر نزدیک که ادمي خب دارع ربطي چه:کردم اخم

 ...میکشه خجالت

 نزدیکیش شدم،از امیر عاشق اینجوري فهمیدي،منم هرکسي نه اما+

 میبرم،وقتي لذت من سر عصبانیتش وغیرت میکشم،از خجالت

 عشق از غیر هارفتار اینا دیگه میزنه واردیوانه قلب میشم نزدیکش

 ...هوم؟

 موقعي کردم،به فکر ارمان به و زد یاسمین که حرفایي کردم،تمام فکر

 باراولین براي که شبي اون میکرد،به اخم اون و میشد نزدیکم امین که

 بوسیدم و کرد مبغل امین وقتي که شبي بود،به ارمان با عمرم بوسه

 بهم و کرد بغلم که کذایي شب اون به.کرد مست شب و شد عصبي

 ...پشتمه که داد ایمان

 فکر همه و همه به میشه زیاد قلبم ضربان نزدیکشم که زمانایي به

 عاشق من،من براي نه ولي شاید تو:گفتم لجبازیم تمام با ولي کردمو

 ...نمیشم

 در رفتارت هر صورت،روي هر در:زد خودتي خر معني به لبخندي

 ...کن فکر ارمان مقابل
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 من به مشق عشق:دادم تکون باوبرو معنيبه هوا تو دستم تفاوت بي

 ...کنم عشق درگیر خودمو مگه نیومده،خنگم
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 که شنیدم صداشو من ولي گفت اروم اتاق،یاسمین تو برم خواستم

 ...میشه درگیر خودنکن،خودبه درگیر خودشو ادم:گفت

 کشدم دراز..عشق بهچهمن اخه اتاق تو رفتم و چپعليکوچه زدم خودم

 همیشه..زیرسرم همیکي اون پام بین گذاشتم بالشتام از یکي و تخت رو

 اياینده هر هرجایي،و از فارغ بستم چشمام.بخوابم اینجوري عادتم

 ...خوابیدم

                           * 

 من نزاشت چرا که میدام قرار کامل عنایت مورد یاسمین داشتم دلم تو

 ...هووف نشم سفرهم غرورکوه این با که برم زودتر

 پاسپورتمون ردشدیم گیت از خدافظي و ادم ایل یه کردن بغل بعد

 ...شدیم هواپیما سوار و گرفتیم تحویل

 گوش اهنگ دراوردم هندزفریم...نشست کنارم ارمان و پنجره کنار من

 ...بستم چشمام و دادم

 صورتم سانتيسه که ارمان به و کردم باز چشمام دستي تکوناي با

 ...کردم سکته کنم عرضچهکه نگاه بود ایستاده

 جفتمون اخ و دماغ به بخور سرم شد باعث که شدم بلند فنر مثل یهو

 ...بشه بلند

 ...اخخ-

 ...نازنینم میکني،دماغ اینجوري چرا دیوونه اخخ:ارمان

 ...حلقم تو بیایي مجبوري من،مگه براي نندازراه مماغ دماغ ُخبه ُخبه-

 ...میزني هم حرف حاال من به خورد سرت تو داري رویيچه:ارمان

 ...بروباو اه-

 یاسمین بعد دیوانه شدم،پسر خارج هواپیما از و کنار زدمش شدم بلند

 ...بروبابا کن فکر درموردش میگه
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 پشت اخم منسه با که ارمان به توجه بدون و گرفتم تحویل چمدونم

 سالم راننده با و نشست جلو هم ارمان که شدم ماشین سوار میومد سرم

 ...عمارت سمت افتادراه راننده کرد،و پرسياحوال و

 توجهي اما میکردم حس ارمان نگاه سنگیني ولي بود گوشي تو کلم

 ...نکردم

 رفتم خرامان خرامان و شدم پیاده کرد پارک حیاط تو ماشین رسیدیم

 ..کجاست؟ خاله:داخل رفتم و کرد باز در نلسین ورودي در سمت

 ...اتاقشون تو:نلسین

 پایین طبقه  که خاله اتاق سمت رفتم و زدم لبخندي و دادم تکون سرمو

 ...بود

 داخل رفتم و دادم فشار دستگیره اجازه کسب از بعد و زدم در

 ...بود کتاب خواندن درحال معمولطبق

 ...خاله سالم-

 میز رو گذاشت و بست کتاب برداشت عینکش لبخند با و برگشت

 دخترکم،خوش ماهت رويبه سالم:کردم بغلش رفتم گه کرد باز دستاش

 ...اومدي

 و زدن در دوباره که تخت رو نشستم بوسید پیشونیمو که بوسیدم دستش

 ...ایییش کرد سالم و داخل اومد غضمیت اقاي

 ...جانخاله سالم:ارمان

 ..اومديخوش پسرم سالم:خاله

 نامحسوسي لبخند خاله شد باعث که نشست من وردل اومد هم ارمان

 ...خیال خوشچه خالم هي هيبزن،هي

 ...خاله خبرچه خب-

 ...گذشت؟خوش دخترم،سالمتي، سالمتي:خاله
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 ...خالي شما جاي-

 ...ما جايبه دوستان:خاله

 با منم زدن فک ریزیه کردن شروع خاله و ارمان که زدم لبخندي

 قربون خودم،اااي اتاق سمت رفتم شدم خارج اتاق ااز و گفتم اياجازه

 خیلي سفید و ارغواني ست اتاقم..بود شده تنگ براش دلم برم اتاقم

 ...خدابه میده ارامش ادمبه

 جلو جنگلي سبز تیله جفتیه که بستم چشمام و کشیدم دراز تخت رو

 ...منو بیگي خدا اي..شد نمایان چشمامپرده

 خودم با نیست معلوم کردم،منم نگاه سقف به و کردم باز چشمام

 و میاد بدم ازش میگم االن بعد میره باال قلبم ضربان نزدیکشم..چندچندم

 ...و مغرور

 دیوانه واال نبرده ادم از بویي هم نیست،احساساتمون ادم مثل کاریم هیچ

 ...رفت شدم

 ...بکپم ربعیه کردم سعي خبرم بستم چشمام و زدم غلطي

                             *** 

 خیره میکرد نگام تعجب با که ارمان به گرد چشماي با

 پیدا نسبت لبو با االن مطمئنم و بود شده فعال پوستم هايدانهشدم،رنگ

 ...کردم

 راه اصال کنم نگاه ورترناون چشماش از متر میلينیم حتي نمیتونستم

 ...نداشت

 ...میکرد نگاه منو فقط شده خشک حرکتبي هم ارمان

 ...(وایي نداره در اتاق این بگه خر تو به بیاد یکي خدا اي)

 نزده در ولي اتاقش تو اومدم باشگاه بریم یکم ارمان به بیام اینکه براي

 غضمیت این ببینم کردم بو مگه دستمو کف...خدا اي داخل پریدم یهو
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 اي نبرده هم حولش فرهنگبي بیشور ادب بي...بیرون میاد حموم از

 ...خدا

 ...میکني؟ چیکار اینجا تو:ارمان

 رو گذاشتم دستلم و کردم بهش پشتم خفیفي جیغ با اومدم خودم به

 زمزمه که شنیدم قدمیم یک از گرمش نفساي دقیقه چند چشمم،بعد

 ...برداري دستات میتوني:کرد

 از داشتم برگردم برداشت،نمیتوستم چشمام رو از گرفتو دستام تروم و

 ...هوووف میمردم خجالت

 ...برگرد:ارمان

 ...نمیخوام-

 ...خب تنم لباس برگرد:خندید

 ...کنیم تمرین بدنسازي بریم بگم اومدم نمیخواد،فقط نه-

 از منو و شد حلقه دورم سفت دستش بشم خارج اتاق از خواستم تا و

 ...خودش به چسبوند پشت

 یهبهبه وخجالت خانم یسنا اوهاوه:اومد گوشم زیر از خندش صداي

 ...هوم جدید کشف

 ...میکشم خجالت دخترم یه من باالخره نداري حیا تو کوفت-

 ...اتاقم تو پریدي یهو تو ندارم حیا من:گفت تعجب با

 که باالخره:شدم خیره شیطونش چشماي تو و سمتش برگشتم طلبکار

 وقتاون میموندن بقیه یا نلسین من جاي به باشي،شاید داشته حیا باید

 ...چي؟
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 نیومدن بقیه که فعالمیخوري حرص چرا تو:باال انداخت ابروش تاي یه

 ...چیه از حرصت دیگه اومدن تو و

 عمه خاک ارواح)چهمنبه اصال:نیوردم کم ولي بستم چشمام حرص با

 ...ببیننت بزار( نداشتم

 دخترم دوس جلو باش یادم بعد دفه باش امم:کرد نگام مرموزي لبخند با

 ...هوم حموم برم

 رفت خندش شلیک که کشیدم جیغي حرص با و شدم منفجر یهو

 ...خندید باز که رفتم بهش ايغرهچشم...هوا

 صلح در فعال ارمان منو و میگذره دخترا عروسي از هست دوماهي

 من مذبي باشگاه تو ارمان بزرگخاله گفنه به هرورز و میبریم سربه

 ...شدي چاغ گفت خاله خورد بر بیاد،بهم فرم رو بدنم کوچولویه تا شده

 که تخسي میخورم،پسر حرص پروبچه این دست از پارم هم االن

 ...قلبم شاه شد و کرد باز قلبم تو جاشو باالخره

 جز چیزي من رفتاراي این تمام فهمیدم خودم با کلنجار دوماه از بعد

 ...نیست عشق شیرین حس

 ...میکني سیر کجا کوچولو خانم اهاي:ارمان

 ...میده نشون واکنشي چه دیدنت با دخترت دوس میکنم قکر دارم-

 بندري کرد شروع جنبهبي این باز که که بغلم سفت و خندید

 (...میگمااا قلبمو)رقصیدن

 صحنه اپن از میکنم لطف بخوري،بهت حرص نمیخواد تو حاال:ارمان

 ...ببیني دخترم دوس چهره نا میگیرم عکس

 از ترزشت دختراي دوس همون پیش برو پس:بازوش به زدم محکم

 ...خودت
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 و خوشگلياین زشته،به کجام من خدایي:کرد اخم و شد جدا ازم

 ...بندازم بهشون نگاه یه من آرزشون همه خوشتیپي

 ...خودشون ارزشون،ارزوني که همونا پیش برو پس-

 ...کوچولو حسود:خندید

 ...خودشیفته باوبرو عمرا حسودي منو!من؟:زدم جیغ

 ...شماستبا حق بله بله امم:ارمان

 که بزنم دست نچنچنچ:هوا رفت اخش که پاش ساق به زدم محکم پام با

 ...کن رحم شوهرت به خدا داري

 تو براي فعال میشم تر نرم هم گل از که شوهرم براي اوه:گفتم عشوه با

 ...بماند دراورد،شوهرم بازي قلدزي باید

 من دهن این باز خدا اي دیوار به چسبیدم که شد نزدیکم و کرد اخمي

 ...اره داري ناز و عشوه اقاتون براي که:توسرم خاک شد باز موقعبي

 ...هااا اقامون دیگه،ناسالمتي بعله:دادم جواب پروپرو

 که:شد خم صورتم رو و داد تکیه دیوار به صورتم کنار دستشو یه

 ...اره؟ میاري در بازي قلدري من براي

 ...جنبهبي وراون برو ارمان! اره؟:سینش رو گذاشتم دستمو

 ...میایي عشوه اقاتون جلو جوريچه بدونم میخوام:ارمان

 ...کن بخیر عاقبتمون و اخر خدا شد شیطون لحنش این باز خدا اي

 ...باشه؟ ببین عروسیمون تو کردم ازدواج هروقت بزار دیگه نه-

 نه یا بلدي ببینیم بده انجام نمونه یه االن دیگه نه:اورد ترنزدیک سرشو

 ...نشه پرپر شوهرت

 یاد پیشت میام نبودم بلد هم اگر:دراومدم دستش زیر از

 ...ازبري عشوه دختراتدوس اون با میگیریم،ناسالمتي
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 جلسه یه حتما:سمتم اومد و برداشت حولشو کمدش سکت رفت و خندید

 ...میخوره دردت به بیا

 ...دیوانه نداره اخالقيثبات خندید،بچم که رفتم بهش ايغرهچشم

 که داد برنامه من به نقطهیه ارمان این چي مثل باز و باشگاه رفتیم

 ...و چکشي ،دنبل سینهپرسپا،پا،جلوبزنم،پشت

 رو کشیدم دراز درد بدن کرد،با ولم بعد کشید رسمون که خالصه

 پدرمو کمرم، اي دستم واي پاماخ بدنم آي،واییي خدا اخاخ:زمین

 ...نامرد دراوردي

 ...کني الغر باید شديچاغ گفت خاله چهمنبه:ارمان

 ...بیشور عمته چاغ:کشیدمحرص از جیغي

 ...چاغ کجاش هیکليخوش اون به عمم وااا:ارمان

 ...مرض:سمتش کردم پرت برداشتم کنارم از حولمو

 ...میگي دروغ بگو میگمدروغ واال:انداخت باال ايشونه

 ...هیکلخوش واقعا نگرسش عمه نه دیدم کردم فکر یکم

 خوشچه جدیدا خندید،بچم که رفتم بهش غرهچشم فقط نگفتم چیزي ولي

 ...واال نگرانشم شد خنده

 و باشگاه عمارت،سالن سمت رفتم و شدم خارج سالن از شدم بلند

 ...عمارت پشت زیرمین تو...و استخر

 چیزي نباید باشگاه بعد دوساعت تا حموم داخل چپیدم و اتاقم تو رفتم

 ...گشنمه نهنگ مثل االن و بخورم

 دوش شد،بعد که بشهکم دردمبدن و کوفتگي که وان تو خوابیدم

 ...بیرون رفتم گرفتم مختصري
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 نمیتونیم،بخوریم چیزي تخت،حداقل رو کشیدم دراز و پوشیدم لباسام

 ...ذرهیه بخوابیم

 ...برد خوابم زود خستگي فطرت و بستم چشمام

                              *** 

 ...بله:کردم باز چشمام در صداي با

 شام سرمیز بیایین گفتن بزرگخانم،خاله:هاخدمه از یکي رزیتا

 ...حاضر

 ...باشه امم-

 ...خوابیدم و بستم چشمان باز منم نیومد صداش دیگه

 کردم نگاه باز در به زدهوحشت باال پریدم مترسه در شدن باز صداي با

 ...بگیري مرگ اي بود ایستاده در جلو حرص با ارمان که

 ...بودم خواب عه میایي اینجوري چته،چرا ها-

 پایین دوساعت خوابخوش خانم:گفت و کرد نگاه بهم سینهبهدست

 ...نیومدي چرا شام براي منتظرتونیم

 حاال اووو:بستم چشمام و بالش رو گذاشتم سرم باز و کردم نگاش پوکر

 ...مادرتون جان بخواب بزارید فقط جوننوش چیشد،برید گفتم

 که میشد گرم داشت خوابیدم،چشمام راحت خیال با منم نیومد صدایي

 صورت که کردم باز تعجب با معلقم،چشمام هوا رو کردم احساس یهو

 در سمت میرفت و میکرد نگام خنده با که دیدم صورتم سانتيسه ارمان

 ...اتاق

 , ]??.??.?? ??:??[آرمان?یسنا

 قدراین:کرد بغلم ترسفت گه گردن تقال به کردم شروع و اومدم خودمبه

 ...بچه نخور وول
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 منو داد اجازه بهت ببینم،کي زمین بزارم نخور وول چیو چي عهعه-

 ...زمین بزارم کني بغل

 ...نچ:ارمان

 میزدم،چراغا غر هي منم پایین طبقه رفت و داد ادامه راهش به و

 روشن که اشپزخونه سمت رفت خوابن همه که معلوم و بود خاموش

 ...بود

 زمین رو گذاشتم گشنمه،ارمان فهمیدم تازه غذا همه اون و میز دیدن با

 ):|(...فسنجون جوون نشستم،اي سرمیز زدم شیرجه که

 ...(هیچي)چیه؟ ها

 ولع با کردم شروع خورش با و ریختم برنج پر بشقاب یه خودم براي

 ...میکرد نگام لبخند با و بود نشسته رومروبه هم خوردن،ارمان

 ...نمیخوري؟ تو ببینم:دادم قورت لقمه

 اومدم نخوردي چیزي تمرین بعد میدونستم خوردیم،چون ما نه:ارمان

 ...کنم بیدارت

 ازغذادلي حسابي شدم،وقتي مشغول دوباره و دادم تکون سرمو

 ...صندلي رو دادم لم و کشیدم دست خوردن دراوردم،از

 ..جان شنو:ارمان

 ...مرسي-

 گرفتم،تو دستشو شدم بلند سریع که کن جمع میز شد بلند و زد لبخندي

 ...میکنم جمع خودم من بخواب برو تو نیست نیازي:شدم خیره چشماش

 ...نمیاد میکنم،خوابم کمک نه:ارمان

 خوابيبي منم پذیرایي تو رفت ارمان و کردیم جمع میز همدیگه باکمک

 رفتم و کردم درست ارمان و خودم براي تلخ سرم،قهوه فرق زد

 ...بیرون
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 تازه که فیلمایي از یکي نمیبرد خوابش که همیشه معمولطبق باز

 ...کردیم نگاه و گذاشت بود خریده

 ...کرد تشکر و زد لبخندي قهوه فنجون دیدن با که کنارش نشستم

 ...بود چوبي کهوسط میز رو کردم دراز پام و مبل رو دادم لم

 فیلم و میخوردم قهومو اروم بود،اروم اصلي زبان و شد ظروع فیلم

 ...پاهام رو گذاشت سرش و کشید دراز ارمان که میکردم نگاه

 ...میکنه،ببخشید درد سرم:گفت که کردم نگاش حرکت بي

 رفتم،اروم اشصدقه قربون دلم تو و زدم چشمش از دور لبخندي

 عسلي میز یه مبل دوتا هر بین کنارم،ماشاال عسلي میز گذاشتم فنجون

 ...طبیعي گالي از پر گلدون با بود

 نگاه فیلم و دادم ماساژ شواشقیقه اروم سرش رو گذاشتم دستم

 ...بود عمیقش خواب از نشون منظمش نفساي کردم،صداي

 پیشونیمو و بوسیدم پیشونیشو و کردم خم شدم احتیاط با و اروم

 ...پیشونیم به چسبوندم

 جوونه دلم تو محبتت و عشق ریشه شدم،کي تو دلخسته عاشق من کي

 ...ارام سرگرد زد،جناب

 سرگرد پلیسي شغلت تنها و بهونس معماري و شرکت میدونم که من

 ...جنایي دایره دوم

 امهمسایه که بودي،خوشحالم همدانشگاهیم گه خوشحالم حالاین با

 ...عشقمي االن که حالمخوش بودي،و

 سرم اینکه قبل چشماش و خورد تکوني که بوسیدم گونشو دیگه باریه

 ...کرد باز کنم بلند

 و سبز؛جنگل و ابي خوبي تضاد شدم،چه هاشتیله چشم توچشم

 ...پایان بي ايجاده با جنگلي ارمانم چشماي و دریا من چشماي...دریا
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 ...بودم شده خشک بود خم سرم که همونجوري منم میکرد نگاهم خیره

 بیدارت نمیخواستم معذرت من..من:کردم بلند سرم اومدم خودم به

 ...خوابیدي ببینم کنم،میخواستم

 نگام خاصش نگاه با خیره و نزد دروغم،حرفي این با سرم تو خاک

 ...میکرد

 شد،اي نزدیکم و نشست چهارزانو و کرد بلند سرش که خوردم تکوني

 و..نشه پاره لباسم دیگه امشب کنه خدا البته شد شباون مثل باز خدا

 ...نزنه زنگ خرمگسي یه اینکه

 مبلدسته که تر،خوردمعقب میرفتم هي منم میشد ترنزدیکهي سرش

 پیشونیم رو لباش داغي که بستم چشمام شد خم روم و شد نزدیک اروم

 ...کردم احساس

 ويتي شد بلند و رفت کنار روم از لبخندي با که کردم باز چشمام

 ...رفت و کرد خاموش

 خودم به دقیقهچند بعد..میکردم نگاه خالیش جاي به همینجوري مات

 حس پیشونیم رو لباش داغلي نشست،از لبم زو لبخندي و اومدم

 بلند...چمیدونم نیست،البته میلبي منبه هم ارمان میکنم حس و..میکردم

 که بود ارزش یا شدم،برام ولو تخت رو تقریبا و اتاقم تو رفتم و شدم

 ارزش برام واین من،نبوسیدم به حسش درباره حرفي هر از قبل ارمان

 ...داشت

 ...شدم هم موفق و بخوابم کردم سعي و بستم چشمام

                              *** 

 ...چیه ها-

 ...هیچي+

 ...میکني نگاه اینجوري چرا په-
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 ...میکنم نگاه چجوري+

 ...یاسمین دادیا گیري چه میدونم،اه

 ...عجبااا پرسیدم سوال یه دیگه عه+

 ...شدم عاشق اره بگم،بگم چي مثال خب اخه-

 ...میگي؟ راست یسنا وااایي:زد جیغ یهو سکوت لخظه چند

 ...چیو:کردم نگاش گیج

 خنگي،میگم خیلي:گفت...اومد دردم منم که پیشونیش به زد محکم

 ...شدي عاشق میگي راست

 باز...میخونه چشمام از که کردم،میدونستم نگاش فقط و نگفتم هیچي

 ...جون خدا خوشحالن،وایي خیلي یسنا وااایي:زد جیغ

 نمیدونم اصال خاستگاریم،من اومده انگار میگه همچین مرض،حاال-

 ...نه یا داره دوسم اونم

 ...بفهم خودت خب:گفت بعد کرد نگام و شد ساکت

 ...ن؟من-

 ...نه یا داره دوست که بفهم خودت میگم خنگه+

 ...چجوري-

 ...اینکه اول ببین+

 ...نههه:کردم نگاش گرد چشماي و باز دهن با

 ...ساز کار تو مرگ+

 ...کن ول نمیاد بر من پس از کارا این نه خودت،بروباو مرگ-

 مشوه عشوه ذره چي؟یه دیگه،یني درنیار بازي مسخره عههه+

 ...دیگه دخترونس
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 ...بشه خر اینجوري که ندیدس دختره خره،یا ارمان مگه اخه-

 

 , ]??.??.?? ??:??[آرمان?یسنا

 عه...دختر ماجرا میکني سخت قدرچه یسنا واااایي:کرد نگام چپچپ

 ...بلدي که تو خب

 ...بینم برو میشه چي ببینم حاال خب-

 نمیدونستم و بود اشفته کشیدم؛ذهنم دراز تخت رو کردم قطع تماس و

 ...بریزم سرم رو مبارکي خاک چه

 این قدرچه نمیگه خودش با بدم؟ارمان انجام میگه یاسي که کاري اگه

 ...اویزون،هووف و سبک دختر

 منم همیشه مثل نبود خونه کسي پایین رفتم و شدم یلند تخت رو از

 بد هم کردم،شاید فکر و دادم لم مبل نداشتم،رو کالس امروز

 ...عمرا برنمیاد من از اینکارا دادم،نه تکون تند تند سرمو نهنه..نباشه

 داشتم که ساعت نیم کردم،بعد تشکري که اورد پرتقال اب براي نلسي

 صداي بندشپشت و اومد در صداي میخوندم مجله

 ...نلسین،نلسین:ارمان

 ...سالم:شدم بلند

 تا هیي کردم نگاه خودم کرد،به نگاهم مات همینجوري برگشت صدام یا

 بلوزشلوار همیشه اخه...بودم ایستاده جلوش جین شوتک و تنهنیم تاپ

 ...میپوشیدم

 ...سالم:اومد خودشبه که انداختم باال ايشونه خیالبي

 ...شده چیزي-

 ...اقا بله:اومد نلسین لحظه همون
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 سریع هست پرونده یه میزم رو اتاقم تو از برو نلسین ها؟اها:ارمان

 ...دارم عجله بیارش

 پر حرکتم ارادهبي سمتش باال،رفتم طبقه رفت تند و گفت چشمي نلسین

 ...چیشده؟:بود عشوه از

 ...دارم جلسه چون گذاشتم جا ايپرونده یه هیچي:ارمان

 ...شدي خوشگل:گفت و کرد من من که دادم تکون سري

 نگاهش سنگیني اشپزخونه سمت رفتم و کردم بهش پشتم و زدم لبخندي

 یه...قلبم ننه واي بود خوب قدم اولین اختیار بي ایول..میکردم حس

 نگاهي از بعد و گرفت مدارکشو هم ارمان برگشتم و خوردم اب لیوان

 ...رفت من به خیره

                      * 

 جلو هم من پوشیدن لباس طرز و بود رفته پیشروند همین به وقتي چند

 شورتک،یا و تنهنیم یا میپوشیدم دامن و تاپ یا)بود، کرده تغییر ارمان

 ...میزد لبخند و بود شده تغییرم متوجه هم خاله...( و شلوارک

 تبریک بهش همه صبح بود،از ارمان تولد امشب و بود گذشته هفته یه

 ...نبود درکار جشني ولي میگفتن

 یه با لباسم برگشتم حسابي دوش یه بعد و حموم رفتم بود هفت ساعت

 بود توري پشتش که سفید تاپ و مشکي زانو باال تا شوارک

 پایین رفتم زدم لبام به جیگري رژ و بافتم وسط فرق موهام..پوشیدم

 براش نگرفتیم جشن...میداد دستور خدمه به معمول طبق داشت خاله

 پخت نلسین هم بودیم،کیک نفر چند خودمون که خانوادگي تولد یه فقط

 ..(خواست دلم)خوشمزه شکالتي کیک یه

 (...خسیس)جانوجي کرد غلط دلت
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 نشون داشت باحالي فیلم اُنیکس شنبه زدم و نشستم کاناپه رو رفتم

 ...میداد

 برگشتم وحشت کنارم،با کرد پرت خودشو نفریه که بودم فیلم دیدن سرم

 ...سالم:بود نشسته کنارم ابي تیشرت و مشکي شلوارک با ارمان که

 ...خانم سالم:پام نوک تا سرم فرق از خیره وقت چند این مثل کرد نگام

 که کردم دراز پاهام ناز با کردم نگاه ويتي به و زدم کشي ارمان لبخند

 ارمان دارکش نفساي صداي...باش دید تو تراشم خوش و سفید پاهاي

 ...اورد لبم رو بدجنسي لبخند

 حس ارمان نگله سنگیني و کردم نگاه فیلم به مبل به دادم تکیه سرم

 ...میکردم

 رفتم و شدم رد ارمان جلو از و شدم بلند شد تموم فیلم که بود نه ساعت

 کردم روشن و میک رو جذاشتم بود قلي تاسه که شمع و اشپزخونه تو

 هم رزیتا ارمان سمت رفت هم کن،خاله خاموش برقا گفتم نلسین به

 ...گذاشت مالیمي اهنگ رفت

 ...خبره؟چه:اومد ارمان متعجب صداي

 ثابت روم و چرخید نگاهش که پذیرایي سمت رفتم اروم ارون

 ...بود کرده روشن فضا که بودن کوبهادیوار سالن روشنایي موند،تنها

 کیک و سمتش رفتم و زدم ايگنده لبخند منم که زد شیریني لبخند

 ...میخوندیم مبارک تولدت اهنگ بقیه با هماهنگ و میز رو گذاشتم

 دست که کرد فوت شمعارو چندلحظه بعد لبخند با و بستچشماش اروم

 اهنگ یه منم بعد زد برش میک و داد ارمان به چاغو نلسین زدیم

 ست ارمان به خودش و منو طرف از خاله...برقصیم که گذاشتم

 ...داد ساعت و ادکلن و چرم وکمربند پولکیف



 زادهتدوین:فاطمه عابدین  mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 ارمان..وسط کشیدم ارمان رقصیدن،دست به کردیم شروع

 ...شدم سالگي??وارد پیش دوماه منم و بود شدهسالش??من

 و خوردیم قهوه و کیک که هم اون بعد شام موقع تا رقصیدیم کلي

 ...خاموش عمارت

 نگاه فیلم و کشیدم دراز کاناپه رو همین براي نمیبرد خوابم باز من

 ...ارمان منو پاتوق ها شبکردم،نصف

 پاهام بودم کشیده دراز چون من که جوري نشست کنارم دقیقا هم ارمان

 ...بود ارمان پاهاي رو

 ...نگفتم چیزي فوتبال زد ارمان که میکردیم نگاه فیلم باهم

 روي به اما میکردم اخساس پام ساق رو ارمان نوازشگونه دست اروم

 ...برد خوابم کمنیوردم،کم خودم

                         * 

 ارمان عاشق بیشتر لحظه هر و هرروز من و گذشت هم دیگه ماه یه

 بشم قدمپیش من اول میخواست دلم کنم تحمل نمیتوتستم میشدم،دیگه

 هم ارمان ماهسه این رفتاراي تمام تو اما..بزنه پسم میترسیدم ولي

 ...اه نمیدونم هوووف داشت زیرنظر منو رفتاراي نبود،تمام میلبي

 بگم،اعتراف بهش گرفتم تصمیمم منم و خونه میمود ارمان دیگه میننیم

 ...بشه که هرچي حاال کنم

 ارمان ماشین صداي پایین رفتم و کردم شونه موهام کردم عوض لباسام

 ...اومد

 

 , ]??.??.?? ??:??[آرمان?یسنا

 ...بود بریده امونم هیجان و بود،استرس دهنم تو قلبم شدم بلند ذوق با
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 تشریف وقف هم خاله و بود شب داخل اومد ارمان که ایستادم در جلو

 ...داشتن

 شد،اخ خیره چشمام تو دوباره و کرد نگام و زد لبخندي دیدنم با

 ...اسخسته برم قربونش

 ...میخندید و بود کرده عادت حرکاتم به گرفتم کتشو و نزدیکش رفتم

 نزدیک رفتم و سمتش برگشتم و مبل رو کردم پرت کت نغز با اروم

 ...زدیم صدا اسممون باهم همزمان که

 ...ارمان-

 ...یسنا:ارمان

 ...بگي میخواستي چیزي امم:ارمان

 ..بگو تو اول-

 ...بگو خودت نه:ارمان

 راستش،راستش ارمان:پایین انداختم سرم و کشیدم عمیقي نفس

 ...من،من

 ...غرور به شد،لعنت مانعم چیزي یه اما دارم دوست من بگم خواستم

 از واقعا آیا: گوید مي ذهنش در) خوشگله جدیدت دختر دوست: دختر”

 (خوشگلتره من

 دختري زیباترین هنوز تو اما: ذهنش در...!! ) خوشگله آره: پسر 

 (میشناسم كه هستي

 من كه چیزي اون درست) جالبیه و طبع شوخ دختر شنیدم: دختر

 (نبودم

 (نیست هیچي دختر اون تو، با مقایسه در اما) همینطوره آره: پسر
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 ما براي كه اتفاقي) بمونید هم با تا دو شما...  امیدوارم پس خب: دختر

 (نداد رخ

 شد ما رابطه پایان این چرا) دارم خوشبختي آرزوي برات منم: پسر

 (؟؟؟...

 (بگیره م گریه اینكه از قبل... ) برم باید دیگه من...  خب: دختر 

 (نكني گریه امیدوارم... ) همینطور منم آره: پسر 

 (.میشه تنگ برات دلم و دارم دوست هنوزم) خدافظ: دختر 

 (هرگز... نمیره بیرون قلبم از عشقت وقت هیچ...)خدافظ باشه:پسر

 ”ر...و...ر...غ به لعنت

 ...من،من ارمان-

 ...بگو یسنا چي تو:گرفت بازوهام ارمان که فشردم بهم مجکم چشکام

 ...دو ارمان:گفتم تند و کردم بلند سرم

 خودخودبه و ماسید دهنم تو حرف ايغربیه نازک صداي شنیدن با

 ...شد یخ و روحبي چشمام

 ...عشقم ارمان:دختره

 ...نشست اششونه روي که شده مانیکور ناخوناي با دستي و

 ...یسنا؟:زد لب اروم زد خشکش نگاهم دیدن با که کردم نگاه ارمان به

 براي میکردم،غرورم چیکار داشتم میکردم،من نگاش فقط حرف بي

 ...هوم؟ میزاشتم پا زیر کي

 موهاي سبزچشماي به دختري به و دراومدم بازوهاش بین از اروم

 کردم ارمان،سعي به دوباره و کردم نگاه...الغر متوسط قد بلوند

 ...بگي؟ میخواستي چیزي:باشم خونسرد

 ..اره:داد تکون سر متعجب و اومد خودش به
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 از یکي اسو:میگرد نگام سوالي نگاهي با که دختره سمت رفت و

 ...ایران بیام اینکه قبل دانشگاهم دوران دوستان

 دوست نوه و دوستم یسنا:داد ادامه ارمان که کردم نگاه دختره به

 ...مامانم

 ...خوشبختم سالم:گفت اسو اسمش فهمیدم که دختره

 ..همچنین:دادم تکون سرمو فط

 ...بگي بهم میخواستي چیزي یسنا:گفت ارمان که

 ...نبود مهمي چیز نه:کردم نگاش

 من عشق به که کیه دختره اشپزخونه،این سمت رفتم بعد و

 ..”عشقم”میگه

 بشکنه غرورم اینکه قبل شد خداا،خوب شد پیداش کجا از این

 ...کنم له غرورم میخواستم ادمي چه براي که فهمیدم شد اومد،خوب

 بهم بشه،هوا تربزرگ گلوم تو بغض شد باعث که خوردم اب لیوان یه

 ...نبود اکسیژن نمیرسید

 ...بود شکسته قلبم اره شکست میکردم،احساس خفگي احساس

 ...شدم خارج اشپزخونه از و میز رو گذاشتم لیوان لرزون دستاي با

 ...میکرد پذیرایي ازشون نلسین و بودن نشسته مبل رو اسو و ارمان

 هنوز اتاقم،انگار سمت رفتم و ندادم اهمیت اما کردم حس ارمان نگاه

 سرازیر اشکام و اومدم خودم به در شدن کوبیده با که بودم شوک تو

 ...شد

 ...نمیره پایین صدام که بودم خوشحال و میکردم گریه بلند بلند

 ...شد پیداش کجا از کیه،این این لعنتي لعنتي
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 ریختم میز رو وسایلم تمام و ریختم بهم تخت کردم پرت بالش زدم جیغ

 ...زمین

 دستم...زمین رو دادم فشار دستم و نشستم خورده شیشه همه اون وسط

 ...نبود قلبم از بدتر سوزشش و سوخت

 من:سرم به میزدم داره،مشت دوسم هم ارمان میکردم فکر احمق منه

 ...احمق احمق،احمق

 ...کیییي؟ براي بشکنم میخواستم کي براي میکردن هقهق

 با که بود خون از پر اتاق کف بود شده زخمي پاهام و دستم کف تمام

 ...بود شده قاطي زمین رو شد ریخته ادکلن

 فکر..احمق شکست،من قلبمو ارمان..میرفت گیج سرم و میکردم گریه

 ...بود س*و*ه از رفتاراش تمان نه ولي داره دوسم اونم کردم

 امگریه بود بد بود،حالم رفته ازم زیادي خون بود شده بیشتر سرگیجم

 ...بود کرده پیدا شدت

 کرد بلند بود،سرش پایین سرش داخل اومد نلسین بعد و اومد در صداي

 دلته از جیغي من وضعیت و اتاق دیدن با که بگه چیزي خواست و

 ...خانممممممممممم:کشید

 اتاق داخل اومد وحشت با که بود ارمان فریاد صداي صحنه اخرین و

 ...مطلق تاریکي و دید منو و

 ...بود ابدي کاشبود،اي مطلق تاریکي این واقعا کاش اي

 ببینم دختر اون کنار ارمان و بیداربشم نمیخواست،نمیخواستم دلم

 ...نمیخواستم

                         *** 

 دخترجون:کردم باز چشمان میزد صدا اسممو که پرستار صداي با

 ...خوبه؟ خالت
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 چه تو خداروشکر،میدوني هوف:گفت که دادم تکون سرمو اروم

 کن شکر خدارو توش رفته شیشه و زخمي پاهات کلي بودي وضعیتي

 ...بود سطحي زخمت بقیه و داشت الزم بخیه دستت فقط که

 ..بود بدتر قهوه از زدم،تخلیش تلخي ولي جونکم پوزخند

 

 , ]??.??.?? ??:??[آرمان?یسنا

 ...بیرون رفت و کرد نگام ناراحتي با پوزخندم دیدن با پرستار

 با بود حاله کردم نگاه شد باز در کردم احساس که بود پنجره روبه سرم

 ...خوبي؟:زد لبخندي دیدنم

 نشست کنارم و اومد که کردم بسته و باز اره معني به چشمم اروم

 نظرت دختر؟به خودت با کردي چیکار:کشید موهام رو دستش

 ...داشت؟ ارزششو

 هیچ که خاله که بودم ضایع قدريکردم،این نگاش فقط و نگفتم هیچي

 ...که کسي اون جزبه فهمیدن هم رزیتا و نلسین

 ...خاله کنم چیکار میگي-

 ...یسنا:خاله

 لبخندي چهرم دیدن با میزد صدام یسنا که بود بارياولین کردم نگاش

 کردم،ولي انتخاب برات خچدم چون بودم یسنا اسم عاشق همیشه من:زد

 هامگوشه جگر از منو و ایران رفتین همین براي نکرد قبول خواهرم

 دوست مادربزرگت که اسمي عزیزدلم،کاترینا کردن جدا یاسمین تو

 ...داشت

 دختري،یه یه تو میگفتم،یسنا داشتم:بوسید گونمو که زدم جوني کم لبخند

 بکشه پس پا هرکي یا رقیب یه اومدن با تو مثل هرکس قوي،اگه دختر

 ...بجنگي بهش رسیدن براي باید تو پس...هوم؟ نمیده معني عشق که
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 نمیتونم-

 ..میتوني:خاله

 نمیشه-

 ...میشه هرچیزي بخوایي تو اگه..میشه:خاله

 ...نمیرسم بهش-

 ...میرسي:خاله

 ..نمیخوام-

 به رسیدن و نفسبه اعتماد نداري که چیزي تنها بخوایي،تو باید:خاله

 ...هوم؟ هدفت

 ...باشه؟ نداشته دوستم نیست،اگه اسوني کار-

 ...باشه؟ داشته دوست اگه:خاله

 باز هوس ادم یه امین بقیه،مثل مثل هم نه،ارمان خاله نه:زدم پوزخندي

 ...اسو سراغ رفته نخوردم گولشو نفر،من یه با روز هر که

 ...نگو اینجوري:خاله

 ..اتمنوه منم ولي دوستتِ  پسر لطفا،میدونم نگیر طرفشو خاله-

 نکن،و قضاوت زود که میگم فقط...برم قربونت نمیگیرم طرفشو:خاله

 ...بجنگ عاشقي واقعا اگه

 مثل خودمي،منم مثل:یوسید پیشونیو که بستم چشمام و دادم تکون سرمو

 دنیابه اینجا من نکن شدم،فکر فرهاد عاشق که بودم شقيکله دختر تو

 سالگي?? تا البته اینجام شده بزرگ و اومدم دنیابه ایران نه،من اومدم

 ...ایران رفتم وقتي بودم اینجا

 شده غرق خاطراتش تو که انگار کردم باز چشمام که کشید عمیقي نفس

 دختر زیباترین زمان ابي،اون چشم و شیطون و شرو دختر یه:بود
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 چشمه کنار همیشه..بود تربزرگ که خواهرم و بودم من روستا

 زیبایي میگم،دختر بچیگمو زمان نرگس،دوست با ها ساعت و مینشستم

 کل بودم اصیل ایراني شرقي،منم کامال مشکي ابرو چشم بود بود

 اصیل اریایي جدمون مادرم گفته به بودن،اما ایراني خانوادم

 منو به بابام پدربزرگ از بعد که رنگي چشم و بور بودن،زرتشت

 روسي ما یاسمین،پس تو به هم االن و رسید ارث چشما این خواهرم

 اسمم نیست کاتیا کن اسم بگم اینم اها..اصیلیم اریایي یه نیستیم

 ...شیرین

 چشمه،تو لب رفتم باز که روز یه:داد ادامه که اومد لبم رو لبخندي

 مغرور بودم،اما کنجکاو حد از زیادي موقع اون بود،منم غلغله شهر

 خانواده روستا زناي گفته دادم،به گوش مردم حرفاي به شهر وسط رفتم

 دختر زیبایي از و هستن کدخدا مهمون و اومدن روستا این به پولداري

 شد،بي برطرف که بودم شده کنجکاو فقط نبود مهم برام...و پسر و

 سمتم دویید و شد بلند نرگس جیغ جیغ که چشمه لب رفتم باز اهمیت

 ...میکني؟ اینجوري چرا نرگس چته:گفتم

 ...چیشده؟ شنیدي شیرین واااایي:کشید جیغ

 ...چي؟ که اره:خانوادس همون منظورش فهمیدم

 ...اومده پولدار خانواده یه دختر،میگن ذوقيبي خیلي واا:نرگس

 ...برقصم عربي برات پاشم کنم چیکار گيمی:کردم نگاش اهمیت بي

 تعریف پسرش از اومدم باش ذوق،منوبي جات سر بتمرگ نخیر:نرگس

 ...کنم

 یه من مثال موقع اون افتادم،خب راه و شدم بلند گفتم بهش بروبابایي

 یني بودن پولدار خانواده دومین پسر اون خانواده و بودم اروپایي دختر

 امروزي شماها مثل حرکاتم و زبون پس...ما خانواده بعد

 ............بود
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 تا میکردم نگاه خاله به ذوق با و بپدم کردم فراموش بدنم درد کال

 پرنسس داستان پایان منتظر که هایيبچه مثل کن،درست تعریف ادامشو

 ...اسوشاهزاده

 غر نمیدادم،اونم اهمیت نرگس حرفاي به:داد ادامه بستو چشماشو خاله

 هر که خالصه...میخندیدم خوردنش حرص از منم میداد فوشم و میزد

 بزنه حرف خانواده اون درباره میکرد سعي نرگس روشي هر به روز

 رسید،شاید روز اون اینکه حرفاش،تا به دادن گوش از میرفتم در منم

 رفته نرگس با...بود من براي واقعا اول نگاه تو عشق اما نشه باورت

 باعث که شد بلندنرگس جیغ یهو که میخریدم پرتقال خرید،داشتم بودیم

 زیادي بشه،تعداد بلند فروشنده داد و زمین روي بریز پرتقاال تمام شد

 ...فروشنده به بودم زده خسارت هم باز ولي نریختن

 هم طرف اون کرد،از نگاهم شرمنده که کردم نگاه نرگس به حرص با

 ...میخورد منو مخ داشت بندیه فروشنده

 نداره عیب اقا:کردم حس صداش شنیدن با قلبم لرزش اولین روز اون

 ...میدم خسارتشو من

 هواسم تمام و بود نرگس روي نگاهم من اما بود شده ساکت هم مرده

 که گرفت حرصم هم طرف یه از...بود من پشت که صدا صاحب پیش

 برگشتم و کردم درهم بده،اخم نشون خوبه ادم خودشو الکي بخواد

 گشنه و بدین،گدا پولشو شما نکرده الزم:گفتم پروییم تمام با و سمتش

 ...بکنم شمارو گدایي که نیستم
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 دو به حرص و گستاخي با فقط و بودم نکرده دقت چهرش به اصال

 ...بودم شده خیره شب رنگ به مشکيگوي
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 دستم رو نرگس دست بود،که کرده تعجب پروییم همه این از اونم

 ...کاتیا:نشست

 گوي اون از شیرین،چشم خودم پیش و میزد صدام کاتیا هاقریبه جلو

 فروشنده خسارت تمام و کن جمع پرتقاال گفتم نرگس به و گرفتم مشکي

 ...بود شده باز نیشش پول همه اون دیدن با ِخپِل دادم،مردک

 مربوط شما به که کسي کاراي تو خواهشا:پسره سمت برگشتم دوباره

 ...نکنید دخالت نمیشه

 دنبالم هم نرگس شدم رد پسر اون حرصي و مردم متعجب چشما جلو و

 طرز چه اون شدي دیوونه:گفا نرگس که خونه سمت کشیدم،رفتیم

 ...ها؟ بود باهاش زدن حرف

 ...انگیلیس شاه پسر کیه مگه:گفتم

 ...بود کدخدا مهمون بزرگ خانم،پسر نخیر:نرگس

 هي همه که پسري این پس:کردم نگاش و باال انداختم ابرون تاي یه

 ...میکنن؟ تعریف ازش

 ...درک به:زدم پوزخند که داد تکون سرشو طلبکار

 بیخیال قدراین چرا چي،تو یني شیرییین:کشید جیغ و کرد نگام تعجب با

 ...مغروري و

 پادشاه یا کدخدا مهمون نیست مهم برام...هست که همین:گفتم خیالبي

 ...اسکاتلند

 ...مخ کنم،رو خفت میخواد دلم:نرگس

 رفتیم باهم مامانم دادم وسایل و حیاط داخل رفتم و سرش تو زدم

 ...چشمه
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 زیادتر پسر اون منو برخورداي و میگذشت روز هر که خالصه

 تا پسر اون تهدیداي و خوردن حرص و من میشد،گستاخیاي

 ............اینکه

 لبخند با پرستار که کرد قطع حرفشو خاله اتاق داخل پرستار ورود با

 ...کنم  لهت بزنم لبخندت اون با اومدم،بمیري

 ...بده ادامه خاله-

 ...بعد براي بقیش دیگه نه:خاله

 ..خاله-

 ...یسنا:خاله

 شد گرد چشماش که کردم نگاه پرستار به کشیدمو نفس حرص با

 ...پرو میشه چي اخرش ببینم نزاشت محلبي خروس عه بدبخت،عه

 بود شده تموم که سرمم اومد خودش به که بود کرده تعجب نگاهم از

 ...اینجا بمونم امشب باید هيکرد،اکه عوض

 ...بدم،ماماااان گوش داستان میخوام من بابا

 میخواستم فقط و بودم کرده فراموش بود کوفت و درد هرچي کال

 ...بدم گوش خاله داستان

 ...رفتم خواب به بود زده مزاحم پرستار که مسکني با

                        *** 

 هر به هي میشم،چیه راحت رومخ بیمارستان این شر از باالخره اخیش

 ... زدم َکپَک روزپنج داشتن،االن نگهم بهونه

 پاهام رو زخماي جاي هنوز چون پوشیدم لباسام اروم اروم شدم بلند

 ...(خري بس از)کردم ناقص خودم میکرد،زدم درد

 ...(خواهش)عزیزم وجدان مرسي
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 این تو گرفت خونه،دلم رفتیم خله امیلي کمک بخندیم،با نده شفا خدایا

 ...غضمیت پسره سربزنه بهم که نیومد ارمان روزپنج

 ...(دیوانه)میگرفت حرصم هم بودم ناراحت هم

 ...(چیه؟ چي هیچي)چیه؟ من با امروز مشکلت تو وجي

 ...(عصاب بي)بینم برو نخودچي

 سمت رفتم و کردم باز داخل،در رفتم شدم پیاده حرف بي خونه رسیدیم

 ...یسنا:شد بلند دیدنم با خاله که پذیرایي

 نگام خاصي نگاه با که ارمان به خورد کرد،چشمم بغلم و سمتم اومد

 ...میکرد،نمیدونم

 یخ با چشمان تفاوتمبي وقتي کیوان قولبه که سردم و روحبي چشماي با

 سرشو و کرد اخم بعد ولي کرد تعجب کردم،اول نگاش نداره فرقي

 ...زدم پوزخندي چرخوند

 برگردوندن رویي با میکرد نگاه العملمونعکس داشت مدت تمام خاله

 ...انداختم باال ايشونه که رفت ايغرهچشم و کرد نگاه من به ارمان

 خفه داشتم گرفتم بیمارستان بگیرم،بوي دوش تا اتاقم سمت رفتم

 ...میشدم

 کشیدم دراز وات حموم،تو داخل رفتم و زمین انداختم کندم تنم از لباسام

 .......کمترشد سوزشش بعد ولي سوزخت زخم اول که

 ...اتاقم تو بیا نداره حق که کسي درکبه نیوردم حوله بیرون،عه اومدم

 و برداشتم کمد تو از حوله بیرون رفتم و کردم باز حموم در خیالبي

 شده مات و کردم کپ جلوم ارمان دیدن با و برگشتم پیچیدم خودم دور

 ...کردم نگاه مبهوتش چهره به

 ...دیدمش و بیرون اومد حموم از که افتادم روز اون یاد

 «..هوم؟ حموم میرم دخترام دوس جلو بعد دفه باشه اممم:ارمان»
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 پیچیده دورم که حوله رو دستم و میکردم نگاش شده خشک همینجوري

 ...بود شده بود؛خشک باسنم از ترپایین وجبیه یا و بودم

 و چسبیدم حوله و اومدم خودم به میکرد،که نگام همینجوري هم ارمان

 ...میکني؟ غلطيچه من اتاق تو،تو عوضي:زدم جیغ

 بلند قدماي با هم تو رفت اخماش و شد قرمز یهو و اومد خودش به

 بازي من غصاب با یسنا ببین:داد فشار و گرفت بغزومو و سمتم اومد

 ...بزن حرف درست نکن

 شدي من اتاق وارد کي اجازه بیرون،با من اتاق از نمیخوان،گمشو-

 ...هااا؟

 ...یسنا:سایید هم روي دندوناشو

 بیرون من اتاق از گمشو ارمان نکن صدا منو چیه؟اینجوري هاااچیه-

 ...بخوره بهت چشمم لحظهیه حتي نمیخوام

 شلوارک و تاپ نمیزدي،با حرفواین که پیش روز چند هاا:زد پوزخندي

 ...ببیني منو نمیخوایي حاال میومدي عشوه و میرفتي راه جلوم

 به هم من پوشیدن لباس و ببینمت،رفتار نمیخوان اره:گفتن بلند صدلي با

 هم نخواد میگردم،دلم شلوارک و تاپ با بخواد دلم نیست مربوط تو

 ...فهمیدي نمیپوشم

 استخونام کردم احساس که طوريبه شد زیادتر بازوم رو دستش فشار

 ...شکستیش وحشي کن ول دستم:میشه خورد داره
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 که دیوار به کوبوندم گفتم،محکم لبي زیر اخ که شد زیادتر دستش فشار

 مسخره این:غرید صورتم تو عصبانیت اومد،با بند نفسم کشید تیر کمرم

 ...کن تمومش بازیارو
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 ازت ببینمت بیرون،نمیخوان اتاقم از گمشو ارمان-

 ...ي..نت..لع..م..فر..تن..م

 اهمیتي ولي نمیکشه هم نفس کردم حس ايلحظه شد،حتي شل دستاش

 چون دادم هولش باز ولي بودي کمرم تو که دردي تمام با و ندادم

 و کشید تیر کمرم که دادم تکون خودم عقب چندقدم بود غیرمنتظره

 نفساي با شد،ولي جمع چشمام تو اشک شد مچاله درد از صورتم

 هم موفق که داشتم اشکم کردن مهار در سعي میکشیدم که عمیقي

 ...گمشو:گفتم میکرد نگاهم که ارمان به و کردم بلند شدن،سرم

 صداي با بیرون رفت و پایین انداخت سرش و کرد نگاهم دقیقه چند

 باریدن اجازه اشکام به و زمین رو نشستم خوردم سر در شدن بسته

 ...دادم

 نبود،نه قلبم شکسته هاتیکه از بدتر دردش ولي میکشید تیر کمرم

 ...نبود

 اینجوري بودم دور ازش که روزپنج از میکردم،بعد گریه و میزدم هق

 چجوري دارم انتظار هه زدم پوزخندي خودم میکرد،به رفتار باهام

 ...امچیکاره من دیگه داره اسو بره،تا امصدقه قربون و کن بغلم باشه

 تنهنیم حرصش پوشیدم،از لباسام و کردم پاک اشکان شدم بلند بزور

 شلوارک و داشت قشنگي همخوني مشکیم زیرلباس با که سفید جذب

 ...پوشیدم رونم وسط تا کوتاه جذب مشکي جین

 زدم،موهام مشکي رنگ هم دستامبه و جیغ قرمز الک پام ناخوناي

 ..زدم لبام به جیگریمو رژ دراخر و ریختم دورم و کردم سشوار

 میدم زجرت لحظه به لحظه ارمان اقا کن زدم،صبر ایینه تو پوزخندي

 ...ببیني خودت براي سرابي منو میکنم،تا اتوتشنه

 پایین رفتم و شدم خارج اتاق از برهنه پا و نپوشیدم فرشیامو رو خفش

 پاهاي روز زخما این باعث روز هموم که اوند،دختري دختر یه صداي
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 زخما رد زهرمار و کوفت و پماد هزارتا با خداروشکر شد،البته من

 ...خورده بخیه پام رون وسط و شدم پاک

 خاله میخنده هرهر داره و نشسته ارمان کنار اسو دیدم که پذیرایي رفتم

 ...بود مجله خوندن درحال اخم با هم

 فقط من و سمتم برگشتن همه که کردم بلندي سالم و کشیدم عمیقي نفس

 کرد،نگاه اسکن بدنم پایین تا باال از دیدم خودم رو ارمان شده میخ نگاه

 ...خاله تحسین از پر نگاه اسو،و متعجب

 راه چجوري که ها مهوني براي خاله هايگیريسخت و تمیرنا لطف به

 میرفتم و میکشیدم زمین رو پام خرامان خرامان برم

 تو پرنگ جیگري رژ با که بود لبام میخ ارمان نگاه سنگیني...سمتشون

 ...میومد چشم

 انگار که کرد،جوري نگاش سرد و نشست لبم رو پوزخندي

 ...نمیشناسمش

 بند کرد،نفسش مشتشون که فهمیدم دستاش نامحسوس لرزش از کرد یخ

 که بود حرف دنیا یه نگاهش ولي فهمیدم کشید که عمیقي نفس از رفت

 ...چشماش عمق تو نمیداد راه منو

 نگاش میکردم حس خودم رو هم اسو خیره نگاه نشستم،حتي خاله کنار

 رو لبخند کردم،دیگه نگاش وجودم سردي و تفاوتيبي تمام کردم،با

 ...میشد ترعمیق من لب رو پوزخند و نبود لباش

 اشناییمون اول روز که جان،ببخشید اسو بهبه:گفتم صدام تو تمسخر با

 ...بخور همبه شما خلـــــــــوت شدم باعث و شد اونجوري

 اسو به اهمیت کرد،بي نگام حرص با ارنان که کشیدم قصد از خلوت

 حالت کهانشاال دیگه اتفاق داره عیبي چه عزیزم نه:گفت که کردم نگاه

 ...خوبه
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 تکونش ناز باش،با ارمان چشم تو که باال اوردم جوري پاهامو

 اونم مونده بخیه جاي البته نمیشه،که این بهتراز که میبیني امــــم:دادم

 ...نشدني فراموش برام میمونه یادگاري نیست مهم زیاد

 زدن،و زنگ که کردم دراز پاهام که داد تکون سرشو و زد لبخندي

 ببینم کن صبر امیلي:اومد جیمز داد و امیلي جیغ صداي بعد دقیقه چند

 ...هااامیري در کجا

 ولي امیلي دلخسته عاشق چون نمیشه که فردریک،جیمز خنده صداي و

 ...فردریک با

 پرید امیلي که در جلو رفتم شدم بلند و زدم خبیثي لبخند فکر این با

 ورقلومبیده چشماي با و زد خشکش بادیدنم که پشتم بیاد خواست داخل

 ...شدي خوشگل چه عوضي:کرد نگاهم

 گرفتمت،حاال اها:کرد بغلش پشت از جیمز یهو که زدم بهش چشمکي

 ...برات دارم میکني مسخره منو دیگه

 نگاه منو و کرد بلندش دستاش رو امیلي جیغايجیغ به توجهبي و

 ...کردي خوشگل خانوم یسنا بهبه:زد لبخندي و کرد نگاه کرد،لباسم

 ...بووودم-

 ...لعنت منکرش بر:جیمز

 تا داشت دید ورودي در به پذیرایي پذیرایي،چون سمت رفت و

 ...داخل اومد فردریک

 نگاهم شده مات و کرد بلند سرشو من سالم با که بود پایین سرش

 مثل منو نیست،و هیچي ذهنش تو وگرنه کرده تعجب کرد،میدوستم

 منو همکالسي کاتیا زندگیش عشق تنها و داره دوست خواهرش

 ...امیلي

 ...عشقم سالم:بعلش پریدم زدم شد،جیغي شروع خب
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 ...بود هوامونده رو دستاش و بود زده خشکش بیچاره

 به میکنم کني،کمکت کمکم اگه:گفتم زیرگوشش و بوسیدم گونشو اروم

 ...بازیگري اترشته خیرسرت بازیکن نقش کوچولویه بگي،فقط کاتیا

 نگاه ترین مظلوم با و کردم اشاره ارمان به چشم به کردم بلند سرم

 پس دارم دوست ارمان که میدوستن هابچه کردم،همه نگاش ممکن

 ...میدونست هم فردریک

 بازي پسري غیرت با بد:گفت اروم و زد شیطوني لبخند دید که نگاهم

 ...میکني
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 ...میکني؟ کمکم:کردم نگاش و کردم جمع لبام

 توهم دادي قول بگذرونه،ولي بخیر عاقبتمون و اخر خدا:فردریک

 ...کني کمکم

 ...فردي عشقتم باشه،واایي:دادم تکون سرمو

 اولین اممم:گفت ارون و کرد حقله کمرم دور دستش و خندید

 وفردریک رادش یسنا رادش،بازیگران یسنا نامه،کارگردانفیلم

 ...ارام اتریاد،ارمان

 امم:گفت شیطون شد،فرد کشیده سمتمون به همه نگاه که زدم قهقه

 ...نکني پرپر مردمو شدیا،پسرخوشگل

 ...کنم بیچارش میخوام:خندیدم

 ...کن رحم اوه،خدا اوه:فرد

 بود،به حلقه کمرم دور هم فرد دست بقیه سمت رفتیم باهم و خندیدم

 ...میکرد نگاه فرد دست و من به غلیظي اخم با که کردم نگاه ارمان
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 از جفتمون االن کني کن،ولش رحم خدا نچنچنچ:گفت زیرگوشم فرد

 ...میکن اویزون سقف

 ترغلیظ اخمش که زد عاشقونه حرف کرد فکر ارمان که خندیدم

 ...نمودم حفظ ظاهرم ولي ترسیدم شد،منم

 اینکه بعد رفت،اوه ايغره چشم بهم خاله که نشستیم مبل رو رفتیم باهم

 ...الکاتبینکرام حسابم برن مهمونا

 با که نلسین سمت برگدوند روي و گرفت خندش که کردم نگاش مظلوم

 ...ههه میاد بدش دختره از اینم میکرد،عه نگاه اسو به اخم

 نگامون تعجب با هم جیمز و امیلي بودم داده لم فرد بغل تو

 ...زدم پوزخندي که کرد اشاره ارمان به ابروچشم با میکردن،امیلي

 ...نمیکنید معرفي:اسو

 ...بنده عزیزم،عشق بله،فردي اوه-

 بود شده کبود افتاد،بدبخت سرفه به میخورد قهوه داشت که امیلي یهو

 ...کرد سرفه قدراین

 عه(گفتم بلندتر و)برسرت خاک:زدم.لب که اورد باال تعجب با سرش

 ...بخور ادم مثل میگم بهت من نچنچنچ شد خوبي،چت امیلي

 چرا حاال:گفت گوشم زیر گرفت خندم منم که شد بلند فرد خنده صداي

 ...میبري مارو خواهر ابرو

 ...شد کبود قیافش شده چجوري نیگا خب،ضایع کنم یکار

 باز ولي دراومد اخش پهلوش تو کوبیدم ارنج با که زد قهقه باز

 ...میخندید

 ابروهاش گفتم که میشد،طوري ترغلیظ هرلحظه هم ارمان اخماي

 ...دماغش نوک چسبید
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 کال هم اسو چسبوندم فرد به بیشتر خودمو بهش اهمیت بي

 ............خنثي

 و خاله هايغرهارمان،چشم ما،اخماي هايخنده با روزاون که خالصه

 ...گذشت من هاياهمیتي بي

 عصبانیت و بودم فرد کنار ايبهونه هر به من و میگذشت روز هر

 ...میشد بیشترلحظه هر ارمان

 قبل روز از ترعاشق ترمهم همه از و ترتفاوتبي و سردتر من و

 ...میشدم

 شده شروع من کمک حاال بیرون بریم کاتیا و فرد با امروز بود قرار

 ...بود سرد هوا...برسن بهم دوتا این کمکم که بود

 ...شکالتیم چرم کت به خورد چشمم که بپوشم چي کردم فکر

 تیپم ايقهوه بوت و ايقهوهکرم بافتلباس و کرم شلوار با داشتم برش

 ... بود زمستون کردم،اخراي کامل

 اتاق از من با همزمان هم ارمان که بیرون زدم اتاق از و برداشتم کیفم

 ...شد خارج

 سوییچم برداشتن  پایین،بعد رفتم و شدم رد کنارش از بهش توجه بي

 ... کاتیا دنبال رفتم و شدم ماشین سوار بیرون رفتم

 و زدم ترمز ایناکاتیا خونه بودیم،جلو گذاشته قرار کافه یه تو فرد با

 ست ولي بود من مثل پایین،لباسش اومد که زدم زنگيتک بهش

 ...سفید ايسرمه

 ...عشقم سالم:شد سوار

 ...عشقش سالم:خندیدم

 ...مرض:کاتیا

 ...میریم کجا:گفت که افتادم راه و خندیدم
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 ...بیرون میریم فردجووونت با:گفتم شیطنت با

 ...یسنااااا:شد سرخ

 ...زد بازوم به مشتي غرغر با که خنده زیر زدم بلند

 ...گذاشتم مالیم اهنگ یه کردم روشن سیستم

 رفتیم ورودي در سمت کردیم شدیم،حرکت پیاده رسیدیم کافه به

 ...داخل

 تو سرش که دیدم ايچهارنفره میز پشت فردریک و چرخوندم چشم

 ...گوشي

 بود انداختهگل لپاش و بود شده فرد میخ که کردم نگاه کاتیا به

 ...اَخیییییي

 سرت خیر نکن نگاه اینجوري بکش خجالت:سرش تو زدم خنده با

 شخصیت فعال نکن غش دیدي و فرد دادم توضبح برات ساعتسه

 ...من مقابل

 تقصیر مگه چهمنبه خب میزني،عه چراوحشي:رفت بهم ايغرهچشم

 ...من

 ما متوجه فرد که نشستیم میز سمت رفتیم و دادم تکون سري خنده با

 ترعمیق لبخندش کاتیا دیدن با و لبخند من دیدن با کرد بلند سرش شد

 ...شد

 ...هاایشاال،ضایع کنم جفتتون برسر خاک اي

 ...ارمان یسنا،:گفت من سمت اروم فرد که بود ورودي در به پشتم من

 کرم منم...داره کاري قرار یه اینجا میدونستم دادم تکون سرمو

 ...بدم حرصش اومدم فعال همیشه درونم اسکاریس
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 کنم فکر که اقایيیه سمت میرفت محکم قدماي با که خورد بهش چشمم

 پوشیده دوختي خوش مشکي شلوار بود،کت قراردادش مقابل طرف

 ...بود

 هنوز بود،ولي من رويروبه کامل که طوري میز پشت نشست

 ...ندیدتم

 به برگرده اینکه قبل و کرد حس نگاهم سنگیني که کردم نگاش خیره

 از محکم کاتیا که بوسیدم و گرفتم دستم بین دستاش و دوختم چشم فرد

 ...فشردم همبه چشمام درد از که پام به زد میز زیر

 ...وحشي:گفتم اروم

 ...مرض:کاتیا

 ...چي؟ حاال خب:گفت فرد که میکردم حس هم ارمان نگاه سنگیني

 عملیش میخوام حاال بودم داده قوليیه تو به امروز من هیچي-

 نقش داریم ما که ماهیک از بیشتر دیگه بسه بشه میخواد که کنم،هرچي

 ...کنیم بازي سلاير این اخر قسمت که وقتش...میکنیم بازي

 ...سلاير پایاني قسمت من خداي اوه:خندید
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 ..کوفت-

 ...نه؟ یا خوش پایانش حاال دیگه میگم راست:فرد

 فرد به مخاطب و میزد حرف مرده با داشت که کردم نگاه ارمان به

 ...داره فیلم این اصلي نقش به بستگي:دادم جواب

 این که بود وقت شدیم،خیلي چشم توچشم گه کرد بلند سرش ارمان

 ...بودم کرده گم چشماش تو ارامش
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 ...بزنیم قدم بریم بیا:گفتم کاتیا روبه و شدم بلند حرکت یه تو

 ...شرکت میرم منم پس:گفت کردم نگاش که بگه چیزي خواست فرد

 قبول نظرتبه:کرد زمزمه زیرگوشم و بوسید گونمو فرد شدن بلند

 ...میکن

 ...نکن شک-

 کاتیا منو شد، خارج کافه از کاتیا با کوتاهي خدافظي بعد و زد لبخندي

 ...شدیم خارج کافه از هم

 ...بریم؟ پارک این تا پیاده-

 به و بود پایین سرم کردیم حرکت اروم اروم داد،باهم تکون سرشو

 !...کاتیا؟:میکردم نگاه قدمام

 ..هوم؟:کاتیا

 ...چیه؟ فرد راجبع نظرت-

 ...منظور؟:شد همراه باهام باز ولي ایستاد

 ...میدوني خودت-

 ...دختري هر ارزوي خوشتیپ خوب بگم،پسر چي:کشید عمیقي نفس

 ...نیست؟ تو ارزوي-

 ...برسي چي به میخوایي:کاتیا

 ...دوطرفه عشق-

 ...چیه؟ منظورت:کردم بلند سرمو ایستادم جلوم اومد

 ...بگو تو-

 ...بگم خب،چي خب:پایین انداخت سرش

 ...داري؟ نه؟دوسش ؟یااره کلمهیک-
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 ...اره..خب..خب:کرد مني من

 پنجمین:کردم بلند سرش و زیرچونشو گذاشتم دستم و زدم بهش لبخندي

 (...هستن گالب گل دوستان دیگه چهارتاي)دوطرفه زوج،عشق

 ...چیه؟ منظورت:کاتیا

 ...عاشق؟ که داد تشون رفتاراش با هم فرد که نیست واضح-

 ...یسنا؟ میگي راست:کرد نگام بارون ستاره چشماي و تعجب با

 خوشحالم خیلي یسنا وااایي:بغلم پرید کشید جیغي که دادم تکون سرمو

 ...خداجونم دارم،واااي دوسم واقعا یني نمیشه باورم خیلي،اصال

 باال خوشي از و میزد جیغ خودش براي خلوت پارک و بود شب چون

 ...میپرید پایین

 نفس و کردم بلند سرمو و زدم عشقش و خوشي همه این به لبخندي

 عشقشون به دوستام همه شکر کرمتو جون خدا اخ کشیدم عمیقي

 ...سینگل موندم من فقط رسیدن

 ...که بودم فکر تو

**** 

 [یاسمــــــین]

 ...مامااااااان-

 ...چیه یامان:مامان

 امیر با میخوام کجاس صورتي مانتو اون که زشته،میگم مامان عه-

 ...بخریم عروس لباس برم

 ...کمدت تو:مامان

 ...پوشیدم برداشتم مانتو اینجاس،سریع اها گشتم و کمد سمت دوییدم



 زادهتدوین:فاطمه عابدین  mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 کفشام زدم صورتي رژ و چشمام به کشیدم سرمه اینه جلو رفتم

 ...بیرون دوییدم برداشتم پوشیدم،کیفم

 عروسي قرار چون شمال بیرون،اومدیم رفتم و کردم خدافظي مامان از

 ...بگیریم ساحل تو

 ...سالم:شدم سوار

 ...خانمم سالم:امیر

 گرفت دستم امیر که دادم تکیه شیشه به افتاد،سرم راه و بوسید گونمو و

 ...بزنم لبخندي شد باعث

 که شد قرار...میشم امیر براي من رسما هفته اخر باالخره نمیشه باورم

 ...بگیریم باهم عروسي و عقد

 گرفتن براي اخر سال دیگه سال و شد تموم امتاحانامون باالخره

 ...لیسانس

 به زده زنگ که هم بار اخرین و ندارم خبري یسنا از وقته خیلي

 ...عروسي براي کردم دعوتشون بزرگخاله

 لبخندي کردم نگاه امیر به و اومدم بیرون فکر از ماشین ایستادن با

 ...رسیدیم شوپیاده:زد

 لبم رو از االن تا صبح از که لبخندي باهمون و دادم تکون سرمو

 ...مزون سمت رفتیم نشده پاک ايلحظه

 لباس مخصوص که دومطبقه برد مارو و استقبالمون اومد جعفري خانم

 ...عروس

 که دیگه اتاق یه بردن خودشون با هم منو و اتاق یه تو فرستادن امیر

 ...بود عروسلباس از پر

 بپوشم،با تا سمتم گرفت دراورد عروسيلباس رگال تپ از دختره یه

 که اتاقي وارد شدیم رد پرده یه جلو از و...پوشیدمش کمکش



 زادهتدوین:فاطمه عابدین  mydaryaroman@ کانال: دریای رمان

    است محفوظ رمان دریای نزد کتاب این حقوق تمام                         
 

 مبل رو هم امیر و ایستادم اونجا من که سکو به و بود ایینه سرتاسرش

 ...بود نشسته اينفرهتک

 ...برقيزرقو و پفي لباش کردم،یه نگاه لباس

 ...نه گفت سر با که کردم نگاه امیر به

 لباس ایستاده ایینه داد،جلوي بهم دیگه لباس به و دوباره اتاق تو رفتیم

 کلوش حالت بعدبه اون از و تنگ زانو باالي تا که ماهاي مدل دملته

 هم سینش روي...داشت پف کوچولویه و بود شده کار تور تیکهتیکه

 ...شیک و ساده بود شده دوزيسنگ

 ...میکرد نگام برانگیزتحسین نگاه با که کردم نگاه امیر به

 ...اومد خوشتون:جفعري

 ...خوشگل خیلي اره:گفت که شدم خیره امیر به

 و کردم عوض کردیم،لباسم انتخاب همون پس بود اومده خوشم منم

 ...سفید بزرگ جعبه یه تو گذاشتن عروسم لباس

 گذاشتم شدیم،لباس خارج مزون از لباس پول پرداخت و تشکر از بعد

 ...شدم سوار و عقب صندلي

 ...بخریم شلوارکت تو براي بریم حاال خب-

 ...کجا نمیدونم سمت کرد حرکت و داد تکون سرشو

 نگه بود مردونه لباس همش که بزرگي فروشگاه جلو ساعتنیم بعد

 ...داشت

 مغازه سمت رفت مستقیم شدیم،امیر پاساژ وارد باهم و شدیم پیاده

 ...بود مختلف شلوارهايکت از پر که ايدودهنه

 همسرم سام:کرد معرفي منو و کرد علیکسالم مغازصاحب با

 ...یاسمین
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 ...خوشبختم:سام

 ...همچنین-

 اول بپوشه،ست تا اورد مشکي شلوارکت دودست امیر براي سام

 ...پرو اتاق رفت و برداشت

 بود،با شده محشر تنش تو که دوختيخوش شلوار اومد،کت چندمین بعد

 مشکي کروات و سفید پیراهن یه و چرخوندم سر کردم نگاش ذوق

 ...بپوشه دادم کردم انتخاب براش
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 مرگ ذوق بود،داشتم شده محشر بیرون اومد دقیقهچند بعد و داخل رفت

 ...امیر عالي وااایي:سمتش پریدم ذوق میشدم،با

 ...پسر شدي محشر عالیه خیلي اره:سام

 .........کن عوض لباسش تا رفت و داد تکون سري خنده با هم امیر

 کفش جفتبخریم،یه کفش براش رفتیم خدافظي بعد و کردیم حساب پول

 ...بخوریم نهار تا رفتیم و شدیم ماشین سوار و خریدیم هم مشکي ورني

 رستوران وارد و شدیم پیاده باهم داشت نگه سمتي رستوران یه جلو

 کوچکي حوض کنار رستوران باز فضاي تو بزرگ تخت یه رو شدیم

 ...گرفت سفارشاتمون و اومد نشستیم،گارسون

 تو کشید منو گرفتو دستمو که کردم ارتزدیک امیر به خودمو

 ...سینش رو گذاشت بغلش،سرمو

 رسما که مونده دیکه روزسه فقط نمیشه باورم خوشحالم خیلي امیر-

 ...بشیم همدیگه براي

 عمرت اخر تا که بشه خانومم،باورت بشه باورت:بوسید موهام روي

 ...مني مال
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 ...نکني رودل اقاهه اوهوع:گفتم شیطنت و خنده با و کردم بلند سرمو

 ...نترس،کوچولو:زد بینیم به ايضربه

 ...کوچولویي خودت:گفتم حرص با و زدم بازوش به مشتي

 توش مخلفات و سفره که بزرگي سیني به پسري که موقعي تا خندید

 ...اومد بود

 ...بچین وسایل پسره تا گرفتم فاصله و اومدم بیرون امیر بغل از

 به کردیم شروع و اومد غذاهامون با دیگه یکي رفت اینکه بعد

 .........خوردن

 ...خونه رفتم و شدم پیاده ماشین از خدافظي یه با و بوسیدم امیر گونه

 خالي امیر خونه پیش جهاز،هفته خرید رفتن مطمئنن و نبود کسهیچ

 باباش که بود امیر مجردي خونه اون چون بچینن من جهاز تا کردیم

 ...بود داده کادو تولدش

 ...برد خوابم و کشیدم دراز تخت رو و اتاقم تو باال رفتم

                       *** 

 ...کشید موهام که قدراین میدم جون دارم ارایشگر دست زیر صبح از

 ناخناي جون بود افتاده یکي صورتم، میکرد،یکي کار موهام رو یکي

 ...وپام دست

 شد،بلند ِسر نشیمنگاهم رسما که نشستن وقفهبي ساعتپنج بعد باالخره

 ...بپوشم لباسم ارایشگر کمک با شدم

 ...میشد حاضر داشت دیگه اتاق یه تو هم یسنا

 ...زدم قهقه ذوق از خودن دیدن با و ایستادم اینه جلوي پوشیدم کفشام

 ریمل و چشمخط حصار بین ایمتیله ابي چشماي بودم شده عالي

 ...میکرد خودنمایي لبم رو قرمزي رژ و بود داده نشون تربزرگ
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 اون تو که یسنا به شده خشک و مات و برگشتم نفریه هايقدم صداي با

 ...بود شده محشر قرمز  دکلته لباس

 انگارنه شدي،انگار خوشگلچه سگتوله وااایي:کردم نگاش ذوق با

 ...من عروسي امشب

 ...شدي زشت تو نکه حاال:کرد نثارم کوفاي و خندید

 ...هاااعروسم مثال کردي فکر چي پس امم:زدم چرخي

 ...ماشاال:کرد بغلم اومد خنده با

 ...گردنم انداخت بود برفدونه طرح که طال گردنبند و

 شنلم یسنا کمک با...اومده دوماد گفت ارایشگر که زدم لبخندي بهش

 داخل اومد بدو بدو بردارفیلم اول که شدم امیر منتظر در جلو و پوشیدم

 تو که قرمز رز گلدسته و مشکي شلوار کتاون با امیر بعدش و

 ...شد وارد میکرد خودنمایي دستش

 زیر گذاشت شدم،دستش نزدیکم اروم ارون امیر که پایین انداختم سرمو

 تو گذاشت گلدسته و بوسید لبخند با پیشونیمو و کرد بلند سرم و چونم

 ...دستم

 ...عاالي بود عالي:فیلمبردار

 جفتمون صدقهقربون و اومد اسوند با ارایشگرد گه زدم بهش لبخندي

 ...کرد شاباش پنجاهي تراول دوتا ارمان رفت،و

 گرفت لباسم دنباله سرمونپشت هم یسنا شدیم خارج ارایشگاه از اروم

 رفت خودش تند تند و بست و در یسنا و ماشین تو نشستم امیر کمک با

 ...کرد حرکت بوقي تک با و شد سوار و ماشین سمت

 شادي اهنگ و کرد روشن سیستم کرد حرکت و نشست هم امیر

 ............گذاشت
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 پارک حیاط تو خونه،ماشین سمت کردیم حرکت و شدیم خارج اتلیه از

 پشتي در از و حیاط پشت رفتیم...نبود کسي شدیم پیاده اروم و کرد

 جيدي شد،و بلند مهمونا همه دست و جیغ صداي که ساحل سمت رفتیم

 ...کرد پخش شادي اهنگ هم

 و عروس هايصندلي میرقصیدن،رو هم هابعضي و میزدن دست همه

 ...کرد شروع عاقد و شد قطع اهنگ که نشستیم داماد

 پیشونیم به داد،قران دستم قران و انداخت سرم سفیدي چادر مامان

 ...”واقعه” سوره کردم باز قران و کردم دعا و چسبوندم

مَ  و النِکاحَ  أَحلَّ  الذي هلل ِلحمدُ : عقد خطبه خوندن کرد شروع عاقد  َحرَّ

نا، و الس فاحَ   بالرأفه آنَسُهم و الِشقاق، و الِفراق بعدَ  القلوب بینَ  اَلَّفَ  و الز ِ

لوهُ  ثم الَصالحِ، و  .الکرام البََررهِ  آله و محمد   سیدنا علي السالم و الص 

 

اِلحینَ  وَ  ِمْنُکمْ  آاْلَیامي اَْنِکُحوا وَ :  تعالي و تبارک هللاُ  قال و  ِمنْ  الص 

 َعلیم   واِسع   َوهللاُ  فَْضِلهِ  ِمنْ  هللاُ  یُْغنِِهمُ  فُقَراءَ  یَُکونُوا اِنْ  اِمائُِکمْ  وَ  ِعباِدُکمْ 

نْ  لَُکم َخَلقَ  أَنْ  آیَاِتهِ  َوِمنْ ( 32 آیه نور)  إَِلْیَها ل ِتَْسُکنُوا اأَْزَواج   أَنفُِسُکمْ  م ِ

َودَّة   بَْینَُکم َوَجعَلَ   }??{َیتَفَکرون ل ِقَْوم   ََلیَات   ذَِلکَ  فِي إِنَّ  َوَرْحَمة   مَّ

 

 , ]??.??.?? ??:??[آرمان?یسنا

 َعنْ  َرِغبَ  فََمنْ  ُسنَّتِي الن َِکاحُ (:  آله و علیه هللا صلي)  هللا رسول قال و

ج َمنْ (: ص) قال و. ِمن ِي َفلَْیسَ  ُسنَّتِي  هللاَ  فلَیت قِ  دینِهِ  نِصفَ  أَحَرزَ  فَقَدْ  تََزوَّ

 ...الباقي الِنصفِ  في

 مکرمه دوشیزه:پرسید اول بار براي عاقد که بوسیدم و بستم قرآن کتاب

 معلوم مهریه با شمارا میدهید وکالت بنده به ایا حضرتي یاسمین خانم

 شمندان و ایینه یک رز، گل شاخه????ازادي، بهار تمام سکه????
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 نیازي امیرحسین جناب دائم عقد به مجید هللا الکرام جلد یک و

 ...وکیلم؟ دربیارم،بنده

 ...بچینه گل رفته عروس:ثنا

 ...وکیلم؟ بنده ایا دوم بار براي:عاقد

 ...بیاره گالب رفته عروس:اوینا

 ...وکیلم:عاقد

 ...میخواد زیرلفظي داره ناز عروس اقا:یسنا

 سفره سر از شد خم رفتم،امیر یسنا به غرهچشم یه من که خندیدن همه

 و دستبند که بود طال سرویس کرد بازش و برداشت مخملي جعبه یه

 ...گردنم انداخت گردنبندش

 ...وکیلم اخر بار براي:عاقد

 و پذرم و مادر اجازه با:پایین انداختم سرم و کشیدم عمیقي نفس

 ...بله مجلس ترايبزرگ

 شد،بعد بلند همه جیغ و سوت صداي و ترکید افردا بین سکوت یهو

 جواب اشمردونه بم و محکم صداي با که پرسید امیر از عاقد

 ...بله:داد

 از کنیم،بعد امضا تا داد بهون ايگنده دفتر عاقد که زدن دست همه باز

 ...رفت و گفت تبریک امضا

 عسل مراسم از بعد دادن هامونکادو و گفتن تبریک بهمون اومدن همه

 سمتم اومدن هم دخترا وسط ریختن همه و گذاشتن اهنگ..و شربت و

 ...وسط بردن خودشون با منم کردن بلندم گرفتن دستمو

 میز ساحل شام،تو موقع تا دراوردیم بازي چل و خل و رقصیدیم کلي

 ...ایستاده البته باشنراحت مهمونا که بودن چیده
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 مهمونا و شد تموم مهموني که موقعي تا رقصیدیم دوباره هم شام از بعد

 سمت رفتن بخیريشب بعد اوناهم که هامونخانواده موندیم فقط رفتن،و

 ...ویال

 اهمیت ارمان به اصال که بود بهش هواسم مهموني اول از که هم یسنا

 بشي بختخوش:بوسیدم و نزدیکم اومد بود تفاوتبي خیلي و نداد

 ...گلم خواهر

 ...کجا:گفتم که بوسید هم امیر

 ...بشین خوشبخت برم قربونتون تهران برمیگردم امشب+

 سرشپشت که ارمان به ايغرهچشم با خدافظي از بعد که زدم لبخندي

 ...بره و کن عوض لباساش تا ویال سمت رفت بود

 ...بشین خوشبخت باسه مبارک:ارمان

 ...مرسي-

 ...شماس نوبت بعدي نفر ایشاال:امیر

 ...کرد اشاره میشد دورتر هرلحظه که یسنا به چشم با بعپ

 ...نمیشه اصال یسنا و من عمرا هه:زد پوزخندي ارمان

 ...چرا؟-

 ...داري توقعي متنفر،چه من از یسنا:ارمان

 میزد ارمان به نسبت بودنش مجنون از دلم که یسنا اخه کردم تعجب

 ...چیشده؟ حاال

 ...امیر منو موندیم و رفت و کرد خدافظي هم ارمان

 ...کنیم؟ روشن اتیش-

 ...االن:امیر

 ...اره-
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 حیاط از رفت و کرد شل کرواتش دراورد کتشو و داد تکون سرشو

 ...کرد روشن اورد چوب

 کنار رفتم و امیر کت کنار انداختم دراوردم سرم تور و کفشام منم

 منتقل بهم خوبي خیلي حس امبرهنه پاهاي با اب موجاي اب،برخورد

 ...میکنه

 شد حلقه دورم امیر دستاي که کشیدم عمیقي نفس و کردم باز دستام

 ...شدي خودم مال باالخره:شونم به داد تکیه چونشو

 ...بود بودن،هستم،خواهم:دستاش رو گذاشتم دستام

 خندیدم،گذاشتم بلند بلند که چرخوندم کردو بلندم یهو و بوسید گردنمو

 ...اتیش کنار رفتیم باهم زمین رو

 به و اششونه به دادم تکیه سرم بغلش تو کشید هم منو و نشست امیر

 ...کردم نگاه دریا

 ...چیه ارزوت:امیر

 عاشق دو رسیدن ارزوم تنها:شد رد که کرد اشاره داردنباله ستاره به و

 ...بهم دیگه

 ...برم مهربونم خانمقربون:بوسید گونمو

 بهم امیر که ممنونم ازت جون خدا آه کشیدم عمیق نفس و بستم چشمام

 ...ممنونم دادي

 امشب »

 تو روي به نظر

 ...« تََرست خوش خواب از

 ...افریدي عشقو خدا،که مرسي

 ...........................مرســــــــي
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**** 

 [یســنــــــــــــا]

 [بــــعــــد مـــــــــاه ســـــــه]

 العادهفوق عروس لباس تو که کردم نگاه امیلي و کاتیا به خوشحالي با

 ...بودن شده

 عروسي از ماه من،سه خل از ترخل دوستاي دوتا این عروسي امروز

 اومدن دنیابه از هم هفتهیه و ثنا شدن حامله از ماه میگذره،یه یاسمین

 ...اوینا کوچولو دختر

 روزه هر هايعصبانیت سرد،و و تفاوتبي همیشه مثل منم رفتار

 ...مجلس چغندر برگ کال که هم اسو ارمان

 با نمیشه ولي میگه عقلم خالف قلبم که نیستن،البته مهم برام دیگه اصال

 ...بشه خورد هم غرورم نمیخوام شکسته که رفت،قلبمپیش احساس

 سنت به هستن مسلمان هم ایناامیلي چون عروساشون دنبال اومدن پسرا

 ...میگیرن عقد پیغمبر

 پشتي باغ تو عمارت،عروسي سمت کردم حرکت و شدم ماشین سوار

 ...میشد برگزار عمارت

 مشکي شب دکلته بپوشم،لباس لباسم تا داخل رفتم و کردم پارک ماشین

 ...بود شده دوزيسنگ سینش رو که ساده

 دستش داخل اومد خاله و شد باز در که بشم خارج اتاق از خواستم

 جوونیمو خاطرات یادته یسنا:کرد نگام لبخند با بود عکس قابیه

 ...موند نصفه کردم تعریف

 نزاشت مزاحم پرستار نباشه یادم میشه مگه دادن،اره تکون سرمو

 ...میشه چي اخرش بفهمم

 ...داد نشونم عکس قاب و تخت رو نشوندم و گرفت و دستم
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 , ]??.??.?? ??:??[آرمان?یسنا

 روز اون:گفت که کردم نگاه خاله به لبخند با بود فرهاد عمو عکس

 شدیم کرد اعتراف بود عاشقم شدم،اونم عاشقش دیدمش چشمهلب وقتي

 خوشحال هامونخانواده...روستا اهالي همه زبون سر شیرین و فرهاد

 روسیه اومدیم فرهاد گفته به و کردیم ازدواج وصلت این از بودن

 اون بعد اومد دنیابه من دوم کرد،بچه ازدواج خواهرم شدم،که حامله

 اثر بر هواپیماشون اما هلند به رفت کاري براي فرهاد افتاد اتفاق

 هفته یه...میکنه دور عشقم از همیشه منو و میکنه سقوط شدین طوفان

 خالتو و مادرت مادربزرگت...حاملم دخترم سومین فهمیدم که هم بعدش

 فوت مادربزرگت وقتي...اتخاله هم اخري و داییت شد،بعدش حامله

 با اومدین دنیابه شما بود،بعد سالشیه یگانه و دوساله کیوان کرد

 و کردم انتخاب اسماتون...بود تربزرگیاسمین که ماهسه سنياختالف

 ...برمقربونت مني پیش سالسه تو که االن تا ایران برگشتین شما

 این از دست نمیخوایي تو:بوسید پیشونیمو و کرد بغلم که زدم لبخندي

 !...برداري؟ بودنت تفاوتبي

 ...نداره دوسم که دیدي خاله کنم چیکار-

 ...ببیني نتیجشو تا کن دختر،صبر نکن قضاوت زود گفتم صدبار:خاله

 که شدم خارج اتاق از و پوشیدم رفت،کفشام و گذاشت خماري تو منو و

 ...شدم ارمان سینهبهسینه

 حرف باهام چشماش با کردم،لعنتي نگاه چشماش تو کردم سرموبلند

 (...نفهم)نمیفهمیدم من ولي میزد

 دوییدم سریع بود دهنم تو شدم،قلبم رد کنارش از و برگردوندم سرمو

 داماد و عروس که فهمیدم اهنگ و جیغ صداي از حیاط طرف

 ...اومدن
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 انداختم سرمو و ایستادم گوشهیه منم میخوند عقد خطبه داشت عاقد

 ...کنم چیکار پایین،خدایا

 ولي باشم تفاوتبي دارم ارمان به که عشقي همه این دربرابر نمیتونم

 ...بده صبر بهم خودت خدا آه نداره دوسم که میدونم

 داد کاتیا از خاستگاریش خبر و اومد فرد که روزي اونبه کردم فکر

 چشماي تو خوشحالي برق یه من و کردن تعجب همه قدرچه روزاون

 ...خداجونم اخ باشه داشته دوسم میشه یني دیدم ارمان

 برسم عشقم به...رمانا،مثل تو دختراي ادما،مثل همه مثل منم میشه چي

 ...بشه؟ که میشه؟میشه یني

 فهمیدم دست و جیغ صداي با بود آه شبیه بیشتر که کشیدم عمیقي نفس

 شدن کشیده با منم وسط ریختن رفته،همه عاقد و دادن رومله بله که

 ...رقصیدم وسط رفتم نلسین توسط دستم

 و عروس دونفره رقص بعدش و شام موقع تا زدیم جیغ رقصیدیم کلي

 که ارمان و اسو به خورد چشمم که وسط رفتن هم هازوج بقیه...داماد

 چشمش اسو کا کردم نگاشون زدمو تلخي میرقصیدن،لبخند داشتن

 ...من به خورد

 و ارمان با دیگه مهموني اخر تا کردم،و نگاه بقیه به و چرخوندم سرمو

 ...نکردم نگاه اسو

 دراز تخت رو و اتاقم تو رفتم بخیريشب با منم شد تموم عروسي

 ...برد خوابم سریع که کشیدم

                    *** 

 لیسانس شد،فوق تموم باالخره کردم نگاه دستم تو تقدیرلوح به ذوق با

 ...شدم التحصیلمعماري،فارغ
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 جیغ با و برداشتیم کالهاشون دانشجوها تمام گرفتن عکس از بعد

 ...زدندست به کردیم شروع باال انداختیم

 بقیه و خاله به خنده و ذوق رسید،با پایان به باالخره تالش سالهفت

 ...میکردن تشویقم لبخند با که کردم نگاه

 ماشاال؛باالخره دخترم ماشاال:بوسید گونمو سمتم اومد و شد بلند خاله

 ...میگم تبریک شدي موفق

 لبخند با و بود اومده هم ارمان حتي کردم تشکر و کردم نگاش لبخند با

 باید بود من جاي هرکسي االن نمیدونم...نبود اسو ولي میکرد تشویقم

 دختردو اینکه با داشتم دوسش من راستش ولي میومد بدش اسو از

 ...بود مؤدبي و خونگرم دختر ولي بود عشقم

 شد خونه،تموم برگشتیم ایناخاله با و کردم تشکر استادا تمام و مدیر از

 میخوام که شدم معمار یه االن من و استرس و خوندن درس هرچي

 ...کنم خدمت کشورم براي و برگردم

 بلند ذوق با که شد بلند دست و جیغ صداي یهو شدم وارد وقتي رسیدیم

 ...بودن اومده همه...و یاسمین و اینامامان زدم قهقه

 هم یاسي و میخندیدم بلند یاسمین بغل بوسیدمشون،تو و بغلشون پریدم

 اورینا و گفتم تبریک هم کوچولومونمامان به...میاورد در بازيمسخره

 ...رفتم اشصدقهقربون گرفتم بغلم اروین و اوینا کوچولو دختر

 شدم ارمان چشم تو چشم چه کردم بلند سرمو کردم حس نگاهي سنگیني

 شدم مشغول مهمونا با و پایین انداختم سرمو...میکرد نگاهم لبخند با که

 براي بود خاله سوپرایز مهموني این و بود برقص و بزن شب تا

 ...من شدن التحصیلفارغ

 اتاقم،عرق تو رفتم بخیرشب با منم هتل رفتن اینامامان هم شام از بعد

 اومدم مختصري دوش بعد و حموم رفتم و دراوردم لباسام بودم کرده
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 تخت رو و پیچیدم سرم دور هندي مدل روحوله پوشیدم لباسام بیرون

 ...برد خوابم کشیدم دراز

 امروز اینامامان خاله گفته به و خوردم کامل صبونه شدم بیدار صبح

 ...ترکیه مسافرت رفتن هم وامیریاسمین ایران رفتن

 نیومدن هم هنوز...پاریس بودن رفته عسلماه که هم ایناکاتیا و امیلي

 ...پروهابچه هفتهیه بهشون گذشته خوش

 درد دستتون:شدم بلند...کنم زويپیاده یکم کردم هوس صبحونه بعد

 ...نکنه

 ...کجا؟:خاله

 ....خاله رويپیاده میرم:زدم داد هاپله سمت میرفتم که همینجوري
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 قرمز ورزشي ست اتاق داخل نشنیدم،پریدم خاله طرف از جوابي دیگه

 ...پوشدم مشکیمو

 برداشتم هم هندزفریم و گوشي زدم، لب بستم،برق محکم اسبيدم موهام

 ...پایین رفتم و

 داد و پوشیدم بود مشکي و قرمز که هم نایکم هايکتوني در جلو

 ...رفتم من:زدم

 کاتیا با روزاون که پارکي اون سمت شدم،رفتم خارج خونه از و

 ...خندیدم قدرچه رفتیم،اخخخ

 بخش...کردم شد،نگاش بلند کاتیا اخ صداي یهو که میکردم فکر داشتم”

 درختو این ادمي دماغم،کدوم اخخ:بود گرفته دماغش و بود شده زمین

 ...اینجا کاشته
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 تنومندي گردو بود،درخت خورده بهش کاتیا که کردم نگاه درخت به

 ...بود

 دماغش رو از میزد،دستشو غر داشت نهمچنا که کاتیا سمت رفتم

 ...برداشتم

 زیر زدم دلقکا مثل قرمز و انجیر اندازه بودشده که دماغش دیدن با

 ...خنده

 ...دماغم میخندي،ااااخ چي براي کوفت مررض،اي اي:کاتیا

 ...”شد پیدا فرد کله سرو که میزد غر هم کاتیا میخندیدم هرهر من

 تو میزدم،رفتم لبخند روزاون یاد با میدوییدم که همینجوري

 به کردم شروع دوباره کردم پلي اهنگ یه دراوردم پارک،هندزفریم

 ...دوییدن

 ...نبود خونه کسهیچ کشیدم دراز و خونه برگشتم خسته دوساعت بعد

 تفریح خرید،و برم امروز بودم،بهتره کرده عرق حموم رفتم شدم بلند

 ...ایران برگردم و بگیرم بلیط اینترنت از بعد

 اینجا دیگه من شد تموم تموم،خاطراتم شد،عشقم تموم شد،درسم تموم

 ...ندارم کاري

 رفتم و پوشیدم لباسام کردم خشک موهام بیرون اومدم حموم از

 خانواده براي سوغاتي با خریدم وسایل کلي و پاساژ رفتم بیرون،اول

 ...محترم

 چوبي وسایل که ايمغازه به خورد چشمم میزدم قدم همینجوري داشتم

 ...میفروخت

 خوشش چوبي دکوري وسایل از خیلي شدم،بابا مغازه وارد

 خوشگل،تابلو چوبي کلبه یه دراخر و میکردم نگاه همرو تکتک...میاد

 ...خریدم هم دیگه چیز تا چند...گیلیم،و
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 تا رستوراني سمت رفتم و شدم ماشین سوار بیرون اومدم مغازه از

 سفارشم و اومد گارسون نشستم ايدونفره میز بخورم،پشت نهار

 ...گرفت

 وارد پسري و دختر و شد باز رستوران در که بود اطراف به چشم

 ..دیگه؟ پسریه با اسو شد گرد چشمام کردم دقت دختره به...شدن

 ولي کرد تعجب دیدنم با کرد نگام و برگشت کرد حس نگاهم سنگیني

 اومد و گفت چیزي پسره به و زد بهم نشد،لبخند استرسي یا هول

 ...سمتم

 ...سالم:اسو

 ...سالم-

 ...هست؟ اجازه:اسو

 ...بشین اره..اره-

 ...میکن نگاه هي کرد،مرگ نگام لبخند با و رومروبه نشست

 ...شده؟ چیزي-

 ...تنها دیدمت اینجا کردم تعجب فقط نه:اسو

 امروز منم...عسلماه رفتن که هم دخترا تنهام کال نداره،من تعجب-

 ...ایران برگردم هفته اخر تا کنم خوشیامو اومدم

 ...چي؟ برگردي،براي چي:گفت متعجب

 هم حاال...همین بخونم درسم اینجا بودم اومده من که نداره چي براي-

 ...برگردم میخوام شده تموم

 کنار گذاشت صندلي یه و اومد بود اسو همرا که پسري موقع همون

 ...سالم:اسو

 ...سالم-
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 ...اِمیر،نامزدم من عشق اقا رفت،این یادم آه:اسو

 ...دوستام از یکي یسناجون هم خانوم این:گفت که کردم نگاش تعجب با

 ...خوشبختم:اِمیر

 ...همچنین:

 ...نامزدیم سال یک امیر منو:گفت دید منو متعجب چهره وقتي اسو

 ...ارمان؟..پس-

 دارم،و دوسش برادر مثل که من دوست فقط عزیزم،ارمان اوه:خندید

 ...نشده موفق مثلما که کردم کمکش منم داره نیاز کمکم به بود گفته

 اسو یني من خداي اوردن،واي غذاهامون که دادم تکون سرمو متعجب

 باورم...جونم خدا وااایي نیست ارمان دختر دوس داشته،یني نامزد

 ...باشه؟واااایي داشته دوسم ممکن یني نمیشه

 ...خونه برگشتم و کردم خدافظي نامزدش و اسو از نهار بعد

 ...نلسین نلسین:میکرد نگاه فیلم بود نشسته مبل رو ارمان

 ...خانوم جانم:بیرون اومد اشپزخونه از نلسین

 ...بده بهم هست اگه اضافه چمدون یه و اتاق تو ببر وسایلم این-

 ...میرید؟ جایي باشه خانوم،خیر چشم:نلسین

 ...عزیزم،اره خیره-

 رد ارمان کنجکاو چشماي جلو از منم اتاق تو برد وسایلم حرف بي

 ...آشپزخونه تو رفتم و شدم

 کجا:دیدم در چارچوب تو ارمان که برگشتم خوردم اب لیوان یه

 ...بري میخوایي

 ...داره؟ ربطي-
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 ...بري؟ میخوایي کجا اره:ارمان

 دلم نبوده اسو پسردوس فهمیدم که باال،حاال انداختم ابروم تايیه

 با که مربوط کسایي به میدونم من که اونجایي تا:کنم اذیتش میخواست

 ...کدومشوني تو...داداشي،شوهري پدري باشن،مثل داشته نسبتي من

 ...میري؟ کجا میگم:ارمان

 ...منبه دادي گیري چه برس دخترت دوسبه برو توچهبه بابا اي-

 ...دخترم؟دوس:ارمان

 ...اسو دیگه اره:گفتن شیطنت با

 ...داره نامزد خودش سادس دوست نیست،یه دخترم دوس اسو:کرد اخم

 ...میدونم-

 ...کجا میدوني؟از:گفت گرد چشماي با

 وراون برو حاال...هست همخوبي پسر شدیم،ماشاال اشنا امروز اره-

 ...کنم جمع وسایلم برم میخوام

 تو از تاپملب با...داد لو خودشو اتاقم،ههه سمت رفتم و زدم گنارش و

 ...گرفتم دیگه دوروز براي ایران مقصد به بلیط ساییت

 ...تخت رو کشیدم دراز و کردم جمع چمدونم

                      *** 

 [بعد مــــاه شیش]

 این جايبه میرد،من حرف داشت بندیه که کردم نگاه منشي به پوکر

 ...اومد بند نفسم
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 ...شد؟ تموم-

 ...بله:کشید عمیقي نفس

 بشه ساخته ترکیه تو قرار که هتلیي اون نقشه خب:دادم تکون سرمو

 ...کنم درستش باید داره مشکل تا بیار،چند برام

 ...چشم:منشي

 ...کردم اماده وسایلم تمام و کشخط و مداد و اتاقم تو رفتم

 خواستم که روزي ماه،به شیش این به کرده فکر و صندلي به دادم تکیه

 دلم قدرچه من و کن خدافظي که نیومد خونه ارمان و ایران برگردم

 ...ماهگيهفت تو هم ثنا و اسحامله پسر ماه چهار یاسمین...گرفت

 بودم،مدیرموفق هم االن تا و کردم کاربه شروع بابا شرکت تو خودمم

 ...شدم کشينقشه

 میز رو گذاشتشون داخل اومد هانقشه با(منشي)کریمي خانم شد باز در

 ...رفت و

 رفع مشکلشو داشت مشکل که جاهایي و کردم باز هارونقشه بیخیال

 و شد باز در که کردم بلند سرم شد تموم نقشه دوتا ساعتسه کردم،بعد

 ...معمار خانم سالم بهبه:داخل اومد ارمانا

 شده دخترا از بعد ارمانا ایران اومدم که وقتي زدم،از بهش لبخندي

 که هم خودش دارمدوست ارمان که میدونه و گلستانم و گرامابه رفیق

 ...داره دوساله خوشگل پسر یه

 ...شما احوال خانممامان بهبه-

 ...خوبي تو سالمتي:ارمانا

 ...میکشیم نفس خدا شکر هي-

 گم راه عجب چه خب:بیارن برامون قهوه دوتا زدمزنگ که زد لبخندي

 ...اینجا اومدي کردي
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 ...اینجام همیشه که من پروبچه:ارمانا

 خانم هم سرشپشت اومد هاقهوه با اکبراقا و شد باز در که خندیدم

 ...کریمي

 ...شده؟ چیزي-

 جلسه یه چهار ساعت بدم خبر بهتون گفتن رادش خانم،اقاي بله:کریمي

 ...برسام شکرت با داریدمهم

 ...مرسي خبخیلي:دادم تکون سرمو

 ...بارون ستاره چشماش دیدم که ارمانا سمت برگشتم بیرون رفت

 ...ارمانا؟-

 ...هوم؟:ارمانا

 ...کردي؟ ذوق چرا تو دارم جلسه من چته-

 بهت سري یه بودم اومده دیگه خب...هیچي هیچي ها:اومدم خودش به

 ...خدافظ نداري کاري بزنم

 (...شفا)شد خارج اتاق از سرعت با من شده گرد چشماي جلو و

 سرگرم چهار ساعت تا کردم جور و جمع وسایلم و دادم تکون سرمو

 ...باشم

 ...طوره؟چه بابا دختر:گفت بالبخند و اتاق تو اومد بابا بعد ساعتنیم

 ...بابایي خوبم-

 ...میان االن دیگه بریم:گفت بوسیدم گونشو و

 ...جلسه اتاق رفتیم باهم و برداشتم و دستکم دفتر و دادم تکون سرمو

 ...کنارم هم اسدي اقاي که وکیل و چپش سمت من میز سدر باال
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 منشي و شد باز در که میکردم نگاه شرکت پرونده داشتم بود پایین سرم

 اینکه قبل و بستم پرونده...اومد مرد چندتا صداي اومدن،بعد گفت

 بود شده ماه شیش که کردم،عطري حس عطرشو بوي کنم بلند سرمو

 ...خاطره برام

 میکرد نگام تعحب با شدم هاشتیله توچشمچشم که کردم بلند سرمو تند

 ...خیرهخیره منم

 رئیس نمیکردم فکر اصال جان ارمان اوه:اومدم خودم به بابا صداي با

 ...دیدنت از باشي،خوشخالم شنا برسام شرکت

 اقاي ممنون:داد جواب گیراش و بم صداي اون با و داد دست بابا با

 ...رادش

 دستش میون دستمو مکث با که کرد دراز دستشو و من سمت اومد و

 ...سالم:قدرت پر و گرم همیشه گذاشتم،مثل

 ...اومدین خوش...بفرمایید سالم-

 پرسي احوال و سالم هم بقیه با نشست و زد نادرش لبخنداي اون از

 ...کردن شروع ارمان و بابا و نشستیم همگي و کردم

 ...هرکي هرکي کال میکردم صحبت ارمان وکیل با منم

 نگاه بابا به ُکفري شما دیدن با خورد زنگ گوشیم که بود جلسه اخراي

 وصلت اینبه راضي خودمم که میدوني تقصیرمبي من:گفت که کردم

 ...نیستم

 ...داده سیریش اینبه منو شماره کي اخه-

 داره کار بابا با گفت هم ارمان رفتن شدن بلند...و معاون و وکیال

 ...موند

 ببینه،شوهرت توهم بچه باید میشناسي،میگه مامانتو داد یگانه شاید:بابا

 ...باشه هیکي
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 ...بخوام؟ دیگرو کسي من شاید نکرده فکر خودش با مامان یعني-

 ...چیشد:کردم نگاش هراسون شد بلند ارمان سرفه صداي یهو

 ...کشید عمیقي نفس و داد تکون هیچي معني به سرشو

 ...مطمئني؟-

 با بابا برگشتم وقتي که بود ضایع نگرانیم قدرداد،این تکون سرشو

 نگاش گرد چشماي با اول که...میکرد نگام مشکوک و شده ریزچشماي

 ...چپعلي کوچه زدم خودمو بعد کردم

 ...یسنا؟:بابا

 به بعد کردم نگاه درودیوار به منگال مثل و کشیدم عمیقي نفس

 ...بلـــــــه؟:بابا

 ...اره؟:کرد اشاره بود گوشي تو سرش که ارمان به سر با

 ...باباااا-

 ...بده منو جواب:بابا

 ...بابا بله:پایین انداختم سرمو

 ...نداره خجالت:بابا

 باشه خیر:اومد ارمان صداي که کردم نگاش لبخند با و کردم بلند سرمو

 ...خاستگاري؟

 ...ندیده ادم سیریش خاستگار یه بله-

 ...ندیده ادم چرا حاال:خندید

 نکنم،با گذاشته،کار شرط ندادم جواب من هنوز:کردم وکولهکج دهنمو

 ...چندش پسر اه بپوشم نزنم،چادر حرف نامحرم

 جواب و شدم خارج اتاق از عصبانیت با خورد زنگ گوشیم دوباره

 ...چیه؟:دادم
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 ..خانم یسنا سالم:سیاوش

 ...فرمایش سالم-

 اگه میخواستم شدم مزاحم که میخوام معذرت خیلي خیلي من:سیاوش

 ...بیرون بریم باهم میشه

 میخوام،و فرصت هفتهیک گفتم هم مادرتون به من محترم اقاي ببین-

 شلوغ سرم من اینکه و باشیم داشته دیدار هفته یه این تو نمیخوام

 ...بیرون برم نمیتونم

 باشه مثبت جوابتون که ایشاال میکنم،پس درک بله:سیاوش

 ...خداحافظتون
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 مثبت جواب توبه من که آش بده دوهزار اره چندش پسره اه:کردم قطع

 ...عمرا بدم

 ...حاال نخور حرص خب:ارمان

 اصال...اومدن،ترسیدم طرزچه این کوفت:سمتش برگشتم و کشیدم هیني

 ...میکني؟ چیکار من اتاق تو،تو

 خم میز،صورتش به خوردم که عقب رفتم منم شد نزدیک بهم قدمبه قدم

 چشمام ارادهبي که کرد پخش صورتم تو داغش صورتم،نفساي رو کرد

 ...بستم

 ...رفتي خبربي:کشید گونم رو نوازوار دستشو که کردم باز دوباره

 ...امبدرقه نیومدي-

 ...نتونستم:ارمان

 ...چرا؟-
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 ...نخواستم:ارمان

 ...چرا؟ گفتم-

 ...داشتم نداره،کار چرا:دوخت لبام به گرفت چشمام از نگاهشو

 و بودیم دوست یه فقط تو من دارم،باالخره تو براي اهمیتي چه البته-

 ...همکاریم یه هم االن

 ...دوست؟:کرد نگاه چشمام به دوباره

 ...همدانشگاهي شاید-

 ...خاستگارت شیشمین این شنیدم نمیکني قبول خاستگاراتو چرا:ارمان

 ...نمیخوام دارن،خودم ایراد-

 ...چرا؟:ارمان

 ...بازجویي؟-

 ...اره کن فکر تو:ارمان

 نقشه باید دارم کار...ندارم جوابي پس:کردم نزدیک بهش صورتم

 ...بکشم ساختمون

 ...بیرون گمشم یني:ارمان

 ...کن فکر داريدوست هرجور:کردم بهش پشتم

 ...درازيزبون هنوز:خودش به چسبوند منو و لباسم به زد چنگ

 ...مرضهموجب عادتترک-

 ...نکن:زدم چنگ دستشو که گرفت ریزي گاز گردنم تو برد سرشو

 ...که نکردم کاري:ارمان

 ...نداریم باهم نسبتي هیچ وتوارمان،من طرفاون برو-

 ...برام نیست مهم:دیگه گاز یه
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 از عشق که کردم سعیمو کردم،تمام گاهن چشماش تو سمتش برگشتم

 برو مهم من براي:دادم هولش و سینش رو گذاشتم نخونه،دستام چشمام

 ...عقب

 خاطردعوتي،به مهموني:دراورد کارت یه و جیبش کت تو برد دستشو

 ...ایران به برگشتم

 ...ايخودشیفته هنوز-

 ...نداري؟ اینجوري،دوس مدلم:ارمان

 مهم:گفتم ولي دارم،عاشقتم دوست باشي هرجوري تو بگم خواستم

 ...برام نیست

 ...منتظرم شب فرداپس:زد نیشخندي

 شیش از بعد که قلبي یه موندم من و شد خارج اتاق از و شد جدا ازم و

 ...افتاده تکاپو به دوباره ارامش ماه

                       *** 

 یقه زانو باال تا مشکي لباس دادم،یه انجام هم ارایشم و پوشیدم لباسم

 شده کار گیپور روش و بود براق ساتن اشپارچه جنس که هفتي

 ُشل مدل نوار حالت هم مشکي حریر و بود باز هم لباس پشت...بود

 کردم سرم شالم پوشیدم کفشام...بود قشنگي لباش کل در...بود شده کار

 ...شدم خارج اتاق از کیفم برداشتن از بعد و

 مین?? ارمان،بعد خونه سمت کردم حرکت و شدم ماشین سوار

 ...رسیدم

 و مانتو خدمه در بود،جلو کننده کر اهنگ صدايداخل رفتم و شدم پیاده

 دور کسي دست که میگشتم ارمانا دنبال چشم با منم گرفت ازم شالم

 ...نشست امبرهنه سرشونه رو داغش لباي و شدحلقه کمرم

 ...سرد و تلخ نبود،عطر سختي کار فرد تشخیص
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 ...بود خوبي گویياماد خوش-

 ...نیست این از بهتر امم:ارمان

 ...میگي؟ امدخوش اینجوري هم بقیه به-

 ...ویژه مهمون فقط نه:گرفت گاز گوشم الله

 ...هست زیاد ویژه مهمون پس اوه-

 ...شاید:ارمان

 میزبان:ببینمش بتونم تا کردم کج سرمو و دستاش رو گذاشتم دستم

 ...بشینم کجا بگو فرماهستي،ب خوبي

 ...داري دوست که هرجا:ارمان

 ...میدم ترجیح خونه-

 ...خونه جز به:نمیدید مارو کسي تاریکي و شلوغي اون تو چرخوندم

 ارامش خوبه هم دریا کن،کنار صبر اوه...نیست ايدیگه جاي-

 ...ازاردهنده اینجا مثل هست،نه

 ...نیومد؟ خوشت:ارمان

 ...برسید مهموناتون بقیه به میزبان،بفرمایید مخ،اقا رو خیلي-

 و کردم بهش پشتمو منم کرد باز کمرم دور از دستاش و زد نیشخندي

 ...بود سالن گوشه که خالي میز سمت رفتم

 اورده برام خدمه که ابي منم میبولیدن همدیگه بغل تو پسرا دختر همه

 ...مینوشیدم جرعه جرعه کنه کم درونیم التهاب تا بود

 هم ارمان...نیومده و بود بد حالش پسرش اینکه مثل نمردم پیدا ارمانا

 پس میبردن براش که مشروبي هر میزد،اما حرف و بود دوستاش پیش

 ...بابت این از بودم خوشحال و...میزد
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 براي مالیم اهنگ یه جاشبه و کردن قطع مخ رو اهنگ اون باالخره

 رقصیدن به کرپن شروع هابعضي...کردن پخش دونفره رقص

 ...شدن بقیه تمغشا مشغول و نشستن هم هابعضي

 افتخار جیگري چه جووون:شد نزذیکم پسري که میکردم نگاه منم

 ...میدي،بااانو

 کشیدمو توهم مست،اخمامو که بود معلوم زندش حرف طرز از

 بیا اممم:کرد حلقه دورم دستاش و کرد نزدیکم خودشو که ندادم جوابشو

 ...نکن دیگه

 ...کن ولم-

 ...کردم پیدات تازه چرا نه:پسره

 کشیدم بغلش از خودم و شدم عصبي شونم به لبش برخورد با

 ...عوضي نزن دست منبه:بیرون

 ...میکنم رامت دارم،خودم دوس وحشي اممم:کرد چندشي خنده

 دور ناجیم دستاي بغلش تو بشم پرت اینکه کشید،قبل و گرفت دستام و

 من زندگي موسقي بهترین که گیراش و بم صداي و شد حلقه کمرم

 ...ارش کن ولش:بود

 ...دیگه شب ارمان،یه اممم:گفت نبود خودش خال تو انگار که هم پسره

 ...دربیارن پدرتو ندادم تا گمشو شوخفه:ارمان

 جمع ارشو لشتن اومد دیگه پسر یه و کشید پسره دست از دستمو و

 ...برد و کرد

 ...داري خوبي جذبه سرگرد جناب امم-

 ...نداره کار بهت کسي نباشي لوند و نپوشي لباس اینجوري اگه:ارمان
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 لباس:برگشتم بودم بغلش تو حه زد،همونجور حرفو این حرص با

 ...عوضین تو نداره،دوستاي ربط کسي به من پوشیدن

 ...اسروسیه داد قرار مقابل طرف از یکي نبود دوستم:ارمان

 ...بگیري مهموني اینجور هرچي،مجبوري حاال-

 ...داره؟ ربطي:ارمان

 ...کن ول نیست،حاال مهم نه،برام-

 ...راحتم من:کرد نگام شیطنت با

 ..ناراحتم من-

 ...خودته مشکل:ارمان

 ...ارمان-

 ...میشي دارخنده میخوري جوون،حرص:خندید

 ...اونا به بچسب دختر،برو همه این من به دادي گیر وراون گمشو-

 ...میکني؟ حسودي:ارمان

 ...باشه مهم براش که بزن یکي به حرفو این:زدم پوزخندي

 ...نمودم حفظ ظاهرم ولي میمردما حسودي و حرس از داشتم حاال

 ...مهم براش کي:ارمان

 ...داري؟ نظر در نمیدونم،کسیو-

 ...شاید نمیدونم:ارمان

 ...نیست مهم-

 ...مهم برات چي:ارمان
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 تا بشین ولي مهمي برام که تویي تو،فقط فقط بگم میخواستم

 ...هیچي:بگم

 اخ:زدم چنگ لباسش که گرفت گونم از گازي یهو و کرد خم سرشو

 ...وحشي،چته

 ...هیچي:ارمان

 کار کلي فردا برم کن،میخوام ولم:دادم هولش و کردم نگاش حرص با

 ...دارم

 ...حاال بودي کجا:ارمان

 ...طرفاون برو میگم-

 ...ارمان:چسبوند خودش به بیشتر منو و کرد نچي

 ...چیه؟:ارمان

 ...وراون گمشو نیست،پس حالیت نیستي بگم نخوردي که هم مشروب-

 ...دراززبون:ارمان

 قلبم و شد حبس سینم تو کرد،نفس لباش قفل لبام بدم جوابش خواستم تا

 پرحرارت و اروم...میکوبید سینم قفسه به خودشو بیشتري شدت با

 ...میکردم نگاه اشبسته چشماي به فقط شده مات من و میبوسیدم

 رنگ پر زیادي رژت امم:کشید عقب سرشو و گرفت لبم از ریزي گاز

 ...بود

 و پهن سینه به زدم مشت حرص با حرفش این با

 بقیه مثل هم تو ،گمشو عوضي،سواستفادگر:اشمردونه

 ...میاد بدم همجنسات،ازتون

 ...من؟ از حتي:کرد ترتنگ دستش حلقه
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 نصف اطرافبه کردم نگاه اومد پسري صداي که بدم جوابشو خواستم

 میرفتن داشتن کمکم هم بود،بقیه شده قطع هماهنگ و بودن رفته مهمونا

 ..میکردن خدافظي ارمان با و

 شده تموم کي مهموني نفهمیدیم که بودیم کردن بحث مشغول که قدراین

 ...بود

 کرد ترتنگ دستاش که بشم جدا ارمان بغل از خواستم و اومدم خودم به

 اوتا و کرد خدافظي پسري دختر با و چسبوند خودش به سفت منو و

 هایيکودیوار و بودیمارمان منو فقط و بود شده خالي سالن رفتن،حاال

 ...بودن سالن روشنایي تنها که

 ...بود خوبي شب برم منم دیگه خب-

 ...ندادي کجا،جوابمو:ارمان

 ...چیو جواب-

 ...دارم کرم کال هامیگهچي میدونستم حاال

 ...نه؟ یا میاد بدت هم من از اینکه:ارمات

 ...سواستفادگر و بازهوس بقیه مردي،مثل هم داره،تو فرقي چه-

 نیستن هم مثل مردا میگي،همهچي باشه هواست خانوم اياي:ارمان

 ...باشن عاشق خیلیا نکن،شاید قضاوت زود

 شما اسعشق؟مسخره:شداکو خالي سالن تو صدام که خنده زیر زدم بلند

 ...هـــ فکر به عشق،فقط از میدونید چي مردا

 گذاشت،همراهیش نصفه حرفمو و کرد امخفه لبام رو لباش گذاشتن با با

 ...گفتم اخي که گرفت لبم از محکمي گاز که نکردم

 س*و*ه تو چیزوهمه هازن شما نکن،چرا قضاوت:کشید عقب سرشو

 ...میبینید

 ...تو االن هست،مثل هم طورهمین چون-
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 ...بفهم دهنتو حرف:غرید و کرد نگام حرص با

 ...کـــ نیست اوردي،معلوم گیر تنها منو میگم،االن دروغ مگه-

 ...شویسنا،خفه شوخفه:موند نصفه حرفم زد صورتم به که سیلي با

 حرفي خواست تا شد،و پشیمون عصبیش چهره که کردم نگاش بغض با

 از و گرفتم در،لباسام سمت دوییدم و دادم هولش عقب به محکم بزنه

 ارمان فهمیدم که بود ذوق نبود،از ناراحتي از اشکم...شدم خارج خونه

 ...داره غیرت َمرد،فهمیدم

 زیر زدم بلند صداي با و شکست بغضم شدم ماشین سوار

 ...نیست س*و*ه ارمان نزدیکي اینکه از بودم خوشحال...گریه

 ...کردم گریه و فرمون رو گذاشتم شهر،سرموخارج رسیدم

 ترعاشق جاشنبود،به ناراحت بود هرچي ولي بود مرگم چه نمیدونم

 ...شد ارمان خواستار بیشتر شدم،قلبم

 ..........داره دوسم که نگفت،نگفت لعنتي اون ولي

**** 

 [آرمـــــان]

 ...شد خراب چیزهمه لعنتي،لعنتي اه

 موهام بین دستمو زمین،عصبي ریختم بود میز رو هرچي و زدم داد

 ...لعنتي کشیدم،اه

 که بگم،بگم امشب میخواستم زد همبه چیزهمه شد،یسنا خراب چیزهمه

 ...یسنا زندگیم تمام که دیوونشم،بگم قدرچه

 میاد اشکیش چشماي وقتي عصابم،لعنتي روي رفت حرفاس با ولي

 کِن،دستم خالصم بِبُر نفسمو االن همین خدا میخواد دلم چشمم جلوي

 ...بشَکنه
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 که میکشیدم نفس عصبي و تند کشیدم،تند و بردم موهام بین دستمو

 ...نه؟ نتونستي:اومد ارمانا صداي

 ...شدم عصبي لعنتي،نتونستم-

 ...کجاس؟ االن میدوني+

 ...غربي قسمت شهرخارج پرتگاه لب:سمتش برگشتم تند

 ...میکنه؟ چیکار اونجا-

 ...میکرد گریه داشت+

 دستام بین سرمو و مبل رو نشستن فشردم هم روي چشمام محکم

 ...گرفتم

 ...دربیار دلش از:کنارم اومد ارمانا

 ...نمیتونم-

 ...حست کارات،با میتوتي،با+

 ...نیست که الکي-

 چرا نداري،پس دوسش تو مگه:گفت حرص با و گرفت هاموشونه

 باشي داشته دوسش واقعا اگه!!ها؟ نیست الکي نمیتوني،یا میگي

 ...میکني هرکاري

 ...کنم؟ چیکار:کردم نگاش فقط

 ..........باید+

 

 , ]??.??.?? ??:??[آرمان?یسنا

**** 

 [یسنـــــــــا]
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 کردم گریه قدراین دیشبم بود،آه شده خشک کردم،کمرم باز چشمام

 ...بود برده خوابم ماشین تو همینجا

 حتما...بابا و خونه از رفته دست از تماس??کردم،اووو نگاه گوشیم به

 ...شدن نگران

 ...خونه سمت کردم حرکت و کردم روشن ماشین

                        *** 

 به منو صحبت که مردي جورچه نشده،اون چیزي که حاال مامان واي-

 ...نمیخوام ادمي اینجور میگه،من تو

 ...کني ازدواج باید سالته??هااا،شدي لجباز قدراین چرا تو دختر:مامان

 ...وسالم نمیکنم قبول پسرو این کن نیست،اقا بایدي:باال بردم صدامو

 سمت رفتم و شدم خارج خونه از مامان هايزدن صدا به اهمین بي و

 مکن استراحت اومدم ادم،هیرسرم براي نمیزارن عصاب شرکت،اه

 ...کن ازدواج که خوردن منو مخ دوروز

 شده تنگ براش ندیدم،دلم ارمان من و گذشته مهموني اون از دوروز

 ...بود

 ...شدم اسانسور سوار و شدم پیاده و کردم پارک ماشین پارکینگ تو

 دختر چندتا و کرد سالم و ایستاد دیدنم بت کریمي که شدم شرکت وارد

 ...میکنن نگام کنجکاوي با هم

 ...شده؟ چیزي-

 ..رادش اقاي اومدن،با کاري مصاحبه براي هاخانم این خانم:کرني

 ...براي؟-

 ...داريحساب:کریمي

 ...نیومدن؟ ارام اقاي:پرسیدم و دادم تکون سرمو
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 ...داشتي؟ مارم:شنیدم سرم پشت از صداش بده جواب خواست تا

 ...اتاقم تو بدهکاري،بیا منبه چیزيیه تو فقط نه:سمتش برگشتم

 ارمان میخ دیدم دخترارو که داد،برگشتم تکون سرشو و زد نیشخندي

 ...هیز دختراي توهم کشیدم بودن،اخمامو شده

 ...دربست داخل،و اومد ارمان بِبندم در خواستم تا اتاقم سمت رفتم

 ...بدهکارم؟ چي:کردم نگاش منم داد تکیه در به

 ...عذرخواهي:کردم فوت توصورتش نزدیکشو رفتم

 ...بابت؟:ارمان

 ...این بابت:میکرد نگاه دستمو کردم،که نگاش و کشیدم گونم رو دستمو

 نگام گرد چشماي زیرگوشش،با زدم محکم کن کاري اینکه قبل و

 ...میکرد

 ...ارمان اقا در اون بهاین-

 سمت کشید منو و کرد حلقه شکمم دور دستلش که کردم بهش پشتمو و

 ...بگیري؟ جوابشو نباید میزني...کجا؟:خودش

 ...دادم شبتو اون جواب من-

 ...نکن:شد مورمورم که بوسید زیرگوشمو

 ...دارم دوست چهتوبه:ارمان

 ...ببینم کن ولم کردي غلط-

 ...بداخالق:ارمان

 ......شد،پوووف خارج اتاق از و کرد ولم و

 صداي شدم که خونه خونه،وارد رفتم و دادم انجام کارامو همه شب تا

 ...میومد زني تعارف و خنده
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 که خودش دیدن،و سیاوش خانواده که جلوتر رفتم کنجکاوي با

 ...مبل روي بود نشسته زیرسربه

 لباستو برو اومدي،برو دخترم عه:دیدم مامان که داخل رفتن ناباوري با

 ...نشون براي اومدن ایناسیاوش اقاامشب کن،که عوض

 سالم بهبه:سمتم اومد سیاوش مامان که کردم نگاش گرد چشماي با

 ...برمگلم،قربونت عروس

 به اینا نمیشد بدم،باورم سالمشو جواب نتونستم که بودم بهت تو قدراین

 ...اینجا؟ اومدن رویيچه

 میشه:گفتم مامانروبه و دادم تکون سرمو حد،فقطچه تا پرویي خدا واي

 ...دقهیه بیایین

 ...اومدن سرمپشت زدن لبخندي که کردم اشاره باباهم به بعد

 ..پایین نمیاد صدا و نداره راهيهیچ پایین به باال طبقه بریم وقتي

 به زدم داخل،دستمو اومدن هم اینا مامان شدم اتاقم وارد باال رفتم

 شما به من ها،مگه کنید دعوت اینارو گفت کي:گفتم طلبکار کمرمو

 ...هاااا؟ نمیکنم قبول پسررو این نگفتم

 و خوبي این چشه،به زشته،پسر پایین بیار صداتو هیس:کرد اخم مامان

 ...اقاي

 خودت هااا،مگه ندارم بهش حسي هیچ من وقتي زور من مادر اخه-

 بابا عاشق خودت کني،مگه ازدواج تا بشي عاشق باید نمیگفتم همیشه

 ...نشدي؟

 باید میگم هم هنوز پایین،اره بیار صداتو:گفت مامان که میزدم داد بلند

 ...میاد وجودبه هم ازدواج از بعد عشق باشه،ولي عشق

 نمیخوام پسرو این من نمیخواااام:زدم داد بود گرفته گلومو که بغضي با

 پسرو این شدي،چراااا،من اینجوري تو مامان،چرا نمیفهمي چرا
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 سالسه امین که کنم،همون تکرار اشتباهمو دوباره نمیخوام نمیشناسم

 منو باریه عمرش تو که پسري این اومد،حاال سرم بال اون میشناختم

 دوست منو اینجوري هاااا،شما بدم مثبت جواب بهش میخوایین دیده

 نفرویه بدبخت من شاید پرسیدي ازم کنم،هیچ ازدواج بزور که دارین

 کاري که مامان،تو شدي اینجوري هاااا؟چرا باشمداشته دوست

 ...چیشد؟ کني مجبور دخترو بخوایي نبودي اینجوري که نداشتي،تو

 و شده خیس صورتم فهمیدم کردم سکوت زدم،وقتي داد اخر چیشد

 یه تا واجبه برام احترامت مامان:میکرد نگام ناباوري با مامان

 منو دیگه میرم وگرنه برن بفرستشون نکردم مهمونات به احتراميبي

 ..نمیبیني

 خارج خونه پشتي در بیرون،از زدم اتاق از سرعت با برداشتم کیفمو و

 ...ساحل سمت رفتم و شدم

 ارمان باید ورا ورا کردم خالي اینامامان سر دقودلیمو و بودم عصبي

 دعوا بزنمو داد خانوادم سر بشم مجبور که باشه نداشتهدوست منو

 ...کنم

 ...لعنتیییي؟ چرا:زدم داد

 هم صبح از...کرد باریدن به شروع بارون و زد وحشتناکي رعدوبرق

 ...بیاد قراره باد و طوفان که بود معلوم

 طوفاني هم کردم،دریا گریه و کردم بغل زانواهامو و شن رو نشستم

 اب موش بودم شده من و بود کرده پیاده شدت بارون...بود شده

 ...کشیده
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 قربونت نکن گریه گلم اجي:اومد کیوان صداي و کرد بغلم کسي

 با کارو این نکن دارن ارزش اینا چقدر الماسارو،میدوني این برم،نریز

 ...خودت

 منم که میگفت بهم داشت دوسم نداره،اگه دوسم کیوان:گفتم گریه با

 که کنم تحمل پسري نشم مجبور وایسم،کهمامان تورپي نشم مجبور

 ...کن،داداش محرومم چیزهمه از قرار

 بشم قربونت:کردن گریه به کردم شروع بلند صداي با که بغلم سفت

 نداري دوس اگه...عزیزدلم برات الهي بمیرم نکن نکن،گریه گریه

 نکني قبول تو کافي جونم،فقط به دردت کني ازدواج نمیزارم،نمیزارم

 ...کن زورت کسي نمیزارم من

 ازم کالمیک چرا مهم،خب عشق،عشق میگه همیشه مامان داداشي-

 اینجوري که داري دوست زندگیته،کسیو تو کسي دختر نپرسید

 ...میگه زور میکني؟فقط رد خاستگاراتو

 که کیه خوشبخت پسر این ببینم بگو بشم،حاالفدات نکن گریه:کیوان

 ...خانوادش با میکنه مخالفت و میکنه گریه براش اینجوري من خواهر

 ...مان..ار..چیز..اممم:پایین انداختم سرم

 باید ارمان:کرد نگام ايبرادرانه لبخند با و کرد بلند سرمو

 شده عاشقش خواهرم که باشه زمین روي پسر ترینخوشبخت

 ...داري دوسش تو که حالمخوش خوبي پسر ارمان...هوم؟

 ...بریم بیا:میبارید شدت با همچنان شد،بارون بلند که زدم بهش لبخندي

 ...میام بمونم،بعدا میخوام من نه-

 ...باش خودت مراقب:بوسید سرمو

 قراربي قلبم هنوز بودم،ولي شده بودم،خالي شده دادم،اروم تکون سرمو

 ...میخواد عشقشو میخواد، یارشو بود،قلبم نشده اروم بود،قلبم
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 خودشونو راه اشکام باز و زانوهام رو گذاشتم سرمو و کشیدم عمیقي اه

 ...کردن پیدا

 صداشوکه بود زانوهام رو سرم هنوز من و بود گذشته ساعتينیم

 تکتک و میکرد نگاه دلم به لبخند با افتاد،عقلم تکاپو به شنیدم،قبلم

 ...”ارمان”گفتن کلمه یه بدنم سلوالي

 ...میکني؟ گریه چرا:ارمان

 ..سکوت

 ...بود اومده خاستگارت:ارمان

 ...سکوت

 ..بود کرده اخم رفتن،مامانش دیدم االن:ارمان

 ...درکبه برن برام نیست مهم-

 ...هست؟ دیگه انداختي،کسي راه دادوبیداد شنیدم:ارمان

 ...چهتوبه-

 ...بگو نداره،ولي ربطي:ارمان

 نگاه روروبهبه و بود ایستاده کنارم کردم بلند سرمو حرص با

 قدرچه نفهمید که بیشور ادم عوضي،یه و خودخواه ادم یه اره:میکرد

 ...خودش فکر به فقط که ادم عاشقشم،یه

 قدرچه که نفهمید کردم هرکاري من،منم مثل دقیقا جالب چه هه:ارمان

 ...عاشقشم

 با مغرو،اما خودخواه دختر یه:کرد نگام و نشست که کردم نگاش فقط

 ...شکننده و مهربون دلي

 ..قشنگي هايصفت چه-

 ...بهتره که تو از:ارمان
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 شده ترجذاب و بود کرده خیسش و میبارید کردم،بارون تلخي خنده

 ...بود

 ...دختریه؟ جور چه-

 قلبم،خودش دریاي چشماش خوشگل،که دختر یه:چشمام تو زد زل

 ...چي؟ تو...نه یا داره دوسم نمیدونم ولي زندگیم

 دوسم نمیدونم تو مثل اما زندگیمه مغرپر،چشماش و خوشتیپ پسر یه-

 ...نه یا داره

 ...همدردیم پس:بغلش تو افتادم که خودش سمت کشیدم منو

 عمیقي زندگیمه،نفس خودش چشماي میدونست اگه که کردم،اخ نگاش

 نمیشه ناراحت عشق:گفتم فشر خودش به منو که بستم چشمام و کشیدم

 ...بغلتم؟ تو من که

 ...بپرسم نمیدونم،بزار:ارمان

 تو که بده بهش چیزي پیامي زنگي میخواد ساید گفتم کردم بلند سرمو

 ...؟بغلمي تو که ناراحتي:کرد نگاه چشمام

 ...چیشد،ناراحتي؟:کرد نزدیکم صورتش که کردم نگاش ناباوري با

 ...میپرسي؟ من از چرا-

 نگاه اشبسته چشماي لبم،به رو گذاشت اروم لباش و نداد جواب

 عشق از گفتي خودت:نکشید عقب سرشو ولي شد جدا ازم...کردم

 ...بپرس

 ...ارمان؟:گفتم نمیزد،ناباور دیگه هم قلبم شد،حتي حبس سینم تو نفس

 ...دلم جون:ارمان

 بخونم حرفاشو نمیتونستم که ايپرده حاال مه مردم نگاه چشماش به

 ...میزد موج چشماش تو عشق و بود شده برداشته
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 ...یسنا یسنا،عاشقتم دارم دوست:گردنم تو کرد فرو سرشو

 منو هم ارمان یني نمیکردم بودم،باور کرده بودم،بغض شده خشک

 ...نمیشه باورم خدایا...داشت دوس

 ...داري،یسنا دوست منو توهم چي بگو،تو چیزيیه یسنا:کرد نگام

 تو دیگه اره؟یکي نداري دوسم:گفت غم با که میکردم نگاش فقط

 ...درسته زندگیته

 ...نکن فکر اینجوري میگي،نه چي تو نه ارمان نه نه

 بزنم،بغض حرف نمیتونم چرا لرزوند،لعنتي دلم چشماش تو اشک پرده

 ...میکرد خفم داشت لعنت

 داشتم نبود نمیتونستم،اکسیژن ولي عاشقتم منم که بزنم داد میخواستم

 ...میشدم خفه

 الکي داري دوست دیگرو یمي میدونستم،تو:پایین انداخت سرشو

 ...شدم امیدوار

 گذاشتن اکسژن کپسول چکید،انگار چشمش از که اشکي قطره اولین با

 ...اومده دنیا به تازه که کسي برگشت،مثل دهنم،نفسم رو

 ...ارمان:کشیدم عنیقي نفس

 ...داري حسي من به کردم فکر متاسفم،که من نگو هیچي هیس:ارمان

 گرفتم،برشگردوندم دستشو و شدم بلند سریع که بره خواست شد بلند

 ...خودم سمت

 همیشه خودت:گونم رو شد روون اشکام و گرفتم دستام بین صورتش

 ...کردي قضاوت خودت نکن،ولي قضاوت زود میگي

 میري داري نگرفته جوابتو ولي پرسیدي سوال:دادم ادامه کرد نگام

 ...هوم؟
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 ...چي؟ یني:ارمان

 ...این یني-

 ...بزاري تنهام نداري حق:بوسیدم لباش اروم و
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 رو و لبام و کردم حلقه محکم گردنش دور دستام که کرد نگام بهت با

 ...بوسیدمش و فشردم لباش

 و اومد خودش گرفتم،به لبش از گازي که میکرد نگام فقط شده خشک

 ...کرد همراهیم و کرد حلقه دورم دستاش

 ...بگو:گفت شدیم جدا هم از نفسنفس با

 ...بگو تو اول-

 زدم چنگ پیراهنش که رد گردنم رو ايبوسه و گردنم تو برد سرشو

 ...یسنا عاشقتم:کرد زمزمه اروم

 ...دارم دوست عاشقتم،منم منم:بوسیدم اششونه

 است زندگي اسارت قشنگترین ، داري دوسش که کسي پاي به ماندن ”

”! 

 ...?..................ما داستان واسه کوچیکیه کلمه عشق?

 ...باقیست همچنان حکایت دفتراین رسید پایان به

**** 

 اون به زیبا لبخندي با کرد،که نگاه مادرش به و بست را دفتر ذوف با

 ...میکرد نگاه
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 مادرش سرپشت که قصه ارمان به زد،و رویشروبه یسناي به لبخندي

 ...بود ایستاده

 

 ورودش با که بود خودش زندگي داستان این شد،اخر ترعمیق لبخندش

 ...کرد ترمحکم روقصه یسناي و ارمان عشق

 

 ...دستانش در مادرش خاطرات دفتر و بود خیره مادرش پدرو به فقط

 

 ...استماندني یادبه عشق که الحق:گفت خود با قلب ته از

 

 ...ارمان،عشق و یسنا عشق

 

 ...است اشبرازنده اسم این که الحق

 رمان:ساختمان عاشقی

 نویسنده:شایسته

 عاشقانه/غمگین/طنز ژانر

 *عــــــاشقـــــي ســـــاختمــــان*

 

 شکر خدارا دل در و رفت فرو اشزندگي یسناي و ارمان اغوش در

 ...کرد

 

 ...افریدي عشق که مرسي خدایا
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 ...............مرسي

 

 25/6/1396...پایان

 

 معذرت بود بود،سختي باشید،مشکلي برده لذت رمان از امیدوارم

 ...بودین همراهم که مرسي میخوام

 ...باشید کنارم هم بعدي رمان تو امیدوارم

 

 ...شایسته:نویسنده


