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 قرار اخه. میگفتم نه بهش شاپ کافی به اومدن برای سینا اصرار دربرابر که بودم من این.  ندارم حوصلشو سینا اصال

 . بگه راست کنه خدا که بده نشون من به و واقعیش عشق.  دختر دوست همه اون بعد بود

 هچ اخه. شدم راضی اصرار کلی از بعد باالخره. کردم التماس و خواهش بس از دراورد مو زبونم.  دیگه بیا اناهیتا: سینا

 خونه رسیدم. شدم ماشینم سوار و بیرون اومدم مطبش از.واال آ.  برم دخترش دوست با قرار سر منم که داره دلیلی

.  یارهب شو تشریف سینا اق تا شدم حاضر نمک نم و خوردم ناهارمو. دنبالم بیاد سینا بود قرار اخه گرتم دوش یه سریع

  بوق بوق

 .  میزنه عروسی بوق معلوم زدنش بوق ی مسخره طرز از اومد سینا کنم فکر

 . باوشه:  سینا.  نشه در دیگه که برو.  خوبم مرسی سالم:  من؟  طوری چه؟  خوبی سالم:  سینا

.  کرده اپید کجا از رو اینجا ناکس سینای قشنگیه جای چه. بود نیومده هنوز دختر ولی تو رفتیم.  رسیدیم ربع یه بعد

 نوم خوب چه نه بگین شما ناکس میگم؟  بکشی زبونم زیر از باز میخوای چیو چیه:  سینا؟؟؟؟ سیناااااا.  سیناااا:  من

 هبود کرده پیداش قبلیم دختر دوست نکرم پیداش من:  سینا؟  کردی پیدا کجا از رو اینجا میگما:  من.  ها شناخته

 ای مزه با خیلی کردی فکر ههههههه:  من.  کرده پیدا جوری چه اینجارو میپرسم ازش کردم پیدا اونو من اگه حاال

 نشستیم . دنجه گوشه اون.  اونجا برو:  سینا.  بشینم کجا باید کن ولش حاال.  میکنی سفسته چرا بپیچونی من میخوای

 روز چشمت اقا.  رستوران ناهار برا کردیم دعوتش.  بزنیم و موخش اومدیم دیدیم اس داف یه ما اقا اخ:  گفت سینا که

 اون با کیکت یک ده ن ج بشین اونجا برو گفتم بهش نچرخید زبونم دنجه بشین اونجا برو بگم بهش اومدم من نبینه بد

 .بود گذاشته چی توکیفش نمیدونم المصب.  کنم حرکت نمیتونستم هفته یه تا که زد کتکی یک زد ما به کیفش

 بود اقا و جذاب خیلی خداییش.  شدم خیره ناخوداگاه چهرش به.  سینا این بود سوتی خدای اخه خندیدم کلی بهش

 و ای قلوه و درشت لبای. میومد الهاده فوق کشیدش صورت به که استخونی بینی حالت خوش و درشت مشکی چشای

 چی دلم عزیز جونم:  سینا.  بود داده باال خوشگل خیلی که مشکی ی زیبا موهای و مشکی پهن های ابرو و صورتی

 دهخن تک.  چندشی انقدر چرا کثافت گفتم و خندیم.  شد مورمورم خواگاه نا که گفت خاصی لحن یه با اینو؟ میخوای

 کار به برسه چه.  میداد قورت درسته رو تو که بود من جای دیگه کی هر تو نگاه طرز اون با گفت و کرد ای مردونه ی

 تحلیل و تجزیه تو چهر داشتم هیچی:  من.  بودی شده خیره من به عمیق انقدر که میکردی فکر چی به حاال.  من

 . میکردم

:  من ". زدم حرفش جواب در بهش لبخند یه منم.  نمیگی دروغ هیچوقت میاد خوشم اخالقت از خیلی انی:  سینا

 اومد میاد داره که دیدم کوچولو نازو دختر یه دور از.  اومد ا: سینا هه.  ضروری مواقع در البته بگم دروغ ندارم دوست

 دامص انی بقیه اناهیتاس منم اسم سالم: من؟  شما.  پونس اسمم من م سال:  دختر.  کرد دستی پیش سالم تو و نزدیک

:  گفتم من و خندیدیم پونه منو.  چغندر منم اسم.  سالم:  سینا.  همچنین:  پونه.  خوشوقتم اشناییت از میکنن

 امزهب و قشنگ جملشو این انقدر.  بگیرید تحویل هم مارو ذره یه ولی کنم حسودی اگه شم کور:  سینا.  نکن حسودی

 . میخندید قشنگ خیلی پونه. خندیدیم باز پونه و من که گفت
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 چه . بود عاشقی برق مطمئنن که چشاشه تو برقی یه شده پونه های خنده محو دیدم که کردم نگاه سینا به لحظه یه

 بود قشن ریز پسره یه گارسون.  کرد صدا گارسون بعد و بشینیم کرد تعارف سینا.  دیدیم ادم مثل رو سینا اقا ما عجب

 صدای با یاز گارسون.  کیک و قهوه منم: پونه.  کیک با قهوه من:  سینا:  دارین میل چی:  گفت اروم صدای ی با و

 خب : سینا. کرد ترک مارو میز الساعه:  گفتن با گارسون. میخوام کیک و پرتقال اب منم:  خانم چی شما:  گفت ارومش

 .من دوستای ترین صمیمی و بهترین از جورایییکی یه اینجاس االن که جان انی این گل خانوم پونه

 دختراش دوست من نمونش یه مثال اره:  من.  میکنیم کمک هم به هم شرایطی هر در و دوستیم هم با سال پنج االن ما

 نمیدونست اخه کرد نگام تعجب با پونه.  کرد لگد پامو خر کنم فکر هیچی:  من.  شد چی جان انی:  پونه.  اخ میپی و

 هب ابروشو یه اونم دارم برات یعنی که دادم نشون سینا به مو دندونا منم.  استاد پروندن لگد تو خرش پسر دوست

 . باال انداخت پیروزی ی نشونه

 البته خودش سی رفت کی هر من طرف از اونم دیگه قرار یه تعین و خوردن بعد هم ما و اورد و سفارشامون گارسونم

  بیاره همونجورم باید میبره منو که همینجور چون.  سینا سی دنبال رفتم من

 بری دنیا از الل خودت اوال:  من.  میکنی خراب عشقم منوجلو چرا دختر بری دنیا از الل:  سینا.  شدیم ماشین سوار

 سینا. نه:  من؟.  نکردی خراب: سینا.  کردم خراب اون جلو رو تو کی من سوما خورد بهم حالم نکن عشقم عشقم دوما

 . بپیچونه دختراشو دوست میکنم کمکش من میگی دختر جلو چی یعنی:  سینا.  اه نه میگم د:  من؟  نکردی خراب: 

 : سینا.  کنم باز رو دختر اون چشای میخواستم بود واقعیت کردن روشن نبود کردن خراب که اون میگی اونو اها:  من

:  نم.  بگم قبل جزئیات از بهش برم اللم خودم مگه.  کنی وا اون چشای بخوای تو که شه کور دختر ولی.  جونشا از دور

:  نم.  میدونی تو که واضحی اون به نه سربسته اما میدونه بابا چرا:  سینا نمیدونه چیزی گذشتت از نگو سینا هی

 سینا:  من.  میپرید داشت دختره میکردی بدختم دستی دستی داشتی.  افرین:  سینا. نمیدم سوتی دیگه باشه.  اوهوم

 دست گذشتم از میخوام شدم عاشق اول بار برا.  خیلی انی اره:  چشاش تو اومد برق اون باز.  داری دوسش واقعا حاال

 جواب در و کردم محکم بوس یه لپشو منم.  رسیدیم که شو پیاده حاال.  بسازم خوب زندگی یه کنارش در و بکشم

 مو لباسا.  بود پیشم همیشه تنهایی سال 5 این تو داشتم دوست خیلی رو سینا. گفتم بخیر شب یه اعتراضشم

 مختلف رنگای به دست 3 ازشم داشتم دوست خیلی و خواب لباس این پوشیدم بامزه خواب لباس یه و دراوردم

.  بود یداپ زندگانیت همه که انقدری بود باز یقشم و بود ای حلقه استیناشم که بود زانو روی تا بلند پیرهن یه. داشتم

 کنم شونه موهامو خواب قبل دارم عادت همیشه.  دارم دوست رو پو این من چقدر که اخ بود پو عکس پیرهنم روی

 این بودم حاضر ولی داشتم قبول منم.  خوشگلی خیلی میگفتن همه شدم خیره صورتم به و نشستم اینه جلو

 للیت یللی خودم برا دارم االن من جوری یه نبودا بدم همچین البته تنها نه میبودم خانوادم با ولی نداشتم خوشگلیو

 به ای قلوه و کوچیک لبای قلمی بینی مشکی مشکی موهای و تیره سبز چشمای.  شدم خیره صورتم به دوباره. میکنم

 باال و تنم پایین اما بود ورزیده بلکه نبود ظریف هیکلمم بودم 861 نبو بلند زیاد قدم.  مشکی پهن ابروهای قرمز رنگ

 و دارم چاقی استعداد اخه داشتم میرفتم که ورزشی های کالس سری صدقه از اونو و بود فرم خوش و خوشگل تنم

 یاصل موارد بجز البته خوردن به میکنم شروع و یخچال سر میرم بشم بیکار وقت هر یعنی میخورم غذا زیاد خیلیم
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 نتلف سراغ رفتم. میام در شکمم خجالت از خوب و اصلی های وعده بقیه ولی نمیخورم کال صبحانم.  نهار و شام یعنی

 و مشدید نه وقته خیلی داره چیکار یعنی بود ارجمندی خانم از اونم نداشتم بیشتر پیام یه.  زدم و گیر پیغام دکمه و

 هب پیغامم اگه شهین منم جان انی سالم:  ارجمندی خانم.  وقته چند این بود شلوغ سرم خیلی اخه دارم ازش خبری نه

.  مبزن زنگی یه من بزار نیس مهم ساعتش میگه که حاال خب.  نیست مهم ساعتش بزن زنگ بهم فوری رسید دستت

.  الو:  من.  پیچید تلفن گوشی تو که بود جون شهین خسته صدای این الو.  بوق بوق.  شدم مشغول و برداشتم و تلفن

 تببینم میخوام خونم بیا میتونی فردا اگه.  دخترم اره:  جون شهین.  داشتی کارم.  بودی زده زنگ.  جون شهین سالم

 نه:  جون شهین.  نمیبره خوابم صبح تا من بگین االن نمیشه ولی جون شهین چشم:  من.  دارم باهات مهم کار یه

 لمگ نه:  جون شهین.  میرم دیگه من ندارین کاری باشه:  من.  دارم کارت که بیا فردا گفت نمیشه تلفن پشت دختر

 و اب به دست رفتم شدم بلند.  همچنین:  جون شهین.  بخوابین خوب خدافظ:  من.  خدافظ همرات خدابه ندارم کاری

.  برن جا این از گرفتن تصمیم بابام مامان که بود سالم 5 میکردم فکر گذشته به تخت تو رفتم بوس مسواک جیش بعد

 که. نداشت بیشتر پسر یه ما همسایه شد گل جون شهین همین قضا بر دست.  امریکا سمت به کردیم کوچ هم ما

 جواب زدیم دری هر به.  داره کلیه به نیاز و مریض مامان فهمیدیم که بود سالم 85.  نمیدیدمش اصال من ها اونموقع

 و دفهمی گل خانم شهین این که بود کشیده ته امیدمون دیگه.  نمیشد پیدا کلیه براش و بود-o مامان چون.  نگرفتیم

 با اونجا از دیگه منم. داد قرض مامان به و کلیش یه بود-o خونیش گروه اونم اخه خوب ناجی یه شد.  ما نجات اومد

 81 وقتی اونم بعد.  نمیکرد کاری همچین هیچکس واقعا چون کنم جبران رو کارش این روزی یه کردم عهد خودم

 من و تگذش داشتیم ارتباط هم با تلفنی و داشیم خبر ازشون ولی ندیدیمشون دیگه ما و ایران برگشتن اونا شد سالم

 با نبی این در که برگشتم نکردم قبول من کردن اصرار چی هر اینا مامان گرفتم برگشت به تصمیم من شد سالم 02

 جون شهین از هم سالگی 00 تا بماند االن که داشتیم داستانی یه اونم با اشنایی با حاال که.  شدم اشنا هم خله سینا

 مینه دیگه میکنم استراحت دارم که سالم یه و بزنم سر بهشون دیگه نشد وقت فوقم گرفتن ی برا ولی داشتم خبر

 دیونونه یه ولی دارم روانشناسی فوق اخه میکنم اماده دکترا برای خودمو دارم االنم.  بمونم ازشون بیخبری تو شد

 دست به رفتن بعد و شدم بلند صبح رفتم فرو خواب ی دنیا به و شد سنگین چشام کم کم من مریضای بدخت کاملم

 سالم:  جون شهین جون شهین سالم الو:  من جون شهین به زدم زنگ رفتم و شدم بلند.  دیگه کارای کلی و اب به

 اینجا 88 تا 9 ساعت االن گلم:  جون شهین.  بیام چند ساعت بپرسم رفت یادم دیشب میگم:  من؟  شده چی.  دخترم

 . دخترم همرات به خدا: گفت و کرد ای خنده تک جون شهین.  بابای چشم باشه:  من.  باش

.  ونهبخ درس امریکا بود اومده بودم شده اشنا دانشگاه تو فائزه با زدم زنگ فائزه صمیمیم دوست به خداحافظی از بعد

 فوق و مهربون دختر یه. اینجا اومدم که سالم 5 و لیسانس برای بودیم هم با که سال 0 دوستیم هم به سال 7 کنم فکر

 خب:  من.  بپرسی حالی یه ما از نزنی زنگ یه؟  خبرا چه؟  طوری چه؟  خوبی نگین سالم:  فائزه الو. . .  خونگرم العاده

 حرف شیدک خط پشت عفریته این که جیغی با... باز دم بازدم دم کن تنظیم من با نفساتو بعد بکش عمیق نفس یه اول

 بس از دوما.  کردی خودت زر زر اوال:  من.  بده اول منو جواب کن بیخود زر زر کم:  فائزه.  ماسید خود به خود دهنم تو

 جواب حاال افرین:  فائزه.  میدم سوالتم جواب باشه سوما.  بار تیر به ببند منو بعد بکش عمیق نفس یه.  میزنی حرف

 روز دو این در نتونستم بود شلوغ سرمم.  دارم خبر یه چرا اها ندارم خبریم؟ معمولیم هیچی.  خوبم اره:  من.  بده منو
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 فائزه. دیگه میدم جواب تو زرای اساس بر دارم.  جوری چه:  من.  میزنی حرف اینجوری چرا حاال وا:  فائزه.  بزنگم بهت

 رو خبر قسمت فقط تو زدم حرف همه اون من اقا:  من.  داری خبر یه گفتی بگی میخواستی چی بیخیال اونو حاال: 

 جدی فائزه.  بگم رو موضوعی یه میخواستم راستش فائزه:  من.  بزن و حرفت حاال اون مهم اره خب:  فائزه.  شنیدی

 هچ دیگه ایه کلیه خانم تربیت بی:  من.  ایه کلیه خانم اره:  فائزه.  یادت رو ارجمندی خانم:  من.  میشنوم:  گفت شد

 باشه خب:  من.  میزنی حرف سریالی داری چرا زدنت حرف این با بمیری بابا خب:  فائزه.  شهین اسمش ایه صیغه

 یبگ نمیشه االن میگم عجیب برام ببینمت بیا میگه.  زده زنگ بهم بیخبری سال 3 بعد اره اها بگم بزار ننداز پارازیت

 چیز گها همیشه مثل باش محکم نباش نگران انی:  فائزه.  دارم عجیب دلشوره یه میدونی.  ببینمت باید عزیزم نه میگه

 نوم میخواست.  گفت پرت و چرت کلی و کرد وا و شوخی سر بعدم.  میای بر پسش از تو مطمئنم من باشه هم عجیبی

 سریع باید 82 اوه کردم ساعت به نگاه یه.  بکنه کارو این تونست قشنگ چه جدیم جدی بیاره در هوا حالو اون از

 تا موهام اخه.  کنم خشک و موهام کشید طول هم رب یه بیرون اومدم ربعی یه دوش یه بعد و حمام رفتم شم حاضر

 یدسف پوستم هم اهلل الحمد کرم خورده یه.  کنم ملیح ارایش یه تا رفتم.  بستمشو ای گوجه شد خوش وقتی.  کمرم

 جیغ صورتی رژ یه و چشمم تو چشمم خط یه و ریمل گونه رژ خورده یه.  نداشت پنکیک و فن به نیازی صاف هم.  بود

 یه شم حاضر تا کمدم سر رفتم.  نمیاد خوشم مالیم زیادی و رنگ بی و حال بی رژای از اصال جیغم رنگای عاشق. 

 کفش هب عادت پوشیدم استپزمم پرفکت مشکی کفشای قرمز شال یه و زیپی قرمز اسپرت مانتو یه جین مشکی شلوار

.  موند هاستفاد بال اخرم که خریدم عید برا خانوم فائزه همین بزور بار یه اونم نپوشیدم حاال تا یعنی ندارم بلند پاشنه

 وکاراش بابا اصل در بودم داده سفارش اونجا از بود مدادی نوک بلند شاسی فورد یه ماشینم شدم ماشینم سوار رفتم

 وضعمون داره اینجا بزرگم رستوران دوتا داره ماشین قطعات ساخت بزرگ کارخونه دوتا م بابا.فرستاد برام و کرد

 خونه ترین کوچیک از دونه یه منم داره زیاد.. . و و ملک و باغ و خونه اونجا هم اینجا هم اخه خوبه خیلی خداییش

 میمیرم خب.  نفرسته پول اگه.  ندارم کار هنوز من چون.  میفرستاد پول ما هر برام پدرمم و برداشتم خودم برا هاشو

 یشپ کن ولش رو اینا حاال. جونا از دور البته. میمیرم هم هفته یه بعد نتیجه در بخرم غذایی مواد که ندارم پول. دیگه

 سرنوشت سوی به

 در هی. اینجا بیام نتونستم لیسانسم بعد گفتم خب ولی اینجام عاشق من.  راد اقای زیبای قصر به رسیدم خره باال

 وچهک تو کردم پارک و ماشین. بود دیگه چیز یه قبال کنم فکر اخه کردن عوض و در ا و تیره خیلی سبز رنگ به بزرگ

 باباش ایرانی.  امریکایی دورگه یه راد اقای.  راد.  ارجمندی خانم شوهر فامیلی.  زدم و راد اقای قصر در زنگ.  رفتم و

.  روس مادر.  ایرانی پدر راد اقای مثل اونم ایرانی و روس دورگه دورگس هم ارجمندی خانم.  امریکایی مامانش.  ایرانی

.  دارن امد و رفت کوچه تو که هم اونایی و در به زدم زل منگال مثل است دقیقه 5 دیدم اومدم در که خیال فکر از

 کرده باز در.  نرفته این از بیشتر ابرومون که بریم بریم.  دختره خلیه چه میگن االن ملت.  میکنن نگاه چپ چپ دارن

 باغ ایانته تا باغ اول از که میوه درختای از پر بزرگ باغ یه گفتم کم بگم هرچی که بگم چی خونه از. تو رفتیم.  بودن

 بیای اینکه برا میده جون.  مجنون بید اون زیر تختم یه و هست ابنمای نزدیکای هم مجنون بید درخت یه داره ادامه

 لقبو من ولی منحرف ذهنت.  کثیفی خیلی تو انی میگه همیشه فائزه.  هه هه.  خاصت مخاطب با اونم زیرش بشینی

 و فرش سنگ این کنار و بود شده فرش سنگ هم حیاط کف.  ادمیم چه من میشه معلوم جا این از خب ولی.  ندارم
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 در زهتا کال این عطر شبا چون ازالیام گالی این عاشق من.  بودن کاشته نرگس و ازالیا و رز ی گال اونورش دقیقا یعنی

 و جون شهین همونجا. تو رفتم و دوییدم سریع تو برم شد دیرم خنگم من قدر چه وای. میکنه مست و ادم واقعا و میاد

 حیاط محو وای: من.  تو نمیای چرا.  زدم و در س دقیقه چند میدونی دختر سالم:  جون شهین.  سالم:  من.  دیدم

 نینمیدو قابل خودت تو گلم:  گفت بشینم تا میکرد راهنمایی منو که همینجور جون شهین.  بودم شده خوشگلتون

 خونه من یا بودیم امریکا وقتی یادته.  ندارم دختر که من دخترم مثل ام تو.  تو به متعلق حیاط این.  اینجا بیای

 میکشم خجالت ادمم منم خو.  میزنه روم تو جوری چه ببین حاال خب. ) وروجک تو مخصوصا ما خونه شما یا شمابودم

 بیای گفتم.  بود شده تنگ دلم هیچی:  جون شهین.  بیام گفتی که داشتی کارم چه جون شهین حاال خب:  من.( 

 کیک با پرتقال اب لیوان تا دو:  جون شهین؟ :  خانم بله:  زینب. زینب.  زد داد بگم چیزی من اینکه از قبل و. ببینمت

 یامب من میخواست دلتنگی رفع برا اگه مشکوکم جون شهین به من.  نشد حرفی بیاد زینب تا.  چشم:  زینب.  بیار

 انماطرافی بفهمم میتونم.  دارم روانشناسی فوق من نباشه چی هر تازه.  کرد بازگوش میشد تلفنم پشت از که اینجا

 .  نه یا میگن دروغ

 انی ساکتی چرا:  جون شهین.  اومدم خودم به جون شهین صدای با. میگم دیگه چیز یه جون شهین چشمای اینجا و

 . بخور تو تقال پر اب بفرما.  جان

 جدی.  خوردم نوشیدنیم از قلپ یه که این از بعد.  رفت کی و اومد کی خانم زینب.  نفهمیدم یودم فکر تو که انقدر

 میشم اینجوری خاص خیلی مواقع در منم و میشه مار زهر شبیه وقتا جور این قیافت میگفتم همه همیشه.  نشستم

 . میشم جدی کم خیلی و طبم شوخ و شیطون و رودار خیلی چون

 که رو چی هر.  نیست دلتنگی رفع فقط کار این و زدین زنگ من به که داشتین کاری میدونم جون شهین:  من

.  دز گول هیچوقت رو تو نمیشه اینکه مثل:  گفت و کرد ای سرفه تک جون شهین.  گوشم پا سرا من بگین میخواین

 اه موقع اون خودتونم به من جون شهین:  من. کنی کمکم.  میتونی فقط تو که مهم خیلی مسئله یه راستیتش اره

 اگرم یعنی.  مدیونم شما به چون.  بکنم شما برا کاری هر حاضرم منم کردید من مادر برا که کاری بخاطر شما گفتم

 دنمیا خوشم که نزن حرفا این از اصال:  گفت و گرفت جبهه سریع حرفم مقابل در جون شهین.  بدم انجام باید نخوام

 وکار اون کسیم هر برعکس اتفاقا نه:  من. میکرد کارو همین بود که ادمیم هر دم دا انجام که کاری اون بود وظیفم من

 ازت و خواست در این من انی:  جون شهین.  داشتین من با شما که کاریه مهم.  نیست مهم حرفا این حاال نمیداد انجام

 دداری دوست خودتون جور هر باشه:  من.  کنی قبول و درخواست این داری من به که دینی سر اگر مدیونی ولی میکنم

 :  جون شهین.  باشید ناراحت شما نمیخواد دلم من. 

 ها موقع اون:  جون شهین.  ندیدمش حاال تا خب ولی میدونم بله:  من.  دارم پسر یه که میدونی انی: جون شهین

 قرار خالش دختر دنبال میرفت داشت فواد روز یه:  جون شهین.  بفرمایید.  بله: من.  بیاد.  نمیتونست بود شلوغ سرش

 فواد هب میزنه میاد خبری بی خدا از کدوم نمیدونم اینجا منم پسر و بود شمال نینا خالش دختر.  کنند نامزد هم با بود

 تاررف بعد به موقع اون از.  نمیکنه کار پاهاش دیگه میفهمیم.  میاد هوش به ماه دو بعد وقتی و کما تو میره فوادم.  من

 بست یه.  شد اینجوری که دید فوادم وقتی.  زد بهم و بودیم نگرفته هنوز که نامزدی اخرم و.  شد سرد کم کم نینا
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.  گفتم فواد به هم وقتی.  میشه خوب.  بره فیزیوتراپیشو های جلسه اگه که دارن امید بهش دکترا. اتاقش تو رفت

 اراصر بهش چی هر پدرش و من.  کنه زندگیش اوردن بدست برای تالشی نمیخواد.  نداره زندگی به امید دیگه:  گفت

 ی االب طبقه نرفت خونش دیگه.  شیم پیچش پا انقدر اگه میکشه خودشو که کرد تهدید اخرم در و.  نکرد قبول کردیم

 ادامه دیگه و.  میزنه حرف کم خیلی میخوره غذا کم خیلی.  نمیشه حاضر جمع تو دیگه خودش برا برداشت اینجارو

 ناراحت خیلی جون شهین:  من. کردم ارومش دادمو دلداری بهش و نشستم کنارش رفتم.  بود افتاده هق هق به نداد

.  هبل:  من.  خوندی روانشناسی شنیدم:  گفت و دوید چشاد تو برقی یه سریع؟ برمیاد من دست از کاری چه ولی شدم

 من نم جون شهین.  نمیفهمم رو منظورتون.  جانم:  من.  برگرده زندگی به فوادم کنی کاری میتونی ببین:  جون شهین

 کمکش . برگردونی زندگی به پسرمو مخوام ازت.  باال طبقه میری.  کنی زندگی اینجا بیای باید اول.  ببین:  گفت کنان

 اینه کارت هم و اشنایی هم تو چون:  جون شهین؟  من چرا:  من.  باشی براش دوست یه مثل و بزنی حرف باهاش کنی

 ات ولی کن فکر گلم باشه:  جون شهین.  دارم کردن فکر به نیاز اما.  شدم متوجه بله:  من...  میفهمی منظورمو خب. 

 یه. بیرون اومدم.  جون شهین از گرم خدافظی یه بعد شم بلند دقیقه چند از بعد.  باشه:  من.  بده جوابمو هفته اخر

 عدب بله:  منشی.  اتاقش برم میتونم اره:  من. دارید کار دکتر اقای با.  ارام خانم سالم:  منشی.  سینا مطب رفتم راست

 کدوم از افتاب.  سالم:  سینا.  سالم اتاقش تو رفتم.  شد ازاد اقا وقت باالخره ساعت نیم بعد. برید میتونید خانم این

 اون از سینا.  بخوام مشورت موضوعی یه راجب ازت میخواستم راستیش:  من؟  اینجا اومدی تو که دراومده طرف

 نظر حاال خب:  سینا. گفتم براش رو قضیه پیاز تا سیر از منم؟ جونم شده چی:  گفت جدی و اومد در شوخ حالت

 کمک میخوای واقعا اگه انی:  سینا.  تردید یه.  دارم دلشوره یه ولی کنم کمک میخواد دلم.  میدونی:  من؟  چیه خودت

 حاال .میای بر پسش از میدونم من.  هستی قوی دختر تو.  میشی پیروز تو مطمئنم من.  کنار بزار و تردید و شک کنی

 خب : من.  نمیکنی قضیه این وارد احساساتتو که میدونم من و عاقلی تو بگیر نظر در و جوانب همه کن فکر خوب برو

 حاال تا صبح از گشنمه اره:  من.  میخوری ناهار.  نیست کردن فکر وقت که االن خب:  سینا.  کنم فکر باید ولی اره

.  ونهخ رفتم خوردم ناهارم یه سینا با.  میدی بو کنار برو پیف پیف.  تو دهن از نگو میاد بو میگم:  سینا. نخوردم هیچی

. مکن کمک پسر اون به میخواد دلم خیلی.  میرم.  گرفتم و تصمیم منم و رسید هفته اخر باالخره. کنم فکر خوب تا

 یلیخ طفلی.  کردم خبر با تصمیم از اونو و زدم جونم شهین به زنگ یه.  ماشین تو گذاشتم بردم و کردم جمع وسایلمو

 ودب باال ی طبقه که اتاقم به منو.  استقبالمو اومد جون شهین.  تو رفتم و زدم و زنگ.  رسیدمو باالخره.  شد خوشحال

 راحت مشکی خونه تو شلوار یه با قرمر و سفید تونیک یه.  چیدم کمد تو و لباسام که این از بعد. کرد راهنمایی

 رس یه برو میتونی اگه:  جون شهین. کنم کار چی باید االن من جون شهین:  من.  خانم شهین سراغ رفتم و. پوشیدم

 در و رفتم و باال ها پله از.  باشه:  من.  کن ارومش جورایی یه شناسی روان تو خب کرد بیداد و داد اگه.  ببین و فواد

 دیدم که تو رفتم و کردم باز اروم و در.  نداد جواب هیچکی اما زدم و اتاقش

 تاقا یه.  در به پشتشم ویلچرو رویه جسم یه.  دیدم که اتاق تو رفتم.  تاریک انقدر چرا اینجا اَاَاَاَ... دیدم که تو رفتم

 ذکاغ میشدن اتاق به نور ورود مانع که ضخیم و سیاه های پرده.  بود سیاه همچیش اما بود بزرگی اتاق مخوف و تاریک

 رد هم ویلچر رو شخص اون از صدایی هیچ بینم این در بود سیاه اتاق این تو چی همه یعنی....  تختی رو سیاه دیواریای

 سه که زد ای عربده چنان ویلچر روی شخص اون که کردم روشن و چراغ و بردم دست مجسمه یا ادم این اه اه نیومد
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 دهن اب. کردم خاموش و چراغ و بردم دست سریع. کردی روشن و چراغ چرا. اینجا نیا نگفتم مگه مامان. : پریدم متر

 جلوش.  جلو رفتم اروم اروم. نداشتم کار سر موجودی همچین با حاال تا من بودم ترسیده واقعا دادم قورت صدا با مو

 افهقی به چشمش تا کرد نگاهم فروغ بی چشمای با. نداشتم شمایلش و شکل به توجهی اصال لحظه ان در.  وایستادم

 سما سالم:  افتادم راه بلبل عین منم.  میکنی چی من اتاق تو.  هستی کی تو.  کشید عربده ر.خ عین باز.  افتاد تازم

 نه(  میگم چی وای. )  کنم شناسایی تو روان اومدم.  روانشناسم من.  فوادی تو کنم فکر خب؟  چیه تو اسم.  انی من

 یه رامب اونا که.  دیوونم من یعنی؟  چی:  کشید عربده فوادباز. شنیدم عمیق نفس یه بعدش. کنم کمکت اومدم یعنی

 ستمود نکن تقال پسر اقا ببین:  گفتم و گرفتم و دهنش و پریدم.  اومد جوش به خونم گفت اینو تا.  روانشناس جوجه

.  ردک غالف من داد با. بکش و دستت میگم:  خودش از تر بد کشیدم عربده.  نکشید و دستش.  بکش دستتو.  برداری

 اشب اروم.  تو از تر بلند صدام چون.  کنی بلند من برا صداتو نکن سعی پسر اقا ببین گفتم و زدم زل صورتش تو

 : گفتم.  جلوش گذاشتم و اوردم صندلی یه و برداشتم اروم دستمو. کرد قطع زرزرشو خب.  بزنم حرف باهات میخوام

 حرفم زارب: من.گرفتم تهدید نشونه به جلوش انگشتمو که بگه چیزی یه اومد.  نگرانت خیلی مامانت.  خوشتیپ ببین

 وبات من سال یه که اینه من نظر شده من دامن به دست که ناراحت خیلی مامانت. بگو میخوای چی هر بعد بشه تموم

 از یگهد زندگیت تو ای سایه و. میرم که میدم قول. گردونم برت زندگی به.نتونستم اگه دوست یه مثل میکنم زندگی

 یلیخ خوداییش و زدم زل بهش منم.  فکر تو رفت بکن فکراتو االن همین ببین: من. کنم فکر باید: فواد.  نیست من

 من شمچ نکنین فکر راستی) داشت خوشگل برق یه بود قشنگ پوستش خیلی برنزه پوست ابیو چشمای.  خوشگله

 فک هی بود کشیدش صورت متناسب کامال که قلمی بینی(بیاد نور تا. کنار بودم داده پردرو کوچولو یه نه عقاب چشم

 من قدر چه دادم تکون و سرم. بودا بوس باب اقا.  بود کوچولو سوراخ یه فکشم رو.  نگو که داشت مامانیم استخونی

 .  منحرفم

.  دبو شده کشیده هاش شقیقه تا که بلند و پهن های ابرو.  میگفتم اره کن ولش نه....  اونم که زیبا و ای قلوه لبای

 . کشیده زیادی زحمت ساختنش برا بود معلوم داشت خوشگلیم هیکل

 وابتج بار این یه ببین:  من. ندیدی خوشگل چیه:  گفت و زد پوزخند فوادیه. کرد غافلگیر و نگاهم و باال اورد و سرش 

 نای از قبل. دهنت تو بریزه دندونات که دهنت تو میزنم چنان.  بزنی پوزخند.  بعد دفعه اگه شاهده خدا ولی نمیدم و

 و یدکش عمیق نفس یه بود شده سرخ صورتش؟ .  چیه تصمیمت بگو.  نیست مهم خواهیت عذر گفتم:  بگه چیزی که

 قبول صورت این در پس.  بدم بهت حالی یه نمیاد بدمم ولی کنم قبول عمرا که کنی تا اینجوری بخوای اگه گفت

 و طرفش رفتم اروم اروم بعد. میاد بدم پوزخند از من خودت از کرم:  گفتم.  میشدم بلند که حینی در منم.  میکنم

 و مبرگشت در بستن موقع.  بیرون زدم اتاق از زدش بهت قیافه به توجه بی.  عزیزم دوستیِ.  گفتم بوسیدم و لپش

 بیرون زدم اتاق از و زدم چشمک بهش خنده تک یه با.  میکنه نگاه منو داره شه گونه رو دستش یه دیدم کردم نگاش

 وت رفتم.  خبیثم من قدر چه که وای.  کنم بوسش بعدا بازم باشه یادم بود نرم صورتش چه داد حالی چه بوسه وای. 

.  بود ابی و سفید دیواراش رنگ.  بود خوجل و بزرگ.  اتاقم.  کردم هم بازی اب خورده یه و.  گرفتم دوش یه و.  اتاقمو

 کال ودب سفید توپای توپ با ابی اونم روی ملحفه که بود اتاقم تو خوشگل نفره دو تخت یه.  سفید توپای توپ با ابی

 و میز هم تراس تو.  داشت هم تراس یه که بود باغ به رو بزرگم و خوشگل پنجره یه.  بود ابی و سفید همش اتاق
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 فیدس خونه تو شلوار با ابی تونیک یه و گرفتم جو.  کمد سمت رفتم و کشدم عمیق نفس یه.  بود شده چیده صندلی

 و داشتم برش داشت سرخ رز گل عکس که حموم تو بود شامپو یه.  بود شده خوشبو موهام قدر چه که وای.  پوشیدم

 هام شونه خیسرو همینطوری موهامو.  میدم اونو بوی االنم شستم باهاش.  بدنمو هم سرمو هم کردم خالی وان تو

 نجو شهین.  نه:  من.  گشنته دخترم:  جون شهین.  میخورن ناهار کی پرسیدم جون شهین از و.  پایین رفتم و ریختم

 نیست مسیحی مگه حامد.  راد اقای اسم چرا جون شهین:  من.  میاد دیر حامد اخه بیارم غذارو بگو گشنته اگه عزیزم:

 تصمیم.  اومد که بچشونم اولین.  شد مسلمان بشه حامد بابای زن که این از قبل حامد مامان دخترم نه:  جون شهن. 

 شهین. شد حامدی در حامد چه.  اها:  من.  حامد گذاشت و حامد اسم حامد بابای که.  بزارن ایرانی اسم یه گرفتن

 یراست. فهمیدم اه:  من.  گذاشتن ایرانی خارجی رو اسما ترتیب به که اوردن دیگه بچه تا سه اونم بعد. دیگه اره:  جون

.  دیگه فواد منو منظورم خب:  من.  نفرید چند مگه دخترم. رو ناهارتون: جون شهین برم من. وبدید ناهارمون میشه

 دبع بچم:  جون شهین.  رفت بین از برق اون سریع ولی زد برقی جون شهین چشمای.  اتاقش تو ببرم غذاشو میخوام

 باز.  میدم بخوردش من بریز قبلناش اندازه شو غذا شما:  من.  نگرانشم.  میخوره غذا کم خیلی دیگه قضیه اون

.  نداره افت بم بادمجون جون شهین نه:  من.  بچمو مادر نکنی اذیتش:  گفت خنده با و زد برق جون شهین چشمای

 ای : گفتم و کردم پایین باال ابروامو منم.  نمیره پایین گلو از غذا.  نیاد حامد تا که من:  جون شهین؟  چی شما راستی

 از.  ام پلو زرشک عاشق من.  داشتیم پلو زرشک امروز جونم.  بکشه غذارو که رفت کنان خنده جون شهین.  کلک

 دوغم پارچه.  کافیه دونه یه پس.  نمیخورم ساالد کال که خودم.  ریختم روش سسم و کشیدم کاسه یه ساالدم

 در وادف دیدم که.  کردم روشن و برق.  نیومد صدایی بازم ولی. زدم در و باال رفتم ها پله از.  سینی تو گذاشتم برداشتم

 که این هبدون.  تخت رو بشینه بره که کردم کمکش گذاشتمشو تخت میز کنار رو سینی.  سریع تخت رو بره که تالشه

 ناو ولی.  زدم لبخند و کردم نگاه بهش. باشه راحت تا کردم دراز و پاهاش و دادم تکیش تخت تاج به کنم نگاه بهش

 نزدیکش خودمم و بردم تر نزدیک رو سینی و کردم نفسموفوت دوخت چشم اطاقش پرده به و گرفت ازم نگاشو

 نم.  گفتم دلم تو اینارو البته هیچی و درد ای هیچی و کوفت ای.  هیچی سیرم:  فواد. میخوری چی فواد:  من.  نشستم

 افهاض لبیم زیر.  نمیخورم.  نمیخورم نمیخورم کن ولم بابا:  زد داد فواد.  بخوری چیزی یه باید نمیشه که جوری این: 

 یک:  زد داد. بری رو فیزیوتراپی های جلسه باشی داشته جون باید.  بخوری باید: گفتم.  افتادیما گیره چه اه:  کرد

 گذار یرتاث حتما میدونستم که ارومی لحن با و کردم صورتش قاب ستمو د: کنه کامل و حرفش که این از قبل.  که گفته

 : گفتم. 

 بخاطرش داری تو که کسی اون یا چیز اون ایا.  چی خاطر به. بکشی دست زندگی از میخوای چرا.  فواد ببین:  گفتم

 .برگردی زندگی به میخوادتو دلم من. نداره رو تو ارزش مسلما.  داره ارزش میکنی کاری همچین

 هی مدت به من ولی.  درستِ تو حرفای.  قبول.  باشه:  گفت دقیقه چند بعد فوادم. ..........  باشه.  بکن و تالشت پس

 . کردم زندگی اینجوری سال

 میخواست دلم.  نگفت اینو تا.  بگیرم انتقام ازخودم.....  از.... از.  میخواستم انگار ولی.  نمیدونم:  فواد؟  چرا:  من

 . گلوش ته بریز داره دندون چی هر که دهنش تو بکوبم دست پشت با همچین
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.  شن خورد هات دنده که شکمت تو بیام پا پاشنه این با همچین.  نزنا مفت حرف:  من.  خودتی: فواد.  احمق:  من

 . بخوریم غذامونو بزار نرن حرف حاال؟ . میکنه کاری همچین سالم ادم.  دیگه احمقی احمقی میگم وقتی

 .  تخت رو اوردم و برداشتم هارو غذا

 اینجا خوری هار نا میز رو باال همین یا پایین میریم یا بعد سریع.  میخوریم غذا تخت رو،  بارو این یه.  ببین:  من

 . اس الوده اینجوری چیه.  میخوریم

 . کرد کوفت فواد کردم جان نوش من البته. خوردیم مونو غذا صدایی و سر هیچ بدن

 .  داری تو که نه:  فواد.  بزنن حرف باهات نداری لیاقت ها بابا برو:  من.  نمیبینی کوری:  فواد؟ . خوردی:  من

 .رفتن ور باهاش کرد شروع و ورداشت گوشیش با و پایین انداخت شو سر.  حرفش گفتن بعد

 

 دارهن افسردگی از ای نشانه اصال میچره مفت و میخوره مفت اینجا داره،  داره امکاناتی همه ابن بابا خودم با کردم فکر

 . بیرون بیام اتاقم از نمیخواست دلم بودم منم.  برداشته تیریپ فقط

 ِ. تیریپش باز اونم که.  میزنه داد میخوره توقی به تقی تا.  دیوانس خورده یه فقطم.  نمیده انجام خاصی کار

 

 . رفتیم که برو د.  کنه جبران اومد تا.  زدم بهش محکم گردنی پس یه و سرش باالی رفتم ظرفا کردن جمع بعد منم

 طوری چه سالم الو:  من.  خودمون فائزه اِ.  دیدم کردم نگاه خورد زنگ گوشیم که بیرون مدم میو اشپزخونه از داشتم

 .  است فائزه کردم فکر من ببخشید سالم.  هی:  من.  جان انی سالم:  گفت صدایی یه دیدم. خرِ

 همین:  فائزه مامان.  زدین زنگ فائزه گوشی با چرا شما.  راستی:من.  جان انی داشتم کارت. نداره اشکال:  فائزه مامان

 تو هب گفتم منم خونه مونده گوشیشم. .  نزده زنگی االن تا.  بیرون رفته پیش ساعت چهار از فائزه جان انی اخه.  دیگه

  باشه کجا بدونم کنم فکر ولی نیستش نه:  من.  نیست تو با ببینم بزنم زنگ

 

 .کجاست نظرت به:  فائزه مامان

 . کنم پیداش میتونم ببینم دنبالش میرم منم.  من خونه میره اونم بعد خرید رفته قوی احنمال به:  من

 . دادم زحمت ببخشیدا:  فائزه مامان

 ندارید کاری. بکنم میتونم کار چی ببینم یرم شدم نگران خودمم.  نگرانید میدونم من چیه زحمت:  من

 . بده خبر منم به کردی پیداش.  همرات یه خدا دخترم نه:  فائزه مامان
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 .خدافظ باشه:  من

 .خدافظ:  فائزه مامان

 .  برداشتم ماشینمم سوییچ و شدم حاضر رفتم سریع.  زده غیبش کجا نی معلوم احمق دختر

 . جون شهین جون شهین:  میزدم داد بلند بلند

 . . ببرم باید اومده پیش برام فوری کار یه جون شهین:  من.  اوردی سر مگه دختر چته:  جون شهین

 .  خدافظ:  جون شهین. خدافظ

 یریت ولی باشه دیر شاید من خونه میاومد بعدش.  میرفت جایی من بدون فائزه که بار هر.  فرمون پشت پریدم سریع

 نهخو میره داره.  خرید کیسه عالمه یه با.  اروم اروم و نمک نم خانم دیدم بودم خونم نزدیکای.  خونه رفتم.  تاریکی در

 .  من

 .  زدم داد سرش و پایین.  پریدم.  بگه چیزی فشی اومد تا.  ترمز رو زدم محکم جلوش رفتم

 چشاش.  ذهنی کند انقدر چرا.  کنی نگران و ملت یه باید میری کجا بدی خبر کسی به نباید.  احمق دخترهِ ،  د:  من

 حاال.  دویدن کرد شروع اونم.  بزنمش میخوام کرد فکر.  کنم بغلش بپرم اومدم بگه چیزی اومد تا.  بود شده نلبکی قد

 .  بزنی منو میخوای وحشی تو نه نه.  میگه تند تند من جواب در اونم.  کن صبر میگم بهش هی من

  خنده از.  ترکیدم من وای.  سماوت اقای سینه خورد محکم که.  کرد درازی زبون بهم و برگردوند شو سر

 .  جذاب باال و قد خوش پسر یه.  میکرد زندگی تنها اونم.  بود من همسایه سماوات اقای

 رودار رودار فائزه حاال.  نمیبینید رو گندگی این به ادم کورین مگه تونه چه خانم. :  هومن همون یا سماواتی اقای

 مدار دیدی که شما.  باقیه نیمتم و قورت دو کنی خواهی عذر من از اینکه جایی به.  محترم اقای خب:  میگه برگشته

 . بخورم بهت من تا اینجا وایسادی قصد از خودتم.  اونور میکشیدی طرفت میام

 چه.  نداره دخترم دوست بخورم قسم میتونم حتی من نداشت اخالقا این از.  نبود اینجوری اصال هومن خداییش)

 ( بکنه کارا این از برسه

  سینی قد چشاش.  لبو رنگ هومن صورت حاال

 دارم غرض قصد من.  اونور بکشم من.  من به خوردی شما.  محترم اصطالح به خانم.  کنم خواهی عذر من.  من:  هومن

 .شدیم مقصرم واال خوبه. 

  میکشن همو.  کنم شون جدا هم از نرم اگه گفتم.  میزدم گاز و زمین داشتم دیگه من وای
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 برگشت بعد.  دنبالش میدوییدم داشتم من ببخشیدا:  من. خانوم انی. سالم:  هومن.  هومن اقا سالم:  من. جلو رفتم

 .  من طرف

 . متاسفم واقعا بود من تقصیر.  شد اینجوری دیگه

 .فرده اون تربیت از چیه هر دیگه.  میکنید خواهی عذر شما.  خورده من به دیگه یکی حرفیه چه این خانم نه:  هومن

 : گفت فائزه.  بگم چی یه.  اومدم تا.  شد شل من نیش اروم نگفت که اینو

 دارن خوددرگیری مردم:  گفت لب زیر اروم بعدم. زدم حرفی. کردم نگاه شما به اصال من خانم نه:  هومن؟  بودی من با

 .کرد اضافه پوزخند یه بعدشم. 

 ضمر مگه؟  خانوم چته:  گفت و گرفت پاشو هومن.  هومن پای کناره به زد محکم پا با و کشید مهیب جیغ یه هم فائزه

 .داری

 کار هک اونجا میزنم.  نمیزنم پات کنار به بعد سری وگرنه.  میشی تر پرو نمیگم بهت هیچی هرچی یارو ببین:  فائزه

 . سازه

 معلمی یه بودیم که سوم سال یادمه. بود مغروری دختر میداد و هرکس جواب که بود فائزه عادت این. شد سرخ هومن

 ها چهب بیشتر نظر که اوردن رو فائزه ام روز یه.  بدن نظر راجبش بقیه تا تخته پای میاورد هارو بچه از یکی که داشتیم

 تو دبای وقتا گاهی.  ی بذار کنار و خصوصیت این باید گفت مونم معلم.  تنده کمی یه اخالقش و مغرور فائزه بود این

 . ندی و مقابلت طرف جواب و.  کنی نشینی عقب زندگی

 . بود وقتا اون از االنم

 .زدم داد بلند شد خورد اعصابم.  میکنن بحث و جر هنوز دارن دوتا اون دیدم.  بیرون اومدم فکر از و دادم تکون سرمو

 . کنید بس: من

 .بود بلند کوچولو یه صدام.  کردن نگام مبهوت و مات دو هر

 . کردم خواهی عذر شما از که من هومن اقا. بردید و سرم.  کنید بس:  من

 . فائزه به دادم و برداشتم خونمو کلید.  بگه چیزی کسی که این از قبل

  رفت.  شد اویزون فائزه لوچه و لب.  دعواست منتظر فقط کن وا و در برو:  من

 .  شدید بزرگ.  سالتون 0 و38 ماشاهلل.  نیستید بچه هم شما.  هومن اقا:.من

 . دارتون خدانگه. برم باید دارم کار من متاسفانه.  بگید نمیخواد چیزی حاال زشت شما برا ها دعوا این دیگه
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 تموم کارش هنوز بود معلوم اخه.  بگه چیزی نذاشتم من یعنی رفت و کشید راهشو چیزی نکرد فرصت دیگه هومنم

 ..بود فائزه تقصیر بیچاره نشده

 . خانم خدافظ:  هومن

 از تشد به من چون نزنید پوزخند هستم من که جایی باشه یادتون بعد سریع.  همون اقا راستی:  گفتم من بره اومد تا

 .میاد بدم پوزخند

 و سرش.  دارم حساسیت پوزخند به من کال ولی. میدونم:  من. نبود شما باش من ولی.  میخوام معذرت.  باشه:  هومن

 .رفت و داد تکون

 توضیح و موضوع و زدم زنگ فائزه مامان به و بداشتم و تلفن.  خونه رفتم سریع و تند و دادم تکون براش و دستم

 .نمیام امشب که گفتم و جون شهین زدم زنگ یه بعدم.  دادم

 ؟  کردی قهرم حال چیه:  گفتم بهش

 شد خورد اعصابم گشتم زیاد بیرون.  نه نه:  گفت سریع تند لحنم دید تا

 . خودت جون اره:  من

 دشب االق این راجب باید فرصت سر ولی.  ندادم ادامه و بحث دیگه منم. ) اشپزخونه تو رفت و نگفت چیزی دیگه اونم

 (میکردم صحبت هاش با

 .  داری چیپس نگین:  فائزه

  دارم.  کارت اینجا بیار دار ور رو چیپس فائزه:  من.  کردم پیداش اها: فائزه. چپ طرف از سومی کابینت اون تو اره:  من

 .  نشست روبروم و اومد

 زنگ من هب مامانت که نیست اولی بار این.  میکنی هوایی به سر خیلی ولی.  بزرگتری من از سال یه تو فائزه ببین:  من

 به یدنبا دیگه من رو اینا.  ببر خودت با میری جا هر تو گوشی.  کن جمع بیشتر و حواست.  میگیره رو تو سراغ و میزنه

 . کن جمع حواستو پس.  گفتن خانوادت هم من هم بهت قبال اینارو.  نیستی بچه تو. بگم تو

 . ببین اخه:  فائزه

 ؟ باشه.  کن جمع و حواست بعد سری از ولی نیست مهم سری این.  نداره اما و اخه:  من

 . باشه:  فائزه

 .بخوریم که کن وا چیپسارو اون حاال

 : گفت. میذاشت دهنش تو درسته و چیپس یه که حالی در فائزه
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 ؟  نمیدی جواب میزنم زنگ چی هر؟  بودی کجا نگین

 ؟  دیدی خوابی چه واسم کلک بگو:  من

 .گفتم شوخی بی.  مزه بی اه:  فائزه

 .  دیگه دیگه.  اوووووووووم: من؟  کجا:  فائزه.  خوب جای یه:  من

 .  بودی کجا بگو من جان:  فائزه

 .  خب:  فائزه.  بود جون شهین قضیه این.  بابا:  من

 .  گفتم براش چیو همه کامل جزئیات با منم

 توق یه ببندی قالده باید رو پسر.  میگی چی بدبخت:  من.  بودم تو جای من کاش.  خوشبحالت انی؟  من جان:  فائزه

 . نگیره گازت

 .  داشت نمیشه ازت انتظاری.  دیگه خلی:  من.  افرادم جور این عاشق من: فائزه

 ..... و کشیده صورت:  من.  هییییییی:  فائزه سبز چشا.  خوشگله خب:  من؟  شکلی چه نگین:  فائزه

 زد و.  کرد قفل هم تو دستاشو:  فائزه.  فواد:  من.  بود چی اسمش گفتی انی:  فائزه.  گفتم فوادم خصوصیات از براش

 .  هومن:  من؟  کی:  فائزه.  بود خوب هومن:  من.  بده ما به هم کیسا این از دونه یه خدا هی:  گفت و چونش زیر

 . بود خوب قیافش ولی خب. .....  بود خوب چیش اون.  بکشه و من خدا.  میگی و اون اه اه اه اه.  اهاااااااا:  فائزه

 . نمیگذری طرف خوشگلی از.  بگذری هرچی از تو.  میدونستم:  من

 مورد در دارن هم دیگه نفر دو شهر قسمت اون در.  نمیدونستن و.  میکردن بحث هومن و فواد سر داشتن انی و فائزه

 . میکنن بحث اونا

 . سازه کار که اونجا بزنم نکن کاری میگه.  نپرس نگو که بود رودار دختر این انقدر.  پسر اره:  هومن

 اذیتش نمیخواستم منم بود دختر اون.  نه:  هومن.  ها داده حال بهت خوب گرم دمش:  بود کرده غش خنده از فواد

 اباب نه:  فواد.  خوبیه دختر خداییش.  اره:  هومن.  بود باهاش انیم پس:  فواد.  هاست نقو نق این از بود معلوم اخه کنم

 . برسه روزها بقیه داد به خدا.  این شده.  اومده امروز همین تازه.  اورده در و من پدر ها

 خوش امروز ام تو راستیما.  باشه خل دختر اون دوست حیف من نظر به ولی.  اینجوریه تو با شاید نمیدونم:  هومن

 . بودم ندیده لبات به رو خنده بود وقت خیلی شدی خنده

 . نگفت هیچی و خندید بازم فواد

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمن کاربر negin14|  درخواست رمان سایت نگاه دانلود
 

15 

 درد:  گفت و خندید:  فواد.  شما پرستار.  خوشگلی به نه گفت و کرد ای خنده تک:  هومن.  بود خوشگل حاال:  فواد

 . بده و من جواب

 دماغ.  داشت زیتونی های رگه عسلی چشمای.  بود خوشگل اره خب: گفت و کشید گردنش پشت دستشو:  هومن

 هخوب:  گفت و کرد ای سرفه یه:  فواد.  مالیم صورتی یه.  صورتی ای قلوه لبای.  سفید پوست و گرد صورت و قلمی

 های رگه اون حاال عوضی. فکرکنم میخوردیش میکردی لقمش؟  میکردی چی میومد خوشت اومد می بدت ازش حاال

 ؟ دیدی کجا از و زیتونی

 . نداره اخالق ولی داره خوشگلی تازه.  میزد حرف صورتم تو بود اومده خب:  هومن

 .میفرمایید درست شما بله.  اها:  فواد

 شده رو خنده و جواب حاضر چه امروز فواد و. هیز هومن قدر چه اینکه سر کل کل و بحث و

 ودمب خورده ناهار که خودم. دادم سفارش پیتزا و زدم زنگ فائزه با چیپس خوردن از بعد.  کشیدم باال بلند خمیازه یه

 بیدار دزو صبح.  بخوابیم بگیریم شو بلند میاد خوابم فائزه:  من.  بود گشنش و بود نخورده که خرسه فائزه این لی و

 . شدم

 . خونه برم باید من نه:  فائزه

 .  تنها تو و من به به.  تو نه برم جایی من قرار نه امشب بزار تو کپه بگیر بیا ها بابا نکن زر زر:  من

 . شود چه

 . میگردی کی با.  شدی منحرف و بیتربیت چه.  کردی توجه انی:  فائزه

 تا تخت تو برو حاال من به دیگران نه.  میدم یاد رو چیزا این دیگران به من.  بودم همین بچگی از من. :  گفتم خندیدم

 . بیام من

 .بیایا زود تخت تو رفتم من باشه:  فائزه

 . منحرفی خودت نداشتم منظوری من ببین.  درد: من

 راحت لباس یه.  فائزه پیش.  رفتم بعد.  بماند که کردم هم کارایی یه و خوردم اب رفتم.  نزد حرفیم و رفت دیگه

 به تنسب فائزه.  پاش رو انداختم پامم یه و کردم بغلش پشت از.  بود من به پشتش.  خوابیدم دستش بغل.  پوشیدم

 .تر کوتاه هم بود تر ظریف خیلی هم من

 . بود ورزیده ولی نبودا مردا مثل یود ورزیده جورایی یه هیکلم میرفتم که هایی ورزش خاطر به من

 .  کاری چه این.  میکنما شک بهت دارم انی:  فائزه
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 نبدو ندارم عادت که میدونی خودت.  باقی نیمتم قورتو دو.  سرت زیر گذاشتی و من دست زیر بالش ها بابا برو:  من

 . بخواب و نزن الکی حرف پس بغلمی نیست که اولتم بار.  بخوابم پام زیر بالشت

 . خوابید و نزد حرف دیگه هم بیچاره اون

 االنم میشه تاریک زودتر هوا.  میریم مهر به رو داریم و شهریوریم اخرای االن چون بود تاریک هوا شدم بیدار وقتی

 .بود تاریک هوا ولی بود 7 ساعت

 ارک کمکش رفتم منم میکرد جور و جمع خونرو داشت و بود شده بیدار من از زودتر فائزه بیرون رفتم رو و شدم بلند

 . منگوله سیتی صفا بیرون بریم بزنم زنگ سارا و گلی به:  گفتم شد تموم که خونه

 .  بیرون نرفتیم وقته خیلی اره:  فائزه

 . شیم حاضر رفتیم

 تا استیناش صورتی و سفید ای چارخونه مانتو به پوشید بود خریده امروز که رو هایی مانتو اون از دونه یه فائزه

 .پوشید هم سفید شال یه و سفید شلوار یه.  میومد فازه سفید دستای به خیلی و بود ارنجش

 که هم ای چارخونه روسری یه و مشکی شلوار یه پوشیدم داشت طالیی کمربند یه که روشن ای قهوه مانتو یه منم

 .کردم سرم داشت هم کمرنگ و پرنگ ای قهوه کرمی رنگای

 یشارا من مثل هم فائزه بودم جیغ رنگای عاشق زدم جیغ صورتی رژ یه با کالباسی رژگونه یه و سبز چشم خط و ریمل

 منم یود شده خوشگل خیلی بیشرف ریخت بیرون شالش از لخت موهاشم.  زد مالیم صورتی یه رژشو فقط کرد

 . گذاشتم روسرس از بیرون اونو و انداختم هم طالیی کرد ای گوشواره و صورتم تو ریختم وری یه موهامو

 .بودیم شده عالی هیچ که خوب دوتامون

 خدافظی که این بدون و اومدم باشه باشه:  گلی.  دنبالت بیایم میخوایم شو حاضر زمین بزار دستت اب سالم او:  من

 .کرد قطع گوشی کنه

 . رفتیم که برو د و شدیم خوشگلم فورد سوار وگفتم همین و زدم زنگ هم سارا به

 . سالم:  من

 .  سالم:  گلی

 ؟ بری کجا میخوای حاال.  سالم:  سارا

 . افتادم راه بزنم ای دیگه حرف اینکه بدون و.  نامه گنج بریم میخوایم:  من

 . بذار اهنگ یه رفت سر حوصلمون انی: فائزه
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 .باش داشته اینو پس:  من

 جیغ دخترا کارم این با ته تا بردم و اهنگ صدای منم پس خلوت و کم نور اینجام عاشق بودیم نامه گنج راه تو

 .کشیدن

 

 tm bax با اه

 tm جمع.  جمع همه بندر لب

  سیستم ی رو باحال اهنگای

  بده حال ما به بندری خوشگل دختر

 بده بال ما به دِ نخور ردبول بیا

 طال رنگ موهات بال خوشگالی

 بهار رنگ چشات انار عین لبات

 کار و گرفتاری همش نیار فردارو اسم

 بیدار صبش تا شب از چیکار و امروز بگو

 پول دنبال فردا تو دنبال امشب

 توپ حال یه امشب و استرس فردا

 اِاِاِاِاِاِاِ اوووووووو. فردا خیال بی

 اِاِاِاِاِاِ اوووووووو فردا بیخیال

 اِاِاِاِاِاِاِ اوووووووو فردا خیال بی

 اِاِاِاِاِاِاِاِاِ اووووووو فردا خیال بی

 پندی شما خانم چیه دالر رندی و داغ و ناز

 بردی همرو نداری باخت.  تندی هندی چیلیه مثه

 لخ شلوارک و پاشنه اون با مخ رویه میره اطوارات ادا

 افق تو میشم محو میرم اصا زق توی میزنی میگم هرچی
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  گردنی پس واسه داغی.  بندری دختر

 سرم توی بخوره دردات همه.  بستنی مثل شیرین نازنین و خوشگل

 .  میکنم واست رو دنیا گالی میبرم دنیا اخر تا تورو

 .میخرم واست دنیارو کل اصال

 بیدار صبش تا شب از و چیکار و امروز بگو.  کار و گرفتاری همش نیار فردارو اسم

  پول دنبال فردا تو دنبال امشب

 توپ حال یه امشب و استرس فردا

 اِاِاِاِاِاِاِ اوووووووو. فردا خیال بی

 اِاِاِاِاِاِ اوووووووو فردا بیخیال

 اِاِاِاِاِاِاِ اوووووووو فردا خیال بی

 اِاِاِاِاِاِاِاِاِ اووووووو فردا خیال بی

  ابری دمپایی با خانم بندری تو شنیدم

  دری باز ببینی منو که میخوای معمول طبق

 گوگل مثه فرمیشنی این خدای اصال

 گِل تو شما کردی لهش که و من قلب کن سرچ

 بود کشته و من نگات چو برات میمیرم بگم دروغ

  بوم پشت رو قلیون برات خواب عین رلکس تو با

  حالمون نمیپرسن دیگه گرفتیم ما و، رو بدخواها اره

  بکسیم ام تی با کاروون مثه همیم پشت

  ارومه چی همه.  مستیم موزیک با

  حلزون تراز اروم

 بیدار صبش تا شب از و چیکار و امروز بگو.  کار و گرفتاری همش نیار فردارو اسم

  پول دنبال فردا تو دنبال امشب
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 توپ حال یه امشب و استرس فردا

 اِاِاِاِاِاِاِ اوووووووو. فردا خیال بی

 اِاِاِاِاِاِ اوووووووو فردا بیخیال

 اِاِاِاِاِاِاِ اوووووووو فردا خیال بی

 اِاِاِاِاِاِاِاِاِ اووووووو فردا خیال بی

 (Tm Bax _ فردا خیال بی)

 . رسیدیم هم ما اهنگ شدن تموم با

 دادیم سفارش جیگر و رستوران باغ یه رفتیم بعدشم. گرفتیم هندی تمره و رفتیم

 . خوردیم موسیر و ماست و چیپس قبلشم

 .  گرفتن و دورش تا چند تا چند خوشبحالش کنین نگاه رو دختر اون ها بچه:  گلی

 بلند داره پسر تا 4 بین فجیع وضع یه و کوتاه مانتو و غلیظ ارایش یه با.  دختر یه دیدیم برگشتیم طرفشون به همه

 . میخنده بلند

 .  شدم متوجه که.  برگردوندم مو رو و کردم دختر به نگا یه.  نشستن ما تخت روبرو اومدن دقیقا

 ...... اینکه......  این....  این

 . نیست پریسا این ها بچه:  گفتم و زدم ها بچه به اشاره یه.  پریساست اینکه

 ؟ پریسا کدوم:  گلی

 ودب داده پول،  بود پول خر باباش و.  بودن کرده اخراجش قبلی دانشگاه از،  دانشگاه اومد سال وسط که همون بابا:  من

 . دانشگاه بیاد این تا

 ِ. تر پول خر که تو بابای:  گلی

 چی هر چشم بترکه سوما بابام پول با نه دانشگاه اومدم خودم من دوما داشت ربطی چه ما بحث به بحث این اوال:  من

 .حسودِ

 . کثافت حسودم من یعنی:  گلی

 .بود همین منظورم دقیقا اره:  من
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 از اصال من ها بچه:  گفت فائزه که رفت یامون هم هه پریسا یارو این و میکردیم کل کل داشتیم همینجوری گلی و من

 .پالسِ اینجا ام دیگه دقیقه چند مطمئنن میکنه نگا جارو این داره. نمیاد خوشم دختر این

 خیلی دختر این که اینه اولشم دلیل.  نمیاد خوشش ازش هیچکی یعنی نمیاد خوشم ازش اصال منم میگفت راست)

 . میکنه حسودی همیشه نفر چهار ما اکیپ به حسود

 سر زا رابطشون برگشت دوباره که بعدم.  شد قطع رابطشون امریکا بود اومده که فائزه.  ان فائزه دوستای گلی و سارا

 االن و ردک اشنا هم با مارو فائزه برگشتیم اینکه بعد.  میخونیم درس دانشگاه یه تو و ایم رشته هم هم با ما. شد گرفته

 . دوستیم هم با گلی و سارا و من که سال 5

 سپ نداشتیم دوست که تا چهار ما میدزده رو بقیه پسرای دوست و نیست خوبی ادم اصال دختر این که اینه دوم دلیل

 پسراشون دوست هفته یه سر یودن بدبخت داشتن پسر دوست که دیگه دخترای ولی نداشتیم قضیه با مشکلی

 . میشد ناپدید

 . نداره سیرایی اصال دختر این

 رد هم ما و کنند ضایع مارو شرایطی هر در داشتن قصد و میکردن حسودی ما اکیپ به چون ایشون که اینه بعدم دلیل

 . میچزوندیم و ایشون خوب بین این

 مبرگرد خواستم من وقتی که حدی در شدیم صمیمی خیلی هم با سال دو اون در فائزه و من بگم که رفت یادم راستی

 . برگشت اونم بدم ادامه درسمو بقیه ایران و

 عقب سال یه اینکه بدون ما باالی معدل و بازی پارتی خورده یه با دارم دوست رو فائزه من که همینه خاطر به و

 (رفتیم بوعلی دانشگاه به بیوفتیم

 . اینجا میاد داره ها بچه:  فائزه

 .میدم جوابشو خودم،  کنین خورد خودتو اعصاب نمیخواد فائزه تو با مخصوصا ندین جواب شما زد حرفی ها بچه:  من

 

 .ما تخت رو نشست و اومد باالخره

 . نفرتون چهار اکیپ این برا مخصوصا. بود شده تنگ براتون دلمم چقدر نمیدونید.  ها بچه سالم وای:  پریسا

 . عمت ارواح اره گفتم دلم تو مو زدو پوزخند یه

 . زدیم حرف خورده یه.  گفتیم معمولی سالم یه هم ما

 . گرفت اتیش فائزه که زد و حرف این یهو حساب چه رو نمیدونم
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 یتونترشیدگ بو میترشینا دارید دیگه نکردید ازدواج هنوز شما ها بچه راستی:  گفت و زد شیطانی لبخند یه پریسا

 .کنید پیدا پسر دوست یه حداقل بجونبونید دست.  برداشته جارو همه

 . کرده شوخی یعنی که کرد اضافه خنده یه بعد

 . میزنه حرفاشو شوخی شوخی.  زدی و حرف این دلت ته از میدونم که من

 و اپریس طرف برگشتم.  بعدشم ساکت یعنی که رفتم بهش غره چشم یه سمتشو برگشتم بده جواب اومد فائزه تا

 دست و باشه داشته پسر دوست که اینه از بهتر باشه ترشیده ادم:  گفتم درار حرص قیافه یه با و خونسرد خیلی

 . باشه خورده

 . گفتم دلم تو اینارو البته. شدی خوشگل چه جان ای.  لبو شد اقا نگفتم که اینو

 . برم دیگه من ها بچه خب:  گفت و شد بلند من و من خورده یه بعد پریسا

 فیها تا هک ازونا پوزخند یه فقط هم ما.  نباشن تنها دیگه که برم بزنن و مخشون دخترا میترسم تنهان پسرا راستیتش

 . زدیم میسوزه طرف خالدون

 . کردیم خدافظی و

 .عوضیِ  ایکبیری.  بود شوخی بگه که میخنده بعدشم ترشیده میگه ما به.  نکبت دختره:  گفت فائزه رفت تا

 : گفتم فائزه به جواب در منم

 توندعوا میگفت چیزی یه مطمئنن اونم میگفتی چیزی یه تو اگه بدی جواب میتونی که میدمنم من ببین:  گفتم

 در پس دربیوافته من با نمیتونه میدونه نمیده و من جواب، بدم جواب من ولی.  میشد کوفتمون رو امشب و میشد

 . نکنید فکر بهش دیگه پس.  االن مثل:  گفتم و زدم بهش سر با اشاره یه. میره میکشه راهشو نتیجه

 

 . اوردن بودیم داده سفارش که هم جیگرایی حین همین در

 . کردیم شروع ماهم

 ؟ شد تموم خوردین ها بچه:  من

 .ترکم می دارم خوردم انقدر که من نکنه درد دستت اره:  فائزه

 . داد مزه خیلی نکنه درد دستت:  گلی

 .بود خوشمزه خیلی مرسی:  سارا

 .بریم دیگه که بپوشین کفشاتونم بیاین.  همتون جون نوش:  من
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 .کنیم خداحافظی نان پریسا از بریم رفتن موقع راستی

 ؟ چرا؟  کنیم کار چی؟  چی:  هم با ها بچه

 لد به هم ما گرفته مارو حال.  میکنه فکر خودش پیش حتما نریم اگه اینکه خاطر به.  کنیم بای بای بریم بله:  من

 . نیومدیم هم خدافظی برا حتی این بخاطر گرفتیم

 . شد درهم قیلفش فائزه

 .میکنی چالغ چپر قیافتو نمیاد خوشم.  بیا ادم عین.  نکن هم در قیافتو ببین فائزه:  من

 .اونا طرف رفتیم و افتادیم راه و نگفتن هیچی دیگه

 . پریسا طرف برگشتیم و دادیم سالم اونجا پسرای به هممون

 . ندارید کاری. بریم هم ما دیگه.  دیدنت از شدیم خوشحال پریسا خب:  من

 ؟ کنم معرفی رو پسرا میخوای راستی عزیزم نه:  پریسا

 . بعد سری انشااهلل دره دیگه یرم باید.  متاعسفم:  من

 .پریسا خدافظ.  اقایون نگدار خدا

 .  بیرون اومدن و کردن خدافظی هم ها بچه

 . شدی خوشحال پریسا دیدن از تو انی:  فائزه

 . شدم خوشحال دیدنش از این خاطر به.  شد خنک دلم دادم بهش که جوابی با اره: من

 . عوضی خیلی انی.  عوضی:  فائزه

 .چاکریم:  گفتم و کردم تعظیم یه منم

 هفائز از غیر به هیچکی البته داشتیم شوخی خیلی خودمون بین ما چون بدم فحش بهم ها بچه نبود مهم برام اصال

 . سارا و فائزه حتی بگه بیراه و بد من به نداشت حق

 .میشم سگ العاده فوق و میاد بدم خیلی من بگن چیزی اگه میدونن چون

 ؟ کنیم چی خب:  من

 . بخریم پرت و خرط خورده یه بریم:  گلی

 . اونجا فروشای دست و ها مغازه سمت افتادیم راه
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 . دارن حالی با پرطای و خرط هستم فروشا دست این عاشق من

 . خریدن میز چیز عالمه یه خودشون برا ها بچه

 . خریدم زیوراالت و.... چوبی صندوقچه یه منم

 . افتاد مردانه دسبند یه به چشمم مغازه یه تو

 . زدم خبیث لبخند یه اومد ذهنم به که چیزی از

 .ببینم و بند دست اون میشه اقا سالم:  گفتم تو رفتم

 .بود خوشگل خیلی.  تیره و روشن ای قهوه گیسای روشم قهوای چرم پهن دسبند یه

 . تومن 52 قیمتش.  اصل چرم این دخترم:  چند قیمتش اقا

 .  بدینش نداره اشکال: من

 .بود خوشگل هم قابش. گذاشتش کرد حصیری قاب یه تو برام

 . بیرون اومدم و دادم پول

  شد تموم خریدتون ها بچه: من

 . اره:  ها بچه

 . دیگه یریم پس:  من

 . میخورید بستنی راستی

 . کردند تایید هم همه

 . خوردیم و گرفتیم قیفی بیتنی تا چهار رفتیم

 . شدیم ماشین سوار

 . شنیدین و بیگی سامی جدید اهنگ ها بچه: من

 ؟ چیه ببیینم بذار.  نه:  ها بچه

 . کردم زیاد ته تا و اهنگ صدای منم

 . ساعت دیدم کردم نگاه ساعتم

 . زوده هنوز نیست مشکلی خب
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 .میخوامه که حسی همون میرقصه من با تنت//  چشمامه تو تو نگاه هماهنگه من با دلت

 .نیست جایی دیگه اینجا جز درم من که حالی این با//  نیست پناهی آغوشت جز شبها واسه دنیا این تو

 .میکوبه تو واسه دلم میگیره سینه تو نفس//  خوبه هوا که همینجا میمونم تو با همینجا

 .شم عاشق بده حق خوبی ته تو//  شم عاقل وقتشه دیوونم یه من

 (.۲X) باشی میخوام فقط نمیفهمم هیچی//  شی پیدا تو که تا گشتم عمرمو

 .میخوامه که حسی همون میرقصه من با تنت//  چشمامه تو تو نگاه هماهنگه من با دلت

 .نیست جایی دیگه اینجا جز درم من که حالی این با//  نیست پناهی آغوشت جز شبها واسه دنیا این تو

 .میکوبه تو واسه دلم میگیره سینه تو نفس//  خوبه هوا که همینجا میمونم تو با همینجا

 .شم عاشق بده حق خوبی ته تو//  شم عاقل وقتشه دیوونم یه من

 .باشی میخوام فقط نمیفهمم هیچی//  شی پیدا تو که تا گشتم عمرمو

 . بود عالی بود خوب: من

 . کردم کم و اهنگ منم قرمز چراغ به رسیدیم وقتی

 زمین رو. موند الستیکاش جای ترمز رو زد وقتی که داشت سرعت انقدر. BMW ماشین یه دستمون بغل

 . باشیم درخدمت خوشگله خانم:  زد داد بلند.  یود نشسته شاگرد جای که پسر اون. 

 . میکرد کر و فلک گوش اهنگشون صدا بابا نه باشما کر من که این نه زد داد میگم

 . برات دارم کنم صبر:گفتم لب زیر

 . توش نشستن اینا از تر ژیگول پسر تا چهار پژو یه پشتیش ماشین دیدم کردم نگاه

 . میاوردن در ادا داشتن ور اون از هم اونا حین همین در.  نیست مهم پس گفتم خودم با

 نبسته کمربند چون ترمز رو زد محکم اونم و شدم رد جلوش از و پیچیدم سرعت با گازبده اومد تا شد سبز چراغ

 گازی خاطر به هم عقبی پژو.  ماشین داشبورد تو رفتم هم جلویی تا دو و ها صندلی به خوردن عقبی دوتا اون بودند

 . بود شده جوری چه ماشین عقب ندیدم من دیگه ولی اینا ماشین به بود خورده ضرب به بود داده که

 . رفتیم و گرفتم گازشو و زدم بوغ یه بعدم.  باش ات عمه خدمت در:  زدم داد برگشتم

 . قدش بزن ایول:من
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 .قدش زد هم فائزه

 . نمیندازه تیکه دخترا به داره عمر تا گرفتم ازشون حالی چه دیدی:من

 .کاری صاف ماشینش برا بره باید قشنگ فردا

 . خنده زیر زدیم و کردیم هم به نگاه یه

 .شدیم پیاده ماشین از

 .داد حال خیلی امشب نکنه درد دستت:  گلی

 . بدم بهتون حالی یه گفتم نیستم وقته چند نداره قابل: من

 .بری میخوای کجا مگه: گلی

 .  طوالنی اینکه هم.  وقت دیر هم میگفتم بهت داشتم وقت بعدا حاال ولی.  دیگه دیگه: من

 ؟ نداری کاری دیگه.  باشه:  گلی

 . بای.  قربانت.  نه:  من

 . بود کرده خداحافظی فائزه از ماشین تو.  داد تکون دست هم فائزه برای و دادیم دست هم به

 . رسوندیم رو سارا قبلشم

 ایب بای براش منم داد تکون دست و برگشت بره خواست وقتی.  تو بره گلی تا وایستادم.  شدم ماشین سوار رفتم

 . رفتم و گرفتم گازشو منم و بست و در اونم و کرد بای بای من از تقلید به هم فائزه.  کردم

 . زدی مسواکتو تو فائزه.  شد تموم امروزم خب: من

 .  اره:  فائزه

 . دارم کار من چون بخواب برو میخوای اگه پس باشه: من

 . خوابید رفت هم فائزه

 . بود کار اتاق مثل اتاقم یکی اون تو رفتم شدم بلند منم

 رفتم و برداشتم و حصیریش قاب با دستبند اون خریدام بین از رفتم بعدم.  بیرون کشیدم کادو کاغذ یه رفتم

 . اشپزخونه

 . خودم برا ریختم پرتقال اب لیوان یه رفتم بعدم اشپزخونه تو میز رو گذاشتم وسایلم
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 و ندارم دوست چای و قهوه اصال. برعکسم من ولی میریزه چای یا قهوه خودش برا شبا طرف فیلما و رمانا تو همیشه

 . نمیخورم هم داره شکالت توش و است قهوه طعم با که ابنباتا این حتی

 .دیگه عجیبم کنم کار چی

 . دستبند کردن کادو کردم شروع

 . بود خوشگل خیلی ای نقره های ستاره با بود ابی اکلیلی کادوم کاغذ

 . فهمیدم اها داره کم چیزی یه دیدم کردم نگاش

 . بود ای نقره رنگش برداشتم گل میشه بکشیش که اینا از ربان یه.  اتاقم تو رفتم دوباره

 . جعبه گوشه چسبوندم کشیدمش

 . شدم اشنا باهاش روز یه همش من بدم بهش اینو دلیلی چه به من خب

 . بدم بهش اینو بخوام اگه زود دیدم

 . بدم اینو بهش میتونم وقتی چه ببینم تا کیفم تو. گذاشتمش و داشتم برش نتیجه در پس

 وپت رفتم بود شده خنک هم هوا.  رفته کنار روش از هم پتو.  خوابیده اروم دیدم فائزه پیش رفتم میومد خوابم دیگه

 . خوابیدم کنارش و بوسیدم اروم شو اش گونه و روش کشیدم رو

 . نشد بیدار ولی خورد تکون اروم.  کردم بغلش اروم پشت از

 .خوابیدم و شد سنگگین چشام کم کم منم

 . هستش دیدم کردم فائزه به نگاه یه.  شدم بلند خمیازه یه ابا

 . 7 دیدم کردم ساعت به نگاه یه

 . نمیداره نگه روش هرو پتو این دقیقه دو بشر این کشیدم رو فائزه رو دوباره و شدم بلند

 . شدم حاضر و.  پوشیدم لباس رفتم

 .بود شلوغ ولی بخرم تازه بربری نانوایی.  بودم اومده.  شلوغه چقد راهو همه این میره کی اووووووووووووه

 . صف سر رفتم و گفتم بابا خیال بی یه

 . صفم سر ساعت نیم شد تموم باالخره اخی

 . چیدم رو صبحونه میز. خونه اومدم تند
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 . کردم دم عطرم خوش و خوشرنگ چایی یه

 دهخوابی دیر دیشبم میشه بیدار دیر ای جمعه روز هم فائزه. جون شهین خونه میرفتم باید منم.  بود خواب هنوز فائزه

 .خواب ظهر لنگ تا نتیجه در پس. 

 . خوردم پنیر و بربری نون با شیرین چای یه

 . کشیدم سر بعدش پرتقالم اب یه نمیشه نه دیدم

 . چرا هم باشم داشته اشتها و باشه تازه نون اگه هم صبحانه.  میخورم وقتا بعضی رو چای

 . نیست همیشگی ولی

 .دیروز یعنی.  بودا شنبه بنج منظورم میدم جوابمو هفته اخر جون شهین به گفتم من راستی

 . شدم موندگار و رفتم وسایلم با و کردم کاله و شال دیروز همون که

 . شد دیرم اوه ه او 1/85 ساعت دیدم.  کردم نگاه

 به رس یه بیاد هم گفتم و گذاشتم خخونمم کلید برم کجا باید و چرا که نوشتم فائزه برا قبیل این از نامه یه سریع

 .اینجا بیاد تفریحی خواست اگه هم بزن کاکتوسام

 . بخوره میخواد چی هر چیدم چی همه کامل میز رو هم صبحونه

 . بیرون زدم و.  برداشته و بودم گرفته جون شهین برا که بربریایی نون اون سریع

 . رسیدم باالخره 9 ساعت

 .تر زیاد من سرعت هم بود خلوت و خیابون هم

 . خوابن همه دیدم تو رفتم

 .بیدار خانوم زینب فقط

 .دارم اینجارو کلید من بگم رفت یادم راستی

 . بود زشت چون نکردم وا کلید با درو دیروزم بودن داده و کلید بهم اینجا میومدم که قبال

 .بود درست امم نظریه که. باشن خواب داره امکان دیدم چون کردم وا امروز

 . نباشید خسته.  خانوم زینب سالم:من

 .نباشی درمونده.  دخترم سالم: خانوم زینب
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 . فواد اقا برا سینی تو بچینین مفصل صبحونه یه شماهم بیارم در لباسامو تا من میشه مرسی: من

 .میکنم اماده من برو تو دخترم باشه:خانوم زینب

 .  اتاقم تو.  رفتم تند

 . مشکی رنگ به پام ساق تا شلوارک یه با.  پوشیدم مشکی التین های نوشته با ابی تیشرت یه و

 . نیست خانوم زینب و حاضر سینی دیم پایین رفتم

 . رفته داشته کار مطمئنن

 . فواد پیش باال طبقه رفتم و.  برداشتم رو سینی

 . خوابیده گربه بچه یه مثل جانم ای دیدم. کردم باز اروم درو

 . کردم صداش اروم و سرش باال رفتم.  بریزم کرم نیومد دلم

 . شو بیدار جان فواد.  فواد: من

 . نیست بشو بیدار نخیر

 . کردم نوازش بازوشو اروم و نشستم تخت رو کنارش اروم رفتم

 . کرد باز و چشاش اروم اروم

  سالم: من

 ؟اومدی کی. سالم:فواد

 .خریدمش خودمم تازه بربری نون با اوردم صبحونه برات.  االن همین: من

 . بخورم صبحونه بیام پاشم.  خوابیدم دیر دیشب میاد خوابم من بابا: فواد

 . کردم مظلوم قیافمو که.  بخوابه دوباره خواست

 .میخوابی میگیری تو وقت اون گرفتم تازه نون برات شدم بیدار زود صبح من میاد دلت؟  فوادی:گفتم

 . باشه گفت و چرخوند کاسه تو و چشاش و کشید دار صدا پوف یه

 .شدم بلند و خندیدم ریز مگیره خودشم به چه.  گرفتم نون خودم برا.  چند سیخی تو برا گفتم دلم تو منم

 ارمب یه موند دلم به ارزو:  گفت.  میشنیدم نباید و شنیدم اشتباهی من یا.  بشنوم من که طوری زیرلب ارم.  فواد که

 . بکش نازمو اینجوری و کنه بلند اینجوری منو
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 . سوخت دلم اخی

 . شه بلند تا میکنه تالش داره دیدم برگشتم

 . کردم کمکش و سمتش رفتم بگم چیزی اینکه بدون

 اون ور و بالکن تو گذاشتمش و.  خودم اتاق تو بردمش و برداشتم رو سینی.  میام االن کن صبر گقتم و کردم مکث یه

 . چیدم میز رو شیک خیلی وسایلو. خوشگلتر میز و خوشگال صندلی

 . میخوابیدم اتاقا این تو بخوابم خواستم شب اگه بمونم تا اینجا میومدم وقت هر.  بود من اتاق قبال اینجا

 . داشتم من فقط کلیدشم

 . بود قفل رفتنم از بعد درشم

 و بود نخورده دست بود وقت خیلی چون کنن اماده برام اتاقرو این داد اومدم وقتی چون داره کلید جون شهین ولی

 . بود شده کثیف

 .بود اتاق این تو میگردیدم دنبالش مدتم یه که لباسام از دست چند

 .دستشویی طرف و اتاق بیرون بردمش سرعت با.  اتاق وسط همینوجری دیدم.  غواد سراغ رفتم

 . دهنم تو اومد معدم تر اروم:  زد داد

 . خوابن نزن داد:  گفتم مقابل در منم

 .شدیم بیدار دیگه.  دخترم نه:  گفت پشتم از صدا یه

 . حامد اقا ا دیدم برگشتم

 . بود شده تنگ ن براتو دلم. حامد اقا سالم: گفتم جلو رفتم

 . بوشیدمش و کردم بغلش

 . معلوم زدنات سر تند تند از ااره: حامد اقا

 . میکشم خجالت من خدا رو تو نگین: میگم پایین میندازم و سرم کشیدم خجالت که مثال منم

 . خجالت تورو میشناسم خوب رو تو من جون دخر بو گفت:  خندید حامد اقا

 . روم تو بزنین و بدم خصوصیات هی حاال: گفتم و خندیدم مقابل در: منم

 . بدی صبحانه فواد به میخواستی انگاره.  دخترم برو: حامد اقا
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 . بیرون ببرمش امروز میخوام که بخورم صبحانه خانمم با برم منم

 . بذارین نتها عنق این با منم بگذرونین خوش برین باشه عاشق زوج به به:من

 . پایین رفت و خندید بازهم حامد اقا

 . همن عاشق العاده فوق میدونم ولی نمیدونم عشقشونو ی قصه.  جون شهین عاشق حامد اقا

 .شدن اشنا جوری چه بپرسم جون شهین از بعدا باشه یادم

 . نیست فواد دیدم برگشتم

 .دستشویی رفت ودش بیچاره دادم طولش خیلی من کنم فکر اها؟  کوشش ا

 .اومد دقیقه 85 بعد باالخره اقا تا کردم صبر

 .میدی طولش انقدر چرا میکنی چیکار بابا:من

 زمان بیشتر اندازه هرچی.  میکنه فرق کار اندازه حاال. میکردم کارو همون منم میکنن کار چی تو اون بقیه:فواد

 .تر طوالنی

 . بخوریم صبحانه بالکن تو اونجا.  اتاقم تو بریم بیا:من

 .  بالکن تو بردم و فواد و اتاق تو رفتیم

 تنش دادم و اوردم سفید معمولی پیراهن یه اتاقش از رفتم. تنش رکابی یه بیچاره این دیدم.  بود سرد خورده یه هوا

 . کنه

 .نبود الرم ولی مرسی:فواد

 .میشی مریض میخوری سرما.  سرد خب ولی.  نداره قابل:من

 . فواد برا لیوانم یک خودم برا فنجون یه ریختم چای فالسک تو از منم.  نگفت هیچی دیگه

 . یخمک بود شده الن تا وگرنه فالسک تو ریخت رو چای جون زینب خوبه

 . شدیم خوردن مشغول صدا و سر بی و کردم شیرین و چای

 . ها خوشگله اینجا: فواد

 . کنم پیدا تا گشتم خیلی هارو صندلی میز این اره:من

 . قشنگه هم روبرو منظره: فواد
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 .اره:من

 . نگقتیم چیزی دیگه و

 میشدن مایل نارنجی و زرد به کم کم داشتند رنگاشون که درختایی تمام و بود روبروم قشنگ باغ.  میگفت راست

 . بودن ساخته رو قشنگی منظره

 .بودند نفره دو هم ها صندلی میزو

 هب که چوب تیکه یه و.  بودند کرده خالی و توش و بودند درخت تنه مثل که چوبی های صندلی و گرد چوبی میز یه

 .بودند گذاشته تکیه برا بود وصل تیکه یه پایینی قسمت همون

 .بودند گذاشته رو کوچیکی های بالشت یه من نشه اذیت ادم نشستن موقع اینکه برا و

 . مبود نخورده تازه بربری نون با مفصل صبحانه یه.  بود وقت خیلی.  بود خوب خیلی.  نکنه درد دستت مرسی:فواد

 . جان نوش:من

 .رفتی پشتی حیاط حاال تا.  میگم:فواد

 . بودم ندیده حال تا من چرا؟ کجاست..  پشتی حیاط:من

 ؟نرفتی.  داره چسبا این از دیواراش رو که باریکه را اون:  فواد

 . باشه پشتی باغ.  نمیکردم فکرم حاال تا.  راه باریکه یه همینجوری اون میکردم فکر همیشه نه:من

 . اونجا بریم بگم اومدم تا

 . زدن در صدای که

 .اومد

 .وایستادن در جلو حاضر حامد اقا و جون شهین. دیدم که واکردم درو رفتم

 . برین میخواین االن اِ:من

 . بخوره غذاشم.  باشه فواد به حواست بگم اومدم.  دخترم اره: جون شهین

 . ندارین کاری.  باشه: من

 . ما بدرقه بیاد نداره قصد انگار کن خاحافظی فوادم از.  دخترم نه_

 .همرهتون به خدا چشم باشه:من
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 . رفتن و کردن خدافظی هم اونا

 . کردن هم خدافظی رفتن بابات و مامان فواد:من

 .کشید اه یه بهدشم میان دیر شبم بیرون میرن ها جمعه همیشه اونا:فواد

 . بیرون میریم عصری هم ما خب: من

 .کنن هم نگا ترحم با همه که.  وضعیت این با:فواد

 . میکنن.  نگاه نوع یه.  میدن انجام رفتاری یه.  چیزی هر سر مردم باشه مهم برات نباید ببین: من

 .جونا از دور البته. بمیری بری بهتر که.  کنی زندگی اونا حرف با و بدی گوش مردم حرف به بخوای اگه

 .شد خسته من خونی موضع این از کنم فکر نداد جوابمو دیگه فواد

 .بدی نشونم رو پشتی باغ اون من به بیرم میگممیخوای: من

 .ندارما حوصله من بابا:فواد

 . نداری حوصله هیچوقت که تو. ندارم حوصله رو چی چی:من

 . ببینم بلندشو

 .میومد مگه. حیاط تو بردمش بزور

 . بزنه اسیب بهت یا، بخوره تورو اول، بود هرچی حاال، حیوانی،  موجودی. برو اول تو حاال.  این از اینم:من

 . گرفت دلم که گفت انگیز غم لحن یه با اینو. بیشتر این از اسیب گفت و کرد پاهاش به نگاه یه فواد

. شم شاد تا باش شاد باشی نارحت نمیخواد دلم:گفتم و گردنش دور کردم حلقه دستمو کنم پرت حواسشو که این برا

 گردنش دور از دستامو نوازش حالت یه با اروم.  زد محو لبخند یه ثانیه چند بعد و شد خیره چشمام تو. بخند هم حاال

 .کردم باز

 

 .  کردم بدتر و جو دیدم:منم.  گوشه یه به بود شده خیره.  نبود خودش حال تو اصال

 .اومد خودش به اول اژیر همون سر.  دادم هول سرعت به اقارو این و داوردن اژیر صدای کردم شروع

 . بلند صدای یه با من

 ؟خوشگله قدر چه جا این ایول
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 .دادم نشونش دندونامو خوشحال منم. میزنی داد چرا من سر کنار.  کردی کر گوشمو دختر ای:فواد

 . بودن باغ های گوشه هم گرد و یزرگ درخت تا چند یه و بود کنارا و گوشه تو گل عالمه یه بود خوشگل واقعا

 . بودند چیده چوبی صندلی و میز هم االچیغ تو که بود االچیق یه هم ها درخت از یکی کنار

 .نمیشدن جا روش بیشتر نفر سه که بود سفید تاب یه هم حیاط وسط

 . بود چسب هم دیوارا رو

 .بود واقعی بهشت جا این.  ای قهوه یا بود سبز یا باغ این جای همه

 ابت این روی نینا با گفت و زد پوزخند یه دید و من خیره نگاه و برگشت. تاب اون به شده خیره،  فواد دیدم برگشتم

 .مینشستیم

 . ندادم نشون خودم از خاصی واکنش منم پس.  نداشت ربطی من به بود خودش خاطرات یه پوزخند این خب

 . تاب رو نشوندمش زحمت هزار به و تاب طرف بردمش

 .دادنش هل کردم شروع سرعت با

 . هوا رو میشم شوت االن تر اروم دختر: فواد

 وله کردم شروع پام با و نشستم فواد کنار رفتم.  وایستاد اروم تاب تا کنار رفتم دیگه. سرعتش این به حالش: من

 .  تاب دادن

 .بده من یه حسابی هول یه شدی خوب وقتی اینشاهلل.میده حالی چه.  یوهو:من

 .میگردونم برش دارم خوردم چی هر دار نگهش دیگه:گفت و کرد اروم خنده یه فواد

 . االچیق تو بردمش و کردم ویلچرش سوار دوباره داشتم نگهش و تاب منم

 .بدی انجام باهاش میتونی بخواد دلت کاری هر.  ها چیز همه به مجهز خوب ویلچرت این نگذریم حق از ولی فواد: من

 .داد سفارش انگلیس از برام دوتا یه.  دادم دست از پاهامو فهمید بابا وقتی نیست اینجا این از: فواد

 . ندم حرکت زحمت خودم به خونه تو من بده و یکیش خب.  دوتا اوووووووو:من

 پا هک اونی ولی.  تو مثل بچرخه اون با نکنه استفاده پاهاش از باشه داشته وسیله یه میخواد دلش داره پا که اونی:فواد

 . کشید بلند اه یه و.  بره راه بزنه قدم بتونه و شه بلند دوباره تا بده داره هرچی حاضر نداره

 .  نرسه پات گرد به گرگم که بدویی جور یه بتونی و شی خوب.  انشاهلل:من

 .  بکنه میتونه کمکی چه ببینم بخوام راهنمایی ازش سینا بزنم زنگ یه کن صبر االنم
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 .سینا زدم زنگ و برداشتم مو گوشی

 .گل سینای اقا سالم الو:من

 .نزنی ما به زنگ یه، دخترخوب سالم:سینا

 . چیمه برا نه:من

 .زدی زنگ بهم که داری کار االنم البد:سینا

 .مهم کار یه. دقیقا:من

 .میکنی نگاه فرانسه اچار چشم به ما به نیستی ما یاد به اصال شما میگم:سینا

 . دارم مهم کار یه.  نشو مسخره سینا:گفتم خندیدمو

 .میکن حل برات الساعه بگو عزیزم جونم:سینا

 . میخوام عالی ارتوپت دکتر یه ببین. دهنت قربون آ:من

 .نه یا هست ببینم بگردم و جیبم تو کن صبر:سینا

 .سینااااااااااا:من

 وستامد از یکی از باید. نیستم ارتوپت دکتر که من کن صبر جیبمه تو انگار میگی جور یه توام کوفت و سینا:سینا

 . ارتوپت دکتر اون داره سراغ ببینم، بپرسم

 .  بده خبر بهم سریعتر هرچه ولی باشه:من

 . میدم بهت و خبرش یکشنبه تا باشه: سینا

 .نداری کاری ممنون مرسی:من

 .خدافظ نه: سینا

 ؟بیای پونه با میتونی امروز کن صبر لحظه یه سینا اِ:من

 .کوچولو خانوم کجا:سینا

 . بخوریم شام بریم بعدم پارک. بیرون:من

 .گردش نرفتیم هست وقتم خیلی.  شده تنگ برات دلم خیلی منم اره:سینا

 . باش من خونه در جلو 5 ساعت پس ایول:من
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 .باری کاری باشه:سینا

 .خدافظ نه:من

 .خدافظ:سینا

 .دودور دَدَر میریم امروز این از اینم گفتم فواد به رو و برگشتم

 . نمیام گفتم من:فواد

 .میای کردی غلط:من

 .کنا صحبت درست ببین:فواد

 . ها بابا بینیم برو:من

 . افتادیم راه و گرفتم ویلچرشو و شدم بلند

 .خانوم زینب،  خانوم زینب: زدم داد بلند منم تو رفتیم

 . یزنی داد من گوش در نباید نمیفهمی تو:فواد

 .بکنی میخوای کرمونم هستیم چالق

 . شده چی انگار حاال خب:من

 . نیست هم خانوم زینب انگار ولی

 . میره اونم و میکنه حاضر رو غذا خانوم زینب میرن بابا و مامان که ها جمعه:فواد

 ؟میکنی کار چی تو خب:من

 ونهبم گرم تا برام میاورد غذا ظرف تو میذاشت غذامو خاونمم زینب و مینشستم اتاقم تو من نبودی تو که قبال:فواد

 . بیان بابا و ماما تا میخوابیدم میخوردم غذامو میشد گشنم منم.  میرفت اونوقتم

 . خنده زیر زدم وبعدم خودت برا بودی خوری مفت یه پس:من

 .بخندی اب رو هر هر هر:فواد

 . میره کجا اصال.  میره خانوم زینب چرا نیست مهم اینا. اومد زورت چیه:من

 . کنه صرف دخترش برای و روز یه حداقل تا اونجا میره رو ها جمعه اس حامله دختراش از یکی فواد

 . داریم چی ناهار ببینم تا اشپزخونه بریم.  اها:من
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 . نیست یخچالم تو نبود گاز رو ای قابلمه هیچ ولی رفتیم

 . نداریم که غذا:من

 .نکرده درست داشته ضروری کار یه باز البد:فواد

 .میدونی کجا از تو:من

 هشب میومد که مامان میشه چی ببینم تا میکردم صبر شب تا.  نداشتم ناهار منم شده اینجوری بار چند حاال تا:فواد

 . میکرد درست غذایی یه سریع برام اونم.  میگفتم

 . کنیم درست چی االن خب اها ک»م

 . دارم دوست من اینکه هم میشه درست اسون هم کن درست کتلت:فواد

 ؟ چی من پس:من

 ؟ نداری دوست مگه؟ من چی تو پس چی: فواد

 .نبود مهم تو برا که.  نداشتم دوست منم اگه گفتی تو که اینجوری ولی.  چرا:من

 . کن درست چی یه برو کن غر غر کم.  نیست مهم حاال ولی.  اره:فواد

 . زدن رو خونه زنگ که بیارم سیب رفتم اوردم در و داش منم

 ؟باشه میتونه کی یعنی:من

 ؟ کیه ببین برو. نمیدونم: فواد

 . کردم باز و در رفتم.  خونه بیاد تا زدم و در رفتم

 .... اینکه..  که این آَاَاَاَاَاَاَ

 ؟میکنه چیکار جا این این هومن،  همون اینکه... اینکه..... اینکه

 .هومن اقا سالم:من

 . خانم انی سالم:گفت کنه تعجب اینکه بدون و،  جلو اومد من ناباوری کمال در اون ولی

 . میشناسید کجا از اینجارو؟  کجا جا این کجا شما:من

 . سال 80 قشنگ یعنی.  دوستیم هم باه اینجا اومده که وقتی از وفواد من: گفت و خنده زیر زد هومن

 !!!!!!!!!!!!!!!!جالب چه نههههههههههه:من
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 . کجاست فواد این حاال جالبِ خیلی بله:هومن

 .  اشپزخونه:من

 .نداری خبر ما و شده کدبانویی چه ایول:خنده زیر هومنزد

 .خوردی خنده قرص چیه بخند فقط ام تو. کوفت:فواد

 . میگیرمت خودم غریبه برا حیفی بیا.  شوهرت وقت دیگه فواد اقا سالم :جلو رفت هومن

 . بودم ندیده و هومن رو این حاال تا بود گرفته ام خنده منم

 . بشینید برید. بفرمایید: من

 . ها مبل سمت رفت و گرفت و فواد ویلچر دسته هومنم

 . بردم براشون و سینی تو گذاشتم کیک تیکه تا دو با.  پرتقال اب لیوان تا دو منم

 .بفرمایید:من

 . نیستم زحمت به راضی:هومن

 . بیارن غذا بزنم زنگ برم منم میزنید حرف و میخورید رو اینا تا شما زحمتی چه: من

 ؟دارید چی حاال.  ندارم تعارف فواد این با که من. میخورم منم بیارید بخورید میخواید چی هر نیست نیاز نه: هومن

 . کنم درست کتلت میخواستم:من

 . دارم دوست خیلی من به به:هومن

 . پنیر نون تو برا کتلت ما برا:فواد

 .ور تون و ور این مرم خوردن عشق بع من.  کردی غلط:هومن

 . گذاشتم تنهاشون میکردن کل کل اونا که حینی در منم

 . دراوردم فریزر از هارو ساندویچی نون

 . شدم مشغول و

 . کردم صدا رو تا دو اون و چیدم مخلفات با و میز و. شد تموم باالخره ساعت یه بعد

 .مامانم خونه بودم رفته که بود پیش ماه یه بار اخرین. نخوردم خونگی غذا وقته خیلی میزی چه به به:هومن

 . نچ نچ نچ. نبخشیدی باباتو هنوز هستی شتری کینه خیلی تو پسر:فواد
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 ؟ چه من به بود شده دعواشون باهم البد نبود مهم برام کال منم

 .نشه سرد تا کنید شروع:من

 .میز پشت نشستیم هممون

 . باشد خوب شام یک فکر. ریشتونم بیخ شب اخر تا امروز:هومن

 . بیاید هم شما میخواید اگه. بیرون بریم میخوایم امروز ما راستش:گفتم بپرونه بهش تیکه باز بیاد فواد تا

 . میام منم پس باشه بیرون بیاد میخواد گودزیال این ایول:هومن

 . نمیام من بیای تو اگه.  میشه تنگ جامون بیای تو: فواد

 .بخواد دلتم خیلی: گفت و کرد نازک چشم پشت یه هومن

 .طرفم برگشتن هردوشون که. خندیدم بلند انقدر خنده زیر زدم بلند رفتم ضعف حرکتش این از دیگه من

 .شد عوض فکرم کال حاال ولی میبردم حساب ازتون خیلی من بودید خشک خیلی قبال.  اید بامزه قد چه شما وای:من

 .پرید اونم بود قائل احترام برامون نفرم یه گفت و خنده زیر هومنزد

 .برداشت بازیش خوشمزه از دیت هومنم و خندیدیم همه

 .بود خوشمزه نکنهخیلی درد دستتون:هومن

 . نکنه درد دستت میگه راست:فواد

 .کنم جمع اینارو من تا شید بلند میخواید اگه شما جان نوش:من

 .چیکارم جا این من پس کاریه چه این:هومن

 .میکنیم جمع باهم پس باشه:من

 .کردما تعارف:هومن

 . داره نیومد اومد تعارف این و:من

 .رفت و خندید هومن ناله قیافه به فوادم

 . گذاشتیم یخچال تو وسایلم بقیه و کردیم تمیز و میز و کرد کمک هومن

 . ماشین تو گذاشتم ظرفارو منم

  بخندیم ما کنن دعوا خورده یه اینا بیاد اونم بزنم فائزه به زنگ یه بیاد میخواد که هومن این حاال خب
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 . میام االن منم برید شما.  هومن اقا ممنون:من

 .باش راحت.  هومن بگو همون.  هومن اقا بگید نیست نیاز دیگه:هومن

 .هومن یاشه:من

 .نداریا تعارفم اصال ماشاهلل:هومن

 .گفتی خودت خب داری دزگیری خود خودت با:من

 .کنی قبول اخر در کنی نو و نه بعد شی سفید و سرخ باید االن تو نه:هومن

 . نگفتم ادم این به چیزی دادم تکون اطراف به و سرم فقط

 . شد خارج اشپزخونه از کنان خنده هومنم

 .بود خنده خوش چه پسر

 ؟خوبی سالم الو:فائزه به زدم زنگ برداشتم مو گوشی

 . خبر چه خوبم مرسی سالم:فائزه

 . میای بیرون بریم فواد یا قرار امروز ببین:من

 .میام بیاد فواد اگر: فائزه

 . میاد هم پونه و سینا راستی.  من خونه جلو 5 ساعت امروز ببین پس. تویی تر خراب من از:من

 ؟کیه پونه:فائزه

 . کنن ازدواج هم با میگه سینا که اینجوری قرار دخترشه دوست:»م

 عجبمت در من و اداهاشه از یکی کنم فکر اینم نمیخوره قیافش به. برداشت بازی دختر از دست سینا این بابا نه ا:فائزه

 . نداشته نظر جوری چه تو به

 ازهوت مکنه نگاش عشقی یه یا. داره دوست دختررو خیلی.  کرد معرفی بهم شاپ کافی برد و من واقعی این بابا نه:من

 . بده طناب کنم عرض چه که نخ میخواست من به هم اشنایی اوله هومن

 دوست از کدوم هیچ به گذشتش از.  میکنه فرق اخری این ولی.  کنم اشنا باهاش تورو میخواست زمانی یه تازه

 . گفته این به نمیگفت دختراش

 . حد این در نه خب ولی ها طبیعیه چیز این البته داشته نظر منم به بوده خراب خیلی این پسر. اوووووووووووو:فائزه

 .گرفتی که اطالعاتتو گمشو:من
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********************************************************* 

 .کرده چه تو با دختر این.  بیرون میای واقعا پسر:هومن

 .مربوط تصمیمم همون به اینم اره: فواد

 .فکرشی به هنوز تو.  کن ولش پسر:هومن

 اون از بدتر اینم. همن مثل دخترا همه.  کنم استفاده نقشم واسه هم دختر این از.  فکرشم به لحاظ اون از من نه:فواد

 . براشون دارم.  بدم بهشون حالی یه بزار دارم و تاش دو من.

 خترد این بعدم.  سیناس اسمشم پسرس یه با فقط دیدم من نیست خوبی دختر اصال انی این اول میگم من پسر:هومن

 .بشی پشیمون که نکن کاری بگیر تصمیم فکر با.  نسری بپا خوب خیلی

 . بده انجام خوب کارشو بگو علی به فقط. ندارم و اراجیف این حوصله اصال من بابا برو:فواد

 .  حمام برم میخوام کنار برو ندارم وقت هم حاال

 دعا دوستش برا فقط بود سنگ تو میخ کردن فرو مثل دوستش با زدن حرف رفت و داد تکون و سرش هم هومن

 . بود نخواهد دوستش سود به اصال بازی این پایان میگفت انگار دلش ولی.  نشه پشیمون که میکرد

 .کرد قطع و تلفن انی دید که پایین رفت.  بودند کرده کورش تش احساسا

********************************************************* 

 .  هومن سرم پشت دیدم کردم قطع گوشیمو

 . میشید خوشحال خیلی دیدنش از مطمئنن بیاد قرار اونم.  زدم زنگ دوستام از یکی به:من

 ؟ طور چه:هومن

 . دیگه دیگه:من

 ؟  کجاست فواد راستی اِ:من

 . حمام: گفت ریلکس خیلی هومن

 . رفت تنهایی خودش؟ حمام:من

 . بلده کرده عادت خودش دیگه:گفت اخر در و کرده من من خورده یه پرید رنگش که دیدم کامل

 . مشکوک انقدر چرا این

 . کنید کمکش برید بیافته ممکنه:من
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 ِ. بلد دیگه گفتم: گفت عصبی حالت یه با هومن

 . بزنید میخواید چرا باشه خب:من

 . شده دعوام فواد با خورد اعصابم کم یه میخوام معذرت:هومن

 . فواد اتاق تو باال رفتم.  نگفتم چیزی دیگه منم

 . بود مستر اتاقش

 . میذارم لباس منمبرات بیرون بیای تا فواد:من

 . باشه:فواد

 .  لباس قد چه اووووووووو کمدش سر رفتم

 . قرمز سوییشرت یه با. برداشتم براش ساده سفید تیشرت یه سرد عصرا هم هوا حمام رفته این خب

 . تخت رو گذاشتم هم مشکی لی شلوار یه

 . بیرون اومد ویلچر با فواد و شد باز حموم در

 . بودی رفته ویلچرت با:من

 . میکنم کارامو اون رو هست صندلی یه.  حمام گوشه میذارمش اره: هومن

 . نیست صندلی به نیاز دیگه میشی خوب ایشاهلل اها: من

 . نفهمیدم نیشخندشو معنی زد نیشخند یه فواد

 . اینه جلو دادم هولش و گرفتم و ویلچرش دسته و رفتن

 . شه خشک باید فقط نیست کوتاهی به نیاز کوتاهِ موهات خوبه خب:  من

 .کنی کوتاهش میخواستی بود بلند اگه نگو:فواد

 . بزنه میخواست فقط قیچی یه نداره کاری اره خب:گفتم دادم نشون دندونامو منم

 . بزن ارایشگاه یه برو پس:فواد

 .کنم فکر باید باشه:من

 . شدم موهاش کردن خشک مشغول حرف بی دیگه و

 . کنم درست موهاتو بعدا تا بپوش لباستو اول بیا فواد میگم:من
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 . باشه: فواد

 . بپوشی بیرونتو لباس زوده هنوز بگیرم دوش یه برم منم خی کنه تنش تا دادم. اوردم تیشرت یه براش رفتم منم

 . باشه:فواد

 .  باشه میگی چقدر؟  خوردی باشه قرص:من

 . باشه:فواد

 . بیرون رفتم و توسرش زدم نه دو یه حرصم از منم

 . کردم شور گربه خودمو کلمه واقعی معنای به یا بیرون اومدم و گرفتم دوش یه رفتم

 . شن خشک تا میکشه طول بلندن مصبا ال. شدم موهام کردن خشک مشغول و رفتم

 . شن خشک تا کشید طول دقیقه 02

 چند بود مجبوذ بودن زیاد انقدر بستم ای گوچه موهامم بقیه و کردم وری یه جلو از موهامو.  شدن خشک موهام وقتی

 . ببندمش موهام ایه گوجه دور دور

 . کردن ارایش به کردم شروع شد تمو موهام کار

 نهمی خوب کالباسی رژگونه یه و.  کالباسی رژ یه و زدم چشمام پشت ای نقره سایه یه و کشیدم مداد یه و بار این یه

 . خوبه

 .  کمدم سراغ رفتم

 یه که هتیر ابی لی شلوار یه با برداشتم داشت مشکی ضربدر های نوار هاش سینه رو که رنگ ابی زانو تا بلند مانتو یه

 . یود پوره پاره بروبچ قول به یا بود خورده زخم خورده

 . بودن ساییده هاشو تیکه بعضی انگار جورایی یه کم خیلی البته

 . برداشتم داشت مشکی های خط خط که ابی روسری یه

 . پوشیدم و

 چه حاال خدا وای پوشیدم و بودم نپوشیده هم حاال تا و بودم گرفته کادو اینو که مشکی بلند پاشنه کفش جفت یه

 . در سمت رفتم لرزون ژله یه عین.  بم راه طوری

 . فواد اتاق رفتم سختی به منم

 . باشم لخت دیدی وقت یه.  ها نیست بد بزنی در یه: فواد
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 . میشه ها لحظه شکار.  بهتر چه:من

 . بپوشم لباس میخوام که بیرون برو حاال بیتربیت پرویی خیلی: گفت و کرد نگام ناباور فواد

 . کنم عوض لباساتو من میزاری: گفتم ناز با و اروم روش شدم خم و طرفش رفتم اروم اروم حرف بی

 . باشه: گفت شده مسخ و اروم خیلی من رو بود مونده خیره همینجور

 . خنده زیر زدم پق نگفت که. این

 . کنم عوض من میخوای بکش خجالت فواد:من

 نفهمیدم.  کردی پرت حواسمو.  کن مسخره و عمت برو: گفت حرصی و کرد اخم یه گفته چی شد حالیش تازه که فواد

 . گفتم چی

 . خودت جون راه راه: میگفتم میدادمو تکون سرمو تند تند درار حرص قیافه یه با منم

 . شه این از تر سرخ نمیتونست بیچاره دیگه

 . ها نمیخوابه پوستت رو کرم نخور حرص: من

 . ویلچرش رو انداخت و خودش دوباره و شد عوض رنگش یهو که. بزنتم بیاد شد نمیخیز یهو

 . تو و میدونستم من وگرنه شم بلند نمیتونم که حیف: فواد

 . بپوش لباساتو هم تو برمیگردم من پس.  نمیتونی که حاال خب:من

 . پوشید لباساشو باالخره دقیقه 82 بعد واونم برگشتم

 . نپوشیدی و سویشرتت چرا اِ:من

 . راحتم همینجوری.  خوبه هوا فوادک

 . بپوشش بیرون رفتی میخوری سرما سرده بیرونم حمام رفتی تازه باال نه:من

 . میام همین با راحتم من کنه فواد

 . شدم موهاش کردن درست مشغول اینه جلو بردمش و رفتم. دانی خود:من

 . باال به رو دادم مرتب موهاشو جلو کوچولو یه فقط همین خاطر به پس بود کوتاه موهاش

 . شدی خوشگل چه و حوری شاختم چی به به:من

 . سرد و تلخ میومد هم ش عطر خوش وی و بود کرده تیغ شیش نگاهمیکنه دیدم کردم نگاش
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 . اخالقش اوایل مثل درست

 . بوسیدم محکم لپشو و دارم نگه و خودم نتونستم

 . بود نرم چه اخیش:من

 . ها دومته بار فوادکببین

 ندارم مشکلی مسائل این با و کردم زندگی اونجا سال 85 اولن من نگیر بد نیت به ندارم منظوری من ببین. باشه: خب

 . بودم اینجا که مدت این منم باشی داشته مشکلی نباید بودی اونجا هم تو

 . فائزه و سینا مثل خوبی دوست یه برام االن تو که اینه فرقشم.  میکنی فرق تو ولیِ  زشت کارا این فهمیدم

 بوس هم میاد حمام از هم ائزه میکنم بوس هم سینا من تازه نمیداره بردت هوا میدونم و شدی بزرگ اونجا هم تو بعدم

 . میشه نرم تو لپ مثل لپش اونم میکنم

 . شد تموم وقتی میکرد نگام خیره همینجور فواد

 :گفت

 . نداختم نگاه یه فقط من زدم حرفی.  گفتم چیزی اصال.  شد تموم حاال خب:فواد

 .  ببوستم یکی نمیاد بدمم پسرم یه من تازه

 . ندیدی تو اژدهایی های نگاه اره: من

 . شد دیر بریم: گفت و رفت بهم غره چشم یه فوادم

 . پنج به ربع یه وای ای دیدم کردم نگاه و ساعت

 . ماشین تو گذاشتیم و فواد هومن کمک با.  کردم صدا و هومن سریع

 . میرونم من خب:هومن

 . برونی شما من ماشین هومن اقا:من

 . گفتم شوخی به: گفت و داد تحویل بهم دندوناشو

 . خیکت ارواح اره گفتم دلم تو منم

 . شدم بیتربیت قدر چه وای گزیدم تو از لبمو

 . رفتیم و شدیم من ماشین سوار
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 . کنیم اون ماشین سوار ویلچرش اون با و فواد نمیشد ولی بود مشکی کوپه جنسیس یه هومن ماشین

 . کنیم جا و فواد تونستیم بهتر و تر راحت خیلی بود بلند شاسی من ماشین چون ولی

 . رسیدیم پنج ساعت دقیقاراس

 . رسید هم سینا ما با همزمان و نیاره ماشین بودم گفته فائزه به

 . بشینه سینا ماشین تو بره گفتم فائزه روبه مو اورد بیرون پنجره از سرمو منم

 . میام پرسی احوال سالم برای بعدا حاال برو تو سینا:من

 . گرفت و گازش و نگفت هیچی اونم

 . میکردن تیکه تیکه همو میدیدن اگه چون همینطور هم فائزه.  بود ندیده رو فائزه هنوز هومن

 .بود کرده اتیشیشون بدجور سری اون دعوای

 . داشت خوبی ماشین میگرفت سرعت هی هم سینا این

  بود نارنجی بوگاتی یه ماشینش

 . کرده انتخاب نارنجی یه این میکنن انتخاب تیره رنگ مردا همه

 . چشم تو خیلی ماشینش

 . ها داره ماشینی خوب هم شما سینای اقا این:هومن

 . گرفت بوگاتی یه همین خاطر به.  سرعت عاشق سینا اره:من

 . چیه تو ماشین فواد راستی:من

 شکبم اونم گرفت بنز یه برام بابا.  شد خورد کامال چون ولی بود مشکی تویوتای یه ماشینم کردم تصادف وقتی:فواد

 . بود

 . ها مشکی رنگ عاشق:من

 .باشه مشکی باید فقط ماشین اره: فواد

 . نزدم حرفی فواد حرف این بعد منم

 . شیدم پیاده همه. ساز تازه نداره حف شهربازی این.  رسیدیم خب:من
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 با راییجو یه سمتمو برگشتن هردوتاشون برزخی قیافه یه با یهو خورد هم به دوتا این چشم تازه شدیم پیاده که وقتی

 .انیییییییییییییییییی:گفتن داد

 ؟ چییییییییییییییه:من

 ....سرخــــــــــــــــــــــ نگفتی: فائزه

 . فائزه:من

 . جلو اومدن پونه سیناو گفتم اخطار حالت یه با اینو

 . دادیم سالم هم به همه

 . کردم خنده ویه.  من البته و فواد صمیمی دوستای از یکی هستند هومن ایشون و فواد ایشون جان سینا:من

 . پونه نامزدش ایشونم و سینا من دوستای بهترین از یکی هم این جان فواد:من

 . شد شل سینا نیش و سرخ پونه من حرف این با

 . بکش خجالت خورده یه سینا:من

 . شده سرخ چه پونه ببین

 . فواد و هومن سمت برگشتم

 . میکنن نگاه طوری یه همو دیدم

 ....بریـــــ بسه نگاه خب:من

 . بوق منم خانوم انی:فائزه

 . گفته بهت دعواشون راجب هومن مطمئنن. فائزه من دوست ترین صمیمی هم این ببخشید وای ای:من

 . زدم میکردم نگاه فواد به وقتی و حرف این

 . خورده کتک خانوم فائزه از جوری چه گفته اره:فواد

 .کرد اخم یه هومن و زد دارا حرص پوزخند یه فائزه ولی خندیدیم مت حرف این با

 . چیه نظرتون و زنا با زنا بریم مردا با مردا میگم:من

 .وسط پرید سینا این کنن موافقت اومدن ها بچه تا

 .شم همقدم مردا با بار این که بیرون میام پونه با بار چند من مگه نمیشم جدا زنم از من ابدا و اصال:سینا
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 . شدیم مات سینا سریع و تند برخورد این خاطر به هممون

 . میریم جفت جفت باشه خب:من

 . فائزه و هومن موندن افتادن راه هم پونه و سینا ما بعد افتادم راه و گرفتم و فواد صندلی دسته

 . دادم ادادمه راهمو کردم مرموز خنده یه منم

 : گفت فواد مرموزم خنده وسط

 . میرفتی و میگرفتی و دوستت دست وگرنه. بیان باهم دوتا اون میخواستی شدی همراه من با قصد از: گفت

 . میشن خوبی زوج تا دو این من نظر به میدونی. دقیقا افرین:من

 .میدی بادمون به نکن ها فکر این از خدا تورو:فواد

 .باشه خودت به حواست نباش نگران تو:من

 .نداد جوابمو دیگه و گرفت زورش هم فواد

 . وسایل به رسیدیم و رفتیم خورده یه

 . میره کجا کی ها بچه خب

 ؟ میاد کی شم سوار رنجر میخوام من:فائزه

 .من:هومن

 و سنا میمونه نمیاد که فوادم. خوردم زیاد ناهار برمیگرده خورم هرچی شم سوار برم بزنم قدم اومدم نمیام که من: من

 . بزنن قدم عاشق کفتر دوتا مثل میخوان اوناهشا اها که پونهــــــــــــــــ

 . رفتیم گذاشتیمو قال سریع رو دوتا اون

 . نمیگفت هیچی فواد این میگفتم چی هر من

 . باشه شده ناراحت کنم فکر خب

 . نمیزد پر پرنده و داشت بلند های درخت که خلوت و سبز سر قسمت یه بردمش

 . جلوش نشستم و رفتم

 بعدا.  انمیکنم بوست دیگه کنی قهر اگه روانی نکن قهر بوسیدم گونشو عمیق و ارم جلو رفتم.  بخرم نازتو میخوای:من

 . چالکردم چپر قیافمو
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 . بود گرفته خندش فواد

 . نمیگم چیزی کسی به بخند:من

 .بزنیذ حرف اینجوری من با زشت بزرگتزم تو از من: گفت سمتمو برگشت خندیدن به کرد شروع گفتم که اینو

 . کردن چیکار تا دو اون ببینیم بریم حاال. نمیکنم کارو این دیگه ببخشید:من

 .هم جون به میندازیشون چرا داری مرض: گفت و فوادخندید

 . نگی کسی به میگم چیز یه من جون میدونی میده مزه:من

 . نمیگم چیزی نخور قسم حاال باشه:فواد

 . هم ریش بیخ به ببندمشون میخوام:»م

 . نمیان هم به اصال ولی:فواد

 . میره در هم برای جونشون که میشن اونا از بشن عاشق اگه اتفاقا چرا:من

 . شد خودش افکار غرق و داد تکون سرشو فوادم

 . هستم جا همین من بو کنی بازی بری میخوای اگه انی:فواد

 .میایم دوتایی هم با که میشه روز یه.  باهاتم اخرش تا.  نمیشم راه نیمه رفیق من:من

 . روز اون تا باشه:فواد

 . شدن پیاده رنجر از دوتا اون بالخره

 . ریخت پرت و بال.  پکری چرا فائزه:من

 . شده چیزی خوشحالی هومن اقا

  بلـــــــــه:هومن

 . میشم شنگول بیافته اتفاق اون هرکس برا.  جور چه خوشحالم بلـــــــــه:هومن

 . کردم نگاش استفهام با و نفهمیدم

 . میفهمم و منظورت:من

 . رفت غره چشم بهش هم فائزه.  خندید ریز و کرد نگاه فائزه به و نگفت چیزی هومنم

 :گفت چیزی یه فائزه گوش در و رفت جلو هومن
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 : گفتم و فواد سمت شدم خم بهت با منم

 . میزنن حرف گوشی در شدنکه صمیمی اینقدر کی اینا پســـــــــــــر: گفتم

 . شدن صمیمی نقدر چرا اینا نمیدونم: بود بهت تو خودش فوادم

 .دراومد اب از درست بینیم پیش کنم فکر:من

 .زرنگیا هم تو شاید:فواد

 . کردی حال.  گفتم دیدی: میگفتم و مینداختم باال ابرو هی و شدم شنگول و شاد منم

 . نمیگفت چیزی و بود بهت تو هنوز فوادم

 . داد تکون سرشو و ما سمت برگشت مرموز لبخند یه با فائزه که بودم شادی حال در

 رزی زدن پقی هومن و فائزه حرکتم این با.  دادم تکون براش سرمو سروش متقابال منم داد تکون من با و سرش جانم

 . خنده

 .نیستم من به نه میخندن من به شد گرد چشام منم

 . گفت چیزی یه هومن درگوش و شد بلند پاش پاشنه رو فائزه

 . شدن صمیمی خیلی دیگه نهههههههههههههه:من

 . میزننا مشکوک اره:فواد

 .خیلیییییییییییییییییی:من

 . سمتمون اومدن خندون و شاد هم دوتا اون

 ؟شدید صمیمی انقدر شما شد چی:من

 . همیشه شوم اتفاق یه پشتش میاد بدم مرموزا لبخند این از قدر چه اه. زد مرموز لبخند یه باز فائزه

 ؟ هومن نه مگه وا چقدر باشیم خوب گرفتیم تصمیم ما هیچی:فائزه

 . باالخره میارم در دوتا شما کار از سر من رفت کجا اقاش جانم سینی قد شد چشام

 . کنن بازی رفتن سرخوش و شاد دوتا خودشون و گذاشتن بهت تو رو ما

 . رفتن و کشیدن و راهشون بز عین اینجاییم ما انگار نه انگار شعورا بی:من

 . شده اینجوری هم فائزه موافقم باهات اره:من. شده عوضی خیلی جدیدا میارم در و هومن پدر من:فواد
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 .گذاشتنا غالمون خوب پونه و سینا این راستی:من

 . عوضین همشون اره:فواد

 . دادم تکون سر تایید به منم

 . بذاریم عالشون باید هم تو و من کنم فکر:من

 : گفتم من و هم سمت فوادبرگشتیم و من

 ؟ . میکنی فکر میکنم فکر من که همونی به هم تو

 . بذاریم قالشون بیا اره:فواد

 . ایول:من

 . شدیم من ماشین سوار و رفتیم ای توجه جلب هیچ بدون

 . کردم زیاد و اهنگ صدای و زدم و ضبط دکمه

 . ادامم عاشق من ادام جونم

———————————————— 

Well I was walkin for some time 

 میرفتم راه مدتی یه برای داشتم من

When I came across this sign 

 بودم اومدم نشانه این کنار از و

Sayin “who are you and where are you from?” 

 ؟ اومدی کجا از و هستی کی تو میگفتند هایی صدا

We don’t like when visitors come. 

 نمیاد خوشمون ها وارد تازه از ما

“No Trespassing” that’s what it said 

 گفت اون که چیزیهَ،  نیست ها متجاور جای

At least that’s what I could read. 
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 بودم خونده من که بود چیزی اون

No Trespassing? Yeah, my ass! 

 درک به اره ، … متجاوز هیج

Wait till ya get a load of me! 

 شن بیخیالم تا میکنم ایست اونقدر

One day I was trippin and that’s when I could see 

 میبینم رو اتفاق این و میافتم دام به بالخره روزی یه

That the ether I had tapped into could be reality 

 عیتواق توی میندازند دام به منو اونا که

It was great, that’s when I climbed that optimistic vine 

 رفتم باال خوشبختی درخت اون از من ه بود وقتی مال،  بود خوب خیلی این

Once I hit that mountain peak I began to lose my mind 

 سردرگمی به کردم شروع رسیدم کوه ی قله به بار اولین که وقتی

I don’t need no sympathy. I won’t cry and whine. 

 نمیکنم گریه من،  ندارم همدردی به نیازی

Life’s my light and liberty 

 هست من ازادی و روشنایی زندگی

And I’ll shine when I wanna shine. 

 میدرخشم،  بدرخشم میخوام وقتی و

Make their faces crack 

 ممیکن متعجب اونارو صورت

There’s no turnin back. 

 نیست برگشتی هیج

Let’s GO! 
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 بریم بزن

Well I was walkin for some time 

 میرفتم راه مدتی یه برای داشتم من

When I came across this sign 

 بودم اومدم نشانه این کنار از و

Sayin “who are you and where are you from?” 

 ؟ اومدی کجا از و هستی کی تو میگفتند هایی صدا

We don’t like when visitors come. 

 نمیاد خوشمون ها وارد تازه از ما

“No Trespassing” that’s what it said 

 گفت اون که چیزیهَ،  نیست ها متجاور جای

At least that’s what I could read. 

 بودم خونده من که بود چیزی اون

No Trespassing? Yeah, my ass! 

 درک به اره ، … متجاوز هیج

Wait till ya get a load of me! 

 شن بیخیالم تا میکنم ایست اونقدر

I ain’t got BS in my bag 

 نمیذارم اینا از کیفم توی من

That’s the one thing you can believe 

 کنیش باور میتونی که هست چیزی تنها این

My heart is cold, my body is lax 

 حال بی و سهل بدنم و شده سرد قلبم

Come on baby, can’t you see? 
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 ؟ ببینی نمیتونی،  عزیزم یاال

Well I was walkin for some time 

 میرفتم راه مدتی یه برای داشتم من

When I came across this sign 

 بودم اومدم نشانه این کنار از و

Sayin “who are you and where are you from?” 

 ؟ اومدی کجا از و هستی کی تو میگفتند هایی صدا

We don’t like when visitors come. 

 نمیاد خوشمون ها وارد تازه از ما

“No Trespassing” that’s what it said 

 گفت اون که چیزیهَ،  نیست ها متجاور جای

At least that’s what I could read. 

 بودم خونده من که بود چیزی اون

No Trespassing? Yeah, my ass! 

 درک به اره ، … متجاوز هیج

Wait till ya get a load of me! 

 شن بیخیالم تا میکنم ایست اونقدر

Wait till ya get a load of me! 

 شن بیخیالم تا میکنم ایست اونقدر

 ؟ کیه از گرفتم انرژی کلی باحالی اهنگ چه دختر: فواد

 . دارم دوسش خیلی من عشق لـــــــــــــــمبرت ادام:من

 .بریز برام اهنگاشو بعدا اومد خوشم منم میخونه عالی داری حق:فواد

 .یوهوووووووووووووو.  بریم بزن فعال ولی باشه:من

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمن کاربر negin14|  درخواست رمان سایت نگاه دانلود
 

54 

***************** 

 . رسیدیم باالخره خب:من

 . نه قشنگه فواد کمک به رفتم مو دش پیاده

 . کردی پیدا کجا از اینجارو ولی اره:فواد

 . ساختم نو از دوباره خودم داد ارامش بهم. اینجا اومدم بودم دلگیر دنیا دست از که روز یه:  گفتم و کشیدم اه یه منم

 . نداشتم تمایلی من ولی بدم ادامه بیشتر بود منتظر

 . نگفت چیزی دیگه بدم ادامه ندارم دوست خیلی که فهمید اونم

 و زیبا گالی از پر و سبز سر بود عالی جای ولی بود دور خیلی شهر از درسته بیک مردا دره تو بود دشت یه اینجا

 .خودرو

 ؟خوبه بدن بر بزنیم توپ جیگر و دل یه نامه گنج بریم دوتا خودمون کردیم صفا که این بعد خب:من

 . نرفتم اونجا وقت خیلی اره:فواد

 . بچسبه تا بخوری چیپس با موسیر ماست باید قبلشم البته جیگرم عاشق من هورا:من

 . میکنه رفتار ها بچه عین هنوز منه تای چهار نمیکشه خجالت گنده دختر: گفت و داد تکون و سرش فواد

 . غولی یه خودت برا تو ام تو تای چهار کی من میزنی الکی حرف پرویی تو قدر چه:من

 لیخی من نسبت به فواد ولی بودم درشت بود ورزیده دخترا بین هیکلم و تیپ که این با میگفتم راست هم خدایش

 . خیلیاااااااااااا. بود غول

 . بریم بسه خلوت خب:فواد

 ؟ چیه دیگه این زمان صاحب یا دیدم برگشتم

 . بود جلومون ای قهوه سگ یه جانم ای

 . خوشگله جانمچه ای:من

 . هاره ولی اره:فواد

 . نمیرسه که تو هاری به گفتم دلم تو

 . کرد فرار کنم نازش جلو برم اومدم تا
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 . بخورمش میخواستم انگار بیشعور:من

 . نبود بعید تو از گفت و خنده زیر زد پق فواد

 . پاش ساق زدم محکم پام با حرصی منم

 . اومد دردم دختر چته ای:گفت و شد درهم قیافش یهو

 ؟ طوری چه؟ کردی حس ولقعا تو فواد:گفتم مبهوت من

 .کردی باور چرا تو کردم شوخی هیچی اها.... اون..... اون..... نه...  نه:کرد من و من بع شروع و پرید رنگش یهو فواد

 . کردم نگاش مشکوک نگاه یه با بود جدی هم خیلی نوبد شوخی شبیه این اصال ولی

 .  کردم ماشینش سوار حرف بی

 . بود مشغول العاده فوق فکرم نزدم حرف راه اخر تا

 . رسیدیم خب:من

 ؟ساکتی چرا؟شده چیزی چیه انی:فواد

 ؟ کی باشه کنارت تا نباشم من نداری دوست:من

 . خنده زیر زد چیه منظورم فهمید بعد کرد نگام گیجا عین فواد

 . میگی پرت و چرت همش باش جدی ذره یه دختر:فواد

 .سیبیلو مرتیکه میگه پرت و چرت عمت:من

 . تیغم شیش که االن داره سیبیل کجام من:فواد

 .ندیدم که جاهارو بقیه دیدم صورتتو فقط من خب:من

 . میزدن پسرا رو حرفا این قبلنا.  دختر یه تو پسرم من. بیتربیتی خیلی:فواد

 . نمیبینم پسری اینجا که من:من

 . برگردوند و سرش و کرد ترش رو اومد بدش

 . کردم بوس و گوشش زیر اروم و میبینم پسر گل یه من:گفتم گوشش در اروم کنارش رفتم

 . شد طوری یه نگاهش کارم این با

 . کنم بوس لپشو فقط باشه یادم بعد به این از کردم روی زیاده باز اوه اوه
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 . میدم دستت کار کارام این با من میگفت بهم سینا همیشه

 . کردم چکش و برداشتم گوشیمو

 میسکال تا 54 روهم کال. نشد حالیمون بود نور حالت رو منم گوشی داریم زنگ قد چه ببین فواد اووووووووووووو:من

 . زدن زنگ بهم هم همشون دارم

 . نگیریم و حالشون هم ما تا نکنن اذیت مارو اینطوری دیگه بهتر حقشونه:فواد

 .«افتاد را و گرفتم ولیچرشو

 . دراوردن شورشو کردن روی زیاده خب ولی نکردم اذیتمون نکن نامردی:من

 . کردن روی زیاده دیگه خیلی ولی میگی راست خب اره:فواد

 هب هنوز ولی گرفتم رو دستبند اون منم و دیدیم پریسارو اومدیم ها بچه با که افتادیم قبل سری یاد رفتیم وقتی

 .ندادم اصلیش صاحب

 .موقش به بزارم زود هنوز

 .میخوری چیپسی چه خب:من

 .ای سرکه و فلفلی:فواد

 طعم با اسنک دوتاهم و ساده و جعفری و پیاز چیپس سالسا یکی پنیری یکی کرانچی دوتا ای سرکه یه فلفلی یه رفتم

 . تخت رو گذاتم و اوردم باربیکیو

 . کمک بیاید میشه اقا ببخشید:من

 . روتخت گذاشتیم و فواد پسر اون کمک با رفتیم

 .ترحم با ها بعضی میکردن نگاه معمولی ها بعضی

 .االنش های حالت به نه اولش سخنرانی اون به نه بیخیالی به ود زده خودشو فوادم

 . بیارید موسیر و ماست تا چند برامون میشه:من

 .خوراکی همه این. دونفریم همش ما؟خبره چه دختر:فواد

 . کرانچیم و چیپس عاشق من میخوریم همشو ها خوبه:من

 . کردیم خوردن به شروع و نگفتیم چیزی ماهم و اوردن و ماست دیگه

 . جیگر یا کباب میخوری چی خب شد تموم اخیش:من
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 .باش بعدی فکر بعد پایین بره گلوت از بزار:فواد

 .دادم سفارش و کردم صدا پسررو اون بگه چیزی کسی بزارم اینکه بدون بدیم سفارش هردوش از بیا میگم:من

 . خواستم دیگه چیز یه شاید ادمم منم:فواد

 لپشو حکمم بعدم ررررر جییییییییگگگگگگگررررر،بخور کباب نخواستی جیگر، بخور جیگر نخواستی کباب خب:من

 . کشیدم

 . دختر اومد دردم:فواد

 . دیگه بیاد دردت که گرفتم محکم همون:من

 .کند لپمو محکم و شد خم فوادم

 . بود شده کنده میدادی فشار دیگه خورده یه کشیدم اینجوری من ای:من

 .باال مینداخت ابرواشو تند تند اونم

 . شدم پسری یه سینه به سینه یهو که پایین پریدم تخت از بزنتم اومد گرفتم گاز محکم لپشو حرصی منم

 . نبود حواسم ببخشدی وای ای:من

 . میزنم حرف پسره سینه تو دارم نگرفتم باال سرمو من حاال

 بینی کشیده عسلی چشای کردم برندازش نگاه یه در جیگری چه پســــــــــــر دیدم که باال گرفتم سرمو

 . گندمی پوست متناسب دهن و لبا خوشگل

 . داشت خاصی جذابیت یه ولی نبود خوشگل قیافش

 .زدن حرف سینش تو کردم شروع دوباره منم

 . ها منید حلق تو شید جا جابه نمیخواید میخوام معذرت:من

 وتف من سینه تو میزنی حرف وقتی چرا کوچولو خانوم:گفت و داد خودش به تکون یه میشد منفجر داشت دیگه پسر

 . میاد قلقلکم میکنی

 . نبود حواسم وای چییییییییی:من

 . کنم پرسی احوال سالم فواد اقا این با من میذارید حاال بود معلوم بله:پسره

 . میشناسید همو شما ـــــــه نـــــــــــــــــــــــــ:من

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمن کاربر negin14|  درخواست رمان سایت نگاه دانلود
 

58 

 دیماوم بودیمشون ندیده بود وقت چند فواد اقا دوست و هستم پارسا من نکردم معرفی خودمو من ببخشید بله: پسره

 . پریده فواد اقا این نیایم پرسی احوال و سالم واسه االن اگه گفتیم دیدیدم و ایشون و اینجا

 .فواد اقا نه مگه:فواد سمت برگشت جملش اتمام با

 ؟ خبر چه بودمت ندیده بود وقت خیلی پسر سالم:فواد

 . شماست پیش خبرا اینکه مثل: گفت من به اشاره یه

 . پارسا سمت برگشت و رفت من به غره چشم یه فواد

 . پارسا داره هم قشنی اسم چه راستی

 اش قصه که داره دلیل اینجا هم خانوم انی اومدن. شد عوض چیزا این راجب تصمیمم قضیه اون از بعد دیگه نه:فواد

 . کوشن ها بچه خب.  میگم برات بعدا طوالنی

 . داد نشون و من پشت دستش با بعدم اوناهاشونن:پارسا

 . منن سر پشت پسر تا 7 خدا یا دیدم برگشتم

 .جذاب و خوشتیپ و بلند قد اه همشونم میزد اشنا بد خیلی یکیشونم

 عمرم تو چون من کال دیدن و من بازی ضایع اون اینا یعنی ــــــــــــــــی وایــــــــــــــــــــــ

 . دادم قورت بزور خندمو گرفت خندم بکشم خجالت و پایین بندارم سرمو اینکه جای به نکشیدم خجالت

 . میبینیم و لینکولن ابراهام بیایم بعد سری میبینیم هارو گذشته از یکی اینجا میام که بار هر ما راستی

 . کیه پسره این اومد یادم جلو امودن معارفه برا پسرا

  که بود همون

 صاف کنم فکر نه یا کنم ضایعش باز میتونم ببینم، بود قرمز چراغ پشت کردم ضایعش سری اون که همونه این پسر

 .بود شاگرد جای این.نبود این مال ماشین البته.  خورده اب براش تومنی چند یه ماشینش کاری

 قورتش بودم مجبور هی میمردم خنده از داشتم دیگه وای کرد مکث رسید که من به پرسی احوال و سالم جلو اومدن

 . بدم

 .میکرد بسته و باز دهنشو هی ها ماهی این عین اومد یادش باالخره کنم فکر

 . گرخید بیچاره فواد پیش تخت رو پریدم سریع منم بگه که رفت کنم فکر اوه اوه دیگه پسر تا 3 سمت برگشت

 . کن کمکم فواد:من
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 ؟  چی:فواد

 . بهشون کردم سالم عادی گرفتم خودم به خونسرد قیافه یه منم من سمت برگشتن تا 4 اون چی نگفت فواد این تا

 ینا جورایی یه من پیش اومد هم خوشگله پسر جانم ای من کنار اومد پارسا نشستن دیگه های تخت رو هم پسرا بقیه

 .بودند شده بادیگاردام مثل دوتا

 .ما سمت اومدن برزخی قیافه با هم تا چهار اون

 . میداد تکون دهنشو هی که ماهیِ اونی

 . بیگرم رو دختر این حال من بیرون بیا پارسا: گفت جلو اومد

 . هم تو رفت اخمام برزخی انی هومن شدم گرفت زورم اصال.  اومد بدم خیلی

 بخواد مبکن یاد بوکس و شخصی دفاع بیشتر امنیت برای بودم مجبور بزرگ امریکا تو من بکنه نمیتونه غلطی هیچ

 . میارم در و پدرشون کنه غلطی

 . بود کرده اخم هم فواد

 . خوبه حالت پسر میگی چی: پارسا

 .کرد خراب و ابتین ماشین زد که خانمِ همون این اره:پسره

 . کردم خوب: گفتم زدم پوزخند یه منم

 . نداره گله داره عوض که چیزی

 < میگه راست: پارسا

 . بله:من

 ؟چرا:پارسا

 . درارم رو دختر این پدر باید من نیست ها حرف این وقت حاال: گفت و اومد جلو ابتین

 بکنه تونستنمی کاریم بیچاره البته اونجا بود نشسته هویج عین کن کمکم گفتم فواد این به خوبه پایین تخت از پریدم

. 

 . هیکل نظر از هم قد نظر از هم بود من تای چهار پسره خب

 . درنیاد خودت پدر بپا:من

 . شدن جمع دورمون هم بقیه عمومی محل یه تو
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 . بیارم در پدرشو بدم میتونم اوووووووووووووف کرده تهدید و دختر پسر یه

 . بزنه مشت بهم که کرد مشت و دستش

 . خدا ای بخورم مشت باید من میخوره سیلی دختره همیشه نداریم شانسم

 . گرفت دستشو یکی بزنه و مشتش اومد تا

 ................ میدادم میشد من نفع به اینجوری تازه بزنه نبود خیالمم عین من

 . اره

 . وایستاده عصبانی العاده فوق قیافه یه با پارسا دیدم برگشتم

 . شدی پست انقدر نمیکشی خجالت کنی بلند زن رو دست میخوای:پارسا

 . دخترم من بابا نفهمیدم خودم شدم زن کی من

 . نفهم

 . دختر:من

 ؟ چی:پارسا

 .دختر:من

 . چیه منظورت نشد حالیم:پارسا

 . کنه بلند دختر رو دست میخواد دخترم من میگم بابا:من

 . اوردما گیر وقت دار و گیر این تو منم حاال

 . برگردوند سرشو. یود گرفت خندش پارسا

 . بود کرده خم دوباره

 اشتمد شاهد هم کلی کرده که تهدیدمم داشت کار سرو قانون با میکرد بلند روم دست.  بکنه نمیتونست هم کاری: من

. 

 . گفتم اروم رو اینا البته

 . کرده غلطی چه فهمید تازه پرید رنگش

 . سرعت ایول قدرت ایول بود شده سوارش کی بود ویلچرش رو بریم بیا انی کنید بس ها بچه:فواد
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 .اخمو فواد طرف رفتم و دادم تکون سرمو

 . کردم دعوا تو با انگار؟ کردی اخم چرا بابا خب:اروم لحن یه با من

 : گفت و ها بچه سمت برگشت میشد تر غلیظ اخمش که وقتی ولی نگفت چیزی من به فواد

 . میکنیم حل رو قضیه این بعدا میرم من ها بچه:فواد

 . شدیم ماشین سوار و رفتیم

 .رفتیم جلوتر که خورده یه

 . کنار بزن. کنار بزن:فواد

 . میشه حالیم بگی بار یه بابا خب:من

 . بله: سمتش برگشتم و کنار ززدم

 .گفت عصبانی کامال لحن یه با البته؟ بوده چی قضیه ببینم بگو:فواد

 . کردم تعریف براش و داستان هیجان کلی با البت کمال و تمام منم

 . چزوندیشون خوب نمیومد خوشم تا چهار این از اصال منم افرین: ترکید دیگه بعد لبش رو اومد محو خنده یه کم کم

 . بخوریم جیگر که نشد راستی.  دیگه اینیم ما:من

 . بخوریم فالفل بریم بیا

 ؟ گشنته هنوز تو:فواد

 . بود هوله هله خورده یه همش نخوردم زیادی چیز اره:من

 هالعاد فوق.  عالیه هاش فالل اینجا حبیب عمو فالفلی رفتم باز کامال نیش یه با منم.  خورده یه میگی راست:فواد

 . خوشمزس

 . گرفتم فالفل تا 5 و دوغ یه و نوشابه یه رفتم چندتا بپرسم ابنکه بدون

 . بفرمایید خب:من

 . من مال هم دوتا این تو مال تا سه این

 . میخورم دوتا همیشه من اره بخوری میخوای رو دوتا این واقعا:فواد

 . نیستی دخترا شبیه اصال:فواد
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 . چاکریم:من

 . ارم بلوار سمت رفتم

 . عالیه و خنک اینجا هوا خب:من

 . نشستیم پارک های نیمکت از یکی روی رفتیم و شدیم پیاده

 . نیست سردت:من

 . خورده یه: فواد

 . اوردم و سوییشرتش براش و پریدم جَلدی منم

 . رفتی که هم حمام نخوری سرما کن تنت بیا:من

 . بهتر اینجوری.  سرش گذاشتم و کالهش جلو رفتم.  کرد تنش

 . میزنه مامانی و ناز های لبخند یه شد اب دلم تو قند یه زد بهم لبخند یه اونم

 . یخند همیشه خوشگله خیلی هات لبخند:من

 . شدم مشغول ای دیگه حرف بدون دستش تو گذاشتم رو های ساندویچ

 . خوشمزس خیلی:من

 . بودم نیومده اینجا تاحاال اره:فواد

 . هست هم خوشمزه تمیزی بر عالوه:من

 . بود خوشمزه خیلی نکنه درد دستت بخورم تاشو سه نمیکردم فکر اره:فواد

 . جان نوش:من

 . زدن زنگ خیلی ها بچه میدونستی راستی

 . نداره در پشتیه حیاط.  شما خونه دمه میرن قوی احتمال به

 . داریم پشتی حیاط نمیدونه هومنم تاز اتفاقا چرا:فواد

 . حله پس خب:من

 . بود 0 نزدیک کردم نگاه و ساعت

 . بریم بزن هست دوِ نزدیک خب:من

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمن کاربر negin14|  درخواست رمان سایت نگاه دانلود
 

63 

 . تو رفتیم پستی حاط از و خونه سمت افتادیم راه

 . که خونه تو بریم اومد

 . عقب کشیدم شکاف از و فواد سریع

 . کنیم کار چی.  زدن و کلمون ببینن مارو مطمئنن.  حیاطن تو که اینا فواد:من

 . نه یا کنی قبول نمیدونم گفت شک با و من سمت به برگشت بعد انداخت کجا به نمیدونم نگاه یه فواد

 . کنی کار چی میخوای مگه:من

 .اونور بریم بیا:فواد

 .  باغ طرف اون رفتیم

 ؟ تو اومدن طوری چه:من

 . تو پریده در از هومن کار:فواد

 . چی روبی پس خب:من

 . ها سه میشنا و روبی:فواد

 .میگی راست:من

 ؟ چی که.  رسیدیم خب

 . بکن رو چسبا این خب:فواد

 . حیفنا:من

 . بزنیم یخ سرما تو که ماییم حیف:فواد

 . بابا خب:من

 . کندم رو چسبا اون سوخت دلم اخی

 . چیه در این ایول اَ:من

 .تمیز قدر چه اینجا ولی عنکبوت تار و خاک و گرد پر االن کردم فکر من چوبی سوییت یه.  کردیم باز و در

 .بود زمستون باب وای.  بود هم چوبی شومینه یه

 . خوشگله قدر چه اینجا:من
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 . موافقم اره:فواد

 . دونفره تخت یه با اتاق یه گشتم جارو همه و رفتم

 . دستشویی و حمام یه

 . کنیم کار چی هست تخت یه فقط هم اینجا بخوابم برم باید خستم من خب:من

 .....  باهم میخوای:فواد

 .نداد ادامه دیگه و

 . میخوابیم.  نیست مشکلی بخوابیم روتخت هم با:من

 . نمیکنی شوخی؟ واقعا:فواد

 . بخوابیم پیشت شبم یه.  میکنیم توروماچ ما حاال نیست چیزی.  بابا نه م.مینداز راه قال و داد االن کردی فر نه:من

 . بیارم سرت بالیی یه من نمیترسی:فواد

 . بدی انجام نمیتونی کاری هیچ مطمئنم سوم.  دارم اعتماد تو به دوم.  دارم اعتماد خودم به اول نه:من

 ...خاطر به: گفت دلخور فواد

 . نمیزارم من اینکه خاطر به نه:من

 . کنه باور که بود محکم لحنم انقدر

 . کردم بوسش جلو رفتم

 .نبود پاهات منظورم اصال نباش دلخور من از:من

 . بوسید گونمو عمیق و گرفت.  دستش با محکم سرمو کنار بکشم و سرم اومدم تا

 .  نیستم دلخور ازت تازه.  ببوسی و من نباید تو که همیشه: اروم فواد

 .فواد به نگاهم.  بود گونم رو دستم و بودم شده خم هنوز من ولی رفت و کشید راهشو فواد

 .کرد بای بای و زد چشمک یه برام و کرد خنده تک یه و برگشت فواد

 . شعور بی مرتیکه دراورد و من ادای اها بود اشنا حرکتش قدر چه

 . اتاق تو رفتم

 . خوبه بکن کارا این از همیشه:من
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 . میبرم پی گستاخید به بیشتر میشم اشنا تو با بیشتر چی هر من:فواد

 . بابا بینیم برو:من

 . تفاسیرش این با شناختا و من مثال حاال

 . تخت رو گذاشتم و کردم کمکش

 . کنارش رفتم خودمم

 . پتو زیر بری میچسبه خنکِ هوا جون اخ:من

 روش یزار الحا نیست مهم نه یا میومد پتو زیر یه ما با اقا این نمیدونم ولی دونفرمونمیرسید به که نبود بیشتر پتو یه

 . میخوره سرما حمام رفته بکشم

 ؟فواد:من

 .بله:فواد

 .  نمیبره خوابم شلوار با من:من

 . میبره خوابم من کردی فکر چی تو:فواد

 . میشه پیدا چی کمد این تو ببینم بزار کن صبر:من

 .  اورد در تیشرتشو که فواد

 . نمیگه دروغ میدونم و میخوابن لباس بدون که دیدم و زیادی پسرای نیس مشکلی برام

 . نگاه رو لباسا؟ بوده کی مال اینجا فواد: خنده زیر زدم پق من

 . بودند شلوارک و تاپ همه

 .و باباست و مامان مال اینجا:فواد

 . ترکیدم دیگه بوده خانوم شهین مال ها لباس این اینکه تصور از

 . داغ چه:من

 ؟ چی: شد گرد چشاش فواد

 . هیچی:من

 . بهش دادم و دراوردم فواد برا هم راحتی شلوار یه
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 . کنم عوض و لباسام من تا برگرد فواد خب:من

 . بپوشی اونارو میخوای:فواد

 . انداختم داشتم دستم که شلوارکی و تاپ به نگاه یه

 تو هست اینا از تر پوشیده بهت بگنم چی اخه.  بپوشم خوشگله خواب لباس اون از برات میخوای نکنه اره خب:من

 . ببینم برگرد حاال عمرا شم اذیت من بخوابی راحت

 . کردم عوض و لباسام منم و برگشت

 . بودن لختی ه پسر اوه

 . نبود پوشیده اصال که اونم که سفید تاپ یه.  رونم باالی تا سقید شلوارک

 . هست هم راحت بخرم اینا از بیرون رفتم باشه یادم میادا بهم

 . بود کرده عوض راحتیِ با و شلوارش هم فواد برگشتم

 . کشیدم کشدار سوت یه و.  بکشی رو ما میخووای فواد:من

 ...چ برا: من طرف برگشت:فواد

 . ماسید دهنش تو حرف

 . بود گرفته خندم من

 ولی سرش تو زدم دست کف با شدم نزدیکش کامل وقتی گرفته منو چشات عزیزم میدونم: طرفش رفتم ناز ب منم

 . کن درویش و چشات

 . سنگینه چقدر دستت بشکنه:فواد

 .  هست که همینه:من

 . خوابیدم فواد کنار و رفتم

 . گذاشتم کنارش سرمو خودمم.  تخت سمت کشیدمش و گرفتم پشت از هاشو شونه رفتم.  نشسته دیدم

 . میخوره وول کرمات. نمیخوابی دیگه چرا:من

 . نیستیا مالی بد هم تو:فواد

 . عالیم من.  کردی فکر چی پَ:من
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 . داد تکون و سرش فقط و کرد خنده یه فواد

 . ببینی رنگی خوابای بخیر شب:من

 . میکردی کاری همچین میومدی اینا تو دیگه کس هر ب اگه.  دارم سوال یه ازت انی:فواد

 . دارم اعتماد بهت داری فرق تو چون نه:من

 . چی سینا:فواد

 به..... . خب ولی نمیکنه کاری هیچ اون مطمئنم البته نمیکنم و ریسکس همچین وقت هیچ شیطون خیلی سینا نه:من

 گممی:من.  باشم نداشته اون به دارم اعتماد تو به که اینطور که بود طوری اون با من اشنایی عقله شرط احتیاط حال هر

 .؟ اومدن اینات مامان االن

 . میگردن دنبالمون دارن کنم فکر اره:فواد

 . کنی تالفی باید هم ما میزارن قالمون همشون وقتی:من

 . شیطونی خیلی:فواد

 . نیستی تو که نه:من

 . خندید جوابم در فوادم

 . خوابیده فهمیدم فواد منظم های نفس صدای از دقیقه چند بعد

 . سپردم خواب دست به خودمو منم پس

 بغل من وای . انداختم وضعیتمون به نگاه یه فوادم سینه تو دیدم رفتم که برگشتم و کشیدم باال بلند خمیازه یه اخیش

 .  میکردم چیکار فواد

 . خیال بی گفتم دلم تو و انداختم باال هامو شونه منم. بود کرده حلقه من کمر دور و دستش فوادم

 . 82. دیدم کردم نگاه و ساعت

 . پشاو فواد فواد:من

 . خوابیدیم دیر دیشب بخوابم بذار:فواد

 . 82 ساعت بابا:من

 .  پرید فواد حرفم این با

 . بغلشم تو من دید برگشت
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 . ها خوشکردی جا خوب:فواد

 .اومد خوشم بود گرم:من

 . دارم او پتو نقش دیگه بله:فواد

 . دستمون کف خونمون نچ نچ بریمباال شو بلند حاال:فواد

 . میرفتیم زودتر باید.  شدیم ناپدید زیاد اره:من

 . شستیم و صورتمون و دست و رفتیم نوبت به

  پوشیدم لباسامونم

 . نبود خونه تو هیچکیم بود خلوت و ساکت خونه تو رفتیم و افتادیم راه

 . نیستن کنم فکر:من

 ؟ کجان یعنی اره:فواد

 . بود داغون همشون های قیافه.  خانوم زینب حتی سرمونن پشت همه دیدیم برگشتیم.  اینجاییم ما

 . میخوردم خندمو هی ناجور گرفت هندم خجالت جای به ندیدم و قیافشون من تا

 . میخندیدم اینجور دیگران قیافه دیدن با میخوابیدیم صبح تا راحت هم ما بخند:سینا

 . گفت بلند صدای یه با اینو البت؟ بودید کجا احمقا: فائزه

 . گشتیم دنبالتون چقدر میدونید هیچ:هومن

 . نه:من

 .  کردیم شوخی کرده فکر.  بردار بازی مسخره از دست:  سینا

 . کرده اخم فواد دیدم برگشتم

 . نیستید ما فکر به اصال چرا شما: جون شهین

 . نبود هم پونه نمیگفتن چیزی حامد اقا فقط

 . یستن خودتون تقصیر نداریم انتظاری.  هم به افتادن بیشعور ادم تا دو.  میزنیم حرف باهات داریم انگار نه انگار:سینا

 .ناجور کرده اخم فواد دیدم برگشتم

 . کرد خورد بقیه جلو و فواد و من شعور بی احمق گفت چی سینا.  سمتشون برگشتم
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 . بشم عصبانی نکنه خدا ولی میشم عصبانی کم خیلی من.  شدم عصبانی شدم سرخ

 . شدن مات سرخم قیافه از همشون

 شعوری بی خودت نفهمی خودت؟  چی که بلندِ خیلی صدات بگی میخوای میزنی دا من سر:بلند خیلی صدای با من

 . کردن کپ که گفتم بلند انچنان احمق این احمقی خودت

 ودخ وقتی تفریح میرن ما به توجه بی فائزه و هومن وقتی شب نصفه تا میرن میزارن حامد اقا با جون شهین وقتی:من

 میریم اکج بگیم بهت ما داری انتظار ما به بیتوجه پایین میندازی سرتو همینجوری میری و میگریری نامزدتو دست تو

. 

 . بگیم دارید انتظار واقا نه.  انداختم نگاه یه همشون به

 . میره میزاره بیخبر خودش واسه جون زینب

 ؟ کنه چیکار فواد نشم من بگو اصال

 . نداره گله داره ععوض که چیزی؟  خواهید خود انقدر چرا شما

 . پایین نیاوردم صدامو هم لحظه یه برای

 . مریوط خودمون به میریم هم جا هر.  کنیم دفاع خودمون از میتونیم سالشه 30 فوادهم سالمه 05 من:من

 . شما نه اونِ بذم جواب کسی به قرار اگه دنیاست سر اون من پدر

 .  بیرون زدم خونه از کردنشون صدا به توجه بی و

 خودم با باید.  اونجا میرفتم میگرفت دنیا از دلم وقت هر.  رفتم فواد با که همونجا دره سمت رفتم و شدم ماشینم سوار

 چی نمیفهمم االن مثل میشم عصبی خیلی وقتی من چون.  کیه تقصیر میدیم.  میکردم مرور و اتفاقات، میکردم فکر

 . کنم خلوت خودم با یکم بهتر.  میکنم کار چی میگم

 **************************************************

******* ************************************************** 

 فواد

 هب بذار میکنم تصفیه باهاش من حاال گفت بهمون دراومد دهنش از چی هر نفهم پسره اتاقم تو رفتم منم رفت انی

 شصورت و شده گرد چشاش انی که بود نزده هایی حرف همچین بحال تا نیا به سینا این حاال تا کنم فکر ولی.  وقتش

 . ریخت بهم و همشون طوفان مثل سرخ
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 خندون انی حال به تا من خدایش.  کنه خوردت همه جلو جمع تو دوستت بهترین میشد اینطوری بود انی جی کی هر

 . شدیم مات سرخش قیافه از همه ندیدم اینطوری و

 و چرت به کردن شروع و اتاقم در اومدن،  شدن ناامید انی برگشت از اینکه از وقتی همه اتاقم تو اومدم من اینکه بعد

 تو فتمر سواالشون و بهشون بیتوجه بود قفل که اتقام در منم اینا و کرید کار چی بودید کجا که این مثل گفتم پرت

 . بالکن

،  نینا مگفت.  نداشتم نینا به نسبت بحال تا که حسی کردم داغ مامان های لباس با دیدم و انی وقتی افتادم دیشب یاد

 خورد و اعصابم کن ولش هارو حرف این.  کارم به نسبت شد قطعی تصمیمم اتفاق اون از بعد ریخت بهم اعصابم باز

 . تا دخترس این تاثیرات از شدم خبیث قدر چه کنم فکر دیشب اتفاقای راجب بهتر میکنه

 داغ زبا. رفته کنار انی رو دیدم تخت تو برگشتم وقتی.  شدم بیدار خوردن اب برای شب نصف برد خوابم اینکه بعد

 باید حاال چرا ولی مشناسم که دوروزه و دختر این من چون نیست هوس جز چیزی حس این بودم مطمئن لعنتی کردم

 . نمیاد یادم چرا محالِ ولی دیدم قبال اینو من میگه بهم حسی یه چرا نمیدونم.  بیاد سراغم به حس این

 و ردمنیاو طاقت نمیبرد خوابم ولی خوابیدم و کردم بهش و پشتم و کردم مقابله لمسش ح با و کشیدم و رومون دیشب

 و داشت ارامشی چه که اخ خودم بغل تو کشیدمش و کردم حلقه کمرش دور و دستم و سمتش برگشتم

 . بود ظریف خیلی من برابر در ولی داشت ای ورزیده هیکل و میشد حساب درشت ها دختر بین انی که این با

 . غولم انی قول به و تاس 90 وزنم و 895 قدم من

 درق چه کردم نگاش سیر دل یه دراوردم کشوم تو از عکسشو و رفتم.  بگیره برام اونو جای نمیتونه دختری هیچ ولی

 . شده تنگ براش دلم

 دوباره و زدم عکس به بوسه یه. ببینمت میتونستم کاش شده شکلی چه شده بزرگ میکنه چیکار کجاس االن

 درق چه انی ولی بود اشتباه هم نینا با رابطم.  انی حتی ببندم دل دختری هیچ به نباید من نه،  سرجاش گذاشتمش

 .بگو همه به اینو هیچکی.  نمیشه ستارت شبیه هیچکی فکریه چه این فواد نهِ  شبیهشِِِ

 . 5/85 دقیق.  ساعت االن نیست ازش خبری گذشته ساعت 7*

 . نگرانشم واقعا کنم چیکار نمیدونم

 . بود نگران خیلی اونم دخترِ بیچاره.  بود هم سینا نامزد پونه حتی نخورد تکون جاش از هیچکی بیرون زدم اتاق از

 . کنید پیداش برید میتونید اگه حاال پرید انی شدید راضی خب:من
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 خرخرمو پریدن بزنم حرف دیگه خورده یه اگه که میده نشون که اینطور قیافشون چون ندم ادامه دیگه بهتر خب

 زخم رو نمک مثل هم من زدن حرف و زدن گندی چه میدونن خودشون نیست من گفتن به نیاز البته.  جوییدن

 . پاشیدن

 . خوبه باشه نکرده کاری االن شقیه کله دختر ای: فائزه

 . خونه به برگشت راه در و نباشه هواپیما سوار معلوم کجا از: گفت و کشید اه یه سینا

 . اینجاس که وسایلش خب:پونه

 . هیییییییییییییییییی.  بده انجا و کاراش وکیلش میزنه زنگ:سینا

 . کنه پا سر دوباره و من نبود قرار مگه میاد دلش طور چه؟  بره میخواد ارامبخشم قرص شد فشرده قلبم

 . بود کرده عادت بهش.  شده تنگ براش دلم قدر چه میبینم میکنم فکر که االن

**************** 

  انی

 . میکنم گشنگی احساس قدر چه پسر اخ

 . خریدم پرت و خرت خرده یه رفتم و شدم ماشین سوار دوباره

 .نمیکنه کار که ادم مغز باشه خالی ادم شکم وقتی

 . کردم فکر باز نشستم خوردم هارو هوله هله

 اسین میزد حرف اونطوری باهام نباید ولی.  مراقبمه همیشه و داره دوست و من خیلی سینا بود اشتباه هم من کار خب

 . کرد توهین بهم همه جلو حاال ولی نمیزد حرف باهام اینطوری هم دوتا خودمون بین

 . بخوان عذر ازم هم بقیه میکنم کاری میخوام عذر بقیه و سینا از بود من تقصیر دعوا این شد گرفته تصمیم خب

 . میشیم صاف هم با دیگه اینطوری

 . خورد پرت و خرت خورده یه فقط االن تا صبح از گشنمه من و هه 9 ساعت االن

 . میرم دیگه بخورم اینو خب برگشتم و گرفتم پیتزا یه خودم با و رفتم دوباره

 ************************************************** 

  فواد

 . مخمه رو
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 . میکردی باید اینجاهاشم فکر یکشیدی عربده سرش که موقع اون وقتی بزن قدم کم اه:من

 . اونور کشیدش هومن که من طرف بپره اومد شد سرخ سینا

 .میشی پشیمون بعد میکنی چیکار داری نمیدونی عصبانی االن کن ولش سینا:هومن

 . اش از تر داغ کاسه شدی نگرانی انقدر چرا تو بگو اصال بزنه و من تا وایمیسم من کرده فکر پسره

 .گرگِ پر جامعه دختر ولی بیاره در اب از و خودش گلیم میتونه و زرنگ که این با باز میمیرم نگرانی از دارم:سینا

 . بگیره ارامش که برد منو کجا انی میگه راست بگیره ارامش که جایی باشه رفته شاید نباش نگران:هومن

 . شدم سوار رفتم و برداشتم ماشینمو سوییچ حرف بی ونجاست مطمئنن

 . بود چالغ منِ مثل هایی ادم برای و بود مخصوص ماشین این

 ...................... که من البته

 . دره سمت روندم و بیرون زدم خونه از و کردم روشن و ماشین سریع

 . میپرید پایین باال هی و میپیچید خودش به داشت میکنه اینطوری داره چرا ولی اوناهاش.  رسیدم باالخره

 . م شد نزدیکش و پایین رفتم سختی به

 . میکنه اینطوری داره چرا فهمیدم میزد که هایی غر از تازه

 کابوس نیمود چشمام به خواب ها شب دیگه افتاد برام که اتفاقی از بعد پنهون چه شما از نیست پنهون خدا از خب

 .خوابیدم ارامش با و راحت خیلی دیشب ولی دیدم زیاد

* 

* 

* 

* 

 . 5/85 دقیق.  ساعت االن نیست ازش خبری گذشته ساعت 7*

 . نگرانشم واقعا کنم چیکار نمیدونم

 . بود نگران خیلی اونم دخترِ بیچاره.  بود هم سینا نامزد پونه حتی نخورد تکون جاش از هیچکی بیرون زدم اتاق از

 . کنید پیداش برید میتونید اگه حاال پرید انی شدید راضی خب:من
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 خرخرمو پریدن بزنم حرف دیگه خورده یه اگه که میده نشون که اینطور قیافشون چون ندم ادامه دیگه بهتر خب

 زخم رو نمک مثل هم من زدن حرف و زدن گندی چه میدونن خودشون نیست من گفتن به نیاز البته.  جوییدن

 . پاشیدن

 . خوبه باشه نکرده کاری االن شقیه کله دختر ای: فائزه

 . خونه به برگشت راه در و نباشه هواپیما سوار معلوم کجا از: گفت و کشید اه یه سینا

 . اینجاس که وسایلش خب:پونه

 . هیییییییییییییییییی.  بده انجا و کاراش وکیلش میزنه زنگ:سینا

 . کنه پا سر دوباره و من نبود قرار مگه میاد دلش طور چه؟  بره میخواد ارامبخشم قرص شد فشرده قلبم

 . بود کرده عادت بهش.  شده تنگ براش دلم قدر چه میبینم میکنم فکر که االن

 **************************************************

***************************************** 

 انی

 . میکنم گشنگی احساس قدر چه پسر اخ

 . خریدم پرت و خرت خرده یه رفتم و شدم ماشین سوار دوباره

 .نمیکنه کار که ادم مغز باشه خالی ادم شکم وقتی

 . کردم فکر باز نشستم خوردم هارو هوله هله

 اسین میزد حرف اونطوری باهام نباید ولی.  مراقبمه همیشه و داره دوست و من خیلی سینا بود اشتباه هم من کار خب

 . کرد توهین بهم همه جلو حاال ولی نمیزد حرف باهام اینطوری هم دوتا خودمون بین

 . بخوان عذر ازم هم بقیه میکنم کاری میخوام عذر بقیه و سینا از بود من تقصیر دعوا این شد گرفته تصمیم خب

 . میشیم صاف هم با دیگه اینطوری

 . خورد پرت و خرت خورده یه فقط االن تا صبح از گشنمه من و هه 9 ساعت االن

 . میرم دیگه بخورم اینو خب برگشتم و گرفتم پیتزا یه خودم با و رفتم دوباره

 **************************************************

***************************************** 
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 فواد

 . مخمه رو

 . میکردی باید اینجاهاشم فکر یکشیدی عربده سرش که موقع اون وقتی بزن قدم کم اه:من

 . اونور کشیدش هومن که من طرف بپره اومد شد سرخ سینا

 .میشی پشیمون بعد میکنی چیکار داری نمیدونی عصبانی النا کن ولش سینا:هومن

 . اش از تر داغ کاسه شدی نگرانی انقدر چرا تو بگو اصال بزنه و من تا وایمیسم من کرده فکر پسره

 .گرگِ پر جامعه دختر ولی بیاره در اب از و خودش گلیم میتونه و زرنگ که این با باز میمیرم نگرانی از دارم:سینا

 . بگیره ارامش که برد منو کجا انی میگه راست بگیره ارامش که جایی باشه رفته شاید نباش نگران:هومن

 . شدم سوار رفتم و برداشتم ماشینمو سوییچ حرف بی ونجاست مطمئنن

 . بود چالغ منِ مثل هایی ادم برای و بود مخصوص ماشین این

 ...................... که من البته

 . دره سمت روندم و بیرون زدم خونه از و کردم روشن و ماشین سریع

 . میپرید پایین باال هی و میپیچید خودش به داشت میکنه اینطوری داره چرا ولی اوناهاش.  رسیدم باالخره

 . م شد نزدیکش و پایین رفتم سختی به

 . میکنه اینطوری داره چرا فهمیدم میزد که هایی غر از تازه

 بوده تند قویپیتزاه احتمال به بود جلوش پیتزا جعبه یه

******** ************************************************** 

 انی

 تیکه یه میکردم غر غر که همینجور ریختم فلفلی سس این از همش خورده یه بود تند انقدر چرا سوختم خدا وای

 . خوردم پیتزا دیگه

 . ها میگذره خوش بهت خوب:فواد

 . میکنه چیکار اینجا.  فوادِ اِ برگشتم نیدمنش رو صدا تا

 ؟ میکنی کار چی اینجا سالم:من
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 . بگم تا پایین بیام ویلچر این از کن کمک: فواد

 . نشوندمش خودم کنار و کردم کمکش

 ؟ خب:من

 ؟ چی که خب:فواد

 ؟ میکنی چیکار اینجا:من

 . نمیدادی جواب میزدیم زنگ چی هر شدیم نگرانت

 . اومد یادم اینجا فوری من بگیره ارامش که جایی یه رفته البد گفت هومن

 . بیام بعد بخورم اول رو شامم گفتم برمیگشتم داشتم دیگه خب اها:من

 . خوردن پیتزا اینجا اومدی کردی ول خدا امان به رو ها بیچاره اون:فواد

 . اینجا اومدم ها خدا بنده خاطر به ندارم کاری خداها بنده به من: گفتم و انداختن باال و شونم

 . کنن رفتار اونجوری من با که انقدر نه ولی داشتم تقصیر منم بود خودشون تقصیرِ

 منم و نیای هم ما خونه دیگه و بکشی خط دوستاتو دور کنی چیکار میخوای حاال: گفت و کشید اهی یه فواد

 . ـــر ـ پــــــــــــــــــــــــ

 مه اونا متقابال بودم مقصر منم چون کنم خواهی عذر ازشون میخوام بعدم میکنن اشتباه دوستامن اینکه اول نه:من

 مپات که انشاهلل بری میخوای کجا اوردم گیرت تازه کنم ولت تورو عمرا من که هم شما خونه کنن خواهی عذر ازم باید

 . نمیکنم ولت که من شد خوب

 . انی همون شدی دوباره: گفت و فوادخندید

 . نازکم دل کنم چه خوبیم دختر من دیگه اره:من

 . تو اره:فواد

 ؟ چمه مگه من اره:من

 . نیست چت بگو:فواد

 . گرفتم پهلوش از نیشگون یه و گرفت حرصم منم

 . نمونش یه اینم آآآآآآآآآآآآبیا:فواد

 . دراد چشت تا کردم خوب:من
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 . کردی پیدا کجا از اینجارو سوال یه راستی.  بیتربیت:فواد

 . بودم گرفته نامه گواهی تازه من ایران اومدیم قبلش سال عید اینجا بیام اینکه از قبل سال یه:من

 . برگشتم وقتی خوردم چرخ خیابون تو خودم برای شب تا اونجاست مثل هم اینجا اینکه فکر

 . بار اولین برا زد سیلی بهم بابام و کردم گستاخی منم کرد دعوام بابام

 . کردم پیدا اینجارو تا و کردم رانندگی همینجوری و بیرون زدم خونه از حرف هیچ بی منم

 مومت محاسباتم وقتی و کردم جدا کارمو غلط و درست کردم فکر میده ارامش بهم طبیعتش دیدم اینجا نشستم اومدم

 هب من ولی خواست معذرت سیلیش خاطر به اونم بخشیدم هم بابا و کردم خواهی عذر بابا از فردا خونه برگشتم شد

 . میشه باز فکرم اینجا اوومدن با منم و داد یاد رو اینجا بهم بودم ممنون سیلیش خاطر

 . میکنی خواهی عذر بقیه از راحت چه تو:فواد

 که ادم تازشم فایدس بی غرور دیگه باشی مقصر تو وقتی بخوام عذر دیگران از مقصرم که هرجا گرفتم یاد من:من

 . نداره غرور خودش خانواده برای

 . بخوام عذر دیگران از شده کم خیلی سخته من برای ولی:فواد

 . کردم خواهی عذر بار اخرین کی از و کِی نمیاد یاد اصال

 . دیگه مغروری اینجوری هم تو داره اخالقی جور یه هرکی خب:من

 . میگی درست:فواد

 . بخور این از بیا:من

 . خرد و برداشت تیکه یه فوادم

 . پیتزاهِ بود تند:فواد

 . دراورد پدرمو بود تندِ  سس این بابا نه:من

 . بپرسم حالی یه.  بزنم زنگ بهشون باشه یادم افتادم بابام یاد پدر گفتم

 . دیگه بریم شد تموم اینم خب:فواد

 . خوردی همشو چرا بودم نخورده هیچی من:من

 . نداری روا من به رو تیکه تا چند این حاال نخوردم چیزی صبح از منم:فواد

 . میخوریم چیزی یه خونه میریم شو بلند حاال خب:من
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 . خونه سمت افتادیم راه

 . کرد بغلم محکم و اومد حرکت یه با سینا کردم باز درو تا

 . بودی کجا کدی جون نصفه مارو که تو دختر:سینا

 . کنم خلوت خودم با که یجا جا هیچ:من

 . بگم چیزی یه باید من انی:  سینا

 .همینطور منم:من

 . کارام همه بابت میخوام معذرت من:سینا

 . متاسفم هینطور منم:من

 . کردم بغلش محکم دوباره بعد

 .زدن زل ما به همه دیدم برگشتم شد تموم کردنمون بغل فلسفه وقتی

 . دادم ن نشونشو دندونامو

 . کنم خلوت خودم با رفتم کردم ناراحتتون ببخشید سالم:من

 . گرفتم دوش یه و رفتم کاراشون به توجه بی منم و پروندن چی یه هرکدوم هم اونا

 . بپوشم چی حاال خب

 . پوشیدم سفید راحتی شلوار یه با مشکی تیشرت یه

 . شدم گورخر شبیه

 . گشنمه قدر چه وای

 . موافق املت با کی: گفتم و بقیه پیش رفتم

 . بودن موافق همه شکر خدارو خب

 . المصب خوشمزس خیلی قارچم عاشق کردم درست پیاز و دلمه فلفل و فراوان قارچ با املت یه

 . کردن شروع خوردن و یز سر اومدن همه بود اماده و چیده میز حاضره غذا:من

 . نخوردم چیزی دیشب از نکنه درد دستت اخیش:سینا

 . دیشب از چی برا:من
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 . زدا غیبتون دیشب از شما: سینا

 . بود خودت تقصیر:من

 . میخوردم شاممو منم میدادی جوابمو تو اگه:سینا

 . نمیرفتیم هم ما نمیذاشتید قال مارو شما اگه:من

 . کنه شروع که اومد سینا

 . دیگه کنید بس اه: گفتن هم با همه

 . شدیم خفه دیگه هم ما

 . رفتن بعدشم و موندن ها بچه دقیقه چند شام بعد

 . بردم اتاقش به فواد سمت و رفتم منم

 . ببینی خوب های خواب بخیر شبت خب:من

 .همینطور هم تو:فواد

 . شدیم جدا هم از دیگه حرف بدون

 وسب و گرفت صورتمو اونم برم اومدم تا رفتم یادم بخیر شب بوس کردم بوس لپشو و شدم خم رفت یادم راستی اِ:من

 . کرد

 . گرفتم بخیرمو شب بوس منم پس:فواد

 . شدیم جدا هم از اینبار دیگه و خندیدم منم

 . 88 ساعت خوابیدم قدر چه وای

 . کرد چی ببینم بزنم سینا به زنگ یه

 ؟ چطوری خوبی سالم الو:من

 ؟ چطوری تو خوبم مرسی سالم:سینا

 ؟ کردی چیکار سینا راستی خوبم منم:من

 . کردم چیکار چیو:سینا

 . دیگه ارتوپتِ دکتر:من
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 . رفت یادم وای ای:سینا

 . گمجو بیجوری خیلیییییییییییییییی:من

 . کردم شوخی نخور حرص حاال:سینا

 ؟شد چی خب. میگی راست ایول:من

 . کرد قبول اونم گفتم همینه رشتش که دوستام از یکی به ولی نداره ربط من حفه به راستش:سینا

 . کنه هماهنگ رو چیزایی یه باهات که سراغش بری 5 ساعت امروز باید فقط

 . گلی خیلی نکنه درد دستت مرسی اها: من

 . که نداریم بیشتر انی یه نداره قابل:سینا

 ؟ نداری کاری خب:من

 .خداحافظ نه:سینا

 .خداحافظ:من

 . بگم فواد به برم شد تموم این از اینم خب

 . ارمبی لباس دست چند خونه از برم باید میشه تموم داره لباسام دیگه کردم عوض لباسامو و شستم و صورتم و دست

 پوشیده و بلند استین لباس برای هنوز و خوب خونه تو سرد بیرون هوا نبود باز خیلی البته که پوشیدم بنفش تاپ یه

 .زودهِ

 .نبود کردم باز درو اتاقش دم رفتم

 . کجاس وا

 . خواب خوش خانم میگردی من دنبال:فواد

 . برگشتم و خوردم تکون یه

 . داری مرض مگه ترسیدم:من

 . ترسیدی طور چه نگو الکی:فواد

 . میترسم لحظه همون بازم بترسونتم طرف بزنم حرف یکی با باشم نشسته من حتی دیوونه:من

 ؟واقعا:فواد
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 .اینطوریه چرا نمیدونم اره:من

 . مرگ حد به یعنی میترسم خیلی هم تاریکی از ترسوام خیلی

 . روسنایی طرف میدوام نور سرعت به باشه تارک جا یه

 . نگفت هیچی و انداخت بهم مرموز نگا یه ولی نگفت چیزی و خندید فواد

 ؟ خوردی صبحانه:من

 .میخوری چی تو اره:فواد

 کهاین هم ناها تا نکنم ضعف ابنکه هم ناهار تا بخورم سیب یه بم نمیکنم حال صبحانه با زیاد من تازه ها بابا نه:من

 . نده و دهنم

 . بخور برو باشه:فواد

 . خوب خبر یه راستی. نمیرم که تو بدون نه:من

 ؟ چی:فواد

 . میاد فردا امروز دکتر شد درست دکترت کارای:من

 . مرسی خب اها:فواد

 . بگیرم میخوام کیک که من.  ذوق بی همین:من

 . نیار در ازیا خز این از نیست نیاز چیه برا:فوا

 . نباشه کاریت چه تو به نزن زیاد حرف:من

 چشم به البته هست هم خوشتیپ و خوشگل و بلند قد که اینا 45 حدود دکتر یه.  نشستم دکتر جلو من و 5 ساعت

 .برادری

 . بیاریم و فواد تا بیاد خونه به بیشتر پول مقابل در شد قرار و کرد قبول اونم و گفتم دکتر به مشکلمو

 هب بقیه به بیتوجه که فواد جز شدن خوشحال همه دادم همه به و خبرش و برگشتم خونه به مشغله پر روز یه از بعد

 و بود کرده دعوتشون خانوم شهین بودند اومده هم پونه و فائزه و همون و سینا جون شهین و من بر عالوه رفت اتاقش

 .بود گرفته خودمنی جشن یه

 . رفتم اتاقش سمت به فواد دنبال به منم

 ؟ هست اجازه:من
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 . تو بیا:فواد

 . نشستم تخت رو کنارش رفتم

 . نمیفهممت چته؟  فواد:من

 . مهربونی انقدر چرا نمیومدی هیچوقت میشد چی گفت لب زیر اروم فواد

 . هم به بود ریخته برو میکنم خواهش برو برو خودتِِ ضرر به چرا مهربونی انقدر چرا: گفت طرفمو برگشت

 . شد اروم کم کم ولی میکرد مقاومت اولش بغلم تو گرفتمش و رفتم اروم

 ؟ میکنی و کار این من با چرا نکن ارومم:فواد

 . اوردم باال و گرفتم دستام تو سرشو

 . نمیگی واضح چرا برم باید من چرا باشی خوشحال باید االن؟  میگی چی فواد:من

 . سینم رو گذاشت و سرش دوباره و نگفت هیچی

 . کنم چیکار نه یا درستِ تصمیمم نمیدونم.  خستم شب اون مثل میشم اروم بغلت تو ولی ارومم نا:فواد

 / تصمیمی چه فواد:من

 . بشه اروم تا نگفتم هیچی منم بست چشماشو اروم و نگفت هیچی

 . خوابیده فهمیدم ارومش های نفس صدای از دقیقه چند بعد

 . نمبدونم دلمه تو ترسی یه چرا

 . کنه کمکم میخوام خدا از فقط

 . زدم مامان به زنگ یه و اتاقم رفتم خودم و خوابوندمش تخت روی

 . سالم:من

 . نکنی ما از یادی یه خوبی سالم:مامان

 . بود شلوغ سرم کن باور مامان:من

 . بود شلوغ سرت که میکردی کار چی:مامان
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 یهبق تو درست روانشناسم یه من گفتم چی همه از ترسم، فواد، اتفاقات، جون شهین پیشنهاد از کردم تعریف براش

 خیلی مادرمو من کنه ارومم دارم نیاز یکی به ادمم منم ولی کنم ارومشون و بدم گوش و دیگران درد باید اوضاع

 . مادرمن پدرو میدم تکیه بهشون راحت خیال با که کسایی تنها شدم جدا ازشون سختی به دارم دوست

 . بگم کی به پس نگم بهشون مشکلمو دردمو اگه

 . کرد ارومم اخر در و. داد پیشنهاد، داد حل راه،  کرد نصیحت مامان

 . شدم سبک خیلی

 . میاید کی شده تنگ براتون دلم خیلی راستی.  مامان ممنون:من

 . میایم عید یرای شده تنگ برات دلم منم:مامان

 . دیر انقدر چرا عید تا کو اووووووووو:من

 . بودی هول همینجوری بچگیتم از تو دیگه بیایم بریم باید برنامه با نیست که کشکی:مامان

 . خبر چه پدر از مامان راستی: گفتم و خندیدم

 . بخره بستی رفته االن: مامان

 . کردی بستنی هوس صبحی اول:من

 . صف تو بابات نیمکت رو من بیرونیم االن میچسبه خیلی اره:مامان

 بهش و سالمم راستی میزنم زنگ بابا به بعدا برسید حولتون و حال به شما میرم من پس عاشق زوج جان ای:من

 . برسون

 . دار خدانگه دخترم باش خودت مواظب: مامان

 .خدافظ همچنین:من

 . خوبِ قدر چه میکنم سبکی احساس

 . میخورن بستنی و بیرون میرن من بی نامردا.  شده تنگ براشون دلم خیلی

 . شم چاق ممکنه و میخورم دارم همش وقته چند این چون کالسی یه برم باید میخواد بستنی دلم قدر چه

 . پایین رفتم

 ؟ کو فواد انی:جون شهین

 . خوابید بود خسته:من
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 .اونِ برای جشن کن بیدارش برو؟خوابید:جون شهین

 . کنه استراحت بارید هستیم که ما نیست مهمِ  جشنِِ یه.  بخوابه بزارید بود خسته جون شهین:من

 .کرد قبول بود ناراضی قیافش که این با

 . کنن پیدا خودم برای تفریح یه باید بود شده کننده خسته روزهام جدیدا رفتن همه و شد تموم جشن

 . و راه همه این میره کی بیارم اب رفت یادم اه بخورم اب که شدم بیدار تشنگی زور از شب نصفه

 . پایین ورفتم شدم بلند زور به میسوخت گلوم ولی

 . بودم پوشیده قرمزرو خواب لباس اون

 . میکرد القا بهم رو خوبس حس اشپزخونه های کاشی رو پاهام برهنه حرکت

 . بیرون زده اشپزخونه از نوری یه دیدم

 . یخچال سمت رفتم بعد خوردم و برداشتم اب کن سرد اب از یخچال نور دیدم کردم نگاه دقیق

 ؟میکنی کار چی جا این تو اِ:من

 . شد خشک چشمش که بده جوابمو برگشت فواد

 . کوتاه و بود باز یقش لباسم اِ منه به دیدم کردم دنبال نگاهشو

 . شده کالفه بود معلوم ولی گرفت و نگاهش کارم این با. کردم درست یقشو

 . که ببندم گونی خودم که نمیتونم خاوب موقع کنم چیکار خب باال انداختم هامو شونه من

 . میخوای چی:من

 . نخوردم هیچی االن تا ناهار از گشنمه: گفت کنه نگاهم اینکه بدون

 ؟ میخوری سوسیس:من

 . میشم ممنون: فواد

 اب اوردم ساندوییچی نون کردم سرخ هم با و کردم خورد همونطوری هم سیب تا چند یه کردم خورد نگینی و سوسیس

 . چیدم تکمیل دونفره میز یه و کردم خورد هم کاهو با گوجه و خیارشور یخ و نوشابه

 . میکشه طول خورده یه سیب کشید طول ببخشید البته حاضره بیا:من

 .درد هم دستت نیست مهم:فواد
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 . خواهش:من

 . کردیم شروع و سرمیز نشستیم

 ؟ راحتی انقدر همیشه:فواد

 ؟ چیه منظورت: کردم نگاش گنگ من

 . اینا و لباسات:فواد

 زا باید من خوابمه لباس اینم بخورم اب اومدم من بعدم راحتم تو جلو فقط هم تو به قبال گفتم نه که همه جلو اها:من

 . مش قایم پبرم من نیست مسخره دیدی وضعیتی همچین یه با قبال و من که هم وقتی تازه اینجایی میدونستم کجا

 . شده قانع که فهمیدم و داد تکن سرشو فواد

 . کنم جمع شدی سیر شدم سیر من خب:من

 . میخوابم تخت میرم االن نکنه درد دستت فوادکاره

 . بخوابی بری میخوای بازم نخوابیدیا کم:من

 . بخوابم نتونستم و دیدم کابوس باز: گفت و کرد نگاهم غمگین فواد

 . بخوابم راحت اتفاق اون بعد تونستم شب یه فقط

 ؟ شب کدوم؟  اتفاق کدوم:من

 . کرد نگاهم خاص طور یه و برگشت

 . برگردوند سرشو که بود اون چشاش به زدم زل پایین بندازم سرمو اینکه جای به

 . زودِ خیلی ولی میگم بهت:فواد

 . نکردم دخالت دیگه منم

 ؟ میبینی کابوس شب هر:من

 . بخوابم میخوام که وقت هر نه شب هر:فواد

 . بخوابی میکنم کاری یه من امشب:من

 ؟ چیکار:فواد

 . بگم بهت تا کنم جمع اینارو کن صبر:من
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 . دیگه بگو بیاد شد چی:فواد

 . شد تموم بفرما اه این از اینم،  این از این کنم درست اینو کن صبر:من

 . بریم بیا خب

 . تخت رو خوابوندمش و اتاقش تو ردمش

 .راحتِ که لباسات خب

 . بخش ارامش العاده فوق و اروم اهنگ یه گذاشتم یانی از اهنگ یه و بهش زدم گوشیمو و پخش سمت رفتم

 . کردم نوازش موهاشو اروم و سرم زیر گذاشتم دستمو کشیدم دراز کنارش رفتم

 . میگیره خوابم میزنی دست موهام به:فواد

 . همینطوریم منم:من

 .هیشششششششششش گفتم لبشو رو گذاشتم دستمو اروم که بگه دیگه چیز یه اومد

 . بسپار ارامش دست به خودتو زیاد حرف برای وقت

 . شدم موهاش نوازش مشغول دوباره منم بست و چشماش اروم

 . خوابیدم و گرفت خوابم کم کم خودم

 وچشمام راحت خیال با منم پس برده خوابش اونم دیدم انداختم فواد به نگاه یه بودم خواب خمار اینکه با قبلش ولی

 . بستم

 . داشتم راحتی خواب چه افتادم دیشب یاد فوادم دست بغل که دیدم شدم بیدار صبح

 . باز چشماش دیدم فواد سمت برگشت

 ؟ شدی بیدار کی سالم اِ:من

 . تازه:فواد

 . بود دریا مثل داشت ارامشی چه ابی چشای اخی

 . شده خوشگل چه چشات ابی میگم:من

 . همینطور هم تو چشای سبز:فواد

 . شد باز نیشم تعریفش از هم من
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 . کنه تعریف ازم یکی اینم عاشق من

 . مرسی:من

 شنیش شه سفید و سرخ اینکه جای به میکنم تعریف ازش صبحی اول منه صورت تو نمیکشه خجالت کن نگاه:فواد

 . میشه شل

 . سقف به زدم زل خوابیدم پشت به

 . نکردم احساس هم نمش یه حتی حاال تا که کنم کاری به وانمود چرا. ندارم کشیدن خجالت به عادت من:من

 . حاال تا نکشیدی خجالت من جان:فواد

 . نشده حاال تا نچ: گفتم و طرفش برگشتم

 ابطمر میخنده کنه تعریف ازم یکی، میخندم بگیره حرصم،  میخندم شم عصبانی.  خندس چیزا بیشتر یه واکنشم من

 . عالیه خنده با

 . نشست و شد بلند

 . بیخیال و شادی کال که تویی دیگه اره:فواد

 . کنه عذاداری و بخوره غصه همش بخواد که میکنه عمر قدر چه مگه ادم چه من به:باال انداختم هامو شونه

 . نیست شادی و تفریح زندگی همه ولی حرفیه یه اینم:فوتد

 . میشه زخم بدنت.  زمین میزنتت ناجور سختاش برمیخوری مشکالت به

 . باشن عمیق اگه حتی میشن خوب زخما:من

 . میمونن جاشون ولی:فواد

 این شاید و. میخوریم ضربه دوباره و میرن یادمون از اتفاقات نمونن جاشون اگه گرفت عبرت میشه هم جاشون از:من

 . هست امیدی هم مون نابودی اوج در باز ولی شیم نابود که باشن سهمگین دوباره های ضربه

 مطمئنن شی رو به رو میگی که مشکالتی این با و گود داخل بیای،  میزنی حرف داری و نشستی گود از دور تو:فواد

 . بده نجاتت که نیست هم امیدی میشی نابود یا میکنی فرار

 . میکنم چیکار کن تماشا اونوقت. میاره گود داخل روز یه و من سرنوشت دست ببین و کن صبر:من

 . ای دیگه حرف از قبل
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 فلسفی بحث داری نخوریدم هیچی صبحی اول بسه امروز برا شونش رو زدم،  ویلچر رو نشوندمش و کردم کمکش

 .ها میپکه مخمون میکنیم

 . افتادیم راه هم با و نداد ادامه دیگه

 . پایین رفتیم

 . دیدیم میز سر و حامد اقا و جون شهین این شدیم بلند بار یه ما عجب چه

 . تنبل خیلی من یا زرنگن خیلی اینا یا

 . نمیبینمشون هیچوقت ها صبح چون

 .میزننا مشکوک اینا

 .میکنن نگاه اینطوری چرا

 . بخیر صبح سالم:من

 . عزیزم بخیر هم تو صبح سالم: هم با حامد اقا و جون شهین

 . دادن تشکیل کر گروه

 . گرفت جواب گروهی باز و داد سالم فوادم

 . نشستیم رو صورتمون دست بریم بیا فواد اِ:من

 . نبود حواسم میگی راست:فواد

 .نمیبود حواسم بودم منم:جون شهین

 . ها میندازه تیکه داره بدجور جون شهین این

 . باشم گفته

 ؟چرا:من

 . بگم تا بشور صورتتو دست برو:جون شهین

 . برگشتیم و رفتیم منگال عین تا دو ما

 . بفرمایید خب:من

 . بخور چیزی یه حداقل:جون شهین
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 .نمیتونم ندارم اشتها:من

 . چیزی یه بخور حاال:حامد اقا

 .میکنن چیز چیز من برای دارن هی،  بخورم چیز چه من اخه.  بخور چیز یه هی دادن گر

 . میخورم چیز یه االن باشه:من

 . خوردن به کردم شروع نون با برداشتم و عسل و کردم دراااااااز دستمو

 . بود کرده شروع قبلش که فوادم

 . مامان حاال بگی میخواستی چی:فواد

 . بزنه حرفشو جون شهین تا نیاوردمش باال دیگه بود پایین سرم من

 . نبود دیدم اتاقش رفتم داشتم کار انی با صبح هیچی

 .تختتِ تو دیدم تو اتاق سمت اومدم چرا نمیدونم

 . نکردن که هایی فکر چه اوه اوه.  شد خشک گردنم

 . خنده زیر زدم پق کردن که هایی فکر تصور از

 . دیدی حالت اون تو رو ما کردی تصور چی خودت با من جان جون شهین:من

 . من سمت برگشت زده بهت فواد

 . شد سرخ خجالت از بیچاره جون شهین

 . نکشه خجالت اصال.  حیاست بی چه دختر این میگه خودش با االن فواد

 . رفتن و شدن بلند حامد اقا و جون شهین

،  دهخن زیر میزنی،  وضعیت اون تو نکشیدی خجالت تو؟  زدی تو که بود حرفی چه این: طرفم برگشت خشمگین فواد

 ؟ گفتی مامان به بود چی حرف اون

 . انگار نه انگار تو ولی شد اب خجالت از

 جلوی دوباره چرا و گفت حامد اقا به چرا نبود درس کارش ولی، واجبِ احترامش و بزرگ جون شهین ببین:من

 ؟ کرد بازگوش خودمون

 اون اگه چون داشته هایی فکر بود معلوم تازه. نکردم که کاری خاطر به میشدم اب باید بودم خجالتی دختر یه من اگه

 . میرفت و میشد سرخ نباید بود نکرده رو ها فکر
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 .خاکِ ه منتش چه پاکِ که طالیی معروف قول به

 . بشه اشتباهش متوجه ایننطوری میخواستم

 . کنن اشتباه ممکنه سن هر در ها ادم،  زشته و بد قدر چه ببینه نکنه بازگو رو چیزی همچین جمع در و

 . شد قانع کنم فکر پایین انداخت سرشو فواد

 . میخنده دیدم کرد باال سرشو

 ؟ میخندی چرا با:من

 .ـی پروییــــــــــــــــــــ خیلی اون بر عالوه گفتی باحال خیلی ولی:فواد

 . نداره قابل: شدم خم کمی و شدم بلند منم

 ؟میاد کی دکترم:فواأ

 .میاد 5 ساعت امروز اومدی کنار میاد خوشم:من

 . بکنم میتونم چیکار میچسبی کنه عین تو وقتی دیگه کنیم چه:فواد

 . میگیرم حالتو حاال.  میندازی تیکه من به عوضی خب

 . خورد جا بیچاره،  نشستم کنارش رفتم گرفتم خودم به غمیگن قیافه یه

 ؟ برم یعنی؟  میچسبم؟  ام کنه من: گفتم بود چاشنیش ناز هم کمی که اروم لحن یه با من

 ؟ کنه گفتم کی من؟  اومدی تازه؟  بری کجا:  گفت و چرخوند صورتم کل تو نگاشو

 ؟حاال همین:من

 . عزیزی تو شده اشتباه:فواد

 . میپکیدم داشتم وای

 . صورتش تو کردم فوت اروم بستم و چشمام و جلوتر بردم صورتم

 . میدونستم:من

 . میکرد نگام شده مسخ نگفت هیچی فواد ولی

 . میدن نشون واکنشی چه و میشن حالی چه مختلف های موقعیت در مردا میدونم روانشناسم یه چون من

 . شم بلند ندم خودم دست کار تا بهتر داشت نگه خودشو فواد که بود خیلی االن و
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 . بوسیدم گونشو و شدم خم کنارش و شدم بلند

 . خلسه تو رفت بیشتر بیاد در خلسه از اینکه جای به

 ؟ بیرون بیا فواد هی:من

 ؟. کجا از:فواد

 . شجاع عمو خونه از:من

 ؟ اها؟  ها:فواد

 . رمنگی حالتو که نمیدم قول بهت بعد سری نکن کاری همچین دیگه: کرد اخم و داد تکون سرشو اومد خودش به انگار

 . جنبه بی:من

 . بدونی گفتم:فواد

 . نداری لیاقت کردم توجه بهش من که کنه کیف باید االن شعور بی گرفت زورم

 . اتاقم تو رفتم و بیرون زدم اشپزخونه از

 . کار سر بود رفته قوی احتمال به هم حامد اقا نبود هم جون شهین

 . داشت عمرانی شرکت

 . بپرسم ازش برم میکرده کار چی بوده چی فواد رشته راستی

 . برگشتم رو رفته راه

 ؟فواد اِ:من

 ؟ بله: اخم با فواد

 ؟ بوده چی کارت قبال چیه رشتت تو میگم:من

 ؟ چیته برا: کرد بلند رو سرش متعجب فواد

 . بگو حاال ذنم تو اومد میکردم فکر داشتم:من

 . خوندم عمران.  میکردم کار بابا شرکت تو من:فواد

 ؟ چیه مدرکت:من

 .دکترا:فواد
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 ؟ مهندسی االن:من

 . اره:فواد

 . مرسی اها:من

 . خواهش:فواد

 . مسخره قدر چه دکتر یا مهندس بگن فوا به فکر شد حل خب

 . نمیخوره بهش اصال

 . بیاد دکترِ این تا کووووووووووووو و 82 ساعت تازه اجور رفته سر حوصلم خب

 . بکنم میتونم چیکار ببینم برم.  شدم خسته

 مکن بیدارش برم نیومد دلم ولی کنم اذیتش خواست دلم طفلی اوخی خوابیده مبل رو فواد این دیدم پایین رفتم

 . بزنیم گشتی یه باهم بیرون بریم حداقل

 .فوادی،فواد:من

 ، .فواد، فواد کشیدم بازوش روی و دستم نوازشی و اروم نمیشه بیدار چرا

 ؟ هوم:فواد

 ؟ میشی بیدار:من

 ؟ چی برای:فواد

 . رفته سر حوصلم خب:من

 . کن کم رو زیرش چه من به:فواد

 کیه تدس دنیا شه حالیت تا روت میپریدم ببر عین باید همون کنم بیدارت اروم نداشتی لیاقت دیگه پاشو مسخره:من

. 

 . چیزی یه بگی و من حداقل میاد ببر هیکلت و قیافت به هم قدر چه اخه ببر؟ گفتی چی من جانِ:فواد

 . عمت جون اره:من

 . بخورتت بیاد میگم نکنا توهین ام عمه ه هیـــــــــــی:فواد

 . ها گمشو:من
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 . خواب به زدم رو خودش و باشه:فواد

 . دیگه احمقی نمیره ازت انتظاری،  بخواب نه گمشو گفتم:من

 . پاش رو افتادم من و کشید دستمو هوا بی

 . هم تو رفت اخماش چون گرفت دردش کنم فکر

 ؟ گرفت دردت فواد:من

 . نمیکنم احساس رو چیزی که من نه:فواد

 ؟ شد درهم قیافت چرا پس:من

 . میکنه حس تو سنگینی منم حس بی پاهای این سنگینی بس از:فواد

 . سینه به کوبوندم مشت با

 . سنگینه قدر چه بشکنه دستت:فواد

 . بشمنه خودت دست شعور بی:من

 . میدم نشونت شعور بی میگی من به:فواد

 . داد فشار و گرفت دستمو ارنج از

 ؟ چی که:من

 . بدم فشار نمیاد دلم اخه:فواد

 . میاد ددم ندیا فشار وقت یه:من

 . پایین داد هولم پاش رو از

 . نکردی اخفالم تا برو گمشو منحرفی و شعور بی خیلی: خنده با فواد

 . اشپزخونه سمت رفتم سرخوش و دادم تکون دست براش خنده با منم

 . داد حال چه اخیش خوردم کردم درست پرتقال اب شربت لیوان یه

 . میخوام منم:فواد

 . اه اه میشه بد حالم نترسون و من نگفتم بهت بار صد:  خوردن تکون و ترسیدم باز

 . بده منم به حاال خب:فواد
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 .بردار بیار خودت چه من به:من

 رکتح میتونستن اینا اگه:  گفت و کرد بلند سرشو و کشید پاهاش به دست یه و کرد غمگین قیافشو عوضی کثافتِ

 . نبود نیازی دیگران به بردارم میومدم خودم حتما کنن

 . گرفت و حالم ناجور،  طفلی.  من بودم عوضی چه گرفت و گلوم بغض کردم چیکار من وای

 . نشستم و زدم زانو پاش جلو رفتم که بره و کنه حرکت اومد

 کردم یکار اگه.  کردی برداشت اینجوری تو ولی کنم اذیتت ترسوندنت تالفی به میخواستم کردم شوخی متاسفم:من

 . نمیکرد نگام میخوام معذرت من شده ناراحتیت باعث که

 . میخنده داره بیشعور این دیدم که کردم بلند و سرش

 ؟ میخندی داری شعور بی:من

 . خنده زیر زد بلند بعد و خوردیا گول خوب:فواد

 . انتری خیلی؟  گذاشتی سرکارم:من

 . انتر زدم من بود حفی چه این اخه خنده زیر زدیم هم با و کردیم سکوت ثانیه چند

 .انترِ ات عمه: خنده با فواد

 .بدترِ انتر از کنه ولش که و اون: من

 . خندیدیم من حرف این با دوباره

 . خندیدیم قدر ه ای:من

 . نگیر ازمون هارو خوشی این خدایا:  گفتم و کردم دراز اسمون به رو دستمو

 . میداد تکون سر من بازی خل به فوادم

 . بیارم برتِقال اب برات برم من تا وایسا:من

 ؟ چیه دیگه ابرتِقال:فواد

 . برتِقال میگن پرتقال به عربا:من

 . کن مسخره اونو اینو کم:فواد

 . بگیرم حاللیت ازشون و کردم مسخرشون که اونایی از کنم تهیه لیست یه باید من اره:من
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 . بخوره و اش میوه اب فواد گذاشتم ای دیگه حرف هیچ بی

 . بدیم گوش اهنگ بریم بیا: من

 . بیکاریم مگه:فواد

 . رفته سر حوصلمم ناجور بیکارم که من اره:من

 . پخششون دستگاه زدم و اوردم و اش USB و گوشی رفته

 . میدی گوش شاد میدی گوش غمیگن خب:من

 . بزار شاد اهنگ یه:فواد

 . گذاشتم اسرایی فریدون از اهنگ یه و.  باشه:من

 .باحالِ خیلی اهنگشم این عاشق:من

******* 

 

 بخند من با! دوباره...  بخون من با! دوباره

 نبند من رو چشاتو...  بده قولی! دوباره

 بخند من با! دوباره...  بخون من با! دوباره

 نبند من رو چشاتو...  بده قولی! دوباره

. 

. 

. 

. 

 بخند دلت توی من به کن نگاه...  ببند و من چشم و من کن شکنجه

 نزن ازم حرفی...  شو غریبه من با

 من نه تو نه دیگه...  نگو بهم فقط

 من نه تو نه دیگه
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 من نه تو نه دیگه

. 

. 

 بخند من با! دوباره...  بخون من با! دوباره

 نبند من رو چشاتو...  بده قولی! دوباره

. 

. 

. 

 چشات کشور به...  و من کن تبعید

 نگات با و مردم...  کشی می که جایی

 بمیر نمون زنده بگو بهم حتی...  بگیر و من دست و عشقم کن باور

 

 بخند من با! دوباره...  بخون من با! دوباره

 نبند من رو چشاتو...  بده قولی! دوباره

 

 دوباره...  دوباره...  دوباره...  دوباره

 چشاتو

 دوباره...  دوباره...  دوباره...  دوباره

 چشاتو

. 

. 

 بخند من با! دوباره...  بخون من با! دوباره

 نبند من رو چشاتو...  بده قولی! دوباره
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 بخند من با! دوباره...  بخون من با! دوباره

 نبند من رو چشاتو...  بده قولی! دوباره

 دوبــــــاره

 ( اسرایی فریدون از دوباره اهنگ)

 . اومد خوشم خیلی بود شادی اهنگ چه پسر:فواد

 . میاد خوششون همه بزارم من که اهنگی هر کال:من

 .بزار اهنگ بزن الکی حرف کم: شدم زمین پهن کامل منم و پهلوم زد پاش با و طرفم اومد من ناباوری کمال در فواد

 ؟ من به زدی پات با االن فواد؟ بود حرکتی چه االن این: تعجب کلی با من

 رس شما زدم حرف و کردم حرکت کلی االن تازهمن میکنه حرکت مگه من پای؟  زدی توهم بابا نه:  گفت و خندید فواد

 .هنوز کردی گیر قسمت همون

 ؟ . نزدیتم پا با مطمئنی.  نکردی کاری همچین حاال تا بود عجیب برام خیـــــــــــــلی:من

 . میشی اشنا کم کم من اخالق با ایشاهلل حاال خودم جون به نه: فواد

 . باشه تحمل قابل کنه خدا:من

 . نمیره فراتر دست ضربه پا تا چهار از نباش نگران:فواد

 . میکنم نگات وایمیسم همینجور من کردی فکر بزنی و من کردی غلط تو:من

 . میکنی تکرار اینکارو هم بعدا مطمئنن میکنی و کار همین داری االنم:فواد

 . کرد صدام جون شیهن که بزنمش برداشتم خیز

 . کرد صدام مامانت که اوردی شانس:من

 . باال مینداخت تند تند ابروهاشو فوادم

 .شدم گیج واقعا میدونم من کردا حرکت پاش خداییش ولی. دارم برات کثافت

 .  بود پریده رنگش تازشم

 . میکنم رسیدگی مساله این به بعدا بیرون بیام گیج این از تا دادم تکون رمو

 ؟جون شهین بله:من
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 . باشید داشته خبر بگم گفتم،  داریم کار.  خونه نمیام حامد و من امروز دخترم: جون شهین

 . بگذره خوش برید خب:من

 . خوشگذرونی برای نه میریم کار برای: گفت.  خندید جون شهین

 . عامووووووو برو یعنی که بهش دادم تحویل مرموز خنده یه منم

 . رفت و کرد خدافظی من از تر خرم و خوش اونم

 . یست فواد دیدم برگشتم

 ؟ کجایی.  فواد،  فواد:من

 . اینجام بابا اینجام:فواد

 . میومد اشپزخونه از صداش

 . یخچال سر باز دیدم رفتم

 ؟ یخچال سر میری میره سر حوصلت هم تو:من

 . اینجوریم فقط خودم میکردم فکر من اره:فواد

 . اینطوریم منم بابا نه:من

 . تفاهمی چه: هم با

 . همه شبیه کلماتمونم ببین.  حلقم تو تفاهماتمون:من

 . میخوری بستنی اره:فواد

 . بیاد کن رد عاشقشم:من

 ؟ چیو:فواد

 . بود بستنی منظورم تری منحرف من از شعوری بی خیلی:من

 . خوردیم و اورد بستنی تا دو کنان خنده هم فواد

 هم بار ای حسن بستنی میگن بهش ها عالیه یعنی میفروشه سنتی بستنی خب هست فروشی بستنی یه میدونی:من

 . اونجا بریم

 . میریم زمستون:فواد
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 . داره تابستونا فقط باشه داشته نکنم فکر:من

 . زمیریم رو چند این تو پس خب:فواد

******** ************************************************** 

 . اومده اس دقیقه 82 دکتر و 5/85 ساعت

 . کرد بیرون اصرار با و من فواد و نذاشتن بمونم فواد اتاق تو خواستم منم وقتی ولی

 . دارم دلشوره یه چون نیست خوب نظرمم به ولی نباشه بدی چیز امیدوارم.  نمیدونم کارشو این دلیل

************* ************************************************** 

 . بفهمه کس هیچ نمیخوام دکتر:فواد

 . میشی پشیمون گفته بهت هم دوستت که همینطور نیست درست کارت حال هر در ولی پسرم باشه:دکتر

 ؟ نه یا میکنید کمکم دکتر:فواد

 . مقصری خودت شد چی هر ولی باشه:دکتر

******** ************************************************** 

 . رفت و داد انجام کارشو ساعت 8 دقیق دکتر

 ؟ قهوه بفرمایید دکتر:من

 . میخورم حتما بعد سری برم باید دخترم نه:دکتر

 . میکنه تعیین وقتشم چه

 . میکنم درست بهتر بعد سری برای پس:من

 . اشپزخونه سمت رفتم خودم و کردم همراه در دم تا و دکتر

 نممنو. بدید بهم کیک تیکه دو و پرتقال اب لیوان یه و شکر کمی و شیر با قهوه فنجان یه میشه خانوم زینب:من

 . میشم

 . خانوم چشم:خانوم زینب

 . گیجم واقعا بودنش نقیض و ضد نمیفهمم و فواد های رفتار دلیل؟  چرا.  دیوار گوشه به شدم خیره

 . بود جلوم اماده سینی یه بعد مین چند

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمن کاربر negin14|  درخواست رمان سایت نگاه دانلود
 

99 

 . ممنون:من

 . شنیدم خودم قط که بود اروم انقدر کنم فکر البته

 . زدم در

 .بفرمایید:فواد

 . اوردم قهوه برات:من

 . زد لبخند یه و سمتم برگشت و ممرسی:فواد

 . کردم نگاش لبخندی هیچ بی من ولی

 . شدم مشغول هم خودم کنارش گذاشتم و کیکش و قهوه و کنارش نشستم

 ؟ میدونستی کجا از:فواد

 . کردم بلند سرمو گنگی با

 ؟ چیو:من

 . شکر کمی و شیر با قهوه:فواد

 . شنیدم منم گفتی خانوم زینب به پیش روز چند:من

 ؟ ای گرفته؟  چته:فواد

 . کردی بیرونم اتاق از چرا واد:من

 . خورد جا سوالم از

 ؟ چرا؟  هوم:من

 . اینجا بیای نمیخواستم همینطوری: گفت اخر در و کرد من و من کمی

 . ندادم ادامه دیگه من همینم خاطر به بزنه حرف راجبش نمیخواد فهمیدم کرد عوض و بحث و

 . بگم چیز یه دادم ترجیح ساکتیم خیلی دیدم

 . بود خوب اول جلسه حاال میگم:من

 . میداد رو بودنش گیج که زد لبخند یه

 . نزنم حرف اصال من بهتر،  نیستا فاز تو کال این بابا

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمن کاربر negin14|  درخواست رمان سایت نگاه دانلود
 

100 

 ِ. بهتر برم من نیستی مود تو،  تو کال اینکه مثل نه:من

 . اتاقم تو میرم من کنه جمع خانوم زینب بیاد اینارم میگم

 کارش شوک شدت از کرد حلقه دورم و دستاش محکم اغشش تو افتادم من و کشید دستمو فواد که شم بلند اومدم

 . کردم حلقه دورش و دستام بهت کمی با همراه اروم منم بود مونده هوا تو دستام

 . کشیدم پشتش و دستم وار نوازش و اروم

 . بست و چشاش و زد لبخند یه و کرد ولم اروم دقیقه چند بع

 . باشم تنها میخوام بزار تنهام برو که بود این منظورش این

 . اتاقم تو رفتم و بیرون خزیدم کنارش از اروم منم

 . میداد ارامش بهم اتاق این قدر چه که اخ

 . نکنم فکر دلیلش و فواد کارِ این به میخواست دلم

 . کنم زهرش و اون افکارم با نه بده رو معمولی بغل یه طعم همون کردنش بغل طعم بزارم

 . کنه اروم رو بود افتاده درونم که شوری این شاید تا سپردم خواب دست به و خودم و بستم و چشام پس

 . خوابیدم چقدر صبحِ 4 ساعت دیدم کردم باز چشم

 کاری یه ات پاینن میام شبا که بار هر میترسم تاریکی از مرگ حد سر به من لعنتی پایین رفتم و شدم بلند بود گشنم

 . بلرزه باید بار صد وبدنم تن کنم

 . روشنایی، نور اخیش.  کردم روشن رو اشپزخونه چراغ و رفتم جت عین

 . خوابوندم و فواد که افتادم دیشب یاد یخچال سمت رفتم

 . نترسم شد باعث که بود اون حداقل دیشب

 ای و کسی وقتی دونم نمی واقعا چون نبینم چیزی نکرده خدای وقت یه تا بدزدم تاریکی از نگاهمو مجبورم که االن

 . کنم چیکار دیدم رو چیزی

 . کردم احساس کمرم به و دست یه برخورد که بخورم چی میکردم فکر داشتم

 . شد سست پاهام کردم عرق،  مردم

 ! ها میمونه اون؟  چی فواد هیچی اون اصال، دارم ارزو جوونم من،  سال 05 همش شد تموم یعنی خدایا

 . ندم فش اون و این به دلم تو دیگه میدم قول خدایا
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 . نمیکنم مسخره رو بقیه

 . نبود بهتری های روش حدال میمونه گمنام دلیلش مرگم،  مرگ شد اینم خدا اخه

 . میکنتم صدا داره دیدم

 . بلده اسمم یعنی خدا نه وای

 . شدم بیچاره

 . توام با انی اه انی:فواد

 . فوادِ اینکه مرسی جونم خدا وای برگشتم

 . تویی فوادی:من

 ؟ باشه کی داشتی انتظار پس:فواد

 . نداشتم انتظاری اصال...  کی هیچ: گفتم کنان من و من و برداشتم و نگام سریع

 . شدی بیدار چرا کن ولش اصال

 . یخچال سمت رفت و کرد برنداز پامو تا سر مشکوک نگاه یه با

 . بخورم چیز یه اومدم بود گشنم هیچی:فواد

 ؟فواد:من

 ؟هوم:فواد

 . پایین اومدی ها پله از طوری چه تو میگما:من

 . کردم پرواز هیچی: کرد نگام مسخره و برگشت

 . پایین بیای اینطوری نمیتونی که تو نکن مسخره شهور بی:من

 ؟ چیه بنفشه در اون ببینی نرفتی حاال تا یعنی:فواد

 ؟ کدوم نه:من

 . بود گم جورایی یه که داد نشونم و در یه

 . میگفتی خب؟  نمیبینتش نکنه دقت ادم نیست معلوم زیاد اون:من

 . شده درست من راحتی برای خانومِ  اسانسور اون:فواد
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 . کنم حرکت ها پله از نمیتونم من وگرنه

 . اومدم اونجا از اومدم بار هر

 همسایه بیای و بری بخوای پله از اخه اونه خاطر ه نگو میای و میری صدا و سر بی انقدر چرا تو میگم من ایول:من

 . کردی بیدار هاتونم

 . زد نیشخند یه و انداخت بهم تمسخر پر نگاه یه باز

 . نفهمیدم تمسخرتو پر نیشخند با و نگاهت نوع نکن فکر پرویی خیلی: من

 . یخچال سمت رفت و گرفت روشو نداره من برای فرقی نفهمی یا بفهمی:فواد

 ؟ چشه این

 ؟ خوبی فواد:من

 . خوبم اره یعنی که داد تکون سرشو

 . که نیست خوب این میدونستم من ولی

 . برگردوندم و گرفتم ویلچزشو محکم پشت از و رفتم

 . بزنی منو مونده کم؟  خوبی؟  تو چته:من

 . هستی کی تو میخواد دلم داره ربطی تو به: گفت و کرد بلند صداشو فواد

 . چشه بدونم که بود این اون از تر مهم ولی شدم ناراحت

 . اشمب نداشته کاریت بعد به این از دیگه میدم قول چته بگو:گفتم و کردم اروم و صدام بیام کوتاه شدم مجبور باز من

 هک پایین نیومدی هم شام برای و رفتی که کردم بغلت اومد بدت عصر دیروز: گفت حالتش از تر اروم و شد اروم فوادم

 تمحب بهت؟کرد بغلت چالغ یه اومد بدت نبینی و من میخواستی ندای جوابشو حتی سراغت اومد شهین مامان وقتی

 ؟ کرد

 نم میکنی فکر چرا نگو چرت: کردم بغلش محکم تردید و شک خورده یه معطلیبدون بی.  میگه چی دیوونه این وای

 ازهت کنم ثبت خودم برای رو لحظه اون تا رفتم نمیدونی که نه؟  میدونی هوم؟  رفتم چرا یدونی؟  کردم کاری همچین

 بتهال عزیزی تو میشدم بیدار اتاقم تو میومد اگه قوی احتمال به نشنیدم جونم شهین صدای برد خوابم بودم خسته

 . گفتم خنده با اینو

 . کنه باور که داشت صداقت انقدر صدام کنم فکر
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 . نم عالقه مورد رنگ ابیه چون. چشاشم این عاشق میزد برق کردم نگاه چشمام تو عقب کشیدم بوسیدم اروم گونشو

 . بوسیدم چشاشو اروم و شدم خم بگیرم و چشاش بوسیدن وسوسه جلوی نتونست

 . چشاتم رنگ عاشق:من

 ؟ چشام فقط:فواد

 . خودم فواد باز شدی که جونم

 . قشنگه چشات رنگ فقط ای تحفه خیلی کردی فکر:من

 . کردم تاکید(  چشات رنگ) رو

 . میگه هم دروغ بعد میگیره شو بوسه و ماچ پرو دختره:فواد

 چشات و ات گونه خوبه کردم بوس کجاشو انگار میگه جوری یه گو دروغ اِاِاِ:  دهنم جلو گذاشتم و کردم مشت دستمو

 . کردم بوس و

 تاشدس با بعد.  چسبیدی بهم چه بین االن داری نظر من به تو ببین.  نمیکشه خجالت دختر کن بوس بفرما نه:فواد

 . اشپزخونه کف داد هولم

 . توشکمش زدم مشت با و شدم بلند بعد شعوری بی خیلی:من

 . بتونه نیست دست:فواد

 . بخواد دلت هم خیلی:من

 . نمیکنم غلطا این از من:فواد

 ایهو دیگران جلوی ولی میکنیم بحث و میندازیم کل داریم میرسیم بهم وقت هر تو و من کردی توجه فواد میگما:من

 . داریم و هم

 . بودم نکرده دقت حاال تا میگیا راست:فوواد

 . خوب دوست تا دو میگن این به:من

 . دقیقا:فواد

 . کردیم رفع گیمونو گشنه گردو و پنیر و نون لقمه چند با

 . خواب برای رفتیم و

 . بخاوبم برم من میاد خوابم خیلی فواد:من
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 ؟ من پیش نمیای:فواد

 . اومده خوشش چه ببین اینو

 . میشد کمتر ترسم خیلی چچون فواد پیش برم نمیومد بدم همچین منم

 . دادم مثبت سوالش جواب در

 خوابم بهتر خودمم اینطوری گذاشتم رو یانی های اهنگ از دیگه یکی فقط کردم و قبل شب های کار هومن دقیقا

 . میبرد

 . کردم نوازش اروم رو سرش و خوابیدم کنارش رفتم

 .میکینی نوازش و سرم میاد خوشم خیلی:فواد

 . خوهج نداره قابل:من

 .بخیر شب. گرفته خوابم واقعا:فواد

 .بخیر هم تو شب:من

 .افتادم خرس عین خودم و سرم زیر بردم و دستم منم برد خوابش که فواد

 . شدم بلند صبح

 . نیست فواد دیدم

 . بود 88 ساعت من بر وای کردم نگاه ساعت

 . داد مزه خیلی ولی.  خوابیدم قدر چه

 . بزنم موهام به رنگی یه میخواد دلم کردم احساس دادم خودم به سامونی سرو یه و گرفتم دوش یه رفتم و شدم بلند

 ؟ خبره چه ببینیم پایین بریم بعد برای خب

 . فوادِ دست کارتی یه دیدم رفتم

 . سالم:من

 . سالم:فواد

 ؟ چیه اون:من

 . اقوام از یکی عروسیه کارت:فواد
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 . میام منم ایول:من

 . ببیریم رو تو که بریم میخوایم ما مگه اصال بعدم؟  هست کی عروسی میدونی اصال میام منم و چی چی:فواد

 . بود شده خالی بادم که این با

 ؟ برید نمیخواید چرا؟  هست کی عروسی خب:  جلوش نشستم رفتم

 ؟خالم دختر عروسی:فواد

 ؟ نینا کی:من

 . مینا خواهزش نه: گفت ولی شد منقبض صورتش نینا اسم با

 ؟ برید نمیخواید چرا حاال خب.هماهنگ چه جونم:من

 ؟ چرا نمیدونی تو یعنی:فواد

 . میدونستم رو دلیلش خب

 . میبندن رو ترسویی و عرضگی بی انگ بهت همه نری اگه چی که ولی خب چرا:من

 . خودمم مهم میکنن فکر چی بقیه نیست مهم برام:فواد

 . نیست مهم برات اصال که تفاوتی بی که بدی نشون رو احساست میتونی اینطوری هستم منم برو بیا ببین:من

 . کرد نگام شک با و انداخت باال رو ابروش یه

 . بزنم رایشو کال دم ادامه خورده یه کنم فکر خب

 . میشن هم غافلگیر ملت حتی من کنار در اینطوری:کردم شروع باز

 . نیستا هم فکری بد:فواد

 . عالیه نه بد:گفتم و گرفتم ما مرگ مَکش ژست یه

 . کن وا پپسی خورده یه:فواد

 ِ. دوغ و دلستر خوراکم اصال نه:من

 . طرفم کرد پرت و داشت بر جلوش قندون از قند دونه یه

 .پرروووووووووو:فواد

 . چاکریم:من
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 . بیشتر ما:فواد

 . میرم دلیل با حاال ارایشگاه برم میخواستم جونم منای

 . کردن بهونه و من میخواستن دلیل رفتن ارایشگاه برا خانم بگو: گفت و داد تکون سرشو فواد

 . دادم نشون دندونامو فقط منم

 ؟ هست کی حاال:من

 . هفته اخر:فواد

 .نزدیکِ خوبِ:من

 . نگفت هیچی

 ؟فواد:من

 ؟هوم:فواد

 . بگیریم لباس من برای هم تو برای هم بریم بیایم میگم:من

 . دارم لباس من قربونت نه:فواد

 . خرید برم بفرستی تنها و من میخوای تو یعنی:من

 .موذی مارمولکِ: گفت بهم لب زیر شنیدم ولی کرد قبول اخر در و کرد نگام کالفه خورده یه فواد

 .بوسیدم محکم و لپش و نزدیک رفتم کنم خرش بیشتر اینکه برای منم

 . شدم خر خب:فواد

 . بودی:من

 ؟ چی:فواد

 :.فواد ای گلمی تو گفتم هیچی:من

 . بریز نمک کم دیگه برو: گفت و خندید

 . باشه:من

 . نداره هیچی که ماشاهلل خب tv پای نشستم و رفتم

 . گذاشته جونم ادام از هنگ یه دیدم pmc زدم
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 . داشتم دوست رو اهنگ این قدر چه

 .ادامِ بیا فواد:من

 ؟ کیه ادام:فواد

 . دادیم گوش رو اهنگش هم با بیرون رفتیم اونروز که همون:من

 . هست منم منتظر و دره دمِ انگار ادامِ بیا میگی جور یه اها:فواد

 . کنی راحتی احساس که گفتم خودمونی کال:من

 . کنارت رو بشینم کن کمک: گفت و طرفم اومد

 . بزرگه کاناپه رو نشوندمش خودش کمک هم قسمتی تا کمی و بزور و رفتم

 . پاش رو گذاشتم سرمو خودمم

 .احیانا راحتی:فواد

 . خوبه جام نباش نگران تو اره:من

 . ببینتمون بیاد مامان ببینم شو بلند:فواد

 . کن گوش و اهنگ نزن حرف:من

 . نزد زیادی حرف دیگه و شد جلب اهنگ به اش توجه اونم

———————————————— 

I wish that this night would never be over 

 نرسه صبح به وقت هیج امشب که ارزومه من

There’s plenty of time to sleep when we die 

 بخوابیم که میمونه برامون زیادی خیلی وقته مردیم کخ وقتی

So let’s just stay awake until we grow older 

 بشیم تر بزرگ که وقتی تا بمونیم یدارب بیا پس

If I had my way we’d never close our eyes, our eyes, never! 

 نمیبستم رو هام چشم هیجوقت داشتم رو خودم ی شیوه من اگه
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I don’t wanna let a minute get away 

 بدم دست از هم دقیقه یه که نمیخوام من

Cause we got no time to lose 

 نداریم دادن دست از برای وقتی ما چون

None of us are promised to see tomorrow 

 میبینه رو فردا که نداده قول ما از هیجکدوم

And what we do is ours to choose 

 خودمونه تصمیم کار این دادن انجام و

Forget about the sunrise 

 شو بیخیال رو خورشید طلوع

Fight the sleep in your eyes 

 کن مبارزه چشمام توی خواب با

I don’t wanna miss a second with you 

 بدم دست از رو بودن تو با هم ثانیه یه حتی نمیخوام من

Let’s stay this way forever 

 همیشه برای بمونیم همینطوری بیا

It’s only getting better if we want it to 

 بخوایم اینو دومون هر اگه میشه بهتر و بهتر هم فقط

You know I wish that this night would never be over 

 باشه نداشته تمومی شب این میکنم ارزو من که میدونی تو

There’s plenty of time to sleep when we die 

 بخوابیم که میمونه برامون زیادی خیلی وقته مردیم کخ وقتی

So let’s just stay awake until we grow older 

 بشیم تر بزرگ که وقتی تا بمونیم بیدار بیا پس

If I had my way we’d never close our eyes, our eyes, never! 
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 نمیبستم رو هام چشم هیجوقت داشتم رو خودم ی شیوه من اگه

It’s so hard to think this could fade away 

 نمیافته ها اتفاق این کنی فکرشو که ختهس خیلی این

But what goes up must come down 

 میکنه سقوط بالخره میگیره اوج که چیزی ها اما

Why can’t we just live life with no consequence 

 ؟ کنیم زندگی عواقبی هیچ بیدون نمیتونیم ما چرا

And always live in the now 

 کنیم زندگی حال زمان تو همیشه و

Forget about the sunrise 

 شو بیخیال رو خورشید طلوع

Fight the sleep in your eyes 

 کن مبارزه چشمام توی خواب با

I don’t wanna miss a second with you 

 بدم دست از رو بودن تو با هم ثانیه یه حتی نمیخوام من

Let’s stay this way forever 

 همیشه برای بمونیم همینطوری بیا

It’s only getting better if we want it to 

 بخوایم اینو دومون هر اگه میشه بهتر و بهتر هم فقط

You know I wish that this night would never be over 

 باشه نداشته تمومی شب این میکنم ارزو من که میدونی تو

There’s plenty of time to sleep when we die 

 بخوابیم که میمونه برامون زیادی خیلی وقته مردیم کخ وقتی

So let’s just stay awake until we grow older 

 بشیم تر بزرگ که وقتی تا بمونیم بیدار بیا پس
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If I had my way we’d never close our eyes, our eyes, never! 

 نمیبستم رو هام چشم هیجوقت داشتم رو خودم ی شیوه من اگه

You know I wish that this night would never be over 

 باشه نداشته تمومی شب این میکنم ارزو من که میدونی تو

There’s plenty of time to sleep when we die 

 بخوابیم که میمونه برامون زیادی خیلی وقته مردیم که وقتی

So let’s just stay awake until we grow older 

 بشیم تر بزرگ که وقتی تا بمونیم یدارب بیا پس

If I had my way we’d never close our eyes, our eyes, never! 

 نمیبستم رو هام چشم هیجوقت داشتم رو خودم ی شیوه من اگه

 . بودا خوبی اهنگ میگما:فواد

 . گفتم ذوق و شوق با جور یه.  میخونه عالی ادام این:گفتم و سقف به رو چرخیدم

 . حرکات این از میاد بدم.  خلسه عالمِ تو رفت بیاد جا حالت.  بکش عمیق نفس یه حاال:فواد

 . گفت می حرص با جور یه اینارو

 . کنم ضعف و کف براش بایدم عالقمه مورد خواننده با:من

 . نیست که پسرت دوست ولی،  باشه: فواد

 . نبودم اینجا االن من که بود اگه: باز نیش یه با من

 ؟بودی کجا ببینم بگو:شک فوادبا

 .بغلش تو: لبی زیر و اروم من

 . بغلش تو افتادم. باال کشیدم محکم و گرفت کمرم از

 کامال بودیم هم بغل تو تنه نیم از

 . اویزوون اون پای، کاناپه رو من پای و

 ؟اینجوری. ها بغلش تو که: اروم لحن یه فوادبا
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 . لعنتی

 نگاه چه.  بود محبت و ارامش از دنیایی توش ولی بود حرص از پر که این با چشاش نمیشدم حرفاش متوجه اصال

 . قشنگی

 . بود من برای محبت این مشید چی اخ

 ؟ نیست من برای حاال معلوم کجا از

 . نمیشنوم و حرفاش اصال که شد متوجه و انداخت چشمام به دقیق نگاه یه فواد

 . اندخت چشمام تو عمیق نگاه یه اونم چون اومد خوشش خیلی اینکه مثل

 . من چشای سبزی تو اون چشاش دریای تو من،  هم نگاه تو بودیم غرق کلمه ولقعی معنای به، بودیم غرق

 . جلو اورد سرشو اروم

 . میبوسه و من االن فکرکردم

 . بستم چشامو همین خاطر به

 . پیشونیم رو گذاشت رو پیشونیش فقط ولی

 . کردم باز و چشام نکرد کاری هیچ دیدم وقتی

 خنده یه نبود تمسخر پز خنده یه ولی. میخندید داشت چشاش عزیزم موند خیره لبخندش پر چشای توی چشام

 . داشت محبت بازم توش که بار شیطنت

 . داره شیطنت برق انقد اون چشای. من چشای خاطربستن به البد

 . بودم کرده داغ کلمه واقعی معنای به اینا ی همه از جدا

 . بودم نکرده تجربش حاال تا بود داده دست بودبهم حسی چه این لعنتی

 . مالید بینیم به بینیشو جلو اورد سرشو

 .اوردم کم نفس خوب حس این تو شدم زنده و مردم

 . میشدم خفه داشتم،  داشتم که هیجانی از

 بود قطعه وقطعه بریده بریده نفسام

 . هیچوقت، نداشتم نزدیکم انقدر و فواد حاال تا
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 . نداشتم پسر دوست حاال تا من

 . نذاشت مامان ولی بود گذاشته اذادم بابا تذاشت مامان ولی باشم داشته که میخواست دلم خیلی خودم

 . بگیرم دوست من نذاشت بودیم ازاد کشور یه تو اینکه با باز داد توضیح برام هم دلیلش

 . نکردم تجربه،  نداشتم چون. نبود عجیب انقدر منم العمل عکس این پس

 . میکشیدیم نفس هم بازدم هوای تو داشتیم

 . اورد تر جلو رو سرش و کشید لباش به اروم رو زبونش فواد

 . ببوستم میخواست واقعا اینبار کنم فکر

 . نیومد فرود لبام روی لباش اما

 . گوشه گوشه. گذاشت لبم گوشه، دقیق

 .نبود لبم رو لبشم از تیکه یه حتی

 .زد اتیشم. عمیق ولی بوسید ارم

 . میزد ریز های بوسه

 . میکرد چیکار بود لبم اگه کن فکر 

 ، که بودیم خودمون هوای و حال تو

 . اومدیم بیرون حالت اون از نفر دو اهم اهم صدای با

 ..... که اینا اِ. دیدم برگشتیم

 . حامدن اقا و جون شهین

 . کردن فکرایی چه حاال نگو خوندم و تهش تا کردم فواد خودمو وضعیت به نگاه یه

 .کردم صاف و لباسم و بیرون امدم فواد بغل از

 . خنده از میمردم داشتم

 ؟میخوای چیزی؟ جون شهین جونم: گفتم جون شهین به رو باز نیش یه با

 . بود مونده باز دهنشون فواد با حامد اقا و جون شهین

 . باشه عادی باید که تو برای فواد چرا دیگه تو
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 .بود نکرده هضمش هنوز و بود قوی خیلی براش شوک این کنم فکر

 ....با بیرون با میرم دارم گفتم عزیزم هیچی:جون شهین

 . بوده عظیمی شوک بود رفته بند بیچاره

 . جون شهین فهمیدم:من

 . خوش روزتون راحت خیال با برید: انداختم هردوشون به نگاه یه برگشتم

 . بیچاره بود گرفته خندش حامد اقا

 .میخندید و پایین بود انداخته رو سرش

 داشت نگه رو خودش خیلی کنم فکر رفت باهاش هم حامد اقا رفت و کرد خدافظی منگ و گیج همینجور جون شهین

 . اونجا نترکه که

 . شد منفجر من دست بغل فواد نرفنم تا

 . بود شده سرخ حامد اقا از بدتر اینم بیچاره

 . باحالی خیلی دختر:فواد

 بگم چی هر پررویی اخر بنقس اعتماد اخر میمردم داشتم بعدش کردم هنگ میگم راست واقعا کردم هنگ اولش من

 . گفتم کم

 . خوهج: گفتم کردم کج سرمو

 . کرد بغلم محکم که کردن اب قند دلش تو کنم فکر

 . تهشی خدا به:فواد

 . بیرون میکنن شوتمون ساختیم81 مثبت صحنه میبینن میان دیگه نفر دو االن ها بابا کن ولمون:من

 . خنده زیر زدیم بلند صدای با بد و کردیم نگاه هم به خورده یه

 . خوردیم رو ناهارمون ما و گذشت ساعت

 . خوردنی چه البته

 . میشد سرخ افتاد می من به نگاش که وقت هر حامد اقا

 . میگرفته خندش افتاده می من کار یاد معلومه
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 به این از هنوز بود ویج و گیج جونم شهین خنده زور از خجالت از نه نمیکرد بلند بشقاب از رو سرش هیچی که فواد

 . خلسه عالمه تو میره جون شهین بدم ادامه وگرنه باشم کارام عواقبِ فکرِ باید بعد

 . میکنن چیکار تو اون نی معلوم دکترِ با تو اون و بیرون انداخته اتاق از و من فواد باز اس دقیقه 5/7 ساعت االن خب

 . بیرون انداختن منو که

 .میشد سیخ موهام هم فکرش از

 . اوق چندش کن فکر

 . بیارم باال خوردم چی هر و دستشویی تو برم باید وگرنه نکنم فکر دیگه بهتر

 . خورد رو اش قهوه فنجان یه قبلش البته رفت و شد تموم کارش

 . دکتری چه بود داده قول قبل سری چون

 . کن گوش حرف چه

 .فواد و سراغ رفتم

 . بخرم لباس من بیرون بریم میخوایم که شو بلند:من

 . بگیرم دوش یه برم من تا شو حاضر برو باشه:فواد

 ؟ نمیخوای کمک؟ میتونی:من

 . میتونم ممنون نه:فواد

 . کردم ترک رو اتاقش باشه یه با

 . شدم حاضر رفتم هم خودم

 . میداد حالتش داشت و بود کرده خشک موهاشو خودش بودم فواد اتق تو دوباره بعد ساعت نیم

 . شدی خوشتیپ چه به:من

 . پوشیده ابی لی شلوار یه با مشکی سفید ایه چارخونه پیرهن یه

 .بود

 . شدی قشنگ هم تو:فواد

 ؟ بریم ممنون مرسی:من
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 . بریم:فواد

 . شدیم من ماشین سوار و رفتیم

 . بگیریم لباس تو برای اول بریم خب:من

 . بگیر خودت برای دارم لباس من نه:فواد

 . نمیخوای واقعا:من

 . نباشه کاریت برو شما دلم عزیز دیگه نه میگم:فواد

 . شد وا نیشم دلم عزیز گفت شد اب دلم تو قند

 . خوب پاساژ یه سمت رفتم

 .......پاساژ اینم خب:من

 . دیگه بریم

 .پاساژ سمت افتادیم راه شه پیاده کردم کمک هم فواد به و شدم پیاده

 من لد به بود بلند اگه یا بود کوتاه لباساش ها مغازه بیشتر.  جذب و باشه بلند.  میگشتم شیک لباس یه دنبال

 . نمینشست

 . بود عالی این دیدم زیبا خیلی لباس یه که میگشتیم داشتیم که بود ساعت 8 یه

 . خوبه این فواد:من

 . پسندیده فهمید میشد بود لباش رو که لبخندی از کرد نگاه لباس به و برگشت

 بود لگ مدل که ها سینه از یکی روی تا بندکه یه اش شون یه روی ولی بود ای دکلته حالت یه که روشن سبز لباس یه

 . بود اومده لباس های سینه از یکی روی که بود مانند گل لباس بند.  میومد

 . میومد دقیق پا انگشت نوک روی تا بود بلند

 . بود خوشگل خیلی

 .بازهِ اش یقه کم یه فقط:فواد

 . نیست مشکلی:من

 . بپوشی رو لباس این تو نمیذارم که من نیست مشکلی رو چی چی:فواد
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 ؟  میده گوش تو حرف به کی ها بابا برو:من

 . گرفت جدی فواد ولی گفتم شوخی به اینو

 ارک چی ببینم تا بپوش رو لباس اون داری جرات میده گوش تو حرف به کی چی یعنی:  شد بلند صداش مقدار یه فواد

 . میکنی

 رو لباس این میکردم قبول شاید شایدا بود گفته مالیمت با شاید اگر حرفش این چی یعنی کرد جریم کارش این با

 . کیم من کنم ثابت بهش باید خب ولی نپوشم

 . نگه زور من به تا

 ؟ هستی کی؟  پسرمی دوست؟  شوهرمی؟  مامانمی؟  بابامی؟  کیمی تو:من

 . بوسیدت صبی که همونیم من:فواد

 .  خوردم جا

 . نیاوردم هم خودش روی به اصال بمونه بوسه یه گذاشتم نکردم فکر بعدش به من صبحی

 . سوختم کارش این با االن ولی

 .  شده شرمنده کارش از بود معلوم هم خودش

 . اومد بدم العاده فوق.  بود دیر ولی

 . حرفی هیچ بی مغازه سمت افتادم راه

 ؟ انی: فواد

 فکر.  نبود حواسم موقع اون من میگی صبح بوسه اون خاطر به اگه.  هیشششششش فواد هیشششششششش:من

 . بودم خلسه تو ولی اونی تو کردم

 . شد تاریک چشاش کردم نگاش برگشتم

 این به ولی.  قلبم روی خاطرع یه شد ولی چرا نمیدونم کردم عشق بوسه اون از اتفاقا فوادِ فهمیدم که قسم خدا به

 . نداره گله داره عوش که چیزی مثل به مقابله میگن

 .بد خیلی داره بر در رو بدی عواقب کارم این نمیدونستم ولی.  نبود مهم فواد العمل عکس برام

 . خریدم فواد به توجه بی رو لباس

 . چه من به. شد خودش تقصیر کجاس نبود مهم برام اصال
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 مشکی نگر به خریدم پاشنه بدون عروسکی کفش جفت یه نمیشه معلوم کفشا خوبه بلندِ لباس خب بگیم کفش رفتم

. 

 . بود همراش هم ستش کیف

 .خودم خونه برگشتم و شدم ماشینم سوار رفتم

 . بود خورد اعصابم

 . حمام رفتم و کندم و لباسام و کاناپه رو کردم شوت و وسایلم که بود این کردم که کاری فقطاولین رسیدم وقتی

 . شه میزون اعصابم تا گرفتم سرد اب دوش یه

 . دادم سفارش پیتزا و زدم زنگ

 . کردم فکر نشستم پیتزا اومدن موقع تا

 . زوایا ی همه از

 . فوادِ گردنِ ها تقصیر همه و تقصیرم بی کامال من جا این خب

 . کنم محکوم رو خودم نمیتونم رقمه هیچ خب ولی بیاد نامردی شاید

 . واال نرسم ام معده به کنم قهر و کنم دعوا باهاش که نیست قرار خوردم غذامو کامل و نشستم اومد پیتزا

 . خوابیدم و تختم تو رفتم راست یه بودم خسته

 . دادا حالی چه اخیش

 . داشتم تماس قدر چه اووووووووه برداشتم گوشیمو

 . هومن و پونه حتی بودند زده زنگ بهم همه

 . داده اینا به کی و من شماره

 . دیگه سناس و فائزه کار

 . شده تنگ براشون دلم بزنم بهشون سر یه دوتا این گفتم

 .کردم رفع و مشکل و زدم همشون به زنگ یه

 . افتاد سقف سفیدی به نگام تخت رو افتادم پشت به دوباره

 . خیلی اونم میکرد اذیتم چیز یه
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 . میزد باید که اون جز بودند زده زنگ بهم همه

 . نزده زنگ بهم فواد

 ؟چرا

 . بودم کرده چیکارش مگه

 . امروزش ایه توجه بی به نه و صبحش امروز به نه

 . واال بخورم غصه اونم برای بشینم نیست مهم درک به خب ولی

 . کردم خوشگل رو خودم رفتم و شدم بلند بود ده ساعت تازه

 . بیرون زدم

 . Spyas خودم برا رفتم

 . بدم سفارش چی اوووووم

 همبرگر با میخواست داگ هات

 ..دادم سفارش دو هر از

 ،خب ولی. نخوردس انقدر که. اومده کجا از عتیقه این میگن االن

 . خودمه دل مهم میگن چی نیست مهم

 .خوردم داگمو هات اول کردم شروع اوردن تا

 . شدم خوردن مشغول و پایین انداختم و سرم

 . نشسته جلوم یکی کردم حس که

 . کردم بلند سر

 . بود خوشتیپ و خوشگل پسرِ یه

 . اشناست اش چهره قدر چه

 . جستجومیکردم داشتم ذهنم تو

 ؟ نشناختید سالم:گفت که

 . نمیارم جا به خیر سالم:من
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 . خانم انی پارسام: پسره

 . پارسا اها | پارسا،  پارسا کردم فکر خورده یه

 ؟خوبید اومد یادم اها:من

 ؟ نشستید تنها ممنون مرسی:پارسا

 . بخورم هم چیزی یه و بزنم گشتی یه بیرون بیام تنهایی خواست دلم:من

 . افتادم زمینی سیب یاد یهو

 . دادم سفارش زمینی سیب و کردم اشاره گارسونش به. لحظه یه:من

 .بود گرفته خندش پارسا

 ؟ بخورید همشو میخواید:پارسا

 سفارش دوباره من بردارید خواستید رو کدوم هر شما البته،  دیگه بخورم میخوام،  گرفتم دکور برا همینجوری نه:من

 . میدم

 . بکنم ادبی عرض یه گفتم دیدم شمارو بودیم اومده، کرد جایی به اشاره یه،  ها بچه با فقط ممنون نه:پارسا

 . بودن هم قبل سری پسر تا چهار اون لعنتی بود داده نشون که سمتی همون برگشتم

 . کردم توجه پارسا حرفای ادامه به و برگردوندم سرمو ریلکس خیلی

 ؟ برید میخواید پس اها:من

 . برم میکنن اشاره هی ها بچه دیگه بله:پارسا

 . اجازتون با:گفت و شد بلند

 .بفرمایید: گفتم و شدم بلند احترام برای منم

 . رفت و کرد خدافظی

 . شدم خوردن مشغول و نشستم منم

 . کردم تموم رو همه.  خوردم قدر چه اخ

 . خوابیدم و خونه برگشتم و کردم حساب رو پولش رفتم

*********** ************************************************** 
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 . بیدارم هنوز من و 3 ساعت

 . شاکیم خیلی خودم دست از

 . زدم رو حرف اون چرا

 . میشد خوابم باعث سرم روی دستش نوازش با و میذاشت برام یانی از اهنگ یه االن بود اون اگه.  نمیاد خوابم اصال

 . دارم دلهره یه

 . نگرفتم خبر ازش

 . ندادم رو جوابش و اتاقم تو رفتم اون به توجه بی من لی و گرفت و سراغش ازم مامان خونه و برگشتم وقتی

 .بزنن زنگ بهش که کرد بسیج همرو مامان نشد ازش خبری بعدم ساعت چند وقتی

 . دراورد نگرانی از رو همه و زد زنگ پیش ساعت چند تا نداد جواب باز ولی

 . نگرفتن رو سراغش دیگه و شدن اروم خیلی ولی گفت بهشون چی نمیدونم

 ؟ چی من ولی

 . من جز زدن زنگ هش همه،  کردم ولش پاساژ تو و زدم داد سرش،  صورتش تو کوبیدم رو بوسه اون

 . چرخیدم پهلو به

 . میخواید جا این شبا همیشه.  افتاد تخت کناره به نگام

 . کشیدم عمیق اه یه

 . ام کالفه

 ؟ میکنه کار چی داره؟  کجاست االن زدم زل سقف به و پشت به برگشتم دوباره

 . افتادم صبح یاد

 (.بغلش تو) زد اتیشم حرفش اون از بدتر و میکرد تعریف ذوق و شوق اون با ادام از که وقتی گرفت حرصم واقعا

 . نمیومد در خونم میزدی کارد موقع اون

 . بود کوچولو گربه یه مثل بغلم تو کشیدمش وقتی

 . نمیکرد گوش حرفم به اصال شیطون

 . براش کرد ضعف دلم چشامه تو عمیقش نگاهِ دیدم وقتی
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 . میبوسیدم و لباش میخواست دلم لحظه اون واقعا

 . نکردم کارو این چرا نمیدونم ولی

 . بست و چشاش که ببوسم لباشو میخواستم کرد فکر.  نزدیکش بردم سرمو که وقتی یا

 . میکرد کارو همین بود دیگه یکی من جای یعنی.  ببوسمش منم میخواست دلش اونم یعنی

 . نیست ادمی همچین انی نکنم فکر نه نه

 . میبوسیدم داشتم لبشو گوشه وقتی یادمه

 . میکرد ترم جری کارش این با میزد نفس نفس داشت

 . نکنم خطا پا از دست که،  کردم کنترل خیلی رو خودم موقع اون

 . میکردم اعتراف خودم پیش احساساتم راجبِ داشتم راحت چه نبودم راحت خودمم با قبال که منی

 . نشستم و شدم بلند. نتونستم

 ؟ کردم چیکار من میباره روم سرو از داره کالفگی

 . ناراحتِ خیلی دستم از مطمئنن

 . احمقم قدر چه من خدا ای

 . کردم نگاه و ساعت و شدم بلند

 . شدم بیدار زود قدر چه بود 1

 . بخوابم بگیرم دوباره

 . نمیبره خوابم ولی میکنم متر و تخت دارم ربه یه نمیشه نچ

 . اشپزخونه رفتم و شستم صورتمو و دست شدمو بلند میخوابم میام بعدا کن ولش

 . خوردم و برداشتم بیسکوییت یه

 . اوردم باال خوردم چی هر کردم حس ندادم قورتش تا

 . باال اوردم و دستشویی سمت پیدم سریع

 ؟ کی از.  شدم حامله نکنه

 . دیگه اره......  گفتم منم حاملس میفهمه باال نمیاره تا دختره داستانا تو که نه اخه خنده زیر زدم افکارم این از خودم
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 . خوابیدم گرفتم بعد خوردم غذا زیاد دیشب بود خراب حالم ولی

 . شدم مریض کنم فکر

 . بهم میریزه معدش یا خال تب یا میزنه جوش یا میکنن دعوتش جا یه تا ادم ها شانسه اصال

 . من االنِ مثل

 . بود بد حالم واقعا

 . نمیام گفتم و زدم جون شهین به زنگ یه

 ؟چرا کرد اصرار چی هر

 . پیچوندمش و نگفتم من

 . استراحت خودم برای تخت تو و رفتم

 . دستشویی میرفتم باید بار یه دقیق چند هر

 . بود خراب حالم انقدر

 .خوابیدم و خوردم بخش ارام یه

********* ************************************************** 

 . دارم استرس حاال تا صبح از لعنتی

 . نرفت پایین گلوم از هیچی ناهار سر

 . میشم اینطوری میشه چیزیش عزیزام از یی که وقت هر من

 . پرسیدم رو حالشون و زدم دوستام از تا چند به زنگ یه

 . بودن خوب همه خب

 . پرسیدم رو حالش و زدم پارسا به زنگ یه

 ؟ خوبی سالم:من

 . کردی ما از یادی یه عجب چه پسر سالم: پارسا

 . بود پر وقتم داداش شرمنده:من

 . بود شده دعواتون دیشب راستی بود پر وقتم خوشگلی خانوم همچین با بودم منم: گفت و خندید پارسا
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 . بود شده دعوام؟  میگه و کی

 ؟ میگی و کی دادا پارسا:من

 . بود باهات اونشب که همون.  دیگه خانوم انی: گفت و کرد صاف صداشو پارسا

 . دیده و انی دیشب این مگه ولی میگه کیو فهمیدم

 ؟ دیدیش مگه:پرسیدم شک با

 . بود اونجا اونم.  شام بودیم رفته ها بچه از تا چند با اره: پارسا

 . میکرد خودش از پذیرایی چه نمیدونی

 ؟ باری کاری خب اها:من

 . بزن ما به سر یه فقط داداش نه:پارسا

 . خدافظ.  باشه:من

 . کردم قطع بده جوابمو اونم نذاشتم دیگه

 .ناجور بودم عصبانی

 . بیرون شام میره خودش برا خانوم میمرم خبری بی از دارم دیشب من

 . بگو و من هه

 . داشتم دلشوره باز اینا ی همه با ولی بیشتر خیلی اون دست از ولی بودم عصبانی خودم دست از

************************ 

 . دستشویی رفتم شدم بلند جت عین

 . نکرد کاری هم قرصه

 . دستشویی رفتم دفعه 1.9 نزدیکِ کنم فکر خوردم قرصرو که وقتی از

 . نمونده تنم تو جون دیگه

 . نداشتم دکتر برمم که این حاله

 . نفهمیدم چیزی دیگه و هم و افتاد چشام حالی بی زور از

****** 
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 . افتاده انی برای اتفاق این که مطمئنم من و افتاده اتفاقی یه مطمئنا میمیرم دلشوره از دارم

 . گرفتم رو انی خونه ادرس مامان از رفتم

 . نگفتم بهش میخوای چی برای کرد اصرار چی هر

 . داد رو ادرس نیستم بیا کوتاه من دید وقتی اونم

 . دادم فشار اخر تا و گاز و شدم ماشینم سوار رفتم قایمکی

 . خونش رسیدم دقیقه 82 سر

 . زدم اشو خونه در زنگ رفتم و نکردم معطل اصال

 . نمیکرد باز و در ولی

 . شدم روح قبض داشتم دیگه

 . بیرون اومد بغلی ساختمون از خانومی یه دیدم

 . طرفش رفتم

 .خانوم ببخشید:م

 ؟ بله:سمتم برگشت خانومه

 . ندارید خبر خونه این صاحب از ببینم میخواستم شدم مزاحمتون بخشید می سالم:من

 ؟ دارید باهاش نسبتی چه شما:زن

 . نامزدشم: پرید دهنم از شد چی نمیدونم، ها اورده گیر وقت بابا ای

 . اومدن مادرش پدر مگه راستی.خانوم انی این نکرد دعوت رو ما چرا پس اِ:زن

 . میگی چی تو میگم چی من احمق اخه میشدم منفجر عصبانیت از داشتم دیگه

 . یانه دارید ایشون از خبری بگید میشه حرفا این نیست مهم خانوم:من

 . برخورد بهش که این مثل

 .میپرسی من از نامزدشی شما:زن

 . نبودم ایران هفتس چند من خانوم:من
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 پیش اومد پیش وقت چند فقط نه راستش. زدم حرف تند باهاتون ببخشید وای ای اِ:کرده کشف رو موضوعی انگار زنِ

 . بدم اب گالشو که من به داد اشو خونه کلید جایی بره وقت چند برای میخواد گفت من

 . شد روشن دلم تو امیدی سوی کور نگفت اینو تا

 .بدید رو کلید میشه:من

 ؟چیتونه برا:زن

 . نگرانشم نمیده جواب میزنم زنگ چی هر ولی برگشته زنم خانوم:من

 . بفرمایید نمیدونستم وای ای:زن

 . بهم داده اورده در رو کلید

 . زنم یا انی ی خونه سمت اومدم و کردم تشکر ازش

 .میاد خوشم زنم لفظ از

 . رفتم ساختمان سمت به سریع و کردم باز و در

 خدا یا

***************************** 

 . کرد بغلم یکی کردم حس

 . کنم باز چشامو نداشتم جون ولی

 .نمیفهمیدم اصال ولی میگه چیزی لب زیر کردم حس

 . اومدم تخت رو گذاشتم

 . نمیتونستم ولی بگم بهش چی یه میخواستم همش

 . میزنه هم رو چیزی و و وایستاده دیدم و فواد که کردم باز بزور چشامو الی

 . وایستاده اونم هست توهماتم تو که بودم فواد انتظار چشم قدر چه ببین

 .برد خوابم و نفهمیدم رو چیزی دیگه

********************************* 

 . شد بسته دوباره بودا باز نیمه چشاش الی
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 . نمیشه بیدار میریزم اب صورتش رو چی هر

 . بیرون زدم خونه از و کردم بغلش

 . شدم خیره اش چهره به

 . بوده شده زرد

 . بوسیدم پیشونیشو و شدم خم خوداگاه نا

 ؟ کردم اینکارو چرا

 . نیست چیزا این وقت نمیدونم

 . گذاشتمش سریع

 . ماشین عقب صندلی رو

 . گاز رو گذاشتم داشت جا که جایی تا پامو و فرمون پشت رفتم خودم و

 . بیمارستان رسیدم داشتم که سرعتی خاطر به دقیقه چند عرض در

 تو هک بود انی مهم نبود مهم اصال ولی میکردن نگام طوری یه بیمارستان پرسنل همه،  تو بردمش و کردم بغلش دوباره

 از بیشتر یا خیلی موضوع این و حال بی و پژمرده نه دیدم سرزنده و شاد و اون همیشه من و بود بغلم تو وضع این

 .میداد عذابم خیلی

 .اتاقی یه سمت بردنش و تخت رو گذاشتنش و اومد پرستار یه سری

 .بدید انجام رو شدنشون بستری کارای برید هم شما:پرستار

 .دادم انجام رو شدنش بستری کارای رفت سری

 . وضعیتم طرف یک از و غرورم طرف یه از وایستم نمیتونستم

 . بود فائزه کنم فکر دوستش زدم زنگ همگانی تلفن از و بیرون رفتم پس

 . نام گم ادمِ یه نشونِ به البته بیرون رفتم و دادم خبر بهش

 . خونه برگشتم و

 .بود شده چش یعنی،  بودم نگران باز ولی بود بهتر حالم االن

 . ندارم قرار و ارام هنوز منم و گذشته ساعت چند
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 . رسید ذهنم به فکر یه

 . مامن:گفتم و مامان پیش رفتم

 ؟جانم:مامان

 . ها دراورده شورشو دیگه نمیاد دختره این چرا:من

 . نبود دختره که صبح دیروز: گفت زد و لبخند یه مامان

 . افتادم صبح دیروز یاد

 ــــ مــــــــــــــامــــــــــــــــــــانـ:من

 . میگم دروغ مگه پسرم چیه:مامان

 . بده منو جوابِ داره االن به ربطی چه خب:من

 . کنم عوض و بحث میخوام که فهمید

 .نگفت چیزی دیروز صبح راجبِ دیگه اونم

 ؟ شد چی مامن:من

 . بهش بزنم زنگ یه بزار نمیدونم اها:مامان

 . میخواستم رو همین منم جون اخ

 . شدم ها بچه مثل گرفت خندم خودم حرف از

 .شد منتظر و زد زنگ مامان

 ....جا انی سالم:مامان

 . انی به زدم زنگ که من تویی جان فائزه سالم اِ

 :.......................................فائزه

 . اونجا میام االن من؟  ندادی خبر چرا واقعا:مامان

 :........................................فائزه

 . بیاید زود پس باشه خب خب:مامان

 :.....................................فائزه
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 .خدافظ عزیزم باشه:مامان

 :...................................فائزه

 ؟شد چی:من

 .بردنش بیمارستان بوده شده مسموم بیچاره دختر:مامن

 /ما به نگفته چرا؟  ولقعا:من

 . نتونسته بوده شلوغ سرش واال:مامان

 . دادم انجام خودم هم رو شدنش بستری کارای خوبه میکرده چیکار مگه بوده شلوغ سرش

 . بوده شلوغ سرت میگی که میکردی کار چی تو بگو دیگه بوده خواب مسلما هم انی

 ؟فواد کجاست مامانحواست

 ؟ بوده شده مسموم چرا چیزی یه فقط جا هیچ:گفتم و دادم تکون و سرم

 . شده مسموم خورده غذا بیرون بوده رفته دیشب اینکه مثل:مامان

 . میدادم احتمال لعنتی

 . گفت زینب به چیزی یک و اشپزخونه رفت هم مامان

 . باغ تو رفتم منم

******* ************************************************** 

 . نبودم خودم اتاق تو بودم جا هر هستم جا یه دیم کردم باز چشامو ارو

 . همه رو چشماشم و نشسته فائزه دیدم کردم نگاه چپمو سمت برگشتم

 . فادزه یعنی اینجا اورده منو کی چیز یه اما اینجام چرا فهمیدم و کجام فهمیدم اطراف به نگاه یه با

 . نمیدونستم من و بوده قوی انقدر فائزه ولی کرد بغلم یکی کردم حس کامل من کرده جا جابه منو طور چه

 . کمپوت: گفتم و کردم خمار چشامو بازه چشاش دیدم تا کرد باز و چشاش که فائزه به زدم اروم بود رفته سر حوصلم

 ؟ چی:فائزه

 .کمپوت:من

 .  جان انی خوبه حالت:فائزه
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 . میخواد کمپوت این میخوان اب همه: گفت لب زیر بعد

 . بودی کار سر داد حال خیلی: گفتم و بازوش به زدم دونه یه خنده از ترکیدم دیگه

 . بودم گرفته هدف رو ضعفش نقطه درست منم االن بازوش رو بزنن میاد بدش خیلی فائزه

 . کنی شوخی تا داری هوشیاری و قدرت همه این اومدی بهوش االن تازه طور چه؟  خوبی:فائزه

 . بود حتمی مرگم میخندیدم ولی گرفت خندم

 . دیگه بود شده غنچه لبام خنده از

 . مکن اذیتت گفتم بود رفته سر حوصلم خوابی تو دیدم شدم بیدار ربعه یه یه من هیچی:  شده غنچه لبای همون با

 . میکردم حالیت گرنه و مریضی اوردی شانس:اخمکرد بعد و شد گرد اول چشاش

 . میرسه زورتم که نه:گفتم باال انداختم ابرومو یه

 . میرسید من زور به زورش عمرا گرفت خندش خودشم

 . بدونی گفتم دیگه حاال:فائزه

 . اینجور که آهــــــــــــــــــــا:من

 . همینجور دیگه اره: گفت حال همون در و در سمت رفت و من پشت برگشت فائزه

 . میپرید بود گرفته که فیگوری همه اون وگرنه بخنده من جلو خواست نمی بود گرفته خندش مطمئنم

 . دادم تکون سر و خندیدم بازیاش خل به

 .  کردن مرخصم ساعته دو دقیق االن خی

 دو قیقد من کنم فکر بده ادامه نگرانیش به خورده یه اگه خب ولی نگرانه طفلک البته نیست کنم ول جون شهین این

 .میشم تبدیل بوفالو به دیگه ساعت

 .میشیا خسته کن استراحت بشین بفرما جون شهین:من

 . برسم تو به بزار تری مهم تو دخترم نه:  جون شهین

 . کنم چیکارش من بره اونور ور این عنکبوتی مرد مثل هی میاد خوشش خودش وقتی کردم ولش دیگه منم

 . شدم سرخ عنکبوتی مرد لبا در جون شهین تصور از یهو

 .ترسیدن ناگهانیم رنگ تغییر همه این از همه
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 .بیارید اب زمان صاحب یا؟  خوبه حالت دخترم شد چی:جون شهین

 . خنده به کردم شروع ترکیدم دیگه وای

 .میزد دامن من خنده به بدتر هاشونم قیافه میردن نگام داشتم باز دهن یه با همه

 .افتادن خنده به من فجیح خنده از اونام کم کم

 .بود کرده خبر هم اونارو جون شهین چون بودن فائزه و پونه و سینا و هومن منظورم اونا میگم

 . کرده قهر منم با و اتاقش تو رفته نیست فواد خب؟  چی فواد پس میگین االن

 .واال اون نه منم کنه قهر باید که اونی تازه نمیکشه خجالت گنده مرتیکه

 . انداختم جمع به نگاه یه

 . جونشه پونه دل ور که سینا خب

 . مشکوکن هومنم و فائزه این

 . نیستیم بخیل که ما نیست مهم،  میخندن میگن خوب و نشستن هم دل ور

 . جون شهین پیش رفت کنم فکر باال رفت شد بلند هم حامد اقا

 . میگفتیم پرت و چرت داشتیم اون و من بود فواد االنم اگه هیییییییییییی

 . اینجام من انگار نه انگار هم اینا کردن نگاه اون و این به و نشستن جا یه از شدم خسته

 . هم با باشن خوش بذار ها بابا کن ولشون نفهمیدن کدومشونم هیچ اتاقم تو رفتم و شدم بلند

 .خوابیدم و تخت رو افتادم

 . اوردتم زور یه جون شهین نه اینجام خودم میل به نکنید فکر صبحونم میز پشت االن من و شده صبح

 . باشی داشته بنیه تا ناهار تا بخور چیزی یه االن خوابیدی نخورده شام دیشبم عزیزم بیا: جون شهین

 . بود کرده درست شکالتی کیک برام جون زینب بود داده

 .خوردن پرتقال اب با دولپه کردم شروع شکالتی کیک عاشق منم

 . سالم

 المس بندازم بهش ای دیگه نگاه که این بدون نشست من کنار اصل و اومد گرفتم باال سرمو خان فواد سالم صدای با

 .شدم خوردن مشغول و پایین انداختم و سرم و کردم
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 . شد صبحونش خوردن مشغول صدا و سر بی من از بدتر اونم

 زد اشپزخونه از کرد رو کارش اینکه از بعد جونم زینب حامد اقا پیش بره میخواست چون بیرون رفت جونم شهین

 . بیرون

 . فواد و منم االن خب

 ؟ خوبه حالت:گفت صدایی یه یهو که بودیم مشغول صدا و سر بی جور همین دقیقه چند

 . نــــــــــــــــــــه من با االن بود این یعنی فواد سمت برگشتم

 .خوبم ممنون:گفتم خودش مثل و کردم صاف صدامو ندم نشون تعجب خودم از این از تر زیاد دیگه بود بهتر

 . رفت و شد بلند حرفی هیچ بی خورد رو اش صبحونه که این از بعد و نگفت هیچی دیگه

 .بود گشنمم حسابی بودم نخورده شام دیشم بودم پرتقال اب و کیک خوردن درگیر همچنان من ولی

 . بشه هضم خوردم چی هر تا بگردم خورده یه باغ تو رفتم و بیرون زدم اشپزخونه از خوردم کامل که این ز بعد

 . خوندم اهنگ لب زیر و زدم قدم کمی

 ؟ خبره چه اینجا من وای هَـــــــی دیدم که باالخره تو رفتم و

 . اتقم تو رفتم و کردم عوض راهمو نشم عشقوالنشون بوسه مزاحم اینکه خاطر به بله هم جون شهین و حامد اقا اخی

 . کردم ازدواج هم یا عشق با که حامد اقا و جون شهین کی اونم دارن احساس و ادمن هم اونا باشه چی هر

 دمیخندی من بد افکار به کلی بود اینجا فائزه اگر،  شدن خوشحالم خیلی هیچ که ناراحت صحنه اون دیدن از اتفاقا

 . میکردم همراهیش خودمم البت

 . بکشیم نقشه تا هزار خودمون کردن سرگرم برای باید اینجا اومدیم ما وقتی از اقا کردم فکر خورده یه نشستم

 . کنیم حال خورده یه ما دارند مودم بپرسم جون شهین از برم بزار

 مفتی چه میگما بیرون اومدم اتاقم از تمام احتیاط با بعد شه تموم دیگه داشتند کاری اگر احیانا که نشستم خورده یه

 . شدم اتاقه این صاحبِ من مفتی

 . ها پله رو دویدن اسب مثل کردم شروع نیست خبری دیم وقتی یهو

 . همیشگیمه کار

 یدوییدمم اسب مثل داشتم منم بود گذاشته پله نزدیک بود خریده کاکتوس گلدون حیاط تو بابام قبلیمون خونه یادمه

  خوردو لیز پام اخر به مونده پله سه که
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 . نشکست گلدونه که اوردم شانس کاکتوسه به کردم برخورد و زمین خوردم کله با

 ادمی نمیومد در و دستم تو بود کرده گیر بود چنگک مثل سرشون این المصبا دستم تو رفت بزرگ تیغ تا سه فقط

 . کندم رو اونا مشقتی چه با نمیره

 جون شهین مطب بود نرفته هنوز و بود خونه شکر خدارو جون شهین کردم اطراف به نگاه یه دادمو تکون سرمو

 .بود زنان دکتر خودش

 چی هی به داشت شوخی از جدا نه ولی میکرد فکر صبح به داشت کنم فکر میزنه لبخند داره و نشسته کاناپه رو دیدم

 . میزد لبخند و میکرد نگاه تاپش لب تو

 .نشد حالیش دیدم و نشستم پیشش رفتم

 ؟ کجایی جون شهین:من

 . همینجا گفت و سمتم برگشت لبخند با و خورد تکونی یه جون شهین

 ؟میکردی نگاه چی به داشتی:من

 . این به:گفت و من سمت برگردوند و تاپ لب

 .بود ساله 5_4 بچه پسر یه عکس

 ؟کیه این خب:من

 . کنم نگاه عکسشو بخوام که دارم دیگه ای بچه فواد جز من مگه باشه کی میخوای:جون شهین

 ؟ سالشه چند اینجا نیست مهم حال اها:من

 . سالشه 8: جون شهین

 .زدم تخمین درست همیشه مثل

 . خوشگله و ناز چه:من

 . اش قیافه این با اینجا داره سن بزرگم ننه قد خوشگله چیش زدم مفت زر

 . برم خوشگلم پسر قربون اره:جون شهین

 . خیلی اره:من

 . میکنی تاییدم ها نباشه دهنت تو جون از دور یه جان انی: جون شهین

 . عکس طرف برگشت و داد تکون سرشو اونم دادم اینطوری رو جوابش و زدم گنده لبخند یه
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 . قران به ووال کارم چی دیگه من بره فواد قربون میخواد خودش وقتی چه من به

 . خنده زیر زدم پق که کردم عکس به نگاه یه دوباره

 . کنه کار چی میخواد بیاره یادش و االن من برای میگیره قیافه هی که خرچوسنه فواد این کنم فکر وای

 . میگرده چیزی دنبال داره که معلومه کامال،  دماغشه تو دستش و دهنشه پستونک که بچه یه

 . بود صورتی لباسش،  لباسش نیست مهم اینا

 تنگذاش رو اسمش اینکه خاطر به پسر یا دختره نمیدونستن حامد اقا و جون شهین اومده دنیا به وقتی کنم فکر وای

 .کردن انتخاب دخترونه و صورتی و لباساش فواد

 دممیش روح قبض وگرنه بودم ندیده رو فواد من ها اونموقع خوبه بوده بدتر خیلی اینجا نگو اینو وای بعدی عکس زد

 . این بشه این میکرده فکر کی کجا خوشگل و خوشتیپ فواد کجا زشت و مردنی الغر پسر این

 که یپسر اون کنم فکر جوش پر صورت و،  اومده در تازه سیبیالش رسیده بلوغ سن به تازه که مردنی الغر که پسر یه

 . نکن فکرشم اوق میبود شکلی این بوسید و من روز اون

 ؟ میفرستی من برای رو قبلی عکس و عکسه این جون شهین:من

 ؟ چیته برا خب:جون شهین

 . فواد اذیت:من

 . گوشیم به فرستاد رو عکسا و نگفت چیزی دیگه که اومد خوشم

 . دارید هم مودم راستی:من

 .فواد اتاقه تو هم یکی حامده و من اتاقه تو یکی اره:جون شهین

 .یوهو دشمن جنگ به بریم فواد اتاق طرف رفتم کردم ماچش یه و مرسی:من

 . شم وارد بزنم رو اتاقش در اینکه بدون

 . بود دستش تاپش لپ و بود نشسته تختش رو

 . اتاقش وت برگشتم دوباره و برداشتم تاپم لب و اتاقم تو رفتم زدش بهت قیافه به توجه بی بیارم و تاپم لب برم منم اِ

 . اتاق تو میای میندازی رو سرت همینجوری چی اووووو:فواد

 ؟ چنده رمز:گفتم حرفش به توجه بی

 . تواما با:فواد
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 . بده رو رمز حاال بابا خب:من،  چرخوندم حدقه تو چشامو حوصلگی بی نشونه از منم

 ؟ چیو رمز:فواد

 .اونو: گفتم و کردم مودمه به اشاره یه

 ؟ چیته برا:فواد

 . اینترنت برم میخوام چیمه برا:من

 . باشم تنها میخوام کن استفاده اون از برو هست هم اینا مامان اتاق تو:فواد

 . میرم شد تموم کارم من بده و رمز تو زشته اونجا برم نمیخوام:من

 . داد و رمز بزنه ای دیگه اضافه حرف اینکه بدون

 ؟ چیه بوکیت فیس اسم فواد:من

 ؟ چیته برا:فواد

 . کنم ادت میخوام:من

 . گفت و اسمش و انداخت باال شو ابرو یه فواد

 . وقتشه ایول کرد خاموش رو تاپش لب بعدم

 . نوشتم پرتی و چرت یه زیرشم صفحش رو کردم تگ عکسارو تا دو و رفتم

 . کردم خاموشش و زدم گشت خورده یه حله خب

 . بترکه ببینه صفحشو بره بعدم کنم رامش و بزنم حرف باهاش میخواست دلم

 . نگیره قیافه من برای باشه اون تا حقشه

 ؟ قهری:من

 ؟ میپرسی چرا:فواد

 . شده عوض روز اون از اخالقت اخه:من

 . بود خورده الیک االن تا تا 32 اووووووه صفحش رفتم و کردم روشن رو تاپم لب دوباره میزدیم حرف اینکه بین

 . نپرس نگو که بودند زده زیرش هایی کامنت یَک اون بر عالوه

 . خنده از میمردم داشتم دیگه
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 ؟ میخندی چی به:فواد

 . هیچی:من

 بگو نه: فواد

 . ببین برو بعد ات صفحه رو میکنم تگ بود دار خنده بود نوشته چیزی یه هیچی:من

 . باشه:فواد

 ؟ نگفتی حاال:من

 . بگیرم چوپی برات کارت اون از بعد داری انتظار:فواد

 . بشم خوب باهاش میخواستم وگرنه خودشه تقصیره

 . کردم اضافه بهش پوزخندی یه و بشی ادم داشتم انتظار نه:من

 . شد سرخ

 ؟  میگی چی بفهم:فواد

 ؟ میکنی چیکار نفهمم بخوام:من

 . کوچولو گربه شه تموم ضررت به ممکنه چون نکنی فکر حتی راجبش بهتر:فواد

 ؟ بلدی ای دیگه کار کنی تهدید بلدی فقط:من

 . میدم نشون بهت شب یه دارم هم دیگه هنرای:فواد

 . عصبانیت از خجالت از نه شدم سرخ

 . بودم ندیده کثیف اینقدر رو فواد حاال تا عوضی

 . گوشش در کبوندم سیلی یه رفتم و دادم دست از رو کنترلم زد که پوزخندی با

 . چرخید یگه طرفق یه به کامال سرش که داشت قدرت ضربم انقدر

 . میاد خون لبش از دیدم که طرفم برگشت

 .کوچولو گربه میدی پس رو چکت این تاوان:فواد

 . حمام تو راست یه رفتم و بیرون زدم اتاقش از عصبانیت با

 . بیاره جا رو حالم سرد اب دوش یه کنم فکر
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 مخواب و شد گرم چشام کم کم خوابیدم تخت تو رفلتم کنم خشک موهامو اینکه بدون بیرون اودم و گرفتم دوش یه

 . برد

 . متنفرم خوردگی سرما از خوردم سرما کنم فکر نه وای میکنه درد گلوم میکردم حس شدم که بیدار

 . پایین رفتم و پوشیدم گرم لباس یه و زدم شونه بسختی و موهام

 ؟ جون زینب:من

 ؟ خانم بله: زینب

 . داریم سرماخوردگی قرص:من

 ؟خوردید سرما:زینب

 . کنم فکر:من

 . خیلی دارم دوست ابپرتقال من فهمیدن همه میاد خوشم داد بهم پرتقال اب لیوان یه با قرص یه

 . من سمت میاد داره شده سرخ قیافه یه با فواد دیدم که میخوردم رو پرنقالم اب داشتم

 . بود رسیده عصبانیست اخر درجه به کنم فکر روش ریخت و بیرون پاشید پرتقال اب صورتش دیدن از

 . میترکید میداد ادمه خورده یه

 .کشید که ای عریده با

 . شد بیشتر صورتم رو خنده اثار

 . میخندیدم سرخش قیافه به توجه بدون اشکارا داشتم دیگه

 . میدی رو هات خنده این جواب باشه یادت ولی میخندیدم بودم منم بخند اره:فواد

 . بود گرفته زورش حسابی

 ؟  نه مگه دیگه بودی همون؟  کنی فرار میخوای واقعیت از؟  چته:من

 ؟  داره ربطی چه تو به توچه به کنم فرار میخوام من:فواد

 . داره ربط من به روانشناستم من:من

 لو زندگیم به چسبیدی کنه عین که هستی عوضی دختر یه تو.  درک به برو نمیخوام روانشناس من گمشو برو:فواد

 . نیستی کنمم
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 غلط میکنی دخالت کارام تو همش اوردی در شورشو.  مردم ای بگم کی به.... مت...خوا..می...ن،  نمیخوامت جون اقا

 ..... شعوری بی انقدر نفهمی انقدر.  لعنتی میادری ور و من عکسای میکنی

  ولی شد اروم

 . شد محو صورتم از خنده کال

 .عکس یه داشت حرف انقدر کردم چیاکار مگه.  گمشم برم درک به برو گفت من به فواد

 . گفته چی فهمید انگار

 ......من لعنتی............ من انی:فواد

 من باشه بگی ای دیگه چیز نمیخواد چیه دلت تو که فهمیدم و منظورت فهمیدم،  فهمیدم فواد هیشششششش:من

 . کردی اشتباه خیلیم کردی اشتباه بدون ولی میرم

 . شدم حاضر و کردم جمع رو وسایلم سریع و باال رفتم

 . بری میخوای کجا: گرفت و جلوم پایین اومدم

 . خونه رفتم راست یه و شدم ماشینم سوار و بیرون زدم معطلی بی رفتم دیگه طرف یه از بهش اهمیت بی

 . عقب افتاده عروسی و مرده دادماد بزرگ بابا شنیدم ورم اون از نیستم وقت چند گفتم و زدم جون شهین به زنگ یه

 . کردم خدافظی ازشون و زدم فائزه و سینا به زنگ یه

 ؟  براچی خدافظی میگین االن

 . بزنم اینا مامان به سر یه برم میخوام

 وردهخ یه منم میشد تنبیه باید خورده یه اون نیست مهم فواد حرفای اصال نه کنم فرار میخوام ضعیفم نکنین فکر

 . میکردم استراحت

 . گرفتم دوبی برای بلیط یه

 . ظهره 80 فردا برای پرواز اولین خب

 شب تا دیگه و خوردم بیرون شامم.  گرفتم براشون سوغاتی و خوراکی و زدم و گشت خورده یه و کردم جمع و وسایلم

 . دارم پیش در رو سختی روز فردا خوابیدم و خونه برگشتم شب و بودم خیابون تو

 . داره تاخیر دقیقه 32 پرواز چون؟  چرا نکردیم پرواز هنوز ما و 80 ساعت راس دقیق االن

 . برسیم مقصد به زنده کنه خدا فقط
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 گوشم گذاشتمش دراوردم و mp4 کنم چیکار موندم بستیم هم بندامون کمر و.  میشیم پرواز اماده داریم ما االن خب

 . بستم چشامو و

 . نفهمیدم پرواز از هیچی دیگه و برد خوابم بعد دقیقه چند

 . بود دستیم بغل شدم بیدار دستی تکون به

 ؟  بله:من

 . نشسته هواپیما بفرمایید:خانمه

 . گرفتم چمدونامو رفتم و شدم پیاده

 . پرسیدم ازش رو خوب هتلِ یه ادرس و شدم سوار داشت نگه پام جلو تاکسی یه

 بودن مهم اصال اینا ولی بود شده تزئین زیبا و شیک خیلی بود هتلی عجب اوه تو رفتم و کردم حساب و پول و رسیدم

 . بدم انجام رو شدنم مستقر کارای تا پذیرش رفتم سریع بودم خواب و پرواز طول کل اینکه با بودم خسته خیلی

 میخواستم اتاق یه من سالم: من

 024 اتاقه کلید اینم بفرمایید اومدید خوش سالم: پذیرش مسئول

 .ممنون مرسی: من

 .خوش روز میکنم خواهش: پذیرش مسئول

 . بیاره رو چمئونم که گفت کارکنا از یکی به

 . اتاقم برم تا اسانسور طرف رفتم خودم منم

 . الال بعدم و گرفتم دوش یه رفتم ع سری خودم برای منم و اوردن رو چمدونم

 از بعد 4 ساعت میشه امریکا برای یعنی.  7 ساعت صبح فردا برای گرفتم بلیط رفتم میگذره دوبی به اومدنم از روز دو

 شبا عادتشونه اخه هستن اینا مامان یعنی وای شب 1 میشه امریکا ساعت برسم تا راهم تو هم دقیقه 86/32.  ظهر

 هم اینا مامان شکر رو خدا و خونه اومدم منم و 32و1 ساعت االن. * * *  شنبه یک شبای مخصوصا بیرون برم شام

 یه هم بابا شده بزرگ دخترم:میگفت و میکرد بغلم هی مامان کردم برخورد احساسات از سیلی با اومدم وقتی.  بودن

 بابا که نمیشدم بزرگ بودم مامان دختره یعنی داشت ربطی چه نمیدونم اخه دیگه منه دختره میگفت ور اون از

 .بخوابم برم میشه خستم خیلی من مامان:من.  میگه اینجوری

 .برو عزیزم برو کنه اماده اتاقتو ماتیلدا دادم اومدی وقتی برو عزیزم باشه:مامان

 . داریم رو پیش در رو سختی روزای که برو دخترم اره:بابا
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 ؟جانم:من

 . کردم شوخی دخترم هیچی:بابا

 ودب نینجا پشتای الک های پستر دیواراش رو و یود مشکی و اب تطبیق اتاقم این.  خوابیدم اتاقم تو و رفتم اها:من

 ؟ مگه چیه خب

 . دوتام این عاشقه من

 . برد خوابم نکشید ثانیه یه و تخت رو افتادم

 . میکرد کا بابا کنار مامانم اخه کارخونه بودن رفته بابا و مامان نبود خونه کسی شدم بلند که صبح

 . بزنم گشتی یه برم تا شدم حاضر و خوردم سیب یه و رفتم

 . کنم خرید خورده یه و

 الیهخ جایی یه میکنم حس اینا تمام با ولی نداشتم خالی وقت هیچ و تفریح و کردم خرید کلی من و گذشته روز چند

 . کیم دلتنگ میدونم و دلتنگم میدونم

 صبح روز اون یاد تا باز ولی گفت بهم چی همه شکستم اخرا این که نیست همونی مگه اون؟  کیه اون مگه؟  چرا اما

  میگیره اوج قلبم میافتم

 به خاصی حس هیچوقت بودن خودم جنس از دوست یه مثل برام پسرا نمیشدم وابسته که نبودم ادمی همون من مگه

 چته پرسید ازم نموند دور مامان چشم از که داشتم کالفگی یه روز چند این تو..... فواد ولی نداشتم کدومشون هیچ

 . نداشتم حاال تا که حسی این از دلتنگی از گفتم منم

 . گذاشت تنهام و من و باشه مبارک دخترم گفت و زد لبخند یه گفت چی میدونید

 . باشه کوچولو جوونه یه هنوز کنم فکر ولی میشه یعنی...........  من اخه نکنه خدا نه باشه مبارک چی یعنی

 ؟ میکنه چیکار بفهمه فواد اخی

 ؟ داره بهم حسی اونم یعنی

 . بشه من مثل اونم میکنم کاری یه نیست مهم

 .خودم مثلِ مثلِ

******* ************************************************** 

 . رهمیگذ رفتنش از روز چند
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 . بودم عصبانی نداشتم منظوری کردم غلطی چه خدا نیست اینجا دیگه رفته اون رفته میشم دیوونه دارم

 . پیشم بیاد شبا باشه فقط ولی فیسم تو بزاره دارم بیریخت و زشت عکس چی هر بیاد

 . میکنه خوردم داره درون از نداشتم حسی همچین حاال تا

 .برگرده مدتم یه بعد و باشه رقته مسافرت برای امیدوارم فقط

******** ************************************************** 

 . بیارم طاقت نمیتونم دیگه

 .فواد برای مخصوصا گرفتم سوغاتی هم کلی برگردم میخوام

 . مخصوص کادو یه بخرم کادو یه براش میخوام دیِ 81 تولدش شنیدم

 . خوشگل ساعتِ یه بخرم براش ساعت یه میخواد دلم میکنم رو فکرش

 . نبودم میخوم که چیزی اون خب ولی بودن قشنگ نمیومد خوشم میاورد ساعت چی هر فروشی ساعت مغازه یه رفتم

 .میخواید چی شما فهمیدم کنم فکر:فروشنده

 .کرد بازش و اورد مشکی چرمی جعبه یه مغازه پشت از و رفت

 رها فلزی بند و سفید های عقربه با مشکی صفحه ساعت یه میخواستم که بود همونی این میدیدم چی من خدای وای

 . میخواستم من که بود چیزی همون این

 ؟قدره چه قیمتش.  میبرم همینو:من

 . داره ارزش بیشتر برام فواد نیست مهم ولی بود گرون زیادی خورده یه خب

 . کیفم تو گذاشتمش و کردم حساب پولو.  میشم ممنون:من

 . بدم بهش چرمرو دسبند اون برگشتم باشه یادم

 . ایرانم االن و کردم خدافظی و گرفتم بلیط و کردم جمع و وسایلم کردم ریس و راست سریع و کارام

 . برگردم تا کشید طول روز سه

 پیش خودش برای رفته جونم زینب و نیستن حامدن اقا و جون شهین و است جمعه امروز کردم جمع و وسایلم

 . دخترش

 . تنهاس خونه فوادم و
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 . گرفتم دوش باهاش بودمم گرفته همونجا از که جدیدم عطر از کردم خوشگل رو خودم و شدم حاظر سریع

 . نده صدا که کردم باز اروم و در خونشون رفتم سریع

 . اتاقش دم رفتم پاورچین پاورچین و دراوردم کفشامو

 . خوابیده در به پشت تخت رو دیدم که کردم باز اروم و در

 عروسی هم دیگه هفته یه دقیق تازه بسه جدایی و قهر دیگه.  بودم اورده خودم با هم چرمه دسبند کنارش رفتم اروم

 . بود

 حالت پشت از بنداش که قرمز تاپ یه با بود پام سفید رنگ به زانوم باالی تا شلوارک یه دراوردم لباسامو اروم

 . داشت ضربدری

 . کردم نوازش اروم رو سرش پشت از و خوابیدم تخت رو کنارش اروم

 . سمتم برگشت

 . میبینه خواب داره کرد فکر بیچاره

 ؟ نیستی چرا تنگته دلم لعنتی.  میبینم خواب دارم بازم:فواد

 . هیششششششششش:من

 . خودم خود،  خودمم فواد واقعیم من: صورتش به کشیدم دستمو گونه نوازش

 مدست رو گذاشت دستشو که بردارم اش گونه روی از رو دستم شدمخواستم خیز نیم باهاش منم تخت رو شد خیز نیم

 . دستم به کسید اشو گونه اروم بست و چشاش و

 . خورد فرو بغضشو و کرد بغض کردم حس

 . واقعی واقعیِ.  واقعی اره:فواد

 . اغوشش تو کشیدم محکم

 . رو محبت پر اغوش این و امنیت پر و گرم اغوش این میخواستم اینو من اره

 . شه من مال همیشه برای اغوش این میشه یعنی

 . شده که طور هر میکنم خودم برای رو اغوش این من میشه اره

 ببخشید،  ببخشید کردم غلط من من حرف بخاطر؟  رفتی چرا؟  رفتی کجا: خواهش از پر گرم کرد زمزمه گوشم زیر

 . چی همه برای
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 . متواضعه انقدر که میدیم و فواد که بود بار اولین برای

 . نرو فقط گوشم در بزن بزن نکن ترکم نرو نبود میلت باب که گفتم چیزی بار هر:فواد

 . کردم حس گوشم الله روی و فواد لبای نرمی اروم که نگفتیم هیچی ثانیه چند

 .....مع من فواد: گرفتم فاصله کمی از بود من نوبت

 . اینجاس بیا حاال نبود تو تقصیر نگو هیچی هیسسسس:فواد

 . شیم اروم بزار بیا:کشید اغوش به منو تر محکم دوباره

 . داشتم احتیاج ارامش این به منم اره

 . بودم محتاج خیلیم بودم محتاج ارامش پر اغوش به

 . نیومدم بعدش روز عصرشو برای اینجا اومدم که اولی روز میاد یادت: گرفتم فاصله ازش کم

 . بره یادم اولمون دیدار میشه مگه«فواد

 از و کردم دراز دست بودی تو اومد ذهنم تو که چیزی اولین گرفت و چشمم قشنگ چیز یه بیرون رفتیم ها بچه با:من

 . باشه دستت همیشه میخواد دلم گرفتم برات اینو: برداشم رو شده پیچ کادو جعبه تخت کنار پاتختی رو

 . کنم دستم جعبرو این:کرد باز و کاغذ و گرفت رو جعبه خوشحال قیافه یه یا متعجب اروم

 . ایس جعبه تو اون منظورم مسخره:من

 . دید توش دستبندرو که کرد باز رو جعبه در اها:فواد

 .اومد خوشش کنم فکر

 . قشنگه خیلی ممنونم:فواد

 . بستم و دستبند پام رو گذاشتم و گرفتم دستشو ببندمش برات بزار:من

 . نکنم جداش خودم از هیچوقت که میدم قول:فواد

 . شد باز گنده لبخندی به لبم که بود قدری به حرفش شیرینیِ

 . نداره قابل:من

 . داره قابل خیلی هم چرا:فواد

 . من نه بودی مقصر هم تو تازه کنما اشتی باهات میام که بارمه اخرین:من کردم اخم افتادم چیزی یه یاد
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 . ختاندا باال شو ابرو یه و.  کنی اشتی من با که نبود دلت تو دل میدونم تازه وظیفته: گفت و زد شیطون لبخند یه

 بهواج احترامت و بزرگتری من از اینکه خاطر به من اوال: زدم خودش لبخند از تر شیطانی لبخند یه و کردم ریز چشامو

 . نکنی دق ذلتنگی از تا باهات کنم اشتی اومدم بودی دلتنگم میدونستم چون دوما کردم اشتی

 . عمرا من؟  کی:فواد

 ؟ نیستی چرا تنگته دلم لعنتی میبینم خواب دارم بازم:گفتم داغون خیلی صدای یه با و کرد ناالن قیافمو

 . خنده زیر زدم منم افتاد سرفه به گلوش شکست میداد قورت داشت که دهنی اب

 . شد خیز نیم روم تخت رو کرد پرتم و گرفت کمرم از که برم در پاشم اومدم بیاره جا حالمو که شد خیز نیم

 .ها شده خراب خیلی وضعت رفتم که وقتی از فواد ای:من

 . نزنی بیجا حرف دیگه که بدم نشونت خرابی وضع یه،  خراب وضعِ میگی من به ندیدی خراب وضع:فواد

 . بگیرم گازت تا کن کاری داری جرئت.  میکنی غلط تو: گقتم خنده با سرش تو زدم دونه یه مشت با

 .افتاد لرزه به وجودم بند بند همه ناجور بود کارساز تهدیدت وای؟بگیری گازم:فواد

 . بوسید خیس و ونرم گلوم زیر گذاشت و لباش شد خفه گلوم تو صدا فواد کار با که خنده زیر زدم بلند صدای با

 جلو بردم و سرم کوچولو یه منم جلود اورد سرشو بود وقتش اینکه مثل کردم نگاه چشاش تو اروم

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

 .دراومد اتاق در صدای تق تق

 سا خونه کسی مگه فواد:گفتم و گرفتم و دهنش جلو من که کیه بگه خواست و گفت مزاحمه چی هر به لعنت یه فواد

 ؟

 . میگیا راست: گفت و من سمت برگشت متعجب قیافه یه با اونم

 ؟ باشه میتونه کی یعنی:گفتیم هم با

 .بود قفل فواد اتاق در اوردیم شانس فقط

 

 . میکنه چی تو اون نی معلوم. کن باز رو وامونده درِ این هومن منم فواد بابا-

 .هومنه:فواد

 .نمیفهمیدم وگرنه گفتی شد خوب:من
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 قائم جا هی برو میکنه ید فکر قفله در که حالی در ببینه من اتاقه تو رو تو هومن این. نیست شوخی وقت االن ببین:فواد

 ؟ باشه کنم سر به دست اینو برم من تا شو

 .توکمد رفتم من پس دارم ای دیگه راه:من

 .داره لباس قدر چه لعنتی کردم جا و خودم زور به کمدش تو رفتم

 .تو پرید کرد باز و در تا کنم فکر

 ؟ میکنی چیکار اینجا سال:فواد

 . میاد ای زنانه عطر بو یه اینجا تازه خوبه احوالتم و حال خبریه: گفت دقیقه چند بعد هومن ولی شد چی نفهمیدم

 . احوالی و حال چه بابا نه:رفتم بند فواد جای من

 . اونه بوی بود زده عطر خودش به بیرون بره میخواست حرفا این از و کرد نصیحتم بود اومده مامان

 ؟اینجا اومدی چی برا حاال

 .... انگار هم تو رفته انی،  دختره اون که وقتی از پسر هیچی:هومن

 . شد قطع حرفش فواد سرفه با

 . میام االن منم بیار اب لیوان یه من برا برو:فواد

 . نذاشت کرم فوادِ ابن که بگه میخواست چی نبود معلوم

 بگه میخواست چی ببینم میذاتشی داری مرض:گفتم و دراوردم کمد تو از سرمو رفته هومن فهمیدم قدماش صدای از

 . موذی من برای میکنه سرفه الکی

 . بیرون بیا اونوقت رفت بزار بیرون نیار در سرمرتم دیگه راستی دیگه دیگه:فواد

 ؟ نیست خودت از جون تنگ جا کم اکسیژن میشم خفه اینجا دارم؟  میگی چی:من

 . کن قفل درم اتاقت برو هم تو پایین رفتم من بزار:گفت بعد و کرد نگام استیصال با

 . باشه:من

 . کردم قفل درو خودمو اتاقِ تو رفتم دقیه چند بعد منم رفت فواد دیم تا

 .رفت بعد و موند ساعتی نیم یه هومن

 . تق تق
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 ؟ کیه:من

 . دیگه منم؟  باشه میخواد کی:فواد

 .نشستم تخت رو رفتم و کردم باز و در

 ؟ داشت چیکار فوادکمیدونی

 . نه:من

 . پیچوندمش منم.  شه عوض هوات و حال بیرون بریم بیا میگه:فواد

 . میرفتی باهاش خب:من

 . خونه بمونی تنها تو اونقت:فواد

 . سراغم بیاد پسرم دوست میزدم زنگ ها بابا نه:من

 . شه دوست من با میاد کی اصال بود کجا پسرم دوست زدم مفت زر

 .نشنوما حرفا این از دیگه:هم تو رفت اخمش

 . نه هم کردم گوش تو حرف به هم یعنی این نگفتم چیزی همین خاطر به میشه دعواد باز بدم ادامه اگه میدونستم

 .ها ما هستیم ادمایی همچین یه بله

 .نخوردم چیزی حاال تا صبح از بخوریم چیزی یه بریم شو بلند: فواد

 .باد و برق سرعت به بریم بزن: دادم هول سرعت با و گرفتم رو ویلچرش های دسته رفتم خوبا بچه این مثل

 . اینجا از بریم بزن:فواد

 .سمتم برگشت. بگم رو اش بقیه من بود منتظر

 . نیستم بلد رو اش بقیه نکن نگام اونطوری:من

 . تکی خدا به: گفت و خنده زیر زد فواد

 .میدونم:گفتم بشنوه که طوری ولی اروم لب زیر منم

 .کرد نگام خنده یه با برگشت

 .دادم نشونش نیشمو منم

****** ************************************************** 
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 که گفت لب زیر چیزی و شد خوشحال خیلی فواد دادم رو همه سوغاتیای گذشته برگشتم که روزی از روز چند

 . نفهمیدم

 .ارایشگاه رفتم منم عروسی بریم قرارِ امروز

 من چی ولی کنه ارایش این منم داشت اصرار داشت مخصوص ارایشگر خودش ارایشگاه این نیومد من با جون شهین

 . زدم فنگ جیم

 . برام داد انجام هم دخترونه و مالیم ارایش یه بیاره در شرابی های تیکه موهام توی دادم و کردم فر موهامو

 . کمرنگ قرمز رژگون و قرمز رژ و ابی-سبز سایه

 . راضیم کامال منم و شده خوب خیلی خب

 و بخورم جم کنارش از ندارم حق گذاشته شرط برام البته بپوشم و لباس همین شد قرار فواد غرغرای به توجه بدون

 . کردم قبول نشکنه دلش اینکه خاطر به منم بیاد باید اونم برم میخوام که جا هر

 . خونه رفتم راست یه و کردم حساب و پول،  بودم نیاورده لباسمو

 . کردم پام کفاشمم و پوشیدم لباسمو و رفتم نبینتم فواد اینکه خاطر به سریع و تند

 . بودم راحت من و نداشت پاشنه اصال که بود این خوبیش خب

 . کرد جلب نظرمو یکی که خوبه کدوم ببینم کردم بو و عطرام یکی یکی و هام شونه رو ریختم و موهام

 هم طالیی - مشکی شال یه با بودم خریده تازه اونم که بلند مجلسی مشکی مانتو یه و کردم خالی خودم رو اونو

 . جون شهین پیش رفتم نکردم سرم ولی برداشتم

 . نشدی حاضر هنوز جون شهین:من

 . کن انتخاب بیا تو بندازم کدومو نمیدونم خوبم سرویس یه دنبال میشه تموم داره کارم چرا:جون شهین

 . دستش دادم و کردم انتخاب سرویس یه

 . خوبه همین اره مرسی:جون شهین

 . خواهش:من

 ؟ انداختی چیزی خودت: طرفم برگشت

 .  بابا نه:من

 . میکنه بیشتر و زن جلوه طال بنداز سرویسرو این بیا بیا:جون شهین
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 ودب شده کار سبز های زمرد روش و بود شکل قلبی که سفید طال سرویس یه کردم قبول نیاوردم نه حرفش رو دیگه

 .بود گردنبد و گوشواره و دستیند یه شامل که ام سایه و لباسم و چشام رنگ هم درست

 . نداشت نیاز چیزی دیگه بودم انداخته دستم انگشتر یه خودمم

 . بزنم فواد به سر یه دادم ترجیح منم لباساشه پرته جون شهین حواس دیدم من

 

 . میکنه چی تو اون نی معلوم. کن باز رو وامونده درِ این هومن منم فواد بابا-

 .هومنه:فواد

 .نمیفهمیدم وگرنه گفتی شد خوب:من

 قائم جا هی برو میکنه ید فکر قفله در که حالی در ببینه من اتاقه تو رو تو هومن این. نیست شوخی وقت االن ببین:فواد

 ؟ باشه کنم سر به دست اینو برم من تا شو

 .توکمد رفتم من پس دارم ای دیگه راه:من

 .داره لباس قدر چه لعنتی کردم جا و خودم زور به کمدش تو رفتم

 .تو پرید کرد باز و در تا کنم فکر

 ؟ میکنی چیکار اینجا سال:فواد

 . میاد ای زنانه عطر بو یه اینجا تازه خوبه احوالتم و حال خبریه: گفت دقیقه چند بعد هومن ولی شد چی نفهمیدم

 . احوالی و حال چه بابا نه:رفتم بند فواد جای من

 . اونه بوی بود زده عطر خودش به بیرون بره میخواست حرفا این از و کرد نصیحتم بود اومده مامان

 ؟اینجا اومدی چی برا حاال

 .... انگار هم تو رفته انی،  دختره اون که وقتی از پسر هیچی:هومن

 . شد قطع حرفش فواد سرفه با

 . میام االن منم بیار اب لیوان یه من برا برو:فواد

 . نذاشت کرم فوادِ ابن که بگه میخواست چی نبود معلوم

 بگه میخواست چی ببینم میذاتشی داری مرض:گفتم و دراوردم کمد تو از سرمو رفته هومن فهمیدم قدماش صدای از

 . موذی من برای میکنه سرفه الکی
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 . بیرون بیا اونوقت رفت بزار بیرون نیار در سرمرتم دیگه راستی دیگه دیگه:فواد

 ؟ نیست خودت از جون تنگ جا کم اکسیژن میشم خفه اینجا دارم؟  میگی چی:من

 . کن قفل درم اتاقت برو هم تو پایین رفتم من بزار:گفت بعد و کرد نگام استیصال با

 . باشه:من

 . کردم قفل درو خودمو اتاقِ تو رفتم دقیه چند بعد منم رفت فواد دیم تا

 .رفت بعد و موند ساعتی نیم یه هومن

 . تق تق

 ؟ کیه:من

 . دیگه منم؟  باشه میخواد کی:فواد

 .نشستم تخت رو رفتم و کردم باز و در

 ؟ داشت چیکار فوادکمیدونی

 . نه:من

 . پیچوندمش منم.  شه عوض هوات و حال بیرون بریم بیا میگه:فواد

 . میرفتی باهاش خب:من

 . خونه بمونی تنها تو اونقت:فواد

 . سراغم بیاد پسرم دوست میزدم زنگ ها بابا نه:من

 . شه دوست من با میاد کی اصال بود کجا پسرم دوست زدم مفت زر

 .نشنوما حرفا این از دیگه:هم تو رفت اخمش

 . نه هم کردم گوش تو حرف به هم یعنی این نگفتم چیزی همین خاطر به میشه دعواد باز بدم ادامه اگه میدونستم

 .ها ما هستیم ادمایی همچین یه بله

 .نخوردم چیزی حاال تا صبح از بخوریم چیزی یه بریم شو بلند: فواد

 .باد و برق سرعت به بریم بزن: دادم هول سرعت با و گرفتم رو ویلچرش های دسته رفتم خوبا بچه این مثل

 . اینجا از بریم بزن:فواد
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 .سمتم برگشت. بگم رو اش بقیه من بود منتظر

 . نیستم بلد رو اش بقیه نکن نگام اونطوری:من

 . تکی خدا به: گفت و خنده زیر زد فواد

 .میدونم:گفتم بشنوه که طوری ولی اروم لب زیر منم

 .کرد نگام خنده یه با برگشت

 .دادم نشونش نیشمو منم

************************** 

 که گفت لب زیر چیزی و شد خوشحال خیلی فواد دادم رو همه سوغاتیای گذشته برگشتم که روزی از روز چند

 . نفهمیدم

 .ارایشگاه رفتم منم عروسی بریم قرارِ امروز

 من چی ولی کنه ارایش این منم داشت اصرار داشت مخصوص ارایشگر خودش ارایشگاه این نیومد من با جون شهین

 . زدم فنگ جیم

 . برام داد انجام هم دخترونه و مالیم ارایش یه بیاره در شرابی های تیکه موهام توی دادم و کردم فر موهامو

 . کمرنگ قرمز رژگون و قرمز رژ و ابی-سبز سایه

 . راضیم کامال منم و شده خوب خیلی خب

 و بخورم جم کنارش از ندارم حق گذاشته شرط برام البته بپوشم و لباس همین شد قرار فواد غرغرای به توجه بدون

 . کردم قبول نشکنه دلش اینکه خاطر به منم بیاد باید اونم برم میخوام که جا هر

 . خونه رفتم راست یه و کردم حساب و پول،  بودم نیاورده لباسمو

 . کردم پام کفاشمم و پوشیدم لباسمو و رفتم نبینتم فواد اینکه خاطر به سریع و تند

 . بودم راحت من و نداشت پاشنه اصال که بود این خوبیش خب

 . کرد جلب نظرمو یکی که خوبه کدوم ببینم کردم بو و عطرام یکی یکی و هام شونه رو ریختم و موهام

 هم طالیی - مشکی شال یه با بودم خریده تازه اونم که بلند مجلسی مشکی مانتو یه و کردم خالی خودم رو اونو

 . جون شهین پیش رفتم نکردم سرم ولی برداشتم

 . نشدی حاضر هنوز جون شهین:من
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 . کن انتخاب بیا تو بندازم کدومو نمیدونم خوبم سرویس یه دنبال میشه تموم داره کارم چرا:جون شهین

 . دستش دادم و کردم انتخاب سرویس یه

 . خوبه همین اره مرسی:جون شهین

 . خواهش:من

 ؟ انداختی چیزی خودت: طرفم برگشت

 .  بابا نه:من

 . میکنه بیشتر و زن جلوه طال بنداز سرویسرو این بیا بیا:جون شهین

 ودب شده کار سبز های زمرد روش و بود شکل قلبی که سفید طال سرویس یه کردم قبول نیاوردم نه حرفش رو دیگه

 .بود گردنبد و گوشواره و دستیند یه شامل که ام سایه و لباسم و چشام رنگ هم درست

 . نداشت نیاز چیزی دیگه بودم انداخته دستم انگشتر یه خودمم

 . بزنم فواد به سر یه دادم ترجیح منم لباساشه پرته جون شهین حواس دیدم من

 . کردم وا و در اجازه بی و فواد اتاق به زدم سر

 . ببنده رو کراواتش میخواست و میکرد درست رو خودش داشت اینه به رو

 .در سمت برگشت در صدای با

  ـ ـــــــــــــــــــــــــ اوووووووووووفــــــــــــ

 . کرده چه ببین

 .میکرد نگاهم خیره،  جذاب لبخند یه با و بود انداخته باال ابروشو یه اونم

 . کنم فکر بپکونی خواهاتو خاطر میخوای؟  کرده چیه فواد ببین وای:من

 . شدی تحمل قابل تو،  من برعکس اما:گفت و خنده زیر زد

 ؟ چی یعنی تحنل قابل بدم نشونت عروسی رفتیم میخوای:گفتم و نشوندم پیشونیم رو اخم یه

 . خودش سمت کشید دستمو جلو اومد فواد

 . ویلچرش صندلی روی کذاشتم و کردم خم دستمو یه منم

 .فواد رو خم حالت منم و گرفته منو دست فواد دست خم
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 .ببوسمش میخوام البد و دارم نظر فواد به من میکرد فکر میشد وارد کی هر

 . میشه چی ببینی تا بکن کارو این داری جرئت:فود

 .بودش گرفته جدی خیلی فواد اینکه مثل ولی گفتم شوخی به حرفمو من

 .ببینیم تا بزار باشه:من

 . کنن اش دوره بیان دخترا تا نمیکردم ول تنها رو خوشگله این که من گفتم شوخی به البته

 . داشت دیگه های جذابیت کلی ولی بره راه نمیتونست و بود فلج که درسته

 . ابیش چشمای مخصوصا

 . شد بیشتر دستم رو دستش فشار

 بدتر نم نه ولی درمیاد صدام دخترا بقیه مثل بده فشار و من دست کرده فکر زدم لبخند بیارم ابرو به خم اینکه بدونه

 . کردم امتحان ورزش توی فشارارو این از

 .طرفم کرد پرت تقریبا دستمو و گرفت حرصش نداره پی در اونو پسند قابل العمل عکس هیچ کارش دید وقتی

 . میکنه رو کارش حضورم به توجه بی و من به پشت برمیگرده و یرخورده بهش االن میدونستم

 . بودمش شناخته دیگه

 . بستم رو کراواتش بگم چیزی اینکه بدون و زدم زانو اروم پاش کنار همین خاطر به

 . بود پوشیده طوسی خطای با صدفی کروات و سفید هن پیر یه با براق مشکی شلوار و کت یه

 . باال به رو بود زده موهاشم

 . خودت برا شدی دامادی:من

 . نداد نشون العملی عکس ولی

 . روش کردم خالی و اوردم خوشبو عطر یه رفتم

 . نمیگفت چیزی و بود نشسته مجسمه مثل اونم

 . بوسیدم گونشو و شدی تر جذاب حاال:گفتم لوند و اروم گوشش کنار شدم خم و کردم کاری دست موهاشو خورده یه

 . صورتش روی اومد محو لبخند یه کم کم

 .باشن شده حاضر حامدم اقا و جون شهین کنم فکر که بریم دیگه:من
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 .بوسید اروم و برداشت ویلچرش های دسته روی از دستمو که در سمت بدم هولش اومدم

 . بیا کنارم خانمی:فواد

 .بدی هولش تو نمیخوام اینکه یعنی این

 .بود باحال و سنگین المصب همچین اومد خوشم خانمی لفظ از

 . بزنه داد خواست نیستیم ما دید تا حامد اقا،  اومدن در اتاق از هم حامد اقا و جون شهین پاینن رفتیم تا

 . پشتتونیم بابا:گفت فواد که

 . بیافتید راه دیگه خب:گفت و زد لبخند یه و برگشت حامد اقا

 . رسیدیم 1/32 بیفتیم راه بود 1 ساعت االنم و بود باغ تو مراسم

 .اورد رو خودش مخصوص ماشین بیام خودم ماشین با من نذاشت فواد

 . مشکی خوشگل بنز یه

 . شدم سوار جلو کنارش رفتم

 . بود چی کار این از هدفش نمیدونم

 . برم جون شهین با میخواستم من چون

 . میومد ما با باید فوادم صورت این در مطمئنا

 . برید هم با مامان با و شما میاد من با انی بابا: گفت یهو اون ولی

 . بود چی کارش این منظوره کردم نگاهش خیره و برگشتم

 . نشست حامد اقا و جون شهین صورت رو دار معنی لبخند تا دو کارش این با

 . داره منظوری کارش این از فواد میدونم ولی شدم سوار و نگفتم چیزی من

 . بودم ساکت باغ به رسیدن تا

 واسمح چون بودن کیا نفهمیدم اصال کردیم علیک و سالم ادم تا چند با باغ سمت افتادیم راه و شدیم پیاده و رسیدیم

 . بود کسی منتظر انگار بود فواد به همش

 . کی بدونم کنم فکر من و
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 چی امشب ببینم تا کنم دور خودم از افکارو این کردم سعی نکرده فراموشش هنوز یعنی چی یعنی اخم شد قیافم

 . میشه

 . نشستیم بود ارکست وسایل تر اونور کمی پایینش که سکو یه باالی که میز یه روی رفتیم

 . شدن صحبت مشغول خودشون که حامد اقا و جون شهین

 . بزنه سر باشیم ما که میزباناش به تا بود نیومده هنوز مجلس صاحب االن تا

 . کنی من صندلی نزدیک و صندلیت میشه:گفت اروم و گرفت و دستم فواد

 . نیست من ضرر به مطمئنن نقشه این و سرشه تو شومی نقشه بودم فهمیده دیگه

 . چسبوندم بهش صندلیمو کامل حرفی هیچ بدون و میل با منم پس

 فهومینام های شکل کشیدن مشغول دستش یکی اون با و گرفتش ترم محکم بلکه نکرد رها بود دستش تو که دستم

 .شد دستم روی

 ؟ ساکتی چته فواد اقا:من

 . بترکونم میخوام طوفانه قبل ارامش این:فواد

 . فهمیدم اول همون از فهمیدم:من

 . کنی کمکم ازت میخوام فکرمه تو چی بدونی کنم فکر باهوشی میاد خوشم:گفت لبخند با و سمتم برگشت

 . نیست حواسش دیدم کردم جون شهین به نگاه یه

 .بدجور اتم پایه:فواد صورت تو بردم و صورتم نبودن همه اصال هم بیقه

 . نمیبود ما به اونا حواس باید که کنه کاری میخواست اونم مطمئنن کرد جونان شهین به نگاه یه فواد

 .بوسید خیس و اروم و گلوم زیر و کرد خم سرشو کمی

 . ببوسه خیس که کارشه کنم فکر

 . کرد برخورد عصبانی امه خوشگل دختر یه نگاهِ با نگاهم که طرفشون برگشتیم زن یه صدای با

 . شده شروع نقشم فهمیدم

 . شدم بلند و زدم بهش چشمک یه بفهمه فواد فقط که طوری نامحسوس و برگشتم

 . کردیم علیک سالم نفر سه با
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 .نـــــــــــــــــــینا و اش خاله شوهر فواد خاله

 .نبود اینطوری دخترش راجب نظرم ولی بود خوبی ادم اش خاله

 . لوند و بود زیبا نینا

 . برده باال و پهن ابروانی داشت کشیده تیره ای قهوه چشای بود پوشیده فاخر و بلند لباس یه

 منم و بود زده خطش فواد شکر رو خدا و بود پسری هر ارزوی که تموم چی همه دختر یه بود خوشگل دهنشم و لب

 . نداره موجود این به حسی هیچ فواد که بودم مطمئن

 . میشه کیتون خوشگله خانم این ببخشید جون شهین:پرسید اش خاله

 . نگفتم و نسبتم ولی بودم کره معرفی و خودم قبل

 . بگه چیزی اومد جون شهین تا

 .هستن من دختر دوست ایشون:گفت زود همه از تر زرنگ فواد ولی کردم باز دهن من

 . بگم چیزی چنین نمیخواستم من دیگه موند وا دهنم

 . داشت ای نقشه فواد البد خب ولی

 . کاشتم روش فریبنده لبخند یه و بستم و دهنم نشه بازی ضایه اینکه خاطر به

 . نگفتم چیزی هم اونا که اورد شانس گلف توپ قد بود شده هم حامد اقا و جون شهین چشای

 .خشمگین یکی و بود متعجب اونا از نفر دو قیافه

 . لبم روی نشوندم مسخره لبخند یه

 . پوزش تو بود خورده بد

 . دختره این بود اومده بدم چه ببین و من

 . نشستم و گفتم ای اجازه با و شدم خسته بودن پا سر از دیگه

 . فواد و من روی روبه درست ما پیش نشست دلتنگی رفع دلیل به نینا ولی فوادرفتن خاله شوهر و خاله

 . بکنه کاری یه میخواد کرمک این فهمیدم

 . شدم حرفاش پذیرای اماده و کردم نگاه چشاش تو و زدم گنده لبخند یه منم

 . میبارید حسادت چشاش از
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 .خدا به واال کردی ولش چرا میخواستی ابنو که تو بدبخت بگو خب

 . بود نکرده ولی شدنم بلند موقع که رو دستم فواد

 . گذاشت میز رو و خوردمون گره دست همین خاطر به

 .بود انگشتر فواد انگشتری انگشت هم و من انگشتری انگشت هم بود این خوبیش

 .بود چشم تو کامل ها حلقه این برق و

 این که برقی و بود انگشتر توش فواد دست یکی اون انگشت هم من انگشتری انگش هم میاد خوشم میز روی گذاشت

 .یود کننده خیره دشت حلقه دو

 .شدید اشنا هم با کجا شما بپرسم میشه:نینا

 .کردن ترک رو ما هم حامد اقا و جون شهین حین همین در

 .شد بیشتر دستم روی دستش فشار فواد

 .گفتم خونسردی با نکرده و سوال این و اینجا فکر بودم مطمئن زد بهم لبخند یه اونم کردم یهش نگاهی

 ؟فواد نه مگه نمیره یادمون کدوممنون هیچ وقت هیچ که طوری به بود قشنگ خیلی اشناییمون فواد و من:من

 .دلم عزیر اره:فواد

 .شم خبر با مهم واقعه این از منم تا طوری چه بگی میشه:نینا

 . خنده زیر زدم بعد و نمونی خماری تو وقت یه میگم حتما بله:من

 .خندید و برگردوند روشو فوادم

 .گلها جشنواره بودن اومده که میشناسیدش همون دوستش با فواد روز یه:من

 .بود میبینی االن که همینطور فواد من دست کنار

 . بره شد قرار و زد زنگ هومن گوشی نبود باهام کسی و بودم تنها من

 . بمونه میخواست فواد

 . یادمه و روزشون اون مکالمه قشنگ رفت و نکرد مخالفتی هومن

 رادیا غیر کارم این و نبود حواسم فواد سر باالی گرفتم و دستم دستم رو ریخت و شد اب بود دستم بستنی من بعد

 .بود
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 .کردی چیکار ببین و من؟  کجاس حواست خانم ای ای:فواد

 . بودم نشده فواد خوشگله چشمای متوجه موقع اون تا من

 . ریخت دلم چشماش دیدن با که بگم چیز یه تا برگشتم

 .ماسید دهنم تو حرف رفتم بند دیدم رو خوشگلش و سرسبز چشمای وقتی منم:داد ادامه فواد

 . متاسفم ببخشید:دادم ادامه من

 . شدیم محوطه وارد و گرفتم رو ویلچرش و

 ...... دستمال با

 حاال تا که اومد وجود به وجودم تو حسی لرزیدم خورد سرم به دستش وقتی.....کرد تمیز و سرم دستمال با:فواد

 .بود نیومده

 .بودیم شده غرق هم نگاه تو که میگفتیم حینی تو داشتیم رو اینا همه

 . شم اشنا باهاتون بیشتر میخوام خانم ممنونم گفت فواد:من

 اخ..... نمیکردم پیداش دیگه من و میرت اگه بدم دست از و شیطون بچه دختر این نمیخواستم میگه راست اره:فواد

 . میمردم نگو

 .عزیزم همینطور منم: اش گونه رو گذاشتم دستمو

 . چیرو مه گفتیم و نیاورد طاقت دلمون باالخره تا گردیدیم بیرون رفتیم هم با بعد به موقع اون از:من

 . بنده نفسش به نفسم حاال تا موقع اون از:فواد

 . بگیریم هم از و نگاهمون تونستیم سختی به

 . نیست کال نینا دیدیم برگشتیم

 ؟ رفت کی:من

 ؟ شد چی نغهمیدم شدم خوشگل چشه دوتا محو نمیدونم:فواد

 .لرزید هزارم بار برای باز قلبم شدم داغ

 تمحرک این با کردم نگاهش و کردم کج سرمو دهنش سمت بردم و کردم تیکه و برداشتم موز یه و زدم بهش لبخند یه

 .سمت یه به ریخت موهام

 . انگشتام به کشید رو زبونش اروم و خورد دستم از و موز
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 . کشیدم سر و ریختم خودم برا اب لیوان یه و کشیدم و دستم سریع اوردم کم نفس دیگه

 . میکنه نگاه محبت با فواد دیدم برگشتم

 . بده تحویلش نداشتم لبخند جز چیزی باز منم

 .ما طرف میاد داره باز نینا نگا فواد:من

 . بهم بزنه و خواهرش عروسی امشب داره قصد کنم فکر:کرد نگاه زدم اشاره ابرو با من که جایی به و برگشت فواد

 . گفتی اخ:من

 . نشست کنارمون اومد نینا

 . رفتید چرا نبودید ما اشنایی شنیدن مشتاقه مگه شد چی:من

 . بزنم علی نامزدم به سر یه گفتم همید نگاه غرق خیلی شما دیدم:گفت بعد شد سفید و سرخ خورده یه

 .کرد نگاش خونسرد و تفاوت بی هم فواد.  کرد فواد به بدجنس نگاه ی بعد

 رتذک بهمون هی بیشتریا البته میشن غافل دنیا از میبینمشون وقتی شدم فواد ابی چشای غرق باز من وای ای:من

 . نیست خودمون دست کنید باور ولی میدن

 ....... هم نگاه تو میشدیم غرق نبود اولمون بار واقعا و.... نیست اولمون بار اینکه یعنی این

 ......نامزدِ قبال من میدونستید:نینا

 اشهب من برا که حالشه و اینده مهم هست چیزی یه کسی هر ی گذشته تو نیست مهم بودید فواد نامزد میدونم بله:من

. 

 . تو با فقط ولی هستم هم همیشه....... هستم من باشی تو تا عزیزم.  خانمی:فواد

 . فرستادم براش بوس یه و کردم غنچه لبامو و زدم بهش چشمک یه

 . من شیطون:گفت لب زیر و پایین انداخت سرشو و گرفت خندش

 .بفهمه نینا که گفت جور یه مطمئنن

 . شه درشت این از بیشتر که نداشت جا بیچاره نینا چشای

 .کرد رعایت رو چیزایی یه باید ایرانه اینجا عزیزم:نینا

 .زد واضحی و دار و صدا پوزخند فواد حرف این گفتن با
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 . دهب انجام و کاراش زیرکی زیر که نیست بقیه مثل اِ رو کاراش همه من انی بزنید شما نباید و حرف این خانم نینا:فواد

 ؟میزنی حرف چی از:پرید رنگش

 .میگیرید خودتون به که بودم شما با من مگه:فواد

 .رفت و زد صداش یکی اورد شانس که بگه چی موند

 ؟ندارم خبر ازش من که افتاده اتفاقی؟  فواد چیه قضیه:من

 .میگم.... میگم بهت زوده حاال کن صبر:فواد

 .چی هیچ.... نمیگه هیچی نخواد خودش تا مطمئنن ندادم ادامه دیگه منم

 . خورده یه برقصم برم من رفت سر حوصلمون خب:من

 . میشی چی ببین تا وسط برو شو بلند داری جرات: کرد اخم و سمتم برگشت

 . رفته سر حوصلم خب با:من

 . بگذرون بد من خاطر به و امشب یه حاال:فواد

 هم برقصم من میذاشت اینطوری هم وسط میبردمش و میگرفتم دستشو شک بدون برقصه میتونست هم فواد اگه

 .میرقصید خودش هم بود راحت خودش خیال

 چشم:گفتم خنده با و زدم چشمک یه بهش عوضش در و نکردم اصراری منم پس نمیتونست که االن خب ولی

 . هانــــــــــــــــــــــی

 .شدیااااا رودار خیلی:خنده زیر زد

 .نداری لیاقت کوفت:ورچیدم لبامو

 . نکن اینجوری لباتو دیگه کشید و گرفت مو ورچیده لبه دستش با

 ؟چرا: حالت همون با من

 . خودته نفع به بده گوش میگم چی یه را به چسبیده چ چون:فواد

 .هااااااااا بابا خب:من

 هرز بخواد ببینه مارو بعد سری اگه مطمئنم ولی نیومد ما طرف هم نینا دیگه و نیافتاد خاصی اتفاق عروسی اخر تا

 . بریزه

 . میکنم استفاده اصطالحاتیم چه
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 .نامردی خیلی تو اه.  دیگه بده گاز:من

 .شی اینا مامان ماشین سوار بری کنار بزنم نمیخوای هست که همینه:فواد

 .میان دارن تر کند ما از اونا دیدم کردم نگاه یه

 نمیده گاز خورده یه هم حاال،  کردم راضیش زور به من ولی بیاد نمیخواست فواد اومدن هم همه و بود گردون عروس

 .مگش ویز ویز صدای مثل که پخشم صدای

 .....فو:من

 .اومدم زور به هم همینجا تا نزن حرفشم نه:فواد

 .کنار بزن:من

 . شم پیاده بود منتظر من طرف بود برگشته اونم طرفش برگشتم شم پیاده اینکه جای به کنار زد

 . بوسیدم کنه برخورد لبش به لبم که این بدون و لبش کناره و سمتش شدم خم

 . داغ و عمیق انرم

 . میکنم خواهش: ورچیدم باز لبامو و گرفتم فاصله کمی ازش

 .کرد تغییر یهو بدنش دمای،  نفساش ریتم،  نگاهش نوع

 . نیست نفعت به گفتم:گفت لب زیر اروم و صورتم طرف دو گذاشت و دستش

 .لبام رو گذاشت لباشو.  گرفتم اتیش،  بود اش دقیقه یه برا،  سوختن.................  و

 .میکرد بازی لبام با،  میداد حرکت لبام روی اتیشیشو لبای

 .دادم جواب دلچسبش بوسه این به و کردم حلقه گردنش دور محکم دستامو.  چرا و شد چی نمیدونم

 .اشهب اینطوری عشقم از بوسه اولین نمیکردم فکر اصال اون از بدتر و باشه احساس از پر بوسه یه انقدر نمیکردم فکر

 .کرد و جدا لباشو نرم و اروم

 .نکرد جدام ولی

 .. بغلش تو کشیدم و دورم کرد حلقه دستاشو محکم

 . کنم کنترل و خودم نتونستم.  ببخش منو:فواد

 .کرد ویروون ارزوهامو کاخ ی همه بعدیش ی جمله با که نداره اشکال اصال میکنی خواهی عذر چرا بگم خواستم
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 . همیشه برای کن فراموش منو کار این رو لحظه این رو بوسه این:فواد

 . شدم داغون بود ثانیه یه برای نه شکستم

 . عقب کشیدم یخی و سرد شچایی با تفاوت بی و خودم

 . شدم مطمئن حرفش این با نبوده بیشتر هوس یه

 ؟دادم جواب اش بوسه به چرا

 . نمیدونم خودمم جوابشو

 . بستم چشمامم و صندلی به دادم تکیه سرمو

 . خونه برو:من

 ........ا:فواد

 . خونه برو فقط هیششششش:من

 . کارتو میکنم فراموش رو لحظه این میکنم فراموش تو بوسه میکنم فراموش

 ...........وقت هیچ...... شکستیم که نمیکنم فراموش ولی

 . نذاشتم کنه جبران طور یه و کارش و بده توضیح خواست چی هر

 .نکردم معطل رسیدیم تا

 . اتاقم تو اومدم و ام خسته خیلی گفتم برگردم اینکه بدون کرد صدام

 . نبرده خوابم ولی میگذره اتفاق اون از ساعت سه االن

 . میشم لذت غرق میکنم فکر بهش وقتی بزنم گول نمیتونم که و خودم شده حک جورایی یه ذهنم تو

 وشه روی از من برای هم بوسه اون کنه فکر اونم که کنم رفتار طور یه باید بیارم فواد و خودم روی به دیگه نباید ولی

 .دیگه چیز هر از نه و عشق نه بوده

 .برد خوابم و شد گرم چشام کم کم

 . کردم برخورد باهش عادی خیلی بود فواد دیدم که رو کسی اولین شدم که بیدار صبح

 . نمیدونم و دلیلش من و بود ریخته بهم بدجور اون ولی

 . میشه مربوط دیشب به چیه هر
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 . مهمه دیشب کجای ولی میشه مربوط دیشب به معلومه خب من کلیم عقل چه

 . نخورده هم صبحانه عصبیه و میره ور گوشیش با هی داره اونم و نشستم کنارش االن

 ؟ میرسی نظر به نگران خیلی؟  شده چیزی:  کنم نگاهش اینکه بدون میخوردم اب داشتم

 . نگرانیه از پر توش بود معلوم کامال که زد لبخند یه طرفم برگشت فواد

 .....دیشب که اینه منظورم....  دیشب انی: و کرد من من خورده یه

 . زدم بهش لبختد یه و کنیم فراموشش دیگه بهتره نشدم ناراحت نه:من

 .بود خند زهر تا صد از تر بد لبخند این میدونم کس هر از بهتر خودم ولی

 ؟ چته ببینم بگو نیست دیشب اتفاق خاطر به فقط تو نگران چهره ولی:من

 برم اج این از شم دور دارم نیاز خرابه خیلی حالم بدون فقط.  بگن نمیتونم که نپرس و دلیلش خرابه خیلی حالم:فواد

 . برم فقط

 . فواد مشغولی دل بردن بین از برای راه بهترین این ذهنم تو زد جرقه یه

 . مبری شنبه یک میشد که فردا پس نه فردا برای شد قرار و کرد قبول و اومد خوشش خیلی که ظاهرا گفتم بهش بود

 . نمونه عقب هاش برنامه از فواد که کرد معرفی یکی به مدت اون برای مارو هم دکتر و زدم زننگ هم دکترش به

 . دارن کار حامد اقا و جون شهین چون بریم فواد و من فقط شد قرار و رسید فرا موعود روز

 . کردیم خدافظی همه از و بستیم چمدونامونو

 ایدب البته بود نشسته فائزه دل به جور بد هم هومن و بودن شده صمیمی خیلی فائزه و هومن که بود این مهم مسئله

 و یبین شرقی کامال و مشکی ابرو و چشم پسر یه همینطور هم هومن و بود زیبایی و خوشگل فرد فائزه میبود اینطور

 .میومد خوشم بودم فائزه جای منم جذاب کامال فردی و متناسب لبای

 .دارم دوست ها مشکی از بیشتر هارو رنگی و بوده رنگی های ادم به گرایشم همیشه من البته

 و اب تا شمال بیایم مدت یه برای شد قرار است خراب بسی فواد حال دیدم وقتی کجا بریم قراره نگفتم راستی

 . شه عوض هوامون

 . میکنه رانندگی داره فواد و راهیم تو االنم

 . کردم قبول بدخلقی با منم و فرمون پشت بشینم من ه نذاشت باز
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 ویالی بریم بود قرار فواد خود ویالی رامسر بریم قراره سبزه سر و خوشگل خیلی چون دارم دوست خیلی رو اینجا من

 . خودش ویالی میریم گفت بهم شدیم ماشین سوار که این از بعد فواد ولی جونان شهین

 ؟فواد:من

 ؟جانم:فواد

 ؟ بزارم اهنگ یه میگم:من

 منم تا بزار خوب اهنگ یه ولی بزار دیگه خودته به پس میذاری که نذارم بگم اهنگ با مارو کشتی که هم تو:فواد

 .بیاد خوشم

 ..... ادام:من

 . بزار ایرانی ازش نمیاد خوشم صداش اون با چیه اون نه:فواد

 ......حاال ولی میکرد کف صداش شنیدن با که قبال نمیاد خوشش شده چی

 . خدا به واال مارموزن مردا این قدر چه

 . باالخره کرد استپ اهنگ یه روی و کرد اونور و اینور خورده یه ببینم بذار یکی تو حاال میذارم اهنگ همیشه من:من

 کم کم داری

  کم کم داری

  کم کم داری کم کم داری

  میخونه چشام از چشمات داره

  خوبه چی همه هستی وقتی میدونه

  فهمونه می بهم حست داره

  میکوبه چی واسه دلم میفهمم دارم

  آتیشم میزنن که چشمات واسه

  میشم تنها نیستن وقتی اشکاش واسه

  میکنم حسش روزه چند که عشقت واسه

  میشم عاشقت کم کم دارم انگار
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  پیشم باشی میدی عادتم کم کم داری

  میشم راضی بودنت به دارم

  میدی یادم تو داشتنو دوست کم کم داری

  میشم دیونه نباشی کم کم

  پیشم باشی میدی عادتم کم کم داری

  میشم راضی بودنت به دارم

  میدی یادم تو داشتنو دوست کم کم داری

  میشم دیونه نباشی کم کم

  آروم حرفات تاثیرمیذاره داره

  زیربارون بغلت گوشم توی

  باشه رفتن از حرفی میشه مگه

  دوتامون هر پای گیره دیگه

  باشه دیونه باتو قلبم وقتی خوبه دنیا باورمیکنم دیگه

  باشه میتونه ترازما عاشق کسی مگه لبامه رو لبهات وقتی

  پیشم باشی میدی عادتم کم کم داری

  میشم راضی بودنت به دارم

  میدی یادم تو داشتنو دوست کم کم داری

  میشم دیونه نباشی کم کم

  پیشم باشی میدی عادتم کم کم داری

  میشم راضی بودنت به دارم

  میدی یادم تو داشتنو دوست کم کم داری

  میشم دیونه نباشی کم کم
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 ( حیدری منصور از کم کم)

 .اومد خوشمون ای سلیقه خوش نه:من

 . مادام. و ادام بدم گوش میدی گوش تو که پرتایی و چرت این از ام تو مثل من کردی فکر چی پس:فواد

 . نمیکنم قبول من بگی هم چی هر دارم دوستش هم خیلی من بعدم میشه مربوط هم کسی به مهمه خودم نظر:من

 . نهایت بی تا داد گاز حرصش از

 . رسیدیم ساعت چن بعد

 رس عالمه یه وسط بزرگ میخواد دلت تا ولی بود خارجی فیلمای تو های کلبه این مثل مدلش خوشگلی ویالی چه وای

 . سبزی

 . شده تر خوشگل اومده هم بارون خوشگله اینجا چه وای:من

 . که نیست خوشگلی این به اینا مامان ویالی دارم دلیل اینجا بیایم میگم وقتی:فواد

 . چلغوزش ویالی از میکنه تعریفی چه حاال خب:من

 . مال سر تو بزنی باید کنی کم رو برای ولی بود خوشگل هم خیلی میگم چرت البته

 . روداری خیلی: باال انداخت هاشو ابرو دوتا خنده با و سمتم برگشت

 . خنده از ترکید که کردم نازک براش چشم پشت یه منم

 .ردک باز و در یکی مین چند بعد و زد بوق یه بودم شدم مسخره خیلی کنم فکر نمیومد من به تیریپا این از کال چون

 . کنه امداه رو ایتجا که بود گفته اینجا سرایدار به ظاهرا بودم گفته بهش که وقتی اون از فواد بود اونجا سرایدار

 . دختره خونه فرتادش و کرد مرخص کال هم سرایداره خود

 . ویال سمت افتادم راه و برداشتم رو چمدونا

 . بود چوب خود و چوب طرح همش خونه خورد صورتم به گرما از موجی کردم باز که و در

 . بود قشنگی ویالی

 ؟ کجاست من اتاق بعد قشنگه خیلی اینجا که این اول فواد:من

 . کن قبول چرا و چون بی دارم درخواست یه ازت:گفت و دزدید و نگاش خورده یه....بعدم باالست اتاقا که این اول:فواد

 ...همین که نمیشه خب:من
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 . میکنم خواهش:فواد

 ........... بگه نه و کنه نگاه چهره این به میتونست کی اخه کردم نگاه مظلومش قیافه به

 . بگو خب:من

 ؟ قول:فواد

 .قول:من

 . بخوابی من پیش باید فقط اینجاییم که مدت یه این:فواد

 . اخم شد بعد پایین اومد بعد باال رفت ابروام اول

 . االنش به نه شبش اون حرف به نه.  داشت کارش این از منظوری چه

 . نه: من

 . دادی قول کرد اخم فواد

 . دادم قول چرا که نگفتم قول گفتم فقط من:من

 پیشش ممیرفت چرا و چون بی بود که قبال نکنی اذیت و من باشی تو تا فواد اقا اونشب تالفی اینم شد غمگشن قیافش

 . نچ حاال ولی

 ماون قوی احتمال به باز که دری یه سمت کرد حرکت حرف بی طفلی سوخت دلم دیدم و خوردش شکست قیافه وقتی

 . فواد برای بود اسانسور

 . باال رفت و شد سوارش

 هیچ نمیشد خوب بیچاره این بدتر اینجوری شه عوض هوامون و حال که اینجا بودیم اومده ما نبود تالفی موقع االن

 . میشد دپرسترم

 . امد خوشمان بود جال بسی مشکی و سبز رنگ به اتاقی یه تو رفتم و برداشتم رو وسایال

 . چیدم اونجا و وسایلم

 . پوشیدم هم مشکی رنگ به زانو باالی تا کوتاه شلوارک یه با مشکی و بنفش رب سه استین یه بود خوب هوا چون

 . بیابم و فواد تا اتاقا سمت رفتم و کردم ارایش خورده یه
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 دبو دستشویی کردم باز هم رو بعدی اتاق بود قشنگ اونم شیری و ای قهوه اتاق یه نبود کردم باز و اتاقم از بعد در

 فواد هک بود اتاق تو هم نفره دو تخت یه بود سفید و سرخابی های رنگ از ترکیبی که بزرگ اتاق یه کردم باز رو بعدی

 .بود خوابیده روش در پشت

 ؟ اومدی گفت ناباوری با و سمتم برگشت اومدم من فهمید برگشت تخت حرکت از خزیدم پتو زیر روم کنارش رفتم

 . صورتش رو شدم خیز نیم جورایی یه و چونه زیر زدم دستمو

 . میشی تسلیم زود انقدر همیشه:من

 وت کشیدم بعد و شی معذب زیاد اصرار با نخواستم: کردم حس کمرم روی و دستاش حرکت بعدم و زد گنده لبخند یه

 . بغلش

 .پوشوند صورتمو فواد لبخند از تر گنده لبخند یه

 دبای گل عطر جای به وگرنه حمام رفتم صبح همین که اورد شانس میکشید عمیق نفس و موهام تو بود برده سرشو

 . میکرد استشمام رو چربی و عرق بوی

 برد خوابم و شد گرم چشام سرم روی نفساش داغی و کمرم روی دستش های نوازش خاطر به کم کم

******* *************************************************. 

 . کردم نگاه بود بغلم تو که داشتنی دوست موجود این به

 عشق مببوس دیگرو یکی و بشم عاشق دوباره نمیکردم فکر روزم یه حتی.  میبوسیدمش نباید کردم چیکار اونشب من

 . وجودم همه قلبم از جدا میکنه تسخیر قلبم تو چیرو همه داره جدید عشق این ولی نکردم فراموش بچگیهامو

 ..... داشتمه اون به که حسیه همون طورایی یه اشناس حسم این

 . یوفتهب اتفاقی گوگولیم برای نمیخوام کنم اقدام بعد بدم سروسامون کارام به باید بگم بهش چیرو همه که زوده االن

 ..... گرفت خندم گوگولی لفظ از

 .کرد اخم که میدید چی خواب تو نبود معلوم کردم شیطونش صورت به نگاه یه دوباره

 . زدم بوسه ابروهاشو بین و پایین بردم سرمو اروم

 .....من شادی بانی باشه خندان صورتت باید همیشه

 ..... میخوام معذرت شب اون خاطر به کردم زمزمه گوشش در اروم
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 رو چی همه مناسب فرصت یه سر میخوام بعدم بگم بهش چیزی نمیشد روم ابنکه اول نمیشه حالیش که میدونستم

 .....چیرووو همه کنم حل

 ....رو همه میکنم جبران دادم قول خدا و خودم به ولی شکستمش جورایی یه و زدم حرفی بد شب اون که میدونم

 محبت جز به صورتش تو هیچوقت..... نبود دختری همچین انی اومد بدم خودم از دیدم چشاش تو و خشم اتیش وقتی

 .نمیدیدم چیزی شیطونی و

 بفهمم تا کن نگام دیگه باز یه فقط لعنتی کردم غلط بزنم داد خواستم داد تکیه صندلی به و سرش و نداد جوابمو وقتی

 . نکردم ناراحتت

 . انداخت بهم ای دیگه نگاه انی نه بگم چیزی تونستم من نه ولی

 . پیوستم انی به منم و شد گرم چشام کم کم دیگه

*************************** 

 خندم تشبیهاتم از خواب کیسه عین بود نرم و گرم چه بغلش المصب بغلشم تو هنوزم دیدم کردم باز که و چشام

 . گرفت

 . خنده زیر زدم بگیرم خودمو جلو افکارم خاطر به نتونستم دیگه

 . کرد باز و چشش یه خندم صدای از فواد

 ؟ میخندی چیه.  شیطونک سالم:فواد

 . دیگه دیگه: ریختم بهم و موهاش تو بردم و دستم و کردم تر بلند خنده یه من

 . شم بلند که شدم مجبور بودم بغلش تو چون منم نشست و شد بلند فواد

 . میخندیدی چی به ببینم بگو نیست حالیم دیگه دیگه من: گردنم تو برد سرشو

 .نوموگمممممممممممم:من

 . اره نمیگی که:فواد

 . دادنم قلقلک به کرد شروع بعد

 . بگو میگفت فواد حینم همین در

 .نمیگم میگفتم داد با منم

 . کنی اعتراف تا میدم قلقلکت انقدر حاال:فواد
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 . میگم میگم باشه نه خدا رو تو:  داد با من

 ودتخ باشه بزنی گول و من میخوای:گرفتم باز که برم در و بیرون بیام بغلش از اومدم تا کشید دادن قلقلک از دست

 . خواستی

 . میگم باشه نه: گرفتم دستاش مچ از سریع

 خواب از میدونی:باال گرفتم سرمو و بغلش تو خزیدم کنم خرش بیشتر معروف قول به و کنم ناز بیشتر اینکه خاطر به

 ؟ بود چی رسید ذهنم به که چیزی اولین شدم بیدار

 ؟بود چی:فواد

 . نرم و گرم خوابه کیسه عین بغلت:من

 . لبش رو نشست لبخند یه اخرم در و پایین اومد بعد باال رفت ابروهاش اول

 . من گوگولی:فواد

 . بوسید پیشونیمو و شد خم اروم

 . ارامش از پر خوب حسای از شدم پر

 . گشنمه.  بخوریم چیزی یه بریم شو بلند:من

 . چنده ساعت ببینم بزار:فواد

 . کرد ساعت به نگاه یه

 . 9 ساعت اوففففف:فواد

 .اصال میبره خوابمون نظرت به میگم:من

 . خوابیدیم زیاد خیلی نه:فواد

 .بیاد میخواد بارون قوی احتمال به گرفته ابر هم هوا:من

 . کنیم درست هم با چیزی یه بریم شو بلند:فواد

 . اشپزخونه رفتیم و شستیم و صورتامون و دست و شدیم بلند

 . کنیم درست چی خب:من

 .بردار و موادش کنی درست میخوای چی ببین کنه پر و یخچال بودم داده:فواد
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 ؟ میخوری بادمجون کشک:من

 . دارم دوستش اتفاقا اره:فواد

 . کنیم درست بریم بزن

 . بابا بریز اندازه به میکنی خالی همینجوری چرا نریز فواد:من

 کشک تو هم خیلیییییی دیگه ولی کشکم عاشق خودم من میریزه کشک میاد دستش تا هی فوادم این اخراشه تقریبا

 . داره ای اندازه یه چیزی هر نمیده مزه بادموجون

 . کردم تزیینش داغ نعنا و داغ پیاز با هم بعد و وریاااا فریگو این از دونه یه تو ریختمش

 . مین دو وایسا: من

 . برداشتم رو بربری نون یخچال توی از و رفتم

 . بده مزه این با کنم فکر:من

 . اشپزخونه میز توی چیدم و اوردم و کردم گرم رو نونا

 . میده مزه بیشتر تره کوچیک هم میزش اینجا:فواد

 . کردیم خوردن به شروع هم کنار نشستیم و چیدیم و میز

 .هااااا منه زحمات نتیجه همش.  اس خوشمزه چه اوووووم:من

 . ریختم زاید و کشکش من که اینه خاطر به خانوووم نخیرم:فواد

 . بود من خاطر به نخیر:من

 . من:فواد

 . من نخیرم:من

 . میکردیم دعوا داشتیم ها بچه مثل

 .ما تو نه من نه نخیرم:فواد و من

 . قهقه شد لبخندمو بعدم و زدیم لبخند بعد و کردیم نگاه هم به ثانیه چند

 .موندیم بچه هنوز که الحقا:فواد

 . دادیم ادامه خوردنمون به کل کل و بخث بدون دیگع
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 . میداد داشت قشنگ فیلم یه TVپای نشستیم و کردیم جمع و میز

 . کناری مبل رو بشینم اومدم

 . اینجا بیا نه اونجا:گفت و کرد اشاره پاهاش به فواد که

 . پاهاش رو انداختم شو یکی دوشش رو انداختم یکیشو ارودم پتو تا سه یه رفتم

 . خوابیدم کاناپه رو و پاهاش رو گذاشتم و سرم خودمم

 . بودم اورده قبلش خودم بود چیزا این از و خراکی و چیپس و دلستر از پر میزم رو

 دارم دوست ترسناک فیلم منم بود قشنگ میداد ترسناک فیلم یه داشت میومد خوابمون هم خیلی و بود 8 ساعت

 . باشه هم مطلق تاریکی که مخصوصا برمیگردم و میرم سکته مرز تا یعنی بخوابم بخوام بعد نکنه خدا ولی

 . هست هم امن که اینه همه از تر مهم،  نرمه و گرم جام االن ولی

 شد ممورمور واقعا بود ترسناک زن این بسی و بگیره انتقام بود اومده روحش و بودنش کشته که بود زن یه راجب فیلم

. 

 . بود شکلی اون داستانشم زن و بود کینه مثل فیلمش طورایی یه

 . شد تاریم جا همه یهو که فیلم گرم منم و بودیم فیلم وسطای

 .میومد در اشکم داشت من خدای حلقم تو اومد قلبم

 ؟فواد:من

 _________:فواد

 ؟فواد:من

 ________:فواد

 . نمیداد جواب ولی بود سرم زیر پاش

 . نکن اذیت داری دوست کی هر جون فواد:من

 . کنم اذیتت میخواستم ترسویی قدر چه:اروم صدای یه با فواد

 . میگرفتم ازت حالی یه وگرنه دادی قسمم

 . مسخره:من
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 . ام تاریکی تو تنها دخترای ترسوندن عاشق من میدونی انی:فواد

 . ریخت قلبم حرفاش با

 . بشه معلوم صورتامون تا شد می باعث صفحش نور کرد روشن و برداشت و گوشیش

 چند دترب اون از و باشه کرده ترسناک اش قیافه مقابلتم شخص باشی گرفته صورتتم زیر باشه سفید نور کنید فکر

 . باشه رفته برقم باشی دیده ترسناک فیلم یه قبلش مین

 . میکردم سکته داشتم منم و درمیاورد بازی مسخره داشت فواد

 . خیلی میشم ضعیف خیلی من مواقع جور این در گریه زیر زدم اخرش

 . کردم شوخی بابا انی:فواد

 . بهم بود ریخته بدجور اعصابم و نمیشد حالیم میگفت چی هر

 . پاش رو گذاشت گوشیشو

 . بغلش تو کشیدم و هام پهلو سمت اورد اروم دستشو

 . میمردم نگاه صورتش به داشتم و صورتم بود عقب حالتی یه و نکردم تکیه بهش ولی

 . میکنی اینجوری اونوقت تو و میترسم تارکی از مرگ حد سر تا من میدونی؟  داری مروض روانی داری مرض:من

 اب خوشگلی دختر همیچن یه فضایی همچین تو میده حالی چه نمیدونی اخه ببخشید.  هیس من گوگولی هیسس:فواد

 . حالیه چه که اخ بغلت تو بیاد خیس چشای این

 . تی هوس و هوا فکر تو اونوقت میکنم سکته دارم من تربیت بی: سرش تو زدم مشت با

 . چیه هوس و هوا بابا اومد دردم ای:فواد

 . جیگری چه جووووووووووووون:گفت بود خیابونی مردای مثل که لحنی یه با و نزدیک اورد سرشو اروم بعد

 . میزد بهم داشت حالم

 . من اشکی چشای تو افتاد خندونش نگاه

 . شد عوض نگاش یهو

 . لبام رو گذاشت و لباش بده فرصتی بهم اینکه بدون معطلی بی

 . بود داغ لباش
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 . لبام رو میکشید اروم و زبونش

 . کنم بازی موهاش با و گردنش دور کنم حلقه دستامو که خواست من دل خواستم

 . عقب بکشم بخوام شد باعث زد بهم که حرفی اونشب یاد ولی

 . داد ادامه بوسیدنش به و گرفت محکم سرمو نذاشت

 سعی دارم نیاز بهت چون نمیذارم چون شی جدا ازم نکن سعی:گفت خشونت با و کرد جدا لبام از و لباش کمی اروم

 عالف البته نمیخوام ازت بووسه جز چیز داد ادامه تری ریز صدای با و میشه بد نکنی اینکارو اگه چون بیای راه باهام کن

 . کرد مهمونم محکم و عمیق بوسه یه و لبام رو گذاشت و لباش دوباره و نمیخوام

 . نمیکینم همراهیش دید وقتی

 . گرفت گاز لبمو اروم

 . باش من با کن همراهیم که این یعنی این

 . داد گوش دلم خواسته به منم

 . کردم خیس زبونم با و لبش و زدم چنگ و موهاش تو بردم و دستم

 هک لبخند یه زد بهم لبخند یه و عقب کشید و سرش فهمید اونم اوردم کم نفس بوسیدن کرد شروع و اومد خوشش

 . نرفت بوسه از جلوتر بود مرد فواد ولی بود هم نیاز شادی این الی به ال ولی داشت توش زیادی شادی

 . داد تکیه اش سینه به سرمو و کرد حقله کمرم دور دستشو

 . لطیف و اروم خیلی البته داد کمرم به فشار یه کارم خاطر به کمرش دور کردم حلقه محکم دستمو متقابال منم

 . رو چی همه میگم رو چی همه موقعش به ولی دارم دلیل کارام ی همه برا عوضیم باز هوس یه نکن فکر انی:فواد

 هر ارمامیدو داره ذهنش تو بزرگ ذخنی مشغله یه که مطمئنن مشغوله خیلی فواد فکر تو رفتم ولی نگفتم چیزی منم

 ؟ چشه که بگه بهم تر زود چه

 قانع لدلی یه کاراش همه برا مطمئنن و دارم اعتماد فواد به من نگفتم چیزی میکنه بغلم و میبوستم چرا که این از منم

 . داره کننده

 . بخوابیم بریم:کرد بهم نگاه یه

  پسر بازیتم خل عاشق من

 . بریم: دادم نشونش دندونامو
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 . میشه بد چون نکن شیطونی گوگولی: کشید لپمو گرفت خندش دندونام دیدن از

 . شد اش خنده باعث اینکارم که بستم دهنمو سریع فهمیدم و منظورش

 . بخوابیم بریم شو بلند بخند کم کوفت: شکمش تو زدم مشت یه

 ؟؟؟  بخوابیم همینجا: فواد

 .... نمیشیم جا.  نیست جا اینجا:من

 ... میکنم جا من فواد:فواد

 . میشیم خفه صبح تا بابا کوچیک:من

 . نمیشیم هیچی نترس:فواد

 . بغلش تو گرفت منم کناپه به به چسبید اومد خودش خوابوند منو دستم با و باال اورد دست با خودشو پاهای با

 . شدیم جا دیدی خب:زد دندونی لبخند یه

 . شرطه موندیم همینجوری صبح تا اگه: گردوندم حدقه تو و چشام

 . اینجا میمونم من زمین رو میفتی تو اخرش اخرِ:فواد

 ؟؟؟ نمیوفتی چرا تو زرنگی:من

 .ورمااا این من باهوش:فواد

 .اونور برم من بخواب اینور بیا تو خب:من

 .  میکنم جا بغلم تو هم رو تو میشم جا چون میخوابم اینور من:فواد

 

 . من جای بیا تو میخوابم اونور من خب:من

 . میشم جا تو بغل تو من اخه بخواباااا بگیر:فواد

 . میفتم بخوابم اونور میخوام من بیا:من

 . بست و چشاش و خوابید و کرد حلقه دورم دستشو

 . میگم پاشو نباش مسخره فواد:من

 . خوابم من: بسته چشای همون با
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 . ببینم پاشو عمت جون اره:من

 .نمیشممممممممم پا من م عمه جون خب:کردم باز چششو یه

 .برد خوابم باالخره تا کردم غرغر انقدر

 . پریدم خواب از شد وارد سرم به که ای ضربه با

 . میکردم نگاه میخندید و بود گرفته و دلش که فوادی به منگ و گیج

 ؟؟؟افتادم من:گفتم گیج حالت یه با

 .ترکید بدتر دیگه

 ی واییییییی.....قیافتو...موهاتو انی:فواد

 ...بیاد یادم به جی همه و موقعیت تا دادم تکون سرمو خورده یه

 ؟؟؟میخندی چی به کوفت«کرد اخم بعد و کشیدم صورتم موهامو به دستی یه

 ..... تو به:فواد

 ؟؟؟مگه چیه مرض:من

 . بخندم بزار هیسسس...... هیچی هیچ:فواد

 .گرفت دردش بعدم دندوناشو الی موند یهو زبونش که فکش به زدم محکم دونه یه گرفت زورم خیلی

 ...میکرد غرغر که بود کسی فواد و میخندیدم بودم من حاال

 .... رفت که صبحانه کن درست چیزی یه ناهار برا برو شو بلند:فواد

 .بود 88 ساعت اووووووو انداختم سالن تو ساعت به نگاه یه

 ؟؟؟ کنم درست قورمه:من

 ؟؟؟؟بلدی مگه«فواد

 .نمیدادم پیشنهاد که نبودم بلد اگه اوشکول اخعه نه:من

 ...کرد تایید و کرد خنده یه فقط فواد

 . براومدم خوب ناهار یه درصدد و شدم بلند منم

 .خندیدیم و گفتیم پرت و چرت قدر چه که بماند خوردیم و کردم درست و ناهار
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 ........ دریا لب بریم میخوای:فواد

 .. داره ارامشم خوبه اره:من

 ... اب کنار رفتیم هم با و انداختم خودم دوش رو شنلم یه و فواد برا سویشرت یه بود خنک ریز یه هوا چون

 ....نبود کسی و بود خلوت خوشبختانه

 ؟؟؟ میرسه کجا به ابی این یعنی بزرگه قدر چه اوووو دریا این به شدم خیره

 ؟؟؟میشه چی

 /؟؟ فکری تو چیه:فواد

 ؟ شدی عمیق انقدر چی به:طرفش برگشتم فواد صدای با

 . پایان بی و بزرگ ابی این به:من

 .نداره پایان که ارامه اقیانوس اون داره پایان تهش بابا نه:فواد

 ؟؟؟پنیر ظرف تو خوابیدی کجا دیشب... مزه بی:من

 ؟؟؟بود چی نمیدونی اوووووف بودم خوشگله خانوم یه پیش میاد یادم که جایی تا:فواد

 ..شدیاااا حیا بی جدیدا خیلی:من

 ... اونه خاطر به ادبی با خیلی خودت که نه:فواد

 ...کنی وراجی کم بده بده قرص یه بگم باشه یادم؟؟؟  میاد جدیدت دکتر امروز نزن حرف:من

 .نشده اختراع هنوز نوچ:فواد

 ...خواستارم و شفات خدا از پس:من

 ..... نمیکنه معجزه همیشه خدا:فواد

 . سرش تو زدم مشت با بعدم میدونی خودت میاد خوشم:من

 .شد کم عمرم از سال یه نزن ایییی:فواد

 ...شم راحت دستت از زودتر شه کم بیشتر بزنم دیگه چندتا یه بیا پس:من

 ...میاد دلت:کرد گرد چشاشو برگشت فواد

 ....شدی دخترا شبیه شدی اینجوری چرا فواد:من
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 ؟؟ داری دوست اینجوری.... خونه برو گمشو ضعیفه:فواد

 ...دارم دوست اینجوری من نزن حرف تو کال:من

 .میشه خوشانت خوش خیلی تو اونوقت نمیشه دیگه نه:فواد

 ...... جدیدا ها شدی عوضی خیلی:کرد نگاش ریز چشای با برگشتم

 ....رفتم تو به:فواد

 ....میرفتی من به میشد چش:من

 ....نگو کفر نکنه خدا:فواد

 ...نکنه زر زر دیگه تا ندادم جوابشو دیگه

 ....ها اینه تقصیر همش کردم نگاش اخم با تیز و برگشتم میدم فحش دارم همش من شدم بیتربیت قدر چه

 ؟؟؟نه بدیه چیز درگیری خود:سمتم برگشت متعجب قیافه یه با فواد

 ...منی با کوفت:من

 ..کلفتم سبیل اقا لصغر با ببخشید نه:فواد

 ..اِ تو تقصیر:من

 ..منه تقصیر چی درگیر خانوم حاال نمیدی گوش تو چیزیه بد میگم:فواد

 ...شدم دهن بد و بیتربیت انقدرم من که همین:من

 ..... خودته از مشکل دیگه....بیرون بیاد دهنم از بد حرف من دیدی حاال تا:رفته باال ابروهای با فواد

 ...درنمیاد دهنش از فحشی هیچ طفلی ها نمیگه بیراهم همچین دیدم کردم فکر خورده یه

 ..باشه حواست گفتم حال هر به من:کردم نگاش تیز باز نشم ضایه اینکه خاطر به ولی

 ....درگیرم خودم با که فهمید کنم فکر

 ...میخوریم سرما میشه سرد داره هوا تو بریم:لبخند همون با و لبش رو نشست بزرگ لبخند یه

 ول و فواد میگه شیطون بود دکتری چه نمیدونید اوووووف..... اومده هم فواد دکتر و شده تاریک هوا کامال و 1 ساعت

 روشن ای قهوه چشم پسر یه بگم دکتره از بزار حاال نمیاد فواد جز من چشم به کس هیچ البته این به بچسب کن

 یه من االن..........  فشن و و ای قهوه همون موهاشم ورزشی هیکی و بلند قد ای خورده و 32 حدود گندمی پوست

 ..سراغشون برم میگه شیطونه...میشه چی ببین وای خونه تو خوشگل پسر تا دو با دختر
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 .....میاد خوشم بیشتر بور پسرای از من حال هر در ولی

 وربینید باشه یادم بعد سریع بستم درم که میکنن چیکار نیست معلوم اتاق تو بودن رفته تنها دکتر اقای و فواد باز

 ..... خبره چه تو اون ببینم منم حداقل بزارم چیزی

 و فواد برا کردم درست قهوه فنجون تا دو کنم درست قهوه دکتر اق برا تا رفتم و خندیدم داشتم که منفی افکار به

 .....کنن کوفت تا دو اون بزار پس نمیاد خوشم که خودم دکتر

 ولشنگ چه بوده راضی هم خیلی کنم فکر ببینا ها میداد تکون و سرش داشت که حالی در کرد باز و در خنده با دکتر

 .............درمیاد

 .شد باز نیشمم گرفت خندم منم

 ..میخندید چی به خانم انی:دکتر

 .میگیره خندش خندتون از ادم که میخندید قشنگ انقدر شما خنده به«گفت بشم هول اینکه بدون

 .... میکنی اخم من برا که هستی کی تو مگه بگو..... پررو بچه:کرده اخمی چه ببینا بگیره و فواد یکی اوه اوه

 .....شد تر غلیظ اخمش اونم انداختم باال ابروهامو فواد برا و عقب بردم سرمو خودمم و بشینه کردم راهنمایی و دکتر

 ....برسم کارام به باید...دیگه برم منم خب:شد بلند صحبت کمی از بعد و خورد و اش قهوه دکتر

 ؟هست امیدی؟میشه خوب فواد: دکتر اقای:من....کرد شو خدافظی تو همون فواد ولی کردم همراهیش در دم تا

 هب سالمتیسو کامال فواد اقا دیگه ماه دو یکی تا ایشاهلل رفتن راه اماده کامال بیمار بله..... هست زیاد که امید:دکتر

 ....میاره دست

 .....نشست صورتم رو بزرگی لبخند خوش خبر این از

 زنیدب زنگ داشتید کاری اگه منه کارت این بفرمایید:دراورد کارتشو و جیبش تو برد و دستش و زد لبخند یه هم دکتر

... 

 که مباش داشته میتونم کار چی ارتوپت دکتر سه با من مگه خو....بستم و در خدافظی از بعد و کردم قبول و کارت منم

 ...قشنگه اسمشم چه....خوانی سری بهروز.....کردم نگاه و اسمش.....واال میده و کارتش

 ؟؟؟میکشید طول انقدر که طرف به میگی چی:فواد...تو رفتم

 ..... دیگه دیگه:من

 ....بودم کرده انتخاب شوخی برای رو موقعی بد منم و بود عصبی خیلی اینکه مثل فواد ولی
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؟؟  دهب خیلی بار اولین برای مرد یه رفتن نحویل انقدر که نمیدونید شما روانشناس مثال خانم دیگه دیگه: داد با فواد

 ....کنه فکرایی چه راجبت طرف میشه باعق

 ...... نکنه برداشت بد مقابلم طرف کنمکه رفتار طوری چه میدونم خودم من چون نیست مهم نه:من

 مراعات خیلی.............. منه با ات رابطه هم مواردش از یکی مثال خیلی...........ارههههههههههههه اهااااااااا:فواد

 ...........میکینی

 ؟؟؟؟؟؟ میگی که برخوردام بود یکی دیروز با من اول روز داری فرق تو:گفتم کردمو اخمی یه من

 ___________:فواد

 ؟؟؟ نگفتی:من

 __________:فواد

 ؟؟؟؟ نگفتی میگم:من

 من همجنس از یکی با نمیاد خوشم بدون پسرا بقیه با رو روابطت حد:اروم صدای یه با.... پایین انداخت و سرش

 ....بشی صمیمی

 .....این خاطر به اس دقیه چند شیشه تو کرده و من خون واال<<< اینه دردت بگو خو

 ....نکنه بلند من سر رو صداشو دیگه و خماری تو بمونه تا نگفتم چیزی منم

 که راحتی نفس صدای....باشه:گفتم اروم صدای یه با... شد چی من جواب:شنیدم صداشو که....اشپزخونه طرف رفتم

 ......بود من برای راحت نفس این مطمئنم و......شنیدم رو کشید

 ... دیگه شده خنک هوا کردیم روشن هم اتیش و اب لب نشستیم االن و خوردیم رو شاممنون

 ؟؟؟فواد:من

 ؟؟؟جانم:فواد

 ؟؟هست چیزیت یه تو میکنم حس:من

 ...دلیلش نیست دوتا یکی میگم بهت موقع به رو همه ولی اره:فواد

 .....موقش به چیز همه موقعش به ولی

 .....نمیگم بهت بکشی خودتم چون نپرس سوال و نکن اضافی غلط دیگه اینکه یعنی این

 ...بوده زندگیت تو حاال تا کسی:من سمت برگشت فواد
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 ....شده گرد چشاش دیدم کردم نگاش....نداشتم اینا و پسر دوست:من

 .... نداشتی پسر دوست بودی اونور چطوری:فواد

 ...دادم توضیح و مامانم دالیل براش منم

 ...داشتم دوست و یکی ولی:من

 ؟؟ کی:طرفم برگشت فواد

 ترم که من بود دانشگاه تو پسره یه....دیگه اینجا اومدم و اش دیگه دوسال بودم اونجا و لیسانسم از دوسال من:من

 همه....بود تموم چی همه خوشگل و هیکی سبز چشای بود خوشگل خیلی.....دیگه بود اخرا ترم اون بودم یکی

 ...بکننش خودشون برا میخواستن

 .....بود شده مغرور و بودند داده نشون توجه بهش خیلی دخترا

 ترس همه...روش ریختم نبود حواسم بود دستم اب لیوان یه سری یه.....نمیکردم توجه بهش میگما خداییش من ولی

 ....بود هم وحشی مغروری بر عالوه اقا این چون...بود داشته برشون

 .بود الکس اسمش

 ؟؟احمق ی دختره کوری:الکس

 ....شدم بشم خر دیگه دیدی منم

 ..... صورتش تو گرفتم خیز

 .....بفهم دهنتو حرف.....بزنااااااا حرف درست اوووووووووووووو:من

 ؟؟؟میشه چی نفهمم اگه:پسر

 .....میکنم اسفالت و دهنت: من

 ....گوشاله گاو بیشعور خر احمق: زدم داد فارسی به بعدم

 ؟؟بلدی هم فارسی تو:شد درشت چشاش

 ؟؟؟ بلدی هم تو مگه:اون از بدتر من

 ....اره:الکس

 ...میفهمید که بود فائزه فقط چیه به چی بودن مونده مبهوت همه اصال

 ....بود کرده غش خنده از اونم و
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 ...میکردم حالیت وگرنه منه مثل جنسیتت اوردی شانس: الکس

 ....بکنی نمیتونستی غلطی هیچ:من

 ؟؟؟گفتی چی بگو دیگه بار یه: و سمتم برگشت

 ؟؟؟کری نکنه شنیدی که همون:من

 عین بود گرفته و جلوش.... خنده از مردم دیگه پسر خخخخخخخخخخ. اونجاش زدم پا با که صورتم تو برنه اومد

 .......بودند کرده غش همه نمیدونی.....میرفت پایین و باال کانگورو

 ماشین سوار و پریدم سریع رفتیم که برو دِ......گرفتم رو فائزه دست منم بزنتم که برداشت خیز......شد بهتر که حالش

 ارد بچه االن اگه فقط....  بدوه زیاد نمیتونست بودم زده بهش که ای ضربه شدت خاطر به گاز رو گذاشتم پامو و شدم

 ......خوبه بشه

 از هم بعد برا بمونه که داره هم ادامه البته:زدم لبخند یه قشنگش خنده این به خنده از بود کرده غش دیدم و فواد

 ....دیگه بریم تو هم خستم من هم گذشه خوابمون وقت

 ...........خونه تو رفتیم و کردیم خاموش اتیش و شدیم بلند

 ....دارم کار من بخواب برو تو:فواد

 ..........خوابیدم و رفتم.....بودم خسته خیلی چون

 ....شدم بیدار دستی نوازش حس با شب

 قسم خدا به...... چیرو همه میگم بهت رو چی همیه کن تحمل اینجوری و من وقت چند انی: تخت رو بود نشسته فواد

 دنمب داغی پیشمی تو که وقتی کوبنده قلب تپش این ولی...خودم برا اعترافشم بود سخت درسته....دارم دوست که

 ...دارم دوست هم خیلی...دارم دوست من که نمیگه این جز رو چیزی بغلمی تو وقتی

 ...خوبیه خواب چه وای میبینم خوابایی همیچن دارم که خوردم چی شام من

 صدام....بکنم من هم امری یه بذار پس داره دوسم که فوادم این خوابم تو که االن.....باشه داشته ادمه میشه چی

 ور گذاشت لباشو و اروم شد خم.....شنیدیم بودیم ساکت هردومون چون.....ببوس منو:گفتم حال این با ولی درنمیومد

 ...بوسید لذت با و چونمو

 ...عوضی ادم یه میشم اونوقت....ببوسمت منگی تو نمیخواد دلم... خوابی میکنی فکر و گیجی االن میدونم:فواد

 ........خوابیدم و گرفت خوابم بود صورتم تو که هاش نفس هرم گرمای از منم...بغلش تو کشید منو و خوابید کنارم

*********************************** 

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمن کاربر negin14|  درخواست رمان سایت نگاه دانلود
 

181 

 ادم من ولی...ببوسم اناریشو لبای اون میخواست دلم ثدر چه که اخ....کردم نگاه خواب تو اش فرشته مثل صورت به

 ..نیستم عوضی

 .....میکنم بهشت برات دنیارو شه درست کارم بزار من کوچولوی...نیست میل بی من به اونم میکنم حس

 ...دادم فشار کوچولو یه کمرشو داد دست بهم اینده فکر از که خوشی شدت از

 در جا از فکرم المصب سنگینه چه دستاش پسر اوخ....صورتم ت اومد دستش یهو چون اومد دردش اینکه مثل ولی

 ...کلنگه نیست دست که دست...دادم ماشاژ و فکم و کردم ازاد کمرش دور از دستامو از یکی اومد

 ..... لطیف و نرم میمونه نیلوفر مثل دستا این کردم شوخی شدم بدجنس چه

************************** 

 یه وت میکنی باز چشم وقتی که قشنگیه حس چه.....  بودم گرمش و نرم بغل تو کردم باز چشامو که همیشه مثل صبح

 ....باشی نرم و گرم اغوش

 وت میخورد نفساش..... بستم چشامو و صورتش رو شدم خم....بود نشده بیدار باز بودم خورده که تکونایی این با فواد

 ....خورد گره خندونش چشای تو چشام که کردم باز چشامو....داره ارامشی چه صورتم

 .... صورتش خورد ضرب به صورتم و شد خم بودم داده تکیه بهش که دستمو شدم هول

 ؟؟؟؟میکردی داشتی غلطی چه:  خنده با فواد

 ....گرفت دردم ایییی...  نیست سر که سر: کردن اوخ و اخ کردم شروع بگم چی موندم

 ؟؟میکردی چیکار داشتی هااا بگو راستشو... صورتم تو نیای میخواستی بود خودت تقصیر:فواد

 ....برمیداشتم و اون داشتم بود صورتت رو مژه یه:من

 ؟؟ بودی بسته و چشات چرا اونوقت آهاااااان:فواد

 رسمتد بردم هجوم بعد و دستشویی برم میکنه در دلم:گفتم و گرفتم و دلم بعد و کردم نگاه و برم و دور خورده یه

 ...شد بلند فواد ی خنده صدای کارم این با که دستشویی

 ....شد بلند اتاق در صدای تا دادم طول کارم دقیقه چند یه

 ....بیرون دستشویی رفت اون کنم فکر

.... و شدم شستن مشغول و کردم باز و اب شیر و حموم رفتم بیرون برم االن کردم که کاری اون با نمیشه روم دیدم

 ؟؟شد چش بگم اشم بقیه دارین انتظار دیگه نکنه چیه
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 .....کافیه اومدید که جاشم همین تا

 .... نیاوردم حوله من خدای دیدم کردم نگاه

 ...نبود کمد تا هم زیادی فاصله و نبود فواد شکر رو خدا خو کردم بیرون به نگاه یه و کردم باز و در

 ..........تو اومد فواد و شد باز در یهو که برداشتم رو حوله و کردم باز و در بیرون اومدم

 ....بود رونم تا و نبود بلند زیاد هم حوله دیده جامو همه بپوشم من تا اینو کنم چیکار موندم

 ....جلوم گرفتم سریع

 ...برگرد:من

 ..نشد حالیش اصال فواد ولی

 ... ویلچرش ی دسته به گرفت و دستش

 ...شه بلند میتونست انگار.... شه بلند میخواست انگار....  انگار

 ....اومد خوش به زدم سرش که دادی با

 ....بیروووووووووووووووون فواد:من

 ........ بیرون رفت و پایین انداخت و سرش سریع

 ...بود وضعش چه این اخه دستام بین گرفتم سرمو و تخت رو نشستم و پوشیدم رو حوله

 ........االن از اینم صبح از اون

****** ************************************************** 

 ....دیدم زیاد لخت نیمه و لخت وضعیت تو رو اونا و داشتم دختر دوست من....  شدم داغ

 .... کردم داغ بدجور انی دیدن با ولی

 ...........میمیرم دارم

 ؟؟ میشد چی

 ...بیرون بیا فکرش از فواد اه

 ........بیرون زدم خونه از و ماشینم تو گذاشتم و کردم جمع و ویلچرم سریع

 ..........برگردونه و حواسم و هوش میاد که بادی تا کردم باز هم پنجره دادم فشار ته تا گاز رو پامو
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 ... سفیدش تن نمیره یادم از صحنه اون میکنم کاری هر

 ...لختش بازوهای

 ....میرسم کجا به ببین کنم فکر همینجور دادم تکون سرمو

 بیارم و انی روز یه باشه یادم...  دارم ارامش جای یه خودم برای اینجا منم داره ارامشش برا جا یه انی که جور همین

 ....اینجا

 ..........زهر از تر تلخ روز یه در شیرین اتفاق یه تلخ روز یه خاطره اینجا

 ؟؟؟؟بودم کرده چیکار من مگخ شد اینجوری چرا

 ؟؟؟بود گناهم کدوم تاوان این

 نابود هم زندگیمو های لحظه بهترین ذهنم تو میاد وقتی روز اون اتفاق ریخت بهم ذهنم اتفاق اون یاداوری با باز

 ....میکنه

 ....نکنم فکر اینم به تا دادم تکون سرمو

 ..........بود عالی تر طرف اون بهترم از البته بود بهتر اولی فکر

 ... منحرفم افکار این از گرفت خندم

 ...دراورده چشامو....میکنم فکر چی راجبش بفهمه انی

 ....من کوچولوی گربه بود شده ملوس چه دیشب اخی لبم رو اومد لبخند انی دوباره فکر از

 ............انداختنه پنجول حال در همش و اتیشه کنار که ایه گربه مثل

 ...میشه ناراحت حتما انیم بیچاره رفته یادم و زمان شدم فکر در غرق انقدر اوه انداختم ساعت به نگاه یه

 ....لبم رو اومد بزرگ لبخند یه دادم بهش که مالکیتی میم از

 ....میارم دستش به من کس هیچ یا من یا باشه من مال باید یعنی منه مال انی چیه مگه خو

 خونه سمت افتادم راه وووو شدم ماشین سوار

****** ************************************************** 

 ..........خیلییییییییی نگرانشم نیومده فواد و شده تاریک خوا االن

 ...باشه اومده سرش بالیی اگه

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمن کاربر negin14|  درخواست رمان سایت نگاه دانلود
 

184 

 ...میبردم حوله خودم با باید منه تقصیر همش

 .....بیرون زده کنه کنترل خودشو اینکه خاطر به و کرده داغ دیده که و من مطمئنن

 ..... بیرون پریدم سریع اومد که بوقی صدای با

 ... دیدم ماشینشو

 ...بیرون دستش با گذاشت و پاهاش کرد باز درشو

 ................ تر تمام چه هر سرعت با که بگه چیزی خواست

 ........دادم فشارش خودم به محکم و بغلش تو کردم پرت خودمو

 .میشمممممم ناراحت نکردی فکر؟؟؟  رفتی کجا:من

******* ************************************************** 

 دست از بودم اورده دست به سختی به که و کنترلم شد باعث همه همه اغوشش فشار صبح صحنه بدنش گرمای

 .............بدم

 ادامه کارم به که کرد جریم بیشتر شدش غنه لبای کرد بغض خورد جا حرکتم از کردم دورش اغوشم از خشونت با

 ....بدم

 ...لباش رو گذاشتم لبامو دلتنگی و خشونت با

 ....نمیبوسیدمش اروم دیگه بار این

 ...بوسیدم لباشو میخورم سوپ دارم که انگار ولع پر تند

 ...شد باز کوچولو لبخندی ب لبش

 ....بوسید لبامو کوچولو اونم

 ...پام رو گذاشتمش کنم ول لباشو که این بدون کردم بلندش

 ... که تو به رو داد قوس و کمرش شد جا سختی به نبود جا

 ...بودیم چسبیده هم به کامل شکمم به خورد شکمش

 ....دادم نوازش و کمرش و لباسش زیر بردم اروم دستمو

 .....بدنش بود شده داغ عزیزم
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 بود صورتش رو که مویی تار تا چند و کردم نوازش دست پشت با صورتشو.....میزد نفس نفس....گرفتم فاصله ازش اروم

 ....زدم کنار و

 ......بیرون بریم میخوایم که شو حاضر خوب دخترای عین برو هم حاال...شد خودت تقصیر:من

 .....صورتش رو اومد محو لبخند یه

 ....باشه:  انی

 ...بشم ویلچرم سوار من کن کمک حاال: فواد

 ...بشم سوارش تا کرد کمکم و زمین رو گذاشت و برداشت و ویلچرم و پایین اومد پاهام رو از اروم

 ....بگیرمش بغلم تو ایستاده...بزنیم قدم هم کنار در و هم با هم دست تو دست و بگم بهش چیو همه که میرسه کی

 ..............کشیدم عمیق اه یه

 ......بود اونجا وسایلش که اتاقی تو رفت خودش و اوردم اتاقمون تا

********* ************************************************** 

 ... زیرش گرفتم و سرم و کردم باز و اب دستشویی سمت زدم شیرجه اتاقخودم به رسیدم تا

 ...بود خیلی نیاوردم سرش مالیی بال

 ...نداشتم و حس این وقت هیچ که میده بهم احساسی وای صحنه اون توضیف

 ... بیوفته بار هزار بلکه بار یه نه اتفاق این دارم دوست قدر چه

 ...بیرون ریختم شالم از موهامو از هم بزرگ تیکه یه کردم هم مختصر ارایشه یه و شدم حاضر سریع

 ...بود استینا همین نیست مهم اصال که چیزی ولی بود کوتاه مانتوم استینای

 ... میره ور موهاش با داره رو راه تو اینه جلوی فواد دیدم بیرون رفتم

 ....بود شده ای تیکه چه اووووووف کردم نگاه لباساش به

 ...بود ابی سفید کفشاشم.... بود ابی سفید اونم که گردنش دور شال یه با سفید پیرهن و ای سورمه شلوار

 ...... ما فواد این شده خوشتیپ چه

 .... چشاش رو گذاشتم دستامو و رفتم پاورچین و اروم نبود حواسش

 ... دستام رو اومد دستاش
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 ....کشید دستام مچ رو عمیق نفس یه و بوسید محبت با و دستام روی لبش سمت کشیدش و

 .... میگیرم دوش عطر با البته بزنم عطر دستامم مچ رو عادتمه

 .... اش شونه رو گذاشتم و سرم شدم خم

 ... اِ خوشبو چه عطرش وای... کشیدم عمیق نفس یه

 ....نبود بسم میکشیدم بو بیشتر هرچی

 ...کرد جدا گردنش از سرمو خنده با فواد که میکشیدم بلند و عمیق نفسای انقدر

 ....تویی بدتر من از؟؟؟  میکنی چی:  خنده با

 ..بیرون اومدم منگی حالت از حرفش این با

 ... کردم صاف شخصیت با خانومای این عین و کمرم

 ... ها پله سمت افتادم راه و...نداری توجه لیاقت:من

 ؟؟؟ نمیای اسانسور از:فواد

 ... برگشتم ژست همون با...  بره ها پله از داره حوصله کی کنا ولش کردم ها پله به نگاه یه یرگشتم

 ؟؟ شد چی برن ها پله از تنهایی میخواستن که خانم:فواد

 .. کردم کج ها پله سمت به رامو..میخواد لیاقت چیزی هر:من

 ...اسانسور سمت کشید و گرفت دستمو که

 .... بری ها پله از میکنی بیخود تو:فواد

 ..../نگفتم چیزی و کردم همراهیش بزرگ لبخند یه با منم

 ... شدیم ماشین سوار تا

 ....برد اخر تا صداشو و کرد روشن و پخش

 ترین عاشق عاشق ای بهترین ای من خوب ای

 چین ستاره بانوی ای شم ستاره میخواد دلم

 آشناست تنها تو چشم شب غریب غربت تو

 خداست شب قشتگترین بارونیت چشای شب
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 باشم تو مال میخوام من

 باشم تو مال میخوام من

 پاشم تو امید به صبح بخوابم تو عشق به شب

♫♫♫ 

 شنیدنم غزل تو از و بودن باتو عاشق

 رسیدنم تو به شوق از پر وجود ی همه با

 خدا اشک مثل پاکی من شعر مثل ای ساده

 صدا بی همصدای ای شعرمی های واژه تو

 تره قشنگ شب شعر از تو چشمای ی ترانه

 بره می آبروشو چون تو چشم از شاکیه شب

 دارم دوست چقد بگم بزنم داد میخوام امشب

 میارم کم نفس تو بی ام زنده تو با که بگم

 

 کار باتری اب بیچاره این نمیدونه میکنه چیکار من قلب با ببین کصافت.......  زد لبخند یه و کرد نگاهم و سمتم برگشت

 ....میاد افه هی اینم...  میکنه

 .. کردم جا جابه رو اهنگا خورده یه و پخش سمت شدم خم بود منه نوبت حاال

 ...رسیدن میخوام که اهنگی اون به تا

 

 

 رفتن دم کردم ناراحتت

 من از بشی امید نا که خواستم

 میدونم نیست عادالنه این

 میتونم چطور نپرس ازم

 رحمی بی الزمه واست یکم
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 فهمی نمی حاال دلیلشو

 اینقدر نکن وادارم بغض به

 من برای باشه ها گریه این

 امپراطوره یه من قلب تو

 مجبوره که چون میشه تسلیم

 باشی من مال نباید برو

 دستوره یه این نکردم خواهش

♫♫♫ 

 بیهودم وجدان این به نفرین

 بودم تر خودخواه من کاش ای

 داره حق بار این من غرور

 بدهکاره خیلی من به دنیا

 فریادم مرده یعنی سکوت

 دادم می دست از تورو باید

 نیست وا ای پنجره تو به من از

 نیست اینجا خوشبختیت که وقتی

 ...کرد کول و کج اشو لوچه لبو بعدم و کرد نگاهم خورده یه سمتمو برگشت

 ... خنده زیر زدم حرکتش این با

 .... خندید و گرفت خندش من خنده از خودشم

 ...شام بریم بعدم...  بعد پارک بریم اول:فواد

 .. بزنیم قدم خورده یه رفتیم و کرد پارک جا یه و ماشین....  پارک رفتیم

 تو بریم اینکه جای به بهتره پس خوبه هوا اینجا امشب یه...  نیست معلوم اینجا هوای..  بود خوب خیلی هواش

 ...بخوریم اینجا بخوریم شام جایی رستورانی
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 ؟؟فواد:من

 ؟؟فواد جان:فواد

 ... حرفش با کردم عشق

 .... ها میده کیف کلی..  بخوریم اینجا بیایم بگیریم و شام میگم:من

 ... نیست معلوم اینجا هوای..  ببین خوبه هم هوا

 .... کنیم استفاده خوبه امشب یه

 ... اینجا میایم بعد بگیریم شام بریم بیا میگی راست:فواد...  کرد نگاه هوا به خورده یه

 ... کردیم پیدا و فودی فست یه و رفتیم

 ... میخوری چی: فواد

 ... همبرگر و داگ هات و زمینی سیب...  نوشابه هم بگیر دوغ هم ببین:من

 ..... دیگه خو:فواد

 ... هیچی:من

 .... بریم بیا باشه: فواد

 ... بده سافرش رفت واد و صندلی رو نشستم من

 ...اومد پر دست با فواد و کشید طول ساعت 32 حدود

 ... گرفتی ای دیگه چیزی:من

 ... پیتزا با اینا و چیپس خورده یه اره

 ... خدا به خوبه نترکیم کامشب من

 ... امشب حالیه چه وای...  شدم مرگ ذوق حرفش این با...  باشیم اینجا میخوایم صبح تا.... نمیترکیم نترس:فواد

 .. هست چی همه خالصه و انداز زیر و چادر و خواب کیسه ماشینمم تو:فواد

 ./.. تو ول ول ول به ایول:من

 ....جیگرتووووو بخورم بخورم جان ای:فواد

 ... سرش تو زدم دونه یه حرفش این با
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 ....پررووووو بچه:من

 تو بریم زود خیلی ولی زدیم چادرمونم و کردیم پهن و وسایل....بودیم اورده چیم همه خلوت و دنج جای یه رفتیم

 .... خوردن به کردیم شروع و گذاشتیم خوراکیامونو و نشستیم...  میریم بعدا....  چادر

 .... میچسبه بیشتر اینجوری بذاریم اهنگم یه:من

 ... شدیم خوردن مشغول و گذاشت شاد اهنگ یه گوشیش با...  موافقم اره:فواد

********* ************************************************** 

 ... شده سسی لبش کنار دیدم کرد بلند سرشو دورش بود شده ریخته موهاش

 ... سمتش شدم خم بگم چیزی اینکه بدون

 ؟؟؟ O.o بکنی میخوای چی:  کرد نگام گرد چشای با

 پهن و داد دست از و تعادلش عقب رفت انقدر اخرم...  میرفت تر عقب اون میرفتم جلوتر من چی هر...  بابا هیچی:من

 ... زمین رو شد

 ... لبش به زدم زل کنم نگاه چشاش به اینکه بدون زدم خیمه روش

 ... بعدا نیست وقتش االن فواد:  کرد ناجور فکر

 .  کردم پاک لبشو ام سبابه انگشت با اروم

 ... باال بردم ابرومم و بعدا برای بذاریم و چی:من

 ... میدونی خودت که همون... :  کرد باز و نیشش بکشه خجالت ذره یه اینکه بدون

 ... بوسیدم و پیشونیش اروم و زدم لبخند یه

 .. دارم کنترل خودم رو هم خیلی...  میکنی فکر اینجوری راجبم که نیستم باز هوس من:من

 ... ندارم کنترلی هیچ تو رو استثنایی تو البته دادم ادامه دلم تو و

 ... خندم زیر زد بلند که خوند و ذهنم اونم کنم فکر

 ... من گوگولی...  یاسمه گل عطر...  شیرین چه هاش خنده جونم

 ... نشده تموم تا بخور گفتم و کردم بودیم نخورده هنوز که خوراکی کلی به اشاره یه و شدم بلند روش از

 ؟ میگی اینجوری که بخوری خودت میخوای رو همه نکنه:  انی
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 ... امه گشنه خیلی چون شاید:من

******* ************************************************** 

 ... شدم سنگین خیلی..  میمیرم دارم...  رخوردیم قد چه خدا وای

 ...  خورد تکون یه شدم ولو من دید تا فواد

 .. بیار و ویلچرم...  بزنیم دوری یه بریم شو بلند:  فواد

 ..ندارم حال فواد جون:من

 .. پررو بچه ببینم شو بلند...  عمت جون:فواد

 ... کنم سوار خودشم و شم بلند کرد کاری زور به

 ... افتادیم راه خودمون و ماشین تو گذاشتیم و مون اضافه وسایل

 ؟؟ خوب جای یه بریم میای امشب:فواد

 ؟؟؟؟ ـــــــــــــــآ کجـــــــــــــــــــــــ: من

 ؟؟ میای دیگه دیگه:فواد

 اکهخطرن قدر چه میدونی کجاس نمیدونم که جا یه بیام شب تنها پسر یه با من اونم باشه خوبی جای معلوم کجا از: من

... 

 .. گرفت جدی اینکه مثل ولی گفتم شوخی به رو اینا ی همه

 ... بهتره خونه بریم بیای نمیخواد:فواد

 ... بود برخورده بهش بدجور

 ... دورش کردم حلقه و اش سنه روی دادم سر سرش پشت از اروم دستمو

 ... اومد خوشم باحالیه مدل چه

 .. دارم اعتماد چشام از بیشتر تو به من:  گفتم صدام ترین گرم با و گوشش رو گذاشتم دهنمو اروم

 ... خیلی داشتم اعتماد بهش خیلی بود واقعیت

 ... لبش رو نشست لبخند یه و رفت بین از صورتش اخم جمله یه همین با

 ...  لبخنداشم این عاشق جانم ای
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 ... برد نازش لبخندای همین با و دلم

 .... ماشین سمت وبرگشتیم نکردیم صبر بیشتر دیگه

 . فواد نظر مورد مقصد به افتادیم راه و شدیم سوار

****** ************************************************** 

 .... ارامشم محل ببرمش میخوام

 ... تلخ روز یه توی شیرین اتفاق همون

 ... شدیم پیاده و رسیدیم وقتی

 ؟؟ چیه العملش عکس ببینم میخواستم برنداشتم نازش صورت از و نگاهم

 ... شد گرد تعجب از چشاش دید رو اونجا تا

 پیدا رو اینجا طوری چه...  بهتره هم دره از حتی..  عالیه اینجا فواد وای:  گفـ و سمتم برگشت ها بچه عین ذوق با

 ؟؟؟ کردی

 ... لبم رو نشست تلخ لبخند یه

 .. بگی وقتش به باید چیزها بقیه مثل اینم یا شده چی بگی میخوای:  شدم ناراحت فهمید انی

 ... گرفت خندم بود صداش تو که حرصی این از

 .... هموناس جز اینم اره: گفتم کنم مخفی صدامو خنده میکردم سعی که طوری

 ... سرم تو یکی کوبید مشت با

 ... گرفتیااا یاد که نیست قشنگی حرکت اصال:  کردم شوخی به اخم یه

 ... میشه کم عمرم از سال یه ضربه یه هر با میدونی

 .. شم راحت دستت از که بزنم تا ده بیا پس:  انی

 ؟؟ میاد دلت: کردم مظلوم قیافمو

 ... بودم رمانتیک جواب یه منتظر...  بوسید لپمو محکم و شد خم

 ... شم خالص تر زود تا میزنم بیستا بزنم تا ده نمیاد دلم خداییش: انی

 ... شکمش تو مشت با زدم ضرب به دونه یه گرفت حرصم
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 .. شد خم درد از

 ... خری خیلی:  انی

 ... حقته: فواد

 .. شد ساکت کردن غرغر خورده یه بعد

 از تا دچن با ما میخوام شدی خوب تو اینکه بعد میدونی...  بزنیم سینا و پونه و همون و فائزه به سر یه برگشتیم: انی

 ... اینجوری میده حال خیلی شمال بیایم دوستام

 ... باحاله خیلی اره: من

 ... حال ته دیگه اینجوری بیارن نامزدشونم ها بچه میگم:  انی

 .... شی من مال تو میشه کی اخ..  زدم لبخند ذوقش و شوق و شیطنت همه این به

 ... بودن اومده تیره ابرای

 ... بیاد بارون نزدیک دیگه بیار چادررو برو:من

 .. اورد هم فالکس یه.... اورد و وسایل رت سریع

 .... میچسبه اینجا بیاد بارون اگه کنم فکر ولی ندارم دوست زیاد چای من:  انی

 خورده یه اگه که طوری شد زیاد بارون های قطره کم کم...  شد شروع:  من...  صورتم رو ابچکید قطره یع حرفش این با

 ... میشدیم کشیده اب موش میموندیم دیگه

 .... چادر تو رفتیم دوتایی سریع

 ... شده بیشترم هیچ نشده کمتر نیومده بند بارون هنوز که هنوز و میگذره اینجا به ما اومدن از ساعت یه االن

 ... گرم جامون البته نمونیم زنده دیگه صبح فردا میترسم

 .... میخوریم چای نشستیم االنم...  اوردیم خودمون با چی همه

 .... اینجا بیارم و انی با عروسیمون بعد شب یه

 ... پرید جاش از کال بود فکر تو انی که جوری خنده زیر زدم شومم افکار از...  بشه شبی چه شب اون

 ؟؟ شدی جنی چته:  انی

 ... ذهنم تو اومد چیزی یه هیچی: فواد
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 و له نهبز کنه کنترل و خودش نتونه اونم و موقش به بگم میترسی باز ولی؟؟  چی بپرسه میخواست بود معلوم طفلی

 .... کنه لوردمون

 ... بغلم تو کشیدمش....  میکنه نگام خوشگلش چشای با داره باز دیدم

 ... بپرس بپرسی یمخوای چی جان ای:من

 ؟؟؟ خندیدی چی به:  انی

 ... دیگه جور ولی اینجا بیایم دیگه بار یه که این به:  من

 ... دیگه جور چه:  انی

 ... میگم موقش به و اون:  ملیح لبخند یه با

 ...  سایید هم رو دندوناشو و شد قفل فکش

 ... وگرنه اوردی شانس:  انی

 ؟؟ چی وگرنه:  رفته باال ابروی یه با من

 .. میگم موقش به: انی

 ... بگو نکن شوخی:  من

 .... نَره راه نوموگم نوچ: انی

 .بگوووووووووو: من

 ... موقش به یعنی موقش به میگم وقتی میگم تو ی بگوووووووو با کردی فکر:  انی

 .. چی اون ولی...  داشتم موجه دلیل یه من میگفت من به باید بود گرفته حرصم

 .. شدم جدا ازش کردم باز دورش از دستمامو

 ... شدم ناراحت فهمید

 ؟؟ شدی ناراحت:  جلو اومد

 .. نه:  کنم نگاه بهش اینکه بدون

 ؟؟ شدی ناراحت اینکه مثل ولی:  انی

 ... نه یعنی نه میگم: من
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 ... وگرنه...  وگرنه....  وگرنه بگم میخواستم من:  انی

 ...میکردم نگاه بهش بیشتر یگفت که ای وگرنه هر با

 ... موقش به بزار دیگه نه:  گفت میکنم نگاش کامل دید تا

 ... لوس: من

 .. خودم رو کشیدم خوابمم کیسه و کشیدم دراز

 ... نیست مهم نگو:من

 ...خوابید کنارم اونم و شد نزدیک من یه و خندیدم نخودی...  موقش به ولی مهمه نه:  انی

 ... برد خوابمون هردومون دقیقه چند بعد

 .. شدم بیدار دستی تکون با

 ...  سردمه فواد:  بود انی

 .. میخورد بهم دندوناشو سردشه خیلی بود معلوم طفلی

 ... میومد بارون هنوز

 

 ... بغلم بیا:  من

 دمونخو رو انداختیم اونم که بود هم اضافه پتو یه خودم به گرفتمش محکم منم و بغلم تو اومد دربایستی رو هیچ بی

... 

 ... شنیدم و نفساش اروم صدای بعدم و شد گرم کم کم میخورد گردنم به که سردش نفسای

 ... برده خوابش فهمیدم

 ... برد خوابم کم کم خودمم

****** ************************************************** 

 ... بودم بغلش تو کردم باز و چشام

 ... بود برده خوابش..... داغه بدنش چه کصافت این..  بود خوب چه دیشب اخی

 .. کردم نوازش و صورتش دست با اروم
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 .. کرد باز دریاییشو چشای اروم

 .. فوادی سالم:من

 ... بوسید و روش و گرفت دستم و اورد دستشو و زد لبخند یه

 .. گوگولی سالم:فواد

 .. نشست و شد بلند حرف این با و

 .. بود سردت دیشب:فواد

 ... میزدم یخ داشتم خیلییی ارهههههه:من

 ؟؟ شدی گرم خوب حاال:فواد

 .. گفت خبیث لحن یه با اینو

 .. کرد و خودش کار پتو اره مرسی: زدم بهش لبخند یه

 .. داشت ای دیگه چیز انتظار

 خخخ

 ... گشنمونه بریم شو بلند:فواد

 ... بیام من تا بمون اینجا تو نه:  من

 ... کردم پیدا باز مارکت سوپر یه گشتن ساعت نیم بعد و شدم ماشین سوار رفتم سریع

 ... گرفتم و روغن و مرغ تخم تا چند و رفتم

 .. دیگه چیزای کلی و نون با برداشتم گوجه و ماهیتابه و خونه رفتم ورم اون از

 ... 1 ساعت االن کشید طول ساعت 0

 ... رفتم سریع

 .. دراومد فواد داد... رسیدم وقتی

 ؟؟ تو کجایی دختر:  فواد

 ... فهمید دادم نشون بهش که دستامو

 ... کردیم درست خوشگل املت یه و نیمرو یه ساعت نیم بعد
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 .. بود اومده بند دیگه بارون

 .. خوردیم صبحانه اونجا نشستیم و کردیم پهن بیرون زیرانداز یه

 ؟؟ چی تو... بودم نخورده غذا فضایی همچین یه تو حاال تا....  داد مزه چه وای:من

 .. چسبید خیلی تو وجود با غذا این هوا این با جا این نه: لبخند یه با فواد

 ... میکنه بازی داره من روان و روح با این

 ... دیگه برگردیم بهتره کردم جمع ظرفارو و شدم بلند

 .. ویال برگشتیم و کردیم جمع و وسایل

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

 ... میکنه کار فواد با هرروز و میاد دکتر...  میگذره اومدنمون از روزه 82

 این واقعا و بود خوب خیلی اینا از جدای ولی...  داشتیم ذیگه چیزای وکلی دعوا و شوخی اشتی و قهر روز ده این تو

 ... کرد اروم و روحمون مسافرت

 ... میکنیم نگاه کودک برنامه میشکنیم تخمه و نشستیم هم کنار االن

 ... بخشه لذت برام چی همه فواد کنار در ولی بیاد بچگانه خیلی شاید

 ؟؟؟ برگردیم فردا:فواد

 ..... کنیم جمع و وسایلمون باید پس:من

 جمع وسایلمونم و...  خوردیم.. کردیم درست مختصر و ساده غذای یه و رفتیم...  شد تموم برناممون اینکه از بعد

 ... کردیم

 و کردم دکترمون با گرم خدافظی یه من که این و...  دادیم انجام کارامون ی همه ماهم و اومد دکتر اینکه از بعد دیگه

 بیکار منم و شده شب االنم....  اتاق تو رفته کرده قهر االنم و خورد حرص کلی هم فواد و داد جوابمو تر گرم هم دکتره

 ... کنم چیکار موندم نشستم

 ی هبثی مثه احتمال به...  توش هست چی ببینم بزنم بهش سر یه برم اخری دم..  بودم نرفته هوز من رو خونه از اتاق ی

 های جستجوی..  کودک برنامه یاد اخی...  جستجووووو میرفتم باید من و کنه راضیم نمیتونست همین ولی اتاقاس

 ... ندیدم اخرشم همه این با ولی..  میداشتم دوسش قدر چه افتادم پاپیروس

 .... کردم باز و اتاق در و رفتم
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 ... بزرگ خیلیییییییییییی اتاق یه...  نداشتم چیزیو همچین انتظار اصال ولی

 .... بودند سفید پیانو همین مثل وسایل از بعضی و بود مشکی ابی اتاق...  بود وسطش سفید ی پیانو یه که

 گرن دو این عاشق من بود چی هر ولی..  بود عجیبی ست...  میکرد خیره رو چشم واقعا بود اتاق تو که سلطنتی تخت

 ... میکرد القا بهم رو خوبی خیلی حس که...  بودم روشن و تیره

 .. باشه اینجوری باید اتاق این چرا...  خوردم جا

 ( قشنگه)

 ... طرفش برگشتم فواد صدای با

 ... بقیه مثل معمولیه اتاق یه هم اینجا میکردم فکر...  بشم اینجا وارد نمیخواستم متاسفم:من

 ... گرفت و نگاش اتاق به بود شده خیره حاال تا که فوادی

 ... عشقم برای ساختم و اتاق این من...  نیست معمولی اصال اتاق این نه:فواد

 ... بود سنگین برام خیلی نشست حرفش با گلوم تو که بغضی...  نیناست برای اتاق این یعنی؟؟  کیه عشقش

 ...  نیست نینا عشقم: فواد

 ؟؟ کیه نیست نینا اگه ولی...  شد باز گلوم راه انگار حرفش این با

 بگم بهت اینجا تا...  بود سالم 81 بود نوجوانیم دوران عشق اون؟؟ ..........  کیه پس بگی خودت با االن شاید:فواد

 ولی...  شه خوشبخت هست که کی هر با هست که جا هر امیدوارم...  بود ابی رنگ عاشق...  میپرستیدمش عاشقانه

 ... هبقی عشق شده بعد بوده من عشق اول اون...  گناهه نیست مهم برام میکنم فکر بهش باشه هم دیگه کسی مال اگه

..  دمیز داد داشت...  دریا کنار رفت که دیدم...  وایستادم پنجره لب رفتم...  بیرون زد کال خونه از و نیاورد طاقت دیگه

 ؟؟؟ گرفتتش چرا که...  میکرد صدا رو خدا

 که کسی چون سوخت دلم خودم برای...  اون برای هم خودم برای هم سوخت دلم....  قوی احتمال به؟؟؟  مرده یعنی

 ... بود داده دست از و عشقش چون سوخت فواد برای دلم...  میپرستید رو دیگه یکی عاشقانه داشتم دوسش

 ... شده سرد هوا تو نیومده و بیرونه فواد که ساعت دو االن

 ...  اومدم من نفهمید که بود فکر غرق انقدر.....  پیشش رفتم و برداشتم گرم لباس یه

 مگینغ لبخند این از دلم...  زد بهم غمگین لبخند یه و کرد نگام برگشت..  برگشت حال به دوشش رو باس انداختن با

 ... شد ریش
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 .... تو رفتیم و زدم حرف باهاش کمی

 بوسیدنم نیت به و سرش...  انداخت بهم خیره نگاه یه...  نگفتم بهش چیزی...  کرد بغلم فواد...  شد که خواب موقع

 فواد به خودم ارامش رفتن دست از قیمت به نیستم راضی دیگه من ولی...  بگیره ارامش میخواست باز...  ارود جلو

 ... بدم ارامش

 خاموش چشاش کردم حس..  شد مبهوت..  شد مات...  عقب کشیدم سرمو که لبام روی بیاد لباش که بود مونده کم

 ... فواد متاسفم...  چشاش رو گذاشت دستشو و سقف به رو و خوابید..  بگه چیزی اینکه بدون و کرد رهام اروم...  شد

 .. باشم بخش ارام قرص برات فقط نمیخواد دلم ولی

 چشمم از قطره یه شد باعث کردم پلی که اهنگی اولین...  گوشم تو گذاشتم مو هنذفری و خوابیدم اون مثل منم

 ... بالش رو بیوفته

 … ای خونه الو

 نداشتم خاصی کار … نیستی

 میام دیر امشب بگم میخواستم فقط … فقط

 … کن گرمش فقط هست یخچال تو غذا

 … همیـــــــــن

♫♫♫ 

 

 خود به خود انگار دلیل بی انگار

 شد غریبه لحنت شدم عاشقت تا

 سازیات جمله از رفت عشق گرمای

 بازیات دیوونه شد خوب دفعه یه

 شد زرد که سبزی شد درد که عشقی

 شدی عوض یعنی شد سرد که شامی

 یکسره صبح تا پره می که پلکت

 شدی عوض یعنی بره نمی خوابت

♫♫♫ 
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 یادته و سیب اون لعنتی حوای

 یادته و عجیب مستیه حال اون

 کن پاش کفشاشو مسافره دلت

 کن تالش گفتی نشو عوض گفتم

 دیدمو که خوابی چیدمو که سیبی

 شدی عوض یعنی سفیدمو موی

 دلخوشه که مردی کشه می که بغضی

  شدی عوض یعنی شه تو ی اواره

 

 

 

* ************************************************** 

 عاشق وار دیوونه خودش که میشدم کسی عاشق باید چرا...  ام دیگه اشکای برای سرآغازی شد اشک قطره همین

 ... بود دیگه یکی

 ... لعنتی

 ... بشه صبح تر زود چه هر امیدوارم...  سخته برام قدر چه

 ... همونان میدن ارامش بهم که کسایی تنها...  سینا و فائزه پیش برم میخواد دلم

 ... بهتره اینجوری...  بگیرم کمک باید هم سینا از

 .. نذاشتم هم رو چشم هم لحظه یه و دادم گوش اهنگ این به من صبح تا

 ..... بود معلوم خورد صبح تا که تکونایی از...  نخوابید اصال هم فواد مطمئنم

 ... شد ناراحت ببوسمش نخواستم این از چرا پس اس دیگه کس عاشق خودش که فواد....  بود شده چمون ما

 کیی به زیادش عشق از...  دلیلش اینه...  میگه کاراشو دلیل گفت...  دخترشم دوست من مگه...  میبوسه منو چرا اصال

 ... بوسیده و اون میکنه فکر میبوسه و من که هم وقتی و میبینه اون منم مطمئنم و میگه دیگه

 ... بود ذهنم تو منفی افکار کلی
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 برای مش حاضر دیگه و بکنم و کرام تا دستشویی رفتم و نیاوردم طاقت این از بیشتر دیگه منم و شد صبح که این تا

 ... برگشتن

 خارج اتاق از گفتم سالمی کنم نگاه بهش اینکه بدون...  نشسته تخت رو فواد دیدم بیرون اومدم در دستشویی از

 ... شدم

 دست و فواد...  بخورم چیزی نمیتونستم حالم این با خودم چون بخوره البته...  بخوریم کردم اماده چیزی یه سریع

 ... بودم میز پشت االنم و ویلچرش رو بود نشسته خودش که دیدم شسته صورت

 و ردک بلند و سرش کشیدم که اهی با...  ویلچرش رو بشینه تنهایی خودش که سخت براش خیلی حتما..  شدم غمگین

 ....  کرد نگام

 ؟؟؟ خوردی: فواد

 ... اره:من

 بهش ونگاهم و کردم بلند سرمو...  کن نگاه من به گفتم:  گفت تری بلند صدای با....  نکردم نگاه...  کن نگام انی:فواد

 ... دوختم

 ؟؟؟ بله:من

 ؟؟ خوردی صبحانه: فواد

 ... خوردم اره: گفتم حوصله بی و گرفتم ازش نگاهمو دوباره

 ... خوردی صبحانه دقیقه چند این تو؟؟  کی: فواد

 ... ندارم حال..  بیافتیم راه بخور صبحونتو بشین؟؟؟  داری چیکار تو:  دوختم بهش عصبیمو و وحشی نگاه

 اس دیگه کس عاشق که حاال...  خواست خودش...  شد خودش تقصیر....  بود شده عوض چیم همه،  اخالقم،  رفتارم

 زندگیش از...  همیشه برای میرم و میدم انجام و دادم جون شهین به که قولی و کارم...  ندارم نقشی زندگیش تو من

 ... میرم کشور این از اصال..  میرم

 ... راحتی خودت هرجور باشه: فواد

 ی همه هم ما و رسوند خودش اونم..  اینجا سرایدار به زد زنگ کردم جمع من و وسایل و خورد مختصری صبحانه

 ... دادیم انجام کارارو

. . میکشه که هایی اه با فواد و سکوت این گاهی گه که مطلق سکوت حرفی هیچ بدون...  نشستیم ماشین تو االنم

 ... میشکنه
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 ... باال برد و صداش و رسید میخواست که اهنگی اون به و کرد جا جابه و اهنگ تا چند و برد ضبط سمت دستشو

 ! بارونه وقت هر...  میگیرم دلشوره

 ...  زمستونه جا هر...  خوابم می گریه با

 پرسم می باد از...  موهاشو حال تا

 ...  اونه ی دیوونه...  هم باد میکنم حس

 کرد زیبا دنیامو...  بود دریا موهاش

  کرد کوتاه موهاشو...  دیوونم فهمید

 کرد زیبا دنیامو...  بود دریا موهاش

  کرد کوتاه موهاشو... دیوونم فهمید

 بود شکستن شکل...  داد شکستم بس از

 ...  بود من ی سرمایه...  تنها اون آغوش

 میکرد وا رو ساکش...  کاش ای ولی اومد

 ...  بود رفتن درگیره...  اومد که وقتی از

 کرد زیبا دنیامو...  بود دریا موهاش

  کرد کوتاه موهاشو...  دیوونم فهمید

 کرد زیبا دنیامو...  بود دریا موهاش

 کرد کوتاه موهاشو...  دیوونم فهمید

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

 ... کرد خوش جا لبم رو تلخی پوزخند فواد عاشقی حس با..  عاشقه خیلی که مثال بگه میخواست چی؟؟  چی که

 در میده دیگه کار تا صد ی اجازه خودش به،  ببوستت،  کنه بغلت همینجوری میذاری وقتی..  حقته..  خانم انی بکش

 ... دیگه کس برای میکنه عاشقی ادعای اخرم

* ************************************************** 
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 یه بودم ساله 86.87 نوجوون پسر یه من که زمانی...  افتادم کوچولوم عشق یاد اتاق اون دیدن با دیشب پشیمونم

 نگاهش اتاقم پنجره از وایمیستادم همیشه...  جانم ای بود سالش 9.82 اون موقع اون که..  داشتم کوچولو عشق

 زمزمه و اسمش دلم تو..  بود خوشگل چه اسمش اخ..  اسمش...  بود همسایمون دختر..  دارم دوسش خیلی..  میکردم

؟؟  تکجاس االن..  نیست یادش االن مطمئنن که پیشش رفتم باری چند فقط پیشش برم که نداشتم وقت زیاد..  کردم

 به میخواد دلم...  روزا اون به برمیگشتم میشد چی وای...  شده تنگ روزا اون برای دلم قدر چه میدونه؟؟  هستش

 زا میدونستم چه اخه..  میکردم کردنش نگاه صرف فقط رو زمانا اون تفریح و گردش میرفتم دوستام با اینکه جای

 به کرف غرق که انی به نگاه یه...  کنم فراموشش نمیتونم وقت هیچ...  بخورم رو حسرتش بشینم االن ک میدم دستش

 .. بود رده زل جلو

 .. کردم نگاه

 .. کردم کاری فکر بی با...  اوردم سرش بالیی چه من

 ...م دنیا تموم حاال میکنم حس..  لعنتی

 ...  شده خالصه اسم یه تو

 

  آنی

 

 .. دراوردم بازی خر و گرفتم جو..  باز دیشب...  دارم دوسش من قدر چه

 .. گرفته مهربونش کوچیک دل میدونم..  دربیارم دلش از باید

 ... برم کوچولولوم خانم دل قربون من اخ

 ... کنار کشید و خودش که شدم ناراحت واقعا دیشب

 ... کردم که رفتاری با..  داشت حق ولی

 .. بود خییییییییییییلی..  گوشم تو نخوابوند یکی

 و راحت و آنی من بار اولین برای و اس خونه پشت که اتاقی اون به....  دونفره شام یه به دعوتش و....  کادو یه با از بهتر

 ... کنم شروع دیدم شهین مامان لباسای تو خودمونی

 ..  اونشب بشه شبی چه که اخ
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 ... کنه ورم لباش میبوسمش انقدر

 .. گرفت خندم داشتم ذهنم تو که افکرای از

 ... کردم نگاش چشمی زیر... لبام رو کشیدم دستمو..  زده و سرم بخندم و عصبانی خیلی انی میدونستم چون

 ... باشه سنگ دل خیلی میتونه...  مهربونه اینکه با

 ... انداخته چنگول درحال فقط که گربس یه مثه واقعا وحشیه خیلی

 این....  برام نوازشه و ناز مثه بیشتر کنه زخمی که این بدون..  میندازه(  میگم و خودم) صاحش به که چنگوالیی اما

 ... کنه ام دیوونه بیشتر تا میشه لوس برام دراه گربه

 بوسه غرق و رنگش اناری و شیرین لبای اون مخصوصا و صورتش تمام و کنم بغلش برم میخواد دلم االن قدر چه وای

 ... کنم

 .... وقتش به...  زوده حاال ولی

 .... میکنه نگام چشمی زیر داره دیدم برگشتم

 ... اومده پیش مشکلی:  باال انداختم و ابروم

 ... نشده چیزی نه:  میکنه نگام لبخند یه به داره دیدم

 .. بگیرم شو پاچه میخواستم کال...  لبش روی مزحک لبخند این از گرفت حرصم

 ؟؟؟ دیدی من صورت تو داری خنده چیزی:من

 ... برم قربونت شدی بامزه اخهخیلی ببخشید من گوگولی نه:  خنده زیر زد بلند حرفم این با فواد

 .. زدم کاراش تمام به پوزخند یه ریا و دروغ حرفاش همه

 ... کن بیدارم رسیدیدم....  بخوابم میخوام من:من

 .. بخوابم تا و گذاشتم هم رو و چشام بزنه حرفی بذارم که این بدون و

******** ************************************************** 

 .... نیست بردار دست هم حاال حاال کرده ناز ما گوگولی این...  دارم پیش در و سختی راه کنم فکر اوه

 .... کنم استراحت خورده یه تا کنار زدم شدم خسته

 .... بود گشنم اخه بخورم و بردارم خوراکی خورده یه تا عقب شدم خم
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 نم خدای خوابیده ناناس قدر چه که اخ...  نازم کوچولوی انی صورت به رسیدم تا ولی کشیدم عقب دوباره و برداشتم

.... 

 ... بگیرم ازش کام یه میکرد وسوسم که...  بود زده دهنده حجم جیغ صورتی ؤژ یه لباش به

 ... بگی بهش میخوای چی شد بیدار خره فواد...  نمیشه...  بشه بیدار اگه

 ... نتونستم باز اناریش لبای دیدن با که بکشم عقب خواستم

 ... سبکه خوابش المصبم این...  ناله بود شده قیافم....  بدبختم قدر چه من..  من خدای اخه

 نگاه بهش حسرت با شه تموم خوراکیم که وقتی تا ولی عقب کشیدم و صورتم ارزه نمی بعدش بدبختی به دیدم

 ... میخوردم و اون لبای خوراکیا این جای به میشد چی اخه میکردم

 ... خنده زیر زدم بلند دارم که خرابی فوق افکار این خاطر به

 .. میشدم اینطوری اون دربرابر شد چی نمیدونم ولی...  نبودم ادمی همچین من

 ... افتادم راه و کردم روشن و ماشین.... بودم کرده خستگی رفع کامال دیگه

 .. خورده فوق اعصابم االنم و رفته سر خیلی ام حوصله...  خوابید همش که انی...  رسیدیم باالخره اخیش

 .. کردم صداش...  بود خوابیده بود گرفته اینکه خاطر به جالب چندان نه لحن یه با

 ... رسیدیم شو بیدار آنی: من

 ... زد لبخند یه خونه دیدن با و کرد باز و چشاش

 ... رسیدیم باالخره اخیش:  آنی

 .... تو نه شدم خسته من میگی چی اخیش بودی خواب و همش شما ببخشیدا:من

 ... نیست مرد که برونه ماشین ساعت چند نتونه که مردی حاال خب: آنی

 ؟؟؟ چی یعنی هم تو رفت اخمام

 ؟؟ چیه:  تند لحن یه با من

 برانج برای و لبش رو نشوند ملیح لبخند یه...  چون نبوده قشنگ و خوب اصال حرفش و رفته تند فهمید اینکه مثل

 ... اس فرشته:  گفت کارش

 ... اوردی شانس:  گفتم دادم تکون یه سرمو

 ... رفت و بغلش زیر زد و وسایل و شد بلند نیاد پیش بینمون بیشتری کدورت و دعوا اینکه خاطر به اونم
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 ... بیاره و وسایل هم بشم ویلچرم سوار تا من کمک بیاد هم که کردم سرایدار به اشاره یه

 ... پارکینگ تو بذاره و مشاین تا دادم و سوییچ بهشم

 ... بیرون بودن رفته اینا مامان و بود جمعه امروز...  اتاقم تو رفتم راست یه خودمم

******* ************************************************** 

 .. زدم فائزه به زنگ یه

 ؟؟ خوبی..  سالم:من

 .. داد جواب مردی که

 ؟؟ بفرمایید بله..  سالم: مرد

 ... بودااا درست شماره انداختم گوشی به نگاه یه

 ؟؟ شما ببخشید:من

 ؟؟ کیم بگم من زدید زنگ گوشی این به شما:مرد

 نمی دو...  ببینم بدش؟؟  میکنه چیکار تو دست گوشیم هومن اِ: گفت خط پشت از صدایی یه که...  بودم شده گیج

 ... بشورما دست فقط رفتم

 ؟؟ خوبی...  سالم:  فائزه

 ؟؟ بود هومن..  سالم:من

 ؟؟ چی برا اره:  فائزه

 ؟؟ شد چی میزدید تیر با و هم سایه که شما:من

 .... دیگه دیگه:  فائزه

 ؟؟ کجایید شما االن:من

 ... بخوریم غذا بیرون اومدیم هومن با..  رستوران: فائزه

 ... تو ببر بروحالش..  میزنم زنگ دوباره نمیشم مزاحمت باشه:من

 ... بای کثافت کوفت: فائزه

 .. بای دلت تو: من

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمن کاربر negin14|  درخواست رمان سایت نگاه دانلود
 

207 

 رو ما دارن حاال...  شدن دوست هم با اینا میدونم که من...  بودن مشکوک اولم همون از اینا...  کردم قطع گوشیو

 ... میپیچونن

 ... داد جواب خوابالود صدای یه با که...  زدم سینا به زنگ یه

 ؟؟ بودی خواب ببخشید وای..  سالم:من

 ... بودم خواب اره:  سینا

 ؟؟ میزنی حرف اروم چرا حاال:من

 ... خوابیده بغلم پونه:  سینا

 .. جانم ای...  منگوله سیتی صفا پس اهااااا:من

 صیغه یه...  خواستگاریش رفتم پیشمه که االنم...  کنم درازی دست ام پونه به میاد دلم مگه من نگو چرت:سینا

 .. داریم پیش در هم نامزدی جشن...  خوندیم محرمیت

 ... کنه پایبند بتونه رو تو کسی نمیکردم فکر اصال....  خوشحالم خیلی وای؟؟؟  سینا من جان:من

 ... خوابیده نازم چه برم قربونش...  تونست من گل این دیدی حاال: سینا

 ... ببوس لباشم من جای از برسون پونه به سالم...  نمیشم هاتون عشقوالنه مزاحم دیگه:من

 ....  میکنم گوش حتما و اخرت توصیه این نکنم گوش و کدوم هیچ اگر حتما باشه: سینا

 ... سینا پررویی خیلی:من

 ... خدافظ...  میشنوی جواب هم اینجوری..  میگی اینجوری خودت وقتی: سینا

 .. خدافظ:من

 هپون ورود با که خوشحالم واقعا و..  داشت دختر دوست تا صد بود ادمی یه پسینا...  بودم خوشحال سینا برای خیلی

 ... بود معلوم چی همه اولم همون از...  میپرسته رو پونه عاشقانه واقعا سینا...  شد عوض زندگیش

 

 ... داریم چی ناهار ببینم برم بعدم و حمام برم سر یه گرفتم تصمیم بود رفته سر ام حوصله

 دش درهم قیافم... داشتیم پلو عدس جون زینب پیش رفتم...  شده سرد هوا پوشیدم گرم لباس یه و گرفتم دوش یه

 ...  پلو عدس از میاد بدم من

 ؟؟ پلو عدس جون زینب:من
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 ... داره دوست خیلی فواد اقا خانم اره:  زینب

 ...  چندش..  خودشه مثل اشم سلیقه

 ... کنید خاموش 4 ساعت اینم راستی اجازتون با دخترم ی خونه برم میخوام امروز من خانم:  زینب

 واال داده لفطش قدر چه نیست معلوم راهه ساعت چند مگه...  بخوریم 4 ساعت ناهارم باید میایم دیر وقتی دیگه بله

.... 

 کردم خاموش رو غذا هم 4 ساعت شد چی به به شدم بندری سوسیس کردن درست مشغول منم رفت که جون زینب

 .. کنم صداش باید من یعنی...  چیدم و میز و

 و بود خوابیده لخت و خیس بدن با تختش تو....  کردم باز درو بزنم در اینکه بدون اتاقش سمت رفتم اکراه با...  لعنتی

 نگاه به نگاه یه..  است ضایه خیلی بهش بزنم زل دیدم ولی پسر بود هیکلی چه اووووف...  بود دورش حوله یه فقط

 .. خوردم و خودم غذای نشستم اومدم و بستم درم و ناهار بیا:  کردم شیطونش

 ... کرد خودش غذای به نگاه یه من غذای به نگاه یه نشست تا نشست و اومد

 .. میخوام اون از منم:فواد

 ؟؟ چی از:  باال اوردم و سروم

 ..... تو غذای از: کرد من غذای به اشاره یه

 هلقم یه میشه بخوریش بخوای تو کمه کردم درست اینو خودم برا منم داری دوست پلو عدس تو گفت جون زینب:من

 .. برات

 ... من سمت کرد حرکت حرف این گفتن با و میشه چی بخورم منم کردی درست همه اون اوووووو: فواد

 .. خودت غذای سر برو درنیار بازی مسخره:  خودم سمت کشیدم و بشقابم

 ... میری در کجا ببینم بیا:فواد

 ... میکشید و بشقاب اون میکشیدم و بشقاب من

 .. شد خوردن مشغول و خودش سمت کشید و بشقاب و شد برنده اون اخر دست

 ... میدونستم اینو اطرافیانم همه بخوره غذام از یکی بودم متنفر

 .. کردم بغض من که دید انداخت من به خبیث نگاه یه و برگشت

 ؟؟ میکنی گریه خره انی:فواد
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 ... نشم دستش مسخره و نیاد اشکم که میدادم قورت و دهنم اب تند تند

 ؟؟؟ انی:فواد

 ... گریه زیر زدم و نیاورد طاقت دیگه کارش اوری یاد و کردنش صدا با

 .. بغل گرفتم و اومد فواد

****** ************************************************** 

 ... گربه مثل قیافشو جانم ای..  کردما غلطی چه

 .. کردم بغلش و رفتم

 ؟؟ میکنی گریه..  نداشتم منظوری خدا به انی:من

 ... نزن دست غذام به بردار وسایلمو تمام بیا بزنه دست غذام به یکی متنفرم من:  بود بغلم تو که همینجور

 .. جااانم ای.  غذاشه چیه ضعفش تقطه ببین اینو جانم ای

 ...توووووووو من گوگولیع خدا به جانم ای:من

 ...  کردم لپش از محکمم ماچ یه

 .. دستش دادم و گرفتم لقمه براش و بخورم غذاتو بکنم غلط من من کوچولوی ببینم بیا:من

 ... بخور خودتم: انی

 ؟؟ میا بدت نگفتی مگه:من

 ... میکنه فرق باشم راضی خودم نه: انی

 ؟؟ هستی راضی االن یعنی:من

 .. اوهوم انی

 ... میمونه بچه مثل رفتاراش...  شناس روان خودش انگار نه انگار

 .. من کوچولوی انی میشه اوقاتم گاهی و تمام چی همه و کامل و عاقل ادم یه ارسطو میشه وقتا بعضی

 .... زدم پیشونیش به بوسه یه و کردم بلند و سرش

 ... کنی گریه نداری حق من جز به کس هیچ پیش دیگه: من

 ؟؟؟؟ چراااااااا:سوال عالمت شد قیافش
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 ... کن گوش بزرگترت حرف به..  دیگه دیگه:من

 ... شد خوردن مشغول و پایین انداخت و سرش

 ...  بده انجامش نمیکرد قبول نمیکرد اسفالت و دهنم تا وگرنه نداشت حال مسلما

 .... میزو کنم جمع میذاری حاال شد تموم: گفت مظلوم گربه یه عین باال گرفت سرشو...  خورد غذاشئ

 ...  بیرون بیاد بغلم از گذاشتم دادمو تکون سرمو

 ؟؟ شدی سیر تو فواد:  کرد نگام و کرد من من خورده یه

 .... هم رو گذاشتم و چشام و زدم لبخند یه

******* ************************************************** 

 ... نیست فواد دیدم برگشتم...  ظرفشویی ماشین تو گذاشتم وسایل و کردم جمع و میز

 ؟؟؟ نفهمیدم من رفت کی

 ... میاد حیاط تو از از صداش دیدم

 .... میکنه دعوا تلفن پشت فرد با داره انگار دیدم که کردم دقت خورده یه

 .. میکنه دعوا داره واقعا فهمیدم زد که دادی از که

 .. کنی جلب و اعتمادش باید...  کن کاریش یه هم حاال پسر کردی قبول خودت نمیدونم من علی:  فواد

 ؟؟ کنه جلب کیو اعتماد

 میگهن من به که هاشه موقه به اون از دونه یه اینم البد هی...  باشه میتونه چی قضیه یعنی... مشکوکه فواد این خیلی

 .. میده توضیح وقتش به خودش و چی همه کنم صبر بهتر...  البد... 

 ایصد بعدم و باال اسانسور از رفت کنه نگاه بودم وایساده واج و هاج که من به اینکه بدون و تو اومد خراب اعصابی با

 .. اومد اتاقش در کوبیدن

 ... دیگه بهم ریخته انقدر و فواد ذهن که باشه بوده باید مهمی خیلی مسئله

 ... بیرون میره داره شده اماده دیدم مین چند بعد

 .. نپرسم ازش چیزی و کنم دوری ازش بهتره و نداره اعصاب بود معلوم درهمش اخمای از

 .... تنها خونه تو وندم من و بیرون رفت فواد
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 .... بیرون برم منم که شدم حاضر و رفتم

 ... پارک رفتم و برداشتم ماشینمو

 ... بشم چیزی ای وسیله سوار برم نتونستم اومدم فواد با قت. هر

 .. گذروندم خوش کلی امروز ولی

 ... کردم خوشگذرونی و گرفتم خوراکی کلی

 ..... کردم باز در و بود بند خوراکی کلی به دستم که درحالی

 .... خوابیدم گرفتم منم نبود خونه کسی

 ... نیست جالب فواد با ام رابطه هنوزم منم و میگذره روزا اون از دوماه

 .. شدس تضمین کامال دیگه وقت چند تا پاهاش بهبودی و میاد هرروز فواد دکتر

 ... دارم دوسش خیلی شم چدا ازش نمیتونم من لعنتی...  برم باید من یعنی بشه خوب فواد اگه

 ... کردم خریذ زدم دوری یه و بیرون رفتم

 .... دیدم برگشتم

 خاموش که هم برقا و بود شده تاریک دیگه هوا بود 1/32... 1 نزدیک ساعت دیگه چون ولی خاموشه برقا دیدم که

 ... نمیدیدم و چیزی منم

 .. اشپزخونه تو گذاشتم و وسایلم و رفتم

 ... باال برو ها پله از نوشته روش و دیواره رو رنگ شب مقوای یه دیدم برگتم

 .. اتاقت تو برو بود نوشته که بود دیگه مقوای یه شکل همون به که باال رفتم

 ... اتاقم تو رفتم

 ... بپوشمش بود نوشته روش که تخته رو رنگ شب به جعبه یه دیدم

 ونهش روی بند یه فقط و بود شدم کاری نگین کمرش قسمت روی و داشت چاک رونش روی تا که بلند مشکی لباس یه

 ... داشت هم به پیچیده حالت یه کمرش قسمت جورایی یه و داشت راستش سمت ی

 مشکی لندب پاشنه کفش چفت یه بود کفشم لباس بر عالوه جعبه تو که پوشیدم و لباس بود زیبایی لباس العاده فوق

 .. بود اویزوون شکل قلبی نگینای دورش از که

 ... بلنده خیلی بپوشم اینو نمیتونم من
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 ... کن ارایش خودتو قشنگ حاال بود نوشته هم اینه روی که طوریم چه ببینم که آینه جلو رفتم

 .... ریختم وری یه و بود بلند که هام چتری و کردم اسبی دم و موهامو

 ... زدم سرم به هم شکل قلبی گیر یه

 ... کردم گوشم هم بود اویزون ستاره ازش که بلند به اویزی ی واره گوش یه

. ... قرمز رژ یه با زدم هم ریمل کالباسی گونه رژ یه با و زدم داشت قاطیش هم ای نقره اکلیالی که و مشکی سایه یه

 ... نگذریم حق از شدما خوب

 ..... بکنم رو کارا این باید من چرا راستی

 .... میشه چی ببینیم بذار دیگه داره حکمتی البد نمیدونم

 ... حیاط برم بد شده نوشته حاال

 ... قشنگ بود شده سزد هوا و دی 5 بود دی ماه تو االن سرده حیاط بابا

 .... فواده کار ککه بود فهمیده کامال پشتی حیاط بیا شده نوشته باز دیدم که حیاط تو رفتم

 .. پشتی حیاط رفتم

 ... مخفی کلبه تو بیا بود نوشته |تا رو که

 ... بودیم تنها هم فواد و من و مسافرت بودن رفته حامد اقا و جون شهین...  بگم رفت یادم ا[آ

 ... بود خاموش برقا کردم باز و در کلبه تو رفتم

 ... که خونه تو برگشتم دوباره بستم و در و برگشتم

 ... گرم آغوش یه تو رفتم یهو

 .. کشید عمیق نفس یه بعدم...  سالم:  کرد زمزمه اروم گوشم زیر و بغلش تو بود گرفته محکم منو

 .. بغلش گرفته من که فواد این یعنی یعنی

 .. گرفتم فاصله آغوشش از

 ... بود شده جمع اشک چشام تو

 ... تو فواد...  فواد:من

 .... گرفت صورت زود فقط خورده یه..  میبینی درست...  من اره هیشششش:فواد
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 ... بود اش دوباره برگشتن زندگی به امیدم همش که که عزیزم فواد...  فواد...  نمیشد باروم من خدای

 ... نمیشد باورم... بود وایساده پاش رو

 ... کردم بغلش و رفتم محکم

 ... مبارک تولدت فواد:من

 ... نیستاااا من تولد:فواد

 ؟؟ بری راه تونستی که کیه از کی از...  شدی لد.متو تازه انگار بری راه دوبار تونستی وقتی نمیکنم شوخی:من

 ... میشه هفته یه: فواد

 ؟؟؟ نگفتی چیزی من به چرا پس:من

 ...  سورپرایز:فواد

 ... وتو من فقط...  امشب داریم برنامه که بیا حاال

 ... بودم ندیده سری اون که اتاقی یه تو بردم

 ... بود شمع دوتا روش که میز یه ترشم ور اون و بود توش مشکی پیانوی ه که اتاقی یه

 ... بودند کرده معطر و روشن رو اونجا محیط که شمع و فانوس و رز گل برگ گل از بود پر زمینم رو

 ... اینجا بشین شما من کوچولوی: فواد

 .... پیانو پشت رفت هم خودش و صندلی رو نشوند من

 ... داد و تکون ها کالویه رو دستشو و بست و چشاش

 ... خوندن به کرد شروع بعد

 ... داشت صدایی چه وای

 ... ببوسمش و کنم وبغلش برم خوند که لحظه همون میخواست دلم...  شد مورمورم

 

 

 اروم میکشه سمتت به منو ارامشه دریا در چشات تو

 جونم اروم
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 عاشقونم حس تو مال

 چشماتو منه تکرار بی عشق منه زار گندم دشت تو موی

 هاتو خنده اون من از نگیر چشاتو نبند

 بشینم کنارت ببینم عشقو چشمات اون تو بزار

 میمیرم اروم من بگیرم اروم دستاتو بزار

 

 

 

 ممنونم ازت من بشم عاشق شدی باعث تو

  میمونم پیشت بده فرصت روزگاره این تا

 

 مدیونم چشمات به زندگیمو ارامش من

 

 چشماتو منه تکرار بی عشق منه زار گندم دشت تو موی

 هاتو خنده اون من از نگیر چشاتو نبند

 بشینم کنارت ببینم عشقو چشمات اون تو بزار

 میمیرم اروم من بگیرم اروم دستاتو بزار

 

 

 شادم که کنم فکر نفس هر با که شدی باعث تو

  یادم از نمیری هست سینه تو نفس وقتی تا

 آزادم خوشبختم اسیرتم من که وقتی تا
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 اروم میکشه سمتت به منو ارامشه دریا در چشات تو

 جونم اروم

 عاشقونم حس تو مال

 چشماتو منه تکرار بی عشق منه زار گندم دشت تو موی

 هاتو خنده اون من از نگیر چشاتو نبند

 بشینم کنارت ببینم عشقو چشمات اون تو بزار

 میمیرم اروم من بگیرم اروم دستاتو بزار

 

 

 .... شد بارون ستاره چشاش تو کرد نگاه من به و کرد باز و چشاش

 ... شمب عاشق دادی فرصت که ممنون:  گفت گوشم زیر...  بغلش تو گرفت منو و کرد بلندم سمتم اومد محکم قدمای با

:  زد لبام رو کوتاه بوسه یه شد خم و کرد اروم خنده تک یه دید که نگاهم...  کردم نگاش گیجی با و عقب گرفتم سرمو

 عاشق من...  درسته کوچولوته مغز اون تو چی هر...  کردی ام دیوونه سبز های نگاه همین با که اخه من برم قربونت

 ... تو عاشق...  شدم

 ... عشقت پس فواد: من

 .... شد تموم که بود بچگی عشق یه اون: فواد

 ؟؟ فواد:من

 ؟؟ فواد دل جان: فواد

 ... گیجم:  من

 ... میشه درست برم قربونت: فواد

 .. زدیش پیانو با تو گیتاره با اصلیش اهنگ زدی که اهنگه این فواد:من

 ... بزن پیانو با که کرد درست اون و کاراش سازه اهنگ دوستام از یکی: فواد

 ؟؟ فواد: من
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 زندیگم امید شدی میدونی؟؟  دارم دوست خیلی میدونی...  ــــــــش هیـــــــــــــــــــــــ: فواد

 ؟؟ کردی عاشقم میدونی..  نمیدم دنیا تا صد به و موت تار یه میدونی؟؟  منی مال حاال میدونی؟؟؟ 

 .. میشدم دیوونه تعریفش از داشتم

 ... شیرینش لبای رو گذاشتم و لبام و شدم بلند پاهام رو و نیاوردم طاقت

 .... زد کوچیک لبخند یه

 .. چسبود خودش به تنگ و من و کمرم دور انداخت دستشو

 .. میبوسیدم ولع با که جور همون

 ... پاهاش رو گذاشت منو و صندلی رو نشست

 .. کردم نوازش صورتمو دست پشت با و کرد جدا و لباش

 ... موال به دیوونتم: فواد

 ... بغلش تو خزیدم اروم

 ... اینا مامان مخصوصا...  ندونه بهت من عالقه از کی هیچ آنی راستی:فواد

 شروع طالی دوران و میشی من مال تو و میگیریم نامزدی یه بعدم...  بدم انجام کارامو همه من...  وقتش به چی همه تا

 .. بعد بکنم کارامو همه بافته اتفاقی بعدا برات نمیخوام االن ولی...  میشه

 .. اتفاقاتی چه:  کردم نگاش نگرانی با

 و کنیمن بحث راجبش دیگه بهتره...  نه االن ولی میگم بهت...  شده ریزی برنامه چی همه نباش نگران تو:  بوسید لبامو

 ... من گوگولی ببریم لذت قشنگ شب این از

 .. لبام رو گذاشت و لباش دوباره حرفش این با

 ... نیست..  کن ول نکنه تموم و من لبای تا فواد این امشب

 ... عقب کشیدم سرمو

 ؟؟؟؟ فواااااد:  گفتم خوشی با همراه اعتراض حالت یه با

 ؟؟ فواد جان: فواد

 ؟؟؟ خوردی لبمو رژ همه:من

 .. بخورم خودتو میخوام باشه خالص طعمت دیگه که بخورم رژتو اول گفتم بخورم خودتو میخوام اخه: فواد
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 -_- کوفت:  صورتش تو زدم مشت با

 ... عاشقتم گفتم پیش دقیقه چند خوبه میزنی و من هنوزم:  فواد

 .... باشه قلطیش خشونتم باید باشه رمانتیک و عشقوالنه نباید که همش دیگه خب: من

 ؟؟؟ میکنی غلبه خشنوتات به خورده یه شما تا...  صندلی رو گذاشت من و شد بلند

 ...بیارم شام برم منم

 ؟؟ نیست زود خیلی االن: من

 ... دودور دَدَر بریدم تا بخوریم زودتر و شام بهتره...  بگذرونیم خوش مبخوایم امشب بابا نه:  فواد

 ... رفت و گذاشت تنها و من حرف این با

 ... دادم تکون ها کالویه رو دستامو و نشستم پیانو پشت رفتم

 ... باحاله خیلی داشتم دوست و صداشون

 ...کرد زمین روی نشستن به دعوت و من و کرد پهن زمین رو سفره یه فواد دیدم دقیقه چند بعد

 ؟؟ زمین رو: من

 ؟؟ چشه مگه اره: فواد

 .. شلوار و کت این با هم تو لباسا این با فقط نیست چیزیش:  من

 ... گذاشتم لباس اتاق تو برو کردم اونجاشم فکر: فواد

 .... رسیدم خودم به همه اون بگو و من

 ... بمونه رژم و چشمم توی مداد گذاشتم فقط کردم پاک ارایشمم و کردم باز موهامو

 ... لباسایی چه به به کردم نگاه لباسارو

 بود ننگی پر هم پروانه رو و بود روش پروانه عکس که صورتی تاب یه با سرما این تو اونم کوتاه فوق تا لی شلوارک یه

... 

 ... بود گرم خیلی اتاق تو هوای البته

 ... میکنه نگام و در به داده تکیه فواد دیدم برگشتم کردم عوض و لباسام

 ؟؟ بودی اینجا اولش از تو:  باال دادم ابرمو یه

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمن کاربر negin14|  درخواست رمان سایت نگاه دانلود
 

218 

 ... داد تکون و سرش و کرد باز و نیشش

 .... رفتم در و سرش تو زدم انتحاری و سریع خیلی مشت یه و سمتش رفتم ملیح لبخند یه با

 .. انداخت گیرم اولی اتاق تو اخر که اتاق اون به اتاق این از هی حاال دنبالم افتاد

 .... و میام من یا دربیار دلم از اینجا بیا خودت یا:  فواد

 ؟؟ چی یا:  گفتم بود پرخنده توش که صدایی یه با

 ... نیست درآوردن دل از فقط دیگه که میام من یا: فواد

 ... دادم تکون نه معنای به سرمو

 ؟؟ نمیای که: فواد

 ... نهههههههه: من

 ... رفتم در و کشیدم بندتر داد یه دنبالم افتاد و کشید که دادی با

 ... تخت رو خوابوندم و گرفت کمرم از یهو که

 .. دستامو دستاشم و کرد قفل و پاهام پاهاش با و فهمید که کنم فرار خواستم

 هیچی پاهاش اصال اگه بود شده خوب پاهاش بود هفته یه خوبه کثافت...  بخورم تکون نشد دادم تکون خودمو چی هر

 ؟؟؟ چی بود نشده

 ...میدووید گرگ عین

 .... کن تموم و کارم بده بوس یه: فواد

 ... نمشم تسلیم من عمراااا نه: من

 ... نمیکنم مجازاتت کنی بوسم خودت اگه داریاااا فرصت باز:  جلو میاورد ذره ذره سرشو

 ... نکردم قبول کرد کاری هر

 ... گردنم رو رفت لباش کردم کج سرمو که لبام و بذاره و لباش اومد

 ... کردن پیدا همو جای لبا اخر در و لبام طرف اومد بوسه با راوم اروم...  گردنم به میکشید و لباش اروم

 .. کردن بازی لبام با کرد شروع و کشید عمیق نفس یه
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 دور دستشم یه و موهامو رو اومد دستش یه اونم گردنش دور پیچیدم کردم جدا دستاش از دستمو شدم همراهش منم

 .. کمرم

 ... میکرد ونوازش کمرم و سرم هم همزمان

 ... داد تکیه پیشونیم به پیشونیشو و کرد جدا و لباش اروم

 ... میسوزوند صورتمو داغش نفسای

 ... دارم نگه برابرت در خودمو نمیتونم که داری چی: فواد

 ... خوب خوب چیزای: من

 ... میکنم پیدا رسی دست هم خوب خوب خیلی چیزای این به میشم هدفمند ایشاهلل: فواد

 ........... بیشعوووووور: من

 ....میگممممممممممم دروغ مگه اااانمجااا: فواد

 ... شام بریم شو بلند

 .... بود پلو زرشک یعنی عالقم مورد غذای شام جونم

 ... دارم دوس پلو زرشک من میدونستی کجا از وای: من

 .. دیگه دیگه: فواد

 جلوم ا و زرشک و اومد دستش فواد که بریزم زرشک خواستم و گذاشتم چی همه کردم پر و بشقابم و نشستیم

 ... بخوری زرشک نداری حق:  برداشت

 ؟؟؟ چرااااااا با:من

 ... یا میای خودت یا گفتم...  تنبیه عزیزم تنبیه: فواد

 ؟؟؟ کردی مجازات که اتاق تو...  بدش نکن اذیت فواد: من

 ؟؟ تنبیه میگی اون چیه به تو..  بود تشویق اِند که اون؟؟؟  اخه بود تنبیه اون:  گفت و خنده زیر زد فواد

 .. شدم خوردن مشغول و ندادم جوابشو دیگه

 ... میکردم زرشکا به حسرت پر نگاه یه بار یه مین هرچند

 .. نمیگفت هیچی و میخورد بدجنسی درکمال فوادم
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 ... بدم زرشک بهت ت کن خوشحالم جوری یه...  میدم بهت اوانس یه ببین خب:  گفت باره حسرت نگاهم خیلی دید

 ... سرم به زد شیطانی فکر یه

 ؟؟ فواد:  گوشش کنار بردم سرمو نشستم کنارش اروم و رفتم

 ؟؟ جانم: فواد

 .. کنم اعتراف میخوام: من

 ؟؟؟ چی به: فواد

 ... فواد عاشقتم من....  من....  من: من

 ... تنیس توپ قد بود شده و چشاش و طرفم برگشت..  افتاد دستش از چنگال و قاشق کال حرفم این با

 ... انی بگو دیگه بار یه... دیگه بار یه: فواد

 ... عاشقتم فواد: من

 ... بوسیدم و کرد بغلم محکم

 .. عاشم بیشتر من: فواد

 .. ریخت زرشک برام خوشحالی کلی با و کنارم گذاشت و برداشت بشقابمم و کنارش نشوند و من

 ... خوردن به کردم شروع لذت با

 ؟؟ فواد راستی:  گفتم ذوقش تو بزنم خورده یه اینکه برای بود ذوق پر چشام

 ؟؟ فواد جان: فواد

 .. میخواستم زرشک فقط..  کردم شوخی بود دروغ حرفام همه: من

 ... طالتم پر دریای یه شد ابیش چشاش..  شد خاموش انگار یهو

 .. بگه چیزی اینکه بدون

 ... اتاق تو رفت و شد بلند و کرد جمع غذاشو

 .. زدم بود حرفی چه این بریزه گوشنم..  شدم سیر اصال

 ... میره ور گوشیش با نشسته تخت رو دیدم که اتاق تو رفتم و شدم بلند

 ... نشستم کنارش رفتم
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 ؟؟ فواد: من

 ؟؟ هوم: فواد

 ... ناراحتیش اوج یعنی این

 خوا گرفتم دستشو

  خواست که گرفتم دستشو

 ... نذاشتم که بیاره در دستم تو از دستشو خواست گرفتم دستشو

 گذاشتم دستشو

 ... قلبم رو گذاشتم دستشو

 فقط. . عاشقتم خدا خداوندی به...  مونده گرم که تواِ دستای زیر..  گرمه تواِ خاطر به...  گرمه ببین میزنه تند ببین: من

 .. کنم اذیتت خواستم موقع اون

 .. دارم دوست خدا به...  بوسیدم نرم و لباش و صورتش طرف دو گذاشتم دستمو

 نمیداشتی بهم حسی هیچ اگه...  شدی عاشقم که ممنونم خیلی:  بغلش تو گرفت و من ارامش رو بود شده پر چشاش

 .. میشکستم کن باور..  میشکستم

 ... سرم رو گذاشت شو چونه و زد بوسه یه سرم رو

 ؟؟؟ دیگه نیستی گشنه: فواد

 .. گرفتم مطلق سیری اصال..  داری تو که نازی و..  کردی تو که کاری با نچ: من

 .. میشی الغرتر بهتر: فواد

 ..  شم الغر تا بشین: من

 ... نخواااااااه نمیخوای بخوای میخوای همینه

 ... کنم سر فیل با مجبورم مجبورمدیگه: فواد

 ... فیله عمت: من

 ؟؟ چیه من ی عمه با تو مشکل: فواد

 .. دربیارم و چشاش میخواد دلم...  چراا زادش برادر با ولی ندارم عمت با مشکلی: من
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 .. میرسه زورت اگه البته..  دربیار خب: فواد

 ... درمیارم چشاتو میام شدی بیهوش میریزم اور خواب شربت نوشیدنیت تو خورده یه نداره کاری: من

 .. بدسرشت چه کثیف چه خبیث چه: فواد

 ... نخواااااااه نمیخوای بخواه میخواااای گفتم: من

 ... مجبورممممممممم گفتم منم: فواد

 .. خنده زیر زدیم دوتایی بعدم

 .... بیرون بریم شو حاضر هست کمد تو لباس شو بلند فواد

 و کیمش لی شلوار یه زانو رو تا بلند لخت روشن آبی مانتو یه...  بود گرفته هک شیکی لباسای چه شدم حاضر و رفتم

 ..  مشکی و آبی رنگ به عروسکی کفش با

 .. چرم کت و تیشرت یه با و بود پوشیده مشکی لی شلوار یه که خودشم

 ... جذاب چه اووف

 راخ در و..  گذشت خوش کلی..  شدیم بازی وسایل سوار هم با بار اولین برای و پارک رفتیم گشتیم کلی و رفتیم

 ... برگشتیم کوفته و خسته

 ... خواب برای رفتیم کدوم هر..  عشقوالنه چندان نه بخیری شب و خدافظی از بعد

 .. نمیدونم و فواد ولی برد خوابم نرسیده بالشت به سرم تخت تو رفتم تا که من

****** ************************************************** 

 ..  اس فوقالعاده بگذرونی عشقت با که شبی...  بود عالی کلمه یه اون کنم توصیف کلمه یه تو و امشب بخوام اگه

 ..  بهم زده هارو دلخوشی اسن ی همه دارم که مشغولی دل ولی

 .. باهوشیه و زرنگ فوق دختر انی

 .. میترسونه خیلی و من برسه بهش نینا طرف از ها بعد ممکن که خطری اما

 .... بشه انجام ها زودی این به نیست کاری البته کنم سره یه رو نینا کار زودتر هرچه باید

 خواب دست به خودمو و خوردم مسکن قرص یه و شدم بلند... بود گرفته درد بود ذهنم تو فکر همه این از سرم

 ... سپردم
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 بودم رفته دوستانه فائزه و سینا با آنی بودم پرسیده جون زینب از که جور اون ولی...  بودم بهتر شدم بیدار که صبح

 ...  باهم ناهار و صبحانه خوردن برای بیرون

 ناراحت هنبرد و من اینکه خاطر به تا گفته خانم زینب به اینو..  نبردن و کسی و باشن هم با دوستانه میخواستن فقط و

 ... نشم

 یاد هب خوردم صبحانمو و نشستم بدم راه دلم به بد ای ذره که این بدون پس بشم ناراحت گوگولیم از نمیتونم که منم

 .... خوردم پرتقال اب لیوان هم دوتا پرتقال اب عاشق که خانم انی

 ... خالیه جاش خدایی ولی

 ... علی به زدم زنگ و خوردم صبحانمو

 ؟؟؟ خوبی...  سالم: من

 .. خوبم مرسی..  سالم:  علی

 ؟؟ کردی چیکار علی: من

 ... من تدس داده سهامشو تمام کرده پیدا اعتماد کامل بهم..  رفتیم پیش عالی که اینجا تا خب:  علی

 ... کنی استفاده ازش خوب کن سعی موقعیت بهترین این پسر: من

 میخواست اون که همونطور..  میگیریم ازش سهامو همه..  میره پیش برنامه طبق چی همه فواد نباش نگران:  علی

 ... بگیره ازت تورو سهام

 ... میشه درست چی همه...  بخواد خدا

 ... خیلی...  داریم کار خیلی هنوز میره پیش که اینجور...  امیدورام: من

****** ************************************************** 

 و پنیر نون منم...  میخورن عسل و سرشیر دوتا اون میخوریم صبحانه االن داریم و نامه گنج اومدیم فائزه و سینا با

 .. شیرین چای

 ... میچسبه خیلی

 ... شدین درگیر که دوتاتونم خب: من

 .. میترشیاااااا سالته 05 شو سوارش بنداز گیر رو خری یه هم تو:  گفت سینا و دادن سرتکون هم با دو هر

 ... داد تکون تائید معنای به و سرش هم فائزه و
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 ... زدم لبخند یه بدجنسی روی از منم

 ؟؟ شد خر باالخره فواد..  خبریه میزنی لبخند شنگول چیه:  داد تکون سرشو دید سینا و لبخندم تا

 ؟؟ فواده میدوه کجا از این..  سرفه به کردم شروع و گلوم شکست چای فواد اسم با

 ... گلوش تو میپره چای چه میاد اسمش فائزه ببین اروم اروم: سینا

 .. خنده از کرد غش سینا حرف این با من پشت میزد موقع اون از داشت که فائزه

 .... میگه راست خداییش انی:  فائزه

 .. باشید کارت فکر حرفا این جای به برید شما...  خفه: من

 ... پشتش بزنم من کنه گیر گلوش تو لقمه که بود فائزه نوبت حاال ولی بود عادی که سینا

 ... نامزدیتونه کی حاال اخی؟؟  شد خر باالخره هومن چیه: من

 ... نگم هیچی سینا جلو که میومد ابرو و چشم هی فائزه حاال

 .... میگفتم پرت و چرت بیشتر بیخیالی عین در منم

 ... سیناس نوبت حاال..  من اذیت برای نکنه یکی به دست سینا با تا حقشه...  خنده از بودیم کرده غش که سینا و من

 ... نشد بیدار دنتن حرف صدای از...  بود خوابیده دستت بغل پونه زدم زنگ بهت که روز اون راستی جان سینا: من

 ... خنده زیر زد بلند صدای با بعد و کرد نگاه و خوبه پسر یه همه نظر در که سینایی ناباوری با برگشت فائزه

 ؟؟ هم تو سینا...  ابرررررررفرض یا:  فائزه

 که بیارم گیر فواد تو همون از ای سوژه یک خانم انی بعدم....  ندارم دل؟؟؟  چمه من مگه:  شد درهم قیافش سینا

 ... کرد اشاره فائزه به و..  اینجا نشسته خانم حیف اره................. 

 ........... تو و میدونستم من وگرنه

 ... نداره گله داره عوض که چیزی:  دادم نشونش دندونامو

 .... برات میگم: سینا

 3 ساعت باالخره و دراوردیم و داشتیم که جدایی همه اون تالفیه و گشتیم کلی

  خیلی...  بوسیدم عمیق و محکم و پلپش تشکر برای..  خونه اورد و من سینا

 ... گلی خیلی دارم دوست خیلی:  دارم دوسش
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 .... بوسید منو گونه و شد خم اونم

  و کردم بابای باهاش بره تا منم و رفت اونم شدم پیاده و کردم خدافظی ازش

 ... رفت و زد چراغ و بوق برام اونم

 ؟؟؟؟ گذشت خوش:  پریدم جا از فواد شاکی صدای با

 ..  گذشت خوش اره:  زدم لبخند یه قلبم رو دستمم و طرفش برگشتم

 ... سالم راستی

 .... تو رفت عصبی،  من شنگول قیافه به توجه بی دیدم

 تو رفتم...  بچس انقدر..  نبردمش دربیاره دماغم از میخواد نکنه..  چشه این وا

 .پیشش رفتم...  اتاقش تو رفت گفت گرفتم زینب از و سراغش..  نیست دیدم

 ؟؟ میکنی اینجوری چرا؟؟  چته تو فواد: من

  که..  بیرون رفتیم سینا و فائزه با میگی....  پرروی خیلی نکنم اینجوری: فواد

  رفتی 1 ساعت از؟؟؟!!!!  میدونه خدا کجاس فائزه،  میبینم سیناشو فقط من

  نگران..  نشم نگران نمیزنی زنگ یه بیرونی ساعته 7...  3 ساعت تا بیرون

  نیش یه با و شاد خانم میبینم که؟؟  میاد کی خانم ببینم که وایسادم بیرون

  شادن هم خیلی...  و این اون میبوسه و اون این نشسته اقاااااا ماشین تو باز

  شک من به تو؟؟؟؟؟؟؟؟؟  چییییییییی کههههههههه:  هم تو رفت اخمام

  نامزدش عاشقانه؟؟؟  داره نامزد خودش سینا ندیدی؟؟؟؟  دااااااااارییییییییی

  دادم..  اوردم بیرون و نامزدیشون کارت و کیفم تو بردم دستمو داره دوس و

 .. هه میکنی رفتار اینجوری تو وقت اون...  کارتشون اینم ببین بیا:  دستش

 ؟؟ کشیدم چی نمیدونی:  تخت رو نشست و دستاش تو گرفت سرشو

****** ************************************************** 

 با اخرش قسمت و آنی اومدن دیر ورم این از..  بود خورد دیگه جا یه از اعصابم

 کردم نگاه بهش...  آنی دلخوری بشه نتیجشم و کنم فوران کرد کاری سینا با
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 ... میداد ماساژ داشت و سرش

 ؟؟ گرفت درد سرت:  گفتم شرمندگی با

 :گفت و زد لبخند یه ولی...  داره و رفتار بدترین و چه تو به میگه االن کردم فکر

 ... میکنه درد اون خاطر به سرم شدم بیدار زود صبحم خوابیدم دیر دیشب نه

  سرزنشش داشتم پیش دقیقه چند انگار نه انگار اصال بود مهربون قدر چه

 ؟؟؟  بخوابی میخوای:  کردم تخت به شاره یه..  میکردم

 ؟؟؟ خودم اتاق میرم ولی اره:  آنی

  اینجا نیستی دلخور واقعا ازم اگه:  شدم حرکتش از ومانع گرفتم دستشو

 ... بخواب

 ... بپوشم لباس..  نیستم دلخور کن باور:  آنی

  دراورد مانتوشو و رفت...  میارم شلوار برات میرم منم بیاری در تو مانتو تو تا

  برداشتم بنفش شلوار یه با سفید ربع سه استین لباس یه براش و رفتم منم

  برگشتم..  بیرون رفتم خودم نباشه معذب اینکه برای و دادم بهش بردم

  ببخشید:  کنارش رفتم..  بود خوابیده تخت تو و...  بود پوشیده و لباسش

  بوسیدم پیشونیشو و شدم خم بعدم و بود داغون اعصابم.. و کردم ناراحتت

 ...  بیرون اومدم اتاق از بزنه ای دیگه حرف بذارم اینکه بدون

&&&&&&&&&&&&&&& 

  اخر های بوسه و بوده مشغول من بر عالوه ای دیگه چیز سر ذهنش بود معلوم

 ناراحت دقیقه دو از بیشتر نیستم ادمی منم..  کرده ترش عصبی سینا و من

 بدون و سپردم خواب دست به و خودم مشغولی ذهن هیچ بدون پس بمونم

 .................. دیده برام خوابایی چه سرنوشت نم.بد اینکه

  9 ساعت نمیکرد درد سرمم..  بودم تر سرحال خیلی شدم بیدار خواب از

 نبود کسی بیرون رفتم..  من وای ای...  خوابیدم ساعت 6 من یعنی بود شب
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 خوشبو عطر از موجی با کردم باز که و در..  خودم اتاق برم سر یه دادم ترجیح

  روشن و برق..  نمیدیدم و چیزی بود خاموش برق چون...  شدم مواجه فواد ی

  و بود بغلش بالشتمم و من تخت رو بود خوابیده فواد جانم ای دیدم کردم که

 کار چی بالشته اون با داشته نبوده معلوم وو بالش به بود چسبونده و سرش

  دهنش اب بیا... هان بچه مثه خواب تو مردا میگه کی کنارش رفتم؟؟  میکرده

 ... میده نشون و فیهاخالدونش تا و بازه غار مثه دهنش چونش رو اومده که

  دوست اورانگوتان باشه چی هر ولی...  معصومه بچه مثه چیش این خو

  بوده معلوم طفلی..  بوسیدم و نرمش لپ و شدم خم....  خودمه داشتنیه

  یه سوی به پیش..  بیرون رفتم و نکردم بیدارش منم پس...  میومده خوابش

 .. باشمش کرده آماده خودم که خوشمزه غذای

  من با امشب کارای ی همه تا خونش فرستادمش و اون و جون زینب پیش رفتم

 بود 88/32 ساعتای...  سبزی قورمه کردن درست به کردم شروع...  باشه

  که فوادم این..  نداره اشکال ولی..  درسته دیره خیلی خب..  شد تموم باالخره

 شنیدن با که بودم افکار همین تو....  میبره خوابش شبم..  خوابیده خرس عین

  بود کرده عوض و لباساش طرفش برگشتم..  بویی چه به به:  میگفت که صداش

 ...  بود شسته صورتشم و دست و

 و کردم اماده میز به اشراه یه و کردم سالم بهش..  ود شده جذاب چه به به

 ...  بود بهش حواسم تمام خوردن غذا طول در...  کردم نشستنش به دعوت

 میکرد بازی همش باهاش..  نمیخورد درست و غذاش..  نمیزد حرف کام تا الم

  انجام و کارام همه و کردم جمع و میز...  شه تموم خوردنمون غذا گذاشتم

 .... میکرد نگاه چیزی به نه من به نه کارام انجام طول در فواد ولی..  دادم

  و صندلی و نشستم کنارش رفتم...  میکرد فکر و بود زده زل نقطه یه به فقط

  تازه..  گرفتم اروم دستشو...  کنارشم من نفهمید باز..  کردم تر نزدیک بهش
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 .. سرجاش اومد حواسش

 ؟؟ شدی دمغ؟؟  شد چی؟؟  فواد چیه: من

 .... باشه ناراحت عشقم باید چرا...  شدم ناراحت واقعا که کشید اهی یه

 عشقم تمام..  کرد نگاه بهم.. فواد کن نگاه و من:  کردم نوازش و صورتش اروم

 ؟؟ شده چی میگی بهم:  نگام تو ریختم و خواهشم و عالقم و

 که وقتشه کنم فکر:  پایین انداخت سرشو...  کنه نگام این از بیشتر نتونست

 ....زد زل نقطه یه به و باز کشید اهی یه....  بگم بهت رو چیزا بعضی

  هاش نوه بین و ارثش مرگش دم...  بود پولدار زنی..  مادریم بزرگ مادر: فواد

  خیلی داد بیشتری ارث من به..  بودم نوه ترین بزرگ من چون و کرد تقسیم

  سالم 32 دیگه...  کشید اه باز و..  نمیکرد و کار این کاش ای ولی بیشتر

  عشق که من..  من برای خوب دختر یه کردن پیدا درصدد اینا مامان و بود

 حرفی پس کنم ازدواج کی با نبود مهم برام پس بودم داده دست از کودکیمو

 برای اینا مامان که فهمید وقتی نینا..  بکنن و خودشون کار گذاشتم و نزدم

 مامان که توری تو بندازه و خودش تا کرد تر نزدیک ما به و خودش زنن دنبال من

  ی بچه بود گرفته رو نینا چشش مامان شد همینم و بودن کرده پهن اینا

 ...  منه عاشق نینا که میکردن فکر همه...  بهتر این از چی بود خواهرشم

  واقعا فهمیدم...  رفتاراش با کم کم ولی داشتم شک بهش اوال فقط منم

 روز به روز ما...  میکردم فکری همیچین که بودم احمق خیلی ولی..  عاشقمه

  چند اینکه تا...  تر نزدیک ما به هم نامزدی مراسم و میشدیم تر نزدیک هم به

  به اینا خاله ویالی و شمال به رفتن تنها هوس خانم نامزدی به مونده روز

 بدم اجازه نمیخواستم..  شدیم شکه ناگهانی تصمیم این از همه..  زد سرش

  که وقتی از منم و رفت اون...  کردم قبول کرد اصرار خیلی چون ولی بره تنها

  به این میگفتم خودم به همش..  گرفت وجودمو تمام عجیب دلشوره یه رفت
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 و چرت کلی و میشی دار زن و میشی متعهد دیگه روز چند تا که اینه خاطر

 تصمیم برگشتش به مونده روز یه..  میزدم گول و خودم داشتم فقط دیگه پرت

  و میشکست پام قلم کاش ای ولی..  برگدونمش برم تر زود خودم گرفتم

 .. شدم وارد کلید با منم...  بودن داده بهم و کلید.....  نمیکردم کاری همچین

 سورپرایزش میخواستم..  گشتن رو اتاقا کردم شروع ساکت و نگفتم هیچی

 برگشت..  دیدم چی میدونی...  زد پوزخند یه و شدم سورپرایز خودم ولی کنم

 شدش مشت دستای و بازش بینی های پره و سرخش قیافه از..  کرد نگام و

  منم تن دادنش ادامه با و داد ادامه و حرفش....  ندیده خوبی چیز مطمئنن

 ....  کرد یخ حتی

 بودن مشغول انقدر...  بود حول و حال مشغول پسرش دوست با خانم: فواد

  ترس از دید که قیافمو...  افتاد من به خانم چش اینکه تا...  ندیدن و من که

  یخ دید که و من... رسید من به تا کرد دنبال و نگاهش خورد جا پسر زد جیغ

 .. پست نینای این معلوم؟؟  کجا از...  میشناخت خوب و من اینکه مثه کرد

 ولی..  نداشتم نینا به حسی هیچ...  میشه بلند اون گور زیر از اتیشا همهی

  یکی بغل تو لخت داشت زور خیلی...  بشه بچم مادر..  بشه زنم..  بود قرار

 مثه اشغاالیی خون به دستم اینکه برای...  کاری کثافت مشغول باشه دیگه

 نشون من دنبال افتادنش و نینا جیغ جیغ صدای..  بیرون زدم...  نشه الوده اونا

 ..نبودممممممم دادنش لو فکر به اصال من ولی...  بدم لوش که بود ترسش از

  پام و فرمون پشت پریدم سریع..  بیرون اومدم برسه بهم بذارم که این بدون

  فقط و نبود سرعتم به حواسم اصال بود خورد اعصابم انقدر گاز رو گذاشتم و

 میاد جلو از کامیون یه دیدم که نبود حواسم....  میدادم فشار بیشتر گاز رو پامو

 ..  شد میشد نباید که چه اون و بگیرم ترمز اینکه برای بود شده دیر دیگه

 ...  نفهمیدم چیزی دیگه و..  کردم تصادف
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  هوش به وقتی ولی...  افتادن اتفاقی چه نمیدونم ها لحظه اون تو..  کما تو رفتم

 

  رو خدا بابا..  میرفت صدقم قربون مامان...  سرم باالی بودن ریخته همه اومدم

 .... نبود و میخواستم که اونی من ولی..  میکرد کاری یه هرکی..  میکرد شکر

 ؟؟ کو نینا پرسیدم ازش بره میخواست که بود نفر اخرین مامان و رفتن همه

 .... بیاد همه از اخر میخواست گفت و زد لخند یه

  واردش نینا و خورد اتاق در دقیقه چند بعد..  بیرون رفت و نگفت ای دیگه چیزه

 حالم قیافشم به کردم نگاه اصال هه..  بود معلوم ترس دنیا یه چهرش از شد

  کسی به خواست اخر در و..  گفت ور و شر کلش جلو اومد..  میکرد بد و

 کرد نگام برگشت...  برگرده بدم اجازه میخواست ازم انی میدونی:  نگم چیزی

 ؟؟  گفتم چب بهش میدونی

 .. دادم تکون نه نشانه به سرمو

 خدا از اونم...  بیرون گمشو زندگیم از فقط نمیگم چیزی کسی به گفتم:  فواد

 بود این خاطر به التماسا این از مقصودش تنها چون رفت و کرد قبول خواسته

 .... نزنم حرفی من

 ؟؟؟ کرده و کار این چــــــــــــرا: من

 ؟؟ کرده کارو این چرا میکردم فکر خودم با همش نمیدونستم اول منم:  فواد

 بوده پسره اون سر زیر همش...  دربیاره و توش ته سپردم دوستام از یکی به

 ... نبود هم جالبی ادم..  نداشت خوبی مالی وضع پسر...  نینا پسر دوست

  اصال خالم و خالم شوهر ولی بود گذاشته پیش پا خواستگاری برا بار چند

 ... بوده بینشون طبقاتی اختالف همین دلیالشم از یکی و نمیکردن قبولش

 نینا و میکشه نقشه یه..  میرسه من به ارثی همیچن یه میفهمه وقتی پسر

  وقت اون..  پسره بده رو همه بکشه باال و من منال و مال تا جلو میفرسته رو
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 .. من احمق ی خاله دختر خواستگاری میاد و میشه تموم چی همه پسره هم

 .. چاک به زد و چی همه و عشق زیر زد پسره..  میره لو چی همه وقتی ولی

 فواد از بهتر کی گفت خودش با کرده ولش پسره دید نینا...  نشه باورت شاید

 بشه زندگیم مزاحم دیگه بار یه اگه کردم تهدیدش..  من پیش برگشت دوباره

  تو که روزی...  گذاشت فرار به پا ترسش از اونم..  میدم لو چیشو همه

  کرده ول منو پاهام خاطر به نینا که بشه طوری شد قرار..  بودم بیمارستان

 فامیل ی همه چشم از کارش این با نینا بود این خوبیش و گرفت نقشمونم و

 ....  کنیم نامزد میخوایم ما میدونستن همه چون..  افتاد

 ؟؟ بخشیدیش؟؟  تموم: من

 این و نده انجام کاری و بشینه ساکت نبود ادمی فواد چون پرسیدم ازش اینو

 ... بود مشکوک سکوتش

  نشست لبش رو نمیومد خوشم ازش اصال که شیطانی لبخند یه حرفم این با

 دیگه چیز اش نقشه چون ولی..  میبخشیدمش خب بود خیانت فقط اگه: فواد

  اون با..  وکیله دوستام از یکی...  نشستم ساکت همینجوری منم بوده ای

  بکنه میخواست اون که کنم کاری میخوام..  جلو فرستادمش و کردم مشورت

  پسر دوست االنم..  جلو فرستادم و همون علی وکیله که دوستم همین

 ... من مثه داره ساز و ساخت شرکت یه باباش..  کرد خنده یه و نیناس

  هم ما و بده ما به سرمایشو خانم این بکنیم کاری یه که تالشیم در ما حاال

 زیاده هم خیلی هیچ که کم البته و داده که ای سزمایه؟؟؟  چییییی عوض در

 ... نیافتیم گیر که کنیم کاری و باال بکشیم رو

 .... نیست درست اصال کارت فواد: من

  تا مهمه برام و کردم ریز برنامه براش وقته خیلی که کاریه این انی: فواد

 ..کرد تباه حدودی تا زندگیمو...  نمیشینم اروم...  نگیرم ادم این از و انتقامم
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 .. دارم هم ای دیگه های برنامه اینا جز به البته...  مبکنم تباه زندگیشو

 ...فواد نشی پشیمون امیدوارم فقط: من

 .. من کوچولوی دارم نیاز دعات به..  نشم کن دعا:  زد لبخند بهم و برگشت

 .ها پله سمت به کرد حرکت و...  کشید دستمو و شد بلند بعدم

 :  میکرد تعریف برامم باال میبرد ها پله از و بود گرفته از دستمو که همونجور

 زندگیم تو و دختری هیچ بودم گرفته تصمیم زندگیم تو تو ورود قبل راستیتش

 و هدفم تمام اومدی کلک توی که این بود شده هدفم تمام ندم راه دیگه

  و بمونم من فقط میخواستم...  شدی زندگیم وارد خوشحالم...  شکستی

  فراموش و غشق اون میخوام امروز تخت رو نشوند و من..  کودکیم دوران عشق

  خیلی اون...  انی میدونی..  بدم...  اختصاص تو به و زندگیم تمام و کنم

 کنه بازی خونمون میومد وقت هر...  صورتش حالت چشاش...  بود تو شبیه

 ...  میشدم تماشاش محو

 .. بودم من جون شهین خونه میرفت که کسی تنها میاد یادم من که جایی تا

 .. کمه خیلی احتمالش که میرفته دیگه کسی من از قبل که داره احتمال یه

 ... گرفت ازش برام یکی دادم نگرفتم خودم و عکس این: فواد

 ؟؟ کی: من

 ... موقم اون دختره دوست: فواد

 ... ببینم و عکس میشه: من

 ...  باشه بوده من عاشق بچگی همون از این میش خداجون یعنی وای

 .... خـــــــــــدا اخ؟؟؟  میشه یعنی

 .. شدم زنده و مردم بار صد بیرون بیاره کشوش از و عکس تا

 ...  گرفتم دستش از و پریدم سریع اورد که و عکس

  بودم خودم اره...  گرفت وجودمو تمام ارامشی حس یه کردم نگاه و عکس
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 خرسمو منم گرفت ازم اومد دختر یه کنم فکر بود سالگیم 82 عکس این

 .. زدم بود گذاشته نمایش به دندونامو ردیف تمام که لبخند یه و بغلم گرفتم

 ؟؟ نه قشنگه:  گفت دید لبخندمو که فواد...  زدم عکسم به لبخن یه

  نمیشد حسودیم دیگه نبود مهم دیگه..  میکرد نگاه عکس به حسرت جور یه با

 بود من برای شمال توی های بیداد و داد اون تمام../  بودم خوشحال هم خیلی

 .. قشنگم اره: من

 ؟؟ قشنگی:  گرفت باال و سرش فواد

 ؟؟ بوده چی دختر این اسم چیزی یه فواد..  اره: من

 ... اناهینتا: فواد

 ؟؟ چیه من اسم خب: من

 ؟؟ چی برا..  انی: فواد

 ؟؟ تنها انی: من

 ... میپرسی چی برا..  تنها انی دیگه اره: فواد

 .... طفلی سوال عالمت بود شده قیافش

 من و...  نذاشتم که کنه باز دهن خواست..  اناهیتاس من اسم دیگه نه: من

  ذهنت شده ضعیف انقدر...  نمیاد یادت و من...  همسایتونم دختر همون

 سالگی 02 تا منم نمیدونی مگه...  داریم شباهت هم با ما همه این...  پسر

  هم شما که منه برای سالگی 82 مال عکسم این...  میکردم زندگی اونجا

 ؟؟؟؟ میگم درست...  رفتین عکس این گرفتن از روز چند بعد

 ... بود مونده وا دهنش فواد

 بودی پیشم همه این حاال تا:  میکرد زمزمه لب زیر...  نزدیک نزدیک جلو اومد

 ... دارم دوست قبل صدبرابر...  میکنم فکر االن...  بودم غافل..  نفهمیدم

 .. من اناهیتای میپرستمت عاشقانه...  دارم دوست خیلی
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 ... بردم االن که بودم نبرده لذت انقدر اسمم شنیدن از حاال تا

  احساساتیه چه فواد این اخی...  میزد بوسه و سرم و بغلش تو گرفت و من

 ...  پسر

 .. ما داستان بود جالب چه....  کردم حلقه کمرش دور دستامو منم

 چه وای...  میرسیم هم به یعنی بود شده حل زندگیم معماهای ی همه

  تمومی المصب که دیده برام خوابایی سرنوشت ان نبود یادم ولی...  خوب

 ..  نداره

 برم راه میتونم فهمید وقتی مامان...  میان اینا مامان فردا انی راستی: فواد

 هول این از...  برگردن که دراورده رو بابا پدر نیاورده دووم این از بیشتر دیگه

 ...  ها روزگاریه چه...  گرفت خندم جون شهین بودن

 دست بار این باز شمال بریم من دوستای با بچینیم برنامه یه راستی فواد: من

 ...  میده حال بهم بیشتر جمعی

 ... کنیم بازی وارد هم خانم نینا میشه تازه..  نیست فکری بد اره: فواد

 ؟؟؟ فـــــواد: من

 ؟؟؟ جانــــــــم: فواد

 ؟؟ بکنی میخوای خرابش: من

  بی خندید خودش حرف به هرهر بعد و کنم اکشنش میخوام اتفاقا نه: فواد

 ... مزه

 می حس که اینه کرده مشغول و ذهنم که چیزی تنها و...  نزدیکه سینا نامزدی

  ای خسته گوگولی:  گفت..  گفتم که فواد به...  میکنه تعقیبم داره یکی کنم

  نامزدی از بعد قراره...  دیگه چیز نه باشه خالی توهم امیدوارم.... و زدی توهم

 و سارا با هستن هم دوست که اش پسرخاله فرشید و گلی و شمال بریم سینا

  دخترش دوست با اونم و پارسا و نینا و علی و فائزه و هومن مهرداد نامزدش
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 کنم اذیت رو نینا میتونم تا دارم نقشه منم و جفتیم جفت هممون...  میان روژان

 شمال که سری اون میاد یادم...  کرده عوض خیلی فوادمو کثافت..  طفلی

 بود شده قرمز و میخارید دستم روز دو تا گیاهی یه به خورد دستم بودیم

  اینکه همه از تر مهم و کرد کاری اون با بشه کنم فکر بودمش خارونده انقدر

 هم دعوت کارت..  لباس دنبال میگردم بازار تو دارم و جونمه فواد تولد فردا

 . بگیرم مهمونی تو ازت حالی یه خااااانم نینا به حتی دادم فامیالشون همه به

 رو خدا نمیکنم پیدا جالبی زیاد چیز خب...  بپوشه سفید لباس امیدورام فقط

 گرفت و چشمم خوشگل لباس یه که کردم نگاه هم مغازه اخرین به...  شکر

 زیبا و بلند و دکلته قرمز لباس یه...  میخوام مهمونی برا که همونیه این اره

 خونه راهی و گرفتم سفیدم کفش جفت یه...  میخواستم که بود همون این

  اونجام هنوز من ولی شده خوب کامال فواد که پرروییه خیلی..  شدم

 فواد و من رفتارای که وقتی خبره چه میدونه کامال جون شهین که مطمئنم

 میگفت گوشش در چیزایی یه و میکرد اشاره حامد اقا به و میزد لبخند میدید

 کلی دید و فواد جون شهین وقتی..  اومدن جونان شهبن روزه دو رفت یادم

  فواد چشای تو میکردم حس ولی حامد اقا همچنین کرد تشکر ازم و رد گریه

 ... میدونه خدا چی از وجدان عذاب...  وجدانه عذاب مثه چیزی

 فائزه و جون شهین و من تا کنه گرم و سرش و ببره و فواد که بود قرار هومن

 تولد جشن بر عالوه این...  کنیم اماده رو خونه جون زینب با سارا و گلی و

 دیدن نینا قیافه وای..  بود جونم فواد پاهای اوردن دست به برای خبر اعالم یه

 ... خانم چلغوز حقشه..  داره

 کوک ساعتمو منم و خوابیدیم رفتیم همه...  موعوده روز فردا و گذشت امروزم

 ... بدم انجام کارارو و شم بلند زود فردا تا کردم

 ...  کار سر میره فوادم اقا
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 و شستم صورتمو و دست و شدم بیدار خواب از سریع خورد زنگ گوشیم تا

  اگه نمیمونه تنم تو جون..  میکنیم کار وقت دیر تا امروز بخورم صبحونه رفتم

 معموال اخه کرد تعجب دید میز پشت االن و من که این از فوادم...  نخورم چیزی

 ... کرد تعجب االن دیدنم از و میشدم بیدار دیر صبحا میخوابیدم دیر شبا چون

 صندلی رو نشوندمش....  کنه کاری نذاشتم و دادم سالم رویی خوش با بهش

 .. کردم درست لقمه براش کنارش نستم...  ریختم چایی براش خودم و

 ؟؟؟ آنی شده چیزی:  میکرد نگاهم مشکوک و بود خورده جا رفتارم از

 ؟؟؟ باشه شده چیزی مگه باید نههههههههه: من

 ... گفت خنده با و این شدی مهربون اخه: فواد

 فرق امروز ولی میگرفتم و حالش و صورتش و سر تو میزدم بود دیگه وقت هر

 .. زدم لبش رو روز چند بعد کوچولو بوسه یه و صورتش رو شدم خم...  میکرد

 ... عزیزم مهربونم همیشه من: من

  قورت و خندم هی بود گرفته خندم..  نمیشد این از تر درشت چشاش دیگه

 ... میدادم

 .. خنده از ترکیدم دیگه حرفش گفتم با

 ؟؟ االن بودی من با: فواد

 .. اینجاست کسی تو جز مگه دیوونه روانی خو:  میزدم گاز زمین داشتم دیگه

 .. شدی خودت شکر رو خدا اره:  کشید راحت نفس یه گفتم بهش که جیزایی با

  زدم زنگ رفت تا کردم خدافظی باهاش شوهرا و زن این عین و مهربونی با

 ... بیان وسایل با گفتم ها بچه به

  و جشن کلی..  وسایل از بود پر دستشون بود باهال خیلی اومدن وقتی

 ... دیگه چیزای خیلی و بادکنک

  طبقه سه بزرگ کیک یه کشید طول عصر تا کارمون کردیم تزئین رو خونه
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 .. بود خوبی خیلی کیک...  بودیم داده سفارش بودم روش فواد خود عکس که

  وسایل بقیه و بشینیم روش فواد و من فقط که کردیم اماده هم مبال از یکی

  یاسی کراوات یه بودم گرفته براش که ساعتی اون بر عالوه..  باشن جلوش

  باشه کم چیزی نداشتم دوست...  بودم گرفته براش هم سفید خطای با رنگ

  دوست جون هومن چون که فائزه...  بود خودمون شدن موقعاماده حاال... 

  و داشت رب سه های استین که بلند لباس یه بپوشه باز زیاد لباس نداشت

  پوشید رو بود اکلیلی اش سینه روی و بود رنگ ابی

 .. شلواری جوراب یه زیرشم و پوشید زانو روی تا رنگ یاسی لباس یه هم گلی

 ...پوشید سفید ای سورمه شیک مجلسی دامن و کت یه هم سارا

 ... شینیون موهامونم و کرد ارایش و هممون خونه بود اومده که ارایشگرم

 سزخ اتیشی رژ یه لباسم طبق منم برا...  بودن شده خوشگل تاشونم سه

 .. رنگش خاطر به بود چش تو چه لبام جونم..  زد

 ..  خیلیه بمون شب اخر تا اگه بود شیرینم رژ چه

  بودن اومده هم مهرداد و فرشید...  بودن اومده هم مهمونا بود حاضر چی همه

 ...  فواد حضور برای بود اماده چی همه.. 

  رنگیا کاغذ خورده و اکلیل با لیزریا ربان اومدن که بودم وایستاده در کنار منم

 ... ببینم شدنش خوب بعد و فواد بودن منتظر همه...  بریزم سرش رو رو

 نداد جواب کسی که دید فواد ورود منتظر..  شد خاموش برقا زدن که و زنگ

 ..  شد وارد و انداخت کلید خودش

  منم و کردیم روشن رو برقا یهو که که شد رو به رو تاریکی با کرد باز که و در

 ..مبااااااارک تولدت:  زدیم جیغ هم با همه و ریختم روش رنگیمو های ماده

 بعد بهم کرد دقت خورده یه من به رسید اخر در و کرد نگاه همه به و اومد فواد

 ؟؟؟!!! طفلی شده جنی واااااا...  هم تو رفت اخماش
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 طرف یه از همه...  کرد علیک سالم تند تند اخمو ها مهمون تموم با..  خوردم جا

 و علیکش و سالم....  اخمش خاطر به متعجب طرف یه از پاهاش برای خوشحال

 اِ دیدم کردم نگاه میلرزه داره دستم تو گوشیم دیدم ثانیه چند بعد باال رفت و کرد

 قیافه یه با..  باال برم گفت خوبی چندان نه لحن یه با دادم جواب...  فواد اینکه

  رویی خوش با تو فتم...  وایساده اتاقم دم دیدم...  باال رفتم سوال عالمت مثه

 .. گفتم تبریک و تولدش شادی با بهش...  درهمش قیافه به توجه بی

 ..  وضیه چه این ببینم بگو...  خوردم جا..  تولدم سرم تو بخوره: فواد

 ...  کردم نگاه بهش متعجب

 ؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! وضعی چه:  من

 ؟؟ نکشیدی خالت پوشیدی لباسیه چه این: فواد

 ... میشدم گیج بیشتر میزد حرف بیشتر هرچی

 ؟؟؟ چشه لباسم مگه:  خنده ته یه با

 ...  خانم معلومه پشتت و بازو و سینه تمام ببین...  نیس چش: فواد

 ؟؟؟ خب: من

 . نیستی من برا...  نیستی من مال مگه تو...  خـــــــــــــــب: فواد

 ...  بشه چی که؟؟  زدی و اتیشی رژ این پوشیدی رو لباس این چرا

  مونده کم بودم افتاده هم بشه چی که بیاد در ماه اهنگ یاد لحظه اون تو وای

 ... خنده زیر بزنم بود

  به ربطی چه خب ولی...  ام تو مال من که معلومه:  کردم جور و جمع خودمو

 ...  داره لباسم

 ... شه عوض باید لباست اینکه فقط نمیفهمم هیچی االن من: فواد

 ...  اومد بدم خیلی حرفش تو اورد که بایدی از

 .. فواد نیست کار در بایدی: من
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 ..  میدم نشونت و باید: فواد

  استخوونای تمام که جوری دستاش بین گرفت محکم و صورتم طرفم اومد

 .. بود گرفته درد صورتم

 ؟؟؟فواد چته: من

  کاری تنها گذاشت لبام رو و لباش محکم و...  هیشششششششش: فواد

  شد تموم کارش...  خودش دهنم بکشه رژمو دندوناش با که بود این میکرد که

 ی شیوه به یا میکنی عوض لباستو حاال:  عقب کشید و سرش پوزخند یه با

 ...  کنم عوضش خودم

 ... میگیرم و حالت...  فواد اقا برات دارم باشه

  برای کن یه دنبال کنم عوض لباسمو نمیخواستم...  کردم باز و کمدم در و رفتم

 اینه جلو رفتم پوشیدم و کردم پیدا سفید رنگ به مناسب کته یه که بودم روش

  کنم فکر پایین بفرما..  خانوم آ آ آ آ:  گرفت بازومو اومد سریع که بزنم رژ که

 ...  ببوسمت میخواد دلت بازم

 پایین رفتم...  بیرون رفتم تنه یه با و بیرون کشیدم دستش از و دستم ضرب به

 ... وایستاده گوشه یه پکر سینا دیدم

 ؟؟ چشه من سینای:  پیشش رفتم

  زد زنگ مامانش بودند اومده مالزی از پونه فامیالی:  کرد نگام پکر برگشت

 .. بره شد مجبور

 موقع اون نزدیکِ که نامزدیتون...  نباش ناراحت:  کمرش دور کردم حلقه دستمو

 ...  ببرین حالشو برین

 !!!! بلــــــــه کـــــه اون:  شد باز نیشش حرفم این با

 .. پررو بچه:  زدم بزرگ لبخند یه پروییش این به

  به اشاره یه...  خاطر به نکنه!!  باال برید زد زنگ بهت چرا فواد راستی: سینا
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 .. کرد رژم و لباسم

 ... داره اون به ربطی چه نه؟؟  بود فواد گفته کی: من

  گول بتونی هرکیو:  گوشم کنار اورد و سرش و کمرم دور انداخت دستشو

  حوریه اگه البته...  اینام خط هفت خودم که میدونی...  نمیتونی و من بزنی

  مهمونی همچین یه تو میشدم عصبی میزد رژ و میپوشید لباس اینطوری منم

  و لباست میکرد کاری...  گرگا این بین....  مهمونی مردای به اشاره یه و

 ندادم ادامه دیگه...  کهههههههه لبااااتم حتی..  کنی عوش حتی و بپوشونی

  ش تنبیه اما..  داره حق فواد البته:  کرد نگاه جا یه به:  عقب کشید و سرش

 ... حقشه کامال اینم و...  کرده اذیت منو نازنین اینکه برای

  میده فشار دستش تو و اون و دستش تو جامی یه عصبی فواد دیدم برگشتم

 ..  اینجاس حواسش که بود معلوم ولی...  میزنه حرف پارسا با و

  حرف گوشم تو و چسبیده و من انقدر موذی سینای این چرا فهمیدم تازه

 ...  میزنه

 ؟؟؟؟؟؟  ارههههههههه:  سینا طرف برگشت

 ....  ارههههههههههه:  چشمک یه با سینا

  دورم و کنار بود وایستاده خودش...  وسط بردم سینا اهنگ یه شروع با

 ...  میدادم قر منم و میزد بشکن و میگشت

 ...  اومدن هم بقیه وسط به ما ورود با

 دونم می قشنگه چشمات کوچولو ناز ی فرشته

 مونم می چشمات پای به بدونی اینو خواد می دلم

 دونم می خوب قلبمی تو دونن می همه عاشقتم

 مهمونم قلبت توی تا عزیزم کن مهربونی

 شماست تنگ دل خانوم عسل
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 بالست و شیطون خانوم عسل

 دلبری و خوشگل خانوم عسل

  برات بمیرم الهی خانوم عسل

 بزن حرفی زود پاشو نشو خیره من چشم به

 بزن سری یه دلم به من بانوی خاطرخواهتم

 گشتم رو دنیا تو کردن پیدا برای

  بستم تو به دل منی زیبای عشق تو

 شماست تنگ دل خانوم عسل

 بالست و شیطون خانوم عسل

 دلبری و خوشگل خانوم عسل

  برات بمیرم الهی خانوم عسل

 دونم می قشنگه چشمات کوچولو ناز ی فرشته

 مونم می چشمات پای به بدونی اینو خواد می دلم

 دونم می خوب قلبمی تو دونن می همه عاشقتم

  مهمونم قلبت توی تا عزیزم کن مهربونی

 شماست تنگ دل خانوم عسل

 بالست و شیطون خانوم عسل

 دلبری و خوشگل خانوم عسل

  برات بمیرم الهی خانوم عسل

 (0) برات بمیرم الهی خانوم عسل

 میزنه پر من دل میاد پات صدای وقتی

 میزنه در اون درو این ها دیوونه مثل بازم

 گشتم رو دنیا تو کردن پیدا برای

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمن کاربر negin14|  درخواست رمان سایت نگاه دانلود
 

242 

  بستم تو به دل منی زیبای عشق تو

 شماست تنگ دل خانوم عسل

 بالست و شیطون خانوم عسل

 دلبری و خوشگل خانوم عسل

 برات بمیرم الهی خانوم عسل

  گرفته و دختری یه دست فوادم اقا بلهههههههه دیدم اهنگ شدن تموم با

  حرص لخند یه با...  نبود مهم برام اصال...  خخخخخخخخخخ....  وسط اومده

 ... سینا سمت رفتم باز درار

 ..  اس عتیقه خیلی خدایی فواد این وای:  من

  زیر یکی انگار داشتم ای دلشوره باز ولی خنده زیر زدیم دو هر حرفم این با

 ... داره نظرم

  نداره اثر من روی ادمی هیچ دید وقتی میکنه در به شور از داره ادم این دیگه

  نینا لباس که اینه خوبیش..  وسطه و گرفته و دستش همش..  نینا سراغ رفته

 .. بود دستش شرابشم جام که بود وایستاده نینا دست بغل مرد یه..  سفیده

 .. دیدم برگشتم..  شدم دور اون از و زدم تنه بهش سریع و اون کنار و رفتم

  رو بود ریخته شراب..  شده انجام موفقیت با کار...  بلـــــــــه

 میخندیدم بهش داشتم بود نینا قیافه جالب خواهی عذر حال در مردم و لباسش

 ؟؟ داره خنده خیلی:  هوا پردیم متر به فواد صدای با که

 هایی رگه و بود تفاوت بی باشه عصبی قیافش اینکه بیشتر سمتش برگشتم

 .. چشاش تو هم خنده از

 ...  اره:  من

 گرفته دستش تو پشتش که از شراب جام یه حرف این گفتن با و اره که:  فواد

 ..  بیرون اورد و بود
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 ... باشه دار خنده منم برا کنم فکر: فواد

 ...  نینا خاطر به اونم کنه تالفی میخواست کثافت این

 ... بریزی میخوای قرمزم لباس رو بکنی میخوای چی: من

 ... کرد امتحانش میشه سفیدتم کت رو عزیزم ــه نـــــــــــــــــــــــــ: فواد

 ... تنمه سفیده کت این نبود یادم اه

 ... ها روانیه اینم:  باال میاره و دستش داره فواد دیدم

 .. بریزا مرد اون رو برو؟؟  میریزی من رو چرا؟؟؟؟  چتههه وااااااا:  من

 ... مردهههههههههه اون به زدی شما چون: فواد

 ....کشید مسخره حالت یه با رو مرده

 .. نریزه جامش میبود حواسش باید مرده اون خوردم من: من

  این منم یا...  میکنی خواهی عذر مرده اون و نینا از میای یا نمیدونم من: فواد

 .... کوچولو موش روت میریزم و

 ...  کردی غلط تو: من

  نینا از خواهی عذر بر عالوه مطمئنن...  کرده غلط کی میبینیم باشه: فواد

 ... میشه خالی روت توسطش جامم

 .. حاال ها گرفته آتو من از لعنتی

 .. بگو برو باشه: من

 خانما خانم ای:  کشید بازومو عصبانیت با:  فهمید که سینا طرف برم خواستم

  غرید جورایی یه و این...  جاییییی بری نداری حق...  وایمیستی جا همین

  خانم آ آ آ آ:  گرفت گوشیمو ازم که بزنم زنگ سینا به اوردم در گوشیمو

 ..  نیست قبول اینم خوشگله

  افتاد گوشیم زمینه صفحه به چشمش تا کرد روشنش و برداشت گوشیمو

 ... لبش رو نشست شادی از پر لبخند یه
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  عشقش به که بود زمانی مال و بودیم خودش و خودم...  زمینش تصویر اخه

 ... بود کرده اعتراف

 .. نکنم شک عشقش و خودش به افتاد اتفاقی هر گفت بهم شب اون یادمه

 ... کردم شک بهش میکنه که کارایی با االن ولی

  بلند صدای با...  میکنم تر کم و مجازاتت خب:  بغلش تو گرفت اروم و من

 .. ببخشمت منم تا میکنی رقص تقاضای من از

 ... شکمش تو ارنج با زدم محکم دونه یه حرفش شنیدن با

 ... دانه پنبه بیند خواب در فواد: من

 ... بریم باید نداره راهی دیگه نه: فواد

 ...  بخوام عذر اونا از تا وسط برد کشون کشون و من

  و حالت من اگه...  نباشم بقیه جلو شدنم ضایع شاهد تا بستم و چشام

 ...  میکنم خواهی عذر ازش من کرده فکر...  خان فواد نگرفتم

  که کسی تنها چرا...  لعنتی داشتم هم استرس ولی..  کرده فکر هه

 ... وایستادنش با...  سنگه دل لعنتیه این باشه بوده من به هواسش

 ... وقتشه فهمیدم...  پام کف ریخت هری قلبم

 ...  گذاشتن هم مالیم موزیک یه و هستیم وسط دیدم کردم باز و چشام

  تر شیطون چشای یه و شیطون لبخند یه با فواد دیدم گرفتم باال و سرم

 ؟؟ گوگولی شی همراه باهام نمیخوای:  میکنه نگام

 ... ^_^ خودم فواد شد باز یعنی وای

 ...  کنه خدا

  چشاش تو بدتر اون از و برقصم باهاش بود سخت بودیم کرده که کارایی با

 ... کنم نگاه

 ... پایین انداختم و سرم
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  خودش به منو تنگ و خودش طرف کشیدم و کمرم دور انداخت دستشو

 ... متنفرم ها فاصله از:  گفت گوشم در چسبوند

  گوشم و کشید اتیش به وجودمو لعنتیش لبای اون باز..  رقصیدن کردیم شروع

 .. من ی گربه کنی نگام نمیخوای:  داد قلقلک و

 میبندایاا رو طویله یه نسبت من به خوب:  کردم ریز و چشام و گرفتم باال سرمو

  عین و میشی موذی موش عین اخه:  خندید لذت با و باال گرفت و سرش فواد

 ... بامزه و جذاب هم وقتا بعضی و دلبر و وحشی وقتا بعضی هم گربه

  فهمدی کجا از تو...  الخالق جلل؟؟  داره ویژگی همه این گربه من جان: من

 .. داری باهاشون نزدیکی روابط کنم فکر

 ... ر بدجـــــــــــــــــــــــو یکیشون با اره:  باالتر کشید و من

 ... عوضیه خیلی...  میگفتا و من میگفتا و من

  عوضی: من

 ؟؟؟  االن بودی من با:  شد گرد چشاش

 ؟؟ هست کردم اشاره بغلش به اینجا کسی من غیر مگه اره: من

 کنم اذیتت میخواستم که هم موقع اون مطمئنن شدیاااا بیتربیت خیلی: فواد

 ... دادی فش بهم قدر چه نیست معلوم

  نــــــــــــــــه: من

  ارهـــــــه: فواد

 ... شد خودت تقصیر دادم فشت اره خب: من

  میرقصیدی خوب که سینا با شو همراه من با نگو هیچی فعال هیش: فواد

 ... برقص اونجوری من با هم خورده یه

 ... شدیم اروم هم بغل تو ای دیگه حرف هیچ بدون و

 ؟؟؟ میشه پیدا هم اینجا از تر امن یعنی...  ارامشه از پر و...  اغوشش گرم قدر چه
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 میخوان نرو جایی دیگه:  نذاشت که بشم جدا ازش خواستم اهنگ شدن تموم با

  بودم کرده اماده خودش و خودم برای که مبلی به و بیا من ا هم تو بیارن کیک

 ...  کردم تائئد و موندنم لبخند یه با منم و کرد اشاره

 ...  نشوند خودش کنار منم و نشست و میز سمت رفت و گرفت و دستم

 ... بود بد قدر چه....  داره نظرم زیر لعنتی نگاه اون هنوزه که هنوز میکردم حس

  دست و جیغ صدای با... و برسم جشنم به و نکنم مشغول و ذهنم االن بهتر

  جون زینب دیدم...  شدم کشیده بیرون مزخرفم افکار از ی بقیه ی هورااااااااا و

 ؟؟!! اِ تو کار:  سمتم برگشت کرد تعجب کیک بزرگی از فواد...  میاره و کیک داره

 ... بماند...  دیگه دیگه: من

  جای منم بوسید محکم گونمو مهمونا جلو دربایستی رو هیچ بدون و شد خم

  ادم چه میگن خودشون با حاال....  کردم باز نیشمو..  بکشم خجالت اینکه

 ... ایه خواسته خدا از و رودار

 ... بگن میخواد دلشون چی هر بذار...  میگن چی نیست مهم...  خخخخخخ

 .. اومد دختری یه جیغ صدای که کنه تیکه و کیک خواست فواد تا

 .. ها کادو اول..  ها کادو اول فواد میزد داد که بامزه نوجوون دختر یه

  نمیشه که همینجوری...  ببینم بیارید رو ها کادو اول میگه راست نسیم: فواد

 ...  بدم کیک بهتون

 ... بیارن و هاشون کادو رفتن و خندیدن همه فواد حرف با

 ؟؟ فوادی..  اهم اهم: من

 ؟ جانم:فواد

 .. بگیرم کادو برات برم امروز بود فرار..  هی...  بود قرار من....  میدونی: من

 .. شرمنده واقعا...  نکردم وقت..  نذاشت اینا خونهو کارای..  میدونی ولی

  هستی که همین..  کنارمی که همین:  شد نزدیک بهم و زد بهم مهربون لبخند یه
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 همه میدونم که همین...  یکیه دومم عشق با اول عشق فهمیدم که همین

 من انی بدهکارم بهت خیلی...  بهتره کادو صدتا از بوده تو با جشن این کار ی

 ... کنم جبران بتونم امیدوارم..  خیلی

  اتیشی چشای با...  سمت اون به برگشتم خشمگین نگاه یه سنگینی با

 .. برات دارم..  میزد..  فریااد چشاش تو چیزی یه انگار...  شدم رو به رو نینا

  که فکری هر..  گرفتم ازش و نگاهم..  اومد بدم..  شدم متنفر نگاه این از

 ... نمیذارم لعنتی کنی عملی نمیذارم و هست اشغالت مغز اون تو

 ... رنگارنگ ها کادو از بود شده پر میز دیگه ها کشمکش این در

 جون شهین..  عطر ها بعضی و بودن اورده لباس بعضیا..  شد باز ها کادو ی همه

  هم بقیه...  بود بنز ماشینشم این و دادند هدیه ماشین یه بهش حامد اقا و

 .... بودن اورده قبیل این از دیگه

 .. برداشت و داشت جیغ رنگ قرمز کادوی یه که متوسط ی بسته یه فواد

  با برات...  منه کادوی اون جون فواد:  اومد متنفرم ازش که لوس صدای یه که

 ... کردم انتخابش عالقه کلی

 نمیاد خوششون ازش هم فامیال که چیه دختر این ببین شد هم در همه صورت

  کثافت ی دختره:  شد گرد چشاش کرد باز رو جعبه در فواد...  خخخخخخ

  قول به که من..  میشه فواد کیه مگه؟؟  کرده کاری همچین حقی چه به

 ... نگرفتم کارتیه سفید طال بند دست براش عشقشم فواد

  وقتش به بزار و شغال یا دختره...  کنم اسفالتش بزنم برم میخواست دلم

 ... وقتش به بذار...  دربیارم ازت من پدری یک

 ... میز رو گذاشت و دستبند و کرد تشکر ازش خشک لبخند یه با فواد

 ؟؟ چی دخترت دوست کادوی پس:  اومد در خانم عفریته صدای

 ؟؟ کیه دخترش دوس
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 .. کرد معلوم خودش دختر دوست منو مهمونی تو میگه و من اومد یادم اها

  و بودن میز روی که کوچیکی ی جعبه تا دو به خودم بگه چیزی اومد فواد تا

  اونا:  کردم اشاره بود شده تزئین مشکی و تیره بنفش کادوی کاغذ یه با

 ... باشه من برای میکنه باز که کادویی اخرین خواستم..  هاشن

 ... دراد چشت...  بسوز کثافت حقته

 ... کرد باز رو ها کادو و شد خم و کرد ای خنده یه بود گرفته خندش فواد

 رنگی این کراوات یه به واقعا:  کرد تشکر ازم بلند و زد لبخند یه دید که و کراوات

 این نمیکردم پیدا میگشتم براش کراوات یه دنبال دارم لباس یه داشتم نیاز

 ... عالیه براش

  نشست بزرگ لبخند یه ساعت دیدن با و کرد باز و یکی اون فواد و زدن دست همه

 ...واجبه بوس این اقا:  لبش رو

 ..  گرفت اتیش نفر یه نگاه ولی خنده زیر زدن فواد پررویی از همه

  دستت:  گفت گوشم در و..  بوسید گونمو فراوون مهربونی با و شد خم فواد

 ..  دستش انداخت و ساعت لحظه همون و قشنگه خیلی..  مرسی

  برای باشی تو تا زدم پوزخند بهش و نینا سمت برگشتم کارش این با

 کرد ای قهوه رو نینا کارش این با زد کامل...  درنیاری کاری کثافت من عشق

 ... ناجوراااااااا شد الزم دوش

  مهمونا کردن شلوغ و دست و جیغ با بعدم و بود شده باز ها کادو همه دیگه

 .. نخوردم تکون فواد کنار از منم و شدن خوردن مشغول هم همه و شد بریده کیکا

  فواد:  فواد به زدم یکی نشستن جغتاشون با همه دیدم کردم جمع به نگاه یه

  االن بودن تشنه هم خون به اول روزای کن نگاه رو فائزه و هومن خدا رو تو

 ... میخورن همو نگاه با دارن

 ... نگفت من به هیچی نامرد..  شده عوضی خیلی هومن این اره: فواد
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 .. کنن نامزد هم دیگه وقت چند قرار اره: من

  دستشو حرف این گفتن با بعد و میخواد دلم منم..  حالشون به خوش اره: فواد

 ..  شه راه به رو کارام بزار:  خودش سمت کشید و من و کمرم دور ادناخت

 ... بوسید و سرم رو اروم و من گوگولی میگیرم برات رو جشنا بهترین

  میخندیدم بلند صدای با داشتم شد گفتن وپرت چذت مشغول مین چند بعد

 ... شد قطع خندم کال نحسش صدای شنیدن با که

 ..  میدونه خدا...  ادم این از میاد بدم قدر منچه اخه

 ...  ها میگذره خوش بهتون داره خیلی اینکه مثه: نینا

 ؟؟!! بگذره نباید:  سمتش برگشتم

 ؟؟!! بگذره نباید میگه راست انی:  کرد نگاش و برگشت من مثل فوادم

 ... بگذره نباید نه: نینا

 ...  بود پررو چه بشر این

 ؟؟ میکنی تعین تو و نبایدش.  باید نکنه؟؟!!  چرا: فواد

  خوش نباید معلومه...  کرد من به نگاه یه میدزدن نامزدتو که وقتی..  اره: نینا

 ... میکرد تایین نبایدی و باید بود من جای دیگه کس هر..  بگذره

 میدی ترجیح کثافتکاری به نامزدتو وقتی:  کردم بهش مسخره ی خنده تک یه

 .. کنی تایین نباید و باید نداری حقی هیچ

 ما به پشتشو بعدم کرد نگاه و فواد اشکی چشای با و برگشت پرید رنگش

 ..  رفت و کرد

 .. میگفتی چیزی نباید:  طرفم برگشت: فواد

 ... بود حقش: من

 ..  نداشت ربطی تو به: فواد

  طوری چه ببین اون خاطر به نکنه درد دستت:  سمتش برگشتم ناباوری با
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 .. میکنی رفتار

  وارد و احساسم کردی تو که کاری این تو من نیست قرار:  جداس چی همه

 بودم داده قول اون به من..  حرفا این از و داری حق عشقمی چون نه بگم و کنم

  رو ولی میزنه حرف وقتی که مسئولیت بی ادم یه تو کار با و..  نگم کسی به

 .. میکنم جلوه واینمیسته حرفش

 ؟؟ میکنه فکر چی راجبت اون که مهمه برات مگه: من

 .. خیلی اره: فواد

 که داشته اونم با هایی لحظه مطمئنم...  نگم بهش چیزی تا گرفتم گاز و لبم

  لحظه اون عالقشو هنوزه که هنوز و میومده خوشش ازش و داشته دوست

 ...  مهمه براش اون و نکرده فراموش رو ها

 .. متاسفم..  میگی راست تو باشه:  تفاوت بی کردم نگاه چشاش تو

*********************** 

  اون حتی بود نکرده نگاه بهم تفاوت بی انقدر حاال تا...  کردم یخ نگاش از

  دیگه من انگار...  نیست نگاش تو هیچی..  حاال ولی...  نمیشناختم که اوال

 ..  تفاوته بی بهم نسبت و ندارم اهمیت براش

 .. شد بلند جا از و عقب کشید دستشو که بگیرم دستشو خواستم

 .. مهمه برات که هم تو...  کنه فکر بد نینا ممکنه باش رفتارت مواظب: انی

  روی پوزخند بود تلخ قدر چه..  ببینید من دست از و شین ناراحت باز میترسم

 ..  لبش

  میشم منطقی اینجوری وقتی..  چیز همه به زدم گند شدم منطقی باز

 .. کین اونا میره یادم و میزنم اطرافیانم به حرفایی..  میشم بیخود خیلی

 ...کنم جبران براش میخواستم پیش دقیقه چند همین خوبه...  کردم خراب باز

  مسخرم اخالق این با..  سرم تو خاک..  گرفتم جو باز...  لعنتی لعنتی لعنتی
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 بوذن کنارشون دخترم و پسر تا 4 هومن و دوستش کنار سینا با نشسته دیدم

 .. موندم تنها حالشون به خوش..  میخندیدن و میگفتن داشتن و

 .. هم روی گذاشتم محکم و چشام صداش شنیدن با

 ؟؟؟ گذاشت تنهات پارتنرت چیه: نینا

  شی خراب همش میاد خوشت...  خاله پیش برو گمشو..  شو خفه: من

 ؟؟نه بقیه پیشه

 .. بقیه نه مهمی برام تو «نینا

 ..  میکنه نگات داره پسرت دوست برو گمشو هه: من

  میکنه نگاش عصبی بدجور داره علی دید برگردوند و سرش سری گفتم اینو وقتی

 .. تیریپ همش ه میدونیم خودش و خودم ندونه هرکی

 نینا نشد معلوم اخرم در و کردن بحث و ج خورده یه و سمتش رفت سری نینا

 .. بغلش تو کشیدش و کمرش دور کرد حلقه دستشو که گفت چی بهش

  برگشت حین این در هم علی و کرد اونجا دخترای از یکی با صحبت مشغول نینا

  و زدم پوزخند یه...  کرد اشاره نینا به و خندید و زد بهم چشمک یه منو سمت

 ...  احمق ی دختره..  دادم تکون و سرم

  همراهشون هم پسرا و دوستاش با انی که شد کشیده وسط به نگاهم اهنگ صدای با

  ورژن از غیرت...  دورشون هم پسرا و میرقصیدن هم کنار دخترا..  وسط رفتن

  برقصه دوستاش با میذاری..  وسط میاری و نامزدت و دختر دوست...  جدید

  مسخره چه هه..  نشه نزدیک بهش ای دیگه پسر که دورشی خودت که حالی در

 ..  میداد قر داشت بود رفته پونش که سینایی با نداشت و کسی که انی

  سر تا میزنمش بیارم گیرش...  میاد بدم خیلی سینا پسره این از میکنم حس

  میزنه حرف گوشش در و بغلش تو میگیره و انی میخوره تکون تا..  مرگاااا حد

 رو نینا باز مسخرس خیلی..  زدم گند شب یه تو که دومیه بار چون..  میخنده و
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  زدم گند امشب خیلی چون بشینم جام سر سنگین بهتره پس..  کنم نرم

 ...  هوووووف..  خیلی

 ...  خیلی عصبیم خیلی خودم دست از

  کاری خاطر به میگیرم اتیش میبینمش تا چون نکنم نگاه انی به دیگه بهتره

 .. کردم که

  درک به...  نمیکنه نگامم حتی...  میکنم چیکار نیست مهم براش اصال ببین هه

  حرفی همچین یه دعوا یه خاطر به نیست قرار..  بگیر گاز زبونتو انی نه...  بره

  دیگه و شام گفتم و جون شهین پیش رفتم..  رقصیدم بس از شدم خسته...  بزنی

 ..  چیدیم و میز دخترا و من کمک با و گفت خانم زینب به جونم شهین..  بیارن

  که بخوریم بریم...  حرفا این از و دسر و غذا جور چند..  شده میزی چه به به

 ...  میزنم حرف ندیده غذا های امازونی این مثه خخخ...  گشنمه خیلی

 .. میکشیدم غذا خودم برا داشتم..  رفت و کشید غذا خودش برا اومد کی هر

 نینا و فواد..  زدم پوزخند یه و دستم بغل..  برگشتم میاد پچ پچ صدای دیدم که

 ...  میکرد پچ پچ و چیزی یه گوشش در هم نینا و بود وایستاده هم کنار

  که فواد..  رفت سریع و کرد صدا یکی رو نینا...  میداد و جوابش تند تند فوادم

 و زدم لبخند یه که بگه چیزی خواست..  موند باز دهنش...  افتاد من به نگاش

  بهتره یا میشن عوض زود قدر چه ادما..  رفتم کنم نگاش اینکه بدون و بشقابم

 ..  نشستم سینا پیش و رفتم..  هه..  میشن عوضی زود قدر چه بگم

 ...  بگذرد نیز این نداره اشکال:  شونم رو زد دونه یه و زد بهم لبخند یه

 ... افتادم ای جمله یه یاد

 :  میگه که

 ..  بگذرد انگیز غم و زرد های روز این،  بگذرد نیز این که باش صبور قدری

 ... بگذرد پاییز که نمانده چیزی،  است کرده النه زمین پشت بهار آری
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 ..  بگذرد نیز این باش صبور گفتی؟؟  زندگی نامرد مردم کنار گفتم

 ...  بگذرم باید فقط این شده منم حکایت

  و بمونن ها بچه شد قرار...  رفتن و گفتن تبریک باز و رقصیدن و خوردن و شام

  ببینه رو پونه بره میخواست..  رفت نموند سینا...  کنیم جمع رو خونه فردا تا

 ♥ ♥ ♥ ♥..  عاشقه هم خیلی..  ما سینای این داره قشنگی دنیای

  مزاج دمی دم ادمی من مثه نه..  همراشه ادمی همچین که خوردم قبطه پونه به

 ..  اه...  ابری لحظه یه،  افتابی لحظه یه..  چشه دقیقه هر نیست معلوم که

 ..  خوابیدیم گرفتیم و...  نگفتن چیزی همینم خاطر به و نیست خوب حالم میدونستن ها بچه

  و حال اصال..  االن ولی میکردیم بازی شلوغ کلی..  بوداااا دیگه موقع هر حاال

 .. پرروه خیلی...  موندن اینجا هم علی و نینا بگم اینم راستی...  ندارم حوصله

 ... شو بیدار انی انی...  شدم بیدار دستی تکون با که بودم خواب شب

 ...  سرمه باال اماده و حاضر فائزه دیدم کردم باز و چشام

 ..  بریم میخوایم..  شو حاضر پاشو پاشو:  فائزه

 ؟؟؟  کجاااااا: من

 ..  میگم شو حاضر:  فائزه

 ...  شستم صورتمو و دست سریع و شدم بلند

 ...  بود چمدون هم پسرا دست..  پایین میرفتند دست به چمدون بچه

  بهم نگاهی یه سینا...  هستند هم پونه و سینا دیدم..  کوچه تو پایین رفتیم

 ...  بود شده خبر چه بودم شده گیج...  زد چشمک و کرد

 ... افتادند راه و شد خودش پسر دوست و نامزد ماشین سوار کی هر...  ماشین تو گذاشتن رو چمدونا ی همه وقتی

 ؟؟ بریم میخوایم کجا:  عقب کشیدم دستمو که بگیره دستمو اومد:  فواد و موندم من

 ...  بگم تا شو سورا: فواد

 ...  کن ولم ای...  بـــــ اول نه: من
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 ..  میرفت ماشین سمت و کولش رو بود انداخته و من...  کن ولم

 اینجوری میشم مجبور منم نمیدی گوش بیا خودت میگم وقتی..  داره کاری من برا تو کردن بلند جوجه اخه: فواد

 ...  بیارمت

 ... میکردم نگاش و بودم ورچیده لبامو تخسا بچه این مثه منم و جلو صندلی رو گذاشتم

 ... نشست فرمان پشت اومد و کرد کاراشو..  میداد انجام کارارو داشت مخش روی لبخند اون و ارامش کمال با اونم

 ...  افتاد راه بگه چیزی اینکه بدون

 ؟! میریم کجا: من

 ...  کردم سوارت خودم نشدی سوار...  بگم تا شو سوار گفتم موقع اون: فواد

  ... زد بهم چشمک یه و برگشت...  بفهمی تا کنی صبر مقصد تا باید حاال

 ..  میندازه نظر ا و خودش بدتر میکنه هم اینجوری داشته خوبی رفتاری خیلی اه

 ...  درک به: من

 ؟؟؟!! میکنی چی ببینم بپرون پشه خودت برا مقصد تا واال...  هم رو گذاشتم و چشام و خوابوندم صندلیو

 ...  پردیم جا از اهنگ صدای با یهو

 ؟؟ خوابم نمیبینی ایییییی: من

 ... کرد تر بلند صداش و گذاشتم اینو خوابی دیدم اتفاقا: فواد

 ...  کن کمش کری مگه: من

  یعنی که گوشش جلو بود گذاشته دستاشم..  عزیزم نمیشنوم چی: فواد

 ...  بزن حرف تر بلند

 ... کن کمش میگمممممممممم: من

 ؟؟؟؟؟ چییییییییییی: فواد

 . کنم خاموشش که ضبط سمت بردم دستمو...  میکنم اذیت خودمو چرا من

  کرد کم و اهنگ صدای دستش یکی اون با و گرفت راه وسط دستمو که

  رو گذاشت و خودش دست زیر گذاشت دستمو کنه نگاه بهم که این بدون
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 ...  دنده

  ببخشید..  گفتم که نبود اون منظورم من..  کردی برداشت بد و منظورم: فوا

  نیس اون اصال منظورم بدون فقط..  میزنم اشتباهی حرفی وقتا بعضی واقعا من

 ... بوده تو ذهن تو که

 ...  کردم برداشت اشتباه شبتونم اخر پچ پچ اره هه

  صندلی دوباره و بیرون کشیدم دستش از دستمو بزنم حرفی بهش که این بدون

 ؟؟ :((((((( میدونه خدا گرفتم چیو..  خوابیدم گرفتم و خوابوندم و

  مشکی و ابی ست یه با اتاقم یه تو و...  اشنام جای یه دیدم کردم باز چشامو

 ...  بود خوابیده خرس عین فواد دستمم بغل

 .. برام اشناس خیلی..  لعنتی؟؟  کجاس؟؟  کجاس..  اشناس قدر چه جا این

 ...  اووووووومدددددد یادم اهاااااا...  کردمم دقت خورده یه

 ؟؟؟ اینجا اورده جوری چه و من...  بوده عشقش برا که اتاق همون فواد ویالی

 ..  باشه داشته زور انقدر نمیخوره بهش..  گرم دمش ایول..  اینجا اورده کرده بلندم یعنی

 ... هوا پریدم متر نیم فواد صدای با که میخندیدم خودم افکار ه و خودم برا داشتم..  خخ

 ...  میده شفات خدا: فواد

 D؟؟ : بیداری تو اِ: من

 ...  خوابید میشه تو خر خر صدای با مگه: فواد

 ...  خندیدمااا اروم:  من

 ..  توهمته!!  میکنی فکر: فواد

 ..  بود 82 ساعت اوووه..  انداختم ساعت به نگاه یه و سرش تو کوبیدم دونه یه

 ..  میکنیم چی داریم میکنن فکر بقیه حاال بیرون بریم شو بلند من

 .. بکنن فکرایی چه که به به: فواد

 ... دستشویی تو رفت بدو بدو و کرد درازی زون بهم شد بلند و کنار کشید خودشو که سرش تو بزنم باز خواستم

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمن کاربر negin14|  درخواست رمان سایت نگاه دانلود
 

256 

 ؟؟ میکنی چی تو اون دیگه بیرون بیا فواد: من

 ... و کار همون میکنن چیکار بقیه:  اومد در صداش

  باش زود لعنتی اه: من

  دش تموم کارم تو برو بیا بفرما..  کشید لپمو خیسش دستای با..  بیرون اومد و شد باز دستشویی در حرفم این با

 ... کنم تخلیه قشنگ نذاشتی فقط

 ...  ور اون گمشو:  کنار به دادم هلش و کردم پاک صورتمو محکم

 ..  نبود فواد برگشتم کردم و کارام و رفتم

 .. اشپزخونه رفتم و کشیدم صورتم و سر به دست یه و پوشیدم لباسی یه

 .. بود گرفته اتیش نینا قیافه..  میخورن صبحانه و میز دور بودن نشسته همه

 .. خرچنگی توی نیست مهم برام که چیزی تنها..  درک به..  همیم با فواد و من ایتکه خاطر به البد

 ..  میز پشت نشستم و گفتم همه به کلی سالم یه

 ... بود گشنم بود 82 بود هرچی..  بخورم تا برداشتم و عسل و نون

 همه بگیرید من از نظرم یه اوردید خبر بی و من جون بابا...  شد ناله قیافم خرید بریم امروز میگفت که سینا صدای با

  بوق که منم کردن قبول و تایید

 .... هیییییییییی

 ...نیستا بد بگیرین ازم نظرم یه اینجا اوردید منگ و گیج و من: من

 ؟؟؟ مهمی تو اصال مگه:  فائزه

 ... خنده زیر زدن همه

 ...  بخندید اب رو کوفت: من

 ...  شدن مشغول خوردن به و پایین انداختم و سرم...  خندیدن بیشتر همه بدتر

 ... بزنم حرف باهاتون نیستین ادم اصال

 ... شم حاضر رفتم و کشیدم خوردن از دست دیگه منم کردن ترک و میز ترم زود اومدن تر زود چون بقیه

  خاکستری رنگ به کوتاه پالتو یه روشم و سفید پیرهن یه..  بود شده حاضر فواد اتاق تو رفتم
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 ...  بودا شده خوشگل چه المصب..  مشکی سفید شال و تیره خیلی لی شلوار با

  شیم ست حداقل...  پوشیدم ابی شلوار و ابی شال با سفید کاپشن یه منم

  دادم هلش اروم اینه جلو از فواد به توجه بی بود میز روز عطر تا چند...  باهم

  و یکیش خوشبو همشونم و بود مردانه همش کردم بو عطرارو تک تک و کنار

  چونشو زیر زده دستشو فواد دیدم که برم برگشتم باهاش گرفتم دوش و کردم انتخاب

 .. میخنده و میکنه نگاه بهم

 ؟؟ دار خنده چیه: من

 ... نگیری ای اجازه یه: فواد

  ویج و گیج صورت به اونم اینجا میارینم بیخبر وقتی...  ندارم اجازه به نیاز: من

 ..  اجازه بدون اونم بزنم تو عطر ا باید که معلومه

  اینجا اوردینم گیج صورت به و من بگم دیگه بار یه اگه مطمئنم کردم بهش نگاه یه

 ... میزنه اتیشم و میکنه اویزونم سقف همین از

 ..  بیرون سمت افتادم راه و کردم ای خنده تک یه

 ؟؟؟ کنم چیکار...  ندارم چکمه منم و اومده برف اینجا خب

 ... فواد به خوردم که برگشتم

 ؟؟ اویزونه لوچت و لب چرا جانم: فواد

 ... چیکارکنم کمر تا اومده برف ندارم چکمه من:  من

 ... بخر خواستی هرچی دیگه بیرون بریم االن میخوایم برم قربونت: فواد

 ؟؟؟ بود کجا پولم اوردین منگ و گیج و من: من

  با انگار میگم جور یه...  خخخخ...  بگیره گازم دندوناش با میخواست دیگه فواد

 .. :((((((((((((( گرفت گاز میشه هم دیگه جای

 .... شدم فواد ماشین سوار و رفتم

 ... مبارک جدید ماشین راستی: من
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 ...  نداره قابل: فواد

 ... بشینم پشتش من بزار نداره قابل اگه: من

 ... میکنم رانندگی خودم من کمرت میشه خسته کنی نگاه بشینی باید شما خانمی دیگه نه: فواد

 ... چیزا این با میشم خر کرده فکر...  شده ادم چه اووووووووو

 ...  زدم پوزخند یه

  نخواستم معذرت ازت مگه..  کشیدم نازتو قدر چه...  باشه بس دیگه نمیکنی فکر:  سمتم برگشت فواد

 .. نیستم مهم برات بگی میخوای..  شده تفاوت بی نگاهت چرا..  هستی ای کینه انقدر چرا...  ندادم توضیح بهت

 ...  کنی نابودم میخوای...  بشه چی که

 ؟؟؟ کنی اذیتم میخواس

  گفتم بهت؟؟؟  بوده بزرگ گناهم انقدر؟ ؟ شم زده ازت کنی کاری میخوای

 ... اه دلی سنگ انقدر چرا..  کردم اشتباه

 ... نمیاد که گفت عصبی حالت با بقیه به رو و دراومد ماشین از

 .. عصبانی فواد یه و موندم من رفتن و نگفتن چیزی بقیه

 ..  بودم کرده روی زیاده..  داشت حق حدودی تا البته

  لباساشم حتی دیوونه..  کردم پیدا خودش اتاق تو تا گشتم رو خونه و رفتم

 ... بود خوابیده تخت رو و بود نیائورده در

 . ...نشستم کنارش رفتم

  بدرخشم چشات تو من فقط میخوام بزنی حرف دختری هر از جلوم که سخته برام سخته برام: من

 ... سخته برام واقعا چون..  کن درکم متاسفم..  باشم من

 ... نداد نشون خودش از حرکتی دیدم

  شدم ناراحت خیلی میکنه پچ پچ گوشت در داره شام میز سر ددیدم وقتی: من

  دیگه کس هیچ نه بخندم درگوشت باید که منم..  کنم پچ پچ گوشت در دارم حق من فقط

  تو جز بدرخشه من چشه تو هست ای دیگه کس میکنی فکر تو یعنی:  برداشت چشماش جلو از و دستش
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 ... میاد.  خوشم میکنه وز وز مگس مثه گوشم زیر کسی وقتی میکنی حس

  میزنی حرفی همچین چرا اخه..  اوناس ویزای ویز مثه تو درگوشی حرفای کردی فکر

  میزنه اسیب تو به میکرد تهدیدم داشت نبود چیزی خدا به زندگیمی نور تو عشقی تو

 ...... و نمیشه برام تو مثه هیچ:  شد نزدیک بهم و شد بلند بعدم و میدادم و جوابش داشتم منم

 .... موهاش تو کشید دستشو و عقب کشید و خودش

 ... کنم خرید عشقم برای میخوام که بریم...  خودت و خودم موندیم رفتن بقیه حاال خب: فواد

  D: وظیفته: من

 -_-..  بله. ........ اهان: فواد

 تپش نشستم خودم و گرفتم ازش و سوییچ..  پایین بردمش بدو بدو و کشیدم دستشو و دادم نشون بهش دندونامو

 ... فرمان

 ته تا میبردم و اهنگ صدای که حالی در و دراوردم ماشین....  بگذره خوش خیلی بزار بگذره خوش بهمون قرار که حاال

 ....... بازار سمت به دادم گاز.......... 

 ...... حالیه چه یوووووووهوووووووووووو

 ...  بازار رسیدیم تا کردیم کاری شلوغ و خندیدیم کلی

 ... شدیم پیاده

 ... بخرم برات میخوای چی اول خب: فواد

 ...  چکمه فقط: من

 ...... میگیرم برات بخواد دلم چی هر نزن حرف نیست قبول ولی...  قانع چه به به: فواد

 ........و افتاد فروشی کفش یک به چشش و کرد نگاه یه پاساژ تو کشوند و برد دستمو

 ......... خریدی که هم چی همه پررو.... بریم بیا بسه سنگینن...  مردم: من

  کردی فکر چی پس میخرم که بله: فواد

 ........ روداره چه بشر این کرد انتخاب هم رو اینا....  و خواب لباس برام و جا یه برد و من حتی پررو

 ........ واال
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 ؟؟ بخوریم بستنی بریم: من

 ؟؟؟  سرما این به: فواد

 ... چیه مگه اره: من

 ... میگیرم کیک با کاکادئو شیر خودم برای من فقط هیچی: فواد

 ... بگیر و هردوش من برا: من

 ... پشت گذاشت تاشم چند....  عقب صندوق گذاشت و وسایل...  باشه: فواد

 ........ کرد خرید خونه برای هم کلی و گرفت و نظر مورد های خوراکی

 ننمطمئ و بودیم بیرون حاال تا صبح از...  بدن بر بزنیم شامی بریم گرفتیم تصمیم که بود شده تاریک هوا دیگه

 ... خونه میرسید جنازمون

 ... خونه برگشتیم ساعت 32 بعد هم دیگه و خوردیم پیتزا یه و فسفودی یه تو رفتیم

 .... تو بردیم زور به و وسایل ی همه اونجا سرایدار کمک با

 ... کردن کمک و شدن بلند...  افتاد ما به چشون تا...  میگذروندن خوش خودشون برا و بودن نشسته بقیه

 ... البته بهمون دادن سالمم

 ... پنیر و عسل جز به نبود یخچال تو هیچی...  خوراکی قدر چه جونم خرید قدر چه به به: سینا

 کمد تو زارمب خردیم که و وسایلی رفتم منم بچینن و وسایل برن اونا تا....  اشپزخونه تو بچینیم رو اینا کمک بیاین بچه

... 

 وسایلمم و لباسام همه اون بر عالوه زمین خوردم و زد طعنه بهم یکی یهو که نمیدیدم و جایی و بود پر همه دستام

 ... ریخت

 ... نگم چیزی کرد بهم اشاره یه...  گرفت دستمو فواد دیدم که بگیرم حالشو شدم بلند

 ... واستاد نینا جلوی جلو رفت قدم دو

 ... کن جمع رو همه:  محکم صدای یه با فواد

 ... نریختم که من ولی: نینا

 ... کن جمع...  ریختی تو رو همه اتفاقا: فواد

 ... انداخت باال نمیدونم ی نشانه به هاشو شونه هم علی کرد نگاه علی به و برگشت...  نمیکنم جمع من: نینا
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 ... میچسبه رو تو میاد میکنه ول و سالش چند و چندین رفیق علی کرده فکر هه

 کرد جمع و وسایل تمام و شد خم...  کردم حس خودش رو فواد خشمگین نگاه و ندید علی طرف از حمایتی هیچ وقتی

 ... گرفت ش بازو از فواد که بره خواست...  فواد دست داد و

 ؟؟ نکردی خواهی معذرت _

 ... نگفت هیچی اول

 ؟؟؟  نشنیدم: داد تکونش فواد

  کرد زمزمه لباش بین از چیزایی یه

 ؟؟ گفتی چ شد حالیت خودتم: فواد

 علی هب دیگه ی طعنه یه زدن با و بیرون کشید ضرب به فواد دست از بازوشو حرف این گفتن با و میخوام معذرت: نینا

 .... اتاقا از یکی سمت قوی احتمال به و باال رفت ها پله از

 ...  نزنه طعنه من به باشه اون تا بود حقش ولی...  سوخت براش دلم ولی نداشتم ازش خوشی دل اینکه با

 ... برمیومدم پسش از خودم ولی مرسی: فوا طرف برگشتم

 وت بزاریم رو وسایال تا کشید منم دست و باال سمت رفت حرفی هیچ بی بعدم..  شده رودار خیلی بود الزمش نه: فواد

 ... کمد

 ..  تخت رو افتادیم...  هرچیزی از راحت و خالص و کمد تو چیدیم و وسایل

 کوه مگه جون بچه؟؟  نیستی پررو خیلی خدایی:  کرد نگام چپ چپ و برگشت فواد...  شدم خسته کمرم ای: من

 ؟؟ کندی

 ...  کردم متر رو و پاساژ کل ندیدی بودی کور: من

 ... کردم متر تو پای به پا و بودم اونجا منم ندیدی که بودی کور تو نه: فواد

 و من روداری و اطمینان با انقدر که منه از بیشتر قوات البد خواستی تو کنیم خرید همه این نخواستم که من: من

 ...  واال ور اون و ور این میکشدی

 اصال که شو ساکت خوب های بچه عین هم حاال:  بینیم رو گذاشتم هیس ی نشانه به و دستم بزنه حرفی خواست تا

 ... الال برم میخوام و ندارم حوصله و حال

...  الال جون بچه:  دادم تکون ور اون و ور این سرمو و دندونو به گرفتم لبمو که بگه چیزی خواست باز و کرد اخم یه

 ...  الال فقط
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 از یکی تخت خوردن تکون از..  گذاشتم هم رو و چشام..  لبم رو گنده لبخند یه با منم...  گرفته هرسش بود معلوم

 ... بره خواسته و شد ناراحت فواد کردم فکر کردم باز و چشام

 باشه خیال همین به..  عمرا ولی....  بکشم نازشو من و بشه لوس میخواد یعنی این..  کرده من به پشتشو فقط دیدم ولی

 ... خوابیدم گرفتم و کردم بهش و پشتم اون از بدتر منم... 

 ... هیکلیه هم خیلی و صورتش به زده نقاب که دیدم و مرد یه که کردم باز چشم سرمه باال یکی اینکه احساس با شب

 ...  نمیشد بخورم تکون میخواستم نمیشد بزنم داد میخواستم هرچی

 ... پریدم خواب از دستی تکونای با که درمیومد اشکم داشت دیگه

 ؟؟ شده چی؟؟  چته انی؟؟  خوبی: فواد

 .. دیم بد خواب یه...  هیچی...  دادم فشارش کمی پیشونیمو رو گذاشتم دستمو

 ... باشه خیر: فواد

 ..  نبود خیر هم اصال: من

 .. ومر کشید رو پتو و خوابید کنارم خوشم حرف این با و...  نکن اذیت و خودت بخواب بیا..  نیست چیزی خوابه: فواد

 ...  بزارم هم روی چشم صبح تا نتونستم من ولی

 ...  بود نکرده تغییری هیچ صورتم...  کردم وحشت دیدم اینه تو و خودم و شدم بلند که صبح

 ؟؟؟ بشونید چی داشتید انتظار االن...  خخخخخخخخخ

 .. میخندیدم و میگفتم اینه جلو خودم با داشتم...  نه مگه شد برعکس

 درمیاورد هلکوپتر صدا داشت دیشب..  خالیه که اینه مشکل نیست تو مشکل:  سرم رو زد..  دیدم کنارم و فواد که

 ... بوق صدا االن

 ...  حمام سمت پرید بدو بدو و شد حالیش خودش که بزنمش برگشتم

 ... درمیارم تالفیشو کن باور..  میکنی اذیت جور یه داری صبح هرروز..  نرسه بهت دستم مگه: من

 ... خدامه از من دربیار: فواد

 .. دیگه میرسه بهت دستم...  کصاااافط: من

 ... میگه میاد در دهنش از چی هر...  اه اه اه..  فرد این شعوره بی چه

 ...  خخخ..  میدم نشونت بزار
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 کوتاه کرده فکر..  کرد تعجب کارم از...  حمام رفتم...  بدم نشون خاصی العمل عکس اینکه بدون منم و اومد در فواد

 .. باطل خیال هه..  اومدم

 .. نمیشینه اروم وقت هیچ انی میفهمی..  برسه موقش

 ... کنندس کسل مهمونی این قدر چه که میزد غر داشت سینا... بقیه پیش رفتم و گرفتم و دوشم

 ؟؟ دیمب انجام باحال کار یه بریم هم با موافقید..  میگه راس سینا:  شونش رو انداختم و دستم و نشستم کنارش و رفتم

 ؟؟ کاری چه:  هم با همه

 :  بریم....  گفتم لبخند یه با و کردم ریز و چشام

 ..  کنیم درست برفی ادم: بریم

 ...  کردن موافقت همه حرفم این با

 ..  افتاد چی یه به چشمم که میشدم حاضر اتاقمون تو داشتم..  شدیم حاضر و رفتیم...  نینا جز به بودن همه

 ...  بزنه من لباس به دست..  نداشت حق اون نداشت حق اون کثافت ی دختره

 ... برات دارم بود کرده چرک بود سفید رنگشتم و بود خرید برام فواد که و لباسم رو

  بود بوته اون رو که رو برفایی سریع..  بسمه برگم یه..  خدایا..  خدایا..  ویال پشت و رفتم تند تند

 .. حمام رفته که شد خوب..  بود نینا که جایی طرف بردمشون و کندمشون سریع بود روش برگ تا سه وای...  تکوندم

 ... راحت خیال با شد تموم که کارم..  ببر و حالش خانوم خب..  حولش به مالیدم تند تند رو برگا سریع

 لخوشگ جمعی دست عکس یه اخرم در و کردیم باز هم کلی..  کردیم درست برفی ادم و پیوستم بچه بقیه به و رفتم

 .. گرفتیم

 زنگ هم پسرا..  بگیریم دوش دخترا ما تا..  گرفتیم دوش و کردیم عوض و لباسامون و خونه برگشتیم کوفته و خسته

 .. بیارن غذا زدن

 ..  کردم اطراف و دور به نگاه یه و پایین رفتم..  شد تموم گرفتنم دوش تر زود من

 .. میخاروند و دستش داشت و بود نشسته مبل روی..  حاله چه در ببینم تا بودم نینا دنبال

 ..  نکنی کثیف لباس من برا باشی تو تا..  شده شروع تازه حقته..  کردم خبیث ی خنده یه

 .. علی طرف رفت و تو اومد دونی دون و سرخ ی قیافه یه با نینا..  که میزدم حرف اد.فو با اشپزخونه تو داشتم

 ..  بگیره گریش میخواست بود معلوم
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 ...  بودم داشته نگه و خودم بود خیلی خنده از میمردم داشتم وای

 ... بدنم رو چیه اینا..  ببین بیا بیا..  علی: نینا

 ؟؟!! من:  نینا طرف برگشت تعجب با علی

 ..  شدم جوری چه ببین..  من ی عمه نه پس:  جیغ با نینا

 .. .  بود معلوم دستاش قرمزی قشنگ..  بود پوشیده ربع سه استین خانم قیافش از بودن کرده وحشت همه

 .. چرخوند خورده یه و گرفت و دستش اومدد علی

 ..  میخاره وای میخاره ای: نینا

 .. گرفته خندش بود معلوم طفلی علی

 ؟؟ حاال من کنم چیکار: علی

 ..  تو پیش میومدم میدونستم: نینا

 ؟؟ کردن سرخت:  خنده از ترکید دید رو نینا اشپزخونه تو گذاشت و پاش تا از سینا

 ..  بخندن نمیخواستن نینا خاطر به طرفم یه از گرفته خندشون طرف یه از همه حاال

 ..  من سمت برگشت و شد وا کم کم نیشش بعد و کرد براندازش خورده یه جلو رفت سینا

 ..  دیگه ور یه برگشتم میکنه نگاه دیدم تا..  فهمید این اوه اوه

 ..  بگیر دوش یه برو..  شدی اینجوری داشتی حساسیت چیزی به البد نیست چیزی: سینا

 ..  بدم خارش ضد پماد یه بهت بیا بعد

 ..  بیاره خارش ضد پماد مونده یادش سینا کی ویری و هیر اون تو شب اون نمیدونستم

 ..  واال

  خخخ..  میفهمن چه مردم

 ..  بگیره دوش تا رفت تند..  شنید رو سینا حرف تا نینا

 ..  من طرف برگشت..  نکنید استفاده قبلی ی حوه اون از...  خانم نینا راستی اها: سینا

 ..  شده مالیده بهش چیزی شاید

 ...  نمیده لوم باشه هرچی میدونم ولی..  تیزه خیلی...  منه کار فهمید کامال..  دادم قورت و دهنم اب
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 میرم مخست گفتم ها بچه به کنم فرار سینا سنگین نگاه زیر از اینکه خاطر به و گفتم پرت و چرت ها بچه با خورده یه

 ..  بکشم دراز

 ..  برسه غذا دیر امیدوارم فقط..  کنید صدا و من رسید غذا

 ...  میدونم من سیناس این که اخ:  اومد در صدای که کردم مشغول و خودم و رفتم

 ..  تو بیا: من

 .. تو اومد پهن لبخند یه با...  خودشه گفتم دیدی بله..  کرد بـــــــــــــــاز وو در

 ؟؟! ن منم میدونستی: سینا

 .. کنم استراحت میخوام خستم بگو داشتی چیکار خب...  خودتی میدونستم مزاحم بــــلــــــــه: من

 ؟؟  نشد در خستگیت.  داشتی که تفریحی اون با یعنی: سینا

 ... نبود من کار..  کوفت: من

 ... میگیری خودت به سریع تو که؟؟  اصال کاری چه گفتم من مگه:  زد خبیث لبخند یه سینا

 گمشو کصافط:  طرفش کردم پرت محکم و گرفتم و بالشت..  بود گرفته حرصم..  دادم لو و کهخودم خرم قدر چه من

 ...  بیرون

 ...  بریزه کرم میخواست فقط عوضی..  بیرون رفت من کردن ضایع از شاد و خندان سینا

 ..  خداا چرا خبیث انقدر ادم این چرا

 ...  میکردم غرغر و کلم تو میکوبیدم یکی بار یه دقیقه چند هر

 ....خرم خیلی خداییش

 رفتم شدم بلند خوب دخترای این عین منم...  شاااام بیا که اومد صداشون رب یه بعد و کردم داد و جیغ خورده یه

 ..  شام

 تر راحت برگشتنی که بخریم هارو سغاتی از نصفی و بریم فردا شد قرار شد تموم کردیم جمع و خردیم و غذامون

 ..  باشیم

 ...  برگشتیم هفته دو بعد...  حرفا جور این از خندهو و تفریح کلی از بعد باالخره

 و نامزدیشون جشن پونه و سینا با همون و فائزه...  بشیم نامزد میخوایم و داریم دوست همو که کردیم اعالم همه به

 ..  شد تموم و گرفتن
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 ..  بود عید بهترین امسال عید شکر رو خدا..  خوشحالم خیلی..  تولدمه فردا...  اردیبشتیم ماه تو االن

 ...  دارم دوسش خیلی که کسیم کنار که بود سالی اولین..  گذروندیم خوش کلی و جا این اومدن اینا مامان

 دوست..  پارسا..  ساره...  گلی..  هومن...  پونه..  فائزه..  سینا بابای و مامان با..  بودیم زیاد و پلوغ شلوغ هم خلی و

 ..  دختراشون دوست و پسرا

 ...  گشتیم جارو همه و شدیم جمع

 ...  بزنم حرف بریم کجا اینکه و فردا راجب و فواد پیش برم میخوام االنم

 پله از هیجان با و بوسیدم رو همه داشتم ذوق کلی..  خودش و باشیم خودم فقط که میخواد خلوت و دنج جای یه دلم

 ..باال رفتم ها

 ..  کشیدم عمیق نفس یه و وایسادم بشه کم التهابم از کمی اینکه برای رسیدم که فواد اتاق در به

 ..  میکنم پیدا تسلط خورده یه خودم رو منم تازه شلوغ سرش االن گفتم شنیدم اتاق تو از و هومن صدای

 ...  خودم اسم شنیدن نبود عجیبی چیز..  وایسادم ناخودآگاه خودم اسم شنیدن با که

 .. روش گذاشتم و گوشم و در سمت رفتم اروم..  بده گوش حرفاشون به وایسا میگفت بهم حس یه چرا نمیدونم ولی

 ..  پستیه اخر؟؟  بگی بهش نمیخوای یعنی: هومن

 بدم دستش از نمیخوام ولی..  پستم من اره فتی بار صد اره:  شنیدم کنه کنترلش میکرد سعی که و فواد عصبی صدای

 ..  نمیخوام هومن

 ؟؟  میخوای چی بگم بهش میخوای چی:  شد ناله به تبدیل که شنیدم و صداش

 ..  کنم ولت کنمت خودم عاشق میخواستم..  بگیرم انتقام هم تو از میخواستم بودم متنفر ازتو بگم

 از وت از..  گرفتن انتقام برا..  بود اطوار و ادا کارام همه برم راه میتونستم من..  عشقم عزیزم انی بگم بهش میخواستی

 ..  دخترا ی همه

 ..  بود بیهوده کردی برام که تالش همه اون بود الکی من برای امید همه اون بگم

 ؟؟  میبخشتم بودم پست انقدر بگم نظرت به

 ..  باشه داشته گذشت باید قدر چه ادم یه نظرت به..  نمیبخشتم معلوم نه

 .. نمیتونم..  بگم نمیتونم من..  بزاره دلش کجای و این..  بخشیدتم گندکاریام خاطر به بار چند میدونی

 ...  کن حل و مشکلت برو..  زدن ناتو..  نامردی میشه این..  بگی بهش باید باشه هرچی: هومن
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 ..  اه میگم چی نمیفهمی..  مخما رو میری داری:  شد عصبی صداش دوباره فواد

 ..  داشتم دوسش اولم همون از من..  بود پست انقدر...  دادم تکیه ها نرده به نداشت جون پاهام دیگه

 ..  کنم گریه واضحی این به بود نشده حاال تا..  اومدم پایین دونه دونه اشکام..  بوده ذهنش تو چی اون ولی

 ..  نمیبخشمت فواد نمیبخشمت...  زندگیم روز بدترین به شد تبدیل زندگیم روز بهترین

 ..  نمیبخشمت...  بزرگت دروغ برای..  قلبم شکست برای

 تکیه نرده به که دستام به نگاه یه اشکیم چشای به نگاه یه..  بیرون اومد فواد و شد باز اتاق در برم و بیام خودم به تا

 ... کرد بودم داده

 ..  جلو رفتم اروم..  بده توضیح کنه باز دهن خواست...  شد دستگیرش چی همه

 شنیدم و میشنیدم و باید که اونچه.  شنیدم کافی قدر به هیییش:  گفتم دماغی تو صدای با لبش رو گذاشتم و دستم

 ..  شنیدم خوبم

 ...  میکنی اشتباه تو انی: گفت اروم صدای با

 ...  کنم اشتباه همیشه برای پس بزار: من

  برسه بهم بزارم اینکه بدون رفتم و انداختم و دستم

****** ************************************************** 

 منو آسمون این میزنه که بارون

 میکنه گریه خون میکنه دیوونه

 خیابونا این تو من پای به پا هی

 میکنه گریه اون میکنم گریه من

 میکنه درد تو خالیه جای باز میزنه که بارون

 میکنه ولگرد و آدم تنهایی من اینو میفهمم شهر های کوچه تو

 میباره بارون که وقتی نگرانتم هنوز من

 بزاره تنهات روزی یه باهاته که اون نکنه

 شه چی که تنهایی رفتی نگرانتم هنوز من
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 زندگیشه تو واسه مردن که اینجاست یکی

 بپرس ها کوچه از نمیرنم قدم کسی با تو بعد

 بپرس پاکتا از نمیکنی باور نمیکنن ترکم من سیگارهای

 میباره بارون که وقتی نگرانتم هنوز من

 بزاره تنهات روزی یه باهاته که اون نکنه

 شه چی که تنهایی وقتی نگرانتم هنوز من

 زندگیشه تو واسه مردن که اینجاست یکی

 نگرانتم نگرانتم نگرانتم نگرانتم هنوز من

 نگرانتم نگرانتم نگرانتم نگرانتم هنوز من

 ... برگرد بیا کردم غلط میمرم دارم

 ...  میشم فواد عجیب های فتار از بعضی متوجه میکنم فکر که االن..  خودم ی خونه رفتم

 خودش مگه گفتم و حموم از گفت و کجاست فواد که پرسیدم هومن از وقتی..  تنها حمام میرفت خودش که وقتی

 ..  بره تنها میتونه

 ..  بشم اتاق وارد من نمیذاشت اومد می دکتر که وقتی..  داد و جوابم تپه تپه با

 .. . دیگه چیزای کلی و کرد انکار و زدی پات با پرسیدم ازش بود ویلچر رو که حالی در کمرم به زد پاش با که وقتی

 ..  نمیشد عاشقم اگه یعنی..  بگیره انتقام من از میخواست و کاراش شد حالیم تازه

 ..  بخورم بزرگی ی ضربه چه ممکنه میدونست..  کنه ولک کنه و عاشقم میخاست

 ..  گریه زیر زدم بلند صدای با و دارم نگه و خودم نتونستم....  گلوم تو نشست بغض کم کم..  بود پست انقدر

 ... میکردم گریه داشتم ساعت یه تا..  نمیبخشمت وقت هیچ خیلی فواد پستی خیلی

 ..  نیست فواد عاشق دیگه که تفاوت این با قبل انی بشم باز و کنم خالی و خودم باید

 ..  کردم نگاه خودم به اینه تو و شستم و صورتم و دست و رفتم...  اومد بند اشکام کم کم ساعت یه بعد

 ..  بود شده قرمز چشام..  کنم فراموش و اون و کنم اروم و خودم جوی چه میدونم روانشناسم خودم من

 ...  گرفتم دوش یه حمام رفتم و کردم اماده لباس دست یه..  شدم وحشتناک چه
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 ... بود شده کشیده هم چشمم دور و چشم و قرمزی و بود انداخته گل لپام بیرون اومدم حمام از وقتی

 ..  بدم تحصیل ادامه اونجا و برم گرفتم تصمیم..  اینا مامان پیش برم بعدم و دوبی برای بگیرم بلیط برم

 ..  نمیشم عاشق دیگه که میدونم ولی..  شم عاشق دوباره شاید

 ..  دادم فشار محکم و چشام زدم کنار و چشام به میاوردن هجوم داشتند که هایی قطره

 ... نکن فکر لعنتی نکن فکر بهش

 ...  صبح 7 ساعت..  بعد هفته یه برای..  دادم سفارش بلیط یه اینترنی

 هب شادی و غم کلی درخواست یه..  بده تغییر و زندگیم انقدر درخواست یه میکرد و فکرش کی کشیدم عمیق اه یه

  کلی..  داشت هراهش

 ..  بفروشم و ماشینم میخواستم..  پوشیدم گرم لباس یه کردم ارایش و خودم اروم اروم

  رفتن فروش اینا وقتی کردم هماهنگ وکیلم با فروش برای گذاشتم خونمم سپردمشو ماشین بنگاه به

 ..  بفرستن و پولشون برام

 فواد سایز همشونم اون از تر عجیب خردیم هم مردونه لباس چرا نمیدونم..  خردیم لباس و خوراکی کلی بازار رفتم

 ..  بودن

 ... بگیرن تابستون و عروسیشون میخوان که هم سینا و فائزه..  گفتم بش و چی همه و زدم زنگ مامان به

 ...  میگشتم زیاد ها بچه با اخرا این...  عروسیشون برای..  برمیگردم دوباره تابستون

 .... کنار زدمش غریبه یه مثه بودم شده سنگ من ولی گرفت و جلوم اومد خونم در اومد زیاد فواد؟؟  چی فواد

 ..  خستم قدر چه..  نمیشه نو ا رابزه این متاسفم ولی..  شده تنگ اسمش برای دلمم قدر چه..  فواد

 ...  میخندیدم هرچی به و بود باز نیشم همش نمیشدم خسته وقت هیچ که ادمی من

 تنفرم نمیتونم ازت وقت هیچ که میدونه خدا ولی..  ازت متنفرم لعنتی..  ببین....  بام کردی چیکار ببین لعنتی فواد

 ..  بشم

 ..  داشتن خبر سینا و فائزه و هومن..  گردوندمشون بیرون بردمشون..  دادم کادو ها بچه ی همه به

 ازش دتم یه باید ببخشمش میخواد اگه وو نمیرفت گوشم تو ولی نصیحت کلی و..  بده دوباره فرست گفتن بهم کلی

 ... باشم دور

 ..... وو بزرگی پستی و دروغ همچین ببخشمش بتونم اگه
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 ...  شد تموم که خریدم.  میکردم خرید بابا و مامان برا داشتم...  بود اخر روز

 ..  فواده دیدم شدم تر نزدیک خونه در جلو نشسته یکی دیدم که بودم خونه نزدیک

 ...  بود بهتر تیپش موقع هر از این ولی رمانا مثه داشتم رو ژولیده ادم یه انتظار

 ..  تکوند و پشتش و شد بلند

 ..  سالم:  نیفتاده اتفاقی انگار زد لبخند یه جلو اومد

 .. سالم:  شد وارتر امید که زدم بهش لبخند یه

 ؟؟ خوبی: فواد

 ...  عالیم من مرسی: من

 ..  هستم منم انگار نه انگار میگذرونی خوش رفتی انصاف بی..  نیستم عالی من نه:  زد غمگین لبخند یه

 ..  خودت فواد خواستی خودت: من

 ؟؟ کی خواستم کی من انصاف بی: داد با فواد

 ..  خواستی پستیت با پستی انقدر وقتی: من

 .. کردم عوض و چی همه شدم عاشقت وقتی ولی بودم شده پست من: فواد

 ؟؟  بدی ادامه پستیت به میخواستی نمیشدی عاشقم اگه پس: من

 ..  بگه نداشت چیزی شد مات

 ... خودم حال به کنی ول منم و زندگیت دنبال بری بهتر..  نداری حرفی؟؟  دیدی: من

 ...  بوده قبل برا بوده هرچی کردم پیدات تازه..  باش مطمئن..  نمیدم دستت از من بدون ولی باشه: فواد

 ..  کنم ولت تا بشین کردم پیدا تازه و عشقم من..  میکنم جبرانش من

 .. دیگه..  نمیبنی و من دیگه...  همیشه برای خداحافظ:  زدم پوزخند یه

 ..  خونم رفتم و زدم کنارش ای دیگه حرف بدون

 ..  بهم بریزه و من که میاد فقط لعنتی اههههههههه..  کردی پیدام...  اگه کردی پیدام دیگه اگه

 ..  میرفت فروش دیگه روز چند خونمم...  بودم گرفته پولشم و بود رفته فروش ماشینم

  بودم خریده بابا پول با خودم رو خونه این...  بودم فروخته خونمم وسایل بودم کرده جمع چمدونامم

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

 نودهشتیا انجمن کاربر negin14|  درخواست رمان سایت نگاه دانلود
 

271 

 ..  بفروشمش بود سخت برام خیلی کردم زندگی توش سال 5 بود خودم از چیش همه طرحش و رنگ

 ...  باشم نداشته کشور این تو دیگه چی هیچ میخوام ولی

 ...  هیچی

 ... میشدم بیدار زود باید فردا بخوایم برم شدم اماده

 ... کنم خداحافظی کسی با نبود نیازی دیگه...  بودم کرده خداحافظی همه از شکر رو خدا

 و گرفتم کیکی یه رسیدم بود 6/32 ساعت..  نداره همواپیما که اینجا لعنتی..  تهران سمت به افتادم راه 0 ساعت

 ..  خوردم

 ..  میافتیم راه داریم که کردن اعالم 7 ساعت

  کرد میخکوبم گیتار ساز صدای برداشتم که و قدم اولین

 دارم گریه هوای,  هوا بی چه ببارم وقتشه گرفته ام بغض

 ندارم دوست و حال و حس این خدا شد خطی خط تو با کاغذام باز

 کشیدم نفس و عطرت دوباره کشیدم قفس پنجره دور باز

 کشیدم دست ترانه از دوباره سکوته از پر من دست تو قلم

 سالیه چند یه و همینه حالم حوالیه همین تو خاطرات باز

 رو حالم دونن می شهر تمام تو جز خالیه تو جای

 بالمو شکسته آدمم سنگ که کبوترم مثل

 دارم تو از رو انتظار حس این دارم تو از رو قرار بی قلب این

 دارم تو از رو دار طناب این من هست گردنم دوره هنوز اسمت

 نمیشه دل باشه تو بی که دلی شیشه بخار رو نوشته اسمت

 شه رفتنی اونم حتی ترسم می خونه توی سایه یه و موندم من

 سالیه چند یه و همینه حالم حوالیه همین تو خاطرات باز

 رو حالم دونن می شهر تمام تو جز خالیه تو جای

 بالمو.شکسته آدمم سنگ که کبوترم مثل
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 دارم گریه هوای,  هوا بی چه ببارم وقتشه گرفته ام بغض

 ندارم دوست و حال و حس این خدا شد خطی خط تو با کاغذام باز

 دارم تو از رو انتظار حس این دارم تو از رو قرار بی قلب این

 دارم تو از رو دار طناب این من هست گردنم دوره هنوز اسمت

  سمتش برو میگفت قلبم..  میکنه نگام منتظر چشای با داره دیدم..  فواده صدای این صدا این برگشتم

  باشید دور هم از مدت یه بهتره باشی فواد با باز میخوای اگه میگفت..  بده ادامه راهت به برو نه میگفت عقلم ولی

 ..  شدم دور ازش بدو بدو و برگشتم کنم نگاش دوباره اینکه بدون و بستم روش به و چشام

 خودم با و انتخاب حق کرد سکوت نگفت هیچی مامان...  همه میگذره اومدنم از دوروه..  خودم اتاق تو تختمم تو االن

  گذاشت

 ..  میاد جوابش کی مونده دانشگاه بردم و مدارکم...  بدم ادامه درسم به میخوام..  خستم خیلی

  قلبم وقتا بعضی...  اخر ی لحظه فواد پیش جاس یه ذهنم و فکر ی همه ولی

  ندی گوش احمق مغز اون به باشی تو تا حقته هه میزنه نهیب بهم

 ..  نمیفتاد روز و حال این به دختر این نبودی تو بابا خفه میگه قلبم

 ..  دیوونه روانشناس..  من بشم روانشناسی چه

 .. خودشه تو همش که حال و حس بی ادم این از..  انی این از شدم خسته

 .. زدندن غر کردند اخم گفتن بابا و مامان به وقتی..  سرم به زده فکری یه. ..  شدم بلند جام از روز دو بعد

 ..  زور به البته کردن قبول مصمم دیدن که وقتی ولی

  شم مستقل میخوام کردین فکر درست اره..  دار حیاط جای یه میگردم خوب جای یه دارم روزه چند االن

 ..  بگیرم خونه میخوام

 اشتنذ وقت هیچ مدیونم خیلی بابام یه من..  دارم دوسش.  قشنگه..  سفید..  تویوتا یه..  گرفته برام بابا ماشین یه

 ... کنم کمبود احساس

 ..  داره و درخت کلیم قشنگیه ی خونه..  حیاط متر صد..  خونس متر صد..  بناشه زیر متر دویست دیدم خونه یه

..  ماشینم..  خونم.  بود اماده چی همه هفته یه بعد..  دارم دوسش خیلی..  بود نشسته شکوفه درختاش تمام رو

 .. دانشگاهم
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 ..  نکن فکر بهش دختر اه..  نیست باشه باید که چیزی اون فقط..  چی همه

 ..  میومد باهات هم اینجا خود تا داشت دوست واقعا اگه اون کنی خالی ازش و ذهنت بهتره

*********** 

 ...  میگذره اومدنم از ماه یه

 ..  خردادیم ماه تو..  خستم خیلی..  اومدم دانشگاه از

 ..  زدم و دکمش و پخش دستگاه طرف رفتم..  کشیدم سر و ریختم اب لیوان یه

  نکردم فراموشش هنوزه که هنوز..  میندازه یادش و من چی همه لعنتی..  دراورد نهادم از اه بود که اهنگی

 باشم کرده فراموشش باره صد باید که االن تا ندیدمش ماه 8 لعنتی..  برفت دیده از انکه هر برود دل از میگن چی پس

.. 

 یه از بعد و اشک ی قطره اولین و نیاوردم دووم اخرم...  شه جمع چشام تو اشک بیشتر میشد باعث لحظه هر اهنگ

 ... ریختم ماه

 

 پاییز آهنگ متن

 پاییزم قلب تو تو بی نیمکت رو

  ریزم نمی هستم خوبم بیای تو تا

 شمارم می رو برگا تو بی نیمکت رو

  بارم می وقت هر خندم می وقت هر

 همرامه تو یاد بارون نم نم تو

  هامه قدم زیر باز غمگین شهر این

 پیشم بیاد دنیا نیستی تو که وقتی

  میشم تر دلتنگ میفتم که یادت

  همه همن مثل تو بدون روزام

  همه غمن شکل نیست تو مثه هیشکی
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 ولی اون و این از پره برم و دور

  همه کمن خیلی گیرن نمی جاتو

  درد غم و دلشوره این پنهون چه تو از

  برگرد شد هروقت کرده پر دنیامو

 باشم تر خوب تا برگرد شد وقت هر

  پاشم نمی هم از هستم بیای تو تا

  همه همن مثل تو بدون روزام

  همه غمن شکل نیست تو مثه هیشکی

 ولی اون و این از پره برم و دور

  همه کمن خیلی گیرن نمی جاتو

 ..  دنبالمه همش یکی میکنم حس وقته چند

 جرات حتی وقتا بعضی سرم باال حتی یا اتاقمه تو یکی میکنم حس همش میکنم احساس و این هم شبا شده حتی

 ... کنم باز و چشام و ندارم

 ... میاد راه باهام قدم به قدم وقتا بعضی میکنم حس اصال

 .... زمان صاحب یا..  دهنم تو اومد قلبم..  رفت برقا یهو که...  میکردم نگاه فیلم داشتم بودم خونه تو شب یه

  برمیگشتم و میزدم رو سکته دور یه صدایی هر با درمیومد اشکم داشت اینا مامنم

  برداشتم و گوشیم..  بود صدا ترین ترسناک یخچالم صدای حتی نظرم به

 و لرزید دستام که کنم استفاده اون نور از که

  غافل دل ای دیدم زدم پشتش به که دست که نمیدیدم افتاد دستم از گوشی

  نمیشه پیدا هیچی بگرد و اونور بگرد اینور هی..  افتاده باتریش

 دستم زیر نرم چیزی یه که میکشیدم دست زمین رو داشتم همینجوری

  کردم حس

 .. بود پا انگشتای مثل نمیومد باال دیگه نفسم
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 ..  درمیومد اشکم داشت..  خدا ای..  بود باال که اینجا امنیت ولی..  دزد یا جنه یا این داد حرکتش

 .. بزنم جیغ نمیتونستم حتی اصال

  جـــــــن:  زدم جیغ و کشیدم عیق نفس چندتا یه

 ...  احمقم من قدر چه اخه..  جن ها نه دزدم حاال

 ..  دهنم جلو اومد دست یه دیدم یهو

  باش اروم....  هیییییییییییش:  جن

 ... کردم فکر کردم فکر..  اشناس صداش قدرم چه صدایی خوش جن چه

  اومده جور چه اخه من ی خونه تو اینجا اون میشه مگه اخه..  فواده صدای اهاااااااااااااااااااااا

 ....  میدونم من همزادشه قوی احتمال به نیست فواد این نه

  برداشت و دستش و کشید داد و اومد دردش که گرفتم گاز محکم و دستش که بود این کردم موقع اون که کاری تنها

 .. میگیره البد میگیره دردشون مگه هم همزادا

 مخ با و میز ی گوشه به کرد گیر پام که میکردم پیدا و خوابم اتاق راه داشتم کورمال کورمال...  کنم چیکار بودم مونده

 ... زمین اومدم

 .. کمپ

 ..  اوردی شانس میگیری گاز و من دست: همزاد

 ...  اومد گمپ صدا دقیقه چند بعد چون نمیدید خودشم کنم فکر

 .. من دست بغل افتاده این خدا وای نرم جسم یه به خورد که شم بلند بردارم دستمو اومدم

  دمب نشون العمل عکس اومدم تا لعنتی شدم چلفتی پا و دست خیلی امشب بازوش به خورد که بردارم و دستم اومدم

 ... اومد برقا یهو که..  گرفت دستمو

  فواد...  اینکه..  اینکه موند باز دهنم افتاد بهش چشمم تا

 ؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!فواد: اومد زبون به افکارمم

 ؟؟ :((((((((((((((( جانم: فواد

  اینجام فهمیده کی این اصال میکنه چیکار من ی خونه تو االن این نمیدونستم میکردم فکر هرچی
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 ... شده خونه وارد جوری چه اصال یا

 .. کرد بلندم میشد بلند خودش که همزمان و کشید دستمو و سرم به زد دونه یه دید و سوالم عالمت قیافه

 ...  گشنمه خیلی بخورم بیار چیزی یه برام برو االن ولی...  میدم جواب کوچیکت مغز اون سواالی تک تک به: فواد

 .. نذاشت مظلومش قیافه که بگم بهش چیزی یه خواستم..  کردم اخم

 .. بیارم کالباس براش رفتم

 ... اومد خونه تو از اهنگ صدای که میچیدم و سینی داشتم

 میرم تو دست از میری من دست از

 میمیرم که منم،میمونی زنده تو

 برداشت غم دنیامو پیشم از رفتی تو

 داشت تفاوت هم با عشق از ما برداشت

 میخوام ازت من باره آخرین این

 خونه به برگردی

 میخوام ازت من باره آخرین این

 دیونه شی عاقل

♫♫ 

 مرد این تنهایی بزرگه اونقد

 کرد غرقش نمیشه دریا تو حتی که

 نمیفهمی اینو هستم عاشقت من

 رحمی بی خیلی که میدونم چیزو یه

 کن گدایی شاهی میگفتی همیشه

 کن نمایی مظلوم اما بمون ظالم

 بنویس من پای کردی بدی هرچی

 بود مساوی بازم عشق این ی نتیجه
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 .. گذاشته رو اهنگ این که ادمیم همچین کی من..  هستش پررو خیلی؟؟  بگه میخواست و چی؟؟/  چی که

 .. جلوش گذاشتم و سینی رفتم..  گذاشته رو اهنگ این قصد از میدونستم

 .. بخور بیا: من

 یه اخرم در و پاش کنار چیدم که و وسایل...  بود میم رو پاهاشم و دستش نترلم و کاناپه رو بود نشسته خودش برا

 .. زدم پاش به ضربه

 ... میشیاااااا ولو اینجوری که نیست خودت خونه اینجا: من

 .. هستم تر بد نمه یه اینجوری من خودمون خوه..  کنی عادت باید عزیزم:  خبیث لبخند یه با فواد

 .. کنه حواله دیگه جایه روزیتو خدا جون عمو برو پاشو..  زدیا توهم؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!  خودمون خونه؟؟  هان: من

 ...  کرده حواله تو پیش روزیمو خدا دقیقا نچ:  دهنش گذاشت و گرفت لقمه یه و برداشت میز رو از و پاش فواد

 .. بده من به تا کنه پیدا میخواست کجا بهتر این از فرشته

 ... دیگه برو دادم و غذات اه...  بگی پرت و چرت اینجا اومدی؟؟  چیه فواد:  زدم پوزخند یه

 مال..  منی سهم پس..  منی عشق تو:  بود شده جدی داشت اخم وایساد روم به رو شد بلند سینی تو انداخت و لقمش

 ...  بسه باشی جدا ازم انقدر گذاشتم که همین...  میفهمی..  منی

 مال تو...  گوشم در اورد و سرش..  مسئله این با بیای کنار کن سعی..  نیستم کن ول نشی من مال تو تا

 .... منیییییییییییییییییییی

 کردی که کارایی با و خودت یا و من کردی مسخره و کی:  گفتم داد با دادم تکون یه سرمو بودم شده سرخ حرص از

 ... شم تو مال عمرا

 ...  بیرون من ی خونه از برو گمشو بیا

 ... کنی تحمل و من میگرم اینجا خونه یه تا باید پس..  نگرفتم خونه هنوز گلم:  زد بهم درار حرص لبخند یه

 ...  بدم تکونش نداشتم قدرت انقدر دیگه لعنتی...  بیرون برو بیا گرفتم و بازوش و رفتم

 .. شعور بی تشن غوول:  پاش ساق به زدم دونه یه حرصم از

 ؟؟ نداری دوست تشن غول:  گفت و زد بهم چشمک یه:  میکرد ناله درد از و بود گرفته و پاش که جور همون

 ..... بیرون خونم از برو بیا گودزیال ندارم دوست نه: من
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 تو و خوه تو بیام تونستم من بعدم..  بزارم عمرا خونه این تو تنها دختر یه بیرون نمیرم:  باز شد جدی و کرد اخم فواد

 .. بیاد میتونه دیگه کسی باز بدون نفهمی

 و ابروم یه نیارم کم اینکه برای ولی بلده و ره ماه که دزد تو اومد نیست دزد که فواد هاااا میگه راست لرزید تنم

 ؟؟ چیه میدونی ولی:  باال انداختم

 .. توش اومدی جوری چ مارمولک توی نمیدونم باالست امنیتش خونه این

 .. ازداوج از بعد برای بماند دیگه دیگه:  زد خبیث لبخند یه فواد

 .. بود درار حرص بشر این قدر چه

 ...  داره هم دیگه اتاق اینجا:  زدم داد میرفتم که همینجوری...  اتاقم سمت رفتم و انداختم بیرون براش زبونم

 .... بزاری من اتاق تو پاتو نداری حق ولی

 ... شد اگه چشم: فواد

 .... بستم محکم و در حرفش این با

***** ************************************************** 

 از میمیردم داشتم نبودی که وقت چند اون دادم دستت از و چی همه به زدم گند بار یه...  بدم دستت از نمیخوام دگه

 ... دوریت

 .... عمرااااااااااااا بری دستم از دیگه بزارم عمرا

**** ***** 

 هگرفت و سرش و خیسه سرشم و وایساده شنگول و شاد سرم باال فواد دیدم کردم باز و چشام پوشینوم روی خیسی از

  سرم باال

 ... من سر رو بریزه موهاش اب تا

 .. شعوری بی خیلی: من

 .... کالم بعد سالم اول: فواد

 .... لبم رو اومد لبخند یه پررویی همه این از

 ؟؟  کجا ای:  پیشونیش رو زدم دونه یه که جلو اورد و سرش زد لبخند لبخندم با

 .......... نکنیا غلطا این از دیگه......  شدی پررو هم تو
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 .... بیرون رفت اتاق از و زد لبخند یه خرم و خوش بعد..  میارم در سرت نامزدیمون از بعد و تالفیش:  شد هم تو قیافش

 ..........  بیجور انقدر ادم

  بود شده دیرم دارم کالس امروز رفت یادم اوه اوه کردم نگاه ساعت به..  شستم و صورتم و دست شدم بلند

 ... بود تنش خونه تو لباس هنوز فواد...  شدم حاضر جلدی

 ؟؟ کجا: اومد دنبالم فواد که بیرون رفتم بدو بدو

 .... شده دیرم دارم دانشگاه: من

 استرس از داشتم لعنتی اه نمیشد درست میزدم استارت هرچی ماشینم سراغ رفتم و نکردم توجه بهش دیگه و

 .. اومد بیرون از فواد داد صدای که میمردم

 .. اوردی کجا از و این به به:  جلومه خوشگل ماشین یه دیدم که بیرون پریدم جلدی

 ...... باال بیا نیست حرفا این وقت: فواد

 ... رسیدم تاخیر ربع یه با درسته البته....  دادم و ادرس بهش و پریدم جلدی

 .... داشتم کالس استاده این با که بود باری اولین: شم وارد میترسیدم

 ...  سمتم برگشت استاد کردم باز و در

 .. دادم سالم

 ... بود اشنا قدر چه قیافشم بود بور مو سبز چشم جوون پسر یه استاد

 ... میکنید هم چرونی چشم دارید حاال اومدید که دیر...  تو بیاید نمیخواید خانم: استاد

 ... شعور بی نفهم میگیرم و حالت..  خنده زر زدن همه

 ...  صندلی رو نشستم و گفتم ببخشید یه

 هم شما..  کردن معرفی و خودشون اینجا همه خانم خب:  گفت مینوشت داشت که همینجوری و تخته پای رفت استاد

 ... شیم اشنا باهاتون تا کیند معفی و خودتون

 ... ارامم آناهیتا من:  واال دبستانه اول کالس انگار مسخرع بود جورش چه دیگه این

  میلرزید نمه یه دستش کرد نوشتن به شروع بعد موند لحظه یه ذستش گفتم که و این

 ؟؟ این بود شده چش
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 ... خورد زنگ باالخره کننده خسته ساعت دو از بعد و داد توضی و درس استاد

 .. داشت چیکار من با این خوردم جا کرد صدام استاد که برم خواستم منم رفتن که همه

 .. استاد بله:  پیشش رفتم

 ... شدی خوشگل: استاد

 ؟!!!!!!!!!!!!!! بله:  خوردم جا

 ؟؟ نه نیاوردی جا به: استاد

 .. نشناختم نه ولی اشناس برام قیافتون استاد: من

 .. الکسم: استاد

 .. الکس........  الکس؟؟  الکس

 ... الکس:  زدم داد بلند صدای با

 من...  اینکه از بعد..  ببینمت سال همه این بعد...  نه عجیبه..  منم اره:  الکس

 نگو هیچی هیییییییییش: من

  نمیخواستم بودم تو جای منم؟؟  نه بشنوی نمیخوای شرقی دختر:  الکس

 ... نیستم بردار دست بدون و این ولی

 دار خدانگه..  کالس در سمت افتادم راه و استادمی فقط هم تو و شده تموم چی همه...  کن بس الکس: من

 .. شده شروع چی همه بدون و این ولی دار خدانگه:  الکس

 ....  فواده دیدم کردم بلند و سرم ماشین بوق صدای با.......  بود پایین سرمم بودم خودم افکار تو

 ...  روانی بترسونه و من میخواد...  روانی این شده چش....  میکنه نگاه داره باز نیش با دیدم

 ؟؟ شدی رودار...  خان پررو چته سالم:  شدم ماشین سوار و رفتم

 ؟؟  مشکلیه بودم رودار من: فواد

  هست خورد اعصابم کافی قدر به امروز درمیاریاااااا بازی مسخره داری خیلی فواد ببین: من

 ؟؟!!!!!!! چرا:  کرد بهم نگاه یه: فواد

 ... خونه سمت بیفت راه هیچی: من
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  دید و وحشی من اینکه از بعد الکس..  بخیر یادش...  الکس دادن گیر و گذشته فواد اومدن از روز چند

 .... اومدم کوتاه و شدم خسته دیگه منم...  کنه باز باهام رو دعوا سر میخواست فقط اومد خوشش

 ... کرد اعتراف ماه 3 از به اخر که..  میشد پاپیچم هی اون

 .. میومد خوشم ازش درسته کنم قبولش نتونستم وحشی و بود مغرور خیلی اون ولی

 ... کنم نگاه بهش میتونستم دوست یه عنوان به...  زندگی یه شریک عنوان به نه ولی

  و بود ایران به من برگشتن به نزدیک که نمیکرد قبول معمولی دوست یه باش دوستم گفتم بهش هرچی

 ... نمیخوامش من ولی شده پاپیچ باز حاال.. و اینجا اومدم و کردم ولش دیگه منم

 اصال الکس توسط فوادم کردن اذیت از...  بدم راه زندگیم تو نمیتونم رو دیگه کس و گیره فواد پیش دلم هنوز من

  نمیاااااااااد خوشم

  چیه نمیدونم..  شده تر غیرتی شده تر حساس کرده کاری انگار نه انگار میاد میره فوادم

 ... شه تموم بازی این تر زود هرچه منتظرم فقط میکنه رو کارا این چرا..  چیه نقشش

  باشم تفاوت بی بهش نسبت بهتره ولی هست عالقم هنوز..  میخواد و فواد دلم منم باشه هرچی..  شدم خسته

 ...  باشه متعادل که نیست ادمی

  دیگه میزنه زنگ چرا داره کلید که فواد این میزنن در دیدم...  بیرون رفته فواد میخورم ناهار دارم

 ... کردم باز و در دره پشت کی اینکه به توجه بی در سمت رفتم و بشقاب تو کردم پرت لقممو اه

 .. عقب برگشتم جت مثل سالمش صدای با اونور و ور این بکشونی و من میخوای فقط..  ببری کلید میمیری:  زدم داد

 . نیست فوااااد اینکه

 ؟؟ میکنی چیکار اینجا تو الکس: من

 !!!!!!! بودی کسی منتظر اینکه مثل: الکس

 .. اشپزخونه طرف برم خواستم بخور چی یه تو بیا باه اون داشتم انتظار میکنه زندگی باهام یکی..  اره: من

 ... کنم خودم مال تورو تا اینجا اومدم بخورم چیزی اینجا نیومدم من:  گرفت بازو و برداشت قدم دو که

  میای و میری پسری یه با میبینم هست وقتیم چند انتظار از شدم خسته

 ... رهبردا سرت از دست و منی با تو ببینه میخوام اینجا میاد هم دیگه مینه چند تا...  بودی اون منتظر االن کنمم فکر
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 .. شد سیخ تنم به مو کنه بد فکر و ببینه بدی موقعیته تو و من فواد اینکه فکر از

 .... پیچوندم و گرفتم و دستش..  داره ذهنش تو فکری چه میدونستم..  جلو کشید و من

 ..  بود کار کاراته اینکه هم بود بزرگ هیکلش هم الکسم

 .. زمین به کرد میخ دستامم..  شدم زمین نقش که پام به زد یکی

 .. عقب کشید و سرش درد از بینیش به زدم محکم جلو بردم و سرم کنم چیکار موندم

 ... بیرون من ی خونه از گمشو شدی عوضی خیلی: من

 ... نداره رفتن قصد که فهمیدم زد پوزخند یه

 زمین رو اومدم دهن با کشید گرفت و پام و جنبید سریع..  که تلفن سمت رفتم

 .. بود شده خون پر دهنم

 ؟؟!!!!!!!!!! بکشه و من یا باهاشم من کنه ثابت فواد به میخواست این

  وحشیههههههههههه انقدر چرا

 .. فواد سینه تو خوردم کردم باز که و در در سمت رفتم سریع و صورتش تو زدم لگد یه

 .. بودی منتظرم..  سالااام: فواد

 ؟؟!!!!!!!!! شدههههههههههه چیییییییییی:  کرد غلیظ اخم یه بعد باال پرید ابروهاش باال گرفتم که و سرم

 ... دادم نشون رو خونه تو و بردم دستمو فقط:  شد کرد گوشم که زد داد جوری و این

 ... حال سمت رفت سریع و تند و گوشه یه کرد پرت و دراورد و کتش

 ... خداااااااااا یااااا دیدم تو رفتم....  ظرف شکستن میدونید که خودتون بعدم اومد داد صدای

 ... کنه دعوا ادم عین میشکنه و من ظرفای داره چرا شعور بی..  سرش تو زده چینیم گلدون با فواد

 فتادا مشت با و زمین کوبوندش و گرفت و الکس یقه فواد...  اونجا بود شده بلبشویی...  میزد اون یکی میزد این یکی

 هوارش

 .. کن ولش فواد: فواد به زدم رفتم..  کشته و الکس کنه پیدا ادامه دیدم

  کننننننننننننننننن ولشششششششش:  زدم داد و کشیدم محکم و گرفتم و بازوش نمیکرد ولش المصب

  بود شده پاره لباسش و یقه تمام و کرد ولش
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 ... بیرون رفت بکنه اضافی حرکت و بگه چیزی که این بدون و نداشت جون الکسم..  بیرون برو گمشو: فواد

 ..!!! نمیشه اینجوری:  مبل روی حالی بی با نشستم

 .. اوردم رو اولیه های کمک ی جعبه و رفتم..  بعدا بزار و حرفات حاال: من

 گذاشتم و کن پاک گوش رو زدم بتادین ذره یه..  صورتش از دیگه جای چند و بود شده زخم لبش کنارش نشستم

  لبش گوشه

 .... تر اروم:  عقب کشید و سرش و گفت اخی

 ... چیه تند و اروم بفهمی تا زخمت رو کنم خالی و بتادین میخوای؟؟!!!!!!!!  ارومتر این از: من

 .. نشناس نمک: عقب کشید و کرد اخم

 ... کردی اینجوری و خودت شدم ناراحت ببخشید:  گرفتم و دستش رفتم تند زیادی دیدم

 ... میکنم درستش نمیشه اینجوری:  خودتی خر که کرد نگاه بهم چپ چپ فواد

 ؟؟ جوری چه: من

 ادامه عوض این دیگه باشه باال باید جوابتم..  خواستگاریت برن میگم بابام مامان به...  کردم معطل کافی قدر به: فواد

 ... نمیکنه پیدا

 ........... صورتم تو کرد فوت و نفسش و شی خودم مال باید ک کرد صورتم نزدیک و صورتش

 .... کردی که کارایی اون یا...  باش خیال همین به هه:  متنفرم بگه زور بهم یکی اینکه از

 دست مه اونا باش مطمئن کردم ثابت بابات و امان به و خودم من...  االنه االن بوده گذشته برا اونا هیییییییییش: فواد

  نمیزنن سینم به رد

 ... خرابمیشی خودت بدتر نیست مهم هیچ باشهه منفی نظرت هم تو اگه

  بیای اره بهتر

  نکنننننننننننن:  عقب کشیدم و سرم..  کشید لپمو و کرد خبیثانه خنده یه بعدم

 ...  خنده زیر زد بعدم...  میخواد دلم: فواد

 ... بیرون ن ی خونه از بروووووووووو:  کنم تیکش تیکه میخواستم

 ... کرد اشاره ور دور به دستش وبا اتفاق این با اونم نمیذارم تنها و خانومم من اصال نچ نچ نچ: فواد

 ... مطمئنم..  داشتن نقش توش اول اون از بابا و مامان هست هرچی:  اتاقم تو رفتم و شدم بلند حرص با پیشش از
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 ... خوابیدم تخت رو و کندم و لباسام...  میکرد درد سرمم بود خورد اعصابم

 .... ای دیگه ی احمقانه کار یا کنه شکایت نره الکس..  بود شده تاریک هوا کردم بازم که و چشام

 و مرتب خونه دیدم که پایین رفتم..  شستم و صورتم و دست و شدم بلند....  کنم فکر چیزا این به نداشتم حوصله

 ... تمیز

 ... پخته هم غذا اووووووووه دیدم اشپزخونه تو رفتم....  نکردم پیداش که بودم فواد دنبال

 ؟؟؟ بلده..  سبزی قورمه

 یب: اومد صدا که میخوردم داشتم برداشتم قاشق یه سراغش رفتم...  طوره چه مزش ببینم برم..  نمیخوره قیافش به

 ... میزنی ناخونک..  اجازه

 با دیدم انداختم بهش نگاه یه شد بهتر حالم که بعد مین چند زدن سرفه کردم شروع و گلوم پرید صداش شنیدن با

 .... میکنه نگام داره باز نیش

 ر شعووووووو بی..  کردنته کمک جای؟؟  داره خنده؟؟  چیه کوفت: من

 ... میخندیدم سبزت سیبیالی به داشتم:  لبم دور کشید دستشو جلو اومد خنده زیر زد بیشتر فواد حرفام این با

 ... داشتم دوست که من لعنتی کردی بد من با چرا اخه میکنه نگام مهربون لبخند یه با دیدم که باال گرفتم و سرم

 هی نگاهم همین منتظر وقته چند میدونی المصب نزد و نگات:  چونم زیر رفت دستش ه پایین بندازم سرم خواستم

 ... مهربون نگاه

 ... عاشقتم من اصال خیلی دارم دوست خیلی من..  نمیتونم یعنی کنمت خودم با ازدواج به مجبور نمیخوام انی

 .. میشی من مال..  میمونی پیشم میبخشیم..  میکنه اب ذره ذره و من تو دوری

 چونم زیر از و دستش بده و جوابم و کن فکر دقیق خدا رو تو ککن فکر عجوالنه و هل بگیری تصمیم االن نمیخوام

 .. بیرون زد اشپزخونه از و برداشت

 .اومد حیاط در بعدم و ورودی در صدای مینم چند بعد

 .. چیکار اخه کنم چیکار خدااااااا اخخخخخخخخخخخ

 ..  بدم بها فواد به نیست زود..  کنم فکر باید کردم خاموش و زیرش فقط نزدم غذاها به دست******

 من وقت اون میبخشه میکنن گناه همه اون هاش بنده که خدا..  میکنه کار همه خاطرم به اونم دارم دوسش من ولی

 .. ندم فرصت یه...  نبخشم بندشم که
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 ... بگیرم نادیده نمیتونم و داشتم دوریش از بعد که عذابی ولی بد خیلی باهام کرد بدی کاری فواد درسته

 کنم اذیتش و بریزم کرم خورده یه نیست بهتر ولی..  بدم بهش باید دیگه فرصت یه...  زیاد خیلی بودم فواد عاشق من

... 

 ... پوشیدم شیک لباس یه و چیدم و میز....  عالیهه اووووووووووم

 ... بدم و جوابش میخوام خونه برسونه زوتر و خودش گفتم بهش دادم جواب بهش زدم زنگ

 ... خورد من یخی و سرد قیافه به چشمش تا ولی..  شد خوشحال کرد تعجب اینا و شمع و میز دیدن از خونه رسید تا

 ...  لبش رو نشست غمگین لبخند یه...  رفت چشاش از امید برق

 ... بروم رو خوری غذا میز پشت نشست اومد

 .. شدم ناراحت..  دیگه بخوریم رو غذا بکش:  گفت میزد داد توش بغض که صدایی با

 .. ببینم اینجوری و فواد خودم شادی خاطر به نامردیه..  ببینمش اینجوری نمیخواستم

 ؟؟!!!!!! فواد:  زدم صداش هرکاری از قبل

 اخرم و اول عشق بدون ولی..  همیشه برای میرم زندگیت از میرم باشه...  نمیخوای دیگه و من فهمیدم انی باشه: فواد

 تویی

 .. میرم شم اروم خورده یه بزاری تنهام میشه ندارم اشتها االن من..  میمونی زندگیم تو تو تنها میخوامش که کسی

 ..  برم..  همیشه برای میدم قول

 ... خوابید میز رو و دستش رو گذاشت و سرش

 وقته خیلی...  بخشیدمت من..  زیاد خیلی دارم دوست فواد:  گفتم اروم گوشش در شدم خم زدم زانو پاش کنار رفتم

 .. موندی پیشم اومدی که وقتی از... 

 پیشم وقت هیچ بدم دستت از نمیخوام من...  کردی جبران و کارات بدی تو..  کردی کاری همه برام کردی دفاع ازم

 ... بمون

 . بود اشکی چشاش خدااااا یا کرد بلند و سرش موندم العملش عکس منتظر

 .... سوخته برام دلت یا میگی راست:  ریخت چشمش از قطره یه

 ... باشیم هم مال میخوام:  کردم پاک شستم با و اشکش قطره و شدم خم

 ................................................ و زد گنده لبخند یه حرفم این با
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 ..... سانسوره دیگه بقیشم

 ... شدند خوشحال ها بچه ی همه...  کردنمون عقد و ایران به برگشتنمون..  خواستگاری..  افتاد اتفاق زود چی همه

 ... بگیریم عروسی هم با پونه و سینا و فائزه و هومن و فواد و من شد قرار

 صدبار برسم امروز به تا منم و افتاد اتفاقاتی چه و بگیرم لباس تا کشید طول قدر چه که نمیگم ارایشگاهیم تو االنم

 .. شدم زنده و مردم

 .... بودیم نشسته دامادامون منتظر...  بودیم شده خوب مون هرسه

 خانم و داد ارایشگر به چیلی و چرب شیرینی...  منم این نمیشد باورش تو اومد فواد..  بودیم جا یه هرکدوممون

 ... گذاشت تنهامون رایشگر

 .... خانومم شدی فرشته:  زد بوسه روش و دستاش تو گرفت دستامو وایساد جلوم اومد

 .... خیلی انی مهربونی خیلی بیارم دستت به اتفاق اون از بعد نمیکردم و فکرش اصال

 ارهد تحملم و تاب دیگه االنم بخوره تکون دلت تو اب نمیزارم..  میکنم بختت خوش قسم خدا به میکنم خوشبختت

 ... بیرون بریم بیا نشه خراب رژت میخوای اگه میشه تموم

 ... بیرون زدیم اتاق از کنان خنده

 ... میخندیدن و میگفتن پرت و چرت داشتن که هومن و فائزه

 ؟؟ چتونه چیه:  طرفشون رفتم

 نهپو..  پونه همچنین و بود رژی لبش دور سینا خخخ..  بلههههههههه دیدم برگشتم داد نشون و طرف یه دست با فائزه

 .. باز گوش بنا تا نیشش هم سینا و بود پایین خجالت از سرش

 .. میبوسمش زنمه؟؟!!  چیه هااااا:  کرد نگاه بهم چپ چپ برگشت..  نداشت میا حیا اولم اون از پسر این

 .... شدیم زدمون گل ماشینای سوار رفتیم خندیدمو همه

 ... دیگه جای رفتن و کردن عوض و راه و زدن بوق هم برا فواد و هومن و سینا که بودیم راه تو

 ؟؟؟؟ میریم کجا:  فواد سمت برگشتم:  کردم تعجب

 ... افتاد برامون اتفاقی یه سری هر که همونجایی..  شمال بریم قراره خانومی: فواد

 ؟؟ چی عروسی: من

 .. بریم نمیخوایم که ماییم مهم هیچی: فواد
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 ... کردم موافقت باهاش و خندیدم خندون و شاد منم

 بهش...  کرد عقد دخترش دوست با پارسا حتی رسیدن نظرشون مورد فرد به دوستام ی همه که بگم بقیه از خب

 ... باشه پایبندی ادم نمیخورد

 .. برداشت دست نینا از گیری حال و انتقام از فواد..  برداشت ما سر از دست نینا خب..  نینا و

 نااش هم با بیشتر میخوان..  اومده خوشش ینا از هم علی....  کنه شروع انتقام و کینه با و جدیدش زندگی نمیخواست

 ... شن

 ... میاد خوشش خیلیم هیچ نمیاد بدش علی از همچینکم و گذاشته کنار و قبلش کارای هم نینا

 .... میکنم خوشبختی ارزوی براشون

 .... داشت توش هم دیگه درخواستای کلی و شد شروع جون شهین درخواست از زندگیم داشتم عجیبی زندگی منم

 یزندگ یه سوی به پیش داریم االنم و هستم دارم دوسش خیلی که کسی با زندگیم مرد با االن اینه مهم ولی عجیبه

 .. میکنیم حرکت خوب

 ؟؟ خانومی میکنی فکر چی به:  گرفت و دستم فواد

 .. چی هیچ و چی همه به: من

 .. باشی داشته انرژی شب برا که نکن خسته و خودت خانومی: فواد

 ... رفت هوا به خندش وشلیک

 ... بیشعوررررر بروووووووووووو و رات:  بازوش به کوبوندم مشت یه

  خانومییییییییییی چشم فواد

 .... شد اینگونه که بود این و

 

 پایان
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